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  اعالمیه

 خویندو، یوازې په پوهاوي
 او یو موټي مبارزې سره

کوالی شو د زبیښاک زنځیرونه 
مات کړو!

د ظلم پایښ��ت، سپکاوي، جنسي آزار، ګواښونو، وژنو او په سلګونه 
نورو ډارونکو پیښ��و افغانس��تان یې د ښ��ځو لپاره په یو لوی زندان بدل 
کړی. س��ره له دې، چې زموږ ټول ولس د بنس��ټپالنې، د امریکا او ناټو 
نیواک او د اوس��ني فاسد دولت تر ولکې الندې د مرګ شیبې شماري، 
لیکن ورځ تر بلی زموږ د بدمرغه ښ��ځو پر اوږو د اس��تبداد او بې نیاوو 

دغه پیټي درندیږي او مال یې ورته ماتوي.
پ��ه تی��رو پرله پس��ې کلنو کې د افغانس��تان ښ��ځې د انس��ان وژونکو 
بنس��ټپاله بانډونو لومړنۍ او تر ټولو آسانه قربانې وې، لیکن د امریکا او 
د متحدینو په وس��یله د افغانستان د نیواک یوولس کاله کیږي، چې د 
افغان ښ��ځو بدبخته او دردونکي وضعیت څخه په بې شرمۍ او خاینانه 
توګه سیاسي او تبلیغاتي ګټه پورته کیږي. غربي رسنیو هڅه وکړه، چې 
پ��ه دروغ��و او کاذیبو خپرونو خپل دغه لوټماره جګړه »د ښ��ځو لپاره د 
آزادي بخښونکې جګړې« په نوم تبلیغ کړي. سره له دې چې د امریکا 
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او د ګوډاګي دولت او په اصطالح د بش��ري حقونو بنس��ټونو د شعارونو 
په لړلیک کې د ښځو نوم لومړنی مقام لري، لیکن په عمل کې د ښځو 
پروړان��دې د هډوکي ماتوونکي فش��ار د مخنوي لپ��اره هیڅ قدم نه دی 
پورته ش��وی او برعکس د وخت په تیریدو س��ره هره ورځ زموږ د ښ��ځو 
پروړاندې د تاوتریخوالي کچه تربل هر وخت لوړیږي او د ښځو د حقوقو 

د پښو الندې کولو ځناورو ته د خوندیتوب او ډاډ ځای پیدا کیږي.
د افغانس��تان له نیواک څخه یوازې څو ورځې وروسته، جورج بوش 
اع��الن وکړ» زم��وږ د عملیاتو له برکته افغانې ښ��ځې پ��ه بند کې ندي، 
هغ��وی آزادې دي.« د ۲۰۰۱ کال د نوامب��ر پ��ه میاش��ت کې لورا بوش 

وویل:
»د تروریزم له موخو څخه یو هم په وحشي توګه د ښځو ځپل دي... 
دا مهال افغانې ښځې د پخوا په څیر په خپلو کورنو کې زنداني نه دي... 
د تروریزم پروړاندې مبارزه په عین حال کې د ښځو د حیثیت او حقوقو 

لپاره مبارزه ده.«
ان تر دی، چې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر، ژوزف فیشر پر افغانستان 
بان��دې د یرغ��ل په لومړی��و کې نظامي یرغ��ل پر حقه وبول��و او په ولس 

غولونکې توګه یې ویلې وو:
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»د هرڅه وړاندې زموږ موخه د افغانستان د ښځو حقوق او د هغوی 
لوټ شوی پت راستنول دي.«

دوی په داسې حال کې زموږ د ښځو پروړاندې په دغه شیطانۍ الس 
پورې کړو، چې په خپل ګوډاګي دولت کې یې د بشري حقونو او د ښځو 
حقونو تر ټولو ناقضو اش��خاصو او جهالت کس��به ځواکونو او عناصرو ته 
ځای ور کړو او تر ننه یې د ټوپکساالرانو او د ډول ډول بنسټپالو السونه 
د ښځو پروړاندې د هر ډول تاوتریخوالي او بدلمنۍ لپاره خالص پریښې 
دي. د یوې لس��یزې بمباریو او وژنو وروس��ته، امریکا اعالن وکړو، چې 
»موږ د طالبانو سره جګړه نه کوو« او نانځکې یې په ارګ کې د منځنیو 
پیړیو دغه موجوداتو ته د »ورور« خطاب کوي او په واک کې د جنایت 

دغه مجسمو د ورګډولو لپاره شپه او ورځ نه پیژني.
حقیق��ت څرګن��د دی، چې »حق ن��ه ورکول کیږي، بلکې اخیس��تل 
کی��ږي« پ��ه همدې علت د امریکا او غرب هغه ادعا، چې ګواکې ښ��ځو 
ت��ه د هغ��وی د آزاۍ د ورکوون��ې لپ��اره يې پر افغانس��ان یرغ��ل کړی د 
احمقانه او بیش��رمانه دروغو پرته نورهیڅ نه دي. دوی نه یوازې دا چې 
د افغان��و ښ��ځو لپاره یې هی��څ کار نه دی کړی، بلکې پ��ه بیدریغه توګه 
تر ټولو مرتجع او ښ��ځو ضد ډلو او کس��انو څخه یې مالتړ او د یو فاس��د 
او ښ��ځه ګواښ��ونکې دولت په رامنځته کولو یې زموږ محرومه ښځې ال 
ډی��ر د زبیښ��اک او تاوتریخوال��ي په زنځیر کې راونغاړل��ې. دوی په خپلو 
ړندو بمباریو او په پرله پس��ې ډله ییزو وژنو، کړاونو او ډیری داس��ې نورو 
مصیبتونو له الرې زموږ د ولس په ځانګړې توګه د ښځو په ټپونو مالګه 

ور ودوړوله.
په دې موده کې د غرب او السپوڅي دولت د افغانستان د ښځو لپاره 
ټوله الس��ته راوړنه څو س��مبولیک او نمایش��ي او کڼونکي پروپاګنډا وه، 
چې هغه هم د یو لږ اقلیت ښځو لپاره و او د ډیرو لپاره یې هیڅ مثبت 
بدلون نه درلود. هغوی څو سرکاري ښځې یو او بل ځاې، ځاې پر ځاې 
کړې او د هغوی څخه یې د افغانو ښځو د آزادۍ سمبول په توګه پراخه 
غلطه ګټه پورته کړه. د ښ��ځو د وزارت بنس��ټ ایښ��ودنه، ټوپکس��االره 
پارلمان ته ۶۸ ښ��ځو لیږل، د وزیر او والې په توګه د څو ښ��ځو ګمارل، 
د ښ��ځو پروړان��دې د تاوتریخوال��ي مخنیوي قانون وضع ک��ول او... دا 
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ټ��ول هغه تبلیغاتي او فرمایش��ي هڅ��ې وې، چې په ټولو لس��و کلنو کې 
غربي رس��نیو هغه د »افغانو ښ��ځو د آزادۍ« بیلګه تبلیغه وله، ترڅو د 

افغانستان په جګړه کې د خپلو خلکو مالتړ خپل کړي.
د ۲۰۱۰ کال د مارچ په ۲۶ مه د »ویکي لیکس« س��ایټ د سي.آی.

ای یو پټ سند خپور کړ، چې په هغه کې وړاندیز شوی و، چې د اروپا د 
خلکو د ترغیب لپاره چې د افغانستان له جګړې څخه مالتړ وکړي، نو د 
افغانو ښځو څخه په پراخه توګه باید استفاده وشي او له هغوی څخه یو 
شمیر یې په رسنیو کې برجسته او داسې وښودل شي، چې ګواکې روانه 
جګړه د هغوی د ښ��یرازۍ لپاره ده او په دې ډول په افغانس��تان کې د 
آیساف موخې انساني وښودل شي. د دغه انسانیت ضد پربنسټ وو چې 
کله به په غربي رسنیو کې د عایشې کیسه راپورته کیدله او یو شمیر بې 
ش��رمه افغان ښ��ځې به د نړیوالو د دې او هغو غونډو ته دعوت کیدلې، 
چې د ډالر په بدل کې د نیواک پایښت لپاره چغې او سورې ووهي، کله 

ب��ه د امریکا په س��پینه ماڼۍ او 
امپریالیستي نهادونو کې د 

امریکا روزل شوي او 
غونډو ته د ښکال 

وربخښنې ښځو 
جای��زې  ت��ه 
ل  ک��و ر و
څو  کیدل��ې، 
هغ��وی  د 

د  پروړان��دې 
د  افغانس��تان 

اس��تازي  په  ښ��ځو 
ت��وب منن��ه څرګن��ده 

ک��ړي، چ��ې »د تروریزم 
پروړان��دې جګړې« هغوی 

ت��ه آزادي وربخښ��لې ده. لیک��ن پ��ه 
افغانستان کې هره ورځ د ښځو ځانوژنې 
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او ځانسوزونې، د صنوبر، سایمې، انیسې، زر بي بي، ګل افروز، شکیال، 
الل بي بي، عزیزه او دغه راز زموږ نورو معصومو خویندو باندې جنسي 
تیری او د ښ��ځو او نجون��و پروړاندې د نورو ن��اوړو چلندونو او ډارونکو 
جنایتونو پرده واچول شوه او د غرب د خلکو له سترګو پټ ساتل شوي 

دي.
امری��کا؛ افغانس��تان د مخ��دره توک��و د مافیا، د فس��اد او د نړۍ بې 
دروازې هی��واد پ��ه پایتخت اړولو عماًل ښ��ځې یې له نورو بالګانو س��ره 
الس او ګریوان کړې. اوس��مهال افغانس��تان د میندو د مړینې له پلوه د 
نړۍ لړلیک په س��ر کې ش��تون لري. د واکمنې خوارۍ او نیستۍ لومړني 
قربانیان ښ��ځې ګرځیدلې دي او د نورې تباهۍ پر لور وړل ش��وي دي. 
د ښ��ځو د ځانوژن��ې کچه ل��ه نورو هیڅ هیوادونو س��ره د پرتله کیدو وړ 
نده. جنسي تیری او د ښځو قاچاق ډیر شوی دی. د افغانستان قضایي 
ارګانون��و کې بیعدالتي او ن��اوړه چلند د طالبانو له تورې دورې څخه ډیر 
شوی دی، د دې پربنسټ د افغانستان د محکمو زیاتو قضیو کې په خپله 
مرتکب زموږ په دردیدلو ښځو د روحي او جسمي فشارونو المل ګرځي 
او اوس دغه جنایت خوښ��ونه تر هغه بریده رس��یدلې، کرزی طالبانو ته 
چې د ښ��ځو دښمنان او ناوړه انس��انان دي، د عدلیې وزارت او سترې 
محکمې وړاندیز کوي، څو یو ځل بیا په بیرته السونو سره خپل وحشي 

قوانین زموږ پر بدمرغو ښځو تحمیل کړي.
پر ښ��ځو باندې ظل��م او زیاتی ټولنیز، اقتص��ادي، او فرهنګي ژورې 
ریښ��ې ل��ري. هیڅ��وک او ځواک نش��ي کوالی چې ښ��ځو ت��ه آزادي او 
هوس��اینه راول��ي، مګ��ر دا چې په خپله پوهه ترالس��ه ک��ړي او یو موټی 
د خپل��و حقوقو د ترالس��ه کولو لپاره هڅه وک��ړي. په هغو هیوادونو کې 
چې ښ��ځې خپلو لومړنیو حقوقو ته السرس��ی موندلی، د څو لس��یزو د 
ښ��ځو سرښیندنو او د یو موټي مبارزو س��ازمانونو د فعالیتونو پایله وه. 
هغه حقوق چې انس��انان یې د مبارزې او زیار له الرې ترالس��ه کړي، په 
آس��انۍ نه ښ��ایي چې له الس��ه یې ورکړي. لیکن په افغانستان کې چې 
ښځو ته د ورکول شوي حقوقو خبرې کیږي، نن ورځ پخپله امریکایان 
او ګوډاګی��ان ی��ې چیغ��ې وهي، چ��ې د بهرنیو ځواکونو له وتلو س��ره به 

»السته راوړنې« له السه والړ شي!
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ت��ر هغه مهاله چې ی��وه دموکراتیکه او عادالنه ټولن��ه زموږ په هیواد 
کې رامنځته نش��ي، پر ښ��ځو باندې د دغو وحشیانو د ظلمونو ریښه به 
پرې نش��ي. اوس��مهال د هر جنس بنس��ټپاالن که هغه طالبي اوسي او 
ک��ه تنظیمي او که څه ه��م »والیت فقیه« زموږ په هی��واد کې د امریکا 
او ناټ��و د تمځاین��و رول لوبوي، له یو س��ره ټول د ښ��ځو قس��م خوړلي 
دښمنان او د ښځو پروړاندې د جنایتونو د ترسره کولو ضمانت کوونکي 
دي. د دې پربنس��ټ د بنسټپالۍ او نیواکګرو پروړاندې جګړه د ښځو د 
خالصون لومړی ګام هم بلل کیږي. باید پوهه ښځې سره راټولې شي، 
پ��ه دې جګ��ړه کې خپل رول څرګند ک��ړي او د هیواد نورو ښ��ځو ته دا 
پوه��ه ورکړي، چې د دې واکمن ظلم او زیاتي پروړاندې چوپتیا د ظلم 

د ډیریدو المل ګرځي.
په هغو ټولنو کې چې ښځې په اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او فرهنګي 
فعالیتونو کې فعالې وي، هلته د جنسي نابربرۍ میزان ټیټ شوی دی. 
د دې څرګنده بیلګه کردس��تان یادولی ش��و، چې ښځې په دې توانیدلي 
دي چې په ټولو برخو کې ان تر وس��له والې مبارزې له س��ړو س��ره اوږه 
په اوږه د آزادۍ غوښ��تنې جګړې لپ��اره ګام پورته کړي او د مټ په زور 
خپلو حقوقو ته السرسی ومومي، په همدې دلیل د مذهب په جامه کې 
بربریت نه دی توانیدلی، چې هلته ریښ��ه خپره کړي او ښ��ځې له خپلو 

کارونو الس په سر شي.
له دولت څخه د دین جالوالی او د جنس��ي، قومي، مذهبي، ملي او 
طبقاتي توپیر او نابرابرۍ څخه پرته ټولنه کوالی ش��ي د ښځو د حقوقو 
ضمانت وکړي. په دغه سیس��تم کې ښ��ځې له سړو سره یوځای کوالی 
ش��ي، د ښ��ځو او انس��انیت ضد ټول قوانین له منځه یوس��ي او په ټولو 
برخ��و کې فعال رول ولوبوي. په اوس��نیو ش��رایطو کې چ��ې عماًل زموږ 
د هی��واد ل��ه نیم څخه ډیر نفوس له سیاس��ي او ټولنیز ژوند څخه لیري 
س��اتل ش��وي، نه ښ��ایي چې افغانس��تان د پرمختګ پر لور روان کړي. 
هغه مهال چې محرومې ښ��ځې او س��ړي په پوهاوي سره اوږه په اوږه د 
هیواد سمس��ورتیا لپاره کار وکړي، پرته له کوم ش��ک څخه زموږ ټپي 

افغانستان به بل لوری ونیسي.
د »افغانستان همبستګۍ ګوند« د افغانستان د ښځو په ځواک کلک 



7
۲۰

۱۴
ل 

ری
 اپ

- ۱
۳۹

۳ 
ي

وی
 غ

،۱
ڼه 

و ګ
ښت

پ

ب��اور ل��ري او ویاړي چې د هیواد له لږو ګوندون��و څخه دی چې تل یې 
د خبرو او عمل په ترڅ کې د ښ��ځو د آزادۍ په الر کې فعالیتونه ترس��ره 
ک��وي. م��وږ هغه ناوړه فکرونه او اندونه ردوو چې د س��ړي پرتله ښ��ځه 
نیمه او »عاجزه« او کمزورې بولي او په دې اند یو چې په ځینو برخو کې 
ښ��ځو په عمل کې ثابت کړي، هغه مهال چې راوچتې ش��ي د سړو پرتله 
یې په هر ډول فعالیتونو کې بهتره او ښ��ه رول لوبولی دی. موږ د هغې 
ورځې په هیله کې یو چې د ښځو له کادرونو څخه یوه یې زموږ د ګوند 

رهبریت په الس کې واخلي.
د »افغانستان د همبستګۍ ګوند« په داسې حال کې چې د افغانستان 
د مظلومو او د نړۍ نورو هیوادونو ښځو ته د ښځو نړیوالې ورځ مبارکي 
وایي، په تکرار س��ره اعالنوي چې د ښ��ځو پروړان��دې توپیر د ټولنې په 
ټولو حدودو کې له بې نیاوو څخه جال نه دی، د دې پربنسټ یوازې په 
پوهې او یو موټې مبارزې س��ره کوالی شو، نیواکګرو او ناوړو اعمالو ته 
مات��ې ورکړي، ظلم او بې عدالت��ۍ ته د پای ټکی کیږدي او د دموکرات 
او خلکو حکومت د س��ورې الندې د ښ��ځو او س��ړو مس��اوي حقوقو ته 

السرسی ومومي.

د افغانستان د همبستګۍ ګوند

د ۲۰۱۳ کال د مارچ ۸، د ۱۳۹۱ کال د کب ۱۸
کابل
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گزارشونه

 امریکایي یرغلګرو د خوګیاڼیو
 په ولسوالۍ کې پنځه تنه ووژل

د ۱۳۹۱ کال د لیندۍ میاش��ت پ��ه ۱۶ نیټه د جمعې ورځې په پنځو 
بجو د خوګیاڼیو ولس��والۍ په ترمي کل��ي کې د امریکایي څارګرې تیارې 



9
۲۰

۱۴
ل 

ری
 اپ

- ۱
۳۹

۳ 
ي

وی
 غ

،۱
ڼه 

و ګ
ښت

پ

د س��ورلو پر یو موټر بم ورواچو، چې له امله یې یو تن ش��هید او د موټر 
نورې ټولې س��پرلۍ ټپي ش��وې. د دې زړه بوږونکې پيښې ترڅنګ چې 
ټپیان په وینو کې لت پت د س��ړک پر س��ر پراته وو او دغه مهال س��یمه 
یی��زو خلکو هڅه کوله چې ټپیان روغتون ته ورس��وي، ناڅاپي د خلکو 
غږ ش��و، چې دلته امریکایان د واده په کور ننوتي او یو ش��میر خلک یې 

وژلي دي.
نیږدې ماښام و، چې امریکایان د واده کور ته ورننه وتل او د واده د 
کورن��ۍ پر غړو یې ډزې وک��ړې، چې له امله یې څلور تنه )ناظر، محمد 

الله، ماڼو او جنت ګل( شهیدان شول.
 خلک ال په ژړا او ویره کې وو، چې آواز ش��و، هغه دی امریکایانو زما 
پالر، زما ورو او زما تره یې له ځان سره ویوړل، خلک چې د ویرې امله 
ورنیږدې کیدلی نه ش��و، خو نارې یې وهلې چې دا خلک چیرته وړئ؟ 

دوی څه ګناه کړې؟ دوی خوشې کړئ؟ خو څه ګټه یې ونه درلوده.
س��ره له دې چې د واده خوش��حالي یې ورته په ویر بدله کړه، له کور 
څخه یې ورته درې تنه )زاهد، حلیم او نواب( چې په دوی کې زوم  )د 
ناوې میړه( هم ګډون لري، ژوندي له ځان سره ویوړل، خو تراوسه یې 

څه پته نه لګیږي، چې مړه به وي او که ژوندي.
ل��ه کل��ه چې امریکای��ي یرغلګر افغانس��تان ته راغلي، دغ��ه ډول زړه 
بوږونکې پيښې د تل لپاره تکراریږي او تل زموږ بې وزله او دردیدونکي 
مل��ت ته س��پکاوی کی��ږي، لکه ویلو ش��و، چ��ې د ۲۰۱۲ زیږدیز کال د 
جن��وري په میاش��ت کې د يوټی��وب په څېر ویبپاڼو کې ی��وه ویډیو خپره 
شوه، چې څلور امریکایي سرتیري په کې د څلور افغانانو پر مړو د متیازو 
کول��و په حال کې ښ��ودل کېدل. له دې درې اوونۍ وروس��ته امریکایي 
نظامي رابرټ بېلز په یوه خپلس��رې برید ک��ې اوولس افغان ملکي وګړي 
ووژل چې اکثریت یې ماش��ومان وو. د اپریل پر اتلس��مه، الس انجلس 
ټایمز ورځپاڼې داس��ې عکس��ونه خپاره کړل چې په کې امریکايي عسکر 
پ��ر افغان مړو لوبې کوي او خاندي، خ��و د دې کړنو پروړاندې د کرزي 
فاسد دولت زموږ بې وزله او دردیدونکی ملت د تل لپاره په تګۍ غولولی 
دی. کل��ه ن��ا کله کرزی د دې لپاره چ��ې د خلکو باور تر ځانه کړي، بې 
ځای��ه او هغ��ه خبرې چې د دې د خولې له الرې هیڅ کله ځای نه ش��ي 
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نیولی، پریمانه له خپلې خولې راوباسي، لکه موږ خپلواک یو؛ څو چې د 
شپې عملیات او د افغانانو د کورونو پلټنې ونه درول شي، له امریکا سره 
به د س��تراتیژیکو همکاریو سند السلیک نه شي؛ موږ تل خپلې ګټې په 
پام کې نیس��و. داس��ې بریښ��ي چې کرزی په خپله هم دا تحلیل نه ش��ي 
ک��والی، چې په خپله د چا پرم��ټ دې خاورې ته راغلی، آیا پر یو هیواد 
د آمپریالس��تي دولت )چې د خپلو موخو ته د رس��یدنې لپاره اصول یې 
ویجاړتوب، وژنه، بې وزلي، زبیښ��اک...وي( برید او اش��غال، خپلواکي 
بلل کیږي؟ آیا خپلواکي داسې وي، چې خوله یې خپله او خبرې یې د 
بادار وي؟ آیا خپلواکي داس��ې وي، چې په فس��اد کې لومړی مقام خپل 
ک��ړي؟ دا هغ��ه څه دي، چ��ې تفصیل ته اړتیا نه ل��ري او زموږ بې وزله 
مل��ت پ��رې هم پوهیږي، خ��و بدمرغي دا ده، چې زم��وږ د ملت ترمنځ 
یې داسې ناروغي لکه ژبنیز، مذهبي او قومي توپیر، بې وزلي، ناپوهي، 
د ناوړو فرهنګونو س��اتل او نور یې رامنځت��ه کړي، چې دې توپیرونو د 
منځه وړلو لپاره باید په جدي توګه مبارزه وشي، څو وکوالی شو د دوی 

د ناوړو موخو پروړاندې مبارزه وکړو. 
د امریکا د اوس��نیو ظلمونو یو بل اساسي س��بب د افغانانو انسان نه 
ګڼ��ل دي. افغانانو ته د ناوړه نژاد په س��ترګه کتل کیږي. دا یو تصادف 
ه��م نه دی. پ��ه تاریخي ډول، “دښ��منان” د تل لپاره ناانس��انان ګڼل 
ش��وي. د ویتنام په جګړه کې، ویتنامیان “چارلیان” یا هم “احمقان” 
بل��ل کیدل. په دویمه نړیواله جګ��ړه کې، جاپانیان “جپس” بلل کیدل 
او د فرعي انس��ان په س��ترګه ورته کتل کېدل. د ناانس��انه فکر کولو دغه 
نظری��ه نه تر متحده ایالتون��و او نه هم تر معاصر تاریخه محدوده ده. تر 
هغ��و چې نژاد پرس��تي د نړۍ په ټولنو کې رایج��ه وي دغه ظلمونه به نه 

یوازې محتمل نه وي، بلکې مخنیوی به یې هم ناممکن وي.
د افغانس��تان جګړه د ۲۰۰۰ کال د س��پټمبر له یوولس��مې وروس��ته 
د القاع��ده د ترهګ��رۍ د ل��ه منځ��ه وړلو په ش��عار پیل ش��وه. لس کاله 
وروسته، دا ښکاره ده چې د جګړې د دوام تر شا د امریکا رښتینی هدف 
له انرژۍ او طبیعي زیرمو یوې ش��تمنې س��یمې او ستراتیژیک موقعیت 
ت��ه د متحده ایالتون��و د امپراتورۍ غځول دي. د امریکا متحده ایالتونه 

پاتی برخه په ۸ پانه کي
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لیکونکی: احمد فوالد

نسرین ستوده، آخندي وژنځاې 
یې د مقاومت په مورچل بدل کړ

اس��المې  ای��ران  د 
جمهوری��ت چې په س��ر کې 
یې انس��ان وژونکې آخندي 
افراطي��ان  ځ��ای ل��ري پ��ه 
سیمه کې یو وتلې فاشیست، 
او  بنس��ټپاله  جنایت��کاره، 
ښځو ضد رژیم دی او هڅه 
ک��وي چې خپل��و آخندي او 
بنس��ټپاله اندونوته  پراختیا 
ورک��ړي، او د ن��ورو مترقې 
آزادي  لک��ه  غورځنګون��و 
غوښ��تونکو، بش��ري حقونو 
او د ښ��ځو چ��ارو د فعالینو 
د مبارزی مخ��ه ډب کړي. 
نو په دي موخ��ه یې د یادو 
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غورځنګونو ډیرې فعالین د زندانونو تر میلو شا اچولې دي، او په وار یو 
پسې بل اعداموي، چې هغې له ډلې یوه هم میرمن ستوده ده. 

