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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ جون ١١

  
   ھټٻز بازار چا وسوځاوو؟۴٠٠د سنګين د مالمند 

 طالب که دولت ؟
 

مندۍ لنګوټه يې پر سر او ډيرو غمونو يې رنګ تور کړی دی، د کابل حاجي فضل محمد کاکا په يوه الس ګوډ دی، ھل

په ھوټلونو او د ځينو خلکو په کورنو کې له مياشتو مياشتو راھيسي شپې په دې تمه سبا کوي چې که اواز يې د ګډ 

  .حکومت مشران يا  د امنيتې ادارو مشران واوري

  

  . پر ھيچا يې باور نه راځي چې ددوی حقونه به ورته ورکړيھغه اوس له ھر دولتي کارکونکي څخه ناھيلی ښکاري،

د ھلمند واليت د واليتې رسنيو او ژورنالسټانو سربيره د ځينو نړيوالو ھغو رسنيو چې په پښتو ژبه خپرونې کوي ھم 

ه کولو ګيله من دی، ھغه وايې چې اواز يې ھيچا ھم وانه وريدی، په خپل حق او د دوی د سٻمې د نورو حقونو تر الس

  .يې د ھرچا دروازه وټکوله خو چا يې ږغ وانه وريدي

فضل محمد کاکا ته نږدې مياشت مخکې زما نوم ھم کوم دوست ياد کړی ؤ، خبرې مي ورسره وشوي، ولي ھغه 

ناھيلی و، ځان يې دوه اونۍ ورک کړ، او ماته يې په لومړي ورځ وويل چې زموږ سره ځينو ژورنالسټانو مرکې 

  .يې د نشر درک ونه لګيدیوکړي خو بيا 

کيدای شي کوم سوچ به ورته پيداشوی وي، دوه اونۍ وروسته يې ماته زنګ وواھه، ويې ويل چې نور بيخې ناھيلي 

  .يو، که تاسي کوالی شئ زموږ د سنګين واليت د مالمند د خلکو اواز تر چا ورسوالی شئ
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وټې ته دننه کړم، يوه غټه دوسيه يې را واخيستله، ډير په يو الس ګوډ فضل محمد کاکا په دروازه کې والړ و، ھغه ک

کاغذونه پکې و، نږدې ھرې اړوند دولتې ادارې ته يې خپله عريضه وړاندي کړي وه، د دوی د بازار د سوځيدو 

  .عکسونه ھم ورسره و

دلي بازار څخه ماته يې ګرده اسناد راکړل، او ښه داده چې ھغه ويډيو يې ھم راته راکړه چې دوی په خپله له سوځي

  .کړي وه

   

فضل محمد کاکا د سنګين ولسوالي په مالمند ولسوالۍ کې پرچون دوکان درلود، د ولسواليو او کليو دوکانونو کې ھر 

  .څه وي، ځکه د کليوالو چې څه په کار وي دوکاندار کوشش کوي ھر ھغه څه چې توان ولري دوکان کې يې پيداشي

افغان ځواکونو زموږ د مالمند ) سپيشل فورس(ل کال و، چې د خاص قطعې ١٣٩٣مه نيټه ٢۶ھغه وايې د سلواغې 

  . ھټۍ لري وسوځاو۴٠٠بازار چې نږې 

وسوځول؟ دا پوښتنه دي له دولت څخه ) ھټۍ(ھغه دي پوښتنې ته ځواب داسي وايې چې ولي دوی ستاسي دوکانونه 

  .نې او د بوټو ځايونه وسوځولوشي، ھغوی ولی د عام ولس پرچون دوکانونه، مسترې خانې، کتابخا

وايې په سٻمه کې ډير ليري ډزې وشوي،  بيا د ځانګړي قطعي کسان راغلل زموږ د سٻمې ډير خلک يې ورسره 

  . ساعته پري ايستلي و، عکاسي يې ھم ورڅخه کوله۶بنديان کړل، ھغوی يې شکنجه کړل، پړمخې يې نږدې 

 پسی و بيا راغلل د ھمدوی په مخکې يې د ھمدوی دوکانو  ته اور وروسته يې ھمدا بنديان مخکې کړل او دوی تر شا

واچاو، ھغوی ورته کتل خو چا ھيڅ ھم نه شو کوالی، افغان سپيشل فورس  ويل چې تاسي د طالبانو ملګري خلک 

ياست ځکه دوکانونه درته سوځو، طالبان ستاسي له دوکانو څخه سودا کوي، که ستاسي دوکانونه  نه وای ھغوی به 

  له کوم ځايه ترالسه کوله؟) د مصرف مواد(سودا 

فضل محمد کاکا وايې داسي خلک ډير شته چې دولت بدنامه کوي، که نه دا ډول ظلم او نارواه عمل بايد څوک ونه 

