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 ۲۵ســرطان  – ۱۳۹۸کابل :امــروز جمعی از اعضای حزب
همبستگی طی گردهماییای جنایات داعش و حامیان نشستهاش
در مقامهــای دولتی را تقبیح نمودند .معترضان پالکارتّهایی با
تصاویر قربانیان حمالت خونین این گروه جانی را بلند کرده و
خواهان اعدام چند استاد و محصل دستگیرشدهی پوهنتون کابل
شــدند که به عضویت در داعش و دستداشتن در چندین حمله
اعتراف نمودهاند.
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اعالمیهها

نفوذ مبلغان بنیادگرایی و
توحش در نهادهای تعلیمی
فاجعه است!

اخیرا دولت افغانســتان چند اســتاد و محصل پوهنځی شــرعیات پوهنتون
کابــل را به اتهام عضویت در داعش گرفتار نمــود .چند تن این جانیان از
ملوث بــودن در حمالت مرگبار مانند حمله انتحاری بر کلب پهلوانی امید
میوند ،حمله بر میدانهوایی ،حمله انتحاری بر بس حامل کارمندان ریاست
اصالحات اداری و ...اعتراف نمودند .البته این یگانه جنایت این وحشــیان
نبــوده و آدمکشــیهای دیگری
را بخصــوص علیــه هموطنــان
شــیعهمذهب ما و در شرق کشور
نیــز مرتکــب شــدهاند .از جمله
چند محصل اعتــراف کردند که
از طریق اســتادان مضامین دینی
پوهنتــون کابل بــه داعش جذب
گردیدهاند.
طی ســالهای گذشــته گواه
رشــد روزافزون تبلیــغ و ترویج
بنیادگرایی در پوهنتونها و دیگر
مراکز تعلیمی کشــور میباشیم،
ُ
منجمله رژیم آزادیکش و سفاک
ایران نیز با دست باز بخش بزرگی
از مراکز آموزشــی و رســانهها را
تحت حمایت گرفته از ین طریق
مشــغول شــیوع بنیادگرایی نوع
«والیت فقیه» در کشــور ماست.
دولــت افغانســتان هــم منطبق با
خواســت امریکا و غرب در برابر
این فاجعــه ملی ســکوت اختیار
کرده است .پرچم طالب و داعش
از پوهنتــون ننگرهــار ســربلند
میکند ،شعارهایی به طرفداری از داعش در دیوارهای پوهنتون کابل نصب
میگردند ،اســتادان جهالتپیشــه مضمون ثقافت اسالمی را تربیونی برای
تبلیغ به نفع طالبان و داعشیان و دیگر باندهای دشمن بشریت نمودهاند ،در
محیط پوهنتون دختران مورد بدرفتاری یک تعداد حامیان این گروهها قرار
میگیرند و موارد عذابناک دیگر.

هرچند امریکا و شــرکایش افغانســتان را زیر نام «مبارزه با تروریزم»
اشــغال کردند ،ولی از اول آشکار بود که امریکا نه برای زدودن بنیادگرایی
بلکه رشــد این پدیده شــوم به وطن ما تجاوز کرده اســت .تاریخچه دولت
امریکا ثابت میســازد که این کشــور بخصوص بعد از جنگ دوم جهانی،
در اکثر نقاط جهان برای پیشبرد سیاستهای تجاوزیاش بر ایجاد ،پرورش
و حمایت از وحشــیترین هیوالهای بشریت اقدام نموده است .در کشور
ما ،دولت امریکا و سیآیای در تبانی با دولت پاکستان ،عربستان سعودی،
ایران و سازمانهای جاسوسیشــان اخوانیهای افغانستان را فربه ساختند و
سپس پروژه ســاخت طالبان را به پاکستان سپردند .امروز هم وقتی دید که
مولودات جهادیاش تا آخرین حد بین مردم منفور گردیده تاریخ مصرف
حزب اسالمی ،جمعیت اسالمی ،اتحاد اسالمی و حتا طالبان به پایان رسیده
است ،باید جاگزینی برای آنها داشته باشد و از همین رو زمینه رشد حزب
تحریر ،جمعیت اصالح ،داعــش ،جنبش گولن وغیره گروههای ابرمرتجع
و قرونوســطایی را منحیث ویروسهای کشــنده فراهم میســازد تا مردم
افغانستان و بهویژه نسل جوان را مغزشویی کرده در تاریکی نگهدارد .فقط
در موجودیــت اینچنین پایگاه مطمئن داخلی اســت که امریکا میتواند به
حضور نامیمون خود در ســرزمین ما ادامــه دهد .این گروههای رنگارنگ
با وجود بعضــی اختالفات و درگیریهای خونیــن درونی ،در مزدوری به
بیگانگان ،جنایت ،بربریت ،جهلگستری ،ضدیت با دموکراسی و زن و...
باهم ماهیت کامال همســان داشته ،غدههای سرطانی بر پیکر جامعه بهشمار
میروند.
مــردم اکثر جوامع اســامی بــه ماهیت واقعــی جریانــات بنیادگرا
منحیث دســتپروردگان استخبارات کشورهای استعماری پی برده علیه آن
برخاســتهاند .آنان درک کردهاند
کــه تــا از چنبــره ایــن ویروس
هالکتبــار رهایــی نیابنــد ،هرگز
قادر نخواهند شــد به قافله ترقی
و پیشــرفت و انسانیت بپیوندند.
در تونس ،راشــد الغنوشــی ،پدر
اخوانالشیاطین افغانستان در برابر
موج مبارزات پیشــرو مردم ســر
فــرود آورده خواهان جدایی دین
از دولــت میگــردد؛ در مصــر،
خاســتگاه اصلی اخــوان ،حزب
اخوانالمسلمین غیرقانونی اعالم
گردیــده رهبرانش مــورد پیگرد
قرار میگیرند .در ترکیه روزتاروز
خروش مبــارزات ضدبنیادگرایی
اوجگیــر گردیــده ،اردوغــان را
سراسیمه ساخته است .حتا دولت
عربســتان با درســگیری از موج
تمدنخواهــی در جهــان عــرب،
دست به اصالحات گسترده زد تا
جلو انفجار خشم مردم را بگیرد.
مردم افغانســتان و بخصوص
نســل جــوان باید به ایــن آ گاهی
برسند که یکی از عوامل اصلی فاجعه کنونی افغانستان ،خیانت و مزدوری
و جنایات باندهای رنگارنگ بنیادگراســت .اینان منحیث پایگاه اشغالگران
و دولتهــای منفــور پاکســتان ،ایران ،عربســتان و ...وظیفــه دارند که با
سوءاســتفاده از عقاید مردم ،بخصوص جوانان را در جهالت نگهداشته از
هرگونه حس انســانی و ملی تهی ســازند .تا وقتی علیــه این بیماری واگیر
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مبارزه جدی صورت نگیرد ،افغانســتان هرگــز به صلح ،بهروزی و عدالت
نخواهد رسید.
«حزب همبســتگی افغانســتان» بهمثابه یک تشکل پیشــرو و نماینده
مــردم ســتمکش این ســرزمین و آواز رســای قربانیان حمــات انتحاری
و جنایتکارانه خواســتار اشــد مجــازات این مخلوقات حرامــزاده امریکا
میباشــد .اما درعینحال بدین باور اســت که محاکمه و مجازات آدمکشان
تنظیمی ،طالبی ،داعشی و دیگران شان فقط به دست مردم زجردیدهی مان
امکانپذیر است و هیچ قدرت استیالگر و ایادی ناپاک داخلیاش این کار
را نخواهد کرد چون منافع خاینانه شــان در حضور چنین عناصر خونریز
و پلید نهفته اســت .باید از زنان سلحشــور کوبانی آموخت و در برابر این
ددمنشــان قرن ایســتادگی کرد .اگر امروز در مقابل این دشمنان خطرناک
انسانیت و دموکراســی و عدالت برنخیزیم ،افغانستان ما آینده خونینتر و
سیاهتری را تجربه خواهد کرد.
حزب همبستگی افغانستان
 ۲۵سرطان  ۱۵ – ۱۳۹۸جوالی ۲۰۱۹

کلید
پایان
جنگها!
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فعالیتهای حزب

گردهمایی حزب همبستگی
در تقبیح جنایات داعش

 ۲۵ســرطان  – ۱۳۹۸کابل :امروز جمعی از اعضای حزب همبســتگی طی
گردهمایــیای جنایــات داعش و حامیــان نشســتهاش در مقامهای دولتی
را تقبیح نمودنــد .معترضــان پالکارتّهایی با تصاویــر قربانیان حمالت
خونیــن ایــن گــروه جانی را بلنــد کرده و خواهــان اعدام چند اســتاد و
محصل دستگیرشــدهی پوهنتون کابل شــدند که به عضویت در داعش و
دستداشتن در چندین حمله اعتراف نمودهاند .آنان شعارهایی را نیز بر این
پالکارتها نوشته بودند« :خون هموطنان بیگناه خود را به دست داعشیان
وحشــی نمیبخشیم!» «داعش وحشیترین گروه قرن است ،حامیان داعش
باید ســرکوب و طرد گردند!» «جنایتکاران تنظیمی و طالبان و رژیم ایران
برادران ســکهی داعش اند!» «با الهام از مردم سلحشور کوبانی باید انتقام
خــون فرزندان خود را از داعشــیان بگیریم!» «داعش مولــود حرامزادهی
امریکا و عربســتان و قطر و ترکیه!» «دســت تاجران دین از مراکز تعلیمی
کوتاهباد!»

در پالکارت دیگری با عکس دو خبرنگار شهید ،صمیم فرامرز و رامز
احمدی نوشته شده بود:
«بــرای دادخواهی خون پا ک دو خبرنگار جوان ما هم که
شده ،ظاهر داعی ،معروف راسخ و مبشر مسلمیار محکوم
به اعدام اند!»
و همچنان در شعار مرکزی این گردهمایی نوشته شده بود:
«مبلغان دهشــت و بربریت داعش در “داعشــگاه کابل”
منحیــث عامالن قتل صدهــا هموطن ما بــه دار آویخته
شوند!»
خانم سیلی غفار ،سخنگوی حزب همبستگی در مصاحبه با خبرنگاران
ابراز داشت:
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«امــروز ،امریکا میخواهــد که پروژه طالبــان را به پایان
رســانیده و داعــش را جا گزیــن آن کــرده و هیوالهــای
جدیــدی را ایجاد کند .حقیقت این اســت که در ماهیت
تنظیمهــای اخوانی ،طالبــان و داعش هیــچ فرقی وجود
ندارد».

اعالمیهها

اعالمیه مشترک کژار
و حزب همبستگی افغانستان
در مورد وضعیت زنان
در منطقه
در اخیر برنامه ،قسمتهای اعالمیه حزب توسط یکی از اعضای حزب
خوانده شد:
«در کشــور مــا ،دولت امریــکا و ســیآیای در تبانی با
دولت پا کستان ،عربستان ســعودی ،ایران و سازمانهای
جاسوســی شان اخوانیهای افغانســتان را فربه ساختند و
ســپس پروژه ساخت طالبان را به پا کستان سپردند .امروز
هم وقتی دید که مولــودات جهادیاش تا آخرین حد بین
مردم منفور گردیده تاریخ مصرف حزب اسالمی ،جمعیت
اسالمی ،اتحاد اسالمی و حتا طالبان به پایان رسیده است،
باید جا گزینی برای آنها داشته باشد و از همین رو زمینه
رشد حزب تحریر ،جمعیت اصالح ،داعش ،جنبش گولن
وغیره گروههای ســوپرمرتجع و قرونوسطایی را منحیث
ویروسهای کشــنده فراهم میســازد تا مردم افغانستان و
بهویژه نسل جوان را مغزشویی کرده در تاریکی نگه دارد.
فقــط در موجودیت اینچنین پایگاه مطمئن داخلی اســت
کــه امریکا میتواند به حضور نامیمون خود در ســرزمین
مــا ادامه دهد .ایــن گروههای رنگارنگ بــا وجود بعضی
اختالفــات و درگیریهای خونیــن درونی ،در مزدوری به
بیگانگان ،جنایــت ،بربریت ،جهلگســتری ،ضدیت با
دموکراســی و زن و ...باهم ماهیت کامال همســان داشته،
غدههای سرطانی بر پیکر جامعه بهشمار میروند».

ذهنیت زنستیز مردساالر هزاران سال است که استمرار و پایههای خود را بر
روی استثمار و به بردگی کشاندن زنان بنا نهاده و در ادامه تداوم و نهادینه
شدن آن در جوامع ،تحت عناوین مذهب ،ناموس ،دین و سنت ،زنان را بیش
از هر دورهای از تاریخ به انقیاد کشیده و از تمامی حقوق انسانی و فردی
محروم ســاخته تا بدین گونه ســلطه خود بر جوامع را مســتحکمتر نمایند.
مشروعیت کاربرد زور و خشونت در قوم و قبیله توسط پدرساالر در دوران
معاصر از سوی دولت اعمال میگردد .تمرکز قدرت موجب گشت دولتها
و ســران آنان برای استعمار و حاکمیت در جوامع ابتدا زنان را مورد اهداف
شوم خود قرار دهند و خشونت و سرکوب زنان به اشکال هولناک هر روز
ابعاد گســتردهتری به خود میگیرد .در سیستمهای دولتی نه تنها زنان بلکه
حقوق انسانی همه افراد پایمال میگردد تا جامعهای رمهوار ایجاد و استیال
بر آن آســانتر گردد .در جغرافیای خاورمیانه به دلیل کهن بودن فرهنگ و
تاریخ ،نقش ســنت و دین بســیار پررنگ است و مفتیان دینی و مذهبی و
دولتمــردان برای حفظ بقای خود دین و مذهــب را به عنوان ابزاری جهت
قدرتطلبی و زورگویی مورد اســتفاده قرار میدهند و زنان از نخســتین
قربانیان این نگرش هســتند .کافی اســت به وضعیت زنان در کشــورهای
عراق ،ترکیه ،ایران ،پاکستان و افغانستان نظری بیافکنیم که چگونه هر روز
کرامت و شــان انسانی آنان نادیده گرفته میشود و کشتن ،سنگسار ،تجاوز
و تعرض به آنان مشــروع شده است .ماهیت ذهنیت مردساالری در تمامی
سیســتمهای دولتی مشابه اســت و فقط در ظاهر و اشکال خشونت تفاوت
وجود دارد.
در افغانستان مانند سایر کشورهای منطقه زنان طی قرنهاست که پامال
ســتم جامعه مردساالر و زنســتیز بوده اند ،لیکن این ستم در جریان چهار
دهه جنگ و خشــونت شکل وحشیانهتر بخود گرفته است .به ویژه بعد از
حاکمیت بنیادگرایان جهادی و سپس طالبی در اوایل دهه  ۹۰میالدی دست
و پا و مغز زنان افغان بیشــتر از هر زمان دیگر در زنجیرهای سیاه بسته شد
و خشونت و جنایت بر آنان بیداد کرد.
امپریالیزم امریکا و متحدانش در  ۲۰۰۱با آنکه «رهایی زنان افغانســتان»
را بهصورت عوامفریبانه بهانهای برای اشغال افغانستان ساختند ،اما در عمل
زنســتیزترین و ارتجاعیترین نیروها و افراد را در دولت دستنشــاندهی
خود جابهجا نموده دست آنان را در جنایت و خشونت علیه زنان کامال باز
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گذاشــتند .امروز اکثریت قاطع موارد خشونت علیه زنان ،که شامل کشتن،
قتلهای ناموســی ،تجاوز جنســی (در بســا موارد تجاوز جنسی گروهی)،
ســوزانیدن ،اختطاف و لت و کوب زنان میشود ،توسط قومندانان جهادی
و نیروهــای اربکی که توســط امریــکا و دیگر کشــورهای غربی حمایت
میشوند ،صورت میگیرد.
یکی از فجایع خاموشی که در بسیاری از مناطق ایران و شرق کردستان
روی میدهد قتلهای ناموسی است که در بسیاری از موارد مسکوت باقی
میمانند .تالقی ذهنیت مردســاالری و ســنتگرایی آمیخته به ارتجاع در
تشــدید این قتلها نقــش تعیینکنندهای دارد .قتلهای ناموســی محصول
تعصب کور و خشونت است .تا
زمانی کــه هویت فردی زنان در
جامعه به رســمیت شناخته نشود
و از موقعیــت نامــوس و غیرت
مــردان کــه ســاخته و پرداخته
عقالنیت نظام مردســاالری است
خــارج نگردنــد ،روایــت تلخ و
تراژیک این قتلها پایانی نخواهد
داشت.
تبعیض ،ســوءظن ،تعصب،
ازدواج اجباری و فضای فرهنگی
در بروز قتلهای ناموســی نقش
مهمی دارند .در روزهای اخیر بار
دیگر اخبار قتــل زنان و دختران
به بهانه نامــوس ،زخم زنان ایران
را که قربانی رویکردهای ضد زن
هســتند را تازه نمود و با واکنش
بسیاری از فعالین زن مواجه شد.
قتل دو خواهر ســنهیی توســط پدر و برادر خشــونت عریان علیه زنان را
آشکار نمود .سیستم قانونگذاری و قضایی ایران و اهمال و سکوت آنان در
مجازات عاملین قتلهای ناموسی موجب مشروعیت بخشی به این قتلها و
خشم زنان گردیده است .اشاعه چنین سیاستی بر میزان خشونت و سالمت
روانی جامعه تاثیر سوئی خواهد گذاشت.
یکی از راههای ریشهکن نمودن قتلهای ناموسی مبارزه با ازدواجهای
تحمیلــی ،نگرشهای بســته و جزمی ،باورهای ازلی و ابدی و ســنتها و
باورهای کهنه و نخنما شــده اســت که در افکار و اذهان جوامع النه ساخته
است .فقر اقتصادی و فرهنگی در مناطقی که بیش از سایر نقاط قتلهای
ناموسی رخ میدهد ،یکی از مولفههای افزایش خشونت است زیرا سوءظن
محصــول فقر و محرومیت اســت و در بروز بســیاری از مســایل زنان و
آســیبهای اجتماعی نقش مــادر ایفا میکند .یکی دیگــر از فاکتورهای
اصلی در این مورد اصالح قوانین و مجازات قاتالن اســت .از ســوی دیگر
آموزش زنان از دیگر فعالیتهایی اســت که در آ گاهی و کنشمندی زنان
در مقابل هرگونه خشونت تاثیرگذار خواهد بود.
ما همچــون کژار (جامعــه زنان آزاد شــرق کردســتان) و کمیته زنان
«حزب همبســتگی افغانســتان» در برابر هرگونه حقکشــی و قتل زنان با
مواضعی مشــخص شــده در چارچوب اراده و فکر آزاد مبارزه و مقاومت
مینماییم و اساس همه مبارزات و فعالیتهای مان بر اساس ریشهکن نمودن
مشــکالت و مسایل زنان اســت .تمامی رویکردهای زن ستیز نشات گرفته
از حاکمیــت گروههای بنیادگرای اســامی و قدرتهای امپریالیســتی و
ذهنیت مردساالری و دولتی است و میبایست اساس فعالیتها و مبارزات
ســازمانها و احزاب زنان تغییر این ذهنیت ضدانسانی و ضداجتماعی باشد
تا هیچگاه شــاهد قتــل و مرگ هیچ زنی به دلیل ســوءظن و فقر فرهنگی
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نگردیم .سکوت و عدم کنش در برابر توحش بنیادگرایان و دستنشاندگان
امپریالیزم امریکا و سیستم مردســاالری به معنای تشدید و تدوام خشونت
و ســرکوب خواهد بود و این رســالت و وظیفه همه زنان است که در برابر
هرگونه واپسگرایی و سنتباوری ایســتاده و جامعهی آزاد و دمکراتیک و
آزادی خود و تمامی افراد جامعه را تضمین نمایند.
ژن ژیان ئازادی
جامعه زنان آزاد شرق کردستان /حزب همبستگی افغانستان

