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 :
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یوازی د نیواکګرو او د هغوی چوپړانو په شړلو سره دموکراسۍ او هوساینی ته رسیدلی شو!4.....

د همبستګۍ ګوند د ناټو او امریکا له لوري د افغانستان نیواک د یو الریون په ترڅ کی وغنده7..
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گزارشونه

په ننګرهار کی د همبستګۍ ګوند
الریونکونکو په زابل کی د اووه تنو
هیوادوالو سر پریکول وغندل
 ۱۳۹۴کال د لړم ۲۱مه
( ۲۰۱۵کال د نوامبــر
۱۲مه) :د «افغانســتان
ګونــد»
همبســتګۍ
جاللآباد ښار کی الریون
وکړ چــی د کابــل خلکو
لــه پرتمیــن خوځښــت
څخــه یی خپل مالتړ اعالن کړ ،او په زابل کی د اووه تنو بیګناه هزاره
هیوادوالو ســر پریکول په ســختو ټکو وغانده .الریونکونکو چی ډیرۍ
یی ښځې وی له مرکزي شعار سره «د انسان وژونکو طالبانو ،داعشیانو،
تنظیــم یانــو او د هغوی بادارانو له ځناورتــوب څخه د خالصون یوازی
یوه الره ده :پوهه ،یووالی ،مبارزه!» الرو ته راوتی وو او د زابل شهیدانو
انځورونه یی له ځانه ســره وړل چی په یو پالکارت کی لیکل شــوی و:
«زه پښتون هزاره یم -د ګرانې شکری غچ اخلم!»
د جاللآباد په ښار کی د همبستګۍ ګوند غړو او پلویانو له ځانه سره
د زابــل قربانیانــو انځورونه وړل او ویل یی« :د اووه تنو ګرانو هزارهګانو
له وینو ډکو جامو څخه د عدالتغوښتنی بیرغ جوړ کړو!»
یو شــمیر الریونکونکو له ځانه ســره پالکارتونه وړل چی په هغو کی
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اعالمیی

یوازی د نیواکګرو او د هغوی چوپړانو
په شړلو سره دموکراسۍ او هوساینی ته
رسیدلی شو!
پــر افغانســتان د امریکا
له تیري څخه څوارلس
کاله تیر شــول .نیواکګر
د «ترهګــرۍ ســره
مبارزې» تر نامه الندی
ډګر ته راغلل او په وژنه،
لوټولــو ،پــه بیســاری
توګــه د مخــدره توګــه
وده او جګړې ته په لمنه وهلو او هیرویینســاالرانو په پنډولو یی ،دغه
هیــواد د بیدفاع خلکو په هدیره بدل کړو .نیواکګرو خپلو اقتصادی او
اوږدمهاله موخو ته رســیدو لپاره په افغانســتان کی پوځي هډې جوړې
کړی ترڅو وکوالی شی تر ډیرو کلونو زمونږ په خاوره کی د ځناورتوب
او شډلتیا اور بل وساتي.
یرغلګرو امریکایانو او د هغوی مالتړو د افغانســتان نیواک په لومړی
ورځو کی دا چیغې وهلی چی نور طالبانو او ترهګرو ماته خوړلی ده .ولی
د وخت په تیریدو او په ټول افغانســتان که د بدامنی زیاتیدو او د کندز
رانســکوریدو د یرغلګــرو او ددوی روڼآندو چوپړانو ناولــي پالنونه براال
کړل.

په تیرو څوارلس کلونو کی د امریکا شــیطانی سیاســتونو خلک پدی
وپوهــول چــی ترهګــرۍ د امریکا یــوه وســله او له دغې الری ولســونه
مرئیتــوب لوری ته بیایی .په افغانســتان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کی د
امریکا له لوری د داعش ســمبالول ،تمویلــول او تبلیغ کول ،د هماغه
کرغیړن سیاست لړۍ ده چی د اخوانی ،القاعده او طالب تر نامه الندی
ځناورو بنســټپال د آی.ایس.آی او چوپړو هیوادونو په مرســته په تیرو
څلــور لســیزو کی زمونــږ پر خلکو راوتپــل .او دا ځل داعــش نه یواځی
افغانســتان چی ســوریه ،عــراق و نــور هیوادنه یی هم د ډبــرو عصر په
ځناورتوب کی رانغاړلی دي.
د امریکایــی او ناټــو قوتونو له لوری ۳۰۰زرو بیدفــاع افغانانو وژنه،
د هیــواد په ګوټ ګــوټ کی ویجاړونکــي بمبارونه ،د کیمیــاوی بمونو
ازمویــل ،مړو ته ســپکاوی او پــر هغوی میتیازی کول ،پر ښــځو تیری
کــول او پــدی ورســتیو کی په کنــدز کی د بیپولــی ډاکټرانــو روغتون
بمبارول او د کارکونکو او رنځورانو وژل او ،...د بی ۵۲دموکراسۍ پایله
ده چــی روڼآنــدی چوپړان او د هغــوی پلویان په سپینســترګتوب او
رذالت له خلکو غواړی چی د هغوی پورهوړی اوســی او د امریکا او ناټو
جنایتکونکي او لوټمار پوځ څخه مالتړ وکړي.
پــه لومړیــو کی امریــکا د کــرزی او د هغه خاینــو پلویانو په مرســته
میلیارډونه ډالر د ملیضد او خرڅشو عناصر او کړیو جیبونو ته ورواچول
او له هغوی څخه یی د مافیا پادشــاهان او وینهڅښونکی جوړ کړل چی
اوس ډیرۍ دغه چوپړان په ګوډاګي حکومت کی را ټول شوی ،ترڅو په
آسانۍ سره هیواد د بادار په خوښه جنایت او وینېبهیدنی ته خالی کړي.
نیواکګر غواړی چی افغانســتان په بدامنۍ او بیثباتۍ او جګړه کی ډوب
وی ترڅو وکوالی شــی له دی ځایه منځنۍ آســیا ته ترهګرۍ ولیږدوی
او خپل پخوانی رقیبانو په خاصه توګه روسې او چین ته زیان ورسوي او
ددغه کرغیړن سیاست اصلی قربانیان زمونږ بدمرغه خلک دي.
د «افغانستان د همبستګۍ ګوند» د اکتوبر اوومه د امریکا او ناټو له
لوری د افغانستان نیول د  ۱۳۵۸کال د مرغومی له ۶می سره یوه بولی،
او په ســختو ټکو هغه غندی او د آزادۍ په کوکارو سره له خپلې خاوری
پرته له کوم شرط څخه د ټولو نیواکګرو او السوهونکو وتل غواړي.
د «افغانستان د همبستګۍ ګوند» یوواری بیا پر خپلو ننګیالیو خلکو
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او ټولو ډلو او د هیواد پر ويښ شخصیتونو غږ کوی :پدی وخت کی چی
هیواد په وینو او خیانت کی ډوب دی او په بی شماره دسیسو له شماله
تر سهیله او له فراه تر کندزه د ترهګرۍ په اور کی سوځي ،چپتیا تلپاتی
بیننګــی ده .له هر امکان او موقع څخــه په ګټه پورته کولو ،د ملیضد
دښمنانو او په خاصه توګه د چوپړو روڼآندو لوبی خنثی کړو او خلکو ته
دا پوهــه ورکړو چی د خپلواکۍ جګړې لپاره چمتو شــی .تر اوس مهاله
هیڅ داسی ولس نشته چی پرته له مبارزې او پاڅون آزادۍ ،دموکراسۍ
او عدالت ته رسیدلی وي.
ي چوپړانو
په سرتاسری یووالي او پاڅون ،یرغلګرو او د هغوی کورن 
ته د عبرت سبق ورکړو!
هغه ولس چی خپلواکي ونلری ،هیڅکله نشی کوالی دموکراسۍ،
عدالت او هوسانی ته ورسیږي!
لــه خپلواکــۍ پرتــه ،دموکراســۍ ،عدالــت او هوســاینی ته نشــو
رسیدلی!
حزب همبستگی افغانستان
 ۱۳۹۴کال د تلې ۱۵مه ( ۲۰۱۵کال اکتوبر ۷مه)

گزارشونه

د همبستګۍ ګوند د ناټو او امریکا
له لوري د افغانستان نیواک د یو الریون
په ترڅ کی وغنده
 ۱۳۹۴کال د تلې ۱۶مه-
کابــل :د «افغانســتان
د همبســتګۍ ګونــد» د
امریــکا او ناتــو له لوری
د افغانســتان نیــواک د
یــو الریــون په تــرڅ کی
وغنده چی له  ۵۰۰زیاتو
ښځو او نارینو پکی ګډون درلود .الریون کونکو هغه پالکارتونه له ځانه
ســره وړل چی پکــی د امریکا او ناتو قوتونو جنایتونــو انځورونه ول او د
هغوی پر ضد یی شعارونه ورکول.
د یادونې وړ ده چی په دی الریون کی د شاهشهید ناورین کورنیو غړو
هــم ګډون درلود .کاکا ظاهر ،چی د کورنــۍ څو تنه یی په دغه جنایت
کی له الســه ورکړي ،د شاشهید کړیدلو خلکو په استازيتوب په ویرجن
غږ داسی وویل:
«کله چی مونږ د کارته په سړک کی چی د حضوری چمن لوری
ته غزیدلی دی الریون وکړ او دغه سړک مو بند کړ ،په هماغه ورځ
ماښــام د جمهور رییس استازی زمونږ لیدو ته راغی او شل ورځې
وخت یی راســخه وغوښــته او ژمنه یی وکړه چی زمونږ غوښتنو ته
به ځواب راکړي .خو نن چی له دیرشو زیاتی ورځي تیریږی ،هیڅ
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ځواب مو ندی ترالســه کړی .دغه دولــت یوازی درواغ او چل یاد
لری .خلکو دغــه خاین دولت پر وړاندی پاڅون وکړۍ! خلکو دغه
خاین دولت پر وړاندی پاڅون وکړۍ!»...

8

سیلۍ غفار د همبستګۍ ګوند ویاندې په خپله وینا کی وویل:

«په تیرو څوارلس کلونو کی د امریکا شیطانی سیاستونو خلک
پــدی وپوهــول چی ترهګــرۍ د امریکا یوه وســله او له دغې الری
ولســونه مرئیتوب لوری ته بیایی .په افغانستان او د نړۍ په ګوټ
ګوټ کی د امریکا له لوری د داعش ســمبالول ،تمویلول او تبلیغ
کول ،د هماغه کرغیړن سیاســت لړۍ ده چــی د اخوانی ،القاعده
او طالب تر نامه الندی ځناورو بنســټپال د آی.ایس.آی او چوپړو
هیوادونو په مرسته په تیرو څلور لسیزو کی زمونږ پر خلکو راوتپل.
د "افغانســتان د همبستګۍ ګوند" یوواری بیا پر خپلو ننګیالیو
خلکــو او ټولو ډلو او د هیواد پر ويښ شــخصیتونو غږ کوی :پدی
وخــت کــی چی هیواد پــه وینــو او خیانت کــی ډوب دی او په بی
شــماره دسیسو له شــماله تر سهیله او له فراه تر کندزه د ترهګرۍ
په اور کی سوځي ،چپتیا تلپاتی بیننګی ده».

