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دیدگاه	حزب	

خیمه	های	دادخواهی	
یا	قدرت	طلبی	جمعیت	اسالمی؟	

حمله انتحــاری چهارراهی 
جــوزای   ۱۰( زنبــق 
۱۳۹۶( کــه باعث کشــته 
از  بیشــتر  زخمی شــدن  و 
۵۰۰ تن شــد، اعتراضات 
و نکوهش هــای گســترده 
را در داخــل افغانســتان و 

کشورهای دیگر در پی داشت. البته این فاجعه پس از کشتار فرخنده، رویدادی 
بود که بیشــترین توجه جهانیان را به خــود جلب کرد و همگی با مردم دربدر 
افغانســتان ابراز همدردی کردند. شاید هم همین همدردی های جهانی و تلفات 
صــد در صدی غیرنظامیان بود که طالبان و داعش از پذیرفتن مســوولیت این 
جنایت شــرمیدند و دولت خیله خند ع و غ هم ناگزیر گروه ســومی، »شــبکه 

حقانی« را مسوول قلمداد نمود.
برعالوه، این جنایت واکنش های فراوانی در میان مردم عام کشــور نیز به 
دنبال داشــت که دیگر کارد حتا از اســتخوان شــان هم گذشته و همه کماکان 
و با شــدت بیشــتر انزجار شــان را از همدســتی دولت دست نشــانده ع و غ با 
تروریستان ابراز داشتند. مردم زجردیده این سرزمین به ویژه کابلیان که دیگر 
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حتا نفس کشیدن برای شان دشوار شده با استفاده از شبکه های اجتماعی ندا سر شم

دادند که »تســلیت می گویم« و »در غمت شریکم« ، مشکلی را حل نمی کند و 
باید نظام دگرگون گردد.

جمعیت اسالمی که با روی کارآمدن غنی و شرکا و آمدن دشمن دیرینه اش، 
گلبدین به کابل، روز به روز سهم خود را در »شرکت سهامی ع و غ« از دست 
می دهد، فرصت را غنیمت شمرده و با پیش کشیدن چهر ه های مرتجعی همچون 
لطیف پدرام، احمد ســعیدی، ضیا مســعود و جاوید کوهســتانی شعار »خسته 
از مرگ به ســوی ارگ« را ســر داد. از سوی دیگر، دوســتم و چند گرداننده 
»جنبش روشــنایی« که از قافله مقام و قــدرت دور مانده اند، نیز به خیل آنان 
پیوســتند. البته عده ای از طرفداران جمعیت در گذشته نیز برای مطرح ساختن 
خود دست به چنین راهپیمایی هایی زده  بودند. اما این بار که دیگر ضیا مسعود 
از دایره قدرت بیرون انداخته شــده و متباقی وزیــران تنظیمش دیگر چندان 
صالحیتی ندارند، خواســت تا دوباره خود را مطرح ســاخته و سهمی به دست 
بیاورد. امروز هم می بینم که شــهر کابل به مثل سال های خون و خیانت تنظیمی 

زیر نام حرکت های مدنی دوباره سنگربندی شده است.
صبح روز جمعه ۱۲ جوزا، عده ای از شــهریان کابــل در محل انفجار برای 
دادخواهی جمع شــده بودند که اوباشان جمعیت و شورای نظار از سمت سرای 
شمالی رسیدند. شهریان معترض کابل که هنوز زخم های شان از سال های خون 
و خیانت تنظیمی تازه اند و همه ســاله در ۱۸ ســنبله، روز مرگ مسعود، شاهد 
وحشت و کشتار چند جوان کابلی توسط این اوباشان اند، به درستی پی بردند 
که ســنگر آنان بــا این جمع جانی و مرتجع یکی شــده نمی توانــد و از اینرو 
به تدریج ساحه را ترک کردند. جمعیتی ها و شورای نظاری ها که دیگر به خوبی 
می دانند که ماهیت شان نزد مردم افغانستان فاش گردیده و کسی از عقب شان 
نمی آید، در شــروع روز تــالش ورزیدند با تقلید از جنبش هــای بهار عربی و 
»اشــغال وال ستریت«، این حرکت شان را عاری از رهبری جلوه دهند تا شاید 
عده ای از مردم را فریب داده و به آنان بپیوندند. اما با کشته شدن سالم ایزدیار، 
دیگر تردیدی برای مردم افغانستان نماند که تنظیم مزبور در صدد قدرت طلبی 
اســت. به گفته ی درست یکی از باشندگان کابل که »نیم اخوان در ارگ و نیم 

دیگر در سرک جمع شده و با هم می جنگند.«
در این شــکی نیســت که دولت های دست نشــانده و مرتجع هرچند پرچم 
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شم فــرق  بــر  دموکراســی و آزادی را 
بکشند، شعارهای شــان تا حدی است 
که منافع بادار و خود شان ایجاب کند 
و گام فراتــر از آن منجــر به گلوله و 
زنــدان می گردد. اگر چــه، ادعاهایی 
حتا توســط خود جمعیتی ها و شورای 
نظاری ها شــده کــه ســالم ایزدیار به 
ضرب گلوله  خودی از بین رفته، ولی 
به هر صورت، کســی و هیچ رسانه ای 
به فکر متباقی کشته شــدگان نشــد و 
تمام داســتان روی مرگ این شهزاده 
چرخش گرفــت که انســان را به یاد 

همان گفته ی ویلیام شکسپیر می اندازد: »با مرگ شهزاده تمام آسمان ها روشن 
می شــوند، اما با مردن یک گدا شــهابی هم از آسمان نمی گذرد.« سپس نوبت 
رسید به مراسم خاکســپاری و چند انفجار پیهم. با این عمل، امریکا به نوکران 
جمعیتی اش گوشــزد نمود که پا را به اندازه گلیــم خویش گذارند و نه فراتر 
از آن؛ به فکر غصب ارگ نباشــند ورنه انفجارهای بعدی در قطار اول خواهند 
بود. یکی از خصال امپریالیزم این اســت کــه نوکرانش را به طور کامل از بین 
نمی بــرد، بلکه آنان را بــرای روز مبادا نگه مــی دارد. امریکا همان  طوری که 
در اوج درنده خویی طالبان، ایتالف شــمال و گلبدین را به طور کامل واژگون 
نکرد و بعد از اشغال افغانستان از ایتالف شمال منحیث سرباز پیاده نظام در برابر 
طالبان اســتفاده کرد و امروز از گلبدین به مثابه سگ جنگی سود می برد. پسان 
در ظــرف یک هفته طالبــان را از مزار به کندهار رســاند، لیکن به طور کامل 
حذف شــان نکرد تا با حضور این لشکر وحشــی، حضور خود را در افغانستان 
توجیه کند و دربرابر مخالفانش از آنان کار گیرد. اکنون هم سران جمعیت را 

از بین نبرد، چون هنوزهم در بازی های آتی برایش کارایی دارند.
جمعیتی ها به این نکته پی برده اند که پس از این نمی شود کسی را به نام دین 
و جهاد به عقب شان بکشــانند و در ضمن بوی معامله گری شان در این شانزده 
سال چنان باال گرفته است که دیگر حتا طرفداران شان بر آنان اعتماد نمی کنند. 
این را می توان از روی نظرهای نفرین آمیز کاربران فیسبوک در پای پست های 

تیوری های افرادی كه همنشینی با جانیان بیگانه پرور 
را افتخار بشمارند فقط به درد خاینان ملی و اربابان 

خارجی شان می خورند.
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عبــداهلل درک نمود کــه بنابر ادعای شم

خود شــان زمانی به عبداهلل رای داده  
بودند. از همین رو، اینان کوشیدند تا 
چهره های نسبتا ناشناخته  ای را به بازار 
بکشــند: لطیف پدرام، احمد سعیدی، 
جاوید کوهســتانی و چنــد جوانک 
علم بردار حبیب اهلل کلکانی. اما مردم ما 
از ماهیت این چهره های به ظاهر جدید 
نیز شــناخت کافی دارند. آیا مردم ما 

پدرام خادی نوکر ایران را نمی شناســند که از همنوعان فاشیست و شوونیست 
خود به مثل اسماعیل یون و جنرال طاقت عقب نمانده و بی شرمانه به نقاق میان 
اقوام و ملیت های کشــور دامن می زند. مردم افغانستان درمورد احمد سعیدی 
-کارشــناس، تحلیلگر، متخصص وغیره وغیره مزدبگیر- نیز آگاهی دارند که 
در مرگ فهیم تمام تلویزیون ها را جر انداخته و از او جورج واشنگتن امروزی 
می تراشــید؛  وی ظاهرا برای قربانیان حمله های انتحاری اشک می ریزد، اما از 
گرفتن عکس جوره ای با عبداهلل و عطا ننگ ندارد و از ســر ترس و جبن آمدن 
گلبدین را خیر مقدم گفته و به فال نیک می گیرد. جاوید کوهســتانی تسلیمی 

را هم می شناسیم که نام صد و 
چند رفیقش را به خاد تســلیم 
نمود و بعدا از دوستان خادی 
خود گله منــد بود که چرا در 
دســتگیری ها او را بــا خــود 
نبرده انــد. او خود با افتخار از 
جاسوســی اش  ماموریت های 
در مناطق مرزی افغانســتان و 

پاکستان حرف می زند.
عــده ای هم شــاید نیرنگ 

ریش  و دریشــی های غربی عبداهلل، عطا، قانونی و صالح الدین را خورده و ادعا 
کننــد که جمعیتی ها تغییــر کرده اند. آیا واقعا چنین اســت و تنظیم مذکور با 
افکار و کردار اخوانیزم وداع گفته  اســت؟ شــاید سران جمعیت اسالمی ده ها 

غذا های فرستاده شده به خیمه های تحصن توسط 
دوستم كه با امتنان توسط خیمه نشینان در 

صفحه های اجتماعی به نشر رسیده است.

در عکس هایی كه توسط خود طرفداران جمعیت در صفحه های 
اجتماعی به نشر رسیده، پس از سه حمله پیهم در مراسم 

خاكسپاری سالم ایزدیار، جوانان این حزب چند جسدی را كه 
ممکن انتحار كننده هم نباشند، در عقب موتر بسته در جاده ها 

كشانیدند و به آتش زدند.
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شم بار در سخنرانی  شــان واژه هایی همچون »دموکراسی، مردم ساالری، مدیریت 
وغیره« را به کار ببرند ولی فقط کافی ســت که نگاهی به وحشت اوباشان این 
تنظیم در ۱۸ سنبله، روز مرگ مسعود، انداخته شود که تا به حال منجر به قتل 
و زخمی شــدن چندین هموطن ما شــده اند و تا هنوز کســی مورد پیگرد قرار 

نگرفته است. مثال ها فراوان اند ولی به چند تا اکتفا می کنیم:
• قتــل حبیب اهلل حیــدری، محصل فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، توســط 
جیحون شورای نظاری در ۱۳۸۳ که با خونسردی تمام موهای مقتول را قیچی 
کرده و سپس دستان و قیچی اش را با آب نل صحن پوهنتون شسته و از جلوی 
چشــمان پولیس ساحه را ترک می کند و بعد فرمان حمله پولیس بر راهپیمایی 
آرام و بدون خشــونت محصالن معترض توســط جنرال بابه جان را نیز کســی 

فراموش نکرده است.
• هجوم وحشــیانه تعدادی از نیروهــای امنیتی به امر فهیــم بر راهپیمایی 
صلح آمیز حزب همبستگی در تقبیح سیه روزهای ۷ و ۸ ثور در ۱۲ ثور ۱۳۹۲ 
و سپس بازداشت و شکنجه چند عضو ما توسط همین افراد، حتا سبب اعتراض 

سازمان »دیده بان حقوق بشر« گردید.
• زجرکش شــدن فرخنده توســط شــرف بغالنــی که صفحه فیســبوکش 
با عکس های ســران جمعیت مزین شــده و چند اندیوال لچک وی، هر انســان 

باوجدان این سرزمین را به گریه انداخت.
• برخورد با اجســاد گویا انتحاریان مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار را دید 
و به »مدنیت« و »مردم ســاالری« جمعیتی ها پی برد. بنابر ادعای صالح  محمد 
ریگســتانی، رییس اوپراسیون شــورای نظار، در مراسم جنازه حمله انتحاری نه 

بلکه بم گذاری شده بود.
ظاهرا، جمعیتی ها  به ســان وحدتی ها که در فرق »جنبش روشنایی« نشسته 
بودند، مسئله مبارزه علیه تبعیض و برابری ملیت ها را پیش می کشند. باید گفت 
که درمورد ســتم ملی در افغانســتان، دو طرزدیــد ضدمردمی وجود دارد. در 
یکسو تفکر برتری طلبانه شوونیست های پشتون که قوم پشتون را سردار اقوام 
افغانستان می دانند و منکر هرنوع ستم ملی اند و در سوی دیگر جمع وسیعی از 
قومپرســتان غیرپشتون هستند که ریشه همه مصایب اجتماعی را در ستم ملی و 
وجود پشتون ها می دانند. هردو طرز دید، شدیدا ارتجاعی و مغایر حقایق عینی 
جامعه ما اند. این جناح ها مانع وحدت اقوام اند و مهمترین عامل تشــدید تضاد 
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ملی به شــمار می روند. باید فراموش ننمود که یکی از خصال استعمار این است شم

که مبارزه ملی را جاگزین مبارزه طبقاتی نماید، ولی در حقیقت سد راه برابری 
ملیت های یک کشور می گردد.