نس��رین س��توده پ��ه کال ۱۳۴۲ د غبرګولی  په نهمه نیټ��ه د ایران په 
پالزمین��ه تهران کې په یوه مرفه او مذهبي کورنۍ کې د زبیښ��اک، بی 
نیاوې او ښ��کیالک ډکی نړۍ ته خپلې سترګې پرانستې. نوموړی حقوق 
پوه��ه او پ��ه څارنوالې ک��ې د مدني ټولنې او بش��ري حقون��و فعالینو، د 

قربانیانو او کوچنیانو د وکالت دنده په غاړه لرله.
حق��وق پوهه س��توده د خپ��ل ژوند پ��ه اوږدو کې په ډی��رو ټولنیزو، 
سیاس��ي او حقوقي بنس��ټونو کې غړیتوب لرو او تل لپاره یې هڅه دا وه 
چې د ښ��ځو، ماش��ومانو او مظلومو خلکو ت��ه د خدمت مصدر وګرځې. 
د مدافع وکالت س��ربیره د ټولنیزو چارو فعاله، د بش��ری حقونو د مالتړ 
مرکز، د ښ��ځو پر وړاندې توپیرپاله قانون پر ضد د یو میلیونو کس��انو د 

امضاو کمپین او د ماشومانو نه د مالتړ ټولنې غړی پاتی شویده.
د مس��لکی او حقوق��ې کارون��و تر څن��ګ مطبوعاتی کارونو س��ره یې 

لرل��ه،  لیوالتی��ا  ځانګ��ړی 
د۱۳۷۰ لمری��ز کال په اوږدو 
گفتگ��و”  “دریچ��ه  د  ک��ې 
خپرونې س��ره هم��کاره پاتې 
ش��وی او نوری ګڼ��ي مقالې 
یې په جامع��ه، توس، صبح 
ام��روز او د آب��ان  په خپرونو 

کې خپری شوې.
نوموړې په خپل��و کارونو 
کې ډیره چابک، رښ��تینې او 
زیارکښ��ه ده، د وطن پالنی، 

خپلواکې، ټولنیز عدالت او د ریښتنی  دموکراسی په ګاڼه یې ایډیالوجی 
سمبال ده. د کار شعار یې د آخندي رژیم پر وړاندې د ښځو، ماشومانو، 
بیوزلو او آزادی غوښ��تونکو له حقوقو نه دفاع کول دی. چې خپلو ډیرو 
مؤکالن��و ته یې بریا هم ور په برخ��ه کړې، چې له همدې کبله د ۱۳۸۸ 

کال  د بشري حقونو نړیواله جایزه یې هم تر السه کړې.

خپل��و  د  چ��ي  “کل��ه 
مؤکلینو نه دفاع ونش��م 
کړی نو د هغوي سره یو 
ځای اع��دام کیدل غوره 

ګڼم.”
نسرین ستوده
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د ۱۳۸۸ کال د غبرګولی  د النجمنو ټول ټاکنو ورس��ته کومی پیښ��ې 
چې رامنځ ته ش��وې، چ��ې په پایله کې د جنبش ډی��ری فعالین د مرګ 
ژوبل��ې او حت��ی آخندي رژیم ت��ری خپل زندانونه ډک ک��ړل. نو میرمن 
س��تودی ه��وډ وکړو چ��ې ددی پیښ��ې د قربانیانو او بندیانو  د دوس��یو 
وکال��ت په غاړه واخل��ي او دی کار ته یې مټې بډ وهلې ډیر وخت په کې 
تیر نه و چې د مس��تبد رژیم چارواکو پ��ر میرمن تور ولګاو ګواګې چې د 
“مل��ي امنی��ت او د موجوده نظام پر خالف یې اقدام کړی او د بش��رې 
حقونو د مالتړ کونکو ټولنې غړیتوب لري” نو په دی اساس نوموړی ته 
پرته له کوم دلیل او منطق د ۱۳۸۹ کال  د وږی  د میاشتې په ۱۳ مه د 
شپږ کاله تعزیری بند، ۲۰ کاله د وکالت نه د محرومیت او تر  ۲۰ کلونو  
پ��وری هی��واد نه د وتلو په ممانعت او پ��ه ۵۰ زره تومانو نغدي جریمه د 

بې ستری په تور محکوم شوه.
میرمن س��توده چې خپل دونیم کاله عمر یې په کړاونو، س��تونزو او 
ربړونو د جالدي او انسان وژونکې ایراني رژیم په زندان کې تیر کړ، هیڅ 
وخت یې آه او پښ��یمانتیا څرګنده نه ک��ړه، تل یې د خپلو کړنو دفاع او 
مب��ارزو او مظلوم��ه خلکو ت��ه خدمت کول خپل ویاړ ګڼي او فاشیس��ت 
رژیم پر وړاندې په خپل دریځ ټینګه والړه ده. او وایې “کله چي د خپلو 
مؤکلین��و ن��ه دفاع ونش��م کړی نو د هغوي س��ره یو ځ��ای اعدام کیدل 
غوره ګڼم”. چې دا خپله د خپلواکی غوښ��تونکو غورځنګونو د مقاومت 

سمبول دی، چې مونږ ته الهام او ځواک رابخښې.
ایران فاشیس��ت رژیم چې ورځ تر بلې په سیاسي بندیانو باندې فشار 
او ربړونه زیاتوي او کوښښ کوي چې د ګواښ له الرې سیاسي زندانیان 
مبارزی پریښودلو ته اړباسي، چې ددی فشار یوه بیلګه هم د بندیانو  د 
کورنیو مجازات کول دی. په اوس��نۍ نړې کې دا ډول س��زا ورکول  بی 
س��اری  دي چ��ې ګ��رم  یو څوک وي او س��زا بل چاته ورک��ول  کیږی ، 
میرم��ن س��توده چې د ایران فاس��د نظام هغه ګرم��ه پیژندلې د هغې په 
زندان��ی کولو س��ربیره د هغې په کورن��ۍ یعنی په خاوند رض��ا خندان او 
۱۳کلنی لور مهراوه باندې د ممنوع الخروج یا له هیواده دنوتلو  دوسیه 
پرانس��تې، ددی کار په غبرګون کې میرمن ستوده دوه میاشتی وړاندې 

د نه خوړلو  اعتصاب وکړ او زیاته یې کړه:
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“د کورنی���و د مجازاتو قان���ون په غبرګون کې چې زما کورنۍ 
هم د دغی قانون ښکار شوي نن ما خپل د نه خوړلو اعتصاب 
پیل کړ تر څو دغه س���زا د مس���تبد رژیم ګواښونکې او زورونکې 

سیاست څخه لری کړای شي”
د نوموړی دغه اعتصاب یوه ونۍ نه، یوه میاشت نه بلکه هاند تر دوه 

میاشتو )۴۹ ورځې(  دوام پیدا کړ، هغه زیاتوی:
“ آیا د کورنیو س���زا ورکول  ناڅاپ���ې کار دې؟ ۴۹ ورځې د 
بیالبیلو  مس���ایلو  په ځانګړی ډول د کورنیو دس���زاورکولو  په 
غبرګون کې چې ډیری اندیښ���نې یې هم د ځانه س���ره لرلې، ولې 
دغه ټولې د یو سپیڅلې او سرتاسري غوښتنه وه، چې د کورنیو 
مجازاتو ته باید “نه” ووایم او ځان په هغه آزادۍ باورمنده کړم 

چې پایله یې قانون، عدالت او ریښتیني دموکراسي ده.”
مګر ۴۹ ورځې اعتصاب وږدول هم آس��ان کار نه دی ځانته حماس��ه 

او قربانی غواړي، چې په دې اړه آغلې داسی وایې:
“مګ���ر زه ول���ی حاضر نه وم چ���ې اعتصاب ت���ه د پای ټکې 
کیږدم؟ زه د خپلو مؤکلینو او په س���لګونو نورو سیاسې بندیانو 
س���ره يو ځای یواځې په خپلو سپیڅلو کړنو د میلو تر شا ترخې 
ولې با ارزښ���ته ورځې شپې سبا کوم. د مدنې، سیاسي فعالینو 
او عقیدتي زندانیانو، بهایی او مسیحې هیواد والو چې د ځینو د 
وکالت ویاړ هم زما پر غاړه وه  اوس هم د هغوې سره یو ځای 
پ���ه ویاړ حبس زغمم، هغه کس���ان چې یواځې د خپلو عقیدو په 
ب���اور د ژوند  کولو نه ب���ی برخی  او په غیرعادالنه توګه باندې 
محکوم ش���وي. مګر ددی ټولو زیاتیاو سره سره  آخندي رژیم 
د هغ���وي د کورنیو س���زا ور کولو ته مال وتړل���ه ړومبې یې زما 
خاوند وڅاره او وروس���ته یی ورته دوس���یه جوړه کړه او زما د 
کورن���ۍ غړي یې ونیول او دویم ځل لپاره یې زما ۱۲ کلنې لور 
ته دوس���یه پرانستله او ډیر په بیشرمانه توګه هغه ماشومه یې 
ممنوع الخروج اعالن کړه، نو په دې توګه  ما خپل اعتصاب ته 
دوام  ورکړ  تر څو باالخره دغه غوښتني ومنل شوي او ما هم 

خپل ۴۹ ورځنې اعتصاب پای ته ورساوه .” 
د نسرین ستوده د اعتصاب پای ته رسیدل د هغې خاوند رضاخندان 
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پ��ه خپ��ل فیس بوک پاڼ��ه کې تایید ک��ړی او د ټولو هغو مدنې، بش��ري 
ټولنو، ښ��ځو چارو فعالینو او د هیواد بهر او دننه کس��انو  چې د نسرین 

سره په دی قضیه کې مل وه  مننه  وکړه. 
میرمن س��توده؛ چې پخپل کوټلې عظم او ارادی؛ د فاشیس��ت رژیم 
پر وړاندې په دی ترینګړو ش��رایطو کې چې هره ورځ د سیاسی زندانیانو 
د اع��دام خبرون��ه خپری��ږی خپلې مب��ارزی ته یې پایښ��ت ورکړ، چې د 
حماسی او مقاومت بیلګه ګرځیدلې، نو هر با احساسه او وجدان لرونکې 
انسان ته پکار ده چې د ستودی په شان کسانو  څخه مالتړ او د هغوي 
الر ټینګه کړي تر څو آخندې بنس��ټپاله مستبد رژیم رانسکور او یو ملې 
ډیموکراتی��ک نظ��ام ک��ه کابل  وي او ک��ه تهران رامنځ ت��ه کړي او حق 

حقدار ته وسپاري.

پ��ه دې تمه دي چې افغانس��تان به تر هغو ن��ه پرېږدي، څو د باور وړ یو 
امریکایي پلوه حکومت، پولیس او اردو په افغانستان کې جوړه نه کړي. 

چې تراوسه په دې موخه کې پوره ناکامه شوي دي.
د امریکا الس��پوڅی حامد کرزی او د هغه مرکزي حکومت خورا فاسد 
دی چې د ګڼو ظالمو جنګس��االرانو او د مخدره توکو قاچاقبرو په واسطه 
پلوي کی��ږي. دا هغ��ه خلک دي چ��ې پرون د جهاد، خل��ق او پرچم او د 
طالبان��و پ��ه نومونو جنګی��دل او خپلو ګوندونو نومونو ته به بې اس��المي 
مخت��اړي )پیش��وند( ورک��ول، څو د دې ل��ه الرې زم��وږ بې وزله اولس 
وغولوي او د هغوی له جذباتو او باورونو د خپلو موخو ترالسه کولو لپاره 

دوب��ی ک��ې د  یاد کل��ی دوه نفر س��پینږیری هر یو هدایت الل��ه معلم او 
حاجی اکبرخان  د طالبانو لخوا د جرګی په پلمه ساوخوړته دعوت کړل 

او بیا یی ووژل. 
پوښ��تنه داده چې آیا داس��ی کومه مرجع شته چې ددغه مظلوم ملت 
تپ��وس وک��ړي او ددغه انس��ان وژنی مخه ډب ک��ړی او قاتلین مجازات 

کړي؟

له ۱۰ پانی نه پاتی برخه

له ۳ پانی نه پاتی برخه
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گزارشونه

طالبانو د کنړ والیت په ساو کلی 
کې شپږ تنه پخپلو وینو ولمبول

ساو کلی چې د کنړ والیت 
د ناړی ولس��والی جنوب لور 
ته پ��ه پنځ��ه کیلومټری کې 
پ��روت دی ډی��ری وګړی یی 
په کرکیلی او مالداری بوخت 
دي، ددی کل��ی خلک زیاتره 
وخت د دول��ت او طالبانو تر 
منځ د جګړی ښ��کار ش��وي 
ولی دا ځل دا جنایت له نورو 

په پرتله ډیر دردونکې دي دا ځکه چې د یوی کورنۍ ش��پږ غړې چې یو 
تن متعلم او یو تن محصل هم په کې شامل دی په مرمیو غلبیل شول.
دا پیښه د دو کورنیو تر منځ یو خوا لعل محمد چې په )کوسه لعل( 
شهرت لری سره دخپلو زامنو چې د وسلوالو طالبانو مهمه برخه جوړوي 
او بل لور ته د بزګر عین الله کورنۍ ده، س��یمی د وګړو په وینا “دا یوه 
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غریبه، آرامه او بی 
وه  کورن��ۍ  ل��وری 
چې خپل��ې ورځنې 
چ��اری ب��ه ی��ی په 
کرکیلې تیرولې مګر 
څو واری د کوس��ه 
مش��ری  پ��ه  لع��ل 
لخ��وا  طالبان��و  د 
و  ش��وي  ګواښ��ل 
چې د طالبانو سره 
یو ځای ش��ي او که  

ن��ه ن��و خپل جایداد دی کوس��ه لع��ل )طالبانو( ته پری��ږدی، مګر عین 
الله د کورنۍ لخوا د طالبانو دغه غوښ��تنه ونه منل ش��وه”، په پایله کې 
د روان کال د ق��وس میاش��ت په اتمه کله چ��ې د بزګرعین الله د کورنۍ 
غړي د خپلی کروندې څخه د کور په لور په سراچه ډوله موټر کې سپاره 
و د طالبان��و لخوا ودرول کیږی او پ��ه بی رحمانه توګه چرماریکیږی په 
دی پیښ��ه کې ش��پږ واړه کس��انو ته مرګ ژوبله اوړی چې ددغې ډلې نه 
یواځ��ې عبدالل��ه د غالم غ��وث زوی او عرفان الله د غ��الم حبیب زوی 
ټپی��ان او څل��ور نور هر یو غالم رس��ول او غالم حبی��ب د بزګرعین الله 
زامن، جمیع الله د غالم رس��ول زوی د ش��پږم ټولګې زده کوونکې چې 
پالر یی هم ددی پیښ��ې قربانی و او عزت الله د غالم غوث زوی د کنړ 

د دارالمعلمین د دویم کال محصل د جنایتکاره طالبانو ښکار کیږي.
ددی مظلومه خلکو یواځینی ګناه دا وه چې د طالبانو سره د همکاری 
څخ��ه ی��ې ډډه کړې وه او ځانته یې ب��ې طرفه ژوند غوره کړي و مګر د 
ژوند کولو حق تری ځناوره، جنایتکاره، انسان وژونکو طالبانو واخیست 

او د نوموړو مقتولینو کورنۍ یې د ویر په ټغر کینولې.
هی��ره دی نه وي چ��ې دا ړومبې ځل نه دی چې بې ګناه خلک ترور 
کی��ږی ددی نه مخکې د ازیرګل په کلې که د امریکایی ځواکونو هوایی 
ببمار کې ښ��ځو او ماش��ومان ته مرګ ژوبله اوښ��تی وه، د روان کال په 

پاتی برخه په ۸ پانه کي
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گزارشونه

 د کابل ښاروال
کړي!  ۴۸ میلیونه افغانۍ غال 

ورځپاڼ��ې  صب��ح   ۸ د 
د  پنځم��ه  پ��ه  مرغوم��ې  د 
محمدیونس  ښ��اروال  کابل 
نواندیش د اخت��الس په اړه 
یو څیړنیز راپور خپور کړی.

د کاب��ل ښ��اروال محمد 
د  چ��ې  نواندی��ش؛  یون��س 
رش��ید دوس��تم چوپړه دی، 
درې کال��ه مخک��ې د ۲۰۱۰ 

کال د جنورۍ په میاش��ت کې د حامد کرزي لخوا په دنده وګمارل شو. 
نوموړي په کال ۱۳۹۰ کې د هوایي ډګر- انټرکانټیننټال هوټل د سړک د 
خځلو لیږد لپاره ۴۸ میلیونه افغانۍ  په غیر قانوني توګه یو ترکي شرکت 

»کاپي انټرنشنل« ته ورکړې دي. 
د دې پروژې په اړه ملي امنیت، د فساد سره د مبارزې عالي کمیټې 
او ان ت��ردې چې جمهوري ریاس��ت ځانته ځانت��ه څیړنې او ارزونې کړي 
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دي. د مل��ي امنیت عمومي ریاس��ت دا پیښ��ه یې له نی��ږدې څارلې. د 
مل��ي امنی��ت الس��وندونه ښ��ایي، چ��ې ښ��اغلي نواندیش د پالیس��ۍ او 
انس��جام رئیس په مرسته ۴۸ میلیونه افغانۍ په غیر قانوني توګه »کاپي 

انټرنشنل« شرکت ته ورکړي.
د کاب��ل ملي امنیت ریاس��ت پ��ه ۱۳۹۰/۵/۵ نیټه پ��ه خپل ۹۲ګڼه 
یادداښ��ت کې د هیواد ملي امنیت عمومي ریاس��ت ت��ه لیکي: »په کال 
۱۳۸۴ کې له هوایي ډګر څخه تر انټرکانټیننټال هوټل پورې د ۷۰ متره 
س��ړک د جوړیدلو په خاطر یو تړون د کابل ښ��اروالۍ او کاپي انټرنش��نل 
ش��رکت ترمنځ نیږدې ۱۷ میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت الس لیک 

شوی دی.«
د دې الس��وند پ��ه اوږدو ک��ې راغلي: چې کاپي انټرنش��نل کمپنۍ د 
پالیس��ۍ او انس��جام رئیس انجینیر شاه ولي او د کابل ښاروال نواندیش 
دواړو س��ره جوړجاړی او اړیکې درلودې، دواړو د استعالم په جوړجاړي 
کې له ۴۸ میلیونو زیاتې پیس��ې چې په تړون کې نشته همدې شرکت ته 

ورکړي دي.
د دې پیښ��ې د ال څیړنې لپاره د فس��اد س��ره د مبارزې عالي ادارې 
هم درې میاش��تې وړاندې یو ش��پږ کس��یز پالوي ته چې د ملي امنیت، 
کنټرول او تفتیش او د فس��اد س��ره د مبارزې عالي اداری څخه جوړ او 

دنده یې ورکړه، څو دغه پیښه وڅیړي. 
دې پالوي خپلې پایلې داسې بیان کړي:

»ل���ه هوایي ډګر څخه تر ش���هید درې الرې پورې چې څلور 
کیلومټره اوږدوالی لري، د سړک په اوږدو کې هیڅ ډول خاوره 
او خځلو شتون نه درلود او د بره کي له څلور الرې تر د باغ باال 
نل خولې پورې چې کومې خځلې او خاورې وې، هغه هم د کابل 
ښاروالۍ د کار حفظ او مراقبت ریاست لخوا وړل شوي وو او د 
یاد سړک پاتې برخه؛ چې د شهید له دری الرې تر بره کي پورې 
بش���پړ شوې وه، نو د ۴۸ میلیونه افغانیو ورکړې درخواست د 
کمپنۍ او ښ���اروالۍ په ګټه ی���و ډول جوړجاړی دی، د خاورو او 
خځلو په نوم چې پیسې کاپي انټرنشنل شرکت ته ورکړل شوي، 

بې مورده دي.«
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د دې الس��وند پ��ه متن ک��ې راغلي چ��ې د کابل ښ��اروال، د »کاپي 
انټرنش��نل« ش��رکت رئی��س، د انس��جام او پالیس��ۍ رئی��س او د کاب��ل 
ښ��اروالۍ مال��ي او فني چارو مرس��تیاالن د هیواد د ج��زاء قانون د ۲۷۱ 
مادې پربنسټ د ۴۸میلیونه افغانیو د درغلۍ په تور تورن پیژندل شوي. 
له فس��اد سره د مبارزې عالي ادارې د عدالت د ټینګښت په موخه دغه 

دوسیه لوي څارنوالۍ ته هم استولې ده.

د ک��رزي دول��ت د دې پ��ر ځای چ��ې دغه 
خاینان محاکمه او له کاره یې ګوښ��ه کړي، 
د هغ��وی د کار م��وده ن��وره ه��م اوږدوي او 
هغ��وی پر ډول ډول مډالون��و او بریا لیکونو 
س��تایي، دا د دې لپاره، چې د عبدالرش��ید 
دوستم له دې لوټمارۍ او اختالس څخه بې 
برخې پاتې نشي او هغه هم د نورو ځناورو په 
څیر له ځان سره شریک وساتي. ړومبی یې 
هغه خپله په قدرت کې راګډ کړو او وروس��ته 
بی��ا د هغه بالکیان د والیان��و، قومندانانو او 
آن د کابل ښ��اروال په توګه وټاکل شول، څو 

د ولس وینې پرې وڅښي.
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لیکونی: احمد فوالد

سرود: متحد خلک به
هیڅکله ماته ونه خوري 

 

متحد خلک به هیڅکله ماته ونه خوري
وطن یو موټی کیږي، له شماله تر جنوبه راپاڅیږي

پاڅیږه او سرود ووایه، موږ بریالي کیږو
د پیوستون جنډې په څپیدو دي 

 
غوښ��تونکي  آزادي 
خلک��و  د  س��رودونه، 
اعتراض��ي غورځنګونه 
د بی عدالتۍ او س��تم 
پ��ر وړان��دې مب��ارزې 
ت��ه پی��اوړي ک��وي او 
هڅوي��ي، چ��ې د دغه 
ی��و  څخ��ه  س��رودونو 
ب��ه  خل��ک  »متح��د 

El pueblo unido jamás sera ven- )ییڅکل��ه ماته ونه خوري« 
cido( هغ��ه س��رود دی چې د څلورو لس��یزو په تیریدو س��ره بیا هم د 
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آزادۍ او پ��ه وط��ن میین��و مبارزینو په زړه کې ځانګ��ړی ځای لري او د 
سیاسي مقاومت بڼه یې ځانته غوره کړې ده.

