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نویسنده: شکور

خاینان ملی 
زیر چتر وحدت ملی 

آتش سه دهه خانمانسوز، اشغال 
و تس��لط رژیم های ضدمردمی 
در افغانس��تان تن��ور قومبازی 
برای حاکمان خاین همیشه  را 
تجاوزگران  و  نگه داش��ته  داغ 
غرب��ی و ارتج��اع منطق��ه نیز 
ب��رای پیش��برد بی دردس��رتر 
سیاست های منطقوی شان، این 

آتش را شعله ورتر می سازند. متاسفانه در این میان روشنفکران وابسته به دستگاه 
حاکم کاسه داغتر از آش بوده برای اهداف پلید ستمکاران تیوری می تراشند و 
نهایتًا در جهت تداوم حاکمیت ارتجاع و فروبردن افغانستان به سوی نفاق ملی و 

حتا خطر تجزیه نقش بغایت خاینانه ایفا می نمایند.
ملت افغانس��تان متش��کل از گروه ه��ای اتنیکی گوناگون اس��ت که قرن ها 
منحیث کشوری با مشخصات معین تاریخی، جغرافیایی و سیاسی بین کشورهای 
جهان هویت داش��ته و به رسمیت شناخته شده اس��ت. با وجود تاریخ کهن این 
س��رزمین، افغانستان بدون شک پروسه ملت ش��دن را نسبت به اکثر کشورهای 
پیشرفته کندتر پیموده که از یک طرف نظام های خودکامه و شوونیست نقش 
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داشته و از طرف دیگر ارتجاع و امپریالیزم همواره سد راه این پروسه بوده اند. شم
حکمرانان مس��تبد چند قرن اخیر تعلق به قوم پش��تون داش��ته و لبه تیز شمشیر 
شان را همیشه علیه اقلیت های قومی نشانه گرفته اند. عبدالرحمن خان به مراتب 
فجیح تر از چنگیز و هالکو نس��بت به هزاره ها عمل ک��رد و اعجوبه های عصر 
انترن��ت به نام طالبان نیز نفاذ »ش��ریعت اس��المی« را در قتل عام مردم مظلوم 
و بی دفاع غیرپش��تون می دیدند. این س��تم ملی از طرف طبقات حاکم پشتون 
بر ملیت های غیرپش��تون قرن ها ادامه داش��ته و انکار این حقیقت آنقدر ابلهانه 
و مس��خره به نظر می آید که درک نکردن یکپارچگی و ش��انه به شانه ایستادن 
تمام اقوام افغانس��تان در مقابل تجاوز بیگانه ها. طبعًا وجود افغانستان به مثابه تن 
واحد در وحدت مردم پش��تون، هزاره، تاجیک، اوزبیک و... در دفاع از خانه 

مشترک شان شکل گرفت.

اس��تقالل، حیات و ممات یک ملت است و از اینرو مبارزه برای استقالل و 
آزادی از چنگال اشغالگران و جیره خواران شان حیاتی ترین و مبرم ترین وظیفه 
اس��ت، وظیفه ی نه فقط یک ملیت و یا قوم بلک��ه هر فرد این خاک. اکثریت 
کشورهای دربند اس��تعمار )کش��ورهای افریقایی و امریکای جنوبی( فقط از 
بس��تر مبارزه طوالنی ضدامپریالیزم به هویت ملی دست یافتند. ملت افغانستان 
نیز در نبردهای حماسی علیه امپراتوری های متجاوز به یکپارچگی دست یافت 
ولی اش��غالگران خارجی فقط با اتکا ب��ر حربه »تفرقه بیانداز و حکومت کن« 

توانسته بودند تسلط شان را مدتی در این کشور حفظ کنند.
امریکا نیز برای ادامه حضور نظامی اش در کش��ور ما و رس��یدن به نفت و 
گاز منطق��ه و اهداف سیاس��ی اش )محاصر چین، روس��یه و ایران و... و حفظ 

اما فقر و مصایب هموطنان ما در بامیان و هلمند یکسان است و هیچ نوع ملیت و قوم و 
لسان نمی شناسد. زدودن این فقر و مصایب فقط در اتحاد مردمی تمامی ملیت های وطن 

ما علیه خاینان ملی و اربابان خارجی شان نهفته است و بس.
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شم هژمونی اش در آسیا( را از طریق پایگاه های 

نظام��ی مقت��در در افغانس��تان چندپارچ��ه، 
ضعی��ف و درگی��ر کش��مکش های قوم��ی 
می بیند. س��روصدای تجزیه افغانستان بارها 
از زبان دیپلومات های امریکایی و انگلیسی 

در رسانه ها نقل شده اس��ت. بنًا امریکایی ها و انگلیس ها به هر وسیله ای متوسل 
می ش��وند تا مانع ظهور ش��خصیت های ملی و مبارز در این کش��ور شوند و در 
قالب پروژه های عوام فریبانه و مس��خره مانند »ملت سازی«، »اعتمادسازی« و 
یا بورس��یه های تحصیلی رنگارنگ در تالش اند تا غرور ملی و آزادی خواهی 
را درمیان روش��نفکران و جوان��ان خفه کرده، راه مبارزه اس��تقالل خواهی را 
برای نیروهای ملی و مترقی تنگتر س��ازند. امروز ما ش��اهد طیف وس��یعی از 
روش��نفکران فرمان بردار امریکا هس��تیم که از طریق رس��انه های دس��ت پخت 
امری��کا و غرب بی ش��رمانه تبلیغ می کنند که گویا حیات افغانس��تان منوط به 
حضور نظامی امریکا اس��ت و بس. »حکومت وحشت ملی« متشکل از نوکران 
بیگانه نیز بالفاصله بعد از مراس��م تحلیف پیمان امنیتی را با امریکا امضا کرد و 
بدینوس��یله طوق غالمی را در اولین روز کار شان به گردن انداختند تا اگر از 

برکت پول و تفنگ امریکا چند صباحی از خشم مردم در امان باشند.
چند مسئله عمده ای که اغلب توسط عناصر ضدمردمی زیر چتر مسئله ملی 

مطرح می گردند:

ستم ملی
دو طرزدی��د ضدمردم��ی در ای��ن رابطه وج��ود دارند، در یکس��و تفکر 
برتری طلبانه شوونیس��ت های پشتون که قوم پش��تون را سردار اقوام افغانستان 
می دانن��د و منک��ر هرنوع س��تم مل��ی اند و در س��وی دیگر جمع وس��یعی از 
قومپرس��تان غیرپشتون هستند که ریشه همه مصایب اجتماعی را در ستم ملی و 
وجود پشتون ها می دانند. هردو طرز دید شدیدا ارتجاعی و مغایر حقایق عینی 
جامعه ما اند. این جناح ها مانع وحدت اقوام اند و مهمترین عامل تش��دید تضاد 

ملی به شمار می روند.
روس��تار تره کی یکی از پشتونیس��ت های مرتجع، با چشم پارگی از جنایات 
عبدالرحمن خان چنین س��تایش می کند: »امیر ب��دون تعصب قومی و مذهبی 

در  ملی  تضاده�ای  ح�ل 
افغانس�تان بدون استقرار 
یک دول�ت نس�بتا ملی و 

مردمی ناممکن است.
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صرف��ًا به ه��دف ایجاد ی��ک دولت شم
ق��وی.... اقوام س��رکش را... تار و 
م��ار ک��رد.« و تعدادی ک��ه القاب 
بلندباالی »داکتر« و »پروفیس��ور« 
و... را ه��م ب��ا نام های ش��ان پیوند  
می دهند، ام��ا در این قضیه در جهل 
کام��ل فرورفته به ثن��ا و صفت مال 
عم��ر و »طلبه ک��رام« می پردازند. 
میرهزار  کامران  عق آور  هزاره بازی 
کم تر از وقاحت و حقه بازی عس��کر 
موسوی، کریم مش��تاق، سلطان علی 
نیست  نبی زاده و...  کشتمند، عوض 
ک��ه به ج��ای آگاهی دهی ب��ه مردم 

هزاره و س��مت دادن ش��ان به اتحاد با کلیه اقوام علی��ه تجاوزگران و حاکمان 
ستمگر )پشتون و غیر پشتون(، درد و رنج آنان را به عقده ها و کینه ورزی علیه 

مردم پشتون تبار تبدیل می سازند.
مسئله  ملی  پدیده ای مجرد و جدا از نظام سیاسی  بوده  نمی تواند و حل آن هم 
فقط زمانی میس��ر است که  در کشور نظامی  ملی، مردمی و مترقی   حاکم  باشد. 
یعن��ی تا زمانی که طاعون بنیادگرایی از وجود ملت ما رخت  برنبس��ته  و نظام 
مافیایی و پوشالی کنونی برچیده نشده است، مسئله ملی  نه  تنها حل  نخواهد شد 
بلکه  برعکس  به  علت  کله شکنی های اخیر بین قبیله ساالران تشنه قدرت در ارگ 
بر سر تقس��یم چوکی ها بیش  از پیش  پیچیده تر و خونین تر تبارز خواهد کرد. 
بنابر این مبارزه ب��رای رهایی اقلیت های ملی باید در پیوند با رهایی کل مردم 
افغانستان از آفت این عوامل بیگانه و رژیم ضدمردمی باشد. مبارزه سیاسی یک 
ملت را تابع مبارزه برای به دس��ت آوردن حقوق اقلیت ها ساختن نبرد یک ملت 
را علیه تجاوزگران خارجی و چاکران داخلی اش خدش��ه دار و بطی می س��ازد 
و این نوع طرز دید در آخرین تحلیل آب به آس��یاب دش��منان خونین تمامی 

ملیت های وطن ما می ریزد.
درحالی که موجودیت کتله وسیع جواس��یس ایران و پاکستان در باالترین 
رده های دولت دیگر بر هیچ کس پوش��یده نمانده اس��ت، این��ان خود یک منبع 

جنرال واحد طاقت كه سال ها ننگ همکاری 
با دولت نجیب و باند خاد را بر جبین دارد، 
این بار با »حرامی«خواندن اقوام غیرپشتون 
در تالش است تا خود را نماینده پشتون ها 

جا زند و بدینوسیله جنایاتش را پنهان نماید. 
یکچنین فروخته شدگان هرگز نماینده یك 

ملیت شریف ما شده نمی توانند و خوشبختانه 
تعدادی از پشتون های شرافتمند در صفحات 

اجتماعی این شوونیست پلید را محکوم 
نموده، مورد نفرین قرار دادند.
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ما به ش��مار می رون��د و به خاطر این 
تالش های شان از سوی اربابان رشوه 
دریاف��ت می دارن��د. طی س��ال های 
اخیر ش��اهد بودیم که همین عناصر 
چگونه صرفا روی موضوع بی ارزش 
»پوهنت��ون« و »دانش��گاه« جوانان 
ن��اآگاه و احساس��اتی را به جان هم 

انداخته به کشتن دادند.
ستمکاران بر سراقتدار، از آنجایی که بین مردم جایگاهی ندارند، می کوشند 
با ش��ورانیدن احساس��ات ملیتی مردم ن��اآگاه مربوط این و آن ق��وم، آنان را 
به سوی خود بکشانند که ما نمونه بارز آن را در جریان انتخابات مسخره ریاست 
جمهوری س��ال ۱۳۹۳ به خوبی دیدیم که چگونه آن را قومی و سمتی ساختند 
تا تعدادی را پشت سراب موهوم راهی سازند. تجارب فراوان نشان داده است، 
همان هایی که س��نگ نمایندگی این و آن قوم را بر س��ینه می کوبند، در عمل 
اولتر از همه خاین به ملیت خودی بوده و جز سوءاستفاده از آنان خدمتی انجام 
نداده اند. وقتی مردم به آگاهی دس��ت یابند، پی شعارهای گول زننده این و آن 
گروه مرتجع نرفت��ه، به همان هایی اعتماد می کنند که ف��ارغ از مرزبندی های 
قومی و سمتی و زبانی، در عمل برای وحدت، یک پارچگی و رفاه تمامی مردم 

افغانستان کار و تالش می نمایند.

فدرالیزم و نظام صدارتی
عده ای از س��ردمداران قومباز و روش��نفکران س��الوس آنان گویا چنگال 
خون آلود ش��ان در چوکات نظام متمرکز ریاستی به راحتی نمی خلد، از دیری 
بدینس��و قوله می کش��ند که راه حل »برای جلوگیری از اختالفات قومی و هم 
تحقق امر دموکراتیک«، همانا »راه فدرال« است و یاران حلقه انتخاباتی عبداهلل 
هم گفته اند با قبول نتیجه انتخابات جام زهر می نوشند تا به یگانه آرمان دیرینه 
ش��ان یعنی نظام صداراتی دست یابند. در شرایط حاضر که ملت در جهنمی از 
خون و خیانت دس��ت و پا می زند و جس��م بی جان اش را کرکسان امریکایی و 
رژیم وابس��ته و مافیایی می درند، تغییر ش��کل نظام سیاسی چه معجزه ای برای 

تیوری های فردی كه همنشینی با جانیان 
بیگانه پرور را افتخار بشمارد فقط به درد 

خاینان ملی و اربابان خارجی شان می خورند.
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رهایی این ملت بی دفاع خواهد آفرید؟شم
فدرالی یا ریاستی و یا هم پارلمانی، فقط شکل اداره یک دولت را می سازد 
و ابدا مضمون آن را تعیین نمی کند. تا وقتی خاینان ملی در راس اداره کشور 
باشند، هر نامی بر آن بگذارید، بازهم ماهیت و محتوای آن ستمگرانه، مملو از 
فساد و غارت و ستمگری خواهد بود. نه شکل، بلکه افراد و طبقاتی که قدرت 

حاکمه را در چنگ دارند، ماهیت یک نظام سیاسی را تعیین می کند.

غارتگرانی که امروز ش��عار فدرالیزم را دوای درد افغانستان تبلیغ می کنند، 
فقط ب��ه فکر غصب قدرت و حاکمی��ت تام برای چپاول لجام گس��یخته تر اند 
و بس. عطا، محقق، دوس��تم، امراهلل  صالح، قانونی، ضیا مس��عود و غیره سران 
مافیایی هرکدام شب و روز خواب سلطنت بر گوشه ای از افغانستان را می بینند 
و رس��یدن به این آرزو را از طریق نظام فدرالی س��هل تر می پندارند. اینان طی 
س��یزده سال گذش��ته عمال با راه اندازی سیس��تم ملوک الطوایفی جنگساالری، 

مسبب رنج های فراوان برای مردم ما بوده اند.
بانگ گوش��خراش خردجاالن قومباز از ش��عار »فدرالیزم« از دور پیداست 
که حسرتی جزء قدرت و تجزیه افغانستان بر سر ندارند. قبیله ساالران دوستمی 
به این فکر اند تا در چوکات نظام فدرالی، امپراتوری خود را در س��مت شمال 
تش��کیل دهند و از جانب دیگر دس��ته عبداهلل به امید اینکه از طریق ساخت و 

پاخت های پارلمانی به چوکی صدارت برسد.

