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	گزارش	

محفل	»حزب	همبستگی	افغانستان«	
به	یادبود	از	استرداد	استقالل	در	فراه

»حزب   :۱۳۹۷ اســد   ۲۶
 - افغانســتان  همبســتگی 
فراه« از ســالروز استرداد 
استقالل افغانســتان یادبود 
به عمــل آورد کــه جمع 
وســیعی از مــردم از نقاط 
مختلف والیت فراه در آن 

اشــتراک ورزیده بودند. محفل با این مقدمه آغاز گردید: در حالی به پیشواز 
ســالروز استرداد استقالل کشــور می رویم که مادر وطن با زخم های دیرین در 
زیر سایه ی شوم اشغالگران امریکا و متحدان خونریزش و سلطه جانیان بنیادگرا 
و غیربنیادگــرا رنج می کشــد. وطنی که هر روز ویران می گــردد و ناامنی و 
فســاد و بدبختی و دربدری شهروندانش را سیهروز ساخته و دلبندان بی دفاعش 
را دســته دســته در انتحار و انفجار، حمالت هوایی، جنگ و قتل عام از دست 
می دهد؛ زنان و کودکانش قربانی تجاوز جنسی و ده ها جنایت دیگر می شوند؛ 
اکثریت مطلق باشــندگانش در فقر جانکاه به ســر می برند و در اغلب مناطق از 

نیازهای ابتدایی آموزش و پرورش محروم اند.
جنــگ و جنایــت جــاری در غزنی، فــراه، فاریــاب، ســرپل، ننگرهار، 
تخــار و هــر گوشــه کشــور نمونــه بــارز ایــن تباهــی اســت که بدســت 
دشــمنان ملــت جهــت نابــودی هموطنان مــا هر لحظــه شــعله ور می گردد.
بعدا یکتن از اعضای حزب همبســتگی اشــاره کرد که صرفا با شعار دادن 
و ســخنرانی کردن نمی شــود راه امان اهلل خان و هزاران مشروطه خواه و سایر 
شــهیدان وطــن را ادامه داد. فقط بــا خودگذری و فدا کردن منافع شــخصی 
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بــه خاطر منافع مردم و کشــور می شــود به خون های ریخته ارج گذاشــته در شم
راه رهایــی وطــن از شــرایط ابتر کنونــی کاری جدی انجــام داد. او گفت:

»دولت های مزدوری كه اینجا ته و باال شده و می شوند همیشه 
كوشیده اند به جای 
قهرمانــان واقعــی، 
رهزنان و جنایتکاران 
معلوم الحــال را بــا 
دروغیــن  القــاب 
قهرمــان تراشــیده 
تحمیل  ملــت  بــر 
كنند اما تاریخ فقط 

قهرمانــان واقعی را در اوراقش حفظ می كند. با راندن اشــغالگران 
و تیکــه داران جانی، مردم ما نفس راحتی خواهند كشــید و آنگاه 
می شــود از دولت ملی و مردمی ســخن زد. این كار فقط در پرتو 
آگاهی سیاسی و اتحاد تمام اقوام و بسیج به دور یك تشکل رزمنده 

و مردمی می تواند موثر باشد.«
نیــز  فــراه  والیــت  اســبق  ســناتور  روشــن،  بلقیــس  خانــم 
نمــود: ایــراد  نطقــی  ورزیــده  اشــتراک  محفــل  ایــن  در 

»تاریخ ثابت ساخته كه كشــوری اگر بخواهد به شاهراه ترقی 
راه یابد و در ســطح 
اعتبــار  از  جهــان 
گــردد  برخــوردار 
در قــدم اول بایــد 
داشــته  اســتقالل 
باشــد. امان اهلل خان 
ما  مترقی وطن  شاه 

بــه این نکته پی برده بــود. امروز مزدورانی مثــل عبداهلل و غنی 
افتخــار می كنند كه جان كیری نماینده امریکا دســت آنان را به 
حیث حاكمان افغانستان بلند كند. اكنون مردم ما نسبت به دوران 
انگلیس به مراتب زیر ســتم اند، آن زمان اگر یك كشــور چور و 
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شم چپــاول می كرد، امروز بیش از ۴۵ كشــور حاكمیت می چالنند و 

هركدام جواســیس و نوكران شان را دارند.... باید تمام ما زیر یك 
چتر متحد شویم و ضد استعمار و استثمار مبارزه كنیم. «

موســیقی  اخیــر،  دهــه  پنــج  تیاتــر  شــعر،  دکلمــه  شــامل  محفــل 
میهنــی و نمایــش حــرکات ورزشــی نیــز بــود کــه در اخیــر بــا اجرای 
رســید. پایــان  بــه  کننــدگان  اشــتراک  از  جمعــی  توســط  ملــی  اتــن 
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فعالیت	های	حزب 

نصب	شعار	به	مناسبت	
استرداد	استقالل	کشور	در	شهرکابل

 ۱۷(  ۱۳۹۷ اســد   ۲۶ در 
از  تعدادی   )۲۰۱۸ اگست 
همبستگی  »حزب  جوانان 
افغانســتان« بــه بهانه روز 
افغانستان  استقالل  استرداد 
در  پیام هایــی  نصــب  بــا 
نقــاط مختلف شــهر کابل 

از شخصیت های سرفراز مشــروطه خواه و رزمندگان برازنده جنگ استقالل و 
بخصوص شــاه امان اهلل خان گرامیداشت به عمل آورده در مورد ارزش استقالل 

و مبارزه علیه بیگانگان آگاهی دهی نمودند.
شعارهای نصب شده حاوی یادبود از شاه امان اهلل خان و یاران آزادیخواهش، 
تهییج مردم جهت اســتقالل خواهی و مبارزه علیه اشــغالگران بود. گرچه برای 
بزرگداشــت از روز خجســته اســتقالل این حرکت کوچکی ســت اما تاجایی 
می تواند نســل جوان را به قربانی و رشــادت نیاکان شان در راه رهایی از یوغ 
بیگانگان آگاه ســاخته آنان را متوجه وظیفه خطیر کنونی نماید که همانا اتحاد 
ـ ناتو و  و همدلــی بخاطر نجات مادروطن از هیوالی اســتعمار خارجی امریکاـ 

دستپرودگان داخلی تنظیمی، طالبی و داعشی شان است.
تعدادی از شعارهایی که در شهر نصب شدند:

»باید بقلوب اوالدهای خود و نسلهائیکه از آنها پیدا می شود حس وطن دوستی 
و فداکاری را تولید کنیم. زیرا وقتیکه فداکار باشیم هیچ وقت استقالل از دست ما 

نخواهد رفت« )نطق شاه امان اهلل در نهمین جشن استقالل، ۲۶ اسد ۱۳۰۶(
مرگ بر اشغالگران، زنده باد استقالل!
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با خیزش همگانی استقالل کشور را از دست اشغالگران و نوکران شان بستانیم!شم
امریکایی  اشغالگر  نیروهای  بیرون شدن  با  تنها  استقالل کشور  از روز  تجلیل 

می تواند معنی یابد!
جاویدان باد یاد استقالل طلبان و آزادی خواهان جانباخته میهن ما!

با خون خود وحدت و یکپارچگی کشور را همچو نیاکان خویش حفظ نماییم!
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اعالمیه	ها	

فقط	با	مبارزه	و	فداکاری	می	توان	لوث
	اشغال،	بنیادگرایی	و	ارتجاع	را	روبید!

در نــود و نهمین ســالروز 
استقالل کشور قرار داریم، 
استقاللی که با خون مردم 
مشروطه خواهان  سلحشور، 
رهبری  و  افغانستان  پیشرو 
شــاه امان اهلل رقــم خورده 
است؛ اســتقاللی که برای 

تحقق آن، زنده یاد شهید ســرور واصف و همرزمان سربه کف او شعار »ترک 
مال و ترک جان« را نعره کشــیدند؛ اســتقاللی که آزادی های معین و حقوق 
ابتدایی را برای زنان و دیگر اقشار تحت ستم کشور به ارمغان آورد؛ استقاللی 
کــه برای نخســتین بار یخ مســتعمرات بریتانیا را شکســت و مایــه الهام برای 
سرزمین های متعدد جهت رهایی از یوغ استعمار پیر شد؛ استقاللی که افغانستان 
را به پناهگاه امن و حامی صدیق انقالبیون منطقه از جمله هندوســتانی ها مبدل 

کرد. و استقاللی که متاسفانه دیگر نداریم.
امــروز در حالــی قوله هــای عوامفریبانه اســتقالل خواهی ســران دولت 
دست نشــانده را می شنویم که افغانســتان نگون بخت ما توسط دولت  جنایتکار 
و متجاوز امریکا و متحدینش در ناتو اشــغال شــده و دست  کثیف کشورهایی 
مانند پاکســتان، ایران، عربستان ســعودی و حتی روسیه و چین هم باز است تا 
جوی  خون هموطنان ما را جاری ســازند. غنی هرچنــد که با اعصای جادویی 
جان کیری به کرسی ارگ نصب شد اما حال شاهدیم که افزون بر »مغز متفکر 
دوم«، خود را بیشــرمانه »شــاه امان اهلل  دوم« نیز قلمــداد می کند که به خنده 
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بصورت مضحــک او را »غنی بابا« خطاب کرده در صفحات فیســبوک گلو 
می درند. لیکن واضح اســت که دهل و کرنــای هیچ جارچی ای از یک دلقک 
بیگانگان قهرمان ســاخته نمی تواند و محکمه ی تاریخ او را در کنار شــاه شجاع 
انگریزی، ببرک کارمل روسی و کرزی امریکایی به زباله دان  خواهد فرستاد.

اشــرف غنی به نمایندگی از دولت دست نشــانده بعد از ســقوط غزنی داد 
و واویال راه اندخت، از یک ســو می گوید که غزنی از دســت کسانی سقوط 
کرده که نام راکت هســتوی شــان را غزنویان می گذارند، زخمی های طالبان 
در شــفاخانه های پاکستان مداوا می شــوند، اما از ســوی دیگر بیشرمانه برای 
گلبدین جانی فرش سرخ هموار کرد و همچون عروس از خونخواری پذیرایی 
نمود که از آوان زایش سیاســی اش طوق آی اس آی به گردن داشــته به گفته 
درســت پدرخوانده فقیدش، جنرال حمید گل، یک »پاکســتانی وطن پرست« 
اســت. هر والیت و منطقه ای از افغانستان ممکن اســت از دست پاکستان و یا 
هر کشــور دیگری ســقوط کند و مردم آن به خاک سیاه بنشینند تا زمانی که 
جاسوسان آی اس آی و دیگر دستگاه های جاسوسی دنیا در دم و دستگاه دولت 

دست نشانده لمیده باشند.
ســخن پرمفهوم شــاه امان اهلل در نهمین جشن استقالل افغانســتان )۲۶ اسد 
۱۳۰۶(، هنــوز هم صــدق می کند و باید آن را سرمشــق زندگی خویش قرار 
دهیــم: »باید بقلــوب اوالدهای خود و نســلهائیکه از آنها پیدا می شــود حس 
وطن دوســتی و فداکاری را تولید کنیم. زیرا وقتیکه فداکار باشــیم هیچ وقت 
اســتقالل از دســت ما نخواهد رفت.« فقط با مبارزه، ازخودگذری و فداکاری 
می توان ســرزمین خون چکان خویش را از لوث اشغالگران امریکایی و ایادی 
بنیادگرا و غیربنیادگرایش رهایی بخشــید. بایســت با الهام از نســل های پیشین 
رزمید و اســتقالل از دســت رفته وطن نگونبخت خود را بدست آورده، یکبار 

دیگر پرچم استقالل را به نسل های آینده سپرد.
نه هفت، نه هشت؛ بیست و هشت، بیست و هشت!

حزب همبستگی افغانستان
2۸ اسد 1۳۹۷
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شم

هنر	و	ادبیات	

بتهوون،	تابناک	ترین	چهره	ضدارتجاع	
فیودالی	در	موسیقی	کالسیک	غرب

موسیقی در کنار شکل های 
دیگر هنر متاثر از شرایط 
اجتماعــی بــوده و بر آن 
اثرگذار است. موسیقی از 
پیشــرفت و تکامل علوم، 
اندیشــه و هنــر در جامعه 
همپــای  پذیرفتــه  تاثیــر 

تحوالت بزرگ سیاســی و اجتماعی سبک، شــکل و محتوای آن تغییر نموده 
است.

