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اعالمې

د امریکا ،ناتو او د هغوی د السپوڅو
په شتون کی ،سوله او نیکمرغي
ناشونی ده!
د اکتوبــر اوومــه هغــه
بدمرغه ورځ ده چی زمونږ
خلک یی نور هم د جنایت
او ځناورتــوب او بدمرغۍ
کندې ته وغورځول .پوره
شــپاړلس کالــه وړانــدی
امریــکا او ناتو خپل بمونه
د «دموکراســۍ لیږدولــو» او «ښــځو آزادۍ» تر نوم الندی پــر هغه کړیدلی
ولس وورول چی له تیرو درې لســیزو راپدیخوا د جنایتکاره دولتونو له لوری
لکــه خلقیانو او پرچمیانو ،د پیښــور اوهګوني او تهــران اتهګوني تنظیمونو او
ځنــاورو طالبانــود خپلو ختیځو او لویدیځو بادارانــو په مالتړ ،هره ورځ ځپل
کیدل او وژل کیدل .خو
زمونږ د هیواد په نیولو ســره ،د افغانســتان خلکو رنځ نور هم زیات شــو:
کلــي او بانــډې مو هــره ورځ د امریکا او ناتو وینیبهونکیــو ځواکونو له لوری
بمباریږي او ډیری قربانیان یی ښــځې او ماشــومان دی؛ کلیوال د طالب او
داعــش او اربکــی ترمنځ ځپل کیږي؛ ښــاریان د طالبی او داعشــی خنزیرانو
پــه چاودنــو او ځانوژنو کی ټوټه – ټوټه کیږي؛ ټوپکســاالره موږکان یی په
داړونکو لیوانو بدل کړل او زمونږ په برخلیک یی واکمن کړل او په وروســتۍ
پیښــه کــی د «کابل قصــاب» په نخرو او مکیز هرکلی وشــو او د نورو ځناورو
ترڅنــګ و ټومبل شــو؛ مذهبی توپیر ته منظمه توګــه لمن وهل کیږی چی
لومړنــي قربانیان یی زمونږ بیګناه هیوادوال دي؛ زمونږ خاوره د ســیمې او
نړۍ د جګړې او ســیالیو په ډګر بدله شــوی چی هره ګړی له ستر ګواښ سره
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مخ ده؛ د ایران او پاکستان کرغیړن السونه تر وروستۍ کچې زمونږ په هیواد
کی پرانســتی پریښودل شــوی او زمونږ خاوره د هغوی د څارګرو بنسټونو په
ځالــه بدله شــوی ده؛ د مخــدره توکو تولید او قاچاق ددغــه هیواد د اقتصاد
اصلــی ســرچینه ګرځیدلی او درې میلیونــه روږدي د هغې پایلــه ده؛ زمونږ
بدمرغه ښــځې د تیر په څیر په ســوځونکی دوزخ کی کباب کیږي؛ فســاد او
چټلــی او خیانــت په دغه چوپړ دولت کی داســی ریښــې ځغلولی چی له هغی
څخــه خالصــون څو لســیزو ځانوژونکی کار تــه اړتیا لری او پــه زرګونو نور
مصیبتونه او ناورینونه.
د  ۱۳۹۶کال د زمــري پــه ۳۰مه ( ۲۰۱۷کال د اګســت ۲۱مه) ،د امریکا
دولــت د افغانســتان په اړه په اصطالح خپله «نوی تــګالره» اعالن کړه چی
یوځــل یــی بیا د خپلو افغانو چوپړانو په رګونو کی وینه وځغلوله .دغه چوپړان
د امریکا جمهوری ریاست د ټاکنو د سیالیو پر مهال له ټرامپ څخه خوابدي
و چــی ولــی یی خپــل افغان نازولی هیر کړی او داســی نه چــی له دوی څخه
الس په ســر شــی او دوی په یو وار یتیمان شی ،له همدې کبله اشرف غنی د
هیلری کلنټن ټاکنیزو ســیالیو لپاره هره میاشت پیسې لیږلی .خو په هماغه
وخت کی ،د «افغانستان همبستګۍ ګوند» دا په ډاګه کړی وه چی د کلنټن
یــا ټرامــپ په راتګ ســره ،زمونږ د خلکــو رنځ او کړاو نه کمیــږي او د امریکا
جنایتکارانه سیاســتونه به پــه ځناوریزه توګه دوام ومومــی .ددې تګالری په
اعالن ســره ،د نظام یو موټی ډونډورهچیانو او د امریکا ســفارت ټوکخوارو
چی د «کارپوهانو» او «شنونکو» درواغو لقبونه یی د نوم مخکی اضافه کړی
او ددوی په ســر کی ،د ارګ چټلیپاک –شاهحسین مرتضوی -په بیشرمۍ او
مستۍ سره خپلو واکدارانو ته لکۍ خوروی او بغاری وهی چی دا «تګالره» د
افغانستان لپاره «طالیی چانس» او زمونږ د ستونزو د حل کونجی ده .دوی
دومره بیننګه دی چی د امریکایی بادارنو په وروستیو هوایی بریدونو کی یی
په هرات ،لوګر ،قرهباغ او ...د قربانیانو وینو او د هغوی د کورنۍ غړو له درده
ډکې چیغو هم ددوی ککړ وجدانونه و نه خوځول.
ټــول او آن هغــوی چــی د پاکســتان د مریتــوب کړۍ یی په غــاړه ده ،له
دې خوښ دي چی ګواکی پاکســتان ددې لپــاره چی له ترهګرو مالتړ کوی،
د ســپینی ماڼــۍ د مینت النــدی راغلی دی .خو نور زمونږ ماشــومان هم په
دې پوهیــږی چــی له څلورو لســیزو راپدیخوا پاکســتان د امریــکا په مالی او
وسلوال مالتړ د بنسټپاله ترهګرو د تولید په کارخانه او د ځناورو ډلو لکه د

تنظیمونو ،طالبانو ،حقانی شبکې او نورو په امن ځای بدل شوی دی .یوازی
دوه کاله وړاندی وه چی پنتاګون د اوه میلیاردو ډالرو په ارزښــت هغه پوځي
وســلې چی په افغانســتان کی کارول شــوی وی د پاکســتان ترهګرروزونکی
پوځ ته وســپارلې او ددې ترڅنګ یی د یو میلیارد ډالرو په ارزښت پرمختللی
وســلې هم هغه هیواد ته ورکړلی .پاکســتان له نیمې پیړۍ راپدیخوا د امریکا
د مالی مرستو له سترو الستهراوړونکو څخه دی او ویل کیږی چی له ۲۰۰۱
کال څخــه راپدیخــوا لږ تر لــږه  ۲۱میلیارده ډالر په نقدی شــکل هغه هیواد
ته ورکړل شــوی دي .نــن ددې لپاره امریکا د پاکســتان غوږونه تاووی چی
له چین او روســې ســره له نږدوالی ډډه وکړي ،خو هیڅکله خپل دغه ډاډمن
ملګری او شــریک چی د زړه له خالصه ورته «ښــه ترهګر» روزي ،له السه نه
ورکوی.
سږکال د «افغانستان همبستګۍ ګوند» د امریکا ،ایټالیا او فلپین د جګړۍ
ضد له څو سازمانونو سره په ګډ نوښت یو حرکت د «پوځي هډو پر ضد نړیوال
پیل» تر نامه الندی پیل کړ چی هر کال مختلفې ټولنی د اکتوبر میاشــتې په
لومړی یا دوهمه اونۍ کی ،الریونونه او د پیوستون خوځښتونه په الره اچوی.
د همبســتګۍ ګوند په دې باور ده چی ترهګرۍ او جګړهبلونکو قدرتونو او په
ســر کی یی د امریکا متحد ایالتونو ،نړۍ له یو ســتر ګواښ سره مخ کړی خو
دوی د خلکــو په فکرونو کی مالمت دی او اړتیا ده چی د پرمختللو او جګړې
ضد سازمانونو له لوری يو نړیوال پیوستون رامنځ ته شی.
د «افغانســتان همبســتګۍ ګونــد» د ټولــو کورنیــو او بهرنیــو پرمختللو
بنســټونو چی پر امپریالیســتي او مرتجع هیوادونو پوری نه وی تړلی له دغه
نړیوال یووالی ســره د یوځای کیدو بلنې ترڅنګ ،یوځل بیا د افغانســتان پر
خلکو غږ کوی چی هیڅ بهرنی او مرتجع او الســپوڅي ځواک مونږ ته ســوله
او نیکمرغي نشــی راوړلی مګر دا چی مونږ خپله یو موټی شــو او په مبارزه او
سرښــندنې دا ارزښــتونه الســته ته راوړو .راځی چی په پوهې او یووالی سره د
کورنیو بنسټپالو او غیربنسټپالو ځواکونو او د هغوی د نیواکګرو مالتړو پر
وړاندی په نه ماتیدونکی ځواک بدل شو!
د افغانستان د همبستګۍ ګوند

 ۱۳۹۶کال د تلې ۱۵مه –  ۲۰۱۷کال د اکتوبر ۷مه

پښتو ۱۱مه ګڼه ،منۍ ۱۳۹۶

3

پښتو ۱۱مه ګڼه ،منۍ ۱۳۹۶

4
گزارشونه

د افغانستان د نیواک کلیږی په مناسبت
د «همبستګۍ ګوند» اعتراضي غونډه
کابل – د  ۱۳۹۶کال د تلې
۱۴مــه :نن د همبســتګۍ
ګونــد یو شــمیر غــړي او
پلویــان د امریــکا له لوری
د افغانســتان نیولو ۱۶مې
کلیږي غندولو په موخه د
«امریــکا ،ناتو او د هغو د
الســپوڅو په شــتون کی ،سوله او نیکمرغي ناشــونی ده!» تر شعار النده یوه
اعتراضــی غونډه لرلــه .د غونډې ګډونوالو له ځانه د امریــکا او ناتو د هوایی
بریدونو د قربانیانو انځورونه له ځانه ســره چی پکی دا شــعارونه هم په سترګو
کیــدل« :امریکایی هډې= د مریتوب او ســپکاوی زنځیر منل!»« ،د امریکا
او ناتــو ډالۍ :د بیګناه وګړو وژنه او چړاو!»« ،یوازی د نیواکګرو او د هغوی
مریانو په شــړلو سره دموکراسۍ او ســوکالۍ ته رسیدلی شو!»« ،په یووالي او
پاڅون سره کوالی شو پر نیواکګرو او د هغوی پر چوپړانو بریالي شو!»« ،آزاد
افغانستان د نیواکګرو او د هغوی وطنی مالتړو په شړلو سره انځوریدلی شی
او بس!».
آغلې سیلۍ غفار ،د ګوند ویاندې په خپلو خبرو کی وویل:
«زمونږ د هیواد په نیولو ســره ،د افغانستان خلکو رنځ نور هم

زیات شو :کلي او بانډې مو هره ورځ د امریکا او ناتو وینیبهونکیو
ځواکونو له لوری بمباریږي او ډیری قربانیان یی ښځې او ماشومان
دی؛ کلیوال د طالب او داعش او اربکی ترمنځ ځپل کیږي؛ ښاریان
د طالبی او داعشی خنزیرانو په چاودنو او ځانوژنو کی ټوټه – ټوټه
کیږي؛ ټوپکســاالره مــوږکان یی په داړونکــو لیوانو بدل کړل او
زمونږ په برخلیک یی واکمن کړل او په وروستۍ پیښه کی د «کابل
قصاب» په نخرو او مکیز هرکلی وشــو او د نورو ځناورو ترڅنګ و
ټومبــل شــو؛ مذهبی توپیر ته منظمه توګــه لمن وهل کیږی چی
لومړنــي قربانیان یی زمونږ بیګناه هیوادوال دي؛ زمونږ خاوره د
سیمې او نړۍ د جګړې او سیالیو په ډګر بدله شوی چی هره ګړی
له ســتر ګواښ ســره مخ ده؛ د ایران او پاکســتان کرغیړن السونه
تر وروســتۍ کچې زمونږ په هیواد کی پرانســتی پریښودل شوی او
زمونږ خاوره د هغوی د څارګرو بنسټونو په ځاله بدله شوی ده؛ د
مخدره توکو تولید او قاچاق ددغه هیواد د اقتصاد اصلی ســرچینه
ګرځیدلــی او درې میلیونه روږدي د هغې پایله ده؛ زمونږ بدمرغه
ښځې د تیر په څیر په سوځونکی دوزخ کی کباب کیږي؛ فساد او
چټلی او خیانت په دغه چوپړ دولت کی داســی ریښــې ځغلولی چی
له هغی څخه خالصون څو لسیزو ځانوژونکی کار ته اړتیا لری او
په زرګونو نور مصیبتونه او ناورینونه».
د غونډې په پای کی ،د همبســتګۍ ګونــد د ځوانانو د تیاتر ډلې د امریکا
او د هغــې کورنیو چوپړانو تر ســیوری الندی د هیــواد ناوړه وضعیت نندارې
ته وړاندی کړ.
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اعالمیې

