اهداف ما

• افغانســتان مســتقل ،آزاد ،دموكراتیك و
یکپارچه.
• وحــدت ملی بــر پایه اســتقرار و تحكیم
دموكراسی استوار بر سکیوالریزم.
• تـســـاوی حـقـوق زن و مـــرد و تمامی
ملیتهای کشور.
• مـبـارزه بر ضد هر نوع بنیادگرایی ،ارتجاع
و مداخالت خارجی.
• خروج فوری نیروهای اشــغالگر امریکایی و
ناتو از افغانستان.
• دفاع از مبارزات آزادیخواهانه و مترقی ملل
دربند جهان.
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کمیتــه زنــان «حــزب
همبســتگی افغانســتان»
یکجا بــا «نهاد فرهنگی و
اجتماعی ورس» از هشــتم
مارچ روز جهانی زن تجلیل
به عمــل آورد .این محفل
کــه در آن صدهــا تن از
اعضا و هواداران «حزب همبستگی افغانستان» و تعداد کثیری از شه ریان کابل
شــرکت داشــتند پس از چاشــت  ۱۷حوت  ۱۳۹۷آغاز و ب رای دو ساعت دوام
کرد .محفل در برگی رنده سخن ران یها ،اشعار ،سرودها و آهنگهای اعت راضی به
مناسبت این روز ،م یشد.
گرداننده محفل در نخســت از هم هی شرکتکنندگان خواست تا در سوگ
فرخندهها ،تبســمها ،رخشــانهها ،ث ری اها و هزاران زن گمنام دیگر این سرزمین
که هرروز تحت اشــغال ،ارتجاع ،بنیادگ رایی و مردســاالری ق ربانی م یگردند و
همچنان به پاس معصومیت هموطنان ب یگناه ما که در حمالت انتحاری طالبان
و داعشــیان خ ونخوار و بمباران ناتو و دولت دستنشــانده کابل جان شان را از
دست داده اند ،به پا ایستاده لحظ های سکوت کنند.
سپس شعر «باید آماده شد» که زنان افغان را به پیکار و ایستادگی در ب رابر
ســتم و استبداد حاکمان خ ونخوار ف را م یخواند توسط رها دکلمه گردید ،شعر
با این پیام خاتمه یافت:
پـــــر دردمـــندتـــرین زنــان
ُ
سرزمــــــــــین مـــــــن
دست مــــرا فشرده تـر از قبـــل
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رهایی جامعه در رهایی
زنان نهفته است!
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قــــبضه کـــن
اینجــــــا
نیــــاز مــاست که عصیـــان می شـود
بــــاید شعـــــلــه شـــــد
بـاید برای پـرچـم انسـان ستـاره شـد
بــــاید آمــــــاده شـــــــد

2

ســیلی غفار ســخنگوی «حزب همبستگی افغانســتان» از سخن رانان اصلی
محفل بود ،وی با ص راحت تمام دروغهای خاینانه در مورد انتخابات مســخرهی
ریاســت جمهوری پیشــرو و پروژه جورآمد با طالبان وحشــی را که بیشــرمانه
«گفتگوهای صلح» جار زده م یشود ،در سخنانش افشا کرد.

سیلی غفار در آغاز صحب تهایش گفت:
«خوشــحالیم که کمیته زنان حزب همبســتگی افغانستان و
انجمن فرهنگی و اجتماعی ورس موفق شــدند تا هشــتم مارچ را
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مشترک باهم تجلیل نمایند.
بســیار معمول اســت که روز جهانی زن را با تبریک گفتن و
تحفه دادن به زنان برگزار م یکنند ،شاید ب رای مردم کشورهایی که
در نتیجــه مبارزه پیگیر آنان زنان به حقوق و آزادیهایی رســیده
اند ،تبریک و تهنیت گفتن معنا داشــته باشد ،اما ب رای زنان دربند
افغانستان این روز تبریکگویی نه بلکه روز تسلی تگفتن و پیمان
و کمر همت بستن ب رای پیکار جسورانه و ب یامان علیه زنستی زان
حاکم بر زندگی و س رنوشت شان است .درحالی که سرزمین ما ب رای
زنان به دوزخی مبدل شده و در گوشه گوشه آن دهشت و سفاکی
ب یمانندی علیه آنان جاری اســت ،جایی ب رای تبریک گفتن باقی
نم یماند ،فقط باید تسلیت گفت!»
وی در بخشی دیگر یادآور شد:
«م یخواهم در همین جا به یکی از ترفندهای خاینانه اشغالگ ران
امریکایی و دولت دستنشــاندهاش در مورد ســؤ استفاده از زنان و
خاک پاشــیدن به چشم مردم ما اشاره نمایم .در همین دو سه روز
پیش لیست کمیشن ران جدید کمیسیون نامستقل انتخابات اعالم
شد .درحالی که جنایت و ب ربریت علیه زنان در کشور بیداد م یکند
دو زن به عنوان رییس کمیســیون انتخابات و رییس کمیســیون
ســمع شکایات انتخاباتی ،گویا انتخاب شــدند .کاندیدان زنستیز
از جملــه گلبدین تی زابپاش با این کار م یخواهند نشــان دهند
که دیگر چندان زنستیز نیستند ،همچنان دولت دستنشانده ع
و غ به دســتور باداران امریکایی خود مانند همیشــه دو گدیگک
را علــم نمودند تا از یک طرف بگویند که زنان افغانســتان به این
اندازه توانمند شده اند که م یتوانند مهمترین انتخابات را در کشور
رهبری کنند و از ســوی دیگر شرم و رسوایی کمیسیونهای قبلی
را بپوشــانند و نشان دهند که این کمیســیون متفاوت و عاری از
تقلب خواهد بود چون توسط زنان رهبری م یشود ،پس بیایید رای
بدهید! لیکن واقعیت امر اینست که این زنان کوچکترین فرقی با
ب رادران فاسد و جنایتکار خود ندارند»....
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خانم غفار در مورد وضعیت زنان چنین گفت:
« ...ما م یدانیم که دهها مورد خشــونت مخصوصا موارد مثل
تجاوز جنسی ثبت دولت نم یشود و فامیلها از ترس زورمندان و
جنگساالران که عامل اصلی اند و بخاطر حفظ آبروی خود به هیچ
مرجعی شکایت نم یکنند.
 ...شاید ذکر چند نمونه جنایت علیه زنان فقط در سال گذشته
کافی باشــد تا دروغین بودن ادعاهای امریــکا و دولت کابل را در
مــورد زنان ثابت ســازد .فاطمه دختر  ۲۵ســاله از والیت بادغیس
چند ماه قبل توسط چهار جانی مسلح تنظیمی ،در ب رابر چشمان
پدرش مورد تجاوز دســتجمعی ق رار گرفت .شوهر فاطمه بارها به
دولت فاسد و وزارت امور زنان که در راس آن یک طالب زن نشسته
م راجعه کرده اما قضیه آنان مانند دهها قضیه دیگر جنایت زیر زده
شده است .خدیجه  ۲۳ساله مادر کودک سه ماهه در ه رات در ماه
قوس خود را آتش زد .او مانند هزاران زن دیگر افغان از ظلم و تعدی
شوهرش به ستوه آمده بود»...

4

همچنان در قسمتی از محفل کلپهایی از چند مادر داغدیده کشور ما که
اشــک همگان را جاری ساخت به نمایش گذاشته شد .کلپ معرفی گوشههایی
از زندگی و مبارزه زنان قهرمان تاریخ ما نیز در این محفل نمایش داده شــد که
با کف زدنهای مکرر مورد استقبال حاض ران ق رار گرفت.
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سید جواد ک ریمی مسوول «نهاد فرهنگی و اجتماعی ورس» در سخنان خود
گفت:
«ف را رســیدن روز جهانی زن را به تمام زنان جهان و مخصوصا
به زنان درد دیده و رنجدیده افغانستان و مخصوصا شما خواه ران و
مادران گ رامی تبریک عرض م یکنم.
به نظر من حضور شما در این ب رنامه به معنای احت رام گذاشتن
به گلوی بریده تبســمها ،دریای خون موعود و فرخندههای تاریخ و
رخشانههای روزگار است.
 ...اساســیترین و عمدهترین عنصر نیازمندی زنان ســرزمین
شناخت و آگاهی سیاســی و مبارزه قاطع آنان م یباشد ،شناخت
از تزویرگ ران ،شــناخت از بنیادگ رایان اف راطی ،شــناخت از حکومت
پوشالی ،شناخت از جهادیهای فاسد ،شناخت از امپریالیزم بزرگ
جهانی که اصول کاری آنان اســتعمار ،استثمار ،خیانت ،جنایت و
ساختن النههای تروریزم در سطح منطقه و جهان م یباشد.
 ...من از تمام زنان این ســرزمین به عنوان یک فرد این جامعه
دعوت به عمل م یآورم که بیایید در کنار ســیل یها ،بلقی سها و
ماللی جویاها ایســتاد شویم و تحت یک چتر ب رای مبارزه آگاهانه

شماره  ،۶۲دلو و حوت 139۷

6

یکجا شویم تا آینده اجتماعی و سیاسی افغانستان را به یک آینده
انسانی مبدل کنیم».
«حزب همبستگی افغانستان» به مناسبت روز جهانی زن از چند زن زحمتکش
و مبارز که الگوی خوب در عمل و کار بودند تقدیر نمود.
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گروه موســیقی  ۹۹٪آهنگ ب یکالم را تحت عنوان «همبســتگی» تقدیم
حاض ران در محفل نمودند که با گرمی مورد استقبال واقع شد.

«گروه موسیقی » ۹۹٪

یکی از دخت ران جوان نوشت های را آماده و تقدیم شرکتکنندگان کرد که در
آن پرده از جنایات حاکمان ســتمگر و جامعه مردساالر برداشت .وی در بخشی
گفت:
«خاموشــی ننگ اســت؛ کنج اتاقم هرگز نم ینشــینم؛ کتاب
تعصب را پاره م یکنم و سرزمینم را خواهم ساخت و جنایتکاران را
به پشت میلهها خواهم فرستاد .بدین مناسبت می رزمم».
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سرود «دختر اگر آگاه شود»

در قســمت پایان ب رنامه «گروه موســیقی تارها» ت رانهی جدید شــان را بنام
«دست بردار» که توام با تعهد نسبت به مردم بود ارایه کردند.

«گروه موسیقی تارها»

فبروری و مارچ ۲۰۱۹

ســرود «دختر اگر آگاه شــود» توسط گروپ ســرود دخت ران خوانده شد و
قســم تهای از مســتند «من انقالبم!»؛ از مبارزه سه زن از سه کشور که سیلی
غفار جز آنان م یباشد نیز به نمایش گذاشته شد.
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یتیمبچههای امریکا
در آغوش روسیه
در  ،۲۰۰۱هنگامــی کــه
ســیآیای یکبــار دیگر
«ایتالف شمال» را به ک رایه
گرفــت تــا راه ورود ارتش
اشــغالگر ام ریکا را هموار
ســازد ،نشــریه «گاردین»
به نقــل از یــک قومندان
تنظیمی نوشــت« :شــما رهب ران افغان را به ک رایه گرفته م یتوانید ،اما خ ریده
نم یتوانید ».اما تاریخ این دستنشــاندگان نشان م یدهد که اینان قابلیت خ رید
و فروش ،ک رایه ،گرو و حتا مالچ هشــدن را داشــته و تن به هر معامله ننگین و
خاینانه م یدهند.
روسیه ب رای دومین بار اجی ران نوگماشتهی طالبی خود را به مسکو ف را خواند
و بعضی مهرههای ســوخت های که ام ریکا دست از سر شان برداشته نیز مشتاقانه
بدانجا شتافتند .ســفلهگانی مانند کرزی ،قان ونی ،محقق ،اسماعیل ،عطا ،ک ریم
خرم ،ســپنتا ،اتمر ،لطیف پدرام ،انورالحق احدی ،زلمی رســول ،فوزیه کوفی،
نوچ ندک
حوا علم نورســتانی ،شــهنواز تنی ،عمر زاخیلوال ،داوود علی نجفیُ ،
گلبدین و چند چوکره دیگر که از مدتی بدینســو یتیم شدهاند ،س رلچ و پالچ
به مســکو دویدند که مبادا از قافله پس بمانند و درعی نحال به ع و غ هم سوز
دهند که درســت ب هســان آنان مشتری داشــته ،بادار و بادارانی هستند که اینان
را نیز بــه ک رایه م یگی رند .همــهی اینان ب رای ح راج خ ویــش در عقب عباس
ستانکزی خلقی-اخوانی-طالبی صف بستند .روسیه هم که م یخواهد به رقیب
دی ریناش ،ام ریکا دندان نشــان دهد ،تا هرچه توانســته بود از زیر هر ســنگ و
چوب جاسوســی را پیدا کرده و به این نشســت آورده بود تا دســت باالیش در
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افغانستان را به نمایش بگذارد.
این جمع خاین که ب رای ســهم در قدرت از ناموس و شرف خود تیر اند چه
پروایی دارند که قانون اساســی تغییر کند یا هرچیز دیگر .اینان همانهایی اند
که تا دیروز «جهاد شــان در ب رابر روس» را به رخ مردم کشیده و الف از سقوط
دادن دیوار ب رلین م یزدند ،و سپس ادعای «مقاومت در ب رابر طالبان» م یکردند،
اما امروز به چاپلوســی طالبان در دامن روسیه رفته م یکوشند دستان خو نآلود
طالبان وحشی را تطهیر نمایند.
در این نشست هرکدام گلو
پاره کردند تا به باداران روسی
نشان دهند که ارزش خ ریداری
را داشــته و حاضر اند مطابق
قالب جدیــد خــود را تغییر
شــکل دهند .در اینجا فقط به
سخنان دو تن این گروه جانی
و دستنشــانده م یپردازیــم
که بیانگــر نظر اغلــب آنان
م یباشد.
از روزگار بد مردم افغانســتان ،حاال که خدای ناخواســته عطا نیز ن ویســنده
یزند یا قل مب هدستان زرخ ریدی به نام او قلم
شــده و در روزنامه « ۸صبح» قلم م 
یزنند ،ضمن تع ریف و تمجید خود ب همثابه «یکی از چهرههای تاثیرگذار در
م 
مسایل افغانستان» ،سعی م یورزد تا یکبار دیگر به چشم مردم ما خاک بپاشد:
«در این نشســت حضور یافتهام تا ضمن دفاع از قانون اساسی،
آزادیهای شهروندی و تاسیســات امنیتی و دفاعی کشور ،صدای
اکثریت خاموش این سرزمین را نمایندهگی کنم و ب رای ایجاد یک
حکومت ف راگیر ،تامین صلح و ثبات و تحکیم مناســبات عادالنه و
دمک راتیک در افغانستان تالش نمایم».
نخیــر ق ربــان! خودت به دلیلی در این نشســت برده شــدی کــه از مدتی
قبلهات را از ام ریکا ب هســوی روســیه عوض کردهای و خــودت هم تالش داری
که ســرمای ههای قارون یات در بلخ را حفظ کنی .اگر این نشســت در ع ربستان
ســعودی توســط ام ریکا برگزار م یشــد ،مطمئنا که ری شات درازتــر از دوران
جهادت م یشــد و اینبار ب هجای ســخن از «دفاع از قانون اساســی ،آزادیهای
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شــهروندی و تاسیســات امنیتی و دفاعی کشــور» ،ب رای جلب بــادار کلمات
«دفاع از شــریعت غ رای محمدی ،امت مســلمه و مجاهدیــن» را بر زبان رانده
ب هجای «حکومت ف راگیر ،»...صحبت از «حکومت ناب اســامی» م یکردی!
البتــه که تالشهایت ب رای «تامین صلح و ثبات و تحکیم مناســبات عادالنه و
دمک راتیک در افغانســتان» هم از روی چ کگرفتن گوش محمد آصف مهمند
توســط ارجمندیات ،بچ هبازی قومندانهایت و تجاوز به م ریم توسط اکرم زارع
از قومندانهای خودت ،نیز ه ویداست« .مناسبات عادالنه و دمک راتیک» از نظر
شما س ران مافیای جنگساالری و خیانت اینست که دست تان در هرگ ونه غارت
و چپاول و وطنفروشی و فساد باز گذاشته شده با مصونیت کامل مردم تیرهروز
ما را بقاپید .اما یک جامعه عادالنه و دموک راتیک تنها زمانی در افغانستان ایجاد
خواهد گشــت که اولتر از همه شما اراذل ست مپیشه در کنار ب رادران طالبی تان
در دادگاه صح رایی ملت محاکمه و مجازات ش وید.
در ادامه ،ضمن لولدادن کلماتی چون «پ وپ ولیسم» و «پاران ویا» که مطمئنا
خــودش هم معنای آنها را نم یفهمد ،از ه مکیشــان دیــروزش ،ع و غ ناخوش
اســت که چ را سد راه صلح شده و به آن دو تج ویز م یکند« :صلح با سازش به
دستآمدنی است»...