په پای کی د همبســتګۍ ګوند ځوانانو يو واټیزه ننداره اجرا کړه چی
په هغې کی د ښځو پر وړاندې د ځناورو طالبانو ،داړهماره ارباکیانو او د
امریکا تر سیوری الندی د السپوڅي دولت زور زیاتی ښودل شوی وو.
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گزارشونه

«دښمن مو کرغیړن دی
که یو نه شو نو ورک به شو»
د  ۱۳۹۴کال د کــب په
اتمــه نیټــه د کنړ والیت
په مرکز اســعدآباد کی د
شــهیدانو پارک مخی ته
یــو زړهبوږنونکــی بریــد
ترســره شــو چی په پایله
کی  ۱۹تنه شــهیدان او
 ۳۳تنه ســخت ټپیان شــول .دغه پیښه هغه مهال رامنځ ته شوه چی د
حزب اســامی قومنــدان حاجی خانجان چــی د اربکیانو قومندان هم
دی غوښتل یی له والی سره کتنه وکړی .په دغه برید کی نوموړی هم د
خپلو ســاتونکو سره ووژل شو .خو د خواشینی ځای دادی چی د یو تن
جنایتکار د وژل دپاره لســګونه تنه تنکی ځوانان شــهیدان شول ،ښځې
یی ګونډي او بچیان یی یتیمان شول.
ددغه برید د قربانیانو له ډلې یو تن حمید الله د دین محمد ځوی د
آسمار ولسوالی اوسیدونکی وه .حمید الله چی بیوزله کورنۍ پوری تړاو
درلــود هیله یی درلوده چی په راتلونکی کی ډاکټر شــی او د خپل ولس
رنځ درمان کړي .د هغه پالر ددی برید په هکله وای:
«دارنګــه عمل تر ســره کول آســانه او دهر چــا کار نه دی ،تر
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څــو چی پــه دی کی لوړ
پــوړي چارواکي الس و
نه لری او د تورو شیشو
پــه موټرونو کــی پرته له
تالشــی تیــر نه شــی نو
په دغه شــان اســاس او
ټاکلی وخت کی رسیدل
ناشــونی کار دی .دا
داســی ځای و چی د هر طرفه د دولتی چارواکو او څارګری اداری
تر کنټرول الندی او د وړاندینه په نښه شوی ځای و .دا چی ولی د
دی خاوری بهرنی او کورني دښمنان داسی ځایونه چی دخلکو ګڼه
ګوڼه په کی وی هدف نیســی دا دی چی دښمن مو ډیر ناوړه دی.
ځکه چی د هغه د یوه تن په وژلو یی ځناوره تنده نه ماتیږی ،کنه
نو دوی دا هم کوالی شو چی حاجی خانجان دننه په کور یا د کور
د بانــدی د یــوی
تفنګچې په وسیله
له پښو وغورځوی
او بلــه دا چــی
څارګــره اداره پــه
آســانی سره کولی
شــی د دغســی
پیښو پړه چی ګویا
د ځــان وژونکــو
مخــه ډب کــول
ناشونی ده د نورو
په غاړه واچوی»
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دیــن محمــد چی
خپل ځوان ځوی یی
له الســه ورکړی وو او له ســترګو یی اوښکې بهیدلی د حمید الله په اړه
داسی وای:
احسان الله ،حبیب الله او روح الله

«د هر پالر او مور هیله او آرزو دا ده چی خپلو اوالدونو لپاره د

ښه ژوند کولو زمینه برابره کړي .مونږ هم د آسمار ولسوالی نه چی
زمونږ پالرنی ټاټوبی و د اسعدآباد مرکز ته کډه وکړه او حمیدالله ته
می وویل :ځویه چی په ما باندی هرڅه تیریږی زه به خپل کار کوم
ولی ته خپل تعلیم وکړه ځان دی ورســوه .هغه هم د تعلیم ســره
مینه درلوده .د ده همدغه لیونی مینه وه چی په  ۱۳۹۴لمریز کال
د عمراخان لیســی د  ۱۲ټولګی څخه فــارغ او د کانکور په آزموینه
کــی ( )۲۸۰نمرو په اخیســتلو ســره د کونړ عالــی دارالمعلمین ته
بریالــی شــوی و .خو نوموړي د خپلې مینې لــه مخی د نیمه عالی
طبــی زدکړو د نرســنګ په څانګه کی زدکــړه پیل کړه .له بدمرغه
نن ورځ دده د هیلو ماڼی ړنګه شوه .یوه ځوانه میرمن او یوه شپږ
میاشــتنی لور چی مینا نومیږی مونږ ته راپریښــوده .د حمید الله
تــر څنګ زما یو بل ځوی چی ســلیمان نومیږی هغه هم ســخت
ټپــی دی دوه ځلــه می
پاکســتان تــه وړی
ډاکټرانو راته ډاډ را کړی
چی ښــه به شــی بس د
یوه ورک برخلیک ســره
مخامخ شوی و.
هک پــک د ســبا په
طمــع ناســت یــوه ماتم
مو اته دیرشت کلنی شو
خو ماتم ټغر مو غونډ نه
شو .خپلو افغانانو وروڼو
ته وایم په خپلو کی سره
جوړ شی نور څوک تاسی نه جوړوی دښمن مو ناوړه دی که یو نه
شو نو ورک به شو».

عزیز الله یو بل اتلس کلن زلمی و چی په دغه برید کی شــهید شــو.
عزیــز اللــه موچــی و او د کنړ په مرکز کی یی د خلکــو بوټانو د رنګولو او
ګنډلو له الری ډوډۍ پیدا کوله .د مور او پالر یواځنۍ هیله همدا ځوی
وو .پــه دغو ورځو شــپو کی ورتــه واده کاوه ولی د ولس دښــمنانو هغه
پرینښود چی دغې هیلې ته ورسیږي.
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د حاجی خانجان میرمن چی یوه زړهسوانده مور ده وایی:

«هــر چاچــی زما خاوند په بــازار کی وژلی ډیر بــدکار یی کړی،
ځکه چی زما څښتن ما په پنجره کی نه و بند کړی دی که د دولت
دښمن او یا د بل چا دښمن و دوی کوالی شو چی د یوی تفنګچې
ســره راغلــی وای او په دننه کــور کی وژلی وی او یا بــه مونږ ورته
دکوره ورایســتلی وی چی ستاسی دښمن دی مړ یی کړی ولی یی
دده تــر څنګ دا دومره خلک وژل او ځوانــی میرمنی د میړونو په
ویر اخته کول او په لسګونه میندی بورول غیر انسانی عمل ګڼم».

14

د دوه پورتــه کســانو ترڅنګه په دی برید دا خلک هم د شــهدانو له
ډلې څخه وو:
نوم

دپالر نوم

ولسوالی

صالح الدین

مولوی ناصر

اسمار

حبیب الله

عظیم خان

مروره

احسان الله
روح الله

عظیم خان

عظیم خان

دلشاد «ساحل»

امیر خان

مونیب

سعادت خان

شاه جان

مروره

مروره
مروره
مرکز

ماڼوګۍ

دا دری تنه
ورونه وو چی
د چپسو
دکان یی درلود.

اعالمیی

د فرخندې په وینو ککړې جامې
د بنسټپاالنو او نیواکګرو پر وړاندې
د مبارزې بیرغ کړو!
په کابــل کی د فرخندې
د وژل کیدو له ویرونکی
ورځ یو کال تیر شــو چی
نــه یواځی زمونــږ ولس
بلکــه ټولــه نــړۍ یی په
هیبت او ویــره کی ډوبه
کــړه .خــو د کرغیړنــو
واکمنانو ناولو وجدانونو
هیڅ ټکان ونخوړ او تر اوسه اصلی وژونکی او د هغوی مالتړی د عدالت
لــه منګولــو څخه بهر دی او په تیر یو کال کی په ګڼو چارو هڅه وشــوه
چی زمونږ د وخت د تاریخ په زړهبوږنونکی ځناورتوب پرده واچول شي.
د فرخنــدې پــر وړانــدې د جنایــت ترســرهکونکو د دوهمــې درجې
عامالنو له ملنډو ډکې ښکاره او پټې محاکمې زمونږ د خبرو ریښتینولي
په ډاګه کړه چی د داســی ځناورتوب ترســره کول په دولت کی د شــته
جنایتکارانو له مالتړه پرته ناشونی دی .ددغې زړهبوږنونکی پیښې ترشا
هغوی شــتون درلود چی غوښــتل یی یوځل بیا د کابل د خونړیو جګړو
یادونه د کابلیانو په ذهنونو کی تازه کړي او په دې توګه خلک چوپتیا او
درناوي ته اړ باسي .خو د فرخندې وینې د توراندو ځناورو نقاب څیری
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کړ او له کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره زمونږ خلک د نیاوو غوښتلو
لپاره د بنسټپاله ځناورو پر وړاندې راوالړ شول.
د «افغانســتان همبســتګۍ ګوند» د آزادۍغوښــتونکو انســانانو په
مرســته او د شــهید فرخندې د ټوټه-ټوټه کونکو مالتړو د مخالفت او
خنــډ جوړونــي پر وړاندې ودریدو ســره په دې وتوانیــده چی د هغې په
یاد دغه څلۍ جوړه کړي ترڅو د ښــځو ضد ویجاړونکو او رټل شــوو پر
وړانــدې ،د یــو آزاد او سمســور افغانســتان چی له هــر ډول تبعیض او
شډلتیا څخه پاک وی ،د ښځو او سړو کوکارو تلپاتی انګازه وي.
د «افغانســتان همبســتګۍ ګوند» یو واری بیا پــر ټولو کړیدلو خلکو
او آزادۍغوښــتونکو عناصرو باندی غــږ کوی چی د فرخندې وینه د هر
شرافتمند افغان وجدان دی ،پرینږدو چی خاینان زمونږ شرف تر پښو
الندې کړي .که د فرخندې په اړه عدالت په ریښــتیني توګه پلی نشــي،
نــور به ددې خاورې هیڅ ښــځه او لــور په امن کی نه وي .بنســټپاله
جنایتــکاران او د هغوي په اصطالح روڼآندی چوپړان هڅه کوی ترڅو
زمونږ خلک د فرخندې ،رخشــانې ،تبســم او ددې خاورې زرګونو نورو
ښــځو او سړو پر وړاندې ددوي ځناورتوب له یاده وباسي ،خو دا زمونږ
دنــده ده چی د فرخندو له وینو ډکو جامو د عدالتغوښــتنې بیرغ کړو
ځکه چی ســوله او ټیکاو او نیکمرغي د یوې حقغوښــتونکی سرښندنې
پرته نه ترالسه کیږي.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند
 ۱۳۹۴کال د کب ۲۷مه ( ۱۷مارچ  - )۲۰۱۶کابل

د «افغانستان همبستګۍ ګوند» له لوری
د شهید فرخندې څلۍ مخلوڅونه
 ۱۳۹۴کال د کب  :۲۷د «افغانســتان همبســتګۍ ګوند» غړو او پلویانو
د فرخندې د وژنې تلین په ویاړ« ،د فرخندې څلۍ» د یو لړ مراسمو په
ترڅ کی مخ لوڅ کړ او د بنسټ پالو او نیواکګرو له منګولو څخه د افغانو
ښځو خالصون په اړه شعارونه ورکړل.
د پروګــرام پــه پیل کی ســیلۍ غفار ،د همبســتګۍ ګونــد ویاندې د
بنســټپالو او ګوډاګي دولت تر واکمنۍ الندی د افغانو ښــځو بوږنیدلي

حالــت څخــه یادونــه
وکــړه ،هغــوی یــی د
آزادۍ ،دیموکراســۍ
او ټولنیز عدالت لپاره
یووالي ته راوبللې:

«د فرخندې له
وژل کیــدو یو کال
تیریــږي .فرخنده
یی ووژله ،خو نوم
یی په ټولیز او په ځانګړي توګه د افغانو ښځو په وجدان بدل شوی
دی .فرخنده د افغانو ښــځو د بیوزلیتوب نښــه شوه .له فرخندې
څخه پلوي په واقعیت کی له بدمرغه افغانانو ښــځو څخه پلوي ده
چی د ځناورخویه او ناپوهه بنسټپاالنو ښکار شوی او کوکاری یی
د هیواد په هر ګوټ کی راپورته شوی دي.
مونــږ پــه هماغــه لومړیو کی ددغه خوســا «ملــی ځناورتوب»
دولــت له لوري ددغې قضې په څيړلو بیباوري وو او وړاندوینه مو
کــړی وه چی د نــورو قضیو په څیر
له د پغمان قضې په شــان کله چی
قضیــه د افغانو ښــځو پــه اړه وي؛
اصلی تــورن خلک خوشــی کیږي
او دوهــم او دریمــه درجــه خلــک
محاکمه کیږي.
تــر هغې چی طالبي او داعشــي
او تنظیمــي او ګلبدینی جنایتکاران
او د هغــو جنایتونــه د خلکو په یوه
موټي ځواک سره له منځه والړ نشي ،زمونږ خلک به نه سرتاسري
ســوله او امنیــت وګوري او نه به انســاني ســوکالۍ او ښــیرازۍ ته
الس رســی پیــدا کړي .نو رازی چــی چوپتیــا د خپلواکۍ ،آزادۍ،
دیموکراسۍ او ټولنیز عدالت په چیغه سره ماته کړو».

