


در این شماره:
 

نمونه هایی از چپاول در دولت فاسد کرزی...................... ۱
گزارش تصویری:  کودکان فقر................................... 9

۱0 ................. سیمین بهبهانی:  »شمشیر من همین شعر است«
د »دوه ستوري جنرال« وژنه د نیواګرو لپاره لوی پند........... ۲6
۳۲ ....................... تیرباران کارگران مظلوم به شیوه ی داعشی

عدالت واقعی با مجازات 
۳6 .................. سردسته متجاوزان پغمان میسر است
۳9 ............ غلیان خشم سیاه پوستان فرگوسن در برابر بی عدالتی

ریښتینی عدالت د پغمان تیري کونکو
۴5 ..............  مشرانو ته په سزا ورکولو سره پلی کیږي
۴8 ................. فقر و دربدری در چهره خادم حسین هویداست

   صاحب امتیاز: حزب همبستگی افغانستان
   مدیر مسئول: سیدمحمود همرزم

   شماره تماس: 0093-77-37۶۱777
   شماره جواز: ۸7



1
20

14
بر 

تام
سپ

 - 
13

93
له 

سنب
  )

23
ه )

مار
ش

در این شماره:
 

نمونه هایی از چپاول در دولت فاسد کرزی...................... ۱
گزارش تصویری:  کودکان فقر................................... 9

۱0 ................. سیمین بهبهانی:  »شمشیر من همین شعر است«
د »دوه ستوري جنرال« وژنه د نیواګرو لپاره لوی پند........... ۲6
۳۲ ....................... تیرباران کارگران مظلوم به شیوه ی داعشی

عدالت واقعی با مجازات 
۳6 .................. سردسته متجاوزان پغمان میسر است
۳9 ............ غلیان خشم سیاه پوستان فرگوسن در برابر بی عدالتی

ریښتینی عدالت د پغمان تیري کونکو
۴5 ..............  مشرانو ته په سزا ورکولو سره پلی کیږي
۴8 ................. فقر و دربدری در چهره خادم حسین هویداست

نویسنده: کاوه عزم 

نمونه هایی از چپاول
در دولت فاسد کرزی

ماری��ا میلر، وزی��ر فرهنگ 
از  پس  انگلس��تان،  اطالعات 
یک رس��وایی مالی به تاریخ 
۹ اپری��ل ۲۰۱۴ از س��متش 
اس��تعفا داد. در ابت��دا پ��ول 
حیف و میل ش��ده توسط وی 
۴۵ هزار پوند اعالن شد ولی 
پ��س از تحقیق ای��ن رقم به 

۵۸۰۰ پوند کاهش یافت. خانم میلر می گوید این پول را به عنوان »مصارف 
نمایندگی« دریافت کرده بود و به خاطر س��اخت خانه به والدینش به مصرف 

رسانید.
ولی در افغانستان مافیایی و غرق در فساد از رییس دولت گرفته تا وزرا و 
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وکال و مشاورین همه تا گلو در اختالس و خورد و بردهای میلیون  دالری گور 
هس��تند و هر روز در رسانه های داخلی و خارجی بوی خیانت و غارت شان باال 
اس��ت، ولی آب از آب تکان نمی خورد و فردا همان وزیر یا رییس در چوکی 
باالتر نصب می گردد و یا بدون حساب دهی و محاکمه نزد بادارن خارجی خود 
پن��اه می برد و ب��ا پول باد آورده عیش و نوش می کند. در این کش��ور بی در و 

دروازه به هر پیمانه که مفسد باشی به همان اندازه مقامت بلند می رود.
در زیر به چند نمونه کوچک فس��اد مالی مقامات افغانستان به حیث »مشت 
نمونه خروار« اش��اره می کنم تا به شاریدگی و گندیدگی و ماهیت ضدمردمی 
این دولت مزدور و دست نشانده پی ببریم و به کسانی که امروز هم با دیده درآیی 
تالش دارند تا این افراد فس��اد را سفیده مالی کنند به مثابه لکه  ننگ به رخ شان 

کشیده باشم.
•    روزنامه »گاردین« به تاریخ ۱۶ جون ۲۰۱۱ طی یک گزارشی درمورد 
قضی��ه »کابل بانک« فاش نمود که خلیل اهلل فیروزی در انتخابات دور دوم نزد 
ک��رزی آمد و به وی گفت که چه کمک ک��رده می تواند؟ کرزی هم او را با 
زاخیل��وال فرد مورد اعتم��اد کرزی رخ کرد. زاخیلوال هم بدون کدام س��ند 
مبل��غ ۴ میلیون دالر امریکای��ی را از نزد وی دریافت نم��ود. روزنامه از زبان 
فیروزی می افزاید که ما در مقابل این کمک ۴۳۰،۰۰۰ حس��اب بانکی دولت 
را دریافت نمودیم که از این طریق ماهانه ۴ میلیون س��ود داشتیم. ولی سهم دار 
دیگر »کابل بانک«، فرنود می گوید که در کنار این پول، فیروزی مبلغ ۲۰۰ 
هزار دالر را به عمر زاخیلوال و ۸۰۰ هزار دالر را به عمر داوودزی نیز به شکل 
رشوت پرداخته  است. چون افراد شامل در این فساد در چوکی های بلند دولت 

لمیده اند، به این خاطر قضیه بعد از اندک سروصدا دفن شد.
•    در ۱۴ فبروری ۲۰۱۱، روزنامه »نیویارکر« رس��وایی مالی س��ه تن از 
اراکی��ن دولت گندیده کرزی را فاش نم��ود. در این گزارش آمده که حنیف 
اتمر وزیر داخله پیش��ین، فاروق وردک وزیر مع��ارف و یونس قانونی عضو 
ولس��ی جرگه به شکل رشوت از »کابل بانک« پول دریافت کرده، ولی معلوم 
نیس��ت که هر یکی از این ها چه مبلغ را به دس��ت آورده اند. گزارش می افزاید 
که قانونی اخذ پول از این بانک را به ش��کل کمک کمپاین انتخابات پارلمانی 
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تایی��د نمود ول��ی مقدار آن 
را نگف��ت. گ��زارش به نقل 
از خلی��ل اهلل فی��روزی چنین 

می نویسد:
از  »بس��یاری 

مقامات دولت آقای کرزی مزدبگیر »کابل بانک« هستند. هیچ یک 
از وزرا شهامت صحبت علیه ما را ندارند. آنان از ما هستند.«

ای��ن اخاذی هم بدون کدام پیگرد قانونی زیر خاک ش��د و در نتیجه همین 
خیانت ه��ای مقامات بود که در افتضاح »کاب��ل بانک«، در یک اختالس یک  

میلیارد دالری، بزرگ ترین کاله برداری مالی تاریخ کشور رقم خورد.
•    در ۲۰۱۱، بوی فساد و مرداری »کابل بانک« باال شد. سهم داران عمده 
ای��ن بانک به مقامات بلندپایه دولت کرزی جی��ره می پرداختند تا به آرامی و 
بدون بازخواس��ت فعالیت کنند ولی مرحله ا ی رسید که بانک به شکست قطعی 
روبرو گردید. این رسوایی که همه جهان از آن خبر شد، دولت وابسته کرزی 
تنها با ذکر نام چند تن از سهام داران بدون محاکمه و پیگرد قانونی اکتفا نمود. 
س��هام دارانی که از این بانک پول دریافت نموده بودند و تا امروز حس��اب آن 

تسویه ناشده مانده قرار ذیل اند:

۱- شیرخان فرنود ۵۰۴ میلیون دالر
۲- خلیل اهلل فیروزی ۶۶,۹ میلیون دالر

۳- حصین فهیم )برادر قسیم فهیم( ۷۸ میلیون دالر
۴- گلهبار حبیبی ۳۹,۷ میلیون  دالر

۵- عبدالغفار داوی )شوهر شکریه بارکزی( ۳۷ میلیون دالر
۶- محمود کرزی )برادر حامد کرزی( ۲۲میلیون دالر

۷- هیوادوال ۱۵ میلیون دالر
۸- صوفی نثار ۱۴ میلیون دالر
۹- طاهر ظاهر ۱۱ میلیون دالر

۱۰- داوود نصیر ۹ میلیون دالر
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از میان اینان تنها دو تن شیر خان فرنود و خلیل اهلل فیروزی به شکل نمایشی 
ب��ه مدت چند روز به مثاب��ه مهمانان ویژه دولت به اصطالح زندانی ش��دند ولی 
امروز همه ش��ان با آن که محاکمه نگردیدند در چورهای بزرگ تر نیز س��هیم 

شدند.
•    در ۳ اگس��ت ۲۰۱۲، تلویزی��ون »طلوع« گزارش 
وی��ژه ای از دارایی های غیرقانونی عم��ر زاخیلوال، وزیر 
مالیه، را به نش��ر رس��اند. در گزارش آمده که طی ۵ سال 
یک و نی��م میلیون دالر امریکایی به حس��اب زاخیلوال از 
منبع نامعلوم واریز شده است. در ضمن گزارش هایی نیز از 
دست داش��تن او در اختالس های کالن پول در گمرک های 

کش��ور به نشر رسید. در پی این افشاگری ها، زاخیلوال با تبلیغات در رسانه های 
اجتماعی کوشید خودش را پاک جلوه دهد و خود را خدمت گزارترین شخص 
وانمود کند. او این گزارش را مغرضانه گفت و افزود که تنها ۲۰۰ هزار دالر 
امریکای��ی را از »ش��رکت صافی الندمارک« جه��ت کارزار انتخاباتی کرزی 
دریافت نموده است. با تشدید فشار رسانه ها بر او، وی نزد دیپلمات های خارجی 
رفته بغ زده گریس��ت، قضیه همانجا خاتمه یافت و این فاسد تا کنون بر خزانه 

ملت تکیه زده است.
•    نش��ریه »واشنگتن پس��ت« به تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۰۹، پرده از مرداری 
ابراهیم عادل، وزیر سابق معادن افغانستان، برداشت. این روزنامه فاش نمود که 
عادل در بدل اخذ ۳۰ میلیون دالر رش��وت ق��رارداد دومین معدن بزرگ مس 
جهان، در »مس عینک« لوگر را به شرکت چینی، »شرکت گروه استخراج و 

از راست به چپ: شیرخان فرنود، خلیل اهلل فیروزی، حصین فهیم، گلبهار حبیبی 
و عبدالغفار داوی



5
20

14
بر 

تام
سپ

 - 
13

93
له 

سنب
  )

23
ه )

مار
ش

ذوب فلزات« )Metallurgical Group Corp( ، داد. 
ابراهیم عادل بدون این که اوراق داوطلبی دیگر شرکت ها 
را مطالعه کند با دیدن بندل های دالر قرارداد را امضا کرد. 

روز نامه می نویسد:
»به قول یک مامور امریکایی که در اس��تخبارات 
نظام��ی معلوم��ات کافی دارد وزیر مع��ادن و صنایع 

افغانس��تان آقامحم��د ابراهیم ع��ادل به گرفت��ن ۳۰ میلیون دالر 
امریکایی به عنوان رشوه از طرف شرکت چینی متهم شده است. این 
مقام امریکایی ادعا کرده است که پول متذکر در دسامبر ۲۰۰۷ در 
ش��هر دوبی بعد از امضای قرارداد ۲ میلی��ارد و نهصد میلیون دالر 

مس عینک به عادل پرداخته شده است.«
این وزیر خاین هم بدون اندک ترین بازپرس با پش��تاره پول کشور را ترک 

نمود.
•    محمود کرزی، برادر حامد کرزی، از جمله س��ران 
مافیا است که در قندهار زمین دولتی مربوط وزارت دفاع 
را غصب نموده است. زلمی زابلی در مصاحبه ای به تاریخ ۸ 
جنوری ۲۰۱۳ با »رادیو آزادی« گفت که محمود کرزی 
نی��ز بی��ش از ۲۰،۰۰۰ جریب زمی��ن را در قندهار غصب 
نموده که بیش��تر آن ملکیت وزارت دفاع اس��ت. برادران 

کرزی بر این زمین های غصب شده ش��هرکی به نام »عینو مینه« ساخته و قرار 
اس��ت ۱۳۰۰۰ خانه مس��کونی را در آن بس��ازد. این چپاولگر هم بدون تصفیه 

حساب با ملت مانند سایر برادران جنایت کارش عیش و نوش می کنند.
•    عنایت اهلل قاس��می چهره مفس��د دیگر نظام پوش��الی کرزی است. وی 
به حیث وزیر ترانس��پورت کابین��ه کرزی ایفای وظیفه می نمود. این ش��خص 
در زم��ان تصدی این پس��ت، پول هنگفت ای��ن وزارت را حیف و میل کرد و 
بزرگ ترین لطمه را به شرکت هوایی آریانا وارد کرد. ذبیح اهلل عصمتی، رییس 

پیشین شرکت هوایی آریانا، می گوید:
 »در زمان وزارت عنایت اهلل قاس��می و ریاست نادر آتش، آنان 
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نیز به این شرکت خساره وارد نموده اند.«

لوی س��ارنوالی به تاریخ ۸ مارچ ۲۰۱۱، قاس��می را با 
بکس پر از دالر در میدان هوایی کابل دستگیر کرد ولی با 
گذشت دو روز، کریم خلیلی معاون دوم کرزی وی را رها 

و به خارج از کشور فرستاد.
امان اهلل امان، سخنگویی لوی سارنوالی، می گوید که وی شخصا به ۹ میلیون 

دالر اختالس متهم است.
•    در ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۰، نشریه »نیویارک تایمز« فاش 
نمود که عمر داوودزی جاس��وس ایران در ارگ ریاس��ت 
جمهوری افغانستان است که ماه یک یا دو بار بکس های پر 
از پول را به این کش��ور انتقال می دهد. این منبع می افزاید 
پولی که ایران به افغانس��تان می دهد، رقم بسیار باال است. 
کرزی هم تایید ک��رد که داوودزی ماه یک یا دوبار یک 

میلیون دالر را از ایران به افغانس��تان انتقال می دهد. بعد از این رس��وایی ارگ 
بود که کرزی داوودزی را ارتقای مقام داد و ابتدا سفیر افغانستان در پاکستان 

و بعد وزیر داخله مقرر کرد.
•    به تعقیب افش��ای جیره گیری ارگ از رژیم پلید آخندی ایران، در ۲۹ 
اپریل ۲۰۱۳ نشریه »نیویارک تایمز« یک  بار دیگر فاش نمود که سی.آی.ای 
نیز به دفتر کرزی ماهانه یک مقدار زیاد پول بدون حسابدهی می پردازد. خلیل 
رومان، رییس س��ابق دفتر کرزی، گف��ت: »ما به این پول جنیات می گوییم. به 
شکل مخفی داخل می ش��ود و به شکل محرمانه بیرون می رود.« گفته می شود 
این پول در بین جنایت کاران تنظیمی تقس��یم می شود تا منافع امریکا را در این 

کش��ور حفظ کنند. این رسوایی هم پس از چند روز سر و 
صدا، بسیار ماهرانه زیر زده شد.

