د ګوند موخې

• خپلواک ،آزاد ،دموکراتیک او یو
موټی افغانستان.
• د سیکوالریزم او دیموکراسۍ پر ستنو
والړ ملی یووالی.
• د ښځو او نارینه او د هیواد ټولو پرګنو
مساوی حقوق.
• د هر ډول بنسټ پالنې او بهرنۍ
السوهنې پر وړاندې مبارزه.
• د امریکایی او ناتو نیواکګرو قوتونو
سم السي وتنه.

د امتیاز خاوند :د افغانستان د همبستګۍ ګوند

مسئول مدیر :سیدمحمود همرزم
ګرځنده0093-700-231590 :
د جواز شمیره۸۷ :

پدی ګڼه کی:
له خپلواکۍ څخه بیبرخې ولس ،هیڅکله

عدالت ،دموکراسۍ او پرمختګ ته نشي رسیدلی! ۱..........

د فرخندې وینه د هر شرافتمند افغان وجدان دی،

پرېنږدو چی خاینان زمونږ وجدان تر پښو الندی کړي!9...

کرغیړن مالعمر د امریکا او پاکستان د الس نانځکه وه! 14..........
د «مرجان» یادونه :هغه زمرې

چې ددی خاوری د وګړو په څیر کړیدلې!20..................

د شاهشهید ناورین ناویلې د قربانیانو له ژبې 24.........................
د شاهشهید ټولوژنې پاتی غړو

په سولهییز الریون باندی د ملی اردو برید28...................

له امان الله خان څخه زدهکړه:

واړه عملی ګامونه له لوړو باټو ښه دي31.......................

عربستان په سرې قالینې تروریستانو ته ښه راغالست وایي 35.........
د پنتاګون یو پټ السوند

د امریکا او داعش له اړیکو پرده پورته کړه 40................

یلماز ګونای؛ نهتسلیمیدونکی مبارز فلمجوړوونکی43.................
په بغداد کې نیم میلیونۍ غونډه:

«نه شیعه ،نه سنی ،سیکوالره ټولنه» 50........................

اعالمیی

له خپلواکۍ څخه بیبرخې ولس ،هیڅکله
عدالت ،دموکراسۍ او پرمختګ ته
نشي رسیدلی!
د افغانس��تان خپلواک��ۍ
بیرت��ه الس��هروړو ۹۶م��ې
کلی��زې پ��ه درش��ل ک��ی یو
او ن��ن ه��م زمون��ږ هی��واد
د امریکای��ی یرغلګ��رو او د
هغ��وی س��یمیزو چوپړان��و
پ��ه ولکه کی ډیری س��ختی
ورځې تیروي.
ام��ان الله خان او د هغه
مشروطهغوښ��تونکو یاران��و په ټینګ ه��وډ او له ن��ړۍ او خلکو څخه په
صحیح تحلیل س��ره بی��کاره ،عیاش ،خپلس��ری او د هیواد پرمختګ
خنډ ش��اه پ��ه یو حیرانونکی حرکت س��ره ل��ه منځه یووړ او د انګلیس��ی
یرغلګرو پر وړاندی یی توره له پوښه راویستله او زمونږ د نیکونو د وینو
په بیه یی راتلونکی نسل لپاره د آزادۍ او خپلواکۍ زیری راوړو.
ولی په خواش��ینۍ س��ره یو ش��میر خادی ،تنظیمی ،طالبی او اوس
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مه��ال داعش��ی جنایتکارانو چی د هیواد له دښ��منانو س��ره یوځای یی
دهیوادپلورونه او د پردویو مزدوري غوره کړې د امان الله خان او ولس
په خپلواکۍ غوښ��تنه او الس ته رواړنو مرداری ش��یندي او له امریکایی
یرغلګ��رو او ځینی بیکس��ه لویدیځپاله تکنوکراتانو س��ره یوځای زمونږ
هی��واد یی د هغې ځامنو په ویر کی کښ��ینولی دی .له دوه نامتجانس��و
کوپړیو څخه د ملی ځناورتوب دولت جوړول ،د طلبانو پر ځای د داعش
منځته راوړل ،بیامنی او کډوالي ،بی س��اری فس��اد ،فحش��ا ،د مخدره
توک��و بی س��اری تولید او قاچ��اق ،وینه بهیدن��ه او ویجاړي،بیکاري او
بیوزل��ي او ځانهوژن��ه او چاودنه دا ټول د امریکای��ی یرغلګرو او هغوی
سیمیزو نوکرانو محصوالت دی چی هره ورځ د شاهشهید ،هوایی ډګر،
پولیس��و اکاډم��ۍ او د هیواد نورو برخو ناورینون��و په څیر زمونږ د ولس
مال او ځان اخلی.
د امری��کا یرغلګ��ر دولت د جګړې او وژن��ې صادرونکی هیواد په توګه
خپلو انس��اني ضد موخو ته رس��یدو لپاره زمونږ په وطن کی هم د ولس
دښ��منانو ولک��ه پ��ه الس کی لری او ښ��کیالکګرو ګټو ته رس��یدو لپاره
هره ګړۍ کوالی ش��ی دغه دولتی او غی��ر دولتی جنایتکاران په یو آخور
کی س��ره راټول کړي .د «طالب جان» پر ځای د داعش ځای پر ځای
کول هم زمونږ او د س��یمې خلکو پر وړاندی د امریکا یو تیرایس��تونکی
سیاس��ت دی.پدی ورځو کی د کابل وطنپلورونکی دولت او د پاکستان
ځانوژونکو روزونکي رژیم تر منځ داس��ی معامل��ه روانه ده چی د ارباب
په س�لا مشورې د «سولې پروسې» تر نامه الندی یو شمیر جنایتکاران
په ارګ کی له غنی-عبدالله سره یوځای کړی ترڅو وکوالی شی په ښه
توګ��ه د ول��س مال او ځ��ان و داړي .نو هغه خلک چ��ی دغه چل او ول
ته خوښ��ي کوی او په الپو او باټو س��ره غواړي خلک تیرباسی ،د امریکا
غالمان دی چی د څو ډالر په بدل کی یی خپل وجدان لیالم کړی دی.
له بل پلوه هغه کانګر او کینهور بنس��ټپاالن چی تر پرونه یی د ش��اه
امان الله خان س��یوری او د دموکراس��ۍ آواز په تیږو ویشته ،په یوه شپه
کی د بی ۵۲الوتکو تر واک الندی نکتایی لرونکي «دموکراتان» ش��ول
او په س��پین سترګتوب سره نڅا کوی او د خپلواکي بیرته ترالسه کولو
ورځ لمانځ��ي .د فض��ل کریم ،ظاهر قدیر ،دین محمد ،مالترخیل ،الله
ګل مجاه��د او د امری��کا نورو نوکران��و بویناکه فکر د ام��ان الله خان له

مخک��ی تللي او روښ��ان فکر څخه س��تر واټن لري او ل��ه بل پلوه هغوی
ن��ه ددی لپاره چی د امان الله الس ته راوړنو ته په درنه س��ترګه وګوری
بلک��ه ددی لپاره دا لمانځغونډې جوړوی چی دغه الس��تهراوړنې چی په
س��ر ورکولو الس ته راغلی ککړې کړي او د ولس په س��ترګو کی خاوری
وشیندي.
د دې له امله پر موږ ده ،چې د سرتاس��ري یووالي او وحدت س��ره د
خپلو حماس��ه رامنځته کوونکو پلرونو تاریخي راسپارل شوې دنده چې
د نیواکګ��رو او د دوی داخلي الس��پوڅو پروړاندې ودریدل دي ،پرځای
ی��ې ک��ړو ،یو ځل بیا د نړیوالو لوټماران��و دروغجنه څیره چې د «ملګرو
ملتونو»« ،تروریزم س��ره د مبارزې»« ،بیارغونې»« ،بشري حقوقو»،
«د ښځو آزادي»« ،مدني ټولنې»« ،دموکراسي» تر نوم الندې راغلي،
بربن��ډه ک��ړو ،دغه مه��ال موږ پ��ه دې توانیږو ،د وروس��تیو درې نیمو
لس��یزو جنایتکارانو کولمې چې نن ورځ د یو چت الندې د چټلو اوبو له
ی��و ډنډ څخ��ه تغذیه کوي د «نړۍ د لوی ارب��اب» له کولمو څخه پرې
ک��ړو او د زنځیري س��پو او نابخښ��ونکو جنایتکارانو په څی��ر یې ملي او
نړیوالو محکمو ته وسپارو ،څو د دوی نویو الرویانو ته عبرت وګرځي.
د «افغانس��تان د همبستګۍ ګوند» د هیواد خپلواکۍ بیرته الس ته
رواړلو ۹۶مې کلیزې په ویاړ ،د وطن خپلواکۍ او آزادۍ د الری شهیدانو
وین��ې ت��ه ځان اړ بولی او د خلکو س��ره پ��ه یوه غږ د نیواکګ��رو وتل ،د
ګاونډي هیوادونو الس��وهنو بندیدل او د تیرو څلور لس��یزو جنایتکارانو
محاکم��ې غوښ��تنه کوی او د یو پرمختلل��ی او زورواکۍ څخه پاک او پر
دموکراسۍ والړ افغانستان په الر کی پرته له ډار څخه جنګیږي.
د نیواکګرو او د هغوی کورنیو نوکران په شړلو سره د آزادۍ الرې
شهیدانو روح وویاړو!
رپانده دی وی زمونږ د خلکو د خپلواکۍغوښتنې بیرغ!
د افغانستان د همبستګۍ ګوند
 ۱۳۹۴کال د زمري ۲۸مه
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د افغانستان د خپلواکۍ ننګیالیو په یاد
د همبستګۍ ګوند لمانځغونډې انځورونه
 ۱۳۹۴کال د زم��ري  ۲۹م��ه -کابل :د افغانس��تان همبس��تګۍ ګوند
داراالم��ان په مانۍ ک��ی د خپلواکۍ ننګیالیو اتالنو په وی��اړ لمانځغونډه
نیولی وه .آغلې س��یلی غفار ،د همبس��تګی ګوند ویاندې ،د افغانس��تان
کړیدلو خلکو ته د خپلواکۍ ۹۶مې کلیزې مبارکی ویلو په ترڅ کی وویل:
«نن ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د ۹۶مې کلیزې سره سمون
خ��وري ،هغه خپلواکي چې د ملت د کلکې ارادې غوښ��تونکی و او
میړانه آزادي غوښتونکو لکه امان الله خان ،محمود طرزی ،غالم
نب��ي خان چرخ��ي ،ولي خ��ان دروازي ،س��رورجویا ،عبدالرحمان
لودین ،س��رور واصف ،میربچه خان ،میرمس��جدي خ��ان او نورو
ډی��رو سرښ��ندونکو ژمنه وکړه او پرت��ه د هیواد او خلک��و ،د خپلو
ش��خصي ،قوم��ي ،ژبني ،مذهب��ي او ډله ییزو ګټو پ��ه اړه یې هیڅ
فکر ونه کړ .لیکن له بده مرغه ټول چوپړه دولتونه چې دلته ښکته
او پورته ش��وي او کیږي ،تل یې هڅه کړې چې د رښ��تینې اتالنو
پرځ��ای غله او جنایت��کاران د رنګا رنګو اتالنو پر نوم وپوښ��ي او د
ملت پراوږو یې ورس��واره کړي .که پرون مونږ یواځي د انګلیسانو
او روسانو له پلوه یرغمل شوی وه او و ولس په پاڅون مو د هغوی
خوله پر خاورو ومږله ،ولی نن افغانستان د  ۴۰هیوادونو او د ټولو
په س��ر کی د امریکا تر یرغل الندی دی .له بلېخوا دپاکس��تان او
ایران الس��وهنو زمونږ ولس د ویجاړۍ ل��وری ته بیولی .هغوی له
مونږ څخه آزادی او خپلواکی اخیسته ده.
پ��دی ورځو کی «سیاس��ی کارپوه��ان» او «د نظ��ر خاوندان»
خپ��ل س��تونی څی��ری او وای چی په  ۲۱مه پیړی ک��ی د خپلواکۍ
مفه��وم تغییر موندلی او دا اصطالح زړه ش��وی ده.هغه روڼآندی
چی د خپلواکۍ مفهوم ردوی باید د س��یآیای ،آیاسآی ،واواک
او امآی ۶چوپړانو په توګه خلکو ته وروپیژندل او رسوا شي .هغوی
د امریکای��ی نانځک��و په څی��ر دا دنده لری چی د امریکا ش��تون په
افغانستان کی قانونی وښایی».