په دغه پروګرام کی ،مســعود حسنزاده و «مورچهها» له ډلې ،ولی
فتــح علی خان او « ۹۹ســلنه ډلې» د فرخندې تلین پــه ویاړ اعتراضي
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موســیقي ترســره کــړه.
وروســته د ګونــد ځوانانو
لــه لــوري د فرخنــدې د
وژل کیــدو بهیــر او د
فرخندې په تړاو د «ملی
ځناورتــوب» لــه ملنــډو
ډکــه محاکمــه یــی د یو
تیاتــر په لړ کی نندارې ته
وړاندی کړه.
په پای کی ،د فرخندي
څلۍ د نجیب اکبري – د
افغانســتان ملی آرشــیف
د تاریخــی الســوندونو
څانګې مســوول ،مسعود حسنزاده ،ولی فتح علی خان ،سیلۍ غفار او
څو نورو ښځو له لوري مخلوڅ شو.
ښاغلي نجیب اکبری د خپلو خبر په ترڅ کی وویل:
«ګرانــه فرخنــده
یی په بیرحمۍ ســره
ووهله او د هغې وجود
تــه یــی اور ورواچاوه.
ځنــي خلــک لــه مرګ
څخــه وروســته اتالن
کیــږي .فرخنــده هم
نن زمونــږ اتلــه ده او
د هغې یــاد لپاره دلته
راغونډ شوی یوو».

«افغانســتان همبستګۍ ګوند» د یو شمیر عدلتغوښتونکو انسانانو
په مرســته د شهیدې فرخندې څلۍ د هغې په یاد ورغوله ترڅو د ښځو
ضد ویجاړونکو او رټل شــوو پر وړاندې ،د یو آزاد او سمســور افغانستان
چی له هر ډول تبعیض او شډلتیا څخه پاک وی ،د ښځو او سړو کوکارو
تلپاتی انګازه وي.

گزارشونه

د رخشانې سنګسار غندلو په موخه
د همبستګۍ ګوند اعتراضي غونډه
نن د جمعې ورځ۱۳۹۴ ،
کال د لړم ۱۵مه ،ساعت
 ۱۰بجــې د غرمــې نــه
مخکی ،د «افغانســتان
همبســتګۍ ګونــد» د
شــهر نــو ســینما پارک
تــه څیرمــه د رخشــانې
سنګسار غندلو په موخه
الریون وکړ .په دې غونډه کی له  ۴۰۰زیاتو ځوانو نجونو او هلکانو ګډون
درلود او په شــور او ولولو ســره یی د بدمرغو او کړیدلو ښــځو سنګسار
وغنده او هغه یی یو شرمونکی او ځنارو عمل وباله.
د ګډونوالــو پــه الســونو کــی د فرخنــدې او رخشــانې د وژل کیدو
انځورونــه ول چــی لیدونکــی او ګډونکونکــی یی په غــم او خفګان کی
ډوب کړل او د هغوی په زړونو کی د نابرابرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنه
وکرله.
د همبســتګۍ ګونــد ځوانانــو او ګډونکونــو پــه یوه غږ شــعار ورکاوه
چــی« :د رخشــانې د وینې غچ باید واخلو»« ،مړه دی وی د رخشــانې
وژونکي»« ،رخشانه د ملی خاینانو د ناپوهۍ په اور کی سنګسار شوه»،
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«نــه طالــب ،نه داعش ،نه دا فاســد رژیــم ،واک د خلکو پــه الس ،نه
امریــکا ،نــه ناتو ،واک د خلکو په الس» او په پایله کی په لوړ آواز وویلی
چی« :راپاڅیږو راپاڅیږو...زمونږ چوپتیا ،زمونږ بیننګي ده ،راپاڅیږو
راپاڅیږو...زمونږ موټی ،زمونږ ټوپک دی».

آغلې ســیلی غفار د «افغانســتان همبســتګۍ ګوند» په اســتازيتوب
خلکو ته وویل:
«د نیواکګــرې امریکا او الســپوڅي دولت تر ســیوري الندی د
رخشــانې وژل کیــدل ،یو واری بیا په افغانســتان د ښــځو حقوق
په ډاګ ګړل او دا یی وښــودل چی افغانســتان د ښــځو لپاره سور
دوزخ دی نه جنت چی امریکا د رسینو له الری هر چیری کوکاری
وهی...باید یو موټی شو او په رغنده مبارزې سره پرینږدو چی د
افغانستان خلک د جنایتکارانو او ناپوهانو په اور کی وسوځیږي».

وروســته بیا شــعارونو زور واخیست .د ســپندیانو او السيخرڅونکو
وړو ماشــومانو یــوه ډلــه چی بیوزلــی په څیره کــی له ورایــه څرګندیده
الریونکونکو ســره یوځایه شــوه او له څو دقیقو وروســته یــی د زړه له
کومی داســی شــعارونه ورکول چی تابه ویلی همــدا اوس د فرخندې او
رخشانې تابوت د هغوی له کورونو راوځي.
د ګونــد اعالمیه چی په همدی مناســبت خپره شــوی وه الرویانو او
د ګوند پلویان تر منځ وویشل شوه .د اعالمې په یوه برخه کی راغلی:
«پــه ځناورتوب ســره د فرخندې سنګســار د کار پای ندی .تر

هغې چی جنایت او یرغلګر او وطنی جنایتکاران د خلکو په یووالی
او قوت سره له منځه والړ نشی ،زمونږ خلک نه سوله او سرتاسری
امنیت لیدلی شــی او نه د ژوند هوســاینی او ښــیرازي ته رسیدلی
شی .نو دا زمونږ دنده ده چی د یوه موټي په څیر د بهرنیو یرغلګرو
او دهغــوی کورنیو چوپړانو پر وړاندی را والړ شــو او پرینږدو چی
زمونــږ د زامنو وینی او د میندو عزت د ناپوهۍ او شــډلتیا لښــکر
له لوری د طالب او جګړهمار او بنګســاالر او د امریکا او پاکستان
مزدورانو له لوری پر ځمکه و بهیږي».

په همدغې ولولې او احســاس ســره ،مرســل چی د ګوند له ځوانانو
څخه ده ،د «فیروز کوه من» شعر یی په پوره احساساتو سره دکلمه کړ
چی د ګډونوالو او لیدونکو پام يي ځانته راوګرځوه.
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لیکونکی :نوید نابدل

د آیسلند ښځې
څرنګه لوړ مقام ته ورسیدلی؟
د  ۱۹۷۵کال د اکتوبر په
۲۴مه ،له نن څخه پوره
څلویښت کاله وړاندی،
د آیســلند ښــځو پــه یو
سرتاســری او بیساری
اعتصاب سره تاریخ جوړ
کړ .په دغــه ورځ نږدې
پنځویشــت زره ښــځو (په هغه وخت د هیواد یو لسمه برخه نفوس) په
یوه تنظیم شــوی کړنالری سره د جنسی توپیر پر وړاندی د اعتراض په
موخه الس له کاره واخسیت او کوڅو ته راووتلی .په هغه ورځ هیڅ یوه
ښــځه کار ته الړه نه ،د کور ښــځو هم له اخلی پخلی او ماشومانو روزلو
الس واخیست د ټاټوبی په اصلی ډګر کی را غونډې شوې .هغوی د برابر
مزد او د تبعیض لری کولو غوښتونکې شوې.
ښــځو په دغه بی ساری اعتصاب سره وغوښتل دا په ډاګه کړی چی
د هغوی په نه شــتون کی هیواد شــنډیږی او همداســی وشول .په هغه
ورځ هیواد له ګډوډۍ او بینظمۍ ســره مخ شــو .سړي دی ته اړ شول
ترڅو اوالدونو وروزی او د هغوی خیټې مړې کړي ،د ښار په هټۍګانو
کی سمالســی هګۍ او ساســچ او نور تیار خواړه ختم شــول او د سړو او

ماشومانو غږونه له هر لوری را اوچت شول.
ښــځې چی پر دی بریالۍ شوی چی ډیرۍ د زیارکښانو ټولنې له ځانه
ســره ولری ،په دغه مبارزې ســره یی وکوالی شــو په هیواد د نارینه او
ښــځو تر منځ برابرۍ بنســټ تیږه کیږدي .یوازې یو کال وروســته ،په
 ۱۹۷۶کــی دولت «جنســیت برابــري قانون» جاری کړ چــی د هغې پر
اساس د کار په ځای کی جنسی توپیر منع شو.
پنځه کاله وروســته په ۱۹۸۰
کی آیســلند د اروپا په تاریخ کی
د لومړنــۍ ټــاکل شــوی ښــځې
جمهــور رییــس خاونــد شــو
ویگدیــس فینبوگادوتیر (Vigdis
 )Finnbogadottirچی د اعتصاب
لــه رهبرانــو څخــه وه واک تــه
ورسیده او تر کال  ۱۹۹۶د څلور
دوره لپاره پرلپسی په خپل ځای
پاتی شوه .په  ۲۰۱۰کال لومړنۍ
صدراعظمه هم په دی هیواد کی په څوکۍ کښیناستله.
آیســلند چی یو وخــت په اروپا کی له بیوزله هیوادنو څخه شــمیرل
کیده ،د ملګرو ملتونو د «انساني پراختیا شاخص» له مخې ،په لومړی
مقــام کــی ځای لری .د «د نړیوال جنســیتی درز راپور» له مخې چی د
«نړیوالې اقتصادی ټولنی» لخوا خپریږي ،آیســلند په تیرو شپږو کلونو
کــی پرلپســی د نړۍ برابرترین هیواد په توګــه د جدول په اول کی ځای
لری.
که څه هم په آیسلند که جنسی توپیر په پوره ډول له منځه ندی تللی
او پــه  ۲۰۰۵کال کی هم نږدې پنځوس زره ښــځو د نارینه او ښــځینه
تــر منځ د مزد کموالــی پر ضد اعتراض وکړ ،خو د نورو هیوادونو پرتله،
ددی هیواد ښځې له ښه حاالتو برخمنې دي.
په مبارزه او ټولنیز تولید کی د ښــځو فعاله ونډه کوالی شــی چی په
پاتیتللی هیوادونو کی هم هغوی ته د رهبرۍ او ســړو ســره برابر حقونو
اخیســتلو الره هواره کړي .خو پوره جنســی برابری په هغه ټولنه کی تر
السه کیږی چیری چی زبیښاک له منځه والړ شي.
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اعالمیی

د بنسټپالۍ او نیواک پر وړاندې مبارزه
د افغان ښځو خالصون په الر کی
لومړنی ګام دی!
ســږ کال په داســی حال
کی د مارچ اتمه د ښځو
نړیواله ورځ لمانځو چی
لــه بدهمرغــه پــه هیواد
کی هره ورځ د ښــځو پر
وړاندی د وژنې ،تیري،
وهلو ټکولو د غوږونو او
پــوزو د پریکولو شــاهدان یو .په همدې حال کی ګورو چی التر اوســه
هم د فرخندې ،رخشــانې او ددې خاورې لســګونو نورو ښــځو وژونکي
پرته له محاکمې او پوښتلو خپلې زورواکۍ ته دوام ورکوي او د دولتي او
غیردولتي سترو جنایتکارانو مالتړ له ځانه سره لري.
په تیرو څلور لسیزو کی زمونږ په هیواد کی جګړه روانه ده او د ښځو
او دیموکراسۍ ضد عناصر چی له خلق او پرچم نه نیولې تر اووهګوني او
اتهګوني تنظیمونو ،طالبي ځناور او د امریکا ګوډاګیانو پر مونږ واکمني
وکــړه ،چــی زمونږ د هیواد ښــځو د خپل ژوند تــورې او بدمرغه ورځې
لرلــې .پــه خاصه توګه په تیرو  ۱۵کلونو کی ،پــه اصطالح د دموکراتیک
دولــت تر واکمنۍ الندې د ښــځو پــر وړاندې تاوتریخوالــی او جنایتونه
لوړ حد ته رســیدلی دی .وروســتی راپورونه چی د هیواد ښځو او نجونو