خطاب اشرف غنی، حنیف اتمر، معصوم ستانکزی، گلبدین، شهنواز تنی و 
گالب زوی و قلم به دســتان شوونیست شان همچون اسماعیل یون، واحد طاقت، 
روســتار تره کی و دیگــران منحیث رهبران و نمایندگان پشــتون، در حقیقت 
اعتبار بخشــیدن به این عناصر ضدملی و خاین اســت. اینان، هرگز نمایندگی 
از دهقانان نادار و توده های زجرکشــیده پشــتون در هلمنــد، پکتیا و ننگرهار 
نمی کننــد. مردمان دربدری که در حضور طالبــان، داعش و بمباران نیروهای 
اشغالگر امریکایی و حمالت نیروهای دولتی هرروز قربانی می دهند و از نعمت 
آمــوزش و صحت کامال محروم انــد. ارگ هم با اســتفاده از این فرصت در 
تالش اســت تا گلبدین منفور را که تا حال وی را زیر نام صلح پرورش داده  و 
فربه ســاخته ، کار گرفته و به میدان بیاورد. اما همان طوری که طالبان و حزب 
اســالمی نمایندگی از پشــتون ها کرده نمی توانند، همین گونه جمعیت اسالمی 
هرگــز نماینده تاجیک ها، حــزب وحدت نماینده هزاره ها و جنبش اســالمی 
نماینده اوزبیک ها شــده نمی توانند. این احزاب خاین و بنیادگرا، در نخســت 
بیشترین جور و ستم را بر ملیت هایی روا داشته اند که سنگ دفاع از آنان را به 
سینه می کوبند. متاسفانه نزاع میان اخوان و ارتجاع ارگ و سرک، به درز های 
قومی و ملیتی بیشــتر دامن می زند، و این رسالت روشنفکران هر ملیت است تا 

اولتر از همه جنایتکاران قوم خویش را افشا سازند.
خیمه هایی  که به نام حبیب اهلل کلکانی افراشــته شــوند و غذایش را دوستم 
و صالح الدیــن ربانی تمویل نماینــد، هیچ گاهی دادخواه خــون جان باختگان 
حمله انتحاری چهارراهی زنبق شــده نمی توانند. با درس از »جنبش  روشنایی« 
می توان به این نتیجه رســید که ممکن نیروهایی زیر نام شعارها و خواست های 
مردمــی بــه جاده ها آیند، اما حضور جانیان و یا فراش های شــان در صدر این 
نوع جنبش ها، هرگز ارمغان روشــنایی و تغییر نخواهند داشت. نباید گفته های 
مارتین لوتر کینگ، رهبر مبارز جنبش های حقوق مدنی سیاه پوستان امریکا، را 
از یاد برد: »تاریکی نمی تواند بر تاریکی غلبه کند؛ این کار تنها از روشــنایی 

برمی آید....«
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گزارشگر:	مریم	مروه	

روایت	پردرد	چند	خانواده	
قربانی	حمله	انتحاری	چهارراهی	زنبق	

جــوزای   ۱۰ تاریــخ  بــه 
۱۳۹۶، تانکــری مملــو از 
مواد منفجــره در نزدیکی 
انفجار  زنبــق  چهارراهــی 
داده شــد کــه در نتیجــه 
بیشــتر از ۶۰۰ تن کشته و 
زخمــی به جا مانــد. اغلب 

قربانیان این جنایت را انســان های تنگدست و میانه حالی می سازند که در تالش 
لقمه نانی از خانه بیرون شــده بودند و امروز خانواده های شان در داغ عزیزان 
خویش نشســته و اکثریت شــان یگانه نان آور کاشانه خود را از دست داده اند. 
در شــام روز حادثه، ع و غ با گروهی از چاکران و کامره های عکاســی برای 
اخذ عکس های فیسبوکی به دیدار زخمیان رفتند و به ظاهر غمشریکی کردند، 
اما امروز بازماندگان قســاوت مذکور در بدترین شرایط به سر می برند و کسی 
بازخواست گر شان نیست. البته از دولتمندان خاینی که در پیش قدم های نحس 
گلبدین و ده ها جانی دیگر فرش ســرخ هموار می کنند، چنین توقعی اشــتباه 

نابخشودنی است.
دیدار با چند تن از قربانیان حادثه چهارراهی زنبق مسکونی منطقه فقیرنشین 
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ده خدایداد شــهر کابل و شنیدن داستان هولناک هر یک آنان دردی است که شم

شــاید هرگز نتوان فراموش کرد. البته این چند نمونــه ای از حال زار قربانیان 
و بازمانــدگان شــان اســت و دیگران 

وضعیت بهتری از اینان ندارند.
عبدالعزیز، ۲۷ ســاله، کــه در این 
حادثه به شــدت زخمی شــده بود، دو 
روز را در حالــت کوما در »شــفاخانه 
ایمرجنســی« به ســر  برده اســت. وی 
برعالوه زخم های فزیکی، صدمه شدید 
روحی نیز دیــده و اکنون در وضعیت 
نابه ســامانی قرار دارد که حتا حاضر به 

دیدن نزدیکانش نیست.
فاطمــه، مادر پیر عبدالعزیز، که غم و ناچاری در ســیمایش نمایان اســت، 

سرگذشت تلخ زندگی اش را چنین بیان می کند:
»عبدالعزیز یگانه بچیم است. دو ساله و چند ماه بود كه پدرش 
در زمان جنگ های كابل ]تنظیمی[ شــهید شد و بعد از آن تمام 
عمر ما در غریبی و خانه به  دوشی تیر شد. حاال كه بچیم در بستر 

مریضی است، حتا پول تداویی اش را نداریم.«
در  راننــده  و  ســاله   ۲۲ امام بخــش، 
»شرکت مخابراتی روشن«، در این انفجار 
جانــش را از دســت داد. وی تنها نان آور 
خانواده ۱۱ نفری اش بود. خانواده وی در 
یک خانه نیمه ویران که از بابت پول قرضه 
بانک گرو گرفته اند، زندگی می کنند. از 
شهید امام بخش یک پسر یک ونیم ساله به 
نام شیرزاد و یک کودک دیگر که هنوز 

به دنیا نیامده، به جا مانده اند.
ســویتا، خانــم درد دیــده امام بخش با 

ناله های دردآور می گوید که بعد از مرگ شوهرش همه شان بی سرپرست شده  
و حتا چیزی برای خوردن ندارند. شب ها منتظر می مانند که شاید کسی چیزی 

 عبدالعزیز

 امام بخش
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شم برای شان آورده و حداقل شکم اطفال شان را سیر کنند.
دل آرام، مادر ۵۰ ساله امام بخش، در حالی که چشمانش به زمین گره شده با 

صدای ضعیف روزگار پردردش را قصه می کند:
»در طول عمرم، زندگی خوش نداشــتیم و همیشــه دربه در و 
محتاج یك لقمه نان بودیم. یك آدم به قدرت نرســید كه كمی در 
فکر مردمش باشــد، همه شان مثل هم اند. تا چه وقت؟ مردم همه 
تباه شــدند، جوانان همه شهید شــدند. ای دولت خو هیچ آرامی 
را آورده نمی تانــه. از حال دل ما خبر ندارند، ما هیچ به ای قســم 

رییس جمهور ضرورت نداریم. استعفا بدهد، بهتر است.«
خداداد، ۲۲ ســاله، کارمند بخش 
مالی »شــرکت مخابراتی روشــن« 
که نیز در این رویداد زخمی شــده، 
می گویــد کــه بعد از یک ســاعت 
بــه »شــفاخانه ایمرجنســی« انتقال 
داده شــد و خیلی خون ضایع کرده 
است. خداداد می افزاید که در پیش 
چشــمانش شــش تــن از همکارانش 
)رونا، شــمیال، رحمت اهلل، شفیق اهلل، 
جمعــه خــان و جهش( به شــهادت 

رسیدند.
انیســه، مادر خدا داد، مانند خانواده های دیگر از ناکامی و خیانت دولت ع 

و غ شاکی است:
»وظیفه دولت، آوردن امنیت و رفاه و ســهولت به مردم است. 
ولــی این ها از روزی كه به كابل آمدند، زندگــی ما را تباه و برباد 
كردند. هرروز با ترس از خواب بیدار می شــویم. از خانه كه بیرون 

می شویم، امید نداریم كه باز زنده به خانه بیایم.«

 خداداد
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در حمله انتحاری روز چهارشــنبه )۱۰ جــوزای ۱۳۹۶(، بیش از ۵۰۰ هموطن 
ما شــهید و زخمی گردیدند. سال هاست در سرتاســر افغانستان مردم ما قربانی 
سیاست های اشــغالگرانه و تروریست پرورانه امریکا می گردند. غالمان امریکا 
به جای محاکمه، زیر نام پروسه صلح در ارگ لم می دهند و اما ما، باید هر روز 
نظاره گر شــیون هموطنان ما بر جسد توته  شده ی عزیزان شــان باشیم. تا بسیج 
نگردیم و کاخ جنایت و جنایتکار را فرو نریزیم، این وحشت را پایانی نخواهد 

بود.

خون کابل
دود باال شد

خون خلق جاری
کابل!

ای کابل ترا کشتند
بارها در ماتم آغشتند

من به سوگت باز سوزم
یا بپاخیزم

بسوزانم رگ و ارِگ جنایت را.
هموطن!
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شم بازوی رزمم باش
صحنه را باید دگرگون کرد

جهنم و جبر و جنایت را
از دل هر کوچه باید چید.

سال ها در غم سرودم
بس

بعد از این
ای خلق آزاده

همِت حماسه سازان
می سرایم بهر آزادی

بپا خیزید!

م. آژن
۱۰ جوزا ۱۳۹۶
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	 		سیلی	غفار	

سیلی	غفار:	چاره	درد	ما	
در	بسیج	و	تشکل	و	خیزش	ما	

نهفته	است	و	بس!
هموطنان داغدار!

جــوزای   ۱۰ دیــروز، 
۱۳۹۶، در کابل جنایتی به 
وقوع پیوســت که در اثر 
آن تقریبا ۵۰۰ تن کشته و 
زخمی شــدند؛ جنایتی که 
حتا برج ایفــل برایش در 
سوگ نشست و دیشب را 

در تاریکی پردرد صبح کرد؛ جنایتی که انسان ها در سراسر جهان اشک ریختند 
و اما دولت دست نشانده ع و غ به گفته ی درست مردم ما، همان سریال بویناک 
شــان را تکرار کردند:  غنی با کش و فش کامره های عکاســی و فلمبرداری به 
شفاخانه ای رفت و کمیسیونی ساخت و عبداهلل هم حمله را تقبیح نمود. اما اینان 
اگر ذره ای هم وجدان می داشتند دیگر باید از قصرهای ننگین شان بیرون نشده 

و حتا فرد دیگر متن استعفای شان را می خواند.
»حزب همبســتگی افغانستان«  از اندک تشــکل های کشور بود و است که 
یــورش نیروهای خونخوار امریکا و متحدانش بر افغانســتان را اشــغال نامید و 
قرارداد ننگین امنیتی را وطنفروشی. ما از همان اول اعالم نمودیم که افغانستان 
به قهقرای عمیقتر کشــانیده می شــود و خون های بیشــتر افغان های بی گناه را 
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شم خواهنــد ریخت. اکنون، در عمل می بینیم که همینطور شــده و طی دو ســال 
گذشته افغانستان شدیدتر از گذشته به حمام خون مبدل گشته است.

از دولتی که متشــکل از ویرانگــران و خودفروخته ترین  جنگســاالران و 
بنیادگرایان خونریز و شــرکای جرم نکتایی پوش شــان باشد، نباید جز شنیدن 
الف و پتاق های عوام فریبانه، انتظار کوچکترین عمل مثبت را داشت. »ریاست 
امنیت ملی« اعالم نمود که عامالن این حادثه شــبکه حقانی می باشد، پس چرا 
انــس حقانی اعدام نمی  گردد که خیانت و نوکــری اش برای آی اس آی به مثل 
آفتاب روشــن است. او با آن که در اختیار امنیت ملی است، هنوزهم به جزای 
اعمالش نمی رســد. اگر دولت جدی باشد به جای ســخن پرانی علیه پاکستان و 
صــدور حکم اعدام افراد درجه دو و درجه ســه حقانی، خود انس حقانی، این 

مهم ترین نوکر شان را فوری به دار می زدند.
تا زمانی که عدالت عملــی نگردد و تصمیم گیرندگان این عدالت هم همان 
مادران قربانیان حمله انتحاری ۱۰ جوزا، حمله بر چهارصد بستر، حادثه خونین 
دهمزنــگ و نزدیکان قربانیان چهار دهه اخیر نباشــند، شــاهد هیچ نوع صلحی 
نخواهیــم بود. عدالت و محکمه ی مردمی ای کــه در آن باید جنایتکاران چهار 
دهه اخیر به شمول ســران خلق و پرچم، تنظیم ها، طالب و داعش، سران دولت 
دست نشانده کرزی و غنی محاکمه گردند و همچنان آن عده قلم به دستان خاینی 

که نقش پاککاری خون و خیانت را از سر و روی این جانیان دارند.
چاره درد ما در گفتن »در غمت شریکم« و »تسلیت می گویم«  نیست.