اردوغان :تروریست داعشی!
کارتونیست :عمو
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آنچنان با عشــق به تودههای فقیر یکاولنگ رفتار میکرد و در خشرهترین
کارها با آنان سهم میگرفت که به زودی در قلب آنان جا باز کرده به معلم
دوستداشــتنی و صمدبهرنگی افغانستان بدل گشــت .سیدال که محصل
نویسنده :رها آرزو
فاکولته ســاینس بود و با ساینس انقالب با شاگردان به صحبت مینشست،
به آنــان آ گاهی میداد که فقر ،بینوایی و تحت ســتم بودن شــان «تقدیر
الهی» نه بلکه در کارکرد نظام ضدمردمی نهفته است و برای زدودن آن باید
علیه مالکان و حاکمان متحد گردند .تا امروز که چندین دهه از آن ســالها
میگذرد ،ریشســفیدان یکاولنگ از ســیدال به نیکی یاد کرده خاطرات
فراموشناشدنی از او بازگو میکنند.
سیدال سخندان که خار چشم برای اخوانیهای بیگانهپرست در پوهنتون
کابل بود و از تواناییهای ســازماندهی ،اراده پوالدین و محبوبیت وی در
میــان محصالن و اســتادان کینه عمیقی به دل داشــتند ،باالخره در جریان
یک تظاهرات و زدوخورد در  ۲۹جوزای  ۱۳۵۱به شــهادت رسید .گلبدین
جالد و یک اخوانی دیگر بهنام محمد رســولی که فعال در شــهر نیویارک
امریکا بهســر میبرد ،در قتل سیدال ســهیم بودند .راکتیار با چشمسفیدی
در خور یک مفعول ،در مصاحبهای با تلویزیون «طلوع» دســت داشتن در
قتل سیدال را مانند راکتپرانی و کشتار هزاران انسان در جریان جنگهای
کابل ،بیشرمانه انکار کرد .لیکن یکی از دوستان سیدال که حاال خارج از
کشور زندگی میکند درمورد چنین میگوید:
«...روز بعــد از شــهادت
سیدال سخندان شــاعر مبارز ،سخنور پرشور و
ســيدال ،گلبديــن در محفل
نخســتین شــهید جنبش چپ انقالبی افغانستان
اخوانیها گفت كه كفار زياد
است .او منحیث کادر «سازمان جوانان مترقی»
بودند و ما چنــد نفر محدود
انســان نترس و دلیر بود کــه در مقابل ارتجاع
بودیــم ،اما هميــن كه جنگ
اخوانی و غالمان مســکو ایستادگی کرد و منبع
آغاز شــد خداوند به ما سوته
الهام برای جمع وسیعی از روشنفکران شد.
چوب ،زنجير ،چاقو و قمه از
کلنگار
ســیدال در قریه جویک ولســوالی
آســمان انداخت كــه كفار را
والیت لوگــر در یک خانواده دهقان چشــم به
شكست داديم و یکی آنان را
جهان گشــود .وی که از آوان کودکی طعم تلخ
کشتیم».
فقر و تنگدســتی را چشــیده بود با پا گذاشتن
شــاهدان واقعــه میگوینــد که
به جوانی دریافت که برای محو اســتثمار ،فقر،
واقعیــت ایــن بــود کــه اخوانیهــا
تهیدســتی و ظلــم راهی جز مبــارزه و انقالب
شــعلهایها را دشــمنان اصلــی و
وجود ندارد ،لذا به منظور رســیدن به این آرمان
تســلیمناپذیر خود میدانســتند و هر
به «سازمان جوانان مترقی» پیوست و به سخنران
آن میخواســتند بر آنان حمله نمایند،
آتشین و شاعر انقالبی این جریان مبدل گشت.
چند روز قبل از قتل سیدال اخوانیها
وقتــی حین تظاهرات جریــان دموکراتیک
در لیلیــه پولیتخنیــک بــا یکــی از
نویــن ،ســیدال پشــت تربیون ســخنرانی قرار
طرفداران جریــان دموکراتیک نوین
میگرفــت ،تمامــی محصالن و اســتادان دور
نزاع کردند ،طرفداران شعله جاوید در
وی جمع شــده از آ گاهی عمیق او میآموختند
یک تجمع این عمــل لومپنانه آنان را
و برایــش با شــور تمام کف میزدند .ســخنان
تقبیح و هشــدار دادند که در صورت
سیـــــدال سخنـــــدان
مجذوبکننــده ســیدال باعث کســب پایگاه
تکــرار همچــو قلدریهــا بیتفاوت
شهادت 29 :جوزای 1351
عمیق او در پوهنتون شــده و دولت شــاهی را
نخواهنــد ماند .اخوانیهــا به رهبری
شــدیدا به واهمه انداخته بود .حاکمیت ارتجاعی وقت بنابر هراسی که از
گلبدیــن افــراد زیادی نهتنهــا از پوهنتون و مکاتب کابــل بلکه از والیات
ریشهگرفتن جریان «شــعله جاوید» داشت ،پوهنتون را تعطیل و تعدادی از
غزنی ،لوگر ،پروان ،میدان وردک و ننگرهار گرد آورده و هنوز ساعتی از
ســران آن را به مناطق دوردســت تبعید نمود .از جمله برای مهار این مدافع
اجتماع شعلهایها نگذشته بود که با چوب ،چاقو و تفنگچه از سمت عقب
راســتین زحمتکشان ،سیدال را به منطقه دورافتاده یکاولنگ بامیان منحیث
جمنازیوم پوهنتون کابل (از بین جنگل) به طرف ســاحهای بین ادیتوریم و
معلــم فرســتاد به این تصور خام که او به علت پشــتون و ســنی بودن ،در
تعمیــر کهنه پوهنځی طب کابل که محــل تجمع بود ،بهطور ناگهانی حمله
یک منطقه متعلق به مردم هزاره و شــیعه با دشواری مواجه شده زمینه کار
نمودند.
سیاسی نخواهد داشــت .سیدال به مرزبندیهای بیارزش قومی و مذهبی
جواد یکی از فعاالن «جنبش دموکراتیک نوین» که در آن زمان محصل
ارزشــی قایل نبود و دســتان پرآبله و چهرههای نحیف دهقانان هزاره به او
پولیتخنیک بود و حین شهادت سیدال حضور داشت میگوید:
نیــروی دوچندان بخشــیده عمیقتر خود را با آنــان در پیوند مییافت .او
«در  ۲۹جوزای  ۱۳۵۱شــعلهایها جمعشــدی را پیشروی

سیدال سخندان،
فرزند برومند زحمتکشان
که در قلب تودهها
جاویدانه است
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ادیتوریــم پوهنتون کابل بهراه انداختند،
اخوانیها که گلبدیــن در جمع آنان بود
به این میتنگ حملــه نمودند .درگیری
بین اخوانیها و اعضا و هواداران شــعله
جاوید آغاز شــد .اخوانیها بــا چاقو و
ســایر وسایل جارحه به شعلهایها حمله
کردنــد و تعــداد زخمی شــدند .من هم
در شــمار زخمیها بودم ،در شــفاخانه
علیآبــاد خبر شــدیم که ســیدال که از
ســخنوران و رهبــران سرشــناس ما بود
شهید شده است .از شــفاخانه به زندان
دهمزنــگ انتقــال داده شــدیم .دولت
ظاهرشــاه ده تن از شــعلهایها از جمله
داکتــر شــا کر ،آصف مــزاری ،صادق
مــزاری محصــل پولیتخنیــک ،معلــم
رووف فاریابــی محصل تعلیــم و تربیه،
دوســت محمد محصل تعلیــم و تربیه،
عصمــت قندهــاری محصــل حقوق و
دیگران را که نام شــان به یادم نیســت زندانی نمود .اکثر
ما تا زمان کودتــای داوود زندانی بودیم .در این حادثه فرد
دیگری بهنام اکبر از والیت فراه
کــه از فعاالن شــعلهای بــود ،هم
زخمی شــد که بعدا در شــفاخانه
فوت کــرد .عصمــت قندهاری
نیــز شــدیدا زخمــی شــده بود،
اخوانی میخواســتند او را هم از
بین ببرنــد ،مگر موفق نشــدند.
ســپس در زمان جنگ مقاومت
ضد روســی در سال  ۱۳۵۹حزب
گلبدیــن خایــن عصمــت را در
زاهدان ایران دستگیر و شکنجه
و به شهادت رسانید».
جواد معتقد اســت که دولت وقت با اخوانیها همدســت بود ،دولت
اخوانیها را حمایت کرد تا به شــعلهایها حملــه کنند .جریده «افغان » هم
یک روز بعد از حادثه گزارش داد که «پولیس حیثیت ســیلبین داشــت و
هیچ نوع مداخلــه نکرد ».حتا پولیس جلو اعتراضــات و برنامههای بعدی
یادبود از سیدال را گرفت .جریده «افغان» در شماره  ۵( ۴۲سرطان )۱۳۵۱
نوشت:
«متعلمــات لیســه زرغونــه میخواســتند طــی میتینگــی
یادبود (ســیدال) را زنده ســازند اما پولیس خالف توقع با
عکسالعمل شــدید مانع خارج شدن متعلمات از مکتب
گردیده این ممانعت و مداخله خشن پولیس به برخوردی
انجامید و شــایع اســت که در این برخــورد یک دختر از
لیسه زرغونه شدیدا مجروح گردیده».
مظلومیــار یکی دیگر از فعاالن آن زمان «شــعله جاوید» درمورد اظهار
میدارد:
«ســیدال توســط گلبدین و محمد رسولی زخمی شد ،او را
به شــفاخانه علیآباد انتقال دادیم ،همه پشــت شــفاخانه
منتظــر بودیم تا در صورت نیاز به ســیدال و دیگر رفقای
زخمی ما خون بدهیم .عبدالحکیم کتوازی قومندان امنیه
والیت کابل در آن زمان از بلندگو اعالن کرد که سیدال را
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لوگــر انتقال دادهاند ،بهخاطر جلوگیری
از اعتراضات ،دولت جسد او را پنهانی
از زیرزمینــی شــفاخانه و دروازه عقبی
بیرون کرده به لوگر برده بود.
دولــت تــاش داشــت جلــو هرگونــه
تظاهرات و اعتراض را بگیرد ،لیکن با
آن هم اعتراضات وســیع در کابل توسط
محصــان و اعضــا و هواداران شــعله
جاوید به راه افتــاد که دولت وقت را به
وحشت انداخته بود ،والی آن وقت لوگر
اجــازه برگزاری جمعشــد و فاتحه برای
سیدال را در لوگر نداد و دستور داده بود
که دیگهای که برای فاتحه پخته شــده
بود همه چپه شوند.
ما با تعدادی دیگر از دوســتان به فاتحه
سیدال نزد پدرش لوگر رفتیم ،محصالن
یک مقدار پول جمعــآوری کرده بودند
کــه بعد از اصــرار زیاد پدر ســیدال آن
را قبول کرد .محصالن همچنان یک تکه ســرخ به رســم
سوگند به خون ســیدال و ادامه راه او داده بودند که آن را
بــر مزار وی کــه در یک حویلی
متروکه قرار داشت بستیم»....
ســیدال بــه جاودانگی پیوســت ،اما
اندیشــه بلنــد ،فعالیــت عملی ،پشــتکار
انقالبی و عشــقش به تودههــا درسهای
بزرگــی بود که بــه رهروانش بــه میراث
گذاشــت .انســانهای بزرگ و استثنایی
چون ســیدال هرگز نمیمیرند ،آنان پرچم
رزم و جانگذشتگی برای نسلهای آینده
اند.
داوود ســرمد ،شاعر انقالبی که خود
به تاریخ  ١٢اســد  ١٣٥٨به دست نوکران
روس طعمه پولیگون پلچرخی گشــت ،شعری در رثای سیدال سروده است
که بندهایی از آن را میآوریم:
اال ای رهرو رس در کف خلق
که از ما پيش ترک رس منودی
رشافتجوش پاکت
ِ
که با خونِ
ره پيکا ِر ما را تر منودی
ني همرهانت
ز
چشم خشمگ ِ
ِ
زبانه ميکشد هر شعله تا اوج
به قلب فرد فر ِد انقالبی
ِ
رشنگ خشم و نفرت ميزند موج
تو با انگشت خونآلود مرگت
در اينجا فصل نو را باز کردی
نوای کهنه ديگر بیاثر بود
رسو ِد ديگری را ساز کردی
مپنداری که خونت گشت پامال
که هر تک قطرۀ آن شعلهخيز است
درس فداکاری تو دادی
ِ
مرا
برای تو درود آتشينم
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چند شعر کوبنده ســیدال در جریده «شعله جاوید» به نشر رسیده که
از البالی آن عشــق بزرگ او به تودهها و کینهاش در برابر خاینان به مردم
به خوبی پیداست.
شعر زیر از «شعله جاوید» (شماره هفتم ۲۶ ،ثور ۱۳۴۷خورشیدی۱۶ -
می  ۱۹۶۸میالدی) بازتایپ گردیده است:

د بزګر دبچي غږ
ســتره مالکــه نــور ســتا ژغ پــه غــاړه وړلــی نشــم
ســتا د پښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم
چــه پــه څپیــړه دی وهلــم مــا بــه خړخــړ کتــل
کلــه بــه ناســت وم نولجــن کلــه پــار تــه ژړل
اوس زلمــی شــوی یمــه ســتا ظلــم زغملــی نشــم
ســتا دپښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم
ته کرار ناســت يي زه شــپه ورځ یمه پــه کار کې لګیا
پــه ګیــده وږی تــن می لــوڅ دی ژوند کوم پــه بیدیا
مــری دې نیســمه خپــل مــزد درپریښــودلی نشــم
ســتا دپښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم
ســتا بــاداري زما مــزدوري بــه وي تــر کومــه وخته
تــه روغ رمــټ زمــا رنځــوري بــه وي ترکومــه وخته
پــار مــې ســتا وکــړه غالمــي زه یــې منلــی نشــم
ســتا دپښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم
زمــا پــه غوښــو دی آبــادی کــړې مانــۍ منــارې
ســرې دې کــړی زما غریب پــه وینو بلډنــګ کتارې
آخــر بــه زمــا شــی خپــل حقــه حق دربښــلی نشــم
ســتا دپښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم
زمــا هډوکــی ږدی تعمیــر کــی دګاډر پــه نامــه
ســترګی مــی ږدی پــه دیوالــو کــی د مرمــر پــه نامه
بــس دی پــه خپــل بــدن ماڼــۍ آبادولــی نشــم
تــا دپښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم
تــل خوښــوی غټــان لــه ځانــه زمــا پــه زړه او ځګر
مســت دی کــړل واړه لعینــان زمــا دالس بــه ثمــر
ډیــر دې حــال کــړل ګــوره زه حاللیدلــی نشــم
ســتا دپښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم
د جــوار پــه څیــر بــه دی کوتکــو النــدې وپړڅــوم
لــه شــدادۍ شــان او شــوکت نــه بــه تــا وغورځــوم
ســتا چــم و چــل راتــه معلــوم شــو غولیدلی نشــم
ســتا دپښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم
خاشــه مــی مــه ګنه ډیــر ټینګ غیــرت ایمــان لرمه
وینــې بــه تــوی کــړم لــه تانــه ډیر غــټ تــوان لرمه
ډیــر دی ایثــار کــړم پــس لــه دې ایثاریدلــی نشــم
ســتا دپښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم
ســتا غټه ګیده به کړم څیری لــرم الس کی غټ لور
حــق دی رانهګړ په خوښــۍ اوس به یــی اخلم په زور
نــور دکتــړۍ پــه شیشــکانو ویریدلــی نشــم
ســتا دپښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم

دتــا پــه وینــو څــو ونهوینځمــه الس او پښــی
ورکــی بــه نشــی لــه وطنــه دظلمونــو ریښــی
اوس خوځیدلــی یمــه شــاته تمبیدلــی نشــم
ســتا دپښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم
دحــق نــارې پــه هــر لــور اورم غوږونــه لــرم
زه بــه هــم غــږ کړمه پــه زړه کــی ډیــر دردونــه لرم
زه «ســخندان» دبزګــر زوی نــور صبریدلــی نشــم
ســتا دپښــو النــدی ځپلــی ژونــد کولــی نشــم

شعر سیدال سخندان منتشره در «شعله جاوید».
سیدال از رهبران پرشور شعلهای بود که به دست اخوانیهای کثیف
و جهالتپیشه به شهادت رسید.
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نسخه پیدیاف این کتابها را ازکتابخانه سایت حزب همبستگی به دست آورید:
hambastagi.org/new/fa/category/book
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مترجم :احمر

حقیقت گفتههای
ماللی جویا راهاش را یافت!