دا سرود د ړومبني ځل لپاره یو شیلیایي شاعر او سندرې جوړونکي 
»س��رجیو اورت��ګا« )Sergio Ortega( لخ��وا پ��ه ۱۹۷۳ کال ک��ې د 
س��الوادور آلنده ډموکراتیکې واکمنۍ پر مهال د واټیز شعر څخه د الهام 
په اخیس��تلو جوړ شو. اورتګا؛ دا سندره د دوو ورځو په اوږدو کې جوړه 
کړه او د اول ځل لپاره د کیالپایون ډلې؛ د نامتو س��ندرې جوړونکي او 

ترانه ویونکي ویکتور خارا په ملګرتیا په یو ستر کنسرت کې اجرا کړه.
ډیری کړنې تل پاتې او اغیزمندې وي، المل یې هم څرګند دی، چې 
د زړه آواز په زړونو خوږ لګي. هغه مینه او لیوالتیا، چې دا سرودونه یې 
هغه وخت رامنځته کړي، په تل پاتې کارنامو یې بدل کړل او وروس��ته 

له هغې هر کال د اوریدلو او د اړیکو ټینګولو وړتیا لري. 
دا س��رود د اج��را کی��دو څخه څو میاش��ې وروس��ته د هم��دې کال 
س��پتمبر په یولس��مه، کله چې جنرال آګوستو پینوشه د امریکا پرمټ د 
نظامي کودتا د الرې د س��الوادور ولس��ي دولت رانسکور کړو. د پینوشه 
په دیکتاتورۍ کې په شیلې کې د دغه سرود په وییلو بندیز ولګید. لیکن 
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغې سرود پراختیا پیدا کړه او ډیر خلک یی 

یووالي او سیاسي مبارزې ته را وهڅول.
په ایران کې د ایران محصلینو نړیوال کنفدراسیون هم له دغه سرود 
څخ��ه په اله��ام اخیس��تنې د ۱۳۵۷ انقالب په لړ کې د »ب��ر پاخیز« )را 
پاڅه( س��رود اجرا کړ، چې د انقالب د دورې د غښتلي او مشهور سرود 
بڼه یې خپله کړه. دوه کاله وروس��ته دغه س��رود د خپل چپي ش��عر له 
امله په ایران کې منع شو، لیکن څو کاله مخکې د اوکراین خلکو په خپلو 

الریونونو کې د همدې سرود د روسي نسخې څخه کار واخیست.
او په افغانس��تان کې هم په همدې کمپوز په دري ژبه »د افغانستان 
د ښ��ځو انقالبي ټولنې« )راوا( لخوا د »خورش��یدی آزادی، طلوع کن 

در سیاهی« په نوم سرود خپور کړ.
دا مهال یو ځل بیا په نړۍ او په ځانګړي توګه په عربي هیوادونو کې 
د پاڅون څپې را پورته ش��وي او د انقالب نعرې وهل کیږي، نو د دې 

سرود اړتیا ال ډیره بریښي.
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دا س��رود مخک��ې له دې څخ��ه په نړیوال��ه کچه په ډیرو س��ایټونو او 
وبالګونو کې په مختلفو ژبو، لکه هس��پانوي، انګلیس��ي، روسي، فارسي 
او ... داسې نورو ژبو باندې ژباړل شوی و، لیکن په پښتو ژبه د لومړي 

ځل لپاره په دې مطلب کې تاسې ته وړاندې کیږي.
 

متحد خلک به هیڅکله ماته ونه خوري
متحد خلک به هیڅکله ماته ونه خوري
پاڅیږه او سرود ووایه، موږ بریالي کیږو

د پیوستون جنډې په څپیدو دي
او په الریون کې ته له ما سره یو کیږی

نو سرود او څپانده بیرغ به دې اوګوری
د سباوون رڼا

د ژوند کولو خبر راکوي
پاڅیږه او مبارزه وکړه
خلک به بریالي کیږي

راتلونکی ژوند به ښه وي
د خپلو نیکمرغیو لپاره

د زرګونو جنګیالیو غږ به راوچت شي
ووایه د آزادۍ سرود

په ارادې سره وطن به بریالی کیږي
او اوس خل���ک پاڅیدلي، په ل���وړ اواز وایي: مخ پروړاندې مخ 

پروړاندې
متحد خلک به هیڅکله ماته ونه خوري
متحد خلک به هیڅکله ماته ونه خوري

وطن یو موټی کیږي، له شماله تر جنوبه راپاڅیږي 
د مالګې له کانونو جنوب تر ځنګلونو

په هیواد کې د کار او مبارزې یووالی رانغاړي
قدمونه یې له راتلونکې خبر را کوي

پاڅیږه سرود ووایه، خلک بریالي کیږي
اوس په میلیونونو خلک حقیقت څرګنده وي
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عدالت او پوهه پر الس، پوالدي لښکر په خوټیدو دی
په چټکتیا او بې ډارۍ ښځې له کارګرو سره یو کیږي 

رسجیو اورتګا
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ګزارشونه

د پاکستان توغندیز بریدونو تر شا

هغه څه چې ال تر اوسه یې رسنیو ته الر نه ده موندلې او یا هم خپله 
رس��نیو د ګواښ یا تړلتیا له امله په خپلو خپرونو کې نه دي خپاره کړي 
پ��ه دی ګزارش کې هڅه ش��وې، چې تاس��ې ته د ړومبن��ې ځل لپاره په 

ریښتینې ډول وړاندې شي.
دانګام د کنړ والیت ختیځ لور پاکس��تان س��ره په ګډه پوله پرته هغه 
س��رحدي ولسوالۍ ده، چې تیرو دوو کالو راهیسې د پاکستاني ځواکونو 
او فاشیس��تي طالبانو د توغندیزو بریدونو شاهده ده، په تیرو دوو کلونو 
کې د پاکس��تاني ځواکونو په ړندو بریدونو کې د دانګام، ناړۍ، شیګل او 
سرکاڼو ولسوالیو ولسونو ته درانده زیانونه اړولې دي. په لسګونو بیګناه 
خلکو خپل خوږ ژوند له الس��ه ورکړی او په س��لګونه نور ټپیان ش��وې 
دي، د ځاني زیانونو سربیره یادو اغیزمنو خلکو خپل په سلګونه څاروي 
او کرون��دې هم له الس��ه ورک��ړي او خپلو ټاټوبو څخه یا نورو س��یمو ته 
کډوال شوي او یا هم د ځمکې الندې سمڅو ته د پناه وړلو ته اړ شوي 
دي، چې ددی بریدونو اصلي المل پاکس��تاني طالبان او کرزې دولت په 

ګوته شوي.
پاکس��تاني طالبان »تحریک طالبان« وروس��ته له هغې افغانس��تان 
خ��اورې ته راننه وت��ل کله چې پاکس��تان د دغه وران��کارو پروړاندې په 
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باجوړ، میدان، مهمندو، دیر او سوات کې چاڼیز عملیات ترسره کړل، د 
ډیورنډ له کرښې په راوختو سره سم د افغانستان ګوډاګي دولت استازي 
د کنړ والي »س��ید فضل الله واحیدی« یو پالوي ته دنده وس��پارله، څو 
دغه انس��ان وژونکي طالبانو ته ښ��ه راغالس��ت او په س��یمه کې د دوی 
اوس��یدل ډاډه او قانوني کړي. نو په دې موخه د پاکستاني طالبانو سره 
د ی��و تړون له مخ��ې هغوې ټولو غړو ته د کډوالو د نړیوال معیار پرته په 
پټه د کډوالیتوب کارتونه وویش��ل او د ناړۍ، آس��مار، ش��یګل، سرکاڼو 
او دان��ګام په ولس��والیو کې یې ځ��ای پر ځای کړل. دانګام د س��یمې د 
اوسیدونکو په وینا تحریک طالبان؛ چې شمیر یې په دې سیمه کې ۳۰۰ 

تنو ته رس��یږي او مشري 
یې مولوي امجد )مولوي 
امج��د چ��ې پ��ه پاکس��تان 
کې د »ق��اري امج��د« په 
نوم ش��هرت ل��ري د خیبر 
پښ��تونخوا د دیر ضلعې د 
معیارو په کلي کې زیږدلی 
خپل��و  د  نوم��وړی  دی، 

جنایت��کاره او کرغیړن��و کړنو له امله د پاکس��تان لخوا په تور لس��ت کې 
ش��امل ش��و او په س��ر یې په لکونه کالدارې انعام ټاکلی دی( او کفرکش 
ک��وي، د هویت کارتونو پرته هغوی ته په منظم ډول راش��ن او مهمات 
ورکول کیږي او لږ تر لږ ه په میاش��ت کې یو وار د دولت د استازو سره 

لیدنې کتنې کوي.
د س��یمه ییزو خلکو په وینا د پاکس��تاني طالبانو په راتګ س��ره له یو 
خوا زموږ کورونه او کروندې لوټ ش��وې او له بل پلوه په دغه ولس��والۍ 

کې امنیتي حاالت ترینګړي شول.
انجونې ښونځیو ته تللی نشي، د دولتي دندو کارمندان خپلو کورونو 
ته را ستنیدلی نه شي. پاکستاني طالبانو تر دې مهاله په لسګونو بیګناه 
ځایي خلک وژلي دي. لکه څرنګه چې د افغانستان سیمه ییز دولت سره 
یې تړون کړی و، چې دوی باید له پولې هاخوا یعنې پاکستان کې خپلو 
وران��کارو کړن��و ته دوام ورکړي نه په افغانس��تان کې، مګر اوس��یدونکي 
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س��رټکوي او وايي، چې د دوی له راتګ وروس��ته م��وږ آرامه ژوند ندی 
لیدلی، پاکس��تاني ځواکون��ه ورځ تربلې خپلې پوس��تې مخکې راوړي او 
زموږ د عامو وګړو پرمخ یې خپله پوله تړلې او هیڅوک نشي کوالی چې 
خپلو خپلوانو س��ره چې د پولې بل لور ته پراته دي، راش��ه درشه وکړي. 
برس��یره پردې پاکس��تاني ځواکونه هره ورځ په س��لګونو مرمۍ، راکټونه 
او توغندي زموږ په کورنو او کروندو را توغوي او هیڅوک نش��ي کوالی 
چې خپلې ورځنۍ چارې تر س��ره کړي. هغه کورنۍ چې د غم یا ښ��ادي 
له امله یې په کور کې ګڼه ګوڼه ډیره وي، د پاکس��تاني پوستو لخوا چې 
د افغانس��تان په حریم کې جوړې ش��وې دي، د داش��کې او سل ډزو په 
وس��یله په نښه کیږي، له دې امله ډیری هغه خلک چې اقتصادي توان 
ل��ري، خپل کورونه او بانډې یې پریښ��ې او امن ځایونو ته کډه ش��وي، 
لیک��ن هغ��ه کورنۍ چې اقتصادي ت��وان نلري، د پخوا په څیر »روس��ي 
یرغلګرو وخت« د ځمکې الندې تیاره او ډارونکو سمڅو کې اوسیږي او 

ال تراوسه له دې بریدونو خوندیتوب نلري.
د دې کار په غبرګون کې د سیمې اوسیدونکي څو وار آسمار ولسوالۍ 
ته په الریون راووتل او له دولت څخه یې وغوښتل چې پاکستاني طالبان 

له سیمې اوباسي او د پاکستاني ځواکونو توغندیز بریدونه ودروي.
پاکس��تان چې د تاریخ په اږدو کې یې زموږ په هیواد کې الس وهنه، 
جنایت او بنس��ټپاله طالبان او انسان وژونکي جهادیان روزلي او ورڅخه 
یې د وس��یلې په توګه کار اخیس��تی دی، تل یې هڅ��ه کړې چې ژبني، 
مذهب��ي، س��متي او قومي توپیرپالنې په ذریعه افغ��ان ملت د ملي نفاق 
او افغانس��تان د ټوټ��ه کی��دو پر لور بوځ��ي. مګر د دې دوم��ره کرغیړنو 
کړنو وروس��ته بیا هم د پاکس��تان زړه یخ نش��و او اوس هڅه کوي، چې 
پول��ې ته نږدې افغان قبایل له خپلو اس��توګنځایونو څخه په ش��ا کړي، 
څو پاکس��تاني طالبان او القاعده »تحریک طالبان« هلته ځای په ځای 
کړي، یو خوا خپل هیواد کې ټیکاو رامنځته او بل خوا د افغانس��تان په 

خاوره کې ګډوډیو او الس وهنو ته الره هواره کړي.
مګر د افغانستان السپوڅی دولت چې خپله په دې جنایت کې شریک 
دی او ن��ه غ��واړي چې دې کړکیچ ته د پای ټکې کیدي، د خپلو ش��ومو 
سیاسي او ستراتیژیکو موخو ترالسه کولو لپاره پاکستاني طالبانو ته یې 
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پناه ورکړی او خپل ولس قرباني کوي.
دا ناوری��ن چ��ې له تیرو دوو کلونو راهیس��ې روان دی، د الس��پوڅې 
ک��رزي دول��ت پرته بادار ی��ې »امریکا« هم د تیر په څی��ر د دې طالبانو 
ننګه کوي او په ښ��کاره توګه د دې پرځای چې مخه یې ونیس��ي مالتړ 

یې کوي.
په هر حال په پای کې باید وویل شي چې د دې او دې ته ورته پیښو 
د ختمول��و لپ��اره زموږ ول��س ته یواځې یوه الر پاتیکی��ږي او هغه هم د 
نړیوالو او س��یمه ییزو ښ��کیالکګرو پروړاندې ملي یووالی او ملي پاڅون 

دی.

خلک د پخوا په څیر د ځمکې الندې تیاره او ډارونکو سمڅو کې اوسیږي او ال تراوسه له 
دې بریدونو خوندیتوب نلري.
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ژباړه: احمد فوالد

د افغان ماشومانو
 ډله ییز وژنې پر وړاندې
د امریکایي رسنیو چپتیا 

د امری��کا نوموتو رس��نیو په عادي ډول د امریکای��ي پوځیانو لخوا په 
افغانس��تان کې د افغان ولس��ي وګړو پر وژنه په ش��رموونکي توګه چپتیا 
غوره کړې او یا هم د وژل ش��ویو ش��میر له واقعیت څخه سترګې پټوي. 
په داسې حال کې چې د دغه هیواد په نیوټاون ښار په یوه ښوونځي کې 



30

۲۰
۱۴

ل 
ری

 اپ
- ۱

۳۹
۳ 

ي
وی

 غ
،۱

ڼه 
و ګ

ښت
پ

د ډزو له امله د ش��لو ماش��ومانو د وژل کیدو پیښ��ه نه یوازې د امریکا 
بلکې د نړۍ د رسنیو په سرټکو بدل شوې وه، لیکن د امریکا مترقي او 
نیاؤ غوښتونکي لیکونکي رابرټ دریفوس دغه پیښه د افغان ماشومانو د 
وژنې سره پرتله کړې، چې د پنټاګون او ناټو په پرله پسې هوایي بریدونو 

کې له منځه ځي، لیکن د نړۍ خپرونې پرې سترګې پټوي.
د لیکنی »نیوټاون،  افغانستان«، پښتو ژباړه تاسې ته وړاندې کوم.

سرچینه: د »نیشن« مجله، ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲
لیکونکې: رابرت دریفوس

امری��کا  د 
د کانتی��کات 
پ��ه  ایال��ت 
ټ��اون  نی��و 
ش��لو  د  ک��ې 
په  ماشومانو 
مړینه یو ستر 
 : ن ګ��و غبر
دغه  رس��نیو 
خب��ر پرته له 
څخ��ه  ځن��ډ 

پ��ه ه��ره ګڼ��ه کې په پرله پس��ې په بې س��ارې توګ��ه خپور ک��ړو او په نه 
هیریدونکې توګه ملي بیرغ هم نیم ځوړنده وځړیدو.

په افغانس��تان کې چې په لسګونو، سلګونو او ان په زرګونو ماشومان 
له منځه والړه، ولې ځواب یې د تل په څیر هیڅ و.

آیا افغان ماشومان هیڅ ارزښت نلري؟ یا وژونکي یې هغه څوک دي 
چ��ې په تن یې امریکای��ي یونیفورم دی، که هغه پیلوټ، جنګیالي او که 

د بې پیلوټه الوتکې چلونکې اوسي، نو خیر دی.
د ۱۳۹۱ کال د اورې میاش��ت د ماش��ومانو د ټول وژنې پیښ��ه، چې 
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هرومرو د نظامي ډلګي مش��ر لخوا ترسره ش��وه: د افغانستان په سویل 
کې د تیرې یکش��نبې په ورځ د امریکا د متحده ایاالتو یو نظامي ډلګی 
مشر۱۶ ولسي وګړي، چې ۹ تنه یې ماشومان وو، هغه مهال ووژل، کله 
چې نوموړی له خپې اډې اووت او کور په کور د خلکو په وژلو یې الس 
پ��ورې کړ، چې دغې کړنې یو وار بیا د امریکا ضد احساس��ات راوپارول، 
افغ��ان او امریکایي چارواکو وویل...چې دغې س��ړي ۱۱ تنه، چې څلور 
په کې نجونې دي، چې عمرونه یې له شپږو کالو ټیټ ښودل شوی، له 

کورونو یې راویستلي او پر هغوي یی ډزې کړي.

دا هم، د ۱۳۹۱ کال د تلې د میاشتې:
په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو نظامي ټلوالې دا منلي، چې 
د دوی د توپون��و پ��ه ډزو کې لږ تر لږه درې ماش��ومان په هلمند والیت 
کې وژل شوي دي، چې د خواشینۍ په څرګندولو یې دا یوه “بوږنونکې 
کړنه” بللې. د قرباني کورنیو غړو... وویل چې ماشومان یې د بزګرانو د 

څپیاکو راټولول لپاره چې د سونګ توکې دي استول شوي وو.
دا ځل بیا هم، ۱۳۹۱ کال د تلې د میاشتې:
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د افغانس��تان په س��ویل ک��ې د نړیوالو ځواکون��و او طالبانو ترمنځ په 
جګړه کې چې لږ تر لږه یو س��اعت دوام یې وموند، څلور ماشومان چې 
په س��یمه کې د خپلو څارویو په څرولو بوخت وو، ووژل ش��ول، س��یمه 
یی��زو چارواکو وویل چې نړیوالو ځواکونو د س��ه ش��نبې د پیښ��ې په اړه 

بخښنه غوښتلې او ویلې یې دي، چې په دې اړه پلټنې دوام لري.
یا هم، د ۱۳۹۱ کال کب د میاشتې:

د افغانستان ولس مشر حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان 
په ختیځ کې د ناټو په هوایي بمبارد کې د وژل ش��ويو اتو ماش��ومانو پړه 

پر ناټو واچوله.
او د ۱۳۹۱ کال چنګاښ د میاشتې څخه را پدیخوا:

د خوس��ت والیت دولتي چارواکي وایي، چې د چهارشنبې په ورځ د 
بهرنیو ځواکونو په خونړي هوایي برید کې د دې والیت په یو کلې کې اته 
ماشومان او دوه ښځې وژل شوې دي او دې پیښې د افغان حکومت او 

غربي چارواکو ترمنځ پرتې ستونزې ال ډیرې کړې دي.
د دغو غمیزو څخه یوه هم د ۲۰۰۸ کال غمیزه ده، چې ۶۰ ماشومان 
په کې ش��هیدان ش��ول، چې د نیوټ��اون دوه چن��ده، درې چنده او څو 

چنده وو.
پ��ه کاب��ل کې د ملګرو ملتونو په وینا: د ملګرو ملتونو بش��ري حقونو 
کمیټې داسې کره بیلګې پیدا کړي، چې په هغه کې ۹۰ تنه ولسي وګړي 
چې ۶۰ تنه یې ماشومان دي، د جمعې په ورځ د افغانستان په لویدیځ 

یو کلې کې د هوایي بمبار په ترڅ کې وژل شوي دي.
په افغانستان کې دې ته ورته پیښې په سلګونو دي، په ځانګړي ډول 

د ۲۰۰۱ او ۲۰۰۲ کال څخه را پدیخوا.
خو دا له اټکل څخه لرې بریښې، چې د سي.این.این ټلویزیونې شبکه 
دې داس��ې پیښ��ې د نیو ټاون پیښې په څیر په هره ګڼه کې په پرله پسې 

توګه پرته له ځنډ څخه خپرې کړي.
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لیکونکی: احمد فوالد

»د چای غورځنګ«، د امریکا
د جنګی ماشین څرخونکې 

د  امری��کا  د 
غورځنګ  چ��ای 
 Tea Party(
د   ،)Movement
۲۰۰۹ کال په پیل 
ک��ې هغ��ه مهال 
جمهوری��ت  د 
پلویان��و،  ګون��د 
محافظ��ه کارو او 
د  لیبرالیس��تانو 

نارضایته غړو لخوا رامنځته شو، کله چې ځواک د ډیموکرات ګوند پلوه 
بارک اوباما ترالس��ه کړو، په دې کې راټول ش��وي ډیری سپین پوستکې 
لوی پانګوال او د جنګ د ماشین څرخونکې داړه ماران دي. په حقیقت 
ک��ې دا یو ټولنیز او ولس��یز خوځښ��ت ن��ه دی، بلکې د ش��خصي ګټو او 

ځواک د تامین لپاره یوه غولونکې دسیسه ده.
د چ��ای غورځن��ګ یو ارتجاعي او فاشیس��تي غورځن��ګ دی، چې د 
اوس��ني اقتصادي کړکیچ په بهیر کې رامنځته ش��وی دی او کیدای شي، 
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چې په ټولنه کې ارتجاعي ځواک ته وده ورکړي. د دې جنبش خطر په 
دې کې دی، چې د خلکو رښ��تینو اندیښنو څخه غلطه ګټه پورته کوي 
او هغوی توکمیز، نژادي، او بهرنیو ضد احساس��اتو باندې س��مبالوي. 
کله چې خلک بې روزګاره ش��ي او خپل کورونه او ژوند دالس��ه ورکړي، 

نو ډیر زر په دې څیر شعارونو غولیږي او باور ورباندې کوي.
د چای غورځنګ اصلي موخه ښکیالکي جنګونو پراخول، د اقتصاد د 
ریاضتي سیاستونو پلي کول او د ناڅیزه ټولنیزو چوپړتیاوو او روغتیایي 
بیم��ه د ټولو لپ��اره له منځه وړل، پ��ه لویو پانګوالو بان��دې د مالیاتو را 

کمول او په بی وزلو باندې ور زیاتول دي.
همدا پانګوال »ټي پارټي«، چې په س��ر کې یې اس��را پیلین او ډیویډ 
اچ ک��وک دي، د امری��کا ښ��کیالکګر دولت چلوي او هغه ښ��کیالک او 
جګړې ته هڅوي. په بې وزلو او منځحاله امریکایانو ورځ تربلې مالیات 
ور ډی��روي او خپل کم��وي، د بې کارۍ کچه ورځ ت��ر بلې پورته کیږي 
ټولنیزې چوپړتیاوې له منځه ځي او یوازې په دې کوښښ کې دي چې 
څه ډول کوالی ش��ي چې خپله نظامي بودیجه لوړه کړي او پر وروس��ته 

پاتې هیوادونو خیټه واچوي.
د فاشیستۍ ښه بیلګه یې دا ده، چې د اقتصادي کړکیچ او د ټولنیزو 
بی عدالتیو څخه را پورته ش��وي پرګنې پرته له دې، چې په سیاس��ي او 
اقتصادي نظام کې کوم بدلون راش��ي او حق حقدار ته ورس��یږي په ډیر 
ماهران��ه ډول بان��دې د دې فاشیس��تانو لخ��وا د هیټلر په ش��ان هغوی 
ارتجاعي او فاشیستي موخو لپاره استعمالوي. لکه څرنګه چې په آلمان 
ک��ې د نازیانو او هیټلر د رامنځته کیدو وړاندې هغه هیواد په اقتصادي 
ناورین کې راګیر او د سیاسي بی ثباتۍ سره الس او ګریوان و، نو هیټلر 
ناسیونالیس��تي احساساتو ته لمن ووهله او یو »فاشیست« د ملګري او 
دوس��ت پ��ه جامه کې ځواکم��ن او د غولیدلو خلکو پر م��ټ میدان ته را 

ووت.
په دې کې هیڅ ش��ک نش��ته، چې د چای غورځنګ هڅه د امریکا د 
ناراض��ي پرګن��و راټولول دي، ولې د اندیښ��نې وړ خبره خو دا ده، چې د 
چای ګوند شعار چې وایي »خپل وطن باید بیرته واخلو« یو ارتجاعي او 
هیټلري شعار دی، چې راتلونکی یې هم له فاشیزم پرته بل څه نه دی.
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په افشارو کې
 د ډله ییزی وژنی عامالن

څوک وو؟ 

حقون��و  بش��ري  د 
څارونکې ډل��ې په خپل 
یو ک��ره او ب��اورې راپور 
کې د ش��ورای نظ��ار او 
د  دول��ت  محال��ه  لن��ډ 
چارواکو له خولې لیکې، 
چې د افش��ارو په سیمه 
کې د وحدت ګوند سره 
په جګ��ړی کی د بیوزلو 
هزارګان��و پ��ر وړاندې د 
جګړی پالن د جمعیت 
او ش��ورای نظار، اتحاد 

او د ربانې د دولت جګپوړو چارواکو لخوا ترتیب او تصویب شوې و.
»د افغانستان لپاره د عدالت پروژه« یو خپلواک او غیر دولتي بنسټ 
دی، چې په افغانس��تان کې د افشارو او ورته نورو نظامي عملیاتو په اړه 
د ۱۹۷۹ کال څخ��ه ت��ر د ۲۰۰۱ کال پورې پلټن��ې کړي او په خپل هغه 

خانم ګل چی خپل دوه ورونه یی په افشارو 

کی له السه ورکړی.
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ګزارش کې چې د ۲۰۰۵ کال د جنورۍ په میاشت کې خپور کړ، د دغو 
عملیاتو په اړه داسې سپړنه کوي.