فوزیه کوفی که گویا نماینده زنان در این نشســت بود ،از گردن بریده تبســم ،خون زرمینه ،ضجههای دردناک
رخشــانه و فریاد هزاران زن قربانی توحش طالبان شــرم و ننگ نکرده ،دلقکوار به سفیدهمالی طالبان پرداخته
اعالن نمود که «طالبان برنامههای خوبی برای زنان دارند».

عطــا خان ،نگ ران نباش .هر زمانی که قــدرت و چوکی ع و غ هم ضمانت
شــود و یا بادار شــان ام ریکا امر کند ،ایندو از خودت در این «سازش» پیشی
م یگی رند .فقط متوجه باش که عقب نمانی! اما ،مادران و پدران داغدار ق ربانیان
چهار دهه اخیر به تج ربه دریافته اند که «ســازش» با خ ونخواران وحشــی غالم
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بیگانگان فقط تشــدید جنــگ و وی رانی به دنبال خواهد داشــت .صلح زمانی
در افغانســتان تحقق خواهد یافت که خــودت در کنار دیگر ب رادران تنظیمی،
طالبی ،داعشی ،خلقی ،پرچمی و نکتای یپوش امروزی در یک محکمه مردمی
ســرخم ایستاده باشــید« .صلح با ســازش» ،فقط صلحی ب رای جنایتکاران شده
م یتواند و نه مردم رنجور ما .اما مردم افغانســتان دیگر به خ وبی درک کردهاند
که یکی از عوامل اصلی تشــدید تروریزم طی  ۱۸سال گذشته و تبدیل دوباره
افغانستان به حمام خون« ،سازش» کرزی و بادارانش با شما جنگساالران ددمنش
بود .شــما طی اینهمه سالها ب هصورت «صل حآمیز» با فساد ،غارتگری ،استبداد
و رذالتهــای تان ملــت را در فقر و بینوایی و ب یعدالتی و ســتم غرق کرده
زمینهساز بدامنی و رشد طالبان و داعشیان در وطن ما گشتید.
عطا ادعا م یکند:
«ما و متحدان ما تحت رهبری پروفیســور اســتاد برهانالدین
ربانی شــهید و قهرمان ملی کشــور در کوهپایههای هندوکش و
البرز و از پنجشــیر تا دره صوف و بلخاب در ب رابر طالبان مقاومت
م یکردیم »...و «همچنان رهرو راســتین پیر خردمندی بودهام که
ق ربانی راه صلح شد».
ولی شــما همان غیــرت ابتدایی افغانی را نیز ندارید کــه م یگ ویند« :پدر
کشــتی و تخم کین کاشتی  /پدرکشــته را کی بود آشتی» .هی چکدام از شما
شــوراینظاریها و جمعیت یها و دیگر ب رادران اخوانی تان این غیرت ســاده را
ندارید که با قاتالن رهب ران و ه محزب یهای تان ه مکاسه نش وید .شما که با خون
«قهرمان ملی» تان ب یدردانه معامله کنید ،خون مردم ب یگناه را هزار بار سهلتر
در ب رابر دالر و کرسی به طالبان چه که به هر نیروی کثی فتر و خ ونخوارتر از
طالبان فروخته از آن عار نیز نخواهید کرد.
گدی دیگری که در این جمع جانیان خود را رســانده است ،سپنتا م یباشد.
او که شاید م یدانست ب هزودی صبغتاهلل مجددی عمرش را به طالبان م یبخشد،
خود را به روســیه رســاند تا پس از مجددی دســت طالبان را ببوسد و نکند که
کرزی هم ب یشــاهد بماند! این مردک ب یخاصیت و دلداده نام و نشان و کرسی
که خود را فیلســوف و اســتاد زمین و زمان م یپندارد ،در شــروع موعظ ههای
صل حاش ،ب هســان دیگر ســخن رانها از «انجمن افغانان مقیم فدراسیون روسیه»
ب رای «برگزاری محفل گفتوگوهای بی ناالفغانی» تشــکر م یکند .نخیر ،همه
مردم افغانستان را مانند خود ب یکله فکر نکن! هم هی ما ب هدرستی م یدانیم که
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اگر دست دولت روسیه در عقب چنین ب رنامهای نباشد ،انجمن گمنام افغانهای
مقیم روســیه توان پرداخت ک رایه ی کســاعته تاالر آن ه وتل مجلل را ندارد چه
رســد به مصارف دیگر این نشست ،گفتگوهای بی ناالفغانی نه بلکه گفتگوهای
جمعی از جانیان چهار دهه اخیر به امر باداران م یباشــد .مردم عام افغانســتان
نیاز به صلحی میان هم ندارند چون جنگی با هم نداشت هاند.

سپنتا ،این روشنفکر خودفروخته از یک سو مدعی است که اشتباه زندگیاش این بوده که فکر میکرده از طریق
دولت میشود وضع را تغییر داد ،اما برای رسیدن به قدرت حتا از نجاستخوری طالب هم روگردان نیست.

سپنتا به اکت و اداهای پروفیسوری خود ادامه م یدهد:
«صلح در افغانستان زمانی م یتواند مفهوم داشته باشد که در
آن زنان و مردان ،اقوام و باشندگان افغانستان تا کوچکترین آنها،
پیروان مذاهب و ادیان گوناگون بتوانند در یک افغانستان مستقل و
متحد دارای حقوق ب رابر باشند .و همهگان به گونه ب رابر تابع قانون
و برخوردار از آزادی ها و حقوق اساسی خود باشند .صلح نم یتواند
بدون عدالت و ب رابری ،بدون مردمساالری یک صلح پایدار باشد».
آقای ســپنتا ب هجای این همه ح رافــی و نقل تع ریف صلح از کتابهای علم
سیاســتات ،کاش اندک ش رافت به خرج داده از نشستن یابووار در قطار عطاها،
قان ون یها ،اســماعی لها ،محققها ،گلبدینها و دیگر آدمکشانی که یک عمر
علیه اینهمه ارزشهای انســانی جنگیده و ملت را در خاک و خون کشــانیده
اند اندکی شــرم و ننگ م یکرد .ســپنتا اگر خودفروخته نم یبــود ،باید بیان
م ینمود که انتظار «عدالت و ب رابری» و «مردمساالری» از گروه آدمخوار طالبان
خودف ریبی اســت و آنانی هم که از گرگان هار انتظار رحم و شــفقت دارند ،یا
احمق و کور و کر اند و یا هم مهرههای استخباراتی این و آن کشور.

مــردم ما باید ف راموش نکنند که اتحاد این همــه خاینان لمیده در دولت با
طالبــان روزهای ب هم راتــب خ ونباریتری را در پی خواهد داشــت .این وضعیت
فقــط زمینه را ب رای حضور اشــغالگ ران ام ریکایی قان ونی و راح تتر م یســازد.
آوردن گلبدین جانی و اکنون طالبان ،یکبار دیگر ثابت م یسازد که کشورهای
استیالگر ب هویژه ام ریکا ب رای حفظ منافع خود بر هر جان یای دست م یگذارد و
هرگز ب رای شان مهم نیست که بر مردم آن سرزمین چه ست مهایی را روا م یدارند،
چون ب رای آنان فقط منافع اســت راتژیک و اقتصادی خود شان ارزش دارد و ب رای
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البته نم یتوان توقع چنین وجدانی را از ســپنتا داشت .فردی که از شنیدن
ی ک ریم خرم در ب رابرش خنثا بوده در کتابش به افتخار از آن
دشــنامهای ناموس 
بن ویسد و یکجا با او به مسکو ب رای پابوسی طالبان بشتابد ،چطور م یتوان توقع
کرد که از درد مردم سخن گ وید؟
آقای سپنتا ،ب یشرمی هم یک حد دارد! خودت که هنوزهم از نوشتن مسوده
سند فروش افغانستان یا به گفت هی تو و دیگر چاک ران «پیمان دوجانبه امنیتی»
با ام ریکا که فقط خون و تباهی بیشــتر را در پی داشت ،فخرفروشی م یکنی،
چطور به خود حق م یدهی از «پایان دادن به این مداخالت وی رانگر در کشــور
ما» و «سیاست خارجی و سیاست امنیتی خود و یا در بخشی از سیاست خارجی
و امنیتی خود تابع تصمی مگیریهای کشــور های دیگر باشند» صحبت کنی؟
مگر ،تو با سهم کثی فات در این سند فروش مادروطن زمینه بیشتر«مداخالت
وی رانگر در کشور ما» را ف راهم نکردی و مردم در خون تپیده افغانستان را بیشتر
«تابع تصمی مگیریهای کشورهای دیگر» بخصوص ام ریکا نکردی؟
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برآورده ســاختن آن حاض رند میلیونها تن را به کشتن داده و قساوتپیشهت رین
عناصر و نیروها را تا دندان مسلح و تجهیز نمایند.
نشســتهای نوع مســکو و قطر و غیره و تگودوهای خلیلزاد ،هیچ چیز
مثبتی در راه صلح در وطــن ما به بار نخواهد آورد .اینها ادامه همان بازیهای
رســوایی تحت نام «صلح» و «مصالحه» و غیره است که از چهل سال بدینسو
در وطن ما به شــیوههای مختلف ج ریان داشــته ملت را در انتظار نشانده است.
ریشههای جنگ افغانستان در اشغال وطن ما بوسیله ام ریکا و ناتو ،تضادهای حاد
قدرتهای جهانی و منطقوی و حضور چاک ران بنیادگ را و غی ربنیادگ رای شــان
اســت که تا وقتی این غدههای چرکین خشــکانیده نش وند ،سرزمین ما صلح و
آرامش را تج ربه نخواهد کرد .و قطع این ریشــهها فقط با دستان توانای مردم ما
تحت رهبری یکی نیروی استقاللطلب ،مترقی و عدالتخواه میسر است و بس.

شیادی به نام صلح!

فعالیتهای حزب
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« حز ب همبســتگی
افغانســتان» در  ۲۸حوت
 ،۱۳۹۷در چهارمین سالروز
زجرکش شــدن فرخنده و
بخاطر تقبیح قتل ه ولناک
مهســای کوچک و ســایر
زنان ست مدیدهی سرزمین ما
گردهمایی را ب راه انداختند .شــرکتکنندگان که پالکارتهای فرخنده ،مهسا،
تبسم و زنان ق ربانی دگر را با خود حمل م یکردند ،راهپیمای ی را از جوار مسجد
شاه دوشمیشره آغاز و درکنار منار شهید فرخنده شکل محفل را ب هخود گرفت،
تجمــع کردند .در ج ریان این حرکت شــعارهای در تقبیح جنایات وحشــتناک
علیه زنان ســر دادند و خواهان مجازات عامالن قاتلهای مهسا ،فرخنده ،تبسم،
رخشانه ،ث ریا و ...شدند.
در پای منار شــهید فرخنده همگان ب هصورت ایستاده سخن رانی ،شعر ،موسیقی
اعت راضی و تیاتر را با شعار دادنهای مکرر همنوایی کردند.
پروین نوا یکی از اعضای «حزب همبســتگی افغانســتان» در بخشی از سخنان
خود در این ب رنامه گفت:
«ما در اولین سالروز شهادت فرخنده تاکید کردیم که اگر عدالت
ب رای وی تحقق نیابد ،دیگر هیچ زن و دختر این ســرزمین در امان
نخواهد ماند و امروز م یبینیم که خون فرخنده نخشــکیده دهها
زن و دختر دیگر این ســرزمین ق ربانی ددمنشی جانیان زنستیز
گردیده ،گلوی تبسم  ۱۲ساله توسط طالبان خونآشام بریده شد؛
رخشــانه در مالعام سنگسار گردید؛ زه را در والیت بادغیس توسط
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عدالت واقعی برای فرخندهها با آگاهی
و مبارزه زنان میسر است و بس!
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خانواده شــوهر کشته و جسدش سوزانیده شد؛ ثریا در والیت تخار
به محکمه صح رایی کشانیده شد؛ و در هفته قبل مهسای  ۶ساله
توســط آدمربایان خاین به قتل رســید .گرچه غنی با چشمپارگی
وعده داد که قاتالن مهسا را به جزای اعمال شان م یرساند اما باید
از این گدیگک دستنشــانده پرسید که قضیه فرخنده شهید به
کجا رسید که حاال با ریا و الفهای انتخاباتی از تامین عدالت ب رای
مهسا م یگویی؟!
این نکته بر همگان روشنســت که افســار تمامــی باندهای
اختطافگر و رهزن و مافیایی به دست سرجنایتکاران تنظیم یست
و بدون حمایت و پناه رهب ران خود در دولت وحشــت ملی قادر به
ادامه جنایت نیستند»...