مادری که دیروز دلبندت را از دســت داده ای، پدری که اشکت جاریست، 
خواهر و برادر سوگوار!

چاره ی درد ما در بســیج و تشــکل و خیزش ما نهفته است و بس. خیزش ما 
در برابر جالدان چهار دهه اخیر؛ چرا که در کنار شبکه حقانی، این جالدان نیز 

عامل کشتار ۱۰ جوزا اند.

لینک ویدیو در فیسبوک:
fb.com/Selay.Ghaffar.Official/videos/1850529031877413
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	 		لیکونکی:	کاوه	عزم	

حلیمه او سما، په صحت عامې روغتون 
کې د سلګونو قربانیانو څو بیلګې

د شــپې ۱۱ بجــې دی 
او پایواز غوښــتنه کوي: 
د  زموږ  »ډاکټرصاحب، 
ناروغ حالــت ډیر خراب 
دی. لــه ګهیــځ څخــه 
تر اوســه پوري پــه پرله 
پسې توګه کانګې کوي. 
داخله ډاکټــر وویل کله 
چــې تاســو مــې ناروغه 
یــو ځل له نــږدې څخه 

معاینه کړۍ.«
»ډاکټرصاحــب، زموږ د ناروغ حالت ډیر خراب دی. له 
ګهیځ څخه تر اوســه پوري په پرله پســې توګه کانګې کوي. 
داخله ډاکټر وویل کله چې تاسو مې ناروغه یو ځل له نږدې 

څخه معاینه کړۍ.«
د جراحې ډاکټر په غوسې سره په ځواب کې وویل:

»دا د ناروغ یدلــو وخــت دی؟ ټولــه ورځ مو کار وکړ اوس تاســې 
په نیمه شــپه کې هم موږ آرام ته نه پریږدي. ته الړ شــه او د کاکا له 

سما، ۹ کلنه نجلۍ چې د سکې له تیرولو وروسته د هغې مور 
له خوا د جالل آباد صحت عامه روغتون ته یوړل شوه خو 

د ډاکټرانو بې پامې له امله یې خپل ژوند له السه ورکړ.
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شم کوټې څخه یو چاینک چای راوړه، بیا به ســتا ناروغه وګورم، تر هغه 
وخته نمری.«

د ننګرهــار پــه صحت عامه روغتون کــې د پایواز او یــو ډاکټر لنډې 
خبرې اترې.

پرته له شــکه د افغانســتان په ډیرو روغتنونو کې حاالت له دې څخه 
ښــه نــه دي: د مراجعینو ســره ناوړه چلند، د ناروغانــو څخه د میوو او 
خوړو اخیستل، د ناروغانو په وړاندې بې پامې او بې پروایې، بې نظافتې، 
د غیرضروري او تاریخ تېرو درملو ورکول او بیا هغه په اړوندو درملتونونو 

پلورل او لسګونه نورې ستونزې.
ســربیره پــر دې، ګــڼ شــمیر ناروغــان نیوکه کــوي چې پــه دولتی 
روغتونونو کې ګومارل شــوي ډاکټران، خپل شخصي کلینیکونه لری او 
ناروغان دې ته هڅوي چې د »سمې« درملنې په موخه هلته والړ شي. 
خو له هغه ځایه چې زموږ خلک په ډیر ناوړه اقتصادی وضعیت کې ژوند 
کــوي، د دغه ټولو ســپکاوي منلو څخه پرته بلــه الره نه لرې او دولتی 
روغتونونــو ته مراجعه کوی چې نه یوازی په ســمه توګــه یي درملنه نه 
کیــږی چې په ډیرو مواردو کې د ناروغانو حالت خرابیږی او یا له منځه 
ځــی. البته، پــه خصوصي روغتونونو دغه وضع ډیره خراب ده او پیســه 

دوسته اسمانڅکالي د هغوي وینه څښکې.
په افغانســتان کې هره ورځ ناروغان د مسلکې ډاکټرانو او لومړنیو او 

معیاری چوپړتیاو نه شتون له امله، خپل ژوند له السه ورکوي.
د دغه »قصابانو« )د ننګرهار خلک ناجايزه ګټه اخيستونكى ډاکټران 
د قصــاب په نامه یادوی( بد چلند بیلګــې د دوو ناروغانو د خپلوانو ژبو 

څخه رانقلو چې د درملنې وړ ستونزو سربیره د مرګ غیږې ته الړل.
د ۱۳۹۴ کال د تلــې پــه ۲ نیټــه، د رازمیــن ۱۸ کلنــه لــور حلیمه د 
نس خــوږی څخه شــکایت کوی. د هغې ورور او مــور هغه د درملنې په 
موخه »د ننګرهار صحت عامې روغتون« ته وړي. په بیړنې څانګه کې د 
لومړنیو معایناتو څخه وروسته هغه د التراساوند لپاره د روښان په نامه 
یو شــخصي کلینیک ته لیږی. د معایناتو په پایله کې څرګندیږي چې د 
ناروغ اپنډکس پړســیدلی او باید سمدستي جراحي شي. تشالسې او بې 
وزلــې حلیمې ته ډاکټر پاملرنــه نه کوی او لومړیتوب د زورواکو خپلوانو 

او واسطه لرونکو ته ورکول کیږي.
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»لــه ډاکټرانو څخه مې غوښــتنه وکړه چې زمــوږ ناروغه عملیات 
کړی تر څو له الســه یي ورنکړو خو ډاکټرانو په غوســی سره وویل نه 
ګــورې چــې بوخت یم. د خپل وار په تمه اوســه او هر وخت چې دې 

وار راورسید بیا یي عملیات کوو.«
له پرله پسې غوښتنو او ټینګار څخه وروسته، په پای کې د شپې ۱۱ 
بجــې د حلیمــې د علمیات نوبت راورســیده. د اپنډکس عادی عملیات 
چې عموما په یوه کړۍ کې پای ته رسیږی، ۴ ګړۍ یي دوام وکړ او د کار 
له پای څخه وروسته، ناروغه د کوما په حالت کې وه او خپو ته یې وینه 
نه رسیدله. د عملیات څخه یوه کړۍ وروسته، حلیمه مړه کیږی خو تر 
نن ورځې یي د مرګ المل ناڅرګند دي. د ځینو ډاکټرانو د دعواګانو له 

مخې، د هغې د مرګ المل د بی هوښه کونکو مواد ډیرول وه.
محمد شــهید، د ســما ماما چې یو بله قربانی ده، د ننګرهار صحت 
عامې ډاکټرانو له خوا د خپلې خورزې له ســتونزو ډکه کیســه په دا ډول 

بیانوی:
»سما، زما ۹ کلنه خورزه، ۱۳۹۵ کال د وږی میاشتې په ۱۸ نیټه 
پینځه ګون یوه ســکه تیره کړی وه. هیڅ ســتونزه یې نه لرله خو مور 
یــې د مورنــۍ مینې له مخې د ننګرهار صحت عامې روغتون ته راوړه 
چې ډاډمنه شــي کومه جدي ســتونزه خو نلری. له دی څخه نا خبره 
وه چې خپله لور په خپلو الســو د ځنګلې ځناور خوا ته د څیرلو لپاره 

وړی.
څه وخت چې ډاکټران ســما ګوري، د پنس او قیچي سره د هغې 
په ځان چنګاویږي او د هغې ستوني ټپې کوي. د سما له خولې څخه 
وینه راځي او ډاکټران د هغې ته په مور غوسه کیږی چې د هغې خوله 
په کاغذ تشــناب پاکه کړی. ســما چې په خپلو خپو روغتون ته تللې 
وه د مور په غیږه کې کور ته راګرځې. ټوله شپه ویده نه شوه او چغې 
او کوکاره یې کولي، هیڅ شــی یې خوړلې نه شــو. څیره او سترګې یي 

پړسیدلي او شنې شوی وې.
په سبا یی، زما خور ما سره اړیکه ونیوله چې د سما وضعیت ښه 
نه دی. په داسې حال کې چې زه لری وم، هغې ته مې سپارښتنه وکړه 
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شم چې هغه په ګړندیتوب ســره روغتون ته ورســوي، د دویم ځل لپاره 
سما د روغتون بیړنې څانکې ته وړی، ټاکلی ډاکټران هغه د ماشومانو 
څانګې ته لیږی. د ماشــومانو ډاکټــران وایي چې هغوي پوری اړه نه 
لری او باید د غوږونو او ســتونې څانګې ته ویوړل شــي. د دغو النجو 
او کونجو د هرې دقیقې په تیریدو ســره د ســما حالت خرابیدو په لور 
روان وه. مــور یې په کوکارو ســره ډاکټرانو ته وویــل تر څو یوه چاره 

وکړی او د هغې لور وژغوي.
د ســما مور ته ډاکټر ســیروم او کنول ولیکه چې له بهر څخه یې 
چمتو کړی. خو کله چې د سما مور د سیروم او کنول سره راوګرځیده، 

لور یې نوره ژوندی نه وه.«
ناویلــی دی پاتــي نه شــي چې د نوموړی روغتون ســره څــو نړیوالی 
موسیســی د درملو او طبی وســایلو مرســته کوي خو دغــه درمل د یو 
شمیر ډاکټرانو او رییس له خوا پلورل کیږی او ناروغان اړباستل کیږی 
تر څو د خپلې اړتیا وړ معاینات او درمل د ننګرهار یو نامتو غل ګلمراد 

له اړوند شخصي البراتوارنو او درملتونونو څخه په بیه واخلي.
د شــرق ټلویزیون د خلکو غږ په پروګرام د یو راپور په لړ کې ښــودل 
شــوي چې د صحت عامې روغتون ډیپو د مرســته شــویو ســیروم او د 

درملو له ډولونو څخه ډکه ده او ډاکټران هغه په بازار کې پلوري.
دغه دوه کیســې، په دې خاوره کې د بې وزله انســانانو په وړاندی د 
روغتیا په څانګه کې د بې شمیره جنایاتو څخه یوازې یو څو بیلګې دي 
چــې مســوولیت یی یوازې په یو څو ډاکټرانو پــوری تړلي نه دی او باید 
لوړ پوړی چارواکې د وزیر تر ســطحې پوری د قانون منګولو ته راښــکل 
شي چې ولې د هغوي په شتون کې، د افغانستان عامه روغتیا د خیالې 

کلینیکونو او فساد او لسګونو نورو خیانتونو څخه کوکاری وهی.
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	 			نویسنده:	نوشین	

معلمان،	
از	تنگدست	ترین	شهروندان	کشور

متاسفانه وضعیت اقتصادی 
معلمان کشــور ما بدتر از 
اکثر  است.  دست فروشان 
آنان در مناطق فقیرنشــین 
شــهر در خانه های کهنه و 
می کنند  زندگــی  کرایی 
و اغلــب از دروغ گویی و 

عوام فریبی دولت شــاکی اند. با روی کارآمدن هر رییس جمهور و وزیر نو به 
آنان وعده های میان تهی داده شده ولی پسان ها دیده می شود که وزیران خاینی 
همچــون قانونی و فاروق وردک به نام آنان میلیون هــا دالر را به جیب زده و 

سراسر کشور را مکتب های خیالی فرا گرفته اند.
عده ای از آنان می گویند که ســه ســال پیش وقتی دست به اعتصاب زدند، 
دولت برای خاموشی شان وعده های چرب و نرم فراوان داد ولی با گذشت سه 

سال، هنوزهم هیچ کدامش را عملی ننموده است.
شــمس الرحمان یکی از این استادان در لیسه حبیبیه، سرگذشت تلخی دارد. 
اکنــون، او یکجــا با برادرش در کارته غوث الدین شــهر کابــل در یک خانه 
متروک زندگی بخورنمیری را به پیش می برد. او پدر ۷ فرزند و یگانه نان آور 
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شم خانــه، می گوید با پولی که از بابت معلمی به دســت مــی آورد، نمی تواند حتا 
نیازهای ابتدایی خانواده اش را فراهم نماید.