دغ��ه ډله ییزه وژن��ه چې د ۱۹۹۳ کال د فبروري په لس��مه نیټه پیل 
شوه، ټول هغه ځواکونه چې په دی جګړه کې یې ګډون درلود، مخکې 
له یرغل څخه د کابل دننه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شوي وو.
افغانس��تان د اسالمي دولت اصلي موخه د ځانکړو عملیاتو په وسیله 
د وحدت ګوند ځپل او د بمباریو لپاره د نوي توپونو ځای پر ځای کول 

وو.
دا ځک��ه چې هغه مهال د 
مس��وولیت  عملیاتو  ځانګړو 
د اس��تخباراتو رییس جنرال 
محمد قس��یم فهی��م پر غاړه 
درل��ود، پرس��ونل یې په دې 
وتوانی��دل، چ��ې د افش��ارو 
ش��اوخوا ش��یعه قومندانان��و 
س��ره اړیکې ټینګې کړي او د 
اسالمي دولت د یرغل لپاره 
د هغ��وی د مرس��تې هوکړه 

خپله کړي.
پ��ه  ش��اهدانو  عین��ي  د 
وین��ا، د جمعی��ت ل��وړ پوړو 
اتح��اد ګون��د  قومندانان��و د 
جګپوړو قومندانانو )شیرعلم 
او زلم��ی طوف��ان( او س��تر 

ش��یعه متحد سید حسین انوري س��ره او د افغانستان د اسالمي دولت 
نظامي س��الکارانو س��ربیره، د مسعود په مش��رۍ له عملیاتو دوه ورځې 
وړان��دې د بادام باغ په نظامي قرارګاه کې غونډه درلوده. له یرغل څخه 
یوه ورځ مخکې بله جلسه د انټرکانټیننټال هوټل ترڅنګ د کارته پروان 
په س��یمه کې د اس��تخباراتو په یو خوندي کور کې ترسره شوه. مسعود 
ل��ه همدې کور څخه د عملیاتو د خونې په توګه ډیر کار واخیس��ت. دې 
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ت��ه ورت��ه یوه غونډه له جګړې څخه یوازې یوه ورځ مخکې په پغمان کې 
د اتحاد ګوند د قومندانانو س��ره د سیاف په مشرۍ را وبلل شوه. د دې 
ټول��و غونډو اصلي موخې د قومندانانو روزن��ه او په ځمکنۍ حمله کې د 

هغوی د نقش څرنګوالی و.
د اس��المي دولت ځواکونو د ۱۹۹۳ کال د فبرورۍ په ۱۱-۱۰ د کابل 
په لویدیځه څنډه خپل س��ر تا س��ري بمبار د ټولنیزو علومو انسټیټوټ 
په څلور خواو، افش��ارو او د ښ��ار په نورو شیعه میشتو سیمو پیل کړ. د 
نظامیانو پرمختګ د ۱۱ فبرورۍ د س��هار په ۵ بجو پیل ش��و او دا هغه 
وخ��ت و، چ��ې جنګ نور په ټوله مانا ش��روع ش��وی و. د نظامي قطعې 
لومړنی پرمختګ د بادام باغ له لورې د افش��ارو شاته د رادار غونډۍ ته 
و. د افغانستان د اسالمي دولت ځواکونه پرته له ځنډ او مقاومت په دې 
بریالي شول، چې د یادې غونډۍ لوړې څوکې ونیسي او د وحدت ګوند 

مهم دفاعي سنګرونه ورمات کړي.
د اتحاد او جمعیت لخوا اس��تول ش��ویو لویو ډلو له لویدیځ لور څخه 
د افش��ارو پر لور پرمختګ وکړو. د کابل پلي تخنیک تر ټولو نږدې او د 
اصلي عملیاتو جبهې ته د رس��یدو ړومبنی خ��ط و. د جمعیت ځواکونه 
د افش��ارو د س��ړک په اږدو کې د کارته پ��روان او انټرکانټیننټال له الرې 
څخه د ټولنیزو علومو انس��ټیټوټ پر لور افش��ارو ته ورننوتل. د اسالمي 
دولت ځواکونو د کابل لویدیځ لور ته په ځانګړي ډول د جبهې لومړنیو 
محاصره ش��ویو کرښو پر لور پرمختګ ونه کړو. لیکن درندو بمبارونو ته 
یې زور ورکړو او بې شمیره ځواکونه یی له ګواښ څخه د مخنوي لپاره 

ځای پر ځای کړل.
د جمعیت او ش��ورای نظار ځواکونو پر افشارو خپل تمرکز ډیر کړو او 
د راکټي او توغندیزو بریدونو له امله ملکي وګړي اړ ش��ول، چې افش��ار 
پریږدي. په بمبار او د توپونو په ډزو کې د وژل ش��ویو کس��انو کره شمیر 
څرګند نه دی، لیکن د افغانستان لپاره د عدالت پروژې د ژغورل شویو 
کس��انو سره مرکې کړي، هغو څرګنده کړې ده، چې جسدونه د سړکونو 
او کوڅ��و پرمخ پراته وو. هغوی ویلې چ��ې د توپونو، هاوانونو او راکټونو 
شدت دومره ډیر و، چې هیچا نه شو کولی چې د یرغل پر ورځ له خپلو 

کورنو د باندې ووځي.
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د افغانس��تان لپاره عدالت په یاد راپور کې د انس��ان وژونکو جهادي 
ګوندونو له زرګونو جنایتونو، لوټماریو او جنس��ي تیریو څخه په مستند 
ډول پرده پورته شوې، چې دلته د ټولو یادونه ناشونی کار دی او یوازې 

د بیلګې په توګه د یو دوه عیني شاهدانو څرګندونې راخلو.
)ک( د س��الم تپې اوس��یدونکی وایي: زه د خپل تره په کور کې وم، 
چې جګړه پیل ش��وه، ما په خپلو سترګو لیدل چې ګل حیدر پنجشیري 
له س��الم تپې څخه د پوهنتون س��یمه چې د اکبر قاس��مي په واک کې 
وه، په هاوان ویش��تله. تقریبا له غرمې وروس��ته و چې زموږ یو ګاونډي 
د پالر د پښ��ې د ټپیکیدو له امله زما د تره کور ته راغی، زما تره چې یو 
نظامي افس��ر و، نو تل به ورس��ره په کور کې د روغتیایي مرستو لومړي 
توکو ش��تون درلود. کله چې تره مې د ټپ په درملنه الس پورې کړ، نو 
زه یې د اوبو راوړلو لپاره چې ټپ ورته پرې مینځي ولیږدولم او د کورنۍ 
پاتي ټول غړي د کور په صالون کې د ګاونډي د ټپونو د پانس��مان لیدو 

ته را ټول شوي وو.
کل��ه چ��ې )ک( د اوب��و راوړلو لپاره بهر الړو د ت��ره کور یې د وحدت 

ګوند لخوا په توغندي وویشتل شو.

»حویل���ۍ په خ���اورو او دوړو کې ډوبه ش���وه. ډیرې 
خښتې او خاورې را باندې پریوتې لیکن د الله په فضل 
چې ټپي نه ش���وم او یوازې لږ ګنګس او ټکنی ش���وم، 
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لیکن کله چې هوا پاکه او س���ترګې مې روښ���انه شوې 
وم���ې لیدل، چې د کور پوړونه ویجاړ ش���وي دي. نرۍ 
ژړا مې پر غوږ شوه هڅه مې وکړه چې خښتې او خاوره 

ترې لرې کړم، لیکن بریالی نه شوم.«

)ک(، الړو او خپل تره ځوی یې راوس��ت چې جس��دونه را وباسي او 
حویل��ۍ ک��ې یې خښ ک��ړي. دا ځکه چې جنګ ډیر ت��ود او د جنازو بل 
ځای ته لیږدول ناش��ونی کار و. په دغه پیښ��ه کې د ګاونډي په ګډون د 

یوې کورنۍ ۹ کسان ووژل شول، چې نومونه یې په الندې ډول دي:

۱� تره محمد عظیم
۲� د محمد عظیم میرمن

۳- زلمې ۱۶ کلن
۴- زړګې ۱۴ کلن
۵- ډلګې۱۲ کلن
۶- زمری ۱۰کلن
۷- شکیال ۸ کلنه

۸- فریبا ۶ کلنه
۹- ګاونډي نظر محمد 

ی��و بل تن چې د س��یاف راکټیز بریدونو زیانمن ک��ړی و )ی( په نوم 
چې په ۱۳۷۱ کال کې د کابل په لویدیځ کې اوسیدو، وایي ښکیل لوري 
په خپلو کې د ځواک پر س��ر جنګیدل. یوه ورځ یو راکټ د دیوان بیګې 
ی��ا کمپنۍ له لوري چې د اتح��اد ګوند ځواکونه په کې ځای پر ځای وو، 
زموږ په کور ولګید او زما ۲۸ کلن ځوی محمد حس��ین او ۲۴ کلنه لور 

زهرا په کې ووژل شوه.
د افش��ارو د عملیاتو په لړ کې د س��یاف د اتحاد اس��المي ځواکونو له 
س��یمې څخه د ولسي وګړو د ایس��تلو په موخه د ولسي وګړو پر وړاندې 
د جنس��ي تیري او نورو ناوړو بریدونو څخه کار واخیس��ت. د افغانستان 
لپ��اره د عدالت پروژې د عملیاتو په جریان کې د اتحاد ځواکونو لخوا د 
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جنس��ي تیري قربانیانو او ش��اهدانو س��ره مرکې کړي دي. د )م( په نوم 
ش��اهده وایي کله چې د اتح��اد ځواکونو زما په ځوی ډزې وکړې، نو ما 
هڅه وکړه، چې هغه وژغورم نو زه په الس او پښه ټپي او پریوتلم. آغلې 

زیاته کړه:

»په داس���ۍ حال کې چې له مانه وینه بهیدله، هغوي 
پر ما جنسي تیری وکړو« 

درې تنو زما الس او پښ��ې ونیولې او څلورم تن پر ما تیری وکړ. څو 
نورې ښځې چې زموږ کور ته یې پناه راوړې وه: یوه زما ګاونډۍ )ز( او 
د هغې دوه لورګانې او یوه بله )ر( په نوم میرمن وه. د )ز( دواړه لورګانې 
چې ۱۴ او ۱۶ کلنې وې او )ر( په نوم میرمن، دریواړه د اتحاد د عسکرو 
لخوا په نوبت س��ره د جنس��ي تجاوز الندې راغلې. د )ز( یوه لور چې د 

مقاومت هڅه یې وکړه په برچه ووهل شوه.
یوه بله ښځینه شاهده وایي، چې د عملیاتو په دویمه ورځ په افشارو 

کې د سیلو خواته وسله والو سړو یې پر کور یرغل وکړو:

 »موږ ی���ې ووهلو او پر ما او زما خور یې جنس���ي 
تی���ری وک���ړ او په پای کې د کور ټوله ش���تمني یې راته 

لوټ کړه.« 

بله ښ��ځینه ش��اهده د ش به نوم وایي، د افشارو له نیولو وروسته د 
اتحاد اس��المي ځواکونه د سهار په ۷ بجو په زوره کور ته یې ننوتل او د 
میرم��ن ش پ��ه ګډون د نوموړې پر څلورو لورګانو او ۱۴ کلنې خور او د 

هغې سیمې پر دوو نور ښځو ډله ییز جنسي تیری وکړ.
په س��لګونه داس��ې نورې پیښ��ې تاریخ پ��ه خپلو پاڼو ک��ې ثبت کړي، 
چ��ې په ویلو یې عاج��ز یو. په دغه ناورین او ټول وژن��ه کې د جنایتکاره 
جه��ادي ګوندون��و )د وحدت او اتح��اد ګوندونو د مش��رانو( لخوا غوره 
شوي کمیسیون چې د کورنیو څخه یې شکایتونه راټول کړي، په خپل 
راپور کې وایي، د جنګ په دروان کې ۸۰۰ تنه اس��یر ش��وي، چې ډیره 
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برخه یې هغه کس��ان جوړوي چې عمرون��ه یې د ۱۰ او ۳۵ کلنو ترمنځ 
دي او د هغوی له ډلې له ۷۰۰ تر ۷۵۰ کسانو پورې وژل شوي او یا هم 
مړه شوي دي. دا کمیسیون وایي چې له ۷۰ څخه تر ۸۰ پورې د ولسي 
وګړو وژنه يې ثبت کړې، چې د افش��ارو په کوڅو کې وژل ش��وي وو، دا 
هغه ارقام دي چې د بشري حقونو د څارونکو راپور سره سمون خوري.
د دې کمیس��یون مشران وایي، د ښ��ځو تښتول او له منځه وړلو په 
اړه ډی��ر مالوم��ات په الس ک��ې لري، لیکن پ��ه دې اړه د خبر اترو لپاره 
یوازې څو کورنۍ حاضرې شوي. یاد کمیسیون ډیروي، چې د افشارو په 
جنګ کې او له جنګ څخه وروس��ته ش��اوخوا ۵۰۰۰ کورونه لوټ شوي 

دي چې دا هم د بشري حقونو د څارونکو د ګزارش سره ډډه لګوي.
جنګیالي او نظامي- سیاسي ګوندونه چې په یادو جنایتونو، خیانتونو، 
لوټماری��و او جنس��ي تیریو کې الس ل��ري، جمعیت، وح��دت، اتحاد او 

حرکت ګوندونه دي.

جمعیت اسالمي:
رباني د جمعیت ګوند مشر او د وخت د اسالمی دولت رییس	 
مس��عود د اس��المی دولت د دفاع وزیر او دافش��ارو د ټول وژنې 	 

طراح
محمد قس��یم فهیم، د اس��تخباراتو ریی��س او د ځانګړو عملیاتو 	 

مسوول
بسم الله خان، د جمعیت د عملیاتو قوماندان	 
حاجی الماس، د جمعیت قوماندان 	 
ان��ور ډنګر، د فرقی قوماندان او د افش��ار په عملیاتو کې په تجاوز 	 

تورن
م��ال عزت، د فرقې قوماندان او د افش��ار پ��ه عملیاتو کې په تیریو 	 

تورن
محمد اس��حاق پنجش��یري، د ل��وای قوماندان چې پ��ه برید کې 	 

شریک و
حاجی بهلول پنجشیري، د لوا قوماندان او په افشارو باندې برید 	 

کوونکې



42

۲۰
۱۴

ل 
ری

 اپ
- ۱

۳۹
۳ 

ي
وی

 غ
،۱

ڼه 
و ګ

ښت
پ

بابه جلندر پنجش��یري، د لوا قوماندان چې په عملیاتو کې ګډون 	 
درلود

خانجر آخوند پنجشیري،د کنډک قوماندان او په برید کې شریک	 
ب��از محم��د احمدي بدخش��اني، د فرقې قومان��دان او د قرغی له 	 

لوری برید کوونکې

اتحاد اسالمي گوند:
عبدالرب رس��ول س��یاف، د اتحاد اسالمي ګوند مشر، او د پورته 	 

ذکر ش��وي جنایاتو مس��تقیم او یا غیر مس��تقیم مشر چې په دی 
اساس د جنګې جنایتکار په حیث په یاد ګزارش پیژندل شوی.

حاجی ش��یرعلم، س��یاف پوری تړلی فرق��ې قومانداناو د عملیاتو 	 
اول��ی او دوهم��ی ورځ��ې د جنایات��و مس��وول او د عملیاتو اصلې 

پالنونکې
زلمی طوفان، د ۵۹۷ لوای قوماندان او د افشارو د عملیاتو اولی 	 

او دوهمی ورځی جنایاتو مسوول او د عملیاتو طراح
ډاکتر عبدالله، د کنډک قوماندان او په افش��ارو باندۍ د عملیاتو 	 

قوماندان
جګړن نعیم، د کنډک قوماندان او د افشارو د عملیاتو قوماندان	 
مال تاج محمد، د عملیاتو د پالنګزار	 
عبدالله شاه، په افشارو کې د نظامیانو مشر او انسان تښتونې او 	 

نیونې مسوول
خنجر، چې د عملیاتو په دوهمه ورځ یې خپل ځواکونه په افشارو 	 

کې ځاي پر ځاي کړل
عبدالمن��ان دیوان��ه، د کنډک قومان��دان او افش��ارو د ټول وژنې 	 

شریک
امان الله کوچی، د کنډک قوماندان او د دویمي ورځې دعملیاتو 	 

قوماندان
ش��یرین، د کنډک قوماندان او د افشار دعملیاتو د دویمی ورځي 	 

ګډونوال
مش��تاق الل��ی، د غن��ډ قومان��دان او د عملیات��و د دویمی ورځي 	 
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ګډونوال
م��ال کج کول، چې د افش��ارو پ��ه عملیاتو کې خپ��ل نظامیان په 	 

دویمه ورځ ځای پر ځای کړل

وحدت گوند:
د وح��دت ګوند ځواکونه چې مش��ری یې عبد العل��ي مزاری کوله په 
یادو کالنو کې د ولسي وګړو په نیونو، تښتونو، ربړونو او په جنسي تیریو 
ت��ورن دي. د وحدت ګوند هغه وخ��ت په جنایت بوخته قوماندانانو نوم 

لړ په الندې ډول دی.

عبد العلي مزاري د وحدت ګوند مشر	 
عبدالکریم خلیلي د وحدت ګوند مرستیال	 
محقق د وحدت ګوند قوماندان	 
شفیع دیوانه د کابل په لویدیځ کې د وحدت جنایتکاره قوماندان	 
ناصر دیوانه د کابل په لویدیځ کې د وحدت جنایتکاره قوماندان	 
عبد الواحید ترکمني	 
محسن سلطاني	 
طاهر طوفان	 
صداقت جوهري	 
قوماندان بهرامي	 

حرکت اسالمي گوند:
پ��ه یاد ناوری��ن کې د حرکت اس��المی ګوند رغن��ده رول لوبولی او د 
جمعی��ت او اتح��اد ګوندونو جنایاتو ته یې الر ه��واره کړه. د برید د پیل 

څخه تر پایه پوری په یادو عملیاتو کې برخه درلوده.
محمد آصف محسني ګوند مشر	 
سید حسین انوري د ګوند سرتاسری قوماندان او د افشارو د ډله 	 

ییزی وژنې پالن جوړونکې
محمد علی جاوید د حرکت ګوند قوماندان او د افشارو د عملیاتو 	 

قومندان 
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د همبستګی ګوند لخوا 
د ښځو نړیوالی ورځ په غونډه کی 

د سمن بصیر ویناوی

آغلو او ښاغلو، دا چې 
تاس��و زم��وږ بلن��ه ومنله 
او پ��ه دې غون��ډه کې مو 
ګډون وکړ، له تاسو څخه 

مننه کوم.
ن��ن د م��ارچ اتم��ه د 
ده،  ورځ  نړیوال��ه  ښ��ځو 

چی د نړۍ د بیالبیلو سیاس��ي ګوندونو � ټولنیز نهادونواوانقالبي غورځنګونو لخوا 
لمانخل کیږي.

زه هم په خپل وار س��ره د همبس��تګۍ ګوند د ښ��ځو څانګې په استازیتوب تاسو 
ټول��و ملګ��رو ته د دغې ورځې مبارکي وایم او خپل یووالی د نړۍ د مظلومو او آزادي 
غوښ��تونکو ښ��ځو سره اعالنوم، ځکه چې د استبداد پروړاندې د هغوی مقاومت او 
مبارزه موږ ته الهام رابخښي، چې د خپلو دښمنانو پر وړاندې یو هسک غر په شان 

ودریږو او سر ټیټ نه کړو.



