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اعالمیه

تاریخ و مردم
راکتیار و شرکای جرمش را
هرگز نمیبخشند!
دولت اشــغالگر امریکا و
نوکرانش تــاش دارند تا
الشــه گندیدهای موســوم
بــه گلبدیــن را زیــر نام
«صلــح» بــار دیگــر بــر
گردههــای زخمــی مردم
ما ســوار ســازند .هر چند
گلبدینیهای متعددی پیچ و مهره دولت شــاریده را میسازند ،ولی اشغالگران
در تبانی با دستنشــاندگان خودفروخته داخلی شان در نظر دارند تا با استفاده
از این نعش ،حزب منفور اسالمی را که عمال راه اضمحالل پیموده است ،سر و
سامان بخشیده و جهت بازیهای جنایتکارانه در خدمت گیرند.
دولــت ع و غ در کنار واگذاری امکانات فراوانی نظیر پول نقد ،شــهرک،
پســتهای دولتی و ســایر امتیــازات ،مصونیت قضایی به گلبدیــن جنایتکار
بخشیده و قرار است تا از فهرست سیاه سازمان ملل نیز حذف گردد .از دولتی
که متشــکل از برادران همفکر و همطراز راکتیار باشد ،نمیتوان توقع بیشتری
از این داشت .جنایتکاران خلقی  ،پرچمی و تنظیمی چند سال قبل سند معافیت
خود را در پارلمان تصویب کردند و خون میلیونها قربانی ددمنشــیهای شان
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را به یکدیگر بخشــیدند ،بنا ًء حاال هم مشــکلی نمیبیننــد که یک جانی دیگر
بــه این جمع اضافه گردد .دادن مصونیــت قضایی به گلبدین و حزب بدنامش
خیانت بزرگی اســت؛ حق محاکمه و تصمیمگیری در مورد اینان را فقط مردم
زجرکشــیدهی ما دارند و بس .اشــغالگران و ملل متحد منحیث چوبدست آنان
میتوانند پلشتترین و قسیترین قاتالن را از فهرست سیاه شان بیرون کنند ،اما
هیچ نیرویی قادر نیســت گلبدین ،قطبالدین هالل ،غیرت بهیر ،قدیر کریاب،
هارون زرغون ،کریم امین و دیگر آدمکشــان خاین حزب آدمخوار اسالمی را
از خاطره تاریخ محو کند .روزی رســیدنی اســت که گلبدین در کنار شرکای
جرم تنظیمی و طالبیاش به سان همجنسان بنگلهدیشی شان در محکمهی مردمی
محکوم و مجازات شوند.
تاریــخ ننگین احزاب بنیادگرا و آدمکش در افغانســتان نشــان میدهد که
دولتهــای اســتعماری بخصوص امریــکا و برتانیا در تبانی با شــرکای عربی
و پاکســتانی و ایرانــی خویــش عناصر دستنشــانده را همچو غــده چرکین
نگهمیدارنــد تا در هنگام ضرورت فرمــان ادای نقش در ماموریتهایی برای
شــان صادر کنند .امروز هم دولتهای اشــغالگر ،گلبدین را زیر نام «پیوستن
به پروســه صلح» برجسته ســاخته میخواهند بر ملت ما تحمیل نمایند .اما در
آنچه شــکی باقی نمانده اینســت که به مقیاس دروغینبودن «جنگ» امریکا
بــا این مزدور و بچــه نازدانه ،ادعای «صلح» نیز تزویر رذیالنهایســت که جز
خونریزی بیشــتر ارمغانی به دنبال نخواهد داشت .البته مردم دردکشیده ما نیز
انتظار بیشــتری از این حکومت گندیده متشــکل از خاینان ملی ندارند ،وقتی
ســیاف و خلیلی و دوســتم و عطا و عبداهلل و دیگر جــادان کابل مصونیت و
حاکمیت دارند ،برادر و شریک جرم شان راکتیار حق خود میداند که از این
خوان بینصیب نماند.
«حزب همبستگی افغانســتان» که همیشه صدای مردم سوگوارش بوده ،به
تمامی ملت رنجور و نیروهای پیشرو کشور ندا سر میدهد که تا بر ضد خاینان
ملی از نوع گلبدین و همکیشــانش برنخیزیم ،افغانستان از اسارت ،خونریزی و
دهشــت رهایی نخواهد یافت .خاموشــی ما ،شناعتپیشگانی از نوع راکتیار را
هارترساخته و یوغ ستم و اسارت را نسلهای بعدی ما نیز حمل خواهند نمود.
حزب همبستگی افغانستان
اول میزان ۱۳۹۵

فعالیتهای حزب

گردهمایی اعتراضی حزب همبستگی
برضد معاهده ننگین با گلبدین راکتیار
اول میــزان ۲۲( ۱۳۹۵
سپتامبر  :)۲۰۱۶شماری از
اعضای «حزب همبستگی
افغانســتان» و شــهروندان
کابل گردهماییای را علیه
معاهده «صلح» با گلبدین
خونخــوار برگزار کردند.
اشــتراک کنندگان شعار ســر دادند که گلبدین و شــرکای جرمش را هرگز
نخواهند بخشــید و آمدن او جز کاملتر ســاختن حلقهی جنایتکاران در دولت
چیزی نخواهد بود .حزب همبســتگی صلح واقعی را تنهــا در محاکمه و طرد
جنایتکاران میداند و در گذشــته نیز بارها علیه جنگساالران تنظیمی صدا بلند
نموده است.
ســیلی غفار ،سخنگوی «حزب همبستگی افغانســتان» طی سخنرانیاش در
این گردهمایی تفاهمنامه «صلح» با گلبدین را برنامه پس پرده امریکا خواند:
«بایــد بدانیم کــه آوردن گلبدین ،این چهــره منفور ،خاین،
خونخوار و الشــه گندیده ،برنامه پسپرده امریکاست .در طی ۴۰
سال گذشته این دســت پرورده پاکستان ،بهترین نوکر سیآیای
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بوده و حال هم امریکا برای پیشــبرد سیاستهای استعماریاش
نیرویی خاینتر و مزدورتر از حزب اســامی نمیتواند سراغ نماید.
امریکا با در آغوش گرفتن این حزب جالدپیشــه ،آخرین استفاده
را از آنــان علیه ملت ما میکند ...این حزب اگر تا حال ظاهرا ً غیر
قانونی ستم روا میداشت بعد از این مثل سایر جنگساالران ،قانونی
به ستمگریهایش ادامه خواهد داد».
قابل ذکر اســت که دولت برای برگــزاری گردهمایی مذکور اجازه نداده
بود ،ولی نماینده حزب همبستگی برای شان اعالم نموده بود که در هر صورت
حزب همبستگی گردهمایی را برگزار خواهد نمود و این مربوط شما میشود
کــه ما را به زندان میبرید یــا این که امنیت منطقــه را میگیرید .در جریان
گردهمایــی ،یکی از وکالی والیت لوگر مربوط حزب منفور اســامی یکجا
با مردان مســلحاش خواســتند تا جلو تظاهرات را بگیرند ،آنان مردم را تهدید
میکردند .اما اعضای حزب و نیروهای امنیتی جلو شان را گرفتند.

توییت آقای مسعود حسینی ،عکاس خبری افغان« :در گردهمایی امروز برضد حکمتیار،
یکی از افرادش یکجا با چندین مرد مسلح جهت مزاحمت به تظاهرات کابل در ساحه
حضور یافتند».

در اخیر تجمع اعتراضی ،سیلی غفار گفت:
«هرگونه معامله با راکتیار و ســایر جنایتکاران خیانت به مردم
مــا و زیر پا کــردن ابتداییترین اصول حقوق بشریســت .صلح با
قربانی کردن عدالت هیچگاهی دســت یافتنی نیســت .همانگونه
که بخشــیدن و نصب جنایتکاران و غداران در پســتهای دولتی
طی  ۱۵سال گذشــته افغانستان را به سالخخانه و فسادکده بدل
ســاخت ،پیوستن گلبدین خونخوار وطن ما را سوگوارتر و ویرانتر
خواهد کرد».
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د ګوند کړنې

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د خپلواکۍ بیرته الستهراوړلو
۹۷یمه کلیزه ولمانځله
 ۱۳۹۵کال د زمــري
۲۸مــه ( ۲۰۱۶کال د
اګســت ۱۸مــه) د «
افغانستان د همبستګي
ګوند» د خپلواکۍ بیرته
الســتهراوړلو ۹۷یمــه
کلیــزه د امــان اللــه پر
قبر د ګلګیډۍ په کیښــودلو ســره ولمانځله .په دغه غونډه کی چی د
همبستګۍ ګوند د ننګرهار څانګې له لوری ترتیب شوی وه د همبستګۍ
ګوند لســګونو تنو غړو او پلویانو ګډون درلود ترڅو د ولس له ریښــتینی
اتــل څخه لمانځــه وکړي .ډاکټر غالم فاروق د همبســتګۍ ګوند یو تن
غــړي د امان الله خان پر قبر وینا وکــړه او د هغه له کارونو او خدمتونو
یی ستاینه وکړه .هغه په خپلې وینا کی وویل:
«غــازی امــان الله خان د افغانســتان دغه پرمختللــی او پر خلکو

مین شاه د هیواد له پر مختګ او ښیرازۍ سره خورا زیاته مینه لرله.
د هغه ټوله هڅه دا وه چی خلک پوهه وکړي ترڅو د خپلو مټو په زور

هیــواد له تیارې څخه وژغوري او د پرمختګ پر لوری یی بوځي .نن
دلته راټول شوی یو چی د هغه له ښه کارونو څخه زدهکړو .شاه امان

اللــه خان غښــتلې اراده او د خلکو مالتړ له ځانــه درلود او همدا کار
ددی المل شوی چی انګریزان له هیواد څخه وشړي او د افغانستان

خپلواکي الس ته راوړي».

هغه زیاته کړه:

«که مونږ ټول یو موټی شــو او د ولســونو پر منځ کی ریښــتینی

پیوستون رامنځ ته کړو او هر ډول تبعیض له خپلو اندونو لری کړو،
کوالی شــوی تر ټول ســتر دښــمن ته نه هیریدونکی ماتې ورکړو.
ددی اصلــی دلیل چی نن تر څلویښــتو زیاتو هیوادونو او د هغوی په

ســر کی امریکا پر افغانســتان یرغل کړی د تنظیمی او قومی مشــرانو
خیانــت دی .دوی د پیســو په بدل کی په ګڼــو پلمو خلک غولوی او
د هغــوی فکر له اصلی مبــارزې څخه بل لوری ته اړوی او د پرګنو تر

منــځ اختالفاتــو ته لمن وهی ترڅو هیواد په بدمرغیو کی ال هم ډوب
شی .له اوسنی حاالتو څخه د خالصون یوازنۍ الره یووالی ،پوهه او د
هر ډول اپلتو او هره هغه شــی پر وړاندی چی د پرمختګ خنډ ګرځی

مبارزه ده».

