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د غویي اوومې او اتمې ناولې څیرې
التراوسه د ملت په برخهلیک واکمنې دي!

زموږ د خاورې وینې تویونې
تاری��خ کې د غوی��ي اتمه او
اووم��ه ،دوه غمجن��ې او
ناورین څخه ډکې ورځې دي
چ��ې جنای��ت او ویجاړتوب
س��ره ی��ې ن��ه پریکیدونکې
غوټ��ه خوړلې او هیڅ کله به
د یاده ونه ویستل شي.
که څه هم د  ۱۳۵۷کال
د غوی��ي په اوومه د خلق او پرچم واکدارانو د ش��وروي یرغل لپاره الره
ه��واره ک��ړه او د ویجاړت��وب او مهاج��رت ترڅنګ ی��ې د یونیم میلیون
انس��انانو وینه وبهوله ،دغه راز د  ۱۳۷۱کال د غویي اتمې هم نه یوازې
د روس��یې پروړاندې د مقاومت جګړې  ۱۴کلنې هڅې دمنځه ویوړې،
بلکې د هغه څخه څو وارې په ناوړه توګه افغانستان یې د وینو په حمام
او کنډوال��ې بدل ک��ړ .د غویي اتمې عاملینو د هی��واد ټولې زیربناوې او
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روبن��اوې له خاورو س��ره خاورې کړې او د خلک��و د ژوند نظام یې ټوټه
ټوټه کړ.
د غوی��ي اووم��ې او اتم��ې ناوری��ن رامنځته کوونک��و دواړه د پردیو د
غالم��ۍ زنځی��ر پرغاړه درلوده او د ش��وروي ،امریکا ،پاکس��تان ،ایران،
عربس��تان او  ...سیاس��تونو س��ره س��م زمو هیواد یې د ویجاړۍ پر لور
وی��وړو .د دغ��و دوو ن��اوړو ورځو تورتم��ې وریځې التراوس��ه هم زموږ د
هی��واد په آس��مان ک��ې چې غمونو څخه ډک دی ،د ښ��کار پ��ه لټه دي
او ن��ن ه��م د دغو دوو تورتم��و ورځو عاملین په ګډه س��ره د بدمرغیو،
وینې بهولو او د پردیو د السوهنو عاملین دي او ورځ تربلې په بیسارې
ځناورتوب س��ره زموږ خلک قرباني کوي .له نی��او څخه د دې خاینینو
بخښل د دې المل ګرځیدلی چې څه باندې د دوو لسیزو په تیریدو سره
بیا هم زموږ هیوادوال د ډوالډول ظلم او لوټ قرباني شي.
داړونکو بنس��ټپالو د خپل ارتجاعي خوي سره د څوکۍ لپاره د یو بل
خیټې داسې وڅیرلې چې باداران یې هم د هغوی څخه ناهیلې شول او
ډګر ته یې د طالبانو په نوم یو بل وایرس راوویس��ت چې افغانس��تان یې
د منځنیو پیړیو په لړۍ بدل کړ .نن هم ورته س��ناریو س��ره مخ یو چې
امریکا د خپلو تنظیمي او طالبي غالمانو پرځای د داعش په نوم ځناور
زموږ د خلکو ترش��ا ورپریخي چې د پردې ترش��ا ارګ ناستي هم د دغې
خاینان��ه پ��روژې پرمخ وړلو کې الس لري چې د افغانس��تان راتلونکی به
له نن څخه ډیر تر ګواښ الندې ونیسي .په ټول افغانستان کې د جګړه
مارو او طالبانو ظلم او س��تم ،فس��اد او زور او زیاتي زموږ وګړي داس��ې
کرکجن کړي چې داعش نوموړې س��یمه د ولکې لپاره مساعده موندلې
او په ګړندیتوب س��ره د افغانس��تان یو شمیر س��یمې د خپل جهالت او
جنایت تر سیوري الندې راوړي.
د غویي اوومې او اتمې ظالمو هیوادپلورو او د خلکو ضد کړنو ترسره
کوونکو افغانس��تان یې د ښ��کیالکګر امریکا ،ناټو او ګاونډیو هیوادونو د
س��یالۍ په میدان بدل کړی .امریکا وروستیو  ۱۴کلونو په لړ کې د خپلو
ش��یطاني ستراتیژیکو برنامو او د لمنې پراخولو لپاره زموږ په خاوره کې
قوي پل کیښود .د ناوړو رژیمونو د ټاکلو د الرې چې پلورل شوي عناصر
دي ،سپینې ماڼۍ خپل تل پاتي شتون او اډو ته قانوني بڼه ورکړه ،څو د
سیمې زړه په خپل الس کې ونیسي او نوي ټوکیدلي سیاالن پرشا کړي.

د «افغانس��تان د همبس��تګۍ ګون��د» کلک باور لري چ��ې په هیواد
ک��ې د ناورین پس��ې ناورین اصلي المل له محکم��ې څخه د جنایتکارانو
بخښ��ل دي .تاری��خ موږ ته زده کوي ،هغه مل��ت چې د خپل تیر په اړه
کلک غبرګون ونهښ��ایي ،هیڅکله به روښانه راتلونکی ونهګوري .مونږ
تی��ر د ی��و لوی الریون پ��ه ترڅ کې ویلي وو« :په هیڅ صورت س��ره باید
اجازه ورنه کړو چې خلقي–پرچمي ،تنظیمي ،طالبي ،داعش��ی او ناوړه
څیرې د امریکا د بیرغ الندې په آرامۍ او د "انتقالي نیاو"" ،دموکراسي"
او "بشري حقوقو" له شعارونو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې سره خپل
ظلم او خیانت ته ادامه ورکړي».
د «افغانس��تان د همبستګۍ ګوند» په هیواد کې د ویرونکې ګډوډۍ
په پیژندنې د خپلو خلکو س��ره په یو آواز یو وار بیا ټولو ولس��ي او مترقي
بنس��ټونو او ملي ش��خصیتونو بان��دې غږ کوي چې چوپتی��ا باید دمنځه
یوسي او د خلکو په واحده لیکه کې ودریږي او زموږ د خاورې خپلواکۍ،
دموکراس��ۍ ،زرغونتیا او س��وکالۍ لپ��اره د نیواکګ��رو ،خلقي-پرچمی،
تنظیمي ،طالبي ،داعش او نورو جنایتکارو پروړاندې د ولس��ي مقاومت
جبهه رامنځته کړي ،پرته لدې ترڅو چې دا لوبه دوام لري افغانس��تان
به د پردیو او یو شمیر پلورل شویو ناوړو څیرو د خاینانه دسیسو قرباني
وي او د زور او زیاتي په اور کې به سوځي.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د  ۱۳۹۴کال د غویي ۴مه
کابل
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د ګوند لید

له پاکستان سره تفاهملیک،
د حاکمې دستګاه وطنپلورنې دوام
له پاکستان سره استخبارتی
تفاهملی��ک ،په هی��واد کی
ډی��رۍ تاوده بحثونه په الره
واچول .ته به وای دا لومړی
ځ��ل دی چی الس��پوڅو او
خاینو واکمنانو د پاکستاني
پوځیانو پښې ښکلې کړي او
د خلک��و او وطن پر وړاندی
ی��ی ن��ه بخښ��ونکی خیانت
ترس��ره کړی .ددغه تفاهملیک غندونکي بی ش��میره دی او هر یو هڅه
کوی په سختو ټکو هغه وغندي .هغه کسان چی په تیرو څوارلسو کلونو
کی ددغې فاس��دي دس��تګاه ک��ړۍ وی ،اوس ددی لپ��اره چی ولس له
پاکستان څخه کرکه لري ،نو دوی هم له موقع څخه په ګټه پورته کولو
سره او ددی لپاره چی خپل ځانونه د ولس پلویان وښایی او د خلکو تر
منځ ځان ته ځای پیدا کړی ،کوښښ کوی دغه تفاهملیک و غندي.
د ارګ له پلوه پاکس��تان ته باج ورکول د خلکو کرکه را و پاروله او دا

ددی المل ش��وه چی د دولت ویاند خپلې لمړي څرګندونې بیرته واخلي
او ول��س ته درواغ ووایی .اش��رف غنی او عبدالل��ه د خلکو غولولو لپاره
جهادی مش��ران و مش��ورې تر نوم الن��دی ارګ ته وروبل��ل ترڅو خپله
م��رداري پټه ک��ړي .خو دا څرګن��ده ده د هغو خلکو مش��ورې چی ټول
عم��ر ی��ی د آی.ایس.آی په چوپړتی��ا کی تیر ش��وی وي ،د ولس څخه
استازیتوب نشی کوالی.
هغ��ه ښ��ځې او نارینه چی د
پاکس��تان س��ره تفاهملی��ک پر تر هغې چی پ��ه هیواد کی د
وړان��دی غبرګ��ون ښ��ایی ،هغه پاکس��تان ،ای��ران ،امری��کا،
ورځ چی له امریکا سره بدمرغه عربس��تان او ن��ورو هیوادنو
هوکړهلی��ک الس��لیک کی��ده بیغیرته او باړهاخیستونکي
چیرت��ه وو؟ مګ��ر دوی دوم��ر سپیان محاکمه او په دار و نه
بیعقل��ه دی او نه پوهیږی چی ځړول ش��ی د ی��ادو هیوادنو
پاکس��تان د امریکا په جیب کی د وین��و ډک الس��ونو ب��ه ل��ه
دی او د س��پینې ماڼۍ کړنالرو افغانستان څخه لنډ نشي.
پر اساس زمونږ په هیواد کی له
ځناورو ترهګرو مالتړ او هغوی
تمویلوی؟ مګر دوی ال تر اوسه ندی پوهیدلی چی د پاکستان السپوڅې
ډلې لکه طالبان ،حزب اسالمی او حقانی د امریکا او انګلستان په ډالرو
او وس��لو س��مبال او میدان ته راوتي؟ آیا دوی دومره ب��ی عقله او ناپوه
دی او دا ټکی نش��ی درک کوال که چیری پاکس��تان د امریکا ګټو خالف
طالب��ان روزل��ی ،آیا امریکا بیا هم دغه ترهګ��ر روزونکي هیواد ته د اووه
ملیارده ډالرو په ارزښت مخکیتللی وسلې او هر کال یو میلیارد نغد ډالر
ورکول؟
ن��ور ن��و ټول هغه خلک چی لږ سیاس��ی پوه هم ول��ری پوهیږی چی
پاکس��تان د امری��کا ډاډه س��تراتیژیک ملګری او زمونږ پ��ه هیواد کی د
هغې ویجاړونکي او نیواکګر سیاستونو پلی کونکی دی .د پاکستان پوځ
او آی.ایس.آی چی په س��یمه کی د امریکا ښ��کاري سپیانو رول لری ،د
س��پینې ماڼۍ په مالتړ س��ره ترهګرې ډلې په وس��له سبمالوی او زمونږ
هیواد ته یی راس��توي .مګر دا حقیقت په کراتو آن د چارواکو له خولې
ندی اوریدل ش��وی چی طالبان د امریکایی چورلکو په واس��طه د هیواد
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شمال ته وړل کیږي؟
دا ښاغلي او آغلي چی نن له پاکستان سره د ع او غ شرمناکې معاملې
څخه نیوکه کوي ،هغه وخت چیری وو چی دغو دوه الس��پوڅو مشرانو
له خپلو بادارانو وغوښ��تل چی له ځناورو طالبانو بخښنه وغواړي ،هغه
وخت ولی ُچپ وی او آواز مو نه اوچتیدو؟ دوی ولی دا غیرت نلری چی
د پاکس��تان جاسوس��انو نومونه په ډاګه کړي؟ مګر پ��ه کراتو ندی ویل
شوی چی په نظام او پارلمان کی د پاکستان نوکران شته؟
مګر دا لومړی ځل دی چی فاسدو او مزدورخویه ارګناستو ملی ګټې
له پښو الندی کړي او په معامله یی الس پوری کړی؟ مګر کرزي په تیرو
دیارلس��و کلونو کی د ایران ،امریکا ،انګلس��تان ،هند او نورو استخباراتو
څخه د ډالرو بوجۍ وانخیستې او د ولس په ستونی یی پښه کینښودله؟
مګر همدا کرزی چی نن د رنډۍ په څیر د امریکا او پاکستان پر وړاندې
خب��رې کوی ،د خپل ریاس��ت په موده کی یی افغانس��تان د پاکس��تان
او س��یمې ن��ورو هیوادونو لپاره د غوړې او ارزانه مړۍ په ش��ان وړاندی
نکړ؟ پس هغه وخت دا نیوکهکونکی چیری وو او هیڅ آواز یی را اوچت
نش��و ولی نن یو دم د غفلت له خوبه را ویښ شول او د هیواد ساتنې په
مورچل کی ودریدل؟
امرالل��ه صالح ،ش��کریه بارکزی ،س��پنتا ،وحید عم��ر ،فوزیه کوفی،
س��یاف ،اس��دالله خالد او یو ش��میر نور چی په تیرو دیارلس کلونو کی د
کرزی السپوڅي دولت مهمې کړۍ وی او په تیرو ټاکنو کی یی هم ع او
غ لپاره ستوني وشکول ،ولی نن له پاکستان سره د تفاهملیک پر وړاندې
راپاریدلي او غواړی چی ځانونه د ملی څیرو په شان خلکو ته وروپیژني،
ول��ی دوی تیروتي دی ،ځکه ولس دغه رټل ش��وی او بیوجدانه څیرې
ښه پیژني چی ډیرۍ دغه کسان د هیواد په روان ناورین او ټولوژنه کی
الس لري.
دغ��ه دومخي خل��ک ،د امری��کا جنایت��کاره او جګړهم��ار دولت هره
مرداري مني او د هغې پر وړاندې هیڅ غبرګون نه ښ��ایی ،نو په همدې
اس��اس د پاکس��تان پر وړاندې ددوی خبری او ټوپونه وهل هم د ځان
ښودنې پرته هیڅ مانا نلري .که داسی نده نو کله چی امریکایی پوځیانو
د ننګرهار ګوش��تې ولس��والۍ پاکستاني پوځیانو ته وس��پارله او زمونږ پر
خاوره یی تیری وکړ ،ولی ددوی غږ اوچت نش��و او ځانونه یی وړانده او

