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اعالمې

تاریخ او خلک د راکټیار او د ده 
د ویجاړیو شریکان هیڅکله هم 

نه بخښي! 

د امریکا نیواکګر دولت او 
الســپوڅي یې هڅه کوي 
څو د ګلبدین خوسا شوی 
مــړی د »ســولې« د نــوم 
الندې یو ځــل بیا زموږ د 
خلکــو پر ټپي پوښــتورګو 
ســپور کړي. کــه څه هم 

ډیــر شــمیر ګلبدینان د دغه شــړیدلي دولت برخه ده، خــو نیواکګر او کورني 
پلورل شوي السپوڅي سره یوځای په پام کې لري، څو له دغه مړي څخه په 
ګټې اخیســتنې ســره، دده کرکجن اسالمي ګوند چې عمال د ویجاړۍ په لور 
روان دی، بیــا ورغــوی او د خپلو جنایتکارو کړنــو لپاره یې په خپل چوپړ کې 

ونیسي.
د ع او غ دولت د ډیرو امکاناتو لکه نغدې پیسو، ښارګوټو، دولتي څوکیو او 
نورو امتیازاتو د ورکوونې ترڅنګ جنایتکار ګلبدین ته یې قضایي خوندیتوب 
هم وربخښــلی څو نوم یی د ملګرو ملتونو له تور نوم لړ څخه هم لرې شــي. 
لــه هغــه دولت څخه چې د راکټیار الرویانو او هــم فکرو ورونو څخه رامنځته 
شوی وي، نشو کوالی چې له دې پرته بله تمه ولرو. څو کاله وړاندې خلقي، 
پرچمي او تنظیمي جنایتکارانو په ولســی جرګه کې د خپلې بخښــنې الســوند 
تصویــب کــړ او د خپــل انډوخــر د میلیونونــو قربانیانو وینه یې یــو او بل ته 
وبخښله، نو ځکه اوس هم کومه ستونزه نه ګوری چې یو بل خاین د دوی په 
کتار کې ورګډ شي. ګلبدین او دده بدنومی ګوند ته قضایي خوندیتوب ورکول 
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یــو لــوی خیانت دی؛ د دوی پــه اړه د محکمې او پریکــړې نیولو حق یوازې 
کړیدلی خلک لري او بس. نیواکګر او ملګری ملتونه کوالی شــي چې ناوړې 
څیرې او داړونکي وژونکی د هغوی د چوپړانو په توګه د خپل تور نوم لړ څخه 
لــري کړي، خو هیڅ ځواک نشــی کوالی چې ګلبدیــن، قطب الدین هالل، 
غیرت بهیر، قدیر کریاب، هارون زرغون، کریم امین او داســې نور د اســالمي 
انســان خوړونکــي ګونــد خاینې څیرې د تاریــخ له خاطرو څخــه لرې کړي. 
هغه ورځ رارســیدونکې ده چې ګلبدین د خپلو تنظیمي او طالبي ورونو سره 
یوځــای د خپلو بنګله دیشــي هم توکو په څیــر د ولس په محکمه کې محکوم 

او سزا ورکړل شي.
په افغانســتان کې د بنســټپالو او انســان وژونکو ګوندونو کرکجن تاریخ دا 
پــه ډاګه کوي چې نیواکګر هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا او برتانیا د خپلو 
عربي او پاکستاني او ایراني شریکانو سره یوځای السپوڅي عناصر د کرغیړنو 
ټپونــو په څیر ســاتي، څــو د اړتیا پرمهال د حکمونو د پلــي کولو او د هغوی 
ګټې خوندي ساتلو لپاره ماموریت ترسره کړي. نن ورځ هم نیواکګر دولتونه 
غواړي چې ګلبدین د »ســولې پروســې ســره د یوځای کیدو« تر نوم الندې 
برجسته کړي او زموږ په خلکو یی راوتپي. خو پرته له ګومانه په هماغه کچه 
چې د امریکا »جګړه« له خپل دغه نازولي او السپوڅي سره درواغجنه ده په 
هماغه کچه د »سولې« دعوه په بی شرمۍ سره د خلکو په سترګو کی د خاورو 
شیندل دي، چې د وینې تویونې پرته نوره څه پایله به ونه لري. پرته له ګومانه 
زمــوږ کړیدلی ولــس د دغه بوینــاک دولت څخه چې له ملــي خاینینو څخه 
رامنځته شــوی کومه تمه نه لري، هغه مهال چې ســیاف، خلیلي، دوســتم، 
عطا، عبدالله او د کابل نور جالدان خوندیتوب او واک لري، د دوی ورور او 

شریک راکټيار دا خپل حق ګڼي چې له دغې سیوري بې برخې نشي.
د »افغانســتان د همبســتګۍ ګوند« چې تل د خپلو دردیدونکو خلکو آواز 
دی، ټول رنځور ولس او د هیواد په پرمختللی ځواکونو دا غږ کوي، ترڅو چې 
د ملي خاینینو لکه د ګلبدین او دده هم آندو پروړاندې پا نه څیږو، افغانستان 
بــه له بندیتوب، وینې تویونې او ویرې او ډار څخه خالصون ونه مومي. زموږ 
چوپتیا د راکټیار په څیر داړونکي ال ډیر راپاروي او زموږ راتلونکي نســلونه به 

هم د زور زیاتي او بندی توب چوغ پر اوږو وړي.

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
  ۱395 کال د تلې لومړئ نیټه
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لیکونکی: احمر

 داعش د ماشومانو 
د مغزو وینځلو لپاره د تنظیمی الرو 

چارو څخه ګټه اخلي

د ۱395 کال د چنګاښ په 
3 نیټه، بی بی ســی فارسی 
راپور خپور کړ چې په هغه 
کې ویل شوي دي داعش 
زده کــړو  د  کوچنیانــو  د 
او  تاوتریخوالــی  د  لپــاره 
ځناورتوب څخه ګټه پورته 

کوی. د دغه راپور پر بنســټ داعش د موبایل پر مخ د زده کړنیزو پروګرامونو 
په الره اچولو، د ماشــومانو د جلبولو تکل لــری چې په هغوي کې په اگاهانه 
ډول د ټانګ او توغندیو او نور پوځي وســایلو انځورونه څخه د الفبا زده کولو 

لپاره ګټه پورته کیږي.
هغه ټکې چې لیکونکې په آګاهانه یا غیر آګاهانه توګه له هغې څخه سترګې 
پټی کړی دي، د انډولو پخوانیو پیښو یادونه ده چې د تل په څیر د بی بی سی 
د نــورو راپورونــو پــه پاي کــې لیدل کیږي. داعشــیان که چیــري نن ورځ د 
پرمختللی ټکنالوژی څخه په ګټې اخیســتلو سره بی ګناه ماشومان بی رحمۍ 
ته هڅوي، د افغانستان د پرون ورځې داعشیانو د امریکا په مرسته په بیالبیلو 

الرو چاروهمدغه موخه څارلی ده.
پــه دغه برخه کې د »واشــنگتن پســت« ورځپانــۍ د ۱382 کال د اوري 
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میاشتی په 3 نیټه یو راپور یي »له امریکا څخه د جهاد الفبا سره« تر سرلیک 
الندي خپور کړ چې په هغه کې راغلی دي:

»د ســاړه جنګ په 
لړي کې، متحده ایاالتو 
میلیونونه ډالر د افغان 
زده کونکو د ښــوونځیو 
درسی کتابونو د چمتو 
ولګــول  لپــاره  کولــو 
تاوتریخوالــې  د  چــې 
نظامــی  اســالمی  او 
ډک  څخــه  انځورونــو 
شــوروی  د  دغــه  ول. 
د  وړانــدی  پــر  یرغــل 
مقاومت د ســر راپورته 
کولو لپــاره د پټو هڅو 

څخه وو.
دغه لومړني کتابونه 
چــې د جهاد لــه خبرو 

څخــه ډک دي او د ټوپــک، مردکــی، ســرتیرو او مایــن انځورونه 
پــه هغــوي کې انځور شــوي، له هغــې مودي څخه راپــدي خوا د 
افغانســتان د درســی نظام اصلي نصاب په چوپــړ کې ځای موندلی 
دی. تــر دی چــې طالبانو د امریکا د خپارو شــو کتابونو څخه ګټه 
پورته کړه، که څه هم یی د انســانو انځورونه ورڅخه پاک کړل تر 
څو یی د بنسټپالۍ سخت دریزو اصولو سره سم عمل کړی وي.«

که څه هم په وروســتیو پارګرافونو کې لیکونکې د یوایس اید الســوندونو په 
نقلولو ســره دا منی چې دغه بنســټ یواځي سیکوالرستی کړنالرو مالتړ کوي 
خو په محکمه کی د هغی په وړاندي شکایت سربیره، د دغه کتابونو د ترتیب 

او خپرولو پیسی یي په غاړه درلودلي:
»دغه درســی کتابونه د افغانســتان په دوو عمــده ژبو، دری او 
پښتو، د ۱98۰ کال په لومړیو لسیزو د یوایس اید په مالي مرسته د 
"افغانستان د مطالعاتو مرکز" له الری د امریکا د نبراسکا پوهنتون 

د تاوتریخوالي او ځناورتوب څخه په ګټه 
د ماشومانو لپاره د داعش زده ګړنیزه کړنالره
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خپــاره کــړل. د ۱984 کال څخــه تر ۱994، نوموړي بنســټ 5۱ 
میلیونــه امریکایی ډالر د افغانســتان پر ښــوونیزې کړنالری د یاد 

پوهنتون له خوا، لګولی دی.
د شوروی یرغل په وخت کې، په افغانستان کې سیمیزو پوځي 
رهبرانــو داخــل تــه د کتابونو په قاچــاق کې د متحد ایاالتو ســره 
ملګرتیا کوله. هغوي غوښــتنه درلوده چې لومړنيو درسی کتابونو 

کــی بایــد د روســی 
ضــد لیکني شــتون 
یواس اید  د  ولــری. 
چارواکــې  رســمی 
وایي چې ماشومانو 
کیــدل  زده   ور  تــه 
چــې د ټانګ،راکټ 
او ماین د انځورونو 
مرســته شمیرل  په 
زده  کــړی. نوموړي 
منــی  دا  چارواکــې 
چــې په هغــه وخت 
کې د متحده ایاالتو 
پــه ګټــه وه چــې د 
بهرنیــو نیواکګرو پر 
وړانــدي کرکــې تــه 

لمنه ووهي.«
د  پــردی،  ســربیره 
انګلیســی سایټ  الجزیره 
پــه  تلــې  د  کال   ۱393(

۱۶( پــه مرکه کې ســربیره پردی، د الجزیره انګلیســی ســایټ )۱393 کال د 
تلې په ۱۶( د پروفیســر دانا برد »په افغانســتان کې د جګړې او ســولی لپاره 

ښونځي« د کتاب لیکونکي، سره ډیر جزییات یی دغه ډول بربنډ کړل:
»یو ایس اید په پاکســتان کې د ګډوالو په کمپونو د هغه کتابونو 
ویشــلو څخه چې د مجاهدینو ډلو له خوا د پاکســتان آی اس آی او 

داعشیان که چیري نن ورځ د پرمختللی ټکنالوژی څخه په 
ګټې اخیســتلو سره بی ګناه ماشومان بی رحمۍ ته هڅوي، 
د افغانســتان د پرون ورځې داعشــیانو د امریکا په مرسته 

په بیالبیلو الرو چارو همدغه موخه څارلی ده.
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سی آی ای په مرسته لیکل شوی وه مالتړ کاوه.
پروفیســر بــرد وایــي ...حــال دا چــی د کمونیســتی دولت له 
راپرځیدو وروسته په افغانستان که د متحده ایاالتو کړنالره پای ته 
ورســیده، خو د هغوی خپاره شوی کتابونه د لسګونو نورو کتابونو 

او د هغوی اصالح شو ټوکونو لپاره تخم وګرځیده.
میرمن برد وکوالی شــو چې په پښتو ژبه د پخوانی کتابونو څو 
ټوکه او په 2۰۱۱ کال کی نوی چاپ شوی کتابونه د پیښور په ښار 
کې الس ته راوړي. هغه وایي چې طالبان ماشــومانو ته د همدغو 

کتابونو درس ورکولو سپاریښتنه کوي.
ددغه کتاب ډیری 4۱ ســلنه لوســتونه د دین تر نامه الندي د 
تاوتریخوالی ستاینه کوي. د پښتو په ګڼه کې د "ټ" یعنی "ټوپک" 
لپــاره لیکل شــوی دی: "تره مي ټوپک لــری. هغه په ټوپک جهاد 

کوي."«
د داعــش فکــر او ځناورتــوب په یوځل بڼه نــه ده موندلــی او د هغوي په 
پخوانۍ روزنه کې ژوه ریښــه لری. سی آی ای او مالتړو يي د افغانستان روسی 

ضد جګــړه کې د بنســټپالو 
ډلو په کارولو سره ښه تجربه 
تر الســه کړی او نن ورځ په 
ظاهــري بدلــون د هماغــه 
پخواني چوپړو سرتیرو څخه 

ګټه پورته کوي.
د افغانستان په ټولنه کې 
په تیــرو دری لســیزو کې د 
تاوتریخوالــي، د ښــځو ضد 

فکر او ســخت دریزی لوړوالې له دغه جهادی کتابونو ســره چی د ســی آی ای 
لــه لوری تمویل شــوی مســتقیمه اړیکه لــری چې د هغي په ځــاي د علمی 
ښــوونیز او د انســاني اصولو پر بنسټ سیســتم په پلی کولو سره، کوالی شو 

چې راتلونکې نسلونه په پرمختللو او مخکښو اصولو وروزو.

د سعودي عربستان د ماشومانو 
په درسی کتابونو کې د ځناورتوب زده کړه
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لیکونکی: نوید نابدل

 باربارا لی، باتوره ښځه
چې د جریان په خالف یی 

المبو وکړه

پــه داســې حال کــې چې 
یوولســمې  ســپتامبر  د 
قربانیانو مړی تر اوســه د 
ویجاړ شــوي ځای الندي 
نــه وو راویســتل شــوی، 
پنتاګــون  او  نیویــارک  د 
پــر برجونــو د بریــد څخه 
ورځــې  دری  یواځــې 
وروســته، ســپینې ماڼــۍ 
چــې لــه مخکې څخــه پر 
هیوادنــو بانــدی د تیری 

لپاره بشپړ چمتوالې درلود، یوه الیحه یی د رای الس ته راوړلو لپاره کانګرس 
ته واســتوله چې په هغې کې ولسمشــر ته بی پایــه او نامعلومه واکونه ورکول 
کیدل چې د هغو »هیوادنو، سازمانونو او وکړو پر وړاندی« چی په دغه پیښه 
کې په یو ډول سره الس لری د نظامې ځواکونو څخه ګټه واخلې، او څرګنده 

وه چې لومړنې هیواد چې د برید الندی ونیول شی افغانستان وو.
د ۱38۰ کال د وږی پــه 23 نیټــه )2۰۰۱ د ســپتامبر په ۱4(، په داســې 

»د عمومی عقایدو پر خالف د عقدی درلودلو څخه ویرجن 
مه اوسه، ځکه هر باور چې نن ورځ د منلو وړ ده، یو وخت 

د عمومو د عقیدی مخالف وو.«
برتراند راسل
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شــرایطو کې چې د امریکا ټولنه په ویر کې ولیدلې وه او هر قانون کیدلی شــو 
پــه آســانې پر هغوی وتپل شــي، دکانګرس 42۰ غړو دغــې الیحې ته، چې په 
Bar�( یی شــهرت موندلــی، مثبته رای ورکړه، میرمــن باربارا لی AUMFF
bara Lee( د کالیفرنیــا اســتازې د کانګرس یواځینې غــړی وه چې د منفی 
رای په ورکولو یی خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړ. هغې نه یوازی له هغه ســر 
مخالفــت وکړ بلکه د کانګرس په دننه کې یی د باتوری او ولولو ډکې وینا کې 
وویل »راځې له هغه جګړمار څخه چی کرکه لرو په هغه باندي بدل نه شو... 