«یــادت بخیر ماللــی جویا!» شــعاری که در ایــن چند روز در رســانههای
اجتماعــی باالســت و ورد زبان مــردم عام در کوچه و بازار گردیده اســت.
نکته شایان توجه این است که در آن زمان وقتی خانم جویا پارلمان را طویله
و بــاغ وحش نامید ،در کنار حامیان بیشــمار وی و مخالفانش ،عدهای که
خــود را بهاصطالح بیطرف میخواندند او را تنــدرو خطاب میکردند .اما
خیانتهای اکثریت پارلمانیان در این همه ســالها و چاقوکشــی و شــاخ
به شــاخ شــدنهای اخیر طرفداران اصولی و رحمانــی ،واقعیت گفتههای
خانم جویا را درســت ثابت نمود .از میان این همه ابراز نظرهای خجســته
درمورد سخنان جویا ،گفتهی آ گاهیبخش آقای مسعود حسنزاده ،هنرمند
باوجدان کشور را میآورم:
«شماها!
همین شماها!
وقتــی ماللی جویــا در درون پارلمــان (نه از
آپارتمانی در ســیدنی یا برلین و اســتکهلم و
لندن) آنجا را طویله و باغ وحش خطاب کرد،
روشــنفکرترینهایتان او را افراطــی خطــاب
کردید و ته دلتان خوش شــدید که او را اخراج
کردند و کوشــش کردند با تهدید و سوءقصد،
از دور خارج کنند.
حاال همین شما!
خود شماها
روشــنفکرترینهایتان رکیکتریــن الفاظ را
علیه پارلمــان به کار میبریــد و ابایی ندارید
سوتهکشی اخیر پارلمان و غوغای هواخوهان
کاندیدان را به باغ وحش تشبیه کنید.
چرا اینگونه شد؟
نتیجه مشــخص این است که شــماها با تمام
ادعای تیوریک تان ،امکان شناختی که ماللی
از وضعیت را داشــت ،نداشتید و هم شهامت
بیاناش را نداشتید.
مســله ماللی و کس دیگر نیســت ،مســله فقدان آ گاهی
سیاسیست.
همیشه کســانی (و همیشــه اندک) وجود دارند که راه را
برای دیگران باز میکنند ،اما این کسان در صدر نیستند،
تبلیغ نمیشوند و در هیچ رسانهای آنها را راه نمیدهند».

در اینجا قســمتی از فصل «اخراج» از کتاب «زنی میان جنگســاالران»
بــه قلم خانم ماللی جویا را برگردان مینمایم کــه به جزییات اخراج وی از
پارلمان میپردازد:
در اپریل  ،۲۰۰۷ســفری به امریکا داشتم و در آنجا مصاحب ه یکساعته
با تلویزیون «آریانا افغانســتان» کردم که از آن کشور از طریق ماهواره نشر
میشــود و در افغانستان نیز قابل دسترس اســت .به روال همیشگی ،لحن
تندی را برضد جنگســاالران به کار بردم و این بار پیشــگوییهایم را تکرار
کردم که اگر پارلمان افغانســتان به همین مســیر کنونی خــود ادامه دهد،
مــردم به زودی آن را باغوحش یا طویله خواهند نامید .از آنجایی که برنامه
در افغانستان نیز پخش میشــد ،این نکته جنگساالران را به شدت عصبانی
ساخت.
وقتی به افغانســتان برگشتم ،تلویزیون خصوصی طلوع خواستار انجام
مصاحبه ویژه با من شــد .در هنگام مصاحبه خبرنگار از من پرسید که چرا
در مصاحبــه قبلــی واژه طویله یا باغوحش را به کار بــردهام و من بهگونه
مفصل مسئله را شرح دادم .گفتم که دو گروه وکال در پارلمان داریم .برخی
از اعضای پارلمان نمایندگان واقعی و برخی جنایتکاران و جنگساالران اند و
گفتههای من فقط درمورد گروه دوم صدق میکند.
در  ۸مــی  ،۲۰۰۷زمانی که تلویزیون طلوع این مصاحبه  ۳۰دقیقهای را
به نشــر رساند تمام ســوال و جواب درباره مسئله باغوحش را حذف کرده
بود.
هرچنــد در  ۱۶می  ،۲۰۰۷در برنامه دیگر تلویزیون طلوع به نام «زنگ
خطر» ،مجریان درمورد قســمتّهای سانسورشــده مصاحبه تبصره کرده
سخنان زشــت و توهینآمیزی را علیه من به کار بردند .آنان بخش کوتاهی
از گفتههای مرا که در برنامه گذشــته قطع شــده بود به نشــر گذاشتند که
گفته بودم« :به آن دسته دوم ،جنایتکارهایی که هستند ،من میخواهم برای
تان بگویم :طویله و حتا باغ وحش نارســاترین کلمه است .بهخاطر چه؟ در
طویل ه حیوانهایی هســتند بهمثل گاو که شیر میدهند ،حیوانهایی هستند
به مثــل خر که بار میبرند و ســگ که
وفادارتریــن حیوان اســت .اینــان اژدها
هستند!»
...
در  ۲۰مــی  ،۲۰۰۷برخــی از اعضای
ولســی جرگه مســئله «باغوحــش» را در
جلسه عمومی مطرح کردند .یک عضو
زن پارلمــان به نام قدریه یزدانپرســت،
وابسته به جمع «ایتالف شمال» بنیادگرا،
سخنرانی طویلی علیه من داشت .کارت
سرخ بلند کرده و خواستار صحبت برای
دفــاع از خودم شــدم .اما بــه من اجازه
گپ زدن داده نشــد و بیشــتر مخالفانم
وقت صحبت پیدا کردند .سپس قانونی،
رییس پارلمان گفت که روی مســئله در
جلسه فردا جروبحث خواهد شد و پایان
جلسه را اعالم کرد.
با درنظرداشت وضعیت آن روز و سخنان تند اعضای جنگساالر پارلمان،
پی بردم که آنان در تب اخراج من میســوزند .همچنان ،تلفنهایی از سوی
وکالی کــه با من همدردی داشــتند دریافت کردم که از من خواســتند تا
فردا به پارلمــان نروم چرا که آنان برنامه لتوکوب مــرا ریختهاند .گلهار،
وکیــل دیگری بــه من زنگ زد که وقــت گذر از کنار وکیلی شــنیده که
میگفته که توســط انتحارکنندهای کشته خواهم شد .از اینرو ترجیح دادم
که فــردا به پارلمان نروم .این نکته را میدانســتم که حتا اگر حضور یابم،
9
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باز هم به من اجازه صحبت داده نخواهد
که مســجد با حضــور جنایتــکاران چتل
شــد پس بیمعنــا بود که زندگــی افراد
شــود .امروز این جنایتــکاران با تصرف
چهاردوروبــرم را به مخاطره بیندازم .در
بیشــتر کرســیهای پارلمــان آن را گنده
 ۲۱می ،بهجای رفتن بــه پارلمان ،ترتیب
کردهاند».
کنفرانس مطبوعاتیای را در شــهر کابل
وقتــی مصاحبــه بــه پایــان رســید،
دادم که درســت پس از اعــام تعلیقام
کارمندان رادیو نزدم آمدند و از حمایت
توسط رییس پارلمان آغاز میشد.
خود بــه من گفتند .آنــان همچنان از این
جلســه آن روز پارلمــان بهطــور
عضــو پارلمــان (صبرینه ثاقــب) انتقاد
زنــده از تلویزیون و رادیو پخش شــد.
کردند که چــرا از جویا حمایت نمیکند
بــرای چندین بــار ویدیــوی مصاحبهام
زیرا که او حقیقت را میگوید.
بــا تلویزیون طلــوع در تــاالر عمومی
او (صبرینــه ثاقب) گفــت که اگر
پارلمان به نمایش گذاشــته شد .قانونی،
بهطور آشــکارا از جویا حمایت کند ،در
رییــس پارلمان وکالی دیگر را برضد من
واقع خودکشــی و از دست دادن مقاماش
تحریک و آنان را تشویق به نکوهش من
خواهد بود .به او گفتم« :این کرسی را تا
میکرد .محقق جنگســاالر اظهار داشت
آخر عمرت نخواهی داشت .در این مورد
که من مرتکــب خیانت شــدهام و باید
فکــر کن که از آن به نفــع مردم بیچاره
در محکمهای مجازات شــوم .چند وکیل
و بهویــژه زنان اســتفاده کنی ».ســپس،
بر میانــهروی اصرار ورزیــده و گفتند
خبرنگاران و کارمنــدان رادیو به دفاع از
که باید بهجــای تعلیق ،اخطاریه دریافت
مــن با او به بحــث پرداختند .پیش از این
کنم .مگر ســرانجام قانونــی اعالم کرد
که گفتگویــم به پایان برســد ،محافظانم
که بنابــر «توهین به نهــاد پارلمان» ،باید
به ســرعت مرا از آنجا بیــرون کردند .ما
عضویــتام به تعلیــق درآیــد .قانونی
در هــراس بودیم که دشــمنانم در تالش
خواستار رایدهی شده و هر وکیل کاغذ
اند تا مرا دســتگیر کــرده و محافظانم را
رنگهای را بلند کردند –ســبز برای بلی و
خلع ســاح کنند ،چرا که حاال مصونیت
پوش کتاب «زنی میان جنگساالران» به قلم ماللی جویا
ســرخ برای نخیر .اگرچه کدام شمارش
پارلمانیام را از دســت داده بودم .از آن
که در آن جنبههای سیاسی زندگی خویش را نگاشته است.
رسمی صورت نگرفت ،اکثریت اعضای
شب تا چندین هفتهی آینده هر شب محل
پارلمان به تعلیق عضویت پنجســاله من در پارلمان رای دادند .هیچگاهی به
بودوباشام را تغییر میدادم .اما با بیشتر هوادارانم در افغانستان و خارج در
من فرصت داده نشد تا از خود دفاع نمایم .قانونی همچنان گفت که قضیه
تماس بودم که ترتیب اعتراضات برضد اخراج مرا میدادند.
مرا به «محاکم» راجع ساخته و پیشنهاد کرد که باید از کشور ممنوعالخروج
...
اعالم شوم.
...
خبر تعلیق من به زودی همهجا پخش
شــد و مصاحبههای بیشــماری را انجام
دادم .همــان روز خبرنــگاری کــه یک
برنامه رادیویی را پیش میبرد ،مرا یکجا
با رهبر یک حزب لبیرال و عضو پارلمان
به نام صبرینه ثاقب که رابطه تنگاتنگی
بــا قانونی داشــت بــرای جروبحث در
میزگردی دعوت کرد .در هنگام بحث،
صبرینه ثاقــب گفت که پارلمان حیثیت
مسجد را دارد و هرکسی که پارلمان را باغ
وحش خطاب کند در واقع توهین به تمام
مسلمانان افغانستان کرده است!
در جوابــش گفتــم« :اگــر پارلمان
حیثیت مســجد را دارد و اگــر مالامام
و مقتدیان پی ببرند کــه جنایتکارانی و
قاتالنی در مســجد اند –بخصوص آنانی
کــه از نام اســام بــرای افــکار کثیف
خویش سوءاســتفاده میکنند– آنان ،این
جانیــان را در یک لحظه به بیرون پرتاب
 ۶ثور  :۱۳۹۸ماللی جویا حین سخنرانی در راهپیمایی «حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح سیهروزهای  ۸و  ۷ثور در والیت فراه.
خواهند کرد .مــردم اجازه نخواهند داد
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سازمان «دیدهبان حقوق بشر» در دفاع از من اعالمیه شدیدی داد .برید
ایدمز ،رییس آســیایی این سازمان ابراز داشت« :ماللی جویا مدافع مصمم
حقوق بشــر و صدای توانای زنان افغان میباشــد که نباید عضویتاش از
پارلمان به تعلیق درمیآمد ...گفتههای جویا ســزاوار چنین جزای نیستند و
نباید هم منجر به پیگرد وی گردد».
پس از ارســال فراخوانی از جانب «کمیته دفاع از ماللی جویا» ،ایمیل
آدرسهای مقامهای بلندپایه دولتی به شــمول کرزی با موجی از نامهها از
ســوی افغانهای داخل و خارج کشور سرازیر شــدند؛ هواداران خارجیام
نیز به دلیل تعلیق شــدنم اعتراض کردند .مردم در افغانســتان و کشورهای
دیگــر در حمایت از من بــه جادهها ریختند .زنان و مــردان در فراه برای
اعاده کرسیام راهپیمایی کردند .رییس شورای والیتی فراه ابراز داشت که
تعلیقام از پارلمان در واقع توهین به هزاران تنی است که به من رای دادهاند.
راهپیماییهایی نیز در کابل و شــهرهای دیگر کشور برگزار شدند .در
پلخمری ،مرکز والیت شــمالی بغالن ،مردان و زنان به دفاع از من راهپیمایی
کردنــد .در والیتهــای هــرات و کنر ،پلیــس از برگــزاری اعتراضهای
مسالمتآمیز به بهانه حفاظت معترضان از بروز خشونت احتمالی جلوگیری
کــرد .محصالن پوهنتون بلــخ اعالمیهای تندی در حمایت از من به نشــر
رســاندند که در رسانههای افغانستان بهطور گسترده پخش شد .نویسندگان
متعدد افغان در افغانستان و خارج مقاالتی در حمایت از من نگاشتند.
آنانــی که در محضر عام به نمایندگــی از من اعتراض کردند در واقع
خطــر بزرگی را به جان خریدند .بدین باورم که آنان این کار را به این دلیل
کردند چرا که با ایســتادن علیــه تعلیقام در حقیقت برای حقوق خویش و
دموکراسی واقعی برمیخاستند .اعتراض زنان با دستان خالی ،نشانی است
که دیگر آنان قربانیان محض نبوده بلکه توان تغییر زندگی و کشــور شــان
را دارند.
در جاللآباد ،زنان و مردان بهســوی دفتر سازمان ملل راهپیمایی کرده
و طی قطعنامهای خواهان اعاده کرسیام شدند .آنان پرچمهایی را برافراشته
و شعارهایی سرمیدادند .زنان چادریپوش رهبری این تظاهرات را به عهده
داشتند .یکی از معترضان زن به نام شبانه گفت« :جویا نه تنها نماینده فراه
که سرتاسر کشور است».
مظاهرهها از مرزهای جهانی گذشــتند .در  ۲۱جون  ،۲۰۰۷یک ماه پس
از تعلیقام ،راهپیماییها در شهرهایی مانند روم ،نیویارک ،برسلونا ،میالن،
ونکوور و ملبورن برگزار گردید .هفت عضو زن پارلمان اسپانیا –بهنمایندگی
از هفت حــزب مختلف– نامهای را در تقبیح تعلیقام امضا کردند .هشــت
عضو پارلمان آلمان در دفاع از من نامهای را به دولت افغانستان فرستادند.
...
دادخواستی که توسط ســایت «ستاپوار.سیای» ( )stopwar.caبه
راه انداخته شــده بود توسط نوام چامســکی ،نومی کالین ،اعضای پارلمان
کانادا ،رهبر حزبی به نام جک الیتون و دیگران امضا شد.
برخیها پیشنهاد کردند که مســئله بسیار ساده است و اگر من پوزش
بخواهم ،تمام مشــکالتام حل میشــوند .نورزیه اتمر ،یکی از زنان عضو
پارلمــان بــه «نهاد گزارشدهی جنــگ و صلح» گفت« :جویــا بر پارلمان
تعرض کرده اســت .اگر او واقعا میخواهد به مردم افغانســتان خدمت و
از آنــان نمایندگی کند ،ما به او و اندیشــههایش احترام میگذاریم .اگر او
معذرت بخواهد ،دوباره به کار برگشته میتواند».
امــا من هیچگاهی از گفتن حقیقت پوزش نخواهم خواســت ،حتا اگر
نیازش باشد بگویم که عدهای از اعضای پارلمان به باغوحش و طویله تعلق
دارند .اگر قرار بر این باشد که از کسی معذرت بخواهم حیوانات اند! قسمی
که به یکی از گزارشگران گفتم« :اگر حیوانات گپ زده میتوانستند ،آنها
مرا به ســبب مقایسه شــان با پارلمانیها به محکمه میکشاندند ».این نکته
را شــمار زیادی از هواخواهانام نیــز گفتهاند .آنان معتقدند که با این کارم

دستکم شــکم خالی این درندگان پر میشود .چنین برمیآید که عدهای از
اعضای پارلمان اشــتهای بیپایان برای قربانیساختن مردم داشته و از قتل،
غارت و پولاندوزی خسته نمیشوند.
برای آینده افغانســتان ،راهحل این نیســت که صدای اعتراض مودبانه
و آرام بیــان گردد .زمانی میتوان از تحفظ نیروهای دموکراتیک کشــورم
صحبت کرد که همه یکجا با هم صدای مان را بلند کنیم .همه باید دل شیر
داشــته باشیم .این را در صحنهای از فلم «اســپارتاکوس» تصور میکنم که
وقتی از جمع خواسته شد که رهبر ارتش بردگان را نشان دهند تا برای مرگ
حتمــی خود را واگــذار کند ،پیش از این که او از جایش بلند شــود ،تمام
رفقایش از جا برخاسته و یکصدا فریاد کشیدند« :من اسپارتاکوس استم!»
در هر موقعیتی که هســتیم باید صدای اعتراض مان را بلند کنیم .اگر
ایــن کار را بکنیم و اگر با رهبری دموکراتیکی یکجا شــویم ،گامهای مان
چنــان توانا خواهند شــد که عرصه را برای ادامه فاشــیزم بنیادگرایی تنگ
خواهند ســاخت .اکنون با حضور انســانهای مفســد در اکثــر مقامهای
کلیــدی ،مبارزهای دشــوار و پرخطر در پیش رو داریــم .حتا اگر در آغاز
جرقه کوچکی ایجاد کنیم ،باالخره روزی منجر به روشنایی بزرگی خواهد
شــد .قســمی که [برتولت] برشــت میگوید« :آنانی که مبارزه میکنند
ممکن ناکامشوند ،ولی آنانی که مبارزه نمیکنند از پیش ناکام شدهاند».