رهبران »جبهه ملی« در آلمان در حضور سناتوران امریکایی و بخصوص دانا روهرا بکر )كه 
بارها از تجزیه افغانستان حرف زده( زیر نام »فدرالیزم« طرح تجزیه افغانستان را ریختند. 
نجیب اهلل كابلی، از اعضای رهبری این جبهه در یك كنفرانس خبری فاش نمود كه سران 
»جبهه ملی« از كشورهای خارجی پول كافی به دست می آورند و در پی تجزیه  كشور اند.
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برس��ند که تا وقتی تجاوزگران هر قماش از این خاک رانده نشوند و مزدوران 
حلقه به گوش ش��ان که در اریکه قدرت لم کرده به محاکمه کش��انیده نشوند، 
نظام چه فدرالی و یا چه متمرکز باش��د مفهومی ج��ز تبدیل پاالن خر نخواهد 

داشت.
روش��نفکران مرتجع و حامی جنایت کاران چون لطیف پدرام، غالم س��خی 
ارزگان��ی، علی محقق نس��ب، داکتر ثن��ا نیکپی، عوض نب��ی زاده، اکبر همت 
فاریابی و غیره که دهل فدرالیزم را بلندتر از دیگران می نوازند، ش��یادانی اند 
که می کوش��ند توجه ملت از علت العلل فجایع جاری به سوی دیگری منحرف 
ش��ده، در ضمن با قلقله کردن نظریه های بلندباال ت��الش دارند میان تعدادی از 
مردم ناآگاه این و آن قوم، خود را دردمندان و عاشق سینه چاک شان جا زنند. 
اینان مهره های »تیوریسن« اش��غالگران بوده در آخرین تحلیل منحیث پادوان 

جنگساالران وحشی و باندهای مافیایی عمل می کنند.
اینان با نشان دادن باغ های سبز و سرخ، فدرالیزم را بهشتی برای مردم ما تبلیغ 
می کنن��د. تنها از این نتیجه گیری داکتر اکبر هم��ت فاریابی در باب فدرالیزم 

می توان رذالت مآبی یکچنین عناصر فروخته شده را درک کرد:
غیرمتمرکز  نظ��ام  »...تآس��یس 
باعث استقرار عدالت اجتماعی و آن 
باعث پی ریزی ملت واحد و غیرقابل 

تجزیه خواهد شد.«

طالبان و جنبش ملی
بر عالوه شوونیس��ت های پشتون 
بنیادگرایان مذهبی مدافع طالبان،  و 
برخی از چپ ها در سطح جهان نیز با 
این اس��تدالل که چون طالبان جنگی 
ضد نظامیان خارجی را پیش می برند، 
آنان را نیرویی ملی خطاب می کنند 

و دفاع از آنان را وظیفه خود می دانند. آیا واقعًا »تحریک طالبان« آزادی بخش 
و ملی است؟

آرامگاه تعدادی از قربانیان قتل عام یکاولنگ 
توسط طالبان وحشی
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به چن��د دلیل جواب شم
تفک��ر  ای��ن  و  منف��ی 

احمقانه است:
• ی��ک جنب��ش ملی 
در قدم اول غیروابس��ته 
حف��ظ  مداف��ع  و 
کش��ور  ارضی  تمامیت 
درحالی ک��ه  می باش��د، 
مولود  برعک��س  طالبان 
ارتج��اع  و  امپریالی��زم 
اند  ع��رب  و  پاکس��تان 
حمایت  بدون  مسلما  که 
اربابان ش��ان دیری دوام 

نخواهند کرد. جنبشی که ادعای میهن پرستی و بیگانه ستیزی کند ولی از جانب 
دیگر در گرو استخبارات کشوری دیگر باشد، ضرورتًا نه می تواند و نه ممکن 

است آزادی بخش و ملی باشد.
• طالبان نمونه ای از ش��نیع ترین ش��کل ش��وونیزم قومی و مذهبی را دنبال 
می کنند که هر نوع ستم را بر اقوام غیرپشتون و مذاهب غیرسنی روا می دارند.
• یک جنبش ملی باید مظهری از ترقی، رفاه و آس��ایش مردمان کشورش 
باش��د ولی اس��تبداد، جهل و بربریت قرون وس��طایی خالفت طالبان به مراتب 
فراتر از دستگاه مخوف انگیزاسیون عمل می کند. آیا احمقانه نیست که گروه 
وحشی که نصف نفوس کشور را از ابتدایی ترین حقوق محروم ساخته جنبش 

ملی نامید؟
• حیات طالبان غیر از وابس��تگی به پول و س��الح پاکستان و امریکا، منوط 
به تولید و تجارت تریاک و هرویین اس��ت ک��ه بزرگترین خیانت به این ملت 

محسوب می شود.
با توج��ه به نکات باال و دالیل بی ش��مار دیگر، می ت��وان نتیجه گرفت که 
نیرویی که وحش��یان طالبی را »ملی« و »آزادی بخ��ش« بنامد، اوال از مفهوم 
آزادی بویی نمی برد و در ضمن از ماهیت این گروه دش��من انس��انیت و فعل و 

انفعاالت چگونگی روی کار آمدن آن بی خبر است.

لطیفه كه فقط چند روز از عروسی اش می گذشت با شوهر، 
سه تن از نزدیکان و چندین هموطن معصوم دیگر ما بدست 

وحشیان طالبی تیرباران شد.
چطور ممکن است تا طالبان را باجود جنایات شان همچون 
قتل عام یکاولنك و رباطك و شهر مزار، سیاست زمین سوزی 
دره شمالی، انهدام بت های بودا، كشتار ۱۴ هموطن هزاره  

ما در والیت غور و ۱۷ جوان دایکندی، صدها حمله 
انتحاری و هزار و یك جنایت دیگر شان، نیروی »ملی« و 

»ضدامپریالیستی« خطاب نمود؟
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خط دیورند مانند مسئله کش��میر میراث منحوس استعمار انگلیس است که 
تا کنون منبع تخاصم باقی مانده اس��ت. مردم افغانس��تان بدون شک این خط را 
ک��ه از طرف امیر وطنفروش به امضا رس��یده، م��ردود می دانند. ولی در عین 
حال باید پذیرفت که سرنوش��ت مردم خیبر پش��تونخوا و بلوچس��تان که البته 
از وضعیت نس��بتًا بهتر اجتماعی و اقتص��ادی برخوردار اند، باید از طریق یک 
همه پرس��ی آزاد و عادالنه تعیین گردد. این امر طبعًا هنگامی میسر خواهد بود 
که در هردو کش��ور دولت های مس��تقل و مردمی روی کار باش��ند. غر و فش 
سردار داوود و نجیب مقابل پاکستان هرگز به معنی دفاع از منافع ملی افغانستان 
نبود، بلکه دولت های خودکامه و ضدمردمی همواره خواسته اند با سوءاستفاده 
از احساس��ات ملی، خط دیورند را وس��یله قرار داده اذهان عامه را از ش��رایط 
پرخفقان کش��ور منحرف سازند و بدینوسیله به دیکتاتوری شان ادامه دهند. از 
س��وی دیگر مش��تی از تجزیه طلبان وطنی خط دیورند را حل شده می دانند، نه 
از منظر حقوق ملیت ها بلکه از دید قومپرس��تانه که مبادا با الحاق این مناطق به 

افغانستان فیصدی نفوس پشتون ها بیشتر شود.
تعدادی گره اصلی دس��ت اندازی ها و خیانت های حکام پاکس��تان نسبت به 
م��ردم م��ا را در همین خط دیورند می بینند. اما این فکر کامال اش��تباه اس��ت. 
دولت پاکستان طبق برنامه و استراتژی امریکا در منطقه فعال و از چندین دهه 
بدینسو مجری پروژه های تروریس��ت پروری کاخ سفید بوده است. این کشور 
عم��ال بارها اعالن کرده که قضیه خط دیورن��د را پایان یافته می داند و امریکا 
نیز چندی قبل اعالن نمود که این خط را منحیث مرز به رس��میت می شناس��د. 
ولو دولت افغانس��تان دیورند را به رسمیت بشناسد، این کوچکترین تاثیری بر 
اوضاع نداشته و دست درازی های خونین و ستمگرانه حکام و بخصوص نظامیان 

آن  در کشور ما ادامه خواهد یافت.
خالصه اینکه حل تضادهای ملی در افغانس��تان بدون اس��تقرار یک دولت 
نسبتا ملی و مردمی ناممکن است. تا وقتی افغانستان از استقالل برخوردار نباشد 
و خاینان ملی بر اریکه قدرت باش��ند، این تضادها روزتاروز ش��دیدتر شده و 
اشغالگران و ایادی شان هرچند در هر جمله شان مقوله »وحدت ملی« را قلقله 
می کنند، اما در عمل برای رسیدن به اهداف شیطانی شان تنور اختالفات ملیتی 
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و زبانی و مذهبی و سمتی را داغ نگه می دارند.شم
برای نیل به وحدت ملی و اتحاد و همس��ویی تمامی اقوام کشور، نیروها و 
ش��خصیت های ملی و آزادی خواه وظیفه بزرگی بر دوش دارند که با بلندبردن 
آگاهی مردم و افش��ای دس��ایس خاینان ملی، آنان را علیه دشمنان واقعی شان 
بس��یج نمایند. تا وقتی مردم و بخصوص روشنفکران هر قوم ما خاینان منسوب 
به ملیت خودی را شناس��ایی، محکوم و افش��ا نکنند، رس��یدن به وحدت ملی 

همچنان خواب و خیال باقی خواهد ماند.
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نویسنده: همرزم 

شهید مال محمدشاه، 
مبارز راستین جنگ ضدروسی  

حاج��ی مال محمد ش��اه غازی 
مب��ارزان  نخس��تین  از  یک��ی 
و  مل��ی  مقاوم��ت  جبه��ات 
جن��گ  ص��ادق  قومن��دان 
میهن��ی علیه تجاوز ش��وروی 
در جنوب غ��رب افغانس��تان و 
باالخص والی��ت فراه بود که 
در برابر س��تمگران روس��ی و 

مزدوران��ش تا پای جان رزمید. او از جنگ های تنظیمی و چپاول دارایی مردم 
دوری جست، به مقام و ثروت دل نبست و باوجود قدرت، نفوذ و پایگاه وسیع 
مردم��ی اش در فراه، ت��ا آخر آبرومندانه و فقیرانه اما با رش��ادت و نیک نامی 
زیس��ت. در دوران س��یاه طالبان زندانی و تبعید شد و سرانجام طی یک توطئه 

خاینانه در عالم غربت توسط رژیم پلید ایران اختطاف و به شهادت رسید.
مال محمد ش��اه فرزند فقیر آغاجان، در ۲ ج��وزای ۱۳۱۱ در یک خانواده 
متوس��ط در روستای کنسک ، شاخ وسط ولس��والی باالبلوک والیت فراه زاده 
شد. او تعلیمات دینی را در والیت هلمند فرا گرفته در سن ۲۲ سالگی )۱۳۳۳( 

به خدمت عسکری شتافت و تاکتیک های ابتدایی نظامی را آموخت.
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ب��ا کودتای ننگین ٧ ثور ۱۳٥٧ و تجاوز ش��وروی بر افغانس��تان که روند 
زندگی را در سراسر کش��ور برهم زد و فجایع تکاندهنده ای آفرید، مال محمد 
شاه با کاردانی و حس وطن دوستی وارد کارزار مبارزه شد و به زودی توانست 
جوان��ان بیدار و ب��زرگان قوم را گرد خ��ود جمع نموده، جن��گ نابرابر را با 
دست نش��اندگان روس آغاز نماید. درخشش و برجستگی وی هنگامی در کوی 
و برزن فراه پیچید که قیام های مردمی علیه میهنفروشان خلقی و پرچمی آغاز 
گردید و با س��رازیر شدن س��ربازان روس��ی بر خاک ما، جنگ مقاومت اوج 

گرفت.
مال محمد شاه مرد صادق، انسان وطن دوست و چریک تیزهوش بود که از 
نقشه های شوم روس ها و نوکرانش آگاهی عمیق داشت. بدین جهت برای مقابله 
و اس��تحکام بیش��تر مقاومت دوامدار، جبهه  قوی ای را به نام »جبهه مجاهدین 
شرافت کوه فراه«، که بدون شک یکی از تسخیرناپذیر ترین و خوش نام ترین 
جبهات مقاومت افغانس��تان در لور کوه )ش��رافت کوه( بود، ایجاد نمود. تمام 
نی��روی جنگی ای��ن فرمانده مردمی در ش��رافت کوه خالصه نمی ش��د، بلکه 
پایگاه های تدارکاتی و تسلیحاتی در مناطق مرزی شغالی، گلدانی، موش ُکشی، 
رباط و س��ایر قصبات فراه داش��ت که حاکی از تعهد و مبارزه بی امان این مرد 
راس��تین بود. او بارها دلیرانه بر کاروان های اکماالتی و عملیاتی دشمن یورش 
برد و آن را تار و مار نمود. پوس��ته های امنیتی و قرارگاه های دشمن را در هر 

گوشه فراه زیر نگین خود داشته و خواب شان را آشفته می کرد.

تعدادی از نزدیکان مالمحمد شاه كه دوشادوش او در جنگ مقاومت رزمیده، شهید شدند:
از راست به چپ: غنی جان – پسر، بركت اهلل – برادرزاده، ملنگ نواب – پسر كاكا و عبداهلل 

جان – خواهرزاده.
اما اكثر آنانی كه امروز داد از جهاد زده به این نام می خواهند هست و بود افغانستان را 

ببلعند، »نورچشمی«های شان را با پاسپورت های خارجی به كشورهای غربی فرستاده بودند 
تا عیش و نوش و تحصیل كنند. 
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میان مردم برگزیده است. مال محمد 
شاه که در زودترین فرصت توانسته 
بود ضربات کوبنده ای بر دش��من تا 
دندان مس��لح وارد س��ازد و با اراده 
ق��وی پیش��اپیش هم��گان حرک��ت 
نمای��د، در هم��ان آوان خیزش های 
خودج��وش مل��ت، از س��وی مردم 
سزاوار شایستگی و نماد خودگذری 
از  بعد  معرفی گردی��د. بخص��وص 
آنکه وی ش��خصا هلی کوپتر حامل 

جنرال خاخلف و مستش��اران نظامی روس��ی را واژگون نم��ود، بزرگان اقوام 
گوناگون با سپردن لقب غازی او را به صفت رییس عمومی خویش برگزیدند.
مال محمد شاه به همان پیمانه که در برابر دشمنان مردم قاطع و تسلیم ناپذیر 
بود، در میان دوستانش به انسان خوش خلق، خوش بیان، بذله گو و مجاهدپرور 
شهرت داشت. مجاهدان تحت رهبری وی هرگز او را بدیده قومندان و باالدست 
خویش در حاالت عادی ننگریس��ته، بلکه وی را همرزم و رفیق مهربان خویش 
می پنداشتند. وی رفتار ساده، بی آالیش و صادقانه را بر برخوردهای متکبرانه و 
مردم آزاری های سایر قومندان های تنظیمی ترجیح می داد. بعضا در مواقعی که 
هیچ گونه تفریح در س��نگرها و غارهای کوه وجود نداشت برای رفع خستگی 
و ایجاد سرگرمی، همرزمانش را به دورش جمع نموده و با دوبیتی های وطنی، 
افسانه های رزمی و شعرهای حماسی جوانان را مصروف ساخته روحیه می داد. 
حت��ا گاه گاهی با براه انداختن خرانبار)۱( درده��ا و دل تنگی های همرزمانش را 

تسکین می بخشید.
حماس��ه ها و دلیری های مال محمد ش��اه و یارانش در قالب نظم تا هنوز ورد 

زبان مردم فراه است:
چی سرونه دځوانانو خواره نه شی

په خبرو چا وطن ګټلی نه دی
چه لښکر د محمد شاه ورسره نه وی

په بی ننګو چا دښمن وژلی نه دی.