تاوتریخوالې د تاوتریخوالی د ډیریدلو المل کیږی.«
هغې په یوې لیکنه کې د خپل مخالفت الملونه ویل دي:

»دغــه پریکړه لیــک د ولسمشــر لپاره د ســپین چــک په ډول 
دي... د ورتــه ځناوریزو بیړنیو بریدونــو په الره اچول لوی ګواښ 
دي چې د ســړو، ښــځو، او د ډیرو بی ګناه ماشومانو د وژل کیدلو 
المل کیږی.« )»سان فرانسیسکو کرونیکل« ورځپاڼه، 2۰۰۱ کال 

د سپتامبر په 23(
د هغې څخه وروســته، باربارا د ســختو لفظی بریدونو الندي ونیول شــو 

او په مرګ وګواښیدله 
چــې ناچــاره شــوه د 
وســلوالو ســاتونکو په 
پناه کــې ژوند وکړي. 
یــي »خاینــه«  هغــه 
»کمونیســته«  او 
د  او  ونومولــه 
رســنیو  نوم لرونکــو 
وال  لکــه  لــوری  لــه 
د  ژونــال«  اســتریت 

»امریکایانو په ضد« کیدلو باندي تورنه شــو. » »واشنګټن ټایمز« ورځپاڼې 
د امریکا د دښمنانو مالتړ کونکې وبلله.

خو د ۱5 کالو په تیریدلو، د باربارا لی د دریځونو ریښتینولی په ډاګه شوه 
او عمال د کانګرس »سپین چک« جورج بوش او باراک اوباما ته اجازه ورکړه 
چې ډیر هیوادونه په خاورو او وینی ککړ کړي او تر اوسه هم دغه الیحه د اجرا 
وړ ده. خــو نــن ورځ د امریکا ډیری خلک دغه حقیقت ته رســیدلی دي چې 

د باربارالی څخه په دفاع یو پوسټر: 
»باربارا لی زما لپاره خبری کوی.«
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تیری یوی نیمی لسیزی جګړی تیروتنه او د ترهګری د څپۍ د ډیریدلو او په 
نړۍ کې د بدمرغیو المل شــوی دي. د ګال اپ موسیسی د شمیرو پر بنسټ 
په 2۰۰۱ کال کې د امریکا اوسیدونکو څخه یوازې ٪9 د افغانستان جګړه یی 

»تیروتنه« بلله، خو په 2۰۱4 دغه شمیر ٪49 ته ورسیده.
میرمــن لی په 2۰۱3 کال کې له کانګرس څخه غوښــتنه وکړه چې د هغو 
هیوادونــو نوم لړ خپور کړی چې د دغې الیحې پر بنســټ د برید الندي نیول 
شــوی دی. د الســوند پر بنســټ چې کانګرس د 2۰۱3 کال د جوالی په ۱۰ 
نیټــه خپاره کــړل، د بوش او اوبامــا دولتونو د نوموړی الیحــې څخه په ګټه 
اخیستلو سره، افغانســتان، فلپین، جورجیا، یمن، جیبوتی، کینیا، ایتوپیا، 
اریتریــا، عراق او ســومالیا یی د بریــد او یا الس وهنــو او الس اچولو الندی 
نیولی دی. یواځې د اوباما د ولسمشرۍ په لړی کې، اوه هیوادونه افغانستان، 

لیبیا، ســومالیا، پاکســتان، 
د  اوســوریه  یمــن  عــراق، 
بی پیلوټــه الوتکــو د بمبــارد 
النــدي نیول شــوی دی خو 
ترهګرئ نــه یواځې له منځه 
نــه ده تللي بلکــه د هغې ډیر 
ځناوریز ډول د »داعش« تر 
نامــه الندي ســر پورته کړې 
او د اروپــا او امریکا ډیر امن 
ښارونه یی په ماتم کینولی.

په داســې حال کې چې د 
سپتامبر یولسمې پیښه کی د دری زرو تنو په شاوخوا کی وژل شوی دي، خو 
د ۱5 کالو جګړې او تیري او بمبارونو د میلیونو تنو بیګناه د عام وژنې المل په 
هغه هیوادونو کې شوی چې د امریکا او ترهکرانو له خوا په ویجاړنځاې باندی 
بدل شوي دي. تر دغه وخته دامریکا 45۰5 سرتیری په عراقکې او 2285 تنه 
افغانســتانپه افغانستان کې وژل شــوی دي او جنګې لګښتونه د امریکا مالیه 
ورکونکو لپاره لوړ شمیر پنځه تریلیون ډالرو ته رسیدلی دی، هغه شمیر چې 

په هغې کیدای شو چې نړۍ په ریښتینې جنت باندي بدله کړو.
باربــارا لی لــه هغه تاریخ څخه وروســته په کراتو د کانګــرس دغه جګړی 
ډیرونګــې اجازه لیک د لــه منځه وړلو لپاره هڅه وکړه چــې کومه پایله یی نه 

باربارا لی د عراق جګړې پر وړاندي الریون 
په لومړۍ لیکه کې
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لرلــه. د دي پــه خوا کې هغې د افغانســتان، عراق او لیبیــا څخه د امریکایی 
ځواکونو د ویستلو لپاره رای ورکړی ده.

دیک دوربن، د کانګرس دموکرات استازی چې د مثبت رای ورکولو څخه 
پښیمانه وو، ډیر وخت وروسته ییاعتراف وکړ:

»زمــوږ هیــڅ یو تن، حتــی یو تن د هغوی څخــه چې رای یی 
ورکړی، وی نه شــو کوالی فکر وکړی چې مــوږ د امریکا تاریخ تر 
ټــول اوږدی جګړی ته رای ورکو.«)»ګاردین« ورځپاڼه، 2۰۱3 د 

می په 7(
خــو نوره د ټولو لپاره روښــانه ده چــې د امریکا واکمنه طبقــه په اګاهانه 
ډول جګړې او تیری ته رای ورکړی ځکه چې د ســپتامبر یولسمې برید یی د 
امریــکا د امپراتوری د پراختیا لپاره مناســبه زمینــه ګڼله تر څو نور هیوادونه 
تالو ته ښــکته او لوټ یی کړی. خو د یوی نیمی لســیزی په تیریدلو ســره دا 
روښــانه شــوه چې امریکا د ټولو لویو جنګې ماشــین او د خپلو لوړو ادعاګانو 
ســره د پام وړ کمزوریو څخه برښــمنده ده چې نه یوازي خپلو موخو ته نه ده 
رسیدلې بلکه د جګړې ضد غورځنګونو او پاڅونونو د څپۍ سره په هیواد کی 
دننــه مــخ ده چې د هری ورځ په تیریدو ســره د هغی د نظامی او دیپلماتیک 
او څارګــر رازونــه بربنډیږي او د نړۍ په کچه یی ورتــه تاریخي بی عزتی ور په 

برخه کړی ده.
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انځورونه

پر افغانستان 
 د امریکا یرغل کلیزی غندلو په موخه 

د پوسټرونو ځړول

۱395 کال د تلــې ۱5مــه )2۰۱۶ کال د اکتوبــر ۶مــه(: د »افغانســتان د 
همبســتګۍ ګوند« یو شــمیر ځوانان د ښــار په ګڼو ســیمو کی د شعارونو په 
ځړولو سره، پر افغانستان د امریکا او ناتو ۱5مه کلیزه وغندله. دغو پوسټرونو 
کی چی د امریکایی نیواکګرو د جنایتونو انځورونه او شعارونه یی لرل، خلک 
یــی د امریکا او د هغــوی طالبی او غیر طالبی چوپړانو پر وړاندی مبارزې ته 
هڅول. یو شمیر انځورونو په پکتیا او جالل آباد کی د امریکا له وړندو بمباریو 
څخه پرده اوچتوله چی د السپوڅی دولت او رسنیو له لوری پټ ساتل شوی 

وه.
د همبستګۍ ګوند ریښتینی سوله د خلکو په ښیرازۍ او له هر ډول نیواک 
څخــه پــه آزادۍ کی وینی او تل یی د امریکایی نیواکګرو ځواکونو او د هغوی 
چوپړانو شــتون پر وړانــدی آواز اوچت کړی او خلکو ته یــی پوهاوی ورکړی 
دی. مونــږ پــه دی باور یو چــی د ځناورو طالبانو بی مخینــه ځواکمندیل، د 
داعش سر پورته کول، له جالد ګلبدین سره معامله، د ټولنی مافیایی کیدل 
او ترهګــرۍ لوړوالــی او جګړه او وژنې او د ولس بدمرغۍ دا ټول د امریکا او د 
هغې د مالتړو شــیطانی کړنالری دی او تر هغې ورځې به دوام ومومی ترڅو 
د نیواکګرو جنګي هډې دلته شــتون ولری. د یو بیروني جنګ بلونکی ځواک 
تــر واکمنۍ الندی، هیــڅ ولس آزادۍ او نیکمرغۍ ته ندی رســیدلی او نه به 

ورسیږي.
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 لیکونکی: نوید نابدل 

د ظاهر شاه په اړوند د عبدالله 
او د هغه هم اندو دوه مخې توب

څو ورځې وړاندې د ظاهر 
شــاه د مړینې نهمه کلیزه 
د »اجراییــه ریاســت« له 
خوا څخه د عبدالله، ضیا 
مســعود، کرزی او نورو په 
شتون د هغه پر قبر باندي 
د ګل پــه ایښــودلو ســره 

ولمانځــل شــوه. په دغه منځ کې هغه څه چې زما پــام یی ځان ته راواړوه، د 
ظاهر شاه سره د عبدالله او د جمعیت ګوند نورو مشرنو دوه مخې توب دی. 
څرنګــه چــې په هره برخه کې د دوی خبری او عمل ســتر توپیر لری، په دغه 
اړوند یي هم په خپلې پخوانۍ ســخت دریځې موضع باندي پښې ایښی دی. د 
»جهاد« په لړ کې دوی او په ځانګړي توګه برهان الدین ربانی تل د ظاهر شاه 
څخه د »خاین«، »فاســد«، »د هیواد د ناورین المل«، »ســپو ســره لوبی 
کونکې«، »شــرابی« او...په توګه یادونه کړی یو وخت یی اعالن وکړ چې که 
چیــری هغــه هیواد ته د بیرتــه راتګ تکل لری، بایــد د محاکمه کیدلو لپاره 

چمتو شي.



15
۲۰

۱۶
بر 

کتو
- ا

 ۱۳
۹۵

له 
، ت

ڼه
ه ګ

۸م
تو 

ښ
پ

د ظاهر شاه په وړاندی د جمعیت ګوند او خپله ربانی دریځونو څو بیلګې 
چې د دغه ګوند په پخوانیو خپرونو کې خپرې شوی دی:

ولي په یاد مو ده چې د یولســم د ســپټامبر څخه وروســته هغه وخت چې 
ظاهر شاه په خندیدنۍ توګه د امریکا او د هغې مالتړو له لوری د »ملت بابا« 
په څیر پر ولس وتپل شــو، جهادی مشــرانو یو بل پسی د هغه الس ښکولولو 
لپاره کتار تړلی وو او کومه ورځ چې له نړۍ څخه الړ هم، هماغو چې هغه ته 
یــی »کافــر« او »خاین« وایه، خپل ځانونه یي د هغه جنازې لومړی کتار ته 

رارسولې وو.

په خبرو او عمل کې توپیر، د اخوانی بنسټياالنو بنسټیزه ځانګیړنه ده چې 
موږ د هغې بي شمیره بیلګې د جمعیت ګوند، اسالمی ګوند، اتحاد اسالمی 

او ټولو مرتجع ګوندونو په ځان کې ګورو.
د یادونې وړ ده چې د ظاهر شاه د سلطنت څلویښت کلنه لړۍ که هر څه 
د تیرو څلور لسیزو کرکجنو دولتونو په پرتله، د یو شمیر خلکو له خوا د سرو 
زرو لړی ګڼل کیږی، خو د هغه او د هغه وینې څښکونکو ترونو )هاشم خان، 
شــاه ولی خان، شــاه محمود خــان( زورواکــی واکمنۍ تور ټکې له ځانه ســره 
لــری چې زموږ د خلکو د اتالنو او ډیر شــریفو آزادۍ غوښــتونکو په ربړولو او 

د ظاهر شاه په وړاندې د جمعیت ګوند او خپله ربانی دریځ
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وینو تویولو ســره په تاریخ کې لیکل شــوی ده. ظاهر شاه پوره څلویښت کاله 
زموږ ولس په تیاره او تنګ الســئ کې وســاته خو ځانتــه او یارانو لپاره یی په 
عیاشی او لوټلو باندی افسانوی ژوند وټاکه. زموږ د ملت نني ډیرۍ کړاونه او 
بدمرغۍ په همدغه لړۍ کې ریښې لري ځکه چې ظاهر شاه د دوهمې نړیوالې 
جګــړی څخه ورســته په نړیواله کچه د هوســاینې او برابر شــوي موقع څخه 
ګټه پورته نګړه او وی نه غوښــتل د نورو ډیرو ولســونو په څیر، افغانســتان د 
پرمختګ او نیکمرغۍ په لور روان کړی. هغه برعکس د مشــروطه غوښــتنې 
او عدالت غوښــتنې خوځښــتونه پــه پوره ځناورتوب ســره وټکــول او زموږ د 
هیواد ډیر ســر لوړی شخصیتونه لکه ســرور جویا، عبدالخالق، عبدالرحمن 
محمــودی، برات علی تــاج، میر غالم محمد غبــار، فتح محمد خان میرزاد، 
محمود، عظیم منشی زاده او نور یي په بندخونو کې وساتل او یا یی له منځه 

یوړل.
ظاهر شاه چې د روسانو پر وړاندي زموږ د خلکو جنګ او مقاومت څوارلس 
کالــو په لړ کی مرګونی چپتیا غوره کــړی وه، امریکا او ناټو نیواکګرو د هغه د 
ژوندانه په وروستیو ورځو کې زموږ دخلکو غولولو لپاره د یوې نانځکې په څیر 
ترینــه ګټــه پورته کــړه او څرنګه چې په دغه دوران کې یو شــمیر جنایتکاران 
په درواغجنو لقبونو ونازول شول، هغه ته هم د »ملت بابا« لقب وروبخښل 

شو، هغه لقب چې د ولس له ملنډو سره مخ شو.