خویندو ،په یوې منظمې مبارزې سره
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له
ریښې راوباسو!
د  ۱۹۹۹کال د اکتوبــر
په ۱۷مه ،ملګــرو ملتونو،
د نوامبــر ۲۵مــه چــی د
دومینکیــن میشــتو درې
مبــارزو خوینــدو چــی د
«میرابــال خوینــدو» پــه
نوم یادیږي ځناوریزه وژنه
پکی ترســره شــوه ،دغه ورځ یی «د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی منعکیدو
ورځ» باندی ونوموله.
ښــایی د نړۍ په هیڅ ګوټ کی د افغانســتان په کچه د «ښــځو آزادۍ»
او «د ښــځو پــر وړاندې د تاوتریخوالی له منځه وړلو» او نورو زړهراښــکونکو
شعارونو په اړه خبری نه وی شوی .په تیره بیا د امریکا د یرغل او د هغوی د
چوپړانو د واکمنۍ په یوه نیمه لسیزه کی ،افغانه ښځه د خاینو نیواکګرو او د
هغوی د السپوڅو د ملنډو او غولونکو نندارو په اسبابو بدله شوی ده ترڅو په
دې توګه خپل ارتجاعی ،ناتارکونکی او کرغیړن واقعیت و پوښــي .د مرخیړي
په څیر د ســلګونو انجیوګانو په اصطالح «د ښځو حقونو پلویانو» سر راپورته
کــول او په همدغه نــوم د میلیونونو ډالرو فنډ اخیســتل ،دا ټول د امریکا او
لویدیــځ هڅــې دي چی زمونږ په هیــواد کی د جنایتکارانه جګړې ریښــتینی
ماهیت وپوښــي او داسې ښــکاره کړی چی افغانستان ته د لوټ لپاره نه بلکه
د ښــځو د ژوند ښــهوالي لپاره یی دلته لښــکرلیږدولی دی .یوازی یو موټی
ننداریــزې او د پردیــو او د جنایتــکاره جګړهمارانو چوپړانې لکــه ناهید فرید،
شکریه بارکزی ،فوزیه کوفی ،آمنه بلخی ،قدریه یزدانپرست ،فاطمه گیالنی،
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آمنه افضلی ،ســیما ســمر ،آزیتا رفعت ،شــینکی کروخیل او ...مقام او ډالرو
او نوم او شــهرت ته ورســیدلی خو د افغانســتان ډیرۍ ښځې د وینهڅښونکو
بنســټپاالنو او طالبانو او داعشــیانو تر واکمنۍ الندې په دغه ویجاړ شوی او
ویرجن هیواد کی ځپل شــوی ،او له درده ډکــه کریغې یی ددې هیواد له هر
ګوټ څخه راپورته دي .نور آن د بشــر د حقونو نړۍوال ســازمانونه هم نشی
منکریدلــی چی افغانې ښــځې د طالبانو له تورې دورې څخــه بدتره د زور او
زیاتي تر بار الندی له دردهډکو حاالتو سره مخ دي.
اشــرف غنی د ټاکنو د کمپاین پر مهال په غولونکو شــعارونو کی ویلی وو
«هغــه دولت چی ونشــی کوالی په بیالبیلو ســیمو کی ښــځې خوندي کړي
حق نلری ځانته دولت وواي» ،خو د فرخندې ،تبســم ،رخشانې ،جمیلې او
د زرګونو نورو نوم ورکو او کړیدلو ښــځو پر وړاندې بیرونکی برمانټه د هغه د
فاســدې او له منلډو ډکې حکومتدارۍ په وخت کی ترســره شــوه خو چا پری
غوږ هم ونه ګراوه .له یو الســپوڅي او بویناک رژیم څخه چی د انســانیت او
ښځو ضد ځناورو دښمنانو څخه رامنځته شوی وی ،هغه دولت چی راکټیار،
دغه پر ښځو تیزابشیندونکی او د خیانت او ویجاړۍ او هیوادپلورنې جراثیم
ته یی د ناوی په څیر ښهراغالست وویلو او ځناورو طالبانو ته «ورونه» وای،
باید د ښځو د ټپونو درملنې هیڅ تمه ونلرو.
د ښــځو پــر وړاندې تاوتریخوالی د هغو الملونــو پایله ده چی که چیری له
ریښــې را ونه ویســتل شی ،نشــو کوالی په دغه الره کی وړوکی موثر قدم هم
کیــږدو .د نورو هیوادونــو تجربه دا په ډاګه کوی چی د پوهې الســتهراوړل،
پرلهپسې مبارزه او په سیاسی او اقتصادي برخو کی ګډون هغه اصلي الرچاری
دي چی ښځې کوالی شی خپل ستر مقام ته ورسیږي او له سړو سره اوږه په
اوږه د ټولنې په خالصون او پرمختګ کی وړنده ونډه واخلی.
کړیدیلو خویندو او میندو،
زمونږ د هیواد په رنځیدلی تن کی په تیرو څلورو لسیزو کی د بنسټپالۍ
ویروس چی له ښځو سره ضدیت د هغوی څرګنده نښه ده ،ځغلیدلی دی او د
فیوډالۍ او سړيواکۍ فرهنګ د ټولنې په هر اړخ کی ځای نیولی دی .زمونږ
ډیر پرمختللی ســړی هم د ښــځو پر وړاندی د تبعیض نظر لری او هغوی ته
دومه درجه موجودات او «عاجره» وای .په داســی حالت کی ،دا د پرمختللو
او بنســټپالۍ ضد ځواکونو دنده ده چی د ښــځو په یو مخکښ او سرتاسري
غورځنګ سره په عمل کی کار وکړي .باید دا روښانه حقیقت په زغرده ومنو

چــی حق نه په ســوال او د بهرنــي قوت په مټ بلکه د ارتجاعی او ښــځو ضد
عناصرو پر وړاندی په مبارزه او سرښندنې الس ته راځي .د میرابال خویندې،
د آیســلند د ښــځو ودریدنه او په ځانګړي توګه د کوباني د ښځو اتلولۍ جګړه
هغه ځلیدونکی بیلګې دي چی باید هغه ځان ته سرلیک وټاکو.
د «افغانســتان د همبستګۍ ګوند» په دې باور دی چی د ښځو له ګډون
پرته هیڅ دیموکراسۍ غوښتونکی او عدالتغوښتونکی حرکت ریښې نه نیسی.
هغه هیواد چی نیمایی وکړي یی د ناپوهۍ او شــډلتیا په درندو زنځیرونو کی
راښکیل وی ،هیڅکله نشی کوالی ښیرازۍ ته ورسیږي .د هیواد د خپلواکۍ
السته رواړلو لپاره او د آزادۍ او نورو سترو انساني ارزښتونو نیالګي کښینولو
لپاره ،باید د سړو ترڅنګ د ښځو ویده ځواک په بیخایستونکی سیالب بدل
کړو .یواځې دغســی غولغوله کوالی شــی چی د ښځو پر وړاندی تاوتریخوالی
ته پای ورکړي.
د افغانستان همبستګۍ ګوند
د  ۲۰۱۷کال د نوامبر ۲۵مه ( ۱۳۹۶کال د لیندۍ ۴مه)  -کابل
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د تاریخ له پاڼو څخه

شهید عبدالخالق
زموږ د هیواد رښتینې اتل دی
عبدالخالــق د مــوالداد
هزاره زوی ،زموږ د هیواد
رښتینې اتل دی چې د نن
څخه  ۷۹کاله وړاندې یې
د غــدار نادر شــاه په توره
ســینه ګولــۍ ښــخه کړه،
هغه خپــل ژوند قربانی کړ
خو خلک یی د هیواد د یو تن کرغیړن پادشاه له ناتاریو څخه وژغوره.
هغه په  )1916( 1295کال کې په یوه روڼاندی ،بیوزله کورنۍ کې زیږیدلی.
د خالق پالر ،یو لوستی او خپلواکیغوښتونکې کس وو او په انګلسي ،جرمني
او روســي ژبو باندې یې په نســبي ډول السبرې درلوده ځکه چې د غالمنبی
خان چرخی ســره یی یوځاي اروپا ته ســفرونه درلودل .دغه سفرونو موالداد
تــه موکــه برابره کړه تر څــو خپله مفکوره او هیلې الپســی بډایا کړی .هغه یو
جذباتي او سیاسي شخصیت و او د پرمختللو او ډموکراتیکو غورځنګونو سره
یــې ځانګــړې لیوالتیــا درلودله .له همــدې امله یې د عبدالخالــق په وده او
الرښونه که ډیري هڅي کړی دی.
د خالــق کورنۍ له اماني غورځنګ ســره خورا لیوالتیــا درلودله ځکه چې
اماناللــه خــان ،د افغانســتان هیوادپاله پادشــاه د یو فرمان په لــړ کې زموږ
د ولــس لــه اوږو څخــه د کنیزی او مریتوب پیټی لری کــړ دغه چارې چې د
زیارکښــو طبقاتــو په منــځ کې د هغــه د نامتو کیدلو المل شــو .خالق چې د
کړیدلــی هــزاره له ملیت څخه وه ،په خپل ټول وجود ســره یــې د غریبۍ او
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ناتــارۍ تریــخ خوند تجربه کــړی وه او د خپــل ولس د بدمرغیــو الملینو پر
وړاندې یې په زړه کې ژوره کرکه درلودله.
هغه د خپل تره سره د غالم جیالنی خان چرخی په کور کې خدمت کاوه
او د هغه اړیکه له دغې مبارزې کورنۍ ســره هغه ته د دې موکه ورکړه چې د
مشروطه غورځنګ له څیرو سره بلد شي او د زورواکۍ په وړاندی د یو ټولګه
زړورو مبارزینو ســره په یو پټ ســازمان کې یوځاي شی .هغه چې د نجات په
ښــوونځې کې زدهکړی کولی ،هغه د خپلو عزتمنو او پرمختللو ښــوونکو لکه
محمد عظیم خان او د ښــوونځې مرســتیال محمد ایوب خان څخه سیاسي
پوهاوي تر السه کاوه.
نادرشــاه یــو بېرحمــه او
ســختزړی انســان و چــې د
ځواک د ترالســه کولو سره سم
د امیــر عبدالرحمــن خونــړۍ
او تیــارې الرې پــه لــور ګام
کیښــوده او ډیری سرغړونکې او
مشروطهغوښــتونکې روڼانــدی
یې له منځه یوړل .امانالله خان
تــه ژمنې او د هیواد وتلی څېری
یی په ځناوریزه توګه د ســپېتته،
د شــهید عبدالخالق وروستې انځور (د کیڼ لور
تاوده غوړي ،واسکټ پرېکول،
څخه لومړی کس) د خپلو نیول شو ملګرو سره
په مرمیو ویشــتل او نورو نومونو
ربړول او په دار یی زړول.
دغــه ټګمار پادشــاه ،نامتو هیوادپــال غالمنبی خان چرخــی یې د خپلې
کورنــۍ اتلــس تنو غړو ســره یوځــاي د غالمجیالنی خان چرخی په شــمول
ووژل .عبدالخالق چې د چرخی کورنۍ ســره یی ځانګړې مینه درلودله ،دې
ټولوژنــې ،د نادرشــاهی خونړي رژیــم پر وړاندې ال هم د هغــه په زړه کې د
کرکې اور بل کړ.
عبدالخالق او د هغه ملګرو په داسې شرایطو کې مبارزه کوله چې نادرشاهی
فشارنو او انډوخر د مبارزې لپاره ټولی الری تړلی وی .د پوه او مبارزو عناصرو
لپاره ډګر ورځ تر بلې تنګ او خونړۍ کیده او ناتاری او زبېښــاک هغه حد ته
رسیدلې وه چې هغه او د هغه ملګري یې ناتارۍ زنځیرونو ماتولو ته هڅول.

پــه داســې حــال کــې چــې
عبدالخالــق د  ۱۸کلونو څخه لږ
عمــر درلود ،د خپــل ګران ځان
څخه په تیریدلو ســره یې پریکړه
وکړه په هر بیه چې کیږی ،خاین
نــادر شــاه به له منځــه وړی .په
پیل کــې هغه هڅه وکــړه چې د
هماغــه کال د وږی میاشــت په
عبدالخالق (کیڼ لور ته)
جشــن کې خپل تکل پلی کړی،
او د هغه سنګرول ملګرې محمود
خو موکه ورته برابره نه شــوه .تر
دې چې  ۱۳۱۲کال د لړم په  ۱۶نیټه ( ۱۹۳۳کال د نوامبر په  ،)۸د دلګشــا
ماڼۍ په چمن کې هغه ځاي چې یو کال دمخه غالم نبی خان چرخی د قنداغ
او ټوپک شــپلۍ الندې په ځناوریزه توګه وژل شــوي وه ،د معارف زدهکونکو
لپاره د ډالۍ ویشلو محفل جوړ شو .کرغیړن پادشاه د خپل ټول غرور سره په
دې اند و چې د مبارزانو په وژلو او ترور سره د هغه په وړاندې کوم بل مبارز
پاتې نه دې ،د زدهکونکو د قطارونو په وړاندې یې قدمونه اخیســتل ،تر دې
چــې د عبدالخالق خوا ته راورســید ،په ورته وخت کــې ،هغه د خپل ملګری
محمــود خــان له اوږه څخه چــې لومړی قطار کې والړ و ،پــه خپلې تومانچې
ســره د بریښــنا په څیر درې ډزې وکړې کوم چې د نادر خان په زړه او دماغو
باندې ولګیدلې او د ناتارۍ او جنایتونو دا نښــه یې پر ځمکه رانســکوره کړه.
ټول هر لور ته په تیښــته وو ،څلورمه ګولی د تومانچې په شــپیلۍ کې ونښته
خو هغه په خپل ټول زور سره په
خپلې تومانچې سره د پادشاه په
نیمژوندي ځان باندې ګوزارونه
کول او پرته له دې چې د تیښتې
لپاره هڅه وکړی ،په سړې سینې
ســره پــه خپل ځــاي ودرید او د
خاین پادشــاه د ورستیو سلګیو
شیبو ننداره یې وکړه.
مخکې لــه دې چې نادر خان
د نجات په ښوونځې کې شهید عبدالخالق
د خپلو یو شمیر ټولګیوالو سره
د تاریخ ډیران ته واســتول شي،
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یوازې شــپږ میاشــتې وړاندی یو بل له ځانه تیر ځوان چی ســید کمال خان
نومیده په جرمني کې محصل و او د امانالله خان ولسی دولت له راپرځیدلو
او د انګریزانو الســوهنو څخه ځوریده ،الس په ماشــه شو او د نادر مشر ورور
ســردار عزیز (د داوود خان پالر) چې په برلین کې د افغانستان وزیر و وواژه.
تر هغه وروسته یو زړور ځوان د محمد عظیم منشیزاده په نامه چې په امانی
لیســه کې ښــوونکې و ،په کابل کې د بریتانیا د وزیر وژلــو په تکل د انګلیس
ســفارت ته ننوت خو څرنګه چې وزیر ته یی الس و نه رســید د سفارت درې
کارکونکی یې ووژل.
میــر غالم محمد غبار په خپل ارزښــتمند اثر کې «افغانســتان د تاریخ په
اوږدو کې» په دغه اړوند لیکې:
«دولــت محمــد عظیــم خــان پــه دار وځــړاوه او د روڼاندو د
روحیې ماتیدو په خاطر یی ،خواجه هدایتالله خان چی بندی وو
هم په دار وځړاوه تر څو د انګلیس ســفارت بشــپړ رضایت تر السه
کــړی .همدارنګــه په کابل کې پوځي حکومــت خپل ځناورتوب او
ترور الپســی ډیر کړ .دغه ټولی خونړۍ شیبې د افغانی هیوادپالو د
سترګو په وړاندی خپرې وې .له هغی ډلی څخه یو ځوان راپاڅیده
او داســي یې وویل" :شــهید سید کمال خان او محمد عظیم خان
د مــار لکــۍ پرې کــړه ،اوس زموږ وار دی خپله مــار ووژنو" .دغه
وینــا د عبدالخالــق وه .او
همدا وه چې دوه میاشــتې
وروســته د دولــت تــاج
او تخــت د روڼانــدو د
ځواکمــن ګوزارونو الندې
راغــی او دغــه زلنــده او
ویجاړونکې دســتګاه یې په
لړزه راوستله».
عبدالخالــق د نــادر شــاه په
وژلو ســره ،پــه حقیقــت کې ،د
نادرخان د جالد طره باز خان په غیږه کې،
ســلګونو سیاســي زندانیانو ژوند
له هغې څخه څو شیبې وروسته چې د عبدالخالق
وژغوره ،غالم محمد غبار لیکې
مردکیــو د هغــه کرغیــړن ژونــد ته د پــاې ټکې
که چیــری عبدالخالق نادر خان
کیښوده.

