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:
د غویی اوومې او اتمې جنایتکارانو له محاکمې پرته ،زمونږ خلک سوله او ښیرازي نشی لیدلی! ۱.....
د غویی اتمې او اوومې غندلو په موخه د همبستګۍ ګوند غونډه 4..................................

د افغانستان د نو م ورکو اتالنو څخه د همبستګۍ ګوند لمانځنه 8...................................

خیراتی او وارداتی بریښنا ،نه له سالنګ څخه ،نه له بامیانو څخه!! 13...............................
د ننګرهار دینی مدرسې ،د ځناورتوب او ځانمرګو روزلو مرکزونه 16.................................

په ننګرهار کی د همبستګۍ ګوند پوهاویورکونکې جلسې21........................................
د غویی اتمه ،هغه خپسه چی التر اوسه ادامه لری 23.................................................

«هغوی یواځی نه نڅیږي» مستند ،له بچهبازۍ څخه د جهادی قومندانو خطرناکه میراث 27......
د افغانستان د اردو پرمختللې الوتکې څه شوې؟ 31...................................................

د کابل موزیم د ګاډو ټولګه د شورا نظار له خوا لوټ شو 36.........................................
کیوبا ته د اوباما د سپکاوی ډک سفر څخه زدکړه 39................................................

«د نړۍ په سترې ډموکراسۍ» کی د محصالنو بندیکول او ربړول 44...............................

د امریکایی لیکوال بربنډونه د «د القاعدې لپاره ویزه» په کتاب47..................................

اعالمیی

د غویی اوومې او اتمې جنایتکارانو
له محاکمې پرته ،زمونږ خلک سوله
او ښیرازي نشی لیدلی!
کــه څــه هــم د غویــی
اتمــې او اوومــې له تورو
ورځــو کلونــه تیریــږي،
خو ال تراوسه هم زمونږ
کړیدلي خلک ددغو دوه
بدمرغه ورځو له ناورین
څخــه خالصــون نلري.
دوه کرغیړنــې ورځــې چی زمونږ له ولس څخه یی پــه زرګونو قربانیانې
واخیســتلې؛ پــه میلیونونو یی بیکــوره کړل؛ زرګونو پــه آزادۍمین او
باوجدانــه انســانان یــی له منځه یــوړل؛ له  ۷کلن ماشــوم څخه تر ۷۰
کلنو میندو جنســیتیری وشــو؛ زمونږ ټولنیز او اقتصادی بنســټونه له
منځــه والړل؛ د ولس شــتمنۍ لوټ او ویجاړې شــوي؛ او په ســلګونو
نــورې بیرحمــۍ او کړاونه .ټــول ولس ته دا په ډاګه شــوه چی د هیواد
نننې ناورین او بدمرغیو المالن د خلق ـ پرچم مشران او د تنظیمي ډلو
واکــداران دي .ددوی د خیانت پایله وه چی افغانســتان د پاکســتان او
ایران زورواکو دولتونو او د امریکا تر مشرۍ الندې د څلویښتو هیوادونو
د السوهنو په ډګر بدل شو.
له ټولو نه د ویر ځای خو دادی چی ال تراوسه هم ددغو دوه بدمرغو
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ورځــو المــان د امریکا او د هغې مالتړو تــر بیرغ الندی زمونږ د خلکو
پــه برخلیک باندی واکمن دي او د لــوټ او کرغیړنتوب په بل پړاو کی
بوخت دي ،خو په بیســاری بیشــرمۍ ســره ځان ته «اتالن» واي .په
ځانګړی توګه د اتم د غویی جنایتکاران چی د خپلو پاکستاني او عربی او
ایرانی واکدارانو په امر یی کابل او ټول افغانستان په وژنځای او کنډواله
بدل کړی وو ،تر دی حده بیشرمه دی چی ددغه ځناورتوب یومیلیونم
مسوولیت هم په غاړه نه اخلی عدالت څخه د ځان خالصیدو په موخه،
د تیرو څلورلســیزو ویجاړۍ او ځناورتوب پړه د «بهرنیو الســوهنو» په
اوږه اچوي .خو دا یو څرګند حقیقت دی چی په هره پدیده کی ،دننني
الملونه له بهرنیو څخه اصلی رول لري .که دغه ناخوالی په افغانســتان
کی نهوای تر ســره شــوی ،نو په ډاډ ســره ویلی شــو چی نــن به زمونږ
خلــک د طالــب او داعش ،چاودنو او ځانوژنو او د امریکا او ناتو الوتکو
بېځنډه بریدونو او نورو بالګانو سره الس او ګریوان نه وای.
د افغانستان دولت چی د نیواکګرو هیوادونو له فاسدو وطنپلورونکو
چوپړانو څخه جوړ شوی ،پرلپسې د «سولې لړۍ» تر ښایسته نوم الندې
طالبی او ګلبدینی انسان خوړونکو ته یی باج ورکړ او انسان وژونکی یی
له زندانونو خوشــی کړ .خو سوله له عدالت پرته مانا نلري ،هغه عدالت
چی په تیره یوهنیمه لسیزه کی په ربړونکی توګه د ظالمانو او لوټمارانو
د خوښــۍ قربانــی شــوی .د کابــل او والیتونــو خونړي بریدونــه ،ددغه
ملیضد سیاســتونو پایلــه ده چی زمونږ بیوزله خلــک د هغې قربانیان
دي .په واقعیت کی د ع او غ مال-مافیایی دولت د کرزي خوسا دولت
په څیر ،د هغو خاینانه سیاســتونو پلــی کونکی دی چی د جانکیری او
ســپینې ماڼۍ له لوری ورته ویل کیږي .د شــمال او په ځانګړی توګه د
قنــدوز ناامنــي ،په تاوتریخوالي کی د هیواد ډوبیــدل ،قومي او مذهبی
او ســمتي تضادونه ،بیوزلي ،بیکاري ،ناورین او ســختدریځتوب ددغه
غولونکو سیاستونو منطقي پایله ده .امریکا هڅه کوی چی افغانستان د
نړیوالې ترهګرۍ او مخدرهتوکو مافیا په مرکز بدلولو سره ،روسې او چین
ته بیثباتي ولیږدوي او دغه رقیبان په ځمکه راوغورځوي .د افغانستان
خلــک د امریکا او د هغې د افغاني الســپوڅو دغو نیواکګرو سیاســتونو
ګرانه بیه ورکوي.
کړیدلو هیوادوالو!

تــر هغــې چی اتم او اووم غویی ناولي داغونــه د خپل هیواد له لمنې
پاک او له ناورینونو ســره یی حساب یو طرفه نکړو ،زمونږ افغانستان د
هوساینې او نیکمرغۍ مخ نشي لیدلی .د جنایتکارانو او د پردو چوپړانو
د بخښــنې فرهنګ ددی المل شــوی چی هیواد مو ورځ تر بلې د ظلم
او ویرې په څرخاو کی ډوب شــي .راځۍ چی یو بل ته الس په الس کی
ورکــړو هیواد له دغو تیارو او ځناورتــوب څخه وژغورو .د کړیدلو خلکو
له یووالی او پوهې او مبارزې پرته ،له دغه حالت څخه خالصون بله الره
نشته.
د «افغانستان د همبستګۍ ګوند» د افغانستان ټولو آزادۍغوښتونکو
او شــرافتمنده ګوندونو او عناصرو ته د هر ډول بنســټپالۍ ،ارتجاع او
بهرنۍ الســوهنو په وړانــدی د مبارزې بلنه ورکوي .ســولې ،عدالت او
دموکراســۍ ته د رســیدو یواځني الره یووالی او مبــارزه ده .په نړۍ کی
یوازې هغه ولسونه په امن او سرلوړي اوسیدلي دی چی خلکو یی د یو
پرمختللی ګوند تر بیرغ الندی د بیعدالتۍ پر وړاندې جګړه کړي وي.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند

 ۱۳۹۵کال د غویی ۷مه –  ۲۰۱۶کال د اپریل ۲۶مه

هغه خلک چی باید په بندخونو کی وراسته شی ،په ارګ کی د غویی اتمه لمانځي!
د دغه پروګرام ویدیوی نښهyoutube.com/watch?v=XcgMCpzY4fo :
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د غویی اتمې او اوومې غندلو په موخه
د همبستګۍ ګوند غونډه
کابــل؛  ۱۳۹۵کال
د غویــی ۷مــه :د
«افغانستان همبستګۍ
ګونــد» غــړو او پلویانــو
د غویی اتمــې او اوومې
غندلــو پــه موخــه یــوه
غونــډه جــوړه کــړه او
شــعار یی ورکــړ چی ،د
غویی اوومې او اتمې جنایتکارانو له محاکمې پرته ،زمونږ خلک سوله او
ښیرازي نشی لیدلی .په دې غونډه کی ښځو او سړو د تیرو څلور لسیزو
قربانیانو انځورونه له ځان سره لرل.
ســیلۍ غفار ،د همبســتګۍ ګوند ویاندې وویل چــی د غویی اتمه او
اوومه زمونږ په تاریخ کی دوه کرغیړنې او ناورینزیږونکې ورځې دی چی
جنایت او ویجاړي له ځانه ســره لری او هیڅکله به هیرې نشــي .هغې
جګړهماران چوپړان او وطنپلورونکي ونومول او وویل:
«د غویي اوومې او اتمې ناورین رامنځته کوونکو دواړه د پردیو
د مریتوب زنځیر پرغاړه درلوده او د شــوروي ،امریکا ،پاکســتان،
ایران ،عربستان او  ...سیاستونو سره سم زمو هیواد یې د ویجاړۍ

پر لور ویوړو .د دغو دوو ناوړو ورځو تورتمې وریځې التراوســه هم
زموږ د هیواد په آسمان کې چې غمونو څخه ډک دی ،د ښکار په
لټه دي او نن هم د دغو دوو تورتمو ورځو عامالن په ګډه ســره د
بدمرغیــو ،وینــې بهولو او د پردیو د الســوهنو المالن دي او ورځ
تربلې په بیسارې ځناورتوب سره زموږ خلک قرباني کوي .له نیاو
څخه د دې خاینینو بخښل د دې المل ګرځیدلی چې څه باندې د
دوو لســیزو په تیریدو سره بیا هم زموږ هیوادوال د ډوالډول ظلم
او لوټ قرباني شي.

پــه افغانســتان کــی د جګــړې او ځناورتــوب او تاوتریخوالی او
ویجــاړۍ یو المــل ،د جنایتکارانو د بخښــنې فرهنګ واکمنی ده.
هغه اولس چی خپلې تیرې ســره کره او روښــانه حساب ونکړي او
د ځناورتــوب المالن محاکمه نکړي ،د خپــل تاریخ د تورو ورځو
په تکرار محکوم دی .په همدی دلیل «بخښــنې» لپاره د خاینان
کــوکارې هیڅ علمی او تاریخي بنســټ نلري ،او له عدالت څخه د
ظالمانو خوشــی کول ،پرتــه له دی چی زمونږ نــن او راتلونکی په
وینــو او جنایــت کی ډوب کــړي ،بله هیڅ پایله نلــري .دغه علمی
حقیقــت پــه کراتو د نړۍ په ګڼــو هیوادونو کی خپله ریښــتینلوی
ښودلی ده».

په دغه غونډه کی د شعارونو ترڅنګ ،د شکیب مصدق او مورچهها
ډلې اعتراضي سندرې هم خپرې شوې .په پای کی ،د تیرو څلور لسیزو
جنایتکارانو محاکمهکول د یو تیاتر په ترڅ کی ننداری ته وړاندې شو.
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د ګوند کړنې

م ورکو اتالنو څخه
د افغانستان د نو 
د همبستګۍ ګوند لمانځنه
«افغانســتان
د
همبســتګۍ ګونــد»
 ۱۳۹۵کال د وري په ۲۶
نیټــه د یو محفــل په تر
سره کولو زموږ د هیواد
له دوه نــوم ورکو اتالنو
څخــه لمانځنــه وکــړه.
دوتنه پر وطن مین چی زموږ د خاوری مهم تاریخی الســوندونو ســاتلو
لپاره ،خپل ژوند په ګواښ کی اچولی او د پړې په احســاس یی دهغوی
په ساتلو کی هڅی کړی دی .دغه دواړه ،نجیب اکبری (د افغانستان د
ملی آرشــیف د تاریخی السوندونو څانګې مسوول) او خواجه احمد شاه
صدیقی (د افغان فلم آرشیف د البراتوار عمومی مدیر) دي.
دغه پروګرام زموږ د هیواد زړهورې او مبارزې ښــځې میرمن بلقس
روشن ، ،د «افغانستان دهمبستګی ګوند» رییس داود رزمک ،د ګوند
ویاندې سیلی غفار او د ګوند یو شمیر غړو په شتون کی په کابل کی تر
سره شو.
د محفــل په لومړیو کی ،نجیب اکبری د تنظیمی او طالبی جګړو په
وخت کی د ملی آرشیف د مهمو تاریخی السوندونو د څه ډول ساتلو په

اړوند د خپلو تجربو څخه خبرې وکړی:

«...ډیری ســتونزی او جګړی مو زغملی دی ،د دغو جګړو په
اږدو کی ،په ځانګړی
ډول د طالبانــو او
مجاهدینــو په وخت
کــی ،ډیــری هڅــی
مــو کــړی دی چــی
دغه السوندونه ورته
معلوم نشی او ساتلی
پاتی شی»...

هغــه وویــل چــی یو
شمیر خلکو کوښښ وکړ
نجیب اکبری
(د ملی آرشیف تاریخی السوندونو څانګې مسوول)
د پیســو په وړاندی کولو
او یــا پــه ځینو ګواښــنو
باندی له هغوی څخه ارزښتناکه تاریخی السوندونه واخلی ولی هیڅکله
تســلیم شوی نه دی .ښــاغلی اکبری هوډ وکړ چی د ځان په ارزښت له
دغو اسنادو څخه به ساتنه وکړم:
«ډیر کواښــل شوی یم ،ولی زه ،خپل ځان او کورنی می د دغه
هیــواد څخــه قربانوم ،له دغې خــاوری قربانوم او ددغــو آثارو ق.
زمربانوم .زموږ پیژندګلوی او د افغانستان پیژندګلوی د السوندونو
په مخ ده چی په ملی ارشیف کی پراته دی .تر هغه ځای چی امکان
لــری او تــر کومه ځای چی زما په ځان کــی یو څاڅکی وینه وی له
هغو څخه ساتنه کوم».

