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 :

پدی ګڼه کی:
د افغانستان د همبستګۍ ګوند د خپلواکۍ بیرته الستهراوړلو ۹۷یمه کلیزه ولمانځله ۱..................
سخی جان ،د روسې ضد مقاومت جګړې مبارز 3...................................................

ښاغلی خلیلزاده ،خلک او تاریخ تاسی او ستاسی ګلبدین نه بخښی! 9..............................

د تورخم په پوله نښته او د خلګو له ملي احساساتو څخه ناوړه کټه اخیستل 16......................

په پکتیا کی د امریکایی پوځیانو جنګی جنایت او د ارګ او رسنیو چوپتیا22......................
عبدالله د ولس د وینو په بیه څو زره ډالري جامې اغوندي 24........................................

د اچین په ولسوالې کې د امریکا جنګی جنایات 27...................................................
د امریکا د بي پیلوټه الوتکو پخوانیو کارکونکو بربنډونه او بخښنه غوښتل 28.......................
«د گلبدین توغندویو زما دري ورونه شهیدان کړل» 34...............................................
د کابل په واټونو کی د شورای نظار د ځناورتوب انځورونه 36.......................................
کیږدۍ ناستي فرشته ،د خپلو خیالونو کور انځوروي 38..............................................
داماني دورې دپرمختګونو په اړه دیوې لویدیځې ورځپاڼې شننه42...................................

د دهمزنګ د ټولوژنې د قربانیانو له کورنیو سره لیدنه46.............................................

د همبستګۍ ګوند د «مس عینک ژغورل» مستند نندارې ته وړاندی کړ 50.........................

د ګوند کړنې

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د خپلواکۍ بیرته الستهراوړلو
۹۷یمه کلیزه ولمانځله
 ۱۳۹۵کال د زمــري
۲۸مــه ( ۲۰۱۶کال د
اګســت ۱۸مــه) د «
افغانستان د همبستګي
ګوند» د خپلواکۍ بیرته
الســتهراوړلو ۹۷یمــه
کلیــزه د امــان اللــه پــر
قبر د ګلګیډۍ په کیښــودلو ســره ولمانځله .په دغه غونډه کی چی د
همبستګۍ ګوند د ننګرهار څانګې له لوری ترتیب شوی وه د همبستګۍ
ګوند لســګونو تنو غړو او پلویانو ګډون درلود ترڅو د ولس له ریښــتینی
اتــل څخه لمانځــه وکړي .ډاکټر غالم فاروق د همبســتګۍ ګوند یو تن
غــړي د امان الله خان پر قبر وینا وکــړه او د هغه له کارونو او خدمتونو
یی ستاینه وکړه .هغه په خپلې وینا کی وویل:
«غازی امان الله خان د افغانســتان دغه پرمختللی او پر خلکو
مین شــاه د هیواد له پر مختګ او ښــیرازۍ ســره خورا زیاته مینه
لرلــه .د هغه ټوله هڅه دا وه چی خلــک پوهه وکړي ترڅو د خپلو
مټــو په زور هیواد له تیارې څخــه وژغوري او د پرمختګ پر لوری
یی بوځي .نن دلته راټول شــوی یو چی د هغه له ښه کارونو څخه
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زدهکړو .شــاه امان الله خان غښتلې اراده او د خلکو مالتړ له ځانه
درلود او همدا کار ددی المل شــوی چی انګریزان له هیواد څخه
وشړي او د افغانستان خپلواکي الس ته راوړي».
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هغه زیاته کړه:

«که مونږ ټول یو موټی شــو او د ولســونو پر منځ کی ریښتینی
پیوســتون رامنځ ته کــړو او هر ډول تبعیض لــه خپلو اندونو لری
کړو ،کوالی شــوی تر ټول ســتر دښــمن ته نه هیریدونکی ماتې
ورکــړو .ددی اصلی دلیل چی نن تر څلویښــتو زیاتــو هیوادونو او
د هغوی په ســر کی امریکا پر افغانســتان یرغل کړی د تنظیمی او
قومی مشــرانو خیانت دی .دوی د پیســو په بدل کی په ګڼو پلمو
خلــک غولوی او د هغوی فکر لــه اصلی مبارزې څخه بل لوری ته
اړوی او د پرګنــو تــر منــځ اختالفاتو ته لمن وهی ترڅــو هیواد په
بدمرغیو کی ال هم ډوب شــی .له اوســنی حاالتو څخه د خالصون
یوازنــۍ الره یووالــی ،پوهــه او د هر ډول اپلتو او هره هغه شــی پر
وړاندی چی د پرمختګ خنډ ګرځی مبارزه ده».

د یادونی وړ ده د همبستګۍ ګوند په پام کی لرل چی ددغې ورځې په
ویاړ په کابل کی الریون وکړي ،خو د ډیرو هڅو ســربیره د کورنیو چارو
وزارت په دغه پلمه چی د دهمزنګ له پیښــې وروســته تر بل خبر پوری
په هر ډول الریون بندیز لګیدلی ،د الریون اجازه ورنکړه.

لیکونکی :د افغانستان د همبستګۍ ګوند

سخی جان،
د روسې ضد مقاومت جګړې مبارز
ســخی جان ،د روســی
ضد مقاومت له مبارزانو
څخــه وه چــی پــه پوره
میړانــه د نیواکګــرو
اود هغــوی چوپړانــو د
جګړې لښــکر ته والړ او
له هیواد څخه د روسانو
په وتلو ســره یی ،خپل ټوپک کیښــود او په غریبی کی ولی په لوړ همت
یی ژوند وکړ« .د افغانســتان همبســتګی ګوند» د هغه سرښندونو او د
دغی زیارکښ انســان نرم شــخصیت ته په احترام کولو چی په خواشینۍ
ســره څه موده مخکی ســترګی له نړۍ څخه پټی کړی ،په لنډه توګه د
هغه د ژوندانه کړنې خپروي.
غــام ســخی د جمعه خان زوی پــه  ۱۳۳۴لمریــز کال کی د خیوی
ولســوالی ،د قلعټک د پشــهای ملیت په یوې بیوزله کورنۍ کی نړۍ ته
راغی .پالر یی بزګر و چی په ډیرو ســتونزو کی یی شــپی ورځی تیرولی.
غــام ســخی د دی په خوا کی چی ښــونځی ته تللــو د ځمکو پر مخ یی
کار کاو .د ســیدجمال الدین د لیسی د شپږم ټولګی زده کونکی وه چی
پالر یی ومړ او د څلور کسیزی کورنۍ مسئولیت د هغه په غړه پاتی شو.
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غالم ســخی اړ شــو چی د بزګرۍ او د محصوالتو پلورلو لپاره ،ښــونځی
پریږدی .هغه ســخت کار کاوه تر څو د خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډودۍ
پیدا کړي.
غالم ســخی خوښ طبع او ولس پاله ســړی وه .څه وخت چی د کار
څخه ستړی کیده خلک یی خپل خواته راټولول او شپیلی به یی غږوله
تر څو یوې شیبې لپاره خپل درد او رنځ هیر کړي.
کله چــی روســانو پر
افغانســتان یرغــل وکــړ
د غــام ســخی ژونــد
کی ســتر بدلــون راغی.
په هغــه وخــت کی چی
خلک د هیــواد په ګوټ
ګــوټ کــی د خلــق او
پرچــم د جنایتونو څخه
سخی جان په جبهه کی
پوزی تــه راغلی وه الس
اله ښي نه کیڼ لوری ته ،لومړی کس
یی پــه مبارزه پوری کړ،
د مبــارزو روڼاندو یوه ډله درهنور تــه والړه تر څو د خلکو په راغونډولو
باندی د مقاومت جبهه جوړه کړی .غالم سخی چی د مخکی نه یی یو
شــمیر دغو مبارزانو سره پیژندګلوی لرله له لومړنی کسانو څخه وه چی
دغې ټولګی ســره یوځای شــو .هغه خپله ګاډی چی په هغی باندی یی
ترکاری د خرڅالو لپاره وړله خپل لس کلن وراره ته وسپارله او ورته یی
وویل« :له دی څخه وروســته زما دنده د هیواد او خلکو څخه ساتنه او
ستا دنده د کورنۍ څخه ساتنه ده».
ملګرو یی د مینې له مخی ،هغه ته چی هر کله په خندا ،له ځان تیر
او زیارکښ وه« ،سخی جان» ویلی .هغه وخت چی په  ۱۳۶۳کال د دره
نور جبهه جوړه شوه ،هغوی ډیر لږ امکانات درلودل .سخی جان د خطر
څخه ډکی الری (د دولت د پوســتو او د حزب اســامی د وینیڅښونکو
قومندانانو د جبهاتو څخه تیریدل) یی مزل کاوه او د خیوی د ولسوالی
څخه یی درهنور ته خوراکی او نور ټول د اړتیا وړ توکی رســول .هغه تل
د جنــګ پــه لومړۍ لیکــه کی والړ وه .که څه هــم د الری په اوږدو کی
تل د نیولو کیدو ګواښ او آن د دولت له خوا د سمدســتی اعدام شتون

درلود ،خو سخی جان د وسلو او مهماتو او د ټپیانو لیږدول هم په غاړه
اخیسته .هغه به ټپیان د جګړې د لیکی څخه په ډیرو ستونرو ولسوالی
ته او د هغه ځای څخه به یی د جبهی شاته لیږدول.
مرزا یو تنه دهغی د همسنګریانو څخه وایی:
«ســخی جــان
پــه بشــپړه توګــه یو
بل ډول انســان وه.
معمــوآل څــه وخــت
چی د عملیاتو څخه
راستنیدو او په غرونو
کی به پیاده تللو ولی
سخی جان به ستړیا
مرزا« :سخی جان په بشپړه توګه یو بل ډول انسان وه.
نه پیژنده .او وروسته
معموآل څه وخت چی د عملیاتو څخه راستنیدو او په غرونو
د راګــر ځیــدو څخه
کی به پیاده تللو ولی سخی جان به ستړیا نه پیژنده .او
به یی خپله شــپیلی وروسته د راګر ځیدو څخه به یی خپله شپیلی راخیستله او د
هغی په غږولو په یی مونږ ته روحیه راکوله.
راخیســتله او د هغی
په غږولو په یی مونږ ته روحیه راکوله .له دې سره چی ډیر مکتب
یی نه وو لوستی خو خورا هوښیار او تیزلید او صحیح او ریښتینی
انســان وه .هیچکله به یی د چا تیروتنې نه پټولی ،په جرئت ســره
بــه یی وړاندی کس د قومندان څخــه نیولی تر مجاهد ټول یی د
نیوکــی النــدی نیول .د هغــه یو بله ځانګړنــه دا وه چی خپله خطا
بــه یی د روڼاندوه په ډول نــه پټوله بلکی په زغرده به یی په خپله
تیروتنه او خطا اقرار کاو».

په هغه وخت کی چی د ســخی جــان دوی پوځي تمځای څو ځلی د
روسانو لوټمار لښکر د بریدونو الندی ونیول شو ،هغه خپله میرمنه چی
یو ریښــتینی مبارزه ښــځه وه درهنور ته له ځانه ســره راوستله تر څو د
کارونــو په مخکی وړلو کی برخه واخلی .میرمنه یی چی ســرورو نومیده
د نورو کارونو سربیره ،هر ورځ تر  ۴۰ټیکلی تنوری ډوډۍ مجاهدینو ته
پخولی هیڅکله له دغو درندو کارونو څخه نه ســتړی کیده .هغه کسان
چــی نوی د جبهی ســره یوځای کیدل او په لومړنیــو عملیاتو کی برخه
اخیسته ،سخی جان به د هغوی سره زړه خوږی کاوه او ویل به یی چی
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موږ د هیواد لپاره جنګیږو او په خپله سیمه کی یاستو نو په دی بلد یو
چی خپل دښمن ته سنګه ګوزار ورکړو او خپل ځان وژغورو.
ســخی جان په هغې جبهی پوری تړاو درلود چی نه یوازی د روســانو
او چوپړانــو د بریدونــو الندی ،بلکه د اخوانی بانډونو او په ځانګړی توګه
د حزب اســامی د کرغیړن کوند له بریدونــو هم خوندي نه وه .هغوی
اړ وو چی په دو جبهو کی وجنګیږی او اجازه به ورنکړی چی سیمی یی
د تنظمی قومندانانو له خوا ونیول شی او د ویجاړی په لور والړې شي.
حضرت د سخی جان د هم سنګریانو څخه یو تن له هغه څخه خپل
خاطرات داسی بیانوی:
« ۱۳۶۴کال وه چی د بوډیالۍ کلی د روســانو له خوا د ســخت
برید الندی ونیول شو .خلک په ورخطایی سره هری خواته خواره
شــول ،برید ال دوام درلود چی د غر له خوا د شــپیلی لوړ غږ زموږ
غوږونو ته راورســید .ســخی جان د غر لوړی څوکــی نیولی وی او
شــپیلی یی غږوله .او خلکو ویل چی دا ســړی لیونی شوی چی په
داســی حالت کی شپیلی غږوی .څو شیبی نه وی تیرشوی چی په
لوډســپیکر کی یی په لوړ غږ د کلی خلکو ته وویل" :چیر ته ځی؟
په تیښــتی سره نشــی کولی چی د دی ویر څخه خالصون ومومی.
باید په یوځای او یو موټي په توګه د دغه ناولی دښــمن پر وړاندی
ودریږو او وجنګیږو تر څو خالصون ومومو».

د روســانو له وتلو څخه وروســته ،ســخی جان خپله وسله پر ځمکه
کیښــوده او هغــه وخت چی د تنظیمــی ډلو ترمنځ جنــګ ونخته هغه
هــم د زرګونــو افغانانو په څیر پاکســتان ته کډوال شــو او په هغه ځای
کی یی هم یو ټوټه ځمکه په باړه ونیوله د کښــت او زراعت له الری یی
خپلی کورنۍ ته نفقه موندله .هغه شــپه او ورځ زیار ویستلی خو د خپلو
اوالدونو ښــوونی او روزنی ته یی پوره پام درلود .سخی جان په ځانګړی
توګه د خپلو لورګانو ښووني ته پام کړی وه تر څو چی په راتلونکی کی د
خلکو او هیواد چوپړ ته هوښیاری او د بیلګی وړ انجونی وشمیرل شی.
دغه لوړ هوډ لرونکی انســان په هغه کچه چی د روســانو او د هغوی
د چوپړانو څخه یی کرکه درلودله په څو مرتبو ډیر د ایرانی او پیښــوری
اخوانــی بانډونــو څخه بیځاره وه او هغوی یی د خلکو دښــمنان او هغه
کسان پیژندل چی د شا له خوا ولس په چاړه وهی او د افغانستان د شاتګ

او بدمرغۍ المالن دي.
پــه هرځــای کــی چی د
عدالــت غوښــتنی او د
بنســټپالو پــر وړانــدی
د مبــارزی غــږ اوچــت
وه ،ســخی جــان بــه
پــه هغــی کــی برخــه
اخیســته .افغانســتان
د ننګرهار په خیوې ولسوالۍ کی
تــه د راګرځیــدو څخــه
د سخي جانه غریبانه جونګړه
وروسته« ،د افغانستان
د همبســتګۍ ګونــد» په ټولو الریونونو کی ګــډون کړی .نقیب یو تن د
سخی جان د دوستانو څخه وایی:
«د افغانســتان همبســتګۍ ګوند د ایران دمبارزانو په پلوی په
کابل کی الریون په الره اچولی وه چی ســخی جان هم پکی ګډون
درلــوده .د الریون پــه پای کی هغه
ما تــه وویل چی هغــه وخت به زما
زړه آرام ومومي چی د خلکو ســتره
ډلــه ګلبدین د ولس دغــه وژونکی
ونیسی او په همدغه ځای کی په دار
وځړوی .یواځی شعار بسنه نه کوی
باید دغه شعار په خپل ایمان باندی
بدل کړو او هغی ته د رسیدلو لپاره
جدی کار وکړو».

