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اعالمیه		

با	حضور	امریکا،	ناتو	
و	دست	نشاندگانش،	صلح	و	بهروزی	

سرابی	بیش	نیست!	

هفتم اکتوبــر یادآور روز 
شــومی اســت کــه مردم 
مــا را عمیقتــر در گودال 
و  دهشــت  و  وابســتگی 
جنایت و تیــره روزی فرو 
سال  شــانزده  درست  برد. 
پیش دولت اشغالگر امریکا 

و ناتو بم های شــان را زیر نام »صدور دموکراســی« و »آزادی زنان« بر ملت 
دردمندی ریختند که از ســه دهه تحت حاکمیت جنایت پیشــه ترین دولت ها از 
نوع خلقــی و پرچمی، تنظیم های هفت گانه پشــاوری و هشــت گانه تهرانی و 
طالبان ددمنش با حمایت کامل باداران شرقی و غربی و منطقوی شان، همه روزه 
زجرکش می شدند. اما با اشغال میهن ما، مصایب و آالم مردم افغانستان فزونی 
یافتنــد: قریه های ما هرروز هدف حمالت هوایــی نیروهای خونریز امریکا و 
ناتو قرار می گیرند که بیشتر قربانیان را زنان و کودکان می سازند؛  روستانشینان 
در میان ســنگ طالب و داعش و اربکی خرد می شــوند؛ شــهریان در انتحار و 
انفجار خوکان طالبی و داعشــی تکه تکه می شــوند؛ موش های جنگساالر را به 
گرگ های هار بدل کرده بر سرنوشــت ما حاکم ســاخت و در تازه ترین مورد 
»قصاب کابل« نیز با ناز و کرشــمه پذیرایی شده در کنار دیگر جانیان نصب 
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گردید؛ تفرقه  مذهبی به طور سازمان یافته دامن زده می شود که نخستین قربانیان شم

آن هموطنان بیگناه ما اند؛ ســرزمین ما به میدان جنگ و رقابت های قدرت های 
منطقوی و جهانی مبدل شــده هرآن خطرات مدهشی تهدیدش می کند؛ دستان 
خونین رژیم های پلید ایران و پاکســتان تا آخرین حد در وطن ما باز گذاشــته 
شده خاک ما به جاسوس خانه نهادهای استخباراتی آنان بدل گشته است، تولید 
و قاچاق موادمخدر تعیین کننده اقتصاد این کشــور می باشد و سه میلیون معتاد 
هم پیامد آن؛ زنان نگونبخت ما همچنان در دوزخ سوزان کباب می شوند؛ فساد 
و گندیدگــی و خیانت در تار و پود رژیم مــزدور آنچنان تنیده که رهیدن از 

آن به چندین دهه کار طاقت فرسا نیاز دارد و هزاران مصیبت و فجایع دیگر.
در ۳۰ اسد ۱۳۹۶ )۲۱ اگست ۲۰۱۷(، دولت امریکا به اصطالح »استراتیژی 
جدید« را در قبال افغانستان اعالم نمود که یکبار دیگر خون در رگان چاکران 
افغانش دماند. چاکرانی که در جریان کارزارهای انتخاباتی ریاســت جمهوری 
امریــکا از ترامپ گله مند بودنــد که چرا ارجمندی هــای افغانش را فراموش 
نموده و مبادا دســت نوازش از سر شان برداشته شــده و یک شبه یتیم گردند، 
ازهمینرو بود که اشرف غنی برای کارزار انتخاباتی هیلری کلنتن به طور ماهانه 
پول می فرســتاد. اما در همان زمان، »حزب همبســتگی افغانستان« خاطرنشان 
ســاخت که با آمدن کلنتن یا ترامپ، درد و مرارت های مردم ما کاهش نیافته 
و سیاســت های جنایتکارانه امریکا وحشیانه تر ادامه خواهد یافت. با اعالم این 
استراتیژی، یک مشــت جارچیان نظام و جیره خواران سفارت امریکا که همه 
لقب کذایی »کارشــناس« و »تحلیلگر سیاســی« را پیشوند نام شان ساخته اند 
و در راس آنان، چتلی پاک ارگ –شاه حســین مرتضوی– بی شــرمانه و مست به 
صاحبان شان دم تکان داده فریاد زدند که این استراتیژی »شانس تالیی« برای 
افغانســتان و کلید حل مسایل ماست. اینان آنقدر بی ننگ اند که خون قربانیان 
تازه ترین حمالت هوایی اربابان امریکایی شان در هرات، لوگر، قره باغ و... و 
فریادهای دردناک بازماندگان آنان نیز وجدان های آلوده شان را تکان نمی دهد.

همه و حتا آنانی که از گذشــته حلقه بردگی پاکســتان را در گردن دارند، 
شــادی مرگک از آن اند که گویا پاکســتان به خاطر حمایتش از تروریســتان، 
مورد سرزنش کاخ سفید قرار می گیرد. لیکن کودکان ما نیز دیگر می دانند که 
از چهار دهه بدینســو پاکستان با حمایت مالی و تســلیحاتی امریکا به کارخانه 
تولید تروریســت های بنیادگرا و پناه گاه امن گروه های وحشــی نوع تنظیمی، 
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شم طالبان، شــبکه حقانی و غیره بدل گشــت. فقط دو ســال قبل بود که پنتاگون 
تجهیزات نظامی اســتفاده شده در افغانســتان به ارزش هفت میلیارد دالر را به 
ارتش تروریســت پرور پاکستان سپرد و در ضمن ســالح های پیشرفته با قیمت 
مجموعی یک میلیارد دالر در اختیار آن کشــور قرار داد. پاکستان از نیم قرن 
گذشــته از بزرگترین دریافت کنندگان کمک های مالی امریکا بوده است و از 
۲۰۰۱ به بعد گفته می شود که حداقل ۲۱میلیارد دالر بصورت نقد به آن کشور 
واریز شده است. امروز امریکا به خاطری پاکستان را تا حدی گوشمالی می دهد 
تــا از نزدیکی بیش از حد با چین و روســیه ابا ورزد، امــا هرگز این همکار و 
شریک مطمئنش را که با صدق دل برایش »تروریست خوب« تربیت می کند، 

رها کردنی نخواهد بود.
امســال »حزب همبســتگی افغانســتان« در ابتکار مشــترک با چند سازمان 
ضدجنگ از امریکا، ایتالیا و فلیپین، حرکتی را تحت عنوان »اقدام جهانی علیه 
پایگاه های نظامی« آغاز نمودند که همه ساله جوامع مختلف در طول هفته اول 
یا دوم ماه اکتوبر، حرکات همبســتگی و گردهمایی هایی را ســازمان خواهند 
داد. حزب همبســتگی معتقد اســت که تروریزم و قدرت های جنگ افروز در 
راس آن ایــاالت متحده امریکا، جهان را با تهدید جدی مواجه ســاخته اند اما 
اینــان در برابر افکار عامه جهان محکوم اند و نیاز اســت که یک همبســتگی 

جهانی سازمان های مترقی و ضدجنگ علیه آن شکل گیرد.
»حزب همبســتگی افغانســتان« ضمن دعوت از نهاد های داخلی و خارجی 
پیشــرو و غیروابسته به دول امپریالیســتی و مرتجع جهت پیوستن به این اتحاد 
بین المللی، یکبار دیگر به مردم افغانســتان ندا سر می دهد که هیچ نیروی بیگانه 
و مرتجع و دست نشاندگانش پیام آور صلح و بهروزی شده نمی توانند مگر اینکه 
ما خود یک مشت شده با مبارزه و جانفشانی این ارزش ها را کسب کنیم. بیایید 
با آگاهی و بســیج سرتاسری مبدل به نیروی شکســت ناپذیری برضد نیروهای 

دست نشانده بنیادگرا و غیربنیادگرا داخلی و حامیان اشغالگر شان گردیم!

حزب همبستگی افغانستان
۱۵ میزان ۱۳۹۶ - ۷ اکتوبر ۲۰۱۷
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	 		گزارش	

گردهمایی	اعتراضی	»حزب	همبستگی«	
به	مناسبت	سالروز	اشغال	افغانستان

کابل - ۱۴ میزان ۱۳۹۶: 
اعضا و  از  امروز جمعــی 
هواداران حزب همبستگی 
۱۶ میــن  محکومیــت  در 
ســالروز اشــغال افغانستان 
توســط امریکا طی تجمع 
اعتراضی ای تحت شعار »با 

حضور امریکا، ناتو و دست نشــاندگانش، صلح و بهروزی سرابی بیش نیست!« 
گردهم آمدند. معترضان پالکارت هایی حاوی تصاویر قربانیان حمالت هوایی 
نیروهای امریکا و ناتو بلند نموده بودند که در آن شعارهایی مانند »پایگاه های 
امریکایی = قبول زنجیر اسارت و ذلت!«، »ارمغان امریکا و ناتو:  قتل و کشتار 
بی گناهان!«، »تنها با طرد اشــغالگران و مزدورانش می توان به  دموکراســی و 
رفاه رسید!«، »با یکپارچگی و خیزش می توان برضد اشغالگران و مزدورانش 
فایق آمد!«، »افغانســتان آزاد با طرد اشــغالگران و حامیان وطنی شــان تجسم 

واقعی می باید و بس!« نیز به نظر می خوردند.
خانم سیلی غفار، سخنگوی حزب در سخنرانی اش گفت:

»با اشــغال میهن مــا، مصایب و آالم مردم افغانســتان فزونی 
یافتند: قریه های ما هــرروز هدف حمالت هوایی نیروهای خونریز 
امریکا و ناتو قرار می گیرند كه بیشــتر قربانیان را زنان و كودكان 
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شم می ســازند؛  روستانشینان در میان ســنگ طالب و داعش و اربکی 
خرد می شوند؛ شهریان در انتحار و انفجار خوكان طالبی و داعشی 
تکه تکه می شــوند؛ موش های جنگساالر را به گرگ های هار بدل 
كرده بر سرنوشــت ما حاكم ســاخت و در تازه ترین مورد »قصاب 
كابل« نیز با ناز و كرشمه پذیرایی شده در كنار دیگر جانیان نصب 
گردید؛ تفرقه  مذهبی به طور ســازمان یافته دامن زده می شود كه 
نخستین قربانیان آن هموطنان بیگناه ما اند؛ سرزمین ما به میدان 
جنگ و رقابت های قدرت های منطقوی و جهانی مبدل شده هرآن 
خطرات مدهشی تهدیدش می كند؛ دستان خونین رژیم های پلید 
ایران و پاكســتان تا آخرین حد در وطن ما باز گذاشته شده خاک 
ما به جاســوس خانه نهادهای اســتخباراتی آنان بدل گشته است، 
تولید و قاچاق موادمخدر تعیین كننده اقتصاد این كشــور می باشد 
و ســه میلیون معتاد هم پیامد آن؛ زنان نگونبخت ما همچنان در 
دوزخ ســوزان كباب می شوند؛ فساد و گندیدگی و خیانت در تار و 
پود رژیم مزدور آنچنان تنیده كه رهیدن از آن به چندین دهه كار 

طاقت فرسا نیاز دارد و هزاران مصیبت و فجایع دیگر.«
در اخیر برنامه، گروه تیاتر جوانان حزب همبستگی وضعیت نابسامان کشور 

تحت سیطره اشغالگران و چاکران داخلی شان را به نمایش گذاشتند.
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نویسنده:	حزب	همبستگی	

عبدالرحمن	لودین،	»کبریت«	شعله	ور	
در	جنبش	روشنفکری	افغانستان

همبســتگی  »حــزب 
معرفــی  افغانســتان« 
و  انقالبــی  چهره هــای 
قهرمانان واقعی تاریخ وطن 
مــا را از وظایف مهم خود 
دانســته، به شــرح زندگی 
از  لودیــن،  عبدالرحمــن 

مبــارزان ثابت قــدم راه آزادی می پردازد که در ســی و هفتمین بهار زندگیش 
توســط نادر ســفاک تیرباران شــد. او نمونه بارزی از یک روشنفکر پاکباز و 
نترس بود، که ســرش را در راه آرمانش فدا کرد و رسم مبارزه واقعی را به ما 

آموخت.
مرور کارنامه ی الهامبخش حماســه آفرینان دوران مشروطیت ازینرو برای 
نســل امروز ضرور است که اشــغالگران خارجی و مزدبگیران داخلی شان این 
ملت خســته از جنــگ را با توطئه های خطرناک انقیاد طلبی، سیاســت گریزی، 
سیاست ســتیزی و جامعــه مدنی بــازی آرام-آرام تهی از هویت ملی ســاخته 

می کوشند با استعمارزدگی و استبدادپذیری عادت دهند.
عبدالرحمن لودین )۱۲۷۲ – ۱۳۰۹( که مدتی »کبریت« تخلص می کرد از 
شخصیت های برازنده جنبش مشروطیت و نویسنده، شاعر پرشور، سیاست مدار 
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و مبارز قاطع ضد انگلیس و دســت شم

پروردگانش بود. او در ســال ۱۲۷۲ 
خورشــیدی )۱۸۹۳م( در کابــل به 
دنیــا آمد و تحصیالتــش را تا درجه 
رشــدیه )متوسطه( در لیسه حبیبیه به 
پایان رســانید. وی که به زبان پشتو 
و فارســی تسلط داشــت و با اردو و 
ترکــی و اندکی انگلیســی و عربی 
آشنا بود، از نخستین جوانانی بود که 
در »ســراج االخبار افغانیه« زیر نظر 
محمود طــرزی می نوشــت، ترجمه 
می کرد و اشــعارش نشــر می شــد. 
عبدالحی حبیبــی در کتاب »جنبش 

مشــروطیت در افغانســتان« از لودین نقل می کند که مولوی سرور واصف، از 
چهره های سرشناس و پرافتخار مشروطیت اول، در لیسه حبیبیه معلم ادبیات او 

بوده است.
از خصوصیات منحصر به فرد لودین این بود به چیزی که می اندیشید عمل 
می کرد، آنچه که متاســفانه امروز در اکثر روشنفکران ما به مشاهده نمی رسد. 
او به صراحت لهجه و قاطعیت شهرت داشت و نه از حقایق چشم پوشی می کرد 
و نه از بیان آن ترســی به خود راه می داد و این خصال او را می توان از البالی 
شــعرهایی کــه از او مانده اند بــه وضوح دریافت. با تیزبینی سیاســی و تهور 
انقالبی، در زمان سلطنت حبیب اهلل خود را به عنوان رهبر جناح چپ تشکیالت 