پروین نوا یکی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان»

وی همچنان اضافه کرد:
«فرهنــگ معافیت مخصوصا در قضایای خشــونت علیه زنان
تار و پود سیســتم حاکم افغانســتان اشغالشده و تحت سیطره
بنیادگ رایان را تنیده است .غداران خلق و پرچم و تنظیمی چندین
ســال قبل در پارلمان سند عفو جنایات خود را امضا کرده و خون
هــزاران هموطن ب یگناه مــا را به همدیگر بخشــیدند .به زودی
خواهیم دید که دولت خاینپرور امریکا طالبان سفاک و تروریست
را نیز در دولت پوشالی خود بگنجانند .خلیلزاد همان گونه که ۱۸
ســال قبل اشــک و خون مردم ما را زیر پا و وحشیان تنظیمی را

16

دور یک اســتخوان جمع نمود ،در حال حاضر مصروف چانهزنی با
جنایتپیشــگان طالبی است و به یقین خون زرمینهها ،تبس مها،
قتلعام یکاولنگ ،مزار و هزاران شــهید حمالت انتحاری خونبار به
آنان بخشــیده شــده و مانند گلبدین تی زابپاش فاتحانه به کابل
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آمده و بر مسند قدرت تکیه خواهند زد».
مادر بزرگوار شهید فرخنده هم به مناسبت چهارمین سالروز شهادت دلبندش
پیامی به «حزب همبســتگی افغانستان» فرستاده بود که توسط یکی از جوانان
حزب خوانده شد .این مادر داغدار در پیام خ ویش آورده است:
«...از همه اولتر ســال نو و بهار نو امسال را به همه تان ب یدرد
فرخنده تبریک و تهنیت م یگویم .بلی دخت رانم ،من در این روزها
درد ف راوان با نزدیک شدن روزهای شهادت فرخنده احساس م یکنم.
مادر هســتم .باید بگویم که درد شــهید فرخنده که در عالم
بیکســی و ب یمهری انسانهای زشت ســیرت به دل من نشست
دردی نبــود که من و یــا فامیلم این غم را تنهــا بتوانیم تحمل
کنیــم ،این درد جانکاه و بزرگ بود .ولی همدردی شــما عزیزان و
عدالتخواهی زنان و دخت ران ب رای خواهر شان فرخنده شهید ب رایم
قوت قلب داده که توانستم در این چهار سال به امید تامین عدالت
به زن افغانســتان که فرخنده یکتن از نمونههای بیعدالتی اســت
زنده باشم.
...
میخواهــم بگویم ما زنان زنده برآنیم تــا روزی عدالت و ب رابری
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زن افغانســتان را شاهد باشیم .و من باور دارم که زن و دختر امروز
افغانســتان زن و دختر بیست سال قبل نیست .آنها توانستند در
این چند ســال این را ثابت کنند که م یتوانند در تحقق حقوق و
مسوولی تهای خود در کنار مردان مبارزه کنند.
خواه ران و دخت ران عزیزم ،من و خانوادهام فریاد کردیم که عدالت
به فرخنده عدالت به زن و دختر افغانستان است که کسی نهشنید.
ما بعد از ب یعدالتی به فرخنده شاهد رویدادهای غ مانگیز خشونت
بر زنان بودیم که اخی را دردآورتریناش قتل مهسای کوچک در این
روزهای دردمندی ،غم فرخندهای م را چند ب رابر کرده اســت .من و
فامیلم با دل دردمند نهایت تســلیت خود را ب رای خانواده مهسای
کوچک فرستاده خود را در غم آنها و صدها مادریکه به غم فرزندان
خود نشسته اند م یدانیم»....
خانم نجال رایل وکیل مدافع فرخنده نیز در این ب رنامه شــرکت داشــت ،وی
به عنوان یک وکیل باوجدان همیشــه تالش داشته است تا عدالت ب رای فرخنده
تامین گردد .وی در بخشــی از صحب تهای خــود درمورد قضیه فرخنده اظهار

داشت:

«چنانچه شما در جریان هستید چهار سال قبل از امروز فرخنده
در همین محلی که ما و شــما حضور داریم که از قومندانی امنیه
والیت کابل و ارگ ریاســت جمهوری فاصله چندان نداشــت بطور
بسیار بیرحمانه زجرکش شــد .قضیه فرخنده را م یشود منحیث
یک جنایت بشری عنوان کرد ،ولی متاسفانه ما امروز که در آستانه
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چهارمین سالروز شهادت فرخنده هستیم م یبینیم که تا به امروز
هم عدالت در این قضیه تامین نشــده است .محاکم دوسیه را به
باد ف راموشــی سپرده است ،دوسیه تا به امروز که چهار سال از آن
م یگذرد در عقب میزهای محاکم از یک والیت به والیت دیگر و از
یک محکمه به محکمه دیگر سرگردان است.
از زمانی که ما پنج نفر از سوی فامیل فرخنده قضیه را به عهده
گرفتیم بــه ارگانهای عدلی و قضایی م راجعــه کردیم ،اعت راضات
خود را رســما تحریر و به محاکم تقدیم کردیم .ما خواسته بودیم
که در جریان جلســات محاکم فرخنده که در ستره محکمه برگزار
م یشــد باید حضور داشته باشیم ولی متاســفانه زمانیکه جلسه
ستره محکمه برگزار م یشد ما را هیچ نخواستند و حضور نداشتیم.
ما خواهان این هســتیم که قاتالن فرخنده که هنوز آزاد هســتند
به جزای اعمال خود برســند ،تمــام اف راد نظامی که در این قضیه
ســهلانگاری کرده بودند امروز آزاد هســتند ،یــک نفر هم تحت
نظارت ق رار ندارد ،فقط هشــت یا نه نفر که در بند هســتند .از آن
هم نم یدانیم که آیا آنان واقعا در پشــت میلههای زندان هستند
یا خیر؟..
مــا بارها گفتیم که اگر عدالت را در قضیه فرخنده تامین کرده
نتوانیم ما شاهد قضایای مانند مهساها و دیگر زنان که عک سهای
شان در پالکارتهای اینجا است و صدها حادثه دیگر خواهیم بود.
 ....باید در قضیه فرخنده تجدیــد نظر گردد ،بخاطری تجدید
نظر که قضیه فرخنده به س رنوشــت تمام زنان افغانســتان ارتباط
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دارد ...و من به عنوان وکیل مدافع فرخنده تا آخرین لحظه از قضیه
فرخنده دفاع م یکنم».
همچنان در این ب رنامه شــعر ک وتاه «مهســای من بخند» که در سوگ شهید
مهسا سرود شده بود توسط یک دختر خردسال ب هنام میهن دکلمه گردید.
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گروپ تیاتر «حزب همبســتگی افغانســتان» درامهی را که متاثر از ج ریان
زجرکش کردن فرخنده بود اج را نمودند که حضار را به شدت تحت تاثیر ق رار
داد.
گروه هنری  ۹۹٪هم پارچه موســیقی را ب رای شهید فرخنده سروده بودند که
در ب رنامه اج را کردند.
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پیام مادر شهید فرخنده به راهپیمایی
«حزب همبستگی افغانستان»
ب یبی حاجزه ملکزاده مادر
درددیده شــهید فرخنده به
مناســبت چهارمین سالروز
شهادت دخترش به اکسیون
امروزی «حزب همبستگی
افغانستان» پیامی فرستاده
بود که دراین تجمع ق رائت
گردیــد .ضمن اب راز ســپاس از این مادر گ رامی ،متن کامــل پیام وی را در زیر
م یآوریم:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
خواه ران ،ب رادران و دخت ران عدالتخواه کشور عزیزم ،سالم علیکم و رحمت
اهلل و برکات .از خدا امید دارم که در ش رایط دشوار امروز کشور با خانوادههای
تان صحتمند باشید.
از همه اولتر سال نو و بهار نو امسال را به همه تان ب ی درد فرخنده تب ریک
و تهنیت م یگ ویم .بلی دخت رانم ،من در این روزها درد ف راوان با نزدیک شــدن
روزهای شهادت فرخنده احساس م یکنم.
مادر هستم .باید بگ ویم که درد شهید فرخنده که در عالم بیکسی و ب یمهری
انســانهای زشت ســیرت به دل من نشســت دردی نبود که من و یا فامیلم این
غــم را تنها بتوانیم تحمــل کنیم ،این درد جانکاه و بــزرگ بود .ولی همدردی
شــما عزیزان و عدالتخواهی زنان و دخت ران ب رای خواهر شــان فرخنده شهید
ب رایم قوت قلب داده که توانستم در این چهار سال به امید تامین عدالت به زن
افغانستان که فرخنده یکتن از نم ونههای بیعدالتی است زنده باشم.
فرخنده جان در توطیه دشــمنان انســانیت و دشــمنان زن که نم یدانند در
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دامن یک زن پرورش شــده اند تکه و پاره شد و جس دش با ب یحرمتی به انسان
ســوختاندن ،در نهایت وحشــیگری به یک زن ،یک مادر و یک دختر توهین
کردند .و دل مردم افغانســتان بخصوص زنان را داغدار نمودند .دخت ران عزیزم و
فرشت ههای زندهگی ،فرخنده دختر تحصیل کرده و مبارز و حقجوی بود که در
حمایت از یک زن به تهمت جاهلین از دین بیخبر گرفتار شده جان شی ریناش
را در نهایت ب یکسی و دردمندی از دست داد.
او آرزو داشت که در آینده معلم شود و مضدر خدمت به اطفال وطن گردد،
امــا گرگان درنده در لباس انســان او را دریدند و حق انســانی او را که اهلل(ج)
ب رایش داده بود از او گرفتند .من باید بگ ویم که هفت دختر دیگر هم دارم که
همه تحصی لکرده اند و ب رای افغانســتان آباد دوشادوش ب رادران خود در تحقق
اهداف فرخنده شهید ب رای عدالت و حقوق زن افغانستان م یکوشند و تعهد به
مبارزه دارند.
میخواهم بگ ویم ما زنان زنده برآنیم تا روزی عدالت و ب رابری زن افغانستان را
شــاهد باشیم .و من باور دارم که زن و دختر امروز افغانستان زن و دختر بیست
سال قبل نیست .آنها توانستند در این چند سال این را ثابت کنند که م یتوانند
در تحقق حقوق و مسوولی تهای خود در کنار مردان مبارزه کنند.
خواهــران و دختــران عزیزم ،من و خانــوادهام ف ریاد کردیم کــه عدالت به
فرخنده عدالت به زن و دختر افغانســتان اســت که کســی نشــنید .ما بعد از
ب یعدالتی به فرخنده شــاهد رویدادهای غ مانگیز خشــونت بــر زنان بودیم که
اخی را دردآورت ریناش قتل مهسای کوچک در این روزهای دردمندی ،غم فرخنده
م را چند ب رابر کرده اســت .من و فامیلم با دل دردمند نهایت تســلیت خود را
ب رای خانواده مهســا کوچک فرســتاده خود را در غم آنها و صدها مادر که به
غم فرزند خود نشســته اند م یدانیم .از دولت و قوه قضایه کشور م یخواهم به
فرخنده و مهســای کوچک و دهها زن دیگرعدالت را تامین کنند تا شاهد ظلم
و ب یعدالتی به مردم بخصوص زنان نباشیم من از وطن دور هستم ولی در کنار
شــما همصدا و هم آواز میباشــم و با هفت دختر دیگرم از عدالتخواهی شما
حمایت م یکنم.
به امید صلح و آرامی کشور و تامین عدالت ب رای فرد فرد افغانستان!
مبارزه بر ضد جهالت و حق زن فرخنده باد!
حقیقت جایش را م یگیرد این یقین و باور من است!
دعای تان م یکنم مادر داغدیده فرخنده شهید.
ب یبی حاجزه ملکزاده
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«من انقالبم!» مستند
مبارزات سه زن انقالبی
«مــن انقالبــم!» فلــم
مستندیست که مبارزات
زنــان انقالبــی و فعال در
عرصــه آزادی و حقــوق
زن را در ســه کشــور بــه
تصویر م یکشــد :روجدا
فــات ،فرمانــده نیروهای
«واحدهــای مدافع خلق» در ســوریه ،ینار محمد بنیانگــذار «نهاد آزادی زنان»
در ع راق و ســیلی غفار سخنگوی «حزب همبســتگی افغانستان» .این مستند
توســط بینیدیتا ارجنتری کارگردانی شــده و ت ولید ( )Possible Filmو
( )Rai Cinemaم یباشد .تصوی ربرداری فلم در جنوری  ۲۰۱۸نهایی شد و
در نوامبر  ۲۰۱۸به روی پردهی سینماها رفت.
بینیدیتا ارجنتری طی مصاحب های هدفش از ت ولید فلم را چنین بیان م یدارد:
«هدف رســاندن این احســاس یا انگیزه بود که تنها یک راه ب رای مبارزه نیست
بلکه راههای عملی متفاوتی نظر به ش رایط عمومی و موقعیت زمانی و تاریخی
هر کشور وجود دارد ».و سپس م یافزاید:
«آنان (روجدا فالت ،ینار محمد و ســیلی غفار) به صادر کردن
دموک راسی از امریکا و سایر کشورهای ناتو به سرزمین شان اعتقاد
ندارند .دموک راسی نم یتواند این گونه با صادر شدن پیاده گردد .هر
کشور باید راه خودش را بیابد و این زنان زحمات ف راوانی را متقبل
م یشوند تا یک بدیل دوامداری به وجود آورند».
بینیدیتا همچنان مخالف نظ رات غ ربی اســت که ریشــههای خش ونت علیه
زنان در خاورمیانه را فقط می راثی و ناشی از پدرساالری م یدانند.

