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پری نږدو چی افغانستان د زبرځواکونو 
د وسلو د سیالۍ ډګر وګرځي!

خپــل  د  امریــکا  ځــل  دا 
ســالح کوټ تر ټولو ســتر 
د  چــی  بــم  غیرهســتوی 
»ټولــو بمونــو مــور« پــه 
نــوم شــهرت لــری، پرته 
له کــوم خنډ او اندیښــنې 
څخــه زمونــږ پــه هیــواد 

کــی وازمایه. که ددغو ویرونکو آزمایښــتونو پر وړاندی ُچپ پاتی شــو، زمونږ 
افغانســتان به یووار بیا د زبرځواکونو د وسلو د سیالیو ډګر وګرځي آن تردې 

چی د هستوی بم خطر به هغه وګواښي.
امریکایی جنایتکاران او د هغوی رسنۍ غواړي دا پر مونږ ومني چی ددې 
موخه په اچین ولســوالۍ کی د داعش ډلې د »ســموڅو نړول« وو، خو دا د 
داعش ځواکمن ښودلو لپاره یو درواغ دي. داعش د طالبان په څیر د امریکا 
ارمونی اوالد دی او هیڅکله به خپل دغه روزل شــوي چی ددوی د غوښتنی 
سره سم د بی ساري ځناورتوبونو ترسره کولو لپاره ډګر ته راغلی دی له منځه 
یونســي. که امریکا د داعش پر ضد وای نو ولی یی په عراق او ســوریه کی د 
هغوی ستر کاروانونه روغ پریښودل او هیڅکله یی پر هغوی د بمونو مور ونه 

غورځوله؟
د هغو مالومات پر بنســټ چی مونږ له ســیمې څخه ترالســه کړي، دغه 
۱۶ میلیوني بم په یو تش ډاګ کی غورځول شــوی او یواځې د آرموینې لپاره 
په کار وړل شــوی ترڅو امریکا د ســیمې ســیالو ته او په ځانګړی توګه روسې 
ته ګوت څنډنه وکړی چی په هډو کی داســی ویجاړونکی وســلې ځای پر ځای 
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کړی دی او افغانســتان کی یی هم د داعــش او طالب همفکره ناتارکونکو په 
ټومبلو سره داسی السپوڅی او بی ارادې دولت رامنځته کړی چی د هر ډول 

ویجاړونکی وسلې استعمالولو زمینه ورته برابره ده.
ددغــه بــم کارول د »ترهګرۍ پــر وړاندې مبارزې« ســره هیڅ تړاو نلری 
ځکه زمونږ خلک په دې پوهیدلی دي چی په تیرو ۱۵ کلونو کی امریکا خپله 
په افغانســتان کی د ډوالډول ترهګرو منځته راوړونکی او تمویل کونکی ده او 
په کراتو یی اعالن کړی چی له طالبانو سره هیڅ دښمنی نلری. او بله داچی 
د ډیرو الســوندونو پر اســاس دا په ډاګه شوه چی داعش په منځني ختیځ کی 
د امریکا اســتراتیژیکه وســله ده او هڅه کوی چی د روسې پولو بی ثباته کولو 

لپاره د هغې مخ د افغانستان شمال لوری ته واړوی.
پــه داســی حال چی په ســوریه کی د امریکا او روســې دښــمني خطرناک 
پوړ ته رســیدلی ده، ټــول دا ګوت څنډنه کوی چی ددغو دوه وینې څښــونکو 
زبرځواکونو ښکر په ښکر کیدو بل ډګر افغانستان دی. زمونږ هیواد چی یوځل 
د ســاړه جنګ په لړ کی ددغــو دواړو د جګړې ډګر ګرځیدلی وو د خپل تاریخ 
خونــړی او ناوریــن څخه ډک دوران یی تجربه کــړی دی، باید اجازه ورنکړو 
چــی دا ځل د ویجــاړۍ کندی ته ولویږو. د ملی ځناورتــوب دولت له امریکا 
سره د مریتوب هوکړې په السلیکولو او د بادارانو ددغه آزمایښت په تاییدولو 
ســره یی، زمونږ د ولس په حق کی ســتر خیانت ترسره کړ. خو د افغانستان 
خپلواکۍ غوښــتونکی او آزادۍ غوښتونکی خلک باید ددې ویجاړونکی خطر په 
درک کولو سره پرې نږدي چی هیواد یی د ختیځ او لویدیځ د وسلو د سیالیو 

په انډوخر کی وځپل شي.
په تیرو ۱۵ کلونو کی ددغو بمونو او د امریکا بریدونو اصلی قربانیان زمونږ 
بی دفــاع او بیوزله خلک ول. دغــه بمونه خطرناکه کیمیاوی او رادیواکتیوي 
مــواد لــری چی پر چاپریــال او خلکو اوږدمهاله او نــاوړه اغیز لری چی زمونږ 

چاپریال یی خورا ککړ کړی دی.
بایــد د امریکایی رســنیو په درواغجنو او له منلډو ډکــو نندارو او د دولت 
ویاندانــو چی د پنتاګون په اعالمېو شــخوند وهی، و نه غولیږو. که چیرې د 
امریــکا او د هغې د مریانو ښــکرونه ورمات نکړو، پرته لــه ګومانه یوه ورځ به 

زمونږ په ګران افغانستان کی خپله اتمی وسله هم وآزمایی.
د افغانستان همبستګۍ ګوند

۱۳۹۶ کال د وري ۲۶مه )۲۰۱۷ کال د اپریل ۱۵مه(
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انځورونه

په افغانستان کی 
د امریکا وسلو آزموینې غندلو په موخه 

د همبستګۍ ګوند غوڼده 

۱۳۹۶ کال د وری ۲۷مــه 
اپریــل  د  کال   ۲۰۱۷(
۱۶مــه( – کابــل: نــن د 
همبســتګۍ یو شمیر غړو 
د یوې اعتراضــی غونډې 
پــه ترڅ کــی پــه ننګرهار 
والیــت اچین ولســوالی د 

امریکا نیواکګر دولت له لوری د »بمونو مور« په نام ستر بم غورځول وغندل 
او د امریــکا او د هغې له الســپوڅي دولت څخه یــی خپله کرکه څرګنده کړه. 
د غونډې ګدون والو له ځانه د امریکا سیاستونو ضد شعارونه او د افغانستان 
خلکــو بدمرغیــو انځورونه وړل. په ورته وخت یو شــمیر هــم ورکول کیدل: 
»نه امریکا، نه بنســټ پالي – واک د خلکو په الس!«؛ »په افغانســتان کی د 
ویرونکو وســلو آزموینه جنایت دی – جنایت دی جنایت!«؛ »د بنســټ پالۍ 
پــر ضد د امریکا جګړه دوکه ده!«؛ »په افغانســتان کی د جګړې اصلی المل 
امریکا ده!«؛ »طالب او داعش د امریکا زیږنده ده!«؛ »لنډ دی وی د امریکا 
او د هغې د چوپړانو السونه زمونږ له هیواد څخه!«؛ »راپاڅیږۍ راپاڅیږۍ، 

ُچپتیا کی ذلت دی«.
وروسته د سیلۍ غفار، د همبستګۍ ګوند ویاندې، په خپلو خبرو کی وویل 
چی د ختیځ او لویدیځ ســیالیو په منځ کی هره ورځ زمونږ هیواد د بدمرغۍ 

کندی ته روان دی:
»پر افغانســتان د امریکا له تیري څخه څوارلس کاله تیر شــول. نیواکګر 



4

۱۳
۹۶

ي 
سرل

، پ
ڼه

ه ګ
۹م

تو 
ښ

پ

د »ترهګــرۍ ســره مبارزې« تــر نامه الندی ډګــر ته راغلل او دغــه هیواد د 
بی دفــاع خلکو په هدیــره بدل کړ. د امریکا او ناتــو ځواکونو له لوری د ۲۵۰ 
افغانانو وژل کیدل، د هیواد په ګوټ ګوټ ویجاړونکی بمبارونه، د کیمیاوی 
بمونــو آزموینــه، او اوس هم د ننګرهار والیت په اچین ولســوالۍ کی تر ټول 
ستر بم د »بمونو مور« په نامه غورځول د بی۲۵  دیموکراسۍ السته راوړنه ده 
چی الســپوڅی دولت او د هغوی چوپړ روڼ آندی په سپین سترګتوب له خلکو 
غواړی چی د امریکا جنایتکاره پوځ څخه منندوی اوســو. او له دغې آزموینې 
څخــه یی هرکلی وکــړ او خلکو ته وای چی ګواګی هیــڅ ملکی مرګ ژوبله یی 
نلــره بلکه داعشــیان یی وژلی دی. د ملــی ځناورتوب دولت له امریکا ســره 
د مریتــوب هوکــړې په الســلیکولو او د بادارانو ددغه آزمایښــت پــه تاییدولو 
ســره یی، زمونږ د ولس په حق کی ســتر خیانت ترسره کړ. خو د افغانستان 
خپلواکۍ غوښــتونکی او آزادۍ غوښتونکی خلک باید ددې ویجاړونکی خطر په 
درک کولو سره پرې نږدي چی هیواد یی د ختیځ او لویدیځ د وسلو د سیالیو 

په انډوخر کی وځپل شي.«
د غونډې په لړ کی محمود، د کابل ښــار له دردیدلو ښــاریانو څخه یو تن 
خپل درد د یو شــعر په چوکاټ کی بیان کړ. ددې ترڅنګ د ګوند ځوانانو، د 
»ټولــو بمونو مور« یوه بیلګه یی جوړه کــړی وه چی ټرامپ، غنی او عبدالله 
هغه په موسکا او مکیز سره په خپلو اوږو لیږداوه او پری ویاړ یی کاوه، چی په 
حقیقت کی زمونږ د هیواد د بی ګناه انسانانو پر وینو ملنډې وهلو ښکارندوی 

وه. غونډه د اعالمې په لوستلو سره پای ته ورسیده.
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لیکونکی: مریم مروه

د زنبق څلورالرې په ځانمرګې برید کې 
د څو قربانی کورنیو زړه  بوږنونکې کیسې

د ۱۳۹۶ کال د غبرګولــی 
نیټــه،   ۱۰ پــه  میاشــتې 
زنبق څلــورالرې تر څنګ 
د چاودیدونکــو توکو څخه 
چاودنــه  تــه  ټانکــر  ډک 
ورکړل شــوه چــې په پایله 
کــې لــه ۶۰۰ تنــو څخــه 
ډیرو ته مرګ ژوبله اوختي 

ده. د دې جنایــت زیاتــره قربانیان بې وزله او بی وســې خلــک دي چې یوی 
مــړۍ ډوډی موندلــو په هڅه له کور څخــه بهر وتلی وو او نن ورځ یي کورنې 
د خپلــو خپلوانــو پــه ویر کې ناســت دې او زیاتره یي د خپلــو کورنیو یوازینی 
نفقه راوړونکې له السه ورکړل. د پیښې ورځ په شپه، ع او غ د خپلې چوپړګری 
ډلې او عکاسۍ کامرو سره د فیسبوکې انځورونو اخیستلو لپاره د ټپیانو لیدلو 
لپــاره والړل او پــه ننداریــزه توګه یی خواخــوږی وکړه، خو نــن ورځ د هغې 
ځناوریزې پیښــې قربانیانو پاتی شوی اوالدونه په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند 
کــوي او څوک یی پوښــتنه نه کوی. البته د هغــه خاینو چارواکو څخه چې د 
ګلبدین او لسګونو نورو ورانکارو قدمونو مخ ته یی سور فرش غوړولې، داسې 

توقع لرل نه بخښونکې تیروتنه ده.
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د زنبــق څلورالرې پیښــې څــو تنو قربانیانو ســره لیدنه چې د کابل ښــار 
د خدایداد کلې په خوارمیشــتو ســیمو کې اوســیږی او د هغوي د هر یو تن 
ډارځپلی کیســې اوریدل ســتونزمن کار دی چې ښایی هیڅکله به هیر نشی. 