کاڼه واچول او د ولس پر وړاندې دغه خیانت یی هیر کړ؟
د ګوش��تي پر ولسوالۍ د پاکس��تان پوځ تیری هم له پاکستان سره د
پټې هوکړې پر بنس��ټ ش��وی وو .په هغه وخت کی اللی حمیدزی ،چی
د پارلمان لخوا د یو هئیت په مش��رۍ یی دغې ولس��والۍ ته س��فر کړی
وو ،په خپل ګزارش کی داس��ی وویل« :داس��ی الس��وندونه شتون لری
چ��ی حامد کرزي ،دفاع وزیر ،کورنیو چارو وزیر او ملی امنیت ادارې له
پاکستان س��ره هوکړهلیک السلیک کړی دی ».ولی همدغو پلورل شو
عناصرو پر دغه ګزارش سترګې پټې کړې.
ایم��ل فیضی ،په ارګ کی کرزي پخوانی ویاند ،په هغه لیکنه کی چی
د بیبیس��ی په ویبپانه کی د  ۱۳۹۴د غویی په ۳۰مه نیټه خپره ش��وه
داسی لیکي:
«یو افغان چی د حکومت مالتړی دی ،حق لری وپوښتي
ولی د ملی یووالی حکومت داسی د پاکستان خوښې سیاست
مخې ته بیایی؟ برس��یره پر دی چی د پاکس��تان پر وړاندې
بدبینی موجوده ده ،ارګ ولی د اسالمآباد سره نږدیوالی ته
دومره لیواله ده؟»
دغه ښاغلي باید دا پوښتنه هغه وخت چی د کرزي له مخ او سر څخه
م��رداري څټل��ه ،له خپل بادار څخه پوښ��تلی وای چی ولی د پاکس��تان
راض��ی کولو لپاره ش��ل ځلې په ټیټ س��ر هغ��ه هیواد ته س��فر وکړ او د
هغ��وی توغندیز برید پروړاندې چپ پاتی ش��و .که چیرې فیضی واقع ْا د
«پاکس��تان خوښۍ» سیاست شرم ګڼلی ،هغه وخت یی باید غږ اوچت
ک��ړی وای چی کرزي د پاکس��تاني چارواکو قدمونو ښ��کلولو لپاره هغه
هی��واد ت��ه س��فر کاوه ،او هر ځل د هغه هی��واد چارواکو لخ��وا بیعزته
کیده او هوایی ډګر ته ښهراغالست لپاره د ورزش وزیر ورتلو .هغه باید
دا نیوک��ه هغه وخت کړی وای چی کرزي د پاکس��تان انس��انخوړونکي
غالمان «ناراضه وروڼه» ونومول ،ځناور مش��ران یی د بندخونو خوشی
کړل او د ولس په بودجه یی د کابل په ښار کی و نازول.
دا څرګنده ده چی په تیره کی هم د ملی امنیت او آی.ایس.آی ترمنځ
داس��ی یو تفاهملیک موجود وو ،ولی اوس چی امریکا غواړي د روس��ې
بیثباتۍ لپاره د افغانستان شمال ناامن کړی ،نو د ځناورو ګروپونو لکه
داعش او طالبانو قویکولو او وس��لې ورکول دنده پاکس��تان ته سپارلې
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ترسو د افغانستان دولت په مرسته دغه دنده په آرامی سره پر مخ بوځي.
پ��ه هیواد کی د روانو ناخوالو پر وړاندې د ملی ځناورتوب دولت چوپتیا
هم له همدی سیاس��ت څخه س��رچنیه اخلي .دغه ش��ړیدلی دولت چی
د جانک��ری پ��ه هڅو من��ځ ته راغی ،ت��ر ټولو دمخه باید س��پینې ماڼۍ
ته ځواب ورکړي .نو له داس��ی یو ریش��خند او فاس��دې دستګاه څخه د
«هیواد ملی ګټو ساتلو» تمه ،د ځان غولولو پرته بله مانا نلری.
ام��ا زمون��ږ خلک��و لپاره
چی ل��ه تی��رو دری لس��یزو
راهیس��ې د پاکس��تان لی��وه
روزونک��ي دولت او په خاصه
توګه د آی.ایس.آی مرګونی
دس��تګاه او د هغ��ه هی��واد
پوځیان��و ل��ه خ��وا کړیدلي،
که د پاکس��تان غالمان دغه
تفاهملی��ک الس��لیک کړی
او ک��ی یی الس��لیک نکړي،
د غندل��و او جزاء ورکولو وړ
ده .زمونږ ول��س لپاره دغه
تفاهملیک په هماغه کچه د
۱۳۹۳کال د غبرګولي ۱۶مه :په سلګونه تنو
ش��رم وړ ده لکه ل��ه واواک ،د «افغانستان همبستګۍ ګوند» غړو او پلویانو
ام.آی.شپږ ،سی.آی.ای او د یو الریون په ترڅ کی په کنړ کی د پاکستان
د نړۍ نورو څارګرو سازمانو ترهګرروزونکی هیواد توغندیز برید و غنده.
س��ره تفاهم ،هغو س��ازمانو
چ��ی په تی��رو دیارلس کلونو کی کرزي ته د ډالرو بوجۍ ورکولی تر څو د
هغوی په خوښه هیواد د ویجاړۍ لوري ته بوځي.
ت��ر هغ��ې چی په هیواد کی د پاکس��تان ،ایران ،امریکا ،عربس��تان او
ن��ورو هیوادنو بیغیرته او باړهاخیس��تونکي س��پیان محاکمه او په دار و
نه ځړول ش��ی د یادو هیوادنو د وینو ډک السونو به له افغانستان څخه
لنډ نش��ي .که چیرې دننه په هیواد دغو وطنپلورونکو او خاینو کړیو له
هغوی سره مرسته نه وای کړی ،هغوی هیڅ کله نه توانیدل چی زمونږ
هیواد او خلک د ویر او ویجاړۍ لوری ته بوځي.

اعالمیی

هیواد په وینو او خیانت کی ډوب دی،
چپکښیناستل بیننګي ده!
ُ

څرنګ��ه چ��ی څرګن��ده وه،
د امری��کا لخ��وا د مل��ی
ځناورت��وب حکوم��ت پ��ر
خلکو تپلو سره ،افغانستان
ن��ور ه��م د بدمرغی��و او
ننګون��و کندی ت��ه ورولوید.
بیوزلي او بیکاري او فس��اد
او زورواک��ي له ی��وې خوا او
د جګ��ړې زوراخیس��تنه او
ځانوژنو او چاودنو له بل پلوه زمونږ د بیګناه خلکو ژوند تورتم کړی.
په بیرحمۍ س��ره د فرخندې تر وژل کیدو وروس��ته ،په بدخش��ان،
هلمن��د ،بلخ ،غزنی ،خوس��ت ،ننګرهار ،کابل ،فراه او ټول افغانس��تان
کی په زړهبوږنوکو پیښ��و کی د هیوادوالو وژنې په هیواد کی د خواشینۍ
وریځې خورې کړې .د  ۳۱بیوزلو هیوادوالو برمته کول ،په بدخشان کی
د داعشیانو لهخوا د ملی اردو سرتیرو سرونه پرې کول او ددی ناخوالو
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پ��ر وړان��دې د ع-غ او د هغ��وی د تاليڅټو چوپتیا ،ددغه ش��ړیدلي او
فاسد دولت پر وړاندی د خلکو کینه ال زیاته کړه.
د بیوزل��و خلکو پر وړان��دې د واکدارانو خیانت او مرداري هغه وخت
ل��ه زغملو وځ��ي چی هغوی نه یواځې د ځن��اورو طالبانو پر وړاندې چی
پرلهپس��ې وینې تویوی عمل نه کوی ،بلکه برعکس په بیشرمۍ سره له
خپلو امریکایی بادارنو غواړي چی له طالبانو رس��می بخښ��نه وغواړي!
د ګوډاګي واکدارانو بیش��رمي او س��رکوزي آن تردی حده رسیدلې چی
طالبان دا د آیایسآی داړونکی سپي «سیاسی مخالفان» بولي ،هغوي
ته پرلهپسې ججه (باج) ورکوی او وژونکي مشرانو ته یی په کابل او قطر
کی ناز ورکوي.
هغ��ه دولت چی له ویجاړونکو او ځانخرڅونک��و جنایتکارانو او ناپوه
بنس��ټپاالنو او نیکتاییلرونک��و ش��ریکانو څخه رامنځه ته ش��وی وي،
بای��د پرت��ه ل��ه غولونکو باټ��و او الپو ،هیڅ تم��ه و نلرو .د اوس��ني تاریخ
څخه په لوس��ت اخیس��تلو پوهیږو چی دا ډول السپوڅي دولتونه یوازې
د نیواکګران��و ش��وم پالنون��ه پلی ک��وی او د خلکو برخلیک پ��ه اړه هیچ
خواخوږی نه څرګندوي.
مونږ په کراتو خلکو ته ویلی چی د یرغلګرو او د هغوی کورني نوکرانو
لخوا د «دموکراس��ي»« ،ترهګرۍ پر وړاندی مبارزه»« ،بش��ر حقوق»
او «بیارغونه» هس��ې تش ش��عارونه او درواغ دی چی د کلونو راهیس��ې
ل��ه بیدفاع خلک��و قربانی اخلي .د ع-غ ویجاړونک��ی دولت ،طالبان او
داع��ش چ��ی په ښ��کاره له یو بل ج�لا دي ولی له یو آخ��ور څخه ډوډۍ
خ��وري او زمون��ږ د خلکو وینو څښ��کلو لپ��اره ځانونه پن��ډوي .دوی د
امریکای��ی یرغلګرو د الرپاکو په څیر ،له څو س��وریو د یوې موخې لپاره
کړیدل��ی ولس په خپل زهرجن نی��ش چیچی او هغوی د ویجاړۍ لوری
ته بیایی.
د دغ��و ځن��اورو او بهرنی��و غالمانو پر وړان��دې زاری و غذر هیڅ ګټه
نلري .دا زمونږ دنده ده چی د هیواد ټولو قومونو او میلیتونو زیارکښانو
س��ره یوځای په سراس��ري پیوس��تون د کوباني قهرمان ول��س په څیر،
راوالړ ش��و او دغو ډوالډول دښ��منانو وربوزی په خاورو ومګو او له دغه
ویر او درد او مریتوب څخه ځان خالص کړو.
د «افغانس��تان د همبس��تګۍ ګون��د» چ��ی د هی��واد د مخکېتلل��ی

غورځن��ګ د مخکښ خوځښ��ت پ��ه څیر تل د خلکو ددف��اع په مورچل
کی ده ،یو واری بیا د ورس��تیو قربانیانو او د غمجنو برمته ش��و کورنیو
باندی غږ کوی چی خپله چوپتیا په زواک بدله کړي او دهغو ظالمانو پر
وړاندی چی د هیواد او ښاریانو په وینه کرغیړنې لوبې کوی ،د یو موتي
په څیر د عمل ډګر کی راوالړ ،خپل برخلیک په خپل الس واخلو.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د  ۱۳۹۴کال د وري ۲۷مه
کابل
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سیاسي ناپوهي،
د ګڼو ټولنیزو ناروغیو المل

پ��ه ټولو وروس��ته پاتو ټولنو
ک��ې واکمن س��تم کوونکي
زیار باس��ي ترڅو د زهرجنو
تبلیغات��و ،چ��ل او دوک��ې
پوس��یله خلک له سیاس��ت
څخه زړه تورې کړي او هغه
ورته خیالي ،خطرناک او د
ټولنې ی��وې ځانګ��ړې ډلې
پورې تړلی معرفي کړي .په
تی��رو کې د افغانس��تان واکمنو تل هڅه کړې چې د ړان��ده او کاڼه کولو
لپاره خلک نالوس��ته وس��اتي ،خو اوس چې خلک د زده کړې په ارزښت
پوه ش��وي دي ،نو په هر ډول چې وي غواړي زده کړې وکړي ،اوس��نی
ملي ضد دولت کوښ��ښ کوي چې ځوانان په یوه پراخه سیاس��ي ناپوهۍ
کې وساتي او په زرګونو چلونو او مکیزونو سره سیاست ته له ورګډیدو د
هغوی مخه ونیسي .آن تردې د تیرو کلونو په درشل کې کرزي په خپله
په یوه وینا کې ځوانانو ته ګواښ کړی و چې سیاسي نه شي.

یو ناپوه او غیرسیاس��ي ملت ډیر په آس��انه س��ره کیدای شي وغولول
ش��ي او په هره الره چې د س��تم کوونکو طبقو ګټی په کې نغښ��تې وي،
یوس��ي .یو غیر سیاسي شخص نشي کوالی چې ټولنیزې پیښې وڅیړي
او د روانو تبلیغاتو ترش��ا ش��ته الملونه وپیژني ،غیر سیاس��ي شخص په
ډیرې آس��انۍ سره د دښمن السپوڅی ګرځي او دروغجنو شعارونو سره
چ��ې په حقیقت کې د کاڼي کرښ��ه وي ،د ژوند په چ��ارو کې ترې ناوړه
ګټه پورته کیږي .وګړي او هغه
غورځنګونه چې ونه کړای ش��ي «څ��وک چ��ې ځانون��ه ل��ه
چ��ې د پ��ردې ترش��ا د ملي ضد سیاس��ت څخ��ه لرې س��اتي،
عناص��رو د دې او هغ��ې طبقې د ک��م عقل��و پوس��یله اداره
لوټم��ارو ژمن��و او اندونو باندې کیږي».
پوه��ه نش��ي ،پ��ه عم��ل ک��ې د
افالطون
خاین او معامله ګرو د سیاس��ت
لوبغاړو په دام کې پریوځي.
د آلمان ستر مفکر برتولت برشت لیکي چې:
«تر ټولو بده ناپوهي سیاسي ناپوهي ده .دغه ډول ناپوهي
نه څه اوري ،نه څه ویني او نه هم غواړي چې سیاسي ژوند
وک��ړي .دا یې هم تر س��ترګو نه ورځي چ��ې د لوبیا ،وړو او
درملو نرخونه او د ژوند لګښ��تونه او کرایه د سیاسي پریکړو
په پایله کې ټاکل کیږي ،آن تر دې چې داسې وګړي پخپله
سیاسي ناپوهۍ ویاړي او وایي چې له سیاسته بد وړي .هغه
ل��ه ډیرې ناپوهۍ په دې نه پوهیږي چې په سیاس��ت کې د
هغ��ه نه ګدون د یوې رنډۍ ،غله او تر ټولو بد دا چې د څو
ملیتي زبیښاک کوونکو شرکتونو د چوپړ چارواکو د زیږیدو
المل ګرځي».
له سیاس��ت څخه د زحمتکښ��و او د ټولنې د بې وزلو وګړو لرې پاتې
کیدل د ملی ضد ،مرتجع او د شخصي شتمنیو غوښتونکو طبقو په ګټه
تمامیږي .نو په دې توګه زحمتکښ د خپلو غوښ��تونو لپاره له مبارزې
او د خپ��ل راتلونکي له ټاکلو څخه لرې کیږي او د سیاس��ت ډګر س��تم
کوونک��و ت��ه د ګیدړانو په څیر خالي پاتې کیږي .په همدې دلیل ده چې
داړه مار دولتونه تل هڅه کوي چې خلک له سیاسي مسایلو څخه لرې
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وس��اتي ،هغوی په فرعي او د ژوند په ورځني شخصي مسایلو کې ښکیل
ک��ړي .په تولس��ي ،فاطمه ګل ،پنځم اړخ ،پ��والد علمدار« ،مماتي» او
داسې نورو کې د خلکو بوختول ....او په مخدره توکو باندې د میلینونو
ځوانانو روږدي کیدلو پروړاندې د دولت بې پروایي ،ټول له دې خاینانه
الرې څخه سرچینه اخلي.