آغاز دوره موســیقی کالســیک غرب )۱۷۳۰-۱۸۲۰( مصادف با جریان 
روشنفکری مترقی علیه اســتبداد و خرافات و انقالب های قرن ۱۸ اروپاست. 
جریانــی که مشــخصه اصلــی آن را مبارزه علیه اشــراف خودکامه، ســتم و 
بی عدالتی حاکم و دفاع از حقوق توده های محروم می ســاخت. موسیقی دانان 
آن زمان اغلب از راه عرضه هنر شان به دربار و کلیسا امرار معاش می نمودند، 
این از یک ســو منجر به تولید موســیقی پیچیده ای می شد که صرفا احساسات 
کســل کننده و فاخر فیودالی را بازتاب می داد و از جانب دیگر، چون جدا از 
زندگــی توده ها و مبارزات انقالبی، محدود به محافل اشــراف بود از هر نوع 

تکامل، بیان افکار پیشرو و احساسات متنوع باز می ماند.
هرچه جنبش روشــنفکری اوج می گرفت و بــر دژ کهنه ی ارتجاع یورش 
برده پایه های دولت های مســتبد حاکم در اروپا را متزلزل می ســاخت، شور و 
احساســات مردمی عجین شــده با آرمان های آزادی خواهی و عدالت طلبی نیز 
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شم در آثــار موســیقی دانان آن دوره 

راه خــود را بــاز می کــرد. تحت 
تاثیر جنبش مترقی، موسیقی دانان 
شــروع به خلق آثاری نمودند که 
دیگــر از احساســات لطیف طبقه 
اشراف در آن خبری نبود. گرایش 
موسیقی کالسیک به سوی انعکاس 

احساســات توده های شیفته آزادی و جوش و خروش مبارزات طبقات محکوم 
جامعه باعث پاره شــدن زنجیرهای وابستگی موسیقی به دربار و کلیسا گردید. 
نوابغ موسیقی چون هایدن، موتزارت و بتهوون از نمایندگان برجسته این دوره 

موسیقی کالسیک غرب به شمار می روند.
بتهوون

تاثیرگذارتریــن  و  بزرگتریــن  از   )۱۸۲۷-۱۷۷۰( بتهــوون  لودویــگ 
موســیقی دانان و آهنگ ســازان آلمان بود که تا امروز از طــرف هنرمندان و 

شنوندگان موسیقی اش مورد ستایش قرار می گیرد.
بتهوون شــیوه زندگی مســتقل از دربار و کلیســا در پیش گرفت و تا آخر 
عمر از طریق اجراهای عمومی و فــروش آثارش به زندگی فقیرانه ای قناعت 
کرد. او که از محیط فقرزده و از میان توده ها برخاســته بود، باور داشــت که 
هنرمندان نیز به اندازه اشــراف قابل احترام  اند که خود نمایانگر نفرت عمیق 
وی از اشــرافیت فیودالی بود. در سرگذشت زندگی او جریانی از سال ۱۸۱۲ 

را چنین نقل می کنند:
»روزی گوته ]شاعر بزرگ آلمان[ و بتهوون در كوچه های ویانا 
در حال قدم زدن بودند. جمعی از اشراف زادگان ویَنی از مقابل آن 
دو در حال عبور از كوچه بودند. گوته به بتهوون اشاره می كند كه 
بهتر است كنار بروند و به اشراف زادگان اجازه عبور دهند. بتهوون 
با عصبانیت می گوید كه "ارزش هنرمند بیشــتر از اشــراف است. 
آن ها باید كنــار روند و به ما احترام بگذارند." گوته بتهوون را رها 
می كند و در گوشه ای منتظر می ماند تا اشراف زادگان عبور نمایند. 
كالهش را نیز به نشانه احترام برمی دارد و گردنش را خم می كند. 
بتهوون با همان آهنگ به راهش ادامه می دهد. اشــراف زادگان با 

»عصر ما به مردان نیرومند 
نیاز دارد که بداندیشان و 
دریوزه گران  و  ریاکاران 

را شالق بزنند!«
از نامه  بتهوون به برادرزاده اش در سال ۱۸۲۵
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دیــدن بتهوون كنار می روند و راه را بــرای عبور وی باز می كنند شم
و بــه وی ادای احترام می كنند. بتهوون هــم از میان آن ها عبور 
می كند و فقط كالهش را به نشــانه ی احترام كمی با دســت باال 
می برد. در انتهای دیگر كوچه منتظر گوته می شود تا پس از عبور 

اشراف زاده ها به وی بپیوندد.«
رومن روالن، نویسنده انساندوست و برنده جایزه نوبل در ادبیات که درباره 
زندگی و آثار بتهوون مدت پانزده ســال تحقیق نموده یافته هایش را در چهار 
جلد کتاب به نام »زندگی بتهوون« منتشــر ســاخت. او در ۱۹۲۷، در صدمین 

بتهوون، طی سخنرانی ای  ســالگرد تولد 
گفت:

»من به نمایندگــی از چندین 
نســل از سراســر جهان به اینجا 
آمــده ام تا اعالم كنم كه از بتهوون 
بیــش از هر اســتاد دیگــر درس 
آموخته ام، و تــا امروز هزاران هزار 
نفر در شرق و غرب عالم ساعت ها 
گــوش جان به موســیقی بتهوون 
سپرده اند و خاطر شان تسلی یافته 
است، به خلوص دل و تهذیب روح 
رسیده اند و از او راه و رسم شجاعت 

و پایمردی آموخته اند.«
او درباره شخصیت و موسیقی بتهوون می نویسد:

»بتهوون با وصف خلق و خــوی تند و تلخ اش تنبل و تن پرور 
نبود بلکه ســاده و منظم بود، اعتماد به نفس داشت و مغرور بود. 
به انســان و انسانیت دلبستگی پرشوری داشت... موسیقی بتهوون 
موســیقی آشتی و برادری جهانی اســت، و هركس بتواند درها را 
بگشاید و در آستان مقدس موسیقی بتهوون قدم بگذارد، دگرگون 
می شود و تا عمر دارد با دروغ و ریا آشتی نخواهد كرد، بانگ رسای 
بتهــوون، مانند ضربات تبر هیزم شــکن كه در جنگل می پیچد در 

سراسر دنیا طنین می افکند.«

گذشته از خلق آثار کم نظیر، آنچه بتهوون 
را جاودانه ســاخت، ایستادنش در جبهه 

مردم و ضدیت با استبداد و ستم بود.
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شم در  بتهــوون 

یادداشت های سال ۱۸۱۱ 
خود پیام انسانی ای دارد:

دوران  »از 
كودكی تا به امروز 
فرامــوش  هرگــز 
كــه  نکــرده ام 
در  دارم  وظیفــه 
انسان های  خدمت 
)در  رنجدیــده 
خدمــت طبقــات 

محروم( باشــم. و برای چنین كاری توقع پاداش ندارم. احساســی 
كه از كار نیك به من دســت می دهد برایم بس است.... اگر كسی 
موسیقی مرا بفهمد برای همیشه بندهای اسارت را پاره می كند و 

رها می شود«. )»زندگی بتهوون«، رومن روالن(
او کنجــکاو بود، به جز یوهان باخ هیچ کس در دنیای موســیقی به اندازه او 
بامطالعه نبود. ضمن عالقه به ترانه های بومی به مســایل مهم تاریخ جامعه بشری 
می اندیشــید و درباره اش با دیگران بحث می نمود. این مرد پرکار به آموختن 
عشــق می ورزید و در اواخر عمرش به دوستانش می گفت: »تازه داشتم چیزی 

یاد می گرفتم!«
بتهوون درباره ادبیات نیز دیدگاهی عمیق دارد:

»پاره ای از نویسندگان می خواهند از ادبیات هنر مجردی بسازند 
كه با مسایل جامعه ی انسانی كوچکترین رابطه ای نداشته باشد. بعد 
از تحوالت و انقالبات سال های اخیر چگونه می توان نویسندگان را 
از پرداختن به مصلحت جامعه منع كرد. مگر می توان به نویســنده 
گفت كه به مســایل جدی توجه نکند؟ مگر می توان به نویســنده 
گفت كه همه ی عمــرش را صرف قواعد زبان و ریزه كاری های آن 
بکنــد و با پند و اندرزهای ادیبانه دل خوش باشــد و تمام عمر در 
همان قنداق دوران شــیرخوارگی اش بماند و به همان ترتیب پیر 
شود؟! در این صورت باید پرسید چنین نویسنده ای چگونه مویش 

اعتقادات  با  سو  از یک  »بتهوون 
خود  زمان  مرســوم  قوانین  و 
دیگر  ســوی  از  و  درمی افتاد 
زمان  تحوالت  در  می خواست 
زیرا  باشد،  داشته  سهمی  خود 
مرد زمان خود بود و در جوانی 
به "بلوغ" انقالبی رسیده بود...«
»زندگی بتهوون« )جلد سوم(، رومن روالن
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را سپید كرده است؟ و راستی كه چه بینواست ادیبی كه عمر را در شم
تنگنای خود خواهی و بازی با الفاظ گذرانده باشد...«

تامســون، ناشر انگلیسی و خریدار آثار او پیشــنهاد داده بود آهنگی برای 
»نبرد بالتیک« بســازد، بتهوون در جوابش نوشت حاضر نیست چیزی بنویسد 
کــه مبــارزات ملت کوچک ولــی آزاده دنمارک را تخطئه کنــد و حق را به 
سرکوبگران و فاتحان بدهد. درسال های ۱۸۱۳، ۱۸۱٤، ۱۸۱۵ و ۱۸۲۵ چندین 
کنسرت به نفع بینوایان و سربازان معلول و بیوه زنان فقیر و یتیمان ترتیب داد.

درحالی که اروپا زیر اســتبداد خونین نفس می کشید بتهوون هوادار پر شور 
جنبش روشــنفکری و انقالبات اروپا باقی ماند. او بــا موضع گیری مترقی در 
سیاســت، تعهد هنری خود را به اثبات رســانید. تعهدی کــه برای وی با وقف 

خویش برای جامعه و دیگران معنی پیدا می کرد.
انســان و مبارزاتش علیه بی عدالتی حاکم در جامعــه درونمایه آثار بتهوون 
را می ســازد. او چنان با اشــتیاق از آرمان رهایی انســان از قید و بند مناسبات 
عقب مانده حاکم هواداری می کرد که در ســتایش از سه شعار معروف انقالب 
کبیر فرانســه )۱۷۸۹-۱۷۹۹(، »آزادی، برادری، برابری« ســمفونی معروف 
ارویــکا »قهرمانی« را تصنیف نموده به ناپلیــون تقدیم نمود، اما بعد از اینکه 
ناپلیون خود را در ۲۸ می ۱۸۰٤ امپراتور فرانسه خواند و بر سلطنت مشروطه 

بازگشت نموده اتریش را فتح کرد، بتهوون تقدیم نامه را پاره کرد.

سرانجام بتهوون در ۲۶ مارچ ۱۸۲۷ در فقر و بیماری درگذشت. سی هزار 
نفر از مردم عام و هنرمندان جنازه اش را در ویانا بدرقه کردند که در بین شان 

صفحه اول سمفونی )قهرمانی(، اهدا شده به ناپلئون بناپارت، و آثار پاک شده نام ناپلئون 
که توسط بتهوون صورت گرفته است.
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شم حتا یــک نفر از درباریان 

حضور  حاکمه  طبقات  و 
درحالی کــه  نداشــتند. 
عزای  مــارش  ارکســتر، 
»ســونات« را می نواخت 
را  بتهوون  تابــوت  مردم 

سردست می بردند.
ســمفونی))) نهــم 

بتهوون
 ۹ شــماره  ســمفونی 
و  وی  ســمفونی  آخرین 

از ماندگارترین شــاهکارهای 
بتهوون اســت. این اثر بزرگ برای نخســتین بار در ۷ می۱۸۲٤ در ویانا اجرا 
گردید. سمفونی ۹ محصول دوره ای اســت که بتهوون شنوایی خود را کامال 
از دســت داده بود. در طــول نزدیک به دو قرن فراوان درباره این ســمفونی 
و مصنف آن گفته و نوشــته شــده اســت، تعدادی آن را بهترین، زیباترین و 
عظیم ترین اثر موســیقی در تاریخ می دانند. این اولین سمفونی ای می باشد که 
در آن از صدای انسان استفاده شده است. شعر قطعه آخر این اثر به نام »سرود 
شــادی« که بزرگداشــت از آزادی و برابری است توســط چهار تک خوان و 
گروه کر اجرا گردیده اســت و از جمله ســروده های فریدریش شیللر، شاعر، 
نمایشــنامه  نویس و فیلسوف آلمانی اســت. بتهوون از جوانی عالقه فراوانی به 
چکامه شــادی داشــت و همیشــه فکر درآمیختن آن با موســیقی اش را در سر 
می پرورانید، اما او خود می گفت: »نوشــتن آهنگ برای اشــعار شیللر دشوار 
است. آهنگساز باید از شاعر دورتر و باالتر پرواز کند. و چه کسی می تواند با 

ســمفونی نوعی از فورم در موسیقی كالسیك اســت كه قدامت آن به قرن ۱۸ در اروپا باز   )۱(
می گردد كه هایدن، موتزارت و بتهوون در شکل گیری آن نقش به سزایی داشتند. یك سمفونی از چهار 
یا بیشــتر قطعه )مومینت( ساخته می شــود. قطعه اول در فورم سونات است و قطعه دوم آن در تقابل 
با قطعه اول قرار می گیرد. شــادترین بخش یك سمفونی را قطعه سوم آن تشکیل می دهد. در قسمت 

چهارم آن آهنگساز آزاد است از هر فورمی استفاده كند.

از  بیش  دربار  محیط  از  »گوته 
باشد،  شاعر  یک  سزاوار  آنچه 
مسخره  آدم های  می برد.  لذت 
که  شاعر  اما  بگذاریم.  کنار  را 
ملت  یک  آموزگار  نخستین  باید 
باشد، چگونه می تواند فریفته ی 
زرق و برق های ساختگی باشد؟«

نامه بتهوون به براتیف )۱۸۱۲(
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شــیللر چنین کاری بکند؟« اما در سال های پایانی عمرش به خود چنین جراتی شم
می دهد و اثر بزرگی خلق می کند.

مفهوم کلی و پیام اساســی ســمفونی نهم بتهوون برادری و همبستگی همه 
اقوام و ملل جهان اســت. بتهوون در این اثر باشکوه، انسان و جامعه انسانی را 
می ستاید. سادگی، زیبایی و تفکر در هر قطعه این سمفونی موج می زند. قطعه 
اول ســمفونی نهم بیانگر مبارزه انسان با غم و دشواری هاست. واگنر )۱۸۱۳-

۱۸۸۳( از نوابغ موســیقی آلمان قطعــه اول را توفان زندگی می نامید. ضربات 
طبــل در قطعه دوم تالش انســان را برای رهایی از تاریکی نشــان می دهد. در 
قطعه ســوم آرمان بشر برای آرامش و راحتی توصیف شده است. قطعه چهارم 
سمفونی نهم را می توان یک فانتزی ارکستری دانست. قسمت آخر سمفونی نهم 
آرمان تسلی بخش خاطر بشریت است. سمفونی نهم بتهوون در واقع ستایش نامه 

جنبش روشنگری اروپاست.

ســمفونی نهم در کنار تاریخ موسیقی، در تاریخ تفکر آلمان نیز اثر گرانبها 
به شــمار می رود. برلیوز )۱۸۰۳-۱۸۶۹(، بزرگترین آهنگســاز فرانســه، این 

سمفونی را نقطه ی اوج نبوغ  بتهوون شمرد. واگنر در سال ۱۸٤۶ نوشت:
»در پاریس وقتی سه قطعه از سمفونی نهم را با اجرای هابنك 
شنیدم با معجزه ای روبرو شدم. گویی سال های حیرت و سرگردانی 
من در عالم موســیقی به پایان رسیده بود، نیروی اعجازآمیزی در 
خود احســاس می كردم و بعد از آن همه كوشــش و از این سو به 

آن سو رفتن خط درست را یافتم«.