ویشتلی نه وی ،دا ممکنه وه چې هغه پاتی ټول روڼاندی چې په سرای موتی
او نورو بندخونو کې بندیان وو ،وژلي وي.
عبدالخالق نه د شــخصی دښــمنۍ لــه مخې او نه د ځوانۍ احساســاتو له
مخې بلکه د واکمن رژیم اصل څخه په ژور پوهاوي سره او د هغې د ټولو پایلو
په منلو سره ،چې په ښه توګه یې هغه محاسبه کړی وی ،په ټولی میړانی سره
یې د زرګونو ملي او نجیبو انسانانو وژونکی په انقالبی دار وځړاوه.
د نادر خان د واکمنۍ په راپرځولو سره ،د هغه  ۱۹کلن ځوي ظاهرشاه پر
شــاهی تخت کیناسته مګر هاشم خان ،د هغه خونړي تره ټولی چارې پر مخ
وړلی او د هاشــم خانی تورې دورې بنســټ یې کیښوده چې عبدالخالق او د
هغه ملګري او خپلوان د دغې دورې لومړنی قربانیان وو.
د  ۱۳۱۲کال د لیندۍ میاشتې په  ۲۶نیټه (د  ۱۹۳۳کال د دسامبر په )۱۸
کابل یو ځل بیا د وینو په حمام بدل شــو او د دهمزنګ زندان چې د ســترو
اتالنــوو په وینو د ناتارې او ناپوهې پر وړاندې غبرګون ښــودلی وو ،دا ځلې د
بیشــمیره بېګناه خلکو په وینو ومینځل شــو .عبدالخالق د خپل ټولګیوال
محمــود خان ،خپل پالر موالداد ،خپل ماما قربانعلی ،غالم ربانی ،د چرخی
کورنــۍ ځوانان مصطفــی او لطیف ،د محمود خان تره علی اکبر غندمشــر،
د انیــس مطبعــې کارګر محمود ،زدهکونکي هر یو تن میر مســجدی ،محمد
زمان ،ســید عزیز ،محمد اســحق او میرزا محمد ،د ســپورټ ښوونکې غالم
رســول ،د امانی ښوونځې مرســتیال محمد ایوب ،ښــوونکې محمد عظیم،
د خالــق د کورنــې  ۲۱تنه غــړی او خپلــوان د خپلو دوه تنــو وړو تره ځامنو
پــه ګــډون چې عبداللــه او عبدالرحمن نومیږی ســره یوځاي وروســته له نه
ســتړیکیدونکو ربړونو څخــه په دار وځړول شــول .آن د هغه نهه کلنه خور
حفیظه هم په شاهی توروخونو کې له منځه الړه.
د شاهی ناتارې جالدان په ځناوریزه توګه د عبدالخالق په بدن ولګیدل او
د دغه زړور ځوان ټول وجود یې داړلی وو .د هغه ســترګې یې له کاســې څخه
بهر وویستلی ،د الس هغه ګوته چې ماشه یې پری ټینګه کړی وه غوڅه کړه
او د هغــه د بــدن غړي یې ټوټې ټوټې کړل ،خــو عبدالخالق او د هغه ملګرو
تر ورســتیو شــېبو د تســلیمې او زارې پرځای یې په میړانې سره ودریدنې ته
غوروالــې ورکړ .خو کرغیړن دولــت ،د عبدالخالق اقرارلیک تر نامه الندې یو
جعلی سند په دولتې خپرندوي «اصالح» کې خپور کړ چې د ښکرورو درواغو
او تورونو څخه ډک وه.
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غبــار د «افغانســتان د تاریخ
پــه اوږدو کــې» په دوهــم ټوک
کې ،د دغه زړور ځوان په میړانې
سره د ودریدنې لړی په دغه ډول
رانقلوي:
«عبدالخالــق یــې تــر
هغې وربــړو چې ورنونه یې
خوړیــن شــول او پخپله د
حرکت کولــو څخه ولویده،
او پــه همدغه ترتیب ســره
جعلــی او بیشــرمه الســوند چــې د «عبدالخالق
هغــه د خپــل ژوند تــر پایه
اقرارلیک» تر ســرلیک الندی د هغه اعدام څخه
خپــل هیڅ ملکرې په ګوته
وروســته د  ۱۳۱۲کال د لینــدۍ میاشــې په ۲۹
نــه کــړ او ویل یــې چې ما
نیټــه د «اصــاح» ورځپاڼــې په  ۱۱۶ګڼــه کې د
یــوازې د نادرشــاه د وژلــو
زلنده رژیم له خوا خپور شو.
میر غالم محمد غبار د «افغانســتان د تاریخ په
تــکل کــړی و او هغــه مې
اوږدو کې» په دوهم ټوک کې په دغه اړوند لیکې:
مړ کــړ .څه وخــت چې یی
«...د دغــه جعلــی ســند خپرول د افغانســتان د
د هغــه ملګــري د ربړونــی
واکمنې کورنۍ د سیاسي اخالقو استازیتوب کوی
چې په تاریخ کې ثبت کیږی ...آیا انسانی وجدان
النــدې ونیــول ،بیــا هم د
او فطــرت د دې اجازه ورکوي چې یو څوک خپل
هغــوي څخه ځینو ځینو د
دښــمن په دغه ډول غولونکې او ناځوانه وســلې
هغــه له پیژندلــو څخه ډډه
باندي وټکوی؟  ...د واکمنې کورنۍ دغه دسیسه
وکــړه .یــو تن چــې محمد
او چمبازی یوازې محمد عظیم خان او عبدالخالق
خــان او د هیــواد روڼاندو ســره خیانــت نه وو،
اســحق خان نومیده وویل
بلکه د افغانســتان تاریخ او ولس هوښــیارتیا او
زه د اصلــي نقشــی څخــه
زړورتیا سره خیانت شمیرل کیږی».
خبــر یم او که چیــری ما د
عبدالخالق ســره مخامخ کړی ټوله نقشه به په تفصیل سره ووایم.
شــاه محمــود خان عبدالخالــق د کټ خواته راوغوښــت او دا چې
عبدالخالق راورسید د هغه ټپې ملګری د ټپې عبدالخالق خان په
لور په ډیرې ژورې حیرانتیا او اغیز باندی وویل:
"ای ناځوانه ملګریه! ولی دې په ما او خپلو ملګرو باور ونه کړ او
خپل هوډ دې پټ کړ؟ که چیرې دې داســې نه وی کړی تر اوســه
به له دغه حکومت څخه یو کس هم ژوندی نه وی .خپلې وروستې

خبرې مې تا ته وکړی خدای پامان".
عبدالخالق خان په ځواب کې وویل :ریښــتیا وای ،زما پاملرنه
بیځایه وه .له تا څخه بخښنه غواړم.
د میړانې دغې شــیبې پــه لیدلو ســره د څیړونکی پالوي رنګ
والوته ،ځکه چې دوي ټول خلک د خپل ســپک نفس په آئینه کې
لیدل ،او زړورتیا او میړانه یې نه پيژندله».
پــه خواشــینې ســره چې نن
ورځ د ځنــاورو جنایتکارانــو لکه
مســعود ،ربانی ،مــزاری او نورو
څخــه په رســمی توګــه لمانځنه
کیږی ،د دوي په تلین او قبرونو
کــې میلیونونــه ډالر په لکښــت
رسول کیږی سړکونه او تعلیمي
موسســې د دوې پــه کرغیړنــو
د ۱۹۳۳کال پــه نوامبــر کــې د برتانوی هند په
نومونــو ســره ککړی کــړی دي
«اندیــن اکســپرس» ورځپاڼې په نهمــه ګڼه کې د
خــو زمــوږ د خلکــو رښــتیني
نادرشــاه د وژلکیدو خبــر .د انګلیس دولت په
افغانستان کې د خپل مزدور په وژلو سره ولړزید
اتالنــو څخــه چــې د ځناورتوب
او د اماناللــه خــان او د هغــه د ملګرو څخه یې
او زورزیاتــي په وړانــدې یې پرته
واک ته د بیرته راستنیدلو څخه ویره درلودله.
لــه ویری څخه خپل ژوند قربانی
کړی دی ،هیڅ نوم نه اخیستل کیږی.
شــهید عبدالخالق ،که څه هم زموږ د مظلــوم هزاره ملیت له منځ څخه
راپاڅیدلې و ،خو د هغه سیاســي پوهاوي او وجدان څخه برښــمند وه چې د
هر ډول قومی ،ملیتی او ژبنې توپیر څخه په لریوالې ســره زموږ د هیواد ټولو
ملیتونو بدمرغه خلکو د ســوکالې لپاره یی خپلــه ځوانې قربانې کړه .مګر نن
ورځ یو شــمیر شوونیســت هــزارهګان چې د توکمپالنې ویــرس د هغوي ټول
بــدن نیولی دی د کرغیړنــو او خونړیو څیرو تر څنګ لکــه عبدالعلی مزاری،
لیونې شــفیع او د ایران وینهڅښــونکې آخندی رژیم له نورو چوپړانو ســره د
عبدالخالق انځور په زړولو ســره ،زموږ د هیواد ریښــتني اتل یاد او خاطراتو
ته سپکاوي کوي او هڅه کوي تر څو ستر عبدالخالق د ارتجاع چوپړګرانو تر
کچې راټیټ کړی.
شهید عبدالخالق ،که څه هم شهید شو ،خو د خپلې پاکې وینې په بلهارنې
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سره یې زموږ په هیواد کې د عدالتغوښتنې او خپلواکۍ نیالګي پیاوړي کړل
او په خپل انقالبی او زړور حرکت سره یې خپل نوم د هیواد په تاریخ کې زموږ
د خلکو رښتیني اتل په توګه ثبت کړ.

د اتل عبدالخالق د څیرې پنسلی رسم چې «د افغانستان د همبستګې ګوند» له خوا
جوړ شوي دي.

سیلی غفار

د کابل پوهنتون ټولنیزو علومو فارغینو
ته د سیلۍ غفار وینا
د  ۱۳۹۶کال د وږی
میاشتې په  ۲۲نیټه (۲۰۱۷
کال د ســپتامبر پــه )۱۳
«د افغانستان همبستګې
کونډ» ویانده سیلۍ غفار،
د کابل پوهنتون د ټولنیزو
علومو محصالنو د یو ډلی
پــه بلنی ســره ،د دغه پوهنځی په فراغت غونډه کــې ګډون وکړ .د آغلې غفار
تــر څنګ ،د دې غونــډې بل میلمه ډاکټر رمضان بشردوســت وه چې دواړو
د اوســنی وضعیت په اډانــه کې ،د ځوانانو ونډه او ټول سیاســي او اجتماعي
مسایلو په اړوند د محافظهکارۍ او بیمانتوب په اړوند زغرده خبرې درلودې.
آغلې سیلی غفار د خپلې وینا په یوې برخې کې وویل:
« زه هیله لرم تاســې چې د دې دورې په بهیر کې څه زدهکړی
دی وکولی شــي زموږ خلکو ته چې پرته له شــک څخه د نړۍ ډیر
بېوزلــه او اړ اوســیدونکې دې ،خدمت وکړی .ستاســی مســلک
ټولنیــز علــوم دی ،هغــه علوم چې مــوږ د هغې په وســیله باندې
وکولی شو د خپل ملت بېپایه دردونو په اړه پوه شو او د هغې څخه
د خالصون لپاره د یوې الرې موندلو لپاره راوالړ شو.
زه ډاډمنــه یــم چې تاســو د تحصیل پــه لړ کې د تاریــخ د تیرو
پیښــو او د ســترو انقالبونو په اړوند چې د نــړۍ مختلف هیوادونه
یی ولړزول او بدلونونه په کې رامنځته شو ،بشپړ پوهاوي تر السه
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کــړی دی .دغه پوهاوي مــوږ ته یو ټکې را په ګوته کوی چې هیڅ
یــو ولس د نیواکګرو ،بهرنیو ځواکونــو او د کورنیو هیوادپلورونکو
او جنایتکارانــو تر واکمنې الندی ســوکالۍ ،پرخیتا او پرمختګ ته
نه دې رســیدلې .په هره ټولنه کی ګڼ شــمیر روڼاندی او لوستی
خلــک شــته چې د خلکو پــه لومړي کتــار کی د انقــاب او ټولنیز
بدلــون څرخ پر مخ وړی او خپلو خلکو ته خپلواکي او ډموکراســي
ور په برخه کوی .پر دغه بنسټ په افغانستان کې ،دا دنده ستاسو
پــر اوږه ده تــر څو خلک پوه کــړی او د هغوي آزادۍغوښــتونکی
غورځنګ رهبري کړئ.
مګــر مــوږ او
تاســی پــه هیڅ ډول
تــر هغــه نشــو کولی
چــې د خپلــو خلکو
ریښــتنې اســتازي
شــو تر څو چې د هر
ډول قومــي ،ژبنــي،
مذهبي او ســمتي مســایلو څخه لیرې د ټولو خاینو واکمنانو او د
دوی د بهرنیو مالتړو په وړاندی مبارزې ته راوالړ نشو.
زمــوږ هیــواد د بل هــر وخت پرتله نــن د بهرنیانــو د جګړو او
نیــواک پــه ګرداو کــې ډوب دی .د امریکا نیواکګــر دولت د خپلې
نــوی تګالره په اعالن ســره پریکړه کړی تر څو افغانســتان ته ډیر
ســرتیرې راولیږی .د ډیرو ســرتیرو رالیږل د جګړو ،ویجاړتوب او
بیثباتــی د ډیریدلو په معنــا ده .دا ټولو ته څرګنده ده چې په ټوله
نړۍ او افغانســتان کې طالب ،داعش او نوری ځناوری بنســټپالی
ډلــې امریــکا خپله زیږولی دی .په افغانســتان کــې د امریکا جګره
د ترهګــری پــه وړاندی نــه ده بلکه د خپلو اقتصادي ،سیاســي او
اســتراتژیکو ګټو الس ته راوړلو لپاره ده .د دغه ټولو ناخوالو څخه
د خالصــون یوازینې الره مبارزه ده ،نه دا چې د امریکا تګالرې په
بدلون او د نویو مهرو الس په کاریدلو ســره خپل زړه خوښ کړو.
یــوازې باید خلک ســره یوځاي او پــه اتفاق کــړو او د نیواکګرو او
الســپوڅی دولت او د ع او غ د فســاد شړی راټوله کړو چې یوازې
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هغه وخت کولی شــو پر طالبی او داعشــی او نورو ځناورو او پردیو
ډلو باندی په انسانیت سره بریالی شو».
داکتــر رمضــان بشــر
دوســت چــې د ســپیڅلې
سیاسي شخصیت په توګه
یــی تــل واقعیتونــه بربنډ
کــړی د ع او غ د حکومت
جــدي نیوکهکونکــو څخه
شــمیرل کیــږی هــم د
خپلــې وینــا په لړ کې په هیــواد کې د اوســنیو ناخوالــو او د واکمنانو خاینانه
جوړجاړی ته وانګارل .نوموړی د دولت د مشرانو چارې د خیانت څخه ډکې
وبللی او د حکومتی لوړپوړو چارواکو له درغلیو په اړه یی داسی وویل چې «د
ناسمو او ناپوهه کسانو له خوا اداره کیږی چې د پیسو او واسطو په زور باندی
واکمنــان دی» .هغــه د وزارتونو او وزیرانو له بېکفایتۍ ،د زورواکو له خوا د
کانونو لوټ ،د هلمند ،آمو ...له ډیرو اوبو څخه چې د کاونډیو هیوادنو له خوا
څخه په وړیا توګه په مصرف رسول کیږی څخه یادونه وکړه.
د غونــډی پــه پایه کې رمضان بشردوســت ،ســیلی غفار او څــو تنو نورو
ښــوونکو د دغه دوری فارغانو ته د ســتاینلیکونو په ورکولو ســره ،د دوی او
هیواد لپاره یی د ښه راتلونکې هیله وکړه.
په دغه پروګرام کی د ســیلۍ غفار او رمضان بشردوســت له کډون او ویناو
څخــه د محصالنــو تود هرکلــی دا په ډاګه کــوی چی د افغانســتان ځوان او
تحصیل کړی نسل له معاملې او درغلۍ څخه پاک سیاست سره مینه لری او
په ښه توګه جنایتکاران او خپل دښمنان پیژني .لکه څرنګه چې یوې نجلۍ د
آغلې ســیلی له الس څخه د ستاینلیک په اخیســتلو سره وویل« :ستاسې له
خوا څخه د ســتاینلیک په اخیســتلو سره زه غواړم چې ستاسې په ګام باندی
ګام کیږدم او یوه سیاسي فعاله اوسم او ستاسې الره تعقیب کړم».
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لیکونکی :نیکمحمد پایدو

