


در این شماره: 

1 .... با راندن اشغالگران و مزدوران بنیادگرا و غیربنیادگرایش از استقالل وطن پاسبانی کنیم!
یادبود از استقالل................................................................................ 4
7 .................................... تا برنخیزیم، هر گوشه این خاک میرزااولنگ خواهد بود!

تظاهرات حزب همبستگی برای دادخواهی از خون قربانیان قتل عام میرزااولنگ............ 10
مقایسه دردناک تاریخی......................................................................... 14
اتحادها و ائتالف های مافیایی چپاولگران برای چیست؟..................................... 16
21 ....................................... معلم ایوب خان؛ هنرمند جانباخته با حماسه ی گم گشته
د خښتو پخولو په بټیو کې د کارګرانو ستونزمن ژوند............................................ 26
30 .............................. مراسم عروسی امان الله خان باید الهامبخش جوانان امروز گردد
35 .................................... درد دل خانواده های قربانیان حمله بر »مسجد امام زمان«
39 ........................................ وحشت و یاغی گری شورای نظاری در جاده های کابل
41 .................................. یاد عبدالرحیم خان حیدری و یاران جانباخته اش گرامی باد!
45 .................... سیلی غفار در مبحثی پیرامون استراتژی جدید امریکا - بی بی سی فارسی
52 ................................................. معارف و پوهنتون تخار اسیر جاهالن بنیادگرا

   صاحب امتیاز: حزب همبستگی افغانستان
   مدیر مسوول: سیدمحمود همرزم

   شماره تماس: 0093-۷00-۲3۱۵90
   شماره جواز: ۸۷

• افغانســتان مستقل، آزاد، دموكراتیك و 
یکپارچه. 

• وحدت ملی بر پایه اســتقرار و تحکیم 
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اعالمیه	ها	

با	راندن	اشغالگران	و	مزدوران	بنیادگرا	
و	غیربنیادگرایش	از	استقالل	وطن	

پاسبانی	کنیم!		

لبخند کودکانت
از میان ویرانی

و شکنجه
از میان دیوارهای پوشیده از خون
از میان لرزش های مرگ و زندگی

پدیدار خواهد شد
ای سرزمین عظیم

ای زخم عمیق و عشق تنها
فدوی طوغان – شاعر فلسطینی

امروز یکبار دیگر در حالی 
استرداد  سالروز  پیشواز  به 
می رویم  کشــور  استقالل 
که مادروطن زخمی ما در 
کنار سلطه جانیان بنیادگرا 
و غیربنیادگرا از سایه شوم 
اشــغال امریــکا و متحدان 

خونریزش رنج می برد. وطنی که هرروز دلبندان بی دفاعش را دســته دسته در 
انتحار و انفجار، حمالت هوایی طیاره های بی سرنشین، جنگ و قتل عام از دست 
می دهد؛ زنان و کودکانش قربانی تجاوز جنسی و ده ها بهیمیت دیگر می گردند؛ 
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اکثریت مطلق باشــندگانش در فقر جانکاه به ســر می برند و در اغلب مناطق از شم
نیازهای ابتدایی آموزش و صحت محروم اند؛ شهروندانش در جمع بزرگ ترین 
مردم دربدر جهان قرار دارند؛ اقلیت های قومی و مذهبی اش در خون غوطه ور 
انــد؛ و ده ها جفای دیگر. اما عامالن این همه مرارت ها بر کرســی های دولتی 

 خرامیده اند.
شــاه امان اهلل خان بــه کمک یاران مشــروطه خواهش و همــت باالی ملت 
افغانســتان در برابر امپراتوری ای ایســتاد که آفتاب در مجموع مســتعمراتش 
غروب نمی کرد. جنبش مشــروطه کشــور صد ســال قبل، اهداف پیشروی را 
علــم کردنــد که حتا امروز هم بایــد برای تحقق آن رزمید. آنان از یک ســو 
با دســتان خالی به مصاف اشــغالگران انگلیس قدم گذاشته و استقالل از دست 
رفته کشــور را با جانفشــانی و خون خویش دوباره کمایی کردند و از ســوی 
دیگر به جنگ با ارتجاع داخلی رفتند. افغانستانی را که هنوز در آن برده داری 
حکمفرما بود، به شــاهراه ترقی و پیشرفت رهسپار نموده و در کم ترین وقت 
و با امکانات اندک مالی، کشور ما در عرصه صنعت، زراعت، آموزش، صحت 
و ســایر زمینه های اجتماعی و فرهنگی چنان گام هــای عظیمی به جلو نهاد که 
حتــا امروز با وجود حکمروایی دولت های مرتجع واپســین از رفاه پروژه های 

آن دور مستفید می گردیم.
ولــی اکنــون رییس جمهور دست نشــانده ای موســوم به اشــرف غنی که 
جاده صاف کن سیاســت های مستعمراتی و نئولیبرالیستی امریکا در کشور بوده 
و بوی گند دولت دوسره  و فاسدش از هر سو باالست، خود را با شاه مترقی ای 
چون امان اهلل خان مقایسه می کند که تحت رهبری اش مردمان افغانستان استقالل 
سیاســی و اقتصادی خود را به دســت آوردند. غنی ای که با نواده های همفکر 
مالی لنگ و حبیب اهلل کلکانی همچون ســران تنظیمی، طالب و داعش هم کاسه  
اســت، هیچ حقی ندارد که نامی از این شاه سیکوالر بگیرد، چه بسا که خود را 

با او مقایسه کند.
»حزب همبستگی افغانستان« که خود را میراث دار امروزین اهداف واال ی 
شــاه امان اهلل خان و یاران مشروطه خواهش می داند، بدین باور است که بایست 
به مثل ســرور واصف و همرزمانش بی درنگ به پذیرایی شکنجه و اعدام رفت 
تا خــون ما جنبش آزادیخواه کشــور را بارور کند. خونــی را که از زنده یاد 
سیدکمال، محمد عظیم  خان منشی زاده، محمد ولی خان دروازی، غالم نبی خان 
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شم چرخی، عبدالرحمان لودین و ده ها انســان آزاداندیش دیگر دور مشروطیت به 

ارث برده ایم را باید با مبارزه نترس و پیگیر به نسل های آتی هدیه نمود.

حزب همبستگی افغانستان
۲۸ اسد ۱۳۹۶

!شودمیوارد»واتربلک«
کارتونیست: عتیق اهلل شاهد
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	 		گزارش	ها	

یادبود	از	استقالل

کابــل - ۲۶ اســد ۱۳۹۶: 
همبســتگی  »حــزب 
محفلی  طــی  افغانســتان« 
از اســتقالل کشور یادبود 
بــه عمــل آورد کــه بــا 
شــعار مرکزی »بــا راندن 
مــزدوران  و  اشــغالگران 

بنیادگرا و غیربنیادگرایش از اســتقالل وطن پاسبانی کنیم!« آراسته شده بود. 
در البالی مقدمه، گرداننده برنامه اظهار داشت:

»حزب همبســتگی كه خود را میراث دار امروزین اهداف واال ی 
شــاه امان اهلل خان و یاران مشــروطه خواهش می داند، بدین باور 
اســت كه بایست به  مثل ســرور واصف و همرزمانش بی درنگ به 
پذیرایی شــکنجه و اعدام رفت تا خون ما جنبش آزادیخواه كشور 
را بارور كند. خونی را كه از زنده یاد ســیدكمال، محمد عظیم  خان 
منشــی زاده، محمد ولی خــان دروازی، غالم نبــی خان چرخی، 
عبدالرحمان لودین و ده ها انسان آزاداندیش دیگر دور مشروطیت 
به ارث برده ایم باید با مبارزه نترس و پیگیر به نسل های آتی هدیه 

نمود.«
سپس خانم ســیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در جریان سخنرانی اش 
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اســترداد  »ســالروز 
اســتقالل كشور را به همه 
ملت دربند افغانســتان در 
شــرایطی تبریك می گویم 
كه وطن عزیز ما در خون و 
جنایت بیگانگان و مزدوران 

داخلی شان می سوزد.
...

تاریخ به ما می آموزد كشوری كه استقالل نداشت در واقع هیچ  
چیزی ندارد و همه داشته های مادی و معنوی آن در خطر می باشند. 
كسب اســتقالل، گام اول در راه رســیدن به آزادی، دموكراسی، 
عدالت، تمامیت ارضی و دیگر ارزش های انســانی می باشــد. اگر 
۹۸ ســال قبل، اجداد ما با قبول خطر و قربانی های بی شمار پوزه 
انگلیس ها را به خاک مالیدند و وطن ما را آزاد نمودند، امروز بازهم 
وظایف خطیری در برابر تمامی افغان های وطندوســت قرار دارند. 
ما باید با درس گیری از شهامت و همت پدران خود، نگذاریم بیش 
از این وطن ما میدان بازی های اجانب گردیده ملت ما را بیشتر از 
این تحقیر و توهین نمایند. تنها با اعتراض، خیزش، بسیج همگانی 
و مبــارزه آزادیخواهانه علیه تجاوزكاران خارجی و غداران داخلی، 

می شود ادعای آزادگی را نمود.«
افــزون بــر آن، در این برنامــه »گروه رقص چوب جنگی بادل ســینگ و 
دوســتان«، »گروه موسیقی صلصال«، »گروه اتن دختران«، »گروه موسیقی 
ســترنگز«، »گروه اتن ابراهیم و دوســتان« و »تیم کاراته کیوکوشین شیهان 
امین اهلل یعقوبی« هنرنمایی کردند. همچنان نوجوان از »موسســه آغوش گرم 
برای اطفال« نیز نقاشی های شان را به نمایش گذاشتند. در کنار آن به گروه های 
مختلف اشتراک کننده جهت ترویج موسیقی، رقص های محلی، نقاشی و ورزش 
در کشــور، تقدیرنامه هایی از سوی حزب همبستگی داده شد. محفل با نمایشی 

از گروه تیاتر جوانان حزب به پایان رسید.

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی
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اعالمیه	ها	

تا	برنخیزیم،	هر	گوشه	این	خاک	
میرزااولنگ	خواهد	بود!

بار دیگر ملت ما در شوک 
زجرکش شــدن هم میهنان 
بی گناه ما در ســرپل غرق 
ماتــم گردیدند. بــه تاریخ 
۱۵ اســد ۱۳۹۶ داعشی ها 
قریــه  درنــده  طالبــان  و 
میرزااولنگ ولسوالی صیاد 

سرپل را متصرف شده و براساس گزارش  رسانه ها، بیش از ۵۰ تن غیرنظامی را 
به  صورت فجیعی به قتل رســانده و ده ها خانواده فقیر را به گروگان گرفتند. 
قساوتی که انسان را به یاد قتل عام یکاولنگ بامیان در جدی ۱۳۷۹ می اندازد، 
اما اینبار با ســفاکی بیشــتر که حتا به زنان و کودکان رحم نشــده انســان های 

بی  دفاع سر بریده می شوند و اجساد پاره پاره و سالخی می گردند.
در افغانســتان، قتل عام و نسل کشی ای جریان دارد که هیچ قوم و مذهبی از 
شــر آن در امان نبوده و از نادارترین هموطنان ما قربانی می گیرد. خونخواران 
دینــی به اشــاره اربابان امریکایی، پاکســتانی، ایرانی، عربســتانی و... شــان 
می کوشــند با حمالت وحشــیانه بر اقلیت های قومی و مذهبی، افغانســتان را 
همانند عراق آتشــدانی ســاخته غرق جنگ های فرقه ای سازند. اما خوشبختانه 
احســاس همدردی اکثریت مطلق مردم متعلق به تمامــی اقوام و مذاهب ما به 
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این گونه فجایع و تنفر شــان از دشمنان یکپارچگی و خوشبختی ملت، خواب شم
خوش بیگانگان و چوکره های پلید شان را به یاس مبدل ساخته است. موجی از 
همبســتگی و اتحاد جانبخش باشندگان باشعور سنی و شیعه هرات پس از حمله 
ددمنشانه اراذل داعشی بر مسجد جوادیه این پیام روشن را به دشمن داد که در 
دام شیطانی و تفرقه افکنانه آنان اسیر شدنی نیستند. عده ای از روشنفکرنماهای 
جاسوس پیشــه و مقامات خاینی که بر طبل اختالفات ملیتی و زبانی می کوبند 

در موج وحدت تیره روزترین الیه های جامعه غرق خواهند شد.
اگر این جنایات از یک ســو هموطنان هزاره  و شیعه ما را در کابل، هرات 
و میرزااولنگ در مســاجد و جاده ها و قریه جات به خاک و خون می کشــاند، 
از ســوی دیگر خانواده های پشتون  و ســنی  را در هلمند، پکتیا و جالل آباد در 
سوگ دلبندان شان می نشــاند. از این رو، سرزمین ما به کشتارگاه شهروندانی 

