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• خپلواک، آزاد، دموکراتیک او یو 
موټی افغانستان. 

• د سیکوالریزم او دیموکراسۍ پر ستنو 
والړ ملی یووالی.

• د ښځو او نارینه او د هیواد ټولو 
پرګنو مساوی حقوق.

• د هر ډول بنسټ پالنې او بهرنۍ 
السوهنې پر وړاندې مبارزه. 

• د امریکایی او ناتو نیواکګرو قوتونو 
سم السي وتنه.
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پدې ګڼه کې:

۱ ............................... د شرمخانو جرګه، د غویي د ۷ او ۸ ناورین ادامه
د غویي اوومې او اتمې تورو ورځو او ملنډیزې لوې جرګې غندلو په موخه غونډ ۴
۸ ........................... کرنل امام خپل جهادي او طالبي بچیان رسوا کړل!

د روسې یرغل او د ثور د اوومې او اتمې ځناوریز جنایتونه نه بخښو او نه یې 
۱۳ ............................................................................ هیروو! 
د ماللۍ جویا  ویل شوې حقایقو خپل ځای یې وموند ......................... ۱۹
۲۷ ............ ادانیا فرناندز، هغه ښځه چې ژوند یې د خپلو خلکو لپاره قرباني کړ
۳۳ .... د نیواکګرو او السپوڅي رژیم په واکمنۍ کې طبیعي بالووې ناورین ګرځي!
په ننګرهار ښار کې د زیارکښانو ژوند څخه احوال................................ ۳۶

»د یږې لومه-د افغانستان نا ویل شوې کیسه«، آی ایس آی ته د تنظیمي 
اخوانیانو د مریتوب السوند........................................................ ۴۰
د ګلبدیني بشیر قانت یو بل وحشت ............................................ ۴۹
د خپلواکۍ غوښتونکي سید عبدالهادي مبارز  یاد دې ژوندی وي ............. ۵۲
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اعالمې

 د شرمخانو جرګه، د غویي 
د ۷ او ۸ ناورین ادامه 

تــورې   ۸ او   ۷ غویــي  د 
ورځــې په داســې حال کې 
رارسیږي چې جنایتکاران 
کوښــښ کوي د غویي په 
۹مــه، بــل داغ زمونــږ په 
تاریخ کې پریږدي. ملي ضد 
عناصــر او خیانت کونکي د 

ســولې، آرامــۍ او پرمختګ خوږو نومونــو الندي بیاځلې په یوه فرمایشــي او 
امریکایي »لویه جرګه« کې، کوښښ کوي ترڅو وینه بهونکي او منځنیو پیړیو 
طالبان د جنایت او ځناورتوب له پیټي ســره وبخښــي او په واک کې شــریک 
کړي. دا جرګه الره پرانیزي چې دغه بدمرغه هیواد د ښکیالک، بنسټ پالۍ، 
ارتجاع، ناامنۍ، فساد، لوټ، بی عدالتۍ او په نورو ناخوالو کې ډیر زیات ډوب 
شــي. پــه دې ننداریزو جرګــو او خبرو اترو کــې، د رنځیدلو خلکو ریښــتیني 
اســتازي نه، بلکــې د غویي ۷ او ۸ جنایتکاران د خپلــو طالبي او تکنوکراتانو 
ورونــو ترڅنــګ راټولیږي تر څو ولس نــور هم په خپلو کرغیړنــو منګولو کې 

کلک را ایسار کړي.
په ظاهر کې خلیلزاد د سولې راوړلو لپاره منډې ترړې وهي، خو د »افغانستان 
همبســتګۍ ګوند« په کراتو ویلي چې »جګړه ماران د ســولې بنســټګر نشــی 
کیدلــی!« خلیلزاد یواځې ددې لپاره هڅې کــوي چې د امریکا جنایت کونکي 
شــتون پرته له کومه خنډه دوام ومومي، کنه ټولو ته روښــانه ده چې امریکا، 
ناتو او مالتړي یې په لیبیا، عراق، ســوریه،اکراین، ســوډان او نورو هیوادونو 
کــې خونــړۍ تاریخچه لــري، څرنګه امکان لــري چې زمونږ پــه هیواد کې د 
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دموکراســۍ، پرمختــګ او آرمتیــا مالتــړي واوســي؟ هوکې، زمونــږ ولس په 
افغانســتان د امریکا ښــکیالکګر دولت ځناورتوبونه او بمباري او ترهګرروزنه 
نده هیره کړې او تر اوســه ټپي او ســتي دی. د هغوی په یاد دي چې څرنګه 
یې د اووه ګونو او اته ګونو تنظیمونو مشــران چې په موږکانو بدل شــوي ول، 
په یوه شپه کې ترینه داړونکي لیوان جوړ کړل او هغوی یې پر خلکو ورخوشې 
کړل. او نن بل خیانت ترسره کوي چې د راکټیار ترڅنګ، سخت زړي طالبان 

هم د ولس پر ټپی بدن ورخوشی کوي.
بل ټکی داده چې آیا هغه امریکاپرســته وطني خسي شوي روڼ آندي چې هره 
ورځ د نیــواک څخــه په پلوي خوســا تلویزیوني او فیســوبکي شــننې ورکوي 
چې هر شــرافتمند انســان یې په لیدو او اوریدو له غوســې څخه سور کیږي، 
دومره وجدان لري چې شــرم وکړي چي نن امریکا او مالتړي هماغه طالبان 
چې دوی له منځه وړي ول، یوځل بیا یې راولي او په ارګ کې کښــینوي چې 
پــه حقیقــت کې زمونږ د ولــس په ټپي بډوډو یې ســپروي؟ ځني د »بدیل« 
او »ځای ناســتي« نه نشــتون څخه نالیږي، خو دوی د انفعال، جوړجاړي او 
معاملو له الرې عمال هیواد د ارتجاع او ښکیالک او بنسټ پالۍ په توپان کې 
ډوبــوي. د یو روڼ اندي موضعګیري ده چې هغه د یو مخکښ مبارز او خلکو 
دوست په کتار کې راولي یا په یو مرتجع او د جنایتکارانو په تالي څټي بدلوي.

تنظیمي مشــرانو لکه عطا، محقق، قانوني، تورن اســماعیل او ... یوځل بیا 
خپــل ناولــی ماهیت ننــدارې ته وړاندې کړ چــې تر پرونه یــې د »طالبانو پر 
وړاندې د مقاومت« باټې وهلې، اوس د آی.ایس.آی چوپړانو طالبانو قدمونو 
ښــکلولو لپاره مســکو ته منډې وهــي او ددغې چوپړې ډلې انســان خوړونکو 
اســتازو زیارت لپاره دوحې ته سر ماتوي. زمونږ خلک په سمه توګه پوهیدلي 
دي چې دوي څومره ذلیله هیوادپلورونکي دي چې هر ډول ســپکاوی مني. 
په ورته وخت کې، ع او غ چې له دغو خبرو اترو ســره د مخالفت اکت کوي، 
که دومخي او الســپوڅي نه وای، لږ ترلږه د ټولو خلکو غوښــتونو په اســاس 
یې باید د زرګونو ســرتیرو او پولیســو او هیوادوالو د وینې غچ اخیستلو لپاره 
انس حقانی یې په دار ځړولی وای. خو نور مو په تجربې سر موندلې چې دوی 
دواړه له خلکو ســره خواخوږي نه لري یواځنۍ مینه یې د هغو څوکیو ســاتل 

دي چې جان کیري ورکړي دي!
دا زمونږ د ولس دنده ده هماغسې چې د انګلیسي او روسي یرغلګرو پر وړاندې 
د پاڅون ویاړ لري، یوځل بیا یو موټی د امریکا ښکیالکګر دولت او د هغوی 
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تنظیمي او طالبي چوپړانو پر وړاندې راوالړ شي. تر هغې چې د بدمرغه هیواد 
خپلواکي بیرته الســته رانه وړو، زمونږ د خلکو په برخلیک باندې د پردیو له 
لــوري دغه خاینانــه لوبې به تر ډیره دوام ومومي. باید د هیواد په لر او بر کې 
ددغــو ټولو ناتارونو پر وړانــدې مقاومت کونکې ډلې رامنځتــه کړو. زمونږ د 
هیواد ښځې باید د میوند ماللۍ، مینا او ناهید په څیر د طالبانو او ۷ګوني او 
۸ګوني تنظیمونو پر وړاندې د مقاومت بیرغ اوچت کړي. باید د ماللۍ جویا 
او بلقیس روشن په څیر ددغه ډول شرمخانو جرګو ماهیت بربنډ کړي تر څو 
د نورو ۷ او ۸ ناروینونو شاهدان نه اوسو. تاریخ په کراتو ثابته کړی چې د ملي 
خاینانــو او د هغوی بهرنیو اربابانو پــر وړاندې له مبارزي او مقاومت پرته بله 

هیڅ الره د سولې، عدالت، دموکراسۍ او نیکمرغۍ په لور نشته.

د افغانستان همبستګۍ ګوند
د ۱۳۹۸ کال د غویي ۶مه – د ۲۰۱۹ کال د اپریل ۲۶مه
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    لیکونکی: افغانستان همبستګۍ ګوند

گزارشونهد غویي اوومې او اتمې تورو ورځو 

او ملنډیزې لوې جرګې غندلو 
په موخه غونډه

۶مــه  غویــي  د  کال   ۱۳۹۷
اپریــل  د  کال   ۲۰۱۹(
۲۶مه(: نن په کابل ښــار کې 
»افغانســتان همبســتګۍ  د 
د  پلویانــو  او  غــړو  ګونــد« 
یــوې غونډې په تــرڅ کې د 
غویي اوومــې او اتمې تورې 

ورځــې او د ســولې ننداریزه جرګــه وغندله. دوه کرغیړنې ورځــې چې اوس دولت د 
غویــي پــه ۹مه کوښــښ کوي د ځناورو طالبانو له مخ او ســر څخه د وینې په څټلو 
زمونــږ د تاریخ په کلیزه کې یوه بل داغ ووهي. معترضانو الندې شــعارونه ورکول: 
»نندایــزې جرګــې جنایت دی، جنایت!«، »د ولس له وژونکو ســره ســوله خیانت 
دی، خیانــت!«، »تنظمــي او طالبي انســان وژونکي نه بخښــو!«، »د خپلو بیګناه 
خلکــو وینــه نه بخښــو!«، »ژوندی دی وي د خلکــو پاڅون د تنظیمــي او طالبي 
جنایتکارانو پر وړاندې!«، »ژوندی دې وي د امریکایي نیواکګرو پر وړاندي د خلکو 
یووالــی!« او ســربیره پــر دې یې یو شــمیر پالکارتونه له ځانه ســره لرل چې پکې د 

جهادي او طالبي ځناورو د شډلتیا انځوونه ول.
آغلې سیلۍ غفار چې د غونډې له ویناوالو څخه وه، وويل:

»نننــی اعتــراض نه یواځې د غويي اوومې او اتمې غندلو په موخه بلکه د 
طالبانو او کرزي حکومت او غني حکومت جنایتونو غندلو په موخه هم ده او 
د فرمایشــي، خلکو ضد او امریکایي مشــورتي سولې جرګې پر ضد هم ده. د 
غویي په ۹مه ۷ او ۸ خونړیو ورځو ترڅنګ زمونږ د تاریخ په پاڼو کې به یو بل 
داغ هم پوری شي. هغه څه چې روښانه دي دغه جرګه پرته له دې چې زمونږ 
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خلک نور هم د بدمرغۍ او در په درۍ کنده کې ډوب کړي بله هیڅ ګټه نلري.
زمونږ خلک به طالبان د تبسم پرې شوي ستوني، د زرمینې بیګناه وینو، 
د رخشــانې لــه درده ډګو کریکو، د بامیانو بتانــو ورانولو، د مزار او یکاولنګ 
ټول وژنو او لســګونه نور ناتارونه یې چې ترسره کړي هیڅکله هم ونه بخښي. 
دغــه د منځنیــو پیړیــو ډله او د پردیــو چوپړان په هیڅکله اهلي نشــي که څه 
هم خلیلزاد کوښــښ وکړي هغوی په ښایســته زروقو کې راونغاړي. امریکا په 
داســې حال کې خپل طالبي چوپړان د خبرواترو میز ته راکش کاږي چې بله 

ځناوره ډله د داعش په نوم زمونږ د خلکو وژلو لپاره روزي.«
هغــې د امریکا په ښــکیالکګرو لوبو کــې د مجلس ســینګارو او وجدان پلورونکو 

ښځو رول وغنده او وویل:
»په دې ورځو کې څو تنه ســرکاري ښــځې د مدني ټولنې په چوکاټ کې 
ګواکې د افغانو ښــځو په اســتازیتوب د محقق او ګلبدین په څیر جنایتکارانو 
لیدو ته ځي. دوی هیڅکله د کړیدلو افغانو ښــځو اســتازیتوب نشــی کوالی. 
دوی پلورل شوی او نیانځکی دي چې د پيسو او پروژې په بدل کې چمتو دي 

هر ډول خواري او ذلت ومني.«
د غونډې په یوه برخه کې ماشومانو د وروستیو پیښو قربانیانو انځورونه په الس 
کــې لرل. د همبســتګې ګونــد ځوانانو د یوې نندارې په ترســره کولو د تنظیمي او 
طالبــي او تکنوکراتانــو رول ثمیل کړل چې زنځير یې د خلیلــزاد په الس کې وو او 

هغوی یې هرې خواته راکاږل.

ماشــومان د وروســتیو ځان وژونکو پیښــو قربانیانو انځورونه په الس کې لري او 
ددې جنایت ترسره کونکو د محاکمې او سزا ورکولو غوښتونکي دي.
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له ښي څخه چپ لوري ته:

علی ســلیمی د مشــعل تلویزیون انځورګر د شش درک ځان وژونکي برید 
قربانی، کابل

رامــز احمــدی د طلوع تلویزیــون انځورګر د دشــت برچي پهلوانۍ کلپ د 
ځان وژونکي بربد قربانی

ســباوون کاکــړ د آزادۍ راډیو خبریــال د شــش درک ځان وژونکي برید 
قربانی، کابل

عطاالله د دولســم ټولګــي زده کونکی د موعود کــورس ځان وژونکي برید 
قربانی

ســیلم تالش د مشــعل تلویزیون خبریال د شــش درک ځان وژونکي برید 
قربانی، کابل

صمیــم فرامرز د طلــوع تلویزیون خبریال د دشــت برچي بهلوانۍ کلپ د 
ځان وژونکي بربد قربانی

غازی رســولی د یــک تلویزیون خبریال د شــش درک ځان وژونکي برید 
قربانی، کابل

فرزانــه د عطااللــه خــور د دولســم ټولګــي زده کونکــې د موعــود کورس 
ځان وژونکي برید قربانی

داوود د دولسم ټولګي زده کونکی د موعود کورس ځان وژونکي برید قربانی
شهید تبسم له شپږ تنو نورو سره د جاغوری – قندهار په الر کې د طالبانو 

له لوري په ۱۳۹۴ کال کې ستونی پرې شو.
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    لیکونکی: قباد

کرنل امام خپل جهادي او طالبي 
بچیان رسوا کړل!