د بدخشان د ښوونځیو
دردناکه انځورونه
د تجربه لرونکو ښــوونکو
ســربیره د میــز او څوکۍ،
کتابتــون ،البراتــوار ،د
کمپیوټــر ټولګــي ،شــنه
ســیمه او ورزشي ډګرونو،
تشــنابونو او څښــاک اوبه
او ...اسنتیاو څخه پرته د
زدهکړې روغ او آرامه چاپیریال ممکنه نه دی .دا د هر ماشوم د معیاري زده
کــړو او بشــري حقونو مهم عناصــر دي چې له بده مرغه ،په افغانســتان کې
د ډیرو ښــوونځیو زده کونکي ،په ځانګړې توګه د بدخشــان د ښــوونځیو زده
کونکــي ،لــه دې څخه بــې برخې دي .اوس مهال ،پــه دې واليت کې نږدې
 250ښــوونځي ودانۍ نه لري او د هغې زده کوونکې په آزاده فضا کې زدهکړې
ترسره کوي.
هغه ښــوونځي چې تر اوسه جوړ شوي دي یوازې لږ شمیر زدهکونکې یې
د لمــر ،بــاران او واورې له ســتونزو څخه د چت الندی کــړی دی مګر اوس
هم د ســمې روزنې معیارونه نه لري .تر اوســه هم ،ډیری ټولګي د دیوالونو او
ونو ســیوري الندې دي؛ هغه کتابتونونــه او البراتوارخونی چې د والیتونو په
یو شــمیر مرکزونو کې ودانی شــوي دي ډیری تشــریفاتي او ننداریز اړخ لری؛

زدهکونکــو هیڅکلــه هــم
پــوره میزونــه ،څوکــۍ،
کتابونــه او نــور توکــي په
الس کې نــه درلودل؛ که
چیری په ځینو لږو سیمو
کــې انجونې ښــوونځی ته
د تللو همــت ولری ډیری
وختونه په دې المل چې ښــوونځي شــاوخوا دیوالونه نه لری ځورول کیږی؛
په اوسنې پرمختللې نړۍ کې چې ټول شیان د الکترونکی کیدلو او کمپیوټری
کیدلو په حال کې دي ،زموږ زدهکونکو تر اوسه پوری په خپلو سترګو کمپیوټر
نه دې لیدلې ،او...
پخــوا به خلکــو پخپله
د ښــوونځیو په آبادولو کې
رغند ونډه لرله او ښوونکو
تــه د پیســو ورکــړی او
مرستې کولو څخه پرته ،د
خټــو او لرګیو څخه به یې
پــه ســیمهایزه توګه خونی
جوړولــی تــر څو د دوی ماشــومان د ســیوري الندي زدهکــړی وکړي مګر د
انجوګانــو او بهرنیو او داخلي موسســاتو په ښــکیلتیا ســره او د دولت ناســم
خبرونــه او د تدریــس د پراختیا او پرمختګ تر نوم النــدی دمیلیونونو ډالرو
حیــف و میــل کیدل له یوې خوا ،او له بله پلوه بیوزلي او بیکارۍ ،د ســیمې
اوسیدونکې په ناهلیې او بدمرغۍ کې ژوند کوی.
خلــک پــه ښــه توګــه
پوهیــږي تــر هغــې
چــې هیواپلورونکــی او
جنایتــکاران پــه واک کې
وي او زمــوږ د ماشــومانو
برخلیــک پــه اړه چې هره
پریکــړه وکــړی ،هیڅکله
هم د ښــهوالی تمــه ترې
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ونه کړو .کله چې ښوونځي د بنسټپالو په مشرئ سره د دینې مدرسو تر کچې
راټيټ شــي ،راتلونکي نســلونه به یوازی مزدوران او ناپوهه انسانوژونکي ،د
پرمختګ ضد او د ښځو ضد به وی او بس.
الندې د بدخشــان په
مختلفــو ولســوالیو کې د
ښــوونځيو د ماشــومانو د
دردناک حالــت انځورونه
درلیــږم تــر څــو د دغــه
خایــن دولت او سیســتم
کرغیړنــی څیــري لکــه
یونــس قانونــی او فاروق وردک چې د معارف تر نوم الندې یې میلیونونه ډالر
لــوټ کړل ،الپســی بربنډی شــی .کله چې دغــه ښــوونځیو او ټولکیو ته پام
وکــړی ،دا جوتــه کیږی چــې حیواناتو لپــاره غوجلې جوړې شــوي دي نه د
ماشــومانو لپاره ښوونځي .خو له بلی خوا ،د هغو ماشومانو لیدل چې د ډیرو
لومړنیو چوپړتیاو په نه شــتون کې درس او زدهکړی ته ادامه ورکوی ،انسان
تــه د هیلــې ځواک ورکوی چې یوه ورځ به دا په علم او پوهې باندی ســمبال
ماشــومان ،به پرینږدی چې یو جنایتکار به هم د هغوي او راتلونکو نســلونو
برخلیک په خپله ولکه کې ونیسی.

د جنایتکارانو په واکمنۍ کی
د پلورل شویو روڼآندو ونډه

لیکونکی :نیک محمدپایدو

د یوی ډوډې په بدل کې «د غوبګانو»
یو ورځینې ستونزمن کار
غوبــګان (یــا ګوروانــان)
د افغانســتان پــه ډیــري
والیاتونو کې پيژندل شوي
نوم دي غوبــه هغه څوک
دي چــې بایــد د ګهیځ په
خړه کې د کلي غواګاني او
خره په ګډه سره څړځایونو
ته بوځي او ماښام بیرته کلې ته را وګرځی چې البته ډیره ټیټ عایده دنده ده.
د شــمالی او شــمالختیځ والیاتو په هر کلي کې په څرګنده توګه لږ تر لږه یوه
یا دوه کورنې خپل ژوند په دغه کسب سره تامینوي.
عبدالقادر د بدخشــان ارګو ولسوالۍ په قچی سیمه کې د غوبګانو څخه یو
تن دي چې پنځه پنځوس کاله عمر لری او د وینا پر بنســټ یی د لس کلنې
څخــه پــه دغه دنده بوخت دي .خلک هغه د قادر غوبــه په نوم پیژنې او هغه
مزد چې د غوبهتوب له الرې الس ته راوړي د خپلې لس کسیزې کورنې لپاره
یوازې د ورځنی ژوند چمتو کولو په موخه په لګښــت رســوي .هغه کلي چې
عبدالقادر په کې ژوند کوي شــاوخوا ۱۵۰کورنۍ لری چې هر یوه یي هرومرو
شــیدی ورکونکــې غــوا لری او د دې لپــاره چې هره ورځ هغــوي څړځای ته
واســتوی هــره کورنۍ د یوی یا دوه ډوډیو او یــا  ۱۵۰منه غنمو ـهر کورنې په
کال کې یو من غنموـ په بدل کې ګمارلې دي .عبدالقادر او ځوي یی د هرې
ورځ پــه پــای کې کله چې رمه کلي ته راوړی د خپلې وچې ډوډۍ برخه د هغه
کور څخه چې نوبت یی دي ترالســه کوی او هغه په ســړو یا تودو اوبو ســره
لمدوی او د خپلې کورنې له ټولو غړو سره یی په ګډه خوري.
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د عبدالقــادر ځــوي چــې د
خپــل پالر ســره د رمــې له یوې
څنډي څخه ســاتنه کــوي .کله
کله غوبــګان د کلې څخه د رمې
د څرولو تړون الس ته راوړی خو
لږ عمــر هلکان هغې ته ګوماری
او خپلــه پــه بــل کســب باندی
عبدالقادر
بوخت کیږی.
د غوبګانو شــمیر د کلیو په شــمیر پوری اړه لری .هر کلې یوه رمه لری او
د هغوي څرولو او ســاتنې لپاره پــه ورځ کې دوه یا دری غوبګان ګوماری .په
دې ډول کلــه چیری په هره رمه
کې دوه کســه په نظر کې ونیسو
د بدخشــان  ۴زره څخه ډیر کلې
شاوخوا  ۸زره غوبګان لری .یا په
بله وینا په بدخشــان کې اته زره
کورنــې د خپــل ژوند لګښــت له
دې الرې څخــه الس ته راوړی.
د عبدالقادر ځوی
د تخــار ،کنــدز ،بغــان ،بلــخ،
فاریاب ،ســمنګان او ټولو شــمالی والیاتونو په کلیو کې ګڼ شــمیر کســان په
غوبهتوب بوخت دي .که چیری په ســویلې او ختیځو او لویدیځو ســیمو کې
هم دا ډول کســب معمول وي په افغانســتان کې په اټکلې ډول دوه میلیونه
کورنې (لږ تر لږ شپږ تنه) غوبه دي.
که څه هم د هغوي د جامو او د کور وضعیت او ورځینې مزد څخه تقریبا
د غوبګانو د ژوندانه په اړه په ټولو شــیانو پوهیدلی شــو ،خو د هغوي سره په
خبــرو او پــه دي پوهیدل چې څه ډول په دغه عاید خپل ژوند پر مخ وړی ،د
هغوي د ژوند له ټیټی کچې ،غریبۍ او بې وزلۍ ســربیره د ګڼ شــمیر کړاونو
او رنځونو نور اړخونه باندی هم پوهیدلی شو.
غوبګان لږ خبرېکونکی ،ساده او پاک نیته کسان دی چې د خپلې کورنۍ
ټولو غړو تر څنګ یی خپل ټول عمر په بدمرغیو او ناکامو هیلو ســره پاي ته
رسولی دي.
د غوبګانو او نورو مظلومانو بدمرغۍ د افغانســتان په سیاسی ،اقتصادی،

کلتــوری او ټولنیزو شــرایطو پوری تړاو لری .که څــه هم یی د تاریخ په هیڅ
لړۍ کې ښــه وضعیت نه دي درلودلې خو اوســنې دولت او د امریکا چوپړانو
او جهــادی تنظیمونــه ،د
غوبګانــو د بدمرغېــو او د
افغانستان رنځیدلو خلکو
د څو چنــده کړاونو اصلي
الملیــن دي .او لــه هغــه
ځایه چې د دولت مشــران
او پرمخ وړونکی او کړنالره
جوړونکې په جهادی تنظیمونو پوری تړاو لری او لویدیځپاله تکنوکراتانو دي
نو د هغوي کړنالرې او اقتصادی پالنونه د ټولنې بېبرخو خلک ته هیڅ ګټه
نه رســوی او همدا راز دغه ټولګه خلک او د ټولنې قشــرونه کال په کال د بې
وزلۍ او بدمرغۍ په لور راښکل کیږی.
ځپلشــوی خلــک د اســکیرنې او بې وزلــې څخه د خپل ځــان خالصون
لپــاره پرته لــه مبارزې څخه بله الره نه لري .که چیرې دغه قشــرونه په ګډه
ســره د سیاسی ،اقتصادی ،کلتورې او ټولنیزو شرایطو په وړاندی مبارزې ته
پاڅیــږی او د هغوی په بدلول ســره د خپل بدمرغــه ژوند وضعیت ته بدلون
ورکړی نو بل هیڅ ژغورونکې هم شتون نه لری.