آغل��ی س��یلی غفار د غ��ازی امان الله خ��ان دوره او مل��ی ځناورتوب

اوسنۍ دوره سره په لنډه توګه پرتله کړه او وویل:

«ک��ه څه د ام��ان خان ځالن��ده دوره او هغه پراخ��ه اصالحات
چ��ی هغه راوړی وه له اوس��نی دورې س��ره پرتله ک��ول د خپلواکۍ
بنسټایښ��ودونکو په حق ک��ی ظلم ده خو بیا هم درس اخیس��تو
لپاره يو څو ټکي یادوم:
د هغې دورې له سترو الستهراوړنو څخه یو ښځو آزادۍ په الره
ک��ی ګوټل��ي ګامونو پورته کول و او په ځانګړې توګه د ښ��ځو لیک
لوست ته جدی پاملرنه وشوه .د کابل په شهرآرا کی د نجونو لومړنی
ښونځی پرانیستل شو .د ښځو لومړنۍ خپرونه د ارشادالنسوان په
نامه خپره شوه .خپله شهزادګۍ ثریا د ټولو پرمختللو حرکتو په سر
ک��ی وه .د قانون��ی او فاروق وردګ په څیر غل��ه نه وو چی د پوهنې
میلیونون��ه ډال��ر په خپل جیب کی واچ��وی او د ولس له وینو ځان
او کورنۍ ته هوس��ا ژوند جوړ کړي .د بنسټپالۍ ویروس ال تر هغه
دمه پوهنی ته نه و رس��یدلی .ښ��ځو په زیار او قربانی ورکولو س��ره
وکوالی ش��و چی د پرمختګ په لوری ګامونه پورته کړي ،نه د نن
په څیر چی د ښځو حقوق د پردیو لخوا ډالۍ شوی.
امان الله خان کورنیو تولیداتو ته ډیر زیات ارزښت ورکاوه .هغه
پ��ه کراتو دا ټینګار او په ځانګ��ړې توګه د دولت مامورینو ته به یی
وی��ل چی له کورنیو تولیداتو ګټه پورته کړي .د بهرنیو هیوادونو له
سفارتخانو یی غوښتي و چی له وطنی ګوګړو ګټه پورته کړي .ولی
د اوسني ملی ځناورتوب حکومت مشرانو د کور لومړني وسایل هم
له دوبی څخه راوړی.
ام��ان الله خان له دولت��ی غلو او لوټمارانو س��ره جدی برخورد
کاوه .ک��ه چی��ری ډیر واړه غلط کارونه یی هم لیدل ،ډیر ژر به یی
عمل کاوه او عامالنو ته به یی س��خته س��زا ورکوله .ولی په اوسنی
دولت کی د ملی ش��تمنیو غله ،جنایت��کاران ،لوټماران د اتالنو په
نامه یادیږی او په لسګونه لقبونه او مقامونه السته راوړي».

په پای کی د یو ننداری په ترسره کولو چی د امان الله خان او ملګرو
مبارزه او له نننی کړاونو څخه خالصون الره یی ښ��ودله ،برنامه پای ته
ورسیده.
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اعالمیی

د فرخندې وینه د هر شرافتمند افغان
وجدان دی ،پرېنږدو چی خاینان زمونږ
وجدان تر پښو الندی کړي!
په کابل کی په ځناورتوب
س��ره د فرخندې وژلکیدو
نه ی��وازی افغانس��تان بلکه
ټوله ن��ړۍ ولړزوله .فرخنده
د هغ��ه اولس پ��ر وړاندی د
ځناورتوب بیلګه ش��وه چی
له څلورو لس��یزو راهیسی د
نی��واک او ناپوهۍ او جنایت
په دوزخ کی سوزیږي .دغې
پیښې اولس سره یو کړ او له هریخوا د عدالتغوښتنی آواز را اوچت شو
چی په پایله کی د «ملی ځناورتوب» دولت اړ شو د اولس قهر کښینولو
لپاره یوه فرمایشی محاکمه ونیسی.
خ��و ل��ه لومړیو ورځو څرګن��ده وه چی واکمن انس��انوژونکي غواړي
د فرخن��دې اصل��ی داړونکی ل��ه مرګه وژغوري او په چ��ل او ول د خلکو
اعتراضونه مهار کړي .په س��ر کی هغه امنیتی ځواکونه چی په دندی کی
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بیپ��روای ک��ړی وه او هغه چارواکی چی له دغی پیښ��ې څخه یی مالتړ
کړی وو له پوښ��تلو وژغول ش��ول ،وروسته یی د شورای نظار د حبیب
دهافغانان په څیر څو تنو کوڅهډوبو چی په دی پیښ��ه کی ښ��کیل ول د
نیول ژمنه وکړه ولی تر ننه پوری و نه نیول شول.
که څه هم له ملنډو ډکې لومړۍ محمکې څو تنه محکوم کړل ،ولی
د کابل اس��تیناف محکمې ،چی د ارګناس��تو تر واک الندی په پټ ډول
تر س��ره ش��وه ،د څلور تنو داړونکو س��زا له اعدام څخه شل کاله بند ته
او د نورو مجرمانو س��زا هم را ښ��کته کړه .د پردې ترشا دغې معاملې یو
واری بیا دا په ډاګه کړه چی دغه بیکاره او په زوره تپل شوی دولت په
هماغه اندازه چی دغې خاوری سره خاین او وطنپلورنکی دی په هماغه
ان��دازه د فرخندې پاکې وینی پر وړاندی هم له کرکجنو وینهڅښ��کونکو
څخه مالتړ کوي.
فرخن��ده ن��وره یواځې د هغې کورنۍ پوری ت��ړاو نلری بلکه د هر هغه
افغان چی د انسانیت او شرافت حس یی په زړه کی لمبی وهی ،ناموس
او وج��دان ده .دا زمون��ږ دن��ده ده چی له خپلو روڼآندو خلکو س��ره په
ی��و غږ راوالړ او پرین��ږدو چی واکمن ظالمان د زرګون��ه نورو جنایتونو
او خیانتون��و پ��ه څیر د فرخندې وینه هم تر پښ��و الندی او عامالن یی
وبښي .اجازه ورنکړو چی د امریکا غالمان او د اولس قصابان یوواری بیا
د بیوزلو خلکو عدالتغوښتنې آواز خفه کړي.
که چیری ددغو ناخوالو او په بیشرمۍ سره د فرخندې وینی ترپښو
الندی کولو پر وړاندی یو موټی راوالړ نش��و ،پرته له ش��که په وروس��تۍ
محکمه کی ،چی د افغانستان ټولو محکمو په څیر د فساد او بنسټپالۍ
پ��ه وای��رس کک��ړه ده ،دغه ټول داړونک��ي به د خلکو له لی��د څخه لری
معاف او خوشی شي.
یواځ��ي په کل��ک عزم او ګوټلي ګامونو س��ره کوالی ش��و د فرخندې
له وینی دفاع وکړو او د ناپوهۍ او ش��ډلتیا واکمنانو او نیاوو غوښ��تونکو
پلویان��و په جګړه ک��ی ،عدالت پر خپله هس��که غاړه پلی ک��ړو .تاریخ دا
ښ��ودلی چی د راپاریدلو خلکو مبارزه کوالی شی ظالم واکداران تسلیم
او وروسته تګ ته اړ کړي.
ل��ه یاده ونهباس��و چ��ی یو ش��میر بیوجدان��ه خلک هم ش��ته چی د
فرخندې له قضیی څخه یی پروژه جوړه کړی چی له ارګ څخه په پيسو

اخیستو د داړونکو کتار ته ننوځي او په تیرایستونکو ټکو غواړي د خلکو
فکر بلخوا بوځي .باید دغه ککړ عناصر له خپلو لیکو وش��ړو او د ښ��ځو
حقونو پر وړاندې د خاینانو په توګه وغندو.
د «افغانستان همبستګۍ ګوند» د خلکو په برخلیک واکمن مافیایی
دول��ت ل��ه پردۍپالو او اولس ض��د جنایتکاران څخه جوړ ش��وی دولت
ګڼي چی دموکراس��ۍ او عدالت ته هیڅ ارزښ��ت ن��ه ورکوي .که چیری
یوځای له خپلو خلکو س��ره په پوهاوی راوالړ نش��و او سراس��ري یووالي
او غورځنګ س��ره دغه چوپتیا ماته نکړو نوری فرخندې به هم د اولس
داړونک��و له لوري تر پښ��و الندی ش��ي او د اولس او هی��واد برخلیک به
ترپایه له وینو او کړاو او ناپوهۍ سره یوځای وي.
د افغانستان همبستګۍ ګوند

د  ۱۳۹۴کال د چنګاش ۱۵مه ( ۲۰۱۵کال د جوالی ۶مه)

د فرخندې وژونکو په اړه د محکمې ناعادالنه پریکړه
د همبستګی ګوند له لوري وغندل شوه
 ۱۳۹۴کال د چنګاښ ۱۵مه :د افغانس��تان همبس��تګۍ ګوند غړو او
پلویانو او د کابل ښاریانو د یوه الریون په ترڅ کی د فرخندې وژونکو په
اړه د محکمې پریګړه وغندله .په دغه الریون کی چی  ۶۰۰تنو ښ��ځو او
س��ړو ګډون درلود د «راپاڅیږو راپاڅیږو -زمونږ چوپتیا بیننګي ده!»،
«راپاڅی��ږو راپاڅی��ږوـ زمونږ موټ��ی زمونږ ټوپ��ک دی!»« ،مونږ ټول
فرخن��ده ی��و -د ناپوهۍ وژونکی یو!»« ،د ع او غ دښ��منان یو -د هیواد
پلویان یو!»...شعارونه یی ورکول.
الریونکونکو له ځانه سره پالکارتونه هم وړل چی د فرخندې په وینو
ککړ انځورونه پکی لیدل کیده او الندی ترینه دا شعارونه لیکل شوی وه:
«فرخنده جانی ،بیش��رفه به یو که س��تا اصلی وژونکو ته له سزا ورکولو
پرت��ه آرام کښ��ینو!»« ،که له فس��اده ډک��ې او جنایتروزونکی محکمې
یی وبخښ��ي ،زمون��ږ خلک به یی هیڅکله و نه بخښ��ي!»« ،فرخنده د
ملی خاینانو د ناپوهۍ په اور کی وسوځیده!»« ،پرینږدو چی د پغمان
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پیښې په څير ،د فرخندې اصلی وژونکی هم له عدالت څخه وتښتي!»،
«هیوادواله ،که چوپه خوله کښ��ینی سبا ستاد د مور او خور ټوټه کیدو
وار دی!»« ،ترهغې چی خاین جنایتکاران له واکه لری نشي ،هره ورځ
به یوه فرخنده قربانی شي!»
ددی ترڅنګ الریونکونکو په جلریز کی د س��رتیرو وژنه هم وغندله
او ټین��ګار یی وکړ چی ددغه جنایت لپاره باید د ځناورو طالبانو ترڅنګ
د ع او غ حکومت مشران هم محاکمه شي.
میرمن ماللۍ جویا هم له الریونکونکو س��ره یوځای شوه او دا ژمنه
یی وکړه ترهغې چی د فرخندې اصلی وژونکو ته س��زا ورنکړای ش��ی له
نیاووغوښتنې به الس وانخلي .هغې وویل:
«له هغه دولت څخه چی د تیرو درې لسیزو له خاینو جنایتکارانو
او د ښځو ضد او وینهبهونکو عناصرو څخه جوړ شوی وي ،دا تمه
ونلرو چی د خپل جرم شریکانو ته چی زمونږ ګرانه فرخنده یی ټوټه
کړه س��زا ورک��ړي .دا دولت یواځي دنده لری چ��ی پر جنایت پرده
واچوي .خو دا زمونږ د خلکو دنده ده چی د فرخندې په وینو سور
کمی��س د آزادۍغوښ��تنې په بیرغ بدل ک��ړي او تر پایه عدلت پلی
کول��و لپ��اره مبارزه او هڅه وکړي .يواځ��ې د خلکو ځواک له الری
کوالی شو چی د فرخندې له وینې ساتنه او عدالت ته ورسیږو».

س��یلی غفار ،د همبس��تګۍ ګون��د ویاندې ،د خپلې وین��ا په ترڅ کی
وویل:
«خ��و ل��ه لومړیو ورځو څرګن��ده وه چی واکمن انس��انوژونکي
غ��واړي د فرخندې اصل��ی داړونکی له مرګه وژغ��وري او په چل او
ول د خلکو اعتراضونه مهار کړي ....له یاده ونهباسو چی یو شمیر
بیوجدانه خلک هم شته چی د فرخندې له قضیی څخه یی پروژه
جوړه کړی چی له ارګ څخه په پيس��و اخیس��تو د داړونکو کتار ته
ننوځي او په تیرایستونکو ټکو غواړي د خلکو فکر بلخوا بوځي....
یواځي په کلک عزم او ګوټلي ګامونو سره کوالی شو د فرخندې له
وینی دفاع وکړو او د ناپوهۍ او شډلتیا واکمنانو او نیاوو غوښتونکو
پلویان��و په جګړه کی ،عدالت پر خپله هس��که غاړه پلی کړو .تاریخ
دا ښودلی چی د راپاریدلو خلکو مبارزه کوالی شی ظالم واکداران
تسلیم او وروسته تګ ته اړ کړي».