مخفی مشروطیت دوم تثبیت کرد.
وقتی امیر حبیب اهلل اولین نهضت روشنفکری را که در حزبی به نام »جمعیت 
سری ملی« )مشروطیت اول( متشکل شده بودند سرکوب خونین نمود و از ۴۵ 
تن از اعضایش را دستگیر، ۷ تن را اعدام، ۳۶ تن را زندانی و ۲ تن را به علت 
خیانــت به حزب و همکاری با دربار مکافات داد، در یکچنین جو ســرکوب و 
دهشت مســئولیت ادامه مبارزه به دوش مبارزانی چون لودین و یارانش افتاد، 
جوانانی که عاشــقان آزادی و ترقی افغانســتان بودند و امیر حبیب اهلل را عامل 

انگلیس و علت پسمانی افغانستان می دانستند.
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شم

ایــن جوانان به علت اختناق و اســتبداد حاکم در جامعه که نمی توانســتند 
در حزب واحدی متشــکل شــوند، بــا الهام از انقالب هــا و نهضت های جهانی 
چون اتحاد جماهیر شــوروی، ترکیه، هندوستان، کشــورهای عربی وغیره به 
صورت گروه هــای کوچک و مخفی به مطالعه می پرداختند و پیکار شــان را 
ادامه دادنــد. یکی از رادیکال تریــن این گروه ها را لودیــن رهبری می کرد. 
آنان در جلســه مخفی تصمیم گرفتند شــاه را که جز عیاشی و مزدورمنشی به 
انگلیس ها مشــغولیت دیگری نداشــت، از راه بردارند و این وظیفه را لودین به 
عهده گرفت. او در ۱۲ ســرطان ۱۲۹۷ )۴ جوالی ۱۹۱۸( با تفنگچه شــاه را 

مورد حمله قرار داد.
میرغالم محمد غبار، تاریخ نویس مبارز در »افغانستان در مسیر تاریخ« )جلد 

اول، صفحات ۷۲۰ و ۷۲۱( به شرح ماجرا می پردازد:
»در ســال ١٩١٨ )٩ سال پس از ســركوبی مشروطه خواهان( 
عبدالرحمن خان لودین محرر ســراج االخبار )پسر كاكا سیداحمد 

 تصویر منتشره در »سراج االخبار افغانیه«، شماره ۲۲، سال دوم، ١۳ اسد ١۲٩۲ 
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خان)١(( كه جوان رادیکال و آتشــین مزاجی بود، در شــب جشن شم

تولدی امیر حبیب اهلل خان با تفنگچه ئی در بام دكان متصل كوچه 
قاضی "شــوربازار" در انتظار عبور موتر ســواری امیر نشست )آن 
وقت معمول بود كه شــخص شاه در شــب های جشن و چراغان 
كابل بازارهای ارگ و چوک و شــوربازار را عبور میکرد(. همینکه 
موتر امیر مقابل دكان مذكور رســید، تفنگچه عبدالرحمن خان به 
صــدا درآمد و گله در دماغه موتر اصابت كرد، اما موتر به ســرعت 
گذاشت و امیر سالم ماند. فردا شهر كابل پر از جاسوسان شده بود 
و مرزا محمد حسین خان مستوفی الممالك }پدر مرتجع خلیل اهلل 
خلیلی{ جدا در صدد كشــف قضیه برآمد. از جمله یك جاسوس 
مشهور بنام "ســرور بچه بیوه" بود كه دكان سیمساری در همین 
بازار داشــت و از قبل عبدالرحمن خــان را مراقبت میکرد )خانه 
عبدالرحمن خان قدری باالتر از دكان او در كوچه ســنگ تراشی 

واقع بود.(
در هر حال عبدالرحمن خان بــا طوق و زنجیر در زندان ارگ 
دولتی كوته قلفی شــد. متعاقبا یك دسته روشنفکران دیگری كه 
ارتباط با این عمل عبدالرحمن خان نداشتند در عقب او به زندان 
ارگ فرســتاده شــدند از قبیل عبدالهادی خان داوی متخلص به 
"پریشــان"، عبدالحمید خان كمیدان، محمد اسحق خان قزلباش 
پســر محمد اكبرخان چنداولی، شــمس الدین خان محصل سابق 
مکتب حربیه و شــیر محمد خان معروف به "افغان بیگ" محصل 

مکتب حربیه.«
لودین با نقشــه ناکام ترور شاه نه تنها موفق نشد پیشکسوتان مشروطیت اول 
را از زنــدان رها ســازد، بلکه خود به زندان افتاد و محکــوم به اعدام گردید. 
زندگی اسیران مشــروطیت اول و دسته عامالن ترور شاه )مشروطیت دوم( به 
تار مویی بســته بود و هرآن امکان داشــت اعدام شوند ولی بنا به هر دلیلی که 
بود، امیر از میان این زندانیان هیچ یکی را اعدام نکرد و تا زمان کشــته شدنش 

در شکارگاه کله گوش لغمان آنان در زندان ماندند.
با ترور حبیب اهلل در ۳۰ دلو ۱۲۹۷ )۲۰ فبروری ۱۹۱۹(، امان اهلل شــهزاده 
جوان و روشــنفکر قدرت را به دســت گرفت و تمام زندانیان سیاســی دوران 
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شم پدرش را آزاد و در پست های مهم مقرر نمود.
لودیــن بعــد از رهایی، مدتــی را در جریده 
»امان افغان« کار کرد. در ۱۳۰۰ش عضو هیئت 
قانونگــذاری شــد. در ۱۳۰۲ به حیــث یکی از 
اعضای هیئت فوق العاده سفر بخارا تعیین گردید. 
در اتحاد جماهیر شــوروی عضو هیئت سیاسی و 
عضو سفارت فوق العاده  در آن کشور بود. مدتی 
هم به حیث رئیس انجمن علمی و تحقیقی »مرکه 

دپښتو« کار کرد.
در ۱۳۰۳ کفیل سرمنشــی شــاه  امان اهلل شد 
امــا بنابر اختالف نظری کــه در امور اصالحات 
با امان اهلل خان داشــت به زودی اســتعفا داد و به 

قندهار آمده خانه نشین شد.
لودیــن از اعضای لویه جرگه ۱۳۰۳ پغمان بود که به نوبه خود در خاموش 
ســاختن مالهایی که اصالحات امانی را نمی خواستند بپذیرند شجاعانه استدالل 

می کرد و نظراتش را بیان می داشت:
»حضــرات علما را نبایــد كه در هر چیز و هــر كار ناخن زنی 
كننــد و بکارهای كه در آن خدا حکومــت و ملت را مختار نموده 
اســت، نبایستی مداخله را روادار شوند. این سخن بدان میماند كه 
حکومت بیك مقام راه شوســه و یا ســرک پخته را بردن خواهش 
دارد، درآنموقــع بگویند كه از علما پرســیده شــود و یا به كدام 
جــای نهر میکند، باید بی  اجازه مال نکند....« )»رویداد لویه جرگه 

دارالسلطنه«، ١۳۰۳، صفحه ۲٨۵ و ۲٨۶(
شــاه امان اهلل در سفری به قندهار )۱۳۰۵( ریاســت بلدیه را فعال ساخت و 
لودین را متقاعد ســاخت تا اداره اش کند. بعد از یک سال، چون به صداقت و 
پاکدامنی شهرت داشت به ریاست گمرکات کابل که مرکز فساد بود مقرر شد 

تا آن را پاک سازی نماید.
لودیــن از جمله روشــنفکرانی نبود که ارتباطش با دربــار و کار کردن در 
پســت های بلند و حساس دولتی او را از عشق به مردم و وطن غافل ساخته، راه 
معامله ی بده و بســتان در پیش گیرد. او در لویه جرگه ۱۳۰۶ شــتابزدگی های 

 تصویری برگرفته از كتاب »جنبش 
مشروطیت در افغانستان«، نوشته 

عبدالحی حبیبی 
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شــاه امان اهلل در اجرای بعضی اصالحات به خصوص رفع حجاب زنان را مورد شم

انتقاد قرار داده، تاکید داشــت که این رفرم ها خوب و ضرور اســت اما نه در 
موقعــی که انگلیس هــا با هزار و یک نیرنگ در حال توطئه و برچیدن بســاط 
دولت نوپا اســت. همین طور هم شد. لودین کنار رفت و مدتی نگذشت دولت 
امانی به اثر توطئه های داخلی و خارجی توســط ۳۰۰ تن که جز ســالح سبک 

چیز دیگری به دست نداشتند، به سرکردگی یک راهزن سقوط داده شد.
لودین از جمله نخستین کسانی بود که در دوران حاکمیت حبیب اهلل کلکانی 
به زندان افتاد. حتی شــایع شــد که اعدام شده اســت. میر غالم محمد غبار در 
»افغانســتان در مسیر تاریخ« )جلد اول، صفحه ۷۲۳( می نویسد: »این خبر مثل 
صاعقه در مجمع روشــنفکران تاثیر کرد حتی یکی از جوانک های میمنه گی با 
تاثر مرثیه ای نوشــت و به من داد«. اما این آوازه درست نبوده او بعد از مدتی 
رها گردید. طبعا در دوران این شــاه دشمن علم و ترقی و دست نشانده انگلیس 

عرصه برای مبارزان و منورینی چون لودین تنگ  گردید.
با رویکار آمدن نادر خان، بی اعتمادی و شــک و تردید روشنفکران نسبت 
بــه رژیمش بی جهت نبود، بعــد از قلع و قمع مخالفان ردیف اول و اســتحکام 
پایه هایــش، بســیار زود چهره واقعــی این جالد نمایان گردید و به ســرکوب 
روشــنفکران وطن پرســت و ضد انگلیس آغاز کرد. تاج محمد خان پروانی را 
در شــیرپور به توپ بســت؛ فیض محمد خان باروت ساز را که یک پا داشت و 
از پای دیگر زوالنه شــده بود با توپ پارچه پارچه نمود و مشهور است که او 
در وقت اعدام به نادر شاه سخت ناسزا گفت؛ غالم محی الدین خان آرتی را در 
پشاور ترور کردند؛ غالم محمد غبار اگرچه چانس آورد و اعدام نشد، زندانی 
و تبعید گردید. عالوتا مرزا عبدالرحمن خان، سعدالدین خان وکیل، انور خان 

بسمل و دیگران به زندان افتادند.
نــادر جالد، عبدالرحمن خان لودین را که آن زمــان رئیس بلدیه کابل بود 
بــا نیرنگ از پیش برنامه شــده به قصر دلکشــا احضار و با آرامــی تمام با او 
صحبــت نموده بعد از صرف طعام غافلگیرانه به نظامیان گارد خود امر کرد او 
را تیربــاران نمایند. بدینصورت این شــخصیت بزرگ تاریخ ما درحالیکه فقط 
۳۷ســال عمر داشت در ۳ اسد ۱۳۰۹ )۲۵ جوالی ۱۹۳۰( در کنار برج ساعت 

ارگ سر در راه آرمان بزرگش گذاشته جاودان گشت.
عجلــه نادر در اعدام بدون محاکمه لودین را ســید قاســم رشــتیا به نقل از 
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شم سرمنشی نادرخان، میرزا محمد نواز خان و حافظ نورمحمد خان کهگدای چنین 
شرح می دهد:

»چون واقعه شــورش دوم سمت شمالی شد، عبدالرحمن خان 
رئیس بلدیه كابل برای مســلح ســاختن مردم كابل خواهش یك 
تعداد اســلحه را كرد. نادر خان بر او مشــتبه شــد و در وقتی كه 
عبدالرحمن خان اوامر شاه را در كتابچه خود نوت می كرد نادر شاه 
كتابچه را از دســت او گرفته شب مطالعه كرد. تمام یادداشت ها و 
اشــعار انقالبی او را خواند. فردا نامبرده را در مجلس وزرا به حضور 
خود خواست و از روی یادداشت های خودش مخالفت او را با خود 

بر روی او كشیده فی المجلس امر نمود كه او را اعدام نمایند.«
هــراس نادر از لودین دالیلی دیگری هم داشــت: لودین کســی بود که با 
اراده قــوی تصمیم گرفت تا امیر حبیب اهلل را با دســتان خود معدوم نماید؛ در 
جریان محاکمه فرمایشــی ولی خان دروازی وکیل سلطنت شاه امان اهلل توسط 
نادر، لودین فریاد برآورده بود که »مضحک تر از این محاکمه در جهان نبوده 
اســت که برای محکوم کردن شخصی مانند محمد ولی خان به اتهام طرفداری 
از بچه سقا، شهودی که علیه او آورده شده، همه از دوستان و خدمتگاران بچه 
سقا هستند. از روباه پرسیدند که شاهدت کیست؟ در جواب دم خود را جنباند 
و گفت این اســت شاهد من...«. شجاعت، پاکی و رک گویی لودین چیزهایی 

نبودند که نادر از آن هراس 
به دل راه ندهد.