د یادونی وړ ده د همبستګۍ ګوند په پام کی لرل چی ددغې ورځې په
ویاړ په کابل کی الریون وکړي ،خو د ډیرو هڅو ســربیره د کورنیو چارو
وزارت په دغه پلمه چی د دهمزنګ له پیښــې وروســته تر بل خبر پوری
په هر ډول الریون بندیز لګیدلی ،د الریون اجازه ورنکړه.
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  نویسنده :ذکریا

جنگ گجگین ،مقاومت حماسی
استاد حبیباهلل و یارانش
علیه متجاوزان روسی
 ۱۰میزان  ،۱۳۶۳حکایتی
از مبارزه حماسی افغانها
به رهبری اســتاد حبیباهلل
خــان گجگینــی در قریه
گجگیــن والیــت فــراه
برضــد اشــغالگران روس
دارد .حماسهآفرینانی که
بیباکانه و شــجاعانه رزمیدند ،جان باختند اما در حاکمیت تاجران دین و جهاد
گمنام ماندند.
استاد حبیباهلل خان گجگینی در سال  ۱۳۲۵در قریه گجگین والیت فراه به
دنیا آمد .در  ،۱۳۴۱شامل لیسه زراعت هلمند شد و سپس بهعنوان شاگرد اول
صنف در  ۱۳۴۴شــامل فاکولته زراعت پوهنتون کابل گردید .اما وضعیت بد
مالی خانوادهی اســتاد ،او را مجبور به ترک پوهنتون پس از یک سال نمود و
در «لیســه ابونصر فراهی» منحیث استاد شروع به کار نمود .استاد حبیباهلل تا
مدتی بهعنوان معلم و بعد تا ســال  ۱۳۵۶در سمت معاون تدریسی لیسه زراعت
فــراه فعالیت نمــود .با کودتای نوکــران روس ،به مکتب دوردســت ابتداییه
کوهک شــیندند تبدیل شــد .روح بزرگ آزادیخواهی استاد حبیباهلل تحمل

حضور اشــغالگران روس و ایادی ناپاک شــان را نداشــت ،بنا به سوی مبارزه
مســلحانه برضد آنان گام نهاد و با تالش و تشــکلدهی جمعی از روشــنفکران
مبارز و وطندوســت ،در اواخر سال  ۱۳۶۱وحدت سورخاش را طرح کرد و با
چندیــن جبهه دیگر این وحدت را در ثور  ۱۳۶۲عملی نمود .اســتاد حبیباهلل
منحیث معاون و مســوول مالی جبهه تعییــن گردید .او به کمک مبارزان دیگر
این اتحاد ،گروه عملیاتی و سیار نیرومندی را تدارک دید که در منطقه پشت
رود فراه به «گروه سیار جبهه عمومی سورخاش» نامور شد.
در سال  ،۱۳۶۳دولت شوروی با خشم تمام سوگند یاد نموده بود که جنگ
افغانستان را یکطرفه میســازد .قریهها بمباران و در هر گوشه و کنار کشور
جنگهای خونین و نابرابر علیه مردمی که نمیخواســتند تحت سلطه روسها و
غالمان شان زندگی کنند ،شدت کسب کرد .روسها یک فرقه ۱۰هزار نفری را
به فراه اعزام نمودند تا جبهههای قومی و مردمی این والیت را واژگون سازند.
«جبهه قومی سورخاش» ،این سنگر تسلیمناپذیر مقاومت که محبوبیت خاصی
بین مردم یافته بود ،یکی از اهداف روسها در این والیت بود .این جبهه توسط
اســتاد حبیباهلل خان گجگینی و یاران پیشرو و روشنفکرش رهبری میشد که
هدفش را پاکســازی آن والیت از لوث اشغالگران روسی ،میهنفروشان خلقی
– پرچمی و باندهای جنایتپیشــه اخوانی جهت کســب اســتقالل و تامین یک
زندگی انسانی به مردم تشکیل میداد.
استاد حبیباهلل خان که از متنفذین قریه گجگین به شمار میرفت ،از منزلت
خاصی در میان تودههای این منطقه برخوردار بود ،و همیشــه از وی برای حل
و فصل منازعات و مسایل قومی دعوت به عمل میآمد .او جهت حل قضیهای
با جمعی از همســنگرانش راهی قریه میگردد .شب را در آنجا سپری نموده و
فردا وقتی میخواهند قریه را به هدف جبهه بهسوی کوه ترک گویند ،اطالع
مییابند که قریه از سوی عساکر روسی و نوکران شان که مجهز با سالح سبک
و سنگین اند و توسط تانک و طیاره همراهی میشوند ،در محاصره قرار دارد.
مجاهدین روســتای همجوار و  ۴۰مبارز دیگر از جبههی ســورخاش به کمک
استاد حبیباهلل میشتابند.
میراحمد ،یکی از کســانی بود که تحت رهبری استاد حبیباهلل در این نبرد
سهم داشت .او جریان را این گونه بیان نمود:
«مجاهدین از استاد حبیباهلل خان پرسیدند که تعداد روسها
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و نوکرانش بســیار زیاد اند چه کار باید بکنیم؟ اســتاد در جواب
گفت" :به هیچصورت تسلیم نمیشویم و میجنگیم .اگر ما جنگ
نکنیم ،آنان ما را زنده نمیگذارند ".مجاهدین هم استاد را قومندان
خود انتخاب کردند و از قریه گجگین به قریه بلندی که جوی آب
داشــت و برای جنگ مساعد بود ،رفتیم .مردم قریه بلندی با قران
نزد استاد و مجاهدین آمدند که در جنگ قریه شان ویران میشود
بنا قریه را ترک کنید .اســتاد هم بــه خواهش آنان گوش داد و با
 ۱۵۰مجاهد به قریه گجگین برگشتیم و در جنگی که برایش هیچ
آمادگی نداشتیم ،گرفتار شدیم».
جنــگ شــدید در
میگیرد .روسها با تانک
و طیاره ،قریه گجگین را
مورد حمله وحشیانه قرار
میدهنــد و در طی چند
ســاعت تعداد زیــادی از
باشــندگانش را میکشند
و هرســو به مخروبه بدل
میگــردد .برای مدتی از
ســوی مجاهدین انداخت
نمیشود و روسها تصور
میکننــد که همه کشــته
شــدهاند و مقاومت درهم
پاشیده است ،درحالیکه
اکثــر شــان زخمــی و
نیمجان خود را در پشــت
استاد حبیباهلل خان گجگینی
دیوارهــای شکســته و
ریخته پنهان کرده بودند .استاد حبیباهلل خان به رزمندگانش فرمان میدهد که
تا نزدیکشــدن دشمن شلیک نکنند .روسها فاتحانه پیشروی میکنند که در
این اثنا مقاومت دوباره آغاز میگردد .این بار تعداد زیادی از روسها کشــته
میشوند و  ۱۶میل کلکوف عساکر روسی به دست مجاهدین میافتد .روسها

عقبنشینی میکنند و از دور با سالح ثقیله به حمله شان ادامه میدهند.
در ایــن روز از جانب قوای روســی دو تعرض صــورت میگیرد ،ولی با
مقاومت قهرمانانه تحت رهبری اســتاد حبیباهلل روبرو شــده و هر دو تعرض
به عقب رانده میشــوند .به گفتهی شاهدان عینی ،استاد حبیباهلل با آنکه یک
دســتش زخم برداشــته بود اما نمیخواســت دیگران مجروح شدنش را متوجه
شــوند که مبادا باعث تضعیف روحیه شــان شــود بنا در همان حال شجاعانه به
جنگ ادامه میدهد تا این که مرمی تانک بر سرش اصابت نموده و با مقاومت
فراموشناشدنیاش جاودانه میگردد.
با شــهادت اســتاد حبیباهلل ،مردم فراه یک فرزند اصیل و نجیب شانرا از
دست داده در سوگ نشستند.
میراحمد میافزاید:
«جنگ گجگین ،یک نبرد تاریخی و یک مقاومت بهیادماندنی
و قهرمانانه بود .در شروع جنگ ،زمانی که حمالت هوایی و زمینی
روسها آغاز شــد ،همه فکر میکردنــد که هیچکس زنده نخواهد
ماند ،زیرا  ۱۰هزار عســکر تعلیمدیده مجهز با پیشرفتهترین تانک
و طیاره در برابر  ۱۵۰مجاهد ،هر کدام با یک میل کالشــینکوف و
صد مرمی ،هیچ قابل مقایسه نیست .اما رهبری استاد حبیباهلل و
شهامت مبارزانش داستان را تغییر داد».
در این نبرد از  ۱۵۰مجاهد ۴۵ ،تن شان جان میبازند و دیگران در نیمههای
شــب از بین جویها خود را از صحنه بیرون میکشــند .ولــی در مقابل۱۵۰ ،
عســکر روسی کشته میشــوند .فردای آن ،تانکها و عســاکر روسی با ترس
و لرز به قریه آمده و میبینند که کســی زنده نیســت و در شهر اعالم میکنند
که ســرکرده مجاهدین کشته شد .خلقیها که غالمان حلقه به گوش روسها و
دشمنان قسمخورده مردم افغانستان هستند ،از خوشی جشن میگیرند.
از میان  ۴۵مجاهد جانباخته ۲۲ ،تن آنان از «جبهه ســورخاش» بودند که
از آن جمله میتوان از اســتاد حبیباهلل ،محمد نادر صوفیزاده ،اخترمحمد شاه،
محمدالدین شاه ،محمد شریف ،مامور میرحمزه ،حبیباهلل ،بازمحمد ،عبدالستار،
مســتری محمدالدین ،گلخان ،فضلاحمد ،بریدمن محمــد ناصر صوفیزاده و
محمد اســام رنجبر نام برد .اینان همه آن مبارزان پاکباز و وطندوســت بودند
کــه نه برای دالر و مقام و غنیمت ،بلکه برای اســتقالل و حیثیت وطن و مردم
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شان رزمیدند و خون پاک شــان را نثار کردند ،اما متاسفانه ثمره جانبازیهای
شان امروز توسط یک مشت خاینان و جانیان به معامله گرفته شده به فنا رفت.
اســتاد حبیباهلل خان گجگینی و همرزمان جانباختهاش دیگر با ما نیســتند
ولی مردم گجگین و سراسر فراه هنوزهم از حماسهی آنان به افتخار یاد نموده،
یاد شان را در سرودهای محلی گرامی میدارند.