45
۲۰

۱۴
ل 

ری
 اپ

- ۱
۳۹

۳ 
ي

وی
 غ

،۱
ڼه 

و ګ
ښت

پ

زه فکر کوم چې د دغې ورځې تش په نوم لمانځل او ډالۍ او مبارکي ورکولو سره 
د ښ��ځو حقوق نه ترالسه کیږي او د السپوڅی حکومت په دغو سرکاري غونډو کې 
د دې ورځې لمانځل په عمل کې پر ښځو ملنډې وهل دي، موږ باید د ښځو حقوقو 
د ترالسه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړو، ځکه چې حق نه ورکول کیږي، بلکې 

حق اخیستل کیږي.
امریکا او د هغه متحدین هره ورځ د س��ولې، دموکراس��ي او د ښ��ځو حقوقو په 
اړه خب��رې کوي او پر همدې پلمه یې ل��ه ۴۰ څخه د زیاتو هیوادونو په مالتړ زموږ 
پ��ر هی��واد یرغل وک��ړ، مګر هم��دا امریکایان او د هغ��وی د ناټو مالتړي د س��ولې، 
دموکراس��ي او د ښ��ځو حقوقو اصلي دښ��منان دي، ځکه دوی د س��یاف، محقق، 
خلیل��ي، قانوني، فهیم او نورو بنس��ټپاالنو او ټوپکس��االرانو په الس د ښ��ځو حقوق 
خوندي کوي او دوی هغه څوک دي، چې ښ��ځو ته یې نه د انس��ان په سترګه کتلي 
او نه ورته ګوري، بلکې د ځناورو ګمان پرې کوي. دا بنسټپاالن چې د امریکا اصلي 
السپوڅي دي، دوی خپلې څلور کلنې مستۍ په دوران کې د دین او مذهب تر نوم 

الندې څه لوبې او ملنډې نه وې چې پر ښځو یې ونه کړې:

د نجیب حکومت له نس��کوریدو وروس��ته دوی د کابل نجونې د مال غنیمت په 
توګه پر »غازیانو« وویشلې هر یوه یې؛ دوه، درې، څلور او آن تر څلورو زیاتې ښځې 
خپل ځان ته په نکاح کړې، د دوی د فاشیس��تي حاکمیت له برکته ښځې د بېوسۍ 
له امله خیرات او فحشا ته اړ شولې، زموږ زیاتره خویندې او میندې د دوی له السه 
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تراوسه په رواني ناروغیو اخته دي، دوی ښځې وتختولې او پر هغوی یې تیری وکړ 
او پ��ر عربان��و یې وپلورلې او آن چ��ې د دغو لیوه صفته ډل��و د ظلمونو له امله زموږ 
خویندو ځانوژنې وکړې، اوس امریکا غواړي د دوی په وسیله د ښځو حقوق خوندي 
کړي. بله مسئله دا ده چې امریکا دا حاکم بنسټپاالن د افغانستان د زوریدلو ښځو 
د زورول��و لپ��اره کافي نه ګڼي او اوس په دې هڅه ک��ې دی چې مال عمر او ګلبدین 
هم له سوړې را اوباسي او له دې جنایتکارانو سره یې په واک کې شریک کړي، څو 

د افغانستان د جنایتکارانو او خاینانو وروستۍ کړۍ یو بل سره ونښلوي.
خ��و اوس زموږ خل��ک نور د امریکا پ��ه دې مداریتوب نه غولی��ږي، امریکا دې 
مهربان��ي وک��ړي، لومړی دې د خپل هیواد ښ��ځې له بدبختۍ وژغ��وري: په امریکا 
کې ښ��ځې هڅول کیږي، چې خپل کور، بچي او پخلی سمبال کړي؛ هلته د ښځو 
د کار مزد د نارینه وو س��ره ډیر توپیر لري؛ هلته س��ینګاریز نندارو( فیش��ن ش��و( او 
س��وداګریزو اعالنونو په وسیله ښ��ځو ته سپکاوی کیږي؛ په امریکا کې په هرو دریو 
دقیقو کې په څلورو ښځو جنسي تیری کیږي؛ هلته له شپږو ښځو پر یوې یې تیری 
ش��وی دی؛ همدا اوس په امریکا کې ش��پږ ملیونه ښ��ځې بې روزګاره دي، د ښځو 
قاچاق او سوداګري په کال کې لس ملیارده ډالر عاید لري، چې وروسته له وسلې او 
مخدره توکو په نړۍ کې دریم مقام لري؛ هر کال په امریکا کې تر پنځوس زره ښځې 
قاچاق کیږي او دا ښ��ځې ټولې په فحاش��ه خانو کې س��اتل کیږي؛ هر کال په امریکا 
کې ۱۳۰۰۰ لوڅ فلمونه جوړیږي؛ په دې هیواد کې د طالق کچه په هرو زرو ښځو 

کې ۹۵ اټکل شوې ده.
له دې س��ره بیا هم امریکا او ناټو دا دعوه کوي، چې دوی د تروریزم پروړاندې 
جنګیږي او افغانس��تان ته س��وله او دموکراس��ي راولي، مګر امریکا په خپله د نړۍ 
ت��ر ټول��و لوی تروریس��تې هیواد دی، په ه��ر هیواد کې چې یې پل ایښ��ی، هلته یې 
ټولوژنه او د وینې سیالب بهولې دی. دوی د تروریزم پروړاندې د مبارزې په نوم په 
افغانس��تان کې یې ۱۱ کاله وژنه او بمباري وکړه او اوس په بې ش��رمانه توګه وایي، 
چ��ې م��وږ د طالبانو پر ضد نه یو او هغوی ته په قطر کې دفتر پرانیزي. نو که تاس��ې 
د طالبان��و پ��ر ضد نه وایي، نو بیا مو په تیرو ۱۱ کلونو کې ولې زموږ له خلکو قرباني 
واخیس��تله. د تروریزم پروړاندې د امریکا جن��ګ د دروغو جنګ دی، څو د نړۍ په 
س��ترګو کې خاوره واچوي او نړۍ ته وښ��ایي چې دوی پر افغانستان یرغل نه، بلکې 
افغانستان ته یې هوساینه راوړې ده. مګر حقیقت خو دا دی چې زموږ په هیواد کې 
د امریکا ش��تون خلکو ته پرته له درد، کړاو، بې وزلي نور څه نلري، لکه په ویتنام، 
ش��مالي کوریا او داس��ې نورو هیوادونه کې یې په میلینونه بې ګناه خلک ووژل. د 



47
۲۰

۱۴
ل 

ری
 اپ

- ۱
۳۹

۳ 
ي

وی
 غ

،۱
ڼه 

و ګ
ښت

پ

دویمې نړیوالې جګړې څخه وروس��ته امریکا له ش��پږ ملیونو څخه زیات خلک وژلي 
دي او پ��ر دیرش��و هیوادونو ی��ې یرغل کړی دی او د خپلې ه��رې ټولوژنې لپاره یې 
بېالبیل��ې پلمې جوړې کړي، لکه دموکراس��ي، د تروریزم پروړاندې جګړه، د ښ��ځو 

حقوق او داسې نور.
ګرانو ملګرو!

امریکا غواړي چې په افغانس��تان کې دموکراس��ي د ټوپکساالرانو او بنسټپاالنو او 
اوس��مهال د طالبانو پر الس پلي کړي، مګر همدغه ش��مالي ائتالف او ټوپکساالران 
نه وو چې دموکراسي یې حرامه ګڼله، مګر اوس چې د دموکراسۍ بازار تود دی، نو 
دوی هم خپل ځان شاته نه پریږدي. د واک او ډالر ترالسه کولو لپاره د دموکراسي 
او د ښځو د حقوقو ډولونه وهي، آیا د دوی مغزونه او ذهنونه هماغه پخواني او خوسا 
ن��ه دي؟ آیا دوی تراوس��ه هغ��ه پخواني ناوړه دودونه نه غواړي؟ په یو یرغل ش��وي 
هیواد کې چیرته چې د یوې ټولنې نیمه برخه له هر ډول حقوقو څخه محرومه وي، 
هلته له دموکراسي څخه خبرې کول له یوې ټوقې پرته نور څه نه دي. د دموکراسي 
ترالس��ه کول��و لپاره ډیرو سرښ��یندنو، زیارونو او اوږدمهاله مب��ارزو ته اړتیا ده او له 

امریکا او ټوپکساالرانو څخه د ډموکراسۍ تمه درلودل هسې بې ځایه خبرې دي.
وروس��ته له ش��لو کلونو هیلري کلینټ��ن اعتراف کوي، نن چې موږ له چا س��ره 
جنګیږو، موږ په خپله رامنځته کړي وو، مګر میرمن کلینټن یوه خبره هیره کړې، 
چې اوس هم دغه جنګي ډلې له ځان س��ره د امریکا قوي مالتړ او مرس��ته لري او ال 
تراوس��ه د هغوی ګټو د خونديتوب لپاره هڅې کوي. بل باید دا وویل ش��ي چې پر 
افغانستان باندې د امریکا یرغل د دې المل شو چې زموږ ګاونډیو هیوادونو ته یې 
الر هواره کړه او زموږ په هیواد کې یې خپلې السوهنې ال ګړندۍ کړې، چې د امریکا 
له برکته یې تر مشرانو او ولسي جرګې او آن تر ارګه ځانونه ورسول او هلته د هیواد د 
ویجاړولو لپاره په خپله خوله د بادارنو خبرې کوي، څو هغوی ترې خوشحاله شي.
ی��و ب��ل غلط او خطرناک انځور چې د س��رکاري روش��نفکرانو او مزدوره رس��نیو 
لخوا په افغانستان او غرب کې ښودل شوی هغه دا دی چې د امریکا له یرغل څخه 
وروس��ته په افغانس��تان کې د ښځو حاالت ډیر ښه ش��وی دی او ښځو خپل ټول له 
الس��ه ورک��ړي حقوق د امریکا یرغل له برکته ترالس��ه ک��ړي دي. امریکا له دې نوم 

څخه په ګټې اخیستنې غواړي چې خپل ستراتیژیک پالنونه پلي کړي.
درنو ملګرو!

اوس هم ډیری ښځې د ژوند په ډیر بد حالت کې اوسیږي. ځانوژنه، ځانسوزونه، 
وهل ټکول، د ټوپکس��االرانو لخوا جنس��ي تیری، د نجونو تښتول، په زوره او په کم 
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عم��ر کې په نکاح ورکول ورځ تربلې زیاتیږي، ځکه هغه خلک په واک کې دي، چې 
کلونه وړاندې د جهاد په نوم جنګیدل او دغه خلک د امریکا لخوا د ښځو او بشري 
حقونو ضد بلل کیدل او اوس یې د ډموکراسۍ د رامنځته کولو په نوم د خپلو موخو 

ترالسه کولو لپاره زموږ پر سر کینولي دي.
د المان یو نامتو شاعر او لیکوال برشت وایي:

»هغه څوک چې په حقیقت نه پوهیږي ناپوهه دی، مګر هغه 
څوک چې په حقیقت پوهیږي او پر هغه سترګې پټوي، جنایتکار 

دی.«

د افغانس��تان دغه روڼ اندي چې د دې هیواد په حقایقو س��ترګې پټوي د برشت 
پ��ر وین��ا ټ��ول جنایتکاران دي، ځک��ه دوی له خپل��ې پوهې او باور څخ��ه ناوړه ګټه 
پورته کوي او خلک له س��مې الرې ناس��مې الرې ته وړي. همدا دلیل دی چې دغه 
روش��نفکران د امری��کا د وتلو یا ش��ړلو په پایله کې ځان یتیم��ان بولي او تل دا نارې 
وه��ي چ��ې امریکا د س��ولې او امنیت فرښ��ته ده، بای��د په دې هیواد کې پاتې ش��ي؛ 
امریکې سره باید ستراتیژیک تړون وشي، طالبان او ګلبدین دې په واک کې شریک 
شي، ترڅو جګړه پای ته ورسي، دا روشنفکران هغه بیغیرته خلک دي چې د امریکا 
د ونې س��وری ځان لپاره غنیمت بول��ي، اما زموږ ولس چې د امریکا چاړه د هغوی 
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هډوکو ته رسیدلې ده، دا فکر نه لري، هغوی په ډیر ساده الفاظو اما په قوي منطق 
وای��ي چې زموږ خلک له دوه دښ��منانو س��ره م��خ دي: لیوان؛ یعن��ې امریکایان او 
س��پیان؛ یعنې د هغوی بنسټپاله ګوډاګیان. اوس که لیوه له افغانستان څخه الس 
په س��ر ش��ي، نو د س��پو خوله ماتول دومره ګران کار نه دی، په ځانګړې توګه چې 

امریکایان د هغوی مالتړ ونه کړي، دوی په خپله له منځه ځي.
د امری��کا ی��وه بل��ه غلطه دعوه دا ده چې وایي:موږ د افغانو ښ��ځو له س��ر څخه 
څادري لرې کړه او په الس کې مو قلم او کتاب ورکړ او د ښوونځي دروازې مو ورته 
پرانیستې. مګر وروسته له ۱۱ کالو یوازې ۱۳ سلنه تر پنځم ټولګي پورې درس وایي 
او په دې ویره کې دي چې د مذهبي فاشیش��تانو لخوا ونه تښ��تول شي او یا یې هم 
پرمخ تیزاب ونه شیندل شي، ځکه چې نه امنیت شته او نه قانون او د حکومت ټولې 

مهمې څوکۍ د دغو جنایتکارانو په الس کې دي.
بای��د دا ه��م وویل ش��ي چې د ک��رزي په حکومت کې داس��ې ډیرې س��مبولیکې 
نیانځک��ې ناس��تې دي، چ��ې ی��وازې او ی��وازې د خپل��و باداران��و او تنظیمونو څخه 
اس��تازیتوب کوي. او د سمبولیک ارزښ��ت څخه پرته نور هیڅ هم نه بلل کیږي او 
دا ځکه چې دوی د خپلې څوکۍ د س��اتلو لپاره د دې ټولو ناورینونو پروړاندې چپه 
خول��ه ناس��ت دي. امریکا له دوی څخه یوازې د دې موخ��ې لپاره ګټه پورته کوي، 
څو نړۍ ته وښ��ایي، چې د افغانس��تان په کابینه او پارلمان کې ښ��ځې ونډه لري او 
خپ��ل حقوق یې ترالس��ه کړي، که د دوی پارلم��ان حقیقي پارلمان وایي او دوی د 
ښ��ځو استازي وایي، هغه مهال چې ماللۍ جویا په پارلمان کې د جنایتکارانو اصلي 
څیره بربنډه کړه، دوی ولې له جنایتکارانو س��ره الس یو او نوموړې یې له پارلمان 

څخه وویستله؟
د قدر وړ ملګرو!

اوس د امریکا هڅه او هاند دا دی چې طالبانو سره جوړجاړی وکړي او هغوی په 
واک کې شامل کړي، مګر موږ په دې باور یو چې د افغانستان د روان ناورین لپاره 
له طالبانو سره خبرې اترې د حل الر نه ده، ځکه طالبان هغه السپوڅي عناصر دي 
چې د پاکستان په فابریکه کې د سعودي په پیسو او د امریکا په مالتړ رامنځته شوي 
دي، دوی د بهرنیانو خره او چوپړان دي او دوی د خپلو بادارانو پر وینا عمل کوي.
دغه راز باید زه ووایم چې سوله د افغانستان د خلکو بنسټیزه غوښتنه ده، مګر د 
سولې لپاره د عدالت قرباني کول سوله نه شي رامنځته کولی، سوله پرته له عدالت 
او عدال��ت پرت��ه له س��ولې بې مانا دی، زموږ په آند س��وله او عدال��ت به هغه مهال 
پلی ش��ي، چې د دریو لس��یزو جنایتکاران محاکمه ش��ي او دا هغه مهال امکان لري 
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چې په افغانس��تان کې یو ملي حکومت رامنځته ش��ي، نه د ک��رزي حکومت په څیر 
السپوڅی. ملي حکومت هغه مهال جوړیږي چې خلک یعنې ښځینه او نارینه دواړه 
س��ره راپاڅ��ي او اوږه په اوږه مب��ارزه وکړي او دا کار پرته له مبارزې او سرښ��یندنو 
ناش��ونی دی او د تاری��خ په اوږدو کې دا ثابت ش��وي که چیرې ی��و ملت راپاڅي، نو 
بدلون راوس��تلی شي، لکه په ویتنام، عربي نړۍ، التین امریکا کې خلکو ثابته کړه، 
که چیرې س��ره یو موټی ش��ي او اراده وکړي د امریکا په څیر یو س��تر طاقت هم په 

ګونډو کولی شي.
آغلو او ښاغلو!

ک��ه زه خپل��ې خب��رې راټولې کړم، زم��وږ د هی��واد ښ��ځې د الندینیوڅلور لويو 
ستونځو سره الس او ګریوان دي:

۱ – یرغلګری امریکا او د هغه متحده ناټو هیوادونه چې د افغانستان د خلکو او 
په ځانګړې توګه د ښځو اصلي دښمنان دي. دوی په خپل پوځې یرغل باندې زمونږ 
خپلواکي او ځمکنۍ بش��پړتیا تر پښ��و الندې کړی او دوی په هغه چا الس ایښی تر 

څو خلک له ۲۱ مې پیړۍ څخه ۱۰ مې پیړۍ ته یوسي.
۲ – د هیواد ټول واک هغو بنس��ټپاالنو او ټوپکس��االرانو س��ره دی چې یوازې په 
دې پوهی��ږي چې څرنګه هیواد وپل��وري، څرنګه غال وکړي، څرنګه بې ګناه خلک 
ووژني، څرنګه له مختلفو نومونو او قومونو ترشا ځان پټ کړي او په شیطانت سره 
هغوی په خپل منځونو کې ووژني، پرون که دوی سره یوازې ټوپک و، اوس د ټوپک 
تر څنګ امریکا هغوی په ډالرو، ټلویزیونونو، راډیوګانو سمبال کړی تل یې د ښځو 
او بشریت حقوق تر پښو الندې کړی او یوازې د خپلو جیبونو د ډکولو او د بادارانو 

د خوشحاله ساتلو په هڅه کې دي.
۳ –زمونږښ��ځی د تاریخ په پراوږدو کی قصدا د اقتصادی او اجتماعی فعالیتونو 
څخه لیری س��اتل شوی او دا ددی سبب گرځیدلی ترڅو د سیاسی فعالیت، آزادی 
او خپلو برحقه حقوقو څخه بی برخی وی. تر څوښځو ته په واقعی توگه د اقتصادی 
او اجتماع��ی فعالی��ت زمینه برابره نه ش��ی د بی-٥۲ ډموکراس��ی د زور او نمایش په 

وسیله دښځو حقوق نه خوندی کیږی.
۴ – په افغانستان کې تاریخي دودیزه مردساالري، چې د پخوانيو ظالمو واکدارانو 
میراث دی، تراوسه یې د ښځو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. 
موجوده بنسټپاالن خو ښځی یا په کور یا په گور غواړی . دافغانستان ښځه سربیره 
پ��ر دی چ��ی د ژوند اقتصادی پیټی یی پر اوږو دی، د نارینه د س��تم پیټی هم باید 
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په خپلو اوږو یوس��ي، تل باید د نارینه تابع او تر فرمان الندې ووس��ی، همیشه باید 
دهغه وهل ټکول او ښکنځل پر ځان ومنې، که په زوړ)پیر( سړی او یا دده د خوښی 
پ��ر خالف ودیږی یا په بدو کې ورکول کی��ږی باید خپل غږ اوچت نکړي، که دویم 
دریم یا څلورم ښځه پری نکاح کیږی باید په ډیر احترام هغه ومني، لکه وینځه باید 
کار وکړی او هرڅومره چی دهغی خاوند غوښتل ورته اوالد راوړی، که اوالدونه یی 
هلکان نه وو باید سر ټیټی او شرمنده ووسی، که خاوند یی د اوالد په خاطر ددویم 
ښ��ځې هوډ وکړ ددی فیصلی اطاعت باید پر ځان فرض و گڼي، که خاوند هوس��باز 
و او نورو ښ��ځو پس��ی روان وو نو دا دهغه حق وگڼی او که خدای مه کوه دې داسی 
کوم هوس وکړ نو د ناموس قتل ته دی غاړه کیږدی، د خاوند لویه مینه به دا وي 
چې خپله میرمن د ښکنځلو پرته د تور سری، د فالنی مور، اې ښځې او د اې کډې 
په نوم ونوموي، د خپلې ښ��ځی، خور او یا مور نوم اخیس��تل ورته یو لوی ش��رم او 
پیغور دی، که کومه ښځه سینما ، موسیقی، تیاتر او یا نورو هنرونو ته مخه وکړی 
په څلورو کتابونو او مذهبونو هغه کافره او فاس��ده بلل کیږي او د بد لمنه ښ��ځې په 
ن��وم یادیږي ته باید، بی بی ښ��ځه خو هغ��ه ده چی په خپل زړه د صبر ګټه کیږدی 
او خپ��ل ځن��اور، لیون��ی، ظالم، بد چلند او ب��د خویه خاوند په مقاب��ل کی الس په 
س��ینه والړه وي. دا هغه ناخوالې دی چې د ډول ډول بنس��ټپاالنو فکرونه را سپړی 
امریکا غواړې چې د دوی په وسیله ښځو ته د هغوي حق ور وبخښي. د لوړی کچی 
دځان وژنی دلیل همدا ناخوالی دي چی پر ښځو تپل شوی. نو زما یوه هیله د دغو 
ناهیلو خویندو او میندو څخه داده چی خپله نا امیدی په امید بدله کړی او د ځان 
وژنې په ځای د دی ناورین د رامنځتکونکو سره پریکنده مبارزه وکړی تر څو بریا او 

مساویتوب تر السه شي.
د ښ��ځو پر وړاندې تاوتریخوالی، زبیښ��اک او نا انډولی دا مهال په یو عادی دود 
او دس��تور ب��دل ش��وی دا ناوړه دود هغ��ه وخت له منځه تلونک��ې دی کله چې موږ 
خویندې په خپلو کې یو موتې او د پوهاوي په ګاڼه ځانونه س��ینګار کړو او د یرغلګر 
امریکا او د هغه متحدینو څخه خپله خپلواکې ترالس��ه کړو او یو ملي و سرتاس��ری 
نظام رامنځته کړو او دغه داخلې ګوډاګیان او جنایتکاران د محاکمې میز ته راکش 
او په دار یې وځړو هغه وخت ش��ونې ده چې ښ��ځې خپل واقعی حقونو ته الس رسې 

پیدا کړی او بس.
د نړۍ ټولو زیارکښ��و ولس��ونو په ځانګړې ډول د ښځو د حقونو د 

خوندیتوب په هیله!



52

۲۰
۱۴

ل 
ری

 اپ
- ۱

۳۹
۳ 

ي
وی

 غ
،۱

ڼه 
و ګ

ښت
پ

 اعالمیه  

د افغانستان د همبستګې ګوند 
په الریون کوونکو 

د امنیتي ځواکونو وحشیانه یرغل 
او نیول په کلکه غندو!

غوی��ی  د  کال   ۱۳۹۲ د 
د  م��ه   ۱۲ پ��ه  میاش��تی  د 
همبس��تګې  د  افغانس��تان 
ګون��د د غوی��ی د اتم��ی او 
د  ورځ��و  ت��ورو  دوه  اوم��ی 
غندل��و پ��ه موخه پ��ه کابل 
ښ��ار کې ی��و الری��ون په الر 
واچ��و. ټاکل ش��وی وه چې 

دغه الریون د غویی په اتمه ترس��ره شي، لیکن دولت په ټاکلې ورځ کې 
اجازه ور نکړه.