هماغو چې هغه ته یی »کافر« او »خاین« وایه، خپل ځانونه یي 
د هغه جنازې لومړی کتار ته رارسولې وو.
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  لیکونکی: شکور

 هیلری کلنتن د ښځو ضد
او ځناورخویه عربی هیوادونو مالتړې

پــه دغه ورځو کې د امریکا 
ولسمشــری ټاکنو سیالیو 
ډګــر ګــرم بــازار لــری او 
»امریکا  د  هلیری کلنتــن 
پــه تاریــخ کــې د لومړنۍ 
ښــځینه ولسمشــرې« تر 
نامــه الندی وکوالی شــو 
ډیر شــمیر ناپوهه کســانو 

تــه په دوکه ورکولو ســره په نظرپوښــتنو کې مخکې شــي. پــه ورته وخت کی 
بــورژوازی رســنیو د ملنــډو ډکــې غوغا په الره اچولو ســره لــه هغې څخه د 
دموکراتی څیری او د ښــځو او لږه کیو د حقوقو مالتړی په توګه یادونه کوی. 
خو دغه تبلیغاتی ډهل د هغې په ګټه چې هر څومره په زوره ووهل شي نشی 
کوالی چې د هغې اړیکې او معامله د د کرغیړنو شیخانو او عربی دیکتاتورانو 

سره پټی وساتي.
د هیلری کلنتن رښتنی ماهیت درک لپاره بسنه کوی چی د هغې د مالتړ 
کونکو لیست ته نظر واچو چې څه ډول د ښځو ضد عناصر د ځمکې پر مخ تر 
اوســه د ۱۰۰میلیونه ډالرو څخه ډیری پیســی د هغې حساب ته ورتوی کړی 
دي تر څو د ښځو دحقوقو دغه اتله د ټاکنو ګټونکې شی او په ساز باندی یی 
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ونڅیږی:
• عربستان سعودی:5۰ میلیونه ډالر څخه ډیر

• امارات متحده عربی: ۱۱.٥ میلیونه ډالر
• کویت: ۱۱ میلیونه ډالر
• قطر: ٥.8 میلیونه ډالر

• سلطان عمان: ٥ میلیونه ډالر
• مراکش: ٥ میلیونه ډالر
• برونئی: ٥ میلیونه ډالر

مرســتو  مالــی  بهرنیــو  د 
ولسمشــری  د  کــول  ترالســه 
نومانــد پــه واســطه د امریــکا 
پــه قانون کې جــرم بلل کیږی 
خو عربی هیوادونــه ګواکې له 
دغه قانون څخــه معاف دي.د 
امریــکا مهمې رســانې د عربی 
ســرچینو څخــه پــه نقــل څــه 
مــوده وړاندي راپــور ورکړ چې 
شــاهزاده محمد بن سلیمان، 
د ســعودی عربســتان د دفــاع 
وزارت ولیعهــد ځــای ناســتې 
په ټولــه لیوالتیا منلــې ده چې 
دولــت یی د هیلری 2۰ ســلنه 
انتخاباتی لګښــت ورکوی، 3۱ 
کلــن محمــد بن ســلمان چې 
هغه د خپل پالر ملک ســلمان 
د اصلي ځواک په توګه یادیږی 
تل د ډیرو لګښتونو او چړچو په 

خاطر د خبرونو سرټکی دي.
البتــه هیلری کلنتن ته د عربو مرســتې وړاندی کول بی قید او شــرطه نه 
دي، د هغــوي یــی پر وړاندې غوښــتني لــری چې هرو مرو بــه یی پلي کړی 
وی. د قطر او عربستان په سپاریښتنه، د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې 

کلنتــن پــه خپل کتاب کــې د »ســتونزمنی ټاکنې- 
د هلیری کلنتــن یادونــه« پــه نوم چــې د امریکا په 
بهرنیــو چــارو وزارت کې د دندی پریښــودلو څخه 
وروســته لیکلــې، منلــې دي چــې د هغــې ادارې د 
داعش ترهګرې ډلې په بڼه وورکولو کې ونډه لرله.
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هیلری کلنتن د خپلې کاري مودې په لړی کې قطر ته د پوځي وسلو لیږدولو 
امر ورکړ تر څو د »آزادې ســوریی ځواکونو« په واک کې ولویږی. په ســوریه 
کې د »رژیم بدلون« لپاره، ســی آی ای د وسلوالو ډلو لکه »داعش«، »جبهه 
النصرات« او »احرارالشام« څخه د بشار اسد په وړاندي پوځي جبهه رامنځته 
کړې. هیلری د منځګړتوب او همدارنکه د دغو جبهاتو د سمبالولو او تمویل 
دنــده په غــاړه درلودله. د 2۰۱۶ کال د ســپتامبر په میاشــت د اف بی آی په 
واسطه د کلنتن 3۶۰۰۰ خپاره شوی ایمیلونو، دا څرګندوي چې هغې د دغو 
جبهاتو په ســازمان ورکونه کې مهمه ونډه درلودله او شــخصأ یی په ســوریه، 
لیبی او عراق کی پوځیانو ته د امریکایی وســلو لیږدولو امر یی ورکړی دي. 
جولیان آســانژ د »نوی دموکراسۍ« سره په مرکه کې، )2۰۱۶ کال د جوالی 

په 2۶(وویل:
»هلیــری کلنتن د اوباما د ریاســت جمهوری پــه لړی کې، په 
قطــر باندی د امریکا د پوځي وســلو د پلورلــو امر صادر کړی دي. 
کلنتــن په همدغه ډول د لیبیا بلواګرو ته د امریکا پوځی وســلو د 
پلورلو امر صادر کړی تر څو د معمر قذافی رژیم له منځه یوسی او 
وروســته دغه وسلې سوریی ته ولیږدول شــوی تر څو د بشاراسد 

دولت له منځه یوسي.«
کلنتن په خپل کتاب کې د »ستونزمنی ټاکنې- د هلیری کلنتن یادونه« په 
نوم چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د دندی پریښــودلو څخه وروسته 
لیکلې، منلې دي چې د هغې ادارې د داعش ترهګرې ډلې په بڼه وورکولو کې 

ونډه لرله، هغه د داعش د رامنځته کول څرنګوالې دغه ډول بیانوي:
»موږ د عراق، ســوریه او لیبیا په جګــړه کې ګډون وکړ او ټول 
څیزونــه ښــه وو خو په یوځــل په مصر کې د جــون دریم انقالب د 
اخوان المســلمین دولت په وړاندی پیل شــو او ټول څیزونو په 72 
ســاعتونو کې بدلون وکړ، موږ د اخوان المسلمین سره په مصر کې 
تړون کړی وو چې دولت اســالمی په ســینا کې جوړ شــی. پریکړه 
وشــوه چې د ســینا څخه ځنې برخــې په حمــاس او د هغې نوری 
برخې اســرائیل ته پریښودل شــي او حالیب او شالتین په سوډان 
پوری وتړل شــی او د مصر دولت د لیبی ســره د السلوم په سمیه 
کې پولي پرانیزی... پریکړه وشوه چې موږ د 2۰۱3 کال د جنوری 
په پنځمه په یوی ناســته کې د خپلو اروپایی ملګرو ســره اســالمی 
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دولت په رسمیت سره وپیژنو. ما ۱۱2 هیوادونو ته سفر وکړ تر څو 
د اسالمی دولت په جوړښت کی د امریکا ونډه او له رامنځته کیدو 
وروسته د ځنیو ملګرو له لوری د هغې په رسمیت پیژندلو هوکړی 
پــه اړه، توضیــح ورکړم. خــو په ناڅاپي توګه ټــول څیزونه زموږ د 
سترګو په واندړي راوپرځیدل.... موږ د اخوان المسلمین له الری 
څخه چی ګمان کیده په مصر کی اسالمي دولت منځ ته شی سیمه 
مو ویشله او وروسته له هغې څخه د خپلو اخوان المسلمین څارګرو 
لــه لــوری د خلیج فــارس تړانګې عربــی هیوادونو په لــور تللو. په 
لومړیو کې کار له کویټ څخه پیل کیده او په ترتیب ســره امارات، 
بحریــن او عمان پــه لور تلو. د هغي په پاي کــې، عربی او لویدیځ 
عربی ســیمو په بشــپړه توګه بدلون کاو او موږ پر نفتی سرچینو او 

سیندونو پر الرو بشپړ واک تر السه کاوه.«
کلنتــن چــې د»فیمنســت« او »ډموکرات« تــر نامه الندي هــوډ لری په 
ډیر زوګ ســره ســپینۍ ماڼۍ ته ورننوځې، عمأل به څرګند شــی چې دښــځو 
او ډموکراســی ډیره بده دښمنه ده د بنســټپالي او سخت دریزی ډیر کرغیړن 
رژیمونه به نور هم ځواکمن او د نړۍ په نورو سیمو کې به د جګړې او جنایت 
اور به نور هم بل شی. هغه به دنده ولری چې په امریکا کې د واکمن سیستم 
جنګ بلونکي او شــراچونکي سیاســت ته ادامه ورګړی او نړۍ به له نن ورځی 

څخه بدتره د ځناورتوب او ویجاړی کندی ته وغورځوې.
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  لیکونکی: توفان

 کله چې د کرزی ژغورونکی 
 د هغه د امریکایی ساتونکو 

له خوا ووژل شو

شــاید پــه یــاد به مــو وی 
چی پــه 2۰۰2 کال کی پر 
کــرزي د کندهار ســفر په 
لړ کی د طالبانو لخوا برید 
وشو. ویل شوی چې برید 
کونکې دهغې د امریکایی 
ساتونکو له خوا ووژل شو. 

دغــه یــوازی د قضیه یــو اړخ دی چې ډیرۍ لویدیځو رســنیو هغه جوته کړه. 
خو هغه ورځ څه پیښ شــول؟ آیا یوازی یو ترهګر له منځه والړ، نه، د کرزی 
ځناور ســاتونکو هغه کس په ســړه ســینه په ډزو وویشــت چې په میړانه یی 

ویشتونکې په ځمکه راګوزار کړ.
دغــه دردونکې پيښــه چې د یو بهرني خبریال له خــوا هم په ناڅاپي ډول 

فلمبرداری شوی ده بیاځلی ګورو:
د 2۰۰2 کال د سپتامبر 5مه: کرزی قندهار ته د احمد ولی کرزی د واده 
په مراســمو کی ګډون ته تللی دی، د موټرونو کاروان یی د ګل آغا شیرزوی د 
هغه والیت والی له ماڼۍ څخه بهر راوځې. یو شــمیر الرویان د موټرو تر شــا 
منډی وهی او کوښښ کوی له کرزی سره خبری وکړی. یو له هغوې څخه د 
حامد کرزی د موټر ښیښــی خوا ته ودریږی او له کرزی ســره په روغبړ باندی 
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بوختیږی، څو تنه نور هم خپل ځانونه هغه ته رســوی. څو ثانیې وروســته د 
ډزو آواز اوریدل کیږی. دغه ډزې څو ګامه لری د ګل آغا شیرزوی د ساتونکو 
څخه یو تن له خوا تر سره کیږی چې د ملی اردو جامې یی پر تن او د کرزی د 
وژلو هوډ یی درلود. دوه په الرویان چې د کرزی ګاډی خواته ودریدلې وو، د 
برید کونکــې مخې ته وردانګې تر څو دهغه مخه ډب کړي، بریالی کیږی هم، 
هغــه په ځمکه غورځوی. خو ناڅاپه د کرزی امریکایی ســاتونکو څخه یو تن 
د پنتاګون ځانګړی ځواکونو پوری تړلی له شــاته ګاډی څخه ښکته کیږی پر 
ټولو ډزې کوی چې په پایله کې برید کونکې د هغو هیوادوالو سره چې د کرزي 
د ژغورلو په هڅه وو ټول ووژل شــو او د کرزي او د څارګرو موټر د هغوی د 
جنازو له پاسه تیر شول. دغې وژنې نه د کرزی وجدان ته خوځاوه او نه هم د 

هغې شاوخواو چې د دغې صحنې شاهدان وو.
یوازی )PBS: Frontline World( سایت ددغې پیښې د راپور په څنډه 

کې لیکلی:
»راپور مو تر الســه کړ چې په کندهار کې ولسمشر حامد کرزی 
د خپــل ورور د واده محفــل د ګډون په ترڅ کې د یو ترهګریز برید 
څخــه ځان روغ ژغورلی دی. یو ځوان ســړي د وســله وال ســړی 
پــر ســر ورودنګل او د ولسمشــر ځان یی وژغــوره، خو د ځانګړی 

امریکایی ځواکونو له خوا ووژل شو.«
بی.بی.ســی  د 
خبریــال،  نوم لرونکــې 
ورځ  هغــه  لیزدوســیت 
قندهــار ته د کرزي ســفر 
ثبتولــو  پــه  صحنــې  د 
بوخــت وو. خــو د هغــه 
پــه راپــور کــې لــه دغــه 
جنایت څخــه پرده پورته 
شــوی نــه ده ځکه چې د 
درواغوخپرونکی  انګلیس 
بنســټ دنده درلوده چې 
امریــکا او مالتــړي یی د 

آزادی ورکونی او د افغانســتان خلکو تــه د نیکمرغی راوړلو په قالب کې تبلیغ 

د کــرزی امریکایــی ســاتونکې څخه یو تن د پیښــې څخه 
 DEVGRU SEAL( څــه وخت وروســته.هغه د پنتاګون
Team 6( واحــد پــوری تړلی وو چې د خلیلزاد غوښــتنی 
پر بنســټ یوازی د کرزی د ۲۴ ســاعته ســاتنی لپاره په 

افغانستان کې ګومارل شوی وو.
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کړی او د دغه خبر خپریدل د دغه سیاست سره انډول نه وو.
دغــه ډول بــی درده وژنی کلونه کیږی چې د ناټو او امریکایی ځواکونو له 
خوا په ټول افغانستان کې تر سره کیږی. آن تردی داسی موقعې هم منځ ته 
راغللی چې امریکایي ځواکونو د څو طالبو د ســنګر له منځه وړلو لپاره، ټول 
کلي یی د اوســیدونکو ســره په کنډواله بدل کړی. نه دا چې تیروتنه ترســره 
شوی او یا په هغه پرمختللو تجهیزاتو په سمه توګه نښه ونه شی نیولی، بلکه 
فکــر کــوی د افغانســتان خلک د لوبو د وســایلو په ډول د هغوی د وســلو د 
آزمایښــت لپاره جوړ شــوی دی. په قصدي توګه د بی گناه خلکو وژنه دومره 
ډیره شــوی او ددي المل شــوی چی د دغو ځواکونو څخه یو شمیر د جګړې 
څخه راګرځیدو وروســته، روانی ســتونزې پیدا کوی، خپســه وینی او په پای 

کی ځانونه وژني.
آيا د کرزي په یاد دي چې ولی نن ورځ ژوندی دی؟ آیا په یاد لری هغه چا 
چی دده ځان ژغورلی دی د امریکایی ساتونکو له خوا یی ویشتل شوی؟ دغه 
امریکایی غالم که چیرې لږ وجدان هم درلودی باید له دغې پيښې سم السی 
وروســته د امریکا چوپړتیا یی ننګ بللی وی او د امریکا د غالمۍ ځنځیر یی 

له غاړې لری کړی وای!