استاد شمس الرحمان که یکجا با خانواده اش 
ســال های خون و خیانت تنظیمی و دوران شوم 
طالبان را در کابل گذرانیده اســت، چشمدید و 
خاطرات هولناک زیادی از آن سال های خونین 
دارد. او یکــی از خاطراتــش را با چشــم های 
پراشــک، درحالی که می کوشد اشک هایش را 

با لبخند تلخ پنهان کند، بازگو می کند:
»روزی مــن و بــرادرم بــرای انتقال 

بعضی لوازم به ســوی خانه مان روان بودیم كه در ساحه ده افغانان 
چند راكــت گلبدین اصابت نمود. دود همه جــا را فراگرفته و هوا 
تاریك شــده بود. گیج بودم و در اول گوش هایم كار نمی كرد، بعد 
كمی به حال آمدم و صدای ناله و فغان در همه جا شــنیده می شد. 
من و برادرم، تقریبا یك ساعت بعد موفق شدیم تا همدیگر را پیدا 
كنیم. هردو خیلی ترســیده بودیم و فکــر می كردیم یکدیگر را از 

دست داده ایم. هنوز وحشت آن روز در خاطره ام باقی ست.«
او تنفرش را از حکومت مافیایی کنونی چنین بیان می کند:

»كســانی در مقامات بلند دولت لمیده اند كه در گذشته كابل 
را به ویرانه تبدیــل كردند؛ بر روی دختران تیزاب پاش می دادند؛ 
خانه های مســکونی مردم را با راكت های شان ویران كردند. اینان 
در ظاهر خود را علم دوســت و مترقی نشان می دهند ولی در اصل 
می كوشــند كه مردم را خفته نگه دارند. اینان مخالف پیشــرفت و 

آگاهی مردم و بخصوص زنان اند.«
نجال، ۴۱ ســاله، از هفت سال بدینسو در لیسه عالی آصف مایل معلم است. 
وی در خانه فقیرانه واقع کمپنی با دو فرزندش، محمد مامون ۱۷ ساله و محمد 
مومن ۱۶ ســاله، زندگی بی نهایت دشواری دارد. سیزده سال قبل زمانی که در 
یــک خانه کرایی در منطقه جای رییس شــهر کابل زندگــی می کردند، افراد 
تفنگدار در نیمه شــب به خانه شان داخل شده و شوهرش را با فیر مرمی شهید 

کردند که تا کنون قاتالن وی دستگیر نشده اند.

استاد شمس الرحمان
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خانواده اســتاد نجــال در دوران جنگ های شم

تنظیمی در منطقه تلگراف شهر کابل که میدان 
جنــگ میان حزب وحدت و جمعیت اســالمی 
بــود، زندگــی می کردند. بنابر شــدت جنگ 
و آزار و اذیــت وحدتی هــا، باالخره مجبور به 
ترک خانه شده و در ننگرهار پناه جستند. استاد 
نجال می گوید که وقتی بعد از ســقوط تنظیم ها 
دوباره به خانه شــان برگشــتند، حتا سوزنی در 

خانه نمانده بود، همه دار و ندار شان را وحدتی ها به تاراج برده بودند.

استاد نجال که از شدت قهر و وحشت دست هایش می لرزد، یکی از خاطرات 
تلخش را چنین تعریف می کند:

»تمــام تنظیم ها به نوبه خــود جنایت كردند، مــردم ما را یا 
كشــتند و یا هــم در به در و خانه بــه دوش كردند. خاطرات تلخ 
فراموش ناشــدنی از آنان داریم. پدرم، زمانی كه از چنگ وحدتی ها 
رها شــد، گفت: "مرا وقتی دســتگیر كردند، بــه داخل كانتینری 
كه بســیار سوراخ كوچك داشــت و پنجاه تا شصت نفر دیگر نیز 
در همــان كانتینر قید بودند، انداختنــد. همه ما به نوبت از همان 

سوراخك نفس می كشیدم تا زنده بمانیم."«

استاد نجال

افراد تفنگدار در نیمه شب به خانه نجال داخل شده و شوهرش را با فیر مرمی شهید كردند 
كه تا كنون قاتالن وی دستگیر نشده اند.
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شم استاد نادر علی غزنوی، معلم دیگریست که 
از مدت ۴۰ ســال بدینسو در لیسه عالی حبیبیه 
مصروف تدریس و خدمت است. وی باوجود ی  
که خیلی ضعیف شده ولی یگانه امید و نان آور 
خانواده اش است، با خانواده ۱۱ نفری خود در 
چهل دختران دشــت برچی در بلندای یک تپه 

زندگی بخورنمیر دارد.
او می گویــد، بارها اتفــاق افتاده که کرایه 

رفتن به مکتب را نداشــته و برای رســیدن به درس فاصله های زیادی را دویده 
است. وی ضمن این که دولت را نا کاره و بی کفایت می داند، خطاب به حاکمان 

فاسد می گوید:
»۸ هزار معاشــی كه برایم می دهید را قطع نموده و تنها ســه 
وقت نان خشــك برای ما بدهید، زیرا با این پول حتا نمی شود نان 

خشك یك ماه را خرید.«
و سخنانش را با این گفته ها به پایان می رساند:

»همــه می دانیم كه حکومت ع و غ ناكام شــده و به هیچ درد 
مردم ما نمی خورند، بناً اگر اندكی وجدان دارند، خوب است استعفا 
بدهند و بیشتر از این با آینده و سرنوشت فرزندان ما بازی نکنند.«

نگیتا، ۳۹ ســاله، یکی دیگر از استادان در لیسه عالی آصف مایل شهر کابل 
است که در وضعیت بد اقتصادی به سر می برد. وی مدتی در کارته سخی در یک 

تهکاوی نمناک و تاریک که مملو از حشرات و 
خزندگان بود با شش فرزندش زندگی می کرد. 
اکنون، در چهارقلعه چهاردهی در یک خانه دو 
اتاقه که حتا فاقد امکانات ابتدایی است، شب و 

روزش را به سختی می گذراند.
در زمان جنگ هــای تنظیمی، خانواده نگیتا 
در افشــار زندگی می کردند کــه بنابر افزایش 
جنــگ و زخمی شــدن مادرش، خانــه خود را 

ترک کردند. وی می گوید که بعد از مدتی وقتی به خانه برگشــتند، خبری از 
مال و دارایی شان نبود و خانه ی شان توسط تفنگداران تنظیمی چور شده بود.

استاد نادر علی غزنوی

استاد نگیتا
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احمدشاه، شوهر اســتاد نگیتا، در پل باغ عمومی غرفه ساعت سازی دارد و شم

روزانه کمتر از ۱۰۰ افغانی به دســت می آورد و مجبور اســت که هفته ۲۰۰ 
افغانی به پولیس همان محل دهد تا غرفه اش را از بین نبرند.

اســتاد نگیتا از مکتبی کــه در آن تدریس می کنــد، حکایت های دردآور 
فراوانی دارد:

»از میز و چوكی خبری نیست و شاگردان در پایتخت افغانستان 
در زیر سایه درخت و یا هم روی فرش های پالستیکی و حتا زمین 

مصروف آموزش اند.«
البته این داســتان چند معلم معدود پایتخت کشور است و از روی تنگدستی 
و رنج آنان، آالم اغلب معلمان شــهر کابل و والیت های کشور را تصور کرده 
می توانیم. معلمی که باید در حداقل رفاه اجتماعی به ســر برد تا نسل های آینده 

را آموزش دهد ولی در افغانستان چیزی نمانده که گدایی کنند.

بنیادگرایی دینی دشمن دانش
Amr Okasha :کارتونیست
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گزارشگر:	نیک	محمد	پایدو	

تصاویری	از	کار	شاقه	کودکان	کارگر	
در	بدخشان	و	تخار

همین  افغانســتان  کودکان 
قادر شدند راست قدم  که 
بگذارند، باید کار کرده و 
در تهیه خــرج و مصارف 
بگیرند.  سهم  شان  خانواده 
حتا وقتی در بطن مادر به سر 
می برند، بایست مشقت های 

فراوانی را متحمل شوند چون مادر شان در فضای ناامن و فقر زندگی می کند. 
تولد شــان هم در محیــط غیرمعیاری با رنج و درد بی پایــان صورت می گیرد. 
دختر بودن بر دردهای شان می افزاید. افزون بر آن، جنگ های تنظیمی، اشغال 
و حمالت دولت امریکا و شــرکا، حمالت طالب و داعش، انتحار و انفجار که 
به امر روزمره مبدل شــده، میلیون کودک این ســرزمین را بی پدر ساخته که 
در جامعه افغانســتان به طور عمده نان آور خانه اند؛ از اینرو، دستان ظریف این 
کشــور نگونبخت باید به جای بازیچه و پنســل و کتاب، داس و چکش و تیشه 
گرفته و لقمه نانی کمایی کنند. فقر و محرومیت زندگی، گریبان گیر کودکان 

در شهر و ده است.
در شــهرهای بزرگ، کودکان منحیث شــاگرد در نانوایی، مســتری خانه، 
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رســتورانت، زرگــری، حلبی ســازی، فلزکاری، نجــاری، آهنگــری، قنادی، شم

کلچه پزی، سلمانی خانه، مس گری، خیاطی خانه وغیره مجبور به کار اند. اغلب 
در کنار کار در دکان، وادار به کار های شــاقه از قبیل آوردن ســودای خانه، 
پاککار برف بام، چراندن و تهیه علف برای حیوانات، پاککاری در خانه اســتاد 
کار نیز می گردند. این همه کار شاقه، تقربیا رایگان در بدل دریافت غذای دو 
وقت، دریافت پول ناچیز هفته وار و آموختن پیشه صورت می گیرد. برعالوه، 
کودکان مصروف دستفروشــی، جوالی گری، کراچی کشــی، موترشــویی، 
ترکاری فروشی، بوت رنگ کردن و ده ها کسب دیگر نیز هستند. در روستا ها 
هم وضع بهتری نیســت. آنان باید به حیث چوپان، پاده وان، مزدور ) در ســمت 

شمال مشهور به خورته( و دهقان کرده و در جمعاوری هیزم سهم بگیرند.
آزار و اذیت جنســی کودکان، آموزش در مدرســه های پاکستان و معضل 
کودکان خیابانــی از دیگر مرارت هایی در برابر آنان انــد که نیاز به کنکاش 
و نوشــته های جداگانه دارد. فقر و بدبختی کودکان دربرگیرنده دلبندان تمام 
ملیت های افغانســتان است. درد و آالم آنان، بستگی به قوم و ملیت شان نداشته 
و وضعیت اقتصادی خانواده شــان تعیین کننده می باشد. تصاویری را برای تان 
می فرستم که شمه ای از کارهای شــاقه کودکان در بدخشان و تخار را بازتاب 

می دهند:
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	 		لیکونکی:	ماریا	

حسن: 
»هیچا له ما سره مرسته ونکړه«!

د ۱۳۹۶ کال د غبرګولی 
میاشتې په ۲۸ نیټه خپل 
کړیدلي هیوادوال حسن 
لیدنې ته والړو. شاوخوا 
پنځــه میاشــتې کیــږی 
چې هغــه د بی کورې له 
املــه د خپلو ماشــومانو 
ســره د صحت عامې تر 

څنګ د سرک په غاړه کیږدۍ کې اوسیږی. حسن چې په جالل آباد کې 
د ګاډو په سوداګرۍ بوخت و، د یوی دسیسې په ترڅ کې یی خپله ټوله 
شتمنۍ له السه ورکړه. هغه خپل شکایت تر دولته ورسوه، خو ژوند یی 

نور هم تریخ شو، آن دا چې پر میرمن یې جنسي تیری وشو.
حسن خپله کیسه داسې بیانوی:

»...د جالل آبا په ښــار کې اوســیدلم او د ګاډو ســوداګرۍ په کار 
بوخت وم. د یو شــرکت ســره چې په هغه کې پاکیستانیانو کار کاو خو 
پــه اصــل کې د ننګرهار والیت څخه د ولســې جرګــې غړی پیربخش 
ګردیــوال پوری تړاو درلــود د ګاډو  پلورلو په یوه ســوداګریزه معامله 
کــې ماته مالې زیان را واوخت. د معاملې بشــړیدو او حســاب پاکولو 
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شم وروســته، شرکت له ما څخه پوروړی 
شــو، خو زما پور ال تر اوســه نه دی 
راکړل شــوي. د ســتونزې حل لپاره 
مې د بهســودو په ولســوالۍ عریضه 
وکړه، خو هیچا راسره مرسته ونکړه. 
پیر بخــش له ما څخه وغوښــتل چې 
د خپلــې دعوا څخه تیر شــم، خو ما 
د هغه غوښــتنه ونه منله. ګواښ یې 
راته وکړ، په پای کې دي ته اړباستل 
شوم چې په ۱۳۹۱ کال کې جالل آباد 
پریږدم او کابل ته راشم او په طالیی 
ښــارګوټې کې اســتوګن شوم. خپلې 

دعوا ته مې ادامه ورکړه تر څو خپل حق ته ورسیږم.«
خــو کابل ته کډوالیدلو هم د حســن او د هغــې کورنې حال ته کومه 

ګټه ونه رسوله او وضعیت یی الپسې بد شو:
»کلــه چــې زه کابل کې نــه وم زما د خولې بندلــو لپاره پیربخش 
زما د میرمنې خپلوانو له الرې یې خپل کســان زما کورته راننیســتل 
او هغــوي زمــا په دویمه میرمن تیــری وکړ. زه له دغې پیښــې څخه 