•    »وال س��تریت ژورنال« به تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۱ 
خبری را به نش��ر رسانید که در آن به اختالس مالی جنرال 
احمد ضیا یفتلی اش��اره ش��ده بود. در گ��زارش آمده که 
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یفتل��ی عامل اصلی فس��اد مالی بیس��ت میلیون دالر پول نق��د و به ارزش ۱۵۳ 
میلیون دالر تجهیزات طبی است که به شفاخانه چهارصد بستر اردو کمک شده 
ب��ود. مقامات امریکایی در ابتدا این قضیه را ج��دی گرفتند ولی با پادرمیانی 

حکام افغان، دوسیه آن هم زیر زده شد.
•    محراب الدین مستان یکی دیگر از فاسدان این دولت 
است که سند دزدی یک میلیونی وی در تمامی شبکه های 
اجتماعی به نش��ر رس��ید. وی مربوط به باند عبداهلل عبداهلل 
است و در زمان وزارت خارجه اش، او را منحیث دیپلمات 
در فرانس��ه مقرر کرد. پس از افش��ای این سند، سارنوالی 
کوشید تا وی را دستگیر و پول اختالس شده را پس بگیرد 

ولی به زور عبداهلل و فهیم این ش��خص هم مانند سایر دزدان در خارج از کشور 
آزاد می گردد.

•    یون��س قانونی وزیر پیش��ین معارف افغانس��تان به 
اختالس ۲۵ میلیون دالر متهم است. او این پول را از بودجه 
دول��ت زد و بعد در کارزار انتخاباتی و مصارف ش��خصی 
صرف نمود. مالل��ی جویا زمانی در داخ��ل پارلمان برای 
رس��یدگی به این خیانت، صدایش را بلند نمود اما کس��ی 
آن را نش��نید و از آنجایی که قانون��ی رییس پارلمان بود، 

با دسیس��ه ای جویا را اخراج نمود تا قضیه برای همیشه بخوابد. امروز این دزد 
بودجه تعلیم و تربیه کودکان وطن معاون اول فاسدترین دولت جهان است.

•    یونس نواندیش، شاروال کابل، در سال ۲۰۱۱ برای 
انتقال کثافات و مخروبه های س��رک میدان هوایی- هوتل 
انترکانتیننتال، بی��ش از ۴۸ میلیون افغانی اختالس نمود و 
به خاطر پنهان کردن آن اسناد جعلی ساخت که نشان می داد 
این مبلغ به  شرکت ساختمانی »کوپی انترنشنل« پرداخت 
ش��ده. ولی روزنامه »هشت صبح« به تاریخ ۵ جدی ۱۳۹۱ 

در یک گزارش تحقیقی نوشت به اسنادی دست  یافته که نشان می دهد کثافات 
و مخروبه های این س��رک، توس��ط وسایط ریاس��ت حفظ و مراقبت شاروالی 



8

20
14

بر 
تام

سپ
 - 

13
93

له 
سنب

  )
23

ه )
مار

ش

کابل انتقال داده  ش��ده اند. »ریاست امنیت ملی« وظیفه تعقیب آن را به دوش 
گرفت ولی آب از آب تکان نخورد. امروز هم همان نواندیش در چوکی خود 
پابرجاست و هر روز بوی فساد و غارتگری هایش بلند است اما از آنجایی که به 

»گلیم جمع« وابسته است، از هرگونه تعقیب عدلی و پاسخگویی معاف است.
•    در ۲ دس��مبر ۲۰۱۰، روزنامه »گاردین« نوش��ت 
که اسناد نشرشده »ویکی لیکس« از مکتوب های سفارت 
امری��کا در کابل فاش نموده که احمدضیا مس��عود، برادر 
احمدش��اه مس��عود، در دوره اول ریاست جمهوری کرزی 
به حی��ث مع��اون اول ایفای وظیف��ه می نم��ود و در همان 
زمان حین س��فر به دبی با ۵۲ میلیون دالر از طرف پولیس 

میدان هوایی دبی بازداش��ت شد اما در نهایت با همان پول توانست به لندن فرار 
کند و بدون این که کس��ی از او بپرس��د دوباره به افغانستان برگشت و در این 
دور انتخابات نیز به حیث معاون اول زلمی رس��ول نامزد بود و حال هم نازدانه 

تیم اشرف  غنی است.
•    ن��ادر آتش، رییس پیش��ین ش��رکت هوایی آریانا، 
پس از آن که اختالس مالی ده ها میلیون دالری اش در سال 
۲۰۰۹ افشا ش��د، توانست با پاس��پورت امریکایی خود و 
بکس های پر از پول کش��ور را ترک کند. اختالس وی به 
حدی س��نگین بود که در آن زم��ان روزنامه ها به وی لقب 

»قوغ« دادند.
•    صدیق چکری، وزیر قبلی حج و اوقاف کابینه کرزی، هم پس از ربودن 

پول حجاج به آسانی توانست نزد بادارش به لندن فرار کند 
و با پول دزدی شده در آنجا بلدنگ بسازد و از عاید آن در 
کنار دریای »تیمز« لندن به عیش و عش��رت ادامه دهد. او 
داماد ربانی است و پس از این خیانتش، حتا یکبار به دیدار 
ربانی به پاکس��تان آمد و بدون این که کسی به وی دست 

بزند، دوباره راهی لندن شد.
لیس��ت این افراد مفسد دولت پوشالی و ش��اریده بسیار طوالنی است که از 
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حوصله این نوشته بیرون است. این کرکسان با این همه خیانت و جنایت، امروز 
هم ش��کم  شان سیر نشده و به سان کفتارهای وحشی بر جان مردم چسبیده اند تا 
آخرین ش��یره جان آنان را نیز بمکند. اینان به همکاری صاحبان خارجی ش��ان 
ده ها میلیارد دالر پول کمکی را که باید در بازسازی افغانستان صرف می شد، به 
جیب زده به میلیاردرهای کشور بدل گشتند. دزدی اینان به زدن از کمک های 
خارجی محدود نمانده و از درک گمرک ها، معادن، ش��اروالی ها، مواد مخدر، 
زمین دزدی و س��ایر جنایات نیز پول بی حس��اب به دس��ت آوردند. تنها زمانی 
می توانیم که از ش��ر این الش��خواران نجات پیدا کنیم و حس��اب پول ملت را 
از حلقوم کثیف خود و وارثان ش��ان بیرون کش��یم ک��ه دولت ملی، مردمی و 

دموکرات داشته باشیم و بس.

گزارش تصویری:  کودکان فقر
عکاس : زلمی

و  برادر  با  و  ندارد  مادر  ساله،   ۱۴ قیس، 
او در  نو زندگی می کند.  پدرش در کارته 
ایستگاه موترها، مسیر موترهای شهری را 
صدا می زند و در بدل هر سواری ۱ افغانی 

به دست می آورد.

خانواده اش  اعضای  از  تن  شش  با  بشیر 
در خانه کرایی در چهارراهی قمبر زندگی 
می کند و هر روز برای کمایی چند افغانی 
مصروف  سنگی  کوته  هوایی  پل  زیر  در 

موچی گری است.

بقیه در صفحه ۲۳
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نویسنده: فرزاد  

سیمین بهبهانی: 
»شمشیر من همین شعر است« 

سیمین بهبهانی از پرآوازه ترین 
شاعران زن ایران به تاریخ ۲۸ 
اسد ۱۳۹۳ در سن ۸۷ سالگی 
بی��دارزن  ای��ن  درگذش��ت. 
پربارش  ش��جاع، طی زندگی 
در برابر اس��تبداد و س��یاهی 
ایستاد و بُراترین، صریح ترین 
و امیدبخش ترین آثار از خود 

بر جا گذاشت.
در م��ورد زندگ��ی و جایگاه رفیع ادبی و نوآوری های او در غزل فارس��ی 
فراوان گفته اند، بنا من نمی خواهم به این گوشه از کار و تالش او تمرکز کنم. 
آنچه مرا واداش��ت که به معرفی این بزرگ زن ادبیات فارس��ی بپردازم، تعهد 
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اجتماعی اوس��ت که برای ما افغان ها و بخصوص به مدعیان ادب و شعر نکات 
آموزنده فراوانی در بر دارد.

ش��هامت و مبارزه س��ازش ناپذیر و جانبازانه قلمی و عملی سیمین در برابر 
رژیم سفاک اس��المی ایران برازنده و الهام بخش اس��ت. آگاهی از سرگذشت 
یکچنین ش��خصیت های س��تیزه گر و ش��رافتمند به خاطری اهمیت دارد که در 

کش��ور خود با انبوهی از ش��اعران و 
نویس��ندگان خودفروخت��ه و خنث��ی 
مواجهیم که وجدان ش��ان خفته و در 
مقابل رنج و مرارت های استخوانسوز 
مردم کلوخ گش��ته اند. درک وجدان 
بیدار و ش��ور انسانی سیمین مهم است 
تا اگر توهین به او تلقی نگردد، آن را 
با شاعران زن افغان چون خالده فروغ، 
لیال صراحت روش��نی،  حمیرا نکهت، 
بهار سعید و غیره به مقایسه  گیریم که 
از سوی تمامی روش��نفکران بیگانه با 
مردم و وطن بزرگس��ازی شده، نوابغ 
ادبی جا زده می شوند. تنها با شناخت 
عمیق از تعهد سیمین است که می توان 
به کرختی و بی تفاوتی دردناک اکثر 

شاعران زن و مرد وطن ما در برابر سیاهی فراتر از ماتم جاری پی بریم.
س��یمین می دانس��ت که از هنرمند جدا از مردم، سازشکار با دشمنان آنان و 
بی تفاوت نس��بت به اوضاع ولو نابغه دوران باشد ناممکن است که اثر ارزنده و 
درخور توجه بیرون آید. آنچه ش��عر س��یمین را به شاهکار عصرش بدل کرده 
ماندگار می س��ازد در همین نکته نهفته است که آیینه تمام نمای جهالت حاکمان 
تاریک اندیش و رنج و درد محرومان ایران تحت سلطه رژیم پلید آخندی است. 
در نبض ش��عر او، تپش های قلب جامعه  ی اسیر سیاهی و استبداد و عشق بزرگ 

به مردم، وطن و آرمان های انسانی را می توان تشخیص داد.