محقق د ایران کرغیړن رژیم باړه اخیستونکی
کارتونیست :عتیق شاهد
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لیکونکی :احمر

د هیروینو په قاچاق او تولید کې
د ګلبدین اسالمی حزب الس لرل
نــن د امریــکا نیواکګــر
دولــت او شــریکان یي په
دي هڅه کې دی تر څو د
اپینو او هیرویین کښــت،
تولیــد او قاچــاق یوازې د
طالبانــو دورې پر بدمرغه
کلونو او په اوسنې وضعیت
کې د دغــه ځناورو ډلو تر
ی ای
یآ 
السالندي ســیمو پوری ځانګړې کړی ،خو آیا همداســې ده او د س 
په الس نوري روزلشــوي ډلې په دغه بشــریضد پدیده کې ونډه نه لری؟ په
دغه برخه کې ګڼ شمیر بربنډونې تر سره شوي چې په ټوله نړۍ کې د مخدره
توکــو په پراخه کچه قاچاق کې د ســیآیای او امآی ۶ونــډه په ډاګه کوي .د
سړې جګړې په بهیر کې چې د هغوې د اړینو مرکزونو څخه یو یی افغانستان
وه ،دغه دوه اســتخباراتې ســازمانونه او په ځانګړې توګه سیآیای د مخدره
توکو له الری د خپلو روسی سیاالنو په وړاندې په ډیره کچه ګټه پورته کړه او
له همدی کبله ،په اوسنې وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر
سیوری الندی د نړۍ  ۹۰سلنه څخه ډیر مخدره توکې تولیدیږی.
په افغانستان او پاکستان کې د سړې جګړې په بهیر کې د مخدره توکو په

ســوداګرۍ کې یــو د اصلی لوبغاړو
څخه ،د ګلبدین حزب اســامی وه «گلبدیــن حکمتیــار – د
چې د سیآیای د یو میلیارد ډالرو د ســیآیای لپاره دغه په زړه
ترالسه کولو سربیره (اووه جهادی پورې افغانی سرمایه ـــ شپږ
تنظیــم تــه د نوموړی ســازمان د البراتوارونــه یــی د کنټــرول
مرســتو  )۵۰٪د آیاسآی له خوا ،الندی درلودل چې د هلمند
پر دی چــې د امریکا دولت د دغې درې د اپینو زیاتره حاصالت
موضوع پر اوړنــد پوهیږی ،دغه د یی په هیروینو بدلول».
انسانوژلو کاروبار د هغه د ګټې بله
پروفیسر الفرید مککوی
برخه جوړوله ۱۳۷۰ .کال د غویی
په  ۲۳نیټــه ـــ  ۱۹۹۰کال د می په
 ۱۳نیټه د لومړی ځل لپاره ،ستیف کول («د ارواحو جکړه» کتاب لیکونکې)
او جیمز روپرت «واشنګتن پسټ» ورځپانې ته په یو راپور کې ولیکل:
«د افغانســتان او امریــکا رســمی چارواکو د وینا پر بنســټ ،د
څــو کلونو لپــاره د امریکا دولــت د ځینو افغان وســله والو او او د
پاکســتان پوځي صاحبمنصبانو له خوا د هیروینو قاچاق راپورونه
تر الســه کړه .هماغه کســان چې له دغه دولت سره په افغانستان
کې د شــوروی د نفوذ په وړاندی جګړه کې مرســتهکونکې وه ،خو
د دغې موضوع په اړوند یی د څیړنو څخه سترګې پټې کړی دی.
افغانــان ،د مجاهدینو پــه ګډون ،د امریکا رســمی چارواکو په
چوپــړ کې اصلې الســوندونه کیښــودل چې د ګلبدیــن حکمتیار تر
مشــری النــدی د قومندانانو له خــوا د هیروینو پــه قاچاق باندی
داللت کوي ،یو تنه له وســله والو څخه چې د پاکســتان فوځ سره
نــږدی اړیکې لری ...په پاکســتان او واشــنګتن کې د ســرچینو د
څرګندونــو پــر بنســټ ،د پاکســتان اســتخباراتې ســازمان چې د
"آیاسآی" په نوم یادیږی د قاچاقو بهیر څخه یی ســاتنه کړی او
په هغې کې برښمند دي».
هغه په ادامه کې لیکې:
«د نومــوړو الســوندونو پــر بنســټ ،د حکمتیــار قومندانــان
آیاسآی ته نږدې ،د پاکســتان په ســویللویدیځ کې البراتوارونه
اداره کوی چې د افغانستان څخه رالیږدول شوي اومه اپین پیری
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او وروســته هغه پــه مورفین او هیرویین باندي بدلوي .ســرچینې
وایی چې هیرویین د پاکســتان هوایي ډګرونو او بندرونو له الرې-
زیاتره د کراچی ښــارـ یــا په ایران کې د ځمکنــې الرو څخه ترکیه،
بالکان او اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږی».
ســربیره پر دی ،د «نیویارک
تایمــز» پــه ورځپاڼــه کــې «د
مخدره توکو ســره د ســیآیای
اړیکــو لرغونتــوب د هغــې
پیدایښت وخت پوری تړاو لری»
تر سرلیک الندي په خپاره شوي
راپور کــې ( ۱۳۷۲کال د لیندې
 ۲۰۱۷مارچ :د ګلبدین حزب اسالمی وسلهوالو
پــه ۱۲ــ د ۱۹۹۳کال د دســامبر
کسانو څخه یو تن د کونړ والیت شیګل ولسوالۍ
په  ،)۳د مخــدره توکو په قاچاق
د الچی په کلې کې د کوکنارو کروندو څخه ساتنه
کوی( .د فرانز مارتی :څخه انځور)
او تولیــد کــې د ســیآیای الس
درلودلــو تــر څنــګ پــه چیــن،
الئــوس ،مکســیکو ،پاناما او څو نــورو هیوادونو کې ،د ســیآیای او ګلبدین
ونډی په اړوند هم ذکر شوي دي:
«...ســیآیای پــه بل هیــڅ ځاې کې د پاکســتان پــه کچه د
افغانســتان جګــړې پر مهــال د مخدره توکو په قاچاق کې ښــکېل
نه وه .افغان وســلهوالو ته د پیسو او وسلو لیږدولو لپاره ،نوموړی
ســازمان د آیاسآی الره غــوره کــړه او آیاسآی پــه خپــل وار د
ســیآیای مرســتو ته د بنســټپاله ګلبدین په لور الرښونه ورکړه.
هغه د نوموړی سازمان نږدې نیمایی مرستې الس ته راوړی خو د
دی سره سره یی زیاتره قومندانان د هیروینو ستر قاچاقبران وه».
همدارنګــه ،ماتیو آکینــز -خبریال او لیکوال چې د څو کلونو راهیســې په
افغانســتان کــې ژوند کوي او د افغانســتان جګړې په اړونــد د خپلو راپورونو
له امله پیژندل کیږی ،د «نوی ډموکراســۍ» راډیو ســره په یوه مرکه کې امی
ګودمن ته په ځواب کې ( ۱۳۹۳کال د لړم په  ۸ـــ  ۲۰۱۴د دسامبر په  )۲۹د
سیآیای او ګلبدین مرستي تصدیق کوي:
«امــی گودمن :تاســو هم په افغانســتان کې د مخــدره توکود
قاچاقبرانو ســره د امریکا او ســیآیای مرســتو تاریخچې په اړوند

لیکلې دی ،آیا دا امکان لری چې په اړوند یی خبری وکړی؟
ماتیــو آکینــز :هو ،هغه کرغیړن جنګونه چې ســیآیای یی په
افغانســتان کې پر مخ وړی ،په شــمول د مجاهیدینو د قومندانانو
څخه مالتړ کول چې په ډيرو مواردو کې په مستقیمه توګه د مخدره
توکو په قاچاق کې الس لري .د ګلبدین حکمتیار په شــان کســان
چــې پــه  ۱۹۸۰لســیزه کې د پاکســتان په ســرحدی ســیمو کې د
هیروینو د البرواتوارنو د پراختیا مســوولین وه او د امریکا مالی او
نظامی مالتړ یی تر السه کاوه».
پــه پــای کې ۱۳۹۴کال د کــب په ۳ــ  ۲۰۱۶کال د فبروری  ،۲۲پروفیســر
الفرید مککوی ( ،)Alfred McCoyد «آسیا په سویلختیځ کې د هیروینو
سیاســت» او «ربړونی مسئله :د سړې جګړې څخه تر د ترهګرۍ په وړاندی
جګړې پوری د ســیآیای د څیړنې میتودونه» کتابونو لیکونکې او تاریخپوه،
د «دی نیشن» ورځپاڼې په یوه خپاره شوی مطلب کې ولیکل:
«...پــه  ۱۹۸۸کال کــې ،یوازې د خیبر په ســیمه کې په اټکلې
ډول د  ۱۰۰څخه تر  ۲۰۰پوری البراتوارونو شتون درلوده .د هیواد
په ســویل کې لږ ښکته د [پاکستان] بلوچســتان ایالت په سلطان
کوه ولســوالۍ کی ،ګلبدین حکمتیار ـــ د سیآیای لپاره ددغه په
زړه پورې افغانی شــتمنۍـــ شــپږ البراتوارونه یی د کنټرول الندی
درلودل چې د هلمند درې د اپینو زیاتره حاصالت یی په هیروینو
بدلول .پاکســتان فوځ پــورې تړلې "د ملی لوجســټیک ګرځنده"
الرېګانې( )National Logistics Cell – NLCد ســیآیای
وســلو څخه ډکو پیټیو ســره له کراچې څخه دغې سرحدی سیمې
ته راتللې او هیروینو بار ســره د هیواد بندرونو او هوایي ډګرونو په
لــور بیرتــه ګرځیدلې چې له هغــه ځایونو څخه نړیوالــو بازارونو ته
صادریدل».
ګلبدیــن او د هغــه ګوند که هر څومره خپل ځان د امریکا ضد وښــايي او
د جهــاد فتــوا د هغوي پــه وړاندی اعالن کړی خو د هــرې ورځې په تیریدلو
سره نور هم بربنډیږی چې دغه دواړه په ډیرو کرغیړنو چارو کې د یو بل سره
ملګری وه .له دې امله ده چې د خپل خاوند په امر کله کله د امریکا ضد نقاب
په خپل مخ راکاږی او کله ناکله د «سولې پروسې» سر هم یوځاي کیږی.
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لیکونکی :مریم مروه

ښوونکي،
د هیواد بیوزله وګړي
په خواشــینې ســره زموږ
د هیــواد د ښــوونکو
اقتصــادی وضعیــت د
ګرځندهپلورونکــو څخــه
ډیــر بــد دی .د هغــوی
ډیــرۍ د ښــارونو پــه
خوارمیشتو ســیمو کې په
زړو او کرایــی کورونــو کې
ژوند کوی او زیاتره وخت د حکومت د درواغو او غولونو اړه نیوکه کوی .د هر
نوی ولسمشــر او وزیر په منځته راتګ هغوی ته تشي ژمنې ورکړل شوی خو
وروســته لیدل کیږی چې خاین وزیــران لکه قانونی او فاروق وردک د هغوي
په نوم میلیونونه ډالر په جیب وهلی دی او ټولوهیواد خیالی ښوونځیو نیولی
دی.
د هغوي یو شمیر وایي چې دری کاله پخوا کله چې موږ په اعتصاب الس
پوری کړ ،دولت د هغوي چوپتیا لپاره ډیری غوړي او پستي ژمنې ورکړی خو
د دری کالو په تیریدلو ســره یی ،ال تر اوســه هم هیڅ یوه په عمل کې پیاده
کړی نه ده.
د حبیبی په لیسه کې د ښوونکو څخه یو تن شمسالرحمان ،ترخه کیسه

لــری .اوس مهال ،هغه د خپل ورور ســره
یوځاي د کابل ښار په کارته غوثالدین کې
په یو ویجاړ شــوي کور کــې د بیوزلۍ ژوند
پــه مخ وړی .هغــه د  ۷اوالدونــو پالر او د
کور یواځینې ډوډۍ راوړونکې دی ،او وایی
هغه پیســي چې د معلمی له الرې الس ته
راوړم ،آن دا چــې د خپلــې کورنــې لومړنې
اړتیاوي پری برابرولی نه شم.
استاد شمسالرحمان
اســتاد شــمسالرحمان چــې د خپلــې
کورنې ســره یوځاي د تنظیمونو د وینو او خیانت کلونه او د طالبانو بدمرغه
دوران یی په کابل کې تیر کړی دی ،د هغه وینو بهیدونکو کلونو څخه ډیري
په ســترګو لیدلی ډارځپلــی خاطرې لری .هغه د خپلــو خاطراتو څخه یوه له
اوښــکو ډکو سترګو ســره ،په داسي حال کې یی هڅه کوله چې خپلې اوښکې
په ترخه موسکا سره پټې کړی ،بیانوی:
«یــوه ورځ زه د خپل خپل ورور ســره د ځینــو لوازمو لیږدولو
لپــاره د کــور په لــوری روانو وو چــې د دهافغانانو په ســیمه کې د
ګلبدین څو توغندي ولږیدل .په هر ځاي کې لوګی خپور شوي وه
او هوا تیاره شوی وه .ګنګس وم او په لومړیو کې مې غوږونو کار نه
کاو ،وروســته لږ په حال شــوم او په هر ځاي کې د کوکارو او چیغو
آواز اوریــدل کیــده .زه او زما ورور ،وروســته له یوی کړۍ څخه په
دی بریالــی شــو چې یو بل پیدا کړو .دواړه ډیــر ویریدلی وو او فکر
مو کاو چې یو بل مو د السه ورکړی دی تر اوسه می د هغی ورځې
ویره په خاطراتو کې پاتي ده».
هغه د اوسنی مافیایی حکومت څخه خپله کرکه په داسی ډول بیانوی:
«هغه کســان د دولت په لوړو څوکیو کې پراته دی چې په تیرو
وختونو کې یی کابل په کنډواله بدل کړ؛ د انجونو پر مخ یی تیزاب
شیندل؛ د خلکو د اوسیدنو کورنو یي په خپلو توغندیو ویجاړ کړل.
دوی په ظاهر خپل ځان علمدوسته او پرمختللی څرګندوي خو په
اصــل کې هڅه کوی چــې خلک ویده وســاتئ .دوی د خلکو او په
ځانګړی توګه د ښځو د پوهاوي او پرمختګ مخالف دی».
 ۴۱کلنه ،نجال ،د اووه کلو څخه را په دی خوا د آصف مایل په عالی لیسه

پښتو ۱۱مه ګڼه ،منۍ ۱۳۹۶

33

پښتو ۱۱مه ګڼه ،منۍ ۱۳۹۶

34

کــې ښــوونکې ده .نومــوړی د خپلــو دوو
ځامنو سره هر یو  ۱۷کلن محمد مامون او
 ۱۴کلن محمد مومن ،د کمپنی په الره په
یو غریبانه کور کې ،ډیر ســخت ژوند لری.
دیارلــس کاله پخوا کله چې د کابل ښــار د
جای ریس په ســیمه کې پــه یو کرایي کور
کې ژوند کاوه ،وسلوال کسان په نیمه شپه
کــې د هغوي کور ته ورننوتل او خاوند یی
استاد نجال
ورتــه په ډز وویشــت چې تر اوســه پوری د
هغه وژونکي نیول شوی نه دی.
د استاذ نجال کورنې د تنظیمی جګړو په دوران کې د کابل ښار په تلګراف
ســیمه کې چې د وحدت او جمعیت اســامی ګوندونو تر منځ د جګړی ډګر
وو ،ژوند کاوه .د وحدتیانو د زورونو او ربړولو او د جګړی ډیریدلو له امله ،په
پای کې د کور پریښــودلو ته اړ شــو او په ننګرهار کې یی پناه واخیسته .استاد
نجال وایی کله چې د تنظیمونو نســکوریدلو څخه وروسته بیرته خپلو کورونو
ته را ســتانه شــول ،آن په کور کې یوه ســتنه هم پاتی نه وه ،ټوله هســتی او
نیستی یی وحدتیانو لوټ کړی وه.