نا خبره پاتې وم. میرمنې مې له 
ویري څخه په دغه اړوند ما ته 
څه ونه ویل. وروســته د هغې 
ویډیــو په واســطه چې د تیری 
له بهیر څخه اخیســتل شوی 
وه وګواښــلم. هغوي زما لپاره 
د درواغــو دوســیه جــوړه کړه 
او څلورنیمــې میاشــتې مې په 
زنــدان کې تیري کړی. دا چې 
بی ګنــاه وم نــو لــه بندخونــی 

راخالص شوم.
په دغه لړ کې مې د خپل ژوند ټوله هســتی او نیستی له السه وتي 

د حسن عریضه ولسمشرۍ ریاست ته

د حسن میرمن او ماشومان
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وه او اړ شوم چې په شاه شهید کې په باړه باندی کور راونیسم. خو بیا شم

هم د پیر بخش د السوهنو او زورواکې له امله د ۱۳۹۵ کال د مرغومی 
میاشــې په اوله نیټه په زور او ظلم له کور څخه وویســتل شــوم. څو 
شــپې ورځې مې د خپلو ماشــومانو ســره د کابل په ســړه هوا کې پر 
ســړکونو باندی تیري کړی. د طلوع تلویزیون او ژوندون تلویزیون د 
هماغه کال د مرغومی میاشــتې په ۲۵ نیټه زما له ځورونکې وضعیت 
څخــه یو راپور چمتو کــړ. پيربخش طلوع تلویزیون ته ګواښ ورکړ تر 
څــو د دغه راپور د خپریدلو خنډ وګرځې. شــپې مې په جوماتونو کې 

تیري کړی.«
حســن وایی نه یوازې دا چې نیوکو ته یی رســیدنه نه ده شوي بلکه 

دولتــې چارواکــو لــه خــوا آن د 
ګواښلو، ربړونو او وهلو او ټکولو 
الندی نیول شــوي دي. د هغې 
کیــږدۍ تر هغې وروســته چې د 
اړوندی ســاحې د حــوزې آمر له 
هغــه څخه غــواړی چې ســیمه 
خوشــی کــړی، اور اخلــې. هغه 
وایی: »د خپلو ماشــومانو ســره 
پــه کیږدۍ کــې ناســت وم چې 
په ناڅاپــی توګه کیږدۍ له یوی 
خوا اور واخیســت. دوه توشکې 

او دوه کمپلې په بشــپړه توګه په اور کې وســوځیدلی. یوازی مې وکولې 
شو چې د ګاز ډبه له اور څخه لری کړم او له هرومرو مرګ څخه وژغورل 
شــو« هغه اوس په هماغه ســیمه کې په بله کیږدۍ کې چې د خلکو له 

خوا ورسره مرسته شوې ده ژوند کوي.
پیربخش ګردیــوال د ننګرهار په والیت کې د جمعیت له قومندانانو 
څخه وو، هغه د جنرال پترولیم او پیر بابا شرکت خاوند دی. ویل کیږی 
د هغه اصلی دنده د یونس قانونی غیر قانونی سوداګری پر مخ وړل دی. 
هغه د ولسمشــرۍ پــه ټاکنو کې په ننګرهار کــې د عبدالله پلویانو څخه 
وه، حسن وایی چې د هغه په کیس کې عبدالله له پیربخش څخه ننګه 
کــوی او په همدغــه المل هیڅ محکمه او قاضی د هغه د جنایت څیړلو 

د حسن سوځیدلې شوي کیږدۍ



29
20

17
ی 

وال
 ج

ن و
جو

  -
  1

39
ن 6

طا
سر

ا و 
وز

 ج
 ،5

2 
اره

شم جرات نه لری.
د حســن په شــان، ســلګونه هیوادوال لرو چې د زورواکــو د ناتاری 

الندی نیول شــوی دی او په چیغو او واویال د هیواد په فاسدو محاکمو 
کې اللهانده دی. زموږ هیوادوال باید دغه پوهاوي ته رسیدلې وی چې 
د هیــواد قضایی سیســټم له هغه جنایتکارانــو څخه اغیزمن دی چې د 
دولت په لوړو څوکیو کې ناســت دي. څه وخت چې دولت له مفســدو، 
قاتالنو، غلو، تیری کونکو، چوپړانو او ... خلکو څخه ډک وی، څنګه به 

د حسن په شان هیوادوالو کوکارو ته رسیدنه وکړی؟

پیربخش گردیوال د عبدالله او صالح الدین ربانی سره یوځاي
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	 			نویسنده:	کاوه	عزم	

چشم	پوشی	رسانه	ها	
بر	دست	آورد	دولت	ونزویال

»واشــنگتن بیش از هر چیز از انســان های واقعی که خودفروش نیستند، متنفر 
است.«

پل گریک، معاون وزیر مالیه اداره ریگن

از نخســتین روز هــای بــه 
قــدرت رســیدن هوگــو 
چاویز، امریــکا در تالش 
براندازی این دولت ملی و 
دموکراتیک بوده و برای 
دالر  میلیون هــا  ایــن کار 
را بــه حســاب  گروه های 

ضددولتی واریز نمود تا با راه اندازی اعتراضات ضددولتی و اغتشاشات دولت 
ونزویال را فلج سازند، اما اراده قوی مردم این کشور و جدیت چاویز سبب شد 
تا تمامی این دســایس خنثا گردند. زمانی کــه این همه توطئه ها ناکام گردید، 
امریکا چاویز را به ســرطان مصاب نمود که باالخره در اثر همین بیماری فوت 

کرد.
اما، دولت امریکا از توطئه علیه دولت ونزویال دســت برنداشــت و پس از 
مرگ چاویز نیز به دســت اندازی در امور داخلی آن کشور ادامه داد، چرا که 
همرزم و یاور چاویز، نیکالس مادورو طی انتخاباتی قدرت را به دست گرفت 
تــا راه مردمی او را ادامه دهد. دولت امریکا بــا جعل، تزویر، فریب، اتهام و 
خبرهای دست کاری شــده تالش دارد تا دولت ملی- دموکراتیک این کشــور 
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شم را ســرنگون نماید. ابررســانه های وابســته به دولت های امپریالیستی استیالگر 
به ســرکردگی امریکا جو زهراگین تبلیغات علیه مادورو را ســازمان دادند و 
میلیونها دالر به احزاب مخالف متشکل از سرمایه دارانی که دست شان دیگر از 
چپاول و غارت مردم قطع گردیده واریز کردند. اما رسانه های طراز اول جهان 
از پیشرفت های چشمگیر دولت مادورو در بخش های حیاتی جهت تغییر زندگی 

فقیرترین الیه های جامعه نمی زنند و همه را کتمان می کنند.
به طور نمونه، چند تا از این پیشرفت را مثال می زنم تا درسی باشد برای ملت 
افغانســتان که اگر مردم تحت اداره یک دولت مردمی  کار و تالش کنند، هیچ 

قدرتی سد راه شان شده نمی تواند:
صحت:

اول،  روز  همــان  از 
مادورو عهــد نمود تا نظام 
صحــی کشــور را بهتر و 
خدمات صحــی را به تمام 
به  او  مردم رایگان کنــد. 
عهــد خود وفــادار ماند و 
برنامه خدمات صحی را به 

گوشــه و کنار کشور گســترش داد که امروز بیش از ۶۰ درصد مردم، از آن 
بهره مند اند. در عین حال، دولت مادورو به مناطق دورافتاده و فقیرنشــین نیز 
خدمات رایگان را مســاعد نمود. در مارچ ۲۰۱۷، مادورو طی فرمانی معاشات 

داکتران را جهت تشویق شان برای ارایه خدمات بهتر ۵۰ فیصد افزایش داد.
امســال »برنامه ســازمان ملل متحــد برای توســعه«، ونزویــال را در میان 
کشورهای امریکای التین در بلندترین رده »شاخص توسعه انسانی« قرار داد. 
طبــق گزارش »ســازمان جهانی صحی«، مرگ و میر اطفــال، امراض قلبی و 

ایچ آی وی در این کشور به پایین ترین سطح خود رسیده است.
تهیه سرپناه به فقرا:

معضل بی خانمانی در اکثر کشورها بی داد می کند که ایاالت متحده امریکا 
نیز با آن دست و گریبان است. اما ونزویال بر این معضل فایق آمده که بعد از 
پیــرو کمترین تعداد )حدود ۶،۶۸ فیصد( بی خانمان دارد. در جنوری ۲۰۱۷، 
دولــت ونزویال یک میلیــون و چهارصد هزار خانه را بــه معلمان و کارمندان 
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مردم عام به قیمت بســیار 
نازل توزیع کرد. در همین 
حال، مــادورو اعالن نمود 
که دولتش بــرای قربانیان 
حــوادث طبیعــی کیوبا و 
هایتی نیز خانه می سازد و 

از جنوری ۲۰۱۷ این کار را عمال آغاز نمود. برعالوه، برنامه خانه سازی نه تنها 
در شهر بلکه در مناطق دورافتاده نیز ادامه دارد.

آموزش:
بــا آن کــه ونزویال از 
نگاه اقتصادی دچار مشکل 
اســت ولــی بــا آن هم به 
حیاتی ترین بخش کشــور 
که تعلیــم و تربیه اســت 
مادورو  دارد.  ویژه  توجه 
بر ایــن عقیده اســت که 

تهداب کشــور آموزش اســت و باید آن را محکم بنا نهاد. از همین رو، دولت 
مادورو به ادامه فعالیت های چاویز نظام آموزشــی کشور را با معیارهای جهانی 
و فنــاوری جدید عیار ســاخت. او بیش از چهار میلیون و هشــتصد هزار پایه 
کمپیوتر و ۱۰۰ میلیون کتاب درســی تکنولوژی را در سراســر کشور توزیع 
نمود. در همین حال، دولت ونزویال میلیون ها دالر را جهت ترانسپورت رایگان، 
احداث مراکز فرهنگی، ورزشــی، هنری و موسیقی به مصرف رسانده است. 
همین سیاست مادورو باعث شد که ونزویال در آموزش ابتدایی در سطح جهان، 
مقام ششــم و با ۹۵،۴ فیصد باسواد مقام نخست را در میان کشورهای امریکای 

التین کسب کند.
حقوق شهروندی:

دولت مادورو در بخش حقوق شــهروندان کارهای بزرگی انجام داده است 
که از جمله می تــوان از توجه ویژه به حقوق زنان و همجنس گرایان یاد کرد. 
در ۲۰۱۳، دولــت بودجــه وزارت امور زنان را بلند بــرد تا خدمات نگه داری 
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شم مشــوره های  کــودکان، 
صحــی، آمــوزش کار و 
وجه  به  سیاســی  آموزش 
بهتــر صــورت گیــرد و 
در ســال ۲۰۱۴، دیلســی 
رودریگرز، فعال فمینیست 
را به صفــت وزیر خارجه 

مقرر نمود.
مادورو به سیاهپوستان و بومیان آن کشور در حکومت سهم داد و افزون بر 
آن، »انستیتیوت مرکز آموزش افریقایی« و وزارت محبوب تغذیه برای مردم 

بومی را ایجاد نمود.
در ۲۰۱۶، ســتره محکمــه ونزویال اعــالم نمود که دولت بایــد از حقوق 
تراجنســی ها بدون تبعیض حفاظت کند. برعالوه، برای شناخت هویت جنسی 

شان، دولت به آنان کارت های هویت مشخص توزیع نمود.

رقابت تسلیحاتی در جهان گرسنگان 
کارتونیست: علی فرزان
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	 			نویسنده:	پویا	

رسوایی	یک	اخوانی	در	بریتانیا

محمــد حاجی صدیق، ۸۱ 
ساله، هنگام تدریس قرآن 
به دختــران جوان، آنان را 
مورد سوء اســتفاده جنسی 
قرار می داد که با شکایت 
چهــار دختر به ۱۳ ســال 
زندان محکوم شد. صدیق 

بیش از ۳۰ سال در مسجد مدینه در شهر کاردیف ولز – بریتانیا معلم قرآن بود. 
هیئت منصفه او را به شش مورد حمله خارج از نزاکت و هشت مورد خشونت 
جنسی بین ســال های ۲۰۰۶-۱۹۹۶ متهم کرد. قاضی استیفین هاپکینز دستور 
داد که او به عنوان یک مجرم جنســی نامحدود ثبت شود. قاضی خطاب به این 

مالی عیاش گفت:
»این چهار دختر در واقع بســیار شــجاع هستند كه نه تنها بر 
موانع شــخصی بلکه بر موانع فرهنگی نیز فایق آمدند و با شکایت 

رسمی و شواهد علیه شما مواجه شدند.«
قــرار تحقیقات محکمــه از مدعیــان او، حاجی صدیق هنــگام تدریس از 
شاگردانش می خواست تا در کنارش بنشینند، بدن آنان را با وجود داشتن لباس 
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شم سنتی لمس می کرد و بین کشاله ران ها و پاهای خود مالش می داد و در صورت 
بروز کدام اشــتباه، آنان را ســیلی کاری می کرد و این ســیلی زدن ها تا زمانی 
که درست بخوانند ادامه می داشــت. یکی از دختران قربانی گفت که به دلیل 

آزار های جنسی ای که بر او وارد شده می خواست خودکشی کند.
نمونه های چنین جنایاتی در سرزمین ما نیز بی شمار اتفاق افتاده است. بارها 
از سوءاســتفاده های جنسی و خشــونت های فزیکی مالیان افراطی در گوشه و 
کنار کشور شــنیده ایم. بنیادگرایانی که طبل اخالق  و دینداری را می نوازند و 
هر فتوا و ســخن شان جز به انقیاد کشــیدن جامعه نیست،  خود از کوچکترین 

اخالق انسانی برخوردار نبوده و همچون طفیلی از شیره جان مردم می مکند.