Elihu Duayer :د جنایتکارانو بخښنه  |  کارتونیست
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لیکونکی: ذکریا

د گجگین جګړه، د روسي یرغلګرو پر وړاندي 
د استاذ حبیب الله او د هغه د ملګرو 

په زړورتیا سره ودریدنه

د ۱3۶3 کال د تلې لسمه، 
د فراه والیت د ګجګین په 
کلې کې د روسی یرغلګرو 
اســتاذ  د  وړانــدی  پــه 
حبیب  الله خــان ګجګینی 
پــه مشــرتابه د افغانانو په 
ودریدنــی  ســره  زړورتیــا 

څخه کیسه لری. هغه ننګیالې چې په میړانې او زړورتیا سره وجنګیدل، ژوند 
یی د السه ورکړ خو د دین او جهاد سوداګرو په واکمنې کې ورک نومې پاتې 

دي.
اســتاذ حبیب  الله خان ګجګینې پــه ۱325 کال کې فراه والیت د ګجګین 
په کلې کی نړۍ ته ســترګې پرانســتلې. په ۱34۱ کال کې، د هلمند په زراعت 
لیسه کې داخل شو او وروسته د ټولګې د لومړي زده کونکې په توګه په ۱344 
کال کــې د کابــل پوهنتــون زراعت پوهنځې کې داخل شــو. خو د اســتاذ د 
کورنۍ ناوړه مالې وضعیت، هغه یې دي ته اړ کړ چې وروسته له یو کال څخه 
پوهنتون پریږدی او د »ابونصر فراهی لیســې« د ښــوونکې په ډول یی دنده 
پیل کړه. اســتاذ حبیب  الله تر یو مودی د ښــوونکې په عنوان او وروســته تر 
۱35۶ کال پوری د فراه زراعت لیســې د تدریســې مرســتیال په توګه فعالیت 
وکړ. د روســی چوپړګرو په کودتاه سره، د شــینډنډ کوهک ابتدایه لری پروت 
ښوونځې ته تبدیل شو. د استاذ حبیب  الله ستر آزادی  غوښتنکې روح د روسی 
نیواکګرو او د هغوی کرغیړنو چوپړانو شتون ونشو زغملي، پر دي بنسټ یی 
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د هغــوي پر ضد د وســلوالی مبارزې په لــور ګام پورته کړ او په ډیرو هلو ځلو 
سره یی مبارزو او پر هیواد مین روڼ اندی سره یوځای کړل، او د ۱3۶۱ کال 
په ورســتیو کې د ســورخاش یووالی یي طرح کړ او د څو نورو جبهو ســره یی 
دغه تړون د ۱3۶2 کال په غویی میاشــت کې عملی کړ. استاذ حبیب  الله یی 
د جبهه د مرســتیال او مالې مســول په توګه وګوماره. هغه ددغه یووالی نورو 
مبارزانــو په مرســته، ځواکمنه عملیاتی او ګرځنــده ډله چمتو کړه چې د فراه 
سیند شاته سیمه د »سورخاش ګرځنده ډلی عمومی جبهې« په نوم مشهور 

شوه.
کــې،  کال   ۱3۶3 پــه 
ډیــره  پــه  دولــت  شــوروی 
غوســه لــوړه کــړی وه چې 
د افغانســتان جګــړه بــه یو 
اړخیزه کــوی. کلي بمباران 
او د هیــواد پــه هــره څنډه 
کــې د هغو خلکو په وړاندي 
جګړې چې نه یی غوښتل د 
روسانو او د هغوی د چوپړو 
تــر واکمنــې النــدي ژونــد 
وکړی خونــړئ او نابرابری، 
چټکتیــا غوره کړه. روســانو 
فــراه ته یــو ۱۰ زریــزه فرقه 
وګومارله تر څو د دغه والیت 
قومــی او ولســی جبهــه لــه 
منځه یوسی. د »سورخاش 

قومی جبهه«، دغه د ودریدني نه تســلیم یدونکی سنګر چې خلکو په منځ کې 
ځانګړی مینه موندلې وه، په دغه والیت کې د روسانو له موخو څخه یوه وه. 
دغه جبهه د اســتاذ حبیب الله خان ګجګینی او مخ کښو ملګرو او روڼ اندو له 
لوری رهبری کیدله چې موخه یی د روســي نیواکګرو، هیوادپلوری خلقی – 
پرچمی او اخوانی جنایت کاره بانډونو له کګړتوب څخه د هغه والیت پاکول او 

د خپلواکۍ الس ته راوړل او د خلکو ته د یو انسانی ژوند برابرول وو.
اســتاذ حبیب الله خان چې د ګجګین کلې له مشرانو څخه شمیرل کیده، 

استاذ حبیب الله خان ګجګینی
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د دغه سیمې د خلکو په منځه کې د ځانګړی احترام څخه برښمند وو، او تل 
له هغه څخه د جګړو او قومی مسایلو د حلولو او فیصله کولو لپاره بلنه کیده، 
هغه د یوې ستونزې حلولو لپاره د خپلو څو تنو ملګرو سره کلې ته ځي. شپه 
یی هلته تیر کړه او سهار ته چې کله یی غوښتل له کلې څخه د غره له الری 
جبهې ته والړ شــي، خبر ترالس کوی چې کلې د روســی عســکرو او چوپړانو 
له لوری چې په ســپکو او درندو وسلو سمبال دی د ټانک او آلوتکو په وسیله 
ملګرتیا ورســره کیږی، محاصره شــوی دی. د ګاونډی کلو مجاهدین او 4۰ 
نور مبارزان د سورخاش جبهه  ی څخه د استاذ حبیب الله مرستی ته را راځې.

میراحمد، یو له هغه کســانو څخه دي چې د استاذ حبیب الله تر مشرتابه 
الندی په دغه جګړه کې ونډه درلودله. د هغې جګړې په اړه داسی وایی:
»مجاهدینــو له اســتاذ حبیب اللــه خان څخه وپوښــتل چې د 
روســانو او چوپړانو شــمیر یی ډیر دي څه کار باید وکړو؟ استاذ په 
ځواب کې وویل: "په هیڅ ډول نه تسلمیږو او جنګیږو. که چیری 
مــوږ جګړه و نکړو هغوي موږ ژوندی نه پریږدی." مجاهدینو هم 
اســتاذ خپل قومندان وټاکه او د ګجګیــن له کلې څخه پورته کلې 
ته چې د اوبو لښــتی یی درلود او د جګړې لپاره چمتو وو، والړلو. 
پورته کلې خلک د قران ســره د اســتاذ او مجاهدینو خواته راغلل 
چې په جګړه کې یی کلې ویجاړیږی په دغه اســاس کلې پریږدی. 
اســتاذ هم د هغوی غوښــتنی ته غوږ ونیو او د ۱5۰ مجاهدو سره 
د ګجګین کلې ته راوګرځیدل او په یو جګړه کې چې هغې لپاره مو 

هیڅ چمتوالې نه درلود، ونښتلو.«
ډیره سخته جګړه پیلیږي. روسان د ټانګ او آلوتکو سره، د ګجګین کلې 
د ځناوریز برید الندي نیســی او څو ګړیو په موده کې د اوسیدونکو ډیر شمیر 
یــی ووژل او هــره خوا په کنډواله باندي بدلــون مومی. د یوی مودی لپاره د 
مجاهدینو له خوا څخه ډزې نه کیږی او روســان ګومان کوی چې ټول وژل 
شــوی دي او ودریدنــه یــی له منځه وړی ده، په داســی حــال کې چې ډیرۍ 
یی ټپیان او خپل نیم ځان یی د ماتو او خویدلو دیوالونو شــاته پټ کړی وو. 
استاذ حبیب الله خان خپلو جنګیالیو ته امر ورکوی چې د دښمنانو تر نیږدې 
کیدلو ډزې ونکړي. روســان په دی ګومان چی بریالی شــوی مخ پر وړاندی 
ځــې چې پــه دغه وخت کې ډزې بیاځلــې پیل کیږی. دا ځلې د روســانو ډیر 
شــمیر وژل کیږی او د روســی عسکرو ۱۶ میله کلکوف د مجاهدینو الس ته 
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ولیږی. روســان په شــاتګ کوی او له لری څخه په درندو وسلو خپل برید ته 
ادامه ورکوی.

په دغه ورځ کې د روســي قواو له لوری څخه دوه بریده ترسره کیږی، خو 
د استاذ حبیب الله تر مشرتابه الندی په اتل ولۍ سره ودریدنی سره مخ شو او 
دواړه بریدونه پرشا تمبول کیږی. د عینی شاهدانو په وینا، استاذ حبیب الله 
ســره له دې چې یو الس یی ټپ اخیســتی وو خو نه یی غوښــتل چې د هغه 
ټپی کیدلو ته د نورو پام شي او د هغوی د روحې د کمزوری کیدلو المل شی 
پــه دغه المل په هماغه حال په زړورتیا ســره جګــړی ته ادامه ورکوی تر دې 
چې د ټانګ مرمۍ یی پر ســر ولږیده او د خپل نه هیریدونکې ودریدنې ســره 

شهید کیږی.
د اســتاذ حبیب الله په شــهادت ســره، د فراه خلک خپل اصیل او نجیبه 

بچي په له السه ورکولو سره په ماتم کیناستل.
میر احمد زیاتوی:

»گجگین جګړه، یوه تاریخی او تل پاتی او قهرمانانه جګړه وه. د 
جګړې په پیل کې، هغه وخت چې روسانو هوایی او ځمکنې بریدونه 
پيل شــو، ټولو فکر کاو چې هیڅوک به ژوندی پاتې نه شــی، ځکه 
چې ۱۰ زره تنه چمتو عسکر او په ډیرو پرمختللی ټانګونو او الوتکو 
ســمبال د ۱5۰ مجاهد په وړاندی د یو-یو میل کالشــینکوف او 
۱۰۰ مردکیو سره، هیڅ د پرتلې وړ نه دی. خو د استاذ حبیب الله 
مشرتابه او د هغې د مبارزانو زړورتیا کیسې ته یی بدلون ورکړ.«

پــه دغه جګړه کې د ۱5۰ تنــه مجاهدینو څخه، 45 تنه یی وژل کیږي او 
نور په نیمه شــپه کې د لښــتیو له منځ څخه خپل ځانونه له صحنې څخه بهر 
اوباســئ. خو په مقابل کې، یی ۱5۰ تنه روســي عسکر وژل کیږی. د هغې پر 
سهار، روسي ټانګونه او پوځیان په ویری او لړزی سره کلې ته راغلل او ګوری 
چې څوک ژوندي ندی او په ښــار کې اعالن کوی چې د مجاهدینو مشــر وژل 
شــوی دی. خلقیان چی د روســانو زنځیري چوپړان او د افغانســتان د خلکو 

قسم خوړونکې دښمنان دی، له خوشالۍ څخه جشن نیسی.
د 45 شهید مجاهدو څخه، 22 تنه د »سورخاش جبهې« څخه وو چې د 
هغې ټولګې څخه کوالی شو د استاذ حبیب الله، محمد نادر صوفیزاده، اختر 
محمد شــاه، محمدالدین شاه، محمد شــریف، مامور میرحمزه، حبیب الله، 
بازمحمد، عبدالســتار، مستری محمدالدین، ګل خان، فضل احمد، بریدمن 
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محمد ناصر صوفیزاده او محمد اسالم رنجبر نوم واخلو. دوی ټول سپیڅلې 
او پــر هیواد میــن مبارزان وو چې نه د ډالر او مقــام او غنیمت لپاره، بلکه د 
هیــواد او خلکــو خپلواکۍ او حیثیــت لپاره وجنګیدل او خپلــه پاک وینه یی 
قربانې کړه، خو په خواشینۍ سره د هغوی سرښندنو ګټه نن ورځ د یو موټی 

خاینانو او وژونکو له لوری معامله شوه او له منځه والړه.
اســتاذ حبیب اللــه خان ګجګینی او د هغه شــهید ډګریاالن له موږ ســره 
نشــته خو د ګجګین او ټولی فراه خلــک اوس هم د هغوی له زړوتیا څخه په 
ویاړ یادونه کوی، د هغوي یادونه په ســیمیزو ســرودونو کې په درناوی ســره 

یادوي.