ولی په خوشــینۍ ســره د ســتونزو
ډک ژونــد او د خپلــی میرمنی د الس
ورکولــو ویــر هغه ته د نــور ژوند کولو سخی جان په  ۱۳۹۴کال کی د وینی د لوړ
فشار له کبله ژوند د السه ورکړ خو د خپل
چانس ورنګړ .ســخی جــان په  ۱۳۹۴ځان څخه یی د نه تسلیمیدلو او پر ستونزو
کال کــی د وینی د لوړ فشــار له کبله باندی بریا او د هیواد خپلواکۍ سره د مینی
درس پریښوده.
ژونــد د الســه ورکړ خــو د خپل ځان
څخه یی د نه تســلیمیدلو او پر ســتونزو باندی بریا او د هیواد خپلواکۍ
سره د مینی درس پریښوده.
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ســخی جان د مقاومت جګړې د زرګونو مبارزانو یو ښه بیلګه وه چی
د خپل ســر څخه په تیریدو سره د روسانو له منګولو څخه د افغانستان
خالصون په الره کی وجنګیده او په سر کی یی د خپلی خاوری د آزادۍ
او ښــیرازۍ هیلی درلودلــی .خو پردیپاله او ظالم تنظمی مشــران ،په
خیانتونــو او معامله کولو یی د دغه ولس ټولې الس ته رواړنې له منځه
یــوړې او افغانســتان یــی په جنــګ او ناورین کی نور هــم ډوب کړ او د
څلویښتو څخه په ډیرو هیوادونو یی خرڅ کړ.
نن ورځ په خواشــینۍ ســره د «جهاد او مقاومــت» ټبکه دارانو چی
زموږ د ولس آزادۍ غوښــتونکی مبــارزی اصلی لوری یی اړولی دی ،او
په بیشــرمی ســره خپل ځان په لوړ غږ اتل بولی او په دغه نامه زموږ د
هیواد شــتمنی لوټ کوی ،خو د دغی مقاومت د اصلی اتالنو څخه چی
سخی جان د هغوی څخه یو تن دی ،هیڅ یادونه نه کیږی.

د ایران او عربستان رژیمونه ،د منځني ختیځ ویروسونه
کارتونیستDana Summers :

لیکونکی :فرزاد

ښاغلی خلیلزاده ،خلک او تاریخ
تاسی او ستاسی ګلبدین نه بخښی!
د ګلبدین خوســا شوی
مړی ته ســاه ورکولو په
نــوی لوبــه کــی ،امریکا
او چوپــړان یــی د خلکو
پــه ناپوهــی کی ســاتلو
ســره هڅه کــوی چی د
ســیآیای دغه وفــادار
چوپــړ په څیره کی د وینو ټکی د «ســولې فریښــتې» پــه جامو کی پټې
کړي ،او یو ځل بیا یی زموږ په ملت راوتپي .په افغانستان کی امریکایی
ســاکارانو او د ســپینی ماڼــۍ کورنــي چوپړانو د ټولو پــام د «توتاپ»
شخړې او د مال منصور وژلو ته راواړوه تر څو د تیرو څلورو لسیزو یوی
وینی څښونکی څیری ته د «ښه راغالست» الره هواره کړي .ګلبدین،
د امریــکا دغــه نازولی ځوی چی پــه تیرو  ۱۵کالونو کی پــه ظاهري بڼه
«مــرور» بلــل کیــده خو عمآل یــی د کابینی نیمایی برخــه په الس کی
درلودله ،کیدای شــی چی په نژدی راتلونکی کی د ارګ میلمه شي .خو
لــه وړانــدې ټولی هڅی ددی لپاره وی چی په څــه چل باندی دغه رټل
شــوی او بویناک جنایتکار سپین کړی او د ملی ځناورتوب له دو سری
حکومت ســره یوځای شــي .په دغه خاینانه لوبه کی ،زلمی خلیلزاد هم
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پیڅی بډووهلی وې.
امریکایــی خلیلــزاد چی د یو «افغان» او «مســلمان» په جامو کی د
امریــکا له خوا د افغانســتان د نیولو کړنالرې لــه مهمو غړو څخه وو ،د
 ۱۳۹۵کال د غویی په  ۳۱نیټه یو خبریال ته په کابل کی ویلی دی:
«هغه تیروتنی چی هغوی ترســره کــړی دی په تاریخ کی ثبتی
دی نو په همدی بنســټ نه باید د بخښــنی غوښــتلو څخه ویره او
شــرم ولری .دا چــی ګلبدین غواړی چی د افغانســتان د حکومت
ســره یوځای شــی ،يو ښــه ګام دی خو د افغانســتان حکومت او
ملګری یی باید هوښــیار اوســی چی دغه بدلــون حقیقی دی او د
هغی تر شاه کومه لوبه نه ده روانه».

ښــاغلی خلیلزاده ،اول خو
د یو جنایتــکار اصلی مالتړی «حکمتیار د امریکا د سیآیآی
حق نلــری چی زمــوږ د بچو له لوری د ضیاالحق یو محصول
وژونکــي تــه ســزا وټاکــي او دی .هغــه په داســی حــال کی
دوهمه خبره دا چی د زرګونو چی په پیښــور کی ناست وه ،د
کسانو وژنه «تیروتنه» نومول پیسو پراخه مرستی یی تر السه
او هغې ســزا یوې «بخښــنی کولی .امریکایی رسنیو په هغی
غوښــتلو» تــه راټیټــول آن باندی د ســتاینی باران کړی او
ستاســو د امریکایــی بشــري نفــس یی ورلــه دا رنګه اوچت
حقونــو د میعارونو پربنســټ کړی چی نور هغه ورته د کار وړ
ســتره بیعقلی ګڼــل کیږي .نه دی خو د افغانســتان خلکو
تاســی د یولسم ســپتامبر په
لپاره یی د هغه څخه بال جوړه
پیښــه کــی د دری زره وژل
شوی امریکایانو غچ اخیستلو کړی ده».
«دی نیوز» ورځپاڼه
پاکستان (  ۲۳اگست )۱۹۹۲
لپــاره نړۍ تر خپو الندی کړه
ســلګونه زره مــو پــه عــراق،
افغانســتان ،ســوریه او لیبیا او  .....خاورو او وینــو کی لتپت کړل ،آیا
د ســلګونو زرو افغانانو وینه دومره بی ارزښــته ده چی په یوې «بخښنی
غوښتلو» باندی د بخښنی وړ وګرځی؟
هغه «لوبه» چی د «ســولی پروســی ســره د ګلبدین یوځای کیدلو»
تر شا روانه ده د لمر په شان ښکاره ده .دغه په پور توګه څرګنده ده که

چیری ګلبدین او د هغه په شــان نور په ریښــتیا ســره امریکا ته ګواښ
شــمیرل کیدی ،پنتاګون په  ۲۴ســاعتو کی کولی شو چی هغوی ډیران
تــه وغورځــوي ځکه چی د دغه ډول چوپړو ګوندونــو په کړنو وړنو پوره
برالسی لری او د هغو له هر څه خبر دی .خو د ګلبدین په شان مزدوران
او د جرم شریکان یی د زیرمه
شــوی ځواکونو پــه څیر بدی آرتــور کینت دنوامبــر « ۲۰۰۷گزینههای
ورځــې لپــاره ســاتل کیــږی سیاســت» د کاناډا چاپ مجله کی په ګڼه
کی د کرزی فاســدی اداری په جوړولو کی
تــر څــو د ځانګړی شــرایطو
د خلیلزاد ونډه څیړي .هغه وخت خلیلزاد
الندی د شطرنج دانې په څیر ډیــر کوښــښ کاو چــی ناجوړه پښــتانه د
د لوبــی ډګــر تــا راننوځي .او کرزی په اداره کــی وګماری او دهغې ډلې
نــن ورځ دغه امریــکا ده چی څخــه د اطالعاتو او فرهنــګ وزیر ،کریم
خپل پخوانی او آزمایل شــوی خرم او لوی ســارنوال جبــار ثابت نومونه
اخلی چی دواړه بنســټ پالــه او د ګلبدین
جاسوس رامخکی کوی تر څو
اســامی ګوند پور تړلــی دی .لیکونکی د
د عمر په پای کی ،کیدای شی اروپایــی ډیپلمانانــو څخه نقــل کوی چی
چی خپل واکدار لپاره ورستی د خلیلزاده له دغه سیاســت سره مخالف
ول .هغــه د خلیلــزاد د پخوانی توکمپالنی
ماموریت سر ته ورسوی.
زمــوږ خلــک نــه جــاد په اړه داسی لیکی.
ګلبدین بخښــی او نه هم تا او «هغه وخــت  ۱۹۸۰کالونو په لړ کی چی
ســتا زرګونه تنه نور امریکایی خلیلــزاد د ریګان اداری په چوپړ کی وه،
په افغانســتان کی د روســی ضد مقاومت
نیواګــر چی پــور  ۱۵کاله یی
کــی لــه ځینو کړیــو مالتړ کاو چــی د هغه
پــه وژلو او قتلونــو او ویجاړی پښــتون ولس پوری تړلی وه ســره له دی
او چاودنــو افغانســتان یی په چی سخت دریزه افکار یی درلودل .هغه
ماتمخونــی بــدل کــړی دی .د ګلبدین حکمتیار په شــان بنسټپاالن د
پام الندی نیول ».
زموږ خلک نه یوازی ګلبدین
بلکــه د هغــه نــور همفکــر او
جنایــت کونکی وروڼه یی چی تا «اتالن» بللی ،هیڅکله نه بښــی ،نوره
یی په تجربه موندلی ده چی یوازی د واکمنانو په شړلو او محاکمې سره
کولی شــی چی په ارامۍ ســره ساه واخلی .ستا ځناورنازونکی څرګندونې
یوازی د خلکو پر ټپونو مالګه شیندل اود هغوی سیاسی شعور سره بی
شــرمانه لوبی کول دی چی له نیکهمرغه د ښادیو دغو نکریزو د هغوی
پر وړاندی خپل رنګ بایللی دی.
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ښــاغلی خلیلــزاده ،که تــه زرګونه ځل نور هم د امریکا مالتړ شــوی
رسنیو خبر جوړونکی څیرې په توګه ،د «افغانستان د خلکو ملګری» په
جامه کی راڅرګند شی او یو موټی پلورل شوی روڼ اندی تاته ښکته او
پوره او مکیز وکړی ،خو زموږ د هیواد تاریخ به تا هیڅکله ونه بخښــی.
ته د بنســټپالۍ ترهګرۍ اصلی مالتړو څخه وی چی پوره څلویښت کاله
دی نه یوازی د افغانســتان خلکو لپاره بلکی ډیرو مسلمانو هیوادونو ته
خطرناکــه ویروســونه روزلی دی .بیځایه نه ده چــی د امریکا پرمختللو
رسنیو تا ته د «اسالمی هیوادونو ترور لپاره د امریکا ځانګړی استازی»
لقب درکړی دی.
پــه افغانســتان کی د جورج بوش د اداری د لومــړی کس په توګه او
د چینــی ،کاندولیزا رایس ،دونالد رامســفلد او نــورو ځناورو ملګري په
څیر او په کابل کی د امریکا ســفارت کی د دری کالو ماموریت په لړ کی
زموږ د هیوا د ویجاړی او نیولو کړنالرو پر مخ وړلو مسوول په توګه ،په
بیرحمی او جنایتونو کی د ګلبدین څخه کم نه یی .ســتا الســونه په غیر
مســتقیم ډول د زرګونو افغانانو په وینو ککړ دی .ته د ســیآیای «راند
کارپوریشــن» روزل شوی په توګه او د ســپینی ماڼۍ د استازی په توګه
د ریګن د دوران څخه تر اوســه پوری ،پوره څلور لســیزی پرته له ځنډ
څخه د ناپوه بنســټپاالنو او ظالمان په مالتړ ،په وســلو ســمبالولو دی
هڅــه کړی ده افغانســتان دی د اور په کټی بدل کــړی ده .تا د امریکا
لپــاره زمــوږ د هیواد نیولو لپاره د مکناټن په ډول رول لوبولی دی ،خو
انګریزی مکناټن د اتل وزیر اکبرخان له خوا خپلی سزا ته ورسید ،تاسی
د بــی  ۵۲او بــی پیلوټه الوتکو تر ســیوری او د یو شــمیر امریکا د ناولو
نوکرانو سره د هیواد د په ویجاړی کی بوخت یاستی چی له نوم پرته بل
هیڅ ډول تړاو او اړیکه له هغه سره نلری.
ســتا مرســته له ځنــاور ګلبدین ســره ،څو لســیزی ســابقه لری .د
«الجزیــره» تلویــزون ســایټ د  ۲۰۱۲کال د جنوری پــه  ۲۸نیټه په یو
مقالــه کی د «په افغانســتان کی د ګلبدین بی پای جنګ» تر ســرلیک
النــدی پــه  ۱۹۸۵کال کی د امریکا متحده ایاالتو ته د ګلبدین ســفر په
اړونــد ،د ریچــارد بولیت د کلمبیا پــه پوهنتون کی د تاریخ پروفیســور
څخه په نقل ،لیکلی هغه وخت چی می په نیویارک کی د ګلبدین د وینا
په پروګرام کی ګډون وکړ ،هغه د زلمی خلیلزاد له لوری ،د ریګان دولت

د افغانســتان په مســایلو کی د بهرنیو چارو وزارت ستر سالکار ملګرتیا
کیده:
«زما بشــپړ احساس د دغه ســفر څخه دا وا چی حکمتیار د یو
هوښیار سیاستمدار په ډول هر هغه څه چی ورته خلیلزاد ویل پلی
کــول بــه یی تر څو د امریکا دولت د مرســتو څخــه خپل ګوند ته
اطمینان تر السه کړی».