په پایله کی ماللۍ جویا او سیلی غفار په هغه ځایه کی شهده فرخنده
سوځول شوی وه د یادګار منار ډبره کیښوده ترڅو دغه جنایت په تاریخ
د ښځو پروړاندې د ځناورتو بیلګې په توګه ثبت شي.
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اعالمیی

کرغیړن مالعمر د امریکا او پاکستان
د الس نانځکه وه!
له دوه لس��یزو راهیس��ی
زمون��ږ کړیدل��ي ولس د یوه
ناپ��وه ،ځن��اور او د مالعمر
په نامه ی��و نامعلوم کس په
فرمانون��و صادرول��و س��ره،
وینهبهیدن��ه او ویج��اړی او
کړاون��ه و آزمای��ل .مال عمر
د وطنپلورن��ې او ناپوهۍ او
شلډلتیا نښه وه او د طالبان
«تحریک» هم زمونږ د هیواد په تاریخ کی د انس��ان او ښ��ځې ضد ډلې
په توګه ثبت شوی.
نور نو ټولو ته په ډاګه ده چی مالعمر او ډله یی د امریکا او انګلستان
ګډه پروژه وه چی د پاکس��تان آیاسآی په مرس��ته هغه سینګار او ډګر
ته راکښته شوه .مالعمر ددی عصر «مالی لنګ» په څیر ،د آیاسآی
ش��یطانی دس��تګاه د الس یو بیواکه نیانځکه وه چی له کلونو راهیسی
ی��ی هغه پ��ه کویټه او کراچی کی ت��ر خپل نظر الندی پ��ه پټنځایونو کی

بندی وساته ،خو په رسنیو کی د «امیرالمومنین» تر نامه الندی د هغه
پ��ه الس��لیک اعالمې خپرولی او ویره یی منځت��ه راوړله .کله چی ددغې
نیانځکی د ګټې اخیستو موده پای ته ورسیده ،له راز او ذلت څخه ډګ
مرګ یی د بادار له لوری اعالن شو.
طالبان چی د پردیو د مریتوب زنځیر یی په غاړه دی ،د خپلو تنظیمی
ملګرو پهڅیر یی ،افغانس��تان د ژوری کندی په لور یووړو ،اوس��یدونکي
یی په ویر او بدمرغۍ کی ډوب کړل .طالبان د «سړې جګړې» پر مهال
د امریکا ښ��کیالکګرو سیاس��تونو پایله ده او که څه هم په ظاهری توګه
سپینه ماڼۍ له هغوی سره جګړه کوی ،خو د افغانستان نیولو او زمونږ
پ��ه هیواد کی پوځي اډو جوړولو کی له هغوي څخه ډیره ګټه پورته کړه.
بیځایه نه و چی جوبایدن ،د اوباما مرستیال ،په رسمی توګه اعالن وکړ
چی «طالبان زمونږ دښمنان ندي» .په همدی دلیل ،په تیرو  ۱۵کلونو
د لسګونو زرو قوتونو په شتون کی چی زمونږ پر هیواد یی یرغل کړی،
نه یواځې چی دغه ځناور له منځه والړ نه چی ورځ تر بلی یی واک زیات
شو ،آن تردی چی ځني انسانخوړونکی مشران یی د کابل په السپوڅي
دولت کی ځای پر ځای شول.
طالبان��و د خپل امیر په وژل کی��دو درې ورځې ویر اعالن کړ ،خو د
مالعمر ،جاللالدی��ن حقانی او نورو ټولو تنظیمی او فکري ملګرو وژل
کیدل یی ،زمونږ ولس ته نه ویر بلکه د کرکه ښودلو او خوښۍ او ښادۍ
ځ��ای دی .د مالعم��ر په څیر کرغیړنو جالدانو په مړینه ښ��ایی د وحید
مژده ،روس��تار ترهکی ،اس��حق نگارگ��ر ،کرزی په څیر ن��ورې کرغیړنی
څی��رې ویرجنی ش��ی ،نه هغه خلک چی ژوند او هس��تی ی��ی د طالبانو
دځانوژنې او چاودنې او تښتونې له امله په سره اور کی تیریږي.
د یوې پرش��اتلونکی او پردیو پوری تړلی ډلی په مش��رتابه کی د څیر
بدلون هیڅ کله نشی کوالی چی د هغوی په ماهیت او د افغانستان په
حاالت��و کوم اغیزه ولری .خو د هغ��وی د دننني تضادونو مخه د هغوی
بهرني واکداران هم نشی نیوالی ،له همدی کبله ډیر ژر به ووینو چی د
طالبان مش��ران د څوکۍ تر الس��ه کولو لپاره و یوبل خیټې وڅیري .که
په لسګونو مالعمر د تاریخ ډیران ته وغورځول شی ،تر هغې کی ددوی
د خالق او مالتړو لکه د امریکا او پاکستان السونه زمونږ له هیواد څخه
لنډ نشي ،دغه مرداریدل زمونږ ولس ته هیڅ ګټه نلري.
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که کرزی او غنی او عبدالله او د ارګ نور الس��پوڅي زر واری هم مال
عمر او نور طالبي خاینان د «وس��لوال اپوزیسیون» او «ناراضه ورونه»
ونوم��وی او هغ��وی و نازوی ،خ��و یوازی په بامیانو کی د بودا مجس��مو
ویجاړول هم که وی دوی به هیڅکله زمونږ خلک او تاریخ و نه بخښي.
برس��یره پردی د طالبانو هر یو مش��ر لکه مال اخت��ر منصور ،عبدالقیوم
ذاکر ،منصور دادالله ،مال عبدالمنان ،س��راجالدین حقانی ،سید طیب
آغا ،وکیلاحمد متوکل ،مال ضعیف ،خیرالله خیرخواه ،آغاجان معتصم
او نور د یکاولنګ او مزار عاموژنې او ش��مالي ځمکو س��وزوني او د ښځو
پر وړاندی ځناورتوب په تور د جنګي جنایتکارانو او ملی خاینانو په څیر
په سختو سزاګانو محکوم دي.
هغه په اصطالح روڼآندی او د طالبانو تالیڅټي چی دغه د منځنۍ
پیړۍ تور قوتونه د «ملی غورځنګ» په نامه یادوی په لومړي ګام دوی
خپله پلشتی څرګندوي .هغه ځواک چی له هر پلوه د پاکستان څارګری
ادارې پ��وری تړل��ی وي او د هغ��وی معنوی مور بینظی��ر بوتو د هغوی
انګری��زی او امریکا اړیکې هم بربنډې کړې ،څرنګه کوالی ش��و چی یوه
ذره ه��م له ځانه س��ره «ملی»والی ولري؟ هم��دا اوس د طالبانو ځینی
کړۍ د بش��ر ضد «والیت فقیه» لمنې کی پرتې دی او د ایران کرغیړنی
آخن��دی دس��تګاه په امر په هیواد کی په وژن��ه بوختی دي .دغه ملیضد
بان��ډ پ��ه ارزانه بیه ځان پ��ه هرچا وپلوره او د پردیو ګټ��و لپاره یی زمونږ
اقتص��اد ،کلت��ور ،تاریخ ،ټولن��ه او د ژوندانه ټولو چارو ته س��خت زیان
ورساوه.
د مالعمر د مړئ په څیر ژوند او خوار مرګ ټولو پردۍپالو جنایتکارانو
او نوکرانو ته د عبرت سبق دی .تر هغی چی دوی خپل بادار ته د ګټې
وړ دي ،پ��ه س��پکاوی له هغوی ګټه پورته ک��وی ،او کله یی چی د ګټې
اخیستو موده پای ته ورسیږي ،په سپکاوی او خوارۍ سره هغوی لری
غورځوي .دا د ټولو وطنپلورونکو برخلیک دی.
د «ملی ځناورتوب» حکومت په داسی حال له طالبانو سره د سولی
خبروات��رو له پیل څخه خبری کوی چی د طالبانو پروژه مخ پر ختمیدو
ده او کوڅهډبی طالبان خپل س��پین بیرغ په تور بدلوی او د «داعش»
تر نامه الندی د فاشیزم او ظلم بل پړاو پیلوي .دغه د «سولې پروسه»
هیڅکل��ه زمون��ږ ولس ته مثبت او هیلهمند پیغ��ام نلری ،جګړه او وینه

بهی��دل به دوام ول��ری ،ځکه چی امری��کا او د پاکس��تان جنایتکار پوځ
اوس ه��م د س��یمې بیثباتهکولو کړنالره په جدیت س��ره پر مخ بیایی،
په هیڅوجه د س��ولې غوښتونکی ندي .دغه خبریاتری یو چل دی چی
ځن��ی طالبی انس��انوژونکی د «منځدریځه» تر نامه الندی ووینځي ،د
کابل السپوڅی دستګاه کی ځای پر ځای کړي.
ریښ��تینی س��وله هغه وخت په هیواد کی پلی کیداش��ی چی طالبی،
ګلبدین��ی ،تنظیمی او داعش��ی ټول وطنپلورنکي ل��ه هیواد څخه پاک
ش��ي ،او د هغ��وی بهرنی��و واکدارانو الس زمونږ ل��ه برخلیک څخه لنډ
ش��ي .دغې غوښ��تنی ته د رس��یدو یواځنۍ الره په سراس��ري یووالي او
دوام��داره ،له پوهی ډکه او رغنده مبارزه کی نغښ��تی ده او بس .یواځی
د کوبانی انقالبی ښ��ځو او خلکو له زړورتی��ا او انقالبی روحیه څخه ،په
زدکړی کوالی ش��وی چی افغانستان د بنسټپالۍ او پرشاتګ او نیواک
له ویروس څخه وژغورو.
د «افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند» په دی اند دی چی امریکا او د
هغې نیکتایی لرونکی نوکران د پردی ترشا له طالبانو سره د «سولی» تر
ښکلی نوم الندی په معامله بوخت دي او په امنیت او جګړې ختمیدو د
خلکو له باور څخه ناوړه ګټه پورته کوی ،په پټه توګه د هیواد ناامنۍ او
بیثبات��ی په ل��ور بوتللو لپاره کړنالره جوړوي .د نړۍ روان حاالت ددی
شاهد دی چی د پنتاګون سیمیزه استراتیژی داده چی ،ویرې او جګړې
ته په لمن وهلو س��ره خپل آس��یایی س��یاالن د هغې په اور کی راګیر او
خپل واک وس��اتي .که ددغې څپې پر وړاندی خپله س��ینه ډال نکړو نو
زمونږ افغانستان به نورې تورې او له وینو ډکی ورځې و آزمایی.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند

د  ۱۳۹۴کال د زمري ۱۱مه ( ۲۰۱۵کال د آګست ۲مه)
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انځورونه :د همبستګۍ ګوند
د طالبانو جنایتونه وغندل
 ۱۳۹۴کال د زم��ري  :۱۱د افغانس��تان د همبس��تګۍ ګون��د غ��ړو او
پلویانو د کابل په ښ��ار کی د یوې غونډې په ترڅ کی د طالبانو جنایتونه
وغن��دل چ��ی په دی غونډه ک��ی له  ۵۰۰تنو زیاتو نارینه او ښ��ځو ګډون
درلود .د غونډې ګډونوالو له ځان س��ره پالکارتونه لرل چی په هغو کی
د طالبانو توری لړۍ او د ځانوژونکو او چاودنو قربانیانو انځورونه ول.
ددی ترڅن��ګ په هغو پالکارتو کی په دری او پښ��تو او انګلیس��ی ژبو دا
ش��عارونه لیکل ش��وی وو« :ناپوه طالبان ،د پاکستان او امریکا بیواکه
نوک��ران دي!»« ،د زرمینې له وژونکو س��ره جوړجاړی ،بیش��رافتی او
دوکه ده!»« ،د یکاولنګ او مزار او ش��مالی له ډلیزو قبرونو څخه د غچ
اخیس��تو غږ را اوچ��ت دی!»« ،مالعمر ،د امریکا او پاکس��تان نانځکه
ددغ��و ناخوالو المل وه!» .په نورو پالکارتونو کی د طالبانو مش��رانو هر
یو وکیلاحمد متوکل ،آغاجان معتصم ،مال عبدالس�لام ضعیف ،س��ید
محم��د اکب��ر س��ادات ،عبدالحکیم مجاه��د ،مال اخترمحم��د منصور،
مول��وی قلمالدین ،طیبآغا طالب ،عبدالحق وثیق ،خیرالله خیرخواه،
محمد فاضل آخند او ګلبدینی ورونو پر مخ کرښ��ې راښ��کل ش��وی وې.
برس��یره پ��ردی د طالبانو تالیڅټي روڼآندو لک��ه وحیده مژده ،رحمت
الله هاشمی ،اسحاق نګارګر او روستاترکی پر انځورونو هم کرښې راښکل
شوی وې.
سیلی غفار ،د همبستګۍ ګوند ویاندې په خپلې وینا کی وویل:
طالبان��و د خپ��ل امیر په وژل کی��دو درې ورځې ویر اعالن کړ،
خ��و د مالعمر ،جاللالدین حقان��ی او نورو ټولو تنظیمی او فکري
ملګرو وژل کیدل یی ،زمونږ ولس ته نه ویر بلکه د کرکه ښودلو او
خوښۍ او ښ��ادۍ ځای دی .د مالعمر په څیر کرغیړنو جالدانو په
مړینه ښ��ایی د وحید مژده ،روستار ترهکی ،اسحق نگارگر ،کرزی
په څیر نورې کرغیړنی څیرې ویرجنی شی ،نه هغه خلک چی ژوند
او هستی یی د طالبانو دځانوژنې او چاودنې او تښتونې له امله په
سره اور کی تیریږي.

