د ګوند موخې

• خپلواک ،آزاد ،دموکراتیک او یو
موټی افغانستان.
• د سیکوالریزم او دیموکراسۍ پر ستنو
والړ ملی یووالی.
• د ښځو او نارینه او د هیواد ټولو
پرګنو مساوی حقوق.
• د هر ډول بنسټ پالنې او بهرنۍ
السوهنې پر وړاندې مبارزه.
• د امریکایی او ناتو نیواکګرو قوتونو
سم السي وتنه.

د امتیاز خاوند :د افغانستان د همبستګۍ ګوند

مسئول مدیر :سیدمحمود همرزم
ګرځنده0093-700-231590 :
د جواز شمیره۸۷ :

پدې ګڼه کې:
د خپلواکۍ لمانځل ۱...............................................................
تر هغې چی راوالړ نشو ،ددې خاورې هر ګوټ به میرزاولنګ وی!۴...............

په تخار او بدخشان کې د کارګرو ماشونو ستونزمنو کارونو انځورونه ۷.............

د خښتوپخولو په بټیو کې د کارګرانو ستونزمن ژوند۱۰..............................

د کابل په واټونو کې د شورای نظار لنډغری او ځناورتوب ۱۶.......................

آزادی غوښتونکې رهبران چې د سی.آی.ای له خوا ووژل شول ۱۸.................
د افغانستان سپورټ په تاریخ کې د خواشینونکې پیښې جزییات ۲۵................
له مینې مجلې سره د سیلۍ غفار مرکه ۳۶...........................................

په بریتانیا کې د یو اخوانې رسوایی ۴۲...............................................
«د ګلبدین الره د مړو څخه فرش ده»۴۴...........................................

له درده ډکه تاریخی پرتله۴۶.........................................................
«د وژونکو ډله» ،په افغانستان کې د امریکایی ځواکونو ځناورتوب مستند ۴۸.....

پښتو ۱۰مه ګڼه ،اوړی ۱۳۹۶

1
ګزارشونه

د خپلواکۍ لمانځل
کابــل –  ۱۳۹۶کال
د زمــری ۲۶مــه :د
«افغانســتان همبســتګۍ
ګوند» د یو محفل په ترڅ
کی د هیواد خپلواکۍ ورځ
ولمانځلــه چی پــه مرکزی
شــعار «نیواکګــرو او د
هغوی بنسټپالو او غیر بنسټپالو چوپړانو په شړلو سره د هیواد له خپلواکۍ
څخه ساتنه وکړو!» بڼاول شوی وو .په سریزه کی ،د پروګرام ویناوال وویل:
«د همبســتګۍ ګوند چی ځان د شــاه امان الله خان او د هغه
مشــروطه غوښــتونکو یارانو د لوړو موخو الروی بولی ،په دی باور
دی چی باید د سرور واصف او د هغه سنګروالو په څیر پرته له ویری
ربړونــه او اعدام ومنو ترڅو زمونږ وینه د هیواد آزادۍغوښــتونکی
غورځنګ بارور کړی .هغه وینه مو چی له تلپاتی سیدکمال ،محمد
عظیم خان منشــیزاده ،محمد ولی خان دروازی ،غالم نبی خان
چرخی ،عبدالرحمان لودین او د مشروطیت دوری له لسګونو نورو
روڼآنــدو څخه په میراث اخیســتی باید په نــه ډاریدونکی او قاطع
مبارزې سره راتلونکی نسل ته ډالۍ کړو».
وروســته آغلی ســیلی غفار ،د همبســتګۍ ګوند ویاندی د خپلې وینا په لړ
کی وویل:
«د هیواد د خپلواکۍ بیرته ګټلو ورځ د افغانســتان ټول بندي
ولس ته په داســی حال مبارکی وایم چی زمونږ ګران هیواد په وینو
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او د پردیو او د هغوی کورنیو چوپړانو په جنایت کی سوزی.
...
تاریــخ مونــږ تــه دا
لوســت راکــوی هغــه
هیــواد چــی خپلواکــي
نلــری پــه واقعیت کی
هیــڅ نلــری او ټولــه
مــادی او معنــوی
شــتمني یــی پــه خطر
کــی وی .د خپلواکــۍ
الس تــه راوړل آزادۍ،
دموکراســۍ ،عدالت ،ځمکنی بشــپړیتا او نورو انسانی ارزښتونو ته
د رســیدو پــه الر کی لومړنی ګام دی .کــه  ۹۸کاله وړاندی زمونږ
نیکونــو د قربانیو په ورکولو ســره یــی د پیرنګیانو پــوزه په خاورو
ومږلــه او هیــواد یــی آزاد کړ ،نن هــم د ټولو وطنپالــو افغانانو پر
وړانــدی خطرناکــی دندی پرتــی دی .مونږ باید د خپلــو پلرونو له
اتلولی او زړورتیا څخه په درس اخیســتنی ،پرینږدو چی هیواد مو
نــور هــم د پردیــو د لوبو ډګر شــی او زمونږ هیوادوالــو ته نور هم
ســپکاوی وکړی .یــوازی د بهرنیو تیری کونکــو او کورنیو غدارانو
پــه وړاندی په اعتراض ،پاڅون او آزادۍغوښــتونکی مبارزې ســره
کوالی شو د آزادۍ دعوا وکړو».
ســربیره پر دې ،پــه دغه پروګرام کی د «بادل ســنگهـ او ملګرو لرګی نڅا
ډلې»« ،صلصال موســیقی ډلې»« ،د نجونو اتڼ ډلې»« ،ســترنګز موسیقی
ډلــې»« ،د ابراهیــم او ملګــرو اتــڼ ډلې» او د «شــیهان امین اللــه یعقوبی
کیوکوشــین کاراټــې ټیــم» خپل هنر ګډونوالــو ته وښــوده .ددې ترڅنګ د
«کوچنیانو لپاره د ګرمی غیږې موسســې» تنکی ځوانانو هم خپل انځورونه
ننــدارې تــه وړانــدی کړل .هغــو ډلو ته چی پــه دغه پروګرام کــی یی ګډون
کړی وو په هیواد کی د موســیقی ،ســیمهیزې نڅا ،انځور جوړونی او ورزش
خپرولو لپاره ،د همبســتګۍ له لوری ســتاینلیکونو ورکړل شــول .پروګرام د
ګوند ځوانانو د تیاتر په ترسره کولو پای ته ورسیده.
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اعالمې

تر هغې چی راوالړ نشو ،ددې خاورې
هر ګوټ به میرزاولنګ وی!
یوځــل بیــا زمونــږ ولس
پــه ســرپل کــی د بیګناه
هیوادوالو په ویر کی ډوب
شو .د  ۱۳۹۶کال د زمري
په ۱۵مه ځناورو داعشیانو
او طالبانو د ســرپل والیت
صیاد ولسوالۍ میرزاولنګ
کلی ونیوه او د رســنیو راپور پر بنســټ ،له  ۵۰څخه زیات ولسی وکړي یی په
ځناوریزه توګه ووژل او په لســګونو بیوزله کورنۍ یی برمته نیولی دي .داســی
بیرحمــی چی انســان تــه د بامیانو پــه یکاولنګ کــی  ۱۳۷۹کال د مرغومی
میاشتی ټولوژنه وریادوی ،خو دا ځل په خونړۍ توګه آن پر ښځو او ماشومانو
هم رحم ونشو او د بیدفاع انسانانو سرونه پرې شول و جسدونه یی هم ټوټه
ټوټه او په مردکیو وویشتل شول.
په افغانســتان کی ،ټولوژنه او نســلوژنه روانه ده چی هیڅ قوم او مذهب
ترینــه په امن کی ندی او زمونږ له بیوزلو هیوادوالو څخه قربانی اخلی .دینی
وینهڅښونکی د خپلو امریکایي ،پاکستاني ،ایراني ،عربستاني او  ...واکدارانو
په اشــاره کوښــښ کوی چی پر قومی او مذهبی لږکیو د ځناوریزو بریدونو په
ترسره کولو ،افغانستان هم د عراق په څیر د اور د نغري په څیر په مذهبي او
قومي جګړو کی ښکیل کړي .خو له نیکهمرغه د ټولو قومونو او مذهبونو ډیر
خلک دداسی ناورینونو قربانیانو سره خواخوږي لری او د ولس د نیکمرغۍ او
یووالی له دښمن څخه ددوی کرکه ،ددې المل شوی چی د پردیو او د هغوی

د چوپړانو خوږ خوب په نهیلی بدل کړي .پر جوادیه جومات له برید وروسته
د هرات شعیه او سنی باشعوره اوسیدونکو د پیوستون او یووالی څپې دښمن
ته دا روښــانه پیغام ورکړ چی هیڅکله د هغوی شــیطانی او نفاقاچونکی دام
کی نه را ښــکیل کیږي .یو شــمیر په اصطالح جاســوس روڼآندی او خاین
چارواکــی چی تل قومی او ســمتي توپیرونــو ته لمن وهی د ټولنــی بیوزله او
بیبرخو وکړو د یووالی په څپه کی په ډوب شي.
کــه له یوې خوا دغــه جنایتونه زمونږ هزاره او شــیعه هیوادوال په کابل،
هرات او میرزاولنګ کی په جوماتونو او کوڅو او کلیو کی په خاورو او وینو کی
لړي ،له بل پلوه پښــتنې او ســني کورنۍ په هلمند ،پکتیــا او جاللآباد کی د
هغــوی دی زړه ټوټو په ویر کی کښــینوي .لــه دې مخې ،زمونږ هیواد د هغو
وکړو په وژنځای بدل شوی چی ټول ګډ رنځ لري.
د شــرمه ډکه خبره داده چی هغه ټول نامحترم چارواکی چی د خیانت او
فساد او چوپړۍ له امله یی په هیواد کی د وینو سیالب روان دی د میرزاولنګ
له ټولوژنی څخه شــکایت او په «اندیښــنه» کی دي :ځایی امنیتی ځواکونه
شــکایت لری؛ د ســرپل والی چیغې او کوکاری وهی؛ د دفــاع او کورنیو چارو
وزارت هــم چیغــی وهی؛ عبدالله د تل په څیــر دا موضوع «وغندله» او غنی
چیغــی وهی چی طالبان او داعشــیان له خپل حده اوښــتي دي او هغوی ته
د درواغــو ګوتڅنډنــه کوی او ناتو ددوی بادار هم ګواکی د ســرپل له ناامن
وضعیت څخه اندیښــنه لری او عالمانه نوښــته ته رسیدلی چی «تاوتریخوالی
او ویجاړي د افغانستان د پرمختګ خنډ ده ».ټول له غیبی الس څخه ګیله
لری چی ولی له مریخ نه رانغی او د میرزاولنګ اوســیدونکی یی ونه ژغورل.
دلتــه «د کــور خاوند هم وای خدایه ،او غل هم وای خدایه!» زمونږ د هیواد
د هــر غړي ځواب الســپوڅي غنــی ته دا ده :ته هغه وخت لــه خپل حده تیر
شــوی چی جنایتکار دوســتم دی خپل مرســتیال وټاکه؛ دو ســري حکومت
دی د امریکا دایمی هډو شــرمناک تړون السلیک کړ؛ د مهربانۍ الس دی د
«شــمالی ټلوالې» جنایتکارانو پر سر کش کړ؛ جنایتکاره طالبانو ته دی ورور
ویلــی؛ د کابل قصــاب ،راکتیار دی د اویازره کابلیانو پر جنازو د ناوې په څیر
بدرګه کړ؛ د اتمر په څیر خادیســت دی په غیږ کی ونیوه؛ په داســی حال کی
چی د هیواد رنځیدلی وجود په وینو او ویجاړۍ کی ډوب دی ستا درد یواځې
داده چی څو تنه پلورل شــوی د بویناک دولت په مهمو څوکیو کی وټومبې؛
او....
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عطــا خپــل پخوانی روزل شــوی د ظاهر وحدت په نوم یی د ســرپل والی
پــه توګــه ټومبلی دی ،د خلکو امنیت په ټینګولو کی ناکام راتللو د خجالت پر
ځای ،یواځې ارګ په لوری یی نښه نیولی او دغه ځناورتوب د قلنګ اخیستولو
لپاره ښــه زمینه ګڼي .چیرته دي عطا ،محقق ،دوســتم ،صالحالدین او نور
کاغذي «ژغورونکی» چی د «میلیونی الریون» باټې وهی ترڅو د میرزاولنګ
خلــک لــه طالبانو او داعشــیانو څخه «وژغــوري»؟! چیرتــه دي د ننګرهار
بدمعاشــان ،ظاهر قدیر ،میرویس یاســینی ،حضرت علی ،امانالله خیری او
نور ترڅو «ولســی یووالی» یی د ســرپل په لور ســیخ کــړي او د خلکو فریاد
ته ورســیږي؟! چیرته دي ســیاف ،قانونی ،اســماعیل ،ارغندیــوال او نور د
«ساتنی او ټیکاو» جنایتکاران ترڅو د سرپل خلکو ته ټیکاو راولی او له بیوزلو
خلکو څخه «ساتنه» وکړي؟! او چیرته دي کرزي د الس مړزان لکه سپنتا،
نبیل ،نجفی ،براهوی او نور چی په بیشــرمۍ ســره ځانونه د «خلکو محور»
اپوزیســیون ګڼي خو د میرزاولنګ ناورین پــر وړاندې تیږه او لوټه ګرځیدلی
دي .ددغــو ټولو ناتارکونکــو او معاملهکونکو درد یواځــې څوکۍ او ډالر ده له
همدې امله ددغو پلورل شویو وجدان د ولس وینو ویالو په لیدلو هيڅ ټکان
نه خوري.
د «افغانســتان همبســتګۍ ګونــد» د میرزاولنــګ له پاتې شــونو ســره د
خواښوږۍ ترڅنګ ،د هیواد پر ټولو ویرجنو خلکو غږ کوی چی ددې خاورې
هــر ګوټ میرزاولنــګ ده .هیڅ بهرنــي نیواکګر او د هغــوی کورني چوپړان،
مونــږ د بربریــت او جنایــت له دغه ګړنــګ څخه نه ژغوري ځکــه دوی خپله
ددغه ګډوډ وضعیت اصلی عامالن دي .زمونږ خالصون او ژغورنه د ځناورو
نیواکګــرو بهرنیانو او بنســټپاله او غیر بنســټپاله ځناورو لښــکر پر وړاندی
د هیــواد د ټولو ملیتونو ،ژبو او مذهبونو در په دره ستمکښــو په سرتاســري
یووالی کی نغښتی ده.
د پوهې په السته رواړلو او سرتاسري خوځښت سره ،ددغو ځناورو پر مخ کلک
سوک شو!