البته چې دا د قربانیانو او د هغوي 
د خپلوانو د بدمرغیو یو څو بیلګې 
دي او نــور هم د دوې څخه ښــه 

وضعیت نه لری.
۲۷ کلــن عبدالعزیــز، چــې په 
دغه پیښــه کې سخت ټپی شوی 
وه، پــه »ایمرجنســی روغتــون« 
کــې یــی دوه ورځــې د اغما )بی 
حالــې( په حالت کــې تیري کړی 
دي. نومــوړی برســیره له فزیکی 
ټپونو څخه، ســخت روانــي زیان 
هم لیدلــې او اوســمهال په ناوړه 

وضعیت کې دی تر دې چې د خپلو خپلوانو لیدلو ته چمتو نه دی.
فاطمــه، دعبدالعزیــز بوډۍ مور، چې پریشــانی او بی  وســی یي له څیری 

څخه څرګندیږی، د خپل ژوند ترخه کیسه دا ډول څرګندوي:
»عبدالعزیــز مې یوازینی ځوي 
دی. د دوه کالــو او څــو میاشــتو 
وه چې پالر یی د کابل ]تنظیمی[ 
جګړو په ترڅ کې شــهید شو او تر 
هغې وروســته زموږ ټــول ژوند په 
غریبــۍ او اللهاند ۍ کې تیر شــو. 
اوس چــې مې ځــوي د ناروغې په 
بستر کې پروت دی، آن د درملنې 

لپاره یی پیسي نه لرم.«
۲۲ کلن امام بخش، د »روشن 
په مخابراتی شــرکت« کې ډریور، 
په دغه چاودنــه کې خپل ژوند له 

السه ورکړ. هغه د خپلې ۱۱ کسیزي کورنۍ یوازینې نفقه راوړونکې وه. د هغه 

عبدالعزیز

 امام بخش
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کورنۍ په یو نیمایی ویجاړ کور کې چې د بانک څخه د پور اخیســتلو له الرې 
یــی ګرو کړی وه، ژوند کوي. د شــهید امام بخش څخــه یو یونیم کلن ځوي 
د شــیرزاد په نوم او یو بل ماشــوم چې ال تر اوسه نه دی زیږیدلې، پاتي شوي 

دي.
سویتا، د امام بخش رنځیدلې میرمن په زړه بوږنونکو کوکارو سره وایی چې 
د خپل خاوند مرګ څخه وروســته ټول بی سرپرســت شوي او آن خوړلو لپاره 
څه نلرې. په شپو په تمه پاتي کیږی چې ګواکې څوک به هغوي ته څه راوړی 

او لږ تر لږه د خپلو ماشومانو خیټي به مړي کړی.
دل آرام، د امام بخش ۵۰ کلنه مور، په داســې حال کې چې ســترګې یي د 
اوښــکو څخه ډکې وی په ټیټ غږ ســره د خپل کړاونو څخه ډک ژوند کیســه 

داسې کوي:
»د خپــل عمــر په اوږدو کې مې، ښــه ژوند نه دی لیدلــی او تل اللهانده 
او یــوی مــړۍ ډوډۍ ته محتاج وو. داســې یو کس واک ته ونه رســید چې لږ 
د خپلو خلکو په فکر کې واوســی، ټول د یو بل په شــان دی. تر کومه وخته؟ 
ټول خلک نیست نابود شول، ځوانان ټول شهیدان شول. دا دولت هیڅکله 
ســوکالې راوړی نه شي. زموږ د زړه له حاله خبر نلری، موږ دا ډول ولسمشر 

ته هیڅ اړتیا نه لرو. ښه دا ده، چې ګوښه شي.«
د  چــې  خــداداد،  ۲۲کلــن 
شــرکت«  مخابراتــی  »روشــن 
مالــی څانګــې کارکونکــې و هــم 
پــه دغــه پیښــه کــې ټپې شــوي 
و، وایــی چــې وروســته لــه یوی 
ګړی »ایمرجنســی روغتون« ته 
ولیږدول شوم او ډیره وینه مې له 
الســه ورکړی وه، خدادا زیاتوی 
چې د ســترګو پر وړاندی یی شپږ 
تنــه همــکاران )رونــا، شــمیال، 
رحمت اللــه، شــفیق الله، جمعــه 

خان او جهش( شهیدان شول.
انیســه، د خــدادا مور، د نورو کورنیو پــه څیر د ع او غ دولت له خیانت او 

ناکامې څخه ګیله مند ده:

 خداداد
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»د دولت دنده، خلکو ته د امنیت او هوساینې او سوکالې راوړل دي. خو 
دوي چــې له کومې ورځې کابل ته راغلل، زمــوږ ژوند یی برباد کړ. هره ورځ 
لــه خــوب څخه په ویری راپاڅیږو. د کور څخه چې بهر ته ځو، هیله نلرو چې 

کور ته به بیرته ژوندی راوګرځو.«

A
nt
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د ګوند لید

د عدالت غوښتنې کیږدي یا 
د جمعیت اسالمی واک غوښتنه

څلــورالرې  زنبــق  د 
ځانمرګــې بريــد )د۱۳۹۶ 
کال د غبرګولــی پــه ۱۰( 
چــې د ۵۰۰ تنــو څخــه د 
ډیرو د وژل کیدلو او ټپی 
کیدلــو المل شــو، چې د 
افغانســتان پــه داخــل او 

نــورو هیوادونو کې له ځانه ســره پراخه الریونونه او نیوکــې درلودلي. البته دا 
ناورین د فرخندې د وژل کیدلو څخه وروســته، هغه پیښــه ده چې د زیاتره 
نړیوالو پام یی خپل لور ته راواړو او ټولو د افغانستان بیوزله خلکو سره خپله 
خواخوږي وښــوده. کیدی شــی چې د نړیوالو همدغه خواخوږي او یا سل په 
ســله د غیرنظامیانو مرګ ژوبله د دی المل شوه چې طالبانو او داعش د دغه 
شرمیدونکې جنایت پړه په غاړه وانخیسته او د ع او غ ملنډو وړ دولت هم اړ 

شو چې دریمه ډله، »د حقانی شبکه« یی مسول په توګه په ګوته کړه.
برســېره پر دې، دغه جنایت د هیواد عامه خلکو پراخه غبرګونونه له ځان 
سره لرل چې نوره یی چاړه د هډوکې څخه هم تیره شوی ده او ټولو په ډیري 
چټکې د ترهګرو ســره د ع او غ الســپوڅې دولت د مرســتو کولو څخه خپله 
کرکــه څرګنده کړه. د دغه خــاورې کړیدلې خلک په ځانګړې توګه کابلیان تر 
دی چې نور ورته ساه اخیستل هم ستونزمن شوی د ټولنیزو شبکو څخه یی 
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په ګټې اخیســتنې سره غږ پورته کړ چې »ډاډ ګیرنه وایو« او »په غم کې دی 
شریک یم«، کومه ستونزه نه حل کوي او باید چې سیستم بدل شي.

جمعیت اسالمی چې د غنی او شریکانو په منځ ته راتګ او کابل ته د خپل 
پخوانې دښمن ګلبدین په راتللو، ورځ تر بلې خپله برخه »د ع او غ په سهامی 
شــرکت« کې د الســه ورکوی، چانس یی غنیمت وګاڼه او د مرتجع څیرو په 
رامخکې کولو ســره لکه لطیف پدرام، احمد ســعیدی، ضیا مسعود او جاوید 
کوهســتانی »د ارګ په لورې د مرګ څخه ســتړی« شعار یی پورته کړ. د بلی 
خوا، دوستم او د »روښنایی غورځنګ« څو تنه چلوونکې چې د مقام او واک 
له قافلې څخه لری پاتي دی، هم د هغوی خیل سره یوځای شول. البته چې 
د جمعیــت یوه شــمیر پلویانو د خپــل ځان د مطرح کولو لپــاره د دغه ډول 
الریونونــو پــه الره اچولو الس پوری کړی وه. خو دا ځل چې ضیا مســعود د 
قدرت له کړۍ څخه لری کړی شو او د هغه تنظیم پاتې وزیران کوم ځانکړې 
صالحیــت نلری، وی غوښــتل چې بیــا ځلې خپل ځان مطرح کــړی او کومه 
برخه الس ته راوړی. نن ورځ هم ګورو چې د کابل ښــار د تنظیمونو د وینو 
او خیانت کلونو په څیر د مدنې خوځښــت تر نامه الندی بیاځلې ســنګربندی 

شوی دی.
د غبرګولی میاشــتې په ۱۲نیټه د جمعه ورځې په ســهار، د کابل یو شمیر 
ښــاریانو د چاودنې په ځاې کې د عدالت غوښــتنې لپاره ســره راټول شوی وو 
چې د جمعیت او شورای نظار کوڅه ډبی د سرای شمالی له لوری راورسیدل. 
د کابل معترض ښاریان چې ال تر اوسه یی ټپونه د تنظیمونو د وینو او خیانت 
کلونو څخه تازه دی او هر کال د وږی په ۱۸، د مسعود د مرګ ورځ، د دغو 
کوڅه ډبو له خوا د څو تنو کابلی ځوانانو وژلوکیدلو او ځناورتوب ګواهان دی، 
په ســمه توګه یی موندلې ده چې د هغوي ســنګر له دغې ځناوري او مرتجع 
ټولګې ســره یوځای کیدی نه شــی او له دی مخې یی په تدریجې توګه ساحه 
پریښــوده. جمعیتیان او شــورای نظار واله چې نور په ښــه توګه پوهیږی چې 
ماهیت یی د افغانســتان خلکو په وړاندی ښــکاره شوی او څوک یی شاته نه 
راځې، د ورځې په پیل کې یی هڅه وګړه چې د عربی پســرلی غورځنګونو او 
»وال ســتریت نیولو« څخه په تقلید ســره، خپل دغه حرکت له رهبری څخه 
پرته څرګند کړی تر څو یو شمیر خلک وغولوی او د هغوي سره یوځاي شي. 
خو د ســالم ایزدیار په وژل کیدلو ســره، نور نو د افغانســتان خلکو لپاره کوم 
شک پاتې نه شو چې نوموړی تنظیم د واک غوښتنې په هڅه کې دی. د کابل 
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د اوســیدونکو څخه د یو تن په وینا چې »نیم اخوانیان په ارګ کې او نیم په 
سړک کې راټول شول او د یو بل سره جنګیدل.«

په دی کې هیڅ شــک نشــته 
چې السپوڅې او مرتجع دولتونه 
او  کــه څــه هــم د ډموکراســۍ 
آزادی جنــډه په خپــل راکاږي، 
شــعارونه یــی تر هغــه حده دی 
چــې د خپل ځــان او خاوند ګټو 
ته د منلو وړ وی او د هغې څخه 
یو ګام مخکې ایښــودل د ډزو او 
بندی  کیدلوالمل کیږی. که څه 
هم، هغه ادعاګانې چې حتا خپله 
د جمعیتیانو او شورای نظار واله 
له خوا شــوی چې ســالم ایزدیار 
د خپلــو له خوا پــه ډزو باندی له 
منځه یوړل شو، خو په هر حال، 

هیڅوک او هیڅ رسنۍ د پاتي نورو وژل شوی په فکر کې نه شول او ټوله کیسه 
د دغه شهزاده د مرګ په مخ باندی وڅرخیده چې انسان ته د ویلیام شکسپیر 
هماغــه وینا پــه یاد ورولی چی: »د شــهزاده پــه مرګ باندی ټول آســمانونه 
روښــانه کیږی، خو د یو ســوالګر په مړینه یو لکۍ داره ســتوری هم د آسمان 
څخــه نه تیریږی.« وروســته خــاورې ته د ســپارلو وار راغې او څو پرلپســی 
چاودنې. په دغه عمل ســره، امریکا خپل جمعیتی نوکران په غوږ ووهل چې 
خپې د خپلې شړي په اندازه وغزوي او نه د هغې څخه د باندی؛ د ارګ نیولو 
پــه فکــر کې دی نه وی که نه بله چاودنه بــه په لومړی کتار وی. د امپریالیزم 
ځانګړتیاو څخه یوه دا ده چې خپل نوکران په بشــپړه توګه له منځه نه وړی، 
بلکه هغوی د بلې ورځې لپاره ســاتی. امریکا په هماغه ډول چې د ځناورتوب 
په اوج کې طالبان، شــمالی ټلواله او ګلبدین په بشــپړه توګه له منځه وی نه 
وړل او د افغانســتان له نیواک څخه وروســته د شــمالی ټلوالې څخه د نظام 
پیــاده پــه توګه د طالبانو په وړاندی ګټه پورته کړه او نن ورځ د ګلبدین څخه 
د جنګې سپی په څیر ناوړه ګټه پورته کوی. وروسته یی د یوی اوونۍ په ترڅ 
کــې طالبــان د مزار له الری کندهار ته راورســول، خو په بشــپړه توګه یی له 

د هغــه کســانو تیوری ګانی چــې د پردیو  په الس 
روزل شــوی ځنــاورو ســره ناســته والړه ویــاړ 
ګڼــې یــوازې د ملــی خاینانو او د هغــوی بهرنیو 

واک دارانو په درد خوری.
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منځه وی نه وړل تر څو د دغه ځناور لښــکر په شــتون کی په افغانســتان کې 
د خپل شتون څخه دفاع وکړی 
او د خپلــو مخالفانو په وړاندی 
د هغــوی څخــه کار واخلی. تر 
اوسه یی هم د جمعیت مشران 
له منځه نه دی وړی، ځکه چې 
تر اوســه هم ورته پــه راتلونکې 

لوبو کی د کارولو وړتیا لری.
جمعیتیــان په دې پوهیدلی 
چې له دې وروسته نشی کوالی 
یــو کس د دین او جهــاد په نوم 

ځــان پســې راکاږي او د دی تــر څنــګ د هغوی د معامله کولــو بوی په دغه 
شــپاړس کلونو کــې په هغه ډول پورتــه تللی دی چې خپــل پلویان پر هغوی 
باندی باور نه کوی. دغه کولی شو چې د عبدالله د فیسبوک پوسټونو الندی 
د فیســبوک کارونکو لــه کرکجنو نظرونو څخه وپوهیــږو چې په یو وخت کې 
یــی دا دعوا کوله چې عبدالله ته یــی رائ ورکړی وه. له همدې المله، دوی 
هڅــه وکړه تر څو لږي پیژندل شــوی څیــری بازار ته وړانــدی کړي: لطیف 
پدرام، احمد سعیدی، جاوید کوهستانی او د حبیب الله کلکانی څو تنه ځوان 
پلویــان. خــو زموږ خلک د دغه څیرو څخه چې پــه ظاهره نوی دی هم پوره 
پیژندګلــوی لــری. آیا زمــوږ خلک خادی پدرام د ایران چوپــړ نه پیژنې چې د 
خپل توکم پالو او شوونیست ملګرو په څیر لکه اسماعیل یون او جنرال طاقت 
څخه شاته پاتی نه دی او په بی شرمۍ سره د هیواد پرګنو او ملیتونو تر منځ د 
نفاق لمنه وهی. د افغانســتان خلک د احمدی سعیدی –کارپوه، شنوونکې، 
متخصــص او نــور او نور باړه اخیســتونکې - په اړوند هــم پوهاوی لری چې د 
فهیم په مرګ کی یی ټول تلویزونونه اجاره کړی وو او له هغه څخه یی د نننۍ 
ورځې جورج واشــنګتن جوړاوه؛ نوموړی په ظاهره د ځانمرګې برید قربانیانو 
لپاره اوښکې تویولې، خو د عبدالله او عطا سره د جوړه ای انځورونو اخیستلو 
څخه شــرم نه لری او د ویری او ډارن توب څخه یی د ګلبدین راتګ ته ښــه 
راغالســت ووایه او هغه یی په نیک فال یی ونیوه. جاوید کوهستانی تسلیمی 
هم پیژنو چې د خپلو یو سلو څو تنو ملګرو نوم یی خاد ته وسپاره او وروسته 
د خپلــو خادی ملګرو څخــه ګله مند وو چې ولی یی په نیولو کې د خپل ځان 

د تحصــن کیږدیــو تــه د دوســتم له خــوا رالیږل 
شــوی خواړه چې د کیږدۍ ناستو له خوا په مننې 

سره په ټولنیزو پاڼو کې خپاره شول.
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سره نه دی وړی. هغه خپله په ویاړ سره د افغانستان او پاکستان په سرحدی 
سیمو کې د خپلو استخباراتي ماموریتونو څخه خبری کوی.