وســلوال کســان په نیمه شــپه کې د نجال کور ته ورننوتل او خاوند یی ورته د مردکې په ډز
شهید کړ چې ال تر اوسه د هغه وژونکي نه دی نیول شوی.

د اســتاد نجال الســونه چې د ډیرې غوســی او قهر څخه لړزیدل ،د خپلو
ترخو خاطراتو څخه یوه یی داسې بیانوی:

«ټولــو تنظیمونــو په خپــل وار جنایت وکړ ،زمــوږ خلک یی یا
ووژل او یــا یــی هم در پــه در او بی کوره کــړل .د هغوي څخه نه
هیریدونکــې ترخه خاطرات لرو .کله چې ،پالر می د وحدتیانو له
منګولو څخه راخالص شــو ،وویل" :کله چــې زه یی ونیولم ،د یو
کانتینر منځ ته چې ډیر واړه سوري یي درلودل او د پنځوسو څخه
تر شپیتو تنو پوری نور کسان هم په هماغه کانتینر کې بندی وو،
واچولم .موږ ټولو په نوبت ســره له هغه ســورو څخه ساه اخیستله
تر څو ژوندي پاتی شو»".
اســتاد نادر علی غزنوی ،یو بل ښوونکې
دی چــې د  ۴۰کالــو څخه را پــه دی خوا د
حبیبــې پــه عالی لیســه کــې پــه تدریس او
خدمــت بوخــت دی .نوموړی له دی ســره
چې ډیر کمزوری شــوي خــو د خپلې کورنې
لپــاره یوازینې هیله او ډوډیراوړنکې دی ،د
خپلې  ۱۱کسیزي کورنې سره د دشت برچې
چهلدختران په سیمه کې د یوی غونډي په
استاد نادر علی غزنوی
سر کې د بیوزلې ژوند لری.
هغه وایی ،څو ځله پېښ شــوی چې ښــوونځې ته د تګ لپاره می کرایه نه
درلودله او درس ته د رسیدلو لپاره مې ډیر واټنونه منډی وهلې دی .نوموړی
د دی تــر څنــګ چې دولت یی بیکاره او بیکفایته ګاڼه ،فاســد واکمنانو ته
یی په وینا کې وویل:
«هغــه  ۸زره معــاش چې ماتــه راکوی هغه بند کــړي او یوازې
دری وخته وچه مړی موږ ته راکړی ،ځکه چې په دغو پیســو سره
نه شم کولی آن د یوی میاشتې وچه ډوډی وپیرم».
او خپلې خبری یی په دغه ویناو سره پاي ته ورسولی:
«ټــول پوهیــږو چــې د ع او غ حکومت ناکام شــوي او زموږ د
خلکو هیڅ رنځ په درد نه خوړل کیږی ،پر دغه بنســټ که چیری
لږ وجدان هم ولری ،ښــه ده چې ګوښــه شــی او د دی څخه ډیر
زموږ د اوالدونو په برخلیک لوبی ونکړی».
 ۳۹کلنه ،نګیتا ،د کابل ښــار د آصف مایل عالی لیســې د ښــوونکو څخه
یوه بله ښوونکې ده چې په ناوړه اقتصادی وضعیت کې ژوند تیروی .نوموړې
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یــوه موده په کارته ســخې کې په نمناکه او
تیاره ځمکپــوړ کې چې د زڼو او خزندګانو
څخــه ډکه وه د خپلو شــپږو ځامنو ســره
ژونــد کاوه .اوس مهــال ،د چهاردهــی په
چهارقلعه سیمه کې په یو کور کې چې دوه
کوټې لری او آن د لومړنیو چوپړتیاو څخه
بی برخې دی ،په ســختې ســره خپله شپه
او ورځ تیروی.
استاد نگیتا
د تنظیمــی جکــړو پــر مهــال ،د نګیتا
کورنې په افشــار کې ژوند کاوه چې د جګړو ډیریدلو او د خپلی مور ټپیکیدلو
له امله ،یی خپل کور پریښوده .نوموړې وایی چې وروسته له څه مودې څخه
بیرته کور ته راستانه شو ،د مال او شتمنې څخه یی کوم خبر نه وه او کور یی
د تنظیمی ټوپکمارانو له خوا لوټ شوی وه.
احمدشــاه ،د اســتاد نګیتا میړه ،په پل باغ عمومی کې د ســاعتجوړونې
غرفه لری او هره ورځ د  ۱۰۰افغانیو څخه لږی پیسې الس ته راوړی او اړ دی
چې په هر اوونۍ کې  ۲۰۰افغانی د هماغه ســیمې پولیســو ته ورکړی تر څو د
هغه غرفه له منځه وینسې.
استاد نګیتا د هغه ښوونځې څخه چې تدریس په کې کوی ډیرې دردونکې
کیسې لری:
«د میز او څوکۍ څخه کوم خبر نشته او زدهکونکې د افغانستان
په پایتخت کې د ونو ســیوري الندی او یا هم د پالستیکې فرشونو
او ځمکې پر ومخ په زدهکړو باندی بوخت دی».
البته دا د هیواد د مرکز ډیرو لږو ښوونکو کیسې دی او د هغوي رنځونو او
کړاونو له مخې کولی شو ،د هیواد د والیتو او د کابل ښار ښوونکو رنځونه او
کړاونه انځور کړو .ښوونکې چې لږ تر لږه باید په ټولنیزې هوساینې کی ژوند
وکړی تر څو راتلونکو نســلونو ته زدهکړه ورکړی خو په افغانســتان کې څه نه
دی پاتی چې خیرات راټول کړي.

لیکونکی :نوید نابدل

ن عراق جګړې ته
السوندونه :ایرا 
د افغانانو لیږلو په بدل کې د ایرانی
ګ اخیستل
مریانو قلن 
د ایــران وینېڅښــونکې
رژیــم ،کلونه کیــږی چې
زمــوږ د هیوادوالــو د
کډوالــې او کړاونــو څخــه
نــاوړه رذیالنه ګټــه پورته
کــړی د هغــوې څخه یی
ډلــې ډلــې ویجاړونکــې
جګــړو ته لیږلــې دی .هغه جګړې چې یــوازي د «والیت فقیــه» د توکمپالو
رهبرانــو د خزانــې ډکولو او ویجاړی او وژلو څخه غیــر کومه ګټه نه لری .که
چیری نن ورځ زموږ هیوادوال په ډول ډول پلمو سوریې ته لیږدول کیږی،
خــو د ایــران ــ عــراق جګړی په لړ کې ،زموږ نا پوهــه ځوانان د ایران په الس
جوړ شوی اتهګونې ډلو له الری( )۱لومړی لیکې ته ولیږدول شو چې د هغوی
څخه زرګونه تنه ووژل شو.
«مجاهــد»« ،ســازمان مجاهدین خلق ایــران» خپرندوی پــه  ۱۸۳ګڼه
(پنځم کال ۱۳۶۲ ،کال د مرغومی په لومړی نیټه) کې هغه السوندونه خپاره
کړل چې جوته کوې څه ډول جنګې جبهاتو ته د افغان ځوانانو لیږلو په بدل
کې ،په بی شرمې سره د رژیم څخه پیسې او امکانات الس ته راوړی.
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لومړنې الســوند د «سپاه پاسدارن انقالب اسالمی» له خوا څخه یو لیک
دی چې د «نیروی اسالمی» سازمان (د اتهګونې ډلو څخه یو) څخه یی «د
ایــام په جبهو کی د ځانګــړی وضعیت له امله» ،د «چابکو ځواکونه» چټک
چمتو کولو غوښتنه کړی ده.

د «ســازمان نیروی انقالب اسالمی افغانســتان» بل السوند د «سازمان
مســئول او سرپرســت» شــاه محمد حســن کریمی الســلیک ســره« ،سپاه
پاســداران» ته لیږل شــوی دی چې د «وروڼو» څخه یی د هغوی لپاره چې
جبهاتو ته تللې دی د زیاتی تنخواه ترالسه کول لپاره چانه وهل شوی ده.
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وروســتنې مکتوب بیا هم د «نیروی اســامی» څخه دی چې د کرمانشاه
ت د هغوی د
 ایالم په جبهه کې د وژل شــویو کســانو څخه د  ۱۳تنو لیســ ځانګړتیاو ســره «ســپاه پاســداران» ته لیږلې تر څو د «شهیدانو بنسټ» له
خوا د هغوی په نوم امکانات او پیسې ولیږدول شی.

د ایــران دولــت پــوری
تړلــی « فــارس خبــری
آژانــس»  ۱۳۹۳ ،کال د
تلــې پــه  ۲نیټه په یــو راپور
کــې د عراق پــه جنګ کېد
وژل شــویو افغانانو شمیر د
« ۲۰۰۰۰څخــه ډیر» اټکل
وهلــې دی( .د ویکی پیډیا
ســایټ د ایرانــی ســرچینو
پر بنســټ ،دغه شــمیر یی
 ۴۵۰۰تنــو په شــاوخوا کې
ذکــر کــړی دی) د ایرانــی
چوپړګــرو ډلو مشــران لکه
خلیلی ،محقق ،محســنی،
دانــش ،اکبــری ،عالمــی
بلخی او نور د افغان ځوانانو
لــه وینو څخه هر یو تن یی
میلیونر شــول او د پاچاهی
ژونــد لری او تــر دی چې د
ډیرو ځامنو د نړۍ په غوره
پوهنتونونــو کــې زدهکــړی
وکړی نن ورځ مرســتیاالن او دیپلماتان او ســفیران دی خو هغه افغانانو چې
د دوی خیانــت پــه المل وژل شــوی کورنې یــی ال تر نن ورځــې په بدمرغۍ
کې ژوند کوی .د ایران ځناور دولت د دغه جنګ نوم یی «ســپیڅلې دفاع»
ایښــودی وه خو نه د رژیم د مشــرانو د کورنې غړو په دغه «ســپیڅلې دفاع»
کــې برخه اخیســتی وه او نــه یی افغانې چوپړانو او پــه پایله کې جالد خمینی
هم د ټولو لوړو شعارونو سره ،د «زهرو جام په څښکلو» سره د تسلیمۍ سر
ښکته کړ.
نــن ورځ دغه جنایت پــه ځناوریزه او خاینانه توګه د ســوریه جګړې ته په
ایــران کې د بیاســناده افغانانــو په زوره لیږلو ســره دوام لری ،خــو د ایران
تاليڅټي او ملی ځناورتوب دولت د دغه ناورین په وړاندی چوپتیا غوره کړی
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ده .د «والیت فقیه» بشــری ضد او ناتاره کوونکې چوپړو روڼاندو یو شــمیر
لکــه کاظم کاظمی ،قنبــر علی تابش ،ابوطالب مظفری ،فضلالله ،قدســی،
رهنوردزریاب ،سرور رجایی او نور په ډیر سپین سترګېتوب سره په ایران کې
د واکمنو جالدانو ښــپي خکولوی او د فاشیســت دولت له لوری ککړی ډالۍ
تر الســه کوی خو په ویده وجدان ســره په ایران کې د افغان کډوالو د ناورین
او رنځ او بدمرغیو څخه ډک ژوند څخه په بیتفاوتۍ سره تیریږی.
 -۱د روســی ضد جنګ په لړ کې ،د خمینی رژیم د پاکســتان ســره په سیالي کې
چې اوو تنظیمونو ته یی وسایل ورکړی وو ،خپلې اته چوپړی ډلې یی رامنځ ته کړی
چې په «اووګونې» او «اتهګونې» باندی وپیژندل شوی .د ایران په الس روزل شوی
اته ډلې عبارت دی له« :حرکت اســامی افغانستان»« ،سازمان نصر افغانستان»،
«پاســداران جهاد اســامی افغانستان» (ســپاه)« ،جبههی متحد انقالب اسالمی
افغانســتان»« ،ســازمان حزبالله افغانســتان»« ،نهضت اســامی افغانســتان»،
«حزب دعوت اسالمی افغانستان» او «سازمان نیروی اسالمی افغانستان» څخه.
دغــه مرتجع او ســتمکاره ډلو چې د افغانســتان په داخل کې یــی په خپل منځ کې
خونې ویجاړونکې جګړی درلودلې ،په پای کې د خپلو ایرانی بادارانو د هڅو په پایله
کی په «حزب وحدت اسالمی» کې سره یو شوې.