د افغانستان همبستګۍګوند

 ۱۳۹۶کال د زمري ۱۸مه –  ۲۰۱۷کال د اګست ۹مه

لیکونکی :نیکمحمد پایدو

په تخار او بدخشان کې
د کارګرو ماشونو ستونزمنو کارونو
انځورونه
د افغانســتان ماشــومان
همدا چې وکولې شــي سم
ګام واخلې ،باید کار وکړی
او د خپلــو کورنیو لګښــت
پــه چمتــو کولو کــې برخه
واخلــې .آن پــه هغه وخت
کــې هم چــې د خپلې مور
پــه ګیډه کې وي ،باید ډیرې ســختۍ وګالي ځکه چــې میندی یي د ناامنۍ او
بې وزلۍ په چاپیریال کې ژوند کوي .زیږیدنه یی هم په غیرمعیاری چاپیریال
کې د بیپایه رنځ او درد سره ترسره کیږی .نجلۍ کیدل یی ستونزی ډیروي.
ســربیره پــر دی ،تنظیمی جګــړې ،د امریکا د دولــت او همکارانو بریدونه او
نیواک ،د طالبانو او داعش بریدونه ،ځانمرګې او چاودنې چې په ورځنۍ چارو
باندي بدلی شــوی دي ،د دې خاورې میلیونونه ماشــومان یی یتیمان کړی
دي چې د افغانســتان پــه ټولنه کې په عمده توګه د کــور نفقهراوړونکې دی؛
له دی مخې ،د دغه بدمرغه هیواد تنکې ماشــومانو په الســونو کې د پنســل،
کتاب او لوبو ســامان پرځاي لور ،څټک او تبرګي راخیســتې تر څو یوه مړۍ
ډوډی الس ته راوړی .په ښارونو او کلیو کې ماشومان ،د ژوندانه بې وزلۍ او
نادارۍ سره الس او ګریوان دي.
په لویو ښــارونو کې ،ماشــومان په نانوایی ،مستریخانه ،هوټل ،زرګرۍ،
ټټارۍ ،ترکاڼۍ ،پښــتګرۍ ،خوږه ســازۍ ،کلچهپزۍ ،نایيخانه ،مســګرۍ،
درزیخانه او نورو څانګو کې د شاګرد په توګه کار کولو ته اړ دی .زیاتره یی په
هټیو کې د کار کولو ترڅنګ ،د استاذانو په کور کې دراندو کارونه کول ته لکه
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کور ته ســودا راوړل ،د چت څخه د واورې پاکول ،د څارویو لپاره د واښــو او
څړځاى چمتو کول او پاککارۍ ته هم اړباستل کیږی .دا ټول درانده کارونه،
تقریبا وړیا د دوه وخته ډوډۍ ترالسه کولو ،هره اونۍ لږی پیسې ترالسه کولو
او د کســب زدکړی په بدل کې ترســره کیږی .ســربیره پر دې ،ماشومان په
ګرځندخرڅالو ،جوالېګرې ،ریــړيپه ګرځولو ،موټرو په پریمنځلو ،ترکاری
په خرڅولو ،بوټانو په رنګولو او لســګونو نورو کســبونو باندی بوخت دی .په
کلیو کې هم وضع ډیره ښه نه ده .هغوي باید د شپون ،مزدور (په شمال کې
په خورته باندی مشــهور دی) او بزګر په ډول کار وکړی او د خســو په راټولو
کې برخه واخلې.
د ماشــومانو جنسي ځورونه ،د پاکســتان په مدرسو کې زدکړه او د کوڅو
ماشــومانو ســتونزې د هغوي په وړاندی له نــورو خنډونو څخه دی چې جال
پلټنــې او لیکنې ته اړتیا لری .د ماشــومانو بېوزلی او بدمرغۍ د افغانســتان
ټولــو ملیتونو ځیګر ټوټې په بر کی نیســی .د هغوي ســتونزی او اللهاندی د
هغــوي په قــوم او ملیت پوری اړه نلــری او د کورنیو اقتصــادی وضعیت یی
تعیینونکې دی .ځینې انځورونه تاســو ته در اســتوم چې په بدخشان او تخار
کې د ماشومانو ستونزمنو کارونو آزانګه کوي:
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لیکونکی :رحمتالله زیارکښ

د خښتوپخولو په بټیو کې
د کارګرانو ستونزمن ژوند
د خښــتوپخولو بټیــو
کارګران د نورو زیارکښــانو
په شان د ستونزو او کړاونو
څخــه ډک ژونــد لــری.
هغوي اړ دي چې د سهار
پــه  ۳بجو لــه خوب څخه
راپاڅیږي او د ننګرهار په
ربړونکې اوړی کې د ســوځیدونکې لمر الندي د غرمې تر  ۱۱بجو کار وکړی.
دغه کارګران په خپل ژوند کې د څو جوړو جامو او یوه دوه بړستنو او توشکو
څخــه پرته بل څه نه لری.دوي ،کله ناکلــه د خپل مزد ډیرولو لپاره الس په
اعتصاب پوری کوي ،خو دغه اعتصاب د منشی او ټیکهدار (منشی او ټیکهدار
هم له کارګرانو له ډلې څخه دي خو په لوړ امتیاز او تنخوا سره) په جوړجاړي
سره له ماتی سره مخ کیږی.
د کورنې ښځې هم د رڼا تر خپریدلو پوری د خپلو کورنیو سړو سره مرسته
کــوي ،هغه وخــت چې د هوا په تیاره کې پردي ســړی نه شــي کولی هغوي
ووینــې .د کورنیــو لږ عمر لرونکې ماشــومان او زاړه ســړی هم د توپو(د خټو
غونډارو) په جوړولو کې مرســته کوي ،خو د دغه ټولو ســتونزو په زغملو سره
بیا هم د هرکال په تیریدلو ســره د هغوي پر رنځیدلو اوږو باندي پورونه ډیر
کیږی.
د نورو سیمو سر بیره ،د خښتوپخولو ځینې بټۍ د جاللآباد ښار تر څنګ
د چهارباغ صفا په ســیمه کې پرتې دي چې ګڼ شــمیر کارګران په هغه ځاي
کې د یوی مړۍ ډوډۍ پیدا کولو باندي بوخت دي .د نوموړو کارګرانو کورنۍ

په خټینو کورونو کې چې د «ګودی» په نامه یادیږی ژوند کوي چې غوجل ته
ډیر ورتهوالې لری .د خښــتوپخولو په دغه بټۍ کې ،شاوخوا  ۱۵۰کارګران په
کار بوخت دي او د ټیکهدار ،منشی او د بټۍ خاوند له ناوړه چلند څخه نیوکه
کوي .هغوي وایي چې منشــی او ټیکهدار د بریښنا له آسانتیاو څخه برښمند
دي خو هغوي ته یي نه ورکوي .د خښتوپخولو بټۍ خاوند د کال په پيل کې،
کارګرانــو تــه پور ورکوی چې د کال تر پایه د هغه په ګرو کې پاتي کیږی او که
چیــری کــوم کارګر د کال په اوږدو کې د هغې په ورکولو ونه توانیږی ،اړ دي
چې له قرض پرته ،د هغې سود هم ورکړی.
معموال د خښــتواچولو په یوی برخې کې  ۴کارګرو ته اړتیا ده .یو تن باید
خټه چمتو کړی ،دویم کارګر باید توپه جوړه کړی ،دریم کس سانچه (قالب)
اچــوي او څلورم خښــتې لیږدوي .په اوســط ډول ،دغه ډله پــه یوه ورځ کې
 ۲۵۰۰خښتې اچولې شي چې د زر خښتو بیه ۷۰۰ ،پاکستانې کلداری ده.

رحیم الله او سمیه

له دغه کارګرنو څخه یو تن ،رحیمالله چې د خپلې  ۱۱کلنې لور وســیمې
ســره یوځاي په خښــتو اچولو باندی بوخت دي .د ډیرو پیسو الس ته راوړلو
لپــاره ،هغــوي اړ دي چې د څلورو کســانو کار په یــوازې توګه په خپله وکړی.
رحیمالله هر ورځ د شــپې له خوا خټه چمتو کوي او د ګهیځ په دری بجو د
کورنې له ښــځو ســره یوځاي راوځې او خښتې اچوي .د هوا په روښانه کیدلو
ســره ،ښــځې کورونو ته را ګرځې او د غرمې تر  ۱۱بجو وســیمه د خپل پالر
ســره مرسته کوي .وســیمه او د سیمې نور ماشــومان د زدکړي او ښوونځې
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څخه پرته ژوند کوي.
په همدغه ډول ،لس کلن محبالله او یولس کلنه شکیبا دغه ټول درانده
کارونه په یوازې توګه ترسره کوي .شکیبا وایي:
«زمــوږ د کورنــۍ اقتصادي وضعیــت ډیر خــراب دي .په ډیرو
سختو شرایطو کې ژوند کو .ډیری وخت په وږی نس سره کار کولو
ته راځو .له زدکړي سره مینه لرم ،خو اقتصادی ستونزي راته دغه
اجازه نه راکوي چې ښوونځې ته والړه شم .اړه یم چې د یوې مړۍ
ډوډۍ السته راوړلو لپاره کار وکړم».
د اور بلوولــو د څانګې
کارګــران د «جلیمــار»
(اردو کلمــه پــه معنــا د
«اوراچوونکــې») پــه نامه
ســره یادیــږي .د هغــوي
کار د خښتوپخولو په بټۍ
کې د ډبرو ســکاره ،ربړ او
د زړو ټیرونــو اچــول دي.
د ډیرو ســکارو او ربړ لوګي
تنفــس کولــو لــه امله ،د
نعیم
دوي څخــه یي ډیــری په
تنفســی ناروغیو اخته کړي دي .کار یی ســخت دي خو مزد یي لږ .دوي په
میاشــتنې ډول ســره  ۱۳زره کلداری مزد تر الســه کوي .د اوراچوونکو څخه
یو تن ،نعیم وایی:
«زمــوږ کار درونــد دي خو مزد مو لــږ .د لوګي له امله په ډول
ډول ناروغیــو بانــدي اختــه شــوي یو .زمــوږ د کورنــۍ اقتصادی
وضعیت ناوړه دي ،په دغه المل خپله درمنله هم نه شــو کولی .په
دغه تنخوا سره د ژوند پر مخ وړل هم ستونزمن دي».
په خپلو وروســتیو خبرو کې ،د خپل ټیکهدار څخه په زاریو ســره د خپل
ځان او نورو د مزد ډیرولو غوښتنه کوي.
د دوي تــر څنــګ ،دوه نــوري ډلې هم د خښــتوپخولو پــه بټیو کې خولی
تویوي :خرکاران او «نکليمار» (اردو کلمه په معنا د «خالیکونکې»)
خرکاران چې ټول غریب او بېوزله ماشومان دي په لږ مزد سره د میدان

څخــه خښــتې راټولــوي او بټۍ تــه یي د پخولــو لپــاره وړی .دوي ټوله ورځ
پــه خــاورو او دوړو کې په چاودلو الســونو او خپو ســره کار کــوي ،خو د ژوند
وضعیــت ورځ تــر بلې د خرابیدلو پــه لور ځي .د دروند کار وخــت ډیروالی پر
بنسټ ،دغه ماشومان هم له زدکړو څخه بې برخې دي.
«نکلیمار» هغه کارګرانو ته ویل کیږی چې پخې خښتې له بټۍ څخه بهر
ته لیږدوی .په دغه برخه کې هم لږ عمر لرونکې ماشومان زیار اوباسي چې د
لومړنیو چوپړتیاو په نه شتون سره ،یي هر ورځ تنکې السونه او خپي سوځي.
 ۱۷کلــن ،خالد ،چې یو وخت د یولســم ټولګــې زدکوونکې وه ،دمګړۍ یی د
اقتصادي ستونزو پر بنسټ زدکړې پریښی دی او وایي:
«په ډیرو ســتونزو ســره مــې تر دی ځایه زدکــړه وکړه .زموږ د
ژوند وضعیت ښــه نــه دي خو هڅه کوم چې ډیــر کار وکړم تر څو
زدکــړو ته ادامه ورکړم .پــه راتلونکې کې غواړم چې ډاکټر شــم او
خلکو ته وړیا خدمت وکړم».
هغــه هیلــه چې خالد او د دغې خښــتوپخولو بټۍ نور کارګر ماشــومان او
تنکیځوانــان یــی په خوبونو کــې الس او ګریوان دي .خــو د دغه ډول خاینو
او ولسغولونکــو دولتی چارواکو په شــتون ســره ،د دغــه وني میوي پخیدل
ناشونې کار دي.
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د خښتوپخولو بټۍ خاوند د کال په پيل کې ،کارګرانو ته پور ورکوی چې د کال
تــر پایــه د هغــه په ګرو کې پاتي کیږی او که چیری کــوم کارګر د کال په اوږدو
کــې د هغــې په ورکولو ونه توانیږی ،اړ دي چې له قرض پرته ،د هغې ســود هم
ورکړی.

خرکاران چې ټول غریب او بېوزله ماشومان دي په لږ مزد سره د میدان څخه
خښــتې راټولــوي او بټۍ ته یي د پخولــو لپاره وړی .دوي ټوله ورځ په خاورو او
دوړو کــې پــه چاودلو الســونو او خپو ســره کار کوي ،خو د ژونــد وضعیت ورځ
تــر بلــې د خرابیدلــو پــه لور ځــي .د دروند کار وخــت ډیروالی پر بنســټ ،دغه
ماشومان هم له زدکړو څخه بې برخې دي.
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لیکونکی :فیروز

د کابل په واټونو کې د شورای نظار
لنډغری او ځناورتوب
د وږی په  ،۱۸د احمدشاه
مســعود د مړینې په کلیزه
د کابــل خلــک د تنظیمی
ځناورتوبونــو د کلونــو
جټکه یــو ځل بیــا تجربه
کوی .شــورای نظار پوری
اړوند یو شمیر سرغړونکې
کســان په مســتی او ځناورتوب ســره په ټول ښــار کې وګرځیدل چې د کابل
ښــاریانو لپاره د ســتونزو او اندیښنو المل شــول .هغوي ډیری په هوایی ډزو
الس پــوری کــوي پرته له دې چې امنیتې ځواکونه د هغوي مخه ونیســی او
آن تــر دی چــې ځینې نظامی او دولتی ګاډي هم د دوی په کاروان کې لیدل
کیږي .دوی چې د مســعود لپاره د وېرنه تــر نامه الندي واټونو ته راوځې ،د
دوی حرکتونه ډیری جشن او نڅا ته ورته والی لری.
د ورځــې پــه لومړنیــو ګړیو کې ،د دغــه کوڅهډبو له ګاډو څخــه یو یې په
خیرخانــه کې دری تنه ماشــومان الندي کوی چې پــه ډیر ناوړه وضعیت کې
روغتون ته ولیږدول شول.
دغه له ملنډو ډکی او کوڅهډبې نندارۍ په خورا سترو لګښتو سره «د احمد
شــاه مسعود بنسټ» او جمعیت اسالمی پوری اړوندو تنظیمی قومندانانو له
لورې څخه د ځواک ښودنې په موخه په الره اچول کیږې .مګر د کابل خلک
د دغه ډول انسانیضد مستیانو څخه داسی کرکه لری چې دغه ځانښودنه تر
هر څه وړاندی په عامه افکارو کې مسعودیان د سرغړونکو او له انسانی تربیت
څخه لری عناصرو په توګه ثبتوی.

ملــی اتــل هغه څوک دی چې د ټول هیــواد خلکو په زړونو کې ځاي ولری
او پر ولس باندي د منلو لپاره دغه ډول ځورواکیو او پیسو ته اړتیا ونلری.
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لیکونکی :مریم مروه

ی غوښتونکې رهبران
آزاد 
چې د سی.آی.ای له خوا ووژل شول
«واشــنګتن هر څه دمخه د هغه ریښــتنې انســانانو څخه چې
ځان پلورونکې نه دی ،کرکه لري».