مبدل شده که همه درد مشترک دارند.
نکته ای شــرم آور این اســت که همه مقامات نامحترمی که خیانت و فساد 
و نوکرمنشــی شــان عامل حمام  خون جاری در کشور گشــته است از قتل عام 
میرزااولنگ شــاکی  و »نگران« اند: نیروهای امنیتی محل شکایت دارند؛  والی 
ســرپل داد و واویال می کند؛ وزارت دفاع و داخله هم فریاد می کشند؛ عبداهلل 
موضــوع را طبــق معمول »نکوهش« کرده و غنی جیغ می کشــد که طالبان و 
داعشــی ها از حد گذشته اند و به آنان اخطارهای دروغین می دهد و بادار همه ی 
شــان ناتو هم از وضعیت ناامن ســرپل گویا نگران است و به کشف عالمانه ای 
رســیده که »خشونت و ویرانی مانع پیشــرفت افغانستان می شود.« همه گله از 
دست غیبی دارند که چرا از کره مریخ نیآمده و باشندگان میرزااولنگ را نجات 
نداده اســت. در اینجا »صاحب خانه هــم می گوید یا خدا، و دزد هم می گوید 
یا خدا!« جواب فرد فرد کشور ما به غنی دست نشانده این است: تو آن زمانی 
از حد گذشــتی وقتی دوستم جنایتکار را معاونت ساختی؛ حکومت دو سره ات 
قرارداد ننگین حضور پایگاه های امریکا را امضا نمود؛ دســت نوازش بر ســر 
جنایتکاران »ایتالف شــمال«  کشــیدی؛ طالبان جانی را برادر خطاب نمودی؛ 
قصاب کابل، راکتیار را به سر جنازه های هفتادهزار کابلی نامراد عروسک گونه 
استقبال کردی؛ خادیســت های از نوع اتمر را در آغوش گرفتی؛ در  حالی  که 
پیکــر رنجور مادر وطن در خون و بربادی غوطه ور اســت، درد تو فقط نصب 

چند خودفروخته در پست های کلیدی دولت بوگرفته بوده است؛ و....
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منحیث والی ســرپل نصب کرده اســت، به جای خجالــت از ناکامی در تامین 
امنیت مردم، صرفا به ســوی ارگ نشانه رفته این دهشت را نیز به مثابه زمینه ای 
برای باج گیری غنیمت می شــمارد. کجایند عطا، محقق، دوستم، صالح الدین و 
دیگر »نجات«دهندگان کاغذی که الف از »بســیج میلیونی« می زنند تا مردم 
میرزااولنگ را از دســت طالبان و داعشیان »نجات« دهند؟! کجایند بدمعاشان 
ننگرهار، ظاهر قدیر، میرویس یاسینی، حضرت علی، امان اهلل خیری و دیگران 
تا »اتحاد مردمی« شان را به سوی سرپل سوق داده به داد مردم برسند؟! کجایند 
ســیاف، قانونی، اســماعیل، ارغندیوال و دیگر جانیان »حراست و ثبات« تا به 
ســرپل »ثبات« برگردانده از مظلوم ترین مردم »حراست« کنند؟! و کجایند 
بودنه های سر دست کرزی چون ســپنتا، نبیل، نجفی، براهوی و دیگران که با 
بی شــرمی خود را اپوزیســیون و »محور مردم« می خوانند اما در برابر فاجعه 
میرزااولنگ سنگ و کلوخ می گردند. درد تمامی این ستم پیشگان و معامله گران 
فقط کرســی و دالر است به همین دلیل وجدان های فروخته شده اینان از دیدن 

جویبار خون ملت تکانی نمی خورد.
»حــزب همبســتگی افغانســتان« ضمــن ابــراز همــدردی بــا بازماندگان 
میرزااولنگ، به همه ی مردم ســوگوار کشور ندا سر می دهد که هر گوشه این 
خاک میرزااولنگ اســت. هیچ نیروی اشــغالگر خارجی و ایادی بیشرم داخلی 
شان، ما را از این گودال بربریت و جنایت نجات نخواهند داد چون اینان خود 
عامــل اصلی وضعیــت ابتر کنونی اند. نجات و رهایی ما در اتحاد سرتاســری 
تمامی ستمکشــان دربدر هر ملیت، زبان و مذهب کشور بر ضد جانیان اشغالگر 

خارجی و لشکر وحشی بنیادگرا و غیربنیادگرای شان نهفته است.

با کسب آگاهی و بسیج همگانی، مشت محکمی بر پوزه این جانیان شویم!

حزب همبستگی افغانستان
۱۸ اسد ۱۳۹۶ – ۹ اگست ۲۰۱۷
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	 		گزارش	ها	

تظاهرات	حزب	همبستگی	
برای	دادخواهی	از	خون	قربانیان	

قتل	عام	میرزااولنگ

کابــل – ۲۰ اســد ۱۳۹۶: 
اعضا و  از  امروز جمعــی 
هواداران حزب همبستگی 
طــی تجمــع اعتراضی در 
دادخواهی از خون قربانیان 
میزرااولنــگ  قتل عــام 
والیت سرپل، انزجار شان 

را از دولت دست نشانده ع و غ، وحوش طالبی و داعشی و جنایتکارانی در قالب 
ایتالف های ضدملی موســوم به »حراست و ثبات«، »نجات«، »اتحاد مردمی« 
و »محور مردم« ابراز داشتند. معترضان در کنار تصاویر بازماندگان و قربانیان 
کشتار در مسجد جوادیه هرات و میرزااولنگ، پالکارت هایی حمل می کردند 
که روی آنها شــعارهای ذیل به چشــم می خورد: »در کنار وحشــیان طالب و 
داعش، دولت ضدمردمی ع و غ مســوول قتل عام میرزااولنگ است!«، »تالش 
غالمــان بیگانگان برای نفاق ملیتــی و مذهبی با اتحاد و همبســتگی جانبخش 
مردم ما محکوم به شکســت است!«، »زمســتان می گذرد، اما روسیاهی آن به 
روشــنفکران جاسوس پیشــه و خاینی می ماند که بر طبــل اختالفات قومی و 
سمتی می کوبند!«، »من پشــتون هزاره ام، انتقام جگرگوشه های میرزااولنگی 
خود را گرفتنی ام!«، »کجایند خاینانی که الف از "نجات"، "حراست"، "محور 
مــردم"، "اتحاد مردمی" و... می زنند اما در دفــاع از مردم مظلوم میرزااولنگ 
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میرزااولنگ وغیره را با کسب آگاهی و بسیج همگانی گرفته می توانیم!«
مادری به نام خراسانپور که پسر 
جوانش را در حمله چهارراهی زنبق 
)۱۰ جوزای ۱۳۹۶( از دست داده 
علیه  اشــک می ریخــت  درحالیکه 
قاتالن جگرگوشه اش شعار سرداده 

در نطق کوتاهی گفت:
پیش  روز  چنــد  »بچه ام 
شهید شد. امروز وقتی هرجا 

انسان بی گناه می میرد، خون بچه ام دوباره تازه شده و فکر می كنم 
كه او یك دفعه دیگر شهید می شود.«

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی ضمن همدردی با قربانیان میرزااولنگ 
گفت:

»در تاریخ ۱۵ اســد ۱۳۹۶ داعشــی ها و طالبــان درنده قریه 
میرزااولنگ ولســوالی صیاد ســرپل را متصرف شــده و براساس 

گزارش  رسانه ها، بیش از ۵۰ 
تن غیرنظامــی را به  صورت 
فجیعی به قتل رسانده و ده ها 
خانواده فقیــر را به گروگان 
انسان  گرفتند. قســاوتی كه 
یکاولنگ  قتل عــام  یاد  به  را 
 ۱۳۷۹ جــدی  در  بامیــان 

می اندازد، اما اینبار با ســفاكی بیشــتر كه حتا به زنان و كودكان 
رحم نشده انسان های بی  دفاع سر بریده می شوند و اجساد پاره پاره 

و سالخی می گردند.«
در ادامه افزود:

»كجاینــد عطــا، محقــق، دوســتم، صالح الدیــن و دیگــر 
"نجات"دهندگان كاغذی كه الف از "بســیج میلیونی" می زنند تا 
مردم میرزااولنگ را از دســت طالبان و داعشیان "نجات" دهند؟! 

خراسانپور، مادری كه پسر جوانش را در حمله چهارراهی 
زنبق )۱۰ جوزای ۱۳۹۶( از دست داده است.

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی
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كجایند بدمعاشان ننگرهار، ظاهر قدیر، میرویس یاسینی، حضرت شم
علی، امان اهلل خیری و دیگران تا "اتحاد مردمی" شــان را بســوی 
سرپل ســوق داده به داد مردم برســند؟! كجایند سیاف، قانونی، 
اسماعیل، ارغندیوال و دیگر جانیان "حراست و ثبات" تا به سرپل 
"ثبات" برگردانده از مظلوم ترین مردم "حراست" كنند؟! و كجایند 
بودنه های ســر دست كرزی چون ســپنتا، نبیل، نجفی، براهوی و 
دیگران كه با بیشرمی خود را اپوزیسیون و "محور مردم" می خوانند 
اما در برابر فاجعه میرزااولنگ سنگ و كلوخ می گردند. درد تمامی 
این ستم پیشــگان و معامله گران فقط كرسی و دالر است به همین 
دلیل وجدان های فروخته شــده اینــان از دیدن جویبار خون ملت 

تکانی نمی خورد.«
گردهمایی با تیاتری که توســط جوانان حزب همبستگی ترتیب داده شده 
و به تمســخر گرفتن خون هموطنان ما توســط غنی و عبــداهلل به رهبری دولت 

اشغالگر امریکا را به نمایش می کشید، به پایان رسید.
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	 		نویسنده:	کاوه	عزم	

مقایسه	دردناک	تاریخی

حدود صد ســال قبل شاه 
امــان اهلل خان با برگشــت 
از ســفر مشــهور اروپایی 
اش، لویه جرگه ای دعوت 
نمــود کــه در آن بخاطر 
کشور  ترقی  و  پیشــرفت 
یک سلســله قوانین جدید 

را تصویب نمود. با آنکه این شــاه مردم دوســت بخاطر بهبود وضعیت مردم و 
آبادانی کشور طرح های خوبی داشت اما تعدادی از روحانیون و مالهای مرتجع 

سد برنامه های مترقی او شدند.
در همین لویه جرگه، قانونی در مورد »القاب رسمی و خصوصی« تصویب 

شد که در آن آمده است:
»در افغانستان القاب سردار؛ جاللتمآب؛ صاحب معظم؛ عالیشان 
و امثال آن لغو است. در مکاتیب رسمیه برای عموم مامورین خورد 
و بزرگ تنها اســم شخص به زیادت لفظ خان؛ و صفت ماموریتش 
نگاشــته شود؛ و به حضور شــاهانه اعلیحضرت عزیز پادشاهم و یا 
اعلیحضرت پادشــاه عزیزم نوشته شود و در مکتوب های خصوصی 

باالی اسم شخص مخاطب؛ عزیزم نوشته شود.«
اما پس از تشکیل حکومت دوسره ع و غ که مضحکه انتخابات و آمدن جان 
کیری و تشــکیل حکومت »وحشــت ملی« این دو تن را در میان مردم بی انتها 
بدنام ساخت، بخاطر کسب هویت کاذب و تحمیل نمودن خود؛ عبداهلل به تمام 
ادارات دولتی دســتوری صادر کرد تا وی را »جاللت مآب« خطاب کنند! در 
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شده چنین نگاشته شده:
»به عموم وزارت ها و ریاســت های محترم مســتقل جمهوری 

اسالمی افغانستان!
چنانچه بعضاً به مالحظه می رســد، در مراســالت رسمی لقب 
مقام عالی ریاست اجرائیه به گونه های مختلف نگارش یافته است. 
القاب دقیق جاللتمآب شــان به لسان های دری، پشتو و انگلیسی 
حســب ذیل به توجه رسانیده می شــده و تقاضا به عمل می آید تا 
القاب مذكور را حین ارسال مراسالت مد نظر داشته ممنون سازند: 

جاللتمآب محترم دكتور عبداهلل عبداهلل
رئیس اجرائیه جمهوری اسالمی افغانستان

کټر عبداهلل عبداهلل جاللتمآب ډا
د افغانستان د اسالمی جمهوریت اجرائیه رئیس

با در نظرداشــت مراتب باال، از وزارت جلیله امور خارجه تقاضا 
به عمل می آید تا ضمن ارســال یادداشــت/ نامــه متحدالمال به 
عموم سفارت های خارجی، دفاتر سازمان ملل متحد، سازمان های 
بین المللی مقیم كابل و نمایندگی های سیاسی – قونسلی ج.ا.ا مقیم 
خارج، القاب دقیق جاللتمآب رئیس اجرائیه ج.ا.ا را به توجه ایشان 

رسانیده ممنون سازند.....«
تنها با در نظرداشــت همین یــک مورد می توان فهمید که چرا با گذشــت 
صد ســال امروز هم امان اهلل خان در قلب و ذهن مردم افغانستان جا دارد. او نه 
به شــهرت بل بخاطر ترقی و پیشرفت افغانســتان فکر می کرد؛ او دریشی های 
۴۰۰۰ دالری نمی پوشید بلکه از تکه وطنی لباس جور می کرد و اطرافیانش را 
نیز تشــویق می کرد که از محصوالت وطنی کار گیرند؛ او با زخمیان حادثات 

مرگبار عکس یادگاری نمی گرفت بلکه جلو چنین حادثات را گرفته بود.
امان اهلل خان یگانه شــاه عدالت خواه و وطندوســت کشور بود که مردم او 
را تا امروز دوســت دارند و نیازی ندارد کــه به زور باالی ملت تحمیل گردد. 
بدون اینکه با خرج دههاهزار دالر برایش منابع رسمی پوستر چاپ کرده مراسم 
نمایشی برگزار کنند، هر سال در روز استقالل افغانستان هزاران تن داوطلبانه به 

خاطر ادای احترام به آرامگاهش حضور می یابند.