د افغان بنســټپالو ډلو د 
تجهیز او تمویل د څرنګوالی 
آی.  »ســی.  د  اړه  پــه 
آی«،  ایــس.  »آی.  ای«، 
»موســاد«، د ایران داعشي 
رژيــم او د عربــي هیوادونــو 
د اســتخباراتو پــورې اړوندو 

ادارو لــه لورو ډیری پټ اســناد په تیروتنې یا قصــدًا راوتلي، تر دې چې ځینې یې د 
کتاب په بڼه هم چاپ شــويدي. د »آی.ایس.آی« پخوانی لوړ پوړی افســر سلطان 
امیر)کرنل امام( په ۲۰۰۹ م کال کې د مشهور پاکستاني خبریال افتخار احمد سره 
د جیــو تلویزیــون په »جوابده« خپرونه کې په صراحت ســره وویل چې: )آی.ایس.
آی( د اخوانــي او طالبانــي ډلو پــه ترتیب، روزنه او رامنځتــه کیدنه کې پراخه الس 
درلوده. نوموړې په ډیرې سپین سترګۍ سره یې د خپلو ځناورو طالباني شاګردانو 

د کړنو څخه ننګه وکړه.
د موضــوع پــه کې مو د کرنل امام د خولې څخه »ســیا« یا )ســی.آی.ای( ته د 
کرزي د جاسوســي اړه لیکلي. اوس به راشــو د مرکې بلې برخې ته چې »آی.ایس.

آی« ته د تنظیمي جنایتکارانو مزدوري راښايي.
استیوکول پخپل کتاب »مشبوع جګړه« کې د کرنل امام په اړه لیکي:

»د پيښور د »آی. ایس.آی« دفتر د یوه ځواکمن پښتون افسر چې د کرنیل 
امام په مستعار نوم یادیده، اداره کیده، نوموړي د حکمتیار سره نږدې اړیکې 
لرلې«۵۱ مخ -کرنل چې په پيښــور کې د خپلو جهادي تولیداتو سرپرستي په 
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غاړه درلوده. په یاده مرکه کې د تنظیمي ډلو ســره د خپلو اړیکو په اړه داســې 
وایې:

»په لومړي ځل کله چې په ۱۹۷۴م کال کې د پوځي زده کړو لپاره امریکې 
ته الړم د تنظیمي ډلو سره په اړیکه کې شوم...«

په پيښور کې د پاکستاني مشرانو پواسطه د اووه ګونو تنظیمونو د رامنځته کولو 
په اړه وایي:

»... بوټــو نصیراللــه بابر تــه وویل چــې دوي)جهادیان( تنظیــم کړي... 
بابــر صیب هوښــیار او مدبــر ســړی وه، د تنظیمولو لپاره یې د یوه سیاســي 
ګوند بنســټ کیښود. رباني صیب چې پروفیســور وه، ګوند سره یوځای شو. 
همدارنګه مولوي خالص هم د ګوند سره یوځای شو... د افغانانو یوځای کول 
داســې دي لکه په یوه مردار ډنډ کې چې چونګښــې وشــمیرئ... یوځای کولو 
یې شپږ میاشتې وخت ونیوه. تښتیدونکې ۳۵ تنه نوې ځوانان ول )ګلبدین، 
مســعود او رباني ته یې اشــاره ده چې د ناکامې کودتا او ماتې وروسته چې د 
ســردار داوود لخوا وټکول شوه پاکســتان ته تښتیدلي وه(...په پایله کې ګوند 
رامنځته او دوه مشران یې درلودل. زه په هغه وخت کې د پيښور د جم کماندو 

پوځي ښوونځي زده کوونکی وم«
- د خپرونې چلوونکی د هغه څخه پوښــتي، )آیا تاســې ګلبدین او مسعود د هغه 
وخت څخه چې په کابل کې یې د ښځو پر مخ تیزاب شیندل پیژندل؟(لږ موده آرام 

شوه بیا یې وویل:
»هــو، هــو. هغه وخت مــا د هغو کړنو پــه اړه اوریدلي وه خــو لیدنه مې 
ورسره نه وه کړې. هغوي اسالمپاله وه... انجونې پرته له څادره، د جرابو سره 
ښوونځيو او پوهنتون ته تللې. هغوي انجونې د ښوونځيو او پوهنتون له تګ 
څخــه منعــه کولې، که چیرې بیا هم تکراریده، نو د ویــرې د خپرولو لپاره یې 

بوتلونه له تیزابو څخه ډک او د انجونو پر مخ به یې شیندل.«
کــه څه هم د شــوروي یرغلګــرو پر وړاندې زمــوږ د هیواد د خلکو حماســي او 
تاریخي مقاومت او سرښــندنې شــوروي یرغلګر مات او له هیواده شــړلو ته اړ کړل، 
خو له بلخوا د امریکې او غربي ملګرو، پاکســتان او عربســتان هیوادونو ته په هیواد 
کــې د الســوهنو زمینه جوړه او د افراطیــت او ناپوهۍ تخم یې زمــوږ په هیواد کې 
وشــیندلو. امریکایي امپریالیزم او د پاکســتان جنایتکاره دولت پدې پوهیده چې د 
روســي ځواکونــو له وتلو او په هیــواد کې د یوه مقتدره خپلــواک دولت په رامنځته 
کیدو ســره د دوي ګټې له ګواښ ســره مخ کیږي. نو د همدې لپاره یې د زرګونو 
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اجیرو ترهګرو او بنســټپالو د روزولو پواسطه پر روسي ضد مقاومت وتپل او د ولس 
د خپلواکۍ غوښــتونې جګړه چې اصلي موخه یې د خپلواکۍ اخیســتل وه منحرفه، 
او د پاکســتان په کمپونو کې د زرګونو ترهګرو په روزلو یې په مســتقیمه توګه زموږ 
د هیــواد د نیــواک زمینــه برابره کړه. کرنل امام د شــوروي پر ضد د لســګونه زره 
بنســټپالو جنګیالیو لکه د مالعمریانــو، ګلبدینانو، ســیافانو، حقانیانو او...نورو د 
روزنې دنده په غاړه اخیســتې وه. د خبریال ددې پوښــتنې په ځواب کې چې »تاسو 
د ۹۵ زره تنو برســیره د مالعمر، ګلبدین، احمدشــاه مســعود... روزنه هم په غاړه 
اخیســتې وه؟« پــه ځواب کې یې وویل: »هو. خــو زه یوازې نه وم. نږدې ۲۰۰ تنه 

افسران وه چې روزنه مو ورکوله او په ۱۲ یا ۱۳ ډلو ویشل شوه وه.«
کرنــل امام د خبریال دغې پوښــتنې ته چې »تاســې خو هغــوی ته د روس ضد 
انقالب پيچکارۍ تزریق کړې وه، هغوي ته مو ايډیالوژي، شعور او ذهنیت ورکړی 
وه. کله چې جګړه پای ته ورســیده، ومو نشــوه کړای پر هغو کنټرول ترالســه کړئ 
او وروسته هغوي د ټولې سیمې لپاره د ویجاړۍ یوه عامل وګڼل شول؟« د یوه بي 
رحمه ربړونکي په څیر یې په سړه سینه د هو ځواب ورکولو سره زیاته کړه »هو. خو 

نور الملونو هم شتون درلوده لکه امریکا چې دوي یې خراب کړل«
هغه په افغانســتان کې د بنســټپالنې او جهالت ټوله پړه پر امریکا اچوي او پدې 
برخه کې د »آی.ایس.ای« ترهګرپاله سازمان پر کړنو سترګې پټوي. خو آیا هغه لږ 
څه هم پدې نه پوهیږي چې په افغانســتان او ســیمه کې د بربریت او جهالت روانې 
څپــې چــې د امریکا او غربي مالتړو لخوا پیل شــوي پرته د »آی.ایس.ای« د منلو 
او صمیمانه همکارۍ څخه ناممکنه وه. »آی.ایس.ای« په ســیمه کې د »سیا«، د 
عربستان استخبارات، »واواک« او... نورو په مرسته د جهل او بنسټپاله جنایتونو 

په خپرولو کې اساسي رول لوبولی دی.
ســړه جګړه چې د امریکا او ســیمه اییزو همکارانو غوټه یې د بنسټپاله ډلو سره 
نور هم کلکه کړه. امریکا او مالتړو یې د جهادي ترهګرو څخه په ګټه اخیستنې سره 
د شــوروي پر ضد ترټولو اســانه او ارزانه الره او وسیله پيداکړی وه. چې د عربستان 
د ارتجاعي دولت په مرســته یې د خلیج هیوادونو زرګونه بنســټپاله جنګیالیو ته د 
القاعده شــبکې د مشرانو په ګډون د پاکســتان په کمپونو کې پوځي روزنې ورکړې. 
چې پایله یې د افغانستان، عراق، لیبیا، یمن، سوریه... ویجاړي وه. دا چې څرنګه 

»آی.ایس.ای« د القاعده څخه ګټه اخیسته وایي:
»د بن الدن سره مې وروستۍ اړیکه په ۱۹۹۰ م کال د جالل اباد په جګړه 
کې وه، مخکې لدې چې ســوډان ته الړ شــي، له هغه مې د جالل اباد په جګړه 



11
۱۳

۹۸
ي 

سرل
، پ

ڼه
ه ګ

۱م
و ۴

ښت
پ

کې ګټه واخیسته«
همدارنګه د سیاف سره د بن الدن د مالي مرستو په هکله وايې:

»بن الدن د ســیاف خواته راغلی وو او هغه ته یې پيســې ورکړې... هغه 
نږدې ۱۴.۸ میلیونه ډالر د مجاهدینو ترمنځ وویشل. هغه د سیاف میلمه وه. 
زه به هم چې کله د هغه ځایه تیریدم له هغوی سره مې یوځای چای څکلو.«

په هرات کې د خپلو اجیرو جهادیانو د ښې بدرګې په اړه وایي:
»پــه ۱۹۹۴ م کال کــې ماته وویل شــوه چــې په هرات کې د پاکســتان 
قونســلګرۍ فعاله کړم. کله چې له کندهاره د هرات په لور روان شــوم. په الر 

کې د مجاهدینو ۲۰ موټرو زما موټر بدرګه کاوه«
کرنــل امــام په افغانســتان کې د شــوروي له وتلو وروســته د اســالمي دولت د 
رامنځتــه کیــدو په اړه د »آی.ایــس.ای« د هیلو په اړه وایــي. او هغه یې د جذبۍ 
څخه ډکه دنده بلله. هغه د بنسټپالود پالر په څیر د افغان تنظیمي غالمانو سره په 
کار کولو کې ډیره تجربه ترالسه او خپل دغه شرارت او حرص یې د تنظیمي نوکرانو 
په ویروسي مغزونو کې وردننه کړو. د تنظیمي چوپړانو سره په کار یې لوړ مهارتونه 
پیــدا کړل او همدا ســبب وه چې د »آی.ایس.آی« رهبرۍ شــورا د طالبانو پروژې 

مسوولیت ورکړو، هغه وایې:
»مال عمر کمپ ته راغی، هلته پوځي زده کړې ورکړل شــوې... مال عمر د 
رباني په ګوند کې وه... هغه له زده کړو وروسته په جګړه کې برخه واخیسته او 
ټپي شــوه، موږ په کراچۍ کې د هغه درملنه وکړه... ما او مال عمر په ۱۹۹۵ 

م کال کې یوه لیدنه درلوده«
هغه په کبر او ویاړ د طالبانو لړم خویه مشران خپل شاګردان ونومول هغه وایي:

»مــال یــار محمد، مال عبدالــرازق، مال رباني او د طالبانــو نور قومندانان 
زما شــاګردان ول... ما وړاندیز وکړو چې د دیني مدرســو شاګردانو ته پوځي 
زده کړې ورکړم. ځکه ډیر ښــه یې زده کولې... ما مال عمر ته وویل هیڅکله د 
امریکا سره جبهي جګړې ته داخل نشئ، بلکې چریکي جګړه وکړئ... هغوی 
د دوســتم پشــان کافر شــخص مجاهدینو پرضد جګړې ته مسلح کړی وه او 

جګړې ته داخل شوی وه«
کرنل امام د افغانســتان دننه د طالبانو په جنایتکارانه جګړو کې برخه اخیســتې 
وه. اســتیو کول د طالبانو پواســطه د مزار په نیولو کې د کرنیل امام شــتون په خپل 

کتاب کې رانقل کړی دی:
»پــه هغه اوونۍ کې چې د بن الدن پیروانو په ختیځه افریقا کې د امریکا 
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دوه ســفارتونه تر برید الندې ونیول، طالبانو چې ورسره د پاکستان د مدرسو 
طالبان هم یوځای او شــمیر یې زیات شــوی وه او د پاکستان د استخباراتي 
ادارې له مالتړ برخمن وه، د مزارشــریف ښــار یې ونیوه. کرنیل امام د »آی.

ایس.ای« یو افسر په یوه ټلیفوني اړیکه کې چې د امریکایانو لخوا ثبت شوې 
وه، ویلــي وه: زه او زامــن مې د مزارشــریف ښــار ته د داخلیــدو په حال کې 

یو«)۱۶۱مخ(
تنظیمــي مشــران او په ځانګړي توګه جمعیتیان ســره له دې چــې په ظاهره د 
پاکســتان ضد دي خو بیا هم نشــي کوالی د پاکستان او »آی.ایس.ای« د ننګینې 
غالمۍ تاج پټ کړي. دغه السوندونه او د بادارانو افشاءګري د هغوي په زیړو مخونو 

کلک ګوزار دی.

عمران خان د پاکستان پوځ په جیب کې!
Satish Acharya :کارتونیست
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    لیکونکی: حامد

    د روسې یرغل او د ثور د اوومې او 
اتمې ځناوریز جنایتونه نه بخښو او نه 

یې هیروو!

د ثور د اوومې کودتا وروسته 
فــراه هم د نــورو والیتونو په 
څیــر د خلقــي او تنظیمــي 
جالدانــو لخوا قرباني شــوه. 
خلقــي جالدانو د اشــرارو او 
انقالب ضد په نومونو په زور 
د کلیوالــو کورونــو تــه دننه 

کیــدل، ټــول شــته مالونه یې کوڅــو ته غورځــول او په اور یې ســیځل. دغو وینې 
څښونکو زموږ په کلي د یوه ستر برید په ترڅ کې ۱۵ تنه بیګناه د کلي مخور ونیول 

او پرته له هیڅ ډول محاکمې یې ژوندي خښ کړل.
پــه الندې لیســت کې د هغو خلکــو نومونه دي چې یوازې د دو قلعه ســیمې څخه 
پــه ډلیــز ډول پرته له هیڅ کــوم ډول جرمي مدارکو په یــوه ورځ د خلقي او پرچمي 

جالدانو د ثور د مقدس انقالب د خرمستۍ قرباني شول.
شمیره      نوم                    د پالر نوم
۱ - حاجی اسماعیل            شیرمحمد
۲ - معلم عبدالقدوس          مالمحمد

۳ - عبدالظاهر                    حاجی عبدالوهاب
۴ - عبدالغفور                     مال حسین

۵ - عبدالرحمن                  مال محمد عمر
۶ - ملک شاه                     محمد مال غفور

۷ - مال رشید                     امیر محمد
۸ - مفتی فقیر احمد            مال رووف
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۹ - صوفی رحیم            داد محمد
۱۰ - مال عبدالسالم       شریف

۱۱ - عبدالجلیل            مالمحمد
۱۲ - عبدالبصیر             عبدالرحمن
۱۳ - عبدالواسع             عبدالرحمن

۱۴ - عبدالرقیب            مال عثمان
۱۵ -عبدالعزیز               مال رشید

د روســانو په تیري سره دغې لړۍ نورې خواووې پیدا او پراختیا یې وکړه. ځینو 
خلقي او پرچمي ځناورو چې ځانونه یې د میدان یکه تازان بلل په ملنډو سره یې د 
خلکو ځورول پيل کړل. د سیمو د حاالتو په اړه خبرې کول یا د بي بي سي خبرونو 
اوریدل جرم بلل کیده، او د نظام مخالفت او یا بلوا کولو سزا زندان او اعدامول وه.
د یو تن خپلواکۍ غوښــتونکي معلم مور چې په کراتو د خلقیانو لخوا پدې جرم 

چې زوی یې د رژیم مخالف دی، وهل ټکول شوې ده کیسه کوي:
»د کــور تر شــا مــو د ګاونډیانو پاالن وه. ما د بام له ســره غږ کړه، محمد 
امینــه لږ ترک )د فراهیانو په عامــه اصطالح تره ته ترک وایي( راکړه. محمد 
امیــن راته وکتل ویــې ویل د معلم صیب مورې نور تــرک مه وایه، د خټکي 
بچی وایه. که خلقیان پوه شي چې بیا د ترک )موخه یې تره کی( پریښودل په 

ذهن کې لرې، تا به ووژني.
د روســې یرغلګــر پــوځ او د هغــوي خادي رژیم چــې زموږ د خلکــو د مقاومت 
پــر وړانــدې ماته خوړلې وه، له ۱۳۶۱ ه ل کال وروســته یې په ټول افغانســتان کې 
ځناوریز هوایي بریدونه څو چنده کړل. د بیلګې په توګه د ۱۳۶۳ ه ل په پسرلي کې 
په دو قلعه سیمه د روسي او هغوي داخلي جاسوسانو لخوا وحشیانه بریدونه ترسره 
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کړې چې ځینې یې ټپيان او ځینې یې د خپلو اوالدونو غم ته کینول.