پل ګریک ،د ریګن د ادارې مالې وزیر مرستیال

د امریکا زورواکی دولت د
دریمی نړۍ پــه هیوادونو
کــی خپلــو موخــو تــه د
رســیدلو لپــاره یوازینــې
الره د ملــی او هیوادپالــو
ځواکونــو او رهبرانــو لــه
شــتون څخه د صحنې په
تشول بلی ځکه په دې ښه پوهیدلی چې ملی او مبارز عناصر د اوسپنیز دیوال
په څیر د هغوي د ویجاړونکو الســوهنو خنډ ګرځي او په هوســاینې ســره نه
شــي کولي یو شمیر عزتمنده کسان د پیســو او چوپړتیاو په بدل کې وپیري.
په همدې المل ،په هر هیواد کې چې هغوی د لوټ او الســوهنې نیت ولری
روڼانــدو او ملــی او آزادیغوښــتونکې رهبرانو ترور د هغوي کړنالره په ســر
کــې ځاې لری خو برعکس ،هغه څــه چې په خپل هیواد کې هم تجربه کوو،
له ځانپلورونکو او جاسوســو مشــرانو څخه په بشپړو چوپړتیاو مالتړ او پلوی
کوی.
زه د بیلګــې پــه توګه د نړۍ څو تنه ســترو رهبرانو نومونه در په ګوته کوم
چــې د امریکا څارګر ســازمان له خوا په بیالبیلــو هیوادنو کی د ترور او توطئه
الندی راغلې دی.

سلوادور آلنده

ســالوادور آلنــده پــه
 ۱۹۷۰کال کــې د شــیلی
پــه ولسمشــری ټاکنو کې
کټونکې شو .هغه د شیلی
لومړی دموکرات ولسمشر
شــمیرل کیږی چې واک
ته د رسیدلو څخه وروسته
سلوادور آلنده
د خپل هیواد پرمختګ او
ودې لپــاره یی پراخــه کړنالرې په مخ کې لرلې ډیری صنایعو څانګې یی ملی
اعالنی کړی .هغه هڅه کوله خپل هیواد د تړاو او بیوزلې څخه وژغوری.
امریکا چې د هغې څخه د ګواښ احســاس کاوه ،د  ۱۹۷۳کال د سپتامبر
په  ۱۱نیټه د یوی کودتاه په الره واچوله د خپل السپوڅې جنرال پینوشه په
واسطه یی ،آلنده او یو شمیر ملی او عدالتغوښتونکې شخصیتونو یی ووژل
او یو پوځي دیکتاتوری رژیم یی د ســی.آی.ای د مستقیم نظر الندی په هغه
هیواد کې واکمن کړ.

محمد مصدق
پــه  ۱۳۲۸کال کــې
د ایــران د نیواکضــد او
ملی رهبــر محمد مصدق
د هڅــو پایلــه وه چــې «د
ایران ملی جبهه» تاسیس
شوه او د هغې اصلی موخه
د اســتعمار پــه وړانــدی
محمد مصدق
مبــارزه او د ایــران د نفتو
ملی کیدل وو.
په  ۱۳۳۰کال کې مصدق د صدراعظمی مقام ته ورسید او په لومړنې ګام
کې یی د نفتو صنعت ملی کړ چې د لویدیځ د نفتو لویو شرکتونو او په ځانګړی
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توګــه انګلســتان تــه کلک ګوزار وو .پــه همدغه المل د نومــوړی حکومت د
نســکورولو طرح د ســی.آی.ای او د انګلستان څارګرو بنسټونو له خوا په الره
واچول شــوه .په پایله کی د  ۱۳۳۲کال «د زمري  »۲۸په مشــهوری کودتاه
کــې د امریکا یو شــمیر مریانو له خوا دجنرال فضلالله زاهدی په مشــرتابه،
د مصدق دولت نســکور شــو .مصدق ونیول شــو په محکمه کې د تل پاتي او
مستندې دفاع سربیره ،خپل پاتی ژوند یی په بندخونه او له هیواد څخه لری
تیر کړ تر څو چې په  ۱۳۴۵کال کې سترګې له نړۍ څخه پټې کړی.
د مصدق له منځه وړلو لپاره چې سي.آی.ای کوم عملیات په الره اچولې
وو د «عملیات آژاکس» په پټ نوم سره ترسره شو .د دغې کودتاه په شپیتم
کال کې ،د «سیا» سازمان په هغې کې په خپله ونډه اعتراف وکړ اړ د امریکا
ملی آرشیف له خوا څخه د هغې السوندونه د ټولو په واک ورکړل شول.

هوګو چاویز
هوګــو چاویز د ونزویال
ملــی رهبــر چــې د ولس
څخه راپورتــه او د غریبئ
تریخ خوند یی څکلې وو،
 ۱۴کاله یی د خپلو خلکو
د ژونــد ښــه کولــو لپــاره
هڅــه وکــړه او د امریکا د
هوګو چاویز
دسیســو او چوپړګــرو پــه
وړاندی یی ودریدنه وکړه.
هغــه ورځ چــې نوموړی د ټولټاکنــو له الرې واک ته ورســیده ،هیواد یی د
امریکا مســتعمره او ډیرئ خلکو یی د بیوزلۍ کرښــې الندی ژوند کاوه .هغه
په میلیونونو ولسونو باندی په تکیه کولو سره بریالې شو چی د خپل هیواد د
غریبانو د ژوند چارو ښه کولو لپاره ډیر اصالحات راولی.
امریکا په دغه څوارلسو کلونو کې د هغه په وړاندی د هیڅ ډول ورانکارۍ،
زهرجنو تبلیغاتو او آن د کودتاه څخه ځنډه و نه کړه .څرنګه چې چاویز کلکه
ولســي پایه درلودله د امریکا ټولې کرغیړنې دسیسی د ناکامی سره مخ شوی
او هغه کودتاه چې د هغې په وړاندی په الره اچول شــوی وه ،په چټکې ســره

ماته شوه.
د  ۲۰۱۳کال د مارچ په  ۶نیټه د سرطان ناروغی د اخته کیدلو له امله مړ
شو خو مرستیال یی ،نیکوالس مادورو ،په سرطان د چاوز اخته کیدل د هغه
امپریالیستی دښمنانو کار وباله چې موخه یی امریکا وه.

پاتریس لومومبا
لومومبــا د کنګــو ملی
غورځنګ ستر رهبر وه چې
د بلژیک استعمار څخه د
خپــل هیواد پــه خپلواکۍ
باندی بریالي شــو .د ملی
غورځنــګ بریالتوب څخه
وروسته ،نوموړی د کنګو
پاتریس لومومبا
صدراعظمــی تــه ورســید
او پراخــه پرګرامونــه یی د
خپل هیواد ښیرازۍ لپاره درلودل .خو د لسو اوونیو څخه وروسته د «سیا»
او د بلژیــک دولــت ګډی دسیســی له امله له واک څخه لــری او د خپلو دوه
تنو وفادارو ملګرو ســره یو ځای د  ۱۹۶۱کال د دســامبر په  ۱۷نیټه د بلژیک
نظامی مامورینو په الس ټوټی ټوټی او مړی یی تیزابو کی واچول شو.

ارنستو چه ګوارا
د کیوبــا د انقــاب د
نامتو رهبرانو څخه وه چې
د باتیســتا دیکتاتــوری په
ماتولــو کې یي مهمه ونډه
درلودلــه .هغه پــه ۱۹۶۵
کال کــې هغه وخت چې د
بولیــوی کارګرانــو د کیوبا
انقــاب څخــه پــه الهــام

ارنستو چه ګوارا
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اخیســتلو ســره راپاڅیدلی وو د بزګرانو د رهبری لپاره بولیوی ته داخل شو.
سی.آی.ای چې په بولیوی کې د هغه د شتون څخه ویریدلی وه په چټکې سره
د هغــه نیولو لپاره الس په کار شــول چې باالخــره د  ۱۹۶۷کال په اکتوبر کې
هغه وخت چې د غورځنګ سمبالو په کارونو بوخت وو د «سیا» مامورینو له
خوا ونیول شو او په ډزو وویشتل شو.

فیدل کاسترو
فیدل کاستر د کیوبا د
انقالب رهبر چې په ۱۹۶۵
کال کــې د ولسمشــرۍ
مقــام تــه ورســید او تــر
 ۲۰۱۱کاله پــوری په دی
ځای پاتی شو .نوموړی د
امریکا الس په بشپړه توګه
فیدل کاسترو
لــه کیوبا څخه غوڅ کړ او
خپل هیواد یی په چټکۍ ســره د ځانبســنې او پرمختګ په لور یووړ .موندنې
ښــایی چې «سیا» شــاوخوا  ۶۳۸ځله د هغې د وژلو طرح په الره اچولې چې
هغه ټولې د ماتې سره مخ شوی دی .د سی.آی.ای دغه پیچلو طرحو لړۍ د
 ۶۳۸مستند فلم کې یی ازانګه موندلې ده.

عمر ترخیو ()Omar Torrijos
امریــکا پــه ۱۹۰۳
کال کــې د پانامــا کانــال
کیندلــو او رغولــو تــړون
(چــې اتالنتیــک او آرام
ســمندرګې یو د بل ســره
یوځای کــوی) په زوره تر
الســه کړ او په  ۱۹۴۱کال
کې یی د هغې کار پاي ته

عمر ترخیو

ورساوه .پاناما تر  ۱۹۸۹کاله پوری نژدی  ۶ځله د امریکا نظامي یرغل الندی
نیول شــوی وه .د امریکا پوځ د اوســیدونکو څخه د کانال شــاوخوا ســیمې
تشــولو لپــاره په لومړیو کــې د زېړی تبــی پرازیټ په خپرولــو الس پوری کړ
وروسته یی خپلې  ۱۸نظامی هډې په هغه ځاي کې ځاي پر ځاي کړی.
عمر ترخیو د خلکو ملی ولسمشر کله چې د پاناما کانال په ملی کولو اقدام
وکــړ او هڅــه یی وکــړه چې هغه د امریکا د واک څخه لــری کړی ،څو ځله د
امریکا دولت له خوا وګواښل شو ،باالخره د  ۱۹۸۱کال د جوالی په  ۳۱نیټه
د هغه چورلکې ته د سی.آی.ای له خوا چاودنه ورکړل شوه .د ترخیو د ترور
څخه وروســته وینی څښــونکې او د ســی.آی.ای چوپړ مانوئل نوریګا واک ته
ورســید او په هغه هیواد کې د امریکا الس په بشــپړه توګه خالص پریښــودل
شو.

داکتر احمد سوکارنو
د اندونیزیا د نومیالیو
ملتپالــو او آزادی
غوښــتونکو څخــه وو پــه
 ۱۹۴۵کال کــې بریالــی
شــو چې خپل هیــواد یی
د هالنډیانــو او جاپانیانــو
له اســتعمار څخه وساتی.
داکتر احمد سوکارنو
اوس نومــوړی د مډرنــی
اندونیزیای بنسټګر باندی مشهور دی.
نوموړی چې غوښتل خپل هیواد د ترقې او پرمختګ لور ته یوسئ د امریکا
د ســترګو پــه اغزی باندی بدل شــو .د امریکا دولت د توطئــې په پایله کی په
 ۱۹۶۵کال د فاشیست سوهارتوی په امریکا کی د یو شمیر تحصیلکونکو په
مشــرۍ د دغه هیواد عدالتغوښــتونکې او ملی دولت په وړاندی یوه کودتاه
په الره واچول شــوه .چې په پایله کې یی شــپږ نظامی جنراالن ووژل شــو او
کمونست ګوند د دغه وژنو مسئول معرفی شو .د سوهارتو په منځ ته راتګ،
په هغه هیواد کې یوه پراخه ټولوژنه پیل شوه چې د سی.آی.ای په یو السوند
کې د هغې څخه «د شلمې پیړی تر ټولو ویرونکې ټولوژنې» په توګه نوم وړل
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شــوی دی .لږ تر لږه  ۵۰۰۰تنه پرمختللی او چپ عناصر د هغه لیســتونو پر
بنســټ ووژل شول چې ســی.آی.ای هغه ترتیب او د ســوهارتو سختدریزه
رژیم په واک کې ورکړی وو.

جکوب آربنز ()Jacobo Árbenz
د ګواتمــاال ملــی او
نامتــو رهبــر وو چــې د
ځمکو په اصالحاتو ســره
او د خپل هیواد ښیرازی
لپاره یــی هڅه کوله چې
د امریــکا الس لنډ کړی.
څرنګه چــې امریکا خپلې
جکوب آربنز
ګټې په دغه هیواد کې په
ګواښ کې لیدلی ،سی.آی.ای الس په کار شوه د یوی کودتاه په لړ کې د اربنز
ټاکل شــوی حکومت نسکور شو .د سی.آی.ای یو السوند چې وروسته خپور
شو ،د کودتا په طرح کې د دغې ادارې ونډه بربنډه شوه.
آربنــز هغــه وخت یو نیــم میلیونه هکتــاره ځمګه ملی اعالنــه کړه چې د
دغــه ځمکــو ډیره برخه یوی لــوی امریکایی کمپنی «یونایټــډ فروټ» پوری
تــړاو درلوده .په دغه بنســټ امریــکا د هغه هیواد پایتخت بمبــار کړ او خپل
السپوڅی کاستیلو آرماس یی واک ته ورساوه.

لیکونکی :تیمور

د افغانستان سپورټ په تاریخ کې
د خواشینونکې پیښې جزییات
د افغانســتان ورزش پــه
تاریخ کی د خواشــینونکو
پیښــو څخــه یو د بشــیر
بغالنــې (د فــراه او بغالن
والی و او په  ۲۰۰۷کال کې
د زړه ودریدلــو له امله مړ
شــو ).د ګلبدین جنایتکار
بانــډ قومندان له لوری په
کال  ۱۹۸۰کی د د داعشیانو په څیر د افغانستان دملې هاکې ټیم د غړو وژنه
ده .په دغه پیښه کې  ۲۴لوبغاړو څخه یوازی پنځه تنو خپل ځان وژغوره او دا
د هاکې ټیم د له منځه تللو المل شــو چې تر نن ورځ یی بیاځلې ســر راپورته
نه کړ .د روســانو چوپړ دولت په هغه وخت کې وغوښــتل له دغې پیښې څخه
تبلغاتی ګټه پورته کړی ،د هغې پر بنسټ یی په ناقصه توګه یی ورته انعکاس
ورکړ خو د هغې زړبوږنونکې واقعیت تر اوســه پوری پټ پاتې دي .پرچمیانو
د دی پیښــې پټولو ســره لومړی کوښښ وکړ چې خپله بېکفایتی او کمزورتیا
په دغه ډول مســئلو کی پټه کړي ،له بلې خوا د ټیم ټول غړی نه خلقیان ،نه
پرچمیــان او نه د روســانو مــزدوران وو ،د دی له مخي د پردی خلکو په څیر
ځانونه یی د هغوې څخه مالتړ لپاره اړ نه ګڼل.
پخوا د کرزی السپوڅې رژیم او نن ورځ د ع او غ حکومت د بشپړکلکسیون
پــه څیــر د ټولو لړیو جنایتکاران د خپل ځان ســره راټــول کړی او د جنګې
جنایتکارانو د شــړیدلی پرتوګ پورتهکولو پرته بله دنده نه لری ،هیله تری نه
کیږی ،آن تر دی چې له دغې ورزشی غمیزې څخه څه په یادونه وکړي.
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د «افغانستان همبستګۍ ګوند» د خپل هیواد او خلکو او په ځانګړې توګه د
هاکې ملی ټیم نومورکو او بی کفنه شــهیدانو په وړاندی خپلې دندی ترســره
کولو لپاره ،د قضې شا ونیوله او وروسته له پراخو هڅو د دغې پیښې د پنځه
تنــو ژوندي پاتو څخه یی یو تن وموند د پیښــې تفصیل د هغې له ژبی څخه
نقل کړی.