16

20
17

بر 
تام

سپ
ت و 

گس
-  ا

  1
39

ه 6
نبل

 س
د و

اس
  ،5

3 
اره

شم

	 		دیدگاه	حزب	

اتحادها	و	ائتالف	های	مافیایی	
چپاولگران	برای	چیست؟

تضادهــای درونی و زد و 
و  مرتجع  حاکمان  بندهای 
رســیده  حدی  به  ضدملی 
که دیگر تعفن آن مشــام 
باوجــدان را  افغــان  هــر 
می آزارد. اشرف غنی که 
با  امریــکا  مهره  منحیــث 

فشردن دســت خونخوارترین و بدنام ترین عناصر به ارگ رسید، امروز با این 
متحدانش درگیر گردیده فضای سیاســی جامعه را بیش از پیش متشــنج ساخته 
اســت. و دردا که قربانیان اصلی این مرغ جنگی های ارگ نشــینان مردم عام ما 
اند که هر روز جان باخته و در آتش و خون و ویرانی هســت و بود شــان فنا 

می  گردد.
در تازه ترین چرخش، پلیدترین عناصر و عامالن تیره روزی و فاجعه جاری 
در وطن ما، از شــمال و شرق تحت عناوین زیبای »نجات افغانستان« و »اتحاد 
مردمــی« و... نعره بلند کرده ســخنان تنــدی در برابر ارگ بــه زبان راندند. 
غارتگرانی چون عطا، محقق، دوســتم و ضیا و مزدبگیران شان از هفته ها تبلیغ 
می کردند که صدهزار تن را در بلخ به جاده ها می کشانند، اما عمال با تمام پول 
باد کردن ها و اجاره کردن کارگران روزمزد شــهر، نتوانستند بیش از چندصد 
تن را بسیج کنند که این خود رساننده آنست که ملت از این اوباشان معامله گر 
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از سوی دیگر میرویس یاســینی، ظاهر قدیر، حضرت علی، امان اهلل خیری 
و دیگر جنگساالران و هیرویین ساالران آدمخوار شرق که طی بیش از سه دهه 
گذشــته عامالن اصلی خونریزی و چپاول و ستمگری نسبت به مردم بوده اند، 
امروز با وقاحت باورنکردنی سخن از »اتحاد مردمی« زده شیادانه اکت می کنند 
که گویی در فکر »دســترخوان مردم« اند و نه مقــام و دالر. این رهزنان که 
طی شانزده سال گذشته در لشکر عناصر خودفروخته برای امریکا و متحدانش 
غالمی نموده زمینه ساز وضعیت ابتر کنونی گشتند، حال که برای کسب کرسی 
و دالر با ارگ چانه زنی دارند، یک باره »مردمی« شده می کوشند پوست پشک 

به چهره کریه شان بکشند.
عطا، محقق، دوســتم، ضیا مسعود و دیگرانی که واویال راه انداخته اند همه 
پیچ  و مهره های نظام فاســد، پوشــالی و ضدمردمی ای اند که افغانســتان را به 
پرتگاه کشــانیده  است. اینان وضعیت امنیتی و انفجار و انتحار و کشتار را بهانه 
قــرار داده هیاهو دارند، اما ناآگاه ترین فرد افغانســتان هــم دیگر می داند که 
درد اصلی اینان چوکی و غارت بیشــتر است تا زدودن مرارت ها و بدبختی ها. 
اگر کرســی های دالرزا و اختیارات کافی برای شان داده شود تا به فعالیت های 
مافیایی خود ادامه دهند، فوری در مقابل مردم تلوار کشیده از اعتراضات شان 
هم خبری نخواهد بود. مگر در عمل ندیدیم که وقتی خروش »جنبش تبســم« 
با خواســت عدالت خواهانه و سراسری بلند شــد، اولین فرد محقق بود که در 
برابرش ایســتاد و کوشید از پشــت آنرا خنجر زند؟ این گرگان درنده رغبتی 
بــه پایان جنگ و حمام خون در کشــور نیز ندارند چــون منافع آنان در همین 

وضعیت پرآشوب و درهم برهم تامین می گردد.
حربه اصلی خاینان ملی برای جلب عده ای، قوم و مذهب اســت. اینان که 
در برابر ملت روســیاه و بدنام اند، همــواره تالش ورزیده اند تا با دامن زدن به 
احساسات ملیتی و سمتی و زبانی، تعدادی ناآگاه را به دنبال شان کشند. اما حال 
که دیگر این شــیادی ها نیز کارایی  چندانی ندارد، بار دگر می خواهند به حربه 
زنگ زده گذشته »اسالم در خطر است« روی آورده به این نام باج  گیرند. عطا 
در تازه ترین گفته هایش فریاد زد که »کســانی در ارگ علیه اندیشه های دینی 
کمر همت بسته اند.« اما دیگر مردم از بازی های شیطانی و گندیدگی های اینان 
آن چنــان متنفر اند که این اســالم نمایی ها و تیکه داری های قومی جز بین یک 
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تعداد روشنفکران چتلی خوار شان، خریداری ندارد.شم
ائتالف هــا و اتحادهایــی که ولــو با جذاب ترین شــعارها توســط افراد و 
جریان هــای مرتجع و ضدملی راه اندازی گردند، افغانســتان را عمیق تر به کام 
خونریزی و تباهی سوق خواهند داد. چنین همدست شدن ها نه برای منافع ملی 
بلکه بر ســر قدرت و پول و چپاول آخرین داشــته های ملت است. عطا و سایر 
دزدان صریــح و پیاپی فریــاد می زنند که پول های بیشــتری از طریق »کمیته 
تــدارکات ملی« به چنگ تیم اشــرف غنی افتیده و آنــان از این خوان غارت 
بی بهره مانده  و نماینده شان عبداهلل نیز در آرایش و خودنمایی غرق بوده قادر 

نیست در کسب منافع آنان با ارگ چانه زنی کند.
اینانی که فقط به خاطر تامین منافع شخصی و گروهی شان دست به دست هم 
داده و تصاویر خندان شــان را در شــبکه های اجتماعی به نشــر می رسانند، در 
گذشــته بارها در گلو دریدن های همدیگر مردم را به ماتم و خون نشــانده اند. 
عطا با ماســک امروزی وکیل مدافع دوســتم، فقط چند ماه قبل در مصاحبه ای 
او را »یک دزد نامی، چپاولگر و فاسد« نامید و حتی زمانی گفته بود: »مردم 
والیت بلخ ســال ها زیر فشــار و تســلط و چکمه های ظالمانه دوستم گذشتانده 
اند.... طالب به مراتب بهتر از جنایت دوستم است«. به رغم آن که این دلقکان 
سیاست، امروز دست همدیگر را می فشارند اما به زودی شاهد خواهیم بود که 
برای استخوانی به دریدن هم پرداخته و اتحادهای کاغذی شان خواهد پاشید.

گلبدین جاسوس پیشــه و سفاک که در یک مغازله با پدروکیالن امریکایی 
و اروپایــی اش با دهل و کرنا عروســک گونه در کابــل جابجا گردید، بر طبل 
اختالفــات قومی می کوبد چون حربه دیگری برای مطرح شــدن ندارد. او که 
بــا لوای »صلح« وارد کابل شــده از مصونیت کامــل و امکانات صدهامیلیون 
دالــری اتحادیه اروپا بهره مند گردید، در عمل همــان گونه که قابل پیش بینی 
بود زمینه ساز خشــونت، دهشــت و صف بندی های جدید تنظیمی گردید. هر 
چند گلبدین دیگر به الشــه بوگرفته ای مبدل گشته است اما غنی با پمپ کردن 
او می کوشــد از این عنصر گندیده باز رهبر تراشــیده در سایه اش قدم زده و 
در مقابل حریفان قدرت نمایی کند. اما عوام ما اشــرف غنی، اتمر، ســتانکزی 
و دیگر ارگ نشــینان را به این دلیل تف باران می کنند که بعد از امضای ســند 
فروش افغانســتان به امریکا، معامله ننگین با گلبدین دومین خیانت بزرگ شان 

به این سرزمین بود.
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در میدان شــغالی افغانستان که استخبارات تمامی قدرت های جهانی و منطقوی 
منافع شــان را جســتجو و در پی صید چاکرانی اند، بــه قیمت خوب خریدار 
دارند. بی مناســبت نبود که اوال نطفه ائتالف شان در ترکیه گذاشته می شود و 
بعد عطا علنا اعالم می نماید که حاضر اســت از هر ســویی پول دریافت کند و 
حتی برای »مشــروح« نمایاندن این پول گیری اش مسعود را شاهد آورد که به 

اعتراف او پول گرفتن از هر کشوری را مجاز می دانست.
جــاری،  مضحکــه  در 
نکته  ای کــه یک بار دیگر 
به اثبات رســید، بی ارزش 
مرتجع  مــزدوران  بــودن 
برای باداران شــان اســت. 
زمانــی دولــت اشــغالگر 
با بمب  امریکا دوســتم را 
بوسیله  کرده  ادب  صوتی 
او طالبان را از سمت شمال 
پاک ســازی کرد و بعد در 

انتخابات بخاطر به قدرت رســانیدن مهره دیرینه اش -اشرف غنی- وی را برای 
بزکشــی با حریفان داخلی فربه ساخت. اما اکنون که برای بادار مورد استعمال 
نــدارد حتا جلــو ورود وی به افغانســتان را گرفته و با تحقیــر طیاره  اش را بر 
می گرداننــد. بدمعاش بلخ به صاحبان غربی اش عذر می کند که بی طرفی شــان 
را حفظ کنند چون او خوب می داند وقتی خط ســرخ ارباب را عبور کند، چه 
عواقبی برایش خواهد داشت. او بدون شک از سرنوشت پسران نازدانه امریکا 
رضاشــاه، پینوشه، ســوهارتو، نوریگا، صدام حســین و غیره می داند که آنان 
را همچو کاغذ تشــناب پس از اســتفاده به طور توهین آمیز دور انداخت. شاید 
روزی امریکا به اســاس اقتضای زمان اسناد چاکری ها و خیانت های جواسیس 

افغانش را نیز از آرشیوهایش بیرون کشیده در معرض دید همگان قرار دهد.
دست نشاندگان و چاکران مذهبی و غیرمذهبی امریکا در کشور ما رسواتر 
از آن اند که ائتالف و اتحادهای خوشــنما اما میان تهی »جبهه ملی«، »شورای 
حراست و ثبات«، »جبهه نوین افغانســتان«، »ائتالف برای نجات افغانستان«، 

دوستم در جریان كارزار های مسخره انتخاباتی اینگونه به اشرف غنی 
سر سایید: »قول دادیم از قول خود نمی گذرم كه تا زنده ام كالنی 

همی آدم را قبول دارم و بازویش هستم و از امر و اطاعتش هیچ نوع 
سرپیچی نمی كنم!«
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»محور مردم افغانســتان« و... پری بر کاله گندیده شــان تلقی گردد. به روی شم
ننگین این جنایتکاران و میهنفروشان آزمایش شده با هر شکل و شمایلی که در 
آیند، اکثریت مردم ما که دیگر شــعور سیاســی شان باال رفته چلیپایی سرخی 
می کشند. عمر پرتعفن سیاسی این تاجران دین و قوم و سیاست به پایان رسیده 
و فقــط به زور پول و دســت نوازش اربابان خارجی شــان اســت که هنوز بر 

شانه های زخمی ملت سوار اند.
اوضاع در افغانســتان آنچنان خونین و آشــفته اســت که با استفاده از جو 
حاکم آنارشــی، کرزی نیز به خود جرئت می دهد با آن همه پشــتاره شرم آور 
۱۵ســاله اش چند چوکره ای از نوع دادفر ســپنتا، داوود علی نجفی، رحمت اهلل 
نبیل، کریم براهوی وغیره را کله به کله کند تا زیر نام »محور مردم افغانستان« 
)بخوانید محور خاینان به مردم( خود را اپوزیســیون نامیده قوله سر دهد. این 
عناصر ضدملی چشــم براه اند که بنابر منافع امریکا و غرب یک بار دیگر در 
کنــار گلبدین جالد و »برادران ناراض« بر ارگ نصب گردیده و دور دیگری 
بر ملت دربدر حاکمیت مافیایی شان را اعمال دارند. سپنتا در باره بدبختی های 
جاری گلو می پنداند اما اگر در کشور اندکی عدالت وجود می داشت باید خود 
و اطرافیان و بخصوص اربابش کرزی منحیث عوامل کلیدی محشر امروزی،  به 

اشد مجازات محکوم می شدند.
دیگــر کودکان ما نیز به این درک رســیده اند که بقای افعانســتان در طرد 
و نابــودی همیــن اراذل ســتمکار و خودفروخته ای مضمر اســت که وقیحانه 
ســخن از »نجات افغانســتان« می زنند. قلدرمنشــی امریکا و ناتو، قدرتمندتر 
شــدن گروه های ددمنش طالبان و داعش، مداخــالت بی حد و حصر بیگانگان 
و بخصوص دولت های منفور ایران و پاکســتان و جاری بودن جویبار خون در 
سراسر کشور ما، نتیجه خیانت و چپاول و وطن فروشی همین سران جاسوس پیشه 

است.
تا وقتی با پذیرش مشــکل و قربانی همدســت و هم دل علیه تجاوزگران و 
غالمان بیگانه پرســت شان برنخیزیم ، افغانستان زخمی ما روی صلح، بهروزی و 

برابری را نخواهد دید.
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نویسنده:	همرزم	

معلم	ایوب	خان؛	هنرمند	جانباخته	
با	حماسه	ی	گم	گشته

ایــن  گوشــه ی  هــر  در 
ســرزمین کــه ســر بزنیم 
و یــادی از گذشــته کنیم 
و  ناگــوار  خاطــرات  بــا 
اندوهباری روبرو می شویم 
کــه هرگــز نمی شــود از 
کنارش بی تفاوت گذشت.