نسخه ی دست نویس اصلی سمفونی نهم را بتهوون در بستر مرگ به شیللر سپرد که فعال در کتابخانه 
دولتی برلین نگهداری می شود. این اثر منحیث میراث جهانی در سال ۲۰۰۱ توسط »یونسکو« 

به ثبت رسید.
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به اندازه ســمفونی نهم مــورد قضاوت و 
تفســیر دســته های مختلف سیاســی قرار 
نگرفته باشد. بســیاری از مشاهیر سیاسی 
و هنــری دو قرن اخیر دربــاره ی ارزش 
و جایــگاه معنوی بزرگ این اثر جاودان 
ابــراز نظــر نموده انــد کــه از آن میان 
فریدریش انگلــس می گوید: »روزی که 
بشــر ســمفونی نهم را آیین رفتارِی خود 
قرار دهد آن روز بتهوون جایگاه حقیقی 
خود را یافته اســت.« بیســمارک اعتقاد 

داشــت: »اگر من سمفونی نهم را بیشتر گوش کرده بودم امروز بسیار شجاعتر 
بودم.« به گفتــه ی هیندنبورگ: »امروز اشــک های زیــادی در خانواده های 
آلمانی می ریزد، ولی بتهوون به ما می آموزد که اگر کســی خود را در اختیار 
موســیقی او بگذارد نمی تواند نگون بخت شــود. او تســکین دهنده ی رنج های 
ماست«. صدراعظم زیمبابوه آن را به عنوان سرود ملی کشورش انتخاب کرد. 
واتیکان از این ســمفونی دفاع کرد، در ۱۹۸۵ »ســرود شادی«، قطعه چهارم 
این ســمفونی، به عنوان سرود رســمی اتحادیه اروپا انتخاب شد. مائوتسه دون، 
بنیانگذار چین نوین، ایــن اثر را برای باال بردن توان و روحیه رزمندگی طبقه 

کارگر مفید می دانست.
درباره زندگی بتهوون چندین فلم ســاخته شــده که مشهورترین شان این ها 
اند: »محبوب جاودانه«، »نقل کردن بتهوون«، »موسیقی دانان« و »اروئیکا«.

اگــر در اروپا، به ویژه آلمان، مبارزات انقالبــی، عناصری چون بتهوون را 
به سوی خلق آثار بزرگی علیه ارتجاع می کشاند اما در افغانستان از آنجا که هر 
تحول سیاسی فاجعه ای برای ملت به همراه داشته، عرصه موسیقی ما نیز متاسفانه 
آلوده گشــته و آنچه زیر نام موسیقی پخش می شود بیشتر به پاره های بی ارزش 

ضدهنری شباهت دارند که فقط به درد ستم پیشگان و خاینان می خورند.
فرهــاد دریاها، وحید قاســمی ها، وجیه رســتگارها، امیرجــان صبوری ها، 
شــفیق مرید ها، گل زمان ها و سایر هنرفروشان افغان با همه استعداد هنری شان 
میرنده اند چون فریاد ماتم و درد بیکران توده های به جان رســیده در کارهای 

پوستر فلم »نقل کردن بتهوون«
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هنری شــان تبارز نداشته برعکس تعدادی از اینان به مهره های هنری ستمکاران شم
و خاینان بدل گشــته تالش دارند ملت را با قاتالن و برباددهندگان شــان آشتی 

دهند.
هنرمندان پیشــرو و شــرافتمند با سرمشــق قرار دادن بتهوون ها می توانند 

مرهم گذار زخم های ناسور ملت گردیده در قلب توده ها و تاریخ جا گیرند.
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	نویسنده:	سلسله

درد	دل	دو	خانواده	قربانیان	انتحاری	
کورس	موعود

 ،۱۳۹۷ اســد   ۲٤ در 
آموزشــی  »کــورس 
موعود« واقع دشت برچی 
شــهر کابــل مــورد حمله 
انتحاری قــرار گرفت که 
تعداد زیــادی از هموطنان 
ما کشــته و زخمی شدند. 

دانش آموزان کورس موعود، نسلی از نوجوانان آگاه و مسلح با سالح علم که در 
مدت زمان نزدیکی به مبارزه با فقر، بی سوادی و افکار بنیادگرایی برمی خاستند، 
توسط داعشیان جانی به خاک و خون نشستند. تعداد کشته شدگان و زخمیان را 
رسانه ها به گونه ی مختلف گزارش دادند که مشمول حدودا ۲۵ کشته و ۳۵ تن 
زخمی می شد، اما به گفته ی شــاهدان عینی ارقام واقعی به مراتب باالتر است.

به دیدار خانواده هایی رفتیم که جگرگوشه های شان را در این فاجعه دردناک از 
دست داده اند. با ورود به خانه شهید عطااهلل و فرزانه، مادر ایندو را در مقابل عکس 
دلبندان اش در حال گریستن دیدیم که قلب هر انسان باوجدانی را به فریاد می آورد.

حســن، پــدر شــهید فرزانــه و عطــااهلل، کــه در یکــی از خبازی هــای 
دشــت برچــی مصــروف کار اســت، آن روز غمبــار را بازگــو می کنــد:

»ساعت ۱۱ قبل از ظهر بود كه از وظیفه برگشتم به خانه. عطااهلل 
و فرزانه خانه بودنــد و آمادگی رفتن به كورس را می گرفتند. غذا 
پخته نشده بود، بنا فقط نان و چای با عجله خورده و روانه كورس 
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شــدند. من هم بعد از كمی اســتراحت وقتی بیدار شدم خواهرم شم
سراســیمه به خانه 
حال  جویــای  آمد. 
گفت  و  بچه ها شده 
كه از مردم شــنیده 
آن ها  در كورس  كه 
انتحاری شده است. 
به پســرم زنگ زدم 

از  بعد  نداد.  اما جواب 
چندین بار زنگ زدن، كســی جواب داده و گفت كه به شــفاخانه 
تانك تیل بروم. به شــفاخانه رفتم ولی در آنجا پیدا نکردم. بعد به 
"شــفاخانه وطن" رفتم و گفتند كه دو دختر شهید در اینجا است. 
یکی از آن ها دخترم فرزانه بود ولی به حدی وضعیت اش خراب بود 
كه آن وقت نشناختم. داكتران گفتند كه دیگر شهدا و زخمیان را 
به شــفاخانه استقالل و علی آباد برده اند. نیمی از راه را رفته بودیم 
كه دوباره زنگ آمد و گفتند كه به شــفاخانه وطن برگردیم. چند 
لحظه بعد، زنگ یکی از دوســتان عطااهلل آمد كه به شــفاخانه نه 
بلکــه به خانه برویم و آن ها او را با خود می آورند. همانجا فهمیدم 

از  نیز  را  كه عطااهلل 
چون  دادم  دســت 
زخمی به خانه برده 
نمی شود. فرزانه را تا 
ناوقت های شب پیدا 
نکــرده بودیم، بعدا 
دوســتان  به كمك 
از طریــق پرس وجو 

در فیســبوک دختــرم را پیدا كردند و هردو نازنین ام را شــب در 
سردخانه مسجد نگه داشتیم و صبح دفن كردیم.«

حسن، خاطره ا ی از عطااهلل را با گلوی پربغض تعریف می كند:
»یك روز عطااهلل نزدم آمد و گفت كه "پدر جان حاال من و فرزانه 

حسن، پدر شهید فرزانه و عطااهلل، که در یکی از 
خبازی های دشت برچی مصروف کار است

 ازطرف راســت مادر، مادرکالن و پدر عطااهلل و فرزانه که 
اکنون فقط شهادت ها و تقدیرنامه های آنان یادگار مانده است.
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شم صنف دوازده اســتیم و آمادگی كانکــور می خوانیم. باید از همین 

حاال انتخاب رشــته نماییم، شما دوست دارید چه بخوانم؟" گفتم 
بی سواد  كه  من  "بچیم، 
اســتم و زیــاد درمورد 
ولی  نمی فهمم،  رشته ها 
خوب اســت كه خودت 
طب بخوانــی." او هم با 

خشنودی پذیرفت.«
اتاق،  از  در گوشه ای 
كتاب ها روی هم چیده 

شــده اند. مادر عطااهلل كــه از فرط غم توان گــپ زدن را ندارد و 
فقط می گرید، می گوید كه تمامش كتاب های عطااهلل اســت. این 
نوجوان شــهید را كه بر زبان انگلیســی نیز تســلط داشــت، فقر 

روزگار وادار كرده بود تا در سن 
كم، بــار مســوولیت خانه را از 
كاهش  پدرش  رنجور  شانه های 
دهد. او چندیــن دوره آموزش 
خبرنگاری را به پایان رسانده و 
در دفتری كار می كرد. عطااهلل ی 
جوانه مرگ عادت داشت كه هر 
روز خاطرات خود را بنویســد. 
یادداشــت هایش  از  یکــی  در 

می خوانیم:
»امشــب مصادف اســت با 
شب عید قربان )۱۴۳۸( ۱۳۹۶. 
می خواهم یك تصویر عمومی از 
وضعیت جــاری بنگارم و راهی 
بیاد آینده كنم. امیدوارم روزی 
را كه امــروز داریــم در آینده 
تغییر كند. این روزها در دیار ما 

اتاق مطالعه فرزانه و عطااهلل و کتاب های شان

عطااهلل به نویسندگی عالقه شدید داشت و چند 
مقاله وی در نشریاتی به انگلیسی و دری منتشر 

شده اند.
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وضعیت خیلی نگران كننده و ناامید كننده اســت. چندی قبل طی شم
واقعه  در كابل بیش از صد تن به كام مرگ رفت و اكنون هم همه 
داغ داریم. در این شــب كه شب عید اســت هیچ رنگی از عید به 
چشم نمی خورد و هیچ مسرت برای تجلیل از عید وجود ندارد. ما 
همه نگرانیم كه طی روزهای عید خود قربانی حوادث تروریســتی 

نگردیم.«
با تاســف کــه نگرانی عطــااهلل بــه حقیقت پیوســت و از این پــس برای 
خانــواده وی دیگــر هیچ مســرتی در عید و نــوروز وجود نخواهد داشــت.
شــهید داوود قربانی دیگر این رویداد خونبار اســت. او که شاگرد صنف 
۱۲ بــود عالقــه خاص به فلســفه داشــت، اما از ایــن که خواهــر بزرگترش 
محصل رشــته فلســفه بود، تصمیــم گرفته بــود تغییر رشــته داده و کمپیوتر 
ســاینس بخواند. بــه گفتــه نزدیــکان و دوســتان اش، او عالوه بر اســتعداد 
خــوب در یادگیــری زبــان، عالقمنــد بحث روی مســایل داغ کشــور و هنر 
رســامی بــود. در ضمن، مهارت بــاال در برقــراری روابط اجتماعی داشــت.
محمــد حســین، پــدر شــهید داوود کــه همــان روز بــه میــدان وردک 
ســفر کــرده بــود، از زخمی شــدن پســرش اطــالع یافتــه و برمی گــردد:

»عاجل حركت كرده و مســتقیم به شــفاخانه علی آباد آمدم. 
وقتی داوود را از نزدیك دیدم، زیاد زخمی شده بود: پایش از چند 
جا شکســته بود، سینه اش هم چره خورده بود و چشم  اش هم كار 

نمی كرد.«

پدر و مادر شهید داود
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شم می گویــد: شــفاخانه  اســفبار  شــرایط  از  داوود  پــدر  ســپس، 

»وضعیت شــفاخانه علی آباد هم بســیار خراب است. داكتران 
توجه خوبی نه به مریض دارند و نه به نظافت مریض و شــفاخانه. 
چپركتی كه داوود در آن بســتر بود، روجایی آن در اثر خونی كه 
داوود به خاطر شکســتگی پا و دیگر زخم هایــش ضایع كرده بود 
كثیف شــده بود. عالوه بر تاكید من، داوود هم از بوی بد تخت اش 
می نالیــد. اما داكتران توجه ای به آن نمی كردند. وســایلی به مثل 
پنــس و قیچی كه داكتر از آن اســتفاده می كردنــد نیز كثیف و 
خون آلود بودند. وقتی گفتم، این ها كثیف اند و زخم مریض بیشتر 

میکروبی می شود، كسی حرفم را نشنید.«

شهید داوود به رسامی عالقه فراوان داشت و فقط یک ماه می شد که موفق به شمولیت 
در یک کورس رسامی گردیده بود.
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شم

نویسنده:	داوود	محمودی

از	کابل	مافیا	زده	تا	رستاق	جهادی	زده

از هشت سال تحصیل  بعد 
و کار در کابــل فرصتــی 
یافتــم تــا بــه زادگاهــم 
ولســوالی رســتاق تخــار 
ســفر نمایــم. با عبــور از 
جاده های  آلــوده،  فضای 
مزدحــم و کنــد و کپــر 

کابل، به شــاهراه ســالنگ رسیدم. این شاهراه که والیات شــمالی را به مرکز 
وصل می نمایــد در اثر بی توجهی و خیانت دولتی ها و فســادی که در »اداره 
حفظ و مراقبت ســالنگ ها« وجود دارد، به ویرانه مبدل شــده اســت، طوری 
کــه مســافت دو ســاعته را در چهار ســاعت و با هزار مشــکل بایــد پیمود.
مسافران این مسیر تنها از خرابی جاده رنج نمی برند، بلکه از کیلگی )قریه ای 
مربوط به والیت بغالن( تا کندز خطر شدید امنیتی، زندگی همگان را تهدید می کند 
و هر لحظه امکان دارد طالبان سرک را مسدود و مسافران را اسیر و یا سر ببرند و یا 
هم در چنگ دزدان مسلح که با آرامش خاطر در این مسیر فعال اند، اسیر گردند.
به تالقان مرکز والیت تخار رســیدم، سیمای شهر با فقر گره خورده است. 
در این جا مانند ســایر نقاط افغانســتان تفاوت عمیق میان زندگی فقرا و اغنیا 
کامال هویداست، زندگی اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر قلب هر فردی را که 
اندک وجدان بیدار داشته باشد، به درد می آورد و شعله های نفرت را در قلبش 
می افروزد. بیشتر مراکز تجارتی و ساختمان های لوکِس چندین طبقه  ای مربوط 
به حاجی آغاگل از قومندانان جمعیتــی، خانواده مطلب بیگ، پیرم قل، رییس 
باقی ملک زاده پسر کاکای داوود داوود و عضو پارلمان، احمد مشاهد و دیگر 
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شم قومندانان جمعیتی، دوستمی، حزب اسالمی و داره های پارلمان نشین است. حال 

و روز تهیدســتانی که از چندین سال بدینسو دست فروشی، ترکاری فروشی و 
یا میوه فروشــی می کنند نه تنها بهبود نیافته که بدتر و ســیاه تر شده است. در 
حالی که مافیای حاکم صدها جریب زمین دولتی و شخصی مردم را چور کرده 
و بلندمنزل هــا و مراکز تجارتی در آن ها اعمار نموده اند، دستفروشــان تالقان 
جای مشــخص برای فروش اجناس شان نداشته در حاشیه سرک ها، کوچه ها و 
پســکوچه های تنگ و باریک اموال شــان را با قبول زحمات فراوان به فروش 
می رســانند. مقامات شــاروالی تالقان هــر از گاهی با توهیــن و تحقیر از این 
بخت برگشــتگان پول اخذ می کنند. شاروال تالقان که از دزدان شورای نظاری 
است روزانه »حق« خود را از پولی که توسط چوبدستانش و پولیس های موظف 
جمع آوری می شود دریافت نموده بر ستم و بی عدالتی چشم و گوشش را می بندد. 
دستفروشــانی که به شــاروالی و پولیس باج ندهند، کراچی های شان شکسته، 
اموال شــان به جویچه ها انداخته شده و خود مورد لت و کوب قرار می گیرند.