افغانستان په څلور لسیزو کی
کارتونیست :عتیق شاهد

لیکونکی :کاوه عزم

د ونزویال دولت پر الستهراوړڼو
د رسنیو سترګې پټول
«واشــنګتن تــر هــر څــه د مخــه د هغــه ریښــتینو انســانانو څخــه چې
ځانپلورونکې نه دی ،کرکه لری».
پل گریک ،د ریګن ادارې د مالیه وزیر مرستیال

د هوګــو چاویــز واک ته د
رســیدلو لــه لومړیو ورځو
څخه ،امریــکا د دغه ملی
او ډموکراټیــک دولــت د
راپرځولــو پــه لټــه کــې و
او د دغــه کار لپــاره یــی
میلیونونــه ډالــر د دولــت
ضد ډلو په حســاب کې ورډیرې کړی تر څو د دولت ضد الریونونو او بلواګانو
په الره اچولو ســره د ونزویال دولت شــل کړی ،خو د دغه هیواد د خلکو په
ټینګه اراده او د چاویز هڅې د دي المل شوي چې دغه ټولې دسیسې شنډی
شي .کله چې دغه ټولې دسیسې ناکامي شوي ،امریکا چاویز په سرطان اخته
کړ چې په پای کې د دغه ناروغۍ له امله مړ شو.
خــو ،د امریکا دولت د ونزویال دولت په وړاندی د دسیســو څخه الس په
سر نه شو او د چاویز مرګ څخه وروسته یي هم د هغه هیواد په داخلی چارو
کې السوهنو ته ادامه ورکړه ،ځکه چې د چاویز سنګرمل او ملګری ،نیکالس
مــادورو د ټاکنــو په لړ کې واک په الس کې ونیو تر څو د هغه ولســي الرې ته
ادامــه ورکړی .د امریکا دولت هڅه کــوي تر څو په درغلیو ،چل ول ،دوکو،
س وهل شــوي خبرونــو باندي د دغه هیــواد ملی-ډموکراتیک
تورونــو او ال 
دولت له منځه یوسی .د امریکا امپریالیستی نیواکګر دولت د سترو رسنیو په
مالتــړ د مادورو په وړاندی زهرجن پروپاګند په الره واچاوه او میلیونونه ډالر
یي هغه مخالفو ګوندونو ته چې د هغه پانګوالو څخه جوړ شوي و چې السونه
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یی د خلکو د لوټ او تاالن څخه پرې شــوي حســاب کې واچول .خو د نړۍ
مخکښې رسنیې په حیاتي برخو کې د ټولنې د بېوزلو طبقو د ژوند د بدلون
په هکله د مادورو حکومت په پرمختګونو سترګې پټوی او په ټولو پرده اچوي.
د بیلګــې پــه توګــه ،د دغــه پرمختګونو څخه یــو څو د مثال پــه راوړم تر
څــو د افغانســتان ولس لپاره عبــرت وي که چیری خلک د یو ولســی دولت
ادارې الندي کار او هڅې وکړی ،هیڅ ځواک یی د الرې پر مخ خنډ نه شــي
ګرځیدلی:
روغتیا:
د هماغــه لومــړی
ورځــې څخــه ،مــادورو
ژمنه وکــړه چــې د هیواد
روغتیایي سیســټم به ښه
او روغتیایــي چوپړتیاوی
بــه ټــول خلکو لپــاره وړیا
کړي .هغه پــه خپل ژمنه
وفادار پاتې شــو او د هیواد په هر ګوټ کې یی د روغتیایي چوپړتیاو کړنالرې
تــه پراختیا ورکړه چې نن ورځ  ۶۰ســلنه څخه ډیر خلــک ،د هغې څخه ګټه
پورته کوی .او د دی تر څنګ ،د مادورو دولت لرو پرتو او خوارمیشتو سیمو
تــه هم وړیا چوپړتیاوي چمتو کــړي .د  ۲۰۱۷کال په مارچ کې ،مادورو د یو
فرمــان پــه لړ کې د خپلو ډاکټرانو تنخواوي د ښــه چوپړتیــاو وړاندی کولو او
هڅولو لپاره  ۵۰سلنه ډیری کړې.
ســږکال «د پراخیتا لپــاره د ملګرو ملتونو ســازمان ګړنالرې» ،د التینې
امریــکا هیوادونــو په منځ کې ونزویال د «انســانی پراختیا څانګې» د لیســت
په ســر کې ځاي ورکړ .د «روغتیا نړیوال ســازمان» راپورنو پر بنسټ ،په دغه
هیــواد کې د ماشــومانو مړینه ،د زړه ناروغي او ایــچآیوی خپلې ډیري ټیټی
کچې ته رسیدلي دي.
ې وزلو ته د جونګړو جوړول:
ب 
په ډیرو هیوادونو کې د بېکورۍ ستونزي ډیري دي چې د امریکا متحده
ایاالت هم له هغې ســره الس او ګریوان ده .خو ونزویال پر دغو ســتونزو بریا
موندلې ده چې د پیرو څخه وروســته لږ شــمیر بېکوره خلک ( ۶،۶۸ســلنه
پــه شــاوخوا) لري .د  ۲۰۱۷کال په جنوری کــې ،د ونزویال دولت یو میلیون

او څلورســو زره کورونــه
ښــوونکو او دولتــي
کارکونکــو لپــاره وړیا او د
عامه خلکو لپــاره په ډیره
ټیټه بیه وویشــل .او ددی
تــر څنګ ،مــادورو اعالن
وکړ چې دولت یی د کیوبا
او هایتی د طبیعي پېښو قربانیانو لپاره هم کورونه جوړوي او د  ۲۰۱۷کال د
جنوری څخه دغه کار په عملې توګه پیل کړی .برسېره پر دې ،د کور جوړونې
پروګرام نه یوازي په ښارونو کې بلکه په لرې پرتو سېمو کې ادامه لري.
ښوونه:
په داســې حال کې چې
ونزویــا د اقتصاد له نظره
د ســتونزو ســره مــخ ده
خو له دی ســره بیا هم د
هیواد ډیــر حیاتی څانګې
ته چې ښــوونه او روزنه ده
ځانګــړې پاملرنــه کــوي.
مادورو پر دغه عقیده دی چې د هیواد بنســټ روزنه ده او دا باید کلکه جوړه
کــړو .له همــدې امله ،د مادورو دولت د چاویز تګالری په ادامې ســره یی د
هیواد ښــوونیز سیســټم په نړیوالو معیارونو او نوې ټکنالوژۍ ســمبال کړی
دی .او څه د پاســه څلور میلیونه او اته ســوه زره کمپیوټرونه او د ټکنالوژي
 ۱۰۰میلیونه درســی کتابونه یی په ټول هیواد کې ویشلي دي .له بلې خوا ،د
ونزویال دولت میلیونونه ډالر د وړیا ټرانسپورټ لپاره او د کلتوري ،سپورټي،
هنــري او موســقي مرکزونو پــه جوړولو باندي لګولــې دي .د مادورو همدغه
سیاســت د دي المل شــو چې ونزویال د نړۍ په کچه په لومړنیو زدکړو کې،
د  ۹۵،۴ســلنه باســوادو خلکو په درلودلو سره شپږم مقام او د التینې امریکا
هیوادونو په منځ کې لومړی مقام ترالسه کړی.
د وګړو حقونه:
د مادورو دولت د وګړو حقونو په څانګه کې ســتر کارونه ترســره کړي دي
چې د هغې ټولګې څخه کولې شــو چې د ښــځو او همجنسګرایانو حقوقو ته
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د ځانګــړې پاملرنې څخه
یادونــه وکــړو .پــه ۲۰۱۳
کال کــې ،دولت د ښــځو
چــارو وزارت بودیجه لوړه
کــړه تر څــو د ماشــومانو
چوپړتیــاوې،
ســاتلو
روغتیایي مشــورې ،د کار
زدکړي او سیاســي زدکړي په ښــه توګه ترســره شي او په  ۲۰۱۴کال کې ،یی
د فمینیستانو فعال دیلسی رودریګرز ،د بهرنیو چارو وزیرې په توګه وټاکله.
مادورو د هغه هیواد ټورپوټکو او بومیانو ته په حکومت کی برخه ورکړه او
برســیره پر دي یي« ،د افریقایی زدکړو مرکزی انســټیټیوټ» او بومی خلکو
لپاره د تغذيې غوره وزارت رامنځ ته کړ.
پــه  ۲۰۱۶کال کې ،د ونزویال ســترې محکمې اعــان وکړ چې دولت باید
پرته له تبعیض څخه د تراجنســیانو د حقونو ســاتنه وکړی .برســېره پر دې،
دولت د هغوي جنســی هویــت پیژندنې لپاره ،هغوې تــه ځانګړې پیژندپانې
وویشلي.

د ټولوژنو پر وړاندې د خلکو یووالی
کارتونیستParker :

لیکونکی :حامد

جلریز ،د مرګ او تیښتې الره
د هماغــه کهیــځ لــه پیل
څخه مســافر د یو بل سره
خبرې نه کوی او یوازې د
یو ســام په کولو ســره په
ګاډی کې یوځاي کښیني.
ټول له ویرې او ســره سره
خپل مقصد ته د رســیدلو
په لور ،باید د جلریز د الرې ګواښــمن ســفرـ د مرګ او تیښــتې الرې ـ څخه
تیر شې.
جلریــز د کابــل پــه  ۴۰کیلومترۍ کــې او میدانوردکو ته یــو د ډیرو نژدو
ولسوالۍ څخه ده چې ناامنې او قربانېاخیستنه یی مشهوره ده خو هیچا یی
کوکاری ندی اوریدلی .د بل لور څخه د جلریز الره مرکزي والیتونو (بامیان،
غور ،دایکندی) او د دایمرداد ولســوالۍ ،د میدانوردک د بهســودو اولی او
دویمــې حصې ته تر ټولو نژدې الره ده چې ښــایی پــه راتلونکي کې د مرکزي
افغانستان لویه الره هم وي.
د جلریز ولسوالۍ د مختلفو قومونو جوړښت سره پښتون ،تاجیک ،هزاره
او زیارکښــان لکه بزګران ،بڼلرونکی او لږ شــمیر هم شــپنکي ،د تړل شــوي
غرونــو په اوږده دره کې مېشــت دي ،د میوه لرونکــو او چنارونو دنګو ونو په
واســطه پوښل شــوي دي .د بامیان والیت په لور د دغه اوبدل شوي ځنګل
له منځ څخه د میدانوردکـــبامیان لوي الرې په نوم تنګ سړک تیر شوی،
هغه الر چې څو ځله یي د بیالبیلو مرکزي سیمو او ټولو والیاتونو خلکو څخه
قربانې اخیستې ده .کله چې د بامیانو خلکو څخه ډک موتړ خطرناکې سیمې
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(د جلریز ولســوالۍ) ته ننوځي ،د بدن ویښتان ودریدیږي او د انسان سترګو
په وړاندی وار د مخه تېرې شــوی ناوړه پیښي انځوریږي .دلته هره چړای او
موړ زړهبوړنونکی خاطرې لری او هر ړنګ شوي کور او ُپل یوه غمجنه کیسه
لری.
د کورنو او باغونو ړنګ شــوي او ســوري سوري دیوالونه ،د ګوتو په شمیر
د الرویانــو تګ راتګ ،دا ټول د دغه جګرېځپلې ســیمې د څیرې شــاهدي
کوي؛ د جلریز ســړک د ماینونو د چاودنو له کبله ویجاړ شــوی دی؛ د لښتیو
اوبــه په ســړک روانې دی ځکه چې ټــول پلونه او پلچکونه ویجاړ شــوي دی؛
نیمهسوځیدلې امنیتی پوستي چې په هغې کې یو سرتیري هم نه لیدل کیږی
د امنیت احســاس په ځاې ،د مســافرو په زړه کې ډیره ویره او ډار را ژوندي
کوي؛ او...
ویل کیږی چې دغه پوســتي یو د بل څخه ډیر لریوالې نه لری د حکومت
او طالبانو تر منځ الس په الس کیږی او طالبان د هغو په نیولو او د «پاټک»
په اچولو ،مسافر د سخټو پلټنو او پوښتنو الندی نیسی او خپل په نښه شوی
ښکار الس ته راوړی.
ع.د هغــه کس چې پخوا یې په دغه ســیمه کې خدمت کاوو او دمګړۍ د
پولیســو له دندې څخه لرې شــوي دي زما د دوه پوښــتنو په ځواب کې چې
ولــی د جلریــز د الرې پوســتې د دولــت او طالبانو په منځ کــې الس په الس
کیږی او ولی په پوستو کې سرتیرې شتون نه لری ،داسي وویل:
«ځکــه چــې دولــت په هغه ځــاي کــې د بیوزلو پراتو عســکرو
پــه کیســه کې نــه دی؛ مرســتندوي ځواکونه ناوخته رارســیږی؛
لوجســتکی او نظامــی اکماالت لږ دی او طالبان په ښــه مورال او
غښــتلو وسلو سمبال دی؛ هڅول هیڅ نشته او آن قومندانان هم
ښــه چلند نه لری نو په دغه بنســټ ســرتیرې هم د خپلو کورنېو
لپاره تنخوا او ډوډۍ ته سترګې په الره ،اړ دي چې خپل ځان څخه
ســاتنه وکړی ترڅو ونه وژل شــي .خو دا حقیقت نه لری چې هلته
ســرتیرې نه شــته دي .ســرتیرې د مورچل په منځ کې د طالبانو
پــه کمیــن کې او طالبان د باغونو په منځ کې د ســرتیرو په کمین
کې ناســت دي .تر ټولو کوچنې تیروتنــه د دې المل ګرځې چې د
طالبانو د نښې الندی راشي ،په همدغه المل باید له احتیاط څخه
کار واخیستل شي او نه باید په آزاده توګه تګ راتګ وشي .هغه څه