د دغه ځناوریز جنایت بشپړه لړۍ د یو تن ژونديپاتی له خولې
د  ۱۳۹۵کال د اورې په منځ کې زموږ د هاکې ملی ټیم د یو شمیر لومړنیو
سیالیو ترسره کولو لپاره تاجکستان ته روان شو تر څو وکوالی شی د مسکو
په نړیوالو المپیکی ســیالیو کې چې د هغې څخه څو میاشــتی وروسته ترسره
کیدلــې ،ګــډون وکړی .مــوږ په هغه هیواد کې څلور ســیالې ترســره کړی او
وروســته له درې اونیو د غویي په دویمه نیټه ( ۱۹۸۰کال د اپریل په  )۲۲د
شــیرخان بندر له الری د کندز ښــار ته راغلو او په یو هوټل کې ځاې په ځاې
شو (تاجکستان ته د تللو پر مهال مو هم ځمکنې سفر کړی وو) .څرنګه چې
د الری امنیتې وضعیت ښه نه وو دوه شپې هلته پاتې شو ،د ټیم غړو ځمکنې
ســفر ته رأی ورنکړه ،پریکړه مو وکړه چې په خپل لګښــت د چارتر آلوتکې له
الری کابل ښــار ته ورننوځو .زموږ دغه وړاندیز د کندز والی له خوا و نه منل
شو ،د ځمکې د الرې د حرکت امر یی راکړ چې د ټول ټیم د غړو د خواشینې
المل شو .والی  ۳۰۲یو بس یی زموږ په واک کې راکړ.
موږ ټول د رئیس ،مرســتیاالنو ،هندی روزونکې او د ټیم دغړو په ګډون
په ټوله سره  ۲۴کسه وو؛ د سهار  ۹بجو په شاوخوا یو بس چې د دوه مردکې
ضــد ګاډو «بیردیــم» ډول ( یو مخکی او یو وروســته) وو اســکورت کیده ،د
کندز له ښار څخه مو حرکت وکړ ۱۰ .کیلومتره د کندز ښار څخه د پلخمری
په لور مو واټن وهلی و چې د ســهار  ۹:۳۰بجې ناڅاپې  ۴وسلوال کسان چې
د خپلو  ۳۰تنو په شــاوخوا ملګرو په واســطه ترینه ساتنه کیدله ،د جرخشک
پــه نوم ســیمه کې یی زموږ ګاډی ودراوه .مخکینــې «بیردیم» په ډیر چټک
ســرعت سره له موږ څخه واټن اخیســتې وو او د دویم «بیردیم» نه پوهیږم
چې په کوم المل خبر نه شو او موږ یواځې او یواځې په میدان کې پاتې شو.
دغې ډلې له مخکې څخه مالومات لرل چې زموږ ټیم د ځمکې له الری د
کابل په لور حرکت کوی ،څرنګه چې موږ دوه ورځې او دوه شپې په کندز کې

پاتې وو او زموږ د سفر خبر بهر ته درز کړی وو.
کله یی چې زموږ بس ودراوه ،د ســړک له الری ګیڼ لور ته یوړل شــو .د
دولتی کسانو څخه دوه تنه یو د شیرخان لیسه مرستیال او بل یی یاور صالح
محمد زیری چې دواړو سره تمانچې وې له موږ سره ول.

شوروی ته د خپل سفر څخه مخکې د افغانستان د هاکې ملی ټیم یوځایې انځور

زموږ څلور خواوی د وســلوالو له لوری محاصره شــوی وی چې شمیر یی
د  ۳۰څخه تر  ۴۰کســانو ته رســیده .موږ یی یو یو تن السونه د غاړې تر شا
لــه بس څخه راښــکته کړو .پــه دغه وخت کې یاور زیری پــه خپله تمانچه له
ډیر نږدی څخه یی د وســلوالو یو تن وویشته .د وسلوالو له خوا بی له ځنډه
د اوربل امر واوریدل شــو .د مردکیو باران پر موږ ووریده .زه او زما یو شــمیر
همټیمیان چې لږ څه د عســکری تکتیکونو ســره بلد وو پــروت مو وکړ او پر
دغه بنسټ مو زیان ونه لیده.
درې کســان هر یو حاجی ســمیع حمیدی ـ د ټیم مرســتهکونکې ،محمد
امــان ـ د ټیــم مرســتیال او محمد علــی ـ د ملی ټیم لوبغــاړی ځاې په ځاې
پر شــهادت ورســیدل .او زموږ یو تن ټپې شــو .یاور زیری او شیرخان لیسې
مرستیال دواړه له مقاومت څخه وروسته ،چی کالتوس یی خالص شوی وو
ونیول شو او هغوي یی په لنګې وتړل او وروسته د یو توت ونې الندي په ډزو
وویشتل.
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یو تن زما د همټیمیانو څخه د شــیرخان په نوم چې د نورســتان څخه وو
د موقعې څخه په ګټه اخیســتنې په یو څټک حرکت داســې ونې ته وخته چې
هیڅ یو تن وسلوال و نه لیده او په دغه ډول وژغورل شو.
له وهلو ټکولو او ویشتلو او د دوه تنو اعدام وروسته ،نور یی د خوړ لوری
ته بوتلل .تر یو وخته مو پلی مزل وکړ ،وروسته تر هغې یی د یو لښتې په خوا
کې موږ ودرولو او زموږ د خلع ســاح کولو ډاډ لپاره ،ټول یی په بشــپړ ډول
تالشــی کړل .پیســی او ساعت او ګوتمې یی ظاهرأ د لیست په ترتیب ورکولو
سره له موږ څخه واخیستل.
وروســته له یو کوچنې دمي ،بیا موږ ته د حرکت قومانده راکړه او دا ځلې
د هماغې ســیمې ختیځ لور ته روان شــولو چې د ورځې نژدی  ۱۲بجې شوی
وی.
پــه دغــه وخت کې د هغوی څــو تنو د خلکو له کورونو پــه خپلو لمنو کې
ډوډې راټولــه کــړه ،زموږ لپــاره یی راوړه .ډوډی زموږ له مرې څخه ښــکته
کوزه نه شــوه .په هرحال ،د ماسپښــین د لمانځه آذان مو غوږ ته راورســید
او موږ ته یی د ماسپښــین د لمانځه د ادا کولو امر وکړ .مونځ مو په هماغه
ځمکو کې چې شــنه غنم یی وږو ته رســیدلې وو ،ادا کړ .وسلوالو زموږ مونځ
ویــل د لیــد الندي نیولې وو او ویل یی مونځ مو په ســمه توګه ولولې .څرنګه
چــې له موږ څخه هیچا په لمونځ ویلو کې ســتونزه نــه درلودله ،حیران پاتی
شول.
بیــا پــه نامعلوم لورې روان شــو .وروســته له یــو کړۍ څخه یــوی کال ته
ورســیدلو چې یوه دیــره یی درلودله .موږ یی دیرې ته ننیســتلو .کال نه بهر
یو وســتل یا د تفریحځاې د یو میدان په شــان وو چې د هغې ســیمې ځوانان
او بــوډاګان په هغې کې راټول شــوی وو .ځکــه آوازه یی اچولې وه چې موږ د
روســانو یو ډله نیولې ده ،ټولو زموږ د لیدلو تمه درلودله او ویل یی «په تمه
اووســې چې قومندان بشیر راشی وروســته له هغې به د دوي په لیدلو بریالې
شي» موږ په دیره کې دغه جملې اوریدلې.
زموږ د ټولو حالت ډیر خراب وو .هیچا ،تر دی چې یو جمله نه شوه ویلی.
نه پوهیدلو چې موږ ســره به څه کوی .ښکته سرونه ،ټول په فکر کې تللې وو
او تمه مو کوله چې قومندان بشر راشې چې زموږ برخلیک وټاکې.
شــاوخوا څلور بجــې د مازیګر د لمانځه وخت وو چې قومندان بشــیر (په
بشیر بغالنی مشهور ،د ګلبدین د جنایتکار ګوند د قومندانانو څخه) راغې او

کوټې ته راننوت .هغه موږ ټولو ته چې تاسې روسان یاستې خطاب وکړ ،موږ
وویل چې نه موږ افغانان یو .بیا یی پوښــتنه وکړه چې څنګه روســې ته تللې
وی .موږ وویل د هاکې سیالې ترسره کولو لپاره .هرڅه چې یی په ژبه راتلل،
مــوږ یی ورټلو زمــوږ هر یو تن یی په جال توګه د څیړنــې الندی ونیوه .هغه
هر یو ته د کوڅې او بازار په سطح ښکنځلې کولې او ملنډې ورباندی وهلی.
ډیــری رنځونکې شــیبې وی .د نوملړ په ترتیب یی یو یو کس راغوښــته.
لومــړی بــه یی د هغــوی د لرګې پــه وهلو ربړول چــې کوکارې بــه یی مونږ
اوریدلې ،وروســته د چرهیزه ټوپک د ډز په غږ به یی آواز غلې کیده .هغه څه
چې به زموږ ویښــتان ودرول ،دغه وو چې څو دقیقې وروسته هغه وخت چې
به قاتالن خپل وروستې قربانې پسې راتلل ،زموږ د همټیمی هماغه جامې او
بلوز او کرمچ به یی په اغوستی وو .هغه کوکارې تر اوسه هم په خپلو غوږونو
کې اورم.
د نوملړ په ســر کــې زموږ د هندی روزونکې جان ســنګ نوم وو .هغه یی
بیرون وویسته ،وهل او ټکول پیل شو .هغوی د یو بل په ژبه نه پوهیدل زموږ
روزونکــې کوکاری کولی« :رحم کرو ...میری بچی هی ...رحم کرو ،خدا کې
واسطی(...رحم وکړی ...زه اوالد لرم ...رحم وکړی ،د خدای په لپاره»)...
عــذر او زاری یــی ګټه ونه کړه .څو دقیقی وروســته د چرهیزه ټوپک په غږ ،د
هغه غږ غلې شو.
په همدغه ډول ،دویم او دریم او څلورم کس :لومړیوهلټکول ،د مرګ
څخــه مخکې ویرونکې کوکاری او وروســته د چرهیــز د ټوپک ډز او د غږ غلی
کیــدل .وروســته د هغې څخه یی دوه ،دوه تنه نور یــی د نوملړ له مخې بهر
ویستل .بیا هم وهل ټکول ،کوکاری او وروسته بیا په ډزو ویشتل.
شــپه شــوه او د آذان غږ زموږ غوږونه ته راورسیده .زموږ په کوټه کې هم
توره تیاره خپره شوه ،همدغه قومندان بشیر غږ وکړ چې «بس دی! نور بس
دی!» .څه وخت چې ربړونې او په ډزو ویشتل کرار شول ،څلور کسه پاتي وو.
داســې حالت مو درلودل چې د هغې ویل ستونزمن دی .اوس فکر کوم مرګ
ته د تمې تریخوالی د مرګ د څکلو څخه ډیر ستونزمن وو.
قومندان بشــیر خپلې وســلوالې ډلې ته امر وکړ چې دغه څلور کسه پورته
خوړ ته یوسی .دغه امر مې د خپل ځان سره داسې تعبیر کړ چې کیدای شي
دغه د هغوي تر منځ د وژلو یا ژوندی پاتې کیدلو یو شفر وی .هغو ته چې یی
ښکته خوړ ته الرښونه وکړه ووژل شو ،او موږ چې پورته خوړ ته وړی ،ژوندی
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پریــږدی .پــه همدغه خیالــی او ځانغولونکی تعبیر ســره په تړلې الســونو د
نامعلــوم برخلیک
په لور روان شو.
موږ څلور کسه
هر یو تــن جګړن
محمد هاشم ،ګل
رحمــان ،رحمت
اللــه او عبدالباقی
یــی د خپــل ځان
ســره هغه لــور ته
چــې مــوږ یــی د ډی تسکالوســا نیــوز ( ۱۹۸۰کال د جــوالی  :)۲۰بریدګــرو پــر
ګاډی څخه ښکته لوبغاړو چې د منځنې آســیا د شــوروی د جمهوریتونو څخه له یو
نه راګرځیدلې وو ،برید وکړ .د راپور پر بنسټ ،هغوې د لوبغاړو
کــړی وو ،ویوړو.
پــه لــور ډزې وکــړې چې په پایله کې څو تنه پــه هماغه ځاې کې
د الرې پــه اوږدو ووژل شو او یو شمیر ټپیان او نور یی بندیان نیولې دی .له دغه
منځ څخه ،یو کوچنې ډله په تیښته بریالې شوی ده.
کــې یــو کــور تــه
ورســیدلو .د کور
خاوند ته یی غږ وګړ چې څه دی پاخه کړی دی؟ په ځواب کې یی وویل چې
د اوزی ښوروا لری .کور ته ننوتلو.
د
ډوډی
ښوروا سره راوړل
شوه .د یوی مړې
ډوډې خوړلــو
ځــواک مــو نــه
درلــود .د ډوډی
د خوړلو وروســته
یــی بیا مــوږ ته د
حرکــت قومانــده
راکړه .باالخره یی
یــوی بلــې حویلې
ته یــوړو چې ډیره
ډی لیجــر ( ۱۹۸۰کال د مــی  :)۴افغان جنګیالیو د کمین په لړ
لویــه خونــه یی د
کې د افغانستان د هاکې ټیم څو تنه غړی یی ونیول یا یی ووژل.