ســپکاوي او په زوره د بکارت معاینه کولو په اړه خپور شــوی ،د ع او غ
ښځو ضد نظام او د هغوي بهرنیو مالتړو پر مخ بله سپیړه ده.
پــه ټولــو ټولنو کی بنســټپاله او مرتجــع دولتونــه او قوتونه خپل له
منځهتوب د ښــځو په پوهه کی ویني ،نو له همدی کبله ددغو رژیمونو
له ســترو مشــخصاتو څخه یو هم د ښځو خالصون غورځنګونو ځپل او
د نــړۍ دغه نیمایی برخه د کور پــه څلور دیوالۍ کی بندول دي .زمونږ
پــه هیــواد کی هم کلــه چی په اویایمه لمریزه لســیزه کــی تنظیمي ډلو
ټپلو واک ترالســه کړ ،له لومړنیو ګامونو څخه یو یی د ښــځو ســره ضد
او د هغــوی حقونــو او آزادۍ له منځــه وړل وه .نن ورځ هم زورواکي او
ټوپکســاالران له خپلو طالبي همفکره ورونو سره افغانې ښځې د خپلو
جنایتونو او انډوخر قرباني کوي.
قدرمنو خویندو،
د مارچ اتمه د مبارزو او اتلو ښــځو د سرښــندنو یادونه کوي چی د
خپلو حقونو الس ته راوړلو لپاره بیباکانه و جنګیدلي او په دی الر کی
یی له خپل ځان څخه پانګه پریښوده .تاریخ ددی ګواه دی چی د هیڅ
هیواد ښــځې د یو نیواکګر هیواد د توپ او ټوپک په زور خپلو حقونو ته
نه دی رسیدلي.
په دی کی هیڅ شــک نشــته چی په تیرو څلویښــت کلونو کی زمونږ
د هیواد ښــځو تر ټولو ډیرې قربانیانــې زغملي دي او ډیر بد ظلمونه پر
هغوي شوي دي ،خو له بل پلوه زمونږ د هیواد تاریخ له اتلو ښځو څخه
ډک دی چی د هغوي کار او سرښندنې باید زمونږ د ژوندانه بیلګه وي.
له دې ټول تاوتریخوالي او شــډلتیا څخه د خالصون لپاره باید د میوند
ماللۍ ،ناهید ،وجیهه ،مینا او نورو مبارزو او نه ډاریدونکو ښځو په څیر
هر ډول سرښندنو ته تیارې وسو .د ښځو حق غوښتونکي جیغې کوالی
شــي یو ولس د خالصون په غورځنګ بدلې شي .په دی تیر کال کی مو
ولیدل چی څرنګه د فرخندې او تبســم وینو زمونږ خلک یو موټی کړل
او په یو غږ یی په زرګونو خلک سرکونو ته راوباستل چی د ع او غ فاسد
رژیم یی ولړزاوه .دا زمونږ دنده ده چی دغه د عدالتغوښتنې څپه توده
او له ولولو ډکه وساتو.
د کوباني توریالیو ښځو مبارزه چی مونږ ته ورته شرایط لري ،کیدای
شــی چی مونږ ته بیلګه اوســي .تر هغې چی د افغانســتان ښــځې خپله
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په پوهې ســره د ځان خالصون لپاره راوالړې نشــي ،هیڅ ځواک نشــي
کوالی دوی د بنسټپالۍ او فیودالۍ له خوسا مناسباتو څخه وژغوري.
د «افغانســتان د همبســتګۍ ګوند» چی د ښځو پر ځواک پوره باور
لــري ،ټولــو هغو پرمخ تللو قوتونو او کســانو ته چی د ښــځو ریښــتیني
مالتړي دي د دوستۍ الس ورکوی او د هغوي د پیوستون غوښتونکی
دی .د هیواد پدې غمیزو شرایطو کی ،تاریخ دغه دروند پیټی د پرمختللو
ځواکونو او کسانو پر اوږو ایښی دی چی د ښځو پوهاوی او د هغوي یو
موټی کول د خپلې مبارزې په لومړیتوب کی ونیســي ځکه پرته د ښځو
له فعال ګډون څخه هیڅ مبارزه بریالیتوب ته نه رسیږي.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د  ۱۳۹۴کال د کب ۱۸مه –  ۲۰۱۶کال د مارچ ۸مه
کـابل

د ښځو نړیواله ورځ!

کارتونیستShreyas Navare:

د ګوند کړنې

په ننګرهار کی همبستګی ګوند
د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله
لیکونکی :نور احم

 ۱۳۹۴کال د کب  :۲۱د
«افغانستان همبستګۍ
ګوند» ننګرهار څانګې د
ښــځو نړیواله ورځ د «د
بنســټپالۍ او نیواک پر
وړاندې مبــارزه د افغانو
ښــځو خالصون پــه الر
کــی لومړنی ګام دی!» تر شــعار الندې ولمانځلــه .په دې غونډه کی له
 ۳۰۰زیاتو تنو ګډون درلود چی ډیری شــمیری یی د ننګرهار کړیدلې او
بدمرغه ښځې وی .غونډه د لیمې په وینا پیل شوه چی وویل:
«د افغانســتان ښــځې د نړۍ د نــورو هیوادونو پرتلــه له خورا
زیاتو ســتونزو ســره مخ دي .دوی برســیره پر دی چی  ۱۰کاله د
روسانو او د هغوی خلق او پرچم چوپړانو تر واکمنۍ الندی وځپل
شــوی ،د تنظیمونــو تــوره دوره ،د ځنــاورو طالبانــو زور زیاتی او
اوس مهال د امریکا تر سیوري الندي د داعش ظلمونه زغمي....
امریــکا د دموکراســۍ تر نامه الندې کرغیړن بنســټپاالن پر مونږ
واکمن کړل او هره ورځ د دغو ځناورو له لوري افغانې ښځې وژل
کیږي ،غوږونه او پوزې یی پرې کیږي ،جنسي تیری پری کیږي،
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پــه دورو وهــل کیــږي او یا د ننګ او ناموس په نامه په دښــتو کی
سنګساریږي....
په هر حال اوسني حاالت باید ښځې دې پوهې ته ورسوي چی
پرته له کوټلې مبارزې او یووالی نشــيکوالی خپل حقونه ترالســه
کړي».

28

وروســته ځــا د ګوند لــه فعاالنو څخــه د «نیمهی دیګــر» تر نامه
الندی د ایران غښــتلی او مبارزي شــاعرې مینا اسدی شعر دکلمه کړ.
د پروګرام په اوږدو کی د ښــځو نړۍ والی ورځ تاریخچه چی د ســاید
په شــکل ترتیب شوی وه ګډونوالو ته وښودل شوه چی تر ډیره حده د
هغوی خوښــه شــوه .په دي تاریخچه کی د نړۍ پیاوړو او مبارزو ښځو
لکه کالرازتکین ،روزالوګزامبورګ ،مرضیه اســکویی ،نوالالســعدوی،
اروندتی رای ،تسلیمه نسرین  ،شیرین علمهولی ،مینا او نورې مخکښه
او مبارزې ښځې پیژندل شوی او د هغوی د مبارزي په هکله معلومات
ورکړل شوی وو.
د ګونــد ځوانانو ســرودونه وویل چــی د یووالی او مبــارزي پیغام یی
درلــود .آرزو د ګونــد په اســتازيتوب په خپله وینا کــی دغه ورځ خلکو
مبارکی وویله او زیاته یی کړه:
«پــه هــر هیواد کې د ځانګړې وضعیت په پام کې نیولو ســره د
ښــځو د مبارزې مضمون توپیر لري .د افغانســتان ښــځې د نړۍ

هغــه بدمرغه دي چــې کلونه کلونه یې د زورواکــه او پوچ رژیم په
زور او زیاتي کې تیر کړي دي .دغه رژیمونه په داسې حال کې چې
د هيــواد اقتصاد ،ټولنې او سیاســت ته وده نــه ده ورکړې ،څنګه
کوالی شي چې د ښځو په حقوقو فکر وکړي.
د خلق او پرچم واکمني او د دموکراسۍ او آزادۍ تر نوم الندې
د دوی د هیواد پلورنې جوهر د افغانســتان د ښځو مبارزو ته ډیره
لویه ضربه وه او د خالصون الر یې ورته اوږده او ستونزمنه کړه.
د جهادي او طالبي بنسټپالو د تورې واکمنۍ پرمهال له ښځو
ســره د ناکاره انســان په څیر چلند وشــو ،چې آن تر دې تاریخ یې
له لیکلو مخ اړوي.

که څه هم ښــځې د طالبي ځواکونو په منځنیو پیړیو کې راګیر
وې ،خــو نن ورځ چې امریکایي نیواکګر ځواکونو د ښــځو آزادي،
دموکراسي ،له اوږدمهاله جنګونو د خلکو خالصون او د طالبانو او
تروریــزم د منځــه وړلو او دې ته ورته په نورو نومونو هیواد نیولی،
دا دی چې د دوی ډوالډول مرتجع ډلې ټپلې او بنسټپاله ځواکونه
پــه نــورو شــکلونو د هیوادوالو پــر اوږو بارکړل او پر ښــځو زور او
زیاتییې هم ډیروالی مومي.
د ښــځو د خالصون الر ســتونزمنه ،اوږده او لوړو او ټیټو سره
مل ده ،د افغانســتان ښــځې او ســړي له یوه اړخه باید د خپلواکۍ
لپــاره د امریکا نیواکګر ځواکونو ســره مبــارزه وکړي او له بل اړخه
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ارتجاعــي ځواکونو ،بنســټپالو جنایتکارانــو او مزدورانو پروړاندې
مبارزه وکړي ،ځکه د دغو دوو دښمنانو پر وړاندې مبارزه د آزادۍ
او د جنســیتي زبیښــاک او د زور زیاتــي څخــه د خالصون لپاره د
ښــځو دمبارزې دوه نه بیلیدونکی څانګې دي .مونږ باید د کوبانی
زړهورو ښځو په څیر پر خپل ځواک او توان باور ولرو او د هر ډول
زور زیاتي څخه د خالصون لپاره یو بل ته الس په الس کی ورکړو
او د ښځو او انسانو دښمنان له خاورو سره خاورې کړو».

30

غونډه د تیاتر په ترسره کولو چی پکی پر ښځو زور زیاتی انځور شوی
وه پای ته ورسیده.
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لیکونکی :احمر

ښځې د نړی پرمختللو غورځنګونو
او تشکیلونو په لومړۍ لیکه کی
ښــځې د دی ســره چی
څــو قاتــه ظلمونــه یــی
زغملــی ولــی بیاهم هر
کلــه پــه یواځــی ډول یا
د تشــکیلونو په قالب او
مخکښــو مبارزهکونکــو
غورځنګونــو پــه لومړی
لیکــه کــی ځــای نیولی
دی .النــدی د نــړی د مختلفو ځاینو څخه د څو مخکښــو غورځنګونو
بیلګی چی ښځې په هغی کی اغیزمنه ونډه لری راوړو:

گالبی بانډ
«ګالبی بانډ» د میرمن ســپمت پل دیوی له خوا د هند په اترپردیشــن
ایالــت کــی د کورنی تاوتریخوالی او د ښــځو په وړانــدی تاوتریخوالی په
غبرګون بنســټ کیښودل شــو .په ریښــتیني توګه ،دغه ډله د کوم بانډ
څخه جوړه نه ده او یواځی یو ســمبولیک نوم یی ځان ته ټاکلی دی .د
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«ګالبــی بانډ» ټول غړی ګالبی رنګه ســاړی اغونــدی او د باڼس لرګی
د خپل ځان ســره وړی او د اړتیا په وخت کی د هغی څخه د وســلې په
توګه د ښــځو په وړاندی د تاوتریخوالی عامالنو پر ضد ترینه کار اخلی.
ډیر شــمیر په دغه ډله کی د هند د ټیټی طبقی ښــځې یعنی «دالیت»
جوړوی چی د اترپردیش ایالت په ډیرو ســیمو کی شــتون لری او شمیر
یــی  ۲۷۰۰۰۰څخــه تر  ۴۰۰۰۰۰پــوری اټکل وهل کیــږی .دغه ډله د
ښــځو پر وړانــدی د ظلم قضیو په غبرګــون ،لومــړی زور زیاتی کونکی
سړی ګواښی ولی که چیری تاوتریخوالی ادامه ومومی ،نوموړی سړی د
خپلو السونو لرګو باندی د وهلو الندی نیسی او که چیری بدلون ښکاره
نشی ،دغه ځلی د دغه سړی مخ توروی او د هماغې سیمی په کوڅو کی
ګرځــوی .د بیلګی په ډول پــه  ۲۰۰۷کال کی ،د ټیټی طبقی «دالیت»
څخه په یو ښــځې باندی د لوړې طبقی پوری اړوند ســړی له خوا تیری
ترســره شو ،د کلی سړو د پولیسو له خوا د تیریکونکی سړی ضمانت نه
منلــو لپــاره پاڅون وکړ چی د څو تنــو پاڅونکونکو د بندی کیدو المل
شــو ،ولی د «ګالبی بانډ» ښــځو د پولیسو پر حوزی برید وکړ او بندی
ســړی یی آزاد کړل او پولیس یی اړیســتل چی د تیری کونکی سړي په
وړاندی قضیه ثبت کړی.