په ادامه کی خواجه احمدشاه صدیقی لومړی د افغان فلم آرشیف په
اړوند معلومات ورکړل او وروســته خپله وینا د کابل جګړو له پیل څخه
وکړه:
«څخه وخت چی د حفیظ الله امین رژیم واکمن شــو ،د هغه
کســانو انځورونه چی د منلو وړ نه و له منځه یی یوړل .ولی ډیرې
هڅــی مــو وکړی چی هغــه اوریجنل [اصل] فلمونه زموږ ســره په
پوره توګه وساتل شی ...هغه وخت چی جهادی تنظیمونه په خپل
منځ کی په  ۱۳۷۱کال کی ونښتل د افغان فلم په آرشیف توغندی
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ولګیده .په کوښــښ
کی شو چی ژر تر ژره
آرشــیف بل ځای ته
ولیږدو ...هغه وخت
چی طالبــان راغلل،
موږ ته مکتوب راغی
چــی ټــول تصویری
او غږیــز آثــار باید له
منځــه یــوړل شــی.
خو پریکــړه مو وکړه
چی کــه زموږ دځان
پــه بــدل هم شــی د
آرشیف ساتنه به کو».

10

خواجه احمدشاه صدیقی
(د افغان فلم آرشیف د البراتوار عمومی مدیر)

وروســته د خبرو څخه ،ګډونکونکی د دغــو دوه تنو د پر وطن مینو
روحیې څخه تر اغیز الندی راغلی وه کوم ســوالونه چی د ملی آرشــیف
په اړوند یی درلودل د ښاغلی نجیب اکبری او خواجه احمدشاه صدیقی
څخه یی وپوښتل چی هغوی ځوابونه ورکړل.
پــه پــای کــی د
«افغانســتان همستګۍ
ګوند» هغه ستاینلیکونه
چی دغو شریفو وطنوالو
لپــاره پــه پام کــی نیول
شــوی وه هغــوی تــه
وسپارل .میرمن بلقیس
خپله وینا کی وویل چی
د ښــاغلی صدیقــی او
له آغلې بلقیس روشن څخه وغوښتل شول
چی د قدر وړ ښاغلي نجیب اکبری ستاینلیک ورکړي
اکبری په شــان سلګونه
اتالن لرو چی نوم ورکی
دی او یــا مــزدرو دولتونو غوښــتلی دی چی دغه ملی کســان ناپیژندلی
پاتی شی:
«پــه ډیرو ځایونــو کی ویل کیــږی چی "د افغانســتان د خلکو

اتــان څوک دی؟ تاســو یی نوم واخلی؟" مــوږ وایو چی پرته د یو
شمیر لږهکیو خاینانو څخه د افغانستان ډیری خلک اتالن دی».

ســیلی غفــار د همبســتګۍ ګوند ویانــدی محترم خواجه احمدشــاه
صدیقی ته د ستاینلیک په ورکولو سره وویل:
« زموږ د پخوانی
آثــارو او فرهنګــی
میراثونــو ســاتنه د
لــوړ ارزښــت څخــه
برښــمند دی ،خــو
پــه خواشــینۍ ســره
پــه دغــه ورســتیو
څــو لســیزو کــی
ځانخرڅــی
او سیلی غفار « :خو له نیکهمرغه اتالن مو هم درلودل چی د
لویو ګواښونو په منلو یی وکولی شو چی دغه تاریخی خزانه
السپوڅو حکومتونو
وساتی».
هرکلــه هڅــه کــړی
چــی دغه آثار له منځه یوســی .څه رنګه چــی مو ولیدل د اوو ګونو
او اتــه ګونــو تنظیمونو څخــه نیولی تر خلق او پرچــم او طالبانو د
افغانستان دغه لوړ ارزښتونه یی لیالم کړی او په پاکستان او نورو
هیوادونو یی پلورلی .خو له نیکهمرغه اتالن مو هم درلودل چی د
لویو ګواښونو په منلو یی وکولی شو چی دغه تاریخی خزانه وساتی.
د روڼآنــدو او پروطنمیــن او باوجدانه عناصرو پــه غاړه ده چی د
هیواد ددغه اصیلو ځامنو څخه د اتالنو په ستاینه وشی او دهغوی
ژوند د خپل ژوند سر لیک کی ځای ورکړی.
لــه بدهمرغه اوســنی دولتونه چــی مزدور دولتونــه دی تل یی
جنایتکاران ستایلی او هغوی یی اتالن کړی دی .د بیلګی په ډول
کرزی په بیشرمی سره د شاه امان الله خان د اتلولی مډال د بوش
غاړی ته وځړاوه!»

محفل د همبستګۍ ګوند د رییس داود رزمک په وینا پای ته ورسیده:
«هغه اتالن چی څارګر او پردی یی جوړوی او پرموږ یی راتپي،
د لــږې مــودې دی او د لږ عمر په تیریدو به د خپو خاوری کیږی
او ځی .خو هغه اتالن چی تاریخ او زمونږ اولســونو منلي رښــتینی
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او تل پاتی اتالن دی.
د"افغانســتان همبســتګۍ ګوند" دغه خپله دنده ګڼی تر څو د
افغانستان کوڅو کوڅو ته الړ شی او دغه نومورکی اتالن د کاغذی
اتالنــو پــه وړاندی را
ښکاره کړی او خلکو
او ځــوان نســل تــه
وروپیژنی».

12

د یادونــی وړ ده چــی
ښاغلی اکبری او صدیقی
دواړه بیوزلــه ژوند لري
او د ډیــرو روغتیایــی
ستونزو څخه ربړیږی .د
«همبستګۍ ګوند» ژمنه وکړه چی د خپلو غړو او پلویانو څخه د مرستو
پــه راټولولو د هغوی د درملنی په برخه کی تر کومی کچی چی اړین وی
مرسته وکړی.

د سولې پروسه

کارتونیستSherif Arafa :

د ګوند لید

خیراتی او وارداتی بریښنا،
نه له سالنګ څخه ،نه له بامیانو څخه!!
په دی ورځو کی یو شمیر
زوګ پــه الره اچولــی
دی چــی د «توتــاپ»
بریښــنایی پــروژی پایی
چی د ترکمنستان څخه
 ۵۰۰کیلوولــت بریښــنا
کابل تــه رالیږدوی باید
د بامیانو له الری څخه عملی شــی نه د ســالنګ څخه .ولی د بریښــنا
تامینــول د بهرنیو ســرچینو څخه که څــه د بامیانو له الری څخه او که
څه هم د ســالنګ څخــه وی زموږ د هیواد او خلکو پــه وړاندی توطئه
ده .دغه د هماغه د نیواکګر سیاست لړۍ ده چی غواړی افغانستان دی
نورو هیوادو پوری تړلی او یو مصرفکونکی هیواد واوســی چی موږ یی
په تیرو  ۱۵کال کی د بدو پیښو پایلو شاهدان یو.
پانګــوال لوټمار بانډونه لکه نړیــوال بانک ،د روپو نړیوال صندوق ،د
آســیایی پراختیایــی بانک او نــور د دغه ډول پروژو پــه پلی کولو باندی
غریبو ولسونو مریتابی ته د راښکلو او لوټ کولو لپاره الره جوړوی چی
یو پوه او عدالتغوښتونکی ولس باید دهغی پر وړاندی ودریږی.
په داسی حال کی چی زموږ هیواد د بریښنا د تولید او آن د صادرولو
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لپاره بشــپړ ظرفیت لری ،د وارداتی بریښــنا لپاره ډیر لګښــت چی تڼۍ
یی د پردیو په الس کی ده ،د دغه ملت سره نه بخښونکی خیانت دی.
وارداتی بریښــنا ،له مخکی څخه ډیر موږ پردیو پوری تړی او دغه ډول
بریښــنا د لږې مــودې لپاره وی او هره کړۍ د هغــې د پریکیدو امکان
وی .مــوږ د روس د تیــري د وخــت تجربه لرو چــی د پولی هغه غاړه د
وارداتی بریښــنا د پایو په کینولو یی بریښــنا را ولیږلــه ،خو په وتلو یی
بیاځلی په تیاری کی پاتی شولو.
مــوږ تیاری ته پــه صبر او د
خپل هیــواد د بندونو جوړولو پــه بیخبینای پروژو کی کار نه
که څه هم کوچنی وی غوروالی کــول دی چی نــن ورځ زموږ
ورکــو تــر څو زمــوږ خــاوره د هیــواد له یــوی ســتنی څخه
اوږدمهــال لپاره د پردیو پوری نیولی تــر اوړو او غنمو پوری
د تړاو لــه ذلت څخه خالصون پــه بهر پوری تړلــی دی او که
ومومــی .هغــه هیــواد چــی د چیــری یــو ورځ پاکســتان او
بریښــنا د تولیــد پــه برخه کی ایــران خپــل ورونــه را پوری
خپــل ځــان بشــپړولو تــه ونه کړي د ناورین سره به مخ شو.
رسیږی ،په هیڅ بلی برخی کی
نشــی کولی د پرمختګ څخه برخمن شــی .هغی ولس چی د بهرنیو د
تړاو د خالصون لپاره کار نوی کړی ،تل به یی د خیرات کاسه په الس
کی وی او په نړیواله کچه به هم کوم حیثیت ونلری.
که چیری په ریښتیا ملی او انسانی فکر کوی ،د بریښنا قضیه د قومی
کولــو پــه ځــای ،د امریکا د چوپړانــو د دغی خاینانه توطئــه پر وړاندی
پاڅون وکړی چی د نیواک د موخو د پلی کولو لپاره په هیڅ بیخبینایی
پروژه کی کار نه دی ترســره کړی په برنامه شوی ډول ورځ تربلی زموږ
هیــواد د پردیو په منګولو کی راګیروي .د کرزی او د هغه د ټیم او اوس
د ع او غ د همدغی ملی ضد او شمارل شوی سیاست پایله ده چی زموږ
خاوره هغه ډول د تړاو په ګیډه کی ښــکته تللی ده چی شــاید تاریخ به
دغه څیر تړاو په هیڅ ځای کی په یاد ونه لرو.
پــه بیخبنــای پروژو کی کار نه کول دی چی نــن ورځ زموږ هیواد له
یوی ســتنی څخه نیولی تر اوړو او غنمو پوری په بهر پوری تړلی دی او
که چیری یو ورځ پاکســتان او ایران خپل ورونه را پوری کړی د ناورین

ســره به مخ شــو .د بیخبینای پرژو نه شتون دی چی زموږ په هیواد کی
د مخــدر توکــو د تولید پرمختګ او قاچاق لپــاره الره یی هواره کړی د
وزګارو او روږدو ځوانانو له سیالب سره مخ یو.
هو ،لومړی بامیان او
وروســته بیا ټول بیوزله راځــی د پراخــه تبلیغاتــو پــه الره
والیتونــه باید د بریښــنا اچولــو ،په بیخبنــای پــروژو کی د
خاوندان شــی او زموږ د ولس بنســټیزو غوښتنو مطرح لپاره
نورو ولسونو په وړاند هر کار کــړو تر څــو چی زمونــږ ځواک
ډول تبعیض شتون ستر په داسی شــی کی ولګول شی چی
خیانــت او کرغیړنتوب پــه اوږدی مــوده کــی نــه یواځی
دی ،خــو دغه بريښــنا ،د بامیانــو او ســالنګ چــی د ټــول
کــه څه هــم دیــره کمه افغانستان د ښیرازۍ المل شی.
وی ،باید زموږ د کورنیو
سرچینو څخه وی نه وارداتی بریښنا.
ببایــد دغه ناوریــن ته د پای ټکی کیږدو چــی د بامیان بیوزله خلک
هغــه پټاټی چی په بیســاری کړاو او لومړنیو وســایلو باندی راټولوی د
مجبــورۍ لــه مخی په ټیټ نرخ پلوری خو هماغه پټاټی د پاکســتان په
ســړخونه کی ساتل کیږی او د کال د فصلونو په لړ کی بیاځلی د بامیان
او ټولــو والیتونــو په خلکــو باندی په لوړه بیه پلــورل کیږي چی د هغی
د حاصل ګټه د پاکســتانی ســوداګر جیب ته ولیــږی .که چیری یو زړه
ســواندی دولت په هیواد کی واکمنی درلودی ،دغه اقتصادی ناورین به
پای موندلی وی.
راځــی د پراخه تبلیغاتو په الره اچولو ،په بیخبنای پروژو کی د ولس
بنسټیزو غوښتنو مطرح لپاره کار کړو تر څو چی زمونږ ځواک په داسی
شــی کــی ولګول شــی چی پــه اوږدی موده کی نــه یواځــی د بامیانو او
سالنګ چی د ټول افغانستان د ښیرازۍ المل شی.
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لیکونکی :کاوه عزم

د ننګرهار دینی مدرسې،
د ځناورتوب او ځانمرګو روزلو مرکزونه
د ننګرهــار والیــت
۱میلــون او  ۳۳۴زره
نفــوس لــری .د دغــه
والیــت اوســیدونکی
د فرهنــګ لــه نظــره
وروســته ســاتل شــوی
دی بــی امنیتــی او د
بنســټپالی بانډونو واکمنی ددی المل شــوی چی ډیر شــمیر کوچنیان
او نــوی ځوانــان له زده کړی او درس څخه لری پاتی شــی چی دغه امر
د ارتجاعی ،بنســټپالی ،ښــځه باندی زورواکی ،فکــری کلکوالی او نورو
ټولو ټولنیزو ناروغیو ته الری چاری برابروی او د منځنی پیړیو ډلو چی
پــه پردیــو پوری تړلی دی هــم فرصت یی غنیمت وګاڼــه او کوچنیانو او
ځوانانو له منځ څخه یی په تیزی سره سرتیری نیول شروع کړل.
د جنایتکارو ډلو او د طالبانو او داعش په څیر د منځنیو پیړیو عناصرو
لپــاره ،د ســرتیرو نیولو وړ ځــای دینی مدرســی دی .د ننګرهار په ۲۰
ولســوالیو کی ۱۹۵راجستر شــوی او نه راجستر شوی مدرسی شته دی
چــی په هغی کی په زرګونو کوچنیانــو او ځوانانو ماغز پریمنځل کیږی.
دولــت هم د طالبانو او داعشــیانو دغه امن ځایونو ســره کار نلری او د
پوهنــې وزارت د «یو.ایس.ایــد» او «بیات بنســټ» او د نورو پانګهوالو

ټولنو په مرســته د میلیونونو ډالرو په لګولو ،د ښــونځیو د پرمختګ پر
ځای هر کال په لسګونه نوی مدرسی جوړوي.
د ورځنی درس په خوا کی ،ډیر شمیر مدرسې لیله هم لری چی ډیر
شــمیر یی د فساد مرکزونه دی .هغه کورنی چی د د بیوزلۍ او ولږی له
الســه نشــی کولی چی د خپلو کوچنانو ګیډی ډکی کړی ،په پوره شــوق
سره هغوی ټول لیلې ته سپاری .ډیری وخت په دغه ځاینو کی د مالیانو
او قاریانو له خوا د لږ عمر ځوانان جنسی تیری الندی نیول شویدی .په
دغه مدرسو کی وهل او ټکول یو معمولی امر دی .مالیان د زده کونکو
پــه لږی تیروتنی باندی هغوی دځناورو پــه څیر ډبوي دغه کړنی ددی
المل کیږی چی کینه ناکه او زړه ناسوزی ماشومان منځ ته راشی.