انکریزی د ایل تورې په شــکل درلودله شــاوخوا د ســل کســان پکی ځایدل.
کوټې د جوماتونو په شــان ســتنې درلودلې او د ډول ډول وســلهوالو کســانو
څخه ډکه وه .همدغه کسانو له موږ سره ډیر سپک چلند درلود .او ځینو یی
موږ ته اشــاره کوله او ویل به یی چې تاســی مو د سینمای پامیر په الریون او
زرنګار پارک کې د ترافیکو د غرفې د پاسه یا په نور غرفو کې مو لیدلې چې وینا
به مو کوله .موږ د هغوی د دغه درواغو په وړاندی ُچپ وو.
باالخره د هماغه مجلس څخه یو تن سپینږیرې په خبرو کولو پیل وکړ او
وی پوښتل چې څه ډول شوروی ته والړی؟ ولی؟ کوم ځاي ته؟ څه پایلې مو
الس تــه راوړی؟
دهغوی پوښــتنو
ته د ځــواب ویلو
څخه وروسته ،بیا
یی دینی پوښتنې
پیل کړلې ،چې د
پوښنتو څخه یی
یــوه دا وه آذان
کــوالې شــی؟ ما
ورتــه پــه ځــواب
کــې وویــل د کوم
وخت آذان؟ ټول
حیــران شــول .د لــودی نیــوز ( ۱۹۸۰کال د جوالی  :)۱۶ویــل کیږی چې د اپریل
په ۲۴مه پر یو بس چې په کې د هاکې ملی ټیم  ۲۲تنه او څو تنه
وســلوالو څخه یو
نور سپاره وو ،برید شوی.
تــن په پښــتو ژبه
رټلــې لهجــه غــږ وکړ چې «کــوم وخت آذان یــی څه شــی دی؟» د مجلس
ســپینږیرې پری غوسه شــو او خپل هغه ځوان ته چې د دین څخه بیخبره
وه څو ښــکنځلو وروســته ،ما ته وویل« :دوی ته یی روښانه کړه چې آذان په
څــو ډولــه دی؟» ما ورته وویل د ســهار لمانځه په آذان کــې «الصلو َه الخیر
منالنــوم» ویــل کیږی او په نورو آذانونو کې نه ویل کیږی .بیا غږ راغې چې:
«دا کافر خو مسلمان دی»!
بیا هم بل کس پوښتنه وکړه او وویل دعای قنوت در ته یاده ده ،ومی ویل
الحمدالله ولی نه؟ غوښتنه یی ورکړه چې ویلوله .دعای قنوت مې ولوستله.
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ټول حیران شــول .فتوا یی ورکړه چې دغه انســان مسلمان دی باید په هغه
جومات کې چې په کلې کې دی د امام په توګه له موږ ســره وی .البته زموږ
له دری تنه نورو څخه هم پوښتنې وکړی چې ځواب ورکړل شو
شــپه پخه شوی وه .ټول وســلهوال یی رخصت کړل ،موږ څلور تنه یی د
لــوې دروازه تــر څنګ په کوټه کې چې د دیرې په ډول وه ،دننه کړو .ســهار
یــی د مــا آذانونو په وخت کې له کوټې څخــه بهر کړلو ،د لمونځ له ادا کولو
وروســته د څو وســلهوالو ســره هغه لور ته الړو چې شــمال او سویل مو نشو
ټاکلې .تر هغه چې یوی لوی کاله ته چې د وسلوالو څخه ډکه وه ورورسیدلو
او هر یو تن په موږ پوری ملنډی کولی.
د ســهار چاې چمتو شــو ،ومو نشــو کولی چې یوه مړۍ وخورو .له ســهار
څخه تر ماسپښینه بیا بیعقله پوښتنې ،بیا هم رټل او د ژبی ټپ.
وســلوالو ته د ماسپښــین ډوډې چمتو شوه .موږ ورسره یوځاې شولو .د
ماسپښین لمونځ ولوستل شو .هغوی ټول ویده شول .یوازي یوه اوو کسیزه
ډلــه یــی د کاله څخــه بهر ناســته وه او مجلس یــی درلوده .له نیم ســاعته
وروســته یو کس یی راغې او زه یی وغوښــتلم او وویل چې تا پریږدو او دري
نورو کســانو په اړوند به وروســته پریکړه وکړو .ما یی په ځواب کې وویل چې
زه نه ځم ،د دی لپاره چې دولت راباندی شــک کوی .زما دغه دري ملګری
هم بیګناه دی ،پرته له هغوی نه ځم .بیا یی وویل چې د نورو په فکر کې مه
اوسه ،بیا می وویل چې نه ځم.
امر یی راکړ چې کال ته دننه الړ شه .الړم ،هلکانو هریو له ما څخه پوښتنه
وکړه چې څه خبره وو؟ هغوی ته می وویل هیڅ ،یوازی می وویل چې پر موږ
بانــدی خپلــه پریکړه صادره کړی چې زموږ برخلیک معلوم شــی .په همدغه
خبرو کې وو چې بیا هم یو تن یی د قاضی عبدالحمید په نوم چې هغه ته یی
قاضی صاحب غږ کاوو ،راغې او بیا یی یوازي زه وروغوښــتلم او نور یی هیڅ
یاد نه کړل ،نه پوهیږم ولی.
په هر حال الړم ،وویل ولی د نورو څخه مالتړ کوی؟ ومی ویل چې دولت
به پرته له جزا څخه ما پری نږدی .وروسته له څو نورو پوښتنو یی وویل چې
قســم وکړه چې نور به له دولت ســره کار نه کوم .ومی ویل چې ســمه ده .بیا
یی زه رخصت کړلم او د کال په لور الړم.
ملګرو می وویل چې بیا څه خبره وو چې ته یی دوه ځل وغوښــتلي؟ ومی
ویل زموږ د پریکړې په اړوند می ټینګار وکړ چې زموږ برخلیک روښان ندی.

د ماسپښین لمونځ د ترسره کولو څخه وروسته ،زه یی وغوښتلم او وویل
مبارک مو شــه چې تاســو آزاد یاستی .د ســبا څخه وروسته کوالی شی خپلو
کورونو ته والړ شــی .دغه خبر می خپلو ملګرو غوږونو ته ورســاوه .موږ ټولو
څه د خوشــحالی او څه هم د خپلو نږدی ملګرو د الســه ورکولو له امله ډیر
وژړل.
د ماښــام لمونــځ څخه وروســته موږ یــی بلې کال ته ویوړلو چې شــاوخوا
 ۲۰دقیقــی واټــن یی درلود .مــوږ ته یی ډوډۍ راکــړه .د ډوډي له خوړلو او
ماښستن لمونځ د
ترســره کولو څخه
وروســته د کــور
خاوند څخه د یوی
قیچی غوښــتونکې
شــوم ځکــه چــې
زمــوږ د دوه تنــو
ویښتان اوږده وه،
هغه مې واړه کړل.
د  ۱۹۸۰کال د جوالی په  :۱۶په کابل کې د هاکی ټیم د ژوندی
تــر ســبا پوری
پاتو رسنیز کنفرانس (د کابل نیوز تایمز :څخه انځور)
ویښ وو .د ســهار
لمونځ مو تر سره کړ ،د ډیری خوشحالې څخه د سهار چای ته هم پاتې نشو.
څرنګه چې د الرې کرایه لپاره مو پیسی نه درلودلې له هماغې ډلې څخه چې
موږ یی د ســرک لورته بیولو ،د پیســو غوښتنه وکړه .هغوی موږ ته پنځسوه
افغانی راکړی.
موږ یی پریښودو .زه بیا الړم چې د الری تګ لپاره موږ ته یو لیک راکړی
تــر څــو بیا موږ څوک و نه ځوروي .لیک یی هم راکړ او وویل چې تاســي ډیر
طالعمنــد یاســتی ،په خیر الړ شــی .په الر روان شــو چې یــو ګاډی د کندز له
لــور څخه پلخمری ته روان وو .وروختلو .د ســهار چــاي مو په پلخمری کی
وڅښــکه ،د مــزار لین په ګاډی کې کابل ته راغلو .پــه ده افغانانو کې مو پاتې
شــوی پیسی په خپل منځ کې د ټکسی کرایه لپاره وویشلې او خپلو کورونو په
لور روان شولو.
ډیر ستړي او ستومانه خپلو کورونو ته ورسیدلو .په کور او کلې کې مو ویر
جوړ شــوی وو .د بیبیســی راډیو د هاکی ملی ټیم غړی یی د وژل شوی په
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ټولګه کې اعالن کړی وو او چا یقین نه کاو چې زه ژوندی بیرته راوګرځم.
په هماغه شــپه له ځان وینځلو وروســته ویده شوم .د شپې لس یا یولس
بجې وی چې زموږ د کور ور وټکول شــو .میرمنې می زه له خوبه راپاڅولم او
ویویل چې ســالون ته دوه هندی کســان راغلې ،غواړی چې تا ووینی .خواته
یی الړم وروسته له سالم کولو څخه هندی روزونکې په اړوند د هغو پوښتنو
تــه مې ځــواب ورکړ .په پاې کې یی وویل ځکه چې هغــه زمونږو ډیر یو مهم
کس وو باید د هغه د ژوندی یا مړي څخه مو باید خبر اخیستی وی .هندی
میلمانه له دو ساعته سوال او ځواب څخه وروسته الړل.
د هغه ورځې په سهار ،د ډاکټر خواته الړم ځکه چې په خوب کې راباندی
خپسه راتلله او ناوړه حالت می درلوده.
بله ورځ د دغې غمیزې پیښې د قربانیانو کورنې غړی مې خواته راغلل ،د
خپلــو خپلوان څخه یی پوښــتنې کولی چې د هغــوي د برخلیک توضیح راته
ډیــره ګرانــه وه .دغــه نه هیریدونکې ماتــم تر یوې اوونۍ پــوری دوام درلود.
خوینــدو او مینــدو یــی ژړا او زاری کولې تــر څو د خپل زړه ټوټــو په اړوند د
ژوندی پاتې کیدلو هیلهمند کونکې خبرۍ له ما څخه واوری.
یوه اونۍ وروســته غازی اســټډیوم ته الړم تر څو د المپیک کمیټې رئیس
ووینم .د هغه سره د ستړیمشو کولو او څو سړو جملو د ویلو وروسته مو یو
بل ســره خدای پامانې وکړه .د المپیک رئیس ســره د ساړه او رسمی مالقات
وروســته ،ســبا خپلې دندي ته الړم .بیســاری ښــه راغالســت می له خپلو
همکارانو څخه ولید چې په ژوند کې مې یو بله شیبه وه.
خــو د وخت رژیم نــه یوازي بیرته وغوښــتلو او کومه همــدردی یی دغې
پیښــي ســره ونکــړه ،برعکس هــر اوونۍ یی مــوږ د یو یا دوه ســاعتو لپاره د
«خاد» مرکز ته راغوښــتلو ،څرګندونې کولی او موږ چې څه لیدلې وو ځواب
مو ورکاوه .موږ ته یی څو کســه چې د ســیمی څخه نیولی وو ،ښکاره کول او
ویــل یــی چې ووایه کوم یو یی دی .څرنګه چــې می نه پیژندل ګوته می پری
نه ایښودله.
دغه تنګولو تر یوی میاشتې دوام درلود چې باالخره وویل ،پالنکۍ ورځ به
تاسې له خبریاالنو سره کینې او پوښتنو ته به یی ځواب ورکوی .جوړه شوی
رســنیزه ناســته او ننداره د  ۱۳۹۵کال د چنګاښ  ۱۹۸۰( ۲۵کال د جوالی
 )۱۶د دننې او بهرنیو خبریاالنو په شــتون کې ترســره شوه .موږ په لنډ ډول
خپــل ځانونــه وروپیژندل .پوښــتنې یوازی یو تن (شــیرخان) چې موږ څخه

د پیښــې په وخت کې ونې ته پورته شــوي وو او ځان یی ژوندي ژغورلې وو،
قراردادی ځوابونه یی ورکول چې د مخکې نه ورته لیکل شوی وو.
له هغې ورځې وروســته ،بل کس زموږ او د هاکی ملی ټیم کیســې ته رانه
غلل .د افغانســتان د ملی هاکی ټیم مالماتونکی خواشیونونکې کیسه چې تر
نن ورځې پوری په خپلو خپو ونه دریده ،پټه پاتی شوه او ډیرې خلک له دغه
دردناکه جنایت څخه بیخبره دي.

یادونه او هیله:
کیدای شــی چمتو شوی راپور نیمګړتیاوی ولری ځکه چې لومړی د دغه
چنایــت څخه  ۳۴کاله تیریږی او دویم موږ یوازی د پیښــې یو ژوندیپاتې ته
الس رســې درلــود .په دغه بنســټ له ټولــو هیواد پالو او پــه ځانګړې توګه د
هیواد ســپورټمینهوالو څخه هیله کیږی تر څو د دغه راپور په بشــپړولو کې
له موږ سره مرسته وکړی .که چیری د ټولو ژوندیپاتو څخه د کوم یو تن پته
لــری ،پته یــی موږ ته راولیږۍ؛ که چیری د هاکی ملی ټیم د شــهیدانو کوم
انځور او یادښت او نښه په الس کې لری ،زموږ پتې ته یی راولیږۍ.

د افغانستان هاکی ملی ټیم هندوستان ته د خپل رسمی سفر په حال کې
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لیکونکی :عزت الله ځواب

له مینې مجلې سره د سیلۍ غفار مرکه
همبســتګي ګونــد څنګــه
راپېژنــې! دا ګونــد لــه نورو
ګوندونــو ســره څــه توپيــر
لري؟
د افغانســتان د همبســتګۍ
ګونــد د  ۱۳۸۳کال د وري
پــه ۲۹مــه نیټه د یو شــمیر
روڼآندو له لوری په کابل کی رامنځته شو .د همبستګۍ ګوند توپیر له نورو ګوندونو
سره دادی چی اول خو یی السونه د چا په وینو سره نه دی او دوهم دا چی په دې
ګونــد هیڅ داســی یو کس نشــته چی د افغانســتان په ویجاړۍ او یــا د بیوزله خلکو
پــه رټلــو او زورولــو کی الس ولري .دریــم توپیر یی دادی چی تل یــی د جنایکارانو
محاکمه غوښــتی ده او په دې الر کی عملی ګامونه هم اخیســتی دی ،لکه د غویی
اوومې او اتمې او امریکایی جنایتکارانو محاکمه کولو لپاره یی الریونونه هم په الره
اچولی دی.
له نورو ګوندونو ســره زمونږ بنســټیز توپیر دادی چی کوم ځانګړي قوم او لوري
پــوری تــړاو نلری او د ټولنې ټول قومونه پکی ګډون لری او په ګڼو مســئالو کی پرته
لــه معاملې او محافظهکارۍ خپــل لیدلوری بیانوی او هیڅ بیروني قوت پوری ندی
تړی .د افغانســتان سیاســت په ډګر کی ډیری ګوندونه د ډلو او کسانو د غوښتنو او
یا د مافیایی تړاونو په اساس رامنځ ته شوی ،خو زمونږ ګوند ددې لپاره چی ټولنې
یو ولســې ،پرمختللي او عدالتغوښــتونکي او بنسټپالۍ او نیواک ضد ګوند ته اړتیا
لرله ،رامنځ ته شو.