اثبــات  بــرای  نــادر 
خوش خدمتی و مزدورمنشی 
اجــرای  در  انگلیس هــا  بــه 
قمــع  و  قلــع  ماموریــت 
این  به  انقالبی  روشــنفکران 
اکتفا نکــرده، برای تحقیر و 
مرعوب ساختن سایر مبارزان 
جسد لودین را روی مرکبی 
نزد زنش به شوربازار فرستاد 
مجبــور  را  خانــواده اش  و 

 گفته می شود كه آرامگاه عبدالرحمن لودین در دامنه »پنجه شاه« 
شهدای صالحین موقعیت دارد. »حزب همبستگی« با تالش های 
فراوان متاسفانه تا كنون نتوانسته موقعیت دقیق آنرا دریابد تا به 
بازسازی آن اقدام نماید. اگر دوستانی درین زمینه اطالعات بیشتر 

داشته باشند با ما در تماس شوند. 
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ســاخت که فوری در قبرستان شــهدای صالحین بدون نام و نشان و بدون هیچ شم

مراسمی به خاک سپرده شود.
رژیــم مســتبد نادر که در برابر مخالفان به سیاســت مکــر و فریب رذیالنه 
متوسل می شد، علیه لودین نیز بعد از شهادتش اتهامات دروغین را سرهم بندی 
کرد. جریده دولتی »اصالح« در شماره ۶۷ مورخ ۳ اسد ۱۳۰۹ خبر کوتاه اما 

دردناک اعدام این شخصیت درخشان تاریخ ما را نشر کرد:
شماره ۶۸ »اصالح« )۷ اسد ۱۳۰۹( صفحه کاملی را به سرهم بندی اتهامات 
دروغیــن و رذیالنه ای علیه لودین اختصاص داد تا او را بعد از شــهادتش بدنام 
ســاخته اعدامش را توجیه نماید. درین نوشــته لودین فرد »فطرتًا شریر و در 
سرشــت او خیانت تخمیر شــده بود« نامیده شده، متهم به همدستی با حبیب اهلل 
کلکانی و »اشــرار شمالی« گردیده است. سند جرم هم یک کتابچه یادداشت 
عنوان شــده که »تاریخ وار ســراپا بقلم خیانت رقم او در مواقع مختلف تحریر 
شــده بود بدســت حکومت افتاد و محتویــات این کتابچه سراســر حاکی از 
افکار منحوســه و نظریات منافقت کارانه او بــود.« در ضمن از تفتیش دفتر و 
خانه اش ســخن رفته که »چندین بوتل های شــراب از خانه اش کشف و چندین 
اســناد بی دینی و المذهبی دهریانه او که نسبت بدین اسالم و عالم و روحانیت 

استخفاف و تحقیر های تحریری نموده بدست آمد.«
درحالیکــه حکــم قتل لودین را نادرخان شــخصا و بدون هیــچ محاکمه ای 
صادرکرده بود، در این نوشــته دروغی عنوان گردیده که در ســوم اسد، »در 
یک مجلس فوق العاده که مشتمل بر هیئت وزرا و یک عده از علما و مشاهیر« 
و در برابــر »هیئت محکمه« گویا »خیانت ملی و خیانت وطنی بر او ثابت« و 
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شم حکم اعدامش در یک »محاکمــه مختصر« صادر گردیده و همان روز »زوال 
معامله اعدام او اجرا شد.«

گل محمد خــان مهمند وزیر داخله پلید نادرخان وظیفه گرفت تا لودین را 
که بین مردم و روشــنفکران محبوبیت فراوان داشــت بدنام ســازد. او بر منبر 
مسجد چوب فروشی کابل باال شد و لودین را اول کافر، زندیق و ملحد خواند، 
بعد یک بوتل شراب را به مردم نشان داد که گویا حین تفتیش از خانه او پیدا 
کرده است. در حالی که هنگام تفتیش اصال او دنبال تمام دستنویس های لودین 
بود تا زمینه انتشــار آثار آزاد فکری و آزادی خواهی را در نطفه خاموش کند. 
به این صورت مقاالت و اشــعار چاپ ناشــده، قاموس کامل پشتو در دو جلد، 
خاطرات زندگی اش، تذکره رجال معاصر، ترجمه های نظامنامه های مختلف از 

زبان ترکــی وغیره همه غارت و 
نابود گردیدند.

گفتــه  می شــود در روزهای 
بحرانــی رژیــم امانــی، لودیــن 
نامــه طوالنــی ای تحــت عنوان 
حاوی  عاجزانــه«  »معروضــات 
پیشــنهادات و دیدگاه هایــش را 
بدســت ولی خان دروازی به شاه 
امان اهلل فرستاد که قرار اطالعات 
متن دستنویس آن نزد احمدولی 
پســر ولی خان دروازی  سروش، 

بوده هیچگاهی آنرا نشر ننمود.
نادر تصور داشــت با سالخی 

ملت می تواند شرایط را برای حاکمیت بالمنازع خود مساعد ساخته چند روزی 
بیشــتر حکومت کند. اما او واقعا کور خوانده بود. شهید سیدکمال برادر نادر 
را در برلین از پا درآورد و بعد عبدالخالق خان قهرمان در همکاری با محمود و 
دیگران در ســنین بسیار جوانی با الهام از خون مبارزان آزادیخواه وطن، تحقق 
عدالت را به دست گرفته، با دستان خود به زندگی این ننگ تاریخ پایان دادند.
شــعر »نعره« لودین، آیینــه تمام نمای افکار انقالبی اوســت که در دوران 

جنگ جهانی اول سروده است:

 اگر بالفــرض... مالها و 
آمدند  ریش ها  و  شیخ ها 
و حکومت را در دســت 
وابجان  پــس  گرفتند، 
ریش تراشــان. اولتر مال 
باالی  را  صاحبان خــود 
غازی  بالعموم  گروه  این 

خواهند ساخت. 
 
از نامه مورخ ۲ قوس ۱۳۰۲ لودین به شاه امان اهلل 
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نعره
ای ملت از برای خدا زود تر شوید

از شر و مکر و حیله دشمن خبر شوید
تا از صدای صاعقه اش گنگ و کر شوید

وانگه چو رعد نعره زنان دربدر شوید
مانند برق جلوه کنان در نظر شوید

از یک طرف نهنگ و ز دیگر طرف پلنگ
هر دو بخون ما دهن خویش کرده رنگ

اکنون که گشته اند بخود مبتال ز جنگ
جهدی کنید بهر چه هست این درنگ
در حفظ راه حق همه تیغ و سپر شوید

این وقت فرصت است نهنگام جشن و سور
هر کس که فوت میکندش میشود کفور

بس در همین خالل و چنین حال و این فتور
تیزی و سعی و همت تان اینقدر ضرور

تا از برای چشم عدو نیشتر شوید

امروز در تمامی عالم چه شور و شر
برپا و ما نشسته از آنجمله بیخبر

نی فکر سود نی سر سود ایمان بسر
افسوس بر فالکت حال چنین بشر

باید ز شرم آب ز پا تا بسر شوید

اهلل عالم است که این خصم بدسرشت
اینحب حب خویش چسان کرده است کشت
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شم تا هیچ فرق کرده نیاید ز خوب و زشت
نقشی چنین بساط ببایست در نوشت
ترسم خدا نخواسته زیر و زبر شوید

خصم بزرگ خویش شناسید انگلیز
زان پس عدوی دیگرتان است روس نیز

در این زمانه عهد نیر زد بیک پشیز
دارید ملت و وطن خویشتن عزیز

با اتحاد جمله چو شیر و شکر شوید

حاضر کنید اسلحه کوبید طبل و کوس
آرید روبجنگ چو عثمانی و پروس

تا حلق انگلیز فشارید و نای روس
در جاغر تفنگ گذارید کارتوس

چون شیر راست سوی مخالف بدر شوید

باری بسیر سوزن ساعت نظر بدوز
در لمحه ها و لحظه و ساعت گذشت روز

همواره در تلف گذرد عمر ما چو یوز
افتاده ز بهر چه استاده گی هنوز

چیزی شوید یا کم و یا بیشتر شوید

ای غافل از زمانه و شاغل به لهو و گلف)۲(
با دشمن خبیث کسی کرده است حلف؟

خود فکر کن عدو نکند چون ز عهد خلف
باید گریست بر سر این احمقی و جلف

تا چند برای دیدن حق کور و کر شوید

زینسان که در کاله و فراکوت و بوت نو
از رشک میبرید یکی از دگر گرو
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ترسید ز انگلیز چو اطفال از ببوشم

تا کی پس از دریژ نگویید زیر زو
یکبار الزم است بعزم سفر شوید

این کرچ راست در کمر و جیغه در کاله
بس وضع خوب و فیشن روز است واه واه

اما چه عیب روشن و بی همتیست اه
کین هر دو محض بهر نمایش شود نگاه

باید برین حمیت خود نوحه گر شوید

از حال پر تاسف این ملت نجیب
خواهم بیان کنم بحضور تو ای ادیب

تا کی که بشنوی یااهلل و یا نصیب
زین داستان نغز چنین قصه ی عجیب

بهر شنیدن سخنم گوش اگر شوید

کردند خائنان جفاکیش بیفروغ
آقایی زمانه همه بهر خود قروغ

جهل و نفاق و بیخبری غفلت و دروغ
انداخته بگردن ما حلقه چو یوغ

گویند در اطاعت ما گاو و خر شوید

گر مستبدی ز روی جهالت عتاب کرد
یا غیر حق کدام کسی را عذاب کرد

یا بهر نفع خویش جهانی را خراب کرد
ناچارش عقل عالم و آدم خطاب کرد

تا کی بکشف حال چنین خیره سر شوید

هر کجا که جاهلیست پر از جهل و ابلهی
تفتیش در معارف ما میکند زهی!
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شم چشمش پر از حرام دلی از خرد تهی
پس ای برادران چو چنین است گمرهی

بهر خدا از حال وطن باخبر شوید

بر نقد و جنس مالی ما خائنان امین
در مجلس سیاسی ما جاهالن مکین

نی فکر و هوش و قلب نه وجدان عقل و دین
تا بهر انتباه صدائی کشد چنین

کی غافالن زخواب تنعم بدر شوید

هر یک نشسته است به زین آنچنان تلک
کس نیست غم ز ملت و پرواش از ملک

با صد غرور و کبر همیتازد اسپ دک
کس نیست تا بسینه ایشان کند شلک

خوب ای خران چرید که تا چاغتر شوید

هر لحظه چون خیال چنین حال غم فزا
آید بسر ز جوش شود فرق من جدا

دایم بآه و ناله و افغان کنم نگاه
اندر هجوم اشک همیگویم این دعا
کی ظالمان خاک بسر دربدر شوید

)١( كاكا سیداحمد خان )وفات در ١۴ حوت ١۳۰۶( پدر لودین، متولد قندهار نیز ازجمله مبارزان 
فعال مشــروطیت اول بود كه یازده ســال را در زندان امیر حبیب اهلل گذراند. در زمان شــیرعلی خان 
مکتب حربی خواند، از جمله ریاضی دانان منطقه بود و كتاب چاپ ناشده »خالصه الحساب« را نوشت 
و چون به آموزش سواد عالقمند بود، اولین كتاب سوادآموزی برای كالن ساالن را به نام »اصول كاكا« 

تدوین نمود كه در هند و پاكستان نیز اصول آن به كار برده می شد.
)۲( امیر حبیب اهلل خان بازی گلف را دوست داشت و همیشه در چمن حضوری گلف مینمود.
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	 		لیکونکی: د افغانستان همبستګۍ ګوند	

شهید عبدالخالق 
زموږ د هیواد رښتینې اتل دی

مــوال داد  د  عبدالخالــق 
هزاره زوی، زموږ د هیواد 
رښتینې اتل دی چې د نن 
څخه ۷۹ کاله وړاندې یې 
د غــدار نادر شــاه په توره 
ســینه ګولــۍ ښــخه کړه، 
هغــه خپل ژوند قربانی کړ 
خو خلک یی د هیواد د یو 

تن کرغیړن پادشاه له ناتاریو څخه وژغوره.
هغه په ۱۲۹۵ )۱۹۱۶( کال کې په یوه روڼ اندی، بیوزله کورنۍ کې زیږیدلی. 
د خالق پالر، یو لوستی او خپلواکی غوښتونکې کس وو او په انګلسي، جرمني 
او روســي ژبو باندې یې په نســبي ډول السبرې درلوده ځکه چې د غالم نبی 
خان چرخی ســره یی یوځاي اروپا ته ســفرونه درلودل. دغه سفرونو موال داد 
تــه موکــه برابره کړه تر څــو خپله مفکوره او هیلې الپســی بډایا کړی. هغه یو 
جذباتي او سیاسي شخصیت و او د پرمختللو او ډموکراتیکو غورځنګونو سره 
یــې ځانګــړې لیوالتیــا درلودله. له همــدې امله یې د عبدالخالــق په وده او 

الرښونه که ډیري هڅي کړی دی.
د خالــق کورنۍ له اماني غورځنګ ســره خورا لیوالتیــا درلودله ځکه چې 
امان اللــه خــان، د افغانســتان هیواد پاله پادشــاه د یو فرمان په لــړ کې زموږ 
د ولــس لــه اوږو څخــه د کنیزی او مریتوب پیټی لری کــړ دغه چارې چې د 
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شم زیارکښــو طبقاتــو په منــځ کې د هغــه د نامتو کیدلو المل شــو. خالق چې د 
کړیدلــی هــزاره له ملیت څخه وه، په خپل ټول وجود ســره یــې د غریبۍ او 
ناتــارۍ تریــخ خوند تجربه کــړی وه او د خپــل ولس د بدمرغیــو الملینو پر 

وړاندې یې په زړه کې ژوره کرکه درلودله.
هغه د خپل تره سره د غالم جیالنی خان چرخی په کور کې خدمت کاوه 
او د هغه اړیکه له دغې مبارزې کورنۍ ســره هغه ته د دې موکه ورکړه چې د 
مشروطه غورځنګ له څیرو سره بلد شي او د زورواکۍ په وړاندی د یو ټولګه 
زړورو مبارزینو ســره په یو پټ ســازمان کې یوځاي شی. هغه چې د نجات په 
ښــوونځې کې زده کړی کولی، هغه د خپلو عزتمنو او پرمختللو ښــوونکو لکه 
محمد عظیم خان او د ښــوونځې مرســتیال محمد ایوب خان څخه سیاسي 

پوهاوي تر السه کاوه.
نادرشــاه یــو بې رحمه او 
ســخت زړی انســان و چې د 
ځواک د ترالســه کولو سره 
عبدالرحمــن  امیــر  د  ســم 
الرې  تیــارې  او  خونــړۍ 
او  کیښــوده  ګام  لــور  پــه 
او  ســرغړونکې   ډیــری 
نکې  ښــتو طه غو و مشر
روڼ اندی یې له منځه یوړل. 
امان الله خان تــه ژمنې او د 
هیــواد وتلــی څېــری یی په 

ځناوریزه توګه د ســپېتته، تاوده غوړي، واسکټ پرې کول، په مرمیو ویشتل 
او نورو نومونو ربړول او په دار یی زړول.