در دامنه ی تپه های قریه کته خانه ولســوالی یکاولنگ – بامیان خانواده سید 
اسحاق با پیشه دهقانی زندگی ساده داشتند؛ در سال ۱۳۲۴ هـ ش فرزندی چشم 
به جهان می گشــاید که اسمش را ســید محمود می گذارند ولی از آنجاییکه او 
طفل شیرین و شــوخ است همگان با ناز و طرب او را ایوب خان صدا می زنند. 
ایوب خان در ۱۳۳۱ هـ ش شامل مکتب می شود و درخشش استعداد، پای او را 
به مکتب ابن ســینای کابل می کشاند. در ۱۳۴۳ از این کانون آموزشی تحسین 

نامه دریافت کرده و فارغ می گردد.
فقر و تنگ دستی خانواده ایوب خان جوان را سخت می فشارد و وی بجای 
ادامه تحصیل ترجیح می دهد مســلک معلمی را بخاطر بدست آوردن یک لقمه 
نان پیشــه کند. ایوب خان با آنکه ادبیات دری را تدریس می کرد ولی از هنر 
رســامی و خطاطی نیز بی بهره نبود. با اســتعدادی که دارد هنرش را رایگان به 
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مردم می بخشــد چنانچه مردم مناطق شم
گوناگــون ولســوالی های ســیغان؛ 
کهمــرد؛ ورس؛ پنجاب و یکاولنگ 
با گذر ســالها هم اکنــون با خاطرات 
خوش، رسامی ها و خطاطی های وی 
را نزد خویش بــه صورت یادگاری 
حفظ نموده انــد و در مجموع مردم 
نیکو و جوانمردی اش  ازخلق  بامیان 
در برابــر فقرا طی تقریبا ۱۵ ســال 
وظیفــه با فخر و احتــرام تا هنوز به 

گرمی یاد می کنند.
با کودتای ننگیــن ۷ ثور ۱۳۵۷ 
شــیرازه زندگــی ملت در سراســر 

افغانســتان می درد و آرامش نســبی جایش را به ناامنی توام با قتل و خونریزی 
تعویض می نماید.

درســت در ثور ۱۳۵۹ غرش تانک های تجاوزگران روسی به یاری غالمان 
حلقه بــه گوش خلقی شــان به ولســوالی یکاولنگ والیت بامیان می رســند. 
چوکره های خلقی در میان مردم آوازه می کنند که روســها به هدف تالشــی 
خانه به خانه می آیند و به هیچ کس غرض ندارند و بهتر اســت در مسیر راه به 
صورت منظم صف بسته کنیم. اما هدف مزدوران وطنی همان نمایش کاذب و 
اســتقبال از ارباب روسی شان می باشد. اهالی منطقه هم از ترس اذیت و آزار 

آنان این سخن را پذیرفته از خانه بیرون می شوند و صف می بندند.
یکــی از خلقی هــا که تا هنوز در قید حیات اســت معلم ایــوب خان را به 
متجاوزان نشــان می دهد و می گوید که او اشــرار فعال اســت. روسها به یاری 
دسته های جنایتکارش همان لحظه این معلم محبوب مردم را در پشت تانک بسته 
می کنند و تا شور آب که در حدود ۲.۵ کیلو متر فاصله دارد کش می کنند و 
برای یک عده که می پرســند این آدم را کجا می برید، پاسخ می دهند که فقط 

چند سوال داریم و رهایش می کنیم.
از ایــوب خان می پرســند چه وظیفه داری، پاســخ می دهد معلم هســتم و 
رسامی می کنم. متجاوزان همانند جالدان پینوشه که دست ویکتور خارا هنرمند 

از كارهای هنری معلم ایوب خان
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رزمی وگیتارش بریدند، اوال دستش 
را از مچ با برچه قطع می کنند و بعدا 
برایش می گوینــد برو؛ او با جرات 
پاسخ می دهد: »کجا بروم؟ حاال که 
دستم را قطع کرده  اید بکشید مرا«، 
و این جالدان با خشــم و غضب چند 
برچه بر گلویش فرو می برند و فریاد 
می زنند که برو و او دســتش را بلند 
گرفته اندکی پیش میرود تا لب جر 
و در همیــن اثنا وی را از پشــت به 

گلوله می بندند.
سید حســن شاه شــاهد عینی که 

تمام صحنه و بگو مگوها را از کلکین خانه اش تماشا کرده می گوید:
»خلقی ها بعد از قتل سید محمود به خانه ما كه بسیار نزدیك 

بود آمدند و تمام اطفال و زنان 
را در یك اتاق برده و اتاق دوم 
ما را برای جلســه خود تخلیه 
كردند و برایم گفتند باید برای 
مــان چای آمــاده كنی و من 
كه اندكی دســت و پاچه شده 
بودم وقتی رفتم پشــت آب تا 
چای آماده سازیم شهید سید 
محمود را دیــدم كه پاهایش 
در داخل آب و ســرش بیرون 
از آب به شهادت رسیده بود.«

پسر ارشد معلم سید محمود شهید 
می افزاید:

به  را  پدرم  »وقتی جســد 
و  نبود  دســتش  آوردند  خانه 

تصویر رسامی شده معلم ایوب خان

ایوب خان در ۱۳۳۱ شامل مکتب می شود و درخشش 
استعداد پای او را به مکتب ابن سینا كابل می كشاند.

در ۱۳۴۳ از این كانون آموزشی تحسین نامه دریافت 
كرده و فارغ می گردد.
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گلویــش از دو طــرف با كارد شم
پاره شده بود و از پشت مرمی 
خورده بود و ما موفق نشدیم تا 

دستش را پیدا كنیم.«
یکــی از معلمان در مــورد قطع 
دســت وشــهادت ایوب خان عالوه 

می کند:
انســان  معلم  »ایوب خان 
شــجاع بود. از خلــق و پرچم 
تنفر بی پایان داشت در یکی از 
لیسه  روزهای سال ۱۳۵۷ در 
نام  به  یکاولنگ كســی  مركز 
اتل در لین صبحانه هنگامیکه 
شــاگردان جمع شــده بودند 

هوراكنان شــعار زنده باد و مرده باد را سر میدهد. معلم ایوب خان 
هم كه در فاصله نزدیکش قرار داشــت با سیلی محکم این خلقی 
منفور را فرش زمین می سازد. بنا من فکر می كنم این خلقی مزدور 
و هم مسلکان قصابش به انتقام همان سیلی دست ایوب معلم را در 

حیاتش بریدند و دور انداختند.«
در ضمن در همین روز جالدان روســی و مزدوران شان از سایر گوشه های 
یکاولنگ عبدالحسین پسر حاجی رووف؛ سیدعوض ولد سید ابراهیم؛ سیدحسن 
ولد ســید محمد حسین و سید دیدار را به جرم مخالفت با رژیم دست نشانده در 

کنار سید محمود آزاده تیرباران می کنند.
اشغالگران روسی و مزدوران شان طی سلطه ننگ عالوه بر ویرانی یک ونیم 
میلیون انســان بیدفاع را قربانی زورمداری خود کردند که شهادت معلم ایوب 
خان ۳۵ ساله بدست این جالدان یکی از نمونه های قساوت شان در برابر مردم 

ماست.
یاد و خاطره اش گرامی باد!

از كارهای هنری معلم ایوب خان



25
20

17
بر 

تام
سپ

ت و 
گس

-  ا
  1

39
ه 6

نبل
 س

د و
اس

  ،5
3 

اره
شم

از كارهای هنری معلم ایوب خان

شعری كه در وصف معلم محمد ایوب خان 
سروده شده است.
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شم

	 		لیکونکی: رحمت الله زیارکښ	

د خښتو پخولو په بټیو کې 
د کارګرانو ستونزمن ژوند

بټیــو  خښــتو پخولو  د 
کارګران د نورو زیارکښــانو 
په شان د ستونزو او کړاونو 
لــری.  ژونــد  ډک  څخــه 
هغوي اړ دي چې د سهار 
پــه ۳ بجو لــه خوب څخه 
راپاڅیږي او د ننګرهار په 

ربړونکې اوړی کې د ســوځیدونکې لمر الندي د غرمې تر ۱۱ بجو کار وکړی. 
دغه کارګران په خپل ژوند کې د څو جوړو جامو او یوه دوه بړستنو او توشکو 
څخــه پرته بل څه نه لری.دوي، کله ناکلــه د خپل مزد ډیرولو لپاره الس په 
اعتصاب پوری کوي، خو دغه اعتصاب د منشی او ټیکه دار )منشی او ټیکه دار 
هم له کارګرانو له ډلې څخه دي خو په لوړ امتیاز او تنخوا سره( په جوړجاړي 

سره له ماتی سره مخ کیږی.
د کورنې ښــځې هم د رڼا تر خپریدلو پوری د خپلو کورنیو ســړو ســره مرسته 
کــوي، هغه وخــت چې د هوا په تیاره کې پردي ســړی نه شــي کولی هغوي 
ووینــې. د کورنیــو لږ عمر لرونکې ماشــومان او زاړه ســړی هم د توپو)د خټو 
غونډارو( په جوړولو کې مرســته کوي، خو د دغه ټولو ســتونزو په زغملو سره 
بیا هم د هرکال په تیریدلو ســره د هغوي پر رنځیدلو اوږو باندي پورونه ډیر 

کیږی.
د نورو سیمو سر بیره، د خښتو پخولو ځینې بټۍ د جالل آباد ښار تر څنګ د 
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د یــوی مړۍ ډوډۍ پیــدا کولو باندي بوخت دي. د نوموړو کارګرانو کورنۍ په 
خټینــو کورونــو کې چې د »ګودی« په نامــه یادیږی ژوند کوي چې غوجل ته 
ډیر ورته والې لری. د خښــتو پخولو په دغه بټۍ کې، شاوخوا ۱۵۰ کارګران په 
کار بوخت دي او د ټیکه دار، منشی او د بټۍ خاوند له ناوړه چلند څخه نیوکه 
کوي. هغوي وایي چې منشــی او ټیکه دار د بریښنا له آسانتیاو څخه برښمند 
دي خو هغوي ته یي نه ورکوي. د خښتو پخولو بټۍ خاوند د کال په پيل کې، 
کارګرانــو تــه پور ورکوی چې د کال تر پایه د هغه په ګرو کې پاتي کیږی او که 
چیــری کــوم کارګر د کال په اوږدو کې د هغې په ورکولو ونه توانیږی، اړ دي 

چې له قرض پرته، د هغې سود هم ورکړی.
معمــوال د خښــتو اچولو پــه یوی برخې کــې ۴ کارګرو ته اړتیــا ده. یو تن باید 
خټه چمتو کړی، دویم کارګر باید توپه جوړه کړی، دریم کس سانچه )قالب( 
اچــوي او څلورم خښــتې لیږدوي. په اوســط ډول، دغه ډله پــه یوه ورځ کې 

۲۵۰۰ خښتې اچولې شي چې د زر خښتو بیه، ۷۰۰ پاکستانې کلداری ده.

له دغه کارګرنو څخه یو تن، رحیم الله چې د خپلې ۱۱ کلنې لور وسیمې سره 
یوځاي په خښتو اچولو باندی بوخت دي. د ډیرو پیسو الس ته راوړلو لپاره، 
هغوي اړ دي چې د څلورو کسانو کار په یوازې توګه په خپله وکړی. رحیم الله 
هــر ورځ د شــپې لــه خوا خټه چمتو کــوي او د ګهیځ پــه دری بجو د کورنې 

رحیم الله او وسیمه
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له ښــځو سره یوځاي راوځې او خښــتې اچوي. د هوا په روښانه کیدلو سره، شم
ښــځې کورونــو ته را ګرځې او د غرمې تر ۱۱ بجو وســیمه د خپل پالر ســره 

مرســته کوي. وســیمه او د سیمې 
نور ماشــومان د زدکړي او ښوونځې 

څخه پرته ژوند کوي.
په همدغه ډول، لس کلن محب الله 
او یولــس کلنــه شــکیبا دغــه ټــول 
درانده کارونه په یوازې توګه ترســره 

کوي. شکیبا وایي:
»زموږ د کورنۍ اقتصادي 

وضعیــت ډیر خراب دي. په ډیرو ســختو شــرایطو کې ژوند کو. 
ډیری وخت په وږی نس سره کار کولو ته راځو. له زدکړي سره 
مینه لرم، خو اقتصادی ســتونزي راته دغه اجازه نه راکوي چې 
ښــوونځې ته والړه شــم. اړه یم چې د یوې مړۍ ډوډۍ الســته 

راوړلو لپاره کار وکړم.«
د اور بلوولــو د څانګــې کارګــران د 
»جلیمــار« )اردو کلمــه پــه معنــا 
د »اوراچوونکــې«( پــه نامــه ســره 
یادیږي. د هغوي کار د خښتو پخولو 
په بټۍ کې د ډبرو ســکاره، ربړ او د 
زړو ټیرونو اچول دي. د ډیرو سکارو 
او ربــړ لوګي تنفــس کولو له امله، د 
دوي څخــه یــي ډیــری په تنفســی 
ناروغیــو اختــه کــړي دي. کار یــی 
ســخت دي خو مزد یي لږ. دوي په 

میاشــتنې ډول ســره ۱۳ زره کلداری مزد تر الســه کوي. د اوراچوونکو څخه 
یو تن، نعیم وایی:

»زموږ کار دروند دي خو مزد مو لږ. د لوګي له امله په ډول 
ډول ناروغیــو بانــدي اخته شــوي یو. زمــوږ د کورنۍ اقتصادی 
وضعیت ناوړه دي، په دغه المل خپله درمنله هم نه شــو کولی. 