د ښځو مدافع کوونکي واحدونه
«د ښځو مدافع کوونکي
واحدونــه » چــی ډیر په
یپژ» باندی مشهور
« 
دی ،د ولســی وســلوالو
واحدونــو څخه دی چی
د ۱۸ـ ۴۰کاله عمر ښځې
پکــی دی او پــه ۲۰۱۲
کال کی د سوری په کوردستان کی ښپی په ډګر کی کیښودی او شمیر
یی د  ۷څخه تر  ۱۰زره جنګیالیو ښځو ته رسیدلی چی د هغوی میړانه
او ټینګوالی د نړۍ د خبرونو ســرلیک شــوی وه .دغــه جګړیز واحدونو
د خپــل ورور ســازمان په خوا کی« ،د ښــځو مدافع کونکــی واحدونه ــ
یپگ» د ځنــاورې ډلــی «داعش» او نــورو هم اندو ډلــو په وړاندی

یی وســلهواله مبارزه پر مخ ویوړه او په همدغه وخت کی د بشاراالســد
د ظالــم دولــت مخالــف دی .د دی واحدونو د کنټرول الندی ســیمی
د ولســی غورځنګونــو په بڼه چــی د کانتونانو په نــوم دی ،اداره کیږی
او پــه حقیقــت کی هیڅ دولت شــتون نه لری .د  ۲۰۱۴کال په اګســت
میاشــت کی ،یپژعمده ونډه د ایزدیانو د خالصون لپاره ترســره کړه
چی د ســنجار په غرونو کی د «داعش» له ویری تښــتیدلی او هلته ګیر
پاتی شوی وه .برسیره پر دې ،یپژ د یپگ په خوا کی د «داعش»
لــه محاصری څخــه د کوبانی خالصــون لپاره سرښــندنې وکړې چی د
شــنونکو له لــوری د هغوی دغه حماســی دریدنه یــی د هیتلری نازی
یپژ
یانو په وړاندی د اســتالین ګراد دفاع ته پرتله کوی .د بلی خوا د 
ارزښت او شهرت په دی کی دی چی د توراندو ډلو په وړاندی پاڅیدلی
چی ښــځه د ســړی نیمه ،ناقص العقل او د ســړو د شهوت د پوره کولو
وســیله بولی .د داعش جنګیالی چی کله د کوردانو د شــرافتمندو ښځو
ســره مخ کیدل نو ژر به یی میدان پریښــوده او ښپی به یی د تیښتی په
لور کیښــودلی ځکه د هغوی په اند که چی د انجنو د الســه مړه شــی نو
جنت ته به الړ نشی!
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په ایتالیا ،اسپانیا ،فرانسه ،یوګسالویا او یونان کی
د توکمپالنې پر وړاندی د ښځو غورځنګونه
ښــځو په دویمه نړیوالی جګړه کی په ایټالیا ،اســپانیا ،فرانســه ،یوګسالویا او
یونــان کــی د توکمپالنی پر وړانــدی غورځنګونو کی لویه ونډه ترســره کړی.
هغــوی د دی پــه خوا کی چی د نازیانو ســره په مخامخ جګره کی ســتر رول
درلــود ،د پیغــام پــه لیږدولو ،ډوډی ،جامی ،پیســی او تر دی چــی د نازیانو
او د هغو د الســپوڅو ډلو د ســختو پلټنو څخه په تیریدلو ســره یی پارتیزانو
ډلو ته د وســلې په وړلو کی ،د ســړو پرتله ښه عمل تر سره کاو .د ثبت شوی
شــمیرو پر بنســټ ایټالیاوی پارتیزانان ،د  ۲۰۰زره تنو له منځ څخه ۵۵ ،زره
تنه یی ښــځو جوړاوه .د ښځو ونډ د توکم پالنی پر واندی جګړه کی د هغوی
مقام یی د اروپا په ټولنه کی ټینګ کړ او د دویمی نړیوالی جګړی په پای کی
خپلــو کورونــو ته راوګرځیدلی او فعاالنه یی د سیاســت په ټولو برخو کی ونډه
واخیستله.

د ایټالیا پارتیزانې ښځې

د یونان پارتیزانې ښځې

د یوګسالویا پارتیزانې ښځې

د اسپانیا پارتیزانې ښځې

ښځې د نیپال په انقالبی غورځنګ کی
د راپورونــو پر بنســټ د نیپال په انقالبی غورځنګ یــو پر پنځه تر څخه تر یو
پــر دریم برخه کادرونه او جنګیالي یی ښــځې جــوړوی .په هر کلی کی د دی
غورځنګ د رهبرۍ الندی حتمی یو د ښځو انقالبی سازمان هم شتون لری.
«د نیپال د ښځو سرتاسری انقالبی جمعیت» رغنده ونډه یی د کلو د ښځو
په راغونډولو کی ترسره کړی .وروسته د سولی د تړون څخه ښکاره شو چی د
وسلوال انقالبی ځواکونو په منځ کی ۱۵زره تنه یی ښځو جوړوله.

د زاپاتیستا ملی آزادۍورکونکی پوځ
ښــځې د زاپاتیستا په انقالبی فوځ کی د جنګیالۍ او فعاله ټولنیزی کارکونکی
دی .په  ۹۰میالدی لســیزه کی ،د نوموړی فوځ د جنګیالیو یوه دریمه برخه
ښځو جوړوله .وروسته د زاپاتیستا د پاځون څخه د مکسیکو په چیاپاس ښار
کی ،هغوی لس مادی قانون په ښځو پوری ځانکړی شوی قانون د «انقالبی
ښــځو قانون» پــه نوم یی تصویب کړ چــی د واده ،ماشــومان ،کار ،روغتیا،
پوهنې ،سیاســی ګډون ،نظامی او د کورني تاوترخوالی څخه د ښــځو ســاتل
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مســئلې په کی شــاملیږی .زاپاتیســتا د  ۲۰۰۷کال په دســامبر میاشتی کی،
د ښــځو چــارو په اړوند د چیاپاس په یو وړوکی کلی کــی د ګاروچا په نوم یوه
غونــډه په الره واچولــه چی په هغی کی  ۳۰۰۰تنو په ګــډون ددی غورځنګ
 ۳۰۰تنو ښځو ګډون درلود .له دولت سره د زاپاتیستا په زیاتره خبراترو کی،
د دغه غورځنګ ښځې استازولی په غاړه لری.

د کوردستان آزاد ژوندانه ګوند – پژاک
«د کوردســتان آزاد ژوندانه ګوند – پژاک» په ایران کی یو مخکښ تشــکیل
دی چــی ډیرۍ د کورد د ملت حقونو تر الســهکولو لپاره د آخوندی کرغیړن
رژیم پر وړاندی جنګیږي .ښځو ددی ګوند په وسلوالو لیکو کی زغرنده ونډه
تر ســره کوله او ددی ګوند د رهبرۍ شــورا  ۴۰سلنه ښځې جوړوی .تر اوسه
د ایــران وینه څښــونکی رژیم څــو تنه ددغه ګوند د غړی تــوب په تور باندی
اعدام کړی دی چی ددغه ټولګی څخه کولی شو د شیرین علم هولی تل پاتی
نوم یوسو.
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«د افغانستان د ښځو انقالبی جمعیت» (راوا)

«د افغانســتان د ښــځو انقالبــی
جمعیــت» (راوا) د افغــان ښــځو
لومړنی خپلواک او سیاسی سازمان
دی چی پــه  ۱۳۵۶کال کی مینا او
څــو نورو روڼاندو ښــځو له خوا په
کابل کی بنســټ کیښودل شو چی
موخه یی د سیاسی حقونو خوندیتوب او د ښځو تولنیز او د یوی دموکراتیکی
ټولنــی رامنــځ ته کول وو .د دغه ســازمان د خپرنــدوی ارګان لومړنی ګنه د
«پیام زن» په نوم د کابل په ښــارکی  ۱۳۵۹کال کی خپره شــوه .د «راوا» د
ولولو ډکو کړنو روسان او د هغوی داخلی دالالن سرګردانه کړل چی د «راوا»
یوشــمیر غړو او پلویانو نیول ،ربړول او کلونو زندانی کیدل یی له ځانه ســره
لرل .د کابل د نجونو ښــونځیو ستر الریون د «راوا» د کړنو پایله ګڼل کیږي
چی خلقی او پرچمی ګوډاګیانو هغه په ځناورتوب سره وځاپه او یو شمیر یی
لکه وجیهه او ناهید یی شــهیدی کړی او ډیر شــمیر یی مســمومی کړی .د
هغی نه وروســته ،دغه سازمان اړ شــو چی خپل تشکیالتی مرکزونه پاکستان
تــه انتقال کړی او په هماغه لومړیو کی مینا په یو ټلویزونی مصاحبه کی ملت
ته خبرداری ورکړ چی اخوانی بانډونه د ملت دښمنان دی او که چیر واکمنی
ته ورســیږ ،په جنایت او خیانت کی به د روســانو تور مخ سپین کړي .له دی
ځــای څخــه وه چــی د «راوا» د ســی آی ای او آی اس آی بنســټپالو روزنکو
ګوندنو پر وړاندی او د روسانو او د روسانو دالالنو پر وړاندی په دو جبهو کی
جنګیــده او پوهــاوی ورکول یی وکړل ۱۳۵۶ .کال د ســلواغی په ۱۹۸۷( ۱۵
کال د فبروری په  ،)۴د «خاد» جاسوســانو د ګلبدین ګوند د جنایتکارانو په
مرســته ،د «راوا» رهبــره یی د دوو تنو ملګرو ســره د یــوی توطئی په لړ کی
ووژل .ولی د مینا پلویانو یی په نه تســلیم کیدونکی او کلک ډول مبارزی ته
ادامــه ورکړه او د جنایتــکاره تنظیمونو د ټولو حملــو او زهرلړلی تبلیغاتو پر
وړاندی ودریدل او زمونږ د هیواد پر عدالت غوښتونکی غورځنګ باندی مهر
وواه .د «پیام رن» نشریه د ورستیو څلورو لسیزو د جنایاتو بربنډونکی ده او
ددغې ارزښتمنی مجلی کلیکسون زمونږ دهیواد د تاریخ په ځانګړي شرایطو
کولی شو د «افغانستان تاریخ په اوږدو کی» د دریم ټوګ په څیر وشمیرو.