تی��ر کال ه��م د ورته الری��ون په ترڅ کې زموږ ګون��د د غویی د اتمی 
او اومی په غندلو س��ره د واکمن��ه جنایتکارانو په ځان یې اور بل کړو او 
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په غبرګون کې د حکومت د یو لړ س��ختو فش��ارونو س��ره مخامخ شو، د 
پارلمان او عدلې او قضایې بنس��ټونو س��ره الس او ګریوان او ان تر دی 

چې د ګوند د رسمیتو له منځه وړلو هڅه وشوه.
لیکن س��ږ کال امنیتي ځواکونو د ارګ ناستو په لمسون غوښتل چې 
د دغه تاریخې الریون مخه په زور او پولیسۍ ډب کړي او په هره پلمه او 
شیطانې یې هڅه وکړه چې ویره رامنځته کړی او د الریون مخه ونیسې. 
د ملي امنیت کارکونکو اته تنه الریون کوونکې د الریون کوونکو د ویاند 
په ګډون په غیرقانونی توګه په وهلو ډبلو له ځان س��ره بوتلل؛ چې دری 
کسه یی التر اوسه په بند کې دي او د وضعیت څخه یې هیڅ مالومات 
نش��ته. د آزاد ش��ویو کس��انو په وین��ا د ګوند د ویان��د روغتیایی حالت د 
اندیښ��نې وړ ؤ؛ پ��ر وجود یې د ربړون��ې جور ټپونه او قط��ره قطره وینه 

ښکاره کیده.
په دی وروس��تیو ورځو ک��ې موږ د جنګس��االرانو د چوکره ګانو لخوا 
ډیری ګواښ��ونکې او لوچکانه ټلیفونی اړیکی تر الس��ه کړی چې یوازینی 
هڅه یې د الریون مخ نیوې ؤ. کله چې د پنجش��نبی په س��هار د ګوند 
غړی او پلویان د س��ینمای پامیر په س��یمه کې راټول شول، په دی پوه 
ش��ول چې سیمه د پولیسو او ملي امنیت تر زرو ډیرو ځواکونو محاصره 
کړی، په میوند واټ کې په تللو را تللو بندیز او د دغه سیمې ټولې هټۍ 
تړلی ش��وی وې. د پولیسو او امنیت لوړ پوړو چارواکو د الریون کوونکو 
څخه مخکې ځان س��یمی ته رارسولی ؤ، په تریخ چلند یی ګوند غړو ته 
وویل له »پورته ځاې« څخه امر ش��وی چې په هیڅ صورت دغه الریون 
ته اجازه ور نکړل شي. لیکن کله چې هغوي خپل پر وړاندې د مظاهره 
کوونک��و هغه ډله ولیده چې د هری ش��یبی په تیریدو س��ره یی ش��میر 
ال زیاتی��دو او د وروس��ته تګ تکل یې نه درل��ود، نو اعالن یې وکړو چې 
الریون ته به د غالمغال او د » جهادي مشرانو او چارواکو« د پالکارتونو 
لیږدول��و پرت��ه اج��ازه ورکړي. لیکن کله چې د پولیس��و پ��ه دغه غیری 
قانونې کړنه د اعتراض کوونکو څپه راپورته شوه نو د یو ساعت جنجال 
او د پولیس��و او امنیت د خپلو مرکزونو س��ره پرله پس��ې اړیکو وروسته، 
باالخره د کابل امنیی قومندان خپله د ګوند یو تن مسؤل سره ټلیفونی 
خبرې وکړی او په ګواښ یې وویل »تاس��ې ته په هغه صورت د الریون 
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اجازه درکوو چې د جهادي مشرانو انځورونو ته سپکاوی ونه کړی، هغه 
ونه سوزوی او د خپو څخه یې الندې نه کړی او که چیری داسی وکړی 

نو بیا له ځانه ګله وکړي.«
دا په دی مانا چې ګواکې د افغانس��تان د همبستګې ګوند د یو سوله 
ایز او قانونی الریون لپاره نه بلکه د ځانمرګو خطرناکی ډلې سره سیمې 
ت��ه راغل��ې وي چې پ��ر وړاندې یې له مخکې تیارس��ۍ یو لوی لښ��کر په 
جنګې وس��یلو، اوښ��کې بهونکې ګاز او په اوبه ش��یندونکې موټر سمبال 

ځواک یې مقابلی ته راغوښتل شوی ؤ.
 په س��لګونو پولیس��و او د ملي امنیت کسانو معترضین محاصره کړه 

او د الریون د محدودولو لپاره یې څو انسانې کمربندونه جوړ کړه. دی 
لپاره چې زموږ ش��عارونه خلکو ته ونه رس��یږي، تر څو سوه مترو پوری 
یی دغه س��یمه او د میوند واټ س��ره یو ځای ش��وي ټولی الری کوڅې 
د وس��ایطو او خلکو پر مخ وتړلې او د پولیس��و او د ملي امنیت ش��خصي 
کالو لرونکو پرته بل هیڅ چاته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیده. آن 
ت��ر دی چ��ې د ګوند ډیرو پلویانو ته په الریون کې د ګډون اجازه ورنکړل 
شوه سره له دی بیا هم د یونیم زره څخه زیاتو کسانو په دی الریون کې 
ګډون وکړو او د جنګس��االرانو، طالبان��و او د هغوي د بهرنیو بادارانو او 

نیواکګرو پر ضد یی ترخه شعارونه ورکړل.
د مل��ي امنیت جاسوس��انو، د الریون ټول ګډونوال په ډیره بش��رمۍ 
څوڅو واری تاالشی کړل او د ګوند چاپی اعالمی ځینی واخستلې څیری 
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څیری کړی او په ځمکه یی وغورځولی. ټول هغه پالکارتونه او شعارونه 
چې د دولت لوړ پوړو چارواکو جنګس��االرانو او جنایتکارانو شخصیت په 

کې انځور شوي ؤ ضبط او پولیسو له ځان سره یوړل.
پ��ه دی یی هم بس��نه ون��ه کړه او الری��ون تنظیمونکې ی��ې یو په یو 
وڅارل په هماغه ړومبنیو ش��یبو کې هڅه وکړه چې څو تنه په راکښ��لو 
راکښ��لو موټر ته پورته کړی او له ځان س��ره یې بوځي، لیکن کله چې د 
ګوند د غړو مقاومت او غبرګون سره مخامخ شول نو بیایی هغه خوشی 
کړل، مګر تر وروس��تیو ش��یبو پ��وری د ملي امنیت د جاسوس��انو لخوا 

څارل کیده.
مګر دغه پولیس��ي او ډیموکراټیک ضد کړنی د دی المل ش��وی چې 
الری��ون کونکې نور ه��م په ولوله او جذبه خپل اعتراض ته ادامه ورکړي 
س��ره له دی چې هغوي ته له مخکې ټاکل ش��وی ځایه )س��پاهي ګمنام 
څلور الري( پوری د تګ اجازه ورنکړل شوه خو بیا هم الریون په سوله 
ایز توګه پای ته ورس��یدو. د الریون په وروس��تیو ش��یبو کې د افغانستان 
د همبس��تګې ګوند یو تن مشرتابه غړي په خپلو احساساتی ویناؤ کې د 
غوی اتمه او اومه دوه توری ورځې، السپوڅې دولت، امریکایی نیواکګر 
او ناټو په سختو ټکو وغندل. کله چې د هغه ویناوې پای ته ورسیدی او 
د خبریاالنو د ډلې څخه جدا شو، د ملي امنیت څو تنو کارکونکې په هغه 
د لیوانو پشان یرغل وکړو او هڅه یې وکړه چې هغه له ځان سره بوځې، 
لیکن کله چې د ګوند نورو غړو هغی مرستی ته راودنګل، نو امنیت والو 
هغه خوش��ی کړ او د اختطافچیانو په څیر وتښ��تیدل او د ښکاری سپیو 

په څیر یې بل ښکار ته کمین ونیو.
د الریون د پای ته رس��یدو وروس��ته، ګډونکونو د ملي امنیت کسانو 
لخوانه د ځورونی او کړاونی س��ره مخامخ ش��ول، د الریون ویاند چې د 
مخه یې د څارنی الندی نیولی و په وحش��یانه توګه د حضوری چمن په 
سیمه کې ښکار کړ. کله چې د ګوند نورو غړو هغې د تښتونې مخ نیوی 
وک��ړو نو د ملي امنیت بد معاش��انو د هغوي د خپرون��ې لپاره پر هغوي 
ډزی وکړی او نوموړی په س��پین رنګه ش��خصی موټر کې له ځانه س��ره 

بوتلو.
هغ��وي په ټولیز ډول اته تنه الریون کوونک��ې ونیول او وی ربړول د 
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غړو او پلویانو په هڅو د پنجشنبې تر شپی پوری پنځه تنه یی را خوشی 
ش��ول؛ پاتی دری کس��ه یې التر اوس��ه په بند کې دي خو کره ځای او د 

حالت څرنګوالې یې ال هم په ډاګه شوی نه دی.
پ��ه هغه هیواد کې چې د دولت بنس��ټیز اورګانون��ه او لوړی څوکۍ د 
فاسدو جنایتکارانو، جګړه مارانو او د پردیو ګډاګیانو په الس کې وي او 
خاینان په ډاډه چاپیریال کې اوسي، د ډموکراسۍ پلوه غورځنګ په دغه 
شان قانونی او سوله ایز الریون بیشرمه برید په ډیره ښه توګه د السپوڅي 
دولت ولس غولونکې ش��عارونو »ډموکراسي«، »بشري حقوقونه«، »د 
بیان آزادۍ« او ... څخه پرده پورته کوي. دا روښانه ده چې په مافیایی 
دولت کې دغه ارزښ��تونه یوازی تر هغه بریده پوری د زغملو او درناوي 
وړ دي تر څو چې د ملت ټګماران او قاتالن تر پوښتنې او غندنې الندې 
را نشي، لیکن که چیری ولسی وګړو خپله میړانه په کار واچوله او د ۹۹ 
سلنه خلکو ایسار شوی غږ او کینه یی راپورته کړه نو کټ مټ د امنیتي 
اورګانونو د فاش��یزم س��ره چې د جنایتکارانو او د بشري حقونو ناقضینو 

په وسیله څرخې الس او ګریوان کیږي.
 په داسی حال کې چې موږ د دولت دغه »خادي« یرغل پر یو قانونی 
خوځښ��ت په کلکه غندو او وایو چې د ګوند غړی او پلویان د دغه ش��ان 
ځورونی څخه هیڅ ډار نه لری او برعکس موږ ته ځواک او هوډ رابخښی 
چې موږ خپله حق غوښ��تونکې هلې ځلې ال س��ختی، ټینګی او په پراخه 
ډول ګړن��دۍ ک��ړو. زمونږ پر ګوند د جنایتکاره او الس��پوڅې دولت پرله 
پسې یرغل دا په ډاګه کوي چې زمونږ مبارزې په ملي خاینانو او د ولس 
په دښ��منانو کوټلی اغیزه کړی. بل خواه د ګوند د ش��عارونو او الریونون 
څخ��ه د مظلوم��و او بیوزلو خلکو پراخه مالتړ زم��وږ ارادی نوری هم را 
پیاوړی کړي تر څو غوی د اتمی او اومی دښمنانو، طالبانو، امریکایی، 
پاکس��تاني او ایران��ي ګوډاګیانو ته غاښ ماتونکې ځ��واب ورکړو. د ډیرو 
هیوادون��و مبارزات��ی تاری��خ دا په ډاګه ک��وي چې آزادي غوښ��تونکې او 
مترقي ځواکونو باندې د دولتونو فشار تل برعکس پایله درلوده او تل د 
دغو غورځنګونو د غوړیدو او لوړیدو سبب شوي. انسان وژونکې واکمن 
نور باید په دی پوه ش��ي چې د افغانستان د همبستګې ګوند ډارونکې او 
جوړجاړیوال��ه نه دی چې د دوي په غپلو ډګر پریږدي. کله چې ګوند په 
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آګاهان��ه توګه د وطن پلورو قاتالنو س��ره خپل��ه مبارزه غوره کړی نور نو 
هیڅ امکان نشته چې د دغو بیناموسه خاینانو د غپلو او غاښ بریښونې 

څخه سترګه پټه کړي.
د ټول��و ډموکراس��ی غوښ��تونکو، عدال��ت پل��وه او د بنس��ټپالنې ضد 
ځواکون��و څخه غواړو چې د افغانس��تان د همبس��تګې ګون��د پر وړاندې 
د کرزی رټل ش��وی دولت د تاوتریخوالی او فاش��یزم پر وړاندې خپل د 
اعت��راض غږ راپورته کړي داس��ی نه چې د وخت په تیریدو س��ره )پر ما 
څه( دغه فرهنګ پراختیا پیدا کړی او د »آګس��ا«، »کام« او »خاد« د 
اس��تبداد او ویری نوی پړاو لیدونکې ش��و. نور باید اجازه ور نه کړو چې 
د دول��ت امنیتي ځواکونه د واکمنو جګ��ړه مارانو په الس کې د آزادۍ، 
ډموکراس��ۍ او د مظلوم��و خلکو مالتړ کوونکو پ��ر وژنه او ځورونه بوخت 

پاتې شي.

که پټه خوله پاتی شو، په یقین چی سبا ستا وار دی.
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 ګوند په رسنیو کی

د جنګي جنايتكارانو پر وړاندې 
غږ اوچتوونكي قهرمانان دي

سرچینه: خدمتګار، ۱۳۹۲ کال د غویی ۱۹مه

د مې مياش��تې په دويمه نېټه په كابل كې د افغانس��تان د همبستګۍ 
ګون��د د غ��ړو او پلويان��و له خوا په تر س��ره ش��وي الريون ك��ې د جنګي 
جنايتكاران��و د محاكمې غوښ��تنه وش��وه، خ��و دغه الري��ون كوونكي د 

امنيتي ځواكونو له خوا وهل شوي او شکنجه شوي دي.
د حقوقي چارو ش��نونكي وايي چې په ديموكراتيکو ټولنو كې د جنګي 
جنايتكارانو پر وړاندې غږ اوچتوونكي كسان مجرمان نه، بلکې د هېواد 

قهرمانان دي.
د حقوقي چارو كارپوه عبدالستار سعادت خدمتګار ورځپاڼې ته وويل 
چ��ې د هېواد هر وګړى قانونًا حق لري چې د جنګي جنايتكارانو پر ضد 

غږ اوچت كړي:
هغه كس��ان چ��ې د جنګي جنايتكاران��و پر وړاندې غ��ږ اوچتوي، نه 
يوازې مجرمين نه دي، بلکې د هېواد پالنې او عدالت له غوره احساس 

څخه برخمن دي.
وي��ل كې��ږي چې دغه الري��ون كوونكي د امنيتي چارواك��و له خوا له 
دې امله وهل ش��وي چې ولې د مارش��ال فهيم او نورو جهاديانو پر ضد 

شعارونه ور كوي.
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ښ��اغلى س��عادت په دې اړه وايي، د كره ش��واهدو په موجوديت كې 
هيڅوك هم د الريون كوونكو د شعارونو پر وړاندې مصئونيت نه لري.

د جمهور رييس لومړى مرستيال په جنګي جرمونو كې د ښکېلتيا له 
امله د اروپايي اتحاديې غړو هېوادونو ته سفر نه شي كوالى.

د هغه په خبره، په امنيتي ارګانونو كې ډېرى داس��ې كس��ان شته چې 
نظام��ي يونيف��ورم يې پر ت��ن دى، خو د افغانس��تان د ګټو پر ځاى هغه 

چاته ډېر ژمن دي چې دوى يې دغو مقامونو ته رسولي دي:
هغه چا چې الريون كوونكي وهلي، داس��ې كسان دي چې د همدغو 
جنګي جنايتكارانو اجراييه قوه وه او اوس يې يوازې يونيفورم بدل شوى 

دى.
د بش��ري حقون��و د څار كمېس��يون د اس��يا څانګه وايي چ��ې افغان 
حکومت دې د هغو سوله ييزو الريون كوونكو د نيونې او شکنجې په اړه 
تحقيق��ات وكړي چې پ��ه كابل كې د افغان امنيتي چارواكو له خوا نيول 

شوي وو.
دغو الريون كوونكو د مې مياش��تې په دويمه نېټه په كابل كې د يوه 
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س��وله ييز الريون په ترڅ كې پر افغان حکومت نيوكه كوله چې د جنګي 
جنايتكارانو په محاكمه كولو نه دى توانېدلى.

امنيتي ځواكونو نهه الريون كوونكي ونيول چې له دې ډلې يې شپږو 
د بشري حقونو سازمان ته ويلي چې امنيتي ځواكونو سخت وهلي دي.
دغه الريون كوونكي د افغانس��تان د همبستګۍ ګوند غړي او پلويان 

وو.
د بش��ري حقونو د څار س��ازمان د اس��يا څانګې مس��وول بريډ امډز 
له افغان ولسمش��ر څخه غوښ��تنه كړې چې د دغو س��وله ييزو الريون 

كوونكو نيوونكو او شکنجه كوونكو ته سزا ور كړي:
افغ��ان ولسمش��ر باي��د ژر تر ژره په کابل کې د س��وله یی��زو اعتراض 

كوونكو د ځپلو د تحقیقاتو امر وکړي.
بريډ امډز ويلي، د سوله ييزو الريون كوونكو نيول او د هغوى شکنجه 
كول له ځانه س��ره ټولو افغانانو ته دا پيغام لري چې تر دې وروس��ته په 

عام محضر كې پر افغان حکومت نيوكه نه شي كوالى.
د دغ��ه ګوند غړي محم��ود پاييز ويلي چې د ګوند غ��ړو يې يوازې د 

تېرو درې لسيزو جنايتونه غندل:
د ث��ور د میاش��تې د اوومې او اتمې نېټ��ې د عامالنو او د هغه چا چې 

هېواد يې ړنګ كړ، د محاكمې غوښتنه مو وكړه.
نوموړي زياته كړې، د الريون بل هدف يې د هغو جنګساالرانو د بې 

وسلې كولو غوښتنه وه چې دمګړۍ په افغان حکومت كې دندې لري.
د هغه په خبره، امنيتي چارواكو يې له پلويانو س��ره ناسم چلند كړى 

دى:
امنيت��ي چارواكو مو پلويان له دې امله ډېر ووهل او وټكول چې ولې 
مو پر مارش��ال فهيم پس��ې بد رد ويلي او د هغه پر ضد مو ش��عارونه ور 

كړي دي.
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 اعالمیه

سرتاسري یووالي سره
د غویي د اتمی او اوومی ناورین 
رامنځته کوونکي له منځه یوسو!

پنځ��ه دیرش��ت کاله 
روس��یې  د  وړان��دې 
امپریالستانو  سوس��یال 
د خپلو خلقي او پرچمي 
چوپړانو په الس د غویي 
د اوومې کودتا په ترسره 
کول��و س��ره ی��ې زم��وږ 
هی��واد پ��ه ناورینونو کې 
ډوب ک��ړ، چې تراوس��ه 
زم��وږ ښ��ارونه او کلي د 
هغې په اوور کې سوځي.

د خلق��ي او پرچمي هیوادپلورو دا هڅه چې وکوالی ش��ي د فاشیس��تي زندۍ او 
س��ازمان ش��وي ترور له الرې خپل ش��تون ت��ه دوام ورکړي، لیک��ن د دغې رژیم د 

رهبرانو د انتظار برعکس، د دوی پروړاندې د خلکو کرکه او پاڅونونه ډیر شول.
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د خلقي او پرچمي بالکیانو د ش��تون د تضمین لپاره د روس��ي نیواکګرو د شپږم 
جدي یرغل، چې په زړه بوږنوونکي توګه د افغانستان د کلو او بانډو ببماریو، د خلکو 
پرله پس��ې وژنې، نیونې، د لس��ګونو زرو بې ګناه خلکو اع��دام او ربړونې، په زرګونه 
ماینون��و د خښ��ولو، د خلک��و عقیدو او فرهنګ ته س��پکاوی او د هیواد د نفوس یو 
دریمه برخه پاکستان او ایران ته د مهاجر کیدو سره مل و، زموږ د خلکو د مقاومت 

غورځنګ یې قوي او پراخه کړ.
پ��ه همدې مهال کې د امری��کا نیواکګر دولت د طالیي موقع په غنیمت س��ره، 
چې هغه ته یې السرس��ی موندلی و، له اقیانوس څخه ها خوا د خپل اس��تراتیژیک 
سیال لپاره د افغانستان د جګړې ویتنامي کولو سیاست او دغه راز د افغانستان له 
خلکو څخه د جګړې د مقاومت نوښت د غال کولو او د خپلو ناوړو موخو لپاره هغې 
ته اړخ ورکول، د جبهې ترش��ا یعنی په پاکستان کې د مهاجرینو کمپونه یې د خپلو 

شیطاني موخو الندې ونیول.
دغه د محرومو خلکو د وینې سوداګر چې پر خپلو مادي، نظامي، لوژستیکي او 
پ��ر تبلیغاتي امکاناتو والړ وو، په دې وتوانیدل چې د روس��یې پروړاندې د مقاومت 
غورځنګ رهبري له زموږ خلکو څخه غال او هغه یې د یو ش��میر خاینو، بنسټپالو، 

جاهلو او فاسدو پورې وتړله.
د ۱۳۷۱ کال د غوی��ي پر اتم��ه د نجیب ګوډاګی رژیم، بې وزلو لیکن د زړه ورو 
خلکو څوارلس کلنې سرښ��یندونو مات کړ، زموږ ملت د خپلواکۍ، آزادۍ، عدالت 
او س��وکالي ترالس��ه کولو پرځای خاورو س��ره خاورې ش��و او ورپس��ې د روسانو او د 
دوی د چوپړانو د ماتې تش��ه د نړیوال امپریالیزم په فرمان او د پاکس��تان آی. اس. 
آی، د ایران واواک، د عربس��تان المباح��ث العامه او نورو مداخله کوونکو په تفاهم 
سره د پاکستاني اووه او ایراني اته هیوادپلورو تنظیمونو له الرې د خلقي او پرچمي 
جنایتکارانو پاتې ش��ونې ته په الس ورکولو س��ره ډکه شوه. په دې توګه د بریالیتوب 
جش��ن او د مل��ت ویاړونه چ��ې زبرځواک یې په ګونډو کړی و، د یو ش��میر مذهبي 
غالمان��و لخ��وا پر ملي ویر بدل ش��و. واقعي مقاومت کوونکو خپ��ل ټوپک لیرې کړ، 

لیکن د دین او مذهب دکاندارانو د »جهاد« په نوم پر غال او لوټمارۍ پیل وکړ.
د جنایت کاره تنظیمونو لپاره س��پیڅلې او پاکه دنده د کابل ښ��ار ویجاړول وو، 
څ��و خپله نمک حاللي، وفاداري او فرم��ان منل نندارې ته وړاندې کړي، د کابل د 
ویجاړیدو او س��وځولو او د هیواد د دفاعي، امنیتي، سیاس��ي، اقتصادي او فرهنګي 
بنسټونو د منځه وړلو امر د پاکستان د آی. اس. آی رییس جنرال اختر عبدالرحمن 
لخوا صادر او د ګلبدین، رباني- مس��عود، س��یاف، فهیم، دوستم، مزاري، محسني 
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او دوی ته ورته د نورو لخوا عملي ش��و. آن تردې چې رباني د پاکس��تان د آی. اس. 
آی مخکینی رییس دعوت کړ چې کابل ته راش��ي او د هغه ترڅنګ د چارو اداره په 

الس کې ونیسي.
دغو جنایتکارانو د څوکیو، غنیمت او ځواک ترالس��ه کولو لپاره یوازې د لوټمار 
او جهاد له الرې له اویا زرو څخه د ډیرو بې ګناه کابلیانو وینه توی کړه؛ ۸۰ س��لنه 
دولت��ي او غی��ر دولتي ودانۍ یې ونړول��ې او ټول دفترونه، دولتي تاسیس��ات او ملی 
شتمنۍ یې لوټ کړلې؛ د فرمان له الرې پرچمي او خلقي جنایتکاران یې وبخښل؛ 
د یرغلیزې جګړې ځاني او مالي تاوان یې روس��یې ته وبخښ��و؛ فرهنګي او تاریخي 
آثار یې لوټ او یا په بازارونو کې لیالم کړل او یو ش��میر یې پاکس��تاني جرنیالنو ته 
ډالۍ کړل؛ په ښکاره توګه یې د خلکو په پت او ناموس تیری وکړ؛ قومي او مذهبي 
اختالفاتو ته یې په بې س��ارې توګه لمنه ووهله؛ له جګړې څخه د رامنځته ش��ویو 
ټپونو د پټۍ پرځای، پر هغې یې مالګه ودوړوله او په ټولیزه توګه د روسانو او د دوی 
د نوکرانو په پرتله زموږ هیواد یې د ډیرې ویجاړۍ او ناوړه ناورین پر لور یوړو او په 
دې توګه هغه نقش چې س��ي. آی. ای او آی. اس. آی د تنظیمونو لپاره په پام کې 

نیولو و، یو په یو یې ترسره کړ.
په دې المل د »افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند« د غویي )ثور( اتمه د ژغورنې 
ورځ نه، بلکې توره ورځ او د افغانس��تان د تاریخ پیغور ګڼي او هر کال دغه د ویر او 

تورې ورځې په توګه محکوموي.
د کرکې ډک او جنایتکارو تنظیمونو څخه د بیزارۍ چاپیریال د امریکا او پاکستان 
لپ��اره زمین��ه چمت��و کړه، څو افغانس��تان کې د طالبان��و او د القاع��دې د پروژې له 
الرې د خپل��و برنام��و بله پاڼه عملي کړي. هغوی د طالبانو تر نوم الندې د منځنیو 
پیړی��و موجودات هی��واد ته راننیس��تل، د هغوی له الرې ی��ې د تنظیمي څیرونکو 
ځناورو خپور حاکمیت چې واقعیت س��ره تاریخ یې بش��پړ ش��وی و، له منځه یوړو. 
د دغو پنځو کلونو په لړ کې و چې په زرګونه اخواني تروریس��تان له مختلفو اس��المي 
هیوادون��و څخ��ه د افغان عربو په نوم افغانس��تان ته راغلل، څو وکوالی ش��ي زموږ 
هیواد د مذهبي وحشت، ترور او د جنون په مرکز بدل کړي. د امریکا لپاره د دغې 
جنایتکارې ډلې کارونه او د یولس��م سپتمبر پیښه ښه السته راوړونه وه، څو له ناټو 
سره په همغږۍ زموږ هیواد د »تروریزم پروړاندې د مبارزې« په نوم نیواک کړي.
زم��وږ پ��ر هیواد بان��دې د امری��کا نظامي یرغل س��ره جهالت کس��به طالبان په 
ظاه��ري بڼه له ډګر څخه هاخوا ش��ول او پرځای یې د ک��رزي ګوډاګی رژیم منځته 
راوړل شو، وینې څښونکي رهبران او ناوړه جګړه ماران چې په کلونو یې افغانستان 
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او خلکو ته درد ورکړی و، یو ځل بیا یې نیکټایي او دریشي ورپه غاړه کړه او له نوې 
ټاپې سره میدان ته ننوتل. یولس کاله کیږي چې زموږ هیواد د امریکا زبرځواک او 
د دې د څلویښتو څخه د ډیرو متحدینو په ولکه کې ګیر دی؛ زموږ خپلواکي تر پښو 
الندې او عماًل افغانس��تان د بیالبیلو هیوادونو د جاسوس��ۍ د س��یالیو په مرکز بدل 
شو. د »غویي اتمې« رهبران چې تر پرونه یې د جهاد لپاره د »کفارو« پروړاندې له 
خولې څخه الړې ش��یندلې، نن ورځ له څلویښتو څخه ډیرو »کافر« هیوادونو سره 
یې په مغازله کې د هغوی د بندګۍ پړی پر غاړه کې اچولی، د زرو په ځیرمه کولو او 
د دی��ن پ��ه خرڅالو کې بوخت دي؛ هره ورځ زموږ د هیوادوالو عام وژنه که څه هم 
د نیواکګرو لخوا او یا د دوی د روزل شویو ځانمرګو لخوا ترسره کیږي، زموږ خلک 
یې په ویر کې کښینولي؛ د هیواد د ژوند په هره برخه کې د هراړخیز مافیا حاکمیت؛ 
د نړۍ په تاریخ کې بې ساری فساد، پر مخدره توکو والړ اقتصاد؛ ۶۵ سلنه بیکاري 
او په سوداګرۍ کې له ۹۶ سلنې څخه ډیر کمښت، د افغانستان د خلکو ترخې بیلګې 

دي چې د ټولو ریښه د غویې له اوومې او اتمې څخه ده.
د »غویي اتمې« تنظیمي رهبران، د امریکا نیواکګر دولت ته په بندګۍ او عبادت 
ک��ې دومره مخ پروړاندې تللي دي چې له افغانس��تان څخ��ه د هغوی د ځواکونو له 
وتلو س��ره خپل ځان بې پالره احساس��وي، هڅه لري امریکا دې ته اړباس��ي، چې 
په افغانس��تان کې پاتې ش��ي. ترڅو چې امریکا زموږ په هیواد کې شتون ولري، نشو 
کوالی له سولې، سوکالۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، بشري حقوقو او نورو انساني ارزښتونو 

څخه خبرې وکړو.
لیکن د »افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند« ژمن دی چې د افغانس��تان د خلکو 
پرمټ او نورو ملي، آزادي او پرمختګ غوښتونکو رښتینې ځواکونو سره اوږه په اوږه 
پ��ه هیواد کې د خپلواکۍ د ټینګولو، د نیواکګرو د بش��پړ وتلو او د دوی د مزدورانو 

بې وسلې کولو او دغه راز د دموکراسي او عدالت د پلي کولو لپاره مبارزه وکړي.