او م یگ وید زنان این کشورها ب رای حقوق شان سخت مبارزه م یکنند و باید
مورد تحسین ق رار گی رند.
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ینار محمد بنیانگذار «نهاد آزادی زنان»

بینیدیتــا در صحب تهایــش روی اســتیژ « »TEDx Milanoبازگــو
م یکند که ســفر آنان از بغداد شــروع شد ،در آنجا به دیدار «نهاد آزادی زنان»
و بنیانگذارش ینار محمد رفته بودند .ینار در زمان دیکتاتوری صدام حســین به
کانادا پناهنده شــده بود اما در  ۲۰۰۳بعد از تجاوز ام ریکا به ع راق که خش ونت
علیه زنان از جمله اختطاف زنان از جادهها ،قاچاق زنان و فحشای اجباری را در
پی داشــت ،تصمیم گرفت ســازمانی را ب رای زنان ایجاد نماید و بدین منظور به
بغداد برگشــت .در چند سال گذشــته «نهاد آزادی زنان» که توسط ینار رهبری
م یشود به زنان خش ونتدیده یاری رسانیده است .ینار م یگ وید که قبل از کار
ب رای زنان« ،احســاس م یکردم مانند گیاهی بدون ریشــه هستم و زندگیم هیچ
هدفی ندارد».

روجدا فالت ،فرمانده نیروهای «واحدهای مدافع خلق»
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بینیدیتا در صحب تهایش روی استیژ «»TEDx Milanoدرمورد روجدا
فالت از سوریه م یگ وید:
«پس از بغداد ۷۰۰ ،کیلومتر دورتر به رقهی سوریه رفتیم .شاید
درمورد رقه شنیده باشید ،آنجا ب رای  ۴سال تا نوامبر  ۲۰۱۷پایتخت
و مرکز داعش بود .در  ۱۷نوامبر  ،۲۰۱۷ایتالفی که توسط واحدهای
کورد و جنگجویان عرب تشــکیل گردیده بود ،شــهر را به تصرف

خود در آورد .در آنجا  ۶۰هزار مرد و زن جنگیدند و روجدا فالت نیز
آنجا بود ،او در لشکرکشــی و تدابیر جنگ عال یست ....داعش یک
میلیون دالر ب رای سرش جایزه گذاشته است».
بینیدیتا در این ب رنامه درمورد افغانستان و سیلی غفار م یگ وید:
«امروز افغانستان یکی از بدترین جاها ب رای زنان م یباشد .زمانی
که در  ۲۰۰۱امریکای یها وارد افغانستان شدند ،ادعا کردند که ب رای
زنــان آزادی خواهند آورد .پس از  ۱۷ســال ۸۷ ،فیصد زنان ق ربانی
خشونت اند ۸۶ .فیصد زنان قادر به خواندن و نوشتن نیستند ،فقط
 ۱۴فیصــد به مکتب م یروند .آنان در مناطق دورافتاده بدون برقع
گشــت و گذار نم یتوانند .آنان در محضر عام سنگسار م یشوند و
از تمامــی حقوق خود محروم اند .جنگهای پیهم  ۳۰ســاله این
مشکالت زنان را پیچیدهتر ساخته است .اینجاست که سیلی غفار
دست به کار م یشود ،سیلی اولین سخنگوی زن حزب همبستگی
افغانســتان م یباشد .او گذشته انقالبی دارد ...سیلی با فامیلش به
ای ران و پاکســتان مهاجر شــد .در پاکستان وی در  ۱۲سالگی کار
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مالی تندرو و مرتجع

کارتونیست :اسامه حجاج
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ب رای زنان را شــروع کرد ،او م یدانســت که باید زنان را تعلیم داد،
زنان به تعلیم نیاز دارند .وی در زمان طالبان به افغانستان برگشت
و با این که هنوز خیلی جوان بود یک کورس کوچک ســوادآموزی
ب رای زنــان را ایجاد کــرد ...او به جنگ همه مــیرود( ،مخصوصا
بهخاطر زنان) امریکا ،ناتو ،جنگساالران ،مافیای موادمخدر ،طالبان
و ...او دشــمنان زیادی دارد ،بهشــمول دولت! او به جاهای م یرود
کــه دولت رفته نم یتواند ...با زنان مالقــات م یکند و کورسهای
سوادآموزی را ســازمان م یدهد .تمام فعالی تهای او قیمتی دارد،
ق ربانی م یخواهد ...آنان (دشمنانش) در تالش اند که او را بکشند،
او را تعقیب م یکنند تا اختطافاش کنند و به هر طریق که شــده
خاموشاش نمایند .لیکن هی چکدام اینها مانعش نم یشــود ،زی را
م یداند که مبارزه بدون ق ربانی غیرممکن است ....وی معتقد است
که روزی موفق خواهد شد تا کشورش را تغییر دهد».
بینیدیتا ارجنتری و همکارانش ماه نوامبر  ۲۰۱۷به افغانستان آمدند و خواستار
همکاری «حزب همبستگی افغانستان» در ساخت مستند شدند .آنان در ج ریان
اکســیونهای حزب هم راه با ســیلی غفار به والی تهای مختلف سفر نمودند و
بیش از  ۵۵ســاعت فلم گرفتند که حاصل آن مســتند مذکور اســت« .حزب
همبســتگی افغانستان» زحمات بینیدیتا ارجنتری و همکارنش را ستوده و آرزو
م ینماید در به تصویر کشیدن واقعی تهای جامعه از ط ریق سینما دستاوردهای
چشمگیری داشته باشند .ما در نظر داریم تا این مستند را طی چندین ب رنامه در
والی تهای مختلف کشور به نمایش بگذاریم.
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روایت یک هموطن ما از ددمنشی
حزب وحدت و طالبان در بامیان
ع.م .یکی از ری شسفیدان
سرخدر مرکز والیت بامیان
خاط رات تلخش را از دوران
حاکمیــت حــزب وحدت
و طالبــان در بامیان چنین
بیان م یدارد:
از
«پــس
ســرنگونی حکومت نجیب در ثور ۱۳۷۱حــزب وحدت در بامیان
قــدرت را تصاحــب کرد .در بهــار  ۱۳۷۴همزمان بــا وقوع جنگ
بیــن حزب وحدت و جمعیت در کابل ،جنگهای شــدیدی میان
وحدت یهــا و دولت ربانی در بامیان هم شــروع شــد .من در قریه
ســرخدر بامیان زندگی م یکردم و از ســر ناچاری ،فقر و ب یکاری
به جبهــات جنگ رفتم ،گاهی در جبهــه وحدت یها و گاهی هم
در جبهــه جمعیت یها م یرفتم .در آن زمان به عنوان یک جنگجو
شاهد قســاوتهای قومندانان وحدتی در بامیان بودم .قاسم خان
کور یکی از قومندانان قســیالقلب حزب وحدت بود که در مناطق
تحــت حاکمیتش جنایات زیادی انجــام داد .دقیقا به یاد دارم که
در تابســتان  ۱۳۷۴اف راد قاسمخان کور به قریه ما آمدند و دکاندار
فقیری را بهنام خداداد چریک و یک نفر دیگر را بهنام یعقوب خان
که تازه از ای ران برگشــته بود ،به دشت قرغنهتو برده و بعد از حفر
قبر توسط خود شــان رگهای دست شان را بریده و به داخل قبر
انداختند.
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مــا مردم بامیان چه در زمــان حاکمیت حزب وحدت و چه در
دوران ســیاه طالبان یک لحظه نفس راحت نکشیدیم .وحدت یها
تمام دارایی مردم قریه ما را به یغما بردند ،خانههای ما به ســنگر
مبدل شــد و جوانان ما در سنگرها شهید شدند .از ترس جنگ و
جنایت به دامنههای کوه بابا و دره فوالدی مهاجر شدیم و ماهها با
شکم گرسنه در هوای بسیار سرد بسر بردیم».
م .در مورد معامله سرجنایتکار خلیلی با ب رادران طالبش م یگ وید:
خلیلی و دیگر رهب ران وحدتی امروز با ریا و بهتان ســنگ ضد
طالب و مقاومت علیه طالبان را به ســینه م یکوبند ،در اصل آنان
خود در معامــات خاینانه بامیان یها را گوشــت دم توپ طالبان
کردنــد .در می زان  ۱۳۷۷زمانیکه طالبان بــه بامیان یورش بردند،
حزب وحدت در دو نقطه ،راه ورود طالبان به بامیان را بســته بود،
یکی خط آق رباط که راه را از مســیر تاله و برفک بغالن باز م یکرد
و دیگر مســیر غوربند .لیکن پس از جورآمد پنهانی بین خلیلی و
مال ب رادر ،راه آق رباط را باز کردند ،ســید سرور که در مسیر غوربند
مقاومت م یکرد توسط خلیلی کشته شد تا آن مسیر هم به روی
طالبان باز شــود .طالبان از راه آق رباط وارد بامیان شــدند ،قریه ما
سرخدر در مسیر آنان ق رار داشت ،نوک ران پاکستان دست به کشتار
وحشــیانه مردم ب یگناه زدند .اسحق ک ربالیی ،یعقوب علی ،صمد
علی ،گنج علی ،اسحق علی ،سید داکتر و چندین تن دیگر که نام
شان حاال به خاطرم نیست توسط طالبان کشته شدند .مردم قریه
از طریق راههای صعبالعبور و کوههای پر برف بابا به طرف بهسود
ف رار کردند که در مســیر راه از شدت ســرما و گرسنگی خسارت
سنگینی را متحمل شــدند .در حوت ۱۳۷۷به مدت  ۱۸روز حزب
وحدت شــهر بامیان را از دست طالبان گرفت اما پس از آن دوباره
به دســت طالبان افتاد .در جریان دست به دست شدن شهر میان
دو طــرف تلفات جانی ف راوان به مردم وارد شــد و در این پیروزی
ن طالبان و
و شکســت مردم ما زیر سم اســبان و موترهای داتس 
وحدت یها خرد و خمیر شــدند .جوانان ما شــهید ،خانهها وی ران و
اموال و مواشی ما چور و چپاول گردید.
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آن چه از زبان آقای م .شنیدیم ،مشت نم ونه خروار از جنایات ه ولناک هشت
ثوریها علیه مردم ماســت که تا هنوز تحت حمایه ام ریکا بر س رنوشت ملت ما
حاکم و کشــور ما را به تباهی کشــاندهاند .مردم ما فقط با راندن اشغالگ ران و
س رنگ ونی دولت دستنشانده و محاکمه جنایتکاران جنگی است که به بهروزی
و آرامی خواهند رسید.

نویسنده :اسد
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چنــدی قبــل ســیل 
ی
غفــار ســخنگوی «حزب
همبســتگی افغانســتان»
جهت دفاع از خواستهای
برحــق معل ولیــن کشــور،
از خیم ههــای تحصن که
در پارک شــه رنو از سوی
«شــورای اجتماعی معل ولی ن جوان» و «ســازمان اجتماعی معل ولین با شهامت»
ب راف راشته شــده بود ،دیدن نمود .وی در ج ریان این دیدار حمایت و همبستگی
«حزب همبستگی افغانستان» را با آنانی که در ج ریان جنگ و جنایت چندین
ساله اعضای بدن خود را از دست داده اند ،اعالم داشت.
خیم ههای اعت راضی معل ولین بیشــتر از ســه ماه م یشود که ب رپا گردیده و
تعدادی از معل ولین شب و روز را در هوای سرد زمستان در آن سپری م ینمایند،
ولی تا حال به هیچ یک از خواستهای شان دست نیافت هاند .س ران دولت وحشت
ملی سرگرم زد و بندهای انتخابات و «صلح» با طالبان وحشی اند و کوچکت رین
وقعی هم به مشــکالت و اعت راضات مردمی نم یگذارنــد .تعداد قابل توجهی
از اعت راضکننــدگان این خیم هها را ســربازان اردو و پ ولیس تشــکیل م یدهد.
در حالــی که اراکین خاین دولتی و مطبوعات ســرکاری افغانســتان تبلیغاتی
کرکنندهی را در دفاع از اردو و پ ولیس به راه انداخت هاند اما واقعیت امر اینست
که معل ولین ســرباز مانند ســایر معل ولین در بدت رین شــرایط بسر م یب رند و از
هرگ ونه امتیازات محروم اند.
خانم غفار همچون اعت راضات را نشانه صعود آگاه ی سیاسی مردم دانسته و
از تحصنهای معلمان «لیســه عال یحبیبیه»« ،جنبش علیه بیکاری»« ،ارتقای
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«دنیا جهنم است برای ما»
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ت ربیه معلم سید جمالالدین افغان به پوهنتون» که در گذشته صورت گرفته بود،
یــادآوری نموده و خواهان ادامه اعت راضات معل ولین ،تا برآورده شــدن مطالبات
شان گردید.
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انجینر اسداهلل کاموی ،رییس « شورای اجتماعی معل ولی نجوان» که خود از
ناحیه پا معلول م یباشد گفت:
«خواهر عزیز بسیار خوش آمدید ،امید که همیشه با ما باشید،
مصاحب ههای شــما را در تلویزیون تعقیب م یکنم و مبارزه تان را
م یستایم ،ما م یگوییم که حیثیت ماللی دوم را ب رای ما دارید».
وی در ادامه سخنان خود اضافه نمود:
«در ســه و نیم دهه جنگ در کشــور بیشــتر از یک میلیون
معلول و دو میلیون بیوه و یتیم داریم ،ولی متاســفانه سردمداران
کشور در این چند دهه ماشین جنگ را گرم نگهداشته و خود سود
بردهاند ،آنان اینقدر توجه نم یکنند که محصول جنگ چیســت،
غیر از معلول ،یتیم ،بیوه و سفید شدن سر سیاه خواهر و مادر ما
در انتظار آمدن عزیزان شان».
پاهای همســر آقای کاموی نیز در اثر انفجار ماین گلبدین خاین قطع شده
است ،وی توام با غیظ م یگ وید:
«آرزو م یکنیــم این رهبــران خاین روزی محاکمه شــوند ،ما
خواهان محاکمه آنان هســتیم .فامیل غنی در واشنگتن دیسی
و از عبــداهلل در هندوســتان زندگی م یکند و اینجــا اوالد غریب
م یمیرد .غنی و عبداهلل! شما هم اوالدهای تان را اینجا بیاورید که
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آقای کاموی سخنانش را این گ ونه پایان داد:
«تمام پیادهروهای شــهر را معلولین گرفته است اما حکومت
هیــچ ب رنامهای ب رای آنان ندارد .رییــس جمهور دو ماه پیش یک
ســناتور معلول را خانهنشین نمود و به جایش یک فرد غیرمعلول
را مقرر کــرد .غنی ،عبداهلل و حمداهلل محب! این خانه شــخصی
شــما نیســت که هرکاری دل تان بخواهد ،بکنید .اینجا درد را ما
م یکشیم و عیش و نوش را شما در غرب م یکنید».
محم دملکصبر ،قهرمانشنا افغانستان در پارالمپیک نیز در این اعت راضات
شرکت داشت و درباره وضعیت جاری کشور گفت:
«...متاســفانه هر روز در کشــور ما معاملههــای جدید صورت
م یگیرد ،جنگ ،قومپرستی ،تبعیض ،رشوت و اینها مکروبهای
خط رناکی است که کشور ما را به بح ران کشانیده».
سیل یغفار در مورد اعت راضات معل ولین گفت:
«متاسفانه رسانهها قســمی که باید اعت راضات را پخش کنند،