پ��ه پای ک��ی د یو واټی��ز نندارتون چ��ی د طالبانو رژی��م ناخوالی یی
ښودلی ،په ترسره کولو دغه غونډه پای ته ورسیده.
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د «مرجان» یادونه :هغه زمرې چې
ددی خاوری د وګړو په څیر کړیدلې!
په افغانستان کې تیرو څلور
لس��یزو جګ��ړو ن��ه یواځ��ې
ددې خاورې ولس��ونه د غم
او ویر په ټغر کښ��ېنول بلکې
پ��ه حیواناتو یې ه��م ترحم
ونکړ .د جګړو په جریان کې
ژوې او ځنګلون��ه ل��ه منځه
والړ او د تنظیم��ې لوټمارو
قوماندانان��و پ��ه وس��یله
پاکس��تان ته قاچاق شول .که څه هم ددې بدمرغیو ذکر په هره څانګه
ک��ې کتاب لیکنې ته اړتیا ل��رې ،لیکن یوازې د «مرجان» وژونکي ژوند
داستان هیواد د ټولو معصومو حیواناتو حال را برسیره کوالې شي.
مرج��ان ،د کابل په ژوبڼ کې یو نر زمری و چې په  ۱۹۷۶زیږدیز کال
ک��ې د المان هیواد په کلن ژوبڼ ک��ې زیږدلې و او په  ۱۹۷۸زیږدیز کال
کې کابل ژوبڼ ته ډالۍ ش��و .څه موده وروس��ته «بچوړې» ښځه زمرې
د مرجان س��ره یوځاې شوه .وروس��ته لدې دغه جوړه زمریان په کوربه
انس��انانو د کودتاچیان��و «خلق او پرچم» لخوا د جنایاتو ش��اهدان وو،
پرت��ه لدې چې پوه ش��ي یو ورځ به دوي هم ورس��ره م��خ کیږي .وګوني
پیښ��وري او ات��ه ګوني ایران��ي ګوندونو د ناپوهئ چاړه زم��وږ د خلکو په
مرې کیښوده او دا ځل وار د «مرجان» او د «بچوړې» سره د ژوبڼ د
نورو حیواناتو رارسیدلې و.

د تنظیم��ي جګ��ړو د پیل س��ره ،د ژوب��ڼ حیوانات له خ��وار ځواکئ
کړیدل .د ژوبڼ س��اتونکو چې د
کلونو راهیس��ې د حیواناتو سره
ځانګ��ړی لیوالتیا پیدا کړې وه،
هره ورځ به د سر په بدل پرته له
کوم امتیاز او حق الزحمه څخه
ژوب��ڼ ته تلل تر څو خپلو زړه ته
ن��ږدې معصومان��و پالنه وکړي.
هغ��وي ب��ه د جن��ګ د ړومبی��و
کرښ��و څخه په تیریدو د منډوي څخه میوه ،ترکاري او س��خا خواړه او
د قصابان��و څخه به یی ناکاره غوښ��ه او هډوکي د ژوب��ڼ حیواناتو لپاره
راوړل.
د کاب��ل ښ��ار د تنظیم��ي جګ��ړو په مورچل ب��دل ش��وی و .د ژوبڼ
س��یمه د وح��دت ګون��د او د ش��ورای
نظ��ار ترمن��ځ د جنګ لومړنۍ کرښ��ه
وه او ډی��ری برخ��ه یې د حزب وحدت
ت��ر ولکې الندې وه .د ژوبڼ س��اتونکو
پ��ه وینا ځکه خو ددې ګوند ملیش��و د
خپ��ل واک په لومړیو څ��و ورځو کې د
ب��ڼ ډیری الوتونکي مرغان او هوس��ۍ
کب��اب کړې او ویخوړلې ،او آن تر دی
چې د باغ پر ښ��ځینه ژوو یي جنس��ي
تیری هم وکړو .د باغ یو تن ساتونکی ،سوین کوارد ،هغه انځورګر خبریال
ښ��اغلی اکبر چې په اکه اکبر مش��هور چې د مرجان د ټپې کیدو وروسته
و ش��په او ورځ ب��ه په باغ کې اوس��یدو خپله کیمره نندارچي ته ورکوي
تر څو انځور واخلې او خپله د بڼ
باالخ��ره د طالبان��و د واکمنۍ په توره
ساتونکي سره یوځای د مرجان
دوره ک��ې مړی ي��ې د کابل په س��یند
مرستې ته ورودانګل.
کې وموندل شو ،خپل یو ملګري ته یې
ویلې و چې زه فکر کوم دوی به دغه جنایات په خپلو ماش��ومانو هم روا
ګڼ��ي .ټ��ول بڼ د راکټو د لږیدو له امل��ه نړېدلی و .اکه اکبر ویل هغوی
د حیوانات��و د درد د تس��کین لپاره هیڅ درمل ن��ه درلودل ترڅو هغوي
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ته یې تزریق کړي .په دغه کلونو کې یواځې د ګوتو په شمیر حیوانات و
چې د تنظیمي بربریت څخه روغ راوتل چې یو هم په کې «مرجان» و.
لیکن د  ۱۳۹۳کال مني ،د مرجان او بچوړي لپاره ډیر خواشینوونکی
و .د وحدت ملیشه او خلک د دواړو زمریانو پر خواوشا راټول شوي و .د
ژوبڼ تر څنګ د وحدتي پوس��تې یو څڼور په دې خاطر چې خپلو ملګرو
ته یی خپله میړانه او غیرت ښودلی وي انګړ ته ورننوځي او په (ښځینه
زمرۍ) الس راکاګي بچوړی غبرګون نه ښ��ه یي ولې مرجان (نر زمری)
د انګړ له بلې خوا په دغه وحش��ي انس��ان یرغل کوي او په څو شیبو کې
ټوټه ټوټه کوي او ناوړه ژوند ته یې ورله د پای ټکی ږدي .دا د نر زمریانو
ی��وه ځانګړتی��ا ده چې زمرۍ ،بچوړي او انګړ ت��ه د ګواښ په صورت کې
ترینه ساتنه وکړي.
خل��ک ټ��ول خوریږي مګر س��با ته د وژل ش��وي ټوپک��وال ورور چې
د ح��زب وح��دت په بله پوس��ته کې د خلک��و په وژل��و او لوټلو بوخت و،
رارس��یږي او په مرجان الس��ي بم ور اچوي .مرج��ان ،د خوړو په ګمان
الس��ي بم په لور ټوپ کوي ،چې دې س��ره بم چ��وي او مرجان مخ ډیر
سخت ټپي کیږي .سوین کونارد ،انځوریز خبریال چې ددې جنایت په
وخت کې په ژوبڼ کې شتون درلود ،خپله کیمره نندارچي ته ورکوي او
خپله د بڼ ساتونکو سره یوځای د مرجان مرستې ته وردانګې او لومړنۍ
مرس��ته ورس��ره کوي چې له دغې لړې څو قطعې انځورونه هم په واک
کې لرو.
څ��ه م��وده وروس��ته ،مرجان د «ب��ی پول��ې ډاکتران��و» او « نړیوالو
ډاکترانو» له لوري جراحي شو چې په پایله کې مرجان خپله یوه سترګه
او څو غاښ��ونه د الس��ه ورکړل ولې د س��ر څخه د یوې چرې په ایستلو
کې ډاکتران پاتې راغلل چې له امله یې مرجان یوه سترګه ،د خولې یوه
برخه او د اوریدلو ځواک یې له السه ورکړو ،لیکن خپل دردونکي ژوند
ت��ه یې بیا ه��م دوام ورکړ او تر پایه پورې په دې و نتوانیدو چې هډوکي
لرونکي غوښه وخوري.
پ��ر کابل د طالبان د یرغل څو ورځې وروس��ته ،ی��و ځل بیا د طالبان
یوې ډلې په مرجان برید وکړ .هغوی غوښتل چې مرجان په کاڼو وولي،
ژوبڼ ساتونکي د طالبان یو تن مشر ته ورځي او ورته وایي چې مرجان
مه وژنئ دا ځکه چې د اس�لام س��تر پیغمبر هم د حیواناتو س��اتلو سره

لیوالتیا درلوده چې له دې کبله مرجان ژغورل کیږي.
مرج��ان س��ره ل��ه دې چې
ډی��رې س��ختې ورځ��ې ش��اته
پریښ��ودې ،باالخره په ۲۰۰۲
زیږدی��ز کال کې ک��ه څه هم د
بهرنیو متخصصینو د درملنې
الن��دې و ،خ��و د ځیګ��ر او د
پښ��تورګو د کار لویدو له امله
مرجان  ۲۰۰۲کال د جنورۍ په  ۲۸چې د
ی��ې خپل��و ټول��و هغ��و ترخ��و ( )۱۳۸۰سره سمون لري د ژوبڼ په انګړ
او خ��وږو خاطرات��و ت��ه د پای کې د سلګونو غمجنو پر وړاندې خاورو ته
وسپارل شو.
ټکی کیښ��ود چی ددې نړۍ د
انس��انانو څخه یی د ځان س��ره درلودلې ،هغه پ��ه  ۲۰۰۲زیږدیز کال د
جنورۍ په  ۲۸چې د ( ۱۳۸۰ه ش  ۸دلو) س��ره س��مون لري د ژوبڼ په
انګړ کې د سلګونو غمجنو پر وړاندې خاورو ته وسپارل شو.
د مرجان پر قبر په والړه لوحه کې لیکل شوي ۲۳« :کلن مرجان ،د
نړۍ تر ټولو نامتو زمری».
د ژوب��ڼ په ننوتونکی
دروازه ک��ې د هغ��ه یوه
برنج��ي مجس��مه ه��م
ځای پر ځای شویده.
ج��ان وال��ش ،هغ��ه
متخصص چې د مرجان
د ژون��د پ��ه وروس��تیو
میاش��تو ک��ې د هغ��ه
پاملرنه کوله ،واېي:
«مرجان ،د افغانس��تان د خلک��و یوه بیلګه ده ،هغه زوړ
دی ،خو ددې خاورې په شان د سختو پړاونوڅخه تیریږي
لیکن د افغانستان د خلکو په څیر میړنی وه».
د مرجان د ژوند د وروستیو شیبو په اړه د بیبیسي راپور:
youtube.com/watch?v=KUB-SQLwDvk
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گزارشونه

د شاهشهید ناورین ناویلې
د قربانیانو له ژبې
 ۱۳۹۴کال د زم��ري پ��ه
 ۱۹مه نیټ��ه ( ۲۰۱۵کال د
آګس��ت ۱۰مه) د شاهشهید
ناورین پات��ی کورنی غړو یو
قهرجن الری��ون په ترڅ کی
د دول��ت او امری��کا پ��ر ضد
ش��عارونه ورک��ړل .هغ��وی
وای چ��ی دولت غ��واړي پر
دغې غمیزې پ��رده واچوی
په داسی حال کی چی دغه برید د امریکا له لوری د توغندي او یا بم په
اچولو ترسره شوی دی او امنیتي ځواکونو دغه یو ځانمرګی برید اعالن
ک��ړ .هغوی ټول په ی��و آواز وای چی له چاودنی وړاندی یی ،د الوتکو او
د توغندي ویرونکی غږ اوریدلی دی چی له هغې وروس��ته بریښ��نا پرې
کیږي او یوه لویه چاودنه ترسره کیږي .هغوی وای د مړو شمیر تر سلو
زیات دی او زیاتوی چی التراوسه هم یو شمیر مړي د خاور الندی دي.
امنیت��ي ځواکونو او په ش��خصی جام��و کی د «ملی امنیت» کس��انو
چ��ی ش��میر یی لس��ګونو تنو ته رس��یده پ��ه زوره او چل یی غوښ��تل د
الریونکونکو لیکو ته ورننوځي او هڅه یی کوله د هغوی غږ ُچپ کړي.

په خاصه توګه هغوی هڅه کوله چی د الریون کونکو د امریکا ضد شعار
مخه ونیسی او ویل یی چی یواځی د پاکستان پر وړاندی شعار ورکړۍ.
د «افغانستان همبستګۍ ګوند» به ډیر ژر ددغه الریون او د قربانیانو
کورنیو غړو سره د مرکې پوره ویډیو خپره کړي .ډیرۍ خلک د افغانستان
پر رسنیو هم قهر دی او وای چی هغوی ددوی خبرې سانسور کړي او
په پوره توګه یی ندی خپرې کړي.

خلک وای ددغې پیښې مړو شمیر له سلو زیات دی خو دولت او رسنیو یواځې ۱۵
تنه اعالن کړل.

ځایی اوسیدونکي په یو غږ وای چی دغه موټر بم چاودنه نه وه ځکه اول دلته
هیڅ د موټر نښه نشته او دوهم دا چی مخکی له چاودنی د الوتکو او توغندي یا
بم ویرونکی غږ یی اوریدلی دی.
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دغه غونډه وروسته له څو دقیقو د پولیسو او ملی امنیت له لوری خپره شوه او
هغوی ته یی اجازه ورنکړه چی غږ یی رسنیو غوږ ته ورسیږي .یو پالر چی خپل
دوه ځوان زامن یی له السه ورکړي ،په ژړا خپل کړاو بیانوی او غواړي چی
ددغې پیښې اصلی راز روښانه شي.

ځني خلک وای چی ملی امنیت او پولیسو پر هغوی فشار راوړی چی له رسنیو
سره د مرکې پر مهال د امریکا دولت پر وړاندی څه ونه وایی.

عبدالله او مسعود دوه ورونه چی د شاه شهید په دردونکی پیښه کی په شهادت ورسیدل.
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دولت ددی پر ځای چی له قربانیانو سره مرسته وکړی او شهیدان د خاور الندی
راوباسی په بیړه یی د چاودنی ځای چی لویه کنده یی ایستلی وه د کانکریتی
دیوالونو په واسطه بند کړ ترڅو د حقیقت خپریدو مخه ونیسي .ددغو دیوالونو
ترشا ،ماشینونه کار کوی چی کنده ډکه او هواره کړی ترڅو د جنایت ټول
السوندونه او نښې له منځه والړی شي.