د فراه د سورخاش د عمومی جبهه د مبارزانو پوسټر
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  لیکونکی: زلمی

 په یوګوسالویا کې 
د امریکا او ناټو جنایتونه

یوگوســالویا، د اروپــا پــه 
ســویل ختیځ کې یو هیواد 
لویدیځــو  د  چــې  دی 
پــه  دسیســو  د  قدرتونــو 
المــل جنــګ تــه والړه په 
پیله کې په 2۰۰8 کال کې 
په اوو هیوادونو )بوســنیا- 

هرزه ګونیا، کروشــیا، مقدونیه، کوسوو، مومتینیګرو، صبرستان وسلووینیا( 
وویشل شو. دغه هیواد د لومړی نړیوالی جګړې )۱98۱( څخه وروسته شاهی 
حکومت سره رامنځ ته شو او په ۱929 کال کې د یوګوسالویا په نوم ونومول 
شــو چې د دوهمی نړیوالی جګړې تر ورســتیو د هغې اصلی اوســیدونکی څو 
ځلې د نیواکګرو هیوادونو له خوا ووژل شول او قومی کړکیچونو ته بی ساری 
توګــه لمنه ووهل شــوه. په دویمــه نړیواله جګــړه کې، یوګوســالویا د محور 
ځواکونــو )آلمــان، ایتالیا او هنګری( پراخه بریدونو الندی ونیولی شــوه او د 
هغې کروشیای ایالت د یو السپوڅې دولت په درلودلو سره د نازیانو تر ولکې 
الندی راغی او د ۱94۶ جګرې څخه وروســته د مارشال تیتو له خوا بیا ځلې 
د یوګوســالویا فدرال سوسیالیســتی جمهوریت په نوم یوځای شــو. او قومی 
اختالفونــه یی له منځــه یوړل او یو متحد هیواد یــی د »وروری او وحدت« 
ســره جوړ کړ چې په هغې کې ټول قومونه د مساوی حقوقو او امتیازاتو څخه 

برښمند وو.
یوگوسالویا د تیتو د غښتلی ارادې الندی په یو سوکاله هیواد باندی بدل 
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شو چې په هغې کې روغتیایی او تعلیمی چوپړتیاوی ټولو ته وړیا وی بیکاری 
صفر ته راښــکته شــوه او ښــاریانو ته یی فوق العاده ترانســپورتی چوپړتیاوی 
وړانــدی کړلــی. یوګوســالویا د صنعــت او زراعت پــه برخه کې هــم د پام وړ 
پرمختــګ وکــړ. د منځنې عمر کچــه 72 کالو ته ورســیده او ناخالصه کورني 

تولید په کال کې 7 سلنه پرمختګ درلود.
په دغه هیواد کې د سوسیالیستی سیستم واکمنیدل د دی المل شو چې 
لویدیځو هیوادونو هغه ګواښــمن وګڼي، آلمان، فرانسه، انګلستان او امریکا 
د یوګوسالویا د ټوټه کولو او له منځه وړلو لپاره الس په کار شول. امریکا چې 

په ویتنام کــې د بی عزته کیدلو 
څخــه وروســته خپل ځــان یی 
خــوار او ذلیله ګڼلــی وو پریکړه 
یــی وکــړه چــې د یــوی مودی 
لپــاره د یو هیــواد نیولو لپاره د 
مســتقیم تیــری څخــه الس په 
ســر شــی او د ترهګرو او اورپکو 
ډلو څخه په خپل مالتړ ســره او 

د نړیوال بانک او پیســو نړیوال صندق لــه الری د هیوادونو په بازارونو کې په 
الس وهنې سره ټیکاو له منځه یوسی. په همدغه المل یی چاری چمتو کړلې 

چې یوګوسالویا له دغه دوو لوټګرو بنسټونو څخه پور واخلې.
یوګوسالویا چی د ساړه جنګ په لړی کې »غیر متعهد« هیوادنو له ټولګې 
څخه وه نو پر دی بنســټ یی کوالی شــو چې د نړیوال بانک څخه پور واخلی 
چــې تر ۱98۱ کال پوری دغه هیــواد د نړیوال بانک څخه 2۰ میلیارده ډالره 
پور تر الس کړی وو. د پیســو نړیوال صندق او نړیوال بانک دغه هیواد یی د 
دي ته اړ باســته تر څو »نیولیبرالی« سیاســت پلی کړی او عامه چوپړتیاوی 
لږی کړی او مالیه پورته کړی. سب ســایدی له منځه یوســی، پر اعتصاب او 
پاڅونونو محدودیت وضع کړی. ملی ناخالص تولید چې په کال کې 7 ســلنه 
پرمختګ درلود په ۱99۰ کال کې منفی ۱۰ په سلو کې راوپرځیده. ۶۰۰۰۰۰ 
کارکونکې له کار څخه وویستل شو او سلګونو زرو نور پرته له تنخوا څخه کار 
کاوه. اوتورممخ په ډیریدو وو او حقیقی مزد 4۱ سلنه راښکته شو. په همدغه 
وخت کې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندق د یوګوسالویا د مرکزی بانک 
کنټــرول یی په الس کې واخیســته او ډیر محدوویتونــه یی وضع کړل چې د 
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خلکو ژوند یی له ګواښ سره مخ کړ.
پــه همدغــه وخــت کې چې المــان د ناټو غړی وو د ســلوونیا او کرواســی 
پــه ایاالتونــو کې یی د بیلتون غوښــتونکو څخه مالتړ وکړ چــې دغه مالتړ کې 
نظامــی زدکــړې او هغوی ته د وســلو ورکولو شــامل وو. پــه ۱99۱ کال کې 
دواړو هیوادونو خپله خپلواکې اعالنه کړه او په چټکۍ سره د آلمان له خوا په 

رسمیت وپیژندل شو.
ناټو د امریکا تر رهبرۍ الندی په صبرســتان کې د اســلوبوادن میلوسویچ 
واکمنــې ته د رســیدلو چــاری برابری کړلــی او تمه یی درلودلــه چې هغه د 
بهرنــې هیوادونو پانګوالۍ پر مخ ډیــر بازارونه خالص کړی خو تر ۱999 کال 
پــوری نــږدی 75 ســلنه لوی صنایــع د دولت په الس کې پاتې شــوی او نیم 
میلیونو څخه ډیرو کارګرانو د ای ام ایف سیاســتونو په وړاندی الس په پاڅون 
پوری کړ نه یی غوښــتل د یوګوســالویا ټــول سوسیالســتی قوانین له منځه 
والړ شــی. لویدیځو رســنیو پراخه تبلیغات په الره واچول چې میلوســویچ د 

پراختیا غوښتونکې دی او د »لوی صبرستان« رامنځته کول تکل لری.
په ۱992 کال کې ملګرو ملتونو پر یوګوسالویاډیر بندیزونه ولګول او هغه 
هیواد چې ژورو بحرانونو کې الس او ښپی وهلی په بشپړه توګه ګوښه کړ. سرانه 
عاید 7۰۰ ډالرو ته راښکته شو، وزګارتوب ۶۰ سلنې ته اوچت الړ او انفالسیون 
بی ســاری شــمیرې ته 3۶3 کوادریلیــون )3۶3,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( 

سلنې ورسیدی.
په یوګوسالویا کې د امریکا او ناټو جنایتونه

ناټو د روســیه او چین د مخالفت ســربیره د »بشردوستۍ« تر نامه الندی 
په ۱999 کال د صربستان پر وړاندی خپل دو نیمه میاشتنی بمبار په کوسوو 
کــې پيــل کوی. دغه برید چې په شــفر ســره »د ائتالف ځواکونــو عملیات« 
یادیږی، د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی برید وو او د ملګرو ملتونو له اجازې 
څخــه پرته په الره واچول شــو. په داســی حال چې یوګوســالویا یــو خپلواکه 

هیواد وو او د ائتالف هیڅ یو غړی لپاره ګواښ نه شمیرل کیده.
ناټو 78 ورځو په لړ کې 23۰۰ توغندي او ۱4۰۰۰ وږیز بمبونه او د یورانیم 
لرونکی بمبونه یی په دغه هیواد غورځولې دی چې د هغې په پایله کې 2۰۰۰ 
تنو خپل ژوند د الســه ورکړی او زرګونه نور انســانان ټپیان او شــل او شوټ 
شــول. همدارنګه د زرګونو کورنو او ســلګونو ښوونځیو او روغتنونو او تاریخی 
ځاینو د ورانیدلو المل شو او د دغو بریدونو ډیر ناوړه اغیزې تر اوسه د اقلیم 
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او زراعــت او د خلکــو روغتیا پر مخ لیدل کیــږی. د دغه مودی ټول تاوان د 
یوګوســالویا دولت د ســل میلیارده ډالرو په شاوخوا کې اټکل کړی دی، هغه 
څه چې د امریکا دولت جانبی عوارض نومولی او دهغې المل یی هم تخنیکې 

ستونزی اعالن کړی.
هغه راپور چې د 2۰۰۰ کال د جون په میاشت د بشر حقونو څار خپور کړ 

لیکلې یی دی:
»تاریــخ ښــودلی ده هغــه کلــه چې ناټــو خپلو موخو تــه نه ده 
رســیدلی څو ځلې پــه ځناوریزو بریدونو لکه د یوګوســالیا په بمبار 
الس پــور ی کړی دی. هر هغه څــه چې د ناټو نیت وو بیا یی هم 
د جنګــې قوانیــو څخه جــدی تیروتنه کړی چــې د بیګناه خلکو د 

عام وژنې المل شوی.«
جیمز بیســیت چې د ختیځې اروپا په څو هیوادونو کې د کاناډا ســفیر وو 
د 2۰۰4 کال د مــی پــه 2۰ نیټــه د البرتا په پوهنتون کې د یوی وینا په لړ کې 

وویل:
»امریکا او ناټو ادعا کړی چې د ۱۰۰۰۰۰ څخه ډیر آلبانیایی د 
صربیانو په وســیله وژل شــوی دی، خو د څیړونکو پلټنو او څیړنو 
2۰۰۰ څخه ډیر مړی نه دی موندلی چې د هغوی ډیر شمیر خپله 
صربیــان وو او د هغــې څخه مهمه دا چــې د ناټو هوایی بریدونو د 

جګړې ټول ضایعات په مرتبو د کورنیو جګړو څخه ډیر وو.«
د 2۰۱۶ کال د اګســټ په وروســتیو کې د امریکا د ولسمشــر مرســتیال 
جوبایدن صبرســتان ته په یو ســفر کې د ســلګونو تنو غوســه پارونکې الریون 
المــل شــو او الریون کونکــو وویل چې موږ هیر کړی نــه دی چې د جو بایدن 

ددغې خاورې د بمبارولو د اصلی طراحانو او پلویانو څخه وو.
بده نه ده چې وپوهیږو جوبایدن هغه څوک وو چې په څو مرکو کې دهغی 
ډلې څخه »الری کنګ« په پروګرام کې، ســی ان ان ته په ۱993 وویل چې د 
صربســتان خلک ناپوهه، فاسد، ماشــومانو وژونکې، قصابان او تیری کونکې 
دی او وویل صربیان باید د نازی حزب د کمپونو په شان کمپونو کې بندی او 
وروزل شــی. او همدارنګه پر یوګوســالویا باندی د روسیې او جاپان په ډول د 

یرغل او برید غوښتونکې شو.
د »آر.تــی« ټلویزیون په 2۰۱4 کال کــې چې پنځلس کاله د ناټو د جنګې 

جنایتونو څخه تیر شوی وو، د »زاشتو؟« )ولی؟( په نوم مستند خپور کړ.
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په دغه مستند کی هغه کس چې د ناټو بریدونو عینی شاهد وو او ښځه یی 
هــم پــه هغه موده کې امیدواره وه او باالخره ماشــوم یی د جنګ په لړی کې 
وزیږیده، وایی: »یو ورځ مې ځوی وویل هو بمبارونه او چاودنې... مې په یاد 
دی موږ وویل دغه شونی نه ده ته یو ګړی مخکې نړۍ ته راغللې او هغه وویل 
نه ځنې وختونه تل په خوب کی غږونه او د بمبونو صحنی او چاودنې ګورم.

د ناټو بریدونو څخه یو پر پل باندی هغه وخت ترسره شو چې یو اورګاډی 
له هغه ځایه تیریده. د مسافرانو څخه 
یو تن وایی: »خپــل همکار مې ولیده 
چــې روغ بهــر راووت ډیــر ویریدلې وو 
همدغــه وو چې یو بــل راکټ ولګید او 
هغه یــی ټوټی ټوټی کړ. دغه شــی تر 
اوسه پوری را ته حل شوی نه دی چې 
ولی؟ ولی؟ که چیری لومړی توغندی 
تیروتنه وه وروســته دوهــم او دریم او 

څلورم څه شی؟«
یــو بل ســړي چــې خپل ۱4کلن ځــوي یی د ناټــو بریدونو پــه ترڅ کې د 
الســه وکړی وایــی: » پوهیږۍ چی NATO یعنی څــه؟ یعنی د امریکا نوی 
 ».)New American Terrorist Organization( ترهګریــز ســازمان
هغــه پــه ادامه کې وایی: »وګورۍ د هغه وخــت خبرونو کی څومره توپیر وو، 
تل یی لیکل چې زموږ ورځني په عملیاتو کی د میلوســویچ ســل په شاوخواو 
کی عسکر له منځه ځې او په دغه ځاي کې می د خپل ځوې د جنازی انځور 
دي چــې لیکلــی یــی دی د دغو عســاکرو څخه د یو تن د جنازی د ښــخولو 

مراسم .«
امریکا چې په هغه وخت کې د ویتنام تل پاتې خپســه یی هم خپلو سترګو 
پــر مــخ درلودلــه او د کمونیزم څخــه یی قــوی او ژور ګوزارونــه خوړلی وو، 
غوښــتل یی چی د هغې وروســتی پاتې شــونی هم په اروپا کې له منځه یوسی 
او د یوګوســالویا بیا یوځاي کیدل هیڅکله شونی نشی. سربیره پردی په دغو 
ســیمو یی د آلمان له واک څخه هم ویره درلودله چې ګواکی د هغې شــمالی 
ســیمو ته په الره موندولو سره اقتصادی پرمختګ وکړي. په همدغه موخه د 
خپلو ورســتیو امکاناتو څخه ګټه واخیســتله او هغه هیواد یی ټوټی ټوټی او 

بدمرغه کړ.
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لیکونکی: واحد منصوری

پر قندوز د امریکا هوایی برید 
په ترڅ کې د ولسي وګړو ټول وژنه

۱395 کال د لړم په ۱3مه 
د شپی لس بجي امریکایی 
ځواکونو د قندوز ښــار په 
کوزه قندهارۍ سیمه کې 
د 3۰ څخــه ډیــر ولســي 
وګــړی د خپــل بمبــار په 

ترڅ کې ووژل.
د قنــدز ســلگونو تنــو 

اوســیدونکو دغــه ځناوریــز جنایــت وغنده، په داســی حال کې چــې د ځینو 
قربانیانو مړی یی له خپل ځان سر لیږدول د ښار په مرکز کې الس په الریون 
پوری کړ او د امریکایی نیواګرو او د هغوي دنننیو چوپړانو په وړاندی شعارونه 
ورکــړل. هغوی د دغه ځناورتوب عامالنو ته د ســزا ورکولو او د افغانســتان 

څخه د نیواګرو ځواکونو د وتلو غوښتونکې شو.
عینــی شــاهدان وایی د ناټو چورلکې د شــپی ۱۰ بجو څخه تر ســهاره د 
هغوی پر کورنو بمبار وکړ چې په پایله کې یی د ۱5 ماشــومانو او څلور ښــځو 
په ګډون 3۰ ولسي وګړي ووژل شول. د قربانیانو په منځ کې د شیدو څکونکو 
ماشــومانو څخــه نیولی تر پنــځ کلن او لس کلــن هلــکان او انجونې او نوی 

ځوانان او ځوان تر سترګو کیږی.
قندز په څو وروستیو کلونو کې له یوی خوا څخه د طالبانو او د افغانستان 
امنیتی ځواکونو د جګړی په اور کې سوځې او د بلې خوا څو ځلې د امریکایی 
پوځیانو او د هغوی مالتړو پټو سترګو بریدونو او بمبار الندی نیول شوی چې 

د هغې اصلی قربانیان عام او مظلومه خلک وو.
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لیکونکی: نجیب الله نجیب

سیلۍ غفار او مدني فعاالن

د »مینــه« مجلې له مدیر 
عــزت  ښــاغلی  مســئول 
نحیــب  او  ځــواب  اللــه 
اللــه نجیب اللــه څخه په 
مننــې چی په ډیرو ښــکلو 
ټکــو یی د ســیلې غفار، د 
همبســتګۍ ګوند ویاندې 

سیاســي کړنو په اړه لیکی دي. د یادونی وړ ده چی ښــاغلی ځواب څه موده 
وړاندی د کرغیړن اســالمی ګوند غړو په وسیله تښتول شوی او ربړول شوی 
وو، خو له خالصون وروســته یی بیا هم ال په پیاوړتیا ســره د مبارزې په الره 
کی ګوټلي ګامونه پورته کړ او له ویرې پرته یی خپلې الرې ته دوام ورکړ. باید 
ددی خاوری له نجیبو انســانانو څخه د انسانیت درس زدکړو. الندی د هغه 

لیکنه د همبستګۍ ګوند لوستونکو ته خپرو.