په دغه تنخوا سره د ژوند پر مخ وړل هم ستونزمن دي.«

محب الله او شکیبا

نعیم
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او نورو د مزد ډیرولو غوښتنه کوي.
د دوي تر څنګ، دوه نوري ډلې هم د خښتوپخولو په بټیو کې خولی تویوي: 

خرکاران او »نکلي مار« )اردو کلمه په معنا د »خالی  کونکې«(
خــرکاران چــې ټول غریب او بې وزله ماشــومان دي په لږ مزد ســره د میدان 
څخه خښــتې راټولــوي او بټۍ ته یي د پخولو لپــاره وړی. دوي ټوله ورځ په 
خاورو او دوړو کې په چاودلو السونو او خپو سره کار کوي، خو د ژوند وضعیت 

ورځ تر بلې د خرابیدلو په لور ځي. د 
دروند کار وخت ډیروالی پر بنســټ، 
دغه ماشــومان هم لــه زدکړو څخه 

بې برخې دي.
»نکلی مــار« هغــه کارګرانــو ته ویل 
کیږی چې پخې خښتې له بټۍ څخه 
بهر تــه لیږدوی. په دغــه برخه کې 
هم لــږ عمر لرونکې ماشــومان زیار 
اوباســي چې د لومړنیو چوپړتیاو په 
نه شــتون ســره، یي هــر ورځ تنکې 

الســونه او خپــي ســوځي. ۱۷ کلــن، خالد، چې یــو وخت د یولســم ټولګې 
زد کوونکې وه، دمګړۍ یی د اقتصادي ســتونزو پر بنسټ زدکړې پریښی دی 

او وایي:
»په ډیرو ســتونزو سره مې تر دی ځایه زدکړه وکړه. زموږ د 
ژوند وضعیت ښــه نه دي خو هڅه کوم چې ډیر کار وکړم تر څو 
زدکړو ته ادامه ورکړم. په راتلونکې کې غواړم چې ډاکټر شــم او 

خلکو ته وړیا خدمت وکړم.«
هغــه هیلــه چــې خالــد او د دغې خښــتوپخولو بټۍ نــور کارګر ماشــومان او 
تنکی ځوانــان یــی په خوبونو کــې الس او ګریوان دي. خــو د دغه ډول خاینو 
او ولس غولونکــو دولتی چارواکو په شــتون ســره، د دغــه وني میوي پخیدل 

ناشونې کار دي.

خالد
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	 		نویسنده:	فرزاد	

مراسم	عروسی	امان	اهلل	خان	باید	
الهامبخش	جوانان	امروز	گردد

شــاه امان اهلل خــان نه تنها 
استقالل کشــور را کسب 
کرد، بلکــه برای قانونمند 
ســاختن جامعــه و ارتقاع 
آن به مدارج بلند انســانی 
کارهــای ماندگاری نمود. 
او هرچنــد بنابــر عطــش 

فراوان در آوردن تغییرات فوری در وطن دربدرش دچار اشتباهاتی شد، اما در 
یک مقطع مهم تاریخ ما ارزش های بزرگی را بنیان نهاد که با گذشــت صد سال 

هنوز در مواردی بصورت تمام و کمال به آنها دست نیافته ایم.
امان اهلل خان مثل حکام خاین امروزی، فقط در سطح حرف و نمایشی عاشق 
مردم و وطنش نبود بلکه در عمل در زندگی خودش کوشــید به مردم الگویی 
ارایــه نماید. تالش های پیگیر او برای دفاع از حقــوق زنان و رهانیدن آنان از 
زیر بار جهل و ستم و مردساالری ستودنی بود. او در دورانی که شهزاده دربار 
و جوان بی تجربه بود، در مراســم عروســی خود در عمل درســی به مردم داد 
که حتی برای جوانان امروزی کشــور ما باید الهامبخش باشد. مراسم عروسی 
امان اهلل خان با ثریا طرزی می توانست در دربار پدر عیاش و مستبدش حبیب اهلل 
خان شاهانه و با مصارف گزاف برگزار گردد، اما او از پدرش درخواست نمود 
تا پولی را که به این منظور در نظر دارد صرف ســاخت یک مکتب یا شفاخانه  
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شم زنانه کرده به مراسم ساده ای اکتفا کند که چنین شد.

گزارش مراسم عروسی امان اهلل خان در »سراج االخبار افغانیه« )سال چهارم، 
شــماره ۷، ۱۲ قوس ۱۲۹۳( تحت عنوان »یک عروســی ابدی ثمر« به نشــر 

رسیده که بخش هایی از آن را در ذیل نقل می کنم:
»مراســم عروسی شــهزاده بلند اقبال مکرم عین الدوله سردار 
)امان اهلل( خان دام اقباله بیك كیفیتی اجرا گردید كه ثمره نیکویی 
آن در صحایف تاریخ افغانســتان یك یادگار ابدی باقی گذاشت. از 
مدتی همه گان را خیال این بود كه آیا این عروســی بچه دبدبه ها 
و سازها و سامانها و طنطنه های فوق العاده، و مخارجهای بی اندازهٔ 
بوقوع خواهد آمد. بواقعیکه تداركات و تهیات عظیمهٔ نیز در انباب 

دیده می شد.
حال آنکه آنهمه انتظارهایی كه برای اسرافهای بی سود كشیده 
میشد بیك طرز بسیار مستحسن و پرسودی جلوه گر ظهور گردید: 
تفصیل این كیفیت چنین اســت كه شهزاده مکرم مشارالیه با یك 
عریضه مخصوصه از حضور میمنت موفور والدكثیر المحامد شــان 
ذات اعلیحضرت "ســراج الملة و الدین" استرحام و استدعا نمودند 
كه اگر اراده مراحم عاده اعلیحضرت همایونی شــرفتعلق پذیرد كه 
همین مبالغ مخصصه مراسم عروسی برای تاسیس یافتن یك باب 
"مکتب اناثیه" یا یك باب "شــفاخانه اناثیه" بخرج برسد، و ملك و 
ملت از آن مســتفید شــده یك تذكار ابدی و یادگار دایمی برای 
این مراســم بماند و از اسرافات بیهوده و بی ثمر صرفنظر شود عین 

مرحمت خواهد بود.
ذات شوكتســمات اعلیحضرت همایونی.... ایــن رای و خیال 
خیراندیشــانه فرزند ارجمند شاهانه شــانرا به افکار قدسیت آثار 
همایونی موافق و مطابق یافته و شــهزاده مکرم بلنداقبال را مظهر 
تحسین و نوازشات پرآفرین همایونی فرموده مبلغ جسیمی را كه 
برای مراسم عروسی تخصیص شده بود برای آن موسسات فواید اثر 
ابدی ثمرتعیین فرمودند. و اجرای مراسم شادمانی عروسی را بیك 

ترتیب دلنشین ساده سنگینی اراده و فرمان فرمودند.
همین گزاف خرجیهای اینگونه رسومات عروسیها، ختنه سوریها 
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كابینهاســت كه بر مردمان ممالك اســالمیه شــرقیه مانند بالی شم
مبرمی نازل شــده اگر چه بظاهر آنرا خانه آبادی و شــادمانی نام 
نهاده اند، ولی موجب بسی خانه خرابیها و ناكامیها گردیده است.... 
عموما از روی این گونه گزاف خرجیهای اینچنین مراســم ها دایما 

مبتالی فالكتها و قرض ها، افالس ها شده اند.
مراسم این عروسی ابدی ثمر در یوم چارشنبه ۲۲ ماه ذی الحج 
الحرام مطابق ۱۹ عقرب ســنه ۱۳۳۲ و ۱۱ نوامبر ســنه ۱۹۱۴ 

بوقوع پیوسته است.«
هرچند در گزارش باال ذکری از 
آن نرفته، اما شــکی نیســت که ثریا 
طرزی که خود زن تابوشکن، پیشرو 
و علم پــرور بــود، در ایــن تصمیم 

امان اهلل خان نقشی داشته باشد.
امان اهلل خان و ثریا ۱۰۳ سال قبل 
به این آگاهی دســت یافته بودند که 
باد کردن پول در مراســم بی ارزش 
عروســی برای جامعــه ای که غرق 
فقر و بدبختی اســت، شــرم است و 
باید آنــرا برای پخش علــم و دانش 
بین مردم صرف کرد، اما متاســفانه 
امروز شــاهدیم که تنها در پایتخت 

دهها ســالون عروســی پر زرق و برق به چشــم می خورند کــه در آنها روزانه 
میلیونها افغانی به هدر داده می شوند.

از جنگســاالران و مافیازادگانی که میلیونها دالر حرام را در اینگونه مراسم 
شــان به گفته مردم به شــاخی باد می کنند، گله ای نباید کرد چون این دشمنان 
مــردم حامی ارتجاعی ترین و عقب مانده ترین رســم و رواج هــا اند تا ملت را 
افســون کرده به خواب عمیق ناآگاهی و جهالت فروبرند. اما برای زوج های 
جوان و تحصیل کرده و متعهد الزم است که درین زمینه شاگردان امان اهلل خان 
گردیــده از ننگ و حماقت خرج پول برای هیچ و پــوچ اجتناب ورزند. البته 
طی چند سال گذشته ما شــاهد بعضی نمونه های مثبت سنت شکنی درین زمینه 

صفحه ای از سراج االخبار افغانیه 
در مورد مراسم عروسی امان الله خان
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شم بوده ایم از جمله زوجی که اخیرا در هرات پول مصارف عروسی شان را برای 

ســاختن یک پل در قریه شــان اختصاص داند که قابل قدر است، اما نیاز است 
که این نمونه عالی را تعمیم داده همگانی سازیم.

امان اهلل خان  با رســیدن 
بــه قــدرت، او عمیقــا به 
این درک رســیده بود که 
اســتقالل،  کســب  بــدون 
رفاه و پیشــرفت افغانستان 
میسر نیســت، بنا ابتدا علیه 
از  بیگانگان شمشیر  ســلطه 
نیــام برکشــید و وقتی از 
آزادی کشورش مطمئن شد 
برای  نظام نامه هایی  کوشید 

غرس ارزش های انســانی در اجتماع قبیلوی تصویب و عملی سازد. »نظامنامه 
نکاح، عروسی و ختنه سوری« یکی از آنها بود که گفته می شود شخصا توسط 
امان اهلل خان در ۲۴ ماده نگاشــته شده در ســال ۱۳۰۰ مرعی االجرا گردید که 
هدف اصلــی آن دفاع از حقوق زنان بود. این نظامنامــه گواه افکار مترقی و 
دیدگاه واالی شــاه امان اهلل اســت که اکنون نیز در بســا موارد نیاز اســت که 
برای عملی ســاختن آنها علیه زن ســتیزان جهادی، طالبی، داعشــی و یا عناصر 

نکتایی پوش اما ضدزن به مبارزه ادامه داد.
ویژگی بــزرگ امان اهلل 
خان کــه او را بــه قهرمان 
نمود  بدل  ما  بی بدیل مردم 
در همین نکته نهفته بود که 
عاشق مردم و میهنش بود و 
با افکار پیشــرو که داشت 
برای تعالی کشورش دست 
به اقدامات شــجاعانه زد و 
دل  گذشته  شاهان  برعکس 
نبســته  به تخــت و ثروت 

امان اهلل خان، محمود طرزی، حبیب اهلل خان و دیگران 
در سال ۱۲۹۲

 نخستین نظامنامه »نکاح، عروسی و ختنه سوری« كه از جانب شاه  
امان اهلل خان در سال ۱۳۰۰ نافذ شد. این نظامنامه در سنبله ۱۳۰۳ 
با تغییرات اندكی تجدید چاپ و در ثور ۱۳۰۶ ترجمه پشتوی آن 

نیز منتشر گردید. 
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برای تغییر چهره افغانســتان با تابوشــکنی های پرریسک پیش رفت که هرچند شم
تخت و تاج را باخت، اما در میهنش ارزش هایی خلق کرد که شــاهان مســتبد 

بعدی نتوانستند آنرا از مردم بگیرند.
امروز اشرف غنی بصورت کرکننده ای ســخن از »کارهای پایه ای« برای 
افغانســتان می زند، اما در عمل افغانســتان را به ماتمکده ای خونین مبدل ساخته 
اســت چون سوار بر سرپنجه بیگانگان ناممکن است که بتوان کاری برای وطن 
کرد، رییس جمهوری که توســط جان کیری نصب شده باشد، نمی تواند مدافع 

مردم و پرچمدار عدالت و پیشرفت گردد.
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نویسنده:	ماریا	و	توفان	

درد	دل	خانواده	های	قربانیان	
حمله	بر	»مسجد	امام	زمان«

بــه تاریخ ۳ ســنبله ۱۳۹۶ 
بر »مســجد امام زمان« در 
خیرخانه شهر کابل توسط 
آدمخواران داعشــی حمله 
صورت گرفــت. هرچند، 
رسانه ها گزارش دادند که 
در این حادثه ۲۸ تن کشته 

و بیش از ۵۰ تن زخمی شــده اند، اما شــاهدان و فامیل های قربانیان تنها تعداد 
شــهیدان را بیش از ۵۰ تن می گویند. پس از گذشــت چهــار روز، با جمعی به 
محل حادثه ســر زدیم تا جویای حــال بازماندگان این حادثه شــویم. به درب 
مســجد که رســیدیم، دیوار را پر از عکس های شــهیدان این حادثه دیدیم که 
هرکدام با شعارهایی عجین شده بودند. از پولیس کنار مسجد نشانی شماری از 
خانواده های قربانیان را خواستیم، ناگهان از جایش بلند شده و با دستش به طرف 
مردی که از کنار مســجد می گذشت، اشاره کرده گفت: »آن مرد، خانمش را 
در این حادثه از دســت داده و دخترش نیز زخمی شده است.« با خودم گفتم، 
یافتن بستگان قربانیان در این سرزمین چقدر ساده است، الزم نیست حتا اندکی 
جستجو کنی، به هر سو که بنگری، مرد، زن و کودکی را می بینی که یکی از 