کسی سوالی دارد؟
Tom Janssen :کارتونیست
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	 			نویسنده:	احمر	

»پیکار	مقدس«،	سرود	میهنی	
علیه	فاشیزم	هیتلری

موسیقی در مقاطع مختلف 
و  پیشــرو  نقــش  تاریــخ 
برانگیزنــده در مبــارزات 
رهایی بخــش  و  مردمــی 
جهــان ایفا نموده اســت. 
اغلــب همان ســروده ها و 
آثار هنری ماندگار اند که 

بازتابگر آالم تیره بختان بوده یا آنان را به پیکار جهت شکستن زنجیرهای ستم و 
استبداد فراخوانده اند. در جریان جنگ جهانی دوم، زمانی که هیوالی فاشیزم 
خواب حاکمیت بر جهان را در ســر می پروانید، مبارزان و پارتیزان ها با سرود 

های رزمی بر لب به جنگ آن می رفتند.
مردم شوروی که از علمبرداران اصلی جنگ ضد فاشیزم به شمار می رفتند، 
آثار حماســی و رزمی فراوانی خلق کردند که از جمله ســرودهای میهنی شان 
در دادن روحیــه بــه پیکارگران نقش برازنــده ای ایفا کرده بخشــی از تاریخ 
بشــریت گشتند. »پیکار مقدس«، از شــاهکارهای پرصالبت آنزمان در جنگ 
علیه فاشــیزم هیتلری بود که با گذشــت چندین دهه هنوز جایگاه ویژه ای بین 
مردم روســیه دارد. تصنیف آن توسط واسیلی لیبیدیف کوماچ و موسیقی اش 
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شم توسط الکسندر الکســندروف در اوج جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۱ ساخته 
شــد. مردم روسیه تا هنوز با شنیدن این سرود به پا می ایستند. »پیکار مقدس« 
همه  ســاله در جشن پیروزی بر فاشیزم سر داده می شود که اینک بازخوانی آن 
با صدای دلنشین ایلینا واینگا )Elena Vaenga( را که در سال ۲۰۰۹ اجرا کرده 

است، با زیرنویس دری تقدیم خوانندگان سایت همبستگی می کنیم:

پیکار مقدس
برخیز ای سرزمین پهناور

برای جنگی تا دم مرگ برخیز
برضد قوای تاریک فاشیست

برضد گروه نفرین شده

بگذار این خشم باشکوه
همچون موجی بجوشد
این جنگ مردمی ست

یک پیکار مقدس

آن بال های سیاه را اجازه نمی دهیم
بر فراز سرزمین ما پرواز کنند

دشمن جرات گشت و گذار
بر کشتزارهای فراخ آن ندارد

بر پیشانی چرکین فاشیزم
گلوله می نشانیم

برای نجات نسل بشریت
آنان را در تابوت محکمی میخکوب می کنیم.
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	 			نویسنده:	پویا	

آریا	ثابت،	پسر	جبار	ثابت	
روانه	زندان	شد

آریــا ثابــت، پســر جبار 
پیشین  څارنوال  ثابت )لوی 
افغانســتان( کــه منحیــث 
داکتــر جــراح در امریکا 
مشغول به کار بود، به جرم 
سوء اســتفاده از مسلکش، 
محکوم به ۲۰ ســال زندان 

شد. او عملیات های جراحی غیرضروری را به مریضانش پیشنهاد می نمود تا از 
این طریق پول بیشتری به جیب بزند. او حتا با این دغلکاری، توانسته خانه ای به 
ارزش دو میلیون دالر با حوض، ســالون و زمین های مجلل بخرد. نیل روکیند، 
یکی از کارشناسان حقوقی امریکا می گوید: »هیچ توضیحی به کارهایی که او 
انجام داده نمی توان داد جز حرص و آز.« آریا ثابت به جرمش اعتراف نموده 

و در حال حاضر بین مدعیانش به »قصاب حریص« معروف است.
به گزارش شبکه »لوکل ۴«، در کنار این که ثابت به مریضانش عملیات های 
غیرضروری پیشنهاد نموده، دســتگاه های طبی  که او وعده به اجرای آن داده 
را نیــز هرگز اســتفاده نکــرده و در کل عملیات های او خیلــی ضعیف اجرا 
شــده است. شــیری، یکی از قربانیان این قصاب حریص می گوید: »او گفت 
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شم سخت افزاری را در ستون فقرات من گذاشته است، اما نگذاشته بود«. محققان 
فدرال می گوید، شــیری یکی از صدها قربانی اســت، ثابت با این حقه بازی ها 

میلیون ها دالر را از مراجعینش دزدیده است.
او با پول های باد آورده پدر گلبدینی اش راهی امریکا گردیده و به تحصیل 
پرداخت که در نهایت جراح مغز و اعصاب شد و در کالیفورنیا مشغول به کار 
بود. اما پس از مدتی مجوزش برای این کار را از دســت داد و ســپس به ایالت 

میشیگان نقل مکان کرد.
البتــه درمورد عبدالجبار ثابت نیز قضیه هایی وجــود دارد، از جمله، او در 
ســال ۲۰۰۷، هفت تن از گزارشگران تلویزیون طلوع را به خاطر نشر گزارشی 
درمورد سخنانش در رابطه به نظام قضایی کشور به زور به دفترش آورد و مورد 
لت و کوب قرار داد. تلویزیون نامبرده علیه عبدالجبار شــکایتی را درج کرد 
که تا به امروز نتیجه اش نامعلوم باقی مانده اســت. در ضمن، این انســان منفور 
زمانــی الف و پتاق های فراوان از به محکمه کشــاندن افراد مفســد و قاچاقبر 
می زد که تا به آخر یکی را به محکمه نکشاند و با دریافت سکوت پولی زبانش 

الل و گنگ شد.
وحشــیگری های این پدر و پسر برمی گردد به ذات گلبدینی ها و تنظیم های 
جنایت پیشــه، در این نباید شــک کرد که »قصاب حریص« میراث »قصاب 

کابل« است و تمام این جنایت پیشگان جز »قصابی« مسلکی ندارند.
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			نویسنده:	اسد	

»خرمگس«،	فلم	اندیشه	برانگیز	
و	الهامبخش

فلــم »خرمگس« محصول 
است  شــوروی  ســینمای 
کــه اتفاقــات دهــه چهل 
قــرن نوزدهم ایتالیا، حمله 
اتریش به ایتالیا، جانبداری 
کلیسا از متجاوزان اتریشی 
و مبــارزه آزادیخواهانــه 

سازمان زیرزمینی »ایتالیای جوان« را به تصویر می کشد.
فلم در ســال ۱۹۵۵، به کارگردانی الکســاندر فن ســمر تولیــد گردید که 

موسیقی دلنشین دمیتری شوستاکوویچ بر موثریت آن افزوده است.
»خرمگس« ســال ها قبل در ایران به فارســی دوبله شــده است که آنرا در 
کاســت وی.ایچ.ایس با کیفیت نه چندان خوب در اختیار داشــتم. خوشبختانه 
به تازگی اصل روســی آن را بصورت دیجتال بدست آورده به کمک دوستی 
صدای دوبله را روی تصویر روسی آن قرار داده برای تماشا آماده ساختم که 

آنرا می توانید از این آدرس دونلود کنید.
فلم بر اســاس رمــان »خرمگس« اثر نویســنده انگلیس، اتــل لیلیان وینیچ 
)۱۸۶۴-۱۹۶۰( ســاخته شده است. اتل که طعم تلخ فقر و ستم را چشیده بود، 
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شم موسیقی و نویسندگی را بهترین وسیله 
برای بلند کردن صدای اعتراض  علیه 
ظلم و اســتبداد پنداشته به آنها توسل 
جســت. در ســال ۱۸۹۷ »خرمگس« 
را منحیث نخســتین رمانش نوشت که 
به شهرت جهانی رسید و به لسان های 
زیادی ترجمه شــد. او کوشید مبارزه 
مــردم ایتالیا و وحشــت اشــغالگران 
اتریشی را با خلق سیمای یک انقالبی 
جان گذشته به نام »خرمگس« انعکاس 

دهد.
اجتماعی،  »خرمگــس«  اصطالح 
که نخســتین بار ســقراط آنرا تقریبا 
یکونیم هزار ســال قبل به کار برد، به 

شخص شــرافتمندی اطالق می گردد که دیدگاه های غالب در جامعه و شرایِط 
امور را نقد نموده پیوســته مردم را علیه قدرت، اوضاع حاکم و افکار مرسوم 
بشــوراند. گفته می شود وقتی ســقراط را محاکمه  کردند، خطاب به حاضران 
گفت: شما مردم این شهر مانند اسب تنبلی هستید که احتیاج دارید برای اینکه 
راه بیفتید، خرمگسی گاهی به شما نیش بزند و من همچون آن خرمگس بوده ام.

نقش مرکزی در فلم را هنرپیشــه 
موفــق ســینمای شــوروی، اولیــگ 
الکســاندروویچ ســتریژینف )آرتور 
برتن( بازی کرده است که در فلم های 
زیادی از قبیــل چهل ویکم )۱۹۵۶(، 
زندگــی در دســتان شــما )۱۹۵۹(، 
کاپیتان دختر روسی )۱۹۵۸( و غیره 
هنرنمایی نموده است. نقش کمکی را 
)جیمز(  ستریژینووا  مارینا  خواهرش 
و نیکــوالی ســیمونوف )کاردینــال 

مونتانلی( اجرا نموده اند.

برای دیدن و یا دونلود فلم روی لینك زیر كلیك كنید:
https://drive.google.com/file/d/0B-
MdqdxBuQyncjZsN2J0eW5nSjA/view

موسیقی فلم »خرمگس« ساخته دمیتری 
شوستاكوویچ، یکی از بزرگ ترین نوابغ هنری شوروی 
می باشد كه در زمره برترین آهنگسازان سده بیستم 

جهان نیز شناخته می شود.



42

20
17

ی 
وال

 ج
ن و

جو
  -

  1
39

ن 6
طا

سر
ا و 

وز
 ج

 ،5
2 

اره
آرتور جوان ۱۸ ساله انگلیســی مقیم ایتالیا با برادراندر و خانم اش )جولیا( شم

که از  او خوشــش نمی  آید یکجا زندگی دارد. او به کاردینال مونتانلی اسقف 
اعظم آن شــهر )که پــدرش بود اما ابتدا این راز را نمی دانســت( اعتماد کامل 
داشــت. او در اوایل یک شــخص کامال پیرو مســیحیت بوده رهایی از چنگ 
اشغالگران اتریشی و همه مشکالت دیگر کشور را در رضایت پاپ می دانست.
آرتور عضو ســازمان »ایتالیای جوان« است و با اعتقاد عمیقی که به کلیسا 
دارد، در برابر جووانی بوال )رهبر سازمانش( قرار می گیرد وقتی او سطرهایی 
از اعالمیه حزب را  خوانده آنرا »عالی« توصیف می کند: »بدون شــک ایتالیا 
هرگز پاپ را که همچون قرون وسطا برای دریدن قلب های مردم بر سرنیزه های 

اجنبی متوسل شده نخواهد بخشید.«
آرتور فــوری عکس العمل نشــان 
داده می گوید: »نه، کامال کلیســا در 
این بین تقصیری ندارد، کلیســا مردم 
را بسوی آرمان های مسیحیت رهنمون 
می شــود. مگر هدف ما همین نیســت 
که بدون خــدا آزادی وجود نخواهد 

داشت؟«
باور عمیق آرتــور به روحانیون و 
کلیسا باعث می شــود که او در موقع 

به جا آوردن رســم »اعتراف به گناه« در برابر کشــیش، عضویتش در سازمان 
»ایتالیای جوان« را فاش نموده رهبرش را نام ببرد.