لنډ دې وي له افغانستان څخه د نیواکګرو السونه!

لعنت دې وي د غویي د اوومې او اتمې پر ناورین رامنځته کوونکو!

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د ۱۳۹۲ کال د غویي ۸ مه )د ۲۰۱۳ کال د اپریل ۲۸ مه(
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 گزارشونه

د کرهالی نه هیریدونکی غمیزه

کنړی��ان هر ن��وی کال د ۱۳۵۸ کال د وری د ۳۱ می په غمیزه یعنی 
د کرهال��ی پ��ه ټول وژنه بدرګه کوي د هر س��پرلي په را رس��یدو س��ره د 
ویرج��ن کنړیانو ذهنونه د خلقیانو او پرچمیانو نه هیریدونکې ظلم چې 
۱۲۶۰ تنه معصومه کرهالیان یې ش��هیدان کړه انځوروي؛ س��ره له دی 
چې د پیښ��ی ټول عامالن د ځالنده لمر پش��ان ټولو ته معلوم دي او ان 
تر دي چې د وخت د السپوڅي رژیم السوندونه او عیني شاهدانو هم د 
دوي ن��وم لړ په الن��دې ډول په ډاکه کړی او په کراتو د قربانیانو کورنیو 
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د تحصن او پریکړه لیک په ډول د دولت، نړیوالی ټولنې، بشري حقونو 
او مدنې ټولنو څخه د دوي د محاکمه کولو غوښتنه کړي مګر د تل په 

شان ځواب هیڅ و.

۱ - شهنواز شهواني د کنړ والي
۲ - سپین جان اللهند د کنړ والیت منشي

۳ - صادق عالمیار د کنړ والیت د کمانډو کنډک قوماندان
۴ - عبدالحق در کنړ والیت د ۶۹ غونډ قومندان 
۵ - ګلرنګ د کنړ والیت د جبهه عمومی قومندان

۶ - جګړن غفار د کنړ والیت د مروره کنډک قومندان 
۷ - تورن سید محمد د کنړ والیت د دفع ټانک قومندان
۸ - محمد شاه ولد محی الدین د کمانډو ټولې قومندان

۹ - امام الدین لوګری د عسکری قواوو قومندان 
۱۰ - جګړن بهرام الدین د ۱۱ لوی عملیاتی افسر

۱۱ - شمشیر نړیوال د کنړ والیت د پوهنی ریاست ریس
۱۲ - نورالرحمن د سرحداتو ریس

۱۳ - ډاکټر بادام څوکیوال سیاسي غړی
۱۴ - محمد نعیم میرعلی جان

۱۵ - محمد یعقوب نرهنګی مستوفی د کنړ والیت مستوفي
۱۶ - عبدالقادر کدري غړی

۱۷ - ډاکتر نعمت کدري غړي
۱۸ - چمتو ولسوال دره پیج کدري غړی او والیتې شوری غړی

۱۹ - شادل د عمران خان لیسی مدیر او کدري غړی

لیکن څرنګه چې خپله دولت س��ر تر پایه د همدغو خلقي او پرچمي 
رژیم پلیدو عناصرو لکه علومي، ګالبزوي، ش��هنواز تڼې، سلیمان الیق 
او جنرال طاقت په شان خلکو څخه چې ډیری میاندې بری، کونډې او 
ماشومان يې يتیمان کړي؛ جوړ شوی چې اوس په ډیری بی شرمۍ سره 
ځانونه س��پین باز ګڼي په پارلمان کې د ځان بخښ��نې قانون تصویبوي 
او د تړل شوو مطبوعاتو له الری د عدالت او ډموکراسی خبری کوي او 

د تیر پشان نور مالمتوی.



67
۲۰

۱۴
ل 

ری
 اپ

- ۱
۳۹

۳ 
ي

وی
 غ

،۱
ڼه 

و ګ
ښت

پ

د افغانس��تان د همبستګې ګوند خپل ځان د ټولو دردیدلو او کړیدلو 
هیواد والو س��ره ش��ریک ګڼي او د خلقي او پرچمی جناتیکارانو س��ره د 
ټول��و ن��ورو قاتالن��و محاکمه کول خپل��ه اصلي دنده ګڼ��ي. د کرهالی د 
ټول وژنې په اړه د همبس��تګې غږ اس��تازي د دغی شهیدانو د وارثینو او 
قربانیانو س��ره د مرکی په ترڅ کې د یادی پیښ��ې په اړه مالومات راټول 

کړي چې په الندې ډول دي.
ډګروال شاه محمود قاضی خیل د کرهالی د شهیدانو د کلی د علماو 
شورای معاون او د کنړ والیت د سولې د شوری غړی او د دغی ناورین 

څخه روغ راوتي عیني شاهد پیښه داسی بیانوی:

»د شپې یولس بجې وي چې مجاهدین زموږ کلې ته راننوتل 
څ���و تنه یی زما په کور کې ځای پر ځای ش���ول او په والیت او 
پ���ه ګورګان کې چې د کمان���ډو قطعه وه برید وکړو چې په نتیجه 
کې د خونکار صادق عالمیار د تره زوي ووژل شو دغی جګړی 
تر س���هاره دوام پیدا کړ کله چې رڼا خپره شوه مجاهدین په شا 
شول لیکن وطن پلورونکو خلقیانو په والیت کې غونډه وکړه او 
په کرهاله کې د نر او ښ���ځې د وژلو په موخه یی په کرهاله برید 
وکړو ړومبې یې پیاده او وروس���ته بیا ټانکی قطعات یی کرهالی 
ته س���وق او زموږ په ځ���ای کې یعنی د قاض���ی خیلو په هدیره 
کې ځای پر ځای کړه او زما د ماما کور یعنی د ش���هید س���ید 
غفور کور یی اته توپه ویش���ته چې په مجاهدینو ولویده هغې نه 
وروس���ته یې زما کور درې توپه ویشته چې یو په پټې کې او دوه 

د کرهالی د غمیزی عینی شاهدان
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په کور ولګیده وروس���ته بیا په کلې را ګډ ش���ول او چې څوک په 
هر ځای کې په مخ���ه ورتلل هغه یې وژل دارنګه په الرو کوڅو 
او پټو کې په غیر انس���اني توګه خلک شهیدان کړل؛ زما کور ته 
هم راننوتل او ملک س���ید غفور، فقیر محمد، اختر محمد خان 
چ���ې زما د کاکا زوي چی په ننګرهار کی د فواید عامی مدیر و 

د ځان س���ره د ښاروالې تعمیر ته 
بوتلل چې ال تر اوسه الدرکه دي، 
د کرهالې د نیولو وروسته عسکر 
کور په کور ګرځیدل دروازه به یی 
ټکوله ښځې، ماشومان او نارینه 
یې له کورونو څخه په دی پلمه را 
ویس���تل چې ګواکې والې راغلې او 
په جومات کې تاس���ې ته ویناوي 

کوي.
ښ���ځې او ماش���ومان ی���ې په 
هماغه قاضی جومات کې ایس���ار 
او نارین���ه چ���ې وروس���ته یې کره 
ش���میره ۱۲۶۰ تنه ثابت شوه د 

س���یند غاړی ش���ګې ته چې تفریح ځای و بوتل���ل او ټول یې په 
یو ځای راټول کړه او د پل پوس���تې پولیس���و ت���ه یې امر ورکړو 
چې ډزی پری وکړي لیکن دغه پولیس���و انکار وکړو نو په پایله 
کې پولیس هم بې وس���لې او د راټول کړای شوي بې ګناه خلکو 
پ���ه لیکه کې ودرول او دا ځل ص���ادق عالمیار د کمانډو کنډک 
قوماندان او عبدالح���ق د ۶۹ غونډ قوماندان خپلو ځواکونو ته 
د »اور« ام���ر ورکړو او پ���ه دی ترتیب یې زموږ بی ګناه کلیوال 
ش���هیدان کړل زه خپله د دی پیښې څخه په تیښته بریالې شوم؛ 
هیره دی نه وي چې په دي ش���هیدانو کې یو تن د کډو موال په 
نوم د ۱۲۰ کاله په عمر او بل تن د شمس الرحمن په نوم چې 
لیونی و شامل وو د دي کار وروسته خلقې چارواکو بولډوزر را 
وغوښ���تو او په داسی حال کې چې څوک مړه او څوک نیم ژوبله 

و د خاورو الندې کړل.

 شاه محمود د کرهالی د ناورین عینی شاهد 
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د دي ناورین نه وروسته په کرهاله کې نارینه چې عمر یې د 
۱۵ کالو پورته وي په س���ترګو نه لیدل کیده، د کرهالی کونډو او 
یتیمانو کرهاله پریښ���وده او مروری او شیګل ولسوالیو ته کډه 
ش���ول او بیا وروسته د پاکستان باجوړ ښ���ار جهانګیر آباد ته 
مهاجر شول چې هلته د دوي پنډغالی د کونډو په نوم یادیدو.«

عبدالله د کرهالی اوسیدونکې او د کرهالی د علماو شوری منشی په 
ټولیز ډول د ۱۲۶۰ ش��هیدانو وارث او په ځانګړي ډول د ۵۰۰ شهیدانو 

چې دده د کورن��ۍ او کندي پوری تړاو 
درلود داسی وایی:

»دغه واقعه په داسی وخت کې 
رامنځته شوه چې زموږ کرهاله د 
یو میاشت راهیس���ې محاصره وه 
او پر موږ باندې اوبه او بریښ���نا 
پ���ری وه؛ د جمعې مبارکه ورځ وه 
پولیس���و خلک د کروندو، هټیو او 
کورونو څخه راټول او په ډله ییزه 

توګه یې ووژل.«
د پیښ��ې ی��و تن ب��ل عینې ش��اهد 

عبدالله ولد وزیرمحمد وایې:
»زه د خپل ماما په کور کې وم چې دوه عس���کر راغلل او زه 
او زما ماما ګان یې له کور څخه بهر ته را ویس���تلو زما ډیر ښه 
په یاد دي چې موږ یې په دروازه کې وپلټلو زما د یو ماما سره 
۷۰۰ افغان���ۍ وي هغه یې ترینه واخیس���تلې او موږ یې د ځان 
سره روان کړو د کور شاته د بوسو یوه کوټه وه یو عسکر ما سره 
مرسته وکړه او زه یې دی کوټه کې پټ کړم خو یو بل عسکر زه 
لیدلې وم نو کله چې یې هغوي یوړل هغه عس���کر ما پسې راغې 
او ماش���ین یې ماته راواړلو خو ښ���ه کار دا و چې هماغه عسکر 
ورسره و او زه یې ترینه بیا ځل لپاره خالص کړم او وروسته له 
هغی په چټکۍ س���ره کور ته الړم لیکن کور خالې و او ټول خلک 

 عبدالله د همبستګی ګوند استازی ته 
د سترګو لیدلی حال بیانوی 
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یې جومات ته ټول کړی و. په دی پیښ���ه کې د ۱۲۶۰ کس���انو 
د وژل کیدو خبری کیږي خو زما په اند د ش���هیدانو ش���میر له 
دی پورت���ه دی دا ځکه چې د ت���واب ګل په نامه یو کس چې د 
ترکس���تان څخه و زما ماما ورله لور ورکړی وه په دغه پیښه کې 
د نوموړی کولمې راوتې او جسد یې د کوڅې په سر کې پروت و 
چې داس���ی کسان په کې ال چا نه دی شمیرلې. په دی فاجعه کې 
م���ا خپل پالر وزیرمحمد، تره محمدجان، بل تره س���یدالرحمن 

زما په مخکې په شهادت ورسیدل.«
د کرهالې د ځوانانو ش��وری رئیس حاجی احس��ان الحق قدیري هم 
ورته کیس��ه بیان کړه او د خپل کورنۍ ش��هید ش��وي غړي یې داس��ی 

معرفی کړل:
»زما پالر عبدالقدیر، مشر تره عبدالبصیر، ماما فتح خان او 
نور لکه د ترونو او ماماګانو زامن چې شمیره ۳۴ تنو ته رسیږی 

د دغه جنایتکارانو لخوا شهیدان شوي دي.«
دردونکې خبره خو دا ده چې د بشریت ضد دغه دښمنان سره له دي 
چې په وړاندې یې کره اسناد او شواهد موجود دی لیکن بیا هم خالصی 
تڼ��ي څه پ��ه هیواد او څه هم هیواد د باندې م��زې چړچی کوي، ان تر 
دي چې دولتې او سیاس��ي مصؤنیت څخه برخمن دی. د افغانس��تان د 
همبس��تګې ګون��د د کرهالی مظلومو خلکو ت��ه ډاډ ورکوي تر هغې چې 
توان لرې د دغه وحش��ی جالدانو عدالت منګلو ته سپارلو لپاره ستاسي 

سره په ټینګه والړ دې.

د همبس��تګې ګوند د کرهاله 
۱۲۶۰ تنو ش��هیدانو لیس��ت 
چی د قربانیانو د کورنیو لخو 
ترتی��ب ش��وی د ړومبی ځل 
لپاره خپلو لوستونکو ته خپور 
کړ چی هغه کوالی شی زمونږ 
 له سایت څخه ترالسه کری:

hambastagi.org/new/pdf/
karala_list_of_victims_1260people.pdf
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  ژباړی

د اتمې ازموينو په لړ کى
 د امريکا د دولت بى رحمې

 د خپلو خلکو او پوځيانو 
په وړاندى

امريکا د هس��ته يي 
وس��لو ل��ه پلوه س��تر او 
لمړن��ې هي��واد دى چى 
په خپلو خلکو او د ټولى 
نړى پ��ه هيوادونو يي د 
اتم��ې ازموينو په لړ کى، 
ت��ر ټول��و زيات بش��رې 
جنايتونه سر ته رسولې 
چ��ى د څ��و لس��يزو پ��ه 

تيريدوس��ره له دى رازونو پرده پورته کيږې. د اتمى چاودنو په لړ کى د 
امريکا د دولت بي رحمې د خپلو خلکو په وړاندى دومره وحش��تناکه او 
دردوونکې ده چى قربانيان يي تر اوس��ه پورى د هغو له پايلو خال صون 
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نلرى.
س��ره لدى چى تر اوس��ه په نړۍ کى اته)۸( هيوادونه دغه وس��لو ته 
الس رس��ې لرى، خو امريکا يواځن��ې هيواد دى چى هغه يي د بل ملت 
په وړاندى اس��تعمال کړى. امريکا په ۱۹۳۹م کال کى د جمهور رئيس 
فرانکلين روزولت د غوښتنې له مخى د هسته اى بمب په جوړولو پيل وکړ 
تر څو د اړتيا په صورت کى د نازې المان په وړاندى ترينه کار واخستل 
ش��ې، خو د امريکايي )نازيانو( له خوا د دى وس��لى موخه د جاپان بى 

دفاع خلک وګرځيدل. تر څو 
پ��ه نړۍ خپله ب��ادارې، خپلو 
نظامې او سياس��ې سياالنو ته 

په ډاگه کړى.
په امريکا کى د هس��ته اى 
وسلو د جوړښت او ازموينى په 
ل��ړ کى د عادى وګړو په څنګ 
ک��ى چ��ى د قربانيان��و عمده 
نظام��ې  د  ج��وړوى،  برخ��ه 
ځواکونو مړېنه او ناروغې هم 
د دغو وي��ره اچوونکو چاؤدنو 
او وژونک��و توکو ل��ه امله منځ 
ته راځي. دغه نظاميان لکه د 

البراتوارى موږګکانو يا ماشينې انسانانو په ډول تر ناوړه ګټ�ى اخيستنې 
الن��دى نيول ش��ويدى هغوى بايد عماًل د انفجارې س��يمو په ش��اؤخوا 
ک��ى حضور ولرې، تر څو د راديواکتيفى تشعش��عاتو اغيزى د هغوى په 
جس��مى او روحى س��المتيا ترڅيړنى الندى ونيول شى. د دغو سربازانو 
شمير چى زرګونو تنو ته رسيږى، د چاؤدنى له سيمى څخه په څو سوه 
مت��رى ک��ى ځاى پر ځاى کيږى، د مصؤنيت لپاره يي پرته له يو س��اده 
ماسک او عينکو څخه بل څه نه ورکول. د جسمى زيانونو برسيره زياتره 
عادى خلک د خپل اس��توګنځى په شاوخوا کى د دغه چاودنوله جنايت 
زيږدو پيښو ځنى بي خبره وه. د اتمى برخى څيړنيزو ادارو هم په خپلو 
علمې مرکزونو کى دغه )البراتوارى موږګکان( د انسانى ضد کارونو لپاره 

په داسی حال کی چی اتمی بمب بخوله 
منځ ته راوړی، ول���ی د امریکا نظامی 
چارواکی ل���ه هغی نه خوند اخلی او د 
خپل���ی کلیزی کی���ک د اتمی بمب په 

څیر جوړوی
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استعمالول.
تر ٤۰۰۰ زيات امريکايانو ته په تحقيقاتې مرکزونو کى پلوتونيوم ستنى 
ولګيدلى تر څو د دى وژونکى مادى اغيزه د هغوى روغتيا يي حالت تر 

څيړنې الندى ونيس��ى. دغه 
خطرناک��ى څيړنې هميش��ه 
د خلکو له نظره پټى س��اتل 
کي��دى، کوم خل��ک چى تر 
ني��ول  الن��دى  څيړن��و  دى 
کيدل هم ل��ه واقعيت ځنى 
نه خبريدل. د امريکا لمړنې 
اتمې بمب پ��ه کال ۱۹٤٥م 
د ج��والى پ��ه ۱٦ نيټ��ه پ��ه 
ازمايښ��ت  س��ره  برياليتوب 
ش��و چى قدرت يي ۲۰ کيلو 
ټن ت��ه رس��يده. د امريکا د 
رس��مى ارقام��و په بنس��ټ، 
دغ��ه هي��واد د ۱۹٤٥م کال 
د ج��والى ل��ه ۱٦ څخ��ه تر 
کال ۱۹۹۲ د سپتامبر تر۲٦ 
پ��ورى د ۱۰٥٤پ��ه ش��اؤخوا 
ازموين��ې او دوه اتمى حملې 

تر س��ره کړيدى. دغه ازموينى په مختلفو س��يمو کى تر س��ره شويدى د 
هغ��ې له جملى څخه ۱۰۰ ازموينى په لټ س��مندر ک��ى ۹۰۰ ازموينى د 
ن��وادا پ��ه اتمى مرکز کى او پاتى نورى ازموينى په االس��کا، مسيس��يپى، 
کلورادو، نيومکس��يکو او داس��ى نورو کى سرته رس��يدلى. دغه ازموينى 
ټولى بريالۍ نه وې په ځينو حاالتو کى ناکامې يا له مرګنيو پيښو سره چى 
د س��لګونو نظامى او ملکې خلکو د مړينى المل ش��وى او په هغه سيمو 

کى د ناورين سبب ګرځيدلى.
گلين الن چينىپه » هغوى هيڅکله نه پوهيدل: دهسته اى ازموينو 
قربانيان« تر عنوان الندى کتاب کی چی په ۱۹۹٦ کال چاپ او خپورشو 

دغ���ه نظاميان لکه د البرات���وارى موږګکانو 
يا ماش���ينې انس���انانو په ډول تر ناوړه ګټ�ى 
اخيستنې الندى نيول ش���ويدى هغوى بايد 
عماًل د انفجارې سيمو په شاؤخوا کى حضور 
ولرې، ت���ر څ���و د راديواکتيفى تشعش���عاتو 
اغيزى د هغوى په جسمى او روحى سالمتيا 

ترڅيړنى الندى ونيول شى. 
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چ��ى د امري��کا د اتم��ى چاودنو پ��ه هکله د دى کتاب په ي��وى برخه کى 
داسى ليکلى:

»د امريکا متحده اياالتو د دموکراس���ى او له خپل ځان څخه 
د دفاع تر ش���عار الندى گڼ ش���مير بمونه د نوادا په اتمى مرکز 
کى ازمايلى دى. هرى اتمى چاودنى په سلګونو ټنه راديواکتيفى 
توکې هوا ته ليږدولي، چى د دغو توکو ټوټى د امريکا په اسمان کى 
د خوټيدلو په حالت ګرځېدلې. د پلوتونيوم ايزوتوپونه، س���زيم، 
استرونتيوم، ايودين-۱۳۱ او داس���ى نور وژونکى عنصرونه په 
تدريجى توگه بيرته ځمکى ته راپريوتل. د دغه توکو زيا تره ټوټې 
په نوادا او يوتا کى ځاى په ځاى ش���وي چى د څارويو د مړينى، 
د کرهڼيزو مځکو س���وزيدل، د س���يمى د اوسيدونکو ماشومانو 
او بالغه کس���انو د وينى په س���رطان اخته کيدل، په نوې زيږدو 
ماشومانو کى ناوړه جوړښت )سؤشکل(، په شمالى داکوتاى کى 
د شيدو ککړتيا، په نيويارک کى د نيگاتيو انځورونوله منځه تلل 
د دغه ازموينو پايلى وي. دغه توکې پرته له االس���کا او هاوايي 

ځنى په ټولى امريکى کى خپاره شول.«

الن چينې د وروستۍ ازموينى په هکله چى د مرشال په جزيره کى تر 
سره شوى وه داسى ليکلى:

»همدا ډول ٦٦ نور بمونه تر ازموينى الندى ونيول شول چى 
په نوادا کى تر استعمال شوو بمونو څو ځله زيات زورور وه. دغه 
بمونو ته د مارش���ال په جزيره کى چى د لټ س���مندر په سهيل 
کى د امريکا تر قيموميت الندي ده چاودنى ور کړل ش���وى، د 
خپاره ش���وو معلوماتو په بنسټ د دى سيمى ٥۰۰۰ استوګن د 
خپلو کورونو پريښ���وولو ته اړ کړاى ش���ول، څلور لسيزى تيري 
شويدى، دغه خلک اوس هم په ليرى پرتو جزيرو کى له کړاونو 
څخه ډک ژوند تيروى. د امريکا ٤۲۰۰۰ پوځيان د اتمى زبالو 
کوم چى په راديواکتيفى توکو ککړ شوى وه او نن په صنعت کى 
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د استعمال ځاى نلرى.«

نا کامه شوى ازموينې او له هغوى څخه راپورته شوى پيښې

د امري��کا ټول��ى اتمې ازموينى که هغه د هيواد په مختلفو س��يمو کى 
د ننه يا بهر تر س��ره ش��وى دى بريالې نوى، په ډيرو پيښو کى يي تلفات 
اودرانه تاوانونه د ژوند چاپيريال او عامه تاسيساتو ته اړولى، کوم وګړى 
چى د راديو اکتيفى موادو د س��تنې وهلو له کبله وژل ش��وى د انس��انى 
تلفاتو يوه بيلګه ده. د منهاتن او لويس سلوتن پروژو د انسانى قربانيانو 
په برخه کى تر ټولو زياتى ځانګړ تياوى تر الس��ه کړيدى. د ګيس��ل بروو 
پ��ه پروژو کى د ۱۹٥٤م کال د اتمى زبالو خپريدل د امريکا يوه بل اتمې 

ناوړين وه.
د ګيسل بروو د عملياتو په لړ کى چى امريکايي قوتونو د همدى ډول 
وس��لى د ازموين��ې قصد ک��ړى وه، خو دغه بمب په ناڅاپۍ ډول کښ��ته 
را پريوت س��يمىه په د راديو اکتيفى توکو ککړه ش��وه. تر سل ميل مربع 
مس��احت زياته مځکه مس��تقيمآ د تشعشعاتو تر اغيزى الندى راغله. دا 
ډول تېروتنى يواځى ګسيل بروو پورى تړلى ندى، بلکى په ډيرو مختلفو 
ازموينوکى هم داسى پيښى منځ ته راغلې. لکه په ۱۹٥۷ کال د اتالنتيک 
په ښ��ار کى، په ۱۹٥۸ کال جورجيا کى، په ۱۹٦۱ کال د کارولينا شمال 
کى، په ۱۹٦٥ کال په اوکيناوا کى، په ۱۹٦٦ کال د اسپانيا د پالومريس 

درياب په غاړه کى، په ۱۹٦۸ کال ګرين لنډ او داسى نورو ځايونو کى.