تاســو څه وخت سياســي مبارزه پيل کړه او د افغانستان غوندې په يوه نرواکه ټولنه
کې ،ښځه څومره د خطر احساس کوي؟
زه په کال  ۲۰۱۳کی د همبســتګۍ ګوند ســره یوځای شــوم .مخکې می هم د یوې
مدني فعالې په توګه کار کاوه خو د کار په اوږدو کی می پام شــو چی په یواځي ځان
مبارزه کومه پایله نلری نو له همدې کبله می وغوښــتل خپله مبارزه د یو سیاســي
ګوند په چوکاټ کی پر مخ یوســم .د همبســتګۍ ګوند راته یواځنی ریښــتینی ګوند
ښــکاره شــو چی په عمل کی انسانی ارزښــتونو ته درناوی درلود او د یوې خپلواکې
او ډموکراتی ټولنې چی په هغې کی ټول انســان پرته له قوم ،مذهب ،نژاد ،لوري...
برابر ژوند ولری؛ مبارزه کوي.
له ګڼو ان.جی.اوګانو او نورو بنسټونو سره د کار په لړ کی په دې وپوهیدم چی د
هغوی اصلی موخه خلکو ته کار بلکه تجارت او د پیسو السته راوړل و .دې حقیقت
ته ورســیدم چی د افغانســتان بیارغونې او انساندوستانه مرستو په نامه د امریکا او
لویدیــځ له لوری د ټولنــې انجیویزه کول ،ددې پر ځای چی د هیواد او خلکو ټپونو
تــه مرهم وي په عمل افغانســتان د مرګ کندې ته غورځــاوه .د انجیوګانو له الری
نیواکګرو وکوالی شو چی د روڼاند او پرمختللو انسانانو یو نسل د هغوی جیبونو ته
د ډالرو اچولو په واسطه ،د هغوی وجدان واخلی او په خپلو چوپړانو یی بدل کړي.
دغــو او ورتــه نورو تجروبو راته دا پوهاوی راکړ چی د ناپوهۍ ،ارتجاع ،نیواکګرو
او ناتــار څخــه د خلکو ژغورلو یواځنۍ الره د یو پرمختللی او ولســي ګوند په چوکاټ
کی فعال سیاسي مبارزه ده او بس.
دا ســمه ده چی په یوه نرواکه ټولنه کی ښــځۍ له ګڼو ستونزو سره مخ وی ،خو
که ښــځۍ په خپل تــوان وپوهیږي او د خالصون لپاره په آګانــه ډول مبارزه وکړي
نو دا خنډونه به یوه ورځ له منځه والړ شــي ځکه پرته له دې بله الره نشــته .آزادی
چاته په خیرات کی نه ورکول کیږي ،د هغې الســته راوړلو لپاره باید جدی مبارزه
وشــی او تر هغې چی ښــځې په خپله د خالصون لپاره الس په کار نشي ،دا ستونزي
په پای ته ونه رسیږي.
د ډيورنډ کرښې په اړه ستاسو د ګوند پاليسي څه ده؟
د ډیورنــډ کرښــې په اړه زمونږ پالیســي ډیره روښــانه ده .د ډیورنډ لیکه د کشــمیر
د مســئلې پــه څیــر د انګلیس د نیــواک ناولي میراث دي چې تر اوســه پوری یی د
دښــمنۍ تخــم پاتــي دي .زموږ خلک او تاریخ پرته له شــکه د ډیورنــډ تړون چې د
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هیوادپلورونکي امیر له لوري الســلیک شــو ،یو ملی خیانت شــمیری .خو په ورته
وخــت کی بایــد ومنو چې د خیبر پښــتونخوا او بلوچســتان خلکــو برخلیک چی د
افغانســتان خلکو پرتله نســبت ْا د ښــه اقتصادي او ټولنیز حالت څخه برښمند دي،
باید د یوې آزادې او عادالنه ټولپوښــتنې له الرې وټاکل شــي .دغه امر په طبیعی
ډول هغــه وخــت د پلې کیــدو وړ دی چې په ډواړو هیوادونو کی خپلواک او ولســي
دولتونه واکمن وي.
په اوسني وخت کې د افغانستان متحد کوم قدرت کېدالی شي ،تاسو ولې د امريکا
په اړه ډېر بد نظر لرئ.؟
مونــږ پــه دې بــاور یو او تاریــخ هم دا په ډاګه کــړی تر هغې چی یــو ولس خپله په
خپــل الس له دغــه کړکیچن حالت څخه ځان خالص نکړي ،هیڅ یو بهرنۍ ځواک
نشیکوالی زمونږ خلکو ته نیکمرغي راولی.
زما په آند ســمه به دا وی چی ووایو مونږ د نیواکګرې امریکا په اړه ډیر ښــه نظر
لرو .په تیر  ۱۶کلونو کی که مونږ د امریکا کړنو ته وګورو نو پرته له خیانت او جنایت
او وینېبهونــې بــل کار ندی کړی .کله یی زمونږ د خلکو جنــازې بمبار کړي او کله
ودونــه ،کلــه یی پر مړو میتیازې کړي او کله یی ترینه د الس ګوتې د یادګار په څیر
پرې کړي دي .دوی د «دموکراســۍ ،ښــځو حقونو او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې»
په پلمه پر افغانســتان یرغل وکړ خو په پایله کی د ښــځو او دموکراســۍ ضد عناصر
لکه ســیاف ،خلیلی ،عبدالله ،اســماعیل خان ،محقق ،ربانــي ،قانوني ،فهیم ،مال
ترهخیل ...د افغانستان خلکو او په ځانګړی توګه د کړیدلو ښځو په برخلیک واکمن
کــړل .ترهګــرۍ ورځ تر بلی په ډیریدو ده .ځناوره ډله لکه داعش منځ ته راغله چی
جنایتونــه یــی مونږ هــره ورځ ګورو .نــو د امریکا دې تورو کارنامو ته په لیدو ســره
بایــد ووایو چــی زمونږ د ګوند لید ددغه جنایتــکاره او جنایتروزونکي هیواد په اړه
په واقعیتونو والړ دی .هغه خلک چی نن امریکا ته ســجده کوی او د په افغانســتان
د امریکا پاتېکیدو ســوالونه کوی دوی تاریخ او زمونږ رنځیدولو خلکو ته مختوری
دي .مونــږ د خپلــو خلکو په ځواک پوره باور لرو او پوهیــږو چی یوه ورځ به امریکا
زمونــږ پــه هیواد کی ماته خوری لکه په ویتنام او کوریا او التینی امریکا کی چی ماته
وخوړه.
په افغانســتان کې نږدې هر ګوند د پلويانو موندلو لپاره اســامي ټکی له ځان ســره
تړلی ،په داسې سياسي چاپېريال کې يو سيکولر ګوند څنګه پلويان پيدا کوالی شي؟

ښــه به دا وی چی ستاســو درندو لوستونکو ته دا روښــانه کړم چی ولی زمونږ ګوند
اســامی پیشــوند او پســوند نلری .په افغانســتان ډیری او که ووایو چی نږدې ټول
ګوندونه اســامی پیشــوند او پســوند لری او د اســام په نوم یی پــه زرګونو خلک
وواژل ،پر ښــځو یی جنســي تیري وکړ ،د خلکو کورونه یی لوټ کړل ...او نن هم
کله چی د ستیج سر ته پورته کیږي نو په اوږدو آیتونو خلک غولوی .نو ددې لپاره
مونږ نه غواړو د اسالم په نوم خلک وغولو.
دوهم خبره د ســیکوالیزم ،په افغانســتان ال تر اوســه هم خلک د سیوکوالریزم
نه د کفر برداشــت لری چی دا ناســمه ده .په یوه سیکوالر ټولنه کی د دیني تاجرانو
دکانونــه بندیــږي او بس .له همدې کبله همدغه تاجــران چی کلونه – کلونه یی د
خلکــو له عقایــدو ناوړه ګټه پورته کړی د ســیکوالریزم مخالفت کوي .مونږ په دې
پوره باور لرو چی د خلکو پوهې په لوړیدو سره سیکوالریزم ته هم الره هواریږي.
په اکثرو لويو ښارونو کې نا مسوله وسله وال او ټوپک ساالران په قدرت کې دي ،ايا
د دې هيله شــته ،چې ځای به يې يوخت ســيکولر او د زور له الرې د قدرت نيولو
دود به پای ته ورسيږي؟
پرته له شکه چی دا کار به کیږي .مونږ په بدلون باور لرو او که چیرې مو پدې باور
نــه درلــودې نو مبارزه مو هم نه کولــه .ناهیلي د ماتې په مانــا ده او مونږ هیڅکله
هم ماته نه منو .لکه څنګه چی مخکی می وویل یوه ورځ به د افغانســتان خلک په
آګاهانه ډول راپاڅیږي او دې ټولو ناخوالو ته به د پای ټکی کیږدي.
د حکمتيار او نورو جهادي رهبرانو څه ډول محاکمه غواړئ؟
د ګلبدین په شــمول د تیرو څلور لســیزو ټولو جنایتکارانو علنی ملی او بینالمللي
محاکمه غواړو .داسی یوه محاکمه چی پکی ریښتینی عدالت پلی شی او قربانیانو ته
د قناعــت وړ وي .ځکــه مونږ په دې باور یو چی د یو روښــانه راتلونکی لپاره باید له
تیر سره حساب پاک کړو .او دا په داسی یو حکومت کی شونې ده چی هغه د خلکو
رأی په واسطه منځ ته راغلی وی نه د جان کیري له لوري.
په افغانستان کې د نا امنۍ پېښې او مرګونه ډېر دي ،خو په ټولنيزو شبکو کې ډېری
خلک د وژنو تصويرونه خپرول ښــه نه ګڼي او اســتدالل کــوي ،چې پر خلکو ناوړه
رواني اغېز کوي او د وحشــتونو پر وړاندې حساســيت له منځه وړي ،خو ستاسو په
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مجله او ويبسايټ کې داسې تصويران ډېر خپريږي ،په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟
دا ریښتیا ده چی په افغانستان کی هره ورځ ډیرې زړهبوږنونکی پیښې ترسره کیږي
چی لیدل او اوریدل یی ډیر ســتونزمن کار دی خو له بدهمرغه همدا د افغانســتان
واقعیت او دا زمونږ دنده ده چی خلکو ته دا واقعیت څرګند کړو .ځکه تلویزیونونه او
راډیوګانــې ټولــه ورځ لګیا دی خلک په درواغجنو انځورونو او ویډیوګانو غولوي .که
چیری یو دولت یا امریکا یو وړوکی ُپل هم جوړ کړی نو دا رسنۍ هغه په کراتو ښایی
خو که د امریکا په بمبار کی په لسګونو خلک هم ووژل شي په هغې پرده اچوی او یا
یی په ناسمه توګه خپروي .نو دا زمونږ دنده ده چی دا تریخ واقعیت خلکو ته ووایو
او خپور کړو.
او له بل پلوه د یو تاریخی سند په توګه هم ددی انځورونو خپرول اړین دي .که
چیرې د امریکا او طالبانو او داعشیانو ځناورو کړنو انځورونه خپاره نشی نو راتلونکی
نســل پــه تیاره کی پاتی کیږي .هغــوی بیا په دې نه پوهیږي چــی زمونږ په هیواد
کی څه تیر شــوی او دغه هیوادونه چی د دموکراســۍ او بشر حقونو نغاره وهی کوم
جنایتونه یی زمونږ د خلکو پر وړاندې ترسره کړي دي.
ستاسو غږ په نړۍ کې څومره مالتړ لري؟
نږدي ټول دموکرات او دموکراسی پلوه خلک او ګوندونه مونږ پیژني .او مونږ هم په
نړي کی له دموکراسیپلوه او روڼآندو څخه تل پلوي کړی ده .مونږ د جاللآباد په
ښــار کی د ایران روڼآندو لکه فرزاد کمانګر ،شــاهرخ زماني ،شیرین علم هولی ...او
کوبانی ِغښــتلو او مبارزو ښــځو په پلوی الریونونه کړی او له هغوی څخه مو مالتړ
اعالن کړی دی.
د جنګســاالرانو پر وړاندې له مبارزې پرته د يووالي(همبستګی) نور کوم ټکي دي،
چې خلک پرې راټولېدای شي؟
ډیر ټکی دې خو په لنډه توګه باید ووایم چی زمونږ د ګوند موخې چی عبارت دی له
(خپلواک ،آزاد ،دموکراتیک او یو موټی افغانســتان  /د سیکوالریزم او دیموکراسۍ
پر ستنو والړ ملی یووالی  /د ښځو او نارینه او د هیواد ټولو پرګنو مساوی حقوق /
د هر ډول بنســټ پالنې او بهرنۍ الســوهنې پر وړاندې مبارزه  /د امریکایی او ناتو
نیواکګرو قوتونو ســم الســي وتنه).داسی روښــانه ټکی دي چی د هر ملی او مبارزه

کس د زړه خبري دي.

د شخصي ژوند او کورنۍ په اړه مو معلومات راکړئ؟
د امنیتي ستونزو له امله ډیر څه نشم ویلی خو دومره به درته ووایم له یوې روڼآندې
کورنۍ څخه یم او تل به د خپلو خلکو تر څنګ والړه یم.
په پای کی د «مینه» مجلې له ټولو کارکونکو څخه د زړه له کومی مننه کوم چی
د امنیتی ستونزو او ګواښونو او مالي ستونزو سربیره تاسو زمونږ خلکو ریښتینی غږ
یاســت او د هیواد تراخه واقعیتونه خپروۍ ،او زورواکو او بنســټپاالنو ته غوړهمالی
نه کوۍ .تاریخ به تاســو د باوجدانه او پر هیواد مین انســانانو په توګه په یاد ولري.
تاسو می د مینې ډک سالمونه ومنئ.
مننه
عزت الله ځواب

د بنسټپالو په فکرونو کی د ښځو ځای!
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لیکونکی :پویا

په بریتانیا کې د یو اخوانې رسوایی
 ۸۱کلــن ،محمــد حاجــی
صدیــق ،ځوانــو انجونو ته
د قــرآن تدریــس پرمهــال
یــی د هغــوي څخــه ناوړه
جنسي ګټه پورته کوله چې
د څلورو انجونو په شــکایت
سره په  ۱۳کاله بند محکوم
شــوی دی .صدیــق د ۳۰
کالو څخه ډیر د بریتانیا – کاردیف ولز ښــار په مدینه جومات کې د قرآن ښــوونکې
وه .قضاوت کونکې پالوی د  ۱۹۹۶-۲۰۰۶کلونو په منځ کې هغه په شــپږو بدغونو
بریدنــو او د جنســي تاوتریخوالې په اته مواردو باندي تورن کړی .قاضی اســتیفین
هاپکینز امر وکړ چې هغه باید د یو بې پایه جنســي مجرم په توګه ثبت شــي .قاضي
په خپل وینا کې دغه مولوی ته عیاش ویلی:

«دغــه څلور انجونــې په حقیقت کې ډیــرې زړورې دي چې نه
یوازې شــخصي خڼډونه بلکه کلتوري یي هم له منځه وړی دي او
د رســمي شکایت او شواهدو سره یي ستاســو په وړاندی ودریدنه
وکړه».

د دعــوا کونکــو څخه د محکمې د پلټنو په ترڅ کې ،حاجی د تدریس پر مهال د
زدهکوونکو څخه غوښتل تر څو څنګ ته یې کینې ،د عنعنوي جامو په شتون سره
به یی د هغوي په بدن الس واهه او د ورنونو او پښــو تر منځ یي خپل تناســليغړې
ســوالو او د کومې تیروتنې ترســره کولو په ترڅ کې به یې هغوي په څپړو وهل او د
څپړو وهلو لړۍ به تر هغه دمه ادامه درلودله ترڅو چې په ســمه توګه یی ولولی .د

قرباني شــوو انجونو څخه یوې نجلۍ وویل د هغه جنســې ځورونو له امله چې هغه
ورسره مخ شوي وه غوښتل یې ځان وژنه وکړی.
د دا ډول جرمونــو ګــڼ شــمېر مثالونه زموږ په هیواد کې هم پیښ شــوي دي.
ډيــر ځله مــو د هیواد په ګوټ ګــوټ کې د افراطــي مالیانو فزیکــي تاوتریخوالې او
ناوړه جنســي کټه پورته کولو په اړوند ډیر اوریدلې دي .بنســټپاالن چې د اخالقو او
دینــداري ډول وهــي او د هغوي هــر ډول فتوا او وینا یی پــه رنځیرونو کی د ټولنې
رانغړلو پرته بل څه ندی ،په خپله تر ټولو کوچنې انســاني اخالقو څخه برښــمند نه
دي او د لویږند (طفیلی) په څیر د خلکو وینه څښکې.