غازی مال محمدشاه 
)۲ جوزا ۱۳۱۱ - ۲۴ قوس ۱۳۷۶(
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غازی مال محمدش��اه شم
شعر می س��رایید و مدام 
وی  می ک��رد.  مطالع��ه 
جه��ت ارج نه��ادن ب��ه 
ش��هیدش،  همس��نگران 
قهرمانی های  و  جانبازی 
در  بیش��تر  را  یاران��ش 
منعک��س  اش��عارش 
می نمود و گاهی هم این 
اشعار را در جمع وسیعی 
از م��ردم و همراهان��ش 

دکلمه می کرد.
همسنگرانش  از  یکی 

قصه می کند:
»در یکی از ش��ب های سرد زمس��تان که راه ها از همه سو به روی مان بسته 
شده بود و دشمن تمام ساحات را تحت محاصره و کنترول داشت، همه ی ما با 
چرت هایی که به هزار راه می رفت و دور از فامیل، به دور ُسفره غریبانه جهت 
صرف غذا جمع شدیم. غازی که وضع آشفته را به خوبی دریافته بود در صدد 
شکس��تن این غم و غصه شد. همین که ُسفره جمع شد، غازی صاحب به سرعت 
اریکی��ن را خاموش و خود آغازگر خرانبار )حمله بازی( گش��ت و مجاهدین با 
س��رو صدا یکی بر دیگری به شوخی حمله کردند و این ساعت تیری تا زمانی 
که همگان خس��ته شدند، دوام کرد. در همین جریان یکی از مجاهدان خواست 
تا وضع غازی را که در این جریان فریاد می کش��ید و اکت و ادای کش و گیر 
را می نمود، دریابد، همین که چراغ روش��ن ش��د همگان متوجه می ش��وند که 
غازی بدون هیچ گونه مداخله در تاق نشسته، فقط نظاره گر یارانش است و قصد 
دارد فضای س��کوت و رکود را به این ش��یوه بشکند و اوقات تلخ را با خنده و 

سرمستی پشت سر زند.«
بوریس گروموف قوماندان عمومی قوای روس��ی در افغانس��تان در کتاب 
خاطراتش تحت عنوان »ارتش س��رخ در افغانس��تان«، از امضای معاهده مخفی 
احمد ش��اه مس��عود با قش��ون ش��وروی پرده برمی دارد، اما در مورد ضربات 

دستنویس های غازی مال محمدشاه
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»پاسگاه ها، س��نگرها و گش��تی های ما و یگان های ارتش افغانستان پیوسته 
مورد تهاجم دش��من قرار داشتند و تلفاتی هم می دادیم که این امر ما را ناگزیر 
در برابر لزوم تحمیل اقدامات کوبنده بر خنثی ساختن نیروهای مجاهدان قرار 
می داد. به تعبیر دیگر ما باید این پایگاه را نابود می ساختیم و کاری می کردیم 
که دیگر لور کوه فراموش مان شود.... نبردهای لور کوه متاسفانه بدون تلفات 
جانی نبودند. بیش��ترین تلفات در میان نظامیان تیپ ۲۱ پیاده ارتش افغانس��تان 
مستقر در فراه بود. ما در لور کوه نه تنها عده ای از سربازان و افسران خود را 
از دس��ت دادیم بلکه چند تن از مستشارات نظامی نیز جان باختند که سرلشکر 
خاخلف)۲( افس��ر نیروی هوایی ارتش ش��وروی یک��ی از آن ها بود.« )»ارتش 

سرخ در افغانستان«، ترجمه عزیز آریانفر، ص ۹٦-۹٧(

روس ها و رژیم دست نش��انده اش با تمام س��از و برگ نظامی که داشتند ۲۲ 
نوبت طی ۱٤ س��ال متواتر بر ش��رافت کوه )لورکوه( این قله ی تسخیرناپذیر 
مقاومت گ��ران راه آزادی، یورش گس��ترده را از زمین و هوا س��ازمان دادند، 
ولی هرگز نتوانس��تند اراده و عزم قوی غازی و یارانش را درهم ش��کنند و هر 
بار با تلفات و س��رافکندگی عقب رانده شدند. جنراالن روسی بارها با تعویض 

حاجی غازی نه همسان مالیان متعصب بلکه مانند چریك آگاه و آماده از اولین روزهای 
خیزش مردم تا لحظه ی اسارت، لباس نظامی را از تن نکشید. 
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تاکتیک ه��ای گوناگ��ون نظامی یعنی طوالنی س��اختن محاص��ره، پیاده کردن شم
کماندوها از طریق هوا، بس��تن راه ه��ای آذوقه و اکماالت نظامی و ماین فرش 
نمودن س��احه خواس��تند عزم این رادمردان را درهم کوبند اما برخالف ادعای 
دروغین جنرال ب. گروموف مبنی بر تس��خیر پایگاه مجاهدان ش��رافت کوه، 

هرگز موفق نشدند.
به گفته ش��اهدان عینی، محاصره ها و عملیات های پی در پی توام با تلفات 
فراوان ماه ها طول می کش��ید ولی برای دش��من نتیجه ی قاب��ل قبول را در قبال 
نداش��ت. مبارزان با حب وطن و شکم گرس��نه و اراده پوالدین ماه ها مقاومت 

نموده و مرگ را بر تسلیم شدن ترجیح می دادند.
جن��رال بوری��س 
بارها  گروموف ک��ه 
بر فراز ل��ور کوه به 
فرمانده��ی  منظ��ور 
جنگ پرواز داش��ته، 
در کت��اب نام ب��رده، 
کوه  ل��ور  در  نب��رد 
تصدیق  اینگون��ه  را 

می کند:
لور  »کوهس��تان 
بس��یار  منطقه  ک��وه 
دلچس��ب و غیرعادی 
اس��ت ک��ه بلندترین 
ارتف��اع  قل��ه آن در 
از  مت��ری   ۳٠٠٠
سطح دریا قرار دارد. 
و  م��دارک  برپای��ه 
و  ما  نظامی  اطالعات 

ارتش افغانس��تان در مرکز کوهس��تان یک پایگاه بزرگ و "آسیب ناپذیر" پر 
از جنگ اف��زار و خوار و بار مجاهدان قرار داش��ت که این پایگاه پیوس��ته در 
بزرگ��راه هرات -قندهار به کاروان های ما و همچنان به قرارگاه تیپ مس��تقل 
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صاحب منص��ب تانکیس��ت که در آن هنگام زیر قومان��ده رژیم فعال بود و 
نمی خواهد از وی نام برده شود، می گوید:

»از آنجایی که روس ها و دولت وقت به کرات توسط مال محمد شاه درهم 
شکس��ته شده بودند، بی اندازه خشمگین بودند به همین دلیل بارها برایش کمین 
کردیم، راه های گوناگون را سنجیدیم، تا اگر شود او را درهم کوبیم و یا زنده 
بدس��ت آوریم، ولی او چنان عمل می کرد مث��ل اینکه از برنامه های ما آگاهی 

داشته باشد.«

»آن س��وی ک��وه: تکتیک ها ی مجاهدی��ن در جنگ با قوای ش��وروی در 
افغانس��تان«، کتابی است که توس��ط علی احمد جاللی و ولس��تر گراو تالیف 
شده اس��ت. انجنیر محمد ابراهیم مش��هور به س��پین زاده)۳( ک��ه زمانی یکی از 
مجاهدان ش��رافت کوه تحت قومنده مال محمد ش��اه بوده، »محاربه در پایگاه 

کوهستانی شرافت کوه« را تهیه نموده، می نویسد:
»قطار س��ربازان شوروی که الی ۲٠٠ عراده تانک و زرهپوش با آن همراه 
بود، به فراه تقرب نموده س��احه را محاصره کرد. طیارات شوروی از شیندند 
پرواز کرده بر پایگاه مجاهدین از ارتفاعات بلند و پایین بمباری کرد. توپخانه 
ش��وروی داخل موضع آتش شده مواضع مجاهدین مولوی محمدشاه را چندین 

جبهه مال محمدشاه در شرافت كوه فراه
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ساعت تحت آتش ش��دید قرار داد. در روز اول قوای شوروی ضربات هوایی شم
و آت��ش احضارات توپچی را به عمل آورد. در روز دوم با واحدهای پیاده که 
توس��ط تانکها تقویه شده بودند بر تنگی حمله کردند. قوای مولوی محمد شاه 
حمله ی دشمن را عقب زد. به روز سوم قوای شوروی به مدخل تنگی باز حمله 
نمودند اما این بار دش��من هم چنان نیرویی را از طرف تنگی جر آب نیز وارد 
عمل کرد و س��پس قوای دیسانت هجومی در باالی کوه پیاده کرد. این نیروها 
از تنگی کنس��کی گذشتند و قوای مولوی محمدش��اه را از عقب مورد تهدید 
قرار دادند. پس��ر مولوی حین تیراندازی توسط ماشیندار ثقیل زیگویک کشته 

شد.«
»با آغاز تاریکی ش��ب قوای محمد ش��اه بین نیروی دشمن گیر مانده بود. 
محمد شاه افرادش را جمع نموده گفت، "یا در همین جا تا آخرین فرد مقاومت 
می کنیم و یا با قبول خطر بر دشمن حمله کرده محاصره ی آنرا می شکنیم و از 
این جا بیرون می رویم. ما باید به حال دس��تجمعی به شکستاندن حلقه محاصره 
س��عی کنیم. اگر دش��من ما را دید ما نیروی کافی برای جنگیدن با آن خواهیم 
داشت. و اگر دشمن ما را دیده نتوانست ما همه یکجا از این جا بیرون می شویم." 
تم��ام مجاهدین با طرح وی موافقه کردند. در حدود ٧٠ نفر مجاهد از خالیگاه 
بین قوای شوروی به خارج نفوذ نموده از قسمت علیای تنگی به کوه ها رفتند.« 

)»آن سوی کوه«، ترجمه داکتر بهار جاللی، صفحات۳۱٦-۳۱٥(
با این مانور مدبرانه هجوم گسترده دشمن 
را خنثا کرده و س��اعت ها آنان را بی هدف 
مصروف جنگیدن با صخره ها نموده خود با 
مدافعان دیگر موفقانه از حلقه کمین دشمن 

جان سالم بدر بردند.
غازی محمد ش��اه به شدت از جنگ های 
تنظیم��ی که باع��ث تلفات و دش��منی های 
خانوادگی، گروهی، قومی و... می گردید، 

متنفر بود. وی دش��من مش��ترک ملت را هدف قرار می داد و به همین س��بب 
دامنه پی��کارش محدود به والیت فراه نمی ش��د. او در اتحاد با س��ایر جبهات 
مقاوم��ت، نبرد را به والیات همجوار به ش��کل جنگ ه��ای جبهوی دراز مدت 

سامان می بخشید. مانند جنگ ماککی در والیت نیمروز و غیره.

ملی  نس�بتا  دولت  یک  اگر 
ش�ک  بدون  می داش�تیم، 
عناصر مل�ی و آزادی خواه 
استاد  شاه،  محمد  مال  نظیر 
گجگینی،  خ�ان  حبیب اهلل 
پهلوان ملتان و... شایس�ته 

لقب قهرمان بودند.
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ع. ال��ف که در جنگ ماککی همدوش غازی می رزمید در کتابچه خاطرات 
خود نوشته است:

»جنگ تاریخی کنگ و ماککی والیت نیمروز را هنوز همگان به یاد دارند. 
محمد ش��اه غازی با ابتکار عمل توانس��ت با اتحاد جبه��ات ُخرد و بزرگ فراه 
منجمله جبهه عمومی س��ورخاش فراه به رهبری استاد محمد علم خان و جبهات 
نیمروز به قیادت گل محمد و پرویز شهریاری وارد جنگ جبهوی و طوالنی با 
روس ها و نوکرانش در س��ال ۱۳٦۲ گردد. ما گروپ هاوان بودیم و او بیشتر 
اوق��ات با گروپ ما بود و در جریان جنگ با آنکه تلفات زیاد نیز داده بودیم 
و پس��رش نبی جان زخم��ی و پایش قطع گردیده بود، ام��ا بر روحیه و روش 
رهبری اش بی اثر بود و با همان شیوه معمولی مزاح می کرد و با جرأت و غرور 
کامل ترس مجاهدان کم تجربه را با خود گذری خویش و یارانش می شکس��ت 
و ب��ا راهنمایی به آنان می آموزاند تا تحت تاثیر قوت های برتر نظامی دش��من 
نروند. چنانچه یک روز او بنا به مش��کلی در میدان نبرد حضور نداشت، رژیم 
هجوم وسیع نموده قریب بود که پایگاه مجاهدان را تصرف نماید، خوشبختانه 
وی در لحظات حس��اس خود را به ما رساند و در خط مقدم جنگ قرار گرفت 
و دوباره مجاهدان را س��ازماندهی نموده و به پیش��روی ادام��ه دادیم. تااینکه 
سرانجام خود را به ٤٠٠ متری پوسته ماککی رسانیدیم. بعد از یک ماه این دژ 

۷ سپتمبر ۱۹۸۱: مجاهدین جبهه مال محمدشاه در كنار الشه هیلکوپتر روسی )عکس از: 
كتاب »جهاد! جنگ مقدس در افغانستان« به قلم نویسنده سویدی به نام اندریس سندلن(
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دشمن را درهم کوبیده و تسخیر نمودیم «)٤(شم
ویژگ��ی دیگر این قهرمان واقعی، ساده زیس��تن و بی ادعابودنش در مبارزه 
بود. وس��یع ترین پایه مردمی و بیش��ترین نیروی جنگ��ی را در والیت فراه او 
داشت، ولی هرگز از موضع حاکم با مردم سخن نزد و جهاد را همانند قومندانان 
خونریز تنظیمی وس��یله ای برای غارت و چپ��اول و بی حرمتی به نوامیس ملت 
نمی دانس��ت. او برخورد دوگانه با مجاهدانش را ش��رم می پنداشت و برعکس 
رهب��ران خاین تنظیمی و تع��دادی از قومندانان اخوانی ک��ه در اوج مقاومت 
اوالد و بس��تگان شان  را برای تحصیل به خارج فرستادند، نزدیک ترین اعضای 
فامی��ل مالمحمد ش��اه در صف مقدم نب��رد جنگیدند و ج��ان باختند که از آن 
جمله می توان از شهیدانی چون پسرش )غنی جان(، برادرزاده اش )برکت اهلل(، 

کاکازاده اش )ملنگ نواب( و خواهرزاده اش )عبداهلل جان( نام برد.
به همین صورت او هرگز تعصب 
اخوانی های  خ��الف  نمی ش��ناخت، 
مرتج��ع، ب��ا روش��نفکران مترقی و 
آزادی خواه مناس��بات خوب داشت 
و ب��ه تحلیل های ش��ان ارج می نهاد، 
چ��ون در عمل صادق ب��ودن آنان را 
تجرب��ه کرده بود. ل��ذا از زمانی که 
هن��وز جبه��ات گوناگون در س��طح 
والیت ش��کل نگرفته بود تا هنگامی 
ک��ه جبه��ات گس��ترده پایه گذاری 
ش��د، او بر اس��اس نی��از و پالن های 
عملیاتی اش هرگاه و بی گاه، تعدادی 
از روشنفکران آزادی خواه فراهی و 
غیرفراهی را جهت بررس��ی اوضاع 
و پیش��برد مبارزات ضد روس��ی فرا 
می خواند که از آن میان جانباختگان 

غیوری چون ش��هید کریم جان، شهید داکتر رشید، شهید تورن بصیر غوربندی 
)٥( ش��ایان ذکر است. این درحالی س��ت که قومندانان مشهور تنظیمی در اکثر 

نقاط کش��ور روش��نفکران ضدبنیادگرا را دشمن پنداش��ته بخصوص در تخار، 

با سرازیرشده لشکر طالبان به حمایه پاكستان 
و دوباره سرگرفتن جنگ های داخلی، غازی 
مال محمدشاه برخالف سایر قومندان های 

تنظیمی زندگی ساده و بی آالیش را در عالم 
مهاجرت آغاز كرد.
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شم پنجش��یر، هزاره جات، پروان، کنر، لغمان و س��ایر مناطق به قتل عام آنان دست 

زدند.
یک��ی از قومندان ه��ای »جبه��ه عمومی س��ورخاش ف��راه« در خاطراتش 

می نویسد:
»خودم در اوایل سال ۱۳٦٠ه�.ش در پایگاه مرز شغالی با او آشنا شدم، او 
را ش��خصیت ملی و نمونه می دانم، بیاد دارم زمانیکه هفت نفر از افراد جبهه ما 
توسط باند جنایت پیشه جمعیت اختطاف و قطعه قطعه شدند، ما چیزی در بساط 
نداش��تیم، نه سالح، نه وس��ایل حمل ونقل و نه حتا چیزی برای خوردن. غازی 
مال محمدشاه شهید بعد از دریافت خبر ناگوار ربوده شدن افراد جبهه، اسلحه و 
س��ایر امکانات به دسترس ما قرار داد. به همین صورت در سال ۱۳٦٤ زمانیکه 
در منطق��ه مرزی رباط باند گلبدین بر م��ا یورش آورد، نامبرده از کمک به ما 

دریغ نورزیده حتا پایگاهش را در اختیار ما گذاشت.«

حاجی غازی از س��وی تنظیم »حرکت انقالب اسالمی افغانستان« به رهبری 
مول��وی محمد نبی اکمال می ش��د. اما خالف س��ایر قومندان های تنظیمی فرد 
سرسپرده و دنباله رو نبود و همانند بنیادگرایان به دستور آی.اس.آی پاکستان 
و واواک رژیم ایران جنگ های تنظیمی، س��متی، لسانی، مذهبی و منطقوی را 

محمدشاه غازی قبل از حمله و كمین بر دشمن برنامه عملیاتی اش را 
به رای گیری می گذارد.
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در منطق��ه دامن نمی زد. او بارها گفته ب��ود که مجبوریت های جبهه و جهاد او شم
را به س��وی این تنظیم ها کشانده اس��ت در غیر آن نه با این رهبران تنظیمی میانه 

خوب دارم و نه برای آینده افغانستان اینان را افراد سالم می دانم.