زمــوږ خلک بــه هیر
نکــړی چــی د طالبانــو
منځنــۍ پیړیــو واکمنۍ
په لړ کی چی زموږ ولس
د ناپوهــی او جنایــت په
اور کــی ســوزیده ،ته د
«یونیــکال» د ســاکار
پــه توګه د تیږی عصر د
خالص ،خلیلزاد او ریگان
ځناورو سره و غاز لیکې
پــه ګټور تړون بوخت وی او د ګټی الس ته راوړلو پر ســر چمتو وی زر
ځلی «بشــری حقونه» او د افغانستان د خلکو برخلیک قربانی کړی .د
کلنتن په اداره کی په البی ګیری ســره ،د «طالبانو ســر نژدی کیدل»
او د طالبانو دولت په رسمیت پیژندلو غوښتونکی وه او داسی استدالل
یــی کاو چی «طالبــان د امریکا ضد ایران ډوله بنســټپالۍ څخه پيروی
نــه کــوی ـ هغوی ســعودی ته ورتــه دی ...موږ باید په خپل وار ســره
رســمیت پیژندلــو تــه لیواله او د نړیــوال اقتصاد د بیا رغونــی ترویج په
موخه بشردوســتانه مرستو وړاندی کولو لپاره چمتو وسو( ».واشنگتن
پست ۷ ،اکتوبر )۱۹۹۶
د بوش بدنامه دولت د ژبی په څیر ،په  ۲۰۰۱کال کی د عامه فکرونو
اړولو لپاره دی اعالن وکړ چی «امریکا د ماضی څخه په درس اخیستولو
نور د بنسټپالۍ ځواکمنولو لپاره به هیچکله مرسته ونکړی» خو عمآل د
بن کنفرانس د پردې ترشا د اصلی ګرځونکی په توګه« ،شمالی ټلوالی»
کرغیړن او ویجاړونکی بنســټپاالن دی د ســمڅو څخه راوویســتل او د
کرزی د الســپوڅی دولت په مهمو پوســټونو کی دی وګمــارل او تر نن
ورځــې د هغــوی څخــه مالتړ کــوی چی پــه پایله کی یی هــر یو تن یی

پښتو ۷مه ګڼه ،چنګاښ  - ۱۳۹۵جوالی ۲۰۱۶

13

پښتو ۷مه ګڼه ،چنګاښ  - ۱۳۹۵جوالی ۲۰۱۶

14

پــه داړونکــو بالګانو او
میلیاردرانو باندی بدل
شویدی.هغه ته وی چی
په ویجاړونکو ســاګانو
دی افغانستان په زونی
او ژبنــی او ملیــت پــر
بنسټ وویشه ،دهغه او
دغه قومونــو ټیکهدارن
د بوش بدنامه دولت د ژبی په څیر ،په  ۲۰۰۱کال کی
دی په موږ واکمن کړل د عامه فکرونو اړولو لپاره دی اعالن وکړ چی «امریکا د ماضی
او هیــواد دی د قــوم څخه په درس اخیستولو نور د بنسټپالۍ ځواکمنولو لپاره به
هیچکله مرسته ونکړی»
پرســتی په ځنــدۍ کی
ډوب کړ .د دغه خیانت په خاطر ددی په ځای چی افغانستان خلکو ته
پښــیمانی وښــایی ،په ویاړ ســره په «طلوع» او نورو رسنیو کی په خپلو
فرمایشی مرکو کی له هغو څخه یادونه کوی.
څــوک دی چــی نه پوهیږی تــا د امریکا ویســرا په توګــه د کرزی په
کابینــه کی د کســانو پــه ګمارلــو او لریکولو کی اصلی ونــډه درلوده او
پــه اصــل کــی د ارګ
«نایبالســلطنه» وی.
د ملی خاینانو په نازولو
ســره دی ،افغانســتان
د نــړۍ تــر ټولو فاســد
او خیانتځپلــی هیــواد
بانــدی بــدل کــړ .لــه
ناتارکونکــو ســره دی
خلیلزاد د امریکایی ویسرا په توګه د کرزی په کابینه کی د
مینی المــل وه چی څه
خلکو په ګمارلو او لری کولو کی مهم رول درلوده او په اصل
وخت دی په کابل کی د
کی د ارګ «نایبالسلطنه» و .د ملی خاینانو په نازولو سره
یی ،افغانستان د نړۍ تر ټول فاسد او خیانتځپلی هیواد
سفیر په توګه ماموریت
باندی بدل کړ.
پــای تــه ورســید ،د
ګلبدینی کرغیړنو اوالدونو څخه یو تن د مال فضل هادی شــینواری په
نوم (چی هغه دی د قاضیالقضات په څوکی ټومبلی وو) وارخطا شــو او
زر یی جورج بوش ته د زاری ډک لیک ولیږه چی د ماموریت وخت یی

«د مثبتی کړنی په المل وغزوي( ».بیبیسی ۵ ،اپریل .)۲۰۰۵
د ګلبدیــن ســره د «ســولې هوکړهلیک» چی په هغی کــی د ګلبدین
ټــول شــخصی لګښــت اوعاید لیکل شــوی یوازی کوالی شــی د ددغه
جنایتــکار د څو هــم بانډو زړه الس ته راوړی نــه د افغان کړیدلو خلکو
چــی له راکتیار او د هغه له ټوپکمارانو څخه ژوره کینه لري .د توغندیو
ویشتل ،د روڼاندو ټولوژنه ،پر ښځو تیزاب شیندل ،پاکستان او ایران
تــه نوکری ،ځانمرګي او غال او زرګونه نــور ځناوتوبونه چی د ګلبدینیانو
له خوا تر ســره شــوی ،هیرول لکه د عبدالله او غنی او خلیلزاد په څیر
خــوبوړي وجدانونه غواړی چی ولس بــه هیڅکله په غولونکو تبلیغاتو
هغه له یاده و نه باسی او هیڅکله به یی ونه بخښی.
کــه امریــکا په هر نوم او نښــی خپل جوړ کړی طالبــي او یا تنظیمی
الســپوڅی ســینګار او درواغجنو او په زوره تپلشــوو لقبونو په ورکولو
سره وغواړی د کابل په السپوڅي کی بیا ځلی ځای پر ځای کړی غیر د
دی نه چی د ولس د وژونکو او جنایتکارانو کړی پوره کړی د افغانستان
سیاســی راتلونکــی لپاره هیــڅ ګټه نه لری .له هغــی ورځی څخه چی د
ګلبدین د راتللو غږ پورته شــوی ،په شــمال کی د حزبی او جمعیتی او
جنبشــی تنظیمی قومندانان لکه د ســپو په څیر ســره نښتي دی چی د
وژلــو او ویجــاړی څخه پرته بله پایله نلری .خــو دغه لړۍ پرته له ګمانه
د امریــکا نیواګــر دولت ګته له ځانه ســره لری چی په نوی ســړه جګړه
کی چی د روســې او چین په وړاندی یی په الره اچولی ،د دغو پخوانیو
ازمایل شوو او کارپوه چوپړانو څخه یوځل بیا د خپلو استراتژیکو ګټو په
الره کی کار اخلی.
له حزب اسالمی او طالبانو سره د خیالی «سولی» تر شا ،ویجاړونکی
او مشــکوکی کړنــاری پټــی دی .زمــوږ خلــک نور څلور لســیزی دی
دغــه حقیقت ته رســیدلی دی ســوله او ټیکاو د انســانخوارو او غلو او
پــه نورو پــوری تړلو ځواکونو پــه تړنه باندی هیڅکلــه منځته نه راځي.
حزب اســامی چی تاریخ یی په معامله کولو او غالمی او د پرمختګ او
انسانیت سره په ضدیت باندی ککړ دی ،یوازی جګړې او وژونې دیو دی
او نه د «سولی فرښته».
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اعالمیی

د تورخم په پوله نښته او د خلګو له ملي
احساساتو څخه ناوړه کټه اخیستل
له څو ورځو راپدی خوا،
د تورخــم پــه پوله کې د
افغانســتان او پاکستان
د ځواکونــو ترمنــځ د
پولیزیې نښــتې غږ ټولو
ځایونو کې خپور دي .د
پاکســتان سره د جګړې
بازار په ټولنیزو شبکو کې په ځانګړی توګه په فسبوک کې تود دي او آن
د نور پیښو انځورونه د پولیزې جګړې تر نوم الندي خپریږي.
افغانســتان یو نیول شــوي هیواد دي د دولت د رســمی شــمیرو پر
بنســټ د  ۱۰میلیونــو څخه ډیــر د بیوزلۍ تر لیکې النــدی ژوند کوي؛
ځانمرګې او چاودنه په یو عام امر بدل شوی او هره ورځ زموږ د لسګونو
تنــو هیوادوالو ژوند اخلي؛ جنګي جنایتــکاران د محاکمې پر ځای ارګ
تــه ځــي؛ د «نړیوالي روڼتیا» ســازمان په جدول کې افغانســتان د نړۍ
دریــم فاســد هیــواد دي؛ د «نړیوال رغتیایي ســازمان» د شــمیرو له
مخې ،افغانســتان د نړۍ دریم هیواد دي چې له پنځو کلو څخه ښــکته
ماشومانو مړینه پکی په لوړه کچه ده؛ د «ملګرو ملتونو جمعیت صندوق
ــــ یوانافپیای» او د «ملګرو ملتونو کوچنیانو صندوق ــ یونیســف»،
د شمیرو له مخې افغانستان په آسیا کی د زیږون په وخت کې د میندو

مړینــه کــی تر ټولو لوړه کچه او په نړۍ کې دویــم مقام لري؛ او په نړۍ
کــې د کوکنارو اصلي تولیدونکې څخه دي چی په نشــهیی توکو روږدي
 ۳.۵میلیونــه وکړي لــري؛ او کانونه یي د دولتي ټوپکمارانو له خوا لوټ
او تاالن کیږي؛ د ټولپوښتنو پر بنسټ ډیری خلک د «ملی ځناورتوب
حکومت» څخه ناخوښی دی او لسګونه نور ناورینونه.
لــه بلــې خــوا پاکســتان په
فســاد کــی د ډوبیــدو او بــې د ناعادالنه جګــړو تاریخ ددې
امنیــې او سیاســي کړکیــچ ګواه دي چــې خاین او بي کار
برسیره ،د ځواکمن اقتصادي رژیمونــه د خپلــو کمزورتیــاو
ناورین ســره نښــتې دي او په پټولو لپاره کلــه کله د جګړه او
ځانګــړی توګــه د هیر شــوی
لــه ګاونډیانو ســره د دښــمنۍ
ایالتونو خلک یي سختې ورځې
درواغجــن ډوهل وهــي تر څو
تيروی .په څو وروســتیو کلونو
کې آفتونه او طبیعی پیښــې د د خلکو ملی احساســاتو ســره
بیرحمــه دیــو په څیــر ددغه لوبې وکړي.
هیواد بیوزلــه او مظلوم خلک
یې بدمرغۍ لوری ته یوړل .ســیالب ،زلزله او په ځانکړي توګه وچکالی
او قحطی هرکال ســلګونه زره انسانان په دغه هیواد کې د مرګ له خطر
ســره مخ کړی دی چې ډیرئ قربانیان یې ښــځې او کوچنیان دي .هر
کال لســګونه تنه د وژونکې فقر پر بنسټ په ډلهیزه توګه ځانوژنه کوی
خــو د دغه هیــواد خاینروزونکی دولت د اتمی ځــواک خاوند دي او د
کلنــی ملي بودیجــې ډیري برخه یې پوځې چــارو او د ترهګرۍ مالتړ او
روزلو کی لګوی.
د ناعادالنــه جګړو تاریخ ددې ګواه دي چې خاین او بي کار رژیمونه
د خپلــو کمزورتیــاو پټولــو لپاره کله کله د جګړه او له ګاونډیانو ســره د
دښمنۍ درواغجن ډوهل وهي تر څو د خلکو ملی احساساتو سره لوبې
وکړي .اوس هم د افغانســتان او پاکستان دولتونه د عامه ذهنونو اړولو
لپاره او د خپلو بي شمیرو خیانتونو پټ ساتلو لپاره د غږونو څخه ډکې
نښتې او داعوی په الره اچوي او د خلکو په غولولو بوخت دي تر څو په
دي ګډوډۍ کې د یوې شېبې لپاره په ارمتیا سره ساه واخلي او د پردې
تر شا خپلو معاملو او لوټ ته ادامه ورکوی.
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عجیبــه کار دادی ،د هغوي چی کولمه یې په آیایسآی پوری تړلی
او یا هم د سیآیای ،کیجیبی او واواک په الس روزل شوي دي ،نن
ورځ د پاکستان سره د جګړې ډوهل غږوي .هغه مرتجع کسان او ډلې
چې تر پرونه یی له امریکا سره د دوه اړخیزه امنیتي تړون په مالتړ خپلې
مرې څیري کولی او په بي شــرمې ســره یي په دغه هیواد دخرڅولو په
السوند باندي د تایید مهر واهه ،په ناڅاپي توګه په خپلو کرکجنو څیرو
باندي نوي نقاب راوکاږه او د هیواد او ملی ناموس د دفاع چیغې وهي.
نیواکګــر ،نیواکګــر دي ،که څه د پاکســتان دولت وي یــا امریکا یا هم
روس او انګلیس.
د ډیورنــډ لیکــه د
کشــمیر د مســئلې پــه
شــان د انګلیــس د
نیــواک ناولــي میــراث
دي چې تر اوســه پوری
یــی د دښــمنۍ تخــم
پاتــي دي .زمــوږ خلک
او تاریــخ پرته له شــکه
په پیښور کی د ښونځي ماشومانو د وژلو غندلو په موخه
د ډیورنــډ تــړون چې د
د پاکستان کیڼالسو ګوندونو غونډه
هیوادپلورونکــي امیر له
خوا الســلیک شــو ،یو ملی خیانت شــمیری .خو په ورته وخت کی باید
ومنو چې د خیبر پښــتونخوا او بلوچســتان خلکو برخلیک چی نسبت ْا د
ښــه اقتصادي او ټولنیز حالت څخه برښــمند دي ،باید د یوې آزادې او
عادالنه ټولپوښــتنې له الرې وټاکل شــي .دغه امر په طبیعی ډول هغه
وخــت د پلې کیدو وړ دی چې په ډواړو هیوادونو کی خپلواک او ولســي
دولتونه واکمن وي .د پاکستان په وړاندي د سردار داود ،نجیب او نن
ورځنې یو شمیر نورو غړمبا هیڅکله د افغانستان ملی ګټو څخه د دفاع
په معنی نه ده ،بلکه خپل سری او د خلکو ضد دولتونو تل دا هڅه کړی
چی د ډیورنډ کرښــې په پلمه کولو د خلکو له ملی احساساتو څخه ناوړه
ګټــه پورتــه او عامه ذهنونه د هیواد د ناوړه شــرایطو څخه واړوي او په
دغــه توګه خپلې زورواکۍ تــه ادامه ورکړي .او د بلي خوا څخه یو موټي
وطني بیلتونغوښتونکې د ډیورنډ لیکه حل شوي ګڼي ،نه د ولسونو د