فبروری و مارچ ۲۰۱۹

از اکســیجن باروتی و اتومی و کیمیاوی که اینجا استعمال شده
است تنفس کنند».
آقای کاموی اهداف ب رپایی خیم ههای اعت راضی را چنین شرح داد:
 .۱حق مشــارکت در امور سیاســی و اجتماعی ب رای اشخاص
دارای معلولیت
 .۲حق کار ب رای اشخاص دارای معلولیت
 .۳محو تبعیض بین معلولین جنگی و غیرجنگی
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نکردهاند .به همی نگونه در گذشــته هم اقشار دیگر جامعه بخاطر
خواســتهای ب رحق شــان اعت راض کردهاند که فقط یک گزارش
کوتاه از آنها تهیه شده است و بس.
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محمد ملکصبر شناگر قهرمان افغانستان ،فارغالتحصیل یکی از پوهنتونهای خصوصی کابل میباشد و از ده سال
بدین سو عضویت تیم ملی پارالمپیک کشور را دارد .وی در کشورهای امریکا ،چین و کوریای جنوبی در مسابقات
پارالمپیک به حیث ملی پوش از افغانستان نمایندگی نمود.

شاید شما در جریان باشید که ما همیشه از خواستهای برحق
تمام ملی تهای افغانستان ،اقشار محروم جامعه ،از کودک و پیر و
جوان و زن و مــرد و اقلی تهای مذهبی دفاع کردهایم و این را جز
وظایف اصلی حزب خود م یدانیم .ما شــاید بتوانیم به یک یا دو
نفر کمک کنیم امــا در جامعه ما میلیونها تن وجود دارد که به
کمک نیاز دارند و باید کاری شود که در زندگی اکثریت مردم تغییر
رونما گردد....
دولت ب رای نمایش هم که شده بعضی معلولین را در مطبوعات
نشان م یدهد ،این کار را بخاطر تبلیغات خود م یکند نه واقعا ب رای
معلولین .م یخواهند نشــان بدهند که ما کار کردهایم ،ش رایطی را
بــرای معلولین ف راهم کردهایم که امروز یکی آنان م یتواند قهرمان
آببازی شود ،دیگرش باسکتبال بازی م یکند و شخصی ت جهانی
م یشود ،اینها بخاطر کریدت گرفتن است.
وزارت کار و امــور اجتماعــی هر روز آمــار و ارقام م یدهد که
 ۵۰۰۰افغانی به این فامیل م یدهیم و این کار و آن کار را م یکند،
اگــر واقعیت را ببینیم اینطور نیســت چون حداقل با چند تن از

آقای مبارز در مورد دیدار شان با غنی و سیما سمر چنین م یگ وید:
«ما فکــر م یکردیم که رییس جمهور ما از غرب آمده شــاید
با احســاستر از کسانی باشــد که درجنگ بسر برده اند و به فکر
معلولین باشــد اما داخــل ارگ که آدرس بی نالملی ماســت هم
مناسب ب رای رفتن ما نیست.
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حسیب قهرمانی است که از طفولیت به روی انگشتان دست خود حرکت کرد و مکتب و پوهنتون کابل را موفقانه
به اتمام رسانید.
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دوســتان معلول که ما در ارتباط هستیم ،م یدانیم که آنان هرروز
در پشــت دروازههای وزارت بخاطر ۵۰۰۰افغانی سرگردان هستند و
هیچ چیز ب رای شان داده نم یشود .تمام اینها حرفهای هوایی و
عوامفریبانه است».
قاضی احمد راشــد مبارز ،رییس «سازمان اجتماعی معل ولین با شهامت» که
در چهار ســالگی از اثر زرق نادرســت پیچکاری پنســلین هر دو پایش معلول
گردیده ،به سیل یغفار گفت:
«ما م یدانیم که شما پول ندارید و ما از شما پول نم یخواهیم،
اما خواهان حمایت شــما هســتیم زی را شــما همیشه حقیقت
را گفتهایــد و صدای تان علیه هر فرعونی بوده اســت که در این
جامعه بح ران آفریده و جنگ را به راه انداخته است .آنانی که زمانی
م یگفتند کفــر و امپریالیزم آمده ،امروز بیــرق کفر و امپریالیزم
بدست خود شان است .این تجارتی بود که در توطئه شوم شان ما
ســوختیم ....با این حال و روزی که ما داریم دنیا جهنم است ب رای
ما».
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ســیماســمر ،رییس کمیسیون مســتقل حقوق بشر ،یقین
کنید که او یک قهرمان کاغذی است و همه آن چه در تلویزیونها
دربارهاش م یگویند دروغ است و ارگ او را بیجا مشهور کرده است»...
انجنیــر عبدالف ری دآرین که رضاکارانه ب رای معل ولین این خیمه کار م یکند
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قاضی احمد راشد مبارز ،رییس «سازمان اجتماعی معلولین با شهامت».

درباره س ران دولت ع و غ گفت:
«همین رهب ران اســت که تا دیروز ب رای ما م یگفتند اوالدهای
تان ،دخت ران تان نباید که تحصیل کنند ،امروز زنان و دخت ران خود
شان از سویس و از آلمان و امریکا و سفارتخانههای خارجی و غرب
سر بیرون م یکنند .ما سرکوب م یشویم و امروز باید همه یکجا از
همدیگر در مقابل این رهب ران قالبی بایستیم».

نویسنده :رها آرزو
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بعــد از ختم جنگ ســوم
افغان و انگلیس و استرداد
افغانســتان،
اســتقالل
اســتعمارگ ران به آســانی
نم یتوانســتند حضــور
کشور اســتقاللیافتهای را
کــه دولت و مــردم آن در
تقالی ترقی و تعالی مســتقالنه و بدور از زیر ســلطه یغماگ ران خارجی بودند،
در ســرحدات مســتعم راتی خود تحمل نمایند .باالخره حدود دو نیم سال بعد
از حصول اســتقالل کشــور ،در  ۲۲نوامبر  ،۱۹۲۱دولــت انگلیس معاهدهای را
بــا دولت امانی به امضا رســانید که اولین ماده آن اســتقالل داخلی و خارجی
افغانستان را تایید کرد:
«ماده  :۱دولتین علیتین برطانیه و افغانستان بالمقابل تمامی
حقوق اســتقالل داخلی و خارجی یکدیگر خود شــان را تصدیق
نموده محترم میشمارند».
در این معاهده توافق شــد که دولت انگلیس و افغانســتان ســفارتخانهها،
ق ونســلگریها و نمایندگ یهای تجارتی خود را در کشــورهای همدیگر داشته
باشــند .در روز ( ۹قوس  )۱۳۰۰تاییدی معاهده توســط شاه اماناهلل ،نمایندگان
انگلیس مقیم کابل به ریاســت سر هنری دابز با وی مالقات کردند .مرور لحن
ب ُرا و پرغرور این شــاه وطنپرست در ب رابر نماینده اســتعمار ب رای نسل امروزی
ضرور اســت که به عزم بلند عدالتخواهی و ضدیتش با تجاوزگ ران بیگانه پی
ب رنــد .صحب تهای وی در ب رابر هیات امپ راتــوریای که «در آن آفتاب غروب
نم یکرد» ،چنان سرشار از وقار و روحیه استقاللطلبی و مخالفت با سیاستهای
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غرور و آزادمنشی شاه اماناهلل
در مذاکره با نماینده انگلیس
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اشغالگ رانه است که حس عمیق احت رام و تعظیم را نسبت به او برم یانگیزد.
مقایســه ســخنان رک و بدور از دیپلماســی اماناهلل خان با نماینده استعمار
بیانگر تفاوت زمین تا آســمان این قهرمان واقعی مردم ما با ســران میهنفروش
خلــق و پرچــم و نوک ران تنظیمــی ،غی رتنظیمی و طالبی ام ریکاســت که جز
پوزهمالی به دونپای هت رین مقامات استعماری چیزی از آنان دیده نشده است.
متن ســخنان اماناهلل با هیات انگلیسی در هفت هنامه «امان افغان» (سال دوم،
شماره  ۱۵ ،۲۵جدی  )۱۳۰۰به چاپ رسیده است که عینا نقل م یشود:
«امــروز من م یبینم که معاهده افغانســتان با دولت بریطانیه
عقد گردیده و طرفین راضی شــده اند بتقدیر و احساسات یکدیگر
و آرزوهای شان.
چــون از آوان طفولیت آزادی همهء دنیــا و اقوام آن را آرزومند
بودم و نم یخواستم که حقوق آزادی و استقالل حقیقی هیچکس
تلــف شــود ،و عل یالخصوص در حق وطن و ســلطنت خود یک
حالــی را که مخالف آداب و حقوق تمامیت حاکمیت خود افغان و
افغانستان باشــد دیده نمیتوانستم و سبب محرومی افغانستان را
ازین حق صریح خودش ،صرف دولت بریطانیه را میشــناختم لهذا
تمام افکار خود را به مخالفت دولت مشارالیها میپرورانیدم .و حال
نیز ب رای محافظهء استقالل ،عزت و ش رافت افغانستان تا یک قطره
خون آخری خود آمادهام چنانچه من بملت خود گفتم که جانی را
که من در راه خدمت ملت ب رای فدا کردن حاضر کردهام در مدافعهء
اســتقالل فدا میکنم ولی امروز همت قوم من جان و استقالل هر
دو بمــن داد من ایــن را حیات دوباره خود میدانــم و دوباره ب رای
خدمت ملت فدا خواهم کرد.
هر چند چند بار کوشــش و حرکات دولت بریطانیه در همین
مذاک رات مثــل پذی رائی نمودن جناب محمــد ولی خان از طرف
ادارهء هند در انگلســتان و تجویز باقیماندن سفیر ما بنام سفارت
در هندوستان خیلی م را دلگیر و مناسبات را بجائی که میدانید
رسانیده بود مگر اکنون بریطانیای معاملهشناس پیش از گذشتن
وقت آن را دفع کرد حاال من بســیار مســرور هســتم که باالخر
دولت معظمهء بریطانیه اســتقالل افغانستان را با همه معانی آن
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احت رام مینماید و نتیجهء آن همان بود که ما فوری توانستیم یک
مناسبات همسایهگی قایم کنیم.
شبهه نیست که این مناسبات دوستانه نیست صرف آشنایانه
و همسایهگان است ولی بازهم هنگام رفع دیگر مشکالت امیدوارم
که همچنانکه اعلیحضرت شــاه جارج در تلگ راف تبریکیه شان به
عهدنامهء دوســتی تعبیر فرموده اند این همســایهگی به دوستی
مبدل شــود .من از حســیات عالم اســام بهی چگونه جدا شــده
نم یتوانم  -لهذا اگر دوستی صمیمانه ملت افغان را دولت بریتانیا
بکار داشته باشد پس در مشورههای خیرخواهانهء من توجهه زیاد
نمایند.
آن مالحظات همین است که من قب ً
ال در مالقات اول هم شما
را بآن متوجه ساخته بودم و حاال باز مشورههای خیرخواهانه گفته
ذکر م یکنم.
دولت بریطانیــه از روزی که بمخالفت مســلمانان اقدام کرده
تمامی عالم اســام را از خود رنجانیــده که ضررهای آن بحکومت
شما معلوم است هر قدر م راعاتیکه با دولت ترکیه نمائید همانقدر
سبب جلب قلب ملت افغان خواهد بود شما هیچ وقت باور نکنید
که دیگر عالم اســام از شما متاذی باشد و افغانستان دوست شما
شــود یا شعایر مقدســه اســامی ما را مخالفت کنید و اهالی یا
حکومت آن بیفکر بماند.
در هندوســتان نیز شــما بر حرکات خود انظار غایر بیندازید
که شورشــها و فریادهای هندوستان اگر زیاد میشود این چیزهائی
نیســت که خطوط سرحدی مانع آن شوند بلکه من از سردار اعلی
وزیر امور خارجیه شــنیدم که شــما گفته بودید دولت معظمهء
بریطانیه سیاســت موجوده خود را نسبت بعالم اسالم تغییر دادن
خواسته است البته من مسرورم!
قبایل ســرحدی ملت ما بنابر ارتباطهای عرفی و جنســی و
دینــی از ما هیچ فرقی ندارند ما مثل خود رفاه و ترقی را ب رای آنها
طالبیــم ،هر چیزی که ما ب رای آنها و ســعادت حقیقه آنها کردن
خواهش داریم و میکوشــیم باید دولت بریطانیا هم مثل خواهش
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ما رفتار داشته باشد.
چون شــما به انگلیند میروید باید این پیغامهای شفاهی م را
به اعلیحضرت شــاه جــارج و بمقامات عالیهء دیگر برســانید در
هندوســتان جناب ب رنس اوف ویلز را از طرف من سالم برسانید ،و
احوال جناب ویس رای هند را از طرف من میپرسید».
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متن سخنان اماناهلل با هیات انگلیسی در هفتهنامه «امان افغان» (سال دوم ،شماره  ۱۵ ،۲۵جدی .)۱۳۰۰