كه  هس�تم  »آدم�ی 
حرفی را كه به نظرم 
مطرح  می آی�د  حق 
می كنم و هیچ پروایی 
از جمهوری اس�امی 
اگ�ر  ن�دارم. ح�اال 
مرا  زبان  می خواهند 
ببرند.  بیایند  ببرن�د، 
می خواهن�د  اگ�ر 
چش�مم را كور كنند، 

بكنند.«
سیمین بهبهانی
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تغییر مضمون در غزل
س��یمین غزلس��رای توانا بود که با ابداع اوزان تازه و نوآوری در غزل، به 
رس��اترین صدای ش��عر معاصر فارسی بدل گردید. اش��عار او سرشار از قدرت 
تخی��ل بی نظی��ر اند. او غزل را از چهارچوب مضامین صرفا عش��قی به س��وی 
مضامین اجتماعی و انتقادی کش��انید تا بتواند درد ملتش را از این طریق فریاد 
کند. تغییر مضمون او را وادار به تغییر در ش��کل غزل نمود که خود درمورد 

می گوید:
خ��ود  »...از 
می پرس��یدم چ��را غزل 
تنها باید از عشق بگوید، 
ح��ال آن ک��ه می تواند 
هم  دیگری  حرف ه��ای 
داش��ته باش��د. ش��روع 
ک��ردم ب��ه تجرب��ه. اول 
واژه ه��ای  از  تع��دادی 
غیرمج��از را وارد غ��زل 
کردم و بعد به مس��ائل 
اجتماعی پرداختم... بعد 
برآن ش��دم اوزانی را به 

کار بگیرم که کم تر در غزل به کار رفته است.« 
)بی.بی.سی فارسی،  ۱٩ اگست ۲۰۱۴(

تعهد اجتماعی سیمین
بخش عمده آثار سیمین بخصوص بعد از انقالب اسالمی،  رنگ و بوی سیاسی 
و اجتماعی داشت. او فدایی وار در برابر بربریت و فشارهای رژیم تئوکراتیک 
ایستادگی نمود و به همین دلیل ایرانیان آزاده به او لقب »مادر ایران«، »غزل 
بانوی ایران« و »شاعر ملی« را دادند. دفاع جسورانه او از حقوق بشر و آزادی 

اندیشه در ایران باعث گردید که جوایز زیاد جهانی را نیز کسب نماید. 
سیمین ش��عر را »شمشیر« خوانده همچون سالحی در برابر استبداد به دست 
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گرفت و در این راه چنان استوار قدم گذاشت که از سر بریدن هم باکی ندارد:

پرتو نوری عال در نوشته ای تحت عنوان »سیمین بهبهانی؛ سمبل اعتراض و 
عشق« )بی.بی.سی فارسی، ۱۹ اگست ۲۰۱۴( نوشت:

»س��یمین با جرئت، نیازها و خواهش های زنانگی و انس��انی را 
در ش��عرش به تصویر می کشد.... همچنین سیمین با تصویر کردن 
زندگِی دردناک زنان روسپی، برخاف رسم زمانه اش، از آنان دفاع 
می کند و نش��ان می دهد این دس��ته از زنان طرد شده از اجتماع، 

خود، درمانده و محرومی بیش نیستند.«
»کشتار جمعه سیاه، سیمین را ... به فریاد می کشاند.... حوادث 
بیرون چنان او را به درد می کش��اند که ش��اعر را که از "کاله مهر" 
بود و "جنگ و کینه" نمی دانست وامی دارد تا به مردم خود خطاب 

کند:

سازش مپسندید با هیچ بهانه
کز خون شهیدان رودی است روانه

از  ریشه ببرید  آن  دست  که  در باغ
می کند شکوفه می سوخت جوانه«

شمشیر خویش بر دیوار آویختن نمی خواهم
با خواب ناز جز در گور آمیختن نمی خواهم

شمشیر من همین شعر است، پرکارتر ز هر شمشیر
با این سالح شیرین کار خون ریختن نمی خواهم

جز حق نمی توانم گفت، گر سر بریدنم باید
سر پیش می نهم وز مرگ پرهیختن نمی خواهم
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دفاع پیگیر از زندانیان سیاسی
س��یمین از مدافع��ان ثابت قدم زندانیان سیاس��ی در ایران بود. او با ش��عر و 
ش��رکتش در اکس��یون های مردمی، فری��اد آزادی خواهی علی��ه خودکامگان 
گردید. در س��خنرانی هایش از پرپر ش��دن زنده یاد س��عید س��لطانپور، سعیدی 
سیرجانی، پوینده و مختاری و دیگران توسط رژیم با آه دردناک یاد می کرد.
زمانی که در دهه شصت رژیم خمینی طی قتل عام وحشیانه ده ها هزار زندانی 
سیاسی را تیرباران نمود، سیمین در شعر شورانگیز »آتش در زندان« در خزان 

۱۳۶۷ مادران تیرباران شدگان را به بستن صف در برابر بیداد فرامی خواند:

آتش به زندان افتاد     ای داد از آن شب، ای داد!
ابلیس می زد فریاد:     »های ای نرون، روحت شاد!«

...
سخت است، سخت، اما من     دانم که فردا دشمن

پا تا به سر خواهد سوخت     در آتش این بیداد.
ای مادران! دستادست،     شورنده، صف باید بست

تا دل بترکد از دیو،     فریاد! باهم فریاد!...

وقت��ی در ۱۹ ثور ۱۳۸۹، پنج زندانی سیاس��ی کرد هریک فرزاد کمانگر، 
علی حیدریان، ش��یرین علم هول��ی، فرهاد وکیلی و مهدی اس��المیان به جرم 
آزادی خواهی توسط رژیم اعدام شدند، آتشی به جان سیمین افتاد و در شعری 

سرود:

بگو چگونه بنویسم یکی نه، پنج تن بودند
نه پنج، بلکه پنجاهان به خاطرات من بودند

کنون سری به هر داری شکسته گردنی دارد
که روز و روزگارانی یالن تهمتن بودند
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ایستادگی در برابر سانسور »والیت فقیه«
س��یمین با همه س��ختی ها س��اخت و هیچگاهی راضی به ترک وطنش نشد. 
او مردم و کش��ورش را منبع اصلی و جز جدایی ناپذیر آثارش می دانس��ت، بنا 
دوری از آنان را معادل خش��کیدن سرچش��مه الیزال شعرش تلقی می نمود. در 

مصاحبه ای با »دویچه ویله« )۱۷ جوالی ۲۰۱۲( گفت: 
عادت کرده ام  »واقعاً 
ب��ه ای��ن آب و خاک و 
دوری از اینجا را تحمل 

نمی توانم بکنم.«
هنرمن��د  ه��ر  مث��ل  او 
دگراندی��ش ایران زیر س��ایه 
سانس��ور و خفق��ان زندگ��ی 
می ک��رد و حت��ا در جری��ان 
قتل های زنجیره ای روشنفکران 
پیشرو به دست رژیم، نام او نیز 
احتمالی  قربانی��ان  لیس��ت  در 
ای��ن جنای��ت ثبت ب��ود، اما 
این قی��د و بنده��ا و خطرات 
هیچ گاه نتوانس��ت مانع فعالیت 
آگاهگران��ه س��یمین گ��ردد. 
او در مصاحب��ه ای با »دویچه 

ویله« به تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۰۷ می گوید:
»اینقدر فش��ار و جلوگیری از آزادی قلم زیاد اس��ت که آدم به 
س��توه می آید. البته ما کار خود را می کنیم.... تاش ما نویسندگان 
ای��ن اس��ت، از هردری ک��ه می توانیم با سانس��ور و خفقان مبارزه 
کنی��م.... خود من وقت��ی اینجا نتوانم چیزی را چ��اپ کنم، از راه 
اینترنت، از راه تماس با دوستان، تلفن و فاکس می توانم مطالبم را 

در دنیا منتشر کنم و نشان بدهم که نویسندگان ایران زنده اند.«

س�یمین بهبهانی در میدان عمل نیز در 
كنار مردمش حضور داشت و هیچ گاهی 

حاضر به ترک كشورش نشد.
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رهنورد زریاب و دیگر روشنفکران اخته افغانستان به جای تجلیل نمایشی از 
سیمین، باید از تعهد، وجدان انسانی و ایستادگی او مقابل دشمنان مردمش 
چیزی می آموختند و به این درک می رسیدند که پوزه مالی در برابر عوامل 
همیشه  را  ستمکاران  با  سازش  سیمین  است.  ننگ  و  عار  وطن  تیره بختی 

محکوم می کرد:

 »سازش مپسندید بر وعده بخندید  

کافتاده به حیلت دام از پی دانه
 تا کعبه ی مقصود راه دگری هست  
جوالنگه دیو است این راه میانه« 
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دوباره می سازمت وطن!
اگرچه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو می زنم
اگرچه با استخوان خویش

دوباره می بویم از تو گل
به میل نسل جوان تو

دوباره می شویم از تو خون
به سیل اشک روان خویش

دوباره یک روز روشنا
سیاهی از خانه می رود

به شعر خود رنگ می زنم
ز آبی آسمان خویش

اگرچه صدساله ُمرده ام
به گور خود خواهم ایستاد

که برَدَرم قلِب اهرمن
به نعرۀ آنچنان خویش

کسی که »عظم رمیم« را
دوباره انشا کند به لطف

چو کوه می بخشدم شکوه
به عرصۀ امتحان خویش
اگر چه پیرم ولی هنوز

مجال تعلیم اگر بَُود
جوانی آغاز می کنم

کنار نوباوگان خویش
حدیث »حّب الوطن« ز شوق

بدان َروش ساز می کنم
که جان شود هر کالم دل
چو برگشایم دهان خویش

هنوز در سینه آتشی
به جاست کز تاب شعله اش

گمان ندارم به کاهشی
ز گرمی دودمان خویش

۲۰ اسفندماه/حوت ۱۳۶۰

دوباره می سازمت وطن
سیمین بهبهانی

به بانوی قصه فارسی؛ سیمین دانشور
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بی هراس از مرگ
س��یمین از پیامد مقاومتش هراس��ی به دل نداش��ت. او از جنس یک تعداد 
روش��نفکران زبون افغانس��تان نبود که وقتی ملت در ظلمت اشغالگران روسی 

و نوکرانش می سوخت، با رژیم 
پوش��الی س��اخته ب��ه قلمزنانش 
امروز بی شرمانه  تبدیل شدند و 
برای توجیه زردرویی و خیانت 
ش��ان، »خطر م��رگ« و اعمال 
فش��ار از س��وی دولت را دلیل 

می آورند.
او خود می گفت:

»آدمی هس��تم که حرف��ی را که به نظرم ح��ق می آید مطرح 
می کن��م و هی��چ پروای��ی از جمهوری اس��امی ن��دارم. حاال اگر 
می خواهند زبان مرا ببرند، بیایند ببرند. اگر می خواهند چش��مم را 

کور کنند، بکنند.«

در میدان عمل
س��یمین تنها با قلمش به جنگ اس��تبداد و ارتجاع نرف��ت بلکه در عمل نیز 
ش��خصا در حرکت های مردم��ی و بخصوص در همایش های م��ادران زندانیان 
سیاس��ی اعدام ش��ده و در دفاع از حقوق زنان میهنش ش��رکت می نمود. او از 

نخستین امضاکنندگان کارزار »یک میلیون امضا« نیز بود.
در ۱۷ حوت ۱۳۸۴، مراس��م روز جهانی زن در »پارک دانش��جو« برگزار 
شد، ماموران دولتی این برنامه را برهم زدند و خانم بهبهانی نیز مورد ضرب و 
ش��تم و توهین و تحقیر ماموران امنیتی رژیم قرار گرفت. او در ارتباط به این 

حادثه به »رادیو فردا« )۱۸ حوت ۱۳۸۴( گفت:
»در ره منزل لیلی چه خطرهاس��ت به جان � ش��رط اول قدم 
آن اس��ت که مجنون باش��ی. من خوش��حالم که واقعا در راهی که 
دارم مجنون هس��تم و عاشقانه این راه را می پیمایم و همه عواقب 

احمدظاهر چندین ش�عر سیمین بهبهانی را 
با حنجره  تالیی اش خواند که باعث معرفی 
او در افغانس�تان گردی�د: »س�تاره دیده فرو 
بس�ت و آرمید بیا«، »چ�ون درخت فروردین 
پر ش�کوفه شد جانم«، »خواهم چو راز پنهان 
از م�ن اث�ر نباش�د«، »وای م�ن بیه�وده ام، 

بیهوده ام درکار ها« و غیره.
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زنده هستم در راه خودم 
استوار هستم.«

به همین دلیل حتا در سن ۸۲ 
سالگی، رژیم »والیت فقیه« او 
را خطرناک قلمداد می کرد. او 
در سال ۱۳۸۸ برای سخنرانی 
در روز جهان��ی زن به پاریس 
دعوت ش��د، زمانی که در ۱۷ 
حوت می خواهد سوی پاریس 
پ��رواز کند، مام��وران امنیتی 
رژیم پاس��پورت او را توقیف 
اب��الغ نمودند  نم��وده برایش 
که ممنوع الخروج اس��ت. این 
حرکت رژیم در س��طح جهانی 
انعکاس وس��یع یاف��ت و تنفر 
مدافع��ان عدال��ت و آزادی و 

حقوق زن را برانگیخت.
سیمین  اخیر،  دهه های  طی 
از جدی تری��ن و پرکارتری��ن 
نویس��ندگان  »کانون  اعضای 

ایران« به ش��مار  می رفت. این کانون در اعالمیه ای به تاریخ ۳۰ اسد ۱۳۹۳ در 
سوگ سیمین نوشت:

»س��یمین عزیز پرس��تار زخمی ترین پروانه هایی بود که رخ به 
رخ عصر کرکس و کدورت و مرگ ایس��تاده بودند. ش��اعر بزرگ ما 
ن��ه تنها پرچم دار آزادی، که از بلند قامتاِن فانوس باِن ش��عر تعهد 
و آزادی بود. افزون بر اینها، س��یمین خصلت هایی شریف و انسانی 

داشت.«

به خاطر دفاع پایدار از حقوق بربادرفته 
م�ردم ایران،  س�یمین چندی�ن جایزه 

جهانی را نیز به دست آورد.
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تبلیغات رژیم ساطوربه دست علیه سیمین
سیمین که با »شمشیر« شعرش به مصاف دستگاه پرتعفن آخندی رفته بود، 
از گزند تبلیغات زهرآگین آنان رهایی نداش��ت. رسانه های رژیمی همیشه او را 
مورد حمالت خصمانه قرار می دهند که ای��ن خود نمایانگر موثربودن مبارزه 