غازی ش��خص نترس، حاضر ج��واب و قاطع در تصامی��م و برخوردهایش 
بود. دش��منانش با توطئه و نیرنگ بارها کوش��یدند ت��ا او را در دام جنگ های 
داخلی و تنظیمی که جزئی از سیاس��ت شیادانه و توسعه طلبانه احزاب بنیادگرا 
و اربابان ش��ان ب��ود، اندازند ول��ی موفق نش��دند. از دوران جن��گ مقاومت 

جبهه مال محمدشاه در شرافت كوه فراه
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شم ضد روس��ی تا ظه��ور طالب��ان فقط 

چن��د درگی��ری ب��ا حزب اس��المی 
ایران  گلبدین و م��زدوران منطقوی 
داش��ت. زمانی مردم ولس��والی های 
پرچمن و گلس��تان والی��ت فراه که 
از ظل��م و س��تم قومندان های حزب 
اسالمی گلبدین به ستوه آمده بودند، 
نزد حاج��ی غازی آمدند و مش��کل 
خ��ود را ب��ا وی مطرح س��اختند، او 
فورا دس��ت به عمل ش��ده با گس��یل 
نیرو اوباش��ان حزب اسالمی و افراد 
خودس��ر را که باعث اذی��ت و آزار 

مردم می گردیدند، جانانه ادب داد.
بودن��د افراد فرصت طلب و توطئه افکن در درون جبهه، که قصد داش��تند 
زیر نام مال محمد شاه غازی جنگ های قومی و ساحوی را دامن زده و حریفان 
ش��خصی ش��ان را به نام فالن قوم و قبیله بکش��ند، تا افکار عامه را نس��بت به 
او خدش��ه دار ساخته جایگاه خویش را تس��جیل نمایند. ولی زمان حقانیت مال 

محمدشاه را ثابت کرد و دشمنانش را نزد مردم خجل ساخت.
»جبهه عمومی مجاهدین ش��رافت کوه« کمر دش��من تا دندان مسلح را در 
مناطق جنوب غرب شکستاند و این به قیمت گزافی برای مبارزان آن تمام شد. 
در این جبهه ٦٧٦ تن از بهترین فرزندان این سرزمین، در راه آزادی و استقالل 
افغانس��تان به شهادت رس��یدند که هرچند امروز در حاکمیت تیکه داران جهاد 
نامی از آنان برده نمی ش��ود ولی بدون شک جزئی از تاریخ درخشان مبارزاتی 

کشور محسوب می گردند.
هش��تم ثور ۱۳٧۱ جنگ مقاومت ملی که منجر به شکست رژیم مزدور نیز 
گردی��د پایان یافت و زمامداری رهبران تنظیمی ت��وام با خونریزی و ویرانی 
آغاز گردید و حاصل خون یک و نیم میلیون ش��هید و معیوب توس��ط مشتی از 
جنایتکاران معلوم الحال، که تاهنوز بر سرنوشت ملت سوار اند، به باد فنا رفت. 
در ای��ن جریان حاجی غازی با رتبه برید جنرالی به مثابه قومندان عمومی فرقه 
٧۱ فراه باقی ماند و نیرویش را حفظ نموده، در جنگ های داخلی ش��رکت نه 

سپاه پاسداران ایران و مزدوران 
منطقوی اش که از س�الیان سال 
بدین س�و حاجی غازی را مانع 
والیت  در  خود  ش�وم  پالن های 
ف�راه قلم�داد می کردن�د، در 
انتظ�ار فرصتی لحظه ش�ماری 
حاجی  س�رانجام  می کردن�د. 
غازی در ش�هر زاهدان توس�ط 
موتر نظامی »س�پاه پاسداران« 
تعقی�ب و اختط�اف می گردد تا 
اینکه به تاریخ ٢٤ قوس ١٣٧٦ 
جس�د بی جانش در حومه شهر 

یافت شد.
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جست. او باوجود فشارهای مضاعف قوماندان های تنظیمی و بخصوص جمعیت شم
اس��المی افغانستان و شخص تورن اسماعیل که در صدد کناره گیری اش از این 
پست بود، هرگز کنار نرفت زیرا به سرشت جنگ طلبانه بنیادگرایان آگاه بود 
و می گفت که اگر فرقه با تمام تجهیزاتش بدست اینان افتد جنگ های تنظیمی 
همس��ان جنگ های خانمانسوز کابل و قندهار و سایر والیات در اینجا نیز آغاز 

و فراه به حمام خون بدل خواهد شد.
حاجی غازی که به ماهیت ضد مردمی دولت به اصطالح مجاهدین پی برده 
بود و در دوراهی قرار داشت با ظهور طالبان فرقه را بدون جنگ به آنان سپرد، 
ول��ی آنان ناجوانمردانه و کین توزانه حاجی غازی را اس��یر کرده ولچک پیچ 
ن��زد مالعمر در قندهار منتقل می س��ازند. به گفته اقارب حاجی،  مال عمر از او 
می خواهد تا به حمایت تحریک اس��المی طالبان دست به جنگ زند، اما غازی 
جواب می دهد که برادرکش��ی بس است. به این دلیل به زندان انداخته می شود 
تا اینکه به وس��اطت جمع وس��یعی از ریش س��فیدان فراه از قید رها و از وطن 

رانده می شود.

او که نه پس اندازی دارد و نه از پول جهاد ثروت اندوزی کرده اس��ت، در 
آغاز راهی پاکستان می ش��ود و زندگی بس فقیرانه ای را دور از مردمی که به 
آنان عشق می ورزید، به سختی س��پری می کند. با آنکه به سرشت درنده خوی 
رژیم پلید ایران آگاه اس��ت و رژیم را دشمنش می داند ولی تنگدستی و دوری 

چوک مال محمدشاه در فراهآرامگاه شهید مال محمدشاه
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شم از وطن پای او را به حریم رژیم سفاک ایران می کشاند، تا از یک سو در میان 

کتله ای از هموطنان مهاجرش در نزدیک منطقه باش��د و از س��وی دگر با شغل 
کوچکی که پسران و اقاربش اختیار کرده، لقمه نانی به دست آورد.

س��پاه پاس��داران ایران و مزدوران منطقوی اش که از سالیان سال بدین سو 
حاجی غازی را مانع پالن های ش��وم خود در والیت فراه قلمداد می کردند، در 
انتظار چنین فرصتی لحظه ش��ماری می کردند)٦(. سرانجام حاجی غازی در شهر 
زاهدان درحالیکه کپسول گاز )پکنیک( را گرفته راهی بازار بود، توسط موتر 
نظامی »سپاه پاسداران« تعقیب و اختطاف می گردد تا اینکه به تاریخ ۲٤ قوس 

۱۳٧٦ جسد بی جانش در حومه شهر یافت شد.

معرفی شخصیت هایی چون مالمحمد شاه از آنرو اهمیت کسب می کند که 
تاریخچه جنگ مقاومت ضدروس��ی وطن ما سال هاس��ت که توسط یک مشت 
تیکه داران »جهاد« مس��خ گردیده، این��ان درحالیکه با جنگ ه��ای تنظیمی و 
خاینانه ش��ان مقاومت میهنی را از پشت خنجر زدند، اما امروز بی شرمانه لقب 
»قهرمان« را به خود و کش��ته گان ش��ان پیوند زده زیر نام »رهبران جهادی« 
به س��رمایه های قارونی دس��ت یافته، به صورت س��یری ناپذیر ب��ه غارتگری و 
چپاول داش��ته های ملی ما ادامه می دهند. اما در حاکمیت خاینان ملی، مبارزان 
واقعی ملت ناش��ناخته مانده و در هیچ جایی یادی از آنان صورت نمی گیرد و 
تصاویر شانرا هم در هیچ مراسم رسمی نمی توان دید. اگر یک دولت نسبتا ملی 
می داش��تیم، بدون ش��ک عناصر ملی و آزادی خواه نظیر مال محمد شاه، استاد 

حاجی غازی قبل از هر عملیات و برنامه مجاهدانش را گرد خویش جمع می نمود و با بیان 
قوی ای كه داشت آنان را از چگونگی عملیات آگاهی می داد. می گویند او چنان تهییجی 

صحبت می كرد كه مجاهدانش به وجد آمده و حتا گریه می كردند و در میدان نبرد جانانه 
می جنگیدند.
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حبیب اهلل خان گجگینی، پهلوان ملتان و... شایسته لقب قهرمان بودند.شم
اکنون مصایب و دردهای کش��ور همسان دوران اشغال روسی جریان دارد. 
پس راه و رزم حاجی غازی و یارانش را آنانی به پیش خواهند برد که صادقانه 
ب��ه ملت و آزادی اش می اندیش��ند ن��ه مجاهدنماهایی که تا هن��وز به صورت 
غارتگرانه حاص��ل فداکاری ها و مبارزات ملت را دزدیده، فقط برای کس��ب 
دالر و مقام، افغانس��تان را به امریکا متجاوز پیشکش نمودند و کشور آزادگان 

را در زنجیرهای بیش از چهل کشور پیچانده اند.
نام و خاطرات ارزنده مال محمد ش��اه برای همیشه در قلب مردم فراه جاری 

بوده، نامش با خط زرین در صفحات تاریخ ما حک خواهد بود.

یادداشت ها:
۱- »خرانبار« به اصطالح مردم فراه، همان حمله بازی، خوش طبعی و نوعی 
ــت و یا هجوم چند نفر بر یك نفر و یا یك گروه بر گروه دگر به  از زورآزمایی اس

منظور ساعت تیری و بلند بردن مقاومت بدن.
ــتان«، جنرال خاخلف را اینگونه  ــنده كتاب »ارتش سرخ در افغانس ۲- نویس

معرفی می كند:
ــتور فرمانده كل نیروی هوایی اتحاد شوروی مارشال  »جنرال خاخلف به دس
ــوـ۲٥ را آزمایش  ــتان آمده بود تا كارآیی جنگنده های نوع س كوتاخف به افغانس
ــر برد در  كند. جنرال هوایی چندین روز پی در پی در دامنه های لور كوه به س
واپسین روز زندگی، او سوار بر یك فروند هلیکوپتر رزمی به قلب دره پیش رفت 
تا ببیند كه جنگنده های سوـ۲٥ چگونه هدف های خود را درهم می كوبند. یك 
هلیکوپتر پشتیبان دیگر، هلیکوپتر او را همراهی می كرد. دشمن هلیکوپتر حامل 

خاخلف را سرنگون كردند كه در نزدیکی پایگاه شان به زمین خورد.«
ــت آوردن جسد جنرال و سایرین  وی در ضمن اضافه می كند كه جهت بدس
عملیاتی را سامان می دهند كه یك هفته طول كشید و هشت نفر دگر نیز كشته 

دادند.
ــکا اگر از یك طرف مجاهدین  ــی، امری ۳- در دوران جنگ مقاومت ضد روس
ــرد تا حریف  ــتیکی میک ــلیحاتی و لوژیس ــص بنیادگرایان را اكماالت تس باالخ
ــت باال در منطقه داشته باشد،  ــیه( را به زمین كوبیده و دس ــی اش )روس سیاس
ــعه طلبانه و مزدورپروری برای برنامه های  ــوی دگر بنا به سیاست های توس از س
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شم ــنفکران اشراف زاده و متنفذین محلی كه بیشتر از  آینده اش در صدد خرید روش

ــوند پای لچ كرده بود . انجنیر  ــایرین زبون زندگی مجلل و مجذوب دالر می ش س
ــی، علی احمد جاللی،  ــالم رحیم ــپین زاده هم همانند حامد كرزی، س ابراهیم س
ــط داكتر عبداله عثمان یکی از جاسوسان كاركشته،  رحیم وردک و دیگران توس
از جبهه مال محمد شاه به بهانه اختالفات بر سر »تقسیم غنایم جنگی« به پشت 
جبهه كشانیده می شود. بعد از سپری نمودن آموزش های خاص و كسب اعتماد 
از سوی اربابان امریکایی، با تجاوز امریکا به افغانستان این آقازاده در كنار كرزی 
از ارگ ریاست جمهوری سر بیرون كرد و به مثابه مهره مهم و باصالحیت، یکی از 
ــد و پوشالی كابل طی سیزده سال اخیر بود كه در خدمت  گردانندگان رژیم فاس

سیاست های امریکا چانه زنی می كند.
۴- وی در ادامه این جریان می افزاید:

»در این جنگ مولوی فقیر یکی از قوماندان های حزب اسالمی مولوی خالص 
ــالح زیادی از طریق رباط به نیمروز آورده بود، در اثر پافشاری و  ــکه و س كه داش
ــلطه حاجی غازی ناگزیر شد، شركت كند. ولی بعد از یك روز از طرف شب با  س
گروپش فرار می نماید. صبح روز بعد حاجی مطلع شد كه مولوی فقیر فرار نموده، 
ــرت گریخت و اخوانی ها جنگ  ــنام فریاد زد كه بی غی در جمع مجاهدین با دش

نمی كنند و تفرقه افکن اند و...«
٥- مال محمد شاه همین كه آگاهی یافت تورن بصیر جان غوربندی تانکیست 
ــت و در ضمن كمك های اولیه صحی را می داند، صمیمانه از »جبهه عمومی  اس
ــهور به »جبهه معلمان«(، خواهش نمود تا وی را به جبهه  سورخاش فراه« )مش
ــرافت كوه جهت شركت در عملیات ها و كمك به مجروحان جنگ برای مدتی  ش
بفرستند، ازینرو شهید بصیر جان ۶ ماه در كنار مال محمدشاه غازی كار و مبارزه 

نمود.
ــا تعدادی از  ــت ت ــی، رژیم مزدور ایران قصد داش ــگ داخل ۶- در دوران جن
ــش را در مرز پشمیکه والیت فراه جابجا سازد. مجری این برنامه نواسه  جواسیس
ــا كه در حقیقت  ــکن گزین كردن هزاره ه ــر افضل بودند و زیر نام مس ــای مدی ه
تالشی برای جابجایی افراد حزب وحدت اسالمی به رهبری عبدالعلی مزاری بود، 
ــاه دست به عمل  ــمیکه را تصرف نموده بودند ولی حاجی مال محمد ش عمال پش
ــد و این كمپ مزدورپرور را تار و مار نمود چون به درستی از توطئه های شوم  ش

رژیم خونخوار ایران آگاهی داشت.
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گزارشگر: احمد فوالد

د دانګام جګړې ته ژوره کتنه 

نیږدې یوې میاشتې راهیسې 
پ��ه دان��ګام ولس��والۍ ک��ې د 
ترمن��ځ  دول��ت  او  طالبان��و 
خون��ړۍ جګ��ړه روان��ه ده، په 
یاده جګړه کې لس��ګونو ولسي 
وګړو ت��ه مرګ ژوبله اوښ��تې. 
کورون��ه یی س��وزول ش��وي، 
مالون��ه ی��ې ل��وټ او د خپل��و 

کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کی ده چې دولت او نړیوالو 
ځواکون��و په کراتو ویل��ي چې طالبان د جبهه ای جن��ګ وړتیا نلري او یوازې 

غلچکي بریدونه کوي.
ت��ردې مهال په یاده جګړه کې ۳ ماش��ومان، یوه ښ��ځه چ��ې څلور واړه د 
دواج��ان د کورن��ۍ غړي ؤ او ۳ »ولس��ي پاڅون کوونکي« ه��ر یو متین د الل 
محمد زوی، خان محمد د ش��یر خان زوی او دریم کس د جمدر خان زوی 
په ډیره وحش��یانه توګه د طالبانو لخوا وژل ش��وي او د ۲۰ څخه زیات ولس��ي 

وګړي پکې ژوبل شوې دي.
۱۴ کورون��ه هم د طالبانو لخوا س��وزول ش��وې دي، چ��ې ۸ یې په څاونو 
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حاجي فتح نور، حاجي محمد عالم، حاجي بهادر خان او ۴ یې په س��ره کمر 
کل��ي کې د حاجي خانجان، زیتول خان، باچا، ګلزار او پاتې ۲ هم د کچلي په 
کلي کې د س��یدخان او ولي خان کورونه وو. د یادو کورونو څخه پاکس��تاني 
طالبانو ړومبی ښځې او ماشومان په وهلو او ډبولو ویستلي او وروسته بیا یې 
د کورونو ټول مالونه آن تر د ښ��ځو جامو پورې یې لوټ کړي او وروس��ته بیا 
یې س��وزولې دي. د س��یمه ییزو خلکو په لس��ګونو غوا او اوزې چې شمیر یې 
۱۰۰۰ څارویو ته رس��یږي د طالبانو له لوري تاال شوي او د پلې هاخوا باجوړ 