حقوقو له نظره بلکه د توکمپالنې له لید څخه چې هیڅکله د دغو سیمو
پښتنو په یو ځای کیدو سره د افغانستان د پښتنو د فیصدی لوړه نشي.
یــو شــمیر زمــوږ د خلکو په وړاندي د پاکســتان دغه چــال چلند او
الســوهنې د ډیورنــډ په دغه لیکه کی ګوري .خــو دغه فکر په پوره توګه
تیروتنه ده .د پاکســتان دولت د امریکا او انګلیس په مرســته فعال دی
او د څو لســیزو راپه ديخوا په ســیمه کی د هغوي ترهګرروزونکو پروژو
پلــې کونکــی دي .دغه هیواد عمآل په کراتو اعــان کړی چې د ډیورانډ
قضیــه پایي ته رســیدلې ګني او امریکا هم څه مــوده مخکې اعالن وکړ
چې دغه پوله په رســمیت پیژنی .که څه هم دا چې د افغانســتان دولت
دغه لیکه په رسمیت وپیژنی ،دغه کار په روانو چارو هیڅ اغیزه نلری او
په افغانســتان کی دهغه هیواد زورواکــو واکدارانو او په ځانګړی توګه د
پوځیانو خونړۍ السوهنې ظلم به ادامه ومومې.
که د افغانســتان او پاکســتان تر منځ جګړه پیل شــی ،د هغې مالی
او ځانــي ضربه بــه یواځــی دواړو هیوادونو بیوزله خلــک او په ځانګړی
توګــه د افغانســتان خلــک وزغمی او بس! په دغه جګــړه کې که د پولی
دیخوا گلمحمد لغمانی په شــهادت رســیده ،په هغه خوا کې هم یو بل
گلمحمد وژل کیږي نه د راحیل شــریف ځوی او نه د ســیآیای کوم
لوی غړی .که چیرې پوله تړل کیږي ،د بیوزلو افغانانو ناروغان به ژوند
د الســه ورکړی نه د ع او غ او نه د نورو لوړ پوړو چارواکو زامن چې په
خپلــو ماڼیو کی په امریــکا ،هند ،دوبۍ او نــورو پرمختللو هیوادونو کی
ژوند کوی .خلک به د یو من وړو پیرلو وړتیا ونلری نه هغه ارګ ناســتي
چې هر وخت کلچې خوری .د شمالی انګور ،غزنی مڼې ،بامیانو پټاټي،
کندز خټکي ،غوربند خوبانې ،او د کندهار او فراه انار به خوسا شي چی
بزګرانو د خپلو حاصالتو د خرڅالو په تمه پوره یو کال خولی توي کړی
دی تــر څو خپل پورونه خالص کړی او تــر راتلونکې کاله پوری ژوندی
پاتي شي.
دغه دنده د دواړو هیوادونو ولسې ځواکونو او مخکښو کسانو په غاړه
ده چــی خپلو خلکو ته پوهاوي ورکــړي چې د واکمنانو د دوکې په ډک
جــال کې چې کوښــښ کوی د خلکو د ملي احساســاتو څخــه ناوړ ګټه
واخلي او خپل رذالتونه پټ کړی ،راګیر نشي .خلک باید ددغه ډول لوبو
پټ رازونه درک او د هغې په اړوند فکر وکړی .هتلر به ویل «د دولتونو
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لپــاره د دی څخه پورته
بله نیکمرغي نشته چی
خلک یی فکر ونکړی».
نــو دغــه «نیکمرغــي»
بایــد پــه فکــر کــول او
د ریښــتیا پــه درکولــو
ســره د ولــس غولونکو
او لوټمارانــو واکمنانــو
د پاکستان «الل» او د افغانستان «مورچهها» موسیقي
پرمختللو ډلو د «افغانستان همبستګۍ ګوند» په یوه
څخه لري کړو.
فرهنګي برنامه کی چی د  ۲۰۱۳کال د جون په میاشت کی
هــر ډول جګړه چې
ترسره شوه ګډون وکړ او ګډونوالو د داکتر تیمور رحمان،
د ملــي ضد،الســپوڅي مهوش وقار او مسعود حسنزاده له نیوکو ډکو سندرو څخه
خوند واخیست .د افغانستان او پاکستان عدالتغوښتونکو
او بهرنــي نوکــر دولــت
هنرمندانو ګډ پروګرام له یو خاطرو ډک ماښامي کی دغه
تر مشــرۍ الندي وی ،انګیزه په انسان کی پیاوړی کوله که چیری د دواړو هیوادونو
پرمختللی او آزادیغوښتونکی عناصر د خلکو ضد او ارتجاعی
ملــي جګــړه نــه بلکه د او خوسا دولتونو پر وړاندی ودریږي ،پرته له شکه په سیمه
کی د اوضاع په بدلون او د بنسټپالۍ له ناپوهۍ او نیواک
دواړ هیوادونو د فاسدو
څخه د هغې په خالصون کی ستره ونډه اخیستلی شي.
واکمنانــو او د خپــل
امریکایــي اونګریزي خاوندانو په چوپړ کې جګــړه ده .د دواړو هیوادونو
عــام وګړي بایــد د یو بل ســره د یوځایوالي او خواخوږۍ ســره د خپلو
خاینو دولتونو پر وړاندي راپاڅیږې او پری نږدي چې زامن یی د هغوي
د کرغیړنــو غوښــتنو قربانیان شــي .هغــه څه چې په تورخــم کې په څو
ورځو کې پیښ شــو ،د دی المل شــو چې یو شــمیر کورنۍ خپل ډوډۍ
راوړونکې د السه ورکړی او د ویر په ټغرکښیني چې څوک به یي پوښتنه
هم ونکړی ،خو یو شــمیر معاملهګرو ته یې الره برابره کړه چې د خپلو
ساتونکو د لښکره سره تورخم ته والړ شی یادګاری انځورونه واخلي او په
دغه توګه خپل ځانونه ملي او پر هیواد مین عناصر وښایي! خو د خندا
وړ دا ده چــې د یوي خوا د هیــواد او خاوری دفاع باټې کوي خو د بلی
خــوا د امریکا څخه ګیله لری چې ولی د افغانســتان د ځمکني تمامیت
څخه یي د پاکستان په وړاندې دفاع ونکړه!
د افغانستان ولس یواځې هغه وخت د پاکستان او آیایسآی خونړي
السونه پري کوالی شی چی د السپوڅو ماڼۍ د چی په څوکیو پرته دی،
ړنګې کړي نه په دا رانګه جګړو کی چی ولس ته هیڅ ګټه ونلری .په دی

جګــړه هیڅ هیواد ګټونکی او بایلونکی نشــته .د جګــړې ګټونکی خاین
واکداران او د جګړې بایلونکی د دواړو هیوادونو بی وزله خلک دی.
د افغانستان خلک یوازي هغه وخت کولی شي چی د پاکستان ترهګر
روزونکــی دولت او پوځیانــو د هغه ټولو خیانتونو غچ واخلي چې لومړی
د کورنیو خاینانو او د هغه هیوادنو چوپړانو ســره حســاب یو طرفه کړی
او زموږ په هیواد کی نســبتآ ملی او دموکراتیک دولت په کار راشــي ،تر
هغــه وختــه ،هیڅ یــوه جګړه له پاکســتان او یا بل هیواد ســره زموږ د
ولس په ګټه نده دا خو ال پریږده چی په دغو خرابو تجهیزاتو او اوســنۍ
بيځواکه اردو ســره له یو هستي وسله باندي سمبال هیواد سره جګړه
ټوکی ټکالی دي.

په ایران کی د واکمنو قصابانو له لوری په یوه میاشت کی  ۹۴اعدامونه
په ایران کی یوازی په تیره یوه میاشت کی د «والیت فقیه» قصابانو په الس  ۹۴اعدامه د بشر
حقوق سازمانونو له لوری ثبت شوی چی د هغه هیواد رسنیو او قضاییه قوی یوازی  ۴۲فقرې
یی اعالن کړی دی.

کارتونیستKIANOUSH :
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گزارشونه

په پکتیا کی د امریکایی پوځیانو
جنګی جنایت او د ارګ او رسنیو چوپتیا
د هغو مالوماتو پربنسټ
چــی زمونــږ الس تــه
رارســیدلی ،د ۱۳۹۵
کال د زمــری پــه ۲۲مه
د امریکایــی پوځیانــو
پــه هوایــی بریــد کی د
پکتیا والیت خوشــامن
ولســوالی پــه مینــاری کلی کــی له  ۲۰تنو څخــه زیات ملکــی وکړی په
شــهادت ورسیدل .ډاکټر وریښــمین د کورنۍ څو تنو سره چی ښځی او
ماشــومان هم پکی شــامل دی ،ددی جنایت له قربانیانو څخه دی .د
شــهیدانو انځورونه چی د فیسبوک له ویب پاڼو څخه خپاره شوی دی،
د ډاکټر وریښــمین له دوه ځامنو ،یو لــور او د تره ځوی په وینو لتپت
جسدونه لیدل کیږی .
ځینو سرچینو له سیمې څخه چی نه غواړي نوم یی واخیستل شی،
ویلی چی دغه پیښــه د والی او د پکتیا پوځي چارواکو له خبرتیا پرته په
کابــل کی د امریکا هوایــی ډګر څخه کنټرولیده او ظاهر ًا یی د یو کور د
نابودولــو موخه لرله چی اټــکل کیده د طالبانو قومندانــان پکی را ټول
شوی دی .امریکایی پوځیانو په پرلپسې بریدونو سره څو نور د اوسیدو
کورنــه چــی ددی کور په شــاوخوا کی وو خپل هــدف ګرځوی او ملکی
وکړي ستر زیانونه وینی .الیاس وحدت د پکتیا والی ددغه برید په لړ کی
په کابل کی وو او د ارګ او امریکایانو په آمر د رسنیو سره د خبرو لپاره

حاضر نشو .د ارګ رسنیو دفتر او د ع او غ حکومت نور امنیتی چارواکی
د خپل نظر الندی رسنیو نه غوښتنه کړی تر څو دا پیښه پټه کړی.
ځینې سایټونو د پکتیا امنیه قومندان خلیل ضیا له خولی لیکلی دی
چــی هغــه د ناټو هوایی برید تایید کــړی .ددی ترڅنګ ګالجان په دی
کلــی کی د قومی مشــرانو څخــه تو تن د عامو وګړو پــه وژل کیدلو یی
خپله کرکه څرګنده کړی ده.
د افغانستان عمده رسنۍ د ع او غ بیارزښته او ملی ضد اوتی-بوتی
پــه پوره شــور او ځوګ خپروی ،پرلپســی په هغه او دغــه والیت کی «د
لســګونو طالبانو او داعشیانو وژل کیدو» درواغ خبرونه خپروی ،خو د
خپلو امریکایی تمویلکونکو له دغه زړهبوږنونکی جنایت څخه ســترګې
پټوي.
د هیواد رسنیو له لوری د خبرونو سانسور له امله ،د امریکایی اوناټو
پوځیانو جنګی جنایت په افغانســتان انعکاس نه مومی او په ډیرو پیښــو
کــی د عاموګــړو وژنه د «د طالبانــو وژل کیدو» تر نامــه الندی پټوي.
 ۱۳۹۵کال د وري په ۲۱مه ،په ولســی جرګه کی د پکتیا یو تن اســتازی
نیوکــه لرله چــی د امریکایانو بیپیلوټه الوتکی د وري په ۱۸مه په ګومل
ولسوالۍ کی  ۱۷تنه عام وګړی وژلی دی او دولت باید ددی پیښی په اړه
څیړنی وکړی خو امریکایانو دعوی وکړه چی ټول وژل شوی طالبان وو.
ددی پیښی په تړاو ،حاجی حسین خان ،چی قومی مشر او ددی پیښی
عینیی شــاهد وو د فرانســی خبری اژانس ته وویل چی وژل شــوی عام
او ملکی وګړی ول او شایســته خان ،د ګومل ولسوال هم دغه ټولوژنه
تائید کړه .جنرال چارلز کالوالند ،په افغانستان کی د امریکایی پوځیانو
ویاند ژمنه وکړه چی ددی پيښــی پــه اړه به پوره څیړنې وکړی خو د څو
میاشتو په تیریدو سره ددی څیړونو پایله په الس نده راغلی او دا جنایت
هم د خاورو الندی پټ پاتی شو.
د افغانســتان د خرڅولو الســوند پر بنســټ چی د «ملی ځناورتوب
دولــت» د خپــل کار پــه دوهمه ورځ کی له امریکا ســره الســلیک کړ،
امریکایــی پوځیان زمونږ هیواد کــی د قضاییخوندیتوب څخه برخمن
دی او څوک نشــی کوالی چی هغوی و پوښــتی .تر څو چی زمونږ ولس
د بهرنیــو نیواکګــرو او کورنیو چوپړانو پر وړاندی نــه وی راپاڅیدلی ،دا
جنایتونه او روز زیاتی به دوام ولری.
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لیکونکی :هیله نوری

عبدالله د ولس د وینو په بیه
څو زره ډالري جامې اغوندي
د فلــم د هلکانو په څیر
ښایســته جامو اغوستل
او د عبداللــه ډبلــي
پیســی لګــول هرکلــه د
خلکو او ټولنیزو شــبکو
د خبرو اتــرو موضوع او
لــه هغــه څخــه د ولس
ژورې کرکې یو المل دي .خو کیداي شــي لږ شــمیر خلک په دغه چارو
وپوهیږي چې هغه د عربي او هالیودي میلیونرانو په ډول د نړۍ د ډیر
قیمتي هټۍګانو پیریدونکو څخه دي.
په دی ورستیو کې د «اطالعات روز» ورځپاڼۍ په دغه اړوند اعتباری
راپــور خپــرو کــړ او بربنډه یــي کړه چــې د عبدالله نوم د نــړۍ په خورا
ګرانې هټۍ کی د همیشــني پيردونکي په ډول د ســرو زرو په اوبو حک
شــوي دي .ســربیره پردې ،دغه مسلهء د اســپانوي ژبي سایت له خوا
 notiver.com.mxاو په کانادا د میشتو تاجکیانو ټولنه هم هم خپره
شوي ده.
د گزارشونه «اطالعات روز» په راپور کې لولو:
«هــاوسآف بیژن [بیژن کور] د خپلو پیژندل شــو پیردونکو په
ویــاړ ســره د هغوی نومونــه د هټۍ په بهرنی ښیښــه د ســرو زرو

په اوبــو باندي حک
کړیــی دي .هغــه
نومونه چې د هاوس
آف بیژن پر ښیښــه،
د "ســام د اوســنۍ
زمــان څخــه پورتــه
واکمنانو پر ســینګار
د هټي په بهرني ښیښه کي د سرو زرو په اوبو
او ډول بانــدي" تــر
د عبدالله حک شوي نوم «د بیژن کور»
(د «اطالعات روز» ورځپاڼې :څخه انځور)
نامــه النــدی حــک
شــوي دي دا دي :الولید بــن طالل بن عبدالعزیز شــاهي کورني
غړی او د عربســتان میلیونر؛ جورج دبلیو بوش د امریکا مخکیني
ولسمشــر؛ بــارک اوبامــا د امریــکا ولسمشــر؛ والدیمیــر پوتین د
روســیه ولسمشــر؛ تونــی بلر
د انګلســتان پخوانــې لومړی
وزیــر؛ جــان کــری د امریــکا
د بهرنیــو چارو وزیــر؛ خوان
کارلــوس د اســپانیا پاچاه او
ډاکټر عبدالله ،د افغانســتان
د بهرنیو چارو وزارت پخوانې
وزیر».