فلم مستند «دشمنان خوشبختی» ساخته ایوا مولواد که بخشی از زندگی مبارزاتی
ماللی جویا بهویژه جریان کارزار انتخاباتی وی را به تصویر کشیده است.
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نویسنده :شاداب روستایی

قساوت دیگری از
بشیر قانت گلبدینی

ســالهاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍز ﺟﻨﺎیتــکارﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻮنآﺷﺎمﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮﻣﻨﺪﺍنان ﺣﺰب
ﺍﺳﻼﻣﯽ رﺍﮐﺘﯿﺎر به نام بشــیر قانــت در وﻟﺴﻮﺍﻟﯽ ﭼﺎﻩآب وﻻﯾﺖ ﺗﺨﺎر ﻣﺮدم
بیدﻓﺎع ﺍﯾﻦ منطقــه رﺍ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و همراه با دارههایش در کنار ﻗﺎﭼﺎق
ﻣﻮﺍد ﻣﺨﺪر ،ﻗﺎﭼﺎق تــا و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﭼﻮر و ﭼﭙﺎول دﺍرﺍﯾﯽﻫﺎی ﻣﺮدم و
جنایــات دیگر ،ﻧﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎنهای ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺍ با شــناعت تمام به قتل
رسانده است.
در ﺗﺎزﻩﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺍول ﺟﻮزﺍی  ۱۳۹۸ﻓﺎﺿﻞ ﺍﺳﺘﻮﺍر فرزند نجیبالله
باشــنده قریه نورابه ولســوالی چاهآب ،ﺟﻮﺍن ورزﺷﮑﺎر و ﺧﻮشﺍﺧﻼقی ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺍﺳﺘﻮﺍری در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺍز ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺧﯿﺎﻧﺖﻫﺎی ﺍﯾﻦ
ﺟﺎنــی ﭘﺮدﻩ ﺑﺮمــیدﺍﺷﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺍدرزﺍدﻩ ﺑﺸﯿﺮ ﻗﺎﻧﺖ به نام ﻓﺮﯾﺪ ﺣﻔﯿﻆ
در همــکاری نعیم نــام خواهرزاده ایــن قومندان منفور گلبدینی کشــته
میشــود .یکی از اعضای خانواده فاضل اســتوار میگوید که قبال بشــیر
قانت به خانواده آنان اخطار داده بود تا متوجه رفتار پسر شان باشند که در
آینده برای آنان خطرناک خواهد بود اما شــهید فاضل استوار از این تهدید
نترســیده و خاموشــی اختیار نمیکند .باشــنده دیگری که از ترس قانت
ترجیح میدهد نامی از او گرفته نشود ،میگوید:
«فریــد و نعیم با بهانه فاضل را از خانه بیرون کرده و بعد
کمی دور برده و تیرباران کردند».
گزارش دیگری در دســت است که مردم قریه نورابه از سوی اوباشان
بشــیر قانت تهدید میشوند و آنان از ترس جان به بشیر قانت آدمکش پول
میدهند .اسامی و مبلغ پولی که عدهای از مردممیپردازند:
 -۱عبدالفتاح ولد بیگل ۳۰ -هزار افغانی
 -۲عبدالجمیل ولد جمعهگل ۳۰ -هزار افغانی
 -۳محبالله ولد بابه مراد ۳۰ -هزار افغانی
 -۴خلیفه امان ولد بابه مراد ۳۰ -هزار افغانی
 -۵حکمتالله ولد بابه مراد ۳۰ -هزار افغانی
 -۶ویسالدین ۳۰ -هزار افغانی
 -۷محمد ذاکر ولد عبدالقهار ۱۰۰ -هزار افغانی
 -۸بسمالله ولد صاحب نظر ۱۰۰ -هزار افغانی
 -۹مزراب ولد امیر محمد ۳۰ -هزار افغانی
 -۱۰ضمیر ولد غالم جان ۳۰ -هزار افغانی
 -۱۱ناصر ولد بوری بای ۳۰ -هزار افغانی
ﺍﯾﻦ ﺑﺎر ﺍول ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟانی جهت ﺧﺎﻣﻮشﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﺪﺍی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ
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دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ مــیزﻧﺪ .ﺑﺎوﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺍﯾﻦ وﻟﺴﻮﺍﻟﯽ بــرای ﺑﻪ
ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪن قانــت گلبدینی ﺑﺎرﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ زدﻩﺍﻧﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺣﺸﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍز بــرادران و بــاداران ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﻧﯿﺎن و
دزدﺍن ﺍﺳﺖ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ وﻗﻌﯽ ﺑﻪ خواست ﺑﺮﺣﻖ ﻣﺮدم ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪ.
ﻫﻤﻮﻃﻦ! ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ مــا ﺧﻮد جهت ﻧﺎﺑﻮدی ﺍﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرﺍن و دﺷﻤﻨﺎن
ﻣﺮدم ﮐﻪ از ســالیان سال بدینســو ﻣﺜﻞ ﮐﻨﻪ در ﺟﺎن ﻣﺎ چسبیده و ﺍز ﺧﻮن ﻣﺎ
ﺗﻐﺬﯾﻪ میکننــد ،دﺳﺖ بــه کار ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﺍز ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ نبایــد ﺗﻮﻗﻊ
دﺍﺷت ﮐﻪ ﺑﻪ دﺍد ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﻤﻮﻃﻦ! بــه ﭘﺎ ﺧﯿﺰ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻓﺮدﺍ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ و
ﺗﻮﺳﺖ.

فاضل استوار ،جوانی که به دست چوچهسگان بشیر قانت گلبدینی به قتل رسید.

بشیر قانت جانی در جمع گله گرگاناش.

نعیم (راست) خواهرزاده و فرید حفیظ (چپ) برادرزاده بشیر قانت
و قاتالن فاضل استوار.

شماره  ۶۴و  | ۶۵جوزا  -سنبله  ،۱۳۹۸جون  -سپتامبر ۲۰۱۹

نویسنده :احمر

رزمندگی و شرافتمندی
کاکاوندها و سازشکاری
و شرفباختگی بعضی از
روشنفکران ما

علــی کاکاونــد ،متولد ۱۳۵۸
کرمانشــاه ایــران ،شــاعر و
نویسندهای که با وجود اقامت
در داخــل کشــور ،صــدای
اعتــراضاش را علیــه رژیــم
خونخــوار ایــران بلنــد کرده
است .این شــاگرد نیما ،فروغ
و شاملو و عضو هیئت دبیران
«کانون نویســندگان ایران» که
تا اکنون ســه مجموعه شعر به
چاپ رسانیده اســت ،به بهانه
روز مبــارزه بــا سانســور در
مطلبی تحت عنوان «مهاجرت
و سانسور» مینویسد:
«عــدهای از شــاعران
و نویســندگان مهاجر
اصرار دارند کتابشان
را به ارشاد اسالمی تحویل دهند و با سانسور روانهی بازار
داخلی کتاب کنند؟ آیا آنها با ادبیات جهان آشنایی دارند
و معتقدند جنس سانسور ارشاد مانع رشد و غنای ادبیات
نیســت؟ یا کتابشان اینقدر بیخاصیت است که نیازی به
سانسور ارشــاد ندارد چون خودشان سانسورش کردهاند؟
چرا کتابشــان را در فضای مجازی منتشر نمیکنند تا تن
به سانســور ندهند؟ مثل این اســت که یک ایرانی سا کن
ســوئیس بعد از نوشیدن ویسکی به ســفارت ایران برود،
وســط ســالن دمر بیفتد و پیراهنش را بدهــد باال بگوید:
شالقم بزن! هشتاد تا بزن!
...
این سانســور است که بخشــی از فرهنگ و ادبیات ایران
امروز اســت .هر کتابــی که چاپ میکنیم کار مشــترک
اســت ،تا جایی که میتوان در شناســنامهاش نوشت :این

کتاب اثر مشترک من و آقای “ارشاد اسالمی”ست .ادبیات
قــرن چهاردهم ،نام :ارشــاد ،نــام خانوادگی :اســامی .تا
زمانی که این مولف! در نشر کتاب همکاری کند بیشک
ادبیات معاصر ایران از ادبیات جهان عقب خواهد بود».

علی کاکاوند با زندهیاد علیاشرف درویشیان

کاکاوند در هژدهمین ســالگرد درگذشت احمد شاملو وقتی با جمعی
دیگر از نویســندگان به آرامگاه شــاعر بزرگ مبارز رفته بود تا بر مزارش
گل گذاشته و شــعرهایش را بخواند ،با دو تن دیگر توسط نیروهای وزارت
دســتگیر و چند روزی را در بازداشــت بسر برد .این شــاعر آزادیخواه در
مصاحبهای در واقع به آن عده هنرمندان پشتکرده به مردم که میکوشند
هنر را پدیدهای خنثا جلوه داده ،عاری از جنبه انســانی ســاخته و آن را با
مذاق حکومتهای شکنجه و دار و استثمار منطبق سازند ،چنین میگوید:
«فكر میكنم هنر و ادبيات با اعتراض و انتقاد زنده است
و نويســنده ايدهآلگراســت ،از آنجا كه هيچ حكومت و
جامعهای كامل نيست پس هنر هميشه جنبهی اعتراضی
و انتقادی دارد و مسئولين يا گروههای خاص نمیتوانند و
نبايد هنر را اخته كنند».

ی با یورش تنظیمهای هفتگانه و هشتگانه بر کابل،
قهار عاص 
وقتی در شهر جوی خون انسانهای بیگناه جاری بود ،در پرده تلویزیون ظاهر شده و
شعری را با عنوان «خوشآمدید» در وصف این مزدوران خاین دکلمه کرد
و بعدها در «دانشگاه بینالمللی امام خمینی» در پای عکسهای
خمینی و خامنهای دژخیم رباعی خواند و همکاسه کاظمکاظمی گردید.

بــه تاریخ  ۱۴جوزای  ،۱۳۹۸کاکاوند در یک پســت فیســبوکیاش با
اعتراف به اشــتباهی که در نوجوانی مرتکب شــده پرداخته و با این عمل
شــجاعانه و سرشار از صداقت و تعهد به مردم و رســالت هنر ،در شرایط
اختنــاق هولناک مذهبی به همه اهل هنر و ادب درس جســارت و نجابت
پیکارجویانــه داد .درعینحــال وی لگد محکمی میزند بــر دهان اغلب
قلمبهدســتان افغانستان که از ســالیان ســال در پای رژیم سفاک خمینی-
خامنهای میلولند .لگد محکمی بــر رهنورد زریاب که غیر از داللی برای
میهنفروشــان پرچمــی و ننگنکــردن از دریافت لقب «کارمند شایســته
فرهنگ» از سوی آن جاسوســان ،به پستی دستاربندی در سفارت ایران در
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کابل تن ســپرد و بعد هم با حسین فخری افسر خادی خودش را با نجاست
حســن روحانی از قاتالن ســعید ســلطانپورها و جعفر پویندهها آلود؛ لگد
محکمی بر قهار عاصی که در زیر عکس خمینی و خامنهای شعر میخواند
و اکرم عثمان که با حقارت کمنظیری به شــرفیابی به حضور داکتر نجیب
و خانــوادهاش به خود میبالید؛ لگد محکمی بــر ابوطالب مظفری ،کاظم
کاظمی ،ضیا رفعت ،اسدالله حبیب ،ضیا قاسمی ،لطیف پدرام و دیگر عمال
رســوای واواکی که در ســوگ خمینی جالد شعر میسرایند؛ لگد محکمی
بر دهان یاوهســرا پرتو نادری که همچون پاپیگکی همانند منیژه باختری
دختر واصف باختــری در برابر عطا محمد ســرجنایتکار پوزک میزند و
اســحق نگارگر ،روســتامل و عمر زاخیلوال با پســتی و خفت خاصی پای
یزاده را با چشم میلیسند؛ لگد محکمیست
موالی شــان مال عمر آیاسآ 
بر رنگین سپنتا که حجاب اسالمی را ستوده ،از احمدی نژاد فاشیست دالر
گرفته و دست صبغتالله مجددی و طالبان را در معیت ولینعمتاش کرزی
میبوســد! هیهات ،چه فرق عظیمی اســت بین اینان و علی کاکاوندها که
اشــتباه دوران کودکی را بر خود نمیبخشــند ولی آن اراذل در پیری و در
کمال ادعاهای عقآور میخواهند عمر را با بیشــرافتی و بیگانهپرستی به
سر آرند.

هوشنگ ابتهاج سایه با اشتراکاش در انتخابات رژیم و حضور محمود دولتآبادی در
مهمانی حسن روحانی خونپر بر گذشتهی پرافتخار شان تف کردند.

من نــه گونتر گراس( )1هســتم و نه مشــهور در عالم .اما
یک انســانم .پس حق دارم و وظیفه دارم که به اشــتباهم
اعتــراف کنم .از همهی آدمهای بیگناهی که مســتقیم یا
غیرمستقیم از روحالله خمینی صدمه دیدهاند عذرخواهی
میکنم .از همهی خانوادههایی که از طرف خمینی یا یاران
او ضربهای دیدهاند عذرخواهی میکنم .حاضرم هر چند
بار که بخواهند در برابرشــان با صــدای بلند بگویم“ :من
خطا کردم” .من بار این نوع ننگها را به دوش میکشــم.
از دیگــران نیــز میخواهــم بــار کارهایشــان را به دوش
ً
بکشــند .متاســفم که هیچکس مطلقا هیچکس در اطرافم
نبود تا بدانم وضعیت کشــورم و وضعیت دنیا چیست .از
خانوادههای کشتههای دهه شصت عذر میخواهم .از آنها
که از دســت جمهوری اســامی و بنیانگذارش ،عصبانی
هســتند عذر میخواهم .من چنین غلطــی کردم .نه یک
بار بلکه چند بار .در ســنین نوجوانی بی آنکه عضو بسیج
یا انجمن اســامی بوده باشــم برای مدرسه ،پرتره خمینی
و خامنهای را روی مقواهای خیلی بزرگ به شــکل پوستر
طراحی کردم؛ از همهی همکالســیها و هممدرســهایها
محمود دولتآبادی در کنار رهنوردزریاب و حسینفخری ،به جای بزرگداشت از
عذر میخواهم که زنگ تفریح شان را با نقاشیهایم اشغال
نویسندگان ،شاعران و مترجمان جانباختهی با ساطور رژیم پلید و آدمخوار اسالمی ایران،
کردم ،آنها که وقتی به ورودی سالن و کالسهای “مدرسه
با ایندو قلمبهدست واواکی افغانی «شب رهنورد» را جشن میگیرند.
راهنمایــی محراب” میرســیدند آب از لب و لوچه شــان
با پوزش از علی کاکاوند ارجمند که مجبور شدیم چه آدمهای کوچک،
آویزان میشــد که چقدر آن نقاشــیهای چندمتری شبیه
بیمایه و فرومایهی وطنی را با او مقایســه نماییم ،در ادامه پست تاریخی و
خود رهبران ســابق و فعلی جمهوری اسالمیست .هرگز
الهامبخــشاش را بخوانیــم .اما یک حرف پایانی علــی جان :کاش محمود
نه بــرای این طراحیهــا و نه برای روزنامــه دیواریهایی
دولتآبادیهــا ،هوشــنگ ابتهاجها،
که ماهی یکبار برای مدرســه
پرویز خایفیها و اسماعیل خوییها از
آمــاده میکردم پــول یا هدیه
دیدن نوشــتهی خودت شرمنده شده،
یا ســهمیه ویــژهای دریافت
وجدان شــان ناگهان تکان خورده و به
نکردم .حتی پــول مقواهای
اشتباهات کثیف سیاسی خود از مردم
ســفید را خودم میدادم .اگر
ایــران و افغانســتان عذرخواهی کنند.
یک نفر فقط یک نفر وجود
ولی تا جایی که مســئله به روشنفکران
داشــت که به مــن میگفت
خودفروختهی افغانســتان برمیگردد
چــرا چنیــن غلطــی میکنی
باید بدانی که این خدمتگزاران ارتجاع
دیگــر تکــرارش نمیکردم.
دینی و غیردینی و امپریالیزم بیشــتر
امــا باالخــره یکی پیدا شــد
از آن منحط ،فاسد ،سگ رام قدرت و
کــه مــرا آ گاه کــرد ،یــک
ثــروت و َابر وقیح اند که حتا لحظهای
کارگــر کرمانشــاهی ،یــک
چرت شان از کشالهی متعفن گذشته و
کارگر بیســواد ساختمانی در
حال شان خراب شود ،متاسفانه!
علی کاکاوند« :این طراحی ضدهنری را در  ۱۵سالگی مرتکب شدم.
منزلهــای کارگــری تهران؛
آقای کاکاوند مینویسد:
اشتباه کردم .کار غلطی بود».
روزی که چند کارت پســتال
«تصویــری را کــه در اینجــا
از عکسهــای خمینی ،خامنهای و رفســنجانی به همراه
میبیند در سن پانزده سالگی مرتکب شدهام .مدرک جرم
تعــدادی عکس منظــره از میدان انقالب تهــران خریده
من است و یک تف سر باالست.
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من ســایهی آنها را “به جان منت پذیرم و حق گزارم” .من
خودم را نکشتم .هرگز نیز خودم را نخواهم کشت .زندهام
و پاسخگوی تمام غلطهایی که هر زمانی مرتکب شدهام.
حاال هم هیچکســی بهخاطر گذشــتهام از من عذرخواهی
نخواســته یا به من نقدی وارد نکرده اســت ،اما مثل یک
مرض در من بود باید مینوشــتمش تا خالص شوم .آنچه
اینجــا نوشــتم ،آزادانه ،بــا تصمیم شــخصی و در نهایت
ســامت جسمی و عقلی بوده است .شــما نیز نترسید از
یادآوری گذشتهای که شاید در نادانی گذشته.
علی کا کاوند