پدې ورځو کې د کوباني کورد اوسیدونکو ښار د خلکو په ځانګړي ډول د مبارزو
ښځو د مقاومت او آزادۍ په حماسې بدل شوی دی ،د کورد زړورې نجونې د
داعش د جاهلې ډلې د ماتولو لپاره وسله په غاړه کړې او مرګ یې په ځان منلی
او نه غواړي چې خپله خاوره د لویدیځ په الس جوړ شویو جنایت کوونکو او
ځناورو ته وسپاري .همدا سیاسي پوهه ده چې دغه باوجدانه ځوانان یې د دالورۍ
او سرښندنو په بیلګو اړولي دي ،هغوی هیڅکله هم د خاین افغان «څیړونکو»
په څیر نه وایی چې «امریکا باید د یرغل پر وړاندې زموږ له هیواد څخه دفاع
وکړي» بلکې د خپلو مټو په زور له خپل مورني هیواد څخه دفاع کوي.

څرګنده «غیرسیاسي» چارو لکه انجیوګانو ،خیریه موسسو او داسې
نورو برخو ته د ځوانانو راکاږل د هغوی د سیاس��ی پوهې د ټکونې لپاره
یوه هڅه ده .موږ خپل هیواد کې په زرګونو داسې بنسټونو سره مخامخ
ی��و چ��ې د ځوانانو یوه لویه برخه یې بوخته س��اتلې او تل یې له غوږونو
څخه ورتیروي چې د انجیو د چارو په درشل کې د سیاسي مسایلو اړونده
خب��رې ک��ول حرام دي او په سیاس��ت کې د الس وهن��ې او په ځانګړې
توګه د حاکمو ظلم کوونکو پروړاندې سیاست د فنډ او پروژې د بندیدو
په بیه ورته پیژندل کیدای ش��ي! په دې توګه د زرګونو الس��پوڅو خیریه

موسس��و د مرخیړیو د زر ودې پټو عواملو په موندنې س��ره کوالی ش��و
ً
عمال دغه «غیرسیاسي» سازمانونه
ترالس��ه کړو چې زموږ په هیواد کې
د نیواکګرو د سیاس��ت مهمه برخه ده او د دې له الرې د ځوان نسل د
بې الرې کولو په برخه کې رغنده فعالیت ترسره کوي.
په هیواد کې وروس��تۍ خوس��ا ټاکن��ې چې بوی یې د ن��ړۍ ټوله فضا
نیولې ،زموږ د ټولنې د سیاسي ناپوهۍ یوه ښه بیلګه ده .پرته له ګمان
څخه په بل هیڅ هیواد کې داس��ې مرتجع عناصر او بانډونه نشي کوالی
چې په اس��انۍ س��ره د ملت د راتلونکي او ش��عور س��ره لوبې وکړي او په
بدمعاشۍ او زور سره وکوالی شي د هیواد سیاسي حیات پخپلو منګولو
کې ټینګ وساتي.

مجید توکلي« :د یو واکمن دیکتاتور ویره یوازې له زړورو څخه وي چې سرغړونه
کوي» .مجید توکلي یو ایراني زده کوونکی دی چې د  ۱۳۸۸کال د لیندۍ په
۱۶مه د «والیت فقیې» چټل رژیم د ارتجاعي سیاست پروړاندې د «امیر کبیر
پوهنتون» په انګړ کې د یوې زړورې وینا په ترڅ کې د نیوکې له امله له ربړونې سره
ونیول شو او تر ننه په زندان کې د ژوند شپې او ورځې سبا کوي .د هغه د زړورتیا
له امله ایرانیانو ورته د «محصلي غورځنګ شرف» لقب ورکړ.

د افغانستان د خندا وړ ټاکنې د ترکیې له یوې بیلګې سره پرتله کړو:
تیرکال د ترکیې دولت وغوښتل چې په استانبول کې د ګزي میدان چې
د ن��وی ترکی��ې یوه بڼه ده ویجاړ او په ځای یې یو س��وداګریز مرکز جوړ
کړي ،دغه طرح له یوه عمومي مخالفت س��ره مخامخ ش��وه او په داسې
هراړخیز غورځنګ باندې بدل ش��و چې د یادې طرحې څخه د دولت د
تیریدو ترڅنګ تراوس��ه د نیوکو آوازونه غلي ش��وي ندي .د دولت ملي
ضد پریکړو پروړاندې د خلکو یاد حساس��یت د هغوی د سیاس��ي پوهې
څرګندون��ه ک��وي او دغ��ه پوهه د دې الم��ل ګرځي چې وګ��ړي د خپل
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برخلیک پروړاندې بې پروا پاتې نشي او نیوکه وکړي .په همدې دلیل په
هغو هیوادونو کې چې د اوسیدونکو سیاسي پوهه یې لوړه وي ،په ټولنه
کې یې دموکراتیک ارزښتونو ساتل کیږي.
ل��ه سیاس��ت څخ��ه د ډی��رو
خلک��و د س��رخوږي او هغ��ه د
ی��وې غولوونکې پدی��دې په څیر
پیژن��دل ی��و دلی��ل دا دی چ��ې
غولوونک��ي واکمنان تل خلکو ته
دروغجنې ،هسکې او تش په نوم
ژمنې ورکوي ،لیکن په عمل کې
پرته له غال او لوټ څخه د خلکو
لپ��اره کوم بل خدمت نه ترس��ره
کوي .د افغانس��تان په وروستیو
ټاکن��و ک��ې د دې ش��اهد وو چې
د عبدالله او اش��رف غني ټیمونو شهید عبدالخالق ،زموږ د هیواد یو رښتینی
اتل دی هغه د  ۱۳۱۲کال د لړم په ۱۶مه
خلک��و ت��ه ش��نه او س��ره باغونه
د غدار نادر شاه سر په مرمۍ وویشت،
وښ��ودل .دوی دواړه په دې ښه خپل ځان یې قربان کړ ،لیکن خلک یې
پوهیږي چې  ۵س��لنه هم له کړو د هیواد د ناولو شاهانو د یو شاه له ظلم
وعدو څخه نش��ي عملي کوالی ،څخه وژغورو .د یوه ظالم واکمن نظام
پروړاندې د نوموړي عکس العمل د هغه د
خو څوک��ۍ ته د رس��یدو او ملت
ژورې سیاسي پوهې څرګندونه ده.
ت��ه د دوکې ورکولو لپاره مکیز او
نخ��رو بان��دې الس پورې کوي .دغه ډول د ټګۍ او برګۍ سیاس��ت لوبه
چ��ې د سیاس��ت په اصطالح کې ورت��ه «دماګوژي» ی��ا د خلکو غولونه
ً
عمال خلک په دموکراتیکو پروس��و بان��دې بې باوره کوي
وی��ل کیږي،
او د دې المل ګرځي چې له سیاس��ت څخه مخ اړونه وکړي .غولوونکي
سیاس��توال په دغه ډول لوبو س��ره د سیاس��ت او دموکراس��ي په نوم د
خیانت المل ګرځي .که چیرې سیاس��ي پوهه ولري ،په آس��انۍ کوالی
شي چې مافیایي سیاست له سپیڅلي او ملي سیاست څخه توپیر کړي.
البته سیاف ،عطا ،اشرف غني ،عبدالله ،ګلبدین ،مالعمر او دوستم
او ن��ور مرتجع ځواکون��ه او دولتي چارواکي د خپل غولوونکي سیاس��ت
ل��وري ت��ه د خلک��و له راښ��کلو ډډه نه ک��وي ،دوی چې ت��ل د خلکو د

اس��تازیتوب ټیکه پر خپله غاړه اخلي ،اړ دي چې د ډیرو پیس��و په لګولو
او یا د قومي ،مذهبي ،ژبني ،ملیتي او سمتي احساساتو څخه د ناوړې
ګټې اخیس��تنې لپاره ناپوهه وګړي خپلو اکس��یونونو او د ځواک نندارو
او یا هم د ټاکنو پرمهال سیاس��ي لوبو کې ورننوتلو ته اړباس��ي .لیکن له
هغ��ه څ��ه چې دوی ویره لري ،هغه هم آزادي غوښ��تونکي او پرمختللي
سیاس��ت ته د خلکو بیا په ځانګړې توګه د ځوان نس��ل الس اچول دي
لکه د یوه ش��اعر په وینا «س��ری را گر کند اندیش��ه روشن  /نه از توفان
نه از دیوان هراس��د (که چیرې یو ش��خص ملي سیاس��ي پوهه ترالس��ه
ک��ړي ،له هیڅ توپان او ګړنګ څخه ن��ه ډاریږي)» هغوی خپل مرګ د
مخکښ��و ،ارتجاع او د زبیښ��اک ضد افکارو باندې د خلکو په سمبالیدو
ک��ې ویني .په همدې دلیل په ډیرو اس��تبدادي هیوادونو کې زندانونه د
نیاو غوښتنې او ظلم نه مننونکي سیاسي بندیانو څخه ډک دي.
له سیاست څخه تیښ��ته ځینو لوسته اشخاصو او هنرمندانو کې هم
لی��دل کی��ږي ،په خپ��ل هیواد کې د دې ش��اهدان یو چې یو ش��میر په
خپلې ارادې یا ناپوهۍ سره د تیرو دیارلس کلونو بویناکې پروسې ته لکه
«ټاکن��و»« ،لویه جرګې»« ،طالبانو س��ره د س��ولې»« ،ملي پخالینې»
او ن��ورو لپ��اره ش��عرونه او س��ندرې وویلې ،خ��و دوی بیا ه��م خپل کار
ت��ه غیرسیاس��ي نوم ورکوي او اس��تدالل کوي چې ی��وازې یې د هیواد
پالونکي دنده ترس��ره کړې ده! یو ش��میر په رښتیا سره هم نه پوهیږي،
ً
عمال د
خ��و یو ش��میر پوهیږي ،لیک��ن ځانونه په ناپوهۍ ک��ې وهي چې
مل��ي خاینان��و او نوکرانو په چوپړ کې بوخت دي .د ادوارد س��عید په وینا
«سیاست هر چیرته وي او نه شو کوالی چې ناب تفکر او هنر ته په پناه
وړلو س��ره له هغه وتښ��تو» .لیکن دغه سیاس��ت یا د خلکو او یا هم د
خلکو د دښمن په چوپړ کې دی ،دریمه الر شتون نه لري.
کل��ه چ��ې د ټولنیزو تضادونو ډک��ې او طبقاتي ټولنې ک��ې ژوند کوو،
ناش��ونې ده چې له سیاس��ت څخه لرې پاتې ش��و .موږ پ��ه خپلې ارادې
یا ناپوهۍ س��ره په سیاس��ت کې ښ��کیل ی��و .کله چې یو مل��ت د آزادۍ
غوښ��تنې او مل��ي سیاس��ت څخه الس په س��ر ش��ي ،نو بیا مل��ي ضد او
ارتجاعي سیاس��ت ت��ه ډګر خالي پات��ې کیږي او په آخرین تحلیل س��ره
د ملت دښ��من پی��اوړی کیږي او خلک خپل مبتذل سیاس��ي لوري ته
راکاږي.
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سیاس��ت د «دموکراسۍ»« ،نیاو»« ،بش��ري حقوقو»« ،ټاکنو» او
ن��ورو مقول��و څخه کوالی ش��ي
ن��اوړه ګټ��ه پورته ک��ړي .څرنګه
چ��ې علم او هن��ر او ادب کوالی
شي چې د ټولنې ټولنیزو طبقاتو
ی��وې طبقې پ��ه چوپړ کې اوس��ي
او معم��والً د دردیدونک��و وګ��ړو
پروړان��دې یې کاروي ،سیاس��ت
ه��م ل��ه دې قاعدې ب��ې پرې نه
دی.
ځین��ې اس��تدالل ک��وي چې
د تی��رو څل��ورو لس��یزو بدمرغیو
دلیلون��و څخ��ه ی��و ه��م مختلفو
افکارو سره د مختلفو ډلو سیاسي
لوبې وې .یادونه باید وش��ي چې
سیاس��ت ه��م د ن��ورو علومو په
معمو ً
ال مخکښ سیاسي اشخاصو او
څیر د بش��ریت یوه ارزښ��تمنده
غورځنګونو له پوهنتونو څخه سر اوچت
السته راوړنه ده چې کیدای شي
کړی دی .د ایران د پولي تخنیک
په مثبت یا ه��م منفي لوري کې پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي زده
ترې ګټه پورته ش��ي .څرنګه چې کوونکی او د «فریاد» خپرونې مسئول
یوسف رشیدي د احمد نژاد وینا پرمهال
د اټوم��ي او ډله ییزو وژنو وس��لو
یو کاغذ پورته کړ چې پرې لیکل شوي وو
جوړل��و په برخه کې له علم څخه «فاشیست ولسمشره ،پولي تخنیک ستا
په ګټې اخیس��تنې س��ره نه ش��و ځای نه دی» .هغه هر څومره چې زندان او
کوالی چې علم بې اعتباره وګڼو ربړولو سره مخامخ شو ،لیکن د ځوانانو په
منځ کې د مقاومت ،ودریدنې او زړه ورتیا
او تر ش��ا یې وغورځو ،سیاس��ت
بیلګې باندې بدل شو.
هم بای��د د ملي غداران��و لخوا د
خیټ��ې اچونې په علت تر ش��ا ونه غورځول ش��ي او دروغو و ریاکارۍ په
څیر یې ونه پیژنو.
د مترقي او مخکښ��و ګوندونو له مهمو دندو څخه یوه هم دا ده چې
د وګ��ړو د پوهې کچ��ې د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي .باید ځوانان د
کتابونو لوس��تلو ،د هیواد تاریخ څخ��ه پوهاوي ،د هیواد او نړۍ حاالتو