د « بیژن کور» (House of
 )Bijanد نــړۍ ډیره ګرانه هټۍ
ده چــې د امریکا د الس انجلس
په بورلی هتلر ســیمه کې شتون
لــری او د هغې خاوند یو په خټه
د هټي په څنډ کی بیژن پاکزاد خپل انځورنه د
ایرانــی امریکایــي ډیزاینونکــي خپلو همیشنی پیردونکو سره په ننداره کې ایښودي
دي«(.د اطالعات روز» ورځپاني :څخه انځور)
بیژن پاکزاد دی .دغه سړی چی
«ستر سړی د هغه د اغوستلو شو جامو له مخی کولي شو چې وپیژنو»
په لید لوري سره یی د سړو جامي په ځانګړي توګه دریشي ډیزاین کولې،
پــه  ۱۳۹۰کال کې مړ شــو .آزاد اندي ایرانیــان د بیژن څخه د پانګوالۍ
د کرغیړنــې څیري په ډول یادونه کوي .هغه او د هغې د ســوداګرۍ پر
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مخ وړونکو تل کوښــښ کړی دی چې ورزشــي او سینمایي ستور لپاره
د ډیزاینولــو ترڅنګ ،د نړۍ اورپکو سیاســتمدارنو جنایاتونه په څو زره
ډالری دریشــیانو باندي وپوښي .دغه هټۍ د ټولو پرمخ پرانیستي نه ده
او باید له مخکې د لیدو وخت واخلي او هغوي چې هټی ته راتللي نشي،
بیژن به د هغوي خواته ته او د یو پیریدونکی لپاره جوړ شوي ډیزاین به
هیڅکلــه د دوهم ځل لپاره بل پیریدونکې په واک کی نه ورکول کیده.
د بیژن په وینا ،د ډیزاین شویو دریشیانو بیه  ۲۵زره ډالرو ته او نکتایي
 ۱۲۰۰ډالرو ته رســیږي و ادعا کوي چې زموږ همیشــني پیرودونکې د
هغي د هټي څخه لیدنه کوی او هرځل په منځۍ توګه تر  ۵۰۰زره ډالرو
پیریدنه کوي.
په داســي هیواد کی چې میندي د خپلو نورو ماشــومانو ژوندي پاتي
کیدلــو لپــاره ،دي تــه اړ
کیــږي چــې د خپــل زړه
ټوټــې وپلوري ،ګــورو چې
د کــرزی ورور او فهیــم د
«کابل بانک» څخه په غال
شــوي پیســو باندي د دبی
پــه خرما ټاپوګانــو کی ماڼۍ
اخلي چې د هري ماڼۍ بیه
د  ۱.۵څخــه تر  ۱۰میلیونه
ډالــرو پوري رســیږي؛ او د
زورواکو لسګونه نورې ښکار
او پټــي شــتمنې .عبداللــه
عبدالله د ولس د وینو په بیه څو زره ډالري جامې
چې هــر څومره هڅه وکړي اغونديد ارګ په پاڼه کې فیسبوک« ،د  ۹۰سلنه چارواکو
د شتمنیو ثبت» د «اصالحاتو» او د فساد پر وړاندی
چــې خپــل ظاهر پــه خپلو
مبارزې په توګه برجسته کړی .لومړی خو عبدالله په
مفتو دریشــیانو باندي پټ درواغو سره خپله ټوله شتمني ۱۶۰۰۰۰ډالرو په ارزښت
ښودلي ده ،دویم او تر هر څه څخه اړینه یواځې د
کړی خو بیا هم په حقیقت
شتمنیو ثبت چې د لوټ له الري څخه الس ته راغلي
کــې بربنــډ پاتي کیــږي او دي کوم درد نه دوا کوي ،د ولس اصلي غوښته دغه ده
لویدیځې رسنۍ ورته لقب  .چې عبدالله او هم اندي یي دغي سوال ته ځواب ورکړي
چې د «جهاد» په وخت کې یي د خوړلو د پاره ډوډۍ او
«مــرګ راوړونکي» ور ډالۍ یو ګوډ خر هم نه درلوده ،خو په يو ځل یی څرنګه دغه
قاروني پانګې ترالسه کړې.
کړی دی

د عبدالله تورنولو ته اړینه نه ده بي شمیره جنایتونو او کرغیړنتوبونو
بیلګي یي وشــمارو ،یوازي د هغه نوم د نړۍ په خورا ګرانو هټیګانو کې
د لویو شتمنانو په لیکه کې راتتل بسنه کوی چې هغه د ملي ضد عنصر
پــه ډول لــري او محاکمــه کــړو .او که چير یی لږ څه هــم ملي حس په
درلودلي ،شــرم او حیا به یي مخکي کړی وي چې د نړۍ په ډیر غریب
او بیوزله هیواد کې د«رئیس اجراییه» په ځاي کې ،لســګونه زره سیلي
راوړي او لوټ شوي ډالر په دغه ډول حیف او میل کوي.

د اچین په ولسوالې کې د امریکا جنګی جنایات
د  ۱۳۹۵کال د تلــې پــه  ۷نیټــه ( ۲۰۱۶د ســپتامبر په  )۲۸د ننګرهــار والیت اچین
ولســوالې د شــدل کلی خلک د حاجی احمد شــاه څخه چې د حج له مراســمو څخه
راســتنیدو د هرکلــی لپاره راټول شــوی وو .خلــک د دیګ په پخولــو او او میلمنو ته
د ډوډۍ پــه چمتــو کولــو بوخت وو چې دوه جیټ اولوتکې او یــو امریکایی بي پیلوټه
الوتکــې پــه بمبــار باندی پیل کوی چې په پایله کې یی  ۱۴تنــه وژل کیږی او  ۱۶نور
ټپیــان کیږی .د افغانســتان ډیری رســانی پــه معمول ډول د امریــکا دغه جنایت په
وړاندی سترګې پټوی او ډیر لږ رسنۍ هغه خپروی.
«د افغانســتان همبســتګې ګوند» استازی د ټپانو پوښتي لپاره د ننګرهار صحت
عامی روغتون ته تللی وو .په دغه لیدنه کې د کلی مشــرانو حاجی احمدشــاه او ملک
عبدالحکیم د دغی پیښی په اړه داسی وویل:
«قیامت وو .داسی می احساس کاوه چي قیامت پیل شوی ،هری خواته مړی او
ټپيان پراته وو | ....پاتی برخه ۳۳ :مخ
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لیکونکی :توفان

د امریکا د بي پیلوټه الوتکو پخوانیو
کارکونکو بربنډونه او بخښنه غوښتل
د بــي پیلوټــه اولوتکــو
بریدونــه په افغانســتان
کــې د امریــکا د تــورو
کړنالرو څخــه دي چی
د  ۲۰۰۱کال څخــه تــر
اوسه پوری ادامه لری او
د «ترهګــرۍ پر وړاندی
مبارزی» د نوم الندي ،د زرګونو ټنو ویرونکو او وژونکو توکو درلودونکې
بمونو په اچولو ،په ځانګړي توګه د افغانستان کلي يي د ویجاړي په لور
راښــکلي دي .د «څیړنیــزئ لیکوالــۍ ادارې» د موندل شــویو له نظره
 ۲۰۰۸څخه تر ۲۰۱۲کلونو په منځ کې ،زموږ هیواد د  ۱۰۰۰ځلي څخه
ډیــر د دغــه ډول بریدونو الندي نیول شــوي دي .یوازي په  ۲۰۱۵کال
کې ۴۱۱ ،په شاوخوا کې بریدونه ترسره شوي چې دهغي له امله ۱۴۴۱
تنه چې په هغي کې ماشــومان هم ګډون لری ،وژل شــوي دي .د دغي
ادارې وروســتي څیړني  ۲۰۱۶کال څخه هم ښــکاره کوي چې تر اوسه
پوری  ۱۷۸بریدونه ترســره شــوي چې دهغي په پایلــه کې د  ۶۰۰څخه
پورته وژل شوي دي.
بــي پیلوټــه الوتکې له ډیر لــری واټن څخه د کریــچ هوایي ځواکونو
هډي څخه چې د امریکا په نیوادا ایالت کې ده الرښونه اخلي .امریکا په

درغلي او غولولو ددغو بریدونو موخه «د ترهګرۍ د هډو له منځه وړل»
بولــي ،خو د عام وګړو مرګ ژوبله او د الوتکو پخوانیو پیلوټانو بربنډونې
دا جوتوي چی د قربانیانو  ۹۰سلنه په شاوخوا کې ،عام او بیګناه وګړي
وه .دغو بریدونو نه یوازي د ترهګرۍ مخه نه ده ډبه کړي بلکه چي ورځ
تر بلي د امریکا جوړ شوي تروریستي بانډونو ډیریدلو شاهدان یو.

بي پیلوټه الوتکې د ډیري لری واټن څخه د کریچ هوایي ځواکونو هډي څخه
چې د امریکا په نیوادای ایالت کې ده الرښونه اخلي.

څــه مــوده وړاندي د امریکا د بي پیلوټه الوتکــو د کړنالري څلورتنو
کارکونکو چي د غیر نظامیانو وژل ورته ضمیر نارامه کړی وه ،د رسنیو
لــه الری د هغــو جنایتونو په برینډولو الس پوری کړ چی د خپلی دندي
پــه لــړه کــې د هغي ګواهــان وو .الندي پــه لنډ ډول دهغــوي په اړوند
معلومات وړاندي کوم:
براندون بریانت ۲۰۰۶ ،کال څخه تر
 ۲۰۱۱کاله پوری د پنتاګون د بي پیلوټه
الوتکــو کنټرولر پــه ټوګه دنده کړی او په
افغانســتان ،پاکستان ،ســومالیا او یمن
کــې د یو شــمیر بریدونو مشــري یی په
غــاړه لرله چې وروســته يي خپلي دندي
څخه ګوښه شو او د بی ګناه خلکو وژلو
څخــه پښــیماني څرګنده او بخښــنه یی
براندون بریانت ()Brandon Bryant
وغوښــتله .هغه وایې چــې د دغه الوتکو
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کنټرولونکو د هغوي د موخو په اړوند پوره لید نه درلود او ډاډمن نه وه
چې کوم کسان د برید الندي نیسي:
«موږ یوازي د انســانانو ســیوريي لیدل او هغه سیوریي مو په
نښــه کــول .د امریکا د فــوځ د بمبارونو ټولی کړنــاري ناروغه او
شــلې شــوټې وي او خلک باید د دغه څیزونو او بالګانو څخه چې
د قربانیانو په سر باندي راغلي دي ،خبر شي .زه ډیر خواشیني یم
چې دغه تیروتنه ترسره شوی او هر کار چې وکولي يي شم کوم يي
تر څو د راتلونکو تیروتنو مخه ونیسم».

براندون په یوی مرکه کې د بی پیلوټه الوتکې د توغندیو په وسیله د
یو ماشوم د نښه کیدلو څخه شاهدي ورکوی .هغه وايي ،د دندي په لړ
کې چې مې څه وخت دغه موضوع د عملیاتو څارونکي ســره شــریکوله،
ځواب می تر الســه کاوه چې «د څیړنو پر بنســټ ،هغه یو ســپي وء»،
براندون هغه انځور بیا بیاځلې ګوري او وايي چې ډاډمن دي چې سپي
نه بلکه یو ماشوم وه«( .دیلی تلگراف» ۲۴ ،اکتبر )۲۰۱۳
سـ�یان وسـ�تمورلدند (�Cian Westmo
 )relandپــه ۱۸کلنې کې د امریکا هوایی
ځواکونــو پــه چوپــړ کــې وګومارل شــو.
هغه د تخنیکر پــه توګه ،هغه بی پیلوټه
الوتکود اړیکو د کړنالرو جوړولو مسئول
وء ،خو په  ۲۰۱۰کال کې یي خپله دنده
پریښــوده او په نظامي برخو کې د امریکا
سیاســت پــه بربنډولو الس پــوری کړ.
سیان وستمورلند
ســیان د خپلې دندي پــه لړ خپله تجربه
()Cian Westmoreland
داسی څرګندوی:
«پــه قندهــار کې د دندي لومړي ورځ مــي حیرانونکې وه .زه د
خپلــې کیږګدي څخــه وړی کوټې په لور چې هلته مي دفتر و تللم
چــې رئیــس مې په هغه ځاي کــې وه او خندل یــی .هغه مخ موږ
تــه کــړ او ویویــل" :اوس موږ بد ســړي وژنو ،هلکانو!"» (شــبکه
«الجزیره» ۱۳ ،اپریل )۲۰۱۶

ســیان د دندي څخه د راګرځید وروسته ،په رواني ستونزو اخته شو
او خپسه ویني:

«خپســې هر هغــه څیزونه لرل چــي ما نشــو درک کولي .ما د
کلیــو د بمبارولو په چارو کې خپســه لیدلــه ،د بمبار کولو په چارو
کې ،د ماشــومانو وژل او د هغوي د ژغورلو لپاره هڅه( ».شــبکه
«الجزیره» ۱۳ ،اپریل )۲۰۱۶

اســتیفن لوئیس ( )Stephen Lewisد
 ۲۰۰۵کال څخــه تــر  ۲۰۱۰کال پوری،
د امریــکا د هوایي ځواکونــو د ځانګړي
بریدونــو د دریمــي څانګــي ســره دنــده
ترسره کوله .هغه د دي په اړوند چې څه
ډول يــي خپله دنده پریښــودله د «نوي
ډموکراسۍ» سره په مرکه کې وویل:

«د  ۲۰۰۹کال په ورستیو کې موږ
ته وویل شــو چې دغه ځانګړي شوي
ځاي ته والړ شــو .څلور تنه په غره کی د ګام اخیســتلو په حال کې
وه .او ما هیڅ وسله نه لیدله .ما هیڅ شي نه لیدله .د  ۵دقیقو په
تیریــدو ،دوه هلفایر (د توغندیو یو ډول) ولګیدل او دری کســان
یــي ووژل .یــو کس ټپي پاتــي وه .موږ ته اجازه راکړی شــوه چې
توغندي وتوغو .او هغه سړی ...هغه نور هلته نه وه.
...له دې څخه لږ وروســته ،مي خپل مشــرتابه ته قانع کونکي
لیــک ولیکــه او هغه تــه مي وویل چــې زه په دي ځــاي پوری اړه
نلرم ،زه نور نه غواړم چې دغه کار ترسره کړم .او زه د ګوښه کیدو
غوښتونکي یم«( ».دموکراسی نو» ۲۰ ،نوامبر )۲۰۱۵

استیفن لوئیس ()Stephen Lewis

مایــکل هــاس ( )Michael Haasد  ۲۰۰۵کال څخــه تــر  ۲۰۱۱کاله
پوری ،بی پیلوټــه الوتکو د مهالڅار په
توګه دنده ترســره کوله .هغه همدارنکه
د هلفایــر توغندیــو د نښــې ویشــتلو
الرښــونکي مســئول وه .هــاس وايي په
بریدونــو کــې د ماشــومانو او نــورو غیر
نظامیانــو مــرګ ژوبلــي ،د بــی پیلوټــه
الوتکــو د ډیــرو مهالڅــارو په واســطه
پوښــل کیږی .هغه همدارنګه وایي چې
مایکل هاس ()Michael Haas

پښتو ۷مه ګڼه ،چنګاښ  - ۱۳۹۵جوالی ۲۰۱۶

31

پښتو ۷مه ګڼه ،چنګاښ  - ۱۳۹۵جوالی ۲۰۱۶

32

د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په لړ کې په پراخه کچه له الکول او مخدره
توکو څخه ګټه اخیســتل کیدله او دغــه د دندي د ګډوډی المل کیده.
(«دی انترسپت» ۲۰ ،نوامبر )۲۰۱۵
د بــی پیلوتــه الوتکو څلــور تنه مهالڅاري چې پورتــه په لنډ ډول در
وپیژندل شو ،همدارنګه
بارک اوباما ته د لیک په
لیږدولو ســره ،د امریکا
ولسمشر ته ګواښ ګړی
چــې «پــه نښــه شــوي
وژنــو کړنــاره» په ټوله
نړۍ کــی د ترهګرۍ او
نــه ټیــکاو اصلــی المل
دي .ددی ترڅنــګ د  ۲۰۱۶په اپریل کې ۱۷ :تنه افغان ګډوال چی د امریکا د بی
پیلوټه الوتکو په بمبار کې د پاکستان په پوله کې ووژل شول.
امریکایــی چارواکــو له
خوا د دغه بریدونو ویجاړونکو نښانو پټو ساتلو په اړه ګواښ ورګړی:
«موږ د هوایی ځواکونو د خدماتو پخوانی غړي یو .موږ هوایی
ځواکونو ســره یوځاي شــو تر څــو د امریکایانو د ځانو او اساســی
قانون څخه ســاتنه وکړو .مــوږ دي پوهاوي ته ورســیدلو چې بی
ګناه غیرنظامیان مو چې وژلي دي ،یوازي د کرکجنو احساســاتو د
راپاریدلو المل شوي چي د داعش په څیر ترهګرې ډلي ځواکمنې
ساتي...
کله چې زموږ ګناه د پردیو ژوند په سیستماتیک ډول د لمنځه
وړلو په اسانولو کي د حد څخه زیاته شو ،موږ ټول له پیښي وروسته
په عصبی فشار باندی اخته شو...
موږ د ډیرو بیځایه لګښــت ،ناســم مدیریــت ،د واکمني څخه
نــاوړه ګټــه او عوامو ته د بی پیلوټه الوتکو د کړنالري د اغیزونو په
اړوند زموږ د هیواد د مشــرانو دروهغ ویلو شاهدان وه .مونږ نشو
کوالی چی ٌچپتیا غوره کړو او د پاریس بریدونو په څیر د ناروینونو
نندارچیان اوسو .سره له دی چې د بی پیلوټه الوتکو د ویجاړونکو
کړنالرو اغیزو د خپلي خاوري په دننه او بهر کې پوهیږو ،دغه ډول
غلــي پاتي کیدل د خپل هوډ د ماتولو المل کیږی چی د اساســی

قانون د دفاع لپاره مو خوړلي دي.
لــه تاســو څخه غوښــتنه کوم چې زمــوږ لیدلوري پــه نظر کې
ونیســي ،که څه هم چی زموږ غوښتني د چلسی منینگ ،جولیان
آسانژ و ادوارد اسنودن په سترو بربنډونکو د بیساری څارني ته په
کتلو چې مخکې له موږ
څخه وه بیځایه وي .د
دغه هیــواد لپاره ،دغه
ډول هیلــه مند یو چی
داسی نه اوسی».

د «بی پیلوټه :دامریکا
بی پیلوټه جنګي الوتکې»
(Unmanned: America's

د یمن په دیوالونو باندي شعارونه:
ولي مو زما کورنۍ ووژله؟!

 )Drone Warsمســتند پــه
نوم چې په ورستیو کې جوړشوي دي هم د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو د
اغیزونو په ملکی خلکو باندي څیړي .دغه مستند کولی شي چې الندي
وګورئyoutube.com/watch?v=mpzk7OdbjBw :
د اچین په ولسوالې کې د امریکا جنګی جنایات | دوام...

...لــه یــوې کورنۍ څخه ۵تنه د کورنــۍ د پالر په ګډون ،دو ځامــن او او دو وریرونه
ووژل شــول .تر اوســه مونږ ته د وژل شــوو کره شــمیر معلوم ندی چی  ۱۴تنه وژل
شوی او یا ډیر ځکه مړی نه معلومیدل .مونږ غوښی په څادرونو کې راغونډی کړی».
ملک عبدالحکیم ادامه ورکړه:
«دوی پــر مونږ تور لګوی چې مونــږ داعش یو .مونږ خپله د داعش قربانیان یو.
ژوند پر مونږ حرام شــوی دی .خپلو ځمکو ته نشــو تللی ،خپل حاصالت راټولولی نه
شــو او دخپل کلې څخه ښــار ته تللی نه شو ځکه چې پولیس او اردو مونږ په الره کې
زوروی .مونــږ لــه داعش څخه کرکه لرو .خپله دولت لــه داعش څخه مالتړ کوی .په
خوګیاڼــو کې د شــپي له خوا دولتی چورلکی داعش ځاي پــه ځای کوی او هغوی ته
خواړه او وسله ورکوی خو په وړاندی یی مونږ وژل کیږو».
د دغې پیښــی ټپيانو او د کورنې غړیو وویل داځلی هغوي آرامه نه کښــینی ځکه
دا څوم ځل دی چې امریکا مونږ د مخالفینو په نوم وژنې او وروسته په یوې بخښني
غوښتی سره ټول شیان حل شوی فکر کوی.
د ټپیانو په منځ کی یو تن زاهدالله وو چی د تالشی په څلور الره کې یې د موبایل
کارتونــه خرڅــول .هغه وایي« :په ورځ کی د  ۱۰۰افغانیو څخه تر  ۱۵۰افغانیو پوری
پیدا کوم .په دغه ورځ کې د کلې ټول خلک راټول شوی وو ځکه چې حاجی راغلی وو
او ډوډۍ یی ورکوله زه هم الړم | ....پاتی برخه ۵۵ :مخ
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لیکونکی :مریم مروه

«د گلبدین توغندویو
زما دري ورونه شهیدان کړل»
د کابل په شپږ میلیوني
ښــار کې داســی زرګونه
کورنــې شــته چــې د
غریبۍ او بــی روزګارۍ
او د امنیت نه شتون له
امله ،د بیوزلۍ او ربړونې
ډک ژونــد پر مخ بیایی.
د کابل د کارته نو په ســیمه کې لســګونه کورنې په تورو ورځو او مطلقي
بیوزلي او د مات شــوي او خویدلی چتونو الندي شــپې او ورځې تیروي
چې د هغو له یو شمیر سره می لیدنه درلوده.
 ۳۸کلنه شــکیال د اووه ماشــومانو مور (لیمــه  ۲۰کلنه ،مژګان ۱۸
کلنــه ،زهره  ۱۶کلنه ،خدیجه  ۱۵کلنه ،شــکیب  ۱۲کلن ،شــعیب ۱۰
کلن ،او عبدلله  ۱نیم کلن) دی چې هیڅ یو یي ښونځې ته نه ځي .هغه
د لس ګونو نورو کورنیو په څیر په ویجاړ شــویو کورونو چې خپل یي نه
دي د بی وسۍ ژوند لری.
شــکیال د کور يواځینئ هیله او ډوډۍ راوړونکې ده .هغه له سهار نه
تر ماښام پوري کوښښ کوی تر څو د هغه تنور له الری چې په کور کې
یي جوړ کړی دی پیســې وګټي او خپل ماشــومان له لوږې وژغوري .د
هغې لپاره ډیره ګرانه ده چې په دغه لږ عاید باندي خپلو ماشــومانو ته
مناسب خواړه ،کالی او نورې لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي او اړه ده چې د
نورو زړو جامو او بوټانو څخه ګټه واخلي.

شکیال د خپل  ۸۵کلن خاوند شکور لپاره چې ناروغه او ډیر کمزوري
دي د درملنې پيسی نلري.
شــکیال د افغانستان فاسد دولت څخه شکایت لری او په داسی حال
کی چه د خپلو الســونو تڼاکي یی راوښــودلې او په آه او خواشــیني سره
یی وویل:
«خاوند مي په شــهرک طالیی کی دنده درلوده په میاشــت کې
بــه یــي  ۹۰۰۰زره افغانی تنخــوا ورکوله ،زما لپاره بــس و .همدا
پاچاهان چې مشــران شول هغه یي ګوښــه کړ ،اشرف غنی چه پر
تخت باندي کیناســت .لــه هغه ورځې چې دوي پــه څوکۍ باندي
کیناستل –کاشکی خدای دوی نه وای کینولی -کار او روزګار ورک
شو ،تر دي چې زما تنور ته یي هم زیان ورساو ،پیړۍ ورکې شوې
نور شیان خو ال په خپل ځاي پریږده .باور وکړی چې خپل ماشوم
ته می شیدی هم نشم اخیستلي ،ځوي می ډیر کمزوری شوه».

د دغي دردیدلي مور بدمرغۍ ،چې
خپلــه ټوله ځواني یي ســوځیدونکي
تنور تر شــاه تیره کــړي ده ،د کابل
د کرغیړنو تنظیمی جګړو څخه پیل
شــوي ده .هغه د هغو ناورین څخه
ډکــو ورځــو چــی خپــل درې تنکي
ورونــه (شــریف  ۱۵کلــن ،کبیر ۱۲
کلــن او روف  ۱۰کلن) یــی پکی له
السه ورکړل ترخه یادونه لري:

«دغو مجاهدینو چې توغندی
توغول ،دغو ګلبدینیانو ،توغندی
راغی او په بــام ولګید .د ترور لور
د واده په شپه کی مي دري وروڼه یوځای شهیدان شول .پالرمی،
کاکامی ،او د ترور انګور می د دوي د السه ټپیان شول».

شــکیال وایي د کومې ورځې نه چی یــی اوریدلي ګلبدین بیا کابل ته
راځــې وینــه یی په خوټیدو راغلي او فکر کوي چې ورونه یی د دویم ځل
لپاره شــهیدان کیږی .هغه وایی هیڅکله د خپل ورونو وینه ګلبدین او
ګوند ته یی نه بخښي.
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انځورونه

د کابل په واټونو کی
د شورای نظار د ځناورتوب انځورونه
 ۱۳۹۵کال د وږی
۱۸مــه :د احمدشــاه
مســعود د وژلو تلین په
ورځ ،د کابل ښــار د هر
کال پــه څیــر د هغــه د
پلویانــو او وســلوالو چی
لــه پنجشــیر او د کابل
له شــمال څخه راغلــی وو له ملنډو ډکې ننــدارې صحنه وه چی هغوی
پــه کــی زور ښــودنه وکړه ،او پــه تور – ســپین – زرغون رنــګ بیرغونو
سینګار موټرونو کی د ښار په واټونو کی تګ راتګ کاوه .د هغوی ډیرۍ
خلک له ډارونکو څیرو ســره چی د کابل اویایمې لسیزې تنظیمی جګړو
خپسه یی را ژوندی کوله ،له ځانه سره کالشنکوف او تمانچې او برچې
درلودې او هوایی ډزې یی کولی چی د کابل ښاریانو د ډار او ویری المل
شــو .ډیرۍ خلک او په ځانګړی توګه ښــځې له کورونو څخه را ونه وتلی
او ښار له خلکو تش وو.
د کابل پولیس ،ددغو ځناورو ټوپکلرونکو پر وړاندی نندارچیان ول
او آن تردی چی په واټونو کی لیدل کیدل چی دغو لنډغرو د پولیســو او
ملی اردو له ګاډو څخه ګټه پورته کوله.
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لیکونکی :توفان

کیږدۍ ناستي فرشته،
د خپلو خیالونو کور انځوروي
د  ۱۳۹۵کال د غویــی
په  ۲۹نیټه د کابل ښــار
د حاجی نبی ښــارګوټي
ته نږدي دیوې کیږدۍ
ناســتی کورنۍ لیدلو ته
الړو ،دغــه کورنــۍ چې
زموږ د زرګونو بی کورو،
بی برخو او بیوزلو هیوادوالو بیلگه ده ،خبری مو له جانآغا ،د کورنۍ
له پالره سره پیل کړې .هغه په لومړیو کې چمتو نه وه چی مرکه وکړي:
«ســتړی شــوم،ډیــر ســتړی شــوم ...د جګــړو پــه وخت کې
پاکســتان ته کډوال شــولو کله چې کرزی راغی بیرته راستانه شو.
اوس زمونږ ژوند داســی دي .هیڅ څوک زموږ مرســتې ته رانغلل.
څو ځلې موسیسو او دولت ژمني وکړي خو هیڅ کار نه دی شوی.
اوس هم دغه کارونه گټه نه لري».

ویــر ،خپگان او ناهیليتوب د جانآغا په ســترگو کي په ښــکاره ډول
ښــکاریده .له هغه څخه مو وغوښــتل چې د ســتونزو په وړاندي تسلیم
نشــي او خپل غږ پورته کړی .هغه له واکمنانو ډیره کرکه لري او د حل
الره یــي د بــی کورو او غریبانــو په یوځاي کیدو کې وینــی او نه له دی
فاسد او تپل شوي حکومت څخه.