نویسنده :کاوه عزم

غالم نبی خان چرخی ،الگوی مقاومت
در برابر استبداد و ارتجاع
غالم نبی خان چرخی یکی
از نامدارتریــن مبــارزان
آزادیخواه و استقاللطلب
کشــور ما بود که در برابر
ارتجــاع رزمید و مرگ را
بر زندگی در سایه استبداد
ترجیــح داد .او الگویــی
شــد برای روشــنفکران مترقی و نامش به خط زرین در تاریخ ما حک گردید.
غالمنبی در دوره خفقان نادرشــاهی در برابر ظلم ،خیانت و مزدوری آن شــاه
جنایتپیشه ایستادگی کرد و به این دلیل بصورت وحشیانه به قتل رسید.
غالم نبی خان چرخی پسر غالم حیدر خان چرخی است و به خانواده مبارز
تعلق داشــت که در پیکار علیه اســتعمار انگلیس و ارتجاع داخلی نقش بسزایی
ادا کردند .او فرد باهوش ،روشنفکر ،بامطالعه و وطندوست بود و در کارهای
مــردم و مردمداری نام نیک داشــت و همین امر باعث شــد کــه در نوجوانی
وظایف مختلف دولتی را بر عهده گیرد .در ســال  ١٩٠۴در اردوی افغانســتان
وظیفه داشــت که به اساس لیاقت کاری مدارج ترفیع را پیمود .در سال ١٩٠٦
به حیث قوماندان عســکری ننگرهار مقرر شد و به همین ترتیب در سال ١٩٠٧
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قوماندان عســکری شــهر کابل
تعیین گردید و ســپس به حیث
قومانــدان جبلالســراج ایفــای
وظیفه نمود.
اماناهلل خان بخاطر پیشــبرد
امــور دولــت بــه وجــه بهتــر
میخواســت افراد روشــنفکر
و باســواد و صــادق را در راس
کارهــا بگمارد از همیــن رو به
غالم نبی خــان چرخی وظایف
مهم دولتی را سپرد.
طبق فرمان شاهاماناهلل خان منتشره در جریده
او از  ۱۹۲۱تا  ۱۹۲۴به حیث «حقیقت» ( ۲۸حوت  ،)۱۳۰۳در جریان اغتشاش
مالی لنگ ،غالم نبی خان منحیث قوماندان
ســفیر افغانستان در مسکو ایفای
عسکری و حاکم اعالی سمت جنوبی با «اختیارات
وظیفه نمود .در همین وقت بود
کافی» مقرر گردید.
که با مسکو روابط بسیار دوستانه
برقرار کرد که چندین مرتبه خود اماناهلل خان هم به آن کشــور ســفر نمود و
در  ۲۸فبروری  ۱۹۲۱معاهده دوستی بین دو کشور امضا شد و شخص اماناهلل
خان نامهای به والدیمیر ایلیچ لنین نوشت.
دیری نگذشــته بود که اصالحات اماناهلل خان خار چشــم انگلیسها گردید
به همین خاطر آنان به گماشــتن سرسپرگان منفور خود و تبلیغات سوء علیه شا
اماناهلل خان توانســتند مردم را فریب داده به شورش علیه دولت ترغیب کنند
که در نتیجه رژیم امانی سقوط و دروه مکدر حبیباهلل کلکانی رویکار آمد.
غالم نبی خان چرخی که در مســکو بود از شــورش و اغتشــاش علیه شاه
مترقی افغانستان خبر شد و با جمعی از جوانان که اماناهلل خان آنان را بهخاطر
کســب تحصیل به ترکیه فرســتاده بود ،داوطلبانه راهی افغانســتان شد و علیه
نیروهای ارتجاعی حبیباهلل کلکانی به مبارزه پرداخت.
تاریــخ نویس مبارز کشــور غــام محمد غبــار در صفحــه  ۸۳۱جلد اول
«افغانستان در مسیر تاریخ» مینویسد:
«غالم نبی خان چرخی ســفیر افغانی در شوروی در ماه حمل
 ١٣٠٩خورشــیدی با یک قطعه عســکر چند صــد نفری هزاره و

ترکمن از آن طرف آمو به
موضع کلفت افغانی داخل
شــده و تا دولتآباد پیش
آمد .عساکر سقوی مزار به
مدافعه رفتند و در موضع
خواجهولی در اخیر حمل
 ١٣٠٩شکســت سختی
خوردند .غالم نبی خان در
 ٢ثور ،بعــد از یک جنگ
شدید شهر مزار را اشغال
نمــود مگر بعــد از کمی
رئیــس تنظیمۀ حکومت
ســقوی قشــون دو هزار
غالم نبی خان چرخی
نفری از ایبک و تاشقرغان
جمع کرده به شــهر مزار
حمله نمود و منهزم گردید .معهذا حمالت پراگندۀ طرفداران بچۀ
سقأ علیه شهر مزار ادامه داشت.
غالم نبی خان چرخی در  ١٨ثور معســکر (قرارگاه عســکری)
شیرآباد سقوی ها را اشغال کرد و یک روز با بمباران توپ و طیاره
قلعۀ جنگی را تسخیر نمود.
آخرین مقاومت سقاوی ها نیز در جنگ تاشقرغان از بین برده
شد و تمام والیت بلخ زیر ادارۀ غالم نبی خان قرار گرفت .حکومت
سقوی سید حســین وزیر جنگ را با یک قشون چهار هزار نفری
امر حمله بر والیت بلخ داد .قوای غالم نبی خان این قشــون را هم
در ایبک مغلوب و فراری ســاخت و سید حسین به والیت قطغن
فرار نمود .تا این وقت شاه اماناهلل خان از قندهار به استقامت کابل
حرکت کرده و تا غزنی رسیده بود ولی همینکه از طرف قوۀ سقوی
و سلیمانخیلها در غزنی مغلوب شد ،از افغانستان خارج گردید».
زمانیکــه غالم نبی خان از خــروج اماناهلل اطالع حاصــل میکند بالفاصله
جنگ را قطع نموده از افغانستان خارج میشود.
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به تعقیب این جنگها نادرشــاه
به بهانه حمایت از اماناهلل خان وارد
جنگ با ســقاویها شــد .او که از
نفوذ برادران چرخی در بین مردم
اطالع داشــت با آنان رابطه برقرار
کرد و به غالم صدیق خان چرخی
(بــرادر غالمنبی چرخــی) چندین
نامه نوشــته از او خواســتار کمک
شــد .برادران چرخی کــه به وطن
میاندیشیدند از هیچ کمک به نادر
شاه دریغ نکردند ولی از نیت شوم بیبی مریم همسر غالم نبی خان چرخی که
بعد از شهادت همسرش با سایر اعضای خانواده
او خبر نداشتند.
سالهای طوالنی را در سیاهچالهای استبداد
پس از شکست دادن سقاویها،
سپری کرد.
به جای آنکه قدرت به اماناهلل خان
ســپرده شود خود نادر شاه بر اریکه قدرت تکیه میزند و با تمامی وعدههایی
که با مردم و فامیل چرخی کرده بود پا گذاشت.
غالم نبی خان که در دوره حاکمیت نادر شــاه ســفیر افغانســتان در ترکیه
بود به رســم اعتــراض از وظیفه خود کنارهگیری نمــود .خالد صدیق چرخی
برادرزاده غالمی نبی خان چرخی در کتاب «برگی چند از نهفتههای تاریخ در
افغانستان» جریان استعفا را قرار ذیل شرح میدهد:
«اولیــن واکنش وی در برابر دولت نادر شــاه ،اســتعفای او از
مقام سفارت میباشــد که باألثر بعد از آگاهی پیدا کردن موضوع
تماس های پنهانی نادر شاه با کمشنر عالی هند برتانوی و گرفتن
کمک های پولی او و مکتوم نگهداشتن این راز از مردم افغانستان،
سفارت را ترک و طی نامۀ رسمی ،عدم موافقت خود را با اینگونه
عملیات وی علناً ابراز نمود».
نادرشاه مکرر از او میخواهد تا به کابل بیاید و به دولت بپیوندد ولی غالم
نبی خان این خواســت شــاه را هر بار رد میکرد تا اینکه در ســال  ۱۹۳۲نادر
برادرش شاهولی خان را نزد او به ترکیه میفرستد و از وی میخواهد تا بخاطر
حل معضل افغانستان به کابل برود.

غالم نبی خان چرخی با آنکه از خاین بودن نادرشــاه معلومات کافی داشت
ولی اینبار فریب او را خورد و با شاهولی عازم کابل شد.
در مدت  ۲۷روزی که غالم نبی خان در کابل بود ،نزدیکان و هواخواهانش
به خانه او رفت و آمد داشتند که این امر باعث شد تا نادر از نفوذ او بین مردم
به هراس شــود .گماشتگان نادر تمامی حرکات او را تحت نظر داشتند و برای
قتل او لحظهشماری میکردند تا باالخره با توطئهای او را بصورت ددمنشانه به
شهادت میرســانند که جریان کامل آنرا زندهیاد غبار در «افغانستان در مسیر
تاریخ» (جلد دوم ،صفحه  )۱۱۶شرح داده است:
«...اینســت که در یکی از روزهای خزانــی ۱۶ ،عقرب ۱۳۱۱
شمســی هنگام نماز دیگر ،سریاور حربی شاه (جنرال سید شریف
خان کنری) با موتر مخصوص سلطنتی پشت دروازة خانة غالمنبی
خان چرخی رسید و فرمایش شاه را ابالغ کرد که:
اعلیحضرت به شــما سالم میرســانند و میفرمایند که امروز
هوا خوب است اگر میل داشته باشید ،من منتظرم بیایید که یکجا
هواخوری برویم ،وگر میل نداشته باشید خیر.
چون چندین بار چنین تکلیف هواخوری شــاه با غالمنبی خان
چرخــی در اطراف کابل بعمل آمده بود ،اینبــار نیز بدون تردد و
اندیشــهای امر یا خواهش شاه قبول و غالمنبی خان با برادر خود
غالمجیالنی خان (ســابق جنرال و سفیر) و بنی اعمام خود جانباز
خان نایبساالر (آنکه در جنگ شاهمزار لوگر به مقابل سقا از حیات
محمدنادر خــان حمایت و دفاع کرده بود) و جنرال شــیرمحمد
خان به جانب قصر دلگشــا حرکت کرد .شاه قب ً
ال ترتیبات گرفته و
هدایات صادر کرده بود .برون قصر دلگشــا یک قطعه عسکر گارد
صف کشیده و شاه در ســالون دلگشا منتظر نشسته بود .همینکه
غالمنبی خان از موتر فرود آمد باو گفته شــد که شــاه اینک فرود
میآید .غالمنبی خان و همراهانــش پیش روی صف گارد منتظر
بایستادند .موتر شاه نزدیک زینه آورده شد و در همین لحظه شاه
ظاهر شد و از زینه فرود آمد .بین غالمنبی خان و شاه ،موتر حایل
گردید .شــاه در پهلوی موتر بایستاد و غالمنبی خان و همراهانش
رسم تعظیم بجا آوردند.
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شــاه بدون آن که جواب ســام بدهد ،روی به جانب غالمنبی
خان کرد و گفت:
خوب غالمنبی خان! افغانســتان به شما چه بد کرده است که
شما خیانت میکنید؟
مرد جواب داد:
افغانستان میشناسد که خائن کیست.
...
نادر شاه بعد از استماع
جواب غالمنبــی خان به
گارد محافظ امر نمود که
بزنید .سپاهیان گارد پیش
شــده این مرد را بر روی
خاک انداختند ،در حالی
که بــرادر و بنیاعمام او
در زیر سایه سرنیزه گارد
شاهی استاده و این منظر
فجیع را تماشا میکردند.
غالمنبی خان بــه عجله سید شریف خان« ،یاور حربی» نادرخان یکی از
پلیدترین چهرههای تاریخ ماست که در شکنجه
دســتمال خــودش را از
و قتل آزادیخواهان با وحشت تمام عمل میکرد.
جیــب کشــیده در دهن او در دوران اختناق هاشمخانی نیز به این جنایات
ادامه داد.
فرو بــرد تا در زیر ضربات
تفنگ دشمن صدای نالش
او از دهن برنیاید .گارد شاهی با قنداغ تفنگ شروع به زدن کردند.
نادر شاه استاده بود و تماشــا میکرد ،اما میلرزید .ناگهانی فریاد
کرد که "بزنید تا بمیرد ".ســید شــریف خان یاور پیش شد و به
ســپاهیان امر کرد که با میلة تفنگ بزنید .این است که میلههای
فوالدین تفنگ عمودا ً بر پشــت و پهلوی مرد فرو رفت و استخوانی
سالم در بدن او باقی نماند .این قصابی هژده دقیقة تمام دوام نمود.
شــاه امر کرد که مردة غالمنبی خان را که به شــکل خریطهای از
ت میده شده درآمده بود ،نزد خانوادهاش منتقل سازند».
گوش ِ

روز  ۱۶عقرب  ۱۳۱۱جسد تکه تکه شده غالم نبی خان را به فامیلش تسلیم
دادنــد که تفصیل آن را غالم صدیق خان چرخی در کتاب «از خاطراتم» بیان
نموده است:
« ...بعد از اعدام وحشــیانه جســد بــیروح و به خاک و خون
غلطیــده عمویم غالم نبی خان چرخی توســط یــک تعداد گارد
شــاهی به خانواده سپرده شد که همه اعضای فامیل ،اعم از مرد و
زن ،اطفال بزرگ و صغیر از مشــاهدهء این حادثهء غیرمترقبه به
قول معروف مات و مبهوت گردیده ،بعضی دست به سینه میزدند
و فغان میکردند و برخی دیگری ،خاک به ســر نموده و بآتش این
ماتم جانکاه میســوختند .شــام آنروز یک تعداد سپاهیان مسلح
دیگری که در راءس آن والــی محمد عمرخان و قوماندان طرهباز
خان قرار داشتند به خانهء ما واقع اندرابی داخل شده و هر اتاق را
یک یک تالشی کردند .دیدن این صحنه برای زنها و اطفال صغیر
خانواده واقعاً خیلی دهشتناک و طاقت فرسا بود».