قلمی وی می باشد.
روزنامه »کیهان« که توس��ط حسین ش��ریعتمداری نماینده خامنه ای، رهبر 
فاشیست جمهوری اسالمی ایران اداره می شود، فقط دو روز بعد از درگذشتش، 
او را به »ضدیت با دین«، »حمایت از فتنه« و سرودن شعر »مبتذل« متهم کرد.
سایت رژیمی »خیبر آنالین« )۱ سنبله ۱۳۹۳( بعد از درگذشت سیمین نیز 

نتوانست تنفرش را از این زن ستم ستیز پنهان کند:
»وی در س��ال ۷۶ به بهانه روز زن، بیانیه ای را علیه جمهوری 
اسامی خواند که تمام رادیوهای بیگانه و از جمله صدای اسرائیل 
به استقبال و بررسی آن شتافتند. بهبهانی با عضویت در کمیسیون 
ش��عر و ترانه، در جهت سیاس��ت های فرهنگ��ی رژیم طاغوت قدم 

برمی داشت.«
وب س��ایت »جهان نیوز« وابسته به جریان تندرو در حکومت ایران از درد 

»شمشیر« این زن بزرگ اینچنین قوله کشید:
»حقیقت این اس��ت که س��یمین بهبهانی خوب شعر می گوید 
اما ش��عر های او موجب رنجش عمیق مردمش از احس��اس خیانت 
هنرمندانه به کشور از سوی وی می شود.... در حال حاضر بهبهانی 
عما به یک مجیزگوی فرهنگ غرب تبدیل ش��ده است. حقیقتی 

که نه خود می تواند انکار کند نه دوستان غربی اش«.
اما طبعا به میزان مخالفت و لجن پاش��ی رژیم، سیمین در قلب مردمش بیشتر 
جا باز نمود و ستایش همگانی از وی را برانگیخت. نادر نادرپور،  شاعر پرآوازه 
ایران زمانی مدعی ش��د که »در ایران  فقط  س��یمین  بهبهانی  در طول  این  بیست  
سال  شعر جدی  گفته  است.« س��عید حمیدیان در سایت »شبنم نیوز« )۲۹ اسد 
۱۳۹۳( نوش��ت: »در آثار س��یمین بهبهانی جنبه اجتماعی و سیاسی نیرومندی 

می بینیم که در شعر هیچ کدام از شاعران زن در طول تاریخ وجود ندارد.«
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»دوباره می سازمت وطن«
»دوباره می س��ازمت وطن« از اش��عار ماندگار اوست که با صدای جادویی 
داریوش به س��رود ایس��تادگی ملتی بدل گردیده که بیش از سه دهه در چنبره 
یک رژیم آزادی کش و ستمگر گیر افتاده است اما در خونین ترین و مختنق ترین 

شرایط نیز غریو مبارزاتی اش بلند است.
داکتر صدرالدین الهی »ش��ان نزول« این ش��عر جانبخش را از زبان سیمین 

چنین نقل می کند:
»س��الهای بد بود. س��الهای بعد از اعدامهای روی پش��ت بام و 
محکمه های بی عدالتی به نام عدالت و قسط اسامی. دلم از ویرانی ها 
گرفته بود. در خانه تنها بودم. توی آش��پزخانه یک میز کوچک بود 
و من بودم و کاغذ و قلم در دستم و هزار غم در دلم. نشستم. شعر 
در جانم می جوشید. ویرانی ها را می دیدم و در فکر آن بودم که چه 

می توان کرد؟ وطن درهم شکسته و ویران بود.
بله، آقای الهی، یکمرتبه ش��عر آمد. ش��عری که امید را به فردا 
نش��ان می دهد. ته قلبم روشن ش��د. فکر کردم اگر هم مرده باشم 
دوباره برمی خیزم که اهرمن ویرانگر را درهم بش��کنم. نوشتم؛ بله، 
نوش��تم: "دوباره می س��ازمت وطن" از دلم پرسیدم: با چی؟ و دل 

گفت: اگرچه با استخوان خویش و شعر شکل گرفت.«

سیمین چهره جهانی
س��یمین برای اکثر نویس��ندگان و چهره های برجسته ایرانی و خارجی منبع 
الهام بود و از او تقدیر به عمل می آوردند. اشعار او به چندین زبان زنده جهان 
ترجمه شده اند. در سال ۲۰۰۶ روزنامه »واشنگتن پست« در مطلبی به قلم نورا 
بوس��تانی، او را شاعری خواند که هرگز قلم یا روحش را نفروخت. با مرگش، 
روزنامه »گاردین« بریتانیا او را »شیرزن ایران« لقب داد. نجوای کالم آتشین 
او آن  چنان سراس��ر جهان را درنوردید که حتا اوباما در پیام نورزوی اش برای 

مردم ایران، بندی از شعر او را بر زبان راند.
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»بعد از مرگم هم در خدمت مردم خواهم بود«
س��یمین آن چنان از دس��تگاه خونخوار خامنه ای تنفر داش��ت که از افتیدن 
جسدش به دست رژیم و دفنش در محلی طبق میل حکومت واهمه داشت. سایت 

»ایران وایر« )۲۴ اگست ۲۰۱۴( به نقل از شیرین عبادی نوشت:
»هنگامی که قلب مهربانش یاری نکرد و در تخت بیمارس��تان 
بستری شد و سایه مرگ بر سرش گسترده شد، حکومتیان سراسیمه 
نماین��ده ای برای عیادت فرس��تادند با این امید که در صورت فوت 
س��یمین، خانواده اجازه دفن او را در قطعه هنرمندان )قس��متی از 
بهش��ت زهرا که مختص دفن نام آورانی اس��ت که مخالف حکومت 
نبودند( بدهند و با یک تشیع جنازه مفصل دولتی، جسد بی جانش 
را تصاحب کرده و او را از مفاخر خود و دست پرورده انقاب معرفی 
کنن��د. هرچند که خیال باطلی بود و س��یمین که چنین روزی را 
پیش بینی می کرد، وصیت کرده بود که در امام زاده طاهر- که خانه 
ابدی نوه و همسرش و تعداد کثیری از دوستان و همرزمانش چون 
محمد مختاری، جعفر پوینده، احمد شاملو، احمد محمود و... است 
به خاک س��پرده ش��ود. او از آن جا که از کینه دشمنان آزادی به 
خوب��ی آگاه بود، به عزیزانش س��پرده بود که اگر اجازه آرمیدن در 
ام��ام زاده طاهر را ندادند، باید او را در مقبره خانوادگی دفن کنند. 
یعنی این که تحت هیچ شرایطی نباید بایستی در قطعه هنرمندان 
]دولتی[ دفن ش��ود و وزارت ارشاد نمی تواند صاحب مجلس عزای 
او باشد. این بار نیز تیر حکومت به خطا رفت و نتوانست شاعر ملی 

را مصادره کرده و تبدیل به شاعری دولتی کند.«
به راس��تی که دولت اجازه دفن او را در ام��ام زاده طاهر نداد که در نتیجه 

»شاعر ملی«  ایران در مقبره خانوادگی اش به خاک سپرده شد.
سیمین زمانی گفته بود:

»باره��ا گفته ام و بار دگر می گوی��م که من بعد از مرگم هم در 
خدمت مردم خواهم بود و مرگ نمی تواند مرا از مردمی که به آنها 

عشق می ورزم جدا کند.«
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به راس��تی او بعد از مرگش آثار جاودانه و شمشیرگون برجا گذاشت که تا 
سال های سال همچون سالح پیکار مبارزان آزادی خواه ایران، افغانستان و دیگر 
سرزمین های  فارس��ی  زبان در جنگ با سیاهی و استبداد نقش ادا خواهد کرد. 
به این سبب مرگ سیمین را نمی توان باور کرد، او در قلب میلیون ها هموطنش 

زنده خواهد ماند.

اکثریت مردم افغانس��تان در فقر مطلق بس��ر می برند. بر اساس گزارش ۲۴ 
اگس��ت ۲۰۱۴ »کلید گ��روپ«، ۱۲ میلیون افغان با عاید کمتر از ۴۵ س��نت 
)ح��دود ۲۵ افغانی(  در روز زندگ��ی می کنند. وضعیت کودکان افغان بیش از 

گزارش تصویری:  کودکان فقر
بقیه از صفحه ٩

فهی�م، ۱۱ س��اله، پ��درش را از دس��ت 
داده اس��ت و مادرش در جال آباد زندگی 
می کن��د. او در خان��ه کاکای��ش در کابل 
می باشد و مس��یر موترهای شهری را صدا 
می زند و در اخیر روز ۱۰۰ – ۱۵۰ افغانی 

به دست می آورد.

احمد، ۱۰ س��اله، از درک فروش خریطه 
افغان��ی ب��ه  پاس��تیکی روزان��ه ۵۰-۶۰ 
دس��ت می آورد. او یک خواه��ر و دو برادر 
دارد که آنان نی��ز کار می کنند. پدر احمد 
مریض اس��ت ولی او نمی داند که مبتا به 
کدام مریضی اس��ت و همین قدر می گوید 
که تم��ام جانش درد می کن��د و کار کرده 

نمی تواند.
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دیگران اس��فناک است. دولت افغانس��تان »کنوانسیون حقوق کودک« را در 
۱۹۹۴ امضا نموده، در »کمیسیون )نا(مستقل حقوق بشر افغانستان« کمیشنری 
ب��رای حقوق کودکان معاش دریافت می کند و حت��ا وزارتخانه ای برای بهبود 
وضعیت کودکان موظف اس��ت. اما تمام این اقدامات در س��طح حرف بوده، 
فعالیت این نهاد ها به »پالیسی سازی«، انتشار گزارش های زیبا و پرداخت معاش 
چندین  هزار دالری به مش��اوران خارجی خالصه می شود. در عمل، اطفال این 
سرزمین از مش��قت های دردناک رنج می برند و کودکان خیابانی بیش از همه 

آسیب پذیر اند.
براساس تخمین موسسه »آشیانه«، در حال حاضر حدود هفتادهزار کودک 
در جس��تجوی لقمه نان��ی در کوچه و بازار کابل س��رگردان اند. این کودکان 
به ش��مول دختر و پس��ر مصروف گدایی، دستفروشی، شاگردی در دکان های 
کسبه کاران )مس��تری، خیاطی، آهنگری، نجاری و دیگر کارهای شاق( و کار 
آزاد در س��رک ها می باشند. آنان مجبور اند برای زنده ماندن تا دیر شب ها دور 
از خان��ه بمانند که بیش��تر آن��ان را در معرض خطر هایی مانند تجاوز جنس��ی، 
اختطاف ب��رای اعضای بدن، قاچاق مواد مخدر، حم��الت انتحاری و حادثات 

ترافیکی قرار می دهد.
از س��وی دیگر دولت اش��غالگر امریکا ادعا می کند که صدها میلیارد دالر 
را در جنگ افغانس��تان به مصرف رس��انیده که می ش��د فقط با چند میلیون آن 
تراژیدی کودکان فقر را به افس��انه ها س��پرد. تصاویری از چند طفل را برای 
تان می فرس��تم که نمایانگر وضعیت مکدر آینده س��ازان کشور است که فقر و 

بدبختی، تجارب شیرین دنیای کودکانه شان را ربوده است.
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شرکت سهامی »ع« و »غ«
 Attiqullah Shahid کارتونیست: عتیق اهلل شاهد

کمک های بشردوستانه دولت ایاالت متحده به مردم افغانستان
Sergei Tunin کارتونیست: سرگی تونین
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لیکونکی: واحد منصوری | ژباړونکی: پلوشه 

د »دوه ستوري جنرال« وژنه 
د نیواګرو لپاره لوی پند 

د ۲0۱۴ د اګس��ت پ��ه 5 نیټ��ه 
د کاب��ل لویدیځ د قرغې س��یمې 
پ��ه ی��و پوځ��ي پوهنت��ون ک��ې د 
امریکای��ي دوه س��توري جن��رال 
هارولډګرین وژنې سپینه ماڼۍ او 
هم د کابل ت��وره ماڼۍ ولړزولې. 
د افغانستان ملي دفاع وزارت په 
خپلو لومړنیو څرګندونو کې برید 

کوونکی »تروریست« وباله او هغه یې د افغانستان د سولې او سوکالۍ دښمن په ګوته 
کړ او دغه راز د کرزي حکومت او امریکایانو هڅه وکړه چې د دغې پیښې په هکله 
حقایق پټ وس��اتي. له پیښې وروس��ته امریکایانو دغه ځای تر خپلې ولکې راوړو، د 
امنیتي کامرو انځور او هغو کسانو چې د دغې پیښې انځور یې په خپلو موبایلونو کی 
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ثبت کړی و پاک کړ.
هغه س��رتیری چی دغ��ه امریکایي جنرال یې وواژه، رفیق الل��ه نومیده او د پکتیا 
والیت اوس��یدونکی و. دغه ۲۷ کلن س��رتیری دوه نیم کاله مخکې »ملي اردو« کې 
دنده اخیستې وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت ومنل چې دا له دریو ساتونکو له ډلې 
څخه و چې د جنراالنو د امنیت س��اتلو لپاره ځان س��ره وس��لې ولري. د کورنۍ چارو 
او ملي دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ویندویان نه غواړي چې رسنیو ته د دغې پیښې 