بودم تا الگوی نقاشــی و طراحیام باشند ،با دیدن عکس
حا کمــان چیزی گفت که کل دیــد مرا عوض کرد .دروغ
ً
چرا؟ بــه یاد نــدارم دقیقا چــه گفت ،انگار گفــت اینها
دستشــان به خون مردم آغشــته اســت ،چیزی شبیه این
گفت ،و مــن فهمیدم که برای مردم نقاشــی نمیکشــم.
فهمیدم برای خودم هم نقاشــی نمیکشــم .فهمیدم به فنا
رفتهام .فهمیدم تمام این ســالها بــاد بافتهام .گرچه فقط
سه تا طراحی از این نوع کشیده بودم .تا پیش از این اتفاق
فقط تحسین شــده بودم و اگر هم انتقادی بود به شکل و
اندازهی دماغ و چشــم و دهــن پرترهها بود .اگر دادگاهی
تشــکیل دهید ،مــن دفاعی جز اینها نخواهم داشــت .دو
ســه بار هــم در ماه رمضــان “مکبر” مســجد محله بودم.
پانویس:
نمازخوان بودم که البته میتواند موضوعی شخصی باشد.
دنبــال حقیقت بــودم و چند بار قــرآن را کامل با ترجمه
 -1گونتر گراس نویســندهی شــهیر آلمانی در سالهای
فارســی خواندم .درموردش فکر میکردم .مثل یک کتاب
آخر عمرش اقــرار کرد که در نوجوانی مدتی کوتاه عضو
واقعی و زمینی درموردش یادداشــت و نظر مینوشتم .در
سپاه زرهی اساس بوده و عذرخواهی کرد.
همان ســنین یکی از کارهایی که میخواستم انجام دهم به
نظم فارســی در آوردن قران بود .بر وزن شاهنامه فردوسی
که وزنــی سادهســت .چنــد صفحهای
هم نوشــتم .همان دو ســه بار که مکبر
بودم نهایت ساختارشکنیام این بود که
دعای سیاســی آخر نمــاز را نمیگفتم
و مســئول نماز جماعــت مجبور بود با
عصبانیت بیاید و میکروفن را از دستم
بگیرد و بگوید“ :خدایا خدایا تا انقالب
مهــدی ،از نهضت خمینــی محافظت
بفرما!” من با این مخالف بودم .جدایی
دین از سیاست! این یکی را با آ گاهی و
دانایی ،دریافته بودم .خوشبختانه خیلی
زود از مکبری برکنار شدم .در تمام این
دوران بــه دنبال کشــف حقیقت بودم.
هیچکس نبود راهنمایم باشد .ادبیات به
آیا پرتو نادری و همرکابانش با دیدن این صحنه سرخمی مقابل یک جنایتساالر غارتگر ذرهای احساس شرم میکنند؟
دادم رسید .جمهوری اسالمی به درستی
نقــش ادبیــات را بهعنوان روشــنگر و
راهنمــا فهمیــده اســت .بــرای همین
مدام سانســور میکند .اگر چیزی دارم
ً
از ادبیات و هنر اســت .اگر نبود قطعا
همان نوجوانی خودکشــی کــرده بودم.
روزها و شــبهای زیادی آرزوی مرگ
میکــردم .حســرت میبــردم بــه حال
کشــتههای ته درهای که اتوبوسی به آن
سقوط کرده بود و در آتش میسوخت،
در گردنــهی آوج همــدان (اتوبــوس
ِ
کرمانشاه به تهران) ،من مسافر اتوبوس
بعــدی بودم .ایســتادیم و نــگاه کردیم؛
توی دلم گفتم خوش به حال کســی که
کاظم کاظمی و ابوطالب مظفری به درگاه خامنهای جالد سر میسایند.
آنجاســت و االن ُمردهست ،این حس و
حال یعنی چیزی معادل “وحشتنا ک”.
ادبیــات به دادم رســید .شــعرهای نیما و فروغ و شــاملو
مرا نجات داد .برخالف کســانی که بر ســر ادبیات منت
میگذارند که شــعر و هنر همه چیزشــان را گرفته اســت
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در همهجــا پیچیده بود .وقتی دیدیم که تمام شــان کشــته
شــدهاند ،همــان روز هر چهار تن شــان را به تپه ســرای
شمالی برده و پهلو در پهلو دفن کردیم».
نویسنده :اسد
خانــواده شــهید محمــد اکمل از
باشــندگان منطقــه مرادخانــی کابــل
میباشند ولی تقریبا از  ۳۵سال بدینسو
در قلعهنجارها زندگی میکنند .اجمل
که یک ســال از شــهید اکمل بزرگتر
اســت ،درمــورد بــرادر شــهید خود
میگوید:
«اکمــل از صنــف اول الــی
دوازدهــم ،اولنمــره عمومی
در لیســه خیرخانه بود .او دو
ســال عسکری هم کرده بود و
اجمل ،برادر بزرگتر اکمل.
ما برای این که در اینجا کشته
نشــود ،میخواســتیم اکمل را برای تحصیــات عالی به
در جریــان جنگهــای داخلــی خانمانســوز و هولنــاک تنظیمهــای
خارج از کشور روان کنیم ولی تا مهیا شدن شرایط ،برایش
دستپروردهی پاکســتان و ایران مخصوصا راکتپرانیهای حزباسالمی
در ســر ســرک خانه ما یک دکان خوراکهفروشی درست
راکتیار ،شهر کابل به مخروبهای مبدل گشته بود .بعد از گذشت بیش از سه
کردیــم کــه مصروف باشــد .در آن روز جمعــه گدیپران
دهه هنوز هم نشانههای جنایات این مزدوران بیگانه در نقاط مختلف شهر به
آورده بود و فکر میکرد که امروز رخصتی است و خرید
چشم میخورند که انتهای کشتار
و فروش خوبتر باشــد،
بیرحمانه مردم بیدفاع و مظلوم
اما بیخبــر از این که آن
ما را برمال میســازد .یکی از این
روز ،روز آخر زندگیاش
نشانهها توغهایی اند که در برخی
خواهد بود».
قسمتهای شهر دیده میشوند و
اکمــل  ۲۱ســاله ،افــزون بر
هرکدام بیانکننــده فرط جنایات
اســتعداد باال در درسهای مکتب
تنظیمهای مزدور و دردهای نهان
استاد کانفو نیز بود .اجمل بعد از
مردم میباشند.
کشتهشــدن برادرش ،برای نجات
ک
سر
در
یکی
ها
غ
از همینتو
متباقــی اعضای خانــوادهاش به
قلعــهنجارها واقع خیرخانه شــهر
پشــاور پاکســتان مهاجر میشود.
کابل قــرار دارد .دقیقا در همین
او سالهای جنگهای تنظیمی و
محل چهار جوان به نامهای محمد
اوضاع آن روزها را شرح میدهد:
اکمل ،محمد مجید و دو تن دیگر
«از آن روزها هیچ خاطره
کشــته
اکتیار
ر
های
ی
اکن
ر
پ
ت
اک
ر
اثر
در
بودند،
کــه مهمانان محمد مجیــد
خوشی نداریم .همیشه ســرگردان بودیم ،ما از بال کهای
شــدهاند که متاســفانه نتوانســتیم به غیر از محمد اکمل از بستگان سه تن
ثارنــدوی پایینتر رفته نمیتوانســتیم چون یک حکومت
دیگر معلوماتی دریافت کنیم تا آن روز سیاه را بازگو نمایند.
اینســو بود و یک حکومت دیگر در آنسو .هر طرفی که
تا
اســتیم
و
خ
و
در نخســت وقتی به دیدار خانواده شــهید اکمل رفتیم
میرفتــی مرمی میخوردی .تا کوتهســنگی ،مکروریان و
درباره شــهادت عضو خانواده شان در این ســاحه اطالعاتی بدهند ،آنان از
تایمنی نمیشد که برویم .اگر هم میرفتیم از هزارویک
ترس باند منفور گلبدین از ابراز
ســرک باید میگذشتیم
معلومات ابا ورزیدند ،اما اصرار «ما از اینها نفرت داریم! وقتــی میبینیم که در پرده و در هرجــا هرکــدام
زیاد ما و درد جانکاه دلبند شان ،تلویزیون میآیند و گپ میزنند ،ما برای شــان حیران پاتک داشــتند و مردم
آنان را وا داشت تا حرف زنند.
میمانیم که آنان با این قدر جنایتی که کردهاند ،باز چه را آزار میدادنــد .آن
اجمل ،بــرادر محمد اکمل میگویند .یکبار از دست تان به پاکستان فرار کردیم ،حاال زمان ،شــهر یک شهر
که زجر توانفرســای مرگبرادر
وحشــتزده بــود .ولی
به کجا فرار کنیم؟» اجمل ،برادر اکمل
و مشــکالت روزگار ســر و
امروز هم همــان افراد
ریشاش را سفید کرده ،آن روز پرنکبت را چنین به خاطر میآورد:
سر قدرت هســتند .اینها از ملت دیگر چه میخواهند؟
«روز جمعــه [ ۲۱دلــو  ]۱۳۷۱بود که من ،برادرم و پســر
موتــر و بلندمنزل اینها میخرند ،بــه خارج چکر اینها
همســایهمان به گوالیی حصــه اول خیرخانه رفته بودیم.
میرونــد و میآینــد دیگر چــه میخواهنــد از این وطن
تقریبا یکونیم ســاعت بعد ،پســر دیگر همســایه مان با
بیچاره؟ بگذارید که همین چهار نفر مسکین و بدبخت
چشــمان پراشک آمد و گفت که اکمل شهید شده است.
بــا آبــرو زندگی کنند! مــا از اینهــا نفرت داریــم! وقتی
از هر طرف راکت میآمد و ســر و صدای اطفال و مردم
میبینیم که در پــرده تلویزیون میآیند و گپ میزنند ،ما

اکمل ،جوانی که طعمه
راکتهای گلبدین شد
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برای شــان حیران میمانیم کــه آنان با این قدر جنایتی که
کردهاند ،باز چه میگویند .یکبار از دست تان به پا کستان
فرار کردیم ،حاال به کجا فرار کنیم؟»

نویسنده :نوید نابدل

میر غالم محمد غبار:
در شورای ملی چه کردیم؟

پارلمان افغانســتان طی ۱۸سال گذشته با حضور جمع وسیعی از جنایتکاران
و چپاولگــران و چوکرههای شــان به مضمون تمســخر ملت بدل گشــته و
بخصــوص این روزها کمتر کســی را میتوان یافت که به حقانیت ســخن
ماللی جویا که آنرا «طویله ملت» نامیده بود ،شک کند.

محل اصابت راکت که نشانههای تخریب آن هنوز در پایه برق به چشم میخورد.
این توغ که نشاندهنده جنایات حزب اسالمی بود،
بخاطر قیرکردن سرک از بین برده شد.

آرامگاه اکمل ،جوان مستعد و ورزشکار برازندهای که در  ۲۱دلو ۱۳۷۱
در اثر اصابت راکت گلبدین به شهادت رسید.

در کشــوری که استبداد حاکمیت داشته از اســتقاللش محروم باشد،
پارلمان نیز ابزاری در دســت حاکمــان و اربابان خارجی آنان جهت تحمیل
سیاستهایشــان بر ملت اســت .اینان قصــدا زمینه تقلب و فســاد را مهیا
میســازند تا عمدتا مهرههای ارتجاعــی و خودفروخته وارد پارلمان گردند
و به آســانی آنــان را خریده ،تمامی قوانین ضدمردمی را بدون دردســر به
تصویب برسانند چیزی که امروز با تمام رسواییاش بر همگان آفتابی شد.
دوره هفتم شــورای ملی افغانســتان ( )۱۳۲۸-۱۳۳۱از شــهرت زیادی
برخوردار اســت چون برای نخســتین بــار نمایندگان بر اســاس انتخابات
عمومی برگزیده شــده و در نتیجه زمینه برای ورود انسانهای آزادیخواهی
چون میرغالم محمد غبــار ،عبدالرحمن محمــودی ،گلپاچا الفت ،کریم
نزیهی ،خال محمد خسته ،محمد خان دهقان کشمی و غیره مهیا شد .اینان
با رای مردم وارد پارلمان گردیده موفق شدند یک فراکسیون چپ و مترقی
را تشکیل دهند .با آن که تالشهای پیگیر آنان به بار ننشست ،اما حاکمیت
وقت را دچار مشــکالت جدی ســاخت .به همین دلیل ،رژیم ظاهرشاه ،در
دوره هشــتم ،غبار ،محمــودی و دیگران را زندانی و جلــو انتخاب آنان به
پارلمان را گرفت.
تجربــه دور هفتــم و در کل فعالیــت پارلمانی این حقیقــت را برمال
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میســازد که از طریق پارلمان ارتجاعی هرگز نمیتوان خواستههای ملت را
متحقق و به نفع زحمتکشــان کار جدی نمود .حضور و نقش انگشتشمار
افــراد مترقی و مردمــی که میتوانند بــه آنجا راه یابند فقط اینســت که
تربیون پارلمان را برای افشــای آن از درون مورد استفاده قرار داده به مردم
روشنگری و آ گاهیدهی نمایند.
زندهیــاد میرغالم محمــد غبار ،در جریده «وطــن» ،تحت عنوان «در
شــورای ملی چه کردیم؟» ،به شــرح کارکرد و مشــکالت عدالتخواهان
پرداخته که در زیر متن بازتایپ شــده آنرا تقدیم خوانندگان سایت «حزب
همبستگی افغانستان» میکنم:

سیاســت دولت بوده و به واســطه تعین کابینه جدید و بعدها اعطای آزادی
انتخابــات اســتعداد ملت در امر اجتمــاع معرض امتحــان و آزمایش قرار
میگرفت و این آزمایش و پرورش به تدریج توانائی معنوی جامعه را در راه
مشــق و تمرین امور اجتماعی و اشــتراک مساعی با دولت سوق نمود .در
چنین وقتی «دوره هفتم» شورای ملی بمیان آمد و اینجانب با ارا و انتخاب
اهالی محترم پایتخت افتخار عضویت آنرا یافتم.

در شورای ملی چه کردیم؟
منبع :جریده «وطن» ،سال اول ،شماره  ۱۹ ،۴۳جدی ۱۳۳۰
نویسنده :میرغالم محمد غبار

این سوالیســت که در شــماره  ۲۵جریده شــریفه ولس از اینجانب (به
جهت وکیل کابل) شــده اســت .اینجانب نیز فرصت را غنیمت شمرده به
تقدیم جواب میپردازم:
شکایت طنزگونه یک هموطن هراتی از امتیازگیری وکالی شورای ملی که
لمانی
ر
پا
تاریخ
در
ملی
ای
ر
شو
هفتم
دوره
که
هســتند
طبعا رفقا متوجه
در شماره هفدهم جریده «وطن» ،به تاریخ  ۱۹سرطان  ۱۳۳۰انتشار یافته است.
افغانســتان فصل بارزی باز کرده است .به این معنی که گرچه در هر دوره
من از نظر سیر تاریخ تکاملی افغانستان و از تماشای سند های مصنوعی
و در هر دولتی در افغانستان مجالس «مشورتی» از نمایندگان دولت و بعضا
و اجهاری ـــکه پالیســی استثمار و سیاســت تضعیف داخلیـــ در مقابل
ملت در امور مهم کشور دایر میگردید ولی تمام این مجالس بیشتر از یک
تقدم و تکامل طبعی کشــور کشــیده بود البته احتیاج جامعه را به تســریع
مجلس مشــورتی ارزشی نداشــته در فیصله هر امری رای شخص پادشاه و
حرکت و تحول احساس میکردم .اما در هر حالی
یا صدراعظم خودرای و خودمختار قاطع بود .تنها
من بیشتر از عصبیت و هیجانهای زودگذر و آنی
در اخیر دوره امانیه طرح تاســیس یک «شورای در صدد از بین بردن جبهه ملی
که فقط احساســات را برای اصالح امور ژولیدهملی» ریخته شد مگر اغتشاش مشهور سال « ۱۳۰۷دســت چپ» برامدند پس با
مملکت کافی میشماردـــ به سنجش عملی قضایا
مانع به وجود آمدن آن گردید.
برای بــار اول اعلحضرت شــهید طبق قانون تبلیغ و خبرکشی اینها را دشمن (البتــه به کمک متخصصین) و تهیه و تجربه بدان
اساســی  ۱۳۰۹به تشــکیل شــورای ملی موجوده خونی دولت و عاشــق انقالب کار (که این تحول را به حیث نماینده ملت رهبری
پرداخت که اینک دوره هشــتم آن فرا میرســد .مملکت و پیرو هزار نظریه ضد و کنند) احتیاج حس مینمودم .و خوشبختانه دیدم
شش دوره این شورا در  ۱۸سال تحت تاثیر مستقیم نقیض یکدیگر معرفی کردند و کــه بعد از  ۱۸ســال در دوره هفتم شــورای ملی
اوضاع اداری و سیاســی بنوعی گذشــت که هر خود در مجالس عمومی مکرر ًا افغانســتان یک «جبهه ملی» که من جزو آن بودم
وطنــداری المحال کم و بیــش از کم و کیف آن با دو و دشنام بازاری با چوکی تشکیل گردید .این جبهه قوای خود را در سه نقطه
مطلع است و شاید روزی تاریخ پارلمانی افغانستان و میــز و کارد و چاقو باالی ما متمرکز ساخت :اول تنظیم داخلی دستگاه شورای
ملی .دوم رفع شــکایات فوری ملت .سوم تنظیم
این اطالع هموطنان را کامــل گرداند .باری برای ریختند و در جراید رسمی توسط
دستگاه حکومت .که بایستی اینهمه باساس روح
توضیح وضعیت شش دوره اول شورای ملی ذکر نویسندگان معلومالحال اتهام و
دیموکراسی و در ســایه قانون و مسئولیت عملی
همین نکته کفایت میکند که در دوره اول چندتن افترا کردند...
میگردید .پس در قســمت اول الئحــه نظامنامه
محدود از وکال ســعی کردند وظیفــه خود را در
داخلی شــورا و الیحه قانون انتخابات -با در نظر
دفــاع از حقــوق ملت و حفظ حیثیــت مجلس حقانه اجــرا کنند و از آن
گرفتن زمان و مکان و راه عملی آن -ترتیب و از کمیسیون «تلفیق قوانین»
جمله عبدالعزیز خان وکیل معروف قندهار بود که بعد از آن قسمت بزرگ
کامیابانه گذارش داده شد .و برای نشر مجله ماهانه حاوی مذاکرات مجلس
ایام حیات خود را در محبس بســر برد .در هر حال این شــش دوره شورا با
و تنظیم دوایر اداری ریاســت شــورا و ترتیب قبول مستعمین در جلسات
حفــظ عنوان ظاهری و با وضع پاره قوانیــن ــــفقط در منزله یک مجلس
علنی پیشــنهادات مدلل و مفصلی بریاست شورا تقدیم گردید .در قسمت
«تصویبی» و تابع اراده حکومت یعنی کابینه وزرا بشــمار میرفت .شــاید
دوم «مواد هفتگانه» یعنی الغای خریداری جبری غله عسکری ،رفع بیگاری،
هیچ فردی حتی در پایتخت افغانستان بیاد نداشته باشد که روزی چند هزار
الغای مالیاتهای مخالف قانون از وثایق شــرعی و مال مواشی و امثال آن،
یا چند صد نفر بغرض انتخاب وکیل خود اجتماع کرده باشد تا چه رسد به
شمارش هرســاله مال مواشــی مالیهدهندگان ،اصالح قانون جلب عسکری
ســایر حصص مملکت .روسای شورای ملی هم بطور انتخابی از یک دوره
وغیره در مجلس ملی طرح گردیده ،و راههای اصالحی آن نشــان داده شد
به دوره دیگــر منتقل میگردید پس با چنین ترتیبی ماهیت اصلی و نتایج
حتی در قضیه غله خریداری که بودجه مملکت  ۴۵ملیون کســر و وزارت
اعمال دورههای گذشته شورای ملی ما معلوم است که چه بود.
مالیه از تهیه آن اظهار عجز مینمود اینجانب صورت مدرک آســان و کافی
در خاتمه جنگ دوم جهانی یعنی هنگامیکه ســیر حوادث دنیا مســیر
و بیضرر (از اخذ مالیات جدید از منافع فروش پشــم و پنبه افغانستان در
سیاســی و اداری ملتها را تغییر میداد خوشــبختانه در افغانستان اراده و
خارج از تجار صادر کننده) ترتیب و بمجلس ملی تقدیم کردم .کمیســون
هوش اعلحضرت پادشــاه مملکت متوجه و مشغول تحول و ترقی اداره و
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سید محمد خان دهقان ،میر غالم محمد غبار و گل پاچا الفت (اول تا سوم از راست ،ردیف
اول) از روشنفکران مشهور در دوره هفتم شورا بودند.