روزنامه «اصالح» (شماره مسلسل  ۱۷ ،۴۲۹عقرب  ۹ ،۱۳۱۱نوامبر  )۱۹۳۲با سربه سر
کردن انبار دروغ خبر اعدام غالم نبی خان را تحت عنوان «اعدام یک خاین» نشر نمود.

فردای آنروز یک پارچه ورق به نام سند اثبات جرم به کابینه فرستاده شده
که وزرای بلیگو و روحانیون قالده به گردن «جمعیتالعلما» آنرا تصویب و
در جراید منتشر شد.
خانواده آلیحیی که به نقل غبار «در برابر سود شخص خویش هیچگونه قید
و بند اخالقی را نمیشناخت» بعد از کشتن سرفرازترین شخصیتهای وطنما،
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اســناد دروغین و جعلی علیه آنان انتشــار میداد ،کارنامه این شخصیت بزرگ
کشور را نیز با وقاحت باورنکردنی «شیطنتکارانه»« ،عیاشی و فسادپیشگی»
و «خیانت» نامیده نوشــتند که «در ماموریت های که بخارج نموده نیز شرف
و عزت افغانســتان را داغدار و در سلب وقار ملت شجیع ما دقیقهای فروگذار
نشده »...همین شیوه تقلبکارانه و ننگین حکمرانان وقت را ،غبار «خیانت به
تاریخ افغانستان و هوش و رشادت ملت» نامیده است.
انگلیســها کــه از
خانواده چرخی نفرت
داشته در اسناد شان از
آنان منحیث «خانواده
شــریر چرخــی» نام
میبردنــد ،از طریــق
چاکــر شــان نادرخان
آنرا متالشــی ســاخته
انتقــام گرفتنــد .بــا
شــهادت غــام نبی،
تمامی اعضــای فامیل
وی مــرد ،زن ،طفل و  آرامگاه مرحوم غالم نبیخان چرخی در اندرابی ،شهر کابل
جوان به سیاهچالهای (عکس از کتاب «برگی چند ا ز نهفتههای تاریخدر افغانستان»
از خالد صدیق چرخی)
مخوف افکنده شدند.
اکثریت اعضای فامیل (جنرال غالمجیالنی خان چرخی ،جنرال شیرمحمد خان
چرخی ،با پســران نوجوان غالمجیالنی خــان (غالمربانی خان و غالممصطفی
خــان) و عبداللطیف خان پســر عبدالعزیز خان چرخی به دار آویخته شــدند.
جانباز خان نایبســاالر چرخی با پسرک چهاردهسالة خود (یحیی چرخی) در
زندان تحت شکنجههای وحشــیانه جان دادند و سایر اعضای این خانواده بیش
از  ۲۰ســال را در پشــت میلههای زندان نادر خان و هاشــم خان سپری کردند
که داستان شــکنجه و ســتم حیوانی علیه آنان را صدیق چرخی در کتاب «از
خاطراتم» ثبت نموده است.
عبدالخالق قهرمان که در خانواده چرخی تربیت یافته بود ،تقریبا یک سال
بعد از این حادثه درست در همان جایی که چرخی زجرکش شده بود با نشاندن

گلوله بر مغز ســیاه نادر غدار انتقام او و دیگر قربانیان استبداد نادری را گرفته
افغانستان را از شر این غالم انگلیسها نجات بخشید.
اما خــون غالم نبیخان چرخی ،بــه مثابه یکی از قهرمانــان ما نقش پرچم
آزادیخواهی وطن ماســت .او با خونش ،رســم ایســتادگی در برابر استبداد و
ارتجاع را درج صفحات تاریخ ما نمود که باید آنرا پاس داشــته از رشــادت و
خودگذری آنان برای پیشرفت و آبادی افغانستان بیاموزیم.

بخشایش جنایتکاران

|

کارتونیستElihu Duayer :

ایلهو دیویر ( )Elihu Duayerکارتونیست برازیلی ،این اثر را تحت عنوان
«بخشایش اسلحهی منفور» در ارتباط به پیشنهاد برنامه «صلح و آشتی» برای
قتلعامها در رواندا طراحی نموده است.
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نویسنده :بهروز پویان

شجاعالدوله،
شخصیت ملی و پرافتخار تاریخ ما
در جنبــش مشــروطیت
افغانســتان شــخصیتهای
ملــی و وطندوســت
بیشــماری بودند که برای
آزادی و کســب استقالل
تالشهــای پیگیــر نموده
و با نثار خون شــان بیرق
آزادگی ،عدالت و دموکراسی را بلند نگهداشتند .اما با حاکمیت حکومتهای
پوشالی و استبدادی طی چند دهه اکثر اینان به فراموشی سپرده شده و به جای
شان عوامل تیرهبختی ملت منحیث «قهرمان» برجسته ساخته شدند.
ملتهــا و دولتهــای مردمی و مترقی در دنیا معموال از حافظان اســتقالل
و قهرمانان واقعی شان مســئوالنه ارجگذاری نموده ،از کارنامههای جاننثارانه
و وطنپرســتانه آنان با برپایی مجســمهها ،ســاختن فلمهایی از زندگی آنان و
شــیوههای دیگر یادبود به عمل میآورند تا نســل جوان با سرمشق قرار دادن
آنان به انســانهای مفید و بااحســاس در برابر وطن و جامعه شان بدل گردند.
اما در کشور ما متاسفانه توســط ارتجاع و غالمان بیگانگان همانهایی برجسته
ساخته میشوند که در عمل ننگ تاریخ ما بوده اند اما در مورد فرزندان صدیق

تاریخ ما پژوهش ناچیزی صورت گرفته است.
«حزب همبســتگی افغانســتان» با معرفی قهرمانان راستین و گمنام کشور،
میخواهد تالشهای نوکران بیگانه برای زدودن نام شخصیتهای ضداستعماری
و اســتقاللطلب وطن را خنثی نموده به جوانان شرافتمند و وطندوست آنان را
بشناساند.
شــجاعالدوله خــان یکــی از ایــن
قهرمانان تاریخ ماســت که همانند دگر
شخصیتهای بزرگ جنبش مشروطیت
و یاران شاه اماناهلل خان نقش برازندهای
در مقطعی از تاریخ کشور ما ایفا کرد.
او که فراشباشــی دربار حبیباهلل خان
(پدر اماناهلل خان) بــود بعد از اماناهلل
و محمــد ولی خان دروازی فرد بانفوذ
در «جمعیت ســری دربــار» که مجمع
مشروطهخواهان بود ،محسوب میشد.
وی مرد زیرک ،الیق و علمپرور بوده
که به زبان های فارسی ،پشتو ،انگلیسی
شجاعالدوله بابکرخیل غوربندی از
و روسی تسلط کامل داشت.
مشروطهخواهان نزدیک به اماناهلل خان
شجاع الدوله فرزند شاه دوله خان و
بود که گفته میشود به زندگی ننگین
نواسه نایبســاالر پروانه خان در زمان
امیر حبیباهلل خان پایان داد.
امیر عبدالرحمن و از خانزادگان غوربند
بود که در ســال  ۱۸۹۶میالدی در پروان متولــد و بعد در زمره غالمبچهها ،به
دربار حبیباهلل خان راه یافت .گفته میشود که شجاعالدوله بود که ماموریت
قتل حبیباهلل خان فاسد را عملی نموده راه را برای استقالل کشور و ظهور یک
دولت ملی و عدالتخواه باز نمود .میرغالم محمد غبار در جلد اول «افغانســتان
در مسیر تاریخ» مینویسد:
«شــجاعالدوله خان به ســاعت ده صبح جمعه به کابل رسید
و بــا عینالدوله مالقات کرد .این همان شــخص اســت که گفته
میشد عضو جمعیت سری دربار و همکار عینالدوله و کشنده امیر
حبیباهلل خان است( ».ص )۷۴۲
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«در تمــام حلقههای
پایتخت علنا گفته میشد
که کشنده امیر حبیباهلل
خان شــجاعالدوله خان
فراشباشی (عضو جمعیت
ســری دربار) اســت نه
دیگری .همین شخص بود
کــه در دوره امیر اماناله
خان امین العسس کابل،
وزیــر امنیــت عمومیه،
رئیــس هیئــت تنظیمه
هــرات و آخرا وزیر مختار
افغانی در لنــدن گردید.
انگلیســی هــا او را بــد
میدیدند و در ســقوط دولت امانیــه او را از لندن اخراج کردند».
(ص )۷۴۵
امیر حبیباهلل خان در فبروری  ۱۹۱۹جهت شکار ماهی و آهو از جاللآباد
به کلهگوش لغمان رفت و در نیمههای شــب هدف گلولــه قرار گرفته به قتل
رسید .این حرکت سیاسی اماناهلل خان بود جهت پایان دادن به حکومت مستبد
پدر و رویکار آوردن مشروطهخواهان به قدرت برای کسب استقالل افغانستان.
شجاع الدوله به دلیل اینکه فرد مورد اعتماد حلقه مشروطهخواهان بود و منحیث
فراشباشی دربار مسئولیت برپاکردن خیمه امیر را داشته به او دسترسی داشت،
این وظیفه را به دوش گرفت و دیگرانی هم در حلقه دربار بودند که برای وی
زمینه سازی کرده بودند.
با جلوس اماناهلل خان در کابل ،شجاعالدوله به پستهای مهم دولتی موظف
گردید .سید مسعود پوهنیار در صفحه  ۹۷کتاب «ظهور مشروطیت و قربانیان
استبداد» درین مورد مینویسد:
«چون در می  ۱۹۱۹کابینه اول امانی تشکیل شد ،شجاعالدوله
وزیــر امنیه بود و بعد از آن در راس هیئت تنظیمیه به هرات مقرر
گشــت ( ۲۰جدی ۱۳۰۰ش) ۱۹۲۴ .الی  ۱۹۲۸سفیر افغانستان

در لندن بود و بعد از ۱۳۰۸ش ( )۱۹۲۹از آنجا برطرف و در برلین
مقیم گشت ...در ســنه  ۱۹۲۹میالدی هنگام سقوط دولت امانی
دوباره رئیس تنظیمه هرات شد اما وقتی که شجاعالدوله در موقع
اغتشاش ســقاوی به هرات آمد نایبساالر عبدالرحیم خان صافی
قبال مردم روشــناس هرات را از خود ســاخته بود لذا شجاعالدوله
مجبور به مراجعت شده به برلین رفت».