  .کړي

په دغه وخت کې چې بازار سوځيدی ټول دوکانونه بند و، او دوکانداران پکې نه و، ځينې خو ھمدې د ځانګړې قطعي 

  .د بنديانو په ډول ورسره ساتلي و، او ځينې په کورونو کې پټ وکسانو 

فضل محمد کاکا وايې زموږ په سٻمو کې چې د ځانګړې قطعې وسلوالو ږغ شي، خلک کورونو ته زغلي او پټيږي، 

ځکه بيا يې دوی نيسي او دغه کليوال تر ځان مخکې کړي، که چيرته طالبانو ماينونه ښخ کړي وي تر څو په ھمدي 

ليوالو او عامو خلکو انفجار وکړي، داسي ھم کله ناکله کيږي چې له کورونو څخه ځينې کسان راوباسي او بيا يې ک

ترځان مخکې کړي چې د ماينو خوراک ھغه عام وګړي شي، له ھمدې ويرې خلک پټيږي نو ځکه په بازار کې څوک 

  .نه وی

 کوچنۍ موټر پکې والړ و، د موټر ٣١لو ځای ھم و، ھلته زموږ د مالمند د سٻمې د خلکو له پاره د موټرو خرڅو

فروشي مالک ھلته ددی له پاره ناست و چې موټران يې نادرکه نه شي، او غال نه شي، د ځانګړې قطعي کسان ورته 

 موټر والړ و، لومړی يې دھغه جواز ورته وسوځاو، او بيا يې ٣١راغلل، ھغه خپل د کار جواز ورښکاره کړ، 
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 ۵ موټرو مکمل سوځيدل تايد کړي او ١٩ موټره سوځيدلي چې راليږل شوې ھيئت  يې د ٢۴ واچاو، موټرونو ته اور

د افغان سپيشل فورس کسانو ورته ويلي و چې دا موټرونه خو يا د طالبانو دي او يا خو . موټره لږ سوځيدلي تايد شوې

  .تاسي يې پر طالبانو خرڅوئ، نوځکه موټرونه درته سوځو

وايې چې تر ټولو لومړي د ھلمند واليت والي ته ورغلو، بيا واليتې شورا ، له ھغه وروسته د سٻمه فضل محمد کاکا 

ايزو ادارو دفتر کابل کې اودا ډول د لوی درستيز د فتر او د مشرانو جرګې غړو ته يې د مالمند بازار اړوند معلومات 

  .وړاندي کړي دي، خو تر نن ورځي يې ھيچا ھم اواز نه دي اوريدلی

دوی وايې چې د سٻمه ايزو ادارو مرستيال ډاکټر فريد مومندزي ته يې ويلي که حق يې ورنه کول شي، بيا به مجبوره 

  .  کندھار سړک بندولو په ډول تر چارواکو رسوي–وي چې د مدني الرو خپل اواز د الريون په ډول او يا ھم د ھرات 

ا له غړو او يا د ارګ د تشريفاتو رياست په مرسته ولسمشر دوی ال ھم ھيله لري چې که وکوالی شي د امنيت شور

  . مياشتې کيږي چې نه دي توانٻدلي۵غني سره وويني، نږدې 

له نيکه مرغه درې اونۍ مخکې يو کورنۍ ټلويزون په پښتو ژبه له حاجي فضل محمد سره مرکه کړي، او دھغې 

 له پاره د ارګ د تشريفاتو رياست ته دنده سپارل مرکې وروسته داسي فکر کيږي چې اوس ددوی د اسنادو د څيړلو

  . شوې چې ھيئت ورته وټاکي

په ھلمند واليت کې د ولسي وګړو د کورونو او دوکانو نړولو راپورونه ډير ځله خپاره شوي، نه  نړيوالو او نه ھم 

  . کورنيو د بشر د حقونو ادارو  په دي اړه عکس العمل ښودلي دی

و د ملي اردو د توپونو په ډزو کې ھم د ملکي خلکو د وژلو راپورونه په غزني کې ورکول په وروستيو وختونو کې خ

  .شي، له دي مخکې په سنګين کې د وداده پر مراسمو د ملي اردو له خوا د ډزو راپورونه و

نه او مګر د ګډ حکومت مشران ال ھم د ملکي خلکو پر وژلو پټه خوله دي، ھمدا الملونه دي چې د ملکي خلکو کورو

  .دوکانونه سوځول کيږي

  .فضل محمد کاکا ھغه اسناد چې دوی چمتو کړي په دي ډول يې ماته وسپارل

 د ھلمند واليت د سنګين ولسوالي د مالمند بازار ته د دولتي  او افغان  سپيشل فورس ځواکونو له خوا ١١/١٣٩٣/٢۶