لیکونکی: نجیب الله نجیب
منبع: د »مینه« مجلې، اویایمه ګڼه، اکتوبر 2۰۱۶

ســیلۍ غفار هغه ریښــتنې مبارزه ده چی په خپل ټول روز یی د مافیایی، 
جهــادی ټیکدارانــو او قاتلینــو پر وړاندی خبــره کړی ده. نن یو شــمیر هغه 
کسان چی ځان ته مدنی فعاالن او روڼ اندی وایی نوموړې ته سپکی او بدی 
ردی ویلی دي، چا ورته فاحشــه ویلی، چا د ایران مزدوره بللی، چا ورته...و 
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الله شرم پکار دی...
خبره داده چی سیلۍ غفار نه دا چی د ګلبدین او د هغه د بانډ د جنایتونو 
خــالف اواز پورتــه کــړی دی بلکــی نوموړې مېرمــن په همــدی کابل کی د 
مســعود، ربانی، فهیم، عبدالله او قانوني...پر خالف هم الریونونه کړي دي 

حال دا چی دا کار هیڅوک هم نشي کوالی او نه به یی وکړي.
د امان الله خان رح او امانی دورې تر ټولو ســتره ســتایونکی ده، د حبیب 
الله خان کلکاني د بیا ښــخېدو پر وړاندی یی کلکه مبارزه وکړه داسی مبارزه 

چی هیڅوک به یی ونه کړي.
دا څــه شمشــتو نــه دی چی خلــک به ګلبدین ته ســجدې کــوي له دی 
هیڅوک ســترګې نشــي پټولی چې ګلبدین په پاکســتان او افغانســتان کی د 
روڼ اندي قشــر قاتل دی او زرګونه روڼ اندي او دیموکراسۍ ته ګروهمن او په 

هیواد مین انسانان یی وژلي دي.
د یو چا اواز مه چوپ کوئ.

وګورئ! قریب الرحمن ســعید چی په ناروې کی ســوکاله ژوند لری یو څه 
انســاني ژوند یی زده کړی دی بخښــنه یی وغوښته، خو د حزب نورو غړیو دا 
اخالقــی جرات بیرته رد کړ... حزبیــان او نور جهادي مافیایي بانډونه دومره 

اخالقي جرات نه لری چی بخښنه وغواړي.
ســیلۍ غفار د ســولې مخالفه نه دی بلکی هغه ښکاره وایی چی دا جنایي 
بانډونه بیرته سره رایوځای کیږي او بیا به ملت په سرو سترګو ژاړي دا اټکل 
ریښــتیا دی. ســوله زمونږ اړتیا ده او باید وشی خو داســې نه چی بیا وژنو ته 

مخه شي.
هیلــه ده چــی د حق ویلو ژبه له دوی زده کړو. مدني فعاالن باید د ســیلۍ 
غفــار او نــورو هغه کســانو چــی دا زړورتیا لری چی ددغســې وژونکــو ډلو پر 

وړاندې مبارزه کوي مال وروتړي.
ګــورئ! ګلبدیــن او ډلــه یی او نورې ډلــې ان له لومړیو څخــه په مرموزو 
وژونو روږدې دي. ســوله باید راشي خو د ګلبدین، مسعود، ربانې، سیاف او 
امثالهم لپاره انتقالی عدالت هم باید له پامه ونه غورځوو. مونږ باید کوښــښ 

وکړو چی ددوی د منګولو څخه انسانیت وژغورو.
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لیکونکی: پویا

د فلیپین خلک د امریکا د پوځي هډو 
د رانغړلو غوښتونکې دي

اکتوبــر  کال   2۰۱۶ د 
د  فلیپینیانــو  میاشــت: 
لــړ  پــه  ســترو الریونونــو 
کــې د دغــه هیــواد څخه 
د  ځواکونــو  امریکایــی  د 
د  امریــکا  د  او  ویســتلو 
الس وهنــو څخــه لری د 

خپلواکه بهرنی سیاست درلودلو غوښتونکې شول. هغوی د امریکا جنډی ته 
اور واچوه او له دغه هیواد سره یی د هر ډول هوکړې د منځه وړلو غوښتونکې 

شول. ډیرۍ ګډونکونکې محصالن، زیارکښان او د خلکو مختلفی ډلی وی.
الریون کونکو چې د امریکا سفارت ته مخامخ د دغه هیواد په پایتخت کې 
غونده کړی وو د پولیســو د ځناوریز چلند ســره مخامخ شــول، تر هغه ځایه 
چې د پولیسو ګاډی خلک د ټایرونو الندی کړل اود 5۰ تنو په شاوخوا کی یی 
ټپیان کړل. په دغه اړوند، ریناتو ریس د الریون له مشرانو څخه »اسوشیتید 

پرس« ته وویل:
»د پولیســو تاوتریخوالــې پــه هیــڅ پلمــه د منلــو وړ ندی. آن 
ولسمشر خپلواکه بهرنې سیاست یی څرګند کړی، خو د فلیپین د 
پولیس ځواکونه تر اوسه د امریکا د کوڅه ډبو سپو ونډه لوبوی.«
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پولیســو 23 تنه د ســفارت په لور د رنګ د غورځولو په تور نیولی دی او د 
الریون کونکو پر شــا تمبولو لپاره یی د اوښــکې بهونکې غازو او اوبو شیندلو 
KARAPA� )ګاډو څخه ګټه اخیســتی ده. د فلیپین بشــر حقوقو سازمان 
TAN(، ویلی چې پولیسو د امریکا د سفارت چارواکو په امر عمل کړی دي.

ویــل کیږی چې دغه الریونونه د رودریګو دوترت، ددغه هیواد ولسمشــر 
د وروســتیو څرګندونو څخه په مالتړ تر سره شوی دی. هغه چین ته د خپل 
ســفر لــړ کې د 2۰۱۶ کال د اکتوبــر په 2۰ نیټه اعالن وکړ چــې فلیپین به له 
پوځــي او اقتصــادی اړخه د امریکا څخه بیل شــی او زیاتــه یی کړه چې نور د 
امریــکا واک پــه فلیپین کــې نه غواړی او امریکا ســره دخــدای پامانی وخت 
رارسیدلی دی. او د دی ترڅنګ رودریګو د امریکا او فلیپین ترمنځ د دفاعی 

او پوځي مرستو )EDCA( لس کلن تړون هم رد کړ:
»تاســو دفاعی تــړون“EDCA” لری، که چیــری زه د ډیری 
مودی لپاره دلته پاتي شم، ښه ده چې هیر یی کړئ. نه غواړو چې 
پرتــه له فلیپینیانو د نورو هیوادونــو آن یو پوځي کس وګورو. دغه 

یوازی هغه څه دی چې غوښتونکې یی یم.«
د امریــکا پــه وړاندی د رودریګو دغه لومړنې خبری نه دی، هغه څه موده 
مخکــې اوباما یی »ارمونې« وباله. د امریکا او لویدیځ سیاســتونو په وړاندی 
د هغه بریدونه څو ځله رسنیز شوی دی. رودریګو د 2۰۱۶ کال په جون کې 
د خپلــو خبرو په یو برخــه کې د امریکا د ترهګري روزنې سیاســتونو په اړوند 

ویلې وو:
»دغــه منځنی ختیځ نــه ده چې ترهګری امریــکا ته لیږدوی، 
بلکــه امریکا ده چې ترهګــري منځي ختیځ ته رالیــږدوی. امریکا 
منځنئ اســیا له منځه یوړله، په یاد به مو وی چې څه ډول امریکا 

د بریتانیا په مرسته په ۱99۰ کلونو کې عراق یی ونیو.«
فلیپیــن د هغــه هیوادونو څخه دی چې څو لســیزه راهیســی د امریکایی 
ځواکونو شتون هغه یی د بدمرغی په لوری راښکلی دی. امریکا په دغه هیواد 
کې او په سیاستونو کې یی داسی اوچت الس لری چې د نړۍ په سیاسی کړیو 
کــې د هغه څخه د »امریــکا تش داالن« په توګه نــوم وړل کیږی. امریکا له 
دغــو هډو څخه نه یوازی پــه بهرنیو عملیاتونو کې ګټه پورته کړی چې د دغه 
هیواد دولتونه ســره یی د خپلو مخالفینو په ټکولو کې، او په ځانګړي توګه د 
هوکیاهاپ چپ پارتیزانانو په ټکولو کې مرسته کړی ده. که څه هم امریکا په 
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۱99۱ کال کې د خپلو ځواکونو ســتره برخه یی له هغه هیواد څخه بهر کړه، 
خو د یوولسم د سپتامبر پیښی څخه وروسته د امریکا د حد څخه ډیر تمرکز 
پر آسیا، په 2۰۰۶ کال کې یو ځل بیا یی هغه هیواد ته ډیر ځواکونه ولیږدول 
چې خپلو هډو ته ټینګښــت وروبخښــی. هماغه ډول چې امریکا او لویدیځ په 
افغانســتان کی بنسټپاله ترهګرروزونکې ځواکونه یی تجهیز او سمبال کړل، 
پــه فلیپین کې یی هم جنایت کونکې ډله د »ابوســیاف« په نوم منځته راوړه 
چــې نــوم یی د افغان وژونکې، رســول ســیاف څخه اخیســتی او پــه وژنو او 

جنایاتونو کې د افغان بنسټپالو څخه لږ الس نلری.
خو د یو څه مودی راهیسی د هغه هیواد پرمختللی او عدالت غوښتونکې 
ځواکونو د خپلی خاوری څخه یی د امریکا ناتارکونکو ځواکونو د ویستلو لپاره 
پراخه مبارزات په الره اچولی دی ځکه چې دوی په عمل کې موندلی تر هغه 
وخته چې خپلواکې الس ته را نه وړی، نشی کوالی خپل هیواد د بدمرغۍ او 

لوږې او فساد او جنایتونو څخه خالص کړي.
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 لیکونکی: نوید نابدل

د امریکا د پنځو تنو 
ژوندیو ولسمشرانو خونړۍ کارنامې

پــه تیــرو ســلو کلونــو کې 
د امریــکا هیچ ولسمشــر 
نــه وو چــې لږ تــر لږه یی 
په یو یــا څــو هیوادنو کې 
پــه الســوهني او نظامــی 
تیــري الس نــه وی پوری 
کړی او ددی تر څنګه یی 

وژنې او ویرونکی جنایاتونو نه وی ترســره کړی. پورتني انځور، پخواني پنځه 
ولسمشــران د هغو هیوادنو لیســت ســره چې خپلي ولسمشری په لړ کې یي 
د بمبار، الســوهني او وینو بهولو الندي نیولي وه ښــکاره کوي. اوباما چې په 
ښایســته شــعارونو ســره واک ترالســه کړ او په خندنۍ توګه د نوبل د ســولي 
جایــزې ګټونکې شــو، د پــه عمل کی د نورو څخه یی ډیره نــړۍ په خاورو او 

وینو ولړله.
د امریکا ټاکنیزو مبارزو په ورســتیو شــیبو کې، نور ځانګړي شــوي چې د 
دونالد ټرامپ او میرمن هیلری کلنټن تر منځه یو تن به سپینې ماڼۍ ته الره 
ومومي. په بیالبیلو څرګندونو کې یو شمیر د ټرامپ بریالې کیدل او یو شمیر 
هم د میرمن کلنټن بریالې کیدل د نړۍ په ګټه بولي. خو زما لپاره دغه دواړه 

په اصل کې هیڅ ډول توپير نه لري.
لږ تر لږه د بارک اوباما دوران چی د امریکا د لومړني تور پوټکې ولسمشــر 
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په ډول چې د تور پوټکو په اوچتي لیوالتیا او د خوښۍ په اوښکو سره سپینۍ 
ماڼۍ ته ننوت ډیر درســونه له ځانه ســره لري. ډیرو په ناآګاهانه ډول خیال 
کاوه چې د هغه په بریالتوب ســره، لږ تر لږ د امریکا تور پوټکې به د تبعیض 
د لــه منځه وړلــو په الره کې اړینو بدلونونو شــاهدان وي خو برعکس هغه د 
خپل ماموریت په پاي کې، د هیواد په مختلفو ښارونو کې د تورپوټکو د سترو 
پاڅونونو او غوســه ناکو الریونونو ســره مخ دي چې د هغوی په باور د اوباما د 
اوه کالنــې واکمنې په لړ کې د تور پوټکو ســره تبعیــض او ناوړه چلند لوړوالی 
موندلــی دی او هغــه د هغــوي ټولې هیلې پــه اوبو الهو کــړې. اوباما چې په 
بی ســاری مالتړ اداري چاري په الس کی واخیســتی، د خپل ګرانښت ګراف 
یی ورځ تر بلي ورځ داســی راټیټ شــو چې تمه کیږي »د امریکا د تاریخ ډیر 
بد نومي ولسمشر« لقب چې جورج بوش یي په واک کې لري خپل کړي او له 

سپینۍ مانۍ سره به خداي پاماني وکړي.
اوس چې د »تورپوټکې توب« کارت، له دوکو څخه ډک او خپل پوچوالې 
یي د خلکو لپاره په ډاګه کړی، شــک نشــته چې د هغه هیواد په تاریخ کې د 
لومړنۍ ښځینه واکمنی په ټاکلو، کوښښ وکړي چې د امریکا ولس او نړیوال 

د بل ځل لپاره وغولوي او د بدلون په تمه کښینوي.
هــر هوښــیار کــس پوهیږي چې پــه امریکا کې یــو نیواکګــر، جګړه مار او 
جنایتکاره سیســتم واکمــن چې د هغې اصلي لوبغاړي ســترپانګواالن دي او 
ولسمشــر یواځي دنده لري چې په ټوله دســتګاه او خپل لوي جنګې ماشــین 
په واســطه د هغوي د ګټو څخه ســاتنه وګړئ. د امریکا یو ســلنه پوري تړلي 
سترشــرکتونه د مالــی او رســنیز مالتړ الس ته راوړلو پرتــه، هیڅ څوک دغې 
څوکۍ ته د رسیدلو خوب هم نه شي لیدلی! دغه ولسمشر که څه کلنټن وي 
یــا ټرامــپ، که څه هم په وینا کې يي توپیر وی، په فکر او عمل کی کوم مهم 

توپیر له یو بل سره نه لری.
ډیر تازه الســوندونه چې د »ویکی لیکس« له لوری څخه خپاره شــول دا 
څرګنــدوی چــې د دموکــرات ګوند ملي کمیټــې لوړ پــوړی چارواکو د حزب 
په دننیو ســیالیو کې د پردي ترشــا، کوښــښ وکړ چې برنی ســندرز له ټاکنو 
لری او د هیالری کلنټن لپاره د بریالیتوب زمینه برابر کړی. د ســندرز توپیر 
لرونکې خبری د ټاکنیزو مبارزاتو په لړ کې او دا چې خپل ځان یي »دمکرات 
سوسیالیســت« نوما وه په یواځیتوب ســره یي نشــو کوالی چــې د امریکا د 
یو سلنه غوښتنو سره ورته والې ولری له همدې کبله له نظره وغورځول شو.
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د امریکا تاریخ د هغه ګواه دي چې د دغه او هغه بهرنی هیواد په وړاندي 
د جګــړې، تاوتریخوالــې، تیــری، د ښــکاره او پټــي توطئه پــه الره اچول د 
دغــه هیواد د ولسمشــرانو د عمده کړنالرو په توګــه ثبت ده ځکه چې د نورو 
هیوادونو په نیولو ســره دوی د لویو لوټ لپاره الره هواره وی او سیســتم په 

حرکت کې ساتي.
اوس بایــد یواځــې پــه تمه اوســو چــې کلنټن یــا ټرامپ، نور کــوم غریب 

هیوادونه به په کنډوالو بدل کړي.