با سپاس از اعضای «حزب همبستگی» در آلمان که با زحمات زیاد
آرامگاه شجاعالدوله را دریافته تصاویر آنرا برای نشر فرستادند.

درباره فعالیتهای وی در لندن و برلین متاســفانه اطالعات زیادی در دست
نیست .شجاعالدوله که از طرفداران سرسپرده اماناهلل خان بود ،در سال ۱۹۳۳
توسط حکومت مستبد آلیحیی از تابعیت افغانستان محروم ساخته شد که نهایتا
در اوج جنگ دوم جهانی در ســال  ۱۹۴۴درگذشت و در محله قبرستان ترکها
در برلین به خاک سپرده شد.
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از صفحات تاریخ ما

یاد سیدکمال ،قهرمان شهید ما را
گرامی بداریم!
در تاریخ به نقل از شــهید
عبدالخالــق قهرمان آمده
اســت« :ســید کمال خان
و محمد عظیم خان شــهید
دم مــار را بریدند ،اکنون
نوبت من اســت تــا خود
مار را بکشــم ».زندگی و
کارنامه این دو قهرمان ملی ما که محرک عبدالخالق به شمار میرفتند متاسفانه
بصورت شایسته مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است.
«حزب همبســتگی افغانســتان» که خود را پاســدار خون روشــنفکران و
مبارزان آزادیخواه تاریخ ما میداند ،معرفی این قهرمانان راستین را از وظایفش
میشمارد .ما از مدتها پیش در پی جمعاوری اسناد و مدارک در باره سیدکمال
بودیم تا او را به نسل کنونی معرفی نماییم.
سید کمال نخستین جوانی بود که با مایه گذاشتن از جانش ،در برابر دستگاه
جنایتپیشه نادری دست به ماشه برده اعتراضش را بر قتلعام مشروطهخواهان
و مداخالت انگلیسها در کشــور ،با نشــاندن گلوله بر ســینه محمد عزیز خان
(برادر ددمنش نادرخان) در برلین اعالم نمود و نهایتا در ســال  ۱۹۳۵بدســت

نازیها اعدام شــد .در مورد این فدایی مردم ما اطالعات اندکی انتشار یافته و
تا کنون حتی تصویری از او در جایی دیده نشده بود.
ما با رجوع به آرشــیوهای وزارت خارجه آلمان و زندانی که در آن اســیر
بود ،خوشبختانه به صدها صفحه سند ،گزارشهای روزنامههای آنزمان و مهمتر
از همه به تصویری از او دســت یافتهایم که گزیدهای از آنها را به زودی نشــر
خواهیم کرد.
از دوســتانی کــه در مورد ســیدکمال و عظیم منشــیزاد هرگونه مدرک
و تصویــر و اطالعاتی در اختیــار دارند میطلبیم که با ارســال آن به «حزب
همبستگی» ما را در معرفی شایسته این نگینهای تاریخ ما یاری رسانند.

نشست صلح!
کارتونیستOleg Dergachov :
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تصاویر :حزب همبستگی

تصاویری از وحشت شورای نظاری
در جادههای کابل
 ۱۸ســنبله  :۱۳۹۵در
ســالروز ترور احمدشــاه
مســعود ،شــهر کابل مثل
هر ســال صحنه نمایشات
مســخره و زورگویانــه
حامیــان او بــود و افراد
مسلح که اکثرا از پنجشیر
و شــمال کابل وارد پایتخت شده بودند ،در وسایط نقلیه حاوی بیرق های سیاه
– ســفید – سبز در جادههای شهر به گشتزنی پرداختند .تعداد زیادی از آنان با
ســرو صورت وحشتناک که یادآور جنگهای تنظیمی دهه هفتاد در کابل بود،
آزادانــه با خود کالشــنکوف و تفنگچه و برچه حمل کرده دســت به فیرهای
هوایی زدند که باعث رعب و وحشــت شــهریان کابل گردیــد .اکثر مردم و
بخصوص زنان از خانه های شــان بیرون نشــده اکثر بخشهای شــهر برعکس
روزهای دیگر خالی از مردم بود.
پولیس کابل ،در برابر تفنگداران وحشــی فقط تماشــاگر باقی ماند و حتی
در جاهایی دیده میشد که وسایط پولیس و اردوی ملی نیز مورد استفاده این
اوباشان قرار گرفته است.
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  نویسنده :نوید نابدل

تخریب پلها و مراکز عامالمنفعه
میراث شوم تنظیمی
ســالها قبــل در جمعــی
صحبــت برســر تخریــب
اماکن عامالمنفعه توســط
مجاهدیــن و طالبــان بود،
فردی که مدتی در لشــکر
تفنگــداران تنظیمــی در
جریــان جنگهای داخلی
تاجیکستان به آن کشور اعزام گردیده بود جریان آموزندهای را حکایت کرد:
قومندان افغان به تاجیکســتانیها پیشنهاد نمود که برای جلوگیری از پیشروی
دشــمن ،پلی را که در مســیر راه قــرار دارد باید منفجر ســازند .آن فرمانده
تاجیکســتانی فوری به خشــم شــده گفت ،این پل مال مردم است که با پول و
عرق آنان اعمار گشــته است چگونه میشود آنرا تخریب کرد ،شما افغانها پس
به کشــور تان برمیگردید اما این همه تباهی را باید ملت ما متقبل شده سالها
برای بازسازی آن هزینه کنند.
اما در طی چهار دهه گذشته مجاهدین و طالبان به اشاره بیگانگان تا توانستند
بــه تخریب پلهــا و زیربناهای کشــور پرداختند که تا هنوز مــردم ما از این
ناحیه مصایب فراوانی را متحمل میشــوند .در پی انفجار پل آلچین در شاهراه

کندز -بندر شــیرخان توسط طالبان ،رسانهها روزها از مشقتهای مردم در این
والیت گزارشهایی به نشــر سپردند .از یکسو جنگ و کشتار زندگی مردم را
شــکنجهبار ساخته از ســوی دیگر بهای مواد خوراکی و کرایه وسایط نقلیه به
صورت بیسابقه باال رفت که مردم توان پرداخت آنرا نداشتند.
هرچند طالبان طی اعالمیهای مدعی شدند که انفجار پل کار آنان نبوده و در
اثر بمبارد طیارات امریکایی صورت گرفته اســت ،اما این نخستین مورد نیست
که راهها ،پلها و ســایر بناهای مورد اســتفاده مردم توسط این جانیان ددمنش
تخریب گردیده است.
در جریــان جنــگ
مقاومــت ضدروســی و
جنگهای میــان تنظیمها
و طالبــان تقریبــا تمامی
پلهای مهم شــاهراههای
کشــور انفجــار داده
شــدند .احمد شاه مسعود
بخصوص آنچنان با دست
باز به منفجر نمودن پلها
و پلچکها اقدام مینمود
کــه زمانــی بــه او لقب
بخشی از اعالمیه جمعیت اسالمی افغانستان
«پلپران» را داده بودند.
سال ۱۳۶۳
بطور نمونــه همین اکنون
یک جزوه «جمعیت اســامی افغانســتان» تحت عنوان «حمالت هفتم و هشتم
روســها در د ّرۀ پنجشــیر  -سال  »۱۳۶۳را در دســت دارم که در آن با افتخار
از تخریب پل متک و چهار پل دیگر در مســیر سالنگ یاد شده است .همچنان
حفیــظ منصور در رســاله «پنجشــیر در دوران جهــاد» (ص )۷۷از ماموریت
گروپی که از ســوی مسعود توظیف شده بودند و «توانستند پنج پل بزرگ را
در امتداد شاهراه کابل ـ سالنگ تخریب نمایند» سخن گفته است.
تمــام برنامههای تخریب زیرســاختهای افغانســتان توســط آی.اس.آی
پالنگذاری و توسط باندهای بنیادگرا به اجرا در میآیند.
دگروال محمد یوســف از مقامات ســابق آی.اس.آی ،پدرخوانده تمامی
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تنظیمّهای هفتگانه در مقدمه کتاب مشــهورش «تلک خرس یا حقایق پشــت
پردۀ جنگ در افغانســتان» مینویســد کــه او بین ســالهای  ۱۹۸۳الی ۱۹۸۷
مسئولیت «پالنگذاری ،ســازماندهی و هماهنگی» عملیاتهای مجاهدین برای
تخریب پلها ،پایپالینها ،جادهها وغیره را به عهده داشته است.
در فصــل هفتم کتاب «تلک
خــرس» تحــت عنــوان «نقش
سی.آی.ای» میخوانیم:
«مــا همچنــان از
امکانات و تجارب تخنیکی
آنــان {منظور ســی.آی.
ای} برای انهدام و تخریب
بیشــتر اهداف مشــخص
مانند پلها ،بندهای آب،
ذخایر مواد سوخت و پایپ
لین اســتفاده میکردیم.
بــرای این منظور (ســی.
آی .ای) عکــس هــای
پل دریای کوکچه در منطقه خواجه غار که
اهداف مــورد نظر را تهیه
نمــوده و بر اســاس این مسعود بخاطر جلوگیری از پیشروی طالبان آنرا
منفجر ساخت.
عکسهــا ،متخصصین در
مورد اندازه و نوعیت مواد منفجره ،بهترین محل و طریقه جابجایی
و شــکل انفجار و خسارات احتمالی آن مشوره میداد و مطابق آن
پالنگذاری صورت میگرفت».
و در فصــل نهم تحت عنوان «آموزش نظامــی و تکنیک» برای مجاهدین
مینویسد:
«...کــورس های دیگر ما در بارۀ فرش نمــودن مینها ،انفجار
دادن پلها ،پایههای برق ،پایپلین تیل و گاز ،تخریب شــاهراهها
و سرکها و کورسهای اختصاصی اجرای اعمال تخریبی در کابل
و ســایر شــهرها دایر میگردید و همچنان کورسهای اختصاصی
طویل مدت مخابره ،کورس برای آموزگاران و قوماندانان مجاهدین

و رهبران ارشد تدویر مییافت».
نابودی زیرســاخت های یک کشــور به هر بهانهای خیانت نابخشودنیست.
ایــن روزها تعدادی از قومندانهای ســابق جهادی ،به خاطر تخریب پل آلچین
آه و ناله ســر داده طالبان را محکوم میکنند درحالیکه این میراث شــوم آنان
اســت که در کشور ما تا امروز ادامه یافته است .برای کسی پوشیده نیست که
جمعــی از جنراالن و دگرجنراالن کنونی اردوی افغانســتان در گذشــته تحت
قومانــده آی.اس.آی ماموریتهای تخریبی مشــابه را به پیش میبردند که در
باال گوشهای از افشاگریهای بادار پاکستانی شانرا نقل کردم.