ال ماشومه نه وم، د ژوند په ښه او بد نه پوهیدم. نه پوهیدم چې د ژوند سپرلی 
بــه مو خزان شــي. یوه ورځ چې بــاد هم لګیده، د خپلو همزولو ســره د کلي په یوه 
کونج کې په ســاعتیرۍ بوخت وم. چورلکو د فیشــنګونو په خپرولو ســره یې ځینې 
نښــې وویشتې. لږ وروسته جیټ الوتکې راغلې او کلی یې له خاورو سره خاورې کړ. 
یــوه عجیبه د وحشــت فضاء خپره وه. فکر مې وکړو زموږ حویلۍ اور اخیســتی دی 
او اور تــرې پورتــه کیږي. د هر بم په غورځیدو ســره مې لړزه په وجود راتله او ځان 
مې راغونډوه. د ونو ښــاخونو د هر بم د چاودنې او د بم د پرخچو په لګیدو ســره یو 

وحشتناکه غږ رامنځته کاوه.
د بمبارد وحشــت تقریبًا نیم ســاعت دوام وکړ. غم او درد هرې خواته خپور وه، 
هر چا به همدا چیغې وهلې: زوی مې، ورور مې، خور مې، مور مې......... کلیوال 
په بیل او ګلنګ ســره د خپلو ورکو خلکو په لټه کې ووتل، شــهیدان او ټپیان یې د 

خاورو راوویستل. په هغه شیبه کې نه ډاکټر وه، نه روغتون او نه هم دوا...«
د قربانیانو یو تن نږدې خپلوان کیسه کوي:

»همدا چې هغه بده ورځ په یادوم، اوښــکې مې په سترګو کې ډندې شي. 
پــه ځانګــړې توګه کله چې د طاهر جان او یو نیم کلن واســع جان مړي مو د 
هغوي له مور سره یوځای وروسته له یونیم ساعته له خاورو راوویستل. واسع 
جان ژوندی وه، نفس یې ویســته، موږ خپل الس او پښــې ورکې کړې وي، 
د ویالــې لــه اوبو مو څو څاڅکې اوبه په خوله کې ورته واچولې. له بده مرغه د 
صحي خدماتو نشــتون ددې المل وګرځيد چې زموږ په مخ کې ســاه ورکړي. 
لس کلنه ګلدســته چې بام ته ختلې وه د چورلکې د راکټ د لګیدو له امله یې 
سر له تنې بیل شوی وه. وروسته له دوو ورځو پلټنې څخه مو جمجمه پیداکړه. 
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د دریو اوالدونو په غم کې د مظلومې مور چیغې د هر با وجدانه انسان په بدن 
کې ویښتان ودرول. هغه وحشتونه مې تر اوسه په ذهن کې غوغا کوي او زه 

هم پخپل نوبت دغه جنایات هیڅکله نه بخښم او نه یې هیروم.«
محمد سرور چې یو شریف، نکته دانه او ښه خویه انسان وه چې اوسمهال وفات 
شــوی دی، کیســه کوله: »د غونډۍ په سر کې وم چې بمبارد پيل شوه، لومړنی او 
دوهم توپ زموږ په حویلۍ کې ولګیدل او زموږ حویلۍ یې داسې هواره کړه چې یوه 
شیبه مې فکر وکړو زموږ کور ندی. کله چې بمبارد پای ته ورسید په منډه مې ځان 
زاړه سرای ته ورسوه، هلته مې دوه لورګانې وي چې ژوندۍ پاتې وي. د مور په اړه 
مې ترې پوښــتنه وکړه، ويې ویل مور مې او ورور مې هلته حویلۍ کې وه.. کله مې 
چې صحنه ولیده پښــې مې شــلې شــوې او پرځای ودریدم. د هغوی د ژوندي پاتې 
کیدو هیله مې له السه ورکړې وه ځکه هلته یوازې یوه خټینه تیږه پاتې وه. ګاونډی 
مــو ژر ماته ځان راورســاوه ویې ویل اوالدونه دې ژوندي دي پريښــانه کیږه مه... 
ومې ویل د کور او مال غم راســره نســته. شکر چې ژوندي دي. کله چې مې میرمن 
ولیده، داسې وه لکه تازه چې له قبره راویستې وي. سر او مخ یې په ګردونو پوښلي 

وه او په عجیبه انداز یې را کتل«
پدې توره ورځ کې ۱۲ تنو هیوادوالو مو خپل خوږ ژوند د السه ورکړ چې نومونه 

یې په الندې ډول دي.
شمیره      نوم                د پالر نوم

۱ - عبدالظاهر               محمد ظریف
۲ - عبدالواسع               محمد ظریف
۳ - گلدسته                   محمد ظریف
۴ - عبدالحفیظ              شمس الدین

۵ - سیداحمد                نصرالدین
۶ - درویش                    محمد عمر

۷ - عبدالله                    باقی
۸ - محمد هاشم            مال قاسم

۹ - غالم                       عزیز
۱۰ - رقیه                      عزیز عبدالله

۱۱ - محمد عظیم          موسی
۱۲ - ملنگ                    موسی

د روســي یرغلګــرو او د هغــوی د الســپوڅو د جنایاتو له امله د فراه شــیب کوه 
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ولســوالۍ اوســیدونکي په وحشــت کې ولویدلي وه، د سیمي اوســیدونکي هره ورځ 
د جنګــي الوتکــو د برید له ویرې خپل کورونه پریښــودل او پــه باغونو او پټيو کې به 
پټیدل. تردې چې اجباري کډوالۍ یې غوره وګڼله او ایران یې د زرګونو بې احترامیو 

سره سره مهاجرت لپاره غوره کړ.
کریم احمد د دو قلعه سیمې یو تن اوسیدونکی وایي:

»دا سمه ده چې روسانو او د هغو السپوڅو حتا په شپونکیو او بزګرانو هم 
رحم ونکړ او د عبدالحمید، لطیف علم، نوراحمد او په لســګونه نورو پشــان 
مظلوم خلک د همدې سیمې څخه په بې هویته توګه تر خاورو الندې کړل. خو 

د قضیې بل اړخ چې د جهادي تنظیمیانو په اړه دی هم ډیرې کیسې لري.«
د ثور انقالب په همغه لومړیو وختونو کې یوه شــپه څو تنه چې ځانونه یې 
مجاهدیــن بلــل، د کلي په پورتنۍ برخې حملــه وکړه او د کلي څو تنه بې ګناه 
خلک پدې ګمان چې تاســې د دولت همکاران یاســتئ، او خپل خپلوان مو 
خلقیــان دي. لــه خپلو کورونو وویســتل او د غرب په لــور یې یوړل. دوي په 
حقیقت کې بې ګناه او د کلي بزګران وه، په لیک او لوست نه پوهیده. حتا له 
خپل کلي هم نه وو بهر شوي او هیڅ ګناه یې نه درلوده. د شپې نږدې یوه بجه 
وه چې دغه اووه تنه یې له وهل ټکول او ښــکنځلو وروســته د دغال کُچلګر 
په ســیمه کې قطار ودرول او د شــا لخوا یې په مرمیو وویشتل. میر احمد ولد 
رســول، مال اعظم ولد حسین، فضل احمد ولد عبدالله، حبیب ولد حسن یې 
شــهیدان کړل. او حبیب محمد اکبر، ذهین الدین، جالل او حلیم رحیم ټپیان 
کیــږي او د شــپې لــه تیارې څخه په ګټنــې یې ځان د نورو پــه وینو ولړل او 
ځانونه یې وژغورل. انســان وژونکي مجاهدنمایانو ســیمه پریږدې او تیښــته 

کوي، بالخره یو تن ټپې ځان کلي ته رسوي او نور کلیوال خبروي.
د کلي یو بل تن اوســیدونکی د یو بل مثال په راوړلو ســره موضوع پدې شــان 

روښانه کوي:
کلــه چــې محجاهدینو معلم صیب محیي الدیــن د معلمۍ په جرم له ځان 
سره یوړه. د امر الدین په نوم کوچنی ورور یې چې د شپږم ټولګي زده کوونکی 
وه د هغه په تعقیب پســې الړ، ترڅو مور او پالر ته یې چې ؤیر زیات غمجن 
او ژړغونــي وه احوال راوړي. دغو وحشــیانو حتا پر دغه کوچني ماشــوم هم 
رحم ونکړ او د خپل ورور سره یو ځای یې سر ترې پرې کړ. د عبدالحفیظ په 
نوم ددې کورنۍ ترټولو کوچنی او وروستی پاتي شونی د روسانو په بمبارد کې 

ژوند وبایللو، چې دا کورنۍ یې له یوه سره تباه کړه.
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په تیرو څلورو لسیزو کې د خلکو ضد زیات رژیمونه ښکته پورته شول. خو هیڅ 
یوه رژیم ونشــوه کړای چې خلکو ته نســبي امنیت او کور او ډوډۍ برابره کړي. په 
اوس وخت کې هم د دو قلعه ســیمې اوســیدونکي اوسمهال د طالبانو په تر سلطې 
الندې د ســختي ژوند کويؤ د کلي اکثریت خلکو ســیمه پریښــې او نورو ســیمو ته 

کډوال شويدي، یا هم په ایران کې د مجبوریت شپې سبا کوي.
د خوشــحالۍ ځــای دی چې زموږ آزادېخواه او غیوره ملــت په هغه مهال کې د 
سوســیال امپریالیزم د لوې امپراتورۍ پر وړاندې په خالي الســونو ځانونه سپر کول 
او هغوي یې زموږ له خپلې پاکې خاورې وشړل. خو بدبختانه چې تیرې کوونکو پر 
وړاندې د ملت دغه ســترې قربانۍ او ســتر پاڅون او احساسات د یو تعداد تنظیمي 
جنایتکارانو لخوا لوټ شــوه. د خپل ځان بخښــلو او بویناکه عمومي عفوې په کولو 
ســره یې یو بل په غیږ کې ونیول او ملت یې د پخوانیو ټپونو په لرلو ســره یې په یو 
بل خونکاره ارباب وپلورل. خلک باید پوه شــي د جنایت ســرالرې چې نن یې لباس 
بــدل کړی او د ســولې پــه نوم د وطن په پلورلو کــې ډوب دي، د تیرو جانیانو دوام 
دی. نو ترڅو چې خلک پروره رژیم د ملت په سرنوشت حاکم نشي او دغه هیټلري 
قصابان څه ژوندي او څه مړه د محاکمې میز ته کش نشي، د کونډو، یتیمانو اه مو 

ارام نشي، دا وطن به بیا وطن نشي.
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    لیکونکی: ژباړونکی | احمر

د ماللۍ جویا ویل شوې 
حقایقو خپل ځای یې وموند

»یــاد دې پخیــر وي ماللۍ 
جویا« هغه شــعار چې پدې 
ورځو کې په ټولنیزو رســنیو 
کې ښــکته پورته کیږي او د 
ســرک او کوڅو د عامو خلکو 
تر ژبو رسیدلي. د یادونې وړ 
خو دا ده چې هغه مهال چې 

ماللــۍ جویــا پارلمان ته غوجله او ژوبڼ کلیمه کارولــې وه، د مخالفینو او موافقینو 
ســربیره یــې هغه خلکــو چې ځانونه یې پــه اصطالح بیطرفه ښــودل هغې ته یې د 
ســخت درځې خطــاب کاوه. خو په وروســتیو کلنو کې د پارلمان ســلګونو خیانتونو 
سربیره په اوس اوس وخت کې د اصولي او رحماني د پلویانو ترمنځ د ښکر جنګولو 
او چړو را ایستل د ماللۍ جویا خبرې په اثبات ورسولې. ماللۍ جویا په اړه لدې ټولو 
د قدر وړ نظریاتو د هیواد وتلي او باضمیره هنرمند ښاغلي مسعود حسن زاده الهام 

ورکوونکي خبرې دلته رانقلوم:
»تاسې !

همدا تاسې!
کله چې ماللۍ جویا له همدې پارلمانه) نه د سیدني یا برلین یا استکهلم یا 
لندن د اپارتمانونو( هغه ځای غوجله او ژوبڼ خطاب کړو، ترټولو روښانفکرو 
مو هغه ســخت دریځه وبلله، زړه مو خوشــحاله شوه چې هغه مو وویسته او په 

ویرولو مو له لرې وګواښله.
اوس همدا تاسې!

همدا تاسې
ترټولو روښانفکره مو د همدې پارلمان لپاره ترټولو سپک کلیمات کاروئ، 
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هیــڅ پــروا یې نکوئ چــې د پارلمان دننه د پلویانو ترمنځ د چړو ویســتل او 
منډې د غوجلې او ژوبڼ سره تشبیه کوئ.

ولې داسې شوه؟
ځواب ساده دی چې تاسې سره له خپل ټول تیوریکي ادعاوو مو د حاالتو 
څخه په هغه شــان درک نه درلود کوم چې جویا لرلو او یا مو هم د څرګندولو 

جرئت نه درلود.
مسله د ماللۍ یا بل چا نده، مسله د سیاستپوهنې نشتون دی.