د ایران او عربستان زورواکي رژیمونه د مذهبي تاوتریخوالی عاملونه!

کارتونیست:
 Pavel Constantin 
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لیکونکی: نوید نابدل

ُرزا پارکس، میړانه ښځه چې د تور 
پوټکو د عدالت  غوښتنی یوه بیلګه شوه

د امریــکا د تــور پوټکــو د 
مبارزاتــو پــه تاریخ کې، د 
دسامبر لومړی ارزښتناکه 
ورځ شــمیرل کیــږی. په 
۱955 کال کــې یو ښــځه 
 Rosa( پارکــس  ُرزا  د 
Parks( په نوم په همدغه 

ورځ یو حرکت سره چې ظاهر کې ساده وو د ودریدنې او مبارزی تخم وکاره چې 
د مارتین لوتر کینګ تر مشــرۍ النــدی د تورپوټکو د مدنی حقوقو غورځنګ 

پیلونکې شو او ډیری توکمپالنې قوانینو ته یی د پاي ټکې کیښود.
د ۱955 کال د دسامبر په لومړی ورځ د امریکا آالبامای ایالت په مونتګمری 
ښــار کې، ُرزا د خپل کار څخه ســتړی راګرځیدله او ښــاری بس ته ختله. د 
هغه وخت د قوانینو پر بنســټ، د ســپین پوټکو او تور پوټکو څوکۍګانې بیلی 
وی. تور پوټکي اړ وو چی د ښــاري بســونو په وروستۍ برخه کی کښیني.، رزا 
په لومړی قطار کې د تورپوټکو په برخه کی کښــینې، څو تمځایه وروســته یو 
ســپین پوټکې ســړی راخیژی خو څرنګه چې د سپین پوټکو ټولې کرسې ګانې 
ډکې وي، ډریور د تورپوټکو څخه غوښتنه کوي چې لومړی قطار د هغه سړی 
لپاره پریږدی. دوتنه چې د رزا به خوا کې ناســت وو، له ځاېه څخه پاڅیږی، 
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خو هغه د دغه انسانې ضد دستور په وړاندی ودریدنه کوی د ډریور په وار وار 
غوښتنې هم خپل ځاي نه پریږدی. د هغې دغه کړنه پولیسو ته راپور ورکول 

کیږې چې هماغه ورځ نیول کیږی او جریمه کیږی.
هغــې  د  خــو 
میړانــه حرکــت په 
چټکې سره رسنیو 
ته الره پیدا کوی او 
را  ویــده وجدانونه 
ویښوی او په پایله 
امریکا کې  پــه  کې 
الریونونه ډیریږی. 
یــو  د  تورپوټکــې 
لپاره  مــودی  کال 
د ښــاریی بسونو د 
بندیز غورځنګ په 
الره اچــوی چې په 
پایله کې، محاکمه 
قانون غیرقانونی اعالنوی.د څوکیــو د بیلولو 

دغه د تورپوټکو د مبارزاتو لومړنۍ الس ته راوړنه وه چې وروسته د مارتین 
لوتر کینګ تر مشرۍ الندی په پراخه او لوی غورځنګ باندی بدلون ومونده. 
د تورپوټکــو ودریدنــې په پایله کــې، په ۱9۶4 کال کې د مدنــی حقونو قانون 

تصویب او هر ډول توکم پالنې تبعیض په امریکا کې ممنوع اعالن شو.
د دغــه غورځنــګ د بریا څخه مخکــې، د امریکا په ډیــرو ایاالتونو کې، د 
رنګین پوټکــو په وړانډی ســخت او ظالمانه قوانین پلــی وو. ټورپوټکو په جال 
ښوونځیو کې درس لوسته، هغه پارکونه چې یواځې سپین پوټوکو ته ځانګړی 
وو هغــوی په کې د تګ راتګ حق نه درلود، د ســپین پوټکو رســټورانټونو ته 
یــی د ننوتلــو حق نه درلود، تر دی چې په ډیری ځایونو کې د تورپوټکو پوړۍ 

او د اوبو نلونه جال وو.
ُرزا چې د تورپوټکو لپاره د عدالت غوښتنې پیلونکې څپه شوی وو، نړیوال 
شهرت یی ومونده او د توکم پالنې ضد مبارزې بیلګه شوه. په وروستیو کلونو 
کــې د امریــکا د کنګرې له خوا ورتــه رســما » د آزادې غورځنګ مور« لقب 

۲۸۵۷ شــمیره ښــاریی بس چې د رزا ودریدنه لــه هغه ځاي څخه 
پیل کیږی نن ورځ د هنری فورد په موزیم کې ساتل کیږی.
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ورکړل شــو او ډیــری ډالۍ 
یــی الس تــه راوړی. هغې 
چې په 2۰۰5 کال ســترګې 
له نــړۍ څخه پټې کړی، د 
امریــکا په تاریخ کې لومړی 
تورپوټکــې ښــځه وه چې د 
واشنګتن د کپیټل په ماڼۍ 

کې ښخه شوه.
کــه څه هــم امریــکا په 
خپــل تاریخ کــې تورپوټکې 
د  خــو  درلــود،  ولسمشــر 
وړانــدی  پــه  رنګین پوټکــو 
ناتــاري او بی عدالتــی ال تر 
اوســه په خپل ځاې ده چې 
د تیــرو کلونو په لړ کې موږ 
د امریکا په مختلفو ښارونو 
کې د هغوې د غوســه ناکو 

پاڅونونو شاهدان وو.

۱۹۵۰: د امریکا په شمالي کارولینا ایالت کې د تورپوټکو 
او سپین پوټکو د الس وینځلو جال ځایونه.

په شپیتمه او اویایمه میالدی لسیزه کې د امریکا د تورپوټکو عدالت غوښتنې مبارزه د »تورو 
پړانګانــو ګوند« د وســله والو حرکتونو ســره یو نــوې پوړ ته ورننوته چې واکمن سیســتم یی 

سرګردان او معینو شاتګونو ته اړیست.

په ۲۰۱۳ کال کې، د ُرزا پارکس مجسمه د واشنتګتن د 
کپیټل هال د مجسمو په تاالر کې ولګول شوه.
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لیکونکی: اسد

»حزب التحریر« 
د پروان پوهنتون د ناپوهې 

او سخت  دریزي په لور راکاږی  

د  کــې  ورځــو  دې  پــه 
افغانســتان پــه تحصیلــی 
دینــی  د  کــې  مرکزونــو 
ســخت دریزی خبرې اترې 
ازانګــه  رســانې  پراخــه 
موندلی ده. د افغانســتان 
پــه ۱۶۰ زره پــه شــاوخوا 

جوماتونو او دینی مدرســو کې، په چټکې سره داعشی او ارتجاعی افکار تبلیغ 
شــوی او د پوهنتونونو »ثقافت اســالمی مضمون« هم د بنسټپاالنو په الس 
لکه اخوانی، ســلفی، وهابــی، »والیت فقیه« او نورو ډلو ټپلو په وســله بدل 
شــوی دی چې له دغی الری رســمی او پرته له سرخوږی څخه خپل په زهرو 
ککــړ افکار چې په تیرو لســیزو کې د افغانســتان د ویجــاړی المل وو، ترویج 

کوی.
زه د پروان پوهنتون ویرونکې وضعیت چې د کابل ســره په ۶۱ کیلومتری 
کــې پــروت دی په لنډ ډول بیانــوم. هغه ځاې چې په هغې کــې ځوانان باید 
مخکــښ او علمــی افکار تر الســه کړی، د نــا پوهې روزلــو او د ترهګرو ډلو د 
پټنځاینــو په مرکز بدلــون موندلې دی دولت نه یواځــې د دغه ناوړه وضعیت 
مخه نه نیســې، چې عمال خپله چارواکې د ســوپر مرتجع او وژونکو ډلو لپاره 



48

۲۰
۱۶

بر 
کتو

- ا
 ۱۳

۹۵
له 

، ت
ڼه

ه ګ
۸م

تو 
ښ

پ

د تبلیغ زمینه چمتو کوی.
د پروان په پوهنتون کې، یوه انسان وژونکې او مرتجع ډله د »حزب التحریر« 
په نوم چې په حقیقت کې د داعش تیوریک مټ دی، په خالص الس فعالیت 

لری ناپوهه ځوانان مسموم وی.
دغه لړۍ چې په ۱935 کال کې د شــیخ تقی الدین النبهانی فلســطینی په 
وســیله تأسیس شوه اوس مهال د شــیخ عطاء بن خلیل تر رهبرۍ الندی د 

داعش او القاعده همفکر ده.
دغه حزب ســره له دې چې رســمآ په عدلیه وزارت کې نه دی ثبت شوی، 
ولی دولت د هغې د زهرو شــیندلو مخه نه نیســی. هغوي ټوله اســالمی نړی 
د »دارالکفــر« په نوم نومولې ده، د خالفت اســالمی ټینګښــت غوښــتونکې 
دی د ډموکراســۍ او هر ډول فردی آزادیو سره لیونې ضدیت لری. تحریریان 
افغانستان اصال د یو هیواد په توګه په رسمیت نه پیژنې او په سایت او خپرونو 

کې یي، هغه د خپل خیالی خالفت »والیه افغانستان« بللې.
هغوی که څه هم مډرنې نړۍ د معنوی ارزښــتونو ســره ډیر ضدیت لری، 
خــو د خلکــو غولولو لپــاره تبلیغــات او خپل د تیــږې عصر د لیــد لوری په 
اصطالح »ځوان خوښونکې« جوړولو په موخه، د نورو بنسټپالو ډلو برعکس 
د پتلون اغوستل، ږیره خرول، د موبایل او فیسبوک څخه ګټه پورته کول او 
حتا د ځینو هالیودی فلمونو ننداره )ګویا خپلې ځانکړی نتیجه ګیری او پایلی 
ســره( اجازه ورکوي ځکه چې درک کړی یی ده چې ځوان نســل په همدغه 

الره کوالې شو جذب کړو او خدمت کی ونیسو.
د پوهنتــون یو شــمیر ممتاز محصــالن د حزب التحریــر تبلیغاتو تر اغیز 
الندی دی، ماغزه یی په داســی ډول وینځل شــوی او اوختی دی چې عمال 
یی ښوونه او درس پریښودی او په تبلغیانو بدل شوی. طبعی علوم د هغوی 
له نظره »دنیایی مسایل« او بی ارزښته دی، که څه هم ددغه منځنې پيړی 
ګونــد »د خالفــت دولت تعلیمــی او تحصیلی نظام اصول« کــې د غولولو او 

دوکې لپاره، د علومو الس ته راوړلو ته اجازه ورکړل شوی ده.
یوازینې مضمون چې ټول حزب تحریریان له هغې سره سخته لیوالتیا لری 
»ثقافت اســالمی« دی. د دغه ګوند ډیری غړی داوطلبانه حاضریږی د دغه 
مضمون په ســاعت کــې د مختلفو مســایلو په اړه چمتوالې ونیســی او بحث 
وکــړی. زده کونکــې هم اړ دی د هغــوي چټیاتو ته غوږ ونیســی او که چیری 
مخالف لیدلوری او پوښتنه وړاندي کړی په چټکې سره د »کفر« او »الحاد« 
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ټاپه خوری په همدغه المل څوک د خبرو کولو جرئت نه لری.
هــر څوک چــې د »حزب التحریر« غړی وی، د خپلــو پلویانو له لید څخه 
خلیفه او د ټولو څخه هوښــیار ګڼل کیږی او نورو ته ناپوهان وای. د هغوې 
له لید څخه د جوماتونو مالیان چې د حزب غړی نه وی، ناپوهه او مسلمانان 
ندی. د دغه ډلې غړي، ټول شیان یی میخانیکې او وچ د خپلو مشرانو څخه 
او د هغوی د مرکزونو څخه خپاره شــویو لیکنو څخه، چې په عربی هیوادونو 
کې دی، زده کړی او طوطی په څیر یی نورو ته بیانوی تر څو د ځوانانو فکر د 
تیارې لور ته راکاږی. هغوی د هیواد روانو ستونزو ته کومه بنسټیزه حل الره 
نه لری. د بیلګې په توګه دغه ډله د هیواد په شــا تلونکې اقتصادی ســتونزی 
د شــتمنانو څخه د ذکات په راټولو حل کړی ددی څخه بی خبره دی چې د 

ننی ټولو ستونزو او غریبی سرچینه د پانګوالۍ نظامونه دی.
تحریریــان دي تــه د لمړیتوب ورکولو پر ځاې چې زمــوږ هیواد د زرګونو 
ناروینو سره له الس او ګریوان دي هغه مسایلو ته چې کوم ارزښت نه لری او 
جاهالنه دی نظر اچوی. د بیلګې په توګه تبلیغ کوی چې پروتین د نشایسته 
سره باید یوځای ونه خوړل شی یعنی که چیری کوم واده ته خبر یاستی چې 
په معمول توګه وریجی او غوښــه ده یوازی غوښه وخوری یا وریج! که چیری 
لوبیا او وچه ډوډی وي، یو یی وټاکې! هغوي دغه د خپلو مشرانو کرامات او 