بعد از این اعتراف، جووانی بوال و خود آرتور فوری بازداشــت می شوند. 
در زندان پی می برد که کشیشــی که در برابرش اعتــراف کرده، به او خیانت 
ورزیده اســت. از این لحظه آرتور دگرگون گشــته، بر پوچ بودن پندارهایش 
می رســد. او با رهایی از زندان تندیس عیســی مســیح را بر زمین زده خود را 

»احمق« می نامد که چه آسان به دام افتاده است.
دگرگونی ذهنی باعث می شــود که آرتور در عمل نیز تحول نموده به یک 
انقالبــی جدی و اهل عمل بدل گردد. او با گذاشــتن نامــه ای، طوری وانمود 
می سازد که دست به خودکشی زده است، اما از انظار ناپدیده شده به شیوه های 
جدیــد مبارزه روی می آورد تا دســت به بســیج مردم  زند. او حتی به عشــق 

خرمگس بر عشق شخصی اش پا گذاشته 
زندگیش را وقف وطن و مردمش نمود.
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شم شــخصی اش پشــت پا زده، زندگیش را وقف مردمش می سازد. به زودی با نام 
»خرمگس« شــهرت می یابد و با تغییر چهره و ظاهرش، مخفیانه به سازماندهی 

قیام مسلحانه علیه اشغالگران می پردازد.
اما بعد از اعــدام جووانی بوال، 
»ایتالیــای جوان« به یک ســازمان 
محافظه کار و اصالح طلب بدل گشته 
فعالیتش به نشــر بیانیه های بی ارزش 
تقلیل می یابد کــه در آنها خواهان 
پاپ جدید می شــوند تا کشــور را 
متحد کند. امــا آرتور که در لباس 
یک خارجی با نام بدل با اعضای آن 
در ارتباط است، گاهی با زبان طنز 
و گاهی جدی می کوشد آنان را از 
مبارزه ریشه ای  به  راه اصالح طلبانه 
و جدی بکشــاند. در بخشــی از فلم 
اســتدالل می کند کــه »امروز اگر 

طالب پاپ جدیدی باشید فردا باید به سرنیزه های اتریشی خیرمقدم بگویید.«
وی معتقد است تا وقتی قیام مسلحانه علیه اشغالگران و چاکرانش راه اندازی 
و دســت کلیسا از حکومت قطع نگردد، آزادی بدست نمی آید. ازهمینرو خود 
و رفقایش با جدیت تمام مشغول تدارک قیام بزرگی می شوند و با تالش هایش 
موفق می شود معشوقه ســابقش را از خط سازشکارانه بیرون کشیده در مبارزه 

با خود همراه سازد.
در یک صحنه دیدنی فلم، تعدادی از مبارزان قرار اســت بدســت سربازان 
اتریشی اعدام شوند که خرمگس با همرزمان مسلح اش سر رسیده با اعالم اینکه 
»تمام کســانی که به کشــور ما آمدند و به روی آزادی و اســتقالل ما اسلحه 
کشــیده اند بنام ایتالیا و مردم محکوم به مرگ هستند«، آنان را تیرباران کرده 

مبارزان را نجات می دهند.
و نهایتــا خرمگــس در دام نیروهای اشــغال گر اتریشــی اســیر می شــود. 
کاردینال مونتانلی به او پیشــنهاد می کند که از مبارزه مســلحانه دست بکشد و 
در بدل آن آزاد خواهد شــد. اما خرمگس مصمم، به ســواالت او پاســخ های 

هرگز  آزادی  »مشــعل 
روزی  تا  نمی شود  خاموش 
که هر شهر ما مستحکم و هر 
قابل  غیر  سنگر  ما  روستای 
به سربازان  ما  افراد  و  نفوذ 
واقعی بدل شــوند... و تا 
اتریشی  یک  حتی  زمانیکه 
باقی  ما  میهــن  خاک  در 
خواهد  ادامه  مبارزه  باشد 

داشت.« 
از دیالوگ های فلم »خرمگس«
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دندان شکن می دهد:شم

اسقف: شــما متهم به قاچاق اسلحه هستید این اسلحه به چی 
درد شما می خورد؟

خرمگس: به درد كشتن خرموش های اتریشی.
اسقف: شما قلبی بی رحمی دارید.

خرمگس: ایــن هم به اثر دندان های همــان موش های لعنتی 
است.

اســقف: اگر موفق شوید از زندان فرار كنید، قصد دارید به چه 
كاری دست بزنید؟

خرمگس: كشتن خرموش های اتریشی.
اما یک لحظه خرمگس دچار آشــفتگی فکری شده از مونتانلی طلب کمک 
می کند که بالفاصله دوباره به روی اصول خود می ماند که: این ها همان تاجران 
دین هســتند که به ما خیانت روا داشتند، هیچ وقت ماهیت شان تغییر نمی کند، 

بنا از او می خواهد که با جنرال اتریشی موافقت به اعدام او کند.
خرمگس با گردن افراشــته در 
میدان اعدام حاضر می گردد که از 
هیبت او تیرانــدازان بخود لرزیده 
تیرهایشان را  به مشــکل می توانند 
بر قلب او بنشانند. خرمگس اعدام 
می شود، اما یارانش راه او را ادامه 

می دهند.
و  ارتجاعــی  نقــش  فلــم 
میهنفروشانه روحانیون را به تصویر 
کشــیده در ضمن درس می دهد که 
خط سازشــکارانه در یــک مبارزه 

عدالت خواهانــه نمی تواند به پیروزی رســد و بــرای آزادی از بند بیگانگان و 
ارتجاع باید به بســیج و آگاهی دهی مردم پرداخته آنان را برای مبارزه قاطع و 
پایه ای آماده نمود. درضمن این فلم به ما می آموزد که برای رســیدن به رهایی 

و عدالت باید تن به خودگذری و قربانی داد و از مشکالت نهراسید.

»پس بیاییــد جان خود را 
فدای آزادی و سعادت ملت 
رهایی  بخاطر  بیایید  کنیم. 
زندگی مان  از  میهن مــان 
هدف ها  و  آرزوها  بگذریم. 
اگر  می رسند  ثمر  به  زودتر 
سیر آب  شهیدان  پاک  خون 

شان کنند.«
از دیالوگ های فلم »خرمگس«
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هواخواهان	حزب	همبستگی	در	اروپا	

هواخواهان	حزب	همبستگی	در	تظاهرات	
علیه	نشست	سران	»جی۲۰«	در	هامبورگ

 :۲۰۱۷ جــوالی   ۸ و   ۷
بزرگ  بیست کشور  سران 
سرمایه داری در هامبورگ 
گرد هم آمدند تا پالن تازه 
تقسیم جهان را طرح ریزی 
و سیاست تســلط گرایی و 
را در جهان  جنگ افروزی 

وســعت بخشــند. متخصصان، نمایندگان شرکت های اسلحه ســازی، کارمندان 
دســتگاه های اســتخباراتی، افراد باتجربه در جنگ های نیابتی و غیر  نیابتی در 
کشــورهای اشغال شده و صدها جنایتکار شناخته شده دیگر که جهان را همواره 
در آتش جنگ مي ســوزانند، در این نشست دعوت شده بودند. از سوی دیگر 
صد هزار تن معترض از گوشه و کنار اروپا به هامبورگ سرازیر شده علیه این 
 G20, Welcome نشست دســت به تظاهرات زدند. شعار مرکزی این تظاهرات

to Hell! )سران بیست کشور بزرگ جهان، به جهنم خوش آمدید!( بود.
دریــن تظاهــرات اکثــر نهادها و ســازمان های ضد جنــگ، احزاب چپ، 
حقوق دانــان، طرفداران صلــح در دنیای بدون جنگ و ســازمانهای کارگری 
اشــتراک ورزیده بودند. پولیس آلمان بــا مجهزترین تکنولوژی روز علیه این 
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تظاهرات وسیع از خشونت ظالمانه کار گرفته تالش ورزید که صدای مخالفان شم

را خاموش ســازد. با آن که پولیس مانع ورود ســیل مخالفان )G20( از کشور 
های هالند، فرانسه و بلژیک شد ولی نتوانست صدای مردم را خاموش و یا جلو 

شرکت سیلی از معترضان را بگیرد.

پولیس آلمان علیه تظاهرات مســالمت آمیز مردم بــه بهانه های مختلفی که 
گویا چپ های رادیکال دست به خشــونت زده اند و یا اشخاص نقاب پوش در 
بین تظاهرات دیده شده به تظاهرات حمله کرده به مانع حرکت مردم در مسیر 
قبل از قبل پالن شده شــدند. تظاهرکنندگان همچون بهانه جویی ها را نپذیرفته 

مسیر خود را پیمودند.
در پهلوی حزب چپ آلمان، احزاب و ســازمان های ضد جنگ و ضد ناتو، 
از نقاط مختلف مانند کردســتان، ایران، ترکیه، شمال افریقا و اروپا تظاهرات 
را همراهــی کردند که در نتیجه عمال شــهر هامبورگ تعطیل گردیده ســران 

جنایتکار غرب نتوانستند برنامه های شان را با آرامش خاطر به پیش برند.
هواخواهان حزب همبســتگی افغانســتان در اروپا )بخش های هامبورگ و 
برلین( نیز از جمله نهادهایی بود که در این تظاهرات فعاالنه شــرکت کرده با 
دادن شعارهای »ناتو از افغانستان خارج شود!«، »مرگ بر اشغالگران امریکایی 
و اروپایی!«، »بی امنیتی در افغانستان نتیجه موجودیت قوای ناتو درین کشور 
اســت«، »افغانســتان امن نیســت«، »برخورد دوگانه دولت آلمــان در مقابل 

پناهجویان را محکوم مي کنیم!« و... مواضع خویش را اعالم کردند.
ماللــی جویا کــه بنابر دعوت حزب چپ آلمان در این تظاهرات شــرکت 
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شم بحیث سخنران  بود،  کرده 
از داخل افغانستان بیانیه ای 
ایراد کرد که با کف زدن 
های ممتد همراهی می شد. 
بیجاشدگان  اصلی  او علت 
داخلی و سیل پناهجویان به 
اروپا و غرب را مداخالت 
نظامــی ناتــو در راس آن 

امریکا، اشغال نظامی ممالک از آنجمله افغانستان، تقویت تروریزم بنیادگرایی 
توســط امپریالیزم امریکا و متحدان اروپایی اش، سیاست تسلط جویانه و دامن 

زدن جنگ های نیابتی در سایر ممالک جهان از آنجمله افغانستان دانست.

فعالیت ملل متحد علیه تروریزم
کارتونیست: جهاد عورتاني

ماللی جویا در این تظاهرات شركت كرده بود و بحیث سخنران 
از داخل افغانستان بیانیه ای ایراد كرد.
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	 		اعالمیی	

پری نږدو چی افغانستان د زبرځواکونو 
د وسلو د سیالۍ ډګر وګرځي!

دا ځــل امریــکا د خپل 
سالح کوټ تر ټولو ستر 
غیرهســتوی بــم چی د 
»ټولــو بمونو مــور« په 
نوم شــهرت لــری، پرته 
له کوم خنډ او اندیښنې 
څخــه زمونږ پــه هیواد 
کــی وازمایه. کــه ددغو 

ویرونکو آزمایښــتونو پر وړاندی ُچپ پاتی شو، زمونږ افغانستان به یووار 
بیا د زبرځواکونو د وسلو د سیالیو ډګر وګرځي آن تردې چی د هستوی 

بم خطر به هغه وګواښي.
امریکایی جنایتکاران او د هغوی رسنۍ غواړي دا پر مونږ ومني چی 
ددې موخه په اچین ولسوالۍ کی د داعش ډلې د »سموڅو نړول« وو، 
خو دا د داعش ځواکمن ښودلو لپاره یو درواغ دي. داعش د طالبان په 
څیر د امریکا ارمونی اوالد دی او هیڅکله به خپل دغه روزل شوي چی 
ددوی د غوښــتنی سره سم د بی ســاري ځناورتوبونو ترسره کولو لپاره 
ډګــر ته راغلی دی له منځه یونســي. که امریــکا د داعش پر ضد وای نو 
ولی یی په عراق او ســوریه کی د هغوی ســتر کاروانونه روغ پریښودل او 
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شم هیڅکله یی پر هغوی د بمونو مور ونه غورځوله؟
د هغو مالومات پر بنسټ چی مونږ له سیمې څخه ترالسه کړي، دغه 
۱۶ میلیوني بم په یو تش ډاګ کی غورځول شــوی او یواځې د آرموینې 
لپاره په کار وړل شــوی ترڅو امریکا د ســیمې ســیالو ته او په ځانګړی 
توګه روســې تــه ګوت څنډنه وکړی چــی په هډو کی داســی ویجاړونکی 
وســلې ځــای پر ځای کــړی دی او افغانســتان کی یی هــم د داعش او 
طالب همفکره ناتارکونکو په ټومبلو ســره داســی السپوڅی او بی ارادې 
دولت رامنځته کړی چی د هر ډول ویجاړونکی وسلې استعمالولو زمینه 

ورته برابره ده.
ددغــه بــم کارول د »ترهګرۍ پــر وړاندې مبارزې« ســره هیڅ تړاو 
نلــری ځکه زمونږ خلک پــه دې پوهیدلی دي چی په تیرو ۱۵ کلونو کی 
امریــکا خپله په افغانســتان کی د ډوالډول ترهګــرو منځته راوړونکی او 
تمویل کونکــی ده او پــه کراتو یی اعالن کړی چی له طالبانو ســره هیڅ 
دښــمنی نلری. او بله داچی د ډیرو السوندونو پر اساس دا په ډاګه شوه 
چی داعش په منځني ختیځ کی د امریکا اســتراتیژیکه وسله ده او هڅه 
کــوی چی د روســې پولــو بی ثباته کولــو لپاره د هغې مخ د افغانســتان 