دغــه ټګمار پادشــاه، نامتو هیواد پــال غالم نبی خان چرخــی یې د خپلې 
کورنــۍ اتلــس تنو غړو ســره یوځــاي د غالم جیالنی خان چرخی په شــمول 
ووژل. عبدالخالق چې د چرخی کورنۍ ســره یی ځانګړې مینه درلودله، دې 
ټول وژنــې، د نادرشــاهی خونړي رژیــم پر وړاندې ال هم د هغــه په زړه کې د 

کرکې اور بل کړ.
عبدالخالق او د هغه ملګرو په داسې شرایطو کې مبارزه کوله چې نادرشاهی 
فشارنو او انډوخر د مبارزې لپاره ټولی الری تړلی وی. د پوه او مبارزو عناصرو 

 د شهید عبدالخالق وروستې انځور )د کیڼ لور څخه 
لومړی کس( د خپلو نیول شو ملګرو سره 
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لپاره ډګر ورځ تر بلې تنګ او خونړۍ کیده او ناتاری او زبېښــاک هغه حد ته شم

رسیدلې وه چې هغه او د هغه ملګري یې ناتارۍ زنځیرونو ماتولو ته هڅول.
په داســې حــال کې چې 
کلونــو   ۱۸ د  عبدالخالــق 
څخه لږ عمر درلود، د خپل 
ګران ځــان څخه په تیریدلو 
ســره یې پریکړه وکړه په هر 
بیه چې کیــږی، خاین نادر 
شــاه به لــه منځــه وړی. په 
پیــل کــې هغــه هڅــه وکړه 
چــې د هماغــه کال د وږی 
میاشــت په جشن کې خپل 
تــکل پلی کــړی، خــو موکه 

ورتــه برابره نه شــوه. تر دې چــې ۱۳۱۲ کال د لړم په ۱۶ نیټه )۱۹۳۳ کال د 
نوامبر په ۸(، د دلګشــا ماڼۍ په چمن کې هغه ځاي چې یو کال دمخه غالم 
نبی خان چرخی د قنداغ او ټوپک شــپلۍ الندې په ځناوریزه توګه وژل شوي 
وه، د معارف زده کونکو لپاره د ډالۍ ویشــلو محفل جوړ شو. کرغیړن پادشاه 
د خپل ټول غرور سره په دې اند و چې د مبارزانو په وژلو او ترور سره د هغه 
پــه وړاندې کوم بل مبــارز پاتې نه دې، د زده کونکو د قطارونو په وړاندې یې 
قدمونه اخیســتل، تر دې چې د عبدالخالق خوا ته راورســید، په ورته وخت 
کې، هغه د خپل ملګری محمود خان له اوږه څخه چې لومړی قطار کې والړ 
و، په خپلې تومانچې ســره د بریښــنا په څیر درې ډزې وکړې کوم چې د نادر 
خــان پــه زړه او دماغو باندې ولګیدلې او د ناتارۍ او جنایتونو دا نښــه یې پر 
ځمکه رانســکوره کړه. ټول هر لور ته په تیښته وو، څلورمه ګولی د تومانچې 
په شپیلۍ کې ونښته خو هغه په خپل ټول زور سره په خپلې تومانچې سره د 
پادشــاه په نیم ژوندي ځان باندې ګوزارونه کول او پرته له دې چې د تیښــتې 
لپاره هڅه وکړی، په سړې سینې سره په خپل ځاي ودرید او د خاین پادشاه 

د ورستیو سلګیو شیبو ننداره یې وکړه.
مخکې له دې چې نادر خان د تاریخ ډیران ته واســتول شــي، یوازې شپږ 
میاشتې وړاندی یو بل له ځانه تیر ځوان چی سید کمال خان نومیده په جرمني 
کــې محصــل و او د امان الله خان ولســی دولــت له راپرځیدلــو او د انګریزانو 

 عبدالخالق )کیڼ لور ته(  
او د هغه سنګرول ملګرې محمود 
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شم الســوهنو څخــه ځوریــده، 
الس په ماشه شــو او د نادر 
مشــر ورور ســردار عزیــز )د 
داوود خــان پــالر( چــې پــه 
برلین کې د افغانستان وزیر 
و وواژه. تر هغه وروســته یو 
زړور ځــوان د محمد عظیم 
منشــی زاده پــه نامــه چې په 
امانــی لیســه کې ښــوونکې 
و، پــه کابل کــې د بریتانیا د 
وزیــر وژلو په تکل د انګلیس 

ســفارت ته ننوت خو څرنګه چې وزیر ته یی الس و نه رســید د سفارت درې 
کارکونکی یې ووژل.

میــر غالم محمد غبار په خپل ارزښــتمند اثر کې »افغانســتان د تاریخ په 
اوږدو کې« په دغه اړوند لیکې:

»دولــت محمد عظیم خان په دار وځړاوه او د روڼ اندو د روحیې 
ماتیــدو پــه خاطر یی، خواجــه هدایت الله خان چی بنــدی وو هم په 
دار وځــړاوه تر څو د انګلیس ســفارت بشــپړ رضایت تر الســه کړی. 
همدارنګه په کابل کې پوځي حکومت خپل ځناورتوب او ترور الپسی 
ډیــر کــړ. دغه ټولی خونړۍ شــیبې د افغانــی هیوادپالو د ســترګو په 
وړاندی خپرې وې. له هغی ډلی څخه یو ځوان راپاڅیده او داسي یې 
وویل: "شــهید سید کمال خان او محمد عظیم خان د مار لکۍ پرې 
کړه، اوس زموږ وار دی خپله مار ووژنو". دغه وینا د عبدالخالق وه. 
او همدا وه چې دوه میاشتې وروسته د دولت تاج او تخت د روڼ اندو 
د ځواکمن ګوزارونو الندې راغی او دغه زلنده او ویجاړونکې دستګاه 

یې په لړزه راوستله.«
عبدالخالق د نادر شــاه په وژلو ســره، په حقیقت کې، د ســلګونو سیاسي 
زندانیانــو ژونــد وژغوره، غــالم محمد غبار لیکې که چیــری عبدالخالق نادر 
خان ویشتلی نه وی، دا ممکنه وه چې هغه پاتی ټول روڼ اندی چې په سرای 

موتی او نورو بند خونو کې بندیان وو، وژلي وي.
عبدالخالق نه د شــخصی دښــمنۍ لــه مخې او نه د ځوانۍ احساســاتو له 

 د نجات په ښوونځې کې شهید عبدالخالق 
د خپلو یو شمیر ټولګیوالو سره 
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مخــې بلکه د واکمن رژیــم اصل څخه په شم

ژور پوهاوي ســره او د هغــې د ټولو پایلو 
په منلو ســره، چې په ښــه توګــه یې هغه 
محاســبه کړی وی، په ټولی میړانی ســره 
یــې د زرګونــو ملــي او نجیبــو انســانانو 

وژونکی په انقالبی دار وځړاوه.
د نــادر خــان د واکمنــۍ پــه راپرځولو 
ســره، د هغه ۱۹ کلن ځوي ظاهرشــاه پر 
شاهی تخت کیناسته مګر هاشم خان، د 
هغه خونړي تــره ټولی چارې پر مخ وړلی 
او د هاشــم خانی تورې دورې بنسټ یې 
کیښوده چې عبدالخالق او د هغه ملګري 
او خپلــوان د دغې دورې لومړنی قربانیان 

وو.
د ۱۳۱۲ کال د لیندۍ میاشتې په ۲۶ نیټه )د ۱۹۳۳ کال د دسامبر په ۱۸( 
کابل یو ځل بیا د وینو په حمام بدل شــو او د دهمزنګ زندان چې د ســترو 
اتالنــوو په وینو د ناتارې او ناپوهې پر وړاندې غبرګون ښــودلی وو، دا ځلې د 
بی شــمیره بې ګناه خلکو په وینو ومینځل شــو. عبدالخالق د خپل ټولګیوال 
محمــود خان، خپل پالر موالداد، خپل ماما قربانعلی، غالم ربانی، د چرخی 
کورنــۍ ځوانان مصطفــی او لطیف، د محمود خان تره علی اکبر غندمشــر، 
د انیــس مطبعــې کارګر محمود، زده کونکي هر یو تن میر مســجدی، محمد 
زمان، ســید عزیز، محمد اســحق او میرزا محمد، د ســپورټ ښوونکې غالم 
رســول، د امانی ښوونځې مرســتیال محمد ایوب، ښــوونکې محمد عظیم، 
د خالــق د کورنــې ۲۱ تنه غــړی او خپلــوان د خپلو دوه تنــو وړو تره ځامنو 
پــه ګــډون چې عبداللــه او عبدالرحمن نومیږی ســره یوځاي وروســته له نه 
ســتړی کیدونکو ربړونو څخــه په دار وځړول شــول. آن د هغه نهه کلنه خور 

حفیظه هم په شاهی تورو خونو کې له منځه الړه.
د شاهی ناتارې جالدان په ځناوریزه توګه د عبدالخالق په بدن ولګیدل او 
د دغه زړور ځوان ټول وجود یې داړلی وو. د هغه ســترګې یې له کاســې څخه 
بهر وویستلی، د الس هغه ګوته چې ماشه یې پری ټینګه کړی وه غوڅه کړه 
او د هغــه د بــدن غړي یې ټوټې ټوټې کړل، خــو عبدالخالق او د هغه ملګرو 

 نادرخان د جالد طره باز خان په غیږه 
کې، له هغې څخه څو شیبې وروسته چې د 
عبدالخالق مردکیو د هغه کرغیړن ژوند ته 

د پاې ټکې کیښوده. 



25
20

17
بر 

وام
و ن

بر 
تو

  اک
-  

13
96

ب 
قر

و ع
ان 

میز
  ،5

۴ 
اره

شم تر ورســتیو شــېبو د تســلیمې او زارې پرځای یې په میړانې سره ودریدنې ته 
غوروالــې ورکړ. خو کرغیړن دولــت، د عبدالخالق اقرارلیک تر نامه الندې یو 
جعلی سند په دولتې خپرندوي »اصالح« کې خپور کړ چې د ښکرورو درواغو 

او تورونو څخه ډک وه.
غبار د »افغانســتان د تاریخ 
پــه اوږدو کــې« پــه دوهم ټوک 
پــه  ځــوان  زړور  دغــه  د  کــې، 
میړانې ســره د ودریدنې لړی په 

دغه ډول رانقلوي:
تــر  یــې  »عبدالخالــق 
هغې وربړو چــې ورنونه یې 
خوړیــن شــول او پخپلــه د 
حرکت کولــو څخه ولویده، 
او پــه همدغه ترتیب ســره 
هغــه د خپــل ژوند تــر پایه 
خپل هیــڅ ملکرې په ګوته 
نــه کــړ او ویل یــې چې ما 
یــوازې د نادرشــاه د وژلــو 
تــکل کــړی و او هغــه مــې 
مړ کــړ. څه وخــت چې یی 
د هغــه ملګــري د ربړونــی 
النــدې ونیــول، بیــا هم د 
هغوي څخــه ځینو ځینو د 

هغه له پیژندلو څخه ډډه وکړه. یو تن چې محمد اسحق خان نومیده 
وویــل زه د اصلي نقشــی څخه خبر یم او که چیری مــا د عبدالخالق 
ســره مخامخ کړی ټوله نقشــه به په تفصیل سره ووایم. شاه محمود 
خان عبدالخالق د کټ خواته راوغوښت او دا چې عبدالخالق راورسید 
د هغــه ټپــې ملګری د ټپــې عبدالخالق خان په لور پــه ډیرې ژورې 

حیرانتیا او اغیز باندی وویل:
"ای ناځوانــه ملګریــه! ولــی دې په ما او خپلو ملګــرو باور ونه کړ 

جعلی او بی شرمه السوند چې د »عبدالخالق 
اقرارلیک« تر سرلیک الندی د هغه اعدام څخه 

وروسته د ۱۳۱۲ کال د لیندۍ میاشې په ۲۹ نیټه د 
»اصالح« ورځپاڼې په ۱۱۶ ګڼه کې د زلنده رژیم له 

خوا خپور شو.
میر غالم محمد غبار د »افغانستان د تاریخ په اوږدو 

کې« په دوهم ټوک کې په دغه اړوند لیکې: »...د 
دغه جعلی سند خپرول د افغانستان د واکمنې کورنۍ 
د سیاسي اخالقو استازیتوب کوی چې په تاریخ کې 
ثبت کیږی... آیا انسانی وجدان او فطرت د دې 
اجازه ورکوي چې یو څوک خپل دښمن په دغه 

ډول غولونکې او ناځوانه وسلې باندي وټکوی؟ ... د 
واکمنې کورنۍ دغه دسیسه او چمبازی یوازې محمد 
عظیم خان او عبدالخالق خان او د هیواد روڼ اندو 
سره خیانت نه وو، بلکه د افغانستان تاریخ او ولس 
هوښیارتیا او زړورتیا سره خیانت شمیرل کیږی.«
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او خپل هوډ دې پټ کړ؟ که چیرې دې داســې نه وی کړی تر اوســه شم

بــه له دغه حکومت څخه یو کس هم ژوندی نه وی. خپلې وروســتې 
خبرې مې تا ته وکړی خدای پامان."

عبدالخالــق خان په ځواب کــې وویل: ریښــتیا وای، زما پاملرنه 
بیځایه وه. له تا څخه بخښنه غواړم.

د میړانــې دغې شــیبې پــه لیدلو ســره د څیړونکی پــالوي رنګ 
والوتــه، ځکه چې دوي ټول خلک د خپل ســپک نفــس په آئینه کې 

لیدل، او زړورتیا او میړانه یې نه پيژندله.«
په خواشینې سره چې نن 
ورځ د ځنــاورو جنایتکارانو 
لکه مسعود، ربانی، مزاری 
او نــورو څخــه پــه رســمی 
توګــه لمانځنــه کیــږی، د 
دوي پــه تلین او قبرونو کې 
میلیونونــه ډالر په لکښــت 
رســول کیــږی ســړکونه او 
تعلیمي موسسې د دوې په 
کرغیړنو نومونو سره ککړی 
کړی دي خو زموږ د خلکو 
رښــتیني اتالنو څخه چې د 
ځناورتــوب او زورزیاتــي په 

وړانــدې یــې پرته له ویــری څخه خپل ژونــد قربانی کــړی دی، هیڅ نوم نه 
اخیستل کیږی.

شــهید عبدالخالق، که څه هم زموږ د مظلــوم هزاره ملیت له منځ څخه 
راپاڅیدلې و، خو د هغه سیاســي پوهاوي او وجدان څخه برښــمند وه چې د 
هر ډول قومی، ملیتی او ژبنې توپیر څخه په لریوالې ســره زموږ د هیواد ټولو 
ملیتونو بدمرغه خلکو د ســوکالې لپاره یی خپلــه ځوانې قربانې کړه. مګر نن 
ورځ یو شــمیر شوونیســت هــزاره ګان چې د توکم پالنې ویــرس د هغوي ټول 
بــدن نیولی دی د کرغیړنــو او خونړیو څیرو تر څنګ لکــه عبدالعلی مزاری، 
لیونې شــفیع او د ایران وینه څښــونکې آخندی رژیم له نورو چوپړانو ســره د 
عبدالخالق انځور په زړولو ســره، زموږ د هیواد ریښــتني اتل یاد او خاطراتو 

 د۱۹۳۳ کال په نوامبر کې د برتانوی هند په »اندین 
اکسپرس« ورځپاڼې په نهمه ګڼه کې د نادرشاه د وژل کیدو 

خبر. د انګلیس دولت په افغانستان کې د خپل مزدور په 
وژلو سره ولړزید او د امان الله خان او د هغه د ملګرو څخه 

یې واک ته د بیرته راستنیدلو څخه ویره درلودله. 
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شم ته سپکاوي کوي او هڅه کوي تر څو ستر عبدالخالق د ارتجاع چوپړګرانو تر 
کچې راټیټ کړی.