د جانآغــا ســره د خبــرو
پر مهــال ،ســترگی مــي په یو
ماشومې ولگیدې چې کيږدۍ
په څنګ کــی والړه وه په ځير
ځیــر او پــه موســکا ســره یي
زمــوږ لور ته کتــل .خواته یي
والړم او د نــوم پوښــتنه مــی
تری وکړه ،دومــره ورو غږیده
چې یوازي د شونډو خوځیدل
جانآغا او لورگانې یي د کېږدۍ ترڅنګ
یــی مالومیــدل .دوهــم ځــل
لپاره مي تری د نوم پوښــتنه وکړه ،وویل فرشــته یم وروسته یي ځان د
خپلې خور تر شــا پټ کړ او دواړه ســره خندیدلي .د هغوي په څیره کي
د خوښیو لیدل زړه راښونکی وه ،خو ددغه معصوم ماشومانو د ژوندانه
حالت او دا چې غریبي او بدمرغي دوي بربادوي ،د انســان روح ته اور
لګوي.
دري کلنه فرشته او  ۹کلنه نرگس د جانآغا لورگانې دي .دغه دواړه
د نــورو زرگونو کیږدۍ ناســتو ماشــومانو په څیر ښــوونځي تــه نه ځي.
جانآغا د هغوي ښوونځي ته د نه تلو المل داسی تشریح کړ:
«اوالدونه می ښوونځي
ته نه ځي ،زما له وسه څخه
نه ده پوره .مونږ مخکی له
دی څخه بل ځــای کي وء
دلته راغلو .زمونږ ډیر عمر
پــه کــده کولو کــی تیریږي
او یــو ځــای نــه لــرو ترڅو
لورگانــي مي وکوالي شــي
چې یو ښــوونځي ته والړې
شي».

فرشته او مور یي

دننــه کيــږدۍ ته الړو ترڅو د فرشــتې او نرگس له مور ســره خبري
وکړو .هغه زمونږ په ليدو ډیر خوښــه شوه ځکه کلونه کیږي چې د هغو
لیدو ته څوک نه دي راغلي او په کیږدۍ کی ژوند ورته لکه په بندخونه
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د کیږدۍ دننه ،هغه ځاي چې فرشته او کورنۍ یی ژوند کوي.

لــه هغې ســره په خبــرو بوخــت وو چی فرشــتې په بیړه ســره خپل
انځورونــو کتابچه راوړه او موږ ته یي وښــوده .هغــې خپله پاڼۍ اړولي،
او خپــل انځورونو ته یی کتل
او وروســته یــی زمــوږ مخ ته
پــه دوامــداره توګــه کتل چی
وگوري کارونه یی زموږ خوښ
شوي او که نه .د فرشتې ژوند
په رســامیو کې ازانګه موندلی.
د کتابچــې په ډیرو پاڼو کې یي
کیــږدۍ انځوره کــړي وه ،او
هغې د خپل ماشومتوب ژوند
او خیالونــو په هغيــې کې بڼه
موندلي وه.
فرشتې هیڅکله په کور کې
د اوســیدو تجربه نه درلودله.
لــه کومــې ورځــی چــي نــړۍ
تــه راغلــی ،خپل ژونــد یې په
بیساری ساړو او ګرمۍ کې په
فرشته

کيــږدۍ کی تیر کړي ښــایی همدا ترخه تجربه د دي المل شــوي چی
ډیــر ځلی یي کيــږدۍ انځور کړی او د کور او پټنځــای په فکر کې وي.
مشــرې خور یی نرگس هم کتابچه درلودله او رسامي یی کوله .فرشتې
او نرگس خپل ټول انځورونه په قلم او پنسل انځور کړي وه .هغو ته مو
ژمنه ورکړه چی رنگی او د رسامۍ کتابچې به راوړو ،دواړه ډیرې خوښی
شولی.

فرشتې د کتابچې په ډیرو پاڼو کی کېږدۍ انځور کړي وې

د فرشتی ژوند په رسامیو کې ازانګه موندلی

فرشــته او نرگس د هغو میلیونونو بااستعداده ماشومانو له ډلي څخه
دي چــی بیعدالتــۍ او ناتارۍ له هر څه بی برخــی او خپلو خوږو هیلو
څخــه لری ســاتلي .باید مبارزه کولو ته باورمند شــو او دی پوهاوی ته
ورســیږو چی الســپوڅي او د خلکو ضد دولتونه د یو هیواد د اقتصاد د
پرمختــګ لــوی خنــډ او د خلکو د بدی ورځي المــل دي تر هغه وخته
چی ولسواکه دولت منځ ته را نشــي او هیواد د پرديو په الس کی وی،
طبقاتی درزونه به نور هم پراخه شي.
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لیکونکی :احمر					

داماني دورې دپرمختګونو په اړه
دیوې لویدیځې ورځپاڼې شننه
په داســې حــال کې چې
په کراتو ویل کیږي،چې
افغانســتان یــوازې او
یــوازې دنړیوالــې ټولنې
پــه مرســته او دامریــکا
دشــتون په صــورت کې
ممکن پرمختګ او ترقي
وکړي خوبرعکس دتیرو ســلو کلونو واقعیتونــه داخبره تایدوي چې کله
زمــوږ هیواد په خپلواکه توګه دپرمختګ الر خپله کړې،ډیر پرمختګونه
یــې ترالســه کړي دي خو بهرنیو الســوهنو بیا هیــواد دویجاړۍ لور ته
رهبري کړی دی.
دافغانســتان خلــک تر څو پورې،چې دیوملــي اوډیموکراتیک ځواک
تررهبرۍ الندې دبهرنیو نیواکګرو او کورنیو خاینانو څخه ځانونه خالص
نه کړي ،داوســني فاســد او پردیپال تپل شــوی نظام پــه چوکاټ کې
اقتصادي خودکفايي،ټولنیزې ودې،تمدن او عدالت ته رسیدل ناشونی
دي.کابو نهه لســیزې وړاندې داماني دورې اصالحات لویدیځو رســنیو
په آسیا کې دبې مثاله بدلونونو په توګه یادکړل،چې هغه مهال حتی هند
او چیــن له دې کاروان او بهیر څخه ډیر وروســته پاتې وو.الندې ددې
ډول لیکونه څخه یوه یې وړاندې کیږي.

افغان واکمن نوی تمدن خوښوي

امیر دپيژندګلوۍ ترالسه کولو په موخه اروپا ته په سفر بوخت دی
لیکوال:جی.دبلیو.تی.میسن

سرچینه :ستاره صبحګاهي ورځپاڼه ()The Sunday Morning Star
له یونایټیدپرس څخه اخیستنه ۱۹۲۸ ،زکال دجنوري  ۲۹مه

۱۹۲۸زکال د جنــوري ۲۸مــه ،نیویارک :اروپا ته دافغانســتان دامیر
ســفر ،چې په کې امیر غواړي دلویدیځ تمدن له نویو نظریاتو ســره ځان
اشــنا کړي منځني ختیځ ته یو ډیر مهمه پيښــه ده .لــه جاپان پرته بل
هیڅ یو شــرقي هیــواد د خپل هیواد په نوي کیدو کې بریالی شــوی نه
دی .سیام (ننی تایلینډ) په دې اړه هڅې کوي .خو چین تر اوسه پورې
پــه دې برخــه کــې ګام نه دی پورته کــړی او هند ګیر پاتې شــوی دی.
شرقي هیوادونه د پرمختګ په اړه ډیرې خبرې کوي خو د هغې د عملي
کولو وړتیا نه لري.
خــو پــه افغانســتان
کــې دنړیوالــې جګــړې
لــه پــای تــه رســیدو
وروســته دپرمختــګ
لپــاره یوه پیــاوړې اراده
لیــدل کیــږي او امیــر
هم لــه ځان نــه زړورتیا
ښودلې،څو د یو روښانه
واکمن په توګه وپیژندل
شي .نوموړي په  ۱۹۱۹زکال کې واک ترالسه کړ او اوس  ۳۵کلن دی.
واک ته تر رســیدو دوه کلونه وروســته یې له لویې برتانیې ســره هوکړه
الســلیک کړه چې له مخې یې دافغانســتان بشپړه خپلواکي په رسمیت
وپيژندل شوه .له دې ډول پیل سره د ټولو پام افغانانو ته ،چې وکوالی
یې شــول خپل هیواد له شــرقي نابرابرۍ څخه بهر کړي او له لویدیځو
فعالو ولسونو سره ځان مساوي کړي اوښتی دی.
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دیني باورونو ته په درناوي ټینګار کول
امیــر امــان اللــه (مســلمان) دی خو د خپل مســافرت پــه پیل کې
دخپلــې وینا پرمهال یې دیني باورونو ته پــه درناوي ټینګار وکړ .چې د
مسلمانو هندي وروڼو په
منځ کې یې د شور سبب
ورګرځیده .نوموړی اروپا
ته دسفر پرمهال په بمبۍ
ښــار کې دصدر په نوم یو
جومات تــه د وعظ کولو
په موخه دعوت شوی و.
نوموړي په خپلې وینا کې
دپیغمبــر له پیروانو څخه
نورو ادیانو تــه د درناوي
غوښــتنه وکــړه نــورو
مســلمانانو ته په وینا کې
نوموړي د بیالبیلو ادیانو
ترمنځ په همکارۍ ټینګار
وکــړ او زیاته یې کړه ،چې دده په افغانســتان کې دمســلمانو افغانانو او
هنــدو افغانانــو ترمنځ هیــڅ ډول توپير شــتون نه لري .پــه هند کې په
تکراري توګه دا ډول یو نصیحت ارزښتناکه دی .ځکه چې د هندوانو او
مسلمانانو ترمنځ دښمني د هند د خپلواکۍ مخه نیولې وه.
افغانســتان له نړیوالې جګړې وروســته په رامنځ ته شــویو ناڅرګنده
حاالتو کې هیر شــوی دی .ډیری هغه کســان چې د افغانستان په اړه په
څه پوهیږي دکپلینګ او نورو لیکواالنو له لیکنو څخه ،چې افغانســتان
د روســي او هند ترمنځ دیو حایل هیواد په توګه معرفي کوي اســتفاده
کــړې .هغه ځای چې سیاســي توطیې په کې تــل دوام لري خو افغانان
پــه حقیقت کې لــه دې ډول یو فکر او لیدلوري څخه کرکه لري .هغوی
دروسي بلشویکو د مبلغینو مخه نیولې او په مساوي توګه یې د مسلمانو
هندي توطیه ګرانو له مالتړ څخه سرغړونه کړي.
اوس افغانان داسې حقیقت څرګندوي ،چې لومړنی سواد او زده کړه
یــې په هیواد کې وړیــا او حتمي ده او هغوی چې غواړي زدهکړې وکړي

نــو زدهکــړې ورته وړیا دي .د زدهکړې په ډول کې نوې تجربې ترســره
کیږي .یو ښــونځۍ د المان او بل د فرانســې له لوري پرانیســتل شوی
دی .څو ولیدل شي چې کوم نظام غوره دی .وړیا قضایي نظام هم جوړ
شوی چې په وسیله یې د دعوې لوري کوالی شي د خپلې خوښې سره
ســم خپلې شــخړې له منصفه هیئت سره پرته له دې چې د محکمې له
رسمي پروسې څخه ووځي درج کړي.
دپرمختګ له رامنځ ته
شویو اساسي اصولو څخه
یو یې هم د دولتي فابریکو
او کارخانــو جــوړول دي،
څــو عــام وګــړي دصنعت
د عملــي طریقــو پــه اړه
زدهکړه ترالسه کړي .امیر
په پام کې لــري ،څو اروپا
تــه د خپــل ســفر پرمهال
یــادو پروژو ته وده ورکړي
او نوې پروژې رامنځ ته کړې .دنوموړي هیواد غرنی دی او ویل کیږي
چې نوموړی هیله لري،څو افغانستان د شرق سویس کړي.
دافغانانو بریالیتوب کوالی شي،دشــرق په نورو ولســونو د پام وړ او
محرک اغیز ولري .چیرته چې اوبه په څپو دي .داچې د افغانستان اغیز
پراختیــا پیداکوي سیاســي ورانکاري باید خپل ځای هغو سیاســتوالو
تــه چې پــه عملي تفکر باندې عادت دي پریږدي .افغانانو ښــودلې،چې
بریالیتــوب یې دهڅو او انضباط پایله ده او دتوطیه ګرو سیاســتوالو له
رول ســره هیڅ ډول تړاو نه لري .د امیر له لوري د چارو د اغیزمنتوب
لپاره د لویدیځو معیارونو منل،ســره له دې چــې په یوې محافظه کاره
اســامي ټولنه کې یې وده کړې کیدای شــي افغانستان دمنځني ختیځ
په رهبر بدل کړي.
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لیکونکی :فروزان

د دهمزنګ د ټولوژنې
د قربانیانو له کورنیو سره لیدنه
د  ۱۳۵۹کال د زمــری
پــه  ،۲ځانمرګو بریدګرو
د کابــل پــه دهمزنــګ
سیمه کی د «روښنایی
غورځنــګ» پــر الریون
بریــد وکړ او په پالزمنیه
کی یی یوه ستره غمیزه
رامنــځ تــه کړه .د دغه جنایت په پایله کــې ،د  ۹۰تنو څخه ډیر معصوم
ځوانان ووژل شو او  ۳۰۰تنه نور ټپیان شول .که هرڅه د دغې ځناوریزی
پیښــی پړه د داعش ځناوري ډلې په غاړه واخیســته ،خو تر اوسه ډیري
پوښــتنې د دهغې پیښی په اړوند شــتون لري چې باید حکومت هغې ته
ځواب ووايي.
حمد شریف دولتشاهی ۳۷ ،کلن د ښوونې او روزنې وزارت کارکونکې،
د دغې خونړۍ پیښی د شهیدانو څخه یو تن دي .له هغه څخه یو درې
کلنه لور د ســتایش په نامه پاتې ده چې تر اوســه د خپل پالر د راتللو په
تمه ده ،او بی خبره ده چې هیڅکله به خپل پالر و نه ویني.
د دولتشاهی دردیدلې کورنۍ تر نن ورځ پوری ډیر زیات کړاونه لیدلی
دي ،د هغــه د زیږدلــو څخه مخکې ،پالر یي ،یونس دولتشــاهی تاج د
حفیظالله امین وژونکو هغه د خپلو مخکښو فعالیتونو او افکارو په المل

په نیمه شــپه کې له کور څخه
ویوړ او وی واژه.
د خپل ژوند تریخ برښلیک
داسي تعریف وي:

«لــه هغې وروســته چې
زما خاوند یي ویوړ ،یو کال
بيبرښــلیکه په افشارو کې
احمد شریف دولتشاهی
پاتې شــو او بیــا الړو وطن
ته .په هغه ځاي کې مي ډیرې ســتونزی تیری کړلی .احمد شریف
کوچنــې وو ،واده ته تلو آن تر دي چې د اغوســتلو لپاره یي بوټان
نــه درلــودل ،خپلــې زړې
کلوشــی مي ،د پاسه مي په
ټوټه کیښــودله ور پښو می
کړلــی او واده ته مي ولیږه.
په سلګونو بدمرغیو او ولږو
مــي همــدا دوه بچــي لوی
کړل او همدغه ځاي ته مي
احمد شریف دولتشاهی ورور او مور
ورســول .د اوړی په ګرمی
کې مي غنم ریبل تر څو بچي
مــي چاتــه اړ نه شــي .ټوله ځوانې مي په درد او کــړاو او بیوزلۍ کې
تیره کړه».