ښــایي چې یو شــمیر هم د عبدالله، عطا، قانونی او صالح الدین په غربی 
دریشی ګانو او ږیرو په چال باندي غولیدلی وی او دعوا وکړی چې جمعیتیانو 
بدلــون کړي دي. آیا دا په ریښــتیا داســې ده او نوموړی تنظیــم د اخوانیزم 
افکارو او کردار ســره خدای پاماني کړی ده؟ ښــایي چې د جمعیت اســالمی 
مشــران په خپلو ویناو کې دغه ډول کلمې »ډموکراسی، ولس واکې، مدیریت 
او نوري« په کار یوسي خو یوازې بسیاینه کوی چې د وږی په ۱۸، د مسعود 
د مرګ په ورځ، د دغه ګوند کوڅه ډبو ځناورتوب ته یو نظر واچول شــي چې 
تر اوســه پوری زموږ د څو تنو هیوادولو د وژل کیدلو المل شوي دی او ال تر 
اوســه پوری هیڅوک د قانونی چلند الندي نه دي نیول شــوی. ډیرې بیلګې 

یی شته خو یوازې په څو دانو یی بسیا کوو.
• د حبیب الله حیدری وژل، د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځې محصل، 
د شــورای نظار د کوڅه ډبو له خوا چې په ۱۳۸۳ کال کې یی په ډیرې آســانې 
ســره یی د وژل شوی ویښــتان بیاتي کړل او وروسته یی خپل الس او بیاتي 
د پوهنتون د انګړ نل په اوبو ســره ومینځل او د پولیســو د سترګو په وړاندی 
یی ســاحه پریښــودله او وروســته د جنرال بابه جان له خوا د اعتراض کونکو 

په هغه انځورونو کې چې خپله د جمعیت پلویانو له خوا په ټولنیزو رسانیو کې خپاره شوي 
دي، د ســالم ایزدیار خاورې ته د ســپارلو په مراســمو کې د دری پرله پســی بریدونو څخه 
وروســته، د دغه ګوند ځوانانو څو مړی چې کیدشــی ځانمرګی هم نه وی، د موټر شــاته یی 

وتړل او په سړکونو یی راښکل او اور یی ورته واچاوه.
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محصالنو په آرامه او له تاوتریخوالې پرته الریون باندی د پولیسو برید امر هم 
ال تر اوسه چا هیر کړی نه دی.

• د فهیــم پــه امر باندی د ۱۳۹۲ کال د غویی په ۱۲ د همبســتګې ګوند 
د غویی د ۷ او ۸ دو تورو ورځو غندلو پر ســوله یز الریون باندی د یو شــمیر 
امنیتی ځواکونو ځناوریز یرغل او وروســته د همدغه کســانو په واسطه زموږ 
د څــو تنو غړو ربړونه او نیول کیدل، تر دی چې د »بشــری حقونو څارګرو« 

د نیوکې المل شو.
• د شرف بغالنی او د نوموړی څو تنو لوفرو انډیواالنو له خوا د فرخندې 
مظلومــه مــرګ چې د فیســبوک پاڼه یــی د جمعیت ګوند مشــرانو ســره په 
انځورونو ښایسته شوی ده ، د دی خاورې هر باوجدانه انسان په ژړا راوست.

• د ســالم ایزدیار خاورې ته د ســپارلو په مراسمو کې ګواکی د ځانمرګو د 
مړو سره چلند ته په کتو کوالی شو د جمعیتیانو »مدنیت« او »ولس واکې« 
باندی پوهه شــوو. صالح محمد ریګستانی، د شورای نظار اوپراتيفي رییس، 
د ویناوو پر بنســټ د جنازې په مراســمو کې ځانمرګی نه بلکې بمونه ځاي پر 

ځاي شوی وو.
ظاهــرا، جمعیتیان د وحدتی یانو په څیر چې »د روښــنایی غورځنګ« په 
تنــدی باندي ناســت وو، د تبعیــض او د پرګنو برابری پــر وړاندی د مبارزې 
مسئله مخ ته راکاږی. باید ووایو چې په افغانستان کې د ملی ستم په اړوند، 
د خلکو ضد دوه لید لورې شتون لری. له یو خوا څخه د پښتنو شوونیستانو د 
غور ګڼلو تفکر چې پښتانه د افغانستان د قومونو سردار ګڼې او د هر ډول ملی 
ستم څخه منکر دی او د بلې خوا څخه غیرپښتنو قومپرستان یوه لویه ټولګه 
ده چې د ټولو ټولنیزو بدمرغیو ریښه د ملی ستم او پښتنو په وجود کې وینی. 
دواړه لیــد لــورې، ډیر ارتجاعی او زموږ د ټولنــې د عینی حقیقتونو پر خالف 
دی. دغه ډلې د ملی وحدت خنډ دی او د ملی تضاد په شدت موندلو کې تر 
ټولــو مهم المل شــمیرل کیږی. باید چې هیر نه کــړو د نیواک له ځانګړتیاو 
څخــه یوه دا ده چې ملې مبارزه د طبقاتی مبارزې ځاي ناســتي کوی، خو په 

حقیقت کې د یو هیواد پرګنو تر منځ د برابري خنډ ګرځې.
اشــرف غنی، حنیــف اتمر، معصوم ســتانکزی، ګلبدین، شــهنواز تنی او 
ګالب زوی او د هغوی شوونیست لیکواالنو لکه اسماعیل یون، واحد طاقت، 
روســتار تره کی او نورو ته د پښتنو مشــرانو او استازو نوم ورکول، په حقیقت 
کــې دغه ملی ضد عناصرو او خاینانو ته اعتبار وربخل دی. دوی، هیڅکله په 
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هلمند، پکتیا او ننګرهار کی د پښــتنو مظلومه خلکو او بی وزله  بزګرانو څخه 
استازېتوب نه کوی. هغه رنځیدلې خلک چې هر ورځ د طالبانو، داعش او د 
امریکایــی نیواکګرو ځواکونو په بمبار او دولتی ځواکونو د بریدونو په وړاندی 
قربانې ورکوی او د ښــوونې او روغتیا له نعمت څخه په بشپړه توګه بی برخې 
دی. ارګ هم د دغه موقعې څخه په ګټې اخیستې سره په دی هڅه کې دی 
تــر څو کرغیــړن ګلبدین چې تر نن ورځې یی د ســولې تر نامــه الندی روزل 
شــوی او پنډ کــړی دی، کار واخلې او میدان ته یــی راوړی. خو هماغه ډول 
چې طالبانو او حزب اســالمی د پښــتنو څخه اســتازیتوب ونه شــو کولی، په 
هماغــه ډول به هیڅکله جمعیت اســالمی د تاجیکانو څخه، حزب وحدت د 
هزاره ګانو څخه او اسالمی غورځنګ د اوزبیکانو څخه استازېتوب نشي کولی. 
دغه بنسټپالو او خاین ګوندونو، له هرڅه وړاندی پر هغو ملیتونو ناتار او ظلم 
کړی چې د هغوی څخه د دفاع خبری کوی. له بدمرغه د اخوانیانو او د ارګ 
ارتجاع تر منځ شخړی، د پرګنو او ملیتونو تر منځ نفاق ته ډیره لمن وهی، او 
دا هــر ملیت روڼ اندو دنــده ده چې تر ټولو د مخه د خپلې پرګنې جنایتکاران 

بربنډ کړی.
هغــه کیږدۍ چــې د حبیب الله کلکانــی په نوم ودرول شــی او د خوراکې 
توکــو مالتــړ یــی د دوســتم او صالح الدین ربانی لــه خوا وشــي، هیڅ کله د 
زنبق څلورالرې د ځانمرګې برید کې د وژل شویو لپاره عدالت غوښتنه کیدلی 
نه شــي. د »روښــنایی غورځنګ« څخه په درس اخیســتنې ســره کولی شو 
دغه پایلې ته ورســیږو چې شونې ده یو شــمیر ځواکونه د خلکو د غوښتنو او 
شــعارونو په نامه ســړکونو ته راشي، خو د دغه ډول غورځنګونو په سره کې د 
جنایتکارانو او یا وژونکو شــتون، هیڅکله روښــنایی او بدلون له ځان سره نه 
لــری. نباید د امریکا د تورپوټکو مدنــی حقونو غورځنګ مبارز رهبر، مارتین 
لوتر کینګ ویناوي، له یاده وباسو: »تیاره نه شی کولی تیاره له منځه یوسئ؛ 

دغه کار یوازی له رڼا څخه کیږی...«
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  لیکونکی: ماریا

حسن: 
»هیچا له ما سره مرسته ونکړه«!

د ۱۳۹۶ کال د غبرګولــی 
میاشــتې په ۲۸ نیټه خپل 
کړیدلي هیوادوال حســن 
لیدنــې ته والړو. شــاوخوا 
پنځه میاشــتې کیږی چې 
هغــه د بی کورې لــه امله 
د خپلو ماشــومانو سره د 

صحت عامې تر څنګ د ســرک په غاړه کیږدۍ کې اوســیږی. حســن چې په 
جالل آباد کې د ګاډو په ســوداګرۍ بوخت و، د یوی دسیســې په ترڅ کې یی 
خپله ټوله شــتمنۍ له الســه ورکړه. هغه خپل شــکایت تر دولته ورسوه، خو 

ژوند یی نور هم تریخ شو، آن دا چې پر میرمن یې جنسي تیری وشو.
حسن خپله کیسه داسې بیانوی:

»...د جالل آبا په ښــار کې اوسیدلم او د ګاډو سوداګرۍ په کار 
بوخت وم. د یو شرکت سره چې په هغه کې پاکیستانیانو کار کاو خو 
په اصل کې د ننګرهار والیت څخه د ولســې جرګې غړی پیربخش 
ګردیوال پوری تړاو درلود د ګاډو  پلورلو په یوه ســوداګریزه معامله 
کې ماته مالې زیان را واوخت. د معاملې بشــړیدو او حساب پاکولو 
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وروســته، شرکت له ما څخه 
پوروړی شــو، خو زما پور ال 
تر اوسه نه دی راکړل شوي. 
د ســتونزې حــل لپاره مې د 
بهسودو په ولسوالۍ عریضه 
راســره  هیچــا  خــو  وکــړه، 
مرســته ونکړه. پیر بخش له 
مــا څخــه وغوښــتل چــې د 
خپلــې دعوا څخه تیر شــم، 
خو مــا د هغه غوښــتنه ونه 
منلــه. ګواښ یــې راته وکړ، 

په پای کې دي ته اړباســتل شــوم چې په ۱۳۹۱ کال کې جالل آباد 
پریږدم او کابل ته راشــم او په طالیی ښارګوټې کې استوګن شوم. 

خپلې دعوا ته مې ادامه ورکړه تر څو خپل حق ته ورسیږم.«
خو کابل ته کډوالیدلو هم د حسن او د هغې کورنې حال ته کومه ګټه ونه 

رسوله او وضعیت یی الپسې بد شو:
»کله چې زه کابل کې نه 
وم زمــا د خولــې بندلو لپاره 
میرمنــې  د  زمــا  پیربخــش 
خپلوانــو لــه الرې یې خپل 
کســان زما کورته راننیستل 
او هغــوي زمــا پــه دویمــه 
میرمن تیری وکړ. زه له دغې 
پیښې څخه نا خبره پاتې وم. 
میرمنې مې له ویري څخه په 

دغه اړوند ما ته څه ونه ویل. وروسته د هغې ویډیو په واسطه چې 
د تیری له بهیر څخه اخیستل شوی وه وګواښلم. هغوي زما لپاره 
د درواغو دوسیه جوړه کړه او څلورنیمې میاشتې مې په زندان کې 

تیري کړی. دا چې بی ګناه وم نو له بندخونی راخالص شوم.
په دغه لړ کې مې د خپل ژوند ټوله هســتی او نیســتی له الســه 
وتي وه او اړ شوم چې په شاه شهید کې په باړه باندی کور راونیسم. 