په هکله ډیر جزیات ورکړي.
رفیق الله د ویتنام له جګړې وروس��ته چې امریکا پکې ماتې خوړلې وه، لوړپوړی 
پوځ��ي ی��ې وواژه، پرته له ځنډه د امریکایي س��اتونکو لخوا په ډزو ووژل ش��و. نړۍ 
والې رس��نۍ د لوړپوړو چاروکو له خولې لیکي چې هغه په تش��ناب کې پټ شوی و او 
له کړکی څخه یې امریکایي، آلماني، انګلیس��ي او افغان جنراالن په نښ��ه کړل، چې 
په پایله کې امریکایي دوه س��توری جنرال مړ او یو ش��میر نور امریکایان ټپي شول. د 
معمول په څیر د دغې پیښې واقعي وژل شوي بهرنیان د یو راز په توګه پټ پاتي شوي 

او پرته له ګومانه څو نور بهرنیان هم پدې پښه کې دمنځه تللي دي.
له دې پیښ��ې وروس��ته د عامو خلکو ذهنونو، سیاس��ي کړیو او رس��نیو ته یو شمیر 
پوښتنې رامنځته شوې. دا پوځي ځوان څوک و؟ ولې دغه برید یې ترسره کړ؟ پداسې 
حال کې چې د طالبانو د دې پیښ��ې پړه پر خپله غاړه وانخس��تله، آیا په رښ��تینې توګه 
نوموړي له تروریستې ډلې سره تړاو درلوده. آیا د بهرنیو ځواکونو پروړاندې د فردي 

مقاومت مهال رارسیدلی؟
د رفیق الله له مرګ څخه وروسته ډیره هڅه شوې چې د عامو وګړو ترمخې د هغه 
شخصیت ناوړه ښکاره کړي، لیکن د هغه همکاران او ټولګیوال هغه یو روڼ اند او 
پرهیواد مین بولي او د خپلو ښو ځانګړنو او لیاقت له امله د ټولو زده کوونکو په منځ 
کې له ښ��ه ش��هرت څخه برخمن و. هغه تل په هیواد کې له بې نیاوۍ څخه ځوریده 
او د امریکا له جنایتونو څخه یې یادونه کوله او د کرزي په دولت کې هغه فساد چې 
لیدونکی یې و، ورڅخه یې کرکه څرګندوله. هغه د طالبانو او یا نورو تروریس��تی ډلو 
سره هیڅ راز فکري تړاو نه درلوده او شاه امان الله ته یې د یو اتل په سترګه کتل او د 
هغه د پام وړ شخصیت و. رفیق الله هیڅ کوم جنایي دوسیه نلرله او نه یې هم په خپل 

ورځني ژوند کې خپلو همکارانو سره په تاوتریخوالي چلند کړی و.
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خو »بلومبرګ« خپرونه د ۲0۱۴ د اګس��ت پ��ه ۷ نیټه د ډګروال عبدالوهاب له 
خول��ې چې د قرغې پوځي پوهنت��ون له چارواکو له ډلې څخه دی لیکي چې رفیق الله 
»ځین��ې مه��ال امریکایي ځواکونو ته د کافر او یرغلګرو په س��ترګه کتل« او »د نورو 

سرتیرو سره یې ښې اړیکې نه درلودې او ځان یې ترې لیرې نیوه«.
پ��ه معم��ول ډول د خلک��و د 
غلولو لپ��اره هغو خلک��و ته چې 
یرغلګ��ر ځواکونه په نښ��ه کوي 
یا »پ��ه رواني نارغۍ اخته« او یا 
هم »په وس��لو سمبال د حکومت 
مخالف جاسوسانو« نوم ورکوي. 
خو رفیق الله نه جاس��وس و او نه 

هم په رواني ناروغۍ اخته.
س��ره ل��دې چ��ې افغانس��تان 
څلویښ��ت  ن��ورو  او  امری��کا  د 
هیوادون��و په منګول��و کې راګیر 
دی، خو له ب��ده مرغه باید وویل 
ش��ي، د تل لپاره د افغانس��تان د 
نی��واک پ��ه اړه د ش��خص ی��ا د 
غورځن��ګ دری��ځ په ډیر س��پین 
سترګتوب س��ره طالبانو یا حزب 
اسالمي پورې تړي. پداسې حال 
کې چ��ې نور ټولو ته روښ��انه ده 

دغه دوه تورې ډلې چې له یو اړخه د امریکا خالف چیغې وهي، لیکن د دوی تاریخ 
دا څرګندوي چې پخپله د غربي نړۍ اس��تخبارتو پورې تړلې دي. حزب اس��المي او 
طالبان همدا اوس د امریکا مس��خره ډرامه کې په »وس��لو س��مبال اپوزیس��یون« رول 
لوبوي او دوی د مختلفو الرو او ګودرو له اس��تعمار س��ره اړیکې لري او اوس��مهال 
د ک��رزي په الس��پوڅي حکومت کې د مهمو څوکیو څښ��تنان ه��م دي. د دوی ړوند 

تروریزم هره ورځ زموږ له خلکو څخه قرباني اخلي نه له بهرنیو ځواکونو څخه.

رفیق الله د خپل هیواد د ماشومانو د وژل 
کیدو غچ د امریکایي دوه ستوري جنرال 
په وژلو سره واخسته، ترڅو یرغلګرو ته 
دا سبق ورکړي چې افغانستان اوس هم 

د ښکیالکګرو هدیره ده.
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که څه هم فاسده واکمنان، پلورل شوي روڼ اندي او د سیاسي جوړښتونو بنسټیز 
وګ��ړي چ��ې د امریکا او غرب غالمۍ ته الس په س��ینه دي، هڅه کوي »خپلواکي« 
زړه مقوله معرفي کړي، لیکن دوی به د خپلواکۍ غوښتنې حس او وژونکو نیواکګرو 
مخالف��ت ب��ه هیڅ کله ونش��ي کړای چې د ملت په ذهن کې دمنځه یوس��ي. هغه ملت 
چ��ې پ��ه تاریخ کې ی��ې لکه عبدالخال��ق، محمود، س��یدکمال، محمد عظی��م او نور 

قهرمان��ان ثبت دي چ��ې د خپلو 
ویاړلو ژوند په قرباني کولو س��ره 
د پردی��و نوکران��و پ��ر زړونو یې 
ګوزار وک��ړ او دغ��ه راز د نورو 
هغو ش��خصیتونو رامنځته کیدل 
طبیعي خبره ده چې له خپل ژوند 

څخه تیر وي.
دغ��و حقایقو ته په پام س��ره 
دې پایل��ې ته رس��یږو چ��ې کوم 
مردک��ی چ��ې د امریکای��ي دوه 
ستوري جنرال پر ککرې ولګید، 

د نف��رت او غچ اخس��تنې مردک��ی و او د دغې ورځې لپاره یې ټوپک په اوږه ایښ��ی 
و. هغ��ه د خپل قرباني ش��ویو هیوادوالو غږ ش��و چ��ې د امریکای��ي او ناټو یرغلګرو 
بمباریو او عملیاتو له امله په فراه، هلمند، قندهار، قندوز، کنر، ارزګان، کابل، زابل، 

پکتی��ا او د افغانس��تان په ګوټ ګوټ کې 
خپل خوږ ژوند دالس��ه ورکړی و، لیکن 
د کرزي دولت او امریکا په ډیرې اسانۍ 
س��ره د دغو بې ګناه وګړو پر وینو پښ��ې 

کیښودلې.
رفیق الله د خپل هیواد د ماش��ومانو د 
وژل کی��دو غچ د امریکایي دوه س��توري 
جن��رال پ��ه وژل��و س��ره واخس��ته، ترڅو 
یرغلګرو ته دا پند ورکړي چې افغانستان 

د ویتن���ام ل���ه جګړی وروس���ته جنرال 
هارولډ ګرین هغه ل���وړ پوړی امریکایي 

چارواکی دی چې وژل کیږي. 

امریکا شیطاني  د  که چیرې 
سیاستونه، وژل او د دوی د 
غالمان���و بې غیرتي په همدې 
توګه پرمخ والړ شي لرې به نه 
وي چې دغه فردي مقاومتونه 
پر یو لوی خپلواکۍ غوښتنې 

غورځنګ بدل شي.
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اوس ه��م د ښ��کیالکګرو هدی��ره ده او د تل لپاره داس��ې نش��ي ک��والی چې د خپلو 
تبلیغاتي غږیدونکو د الرې زموږ د هیواد نیواک »همکاري« او ش��یطاني سیاستونه 

او ویجاړتوب »تروریزم پروړاندې مبارزه« او »دموکراسي« او ... څرګند کړي.
په تیرو دیارلس کلونو کې لس��ګونه داس��ې پیښې رامنځته شوې چې افغان سرتیرو 

بهرني س��رتیري د خپل نښان الندې نیولي چې 
پ��ه پای کې یا یې پ��ه خپله ځان وژلی او یا هم 
د مقابل لوري په برید کې وژل شوي دي. دغه 
پیښ��ې پرته له کوم��و پلټنو او پرت��ه له دې چې 
رسنیو ته وویل شي په واقعیتونو باندې یې ورته 
خاورې اچول شوې دي. د دغو پیښو یو شمیر 
برید کوونکي پرته له ګمانه چې ځناورو طالبانو 
پ��ورې تړاو نه درلود، بلک��ې د ملت پروړاندې 
د خاینانه لوبو په لیدلو س��ره د آزادۍ غوښتنې 
حس یې په زړونو کې راوچت ش��وی و او غچ 
اخیستلو لپاره الس په کار شوي وو. د ایران یو 
نامت��و مبارز بیژن جزني وای��ي: »په هغه هیواد 
کې چې د دموکراس��ۍ او خپلواکۍ ورونه تړل 

کیږي، هلته ټوپک خبرې کوي«.
د افغان س��رتیرو څخه د جګړې په لومړئ 
کرښ��ه ک��ې د مای��ن پاک پ��ه توګه ګټ��ه پورته 
کی��ږي، هغوی د ناټو او امریکا ښ��کیالکګرو 
د جنایتون��و او ځناورت��وب پ��ه رښ��تینې توګه 

لیدونکي دي. هغوی د امریکایي او ناټو ځواکونو د زورزیاتي لیدونکي دي او ګوري 
چې الس��پوڅي فاس��ده واکمنان د هیواد په پلورلو سره قاروني پانګو ته رسیدلي دي، 
مګر ملت د بیوزلۍ ژوند شپې او ورځې سبا کوي او د یرغل، تروریزم او جګړه مارو 
م��زه څک��ي. د دې ل��ه امله د هیواد امنیتي ځواکونو په ټیټ��و لیکو کې د بل هر افغان 

پرتله د غچ اور ډیر لیدل کیږي.
د ۲0۱۱ زیږدی��ز کال د م��ئ په لومړئ نیټه افغ��ان پیلوټ ډګروال احمدګل چې 

افغان  هغه  احمدګل  ډګروال 
 ۲۰۱۱ د  چ���ې  و  پیل���وټ 
زیږدیز کال د مئ په لومړئ 
نیټه په یوه برید کې امریکایي 
۹ لوړپ���وړي پوځیان د کابل 
په هوایي دګ���ر کې ووژل او 
پخپله ه���م د مقابل لوري په 

برید کې ووژل شو.
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طالب او یا نورو ډلو س��ره هیڅ تړاو نه درلود، د امریکا 9 هوایي پوځیان د کابل په 
هوای��ي ډګ��ر کې ووژل او په خپله هم د مقابل لوري په برید کې ووژل ش��و. همدغه 
مه��ال هغه یې یو رواني ناروغ وبال��ه، خو خپلوان او کلیوال یې اتل او پر هیواد مین 

کس بولي او په ډیر اعزاز او شوکت سره یې خاورې ته وسپاره.
دغه دوه پیښې او دې ورته لسګونو نورو په اړه حکومت او ناټو د »پراخو څیړنو« 
وع��ده ورک��ړه، لیکن هیڅ کله یې هم د څیړنو پایله څرګنده نه کړه. هغوی پدې ښ��ه 
پوهی��ږي چ��ې پایله ی��ې جوته ده او د څرګندی��دو په صورت کې پرت��ه له دې چې د 
خلکو کرکه ډیره کړي، امریکا او ناټو ته هیڅ ګټه نلري. که چیرې د امریکا شیطاني 
سیاستونه او وژل او د دوی د چوپړانو بې غیرتي په همدې توګه ادامه پیدا کړي، پرته 
له ګمان څخه دغه فردي مقاومتونه به د خپلواکۍ او نیاو غوښ��تنې لوی غورځنګونو 
باندې بدل شي. دا به امریکا، لویدیځ او د دوی نوکرانو ته ښه وي چې زموږ د ملت 
تاریخ پاڼې یو وار بیا ولولي او په ځانګړې توګه د کیوناري، مګناټن، جرنیل سیل او 

د نورو عبرتناک برخلیک څخه د پام وړ پند واخلي.