تل ډیر لږ شــمیر خلک شــتون لري چې د نورو لپاره الر پرانیزي، خو دا 
کســان په ســر کې ځای نلري، تبلیغ ورته نکیږي او هیڅ یوه رسنۍ هغوي ته 

الر نه ورکوي.«
د »زنې در میان جنګســاالران« کتاب پوښ چې ماللۍ جویا خپل سیاسي ژوند 
لیــک پکــې انځور کــړی پدې ځای کې د یاد کتاب ویســتلو فصــل ځينې برخې چې 
ماللــۍ جویــا پخپل قلم لیکلې، رانقلــوم چې د پارلمان څخه یې د ویســتلو جزیاتو 

پکې دي:
اپریــل  پــه  کال  م   ۲۰۰۷ د   «
کــې متحــده ایاالتو ته مې یو ســفر 
درلود، هلته مې د آریانا افغانســتان 
له تلویزیوني شــبکې سره یو ساعته 
مرکه درلــوده چې د ســپوږمکۍ له 
الرې خپریــده او په افغانســتان کې 
د السرســي وړ وه. د تــل پــه څيــر 
مې د جنګســاالرانو پر ضد ســختې 
نیوکــې وکړي او د هغــې وړاندوینې 
لــه مخــې چــې مــې کــړې وه که د 
افغانســتان د پارلمان حاالت همدا 
شــان او په همدې الر روان اوسي، 
لــرې نده چې خلک به پارلمان ته د 
غوجلــې او ژوبڼ خطــاب وکړي. له 
هغه ځایه چې خپرونه په افغانستان 
کې خپریده دغې خبر جنګســاالران 

سخت په غوسه کړل.
»يوه ښځه د جګړه مارانو په منځ کې« د کتاب پوښ 
چې ماللۍ جويا په هغه کې د خپل سیاســي ژوند په 

اړه ليکلي دي.
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کله چې افغانســتان تــه راوګرځيدم د »طلوع« خصوصي تلویزیون له ماســره د 
ځانګړې مرکې غوښــتونکي شــوه. د مرکې پر مهال کوربه له ما وپوښــتل ولې مو په 
تیــره مرکه کې پارلمان تــه د غوجلې او ژوبڼ کلیمات وکارول؟ ما په هر اړخیز ډول 
مســله روښــانه کړه. په پارلمان کې دوه ډلې اســتازي لرو یو هم د خلکو رښــتیني 
اســتازي او بل هم جنګساالران او جنایتکاران دي، زما خبرې دویمې ډلې ته راجع 

کیږي.
پــه ۲۰۰۷ کال د مــی په اتمه کې چې کله د طلوع تلویزیون دغه ۳۰ دقیقي مرکه 
خپروي، په هغه کې ټول هغه سوال او ځواب چې د ژوبڼ په اړه شوي وه پاک کړي 

وه.
کــه څــه هم د ۲۰۰۷ کال د می په ۱۶ کې د طلوع تلویزیون د یوې بلې خپرونې 
»زنګ خطر« چلوونکو د مرکې په سانسور شوې برخې تبصره وکړه او په هغه کې یې 
زما پر وړاندې سپک الفاظ او بدرد وکارول. هغوي د مرکې هغه لنډه سانسور شوې 
برخه نشر ته وسپارله چې پکې مې ویلي وه "هغې دویمې ډلې ته، چې جنایتکاران او 
جنګساالران یاست د ژوبڼ کلیمه کارول مو په حق کې زیاتی دی د څه لپاره؟ ځکه 
په غوجل کې غوا شــته چې شــیدې ورکوي، خر شــته چې بار وړي، د ســپي پشان 

وفاداره حیوانات شته خو دوي ښاماران دي."
...

پــه ۲۰ د می کال ۲۰۰۷ کې د ولســي جرګې ځینــو غړو د ژوبڼ بحث په عمومي 
غونډه کې مطرح کړو. یو تن د بنسټپالې شمال ټلوالې ښځینه وکیله د قدریه یزدان 
پرســت په نوم زما پر ضد اوږدې ســختې خبرې وکړې. سور کارت مې پورته کړو او 
له ځان څخه د دفاع غوښتونکې شوم. خو ماته د خبرو موقع رانکړل شوه او زیاتره 
مخالفانو مې د خبرو چانس پيدا کړو، په اخره کې قانوني د ولسي جرګې مشر وویل 

پدې اړه به د سبا په غونډه کې بحث وکړو او غونډه یې پایته ورسوله.
د هغــې ورځې حاالتو ته په کتو او د جنګســاالرانو او جنایتکارانو توندو نیوکو او 
غبرګونونو ته په کتو پوهه شوم چې زما د ویستلو په لټه کې دي. همدارنګه د خپلو 
ځينــو همفکــره ملګرو د ډاډګیرنې پیغامونه او تلفونونو له الرې هم له ما وغوښــتل 
شوه چې سبا پارلمان ته والړه نشمه ځکه زما د وهلو ټکولو پالن یې درلود. د ګلهار 
پــه نوم د پارلمان یوې بلې وکیلــې راته زنګ وواهه چې د یوې بلې وکیلې ترڅنګ د 
تیریــدو پرمهال یې واوریدل چې د ځانمرګي پواســطه به ووژل شــي. لدې امله مې 
غــوره وګڼلــه پارلمان ته والړه نشــمه. کــه تللې هم وای پوهیدم چــې د خبرو کولو 
وخت به رانکړل شي نو تګ مې بیځایه وه چې د شاوخوا خلکو ژوند مې په خطر کې 
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واچوم. په ۲۱ د می د پارلمان ته د تګ پرځای مې په کابل ښار کې رسنیز کنفرانس 
راوغوښته. چې د قانوني پواسطه زما د وکالت له ځنډیدو وروسته دایریدو.

د هغې ورځې غونډه په تلویزیون او راډیو خپره شــوه. د »طلوع« تلویزیون سره 
زمــا کړې مرکه یې پــه ځلونو د تاالر دننه خپره کړه. قانوني نور اســتازي زما پرضد 
وهڅول ترڅو هغوي زما پر ضد ســپک الفاظ وکاروي. جنګســاالر محقق ویل چې 
ما خیانت کړی او باید محاکمې ته راکش شــم. ځينو وکیالنو ټينګار کاوه چې باید 
د وکالــت ځنډیــدو پرځای اخطاریه ورکړل شــي. خو په پای کــې قانوني وویل چې 
پارلمــان ته د ســپکاوي په تــور باید وکالت یې وځنډول شــي. قانوني د رای اچونې 
غوښــتونکی شــوه او له ټولو وکیالنو وغوښتل شــوه چې کارتونه وکاروي سور د رد 
لپاره او شین د قبول لپاره، که څه هم کومه رسمي شمیرنه ترسره نشوه خو ډیریو 
وکیالنــو زمــا د وکالــت په اړه د پنځه کلن ځنډ غوښــتنې ســره موافقــه وکړه. ماته 
هیڅکله اجازه رانکړل شوه چې له خپل ځان څخه دفاع وکړم. قانوني همدارنګه په 
خپلو خبرو کې وویل چې زما قضیه یې محکمې ته لیږلې او غوښــتنه یې وکړه چې 

باید ممنوع الخروج مې اعالن کړي.
...

زما د وکالت ځنډيدو خبر په ټولو ځایونو کې خپور شــو. ډیری مرکې مې ترســره 
کړې. په هماغه ورځو کې د یو راډيو خبریال زه د لیبرال ګوند د یوې مشرې د او د 
پارلمان غړې صبرینا ثاقب په نوم چې د قانوني ســره یې نږدې اړیکې لرلې، ګردي 
میــز ته راوبللــم. د بحث په لړ کې صبرینا وویل چې پارلمــان د جومات په څیر دی 
او هــر څــوک چې پارلمان ته ســپکاوی کوي هغه په حقیقت کې د افغانســتان ټول 

مسلمان ملت ته سپکاوی دی.
پــه ځواب کې مــې ورته وویل که پارلمان د جومات حیثیت درلود او مال امام او 
مقتیدان یې پدې پوهیده چې په پارلمان کې قاتالن او جنایتکاران شــتون لري، په 
ځانګړې توګه هغوي چې د اســالم له نوم څخه د خپلو کرغیړنو افکارو لپاره له دین 
څخه ناوړه ګټه اخلي، خلکو به په یوه شیبه کې دا ټول خلک لدې ځایه بیرون کړي 
وای. خلکو به هیڅکله اجازه نه وه ورکړې چې دا داړونکي او جنګســاالران جومات 
پــه خپلو کثیفو څیــرو مردار کړي. نــن دوي جنایتکارانو د پارلمــان اکثریت څوکۍ 

ګنده کړي دي.
کلــه چې مرکه پایته ورســیده د راډیو کارکوونکي راغلــل او د خپل مالتړ یې راته 
وویل. هغوي همدا شان پر صبرینا ثاقب هم نیوکه وکړه چې سربیره پردې چې جویا 

رښتینې ده بیا یې هم ولې له هغې مالتړ ونکړ.
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هغــې یــې پــه خواب کې وویل که په ښــکاره توګــه د جویا څخه مالتــړ وکړم په 
حقیقت کې به دا زما لپاره د ځان وژنې پشــان وه او همدا شــان د دندې له الســه 
ورکــول. هغــې ته مې وویل: "دا څوکۍ بــه د ژوند تر پایه دوام ونکړي، پدې اړه فکر 
وکړه چې له هغې څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه د ښځو په ګټه کار واخلې" له هغې 
وروســته د راډیو کارکوونکو زما په ګته د هغې ســره بحث پیل کړو. مخکې لدې چې 
بحث مو پای ته ورســیږي ســاتونکو مې په ډيره چابکۍ زه له هغه ځایه وویســتمه. 
موږ ډاریدو چې دښمنان مو په دې هڅه کې دي چې ما ونیسي او ساتونکي مې خلع 
ســالح کړي. ځکه چې پارلماني مصونیت مې له الســه ورکړی وه. له هغې شپې تر 
څو اونیو مې هره شپه خپل د اوسیدو ځای بدلوه، خو د خپلو زیاتره پلویانو سره مې 
پــه داخــل او بهر کې په اړیکه کې وم، دوي زما دندې د ځنډیدو پر وړاندې د الریون 

لپاره د چمتوالي ویلې.
...

"د بشــری حقونــو ســازمان زما په دفاع کــې تونده اعالمیه خپــره کړه. د ددې 
سازمان آسیایي برخې مشر برید آیدمز ټینګار کاوه چې جویا د افغان ښځو او بشري 
حقونــو ســاتونکي او مدافــع ده، او ددې دا ډول څرګندونــې نبایــد د هغې د دندې 

ځنډیدو المل شي او نه هم دا ډول څرګندونې ددې ډول سزا وړ دی"

وروســته لــه هغې چې د »جویا څخــه د مالتړ کمیټې« تر نــوم الندې کرزي په 
ګــډون د لــوړ پوړو دولتي چارواکو حســابونه زما د داخلي او بهرنیــو مالتړو لخوا د 
ایمیلیونــو تــر څپو الندې راغلل. بهرنیــو مالتړو مې هم زما د ځنډیــدو پر وړاندې 
غبرګون وښــود. په فراه کې مې مالتړو د څوکۍ د بیرته ترالســته کولو لپاره الریون 
وکړ. د فراه د والیتي شورا مشر پخپلو خبرو کې وویل د جویا د دندې ځنډيدل هغو 

د ۱۳۹۸ کال د غویي په شپږمه ماللۍ جویا د افغانستان د همبستګۍ ګوند په مالتړ په فراه 
کې د غویي اوومې او اتمې  تورو ورځو د غندنې په حال کې
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زرګونو تنو ته په ښکاره سپکاوی دی چې جویا ته یې رایه ورکړې.
په کابل او نورو ښارونو کې ورته الریونونه ترسره شوه. د بغالن په مرکز پلخمري 
کــې ښــځو او نارینه زما په مالتــړ الریون وکړ. په هرات او کنړ کې پولیســو د الریون 
کوونکــو د امنیتي ســتونزو پــه پلمه الریون کوونکــي الریون ته پرینښــودل. د بلخ 
پوهنتون زده کړیاالنو زما په مالتړ تونده اعالمیه خپره کړه چې د هیواد په رســنیو 
کــې په ډیرې چټکۍ خپره شــوه. د هیواد دننه او بهــر لیکواالنو زما په مالتړ لیکنې 

وکړې.
هغوي چې په عامه ځایونو کې له ما مالتړ وکړ په حقیقت کې ســتر خطر یې په 
ځــان ومانه. هغوي دا مالتړ په حقیقــت کې پدې دلیل وکړ چې د دندې د ځنډيدو 
پر وړاندې دریدل په حقیقت کې د خپلو حقونو او حقیقي دیموکراسۍ لپاره ودریدل 
دي. په خالي السونو د میرمنو راوالړیدل ددې ښکارندویه وه چې هغوي نور یواځې 

نه، بلکې د هیواد د بدلون وړتیا لري.
پــه جالل اباد کې ښــځو او نارینه د ملګرو ملتونــو د دفتر مخې ته الریون وکړ او 
زما د کرســۍ د بیرته اعادې غوښــتنه یې کوله. هغوي ځینې بیرغونه له ځان ســره 
لیږدول او شعارونه یې ورکول. مشري یې هم څادري لرونکي میرمنو کوله. ددوي 
لمنځــه یــو تن میرمن د شــبانې په نوم وویــل: "جویا نه یوازې د فــراه بلکې د ټول 

افغانستان استازې ده."
الریونونه له سرحدونه د باندې هم واوښتل. د ۲۰۰۷ کال د جون په ۲۱ کې یوه 
https://www.،میاشــت وروسته له دندې ځنډیدو څخه مې په نیویورک، روم
/facebook.com/1560188750911444/posts/2253880784875567
بارســلونا، میالن، ونکوور او ملبورن کې هم ترســره شوه. د اسپانیا د پارلمان اووه 
تنه ښځينه غړو د اوو مختلفو ګوندونو په استازولۍ زما د وکالت ځنډیدو په غبرګون 
کې یو پریکړه لیک خپور کړو. همدا شان د جرمني د پارلمان اتو تنو غړو هم زما د 
دندې د ځنډيدو په غبرګون کې د افغانستان دولت ته زما په مالتړ یو لیک واستوه.

...
)په نوم پیل شــوی د عدالت غوښــتونې ســایټ Stopwar.ca( چې د نومیالي 
لیکوال نوام چوامسکي لخوا د نوامي کالین په نوم او د کاناډا پارلمان د یو غړي او 

د جک الیتین په نوم د یو ګوند د مشر او نورو لخوا السلیک شوه.
ځینو غوښتنه کوله چې مسله ډیره ساده او اسانه ده. که زه بخښنه وغواړم ټولې 
ستونزې به حل شي. د نورزیه اتمر په نوم د پارلمان یو تن ښځينه وکیلې د »جګړې 
او ســولې بنســټ« ته وویل که چې: "جویا د افغانســتان پر پارلمان برید کړی، که 
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هغه په رښــتینې توګه د افغان ملت او ښــځو لپاره خدمت کوي، موږ د هغې افکارو 
او نظریاتو ته احترام لرو. که هغه بخښنه وغواړي کوالی شي بیا ځلې خپلې دندې 

ته دوام ورکړي".
د افغانســتان د راتلونکي لپاره 
حــل الره دا نــده چې د حــق ناره 
دې پــه آرامــۍ ســره پورتــه شــي. 
هغــه وخــت کــوالی شــو د ملت 
لــه دیموکــرات قوت څخــه خبرې 
وکړو چــې ټول په یو غــږ، یوځای 
په ټولو ځایونو کــې غږ پورته کړو. 
ټــول بایــد لکه د زمــري زړه ولرو. 
دا مې د »اســپارتاکوس« د فلم د 
هغې صحنې څخه زده کړل چې له 
هغوي وغوښــتل شوه چې د اور د 
لښــکریانو مشر راوښــایې ترڅو له 
ټولو مخکې د خپل حتمي مرګ ته 
چمتو شــي. مخکې لدې چې هغه 
له ځایه پورته شــي، ټــول ملګري 
یې لــه ځایه پورته کیــږي او په یو 

غږ ناره کوي »اسپارتاکوس یو«!
پــه هــر ځای کــې چې یــو باید 
خپل د نیوکې غږ پورته کړو. که دا 
کار وکړو او د یو ښــه دیموکراتیکې 
رهبرۍ ســره یوځای شــو، ګامونه 
بــه مــو داســې پیــاوړي وي چې د 
بنســټپاله فاشــیزم د دوام لپــاره 
به ځمکه ســور تنــور وګرځوي. په 
اوســمهال کې په لوړو پوسټونو کې 
د اکثره مفسدو اشخاصو په شتون 