ته لیږدول شوې دي.
ته  لوري  بل 
د جن��ګ دواړو 
خ��واو ت��ه ه��م 
تلف��ات اوښ��تې 
دي د سیمې د 
په  اوس��یدونکو 
وین��ا د طالبانو 
څخه ۸ کس��ان 
م��ړه او د لس��و 

زی��اد ټپیان ش��وې دي، مګ��ر د حیرانتیا خب��ره خو دا ده چ��ې دولت د ډیرو 
امکانات��و س��ربیره درن��ه مرګ ژوبله درل��وده چې نیږدې ۵۰ کس��ان مړه او په 
لس��ګونه ټانکونه ویجاړ ش��وي، ډیری دا تلفات دولتې ځواکونو ته د دولت د 
ناغیړۍ او د جنګ تاکتیک او پالن د نه ش��تون او د ښ��خ ش��ویو ماینونو او د 
اراضي س��ره د ځواکونو د نه بلدیت له امله اوښ��تې دي. که څه هم د دولت 
لخ��وا بمب��اري او توپخانې په کار اچول ش��وې وې او ادعا کوي چې دښ��من 
ت��ه یې درنه مرګ ژوبله اړولې، خو برعکس د دښ��من پرتله د دغو بمباریو او 

توپونو په ډزو کې ډیری ولسي وګړو ته مالي او ځاني زیان رسیدلی دی.
د جګ��ړې پیل څخه تر دې مهال پورې ۸۰۰ کورنۍ د څاونو، س��ره کمر، 
کچل��ي او د کارکوړ س��یمې څخه بیځایه ش��وي ډیری دغه کورنۍ په اس��مار، 
اس��عدآباد او جالل اباد ښ��ار کې ځای پرځای شوي، دغه خلک چې په تیښته 
بریالي شوي او اکثره په یو جوړه کالو او په لوڅ پښي راوتلي، بیړنیو مرستو ته 
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ش��دیده اړتیا لري مګر تر دا مهال د دوی س��ره ځانګړې مرستې نه دې شوې شم
او کومې چې د ولسي خلکو، شرکتونو او بنسټونو لخوا شوې له بده مرغه هغه 
هم د یو څو کس��انو لکه د حاجی موزمی��ن او د خانجان زوی عبدالقدوس... 
او داسی نورو جیبو ته ورغلي دي او دولت هم په دې ندی توانیدلی چې دغه 
بیځایه ش��وي خلک په ځانګړي کمپ کې راټول او بنس��ټیزې مرستې ورسره 

وکړي او یا هم شوې مرستې تنظیم کړي، ترڅو مستحقینو ته ورسیږي.
جګړه  دغ��ه 
دقیق��ًا د ۱۳۹۳ 
لین��دۍ  د  کال 
د  ۲۲م��ه  پ��ه 
ولسوالۍ  دانګام 
او  څاون��و  پ��ه 
سره کمر سیمه 
کې هغ��ه مهال 

رامنځته ش��وه، چې څو ورځې مخکې د دولت لخوا س��یمه ییز خلک د ولسي 
پاڅون په نوم وس��لې پورته کولو ته اړکړل ش��وې وو او دولتي ځواکونو په مټ 
په څاونو او سره کمر سیمه کې د پاڅون کوونکو پوستې جوړی شوې، هیره 
دې نه وي چې له دې وړاندې په ناړۍ، ش��یګل او نورګل ولس��والیو کې هم د 
ولسي پاڅون کوونکو په نامه خلک مسلح شوي وو. مګر یاده سیمه چې ال د 
پخوا د دولت په کنټرول کې نه وه او په ځانګړي توګه د پاکس��تان د تحریک 
طالبانو مهم س��تراتیژیک پټنځای و، د تحریک غصه ی��ې راوپاروله او په یادو 
پوس��تو باندې د ډله ییز برید لپاره د »امارت طالبانو« س��ره په ګډ پالن کار 
پیل شو، د تحریک لخوا قاري امجد چې په مفتي مشهور دی او د پاکستان د 
معیارو اوسیدونکی دی عمومی قوماندان او حاجي شهاب الدین چې د دانګام 
ولسوالۍ د ګلیزو د کلي، قاری ضیا ءالرحمن د مروری ولسوالۍ، مولوي اصغر 
او بابوجي د س��وات اوس��یدونکي دي، د جنګ قوماندان��ان ټاکل کیږي او د 
»امارت« لخوا موال حمزه خان چې د زوړ برول اوسیدونکی دی او درې کالو 
راهیسې د زوړ برول د لیسی څخه د ښوونکي پحیث دولتي معاش هم اخلي، 
عموم��ی قوماندان او د کچلی د کلي اوس��یدونکی امیر محمد خان د عاش��ق 

زوې او امیر حبیب الله د جګړې قوماندانانو په توګه ټاکل کیږي.



31
20

15
ی 

رور
 فب

- 1
39

و 3
 دل

 ،2
8 

اره
شم

نویسنده: همرزم

 ساربان، 
هنرمند دردمندی که سرفراز زیست  

بـــــاز روز آمــد به پایان شام دلگـــــیر است و من
تا سـحـر ســودای آن زلـف چـو زنجـیر است و من

دیگـــران ســرمست در آغـــوش جــانـان خـفته اند
آنکه بیدار است و هر شب مرغ شبگیر است و من

گـفـته بـودم زودتـر در راه عشـقـت جــان دهــــــم
بعد از این تا زنده باشم عــذر و تاخــیر است و من

از در شــــاهــــــــان عـــــالــم لــذتی حـاصـل نــشد
بـعـد از این در كــنـج عــزلت خدمت پیر است و من

ایرج  ش��عر  مصراع های  ای��ن 
میرزا از شاعران مشروطه خواه 
ایران است که س��ال ها قبل با 
صدای حزین ساربان به آهنگ 
کش��یده ش��د و این ابیات تو 
گویی زندگی نگونساز ساربان 
را هدف قرار داده تا پای عمر 

بدرقه اش می کند.
در کوچه ی علی رضاخان ش��هر کهنه ی کابل، آنجا که زندگی ساده بود و 
صفا و صمیمیت از هر در و دریچه اش فریاد می کشید، در خانواده ی آکه پیرو 



32

20
15

ی 
رور

 فب
- 1

39
و 3

 دل
 ،2

8 
اره

قندهاری )پیر محمد( که مش��غله برنج فروشی داشت، در ٧ حمل ۱۳٠۸ پسری شم
چشم به جهان کشود که نامش را عبدالرحیم نهادند.

عبدالرحی��م فارغ از تمامی غم های زمانه، هن��وز کودک بود که چند باری 
همراه با مادر و س��ایر خویشاوندان گذرش به س��وی کوچه خرابات،  آنجایی 
 که نوای موس��یقی از آن باال بود، می افتد و ترانه های کودکانه بر لبش جاری 
می گردد. وی در سن هفت سالگی به »مکتب متوسطه قاری عبداهلل« شامل شد 

و به تعقیب آن از »لیسه میخانیکی کابل« سند فراغت گرفت.
می گویند او هر گاه و بی گاه با آواز سرش��ار از زیبایی آنچه در دلش نقش 
بس��ته بود، در کوچ��ه و خانه با خود زمزمه می کرد. عبدالرحیم پیوس��تنش به 
هن��ر را این گونه قصه می کند: »روزی در حمام با آواز بلند می خواندم، آقای 
نگهت همس��ایه روبروی خانه ی ما، متوجه آواز من شده و برایم گفت اگر تو 
را در "روح��ی روزنه" جهت آوازخوانی روان کنم می روی؟ من هم گفتم چرا 
نه.« بعدها پای عبدالرحیم به همکاری وزیر محمد نگهت یکی از پیش��قراواالن 

»پوهنی  به  افغانستان  تیاتر 
معارف(  )سینمای  ننداره« 
جهت هنرنمایی باز می شود 
و با اس��تعداد خوبی که در 
خود نهان داشت، درخشش 
می گیرد.  اوج  هن��ری اش 
او در س��ال ۱۳۳۱ رس��ما 
تیات��ر  هن��ر  کارزار  وارد 
افغانس��تان  موس��یقی  و 
می گردد و تحت نظر استاد 
ف��رخ آفن��دی افغان ترک 
را  موسیقی  اساس��ات  تبار 

می آموزد.
عبدالرحیم محمودی اولین آهنگش را با ش��عر ابوالقاسم الهوتی »تا به کی 
ای م��ه لقا دربدرم می کنی/ از غمت ای دلربا خون جگرم می کنی« آغاز نمود 

و در فرصت کم به عالقمندان بی شماری دست یافت.
عبدالرحیم آوازخوان آماتور بود، متعلق به فامیل س��ترگ »محمودی«ها، 
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کانون خانواده خواهی نخواهی آزادی خواهی و مردم دوستی را کسب کرد،)۱( 
ب��ا افق باز به س��یر اجتماع مملو از بی عدالتی ها و فق��ر می رود و نگاه تیزش با 
تشخیص زمان و مکان مناسب س��خن خنجرگونه اش را پنهان کرده نمی تواند، 
چنانچه می گویند: در دهه سی هنگامی که شاه سایه خدا و حرفش قانون پنداشته 
می شد و از دموکراسی و آزادی بیان خبری نبود، او در تیاتر معارف، میان دو 
پرده یک نمایش نامه، شعری از ملک الشعرا بهار را با این مضمون سر می دهد:

مـن نگـویم که مـرا از قفـس آزاد کنيد
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنيد

آشيان من بيچاره اگر سوخت چه باک
فکر ویران کردن خانه صياد کنيد

این سرود با شور و شعف حاضرین همراه می گردد و با کف زدن های ممتد 
همگان را به رس��م ایس��تادگی در برابر اس��تبداد بر پا می دارد. اما در این میان 
درباریان و جواسیس ش��اه را که آمده بودند تا از تماشای تیاتر لذت ببرند، به 
سکوت فرو برده خجل می سازد و با کینه و عداوت تمام، پای سخن را به دربار 
شاه می رسانند. با همین قضیه سرنوشت این محمودی با سایر محمودی ها که در 
آن هنگام ندای آزادی و »دولت خلق« س��ر داده بودند و در زندان استبداد به 
سر می بردند، گره می خورد. رژیم شاهی این فریاد را نیز خطر تشخیص کرده 
و از طری��ق وزارت اطالعات و کلت��ور فرمان می دهد تا تمام برنامه های هنری 
)تیاتر و موس��یقی( عبدالرحی��م محمودی قدغن و از رادیو افغانس��تان اخراج 

گردد.
عبدالرحیم محمودی در همان آغاز فعالیت برای ٥ س��ال تمام از موس��یقی 
و هنرنمای��ی در تیاتر عقب زده ش��د. این س��یلی بی رح��م در آن روزگار که 
محدودیت های زندگی از هر س��و فواره می کرد، بر روان محمودی اثر نهایت 
بدی به ج��ا نهاد. جامعه از هنرمندش می طلبد، ترانه پش��ت ترانه س��ر دهد اما 
خودکامگی ش��اه از ترس فریاد معترض »محمودی ه��ا«، دهان عبدالرحیم را 
نیز می بندد تا مبادا س��رودش نوید آگاه��ی و بیداری را در تن اجتماع به گرو 
رفته، تزریق کند. وی جبرا جهت امرار معیش��ت شغل برنج فروشی پدر را پیشه 
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می کند و به جای جس��تجوی سرودهای دلنواز به ذوق جامعه از البالی کتاب ها شم
و تهیه و ترتیب کمپوزها، به جنجال دکان داری مصروف می شود.

پنج س��ال سکوت و خاموشی، جس��م و روح عبدالرحیم را درهم می فشارد، 
ولی از راه رفته پش��یمان نمی گ��ردد و عالقمندان آوازش نی��ز او را هرگز از 
ی��اد نبرده و در انتظارش بی قرار اند. رش��ید جلیا، یکی از پیش کس��وتان تیاتر 
افغانس��تان، که با استعداد هنری عبدالرحیم آش��نا بود، وساطت نموده او را بار 
دیگر پشت میکروفون می کشاند. در آن هنگام عنان قدرت به عنوان صدراعظم 
در قبضه داوود خان است، او که در ستمگری و دیکتاتوری اش شهرت داشت، 
در تعقیب افراد ش��رافتمند و سانسور افکار از همه کاکازادگان پیشگام تر است 
بنًا برای حفظ نظام ش��اهی از نام و رس��م محمودی حذر دارد و احس��اس خطر 
می کند. در دیوان اس��تخبارات وقت نام محمودی ها ممنوع قلمداد ش��ده، زیر 
پیگ��رد اند. عبدالرحیم با گزینش نام »س��اربان« به ج��ای »محمودی« دوباره 

دلتنگی هایش را در قالب ترانه های عاشقانه جان تازه می بخشد.

بار دیگر ساربان هنرش را با شعر نهایت زیبای ابوالقاسم الهوتی »خورشید 
من کجایی / س��رد است خانه من ...«)۲( که توس��ط زنده یاد فضل احمد نینواز 
کمپوز گردیده بود، آغاز می کند. شعری که در نفس خود ناگفته های بزرگی 
اجتماعی را پنهان دارد ولی س��ردمداران قدرت درکش نمی توانند و به تفسیر 
آن هرگز کس��ی لب نمی گش��اید. به همین س��بب از آن روز تا امروز این شعر 
ماندگار در رنگ و بوی عاش��قانه در گردش اس��ت. ساربان با سرایش این شعر 

بدون شك شهرت ملی و منطقوی این دو آوازخوان بی بدیل افغانستان كه تا اكنون بر 
فراز آسمان موسیقی كشور می چرخند و اصال كهنگی ندارند، مدیون زحمات و آهنگ های 

عوام پسند نینواز فقید است كه هرگز نمی شود انکارش كرد.
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شم دلپذیر جایگاه هنری اش را در اجتماع تسجیل ساخت.

دیدم ترا ز شادی، از آسمان گذشتم،
جانان من که گشتی، دیگر زجان گذشتم،

آخر خودت گواهی: من از جهان گذشتم.
بی تو کنون سرای درد است خانهء من،

خورشيد من کجایی؟
سرد است خانهء من.

اینک در ضمیر جامعه، س��اربان جا افتاده و ترانه پش��ت ترانه گل می کند 
و س��اربان آهنگ های فراموش ناش��دنی را به یاری نینواز و س��ایر هنرمندان و 
نوازندگان تهیه و تقدیم می کند. »ای ساربان آهسته ران«، »در دامن صحرا«، 
»مشک تازه می بارد«، »وطنم! کش��ور من جان منی«، »دوش از مسجد سوی 
میخانه آمد پیر ما«، »آهس��ته برو«، »تو آفتاب و من«، »ش��د ابر پاره پاره«، 
»باغ دی یم باغوانه«، »ابر س��یه کش��یده موی تو« و ده ها آهنگ به یاد ماندنی 
دیگر آهسته آهسته به یاری آواز گیرای ساربان ذوق و سلیقه اجتماع محصور 

را ارتقا می بخشد.