د دغو مدرسو شاګردان د علم څخه کرکه لری .هغوی دعوی لری چی ټول علمونه له قران څخه
اخیستل شوی نو ښونځیو او پوهنتونونو ته تلل د «کافرانو» کار دی.

د دغو مدرســو شــاګردان د علم څخه کرکه لری .هغوی دعوی لری
چی ټول علمونه له قران څخه اخیستل شوی نو ښونځیو او پوهنتونونو
ته تلل د «کافرانو» کار دی .ذکرالله  ۲۳کلن ځوان چی د حفظ دوره د
عبدالله ابن مسعود په مدرسه کی ترسره کوی وایی:
«ښونځي تللو ته هیڅ اړتیا نشته .هر څوک چی غواړی څه شی
زده کړی نو قران دی تالوت کړی چی په هغی کی ټول شیان شته
دی .له موبایل څخه نیولی تر الوتکی پوری ددی ټولوذکر په قران
کی شــوی دی او نن ورځ کفارو هغه په خپل نوم کوی .ښونځی د
فســق او فساد ځای دی .هغه ځوانان چی ښونځی او پوهنتون ته
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ځی ټوله ورځ په عیاشی کی تیروی .زموږ د ټولنی د نن ورځ ټولی
بدمرغۍ د ښونځو او پوهنتونونو له السه دی».

18

د دغی مدرســی ټول زده کونکی د ښــځو او نوروز سره زښت ضدیت
لری .هغوی د ښــځو حقوق «غربی پدیده» او منسوخه بلی .اعوذبالله
 ۲۰کلن ځوان وایی.
«د سړو سره د ښځی برابر ګڼل د دین سره دښمنی ده .اسالم
ښــځه دســړی نیمه شمیرلی ده نو بیا تاســی څنکه کولی شی چی
ښځه د سړی سره برابره کړۍ .د ښځو لپاره ښه کار د قران تالوت
دی نه دهغې حفظ او د اوالدونو ساتل دی .او اسالم ښځی ته لوړه
مرتبــه ورکــړی ده په همدی وجه یی ویلی دی چی جنت د میندو
دپښو الندی دی».

وحیدالله قاری د امام بخاری دارالحفاظ د زده کونکو څخه وایی:
«که چیر ښځه د کور څخه د باندی ووځی او غږ یی د نامحرم
ســړی له خوا واوریدل شــی حــرام دی .که چیری د ښــځی یو تار
ویښــته د نامحرم ســړی له خوا ولیدل شی په دوزخ کی د ویښتانو
څخه ځوړندیږی او د دوزخ په اور کی اویا غوټې خوری .د نامحرم
سړی سره د ښځی کیناستل او خبری کول د دواړو ایمان له منځه
وړی»...

نوروز د «مجوسیانو» اختر بولی او د هغې لمانځل حرام ګڼي.

په دغه وریســتیو کی د ســړو په خوا کی ښځو هم دغو مدرسو ته مخ
راړولــی دی .پــه لومړیو کی څو تنه ښــځی چی د پاکســتان څخه راغلی

وی پــه کورونــو کی یــی نجونو ته د قرآن درس ورکاو او د پنجشــنبو په
ورځــی یی تبلیــغ کاوه او نوی ځوانی انجونی یی ویرولی .ولی وروســته
دغو کورنی مجلســونو خپل ځان ته د مدرســی بڼه غوره او انجونی دغه
مدرسو ته په منظم ډول د عربی حجاب سره ځی .د دغه مدرسې ښځی
هم ســختدریزه او زړه ناســواندې منځ ته راځی .د اوړی په ډیره ګرمۍ
کــی خپل ځان په تور حجاب کی رانغاړی او دســتانې اغوندی .او خپلو
حقوقو ته هیڅ ارزښــت نه ورکوی او خپله وای« :ښځه یا د کور ده یا د
ګور ده!»
د دغو مدرسو لویه برخه د
وهابی او سلفی د سختدریزه
افکارو تبلیغکونکی دی او دنده
لری چی د خلکو سنتی اسالم
له منځه یوســی ماشــومان او
ځوانــان د طالبــی او داعشــی
بیرحمــه جنګیالیو په بڼه منځ
تــه راوړی .هغــوی ځانمرګــی
بریدونــه جایز ګڼی ،د هر ډول
آزادۍ مخالف دی ،ډموکراسی
د کفر معــادل او الحادی ډالی
ګڼی ،بشــر حقوق د هغوی په
وړانــدی هیڅ ارزښــت هم نه
لــری...او امریــکا هــم د دغه
د ننګرهار دینی مدرسو نوم لړ
خصوصیاتــو څخــه پــه ګټــې
له دی ځایه راښکته کړی:
hambastagi.org/new/images/pdf/
پــه ټــول ځــواک ســره د دغه
nangarhar_religious_schools_list.pdf
ویروس په پیاوړي کولو باندی
بوخته ده ځکه چی پوهیږی د هغوی څخه ارزانبیعه او ځناوریز ځواک
د خپلو موخو د تر السه کولو لپاره نشی کولی چی ومومی.
په ټول افغانستان کی د پخوا پرتله د ترهګرروزونکو مرکزونو زیاتوالی
د «دینــی مدرســو» تر نوم النــدی عادی پدیده نه ده بلکــه د امریکا او
ســیمې د څارګرو د یوی منظمی کړنالری په بنســټ تر ســره کیږی او
د افغانســتان دولت هم په ســترګو پټولو ســره په دغه توطئه کی زموږ
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دخلکــو پــه وړاندی د جرم شــریک دی .په پخوا کی زرګونه مدرســو په
پاکســتان کی د طالب جوړولو په فابریکه باندی شــهرت موندلی چی د
هغو څخه د انسانوژونکی او ځانمرګی ویستل شوی دی ،ولی د ورستی
کلونو په اوږدو کی دغه یی یوازی څانګه ده چی افغانستان په هغی کی
خودکفایی ته رســیدلی او د کورنیو مدرســو تولیدات ،ترهګریز بانډونه
یی مشبوع کړی دی.

شاه امان الله خان کلونه هڅه وکړه چی پوهنې ته وده ورکړي او دینی مدرسې د انګریزانو د نیواک
له ولکې لری کړي ،خو نن ددغو مدرسو څخه یوه د هغه قبر په یو مترۍ که شتون لری چی
ماشومان په سختدریځه فکرونو سره روزي.

امریــکا او لویدیځ پــه همغه ډول چی په اتیاومه میالدی لســیزه کی
د «شــنه کمربنــد» په طرح د اخوانی ډلو او «افغــان عربانو» څخه یی
بیدریغه مالتړ هڅې کړی وی چی مرکزی آسیا جمهوریتونو باندی اغیز
ولری او شوروی ړنګ کړي ،نن ورځ هم په کره ډول له همدغی وسیلی
څخه د روســې او چیــن په وړاندی کار اخلی او افغانســتان یی دهغوی
لپاره مناســب ډګر موندلی دی .د خپلو سیاســی او اســتراتیژیکو موخو
لپــاره زمــوږ د خلکو د عقایدو څخــه ناوړه ګټه د امریکا پیژندل شــوی
نیواکګر چلونه څخه دی چی باید خلک د هغی څخه خبر کړو.
نو تر څو چی د ټولنی له منځ څخه دغه د سرطان دانه د ریښو څخه
ونباســو او د هغــی کورني او بهرني المالن ونه ټکول شــی ،يو آزادې او
عادالنه ټولنی ته رسیدل ناشونی ده.

		
د ګوند کړنې

په ننګرهار کی د همبستګۍ ګوند
پوهاویورکونکې جلسې
«افغانســتان
د
همبســتګۍ ګونــد» د
ننګرهــار څانګی د خپلو
پلویانو او غړو د پوهاوی
د ســطحی اوچتولــو
لپاره ،په میاشت کی دو
ځله کنفرانسونه دایروی
چی په هغۍ کی د نړۍ او افغانســتان په مختلفو مســایلو باندی بحث او
خبری اتری تر ســره کیږی .د همبســتګۍ ګوند په دی باور دی چی د
پرمختللی تیوری پرته نشو کولی چی یو ګام هم مخکی الړ شو.
د کنفرانســونو پــه ادامــه ،پــه دغه اونــۍ کــی داکتر غالم فــارق ،د
رییسخیلــو د قوم مشــر چی څه مــوده مخکی خپل مالتړ همبســتګۍ
ګونــد څخه اعالن کړی وه ،خلق او پرچــم جنایات ،جهادی ګوندونه،
د طالبانو توره دور او اوســنی ګوډاګی حکومت یی تشــریح کړ .هغه په
خپلــو خبــرو کی د ثور اوومه او اتمه یــی کرغیړنې ورځی او د تورو ورځ
پیل ونومولی او وویل:
«د افغانســتان بدمرغــۍ د ثــور د اوومی څخه پیــل او د ثور په
اتمــه کی خپل اخیری حد ته ورســیدلی .خلقی او پرچمی جالدانو
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لســګونه زره پوه او مبارز انســانان په نامعلومو او ډلهیزو قبرونو کی
ښــخ کړی او د آزادۍ او خپلواکۍ غوښــتونکی غــږ یی غلی کړی.
له دی څخه وروســته جهادی ګوندونه چی د پاکســتان او ایران په
درســترخوان باندی لوی شــول د ځناورو حیوناتو په ډول په خپل
منځ کی ونښتل او کابل یی د ویر په کور بدل کړ .اویا زره کابلیان
یی ووژل او وویل چی په دی ښــار کی کفری رژیم واکمن دی باید
دهغــی دیوالونه له بیخ نه ویجاړ شــی او همدغه کار یی وکړ او بی
شمیره انسانان یی بدمرغه کړل».
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هغه د طالبانو او داعشــیانو راتلــل امریکایی پروژه ونوموله او ټینګار
یی وکړ تر کومه چی افغانستان د امریکایانو او د هغوی چوپړانو په پنجو
کــی او خپلواکۍ څخه بی برخی وی عدالت ،دموکراســی او ســوکالۍ ته
رســیدل یوخیــال دی .د کنفرانــس يه لړی کی هغه ټینــګار وکړ چی د
همبستګۍ ګوند غړي او پلویان باید د افغانستان بیوزلو خلکو پوه کولو
او یوځــای کولــو ته پام وکړی ځکه چی پرته د پوهاوی څخه نشــو کولی
خپلو لویو هیلو ته ورسیږو.
د کنفرانس په پای کی ګډونکونکو سوالونه مطرح کړل او د موضوع
پــر مخ اوږده بحثونه وکړل .په پای کی ټولو په دی ټکی ټینګار وکړ چی
د نیواکګرو ځغلولو او د دری لسیزو د جنایتکارانو د محاکمی پرته نشو
کولی د دغه بدمرغیو څخه خالصی ومومو او دغو موخو ته رســیدلو یو
الره دا ده چــی د یــو ملی ،پرمختللی ،ولســی او مبارزه کونکی ګوند کی
سره راټول شو او که نه افغانستان به د ډیر ژور ډار او ناورین په لور والړ
شی.
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د غویی اتمه ،هغه خپسه
چی التر اوسه ادامه لری
د انځورنــو پــه آرشــیف
کــی چــی د افغانســتان
د جنایاتــو څخــه خپــل
ځــان تــه راټــول کــړی
دی ،د  ۱۹۹۲څخــه تــر
 ۱۹۹۶کاله پوری د کابل
هیبتناک انځورنو ته می
وکتل .د ویجاړو کورنو ،ښــځی چی تابوت یی نیولی او چیغی یی شروع
کړی دی ،او هندو وطنداران چی په خپل ویجاړ شوی عبادتخونو کی
والړ او په عبادت باندی بوخت دی ،هغه مور چی کور یی ویجاړ شــوی
او په یو ګوټ کی خپلی ســترګی ســولوی څخه انځورونه ...او دغه ډول
زړهبوږنونکــی نــور انځورونه چی د کابل د خاینانه جګړو او ټولوژنو چی
د روسانو او مزدورانو له خوا یی ترسر شوی وه.
اوس چی څو لسیزی د غویی د ۷مې او ۸مې تورو ورځو څخه تیریږی،
اوس هم د دغه ډول زړهبوږنونکوی پیښو شاهدان یو .د پخوانی جنایاتو
څخه هر هغه انځور ته چی کتنه وکړو ،هغی ته د ورته بیلګو نن ورځ هم
شــاهد یو؛ د امریکایی او ناټو د نیواکګرو له خوا ویجاړ شــوی کورونه،
د ښــځی فریاد د خپل ماشــومانو د تابوت په ســر چی د ځناورو طالبانو
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د ځانمرګــو بریدونو لــه امله ټوټی
ټوټی شــول ،هندو وطندارن چی
د مــا حنفی لــه خوا پــردی بلل
کیږی ،هغه ځمکــی چی د جهاد
د ټیکدارانو له خــوا نیول کیږی،
د بــرق دبیل میلیونونــه ډالر چی
دوســتم ،عطا ،خلیلــی ،محقق،
ظاهرقدیر ،جمعه خان همدرد او
نورو هغه نه دی ورکړی او یا هغه
د جهاد «ډلۍ» بولی او په زرګونو
نوری بیلګی....
د دی ټولــو پــه لیدلــو ،باید د
پخــوا څخه ډیر باورمند شــو هغه
اولس چــی تاریخ ونلولی او دهغی
کابل 1996 -
څخه پند وانخلی ،د هغی په تکرار
باندی محکوم دی .تر هغه وخته چی د تیر سره کره حساب ونه شی او
جنایتکاران له واکمنۍ څخه لری ونه ځغولول شی ،په بدتر ډول د تاریخ
په بیاځلي به محکوم شو.
النــدی مــې د غویــی اتمــې تنظیمونــو د جنایتونــو انځورونه رټول
کړی دی تر څو چی تیر وخت هیڅ کله هیر نه کړو او د ښایســته کابل
ویجاړی او د اویا زرو اوسیدونکو وینی یی دغو رذیلو جنایتکارانو ته چی
په بیشرمۍ د اتلولۍ دعوی لری ونهبخښو.
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لیکونکی :احمر