 اور واچول شو

  ه عرض پاڼه وړاندي کړه د واليت  مقام او واليتې شورا ته مو خپل٣/١٢/٩٣

   د واليت د والي له خوا د سٻمه ايزو خپلواکې ادارې ته مکتوب راکول شو ١٢/٩٣/۵

    ميوند قول اردو ته مکتوب ليږلي ٢١۵ د ستر درسيتز رياست  د اوپراسيون ستر درستيز د ھلمند ١٢/٩٣/٢۵

  شوی د مشرانو جرګې غړي سناتور محمد ھاشم خان  الکوزي ته عريضه ٢/١/٩۴

محمد ھاشم الکوزي د مشرانو جرګې په استازيتوب ھيئت وټاکی، ھيئت خپل راپور ترتيب او اړوند ځای ته يې 

  وړاندي کړ

 د سٻمه ايزو ارګانو څخه امنيت شورا ته مکتوب، چې له رئيس جمھور سره ددوی مالقات ترتيب شي، ١٨/١/٩۴

  .ھيئت سٻمې ته واستول شي، او خساره ورته ورکول شي

 د ولسې جرګې لومړي نايب د دفتر څخه د امنيت شورا ته  دوٻم مکتوب چې بايد مسئله تر غور الندي ٢٢/١/٩۴

  .ونيول شي

  د اسدهللا وفا د شکاياتو کميسون او سولې شورا مرستيال له خوا د ارګ تشريفاتو رياست ته ليک چې د ٢٩/١/٩۴

  .ولسمشر سره ددوی ناسته وشي
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  نولس ميليونه دوه لکه ١٩٢٠۴۵٠٠ئت اسناد په الس لري چې ټول ټال دوی ته  يږل شوې ھد مالند د بازار خلک د لي

  .څلور زره پنځه سوه افغانۍ اټکل شوې ده

داچې د مالمند له ولسي زيانمنو وګړو سره مې وعده کړي وه چې د ليکنې د الري به ددوی اواز د لوړ پوړو چارواکو 

  .چې د عام ولس غوښتنو ته د چارواکو توجه واړومتر غوږونو رسوم، له ھمدې الرې غواړم 

  

  :يادداشت

 که گوشه ای از جنايات دولت دست نشانده را آشکار نموده اند، بايد »مطمئن«با تشکر از ھمکار عزيز ما آقای 

  :بيفزائيم

نده است و نه  آتش کشيدن بازار مالمند ولسوالی سنگين نه اولين مورد جنايت دولت دست نشاهواقعۀ ويران کردن و ب

  .ھم آخرين مورد آن خواھد ماند

 جنگ و ويرانی کشور ۀدولت دست نشانده به فرمان باداران اشغالگرش وظيفه دارد تا به ھر طريق ممکن، زمينۀ ادام

ۀ تبانی سک که خودش روی ديگر »طالب«به اصطالح را مساعد ساخته، با فشار و ارعاب مردم، آنھا را به سوی 

است، گسيل داشته دوام جنگ را مطابق به اھداف ستراتيژيک اشغالگران به و پياده نظام ناتو رتجاع امپرياليزم و ا

  .خصوص امپرياليزم امريکا مساعد بسازد

 مردم افغانستان من جمله مردم آن عده ازضمن ابراز ھمدردی عميق خود با »  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«پورتال 

گير مانده ھمه روزه با جان و مال ...  داعشی و - ين جنگ امپرياليزم و قالده بندان طالبیدلير ولسوالی سنگين که ب

، ھيزم و سوخت گرم شدن بازار حاکميت امپرياليزم و ارتجاع گرديده اند و از آنھا انتظار داريم تا به جای رفتن شان

ردم خود، با دست زدن به اشکال مختلف به درگاه قدرت ھای استعماری و ايادی آنھا، با تکيه بر نيروی اليزال م

مبارزاتی، حاکميت را زير سؤال ببرند، آگاھانه و مصممانه وعده می دھيم که با تمام قدرت در کنار آنھا ايستاده، 

  .نه تنھا به گوش مردم افغانستان، بلکه مردم سراسر جھان نيز برسانيمرا صدای آنھا 

فرستادن آن ويديو و ساير اسنادی که بتواند ذھن نشر و  با تا داريميز تمنا ن» مطمئن«ھمچنين از ھمکار عزيز ما آقای 

  .خوانندگان را در محکوميت دولت دست نشانده قناعت بخشد، در اين مبارزه يار و ياور دايمی ما باشند

 AA-AAادارۀ پورتال

 