د حسن عریضه ولسمشرۍ ریاست ته

د حسن میرمن او ماشومان
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خــو بیا هــم د پیر بخش د الســوهنو او زورواکې لــه امله د ۱۳۹۵ 
کال د مرغومــی میاشــې په اولــه نیټه په زور او ظلــم له کور څخه 
وویستل شــوم. څو شپې ورځې مې د خپلو ماشومانو سره د کابل 
په ســړه هوا کې پر ســړکونو باندی تیري کــړی. د طلوع تلویزیون 
او ژونــدون تلویزیــون د هماغــه کال د مرغومــی میاشــتې په ۲۵ 
نیټــه زمــا له ځورونکې وضعیت څخه یو راپــور چمتو کړ. پيربخش 
طلوع تلویزیون ته ګواښ ورکړ تر څو د دغه راپور د خپریدلو خنډ 

وګرځې. شپې مې په جوماتونو کې تیري کړی.«
حســن وایی نه یوازې دا چې 
نیوکو ته یی رســیدنه نه ده شوي 
بلکــه دولتې چارواکو له خوا آن د 
ګواښــلو، ربړونو او وهلو او ټکولو 
النــدی نیول شــوي دي. د هغې 
کیــږدۍ تــر هغــې وروســته چې 
د اړونــدی ســاحې د حــوزې آمر 
لــه هغه څخه غواړی چې ســیمه 
خوشــی کــړی، اور اخلــې. هغــه 

وایی: »د خپلو ماشــومانو ســره په کیږدۍ کې ناست وم چې په ناڅاپی توګه 
کیږدۍ له یوی خوا اور واخیســت. دوه توشــکې او دوه کمپلې په بشپړه توګه 
په اور کې وســوځیدلی. یوازی مې وکولې شــو چې د ګاز ډبه له اور څخه لری 
کړم او له هرومرو مرګ څخه وژغورل شو« هغه اوس په هماغه سیمه کې په 

بله کیږدۍ کې چې د خلکو له خوا ورسره مرسته شوې ده ژوند کوي.
پیربخــش ګردیوال د ننګرهار په والیت کې د جمعیت له قومندانانو څخه 
وو، هغــه د جنرال پترولیم او پیر بابا شــرکت خاونــد دی. ویل کیږی د هغه 
اصلــی دنــده د یونس قانونی غیر قانونی ســوداګری پر مــخ وړل دی. هغه د 
ولسمشرۍ په ټاکنو کې په ننګرهار کې د عبدالله پلویانو څخه وه، حسن وایی 
چــې د هغــه په کیس کې عبدالله له پیربخش څخــه ننګه کوی او په همدغه 

المل هیڅ محکمه او قاضی د هغه د جنایت څیړلو جرات نه لری.
د حســن په شــان، ســلګونه هیوادوال لرو چې د زورواکو د ناتاری الندی 
نیول شــوی دی او په چیغو او واویال د هیواد په فاســدو محاکمو کې اللهانده 
دی. زمــوږ هیوادوال باید دغه پوهاوي ته رســیدلې وی چې د هیواد قضایی 

د حسن سوځیدلې شوي کیږدۍ
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سیســټم له هغــه جنایتکارانو څخه اغیزمن دی چــې د دولت په لوړو څوکیو 
کې ناســت دي. څه وخت چې دولت له مفســدو، قاتالنو، غلو، تیری کونکو، 
چوپړانــو او ... خلکــو څخــه ډک وی، څنګه به د حســن په شــان هیوادوالو 

کوکارو ته رسیدنه وکړی؟

پیربخش گردیوال د عبدالله او صالح الدین ربانی سره یوځاي

د ترهګرۍ پر وړاندې د ملګرو ملتونو کړنې
کارتونیست: جهاد عورتاني
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  لیکونکی: کاوه عزم

حلیمه او سما، په صحت عامې روغتون 
کې د سلګونو قربانیانو څو بیلګې

د شــپې ۱۱ بجــې دی او 
پایواز غوښتنه کوي: 

»ډاکټرصاحــب، 
زموږ د ناروغ حالت 
ډیــر خــراب دی. له 
ګهیځ څخه تر اوسه 
پــوري په پرله پســې 
توګــه کانګــې کوي. 
داخلــه ډاکټــر وویل 
کلــه چــې تاســو مې 
ناروغــه یــو ځــل له 

نږدې څخه معاینه کړۍ.«
د جراحې ډاکټر په غوسې سره په ځواب کې وویل:

»دا د ناروغ یدلــو وخت دی؟ ټوله ورځ مو کار وکړ اوس تاســې 
په نیمه شــپه کې هم موږ آرام ته نه پریږدي. ته الړ شــه او د کاکا 
له کوټې څخه یو چاینک چای راوړه، بیا به ســتا ناروغه وګورم، تر 

هغه وخته نمری.«
د ننګرهــار پــه صحت عامه روغتون کې د پایــواز او یو ډاکټر لنډې خبرې 

سما، ۹ کلنه نجلۍ چې د سکې له تیرولو وروسته د هغې 
مــور له خــوا د جالل آباد صحت عامــه روغتون ته یوړل 
شــوه خــو د ډاکټرانــو بې پامې لــه امله یې خپــل ژوند له 

السه ورکړ.
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اترې.
پرته له شکه د افغانستان په ډیرو روغتنونو کې حاالت له دې څخه ښه نه 
دي: د مراجعینو سره ناوړه چلند، د ناروغانو څخه د میوو او خوړو اخیستل، 
د ناروغانــو په وړانــدې بې پامــې او بې پروایې، بې نظافتــې، د غیرضروري او 
تاریــخ تېرو درملو ورکــول او بیا هغه په اړوندو درملتونونو پلورل او لســګونه 

نورې ستونزې.
ســربیره پر دې، ګڼ شــمیر ناروغان نیوکه کوي چې په دولتی روغتونونو 
کې ګومارل شــوي ډاکټران، خپل شــخصي کلینیکونه لــری او ناروغان دې 
ته هڅوي چې د »ســمې« درملنې په موخه هلته والړ شــي. خو له هغه ځایه 
چــې زموږ خلــک په ډیر ناوړه اقتصادی وضعیت کــې ژوند کوي، د دغه ټولو 
سپکاوي منلو څخه پرته بله الره نه لرې او دولتی روغتونونو ته مراجعه کوی 
چــې نه یوازی په ســمه توګه یــي درملنه نه کیږی چې په ډیــرو مواردو کې د 
ناروغانــو حالت خرابیــږی او یا له منځه ځی. البته، پــه خصوصي روغتونونو 
دغه وضع ډیره خراب ده او پیسه دوسته اسمانڅکالي د هغوي وینه څښکې.

پــه افغانســتان کــې هــره ورځ ناروغان د مســلکې ډاکټرانــو او لومړنیو او 
معیاری چوپړتیاو نه شتون له امله، خپل ژوند له السه ورکوي.

د دغــه »قصابانو« )د ننګرهار خلک ناجايزه ګټه اخيســتونكى ډاکټران د 
قصــاب پــه نامه یادوی( بد چلنــد بیلګې د دوو ناروغانــو د خپلوانو ژبو څخه 

رانقلو چې د درملنې وړ ستونزو سربیره د مرګ غیږې ته الړل.
د ۱۳۹۴ کال د تلې په ۲ نیټه، د رازمین ۱۸ کلنه لور حلیمه د نس خوږی 
څخه شــکایت کوی. د هغې ورور او مور هغه د درملنې په موخه »د ننګرهار 
صحت عامې روغتون« ته وړي. په بیړنې څانګه کې د لومړنیو معایناتو څخه 
وروســته هغه د التراســاوند لپاره د روښــان په نامه یو شــخصي کلینیک ته 
لیــږی. د معایناتو په پایله کې څرګندیږي چې د ناروغ اپنډکس پړســیدلی او 
باید سمدســتي جراحي شي. تشالسې او بې وزلې حلیمې ته ډاکټر پاملرنه نه 

کوی او لومړیتوب د زورواکو خپلوانو او واسطه لرونکو ته ورکول کیږي.
د هغې ورور وایی:

»له ډاکټرانو څخه مې غوښــتنه وکړه چې زموږ ناروغه عملیات 
کړی تر څو له الســه یي ورنکړو خو ډاکټرانو په غوســی سره وویل 
نه ګورې چې بوخت یم. د خپل وار په تمه اوســه او هر وخت چې 

دې وار راورسید بیا یي عملیات کوو.«
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له پرله پسې غوښتنو او ټینګار څخه وروسته، په پای کې د شپې ۱۱ بجې 
د حلیمــې د علمیات نوبت راورســیده. د اپنډکس عادی عملیات چې عموما 
پــه یوه کړۍ کې پای ته رســیږی، ۴ ګړۍ یــي دوام وکړ او د کار له پای څخه 
وروســته، ناروغــه د کومــا په حالت کــې وه او خپو ته یې وینه نه رســیدله. د 
عملیــات څخه یوه کړۍ وروســته، حلیمه مړه کیږی خــو تر نن ورځې یي د 
مرګ المل ناڅرګند دي. د ځینو ډاکټرانو د دعواګانو له مخې، د هغې د مرګ 

المل د بی هوښه کونکو مواد ډیرول وه.
محمد شــهید، د ســما ماما چې یو بله قربانی ده، د ننګرهار صحت عامې 

ډاکټرانو له خوا د خپلې خورزې له ستونزو ډکه کیسه په دا ډول بیانوی:
»ســما، زما ۹ کلنه خورزه، ۱۳۹۵ کال د وږی میاشــتې په ۱۸ 
نیټه پینځه ګون یوه ســکه تیره کړی وه. هیڅ ســتونزه یې نه لرله 
خو مور یې د مورنۍ مینې له مخې د ننګرهار صحت عامې روغتون 
تــه راوړه چې ډاډمنه شــي کومه جدي ســتونزه خــو نلری. له دی 
څخــه نا خبره وه چې خپله لور په خپلو الســو د ځنګلې ځناور خوا 

ته د څیرلو لپاره وړی.
څــه وخــت چې ډاکټران ســما ګوري، د پنس او قیچي ســره د 
هغــې په ځان چنګاویږي او د هغې ســتوني ټپې کوي. د ســما له 
خولې څخه وینه راځي او ډاکټران د هغې ته په مور غوســه کیږی 
چې د هغې خوله په کاغذ تشناب پاکه کړی. سما چې په خپلو خپو 
روغتــون ته تللې وه د مور په غیږه کې کور ته راګرځې. ټوله شــپه 
ویده نه شــوه او چغې او کوکاره یې کولي، هیڅ شــی یې خوړلې نه 

شو. څیره او سترګې یي پړسیدلي او شنې شوی وې.
په سبا یی، زما خور ما سره اړیکه ونیوله چې د سما وضعیت ښه 
نه دی. په داســې حال کې چې زه لری وم، هغې ته مې سپارښــتنه 
وکړه چې هغه په ګړندیتوب ســره روغتون ته ورسوي، د دویم ځل 
لپاره ســما د روغتون بیړنې څانکې ته وړی، ټاکلی ډاکټران هغه د 
ماشــومانو څانګې ته لیږی. د ماشومانو ډاکټران وایي چې هغوي 
پوری اړه نه لری او باید د غوږونو او ستونې څانګې ته ویوړل شي. 
د دغو النجو او کونجو د هرې دقیقې په تیریدو ســره د سما حالت 
خرابیدو په لور روان وه. مور یې په کوکارو ســره ډاکټرانو ته وویل 

تر څو یوه چاره وکړی او د هغې لور وژغوي.
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د ســما مــور ته ډاکټر ســیروم او کنول ولیکه چــې له بهر څخه 
یې چمتو کړی. خو کله چې د ســما مور د ســیروم او کنول ســره 

راوګرځیده، لور یې نوره ژوندی نه وه.«
ناویلی دی پاتي نه شــي چې د نوموړی روغتون سره څو نړیوالی موسیسی 
د درملو او طبی وســایلو مرســته کوي خو دغه درمل د یو شــمیر ډاکټرانو او 
رییس له خوا پلورل کیږی او ناروغان اړباستل کیږی تر څو د خپلې اړتیا وړ 
معاینات او درمل د ننګرهار یو نامتو غل ګلمراد له اړوند شــخصي البراتوارنو 

او درملتونونو څخه په بیه واخلي.
د شــرق ټلویزیون د خلکو غږ په پروګرام د یو راپور په لړ کې ښــودل شوي 
چې د صحت عامې روغتون ډیپو د مرسته شویو سیروم او د درملو له ډولونو 

څخه ډکه ده او ډاکټران هغه په بازار کې پلوري.
دغه دوه کیسې، په دې خاوره کې د بې وزله انسانانو په وړاندی د روغتیا په 
څانګه کې د بې شمیره جنایاتو څخه یوازې یو څو بیلګې دي چې مسوولیت 
یــی یــوازې په یو څو ډاکټرانو پوری تړلي نــه دی او باید لوړ پوړی چارواکې د 
وزیر تر ســطحې پوری د قانون منګولو ته راښــکل شــي چې ولې د هغوي په 
شــتون کې، د افغانستان عامه روغتیا د خیالې کلینیکونو او فساد او لسګونو 

نورو خیانتونو څخه کوکاری وهی.

Tom Janssen :څوک پوښتنه لری؟  |  کارتونیست
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  لیکونکی: کاوه عزم

نورمحمد د کرغیړنو طالبانو له لوری 
په ځناوریزه توګه ووژل شو

په ډیرې خواشنۍ سره مو 
خبر تر الســه کــړ چی نور 
محمد، یــو روڼ آنــدی او 
پر هیــواد مئیــن ځوان د 
ځنــاورو طالبانــو له لوری 
په شهادت ورسیده چی له 
همدې کبله د همبستګۍ 

ګونــد د هغه کورنۍ او دوســتانو ته تســلیت وای او دا ژمنــه کوی چی د نور 
محمد او هغه په څیر د ســلګونو نورو ځوانانو د وینی غچ اخیســتلو پوری به 

خپلی مبارزې ته ادامه ورکړي.
نورمحمــد د ولــی محمد ځوی په ۱۳۶۰ کال کی د ننګرهار والیت دره نور 
ولســوالۍ په وایګل کلی کی په یوه بیوزله کورنۍ کی وزیږیده. هغه ال اته کلن 
ماشــوم و چــی پــالر یی ومړ او کورنــۍ یی چی ۵ ورونــه او ۲ خویندې وی له 
سختو ستونزو سره مخ شوه. په وړکتوب کی له خپلې کورنۍ سره د ډوډۍ په 

پیدا کولو کی مرسته کوله او له غره نه به یی لرګی راوړل.
کله چی تنظیمي ډلو ټپلو واک تر السه کړ او په هیواد کی غوبل پیل کړ، 
نورمحمد هم د نورو هیوادوالو په څیر پاکســتان ته مهاجر شــو او نوښــار ته 
نــږدې د کډوالو په یو کمپ کی چی د خیوې کمپ په نوم یی شــهرت درلود 
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میشت او هلته د شهید قباد په مکتب کی شامل شو او تر ۱۲ ټولګی یی هلته 
زده کړی وکړې.

له هغه ځایه چی په دې کمپ کی ځوانانو ته د لوســت تر څنګ د ورزش 
زمینــه هم برابره وه نو نورمحمد هم د مکتب فوټبال ټیم ســره یوځای خپل 
ورزش تــه ادامــه ورکړه چی په لــږ وخت کی ډیر پرمختګ وکــړ. هغه په ګڼو 
ســیالیو که ګډون درلود او ښــې الســته راوړنی یی هم لرلې. نورمحمد ددې 
ترڅنګ چی یو تکړه ورزشکار و ډیر زیات زړه ور او د ښو اخالقو خاوند هم وو. 
له ملګرو او دوســتانو سره یی نیکې اړیکی لرلی او د کورنۍ په څیر یی ورسره 

چلند کاوه.