آنان چندین بار علیه شــاروالی و پولیس دســت به تظاهــرات زدند. اخیرا 
آنان با خشــم فراوان دســت به راهپیمایی زدند که پولیس بعد از دو ســاعت با 
وعده های دروغین و نیرنگ موفق شد موج اعتراض را خاموش سازد. شاروالی 
از آنان خواست تا نمایندگان شان را جهت گفتگو و حل مشکالت به این اداره 
معرفی کنند. وقتی پنچ نماینده دستفروشــان به شاروالی رفتند، نه تنها درباره 
مشــکالت شان کســی گفتگو نکرد بلکه به مجرد وارد شدن آنان به این اداره، 
دروازه های خروجی بســته و مافیای حاکم در شــاروالی آنان را مورد دشنام، 
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توهیــن و تحقیر و لت و کوب قرار دادنــد. از آن جمله انعام اهلل، فضل احمد، شم
صفر محمد و مال علم زخمی شده به شفاخانه والیتی والیت تخار منتقل شدند.
از تالقان راهی ولسوالی رستاق شدم، جاده ای که مرکز این والیت را به رستاق 
وصل می کند ویران است. قرارداد ساخت این جاده که صد کیلو متر طول دارد 
در سال ۲۰۱٤ به یک شرکت ساختمانی سپرده شد که تا توان داشتند از پول آن 
حیف و میل کردند. این سرک همانند تمامی جاده های کشور با بی کیفیت ترین 
مواد ساخته شد که فقط دو سال قابل استفاده بود و حاال پر از کند و کپر است.
رســتاق در نتیجه عرق ریزی و زحمتکشــی شــبانه روزی دهقانانش یکی از 
ولســوالی های حاصلخیز والیت تخار بود اما حال دیگر از حاصل دهی باز مانده 
است. وضعیت دهقانان در قریه های این ولسوالی روز به روز خراب تر می شود. 
بطور نمونه: قریه گنده چشمه دارای بهترین و بیشترین زمین بود که دهقانان مرفه 
و میانه حال روی آن کار می کردند. چهل ســال جنگ و غارت زمین و دارایی 
دهقانان توسط قومندانان جهادی فعال آنان را ورشکسته ساخته است. دهقانان مرفه 
به میانه حال و دهقانان متوسط به فقیر بدل شده و اکثر دهقانان فقیر با فروش اندک 
مال و منال باقی مانده به شهر ها رفته نادارترین اقشار شهری را تشکیل داده اند.

با رســیدن به قریه گنده چشــمه وحشــت زده شــدم. اینجا فقر و ناداری را 
می توان در ســر و صورت هر روســتایی دید. بهار اســت اما نشاطی نیست و 
تصــور می کنی همگی ماتــم دارند ولی نه، این زندگی روزمره روستانشــینان 
زیر ســیطره قومندانان تنظیمی ست. در گذشــته بین کودکان و نوجوانان قریه 
بازی هایی چون »توپ بازی«، »چلک قری«، »اله داد«، »غرســی«، »کشتی 
گیری«، »ســنگچه بازی«، »ســنگ پرتایک« معمول بود و مردم ساعت ها به 
تفریح می پرداختند، حاال دیگر از این سرگرمی ها خبری نیست. کودکان باالتر 
از پنج ســال مانند بزرگســاالن جان می کنند تا نان خانواده را تامین کنند، آنان 
با تن دادن به کارهای طاقت فرســا دیگر بازی های کودکانه را فراموش کرده 
فقط زجر می کشــند. کارهایی چون بزغاله وانــی )بزغاله چرانی(، چوپانی و 
پاده وانی )گاو چرانی( بدوش آنان بوده از آموزش و ســرگرمی محروم اند.
در قریه ما مکتب تا صنف ششم فقط بنام است، نه تعمیری وجود دارد و نه 
اداره و نظمی. شاگردان صرف نام شان در حاضری مکتب ثبت و خود شان پشت 
نان سرگردان اند. فراوان پسران بزرگتر از ۱٤ سال خود را به قاچاقچیان انسان 
ســپرده با هزار خطر برای کار به ایران می روند. آنان در ایران باید شــاق ترین 
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خود را از گرو پول قاچاقبر 
رهایی بخشــند و سپس برای 
ســیر کردن شــکم خانواده 
ده دوازده نفری شان اندک 
پولی مهیا و بفرستند. از هر 
خانواده دو یا سه نفر در ایران 

کار می کنند که با وضعیت بد اقتصادی در آن کشور و کاهش ارزش تومان، پس انداز 
پول در آنجا نیز روزتاروز دشوارتر و جان فرساتر می شود. ستم پاسداران رژیم 
ایران و کارفرمایان داستان کشاله دار دیگریست که در این گزارش نمی گنجد.

فقــدان رژیم غذایی مناســب و جهالت و مصایب دیگــر اجتماعی مردم را 
به شــدت افسرده و بیمار ســاخته است. از ســرک، کلنیک، برق، آب صحی 
و ابتدایی تریــن خدمات اجتماعی دیگر خبری نیســت. ســیمای جوانان ۲۵ تا 
۳۰ ســاله به پیرهــا شــباهت دارد و وضعیت ابتــر زنان غیرقابل باور اســت. 
والیت تخار و مشــخص ولســوالی رســتاق از آن نقاط افغانســتان اســت که 
خشــونت علیه زنان و تجاوز جنســی در آن بیداد می کنــد. قومندانان تنظیمی 
از جمله پیرم قل، کبیر مرزبان، بشــیرقانت، مامور حســن، پیرمحمد خاکسار، 
آغــاگل، ســبحان قل و دهها غارتگــر دیگر زندگی، مــال و دارایی و ناموس 
مــردم این والیــت را به گروگان گرفته انــد و هر زمانی می توانند با دســت 
باز و در فضای معافیت کامل به ســتمگری و تجاوزگــری و خیانت بپردازند.
گنده چشــمه ساحه ای دارد بنام کافر قلعه که در گذشته آثار تاریخی مانند 
قاب و ُخم از آن پیدا می شــد. بعد از تاراج این مکان تاریخی توسط پیرم قل و 
ســبحان قل، دیگر چیزی از این آثار ارزشمند در آن نمانده است. دولت فاسد 
و ضدملــی جلو چپاولگری پیرم قل و قومندانانــش را نگرفته بدینصورت این 
داشــته های تاریخی غارت و نابود می گردند. اما مردم بیکس و مظلوم به خاطر 
شــایعات پوچ تحت عنوان قاچاقچیان آثار باســتانی شکنجه و زندان می شوند.

ریش سفید هفتاد ساله ا ی به نام ودود که شب در خانه اش مهمان بودم گفت باری 
شبانه در زمین خود کندن کاری می کردیم که یکباره آوازه ای پیچید که گویا ما آثار 
باستانی بدست آورده ایم و مورد غضب قرار گرفتیم. او جریان را اینچنین شرح داد:

»دو روز بعد دو عســکر از ولسوالی رستاق بخاطر دستگیری ما 
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پنــج نفر آمدند و بخاطر جلب فی نفر پنجصد افغانی از ما گرفتند شم
و بعد به ولسوالی برده شدیم. پولیس های ولسوال ما را زیر تحقیق 
گرفتند اما قسم و قرآن خوردن های ما فایده نداشت، افراد ولسوالی 
تنها چیزی را كه می شــناختند دشنام های ركیك و ضرب قنداق 
و لگــد بود. بعد از دو ســاعت تحقیق فی نفر بیســت هزار افغانی 
جریمــه دادیم و به ضمانت رها شــدیم. ما مجبور شــدیم بخاطر 
رهایی خود مال و دارایی ناچیز خود را بفروشــیم و به عبدلمناف 

ولسوال جمعیتی تسلیم كنیم.«

در پایان ســفرم دلم خون می جوشــید و هزاران نفرین نثار دولت فاســد و 
دست نشانده غنی و عبداهلل، وکیالن خاین پارلمان والیت تخار و بخصوص یک 
تعداد »روشــنفکران« مرتجع آن والیت کردم. اینان که از خون و عرق مردم 
هرروز فربه می شــوند کوچکترین توجهی به وضعیت مردم نداشــته برعکس 
برای پرده افکندن بر خیانت ها و پلیدی هایشــان به قومگرایی و ســمت بازی و 
بازی های بیشرمانه ای تحت عنوان »فدرالیزم«، خراسان خواهی و دیگر مسایل 
بی ارزش پرداخته تعدادی جوانان ناآگاه را در دام حیله شــان اسیر ساخته اند.
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	 نویسنده:	نوید	نابدل	

راه	حفظ	استقالل	از	دید
	شاه	امان	اهلل	خان

در نهمین جشــن استقالل 
افغانســتان که بــه تاریخ 
شد،  برگزار   ۱۳۰۶ ۲۶اسد 
امان اهلل خــان نطق  شــاه 
ایــراد  اندیشــه برانگیزی 
نمــود کــه در مطبوعات 
من  یافت.  انعکاس  آنزمان 

گوشــه هایی از سخنان این شــاه مترقی و عدالتخواه را برای خوانندگان سایت 
»حزب همبستگی افغانســتان« بازتایپ و با تصویری از منبع اصلی آن در ذیل 
تقدیم می دارم. اگر دیدگاه های پیشــرو او در عمل پیاده می شد، امروز کشور ما 

اینچنین غرق بینوایی و جنگ و تباهی و جهالت نمی بود.
منبع: انیس، سال اول، شامرهء ۸و۹، 1۶ سنبله 1۳0۶ )۸ سپتامرب 1۹2۷(

ملت عزیز و محبوب من! اوال تبریک این عید سعید استقالل بهمه شما عرض 
میکنم. ثانیا این قدر تحســینهای لطف کارانه و تقدیرهای مرحمت شعارانهء که 
شــما ملت عزیزم بر خدمت من عاجز مینمائیــد همه از مراحم صمیمیت کارانه 
خود شــما است، ورنه همه حسیات من مغلوب خجالت است که خدایا برای تو 
خدمت میکنم و در دنیا نتیجه تحســین و تقدیرشــرا از اوالدهای خوش بخت و 
ملــت عزیز خود روزبروز می بینم چه قدر خوش بخت و ســعادت مند و بختیار 

هستم.
... و از همــت و فعالیت شــما ملت محبوب من بود کــه امروز باین تفاخر 
نائل هســتم ورنه یک فرد مثل من عاجز که بفکر ترقی شــما در گوشه ء افتاده 
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بودم کجا میتوانســتم که ملتی را شم
باین بزرگی طرفدار خود ساخته 
اســتقالل شانرا از کســانیکه مثل 
بودند  فروبرده  بدهن خود  اژدها 

بگیرم....
... لقــب رهنمائــی و غیــره 
القاب مملو از محبت و حســیات 
پرصمیمیت را که نسبت بمن لطف 
کرده اید دور کرده عوضش مرا 
یک فرد عســکر خدمتگار صمیم 

ملت خود بنویســید. من رهنما شــده نمی توانم بل یکنفر خدمتگار صمیم شما 
هستم....

همچنین که تابحال بخدمت شما قوم نجیب کمی نکرده امید دارم که آینده 
نیز در راه ترقی حفظ ناموس و شــرف و استقالل شما یک لحظه درنگ نکنم. 
و محافظ اســتقالل خود را چطور بایــد بنمائیم؟ آیا بایــن بیرقهای رنگارنگ 
و تزئینــات موجــوده صورت می گیرد؟ نــی! باید بقلــوب اوالدهای خود و 
نســلهائیکه از آنها پیدا می شود حس وطن دوســتی و فداکاری را تولید کنیم. 
زیرا وقتیکه فداکار باشــیم هیچ وقت استقالل از دســت ما نخواهد رفت و در 
صورتیکه اوالدهای صالح شما صاحب تعلیم و تربیت باشد حاجت به ریختاندن 
خــون هم ندارد و محافظ آن معارف خواهد بود. حســودان و دشــمنان تا که 
دیوانه استقالل اند درصورتیکه اوالدهای تان فهیم و صاحب تعلیم باشند دست 
خیانت خود را باین شرف و استقالل تان دراز کرده نمی توانند پس در معارف 
و تعلیم بکوشید و اوالدهای خود را بفرض تعلیم و تحصیل در ممالک متمدن و 
بزرگ دنیا فرستاده از خود دور کنید تا نتیجه کامیابی و دانش شان قوت الظهر 
بوده اســتقالل شــما دوام کند، و از اینجا محافظه خطرات آتی اســتقالل تانرا 
میتوانیــد و بس. زیرا ملتیکه اوالدان شــیرین خود را که در حیات بعد از جان 
عزیز و بهترین چیزهای شــان اســت، برای معارف و جلوگیری از جهل وقف 
وطن نماید عین فداکاری و جان فشــانی شــان اســت که در راه استقالل نموده 
اند..... چه وقتیکه معارف شــما ترقی کرد همه دانسته و باحقوق خود و حفظ 
آن آگاه و دشــمن اراده بدی بشما نخواهد کرد عزت و ثروت و دیگر وسایل 

»باید بقلوب اوالدهای خود 
پیدا  آنها  از  نسلهائیکه  و 
می شود حس وطن دوستی 
و فداکاری را تولید کنیم. 
باشیم  فداکار  وقتیکه  زیرا 
هیچ وقت استقالل از دست 

ما نخواهد رفت«
از نطق شاه امان اهلل خان
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شم ترقی تان به همان اندازه ترقی میکند.

... باقی آرزوهای را که بخصوص خدمت شــما قــوم بدل دارم بیان کرده 
نمیتوانــم اینقدر آرزو دارم که اوالد - هســتی - زنده گی جان - حیاتم وقف 
ترقی و خدمت شما باشد در خاتمه نطق خود دعا میکنم که خداوند ملت عزیز 

و عسکر مرا همیشه فاتح و مظفر داشته باشد....
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نویسنده:	قباد

افشای	جاسوسی	کرزی	به	»سیا«	
از	زبان	یک	مهره	مهم	»آی.اس.آی«

به  تصادفــًا  قبــل  چندی 
گفتگــوی کرنــل امام با 
خبرنگار مشهور پاکستانی 
افتخــار احمــد در برنامه 
تلویزیــون  »جوابــده« 
 )۲۰۰۹ )سپتامبر  »جیو« 
در  امام  کرنل  برخوردم. 