نویسنده :حامد
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با کودتای هفت ثور مردم
والیــت فــراه مانند ســایر
هموطنــان ما زیر ســاطور
جالدان خلقــی و تنظی مها
ســاخی شــدند .جانیــان
خلقی زیر نام اش رار و ضد
انقــاب بــه زور خانههای
یریختند و هورا کنان
روســتاییان را وارسی کرده دار و ندار مردم را به کوچه م 
به آتش م یکشــیدند .این خ ونخواران در یک هجوم گسترده به ق ریه ما بیش از
۱۵تن از انســانهای نخبه این خاک را دســتگیر و بدون کدام محاکمه زنده به
گور کردند.
اســامی ذیل افــرادی اند که تنها از ق ریه دوقلعه ،بــدون کدام مدرک جرمی از
ســوی جالدان خلقی و پرچمی در یک روز ب هصورت دستجمعی زنجیر پیچ و
فدای خرمست یهای «انقالب شکوهمند ثور» گردیدند:
نام پدر
نام
شماره
شیرمحمد
 -۱حاجی اسماعیل
مالمحمد
 -۲معلم عبدالقدوس
حاجی عبدالوهاب
 -۳عبدالظاهر
مال حسین
 -۴عبدالغفور
مال محمد عمر
 -۵عبدالرحمن
محمد مال غفور
 -۶ملک شاه
امیر محمد
 -۷مال رشید
مال رووف
 -۸مفتی فقیر احمد
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جنایات هولناک متجاوزان روسی
و  ۸ - ۷ثوری را نه میبخشیم
و نه فراموش میکنیم
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 -۹صوفی رحیم
 -۱۰مال عبدالسالم
 -۱۱عبدالجلیل
 -۱۲عبدالبصیر
 -۱۳عبدالواسع
 -۱۴عبدالرقیب
 -۱۵عبدالع زیز

داد محمد
ش ریف
مالمحمد
عبدالرحمن
عبدالرحمن
مال عثمان
مال رشید
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با تجاوز روسها به ســرزمین ما این فاجعه ابعاد گسترده یافت و شوربختی
شــعلهور شــد .تعدادی از جانیان خلقــیـ پرچمی که خــود را یک هتاز میدان
م یدانســتند با غرو پ فهای مضحک به مــردم آزاری پرداختند .اب راز نظر در
مســایل پی رامون منطقه و حتا شــنیدن اخبار ب یب یسی جرم پنداشته م یشد و
اعت راض و مخالفت با رژیم آدمخوار زندان و اعدام را در پی داشت.
مــادر یکی از معلمان آزادیخواه که بارها از ســوی خلق یها به جرم این که
پسرش مخالف رژیم است ،لت و کوب و تحقیر شده بود ،قصه م یکند:
«همسایه ما در پشت خانه ما پالیز داشت .من از باالی بام صدا
کردم محمد امین ب رایم ترک (در اصطالح عامیانه مردم ف راه ،تره را
م یگوینــد) بینداز .محمد امین به طرفم دیده گفت"« :مادر معلم،
دیگه ترک نگو؛ بگوچوچه خ ربوزه .اگر خلق یها بشنوند که باز ترک
ترک (منظور ترهکی) داری ،ت را م یکشند»".
ارتش متجاوز روس و رژیم خادیســت که در ب رابر مقاومت مردم ما مات و
مبهوت مانده بودند ،از  ۱۳۶۱به بعد ،بمباردمان وحشــیانه هوایی را در س راســر
افغانســتان شدت بخشــیدند .طور نم ونه ،در بهار  ۱۳۶۳دوقلعه بار دیگر در اثر

بمباردمان کور متجاوزان روسی و جاسوسان داخلی در ماتم فرزندانش نشست و
تعدادی نیز زخمی گردید.
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کــودک بیش نبودم و چیزی از روز و روزگار نم یدانســتم که ناگهان شــی رازه
زندگــی مان برهم خــورد .در یک روز بهــاری که ک مکمک بــاد م یوزید ،با
ه مقطارانم سرگرم ســاعتتیری در یک گوشه ق ریه بودم .هلیک وپترها با پ رتاب
فشــنگها اهدافی را مشــخص نمودند ،به تعقیــب آن جی تهای جنگی روس
رســیده و ق ریه را به خاک و خون یکســان کردند .وحشت عجیبی بر زمین و
زمان مســت ولی گشــته بود .تصور م یکردم ح ویلی مان آتش گرفته و دود باال
اســت .با پ رتاب هر بم ،هرکدام ف ریاد کشــیده و از ترس به خود م یپیچیدیم.
شاخههای درختان از شدت فشار انفجار و اصابت پارچ ههای بم شکسته و صدای
مهیبی ایجاد م یکردند.
محشر بمباران تق ریبا نیم ساعت ادامه یافت .اندوه و س راسیمگی توام با وی رانی
مــردم را در خود پیچانده زندگان به هرســوم یدویدند و ف ریاد م یزدند :بچهام،
بــرادرم ،خواهرم ،مادرم ...اهالی ق ریه با بیل و کلنگ به جســتجو گمشــدگان
ب یدرنگ شــتافتند و شــهدا و زخم یها را از زیر آوار بیرون م یکردند .در آن
هنگام نه شفاخانهای بود و نه داکتر و دوا.
یکی از وابستگان این ق ربانیان م یگ وید:
«همین که این روز نحس یادم م یآید اشک در چشمانم حلقه
م یزند بخصوص وقتی که اجساد ظاهرجان و واسع کودک یکونیم
ســاله را با مادرش از زیر آوار بعد از یک ونیم ساعت بیرون آوردیم،
واســع جان هنوز نفس داشت و ما دست و پای خود را گم کرده از
آب جوی چند قطره در دهانش چکاندیم ولی متاســفانه امکانات
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صحی نبود و در بغل مان جان داد .گلدســته دختر  ۱۰ســاله این
خانواده که بر بام خانه رفته بود ،در اثر فیر راکت هلیکوپتر سرش
از تنش جدا شده ،بعد از دو روز جمجمه اش را یافتیم .شیون مادر
زخمی و جوجو شــده در سوگ سه فرزندش مو در بدن هر انسان
با وجدان ایســتاد م یکرد و تا هنوز در گوشــم آن شور و واویالی
جاریســت و من به نوبه خود این جنایت نابخشــیدنی را هرگز نه
ف راموش و نه م یبخشم».
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محمد سرور انسان ش ریف ،خوشطبع و نکت هدان بود که متاسفانه اکنون در
قید حیات نیست ،زمانی قصه کرد:
« در شــی بده بودم که بمباردمان آغاز شــد و اولین و دومین
بــم در چهاردیواری خانهام اصابت کرده و حویلی ما را چنان هموار
نمــوده بود که در یک نگاه حی ران ماندم و شــک کردم که خانهام
باشــد .وقتی بمافگنهــا صحنه را ترک کردند ،خــود را به عجله
رساندم و راستی در نزدیک س رای کهنه دو دخترم را دیدم که زنده
بودند و پرســان مادر شان را کردم .گفتند" :مادر و ب رادرانم در خانه
بودند ".وقتی صحنه را با چشــمانم دیدم ،دست و پایم شل شد و
منگ ماندم .امید زنده بودن شــان را از دســت دادم ،زی را فقط یک
طاق گلی ایســتاده بود و بس .همسایه زود خود را به من رسانده
گفت" :فرزندانت زندهاند ،پریشــان مبــاش!" گفتم ،غم خانه و مال
نیست ،شکر که زنده هستند .وقتی خانمم را دیدم ،مثلی که تازه
از گور بیرونش کرده باشــی ،چهرهاش تکیده و خاک و گرد بر سر
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بمباردمــان و ادامــه جنایات مکــرر روسها و دولت دستنشــانده در ب رابر
ســاکنان ولسوالی شیب کوه سبب ایجاد وحشــت میان اجتماع گردید و اهالی
منطقه هم هروزه از ترس ب مافگنهای روسی کاشانهی خود را رها کرده در باغها
و جوها متواری م یشــدند تا این که بــه مهاجرت اجباری تن دادند و ای ران را با
هزار یک توهین و تحقیر به عنوان پناهگاه پذیرفتند.
ک ریم احمد ،یکی از باشندگان دوقلعه م یگ وید:
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و صورتش نشسته و ب یرمق به سویم م یدید».
در ایــن روز ســیاه ۱۲ ،تن از هموطنان مظلوم مــا در دوقلعه جان خود را از
دست دادند که اسامی شهدا ق رار ذیل اند:
نام پدر
شماره نام
محمد ظ ریف
 -۱عبدالظاهر
محمد ظ ریف
 -۲عبدالواسع
محمد ظ ریف
 -۳گلدسته
شم سالدین
 -۴عبدالحفیظ
نص رالدین
 -۵سیداحمد
محمد عمر
 -۶درویش
باقی
 -۷عبداهلل
مال قاسم
 -۸محمد هاشم
عزیز
 -۹غالم
عزیز عبداهلل
 -۱۰رقیه
موسی
-۱۱محمد عظیم
موسی
 -۱۲ملنگ
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«این درســت است که روسها و مزدوران شان حتا به چوپانها
و دهقانان نیــز رحم نکردند و مظلومترینهای را مثل فضل احمد؛
عبدالحمیــد؛ لطیف علم؛ نوراحمد و دهها دگــر را از همین قریه
بهصــورت گمنــام زیر خاک کردنــد؛ اما طرف دیگــری قضیه که
مردمستیزی تنظی مهای جهادی است نیز داستانها دارد».
«در همان اوایل بهاصطالح انقالب ثور ،یکی از شبها چند نفر
به نام مجاهد به باالده هجوم آوردند و تعدادی از مردم ب یگناه را به
زعم این که ،شــما همکار دولت استید و قوم و خویش تان خلقی
اند ،از خانههای شان بیرون و با خود بهطرف غرب قریه بردند .اینان
در حقیقت مردم ب یدفاع و دهقانان قریه بودند که ســواد نوشتن و
خواندن را نداشــتند و در زندگی خود حتا از قریه نیز بیرون نشده
بودند و هیچ جرمی نداشــتند .در تاریکی حوالی ساعت یک شب
بعد از لت و کوب و توهین و تحقیر این  ۷نفر را در قسمت دغال
کچلگر قطار ایســتاده کرده و از پشــت به رگبار بستند .می راحمد
ُ
ولد رســول ،مال اعظم ولد حسین ،فضل احمد ولد عبداهلل ،حبیب
ولد حسن شهید شدند و حبیب محمداکبر ،ذهی نالدین جالل و
حلیم رحیم زخمی م یشوند و با استفاده از تاریکی شب خود را در
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خون دیگ ران مالیده و نجات یافتند .آدمکشان مجاهدنما صحنه را
ترک م یکنند .س رانجام ،یکی از زخم یها خود را به قریه رسانده و
جریان را به مردم احوال م یدهد».
یکی از باشــندگان همین ق ریه با مثال دگر موضوع را بیشتر روشن ساخته و