«سمع شکایات» شورا نیر به تظلم دادخواهان گوش فرا داده و در هر قضیه
حکومت را بطرف اصالح و رفع تظلم متظلمین متوجه میساخت.
در قسمت سوم از یک طرف برای وضع قوانین ضروری و مهم از قبیل
تشــکیالت ملکیه ،تفریق وظایف ماموریــن ،ووو ...و از دیگر طرف برای
تعدیل قوانین سابقه چون قانون به اساس ترفیع و تقاعد ووو ...پیشنهادهای
علمی و عملی بریاست شورا داده شد.
همچنیــن در مــورد
تفکیک قــوای ثالثه دولت
مســئولیت کابینــه در نزد
مجلس ملی ،امــور کمپنی
موریــس نودســن ،بودجه
مملکــت و تقلیــل دوایــر
اضافــی با حــذف مصارف
بیهوده و معاشات امتیازی،
تفتیش موسسات اقتصادی،
محاکمــه وزرای مظنــون و
متهــم فوائــد عامــه و مالیه
و اقتصــاد ،نظریــات مهم
و مفصل بریاســت شورا و
کمیسیونهای شورا و مجلس
عمومی شــورا با راپورهای
جامع و دقیق تقدیم گردید.
در مقابل لوایح پیشــنهادی دولت راجع بقانــون انحصارات دولتی و تعدیل
مــاده  ۷قانون مالیات بر عایدات مترقی نیــز اینجانب دو الیحه متقابل در
کمیســیونهای مربوطه و مجلس عمومی شورا پیش کردم (متن آن ثانی نشر
خواهد شــد) ما میخواســتیم به تانی و تدریج از راه اصالح امور پریشــان
کشــور ملت و دولت متحدالنظر گردد و بدون آشــوب و تولید هراس در
یکی از طرفین راه دیموکراســی باز گردد .و لهذا در تصاویب حتی شدیده
خود هم اســتطاعت عملی دولت و اقتضاات زمــان و مکان و محیط را در
نظر داشتیم .و الحاصل ما در دوره سهساله شورای ملی به حیث وکالی ملت
در مجالس عمومی ،در کمیسیونهای فرعی ،در شب و روز بالوقفهوتفریح
و غیرحاضــری بــدون خوف و هــراس و بدون حرص و طمــع برای خیر
مملکت و تقویت دیموکراسی کار کردیم .اما شما خواهید پرسید که نتیجه
عملی این خدمات بلندباال در کشــور چیســت؟ حق هم دارید منتها چند
حرفی باید بشنوید:
وکاله دوره هفتــم شــورای ملــی رویهمرفته در ســه دســته منقســم
میگردیــد -:اول جبهه ما یا «دســت چــپ» ،دوم دســته «بیطرف» و یا
متذبذب ،سوم جبهه «دست راست» که خود را در لباس طرفداری «کابینه»
جلوه میدادند .ترجمه حال دســته اول را شــنیدید .دســته دوم چیزی قابل
تذکار ندارد حال از «دست راست» یا (جبهه مخالف ما) بشنوید -:اینها بعد

از آنکــه جبهه بیطرف را اتصاال هدف بمباران تهدیــد و تطمیع قرار دادند
با نمایش از امداد کدام قوت رســمی و یا مالــی (؟) در صدد از بین بردن
جبهه ملی «دســت چپ» برامدند پس با تبلیغ و خبرکشــی اینها را دشــمن
خونی دولت و عاشــق انقالب مملکت و پیرو هــزار نظریه ضد و نقیض
ً
یکدیگر معرفــی کردند و خود در مجالس عمومی مکررا با دو و دشــنام
بازاری با چوکی و میز و کارد و چاقو باالی ما ریختند و در جراید رســمی
توســط نویسندگان معلومالحال اتهام و افترا کردند و بدین وسایل خواستند
تا شورای ملت را بدرجه یک شورای دولت تنزل بدهند و ...تو خود حدیث
مفصل بخوان از این مجمل...
خوب نتیجه چه شــد و آنهم در مجلس شــورا که مسلما هر فیصله تابع
اکثریت است؟
نتیجه اینطور شــد که -:قانون انتخابات در مجلس نارسیده رد گردید.
قانون داخلی مجلس از یکنیم صد ماده فقط شــانزده ماده آن در ســه سال
مجلس خوانده شــد و چون تجدید انتخاب هیت رئیسه شورا را در هر سال
پیشــنهاد میکرد رد گردید .پیشــنهادهای ما راجع به وضع قوانین جدیده
و تعدیل قوانین ســابقه در طی سه ســال یک روز هم داخل آجنده مجلس
گرفته نشــد (چونکه ترتیب آجنده از اختیارات شــخص رئیس شورا بود)
فیصلههــای اکثریت مجلس
دایر به مسئولیت و محاکمه
وزرای مظنون هیچ کدام از
طرف ریاســت شورا بغرض
صحه مبارک ذات پادشاهی
تقدیــم نگردیــد تا کــه ابدا
قابل تطبیق نباشد .همچنین
تمام پیشنهادهای جبهه ما از
طرف جبهه دست راست در
سایه طرفداری و اعمال نفوذ
هیــت رئیســه شــورا خنثی
گردید .حتی رئیس ثانی در
قضایای مهم و متنازعفیهای
مجلــس عمومی (به ترس از
غلبه جبهه ملی) از شمار آرا
و تعیــن اکثریــت و اقلیت
امتناع مینمود .مســوده تصاویب مهمه شورا هم در خانههای شخصی شان
نوشته میشد باالی شمول مستمعین در جلسات علنی شورا یک سال مجادله
شــد باالخره چند چوکی معین و آنهم بواســطه مشــکل تراشیهای ریاست
شورا از اســتفاده مردم خارج ماند .مجله شورا باوجود منظوری بودجه دو
ســاله فقط یک شــماره و آنهم در آخر سال ســوم (با حذف مطالب مهمه)
منتشــر گردید ووو ...مهعذا متیقن باشــید که با تمام این تهدیدهای حبس
و زجــر و زنجیر «جبهه ملی» (به اســتثنای یکی دو نفر) از بین نرفت و تا
دقیقه آخر با ثبات و اعتدال دم و با حس اصالحطلبی و آشــتیجوئی بین
ملت و دولت به اســاس رفاه عامه و تقویه مشروطیت شاهی وظیفه وکالت
خود را صادقانه و مردانه انجام داد.
نتیجه این خدمات هم این شــد که امروز ملت به وجوب وجود شورای
صحیح و دیموکراســی آ گاهتر گردید و قوه مجرئیه از مســئولیت خود در
برابر ملت حساســتر شد و استعداد ملت بداشتن حکومت دیموکراتیک در
نظر جهان آشکاراتر گردید .اینست که امروز ملت برای داشتن یک شورای
صحیح آماده اســت و شاید دولت بکاردانی مردم کشــور خود امیدوارتر
شده باشد .پس وظیفه موکلین است که با انتخاب وکالی صحیح در دوره ۸
این کار ناتمام را به انجام برسانند.
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شــریف انجیری ،ســعادت بیک ،مدد بیک ،ابراهیم بیک ،ارباب شــفیع
وغیره متنفذین شــریر منطقه بودند که گلیم ســتمگری شان توسط چوین
برچیده شــد .جمشــید خان شعله ،از افراد منفور و مشــهور چاهآب هم از
نویسنده :شاداب
ترس گروپ چوین ،شــبانه یا در میان گندمزارها و یا جاهای نامعلوم پنهان
میشــد وگرنه او را هم میخواست به قتل برساند .وکیل شریف انجیری و
برادرش سعادت بیک که افراد بدنام و ستمکار منطقه بودند از ترس چوین
از منطقه متواری شــده به پاکســتان رفتند ،آنان از شخص گلبدین مکتوب
آوردنــد که مربوط حزب اســامی اند و باید با آنان همکاری شــود چون
تصور داشــتند که چوین از گلبدین اسلحه گرفته به دستور او پابند خواهد
بــود .این دو به قریه برگشــته تعدادی از مردم را به خانــه خود به مهمانی
دعــوت کردند .در این اثنا چوین خبر شــده از مجلــس مهمانی هر دو را
گرفتار و از قریه به چوک شــهر چاهآب آورده تیرباران و مکتوب گلبدین
را به سینه اجساد شان نصب میکند.
چوینعقده و ضدیت شدیدی با مالکان و اربابان شریر منطقه داشت
زیرا سالیان سال مردم بوسیله آنان تحقیر گردیده مورد ستم و استثمار قرار
گرفته بودند .او آنان را دشمنان درجه
چویــن (چدن) فرزند خــال محمد از
یک منافع مردم میپنداشت و به همین
قریه کالتک ولسوالی چاهآب والیت
دلیــل میگفت باید به خاطر ســالها
تخــار از جملــه دهقانــان فقیری بود
بیرحمی در برابر مردم ،از آنان انتقام
که در زمــان حکومــت خلقیها در
گرفت .او خــاف گروپهای دیگر
ولسوالی اسمار کنر سرباز بود .وقتی
گلبدینی و جمعیتی که روشــنفکران
غند اسمار بوسیله عبدالروف صافی به
را از بین میبردند ،مناسبات خوبی با
مجاهدین تســلیم داده شد ،چوین نیز
افراد تحصیلکرده و روشــنبین داشته
در آن ســهم گرفته از همین طریق به
از آنان حمایت میکرد.
پاکســتان فرار کرده برای پیوســتن به
گلبدیــن و اخوانیهــای مکتبی
جنــگ مقاومت ضدروســی آمادگی
تخار چوین را مانعی در برابر پالنهای
میگیرد .از آنجایی که گرفتن سالح
شوم شان دانســته پیهم برای کنار زدن
و مهمــات بــدون پیوســتن بــه یکی
و نابودیاش توطئــه میچیدند .تا این
از احــزاب هفتگانــه میســر نبود ،او
که تمــام گروپهای حزب اســامی
تحت پوشــش حزب اسالمی منحیث
در ســنبله  ١٣٦٢روی یک پالن باهم
ســرگروپ بــا ســاح و مهمــات در
مشــوره کرده گویا میخواســتند بر
جوزای  ١٣٥٩وارد ولســوالی چاهآب
قــوای روس در ولســوالی ینگیقلعــه
شده با شــجاعت و پایمردیاش میان
حملــه نماینــد .ایــن حملــه در واقع
مردم جایگاه ویژهای مییابد.
دامــی بود برای شــکار چویــن .طبق
چویــن در درگیریهای زیادی با
نقشــه در صــف اول گــروپ چوین
قوای روس و مزدوران اجیر شان ،لرزه
انتخاب شــده و گروپهای قومندان
بر انــدام آنان انداخته بود .روسها از
روحالله و قاضی کبیر مرزبان و دیگر
نام او میترســیدند زیــرا در چندین
اخوانیهای گلبدینی خود را در عقب
قریه چــاهآب و ینگیقلعه بر روسها
جبهه قرار دادند .جنگ شدیدی آغاز
و مزدوران شــان ضربــات کاری وارد
شــد ،گروپهــای روحاللــه و قاضی
چوین عقده و ضدیت شدیدی با مالکان و اربابان شریر منطقه داشت.
نموده بود .او یکبار در قریه پایشــاف
کبیــر وغیره از ســاحه جنــگ فرار
هر
و
شــد
محاصره
ها
س
رو
بوســیله
چاهآب که در باالی کوهی قرار دارد،
و جــای خود را به روسها رهــا میکنند اما چوین کــه در حلقه محاصره
روز حلقــه محاصــره را بر او تنــگ و تنگتر میکردند ولــی چوین بعد
گیر میافتد ،ســاعتها به جنگ در مقابل قوای روس ادامه دادهو تلفات
از یک هفته جنگ شــدید با شــناخت دقیقی که از منطقه داشــت ،شبانه
ســنگینی نیز بر آنان وارد میکند تا این که روسها از چهار طرف با تانک
حلقه محاصره را شکســته از مرگ حتمی فــرار میکند .قرار حکایتهای
و طیاره به او هجوم میآورند و این قهرمان مردمی با تمام گروپش به تاریخ
مــردم محل ،قومندان روسها از فرط عصبانیت زمین را به لگد کوبیده به
 ۲۸سنبله  ۱۳۶۲سر به خاک وطن مینهد.
افرادش دشنامهای رکیک میدهد.
مردم چاهآب و ســایر مناطق تخار یاد و خاطره این یاور راستین تودهها
چوین نه تنها دشــمن روس و غالمانش ،بلکه مخالف شــدید متنفذین
را همیشه گرامی میدارند.
شــریر ،زورمندان منطقه و عناصر ســتمگری بود که سالها بر دهقانان و
مردم ظلم روا داشــته بودند .او به همکاری مــردم محل ،تعدادی از خانها
و اربابــان ستمپیشــه را از بین برد .مثال محمد شــریف خان چاهآبی ،وکیل

چوین ،یاور مردم تخار که
با توطئه بنیادگرایان کشته شد
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شاعر :سرمد روستایی

نقب باید زد

در این هوای مرگزا
که بیمایگان
از نسل درندگان اند
و متجاوزان
با اختاپوت جنایت
بر گردمان طناب تنیده
و وسط مان
کوه قاف کشیدهاند
من فراهی بدخشانیم
من هراتی ننگرهاریم
من خوستی بامیانیم
هنگامیکه در «هسکه مینه»
بر ماین مینشانی
و یا در «برچی»،
منفجرم میکنی
«پامیریان» در سوگ مینشینند
«براهویان» به انتقام.
ای سالخ رشفباخته
آگاه باش:
تافتهی باهم بافتهام
جدا ناپذیرم
که توطئه و تفرقه هیچ نخواهد کرد.
متام دخرتکان نگونبخت
و مادرکان سوگوار
و کودکان بیرسپناه
فرزندان «سیهمو» اند
و همدیاران من
هر کجا کُشتی
مرا کُشتی
هر کی را راندی
مرا راندی
رنج استخوانسوز
و چشامن به خونابه نشسته
و آوارگان دور گردون
و قحطیزدگان گیتی

از کلیت من اند
من ،منش فردی ندارم
و کُرنشی در برابر خصم
هنگامیکه رگبارم میکنی
دوباره رسخ خواهم دمید
ِ
طاقت میلیون
با تعهدی به
به بسیج
به تهییج
بــه قیــام همگانــی «رخشــانه»هایی زیــر باروت
میاندیشم.
در این هوای مرگزا
لُنگهای پر گَند
که ُمهر صد «سیا» را
به ماتحت خود
به تکرار خوردهاند
و از جبین شان جنایت جاریست
شبها در زیر ران اجنبی اند
و روزها
ِ
«سیاست» مرگ میزایند
بر بام صلح
از ما طلب اطاعت دارند
آه مردم!
خاموش رفنت
و به آسامن چشم دوخنت
نهایت ابتذال است
و وقاحت زندگی.
من طالیهدار مهربانیام
و گورکن جنایتکاران
مشت بلند استقاللخواهیام
که شقیقهی غارتگران را
پاش پاش خواهم کرد
لحنم
زبان رسخ زمان است
بیان «مرادیان» نیست
()1
و نفرتم به کوچکی «سمر»
و حقارت «الیق».
افغان هزارهام
از جنس «محقق» نه
اُزبیک افغانم
از «دوستم» مکار منزجرم
ِ
تاجیک پشهییام
که بر جبین «عطا» و «پدرام» و «علی»
تف میاندازم
آری
پشتون این رسزمینم
که گلبدین را گَند زمین
و سیاف را خونریز دوران میدانم
و از سوگواران «عمر»
و مریدان «غنی» آنقدر متنفرم
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که خدا از شیطان
و «شهاممه» از لشکر جالدان.
نه انگلیس را میستایم
نه امریکای اشغالگر را
و نه ،دلقکی که تو باشی.
میهنم را
عاشقانه دوست میدارم
و رسود همبستگی را
تا دورها میخوانم.
غرور من
کوهها را میشکند
آنگاهکه با خلقها درآمیزد
دست قلدرمنشان را
از پشت میبندد
این را از من مپرس
تاریخ را ورق بزن.
با این «سیاستگران» منجمدشده
و روشنفکرانِ پوک پمپشده
که طاعون در تن شان
و رسطان در مغز شان
رخنه کرده
و مفلوج روزگار اند
و «دچار گرمی گفتار»
سازش را مرگ میدانم
مسلسل «پویان» را میجویم
و اندیشهی «فیض»ها را
انگشتان مان
مشت خواهد گشت
و صدای مان
به نعرهای که:
«انسانم آرزوست»
زحمتکشان را
بر گرد رسو ِد جهان از آن ماست
بسیج خواهد کرد.
جان باید کند
خون باید ریخت
راه دشوار است
گرگ باراندیده باید شد
پیش خواهم رفت
بر ستیغ زندگی فریاد باید کاشت
مطمینا
نقب باید زد
راه باید جست.
پانویس:
( )۱اشــاره به سخن سخیف سیما سمر که در برابر تصویر گلبدین
جالد ســاده گفت« :یک معذرتخواهی از مردم افغانستان قرضدار
است»!
22

لیکونکی :سعید

د نیواکګرو او السپوڅي
رژیم په واکمنۍ کې
طبیعي بالووې ناورین
ګرځي!