گزارشونه

د ګلجهان هیلې
د انساني ژوند زیری دی
ګلجهان د «افغانستان
د همبســتګۍ ګونــد»
فعالــه غــړې وه چــی د
 ۱۳۹۴کال د لــړم پــه
۷مه نیټه د سږو ناروغۍ
لــه امله لــه نــړۍ څخه
ســترګی پټــې کــړې .د
همبستګی ګوند د هغې
مړینــه ګوند ته غټــه ضایعه بولــی او کورنۍ او د ګوند غــړو ته ډاډګیرنه
ورکوي او دا ژمنه کوی چی د هغې هیلو پوره کیدو پوری به مبارزې ته
ادامه ورکړي.
ګل جهــان د لطیــف بزګر لور په کال  ۱۳۶۸د ننګرهار والیت درهنور
ولســوالۍ اړوند دودوړک کلی کی زیږیدلی وه .په پشهیی ژبه یی خبری
کولی .پالر یی د روسانو ضد جګړه کی فعاله ونډه لرله چی د تنظیمونو
د اخ او ډب پــه پیــل کــی ټوپــک پر ځمکه کیښــود او پاکســتان ته یی
مهاجرت وکړ او د جلوزو کمپ ترڅنګ په خیوه کمپ کی میشته شول.
څرنګــه چــی ددی پالر بزګر او بیوزله و او تنظیمی مشــرانو په څیر یی
د چا مال نه و خوړلی د خپلو ماشــومانو ســره یی د نورو پرتو کډوالو په
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څیر په خیمو کی د ســخت اقتصادی فشــار الندی ژونــد کاوه .کله چی
ګلجهان را لویه شوه پالر یی هغه د غالۍاوبدلو مرکز ته واستوله ترڅو
خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
خو څرنګه چی د خیوې کمپ د علم او فرهنګ ټاټوبی وه او د هلکانو
تر څنګ د نجونو لیک او لوست ته ځانګړې پاملرنه کیده ګلجهان هم
لــه دغــه فرصت څخه ګته پورته کړه .هغې ســره له دی چی غالۍاوبدل
زده کړل له لیک لوســت ســره یی هم خورا زیاته مینه لرله .هغه به چی
ټوله ورځ په غالۍاوبدلو کی بوخته وه له غرمې وروسته به د سوادآموزۍ
کورس ته تلله او هڅه یی کوله ترڅو له خپلو همزولو شــاته پاتی نشی.
نوموړې ډیر زیار ایسته چی د کار ترڅنګ لیک لوست هم پرمخ بوځي.
هغه به تر ناوخته کښيناســتله او سبق به یی لوسته او یا به یی له خپلو
ورونو مرسته غوښتله چی په درسونو کی ورسره مرسته وکړي.
د ګلجهــان او نورو خویندو او ورونو هلوځلو پایله وه چی کورنۍ یی
یوه اندازه له اقتصادی ستونزو را ووتله .د طالبان حکومت له راپرځیدو
وروســته په کال  ۱۳۸۷کی ددوی کورنۍ بیرته هیواد ته راســتنه شــوه.
ګلجهان په  ۱۳۸۸لمریز کال کی د قلعټک نجونو لیسې په شپږم ټولګي
کی شــامله شــوه .هغې چــی د ژوند کړاونــه لیدلــی وه او بیوزلې کورنۍ
پوری تړاو درلود په لســم ټولګي کی وه چی د همبستګۍ ګوند ته جذب
شوه .ګلجهان په همدې دوره کی د ګوند په ګڼ شمیر الریونونو کی په
ننګرهار او کابل کی فعاله ونډه لرله.
ګلجهان چی د لیک لوســت په ارزښــت پوهیدله تــل به یی نجونې
هڅولی چی ښونځیو ته والړې شي او ویل به یی د پوهی نه پرته ژوند د
ستونزو او کړاونو څخه ډک او انسان د پردیو د اوږو بار وی .همدا المل
وه چی نوموړې په کلی کی نالوســته نجونو ته د سوادآموزۍ کورس کی
درس ورکاوه .هغــه پــه کال  ۱۳۹۴-۱۳۹۳کی د قلعټک عالی لیســې د
دولسم الف ټولګی څخه فارغه شوه.
ګلجهــان چی زیاده موده یی غالۍاوبدلــی وی او د وړیو ګرد تنفس
له امله ورته د ســږو ناروغې پیدا شــوی وه له ډیری درملنی وروســته د
 ۱۳۹۴کال د لړم په اوومه نيټه له نړۍ ســترکې پټې کړې او هغه هیلی
یی چی د هیواد ســوکالۍ او ودانی او پرمختګ لپاره لرلی له ځانه ســره
خاورو ته یوړې.

لیکونکی :فرزاد؛ ژباړونکی :احمد فوالد

د حمید ګل په مړینه،
د افغانستان اخواني مشران یتیمان شول
حمیدگل چې د آی.اس.
آی پخوانــې رییــس او
د طالبانــو او د اوګونــي
پیښــوري ګوندونــو د
مشــرانو د معنــوي پالر
حیثیت یې درلود ،هغه
په سیمه کې د تروریزم او
ډار اچونکي بنسټپالنې د
«ماسټر ماینډ -طراح» په نوم یادیدو ،د  ۲۰۱۵کال د آګست په  ۱۵مه
د جنایتونو او وژنو له پیټي سره د تاریخ ډیران ته ور ولویده.
کــه څه هم د دې پاکســتاني جنرال د رذالــت او خیانت په اړه ،چې
په کلنو کلنو یې زموږ هیواد ته تروریســتان او ځان وژونکې راستولې او
زمــوږ د ولــس د تباهۍ ســتر المل و ډیر څه ویل شــوي دي .د جنرال
ضیاءالحــق ،جنرال اختــر ،عبدالرحمن ،ډګروال یوســف ،کرنل امام،
موالنا فضل الرحمن ،نصیر الله بابر ،نواز شــریف ،موالنا سمیع الحق،
اســد درانــي او نورو ،تر څنګ حمیدګل زموږ پــه هیواد کې تر ټولو نورو
پاکستاني پوځي څارګرو مهرو څخه کرغیړن او وژونکی الس درلود.
د حمیدګل په مړینه ،د افغانستان رسنیزو «شننونکو» او «مبصرینو»
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د هغــه پــه اړه داســې تونــدې
څرګندونــې وکړې ،چــې حتی یو
تن خو د هغه د مړي د راوســتلو
او د جزا ورکولو غوښتونکې شو!
په دې کې هیڅ شــک نشته چې
حمیدګل د افغانستان په ورانولو
کې لــوی الس درلــود ،لیکن د
افغانســتان د ویجاړولــو لپاره د
هغې د نقشې اغیزناکتوب اصلي
عامل باید د هیــواد دننه ولټول
شــي .که چیــرې کورنیــو رذیلو
خاینانو او د تنظیمونو مشرانو په
آســانۍ د حمیدګل او ورته نورو،
د مریتــوب زنځیر پــه غاړه کړئ
نــه وایې ،نو آیا هغه به بیا هم په
دې توانیدلــې وې چــې زموږ په
هیــواد کــې د وینو ویالــې جاري
او ویجــاړۍ ته لمــن ووهي؟ که
رښــتیا هم دغه «شننونکي» لږ
شــهامت او وجدان ولــري نو تر
هر څه وړانــدې باید خپلو نیوکو
لــورې داخلــې ســپین ســترګو
جنرال حمیدګل د افغانستان تنظیمي مشرانو
خاینانو هــر یو ګلبدیــن ،رباني ،ته د معنوي پالر بڼه درلوده او د کلنو راهیسې
ســیاف ،حقاني ،مجــددي ،مال هغوي ته د خپلو برده ګانو په سترګه کتل او
حکم به یې پری چلو.
عمر او  ...داسې نور بی احساسه
او خرڅ شــوي افغانانو ته ور واړوي چې د پاکســتان آی.اس.آی ته یې
الر هواره کړې تر څو په افغانســتان کې الس وهنه وکړي .کله چې دغه
ګوډاګي افغانان په خپل وطن او خلکو زړه ســواندې نه کوي ،د نړۍ تر
ټولو بدنامه څارګر بنسټ د یو غړي نه دغه تمه بیځایه نه ده؟
ټولــو ته دا یــو څرګند حقیقــت دي چې جهادي تنطیمونو مشــرانو
حمیــدګل خپل آمر او معنوي پالر ګڼلــو او هغه ته به یي ځانګړي بوټ

پاکي او مریدي کوله په خاص توګه ګلبدین ،سیاف او رباني .په همدې
اســاس کلــه چې په کابل کې د تنظیمي ورور وژنــو په پایله کې رباني په
اصطالح د دولت واګي په الس کې ونیول هغه پخپله د حمیدګل څخه
وغوښتل چې کابل ته راشي او د هغه د سالکار په توګه کار وکړي او بل
لور ته احمدشاه مسعود د خاد محرم السوندونه ور ډالۍ کړه .آی.اس.
آی تــه د بنســټپالو دغه نوکري وه ،چې د  ۲۰۱۴کال د ولسمشــرۍ په
ټولټاکنو کې حمیدګل د «دنیا نیوز» ټلویزیون سره په مرکه کې «عبدالله
یي د افغانستان د سولې لپاره غوره هیله» وګڼله او زیاته کړه «د [۱۹۹۲
څخه تر  ]۱۹۹۵پوری مي د احمدشــاه مســعود په میلمستون کې ژوند
کاو او د عبدالله دنده زما څخه پالنه وه ،نو له دې امله هره ورځ به مي
د هغې سره لیدل».

د ښی نه کیڼ اړخ ته :میلتن بیردن (په اسالم آباد کې د سي.آی.ای مسئول) ،ریچارډ کر (د
سي.آی.ای مرستیال) ،روبرت اوکلي (په اسالم آباد کې د امریکا سفیر) ،جنرال حمیدګل (د
آی.اس.آی مشر) ،ویلیام ویبستر (د سي .آی.اې مشر) ،رباني او ګلبدین.
پاسنې انځور چې د سي.آی.اې او د آی.اس.آی د لوړ پوړو چارواکو سره د ګلبدین او رباني یوه پټه
لیدنه په ډاګه کوي د «اصلي دښمن» تر عنوان الندې کتاب چې میلتن بیردن لیکلې اخیستل
شوې دی .میلتن د  ۱۹۸۶او  ۱۹۸۹کلنو تر منځ په آسیا کې د سي.آی.ای د یو مهم مرکز مسئول
و چې په اسالم آباد کې موقعیت درلود .هغه به بنسټپاله افغانانو ته د امریکا مرستی تنظیمولې.
د سوړ جنګ په دوران کې د فغانستان بنسټپاله ګوندونه په ځانګړي ډول د ګلبدین اسالمي ګوند
او د رباني جمعیت اسالمي د سي.آی.ای تر ټولو غوره السپوڅي ګوندونه بلل کیدل او د امریکا د
مرستو لویه برخه یي السته راوړه .دوي د سي.آی.ای او د آی.اس.آی سره جورې اړیکی درلودی
او د هغوي په خوښه یې کړنې ترسره کولې .دې خاینو او ملي ضد ګوندونو تر نن ورځې پوری
خپلې اړیکې د بهرنیو څارګرو سره ساتلی دي.

که پرون د مال عمر پلویانو او هم فکرانو لکه حکیم مجاهد ،متوکل،
عمــر زاخیلــوال او نــورو پــه کابل کې د ناپوهۍ او شــډلتیا دغــه اتل ته
الس لپــه کــړل ،اوس نو د عبدالله ،صالح الدین رباني ،عطا ،ګلبدین،
قانوني ،غیرت بهیر ،سیاف ،مجددي ،محقق ،ګیالني او ورته نورو وار
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دې ،چې پرته له خجالت او ویرې خپل د شــاګردئ فرض پوره او خپل
پاکستاني بادار ته د غمشریکئ مراتب وړاندې کړي.

جنرال حمیدګل د پاکستان د تروریستي ډلو اصلي مالتړې او کوپړۍ ده.
په دغه انځور کې تاسی د (کیڼ لوری څخه پنځم کس) حمیدګل وینۍ ،چې د پاکستان
د بنسټپاله ډلو مشرانو سره ناست دي .د دوي په منځ کې د (کیڼ لوری دویم کس)
د «پاکستان د لشکر طیبه» مشر حافظ سعید دې ،چې د نړۍ په وتلو تروریستانو کې
شمیرل کیږي او امریکا یې په سر لس زره ډالر جایزه هم ټاکلي ده« .لشکر طیبه» په
افغانستان کې هم د څو خونړیو بریدونو پړه په غاړه اخیستې ده.

حمیــدګل د افغانســتان پــه
اړه د مهمــو تخریبکاره پالیســي
جوړونکو څخه یــو و .کله چې د
 ۱۹۸۸کال د جوالی په میاشــت
کې د افغانستان څخه د شوروي
اتحــاد ځواکونه و وتــل ،هغه په
یــو لیــک کــې ضیاءالحــق ته د
افغانســتان په بشپړ ډول د ولکه
کولو طرحه وړاندې او وي لیکل:

«پــه ســیمه کــې د کابــل
څخــه د شــوري ځواکونــو د
وتلو په ترڅ کې تشه رامنځته
کیدونکــې ده ،چې مــوږ باید
هغه ډګه کــړو ...اړتیا ده چې
پاکستان د افغانستان سره یو

د راولپنډۍ چاپ د جنګ ورځپاڼې یوه څنډه
د راولپنډۍ جنګ ورځپاڼه ( ۲۷جون :)۱۹۹۲
«د افغانستان جمهور رئیس ،پروفیسور
برهان الدین رباني ،په اسالم اباد کې د جنرال
حمیدګل سره په یوه کتنه کې د هغې له
کارونو څخه ستاینه وکړه او د هغه څخه یي
وغوښتل چې کابل ته راشي او د افغانستان
اسالمي جمهوری دولت سره د سالکار
په حیث کار وکړي .په دې لړ کې جنرال
حمیدګل د افغانستان جمهور رئیس څخه
مننه وکړه او زیاته یي کړه چې هیڅ ډول حق
الزحمه به و نه مني»...