م یافزاید:
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«وقتی معلــم محی یالدین را مجاهدین به جرم معلمی بردند،
ب رادر کوچــکاش به نام ام رالدین متعلم صنف ششــم مکتب ،به
تعقیــب او رفت تا ب رای پدر و مــادرش که ب ینهایت نگ ران و گریه
م یکردنــد ،احوال بیاورد .این جانیان به این طفل هم رحم نکردند
و او را نیز کنار ب رادرش ســر به نیست کردند .پسان ،کوچکترین و
آخرین بازمانده این خانواده به نام عبدالحفیظ نیز در اثر بمباردمان
روسها جان باخت و این خانواده کال تباه شد».
رژی مهــای ضد مردمی زیادی طی چهار دهه اخیر ته و باال شــدند ولی هیچ
کدام ب رای مردم امنیت نســبی و نان و مســکن به ارمغان نیاوردند .اکنون مردم
دو قلعه در زیر سیطره طالبان روزگار بس سختی دارند و اکث ریت اهالی ق ریه را
ترک گفته یا در ای ران مهاجر اند و یا به سایر والیات مسکنگزین گردیدهاند.
خوشبختانه مردم سلحشور و استقاللطلب ما در آن هنگام با دست خالی در
ب رابر غول سوســیال امپ ریالیزم ب یباکانه جان سپر کردند و س رافکنده متجاوزان
را از سرزمین خ ویش راندند.ولی افسوس جان فشانی ملت پا برهنه و خیزش پر
جوش مردم ما در ب رابر متجاوزان توســط مشتی از جنایتکاران تنظیمی به یغما
رفت و با خود بخشی و «عفو عمومی» ب ویناک همدیگر را به آغوش کشیدند
و ملت را با زخ مهای دی رین اما خ ونبارتر از پیش به ارباب دگری فروختند .مردم
ما باید بدانند ســران جنایت که امروز جامه بدل کرده و غرق وطن فروشــی به
شیوه جدید بنام صلح اند ،ادامه همان جانیان دیروز اند .پس تا هنگامیکه رژیم
مردمگ را بر س رنوشت ملت حاکم نگردد و این قصابان هیتلری را چه زنده و چه
مرده بپای میز محاکمه نکشــانند آخ دل بیوه زنان و یتیمان مان التیام نیافته و
این وطن دوباره وطن نخواهد شد.
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ترس شورای علمای تخار
از تجلیل روز همبستگی زنان
م ولــوی عبدالصمــد
داعشــیفکر که ســه سال
قبــل بــا کلمــات کثی ف
زنــان را بــه تحقیر گرفت
و گفــت« :مانند زنان هیچ
طایفــهای در دنیــا ب یحیا
نیست» بعد از تجلیل روز
زن در والیت تخار و بعضی والیات دیگر شــمال کشور ،بازهم علیه زنان ع ربده
کشــیده و خواســتار اقدامات خاینانه ضدزن به نوع ب رادران طالب یاش در سطح
این والیت شدهاند.
در اکثر والیات شمال افغانســتان قومندانان گلبدینی ،جمعیتی و دوستمی
حاکمیــت دارند که هر کدام در زنســتیزی و جنایت علیــه زنان از یکدیگر
سبقت م یگی رند .ما در چند سال گذشته شاهد موارد وحشتناک خش ونت علیه
زنان از جمله سنگسار ،اختطاف ،تجاوز جنسی ،لت و کوب ،خش ونت خانوادگی
و توهین و تحقیر دهشتناک زنان بوده ایم .بعضا زنان این والیات ج رئت نموده و
صدای اعت راض شان را در ب رابر این همه ستم و تعدی بلند م یکنند .امسال هم
در محافلی که بخاطر روز جهانی زن برگزار گردید ،زنان از پایمال شدن حقوق
شــان گفتند که خشم شــورای علمای تخار را ب رانگیخت و در  ۲۱حوت ۱۳۹۷
این شورا طی جلس های دولت را در تطبیق شرعیت بر زنان نظیر اجباری ساختن
حجاب و جلوگیری از فحشا ناکام خواند و اعضای آن گفتند که مسایلی مانند
تجلیل از هشــت مارچ در مغایرت با «شــرعیت غ رای محمدی» م یباشد و باید
بطــور جدی دولت مانع برگزاری این نوع محافــل گردد و رفتار و اعمال زنان را
تحت کنترول داشته باشد .همچنان اعضای شورا گفتند که در آینده خود آنان
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بنیادگرایی دینی دشمن دانش

کارتونیستAmr Okasha :
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بــدون این که دولت را در ج ریان ق رار دهند زنــان خالفکار را محاکمه خواهند
نمود .آنان در این جلسه خواهان بسته شدن ریاست امور زنان تخار و به محکمه
کشانیدن کســانی شــدند که در ب رنامه روز جهانی زن؛ حقوق زنان و مردان را
مســاوی خواندند .شــورای علمای تخار در ضمن مالعمروار حکم صادر کردند
که در جوزجان نیز آنانی مورد بازپرس ق رار گی رند که حکم شرعی سنگسار را
به تمسخر گرفته اند.
م ولوی عبدالصمد با تعدادی از اعضای شــورای علمــای تخار نزد فضلاهلل
مجددی والی تخار رفته و با او یکجا در مورد تساوی حقوق زن و مرد احتجاج
نمودند و مشــترکا به این فیصله رســیدند که یک کمسیون  ۱۲نفره مختلط از
مالها و دولت تشکیل شود و همه روزه در بازار والیت تخار گشت و گذار کنند
و قانون خدا را باالی زنان تطبیق نمایند .در ضمن تصمیم گرفتند که در مساجد
تبلیغ و تفهیم شود که تل ویزیون طلوع و دیگر رسانههایی که ب رنامههایی چون
«ستاره افغان» و یا مسایل زنان را پخش م یکنند ،تماشا نشود.
البته حاال دیگر ب رای تخاریان ثابت شــده اســت که بعد از تجاوز ام ریکا و
ه مپیمانانش به افغانســتان ،بنیادگ رایی بصورت سیســتماتیک در این والیت و
ســایر نقاط کشور از ســوی احزاب اخوانی مانند «حزب التح ریر» و «جمعیت
اصالح» و دیگر گروههای داعشــی مخصوصا در پوهنتونها و مکاتب و ســایر
نهادهای آموزشــی تبلیــغ و ترویج م یگردد و مانند زهر مغــز جوان را ملوث
ســاخته از بین م یبرد .اکثر این گروههای اخوانی به طور رسمی در دولت ثبت
و راجســتر نیستند اما با حمایت دولتهای بنیادگ را و م رتجع از جمله ع ربستان
سعودی و پاکستان قادر به فعالیت و پرداخت مصارف گزاف م یباشند.
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لیکونکی :قباد

|
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کرنل امام خپل جهادي او
طالبي بچیان رسوا کړل!
د افغــان بنســټپالو ډلو
د تجهیــز او تمویــل د
څرنګوالــی پــه اړه د

«ســی .آی .ای»« ،آی.

ایس .آی»« ،موســاد»،

د ایران داعشــي رژيم

او د عربي هیوادونو د استخباراتو پورې اړوندو ادارو له لورو ډیری

پټ اســناد په تیروتنې یا قصد ًا راوتلي ،تر دې چې ځینې یې د کتاب
په بڼه هم چاپ شــويدي .د «آی.ایس.آی» پخوانی لوړ پوړی افســر
ســلطان امیر(کرنل امام) په  ۲۰۰۹م کال کې د مشــهور پاکســتاني
خبریال افتخار احمد سره د جیو تلویزیون په «جوابده» خپرونه کې

په صراحت ســره وویل چې( :آی.ایس.آی) د اخواني او طالباني ډلو

په ترتیب ،روزنه او رامنځته کیدنه کې پراخه الس درلوده .نوموړې
په ډیرې سپین سترګۍ سره یې د خپلو ځناورو طالباني شاګردانو د

کړنو څخه ننګه وکړه.

د موضوع په کې مو د کرنل امام د خولې څخه «ســیا» یا (ســی.

آی.ای) تــه د کرزي د جاسوســي اړه لیکلي .اوس به راشــو د مرکې

بلې برخې ته چــې «آی.ایس.آی» ته د تنظیمي جنایتکارانو مزدوري

راښايي.

اســتیوکول پخپــل کتاب «مشــبوع جګړه» کې د کرنــل امام په اړه

لیکي:

«د پيښور د «آی .ایس.آی» دفتر د یوه ځواکمن پښتون

کرنل چې په پيښــور کــې د خپلو جهادي تولیداتو سرپرســتي په

غاړه درلوده .په یاده مرکه کې د تنظیمي ډلو سره د خپلو اړیکو په

اړه داسې وایې:

«په لومړي ځل کله چې په ۱۹۷۴م کال کې د پوځي زده

کړو لپاره امریکې ته الړم د تنظیمي ډلو ســره په اړیکه کې
شوم»...

په پيښور کې د پاکستاني مشرانو پواسطه د اووه ګونو تنظیمونو

د رامنځته کولو په اړه وایي:

« ...بوټــو نصیراللــه بابر ته وویل چــې دوي(جهادیان)

تنظیــم کــړي ...بابر صیب هوښــیار او مدبر ســړی وه ،د

تنظیمولو لپاره یې د یوه سیاسي ګوند بنسټ کیښود .رباني
صیب چې پروفیسور وه ،ګوند سره یوځای شو .همدارنګه
مولــوي خالص هم د ګوند ســره یوځای شــو ...د افغانانو

یوځــای کــول داســې دي لکه پــه یوه مــردار ډنــډ کې چې

چونګښې وشــمیرئ ...یوځای کولو یې شپږ میاشتې وخت
ونیــوه .تښــتیدونکې  ۳۵تنــه نــوې ځوانــان ول (ګلبدین،
مسعود او رباني ته یې اشاره ده چې د ناکامې کودتا او ماتې

وروســته چې د سردار داوود لخوا وټکول شوه پاکستان ته

تښتیدلي وه)...په پایله کې ګوند رامنځته او دوه مشران یې
درلودل .زه په هغه وخت کې د پيښور د جم کماندو پوځي

ښوونځي زده کوونکی وم»

|

نوموړي د حکمتیار سره نږدې اړیکې لرلې» ۵۱مخ

فبروری و مارچ ۲۰۱۹

افسر چې د کرنیل امام په مستعار نوم یادیده ،اداره کیده،
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د خپرونــې چلوونکــی د هغه څخه پوښــتي( ،آیا تاســې ګلبدین او

مســعود د هغه وخت څخه چې په کابل کې یې د ښــځو پر مخ تیزاب

شیندل پیژندل؟) لږ موده آرام شوه بیا یې وویل:

|
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«هــو ،هو .هغه وخــت ما د هغو کړنو په اړه اوریدلي وه

خــو لیدنه مې ورســره نــه وه کړې .هغوي اســامپاله وه...

انجونې پرته له څادره ،د جرابو ســره ښوونځيو او پوهنتون
تــه تللې .هغــوي انجونې د ښــوونځيو او پوهنتــون له تګ

څخه منعه کولې ،که چیرې بیا هم تکراریده ،نو د ویرې د

خپرولو لپاره یې بوتلونه له تیزابو څخه ډک او د انجونو پر
مخ به یې شیندل».

که څه هم د شوروي یرغلګرو پر وړاندې زموږ د هیواد د خلکو

حماســي او تاریخي مقاومت او سرښــندنې شوروي یرغلګر مات او

له هیواده شــړلو ته اړ کړل ،خو له بلخوا د امریکې او غربي ملګرو،

پاکســتان او عربســتان هیوادونو ته په هیواد کې د الســوهنو زمینه

جوړه او د افراطیت او ناپوهۍ تخم یې زموږ په هیواد کې وشیندلو.
امریکایــي امپریالیزم او د پاکســتان جنایتــکاره دولت پدې پوهیده

چې د روسي ځواکونو له وتلو او په هیواد کې د یوه مقتدره خپلواک

دولت په رامنځته کیدو ســره د دوي ګټې له ګواښ ســره مخ کیږي.
نو د همدې لپاره یې د زرګونو اجیرو ترهګرو او بنسټپالو د روزولو

پواسطه پر روسي ضد مقاومت وتپل او د ولس د خپلواکۍ غوښتونې
جګــړه چــې اصلي موخه یــې د خپلواکــۍ اخیســتل وه منحرفه ،او د

پاکســتان په کمپونو کې د زرګونو ترهګرو په روزلو یې په مســتقیمه

توګه زموږ د هیواد د نیواک زمینه برابره کړه .کرنل امام د شوروي

پر ضد د لسګونه زره بنسټپالو جنګیالیو لکه د مالعمریانو ،ګلبدینانو،
ســیافانو ،حقانیانو او...نورو د روزنې دنده په غاړه اخیســتې وه .د

خبریال ددې پوښتنې په ځواب کې چې «تاسو د  ۹۵زره تنو برسیره

د مالعمر ،ګلبدین ،احمدشــاه مسعود ...روزنه هم په غاړه اخیستې

وه؟» په ځواب کې یې وویل« :هو .خو زه یوازې نه وم .نږدې ۲۰۰

تنه افسران وه چې روزنه مو ورکوله او په  ۱۲یا  ۱۳ډلو ویشل شوه

روس ضد انقالب پيچکارۍ تزریق کړې وه ،هغوي ته مو ايډیالوژي،
شــعور او ذهنیــت ورکــړی وه .کله چې جګړه پای ته ورســیده ،ومو

نشــوه کړای پر هغو کنټرول ترالســه کړئ او وروسته هغوي د ټولې
ســیمې لپــاره د ویجاړۍ یوه عامل وګڼل شــول؟» د یــوه بي رحمه
ربړونکي په څیر یې په ســړه ســینه د هو ځواب ورکولو ســره زیاته

کــړه «هو .خو نور الملونو هم شــتون درلوده لکــه امریکا چې دوي
یې خراب کړل»

هغه په افغانســتان کې د بنســټپالنې او جهالت ټوله پړه پر امریکا

اچــوي او پدې برخه کــې د «آی.ایــس.ای» ترهګرپاله ســازمان پر

کړنــو ســترګې پټوي .خو آیــا هغه لږ څــه هم پدې نــه پوهیږي چې

په افغانســتان او ســیمه کې د بربریت او جهالت روانې څپې چې د
امریکا او غربي مالتړو لخوا پیل شوي پرته د «آی.ایس.ای» د منلو

او صمیمانــه همکارۍ څخه ناممکنه وه« .آی.ایس.ای» په ســیمه کې

د «ســیا» ،د عربستان اســتخبارات« ،واواک» او ...نورو په مرسته د
جهل او بنسټپاله جنایتونو په خپرولو کې اساسي رول لوبولی دی.

ســړه جګړه چــې د امریکا او ســیمه اییزو همکارانــو غوټه یې د

بنســټپاله ډلو سره نور هم کلکه کړه .امریکا او مالتړو یې د جهادي

ترهګرو څخه په ګټه اخیســتنې سره د شوروي پر ضد ترټولو اسانه
او ارزانــه الره او وســیله پيداکــړی وه .چې د عربســتان د ارتجاعي

دولت په مرســته یــې د خلیج هیوادونــو زرګونه بنســټپاله جنګیالیو
ته د القاعده شــبکې د مشــرانو په ګډون د پاکســتان په کمپونو کې

فبروری و مارچ ۲۰۱۹

کرنل امام د خبریال دغې پوښتنې ته چې «تاسې خو هغوی ته د

|

وه».
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پوځــي روزنې ورکړې .چې پایله یې د افغانســتان ،عراق ،لیبیا ،یمن،

ســوریه ...ویجاړي وه .دا چې څرنګه «آی.ایس.ای» د القاعده څخه
ګټه اخیسته وایي:

|
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«د بن الدن ســره مې وروســتۍ اړیکه په  ۱۹۹۰م کال د

جــال اباد په جګړه کې وه ،مخکې لدې چې ســوډان ته الړ
شي ،له هغه مې د جالل اباد په جګړه کې ګټه واخیسته»

همدارنګه د سیاف سره د بن الدن د مالي مرستو په هکله وايې:
«بن الدن د سیاف خواته راغلی وو او هغه ته یې پيسې

ورکــړې ...هغــه نــږدې  ۱۴.۸میلیونه ډالــر د مجاهدینو

ترمنځ وویشــل .هغه د سیاف میلمه وه .زه به هم چې کله
د هغه ځایه تیریدم له هغوی سره مې یوځای چای څکلو».