«هغوی یواځی نه نڅیږي» مستند،
له بچهبازۍ څخه د جهادی قومندانو
خطرناکه میراث
«هغــوی یواځــی نــه
نڅیــږی :د جنســی
ناوړهګټــې لپــاره د لــږ
عمــر هلکانــو ګمــارل
افغانی دود» ،د «روسیه
» ټلویزون
امــروز –  RT
نیم ساعته مستند تولید
دی چی د تیریو اونیو په لړی کی څو ځلی ددغې شــبکې له لوري خپور
شــو .په دغه مســتند کی د بچهبازۍ ناوړه دود د افغان جنګساالرانو له
خوا انځور شوی دی.
مســتند په یــوه پرتمینه ګوټه کی یــو معصوم نوی ځــوان نڅا لپاره
چمتوکولو په صحنې او د هیواد دردناکه حالت په اړوند چی د ټوپکمارنو
او ظالمانــو د واکمنی الندی دی د مســتندجوړونکی په وینا ســره پیل
کیږی:
«ننــی افغانســتان :هغه ځای چی پــه هغی کــی ځناورتوب په
قانون باندی بدل شــوی دی؛ بایــد ژوندی پاتیکیدلو لپاره کلک،
بی رحمه او د وسلې استعمالولو باندی بلد اووسو .ربښتنی سړو ته
اړتیا ده تر څو چی ســګرټ د بخاری د دودو کش په شــان وسکی،
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آس تــه لیوالتیا ولری ،تســبیح واچوی او طبیعی ده چی د هلکانو
د نڅا څخه د ښــځو په جامو کی د بالغ ســړو په شــتون کی خوند
یوسی».
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وروســته مســتند د مزار د یو تنظیمی قومندان په لور ځی چی خپل
ځان دارنګه راپیژنی:
«زه ،نوم می جبار دی.
په دی ســیمه کی قومندان
یم ،په اټکل ســره قابو شل
کالــه کیــږی .پخــوا می د
دولــت ســره کار کاوه ولــی
اوس وزګار یــم ،پــه کــور
ناســت یــم .دغــه ډول دی
چــی هلــک هرکــس ،او هر
جبار
څیز خوښــوی بیــا یو ډول
خلک شته دی چی هلک د جینی څخه ډیر خوښ لری .ځکه چی
دغه یی پخوانی رسم او دود وه ،بچه بازی یی خوښیږی».

مســتندجوړونکی د جبار(یو بچهباز تنظیمی قومندان) سره په خبرو
کــی ،لوی رییس (پنډ ســړی چی پخپله بچهبــاز دی او دنورو لپاره هم
نوی ځوان هلکان د بچه بازی لپاره برابروی) او محمد ( ۱۷کلن هلک
چی د  ۵کالو راپه دی خوا نڅیږی) ښــکاره کوی چی څه ډول د بیوزله
کورنیو استعمالولو سره ،کوچنیان یی دغه ډول ځای ته راښکل کیږی.
لوی رییس په حوصلی سره وایی:
«زه پحپلــه هــم غریــب
یــم ،زړه مــی پــه غریبانــو
ســوزی .ځکه چــی د غریبو
او بی وزلو غوښــتنه وی ،د
ځینو خلکو سره چی ناسته
والړه لــرم ،ماتــه وایی چی
ماته کار پیدا کړه ،ما په دی
ځای یا هغه ځای کی داخل
کړه .په همدغه حساب ،زه

رییس کالن

هم یو د رحم زړه لرم ،ورســره مرســته کوم ،پرتــه دکومی بډی او
کومو خبرو او اترو او دغه خبری».

جبار په ښــه توګه د افغانســتان د دولت ښــکاره مافیایی وضعیت په
ښه ټوګه راپیژنی:
«د افغانســتان دولت په بچهبازی باندی بندیز لګولی دی .نور
ځنــی یی هم کی ،هغه کســان یی کوی چی هغه وســلهوال وی،
قومندانــان وی ،هغــوی دغه کار کوی .نور عام یی نه شــی کولی،
پــه دغه خاطر چی د افغانســتان دولت پــه دې باندی بندیز لګولی
دی».

یو بل بچهباز ســړی چی خپل ځان د بلخ د شــولګره ولســوالی څخه
معرفی کوی ،زیاتوی:
«...د بیلګې په ډول د قومندنانو بچه بازی ډیره خوښــیږي ،د
یو قوم د لوی مشر ،د ملک».

او دځــواک المــل یــی دا دی چی په ټوله بی شــرمی او پرته د ویری
څخه په دغه فلم کی څرګندیږي .که څه هم ستر بچهبازان یواځی د نوی
ځوانانو هلکانو د نڅولو
څخه خبــری کوی ،خو
دغه بی ګناه ماشــومان
د هغــوی څخــه نــاوړه
جنســی ګټــو اخیســتلو
څخه پرده اوچتوی.
مستند د بچهبازۍ په
یو محفل ســره چی په پټ او ښــکلی کور کی چی په ځانګړی توګه ددغه
ډول عیاشــیانو لپاره په نظر کی نیول شــوی او په دغه ځای کی جبار او
څوتنه نور هم راټول شوی ،پای ته رسیږی.
کــه هــر څــه ،د دغه مســتند په هر برخــه کی هڅه شــوی چی دغه
جنایــت د افغانســتان د فرهنــګ یو برخه وښــایی ،خو د احمد شــاملو
په وینا «اصوآل ،د نړیوالۍ ســرمایهداری د سیاســی واک او د الســپوڅو
حکومتونــو تر اغیــز الندی ،په یــوی وینا کی ،یواځــی د بومی فرهنګ
ارتجاعــی عناصر پراختیا مومــی ».بچهبازی او پر لــږ عمر نجنو باندی
جنســیتیری لــه همدغې ډلــې څخه دی چــی عمدتآ پخوانــی جهادی
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قومندانــان ،چی د لــوټ او پردیو ته غالمی کولو له الری څخه اکثر یی
میلیونر شوی دی ،د دغو بدمرغیو المالن دي.
مد «هغوی یواځی نه نڅیږي» مســتند یواځی د بلخ څخه د بیلګی
پــه توګــه یوه کیســه بیانــوی .ولی دغه جنایــت په ټول افغانســتان کی
د تنظیمــی قومندانانو د ســیوری الندی ترســره کیــږی .که څه هم د
افغانســتان دولت د «ماشــومانو حقونو کنوانسیون» یی السلیک کړی
دی خــو د جنایتکارانــو د واکمنۍ النــدی په هیواد کــی ،قانون ورته د
یــوه کاغذ ارزښــت نلری ځکه چی هغــوی د واک په څوکۍ خیټه اچولی
ده خپله په بدترین شــکل د قانون تر خپو الندی کونکی او د انســانیت
دښمنان دی .که څه هم د بلخ امپراتوری او د هغه په شان نورو د خپل
ځان پرمختللی ښودلو لپاره د نوی کال جشن په الره اچوی او د نوروز
څخه په مالتړ د روڼاندو او تاریخدانانو په اکټونو او اداګانو په تلویزونی
بحثونو کی ښکاره کیږی ،خو د هغوی «نیکی خبری ،نیک نصیحتونه،
او نیکــې کړنــې» یی د خپلو او د هغــوی د پلویانو د ناوړه کړنو څخه په
څرګنده توګه ښــکاره دی .پریږدی چی پرتــو نادریان او رهنورد زریابان
د عطامحمــد نور الس ښــکولولو ته ورټیټ شــی ،لیکن داســی ورځ به
راورسیږي چی زمونږ خلک به دوی د تاریخ ډیران ته وروغورځوي.

«هغوی یواځی نه نڅیږي» مستند ویډیو:

youtube.com/watch?v=j2C3JBdv520

		
لیکونکی :نوید نابدل

د افغانستان د اردو پرمختللې الوتکې
څه شوې؟
د امریــکا دولــت څلــور
جنګــی ســوپرتوکانوی
 A-29برازیلــی ډولــه
الوتکــی یی افغانســتان
تــه خیــرات ورکړی چی
د هیــواد دفــاع وزارت
هــره ورځ پــه ټلویزونــی
اعالنونه خپرولو ســره پــه دغی اړوند غوبل پــه الره اچولی وه! د امریکا
دولت په  ۲۰۱۱کال کی د  ۴۲۷میلیونه ډالرو په ارزښــت یو هوکړهلیک
السلیک کړی و چی د هغې په ترڅ کی یی  ۲۰الوتکو پیرل او افغانستان
د هغو تســلیمولو ژمنه کړی وه خو څرګنده نه ده چی دغه روپی «وړیا
مرســته» دی او یــا زمونږ د ملــت د پور په پیټی باندی ډیری شــویده.
ددغو الوتکو ســپارلو د ځنډ یو المل د دوو افغان پیلوټانو تیښــیه چی د
امریکا په خاوره کی د دغی جنګی الوتکو زده کړی لپاره د تربیت الندی
نیول شوی وه.
د دغی ســره چی افغانی چارواکو دغه الوتکی یی پرمختللی او پراخه
امکاناتو په لرلو ستایلی دی .ولی هغه معلومات چی په لویدیځو رسانیو
کی خپاره شــوی دا رارســوی هغه څه چی افغانســتان ته سپارل شوی
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د ننــی ټکنالــوژی په پرتله ،پــه پوره ډول ســاده او د پنځوس کاله پخوا
معیارنو پوری تړلی دی .بی له شکه باید له یاده ونه باسو چی امریکا تل
تاریخ تیری او بیکاره تجهزات افغانستان ته وړاندی کړی دی .د ۲۰۱۴
کال د اکتوبر د میاشــتی د ګزارش پر بنســټ د افغانســتان د بیارغونی
پــه چارو کــی د امریکا ځانګــړی څیړونکی (ســیګار) ،د امریــکا پوځ د
 ۲۰باربــری ایټالیایی الوتکــو له ټولګی  ۱۶الوتکی چــی د  ۴۸۶میلیونو
ډالرو څخه په ډیر ارزښــت د افغانســتان هوایی ځواکونو ته پیرلی وی د
خرابوالــی او ډیر لګښــت کولو په المل پرزی کــړی او د  ۳۲زره ډالرو په
بیه بیرته پلورلی دی!

د افغانستان د اردو الوتکی د خوست په هوایی ډګر کی د مجاهیدینو الس ته غورځیدلې
او په قوی باور اوس د پاکستان پوځ په واک کی قرار لری.

په پخوا کی افغانســتان د منطقی په کچــه د ځواکمن هوایی قواوی
درلودونکــی وه چی پرمختللــی جنګی الوتکی یی پــه واک کی درلودلی
چــی پاکســتان د هغی نه ویــره درلودله بنآ پــر کابــل د تنظمونو یرغل
وروسته ،د پاکستان فوج او د دغی هیواد د وخت صدراعظم نوازشریف
د خپلو اخوانی نوکرانو له الری سمالســی الس په کار شــول لومړی یی
د افغانســتان اردو للــه منځه یوړه او په ځــای یی د غلو ډله واکمنه کړه
او وروسته یی د پرمختللی تجهزاتو پیرلو او انتقال لپاره هغی زمینه یی
پاکستان ته برابره کړه .نوازشریف د مسلم لیګ ګوند تل د خپل رقیب
په وړاندی «د پاکســتان د خلکو ګوند» د دغی شــعار څخه کار اخیسته

چی « تاســو ډاکه له الســه ورکړی ،مونږ کابل الس ته راوړی دی ».د
 ۱۹۹۳کال د فبــروری په  ۲۲نیټه د دغــی هیواد په مرکزی پارلمان کی
د نوازشریف د استیضاح په لړ کی ،هغه د ځان څخه په دفاع کی وایی:
«او ځــه باید الړ شــم ځکه چی په ســیمه کی می مهمترین او ســمبال
فوځ چی زمونږ د ملی امنیت لپاره یو لوی خطر شمیرل کیده له منځه
می یوړ...فکر وکړی چی د افغانســتان او هندوستان استراتیژیکی اړیکو
ادامې به څه بال زمونو په سر راوړی وای؟»

د مسعود شورای نظار د افغانستان د اردو ډیر ی پرمختللی الوتکی او راکیټونه په واک کی لرل
چی نن ورځ د هغوی نه کوم خبر نشته.