این مصاحبه در کنار شــرح گوشــه هایی از مزدوری غالمــان جهادی  ـ طالبی 
آی.اس.آی و نقش پاکستان در سازماندهی لشکر جهل و جنایت اخوان بخاطر 
اهداف شــومش در افغانستان، افشــا می کند که حامد کرزی نیز از همان اول 
مورد ســوءظن آی.اس.آی قرار داشــت و به او گفته شده بود که نباید به وی 
اجازه رفت و آمد به دفتر آی.اس.آی داده شــود چون جاســوس سی.آی.ای 

می باشد.
ســلطان امیر تارر مشهور به کرنل امام از فعال ترین و پرتجربه ترین افسران 
آی.اس.آی، اســتاد تمامــی رهبران و قومندانان تنظیمــی و پدر اصلی طالبان 
بود. وی در دفتر افغانســتان آی.اس.آی نقش برجسته ای داشت؛ او گروه های 
جهادی را آموزش می داد و اکثر برنامه های خرابکارانه آنان در داخل افغانستان 
را تنظیم می کرد. وی در پیشــبرد اهداف امریکا در جریان جنگ ضدروســی 
چنان موفق بود که از یک سو روس ها جایزه دوصدمیلیون افغانی برای سر او 
تعیین کرده بودند و از سوی دیگر با ختم جنگ سرد، جورج واکر بوش او را 
شــخصا به قصر ســفید دعوت کرد و پارچه ای از دیوار برلین را برایش تقدیم 
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شم کرد. بعدا وظیفه ایجاد و رهبری طالبان به او و نصراهلل بابر سپرده شد و مدتی 

منحیث قنسول پاکستان در هرات نیز ایفای وظیفه کرد.
کرنــل امام بین رهبــران و قومندان هــای مهم جهادی و طالبــان محبوبیت 
فراوانی داشــت و خود هم از عاشــقان ســینه چاک بنیادگرایان افغان به شمار 
می رفت. روزنامــه »نیویارک تایمز« )۳ مارچ ۲۰۱۰( نوشــت که کرنل امام 
در ۱۹۷٤ در امریکا بطور ویژه در زمینه ســاخت مواد منفجره تعلیم دید و در 
۱۹۷۸ به رهبران افغان چون گلبدین و احمدشــاه مســعود آموزش نظامی داده 
منحیث افســر آی.اس.آی هزاران جنگجوی افغــان را در جنگ چریکی علیه 

روس ها مورد حمایت قرار داد.
در مصاحبــه متذکــره تلویزیــون »جیو«، کرنــل امــام از دیدارهایش با 

حامدکرزی و پدر او احدکرزی یادآور شده می گوید:
»... من آن وقــت در كویته بودم و احدكرزی پدر حامد كرزی 

نفر اول حزبش بود و همراه مجددی كار می كرد.«
کــرزی از همان زمان توجه »ســیا« را به خود جلــب می نماید. کرنل امام 
در پاســخ به پرســش مجری که حامدکرزی مترجم شــما بود یا شــما مترجم 

حامدکرزی؟ می گوید:
»…وقتی احدكرزی }به دفتر آی.اس.آی{ می آمد حامدكرزی 
را نیــز به عنوان مترجــم با خود می آورد. او بهتــر از امریکایی ها 
می توانست انگلیســی حرف بزند.... وقتی }مالقات{ تمام می شد 

برایش می گفتم شما بروید و من با حامد صحبت می كنم.«
کرنل امام شناختش از افغانستان را مرهون کرزی دانسته می افزاید:

»...او بســیار مســتعد بود. امروز اگر من بهتر از دیگران درباره 
افغانســتان می دانم به كمك كرزی است... او به من بخش هایی از 
نقشه افغانستان را كه كلمات پشتو رویش نوشته بود یاد داد... وقتی 
سناتوران، افراد كانگرس و سایر امریکاییان به پاكستان می آمدند با 
حامد كرزی دیــدار می كردند. او به امریکایی ها حرف های خوب و 

كالن می گفت و از آن ها پول می گرفت.«
بــا آن کــه آی.اس.آی در باالجیب ســی. آی. ای جا داشــت لیکن بازهم 
آی.اس.آی کرزی را مهره خطرناک تر تشــخیص داده در مورد به کرنل امام 

هشدار می دهد:
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»... یك و نیم سال بعد }از جانب آی.اس.آی{ به من گفته شد شم
كه او }كرزی{ جاســوس سی.آی.ای است و ورودش به دفتر شما 
باید ممنوع شود. آمدنش به دفتر من متوقف شد اما روابط ما مثل 

قبل ادامه یافت.«
گری شــرون از ماموران ارشــد »ســیا« نیز در کتابش »ماموریت سقوط: 
چگونه ســی.آی.ای عملیات براندازی طالبان را در افغانستان رهبری کرد؟« به 
قول یکی از کارمندان بلندپایه »ســیا« در دهه ۸۰ میالدی بر چاکری کرزی و 

هم جنسانش صحه می گذارد:
»در اولین مالقات با افرادی مانند كرزی و مســعود خلیلی، ما 
می دانستیم كه اینان چهره های "مدرن" جامعه قبیلوی افغانستان 
اند و به جای جنگ با یك كالشینکوف بر ضد روس ها در كوه های 
افغانســتان، در راه منافع ما در كاخ های سیاســت، بهتر و خوبتر 

خدمت خواهند كرد.«
حامد کرزی به مثابه یکی از چوچه های نازدانه »ســیا« در حالی قیافه »ضد 
امریکایی« بخود می گیرد که بعد از تاج پوشی از سوی باداران امریکایی اش، 
کابینه ای از وفادار ترین و خونریزترین مزدوران امریکا، ایران و پاکســتان که 
همانا سرجالدان تنظیمی و تکنوکرات های خودفروخته بود، سر و سامان داده 

این خاینان و چپاولگران را چاق و چله ساخته بر ملت ما تحمیل نمود.
معمول است که در کشورهای مســتعمره دست نشاندگان خاین بعد از اتمام 
ماموریت خدمت به اربابان خارجی شــان از ترس محاکمــه مردمی و یا برای 
رســیدن به دور جدید حاکمیت پرفســاد و خونین گاهگاهی به روی صاحبان 
شــان پریده و قیافه »ملی« و »مســتقل« به خود می گیرند که در افغانســتان 
به خون نشســته ی ما ایــن نیرنگ بصورت مســخره تر و رســواتر باربار تکرار 
می شــود. تاریخ به خاطر دارد که شاه شجاع )»شــاه فرنگی«( و ببرک کارمل 
روسی نیز در پایان حیات ننگین سیاسی شان، علیه بادار سخنانی بر زبان راندند.
البتــه پایان کار اکثر مهره های اســتخباراتی هم عبرتناک اســت. ببینیم که 

سرنوشت نهایی شخص کرنل امام چگونه رقم خورد:
او کــه از نزدیک با مالعمر و ســایر رهبران طالبــان کار کرده بود، بعد از 
تقاعد از ارتش پاکستان هم به حمایت طالبان ادامه داد تا اینکه در مارچ ۲۰۱۰ 
درحالیکه با یک خبرنگار انگلیس و یک افســر ســابق آی.اس.آی به نام خالد 
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شم خواجه به مناطق مرزی افغانســتان رفته بود به وســیله طالبان پاکســتانی اسیر 

گردید. مطبوعات پاکســتانی تحت عنوان »پدروکیل توســط فرزندانش اسیر 
شــد« خبر دستگیری او را انتشار دادند. خالد خواجه یک ماه بعد به قتل رسید 
اما فلمی از کرنل امام در ۲۳ جنوری ۲۰۱۱ در رســانه ها پخش شد که توسط 
طالبان وحشــی ای که خود پــرورش داده بود بصــورت تحقیرآمیز در جایی 
آورده شــده تیرباران می شود. او که کمتر حاضر به گفتگو با رسانه ها بود، در 
۲۰۰۹ چندین مصاحبه انجام داده افشاگری هایی کرد که احتماال به همین دلیل 

آی.اس.آی بوسیله طالبان او را کشت.
اظهــارات دیگر کرنل امام در مصاحبه یادشــده نیز جالب اند که در مطلب 

دیگری به آن ها خواهم پرداخت.
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نویسنده:	نوید	نابدل

آنا	کامپبل	بریتانیایی	
جانش	را	فدای	آزادی	روژاوا	نمود

عمــر  ســال   ۲۶ فقــط 
داشــت؛ با وجود مخالفت 
پدر، از ساســکس شــرقی 
بریتانیا به ســوریه رفته به 
مدافع  »واحدهای  صفوف 
خلــق« پیوســت تــا علیه 
داعش بجنگــد و نهایتا در 

بمباردمان ارتش متجاوز ترکیه به تاریخ ۱۵ مارچ ۲۰۱۸ در شــهر عفرین جان 
باخت. آنا کامپبل )Anna Campbell( که بعدا با نام مستعار هلین قره چوخ فعال 
بود، در می ۲۰۱۷ وارد ســوریه شد و با گذشتاندن یک دور تعلیمات نظامی و 

ایدئولوژیک، در نبردهایی علیه داعش در دیرالزور سوریه سهم گرفت.
بــا آغاز تجاوز نظامی دولت فاشیســتی تركیه بــر عفرین، آنا 
كامپبل از قومندانش خواســت او را به آنجــا اعزام نمایند تا علیه 
ارتــش تركیــه و متحدان داعشــی اش بجنگد. هرچنــد در ابتدا 
درخواست وی رد شد، اما بنابر اصرار بیش از حد او موافقت صورت 
گرفــت. در ویدیوی دو دقیقه ای كه بعدا پخش شــد او با روحیه 
سرشار دلیل سهم گیری در عملیات عفرین را »پیوستن به انقالب 
زنان و جنگیدن علیه نیروهای فاشیســتی« عنوان كرده می گوید: 
»مســرورم و افتخار می كنم كه همگام با رفقای شــجاع  و به یاد 
رفقایی كه جان باخته اند در این نبرد علیه دشمن سهم می گیرم.«

نســرین عبداهلل ســخنگوی رســمی »واحدهــای مدافع زنان« بــه روزنامه 
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شم »گاردین« )۱۹ مارچ ۲۰۱۸( گفت:

»شهادت آنا كامپبل برای ما ضایعه بزرگیست چرا كه او روحیه 
انترناسیونالیســتی و انقالبی داشــت. در تمام اعمال او می توان به 

قدرت زنان پی برد. من از جانب واحدهای مدافع زنان )ی پ گ( به 
خانواده وی تسلیت عرض می كنم و قول می دهم كه راه وی ادامه 

خواهد یافت.«
پــدرش، درک کامپبل بــه »گاردین« )۱۹ مــارچ ۲۰۱۸( توضیح داد که 
دخترش با آگاهی از وجود جنبش انقالبی فمنیســتی و سوسیالیستی در روژاوا 

خواستش برای رفتن به سوریه را با او مطرح کرد:
»می دانســتم كه وقتی او برای انجام كاری تصمیم می گرفت، 
دیگر نمی شــد جلــوش را گرفت. او به روژاوا رفت تا در ســاختن 
دنیایی اســتوار بر برابری و دموكراســی، جایی كه همه كس حق 

نمایندگی داشته باشد كمك كند.
آنا بســیار آرمانگرا و جدی بود و قلبا می خواست دنیای بهتری 
بســازد. او حاضر بود برای رســیدن به این هــدف از هرچه دارد 
بگذرد.... او زندگی خود را وقف جنگیدن علیه قدرت ها و امتیازات 

ناعادالنه كرده بود.«
در مصاحبــه دیگری با »دیلی تلگــراف« )۱۹ مارچ ۲۰۱۸( او دخترش را 

 آنا کامپبل قبل از رفتن به نبرد عفرین موهایش را سیاه رنگ کرد تا زیاد جلب توجه نکند. 
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»بطور باورنکردنی اصولی، شــجاع، مصمم و سرســپرده« تعریف می کند که شم
بنابر همین دلیل مانع رفتن وی به ســوریه نگردید هرچند می دانست که ممکن 
آخرین دیدار با او باشــد. درک گفت: »نمی خواستم افکارم را بر وی تحمیل 

کنم که در صورت نرفتن هرگز مرا نمی بخشید.«

حضــور و جاویدان شــدن آنا در مقاومت عفرین این پیــام را به دیکتاتور 
خون آشــام ترکیه دارد که او تنها با خلق مبارز و حماسه آفرین کورد نه که با 
هزاران انســان آزادیخواه و شــرافتمند از سراسر جهان مواجه است که حاضر 
اند برای درهم شکســتن زنجیر ستم و استبداد و تجاوز در کنار مبارزان کورد تا 
ســرحد نثار خون شــان نبرد کنند. همانگونه که داعش مشت محکمی از سوی 
زنان و مــردان دلیر کورد بر پوزه اش خورد، اردوغان و ارتش فاشیســتی آن 
نیز با همه ماشــین جنگی قدرتمندش در برابر ایــن جنبش پرافتخار محکوم به 

شکست است.
آنا هشتمین بریتانیایی ســت که در کنار نیروهای کورد سوریه در راه یک 
آرمان عادالنه و مترقی جان می بازد. صدهاتن از کشورهای مختلف جهان همین 
اکنون در صفوف »واحدهای مدافع خلق« می رزمند. اینان انســانهای مصمم و 
جان گذشته ای اند که به رسم هر انقالبی جدی، بر منافع فردی و زندگی راحت 
پشــت پا زده، برای عدالت و واالترین ارزش های انســانی قبول خطر کرده در 

 آنا به راه و آرمان عدالت طلبانه اش آنچنان تعهد عمیق داشت که حاضر بود 
به خاطر آن جان دهد. 
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شم برابر وحشــی ترین دشمنان عصر ما مشغول پیکار اند. آنان نقطه مقابل آن عده 

افغانهــای پرمدعایی اند که بــرای فرار از عرصه مبارزه در داخل کشــور هر 
تحقیر و دنائت را می پذیرند و بعد حضور شــان در غرب را بصورت مســخره 

زیر عنوان »جهان وطنی« و اعتقاد به »انترناسیونالیزم« توجیه می کنند.
باید از روحیه بلند و فداکارانه آناها آموخت و آنرا سرمشق قرار داد.