پــه فرهنګــي برخه کی هــم نورمحمد خورا زیات اســتعداد درلود. په هغو 
کلونو چی هیواد د جنایتکاره اووه ګونی او اته ګونی ګوندونو خپل منځي جګړو 
کی په کنډواله بدل شوی وه او په زرګونو هیوادوال مو ووژل شول، نورمحمد 
د مکتب له ملګرو ســره د تیاتر په واســطه د تنظیمی مشــرانو جنایتونه او د 

خلکو درد او رنځ بیانوه.
شبیر چی د هغه له نږدي ملګرو او همصنفیانو له ډلی څخه دی وای:

»نــور محمــد ډیر زیات با شــهامته او زړه ور هلــک وو. په هغه 
وخــت چی پیښــور د ګلبدینانو مرکــز وو او چا بــه د هغوی پر ضد 
خبره نشــوه کوالی نو زه او نورمحمد د یو کار لپاره پیښــور ښار ته 

نورمحمد هم د مکتب فوټبال ټیم سره یوځای خپل ورزش ته ادامه ورکړه 
چی په لږ وخت کی ډیر پرمختګ وکړ. 
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والړو. په ښــار کی مو د حزب اســالمی یو پلوی سره نوروز لمانځلو 
پر ســر شخړه شــوه. نورمحمد د ښار په منځ هغه ګلبدینی لومړی 
په خبرو او وروســته د ســوک او لغتو په وســیله ښه وواهه. هغه له 

هیچا ویره نه لرله او په لوړ غږ یی ګلبدین ته ښکنځلی کولی.«
له دولســم ټولګی فارغیدو وروســته د اقتصادی ستونزو له کبله نورمحمد 
ونشــو کړای چی خپل لوســت ته ادامه ورکړی نو اړ شــو چی د ملی اردو سره 
یوځای شــی. درې کاله یی په هلمند کی دنده ترســره کړه چی وروسته کابل 
ته راغی او افســرئ کورس یی بشــپړ کړ او کندهار ته د یو افسر په توګه ولیږل 
شو او له هغه ځایه د زابل شاجوی ولسوالۍ ته تبدیل شو چی تر پایه هماغلته 

پاتی شو.
نورمحمــد چی پرمختللی فکر درلود له همبســتګی ګوند ســره هم نږدې 
اړیکــی لرلــی. په وایګل کلی کی یی د ګوند په ډیرو ناســتو کی ګډون درلود او 
تــل یــی خپل خپلوان دې ته هڅول چی د ناخوالو او ظلمونو پر وړاندی ُچپ 

پاتی نشی او باید خپل غږ اوچت کړی.
نوموړي چی په ځوانۍ کی واده کړی و ۳ زامن هر یو امیر محمد ۱۲ کلن، 
بکتــاش ۱۰ کلــن، رامش ۵ کلن او یوه لور عالیــه ۳ کلنه درلوده. نور محمد 
چی د لیک او لوست په ارزښت پوهیده نو هڅه یی کوله تر څو خپلو اوالدونو 
تــه د درس ښــه زمینه برابره کړی لــه همدی کبله هغه د جالل آباد ښــار ته 
څیرمه یوه نمره ځکمه واخیســته تر څو زامن او لور یی وکوالی شــی په ښــه 
توګه خپل لوســت پر مخ بوځی. کور یی ال بشــپړ نه و چی ۱۳۹۵ کال د کب 
میاشــتې په ۱۷مه نیټه له خپلو دوه ملګرو ســره یوځای چی په رخصتی خپل 
کور ته روان ول د میدان وردګ والیت په ســاالر ســیمه کی د ځناور طالبانو 
له لوری ونیول شو او له دوه ورځو ربړونو وروسته یی په شهادت ورسول چی 
د ســیمې خلکو د هغوی مړي په یوه دښــته کی وموندل او خپلو ماشــومانو 

روښانه راتلونکی ته د هغه هیلې له خاور سره خاورې شوی.
د هغه پر بدن د ربړونو نښــو او د الســونو تړولو څخه دا په ډاګه ښکاریده 
چی هغه تر پای د کرغیړنو طالبانو پر وړاندی مقاومت کړی وو او نه و تسلیم 

شوی.

یاد یی ژوندی
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لیکونکی: مریم مروه

د رنځیدلې مور سره چې د دری ځوانو 
ځامنو جنازې ورته وسپارل شوې، 

خبرې اترې

نــوم یی شــیما دی چې د 
کابل په یو څنډه کې په یو 
ویجــاړ کور کې ژوند کوی. 
په لومړنی لید سره، کولې 
شو چې د هغې په معصومه 
څیره کــې ژور درد او رنځ 
بیامومو. یو رنځیدلې مور 

ده چــې د دری ځوانــو ځامنــو جنازې په یوه ورځ کې ورته وســپارل شــوی. 
غریبی او بی روزګازې د هغې ځامن دی ته اړباستلې وو چې د اردو لیکو سره 
یوځــاې شــي او د هیواد په ډیرې نا امنې ســیمه کې جنګــې ماموریت ته والړ 

شي.
۲۹ کلــن محمد ظاهر، ۲۲ کلن محمد حفیظ او ۲۰ کلن محمد جاوید د 
۱۳۹۵ کال د سلواغې په لومړی نیټه د هغوی پر پوسته باندی د یو ځانمرګې 

برید په ترڅ کې د کندهار والیت میوند ولسوالې کې ووژل شو.
محمد جاوید او محمد حفیظ مخکې د الســګا ډی په واسطه په آیسکریم 
خرڅولو باندی بوخت وو خو کومه ښه ګټه یی نه درلودله نو ځکه، یی پریکړه 
وکړه چې د ملی اردو سره یوځاې شي. د هغوی له منځ څخه، ظاهر او حفیظ 

کوژده شوی وو نږدی وه چې د هغوی د واده مراسم هم ترسره شی.
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شــیما کلونــه د خپل خاونــد د فلج کیدلو لــه امله خپلو ځامنو ســاتلو او 
ډوډۍ پیدا کولو دروند پیټې یی په یوازی توګه ویوړ. له سهاره تر شپی پوری 
د نــورو خلکــو کورونو کې په پاک کاری او جامو پــه پریمنځلو بوخته وه تر څو 
خپــل ۹ ځامــن د لوږې څخه وژغوری. خو د تنظیمــې جنګونو او د طالبانو 
واکمنې پر مهال، مشر ځوې یی چې په هغه وخت کې لومړی ټولګي کې وو، 

د تعلیم له ادامې څخه بی برخې شو.

دغه مور چې ډیره سخته ناروغه ده او د زامنو مرګ هغه بیخی ماته کړی، 
په داسې حال کې چې اوښکې یی تویولې ویویل:

»په ډیرو ستونزو مې لوی کړل ښوونځې ته تلل کتابچه او قلم 
یی نه درلودل، ښــې او منظمې جامې یی نه لرلې آن تر دی چس 
هغــوی تــه وچه ډوډۍ په ســمه توګه نه رســیدله، ورځې یی به په 
ایشیدلو پټاټیو تیرولې. غریبی له یوې خوا، د مسعود او ګلبدینیانو 

جنګ له بل پلوه موږ برباد کړو.«
د شیما مشر ځوې محمد عارف د فراه په والیت کې سرتیرې دی. د هغه 
د درې ورونو ناڅاپې مرګ هغه ته دروند زیان رســولې دی او په ناســم روحی 
وضعیت کې قرار لری. په داســی حال چې د غوســی څخه یی الســونه او غږ 

لړزیده په لوړو کوکارو یی وویل:
»زر افغانــې می نه درلودلې چې خپل ځان جنازه ته ورســم. په 
دغه مرګونې الره کې په څو ځایونو کې د طالبانو پوســته ده، مرګ 
پــه الس کــې نیولې پــه ګاډی کې راغلم. دغه دولــت تر هغه کچه 

شیما: غریبی له یوې خوا، د مسعود او ګلبدینیانو جنګ له بل پلوه موږ برباد کړو.
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بی کفایتــه دی چــې په خدای قســم د هیچا په غم کــې نه دی. د 
هیچا پروا نه لری. یوازی د ځان په فکری کې دی. آن تر دی چې 

چمتو نشول چې مړي په پوځي الوتکه کې ولیږدوی.«

د کورنــې ټــول غــړي د ع او غ د کرغیړن او خوســا شــوی حکومت څخه 
غوســه وو ویــل یــی د چارواکو څخه څو تنــه، چې وی نه غوښــتل د هغوی 
نوم واخلی، د هغوې څنګ ته د نداریزو انځورونو اخیســتلو لپاره راغلل او یو 
شمیر ناڅیره پیسی یی هغوی سره مرسته وکړه خو په ټولنیزو رسنیو کې یی 

د ځان ښودلو لپاره د پیسو شمیر دو برابره لیکلې وو.
د شــیما د کــوکارو او هډوکې ســوزونکې چیغــې کلــک زړه غــواړی خو د 
»چارواکــو« پلورل شــوی وجدان نه لړزوی. د حکومت د لــوړ پوړو چارواکو 
فســاد او خیانت دی چې د اردو او پولیســو ځوانانو د ټول وژنې لړۍ روانه ده، 
هغوي حتا د جګړې لومړی لیکې ســرتیرو د ډوډۍ او مهماتو پیســې په بډه 
وهې، په معاملی کولو ســره پوســتې طالبانو ته سپاری او څو ځله ځواکونه په 
محاصره کې د وزارت دفاع د بی پامی له امله دی ته اړ شــوی، چې خپل غږ 
د دی یا هغې رســنۍ ســره په اړیکه کې د خلکو غوږنو ته ورسوی. د قربانیانو 
د کورنېو حق هم د بی ســواده جنراالنو او ســترجنراالنو له خوا خوړل کیږی 
چــې د متحده اماراتــو آپارټمانونه چې د شــهیدانو او معلولینــو څخه د پاتې 
شــوی کورنیو حق وو، لیالم کول د هغې یوه وړه بیلګه ده چې په دغه ورځو 

کې رسنیزه شوی ده.

د شیما کور
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  لیکونکی: نوید نابدل

په جهادی خپرونو کې ښځې 
ته د منځنۍ پیړۍ لید

د امریــکا د بــی۵۲ په زور 
د  کرســې  پــه  ځــواک  د 
جهادیانو د بیاځلې کینول 
څخــه وروســته، د ښــځو 
ســره د تربگنۍ ســربیره، 
یوځل یی د ښځو ستاینې 
اړونــد غټــې خبــری  پــه 

پیل کړی تر څو لومړی خپل ځان د امریکا غولونکې شــعار »د افغانو ښــځو 
خالصون« سره برابر کړی او د دی تر څنګ دا وښایی چې طالبانو څخه توپیر 

لری او پرمختللې دی.
خو د بنســټپالو تنظیمونو پرله پســې تورې کړنې ددې ګواه دی چې دغه 
ډلې یوازی ســړی واکه دی او د ښــځو ســره ډیر کلک ضدیت لری. د دوی د 
جنایت او خیانت په ډک تاریخ کې له نیکه مرغه هیڅ یوې ښځې هم الس نه 
درلــود او اصــال دوی د خپلو طالبی همفکرانو څخــه بدتره، د ټولنې نیمایی 
نفوس یی ګوښــه کړی وو. حزب اســالمی، جمعیت اسالمی، اتحاد اسالمی 
او نوری جهادی ډلو حتا یوه ښــځه یی د خپلې رهبری په پوړ کې څه چې په 
لیکه کې نه درلودله خو په تیره یو نیمه لسیزه کې د مجلس سینګار لپاره یو 
شــمیر ښځې د پیسو او مقام په بدل کې په خپلو تبلیغاتی نانځکو بدلې کړی 
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او د ښځو څخه د دفاع کولو اکټونه کوی.

د تنظیمونــو د ماهیــت د پیژندلــو لپــاره، پخوانــی خپرونې یی ډیر ښــه 
الســوندونه پــه الس راکوی. مــا د ربانی »جمعیت اســالمی« څخه »میثاق 
خــون« خپرندویه، د ګلبدین »حزب اســالمی« څخه »شــفق« او د ســیاف 
اتحاد اســالمی څخه »حق پاڅون« لسګونه شمیرې مجلې وکتلې، په هغوی 
ټولو کې یوازې د »میثاق خون« د ۱۳۶۶ کال د ســلواغی میاشــت په ۱۱مه 
ګڼه کې یو د ښــکنځلو ډکه لیکنه د »افغانســتان ښځو انقالبی جمعیت« په 
وړاندی د »پیام زن خپرونې جهادی ضد اپلتو په ځواب کې« تر سرلیک الندی 

ومونده او بله هیڅ یوه کلمه می د ښځو په اړوند په هغوی کی پیدا نکړه.
او د دې تــر څنــګ په یو جزوه کې د »جهاد ارشــادــ د جمعیت اســالمی 
افغانســتان رهبرڅرګندونې او پیغامونه« تر سرلیک الندی چې د ۱۳۶۹ کال 
په منې کې خپره شوی ده د نظر څخه تیره کړه. په ۳۶۵ پاڼو کې، برهان الدین 
ربانــی د هر څه په اړوند خبری کړی خو د ښــځو پــه اړوند مې کومه جمله و 
نــه موندلــه. تر دی چې د هغه د اختر او نــوی کال پیغامونه هم »وروڼو« ته 

دی او بس.
بویا ډیری جهادی ګوندونه ډیر وروســته په اصطالح د ښــځو هم خپرونې 
پیل کړې. د بیلګې په توګه حزب اســالمی د »مســلمانې ښــځې پیغام« او د 

 هغه جهادیانو چې د ښځو کتل یی حرام ګڼل، اوس د خلکو غولولو لپاره د »بی حجابه« 
او »نامحرمه« ښځو سره یادګاری انځورونه اخلې، مخ ته خو په عمل کې 

د شهیدی فرخنده له وژونکو څخه مالتړ کوی. 
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»نســاء« او جمعیت ګوند هم د »افغانســتان د مســلمانو ښځو غږ« په نامه 
مجله درلوده.