کې ترټولو ستونزمنه او پيچلې مبارزه په الر کې لرو. حتا که په لومړیو کې یوه عادي 
جټکه هم رامنځته کړو، په پای کې به د یوې سترې روښنایۍ سبب شي. لکه څنګه 

خو زه به هیڅکله د حقیقت لپاره بخښــنه ونغواړم، 
تردې که اړتیا وه د پارلمان ځیني استازي د غوجلې 
او ژوبــڼ ســره اړه لري. که اړتیا پيښــه شــوه له چا 
بخښــنه وغــواړم هغه بــه حیوانــات وي. تردې چې 
د یــو تن راپور جوړونکي تــه مې وویل که: "حیواناتو 
خبرې کوالی شوې، هغوي به زه د پارلمانيانو سره 
د تشبیه کولو له امله محاکمې ته راکش کړې وای". 
دا خبره مې ډیرو پلویانو هم ویلې وه. هغوي به ویل 
پدې کار سره لږترلږه ددې داړونکو ګیډه ډکیده. د 
پارلمــان ځينو غړو د خلکو د قرباني کولو بې اندازه 
اشــتها درلوده او له خپلو غالوو، قتل او د پيســو له 

پټولو نه ستړي کیدل. 
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چــې برتولیت وایې: "هغوي چې مبارزه کوي ښــایې ماتــه وخوري، خو هغوي چې 
مبارزه نه کوي له مخکې ماته خوړلې ده"

کارتونیست: William Balfour-Kerحاکم او محکوم!
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    لیکونکی: بهار

ادانیا فرناندز، هغه ښځه چې ژوند یې 
د خپلو خلکو لپاره قرباني کړ

Idania Fer-  ادانیا فرناندز
nandez )۱۹۵۲ د جوالی 
ــــ ۱۹۷۹ د اپریــل ۱۶(   ۲۳
د نیکارگوائــه لــه اتلو ښــځو 
څخــه وه چې شــخصی ژوند 
یې پریښــود او د خپلو خلکو 
د  ژونــد  یــې  لپــاره  آزادی 

الســه ورکړ. نوموړې هغه وخت د »ساندنیســتانو«، د نیواک  او د »سموزا« دولت 
دیکتاتورۍ ضد غورځنګ ســره یو ځای شــوه چې خپل ماشوم یې نوی زیږولی وو. 
هغــې د خپــل ځان نیول کیدلــو او وژل کیدلو تر ورځ پوری یوه آزادی غوښــتونکې 

چریکه پاتې شوه او د خپل هیواد د ښځو میړانې په سمبول باندې بدله شوه.
ادانیــا د نیکاراگوائه په پایتخت، ماناگوا کې په یوه منځنې کورنۍ کې وزیږیدله. 
د لیســې پــه دوره کې د یــو فعاله زده کونکې په ډول، د مبــارزې په الره کې لومړنې 
ګامونه پورته کړل. هغې د ښــوونځي د پاڅون کونکو زده کونکو ډلې مشري په خپله 
غاړه واخیســتله چې له نورو ســازمانو سره یوځای د سیاسي زندانیانو خوشې کیدلو 
لپــاره یــې ډوال ډول الریونونــه پــه الره اچولې وو. په ۱۹۷۳ کال کې د ښــوونځې د 
بشــپړولو څخه وروســته د خپلې کورنۍ ســره پاناما ته کډوال شــوه او په هغه ځای 
کــې یې اقتصاد ولوســت. پــه پاناما کې بیا ځلــې د »ساندنیســت زندانیانو څخه د 
دفاع کمیټې« ســره یوځاي شــوه او په نویو سیاســي کړنو یې پیل وکړ تر څو چې د 
»ساندنیســت ملی خپلواکۍ غوښــتونکې جبهې« غړې او چریکه شــوه. نوموړی د 
مبارزاتــی ژونــد په لړ کې خپل ټول ځواک خپلې الرې ته وقف کړ او خپله شــخصي 
شــتمنې او چوپړتیاوی یې د خپلو همســنګرو په چوپړ کې پریښودلې. ادانیا په کوبا 
کــې نظامی تمرینونه ولیدل او په ډیــری نظامی عملیاتو کې یې ګډون کړی دی. د 
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۱۹۷۸ په ســپتامبر د نیکاراګوئه په ســویلې پوله کې د جګړې پر مهال په کیڼ الس 
ټپي شوه.

د څو خپل سرو ولسي پاڅونونو 
څخه وروســته، ساندنیستانو نوی 
اســتراتیژی تر خپــل الس الندې 
ونیوله، هغوي د ولســیزو مبارزاتو 
چټکتیــا او مرســتې لپــاره، پنځه 
نیکاراګوئــه  د  قطعــې  بریدګــرې 
پــه مختلفــو ســیمو کــې ځــاي پر 
ځاي کــړې، ادانیا د لیون ښــار د 
لویدیځې قطعی له کلیدی رهبرانو 
څخــه وه. پــه ۱۹۷۹ کال کــې پــه 
ټولــه نیکاراګوئه کې جګړه ګړندۍ 
شوه، البته د ساندنیستانو بریدګرو 
قطعاتو د جګړې مشــرې کوله. د 
۱۹۷۹ پــه اپریل کې، د لیون ښــار 
لویدیځــې قطعې یــوه پټه غونډه د 
مهماتو رسولو او د جنګ همغږۍ 
کولو په موخه ترســره کړه، غونډه 

د یــو خایــن له خوا دښــمن ته بربنډه شــوي وه په غونډه بانــدې د »ملی ګارد« په 
یرغل کې د ادانیا په ګډون د قطعې اته غړی ونیول او ووژل شو. د ادانیا مرګ څخه 
وروســته، د لودیځې قطعې مســوولیت د ادانیا ښــځینه ملګرو څخه یوې ته ورکړل 
شــوه چې د هغې تر مشــرتابه الندې د ښــار په واکمنۍ باندې بریالې شول. تر هغه 
دمه چې ۱۹۷۹ په جون کې، د ساندنیســت مبارزانو د سموزا زلنده رژیم نسکور کړ 

او سیاسي واک یې تر السه کړ.
هغــه څه چې باید افغانې مبارزې ښــځې یې لــه ادانیا څخه زده کړی هغه دا دي 
چــې نوموړی ســره له دې چې د خپلــې کورنې او مېړه په اپوټه خپلــه دوه کلنه لور 
کالودیا یې خپلې مور او پالر ته وســپارله تر څو وکولې شــي خپلې جګړې او کار ته 
په ښه توګه رسیدنه وکړي. هغه پوهیدله چې کیدای شي نور هیڅکله خپله لور ونه 
وینې خو دی موضوع د خپل هیواد تر ټول بی برخو انســانانو حق څخه دفاع کولو 
پرتله د یوی شــیبې لپاره یې هم هغه نه ده لړزولې. هغې د مورولی په مینه بریا تر 

په داســې حــال کې چې ادانیــا په یوه جګــړه کې ټپې 
شوي وه.
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السه کړه تر څو وکولې شي د خپل هیواد زرګونه ماشومان چې د ناتارۍ الندي دي 
د کړاونو او مریتوب له جغ څخه وژغوری. هغه د سترو ژمنو او انقالبې ښځو له ډلې 
څخه وه چې شخصي ګټې او آن تر دی چې د خپل زړه ټوټه یې د ویاړه ډکه الره کې 

چې په آګاهانه توګه یې پر مخ وړه قربانه کړه.

ساندنیســتان هغه انقالبیون وو چې د اوګســتو سزار ســاندینو، د هغه هیواد یو 
نامتــو انقالبی، نیواک ضد مبارزانو څخه په الهام اخیســتلو ســره، د یو کیڼ اړخې 
او نیواک ضــد غورځنــګ په توګه په ۱۹۶۱ کال کې رامنځته شــو او د ســموزا رژیم 
پــه وړاندې یې وســلواله مبــارزه پر مخ وړله. واک ته د رســیدلو څخه وروســته، د 
بیخ بناګانــو جوړولــو تــر څنګ، د ساندنیســتانو دولــت اړینو دندو څخــه یوه یې د 
نیګاراګوئــه خلکو د پوهې کچې لوړول وو چــې د پراخه کړنالرو او د هیواد لرو پرتو 
سیمو ته، د ښوونکو او تعلیمی کادرنو په لیږدولو سره یې وکولې شو چې د ناپوهۍ 
کچې له ٪۵۰ څخه ٪۱۲ ته راښکته کړي. دغه بریا د یونیسکو سازمان له خوا څخه 
وســتایل شوه او د نادژدا کروپسکایا د سوادزده کړي نړیوالې ډالې یې د ساندنیست 
نوې رامنځته شوی دولت ته ورکړ. )د نیکاراګوئه تاریخچه په اړوند د »نیکاراګوئه، 
هغــه ملــت چې د امریکا په الس ربړول شــوی« مقاله ته چې مخکې د همبســتګې 

ګوند په سایټ کې خپره شوي وه لیدنه وکړي(.
د نیګاراګوئه خلک نن ورځ هم ادانیا د یوی انقالبي او اتلې ښځې په توګه پیژني 
او په پراخه پیمانه لیکنې د هغې په اړوند لیکل شوي دي او د خپل هیواد په مختلفو 

د سموزا رژیم ورځپاڼو د ادانیا او د هغې د ملګرو د مرګ خبر په بشپړ ویاړ سره په لومړیو 
پاڼو کې خپور کړ خو نه پوهیدل چې د هغوی میړني مرګ د بریالیتوب تخم کرلې وو.
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سیمو کې عامه ځایونه لکه سړک، ښوونځې او... د هغې په نوم نومول شوي دي.
------

ادانیا د خپل مرګ څخه دوه میاشتې وړاندې یو اغیزمن لیک خپلې لور کالودیا 
)د خپل یو ساندنیســت ملګری نوم يې پر هغې ایښــودی وو( ته لیکلې وو چې هغه 

مو پښتو ته ژباړلې او د همبستګې ګوند سایټ لوستونکو ته وړاندې کوو:

»مور هغه څوک ده چې د ټولو ماشومانو 
درد او رنځ احساس کړی«

خپلې ګرانې لور ته،
دا یــوه ډیره حساســه دوره 
د خلکــو لپاره پــه ټولو ځایونو 
کې ده، نن ورځ په نیکاراګوئه 
او وروســته د التینــې امریــکا 
په ټولــو هیوادونو او ټوله نړۍ 
کې، زموږ پوهاوی او شعور دا 
غوښــتنه کوي چــې د ځانګړو 
کســانو پــه ډول عمــل وکړو، 
انقالب د هر شــي غوښتونکی 
دی چې موږ ټول یې باید هغه 
تــه ورکړو، تر څو پــه هر ډول 
شــونی کچه دغه بهیــر ته ګټور 

پریوځو.
زه امیدواره یم هغه ورځ چې لری نه ده، ته وکولې شي هغه ډول چې ټولو 
انسانانو ته وړ ده، په یو خپلواکه ټولنه کې لویه شې او ژوند وکړې، هغه ځای 
چې ټول خلک له یو بل ســره خور او ورور دي، نه دښــمنان. زه په هوســاینې 
سره وکولی شم ستا السونه ونیسم او له تا سره چکر ووهم، له واټونو څخه تیر 
شو تر څو د ټولو موسکا، ماشومانو خندا، پارکونه او سیندونه ووینو. او موږ، 
پخپله، د هغه خلکو لیدلو پر مهال چې د یو ښــاد ماشــوم په څیر وده کړي په 
عصری انسانانو باندي بدلیږی چې په ټولو ځایونو کې د انسانانو په وړاندې 
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د خپل مسولیت څخه خبر دي، ښه هوساینې سره موسکا وکړو.
ته باید د خپلواکې او ســولې جنت په ارزښــت چې له هغې څخه به خوند 
واخلی، پوهه شې. زه دا د دی لپاره وایم ځکه چې زموږ میړانو خلکو په بشپړ 
پوهاوي او د خپلو خلکو ســره ژوری مینې له کبله خپلې ارزښــتمنې وینې، د 
خپلواکۍ او ســولې لپاره، د راتلونکي نســلونو لپاره او ستا په شان ماشومانو 
لپــاره قریــان کــړي دي. خپل ځانونه ډال کــړل تر څو ماشــومان د دغه ټولو 
ناتارۍ، سپکاوي او بدمرغیو الندي ژوند ونه کړي، او په هماغه ډول چې نن 

ورځ زموږ د ښایسته نیکاراګوئه سړو، ښځو او ماشومانو هغه زغملې دي.
زه دا د دی لپاره وایم چې کیداشي زه خپله له تا سره خبری ونه شم کړي او 
یا به بل هیڅ څوک دا شیان تا ته ونه وایي. مور هغه څوک نه ده چې یوازې 
بچې راوړي او ســاتنه یې وکړي؛ مور هغه څوک ده چې د ټولو ماشــومانو درد 
او رنځ په دی اند چې د خپل رحم څخه یې زیږولي دي، احســاس کوي. زما 
لویه هیله دا ده چې یوه ورځ به ته د بشریت سره د لویې مینې لرونکې ښځې 
باندې بدله شي. او دا چې پوهه شې څه ډول د عدالت څخه د هغه شيانو او 

کسانو په وړاندي چې هغه د خپو الندې کوي پوښتنه وکړې.
په دا ډول انســان باندي بدلیدلو لپاره، زموږ د انقالب او نورو هیوادونو 
انقالبونو سترو مشرانو آثار مطالعه او غوره مثالونه یې بیلګه وګڼه او په عمل 
کې پیاده کړه تر څو همیشه پرمختګ وکړي. زه پوهیږم چې ته دا کار کوي او 

هغه ترسره کولې شې او دا ما ته لویه هوساینه را په برخه کوي.
زه نــه غــواړم چې بی معنا جملــې، ژمنې او اخالقیات تا تــه پریږدم. زه 
غواړم چې د خپل ژوند )له دې ســره چې پوهیږم دا مهال ښــه نه ده( او ټولو 
ساندانیســت خویندو او ورونو د ژوند کولو طریقو سپارښــتنه وکړم. پوهیږم 

چې د هغې څخه ګټه پورته کول به زده کړي.
ښه، زما نازولې، که چیری نیکمرغه وم چې بیاځلې تا ووینم، چې کیدای 
شــي چانس یې وي موږ به د ژوند انقالب په اړوند اوږده بحثونه ولرو، موږ 
به هڅه وکړو تر څو هغه دندې چې موږ ته ســپارل شــوي دي پاې ته ورســو. 
موږ به په ګډه سره ګیتار غږو او سندرې به ووایو. د دی ټولو په وسیله، به یو 

بل په ښه توګه وپیژنو او له یو بل څخه به زده کړه وکړو.
بیا، چهره زیبایت را برایم نشان ده

قشنگ مثل گل ها و آزادی
و به من در مبارزه قوت ده
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با ترکیبی از خنده تو و واقعیت ما
روزانه به تو فکر می کنم

همیشه در تصور اینکه چگونه هستی
همیشه مردم ما و بشریت را دوست بدار

با تمام عشق مادرت، ادانیا.

تا پیروزی ما، برای همیشه.
وطن آزاد یا مرگ!

ټرامپي سوله!
Luc Descheemaeker :کارتونیست
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    لیکونکی: سعید

د نیواکګرو او السپوڅي رژیم په واکمنۍ 
کې طبیعي بالووې ناورین ګرځي!