شمال لوری ته واړوی.
په داسی حال چی په سوریه کی د امریکا او روسې دښمني خطرناک 
پوړ ته رسیدلی ده، ټول دا ګوت څنډنه کوی چی ددغو دوه وینې څښونکو 
زبرځواکونو ښکر په ښکر کیدو بل ډګر افغانستان دی. زمونږ هیواد چی 
یوځل د ســاړه جنګ په لړ کی ددغو دواړو د جګړې ډګر ګرځیدلی وو د 
خپل تاریخ خونړی او ناورین څخه ډک دوران یی تجربه کړی دی، باید 
اجازه ورنکړو چی دا ځل د ویجاړۍ کندی ته ولویږو. د ملی ځناورتوب 
دولت له امریکا سره د مریتوب هوکړې په السلیکولو او د بادارانو ددغه 
آزمایښــت په تاییدولو ســره یی، زمونږ د ولس په حق کی ســتر خیانت 
ترســره کړ. خو د افغانســتان خپلواکۍ غوښــتونکی او آزادۍ غوښتونکی 
خلــک بایــد ددې ویجاړونکی خطــر په درک کولو ســره پرې نږدي چی 
هیواد یی د ختیځ او لویدیځ د وسلو د سیالیو په انډوخر کی وځپل شي.
پــه تیرو ۱۵ کلونو کی ددغو بمونو او د امریکا بریدونو اصلی قربانیان 
زمونــږ بی دفــاع او بیوزله خلک ول. دغه بمونــه خطرناکه کیمیاوی او 
رادیواکتیوي مواد لری چی پر چاپریال او خلکو اوږدمهاله او ناوړه اغیز 
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لری چی زمونږ چاپریال یی خورا ککړ کړی دی.شم

بایــد د امریکایی رســنیو پــه درواغجنو او له منلډو ډکــو نندارو او د 
دولت ویاندانو چی د پنتاګون په اعالمېو شخوند وهی، و نه غولیږو. که 
چیرې د امریکا او د هغې د مریانو ښکرونه ورمات نکړو، پرته له ګومانه 
یوه ورځ به زمونږ په ګران افغانستان کی خپله اتمی وسله هم وآزمایی.

د افغانستان همبستګۍ ګوند

۱۳۹۶ کال د وري ۲۶مه )۲۰۱۷ کال د اپریل ۱۵مه(
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نویسنده:	فروزان	

نداف	ها،	پیشه	وران	تهی	دست	
و	تحقیرشده	افغانستان

»ندااااااف کار دارین، نداااف! ندااااااف کار دارین، نداااف!«

بی روزگاری  مردان  آوای 
اســت که فقر و تنگدستی 
شــان را فریاد می کشــند؛ 
کــه  پیشــه ورانی  آوای 
باوجود داشتن کار، بی کار 
هســتند؛ آوای فرودستانی 
که در کوچــه و بازار نام 

پیشــه ی شان معادل داو و دشنام پنداشته می شود؛ اما آنان در آهنگ تار ماشین 
ندافی، درد و رنج شــان را می نوازند. در افغانستان هیچ پیشه وری مانند آهنگر، 
کالل، گلکار، نجار، آســیاب بان، حبلی ســاز و دیگران روزگار خوشی نداشته 
باشــند ولی نداف ها در بدترین وضع زندگی نسبت به همه به سر می برند، چرا 
کــه کار جابه جا و دوامــداری ندارند. امروز پولی کمایــی می کنند تا قرض 
دیروز شــان را بپردازند و شاید پس فردا چیزی کمایی کنند تا قرض امروز و 

فردا را بدهند.
عبدالکریم، ۲۶ ساله، یکی از همین نداف هایی است که همه روزه در مناطق 
بالک های هوایی، قلعه ی وکیل، بی بی  مهرو و مکروریان ها در تالش لقمه نانی 
فریاد می کشــد. کریم که از والیت پروان می باشد تا صنف ۸ در دره هوفیان 
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مکتب خوانده ولی بنابر فقر در صدد کار رهســپار ایران شــده و برای چندین شم

ســال در آنجا منحیث شــاگرد فلزکار در بلندمنزل ها کار نموده است. سپس، 
بنابر آزار و اذیت پولیس آن کشور و 
کارفرما به وطن برگشت. او که حاال 
سه طفل )یک دختر ســه ونیم ساله و 
دو پســر دو ســاله و یک ساله( دارد، 
یکجا با خانواده و برادرانش در منطقه 

سیصد و پانزده زندگی می کند.
کریــم از وضعیت مکــدر کارش 

حکایت می کند:
»یك روز كار پیدا می شــود 
و دو روز دیگر نی. یك روز كار 
باز مجبور هستم كه  می كنم و 
با همــان پول بــرای چند روز 
گــذاره كنم تا كــه كدام جای 
كار ندافی در گیــرم بیآید. در 
ایران خوب بــود، یك دفعه كه 
در یك ســاختمان كار را شروع 
می كردی، تا دو سه سال همانجا 

مصروف می بودی، اینجا یك روز كار است و ده روز دیگر نی.«
در ادامه می گوید که وقتی از ایران برگشــت، بــه کار فلزکاری ادامه داد 
ولی عایدی نداشــت و مجبور شد که در یک موترشویی واقع در منطقه بنایی 

کار کند تا این که او را برق گرفت:
»در یك موترشــویی در بنایی كار می كــردم كه مرا برق های 
شــانزده هزار گرفت، دست و پایم زخمی شــد. دستم را از اینجا 
]عقب بازوی راســتش را نشان می دهد[ كفاند و پایم را از اینجا تا 
به اینجا ]از زیر زانو تا نزدیك بجلك[ زخمی كرد. در هوای ســرد 
بسیار به تکلیف می باشم و دردش دوباره شروع می شود. به همین 
خاطر، دیگر به كار موتر شویی ادامه داده نتوانستم چون با آب سرد 
سروكار داشــتم. از یکی ۵ هزار قرض گرفتم و این ماشین ندافی 

عبدالکریم: »در یك موترشویی در بنایی كار می كردم 
كه مرا برق های شانزده هزار گرفت، دست و پایم 

زخمی شد. دستم را از اینجا ]عقب بازوی راستش را 
نشان می دهد[ كفاند و پایم را از اینجا تا به اینجا ]از 

زیر زانو تا نزدیك بجلك[ زخمی كرد.«
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شم را خریدم.«
و بعد از کار ندافی اش می گوید:

»در كار ندافــی هم باید صبح وقــت برخیزی و تا نیم های روز 
"نداف، نداف كار دارین" جیغ بکشی، به امید كه كسی دوشك ها و 
لحاف هایش را ندافی كند. بســیار كسب گنده است. تا كه كار پیدا 
شــود، تمام شیمه ات می رود و باز شاید كدام كار به گیرت بیآید و 
تا كار را خالص می كنی با پخته یکی می شوی. تمام پخته و خاک 

به گلو و بینی ات می رود.«
کریم می گوید که مجبور است تا 
دستمزد یک روز را برای چندین روز 
به مصرف برساند، چون هیچ ضمانتی 
وجــود ندارد کــه فردا یــا پس فردا 

کاری نصیبش شود:
»كار ندافــی هم مثل رفتن 
شکاری به دشــت است، شاید 
كل روز بگــردی و آخــر هــم 
دســت خالی به خانه برگردی. 
مثال، پریروز از ســاعت ۶ صبح 
تا ۱۲:۳۰ تمام جاها را گشــتم 
رفتم،  اول  نیافتــم.  كاری  ولی 
بالک های هوایی، باز مکروریان 
۳ و باز مکروریــان كهنه، ولی 
كار نیافتــم. از خانه كه برآمده 

بودم، ۳۰ افغانی در جیبم بــود كه تا اینجا كرایه موتر داده بودم، 
دیگر پول هم نداشــتم و مجبور شــدم پای پیاده به خانه برگردم. 
خانه كه رسیدم، ساعت ۳:۳۰ شــده بود. در راه بسیار تشنه شده 
بودم ولی هیچ آب هم نبود. خانه كه رســیدم، زنم را گفتم كه زود 

نان بیآور. بی كاری، گشنگی ام را دوچند كرده بود.«
ســاعت دوازده روز اســت و مصروف صحبت با عبدالکریم هستم که یک 

كریم می گوید كه مجبور است تا دستمزد یك روز 
را برای چندین روز به مصرف برساند، چون هیچ 
ضمانتی وجود ندارد كه فردا یا پس فردا كاری 

نصیبش شود.
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نــداف دیگر به نام محمود از راه می رســد. ســالم داده و بــا نومیدی به کریم شم

می گوید:
»تمام جاها را گشــتم ولــی كار نیافتم. بعــد از این هم پیدا 

نمی شود.«
محمود، ۳۰ ســاله، هم جوانی اســت که پس از کارهــای زیاد به ندافی رو 
آورده ولی به گفته خودش، »از این کار هم کدام خیری ندیده اســت.« او در 
منطقه زورآباد نزدیک پروژه جدید شهر کابل زندگی می کند و همچون کریم 

از کارش شاکی است:
»بیشــترین كار ندافی در اول بهار می باشد، چرا كه اكثر مردم 
در همین وقت ســال خانه تکانی می كنند ولی امسال در این وقت 
هم كار یافت نمی شود. ســه روز است كه تا چاشت ها نداف نداف 
گفتــه جیغ می زنم ولی كار پیدا نمی شــود. آخرین روزی كه كار 
كرده بودم، ۱۲۰۰ افغانی بود و حاال یك افغانی نه در جیب خودم 
اســت و نه در خانه. حیران ماندیم كه امــروز چه بخوریم؟ دیگر 

دكاندار همسایه هم قرض نخواهد داد.«
کریــم و محمــود با مایوســی تمام درمورد شــروع کدام کســب دیگر با 
هــم صحبت می کنند که آیا فلزکاری کنند یا بوالنی فروشــی؟ و من از شــان 

خداحافظی کرده و آنان را در عالم پردرد شان رها می کنم.
در ســرزمین اشغال شــده با لوث دست نشــاندگان بنیادگرا و غیربنیادگرا، 
میلیون هــا کریم و محمودی به ســر می برند که وقتی نــان امروز را می خورند 
در فکــر چگونگی کمایی لقمه  نــان فردا فرو می رونــد. کریم ها و محمودها 
در فقر می ســوزند ولی دولت خاین پول های بی شــماری را در پای گلبدین و 
هم قماش هایــش می ریزد، همان جنایتکارانی کــه کریم ها و محمودها را به این 
روز سردچار نموده اند ولی روزی رسیدنیست که دستان آبله زده و پاره پاره ی 

همین جوانان باشد و گلوی جنایتکاران.
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کابل خون آلود
کارتونیست: مانا نیستانی
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نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات شم

از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

کابل
 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان

جوار پارک تیمور شاهی

شرکت کتاب شاه محمد 
چهارراهی صدارت

کتاب فروشی مقدم 
ماركیت جوی شیر كابل

کتابخانه وحدت
نیاز بیك، دكان حاجی

کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا ماركیت، دكان اول

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

هرات
کتاب و قرطاسیه فروشی 

عبدالجبار "یعقوبی"
جکان غوند یازده، 

مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی 

بلخ
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری

مزار شریف، چهارراهی بیهقی، 
پوسته خانه شهری

کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانك پاكستان

تخار
فوتوکاپی آمو، نجیب اهلل رحیمی 

تالقان، بندر بدخشان، مقابل فوائد عامه، 
دكان نمبر ۱۰

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون

 جاده والیت

بامیان
کتاب فروشی محمد ظاهر حیدری،

جوار سبزی فروشی، شهر بامیان 

غزنی
کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی، جاده خاتم االنبیا 

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

کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار كتابخانه عامه

کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانك تیل كهنه، رسته نجارها

ننگرهار
کتابفروشی سیار

ولسوالی خیوه 

کنر
کتابفروشی احمد ظاهر

چغانسرای، سرک قومندانی

فراه
کتابفروشی عزیزی

واقع ناحیه سوم، 
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

بغالن
کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی

شهر پلخمری، مقابل غضنفر بانك

بدخشان
کتاب و قرطاسیه فروشی ضیایی

فیض آباد، دشت شهدا، مقابل تربیه معلم

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



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 می ورزید علیه جنایات و خیانت های اشغالگران و نوکران 
میهن فروش شــان نقشــی ادا کنید، به »حزب همبســتگی افغانستان« 
بپیوندیــد و در تکثیــر و پخش نشــریات حزب تان هرچه بیشــتر و 

وسیع تر بکوشید!

پست بکس شماره 240، پسته خانه مرکزی آدرس:   
کابل ـ افغانستان   

0093-700-231590 موبایل:   
info@hambastagi.org ایمیل:   
www.hambastagi.org سایت:   

FB.com/Afghanistan.Solidarity.Party فیسبوک:   
facebook.com/hambastagi   

twitter.com/hambastagi تویتر:	 	
youtube.com/AfghanSolidarity یوتیوب:	 	

»حزب همبســتگی افغانســتان« بــرای پیشــبرد فعالیت هایش به 
حق العضویت اعضــا و اعانه ی هواداران و دوســتدارانش اتکا دارد.          

با کمک های نقدی تان ما را یاری دهید:

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