ګټهور تجارت

| کارتونیست :هاني طلبة
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ژباړونکې :خالد

«د ګلبدین الره د مړو څخه فرش ده»
سرچینه« :د لویدیځ المان ورځپاڼه» (،)Westdeutsche Zeitung
 ۱۹۹۲کال د اپریل ۲۸مه ( ۱۳۷۱کال د غویې ۸مه)
ژباړونکې :خالد

کابــل :گلبديــن حكمتيار،
د حزب اســامي بنســټپاله
رهبر ،په افغانســتان کې یو
د جنایتــکارو څیــرو څخــه
دي چــې د اویاومــو کلونــو
لــه لومــړی څخــه د ځواک
د الس تــه راوړلــو لپــاره،
شیطانی لوبه یی خپله دنده
وګرځوله.
حكمتيار ،هغه کس دي چې مجاهدینو ته د امریکا پوځي مرستو ډیره برخه هغه
ته ورکړل شــوی دی .د یو څیړنیز راپور پر بنســټ چې د امریکا د ســنا د غوښــتنې
پــر بنســټ چمتو شــوی دی ،ګلبدیــن حکمتیار د شــوروی اتحاد څارګر ســازمان
(کیجیبــی) ،د کابــل څارګر ســازمان (خــاد) او ایرانی ســازمانونو ســره کار کاوو.
نومــوړی راپور ،له افغانســتان څخه د شــوروی اتحاد پوځی ځواکونــو د وتلو څخه
وروسته لیکل شوی دی.
حکمتیار چې ګواکې نن ورځ  ۴۲کاله عمر به ولری ،متعصب پښتنو لږکیو پوری
تړلې دی .هغه د شــپیتمې لســیزې په وروســتیو کې خپلې زدهګــړي یی د کابل په
پوځی لیســه کې پیل کړلې ،خو ځنډ یی ونکړ چې د همجنسبازی کړنو پر بنســټ
له دغې لیســې څخه وویســتل شــو .وروســته د کابل پوهنتون کې شامل شو .هغه

همدارنګه د کابل پوهنتون څخه وشړل شو ،ځکه په همدغه لړۍ کې له پرچمیانو،
د غیرقانونی کمونیستانو ،سره یوځاې شوی وو او په ویجاړونکو چارو کې یی الس
درلوده.
د نوموړی راپور پر بنســټ ،کمونیست ګوند [د«خلق دموکراتیک ګوند ــ پرچم
څانګــې» څخه موخه ده] هغه یی د راپورچې په توګه ســختدریزو اســامې کړیو ته
واستوه  ،خو په چټکې سره د هغوي د افکارو اغیز الندی راغې .په  ۱۹۷۳کال کې،
په پاکســتان کې څرګند شــو او خپل ځان یی د یو بنسټپاله مسلمان په توګه معرفی
کړ .یو کال وروســته ،د پاکستان څارګر سازمان سره د هغه د اوږدی لړۍ همکاری
پیــل شــوه .آیاسآی نومــوړی ته زدهکړه ورکــړه تر څو د هغه په مرســته د داوود
خان دولت نســکور کړی .د دغه ســازمان پوځی افسران ،هغه یو بدچلنده ،ناتاره او
د واک تــږي کــس په توګه معرفی کــړی وو .نوموړي هر کار ته الس اچاوه تر څو په
ســر کې ځاې ولری .ډیر شــمیر راپورونه په دغه اړوند شته دی چې حکمتیار خپلې
سیالې مجاهدینې ډلې چې د هغه د امر الندې نه راتللی دښمن ته یی ورښودلې ،په
ټول افغانســتان هغه د مجاهدینو تر منځ چوغولی کوله .نوموړی راپور زیاتوی چې
د اتیاومــو کلونــو په منځ کې په کابل کی د لنډ مهاله لپــاره د مقاومت ماتیدل او د
مجاهدینو جاسوسی کړۍ کمزوری کیدل ،د حکمتیار کار دی.
د حکمتیار د واک اصلې ســیال تل احمدشاه مسعود ،د جمعیت اسالمی پوځی
قومنــدان دی چــې د تاجیــک جنګیالیو مالتړ څخه برښــمند دی ،د  ۱۹۸۹کال د
جوالی په لومړیو کې ،حکمتیار د مســعود  ۳۶تنــه قومندانان په کمین کې واچول
چې د سځتو ربړونو وروسته یی ،ټول ووژل .د هماغه کال په نوامبر کې د اکماالتی
موادو  ۵کاروانه او په مسعود پوری اړوندي ډلې  ۲سالحکوټونه وچاودیدل .د امریکا
ســنا ته پورته چمتو شــوی راپور دا څرګندوې چې یادې چاودنې د حزب اســامی
کسانو کار دی.

پښتو ۱۰مه ګڼه ،اوړی ۱۳۹۶

45

پښتو ۱۰مه ګڼه ،اوړی ۱۳۹۶

46
لیکونکی :کاوه عزم

له درده ډکه تاریخی پرتله
شاوخوا سل کاله مخکې
شــاه امان اللــه خان د خپل
مشــهور اورپایی سفر څخه
د راګرځيــدو ســره یي ،یوه
لویــه جرګــه راوبللــه چې په
هغې کــې د هیــواد پراختیا
او پرمختګ لپاره یو لړ نوي
قوانین تصویب کړل .له دې
ســره ســره چې دغه ولسپاله شاه د خلکو حالت ښــه کولو لپاره او د هیواد سوکالې
لپاره ښــی طرحې درلودلې خو یو شــمیر مرتجع مالیان او مذهبې مشران د هغه د
پرمختللو کړنالرو په وړاندی خنډ وګرځيدل.
په دې لویه جرګه کې« ،رســمی او خصوصی لقبونو» په اړوند یو قانون تصویب
شو چې په هغه کې راغلې دي:

«په افغانستان کې د سردار؛ جاللتماب؛ لوی خاوند؛ عالیشان
او دی ته ورته نور لقبونه لغوه دي .په رســمی ښــوونځیو کې ټولو
وړو او لویو مامورینو ته یوازې شخصی نوم د خان کلمې په ډیرولو؛
او د دندې درجه دې ولیکل شي؛ او د پادشاه په وړاندی دی ګران
اعلیحضرت پادشــاه او یا اعلیحضرت ګران پادشــاه ولیکل شــي او
پــه خصوصی مکتوبونو کــې د مخاطب کس په نــوم باندی؛ ګرانه
ولیکل شي».

خو د ع او غ دوه ســره حکومت جوړښــټ څخه وروسته چې ټاکنیزېملنډې او
د جان کیری راتګ او د «ملیوحشــت» حکومت جوړښــت چې دغه دوه تنه یې د
خلکــو پــه منځ کې خواره بدنومې کړل ،د درواغو پیژندګلوی او په نور د ځان زغملو
لپــاره؛ عبداللــه ټولو دولتــې اداراتو ته امــر وکړ چې هغه تــه دې د «جاللتمآب»

خطاب وکړی! د «متحدالمال» تر سرلیک الندي په یو مکتوب کې چې د «اجرائیه
ریاست دفتر» له خوا څخه لیږل شوي دي داسي لیکلې دي:

«د افغانســتان اســامی جمهوریــت ټولو خپلواکــو وزارتونو او
ریاستونو ته!
څرنګه چې څرګنده ده ،په رسمی مکتوبونو کې د اجرائیه ریاست
د لوړ پوړی چارواکې لقب په مختلفو ډولونو ســره ذکر شوي دي.
د ښــاغلی جاللتمآب کره لقبونه په دری ،پښــتو او انګلیسی ژبو په
الندی توګه ستاســی پام ته راوړل کیږی او غوښــتنه کیږی تر څو
الندی لقبونه د مکتوبونو لیږلو په وخت کې په پام کې ونیول شي
او موږ خوښ کړی :جاللتمآب محترم ډاکټر عبدالله عبدالله
د افغانستان د اسالمی جمهوریت اجرائیه رئیس
جاللتمآب ډاکټر عبدالله عبدالله
رئیس اجرائیه جمهوریت اسالمی افغانستان
د پورتنیــو مراتبــو په پام کې نیولو ســره ،د بهرنیو چارو جلیله
وزارت څخه غوښــتنه کیږی تر څو ټولو بهرنیو ســفارتونو ،ملګرو
ملتونو دفترونو ،په کابل کې نړیوالو سازمانونو او سیاسی څانګي ـــ
په بهر کې ج-ا-ا قونسلی ته د یادداښت /لیک استولو تر څنګ،
د جاللتمــآب اجرائیه رئیس ج-ا-ا کره لقبونه د هغوي پام ته په
رسولو سره موږ خوښ کړی»...

یوازې دغې یوی موضوع ته په پام ســره کولې شــو چې پوه شــو چې ولی د ســل
کالو په تیریدلو ســره نن ورځ هم امانالله خان د افغانســتان د خلکو په ذهن او زړه
کــې ځــاي لری .هغه د پروپاګنډ لپاره نه بلکه دهیواد پراختیا او پرمختګ لپاره فکر
کاوه؛ هغه  ۴۰۰۰ډالری دریشــیاني نه اغوســتلې بلکه د وطنی ټوټو څخه یی جامې
جوړولی او خپل شاوخوا خلک یی هم دی ته هڅول چې د وطنې محصوالتو څخه
ګټه واخلی؛ هغه د وژونکو پیښو ټپیانو سره یادګاری انځورونه نه اخیستل بلکه د دا
ډول پیښو مخنیوي یی کاوه.
امانالله خان د هیواد یوازینې عدالتغوښــتونکې او هیوادپاله شاه وه چې خلک
لــه هغه ســره تر اوســه مینه لری او اړتیــا نه لری چې د ملت په ســر باندی په زوره
وزغمل شــي .پرته له دی چې د لســګونو زرو ډالرو په لګښت سره رسمی سرچنې د
هغه لپاره پوســتر چاپ کړی او ننداریز مراســم ترسره کړی ،هر کال د افغانستان د
خپلواکۍ په ورځ زرګونه تنه خلک په خپله خوښه هغه ته د احترام وړاندی کولو په
خاطر د هغه زیارت ته راځې.
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لیکونکی :احمر

«د وژونکو ډله» ،په افغانستان کې
د امریکایی ځواکونو ځناورتوب مستند
«د وژونکــو ډله» (The
 ،)Kill Teamیــو مســتند
دی چــې د کندهار په میوند
ولســوالی کــې د امریکایــی
نیواکګــرو ځواکونــو له خوا
د ورزشی ســرگرمیو لپاره د
بیګنــاه افغانانــو وژل د او
د جنګې غنیمــت په توګه د
هغــوی د بــدن د غړو ســاتل یی انځور کــړي او دا په ډاګه کوی چــې دغه د امریکا
واکمن سیســتم دی چې د خپلو ســرتیرو څخه ځناور او بیرحمه عناصر جوړوی.
دغه فلم د امریکایی مســتندجوړونکې ،دن کــراوس ( )Dsn Kraussله خوا جوړ
شوی چې تر اوسه دو ځله د اسکار جایزې ته نوماند شوی او تر ټوله غور مستند فلم
ډالې یی د «ترایبکا فلم ننداره» کې د خپل ځان کړه .د یادونې وړ ده چې ښــاغلې
کروس څو نور د مفهوم څخه ډک مستندونه هم جوړ کړی دی چې د لیدلو ارزښت
لــری او لــه هغې ډلې څخه کولی شــو د «کیــون کارتر مــرګ» (The Death of
« ،)Kevin Carterد ټولو لپاره ناانډول» ( )Inequality for Allو «وروســتۍ
پایله»( )Extremisڅخه نوم یوسو.
مستند د آدم وینیلد ( ،)adam Winfieldد «میوند ولسوالی په وژنو» کې یو
تن د تورن په خبرو پیل کیږی چې د پوځ ســره د یوځای کیدو لپاره خپله لیوالتیا
څرګندوی .ورپسـ�ی دوه نور نظامی تورن هر یو جیرمی مورالک( (�Jeremy mor
 )lockاو اندریو هولمز ( )Andrew Holmesد افغانســتان جګړې په وخت کې
خپله لیوالتیا او خوښې په موسکۍ شونډو بیانوی.
مورالک وایی:

«د نظام د پیاده په ډول ،د ســړی ټول ژوند د آزمایښــتونو په
یوه ټولګه کې نغښــتی دی .آیا په بشــپړه توګه یو ســړی یی؟ آیا په
ډیره اندازه یو کلک ســری انســان یی؟ کولی شــی چې ماشــې ته
زور ورکړی؟ آیا مړي کولی شــی؟ آیا ژوندی پاتي کیدلې شــی؟ له
تګ څخه وړاندې ،د قطعې قومندان موږ ته وویل" :افغانســتان د
جنګیالیو جنت دی»".

او هولمز په ادامه کې ډیروی:

«د جګړې لومړنی تجربه می :یو کلې ته د ننوتلو لپاره د یوالونو
څخه اوختیدلم چې مردکې زموږ د ســر د پاســه تیر شو .غواړم دا
ووایم چی زموږ شــاته د ونو ســره ولګیدل .او لومړنی شی چې می
ذهــن کې راوګرځیده ،د "تاپ گــن" فلم صحنه وو .خرپنده جګړه
وه خو ډیره زړه راښکونکې وه».

ورپسی درې واړه سرتیرې د جګړې نه شتون څخه سر ټکوی او وای د قومندان
د ټپی کیدلو څخه وروسته یو نوی قومنداند د کالوین ګیبز ( )Calvin Gibbsپه
نوم راځې چې د افغانستان او عراق د جګړو تجربه لری .هولمز یی په اړوند وایی:

«مــا تــه یی هیڅکلــه ونه ویل چــې په عراق کې یــی څه کړی
دی .د هغــې خالوهنې می ولیدلــی .کار یی کاو چې د څو کوپړیو
خالوهنــې مــی د هغه په خپــه کې ولیدلی .له هغــه څخه می ونه
پوښتل او بل چا راته وویل":هغه کسان دی چې تر اوسه یی وژلی
دي»".