او جریانات��و څخ��ه خبری��دو ،د ښ��کیالکګر ماهیت پیژندل��و او بې وزلو
هیوادون��و کې د هغوی فعالیتونو ،د سیاس��ت عامو کلیم��و زده کولو او
 ...ن��ورو برخ��و کې وهڅول ش��ي او د هغوی سیاس��ي پوهه ل��وړه کړو.
باید خلکو ته روښ��انه کړو چې د روانو حاالتو پروړاندې د هغوی ټولنیز
مناسب عکس العمل د هغوی سیاسي پوهې کچې پورې تړاو لري .باید
دغه عامیانه او غلط اند چې سیاست یوه بې ګټې او مضره مقوله پیژني،
له ریښې څخه اوباسو.
سیاس��ت ډګر ته پرته له چل ،دوک��ې او غولونې څخه رادانګل د لویو
او س��رتیرو انسانانو کار دی چې ش��خصي ګټې نه ،بلکې د ټولنې د ټولو
وګړو او د هیواد ګټو په اړه فکر کوي .د مارتي نز په وینا:
«سیاس��ت هغه مهال پیلیږی چې وګړي د انس��انانو ټولو ارزښ��تونو
برید وپیژني .د سیاست ډګر ته ورننوتل له انفرادي موقعیت پریښودو او
ډلې په لور له پرمختګ څخه پرته نور څه ندي».

کامیال باییخو ،د شیلي  ۲۶کلنه ځوانه پيغله چې اوس د هغه هیواد د پارلمان
غړې ده .باییخو په  ۲۰۱۱کال کې هغه مهال چې د «شیلي زده کوونکو د
کنفدراسیون» ویانده وه ،د دې غورځنګ یوه تکړه او د وتلو مشرانو څخه وه
چې د زده کړې نصاب د لومړنیو سهولتونو لپاره یې مبارزه کوله .د دې ترڅنګ
چې په مرګ هم ګواښل شوې وه ،لیکن بیا هم په هڅانده توګه خپلې الرې ته
یې ادامه ورکوله او آن تردې چې د «ګارډین» یوې نظر پوښتنې کې یې د «کال
شخص» لقب خپل کړ.
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اعالمیی

که یو موټی راوالړ نشو؛ نوری فرخندی
به هم د بنسټپالې په اور کی وسوځیږي!
ی��وواری بی��ا د ارګ پ��ه ی��و
کیلومت��رۍ کی د ښ��ځې پر
وړاندې ځناورت��وب ،ویښ
وجدانونه ورګړول ۲۸ .کلنه
فرخن��ده توران��دو ځناورو د
قرانس��وځولو په درواغجن
تور د پولیس��و په شتون کی
ووژله ،او ټوټې ټوټې وجود
ت��ه یی اور ورپ��وری کړ .که
څه هم د مالنیازي ،س��یمین حس��نزاده ،حش��مت اس��تانکزي ،زلمی
زابلي په څیر څو تنو ناانس��انانو د فرخندې ټوټه کیدل په ښ��کاره تایید
ک��ړل ،ولی په واقعی��ت ک��ه د جنایتکارانو او ناپوهان��و څخه ډک دولت
چارواک��و له دغې پیښ��ې ګټه پورته کړه .ولی ل��ه نیکهمرغه زمونږ خلکو
چی د څو لس��یزو راهیسې یی د دین ټیکهدارانو دوکې او تیرایستلو سره
بلد دي ،په چټکۍ او یو آواز دغه هیتلری کړنه وغندله ،او د ع او غ رژیم

څارګرو مالیانو او نورو کوڅهډبو خولې داسی وتړلې چی په هماغه لومړیو
شیبو کی پر خپل ځای کښیناستل او چوپتیا یی غوره کړه.
د فرخن��دو وژل کی��دل ناڅاپي پیښ��ه نه وه ،بلک��ه دا د خاینانو پاللو
او وژونک��و نازولو فرهنګ پایله وه چی د څو لس��یزو او په خاصه توګه له
تیرو  ۱۴کلونو راهیس��ی زمونږ په هیواد کی واکمن دی .فرخنده په یوه
مخکی پالن شوی طرحه کی ووژل شوه ترڅو د جهاد او اسالم څو تنه
ټیکهداران چی په دې ورځو کی پرلهپسې رمباړې وهی ،خپل ځناورتوب
ولس ته وښایی او هغوی د خپلې له وینو ډکې او بویناکی واکمنۍ منلو
ته اړ کړي.
اوسنی خوسا دولت چی ددغې پیښې او امنیتي ځواکونو د ناکاراتوب
ل��ه امله یی ځ��ان بیپته ولید ،د عامه افکارو تر تاثیر الندی راغی او څو
تنه کوڅهډبي چی په پیښه کی یی الس درلود ونیول ترڅو د نیوکو څپې
ت��ر واک الندی راولي .ولی زمونږ خلک چی په کراتو ددغو زړهبوږنونکو
پیښ��و ش��اهدان وو ،ښ��ه پوهیږي چی د فرخندې او فرخندو د کرکېوړ
وژونک��ي د خپلو واکمنو جنایتکاره مش��رانو مالتړ پرته نش��ي کوالی په
دغه څیر ویروونکو کړنو الس پوری کړي .شرف بغالني کرغیړن چی په
ویاړ سره یی د فرخندې په وژلو کی الس لرلو څخه ویلی ،د جمعیت له
لچکانو څخه دی چی په امنیتی ادارو کی یی دنده لرله .که چیری مونږ
ی��و ملی او عدالت ته اړی��ن دولت لرلی له ټولو مخکې باید هغه نامحترم
او خاین چارواکي پوښ��تلي وای چی په زرهاوو د ش��رف په څیر لمپن او
غله د پولیسو او اربکیانو او ناملی امنیت لیکو ته وردننه کوي تر هغې د
ولس کړولو کی پرخ الس ولري .که چیری د پغمان پیښ��ې دوتنه اصلي
عامالن د سیاف او نورو تر سیوري الندی آزاد نه وای پریښودل شوی،
که چیری په زرګونه تنه جنایتکارانو ته س��زا ورکړل شوی وای هیڅکله
به فرخنده بله قربانی نه وای.
د اولې درجې جنایتکارنو بښنه او ولس چوپتیا ددی المل کرځیدلې
چی ع او غ د یوۍ ناولې جوړې په څیر له یو لښکر بیپروا او بیوجدانه
چارواکو سره په داسی حال کی خپلو امریکایی بادارنو میلمستیا ته ځي
چی له یوې لخوا د ولس وینه د فرخندې په وژل کیدو په جوش راغلې
او له بل پلوه زمونږ  ۳۱تنه هزاره هیوادوال د داعشیانو په ولکه کی دي
او کورنۍ یی په کړاونو کی ژوند تیروي.
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دردلیدلو هیوادوالو!

ت��ر هغه وخت پوری چی جنایت��کاره هیوادپلورونکي په واک کی وي
او د ول��س پ��ه برخلی��ک د بهرنیو باداران��و په زور ملن��ډې وهي ،زمونږ
د خوین��دو او مین��دو او لوڼ��و او زامنو س��پیڅلتوب او وجود به ددوی د
ښ��کاري س��پیانو له داړلو خوندی نه وی .امریکا او د هغې پلویانو پرون
خپل الس��پوڅي د تنظیمیانو او طالبانو په نوم پر ولس راخوش��ی کړل،
اوس ی��ی جدی هڅې پی��ل کړي ترڅو س��ړيوژونکي قصابان د داعش
نام��ه ت��ر الندی منځ ت��ه راوړي تر هغې چ��ی زمونږ خل��ک د ناپوهۍ په
زنځیرونو کی راښ��کیل کړي .هغوي هڅه کوی چی زمونږ ځوان نس��ل
ناپوه��ۍ او روږدیت��وب او ب��یروزګارۍ کی ډوب کړي چ��ی چوپړان یی
وکوالی شی له هغوی نه عسکر ځان ته غوره کړي.
ن��و راځۍ چی په یو آواز س��ره نن��داره او چوپتی��ا د خپلواکۍ ،آزادۍ،
دموکراسۍ او ټولنیز عدالت په چیغه سره ماته کړو .که نن د کابل په زړه
کی یوه ښ��ځه د خلکو سترګو په وړاندې د ناپوهۍ په اور کی وسوځيده،
س��با زما او س��تا د خور او مور وار دی .که یو موټی را والړ نش��و ،نورې
فرخندې به پرلهپس��ې د بنس��ټپالو او د هغوی بهرنیو بادارانو د ظلم په
اور وسوځيږي.
د «افغانس��تان د همبس��تګۍ ګون��د» ل��ه خپلو خلکو س��ره په يو غږ
دا ن��اوړه کړن��ه په کلکو ټکو غندي ،له کړیدل��و او هیوادپاله خلکو څخه
غواړي چی خپله کرکه په واک بدله کړي او په عمل کی د ښکاره وژونکو
پر وړاندی راوالړ ش��ي .دا وخت رارسیدلی چی یو موټی شو او پرینږدو
چی د فرخندې پاکه وینه د واکمنو چوپړانو د خاینانه سالمشورو تر پښو
الندی شی او سبا نورې خویندې د ځناورو لیوانو خوراک شي.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د  ۱۳۹۴کال د وري ۳مه
کابل

د ګوند کړنې

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله
د افغانس��تان د همبستګۍ
ګوند د خپلو مالي او امنیتي
ستونزو له امله د مارچ اتمه
د ښځو نړیواله ورځ په کابل
ک��ې پ��ه خپل مرک��زي دفتر
کې ولمانځل��ه .پدې غونډه
ک��ې د ګون��د لس��ګونو غړو
ګ��ډون کړی و او پ��ه هیواد
ک��ې د ښ��ځو پروړان��دې د
تاوتریخوالي په اړه د ګډونوالو لخوا ویناوې وشوې.
د غون��ډې په پیل کې د ګوند یوې اس��تازې په خپلې وینا کې داس��ې
وویل« :څه د باندې دیارلس کاله کیږي چې زموږ په هیواد کې د "ښځو
حقوقو"" ،بش��ري حقوقو"" ،س��ولې" او "ثبات" لپ��اره د امریکا لخوا د
"ترهګ��رۍ پروړان��دې جګړه" ادامه لري .پدې لړ کې د دغو ش��عارونو په
خالف افغان ښځو نه یوازې خپلو لومړنیو حقوقو ته السرسی ونه موند،
بلکې ورځ تربلې ژوند یې نور هم تریخ ش��و او خپلو موخو ته د رس��یدو
لپاره د دوی له درد او رنځ څخه یې په خپلو الس��پوڅو رس��نیو کې ګټه
پورته کړه».
د نوم��وړې په وینا نن ورځ چې تنظیم��ي جنایتکاران د خپلو اربابانو
په پلوي ښ��کته او پورته مس��ت ګرځي ،داس��ې انګیري چې ښځه د کور
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ی��ا د ګ��ور ده او بای��د د رټنې او جنس��ي تاوتریخوالي الندې ونیول ش��ي
او ترڅنګ یې انس��اني حقوقو څخه لرې وس��اتل ش��ي .یاد مردساالري
فرهنګ ښ��ځه د س��ړي نیم او دوهم موجود بولي او پر هغوی هر ډول
ظلم روا ګڼي ،لیکن د نړۍ په کچه زموږ د مظلومو ښ��ځو آواز هیڅ نه
اوريدل کیږي.