کنفرانس کشورهای کمکدهنده
کارتونیستHassan Bleibel :
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  گزارشگر :حزب همبستگی

جنایات جنگی امریکا
در ولسوالی اچین
به تاریخ  ۷میــزان ۱۳۹۵
( ۲۸ســپتامبر )۲۰۱۶
شماری از مردم قریه شدل
ولســوالی اچین در والیت
ننگرهار جهــت پذیرایی
از حاجی احمدشــاه که از
مراســم حج برگشــته بود
دور هــم جمع شــده بودند .مردم ســرگرم پختن دیگ و آمــاده کردن نان به
مهمانــان بودند که دو طیاره جیــت و یک طیاره بیپیلوت امریکا شــروع به
بمباردمان میکند که در نتیجه  ۱۴تن کشــته و  ۱۶تن دیگر زخمی میشوند.
اکثر رســانههای افغانســتان طبق معمول در برابر جنایات امریکا چشم پوشیده
کمتر به آن میپردازند.
نماینده «حزب همبســتگی افغانســتان» بــه عیادت مجرحان در شــفاخانه
صحتعامــه ننگرهار رفت .در این دیدار حاجی احمدشــاه و ملک عبدالحکیم
بزرگان قریه جریان این فاجعه را بیان نمودند:
«قیامت بود ،طوری احســاس میکردیم که قیامت برپا شده،
هــر طرف مرده و زخمی بود .نمیدانیم کــه بمب چه بود ولی به

یکبارگــی همه را ســوختاند .از یک فامیل  ۵نفر به شــمول پدر
خانواده ،دو بچه و دو برادرزاده کشــته شــدند .تــا هنوز ما دقیق
نمیدانیم که  ۱۴نفر کشــته شــده یا بیشــتر چون اجساد معلوم
نمیشوند .ما گوشتها را در چادرها جمع کردیم».

بالل ،کسی که  ۵عضو فامیلش در این حادثه کشته شده
و خودش نیز جراحت برداشته است.

ملک عبدالحکیم ادامه داد:
«اینان ما را متهم میکنند که داعش هســتیم .ما خود قربانی
داعش هستیم .زندگی بر ما حرام شده .به سرزمینهای خود رفته
نمیتوانیــم ،حاصالت خود را جمعآوری نمیتوانیم و از قریه خود
به شــهر رفته نمیتوانیم چون پولیس و اردو در راه ما را زیاد آزار
و اذیــت میکنند .ما از داعش نفرت داریــم .خود دولت از داعش
حمایت میکند .در خوگیانی از طرف شــب هلیکوپترهای دولت
داعش را جابجا میکنند و به آنان اســلحه و غذا میدهند ولی در
مقابل ما کشته میشویم».
زخمیان این حادثه و اعضای خانواده شــان میگفتنــد که اینبار آنان آرام
نمینشــینند چون این چندمین بار اســت کــه امریکا ما را بــه نامهای مختلف
میکشند و بعد با یک معذرتخواهی همه چیز را حل شده قلمداد میکنند.
در میان زخمیها یک تن زاهداهلل است که در چوک تالشی کارت موبایل
میفروشد .او میگوید:
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«روزانــه صد الــی  ۱۵۰افغانی کار میکنــم .در این روز همه
مردم قریه جمع شــده بودند چون حاجــی آمده بود و نان میداد
من هم رفتم .ولی یک دفعه صدای طیاره شــد و بعد صدای بسیار
وحشــتناک شنیدم .مردم هر طرف افتیدند و بعد نفهمیدم که چه
شد .چشم که باز کردم در شفاخانه بودم».

36

زاهداهلل

این نخســتین بار نیســت که مردم نادار و فقیر ما قربانی ددمنشی نیروهای
امریکایی میشــوند .چندی قبل شــماری از کارمندان طیارههای بیپیلوت از
جنایات امریکا در این بخش پرده برداشته گفتند که اکثراً متصدیان این بخش
بدون شناســایی هدف ،آن را بمباردمان میکنند که در نتیجه بیشترین قربانیان
آن غیرنظامیان اند .دولت پوشــالی ع و غ با دادن مصونیت قضایی به عســاکر
امریکایی آنان را از پیگرد قانونی در افغانستان معاف کرده اند.

نویسنده :توفان

وقتی نجاتدهنده کرزی
توسط محافظ امریکایی او کشته شد
شاید حادثه ســوءقصد به
جان حامد کرزی از سوی
طالبان در ســال  ۲۰۰۲طی
ســفرش به کندهــار را به
خاطر داشــته باشید .گفته
شــد که فرد مهاجم توسط
محافظ امریکایی او کشته
شــد .این تنها یک ُرخ قضیه اســت که اکثر رســانههای غربی آن را برجســته
ســاختند .امــا آن روز چه اتفاقی افتــاد؟ آیا تنها یک تروریســت ازبین برده
شــد؟ نه ،محافظان قسی کرزی آنانی را نیز با خونسردی تیرباران کردند که با
شجاعت ضارب را زمینگیر ساخته بودند.
این ماجرای دردناک را که تصادف توسط یک خبرنگار خارجی فلمبرداری
نیز شده است مرور میکنیم:
 ۵سپتامبر  :۲۰۰۲کرزی برای اشتراک در مراسم عروسی احمد ولی کرزی
به قندهار رفته اســت ،کاروان موترهایش از قصر گلآغا شــیرزوی والی آن
والیت بیرون میشوند .یک تعداد رهگذران به دنبال موترها دویده میکوشند
با کرزی همصحبت شــوند .یکــی از آنان در کنار شیشــه موتر حامل کرزی
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میایســتد و مصروف احوالپرســی با کرزی میشــود ،چند تن دیگر هم خود
را به او میرســانند .چند ثانیه بعد صدای فیر شــنیده میشــود .این فیرها چند
قدم دورتر از ســوی یکی از گاردهای گلآغا شــیرزوی صورت میگیرد که
لباس اردوی ملی بر تن و قصد ترور کرزی را داشــت .دو رهگذری که کنار
موتر کرزی ایســتاده بودند ،روی مهاجم میپرند تــا جلو او را بگیرند ،موفق
هم میشــوند ،او را بر زمین میاندازند .اما ناگهان یکی از محافظان امریکایی
کرزی متعلق به نیروهای ویژه پنتاگون از موتر تعقیبی پیاده شــده همه را زیر
رگبار میگیرد که در نتیجه مهاجم با جمعی از همان هموطنانی که در پی نجات
کرزی بودند همه کشته شدند و موتر کرزی و تعقیبیهایش از باالی جنازههای
آنان عبور کردند .این کشتار نه وجدان کرزی را تکان داد و نه هم اطرافیانش
را که شاهد صحنه بودند.
فقط ســایت ( )PBS: Frontline Worldاین حادثه را در حاشــیه گزارشی
انعکاس داد:
«اطالع یافتهایم کــه در کندهار رئیس جمهــور کرزی حین
اشتراک در محفل عروسی برادرش از یک حمله ترور جان سالم به
در برده اســت .یک مرد جوان روی فرد مسلح پرید و جان رئیس
جمهور را نجات داد ،اما توسط نیروهای ویژه امریکایی کشته شد».
در این ویدیو صحنه تیرباران هموطنان ما توســط محافظ امریکایی کرزی
را دیده میتوانید:
youtube.com/watch?v=IR_m0nn_1vA
خبرنگار نامدار بی.بی.ســی ،لیزدوســیت آنروز در صحنه مشغول پوشش
ســفر کرزی به قندهار بود .اما در گزارش او از این جنایت پرده برداشته نشد
چون بنگاه دروغپراکنی انگلیس وظیفه داشــت امریکا و متحدانش را در قالب
آزادکننــدگان و آورندگان خوشــبختی به مردم افغانســتان تبلیغ کنند و فاش
شدن این خبر مغایر این سیاست بود.
اینگونه کشتارهای بیدردانه سالهاست که توسط نیروهای امریکایی و ناتو
در سرتاسر افغانستان صورت گرفته است .حتا مواقعی هم پیش آمده که نیروهای
امریکایی برای از بین بردن ســنگر چند طالب ،تمام قریه را با باشــندگانش به
مخروبه بدل کرده اند .نه اینکه اشتباهی صورت گرفته باشد و یا با آن تجهیزات
پیشرفته درست هدف گرفته نتوانند ،بلکه فکر میکنند مردم افغانستان همچون

اسباببازی برای آزمایش
سالحهای شان ساخته شده
انــد .کشــتارهای عمدی
مــردم بیگناه آنقــدر زیاد
اســت کــه موجب شــده
عــدهای از این نیروها پس
از بازگشــت از جنــگ،
روانــی گردنــد ،کابوس یکی از محافظان امریکایی کرزی لحظاتی بعد از حادثه.
او متعلق به واحد ()DEVGRU SEAL Team 6
ببینند و باالخره دســت به
پنتاگون بود که بنابر درخواست زلمی خلیلزاد خاص
خودکشی بزنند.
برای محافظت ۲۴ساعته از کرزی به افغانستان اعزام
آیا کــرزی بــه خاطر
گردیده بودند.
مــیآورد که چــرا امروز
زنــده اســت؟ آیا به یاد دارد کســی که جانــش را نجات داد توســط محافظ
ی او تیرباران گردید؟ این غالم امریکا اگر اندکی وجدان و شــرف
امریکایــ 
میداشــت باید بالفاصله پس از آن حادثه مزدوری امریکا را ننگ پنداشــته از
سرپنجه امریکا پایین میآمد!
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کارتونیست :سعید فرماوی

بوی آزاردهنده ابرقدرت!
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   نویسنده :نوید نابدل

گلبدین خواهان
الحاق افغانستان با پاکستان است
ایــن صفحهای از نشــریه
رســمی «حزب اسالمی»
است که به مناسبت دهمین
سالگرد اشــغال افغانستان
توسط قشــون شوروی به
نشر رسیده است .تصاویر
صفحه نخست آن قهرمانان
این حزب منفور اند  -چهرههای پلید مســبب تباهی و ســیهروزی افغانســتان.
هرچند عدهای از اینان چون ضیاءالحق ،قاضی حســین احمد ،غالم اسحاق خان
و عبداهلل عزام بعد از ادای نقش به غایت خاینانه نســبت به مردم ما به زبالهدان
تاریخ پیوســتند ،اما درین میان موالنا فضلالرحمن ،موالنا ســمیعالحق و میرزا
اســلمبیگ هنوز به زندگی ننگین شان ادامه داده منحیث پدران معنوی وحشیان
طالبی مشغول انتحارپروری و ددمنشی نسبت به مردم افغانستان اند.
دیگر بر همگان روشن است که حزب گلبدین منحیث مهره اصلی پاکستان،
چهل سال تمام زیر بال آی.اس.آی رشد و پرورش یافت و امروز نیز این حزب
بیگانهپرست طبق سیاست پاکستان به ماموریتی جدیدی در دولت وحشت ملی
پیوسته است.