شهید عبدالخالق، که څه هم شهید شو، خو د خپلې پاکې وینې په بلهارنې 
سره یې زموږ په هیواد کې د عدالت غوښتنې او خپلواکۍ نیالګي پیاوړي کړل 
او په خپل انقالبی او زړور حرکت سره یې خپل نوم د هیواد په تاریخ کې زموږ 

د خلکو رښتیني اتل په توګه ثبت کړ.

 د اتل عبدالخالق د څیرې پنسلی رسم 
چې »د افغانستان د همبستګې ګوند« له خوا جوړ شوي دي. 
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	 		نویسنده:	نوید	نابدل	

لولیتا	لبرون،	
زن	شورشگر	و	مبارز	از	پورتو	ریکو

به تاریخ اول مارچ ۱۹۵۴ 
ســه مــرد از پورتو ریکو 
نام  به  زنــی  تحت رهبری 
Lolita Leb�(  لولیتا لبــرون

rón( وارد کانگرس امریکا 

شده، از بخش ناظران تاالر 
با فریاد »زنــده باد پورتو 

ریکوی آزاد!« با تفنگچه های در دست داشته بسوی اعضای کانگرس تیراندازی 
کردند که در نتیجه پنج تن را مجروح ساختند اما این عمل باعث شد که فریاد 

خفه شده استقالل خواهی مردم پورتو ریکو در سراسر جهان شنیده شود.
لولیتا که تصور می کرد درین جریان ممکن کشــته شود، قبال یادداشتی در 
بکس دستی اش گذاشته بود که در بخشی از آن آمده است: »من زندگی خود 
را به خاطر آزادی کشورم فدا می سازم. این فریادی برای پیروزی در مبارزه ما 
برای اســتقالل است... ایاالت متحده امریکا با به انقیاد کشانیدن پیاپی کشورم 

به مقدس ترین اصول انسانی خیانت روا می دارد.«
وقتی خبرنگاران از لولیتا پرسیدند آیا از کاری که انجام داده متاسف است، 
گفت: »من متاســف نیستم! من به این دلیل اینجا آمدم تا برای میهن و زادگاهم 

آزادی بطلبم، بنا تاسف نمی خورم.«
پورتو ریکو )Puerto Rico( کشــوری کوچکی متشــکل از چند جزیره در 
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شم شمال دریای کارائیب است که بیش 
از یک قرن ســلطه دولت امریکا بر 
این کشــور باعث شــده کــه هویت 
مســتقل ملــی اش را از دســت دهد. 
امروز عمال ایــن جزایر تحت عنوان 
»قلمرو قانونا ثبت ناشده«، بخشی از 
خاک ایاالت متحده امریکا محسوب 
می  شود اما مردمش حق رای ندارند.

لولیتــا و همراهانــش که اعضای 
»حزب ملی پورتو ریکو« بودند در 
محکمه شــجاعانه از عمل خود دفاع 

کرده به حبس ابد محکوم گشتند. آنان تحت شرایط سختی در زندان نگهداری 
می شــدند که به این دلیل چندین بار دست به اعتصاب غذا زدند. او خبر مرگ 
یگانه پسر و مادرش را از ورای اخبار شنید اما حق تماس با خانواده اش نداشت. 

از لولیتا چندین بار تقاضا گردید که 
در بدل عذرخواهی رها خواهد شد، 

اما او تا آخر سر باز زد.
اعتراضات وسیع نه تنها در پورتو 
ریکو که در ســایر کشورهای جهان 
و بخصــوص کیوبا برای رهایی آنان 
راه انــدازی گردید. نهایتا آنان بعد از 
تحمل ۲۵سال اسارت، در سال ۱۹۷۹ 
بر اساس فرمان جیمی کارتر، رییس 
جمهور وقــت امریکا آزاد شــدند. 
در بازگشت به کشــور آنچنان مورد 
استقبال پرشــور هزاران تن از مردم 

قرار گرفتند که روزنامه »واشــنگتن پســت« )۱۳ ســپتامبر ۱۹۷۹( در عنوان 
درشتی نوشت »در پورتو ریکو تروریست ها همچون قهرمانان استقبال شدند«!

عمــل شــجاعانه لولیتا و رفقایــش الهامبخش جوانان زیــادی در زادگاهش 
گردید که جنبش وســیع برای اســتقالل و عدالت را بارور ساخت. جنبشی که 

)Lolita Lebrón( لولیتا لبرون

پوستری از کارزارهای جهانی 
برای رهایی لولیتا و رفقایش.
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توســط امریــکا بصورت وحشــیانه شم

سرکوب گردید. نیروهای امریکایی 
طی قتل عــام های »ریوپــدراس« و 
»پونس« صدهــا تن از مبــارزان را 
بدون محاکمه تیرباران کردند. اما با 
این همه موج مبارزاتی ملی گرایان و 

انقالبیون پورتو ریکو ازپا نیفتاد.
لولیتا بعــد از رهایی مبارزه برای 

رهایــی مردمش را ادامه داده منحیث یک چهره محبوب در هر تظاهرات ضد 
امریکا و پایگاه هایش در صف اول قرار داشــت و چند بار دیگر بازداشــت و 
روزهایی زندانی گردید. او در نوامبر ۲۰۰۰ منحیث شــاهد عینی در »محکمه 
جهانی برای تخلفات حقوق بشری در پورتو ریکو« شرکت نموده طی سخنانش 
حملــه بر گانگرس را از افتخارات زندگی اش خواند. او نهایتا در اثر بیماری به 

تاریخ اول اگست ۲۰۱۰ در سن ۹۰سالگی درگذشت.
سرگذشــت زندگی پربار مبارزاتــی او مضمون چند کتاب و فلم مســتند 

گردیده است.

لولیتا تا آخرین روزهای زندگی، صحنه مبارزه 
برای استقالل کشورش را رها نکرد.
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نویسنده:	سیلی	غفار	

نطق	سیلی	غفار	به	فارغان	
علوم	اجتماعی	پوهنتون	کابل

	

به تاریخ ۲۲ ســنبله ۱۳۹۶ 
)۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷( سیلی 
»حزب  ســخنگوی  غفار، 
همبســتگی افغانســتان« به 
از محصالن  دعوت جمعی 
پوهنتون  اجتماعــی  علوم 
کابــل، در محفــل فراغت 

ایــن پوهنځی شــرکت نمود. در کنار خانم غفار، داکتر رمضان بشردوســت از 
دیگر مهمانان برنامه بود که هردو پیرامون وضعیت جاری، نقش جوانان و سایر 
مســایل سیاسی و اجتماعی به دور از جبن و محافظه کاری صحبت های صریحی 

داشتند.
خانم سیلی غفار در بخشی از سخنرانی اش گفت:

»امیدوارم با آنچه كه در این مــدت فرا گرفتید بتوانید مصدر 
خدمــت به مردم مــا كه بدون شــك فقیرتریــن و نیازمندترین 
باشندگان دنیا هستند، گردید. رشته  ی شما علوم اجتماعی است، 
علومی كه ما به وسیله آن باید قادر شویم تا دردهای بی پایان ملت 

خود را درک كرده و در پی راه رهایی آنان برآییم.
من یقین دارم كه شــما در جریان تحصیل از گذشته تاریخی 
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و انقالبــات عظیمی كه كشــورهای مختلف دنیــا را تکان داده و شم

دگرگون ساخته است، آگاهی حاصل نموده اید. این آگاهی ما را به 
یك نکته می رساند كه هیچ ملتی توسط استعمارگران، قدرت های 
خارجی و زیر حاكمیت جنایتکاران و وطنفروشان داخلی نتوانسته 
به توســعه، رفاه و آسایش برسد. در هر جامعه روشنفکران متعهد 
و تحصیل یافته هســتند كه در پیشــاپیش توده ها چرخ انقالب و 
دگرگونی اجتماعی را به پیش می رانند و آزادی و دموكراسی را به 
مردم شــان به ارمغان می آورند. بنا در افغانستان هم این وظیفه به 
دوش شماســت تا مردم را آگاه سازید و جنبش های رهایی بخش 

آنان را رهبری كنید.
اما ما و شما به هیچ صورت نمی توانیم نماینده واقعی مردم خود 
شویم تا زمانی كه به دور از مسایل بی ارزش قومی، سمتی، زبانی و 
مذهبی به مبارزه علیه كلیه حاكمان خاین و باداران خارجی شان 

به پا نشویم.
كشور ما امروز نسبت به هر زمان دیگر در ورطه جنگ و اشغال 
بیگانگان فرو رفته اســت. دولت اشغالگر امریکا با اعالم استراتیژی 
جدید خود تصمیم گرفت تا عســاكر بیشتر به افغانستان بفرستد. 
آمدن عساكر بیشــتر به معنی تشــدید جنگ، ویرانی و بی ثباتی 
می باشد. این دیگر به همگان واضح است كه طالب و داعش و دیگر 
گروه ّهای وحشی بنیادگرا در افغانستان و سرتاسر جهان مولودات 
خود امریکا هستند. جنگ امریکا در افغانستان جنگ علیه تروریزم 
نه بلکه جنگ بخاطر منافع اقتصادی، سیاسی و استراتژیك خودش 
می باشــد. راه رهایی از این همه مصیبت فقط مبارزه است، نباید 
به تغییر اســتراتیژی و رویــکار آوردن مهره های جدید امریکا دل 
بست. فقط باید مردم را متحد و متشکل كنیم و گلیم اشغالگران و 
دولت دست نشانده و فساد ع و غ را برچینیم كه فقط آنزمان است 
می توان بر تروریست های طالبی و داعشی و دیگر گروه های وحشی 

و بیگانه با انسانیت پیروز شد.«
داکتر رمضان بشــر دوست که منحیث شــخصیت بی آالیش سیاسی همیشه 
واقعیت ها را برمال ساخته از منتقدان جدی حکومت ع و غ به شمار می رود نیز 
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شم در جریان ســخنرانی اش به ناهنجاری های جاری در کشور و معامله های خاینانه 
حاکمان پرداخت. وی کارکرد سران دولت را پرخیانت خوانده از شیادی های 
حکومتی ســخن گفت که »توسط افراد ناسالم و بیسوادی اداره می شود که به 
زور پول و واســطه حکمفرما اند«. او از بی کفایتی وزارت ها و وزرا، از تاراج 
معادن کشــور توسط زورمندان، از آب های سرشار هلمند، آمو  و... که توسط 

کشورهای همسایه رایگان به مصرف می رسد یادآور شد.

در پایان محفل رمضان بشر دوست، سیلی غفار و چند تن از استادن با دادن 
تقدیرنامه ها بــرای این دور از فارغان، آینده پرموفقیت برای آنان و کشــور 

آرزو نمودند.
استقبال گرم محصالن از حضور 
و گفته های ســیلی غفــار و رمضان 
برنامه رساننده آن  بشردوست درین 
است که نسل جوان و تحصیل کرده 
بــه سیاســت عــاری از  افغانســتان 
دغل بــازی و معامله گــری عالقه مند 
بوده و بخوبی جنایتکاران و دشمنان 
خــود را می شناســند. چنانچــه یک 
محصل دختر با گرفتن تقدیرنامه از 
دست خانم ســیلی گفت: »با گرفتن 

تقدیرنامه از نزد شــما می خواهم قدم در جای پای تان بمانم، فعال سیاسی باشم 
و راه تان را تعقیب کنم.«
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کتاب آگاهی بخش از مزدوری بنیادگرایان به امریکا و غرب

»بازی شیطانی« تحقیق آگاهی بخش و روشنگر در مورد تاریخچه ننگین مغازله بنیادگرایی 
اســامی با امریکا و غرب اســت که مطالعه آن برای خوانندگان افغان که چندین دهه می شود 
قربانی سیاست های شوم و جنایت و پلیدی های انواع بنیادگرایان گردیده اند، ضروری می باشد.
دو ترجمه متفاوت از این کتاب در صفحات اینترنتی قابل دسترسی بود، اما با توجه به اهمیت 
و نیاز این اثر مهم و پرمحتوا، برآن شدیم تا یکی را برگزیده بصورت کتاب دیجتال تنظیم نموده 

در اختیار خوانندگان سایت »حزب همبستگی افغانستان« قرار دهیم.
از تمامــی خوانندگان و هواداران حزب تقاضا داریم که در پخش وســیع این کتاب تاش 

اعظمی نمایند. لینک دونلود:
hambastagi.org/new/images/pdf/Bazi_Shaytani_www_hambastagi_org.pdf 
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اعالمیه	

فاشیزم	رژیم	هیتلری	»والیت	فقیه«	
علیه	مبارزان	کورد	را	محکوم	می	کنیم!