داعش، پروژه دیگر امریکایی
 Surendran Rasadurai کارتونیست: سوریندران رسادورای
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گزارشگر: شاکر از فراه 

تیرباران کارگران مظلوم 
به شیوه ی داعشی 

ف��راه در غ��رب افغانس��تان و 
هم م��رز ب��ا ای��ران، یک��ی از 
درس��طح  والیات  ناامن تری��ن 
اس��ت که همه روزه  کش��ور 
باش��ندگان بی دفاعش بی چون 
و چ��را قربان��ی دسیس��ه های 
جنگ اف��روزان  خاینان��ه ی 

ویرانگر می شوند.
در ای��ن والیت دورافتاده در کنار فقر کش��نده و بی ثباتی و ناامنی جاری، 
مردمانش بارها ش��اهد تلفات گس��ترده بمباردمان نیروهای اش��غالگر، قتل های 
دستجمعی و سربریدن های گروهی، حمالت انتحاری، ربودن اطفال و تیرباران 

فرزندان کارگر خویش توسط جیره خواران طالبی و غیرطالبی بوده اند.
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در اینجا فاجعه پی فاجعه، زندگی را به جهنم برای شهروندانش مبدل ساخته 
و روزی نیس��ت که فرش ماتم فراهیان هموار نباش��د. امنیت نسبی تنها در شهر 
فراه حکم فرماس��ت. بیرون از شهر آدم خواران طالبی به کمک باداران شان در 
کمین نشسته اند. روزی کارگران بی دفاع شاروالی را که مصروف تخلیه زباله ها 
ان��د می ربایند و اع��دام می کنند؛ روزی هم گروه گروه مردم بی گناه را س��ر 
می برند و روزی با انفجار ماین های کنار جاده، زنان و اطفال را نش��انه گرفته، 

قریه ای را به شال ماتم می کشانند.
تیرباران ۱۷ کارگر مظلوم به گونه داعشی از فجایع تکانده ای است که قلب 
هر انسان را می فشارد. در ۸ سنبله ۱۳۹۳، ساعت ۷ صبح، گروهی از کارگران 
قریه رباط مربوط ولس��والی پش��ت ک��وه قلعه کاه که به هدف کار به س��وی 
گمرک مرزی )میل ۷۸( در جس��تجوی یک لقمه ن��ان روان بودند، در منطقه 
پل پش��ته توسط افراد مسلح مال ناصر، یکی از جنایت کاران طالبی، موتر حامل 
ش��ان توقف داده ش��ده و همه در یک صف تیرباران می شوند. از این میان، ۵ 
تن به نام های محمد امین، نسیم، فضل احمد، محمد نعیم و احمد جراحت شدید 
برداشته و اینک در شفاخانه با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کنند. ۱۲ 

تن دیگر به شهادت می رسند. نام های شهدا بدین قرار است:

۱- وزیر ولد رشید ولدیت نذیر
۲- جان محمد ولد شیرآقا

۳- گل احمد ولد سیداحمد
۴- غالم ولد حکیم

۵- نعیم ولد حلیم
۶- سید احمد ولد فضل احمد

۷- غوث ولد گلزار
۸- وزیر ولد عبدالرشید

۹- قیام الدین ولد محمد یونس
۱۰- گلبدین ولد جبار

۱۱- محمد عیسی ولد مال عمر
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۱۲- وزیر ولد رشید )هم نام با فرد شماره ۱ است ولی دو فرد متفاوت اند.(

یکی از زخمی  ها درمورد این حادثه تکاندهنده نقل می کند که طالبان همین 
که موتر ش��ان را توقف دادند، با عجله همه را در یک صف قرار داده و دست 
ب��ه رگبار زدند. آنان وارخطا بودند و در ظ��رف یکی دو دقیقه فورا صحنه را 

ترک می کنند. به همین لحاظ چند تن شان زنده بدر شده اند.
م��ال ناصر، برادر مال وکیل، یکی از طالبان جالدصفت، مربوط قریه س��یاه 
جنگل ولس��والی باال بلوک فراه است که چندی قبل گروه جنایت کار برادرش 
)مال وکیل( توسط باشندگان بومدی )بامدی( نیست و نابود گردیده بود. حاال 
ای��ن درنده خو به ی��اری بیگانگان در صدد انتقام برآمده و مظلوم ترین اقش��ار 
را نش��انه گرفته اس��ت. او برای کسانی قس��ی القلب بودنش را به زبان آورده و 
می گوی��د که قصد دارد تا تمام مردان، زن��ان و حتا حیوانات این منطقه را در 

ماشین بخور )تریشر( بیاندازد و ذره ذره آنان را بیرون کند.
چن��دی قبل، مال وکیل و دس��ته ی جنایت کارش با خش��م و غضب طالبی و 
بدون مراعات رس��وم افغانی وارد خیمه های مردم صحرانش��ین این س��احه که 
بیش��تر مصروف مالداری اند، می گردند و ب��ا توهین و تحقیر مردم زحمتکش 
را تهدی��د به مرگ می کنند و عالوه بر دش��نام های ناموس��ی، نوکر امریکا و 
بی غیرت خطاب می کنند. در ضمن، می خواهند که چند تن از بزرگان محل را 

با خود گروگان ببرند.
در آن واحد، مردم منطقه بس��یج گردیده و دس��ت به سالح می برند، راه را 
بر مال و دس��ته اش می بندند. این حادثه ش��هادت دو مرد، زخمی شدن دو زن و 
خس��ارات مالی برای اهالی منطقه را در قبال داش��ت. ولی خوشبختانه منجر به 
کشته ش��دن چندین تن و تار و مار ش��دن این باند پلید گردید. به گفته شاهدان 
عینی، اینان چنان میدان را باختند که جس��د مال وکیل و چند تن دیگر ش��ان تا 

چند روز در ساحه باقی مانده بود.
اکثریت باش��ندگان این منطقه که تا مرز ایران گس��ترش یافته است را قوم 
بومدی )بامدی( مربوط ملیت بلوچ می سازد. آنان از داشتن زمین زراعتی محروم 
و وابسته به مالداری به پیمانه ی کوچک اند و از مزایای ابتدایی زندگی سال ها 
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فاصله دارند ولی هرگز در برابر بی  حرمتی و تجاوز به حریم خویش بی تفاوت 
و تماشاگر نبوده اند. ش��هامت و دلیری، به مثابه بخشی از میراث پربهای نیاکان 
ش��ان، در خون آنان عجین است. به همین دلیل، با شکستن غرور این متجاوز و 
یاغیان همراهش رسالت همیشگی خویش را با مقاومت شجاعانه و دفاع از حریم 
ش��خصی شان بار دیگر به نمایش گذاشتند، و به آنانی که با حمایت اشغالگران 
و دولت های منفور ایران و پاکس��تان، دزدانه گردن فرزندان ملت را می برند و 

چشم طمع به مال مردم دارند، درس عبرت دادند.
یکی از ساکنان محل که اوضاع و شرایط فراه را به دقت تعقیب کرده است، 
ش��دت ناامنی ها و وقایع حاصله از آن را در چند ولس��والی این گونه ارزیابی 
می کن��د: بی کفایتی زمامداران باعث جرئت طالبان ش��ده و در اوضاع کنونی، 
فراه هم س��ان س��ایر والیات ناامن هر لحظه مرگ فرزندانش را نظاره می کند، 
زیرا معجونی از جنایت کاران وطنی، پاکس��تانی، ایرانی و چیچنی گرد هشت 
قومن��دان خون خوار طالبی که به تازگی از زن��دان بگرام آزاد گردیده ، جمع 
ش��ده اند. اینان جنگ  و جنای��ات هولناک را به راه انداخته ان��د. بدبختانه چیز 
دیگری که دامنه ی ناامنی و فقر را بیش��تر توسعه بخشیده است، به درازاکشیدن 
انتخابات تقلبی و چانه زنی های هرزه و بی ارزش اس��ت که سبب قربانی شدن و 

سردرگمی مردم بی بضاعت گردیده است.

مقاالت و مطالب بیشتر را 
میتوانید در ویبسایت و فیسبوک ما نیز بخوانید:

www.hambastagi.org   |   facebook.com/hambastagi
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اعالمیه 

عدالت واقعی 
با مجازات سردسته متجاوزان پغمان 

میسر است

تجاوز وحشتبار جمعی اوباشان 
ب��ر چه��ار زن در پغمان مردم 
سراس��ر کش��ور را در شوک 
روزهاس��ت  برد.  فرو  عمیقی 
کش��ور  گوش��ه  ه��ر  در 
اکس��یون هایی در تقبی��ح این 
جنایت، راه اندازی می ش��وند. 
همه یک     ص��دا خواهان اعدام 

هفت جانی ای  اند که فعال در چنگ پولیس قرار دارند و به جرم ش��ان اعتراف 
کرده اند.

درحالی که طی سیزده س��ال بر این چنین پلیدی ها چشم پوشیده شده است، 
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اما در این مورد، محکمه تحت فش��ار افکار عامه حکم اعدام هفت تن را صادر 
کرد و کرزی هم آمادگیش را برای توش��یح آن اعالم نمود. اما آنچه رس��انه ها 
به آن نمی پردازند و زیر زده می ش��ود، این است که هنوز مجرمان اصلی آزاد 
می گردن��د و فقط چند تجاوزکار کم زور محاکمه ش��ده اند. »امیر پغمان« هم 

تقاض��ای اعدام ف��وری هفت 
تن را داد، چون بدین صورت 
اف��راد کلی��دی برائت حاصل 
کرده، زمین��ه فراهم می گردد 
که عامالن اصلی این پلش��تی 
در امان بمانن��د. در پغمان که 
س��احه حاکمی��ت ع��ام و تام 

س��یاف و قومندان هایش چون ممتاز، زلمی توفان، مال عزت، ش��یرعلم و غیره 
است، ناممکن اس��ت که باندهای بی ارتباط به اینان بتوانند به راحتی رهزنی  و 

جنایتی به این پیمانه بزرگ را مرتکب گردند.
در کشوری که بی عدالتی به صورت بی سابقه ای غوغا دارد، اعدام متجاوزان 
درجه دوم، اما آزاد نگه داش��تن تجاوزکاران اصلی، خود پایمالی شدید عدالت 
اس��ت. مردم ما فراموش نمی کنند که چند سال قبل کرزی حکم اعدام فردی 
به نام عبداهلل ش��اه را که به »سگ زرداد« ش��هرت داشت صادر کرد، اما خود 
زرداد آزاد گذاشته شد و استادانش نیز در پست های کلیدی دولت نصب شدند. 
بعد از اعدام سگ زرداد، »سازمان  عفو بین الملل « آن را غیرعادالنه دانسته، در 

بیانیه ای  به تاریخ ۲۶ اپریل  ۲۰۰۴ نوشت:
»عفو بین الملل  بیم  از آن  دارد که  اعدام  عبداله ش��اه  کوشش��ی  
باشد توسط  بازیگران  قدرتمند سیاسی  برای  از بین  بردن  یک  شاهد 
مهم  تخلفات  حقوق  بشر. عبداله شاه  در دوران  اسارتش  شواهد زیاِد 
دست  اول  را علیه  چندین  قومندان  که  فعًا در موقعیت هایی  بر سر 

قدرت  اند، برما نموده  بود...«
در اکتوب��ر ۲۰۰۷، دولت کرزی حک��م اعدام بر ۱۵ تن مجرمان کم زور را 
عملی کرد، اما از این میان فردی به نام تیمور شاه که در اختطاف اتباع خارجی 
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ملوث بود، با همدستی مقامات از میدان اعدام فرار داده شد، ولی آب از آب 
تکان نخورد.

درمورد جانیان دستگیرشده حادثه پغمان نیز واقعیت های باال صدق می کند. 
اع��دام جنایت کاران بای��د درس عبرتی باش��د برای دیگران ک��ه از ارتکاب 
این چنین وحش��یگری دس��ت بردارند، اما وقتی سردس��ته جانیان از مصونیت 
برخوردار باش��ند، این عمال آنان را برای ارتکاب جرم و ستمکاری بی هراس تر 
ترغیب خواهد ک��رد. عدالت تنها زمانی تامین ش��ده می تواند که مجازات از 

باالترین رده ها آغاز گردد.
دولت فاسد کرزی می کوشد از این حادثه سود تبلیغاتی برد، ولی ما بر این 
باوریم که دستگاهی متشکل از عوامل تیره بختی ملت، هرگز نمی تواند پاسدار 
عدالت و خواس��ته های ملت باش��د. فقط با مبارزه پیگیر و ایستادگی جانبازانه 
علی��ه خاینان ملی می توان طاعون اس��تبداد علیه زنان را ریش��ه کن کرد. بنا از 
تمامی زنان و بخصوص قربانیان خش��ونت می طلبیم که اندوه شان را به نیرویی 
بدل سازند تا امواجش بنیاد ددمنشان زن ستیز را درهم کوبد. خاموشی در برابر 

دشمنان انسانیت، آنان را جری تر و وقیح تر می سازد.
»حزب همبستگی افغانستان« از تمامی مدافعان راستین دموکراسی، عدالت 
و حق��وق زن��ان مصرانه می طلبد ک��ه در هر گونه اکس��یون ها و حرکت های 
دادخواهانه ش��ان، دس��تگیری و محاکمه مجرمان درجه  اول حادثه پغمان را در 
راس خواسته های شان جا دهند، چون تنها در این صورت است که فاجعه پغمان 

می تواند به درس عبرتی برای تمامی دزدان هستی و ناموس ملت بدل گردد.