د افغانستان پر مختللی نظامی وسایل اکثرآ د افغان خاینانو له الری
پاکســتان ته وسپارل شــو چی نن ورځ د پاکستان پوځ د هغی ورځی په
وســیله خپــل ځواک زمونږ په مــخ راکاږی .د شــته مالوماتو له مخې،
د نجیــب دولت د راپرځیدو ســره ،د افغانســتان هوای قــواوی د ۶۰۰
مختلف ډوله الوتکو په شــاوخوا خاونــد او فعاله وی چی د هیواد په هر
ګوټ کی د جهادیانو پنجو ته ولویدې او هر یو تن په هغوی سوداګري
وکړ .ډیرۍ د هغوی یی پاکســتان ته وړیا او یا په لږ نرخ وړاندی کړی.
د خوســت هوایــی ډګر د دی ټولګــی څخه د مولــوی جاللدین حقانی
پنجو ته ولویده چی په هغه اندازه یی تحهیزات او غوڅی شوی اوسپنی
پاکستان ته ولیږدولې چی په «مولوی کباړی» یی شهرت موندلی وه.
یــا برســیره پردی چی پــه  ۱۳۷۹کال د برهانالدین ربانی له لوری د
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آریانا هوایی شرکت توپولوف  ۱۵۴ډوله الوتکه چی د ایران پر «کاسپین
هوایی شــرکت (پــه ایران کــی د هغه اســتازی انجینیــر عبدالرحیم له
لوری) د څلورنیم لک ډالرو په ارزښــت د خرڅالو السوندونه رسنیو ته
راووتــل ،خو نه یوازی دولت هغه وپوښــته بلکه ربانــی د «الوتکو غل»
لقــب پرځای ،د لوټمارانو دولت لخوا د «ســولې اتــل» درواغجن لقب
واخیسته.

د پاکستان«فرنتیرپست» ورځپاڼی د  ۱۹۹۲د اکتوبر په  ۹نیټه د افغانستان د اردو د یوی الوتکی
انتقال پیښور ته ګزارش ورکړی.

د پاکســتان «ډی نیــوز انټرنیشــل»ورځپاڼی د  ۱۹۹۴د دســامبر
پــه  ۱۷د «افغانســتان در خــرڅ په حــال کی» د عنوان النــدی د کابل
تنظیمــی جنګونو په لړ
کی د یو زری پوښ چی
د افغانســتان پــه اردو
پــوری تړلــی وه انځــور
یی چاپ ته ورساو چی
د پاکســتان ســرحدی
پولیسو هغه یی د ۱۵۰
زره کالدارو په بدل کی
د یو جهــادی قومندان
د برهان الدین ربانی له خوا د اریانا الوتکی پلورلو السوندونه
څخه اخیستی وو.
په ایران مخکی کلونه په رسنیو کی خپاره شول خو د لوټمارانو
پــه النــدی کــی
دپاره دبښنی شتون په دلیل ،هیڅکله د هغوی او د هغوی د
جرم شریکان د پوښتنو النی ونه نیول شو.
یوشمیر د الوتکو د غلو

نوملړ د روســانو د واکمنی په دوران کی ګوری چی په فیســبوک کی په
پراخه کچه خپور شــویدی .آیا د جهادیانو په منځ کی به باوجدانه کس
پیــدا شــی چــی د الوتکو تنظمی غله چی شــمیر یی په کراتو د اوســنی
لیست څخه ډیر دی راټول او خپور کړی؟
دهفــه شــمیر افغانانو نوملړ چــی د هیواد د هوایی قــواو چورلکې او
الوتکی یی پاکستان ته انتقال کړی دی:
 :١تورن جمال الدین د کندهار د هوای ډګر څخه د (می  )-۸جیټ تښتونکی په نیټه د٠٧.٠٢.١٣٥٩ :
 :٢تورن محمد نبی د کابل د هوای ډګر څخه د (ان )-۲۶الوتکی تښتونکی په نیټه د٢٧.٠٨.١٣٦٢ :

 :٣جګړن فقیرمحمد د کابل هوای ډګر څخه (ان )-۲۶الوتکی تښتونکی په نیټه د٠١.٠٧.١٣٦٢ :

 :٤تورن محمد حسین د خوست هوای ډګر څخه (ام )-۲۵جیټ تښتونکی په نیټه د٠٤.٠٢.١٣٦٤ :

 :٥محمــد داوود ســلطانزوی د بګــرام هــوای ډګر څخه (میــګ )-۲۱الوتکی تښــتونکی په نيټه د:
٠١.٠٨.١٣٦٥

 :٦عبدالمالک د بګرام هوای ډګر څخه (ان  )۲۶الوتکی تښتونکی په نیټه د٣٠.٠٢.١٣٦٧ :

 :٧تورن اسدالله د بګرامم هوای ډګر څخه (میګ )-۲۱الوتکو تښتونکی په نیټه د٠١.٠٨.١٣٦٧ :

 :٨تورن سخی الله د کندهار هوای ډګر څخه (می  )-۳۵الوتکو تښتونکی په نیټه د١٢.٠٤.١٣٦٨ :

 :٩تورن محمد حاد د کندهار هوای ډګر څخه (می ـ )۲۵الوتکو تښتونکی په نیټه د١٢.٠٤.١٣٦٨ :
 :١٠تورن جان محمد د بګرام هوای ډګر څخه (سوو )-۲۲الوتکو تښتونکی په نیټه د١٥.٠٤.١٣٦٨ :

 :١١جالل الدین د بګرام هوای ډګر څخه (میګ )-۲۱الوتکو تښتونکی په نیټه د٠٧.٠٧.١٣٦٨ :

 :١٢ټرانســپورټی الوتکو (می )١٧-چی شــهنواز ټنی د وخت دفاع وزیر او برید جنرال غالم رســول
د شــیندند هوای ډګر قوماندان پکی وه ناســت ول د شــینډنډ هوای ډګر څخه پرواز او د نیاز محمد

مهمند چی د سیاسی بیرو غړی وه په همغږۍ ،په دی نیټه  ١٧.١٢.١٣٦٨پاکستان ته انتقال شوه.
 :١٣جګړن ګالب الدین پیلوټ ،برید جنرال خواجه محمد شــفیع کشــاف او ډګروال ســیف الدین
چــی د تخنیکــی بورډ غړی وو د ډګر جنرال عبدالقادر چی د هــوای ځواکونو او هوای دفاع عمومی

قومندان ،برید جنرال امیر حمزه او څو تنه نورو د کودتاچیانو د شــهنواز ټنی الوتکی ســره یوځای د

اسالم اباد په هوایی ډګر کی د (ان )-۱۲ډوله الوتکې سره یی ناسته وکړه.

نومــوړي کســان د (آی.اس.آی) تــود هرکلی ســره مخامخ شــول!
دهغوی مخکی د مخکی نه د (آی.اس.آی) له خوا ګمارل شوی وه او د
خپــل هیواد هوایی ځواکونو الوتکی یی (آی.اس.آی) ته ډالی کړی ،په
داســی حال کی چی په نظامی تعلیماتو کی دوی ویلی دی چی د دولت
وسله د دولت او ملت «ناموس» دی.
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لیکونکی :رها آرزو		

د کابل موزیم د ګاډو ټولګه
د شورا نظار له خوا لوټ شوه
د کابــل پــه موزیــم کی
تــر  ۱۳۷۱کال پــوری د
سلزره په شــاوخوا کی
تاریخــی ارزښــتمندې
ډبــرې ،دګاډو ټولګــه د
ډیرو کلونو په اوږدو کی
د افغانستان واکمنانو ته
د مختلفو هیوادونو له خوا ډالی ورکړل شوی وې ساتل کیدې .په دی
ټولګې کی ګران بیه او د مردکی ضد ګاړی هم وه چی جوزف استالین د
شــوروی د وخت مشر او د دویمی نړیوالی جګړی ګټونکي ظاهر شاه ته
یی سپارلی وه .اندریا برونو او سیون کنراد دو تنه د (یمی ویژن اژانس)
انځورګرانــو ددی ګاډونه راپور جوړ کړی چی په هغی پوهاوی دردونکی
دی.
د روسانو د تیري په موده کی ،ددی ګاډو د ساتل کیدو ځای ویجاړ
شــوی وه له همدی امله په  ۱۹۹۱کال کی (یونســکو) د طبعی پیښــو
څخه ددی تاریخی اثارو ساتلو لپاره یو نوی ځای جوړ کړو .په کابل کی
د جهادی تنظیمونو واکمنۍ څخه وړاندی د افغانســتان په ملی موزیم
کــی ســل زره مختلف ډوله آثارو شــتون درلود چی لــه هغې ډلی څخه
ددوی د واکمنۍ پر مهال ددغو آثارو اویا ســلن لوټ شــول .د ظاهر د

ټولګې اکثر ګاډی غال او یا د وســپنو په ټوټو بدل شــول او پاکســتان ته
واوښتیدل.
قومندان عیدی عبدل
تــرک ډریور او د مســعود
د بــاور وړ کــس و چی یو
ډول Austin-A135
انګلیسی ګاډی د غنیمت
مــال په بڼــه د خپل ځان
سره پنجشیر ته وړی چی
د ۲۰۰۱کال تر منی پوری
د هغه پــه کور کی وه خو هغه ځای چی په هغی کی ګاډي ساتل کیدل د تنظیمی
سپوو د اخوډب له امله په ویجاړی اووختیدلی
نن ورځ د هغه د برخلیک
څخــه کــوم خبر په الس کی نشــته .هیــڅ څوک نه پوهیــږی چی کوم
شــمیر ګران بیه د موزیم آثار اوس هم په پنجشــیر او د شــورای نظار د
قومندانانو سره شته دی.
نصیرالله بابر د پاکســتان دکورنیــو چارو پخوانی وزیر یوه موده منلی
وه چی د کابل موزیم یو شــمیر آثار له هغه ســره شــته دی د اطالعاتو
لــه مخی ،ګلبدین هم په ځانګړی بڼه د شــاه امــان الله خان تفنګچه د
ضیاالحق ځوی اعجازالحق د پاکســتان فوځی دیکتاتور او د افغانستان
د وینی څښــونکو بانډونو مالتړ کونکی ته ډالــۍ کړی ده .نو څرنګه چی
پــه تیرو  ۱۵کلونو کی یو فاســد او نوکر دولــت په هیواد کی واک درلود،
هیڅکلــه یی ددی آثارو بیرته الســته راوړو لپــاره د هغه دواړو او د ټولو
پاکستانی ناولو جنراالنو څخه کوم کوښښ نه دی شوی.

قومندان عیدی ترک په پنجشیر کی د هغه ګاډی سره چی په تاالن کی یی وړی
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لیکونکی :نوید نابدل

کیوبا ته د اوباما
د سپکاوی ډک سفر څخه زدکړه
کیوبا ته د اوباما تاریخی
سفر د رسنیو او ټولنیزو
رسنیو کارونکو له لوری
د پاسنی انځور په پراخه
خپــراوی ســره ،په هغه
هیــواد کــی د امریــکا
جمهــور رییس ته وباله.
د یــو ګډی خبری ناســتی پــه لړی کی ،او باما وغوښــتل چــی د رائول
کاســترو پــه اوږه الس کیږدی ،ولــی هغه په بیړه الس یــی ورله پورته
وواهه چی دغه صحنه خبریاالنو ثبت او په لږه موده کی نړیواله شوه .او
د فیدل کاسترو نه لیدل د اوباما سره ددی سفر د پام وړ بله پایڅوړ وه.
ما د یو افغان په توګه څه وخت چی د اوباما او رئول کاســترو خبری
ناســته ولیدله چی په هغه کی کاســترو د اوباما الس په ســپکاوی سره
پورته کړ اعالن یی کړه چی تر کومه امریکا د ګوانتانامو ټاپوزمه کیوبا ته
راونګرځوی ،د امریکا ســره دعادی اړیکو جوړول به کومی پیلی ته و نه
رسیږی ،نو په بیړه می د افغانستان د خرڅ شویو واکمنانو د سرټیټولو
صحنــه د اوبامــا ،کیری او نورو امریکایی چارواکو په وړاندی د ســترګو
په وړاندی راغلل په شــرم او کرکی کی ډوب شولم .په یاد می راوړل چی
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اوباما او بوش د مخکینۍ اطالع پرته افغانســتان ته رارســیږی ،لومړی
یی امنیتی ټیم د ارګ ټول ســاتونکی له الف څخه تر ی پور خلعســاح
کــی او د کــرزی کابینــې
چی د ملی امنیت ســاکار
رنګین ســپنتا هــم په هغو
کی وو پر ســپو باندی پلټنه
کــوی او بیــا یــی د ننوتلو
اجازه ورکوله!
امریــکا د نیمــی پیــړی
څخــه ډیــر د کیوبــا وړوکی
هیــواد چــی یواځــی ۸۰
کیلومتــر په شــاوخوا کی د
هغوی له خاوری څخه واټن
لــری د وژونکــو اقتصــادی
بندیزونــو النــدی نیولی ،د
فیدل کاستر وژلو لپاره یی
لږ تــر لږه یــی  ۶۳۸ناکمه
هڅــه کــړی ده او د هغــه
حکومت را پرځولو په موخه
یــی په بیالبیلو الرو چــارو د کیوبا د نارضیان راپیــرل او پرخه تبلیغات
یی په الره واچول .د هغې ډلې څخه په  ۱۹۶۱کال کی د امریکا رالیږل
شــویو اورپکو  ۱۷۰۰کسیز لښــکر د «خوګانو خلیج» په مشهوره جګړه
کــی ســخته ماته وخوړه چــی هیڅکله به د دغه زورویونکــی هیواد هیر
نشی .سی.آی.ای چی د کیوبا دولت کی ننوتلو لپاره یی پراخه فعالیتونه
په الره اچولی وه پخپله یو وخت په رسوایی کی ډوب شو چی معلوم شو
یوشــمیر کیوبایان د کاســترو رژیم د مخالفینو په جامه کی ولی د امریکا
د استخباراتی سازمان د کړنالرو د حنثی کولو په موخی دهغه هیواد په
پټو اداراتو کی ځای پر ځای کیدو بریالی شوی وه.
ولــی پــه پایی کی دغــو ویجاړونکــو عملیاتو ماتی وخــوړه او د کیوبا
ســرلوړی او نه تســلیمیدونکی خلک په خپلی اتکا پر مخ ځی او د هیواد
د ښــونی او روزنــی او روغتیا چارو ســازولو لپاره بیلګــی وګرځیدلی .په