کنفدراســیون جوړ کــړي .دا کار د اســامي هیوادونو د یووالي تر
عنوان الندې په ســیمه کې د ســولی او ټیکاو په خاطر تر سره شي
تر څو د کمونیزم د پراختیا مخنیوې وشي.
اوس مهال زموږ ســتره موخه دا ده چې د افغانستان راتلونکې
اســامي حکومت لپاره پاکستان پلوه قوي تنظیمونه رامنځته شي
او په خپله خوښه د پاکستان ،افغانستان کنفدراسیون د رامنځ ته
کولو ســره هوکړه وکړي تر څو پاکســتان په کې برالسه وي .یوازی
داســې اقدام کوالی شــي چې په ســیمه کې یو ســتراتیژیک توازن
راولي .د دې کنفدراســیون په چوکاټ کې پولې باید ختمي شــي او
یو شــریک اقتصادي جوړښــت را منځ ته شــي .په دې سره به موږ
وتوانیږو چې په افغانســتان کې یورانیمي ســیمو ته السرســې پیدا
او خپــل هســتوي برنامه د بهرنیو ســرچینو څخه عمال خالص او
مستقل کړو.
د اوګوني ګوندونو د اتحاد مشران په ټوله کې له موږ سره تړلي
دي .ځینو یې له موږ ســره کار کړی او د خپل غوڅ مالتړ ډاډ یې
هــم راکړی دې .موږ باید تر هر اړخیز بریالیتوب پوری مجاهدین
پیاوړي کړو( ».را نقل د «سال های جهاد او مقاومت» کتاب څخه چې جمعیتي،
محمد اکرام اندشمند لیکلي).

آی.اس.آی او جنرال
حمیــدګل تــه د اوګوني
پیښــوري ګوندونــو د
مشــرانو د سرســامۍ او
پټواري کچې د مالومولو
لپــاره مهمه نــده چې د
آی.اس.آی آرشــیف وپلټــو ،خپله تنظیمي خپرونو پــه کراتو دا په ډاګه
کــړي دي .د  ۲۰۱۳کال د جنــوری میاشــت پــه  ۱۷تاریخ د «جمعیت
اسالمي» خبر پاڼي «مجاهد» ولیکل:
« ۱۹۸۹کال د مجاهدینو لپاره په بیړني خبر پیل شو .په پیښور
کــې اســتوګن ټولو جهــادي تنظیمونو ته خبر ور کړې شــو تر څو
خپلو اجرائیه شورای غړو سره یو ځای په پیښور کې جلوزو کیمپ
ته ځانونه ورســوي .دغه ناســته د جنورۍ میاشت په لومړۍ ورځ
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د افغانســتان څخه د روســي ځواکونو د وتلو یوازی شــپږ میاشت
وړاندې ،د پاکســتان د فوځ د څارګری اداری آی.اس.آی د مشــر
جنــرال حمیدګل لخوا ترتیب شــوي وه .په دغــه غونډه کې د اوه
ګوندونو د مشــرانو پرته د هر تنظیم د اجرائیه شــورا  ۲۰غړو چې
ټــول شــمیر یي یو ســلو څلویښــت تنو ته رســید ګــډون کړي و.
حمیدګل د خپلو څرګندونو په لړ کې جهادي مشران د خپل منځي
اختــاف له امله په ســختو ټکــو وغندل او د تنظیمونــو د اجرائیه
شــورای غړو څخه یي وغوښــتل چې وروســته له دی دي د خپلو
مشــرانو د وحدت په تمه نه کښــیني او د دریــو ورځو په موده کې
دي د افغانســتان د راتلونکــي دولت طرحه جوړه او وړاندي کړي.
پریکړه وشــوه چې باید یو  ۴۲۰کســیزه شــورای چې د هر تنظیم
څخه په کې  ۶۰کسان شامل وي جوړه شي.
جهادي مشــرانو په خپل وار ســره هر یو دغې غونډې ته لنډې
وینــاوي وکــړې .د حمیدګل وینــا د مجاهدینــو د اختالفاتو څخه
سرچشــمه اخیســته ،چې وې ویل پاکســتان نور د دغه اختالفاتو
څخه په تنګ راغلې دی .هغه د افغانستان د مجاهدینو د اسالمي
اتحاد لخوا د افغانستان د راتلونکې لپاره د طرحی د نه لرلو په وجه
خپله ژوره اندیښنه څرګنده کړه».
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که څه هم په ښکاره د حمیدګل طبیعي مړینې د هغه خونړي السونه
زمــوږ د هیــواد څخه لنډ کړل ،لیکن دا د خوشــالۍ ځــای نه دی ځکه
چې د حمیدګل په څیر په ســلګونو نور په کمین کې دي تر څو زموږ په
هیواد کې د نفاق ،جنایت ،ویری او ځانوژنې تخم وشــیندي .یوازی او
یوازی د هیواد څخه د حمیدګل او د هغوي وطني ګوډاګیانو په رټلو او
شړلو د دې امکان شته چې د تل لپاره د پاکستان د آی.اس.آی او ورته
نــورو هیوادونو څارګرو او غوړه ماالنو الس د هیواد او د مظلوم ولس د
برخلیک څخه لنډ کړو.

لیکونکی :رها آرزو

«د علم او جهل څلۍ»
د بنسټپالو پر وړاند د مبارزې نښه
پــه  )١٩٢٤( ١٣٠٣کال
کــی یو شــمیرمالیانو او
سخت دریځو روحانیانو
د انګلیســانو په لمسون
د امان الله خان د دولت
پر خالف الس په مبارزه
پوری کړ  .خلک یی اړو
دوړ ته وهڅول او دامان
الله د وخت اصالحات یی د اســام پرخالف وکڼل .دغه مترقی او وطن
پالونکی یی کافر وشــمیره او جهــاد یی دده پر خالف اعالن کړ نو لدی
کبله د سهیل په لوراخوډب شروع شوه .دولت سره ددی چی بلواګروته
یی ماتی ورکړی مګر په سلهاو تنه سرتیري پکی ووژل شول .نو د امان
الله خان په وړاندیز د «علم او جهل څلۍ» په کابل کی د ځان تیریدنی
د نمانځنی له کبله جوړه شوه چی تراوسه پوری د کابل د ژوبڼ تر څنګ
پخپل ځای پای ده.
اســتا اولســن انســان پیژندوکی او د نمارکی لیکوال د خوست واقعه
چی په هغه کی بنســټ پالو پر خالف د امان الله د دولت اخوډب کړی
وه « په افغانستان د اسالم او سیاست» په کتاب کی چی خلیل الله زمر
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زباړلی په ص  ١٣٣ – ١٣١داسی تشریح کړی ده:
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«د خوســت بلــوا د ١٩٢٤کال
د مــارچ پــه میاشــت کــی د امانی
ټولنیزاصالحاتــو پــر ضــد د مــا
عبدالله مشــهور په مــای لنگ تر
رهبــرۍ او دنــورو ســیمو مالیانــو
او د مخــورو روحانینــو پــه گډون
پیل شــوه پــه دغه بلوا کی د شــور
بازارحضرت صاحب د عبدالغنیپه
نــوم – قبایل ســلیمان خیل د مال
عبدالله او مالعبدالرشــید سهاک
پــه خوا کی وه .دغو دوو مالیانو په
یــوه الس کی قــران او په بل الس
کــی د جزاقانــون نیولــی وه او د
بیســواده قبایلو تــر منځ یی فریاد جنرال حمیدګل د افغانستان تنظیمي
مشرانو ته د معنوي پالر بڼه درلوده او د
کــوه او ویل یی چی کوم یو قبلوی
کلنو راهیسې هغوي ته د خپلو برده ګانو
قران یــا قانون!؟ طبعــ ْا خلکو ویل په سترګه کتل او حکم به یې پری چلو.
قران او وروســته یــی خلک بلوا ته
را بلل».

د دغه وضعیت د ارامه کیدو لپاره حکومت لویه جرګه را وغوښتله تر
څــو د حل الر ولټوی .لوی جرګې د اصالحاتو کړنالرې د ځینو موادو د
تعدیل لپاره یو هیئت د نورا لمشــایخ په ریاست د متارکی لپاره بلوا گرو
ته واســتوه ترڅو چی وښــایی ټول دقانون مادی دشریعت سره سمون
لری هیڅ یوه ماده یی داسالم سره په مخالفت کی نده .مګر د بلواگرو
ســره مذاکرې کومه پایله نــه درلوده دا ځکه چی نورالمشــایخ د مالی
لنګ ومنلی .الکن شــاه حاضر نشــوه چی دبلواګروپه غوښــتنو اساسی
نظام نامه اود جزا قانون لغوه کړی.
زنده یاد میرغالم محمد غبار د «افغانســتان د تاریخ په اوږدو کی»
( لومړی ج – ص  ) ٨٠٨په دی اړه داسی لیکلی دی:
«له کابل څخه د ارکان حرب رییس معاون ،غند مشرعبدالحمید
خــان او غند مشــرمحمد اســماعیل خان د (جان فــدا په نامه) له

( )٨٠٠سرتیرو سره
د تیــره پیچومــی
پرانیستلو او د حربی
وزیرسره د پیوستون
لپــاره گردیــز تــه
ولیږل .چی د بیدک
پــه ســیمه کــی د
یرغلگرو خونړي برید
لــه کبله ټــول ووژل
شول».
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انگلیسانو چی په دغه
توطئه کی ځانونه بریالی
ګڼل نو نیغه په نیغه یی
السوهنــه پیــل کړه او یو هندو یی د امیر یعقــوب خان د ځوی په نوم
د ځدرانوله قوم ســره یو ځای کړ اوپکتیا ته یی واســتوه چی د بلواگرو
د اخــوډب رهبری وکــړی .د جګړې
په لومړیو کی بلواګروپرمخ تگ وکړ.
ددی لپــاره چی د یــوی خوا څخه د
دولــت بودجه پای ته ورســیده او له
بــل پلوه د دولــت ( )٨٠٠ســرتیري
ټول ووژل شــول چــی د امانی دولت
ته دا یــوه کلکه ضربه وه.په همدغه
دوره کی عبدالکریم د انگلیســانو په
مالتړ پــه پکتیا کی د امــارت دعوی
کوله نــو دولت د دغــه فرصت څخه
ګټــه واخیســتله او د دوی پر خالف
یی تبلیغاتو ته الره هواره کړه.
د علم او جهال څلی
ترهغــه ځایــه پــوری چــی خلک
د امانــی دوری لــه دولــت څخه راضــی او خوښ وه نو ډیروپــه یوه اواز
ددغې جاهالنه بلوا پر وړاندې را والړ شــول او د بلواګرو د رانســکوریدو
المل شــول .میرغالم محمد غبار د «افغانستان د تاریخ په اوږدو کی»
نورالمشایخ مشهورپه حضرت شور بازار دصبعت الله
مجددی له نیکونو څخه وه دا یو مرتجع او خاین وه چی
تل دپردیو رژیمو په څنګ کی وه.
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(لومړی ج – ص  )٨٠٩کتاب کی لیکی:

«...هغــه وخت چی خلک وپوهیدل چــی د پکتیا بلوا مذهبی
ماهیت نلری بلکه سیاســی ده چی هغه هــم د انگریزانو الس پکی
دی نو ټول د دولت په شاو خوا را ټول شول او د بهرنیو پر خالف
یو ځای شول .نو لس زره سرتیري یی د شمال والیاتونو او اولس
زره یی د ننګرهار والیت اوهم پهدغه وخت کی د کاپیسا او پروان
والیت مرســتندوی قطعات هم راورســیدی .د هزاره خلکو شاه ته
نوشــته کړل موږ تر اوســه پوری د پکتیا ورنو په جنگ کی مداخله
نــده کړی الکن د بهرنیو الس چی عبدالکریم یو هندو ده شــتون
لــری نــو موږ تیــار یو چــی ( )٥٠٠٠٠په وســلو ســمبال دولت ته
ولیــږو .پخپله پــه پکتیا کی هم خلک د عبدالکریم هندو په خالف
احساســات راوپارول نو جاجی او څمکنی هم دولت ســره یو ځای
شــول .د خوســت هندوانو هم د دولت د ســربازانو اعاشهپه غاړه
واخیســته د کابــل ښــاریانو د  ٣نظامی کندکو معــاش ورکول چی
لوګر ته روان وو ومنل .ځینو ښځو خپلې ګاڼې دولت ته د اعانی په
ډول ورکړې .د کابل د ښــونځیو  ٣٠٠٠شــاګردانو د حربی وزارت
څخه د جنګ په ډګر کی ګډون ېپه موخه د وســلې غوښــتنه وکړه
او ځینی یی خوســت ته ولیږل .نظامی تعلیماتپه ښــوونځیو کی
پیل شوی .د بلخ او قندهار د مرستو قواوی کابل ته یو پر بل پسی
راورسیدی».