نوموړې خپلې وینا کې دې ټکي ته هم اش��اره وکړه چې په هیواد کې
د ښ��ځو چارو وزارت د ښ��ځو د ستونزو درملنه نشي کوالی او یوازې په
سمبولیکه توګه فعالیت لري ،لیکن په حقیقت کې د دغې وزارت ارشد
کارکونک��ي د هغو هیوادونو څخه اس��تازيتوب ک��وي چې تش په نوم د
ښځو او بشري حقوق په خوله راوړي.
دغه راز نوموړې زیاته کړه چې له دې ناورین څخه د وتلو او انس��اني
حقوقو ترالسه کولو یواځينۍ الره پوهه ،تشکل او یووالی دی .موږ ټول
باید د یو داس��ې غورځنګ ش��اوخوا راټولې شو چې په ټولنه کې د ښځو
د حقوقو د ترالس��ه کولو او مبارزې اس��تازیتوب وکړای ش��ي او ښ��ځې
باید پدې پوهه ش��ي چې حق اخیس��تل کیږي او باید هڅه وکړي چې د
خپل مټ پر زور یې ترالس��ه کړي .ښ��ځې س��ره باید یو موټی ش��ي او د
ځانسوزونې او ګوښهتوب پرځای د ظلم ریښې وکاږي« .تراوسه په هیڅ
هیواد کې ندي لیدل ش��وي چې په خپله د س��یمې ښ��ځو له مبارزې او
هڅو پرته د نورو په الس خپلو حقوقو ته السرسی موندلی وي».
د آغلې په وینا د ښ��ځو او بش��ري حقوقو د ترالس��ه کولو بل بنسټیز
رک��ن د هی��واد خپلواکي ده« :هغه ملت او هیواد چ��ې د نیواک او ظلم
پ��ه زولن��و کې راګیر وي ،ناش��ونی دی چې ښ��ځې خپل��و لومړیو حقوقو

ته ورس��یږي ».د ښ��ځو د حقوقو ترالس��ه کولو او دموکراس��ۍ او آزادۍ
ارزښ��تونو ته د رس��یدو لپاره لومړی ګام د ښکیالکګرو وتل او خپلواکي
ترالسه کول دي.
پ��دې توګ��ه هغه زیاتوي چې ښ��ځې باید د آزادۍ ،ټولنی��ز عدالت او
دموکراس��ۍ او س��یکوالریزم لپ��اره مبارزه وک��ړي او د ی��ادو رکنونو پرته
ناش��ونی دی چې افغان ښځې د سوکالۍ او انساني حقوقو څخه برخمنې
شي.
د غونډې په دوهمه برخه کې د ګوند یوې بلې غړې د فریده احمدي
ژوند لیک ولوس��ت چې څه موده وړان��دې د ناپوهو طالبانو لخوا په بې
رحمۍ سره ووژل شوه.
فریده احمدي زیارکښ��ه ښ��وونکې او د افغانستان د همبستګۍ ګوند
فعال��ه وه چ��ې د  ۱۳۹۲کال د تلې په لومړۍ نیټه د پنځوس کلو په عمر
هغ��ه مهال چې د ښ��ار پ��ه لور روانه وه ،د قلع��هکاه او فراه مرکز د الرې
ترمن��ځ د انس��ان وژونکو او جاهلو طالبانو لخوا ووژل ش��وه .نوموړې د
سیداسماعیل خان لور وه چې د فراه والیت د قلعهکاه ولسوالۍ د کوجر
په کلي کې په کال  ۱۳۴۲زیږیدلې وه.
نوم��وړې د ښ��ځو د حقوق��و ترالس��ه کول��و او په هیواد کې د ښ��ځو
وضعیت کې د مثبت تغییر راوستلو لپاره د نورو ښځو سره اوږه په اوږه
مبارزه کوله او دا یې هیله وه چې یوه ورځ به په افغانستان کې ښځې د
سوکالۍ او آرامۍ ساه واخلي.
په ورته وخت کې نوموړې زیاته کړه چې د دښمن دا ډول کړنې نشي
کوالی د مبارزو ښځو غږ غلی کړي ،بلکې برعکس موږ ته الهام راکوي
چې خپل ژوند ته د اوور تیلي په ورکولو سره د دغو مبارزو ښځو په څیر
موږ هم د هیواد د ښ��ځو ښ��ه ژوند او س��وکاله راتلونکي لپاره د زړه له
کومې مبارزه وکړو.
د غون��ډې په پ��ای کې د ګوند د یو غړي لخ��وا د داعش پروړاندې د
کوباني د وګړو بیا په ځانګړي توګه د ښ��ځو د مبارزې او سرښ��ندنو په
اړه د غون��ډې ګډونوالو ته یو لنډ فلم وړاندې کړ او ترڅنګ یې دا وویل
چې د کوباني ښ��ځو دا جوته کړه چې ښځې خپلو حقوقو د ترالسه کولو
لپاره د مبارزې پرته د هیواد د پولو د س��اتلو او خپلواکۍ د ترالسه کولو
وړتیا هم لري.
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د ګوند لید

د یوه اتل تیروتنې
الن��دې مقال��ه د (۱۳۸۴
وږی) ک��ې د «افغانس��تان
د همبس��تګۍ ګون��د» د
همبس��تګۍ غ��ږ خپرونې په
 ۱۴ګڼه کې خپره ش��وې وه
او د دې ل��ه امل��ه چې مهم
موضوع��ات یې درلودل ،نو
دا م��و ګټ��ه ور وګڼل چې یو
ځل بیا یې خپره کړو.
زموږ خلک شاه امانالله خان د نورو امیرانو او ولسمشرانو پرتله چې
له ده څخه وړاندې او وروس��ته وو ،د یو اتل په څیر پیژني .دا ځکه چې
د امانالل��ه خان څخه وړاندې او وروس��ته ټ��ول واکمنان ویني تویونکي
او چوپړان وو او دغه راز د خلکو س��وکالي او نیکمرغۍ ته یې درناوی نه
درلود.
د تاری��خ له زده کړو څخه یوه هم دا ده چې ټول لوس��تونه یی س��ره
راټول او د تیروتنو بیاځلې کولو څخه یې ډډه او مخنیوی وشي.

یوازې د امانالله خان په س��تایلو او اتل ویلو س��ره نه شو کوالی چې
خلک��و ته رښ��تینې تاریخي پوهه ورکړو .د هغ��ه تیروتنې بیا په ځانګړې
توګه پدې غمځپلي مهال کې باید روښ��انه کړو ،تر څو د اړینو معیارونو
او لوس��تونو په بنس��ټ زموږ په هی��واد کی د خن��دا وړ او وینې تویونکي
تاریخ د بیا ځلی څخه مخنیوی وشي.
دلته د امانالله خان د واکمنۍ مهال تیروتنو ته ګوت نیونه نه کوو،
تاریخ هماغه دی چه پیښ ش��وی دی او که څه هم ښ��ایی چې نوموړې
نیمګړتیاوې د شخړې او مشاجرې وړ اوسي او هر څوک یې د خپل نظر
په اساس په بل څیر تفسیر یا رد او یا یې ومني.
زم��وږ خبرې له واکمن��ۍ څخه د لرې کیدو وروس��ته د هغه په هغو
تیروتن��و او نیمګړتیاو دي ،چې زما په خیال دا څرګندوي چې پرمختګ
غوښ��تونکی ش��اه یوازې تر هغه وخته له وروس��ته پاتې توب او مریتوب
څخه د افغانستان د رایستلو په اړه فکر او کار کاوه چې دی د سلطنت په
ګدۍ ناس��ت و ،هغه مهال چې له واک څخه محروم شو ،نو خپله دنده
یې هم پای ته رسیدلې وګڼله او خپل هیواد یې د یاده ویست.
دا پ��ه موضوع کې پ��ه اصطالح بریاليتوب دی .پرت��ه له ګمان څخه
زموږ هیواد دوس��ته او مترقي تاریخ لیکونکي درس��ت او ژور کوالی شي
چې باید موضوع وڅیړي.
هغه څه چې هیله من شاه پرې پوهه نه شو او یا یې ترسره نه کړل،
یو یو باید ووایو:
 -۱د س��قوي مخ توري او جهالت له ختمیدو وروس��ته او ورپس��ې د
نادرشاه او د ظاهر شاه په دوران کې د هاشم ،شاه محمود او داود خان
آزادي نه منونکي ،مرتج��ع او وینې تویونکي رژیمونو پروړاندې امانالله
خان نه یوازې په ننداره کوونکي او بې حس��ه انس��ان واښ��وت ،ترڅنګ
یې د پورتنیو وینو تویوونکو او مرتجعینو پروړاندې د مبارزینو س��ره له
مرستې او مالتړ لرې توب غوره کړ .هغه په اروپا کی د ښه نوم او شهرت
له امله د پراخو سیاس��ي ،مادي او تبلیغاتي امکاناتو څخه برخه من و،
خ��و ل��ه بده مرغه هیڅ هڅه یې ونکړه چې په مبارزه کی ترې ګټه پورته
کړي .هغه په لومړیو کلونو په ځانکړي ډول د راپرځیدو په میاشتو کې د
ډیرو مبارزینو لکه عبدالرحمن لودین ،س��یدکمال ،عظیم منشي زاده،
عبدالخالق ،محمدولي خان ،فقیر احمد خان ،غالم نبي چرخي او نورو
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سلګونو شهیدانو دمنځه تلو شاهد و ،لیکن دغو پاکو وینو ونشو کوالی
چې د هغه سازش او محافظه کاري دمنځه یوسي.

 :۱۹۲۸شاه امانالله خان د ترکیې د پرمختګ غوښتونکي ولسمشر مصطفی
کمال اتاترک سره د لیدنې په حال کې.

 -۲په اروپا کې هغه کوالی ش��ول چې په کتاب او کتابونو کې د خپلو
سیاس��ي خاط��رو په لیکلو س��ره زموږ د هی��واد د تورې دورې روښ��انه
کوونکي واوس��ي ،ترڅ��و د واقعیتونو پټولو په برخه کې خرڅ ش��ویو بی
وجدانه تاریخ لیکونکو ته الره بنده ش��ي .لیکن په دې اړه یو مخ لیکنه
هم نش��ته او یا که څه یې هم لیکلي وي ،ولې هغه یې خپاره نه کړل یا
یې ولې هغه داسې ناوړه شخص ته ورکړل چې د هغه د مرګ د لسګونو
کلونو په تیریدو س��ره هم د «ش��اهانه» محافظه کاري په علت س��ره نه
غواړي خپاره یې کړي.
 -۳هغ��ه ل��ه یوه اړخ��ه باید د غالم نب��ي خان چرخ��ي ،عبدالرحمن
لودی��ن ،محمد ولي خ��ان او نورو مبارزینو او خپل��و طرفدارانو د ژوند،
ش��خصیت او کار پ��ه اړه لیکلی وی ،له بل پل��وه د هغو خاینو او درباري
روڼ اندو لکه برهان الدین کشککي ،اکبر اعتمادي ،سید قاسم رشتیا،
صدیق فرهنګ ،حسن شرق ،اسحاق عثمان ،هاشم میوندوال ،صالح
الدین س��لجوقي او د دوی په څیر نور د دربار جالدان او کاس��ه پاک لکه
سیدشریف سریاور ،عبدالغني قلعه بیګي ،فیض محمدذکریا ،عبداالحد
ماهی��ار ،فضل احمدمجددي ،محمدعل��ی مورخ او نور او مالعبدالقدیر

ش��هاب ،مالحضرت شوربازار او داس��ې نور مزدوره او جاسوس مالیان
بربنډ کړی وای.
که چیرې د افغانستان ملت د میر غالم محمد غبار په څیر د تاریخ
لیکونکي بخت نه درلودی ،ښ��ایي نن ورځ به د اس��تبداد او ارتجاع پاتو
ش��ونو د چوپ��ړه رژیمونو لوړ پ��وړو چارواکو د تبلیغات��و پرمټ هر یو «د
هیواد لوی شخصیت او بې بیلګې خدمت کوونکي» ګڼل کیدل.
 -۴د نادرش��اه او ظاهر ش��اه د وخت جنایتونو پروړان��دې د امانالله
خ��ان چوپتیا دومره مرګونې وه چی ګویا واکمنې کورنۍ س��ره یې اړیکې
خراب��ې نش��ي او ی��ا د هر بل نه بخښ��نې وړ دلیل له امل��ه آن تردې چې
بهرنیو رس��نیو سره یې هم مرکه نه کوله .څرګندیدل چې له لومړي سر
څخه یې قس��م خوړلی و چې له س��لطنت څخه له پرځیدو وروس��ته به
خوله نه خوځوي .د لوی دوپري لخوا لیکل شوي کتاب د «افغانستان
تاریخ» کې راغلي ،د هیواد له پریښودو وړاندې هغه مهال چې نوموړی
په کندهار کې و ،د «شیکاګو تریبون» خبرنګار له هغه سره مرکه وکړه.
لیک��ن د دې مرک��ې د لیدل��و لپ��اره د پلټنو څخه دا ترالس��ه کوو چې د
خبرنګار په خبره شاه نن او سبا کول او هیڅ کله هم مرکې ته نه چمتو
کیده.
 -۵ل��ه هغ��ه څخه ډی��ر اوالدونه پاتې دي .س��ره لدې چ��ې د پالر او
اوالد ی��ا اوالدون��و حس��اب په یوه تله ن��ه تلل کیږي ،لیک��ن د حیرانتیا
وړ دا ده چ��ې ل��ه بده مرغ��ه اوالدونو څخه یوه هم د پالر د ناس��مې الر
څخه مخ اړونه ونه کړه او که د آزادۍ او دموکراس��ۍ لپاره د نوموړي له
عمل��ي مبارزې ورتیر ش��و ،هیڅ یو یې د خپل ژوند پ��ه اړه چې تاریخي
ارزښت یې درلود یو مخ هم ونه لیک .که چیرې امانالله خان پخپله د
افغانستان د آزادۍ په الر کې هوډمن پاتې شوی وی ،نو هرومرو به یې
هڅه کړی وای چې اوالدونو یې د ده الرې ته ادامه ورکړي.
د ده د لور س��ره د «همبس��تګۍ غږ» مرکه هر یو په ځانګړې لیوالتیا
س��ره ولوس��تله ،لیکن ګورو چې په هغې کې داسې د پاملرنې وړ ټکی نه
تر سترګو کیږي.
دوهمې ش��اه نور س��هانوک د خپلې کورنۍ ډیرو غړو س��ره یوځای د
خپ��ل هی��واد کامبوج د آزادۍ پ��ه الر کې برخه واخیس��ته ،لیکن زموږ
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امانالل��ه خ��ان نه یوازې دا چ��ې پخپله یې د هیواد په سیاس��ت کې له
دخالت څخه اس��تعفا ورکړه ،بلکې هڅه یې وکړه چې خپل اوالدونه هم
له سیاست څخه لرې وساتي ،څو داسې نه چې زیان ورته ورسي.
په اروپا کې د میش��تو افغان روڼ ان��دو هڅه چې د نادر خان پرځولو
لپاره د امانالله خان په مشرۍ یو ګوند جوړول لومړۍ او وروستۍ هڅه
وه چې هیڅکله عملي نش��وه او داسی ښکاري چې د نادرخان په وسیله
د غالم نبي خان چرخي په وژلو س��ره د نادر خان پروړاندې د امانالله
خان د مبارزې هوډ او اراده په بشپړ ډول د منځه والړ.
 -۶هغه باید د خپل یو شخصي ارزښتمند خوځښت څخه د دفاع په
اړه په ځینو مسایلو رڼا اچولی وای .د لسګونو بیلګو څخه چې یو د غبار
پ��ه تاریخ کې راغلی ،دا چې ښ��ایی د یو هن��دي مهاجر په ګډون د دریو
نفرو په واس��طه د نادرخان د پرځولو په اړه د نوموړي په الس��لیک یوه
اعالمیه کابل ته راوړل ش��وې وه .امانالله خان کوالی شول د اعالمیه
او په بنس��ټیزه توګ��ه د ګوند جزیات چې په اروپا کې رامنځته ش��وی و،
روښانه کړي چې له بده مرغه هیڅ کله یې دا کار ترسره نه کړ.
هغه ولې د اعالمیې متن خپلو هیوادوالو په واک کې ورنه کړ؟
مګر پرته له دې دا وو ،غوښ��تل یې چې د نادرشاه جنایت کاره رژیم
سره جوړجاړی وکړي؟
 -۷ک��ه چی��رې امانالله خان په ش��اهي هوس��اینې او محافظه کارۍ
ک��ې ډوب ن��ه وای ،نو کله چې د نادرش��اه د ورور وژونکی س��یدکمال په
آلمان کې په دار محکوم ش��و ،کوالی یې ش��ول چ��ې د افغان مبارزینو
س��ره یوځای له نوموړي ،مونشی زاده ،فقیر او عبدالخالق او نورو څخه
د دفاع لپاره پاڅیدلی وی ،ټول یا یو ش��میر یې له وژلو س��اتلی وای .په
ځانګړي توګه سید کمال چې ډیر ساده په دار محکوم شو ،شونی و چې
دفاعي الریون سره یې د هغه د دار ځړیدو مخه نیولی وی.
که تاریخ د امانالله خان هره تیروتنه وبخښي ،خو د هغو تویو شویو
وینو پروړاندې د درد راوړونکې بې پروا پاتې کیدل به ونه بخښي.
 -۸امان الله خان کوالی شول چې د آزادۍ په الر کې مبارزې ته شاه
واړوي -لکه څنګه چې یې وکړل .خو د خپل ش��خصیت او کرامت ساتلو
لپاره یې باید هره س��تونزه د ځان په بیه اخیس��تی وی او باید د «ځان،