مخکی کلونو کی فیدل کاستر بوش ته په یوی وینا په دغه کلماتو خپل
هیواد یی د امریکا ســره پرتله کړی« :تاســو کولی شی چی نړی ته بمب
ولیږدوی ،او مونږ به درمل او ډاکټر ولیږدو».
ډیر شــمیر شنونکي په
دی باور دی چــی امریکا
لــه کیوبا ســره د اړیکو په
عــادی کولو عمــآ ماتی
خوړلی خو کوښــښ کوی
چــی پــه نرمــۍ ســره د
ملګرتیا په جامه کی هغه
هیــواد په زنګنــو کینوی.
ولــی پــه دهغــه اړونــد د «واشنګټن پست» ورځپاڼې دغه کارتون د «کارتونیستانو
کیوبا تا د اوباما سفر څرنګه و ارزاوه» تر نامه الندی د
ارویــل ســانچر ،خبریال،
 ۲۰۱۶کال د مارچ په ۲۲مه خپور کړ.
کارتونیستNate Beeler:
لیکونکــی او د «کیوبــا د
لیکونکــو مرکــز» پخوانی
رییس د اوباما سفر لړی په اړوند لیکلی:
«کــه چیــری څوک باور لــری چی په کیوبا کی اوســنی رهبر د
"گورباچفــی کاریبی" له ډول څخه دی ،تیروتي دي ،دغه رهبر په
ښه توګه پوهیږی چی د کیوبا په بهرنی سیاست کی هر ډول شاته
ګرځیدل د دولت په منځ کی د داخلی مالتړ او د مشروعیت د منځ
ته تللو المل به شی.
...ولی کیوبا خپلی موضع ته بدلون ورکړی په داســی حال کی
چــی همدغه مقاومه او ټکونکــی موضعګیری وه ،چی د کیوبا لپاره
هغــه الســته راوړنی یی د ۲۰۱۴کال دســامبر پــه { ۱۷د  ۲۰۱۴د
دسامبر په ۱۷د ملګرو ملتونو په عمومی غونډه کی د رئول کاسترو
بربنډونکی وینا ته اشاره ده} په خوا کی درلوده او د امریکا د ګوښه
کولو المل شو خو آن تردی د دغه څخه دمخکی تاریخ هم ،مونږ
امریکا ګوښه کړی وه ،له دغه تاریخ څخه وروسته ،کیوبا د ستایلو
او مالتړ الندی ونیول شوه او ډول ډول غږونه زمونږ په ګټه اوچت
شو»...

د امریــکا پــر وړاندی د کیوبا پــه کلکه مقاومــت او موضعګیری ،نن
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ورځ اکثر فقیر هیوادنو ته بیلګه ګرځیدلی ده نه یواځی التین امریکا ته
بلکی ټولی نړۍ ته او دیو سولهغوښــتونکی او عدالتغوښــتونکی اولس
په توګه په نړیوالو اړیکو
کــی د ځانګــړی ځــای
درلودونکــی دی کیوبا
عمآل د التینی امریکا د
څو پرمختللــی دولتونو
د بولیــواری په ســر کی
ځای لری چی د امریکا
واکمنۍ اوږده لړی یی
ډیره کمزوری کړی ده .حامد کرزي دولتي ستر مډال د امریکا کرغیړن جمهور رییس
پر خونړۍ سینه و ټومبه
د «کیوبــا کارګرانــو
فدراسیون» په یوی اعالمیه کی د اوباما سفر په اړوند ،چی د هغی پوره
ژباړه د «تارنگاشت عدالت» په سایټ کی خپره شوی لیکلی:
«هغه [اوباما] داســی اولس به وموندي چی د هغه په کارګرانو
باندی اقتصادی،سوداګریزی او مالی بندیزونه تپل کیږی پر مونږ
بانــدی نیمــی پیړی څخه را پــه دی خوا د متحــده ایاالتو په ډول
دولتونو له خواـ هغه بندیزونه چی التر اوســه پر ځای دي او زمونږ
داصــل د پرمختــګ خنــډ جوړوی ــ پــه دی بانــدی توانیدلي چی
د ســترو سرښــندنو ســربیره په ډول ډول اقتصــادی څانګو کی او
پرمختللی خدمات تر سره کړی.
هغه به یو کارګری حقیقت زده کړی ،چی دهغی مشــخصه پرته
له هر ډول تبعیض ،د یو ډول کار په بدل کی ښځو او سړو ته برابر
حق ،د ټولنیزې برابرۍ لپاره یو نظام چی په هغې کی د کارګرانو د
میندو او د متقاعدینو مالتړ ،او یو بیســاري کارګری عدالت نظام
چــی په هغه کی کارګران د خپلمنځي شــخړو د حلولو لپاره پرخه
ګډون ولری د ګډون شمول د اختالفاتو په حل کی دی.
مونــږ بیاځلی ټینــګار کو چی هیڅکله زمونږ د کارګرانو الســته
راغلی یووالی ،یا انقالبی ایډه آلســتانو ،د امپریالیزم ضد او ټولنیز
عدالــت ،یا د خپــل یوځای والی روحیه د نــړۍ د عادالنه آرمانونو
ســره هیڅ وخت نه خوشــی کو .موږ هیله مند یو هغه بهیر چی د

دواړو هیوادونو تر منځ پیل شــوی پر برابر اصل ،بیغیر د شرطونو
په وړاندی کولو او د زمونږ استقالل او واکمنی ته په احترام پر مخ
الړ شی».

د دی پوښــتی په ځواب کی چی آیــا د امریکا او کیوبا کړکیچنه اړیکه
د حل الره لری ،د کیوبا د انقالب افســانوی مشــر چه ګوارا د «مانتلی
رویو» میاشتنی خپرندیو سره د(۱۹۶۱کال د سپتامبر) کی په یوه مرکه
کی ویلی وه:
«دغــه پوښــته دو ځوابه لری :یو ،چی شــاید وکولی شــو هغې
ته "فلســفی"ووایو او بل"سیاسی" .فلســفی ځواب دغه دی چی د
ســویلی امریکا انحصاری پانګی واکمنی غوښــتونکی دولت چی په
تیــزۍ ســره د توکمپالنی په لور روان دی ،هر ډول تړون ناشــونی
کوی او بله الر نلرو تر څو چی امپریالیزم تر اخیره اړیکې کړکیچنی
پاتی شــي او آن تردی چی بدترې شــي .بل ،سیاســی ځواب ،دا په
ډاګــه کــوی په دغــه ډول اړیکو کی مونږ مالمت نه یــو ....او دهر
ډول تړون د برابری په اصل د امریکا د دولت سره چمتو یو».

د اوباما سفر د  ۱۹۲۷کال څخه راپدیخوا کیوبا ته د امریکا د جمهور
رییس لمړی ســفر وه .دا درس یی نړیوالو ته ورکړ کله چی یو هیواد له
ملی ،پرمختللی او ولســی مالتړ دولت څخه برخهمن وی د خپلو خلکو
په مټ په وسله تر خولې پورې سمبال د زورویونکی په وړاندی مبارزه او
مقاومت کوی ،په پای کی یو ســتر واکمن تبلغاتی او جنګی ماشین یی
بیکاره کړ او بریا ته الس مومی.
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لیکونکی :رها آرزو		

«د نړۍ په سترې ډموکراسۍ» کی
د محصالنو بندیکول او ربړول
د هنــد زورواکــی دولت
چــی پــه خوابدیتــوب
ســره په لویدیځو رسنیو
کــی «د نــړۍ ســترې
ډموکراســۍ» پــه نامــه
یادیږي ،لــه ډیرو کلونو
راهیســی د دی خاوری
د میلیونــو انســانانو وینی او خولی یی څښــکلی دي .په بــی عدالتی او
بیوزلۍ کی ډوب دغه هیواد کی که هر کس او یا ډلی په کره توګه دولت
او دهغه فاســده او د خلکو ضد بڼه د نیوکی الندی ونســی د «ترهګر»
او د «ملــی ضد عنصر» تر نوم الندی بندي کیږي ،ربړول کیږی او آن
تردی چی په ډیرو چارو کی په مرګ محکوم کیږی.
نژدی له یوی میاشــتی راهیســی د جواهر لعل نهرو په پوهنتون کی
چی د هند ســتر تحصلی بنســټ او عمدتآ د چپیانو ،سیکوالریستانو او
د نــورو روڼ انــدو اندیښــنو او پوهو خلکو مرکــز دی ،پراخه پاڅونونه د
نرنــدرا مودی بنســټپاله رژیم پر وړاندی دوام لــری .د دغه پوهنتون او
ټولو ښــونیزو مرکزونو څخه زرګونه محصالن هغه وخت د ډهلی کوڅو
او نورو ښــارونو ته خپاره شــول چی کانهایا کمار (،)Kanhaiya Kumar
د «هنــد د محصالنو سراســری فدراســیون» او د «جواهر لعل نهرو د

پوهنتون د محصالنــو اتحادې» رییس
او ددی اتحادې د څلور تنو رهبرانو سره
د «فتنې» په تور ونیول او بندي شول.
کانهایــا کمار د  ۲۰۱۶کال د فبروری
په  ۹نیټه په یوی غونډه کی د هند دولت
د جنایاتو څخه په کشمیرکی یادونه وکړه
او څرګنــده کــړی وه چی د هند دولت د
کانهایا کمار ()Kanhaiya Kumar
کشمیر د نیولو لپاره هیڅ جواز نه لری.
د مــودی رژیم دغــه څرګندونی فتنهاچونکی او د هند د ملی ګټو په ضد
وبللــی او پــه یوه ناڅاپی برید کی هغه د څلور تنو نورســره ربړونځای ته
یوړ.
د جواهر لعل نهرو پوهنتون د اتحادیې ډیر غړي د هند د مائویستی
غورځنګ د کار او جګړې څخه چی د دغه هیواد په کلیو کی د زورواکۍ
او بیوزلــۍ پروړانــدی د بی وزلو برګرانو او «دالیت» یانو په یوځای کولو
لپاره وسلهواله مبارزه په مخ بوزی ،مالتړ کوی.
دغــه غورځنګ د هنــد دولت له ویری او کړکیچ ســره مخ کړی او د
هغه هیواد غریب ناســتو
ســیمی پراخه برخی یی د
دولت لــه واک څخه بهر
او خپل ځانګړی سیسټم
یی پــه هغه ځــای کی په
کار راوړی دی .د کانهایــا
کمــار ورســتی څرګندونو
ښــه بهانــه د مــودی د
دولــت فاســدو وزیرانو ته
په الس ورکړه تر څو د اتحادې ټغر راونغاړي او د باوجدانه محصالنو د
آزادیغوښتنی او عدالت غوښتنی غږ غلی کړی.
د یادونی وړ دی چی د هند دولت د مائوئیستی چپو ډلو د وسلهوالو
مبارزو له ویری د ښــارونو په منځ کی پراخه تبلیغات په الره اچولی دی
او د ډهلــی په الرو او څلور الرو کی د الســپیکرو په مرســته ټوله ورځ د
خلکو څخه غواړی تر څو اســتوګنځایونه ،سوداګریز مارکیټونه او ګاډي
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یی د هند پولیسو په وینا «ترهګرو» (په هندی ژبه «آتنگ وادی») ته
پــه کرایه ورنکړی او نه یی وپلوري .دغــه ډول کوڅه په کوڅه تبلیغات
پخپلــه د دغــه غورځنګ
څخه د ویری ښکارندوی
دی چــی د هــر ورځی په
تیریدلــو د ټولنی په تیزی
د هند زورواکۍ پر وړاندې
د غزیدنــی او لوړیــدو پــه
حال کی دی.
سمریتی ایراینی (�Smri
( )ti Iraniیو هنرمنده چی
په یوه ذلیله ډرامه کی یی د تولســی ونډه لوبوله) له واکمن ګوند څخه
«بهارتیــا جناتــا پارتی (بی جی یی) ــــ د هند ولســی ګوند» (د هند د
پوهنی اوســنۍ وزیره) ،په ټولی بی رحمی ســره د محصالنو پاڅونونو د
ټکولو غوښتونکی وه .هغی ټول پاڅون کونکی او د هغوی مشران یی د
کشــمیر په ترهګر او بنسټپال سازمان چی په کشمیر کی فعالیت کوی،
تړلي وبالل او د دی لپاره چی دولتی ټکول صحیح ښکاره کړی ،هغوی
یی د یو محصل په وژلو او د پوهنتون په منځ کی په بدکارۍ تورن کړل.
انانت پرکاش نارایان د محصالنو د اتحادیې معاون چی د نیول شویو
پــه ټولګــه کی وه په یو پرانیســتي لیــک کی د ســمریتی د څرګندونو په
ځواب کی لیکلی:
«...مونږ له تاسو څخه د ترحم تمه نلرو ،په حقیقت کی تاسو
هڅه کوی چی په شونی ځواک سره پر مونږ حمله وکړی ،مونږ یی
هــم په ځواب کی خپل ټول ځواک راټولو او تاســو ته به ځواکمنه
ضربه درکړو».