خـــدایا داد از ایــن دل داد از این دل
که من یکدم نگشتم شاد از این دل

چــو فـردا دادخـــواهان داد خــواهند
بگـــویم صــد هــزاران داد از ایـن دل

دوبیتی از بابا طاهر همدانی با آهنگ »ثریا چاره ام کن«

دهه چهل با آزادی های نیم بند »دموکراسی تاجدار«، جامعه ی به خواب رفته 
در اس��ارت را اندکی بیدار کرد و برای بالندگی افکار روشنفکری و موسیقی 
افعانس��تان فرص��ت تنفس مهیا گش��ت. هنرمن��دان زیادی داش��ته های پنهانی 
خویش را عیان و به جامعه عرضه داش��تند. زنده یاد نینواز، زالند، شاه ولی ولی 
)ترانه ساز(، سرمست، برشنا، ساربان، احمد ظاهر، ظاهر هویدا، ننگیالی، خیال، 
آرمان و دیگران به موس��یقی افغانستان شور و ش��کوه بیشتر بخشیدند. در این 
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میان توانایی و اس��تعداد اس��تاد نینواز در انتخاب شعر، ساخت تصنیف،کمپوز شم
و تهیه موس��یقی بر دیگ��ران چیرگی می  کرد. نینواز ک��ه هنرمندان زیادی را 
با دس��ت هنرپرورش صیقل زده و بی ادعا به جامعه پیشکش کرده بود، در این 
مرحله بیشترین داشته هایش را متوجه ساربان و احمد ظاهر می سازد و مجذوب 
ش��خصیت فقیر اما با غرور و آواز دلگش��ای س��اربان گردیده و به همین پیمانه 
اس��تعداد درخشان و صدای ماندگار احمد ظاهر را نیز نوازش داده به حق آنان 

را تا قله های رفیع موسیقی یاری می رساند.)۳(
س��اربان با تمام محدودیت هایش، سفرهای هنری به ایران و تاجیکستان نیز 
داشته و بیش از یک و نیم صد آهنگ ثبت آرشیف »رادیو تلویزیون افغانستان« 

کرده اس��ت که هم��ه و همه 
ب��ر پای��ه بهتری��ن غزل ها و 
شاعران  از  دلنشین  ترانه های 
مطرح چون الهوتی، حافظ، 
بهار،  موالنا، خیام، س��عدی، 
بیدل،  بهبهانی،  سیمین  سایه، 
واصل  میرزا،  ایرج  شهریار، 
کابل��ی، بابا طاه��ر همدانی، 
و  قدسی  قاری زاده،  معیری، 
او  گردیده اند.  تهیه  سایرین 

نی��ز ترانه های فولکلور محالت مختلف افغانس��تان را با آواز گیرا به س��رایش 
گرفت و ماندگار س��اخت. »آهس��ته برو«، »بیا که بریم به مزار«، »نازی جان 
ه��م دم من دلبر م��ن« و... همه و هم��ه از آن قطار ترانه هایی ان��د که با آواز 
س��اربان جایگاه یافته اند. احمدضیا خالد آهنگ های ساربان را جمعاوری و در 
مجموعه ای به نام »قافله ساالر هنر« تدوین نموده است. وی تصانیف زیبای چند 
ترانه ماندگار مانند »در دامن صحرا«، »ش��د ابر پ��اره پاره «، »بهار آمد بهار 
آمد« و... را متعلق به نینواز دانس��ته که از بهترین آهنگ های اجرا شده توسط 

ساربان اند.
با آغاز فاجعه ٧ ثور ۱۳٥٧، زندگی از مدار عادی اش منحرف ش��د. زندان، 
ش��کنجه و اعدام آزادی خواهان و س��ایر اتباع با اندک تری��ن مخالفت، مرگ 
حتمی را در قبال داش��ت. س��اربان نیز همس��ان هم میهنانش بی داغ نماند، زیرا 
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شم خانواده محمودی و س��ایر آزاداندیش��ان متعلق به جریان دموکراتیک نوین، 

دش��من سرسخت این روند ویرانگر و بدنام تاریخ بودندکه پیش از پیش نشانی 
و در اولین یورش دیوانه وار قربانی دس��ایس خاینانه ی سران وطن فروش خلق 

و پرچم گردیدند.
فقر متداوم، فش��ارهای روح��ی و روانی که توام بود با دس��تگیری و قتل 
محمودی ها توسط س��تمگران خادیست، شانه های بیمار س��اربان را فرو کشید 
و ت��وان و تحملش را خرد و خمیر کرد تا حدی که به مجنون خانه نش��ین بدل 
گش��ت. با آنهم رژیم پوشالی دست از آزار و اذیت س��اربان مظلوم برنداشت. 
ش��بانگاه کاروان محمودی ها را که متعهد و وفاردار به آرمان مردم افغانس��تان 
بودن��د به جوخه ه��ای دار می آویختند)٤( و روزانه جه��ت اغفال اذهان عامه از 
ساربان می خواس��تند تا در پرده های تلویزیون ظاهر شده، همنوا با رژیم جالد 
سرود شادمانی س��ر دهد. او با نفرت عمیقی که داشت، شبی که انجینر لطیف 
محم��ودی و حلقه ی��اران باوقارش را آدم کش��ان خلقی � پرچم��ی به پولیگون 

سپردند، دردش را این گونه بیان می دارد:

این غم بی حيا مرا باز رها نمی کند
از من و ناله های من هيچ حيا نمی کند

رفته و می رود هنوز هر کی به هر کجا بود
تکيه به زندگی مکن عمر وفا نمی کند

گفت همی آه تو را گریه ز چيست، گفتمش
آنچه که اشک می کند آب بقا نمی کند

ساربان که روح و روانش را زخم ناسور استبداد داغدار کرده بود و سرا پا 
غم و اندوه توام با کینه از چهره اش می بارید همسان شایق جمال، مسحور جمال، 
فرهاد دریا، عبداهلل مقری، اس��د بدیع، مددی، امیرجان صبوری، نغمه، وجیهه 
و فرید رس��تگار و.... حنجره اش را به بلندگوی رژیم خونریز ارزانی نکرد. او 
هرگز با لب خندان و پیش��انی باز در مقابل کمره تلویزیون دولتی رژیم جالد 
نه ایس��تاد. به همین سبب سرودهای او با سیمای مغمومش اصال همخوانی ندارد 
که نمایانگر اعتراض و زهرخندیس��ت که گفته نمی توان��د ولی به ببیننده اش 
می فهماند که اینگونه نیست. به گفته ای: او را با اصرار و میانجیگری دوستانش 
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ب��ه زور و زاری از خانه فقیران��ه اش می بردند و لباس منظم ت��ر بر تن بیمارش شم
می پوشاندند و با گذش��تن کاست، کالبد نیم جانش را به نمایش می گذاشتند تا 
نش��ان دهند که »هنردوست« اند و »دموکراتیک« می اندیشند. از جمله غوث 
زلمی از مهره های رژیم با پافشاری، پای ساربان را با نیرنگ به نمایشات مسخره 

تلویزیونی می کشانید.
ساربان با عالمی از مصایب در سال ۱۳٦۸ در اثر سکته مغزی نیمی از بدنش 
فلج و در بس��تر دایمی افتاد. حاال دیگر زبان هم به درستی او را یاری نمی دهد 

تا رازهای نهانی سینه اش را بازگو نماید.

هش��تم ث��ور ۱۳٧۱ زمام دول��ت را رهبران تنظیمی قبض��ه کردند و دیری 
نگذش��ت که جنگ های خانمانس��وز، کابل و سایر ش��هرها را به حمام خون و 
ویرانی مبدل س��اخت. خانواده ساربان نیز همدوش سایر هموطنان رهسپار دیار 
هجرت گردیده و در محله غریب نشین پشاور مسکن گزین شدند. تنگ دستی و 
غربت همراه با بیماری مزمن خانواده و ساربان را که سخت تکیده بودند بیشتر 
در نیستی و غم فرو برد. سرانجام ساربان در ٧ حمل ۱۳٧۳، به عمر ٥۹ سالگی 
از کاروان زندگی که برای او جز اندوه بیکران نش��اطی نیافرید، جدا گشت و 

در قبرستان اکه بابا پشاور به خاک سپرده شد.
در ۱۲ دسامبر ۲٠٠٦ )۱۳۸٥( دولت پاکستان به هدف وسعت بخشیدن میدان 
هوایی خواس��ت این قبرستان را ویران س��ازد. خانواده ساربان در زمینه انتقال 
جسد ساربان از پشاور به کابل از رادیو تلویزیون به اصطالح ملی طالب کمک 
گردید. دولت نیز که از محبوبیت ساربان در میان اقشار گوناگون جامعه آگاه 

عبدالرحیم ساربان )فرد سوم از چپ( در جمع هنرمندان افغان در دهه چهل شمسی
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شم بود، این اقدام را به سود خود تلقی کرده در همکاری با فامیل، جسد را منتقل 

و در ش��هدای صالحین کابل در همسایگی احمد ظاهر دفن کرد. طی محفلی به 
همین مناس��بت آنچه آزاردهنده و توهین بس بزرگ به ساربان پنداشته می شد، 
سخنرانی های میان تهی روش��نفکران خودفروخته ای بود که تا دیروز همنوا با 
جالدان »انقالب ش��کوهمند ثور« هورا می کشیدند. فجیع و دردناکتر از همه 
سرایش »خورشید من کجایی؟« با اکت و ادای نجس از حنجره ی فرهاد دریا، 
این دالل ِرژیم آدم خوار دیروز و هم پیک »برادران« امروز بود که بدون شک 

روح ساربان را می آزارد.
س��اربان هرگز هنرش را به پای خوکان روزگار نریخت، او با تمام ش��هرت 
مل��ی و منطقوی که نصیبش ش��ده بود، به دربار زورمن��دان زانو نزد. فقیر اما 
سرافراز زیست. او تنگدست ترین هنرمند عصر ما بود که با غرور زندگی ساده 
و بس س��ختی را پشت س��ر گذراند و برای رسیدن به نان و نوا و کسب شهرت 
همسان هنرمندان فعلی چون وحید قاسمی، فرهاد دریا، گلزمان، صدیق شباب، 
ش��فیق مرید و... که به ثناگویان جالدان وطن و دولت دست نشانده کابل مبدل 

شده اند، هنرش را به رژیم های مستبد عرضه نکرد.

یادداشت ها:
ــاربان خواهرزاده داكتر عبدالرحمن محمودی پایه گذار »حزب خلق« و  ۱- س
نشریه »نداء خلق«، یکی از محبوبترین چهره های مشروطه خواهی كشور ماست 
ــال های پربار عمرش را در زندان های مخوف استبداد شاهی سپری نمود و  كه س
هرگز تسلیم زر و زور نشد. او از راه رفته كه همان خدمت به مردم مظلوم باشد، 
ــتبداد را به نسل های  ــید. وی آرمان آزادی خواهی و مبارزه علیه اس پا عقب نکش
بعدی به ارث گذاشت. نام او در صفحات رزین تاریخ كشور جاودانه برای ابد حك 

گشت.
۲- ابولقاسم الهوتی از شاعران دگراندیش ایران زمین است كه اشعار عاشقانه 
و میهنی اش با موسیقی افغانستان به زیبایی درآمیخته است. اشعار الهوتی بیشتر 
ــنونده خود را دارد. زنده یاد ساربان حدود  ــتان در افغانستان ش از ایران و تاجکس
ــرودش را در قالب آهنگ به همکاری  ــعر و احمد ظاهر قریب ۱٥ س ۱۱ قطعه ش

مستقیم نینواز به جامعه افغانی تقدیم نموده است.
۳- احمد ظاهر یکی از صمیمی ترین دوستان ساربان بود، وی عاشقانه صدای 
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ــت و آهنگ هایش را به زیبایی تمام می خواند. او زندگی شم ــاربان را دوست داش س
ــاربان را درک نموده، گهگاهی به شیوه  ــر فقیرانه توام با قناعت و مروت س سراس
دوستانه از پول دست داشته اش جهت پیشبرد زندگی روزمره به ساربان مساعدت 
ــب ها ساربان در هوتلی واقع ده افغانان  مالی نیز می كرد. می گویند در یکی از ش
آهنگ »آهسته برو« را می خواند، احمدظاهر با رفقایش از همین جاده می گذشت 
كه صدای ساربان به گوشش رسید، فوری توقف نموده می گوید: »جان جان چه 
ــوخی افزود ایکاش بار دیگر ازدواج می كردم تا ساربان  ــیرینی، و به ش صدای ش

آهنگ آهسته برو را برایم می خواند.«
ــارزان نترس بود كه از اهداف  ــاربان، از مب ۴- دین محمد محمودی، برادر س
ــت دفاع كرد  ــکنجه جالدان خادیس واالیش تا آخرین رمق حیات آنهم در زیر ش
ــرانجام در ۱۳٥۸ در زندان مخوف پلچرخی  ــلیم مزدوران روسی نگشت. س و تس
ــپرده شد. عبدالهادی محمودی برادر دیگر ساربان، نیز یکی از  به جوخه اعدام س
پیشقراوالن جنبش دموكراتیك نوین كشور بوده كه بعدها دست از مبارزه كشید 

و در غرب خاموشی اختیار كرد.

چندان نه دور و دور
 دوران پولیگون   

بر تار و پود میهن ویران
یک ساربان

شوری به زلف زندگی پیچاند
با کاروان نواخت

دل انگیز ترین سرود
بی مایگان مجال ندادند

ورنه
خود آفتاب صدا بود

۱۷سنبله ۱۳۸٥
آژن

خنجر به زیر حنجره بردند
»محمودیان« به جوخه کشیدند

گفتند: بخوان بخوان
بر خون ها بخند و بخوان
با عشوه و کرشمه بخوان

خشم از جگر کشید
لب را به نه گزید

در فقر زیست
به کوچه ای مداحیان نرفت

بطالن کشید به حافظه ی »درد بی حیا«
از عشق خواند به حسرت خورشید

پر سوز خفت به گوشه ای غربت
وین ساز جانگداز در اشراق زندگی

هر شب ستاره ای به رهش شعله می شود
تا دور       

        دور           
           دور

نامردمان را به نجابت کشیده است
اینک  بر آستان سحر تازه میدمد. 

آن ساربان
آن کاروان
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نویسنده: فرزاد

 رهبران حامی تروریزم 
اشک تمساح می ریزند  

به تاری��خ ۱۱ جنوری ۲٠۱٥، 
خبرگزاری ه��ا تصاوی��ری از 
حاکم��ان جه��ان در پاریس را 
منتشر کردند، که در پیشاپیش 
م��ردم  میلیون��ی  تظاه��رات 
فرانس��ه علی��ه تروری��زم قدم 
برمی داش��تند. بنیامین نتانیاهو 
- صدراعظم اس��راییل، دیوید 

کامرون - صدراعظم انگلستان، آنگال مرکل - صدراعظم آلمان، فرانسوا اوالند 
- رئیس جمهور فرانس��ه، نیکوالی س��ارکوزی - رئیس جمهور سابق فرانسه و 
نمایندگان اکثر کش��ورهای دیگر و منجمله امریکا در این راهپیمایی ش��رکت 

نموده، علیه تروریزم شعار دادند.
عوام فریبی این حاکمان برای هر انسان آگاه مشمئزکننده و تنفرانگیز است. 
اینان در حالی ش��عارهای دروغین علیه تروریزم س��ر می دهند که خود حامی 
خونین ترین نوع تروریزم دولتی بوده، طی یک دهه گذشته، افغانستان، عراق، 
لیبی، سوریه، مالی،  اوکراین، غزه و بسا مناطق دیگر جهان را به خاک و خون 
کش��یده، صدها هزار انسان بی گناه را به کام مرگ فرو برده اند. براساس آمار 
نهادهای حقوق بشری، تنها در سال ۲٠۱٤ حداقل ٧٦ هزار تن در سوریه کشته 
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ش��ده اند که عامل اصلی آن مداخالت بی شرمانه قدرت های غربی می باشد. در شم
جنگ عراق بیش از یک میلیون تن از مردم بی گناه کش��ته ش��ده اند و هنوزهم 

در شهرهای مختلف آن جوی خون روان است.