خلک د بم او یا توغندي هغه ټوټې رسنیو ته ښکاره کوی چی د چاودنی له ځای
څخه یی د جنایت په لومړیو ګړیو کی الس ته رواړی وی .خو امنیتي ځواکونه
ددغې نندارې مخه نیسي.
د شاهشهید ناورین د قربانیانو قهرجن الریون ( ۱۳۹۴کال د زمري  ۱۹مه)

youtube.com/watch?v=fAQ3Q7OSG50

درد دل بازماندگان قتلعام شاه شهید ( 22اسد )١٣٩٤

youtube.com/watch?v=znL4tcpYQTA

سیلی غفار در کنار قربانیان فاجعه شاهشهید ( 22اسد )١٣٩٤

youtube.com/watch?v=q7QJ-FqAWgc
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د شاهشهید ټولوژنې پاتی غړو په سولهییز الریون
باندی د ملی اردو برید

 ۱۳۹۴کال د وږي ۲۲م��ه :ن��ن د شاهش��هید ټولوژن��ی پات��ی غ��ړو
س��ولهییز الریون په الره واچوه چی د ملی اردو له لوری پر هغوی ډزې
وش��وی ،چی په پایله کی یی د اس��دالله په نامه یو  ۱۹کلن ځوان چی د
ش��هید عبدالله او مسعود (چی د شاهشهید په ټولوژنه کی وژل شوی)
له خپلوانو څخه دی پښ��ه ټپي ش��وه .د شاهش��هید خلکو چی د کورنیو
چ��ارو ل��ه وزارت څخه یی د الریون لپاره رس��می اج��ازه درلوده ،ټول د
توغندي/ب��م لګیدو په ځای کی راغونډ ش��وی وو چی په همدی وخت
کی د ملی اردو یو رینجر موټر راورس��یده .د ملی اردو س��رتیری د خلکو
لری کولو لپاره لومړی په کالش��ینکوف هوایی ډزې وکړې او وروس��ته
ی��ی د ټوپک ش��پیلۍ الریونکونکو ته ونیوله او ضرب��ه یی وکړه .په دی
پیښ��ه کی  ۱۹کلن ،اس��دالله ټپي شو چی اوس د کارتهنو په یو روغتون
کی بستر ده.

خو د ملی اردو وسلهوالو دغه جنایت د شاهشهید اوسیدونکی نور هم
قهرجن کړل او هغوی د کارته نو س��رک چی د ښ��ار لوری ته ځي بند کړ
او هلته یی کیږدۍ ودروله او لوړه یی وکړه چی ترهغې ددوی غوښ��تنو
ته پاملرنه ونشی دوی په خپل اعتراض ته دوام ورکړي.

د قربانیانو کورنیو غړو ،اعالمیه خپره او اعتراض یی دوام لری:

د شاهشهید رازلرونکی ټولوژنې حقیقت
باید روښانه شي!
د  ۱۳۹۴کال د زمري په ۱۶مه نیټه یو ویرونکی غږ او چاودنې زمونږ
د شاهش��هید اوس��یدونکو ژوند ویجاړ او ټول یی د ویر په ټغر کښ��ینولو.
له هغې ش��پې س��ره د قیامت ورځ هم نش��و پرتله کوالی .د کور چت او
دیوالونه پر مونږ راپریوتل خو څوک نه وو چی مونږ سره یی مرسته کړی
وای .هغ��وی چ��ی روغ ول ،د ټپیان مرس��تی ته والړل او ل��ه امنیتی او
روغتیایی ارګانونو س��ره پرلهپسی اړیکو سربیره ،څوک زمونږ مرستی ته
راونهرس��یدل .زمونږ ټپیان په خپلو پښ��و روغتونونو ته والړل خو ډیرۍ
روغتونون��و د هغوی درملنه ونه کړه او مونږ د خپلو خپلوانو مړي بیرته
کورته راوړل.

س��با برسیره پردی چی د شاه شهید زیات شمیر اوسیدونکی ټپي او
مړه ش��ول ،دولت د هغوی ش��میر ډیر کم وښوده او د چاودنې المل یی
ه��م ی��وه الرۍ وبلله ،حال دا چی د موټر هیڅ نښ��ه هلته نه وه او ژورې
کن��دې او د اوس��پنو ټوټ��و دا په ډاګه ښ��ودله چی دلته توغن��دی یا بم
چاودیدلی دی .مونږ د دولت له لوری دغه پیښه ځانوژونکی برید ویل
درواغ او په اصله پیښ��ه خاورې اچول ګڼو .په هماغه لومړیو ش��یبو کی
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امنیتی چارواکو د پیښې ځای په کانکریټي دیوالونو وپوښه او هڅه کوی
ویرجنو ته په بډه ورکولو د هغوی خوله چپه کړي .خو مونږ هیڅکله د
شهیدانو په وینه معامله نه کو او ترپایه نیاوو غوښتنی لپاره مبارزه کوو.
مونږ هر ډول چپتیا د خپلو نازولو وینو ته سپکاوی بولو.
د شاهش��هید ټولوژنه لومړۍ او وروس��تۍ پیښه نه ده او دا لړۍ دوام
لری .که چیری مونږ نن چپ کښینو ،سبا به نور هم په همدې برخلیک
کی راګیر ش��ی ،له همدې کبله له ټولو ش��رافتمندو او مبارزو هیوادوالو
غواړو چی له مونږ سره یوځای شی او د عدالتغوښتنې غږ اوچت کړي.
زمونږ غوښتنې په الندی ډول دی او تر هغه مهاله چی دا پوره نشی
مونږ خپل اعتراض ته دوام ورکو:
 -۱د پیښ��ې اصلی حقیقت موندلو لپاره باید د کورنیو او بهرنیو بش��ر
حقوقو پلویانو او کارپوهانو څخه يوه خپلواکه ډله جوړه شی؛
 -۲په یوه بیپلوه محکمه کی د شاهشهید ټولوژنې عامالنو محاکمه؛
 -۳د دولت په کمیس��یون کی د شاهشهید ټولوژنې قربانیانو کورنیو
استازو شتون؛
 -۴د شاهشهید ټولوژنې کورنیو ته مالی تاوان ورکول؛
 -۵د شاهش��هید ټولوژن��ې قربانیان��و کورنیو ته د دول��ت له خوا کور
ورکول؛
 -۶د عامه روغتیا وزیر پوښتل چی ولی په روغتونونو کی د شاهشهید
ټولوژنی ټپیانو ته پاملرنه ونشوه.
د شاهشهید ټولوژنې قربانیانو کورنۍ
کابل
 ۱۳۹۴کال د وږی  ۲۲مه

لیکونکی :نوید نابدل

له امان الله خان څخه زدهکړه:
واړه عملی ګامونه له لوړو باټو ښه دي
ام��ان الله خان پ��ر هیواد او
پرمخت��ګ مین پادش��اه په
توګ��ه ،د هیواد پرمختګ او
وی��اړ لپاره ل��ه کوچنیو الرو
ګټ��ه پورت��ه کوله .پ��ه کال
 ۱۳۰۳ک��ی د پغمان په لویه
جرګ��ه ک��ی برس��یره پر دی
چی د انګلیس روزل ش��وی
مالیانو له لوری تر س��خت فش��ار الندی و ترڅو د هغه ولس��یحکومت
کم��زوری کړی ولی هغه جدی هڅه وکړه چی اس��تازي دی ته وهڅوی
ترڅو د هیواد پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي .ددې جرګې السوندونه
د «دارالس��لطنه لوی جرګې پیښ��ې» په نامه خپاره شول چی یوه نسخه
ی��ی د افغانس��تان په ملی آرش��یف کی موجوده ده .ی��وه برخه یی چی د
«وطنی پوښ��اک اغوس��تلو باندی ټینګار» تر نامه الن��دی ده زما توجه
ځان ته راوګرځوله چی دلته یی راوړم:
«اعلحض��رت :پدی جرګه کی می ستاس��و ډیر لحاظ وکړ :ځکه
چی تاس��و ه��ر یو بهرني ټوکر اغوس��تی او دلته راغلی یاس��ت دا په
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داس��ی ح��ال کی
ده چی ل��ه ډیرې
م��ودی راپدیخوا
د هی��واد تولی��د
ودی لپ��اره ما دا
الره غ��وره ک��ړی
چ��ی ه��ر څ��وک
م��ی ک��ه ولی��ده
چ��ی بهرن��ي ټوکر
ی��ی په ځ��ان وی
پ��ه خپلو الس��ونو
هغه څیری کوم.
تاس��و وګ��وری
چی ن��ن د دولت
ماموری��ن پرته د
وط��ن له پ��اک او
ستره ټوکر بل څه
نه آغوندي .پدی
وطنی پوښاک اغوستلو باندی ټینګار
لړ ک��ی ل��ه هراتی
ترکس��تانی
او
هیوادوال��و چی وطنی ټوکر یی اغوس��تی او غون��ډی ته راغلی مننه
کوم .که ستاسو هر یو له هر ځای څخه چی راغلی یاست و هماغه
ځ��ای ټوکُر مو آغوس��تی وای څومره په ښ��ه ښ��کاریدلی چی د هر
والیت ټوکُر مو مونږ ته راښ��ودلی وای او څومره به درڅخه خوښ
شوي وای.
باید په راتلونکی لویه جرګه کی خپل وطنی پوښاک واغوندی او
دلته راشی .بیا هم وایم چی په دی اړه می ستاسو ډیر لحاظ کړی
چی تر اوسه می د هیڅ چا لحاظ ندی کړی».
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د اماني دورې «رشدیه ښوونځي لومړي ټولګي لپاره ادبي منتخبات»
کت��اب کی ،ی��وه لیکنه چی له «امان افغان» څخه را نقل ش��وی په یوه
برخه کی کورنیو تولیداتو ته د امان الله خان پام په اړه راغلي:

« امیر ل��ه خولۍ
نیول��ی ت��ر بوټان��و او
ټول��وي جام��ې ل��ه
کورنی��و او وطن��ي
تولیدات��و اخل��ي -
ډی��ره هڅه کوی چی
کورن��ي تولی��دات د
خلک��و تر من��ځ رواج
ک��ړي .ک��ه د وزیرانو
او ی��ا د افغانس��تان
اوس��یدونکي او ی��ا
ترکانو پر تن اروپایی جامې وویني سم دستي هغه شلوي او همدی
کار لپ��اره تل خپل جیب کی بیت��ي ګرځوي .په کابل کی هم که د
پردیو هیوادونو س��فیران وطني ګوګرد و ن��ه کاروی په ډیر مهارت
سره پر هغوي نیوکه کوي»...

د ام��ان الل��ه خ��ان ل��ه دی ټین��ګار څخه پوهیدلی ش��و چ��ی هغه د
افغانس��تان پرمخت��ګ او کورني تولیدات��و ودی ته څوم��ره لیواله وه .او
که هغه د اوسني ملی ځناورتوب
حکومت له مش��رانو س��ره چی د
کور لومړني وسایل هم له دوبی
څخ��ه راوړی پرتل��ه ک��ړو ،هغه
وخت کوالی شو ددغه پرمختللی
شاه پرهیواد مینتوب پوه شو.
هغ��ه واکم��ن چ��ی د زړه
ل��ه کوم��ی د هی��واد پرمخت��ګ
وغ��واړي ،د اش��رف غنی په څیر
له لوړو باټ��و او هیڅ عمل څخه
پیل نه کوی .د ټاکنو په بهیر کی
اش��رف غن��ی او عبدالله د خلکو
غولولو په خاطر ،په ګڼو والیتونو
دارالسلطنه لوی جرګې پیښې
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ک��ی غوړي ژمن��ې وکړې چی خپله هم پوهیدل هغه نش��ی پوره کوالی.
د مثال په توګه اش��رف غنی د یوې وینا په ترڅ کی د جوزجان خلکو ته
وویل «جوزجان به نه یوازی ټول افغانستان ته بریښنا ورکړي بلکه بهر
ته به هم بریښ��نا صادره
ک��ړي» هغه څ��و ورځې
وړان��دی هم یوه بله باټه
ووهله چی «افغانس��تان
ب��ه پ��ه راتلونک��ی لس��و
کلونو کی د نړۍ تر ټولو
ستر د اوس��پنې او مسو
صادرونکی هیواد وي».
البت��ه د ټاکنی��ز کمپاین
په لړ کی له ع او غ څخه
دارنګ��ه باټې او س��ره او
ش��نه باغونو ښکارهکول
ډیر ولیدل چی یوه سلنه
به یی ه��م عملی نکړي
ځکه چ��ی دوی دواړه نه
د هیواد او خلکو س��ره د
مینی پر بنس��ټ بلکه د بهرنیو نیواکګرو په مرس��ته او شخصی موخو ته
رسیدو لپاره ارګ ته راغلی دي.
ولی شاه امان الله خان د هیواد ودانولو او پرمختګ لپاره واړه ګامونه
پورته کړل چی لس کلن حکومت یی د نن په تاریخ کی له الستهراوړنو
ډک ګڼل کیږي .هغه د هیواد پرمختګ او س��رلوړۍ س��ره داس��ی مینه
درلوده چی په ځنی برخو کی یی ګړندي ګامونه پورته کړل چی یو شمیر
مزدورو او بهرنیو روزل ش��و مالیانو ترینه ګټه پورته کړه او پاڅونونه یی
په الره واچول او هیواد یی ګړنګینی کندې ته وغورځوه.