د هغــی ســره چی د هنــد دولت او هنــدی رســنیو د پاڅونکونکو پر
وړانــدی پراخه تبلیغات په الره اچولی ولی دغو پاڅونونو پراخه مالتړ په
دننه او بهر کی په الس راوړی دی .په زرګونو محصالن او سلګونو روڼ
اندي او پروفیســوران د جواهر لعل نهرو محصالنو ســره یوځای شــوی
او پیژندل شــوو اکاډومیکو شــخصیتونو له هغوی څخــه لیدل کړی او
دهغوی په راټولیدنو کی یی خبری کړی دی.

		
لیکونکی :مایکل سپرنگمان او بونی فالکنر مرکه | ژباړونکی :احمر

د امریکایی لیکوال بربنډونه
د «د القاعدې لپاره ویزه» په کتاب
د ۱۹۸۷څخه تر ،۱۹۸۹
ســپرنگمان
مایــکل
(�Micheal Spring
 )mannد عربستان په
جده ښار کی د امریکا په
سیاسی نمایندګی کی د
غیر کډوالو ویزو د برخی
ریاســت په غاړه درلوده .د ریاســت په لومړیو کی ،د هغه دا پریکړه چی
د هغو خلکو ویزې چی کافی شــرایط ونلری باید و نه منل شــی د اړوند
څانګې ریســانو له خوا نقض کیده .د  ۱۱د ســپتامبر پیښې نه وروسته،
هغه د هغو ســتونزو په اړه چی د کار په موده کی ورســره مخ شــوی وه
ژوره پوهه ترالسه کړه .هغه د «د القاعدې لپاره ویزه :د یو داخلی کس
لــه ژبې د ســی.آی.ای کړنــارو په اړوند چی نړۍ یی پــه لړزې راوړی،
پــه اړه ویناوی» کتاب لیکونکی دی .پــه دغه کتاب ،هغی د ترهګرو ته
د امریــکا د ویزی بخښــلو تګالره او افغان عربی ډلــه یی څیړلی ده .په
الندی مطلب کی د ښــاغلی ســپرنګمان د بونی فالکنر ســره په راډیوی
مرکــه د «ټوپکونه او کــوچ» ()Guns and Butterڅخــه لږه لنډونه
شوی ژباړه لولی:
بونی فاکنر:مایکل سپرنګمان ،خپرونی ته ښه راغالست.
مایکل سپرنگمان :مننه .خوښ یم او زما دپاره د ویاړ ځای دی چی
له تاسو سره او ستاسو د اوریدونکو سره خبری کوم.
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بونی فاکنر :ستاســو کتاب« ،د القاعــدې لپاره ویزه» د لومړی پاڼی
څخه اغیزمن په نظر راځی .غواړم چی ســتا د کتاب ډالۍ شــوی برخی
ولولم« :دغه اثر د افغانستان ،عراق ،لیبیا ،روسیه ،سوریه او یوګسالویا
خلکو ته ډالی کوم .دا د وړوکی یادښت په عنوان د دغو بدمرغو هیوادونو
ژونــدی او مــړو خلکــو ته وړاندی کــو ،په ځانګــړی ډول هغوی چی په
میلیونونو شمیر د امریکا له خوا وژل شوی دی».
ستاســو د لیکنو پر بنسټ ،تاسو د بهرنی سیاست شا او خوا او اوس
د امریکا په داخل کی خپلی اندیښنی په اړوند اوږده الره وهلی ده .تاسو
د امریــکا مخکینــی ډیپلومات چی د هیــواد په ګڼو بهرنیو بســتونو کی
کار کړی او هغی نه اړین د ویزه په جده ــــ په ســعودی عربســتان کی د
 ۱۹۸۷څخــه تر  ۱۹۸۹مامور وی .څرنګه مو بهرنیو چارو وزارت ته الره
ومونده او په کومو پوستونو باندی وګومارل شوی؟
مایکل ســپرنگمان :د لیســی په وخــت کی می د بهرنیو چارو ســره
ډیــره مینــه درلودله .د لیدریــر او بوردک «بدشــکله امریکایی» (The
 )Ugly Americanپــه نوم کتاب می لوســتلی وه .او خیال می دا وه
چــی بهرنیــو چارو وزارت خلکو ته اړتیا لری چی تړلی فکر و نه لری اوپه
سترګو یی پټۍ نه وی اغوستی.
پر دی بنسټ ،می د جورج تاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو په څانګی
کی درس وویل او آزموینه می ورکړه په تحریری کی بریالی او په تقریری
کی پاتی شــوم .په خواشینی ســره ،د ویتنام مخکینی سفیر د ایلسورت
بنکــر په نوم چــی پخپله د جګړی ډنډورچی دی په غوســه می کړ ،کله
چی له ما نه یی وپوښــتل« ،نن ورځ د نړۍ په بهرنی سیاســتونو کی څه
ستونز وینی؟» ویتنام ته می اشاره وکړه او ومی ویل چی د امریکا دولت
په ســویل ختیځی آســیا کی خپلــی کړنی د امریکا د خلکــو د لیده پټې
ترسره کوی ولی د سویل ختیځی آسیا خلک ــــ ویتنامیان ،کامبوجیان
او الئوســیان ــــــ ټول پوهیږی چی په ډیــر دردناکه ډول د بمبار الندی
نیــول دی .مرکه له دی نه وروســته خرابه شــوه .زه د هغوی د نظر وړ
کس نه وم.
په راتلونکی کلونو کی ،څو ځلی می د شمولیت په آزموینه کی ګډون
وکړ ،ولی هر ځل په تحریری کی بریالی او په تقریری کی پاتی کیدم...
بونی فاکنر :د کتاب په ســریزه کی ،تاســو د القاعدې په اړوند لیکلی

دی .القاعده څه شی دی؟
مایکل ســپرنگمان :ښــه ،القاعده د ترهګرو په روزنه کی د امریکایی
ویــزو لپاره یو ســوداګریز نــوم دی .په لومړیو کــی ،مجاهدین وه چی د
ټولی نړۍ نه ګمارل شــوی او د امریکا او پاکســتان زده کړو نه وروسته،
افغانستان ته استول شوی تر څو هر شی په ګولی وولی او یا هغه ویجاړ
کړي په دی نوم چی د دغی په دننه کی شوروی سرتیري دي.
وروســته ،د هغی ســوداګریز نوم په القاعدی بدل شو ،لیکن هماغه
بنســټپاله مســلمانان وه چی د یوګســاویا ،عراق ،لیبیا او ســوریه په
بیثباته کولو کی د امریکا له خوا په الره واچول شــوي بولي کی بریالی
ســوی وه .او اوس هغوی «اســامی خالفت» او «داعش» نوموی چی
هماغه کســان دی .هغــوی «افغان عربانو ډله» ده ،هغه شــمیر عرب
ښــاریان چی  ۲۵کاله مخکی او یــا د دی نه ډیر د مجاهدینو په حیث د
افغانستان جنګ لپاره ګمارل شول.
هغوی دامریکا د سمندری ځواکونو په کچه را ټول نه دی ولی ځناور
کســان دی چی د امریکا له خوا ګمارل شــوی او زدکــړه یی لیدلی ده،
سعودیان ،خلیجی هیوادونه او نور د هغوی مالتړ کوی او وروسته هغو
هیودونو او دولتونه په لور چی امریکا نه خوښیږي ،پریښودل کیږی تر
څو هغوی بی ثباته ،بی کوره ،بیفرهنګ او ویجاړ کړی.
هغوی دا کار په عراق او یوکســاویا کی وکړ؛ همدغه شان کار یی په
لیبیــا وکړ ،هغه هیواد چی په افریقــا کی د ژوند لوړه کچه درلوده؛ دغه
کار په ســوریه کی هم کوی چی فکر کوم وروســته له څلور کالو چګړې
څخه چی د امریکا په مالتړ په الره اچول شوی د عراق اوسنی او پخوانی
وضعیــت پرتلــه ډیر بــد حالت لری .په عــراق کی لږ تر لږه یــو میلیونه
انسانان وژل شوی او اوس هم دغه هیواد څلور میلیونه کډوال او کورني
بی ځایه شوی لری ،سوریه هم د همدی ډول ستونزو څخه سر ټکوی.
څلور میلونه سوریان د خپلی خاوری نه بهر ژوند کوی.
بونی فاکنر :فکر کوم چی د ترهګرو زده کړی په بهرنیو هیوادونو کی
لکــه ترکیه ،اردن او نورو هیوادونو کی تر ســره کیږی .په ریښــتیا ،ډیر
شــمیر ترهګرو زده کړی د امریکا په دننه کی تر سره کیږی .ترهګرو ته
د ویزو بخښلو کړنالره څه وه یا ده؟
مایــکل ســپرنگمان :دا هماغه خبری وی چــی په پیل کی می وویلی
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چــی ماته دنده راکړل شــوه تر څو په جده کی یی تر ســره کړم .هغوي
هماغه ګمارل شــوی مجاهدین د منځنی ختیځ څخه تر لری ختیځ نه
یی دی ځای ته راوړل .هغوی داســی انســانان وه چی هغوی ته زدکړه
ورکړل کیده چی څه رنګه ټولو شیان په ګولیو وولی او ویجاړ یی کړي.
هغــوی په زرګونو شــمیر د هیــواد دننه ته راوړل کیده تــر څو د امریکا
پوځی لښــکر په شــمالی کارولینای کی د ســمندری ځواکونو له خوا او
یــا د ویلیامزبــرګ ته نژدی ،د ویرجنیا په ایالت د ســی.آی.ای پوری یو
ټړلی سازمان له خوا د «کروندې» په نوم زده کړی ووینی .همدا اوس،
هغوی په اردن کی جنګول کیږی .یو شــمیر امریکایی پوځی هډی هم
هغوی ته زده کړی ورکوی .په ښــکاره توګه ،په ترکیه کی هډی شــتون
لری هغوی ته زدکړی ورکوی چی څه رنګه ســوریه ویجاړه کړی او څه
رنګه لیبیا یی ویجاړه کړله .حیرانونکی ده ،کیدی شــی چی تاســو فکر
وکــړی چــی په بهر کــی د هغوی زده کړی اســانه او ارزانــه پریوځی ولی
معلومه نه ده چی د هغوی په ذهنونو کی څه فکر دی؟
بونی فاکنر :په سعودی عربستان کی د ګمارلو دری دفترونه په کومو
برخه کی ځای درلوده .تاسو په جده کی دنده کوله ،آیا دو نورو دفترونو
شتون نه درلوده؟
مایــکل ســپرنگمان :یــو دفتــر د دیرهان پــه قونســلګری وه چی ما
هیڅکله ونشــو کولی چی د دی په اړه وپوهیږم ،او بل یی په ریاض کی
وه .هیڅ څوک په دی ونه توانیدل چی دهغی ســمه نښــه ما ته ووایی.
هو ،یوازی د ښار نوم یی وویل ولی په سمه نښه هیڅوک نه پوهیده.
بونی فاکنر :تاســو ورســته لــه دی چی ځنې ویزی مــو ردی کړی له
ستونزو سره مخ شوی .آیا همدا ډول نه ده؟
مایکل سپرنگمان :هو ،تاسو باید د ویزی عریضه کونکی کس اړیکې
پــه کوربــه هیواد او هغه هیواد ته چی د ســفر مقصد و پوهیږۍ .تاســو
دنده لری ،تاسو ښونځی ته درومی ،تاسو کاروبار لری ،پانګوالی مو کړی
ده ،ډیر قوی المل شتون لری چی تاسو له امریکا څخه بیرته راګرځی.
د بیلګی په ډول ،د ســیاحت لپاره خلک ،د خپلو خپلوانو بیا لیدل او یا
د ســوداګریز تړون په الســلیک امریکا ته ځی .هر څه چی وی ،په هغه
ځای کی نشــی کولی چی پاتی شی .خامخا راګرځی تر څو خپل کاروبار
ته جوړښــت ورکړی ،د پوهنتون څخه فارغ شــی ،کار وکړی ،هغوی د