په هغه هیواد کې چې مفســد انسانوژونکي واکمنان او بهرنیو اربابانو یې
د خپلو خاینانه سیاستونو سره زموږ ولس د مال ماتوونکي بیوزلۍ سره مخ
کړی ،د طبعیت قهر د نورو زرګونو ســتونزو برسیره ناورینونه زیږوي .که
څه هم اکثره خلک مو په ځانکړې توګه بزګران مو ســږني ډيرو ورښتوونو
او واورو ته خوشــاله ول او د یوه حاصلخیزه کال په توګه یې ګڼلو ،خو بیا
هم په ځينو ســیمو کې د سیالب لرونکو ورښــتونو وریدلو یې کورونه او
هرڅه لمنځه یوړل او یو ځل بیا یې د غم په ټغر کینول.

د  ۱۳۹۷کال د کب په لســمه په کندهار ،زابل ،هلمند ،نیمروز او فراه
والیتونــو کې د ډيرو ورښــتونو له امله خورا زیات ســیالبونه راووتل چې
لسګونه کورونه یې الندې او ډیر زیات مالي او ځاني زیانونه یې واړول.
د بیلګې په توګه د دغو سیالبونو ورانیو ته چې په فراه کې یې رامنځته
کړل یوه کتنه لرو.
د کب په یوولسمه سهار مهال کله چې د فراه ښار او کلیو اوسیدونکي
له کورونو د باندې وځي د یوه بیســاري سیالب سره مخ کیږي .سیالب د
فراه رود له سیمې پیل او د لومړۍ ،دوهمې ،دریمې او د ښار مرکزي سیمو
په ګډون د سرجنګل ،شیوان ،کنسک ،شمالګاه ،دهک ،سور ،چهاربرجک،
قلعه غالم صدیق ،کرجي ،شــیخ اباد ،عسکر اباد ،سنګزور ،شوراباد ،یزده،
چهارباغ او نورو ســیمو دوکانونه او کورونه چې دســیند دواړو خواوو ته
پراته دي وران ویجاړ کړل .پدې لړ کې لســګونه تنه چې ښځې او ماشومان
هم پکې شــاملې دي ،ټپيان او ورک شوي دي .دغه سیالب د ځاني زیانونو
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ســربیره ډیره زیاته اندازه مالي زیانونه د فــراه بیوزله ولس ته واړول ،چې
زرګونه هکتاره کرنیزې ځمکې ،ســلګونه ګلخانې شــنې خونې ،سل ګونه
غواګانې او پسونه یې له منځه ویوړل.

نویسنده :رشاد نایاب

جالل باجگه
انتقام باخت خود را
از مسافران شمال میگیرد

یــاد شــوي زیانونه یواځې تر ښــاره محــدود پاتې نشــوه ،تردې چې
د انــاردرې او قلعه کاه په ولســوالیو کې هم ډیر زیــات زیانونه واړول .په
میلیونونو افغانۍ زیان خلک واوښت .د اناردرې ولسوالۍ بازار چې د سیند
تر غاړې جوړ شــوی دی ،ټول دوکانونه یې په ســیالب کې ویجاړ ،او ټول
وســایل یې سیالب له ځان ســره یوړل .د زهکن ،سدکهانو او ازاد کلي ټول
ویجاړ شــوه او د کلیوالو خټين کورونه پر هغــوي راکیوتل .د قلعه کاه په
ولســوالۍ کې هم د اور او انجیران کلي په مکمله توګه ویجاړ شوه او خلکو
ته سخت مالي او ځاني زیانونه واوښتل.

د فراه فاسد چارواکي د «سیالب ځپلوسره د مرستو» په نوم د ننداریز
حرکاتو په ترڅ کې د خلکو په ټپونو مالګې اچوي .ســیالب ځپلو له کابله
راغلی هئیات لخوا پنځلس میلیونــه افغانۍ د خپل ځان لپاره توهین وګڼلو.
بلقیس روشــن د فراه د خلکو با وجدانــه وکیله چې تل یې د مظلومانو غږ
اوچت کړی ،پر مرکزي حکومت د ســختې نیوکــې په ترڅ کې د مرکزي
حکومت لخوا فراهي ســیالب ځپلي ولس ته د نه پاملرنې له امله غوسه ده
او د ع او غ السپوڅي حکومت د خیانت او فساد یوه بله بیلګه افشاء کړه.
په فراه کې وروستیو سیالبونو په ډاګه کړه چې دغه السپوڅي واکمنان
نــه دا چې د بې وزلو خلکو غــږ ته لبیک نه وایي ،بلکې پر فســاد باندې
دوامداره ککړوالی یې د طبیعې پيښــو د مصیبتوالي او ســخت والي المل
ګرځيدلی چې زموږ هیوادوال یې د غم په ټغر کینول.

مســیر ولســوالی خنجان والیت بغالن یگانه شــاهراهی که روزانه انتقاالت
هزاران وســایط کاالی تجارتی و مســافران والیات شــمال-کابل از مسیر آن
صورت میگیرد ،توســط جالل باجگه از  ۹ثور ماه جاری مسدود گردیده
اســت .قبل از این ،وکیالن باختگی بغالن دوراهی مزار پلخمری را نیز بسته
بودند.

جــال باجگه که گلبدینیاالصل جمعیتی اســت و مثل هر جمعیتی و
گلبدینــی دیگر چیزی غیــر از آزار و اذیت مــردم در قاموس زندگیاش
پیدا نمیتوانید ،وقتی بعد از افتتاح پارلمان مطمین شــد که مردم بغالن بر
او بهمثابه مجســمه جنایت و مردمستیزی تف انداخته رای ندادهاند ،مطابق
همان اخالق وحشیانه تنظیمیاش که از مکتب اخوان و رهبران خود آموخته
است بر مردم شمال هجوم برده و شاهراه خنجان را به روی وسایط باربری
و مســافربری بســت و با این جنایتاش هزاران مسافر اعم از زن و کودک
و پیر را که ذرهای هم در کامیابی و باخت وی نقش ندارند مورد شــکنجه
و ســتم قرار داده و اسم این وحشــت خود را اعتراض علیه حکومت غنی
گذاشت.
تمــام وســایط نقلیه در مســیر کابل به شــمال و یا برعکس ،توســط
سوتهبهدســتان جالل باجگه با خشــنترین رفتار در حوالی ولسوالی خنجان
توقف داده میشــوند .اکثر مســافران که مریض و یا کار ضرور دارند از
موتر پیاده شده در حالت مریضی و یا با کودکان و بار سنگین خود فاصله
طوالنیای را با پای پیاده پیموده و دوباره به قیمت هنگفت موتر دیگری را
کرایــه میکنند .یک تعداد با پذیرفتن رنج انتظار ،پرداخت مصارف خورد
و خوراک و ضیاع وقت حتا چندین شــب و روز را در آنجا ماندهاند تا راه
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باز شــود که در ذات خود کم از
شکنجه نیست.
ادعای دفاع از مردم توســط
دولــت مرتجع و وحشــت ملی
ع و غ کــه از خونآشــامترین و
جنایتکارترین گروهها تشکیل
گردیــده و جــال باجگه یکی
از مهرههــای پلیــدش اســت،
دروغی بیش نیســت.اینان آه و
ناله و شــکنجههای غیرانســانی
و ســتمهای اقتصــادیای را که
مســافران ،تجار ،باربــران و...از
مصیبت راهبندان متحمل میشوند ناشنیده گرفته و فقط با جفیدن از دور
و گفتن این که او را چند روز مهلت دادهاند ،جز هار ســاختن بیشــتر این
جنایتکاران اثر دیگری نداشته است.

نویسنده :حزب همبستگی افغانستان

رونمایی از گزیده
اشعار انیس آزاد« ،شاعر
خروشان در برابر استبداد»

بــه تاریــخ  ۲۱ســنبله « ،۱۳۹۸حزب همبســتگی افغانســتان» طی محفلی
گزیده اشــعار انیس آزاد ،شــاعر توفنده را رونمایی نموده و از شخصیت
انقالبی انیس و  ۱۲تن از همرزمانش که توســط رژیم مزدور خلق و پرچم
به تاریخ  ۱۷ســنبله  ۱۳۶۱در پولیگون کابل وحشــیانه تیرباران گردیدهاند،
گرامیداشت بهعمل آورد.

در آغاز ،گرداننده ضمن بیان زندگی پرافتخار و مبارزاتی انیس و یاران
همرزمش ،در باره اهمیت شعر انقالبی گفت:
« ...خودگذری و اندیشه انیس به شاعران جوان امروز که
هنــوز در ناآ گاهی و خا کباد اســارت متجاوزان مات و
مبهوت اند درس ایستادگی و شجاعت میدهد تا اصالت
خویش را در برابر تاریخ و مردم فراموش نکرده انیسوار
برزمند و شــعر شان را به اســلحهی برا علیه اشغالگران و
نوکرانش تبدیل نمایند».
«در شــرایط خونین شعر باید «حربه خلق» و «خنجری بر
حنجره دژخیم» باشد .شعر انقالبی یاس و اندوه را به نیرو
مبدل کرده و تودهها را در جهت دگرگونی اجتماع بســیج
و تهییج مینماید....
در روزگار خونین مافیایی و فاســد ،نشــر افــکار بوینا ک
اخوان ،روشنفکران خودفروخته و اربابان متجاوز شان که
بــازار کتــاب را در گرو خود گرفته و اندیشــههای مترقی
و مردمگــرا را به حاشــیه رانــده و جوانان بهجــای تغذیه
متون آ گاهیبخش و موثر بیشــتر با ادبیات مرده ،خنثی،
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زهرآ گیــن و در خدمــت حا کمیــت مواجهانــد ،تبلیغ و
ترویج اشعار انقالبی از وظایف هر فرد و تشکل آزادیخواه
و مترقی میباشد .انتشار گزیده اشعار انیس آزاد از سوی
حزب همبســتگی افغانستان ،گام کوچک اما موثریست
جهــت معرفی و اشــاعه افکار انقالبــی و ارتقای آ گاهی
جوانان».

محمود یکی از اعضای حزب همبســتگی به نکات الهامبخش زندگی
انقالبی انیس و یارانش پرداخته و در باره شعر و تعهد پوالدین انیس آزاد به
مردم و میهن چنین گفت:
«اشــعار انیس از آغاز تا انجام درس ایستادگی و مقاومت
میآموزد .او در بدترین شــرایط مایوس نشد و به مردمش
ایمان داشــت حتــا در هنگام جانباختــن قهرمانانه مجید
کلکانی نیز سرود :خورشید زنده است».
در بخــش دیگر برنامه ،کاوه شــعری را تحت عنــوان «مرا دریاب» از
گزیده اشعار انیس آزاد ،دکلمه کرد که مورد استقبال شرکتکنندگان قرار
گرفت .چند بندی از این شعر:

و در آخر گروپ موســیقی «تارها» متشــکل از چنــد جوان متعهد۴ ،
ترانه رزمی را کــه بهیاد این جانباختگان تهیه دیــده بودند بهصورت زنده
اجرا نمودند.

گروپ موسیقی «تارها»

مرا دریاب
در برج بلند عشق
بسان پاسبان نور
که رنگ هر سیاهی را به تیری میدهد پاسخ
و تسلیم سیاهیها و پستی منیگردد
مرا دریاب ای همرس
میان لشکر اندیشههای باور فردا
که ساالرش سوار بر توسن رسخ حقیقت
پیش میتازد
و دریابم میان جمله یارانم
میان جمله یارانی که رزمیدند و میرزمند
و بر لبهای زخمآگین شان هردم
رسود تازه میلرزد
به تعقیب آن نامه داکتر ذکیه آزاد ،خانم انیس آزاد که بنابر مشــکالت
و مریضی نتوانســت در این محفل شــرکت نماید ،توسط آرتل خوانده شد.
تعدادی از همرزمان انیس با شنیدن این متن به یاد رنج و استقامت او اشک
ریختند.
اســتاد پویان یکــی از همرزمان انیــس آزاد که کوتهقلفیهای ســران
جنایتکار خلق و پرچم را با جســم و جان  ۸سال تمام تجربه کرده است ،از
رزم و پایداری انیس آزاد ،عزیز طغیان ،انجنیر میرویس ،محمد علی و سایر
جانباختگان راه رهایی کشــور خاطراتش را بیان کــرده و معاملهگری یک
عده را بنام مجید خیانت دانست.

جلد کتاب «گزیده اشعار انیس آزاد»
پیدیاف این کتاب را از این آدرس به دست آورید:

hambastagi.org/new/fa/category/book/2695-anis-azad-poem-book.html
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اعالمیه

کسب مجدد
استقالل و آزادی ،با اتحاد و
پیکار مردم ما میسر است!

در حالی از صد سالگی اســتقالل افغانستان یاد میکنیم که متاسفانه دیگر
خبری از اســتقالل و آزادی در سرزمین شــوربخت ما نیست .پس از پایان
دولــت امانی تا امروز ،رژیمهای گوناگون با عوامفریبی دهل اســتقالل را
نواختهاند اما در عمل وطن ما طی تمام این ســالها بهصورت نیمهمستعمره
و مستعمره مانده است.

جنبش مشروطه صد سال قبل با داشتن شخصیتهای مبارز و جاننثار
اهدافــی را در برابــر خود نهاده بــرای تحقق آن با شــهامت تمام رزمیدند
که حتــا امروز هم عدالتخواهان ما باید برای رســیدن به آن پیکار نمایند.
آنان از یک ســو به جنگ با ارتجاع رفتند و از ســوی دیگر با دستان خالی
علیه اشــغالگران انگلیسی قدم گذاشته و اســتقالل وطن را به قیمت خون
خویش بدســت آوردند .آنان تحت رهبری شــاه امانالله ،افغانستانی را که
هنوز در آن بردهداری حکمفرما بود ،به نخســتین پلههای ترقی و پیشرفت
و انســانیت رهنمون نمودند .هر چند در اثــر توطئههای بیرونی و غالمان
داخلــیاش عمر ایــن دوره بینهایت کوتاه بود ،اما بــذر ارزشهایی را در
جامعه ما کاشــت که رژیمهای بعدی با تمام استبداد و دهشت قادر نشدند
آنها را برای همیشه از مردم بگیرند.
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اشــرف غنی که دســتاش را جان کیری بلند و بر قدرت نصب کرد،
با شیادی و عوامفریبی از «تکمیل فصل ناتمام امانالله خان» سخن میزند،
امــا توهین به این شــاه عدالتخــواه و مترقی خواهد بود اگــر وی را حتا
«چتلنویــس امانالله خــان» بنامیم .اماناللــه خان با تمامی اشــتباهات و
کمبودهایش ،یک انســان پیشرو و عاشق راستین مردم و وطنش بود .او به
درســتی دریافته بود که تا وقتی افغانســتان از سلطه بیگانگان و زنجیرهای
عقبماندگی و ارتجاع خالصی نیابد ،به شــاهراه تمدن راه نخواهد یافت،
به همین دلیل با تالش پیگیر بعد از حصول اســتقالل سیاســی کشــور ،با
تابوشــکنی در راه قانونمند ساختن جامعه و بردن سواد و آ گاهی بین مردم
تالش نمود که به درستی امروز حتا بدبینانش دوران دهساله حاکمیت او را
عصر درخشان در تاریخ معاصر ما میدانند.
تربیتیافتــه پوهنتون امریکایــی بیروت در حالــی از «تکمیل فصل
ناتمام» میالفد که نه تنها برای اســتقالل ارزشــی قایل نیست که با اشتیاق
بیمانندی در دومین روز ورودش بر ارگ ،پیمان غالمی با امریکا و ناتو را
به امضا رســانیده و حضور نظامی منفورترین ابرقدرت عصر را با تفویض
معافیت تمام به ارتش خونریزش قانونی ســاخت .او میخواهد دلقکوار
خود را امانالله قرن  ۲۱وانمود ســازد اما شهامت و از آن مهمتر چشمپارهتر
از حامد کرزی فکر ایســتادگی در برابر ارتجــاع و خطرناکترین نوع آن
را که بنیادگرایی و اخوانیزم اســت نــدارد .او به جای کوبیدن بنیادگرایی،
بویناکتریــن و شــاخدارترین ســمبول جنایت و مــزدوری و تعفن به نام
گلبدیــن راکتیــار را در آغوش کشــیده برایش در قلــب پایتخت با خرج
میلیونها دالر آرگاه و بارگاه مهیا نمود؛ به مرده مالعمر این عنصر پلیدتر از
مالی لنگ انگریزی پیام عیدی فرســتاده طالبان وحشی را پیاپی «برادران»
خوانده از زندانها رها میســازد؛
جرثومــه ارتجاع و ســفاکی به نام
ســیاف را بر فرقش نشانده مرتب
بــه او پوزهمالــی میکنــد و دهها
مثال دیگر که تمامی اینها گویای
آنست که غنی درست نقطه مقابل
شاه امانالله و یک مهره اشغالگران
است.
«تکمیــل فصل ناتمــام» غنی
در نمایشــات ظاهــری و کودکانه
خالصــه میشــود .درحالیکــه
اکثریت قاطع ملت در گرســنگی
مفــرط و ماتــم بهســر میبرنــد،
او ماههاســت کــه بــرای جشــن
صدسالگی اســتقالل صدهامیلیون
افغانی را به هدر داده تا گوشــه و
کنار کشور را با بیرقهای سهرنگ
مزیــن نماید .گفته میشــود که تنها برای نمایش چنــد ترانه میهنی از ۳۴
والیت متعلمانی را به کابل آورده که مجموع مصارف آن  ۵۴میلیون افغانی
بوده اســت .هرچند رقبای وقیحتر و طالبانیتر انتخاباتی غنی ،این حرکات
او را کارزار انتخاباتی از بودجه ملت مینامند ،اما غنی درحالی دســت به
این اســتقاللنماییهای کریه میزند که هماکنون عنان سرنوشت حکومت
و نظامش در دســت زلمی خلیلزاد امریکاییست که با بخشیدن مشروعیت
جهانی به طالبان و ســران مزدورپیشــهاش در تالش است تا این موجودات
خونریز عصر حجری را در زرورق «میانهرو» و «صلحطلب» پیچانیده و به
دستگاه دستنشاندهاش در کابل پیوند زند.
وقتی سفارت امریکا در کابل قلب تصمیمگیریها درمورد سرنوشت
کشور ماســت ،وقتی نیروهای نظامی امریکا و ناتو  ۱۸سال تمام است که
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خاک ما را آزمایشــگاه مخوفترین تســلیحات خود ساخته و با مصونیت
کامل مردم عام ما را به قتل رســانیده و تروریســتپروری میکند ،وقتی
دســتان شــوم دولتهای ایران و پاکســتان و چاکرانش تا عمق در خاک ما
فرو رفتهاند ،ادعای داشتن «استقالل» به طنز تلخی میماند و بس .و حکم
تاریخ است ،ملتی که استقالل سیاسی و اقتصادی نداشت به هیچ پیشرفت
ریشهای دست نخواهد یافت.
هموطنان ماتمدار!
هیچ نیروی خارجی و دستنشاندگان داخلیاش ،نجاتدهندهی ما از
ایــن همه بربریت و حمامخون و بیعدالتی شــده نمیتواند بهجز نیروی
خودمــان .باید تمام اختالفات قومی ،ســمتی ،زبانی ،مذهبی وغیره را که
از ســوی این جمع خاین دامن زده میشــود کنار گذاشته و متحدانه همچو
مشــت محکمی برای یک افغانستان مســتقل ،آزاد و دموکراتیک که اراده
تودههای فقیر و نادار ما در آن حکمروایی کند ،مبارزه کنیم .جز این هیچ
راهی برای خروج از بنبست کنونی متصور نیست.
«حزب همبســتگی افغانســتان» که خود را میــراثدار اهداف واالی
پرچمداران واقعی استقالل ،آزادی ،دموکراسی و عدالت اجتماعی میداند،
بدین باور اســت که با عزم مشــروطهخواهان ســرفراز باید  ۲۸اسد را روز
تجدیــد پیمان برای به چنــگ آوردن دوباره اســتقالل در وطن نگونبخت
خود بســازیم .پرچم اســتقاللطلبی را که از قهرمانــان بلندقامت تاریخ ما
چون ســیدکمال ،محمد عظیم منشــیزاده ،عبدالخالق ،محمود ،محمد ولی
خــان دروازی ،غالم نبی خــان چرخی ،عبدالرحمان لودین ،ســرور جویا،
عبدالرحمن محمودی ،ســرور واصف و صدها پیکارگر شــرافتمند دیگر به
ارث بردهایم باید پرشــورتر از هر زمان به اهتزار درآورده برای نجات میهن
خود از فاجعه جانفشانی نماییم.
حزب همبستگی افغانستان
 ۲۸اسد  ۱۹ – ۱۳۹۸اگست ۲۰۱۸