ژور لیدنه بلې چې څه علمی ټکو ته پام لری!!
د »حزب التحریــر« مشــکوکې کړنې په پروان کې پــه پراخه کچه دي چې 
عبدالله هم هغه د »جمعیت اســالمی« لپاره ګــواښ بللې او د ۱394 کال د 
لینــدۍ په لومړیو کې د هغوی د نفوذ څخــه خبرداری ورکړ. هغه دغه ډله د 
ترهګرو ډلو غیری پوځي څانګه وګڼله چې ځوانان ترهګریزو چارو ته هڅوی. 
خو تر اوسه د دغې کرغیړنې او تور فکری ډلې په وړاندي کوم اقدام نه دی تر 

سره شوی دی.
د »حزب التحریر« غړو په ناروغه فکر ښــځه انســان نه شــمیرل کیږی او 
پــه ډیــره ټیټه ســترګه ورته ګوري. د هغــوی له لید څخه ښــځې چې له کور 
څخــه بهــر او د تعلیم او زده کړې په فکر کې شــي، په رټلو او هر ډول ســخت 
چلند باندی محکومې دی. په خواشــینۍ ســره دغه غیری انسانې لیدلوری د 
دغــه ډول د ښــځو ضد ډلو د تبلیغاتو په المل د پــروان په پوهنتون کې رواج 
موندلې، محصلی انجونې له ســتونزو ســره مخ دي درناوی ورته نه کیږی او 

سپکاوی یی کیږی.
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کــه چیــری انجونــې د پوهنتــون په وخت کــې حجاب ونلــري او یا د مخ 
او ویښــتانو یو څنډه یی ښــکاره شــي، د محصالنو له خــوا زورول کیږی. د 
پوهنتون په منځ کې هلکان او انجونې د یو بل سره د خبرو کولو حق نه لری. 
»حزب التحریر« له لوری خپرو شــوی د »خالفت دولت په پوځي تعلیمی او 
تحصیلــی اصولو مبــادي« د »انجونو او هلکانو زده کونکو پر خبر اترو بندیز« 
د یــو اړیــن اصل په توګه ټینګار شــوی دی. دغه وضعیت د دی المل شــوی 
دی چې انجونې په پوهنتونونو کې د ســختو فشــارونو الندی ونیول شی او په 

ستونزو سره خپلې زده کړی پر مخ یوسی.
خــو هغوي چې ښــځه انســان نه شــمیري، او په ځانګړی توګــه د ثقافت 
اسالمی پوهنځی محصالن چې د خپلې یو لیشت ږیری او څو متر شملې سره 
ځانونه د اســالم مخکښان ګڼي، کله چې سترګې یی په یوې انجلۍ ولږیږي، 
داســی ښــکاری چې په عمر کــې یی انجلۍ نــه ده لیدلی، د هغــوی لورته په 
اصطالح په څلورو ســترګو ګوری، کله چې له هغوي څخه وپوښــتل شي چی 
د نامحرم ښــځو لور ته کتل حرام دی، په ځواب کې وایی »موږ پر هغوی د 

خدای لعنت وایو!«
پــه څو وروســتیو لســیزو کې زمــوږ د خلکو د لــه منځه تــګ او بدمرغیو 
الملونــو څخه یو په هیواد کې د بنســټپالو، خلکو ضــد، جنایت کونکی او ملی 
ضــد ګوندونــو پرمختګ دي چې د نیواګرو هیوادنو په ځانګړی توګه امریکا او 
انګلستان او د عربستان او پاکستان او ایران او نورو ارتجاعی دولتونو له لوري 
زموږ په بدمرغه خلکو باندی تپل شوی دي. ځکه چې نیواکګرو په تجربه کې 
موندلې ده چې د بنســټپالۍ ځناوری ډلې د پیســو او چوپړتیاو په وړاندی هر 
ډول معاملې ته چمتو دی، هغوی یی د السپوڅو په توګه تر وروستی حده د 
مالی، وســلوالې او معنوی مالتړ الندی نیولې دي. د بنســټپالو ګوندونو ډولو 
د امپریالیــزم او ارتجــاع د موخــو پلې کولو پرته، د ملــی او پرمختللې فکرونو 
وینې بهونکې دښــمنان دی په همــدې المل په ځانګړی توګــه امریکا هغوی 
خپل ډاډمن متحدان ګڼلې نه یوازی په افغانســتان کې چې په ټوله اســالمی 
نــړۍ کــې یی خپله غیږه کــې راټول کړی او ویښــو او نیواک ضــد وجدانونو 
ټکولــو لپــاره یی کاروی. د همدغه لیدلوري پر بنســټ امریــکا او لویدیځ، د 
کابل الســپوڅې دولت د ملی ضد سیاســتونو ســره په عمل کــې د هیواد په 
پوهنتونونو کې د ســخت دریزۍ مالتړي دي او پر هیوادمینو او پوهو عناصرو 

د ګوت څنډنو په وړاندی بی تفاوت دي.
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لیکونکی: مریم مروه

میرزا فقیر احمد خان پنجشیری 
زموږ د تاریخ 

د ریښتینو مبارزانو څخه دی  

میــرزا فقیــر احمــد خان 
شــاه  د  پنجشــیری 
تــن  یــو  خــان  امان اللــه 
او  څخــه  ملګــرو  نــږدی 
نومیالــی  افغانســتان  د 
لــه  مشروطه غوښــتونکو 
ټولګــې څخــه وو چــې د 

لسګونو نورو هیوادپالو روڼ اندو په څیر د جالد نادرخان د ناتاری قربانی شو. 
او د عمر تر پایه خپل ولس او فکر ته ریښتینې او وفادارو شخصیتونو څخه وو 

چې تل پرته له ویری د خپلو انسانی او پرمختللو عقاید لپاره جنګیده.
هغه خپل تحصیالت په هندوســتان کې پاې ته ورســول او په امانی عصر 
کې د ځنګلونو رییس او یو مودی لپاره هم په روسیه کې د افغانستان سفارت 

د سر لیکونکې په توګه په دنده وګمارل شو.
فقیر احمد خان یو موده په مســکو کې د افغانســتان په ســفارت کې دنده 
درلودلــه چــې د هغه او هاشــم خان ترمنځ )د نادرخان ورور په مســکو کې د 
افغانستان سفیر( مخالفت پیدا شو. تل پاتی میرغالم محمد غبار په خپل تل 
پاتی اثر کې »افغانســتان د تاریخ پــه اوږدو کې«)دویم ټوک، ۶7 پاڼه( کی په 

دغه اړوند لیکې:
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»دغه ګاللې او پوهه ځوان د میر ســید قاســم خان د سیاســی 
کړی یو برخه وو. هغه وخت چې هغه په مســکو کې د افغانســتان 
ســفارت سر لیکونکې وو، د سفیر محمد هاشم تر سپکاوی الندی 
ونیــول شــو او د تمانچې په ډز ســره یی دغې بــی عزتی ته ځواب 
ورکړ، خو په خواشــیني ســره یو تن افغانی کوریر چې د فقیر احمد 
خان او محمد هاشــم خان تر منځ خپل ځان څخه خنډ جوړوی، 
په دغه مردکې راپریوځې او ســترګې له نړی څخه پټوی، په داســې 

حال کې چې محمد هاشم خان په چټکې سره تیښته کړی وه.«
فقیر احمد خان کله چې له مســکو څخه خپل هیواد ته راګرځې، د شــاه 
امــان الله خان له لوري د ځنګلونو د رییس په توګه وګمارل شــو چې د مرګ 

تر وخته په دغه څوکۍ کې پاتې کیږی.
د نادر شــاه په توره دوره کې چې وینه څښــونکې هاشــم خان لومړی وزیر 
وو، میرزا فقیر احمد خان د خپلو ملګرو او هفکرانو ټولګې سره ونیول شو او 

بندخونی ته ولیږدول شو.
څرنګــه چې هاشــم خــان د فقیر احمد خــان څخه په زړه کــې ژوره کینه 
درلودله او سم الســی چې هغه لومړی وزیر شــو او فقیر احمد خان په زندان 
کــې وو لــه موقع څخه یی ګټه پورته کړه او پرته له هیڅ ډول محاکمې د هغه 

د اعدام حکم یی صادر کړ.
غبار د »افغانستان د تاریخ په اوږدو کې« دویم ټوک په ۶7 پاڼه کې د دغه 

هیواد پاله او عزتمند ځوان د اعدام په اړوند لیکې:
»کومه ورځ چې نادرشــاه د ولیخان او څو نورو کســانو د اعدام 
حکم یی صدارت ته ولیږداو، د فقیر احمد خان نوم د اعدامیانو په 
نوم لړ کې نه وو، محمد هاشم خان همدا چې نوم لړ یی ولوست او 
د فرمــان د پلې کولو امر یی ورکړ، نوی نوم لړ یی په خپله خوښــه 
ترتیب او وویل: د یو تن نوم هیر شوی دي. په هغه وخت کې یی 

په خپل قلم د فقیر احمد خان نوم ولیکه او ولیږداوه.«
»د ارګ سیاسي زندانیانو کیسه کوله کله چې د ارګ د زندانیانو 
غــږ پورته شــو چــې فقیراحمد خان دی راشــي، فقیــر احمد خان 
ودرید او د هغه جامی او شمله وپلټل شوی، په ملنډو موسکی شو 
او ووت او د وژونکو لو وژل کیدونکو ســره یوځاي شــو. او په پایله 

کې دغه پنځه تنه پرله پسی په دار وځړول شو.«
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او پــه دغــه ډول دغه مبارز ســړی د ۱3۱2 کال د وږی پــه 24 نیټه )۱۶ 
ســپتامبر ۱933( د محمــد ولی خان دروازی، جنــرال غالم جیالنی چرخی، 
میــرزا محمــد مهدی خان قزلباش او جنرال شــیر محمد خان چرخی ســره 
یوځاي وروســته له ډیرو ربړونو د کابل په دهمزنګ زندان کې اعدام او مړی 

یی خپل زوړ پالر ته وسپارل شو.
د نــادری او هاشــم خانــۍ 
زمــوږ د هیــواد  تــور دوران، 
ډیرو اصیلــو ځامنو د عام وژنې 
وخــت وو. وینــه تویونکې نادر 
شــعار وو چــې »د افغانســتان 
د میلیونونــو وګــړو پــه منــځ 
کې، د څو ســوه پوهو ځوانانو 
شــتون کوم ارزښــت نه لری« 
پــه  تاریــخ  د  )»افغانســتان 
ټــوک،  دویــم  کــې«،  اوږدو 
۱2۶ پاڼــه( پــه همدغــه المل 
ســلګونه خپلواکې غوښــتونکې 
او هیوادپالــه روڼ انــدي لکــه 
چرخــی،  خــان  نبــی  غــالم 
الــال خــان،  خواجــه هدایــت 
موالداد هــزاره، محمد عظیم 
منشی زاذه، عبدالرحمن خان 
لودیــن، فیــض محمــد خان، 

سرور جویا، تاج محمد خان پغمانی، علی اکبر خان غند مشر او نور رندانیان، 
وربړول او اعدام شول.

خــو نن ورځ په اصطالح د شوونیســت او کرغیړن فکرو »روڼ اندو« څخه 
یــو ډله لکه اســماعیل یــون، حمیدالله فاروقــی، انورالحق احــدی او نور په 
بیشــرمئ سره کوښــښ کوی کرغیړن نادرخان د تاریخ ډیران څخه راوباسی 
او د افغانســتان »ژغورونکې« په توګه اتل وښــایی. دوی په لومړی ګام کې د 
پورته ذکر شویو روڼ اندو پاکې او سپیڅلې وینی د خپو الندی کړی او تاریخي 
خیانت ترســره کــوی. نادرخان چې د نیواکګرو انګلیســانو د توطئه په لړ کې 
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واک غصــب کــړی وه افغانســتان یی د پوهه، هیوادپالــو عناصرو او خلکو له 
شــتون څخه پاک کړ، زموږ له تاریخی دښــمنانو څخه دی، نو هر هغه څوک 
چــې په هر نــوم او پلمې تر الندی کوښــښ کوی له هغه څخه فرښــته جوړه 
کــړی، د حبیــب الله کلکانی او دهغه د ناپوهۍ څخه ډکــی الری د پلویانو په 

څیر به تاریخ ته شرمیدلي پاتی شی.
افغانســتان نه د نادری، هاشــم خانی او حبیب اللــه کلکانی په زوړ بیرق، 
بلکه د فقیراحمد خان، جویا، عبدالخالقیانو، سیدکمال، لودینیانو، چرخیانو، 
دروازیانــو، محمودیانــو، او د دغی خاوری دزرګونو نورو نوم ورکو اتالنو پاکې 
الرې تــه پــه ادامه ورکولو ســره کوالی شــي عدالــت، آزادی او ښــیرازۍ ته 

ورسیږي.

Steve Bell :د امریکا ټاکنو پایله  |  کارتونیست
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د سولې ناسته
Oleg Dergachov :کارتونیست

د مرستندویه هیوادونو کنفرانس
Hassan Bleibel :کارتونیست
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»د افغانستان د همبستګی ګوند« خپرونې تاسو کولي شی په کابل 
او والیاتونو کې له الندي پتو څخه تر السته کړئ:

کابل
 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان

جوار پارک تیمور شاهی

شرکت کتاب شاه محمد 
چهارراهی صدارت

کتاب فروشی مقدم 
مارکیت جوی شیر کابل

کتابخانه وحدت
نیاز بیک، دکان حاجی

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

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

هرات
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
کتاب فروشی محمد ظاهر حیدری،

جوار سبزی فروشی، شهر بامیان 

غزنی
کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی، جاده خاتم االنبیا 

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

کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار کتابخانه عامه

کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانک تیل کهنه، رسته نجارها

ننگرهار
کتابفروشی سیار

ولسوالی خیوه 

مازيګر کتابپلورځی
اسحاقزی مارکېټ، جالل آباد

کنر
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



دردیدلو هیوادوالو،
کــه د خپلــواک، آزاد او دموکــرات افغانســتان غوښــتونکی 
یاست؛ که د افغانستان د سرلوړۍ او بی وزلو 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.

پستبکسشمیره،240مرکزیپستهخونه :پته 	
کابلـافغانستان  

0093-700-231590 ګرځنده:	 	
info@hambastagi.org بریښنالیک:	 	
www.hambastagi.org ویب پاڼه:	 	

facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party فیسبوک:	 	
facebook.com/hambastagi 	 	

twitter.com/solidarity22 تویتر:	 	
youtube.com/AfghanSolidarity یوټیوب:	 	

د »افغانســتان د همبســتګۍ ګوند« د خپلو کړنو مخکی وړلو 
لپاره د غړو حق العضویت او د پلویانو مرســتو ته اړتیا لری. په 

خپلو نقدی مرستو له مونږ سره هم غږي شی:
Azizi Bank
Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan 
Name: Sayed Mahmood
Account No: 001903204644917