مورالک د دغه قومندان څخه په ستاینې څرګندونه کوی:

«ما او ګیبز ډیر وخت یوځای سره تیراوه ...د لومړی دوه اونیو
لپاره په یو ګاډي کې یوځاي سفر کاوه .له هغه څخه د مې په عراق
کې دهغه وروستۍ دندې په اړوند وپوښتل .د یوی ځانګړی پیښې
په اړوند یی قصه وکړه چې په ښــه توګه می په یاد ده .په عراق کې
چې څه وخت د ســړک څخه تیریدلو ،یو ګاډی د هغه لور ته راځې
او نــه ودریږی .د ګاډی په لور د ډزو باران کوی او وروســته جوته
کیږی چې په کاډي کی ناست خلک یوه کورنې وه .فکر کوم ،پالر
او مور او یو کوچنې ماشــوم وژل کیــږی ...ماته یی توضیح راکړه
چې له ډیر وخت څخه د داسی موقعې په تمه وه ځکه چې په آسانۍ
سره یی صحنهسازی کړی وه او د سزا څخه یی ځان خالص کړ».
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او په ادامه کې وایی:

«د قربانی تر څنګ د وســلې ایښودلو صحنهجوړولو سره زموږ
لومړنــې خبری پیل شــوی ...په عــراق یا افغانســتان او یا په نورو
ځایونــو کــې د کســانو په اړوند مې ډیــر اوریدلې وه کله چې وســله
ترالســه کوی کلــه چې یو غیرنظامــی وژني ،یوه وســله د مړی تر
څنګ ږدی تر څو هغه یو ګواښ ښکاره کړی».

50

د مســتند په ادامه کې،
مــورالک توضیح ورکړه چې
د ګیبز ســره د چای څښکلو
پر مهال ،هغه ورته زدهکړل
چې څو الســی بمونه چې په
لیســت کــې ثبت نــه وی له
ځان ســره وســاتی او دهغې
څخــه پــه ګټــه اخیســتنې
له ښی لور څخه کیڼ لور ته:آدم وینفلید،
جیرمی مورالک ،مایکل ویګنن او اندریو هولمز
ســره انســانان ښــکار کړی.
وروســته ،د کندهــار والیــت د میوند ولســوالی د «لعلمحمد په کلــې» د ګزمې پر
مهال ،مورالک او هولمز پریکړه کوی یو کس د هغوی لور ته د السی بمب د اچولو
پــه تور ښــکار کړی چې پــه پایله کــې د  ۱۳۸۸کال د مرغومی میاشــتي په  ۲۵نیټه
( ۲۰۱۰کال د جنــوری په  ۱۵ )۱۵کلــن افغان ځوان د ګلمحمددین په نوم چې د
خپل پالر په کرونده کې کار کاوه ،د دغه ځناورتوب قربانی کیږی.

«هولمز :په هغه ورځ کې د غونډی په هســکه څوکه والړ وو او
د کلې له مشرانو سره مو مرکه کوله.
مــورالک :زه او هولمــز د ډلې د نورو غړو څخه په یو ډول لری
پاتی شو .او ورته می وویل ،چې د هغه هلکانو څخه یو تن ویشتلی
شو او که نه .یو هلک په کرونده کې په بزګری بوخت وو .د جزییاتو
پــه اړوند مو خبری وکړی" :هغه زموږ لور تــه راته ،ورته مو وویل
چــې ودریږه .زموږ امر تــه یی غوږ و نه نیوه .هولمز په خپل الس
کې یو شــی یی تشخیص کړ .هغه فکر وکړ چې باید السی بم وی.
زموږ لور ته یی ګوزار کړ او وروســته موږ له هغه ســره ونښتلو او د
دیوال شاته پټ شو".
هولمز :د مورالک شا ته می سنګر ونیوه او هغه زما په غوږ ګې
چیغې ووهلی":السی بم .هولمز ،اوربل!"

مــورالک :د بــم چابې یی وویســتله او هغه یــی وغورځاو او د
هولمز لور ته می چیغی وکړی" :اوربل!" پوهیږی ،ابدی ګړی وه.
هولمز :له هغه وخت څخه چې چابې وویستل شوه او السی بم
چاودنه وکړه ۵ ،ثانیه مو درلودلی.
مــورالک :پــه
خپله ماشینداره یی
څو ځله ډزې وکړی
او وروســته مې هغه
راښــکته کړ .السی
بم وچاوده.
هولمــز :هر څه
ګډوډ شــو ،خاورې
او دوړو ټــول ځــاي
نیولــې وو .خپــل
کیــڼ لــور تــه مــی
وکتــل ،هغــه ځای
چــې مــورالک پــر
دیــوال ناســت وو.
مخابــره یــی پــه
کالوین گیبز چې ویل کیږی د وژل شویو د بدن غړی
الس کــې وه او پــه
یی د ځان سره ساتل او په دی ځاې کې هم ورسره د
هغــې کې یی چیغې
جراحی قیچې د هغی د ســینی د پاســه جیب کې لیدل
کیږی.
وهلــې" :اړیکــه.
اړیکه .اړیکه".
وینفیلــد :د مــورالک له لور څخه مــو د "اړیکې .اړیکې" چیغې
واوریدلې او وروســته یی پیښه تشریح کړه .ناڅاپې مې هغه کیسه
چې د مخکې نه راته تشــریح شــوی وه په ذهن کې می تیره شــوه
چــې مخکې نه یی د دغه ډول پیښــې په اړوند راته تشــریح راکړل
شوی وه.
هولمــز :د هغه لور (مــورالک) ته می پام وکړ او ومی ویل" :بیا
ونښــلو؟ مرسته کونکې ځواکونه وغواړو یا دغه هلک څو ډزې نور
وولو یا نور څه؟" مورالک ماته ځواب رانکړ .د هغه هلک لور ته د
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تیارسی په حالت کې
والړ وو ،خپــل ام۴
ټوپک یی اوچت کړ
او ټــک ټک دوه ډزه
نــور یی هغــه هلک
وویشته.
مورالک :هغې د
انسانانو په نوملړ کې
ځــای ندرلــوده ،زه
د کلوین گیبز په ښپه باندی د کوپړیو خالوهنی
هکپک وم ،هولمز
هم همداســی .ټوله یوی لوبی ته پاتــی کیده ،پیاده نظام نړۍ .له
خپل ځان سره می وویل" :په پای کې مو یو تن وواژه .اړینه نه ده،
ښه یا بد انسان".
هولمــز :د دغــه هلک پــار او وروڼــه یی راوســتل او د هغوي
څخه یی پوښــتنه وکړه" :دغه هلک پیژنې؟" او هغه ســړی ځواب
ورکړ"هو ،ځوي مي دي" .ورور یی هغه ځاې کې ناست وو او دواړو
ژړاه کوله .تر هغې وروســته مو هغه په توره خلطه کې کیښــوده او
د کلې پورته برخې ته مو یوړ او زره ګاډی په وړاندی مو هغه بربنډ
کړ .ګاډی ته وختلو او د ادرنالین هورمون زموږ په ټول بدن کې د
خپریدلو په حال کې وو .نه پوهیدلم چې وروسته له هغې څخه څه
کیږی او قرارګاه ته راوګرځیدلو .ټولو موږ ته د اتالنو په څیر کتل.
وینفیلد :ټولو هغوې ته الســونه پړقول ،چک یی اچاوه او الس
یــی ورکاوه .او ویــل بــه یی چې ټول باید له تاســو څخــه زدهکړه
وکړی .زه په کیسه بل ډول پوهیدلم او نورو همدارنګه .خو د ټول
لپاره د منلو وړ وه».
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دغه جنایت یوازې د  ۱۵کلن ګلمحمددین په وژلو ســره پاي ته نه رســیږی .د
 ۱۳۸۸کال د کب په  ۲۰۱۰( ۳د می میاشتی په  ،)۲د «وژونکو ډلې» څخه کالوین
ګیبــز او مایــکل ویګنن  ۲۲کلــن معراج آغای یــی د تودوخې څارونکــې کمرې په
واســطه د ســرک په غاړه وپیژنده او برید الندی یی ونیوه او وروسته یو کالشینکوف
یــی د هغــه په خوا کې کیښــوده تر څو هغه یو ګواښ ښــکاره کړی .د  ۱۳۸۹کال د
غویــی پــه  ۲۰۱۰( ۱۲کال د می په  ،)۲کالوین ګیبــز او آدم وینفیلید یو بل کس د

مال اللهداد په نامه وواژه.
د مســتند په بلــه برخه
کــې ،مــورالک اعتــراف
کــوی کله چــې قــرارګاه ته
راګرځــې ،ګیبز هغه ته د یو
قربانــی غوڅه کړی شــوی
ګوته ښــکاره کــوی او وایی
پریــږدی یــی چــې خوســا
شــی او د هډوکــو څخه یی
د خپــل ځــان لپــاره غاړکې
جوړوی .مایکل ویګنن هم
د یو قربانی د کوپړۍ د یوی
برخــې هډوکې د خپل ځان
د  ۱۳۸۸کال د مرغومی په  :۲۵اندریو هولمز
سره ساتی.
د ګلمحمددین سره یادګاری انځور اخلی.
سربیره پر دی ،نوموړی
مستند ناڅرګند حقیقت هم بربنډوی :که هرڅه وینفیلد د دغه جنایت له پیل څخه
د خپل پالر سره په امریکا کې په اړیکه کې وو او د مرستې غوښتنه یی کوله خو کله
چې پالره یی د څو دولتی او نظامی باصالحیت دفترو ســره پرلپســی اړیکې نیســی
څــوک ورتــه ځواب نه ورکوی او په پایله کــې د امریکا یو نظامی چارواکې ورته وایی
چې یواځینې ګواه یی ځوي دی او دا د شــکایت درج کول لپاره پوره نه دی .دوم،
د دی ســره ســره چې د امریکا دولت د دغه ډول وژنو په تور څو سرتیرو ته یی سزا
ورکړی ،خو ســرتیری او د کورنې غړی یی وای چې د دغه ټولو ځناورتوبونو اصلی
المل د امریکا د فوځ او نظام جوړښت دی ،او له دې پرته کیدی شو چې په لومړنې
ګام کې د دغه ډول جنایاتونو د پیښیدلو څخه مخنیوی وکړو.
او د مستند په پای کی کولې شو چې پایله واخلو چې د «وژونکو ډلې» سرتیرې
هــم د امریکا د وینېبهونکــې او ورځ په ورځ ډیریدونکې جګړې قربانیان دی چې په
نــړۍ بانــدی د واکمنی کولو لپــاره ،یی هغوی په کلکزړو او د انســانی حس په نه
درلودلو انسانانو باندی بدل کړی دی:

«مــورالک :چا راته وویل چې ته وژونکی نه بلکه یوازی په وژنه
بانــدی تورن شــوی یی .نو پــه دغه بنســټ ،د لومړنې وژنې څخه
وروسته می په خپل ځان ویاړ وکړ .د خپل ځان سره می ویل چې
اوس یو لوی ســړی شــوی یی .دا د نظام د یو پیاده کار دی .له تا
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څخه پورته کســان ســتا لپاره د الهام اخیســتلو بیلګه ده او هر کار
باید وکړی تر څو چې هغوی خوښ کړی.
هولمز :اوس  ۱۹کلن او په دې وروســتیو کی د ښوونځې څخه
فارغ شــوی وم ،فکر می کاوه چې په ټولو شــیانو پوهیږم خو ډیره
ســخته تیروتنه می کوله .د داســی کسانو ســره می سروکار درلود
چې له ما څخه یی دغه ډول انسان جوړ کړ.
ســترونر :له هغه ورځې څخه چې په فــوځ کې داخلیږی ،درته
ویــل کیــږی چې د نظام د پیــاده په توګه هر هغه څه چې ســتا په
وړاندی ودریږی له منځه یی یوســه ،ســتا دنــده وژل دی ...ټول
په رســنیو کې موږ ته د «وژونکو ډله» وایی ،پوځ همدارنګه .موږ
یوازینې کسان وو چې ونیول شو خو نور هم له موږ سره کوم توپیر
نه لری.
مورالک :هیڅ الره راته پاتې نه وه چې د هغوی کومه برخه ونه
اوسم ،کله چې د ګیبز په شان کسانو له خوا اداره شی.
وینفیلد... :جګړه یوه کرغیړنه پدیده ده».

د درواغو امپراتورۍ له منځه تګ
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د دوو ترهګرو مخامخکیدل

د سولې پروسه

| کارتونیستElihu Duayer :

| کارتونیستOsama Hajjaj :
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کابل

«د افغانستان د همبستګی ګوند» خپرونې تاسو کولي شی په کابل
او والیاتونو کې له الندي پتو څخه تر السته کړئ:
غزنی

نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی ،جاده خاتم االنبیا

شرکت کتاب شاه محمد
چهارراهی صدارت

کتاب و قرطاسیه فروشی احمدی
پالن سوم ،کوچه زیارت خواجه علی

کتاب فروشی مقدم
مارکیت جوی شیر کابل

کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار کتابخانه عامه

کتابخانه وحدت
نیاز بیک ،دکان حاجی

کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانک تیل کهنه ،رسته نجارها

کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا مارکیت ،دکان اول

ننگرهار

کتاب فروشی رفیع اهلل
پل باغ عمومی ،لب سرک ،زیر پشتنی بانک

کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه

هرات
کتاب و قرطاسیه فروشی
عبدالجبار "یعقوبی"
جکان غوند یازده،
مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی

بلخ

مازيګر کتابپلورځی

اسحاقزی مارکېټ ،جاللآباد

کنر
کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

فراه

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری
مزار شریف ،چهارراهی بیهقی،
پوسته خانه شهری

کتابفروشی عزیزی
واقع ناحیه سوم،
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانک پاکستان

بغالن

تخار
فوتوکاپی آمو ،نجیب اهلل رحیمی
تالقان ،بندر بدخشان ،مقابل فوائد عامه،
دکان نمبر 10

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون
جاده والیت

بامیان
کتابفروشی محمد ظاهر حیدری،
جوار سبزی فروشی ،شهر بامیان

کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی
شهر پلخمری ،مقابل غضنفر بانک

بدخشان
کتاب و قرطاسیه فروشی ضیایی
فیض آباد ،دشت شهدا ،مقابل تربیه معلم

نورستان
عکاسخانه ،فوتوکاپی و قرطاسیه فروشی میا
روبروی مسجد انصاف مارکیت ،پارون  -نورستان
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دردیدلو هیوادوالو،
کــه د خپلــواک ،آزاد او دموکــرات افغانســتان غوښــتونکی
یاست؛ که د افغانستان د سرلوړۍ او بیوزلو خلکو د هوساینې
هیله په زړه کی لرۍ؛ که غواړۍ د نیواکګرو او د هغوی چوپړانو
د جنایتونو او خیانتونو پر وړاندی خپله دنده ترســره کړی ،نو
د «افغانســتان د همبستګۍ ګوند» سره یوځای شی او د خپل
ګوند خپرونې په پراخه توګه د خلکو په منځ کی خپرې کړی.
پته :پست بکس شمیره  ،۲۴۰مرکزی پستهخونه
		 کابل ـ افغانستان
ګرځنده:
بریښنالیک:
ویبپاڼه:
فیسبوک:
تویتر:
یوټیوب:

0093-700-231590
info@hambastagi.org
www.hambastagi.org
facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party
facebook.com/hambastagi
twitter.com/solidarity22
youtube.com/AfghanSolidarity

د «افغانســتان د همبســتګۍ ګوند» د خپلو کړنو مخکی وړلو

لپاره د غړو حقالعضویت او د پلویانو مرســتو ته اړتیا لری .په

خپلو نقدی مرستو له مونږ سره همغږي شی:

Azizi Bank
Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan
Name: Sayed Mahmood
Account No: 001903204644917