دیگر برای هیچ فردی دارای اندکترین شعور سیاسی شکی باقی نمانده است 
که گروه های قرون وس��طایی بنیادگرای اس��المی که زیر نام های گوناگونی 
چون »القاعده«،  »داعش«،  »طالبان«، »بوکو حرام«، »الشباب«،  »جهادی«، 
»لشکر طیبه« و غیره سربلند کرده با وحشت بی مانندی انسانیت را هدف قرار 
می دهند، همه لش��کر ذخیره قدرت های غربی اند که با ریختن پول و تسلیحات 
به دامان ش��ان، آنان را جهت پیش��برد اهداف اس��تراتژیک و اقتصادی شان به 

میدان کشیده اند.
حاکمان امریکا و اروپا از یکس��و برای قربانیان حمله تروریستی ٧ جنوری 
۲٠۱٥ بر »شارلی ابدو« اشک می ریزند، از سوی دیگر از طریق چوب دست های 
ش��ان در خاور میانه مثل ترکیه، قطر، عربس��تان و غیره به گروه های آدم خوار 
»جبهه النصر«، »داعش« و غیره پیشرفته ترین سالح ها و امکانات تکنولوژیکی 
ارسال می دارند. همین چند هفته قبل رسانه های جهان به نقل از اعضای پارلمان 
عراق گزارش دادند که طیاره های نظامی امریکا در چندین شهر عراق به داعش 

سالح و تجهیزات جنگی پرتاب نموده  اند.
سال هاست که امریکا و غرب، باندهای تروریستی را منحیث نیروی ذخیره 
 شان مورد حمایت قرار داده اند و تالش های جدی جریان دارند تا این ویروس 

 حاكمانی كه با سیاست های جنگ افروزانه و تروریست پرورانه شان جهان را به كام بربریت 
فرو برده اند، برای قربانیانی اشك تمساح می ریزند كه خود عامل اصلی در خون نشستن 

شان اند. 
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آسیا شایع س��ازند. امریکا این باندها 
را اس��لحه موثری برای ضربه زدن بر 
منافع رقبای آسیایی اش چون روسیه 
و چین به شمار می آورد. همین اکنون 
گروه های وابسته به داعش با سرعت 
در مناطق مرزی پاکستان و در شمال 
افغانس��تان در حال گس��ترش اند که 

جمهوریت های آسیای میانه هدف بعدی این موج بربریت و جهالت خواهد بود.
سایت امریکایی »جهان سوسیالیست« در این ارتباط می نویسد :

ــنتی پیروی  ــت امریکا و داعش از یك الگوی س »رابطه ی دول
ــن الدن. به مانند  ــامه ب ــد، مانند ارتباط اش با القاعده و اس می كن
القاعده، داعش محصول دخالت گری امریکاست. حضور القاعده در 
افغانستان بخشی از جنگ نیابتی با اتحاد جماهیر شوروی در دهه 
ــوریه و عراق بخشی از جنگی دیگر. در  ــتاد بود و داعش در س هش
ــیای مركزی، طبقه  تالش برای اعمال كنترول بر خاور میانه و آس
حاكم امریکا، پیوسته بر عقب مانده ترین و واپسگرایانه ترین عناصر 

متکی بوده است.«
درحالی که این تروریس��ت پروران در برابر قتل عام ه��ای پیاپی صدهاهزار 
انسان بی گناه در کشورهای جهان سوم و بخصوص در افغانستان،  عراق، سوریه، 
فلس��طین، لیبی و... س��کوت مرگباری اختیار کرده اند، اما در برابر کشته شدن 
۱٧ تن در پاریس این چنین خاکباد راه انداخته، فرانسوا اوالند آن را »یازدهم 
س��پتامبر فرانس��ه« نام می گذارد تا توجیه��ی برای اقدام��ات جنایت کارانه و 

زورگویانه آینده اش در اختیار داشته باشد.
همانگونه که در مورد احتمال دست داش��تن دولت امریکا در حادثه یازدهم 
سپتامبر نیویارک، پرسش های فراوانی تاکنون بی پاسخ مانده اند، حمالت پاریس 
نیز شدیدا مشکوک بوده از سازماندهی آن توسط نهادهای قدرتمند استخباراتی 
س��خن به میان می آید. تروریس��ت هایی که در لیس��ت مظنون��ان هراس افکنی 
امریکا جا داشته و فرانسه از آن اطالع داشت، در قلب پاریس دست به حمالت 
جنایت کارانه می زنند و بعد با خاطر آرام از صحنه فرار می کنند. ضمنا فرانسه 

آزادی،  ب�ه  ک�ه  ف�ردی  ه�ر 
دموکراس�ی و عدال�ت معتق�د 
اس�ت باید به این آگاهی دست 
بنیادگرایی  علیه  مبارزه  که  یابد 
علیه  مبارزه  تروریزم، ب�دون  و 
به مثابه  امپریالیستی  قدرت های 
تمویل کنن�دگان و قیم تروریزم، 

بی معنا و شدیدا ناقص است.
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از طریق نهادهای اس��تخباراتی ترکیه در جریان بوده است که حمله کنندگان به شم
سوریه رفته، تحت آموزش های نظامی قرار داشته اند، اما هیچ اقدامی در مقابل 
آنان صورت نمی گیرد. خبر خودکش��ی هلریک فریدو، افس��ر پلیس مسوول 
تحقیق حمله بر دفتر »شارلی ابدو«، این شک و گمانه زنی ها را تقویت می کند.

آنچنان که یازدهم س��پتامبر زمینه جنگ افروزی و جهان کش��ایی امریکا را 
مس��اعد نمود، جریانات اخیر رساننده آنست که فرانسه نیز در پی بهره برداری 

از این ماج��را برای حمله بر 
این و آن کشور باشد. دولت 
فرانسه یکی از حامیان اصلی 
تروری��زم دولت��ی و م��وج 
بوده  امپریالیستی  اشغالگری 
تخاصم��ات  در  بخص��وص 
افریقایی  کشورهای  خونین 
در  دارد.  پرخ��ون  دس��تان 
اواسط س��ال ۲٠۱۳ بود که 
این کش��ور به بهان��ه مبارزه 

ب��ا گروه های افراطی، به کش��ور مالی تجاوز نظامی نمود و در قضایای س��ایر 
کشورهای جنگزده، و منجمله افغانستان، حامی خونخوارترین و ارتجاعی ترین 

گروه ها بوده است.
نویس��نده مبارز، ا. م. ش��یری در مقاله ای تحت عنوان »سناریوی مشترک 

فیلم های جنائی- فانتزی هالیوود در پاریس به واقعیت پیوست« می نویسد:
ــه  ــون ها در دو- س ــیمای جنایتکاران حرفه ای آنگلوساكس »س
"القاعده"  ــده؛ لولوی بچه ترسان آنهاـ  ــکار ش دهه اخیر بوضوح آش
ــامه بن الدن از دور خارج گشته؛ مترسك جدید  و "رهبر" آن، اس
شان بنام "دولت اسالمی" و خلیفه دست آموز آن- ابوبکر البغدادی 
ــترده  نیز از همان ابتدای انجام اوامر ارباب برای خونریزی های گس
نیابتی آبرویی برای باصطالح سیاست گزاران صهیونیست رژیمهای 
ــت، كه  ــت. با وقوف بر این اوضاع اس ــونی باقی نگذاش آنگلوساكس
ــت گزاران غرب بفکر انتقال مركز توطئه از واشنگتن، لندن،  سیاس
ــال  ــه بتازگی )در س ــس افتاده اند. چرا كه فرانس ــو به پاری تل آوی

طیاره های امریکا در حال ریختن تسلیحات نظامی 
و موادغذایی برای وحشیان داعش در عراق.
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هنوز بطور جدی خدشه دار نشده است. بدین سبب، اتاق های فکر 
ــاالران غربی بر این تصورند كه با  ــم بین الملل و جنگ س صهیونیس
استفاده از موقعیت فرانسه می توانند با ارتکاب جنایت و فریبکاری، 
ــداوم تهاجمات  ــدید و ت ــع غربی را برای تش ــکار عمومی جوام اف

تروریستی به كشورهای مختلف آماده سازند.«
تروریزم در هر نقطه جهان محکوم و قابل تقبیح اس��ت. اما نباید اجازه داد 
که دولت های تروریست پرور و گروه های فاشیستی اروپا آن را روپوشی برای 

ضدانس��انی  سیاس��ت های 
موج حمالت  ساخته،  شان 
ب��ر تمام��ی مس��لمانان و 
ش��عله ور  را  پناهن��دگان 
س��ازند و ی��ا کش��ورهای 
دیگ��ری را زی��ر حمالت 
نظامی جنایت کارانه ش��ان 
ق��رار دهند. زن��گ خطر 
زمانی به ص��دا درآمد که 
روپرت مردوک، »سلطان 
رس��انه ای جهان« با ارسال 
پیام��ی از طری��ق تویت��ر 

نوش��ت: »مسلمانان حتا اگر بخش اعظم  شان صلح طلب باشند باید در ماجراهای 
تروریستی چند روز اخیر پاریس مسوول قلمداد گردند.«

امری��کا و قدرت ه��ای اروپایی که ب��ا بحران های ش��دید اقتصادی و موج 
بی کاری و اعتراضات توده ای مواجه اند، می کوش��ند ب��ا راه اندازی جنگ ها 
و چپاول کش��ورهای فقیر، عمر امپراتوری ستمکارانه شان را طوالنی تر سازند. 
آن��ان برای راه اندازی جنگ های تازه پی بهان��ه می گردند. امپریالیزم و جنگ 
دو روی ی��ک س��که اند و بحران ها و افول رونق اقتص��ادی این قدرت ها آنان 
را وحش��یانه تر به جان ملت های دیگر انداخته است تا با آخرین چنگ و دندان 

نشان دادن ها از فرورفتن در باتالق فروپاشی جلو گیرند.
هر فردی که به آزادی، دموکراسی و عدالت معتقد است باید به این آگاهی 

طیاره های بدون سرنشین داعش كه مجهز به كمره های 
پیشرفته اند، به دست رزمندگان كوبانی افتیده اند. چه 
كسی این تجهیزات پیشرفته  را در اختیار این گروه 

قرون وسطایی قرار می دهد؟
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دست یابد که مبارزه علیه بنیادگرایی و تروریزم، بدون مبارزه علیه قدرت های شم
امپریالیس��تی به مثاب��ه تمویل کنندگان و قیم تروریزم، بی معنا و ش��دیدا ناقص 

است.

جان مکین، سناتور امریکایی در دیدار با تروریست های سوریه.

البالی  در  بی مانندی  وحشت  با  غربی  قدرت های  و  امریکا  سرپنجه  بر  سوار  كه  »داعش« 
تبلیغات رسانه های طراز اول »شکست ناپذیر« تصویر شده شهرهای عراق و سوریه را یکی پی 
دیگری اشغال كرد، اما در كوبانی، جایی كه زنان قهرمانش در پیشاپیش مقاومت صف بسته 
بودند، شکست عبرتناک خورد. كوبانی آزاد شد، زنان سلحشور با رزم الهامبخش شان لگد 
سختی بر پوزه اش ضدزن ترین لشکر جهل عصر حاضر زده، كاری ترین شکست ایدئولوژیك 
و نظامی  آنرا رقم زدند. كوبانی به تمام جهان بار دیگر ثابت ساخت كه »مردم متحد هرگز 

شکست نمی خورند!«
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نویسنده: کاوه عزم 

 ملک عبداهلل، 
شاه مستبد و پدروکیل تروریست ها  

آل سعود  عبدالعزیز  بن  عبداهلل 
عربس��تان  پادش��اه  شش��مین 
س��عودی به تاریخ ۲۳ جنوری 
۲٠۱٥ ف��وت ک��رد. پ��س از 
م��رگ او رهب��ران غ��رب او 
را ب��ا صفات��ی چ��ون »حامی 
ق��وی زنان«، »ش��اه مترقی و 
دموکرات«، »رهبر تاثیرگذار 

در جهان سیاس��ت«، »مدافع قوی صلح« وغیره ستودند که هیچ یک از صفات 
ذکرشده در وجود این شاه عش��رت طلب و مستبد به ذره بین هم دیده نمی شد. 
قبل از اینکه در مورد عربس��تان س��عودی تحت قیادت عب��داهلل بن عبدالعزیز 

بپردازم مختصراً شخصیت وی را شرح می دهم.
عب��داهلل بن عبدالعزیز دوازدهمین فرزند مل��ک عبدالعزیز بود که تحت نام 
»خادم حرمین شریفین« مثل سایر شیوخ عرب با فساد مالی و شخصیتی سال ها 
بر عربس��تان حکم راند. او ۲۲ بار ازدواج نمود که بعضی رس��انه ها این رقم را 
۳٠ ذکر کرده اند. بر اس��اس اسناد فاش شده در سایت افشاگر »ویکی لیکس«، 
مل��ک عبداهلل از دخانی��ات، تزریق هرم��ون و قرص های »وایگ��را« به خاطر 



48

20
15

ی 
رور

 فب
- 1

39
و 3

 دل
 ،2

8 
اره

تقویت جنسی اس��تفاده می نمود. گفته می ش��ود که کوچکترین همسر او در شم
حرام س��رایش فقط ۱٤ سال سن داش��ت. روزنامه »تیلگراف« انگلستان او را با 
داش��تن ۱۸ میلیارد دالر سرمایه ش��خصی، در رده رهبران سیاسی ثروتمند در 
رتبه س��وم قرار داده است. پس از اینکه در سال ۱۹۹٥ ملک فهد در اثر سکته 
مغزی مرد، عبداهلل جانش��ین او ش��د و به مدت ۱٠ سال به طور غیررسمی زمام 
حکومت را در دس��ت داش��ت تا اینکه در سال ۲٠٠٥ رس��مًا به صفت پادشاه 

عربستان برگزیده شد.
خان��دان  حاکمی��ت 
از سال ۱۹۳۲  آل سعود پس 
شکل جدید به خود گرفت. 
حکام عربس��تان با پول نفت 
و اماکن مقدس و استبداد و 
توانستند  وحشیانه  سرکوب 
اقوام مختلف را که  س��ران 
از س��ال ها بدینس��و در حال 
نزاع بودند با هم پیوند دهند 
و حاکمی��ت خود را بر آنان 

عملی نمایند. آنان طبق آیین وهابیت اداره امور را به دس��ت داش��ته، با تمامی 
مظاهر پیش��رفت و ترقی در جنگ اند. همه مس��وولیت های ادارات دولتی در 
دست ٧٠٠٠ شهزاده در تبانی با ٧٠٠٠ مال و مفتی است. به گفته کارن الیوت 
هاوس، نویس��نده کتاب »درباره عربس��تان سعودی«، عربس��تان »اساسًا یک 
ش��رکت عظیم خانوادگی است؛ شرکتی به ثبت رس��یده به نام موسسه اسالمی 

آل سعود.«

بانی و حامی تروریزم
از دیر زمانی بدینس��و شاهان عربستان در گس��ترش و پشتیبانی از تروریزم 
دوست و همکار نزدیک امریکا بوده اند. آنان با میلیاردها دالر پول نفت و عواید 
سرش��ار زکات و حج، بنیادگرایان و خونریزترین تروریست ها را در گوشه و 
کنار جهان پش��تیبانی می کنند و تضادهای مذهب��ی راه می اندازند. امریکا در 
سال ۱۹٧٠ پروژه »القاعده« را روی دست گرفت که یکی از تمویل کنندگان 

ملك عبداهلل با كلکسیون زنانش
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شم مهم آن دولت عربس��تان بود. ش��اهان طفیلی عربستان با پیشکش اسامه بن الدن، 

این پروژه ضدانس��انی را تقویت نمودند که امریکا به خاطر رس��یدن به اهداف 
آزمندانه اش از آن کافی س��ود برد. عربس��تان در جنگ افغانستان نیز نقش به 

غایت خاینانه ایفا نموده، یکی از عوامل تیره روزی مردم ما به شمار می رود.
براس��اس اسناد فاش شده در س��ایت »ویکی لیکس«، عربستان به گروه های 

افراطی پاکستان ساالنه حدود ۱٠٠ میلیون دالر کمک می کند.