ملکه ثریا ،او اوالدونو» د فابریکو او ملکیتونو د بیرته اخیستلو په اړه یې
«اعلیحضرت غازي» (نادرش��اه) ته هغه لیکنه او یا له ش��رم څخه ډکه
بیعت نامه یې ظاهر شاه ته لیکلی نه وای( .د نوموړي لیک او بیعت د
لیدلو لپاره د غبار دوهم ټوک  ۱۰۱او  ۱۲۴مخ ته رجوع وشي)
نوموړی لیکنې رس��وا کوونکې او د ش��خصیت له ش��ان څخه دومره
ل��رې وې ،چ��ې دې ته په پام س��ره ک��ه چیرې د غبار په ژبه او مس��تند
ن��ه وای ،ن��و ګرانه به وه دا مو منلی وای چ��ې امان الله خان هیواد ته د
خدمت په الر کې خپل السپوڅی پالر له مخې لرې کړی دی.
امانالله خان تر نیمې الرې والړ (اتل و) ،مګر وروسته پرته له جګړې
او په آسانۍ سره تسلیم شو (اتل نه و).
هغه د هغې الرې په ادامې سره چې په پیل کې یې پرې پل ایښی و،
کوالی ش��ول د آزادۍ غوښ��تنې غورځنګ راویښولو او پوهې ورکولو په
برخه مهم رول لوبولی وی ،پرته له ګمان څخه اجازه یې نه ورکوله چې
پدې ساده توب څو ځلې د دښمن د برید الندې راشي.
هغه فکر او ځواک چې پرمختګ غوښتونکی امانالله یې راوپرځاوه،
دا دی چې د لس��و څخه د ډیرو کلونو راپدیخوا زموږ د غمځپلي هیواد
د آزادۍ او رغونې مهم خنډ باندې اوختی دی.

د  ۱۹۲۸کال د فبروري ۲۴مه :د یو رسمي سفر په درشل کې
شاه امانالله خان او ملکه ثریا.
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آمال مثلوثي د تاوتریخوالي نظام
پروړاندې هوډمنه هنرمنده
آم��ال مثلوث��ي (Emel
 )Mathlouthiد ټون��س
مش��هوره س��ندرغاړې ،د
سندرې لیکونکې ،جوړونکې
او نوموت��ې ګتار وهونکې ده
چې د خپلو اعتراضي سندرو
«ای بېوزل��ه ټونس��ه» او
«خب��رې مې آزادې دي» د
الرې ډیر شهرت وموند .محمد البوعزیزي د خپلو لوړو زده کړو سره بیا
هم د س��ړک پرغاړه په ګاړۍ کې ش��یان پلورل او په پای کې د پولیسو د
ناوړه چلند له امله د  ۲۰۱۲کال د جنوري په میاشت کې یې ځانسوزونه
وک��ړه ،دا یوه داس��ې س��پرغۍ وه چې ټ��ول ځنګل ی��ې د اور په لمبو کې
ډوب کړ .د ټونس په ګوټ ګوټ کې الریونونه پیل ش��ول ،د دې هیواد
خپل سری دیکتاتور زین العابدین ،بن علی د الریون کوونکو د ځپلو په
موخه پوځیان او پولیس واس��تول .خو اعت��راض کوونکو په یو غږ خپله
الر غ��وره ک��ړه او «خبرې مې آزادې دي» س��ندره یې د الریون په بهیر
ک��ی زمزمه کوله .هغوی دغه س��ندره په یادو زده ک��ړې وه او مثلوثي د
هغو لپاره د ظلم پروړاندې د امریکایي مبارز هنرمند جوان باییز (Joan
 )Baezپه څیر ارزښ��ت موندلی و .څه موده وروس��ته دغې س��ندرې د

مصر اعتراضکوونکو منځ کې هم ځای ونیو.
آم��ال مثلوث��ي په اته کلنۍ کې س��ندرو ته مخه واړول��ه او د هنر ډګر
ت��ه ورننوتل��ه .په پنځلس کلنۍ ک��ې یې خپلو څو تنو ټولګیوالو س��ره د
موسیقي ډله جوړه کړه .د مثلوثي هنر د امریکا د ګوت نیونې غورځنګ
سندرغاړو څخه لکه جوان باییز ،باب دیالن او د عربي نړۍ له مخکښو
او مترقي س��ندرغاړو ،شیخ امام (د مصر سندر غاړی چی د خپل هیواد
ش��اعر احمد فوادنجم س��ره یې یوځای د خپل��ې ټولنې محکومې طبقې
لپاره سندرې ویلې) او مرسیل خلیفه (لبناني سندرغاړی چې د محمود
دروی��ش ش��عرونه یې په خپلو س��ندرو کې ویل) تر اغی��زې الندې الهام
واخیست او جوړښت یې وموند.
مثلوث��ي وای��ي چ��ې
پ��ه ټون��س ک��ې د آزادو
س��ندرغاړو بیا پ��ه ځانکړې
توګه د ښ��ځینه س��ندرغاړو
اوریدونک��ي هی��څ ش��تون
نل��ري .د ټون��س پ��ه غږیز
او انځوری��زو رس��نیو ک��ې
یواځ��ې هغ��و س��ندرغاړو
مثلوثي ونه غوښتل چې د ډیرو اوریدونکو د
ته زمین��ه براب��ره ده چې د
جلبولو لپاره د دربار نوکره شي .هغه د خپل کار
دولت غوښ��تنو س��ره س��م د دوام په خاطر پریکړه وکړه چې په فرانسې کې
هنر ښ��کاره کړي .مثلوثي ژوند وکړي او له هغه ځایه خپل هیواد ته د تل
لپاره تګ او راتګ کاوه.
ون��ه غوښ��تل چ��ې د ډیرو
اوریدونکو د جلبولو لپاره دربار ته الړه ش��ي .هغه د خپل کار د دوام په
خاطر پریکړه وکړه چې په فرانس��ې کې ژوند وکړي او له هغه ځایه د تل
لپاره خپل هیواد ته په تګ او راتګ کې وه.
هغه د  ۲۰۱۲کال د جوالی په ۱۲نیټه د «سي بي سي» رپورټر سره
په یوې مرکه کې وویل« :ما څلور کاله ترمخه هوډ وکړ چې فرانس��ې ته
والړه ش��م ،ترڅ��و ژوندئ پاتې ش��م ،نفس واخلم او خپ��ل هنر ته دوام
ورک��ړم ،پ��ه هغه وخ��ت کې ناش��ونې وه چې په ټونس کې آزاد کنس��رټ
ورک��ړای ش��م یا رس��نیو او اوریدونکو ته الس رس��ی ول��رم .ما هیڅکله
فک��ر ن��ه کاوه چې په فرانس��ه کې به خپلو هیوادوالو س��ره تردې اندازې
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نیږدې اړیکې ولرم ،له انټرنیټ څخه مننه .هغوی زه وهڅولم چې هلته
مقاومت وکړم او خپل کار ټینګ وپالم».
مثلوث��ي وای��ي« :ما ډیرې س��ندرې لک��ه "ظالم" جوړې ک��ړې او د
ټولنی��زو رس��نیو د الرې مې له خلکو س��ره ش��ریکې کړې ،پ��ه ځانګړې
توګه ټونس��ي اوریدونکو ته .غوښ��تل مې چې له هغوی س��ره خبرو کې
شریکه شم او خپل ټول ځواک سره د هغوی څنګ کې ودریږم ».خو له
ناهیلیتوب سره مخامخ شوه او زیاتوي« :ځینې وخت به مې لکه د نورو
هنرمندانو په څیر ځان س��ره ویل ،ښ��ایي ډیره بیړه کوم ،د دیکتاتوري
ځ��واک ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او زه س��ندرې جوړوم ،نو پای به یی
څه وي؟» خو د فلس��طین د س��تر ش��اعر محمود درویش شعرونو ورله
بیرته روحیه او جرئت ورکړ« :پدې خاوره کې ځینې ش��یان وجود لري
چې د ژوند کولو ارزښت لري».
مثلوثي پدې حقیقت وپوهیده او زیاته یې کړه« :پوه شوم چې داسې
ځواک وجود لري چې باید سندرې ووایي ،ځکه چې سرودونه له منځه
نه ځي ،س��ندرې لکه د ش��هیدانو پ��ه څیر تل ژوندئ پات��ې کیږي ،خو
دیکتاتوران له منځه ځي ،دې خبرې ما ته هیله او الهام راکړ».
د هنر په هکله مثلوثي داس��ې فکر کوي« :موس��یقي ما س��ره مرسته
ک��وي چ��ې پخپلی طریقې د انس��انانو زړونو کې ځانت��ه الر خالصه کړم.
زم��ا خبرې نړیوالې دي ،یواځ��ې زما هیواد پ��ورې ځانګړې ندي ،ځکه
چې ستم په هر ځای کې شته ».او په بلې مرکه کې وایي« :موسیقی یو
ځواکم��ن هن��ر دی ځکه چې یو زړه څخه بل زړه ت��ه او له یو روح څخه
ب��ل روح ت��ه الر پیدا کوي ،په هر ځای هر وخت او هر چا س��ره یوځای
کیږي .د سینما لپاره باید سینما ته الړ شی یا تلویزیون وګوری ،خو له
موسیقي سره باید الرو او کوڅو ته والړ شی ،تاسې رادیو په هرځای کې
اوریدلی شئ ،خلک موسیقي ته اړتیا لري او هغوی ته ځواک ورکوي».
د مثلوث��ي دغ��ه خبرو واقعیت وموند .د ټونس خلک د هغه له اعتراضي
سندرو سره د دولت د نسکوریدلو په موخه الرو او کوڅو ته ووتل.
پ��ه  ۲۰۰۷کال کې هغه وخت چې د زین العابدین د وینې څښ��ونکی
دولت د خپل ځواکمن چپاو په ګدۍ سپور و مثلوثي «خبرې مې آزادې
دي» س��ندره چې وروس��ته د الریونونو په ملي س��رود بان��دې واخوت،
وویله:

زما خبرې آزادې دي
زه آزاده یم ویره نلرم
یو راز یم
چې مرګ نلري
آواز مې هیڅکله سر نه ټیټوي
د ویجاړتوب په منځ کې له معنی ډک
زه د مظلومانو حق یم
چې د دغو سپو له خوا
پلورل شوی
دغه کسان چې زموږ ورځنۍ ډودۍ غال کوي
او د فکرونو پر مخ دروازې تړي
زه آزاده یم او خبرې مې آزادې دي
د ډوډۍ بیه هیره نکړئ
زموږ د بدمرغۍ دلیل هیر نکړئ
هیر نکړئ هغه څوک چې د اړتیا په وخت کې یې موږ سره خیانت
کړی
زه د سور ګل راز یم
چې تر کلونو یې رنګ خوښ و
او ښایسته بوی یې د دریابونو په تل کې ښخ کړی شوی
لکه د اور په څیر لمبې کووم
آزادي غوښتونکي رابولم
ستوری یم چې په تیارو ځال کوم
د ستمګرانو په مرۍ کې اغزی یم
له اوره ډک توپان یم
د نه هیریدونکو ارواح
د هغو آواز چې نه مري
راځئ
خاورې څخه پوالد جوړ کړو
هغه سره مینه وساتو
چې د هوا مرغه شي
چې هیواد شي
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مثلوثي د کافي بیبل  cafebabel.comسایټ سره په یوې مرکه کې
ویلي وو:
«زه پ��ه صفاق��س [د ټونس پ��ه جنوب ش��رق کې دویم
لوی ښ��ار] کې د کنس��رټ اجرا کولو په حال کې وم ،زما د
فی��س ب��وک پاڼه چې  ۳۰۰۰۰پلویان ی��ې درلودل ،د دولت
ل��ه خوا وتړل ش��وه ،ی��و رپورټر راته زن��ګ وواهه چې دولت
زما ټولې س��ندرې له آرش��یف څخه لیرې ک��ړې دي .ځان
س��ره مې ووی��ل چې باالخ��ره د دې وخت رس��یدلی چې د
ټون��س وضعیت بدلون ومومي ،پریکړه مې وکړه چې زه هم
د غورځنګ یوه برخه ش��م او خپل کنسرټ انقالب ته ډالۍ
کړم ،یوه اونۍ وروسته ابوعزیزي ځانته اور واچوه».
ی��و له هغو س��ندرو څخه چ��ې «په ذهن کې مې» ن��وم لري او د چه
ګ��وارا ژوند په ګوته کوي محمد البوعزیزي ته مې ډالۍ کړه« .بوعزیزی
زما لپاره د چه ګوارا مقام ترالسه کړی دی او دغه سندره د هغه په ویاړ
ویل شوې ده».
د مثلوث��ي ش��هرت یواځ��ې د ټونس په هی��واد او د کنس��رټ په نورو
تاالرونو کې نه خالصه کېږي ځکه چې د هغه په وینا هنر یې د نړۍ ټولو
زیرکښ��و لپاره دی ،د مصر د غورځنګ پرمهال د قاهرې واټونو کې لکه
د ځوانې مصري مبارزې س��ندرغاړې په څیر له معترضانو سره همغږې
شوه .مثلوثي له  ۲۰۱۲کال څخه تر  ۲۰۱۳کال د جوالی میاشتې پورې
یعنې نږدې یو کال په شاوخوا کې وکوالی شول  ۴۷کنسرټونه په ټونس،
فرانس��ه ،ترکیه ،مصر ،پرتګال ،عراق ،المان ،کاناډا ،بلژیک ،س��ویس،
اسپانیا ،اتریش ،س��لوانیا ،مراکش ،اردن او فلسطین کې ترسره کړي.
دغ��ه س��ندرې د مضمون له مخې د ښ��کیالکګرو هیوادون��و پرضد او د
فلس��طین د خلکو څخه د مالتړ محتوا لري .د اس��راییلو دولت مثلوثي
ته په رام الله کې د ننوتلو اجازه ورنکړه ،خو مثلوثي هماغه کنس��رټ په