ســپکو  دغــو  لــه 
»ښــځینه« خپرونو څخه 
می چــی کومی مجملې په 
واک کــې درلودلې راټولې 
کــړی چې هغې تــه په پام 
ســره کولــي شــو پــه دې 
وپوهیــږو چی د ښــځو په 
اړونــد د اخوانیانــو فکر د 
د  داعشــیانو  او  طالبانــو 
منځنې پيړئ له لید ســره 

کوم توپیر نه لری.
د دغــه خپرونو په هره 

پاڼــه کــې یوازی د »حجاب په مراعات« ټینګار شــوی او بس. هغوی داســی 
اســتدالل کوی چې ګواکی د ټولنې ټولې بدمرغې او اخالقی فســاد د ښځو په 
»بی حجابی« کې ریښــې لری! که چیری یو ســړی د »بی حجابه« ښــځې په 
لیدلو الره ورکه کړه نو پر هغې یی تیری وکړ، ســړی ګرم ندی، دا ښــځه ده 

چې هغه یی »تحریک« کړی دی او باید سزا ووینې!
»د افغانستان د مسلمانو ښځو غږ« د ۱۳۷۰ کال د سلواغه په پنځمه ګڼه 

کې د خندا نه ډکې او ملنډی وهونکې جملې په دې اړه لیکلې دی:
»ســتر او حجــاب دی چــې د شــیطانی وسوســو د نفــوذ خنډ 
کړځې... حجاب د شــیطان د ســترګو ړندونکــې دی... بی حجابه 
ښــځه نه عزت او نه درناوی لری او هم د خلکو ترڅنګ ســپکه او 
بی قدره وی او همدارنګه د شــهوانی او هوس باز انسانانو د سترګو 
تر تیری الندی وی د هغې پایله دا کیږی چې د ښــځې شــخصیت 
د هوس بازو د پښــو الندی له منځه ځې او د ښــځې ســپیڅلتیا او 

پاک لمنې له منځه ځې...«
»د بشــر تاریخ دا په اثبات رسولې چې بی حجابی د سپکو کړنو 
لکه د پردیو ښځو سره د نږدی کیدلو، نڅا او حیاسوزونکې حرکات 

او زنا او بدکارئ المل ګرځې.«

 آن تر دی چې کریم امین، د راکټیار د تیزاب شــیندونکې 
ګونــد اســتازی چې تر پرونه پوری یــی د ځانمرګې بریدونو 
څخــه دفــاع کولــه، د دنیــا څخه بیخبرو څو ښــځو ســره 
ننداریز انځورونه اخلې تر څو دا په ډاګه کړی چې د امریکا 

د مریانو د قافلې څخه شاته نه دی پاتی! 
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»د بی حجابو ښــځو شــتون د ټولو ټولنېزو او فردی فســادونو 
ســرچینه ده چې د بشــری ټولنې یو یو کس ته د انکار وړ نه ده...

او همدارنګــه د حجــاب د مراعت او اصولو څخه د ښــځو په ناز او 
نخرو سره په الر نه تلل او پستی او نازکې خبری نه کول دی او که 
چیری ښــځې دغه چاری ترســره کړی نو ټولنې ته د فســاد دروازه 

خالصیږی.«

»د افغانستان د مسلمانو ښځو غږ« د ځناوروطالبانو په څیر، د کور څخه 
دښځو راوتل، عطر وهل، سینډلو اغوستل، په لوړ غږ خبری کول، د خاوند 

د اجازې پرته سینګار کول او... یی منع کړی دی:
په همدغه ګڼه کې موســیقی او نڅا هم »د روح خرابول« ګڼل شــوی او 

حرام اعالن شوی دی:
»ساز او سندرې او موسیقې چې د هغې په وسیله د انسان روح 
او روان خرابیــږی او نڅــا هم د اخالقو ضد او تخریبونکو تفریحاتو 
څخــه ده چې د ټولنې او هر کس لپاره بی شــمیره زیانونه له ځانه 
سره لری او د اسالمی تعلیماتو سره د تضاد په بنسټ حرام دی.«

د »نساء«، خپرونه د »افغانستان اسالمی ښځو تنظیم« په حزب اسالمی 
پــوری تړلــې وه چې د )۱۳۷۰ کال د وږې او تلې( په ۱۳مه او ۱۴مه پرلپســی 
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ګڼه کې یی »د ښځو سیاسی حقوق« بیان کړی چې په هغې کې غیر د ښځو 
سره د تاوتریخوالې او د کور په څلور دیوالې کې د ټولنې نیم نفوس محاصره 

کولو پرته بل څه نه شو موندلې:
»د ښــځو لپاره د 
نومانــدۍ حــق او یا 
په اســالمی شورا کې 
د ښځو غړیتوب حق 
په دې مفهوم نه دی 
چــې ګواکــی ښــځې 
هم د سړو په شان د 
لپاره  ریاســت  دولت 
د نوماندۍ حق لری 
ځکــه چــې د دولــت 
ریاست لپاره د ښځې 
نوماندیدل د شــرعی 
نصوصــو پــر بنســټ 
حرام او منع شمیرل 

شوی دی.«
»د عورت ســتر ښــځو لپاره معلوم شــوی. د بیلګــه په توګه د 
جاهــل پــه څیر پــه ناز او نخــرو د خپل کــور څخه بهر ته نه شــې 
وتلې، کله چې د سړو سره مخامخ کیږی باید خپلې سترګې ښکته 

کړي...«
»ښځه باید سیرت او اسالمی مظهر ولری او په اسالمی واجباتو 
باندی ســمباله او د هغې پیروه وســی د پاک نفس درلودونکې وی 
او د پردیو سړو سره د خبرو کولو څخه باید پرهیز وکړی او شرعی 

حجاب په بشپړه توګه پلې کړی.«
د دغــو اخوانیانــو ارتجاعــی فکر ددی المــل کیږی چې د ښارمیشــتو په 

وړاندی هم لیکنی وکړی:
»... له کلیو څخه په ښــارونو کې ســینماګانې او د فحاشــا نور 
وســایل ډیر دی او په کوڅو او ښــارونو کې د ښــځو تګ راتګ هم 

جنسی غریزهء تحریک کوی.«
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د »نســاء« د جریدې په پرلپســی 
۱۵مه او ۱۶مه ګڼه کې د )۱۳۷۰ کال 
د لړم او لیندۍ په میاشت( د فاطمې 
افغانســتان  »عبدالله مــور«)!!( »د 
اســالمی ښــځو تنظیم« رئیسې وینا 
راغلی چې د ســر څخه تر پایه پوری د 

ښځو سره ضدیت او بویناکه ده:
»په ښځه کی د مور د دندی 
تقاضــا پــر بنســټ عواطــف او 
احساسات وده کوی او په همغه 
کچه په ســړی کې فکر او ســوچ 

پرمختګ پیدا کوی.«
مــور«  د  »عبداللــه  د  همدغــه 
تخلص په ښــه توګه د دغــې میرمنې 
ماهیــت بیانوی چې فکر کوی ښــځه 
»ناقص العقله« ده نو پر دغه بنســټ 
»فکر او ســوچ« یی سړو ته ځانګړي 

بللې دی.
د »نساء« پرله پسې ۱۷مه او ۱۸مه ګڼه )۱۳۷۰ کال د مرغومی او سلواغې 
په میاشــت کې( د ایران او پاکســتان په څیر هیوادونه څخه چې ښځې پکی د 
فاشیستی قوانینو الندی ژوند تیروی، د ښځو د جنت په توګه ستاینه کوی:

»د ســعودی په هیوا کې په ټوله ســره د ښــځو وضعیت ښه ده 
او جنســی انحراف او بی حجابی د نورو هیوادونو په پرتله لږ لیدل 
کیږی... د ښځو ته تر اوسه د ډریورئ اجازه نه ده ورکړل شوی.«

»په نیکمرغۍ سره د ایران د شاه د نسکوریدلو او مسلمانانو ته 
د حکومت السته ورتګ وروسته، په ایران کې بیاځلې حجاب رواج 
شــو...او په دغه ترتیب سره د ښځو عزت او درناوی او حیثیت په 

نوی ډول رامنځ ته شو.«
خو آن تر دی چې په اســالمی پاکســتان یی د ښــځینه صدراعظم په منلو 

سره نیوکه کړی ده:
»بینظیر بوټو د خلکو ګوند مشره د بی حجابی په ترویج کې په 

 جمعیتیان مسعود د ښځو د حقوق مدافعانو 
په توګه تبلیغ کوی، خو د »احمدشاه مسعود، 
د صدیقه مسعود په روایت« کتاب لیکونکې، 
د هغه د ښــځې له خولــی لیکی چې هغه حتا 
د خپلــو وروڼــو ته اجازه ورنکــړه چې د هغې 
د ښــځې مخ ووینی. نن ورځ هم احمد شــاه 
مســعود پورته پورته کوی، خو پنځه لورګانی 
یی داســی د کــور په ګوټ کې پټــې کړی دی 
چې لمر او سپوږمې یی مخ نه دی لیدلې! 
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پاکستان کې ډیره اغیزمنه واقع شوی ده... د هغې رنګه انځورونه 
د دوکانونو، کورونو او محافلو پر مخ زړول کیږی او یوازی سپک او 
لوچک سړی د خوند اخیستلو لپاره هغه خپروی او ډیرۍ بداخالقه 
ځوانان د هغې انځور پر خپله ســینه ټومبې... په لنډه توګه دا چې 
دغې ښځې د پاکستان د خلکو د انحراف په الره کې او په ځانګړی 
توګه د ښــځو د انحــراف په الره کې شــیطانې حیثیت یی ځان ته 

اخیستی دی.«
د »مســلمانی ښــځې پيغام« 
د  اســالمی  حــزب  ګلبدیــن  د 
وه  نشــریه  ښــځو  »تورســرو« 
د  مجلــی  زن«  »پیــام  د  چــې 
بربنډولــو  د  خپرندویــه  »راوا« 
پــه  مبــارزه  او  اوبنســټپالي ضد 
وړانــدی یی ډګر تــه راودنګل. د 
۲۶مــې او ۲۷مې پرله پســی ګڼې 
)۱۳۷۱ د غویــی پــه ۵مــه( پــه 
ســرلیک کې یــی د ښــځې غوره 
تــوب پــه دوه څیزونو کــې رالنډ 

کړي دی:
»لومړی دا چې کوم نامحرم هغه و نه وینی او دویم دا چې هغه 

کوم نامحرم و نه وینې.«!!
د دغې خپرونې بنسټ ایښــودونکې میرمن فاطمه یاسر)چې اصأل خارجی 
شــتون نه لری(، معرفی شــوی، خو د هغې د مطالبــو څخه څرګندیږی چې 
ټولــه د اخوانــی اوږد ږیــرو لــه خوا لیکل شــوی او هغه ټوله د ســړی واکې د 
شــوونیزم څخــه ککړه وه د ښــځې دنــده د »اوالد د تربیت« او »آشــپزی او 
درځې توب« تر حده ټیټه شــوی ده په دغه بنســټ په ډیــرو ګڼو کې د موالنا 
مودودی او سید قطب څخه د تعریف او ستاینې تر څنګ، ځینې پاڼې یی هم 

د درځې توب او آشپزی زده ګړی ته ځانګړی شوی دی:
»مســلمانو ښــځو مســئولیت« د »افغانســتان د حرکت اســالمی د کابل 
والیتی شــورا« ښځینه خپرونه چی شــیخ آصف محسنی او سیدحسن انوری 
پــوری تړلــې ده چې د دغه جنایتــکاره بانډ د ښــځو ضد او جاهالنه افکار یی 



38

۱۳
۹۶

ي 
سرل

، پ
ڼه

ه ګ
۹م

تو 
ښ

پ

خپرول. د دغې خپرونې څوارلســم ګڼه )۱۳۷۰ کال په مرغومی کې( په واک 
کې لرم چې په یوه مقاله کې »ښځې سړی جوړوی او سړی تاریخ جوړوی«، 
د ښــځې ونډه »د ښــه اوالدونو« تربیت او د کور کارونــو کول پوری محدود 
شوی ځکه د هغوی د لنډ لید څخه دا سړی دی چې تاریخ جوړوی. د هغوی 
د منځنیو پیړیو په فکر، ښــځې د کور څخه بهر کارونه نشــی تر ســره کولی او 
باید د کور په څلوردیوالې کې بندی شی او یوازی د اوالدونو ساتنه وکړی. دا 
د ښځو د سپکاوی وروستی کچه ده. په داسی حال کې چې ښځې د عمل په 

ډګر کې تل مخکښي او تاریخ جوړونکې او حماسه راوړونکې دی.