شرکتونو رییسان دی او نه شی کیدلی چی خپله دنده پریږدی.
هیڅ یو تن ددی کسانو څخه دا ډول اړیکه نه لرله .داسی کسان هم
ول چی نه شــی کولی هغه ښــار نوم چی د ســفر هوډ ورته لری په سمه
توګــه واخلی او ماته یی و نه شــو ویلی چــی ولی هغه ځای ته ځی .هیڅ
معلومات می په الس کی نه وه چی وښــایی د څه د پاره امریکا ته ځی.
فکــر کوم چی یو ځــل می چیغی او ناری پــه الره واچولی چی هیله کوم
دا ډول کارونــه ودریږی .بیا هم د  ۱۱ســپتامبر څخه وروســته د خپل
کتاب د څیړنو په لړی کی می ومونده چی شــاینه ستینجر ،په جده کی
د قونســلګرۍ ماموری ۱۱ ،تنو د  ۱۱ســپتامیر پیښی بریدګرو ته ویزی
ورکړی وی او د دی کار څخه په مکمل ډول سربداله شوم .د څیړنو پر
بنســټ می په انټرنیټ کی ومونده چی شــاینه ستینجر د « ۱۱سپتامبر
څیړلو کمیســون» ته د ګونګو ځوابونو په وړاندی کولو ،هماغه دنده په
واک کی لری او رتبه یی پورته تللی ده.
بونی فاکنر :تاسو وایی چی د یولسم د سپتامبر پیښی د  ۱۹بریدګرو
څخه ۱۱تنو ته...
مایــکل ســپرنگمان :فکــر کــوم  ۲۰او یــا  ۱۹بریدګر ۱۵ .تنــو یی په
سعودی عربستان کی ویزی اخیستی وی او  ۱۱تنو له دی  ۱۵تنو څخه
په جده کی.
بونــی فاکنر :تاســو لیکلی دی« ،هغــه څه په وړاندی چــی ما نیوکه
کوله ،دا وه چی سی.آی.ای هڅه کوله تر څو د اسامه بن الدن ګمارل
شوی کسان د نظامی زده کړو لپاره امریکا ته راوړي .هغوی وروسته له
دی افغانستان ته ګرځیدل تر څو د وخت شورویانو په ضد وجنګیږی».
مایکل ســپرنگمان :کټ مټ .ټول یی د مجاهدینو ســره وګرځیدل.
هغوی [امریکا دولت] دغه کســان ګمارلی ول او هغوی ته یی زده کړه
ورکړله ،او یو ځل د الری په منځ کی پیلی ته ورسیدل ،ښه ،مونږ زښته
زیارکښــه چوپړان په واک کی لرو چی په ریښــتیا سره د ښو هیوادونو او
دولتونــو ویجاړونکی دی .ولی له دغو کســانو څخه نــورو هیوادونو چی
زمونــږ ګټــه د هغو دولتونو په لړزولو او اقتصــادی ماتوتولو کی ده ،ګټه
پورته نکړو؟ او فکر وکړو چی لومړی هغوی یوګســاویا ته راوړو .هغوی
اســامه بن الدن او  ۵۰۰۰یا د هغی څخه ډیر د خپل ځان ســره درلوده.
هغوی د داســی کســانو په درلودو چی په خپله واسطه زده کړی لیدلی
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وی د ناټو سره یوځای یوګسالویا یی ویجاړه کړه .د جان شنګلر ویناو پر
بنســټ چی د «داخلی امنیت آژانس – اناسای» او د «سیندنی جنګ
کالج» په پرویدنس د رود په جزیره کی کار کاوه ،هغوی د امریکا دولت
په مرســته یوګسالویا ته راوړل شو تر څو په دغه ځای کی وی ،وسله او
استخبارتی معلومانت یی په خدمت کی وو او روزنه یی ومونده.
وروسته عراق ته ولیږدول شول او ومو لیدل چی عراق له څه روزګار
ســره مخ شــو .دغه هیواد په مجازی ډول پرته له کوم دولت او اقتصاد
نه په درې برخو وویشــل شــو .لیبیــا ته ولیږدول شــول .د لیبیا خلک
په اصطالح بلواګر د انګلســتان ځواکونو له پرتله ډیره وســله لری .هغه
وخت چی هغوی لیبیا ته ویوړل شــول او د امریکایی ســفیر د هغوی په
الس ووژل شــو ،ځکه چی ظاهرا هغه د لیبیا څخه ســوریه ته د وســلو
لیږد په مخ کی خنډ کرځیدلی وه و هغوی غوښتل تر څو هغه هیواد بی
ثباته کړی .هغوی ښــه چانس په الس کی درلوده چی کســان او وســله
هغه هیوادونو ته ولیږدوی چی غوښــتل یی د هغوی له شــر نه خالص
شی او ترکې له دوی سره مرسته کوله .ترکیه لیږل شوی وسله او پوځی
تجهیــزات یی د الوتکو او بیړیو په واســطه لیــږدول د ترکیه او اردن له
الوتکو څخه هم ګټه اخیستل کیده.
بونی فاکنر :د «افغان عربانو ډله » څه ډول بولی او د هغوی سرچینه
له کوم ځایه پیل کیږی؟
مایکل ســپرنگمان :دغه کسان ،نومونه یی حیرانونکی دی ،په اصل
کی ترهګر دی چی د امریکا په واسطه او د سعودیانو او پاکیستانیانو په
مرســته ګمارل شــوی تر څو په افغانســتان کی وجنګیږی .دوی ته یی
«افغــان عربــان» نوم ورکړ .دوی افغانان نه دی ولی نوی عربان د نورو
هیوادونــو لکه اندونیزیا او فلیپین دی چی افغانســتان ته راوړل شــوی
او د شــوروی ســره جنګ لپاره روزنه موندلی .ګمان کیږی چی د دغه
کسانو سره کار نسبت افغانانو ته آسانه دی او د «افغان عربانو» وړ نوم
هغوی ته ورکړ چی وروســته بیا په «افغان عربانو ډلی» شــهرت وموند.
هر څه دوی هماغه عربان او بنســټ پاله مســلمانان دی چی د شــرل
بینــارد ،زلمــی خلیلزادـــ په افغانســتان او عراق او ملل ســازمان کی د
امریکا مخکینی سفیر ،ښځې ویناوو پر بنسټ ،مونږ هغه ځای ته والړو
او له افغانستان د شورویانو وتلو یواځنۍ الره مو په دغه کی ومونده چی

د ځناورترینو او لیونی ترینو بنسټ پالو څخه مرسته وغواړو ،نو په دغه
بنســټ نن ورځ په افغانستان کی منځ دریځه او کیڼ شتون نلری .ټول
هغه کسان چی تاسو په افغانستان کی مومی ،د بنسټپالو مسلمانانو له
ټولګی څخه دی.
بونی فاکنر :دا هم بل المل نه شی کیدی چی بعضی هیوادونو خپل
زندانونه تش کړل او مجرمین یی هغه ځای ته [افغانستان] ولیږدول؟
مایکل ســپرنگمان :په بشــپړه توګه ســمه ده دغه کار یی په مصر او
فکر کوم په نورو ځاینو کی کړی دی .تاســو ځناورو ســړیو ته اړتیا لری؟
تاسو لمسونکی کسانو ته اړتیا لری؟ ښه ،مونږ په ټولو رندانونو کی دغه
ډول خلک لرو.
بونی فاکنر :عبدالله عزام ،دویم بنســټپاله کس په «دفتر خدمات»،
کی وه او د هغی ونډه په نړۍواله ترهګرۍ کی څه وه؟
مایکل ســپرنگمان :هغه هغه کس وه چی د اسامه بن الدن سره یی
کار کاوه .په ریښــتیا ،تر کوم ځایه چی زه په یاد لرم ،د اســامه بن الدن
روزونکی وه .کوښــښ کــوم چی په یاد راولم د کــوم ځایه وه....هغی د
اسامه بن الدن سره یو ځای کار کاو تر څو د «افغان عربانو ډلې» څخه
مالتړ وهڅوی ،او د هغه کسانو څخه چی په افغانستان کی د شورویانو
پر ضد جنګیدل مالتړ وکړی.
بونــی فاکنــر« :دفتر خدمات» څه شــی دی چــی د عبدالله عزام په
مرسته جوړ شو؟
مایکل ســپرنگمان :په اصل کی دغه دفتر یو اداره وه چی په ښــکاره
بڼــه د دغــه کســانو [عربان د جنګ لپاره په افغانســتان کــی] د ګمارلو
چــارې په مــخ وړی .هغی په خپلــو لیکنو کی ویلی وه هغه کســان چی
پیسی لری په امریکا کی دی .بی پیسو خلکو د ټولی نړۍ په غریبو عربو
او مسلمان ناستو هیوادونو کی دی او مونږ د هغوی مرستو ته اړتیا لرو.
د مرستو تر السه کولو غوره الره ،د امریکا څخه ده.
بونــی فاکنر :ســتا د کتــاب د لیکنو نه په یاد لرم ،هغــی یوه مجله د
جهاد په نوم خپروله؟
مایکل سپرنگمان :هو ،دغه سمه ده .دغه مجله په ټوله نړۍ کی په
ډوال دول ژبــو خپریدله .هغوی د «خدماتو دفتر» رامنځ ته کړ تر څو د
ګمارلو مسایل ،زده کړه او تجهیزات او د بیلګی په ډول افغان عربان یی
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په بوســنیا کی اداره کړی .عبدالله عزام د هغوی فکري دیو وه .هغی د
امریــکا په بروکلین په جومات کی د «الکفا مرکز» جوړ کړ همدارنګه په
بوسنیا کی د جګړه کونکو ګمارلو لپاره د بالکن په هیوادونو کی کار کاو.
بونــی فاکنر « :ســایکلون عملیــات» څه شــی دی او دهغی ونډه د
«عرب افغانانو ډلی» په اړوند څه وه؟
مایکل سپرنگمان :د آسټرالیایی خبریال ،جان پلچر ویناو پر بنسټ،
د ویلیام کیســی پــه نوم د ســی.آی.ای رییس د پاکســتان آی.اس.آی
له شــراچونکی کړنــاری چی د ټولی نړۍ څخه د افغانســتان جهاد کی
د ګــډون لپــاره د خلکو ګمــارل ،خپل مالتړ اعالنه کړ .برســیره پر دی
چی هغوی په پاکســتان کــی زدکړی کولی ،هغوی ته یی د ســیآیای
پــه هډو کی د ویرجینیــا ایالت په «پیری هډه» ( )Camp Perryاو یا
ویلیامزبــرګ ته نژدی «کرونده» ( )The Farmکی زده کړی ورکړی.
دغــه وه د «ســایکلون عملیات» چــی په  ۱۹۸۹کال کی له افغانســتان
څخه د شورویانو وتلو وروسته هم دوام درلوده.
بونــی فاکنــر :تــر کومه ځــای چی تاســو پوهیــږی ،آیــا اوس هم د
«سایکلون عملیات» دوام لری؟
مایکل سپرنگمان :ښه ،فکر کوم هو ،که چیری دا په نظر کی ونیسو
چی هغوی نن هم دغه کسانو ته د سیآیای شبه نظامیانو په مرسته په
اردن کی د امریکایی ځواکونو سره یوځای په ترکیه کی زدکړی ورکوی،
نــو فکــر کوم چی اوس هم دوام لری .کیدی شــی د هغی ســره یی توم
توپیر ورکړل شــوی وی او په ډیر ګمان ســره د امریکا څخه بهر تر ســره
کیــږی .تــر هغه وخته چی د هغــوی له منځه څوک الس پــه بربنډولو
پوری نه کړی ،مونږ ډیر څه نه پوهیږو.
بونی فاکنر :په امریکا کی په کوم ځای کی زده کړه ورکوله .تاســو د
هغوی د یو تن نوم ذکر کړ؟
مایکل ســپرنگمان :هو د «پیری په هــډه» کی .هغوی همدارنګه د
شــمالی کاروالینا پــه پوځی هډه کی زده کړی لیدلــی ،فکر کوم هغویی
په یو ډول د خصوصی نظامی شــرکت «بلک واتر» ( )Blackwaterپه
واسطه .هغوی په شمالی کاروالینای کی فعالیت کاوه.
بونی فاکنر :فکر کوی چی نور په کی ښــکیل وه .آیا ستاســو په کتاب
کی د «شنو خولیو» (د امریکا نظامی فوځ قطعه) نوم نه دی وړی؟

مایــکل ســپرنگمان :هو .د امریکا ځانګړی ځواکونه هم ښــکیل وه.
فکر کوم چی هغوی دغه ځانګړتیا او قابلیت درلوده چی د وړو ډلو څخه
په ګټه ځانګړی دولتونه نســکور کړی ،همدغه شان کار چی «تی .ایی.
الرنس» ( )T.E. Lawranceپه سعودی عربستان کی تر سره کړی.
بونی فاکنر« :الخدمت مکتب» څه شی دی؟
مایــکل ســپرنگمان :دغه عربی نوم «د خدمتونــو دفتر» دی چی د
عبداللــه عــزام او عبرل انس په واســطه د افغان عربانــو مالتړ په لور په
مخ وړل کیده .هغوی په افغانســتان کی د شورویانو سره د جنګ لپاره
ګمارل شوی وه ولی افغانان نه وه.
بونــی فاکنر :د امریکا په بروکلین کی د مســجد الفاروق څخه د څه
لپاره ګټه اخیستل کیده؟
مایکل ســپرنگمان :دغه مســجد د ګمارلشــوو د لیږدولو مرکز وه.
د پیســو د لیږدولــو مرکــز وه .هغوی ترهګرو ته په بوســینا کی پیســی
او تجهیــزات لیــږدول .هغــوی دا مرکز د یوګســاویا د جګــړې له پای
څخه وروســته بنسټ کیښــوده چی لوی مرکز وه .هغوی د امریکایانو،
مســلمانانو ،او عربانو څخه په امریکا کی پیسی تر السه کولی او د پیسو
وینځلو ســره یی هغوی افغانســتان ،بوســینا ،او د مخکینی یوګسالویا
مختلفو سیمو ته لیږدول.
بونی فاکنر :آیا د افغان عربانو ډله ،د القاعده او داعش په شان کسان
دی؟
مایــکل ســپرنگمان :پــه ډیر ګمان ســره همدغه شــان دی .نوم یی
بدلون کړی دی .تقریبآ هماغه بنسټپاله کسان مومی چی د امریکایانو،
سعودیانو ،خلیجیانو ،ترکانو ،اردننیانو ،او اسرایلیانو په مرسته ګمارل
شوی ،زده کړه ورکړل شوی او تجهیز شوی .شاید هماغه کسان نه وی
چی هغوی  ۲۵کاله مخکی ګمارل شوی ولی شاید داسی کسان وی چی
هغوی ته یی روزنه ورکړی وی.
بونی فاکنر :مایکل سپرنگمان ،مننه.
مایکل ســپرنگمان :ښه ،له تاســو څخه مننه .زما دپاره د ویاړ ځای
دی او خوښ یم چی په ریښــتینی وینا د خلکو سره می مرسته کړی ده
چی د هغی د اوریدلو لیوالتیا لری.
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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

کتابخانه وحدت
نیاز بیک ،دکان حاجی

کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانک تیل کهنه ،رسته نجارها

کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا مارکیت ،دکان اول

ننگرهار

کتاب فروشی رفیع اهلل
پل باغ عمومی ،لب سرک ،زیر پشتنی بانک

هرات

الخیر سنتر
شهر جالل آباد ،چوک مخابرات،
امید پالزا ،منزل دوم ،مقابل افغان یونایتد بانک
کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه

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

میوند کتابپلورنځی
شهر جالل آباد ،چهارراهی بزازی،
منزل تحتانی ،اسحاقزی مارکیت

بلخ

کنر

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری
مزار شریف ،چهارراهی بیهقی،
پوسته خانه شهری

کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانک پاکستان

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

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون
جاده والیت

بامیان
کتابفروشی محمد ظاهر حیدری،
جوار سبزی فروشی ،شهر بامیان

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

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

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

نورستان
عکاسخانه ،فوتوکاپی و قرطاسیه فروشی میا
روبروی مسجد انصاف مارکیت ،پارون  -نورستان
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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