په هرات کې د خپلو اجیرو جهادیانو د ښې بدرګې په اړه وایي:
«په  ۱۹۹۴م کال کې ماته وویل شــوه چې په هرات کې

د پاکســتان قونســلګرۍ فعاله کړم .کله چې له کندهاره د

هرات په لور روان شوم .په الر کې د مجاهدینو  ۲۰موټرو
زما موټر بدرګه کاوه»

کرنل امام په افغانستان کې د شوروي له وتلو وروسته د اسالمي

دولــت د رامنځته کیدو په اړه د «آی.ایس.ای» د هیلو په اړه وایي.

او هغه یې د جذبۍ څخه ډکه دنده بلله .هغه د بنسټپالود پالر په څیر

د افغان تنظیمي غالمانو ســره په کار کولو کې ډیره تجربه ترالســه
او خپــل دغه شــرارت او حرص یې د تنظیمي نوکرانو په ویروســي
مغزونــو کــې وردننه کــړو .د تنظیمي چوپړانو ســره پــه کار یې لوړ

مهارتونه پیدا کړل او همدا ســبب وه چې د «آی.ایس.آی» رهبرۍ

شورا د طالبانو پروژې مسوولیت ورکړو ،هغه وایې:

«مــا عمر کمپ ته راغی ،هلتــه پوځي زده کړې ورکړل

شوې ...مال عمر د رباني په ګوند کې وه ...هغه له زده کړو

وروســته په جګړه کې برخه واخیســته او ټپي شوه ،موږ په

کراچۍ کې د هغه درملنه وکړه ...ما او مال عمر په ۱۹۹۵

م کال کې یوه لیدنه درلوده»

«مال یار محمد ،مال عبدالرازق ،مال رباني او د طالبانو

نــور قومندانان زما شــاګردان ول ...مــا وړاندیز وکړو چې
د دیني مدرســو شــاګردانو ته پوځي زده کړې ورکړم .ځکه
ډیــر ښــه یې زده کولــې ...ما مال عمر تــه وویل هیڅکله د

امریکا سره جبهي جګړې ته داخل نشئ ،بلکې چریکي جګړه

وکړئ ...هغوی د دوســتم پشــان کافر شــخص مجاهدینو
پرضد جګړې ته مســلح کړی وه او جګړې ته داخل شــوی

وه»

کرنل امام د افغانســتان دننه د طالبانو پــه جنایتکارانه جګړو کې

برخه اخیستې وه .استیو کول د طالبانو پواسطه د مزار په نیولو کې

د کرنیل امام شتون په خپل کتاب کې رانقل کړی دی:

«پــه هغــه اوونۍ کې چــې د بن الدن پیروانــو په ختیځه

افریقــا کې د امریکا دوه ســفارتونه تر بریــد الندې ونیول،
طالبانو چې ورسره د پاکستان د مدرسو طالبان هم یوځای

او شــمیر یې زیات شــوی وه او د پاکســتان د استخباراتي

ادارې لــه مالتړ برخمن وه ،د مزارشــریف ښــار یې ونیوه.
کرنیل امام د «آی.ایس.ای» یو افسر په یوه ټلیفوني اړیکه
کــې چــې د امریکایانو لخوا ثبت شــوې وه ،ویلي وه :زه او
زامــن مې د مزارشــریف ښــار تــه د داخلیدو پــه حال کې

یو»(۱۶۱مخ)

تنظیمي مشــران او پــه ځانګړي توګه جمعیتیان ســره له دې چې

|

ونومول هغه وایي:
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هغــه پــه کبر او ویاړ د طالبانو لړمخویه مشــران خپل شــاګردان
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په ظاهره د پاکســتان ضد دي خو بیا هم نشــي کوالی د پاکستان او
«آی.ایــس.ای» د ننګینې غالمۍ تاج پټ کړي .دغه الســوندونه او د

بادارانو افشاءګري د هغوي په زیړو مخونو کلک ګوزار دی.

|
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شکست ترامپ و عروسکش در ونزویال!

نویسنده :گیتیرها

|

از
مطلببیــگ
جنای تپیشگان معلومالحال
در والیــت تخار بــود که
مانند پیرمقل بخاطر پول و
امکانات گاهی جنبشی و
گاهی هم جمعیتی م یشد.
وی در زمان طالبان از ترس
ب رادران طالب یاش به ولســوالی رستاق ف راری شد و در کنار سایر جنایات در این
ولسوالی با دختر ۱۳سالهای به زور تفنگ و پرداخت پول زیاد ازدواج کرد.
مردم تخــار بعد از مرگ مطلببیگ فکر م یکردنــد که ممکن باالخره از
دســت یک خ ونخوار نجات یافته باشــند و کمی نفس راح تتر بکشند ،غافل
از ایــن که این جانی چنان گرگان هار را در دامانش پرورانیده که تا ســالهای
ســال به سفاکی و غارتگری وی ادامه م یدهند و آخ رین رمق را از جان تخاریان
م یگی رند.
در راس ایــن دارهها متینبیگ ،عبداهلل بیگ و رووفبیگ پســران مطلب
بیگ که اولی رییس ارگانهای محل است و عبداهلل بیگ در انتخابات پارلمانی
اخیر از والیت تخار «برنده» شد ،میباشند .اینان در شهر تالقان از هیچ جنایتی
از جمله اخاذی ،آدمربایی ،تجاوز جنسی و دزدی ابا نمیورزند .آنان لومپنها و
چاقوکشان را در هر بخش از شهر وظیفه دادهاند تا از میو ه و ترکاریفروشها
و دکانداران اخاذی نمایند.
یکی از این لومپنان قاری حمیداهلل مشــهور به قاری هزارســموچی اســت
که در رســته زرگریهای شــهر تالقــان ،به زور از طالفروشــان ،دکانداران و
دستفروشــان منظم پــول میگیرد .وی در بدل پول به چند فروشــنده اجازه
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شهر تالقان در گرو
پسران مطلببیگ
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داده تا آنان بســاط خود را روی تختها کنار سرک عمومی بهطور غیرقانونی
هموار کنند .کارمندان شاروالی جرات جمع کردن آن تختها را ندارند .قاری
هزارسموچی پول بهدست آمده از این باجگیریها را بین شاروالی شهر تالقان و
پسران مطلب بیگ تقسیم میکند و سهم خود را هم میگیرد.

|
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در زمــان کمپاینهــای انتخاباتــی قاری هزا ر ســموچی مســوولیت نصب
عک سهای عبداهللبیگ را در این قســمت شــهر داشــت .در ج ریــان این کار
ب یشرمانه به دکانداران اخطار م یداد:
«اگه هر کســی ای عک سها ره از دکانش پایین کنه و یا کسی
او ره چیر کنه ،در امی سر سرک به او تجاوز م یکنم».
در ذیل به عنوان مشــت نم ونه خروار به چند جنایت و خیانتکاری پســران
مطلببیگ و قاری جنایتکار شان اشاره م یکنم:
در  ۵جــدی  ۱۳۹۷قاری هزار ســموچی وقتی م یخواســت یک م وتر نوع
رونیکــس را از رســته زرگریها دزدی کند توســط نگهبانــان مارکیت ص رافی
دســتگیر و مورد ضرب و شــتم آنان ق رار گرفت .نگهبانــان او را به قوماندانی
امنیــه تســلیم دادند ،زمانی که عبــداهللبیگ از این واقعه خبر شــد فوری به
قوماندانــی امنیه رفته قاری را از بند رها کرد .قوماندانی امنیه تخار ب هجای این
کــه قاری دزد را محاکمه و مجازات کند ،برعکس پنج نگهبان مارکیت ص رافی
را بــه قوماندانی جلب کرده به بهانههای مختلف مورد آزار و لت و کوب ق رار
دادند تا در آینده «درس عبرت» شده و به قاری هزار سموچی و دیگر دارههای
عبداهللبیگ کاری نداشته باشند!
در  ۱۸حوت  ۱۳۹۷قاری هزار ســموچی از ســمی عاهلل ولد تاجالدین یکی از
دکانداران رســته زرگری مقدار زیادی پول طلب کرد ،ســمی عاهلل به این زورگیری

|
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اعت راض کرده از دادن پول ابا
م یورزد ،این کار وی خشــم
قــاری جانــی را ب رانگیخت
و ســمی عاهلل را در پیشــروی
دکانــش بــا ض ربــات برچه
بقتلرســانید و خود به خانه
عبداهللبیــگ پنــاه بــرد که
تاکنــون زیــر بــال وی آرام سمیع اهلل دکانداری که بخاطر ایستادن مقابل باج گیری لچک های
عبداهلل بیگ ،در برابر دکانش با ضربات برچه به قتل رسید.
گرفته است.
رووفبیــگ در ۱۵دلــو
 ۱۳۹۷یک محصل پوهنتون
تخار ب هنام فهیــم فرخاری را
از ســرک شــش س رایسنگ
اختطاف م یکند که تا حال
از س رنوشــت وی هیچ خبری
نیست .فهیم همیشه جنایات
و خیانتکاریهــای پســران
مطلب بیگ را افشا م یکرد.
اختطاف فهیم فرخاری توسط فهیمفرخاری محصلی که توســط رووف بیگ اختطاف شده تا کنون
از سرنوشتش خبری نیست.
رووف بیــگ ماننــد آفتاب
بر همگان روشــن اســت چون تلفن فهیم بعد از واقعه از خانهی وی پیدا شــد.
همچنان عبداهلل بیگ به این جنایت ب رادر اعت راف کرده که فلم آن در صفحات
مجازی موجود اســت .فامیل درماندهی فهیم چندین بار در شهر تالقان دست به
اعتــراض زدند ،پدر ،ب رادر و دیگر نزدیکان این جوان خانواده مطلببیگ را در
عقب قضیه اختطاف فهیم م یدانند.
متینبیگ رییس ارگانهای محل ب یکفای تت رین و خاینت رین اف راد را بخاطر
پیشبرد دزدیها و جنایات خود در ادارات دولتی جاب هجا کرده است .وی بشیر
ضیایی پســر پیرمقل را که به مشــکل م یتوان او را آدم باســواد حساب کرد،
منحیث س رپرســت ریاست مالی و اداری ریاست معارف تخار تعیین کرده است.
نم ونه دیگر آن مناف فیضی اســت که به حیث ولســوال دشتقلعه مقرر شده
اســت .این شرفباخته در همدســتی با چند مافیایی دیگر ،زمی نهای دولتی را
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در ایــن ولســوالی غصب و
به فــروش رســاندهاند .مردم
شــریف دشــتقلعه در ب رابر
این دزدان دســت به اعت راض
زدند که باالخــره والی تخار
زیر فشــار مردم هیئتی را از
تالقــان جهت بررســی به آن
ولسوالی فرستاد لیکن نتایج
بررســی هیئت بنابر دستور عبدالمناف فیضی ،ولســوال دشــتقلعه که زمینهــای دولتی را با
حمایت متین بیگ غصب و بهفروش رساند.
متینبیگ زیر زده شد.
یزند که علیه ظلم ،زورگ ویی،
اشرف غنی بخاطر ف ریب مردم الف و پتاق م 
فســاد و ...مبارزه م یکند ،اما واقعیت این است که با خاینت رین و کثی فت رین
اف راد کنار آمده و آنان را در پس تهای مهم دولتی م یگمارد تا از آنان گرگانی
بسازد ب رای دریدن مردم.
تخاریان از یک طرف از جنایات و ســتمگریهای طالبان به ستوه آمدهاند و
از طــرف دیگر از جنایات تیک هداران قومی .هیچ روزی نیســت که یک حادثه
تلخ در گوشه و کنار تخار توسط باندهای تبهکاری که م ربوط جانیان مثل متین
بیگ ،عبداهللبیگ ،پیرمقل ،بشــیر قانت ،کبیر مرزبان و ...م یباشند ،اتفاق
نیفتد.

متینبیگ که از مهره های امریکاســت ،در پســت مهــم و پردرآمد اداره ارگانهای محل نصــب گردیده و اخیرا
همســرش عادله راز ،که او نیز از تربیت یافتگان امریکا از طریق بورســیه فولبرایت میباشد ،در کرسی نمایندگی
دایمی افغانستان در ملل متحد گماشته شد.

نشریات «حزب همبستگی افغانستان» را در کابل و والیات
از آدرسهای ذیل به دست آورده میتوانید:

کابل

غزنی

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

کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه

هرات

کنر

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
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

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
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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شرکت کتاب شاه محمد
چهارراهی صدارت

کتاب و قرطاسیه فروشی احمدی
پالن سوم ،کوچه زیارت خواجه علی
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نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی ،جاده خاتم االنبیا
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هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانســتان مســتقل ،آزاد و دموکرات هســتید؛ اگر
آرزوی سربلندی افغانستان و آسایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛
اگر تالش میورزید علیه جنایات و خیانتهای اشغالگران و نوکران
میهنفروش شــان نقشــی ادا کنید ،به «حزب همبســتگی افغانستان»
بپیوندیــد و در تکثیــر و پخش نشــریات حزب تان هرچه بیشــتر و
وسیعتر بکوشید!
آدرس :پست بکس شماره  ،240پسته خانه مرکزی
		 کابل ـ افغانستان
موبایل0093-700-231590 :

ایمیلinfo@hambastagi.org :

سایتwww.hambastagi.org :

فیسبوکFB.com/Afghanistan.Solidarity.Party :
		 facebook.com/hambastagi

تویترtwitter.com/hambastagi :

یوتیوبyoutube.com/AfghanSolidarity :

«حزب همبســتگی افغانســتان» بــرای پیشــبرد فعالیتهایش به
حقالعضویت اعضــا و اعانهی هواداران و دوســتدارانش اتکا دارد.
با کمکهای نقدیتان ما را یاری دهید:
Bank-e Millie Afghan
Ibne Sina Watt, Kabul, Afghanistan
Name: Ali Ahmad
Account No: 1001201070799
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