عزیزانش را از دست داده است.
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به آن مرد نزدیک شدیم و پیش از اینکه چیزی بگوییم، کمره را در دستانم شم
دیده فهمید که می خواهیم گزارش بگیریم، با عصبانیت گفت: »چه فایده؟ ها 
برادر... چه فایده؟ چه بگویم؟ چرا بگویم؟ کی می شنود؟ توته توته می شویم، 
بعداً می آیید از ما عکس و فلم می گیرید و به غنی و عبداهلل نشان می دهید که از 
درد ما خوشحال شــوند؟« مدتی سکوت کرده و به چشمانش می دیدم. گفتم، 
»راســت میگی کاکا!«... باالخره ما را به خانه اش دعوت کرده و حاضر شــد 

درد دلش را به ما بگوید.
نام او بسم اهلل است، خانمش را در 
این حادثه از دســت داده و دخترش 
که ۱۵ ســال دارد، سه مرمی خورده 
و فعاًل در شفاخانه بستری است. این 

مرد رنجور می گوید:
»عبداهلل به من چه خواهد 
كرد؟ غنــی به من چه خواهد 
انتخاب  كــه  زمانــی  كــرد؟ 
می شــدند، هر یك وعده های 

چرب و نــرم می دادند. می گفتند كه اینطــور می كنیم، كه آنطور 
می كنیم، در پیشــروی خانه ی هر نفر باید یك موتر باشــد! حال 
ببینید كه در پیشروی خانه ی هر نفر یك داعشی ایستاده است!... 
ســر خون ما نرخ مانده اند، به شهید صد هزار، به زخمی ۵۰ هزار، 
آیا خون ما اینقدر بی  ارزش اســت كه قیمت می گذارند؟! آیا برای 

همین پیدا شده ایم كه كشته و زخمی شویم؟«
بسم اهلل می گوید که بیش از ۵۰ سال می شود که در خیرخانه زندگی می کند 
و از طریق غرفه سگرت  فروشــی اش برای خانواده خــود نان کمایی می کند. 

خانه اش کرایی است و اکثر مصارف زندگی اش را با قرض می پردازد.
پس از اینکه از خانه بســم اهلل برآمدیم، دوباره به مســجد سر زدیم، در حال 
عکس گرفتن از چهار طرف مســجد بودیم که مالی مسجد آنجا ایستاده بود و 
خواســت با مــا مصاحبه کند. تا هنوز به صحبت آغــاز نکرده بود که مردی با 
صــدای بلند و گلویی پر از بغض که چند قدم آن طرفتر ایســتاده بود، گفت: 
»این هــا در حادثــه آن روز نبودند، همه ی آنان گریختــه بودند. از این ها چرا 

بسم الله
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دارند. اینان هیچ حرمتی به خون شــهدای ما ندارند!« بین آنان اندکی مشاجره 
صورت گرفت.

پس از لحظه ای از آن مرد که نبی 
نام داشــت، خواســتیم با ما مصاحبه 
کنــد. او که پــدر و مــادرش را در 
این حادثه از دســت داده با چشــمان 
پراشک و آهی که هر لحظه گلویش 

را می گرفت، گفت:
رییس جمهــور  »هربــار 
تســلیت می گویــد. تســلیت 
جایی را نمی گیرد! جگر كسی 

می ســوزد كه گل بته های خود را اینجا گور كرده است! به این آغا 
صاحب ها چه معلوم می شود!«

نبــی جزییات حادثه را برای ما شــرح داد. او گفت که تروریســت ها یک 
مرمــی را هم بی جا نزدنــد و با هر مرمی یک نفر را شــهید می کردند. پس از 

این که مرمی شــان خالص شد، زنان 
و کودکان را با لگد و برچه می زدند. 
گفته می شــود حتا تعدادی را با چاقو 
گردن بریدند. در اخیر که به مقصد 
خود رســیدند، خود شــان را انفجار 
دادنــد. در ادامه عالوه کــرد که تا 
ســاعت ها هیچ کســی نبود که به داد 
مردم برســد، پس از این که همه چیز 
تباه شــد، نیرو های امنیتــی آمدند و 

عکس های فیســبوکی گرفتند. در ضمن از مالی مسجد شکایت داشت که هیچ 
پولی را صرف امنیت مسجد نکرده است.

یکی از افرادی که بر بازسازی مسجد نظارت می کرد، صحن حویلی مسجد 
را به ما نشان داد که ۲۴ تن از قربانیان حادثه در آنجا دفن شده اند. پدر و مادر 
نبی نیز در آنجا دفن اند. وقتی مســجد را ترک می کردیم، نبی بر سر قبر پدر 

نبی

مسجد کاماًل به یک مخروبه مبدل شده است.
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و مادرش ایستاده و به طرف آنان شم
خیــره بــود. در آن لحظه آخرین 
جملــه اش در ذهنم خطــور کرد: 
»من روحًا مرده ام، این تنها جسمم 
اســت که این طــرف و آن طرف 

۲۴ تن از قربانیان حادثه سرگردان است!«
در صحن حویلی مسجد دفن شده اند.

به درب مسجد عکس های شهیدان این حادثه با شعارهایی عجین شده بودند.

سایهیبیرقامریکا
Dino :کارتونیست
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نویسنده:	فیروز	

وحشت	و	یاغی	گری	شورای	نظاری	
در	جاده	های	کابل

۱۸ ســنبله هــر ســال، در 
مرگ احمد شــاه مسعود، 
مردم کابل شوک سال های 
بار  را  تنظیمــی  بربریــت 
دیگــر تجربــه می کننــد. 
جمعــی از افــراد بی بند و 
بار متعلق به شــورای نظار 

با مستی و وحشــت افکنی در سراسر شهر گشــت زنی کرده باعث مزاحمت و 
نگرانی شــهریان کابل می شوند. اکثر آنان به فیرهای هوایی می پردازند بدون 
اینکه نیروهای امنیتی جلو شــانرا بگیرد و حتی بعضی وسایط نظامی و دولتی 
نیز شــامل کاروان های آنان می باشند. اینان که زیر نام سوگواری برای مسعود 

به جاده ها می ریزند، حرکات شان بیشتر به جشن و پایکوبی شباهت دارد.
در نخســتین ســاعات روز، یکی از موترهای این باغیان، سه کودک را در 

خیرخانه زیرگرفت که با وضعیت اسفناک به شفاخانه منتقل شدند.
این نمایشــات مسخره و لمپنانه با مصارف گزاف از جانب »بنیاد احمد شاه 
مسعود« و قومندان های تنظیمی متعلق به جمعیت اسالمی به هدف قدرت نمایی 
سازمان داده می شــوند. اما مردم کابل آنچنان از اینگونه مستی های ضدانسانی 
منزجر اند که این خودنمایی ها بیش از پیش مسعودیان را در افکار عامه منحیث 
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عناصر بی بند و بار و عاری از تربیت انسانی ثبت می کند.شم
قهرمان ملی کسی اســت که در قلب مردم سراســر کشــور جا داشته برای 

قبوالندنش بر ملت نیازی به اینگونه کارزارهای زورکی و پولکی نباشد.



41
20

17
بر 

تام
سپ

ت و 
گس

-  ا
  1

39
ه 6

نبل
 س

د و
اس

  ،5
3 

اره
شم

اعالمیه	های	والیتی

یاد	عبدالرحیم	خان	حیدری	
و	یاران	جانباخته	اش	گرامی	باد!

مــا بی خیال  »تــا زمانیکه 
سرنوشــت  از  بی اعتنــا  و 
یکدیگــر از کنار مســایل 
و مشــکالت هــم بگذریم، 
دیگران  دردهای  و  سختی 
و  بشــنویم  و  ببینیــم  را 
واکنشــی از خــود نشــان 

ندهیم، کار ما بجایی نخواهد رســید و فقر، ســتم، ناامنــی، بی عدالتی، تبعیض 
... هم چنان ادامه خواهد داشــت.« این کالم، نــدای عبدالرحیم حیدری، مرد 
آزاده ایســت که سال ها برای نخل آزادی و بهار دموکراسی تالش کرد. با درد 
و دریغ که به تاریخ ۳ اســد ۱۳۹۶ در اثر برخورد موتر حاملش با ماین کناره 
جــاده، همراه با ۵ تن از اعضای خانواده و دوســتانش طعمــه درندگان طالبی 

گردیده به شهادت رسید.
عبدالرحیم حیدری در ســال ۱۳۳۷ هـــ ش در قریه کوک علیا والیت فراه 
چشم به جهان گشود. وی مکتب ابتدایی و متوسط را در قریه تویسک خواند و 
دوره لیسه را در ابونصر فراهی مرکز این والیت موفقانه به پایان برد. حیدری 
در لیسه شاگرد بی تفاوت نبود و در مباحث و مظاهره ها شرکت فعال داشت. از 
آوان جوانی جهت سیاسی اش را دریافت و با ایستادن در صف مردم به جنبش 
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دموکراتیک نوین کشــور میثاق وفاداری بســت. اوج جوانی و شــور انقالبی شم
حیدری مصادف اســت با فروپاشی شیرازه زندگی مردم ما )کودتای ننگین ۷ 

ثور ۱۳۵۷( که سرانجام به تجاوز روس و ویرانی کشور انجامید.
حیدری که از میان خون و آتش 
راهــش را یافتــه بود بــه زودترین 
فرصت به جنگ مقاومت ضد روسی 
پیوســت و با تشــکیل جبهه عمومی 
ســورخاش فراه تحت رهبری استاد 
محمد علم، ۱۴ ســال تمام در سنگر 
دفاع از وطن در کنار یاران باوقارش 
ســینه ســپر نمود و صادقانه در راه 

آزادی افغانستان دربند رزمید.
وی گاهــی به مثابه ســرباز آگاه 
و دالور و گاهــی به صفت قوماندان 
جبهه در برابر دشــمن اشــغالگر در 
جنگ های نابرابر شــرکت می نمود. 

در یکی از جنگ ها که به هدف ســرکوب دشــمن از ســوی جبهه سازماندهی 
شــده بود دستش زخم برداشــت ولی هرگز باعث تضعیف روحیه اش نشد. بعد 
از شکســت لشکر روس و فروپاشــی رژیم مزدور نجیب، حیدری همسان سایر 
همرزمانش جنگ را ختم شــده دانســته و در کنار مردم صلحدوست کشور به 

زندگی عادی برگشت و سال ها به شغل دکانداری مصروف گشت.
در ظلمانی ترین شــرایط حیدری در زادگاهش کنار مردم ماند و با تاسیس 
»حزب همبســتگی افغانســتان«، او افکارش را در چوکات برنامه سیاسی این 
حزب یافته به عنوان مســئول والیتی آن سالها در پخش دیدگاه ها و بسیج مردم 
جانفشانی نمود. با آنکه او در پاره  ای از مسایل با یارانش اختالف دیدگاه داشت 
ولی هرگز خودش را جدا از مردم و جنبش آزادیخواهی افغانستان نمی دانست 
بــه همین مناســبت تا آخرین روزهــای حیات بصورت مکرر قســمت هایی از 
اعالمیه ها و دیدگاه حزب همبستگی را به صورت فشرده در فیسبوکش انتشار 

می داد.
وی در یکی از پســت های فیســبوکی، آرزویش را به نیروی جوان اینگونه 

 شهید عبدالرحیم حیدری با یکی از همرزمانش 
در جریان جنگ مقاومت ضد روسی. 
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»به امید روزیکه از بین جوانان، به عنوان نیروی فعال، پرتالش، 
صادق و با احســاس كه میتواند نقش خوبی در پیشــرفت و ترقی 
یك جامعه داشــته باشــد، با همان جدیت و پاكی، امان اهلل خان 
دیگری سر بلند كند، رهبری مردم را در دست گرفته، ابتدا كشور 
را از وابستگی، فســاد و غارت پاک نماید و بعد سیاست  هایش را 
بر اساس مســوولیت و دلســوزی در برابر منافع ملی پایه ریزی و 
مرهم گذار باشــد بر زخم های خون  چکان كشور و مردم ستمکش 

ما. به امید آن روز.«
شــهید حیدری بیش از ۱۰ ســال 
ولســوال بــود و باوجــود بیمــاری 
کوشــید از این طریق به مشــکالت 
محروم ترین  مردم رســیدگی نماید. 
او یــاور شــفیق توده ها بــوده آنان 
را تکیــه گاه خود می دانســت بنا در 
قلب آنان جا بــاز کرده بود. ازینرو 
دولت فاســد و مقامــات فراه با همه 
زدوبندهای مافیایی نتوانســتند او را 
کنار زننــد. مردم هر دو ولســوالی 
قلعه کاه که وی در آنجا وظیفه انجام 
داده اســت از بردباری، مردم داری، 
خاطــرات  او  ســخاوت  و  محبــت 

فراموش ناشــدنی در سینه دارند، به همین دلیل در مراسم خاک سپاری اش لشکر 
عظیمی از نادارترین مردم با قلب های اندوهناک حضور بهم رسانیدند.