حزب همبستگی افغانستان
۱۸ سنبله ۱۳٩۳ – ٩ سپتمبر ۲۰۱۴
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نویسنده: کاوه عزم   

غلیان خشم 
سیاه پوستان فرگوسن 
در برابر بی عدالتی  

به تاریخ ۹ اگست ۲۰۱۴ یک 
به  سفیدپوست  پولیس  افس��ر 
ن��ام دران ویلس��ون در ش��هر 
ایال��ت میس��وری  فرگوس��ن 
امریکا جوان سیاه پوس��ت ۱۸ 
ساله به نام مایکل براون را در 
حالی هدف گلوله قرار داد که 
او سالحی به همراه نداشت و 

دستانش را به نشان تسلیمی بلند نموده بود. در ابتدا پولیس ادعا نمود که مایکل 
بس��ته ش��یرینی را از یک دکان به سرقت برده بود و پولیس با او دست به یخن 
ش��ده، وی را مورد هدف قرار داد ولی نتایج کالبدش��کافی نش��ان می دهد که 

پولیس از راه دور بر او شلیک نموده است.
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کسانی که شاهد ماجرا بودند، می گویند بعد از این که پولیس بر این جوان 
بی گناه ش��لیک کرد، او در خون می تپید ولی پولیس خون سرد صحنه را ترک 
کرد و هیچ کس هم امبوالنس را احوال نداد تا این که او جان خود را از دست 

داد.
ماموریت پولیس ش��هر فرگوس��ن تا چن��د روز هویت ویلس��ون را مخفی 
نگه داش��ت تا این که او را به بهانه همیشگی »تحقیق قضیه« به محل امن انتقال 

داد. ای��ن مام��ور پولیس از ۴ 
سال بدینسو در شهر فرگوسن 
وظیفه اج��را می کند و چندی 
قبل جایزه  ی »تالش فوق العاده 
در حی��ن اجرای وظیفه« را از 
به دست آورده  سوی دفترش 

بود.
فرگوسن  ش��هر  باشندگان 
تبعیض آمیز  کشتار  این  برضد 
مس��المت آمیز  تظاه��رات 
راه انداختن��د ک��ه برای یک 
هفت��ه ادامه داش��ت و پولیس 
ایالت میس��وری نتوانست این 
کند،  خاموش  را  اعتراض��ات 
بنًا از گارد ملی دولت مرکزی 
خواستار کمک شد. گارد ملی 
با آمادگ��ی کامل وارد صحنه 
ش��د. آنان ب��ا تفنگ های ام۴، 

موتره��ای زرهی و دیگر وس��ایل مجهز بودند. زمانی ک��ه گارد ملی کنترول 
ش��هر را در دست گرفت، با استفاده از گاز اشک آور، مرمی رابری و آب پاش 
تظاهرگنن��دگان را س��رکوب کردند و قیود ش��بگردی را در این ش��هر وضع 
نمودند که در نتیجه ده ها تن دستگیر و زخمی شدند. این برخورد پولیس دامنه 

گارد ملی با اس�تفاده از گاز اشک آور، 
مرمی رابری و آب پاش تظاهرگنندگان 
را سركوب كردند و قیود شبگردی را در 
این شهر وضع نمودند كه در نتیجه ده ها 

تن دستگیر و زخمی شدند.
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اعتراضات را وسیع تر و به ش��هر های دیگر ایاالت متحده کشاند که با گذشت 
ی��ک  ماه کماکان و پرجوش تر از قبل ادامه دارد. مردم در هر گوش��ه و کنار 
ایاالت متحده با پالکارت هایی که در آن نوش��ته اند »دست باال، شلیک نکنید« 

پشتیبانی خود را از مایکل براون و سیاه پوستان اعالم می دارند.
ارسال گارد ملی مجهز با سالح های پیشرفته و زره پوش های مدرن بحث هایی 
را در سراس��ر ایاالت متحده به راه انداخت و عدالت خواهان استدالل می کنند 
که »جنگ علیه ترور« حال به داخل خاک امریکا کشانیده شده و دولت برای 
س��رکوب اعتراضات داخلی دست به تجهیز نیروهای سرکوب زده است. موج 
اعتراضات و خیزش ها طی چند س��ال گذشته در داخل امریکا، دولت اوباما را 

وادار ساخته که میلیاردها دالر 
را صرف تقویت پولیس کند 
تا ق��ادر به س��رکوب مردمی 
گ��ردد ک��ه از سیاس��ت های 
زورگویانه دولت شان به ستوه 

آمده، علیه آن برمی خیزند.
نسبتا  فرگوسن یک ش��هر 
است  میس��وری  ایالت  بزرگ 
که ۶۴ درصد باش��ندگان آن 
سیاه پوست اند ولی در ادارت 
این  ندارند.  نقشی  هیچ  دولتی 

ش��هر از نگاه ظاهری هم با دیگر ش��هرهای ایاالت متحده قابل مقایس��ه نیست. 
س��رک ها کند و کپر، ش��هر مملو از آلودگی محیطی و دش��واری های فراوان 
دیگر. پیروزی اوباما در انتخابات را مردم این ش��هر با رقص و پایکوبی تجلیل 
نمودند و تصور می کردند که با رییس جمهور ش��دن یک سیاه پوس��ت وضعیت 
زندگی شان تغییر خواهد کرد، ولی دیری نگذشت که این رویای آنان با خاک 

یکسان شد. امروز اوباما پلیدترین چهره در بین باشندگان این منطقه است.
ب��ه علت تبعیض نژادی حاکم در رس��انه های به اصطالح »آزاد« امریکا، در 
آغاز این اعتراضات گس��ترده مردم پوش��ش خبری نیافت و حتا تعدادی چون 

در اعتراضات شهر فرگوسن سفیدپوستان 
نیز به جمع سیاهان معترض پیوستند.
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س��ی.ان.ان و غیره علیه آن تبلیغات راه انداختند، ولی با گسترش آن به دیگر 
ایاالت امریکا، رسانه های عمده مجبور شدند که به آن بپردازند. در سایت ها و 
نوش��ته های نهادهای مردمی و مترقی از همان آغاز، این خیزش انعکاس وسیع 
یافت. در راس این راهپیمایی نهاد های مدافع حقوق س��یاهان از قبیل »پلنگان 

س��یاه جدید« قرار دارند که 
با جدی��ت خواهان به محاکمه 

کشاندن ویلسون اند.
علی��ه  ن��ژادی  تبعی��ض 
سیاه پوس��تان در امریکا تاریخ 
ک��ه  زمان��ی  دارد.  طوالن��ی 
امریکا اس��تقالل خ��ود را به 
و  زمین��داران  آورد،  دس��ت 
سیاه پوس��تان  س��رمایه داران 
را از افریق��ا به حی��ث ب��رده 
می آوردن��د و در اینجا با آنان 
می کردند  غیرانسانی  برخورد 
و حت��ا آنان را می کش��تند. با 
آن که در ۱۸۶۴ قانون حقوق 
ولی  سیاه پوستان تصویب شد 
تا ام��روز این تبعیض به قوت 

و شدت ادامه دارد.
س��یاهان در براب��ر عین جرم دو برابر سفید پوس��تان ج��زا می بینند و از هر 
۹ کودک سیاه پوس��ت پدر یکی در زندان اس��ت. س��یاهان ۳۰ درصد جمعیت 
امریکا را تش��کیل می دهند ولی ۶۰ درصد حدود دو نیم  میلیون زندانی امریکا 
سیاه پوس��ت اند. برخورد پولیس در تمام این موارد با آنان وحش��یانه اس��ت و 
ب��دون ک��دام تحقیق و یا اثبات ج��رم آنان را مورد هدف ق��رار می دهند که 
در اکثر م��وارد منتج به مرگ آنان می گردد. از س��ال های متوالی اعتراضات 
گس��ترده علیه این تبعیض نژادی ادامه دارد ولی تا به حال در وضعیت زندگی 

س�ی.ان.ان ب�ه ج�ای انع�كاس این 
تبلیغ�ات به راه  تظاه�رات علی�ه آن 
انداخ�ت ك�ه با خش�م م�ردم روبرو 
ش�د. تعداد زیادی مردم علیه نش�رات 
سی.ان.ان  نژادپرستانه  و  جانب دارانه 
پیش روی دفتر آن دس�ت به اعتراض 

زدند.
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آنان هیچ تغییری رونما نگردیده است.
بر اساس نظرسنجی مجله »امریکای امروز« که در سال ۲۰۰۸ انجام گرفته، 
اکثری��ت اش��تراک کنندگان به این باور اند که تبعیض نژادی علیه س��یاهان به 
شکل وس��یع وجود دارد که از این میان ۷۸ درصد سیاه پوستان به این باور اند 

که مورد آزار و اذیت و تبعیض قرار می گیرند.
مومیا ابوجمال، نویسنده و 
مبارز برجس��ته گروه »پلنگان 
س��یاه«، که بیش از ۲۰ س��ال 
بدینس��و بدون اثبات جرم در 
زندان به س��ر می ب��رد درمورد 

حادثه فرگوسن می نویسد:
»برای ف��ردی که تا 
اندازه ای به تاریخ ایاالت 
متحده امریکا آشناست، 
ب��ه هیچ وجه  واقعه  این 
غیرمترقبه و نادر به نظر 

نمی رس��د. درس��ت این همان وظیفه ای است که پلیس این کشور 
باید اجرا کند: مردم سیاه پوست این کشور را به طور سیستماتیک 
س��رکوب کند، تح��ت پیگرد قرار ده��د و آن ها را آم��اج اقدامات 
خش��ونت آمیز خود قرار دهد. این رویکرد نسل هاس��ت که در این 

کشور اجرا می شود.«
اوباما به جای رسیدگی به قضیه براون از مردم فرگوسن خواست تا آرامش 
ش��هر را حفظ کنن��د که با عکس العمل ش��دید مومیا ابوجمال روبرو ش��د. او 

می گوید:
»آن هایی که امروز خواس��تار آرامش هس��تند، هرگز خواستار 
عدالت واقعی نبوده اند، زیرا که عدالت بدون برابری و تساوی حقوق 

ممکن نیست.«
و در ادامه ابوجمال می نویسد:

پولی�س با گاز اش�ک آور و گلوله به پیش�واز 
معترضان رفت.
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»آن چه که ما در ش��هرک های حومه س��نت لوییس، میسوری ش
نیازداری��م -و آن چ��ه که ما در هر محله سیاه پوست نش��ین ایاالت 
متحده نیاز داریم- مجتمعی از سیاه پوستان مستقل و انقابی است 
که مصمم باش��ند از حیات و رفاه ش��هروندان سیاه پوست حفاظت 
کنند. س��ازمان ها و س��اختارهای سیاس��ی موجود، امروز در برابر 
اعمال خشونتی که ما تجربه می  کنیم، سکوت می کنند. آن ها ما را 
تنها گزارده اند و ما نمی توانیم آن ها را مجبور کنیم که به جدیت از 
منافع ما دفاع کنند. وقت آن رسیده که از این واقعیت درس عبرت 
بگیریم، به آینده خود بیاندیش��یم و آن چه را که برای حفظ منافع 

حیاتی ما الزم است، به دست خود بنا کنیم.«
یک��ی از تراژدی های هولناک نژادی علیه س��یاهان در امریکا به تاریخ ۲۷ 
جوالی ۱۹۱۹ به وقوع پیوست که به نام »تابستان سرخ« مشهور است. در این 
حادثه ۴۳ سیاه پوس��ت هدف گلوله قرار گرفتند، ۱۶ تن به دار آویخته شدند 
و ۸ تن آنان در آتش بریان ش��دند. ماجرا از این قرار بود که »ساموئل جونز« 
گزارش ش��کنجه یک سیاه پوست را نشر کرد که گناه او ازدواج با یک دختر 
سفیدپوست بود. سفیدپوس��تان از نشر این گزارش به خشم آمده و بر محله ای 

که ساموئل در آن زندگی می کرد هجوم بردند و قتل عام به راه انداختند.
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اعالمیی 

ریښتینی عدالت 
د پغمان تیري کونکو مشرانو ته 
په سزا ورکولو سره پلی کیږي

پ��ه پغمان کی د څ��و تنو ځناورو 
لخ��وا پ��ر څل��ورو ښ��ځو ډلیزی 
تی��ري د ټ��ول هی��واد خلک��و ته 
سخت ټکان ورکړ. له څو ورځو 
راپدیخ��وا د هی��واد په هر ګوټ 
کی ددغ��ه جنایت غندل��و لپاره 
الریونون��ه په الره اچول ش��وی 

دي. ټول خلک په یو آواز س��ره ددغو اوه تنو چی د پولیس په منګولو کی دي او پر 
خپل جرم یی اقرار هم کړی د اعدام غوښتونکي دي.