چې شتون نه لری پر طالبانو او یرغملو باندی برید دی چې ځايونه
یی هم معلوم دي».
د چاپیریــال تاندتیــا
پــه طبیعی توګــه ،زرغونه
دره او په شــنو ونو پوښل
شــوی ځنــګل ،د جلریزه
فضــا او د هغــې ښــکته او
پورته شــوی ســړک د هر
الروی په ســترګو کې ډیره
د بامیانو سړک
ښــکلې منظــره جــوړوی
او د ننــدارۍ لیوالتیــا پــه زړه کې ژوندی کــوی خو له بدهمرغــه چې واکمن
ځناورتوب ،د جنایتکارانو لپاره زمینه چمتو کړی ده چې په کمین کې ناست
()۱
دي تر څو بدمرغه مسافر د خپلو شوکو او ځناورتوب قربانی کړی.
د مسافرانو څخه یو تن چې د خصوصي بنسټ کارکونکې دی ما ته وویل:
«هر کله چې زه له دغې ســیمې څخه تیریږم د بدن مې ســاړه کیږی او فکر
کوم چې د دغه دیوال او هغې ســترې ونې ډډ تر شــا یو طالب په مورچل کې
ناست دی».
د جلریز بازار د طالبانو رنګ او بوی لری خټینې هټۍ او زړی غرفی د خپلو
لږو پیریدونکو سره د خلکو د بېوزلې او ناامنې شاهدی کوي .موټرچلوونکي
هم د ډار او خطر په احساس سره هڅه کوي تر څو بې له ځنډ څخه په چټکې
سره ،له دغه سیمې څخه ډیر ژر تیر شي.
د جلریــز پــه بازارګې کې  ۵۵کلن هټیوال زما پوښــتنې تــه په ځواب کې،
اوسنې وضعیت یی دا ډول تشریح کړ:
«امنیتــې حالــت هیڅکله ښــه نه وه ،که چیری ۱۰ورځې ښــه
وی ۱۵ ،ورځې نور جنګ دی او الرې تړلې وی .دولت ډیر بېکاره
دی یوازې د کابل امنیتې حالت ته یی پام دی نه د کلیو خلکو ته.
د دې ځــای د خلکــو وژل ،برمته کول او د خلکو په ناموس تیری
ارګناســتو لپاره بېارزښته دی او یا هیڅ نه خبریږي .هغه کسان
چــې لــږ څه لری خپل ځانونه یې له دغه ځای څخه ویســتلي دي
او کابل ښــار ته یا میدانشــهر ته تللې دي ،یوازې موږ بېوزله او
تشالسی خلک دلته پاتی یو ځکه چې بله کومه الره نه لرو».
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د یو واټن له وهلو څخه وروســته د مســافرانو په منځ کې په ناڅاپي توګه
چوپتیا له منځه ځي ،د ګاډی ټیپ لګول کیږی ،د خلکو په څیرو کې خوښې
راڅرګندیږي ،مسافران په هوساینې سره ساه اخلې کېسې او ټوکې پیلیږی او
هــر څوک یو څه وایي .یو ځوان چې د دولت کارکونکې دی په ورین تندي دا
خبری کوی« :اوه په پیر دی رحمت شه! د اسټرالیا له اوبو څخه تیریدل ښه
دي نه د جلریز څخه تیریدل».
یــوازې د جلریــز
ګواښــمنه الره ټولــه
ســتونزه نه ده .په اوسنې
حالت کــې آن په پالزمینه
کــې د خلکو ځــان او مال
خونــدی نــه دی او د ټول
هیــواد لــوېالرې د ډیرو
د بامیانو سړک
ســترو ســتونزو ســره مخ
دي چــې د ارګ پــه دننه او بهر کې د یو موټــی هیوادپلورونکو د خپلو بهرنیو
خاوندانــو په مشــوره زموږ د بېوزله ولس ژونــد کړۍ ورځ تر بلې راتنګوي او
پخپلــه پنډیــږي .نو ناامني ،بېکاري ،پراخ فســاد ،غوړهماالن ،خلکو ضد او
زرګونو نورو وژونکو ویروســونو ،دولت په اصطالح ملی وحدت په داسې ډول
له خپل ځان ســره رانغاړلې دي چې نه باید د هغوي څخه د خلکو د ځان او
مال ساتلو هیله ولرو.
یـډموکراتیک نظام په رڼا
یــوازې د ملي یووالــي په رامنځ ته کولــو او د مل 
کې د افغانســتان ټولو قومونو د خلکو سراســری پاڅون ســره کوالی شو چې
د امنیت ،ټولنیزې سوکالۍ او اقتصادي پراختیا څخه خبری وکړو او سوله او
ټیکاو منځ ته راوړو.
 - ۱آوازه ده چې د جلریز او غوربند الرې برمته کونکې چې مرکزي والیتونه سره نښلوي په
کابل ،بامیان او د ټولو ســیمو کې په څانګو کې ســیمیز جاسوســان ګماری او د نظر الندي
کــس له حرکت ســره ســم ،د هغه کــس او د ګاډی ځانګړتیاوي نومــوړو بانډونو ته چې له
طالبانو ســره یوالســی دی ورکوی .آن که چیری هغه کس د خپلې شتمنې او دندي څخه
منکر شي ،برمتهکونکې د دغه جاسوسانو په مرسته ،یا ډیر پیسې اخلې او یا یي په مردکې
ولی.

لیکونکی :پویا

آریا ثابت ،د جبار ثابت ځوي
زندان ته ولیږدول شو
آریا ثابت ،د جبار ثابت (د
افغانســتان مخکينې لوی
څارنــوال) ځــوي چــې په
امریــکا کې یــي د جراحې
ډاکټر په توګه دنده ترسره
کولــه ،د خپــل مســلک
څخــه د ناوړي ګټي پورته
کولو په تور ،په  ۲۰کاله بند محکوم شــو .هغه به خپلو ناروغانو ته د جراحې
غیراړینوعملیاتو وړاندیز کاوه تر څو له دي الري ډیری پیسې خپل جیب کې
واچوي .هغي په دغه چلول ســره آن وکولی شــو ،یو کور د حوض ،داالن او
شــانداره ځمکو ســره د دوه میلیونو ډالرو په ارزښت واخلې .د امریکا حقوقي
کارپوهانو څخه یو تن ،نیل روکیند وایي« :هغه کارونه چې هغه ترسره کړی
دي نشــم کولې کوم بل وضاحت ورکړو پرته له حرص او تلوســې څخه ».آریا
ثابت په خپل جرم اعتراف کړی او اوس مهال د خپلو مدعیانو په منځ کې د
«حریص قصاب» په نامه یادیږي.
د «لوکل  »۴شبکې راپور له مخې ،ثابت د دي تر څنګ چې خپلو ناروغانو
تــه د غیــر اړینو عملیاتو وړاندیــز کړی ،او د درملنې په وخــت کې یي د هغه
طبــي ماشــینونو څخه هم ګټه نــه ده پورته کړي چې لوظ یــي کړی و او په
عمومي توګه یی ټول عملیات ډیر کمزوري ترســره کړي دي .د دغه حریص
قصاب له قربانیانو څخه یو تن ،شیری وایي«:هغې وویل زما د مال په تیر یی
یو کلک شئ ایښی دی ،خو ایښودلی نه وو ».فدارل څیړونکي وایي ،شیری د
هغه ســلګونو قربانیانو څخه یو تن دی ،ثابت په دغه ټکماریو سره میلیونونه
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ډالر د خپلو مراجعینو څخه غال کړي دي.
هغه د خپلګلبدینی پالر په ســیلۍ راوړو پیســو باندي امریکا ته واستول
شــو او تحصیــل ب وکــړ چــې په پای کــې د مغــزو او عصابو جراح شــو او په
کالیفورنیا کې په کار بوخت و .خو د دغه کار جواز یي له څه مودې وروســته
له السه ورکړ او بیا یی میشیګان ایالت ته کډه وکړ.
په یقین سره چې د عبدالجبار ثابت په اړوند هم قضیې شته دي ،د هغې
ټولګې څخه ،نوموړی په  ۲۰۰۷کال کې ،د طلوع تلویزیون اووه تنه خبریاالن
د یو راپور خپرولو له امله چې د هیواد قضایي سیسټم په اړوند یي څرګندونې
کــړي وي پــه زوره خپل دفتر تــه راوړل او د وهلو او ټکولو الندی یي ونیول.
نومــوړې ټلویزیــون د عبدالجبار په اړوند شــکایت ثبت کړ چــې تر نن ورځې
پــوري یــي پایله نامعلومه پاتی ده .او د دي ترڅنګ ،دغه کرغیړن انســان یو
وخت باټي وهلی چې فاسد او قاچاقبر کسان به محکمې ته راکاږم چې تر پای
یی یو تن هم محکمې ته را نه ښــکه او د پیســو په السته راوړلو یي ژبه ګنګه
شوه.
د دغــه پالر او ځــوي ځناورتوبونه د ګلبدینانو او جنایتــکاره تنظیمونو په
ماهیت پوري تړاو لری ،په دې کې هیڅ شــک نشته چې «حریص قصاب» د
«کابــل قصاب» میراث دي او دغــه ټول جنایتکاران پرته له «قصابی» څخه
کوم بل مسلک نلري.

نتانیاهو او اردوغان ،د یوې سوړې ماران
کارتونیستCarlos Latuff :

لیکونکی :مریم مروه

مارسیال :مور مې زموږ ټولی هیلې او خوښۍ
له خپل ځان سره د خاورو الندی کړی
 ۱۳۹۵کال د مرغومــی په
 ۲۲نیټه د پارلمان په ټیټ
رتبه مامورینــو چې ډیری
یی د خپلو کورنیو یوازیني
ســاتونکې وو د ځنــاورو
طالبانــو ځانمرګــې بریــد
وشــو چې پــه پایله کې یی
لسګونو تنو ته مرګ ژوبله
واوښــته چی ډیری بېوزله کورنې یی په ماتم کینولی ۴۱ .کلنه فریده د دغی
غمیزې پیښې له قربانیانو څخه یوه وه.هغې چې شاوخوا  ۹کاله وړاندی خپل
خاوند مال محمد یی د ســرطان ناروغې له امله د الســه ورکړی وو .د خپلو
څلور اوالدونو یوازینې ډوډۍ راوړونکې وه.
مارســیال  ۲۰کلنه ،احمد ضیا  ۱۸کلن ،شکیب  ۱۶کلن او نازنین  ۹کلنه
چې ټول یی د ښوونځی زدهکونکې وو د مور په ویر ډوب او د هغوی وضعیت
د هــر انســان زړه دردوی .هغــوی د خپل د ماما کور په یــوه څنډه کې په یو
نمجنه کوټه کی د ستونزو ډک او ړ بیوزلۍ ژوند لری .مارسیال د خپل ماما له
وضعیــت څخه چې په هلمند کې دی وویل« :څو ورځې د مخه میرمنه یی د
ناروغې له امله عملیات شــوه خو هغه آن د کرایه پیسی نه درلودلې چې کابل
ته راشي ».هغه چې د ماما پرته بل هیڅوک نه لری ،د خپلو وروڼو او خویندو
د راتلونکې لپاره چې ډیر اندیښنه لری.
د پالنې دروند پیټی چې د مارسیال په ډنګرو اوږو باندی ولیدلی ،زموږ د
لیدلو ســره یی ســمه مری ونښته او د ســترګو څخه یی اوښکې روانې شوی.
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د یــوې اوږدې مــودی
د تیریــدو وروســته مونــږ
یوازني هغه کســان وو چې
د هغــی ډاډګیرنــې لپــاره
تللی وو نو په دغه بنســټ
یــی ډیر غوښــتل لــه موږ
ســره د زړه درد شــریک  ۴۱کلنــه فریــد  ۱۳۹۵کال د مرغومــی پــه  ۲۲نیټــه د
ځنــاورو طالبانو ډلې د ځانمرکې برید له امله په شــهادت
کــړی .نوموړی چې خپلې
ورسیدله.
هیلې یی د الســه ورکړی
وی ،لومړنې خبری یی دغه وی چې د مور په مرګ ســره د هغوی لپاره ژوند
ســتونزمن او تیاره شــوی او د مور سره یی ،خپلې هیلې او خوښی هم ښخې
کړی دی .مارسیال په داسې حال کې چې د دولت او چارواکو څخه کرکې یی
ټول وجود نیولې وو او په غوســی سره یی خبری کولې ،ځواک یی نه درلوده
چې خپلې جملې بشپړی کړی:
«مــوږر مــې د همدی دولت لپاره ووژل شــوه ،خپل امنیت په
ښه توګه نیولې شی ،یو وکیل او یو شتمن نه وژل کیږی تل غریب
خلــک ولی؟ آیا دولت تر دغه کچې بېکفایته دی چې د دغه ولس
هیڅ په درد نه خوری».
 ۹کلنــه نازنیــن چــې
هیڅکلــه یی د پــار مینه
نــه وه لیدلــې مــور یــی د
ژوندانــه یوازنــئ هیله وه،
د خــور پــه وینا یــی هغه
پــه بشــپړه توګــه پــه مور
د فریدې د کورنې د اوسیدو ځای
پــوری تړلې وه او د هغې د
شــهادت وروســته نه ښــوونځې ځي او نه د کور څخه د باندي تللو او د خپلو
همزولو ماشــومانو ســره لوبې کولو لپاره کومه مینه لری .نازنین په بشــپړه
توګه یوازی شوی او پر له پسی ژاړی.
هغــوی وایی دولت هغوی ته پــه پیل کې ډیری ژمنې ورکړی خو د تل په
څیر په عمل کې یی هیڅ یوه عملی نه شوه او تر دی چې د خپلې مور رښتینې
او اکرامیه معاش یی هغوی ته نه دی ورکړی.

 ۷۰کلنــه بیبیګل ،د
شــهیدې فریدې مــور ده
چــې د لــور ناڅاپــی مرګ
هغه کمزوری او بیوســی
کړی پــه رنځیدونکې آه او
کوکارو یی په اشرف غنی،
بیبیگل ،د فریدې مور
عبداللــه او نــورو لعنــت
ویلو:
«لورکې می له پیل څخه هیڅ ښه ورځ نه وه لیدلی ،هره کړۍ
شــهیده وو .ارمان چې کوالی می شــوی د هغې د دغه ماشومانو
خدمت وکړم .خدایه زموږ د دردیدلو او مظلومو خلکو په کوکارو او
دعا سره اشرف غنی واخله پاچاهی یی په هغه باندی نسکوره کړه
او ســوکالې راوړه .خدایه د اشرف غنی او د نور اوالدونه په همدغه
ډول ټوټــه ټوټــه کړه چې د غریبانو او کونــډو او یتمانو د زړه څخه
خبر شی».
 ۱۶کلــن شــکیب چې
د خپلــې خور پــه څیر یی
رنګ اولوتې وو اوښکې یی
تویولی په وروســتیو شیبو
کې یی غږ لوړ کړ:
«د مــور د فاتحې
شکیب او نازنین
پــه ورځ مــی بیا هم
دری ځانمرګې راغلې
وو خــو د دی لپــاره چې خپلــه هلته وو هغوی یــی ونیول او هغه
وکیــل چې غوښــتل یی ځانمرګــې دننه راولی هغه یــی هم ونیوه.
خپله ځانمرګو ســره مرســته کوی .دولت خپله په دغه کارونو کې
الس لری .ګوری چې په دوی هیڅ نه کیږی تر دی چې ال تر اوسه
یی یو تن هم ټپې شوی نه دی».
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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

56

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