 همرزمان آنا در روژاوای سوریه عهد بستند که انتقام او را با ادامه بی تزلزل راهش بگیرند. 
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شم

د	ګوند	لید	

د	مذهبی	زورواکۍ	په	وړاندې	د	ایران	
د	خلکو	څپانده	غورځنګ
	نه		ماتیدونکې	دی!	

یــو	ځل	بیــا	د	ایــران	مبارز	
او	پوهــه	ولــس،	د	»والیت	
زلنده	 او	 فقیــه«	کرغیــړن	
رژیم	په	وړاندې	په	بشــپړه	
میړانې	ســره	راپاڅیدل.	په	
داســې	حــال	کې	چــې	موږ	
او	 د	دې	هیــواد	د	مبــارزو	

ژمنو	ښــځو	او	ســړو	څخه	په	عاجزی	سره	زده		کړه	کوو،	د	مذهبی	وینوڅښونکو	
په	وړاندې	د	ولســیزو	خوځښــتونو	څخه	خپل	بشــپړ	مالتړ	اعالن وو	او	د	هغوي	
تــر	څنګ	والړ	یاســتو.	که	چیــری	ایران	د	خمینیانــو،	خامنه	یانــو،	خلخلی	يانو،	
خاتمیانو،	روحانیانو،	رفســنجانیانو،	محمدرضاشــاه،	شــاهرودیانو	او	د	دوې	په	
شــان	د	نــورو	بدنامه	خاوره	ده	خــو	له	بل	اړخ	څخه	د	ګلســرخی	یانو،	کمانګرانو،	
احمدزاده	یانو،اشــرف	یانو،	جزیی	یانو،	ایکویی	یانو،	وکیلی	یانو،	ســلطانپوریانو،	
فراهانی	یانو	او	زرګونو	نورو	ځالنده	ســتور	خاوره	ده	چې	په	خپلو	وینو	ســره	یې	د	
تاریخ	په	پاڼو	کې	د	انســانیت	ســره	مینه	او	آزادی	ولیکلــه.	نن	ورځ	د	هغوی	وینو	
څخه	په	ځواک	اخیســتلو	ســره	ده	چې	یو	ولس	راپاڅیدلې	او	د	غلو	او	خاینانو	د	

بدن	په	غړو	یې	لړزه	راوستی	ده.
د	خلکو	اوســنی	پاڅون	د	کروبی	او	موســوی	د	»شنه	غورځنګ«	او	د	رژیم	د	
نورو	کرغیړنو	مهرو	له	ډلې	څخه	نه	دی	چې	په	خندونکو	شعارونو	سره	»زما	رای	
چیرته	ده؟«	په	حقیقت	کې	د	ناتاری	او	جنایت	په	ادامه	باندی	د	تایید	مهر	لګوی.	
)چې	په	افغانستان	کې	هم	یو	شمیر	د	هغوي	د	چارو	څخه	د	بیزو	په	څیر	په	پیښو	
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اره
شم کولو	سره	»زما	نوم	چیرته	دی؟«	

پــه	الره	واچاوه«	دغه	غورځنګ	د	
خلکو	د	پوهاوی	پورته	کولو	لپاره،	
خپل	ستروالی	د	»وژنم	وژنم	هغه	
چا	چــې	زما	ورور	وژلــی«،	»مرګ	
د	والیــت	فقیه	پر	اصــل«،	»مرګ	
پــر	دیکتاتــوری«،	»جنګیږو	مړه	
کیږو	ایــران	بیرته	نیســو«	او	...	
په	شــعارونو	سره	په	ډاګه	کړه	چې	

په	همدې	المل	یی	زلنده	دســتګاه	ولړزوله	او	ســم	د	الســه	یی	په	ځناوریزه	توګه	
د	هغــوی	پــه	ټکول	الس	پوری	کړ.	د	شــل	ورځو	په	لړ	کې	د	شــلو	تنو	څخه	ډیر	په	
واټونو	کې	په	ډزو	وویشــتل	شــول	او	په	شهادت	ورســیدل	او	د	دوی	د	اعتراف	له	
مخــې	لږ	تر	لږ	۳۷۰۰	تنه	ونیول	شــول	چې	د	نیول	شــو	لــه	ټولګې	څخه	۲۲	کلنه	
سینا	قنبری	او	وحید	حیدری	د	ځناوریزو	ربړونو	څخه	وروسته	د	رژیم	په	وژنځای	
کــې	خپل	ژوند	له	الســه	ورکړ	خــو	د	خپلو	جنایتونو	پټول	لپاره	یی	دواړه	پیښــی	
»ځان	وژنــه«	اعالن	کړلی.	خو	د	بخښــنی	نړیوال	ســازمان	د	پنځــو	تنو	بندیانو	

مړینې	راپور	ورکړی.
ناپیلون	یو	ځل	وویل	چې	د	هر	لښکر	سره	جګړه	کولی	شو	پرته	د	وږو	له	لښکر	
څخــه،	خــو	په	ایران	کې،	دا	یــوازې	ولږه،	بې	وزلۍ	او	بدمرغــي	او	»په	قبرونو	کې	
ویده کیدل«،	»په	کارتنونو	کی	سمالســتل«،	»خځلو	راټولول«	په	شان	پدیدی	
او	د	شتمن	او	غریب	تر	منځ	په	بې	ساری	توګه	د	واټن	ډیریدل	نه	ده	چې	د	خلکو	د	
راپاریدلو	المل	شوی	دی،	بلکه	د	ربړونکې	او	زلنده	رژیم	د	سر	او	مخ	څخه	د	وینو	
بهیدل	دی	چې	وږی	او	لوټل	شــوی	خلک	یې	سیاســی	کړی	دی	او	نور	نه	غواړی	
چــې	دغه	رنځونکې	وضعیت	چې	د	وینوڅښــونکو	او	کرغیړنــو	دینی	ټیکدارانو	تر	
ولکې	الندی	وزغمی.	د	ایران	خلک	نشی	کولی	چې	د	څو	لسیزو	په	لړ	کې	د	خپلو	
زرګونو	ریښتینو	ځامنو	د	ودریدنی	او	میړانی	یاد	چې	فاشیستو	آخوندیانو	له	خوا	
په	شــهادت	ورســیدل	هیر	کړی	او	د	زیارکښــانو	د	صبر	کاســه	هم	ډکه	شوی	ده.	
د	فرزاد	کمانګرانو،	ســعید	سلطانپوریانو،	ستاره	بهشــت	یانو،	ندا	آغاسلطانانو،	
مجید	کاووسی	فریانو،	شیرین علم	هولی	یانو،	فرهاد	وکیلی یانو،	شاهرخ	زمانیانو،	
جعفر	پوینده یانو	او	د	زرګونو	نورو	ســر	لوړو	او	معتبرو	شــخصیتونو	د	ســپیڅلو	

د	»والیت	فقیه«	کرغیړن	رژیم	په	وړاندې	
د	ایران	د	خلکو	د	پاڅون	یوه	صحنه
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وینــو	ځــواک	دی	چې	د	ایران	د	خلکو	د	آزادی	بنســټ	الپســی	څپانده	کوی	چې	شم
وینې	څښونکې	رژیم	په	خپلو	څپو	کې	ژر	یا	وروسته	له	منځه	یوسی.

لــه	دی	ســره	چــې	دغه	غورځنــګ	ال	تر	اوســه	هــم	یــو	موټــی	او	پرمختللی	
ســازمان ورکونی	تهاړتیا	لری،	خو	لویوالی	یی	په	دی	کې	دی	چې	د	مذهبی	رژیم	
پــه	مختلفو	ډلو،	چې	ټول	یــو	ډول	ماهیت	لری،	توره	کرښــه	راکاګږی	او	هغوی	

هــم	په	عملــی	توګــه	په	یوه	کرښــه	
وړانــدی	 پــه	 پاڅونکونکــو	 د	 کــې	
والړ	دی	کــه	څــه	هم	په	خبــرو	کې	
هڅــه	 »اصالحات	غوښــتونکې«	
کــوی	د	ولس	پــه	دوکه	کول	ســره	
د	خلکــو	غوښــتنی	مشــروع	وبلی.	
دوهــم	دا	چې	دغه	ولســیز	پاڅون،	
تــه	 ډلــو	 اپوزیســیون	 مرتجــع	 د	

لکــه	سلطنت	غوښــتونکی	او	نورو	ته	هم	ارزښــت	ورنکړ	او	هغــوی	یی	څنډی	ته	
وغورځول.

د	ایــران	خلک	باید	په	دی	وپوهیــږی	چې	د	انقالبی	رهبری	څخه	پرته	پاڅون	
د	ماتــی	ســره	مخ	کیــږی	او	یا	به	په	نیمه	الره	کې	وشــیندل	شــی.	نــو	دا	د	ایران	
پرمختللــو	ځواکونــو	دنده	ده	چې	په	دغه	شــرایطو	کې	د	اصلی	شــعارونو	له	مخې	
ســره	یوځاي	شــي،	او	هغې	ته	د	لوری	په	ورکول	کې	خپله	ونډه	تر	سره	کړی	او	په	
دغــه	ډول	د	ارتجاعی	ځواکونــو	او	لویدیځ	او	امریکا	چوپړانو	ته	ډګر	راتنګ	کړی.	
یــوازی	دغه	ډول	غورځنګ	کولی	شــی	چې	بریالیتوب	ته	ورســیږی	د	مظلومانو	

لپاره	هیله	مندی	او	د	نیکمرغیو	راوړونکې	اوسی.
دا	د	ټولــو	مرتجع	او	خلکو	ضد	رژیمونو	دود	دی	چې	د	ولســیزو	خوځښــتونو	
بدنامــه	کولو	لپــاره،	پر	هغوی	باندی	ســپک	تورونــو	لګوی	او	هغــوی	په	هغه	او	
دغه	هیواد	پوری	تړلی	»د	پردیو	دسیســه«	او	بهرنې	اســتخبارات	ښکاره	کړی.	
د	»والیــت	فقیه«	شــر اچونکې	رژیم	هم	له	دغې	وســلې	څخه	کار	واخیســت	او	د	
خلکو	د	غوسی	راپاریدلو	المل	یی	د	امریکا،	موساد،	عربستان	او	نورو	السوهنه	
ښــکاره	کړه.	په	دی	کې	هیڅ	شــک	نه	شته	چې	غربی	او	ســیمیز	هیوادونه	هڅه	
کــوی	چې	د	پاڅونکونکو	پــه	لیکو	کې	نفوذ	وکړی،	او	هغوی	لــه	خپل	لوری	څخه	
منحرف	او	شــعارونو	ته	یی	په	خپله	ګټه	بدلون	ورکړی،	خو	ریښتیا	دا	دی	هغوی	
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شم چې	امریکا	ته	هیله	لری	چی	له	چوپړانو	ســره	یی	جوړجاړی	وکړی	او	ګواکی	ایران	

او	خپــل	خلــک	وژغوری،	د	خلکو	په	منځ	کې	پیریدونکی	نــه	لری.	او	له	بل	لوری	
څخــه	د	ایران	پوه	ولس	د	امریکا	جنایتکارانه	الســوهنو	خونړۍ	پایلو	څخه	لږ	تر	
لږ	په	افغانســتان،	عراق،	ســوریه،	لیبیا	او	د	نړۍ	په	ټولو	ځایونو	کې	بشپړ	درس	
اخیستی	دی	چې	له	ویجاړۍ	څخه	پرته	هغوی	ته	بله	کومه	ډالۍ	نه	لری.	دوهم	دا	
چې	د	ایران	خلکو	په	تجربې	سره	موندلې	ده	چې	د	خمینی	د	منځنۍ	پیړۍ	رژیم	د	
امریکا	او	لویدیځ	په	مالتړ	واک	ته	راغلی	او	د	پردې	تر	شا	د	همدغه	ځواکونو	سره	
په	جوړجاړۍ	دوی	وکولی	شــو	چې	پوره	څلور	لســیزی	د	ایران	ټپی	ولس	پر	اوږو	
پــه	خپل	ځای	پاتی	شــی	نو	په	دغه	بنســټ	نور	نه	غواړی	چــې	یوځل	بیا	د	نیواک	

دوکه	ورکونکی	دام	کې	راګیر	شي.
د	ایــران	میرمنــې	چې	د	رژیــم	د	ناتاریو	او	دهغوی	د	کوتکمــارو	تر	ځناورتوب	
الندی	ژوند	کوی،	خپله	مخکښــه	ونډه	ولوبوله.	د	ایران	ښــځو	له	پخوا	څخه	د	یو	
نوی	نوښــت	ســره،	څو	تنه	آخوندانو	ته	یې	د	واټونو	پر	مخ	د	مرګ	تر	کچې	پوری	
وهــل	او	ټکــول	ورکړل،	او	په	حقیقت	کې	د	دغې	ولســیزی	څپې	پیلونکې	وو	او	د	
الریونونو	په	لړ	کې	یې	هم	خپله	اغیزمنه	میړانه	نندارۍ	ته	وړاندی	کړه.	رژیم	هم	

د	ښځو	په	مبارزی	کې	له	پټ	ځواک	څخه	ډیر	په	ویره	کې	دی.
پــه	واقعیت	کې،	ځوانان	او	زدکړیاالن	د	هغی	محرکه	ځواک	و	چې	په	خپل	لوړ	
مرال	او	خپلی	ټټر	په	ســپر	کولو	ســره	یی،	د	زیارکښــانو	او	خلکــو	غږ	اوچت	کړ.	
هغــوي	د	یو	موټــی	افغان	ځوانانو	په	څیــر	چې	د	عطا	او	محقــق	او	صالح	او	نورو	
خاینانو	تر	شا	منډی	وهلو	ننګ	یې	خپله	دنده	کرځولی	ده،	نه	د	قومی،	ملیتی	او	
ســمتی	مسایلو	پر	بنســټ،	بلکه	یو	بل	ته	د	السونو	په	ورکولو	سره،	د	خپلواکۍ،	
ډموکراســۍ	او	عدالت	لپاره	د	خپلو	ګډو	دښمنانو	په	وړاندي	را	پاڅیدلی،	مذهبی	
دیکتاتور	او	د	هغه	چوپړان	یې	ویرولی	دی.	د	ایران	ځوانانو	په	تجربې	سره	موندلی	
ده	چې	پر	هیواد	پلورنکو	او	فاســدو	او	جالدانو	باندی	له	چلیپا	راښکلو	پرته،	نشو	
کولی	یو	ریښــتنې	مخکښ	او	ژرړویســتونکې	غورځنګ	پــه	الره	واچو.	دوی	دی	
پایلې	ته	رســیدلي	دي	چې	د	خاینانو	د	اصالح	فکر	خپل	ناســموالی	د	تاریخ	په	لړ	
کې	څرګند	کړی	نو	پر	دغه	بنسټ	د	دوی	له	شړلو	پرته	یو	آزادی	غوښتونکی	او	ملی	