نــن ورځ که هر څه دغــه عناصر ډیری په خبرو کې خپل ځانونه د ښــځو 
پلویــان ګڼي، خو د هغوی ماهیت کوچنــې بدلون هم نه دی کړی اوس هم 
د ښــځو په وړاندی د جنایت او تاوتریخوالې المالن دی. د افغانســتان په هر 
ګوټ او څنډه کې پر ښځو ډیرۍ جنسی تیرې او تاوتریخوالې د جنګساالرانو 
د پلویانو له خوا ترســره کیږی. دوی د څو پرله پسی لسیزی رهیسې د خپلو 
ماشــومانو الرویانو په غوږو کی پورتنی چټیات پف کړی دی چې په پایله کې 
سړی واکه او ښځو ضد فرهنګ په داسی ډول د ټولنې په ریښو کې ننوتی دی 
چــې د هغــې له منځه وړلو لپاره یوې اوږد مهاله مبارزې ته ســخته اړتیا ده، 
هغه مبارزه چې یوازې عدالت غوښتونکې او پرمختللې ځواکونه کولې شی هغه 

د یو ډیری مهمی دندې په توګه پر مخ یوسی.
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  لیکونکی: فرزاد

کله چې اسراییل د ګلبدین اسالمی 
ګوند مرستې ته ورودانګل

د اســالمی ګونــد تاریــخ، 
ملی ضد معاملو او جنایت 
دی.  تاریــخ  جهالــت  او 
خــو د دغه ګوند مشــرانو 
تــل هڅــه کــړی ده خپل 
هــر کرغیړن تــوب د دیــن 
او مذهــب پــه جامــه کې 

راونغاړی. ګلبدین راکټیار د »ترکی ژورنالیست ښاغلې محمود« سره په مرکه 
کې چې د هغې بشپړ متن د اسالمی ګوند له خوا په یو جزوه کې د ۱۳۶۶ کال 
د کب په میاشــت کې خپره شــوه، د دغې پوښتنې په ځواب کې چې څه ډول 

مو د وسلو او مهماتو ستونزی حل کړی وویل:
»... په همدغه ډول می بله شپه استخاره وکړه که چیرې موږ 
وســلواله مبــارزه پیل کړو پــه غرونو کې زموږ دجبهاتو د وســلو او 
مهماتو ستونزی به څه ډول او د کومی الری حل شی. شپه مې په 
خوب کې ولیدل چې یو شمیر وسله والو ورنو سره د شنو غرونو په 
غاړه کې روان یو په داســی حال کې چې ټول ځایونه د میوه لرونکو 
ونو څخه ډک دی ســترګې مې د ســنځلې په ونو لګیږی چې میوه 
یی نیمه شنه ده او دځان سره فکر کوم چې په دي ځاې کې زمونږ 
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د خوراکې توکو ســتونزې حل دی او کوالې شو له دغو میوو څخه 
ډیر مقدار یی زیرمه کړو. زموږ د وسلو ستونزه هم حل شوه ورونه 

ټول مسلح دی، په همدغه حالت کې له خوب څخه راپاڅیدم.
....

وروســته له دغې په بشــپړه توګه ډاډمن وم چې انشاءالله زموږ 
ټولې ســتونزې بــه مهربانه خدای حل کړی زمــوږ د مجاهدینو د 
وســلو ســتونزی او مالی ســتونزی به پــه مورچلونو کې حل شــي. 
هماغسې چې مې په خوب کې لیدلې وو په حقیقت کې هم هماغه 

ډول وشو.«
دغــه د اخوانیانو عادت دی چــې هر څه یی »مهربانه خدای« پوری تړلې 
دي تــر څو خپل خیانتونه او چوپړي وپوښــي. حقیقــت دا دی چې امریکا او 
اســراییل او پاکســتان او څو نور هیوادونه وو چې د بنســټ پاله بانډونه او په 
ځانکړې توګه اســالمی ګوند مرســتو ته راورســیدل او هغوی یی تر غاښــونو 
مســلح، د ډالــرو الندی ډوب او زموږ د ولس په ټپې پوښــتورګو یی ســپاره 

کړل.

پورتنــې انځور د اتیاومی میالدی لســیزو له لومړیو څخه دي، چی چارلی 
ویلســون، د امریکا کانګرس مشهور غړی له ګلبدین سره لیدل کیږي چی د 
ګلبدین بانډ ته یی د ســلګونو میلیونو ډالرو پیســو او د ســی.آی.ای وسلو په 
سپارلو کې رغنده  ونډه درلوده او د اسالمی ترهګرۍ د پالر په نوم یی شهرت 

ګلبدین او چارلی ویلسون 
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درلــود. خو د هغه په اړوند همدومره ویلی شــو چې ویلســون د اســراییل له 
مهمو مالتړو څخه وو چې د شوری  ضد جګړې په لړ کې د هغه له ماموریتونو 

څخه یو د صهیونیزم د موخو لپاره کار کول وو.
افغــان بنســټ پاالن د »نړیــوال اســتکبار«، »طاغوتــی ځواکونــو«، »د 
صهیونیزم او یهودو دسیســی« او نورو په وړاندی د تبلیغاتو په کچه شعارونه 
ورکــوی، خــو کله چې د ډالرو او واک خبره رامنځ ته شــی، چمتو دی چی د 
فاشیستو دولتونو مشرانو سره چی د مسلمانانو وژونکی دی یو ځای کښیني 
او شــراب وڅښي. اسالمی ګوند تل د »فلسطین له غوښتنو« څخه په ظاهر 
کــې مالتړ کوی خو د اســراییل وینه څښــونکې رژیم لومړنــۍ چټلې خوړونکې 

افغانه ډله وه.
امریکایی لیکونکی، کرســتوفر بولین په یوه لیکنه کې چې د ۲۰۱۶ کال د 
می په ۲۹ نیټه د هغه په شــخصی ویبالک کې خپره شــوه، د چارلی ویلسون 
په منځګړیتوب د اســالمی ګوند ســره د اسراییل اړیکو څخه پرده پورته کوی 
او لیکې چې هغه خپله د ګلبدین ســره لیدنه وکړه او هوکړي ته ورســیدل چې 
اسالمی ګوند له اسراییل څخه وسلې ترالسه کړي او د اسراییل پوځي څارګرې 
ادارې ایجنټانو ســره په پاکســتان کې کار وکړی تر څــو د هغه مجاهدینو ته 
زده کــړه ورکــړی. د دغې پټي هوکړي په پایله کې، د ګلبدین ځواکونو له ډلې 
څخــه لږ تر لږه څلور زره تنو د اســراییلی کارپوهانو لــه خوا نظامی تمرینات 
ولیدل چې پکې یو شمیر عربان هم شامل ول چې وروسته د القاعدې شبکې 

نړیوال خطرناک ترهګر شول.
د کرستوفر د لیکنې برخې ګورو:

»په ۱۹۷۹ کال کې پر افغانســتان د روســانو تیری د اســراییلو 
نظامــی اســتخباراتو لپاره یو مناســبه موقع پــه الس ورکړه چې د 

لویدیځ ضد اسالمی ترهګر یی رامنځ ته کړل.
چارلی ویلسون، د تګزاس څخه د کانګرس یو غړی د اسراییل ډیر 
کلک مالتړی وو، د یو اسراییلی وسلو دالل په توګه د پاکستان رهبر 
ضیاءالحق او ګلبدین حکمتیار سره یوی هوکړي ته ورسیده چې د 
اسراییل وسلې )چې په لبنان کې یی د فلسطین آزادی غوښتونکې 
ســازمان څخه نیولې دي( تر السه کړي، د اســراییلیانو په وسیله 
د اســالمی ګوند مجاهیدینو ته نظامی تمرینات ورکړل شی.... له 
اســراییل ســره د چارلی ویلســون اړیکه کونکی کس، زیفی ریفا، د 
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اسراییل استخباراتی سازمان )موساد( د واشنګتن دفتر رییس وو.
په داســی حال کې چې د اســراییل پوځي څارګر ایجنټان د هغه 
ډلــې ته پــه زده کړه کې بوخت وو، چی پــه کال ۱۹۴۸ کې ګلبدین 
له اســامه بن الدن ســره ډیری نژدی اړیکې ټینګې کړی وی او په 
ورته وخت کې یی د ســی.آی.ای او آی.اس.آی څخه مرســتې تر 

السه کولې.
علــی محمد، مصری االصله دوه اړخیز جاســوس چې په ســمه 
توګــه یی په عبری ژبه خبری کولی، د افغــان مجاهدینو په پوځي 
تمریناتو کې یی الس درلود. اســامه بن الدن، ایمن الظواهری او 

نور یی وروزل.
په هغو ورځو کې چې اسراییلیانو د ګلبدین اسالمی ګوند ته یی 
وسسلې ورکولی او جنګ یالي ورته روزل، یهودی بارک }چې ۱۹۹۹ 
څخه تر ۲۰۰۱ کالونو په منځ کې د اســراییل لومړی وزیر شــو{ د 

اسراییل پوځي څارګر سازمان)آمان( مشر وو.«

کرستوفر په ادامه کی د پیتر بیرګین »سپڅلې جګړه« کتاب څخه نقلوی 
چې »د ډیر پام لرونکی اټکل پر بنســټ، د امریکا له مرســتو څخه شپږ ســوه 
میلیونه ډالر د ګلبدین اسالمی ګوند ته تللی« په داسی حال کې دغه ګوند په 

چارلی ویلسون د جهادی مشرانو او په ځانګړي توګه د ګلبدین د معنوی پالر په توګه 
د ځانګړی ځاي څخه برښمند وو ځکه چې د ډالر رسونې په برخه کی، د سی.آی.ای سره 

د اړیکو کس وو.
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جګړه کې کوم د پام وړ الس ته راوړنه نه لرله، د ټولو هیوادونو ترهګرو ته یی 
زده کړه ورکوله او د نورو ډلو ډیر شمیر مجاهدین یی وژلې وو.

ــ  ا.ز.هاللــی، پاکســتانی لیکونکــې هــم په خپل کتــاب کې » پاکســتانـ 
امریکا اړیکې: د شــوروی له خوا د افغانســتان نیول کیدل« لیکې چې د اختر 
عبدالرحمن، د آی.اس.آی د وخت رییس د اجازې پر بنسټ، اسراییل پوځي 
روزونکــو اجازه تر الســه کړه چې پاکســتان ته راشــي او د بســټپاله ګوندونو 
زرګونو جنګیالو ته او په ځانګړی توګه اســالمی ګوند ته زده کړی ورکړی چې 

له هغې څخه القاعده او نورې ترهګری ډلې منځ ته راغلی.
جــورج کرایل د »چارلی ویلســون جګــړه: د تاریخ ډیر لــوی پټ عملیاتو 
زبردســته کیســه« )د ۲۰۰۳ کال چاپ په امریکا کې( په کتاب کې د اسراییل 
ســره د اســالمی ګوند اړیکو په اړه خبری کړی او روښــنایی ورکوی چې دغه 

پټه معامله څه ډول د ضیاءالحق اجازې سره پیل شوه.
اســراییل د اتیایمی میالدی لسیزې څخه د ســیمی مسلمانو هیوادونو د 
تجزیه او بحران ته راښکولو پراخه کړنالره یی جوړه کړه چې نن ورځ موږ په 
عراق او ســوریه کې د داعش منځ ته راتګ ســره د هغې د پرمختګ لیدونکی 
یو. په هغه الســوند کې چې په ۱۹۸۲ کال کې د اســراییل شــاحاک، یهودی 
دینی مشــر له لوری ژباړه او خپور شــو د »کیوونیم« په الســوند یی شهرت 
ومونده، د تل ابیب طرحه شرح ورکړی ده چې د مذهبی او قومی نفاق تخم 
کرل د هغی اصلی موخه وه. اسراییل عمدتأ د سختدریزو اسالمی ډلو په منځ 
ته راوړلو او مالتړ باندی هڅه وکړه خپلې توطئې عملې کړی. د فلســطین د 
ازادی غوښــتونکې سازمان په وړاندی د حماس په منځ ته راوړلو، د اسالمی 
ګونــد او القاعده تجهیز او ځواکمنول او په ســیمه کې داعش او نورو ځناورو 
ډلو ســره نننې بی پای مرســتې د همدغې نقشــی پر بنسټ ترسره شوی دی 

چې نن ورځ د هغې د خونړیو پایلو ګواهان یو.
دا یواځې اســالمی ګوند نه وو چې د صهیونیســتی رژیم الړی یی ســتونی 
ته څڅیدلی، ټولو بنسټپالو او چوپړو جریانونو خبری او عمل ژور توپیر لری. 
آرری بن مناشه، ایرانی االصل اسراییلی د اسراییل د استخبارتو پخوانې غړی 
د »وینو پیســې« تر ســرلیک الندی په یو کتاب کې د امریکا او اسراییل سره 
د کرغیــړن خمینــی رژیم اړیکــی یی بربنډی کړی او لیکــی دی چې څه ډول 
خمینــی او د جرم شــریکانو یــی له یوی خوا څخه »نه ختیــځ او نه لویدیځ« 
شــعار ورکاوه چې ګواکی په ریښتیا سره د فلسطین د ولس څخه په دفاع »د 
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قدس ورځ« لمنانځې، خو د پردې تر شــا یی د اســراییلی جنایتکاره چارواکو 
سره ګټوری دوستانه معاملې درلودلی.

نو داسی لیدل کیږی چې دغه »مهربانه خدای« نه دی بلکه »بی دینه« 
اســراییل او امریــکا ول چــې د ګلبدین مالتــړ ته یی ورودانــګل او له یو باغی 
انسان وژونکې، نه یی یو لوی رهبر جوړ کړ. جوته نه ده چې دغه ځان پلورونکې 
امیر به، د امریکا سره خپله نوی معامله د کوم آیت او حدیث او استخارې په 

وسیله وپوښوی.

دیني بنسټ پالۍ د پوهې دښمنه
Amr Okasha :کارتونیست
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  لیکونکی: توفان

په هیر شوی بامیانو کی یوه ګړۍ 
له سموڅوناستو سره

مرغومــي  کال   ۱۳۹۵ د 
په ۲۰مــه، د ژمي په ډیرو 
ســړو ورځو کــی د بامیاني 
سموڅوناستو کورنیو سره 
لیدنــه لرله چی د صلصال 
له لوی مجســمې څخه په 
لږ واټن کی ژوند کاوه. که 

څــه هــم د بامیانو ټــول خلک بیوزله دي خو سموڅي ناســتي کوالی شــو د 
بامیانو د خلکو بیوزلۍ بیلګه وشمیرو.