کــې  هیــواد  هغــه  پــه 
چــې مفســد انســان وژونکي 
واکمنــان او بهرنیــو اربابانو 
خاینانــه  خپلــو  د  یــې 
سیاستونو ســره زموږ ولس 
د مال ماتوونکي بیوزلۍ سره 
مخ کــړی، د طبعیت قهر د 

نورو زرګونو ستونزو برسیره ناورینونه زیږوي. که څه هم اکثره خلک مو په ځانکړې 
توګه بزګران مو ســږني ډيرو ورښــتوونو او واورو ته خوشــاله ول او د یوه حاصلخیزه 
کال پــه توګــه یې ګڼلو، خو بیا هم په ځينو ســیمو کې د ســیالب لرونکو ورښــتونو 

وریدلو یې کورونه او هرڅه لمنځه یوړل او یو ځل بیا یې د غم په ټغر کینول.
د ۱۳۹۷ کال د کب په لســمه په کندهار، زابل، هلمند، نیمروز او فراه والیتونو 
کې د ډيرو ورښــتونو له امله خورا زیات ســیالبونه راووتل چې لســګونه کورونه یې 

الندې او ډیر زیات مالي او ځاني زیانونه یې واړول.
د بیلګې په توګه د دغو سیالبونو ورانیو ته چې په فراه کې یې رامنځته کړل یوه 

کتنه لرو.
د کب په یوولسمه سهار مهال کله چې د فراه ښار او کلیو اوسیدونکي له کورونو 
د باندې وځي د یوه بیســاري ســیالب سره مخ کیږي. سیالب د فراه رود له سیمې 
پیل او د لومړۍ، دوهمې، دریمې او د ښــار مرکزي ســیمو په ګډون د ســرجنګل، 
شــیوان، کنسک، شمالګاه، دهک، ســور، چهاربرجک، قلعه غالم صدیق، کرجي، 
شــیخ اباد، عسکر اباد، سنګزور، شوراباد، یزده، چهارباغ او نورو سیمو دوکانونه او 
کورونه چې دســیند دواړو خواوو ته پراته دي وران ویجاړ کړل. پدې لړ کې لســګونه 
تنه چې ښــځې او ماشــومان هم پکې شــاملې دي، ټپيان او ورک شــوي دي. دغه 
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ســیالب د ځاني زیانونو سربیره ډیره زیاته اندازه مالي زیانونه د فراه بیوزله ولس ته 
واړول، چې زرګونه هکتاره کرنیزې ځمکې، سلګونه ګلخانې شنې خونې، سل ګونه 

غواګانې او پسونه یې له منځه ویوړل.
یاد شــوي زیانونه یواځې تر ښــاره محدود پاتې نشــوه، تردې چې د اناردرې او 
قلعــه کاه په ولســوالیو کې هــم ډیر زیات زیانونــه واړول. په میلیونونــو افغانۍ زیان 
خلک واوښــت. د اناردرې ولســوالۍ بازار چې د سیند تر غاړې جوړ شوی دی، ټول 
دوکانونه یې په ســیالب کې ویجاړ، او ټول وســایل یې ســیالب له ځان سره یوړل. 
د زهکن، سدکهانو او ازاد کلي ټول ویجاړ شوه او د کلیوالو خټين کورونه پر هغوي 
راکیوتل. د قلعه کاه په ولسوالۍ کې هم د اور او انجیران کلي په مکمله توګه ویجاړ 

شوه او خلکو ته سخت مالي او ځاني زیانونه واوښتل.
د فراه فاســد چارواکي د »ســیالب ځپلوسره د مرستو« په نوم د ننداریز حرکاتو 
په ترڅ کې د خلکو په ټپونو مالګې اچوي. سیالب ځپلو له کابله راغلی هئیات لخوا 
پنځلــس میلیونــه افغانۍ د خپل ځــان لپاره توهین وګڼلو. بلقیس روشــن د فراه د 
خلکــو با وجدانه وکیلــه چې تل یې د مظلومانو غږ اوچت کړی، پر مرکزي حکومت 
د سختې نیوکې په ترڅ کې د مرکزي حکومت لخوا فراهي سیالب ځپلي ولس ته د 
نه پاملرنې له امله غوســه ده او د ع او غ الســپوڅي حکومت د خیانت او فســاد یوه 

بله بیلګه افشاء کړه.
په فراه کې وروســتیو ســیالبونو په ډاګه کړه چې دغه الســپوڅي واکمنان نه دا 
چې د بې وزلو خلکو غږ ته لبیک نه وایي، بلکې پر فســاد باندې دوامداره ککړوالی 
یې د طبیعې پيښو د مصیبتوالي او سخت والي المل ګرځيدلی چې زموږ هیوادوال 

یې د غم په ټغر کینول.



35
۱۳

۹۸
ي 

سرل
، پ

ڼه
ه ګ

۱م
و ۴

ښت
پ



36

۱۳
۹۸

ي 
سرل

، پ
ڼه

ه ګ
۱م

و ۴
ښت

پ

    لیکونکی: رشاد

په ننګرهار ښار کې د زیارکښانو 
ژوند څخه احوال

ننګرهــار ښــار چــې د ګــڼ 
دی،  درلودونکــې  نفــوس 
یــی  اوســیدونکې  میشــت 
لــه ګــڼ شــمیر ســتونزو او 
کړاونو ســره مخ او د دولتی 
او غیر دولتــی مافیا په پنجو 
او ډیــرۍ  کــې ښــکیل دي 

اوسیدونکی بی روزګاره دي، او دغه شمیره د پرمختګ په حال کې ده، او ورځ تربلې 
د خلکو د ژوند سطحه د ټیټیدلو په حال کې ده، چې بیکاری د ټولو ستونزو ژړه ده.
د بیــکاری له امله ډیر ځوانان یا له اردو ســره یو ځــاې کیږی او یا له طالبانو او 
داعشــو ســره چې د فارمې چورګړو په څیر قربانې کیږي. اوســنی او پخواني نظام د 
دې ســونزې لــه منځه وړلو لپاره کومــه معلومه تګالره نه لرله او نــه یې لري او په 
قصدي توګه د بیکارانو دغه لښکر ته د کار زمینه نه برابرويددې په خاطر که چیری 

بی کاري له منځه الړه شې نو د جګړی میدان به څوک تود وساتې؟
پــه دی هیــواد کې هر څه په ظاهره یــوازې خپل رنګ بدلوی خو زیارکښــان په 
واټونو کې د ډیر انتظار له امله په بی ساه او بی روحه رباتونو اوختی ورځ ال څه چې د 
شپې هم د کار په انتظار خوب په ویښه کوي. یو تن د زیارکښانو څخه چې صاحب 

نومیږی او د کونړ والیت څخه دی د خپل روزګار په اړوند داسی څرګندونه کوی:
»ټول افغانســتان خوارو زار دی کار او روزګار نشــته زه ګیلکار یم دا مې 
اوومه اتمه ورځ ده چې کار په سی راوتی یم خو څوک نه پیدا کیږی چې کار 
ورســره وکړم هر ســهار ۳ بجې دې چوک ته راځم او تر مازیګره ماښام پوری 
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دې چوک کې د کار پیدا کول لپاره انتظار اوباســم خو کار نه وي ماښــام چې 
کور ته الړ شــم بچیان مې الســونو ته ګوري چې پالر به موه څه راوړي وي خو 
په لیدلو مې مایوسه کیږی. نورو ته چې ګورم د خپلو ماشومانو غوښتنې پوره 
کوي خو زه یی نه شــم دخپلو ماشــومانو په لیدلو سره مې له ځانه زړه توریږی، 
ځینې وخت وایم چې دا هر څه په حاللو پیســو دا شــونې نه ده که وی نو موږ 
به هم د خپلو ماشــومانو غوښــتنی پوره کړی وې او څوک چې دا کار ترســره 

کوی حتما السونه یی زموږ په وینو سره دي.

تعلیم می ډیر خوښــیږی خو د بی وســۍ له امله مې ماشومان د تعلیم څخه 
بې برخې دي. کشــری ورور مې په هلمند کې عسکر دی خدای خبر چې هغه 
به په څه حال کې وي، پالر مې هم د شــکر په رنځ اخته دی، په ننګرهار کې 
خپله ځمکه نه لرم او په کرایی کور کې اوسیږم، ټول ژوند مې له ستونزو څخه 
ډک دی. پورونــه ورځ پــه ورځ الپســی ډیریږی د دکاندارانــو ۶۰۰۰۰ روپی 
پــوروړی یــم، دولت څخه کومه ځانګړی تمه نه لرم ځکه چې دا هر څه د دوی 
په الس کې دي خو خپل غوږ نه ګروی دا ځکه چې په دی حالت کې د هغوی 

ګټې خوندی دي.«
بــاز محمد چــې د لغمان والیت څخه د کار میندلو لپاره ننګرهار ښــار ته راغلې 

داسې وایي:
»موږ له لغمان څخه د کار موندلو لپاره ننګرهار ته راځو خو په اونیو اونیو 
دلتــه کار موندلــو لپاره په تمه پاتی کیږو کله چې پیســی وي یو څه وخورو او 
په هوټل کې شپه کوو چې پیسی نه وي یوازی په اوبو ګوزاره کوو. هر ورځ د 
ګهیځ له ۴ څخه تر ماښــام ۷ بجو پورې په تمه یو چې یو څوک به مو کار ته 
بوزی کله چې څوک موږ کار ته بوزی د ۸ ساعته کار په ځای ۱۰ ساعته کار 

صاحب
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را باندی کوي. په اتمه نهمه ورځ کار پیدا کیږی بل کوم روزګار مې هم یاد نه 
دی چې وی کړم نن ســهار می یوه وچه ډوډی وخوړه ځکه چې د چای پیســی 
را ســره نه پوره کیدلی. پرون یو کس پیدا شــو چې ما کار ته بوزی ما ورســره 
پــه ۸۰۰ روپــو د مزدوری خبره کوله یــو بل کاریګر راغی او ویویل چې زه در 
سره په ۵۰۰ روپې ځم ما ته یی وویل چې زه ډیر مجبوره یم ما پریږده چې زه 
ورسره الړشم ما وویل زه چې ستا ستونزه حل شی زموږ دې خدای مل شي! 
خپل زوی مې ایران د کار کولو لپاره لیږلی دی او د زدکړی مې په هغه باندی 
په یولسم ټولګې کې پريښودلی ځکه چې په دی روپو باندی کور نه چلیږی.«

په داســې حــال کې چې 
پــه ننګرهار کې د یــو ګیلکار 
تــر  ورځیانــې ۱۰۰۰ څخــه 
۱۲۰۰ کلدارې ده خو دا چې 
د کاریګرو شــمیر ډیر دی او 
کار هــم لږ دی نو دی څخه 
په استفادی سره خلک دوی 
په ۵۰۰ یا ۳۰۰ کلدارو کار ته 

بیــای او یو اســتاذ ته د کاریګر مزد ورکــوي او دهغوی له مجبوریت څخه ناوړه ګټه 
پورته کوی. له دی سربیره د دوی له مزدورۍ څخه یوه اندازه پیسې د ټیکدرانو له 
خوا په بډه وهل کیږی. دغه ځاي ته هره ورځ په لســګونه کاریګر کار موندلو لپاره 
راځــې خو پــه ۱۰۰ کې ۱۰ کار مومی او پاتې نور بیرته خپلو کورونو ته تش الســونه 
ورګرځې. دا ډیره خواشینونکې ده افغانستان چې ۹۰ سلنه ویجاړ دی بیا هم زموږ 
کاریګــر وزګار کرځی که چیری یو صحیح سیســتم په کار واچول شــی نو د بیکارۍ 

سونزی به حل شي.
لعل محمد چې د ننګرهار سرخرودو ولسوالې اوسیدونکې دی داسی وایي:

»زه هــر ســهار دلته 
راځــم چــې یــوه مــړی 
ډوډوۍ خپلــو اوالدنو ته 
برابره کړم کله کار وی او 
کله نــه وی پخوا حالت 
ښه وو په دی روپو مو یو 
څــه چاره کیدله خو نن د 

باز محمد

لعل محمد
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هر څه نرخ اوچت دی په لس روپی یو رومی کیږی د اوړو بیه ۲۶۰۰ کلدارې 
ده. کله د تورخم الره بنده وی او کله د ایران، چارواکي د خپلو ګټو لپاره زموږ 
ګټې په پام کې نه نیســي. یو ورور مې په ارزګان کې ســرباز وو هغه د ماین 
په چاودنه کې خپل ژوند د الس ورکړ او د هغه اوالدونو او ښــځې ســاتنه هم 
زمــا په غاړه ده. مخکې به مو یوه یــوه ډوډۍ خوړه اوس هغه هم نیمایی کوم. 
د »فلمې کالتوس«)عبدالله عبدالله( او »خانم جانې«)اشرف غنی( څخه کومه 
تمــه نــه لرم یوازینې حل الره دا ده چې موږ ټول کاریګر، بزګران، کســبګر او 
مالداران ســره یو شــو او د موجوده سیستم او ناغیړیو په وړاند سره په ګډه نه 

ستړی کیدونکې کلکې مبارزی الس پوری کړو تر څو. به د بل په تمه یو.«
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    لیکونکی: نوید نابدل

»د یږې لومه-د افغانستان نا ویل 
شوې کیسه«، آی ایس آی ته د تنظیمي 

اخوانیانو د مریتوب السوند

»»د یږې لومه- د افغانستان 
نا ویل شــوې کیسه« د هغه 
کتاب نوم دی چې د ډګروال 
محمــد یوســف او امریکایي 
مــارک ادین لخــوا په ۱۹۹۲ 
م کلنو کې خپور شــوه. دغه 
کتاب د پیښــور د اووه ګونو 

تنظیمونو د مشرانو د مریتوب نه انکاریدونکی سند دی. تر اوسه هیڅ یوه جهادي 
ددې جرئــت ونشــوه کړای ترڅــو دغه کتاب رد کړي. ځکه هغــوی پوهیږي چې د 
یوه کوچني غبرګون په ښودلو سره یې د نورو سترو پټو اسنادو د رابرسیره کولو په 
ســبب نور هم مخ توري کیږي. یوسف د لومړي ځل لپاره په علني ډول ښکاره کړه 
چې د )آی ایس آی ټیمونو په منظم او تکراري ډول ســره د مجاهدینو ســره یوځای 
افغانســتان ته لیږل کیدل( ټول کتاب په داســې جملو لیکل شــوی دی چې عماًل 
ښــایي دا آی ایس آی وه چې د جهادي رهبرانو رســۍ یې په الس کې نیولې وه او د 
جګړې رهبري یې کوله. پدې کتاب کې دا په ډاګه کوالی شو چې پاکستان د خپلو 
کرغیړنــو اخواني ګوندونــو له الرې له لومړۍ ورځې څخه پــدې هڅه کې وه چې د 
شــوروي پر ضد د افغان ولس مقاومت له خپل اصلي مســیر څخه منحرف کړي او 

زموږ د هیواد د بربادۍ لپاره ترې ګټه واخلي.
»د یږې لومه« کتاب دوه ځلي فارســي ته ژباړل او خپور شــوی دی. چې ما د 

ښاغلي محمد قاسم آسمایي له ژباړل شوې لیکنې څخه ګټه اخیستې ده.
لیکوال د کتاب په سریزې کې ځان داسې معرفي کوي:

»په آی ایس آی کې زما دنده د افغانستان د جګړې سوق او رهبري وه. دغې 
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افغانســتان  پــه  ادارې 
کــې د جګــړې د پرمــخ 
بیولو دنــده درلــوده. ما 
نــه یــوازې د مجاهدینو 
د روزولو او مسلح کولو 
دنــده درلوده بلکې اړ وم 
چې د افغانستان دننه د 
هغوی عملیاتــي پالنونه 

هم رهبري کړم«
د کتاب ځینې برخې د آی ایس آی د ســالکارانو په مســتقیمې الرښوونې پر کابل 
ښار د تنظیمونو ورانکاور فعالیتونو ته ځانګړی شوی دي. چې ما یې ددغو جنایتونو 
ځینې برخې د نوي نســل د زیاتې پوهیدنې لپاره چې د اخوانيانو د غالمۍ او افتونو 