حرکت	په	الره	اچول	ناشونی	ده.
کړیدلو	خلکــو،	د	مرتجع	روڼ	اندو	لکه	صادق	زیبا	کالم،	عباس	میالنی،	اکبر	
ګنجــی	او	نورو	تیوری	جوړولو	ته	هیڅ	ارزښــت	ورنکړ	چی	د	افغان	ځان	پلورونکو	
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پــه	څیــر	یی	د	وژنکو	او	خاینانو	ســره	جوړجاړي	لپاره	تبلیــغ	کاوه.	دوی	د	خپلو	شم
افغــان	هم	توکــو	په	څیر	لکه	رنګین	دادفر	ســپنتا،	چې	په	ډیری	بشــرمۍ	ســره	د	
جنایتکارانــو	غوړمالــی	کوی	او	د	جنایتکارانو	یوی	اصلی	ســتنې	ته	په	»درناوی«	
باورمند	دی،	او	د	هر	ولســیز	غورځنګ	په	وړاندی	د	ولس	دښــمنانو	په	لیکه	کی	
ځاي	لری	چی	دوی	باید	د	ولس	په	انرژی	بخښــونکو	آوازونو	ســره	د	تاریخ	ډیران	
کې	واچول	شــی.	د	ایران	پاڅون	کونکــې	باید	په	دی	پوه	وی	هغه	روڼ	اندی	چې	د	
ناتارګرو	واکمنۍ	سره	د	یوی	ورځې	د	کار	کول	رټه	په	تندی	باندی	لری،	د	کرغیړنو	
او	وجدان	پلورونکو	عناصرو	په	ډول	باید	څنډی	ته	وغورځول	شي	او	د	قهر	الندی	
راشی،	ځکه	چې	دغه	ډول	ځان	پلورنکې	کولی	شی	د	جوړجاړي	او	خیانت	ویروس	

د	مبارزانو	لیکو	ته	ولیږدوی	نو	پر	دغه	بنسټ	هیڅکله	هم	د	باور	وړ	نه	دي.
که	څه	هم	د	ایران	د	الریونونو	څپی	آرامه	دی،	خو	د	خلکو	کرکه	د	جنایتکاره	او	
منځنې	پیړۍ	رژیم	څخه،	لکه	د	آیرو	الندی	سکروټو	په	څیر	چاودنې	ته	چمتو	دی	
چې	پر	ایران	باندی	واکمن	جالدان	د	تاریخ	ډیران	ته	ګوزار	کړی.	ســتار	بهشــتی	
چې	د	ایران	دولت	د	ځناوریزو	ربړونو	الندی	شهید	شو،	یو	وخت	لیکلی	وو،	»زه	
خاموشــه	نه	پاتی	کیږم	آن	تر	دی	چې	مرګ	ته	د	رســیدلو	شــیبه	هم	وی«	او	نن	
ورځ	دغه	حماســی	جمله	پرته	له	شــک	څخه	د	هر	ایرانی	مبارز	په	خوله	ده	چې	له	

آخوندی	ناتاریو	څخه	بی	زار	دی.
د	ایــران	د	خلکــو	بریــا	د	مذهبــی	دیکتاتوری	پــه	وړاندی،	پــه	حقیقت	کې	د	
افغانســتان	د	خلکو	بریا	ده	چې	د	کلونو	راهیســی	د	بشریت	له	دغه	ننګ	څخه	د	
ناتاری	په	اور	کې	سوځي.	د	آخوندیانو	د	واکمنۍ	په	نسکورولو	سره	په	ایران	کې	د	
بشریت	دښمن،	او	د	دوی	افغانی	جاسوسان	لکه	محقق،	خلیلی،	محسنی	او	...	
او	باړه	اخیســتونکې	روڼ	اندی	لکه	کاظم	کاظمی،	سیدعیســی	حســینی	مزاری،	
ذکریا	راحل،	رضوان	بامیانی،	جواد	محســنی،	رهنــورد	زریاب،	صادق	عصیان،	
ابوطالب	مظفری،	رضا	محمدی،	لطیف	پدرام	او	نور	هم	یتیمان	کیږی	او	طاعون	

خپرولو	لړی	به	یی	هم	زموږ	په	هیواد	ختمه	شي.
مونــږ	د	خامنــه		ای	-	روحانــی	کرغیــړن	رژیــم	پر	وړانــدي	پاڅــون	کونکو	ته	

بی شمیره	سالمونه	لیږو	او	د	دوی	د	هر	یوتن	السونه	په	ګرمۍ	سره	کیکاږو!



45
۲۰

1۸
بر 

تام
سپ

ت و 
گس

   ا
|   1

39
ه ۷

نبل
 س

د و
اس

  ،۵
9 

اره
شم

	نویسنده:	توفان

دیدار	با	بازماندگان	دو	خبرنگار	شهید	

بــه تاریخ ۱۰ ثــور ۱۳۹۷ 
خبرنــگاران  از  شــماری 
حمله  پوشــش  بــرای  که 
منطقــه  در  انتحــاری ای 
شــش درک کابــل رفتــه 
بودند، خود آماج انتحاری 
قــرار گرفته، که  دیگری 

در آن ۹ تن شــان به شــهادت رســیدند. با اعضای خانواده  دو خبرنگار شهید 
دیداری داشــتیم: شاه مری فیضی، سرپرســت خانواده ای که چندین عضو آن 
بیماری هــای جدی دارند و محــرم درانی، دختر جوانی که با تمام مشــکالت 
و تهدیدها به عنوان خبرنگار در رشــته مورد عالقــه اش کار می کرد و نان آور 

خانواده بود.
نخست به سراغ بازماندگان شهید محرم درانی رفتیم. با آنکه از پدر رنجورش 
نشــانی گرفته بودیم، حدود نیم ســاعت در کوچه پس  کوچه های کوچک آن 
محل سرگردان بودیم، محله فقیرنشینی که خانه های کهنه و دروازه های چوبی 
قدیمی هنوز در آن دیده می شــدند. از هر کوچه که رد می شدیم، شهید محرم 
در برابرم مجسم می شد که روزها از این کوچه های خرابه گذر کرده تا باوجود 

مشقت های زیاد درد و رنج مردم اش را اطالع رسانی کند.
باالخــره برادر محرم ما را پیدا کرده به منزل شــان برد. در خانه، محرم را 
»فرشته« صدا می زدند. با محمد شفیع، پدر فرشته نشستیم. پیش از اینکه سوالی 
بپرسیم و یا خود را معرفی کنیم، آنقدر دلش پر و غمدار بود که بی قرار شروع 

به سخن گفتن کرد. حدود یک ساعت او می گفت و ما می شنیدیم:
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»شــب پاهایم درد می كرد. فرشــته تیل زیتون آورد و پاهایم شم
را چــرب كرد. گفت، پدر جان پاهایــت را در آفتاب بگیر،... صبح 

فرشته ام رفت، دیگر برنگشت... دخترم شهید شد.«
این جمالت را درحالی که می گریســت و دستانش می لرزید با صدای خسته 
بیان می کرد. اشــک در چشــمانم حلقه زد، پس از آن نخواستم سوالی بپرسم، 
راســتش در آن لحظه هیچ چیز به ذهنم نمی آمد، چه باید می پرســیدم؟ پس از 
شنیدن ســخنان پردرد پیرمرد داغدار، هر حرفی بی روح و بی محتوا بود! فقط 
ســر تا پای وجودم را لعن و نفرین علیه خاینان ارگ نشــین فرا گرفته بود که 
داغ ننگ آتش بس با قاتالن محرم را بر پیشانی دارند و با »برادر« خطاب کردن 
وحوش طالبی تالش می کنند تا این برادران شان را هم در قدرت شریک کرده 

و یکجا مردم ما را هالک کنند.

بعد از لحظه ای او دوباره ادامه داد:
»...نمی دانم تا كی این طور خواهــد بود، از كرزی هم اینگونه 
گذشــت و از این ها ]منظورش غنی و عبداهلل[ هم این طور! آینده 

چه خواهد شد... وضعیت روز به روز بدتر می شود.
شــما كالن ها خو در طیاره  فرار خواهید كــرد، ملت در آتش 
سوخته، چه كند؟ شما را خارجی ها آورده و غالمی می كنید. اوالد 
یکی تان هم در اینجا نیست، شما از غم دل مردم غریب نمی آیید. 

شما مثل من كه پدر فرشته استم، غمدیده نیستید.
...ریش های تان سفید شده و می گویید جهاد كردیم، خاک به 

محمد شفیع پدر محرم درانی
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شم این جهاد تان! همه چیز را با خاک یکسان نمودید زیر نام جهاد، و 

حاال سر ما باداران تان را آوردید.
شــما مردم را از وطن شان فراری و متنفر ساختید. همه اینجا 
را رها كردند و رفتند! تعدادی خوراک نهنگ شــدند، تعدادی در 

كانتینر مردند، تعدادی هم خیمه نشین شدند.
تنها شــما چهار نفر هســتید در این وطــن؟ دیگر هیچ كس 
نیســت؟... ما نمی ترسیم، از سالح و طیاره و تانك تان نمی ترسیم، 
ما افغانستان را از دست نمی دهیم. ما اینجا هستیم، ما وطنفروش 

نیستیم، ما فرزندان این خاكیم و از اینجا دفاع می كنیم.«
حین گزارش متوجه حضور خواهر و مادر فرشــته شدیم، که احتماال پشت 
در اتاق به ما گوش می دادند. از پدر محرم خواستیم ما را نزد خانمش ببرد. مادر 

داغدار محرم درمورد دخترش چنین گفت:
»محرم بسیار وطن دوســت بود، مردم دوست بود. می گفت من 
سر خود را صدقه مردم و وطن خود می كنم. همیشه می گفت من 
صدای مردم خود را بلند می كنم. او مثل نام اش، فرشته بود. بسیار 

دلسوز بود.«
گریه دیگر برای این زن درددیده مجال صحبت کردن را نداد.

پس از آن به دیدار بستگان شاه مری رفتیم.
شهید شاه مری فیضی عکاس، فلمبردار و خبرنگار خبرگزاری فرانسه بود. او 
دو خانم و شش فرزند داشت که سه پسر و یک دختر از یک خانم و دو پسر با 
تکلیف روانی از خانم دیگرش می باشد. خانم بزرگ شاه مری از مریضی قلبی رنج 

می برد و باوجود تداوی و عملیات هنوز صحت یاب نگردیده است.
منیر، برادر کوچک شاه مری که چشمانش دید ضعیف دارد، گفت:

»برادرم یگانه سرپرست خانواده ۱۵ نفری بود. باوجود مشکالتی 
كه دامنگیرش بود اما روح بزرگ و اراده قوی داشت. او در كنار رفع 
تمــام نیازمندی های ما، مصارف پوهنتونم را می داد و همچنان دو 
فرزندش را در مکتب خصوصی شامل كرده بود. با این كه خانواده 
ما با مشــکالت اقتصادی روبرو بود لیکن هــر نیازمندی كه از او 
طلب كمك می كرد هیچ گاه دریغ ننموده و تا حد امکان همکاری 

می نمود.«
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از منیر پرســیدیم که مســبب این همه بدبختی های مردم ما کی ها اند؟ در شم
جواب گفت:

»مســوول وضیعت فعلی كشور دولت اســت، نه تنها به خاطر 
برادرم یا یك عده ای از افغان ها بلکه به خاطر كل مردم افغانستان. 
همچنان رهبرهای جهادی كه ادعا دارند و داد و فریاد از حکومت 
اســالمی می زنند و با ذكر آیه و حدیث می خواهند مردم را بیشتر 
فریب دهند. ما دوره حکومتداری رهبران جهادی را شاهد بودیم، 
اینان با ریختن خون مردم صاحب قدرت شدند. اینان باید محکمه 
ملی و بین المللی شــوند. تا زمانی كه جنگساالران محاكمه نشوند، 

كشور و مردم ما روی صلح و آرامی را نخواهند دید.«
از منیر خواســتیم تا ما را نزد خانم شــاه مری ببرد. او خانم شاه مری را صدا 
زد و ما را به اتاقی هدایت کرد. خانم شــاه مری از لحظه ورود ما به اتاق اشک 

می ریخت. او گوشه ای  از اتاق را نشان داده گفت:
»همیشه وقتی از وظیفه برمی گشت، اینجا می نشست. فرزندان 
خــود را در آغوش می گرفت و محبت می كــرد. در كار خانه با ما 
همکار بود... در هر حادثه انتحاری ای كه می شود خود دولت مقصر 
اســت. اوالد خود شــان در خارج زندگی می كنند و خود شان در 
هیچ انتحاری و حادثه برابر نمی شــوند چون خود در آن دســت 
دارند. حال كه كل افغانستان را برای ما بدهید به درد ما نمی خورد 

منیر برادرشاه مری
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شم دیگر  شــاه مری  وقتــی 

نیست.«
وقتی از خانه شهید شاه مری 
بیرون آمدیم، مادر و مامایش را 
نزدیــک درب منزل دیدیم که 
بودند.  برگشته  شفاخانه  از  تازه 

به آنان نزدیک شــده و خود را معرفی کردیم. مامای او یادآور شــد که بعد از 
شهادت شاه مری مشکالت فامیل شان زیاد شده است. دو کودک و سه برادرش 

مریض اند. مادر و خانمش تکلیف قلبی دارند.
اشــک  شــاه مری  مــادر 
می ریخت، گلویش گرفته بود و 
به ســختی حرف می زد. تسلیت 
دادیم ولی این را نیز می دانستیم 
که تســلیت گفتن مــا جایی را 

نمی گیرد. او گفت:
»مردم می گویند صبر 

كن. چطور صبــر كنم؟ بچه ام را از دســت داده ام. بچه گکم الیق 
مرگ نبود. ۲۲ ســال وظیفه و خدمت كــرد اما حال اوالد و تمام 

خانواده  اش بی سرپرست ماند. چه كنم و به كجا پناه ببرم.«
مــادر شــاه مری دیگر نتوانســت ادامه بدهــد. گریه و مریضــی، او را از 