در سال ۱۹۸٤ دولت عربستان به منظور تقویت بنیادگرایان، سازمان »مکتب 
الخیدامار« زیر رهبری اس��امه را به وج��ود آورد که پول و امکانات به احزاب 
هفتگانه پشاوری مهیا می نمود. امریکا به همکاری عربستان در نیوجرسی، اتالنتا، 
داالس و بروکالین دفاتر جهاد به نام »الکفا« باز نمود که عرب ها، بنیادگرایان 
افغانس��تان و جهان را در آنجا آموزش می دادند. در این زمان ش��یوخ عرب به 
افغانس��تان منظم رفت و آمد داشتند و به نوکران سرسپرده خود بسته های دالر 
می دادن��د. آنان به خونخوار ترین و پلیدتری��ن تنظیم های بنیادگرای افغان پول 
دادند و در مقابل تعدادی از این رهبران مزدورپیش��ه بیوه های جنگی افغان در 
کمپ های مهاجران در پاکس��تان را برای عیاشی آنان پیشکش کردند که بوی 

این گندیدگی رسانه های جهان را نیز در آن زمان فرا گرفت.
حال ک��ه امریکا به جای »القاع��ده« پروژه جدیدی به ن��ام »داعش« را به 

استیو كول در كتابش »جنگ ارواح« از شهزاده تركی الفیصل، رییس سابق سازمان 
استخباراتی عربستان سعودی، نقل می كند: »هرگاهی كه با سیاف و یا دیگر قومندان های 

افغان مالقات می كردم قبل از آغاز صحبت همیشه كتابچه چك بانکی ام را در دست 
داشتم.«
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میدان کشیده اس��ت، بازهم حکام عربستان و شخص ملک عبداهلل بودند که در شم
تبانی با اس��راییل و قطر برای این گروه وحش��ی و ضدبشری زمینه های مالی و 

عملی را مساعد ساختند.
مفتی های عربستان حتا برای تشویق افراد جاهل در کشورهای اسالمی برای 
پیوس��تن به »داعش«، تحت عنوان »جهاد الن��کاح« فتوایی صادر کردند که به 
آن��ان اجازه می داد در مناطق تحت اش��غال، آزادانه بر زن��ان و دختران تجاوز 

جنسی نمایند و بعد آنان را به حراج بگذارند.

ضدیت با زن
یکی از مسایل مهم و حساس در عربستان ضدیت قرون وسطایی با زنان است. 
حکام عربستان زن را جنس پس��ت و »تحریک کننده« می دانند. به زنان اجازه 
کار با »نامحرم« در ادارات و موسس��ات داده نمی ش��ود، آنان اجازه رانندگی 
و حق رای ندارند و از ابتدایی ترین حقوق انس��انی محروم اند. حجاب به طور 
عموم از س��ر تا پا اجباری است. طبق قوانین س��عوی، زنان باید فقط و فقط از 
مردان اطاعت کنند و بدون اجازه آنان نمی توانند حتا در دش��وارترین شرایط 
از خانه بیرون شوند. زنان بیمار و باردار اگر محرم نداشته باشند، نمی توانند به 
داکت��ر مراجعه کنند. زنان بیوه که تنها نان آور خانه هس��تند به خاطر نافذبودن 
قوانین ضدزن نمی توانند در بیرون کار کنند و باید منتظر باش��ند تا همسایه ها 
بر آنان رحم نموده لقمه  نانی برای ش��ان بدهند. اگر زنان از این اوامر سرپیچی 
کنند توسط بازوی نظامی »امربالمعروف و نهی از منکر« به نام مطٌوعه )پاسبانان 

شرع( به اشد مجازات محکوم می شوند.
ــاری، ۷۰ درصد از ۳ هزار ناظر و بازرس  ــر یك ارزیابی آم »بناب
ــلفی  اند. سلفی، از نظر سیاسی واژه مناسب تری  مدارس دولتی، س
ــلفی ها، آنچه اهمیت دارد، آموزش سنتی  ــت. برای س از وهابی اس
اسالمی است نه اصالحات آموزشی… امروز در عربستان سعودی، 
ــود دارند كه  ــواد و بی كار وج ــواد و كم س ــوان بی س ــا ج میلیون ه

مناسب ترین منبع تغذیه گروه های افراطی  اسالمی  اند.«
کارن ه��اوس در کتابش یک��ی از واقعات دردناکی را ک��ه ماهیت ضدزن 

دولت عربستان را فاش می سازد، چنین نقل می کند:
»در سال ۲۰۰۲، اقدام ننگ آمیز پلیس شرع )مطٌوعه(، موجب 
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شم ــد. پلیس شرع مانع  ــوزی یك مکتب ش مرگ ۱۴ دختر در آتش س

خروج دخترانی شد كه سراسیمه از بیم آتش به بیرون می گریختند. 
ــدند و در آتش سوختند.  آنان به زور به داخل مکتب بازگردانده ش

چون هنگام فرار، حجاب كامل نداشتند.«

یکی از مصایبی که زنان و دختران عربستان از آن رنج می برند، ازدواج قبل 
از وقت و اجباری است. شیوخ پول دار عرب که پشتوانه مالها و مفتی ها را نیز 
با خود دارند، با وجود داش��تن دو یا س��ه زن، دختران خردسال را به عقد نکاح 
درمی آورند. مفتی اعظم عربس��تان به نام شیخ عبدالعزیز طی یک سخنرانی در 

پوهنتون اسالمی ریاض در سال ۲٠۱۲ گفت:
ــخت در  ــن ازدواج را باال ببرند س ــانی كه تالش دارند س »كس
ــن برای ازدواج است. مادران و  ــتباه اند. ۱۰ الی ۱۲ بهترین س اش

مادركالن های ما در همین سن ازدواج كرده بودند.«
دخترانی که به مکتب می روند باید با خود محرم داش��ته باش��ند. در جریان 
درس تمام��ی دروازه های مراکز تعلیمی زنان از بیرون قفل می ش��وند تا مبادا 

استادان یا شاگردان بیرون شوند.
مل��ک عبداهلل از ۳٠ خانم خ��ود ۱٥ دختر دارد که چه��ار تای آن هریک 
جواهر، سحر، هاله و ماها به خاطر انتقاد از وضعیت وخیم زنان و مردم فقیر آن 

شهزادگان عربستان هركدام چندین زن در كلکسیون خود داشته، برای شان زن فقط 
وسیله اطفای شهوت حیوانی شان است و بس.
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کشور به حبس خانگی محکوم ش��دند. سحر در ایمیلی به سایت خبری »امور شم
شرق میانه« نوشت:

ــرم هاله به حیث داكتر  ــد كه خواه »...وضعیت زمانی وخیم ش
ــفاخانه ریاض شروع به كار نمود. او در آنجا دید كه زندانیان  در ش
سیاسی را به بخش مریضان روانی می برند، به آنان موادمخدر داده 
توهین می شوند. هاله به سرپرست شفاخانه شکایت می كند و پس 
ــی آورد.... هاله را از خانه  ــت م از آن او پیام های تهدید آمیز به دس
ــت رها می كنند. بعداً در زندان زنانه اولیشا  اختطاف و در یك دش

توقیف می شود و قربانی سیستم می شود.«
او می افزاید که به آنان نیز چند بار موادمخدر داده شده است.

زنان در عربستان نمی توانند در مکاتب و پوهنتون ها و دیگر اماکن ورزشی 
س��پورت کنند. آنان حق ندارند در مس��ابقات ورزشی ش��رکت کنند. پس از 
فش��ارهای زیاد کمیته المپیک جهان و خطر حذف عربستان از این بازی ها، در 
دور گذش��ته دو زن را فرس��تادند ولی جریان مس��ابقه آندو در تلویزیون های 

عربستان سانسور شد.
ضدیت حیوانی حکام عربستان با زنان بر هیچ کس پوشیده نیست. اما مسخره 
و تنفر انگیز اینس��ت که خانم کریس��تین الگارد، رییس »صن��دوق بین المللی 
پول« )نهاد چپاولگر اس��تعمارگران و عامل بدبختی میلیاردها تن در جهان( ، با 
دیده درایی خاصی بعد از مرگ ملک عبداهلل، او را »پشتیبان قوی زنان« نامید!

تجاوز جنسی
با آنکه در عربس��تان زنان از سر تا انگشتان پای در حجاب سیاه مستور اند، 
ولی بیشترین ارقام تجاوز بر زنان را داراست. شیوخ پول دار و عیاش وابسته به 
خاندان ش��اهی به زور باالی دختران تجاوز می کنند و از هر نوع پیگرد قانونی 
معاف اند، زیرا در آن کشور، قربانی تجاوز جنسی باید ٤ شاهد »عاقل و بالغ« 
را حاضر کند چیزی که برای زنان آن کش��ور ناممکن اس��ت. در بیشتر موارد 
خود قربانی به خاطر حاضرنکردن شاهدان به »گناه« زنا شالق زده می شود و ٤ 

الی ٦ سال زندان را باید سپری کند.
در س��ال ۲٠٠٧ خانمی توس��ط هفت تن دورتر از ش��هر در میان انبوهی از 
درختان مورد تجاوز قرار گرفته بود و به خاطر نبود چهار ش��اهد عینی، محکمه 
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شم نیز جنایت دیگری را در برابرش مرتکب ش��ده او را محکوم به شش ماه زندان 

و ۲٠٠ ضربه ش��الق نمود. در قوانین عربس��تان معاینه و طب عدلی اصاًل نقش 
ندارد. چیزی که ارزش دارد وجود شاهدان است و بس. بیشترین قربانی تجاوز 
جنسی کارگران زن و خدمه های شرکت ها و شفاخانه ها هستند که از کشورهای 

دیگر جهت کار به عربستان می آیند.

تالش برای کور و کر نگه داشتن مردم
بی س��وادی در عربستان س��عودی هیچ وقت عار نبود. نظام آموزشی کامال 
زیر س��لطه اخوانی های وهابی اس��ت که توجه بیش��تر آنان به عل��وم دینی و 
شستشوی مغزی اس��ت. از جمله ۱۲ مضمون مکتب ۹ مضمون آن دینی است. 
اکثریت فارغ التحصیالن از پوهنتون های عربس��تان شیخ و مفتی می باشند. آنان 
علوم طبیعی و علوم انس��انی و فلسفه را از جمله علوم نمی شمارند. مفتی اعظم 
عربستان ش��یخ عبدالعزیز تا روز مرگش از کروی بودن زمین منکر بود. کارن 

هاوس می نویسد:
ــاری، ۷۰ درصد از ۳ هزار ناظر و بازرس  ــر یك ارزیابی آم »بناب
ــلفی  اند. سلفی، از نظر سیاسی واژه مناسب تری  مدارس دولتی، س
ــلفی ها، آنچه اهمیت دارد، آموزش سنتی  ــت. برای س از وهابی اس
اسالمی است نه اصالحات آموزشی… امروز در عربستان سعودی، 
ــود دارند كه  ــواد و بی كار وج ــواد و كم س ــوان بی س ــا ج میلیون ه

مناسب ترین منبع تغذیه گروه های افراطی  اسالمی  اند.«

فقر در ثروتمندترین کشور
با وجود داش��تن منابع سرش��ار نفت و حج، ٤٠ درصد مردم عربس��تان در 
فقر مطل��ق زندگی می کنند. ٦٠ در صد مردم آن بی خانه هس��تند، ٤٠ درصد 
جوانان آن شغل ندارند و ۸٥ درصد کارگران به علت مزد کم از خارج کشور 
استخدام می شوند. فقیرترین مردم که از ابتدایی ترین حقوق بی بهره اند به نام 
»بدون« )Bedoons( یا غیرشهروند یاد می شوند که در زاغه ها زندگی می کنند. 
در گرمی سوزان عربس��تان آنان برق ندارند و کودکان شان نیز نمی توانند در 
مکات��ب دولتی درس بخوانند. پ��ول زکات و خیرات را نیز به اینان نمی دهند. 
اکثریت کودکان این فامیل ها نان خود را از زباله ها به دست می آورند. در سال 
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وبالگ نویس شم سه   ۲٠۱۱
ویدیویی  انتشار  به خاطر 
فالکتب��ار  وضعی��ت  از 
م��ردم فقیر آن کش��ور 
دستگیر و زندانی شدند. 
همیشه  عربستان  سالطین 
تالش می کنند تا با چماق 
اعتراض ه��ا  تفن��گ  و 
را س��رکوب کنن��د که 
جهانی��ان از آن بی خب��ر 
زدوبندهای  بنابر  بمانند. 
ب��ا  غرب��ی  دولت ه��ای 
این  رسانه های  عربستان، 
نیز نمی خواهند  کشورها 
این حقایق تلخ را پوشش 

دهند.
 ۲٠٠ عربستان  شاهان 
میلیارد دالر عاید س��االنه 
از ف��روش نفت و حدود 
٤٠ میلیارد دالر از مراسم 
ح��ج را در جی��ب خود 
می زنند و ب��ه جای ارایه 
مردم  به  اولی��ه  خدمات 
آن  فقی��ر  و  س��تم دیده 
کشور، به کلکسیون زنان 

خود می افزایند.

فساد  اداری
عربس��تان از جمله فاس��دترین کشورهای جهان اس��ت زیرا تمامی مقامات 
دولتی آن وابسته به یک فامیل اند و از حیف و میل پول ها باک ندارد. براساس 

فقر در پولدارترین كشور جهان بی داد می كند.
لینزی ادریو، خبرنگار زن امریکایی، در سفر به عربستان 

سعودی پس از دیدن فقر گسترده در این كشور، با تعجب 
گفت: »آیا من در سرزمین نفت هستم؟«
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شم کتاب »درباره عربس��تان سعودی« این کش��ور تا هنوز با این پول گزاف نظام 

منظم فاضالب ندارد. در س��ال ۲٠٠۹ باران و س��یالب در مکه که دومین شهر 
بزرگ عربستان است ۱۲٠ نفر را کشت و ۲۲٠٠٠ نفر را بی خانه کرد.

کارن هاوس در کتابش می نویسد:
ــال ۲۰۱۱، از ۳۰۰ طرح دولتی  »بنابر یك برآورد آماری در س
ــده و ۸۰ درصد  ــت اجرا، ۹۷ درصد آن ها، به موقع اجرا نش در دس
ــت!  ــده، هزینه برداشته اس ــا بیش از بودجه ی در نظرگرفته ش آن ه
ــمی  اند و باكی از  ــون اغلب "ناظران" این طرح ها از مقامات رس چ

حیف  و میل های هنگفت سرمایه ی ملی ندارند.«
آگاهی مردم بخصوص جوانان در عربستان سعودی روز به روز بلند می رود. 
آنان به شدت از دولت ناراضی هستند و خواهان آزادی های بیشتر هستند. زنان 
تحصیل کرده آن کشور دیگر تحمل این وضعیت را ندارد و هر روز با اعتراض 
بر این حالت واکنش نش��ان می دهند. ش��اهان عربستان نیز از هم سرنوشت شدن 
با س��ران تونس و مصر س��خت هراس دارند به همین خاطر شاه عبداهلل در سال 
۲٠۱۱ برای آرام س��اختن مردم در میان گروه های نظامی، افراد بی کار و سران 
اقوام ۱۳٠ میلیارد دالر توزیع کرد ولی این پول و س��رکوب نمی تواند تا ابد 
ادامه یابد دیر یا زود این وضعیت تغییر خواهد کرد و کش��تی شکس��ته شاهان 

عیاش و مفت خوار این کشور غرق خواهد شد.
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نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات شم
از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

هرات
شهر هرات، جکان غوند یازده، 

مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی، 
كتاب و قرطاسیه فروشی 

عبدالجبار "یعقوبی"

 کندز
 جاده والیت،

قرطاسیه فروشی محمد هارون

 کنر
والیت كنر، چغانسرای، 

سرک قومندانی،
كتابفروشی احمد ظاهر

 تخار
تالقان، فوتوكاپی آمو، نجیب اهلل رحیمی 

بندر بدخشان، مقابل فوائد عامه، 
دوكان نمبر ۱۰

بلخ
شهر مزار شریف، 

چهارراهی بیهقی، پوسته خانه شهری
كتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
كتاب فروشی عبدالرازق انصاری

 چهارراهی بیهقی،
 مقابل نشنل بانك پاكستان،

كتاب فروشی فیروز

غزنی
شهرک البیرونی، جاده خاتم االنبیا، 

كتاب و قرطاسیه فروشی توحید

 بدخشان
دشت شهدا، مقابل تربیه معلم 

قرطاسیه فروشی ضیایی

ننگرهار
شهر جالل آباد، چوک تالشی، 

 مقابل گمرک كهنه،
غرفه فروش اخبار و مجالت، 

جمیل شیرزاد

ولسوالی خیوه، 
كتابفروشی سیار

 فراه
والیت فراه، كتابفروشی عزیزی،

 واقع ناحیه سوم، 
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

 کابل
 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان

جوار پارک تیمور شاهی

چهار راهی صدارت، 
شركت كتاب شاه محمد

كتاب فروشی مقدم، 
ماركیت جوی شیر كابل

انتشارات طیب روشن، كوته سنگی، 
ماركت مینه یار، روبروی كورس بهزاد

كتابخانه وحدت، 
نیاز بیك، دوكان حاجی

كتاب فروشی معلم محمد وحید، 
د افغانستان آریانا ماركت دوكان اول

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



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:   

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

twitter.com/hambastagi 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
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