په داسی حال کی چی په تیرو دیارلس کلونو کی پر دغه راز کرغیړنو کړنو سترګی 
پټی ش��وی دي، ولی په دغه اړه، محکمې د عامو وکړو دفش��ار الندی ددغو اوه تنو 
اع��دام حکم صادر کړ او کرزي هم د هغې د الس��لیک لپاره چمتووالی وښ��ود. ولی 
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هغه څه چی رس��نۍ پری س��ترګې پټوی او د هغې په اړه څه نه وای، دادی چی ددی 
پیښې اصلی تورن خلک آزاد ګرځی او یواځی څو تنه کمزوري تیری کونکي محاکمه 
ش��ول. د »پغمان امیر« هم ددغو اوه تنو د سم الس��ی اعدام غوښ��تنه وکړه، ځکه په 
دغه صورت کی اصلی خلک برائت مومی، او ددغه ناورین اصلی عامالنو ته په امان 
کی د پاتی کیدو الر هواریږی. په پغمان کی چی د س��یاف او د قومندانانو لکه هریو 
ممت��از، زلمی توفان، مال عزت، ش��یر علم او نورو ت��ر واک الندی دی، هیڅ امکان 
نلری چی نوری ډلې پرته له دی چی له دوی س��ره اړیکی ولری په آس��انی سره په دی 

کچه لوی جنایت ترسره کړي.
په هغه هیواد کی چی ناخوالی په بی ساری توګه کوکاری وهی، د دوهمی درجې 
تیري کونکو اعدامول، او اصلی تیري کونکي آزاد پریښودل، په خپله د عدالت تر پښو 
الن��دی کول دي. زمونږ خلک یی نه هی��روی چی څو کاله وړاندی کرزي د عبدالله 
ش��اه په نوم س��ړي چی د »زرداد سپي« په نامه یی شهرت درلود د اعدام حکم صادر 

کړ، ولی خپله زرداد آزاد پریښول 
ش��و او اس��تاذان ی��ی د دولت په 
لوړو پستونو کی وټومبل شول. د 
زرداد د س��پی له اعدام وروسته، 
»د بښ��نې نړیوال س��ازمان« هغه 
ناعادالنه وباله، او د ۲00۴ کال 
د اپریل پ��ه ۲6مه نیټه یی په یوه 

بیانیه کی ولیکل:
»د بښ���نې نړیوال س���ازمان دا ویره لری چی د عبدالله ش���اه اعدام د 
سیاس���ی واک لرونکو له پلوه د بشري حقوقو د سرغړونکو د شاهد له منځ 
وړل���و وی. عبدالله د خپل بند په وخت کی د څ���و تنو قومندانانو پر ضد 

شاهدی ورکړی وه چی نن په واک کی دی...«
۲00۷ کال د اکتوبر په میاشت کی، د کرزی دولت ۱5 کمزورو مجرمانو اعدام 
حکم عملی کړ، ولی د هغوی له ډلې څخه د تیمورشاه په نوم کس چی د بهرنیانو په 
تیښ��تونی کی الس درلود، د چارواکو په مرس��ته د اعدام له ډګر څخه وتښ��تیده، ولی 

هیچا هم پر غوږ و نه خوګاوه.
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د پغم��ان پیښ��ې د نیول ش��وو ځناورو په اړه هم پورتن��ي واقعیتونه صدق کوی. د 
جنایتکارانو اعدام باید د نورو لپاره د عبرت سبق وی چی له داسی ځناورتوب څخه 
الس واخل��ی، ولی کله چی د جنایتکارانو مش��ران له خوندی توب څخه برخمن وی، 
دا کار هغ��وی ال ډی��رو ناوړه کړنو ته هڅوي. عدالت ي��وازی هغه وخت پلی کیدای 

شی چی س��زاګانی له لوړو پوړیو 
پیل شی.

دول��ت  بوین��اک  ک��رزي  د 
څخ��ه  پیښ��ې  دی  ل��ه  غ��واړي 
تبلیغات��ی ګټ��ه پورته ک��ړي، ولی 
مون��ږ په دی باور یو چی د ولس 
د بدمرغۍ له عواملو څخه جوړه 

ش��وی دستګاه هیڅ کله هم نش��ي کوالی د ولس د غوښتنو او عدالت ساتونکی شي. 
یوازی د ملی خاینانو پر وړاندی د نه س��تړې کیدونکی مبارزې او سرښ��ندنو له الری 
کوالی ش��و د ښ��ځو پر وړاندی د تاوترخوالي او استبداد ریښې له بیخه وچې کړو. له 
هم��دی کبله له ټولو ښ��ځو او په خاصه توګه د تاوتریخوالی ل��ه قربانیانو څخه غواړو 
چی خپل غم په ځواک بدل کړي ترڅو د ښځو ضد ځناورو بنسټ له بیخه وباسي. د 

انسانیت د دښمنانو پر وړاندی چوپتیا هغوی نور هم پیاوړي او ځناور کوي.
»د افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند« د ریښتینې دموکراس��ۍ، عدالت او د ښځو د 
حقون��و ل��ه پلویانو څخه په کلکه غواړي چی په هر ډول الریونونو او حرکتونو کی، د 
پغمان د پیښ��ي د اصلی مجرمانو د محاکمی غوښ��تنه وکړي، ځکه یوازی په همدی 
صورت کی د پغمان ناورین کیدای ش��ی د ولس د ناموس او هس��تي غلو لپاره د پند 

درس وګرځي.

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د ۱۳9۳ کال د وږی ۱8مه – د ۲0۱۴ کال د سپتمبر 9مه
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نویسنده: الفت

فقر و دربدری 
در چهره خادم حسین هویداست  

خ��ادم حس��ین، پیرم��رد ۷۵ 
س��اله  از جمله دهقان��ان فقیر 
یکه ولنگ است که بیشتر عمر 
خ��ود را در کش��ت و کار بر 
زمین دیگران س��پری کرده تا 
لقمه نانی ب��رای فامیل ۶ نفره 
خود به دس��ت بیآورد. اما در 
ای��ن اواخر بناب��ر کاهش نرخ 

حاص��الت زراعتی، دیگر نتوانس��ت ب��ا کار در زمین، ن��ان بخورنمیر خانواده 
خویش را پیدا کند، بنًا مجبور ش��د مانند هزاران خانواده دیگر رخت س��فر از 

روستا ببندد و روانه شهر بامیان شود.
خادم حسین فعال در دره اژدر در یک خانه بدون چهاردیواری و آب زندگی 
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می کند. او می گوید که در آرزوی لقمه نانی به شهر آمد ولی در اینجا وضعیت 
بدتر از قریه اش است. حسین مجبور می شود که دو پسر نوجوانش را از مکتب 

بکشد تا در کنارش کار کنند. آنان مصروف خشت زنی هستند.
خادم حسین می گوید:

»به خاطر گرفتن کمک به هر دفتر رفتم ولی کسی گپ هایم را 
نشنید. هیچ کدام شان برایم کمک نکردند، چون کمک هایی که به 
بامیان می آید برای قومندانان، افراد زورمند و خویشاوندان صاحب  
دفترها می رس��د. برای ما مردم غریب کسی توجه ندارد و ما را در 

نزدیکی دفتر خود هم نمی مانند.«
خادم حسین در حال حاضر هر صبح وقت بعد از نماز با شکم گرسنه و کلند 
و ریس��مانش روانه دش��تی می ش��ود که در امتداد دره اژدر قرار دارد و تا ۱۱ 

بجه روز با پشتاره ای از بته های 
برمی گردد.  و کوهی  دش��تی 
او می گوی��د که س��ایر مردم 
نی��ز نیز برای س��وخت از این 
بته ها اس��تفاده می کنند و حاال 
در دشت نیز بته به مشکل پیدا 
باید صبح  این  بنابر  می ش��ود، 
وق��ت به آنجا برود ت��ا بتواند 
تا نیم روز یک پش��تاره بته را 
به نزدیک ش��هر بیآورد و در 
بدل ۵۰ افغانی آن را به فروش 
برس��اند. روزهایی هم اس��ت 
که خادم حس��ین پشتاره اش را 

فروخته نمی تواند و با پشتاره اندوه به خانه برمی گردد.
در زمس��تان ها وضعیت برای خادم حسین و خانواده اش بدتر می گردد چون 

دیگر نه عایدی از درک بته فروشی دارند و نه از خشت زنی.
این تنها خادم حس��ین نیس��ت که با فقر دس��ت و پنجه نرم می کند. هزاران 
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خانواده  به مثل خادم حس��ین در بامیان وجود دارند که قادر به پرکردن ش��کم 
اوالدهای شان نیستند. باوجود سرازیرشدن میلیاردها دالر به نام کمک به مردم 
افغانس��تان، هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی مردم بامیان رونما نگردیده و هر 

روز فقر بیشتر دامنگیر بامیانی ها می شود.
از خادم حس��ین درمورد رهبرانی که داد از دف��اع از ملیت هزاره می زنند، 
پرسیدم که آیا توجهی به آنان داشته است؟ آه کشید و بعد با داو و دشنام گفت 
که آنان فقط در فکر پرکردن جیب های خود و اقارب ش��ان اند و بس. و بعد 

عالوه کرد:
»در این کش��ور تمام رهبرانی که خود را نماینده ملیت ش��ان 
می گوین��د، پرس��ان مردم غری��ب را کجا می کنن��د؟ باید خودم و 

اوالدهایم کار کنیم تا از گرسنگی نجات پیدا کنیم.«

درحالی که اکثریت مردم بامیان نان خوردن ندارند، »هوتل شاهی بامیان«  برای 
جنگساالران و انجیوساالران اعمار می گردد تا هر زمانی که خواسته باشند برای عیاشی به 

بامیان بروند.
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برای چاپ »همبستگی غږ«
به کمک مالی تان محتاجیم

هموطنان آزاده،
»همبس��تگی غږ«، نش��ریه »حزب همبس��تگی افغانس��تان«، جه��ت پخش در 
دورافتاده ترین نقاط کش��ور برای بلندبردن سطح آگاهی نسل جوان و بسیج آنان برای 

مب��ارزه عدالت خواهان��ه به ص��ورت ماهانه 
انتشار می یابد. برای تقلیل مصارف، ناگزیر 
بوده ای��م ک��ه آن را در ارزان ترین کاغذ در 
یک مطبعه دارای وس��ایل ابتدایی به چاپ 
برس��انیم و این باعث شده انتقادهای زیاد 
از خوانندگانی دریافت کنیم که از کیفیت 

پایین چاپ آن ناخرسند اند.
و  انتقاده��ا  ای��ن  نظرداش��ت  در  ب��ا 
پیشنهادها، مجبور شدیم تا صفحات آن را 
از ۸۴ به ۵۲ تقلیل دهیم تا توانسته باشیم 

کیفیت چاپ را نسبتا ارتقا دهیم.
برای تداوم انتشار نشریه در کاغذ بهتر، چاره ای نداریم مگر این که دست استمداد 
به س��وی تمامی اعضا، هواداران و دوستداران حزب دراز نماییم. با کمک های مالی تان 

می توانید ما را در حل این مشکل یاری رسانید.
چش��م به راه کمک و همبس��تگی همیشگی تان بوده، پیش��اپیش از همکاری تان 

ممنونیم.
کمک های پولی تان را می توانید در حساب بانکی ذیل واریز نمایید:

A/C Title: Sayed Mahmood
A/C No. 001903204644917
Bank: Azizi Bank
Address: Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan
Swift Code: AZBAAFKA

لطفا از ارسال کمک تان از طریق ایمیل یا تلفن به ما اطاع دهید.
شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۳۱۵٩۰

info@hambastagi.org :ایمیل
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 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

و
چهار راهی صدارت، شرکت کتاب

 شاه محمد

 جاده والیت،
قرطاسیه فروشی محمد هارون

کندز

 نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات
از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

 

کـابـل

شهر جالل آباد، چوک تالشی، 
 مقابل گمرک کهنه

غرفه فروش اخبار و مجالت 
جمیل شیرزاد

و
والیت ننگرهار، ولسوالی خیوه، 

کتابفروشی سیار

ننگرهار

شهر مزار شریف، چهارراهی بیهقی، 
پوسته خانه شهری

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
و

 چهارراهی بیهقی،
 مقابل نشنل بانک پاکستان،

کتاب فروشی فیروز

بلــخ

والیت فراه، کتابفروشی عزیزی، واقع 
ناحیه سوم، مقابل

 لیسه نفیسه توفیق میر زایی

فراه

والیت غزنی، بازار سنگماشه، 
سرجوی حوزه، کتابفروشی صبا 

غزنی

والیت کنر، چغانسرای،
 سرک قومندانی،

 کتابفروشی احمد ظاهر

کنر

شهر هرات، سرک قول اردو، 
جنب  حمام ارغوان، 

کتاب و قرطاسیه فروشی
 عبدالجبار »یعقوبی«

هرات



هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانس��تان مس��تقل، آزاد و دموکرات هس��تید؛ اگر 
آرزوی سربلندی افغانستان و آسایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛ 
اگ��ر می خواهید علیه جنای��ات و خیانت های اش��غالگران و نوکران 
میهن فروش��ش نقش��ی ادا کنید، به »حزب همبس��تگی افغانس��تان« 
بپیوندی��د و در تکثی��ر و پخش نش��ریات حزب تان هرچه بیش��تر 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:   

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

twitter.com/solidarity22 تویتر:   
youtube.com/AfghanSolidarity یوتیوب:   

»حزب همبس��تگی افغانس��تان« ب��رای پیش��برد فعالیت هایش به 
حق العضویت اعض��ا و اعانه هواداران و دوس��تدارانش 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