با وجودی که ولســوال رســمی بود، در برابر دولت دزدان و خاینان نفرت 
داشــته رژیم فعلی را سد بزرگی در راه رشد و ترقی کشور می پنداشت. اما او 
معتقد بود از هر درزی که ممکن اســت باید ســود جست. بین صفوف دشمن 
نفوذ کردن و برای بســیج و آگاهی مردم کار کردن یکی از شیوه های مبارزه 

است و فرصت ها را نباید از دست داد و منتظر روزهای خوب نشست.
»حزب همبســتگی افغانســتان« ضمن ادای احترام بــه جانباختگان هریک 

عبدالرحیم خان در جریان توزیع مواد برای 
مردم قریه های دورافتاده فراه. 
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عبدالرحیم حیدری، عبدالمتین شم
حیــدری، قیام الدیــن، علــی 
احمــد، عبدالقــدوس بــاران 
بــه  تســلیت  و  جان آقــا  و 
خانواده های ســوگوار و ملت 
مــی دارد که:  ابراز  دردمنــد 
فقط با مبدل ســاختن اندوه به 
نیرو در راه مبارزه با ستمگران 
و جنایتــکاران می توان انتقام 
واقعی شــهدا و سایر مردم به 
گرو رفته افغانستان را گرفت.

یاد حیدری و همقطاران جانباخته اش گرامی باد!
حزب همبستگی افغانستان )شاخه فراه(

۸ اسد ۱۳۹۶

عبدالرحیم حیدری با پسر بزرگش متین حیدری و 
چهارتن از نزدیکان و دوستانش به تاریخ ۳ اسد ۱۳۹۶ 
در روستای »دور جو« در اثر انفجار ماین کنار جاده ای 

به شهادت رسید.
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مصاحبه	سیلی	غفار

سیلی	غفار	در	مبحثی	پیرامون	
استراتژی	جدید	امریکا	برای	افغانستان	

در	تلویزیون	بی	بی	سی	فارسی

اســد   ۳۱ تاریــخ  بــه 
در  غفــار  ســیلی   ،۱۳۹۶
مبحثــی پیرامــون اعــالم 
امریکا  اســتراتیژی جدید 
»بی بی ســی  تلویزیون  در 
ورزیده  اشتراک  فارسی« 
بود کــه پس از نشــر آن 

در ســایت های اجتماعی، مورد استقبال گرم هموطنان بی شمار ما قرار گرفت. 
افزون بر دریافت پیام های فراوانی که ارســال کنندگان طرفداری شان را بیان 
نموده بودند، عده ای هم تقاضای نشــر رونویس مصاحبــه را نموده بودند که 
بنابر سرعت پایین اینترنت قادر به تماشای ویدیو نبوده اند. اینک خدمت ایشان 

رونویس مصاحبه تقدیم می گردد:
خبرنگار بی بی سی: احمد خالد مجیدیار از اعضای »موسسه  خاور در واشنگتن« 
از همین شــهر با ماســت و خانم ســیلی غفار، ســخنگوی »حزب همبســتگی 
افغانستان« هم از کابل با ما پیوسته، از خانم غفار شروع می کنم، به نظر شما آیا 

این استراتژی جدید به نفع افغانستان است یا نه؟
ســیلی غفار: قســمی که قابل پیش بینی بود، با آمــدن ترامپ و مخصوصا 
زمانی که حکومت وحشت ملی پیمان فروش افغانستان را با امریکا امضا کرد، 
ما ]حزب همبســتگی افغانســتان[ گفتیم که وضعیت امنیتی به مراتب بدتر شده 
می رود و امریکا به هیچ وجه از افغانستان بیرون شدنی نیست. قسمی که اظهارات 
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اول ترامپ بود که می گفت ما عاجل نیروهای خارجی را از افغانســتان بیرون شم
می کنیم. معلوم شد که با این استراتژی نو خود، امریکا به هیچ وجه نمی خواهد 
افغانســتان را منحیــث تخته ی خیز کــه بتواند به رقبای خود چین و روســیه و 
ایران برســد، از دست بدهد. و همیشــه تروریزم بهترین حربه است برای زدن 
رقیب هایش، مخصوصا در منطقه از طریق افغانســتان. بنًا، افغانســتان را همیشه 
حفــظ می کند و با این پالیســی های خود، ما می بینیم که با داشــتن یک دولت 
پوشــالی، یک دولت ضد مردمی  که هنوز ترامپ اســتراتژی جدید را اعالن 
نکرده، همگی شان ذوق  زده شده و خوشحالی می کنند که این به نفع افغانستان 
است. ما می گوییم، همین طور که پیمان امنیتی به نفع افغانستان نبود و هرروز 
خون و خون ریزی بیشــتر شد در افغانســتان، این استراتژی هم افغانستان را به 
یک منجالب دیگر می برد و مردم افغانســتان را بیشــتر تبــاه و غرق در خون 

می کند.
خبرنگار بی بی ســی: متشکرم خانم غفار، اجازه بدهید نظر آقای مجیدیار را 

هم بدانیم. نظر شما چه است درمورد ستراتژی جدید؟
مجیدیار: نــه، البته من با نظر خانم غفار موافق نیســتم. ما تجربه امریکا در 
افغانستان را اگر قبال هم ببینیم، بعد از شکست جماهیر اتحاد شوروی، امریکا و 
متحدانش افغانســتان را به باد فراموشی سپردند و نتیجه ی از او را ما دیدیم که 
جنگ های داخلی و ظهور طالبان و همچنان گروه های تروریســتی فرامنطقه ای 
در افغانســتان بود. و همچنان اگر ما شش سال پیش در عراق هم ببینیم، خروج 
شتاب زده ی نیروهای نظامی امریکا از عراق، باعث ظهور گروه داعش در عراق 
شــد و همچنان مــا دیدیم که آن خطر هــم تنها در مرز عراق هــم باقی نماند 
بلکــه در تمــام منطقه ظهور کرد. لهذا اگر آقای ترامپ اعالم خروج عســاکر 
امریکا را از افغانستان می کرد، ما شاهد برگشت طالبان و گروه های تروریستی 
در افغانســتان می بودیم و همچنین نظام سیاســی که بعد از طالبان در ۱۶ ســال 
اخیر ما در افغانســتان داشتیم، این هم شاید به طرف فروپاشی می رفت. و تمام 
دســتاوردهایی که در ۱۶ ســال اخیر به دســت آمده، این هم به مخاطره قرار 

می گرفت.
خبرنگار بی بی ســی: خانم غفار، خیلی ها با نظر آقای مجیدیار موافق استند، 
این که امریکا افغانستان را ترک می کرد، به نفع نه افغانستان بود و نه حتا سایر 
کشــورهای منطقه، چون می شد آنجا تبدیل بشــود به جایی برای نش و نموی 
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شم بیشتر گروهایی مثل داعش و طالبان.

ســیلی غفار: خوب، مــن می گویم که دولت امریــکا حداقل بعد از جنگ 
جهانی دوم به اینسو ثابت ساخته که جزء خونریزی و تباهی و بربادی و فحشا 
و زورگویی، دیگر هیچ هدیه ای به ملت ها نداشــته و مخصوصا افغانســتان. آن 
کسانی که امریکا را نسخه ی درد مردم افغانستان تجویز می کنند، یا این که از 
تاریخ بی خبر استند و یا این که مزدبگیران و نوکران امریکا استند که می گویند 
بودن امریکا در افغانستان بسیار خوب است. چون از سال ۲۰۰۱ بدینطرف که 
امریکا زیر نام مبارزه با تروریزم و حقوق زن و بازســازی و... وارد افغانستان 
شد، به جزء این که تمام مافیا را بیشتر قدرتمند ساخت، بنیادگرایانی را که سی 
ســال بر سر شــان دست کشیده و سر شان ســرمایه گذاری کرده بود، بر مردم 
افغانســتان تحمیل کرد و هرروز قتل عام کرد. من می گویم، این ها یکبار به یاد 
بیارند، باال بلوک فراه را، شــیندند هرات، شیگل کنر، ده باالی کنر، ارزگان، 
هلمند و ده ها والیت دیگری که توســط بمباردمان ها و حمالت هوایی امریکا، 

مردم را به خاک و خون کشیده شدند.
افغانســتان امروز در صدر کشورهاست در فساد. امروز در هر زمینه ای که 
می بینیــم، چه در تعلیم و تربیه و چه در صحت، در صدر کشــورهای بدامن و 
فقیرترین هستیم، از برکت همین امریکا و همین دموکراسی بی ۵۲ امریکاست!
شــما اگر به شــهرهای بزرگ بروید و بــه قرا و قصبــات، وضعیت مردم 
ما به مراتب بدتر شــده، وضعیت امنیتی هرروز بدتر شــده مــی رود؛ و این را 
نادیــده نگیریم که طالــب، داعش و تمام گروهای بنیادگــرا، چه هفت گانه و 
چه هشــت گانه، یعنی از ۱۹۹۲ بدینطرف، اینان در حقیقت دســت پرورده های 
امریکا اند که هرکدام آنان را در دوره های مختلف برای استفاده  آورده است. 
و اگر امروز، از سیاســت های ضدطالب گپ زده می شود و یا »سیاست جهانی 
ضــد داعش« و »ائتالف ضد داعش« را می ســازد و یا علیــه دیگر گروه های 
تروریســتی گپ می زند؛ این ها فقــط بازی هایی اند که بدینوســیله مردم این 

کشورها و جهان را بازی دهند.  
شما ببینید، در این پانزده سال اخیر، افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، اوکراین، 
یمن و دیگر کشــورهای جهان را امریکا به چه حال و روزی رســانده است. و 
امروز هم، حضور نظامی امریکا در افغانســتان فقط به خاطر رقابت های این ابر 

قدرت هاست، نه به خاطر مردم افغانستان! نه به خاطر امنیت! نه به خاطر صلح!
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خبرنگار بی بی ســی: اقای مجیدیار، آن  طوری کــه خانم غفار می گویند و شم
خیلی های دیگر هم در افغانســتان معتقد اند، امریکا بودنش در شــانزده ســال 
گذشته در افغانستان، مشکلی چندان از مشکالت افغانستان حل نکرده، وضعیت 
امنیتی کماکان نامناسب است، وضعیت فساد هم همینطور. شما، جواب تان چه 

است؟
مجیدیار: خوب، یکی این مســایلی را که خانم غفار یاد کردند که داعش، 
طالب ها و دیگر گروهای تروریســتی دســت پرورده امریکا اســتند، البته این 
تیوری های توطئه اســت که هیچ بنیادی نــدارد و من نمی خواهم که درباره اش 
خیلــی حاال صحبــت کنم. مگر این را قبــول می کنم که ما همــه می دانیم که 
در افغانســتان مشکالت خیلی جدی است: مشکالت امنیتی، مشکالت در داخل 
دولت، مشکالت فقر و بی چارگی در افغانستان و همچنان دولت اِمریکا، دولت 
افغانســتان و همچنان دولت های منطقه اشتباهات خیلی عظیمی در شانزده سال 
اخیر داشــتند. مگر، فعال مهم این اســت که ما بحث در ایــن کنیم که راه حل 
چیست؟ راه حل یا یک استراتژی که افغانستان را به طرف ثبات و به طرف رفاه 
و به طرف صلــح همراهی کند. آیا، این خروج نظامی امریکاســت؟ البته اگر 
ما به گذشــته ببینیم و همچنان به واقعیت های عینی در داخل افغانســتان ببینیم، 
می فهمیم که با خروج امریکا، نظام فعلی افغانســتان ســقوط خواهد کرد و ما 
شــاهد جنگ های داخلی در افغانســتان بودیم. البته، در چند سال اخیر ما شاهد 
دستاوردهای و یا پیشــرفت های قابل مالحظه ای در تربیت و تجهیز و آمادگی 
نیروهای امنیتی افغاســتان داشــتیم. اما، این ها هنوزهم قادر بر این نیســتند که 
این ّها به پای خود بایســتند و تمام مسوولیت های امنیتی را به عهده خود داشته 
باشند. لهذا، یک مدت زمان زیادتری ضرورت دارد تا دولت امریکا و همچنان 
ناتو و دیگر متحدین با این ها کمک کنند تا این ها بتوانند که این مســوولیت ها 

را به تنهایی خودشان عهده دار شوند.
خبرنگار بی بی سی: اجازه بدهید از خانم غفار بپرسم، من از صحبت های شما 
متوجه شــدم که شما چندان به حکومت فعلی افغانســتان هم دل بسته نیستید و 
معتقدید که کاری از پیش نمی تواند ببرد. اما، راه حل شــما چیســت؟ اگر که 
امریکایی ها در افغانستان نمانند، چه کسی االن می تواند امنیت را برقرار بکند؟

ســیلی غفار: خوب، این به نفع مردم افغانســتان اســت کــه هرچه عاجلتر 
نیروهای امریکایی از افغانســتان خارج شوند. شــاید در کوتاه مدت مشکالتی 
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شم باشد، اما در طوالنی مدت این به نفع مردم افغانستان است، به خاطری که حداقل 

افغانســتان دیگر میدان شــطرنج بازی ابرقدرت ها نمی باشد. این مافیای حاکمی 
که ســی ســال تمام بر مردم ما تحمیل شدند، دست شــان از سرنوشت مردم ما 
کوتاه می شــود. مطمئن استم که فساد و فقر و بدبختی به مراتب کمتر می شود 
و حداقل این دولت پوشــالی جای خود را به یک دولت دموکراتیک می دهد 

و حقوق زن می شود.
خبرنگار بی بی ســی: خانم غفار، ممکن اســت بگویید که این به طور عملی 

چطور ممکن است؟ 
ســیلی غفار: زمانی که ما یک دولت دموکراتیک و منتخب داشــته باشیم، 
دولت پوشالی نباشد، ]دولت[ امنیت را هم آورده می تواند و هم صلح و آبادی 
رفاه و آسایش را برای مردم. حتا از لحاظ اقتصادی، افغانستان می تواند پیشرفت 
کنــد. امروز، ما از چهار طرف مورد محاصره اســتیم. نه از لحاظ اقتصادی، نه 
از لحاظ سیاســی و نه از لحاظ نظامی استقالل نداریم. بنًا، ما چطور می توانیم از 