احمد شــریف د خپل لیســانس دوره د اقتصاد په څانګه کې پاي ته
رســولي وو او د باختر پوهنتون څخه د ماسټری الس ته راوړلو په حال
کې وو.
عصمت شریف ،د احمد شریف مشر ورور وایي:
«ډیر شــمیر د مردکیو په لږیدلو شــهیدان شــول .په انځورونو
او فلمونو کې وګوری چې ډیر شــمیر يي ډزو په ترڅ کې شــهیدان
شول ،دغه دا څرګندوي چې دولت په کې خپله الس درلود ،دولت
ورته خپله الره جوړه کړی ده».

شاهحسین حیدری ۲۷ ،کلن ،د دغې خونړي پیښی بل قرباني دي.
شــهید حیــدری په یــوې غریبې کورنې کې لوی شــوی او پــه دو کلنۍ
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کې یي خپل پالر د السه ورکړ .هغه د
خپلی کورنې یوازینې ډوډۍ راوړونکې
وو .اوس یــي مور او دری خویندی او
یــو خورزه بــي برښــلیک دي او په یو
کرایی کور کې د کابل ښــار په دشــت
برچی کې تریخ روزګار لری.
څو کاله مخکــې ،حیدری په غزنی
کــې د یــو مایــن د چاودنــی پــه پایله
کــې خپله یو ســترګه او ګوتی د الســه
ورکړی ،خو هیڅکله ناهیلې نه شو او
شاهحسین حیدری
د شپې ورځنې کوښښ په ترڅ کې په
هنــد کې د لســانس درجي تحصیلــی بورس الس ته راوړ او یو میاشــت
مخکې فارغ شــوی وو .د دي په څنګ کی ،هغه د رســامۍ ســره ډیره
لیوالتیا درلودله د معلولتوب سره یي ځینې وختونه رسامی کوله.

خدیجه ،د شهید شاهحسین حیدری مور

خدیجه ،د شــهید حیدری مور چې د ډیر غم او ژړا څخه یی د خبرو
کولو وس نه درلوده ،له خپل ځان سره یي وویل:
«زوی می نوی ګټي ته رسیدلی وو .په زرګونو ستونزو مي لوی
کــړ .بدمرغه شــوم .د کــور ډوډۍ راوړونکې یي راتــه وواژه .د مور
نازولی ،په ځواني کې د خاورو الندي شو»...

محمد علی د شهید حیدری
ورور هم د خپلی کورنې ســره
غریبانــه ژونــد لــری ،د دوو
کالو څخــه راپدې خــوا وزګار
دی او د نفقــي موندلــو لپــاره
اللهانــده دی.او هغــه وایي د
پالر دشــهادت څخه وروسته،
د ټولــې کورنــې مســولیت د
هغه په اوږو ولوید ،په همدي
المــل یي ونه شــو کوالی چې
ښوونځې والړ شی ،خو تل یي
هڅه کوله چــې حیدر زدهکړه
وکــړی او پــه راتلونکــې کې د
محمد علی د شهید حیدری ورور هم د خپلی کورنې
هغه ســره مرســته وکړی .خو سره غریبانه ژوند لری ،د دوو کالو څخه راپدې خوا
وزګار دی او د نفقي موندلو لپاره اللهانده دی.
نــن ورځ یــی هغــه د لوی غم
سره خاورو ته وسپاره.
شــهید احمد شــریف دولتشــاهی او شاهحســین حیدری یــوازی د
دهمزنــګ خونړي برید شــهیدان نه دي او لســګونو تنــو نورو د هغوي
په خوا کې ژوند د الســه ورکړ چې هر یو یی تحصیل کړی انســانان او د
خپلې بیوزلي کورنې ډوډۍ راوړونکې وو .د دهمزنګ د شــهیدانو وینې
څخــه یوازی کوالی شــو د بنســټپالو او دولتي او غیــر دولتي مرتجعو،
او زاړو او نوی څرګند شــو جنایتکاره مشــرانو او د روښــنایی غورځنګ
معامله کونکو سره په مبارزې ساتنه وکړو.

پښتو ۷مه ګڼه ،چنګاښ  - ۱۳۹۵جوالی ۲۰۱۶

49

پښتو ۷مه ګڼه ،چنګاښ  - ۱۳۹۵جوالی ۲۰۱۶

50
				
د ګوند کړنې

د همبستګۍ ګوند
د «مس عینک ژغورل» مستند
نندارې ته وړاندی کړ
د  ۱۳۹۵کال د زمــری
پــه ۱۴مــه نیټــه« ،د
افغانســتان همبســتګۍ
ګونــد» د ښــاغلې برنت
هاوفمــن (Brent E.
 )Huffmanد «مــس
عینک ژغورل» مستند
جوړونکې ســره په همغــږی د لومړی ځل لپاره په افغانســتان کې دغه
فلــم نندارې ته وړاندی کړ چې د ګوند لســګونو تنــو غړو او پلویانو هغه
ولیــد او په دغه لړ کې د هیواد د تاریخی آثارو لوټ او خرابو شــرایطو په
اړوند خبری اتری وشــوی او د ملی شــتمنیو د ارزښــت او ساتنی په اړه
هم خبری وشوی.
«مس عینک ژغورل ( »)Saving Mes Aynakیو مســتند دي چې په
لوګــر کــې د برنز په عصر کې د بوادیی تمدن د اوســیدنځایونو خطرناکه
وضعیــت چې  ۵زره کاله تاریخ لــری انځور ته راکاږی .مس عینک چې
د ســویل ختیــځ لوری ته د کابل پــه  ۴۰کیلومتری کې واقع شــوي ،د
چیلی هیواد څخه وروسته د نړۍ دویم د مسو لوی کان درلودلو په خوا
کې ،د هندویزم ،بودایی او زردشــتی د دینونو ترمنځ ګډ ټکې لری او د
کوشــانیانو په وخت هغه ځای وو چې د یونان ،پارس ،منځنې آســیا او

هند پخوانی فرهنګونه یو له بل سر نښلول.
مســتند د مــس عینــک
د لرغونــو اثــارو زړبوږنونکــو
حالتــو پــه انځور او د ښــاغلی
قــادر تیمــوری ،ځــوان افغان
لرغونپیژندونکې په خبرو پیل
کیږی:
«ډیر باارزښــته او ډیرې
اړینې څیړنــې او هڅې چې
مــوږ درلودلــي پــه مــس
عینک کې دي ،چې د هغې
په ساتنه او خوندیتوب کې
خپلــې هڅی او کوښښــونه
بــه ډیری کــړو او که چیری
زمــوږ ژوند هــم د الس الړ
شــی ،موږ به له هغې څخه
ساتنه وکړو».

او همدغــه ډول هم ده :قادری او نــور ځوان لرغونپیژندونکې یاران
یــي په خورا لږو فنی امکاناتو او هوســاینی د افغانســتان په یوې ډیری
ناامنه ســیمه کې چې پــر هغې باندي د طالبانو کرغیړن ســیوری خپور
شــوی دی ،څیړنه ترســر کوی تر څــو د هیواد لرغونې تمــدن یو برخه
وژغوری .ددغه مستند ډیره برخه د لرغونپیژندونکی قادری په ژوند او
کار باندي تمرکز شوی ،ګورو چې هغه سره له دی چې د کابل ښار غره
لمــن کې غریبانه ژوند او خټین کور لــری ،د خطر په منلو خپل کار ته
ادامه ورکوی .هغه ،د خپل درد احساس د افغانستان د بیساری آثارو
له ویجاړولو څخه دارنګه بیان وی:
«په داسی ډول لکه چې د یو مور ماشوم مړ شي ،همدغه ډول
بد احســاس موږ ته مخ کیږی ،ځکه چې ډیر زیار اوباسو .کله چې
په ډیر زیار ســره یو اثر الس ته راوړو او ویجاړ شــی ،فکر کوو چې د
یوی مور ماشوم د هغې په مخ کې مړ کیږی ،هماغه ډول احساس
پیدا کوو».
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پــه ورتــه وخــت کــې ،پــه
اصطالح د «نړیوالی ټولنې» د
مرســتو او د دولت بیکفایتی
څخه شکایت دي:

«...عجیــب ده ،زه لــه
دغه څخــه خواشــینی یم.
تاســو د لرغــون پیژنــدي
د «مس عینک ژغورل» مستند ننداره
حالــت لیدلــی دي چــې په
څه حال دي ،د همدغه لســو کالو په لړ کې چې مرستې شوی ،خو
پــه پای کې ګوری چې لرغونپیژندنــی اداره ویجاړه پاتې ده .یعنی
یو ځاي دي چې نه کمپیوتر شته ،او نه کیمیاوی مواد شته ،یوی
ویجاړی ادارې ته پاتې ده .تل ،نه پوهیږو چې څه ډول دغه پیسي
تاالن شــوي ...دغه شمیر پیســی چې چینایان دولت سره مرسته
کوی ،زه فکر کوم د ټولو هغه پیســو په شــان چې د نړیوالې ټولنې
له خوا مخکې مرسته شوی وی ،او تاالن شوی ،دغه به هم تاالن
شی .خو ددې تر څنګ ،د دي لپاره خواشینی یم چې زموږ تاریخ
او پیژنــده هــم له دغه روپو ســره یوځــاي تاالن کیــږی او له منځ
ځي».

مخکی له دی چی د مس عینک په ساحه کی خښی پیل شي د آثارو یوه برخه
د قاچاقبرانو له خوا لوټ شوه.
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د «مس عینک ژغورل» مســتند کې کوالی شو ووینو چی له یو خوا
دولتی ټیټپوړي چارواکی لکه ښاغلي قادری په ډول ډول ستونزو خولی
تویــوی ،خو له بلی خــوا د دولت لوړپوړی چارواکې پــه بډو او غال ککړ
دي .وحیدالله شهرانی ،د کانونو او صنایعو د وخت وزیر ،یو د دغه ډول
کرغیړنــو څیــرو څخه ده چې  ۱۳۹۲کال د اوری میاشــتی په  ۱۱نيټه د
«هشــت صبح ورځپاڼې په تفصیلی راپور کې د هغه د فساد او لوټماریو
څخه پرده پورته کړی خو تر اوسه پوری پوښتل شوی نه دی.
د «واشــنگتن پســټ» ورځپاڼی د  ۲۰۰۹کال د نوامبر په  ۱۸نیټه،
د ابراهیم عادل ،د افغانســتان د کانونو پخوانې وزیر له فساد څخه پرده
پورتــه کــړه او په ډاګه یی کړه چې هغــه د  ۳۰میلیونو ډالرو بډو په بدل
کې ،د لوګر «مس عینک» قرارداد یي د  MCCچینایی شرکت ته ورکړی
دي او د یو امریکایی چارواکی له خولی لیکلی چې نوموړی دغه پیســي
په دوبی کې تر السه کړی.

د دی نه وروســته ،مســتندجوړونکې د «چین د فلزاتو اســتخراج او
ویلی کولو شرکت» ()China Metallurgical Group Corporation – MCC
کارکول څیړی .نوموړی شــرکت چې د مســو د را ایستلو تړون یی الس
ته راوړی دي ،په چین کې د کانونو د راایستلو په وحت کې د بیپروایی
په المل د ژوند چاپيریال په ککړولو تورن دي .دغه شرکت د مسعینک
د شــپږ کلیو اوســیدونکې یی د مســو د راایســتلو لپاره د ځای برابرولو
لپاره د درواغجنو ژمنو په بدل بی ځایه کړی دي .د سیمې خلکو خپل
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کورونه او اســتوګنځایونه یی د السه ورکړل خو څوک يي غږ نه اوری.
د مســتند یــوه برخه د بیځایه شــوو خلکو د درد څخه ډکــو کوکارو ته
ځانګړی شوی ده.
کــه هر څه ،تیمــور قادری او نــور لرغونپیژندونکــې د مسعینک د
بودایی تمدن څخه پاتې اوســیدنځایونه د ژغورلو لپاره هڅه کوی خو
تر اوســه هم د دغې لرغونی تمدن او د ځمکتلې شــتمني شتمنه سیمه
تیاره راتلونکې ګواښې.

دغه غیرانســانی او ملی ضد چلند یوازی د مسعینک په آثارو پوری
تړلی نه دي ،نوری هغه ســیمې چی تاریخې ارزښــمند آثارو درلودونکې
دی هم بد روزګار لری او د مافیا خوراک کیږی :د کابل تنظیمی جګرو
په لړ کې ،د کابل موزیم آثار د تنظیمونو له لوری تاالن شول؛ د آیخانم
لرغونی ښار آثار د تنظیمی قومندانانو په وسیله لوټ شول؛ د بودا بتان
د منځنې پیړی طالبانو په واســطه له منځ یوړل شــول او په لسګونو نور
جنایتونه.
د هیواد د تاریخی خزانو او ســرچینو څخه ســاتنه ،د دغی خاوری د
هر پوه او بامسولیت اوسیدونکې دنده ده .هغه ولس چې ونشی کوالی
د خپل تاریخ او الس ته راوړنو څخه ســاتنه وکړی په له منځهتلو باندی
محکوم دي او پیژندګلوی به یی د وخت په تیریدو له منځه والړه شی.

د اچین په ولسوالې کې د امریکا جنګی جنایات | دوام...

...خو یو ځل د الوتکې غږ خپور شو او وروسته می ډیر ویریدونکې غږ واوریده .خلک
هری خواته پراته وو او وروسته پوه نه شوم چې څه شوی دی .سترګې چې می وغړولې
په روغتون کې وم».
دا لومــړی ځــل نه دی چې بی وزله او غریب خلک د ځنــاورو امریکایی ځواکونو
قربانــي کیږی .څــه موده وړاندی د بی پیلوټه الوتکو کارکونکو په دغه برخه کې یی د
امریکا له جنایاتو څخه پرده پورته کړی وو او وویل چې ددغه څانګې ډیرئ کارکونکی
پرته له دی چی هدف په نښــه کړی ،هغه بمبار کوی چې د هغې ډیرئ قربانیان غیر
نظامیان دی .د ع او غ السپوڅي دولت امریکایی عساکرو ته د قضایی خوندیتوب په
ورکول هغوی په افغانستان کې د قانونی چالچلند څخه معاف کړی دي.

بالل ،هغه ماشوم چی د کورنۍ  ۵غړي یی په
دې پیښه کی ووژل شول او هغه خپله ټپی شو.

زاهدالله
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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

کنر

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

بلخ
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری
مزار شریف ،چهارراهی بیهقی،
پوسته خانه شهری
کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانک پاکستان

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

کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

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

بغالن
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