پاکســتان با ســرمایهگذاری
روی گلبدیــن و حزبش ،تالش
داشــت افغانستان را تحت عنوان
کنفدراســیون به پاکستان ملحق
نمــوده مرزها را از میان بردارد.
گلبدیــن بارها بصــورت علنی
از این طرح حمایتــش را اعالن
نموده که میان افغانها غوغا برپا
کرده است.
بطــور نمونــه در مصاحبه با
یــک خبرنگار تــرک ،که متن
کامل آن در حوت  ۱۳۶۶بوسیله
حزب اسالمی در جزوهای انتشار
یافته ،گلبدین بصورت علنی این
خواست را مطرح کرده است:
«اگر در هردو کشــور
نظام اســامی حاکم باشــد ما ترجیح میدهیم که مرز میان ما از
میان برداشته و دو کشور مبدل به یک کشور گردد».
برنامه الحاق افغانســتان
بــا پاکســتان از طریــق
بانــد خونآشــام گلبدین،
اســتراتژی رژیم مســتبد
ضیاءالحق بــود که جنرال
حميــدگل رییس آی.اس.
آی ،در آســتانه خــروج
جنایتکاران افغان با باداران پاکستانی شان
نیروهــای شــوروی از
افغانستان ،در نامه مشهورش عنوانی جنرال ضیاء در جوالی  ۱۹۸۸آنرا مطرح
نمود:
« ...ضرورت است که پاکستان یک کنفدراسیون را با افغانستان
تأســیس نماید .این کار ممکن اســت زیر عنوان متحد ســاختن
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مصاحبه گلبدین با یک خبرنگار ترک ،که متن کامل آن در حوت ۱۳۶۶
بوسیله حزب اسالمی در جزوهای انتشار یافته بود.

کشورهای اسالمی به خاطر صلح و امنیت و ثبات در منطقه انجام
یابد تا از نفوذ کمونیستی جلوگیری بعمل آید .رهبران اتحاد احزاب
هفتگانــه کام ً
ال به ما
بستگی دارند .برخی
از آنها با ما کار نموده
و پشــتیبانی راســخ
خــود را وعــده داده
اند .ما باید تا پیروزی
کامــل ،مجاهدیــن
را تقویــه نماییــم.
پاکســتان باید تمام
کمکهــای ممکــن
نظامی و سیاسی را به
اتحاد احزاب هفتگانه
خصوصــاً بــه گروه
اساسی حکمتیار که
خیلی پرنفوذ ،قدرتمند و مطمئن است مبذول دارد ...هدف عمده
در حال حاضر این است که تنظیمهای پایدار برای حکومت آیندۀ

اسالمی در یک افغانستان آزاد بوجود آید که طرفدار پاکستان باشد
و بطور داوطلبانه به ایجاد یک کنفدراسیون پاکستان افغانستان که
پاکستان در آن نقش عمده را ایفا خواهد کرد موافقه نماید .صرف
چنین اقدامــی میتواند یک توازن اســتراتژیک در منطقه بوجود
آورد .در چهارچوب این کنفدراسیون سرحدات باید از بین برود و
یک ساختار مشترک اقتصادی تشکیل یابد .این امر امکان خواهد
داد کــه تــا به ســاحات
یورانیــم در افغانســتان
دسترسی کســب نمود و
برنامهی هستوی خویش
را عمــ ً
ا از منابع خارجی
مســتقل نمود .سپس به
ســبب هدف سیاسی ما
ابتکار ایجــاد چنین یک
کنفدراســیو ن بایــد از
طرف حکومت اســامی
افغانســتان (حکمتیــار)
تقاضا شود .پاکستان کام ً
ال
حــق دارد در جهت ایجاد
کنفدراسیون با افغانستان
تالش نماید و پاکســتان
در طول این سالها شاهد
خطرات جــدی بوده و به
افغانستان اجازه نمیدهد
که افغانســتان در حالی
باقی بماند که قبل از سال
دی نیوز –  ۲۳اگست ۱۹۹۲
 ۱۹۷۸و بعــد از کودتای
ماه اپریل و زمانهء که دنبالهرو هندوستان بوده باشد».
گذشــته غالمی گلبدین به پاکســتان به زمانی برمیگردد که او با احمدشاه
مسعود ،ربانی و دیگران در دوران حاکمیت داوودخان به پاکستان فرار نموده
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تحت حمایت ذوالفقار علی بوتو قرار گرفتند .در دوران دیکتاتوری ضیاءالحق
بود که گلبدین به مهره اصلی پاکســتان بدل گشــت .ضیاء با درک اســتعداد
عجیب راکتیار به خودفروشی و معاملهگری وی را به سی.آی.ای معرفی کرد
که از همان زمان کمک های سرشار کاخ سفید به این حزب خونخوار سرازیر
شده به هیوالیی برای مردم ما بدل گشت.
رسانههای پاکستان و غرب و تعدادی از مقامات امریکایی بارها گلبدین را
تحت عنوان «ساخته و پرداخته سی.آی.ای» مورد خطاب قرار داده اند .بطور
نمونه ،روزنامه معتبر «دی نیوز» پاکستان به تاریخ  ۲۳اگست  ۱۹۹۲نوشت:
«حکمتیار یک محصول سی.آی.ای امریکا از طریق ضیاءالحق
است .او درحالیکه در پشاور نشسته بود ،کمک فراوان پولی دریافت
میکرد .رسانههای امریکا او را ستایشباران کرده خودخواهیاش را
آنچنان باال بردند که هرچند دیگر او برای شان کاربردی ندارد اما
برای مردم افغانستان از او هیوالیی درست کردند.
در طول چهارده سال جنگ افغانستان ،حکمتیار تحتالحمایه
پاکســتان بود .او از پشتیبانی پرشور این کشور برخوردار بود و در
ضمن قومندان مجاهد برگزیده آی.اس.آی بشمار میرفت».
گلبدین و باندش ممکن نیســت که یکباره رشتههایش را از ارباب پاکستانی
و امریکایی بریده به کبوتر صلح بدل گردد .پیوستن این گروه منفور به دولت
دهشــت ملی هرچند زیر عنوان خوشنمای «پروســه صلح» انجام پذیرفته ،اما
همانگونه که تعدادی از مطبوعات غربی نیز بیان داشــتند ،او طبق برنامه پنهان
پاکستان و امریکا و برای فروپاشی عمیقتر افغانستان در یک ماموریت جدید
خرابکارانه و ضدملی پوســت گوسفند بیآزار و کبوتر صلح را به رخ کشیده
به دولت پوشالی میپیوندند.

نویسنده :احمر

متنی منسوب به احمد شاملو
در وصف حبیباهلل کلکانی جعلی است!
اخیــرا مطلبی تحت عنوان
«تاریخ حقایق پشت پرده
را بازگو میکند» توســط
بعضــی حامیــان حبیباهلل
کلکانــی در دنیای مجازی
دست به دســت میگردد
کــه گویا توســط شــاعر
بزرگ فارســی ،احمد شــاملو در وصف حبیباهلل کلکانی نگاشــته شده است.
تعدادی هم جمالتی از این نوشته را زیر نام نقلقول شاملو در صفحات فیسبوک
پخش کردند .هرچند ،با اندک آگاهی از تفکر پیشرو ،شخصیت بالند ه و شیوه
نگارش منحصر به فرد شــاملو ،به آســانی میتوان به مســخره بودن این ادعا
پیبرد ،ولی این افراد آن قدر بیشرم و پررو اند که دست به هر در و دیواری
میزنند تا جز داســتان خیالی «عیاری از خراســان» نوشته خلیلاهلل خلیلی همه
اسناد و مدارک تاریخی دیگر در مورد حبیباهلل کلکانی را «جعلی» نامیده رد
کنند اما خود به مفتضحترین نوع جعل و نیرنگ متوسل میشوند.
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برای اینکه جایی برای ابهام نماند ،الزم دیدیم مســئله را با ســایت رســمی
احمد شاملو در میان گذاشته ،منحیث منبع قابل اعتبار حفظ و نشر آثار شاملو،
از آنان جویای توضیحات شویم.
و این هم جواب ســایت رسمی آقای شاملو که به تاریخ  ۲۵سنبله  ۱۳۹۵به
«حزب همبستگی افغانستان» رسیده است:
پرســش حضرتعالی در مورد این متن .به نظر
ممنون از نام ه و
ِ
میرسد سواستفادهی بعضی از گروههای سیاسی ایران از نام احمد
شــاملو کافی نبود که در افغانســتان هم این ســنت ناپسند رایج
شدهاســت ...روشن و مبرهن اســت که این متن متعلق به احمد
شاملو نیست.
الزم بــه توضیح اســت که هیچگونه اثر یا شــواهدی مبنی بر
نگارش این متن در آرشــیو آثار احمد شــاملو وجود ندارد ،و البته
هیچ ردی هم از خصایص نثری و ادبیات شاملو در نگارش آن دیده
نمیشــود .حضراتی که قص ِد تقلب در نوشتهای از شاملو را دارند،
باید الاقل نثر او را بشناســند .متنی که برای ما ارســال کردهاید،
بویی از ادبیات و تفکر شاملو نبرده است.
با درود،
سایت رسمی احمد شاملو
محسن عمادی
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نوشته جعلی منسوب به شاملو در واقع مقالهای به امضای محمدفرهاد است
که در رسالهای در پشاور نشر شده بود.

آنچه زیر نام نوشــته احمد شاملو در وصف حبیباهلل کلکانی پخش شده در
اصل نوشــتهای به امضای «محمد فرهاد – ماساچوست» است که در رسالهای به
نام «آن کلکانی عیار بود نه "دزد ســر گردنه"» چاپ بازار قصهخوانی پشــاور
نشــر گردیده اســت اما بعد در تعدادی از نشریات و سایتهای هواخواه «بچه
سقو» زیر نام نوشته شاملو بازپخش گردیده به صفحات اجتماعی راه یافت.
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  نویسنده :سید رحیم شریفی

«فرمان پادشاهی» حبیباهلل کلکانی،
سند ضدیت با علم و ترقی
با سقوط عصر علم و ترقی
امانــی و رویــکار آمدن
حبیــباهلل خــان کلکانی،
یک دوره طالبانی و ســیاه
در کشور ما حکمفرما شد
که دشمنی با علم ،معارف
و تمامــی مظاهــر تمــدن
مشخصه اصلی آن به شــمار میرفت .تعدادی که ویروس قومگرایی مغزهای
شــان را منجمد ســاخته ،امروز مدعی اند که آنچه در مورد جهالت و ضدیت
حبیــباهلل کلکانــی و یارانش با علــم و معارف و ترقی ثبت تاریخ شــده همه
«شــایعات» و «تاریخ مسخ شده و دروغین» است بنا تالش دارند که این استاد
مالعمر را از زبالهدان تاریخ بیرون کشیده در عبای تقوا و «عیاری» بپوشانند.
فرمانهــای حبیباهلل اما اســناد انکارناپذیر تاریخی اند که ســخن از مکدر
بــودن آن دوران دارند .در ذیل یکی از فرمانهای شــاهی آنزمان را که اکثر
اصالحات امانی را لغو نمود به نشــر میرســانیم .این ســند از کتاب «اسناد و
نامههای تاریخی افغانســتان» که توســط شــهرت ننگیال گردآوری و در سال
 ۱۳۶۶به چاپ رسیده برگرفته شده است.

هرچند این فرمان بیتاریخ است ،اما بخشی از آن در شماره  ۹حوت ۱۳۰۷
«حبیباالسالم» نشریه رسمی آن عصر به چاپ رسیده که ما قبال آنرا در سایت
«حزب همبستگی» نقل کردهایم.