در ۱۳ ســنبله )شــهریور( 
کولبر  دو  تیرباران   ۱۳۹۶
کورد هریک حیدر فرجی 
۲۱ ســاله و قــادر بهرامی 
۴۱ ســاله توسط پاسداران 
تبهــکار  رژیــم  مــرزی 
موجی  خامنه ای-روحانی، 

از اعتراضات را در شــهرهای مختلف کوردســتان تحت حاکمیت ایران در پی 
داشت. هزاران تن به جاده ها ریخته و انزجار شان را از جنایت  مداوم این رژیم 

منفور بر کوردها و دیگر مردم ستمدیده ایران ابراز نمودند.
این نخســتین موج خیزش ها برضد رژیم مســتبد ایران نیست و هربار مردم 
مبارز این ســرزمین غریو آزادیخواهی و عدالتخواهی شان را در برابر این همه 
مظالــم بلند می نمایند که گاهــی در قالب جنبش های دانشــجویی و گاهی در 
اعتراضات محیط  زیستی خوزستانی ها و دادخواهی برای خون فریناز خسروانی 
در مهاباد فوران می کنند. اینبار هم در خون کولبران کوردی ای تبلور یافته که 
از ســالیان سال توسط رژیم تکه تکه شــده و در زیستگاه بومی شان شهروندان 
درجه دوم شــمرده می شــوند. جایی که ستم هســت مقاومت هم هست! مردم 
ایران در مقابل رژیمی به پا می خیزند که تهدابش با عوام فریبی و کشتار نهاده 
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شــده اســت: رژیمی که برای جلوگیری از حاکمیت نیروهای چپ و انقالبی شم

به یاری امریکا و اســراییل به قدرت رســید و هنوزهم داستان خیمه شب بازی 
آن ها ادامــه دارد؛ رژیمــی که در 
اولین ســال هایش دست به شکنجه و 
زندان نیروهای پیشرو زد؛ کوردها 
و بلوچ ها را تکه تکه کرد؛ ترک ها، 
گیلک ها و لرها را مورد تمسخر قرار 
داد؛ در تابستان ۶۷ دست به کشتار 
جمعی دههاهزار زندانی سیاسی زد؛ 

در ۱۸ تیر )ســرطان( ۱۳۷۸ جنبش دانشــجویان را بی رحمانه سرکوب نمود؛ 
طی قتل هــای زنجیره ای بهترین فرزندان خلق ایران را به خاطر دیگراندیشــی 
از بیــن برد؛ پس از جنبش ســبز، زندانیان را مورد تجاوز جنســی قرار داده و 
برهنه نمود؛ با پناهجویان افغان برخورد ســازمان یافته غیرانســانی دارد؛  خون 
فرزاد کمانگر و شــیرین علم و همسنگرانش هنوز نخشکیده و درد ازدست رفتن 
ستار بهشتی و شــاهرخ زمانی تازه است؛ زینب جاللیان، جعفر عظیم زاده، امیر 
امیرقلی، نســرین ستوده، رضا شهابی، ســهیل عربی، نرگس محمدی، اسماعیل 
عبدی، رســول بداقی، بهنام ابراهیم زاده، آرش صادقی، ســعید شیرزاد، مهدی 
شاندیز، علی معزی، علی شریعتی، عبدالفتاح سلطانی و ده ها زندانی مبارز دیگر 

در کشتارگاه های مخوف رژیم سرود مقاومت سر می دهند.
رژیم ایــران غــده چرکینی در 
منطقه اســت کــه بــرای رقابت با 
دشــمن دیرینه خود –دولت وهابی 
عربستان سعودی– کشورهایی چون 
ســوریه، عراق، یمن و افغانستان را 
به میدان جنگ های نیابتی اش مبدل 
نموده است. رژیمی که در دهه ۶۰، 

گروه های هشتگانه بنیادگرای شیعه را ایجاد کرد که بعدها در چوکات دو حزب 
خونریز »وحدت اســالمی« و »حرکت اسالمی« کله به کله شده و تا به حال 
مردم ما از طاعون آن  رهایی ندارند، و اکنون به طور گســترده جمعی از طالبان 
وحشی را مورد حمایت قرار می دهد. در کنار دولتهای منفور عربستان سعودی 
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شم و پاکستان، رژیم ستم پیشه »والیت فقیه« دست به تفرقه  اندازی شیعه و سنی در 
افغانســتان می زند و همه ساله به بهانه عاشورا و روز قدس با استفاده از نوکران 
افغانش در اینجا نمایش قدرت می دهد. اســناد فاش شــده از سفارت امریکا در 
کابل توســط سایت  افشــاگر »ویکی لیکس« پرده از نفوذ باالی »واواک«  در 

پارلمان، رسانه ها و حتا ارگ ریاست جمهوری افغانستان بر می دارد.
در دستگاه جنایت پیشه ایران جمعی از روشنفکران خودفروخته افغان چون 
کاظم کاظمی، سیدعیسی حسینی مزاری، ذکریا راحل، رضوانی بامیانی، جواد 
محســنی، رهنورد زریــاب، صادق عصیان، ابوطالب مظفــری، رضا محمدی و 
دیگران منحیث مهره های فرهنگی رژیم مورد نوازش و حمایت قرار می گیرند. 
رژیمی که در برابر پناهندگان افغان برخورد هیتلری داشــته دسته دسته آنان را 
در جنگ جنایتکارانه ســوریه به کشتن می دهد، کاظم کاظمی جیره خوارش را 
به عنوان »دبیر علمی یازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر« منصوب می کند 
و خامنه ای دجال شــخصا کاظمی و دیگــر مزدبگیرانش را در حضور پذیرفته 

مورد تفقد قرار می دهد.
»حزب همبســتگی افغانســتان« بــه نمایندگی از نیروهای پیشــرو و مردم 
زجرکشــیده افغانســتان با مردم دردمند و مبارز کورد اظهــار همدردی عمیق 
نمــوده، حمایتش را از پیکار پرخــروش و آزادیخواهانه این ســرزمین اعالم 
می دارد. ما معتقدیم که این رژیم متزلزل با هیچ مقدار سرکوب و خفقان قادر 
نیســت خیزش برحق مردم کوردستان را برای همیشه منکوب نماید. واژگونی 
رژیم پوســیده »والیت فقیــه« در ایران بازوهای نوکران آن را در افغانســتان 
کوتاه می نماید. ســرنگونی رژیم ایران و هر دولت مستبد دیگر بایست توسط 
مردمان همان کشور تحت رهبری تشکل های مردمی و مترقی صورت گیرد در 
غیر آن روزگار شان بهتر از وضعیت عراق و افغانستان اشغال شده نخواهد بود.

حزب همبستگی افغانستان
۱۹ میزان ۱۳۹۶ 
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	 		نویسنده:	گیتی	رها	

»من	از	مرگ	نمی	ترسم،	
من	پیشمرگ	آزادی	ام!«

زینب	جاللیان	مبارزی	که	در	مقابل	
شکنجه	های	وحشیانه	رژیم	چون	کوه	استوار	ماند

زینب جاللیان فعال سیاسی 
پیشرو و مدافع حقوق زنان 
است که در سال ۱۳۶۱ در 
قریه »ماکو«ی کوردستان 
تحت سیطره ایران در یک 
خانواده فقیر و بی بضاعت 
چشــم به این جهان نابرابر 

گشــود. او از آوان طفولیت با طعم فقر، تبعیض و بیچارگی آشنا بود. ده سال 
داشت که خانواده اش به دلیل فشار اقتصادی او را از رفتن به مکتب بازداشتند. 
از یــک طرف از نــاداری، تبعیض، نابرابری و مصایبی کــه گریبان گیر اهالی 
محروم کوردســتان بود رنج می برد و از سوی دیگر جلوگیری از مکتب رفتن 

وی باعث شد تا با ترک خانواده به جریان های پیشرو کوردستان بپیوندد.
از ایــن به بعد زینب در خدمــت محروم ترین الیه های جامعه قرار گرفت و 
در زمینه آمــوزش، مددکاری، بهبود وضعیت و ارتقای آگاهی زنان قاطعانه و 

خستگی ناپذیر رزمید.
زینب در ۲۰ حوت سال۱۳۸۶ حین سفر به کرمانشاه جهت دیدار خانواده اش، 
در مســیر راه توســط نیروهای رژیم ددمنش ایران به اتهــام همکاری با حزب 
حیات آزاد کردســتان )پژاک( بازداشت شد. وی خود جریان بازداشت اش را 

چنین شرح داده است:
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قراری كه می گذاشــتم، تعــداد زیادی مأمور ســر آن قرار حاضر 
می شــدند برای بازداشت من، اما هر بار به طریقی دستگیر نشدم. 
خــارج از كرمانشــاه بودم و همه دوســتانم می گفتند كه نباید به 
كرمانشــاه برگردم اما می خواستم خانواده ام را ببینم. سوار اتوبوس 
شــدم به سمت كرمانشــاه، در میانه راه، جلوی ماشین را گرفتند. 
ده ها مأمور مسلح، ریختند توی اتوبوس و من را دست بسته بیرون 
كشــیدند. اولین چیزی كه گفتند این بود كه كیفم را به ســرعت 
از من دور كنند و تفتیشــم كنند. دنبال اســلحه بودند، یا بمبی، 

چیزی، اما چیزی پیدا نکردند. من هرگز مسلح نبودم.«
جاللیان مدت ده ســال اســت که در زندان رژیم ضد انسانی به سر می برد و 
در این مدت به شــکل وحشیانه و بی رحمانه ای آزار و اذیت قرار گرفته است. 
ضرب و شــتم، زدن ســیم آهنی در کف پا، تحقیق با چشم های بسته و دست و 
پای زنجیر شده، کوبیدن میله آهنی بر سر، تهدید به تجاوز جنسی و... از جمله 
شــکنجه هایی اند که بارها بر وی اعمال گردیده است. او در یکی از نامه هایش 

چنین گفته است:
»وقتی كف پاهایم را شالق زدند، مرا به حال بیهوشی به سلول 
انتقال دادند. در آنجا هم وادارم می كردند با پاهای مجروحم طول 

راهرو را راه بروم. و بعد دوباره می زدند.«
رژیم ســفاک که با شــکنجه قادر با گرفتن اعتراف از زینب نگردید از وی 
خواســت تا در یک مصاحبه تلویزیونی ظاهر شده و ارتباط اش را با »پژاک« 
بپذیرد تا جرمش بخشــیده شود. وی سرســختانه با این خواست رژیم مخالفت 
کرد که باعث شــد مســتنطق او را تهدید به تجاوز جنسی کند. زینب با شنیدن 
این تهدید لمپنانه به روی کثیف او تف انداخت و مستنطق نیز با میله آهنی بر 
ســرش کوبید که منجر به خونریزی و بی هوشــی زینب گردید. وی با وجود 
متقبل شــدن شکنجه های روحی و جســمی چون کوه استوار ماند و لب از لب 

نگشود.
در عقرب ۱۳۸۸ به اتهام محاربه و عضویت در »پژاک« حکم اعدام زینب 
جاللیان صادر شد که با مخالفت های وسیع در داخل ایران و خارج مواجه شد. 
بعد از کارزارهای مدافعان و فشــارهای نهادهای حقوق بشری، در قوس ۱۳۹۰ 
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این حکم به حبس ابد کاهش یافت که تا فعال زینب در اتاق های انفرادی زندان شم

»خوی« محبوس بوده و اجازه دیدار و تماس با خانواده اش را ندارد.
جاللیان به دلیل شکنجه های دوامدار و وحشیانه رژیم بر عالوه سایر مشکالت 
صحی، از اختالل بینایی ســخت رنج  برده و امکان از دست دادن بینایی هر دو 

چشمش وجود دارد.
زینب جاللیان بارها مورد فشــار قــرار گرفت تا به ارتباطش با »پژاک« در 
مقابل مقامات و تلویزیون اعتراف کند در غیر آن تمام عمر در زندان خواهد 
مانــد. بخاطر ایجاد ترس و ضعف در وی از اعدام شــیرین علم هولی دوســت 
صمیمــی و دوران کودکی اش و ســایر مبارزینی چون فرهــاد وکیلی، فرزاد 
کمانگر، علی حیدریان و مهدی اســالمی یادآور شدند تا وی را ناامید و وادار 
به اعتراف و تســلیم نمایند. اما زینب جاللیان وقتــی از اعدام آزادیخواهان و 
قهرمانان و بخصوص هم ســنگرش شــیرین علم هولی شنید با چشمان پراشک و 

اندوهگین ولی شجاعانه بیان کرد:
»من از مرگ نمی ترسم، من پیشمرگ آزادی ام!«

زینب جاللیان این زن شــجاع و قهرمان که هیچ گاهی ســر کرنش در مقابل 
رژیم آدمخوار ایران خم نکرد، الگوی مقاومت و مایه الهام برای زنان افغانستان 
در مبارزه علیه بیداد و ســتم اشــغالگران و نوکران بنیادگرای شان می باشد. ما 
زنان افغان باید از ایستادگی، شجاعت و پافشاری روی مبارزه زینب، شیرین علم 
هولی، ناهید ، مینا، وجیهه، لیال قاســم ، زویا، مرضیه اســکویی ، سکینه جانسز، 
جیالن اوزالب و بی شــمار  بزرگ زنان سرســختانه بیاموزیم و آن را سرمشــق 

فعالیت های مبارزاتی خود قرار دهیم.
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نویسنده:	امان	اهلل	خان	

بخش	هایی	از	گزارش	شاه	امان	اهلل	خان	
از	تفتیش	قندهار

شــاه امــان اهلل خــان کــه 
قانــون  بــرای حاکمیــت 
و رشــد معــارف و علــم 
تالش فراوان داشــت، در 
جریــان حکمروایی اش بر 
و  قوانین  تطبیق  چگونگی 
دولتی شخصا  ادارات  کار 

نظارت داشــت و گاهگاهی به والیات ســر  زده ماموران صــادق را مکافات و 
متخلفان را مجازات می کرد. او سفرهایی به والیات شمالی، مرکزی و شرق و 
جنوب کشــور داشت که از جمله از ۱۸میزان الی ۲۷ عقرب ۱۳۰۴ به قندهار 
رفت و به بررســی آن والیت پرداخت که جزییات آن در کتابی تحت عنوان 
»تفتیش قندهار« به قلم امان اهلل خان آنزمان منتشــر شــد و در ســال ۱۳۷۸ به 
کوشــش حبیب اهلل رفیع با عنوان »حاکمیت قانون در افغانستان« تجدید چاپ 

گردید.
در ضمــن به تاریخ ۴ قوس ۱۳۰۴، شــاه امان اهلل در جمع وســیعی از وزرا، 
معینــان، مدیــران و ماموران ملکــی و نظامی در قصر دلکشــا گزارش کاملی 
از ســفرش ارایــه نمود تا برای آنــان درس عبرت گردد. »حزب همبســتگی 
افغانســتان« بخش های کوتاهی از این گــزارش را که در جریده »امان افغان« 
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)شــماره ۴۸، سال ششم، ۲۰ حوت ۱۳۰۴( انتشــار یافته است نشر می کند که شم

از البالی آن می توان به افکار بلند و عشــق این شاه مترقی به پیشرفت و تعالی 
کشور و جدیتش در اداره امور پی  برد:

ــــــــــــــــــــــ

از قندهار اگرچه یک هفته میشــود که آمده ام، چون ناخوش بودم تا حال 
نتوانسته ام که شما را میدیدم معافم کنید. می خواهم که یک قدری از معلومات 
این سفر چند روزه قندهار خود، و از کارهای که در آنجا اجرا شده است بشما 
معلومات بدهم بلکه ازین گفتار من برای شــما نصیحت و برای اشــخاصیکه در 

اطراف افغانستان می باشند یک درس عبرت داده می شود.
...