چنین حکومتی امیدوار باشیم.
من از همین فرصت اســتفاده کرده و می خواهم بــه یک جمله بپردازم که 
این ها زیاد به این دل خوش نکنند که امریکا بر ضد پاکستان موضع گیری کرده 
است. ]امریکا[ به خاطری بر ضد پاکستان و یا طالبان موضع گیری می کند چرا 
که پاکســتان امروز به چین و روســیه نزدیک شده است. حتا روسیه می آید و 
تمرینات نظامی به پاکســتان می دهد و پاکســتان تجارت خود را با چین شروع 
کرده و امریکا این چیز را نمی خواهد. به این خاطر است که فشار سر پاکستان 
می آرد. و طالبانی را بخواهد در در افغانســتان بزند که ایران، روســیه و چین 
تربیت کرده، بیشتر این طالبان را می زند نه این که ]امریکا[ به خاطر نفع مردم 

افغانستان است.
و این دوست ]مجیدیار[ ما که در امریکا نشسته، شاید زندگی بسیار آرامی 
را در امریکا داشته باشد که نمی خواهد از دست بدهد، اینقدر مدافع و بلندگوی 

امریکا شده است. این تیوری توطئه نیست:
مگر ترامپ در یکی از سخنرانی های انتخاباتی خود نگفت که اوباما بود که 

داعش را ساخته است؟
خود خانم کلنتن نگفت که ما موسسین داعش بودیم؟

مگر ادوارد ســنودن این را افشــا نســاخت که امریکا، انگلیس و اسراییل 
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موسسین و تمویل کنندگان اصلی داعش استند؟ شم
اســناد کافی وجود دارد و از درون خود امریکا، مقاماتش این مســایل را 
افشا ساخته  که در حقیقت موسسین اصلی این گروه های تروریستی بوده اند. و 
این ها حیات خود را در تربیه و تمویل این نوع گروه های تروریســتی می بینند 

تا به آرمان ابر قدرت بودن و جهان کشایی خود برسند.
خبرنگار بی بی سی: آقای مجیدیار، صحبت های خانم غفار را ممکن خیلی ها 
در افغانســتان اعتقاد داشته باشــند و تکرار کنند و این که استراتژی جدید به 
فســاد در افغانســتان نمی پردازد، به تقویت دولت هم اشاره ای نمی کند، باعث 
شــده که خیلی ها فکر کنند که اســتراتژی کاربردی نیســت و نتیجه بخش هم 

نخواهد بود؟
مجیدیار: البته من خیلی مختصر می خواهم بگویم که یکی از دســتاوردهای 
بزرگی که در افغانســتان ما در شانزده سال اخیر داشــتیم همین است که خانم 
غفــار می تواند منحیث یک عضو برجســته ی یک نهضت سیاســی و یک زن 
بیایند و اظهار نظر سیاســی کنند. اگر ما شــانزده سال پس تر می رویم، می بینیم 
که خانم ها را حق بیرون شدن از خانه را نمی دادند و حق تعلیم و حق کار برای 

آن ها نبود.
و دوباره اگر بیاییم بر سر مسایل پالیسی و استراتژی، فکر می کنم یک پیام 
عمده ی آقای ترامپ در ســخنرانی اش شب قبلی این بود که امریکا، افغانستان 
را به حالت خود رها نمی کند و همچنان به دشمنان و همچنان دوستان افغانستان 
این را ارایه کرد که امریکا تا تکمیل موفقانه ماموریت خود در افغانســتان در 
کنار مردم و دولت افغانستان خواهد بود و باز هم تاکید می کنم که من مخالف 
نظریــات این خانم به این اســتم که اگر امریکا نیروهایش از افغانســتان خارج 
می شــود، این یک خالی قدرت در آنجا به وجود می آید که این خالی قدرت 
را طالبان، داعش، القاعده و گروه های دهشت افکنی منطقه ای پر خواهند کرد.

خبرنگار بی بی ســی: و آقای مجیدیار، به هر حال سیاســت امریکا در قبال 
افغانستان حداقل در این ده سال اخیر یکی دو بار تغییر کرده، یکبار به خروج 
نیروهــا رای دادند و االن دوبــاره به ماندن نیروهای بدون این که زمان این که 
زمان مشخصی اعالم بشود، چطور می شود به استراتژی امریکا اعتماد کرد اگر 

با رفتن و آمدن هر سیاستمداری، این ها بخواهند تغییر بکنند؟
مجیدیار: البته این خیلی مهم است، چون که آقای اوباما وقتی نیروها را در 
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شم افغانســتان افزایش داد، یک جدول زمانی برای خروج آن ها هم ارایه کرد که 

البته این یک پیام منفی در افغانســتان و در منطقه داشــت. البته من به یاد دارم 
که طالبان در بین خود می گفتند که ما می توانیم صرف منتظر خروج نیروهای 
امریکایی از افغانســتان باشــیم تا این که ما از طریق نظامی افغانستان را دوباره 
تســخیر کنیم. لهذا، آن پیام حاال برای آن ها نیســت. لهذا، امید این اســت که 
طالبان از طریق مذاکره و مصالحه با دولت افغانستان و همچنان با جامعه  جهانی 
یک راه صلح را دریافت کنند و همچنان کشورهای منطقه منجمله روسیه، چین 
و ایران که اگر طالبان و گروه های دهشــت افکنی دوباره به افغانستان می آیند، 
آن کشــورها هم امنیت شــان به مخاطره برمی خورد، آن ها هم یک نقش مثبت 

را بازی کنند. 
خبرنگار بی بی ســی: احمد خالد مجیدیار از اعضای »موسسه خاور میانه در 
واشــنگتن«، ممنونم از شما. و متشــکرم از خانم سیلی غفار، سخنگوی »حزب 
همبســتگی افغانستان«، که متاسفانه ارتباط ما با کابل قطع شد، تصویر ایشان را 

در پایان نداشتیم.                    - لینک ویدیوی این مصاحبه در یوتیوب:
youtube.com/watch?v=Jqv07f8Rg0o 

جهانبرایجدیدتهدید،ترامپیزم
Armando Gamez:کارتونیست
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	 		نویسنده:	مشعل	تابان	

معارف	و	پوهنتون	تخار	
اسیر	جاهالن	بنیادگرا

چند دهه قبل افراد ســنتی 
و عقب مانده اگر باســواد 
می شــدند و بــه پوهنتون  
به  معموال  می یافتنــد،  راه 
انســان های آگاه و مترقی 
تبدیل شــده و قادر بودند 
در تغییر افکار دیگر افراد 

جامعه نقش ایفا نمایند. بعد از حاکم شــدن جانیان تنظیمی و طالبی در کشور، 
مکاتب و پوهنتون های ما به آن مراکز بنیادگرایی و جهالت تبدیل شــد که به 
مراتب از فضــای بیرون تاریک اندیش تر بوده و حتی افراد بیســواد و عامی، 

روشنتر و بهتر از محصالن بنیادگرا، اندیشه و قضاوت دارند.
پوهنتــون تخار به عنوان تنهــا کانون علمی و اکادمیــک این والیت، مثل 
پوهنتون های والیات بدخشــان، کندز، بغالن و پروان، به مرکز کار و جلب و 
جذب حزب التحریر، جمعیت اصالح، جمعیت اســالمی و حزب اسالمی تبدیل 
شــده و اکثر اســتادان افکار بنیادگرایی و داعش پــروری را در ذهن جوانان 
نــاآگاه تزریق می کنند. بخصوص حزب التحریر که افکار داعشــی را ترویج 
و تبلیغ می کند، در این پوهنتون بیشــتر از همه فعال اســت و در تمامی موارد 
حرف اول و آخر را می زنــد. این حزب بدون جواز از وزارت عدلیه در میان 
محصالن فعالیت گســترده دارد، اداره پوهنتون و مقامات والیت به آنان کاری 
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راس آمریکا از این حزب بدنام حمایه مالی می نمایند تا این گونه وسیع فعالیت 
نماید و با ترویج افکار داعشی زمینه آمدن داعش را در منطقه آسان سازد.

زن ســتیزی ، فرقه گرایی ، ملیت پرســتی ، سمت پرســتی  و انــواع گوناگون 
حق تلفی هــا در پوهنتون تخار در اوج خود قرار دارد. محصالن دختر به خاطر 
لباس، چادر و دیگر مســایل مــورد توهین قرار می گیرند و بــا آنان برخورد 

غیراخالقی و غیرانسانی صورت می گیرد.
در این جا به طور نمونه به چند مثال بسنده می کنم:

مولوی عبدالمعروف تفکری »اســتاد« 
فاکولتــه حقوق و علوم سیاســی در اولین 
روزهای درس امســال به دختــران موعظه 
کرد که زنان و دختــران نباید به پوهنتون 
و دیگر موسسات تعلیمی و فرهنگی بروند 
چون زنــان را خداوند بخاطــر کارخانه و 
بچه داری آفریده است. او همیشه در صنف 
دختران را ناقص العقل خوانده و رفتن آنان 
را به مراکز تعلیمی گناه نابخشودنی می داند 
و بــه محصالن گفته که زنــان در بیرون از 

خانه چشم پاره، بی حیا و فاحشه می شوند.
محیط طبیبیان بنیادگرای دیگریســت که به عنوان اســتاد در پوهنتون تخار 
کار می کند. او برعالوه تدریس افــکار بنیادگرایی، به دختران محصل فرمان 
داده تا در وقت گشــت و گــذار در دهلیز و صحن پوهنتون باید صورت خود 
را بپوشــانند. این مالی داعشی در ماه رمضان ســال جاری وارد صنف شده به 
دختران محصل گفت: »روی تان را بپوشــانید، زیرا همه تان برای من نامحرم 
هســتید و اال روزه ام خراب می شــود.« وی اضافه کرد: »به خدا قسم اگر قهر 

خدا نباشد و اگر دستم برسد می خواهم خود را در میان شما انتحار کنم.«
امســال بنا به پافشــاری مولوی تفکری و طرفدارانــش در پوهنحی ادبیات 
صنوف دختران و پســران را جدا نمودند زیرا از نظر آنان یکجا درس خواندن 
پسران و دختران غیرشرعی بوده و در اسالم جواز ندارد. مولوی عبدالمعروف 

مولوی عبدالمعروف تفکری
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تفکری، محیط طبیبیان و استاد مجتهد مانند شم
سایر بنیادگرایان از یک سو اکثرا در طرز 
لباس پوشــیدن، حجاب، چادر، خندیدن و 
صحبت  کردن محصالن دختر دخالت کرده 
و همیشه می خواهند تا همه منطبق به ذوق 
و خواست آنان عمل نمایند و مدام گوشزد 
می نمایند که در روز امتحان نمره کامیابی 
بستگی به طرز لباس و رفتار محصالن دارد، 
شعار آنان اینســت که ما به درس و لیاقت 
کاری نداریم، فقــط حجاب، لباس و رفتار 

خود را اصالح نمایید. اما از سوی دیگر همین استادان از چندین محصل دختر 
خواست های نامشروع داشته اند.

در کنار محیط زن ســتیز در پوهنتون تخار مسایل ملیتی و منطقوی وسیعا و 
مخربانه دامن زده می شود. هر استاد به همشهریان و وهم زبانان خود توجه بیشتر 
دارند و دیگران مخصوصا آنانی که از مناطق دور افتاده اند، مورد تمسخر قرار 

می گیرند.
وضعیت مکاتب و لیسه های والیت تخار اسفناک تر از پوهنتون آن می باشد، 
اکثر مکاتب اداره سالم و معلمان مسلکی و دلسوز ندارند. بر عالوه رخصتی های 
عمومی مثل عید، رخصتی تابستانی و زمستانی، هفته ها تعطیالت غیررسمی هم 
وجــود دارد. اداره مکتب و معلمان شــاگردان را غیرمســتقیم وا می دارند که 
بــه مکتب نروند، آنان در این جریان شــاگردان غیرحاضر نمی کنند. معلمان و 
منسوبین مکاتب با اســتفاده از این وضع به کارهای شخصی خود می پردازند. 
اســتادان و کارمندان نه به اساس لیاقت و درایت بلکه بر اساس واسطه و رشوه 
مقرر شــده اند و فقط به فکر پر کردن جیب خــود اند، هیچ پالنی برای بهبود 

مکتب و معارف ندارند.
اگر بــه اداره مکاتب مراجعه کنید، بی نظمی را به وضوح می توان دید. در 
ساعات درســی مخصوصا در تایم های بعد از ظهر  اکثر معلمان و سرمعلمان در 
اداره می خوابند. شــاگردان مظلوم بی سرنوشــت وقت خود را می گذرانند و 
در طول هفته یکی دو ســاعت بیشــتر درس نمی خوانند. به همین دلیل والدین 
شاگردان که توانایی اقتصادی دارند ترجیح می دهند فرزندان شان را به مکاتب 

مجتهد
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شم خصوصی سه پارچه  نمایند.

هیات ریاست معارف همیشه به مکاتب خصوصی توجه کرده و هر هفته از 
اداره و تدریس آنان »ارزیابی« می کنند زیرا ازین طریق هم نان چاشــت برای 
شــان می دهند و شکم شان را ســیر می کنند و هم یک مقدار پول به جیب شان 

می ریزند.اما این هیات ها ماه ها به مکاتب دولتی سر نمی زنند.

!یمنداخلیجنگبذرپاش
Carlos Latuff :کارتونیست
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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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