50

په هغه وخت کی د افغانســتان هندوانو د هیواد د اصیلو ښــاریانوپه
توگه د ځان او زړه له کومی له دولت څخه ساتنه وکړه .او په دغه جګړه
کی خپله ونډه اداکړه .د «حقیقت» جریده د  ١٣٠٣کال زمری په ۲۹مه
«د هندوانــو لــه مرســتی په مننې» پــه هغه راپور کی چــی د «هندوانو
همغږی د په ســهیل کی له افغانی ســربازانو ســره د هندوانوهمغږی»
ترسرلیک الندی راغلی لیکلی:
«...هندوان زمونږ له افغانی اســامی ســرتیرو سره ښې اړیکی
لری .په ځینو وختو کی چی د لنډې مودې لپاره تگ او راتگ قطع
کیــده نو خوراکی مواد ،تنخوا او نور هر ډول د ضرورت وړ شــیان
او عسکری سامان آالت د هندوانو له خوا په ډیره خوښی او پخپل
زړه فوځ ته راوړل کیدل».

وروســته محمود طرزی (چی په پاریس کی د افغانســتان ســفیر وه)
ژر یــی خپــل ځان کابل ته را ورســوه او د حربی وزیــر محمد ولی خان
سره یو ځای او د اخو ډب د غلی کولو لپاره الزم او سنجول شوی الری
اوچاری غوره کړی .چی په پای کی بلواګر مات او یاغیان وتښتیدل .په
دغه وخت کی مالی لنگ او مال عبدالرشــید چی غروته پناه وړی وه د
خلګو له خوا ونیول شول او دولت ته یی تسلیم کړل.

د شینوارو خانان په امانی دوره کی چی د ناپوهه مالی لنگ د لښکر په لور وه
ډیرژر را نسکور شول.

د سهیل بلوا د انګلیسانو د شراچولو پایلی وه او هڅی یی کولی چی
پدغه ډول ســره د پکتیا په دریمه جگړه کی چی افغانانو او نګلیســانو په
منځ کی شــوی وه او په هغه جگړه کی یی نیواکګرو ته ماتی ورکړی وه
غچ واخلی نو دغه اړو دوړ یی د یو کال په اوږدو کی امانی دولت ته کلک
ګواښ و چی نږدی یو کال مالیاتو ته تاوان ورســیده او د پغمان په لویه
جرګه کی شاه امان الله خان اړ شو چی مرتجع روحانیانو سره جوړجاړی
وکړی او د اصالحاتو له کړنالرو څخه الس واخلی.
د «علم او جهل څلۍ» چی د کابل شــیردروازه غره په لمن کی ځای
لــری ددی لپاره چــی د انګریزانو چوپړو مالیانو پر ضد جوړه شــوی ،د
هیڅ دولت له لوری د هغه نوم ندی اخیســتل شوی او نه ستایل شوی
ده .له همدی کبله دا څلۍ ناپیژنده پاتی شوی ده.
په دغه څلۍ کی د هغو خلکو نومونه او مالومات لیکل شــوی چی د
«ناپوهۍ او پوهی په مقابله» کی شــهدان شــوی دی او په پورتنی برخی
کی دا الندی متن په سترگو کیږی:
«د هغــو ارزښــتناکو سرښــندنو چــی د هیواد زیار ایســتونکو،

پښتو ګڼه  ،۵مرغومی  - ۱۳۹۴جنوری ۲۰۱۶

51

پښتو ګڼه  ،۵مرغومی  - ۱۳۹۴جنوری ۲۰۱۶

52

زمریانــو او غیرتمنــو
بچیانــو له خوا د جاهلو
بلواګرو پرضد دســهیل
پــه ســیموکی ســر تــه
رســیدلی وه یوه مقابله
د جهــل او علــم وه  .په
 ١٣٠٣هجری شمســی
کال د افغــان ملــت د  ١٣٠٤کال د غبرکولی  ٢٣نیټه د جهالت او پوهی
د څلی منار د پیل مراسم
ترقی غوښــتونکی غازی
(امیر امان الله خان) ،د پوهی او تمدن پالونکی ،د شــرف او عزت
ســاتونکی ،دعلم اومعرفت خوښونکی ،له اشــرارو او بلواګرو څخه
دهیواد ســاتونکی وه .دغو اتالنو او نومیاالیانو د هیواد سوکالی او
هوساینی لپاره خپل ځانونه قربان کړل او په تاریخ کی په زرینو ټکو
ددوی نومونه ولیکل شــول .دغه له ویاړه ډک یادګار  ۱۳۰۴کال د
غبرګولی په ۲۳مه نیټه جوړ شو ترڅو د ریښتنولی او پوهی د الری
شهیدانو یاد ژوندی وساتل شی او د هیواد راتلونکی نسل د هغوی
سرښــندنو ته په درنه ســترګه وګوری او د هغوی دغه له ویاړه ډکه
قربانی د خپلی الری الرښود وټاکی».

د  ۱۳۰۴کال د غبرگولــی په  ٤نیټه مالی لنګ او مال عبدالرشــید د
 ٥١نورو مرســته کونکو باندی د پانســی کولو حکم صادر او د مراســمو

پــه لړ کــی د مرنجان پــه تپه کی
پانســی شــول او په ســلگونو نور
شــمال والیاتــو ته تبعید شــول.
امان الله خان د  ٥٣تنو د پانسی
کولو مراسمو پر مهال په وینا کی
چی د «حقیقــت» جریده کی په
 ۱۳۰۴کال د غبرگولــی پــه ۶مــه
نشر شوی وه داسی وویل:

«پــه رښــتیا ســره زمونــږ
ملــت او حکومت لپــاره د یوه
قوم کســانو ته چــی د ځګر په
وینــو روزلــی وی او لــه هغــو
څخــه د خدمت هیلــه کیږی
د مالی لنګ او دهغه  ٥٢نورو کسانو چی له
ســزا ورکول ډیــره ګرانه ده د ده سره په جرم کی ملګري وه د پانسی کولو
افسوس ځای ده ولی څه وکړم خبر د «حقیقت» په جریده کی (١٣٠٤کال
د غبرګولی ۶مه)
یوه دانه چی هیڅ عالج یی نه
کیږی او د بدن ټول وجود ته ضرر رســوی انســان مجبوره ده چی
هغه دانه پری کړی دغه خاینین یوه د ســرطان دانه ده چی زموږ
د هیــواد په بدن کی راختلی ده نو اوس الزمه ده دغه قطع کړو تر
څو زموږ د وطن نور ورڅخه زیانمن نشی.
کاشکی دغه د عسکری او ملکی اوالدونه او دغه جاهل او نادانه
زامن یی چی د علم او جهل په مقابله کی له السه ورکړل که دغه
دهیــواد د ښــه والی او آبادی لپاره شــوی وه څومــره به زه خوښ
شــوی وم تر څو چی دغــه بد بخته پدغه مصیبــت او تباهی نه وه
مبتال شوی».

دهغو کسانو په منځ کی چی د امانی دولت په خالف دسیسې کولی د
حضرت صبغت الله مجددی نیکه هم برخه درلوده .غبار د «افغانستان
د تاریخ په اوږدو کی» (ج –  ١ص  )٨٠٨په دغه برخه کی لیکی:
«دغــه کال وه چــی شــاه امــان الله پــه نورالمشــایخ مجددی
(حضرت فضل عمر مجددی مشهور په [حضرت شوربازار] شکمن
شــو غوښتل یی هغه بندی کړی الکن شــمس المشایخ مجددی
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(حضرت فضل محمد مجددی) چی یو مجاهد او نیواک ضد مبارز
و او هم د انګریزانو له نفوذ څخه د پولو آزادولو طرفدار وه پرینښود
چی داسی وشی .نو شاه د نورالمشایخ له بندی کیدو تیر شو پدی
شــرط چی له افغانستان څخه ووځی .نورالمشایخ د کورنی سره یو
ځای د افغانســتان څخه ووت او په دیره اســماعیل خان او کویټه
کی اســتوګنه اختیار کړه .الکن دافغانســتان حکومت انګلیسانو ته
یادداشت واســتوه تر څو نورالمشایخ د افغانستان له سرحدو لری
وی نوځکه نورالمشایخ بمبیی ته ولیږل شوه».
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کــه پرون انګلیســانو د مالی لنگ پوســیله افغانســتان د ناپوهی او
ترگمیو په لور بوته اوسدغو دری لســیزو کی د امریکا دولت د بنســټ
پالو په روزلو او ســمبالولو تنظیمیان ،طالبان او داعش زموږ هیواد ته
راواستول ترڅو افغانستان په تیارو اوبدمرغیو کی ډوب کړی او ظالم او
مرتجع ایران او پاکســتان هم زموږ د هیواد په ویجاړولو کی ســتره ونډه
درلوده .مال عمر ،ګلبدین ،ربانی ،ســیاف ،مال تره خیل ،محســینی او
اســماعیل او داسی نور دا ټول د اوسنی پیړۍ (مالی لنګ) دی باید په
یوه بیپلوه محکمه کی د خلکو سترګو وړاندی په دار وځړول شي.
پرمــوږ ده چی د خپلو نیکو پشــان د پوهــې او پرمختګ بیرغ اوچت
کــړو ناپوهي او جنایت د تاریخ ډیران تــه وغورځو .ترڅوچی زموږ ملت
د ترکمیــو څخــه خالص نشــی او د نیواک په لښــکرباندی بریالی نشــو
افغانستان به د نیکمرغی او جوړیدل ونه ګوری.

کارتونیستMorten Morland :

د «ټایمز» کارتونیست له لید څخه د امریکا ټاکنیزې خبری اتری

د ترکې اخوانی دولت د ښځو نړیوالې ورځ
الریون منع کړ

کارتونیست :کارلوس التوف

د «همبستګی غږ» نورو لیکنو لپاره زمونږ ویب پاڼې ته الړ شی
او د پښتو ژبه وټاکۍ او یا الندې لینک ته والړ شۍ.

www.hambastagi.org/new/pashto-section
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کابل

«د افغانستان د همبستګی ګوند» خپرونې تاسو کولي شی په کابل
او والیاتونو کې له الندي پتو څخه تر السته کړئ:
غزنی

نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی ،جاده خاتم االنبیا

شرکت کتاب شاه محمد
چهارراهی صدارت

کتاب و قرطاسیه فروشی احمدی
پالن سوم ،کوچه زیارت خواجه علی

کتاب فروشی مقدم
مارکیت جوی شیر کابل

کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار کتابخانه عامه

انتشارات طیب روشن،
کوته سنگی ،مارکیت مینه یار،
مقابل کورس بهزاد

کتاب فروشی فرهنگ 2

کتابخانه وحدت
نیاز بیک ،دکان حاجی
کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا مارکیت ،دکان اول
کتاب فروشی رفیع اهلل
پل باغ عمومی ،لب سرک ،زیر پشتنی بانک

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

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

تخار

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

کنر
کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

فراه
کتابفروشی عزیزی
واقع ناحیه سوم،
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

بغالن
کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی
شهر پلخمری ،مقابل غضنفر بانک

بدخشان

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

کتاب و قرطاسیه فروشی ضیایی
فیض آباد ،دشت شهدا ،مقابل تربیه معلم

کندز

نورستان

قرطاسیه فروشی محمد هارون
جاده والیت

عکاسخانه ،فوتوکاپی و قرطاسیه فروشی میا
روبروی مسجد انصاف مارکیت ،پارون  -نورستان
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دردیدلو هیوادوالو،
کــه د خپلــواک ،آزاد او دموکــرات افغانســتان غوښــتونکی
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 ترســره کړی ،نو
د «افغانســتان د همبستګۍ ګوند» سره یوځای شی او د خپل
ګوند خپرونې په پراخه توګه د خلکو په منځ کی خپرې کړی.
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 «افغانســتان د همبســتګۍ ګوند» د خپلو کړنو مخکی وړلو

لپاره د غړو حقالعضویت او د پلویانو مرســتو 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