کله چی د ســموڅو ځای ته ورورســیدو، له یوې ځوانې ښــځې ســره مخ 
شــو چی پر رســۍ یــی کالی اچــول. له هغې مو وغوښــتل چی له مونږ ســره 
مرکه وکړي، وی منله او مونږ یی ســموڅې ته وروبللو. د ســموڅې په دروازه 
پالستیک میخ شوی وو چی د سړې هوا مخه ونیسي. دننه فضا تنګه او تیاره 
وه او د ســموڅې اخره برخه له بلی ســموڅې سره نښتې وه. په یوه څنډه کی 
کښیناســتلو او نسیمه، هغه ځوانه ښــځه هم زمونږ مخی ته کښیناستله. له 

هغې مو وغوښتل چی د خپل ژوند په اړه وواي:
»په کورنۍ کی اووه کســه یو. د ژوند لګښــت مو معیوب میړه 
په دیاړۍ پیدا کوي. ۱۲ کاله کیږي چی دلته یو او ورځ مو تیروو. 
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څــوک چــی کــور او ځمکــه ونلري، هــره چیری چــی وی د خلکو 
ګاونډی دی. د جګړو پر مهال په بهســودو کی اوســیدو، میړه می 

هم په جګړو کی معیوب شو...«

نسیمې په سموڅه کی د ژوند ستونزو په هلکه ډیرو شیانو ته اشاره وکړه، 
له هغې ډلی څخه د څښــاک اوبو راوړلو لپاره باید ډیر زیاد واټن والړ شــي؛ د 
ځان وینځلو لپاره مناســب ځای نلری؛ د ماشومانو له رنځورتیا سره الس او 
ګریوان دي؛ ژمی په خورا ستونزو سره تیروي او نورې ستونزې. هغه د ټولو 

نسیمه: »یواځنۍ غوښتنه می د یو جونګړی لرل دي.«

دننه فضا تنګه او تیاره وه او د سموڅې اخره برخه له بلی سموڅې سره نښتې وه
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ســتونزو المل د کور نه لرل ګڼي او یواځنۍ غوښتنه یی د یوې جونګړی لرل 
دي. په ورته وخت کی د مرستو د ناعدالنه ویش څخه سرټکوي وای:

»څو واری د مرستو لپاره زمونږ نومونه ولیکل، خو هغوی چی 
پــه دولــت کی خلک پیژني ډیرۍ مرســتی په خپل نــوم اخلی. څه 
موده وړاندي د ځمکې نمرې وویشل شوی، څو تنو واسطه لرونکو 

هغه واخیستلی او مونږ ته هيڅ هم راونه رسیدل.«

د نسیمې له سموڅي څخه چی راووتلو، له یو ماشوم سره مخ شوو چی په 
سترګو کی سره ټکي لیدل کیده. محمد زمان نومیده. له هغه مو وغوښتل چی 
مونږ تر خپل کوره بوځي. خوښ شو او په بیړه د سموڅې دروازې ته ورسیده 
او زمونږ په لوری یی اشــاره وکړه. د محمد زمان له مور ســره کښیناســتلو د 

ماشــوم د سترګو سرو ټکو 
په اړه مو ترې وپوښتل:

پوهیــږم،  »نــه 
کیــږي  کالــه  درې 
چی ســترګې یی درد 
او  درمــل  کــوي، 
هرڅه اخلــو، خو نه 
ډاکټران  کیږي.  ښه 
وای چی لــه دوړو او 

سموڅي ناستي ماشومان کیڼ لوری ته: محمد زمان

د محمد زمان مور: »د سموڅې له چت 
څخه ډیر زیاد دوړې او خاورې رالویږي.«
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خاوري او مکروب ســره حساســیت لري. د سموڅې له چت څخه 
ډیــرې زیاتې دوړې او خــاورې رالویږي، هلته مو بوجۍ ټومبلی ده 

چی لږ مخنیوی وکړي...«

یوه شــیبه وروســته ســموڅه له نورو ماشومانو ډکه شــوه، ټول په یو کتار 
کــی کښیناســتل او زمونــږ او کمرې لور ته یــی په ځیر ځیر کتــل. کمره می 
هغــوی تــه ورکړه چی د یو بل انځور واخلــی، د راپور پاتی برخه می هغوی ته 
پریښوده! په داسی شور او مینه یی په وار وار د یو بل انځور اخیسته چی نشم 

محمد زمان او خور یی سمیرا

د سموڅې اشه داره 
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کــوالی لــه کمرې او ټکنالوژۍ ســره د هغوی لیوالتیا پــه دې راپور کی بیان 
کړم، هک-پک پای وم. له ځانه سره می وویل که د لیک او لوست امکانات 
دغو ماشــومانو ته برابر وای، یواځې هغه خلک چی افغانســتان د پرمختګ او 

هوساینې لوړو څوکو ته رسولی شي، د هیواد دغه بی برخې ماشومان دي.
کله مو چی د سموڅوناســتو ځای پریښــوده، ماشــومانو تــر یوځایه مونږ 
بدرګه کړو. یوې ښــځې له ســموڅې ســره را بیرون کړ او مونږ یی غرمنۍ ته 
وروبللو، خو څنګه مو کوالی شــو د هماغــې ورځې یوه مړې ډوډۍ یی مونږ 
وخــورو، له همدې کبله د وخت نشــتوالی مو پلمــه کړ او له درده ډک زړه له 

هاغه ځای والړو.

د بامیانــو ډیــرې خلک دغســی ژوند لري. د بیوزلۍ لمن داســی خپره ده 
چی د سموڅوناســتو او نورو خلکو ترمنځ ډیر لږ توپیر دی. ۴لســیزی جګړه 
او لوټ او په ځانګړی توګه د وحدت ګوند دنننۍ شخړي او د ځناورو طالبانو 
انســان وژنې د بامیانو د اوســیدونکو د بیوزلۍ او در په درۍ اصلی المل دي. 
هغــه څه چی د نړیوالو مرســتو پــه نامه بامیانو ته رســیږي، د قوم او مذهب 
ټیکه دارانــو لــه لوری لوټ او تاالن کیږي. تنظیمی مشــران د پخوا په څیر د 
خلک وینو په زبیښلو بوخت دي او د پیسو او زور په واسطه پر خلکو له هیڅ 
دول ظلم څخه ډډه نه کوي. هغه څه چی ددغه والیت د »پرمختګ بیلګې« 
پــه نامه یادیږي د »غلغلې هوټل« دی چــی د خلیلی کورنۍ پوری تړاو لری! 
خو ډیرۍ خلک دغه لوټمار او درغلګر واکمنان ښــه پیژني. په یاد می ده کله 

انځورونه چی د سموڅي ناستي ماشومانو له یو بل څخه واخیستل.
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می چی د بامیانو له یو بیوزله اوســیدونکي ســره په دې اړه خبرې کولی، په 
ســیمیزه خــوږه ژبه یی راته وویــل: »زمونږ راتلونکی، زمونــږ اوالدونه دي. 
خپــل اوالدونه باید داســی وروزو چی د خلیلــی او محقق او جمهور رییس په 

خوله کی په سوک سره پیازه میده کړي!«
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  لیکونکی: نوید نابدل

جهادی مشرانو په مکه او مدینه 
کې لوړه وکړه خو په یوه شپه کې یی 

مات کړه

تنظیمونــو  جنایتــکاره  د 
مشــران، د ســولې تــړون 
یــوه شــیبه  پــه  او  کولــو 
کې د هغــې ماتولــو لپاره 
اوږده تاریخچــه لــری. په 
کابــل کــې د ډلو تــر منځ 
د خونړیوجګــړو په لړ کې، 

ګلبدین، ربانی، مسعود او نورو څو ځلې د خپلو پاکستانی، ایرانی او عربستانی 
واکدارانو په منځګړیتوب د ســولې تړون الســلیک کړ، خو د السلیکونو رنګ 

یی ال وچ شوی نه وه چې د یوبل په ستونی څیرلو یی الس پوری کړ.
خو کیدای شــی چې ننې نســل په کعبه کې د هغوی په قرآن باندی لوړې 
او ژمنې کولو څخه بی خبره اوســی، په همدغه المل مې وغوښــتل چې دغه 
د دین ســوداګرو د ښــه پیژندلو لپاره، یو شــمیر انځورونه او السوندونه تاسو 
ته وړاندی کړم او څرګنده کړم چې دوی په سپیڅلو ځایونو کې په خپل هیڅ 
ســوګند او قســم باندی چې خپل ځانونه د هغه ځایونو مبلغان ګڼی، ټینګ 

نه دی.
د اســالم آباد د ســولې تړون، د جهادی تنظیمونو د ډیرو مشــهورو تړونو 
څخــه دی چــې د ۱۳۷۱ کال د کــب پــه ۱۶ نیټــه )۱۹۹۳ کال د مارچ په ۷( 
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پاکســتانی، ایرانی او عربستانی چارواکو خپل چوپړان په میز کینول او دهغې 
الســلیک تــه یی اړ باســتل. د هغې په لړ کــې ۹ تنظیمونو ژمنــه وکړه چې د 
کابل سپې تانه جګړو ته د پای ټکې ږدی او په هیواد کې به د سولې لپاره کار 

وکړی.

د دغه تړون الســلیک وروســته، د عربســتان د وخت پادشــاه ملک فهد 
پــه بلنې، ربانی، ګلبدیــن، مجددی، ګیالنی، محمدی او د ســیاف حزب او 
د وحدت حزب اســتازی د نوازشــریف او یو شمیر پاکســتانی چارواکو سره د 
عربستان په لور روان شول. په داسې حال کې چې د روژی میاشت وه، دوی 
په مدینه کې په نبوی مســجد کې لمونځ اداء کړ، وروســته د عمرې اداء کولو 
او د خدای په مخکې ژمنې کول لپاره چې د هغوی په وینا په افغانســتان کې 
د سولې بیا ټینګښت لپاره به ژمن پاتی شی د کعبې کور ته والړل هلته ملک 
فهد او نوازشــریف د ضمانت کونکو په توګه د ۱۹۹۳ کال د مارچ په ۱۲ نیټه 
د هغوی د تړون په الســوند باندی الســلیک وکړ. په دغه لړ کې نوازشریف او 
ملک فهد څرګنده کړه: »د تړون الســلیکول د مســلمانانو په ډیر ســپیڅلې 
ځــای کې پــه دی معنا ده چې ســرغړونکې بــه یی خدای تعالــی هیڅکله نه 

بخښی.«
د هغې په ســهار پاکســتانی او نړیوالو رســنیو په افغانستان کې د احتمالی 
سولې بیا راتګ څخه خبری کولی، خو دا یو هوای خیال وو. د خدای په کور 
کې د جهادی مشــرانو د قرآن خوړلو څخه یوازی شل ورځې تیری شوی وی 
چــې د هغوی توغندیو توغولو او جګــړو او ویجاړۍ خبرونه د نړۍ د ورځپاڼو 

سرلیک شو.
الندی یوازی په هغو ورځو کې د څو پاکستانی ورځپاڼو رابیل شوی برخې 
چــی راټولــې کړی مــی دی لکه په الندی عنوانو ســره »په کابــل کې ۳۰ تنه 
د توغنــدی لګیدلو له امله ووژل شــول«، »د کابل پــه نویو جګړو کې درنده 
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مرګ ژوبله«، »توغندی د ولسمشــری ماڼۍ تر هدف الندی ونیوله«، »۲۰۰ 
تنه د افغانانو په خپل منځئ جګړه کې ووژل شــول«، »د افغانســتان اوربند 
مات شو«، »توغندیز برید په کابل کې د ۱۰۱ تنو د وژلو المل شو« او ....

تنظمــی جګــړی او ویجاړی او خیټې څیرول په افغانســتان داســی پورته 
والړی چــې د خپلــو بهرنیو خاوندانو غوســه یی هم چــې خپلې کړنالری یی 
پــه افغانســتان کې د منځ تللی لیدلــی وی، روپاروله. ملک فهد ۱۹۹۴ کال د 
جنوری په نیمایی کې جهادی مشــرانو ته په خپل پیغام کې وویل »د خدای 
څخــه وویریــږی او خپل جنګ ته د پاي ټکې کیــږدی«. د نوموړی پیغام په 

ادامه کې چې پاکستانی ورځپاڼو د هغې یوه برخه خپره کړی لولو:
»دغه غمیز وضعیت ډیر د خواشــینۍ وړ او ناهیلې کونکې دی 
ځکه چې دا د هغې څخه وروســته واقع کیږی چې افغان مشــرانو 
د اســالم آباد اوربند تړون یی الســلیک کړ او وروســته په رســمی 
تشریفاتو سره د روژی مبارکې میاشتی په لړ کې د حرمین شریفین 
په څلور دیوالی، د ځمکې پر مخ تر ټول ســپیڅلې ځاي کی، تړون 

یی بیا نوی کړ.«
مشــرانو چې هــر یو یی خپل ځان ته د اســالم ټیکــه دار وای په مخالفانو 
بانــدی په آســانې ســره د بی دینی او کفــر ټاپه وهی، په مکــه او مدینه کې په 

 پــه مکــه او مدینــه کــې د رهبرانو د قرآن خوړلو یوازی شــل ورځې وروســته، د خپلې ژمنې 
ماتول او د توغندیو توغولو پیل او په کابل کې د وژنو خبرونه د نړۍ د ورځپاڼو سرلیک شو. 
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خپله لوړه باندی په ځای نه پاتې کیږی. له همدې کبله دا به بی عقلی وی که 
چیری د السپوڅې دولت سره د ګلبدین راکټیار اوسنې تړون جدی ونیسو او 
هیله ولرو چې حزب اسالمی او مریض مشر یی خپل فاشیستی او جنایتکاره 
خوی او بوی پریښی دی او په یو ځل سره د سولې په کوتره باندی بدل شوي.

د کرغیړنو ډلو څخه په ســولې باندی ټینــګ پاتې کیدلو تمه چې یوازی د 
ټوپــک او ویری او وژنو په مالتــړ یی خپل ځانونه په خلکو باندی زغملې، بی 
ځایه او خپل ځان غولول دی. هغه څه چې د ســولې پروســی تر نامه الندی 
پــر مخ وړل کیږی، د امریکا او د هغوی د چوپړانو یوه شــیطانی لوبه ده چې 
د خلکو په غولولو ســره، ترټولو ځناور او خونړیو عناصرو باندی عطر او پوډر 
وهی چی یو ځل یی بیا د خلکو په برخلیک باندی واکمن کړی ځکه چې دغه 
ډلــو د خپــل خیانتونه او کرغیړنتوب په ټول تاریخ کې دا ثابته کړی ده چې د 

ډالرو او چوکې په بدل کې، حاضر دی د نیواک ُډهل ته ونڅیږي.
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خونړی کابل
کارتونیست: مانا نیستانی
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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