لیکونکی :کاوه عزم

عربستان په سرې قالینې
تروریستانو ته ښه راغالست وایي
د  ۲۰۱۵کال د م��ارچ په
 ۱نیټه د واش��نګټن پوسټ
ورڅپاڼ��ې د عربس��تان د
تروریس��م پالنې او پر سرې
قالین��ې د هغ��وی بدرګ��ه
کولو څخه پرده اوچته کړه.
سعودي عربستان له کلونو
راهیسې د تروریسم څخه د
مالت��ړ په نامه د ملي او دموکراتو عناصرو او س��ازمانونو تر نیوکې الندې
راغلی دی .د «آل – هیر» په زندان کې له تروریستانو څخه د دې هیواد
کوربت��وب هغه حقیقت دی چې اوس د نړۍ په رس��نیو کې یې انعکاس
موندلی دی.
د «آل هیر» زندان د عربس��تان د  ۵مهمو حساس��و زندانونو له ډلې
څخه دی چې هلته یوازې د «القاعدې» او «داعش» تروریستان ساتل
کی��ږي .دغ��ه زندان د ریاض په څو کیلومټرۍ ک��ې موقیعت لري چې د
ش��اندارو هوټلو سره ورته والی لري .د اوسپنیزو دروازو او ټوپک لرونکو
ساتونکو سربیره یو آرام او شین چاپیریال لري .د القاعدې او داعش له
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تروریستانو څخه د ډیرو نژدې او عزیزو میلمنو په څیر ساتنه کیږي .د
ګڼو خونو ترڅنګ ،غټو او خطرناکو تروریستانو لپاره  ۳۸شخصي خونې
په نظر کې نیول ش��وې چې هر یو د خوب ش��اهانه تخت ،د تازه میوې
څخه ډک یخچال ،دیوالي لوی تلویزیون او د ښ��کلي حمام درلودونکي
دي.

د «آل -هیر» زندان د ریاض ښار «د سعودي عربستان پالزمینه» کې موقیعت لري.

د دې زندان په څنګ کې یو لوی او ښایس��ته هوټل ش��تون لري چې
په هغه کې زندانیان کوالی ش��ي له خپلو میرمنو سره په میاشت کې له
 ۳تر  ۵ساعتونو پورې خلوت وکړي .د دې هوټل خونې هم د تازه میوو
لرونکو یخچالونو درلودونکې دي چې هر س��هار یې میوه بدلیږي .تازه
چای ،خواږه او د بوفې سیسټم ګڼ خوړه د تروریستانو په چوپړ کې وي.
د میرمن س��ره د زنداني د مالقات په وخت کې خونه او خوب تخت په
تازه ګالنو س��ره فرش کیږی .په دې ځ��ای کې د زندانیانو اوالدونه هم
کوالی شي چې شپه تیره کړي او له شته خوندونو څخه لذت واخلي .په
دې هوټل کې ګمارل شوي افراد وایي چې دولت د دې هوټل د جوړولو
لپاره  ۳۵میلیونه ډالر لګولي دي.
د «آل -هیر» زندانیان کوالی ش��ي د خپلو خپلوانو په غم او ښ��ادي
کې ګډون وکړي .هغه کس��ان چې د ښ��ادي په مراسمو کې ګډون کوي

د عربس��تان دول��ت لخوا  ۲۶۰۰ډالر نغدې ترالس��ه ک��وي ،ترڅو خپلو
خپلوان��و ته ډالۍ واخلي .دا ی��وازې د «آل-هیر» زندانیان ندي چې له
دغ��و مزای��اوو څخه برخم��ن دي ،بلکې د هغو کورنۍ هم د س��عودي د
واکمن��و له هم��دردۍ څخه ګټه اخلي .د عربس��تان دول��ت د زندانیانو
کورنیو ټول لګښ��تونه لکه د کور کرایه ،د خوړلو لګښ��ت ،کالي او د دوا
هم ورکوي .آن تردې هغه کسان چې له سعودي څخه بیرون ژوند کوي
او پ��ه میاش��ت کې یو ځ��ل د زنداني د کتو لپاره ځ��ي ،د طیارې د ټکټ
پیسې یې هم د سعودي دولت لخوا ورکول کیږي.

د «آل – هیر» زندان څخه بیرون د زندانیانو د خپلوانو انتظار

د س��عودی تروریس��ت پال��ه واکمن��ان ادعا ک��وي چ��ې د دې کار په
کول��و س��ره غواړي د زندانیانو زړونه الس ت��ه راوړي ،ترڅو یو ځل بیا د
تروریس��تانو لیکو سره یوځای نشي .د عربس��تان د کورنیو چارو وزارت
ویاند جنرال منصور ال ترکي د  ۲۰۱۵کال د مارچ په  ۱نیټه «واشنګټن
پوسټ» سره د یوې مرکې په ترڅ کې وویل« :که له دغو زندانیانو سره
صحیح چلند ونش��ي ،هغ��ه مهال چې له زندان څخ��ه ووځي ال نور هم
فعالیږي  ...د دوی له کورنیو س��ره د همدې لپاره مرس��ته کوو ،ترڅو
پرینږدي چې یو ځل بیا د تروریس��تانو الس ته پریوزي» لیکن ترڅنګ
یې دا هم مني چې له دې زندان څخه  ۲۰س��لنه خوشې شوي زندانیان
بیاځلې د القاعدې او داعش لیکو س��ره یوځای ش��وې دي .په دې حال
کې د عربستان د دولت منتقدین دغه شمیر له  ۲۰سلنې لوړ ښایي.
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دغه امکانات د هغو خلکو
پ��ه چوپړ کې دي چ��ې یوازې
جنای��ت ،وحش��ت او ت��رور
زی��ږوي ،خو هغ��ه څوک چې
د خپل��و حقوقو لپ��اره مبارزه
ک��وي او د عدالت غ��ږ پورته
کوي باید په درو ووهل ش��ي
او ی��ا هم س��ر یې پرې ش��ي.
چې یوه بیلګه یې رائف بدوي
ع��رب وب�لاګ لیکونکی دی
رائف بدوي په عربستان کې د پراخې بیوزلۍ
چ��ې ی��و څ��ه وخ��ت وړاندې او ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د انتقادي
متن لیکلو له امله په  ۱۰کاله حبس او
نوم��وړي پ��ه عربس��تان ک��ې
 ۱۰۰۰درو وهلو باندې محکوم شو.
د پراخ��ې بیوزل��ۍ او ن��اوړه
اقتصادي وضعیت په اړه د انتقادي متن لیکلو له امله په  ۱۰کالو حبس
او  ۱۰۰۰درو وهل��و محکوم ش��و .تر ننه په زن��دان کې د درو وهلو لپاره
منتظ��ر دی .پ��ه همدې حال کې د عربس��تان پولیس��و د  ۲۰۱۵کال د
فبروري په  ۲۲نیټه یو تن د س��الګري په لمانځلو او د غربي موزیک په

اوریدلو او په ګډا کولو ونیوه او زنداني یې کړ .پولیسو وویل چې د غربي
موس��یقي اوریدل او له هغې س��ره ګډا کول حرام ،خو شمشیر سره ګډا
کول چې د هغه هیواد مشران یې پخپلو محفلونو کې کوي حالل دی.
د عربستان دولت یوه ښځه هم د موټر چلولو له امله په  ۲۰۰درو وهلو
محکوم��ه کړه .په همدې حال کې یوه بله ښ��ځه چې پرې ډله ییز ډول
تیری ش��وی و او ویی نشوای کړای چې  ۴شاهدان حاضر کړي ،زنداني
کړه او س��لګونه نورې داسې پیښ��ې چې د شته وضعیت په اړه یې نیوکه
کړي په زندان کې پراته دي .په  ۲۰۱۳کال کې د عربستان دولت یوازې
 ۷۹تنه په وړو جرمونو اعدام کړل.
د آزادې خونې په نامه امریکایي غیر دولتي سازمان سعودي عربستان
د هغ��ه ځ��ای خلکو ته ی��و ډیر بد هیواد ورښ��ودلی دی .پ��ه دې هیواد
کې نژدې  ۳۰۰۰۰سیاس��ي زندانیان په ناوړه ش��رایطو کې ساتل کیږی.
د بش��ري حقوق��و کتنپالوي وایي چ��ې ډیری له دې افرادو په سیاس��ي
س��ازمانونو کې د ګډون او د عربستان دولت له اوامرو څخه د سرغړونې
له امله زنداني شوي دي.
هغه وخت چې له هغوی څخه پوښ��تنه وشوه چې ولې له تروریستانو
س��ره دا ډول چلن��د کوي .په ځواب کې ی��ی وویل موږ ته د خدای لخوا
امر شوی چې له زندانیانو سره ښه چلند وکړئ .زه هیڅکله فکر نه کوم
چ��ې خلک په دغه ډول احمقانه منطق باور ولري تروریس��تان چې هره
ورځ او ه��ره ګ��ړئ د جهان په ګوټ ګوټ کې جنایت کوي ،س��لګونه او
زرګونه بی ګناه انسانان او معصوم کوچنیان وژني او ښځې په عام محضر
ک��ې تیرب��اران کوي د س��تاینې وړ دې وي او هغه څ��وک چې حقیقتونه
بربن��ډوي او د خپل��و خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کوي نو باید د وهلو
او ټکولو الندې راشي او سر یې له تنې پرې شي.
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لیکونکی :سیدرحیم شریفی

د پنتاګون یو پټ السوند
د امریکا او داعش له اړیکو پرده پورته کړه
د پنتاګ��ون (د امری��کا
دفاع وزارت)  ۲۰۱۲کال یو
الس��وند چ��ی د  ۲۰۱۵کال
د م��ی په میاش��ت که خپور
ش��و دا په ډاګه کوی چی د
امریکا دولت «داعش» سره
د مب��ارزې پ��ر ځ��ای ،دغې
ترهګرې ډلې ته په مرس��ته
رس��ولو ،د ویجاړۍ او وژنی
دغه لښکر منځ ته راوړ ترڅو د بشار اسد دولت پر وړاندې د استراتژیکې
وسلې په توګه ترینه ګټه پورته کړې او ددی ترڅنګ عراق ته د امریکایی
پوځیانو بیا راتګ زمینه برابره کړي.
د «امری��کا ښ��اریځ حقون��و» س��ازمان د «مالومات��و آزادۍ» قان��ون
پربنسټ د یوې محکمې له الری د امریکا دولت دی ته اړ که چی ځینی
پټ دولتی الس��وندونه خپاره کړي ،که څه هم ددغو الس��وندونو ډیرۍ
برخه پوښل شوی ده.
نفی��س احمد ،امریکایی ورځپاڼې لیکونکی ،د الس��وندونو له منځه،
یو السوند وڅیړه چی په کال  ۲۰۱۲کی د پنتاګون له لوری د هغه هیواد

بهرنیو چارو وزارت ته لیږل ش��وی وه .دا الس��وند په ډاګه کوی چی د
امریکا دولت د فارس خلیج څنډې هیوادونو او ترکې په مرسته ،د عراق
القاعده او نورو سلفی ترهګرو ډلو څخه مالتړ وکړ او دا وړاندوینه کیده
چی په راتلونکی کی به له دوی څخه په عراق او س��وریه کی «اس�لامی
دولت» ډله منځ ته راځي.

نفیس احمد د براد هوف ،امریکا س��مندري سرتیري له خولې چی د
عراق جګړې په لومړیو کلونو کی دنده ترسره کوله داسی لیکی:
«د امریکا څارګرې ادارې د عراق او ش��ام اسالمی دولت رامنځ
ته کیدو وړاندوینه کړی وه ،ولی ددی پر ځای چی دا ډله د دښمن
په توګه و پیژني ،له هغې څخه یی د امریکا اس��تراتژیکی وس��لې په
توګه ګټه واخیسته».

د آلم��ان «یونګ��ه ولت» ورځپاڼ��ې د  ۲۰۱۵کال د می په ۲۶مه نیټه
دغه پټ السوند په اړه یوه لیکنه خپره کړه چی رضا نافعی هغه په پارسی
ژباړلی ده .د لیکنی په یوه برخه کی داسی راغلي:
«د پنتاګون څارګر س��ازمان په خپل درې کلن راپور کی ټینګار
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کوی چی "سوریه که د ناآرامیو غزیدل" ورځ تربلی "پرګنیزه الره"
وهی او "په عراق کی سلفیان ،اخوالمسلمین او القاعده د سوریی
ناآرامیو اصلی المل دي".
د پنتاګ��ون څارګ��ر س��ازمان وړاندوینه کوی چی پ��دی ډول د
"اس�لامی دولت" اوچتیدل د س��وریی ناآرامه کول��و لپاره د امریکا
اس��تراتیژۍ مس��تقیمه پایله ده .پدی راپور هیڅ ډول د شک ځای
نش��ته چی امریکا له س��لفی ترهګ��رو مالتړ نوی ک��ړای .برعکس،
پدی الس��وند کی د "س��لفی خالفت" چی له القاعده س��ره په تړاو
کی وی رامنځ ته کیدل ،په سیمه کی د واشنګټن موخو پلی کولو
او س��وریی رژیم بدلولو او "شیعه واک زیاتوالی" مخ نیولو لپاره یو
"استراتژیک چانس" بلل شوی دی».