اردن کې ترسره کړ چې نیغ په نیغه د رام الله اوسیدونکو ته هم خپریده،
مثلوثي د جنګ ضد یوه مش��هوره س��ندره «زه د فلس��طین زیږیدونکی
یم» د دویم ځل لپاره بیا وویله:
ځای نلرم
هیواد نلرم
خاوره نلرم
په ګوتو اور لګوم
د زړه له کومې تاسو ته سندرې وایم
د زړه ریښې مې ژاړي
زه په فلسطین کې زیږیدلې یم
زه په فلسطین کې زیږیدلې یم
د سندرو وروستنۍ ټولګه یې «خبرې مې آزادې دي» او «بس دی»
تر نوم الندې سندرو سره خپره شوې چې په ګډه یو ځای ویل کیږي:
آزادي په واټونو کې ده
آزادي په بانډو کې ده
نه ستاسې په کورو کې
مثلوثي د ټونس او مصر زیاترو خلکو په څیر پدې باور ده چې« :اوس
ه��م دغ��ه س��ندرې د عربي دولتونو پ��ه اړه صدق ک��وي ،ځکه چې ډیر
بدل��ون نه وینم ،نه په رښ��تیا س��ره ی��ې نه وینم .موږ انق�لاب وکړ ،خو
ښایي بل دیکتاتور ته ښه راغالست ووایو».
د هغ��ې ورځ��ې په هیله چ��ې زموږ په هیواد کې ه��م دا ډول مبارز او
هوډمن هنرمندان پیدا ش��ي چې هنر یې زموږ د س��تومانه او زیارکښ��و
خلکو د هیلې څریکه وشمیرل شي ،داسې هنرمندان چې اثار یې لکه د
تیره غش��ي په څیر د هیواد د خاینانو تور زړونه هدف وګرځوي او زموږ
د مظلوم ولس لپاره چې د همدې جنایتکارانو له خوا برمته ش��ویدي د
خپلواکۍ ،آزادۍ ،دموکراسۍ او ټولنیزعدالت زیری وي.
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لیکونکی :بریالی

په هدیره کی ژوند ،د کابل
د تنظیمي جګړو څخه شل کاله وروسته
مام��ا نور په یوه ورځ د کابل
جګ��ړو پ��ه ل��ړ ک��ې د خپلې
میرمن��ې ترڅن��ګ د خپلې
کورن��ۍ پنځ��ه تن��ه دالس��ه
ورک��ړل او په ت��وره ورځ کې
کیناس��ت .د اوالدون��و او
میرمنې دالسه ورکولو شل
کل��ن ټول غم ،مام��ا نور له
خپل��و خپلوانو او دوس��تانو
څخه یوې څنډې ته کړی دی .د کابل په ختیځ کې د شهدای صالحین
هدیره د دې مشر د اوسیدو ځای ګرځیدلی دی .هغه د خپلو دالسه تلو
عزیزانو د قبرونو ش��اوخوا یوه جونګړه جوړه کړې او هلته د خپل س��پي
او مرغۍ سره ژوند کوي.
مام��ا ن��ور د خپلې میرمن او اوالدونو د یادونو س��ره ژوندی دی او د
خپل د زړه ټوټو دالسه ورکولو غم هغه داسی ستړی او ناتوانه کړی چې
د خب��رو کول��و وس هم نلري .وایي چې ژوندی دی او د خپل ش��اوخوا
مړو سره هیڅ توپیر نلري.

د دې ویر لرونکي پالر په س��ترګو کې اوښ��کې وچې شوي ،خو د درد
لرونکې ستونې سره د خپلو عزیزانو دالسه ورکولو پیښه داسې بیانوي:
«د یوه کار د س��رته رس��ولو لپاره جالل آباد ته تللی وم.
کاب��ل ه��ره ورځ د مجاهدینو د ډلو ترمن��ځ د اور او مرمیو
ل��ه کبله وران او ویجاړیده .له ه��ر کور څخه جنازې راوتې.
کله چې بیرته راوګرځیدم د زوړ کابل د س��راجي په س��یمه
کې زموږ د کور س��ره خلک راټول ش��وی وو .کله چې انګړ
ته دننه شوم اووه جنازې مې د انګړ په مخ ولیدې .میرمن
م��ې حبیبه ،خور مې ذکیه ،نصیراحم��د زما لوی زوی چې
څلورویش��ت کلن وو ،زړګی شل کلن ،بریالی اتلس کلن او
فوزی��ه زما کوچنۍ لور چې ش��پاړش کلن��ه وه د ویجاړیو او
وینو په منځ کې د یوبل ترڅنګ پراته وو».
ماما نور د س��راجي په کوڅه کې یو غریبانه رس��ټورانټ درلود چې له
هغه څخه یې د خپلې کورنۍ لګښ��ت الس��ته راوړو .د کورنۍ د ټولو غړو
په وژل کیدو سره نور ژوند هغه ته کوم مفهوم نه درلود .له ټولو خپلوانو
او دوستانو څخه یې لریتوب غوره کړ او شل کاله کیږي چې په شهدای
صالحین��و کې د خپلو عزیزانو د قبرونو ترڅنګ په یوه جونګړه کې نفس
کاږی .د چایو یو س��ماوار ،یو څو ګیالس��ه او ترموز یوازې د یوې نوڼۍ
ډوډۍ د پیدا کولو وسیله ده چې په هغو شپه او ورځ تیروي.
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په کراتو کراتو تنظیمي جهادي رهبرانو ته چې د ده هرڅه یې ورڅخه
اخیستي ،ښکنځل کوي او لعنت پرې وایي.
د ماما نور غمجن او تراژیک داستان د دې هیواد د زرګونو انسانانو د
تورې او بدې ورځې حدیث دی چې د حزب ،جمیعت ،وحدت ،جنبش،
اتحاد ،حرکت او داس��ې ن��ورو خاینو تنظیمونو ترمنځ کور س��وځوونکو
جنګړو د دوی ژوند ورتباه کړ چې د شل کاله په تیریدو سره یې له درد
او وحش��ت څخه خالصون نلري .دغه درد هغه وخت د زغم وړ نه دی
چې ټول الملین یې اوس هم د ملت په سر واکمن دي او ځانونه اتالن
معرفي کوي.

د  ۲۰۰۲کال په منځنیو کې د کابل ښار د میوند واټ کنډرې ،هغه ځای چې
د ماما نور کورنۍ د تنظیمي جګړو له امله په دردیدونکې ډول له منځه والړ.

چارلی چاپلین

د چارلی چاپلین تلپاتی وینا،
پر ننني نازیانو نیوکه
ښ��ایی ډیر لږ داس��ی خلک
پیدا ش��ی چی د سینما دغه
نابغه نوم یی نه وی اوریدلی.
ِسر چارلز اسپنسر چاپلین د
 ۱۸۸۹کال د اپری��ل پ��ه ۱۶
مه نیټه دی نړۍ ته سترګې
پرانس��تې .چارل��ی د خپل��ې
دوری له نامتو ډایرکټرانو او
لوبغ��اړو او آهنګ جوړونکو څخه وو .دغ��ه هنرمند د طنز په ژبه د نړۍ
بدمرغۍ ځپلې او له س��تم څخه پاک نړۍ چی له س��ولې او عدالت څخه
ډکه وی نندارې ته وړاندی کوله .د شلمې پیړۍ دغه ستر هنرمند څخه
د خپ��ل ژون��د په اوږدو کی ددی لپاره چی له پانګوالی رژیم او جګړې او
فاشیزم سره یی کینه لرله ،درناوی ونشو .السوندونه په ډاګه کوی چی
هغ��ه تل د امریکا او انګلس��تان څارګ��رو ادارو تر څار الندی وو او هغوی
هڅه کوله ترڅو د «کمونیست» په نوم پر هغه بندیز وضع کړي.
«س��تر دیکتاتور» د چارلی لومړنی غږیز او مش��هور سیاسی فلم دی
چی په څرګنده توګه کوالی شو په هغې کی ددغه هنرمند ستره انسانی
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مینه په ډاګه وګورو .دغه فلم د هتلري توکمپالنه پر وړاندې س��تر رول
ولوب��اوه .پر دغه فلم په کال  ،۱۹۳۷کله چی ټولو خلکو نازیزم یو ګواښ
ګاڼه کار پیل شو .د خپریدو پر مهال ،هتلر په آلمان او ټولو هغو هیوادنو
ک��ی چ��ی د نازیانو تر واکمنۍ الندی وو دغه فلم پر کتلو بندیز ولګاوه ،د
چارل��ي پر وړاندی یی تبلیغات پیل کړل او په هغه نوملړ کی یی ش��امل
کړو چی باید ووژل شی.
کله چی پر دغه فلم کار پیل شو ،چارلی هره ورځ د هتلر ځناورتوب
خبرون��ه اوری��د ،ولی پر فرانس��ې برید ددی المل ش��وه چ��ی د فلم پای
بدل��ون ومومی او په هغې کی خپله تلپاتې وینا زیاته کړي .په دغې وینا
کی نه یوازی فاشیزم تر نظر الندی وو بلکه یوه وینا وه چی په هغې کی
سوله ،ټولنیز عدالت انسانیت تر سترګو کیده.
د چارل��ی دغ��ې اغیزمن��ې وینا ن��ن یواری بی��ا چی ن��ړۍ د امریکایی
فاش��یزم خولې ته لویدلی ده خپله ریښ��تینولی ثابته کړه ،پوره متن یی
دلته راوړو:

«زه پښ��یمانه ی��م ،ولی نه غواړم واکمن ش��م؛ دا زم��ا کار ندی .زه نه
غواړم پر چا امر وکړم او یا کوم ځای فتح کړم .که امکان ولری زه خوښ
لرم چی ټولو س��ره مرس��ته وکړم ،یهودی ،بیدینه ،تور ،سپین .مونږ ټول
غواړو له یوبل سره مرسته وکړو؛ د بشر فطرت همدا دی.
مونږ ټول غواړو چی د یو بل په خوښ��ۍ کی ژوند وکړو نه د یو بل په

درد او بدمرغۍ کی .مونږ نه غواړو چی له یو بل سره کرکه ولرو او یو بل
س��پک کړو .پدی نړۍ کی ټولو لپاره خونې ش��ته او ځمکه ش��تمنه ده او
کوالی شی ټولو ته خواړه تیار کړي.
د ژوندانه چاری کوالی ش��ی چی آزادې او ښ��کلی اوس��ی .ولی مونږ
الره ورکه کړې .حرص او وږسترګتوب د بشر روح مسموم کړی ،نړۍ
ی��ی ل��ه کینې ډکه کړی ،مونږ یی په بدمرغ��ۍ او وینو کی ډوب کړی یو.
مون��ږ تیزوالی ډی��ر کړی ولی ځانونه م��و بندیان کړي .ماش��ینونو او ډیر
تولی��د زمونږ اړتیاوی ال ډیرې کړي .عل��م مونږ بدګمانه کړی یو ،زمونږ
هوش زیات نامهربانه ش��وی .مونږ ډیر س��وچ کوو او لږ احساس .مونږ له
ماش��ینونو څخه زیات انس��انانو ته اړتیا لرو او له هوش څخه مهربانی او
نرموالی ته .له دی پرته ژوند بدرنګه کیږی او هرڅه له السه ورکو.
الوتک��و او راډی��و مونږ له یوبل س��ره نږدی کړی یو .دغه نوښ��تونه د
بش��ریت ګټو لپاره چیغې وهی ،نړۍ زمون��ږ یووالی لپاره چیغې وهي .آن
هم��دا اوس زم��ا غږ د ن��ړۍ میلیونونو خلکو غوږنو ته رس��یږی ،د هغو
میلیونونو ناهیلو س��ړيو ،ښ��ځو او ماش��ومانو غوږو ته چی د هغه سیستم
قربانی��ان دی چی بیګن��اه خلک بندخونو ته غورځ��وي .هغو خلکو ته
چی زما غږ اوری وایم چی «ناهیلی نشی» .دغه کړاو چی اوس زمونږ په
من��ځ کی دی د هغو خلکو حرص دی چی د انس��انانو پرمختګ ،هغوی
ویروي .د انس��ان کینه تیری��ږی او واکمنان مري او هغه واک یی چی له
خلکو اخیستی بیرته خلکو ته ستنیږی او تر هغې چی انسانان مري آزادي
له منځه نه ځي.
س��رتیرو :ځانونه د هغو ځناورخویه کس��انو منګولو ته مه س��پارۍ چی
تاس��و ته سپکاوی کوی ،هغه انس��انان چی تاسو بندی کوی ،هغه خلک
چی ستاس��و ژوند کنترولوی ،تاس��و ته وای چی کوم کار وکړی ،څه ش��ی
وڅښکی ،څرنګه کښینی او څرنګه احساس ولری؛ هغه خلک چی تاسو
ته د خوړو رژیم درکوی ،تاس��و س��ر د غوا په څیر رفتار کوی او له تاس��و
څخه د توپ د ګولۍ په څیر ګته پورته کوي .ځانونه د غیرطبیعی انسانانو
منګولو ته مه سپارۍ ،ماشینی انسانان له ماشینی ذهن او ماشینی زړه سره!
تاس��و ماشین نه یاست! تاس��و غوا نه یاست! تاسو انسانان یاست! ستاسو
په زړونو کی له انس��انانو سره مینه ده .تاس��و کینه نلری؛ یوازې بی مینی
خلک کینه لری ،بی مینی او غیر طبیعی.
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س��رتیرو :مریتوب لپاره مب��ارزه مهکوی! آزادۍ لپ��اره وجنګیږی! د
سنت لوک په اوولسم څپر کی لیکل شوی «د خدای حاکمیت د خلکو
په منځ کی دی» نه یو د انس��ان نه یو ډله انس��انان بلکه ټول انس��انان ،په
تاس��و کی ،تاس��و چی توان لری؛ توان لرۍ چی ماش��ین جوړ کړی ،توان
لرۍ چی خوښ��ۍ منځ ته رواړی .تاس��و چی توان لری ترڅو ژوند آزاد او
ښکلی کړی ترڅو دا ژوندون له ښکالو ډک کړی.
د دموکراس��ۍ په نامه ،اجازه راک��ړی ترڅو له هغې ګټه پورته کړو! یو
موټی ش��و .یو موټی! یوې نوی نړۍ لپاره مبارزه وکړو ،یوه داس��ی نړۍ
چی ټولو انسانانو ته اجازه ورکړی چی کار وکړي ترڅو ستاسو راتلونکي
امنیت خوندی کړي .په دغو ژمنو س��ره ،دښ��منان واک ته رس��یږی ولی
هغ��وی درواغ وای .هغ��وی په خپلو ژمنو عمل نه کوی او هیڅکله به یی
هم ونکړي .واکمنان خپل ځان ته آزادي غواړي ولی خلک برده کوی.
اوس ،د هغ��و ژمن��و پوره کولو لپاره مبارزه ک��وو! د نړۍ آزادولو لپاره ،د
خنډونو لری کولو لپاره ،د حرص او وږسترګتوب لری کولو لپاره ،کینې
او بدمرغیو د منځه وړلو لپاره مبارزه کوو .د یو منطقی نړۍ ،داس��ی نړۍ
چی پوهه او پرمختګ د انسانانو د خوښۍ لپاره وی مبارزه کوو.
سرتیرو :د دموکراسۍ په نامه یو موټي شی.
هانا ،زما غږ آوری؟
هانا هر چیری چی یی راوګوره :وریځې په حرکت شوی؛ لمر ځلیږي.
مونږ له تیرې د روښنایی لوری ته ځو .مونږ د نوې نړۍ ته په لوري روان
یو .مهربانه نړۍ ،چیری چی انسانان له کینې ،حرص او ځناورتوب څخه
ډیر پورته ژوند کوی.
هانا راوګوره :د انسان روح وزر پیدا کړی او باالخره اولوتل یی پیل
کړي .د بوډۍټال په لوری الوزی؛ د هیلو روښنایی په لوری ،د راتلونکی
پ��ه لور ،یو روښ��انه راتلونکی چی تا پوری ،ما پ��وری او ټولو پوری تړاو
لری الوزی .هانا راوګوره ،هانا راوګوه».