د Castle Bravo عملیات:

په ۱۹٥٤م کال د مارچ په لمړۍ نيټه د امريکا متحده اياالتو د هسته 
اى بمونو په جوړولو الس پورى کړ چى د دى وسلو په تاريخ کى تر ټولو 
ډير خطرناک او ويجاړوونکى ګڼل کيږى. امريکا ډيرى س��ترى هس��ته 
اى ازمويىنې تر س��ره کړى. دغ��ه عمليات کد تر عنوان الندى د پيکنى 
په جزيره کى چى د مارش��ال په مجموع الجزاير کى موقعيت لرى سر ته 
ورسول. امريکا هڅه کوله داسى حرارتى هسته اى بمونه جوړ کړى چى 
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په هواکى د انتقال وړتيا ولرى. د جوړښت په طرح کى د اشتباهګانو په 
دلي��ل د هغوى له جملى ځين��ى د يو بمب د چاودنى وړتيا ۱٥ ميگاواټو 
ته ورسيد، د دغى چاودنې اندازه له وړاند ويېنى)پيش بينى شده( څخه 
دوه ني��م برابره لږ قابلي��ت درلود. دغه بمب۱۰۰۰ براب��ره له هغه بمب 

څخه چى هيروشيما کى استعمال شوى وه پياوړتيا درلوده.
د دى بم��ب راديواکتيف��ى زبالوت��ر ۱۱۰۰۰کيلومترزياته مس��احه تر 
پوښ��ښ الن��د ى راوړى وه. دغ��ه ت��اوان يواځى د امريکا خ��اورى پورى 
محدود پاتى نش��و، بلکى له پولې څخه تير ش��و په استرليا، هند، جاپان 
او اروپايي هيوادو کى هم وليدل شو. د بيکنى اوسيدونکى تر مخه نورو 
جزي��رو ته ليږدول ش��وى وه، خو دغه چاودنه دوم��ره ځواکمنه وه چى 
توکې يي نورو جزيرو ته هم ورسيدل، سخت زيانونه يي د خلکو روغتيا 

او چاپيريال ته ورسول.
د مريلند روغتيايي انس��تيتيوت او د بروکان ملى البراتوار يو شريک 
روغتياي��ي گزارش په نيويارک کى خپور کړ. پدى هکله يي ډير جزئيات 

وړاندى کړى وه. د دى ګزارش په يوه برخه کى داسى راغلى:
لدى پيښى وروسته د دوه، درى لسيزو په لړ کى زيات شمير ماشومان 
او بالغ وکړى د رانکلپ په س��يمه کى د تايروئيدى په ناروغې اخته شول 

چى د ځينو حالت د انديښنى وړ دى.
)د ټولو اتمې ازموينو منع سازمان( د خپلې څيړنې په يوې برخه کى 

د بروو کال د بمب قدرت له هغه څه نه چی وړاندوینه یی شوی وه په کراتو زیات وو. 
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د دى عملياتو د پراخو زيانونو په هکله ليکې:

»تر چاودنى څو گړۍ روس���ته د جاپان ک���ب نيولو په بيړۍ 
د انفجارې توکو اورېدل پيل ش���ول، دغې بيړۍ )پنځمه شميره 
بختور ښ���امار( نوم درل���ود. بيړۍ ش���اؤخوا ۱٤٥ کيلومتره د 
چاودنى له س���يمى څخه د باد په ل���ورې کى موقعيت درلود. د 
رونکل���پ ټاپو چ���ى ۱۷۰ کيلومتره ليرى پرت���ه وه هم د راديو 
اکتيف���ى توکو د اورښ���ت ش���اهده وه د بيړۍ ډي���ر کارکوونکى 
ناروغ���ه او د هغوى يو تن مړش���و. د رونکلپ ٦٤ کس���ان ډير 
ژر د تشعش���عاتو تر اغيزى الن���دى پريوتل چى کانګۍ، د پوټکۍ 
س���وزش، د ويښ���تانو توئيدل او مسموم کيدل د دغو هسته اى 

چاودنو ښکاره نښې وى.«

د ژون��د چاپيريال د دى ازموينى بله قربانى ده. د بيکنى په ټاپو کى د 
براوو تر عملياتو وروس��ته دهغه ځاى خاوره او اوبه د ګټې اخيستنى وړ 
نه وه. د س��يزم، کوبالت، س��ترونتيم، امريکيم او د پلوتونيم ايزوتوپونه 
په هغه ځاي کى خپاره ش��وى وه چى د اوسيدونکو حتى د څارويو ژوند 
يي له خطر س��ره مخامخ او په ځينو حاالتو کى ناش��ونى کړى وه. د دى 
ټاپ��و په ځينو برخو کى د اوبو وچي��دل د ژوند چاپيريال ته يو بل ګواښ 
شميرل کيږى. د دى ټاپو بوټې هم په راديواکتيفى توکو ککړ شوى وه، 
لکه د نارګيل ونې چى سيزيم-۱۳۷ يي د خاورى له الرى جذب کړى وه 
نور د استفادى وړ نه وه، وار په واريى ميوي په دغه توکو ککړى شوى.
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د ګوند لید

په قطر کې د طالبانو دفتر 
په پرانیستو امریکا د طالبانو 

خونړی امارت په رسمیت 
وپیژانده

پ��ه قط��ر ک��ې د انس��ان 
لپ��اره  طالبان��و  وژونک��و 
اس��المي  "افغانس��تان  د 
ام��ارت" ت��ر نام��ه الندې د 
دفتر پرانیس��تل د پاکستان 
او  جهال��ت  د  آی.اس.آی 

تروریزم لښ��کر په رس��میت پیژندلو پ��ه مانا و چې د طالبانو مش��رانو او 
امریکا ترمنځ پټو مزاکراتو وروسته عملي شو. دا دفتر طالبي جالدانو ته 
الره هواروي چې رسما د بیالبیل هیوادونو او نهادونو سره اړیکې ټینګې 
او د خپل��و ش��وم اهدافو لپ��اره ترې ګټه پورته ک��ړي. کرزی پدې خاطر 
چې په نوموړي جریان کې ورته س��پینې ماڼۍ هیڅ ډول ارزښ��ت ورنکړ 
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او ټول کار یې پخپله پرمخ ویوړ، ګله مند دی او ویښودل چې د امریکا 
س��ره په امنیتي تړون مزاکراتو لړۍ ځنډوي، مګر کرزي دا ونه ویل چې 
د سي.آی.ای څخه د ډالرو بوجیو اخیستلو لړۍ هم ځنډوي یا له هغې 

څخه زړه نشي پریکولی!
طالبان��و د امری��کا ضد ټولو 
ژستونو س��ره س��ره، ثابت کړه 
چ��ې اله��م د خپل خالق س��ره 
نه ش��لیدونکې رش��تې ل��ري او 
پداس��ې حال کې چې د ګوډاګي 
دولت س��ره مزاکرات ردوي خو 
د امریکای��ی چارواک��و س��ره په 

ن��اروی او ن��ورو ځاینو ک��ې پټې لیدنې ترس��ره کوي او د امری��کا برنامې 
الندې قطر ته څو نمایندګان لیږي.

امریکا هم پدې کار س��ره ښ��یې چې طالبان د خپلو راتلونکو برنامو 
لپ��اره د زیرم��ه اي ځواک په حیث مناس��ب انتخاب ګڼي او په واک کې 
د هغ��وی ګډون لپ��اره الره ه��واروي. د دې ځناورو پ��ه »میانه رو« او 
»تندرو« ویش��ل، ل��ه بګرام او ګوانتانامو څخه د طالبي سرتروریس��تانو 
پرله پس��ې پریښودل، په کابل کې د دې منځنیو پیړیو ډلې ترټولو پلیدو 
مش��رانو ته خالص الس ورکول، د دې اعالن چې موږ د »طالبانو سره 
دش��مني ن��ه لرو« او د امریکا ن��ور جوړجاړي د دې پلیدې ډلې س��ره د 
امریکا د »ترور پروړاندې جنګ« دروغجن ماهیت د زرم ځل لپاره لکه 
لمر روښ��انه کوي او زموږ خلکو ت��ه دا پوهه ورکوي چې امریکا دا ډول 
پخپله یې روزلي ډلو څخه په اس��انۍ سره نه تیریږي او اوس هم هغوی 

یې د ګوتې پرسر دي چې هرکله ورته اړتیا وه نو رامخته ته کوي یې.
هغه ش��ی چې د امریکا پدې معاملو کې ورته هیڅ ارزښ��ت نه ورکول 
کی��ږي زموږ د خلک��و راتلونکی دی. طالبان له یوې خوا د آی.ایس.آی 
په نقشو پرله پسې د بیګناه خلکو وژلو او زموږ د خلکو په مینځ کې ویره 
او وحشت رامنځته کولو لپاره خپل ځانمرګي افغانستان ته واردوي مګر 
له بلې خوا امریکا دې قاتالنو ته مزد ورکوي او کرزی د بشریت ضد دې 

ډلې ته د »ناراضي وروڼو« په نوم ویلو نه ستړی کیږي.

په قطر کې د »طالبانو اسالمي امارت« ماڼۍ
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اوس هم چې د »س��ولې« ښ��کلي نامه الندې طالبي ش��راچونکو ته 
ن��از ورکول کیږي، په حقیقت کې زم��وږ د خلکو پر ټپونو مالګې دوړول 
کیږي. دا چې د طالبانو س��ره معامله ممکن په افغانستان کې د امریکا 
نیواکګرو برنامو دوام لپاره ګټه وره ده ش��ک پکې ش��تون نلري، خو که 
د وحش��ي طالبانو س��ره سوله زموږ د خلکو لپاره د ښې ورځې راوړونکې 
وګڼ��و ن��و دا به د رذالت او خلکو غولولو انتها وي. په تاریخ کې تراوس��ه 
ندي لیدل ش��وي چې د عدالت په قرباني کولو س��ره، ملتونه س��ولې ته 

رسیدلي وي، دا کار سولې ته السرسی النور ناممکن کوي.
د طالبان��و پ��ر دفتر پرانیس��تلو د کرزي دولت او امری��کا نورو نوکرانو 
اوسني اعتراض دلیل دا ندی چې د یوې انسان وژونکې او مزدور ډلې په 
رسمیت پیژندل ننګ وګڼي ځکه چې پخپله کرزی او د دولت نور چارواکي 
یې د کلونو راهیسې د طالبانو وینه څښونکي مشران له زندانونو خوشې 
ک��وي، هغوی ته »ورور« وایی او په لیوالتیا س��ره یې په کابل کې ښ��ه 

راغالس��ت ک��وي او حتی 
د دولت کلیدي پوستونه 
ورته وړاندی��ز کوي. هغه 
څه چې د کرزي او د هغه 
حواریونود اندیښنې باعث 
ش��وي دا ده چ��ې امریکا 
د طالبان��و س��ره خب��رې 
پ��ه خپلواک��ه توګ��ه پرمخ 
وړي او د ماڼۍ میش��ته و 
اندیښ��نه داده چې داسې 

ونش��ي امری��کا د دوه نوکران��و ترمن��ځ، طالبانو ته ترجی��ح ورکړي او په 
راتلونکي کې یې واک ته ورسوي.

ځین��ې بې پته کارپوهان دلیل راوړي چې طالبان س��ولې او خبرو ته 
لیوال دي مګر پاکس��تان پرهغوی فش��ار اچوي چې لدې کار څخه تیر 
شي. هغه ډله چې تر دې حد پورې یې زنځیر د پردیو په الس کې وي، 
څه ډول امکان لري چې مش��ران یې لږترلږه انساني او ملي حس ولري 
ترڅو د سولې په اړه فکر وکړي؟ واقعیت دا دی چې »سوله« د طالبانو، 

امریکا پ���ه قطر کې جاهل طالبي س���تم کونکو ته 
د بویناک دفتر په س���پارلو زم���وږ د خلکو په ټپونو 

مالګې دوړوي.
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امریکا او السپوڅي دولت لپاره لنګه غوا ګرځیدلې چې له یوه پلوه خلکو 
ته چل ورکړي او له بل پلوه داسې وښیې چې امریکا د سولې لپاره هڅې 
کوي خو پدې الره کې س��تونزې ش��تون لري او چې سوله راوستل شوه 

نو افغانستان به پریږدي.
پاکس��تان لوم��ړی هیواد و چ��ې د طالبانو دفتر پرانیس��تلو څخه یې 
خوښي وښودله. دا دفتر د امریکا او پاکستان د پردو ترشا توافق په پایله 
کې په الره اچول شوی دی. لکه څنګه چې امریکا د نوییومې لسیزې په 
نیمایی کې د پاکس��تان ل��ه الرې طالبان رامیدان ته کړل، اوس که څه 
ه��م په ظاه��ر کې دلته او هلته د امریکا او پاکس��تان ترمنځ د اختالفاتو 
پ��ه اړه خب��رې ویل کیږي خو په عمل کې امریکا د پاکس��تان پوځ ته په 
ملیاردون��و ډالر ورکړي چ��ې لویه برخه یې د تیرو دولس کلونو په اوږدو 
کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو په تمویل او تسلیح کې لږیدلې. هغه 
څه چې په ډاګه دي، طالبانو پورې اړوند، د امریکا او پاکس��تان ترمنځ 
هیڅ ډول جدي اختالف شتون نلري او دا د منځنیو پیړیو او مزدور ډله 
اوس هم د امریکا لپاره د افغانس��تان راتلونکې تعامالتو کې د زیرمه ایی 
ځواک په حیث شتون لري ځکه چې هیڅ یوه بله ډله نشي کولی تردې 

کچې زموږ په هیواد کې د استعمار لپاره الره پاکوونکې وي.
د کلونو راهیسې ورځپاڼې په پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونو 
دوام  د امری��کا س��ره د نوموړي هیواد د اخت��الف یو مورد وایی، مګر د 
امریکا یوه پټ اس��تخباراتي سند منځپانګې چې د ۲۰۱۳ کال اپریل په۹ 
نیټه د »مک کلینچي« ورځپاڼې له الرې خپور ش��و ښ��یې چې دا ټول 
بریدونه د آی.ایس.آی په اجازه او مس��تقیم مرس��تې سرته رسي که څه 
هم د هغه هیواد دولت یې په خولې غندي. د امریکا لپاره پاکس��تان په 
س��یمه کې د لوی ارزښ��ت لرونکی دی او په اسانۍ ورسره معامله کوي، 
مګر له هغه ځایه چې په افغانستان کې یې د جاسوسانو او نوکرانو لوی 
لښ��کر په واک کې دی او د کرزي الس��پوڅی دولت یې هم په جیب کې 
دی، ن��و د دې لپاره چې افغانس��تان په خپ��ل زړه وڅرخوي او ګټه ترې 

واخلي، هیڅ ډول اندیښنه نه لري.
د امری��کا خون��ړي تاریخ هرپوهه فرد ته ثابت ک��ړې ده چې دا هیواد 
د جنګ اچوونې او وژنې پرته هیڅ کله هم د س��ولې په اړه فکر نه کوي 
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او هی��څ بیلګ��ه نلرو چې په کوم ځای کې د س��ولې پیغام راوړونکی وي. 
د تی��رو کلونو پ��ه اوږدو کې مو ولیدل چې افغانس��تان، عراق، لیبیا، او 
اوس ه��م س��وریه د امریکا او متحدینو پ��ه الس یې د طالبانو همفکر او 
هم کردار خورا جهالت پیشه او ترټولو بدنومه ډلو باندې په اتکا سره په 
وینو ولړل ش��و او په کنډوالو بدل ش��و. امریکا او هر زورواکی او بریدګر 
هیواد د جنګ او تیري له الرې ګټه الس��ته راوړي نه د س��ولې له الرې، 
نو د طالبانو د دفتر پرانیستل او نورې »هڅې« په هیواد کې د جنګ او 

وینه تویونې دوام لپاره دي نه د سولې او پایښت لپاره.
او پ��دې هم باید پوهه ش��و چ��ې د امری��کا او مزدورانو لپاره 
یې س��وله د هغه څه څخه ب��دل تعریف لري کوم څه چې ترې 
زموږ خلک پوهیږي. زموږ د خلکو او د نړۍ عدالت غوښتونکو 
لپاره س��وله یعني د جنګ بندیدل او د عدالت پلي کیدل، مګر 
امریکا لپاره س��وله یعني د انسان وژونکو سره روغه جوړه ترڅو 
د لوټ مار بې له س��ردردۍ پرمخ وړو لپاره الره هواره ش��ي. نو 
د هم��دې لپاره امریکا د »س��ولې هڅ��و« ترنامه الندې د هغه 
ډلې پرس��ر د شفقت الس راکښو س��ره پانګه اچوونه کوي چې 
ښه او په اس��انه توګه السوهنه او د افغانستان مستعمره ساتل 
رامنځت��ه کړي او د دوی ترمنځ فکر نه کوم چې د بنس��ټ پاله 
تروریس��تانو څخه غوره که طالب��ي وي او که تنظیمي کوم نور 
ځواکونه ومومي. نو د همدې لپاره لرې به نه وي چې یوه ورځ 
وحش��ي طالبان د جنګساالرو او تکنوکرات چاکرانو ترڅنګ په 
ماڼۍ کې نصب کړي چې دا سناریو به زموږ مظلوم خلکو لپاره 
د هیواد پلورو او خرڅ شویو د واک پیاوړتیا او د بحران، فساد 

او جنګ دوام پرته بله مانا ونه لري.
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گزارشونه

د هېواد پلورلو دریم پړاو؟

د ۱۳۹۲م کال د مرغوم��ې پ��ه 
۱۸م��ه نېټه د ماښ��ام پ��ه ۶ بجو د 
طلوع تلویزیون خبري سرویس په 

ډاګه کړل چې:
رس���ول سیاف  »عبدالرب 
د جمهوري ریاست نوماند او 
دده مرس���تیال تورن اسمعیل 
عربی ښ���کارچیان هیواد ته را 

بلل���ي او د هیواد د جمهور رئیس ک���رزی د فرمان په خالف د 
قیمتی مرغانو په ښ���کار بوخت دي، تر څو دغه سرمایه هم له 
منځه یوسی. په افسوس سره، چې جمهور رئیس ښاغلي کرزي 

او پاتې چارواکو هم ځانونه غلي نېولي.«
په لمړي پړاو کې س��یاف او نورو پاکس��تان ناستو جهادي مشرانو په 
پاکس��تان کې افغانې درنې بیبیانې، چې په پت عزت خوندي وې، هلته 
پ��ه خپلو عرب��و بادارانو خرڅې کړې او عرب خ��و ال څه کړې، چې ان د 
پاکس��تاني کمېشنرانو د زړه الس ته راوړلو لپاره یې هغو ته هم وړاندې 
ک��ړې. د دغو مېرمنو له ډلې څخ��ه زیاتې هغه کونډې وې، چې مېړونو 
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یې په مېړانه سره خپل سرونه د هېواد آزادۍ په الر کې ایښي وو.
د کاب��ل مظلوم��و خلکو، چ��ې یو وخت ال د دې مش��رانو اصلي څېره 
ن��ه وه پېژندلې، دعا ی��ې کوله، چې خدای دې جه��ادي رهبران بریالي 
ک��ړي، چې م��وږ د دېموکراتیک ګون��د له واکمنۍ څخ��ه وژغوري، خو 
پ��ه دوه��م پړاو کې کله چې دا وحش��ي او بې غیرته داړه م��اران په کابل 
حاک��م ش��ول، د کابل تر لوټ برس��ېره تر ۶۰۰۰۰ ډې��ر د کابل بې ګناه 
اوس��ېدونکي ی��ې په خپلو وین��و ولړل او تر خپلو ک��ورو یې الندې کړل. 
همدې س��یاف د مطبوعاتو س��ره په مرکه کې وویل، چې »د کابل خلک 
کافر او کمونیستان وو، خلک مو چې وژلي، دا خومو ډېر ښه کار کړی، 
موږ باید د کابل خاوره تر اوو مترو پورې ژوره وسوزوو«. سیاف خان په 
پغمان او تورن اس��معیل په هرات کې اوس هم د خلکو په وژلو او لوټلو 

لګیا دي.
د دې بې غیرتو زړونه د افغانس��تان په س��وزولو، د خلکو په وژلو او 
لوټلو او د ځمکني حیواناتو په له منځه وړلو سم ساړه شوي نه وو، چې 

اوس یې په دریم پړاو کې د هوا په مرغانو هم پیل وکړ.
درنو هېوادوالو، خدای مو د دوی له څلورم پړاو څخه په وساته!

تورن اسمعیل د عربی ښکارچیان سره
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