42

ل��ه «داع��ش» او ن��ورو ترهګرو ډلو څخ��ه د امری��کا او لویدیځ مالتړ
ددی الم��ل ګرځیدلی چی په عراق او س��وریه کی بیس��اری ځناورتوب
په الره واچول ش��وی او ورځ تر بلې د ش��ډلتیا دغه سیلۍ نورو هیوادونو
ت��ه غزیږی او نړۍ یی له یو لوی ګواښ س��ره م��خ کړی ده .دغو ډلو په
ټولوژنو س��ره تر اوسه د س��لګونهزره انسانانو ژوند اخیستی او په خاصه
توګه د مذهبیډلګیو او ښ��ځو پر وړاندې د هغوی ځناورتوب بیساری
دی.
که څه هم پورتنی السوند له  ۲۰۱۲کال څخه دی ،ولی په تیرو دری
کلونو کی په کراتو مونږ ولیدل چی امریکا د منځنۍ پیړۍ ترهګری ډلې
«داعش» ته وس��لوالې مرستې رسوی .د ترکې او قطر زورواکي دولتونه
په دغه بشر ضد جنایت که د امریکا شریکان دي.

لیکونکی :احمر

یلماز ګونای؛ نهتسلیمیدونکی
مبارز فلمجوړوونکی
په څو تی��رو کلونو کې یو
شمیر فلم جوړوونکو د نړۍ
ت��ر ټولو مافیای��ي او بیوزلي
هیواد افغانستان کې فلمونه
جوړ ک��ړل چې تقریب�� ًا هغه
ټ��ول بې معنی ،د هنر ضد،
مبتذل او د پیښوري فلمونو
څخه یې هم کچه ټیټه ده.
د دې فلمون��و مضم��ون په ټولیزه توګه د الس��پوڅي دول��ت ،نیواکګرو
او جنایتکاران��و پ��ه درد خوري ،ن��ه زموږ د خلکو پ��ه درد چې د ظلم او
بې نیاوۍ په ځنځیرونو تړلې دي .په خواش��ینۍ س��ره په افغانستان کې
تراوس��ه هیڅ آزاد او د ستم پروړاندې هوډمن فلم جوړوونکی ندی پیدا
ش��وی چې آثارو یې د «زوړ ښ��ار» په ټپونو الس کښ��لی وي ،پداس��ې
حال کې چې په نورو هیوادونو کې د اس��تبدادي دولتونو سربیره بیا هم
مبارز او شرافتمند شخصیتونه را والړ شوي او د خپلو فلمونو په رڼا کې
جهالت او تیارو س��ره جنګیدلي او له بې نیاوۍ س��ره یې د مبارزې الر
په ګوته کړې ده .د دې ډول س��ترو آزادي غوښ��تونکو له ډلې څخه چې
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کارونه يې د س��تمګرانو پروړان��دې د خلکو په بیدارۍ او جګړو کې مهم
نقش لوبولی ،یو یې یلماز ګونای دی.
یلمازګون��ای پ��ه  ۱۹۳۷کال د ترک��ې ادانای ښ��ار ته نی��ږدې د یوې
کلیوالې س��یمې په کردي کورنۍ ک��ې وزیږید .اصلي نوم یې یلمازپوتون
و ،خو وروس��ته یې د «ګونای» تخلص غوره کړ چې په دري کې «د نه
تس��لیمیدونکې جن��وب» مانا لري .هغه د هیواد په س��هیل کې د ترکې
شونیس��تي دولت د سیاس��تونو پروړاندې د کردانو مقاومت څخه الهام
اخیستی و .مور او پالر يې د پنبې
په کرون��ده کې د کار لپ��اره د ادانا
ښ��ار ته مهاجرت وک��ړ .یلماز خپل
ماش��ومتوب د پنبه کارانو منځ کې
تیر کړ ،دغه دوره د دې المل ش��و
چ��ې د هغه په راتلونکي ژوند اغیزه
وک��ړي او پ��ه فلمون��و ک��ې د خپلو
خلکو له کړاون��و ډک حقیقي ژوند
انځور کړي.
یلم��از خپلې زده کړې د حقوقو
او اقتص��اد په څانګه ک��ې د انقرې
او اس��تانبول پ��ه پوهنتونو کې پیل
ک��ړې ،خ��و پ��ه  ۲۱کلن��ۍ کې یې
د «الرې ( »)yolفلم چې په ترکیه
خپل اس��تعداد په فلم جوړونه کې
کې د واکمن فاشیست رژیم ظلم
ومون��د او د ترکی��ې د نومیالي فلم
او استبدادي کړنې په ډاګه کوي،
جوړوونک��ي عاط��ف یلم��از تر نظر
د یلماز ګونای د تل پاتي اثارو څخه
شمیرل کېږي ،که څه هم دغه فلم
الن��دې چې د هیواد د ګڼ ش��میر
د نړیوالې جایزې ګټونکی هم شو،
معاص��ر فل��م جوړوونکو پ��ه تربیت
خو په ترکیه کې یې تر دوه کالو د
کې ی��ې نقش درل��ود پ��ه کار پیل
نندارې اجازه ترالسه نکړه.
وکړ.
تر دې وړاندی دولتي ،فرمایشي ،جنګي او کالسیکې نندارې په پرده
ښ��ودل کیدې ،خو یلمازګونای او د نوي نسل س��ینماګرانو د ترکیې د
س��ینماګانو څیره د خلکو د درد او غم په ښ��کارندویه فلمونو انځورینه

ک��ړه .وی��ل کېږي چې یلماز به په کراتو کراتو د یو دوره ګرد نندارچي په
توګه یواځې خپل پروجکټور سره د خیمو ناستو خلکو منځته تګ راتګ
کاوه ترڅو پدې ډول وکوالی شي د ټولو خلکو سلیقه کشف کړي.
لم��ړی س��ر کې یلماز د فلم لیکونکو او پ��ه فلم کې د لوبغاړي په توګه
کار کاوه ،چ��ې پ��ه منځن��ي ډول د ی��و کال پ��ه ترڅ کې یې ت��ر  ۲۰زیات
فلمونو کې کار ترسره کړ .په  ۱۹۶۰کال ترکیې کې په لمړي ځل نظامي
کودتا وشوه او نظامي دیکتاتوري په ټول هیواد کې د خواشیني سیوری
خپور کړ .د پخواني دولت ولسمش��ر او وزیران اعدام ش��ول ،هنرمندان
او روڼ آن��دي زندان کې واچول ش��ول یا تر ربړونو الندې ووژل ش��ول.
پ��ه  ۱۹۶۱کال کې یلماز د یو رمان «درې مجهوله معادلې» د لیکلو په
خاطر چې رژیم هغه کمونیس��تي او د اساسي قانون مخالف تعبیر کړ ،د
 ۱۸میاش��تو په بند محکوم ش��و .له بند څخه تر آزادیدو وروس��ته د فلم
جوړولو شرکتونه چې د ترکیې دولت پورې تړلي وو ،نور یې ونه غوښتل
چې یلماز صحنې ته راشي ،له همدې کبله یې پخپله په فلم جوړولو پیل
وکړ .په لمړي سر کې یې مستند فلمونه جوړول او وروسته یې د هنري
فلمونو په جوړولو الس پورې کړ.
بالخره د  ۱۹۶۸کال په پای کې یې د فلم جوړولو ش��خصي ش��رکت
تاسیس کړ ،ترڅو وکوالی شي پرته د سینمایي شرکتونو له ویرې او ډار
څخه د خپلې خوښې فلمونه تولید کړای شي.
د څ��و فلمونو تر جوړولو وروس��ته پ��ه  ۱۹۷۰کال ک��ې یلماز د خپلو
جاویدان��ه فلمونو له ټولګي څخ��ه د «امید» ( )umutپه نوم یو فلم جوړ
کړ ،چې کره کتونکو دغه فلم د ویتوریو دس��یکا د«بایس��یکل غله» فلم
سره چې د ایټالیا د نیوریالیستې مشهور فلم دی سره پرتله کوي .پدې
فلم او څو نورو وروستیو فلمونو لکه «مرثیه»« ،درد» او «ناهیلیتوب»
کې یلماز د ترکیې د خلکو احساس��ات د فقر او بیوس��ۍ پروړاندې چې د
ټولنې زیات خلک ورس��ره الس او ګریوان دي په ښ��ه توګه انځور کوي.
پدې فلم کې یلماز د یو کردي سړي د جبار په نوم مرکزي نقش لوبوي،
هغ��ه ی��و ګاډیوان دی چې له دغې الرې خپلې لوی کورنۍ ته په س��ختۍ
سره ډوډۍ پیدا کوي او د الټري سیالیو ګټلو په هیله ژوند کوي ،د جبار
م�لا د پورون��و تر درانه پیټي الندې کړوپه کی��ږي ،تر هغه چې یوه ورځ
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بنز موټر د هغه ګاډۍ س��ره ټکر کوي ،آس یې مړ کېږي پرته له ګناه او
مالمتۍ د ټرافیکو پولیس هغه مالمتوي او جبار خپله لږګۍ ش��تمني په
پور کې دالس��ه ورکوي .تر هغه وروس��ته جبار په صحرا کې د پټ ثروت
لټه کې چې د خپل دوس��ت څخه ی��ې اوریدلي وو لټون کوي ،خو هیڅ
یې ترالسه نشول .د فلم په پای کې جبار لیونی کېږي او السونه آسمان
ت��ه لپه کوي ،یلماز هڅه کوي چ��ې په فلم کې د ترکیې د خلکو ورځنی
ژوند نندارې ته وړاندې کړي د دغه نیوریالیستي سینمایي فلم جوړولو
کې یې د هیڅ مسلکي لوبغاړي او مصنوعی صحنو څخه چې ترمخه به
په رنګارنګ رڼاګانو س��مبال ش��وی وي کار ندی اخیستی ،ترڅو هرڅه
په رښتنې ډول وښودل شي .د «هیلي» فلم د ترکیې د سینما په تاریخ
ک��ې د عطف نقطه ګڼل کېږي .ترهغه وروس��ته زیات��و فلم جوړوونکو د
سیاس��ي او اجتماعي فلمونو جوړولو ته مخه کړه .دغه فلم ترکیې څخه
بهر ته قاچاق او د «کن ښ��ار فلم» په جش��نواره کې نندارې ته وړاندې
شو .ترکیه کې یې هم په څو جشنوارو کې جایزې ترالسه کړې.
یلم��از پ��ه ۱۹۷۴
کال کې انارشیس��تو
ش��اګردانو ت��ه د پناه
ورکول��و پ��ه ج��رم
زن��دان ت��ه ولیږدول
شو ،وروسته تر هغه
د عمومي بخښ��ې له
مخ��ې زن��دان څخ��ه
یلمازګونای لکه د هر آزادي غوښتونکي هنرمند روڼ
آزاد ش��و ،خ��و پ��ه آندي په څیر څو څو ځله په زندان کې واچول شو ،خو
همدغ��ه کال پ��ر ی��و د وینا له مخې یې« :تاسې کوالی شئ زما السونو کې
قاضي بان��دې د ډزو ولچک واچوئ ،جسم می د زندان تورو تیارو کوټو کې
بندي کړئ ،خو افکار مې اوس هم آزاد دي» د ترکیې
کول��و په ت��ور دوهم
فاشیست رژیم یې خوار او ذلیل کړ.
ځ��ل زندان��ي ش��و.
وروس��ته ترهغه د عمر زیاته برخ��ه یې زندان کې تیره کړه ،خو د زندان
دیوالونو هم ونشو کړای چې یلماز د خپل وګړنیز هنر ته له دوام ورکولو
په ش��ا کړي .هغه پرته له س��تړیا خپ��ل کار ته دوام ورک��ړ او ویې ویل:

«تاس��ې کوالی شۍ زما الس��ونو کې ولچک واچوئ ،جسم مې د زندان
تورو تیارو کوټو کې بند کړئ ،خو افکار مې اوس هم آزاد دي».
یلماز به په زندان کې فلمونه لیکل او دوه ملګرو به یې شریف ګورین
او ذکي اوکتن فلمونه جوړول .ویل کېږي چې یلماز به د فلمونو کیس��ې
دومره په جزیاتو لیکلې چې کوالی شو هغه د ترتیب کوونکي (ډایریکټر)
نی��ږدې هم��کار وګڼو ،له دې کبل��ه زیاتره دغه فلمون��ه د هغه په خپل
ن��وم ب��ازار ت��ه راتلل پدغه موده ک��ې د هغه له مش��هورو فلمونو څخه د
«بدمرغه»« ،ملګری»« ،دښمن» او «رمه» نومونه واخلو.
یلم��از خپلې وروس��تۍ مرکه کې د فرانس��وي لیکوال او ژورنالیس��ت
«کریس کوچرای» س��ره چې د کردانو په هکله یې ډیر کتابونه لیکلي د
«منځني ختیځ» مجله کې د «رمه» فلم په هکله دا ډول یادوونه کوي:
«په حقیقت کې دغه فلم د کردانو د ژوند تودې ،سړې او کړاونه په ګوته
ک��وي ،خ��و د [دولت له خوا] مې اجازه نه درلوده چې د فلم جوړولو کې
له کردي ژبې ګټه واخلم ،که مو داسې کړی وایی هغه ټول کسان چې
د فلم جوړولو کې برخه اخیستی وه زنداني کیدل».
س��ره ل��ه دې چ��ې یلماز په زندان ک��ې بندي و ،پ��ه کال ۱۹۸۰کې د
ترکیې دولت هغه د ریالیس��تي فلمونو جوړولو په خاطر د س��لو کلونو په
بند محکوم کړ ،فلمونه یې منع شول ،له بازار نه راټول او له منځه یوړل
ش��ول .باالخره د ۱۹۸۱کال د مئ په میاش��ت کې د یوې لنډې رخصتۍ
په جریان کې له زندان څخه فرانسې ته وتښتید.
هغ��ه وخ��ت چې یلم��از د «الرې» فلم په زندان ک��ې لیکلی و او فلم
د جوړی��دو په ح��ال کې و ،د دې فلم رول یې ځان س��ره بهر ته یووړ او
پ��ه س��ویس کې تر اص�لاح وروس��ته د ۱۹۸۲کال د «کن ښ��ار فلم» په
جش��نواره کې د «طالیي نخل» معتبره جایزه ترالس��ه کړه .دغه فلم په
امریکا کې د «ګولډن ګلوب» جش��نواره کې ه��م د «غوره بهرنۍ فلم»
په نوم منل شوی و .د «الرې» فلم د ۱۹۸۰کال نظامي کودتا وروسته
د ترکیې ټول سیاس��ي او ټولنیز ش��رایط په ډاګه کول چې تر ۱۹۹۹کاله
پ��ورې ترکیه کې د نن��دارې لپاره اجازه ورته ورنکړل ش��وه .د یادولو وړ
ده ،د دې فلم موس��یقي د زلفولوانیلی لخوا چې تکړه سندرغاړی ،ترانه
جوړوونکی ،سیاستمدار او د ترکیې کین اړخی لیکوال دی جوړه شویده،
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پدې فلم کې یلماز د خلکو او د ترکیې د دولت وضعیت د پنځه زندانیانو
له مخې چې په نیمه پرانیس��تي بند کې د یوې اونۍ لپاره رخصت ش��وي
وو ،څرګن��دوي .د «الرې» په فلم کې پ��ه ترکیه کې د بوږنونکی نظامي
وضعیت ،پر ښ��ځو س��تم او له هغوی س��ره آن تر حیواناتو بدرنګه چلند
کیدل ،بې وزلي ،فحشاء او قاچاق په روښانه توګه لیدل کېږي .دغه فلم
په ترکیه کې واکمن فاشیزم ،د ټولنې عمومي وضعیت چې د زندانونو له
ویروونکي وضعیت څخه توپیر نلري ،په هنري ډول انځوروي.
یلماز خپل وروس��تنی فلم په ۱۹۸۳کال فرانس��ط کې جوړ کړ چې د
ترکیې په زندانو کې د ماشومانو او تنکي ځوانانو غمجن او خواشینوونکی
وضعیت په ګوته کوي .ماش��ومان او تنکي ځوانان له خپلو مش��رانو زده
کړه کوي ،ترڅو د مش��کالتو پروړاندې ودریږي او وجنګیږي ،یو د بل
په ضد توطئه جوړه کړي ،یو په بل باندې ظلم او ستم روا ګڼي .د یلماز
دغه فلم هم د «کن ښ��ار فلم» جش��نوارې ته الر پیدا کړه خو په ترکیه
ک��ې د اوول��س کلونو لپاره منع اعالن ش��و .د دې فلم په غبرګون کې د
ترکیې دولت هغه څخه د تابعیت حق واخیس��ت او د محکومیت موده
یې  ۲۲کلونو ته نوره هم زیاته ش��وه .د دې فلم د جوړولو په وخت کې
د «کری��س کوچرای» د یوې پوښ��تنې ځواب ک��ې چې ولې یې زندان د
خپلو فلمونو لپاره سوژه ټاکلې؟ داسې وویل« :دوه دلیلونه وجود لري،
لومړی دا چې د ترکیې اوس��نیو ش��رایطو سره ډیر سمون لري .دویم دا
چې اوس تیار نه یم اروپا کې فلم جوړ کړم.
یلم��از د  ۴۷کلن��ۍ په عمر کې د  ۱۹۸۴کال په س��پتمبر کې د معدې
س��رطان له کبله فرانسې کې ومړ او د «پرالشز» په هدیره کې خاورو ته
وس��پارل ش��و ،د ترکیې یوې ورځپاڼې د هغه مرګ پدې ټکو کې اعالن
کړ« :فلم پای ته ورسید» .یلماز ګونای تر  ۹۰زیاتو فلمونو کې لوبیدلی
او  ۲۵فلمون��ه ی��ې لیکل��ي ی��ا چلولي دي .پ��ه ۱۹۹۹کال ک��ې «پرادیپ
بیس��واس» هن��دي ټب��ره انګلیس چې فل��م جوړوونکی او ک��ره کتونکی
لیکوال دی د یلماز د ژوند په هکله «یلماز ګونای ،د سینما جګړه مار»
ت��ر عن��وان الندې کتاب کې د هغه د ژوند لوړې او ژورې او د فلمونو په
واسطه مبارزه کول رانغاړي.
خ��و زموږ د مافیا ش��وي هی��واد پ��ه تلویزیونو کې د یلم��از د فلمونو

څ��رک ه��م نه لیدل کی��ږي ،ترڅو د هغه په رڼا کې د افغانس��تان خلک
پوه��اوی ترالس��ه او د ک��رد مبارز مل��ت په څیر د خپل��و حقونو الس ته
راوړل��و لپاره پاڅون او د فاس��د دولت د منځ��ه وړو المل وګرځي .زموږ
مافیایي تلویزیونونو کې زیاتره نیشه کوونکي او هنري ضد هندي فلمونه
خپریږي ،خو د پوهاوي او بیدارۍ لکه د شیام بنیګل ،ساتیا جیت رای
او داسی نورو فلمونو خپرولو څخه ځان ساتي.
کیدای ش��ي د یلماز د هیبت ناک��و او پرتمینو فلمونو لیدل د ترکیې
فاسد رژیم پروړاندې د خلکو د اوسني پاڅون المل وګڼل شي .د ترکیې
د ملت په ځانګړې توګه د کردانو واقعي وضعیت د جنایتکاره او مس��تبد
دول��ت ت��ر واکمنۍ الندې ی��وازې او یوازې د یلماز پ��ه فلمونو کې لیدل
کیدای شي ،نه په مبتذلو او بې معنی سریالونو کې لکه «عفت»« ،پنځه
خویندې»« ،زمان»« ،وداع»« ،پنځم بعد»« ،وجدان» او داس��ې نور
چې د یوې ځانګړې کړنالرې له مخې د افغانس��تان ،ایران ،پاکستان او
د منځن��ي ختی��ځ تلویزیونونو کې خپریږي ،ترڅ��و خلک نور هم درنو او
اوږدو خوبون��و ت��ه راوکاږي او د پاڅون او مبارزې څخ��ه یې د خیاالتو
نړۍ کې ډوب وس��اتي .د بیلګې په توګه د «اس��رار ن��ړۍ» په ډرامه کې
هڅه کېږي چې زموږ بدمرغه وګړي پدې باوري کړي چې د مبارزې او
هڅې پرځای الس تر زنې کښ��یني او له آس��مان څخه د معجزې په تمه
شي او خپل زړه تقدیر ته وسپاري ،ځکه هر بد کار چې تاسو سره کيږي
پ��ه هغه کې ستاس��و خی��ر پټ وي .د ترکی��ې مبتذلې ډرام��ې په ټولیزه
توګ��ه د امریکا په مالي مرس��ته او د ترکیې دول��ت په همکارۍ جوړیږي
او په مختلفو ژبو ژباړه او د منځني او جنوبي آس��یا ،عربي او د ختیځې
اروپایي هیوادونو کې خپریږي .پدې ډرامو کې په درواغو کوښښ کېږي،
څو وښ��ایي چې د امریکا او ترکیې اسالمي هیواد ترمنځ همغږي د دې
هیواد د دموکراس��ۍ ،آزادۍ او ثروت بیلګه ده .پدې ډرامو کې د ګونای
د فلمونو برعکس د زندانو پر ځای پنځه ستوري هوټلونه ښودل کېږي
او د زندان د ساتونکو چلند لکه د هوټل د خدمتکارانو په ډول تاسو ته
ښکاره کوي.
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لیکونکی :پویا

په بغداد کې نیم میلیونۍ غونډه:
«نه شیعه ،نه سنی ،سیکوالره ټولنه»
د  ۲۰۱۵کال د ج��والی
میاشتی په پای کې په عراق
کې ډی��رۍ الریونون��ه د بی
وزلۍ ،نا امنۍ ،چټل قضائي
سیس��ټم ،فس��اد او فرق��ه
پالن��ی پ��ه وړاندی پ��ه الره
واچول ش��و .د الریونونو تر
څنګ ل��ه نیم میلیون څخه
ډی��رو تنو په بغ��داد کې او د
سماوه ،دیوانیه ،بصره ،ناصریه ،نجف ،عماره ،سلیمانه ،رانیه ،قالدزه،
چمچال ،دربندیخانه او حلبجه ښارونه هم د پراخو غونډو شاهدان ول.
ښځو هم په دی الریونونو کې د لید وړ شتون درلود .د فساد او د دولت
د بی کفایتۍ په وړاندی د س��ختو ش��عارونو تر څنګ تر پوزی رس��یدلی
خل��ک د دی��ن او قوم د ټیک��ه دارانو د زنځیرونو څخ��ه د خالصون الره
س��یکوالریزم او یو دموک��رات دولت ګڼلۍ او فریاد ی��ې کاوه چې (زموږ
دیني سیسټم یې لوټ کړی دی)( ،نه شیعه ،نه سني ،سیکوالر ټولنه)،
(مدنی��ت د ترهګرۍ ضد او دیکتاتورۍ ضد)( ،مدنیت د فس��اد او وژني
ضد)
ګډون کوونکو د اوس��نیو او پخوانیو یو ش��میر عراقی دولتي چارواکو
چ��ې د هغ��ی له ډلی څخ��ه نوری مالک��ی (د دعوی د اس�لامی ګوند او
د عراق ولسمش��ر د لومړی معاون) او حس��ین شهرس��تانی (د عراق د
لوړو زده کړو وزیر) انځورونه د فس��اد په جرم د محکمی لپاره په الس��و
کې درلودل .همدارنګه د (ډوډۍ ،آزادۍ ،سیکوالر او مدنی حکومت)،
(آزادی ،امنیت ،برابری)( ،د ټولو فاسدونو محاکمه) او (سیکوالریزم د

حل الره ده) په نامه پالکارتونه یې له ځانه سره لېږدول.
د مختلف��و اړخونو څخ��ه د خلکو د هڅو او مبارزو د ش��نډولو او بل
لوری ته د کشولو هڅي او توطئي صورت مومی .د عراق پولیسو د خلکو
د اعتراضونو د چپ کولو لپاره په دغو راټولیدنو کې د ځینو س��ترو وینا
کوونکو د ګډون څخه مخنیوی کړی ؤ .خو د الریونو فعاالنو او رهبرانو
خلک��و ت��ه ویناوی وکړی او د هغوی د غږ په رس��ولو کې يې هڅه وکړه.
په بنس��ټپالو مذهبي ډلو پوری تړلی س��وټی په الس کوڅه ډبو د خلکو
په لیکو حمله وکړه تر څو س��تم کوونک��و واکمنانو او د دین ټیکه دارانو
پرتوګ په ځمکه ونه لویږی .د بصری په ښ��ار کې د اس�لامی ملیشو ۲۰
تنو د خلکو په الریون حمله وکړه چې ځیني يې ټپیان کړل ،خو د خلکو
په مقاومت سره په شا وتنبول شول.
د عراق دولت د غولونکو اصالحاتو په راوس��تلو س��ره کوښ��ښ کوی
تر څو خلک ُچپ کړی د س��نی ،ش��یعه ګوندونه او نور مذهبی او قومی
جریانونه او همدارنګه د عراق ولسی جرګه هم د خلکو د غولولو لپاره د
دولت سره مرسته کوی.
واقعی��ت داده چې د امری��کا نظامی یرغل ،عراق یې د ورکاوی په لور
ک��ش کړی د یو میلی��ون څخه د ډیرو عراقیانو وژنه ،د هغه هیواد ټولی
اقتص��ادی بیخ بناوي ویجاړی کړی .امری��کا د کابل په څیر د یوه چټل
دولت په راوس��تلو سره ارتجاعی او وینی تویوونکیبیسټپاله ډلی چې یو
شمیر یې د ایران د «فقیه والیت» د فاشیستی رژیم اجوره خوړنکي دی
په واک کی راوس��تل .د امریکایې مزدوران��و په واکمنۍ او د ارتجاعی او
انس��انی ضد ډلو داعش په مرس��ته ،امریکا او متحدین یې عمال د عراق
په س��نی ،ش��یعه او کردی څانګو د ویشلو هڅه کوی تر څو په دی ډول
په آسانۍ سره د هغوی نفتی سرچینی لوټ کړی.
عراق د افغانستان په څیر د امریکایې یرغلګرو جنایت څخه نیولی د
بنس��ټپالو او فاس��دو حاکمانو تر ځناورتوبه پوری ټول پخپل ځان لمس
ک��ړی دی .کله چ��ه د هغه تر پوزی رس��یدلي خلک په س��مه توګه دی
حقیقت ته رس��یدلی چ��ې هغوی د خپلو دردونو درمل په س��یکوالریزم
کي لټوي ،نو ولی د «فرخندو» په ځمکه کي د داسی غوښتنه ونشي؟
یوازی هغه وخت کوالی ش��و چی د دین ټیکهدارنو ناولی الس��ونه له
خپلې خاوری لنډ کړو چی دین له دولت څخه بیل شي.
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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