لیکونکی :نوید نابدل

یوه تاریخی پرتله،
له شاه امان الله خان څخه په بخښنې
د  ۱۳۹۴کال د غبرګول��ى
پ��ه  ۹مه نیټ��ه ( ۲۰۱۵کال
م��ی « )۳۰ی��ک تلویزیون»
ل��ه ش��رمه ډک الس��وندونه
خپ��اره ک��ړل او پ��ه هغو کی
داسی ښ��ودل شوی وو چی
حس��ین نص��رت د دریم��ې
حوزې آمر وروس��ته تر هغې
چی خبر یی ترالسه کړ چی
سید ظاهر هاشمی د دیارلسمې حوزې آمر د هغه د خوښې نجلۍ خپله
کړی او د پل سرخ په سیمه کی یو هوټل ته تللی ،له خپلو ساتونکو سره
ی��و ځای پ��ر هوټل برید کوی او هغه س��ره الس او ګریوان کیږی .نجلۍ
ل��ه ډاره ځ��ان د هوټل له دوهم پوړ څخه الن��دی غورځوی چی په پایله
کی یی پښ��ه ټپی کیږی .په همدی ګزارش کی د ضیاګل په نوم ښ��ځې
عریضه هم وښودل شوه چی سمونمل نصرت د کار مخکی وړلو په بدل
کی له هغې څخه غوښتي وو چی جنسی اړیکه ورسره ټینګه کړي.
تر دی ځای پوری دا کیس��ه خلکو ته د ورځني کارونو په څیر عادی
شوی ده .د پولیسو په لوړو څوکیو کی د ځناورو ټوپکساالرانو په ټومبلو

پښتو ګڼه  ،۳چنگاښ  - ۱۳۹۴جوالی ۲۰۱۵

47

پښتو ګڼه  ،۳چنگاښ  - ۱۳۹۴جوالی ۲۰۱۵

48

سره دا بنسټ ،چی د «ملی» کلمه یی هم ورزیاته کړی ،له فساد څخه
ډک کړی او تر وروستی حده یی د خلکو تر منځه باوره کړی.
د خبر له خپریدو وروس��ته ،کورنیوچ��ارو وزارت خبر ورکړ چی ددغو
دوو آمرانو دندې ځنډول شوی دی .کله چی ددغې پیښې بوی لوړ شو
او د کورنیوچارو وزارت بیپته شو ،د «هشت صبح» ورځپاڼې ،د ۱۳۹۴
کال د غبرګولى په  ۱۱نیټه کوښښ وکړ دغه وزرات ته پت وروبخښي:
«د کاب��ل پولیس��و د دریمې او دیارلس��مې حوزې آمرانو
دندو ځنډول ،پر وخت او مناسب کار وو».
ولی زما په آند د کورنیوچارو وزارت «له اختره وروس��ته نکریزی» نه
«پر وخت» وی او نه هم «مناسب» وی .ولی؟
دا پیښه د ۱۳۹۴
کال د غوی��ی پ��ه
۱۷م��ه نیټ��ه (درې
اون��ۍ وړان��دی ت��ر
هغې چی رسنیو له
الری خپ��ره ش��ی)
ترسره ش��وی وه او
د «یک تلویزیون»
الس��وندو پر اساس
د غوی��ی پ��ه ۲۰مه
نیټ��ه« ،د کاب��ل جنایی جرمون��و څیړنې او مبارزې ریاس��ت» د ګزراش
ترالسه کولو ډاډ ورکړی وو.
د کورنیوچ��ارو وزارت له دی پیښ��ې څخه خبر درل��ود او له بل پلوه،
«ی��ک تلویزیون» د کورنیوچ��ارو وزارت  ۱۳۹۳کال د وږۍ  ۲۳نیټې یو
الس��وند خپور کړ چی په هغه ک��ی نصرت نومی «د دندې له واک څخه
ګټهاخیس��تونکی کس او د د غاصبینو سره مل» او په اخالقی فساد کی
ډوب کس نومول شوی دی .ولی ددی ټولو خبرو برسیره بیا هم پر دغه
بداخالقه س��ترګې پټی کیږی او د ح��وزې آمر په توګه خپله دنده پر مخ
بیایی دا ځکه چی د حس��ین انوری په نوم جګرهمار س��ره حزبی اړیکی
لری.
د غلو په دولت کی دا ډول پیښې هره شیبه ترسره کیږی ولی دولت

د ګوتو په ش��میر پیښ��و کی چی رس��نیو ته الر مومی غبرګون ښ��کاروی
او هغ��ه هم ی��وازی د «دندې ځن��ډول» نه محاکمه او س��زا .نو یوازی
په هغه حال چی وغواړو دغه ډول ش��رمناکی پیښ��ې پټی پاتی ش��ی ،د
دولت ننداریز او زورکی غبرګون «پر وخت» او «مناس��ب» نومولی شو.
هغ��ه پیژندګلوی چی له دغې مردارې واکمنې دس��تګاه څخه لرو ،هیڅ
ګومان نش��ته چی ډی��ر ژر دغه دوه کوڅهډبي آمران د پولیس��و په هغې
ي��ا دغې اداره کی په ن��وی څوکیو کی ووینو ځکه چی دوی هغو تنظیمی
جنایتکاران��و پ��وری ټړاو لری چی مش��ران یی په ارګ ک��ی لوړې څوکۍ
نیولی او له خپلو پلیدو او کرغیړنو ځامنو مالتړ کوی.
اما یوه تاریخی پرتله:
د ملی اتل ش��اه امان الله خان یو فرمان د افغانستان په ملی آرشیف
کی ش��ته چی د خالفکارو پولیس��و پر وړاندې دهغه عدالتغوښتونکی
جدیت څرګندوی.
 ۱۳۰۲کال دی ،پ��ه کاب��ل کی پ��ر عبدالعلی نومی ک��س د تفنګچی
ډز کیږي ،د پیښ��ې څیړنې لپاره میر محمد علی ش��اه د پولیس مامور
او حاج��ی س��کندر علی مردان بڼ کنديمش��ر د والی��ت کوتوالی (نننۍ
امنیه قومندانی) له لوری ټاکل کیږی چی پیښ��ه وڅیړي .هغوی دواړه
خپل ګزارشونه د کابل مستوفی ته وړاندی کوی ولی د مستوفی څیړنې
څرګندوی چی د پولیس مامور او کنديمشر ګزارشونه کره ندي.
ولی کله چی ش��اه امان الله خان له پیښ��ې خبریږي ،د یوه فرمان په
ترڅ کی د  ۱۳۰۲کال د وږي په ۳۰مه نیټه «عبدالحمید خان د عدلیه
وزارت وکیل» ته داسی لیکي:
«له هغه ځایه چی د پولیسو دنده د مجرمینو نیول او د
څیړن��و له مخې د هغوی جرم ثابت��ول ده .په هره اداره کی
د مامورین��و لومړنۍ څیړنې د هغې ادارې باور او اعتبار ګڼل
کی او که چیرې په څیړنو کی داس��ی توپیرونه ش��تون ولری
ن��و د پولیس مامورینو څیړنو لپاره بای��د یوه ځانګړې ادراه
پرانیستل شي.
که چیرې په څیړنو کی دغه توپیر عمدا ْ وای نو دا جنایت
ش��میرل کیده او د جنایت س��زا پری پلی کیده ولی له هغه
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ځای��ه چ��ی پرې ثابت نش��وه نو په دنده کی پ��ه بیپروای او
بیغورۍ تورن کیږی او دواړه له دندو ګوښ��ه کیږی او په
دنده کی د بیغورۍ له امله یی یوه میاشت تنخواه کرځولو
حکم صادریږي چی....یوې میاشت تنخوا دې وګرځول او
خزانې ته وسپارل شي او ځای ناستي باید وټاکل شي».
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یواځې ددغه یو مثال له مخې ،کوالی ش��و په آسانۍ سره د یو ولسي
او غی��ر ولس��ي دولت ت��ر منځ توپیر پی��دا کړو او ددی ترڅن��ګ د اماني
دورې حیرانونکو الس ته راوړنو په راز پوه شو.
په هغه هیواد کی چی عدالت نه وی او د بخښنې تر سیوري الندې،
د جنایتکارانو او س��تمکونکو الس��ونه لوټلو او زورچلولو لپاره پرانس��تي
پریښ��ودل ش��ي ،هغه هیواد هیڅکله س��ولې ،دموکراس��ۍ ،پرمختګ او
ښیرازۍ ته نشی رسیدلی.
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«د ښځو نړیواله ورځ» د کوبانی مبارزو ښځو ته ډالۍ ده!
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«د افغانستان د همبستګی ګوند» خپرونې تاسو کولي شی په کابل
او والیاتونو کې له الندي پتو څخه تر السته کړئ:

کابل

نمایندگی انجمن نویسندگان
افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی
شرکت کتاب شاه محمد
چهارراهی صدارت
کتاب فروشی مقدم
مارکیت جوی شیر کابل
انتشارات طیب روشن،
کوته سنگی ،مارکیت مینه یار،
مقابل کورس بهزاد
کتابخانه وحدت
نیاز بیک ،دکان حاجی
کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا مارکت ،دکان اول
کتاب فروشی رفیع اهلل
پل باغ عمومی ،لب سرک ،زیر پشتنی
بانک
انتشارات تمدن شرق
بین چهارراهی دهبوری و چوک کوته
سنگی ،مقابل لیسه رحمن بابا

هرات

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

بلخ

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

غزنی

کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی ،جاده خاتم االنبیا
کتاب و قرطاسیه فروشی احمدی
پالن سوم ،کوچه زیارت خواجه علی
کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار کتابخانه عامه
کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانک تیل کهنه ،رسته نجارها

ننگرهار

غرفه فروش اخبار و مجالت
جمیل شیرزاد
جالل آباد ،چوک تالشی،
مقابل گمرک کهنه
کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه

کندز

قرطاسیه فروشی محمد هارون
جاده والیت

کنر

کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

تخار

فوتوکاپی آمو ،نجیب اهلل رحیمی
تالقان ،بندر بدخشان ،مقابل فوائد عامه،
دکان نمبر 10

فراه

کتابفروشی عزیزی
واقع ناحیه سوم،
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی
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دردیدلو هیوادوالو،
ک��ه د خپل��واک ،آزاد او دموک��رات افغانس��تان غوښ��تونکی
یاست؛ که د افغانستان د سرلوړۍ او بیوزلو خلکو د هوساینې
هیله په زړه کی لرۍ؛ که غواړۍ د نیواکګرو او د هغوی چوپړانو
د جنایتونو او خیانتونو پر وړاندی خپله دنده ترس��ره کړی ،نو
د «افغانس��تان د همبستګۍ ګوند» سره یوځای شی او د خپل
ګوند خپرونې په پراخه توګه د خلکو په منځ کی خپرې کړی.
پته :پست بکس شمیره  ،۲۴۰مرکزی پستهخونه
		 کابل ـ افغانستان
ګرځنده:
بریښنالیک:
ویبپاڼه:
فیسبوک:
تویتر:
یوټیوب:

0093-700-231590
info@hambastagi.org
www.hambastagi.org
facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party
facebook.com/hambastagi
twitter.com/solidarity22
youtube.com/AfghanSolidarity

د «افغانس���تان د همبستګۍ ګوند» د خپلو کړنو مخکی وړلو

لپاره د غړو حقالعضویت او د پلویانو مرس���تو ته اړتیا لری .په

خپلو نقدی مرستو له مونږ سره همغږي شی:

Azizi Bank
Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan
Name: Sayed Mahmood
Account No: 001903204644917