څخه بي خبره دي راټولې کړي دي.
آی ایــس آی  د  لیکــوال 
مشــر جنــرال عبدالرحمــن 
اختــر د شــوروي پــر ضد د 
افغانستان د جګړې د اصلي 
پالنوونکــي او مبتکر په توګه 
بولي او هغه ستایي. جنرال 
اتــه کالــه د جنــرال  اختــر 
ضیــاء الحــق پــه مشــرۍ د 
آی ایس آی ریاســت پــه غاړه 
درلوده. د جنرال یوســف په 

خبره جنرال اختر د کابل ورانولو ســره یــو ډول خاصه لیونۍ مینه درلوده او )کابل 
باید وسوځیږي( یې شعار وه. که څه هم جنرال اختر په ۱۷ اګست ۱۹۸۸ م کال په 
یوه هوایي پیښــه کې د جنرال ضیاء ســره یو ځای وسوځیده. خو افغاني نوکرانو یې 
د اتم د ثور تورې ورځې څخه وروســته د خپلو پاکســتاني اربابانو دغه خوب د کابل 

په ورانولو او سوځولو عملي کړو.
کــه نــن طالبان د آی ایس آی پــه مالتړ د خپلو پالنونو په ترســره کولو هره ورځ 
د کابل ښــاریان د غم په ټغر کينوي، همدا شــان د سیاف، رباني، قانوني، عبدالله، 
بسم الله، عبدالحق، فهیم، ګلبدین،.... په شان جهادیانو هغه مهال د آی ایس آی 

ډګــروال محمد یوســف آی ایس آی د تنظیمــي قومندانانو 
سره یوځای د عملیاتي پالن د جوړولو په حال کې

ویلیام کسي)د سی آی ای مشر(، جنرال اختر)د آی ایس آی 
مشــر( او ډګروال یوســف په پیښور کې د مجاهدینو د یوه 

پوځي مرکز څخه د لیدنې په حال کې
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په الرښوونه دغه شان جنایتکارانه اعمال تر سره کړل چې اصلي قربانیان یې د کابل 
بې دفاع خلک ول. جنرال یوسف پر کابل د راکټ توغولو او د ورانکارو کړنو د پردې 
ترشــا رازونــه او په هغوی کې د آی ایس آی د ســالکارانو او د هغــوی د جیره خواره 

قومندانانو رازونه بیانوي.

د کتاب د دغه څپرکې ځینې برخې:
کابل ښار د جنرال اختر د ستراتیژۍ لومړنی او اساسي موخه وه. خو هغه 
نه غوښــتل چې دا هر څه په یو یرغل الســته راوړي؛ بلکې د هغه وروســتۍ 
موخه دا وه چې د کابل ښار ټول شته لکه سیاسي، ټولنیز، پوځي او اقتصادي 
برخې له منځه یوسي. د هغه شعار دا وه چې )کابل باید وسوزي( باید د هغه 
ټولې اړیکه نیونکې او اکماالتي الرې وتړل شــي او تل د فشــار الندې اوسي. 
هغه پدې پوهیده چې پدې ډول سره کوالی شي چې ښار پرته له مقاومت اوپه 
ډیرې اســانۍ ســره ونیسي. د هغه ترټولو ســتره هیله دا وه چې د کابل ښار له 
ورانولو او ســقوط وروســته له هغه ځایه لیدنه وکړي او د شــکرانۍ لمونځ ادا 

کړي کومه هیله یې چې هیڅکله پوره نشوه.
...

د کابل د سوځولو لپاره زموږ ستراتیژي په دریو برخو ویشل شوی وه چې 
په لومړۍ برخه کې د کابل د اکماالتي الرو د تړلو او ښار ته د موادو د رسیدو 
مخنیــوی کولو لپاره د ټولو پالنونو په همغږي کولو وه چې ددې موخې لپاره د 

ډګروال یوســف د خپلو څو تنو افغاني نوکرانو ســره چې په هغوی کې ګلبدین او ســیاف یې د 
خاصو مریدانو له ډلې ګڼل کیده.
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کابل پــه الره کې پر اکماالتي کاروانونو 
د کمین نیولو، د څښــلو اوبو د نلونو په 
لمنځه وړلــو، د اوبو بندونو په الوځلو، 
د برښــنا لینونو په قطع کولو او بریښنا 
شــبکې لمنځــه وړل زمــوږ اساســي 
موخــې وي. په دویمه برخه کې له دننه 
د خرابکارانه او تخریبي کړنو پواســطه 
ګــډوډي رامنځته کــول وه...... له هغه 
ډلــې څخه پــه ۱۹۸۳ م کال کې زموږ 
لخــوا د کابل پوهنتون په خوړنځي کې 

د بم ایښــودل او په بریالیتوب ســره یې الوځل وه. چې په پایله کې نهه تنه د 
شــوروي خلک چې یوه ښــځینه پروفیسوره هم پکې وه ووژل شوه. ښوونځي، 
تعلیمــي او تحصیلي موسســې زموږ د موخو لپاره اســانه موخې وي. ځکه د 
هغوی کارکوونکي کمونیستان او د دګم مارکسیستي افکار به یې زده کوونکو 
تــه تبلیغــول، کوم څه چې د مجاهدینو په اند د اســالم څخه د ځوانانو د لرې 

کیدو سبب کیده....
د پالن دریمه برخه پر کابل ښــار د 
شــاواخوا سیمو څخه د راکټونو توغول 
وه چې تل به یــې دوام درلوده. څرنګه 
چــې لس زره راکټونو زمــوږ د پالن له 
مخې پر کابل ښــار او شــاوخوا سیمو 
وتوغــول شــوه. دغه حملــې د ژمې له 
ځینو ورځو پرته نــور تل دوامداره وي 
او هیڅکله ونه درول شوې. کابل لوی 

ښــار وه او د راکټونو په دقیقه توګه هدف ته رســیدل ناممکن وه، نو په همدې 
دلیل موږ دا نشــو ردولی چې د راکټونو د لګیدو له امله به بیګناه خلک او د 
مجاهدینو پلویان نه وي وژل شــوي. داسې پیښې ډیرې واقعې شوي دي خو 
دا هر څه موږ په قصدي توګه ندي ترسره کړي، ځکه اوسني جنګونه د ملکي 
مرګ ژوبلې څخه پرته ناممکنه دي. که موږ د ملکي خلکو د وژلو له ویرې پر 
کابل ښــار د راکټونو له توغولو په شــا شــوي وای، دا به زموږ د شا تګ او د 

اصلي ستراتیژۍ خالف وه.

د څښــلو اوبــو د نلونو 
په لمنځــه وړلو، د اوبو 
پــه الوځلو، د  بندونــو 
برښــنا لینونو پــه قطع 
شبکې  بریښــنا  او  کولو 
زمــوږ  وړل  لمنځــه 

اساسي موخې وي. 

د پالن دریمــه برخه پر 
کابل ښــار د شــاواخوا 
ســیمو څخــه د راکټونو 
توغــول وه چــې تل به 

یې دوام درلوده. 
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قومنــدان عبدالحق چې پر کابل ښــار د راکټونو په توغولو کې عمده رول 
درلود، د ملکي خلکو د وژلو په اړه د »جګړه په افغانستان کې« کتاب له لیکوال 
مارک اوربان سره د یوې مرکې په ترڅ کې داسې وایي: »د هغوی)مجاهدینو( 
موخه ملکیان نه وه... خو که چیرې پر هغوی زموږ کومه ضربه واردیدله، زما 
لپاره یې کوم ارزښت نه درلوده. حتی که چیرې زما خپله کورنۍ هم د شوروي 
سفارت تر څنګ اوسیږي، زه هغه سیمه د یرغل الندې نیسم. که چیرې زه د 
مرګ لپاره تیار یم، پریږدۍ چې زما کورنۍ او اوالدونه هم مرګ ته تیار اوسي.

....
زه تــل ددې لیوالــه وم ترڅو کابل ښــار د ورځې لخوا هــم د راکټي یرغل 
النــدې ونیســو، خو تــر ۱۹۸۶ م کال پورې موږ ددغــه ډول عملیاتو توان نه 

درلوده.
....

جنرال اختر پر کابل ښــار د یرغل 
لپاره یو ډول خاص جنون درلود. هغه 
تل پر کابل ښــار د نورو سیمو په پرتله 
د یرغل لپاره ډیر تاکید کاوه. هر کله به 
چې کوم قومندان پر کابل ښار د یرغل 
او ورانــۍ لپاره د هرډول ثقیله وســلې 
غوښــتنه کولــه، حتــا زمــا د مخالفت 

سربیره به یې هم هغه وسله د هغه قومندان په واک کې ورکوله. پر کابل فشار 
راوســتل زموږ د ســتراتیژۍ اساســي موخه وه. د کابل ســقوط په جنګ کې 
زموږ د بریا په معنا وه. په همدې دلیل ترټولو زیات پاکســتاني ســالکاران پر 
کابل ښــار د عملیاتي پالن لپاره ګمارل شــوي وه. که څه هم زه د لومړیو څخه 
افغانســتان ته د پاکستاني ســالکارانو له لیږلو سره مخالف وم. خو د جنرال 
اختر د جدي امر په واســطه، د کابل تر فشــار الندې راوستلو لپاره په ۱۹۸۴ 
م کال کې یو لوی شــمیر سالکاران افغانستان خاورې ته ولیږل. چې له هغې 
ډلې د یوولســو ګروپونو څخه اووه ګروپونه یې یوازې پر کابل ښــار د یرغلونو 
د پالنولــو لپاره ګمارل شــوي وه. دغه ګروپونو لــه اپریل څخه تر نوامبر پورې 

مختلف یرغلونه پالن کړل چې هر یو یې تر شپږو اونیو دوام وکړ.
....

په همدې حال کې جنرال اختر یو نوی پالن وړاندې کړو. چې له مخې به 

پاکستاني  زیات  ترټولو 
ښار  کابل  پر  کاران  سال
د عملیاتي پــالن لپاره 

ګمارل شوي وه. 



45
۱۳

۹۸
ي 

سرل
، پ

ڼه
ه ګ

۱م
و ۴

ښت
پ

یې د مجاهدینو د مورال 
د لوړولــو لپــاره يرغلونه 
چټــک او همغږي کړي 
تر څــو د ۳۶ ســاعتونو 
ځینــې  کابــل  د  لپــاره 
ســیمې تــر خپــل واک 
النــدې راولــي. زه ددې 
وخــت  د  لپــاره  پــالن 
غوښــتونکی شــوم خــو 

هغه دا پالن له ســیاف او ګلبدین ســره شریک کړو هغوی هم په ډیرې لیوالتیا 
دغه پالن ومنه او د نورو درنو وســلو غوښتونکي شوه، ماته هدایت وشوه چې 

د پالن په اړه هغوی سره وغږیږم.
د خبرو اترو پایله دا شــوه چې د پالن د ښــه ترســراوي لپاره باید پالن په 
ښه همغږۍ او د دوه ډلو لخوا ترسره شي. څنګه چې د دافع هوا موثره وسلې 
شتون نه درلوده، د ورځې لخوا دا ډول یرغل ناممکن وه او باید د شپې لخوا 
ترسره شوی وای. او د دښمن د مصروف ساتلو لپاره باید په عین وخت کې د 
کابل، بګرام او جالل اباد پر هوایي میدانونو هم بریدونه شوي وای، چې لدې 
پرته د ۵۰۰۰ تنو مجاهدینو چې د دواړو تنظیمونو مشــرانو پرې هوکړه کړی 

وه، د کابل په شاوخوا کې ناممکن وه.
زموږ پالن داسې وه چې ددې پرځای چې ۳۶ ساعته ځینې سیمې تر واک 
الندې ونیســو، باید خپلې ټولې حملې همغږې او د شــپې لخوا د څوو خواوو 
څخــه یرغــل وکړو، او د ســهار له لمر ختو مخکې مجاهدیــن باید بیرته خپلو 
ســنګرونو ته شــاتګ وکړي. هیڅ یو رهبر ددې پالن د عملي کولو لپاره حاضر 
نشــوه، دلیل یې دا راوړه چې په کافي اندازه ثقیله وســلې نلرو، پدې توګه دا 

پالن عملي نشوه.
زه هیڅکله پدې بریالی نه شوم، چې پر کابل همغږي بریدونه تنظیم کړم، 
خو سربیره پردې مې بیا هم مختلفو قومندانانو ته امر کاوه، په همغږي توګه پر 
کابل فیرونه وکړي. ترڅو دښمن فکر وکړي؛ چې همغږي عملیات شتون لري.

د کتاب په یوه برخو کې جنرال یوسف پر ریشخور فرقې د یرغل په اړه لیکي چې 
د بریالیتوب له امله یې پاکســتاني افســران د پاکستان ولسمشــر له لورې وستایل 

شوه:

»قومنــدان عبدالحــق د کابــل په راکټــي یرغلونو کې لوی 
الس درلود«
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».... ددې ګــروپ قومنــدان د خپل ګروپ ســره د MBRL درې اونیزه 
کورس په بریالیتوب سره په پاکستان کې پایته ورسوه، له پایته رسیدو وروسته 
یې د دغه کورس له ښــوونکو یو تن جګړن او دوه تنه افســران د هغه سره مل 
افغانســتان ته ولیږل شــول.... زموږ افســرانو پریکړه وکړه چې باید شــپیته 
راکټونه پر کابل ښار وتوغول شي..... مجاهدینو د شپې په نیمایي کې راکټونه 
عیار او د الله اکبر شعار په ورکولو سره یې پر ریشخور فرقې د نیم ساعت په 
موده کې شپیته راکټونه فیر کړل. چې د هغې په پایله کې په اور وسوځیده.... 
د نورو ټیمونو پشــان دغه یو تن جګړن او دوه افســران د ولسمشر له لورې په 

مډالونو وستایل شول«
په نهم څپرکي کې د افغانستان د زیربینایي پروژو د ورانولو په اړه لیکي:

» د برښنا پایې د ډیر زیان اړونکې 
وســیلې په توګه بلل کیدې. موږ ددغو 
مثلثي شــکلو پایو د نړولو لپاره چې له 
ســروبي څخه د شــمال لویدیځ په لور 
تــر جبل الســراج او کابل ښــار پورې 
روزل..... مجاهدیــن  وې،  غځیدلــي 
ترټولو لوی بریالیتوب مو په ۱۹۸۴ م 
کال کې الســته راغی، چې په یوه شپه 
کې مو وکوالی شــو اتیــا پایې ونړولې 
او کابــل مو په تور تم کې کینوه... دغه 
عملیــات د امریکایــي ژورنالیســتانو 
په واســطه فلــم بــرداري او د »ارامۍ 
عملیاتــو« په نــوم پــه تلویزیونونو کې 

خپاره شوه. «
مجاهدینو ته د امریکې لخوا د الوتکو ضد توغندیو)ســټینګر( لیږل او د هغوی 
څخــه د ګټــې اخیســتنې مســتقیم واک د آی ایــس آی پــه الس د کتاب بلــه برخه 

تشکیلوي چې ځینې برخې یې رانقلوم:
د ۱۹۸۶ کال د ســپتمبر پــه ۲۵ وروســته لــه غرمې د ۳۵ تنــو په تعداد 
مجاهدین د بوټو او د کنډ او کپر ځمکو څخه په ګټه اخیســتنې ځان د جالل 
ابــاد هوایي میدان شــمال ختيځو ســیمو نــږدې تپو تر یو نیــم کیلو مترۍ ته 
ورســاوه. هغوی درې ســاعته د امنیتي ساحې تر سیوري الندې پرته لدې چې 

پدې برخه کې زموږ تر 
ټولو ســتر بریالیتوب په 
۱۹۸۴م کال د کابــل-
سروبي په لویه الر کې د 
یوې شپې په ترڅ کې د 
برښنا د لینونو اتیا پایو 
لمنځــه  او  نســکورول 
وړل وه، چــې کابل مو 

په تورتم کینوه.
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ولیدل شي ځای ونیوه. قومندان غفار کوالی شو په ډیرې اسانۍ سره په پوستو 
کې موجوده عسکر وویني.....