اگرچــه بروز وداع ایام اقامت خــودم را در قندهار گفته بودم که کمتر از 
پانــزده و اضافه تر از بیســت روز نخواهد بود ولی پــس از اینکه وارد قندهار 
شــدیم و بر کارهای آن یک نظر سرسری افگندم دیدم که در آن موعد ممکن 
نیست که اصالحات الزمه بعمل آید. چنانچه بعد از پانزده روز گویا به کارهای 
مطلوبه خود آغاز کردیم، زیرا از یک طرف معلومات خودم تکمیل و از جانب 

دیگر الیحه های تفتیشیه مفتشین یکی بعد از دیگری بخودم آورده می شد.
اگر فقط می خواستم که کارهای آنجا را سرسری دیده اجراات درستی در 
آنجــا نموده به وعده مقررهٔ خود واپس می آمــدم می دانید که نه تنها کارهای 
آنجا از بد بدتر میشــد، بلکه این گذشــت و عدم بازخواست از قندهار موجب 
چشم ســفیدی دیگر گوشــه و کنار افغانستان نیز میگشــت. لهذا از اقامت ایام 
موعــدهٔ خود صرفنظر کرده تنها تمام کارهــای آنجا را موعد حرکت خود از 
قندهار قرار دادم و ازین یک ماه و چند روز تا مقدور ما بود شب و روز حتی 
روزهای جمعه نیز کار کردم تا که درین قدر مدت کارهای آنجا را تمام کرده 

توانستم.
....

اشــخاصیکه اطفال خود را به مکتب داخل کرده بودند و باز توجه به رفتن 
آنها به مکاتب نه نموده بودند، و یا بچه های شــانرا خارج کرده بودند، بحضور 
خود خواســته و با آنها نطقی کرده و به دالیل معقول اوشانرا ازین خطای شان 
دانانده امر کردم که مجدداً فرزندان خود را بمکاتب بیاورند و عالوتا پنچ پنچ 
روپیــه هر واحد آنها را محض تنبیه جریمه نمودم. آنها نیز بدین غلطی خودها 



43
20

17
بر 

وام
و ن

بر 
تو

  اک
-  

13
96

ب 
قر

و ع
ان 

میز
  ،5

۴ 
اره

شم اعتراف کــرده بصورت فوری بچه های خود را بمکتــب آوردند و اگر اظهار 
تاســف نمی کردند و مرتبهٔ اول نمی بود. البته که از اوشــان سخت بازخواست 

می شد.
بــرای طلبهٔ که داخل مکاتب و بــه تعلیم خود حاضر بودنــد البته به اخبار 
خوانده باشــید که انعامات را که سزاوار بودند دادم و در تعداد مکاتب قندهار 
نیز افــزوده امر کردم که علیحده به تعداد هفتصد نفر طلبه ایکه اکنون شــهر 
قندهار منظوری دارد از شش صد الی هشتصد نفر طلبه دیگر بران افزوده شود. 
در مکتب اهل هنود رفتم تعداد طلبه ایشان را نسبتًا کمتر یافتم و آن علت دارد 
زیــرا که هندوهای قندهار را ما از دســت خود از مکاتب رم دادیم چنانچه که 
ســال گذشته کدام ســرمعلم یک یا دو نفر هندوبچه را بزور مسلمان کرده؛ نی 
ما چنانچه پیشتر گفتیم که مسلمانی بزور دادن پول نیست و باید ما با هندوهای 
مملکــت خود، این طور وضع را اختیار نه کرده اســباب تنفر آنها را روی کار 
نیاوریــم و معلم و مدیر مکتب بجز دادن تعلیم به هیچ حق این امر را ندارند که 
به مسلمان شدن و هندو ماندن آنها غرض و کاری داشته باشد اگر آنها به میل و 
رضای خود از عقاید پاک و اوامر صحیح اسالمی متاثر شده مسلمان می شوند، 

پس باید که بزور تعلیم نی بلکه به محکمه به نزد قاضی رفته ایمان بیاورند.
میدانید که اهل هنود در افغانســتان یک جز بسیار ضعیف میباشند، می باید 
که ما و شما مراعات خاطر آنها را به هر طور که بتوانیم بکنیم و به آنها دلداری 

بدهیم و به هیچ صورت اوشان را از خود خفه و دلگیر نسازیم.
...

هرکســی که در افغانســتان ســکونت دارد و از هر فرقه که باشد و هر کار 
و هر صنعت و خدمتی که بکند تمامًا افغان گفته می شــوند. و خودم هیچ یک 
نوع امتیاز یا افتراقی را در بین افغانهای مملکت خود مناســب نمی بینم. شیعه و 
سنی را مســلمان و کلمه گوی و پیرو قرآن میدانم. امر کردم که نامهای سابقه 
موقوف و آینده تمام مکاتب بنام مکاتب ابتداییه با اســم گذر و محل خود یاد 
شــوند و بچه های قریب و نزدیک هــر مکتب بدون تفریق در همان مکتب که 
پهلوی خانه یی اوســت آمده مجموعًا تعلیم بگیرند و در تعلیمات عمومی هندو 
و مســلمان پهلو به پهلو نشسته درس بخوانند البته در وقت تعلیم دنیات هندوها 
علیحده و مســلمانها علیحده دنیــات و عقاید خود را یاد کنند ما را نباید که از 
حــاال تخم نفاق و تفرقه را درمیان ملت خود بینداریم، بلکه تا بتوانیم در اتحاد 
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و اتفاق و گرمجوشی شان بکوشیم. جایهای سابقه مکاتب هم اگرچه چندان بد شم

نبود اما چون حاال تعداد طلبه افزوده شد جایهایی درجه دوم قندهار را از برای 
مکاتب تخصیص کردم تا طلبه در آن درس بخوانند.

روزیکه به قندهار داخل شــدم بســیار نفری به اســتقبال مــن آمده بودند، 
اگرچــه در تعداد نفری امروز بســیاری مردم مبالغه میکنــد لیکن خودم چون 
بیشــتر جمعیت های را دیده ام می توانم که به فکر و خیال خود تخمین درستی 
امثال این ازدحامات و انبوهی خالیق را بکنم. گفته می توانم که تعداد جمعیت 
آنروزه در میان سی الی سی و پنج هزار نفوس بوده است وقتیکه این نفری مرا 
دیدند به اندازهٔ محبت و گرمجوشــی فوق العاده خود را بمن نشــانداده که مرا 
خیلی متاثر ســاختند. میدانید که من به امثال این پذیرایی ها و رسمیات چندان 
پابندی ندارم و نه به مدح کسی خوشحال و نه به قبح کسی اهمیتی میدهم فقط 

عشق ترقیات و تعالی ملت محبوبم را بدل می پرورانم.
...

چنانچه در اثر خواندن اوراق تفتیشــیه خودم با لذات به شفاخانه رفتم و به 
تمام جزئیات و کلیات آن علم آوردم در نتیجه از احمال و اغفال مدیر و داکتر 
شفاخانه سه هزار نفر مریض بیشتر از تعداد که دار و برده اند به کابل رپورت 

داده شده بود.
اگرچه این تعداد او خیانت گفته نمی شود زیرا که دوا بر پول نه بلکه مفت 
و رایگان برای اهالی داده می شــود البته ممکن است که بواسطه این تعداد زیاد 
و غلطی که به کابل مخابره کرده اند در بودیجهٔ آینده ســه هزار روپیه افزونتر 
منظــوری خریداری ادویــه را بخود حاصل میکردند عالوتًا مدیر شــفاخانه از 
کار نبود و در فرصتیکه من به شفاخانه رفتم به مضمون )الخاین خایف( سخت 
پریشان و وارخطا به نظر می آمد حتی بنا گریه و زاری را نهاده. عدم خوشنودی 
خــود را بکار موجودهٔ خود حکایه میکرد. لذا من نظر بدین احمال و اغفال او 
که در راپورت های کابل غلط امضا کرده بود و یک انتظام درست و فعالیتی از 
او در امور شفاخانه به نظرم نرسید از ماموریت موقوفش کردم. داکتر شفاخانه 
را چون نســبت به سال گذشــته امســال کمتر معالجهٔ مریض ها را نموده بود و 
راپورت هائیکه تعداد مریض ها در آن صحیح نبود و به متابعت مدیر دست خط 

کرده بود امر دادم که یک هفته تنخواه او را کسر نمایند.
...
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شم نظر به اینکه در تحریر جواب دقت بکار برده نشده و حکم رسمی بصورت 
یادداشت به حاشــیهٔ همان مکتوب وارد تحریر شده مدیر مستقله طبیه را بقطع 

معاش سه روزه اش امر دادم.
...

مدیر معارف قندهار را می شناسید که یک شخص درست و کارهای خوبی 
کــرده اگرچه بعضی چیزهای جزوی از وی ســر زده بــود و یا به حقیقت آن 
نرسیده.... بهر تقدیر، چون خدماتش خوب و در امور عرفانی قندهار کوشش 
ورزیده بود و در تفتیش هم چیزی از او دیده نتوانستم برای خود مدیر معارف 
نشــان ستور درجه دوم و به دو نفر ســرمعلم درجه سوم ستور و برای شش نفر 

معلمین دیگر سه ماهه تنخواه بصورت بخشش داده شد.
...

تمام هئیت ادارهٔ گمرک کارهای خود را بکمال فعالیت ایفا داشــته در امور 
مؤظفهٔ خویش اندک سســتی و تنبلی بخود راه نداده بودند، نســبت به سالهای 
گذشته چون محصول شش ماهه او از روی تخمین سنجیده شد، چیزی افزونی 
و زیادت را نشان میداد، بنابرآن برای مدیر گمرگ آنجا نشان درجه اول ستور 
و برای ســرکاتب او که وی نیز درین خدمت با وی شــریک است نشان حسن 
خدمت داده شــد، امــا درین خصوص از مدیر گمرک کابل اظهار مســرت و 
تشــکر می کنم. که کارهای گمرکی آنجا را بسیار خوب تنظیم و ترتیب داده 
یک اســاس بسیار خوبی برای شــان گزارده، مکافات او را نیز از قندهار خبر 
دادم که برایش در کابل داده شــود. میدانید که مجازات و مکافات قندهار را 
چرا زود زود در معرض اجرا آوردم، تا کســانی که در کارهای شــان نقص و 

ضرری باشد بصورت فوری در اصالح آن بکوشند.
...

... به من تکرار می گویند گویا از این رهگذر ترقی خواهی و معارف پروری 
تجار قندهار بر سوداگرهای کابل گوی سبقت را ربوده اند و موجبات محبت و 
خلوصیت مرا به خود بیشتر جلب کرد که باوجود کم بضاعتی و بی ثروتی که 
در اعلی ترین دوکانهای شان بیشتر از پنج هزار روپیه مال دیده نمی شود و حتی 
از بسیار اسباب کارآمد دکانهای اعلی آنها علی العموم خالی میباشند، بدون یک 
گفت و شــنود و مذاکره به محض اظهار فیصد یک روپیه بر محصوالت شــان 
اعانــه معارف را قبولدار شــدند و تاجرهای کابل باوجود این وســعت تجارت 
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و کثرت ثــروت تا حال برای ترقــی معارف و ازدیاد امــور عرفانی مملکت شم

خویش هیچ یک اقدام شــایانی نه کرده اند نی؛! باید تجــار کابل معارف خود 
را دوســت داشــته باشــند و برای اعانه امور عرفانی خود کم از کم به اندازهٔ 
قندهاری های بی بضاعت ابراز همت نمایند، زیرا که هرچیزی گم شدنی و زوال 
می پذیرد، تنها چیزیکه باقی می ماند و هیچ اندیشــه گم شــدن و بدزدی رفتن و 
نقصان را ندارد همین علم اســت و عرفان چیزیکه برای سعادت دینی و دنیوی 
بکار می افتد علم اســت، چیزیکه یک ملت را به نظر دوســت و دشمن به وقار 
و صاحب اعتبار نشــان میدهد همین علم اســت چیزی که حقیقتا یک ملت را 

با ترقی می سازد علم است.
...

اگرچه قوماندان موجــوده کوتوالی در فراهم آوردن امنیت و انظباط آنجا 
کاری نه نموده، و این اختیارات کافی را که نظامات برای او درین مورد داده 
اســت به اصول مطلوب در معــرض اجرا نیاورده و هم دفاتر اوراق او بســیار 
بی نظم و بی ربط بود، اما چون نو مقرر شــده بود و کارهای کوتوالی از ســابق 
همچنین درهم و پریشان افتاده بود از شخص او خیانتی به مشاهده ام نه پیوست 

محض تنبیه یک رتبه منصب او تنزیل کرده شد.
....

... قاضی مرافعه یک شــخص بســیار چاالک، زبان باز، بدافعال و مفسد بود 
هرقدر که ســعی می شــد که تحت کدام مواد جزائه بیاید. مدافعه شــرعی و 

قانونی میکرد شخص را وصی مقرر داشته بود.
خلص اینکه اینطور یک قاضی مفســد اسباب ســاز فتنه انگیز کم دیده شده 
است. مفتشــین و رفقای ما برین قانون دانی که او را سوء استعمال میکرد بسیار 
افســوس میکردند، بهر تقدیر. چون شخص مشهور بالفساد و کارهای وی تمامًا 
در زاویهٔ تعطیل مانده بود و در معاملهٔ سمت جنوبی مبلغی را از حکومت برای 
جمع آوری نفر گرفته، اما پیسٔه  را به ضروریات خود صرف و نفر هم نفرستاده 
بود و یک زمین سرکاری را به غبن فاحش خریداری نموده و حاصالت آن را 
می خورد و پیســهٔ آنرا نه رسانیده به اشخاص شریر و فساد پیشه سروکار داشت، 
بلکه یک دست اشرار را با خود نیز نگهداشته بود او را نه تنها از قضا موقوف 
کردم بلکه امر دادم که وصایت او فســخ شــود و پول دولت از وی با جریمه 
گرفته و زمین ســرکاری به همــراه حاصل مالیه ازو مســترد گردد و خودش 
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شم محبوســًا به کابل آورده شود. خوشی را که عموم اهالی در وقت موقوفی این 
قاضــی بدبخت اظهار کردنــد بیان آن درین جا ممکن نیســت. حتی از غلغله و 
دعاگویی و خوشــحالی عموم تقریبًا چند دقیقه من بیان خودم را قطع کردم، 
وقتیکه ســپاهیان او را از میدان کشیدند و نفری تا یکدم سکوت کردند من به 
واسطه از سر گرفتن بیان خود، اهالی را ساکت کردم عالوتًا در یادداشت خود 
نوشــتم که در ریاست شورا اینچنین یک قانونی را وضع کند که آتیًا هیچ یک 
قاضی وصی شــده نمی تواند اگر از سابق وصی شده باشد باید از وصایت خود 

را فارغ کند و الی قاضی نشود.
...