فرمان پادشاهی

چون بمرحمت حضرت الهی و تائیدات دین رسالت پناهی به خلع به اماناهلل
مخــرب دین که یگانه آرزوی ما و شــما بود موفق شــدم از بدو جلوس خود
اجــراآت نامشــروع او را ممنوع نمودهام برای آگاهی شــما غیرتداران دین
حضرت سیداالنام ذی ً
ال مینگارم.
 -:۱ســام که از طریقه مسنونه است و باشــاره کاله رواج داده بود مطابق
سنت سنیه امر دادم.
 -:۲دســتار که از طریقه و ســنت آنحضرت اســت و ادای نماز بآن کامل
میگردد موقوف کرده بود حکم دادم که بالکل دستار رواج باشد.
 -:۳البسه اسالمی که ترک شده بود برحال دانسته مشابه کفار را منع کردم.
 -:۴ترک ستر را که حکم کرده بود مسترد کردم.
 -:۵برآمدن زنان و دختران بالغه را بدون اجازه ولی شان و مکتب مستوراترا
موقوف کردم.
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 -:۶قطع ریش و بروترا موقوف کردم.
 -:۷مکاتب انگریزی و فرانسوی و جرمنی را موقوف کردم.
 -:۸فرستادن دخترها را که در خارجه نموده بود چون بدناموسی ملت بود
جایز ندانستم و آنها را خواسته دیگر فرستادن را قطع ًا ممنوع نمودم.
 -:۹آنچه کوشش برای ترقیات دنیای دو روزه بدون مالحظات دینی داشت
و از آنها ضرر دینی آنها بظهور میرسید ممنوع نمودم.
 -:۱۰اســتخفاف علم و علما را مینمود و برخالف آن احترام شــان شرع ًا
واجب است.
 -:۱۱نفاقاندازی که بواســطه ترک مذهب و خرابی عقیده خود در اسالم
انداخته بود برطرف نمودم زیرا تمام رویه را بر طبق مذهب حنفی نمودم.
 -:۱۲حساب هندسه انگریزی را رواج داده بود موقوف کردم.
 -:۱۳سنه قمری را که به شمسی تحویل داده بود موقوف کردم.
 -:۱۴روز جمعه را که به پنجشنبه تبدیل کرده بود متروک ساختم.
 -:۱۵حقوق بیتالمال را بخواهشات نفسانی خود صرف کرده مصارف مال
و ٔموذن و مساجد را قطع کرده بود جاری ساختم.
 -:۱۶امر معروف و نهی منکر را که مانع شده بود رواج دادم.
 -:۱۷حضرات مجددی را که پیشــوای اســامیان است محبوس ساخته بود
رها ساختم که تلقین دینی نمایند.
 -:۱۸شراب خوری را که رواج داده بود بالکل موقوف کردم.
 -:۱۹مال عبداهلل خان {مشــهور به «مالی لنگ»} مرحوم سمت جنوبی را
که در راه ســربازی دین مقتول ساخته بود امر دادم که مرقدش درست و آباد
کرده شود.
از نزد فقرات فوق شــمایان را اطالع دادم که مســتحضر باشید و عالوت ًا از
فقرات فوقالذکر مراعات اهالی را بفقرات ذیل نیز نمودم:
 -۱بخشش باقیات سالهای ماضی الی اخیر ۱۳۴۷که از قسم مالیاتی بر ذمه
رعایا ملکان باقی مانده باشد.
 -۲مالزمت نظام خوشــی برضاء بمعاش ماهواره بیســت روپیه و چهار سیر
غله در سال و دو دست دریشی و یک جوره بوت.
 -۳معافی اضافات مالیاتی از قبیل طرقی و سرک پلی و باقی وغیره.
این همه تکالیف خالف شــرع شــریف را ممنوع کرده مالیه حقیه اسالمی

را که شــارع حکم داده منظور کردهام و در آســودهحالی احوال رعایا چنانچه
باید و شاید کوشیده و میکوشم و تمام اجراآت مملکتی را بر طبق جواز شرع
انور نموده و مینمایم و از شــمایان خواهش دارم که بیعتهای قومی خود را
گرفته باعزة و اشراف و سادات و علماء و خوانین و ملکان بحضور و واالی ما
حاضر شوید که علماء و سادات بمکافات خوب نایل و خورسندی حضورم از
شما حاصل نموده وظیفه مستمری سادات و خوانین را بقرار بست سلطنت امیر
شهید حکم منظوری دادم.
مهر

لغتنامه:

مسنونه = سنت کرده شده ،مشروع و موافق شرع
استخفاف = سبک شمردن کسی
شارع = صاحب شرع که تعلیم دین به مردم کند

امریکا در سوریه تروریستها را تجهیز میکند
کارتون از سپوتنیک نیوز
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   فعالیتهای حزب

کمک کمیته تخار حزب همبستگی
به بیجاشدگان کندز
بــه سلســله همکاریهای
شهروندان والیت تخار به
بیجاشدگان کندز ،کمیته
تخــار «حزب همبســتگی
افغانســتان» نیز  ۲۰۰بسته
مواد غذایی را به آوارگان
مقیم کمپهای دشت رباط
تالقان توزیع نمود .این کمک هرچند ناچیز در نتیجه همکاری مالی هواخواهان
و اعضــای حزب تهیــه گردید که بدین وســیله از تمامی آنان اظهار ســپاس
میکنیم .اگر دوســتان دیگری ،بخصوص هموطنان خارجنشین قصد کمک به
این هممیهنان ســتمکش شانرا داشــته باشــند ،ما میتوانیم آنها را به نیازمندان
برسانیم.
کمک به مردم آواره و بیســرپناه کندز و هر والیت دیگر افغانســتان امر
نیک و انسانی است ولی کمک حیاتی زمانیست که ما با اتحاد و مبارزه خود،
علتالعلل مصایب ملت را آماج قرار دهیم تا دیگر شــاهد اینهمه فجایع نباشیم.
به نظر ما کمک سیاسی (دادن آگاهی پیشرو سیاسی به مردم و متشکل ساختن
آنــان علیه بیعدالتیها) ضروریترین و مهمترین همکاری با مردم افغانســتان
بحساب میآید.
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گزارشونه

په پکتیا کی د امریکایی پوځیانو جنګی
جنایت او د ارګ او رسنیو چوپتیا
د هغو مالوماتو پربنسټ
چــی زمونــږ الس تــه
رارســیدلی ،د ۱۳۹۵
کال د زمــری پــه ۲۲مه
د امریکایــی پوځیانــو
پــه هوایــی بریــد کی د
پکتیا والیت خوشــامن
ولســوالی پــه مینــاری کلی کــی له  ۲۰تنو څخــه زیات ملکــی وکړی په
شــهادت ورسیدل .ډاکټر وریښــمین د کورنۍ څو تنو سره چی ښځی او
ماشــومان هم پکی شــامل دی ،ددی جنایت له قربانیانو څخه دی .د
شــهیدانو انځورونه چی د فیسبوک له ویب پاڼو څخه خپاره شوی دی،
د ډاکټر وریښــمین له دوه ځامنو ،یو لــور او د تره ځوی په وینو لتپت
جسدونه لیدل کیږی .
ځینو سرچینو له سیمې څخه چی نه غواړي نوم یی واخیستل شی،
ویلی چی دغه پیښــه د والی او د پکتیا پوځي چارواکو له خبرتیا پرته په
کابــل کی د امریکا هوایــی ډګر څخه کنټرولیده او ظاهر ًا یی د یو کور د
نابودولــو موخه لرله چی اټــکل کیده د طالبانو قومندانــان پکی را ټول
شوی دی .امریکایی پوځیانو په پرلپسې بریدونو سره څو نور د اوسیدو
کورنــه چــی ددی کور په شــاوخوا کی وو خپل هــدف ګرځوی او ملکی
وکړي ستر زیانونه وینی .الیاس وحدت د پکتیا والی ددغه برید په لړ کی
په کابل کی وو او د ارګ او امریکایانو په آمر د رسنیو سره د خبرو لپاره

حاضر نشو .د ارګ رسنیو دفتر او د ع او غ حکومت نور امنیتی چارواکی
د خپل نظر الندی رسنیو نه غوښتنه کړی تر څو دا پیښه پټه کړی.
ځینې سایټونو د پکتیا امنیه قومندان خلیل ضیا له خولی لیکلی دی
چــی هغــه د ناټو هوایی برید تایید کــړی .ددی ترڅنګ ګالجان په دی
کلــی کی د قومی مشــرانو څخــه تو تن د عامو وګړو پــه وژل کیدلو یی
خپله کرکه څرګنده کړی ده.
د افغانستان عمده رسنۍ د ع او غ بیارزښته او ملی ضد اوتی-بوتی
پــه پوره شــور او ځوګ خپروی ،پرلپســی په هغه او دغــه والیت کی «د
لســګونو طالبانو او داعشیانو وژل کیدو» درواغ خبرونه خپروی ،خو د
خپلو امریکایی تمویلکونکو له دغه زړهبوږنونکی جنایت څخه ســترګې
پټوي.
د هیواد رسنیو له لوری د خبرونو سانسور له امله ،د امریکایی اوناټو
پوځیانو جنګی جنایت په افغانســتان انعکاس نه مومی او په ډیرو پیښــو
کــی د عاموګــړو وژنه د «د طالبانــو وژل کیدو» تر نامــه الندی پټوي.
 ۱۳۹۵کال د وري په ۲۱مه ،په ولســی جرګه کی د پکتیا یو تن اســتازی
نیوکــه لرله چــی د امریکایانو بیپیلوټه الوتکی د وري په ۱۸مه په ګومل
ولسوالۍ کی  ۱۷تنه عام وګړی وژلی دی او دولت باید ددی پیښی په اړه
څیړنی وکړی خو امریکایانو دعوی وکړه چی ټول وژل شوی طالبان وو.
ددی پیښی په تړاو ،حاجی حسین خان ،چی قومی مشر او ددی پیښی
عینیی شــاهد وو د فرانســی خبری اژانس ته وویل چی وژل شــوی عام
او ملکی وګړی ول او شایســته خان ،د ګومل ولسوال هم دغه ټولوژنه
تائید کړه .جنرال چارلز کالوالند ،په افغانستان کی د امریکایی پوځیانو
ویاند ژمنه وکړه چی ددی پيښــی پــه اړه به پوره څیړنې وکړی خو د څو
میاشتو په تیریدو سره ددی څیړونو پایله په الس نده راغلی او دا جنایت
هم د خاورو الندی پټ پاتی شو.
د افغانســتان د خرڅولو الســوند پر بنســټ چی د «ملی ځناورتوب
دولــت» د خپــل کار پــه دوهمه ورځ کی له امریکا ســره الســلیک کړ،
امریکایــی پوځیان زمونږ هیواد کــی د قضاییخوندیتوب څخه برخمن
دی او څوک نشــی کوالی چی هغوی و پوښــتی .تر څو چی زمونږ ولس
د بهرنیــو نیواکګــرو او کورنیو چوپړانو پر وړاندی نــه وی راپاڅیدلی ،دا
جنایتونه او روز زیاتی به دوام ولری.
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نشریات «حزب همبستگی افغانستان» را در کابل و والیات
از آدرسهای ذیل به دست آورده میتوانید:
کابل

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

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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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:
Azizi Bank
Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan
Name: Sayed Mahmood
Account No: 001903204644917
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