سخن گفتن بازداشت.
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شم

نویسنده:	احمر

فرشته	حضرتی	شورای	نظاری،
	قاچاقچی	انسان	در	سویدن

چهره  حضرتــی،  فرشــته 
منفوری اســت کــه عمدتا 
در سویدن زندگی می کند 
و در آنجــا نهاد به اصطالح 
»بنیاد  به  خیریه ای موسوم 
افغانستان«  برای  ســویدن 
و رادیویــی به نــام »پیام 

زن« را بــه پیش می برد. این زن که همســر لطیف پدرام و خیاشــنه احمدولی 
مســعود است، در مصاحبه با رسانه های غربی چهره پیشرو و مدافع حقوق بشر 
و زن به خود می گیرد، در برنامه های رادیویی و نوشــته هایش از زن ستیزترین 
انســان ها مربوط شورای نظار و جمعیت اسالمی دفاع کرده و به تاسی از پدرام 
و همفکرانش جریان مســخره و عوامفریبانه »خراسان«خواهی را پکه می زند. 
ســخنان و نوشــته های فرشــته حضرتی اکثرا ارتجاعی و ضدملی بوده نکات 
زیادی دارد که باید به آن پرداخت ولی در این نوشته بیشتر به افشای رسوایی 

اخیر او تمرکز می دهم.
به تاریخ ۵ اگســت ۲۰۱۸، نشریه »اکسپریسن« سویدن گزارش تحقیقی ای 
را به قلم خانم یوهانا کارلســن به نشر رسانده که از دست داشتن فرشته حضرتی 
منحیث رییس »بنیاد سویدن برای افغانستان« در قاچاق ۸۰ تن بخصوص کودکان 
در بدل پول به ســویدن، پرده برمی دارد. در شروع گزارش »کودکانی که به 
سویدن سفر کرده بودند – حاال ناپدید شده اند«، خانم کارلسن نام چند کودکی 
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شم با ســنین ٤، ۶ و ۸ ســاله ای را ذکر کرده که به تاریخ ۲۸ فبروری و ۱۲ مارچ 

۲۰۱۵ بدون کدام سرپرســت از طریق خطوط هوایی ترکیه با دعوتنامه »بنیاد 
سویدن برای افغانستان« به مثابه بازیگران تیاتر جهت اشتراک در کنفرانسی به 
ســویدن سفر کرده  و بایســت پس از ده روز به کشور برمی گشتند ولی دیگر 

خبری از آنان نیست.

خانم کارلسن می نویسد:
»در مکتوب نوشــته شــده كه احمد امید، احمد، حسیب اهلل و 
فهیم در كنفرانسی پیرامون زنان در "قصر بیشپ" شهر گوتنبرگ 
كه توسط یك انجمن كوچك خانوادگی ترتیب داده شده اشتراک 

می ورزند....
در میان اسناد ]داده شده به سفارت[، مکتوبی عضویت كودكان 
در ]گروه[ تیاتــر را تصدیق می كند. وقتــی از حلقات تیاتر كابل 
جویای معلومات شــدم، آنان مردی را كه منحیث رییس تیاتر در 

پای مکتوب امضا كرده است، نمی شناختند.
نهادی كه ترتیب كنفرانس مذكور را داده اســت، بنیاد سویدن 

فرشته حضرتی زیر نام نهاد خیریه و کمک به کودکان، جمعی از اطفال را زیر نام های مختلف در 
بدل پول هنگفت به سویدن انتقال می داد تا پناهندگی بگیرند. چندسال قبل اخباری در مورد دست 

داشتن او در قاچاق سنگ های قیمتی پنجشیر نیز پخش شده بود.
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برای افغانستان در منطقه بیشپ گاردن می باشد.«شم
در مصاحبه با »رادیو آزادی«، خانم کارلسن می گوید که بنابر سیاست های 
نشــراتی روزنامه »اکسپریسن« نام فرشــته حضرتی به مثابه رییس نهاد نامبرده 
را ننوشــته است. مطابق سایت رسمی این بنیاد، هیئت مدیره آن متشکل اند از: 
وحید رضایی، مرســل رضایی، حسینه رضایی و ســهیال فقیر، که آنان فرشته 
حضرتــی را منحیث امضاکننــده )رییس( نهاد و جاویــد رضایی را فرد رابط 

هیئت مدیره معرفی کرده اند و مقر آن در شهر گوتنبرگ سویدن می باشد.
سپس، خانم کارلسن می افزاید:

»با ســخنگو و اعضای هیئت مدیره در تماس شــدم تا درباره 
سرنوشــت كودكان آگاهی حاصل كنم كه پس از سویدن به كجا 
رفتند. تماس هایم  نتیجه ای نداشت. تماس با چندین شماره تلفن 
در سویدن و افغانســتان بی جواب ماند. ایمیل، نامه ها، اس ام اس و 

پیام  های فیسبوكی ام باوجود خوانده شدن بی پاسخ ماندند.
...

طی سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، "بنیاد سویدن برای افغانستان" 
ترتیب ســه كنفرانس پیرامون مشکالت افغانستان را داده است و 
در این مدت ۵۰ افغان در این برنامه ها كه در "قصر بیشپ" برگزار 
شــده اند، دعوت گردیده اند. از ۲۰ ســویدنی در گوتنبرگ كه در 
بخش مســایل صلح و زنان كار می كنند، درمورد این كنفرانس ها 

پرسیدم، آنان هیچ اطالعی نداشتند.«
در ادامه، خانم کارلسن از زبان آقای رونر هیلستروم، نماینده تحقیق »اداره 
مهاجرت ســویدن« که درمورد »بنیاد ســویدن برای افغانستان« تحقیق کرده 

است، نقل می کند:
»این بنیادی است كه هیچ دارایی مالی ندارد و تمام فعالیت هایش 
مربوط یك خانواده می شــود. عکس های فعالیت هایش از چندین 
سال بدینسو هیچ تغییر نکرده  اند. تشخیص من این است كه بنیاد 
مذكور ظاهری برای چیز دیگر می باشــد، هیچ فعالیت را به پیش 
نمی بــرد و مطمینا كه حتا توان پرداخت مصارف میزبانی یك فرد 

را هم ندارد.«



53
۲۰

1۸
بر 

تام
سپ

ت و 
گس

   ا
|   1

39
ه ۷

نبل
 س

د و
اس

  ،۵
9 

اره
شم یوهانا کارلسن اطالعات بیشتر را بر اساس گفته های یک کارمند سویدن در 

اسالم آباد ارایه می دارد:
»یك كارمند ســفارت در اســالم آباد زنی را از منطقه بیشپ 
گوتنبرگ به یاد می آورد كه با دیپلومات اخراج شده این سفارت در 

تماس بوده است.
آن زن در ۲۰۱۴ به اینجا سفر كرده بود. رییس بخش مهاجرت، 
او و چند كارمند دیگر را برای نان چاشــت در هوتل سرینا دعوت 
كرد. برایم عجیب بود. پس از آن ضیافت شــخصی، نام آن زن در 
چندین درخواست ویزه در سفارت اسالم آباد نمودار شد. برای سه 
بار جهت اشــتراک در كنفرانس های ادعاشــده در نوامبر ۲۰۱۴، 
مــارچ ۲۰۱۵ و جوالی ۲۰۱۵، رییس بخش مهاجرت به گروه های 

بزرگ درخواست كننده، ویزه داد.«
در قسمت دیگر گزارش می خوانیم:

»روشــن شد كه این زن رابطه تنگاتنگی با سیاستمدار مشهور 
افغانســتان، احمدولی مســعود دارد كه برادر احمدشــاه مسعود 

می باشد....
وقتی از دفتر احمدولی مسعود جویای معلومات درمورد این زن 
شدم، كارمندانش چندین شماره تلفن را در اختیارم گذاشتند. اما 

وقتی هدفم از مصاحبه را گفتم، آنان دست و پاچه شدند.«
خانم کارلسن از تماس غیرمنتظره ای می نویسد:

»مردی از آسترالیا با من در تماس شد. او گفت كه از نزدیکان 
آن زن می باشــد و اطالع حاصل كرده كه در جســتجوی آن زن 
استم. ابراز داشتم كه آن زن متهم به هیچ جرمی در سویدن نشده 
اســت ولی می خواهم از او در مورد دوسیه ای چند سوال كنم كه 

منجر به اخراج دیپلوماتی از سفارت سویدن شده است.
در پیام فیسبوكی نوشت: "فکر نمی كنم كه كاكازاد ه ام رابطه ای 
با اتهام های خودت داشــته باشــد، در غیر آن در این رابطه با هر 

كسی صحبت می كرد."
و از طریق یك اپلیکیشن موبایل به من زنگ زده و گفت: "این 
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اتهام ها بسیار سنگین اند. فکر نمی كنم كه انسان نورمالی بخواهد شم
دخیل چنین قضیه ای شود. توصیه می كنم كه نام كاكا زاده ام را در 

این دخیل نساز و از جستجوی او دست بکش."«
افزون بر این، در گزارش ذکر گردیده که پس از سبکدوش شدن دیپلومات 
سویدن از اســالم آباد که براساس مکتوب »بنیاد ســویدن برای افغانستان« به 
۸۰ شــهروند این کشــور ویزه داده بود، رییس این بنیاد منطقه بیشپ گارن و 
گوتنبرگ را ترک کرده است و دیگر خبری از او نیست. گزارشگر می نویسد 

که در بازار سیاه قیمت هر ویزه به ۲۰ هزار دالر امریکایی می رسد.

شیادی به نام صلح!
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نویسنده:	اسد

شهید	دالور	احمدزی،	
پلیس	ترافیک	سرشناس	و	صادق

به تاریخ ۱۲ ســنبله ۱۳۹۷ 
به خانــه  ی یکی از قربانیان 
ســرک  انتحــاری  حملــه 
میدان هوایــی بــر کاروان 
رفتیم  جنایتــکار  دوســتم 
که بیــش از ۲۵ ســال در 
چهارراهی های شــهر کابل 

منحیــث پلیس ترافیک خدمــت می کرد. حاجی دالور  احمــدزی، یک  تن از 
ترافیک های نامی کابل می باشــد که بیشــتر مردم شــهر او را می شناسند. وی 
نیــز به مثل صدها هزار هموطن بی گناه ما ناحق به شــهادت رســید که از جمع 
تهی دســت ترین اقشار جامعه ما مانند سرباز، پلیس و پلیس ترافیک بوده که از 

فقر و بی کاری زیاد مجبورا به این دولت پوشالی کار می کنند.
دالور احمدزی که باشنده  ی ولسوالی موسهی کابل بود، بعد از اتمام اکادمی 
پولیس به حیث ترافیک وظیفه خود را شروع کرد و در تمام دوران سیاه طالبان  
وحشی و حکومت دست نشــانده فعلی وظیفه خود را با کمال صداقت به پیش 
می برد. قســمی که همه می دانند، امروز چهارراهی های شــهر توســط مقامات 
بلندپایه پلیس و ترافیک به فروش رســیده و زیردســتان وا داشــته می شــوند 
تــا رشــوه گرفته و این پول را تالفی کنند، اما شــهید احمــدزی با ایمانداری 
تمام، مســلک اش را دوست داشته و غرق در خیانت نشد. او در مدت ۲۱ سال 
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فعالیت اش در رتبه ثارنمن ماند و هیچ ترفیعی نکرد.شم
]دالور  »حاجی 
به خاطر  احمدزی[ 
خوشحالی  و  جشن 
آمدن دوستم كشته 
صبح  هرروز  شــد. 
وظیفه  بــه  بجه   ۵
 ۱۰ و شب  می رفت 

بجه پس خانه می آمد. 
بسیار  خود  وظیفه  به 

دلبســتگی داشت. هیچ مامور دولت این قدر كار نمی كند. همیشه 
نان چاشــت و چای با خود از خانه می برد و می گفت در وظیفه هر 

چیز كه باشد رشوت است و من رشوت خور نیستم.«
و سپس می افزاید:

»در انتحاری ای كه در شــش درک كابل باالی خبرنگاران شد، 
هم زخمی شده بود. اما در این انتحاری دوم شهید شد. هر جا كه 
انتحاری می شد، اول به من زنگ می زد و می گفت كه بی بی حاجی 
من جور اســتم و تلفن را قطع می كرد. در افغانستان، مقام كسی 
بلند می باشد كه رشوت بگیرد و بدهد و فساد كند. كسی كه پاک 
باشــد به جایی نمی رســد. حاجی هم همین قسم آدم پاک بود و 

برای ما همین مســئله مهم 
اســت كه امروز به نام نیك 

بین مردم یاد می شود.«
خانم شــهید احمدزی درمورد 

مشکالت زندگی خود می گوید:
»ســه روز مانــده بــود 
كه معــاش خــود را بگیرد 
كه شــهید شــد و تا حال 
نداده انــد.  را  معــاش اش 
كارهــای اداری تا هنوز هم 

حاجی دالور احمدزی بخاطر خدمات شایســته اش از طرف 
قومندانی عمومی قوای هوایی کشور تقدیر گردید.
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شم تکمیل نشده است. یك ماه می شود كه پشت كارهایش استیم ولی 

ریاســت  ترافیك به ما هیچ كمکی نکرده است. در این حکومت تا 
وقتی زنده هســتی، قهرمان هستی. وقتی فوت كردی، دیگر كسی 

سر خود را داخل خانه ات نمی كند.«
عزیزالرحمن، خسر شهید احمدزی که درد ازدست دادن دامادش را در سینه 
دارد، با صدای مملو از خشــم درباره حکومت وحشت  ملی که هرروز مردم را 

به غم عزیزان شان می نشاند، می گوید:
»این كدام دولت اســت؟ این دولت، مربوط مافیا و تروریستان 
اســت! چرا ما را می كشید؟ چرا اوالد خود شان در جنگ نیستند؟ 
اشــرف غنی، تو، ما ملت را تباه كردی، خدا تبایت كند! خدا، از ما 
بدترت كند! ما هســتیم كه شما هستید! شما، هر پنج سال تبدیل 
می شوید و می روید خارج، ولی ما در همین خاک زندگی می كنیم 
و ما تبدیل نمی شویم. خدا شما را در غضب خود گرفتار كند! حال 
اوالد تــان را از اوالد ما بدتر كند. اگر كار نمی توانی، برو پناه ات به 
خدا! ما نه برایت رای دادیم و نه ما آوردیم ات. تو از آسمان آمدی. 
اگر برای مردم كار می كنی كه خوب، اگر نه، ایال بده كه كدام مرد 

بیاید و غم مردم را بخورد.«

عزیزالرحمن فعال در خانه دخترش زندگی میکند چون فامیل احمدزی سرپرست ندارد.
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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 ۲4۰، 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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