مستوفی سابق که حاال وفات کرده کارهای خوبی نکرده است، تعجب دارم 
کــه نایب الحکومه چرا به پســران او یک تصدیق خدمــت و صداقت کاری را 
داده است، امر کردم که تصدیق او را در دایرهٔ تحریراتم خواسته پاره کند و 
نایب الحکومه را مالمت کردم که چطور به فرزندان شــخص تصدیق داده که 
پدر شــان هیچ یک خدمتی درستی نکرده، بلکه بالعکس همه کارها را درهم و 
برهم و خراب نموده اســت. آتیًا نباید کــه نایب الحکومه ها و حکام این چنین 
تصدیق را به کســی بغیر از علم و اطالع بر خدمت و صداقت او بدهد زیرا در 
آن صورت معامله بجایی میکشــد که صاحب تصدیق دست بدامن من میزند و 

مجبور میگردم که ضرور برای او نوازش و دلدهی بکنم.
...

اینقدر اجماالً میگویم خرابی هایی که در حربیه قندهار از دســت عبدالقیوم 
خان لوامشــر بعمل آمده یک نفر مهمتر دربارهٔ حیوانات و مواشی متعلقه خود 
هم روادار نمی شــود، نسبت به دفاتر و امور تحریریه او یک دفتر خاصه داری 

بانتها درجه خوبتر و بهتر گفته می شود.
عالوه بر این نایب الحکومه را در موضوع کدام یک مسئله شخصی خویش 
پیشــروی مجلس مشوره نیز تهدید کرده گفته بود که یا فالن فیصله را بر طبق 
خواهش من بنما و الی تا حال آن عناد و خصومت را که با تو خفیفه داشــتم، 
بصورت علنی در معرض اجرا خواهم گذارد. لذا نظر بدین خرابی و بی انتظامی 
که از وی در امور حربی مالحظه شــد و از این حرف نفوذی که ازو بحکومت 
آن به تصدیق رسید آخرین درجهٔ مجازات مادهٔ را که هم به زیر آن می آمد بر 

وی اجرا کرده، امر دادم که الی چهار سال حبس شود.
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اگرچــه از زیر مجازات آمدن عبدلقیوم خان لوامشــر کــه یکی از رفقای شم

مکتب ما بود، قدری متاثر شده ام اما خدا را شکر میکنم که به مقابل خرابی او 
یک نفر است.

...
برای اهالی داناندم که حکومت من برای قومیت و شخصیت اعتباری نیست، 
هر کســیکه می آید بیاید و بشرط اهلیت و لیاقت کار کند. خودم در عقب پیر 
و جوان نمی گردم، فقط آرزوی من اینســت که باید عالقه دارهای شــما جوان 
باشــند تا به سلســلهٔ مراتب در وقت پیری که صاحب فکر و تجربه می باشــند 
بــه نایب الحکومگی و دیگر کارهای بزرگ برســند. اگر من پیرها را عالقدار 
مقرر کنم، پســر باید که یک پیر شصت ســاله را بعد از اینکه سی و شش سال 
در عالقداری هــا و حکومت های چهارگانه چهار چهار ســال کار کند در ســن 
نودوشــش ســالگی که از فکر و عقل رفته می باشــد نایب الحکومه مقرر کنم 

می دانید که این تودهٔ استخوان چطور کار خواهند توانست.
...

وقتیکه من از قندهار در غزنی رســیدم به واسطه تلفون خبر شدم که برای 
پذیرایی مــن در کابل ترتیبات کرده اند، اگرچه من آنها را ازین مســئله مانع 
شــدم، بازهم از غزنی بسیار وخت روان شــدم تا به کابل وقتی برسم که مردم 
هنوز از خانه و جای خود حرکت کرده نباشــند و برای شــان از این آمدن من 
تکلیف نرسد ازین حسیات شــما که برای پذیرایی من ترتیبات گرفته بودید، 
تشــکر میکنم. اما نمی خواهــم که در هر وقت که مــن از یکجا به دیگر جای 
حرکــت کنم اهالی کابل مکلف بــه ترتیبات و پذیرایی های من شــوند، البته 
فرصت تکلیفات و پذیرایی های شــاندارهم من چنانچه باربار گفته ام آن وقت 

خواهد بود که برای افغانستان یک خدمتی مهمی را انجام بدهم.
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نویسنده:	ولی	

زندگی	بینوایان	
زیر	حاکمیت	جنایتکاران

ننگرهار با آن که به ظاهر از 
جمله ی والیات »پیشرفته« 
به شــمار مــی رود اما فقر 
و نــاداری در آن به ســان 
محروم ترین والیات دیگر 
بی داد می کنــد. حاکمیت 
غاصبــان  جنایــت کاران، 

زمین، مافیا، اختطاف چیان... زندگی را بر بینوایان این والیت تار ساخته است. 
در تمام والیت ننگرهار یک قطعه زمین ســفید باقی نمانده است. باندهای ظاهر 
قدریر، مسلم یار، گیالنی، حضرت علی، انجنیر غفار، گل کریم، موسی، حنیف 
گردیوال، زمان غمشــریک و... با دیدن زمین خالی اســناد جعلی  ساخته و آن 
را بدون درد سر غصب می کنند. اینان، حتا زمین مهاجرین در منطقه قاسم آباد 

دامنه کوه دامان را نیز غصب نمودند.
بــه همین دلیــل اکثریت مردم تهی دســت این والیــت در خیمه ها زندگی 
می کنند. پســران و دختران خردسال عموما پس از چاشت تا تاریک شدن هوا 
مصروف شغل هایی مانند رنگ کردن بوت و دست فروشی عمدتًا در باغ عمومی 
شــهر بوده و مردان در صورتی که معتاد به مواد مخدر نباشــند، با کودکان شان 
یکجــا مصروف پیدا کردن لقمه نان اند. در چهره این اطفال فقر و گرســنگی 
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از دور هویداست. جوانانی که به این باغ می آیند با اینان برخورد زشت داشته شم

و حرف هــای کوچه بازاری می گویند که به یقیــن این نونهاالن همین تربیه را 
گرفته و آینده شان تاریک خواهد بود.

در ذیل وضعیت زندگی عده ای از این اطفال را از زبان خود شان می نویسم 
که بیانگر وضعیت زندگی اغلب مردم افغانستان است.

احسان ۱۳ ســاله، متعلم صنف 
منطقه خالص فامیلی  باشــنده  و   ۵
اســت. ۴ برادر و ۳ خواهر داشته 
و بــه یاد ندارد کــه پدرش چرا و 
توسط کی کشته شد. او با دو برادر 
باغ سراج العمارت  و خواهرش در 
مصــروف رنــگ کــردن بوت ها 
اســت که از هر جوره ۱۰ کلدار 

پاکستانی می گیرد. او می گوید:
»از طــرف صبح مکتب 
می روم ولی پس از چاشــت 

به این بــاغ می آیم. چون تعداد بچه های كــه بوت  رنگ می كنند 
زیاد اســت، ما پول زیاد به دســت آورده نمی توانیم. تا شام ۴۰ یا 
۵۰ كلــدار پیدا می كنم و به همین مقدار برادرها و خواهرم. مادرم 
مریض است و زردی دارد. از زیارت "زیړی بابا" برایش تعویذ آورده 

ولی جور نشد. پول نداریم كه او را تداوی كنیم.«
وحید ۱۰ ســاله متعلم صنف ۴ اســت. او در نزدیک پل بهســود با فامیل ۸ 
نفره اش در یــک خیمه زندگی می کند. پدرش کراچی دســتی دارد و اموال 
مــردم را از مندوی تا موترهــا انتقال می دهد. با بــرادرش در باغ بوت  رنگ 

می کند. درمورد زندگی پردرد خود این گونه می گوید:
»در اینجا اول خو كار پیدا نمی شــود، به خاطری كه تابســتان 
است و تعداد بسیار كم به این باغ می آیند و از طرف دیگر مردم با 
ما برخورد خراب می كنند. داو و گپ های خراب می زنند، مخصوصاً 
به دخترها. تا ناوقت اینجا می باشم و كار می كنم، اگر پول به خانه 
نبرم پدرم قهر می شــود. در مکتب دولتی هســتم، آنجا هم درس 
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شم نیســت و در خانه هم درس 
خوانده نمی توانم.«

وحید بــا لباس مکتــب به کار 
می آید و با همین لباس خوابیده و 
صبح دوباره با همین لباس به مکتب 
می رود. او نوازش و محبت پدر و 
مادر را نمی فهمد زیرا اگر با دست 
خالی به خانه برود با دشنام و لت و 

کوب والدین مواجه می شود.
زمری ۱۴ ســاله، سرپرست خانواده ۶ نفری است. پدر و خواهر ۶ ساله اش 
در کنر بنابر حمله طیاره بی سرنشــین امریکایی ها کشــته شــدند و خانه شــان 

ویــران و از ناچــاری و بی نانی به 
زمری  کرده اند.  کــوچ  جالل آباد 
با کراچی دستی خود اموال مردم 
را تا موتر یــا خانه های نزدیک به 
شهر انتقال می دهد و روزانه ۲۰۰ 
الی ۲۵۰ کلدار پاکستانی به دست 
می آورد. او درباره کشته شدن پدر 

و خواهرش می گوید:
ما  بود،  مامایم  »عروسی 

همه رفته بودیم. در آنجا خواهرم مریض شــد و پدرم او را به خانه 
آورد. طرف نماز عصر بود كه طیاره بی پیلوت قریه ما را بمبارد كرد. 
ما كه آمدیم دیدیم خانه ما ویران شــده و سقف خانه بر سر پدر و 
خواهرم فرو ریخته بود. پس از آن در آنجا كار نبود، مجبور شــدیم 

به جالل آباد بیاییم و به خاطر پیدا كردن نان كار كنیم.«
با دیگرانی که گفتگو کردم وضعیت زندگی شــان مشــابه وحید و احسان 
و زمری بود. از یک ســو بی نانی و فقر و از ســوی دیگر محیط به شدت آلوده 
ننگرهار با گند فحشــا، بی فرهنگی، مــواد مخدر و... این بینوایان را به بی راهه 
می برد. بچه ها یا به جمع چاقوکشان می پیوندد و یا به مواد مخدر معتاد می شوند 

و دختران در دام باندهای فروش سکس اسیر می شوند.
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	 		نویسنده:	نیک	محمد	پایدو	

تصاویر	دردآور	مکاتب	بدخشان

محیط آموزشــی ســالم و 
عالوه  بر  آموزشــی  آرام 
اســتادان ورزیــده، بدون 
میــز  چــون  تســهیالتی 
کتابخانــه،  چوکــی،  و 
صنــوف  البراتــوار، 
کمپیوتر، ســاحه ســبز و 

میدان های ورزشی، تشــناب ها و آب آشامیدنی صحی و... میسر نیست. این ها 
اجــزای عمده آموزش و پرورش معیاری و حقوق انســانی هر کودک اســت 
که بدبختانه شــاگردان اکثریت مکاتب افغانستان و بخصوص شاگردان مکاتب 
بدخشان از آن مطلقا محروم اند. در حال حاضر، تقریبا ۲۵۰ مکتب این والیت 

بدون ساختمان اند و شاگردان آن در فضای باز درس می خوانند.
مکاتبــی هم که تا کنون اعمار گردیده اند به مشــکل فقط تعداد اندکی از 
شاگردان را از زیر برف و باران و آفتاب به زیر سقف آورده اما دیگر هیچ یک 
از معیارهای آموزشــی سالم را دارا نیســت. هنوز تعداد کثیری از صنف ها زیر 
سایه دیوارها و درخت ها اند؛ کتابخانه و البراتوارهایی که در عده ای از مکاتب 
مراکز والیات ساخته شده اند بیشتر جنبه تشریفاتی و نمایشی دارند؛ شاگردان 
میز و چوکی و کتاب و ســایر وسایل درســی کافی را هیچگاهی در دسترس 
نداشته اند؛ اگر در مناطق معدودی شاگردان دختر جرات رفتن به مکتب را هم 



53
20

17
بر 

وام
و ن

بر 
تو

  اک
-  

13
96

ب 
قر

و ع
ان 

میز
  ،5

۴ 
اره

شم داشته باشند معموال به دلیل اینکه مکاتب دیوار احاطه ندارند مورد اذیت و آزار 
قرار می گیرند؛ در دنیای پیشرفته ی کنونی که همه چیز در حال الکترونیکی و 
کمپیوتری شــدن است، شاگردان ما تا حال کمپیوتر را با چشم خود ندیده اند؛ 

و...
در گذشته مردم خود در برپا نگه 
داشــتن مکاتب سهم فعال می گرفتند 
و غیــر از پرداخــت پــول و کمک 
بــرای معلمان، اتاق هایــی هم از گل 
و چوب به شــکل محلی می ساختند 
تا فرزندان شــان در زیر سقف درس 
بخواننــد امــا بــا دخالــت انجوها و 
موسسات خارجی و داخلی و شایعات 
دروغین دولت و حیف و میل شــدن 
میلیون هــا دالر زیر نام انکشــاف و 
بهبود تدریــس از یک طرف، و فقر 

و بیکاری کمرشــکن از طرف دیگر،  اهالی منطقه در ناامیدی و ســیهروزی به 
سر می برند.

مردم به خوبی می دانند که تا زمانی که وطنفروشان و جنایتکاران در راس 
قدرت باشــند و برای سرنوشــت کودکان مان تصمیم بگیرند، هیچ گاهی نباید 
انتظار بهبود داشــت. هنگامی که مکاتب در سطح مدارس دینی به سرکردگی 
بینادگرایان تنزیل داده شوند، نسل های آینده فقط مزدوران و آدمکشان جاهل، 

خرافاتی، ضد ترقی و تعالی و ضد زن بار خواهند آمد و بس.
در ذیل عکس هایی را از وضعیت دردآورد کودکان مکتبی ولســوالی های 
مختلف بدخشان را می فرستم تا چهره های منفور این دم و دستگاه خاین به مثل 
یونس قانونــی و فاروق وردک که میلیون ها دالــر را زیر نام معارف به جیب 
زدند، بیشــتر برمــال گردد. وقتی به ایــن مکاتب و صنف ّها نظــر می اندازی، 
چنین تصور می شــود که اتاق هایی برای طویله حیوانات ساخته شده باشد و نه 
کودکان مکتبی. اما از سوی دیگر، دیدن کودکانی که در فقدان ابتدایی ترین 
امکانات به درس و آموزش ادامه می دهند، به انســان نیرو و امید می بخشد که 

صنف یکی از لیسه های بدخشان
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روزی همین کودکان، مســلح با آگاهی و علم، نخواهند گذاشــت جنایتکاری شم

سرنوشت آنان و نسل های آتی شان را در قبضه داشته باشند.
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شم

محقق، مزدبگیر رژیم منفور ایران
کارتونیست: عتیق شاهد

 افغانستان در چهار دهه
کارتونیست: عتیق  شاهد
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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 ١۰

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 ۱
جوار كتابخانه عامه

کتاب فروشی فرهنگ ۲
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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