مــا خپلــه قومندان 
غفــار د درویــش په نوم 
یو بل تن سره ددې ډول 
ګمارلی  لپــاره  عملیاتــو 
وه. درویــش بایــد ورته 
هوایــی  کابــل  د  دنــده 
میــدان ترڅنګ ترســره 
ددې  مــوږ  وای.  کــړې 
شیبې لپاره څلور کاله په 
تمــه وو، تر څــو د خپل 

کرکجن دښــمن سره په مساوي شرایطو کې ځای ونیسو. دغو دوو قومندانانو 
دنده درلوده چې د خپل ســټینګر توغندیو په وســیله د دښــمن هلیکوپټرې او 
الوتکې رانسکورې کړي. دواړو قومندانانو ددې کار لپاره له اوله یو له بل سره 

سیالۍ لرله.
د غفار لخوا د اور او الله اکبر نارې په وهلو ســره درې راکټونو فیر شــوه، 
چې دوه راکټه په هدف ولګید او دریم یې د فیر کوونکي په څو مترۍ کې پرته 
لــدې چــې چاودنه وکړي، ولویده. دوه هلیکوپټرې د ځمکې ســره د لګیدلو په 
وخت کې چاودنې وکړي او لمنځه الړې. همدا شــان مجاهدینو دوه راکټه نور 
هم تیار او یو ځل بیا فیر کړل چې یو یې په هدف ولګید او بل یې هلیکوپټرې 
ته زیان ورساوه. چې پدې توګه د پنځو راکټونو په پایله کې درې تنه ووژل او 

مجاهدین زیات خوشحاله شوه.
دغــه ورځ نــه هیریدونکې او یو یــاد پاتی کیدونکــې ورځ وه، او غفار د 
شرط ګټونکی او مشهور شوه او وروسته یې تقریبًا لس هلیکوپټرې او الوتکې 
لمنځــه یــوړې. ما هغه د جنرال اختر تر څنګ بوته تر څو خپلې ډالۍ او د کار 

بدله یې ومومي.
زموږ یو تر ټولو ســتره الســته راوړنه هم مخکې لدې چې سټینګر توغندي 
الســته راوړو، پــه ۱۹۸۵ م کال کې د میګ ۲۱ جنګي الوتکې رانســکورول 
وه چــې پیلــوټ یې یو روســی او د قندهــار څخه د هرات شــینډند په لورې 
پرواز کاوه. موږ هغه د SA_7 راکټ په وســیله رانســکور کړه. خو پیلوټ یې 

په اتیایمه لســیزه کې د کابل ښــار دننه په ښاري ملي بس 
کــې چادونــه.... د پاکســتاني غالمانو په واســطه د ملکي 

خلکو وژنه همداسې دا څلور لسیزې دوام لري.
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وژغورل شــوه او مجاهدینو پرته لدې چې د هغه موقف وپیژني بندي کړو. د 
شوروي لښکرو د هغه د موندلو لپاره لسګونه جنګي الوتکي او د زیات عسکر 
ولیږل، مجاهدینو د شوروي عسکرو د حملو له ویرې هغه جنرال وواژه. خو د 
یو څه وخت وروسته پوه شوه چې نوموړی د شوروي د هوایي قواوو یو جنرال 
وه. د هغه پراشــوټ یې له ځان ســره پاکستان ته یوړه، او د پاکستان د بریا د 

یوه با ارزښته یادګار په توګه ساتل کیږي.

د امريکا د وسلو زیرمه د بد خويه ماشوم په الس کې!
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    لیکونکی: شاداب روستایی

د ګلبدیني بشیر قانت یو بل وحشت

کلونه کیږي چــې د راکټیار 
د اســالمي ګوند یــو تر ټولو 
داړونکی ځنــاور او جنایتکار 
قومنــدان د بشــیر قانــت په 
نوم د تخار والیت په چاه آب 
ولسوالۍ کې ددې سیمي بې 
دفــاع ملکیان یرغمل کړي، 

او د خپلو وحشیانو سر یوځای یې د مخدره توکو په قاچاق، د تاریخي آثارو په لوټلو، 
د خلکو د مالونو د چور او تاالن ســربیره د یادې ســیمې نجیب او پاک اشــخاص په 

ډیر وحشت سره په قتل رسوي.
په ترټولو نوې پيښــه کې فاضل اســتوار د نجیب الله زوی د چاه آب ولســوالۍ د 
نورابه کلي یو تن اوسیدونکی چې د سیمې پیاوړی ورزشکار او د نیکو اخالقو خاوند 
ځوان وه، او په ټولو ځایونو کې به یې په ډيرې میړانې د یاد وحشي له جنایاتو پرده 
پورتــه کولــه. د ۱۳۹۸ه ل د غبرګولــې په لومړۍ نیټه د فرید حفیظ په نوم د بشــیر 
قانت وراره، د کرغیړن ګلبدیني بشــیر قانت د خوریه نعیم په همکارۍ ســره ووژل 
شــوه. د فاضــل د کورنۍ یــو تن غړی وایي چې بشــیر قانــت ددوي کورنۍ ته پخوا 
ګــواښ کــړی وه چې د زوی کړنو ته مو پام اوســي، چې پــه راتلونکې کې ورته خطر 
پيښولی شي. خو شهید فاضل ددوي له ګواښه نه ویریږي او چوپتیا نه غوره کوي. 
د ســیمې یو بل تن اوســیدونکې چې د قانت له ویرې نه غواړې نوم یې واخیســتل 

شي وایي:
»فرید او نعیم په یوه پلمه فاضل له کوره بهر کوي او لږ لرې یې په مرمیو 

تیرباران کوي«
یو بل راپور راښــایې چې د نورابه ســیمې اوسیدونکي د بشــیر قانت د لنډه غرو 
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لخوا ګواښــل کیږي او د سیمې اوسیدونکي هم د ځان له ویرې وحشي بشیر قانت 
ته پیســۍ ورکوي. د ځینو هغو اوســیدونکو نومونه چې بشیر قانت ته پیسۍ ورکوي 

په الندې ډول دي:
۱ – عبدالفتاح ولد بیګل، ۳۰ زره افغانۍ

۲ – عبدالجمیل ولد جمعه ګل، ۳۰ زره افغانۍ
۳ - محب الله ولد بابه  مراد؛ ۳۰ زره افغانی

۴ - خلیفه امان ولد بابه مراد؛ ۳۰ زره افغانی
۵ - حکمت الله ولد بابه مراد؛ ۳۰ زره افغانی

۶ - ویس الدین؛ ۳۰ زره افغانی
۷ - محمد ذاکر ولد عبدالقهار؛ ۱۰۰ زره افغانی
۸ - بسم الله ولد صاحب نظر؛ ۱۰۰ زره افغانی

۹ - مزراب ولد امیر محمد؛ ۳۰ زره افغانی
۱۰ - ضمیر ولد غالم جان؛ ۳۰ زره افغانی
۱۱ - ناصر ولد بوری بای؛ ۳۰ زره افغانی

دا لومــړی ځل ندی چې دا وینې څښــونکی قاتــل د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره 
پداسې جنایتونو الس پورې کوي. که څه هم د سیمې اوسیدونکو په کراتو د بشیر 
قانت محاکمې ته د راکښــلو لپاره په الریونونو الس پورې کړی، خو د ملي وحشــت 
حکومت چې د همدې خونخوارانو او غلو څخه جوړ شوی، هیڅ ډول غبرګون ندی 

ښودلی.
هیوادواله: تر څو چې خپله ددې داړونکي وینه څښونکي او جنایتکارانو د لمنځه 

له ښــي کيڼ اړخ ته: فرید حفیظ او نعیم د بشــیر قانت وراره او خوریه او د فاضل اســتوار 
قاتلین
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وړلــو لپــاره چــې لــه کلونو 
راهیســې لکــه د ژوې زموږ 
پــر ځــان نښــتي او وینه مو 
زبیښــي، الس په کار نشوه. 
لدې خلکو ضــد نظام څخه 
دا تمــه نشــي کیــدای چــې 
لبیــک  تــه دې  غــږ  زمــوږ 
ووایي. هیوادواله راوالړ شه، 
کنه سبا زما او ستا وار دی.

بشیر قانت د رمې په منځ کې داړونکی لیوه.

د جګړو د پای کونجي!
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    لیکونکی: ذکریا

د خپلواکۍ غوښتونکي سید عبدالهادي 
مبارز یاد دې ژوندی وي

په تیــرو څو کلنو کــې د فراه 
والیــت دننــه هدفــي وژنــو 
پیښــې ډيرې شــوي، داسې 
ورځ به نــه وي چې يو یا څو 
تنه د ښار دننه یا د ولسوالیو 
اړوند د مرمیو ښــکار نشــي. 
ډیرۍ دا ډول وژنې حکومت 

تر کنټرول الندې سیمو کې کیږي او تر اوسه د هیڅ یوې پيښې عاملین ندي نیول 
شــوي. ددې وژنو اکثره موخې د قوم هغه متنفذین او روڼ آندي اشــخاص دي چې 
په خلکو کې د نیک نوم خاوندان دي. چې د افغانســتان قســم خوړلو دښــمنانو د 
خپلو بادارانو د شــومو موخو د پلي کیدو لپاره د هغوي ښــکار پســې را اخیســتي او 
رســنیو هم د خپل روښانفکرۍ ضد مفکورې له مخې په ټول توان ددې ډول پيښو 

پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده، او د راپورونو د خپرولو څخه یې ډډه کوي.
ددغو قربانیانو له ډلې یو هم سید عبدالهادي د عبدالباقي زوی د فراه د ښاري 
محکمې محرر چې دوه کاله مخکې د دندې څخه کور ته په الر د برید الندې راځي 
او د مرمۍ د هغه ټپ له امله چې په ســر کې لګیدلی وه په والیتي روغتون کې ســاه 

ورکوي.
ســید عبدالهــادي ۵۵ کلن وه، په یوه کورنۍ کــې زیږیدلی وه او په ډیرو کړاوونو 
یې ښــوونځی او د کرنې لیســه پای ته رســولې وه. پالر یې د غربت سربیره نوموړی 
په اووه کلنۍ کې د کلي په ښــوونځي کې شــامل کړو، وروســته له دریو کلنو د خپل 
کلي په لومړني ښــوونځي کې چې نوی رامنځته شــوی وه، د نورو زده کوونکو سره 
یو ځای نقل مکان وکړ. ســید عبدالهادي د زده کړو ســربیره ډير کړاوونو هم ګالل. 
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هغه د خپل پالر سره د مرستې سربیره هره ورځ ۱۳ کیلو متره الر د ښوونځي لپاره 
وهله. کله چې د فراه د کرنې په ښــوونځي کې شــامل شوه ویې نشوه کړای د لیلیۍ 
څخــه هم برخمن شــي، ځکه په هغــه وخت کې یوازې د شــتمنو ځمکوالو زامن د 
لیلیۍ مســتحق وه، او غریب پالر یې د نورو ســتونزو ســربیره د نوموړي د زده کړو 

بار هم په خپله غاړه واخیسته.
سید عبدالهادي د ښوونځي په دوره کې د ملي پلوه او روښانفکرۍ له نظریو سره 
بلد شــوه او انقالبي تګالر یې ونیوله. خلقیانو د کودتا له الرې واک تر خپلې ولکې 
الندې راوســت، او په لنډ مهال کې یې پــه ډيرې بیرحمۍ په ټول هیواد او فراه کې 
د روښــانفکره او نورو ټولنیزو اقشــارو په لمنځه وړلو پيل وکړ. په هیواد کې واکمن 
سیاســي وحشــت نوموړی اړ کړ چې ایران ته مهاجر شي. هغه د بیرجند او طبس په 
شــاوخوا کــې ژوند کاوه او د خښــتو په بټیو کې د کار کولو لــه الرې ژوند مخته وړه. 
تردې چې څو میاشــتې یې ســخت او اجباري کارونه هم کول تر څو یو اندازه پیسۍ 
زیرمه کړي. او د زیرمې تر پایته رســیدو پورې په لوړ مورال دافغانســتان خاورې ته 
تللــو او هلتــه یې د ملي مقاومت تر جبهو پورې ځان رســاوه او خپله برخه یې پکې 

اخیسته.
د روســانو پــه راننوتلــو او د خلقــي او پرچمــي جنایاتو په زیاتیدو ســره د هیواد 
خپلواکــي او د روســانو ســره جګــړه یې د ټولو برنامو په ســر کې ځــای درلوده او د 
ســید منیــر معروف چې پــه اقا ملک قومــي جبهې یادیده) ســادات( ســره یوځای 
شــوه. د سادات جبهه چې وروســته یې د فراه سورخاش عمومي جبهې سره چې د 
روښانفکره خپلواکۍ غوښتونکو لخوا رهبري کیده یو ځای شوه، او عبدالهادي هم 
د نورو مبارزینو سره یو ځای د روسانو او د هغوي د السپوڅي نظام پر ضد په جګړو 

کې ونډه واخیسته.
هغه ســاده او مســکانده انسان وه د ســتونزو په وړاندې پیاوړۍ روحیه درلوده، 
ملګري یې د هغه د سر ښــندنې او زړورتیا ډير یادونه لري، زیاتره وخت به د جګړې 

په لومړۍ کرښه کې له ټولو مخکې والړ وه.
د ډاکټر نجیب د رژیم له ماتې وروســته ســید عبدالهادي له خپلې کورنۍ ســره 
پخپل ټاټوبې چاه زندان کې ژوند پیل کړه، او د کرنې په کارونو بوخت شوه. د هغو 
نیکو اوصافو له امله یې چې لرل د خپل کلي د قومي شورا د اصلي استازي په توګه 
وټاکل شوه. هغه د خپلو کلیوالو د ستونزو په حل کې ځانګړی رول درلود او تل یې 

محرومو طبقو او ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله.
هغه د خپل ژوند په اوږدو کې مزدور دولتونو ته چې ښکته پورته شول سر ټيټ 
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نکړ او د خپلو غریبو خلکو ســره تر اخره پخپلې وعدې ژمن پاتې شــوه او د هغوي 
سره یې یو ځای ژوند وکړ. هغه په غربت کې ژوند وکړ خو هیڅکله یې د زرو، مقام 
او ډالرو غالم نشــوه. په همغه ناڅیزه او کم معاش یې د فراه په ښــاري محکمه کې 
محرر پاتې شوه او په همدې یې ژوند مخته بیاوه، د ژوند تر پایه یې سرلوړی ژوند 
وکړ. تر دې چې د ۱۳۹۶ه ل د غویي میاشتې په ۱۳ نیټه له ماسپخین مخکې مهال 
د مســلکي جنایتکارانو لخوا ووژل شــوه او خلک مو یو ځل بیا د غم په ټغر کینول 

شول.
روح دې ښاد او ياد یې تلپاتې

د ټرامپ او پوټين مخامخ کیدل!
Paco Baca :کارتونیست
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د وژنو پر وړاندې د خلکو يووالی!
Parker :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 »افغانستان د همبستګۍ 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