نویسنده :حزب همبستگی افغانستان

یادبود از استقالل
ازدسترفته افغانستان
در بامیان

 ۲۶اسد  – ۱۳۹۸بامیان :امروز جمعی از اعضا و هواداران «حزب همبستگی
افغانســتان» با همکاری مردم محل ســاحه بند امیر طی محفلی از صدمین
سالروز استقالل بربادرفتهی کشــور یادبود به عمل آوردند .در این برنامه،
افزون بر شــرکت مهمانــان از ولســوالی یکهولنگ و مرکــز ،مهمانانی از
ولســوالیهای دوردســتی چون پنجاب و ورس نیز تشــریف آورده بودند.
برنامه که تحت عنوان «کســب مجدد اســتقالل و آزادی ،با اتحاد و پیکار
مردم ما میســر است!» برگزار گردید توســط اعضای حزب همبستگی در
بامیان گردانندگی و ترتیب داده شده بود.

در آغــاز ،گرداننــده از تمام حضار خواســت تا به پا ایســتاده و برای
یک دقیقه در ســوگ شــهدای چهار دهه اخیر کشور و بخصوص قربانیان
ســالهای اخیر حمالت انتحاری و انفجاری ســکوت نمایند .سپس ،دو تن
از جوانان حزب شــعر «نقب بایــد زد!» را دکلمه نمودند که در بندهایی از
آن میخوانیم:

زرادخانه امریکا
در دست طفلک بدخو

«در این هوای مرگزا
که بیمایگان
از نسل درندگان اند
و متجاوزان
با اختاپوت جنایت
بر گرد مان طناب تنیده
و وسط مان
کوه قاف کشیدهاند
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من فراهی بدخشانیم
من هراتی ننگرهاریم
من خوستی بامیانیم
هنگامیکه در «هسکه مینه»
بر ماین مینشانی
و یا در «برچی»،
منفجرم میکنی
«پامیریان» در سوگ مینشینند
«براهویان» به انتقام».

در ادامــه ،کبیر یکــی از اعضای حــزب همبســتگی روی مبارزه و
سیاستهای حزب صحبت را آغاز نموده گفت:
«شــاه امانالله خان بــه کمک یاران مشــروطهخواهش و
همت باالی مردم افغانستان در برابر امپراتوریای ایستاد
کــه آفتــاب در مجموع مســتعمراتش غــروب نمیکرد.
جنبش مشــروطه کشور صد سال قبل ،اهداف پیشروی را
علــم کردند که حتا امروز هــم باید برای تحقق آن رزمید.
آنــان از یک ســو به جنگ بــا ارتجاع داخلــی رفتند و از
سوی دیگر با دستان خالی برضد اشغالگران انگلیس قدم
گذاشــته و استقالل از دست رفته کشــور را با جانفشانی
و خون خویش دوباره کمایی کردند .و افغانســتانی را که
هنــوز در آن بردهداری حکمفرما بود ،به شــاهراه ترقی و
پیشــرفت رهسپار نمودند .در کمترین وقت و با امکانات
انــدک مالی ،کشــور ما در عرصه آمــوزش ،صحت ،امور
اجتماعــی و فرهنگــی ،صنعــت ،زراعت وغیــره چنان
گامّهــای عظیمــی به جلــو نهاد کــه حتا امــروز باوجود
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حکمروایی دولتهای مرتجع واپســین از رفاه پروژههای
آن دور مســتفید میگردیم .ولی با تاسف که این استقالل
دیری نپایید و این دور شکوفایی عمر کوتاهی داشت».
و بعد افزود:
«امروز در حالی یادبود از صد ســالگی اســترداد استقالل
به عمــل میآوریم که دیگر خبری از اســتقالل و آزادی
در سرزمین شوربخت ما نیســت .افغانستان پس از پایان
دولــت امانی تا امــروز دیگر در حالت نیمهمســتعمره و
مستعمره بهسر میبرد.
هرچنــد کــه حا کمان
زیادی آمــده و ادعای
مســتقلبودن را کرده
و برای فریــب مردم،
مشت وطنپرستی را بر
سینه کوبیدهاند.
...
غنــی در ایــن روزهــا
و
چهارراهیهــا
جادههای شــهر کابل،
این شــهر پر از انتحار
و انفجــار را بــا تکه و
چــراغ رنــگ و روغن
کــرده اســت تــا گویا
صدســالگی اســترداد
اســتقالل افغانســتان را گرامــی بدارد و از ایــن طریق به
کارزار انتخاباتی خویش رونق بخشد .اما چراغانکرد نّها
بیشتر به این میماند که چهره یک بیمار جزامی را با پودر
و لبسرین پوشاند و هرگز فکری به مریضی وی نکرد».
و در قســمتی از ســخنانش پیرامون مضحکه انتخابات آینده گفت که
در یک کشــور اشــغالی و مافیایی ،انتخابات هیچ دردی را دوا نمیکند و
فقط تغییــر مهرهها و جابهجایی مجدد آنان صــورت میگیرد .و درمورد
گفتگوهای دروغین ابراز داشت:
«نباید معاملههای پیشــین صلحبازی را فراموش کنیم :در
ســالهای خون و خیانت تنظیمها ،صلح میان تنظیمهای
هفتگانه و هشــتگانه ،آیا کدام صلحی را پی داشــت؟
وقتی سران این تنظیمها برای بهاصطالح گفتگوهای صلح
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در اسالمآباد و مکه نشسته و بر قران دست گذاشته و قسم
میخوردند که دیگر نمیجنگند ،مگر افراد مســلح شان
در افغانستان شکم یکدیگر را نمیدریدند و فردایش روز
خونینتری را در پی داشــت .در زمــان حکومت طالبان،
صلــح میان تنظیمهــای اخوانی و طالبان در اســامآباد به
کــدام نتیجهای رســید؟ پس امــروز هم ایــن گفتگوهای
کاذب ،صلحــی را در پی نخواهد داشــت .طالب به جمع
جنایتکاران دیگر ســهیم در قدرت خواهند پیوســت ولی
کشتار مردم بیگناه ما ادامه خواهد یافت».
در این برنامه ،ســید جــواد آزاد با دمبورهاش چندین آهنگ دلپســند
هزارگی را خواند که گرداننده درمورد نامبرده چنین شرح داد:
«آقای ســید جــواد آزاد از هنرمنــدان گمنام این کشــور
اســت که از سالیان ســال با صدای تارهای دمبورهاش در
پای بتهای شــهمامه و صلصال ،غم و خوشی ،نفرت و
عشــق مردم هزارهجات را فریاد کرده است ،اما از این که
هیچگاهی ســر به رکاب هیچ جنایتکاری نگذاشته است،
امروز گمنام مانده و گمنام مینوازد .این هنرمند تنگدست
برای کمایی لقمه نانی در یکی از رستورانتهای بند امیر
منحیث پیشخدمت کار میکند».

و در آخر ،بیان داشت:
«حزب همبســتگی که خود را میراثدار امروزین اهداف
واالی شاه امانالله خان و یاران مشروطهخواهش میداند،
بدین باور است که باید بهمثل سرور واصف و همرزمانش
بیدرنــگ به پذیرایی شــکنجه و اعدام رفــت تا خون ما
جنبش آزادیخواه کشور را بارور کند .پرچم استقاللطلبی
را که از زندهیادان سیدکمال ،محمد عظیم خان منشیزاده،
عبدالخالــق ،محمــد ولی خــان دروازی ،غــام نبی خان
چرخی ،عبدالرحمان لودین ،ســرور جویا ،عبدالرحمان
محمودی ،اکرم یاری و صدها انســان آزاداندیش دیگر به
ارث بردهایم را باید با مبارزه نترس و پیگیر به نســلهای
آینده هدیه نمود».

فروه ،کودک  ۶ســالهای نیز شعری را با زیبایی دکلمه کرد .دختران و
پســران مکتب بند امیر تیاتر و ترانهای را به نمایش گذاشــتند که به کمک
جوانان حزب همبســتگی آماده شــده بــود« .گروه صلصال» متشــکل از
دختران عالوه بر آهنگهای هزارگی چند سرود حزب همبستگی را کمپوز
و به زیبایی اجرا کردند .برنامه با مسابقه ریسمانکشی میان جمعی از مردم
محل و مهمانان برگزار شد و مردم محل بند امیر برنده شدند.

پس از آن ،آقای ســکندر بالغی ،یکی از متنفذین بند امیر ،ضمن ابراز
امتنان از حزب همبستگی برای مبارزه و آ گاهیدهی در جامعه گفت:
«باید به افکار دیگران احترام گذاشــت و گامهای پیشرو
در جامعه را حمایت کرد».
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نویسنده :سلسله

مراسم عروسیای که
ملتی را به ماتم نشاند

شب  ۲۶اسد  ۱۳۹۸حمله انتحاری مرگبار و خونینی در محفل عروسی تاالر
شهر دبی در غرب کابل ،بار دیگر مردم داغدار ما را در ماتم جانکاه نشانده
و کابلیان را در ســوگ عمیق فرو
برد .این فاجعــه غمانگیز که جان
بیــش از  ۸۰هموطن بیدفاع ما را
گرفت و نزدیک به  ۲۰۰زخمی از
خود به جا گذاشت ،سیلی محکم
دیگریســت بــه روی حکومت
دوسره فاســد ع و غ که در نتیجه
سیاســتهای خاینانهشان هر روز
دههــا هموطن ما به خاک و خون
افتاده و عزیزان شــان را از دست
میدهنــد .هرچنــد مســوولیت
ایــن حملــه را داعشــیان خونریز
پذیرفتنــد امــا مســوول واقعــی
چنین قتلعامهای هولناک ســران
مزدور و جنایتکار دولت پوشالی
میرویس (داماد)
اشغالگران امریکایی اند که بخاطر
اهداف پلید و شــوم باداران شــان سیاســت مرگ زاییده در نتیجه معامله و
ساخت و پاخت با خونریزترین گروهها ،آنان را جریتر میسازند.
صبح امروز با قلب مملو از غم و درد به تاالر شــهر دبی رفتم تا ضمن
صحبت با مســوول هوتل در باره حادثه ،آدرس میرویس (داماد) و ســایر
قربانیان را بدست آرم .هوتل به مخروبه مبدل گردیده و سایه شوم وحشت
و بربــادی مغزم رافشــرد .با دیدن لکههای خــون روی دیوار تصور کردم
صدای جیغ و ناله زخمیان را میشــنوم که مرا بــه کمک فرا میخوانند و
تنهای تکه تکه و پرپر شدهی هموطنانم را میبینم و....
محمد ظاهر احمدی از اقارب مالک هوتل گفت:
«ساعت  ۱۰:۲۰شب وقتی هنوز مراسم نکاح جریان داشت
انتحارکننــده وارد هوتل شــده و خود را منفجر ســاخت.
امیــن گارد هوتــل که زخم عمیق برداشــته بود و تا صبح
جان سپرد ،فرد مشــکوک را شناسایی وخواسته فوری از
خانواده داماد بپرسد که آیا در جمع مهمانان است یا خیر،
اما انتحاری خود را منفجر میســازد .به عالوه امین ،باقر
و هاشم کارمندان هوتل نیز شهید شدهاند .تعداد مهمانان
تقریبــا  ۹۰۰نفر بود .شــهدا در مناطق دوغآباد ،شــهرک
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حاجی نبی ،بهادر خان ،قلعچه ،سلمان فارس در گورهای
دستجمعی دفن شدند».
میرویــس (داماد) در قلعهنو دکان خیاطی داشــته و بــا کار و زحمت
ق شدیم،
فراوان توانســته بود مخارج عروسیاش را تهیه کند .وقتی وارد اتا 
میرویس که ساکت و با چشمان پرخون در کنجی نشسته و توان صحبت را
از دست داده بود ،با بغض و درد گفت:
«دیگر حوصله گپ زدن ندارم .اگر خود را توته توته کرده
در خانه شــهدا هم روان کنم دل شــان یخ نخواهد کرد...
کاش تکه تکه میشــدم ...اگــر میفهمیدم این حادثه رخ
میدهــد هرگز عروســی نمیکردم .چطــور خانه قومها و
دوستها رفته و غمشریکی کنم .زندگیام تباه شد»....
مــادر میرویس که غم از دســت دادن اقارب و نگرانی از سرنوشــت
پسرش در چشمانش موج میزند ،آهی عمیق کشیده گفت:
«دولت خاین اســت .پولیس بعد از یک ساعت در ساحه
رســید و با وجــود ناله و زاری زنان بــرای نجات زخمیان
هیچ اقدامی نکرد و فقط تماشا کرد .نیم ساعت بعد وقتی
وارد سالون شدند قبل از این که زخمیان را نجات دهند به
زدن پول از جیب شهدا و زخمیان پرداختند ...من شدیدا
نگران هستم که پسرم خودکشی نکند».
ذکی  ۳۲ســاله و همسایه میرویس که خود جان سالم بدر برده ولی سه
تن از بستگانش را در این فاجعه از دست داده ،میگوید:
«حادثه بســیار وحشتنا ک بود .با دوستانم دور میز نشسته
بودیــم کــه انفجار شــد و افتادم .تــا دیر وقــت چیزی را
نمیشــنیدم ،فکر کردم کر شدهام .هوتل تاریک بود و از
دود ناشی از انتحار نمیشد نفس کشید .در میان زخمیان
و کشتهشــدگان به پالیدن دوســتانم شروع کردم .مصطفی
نواســه عمهام را که شــا گرد میرویس در خیاطی بود بعد
از  ۴ســاعت پیدا کردیم که بســیار خون ضایع کرده بود و
مینالید .وی را در موتر انداخته و به شفاخانه انتقال دادیم
اما با تاسف که ساعت  ۸صبح جان داد ....از منطقه خود
ما  ۹شــهید داریم و چندین زخمی ....امید پسر ۱۴ساله و
پنچرمین بود که شــهید شد ...حمید و خلیل دو برادر که
در این حادثه شــهید شــدهاند ...نجیب که قبال در امنیت
کار میکرد شــهید شــد که خان م حاملهاش بعد از شنیدن
خبــر مرگ شــوهر ،خــود را حلقآویز کرد و جــان داد.
عبدالمالک ۱۵ســاله شهید شد که متعلم صنف  ۹مکتب
افغان-ترک و اول نمره صنف خود بود ...محمد شــا گرد
آهنگر بود که شهید شد ...داکتر داوود شهید شد ...خالد
دکان سلمانی داشت که در این حادثه شهید شد»....
میرویــس اظهار میدارد که هنوز در شــوک عمیق بوده و آن کابوس
خوابش را ربوده اســت« :چشمانم را ببندم همان صحنه یادم میآید و بیدار
میشوم».
در مســجد قلعهنو رفتم و با دیدن عکس شــهدا که اکثر شــان جوانان
مظلوم بودهاند ،اندوهم بیشــتر شــد .در باره جانباختگان و شــغل شان از
مردم محل پرسیدم که یکی از جوانان گفت:
«ادریس و مصور صنف ۱۲لیســه حبیبیه و جوانان شجاع
و رشیدی بودند که شهید شدند ...ساحل متعلم بود ،نصیر
کراچــیوان و نانآور خانهاش و عبــاس دکاندار ...جاوید
هم جوان بیکار بود که از خود دو دختر بجا ماند ...جعفر
گــچکار و تنها نانآور خانــوادهاش و پهلوان ســتار ترینر
کلب پهلوانی ،قدیر جوان مستعد صنف  ۱۱در لیسه عالی

شماره  ۶۴و  | ۶۵جوزا  -سنبله  ،۱۳۹۸جون  -سپتامبر ۲۰۱۹

عبدالحی حبیبی بود که همه شهید شدهاند».
به دیدار مادر ادریس شــهید رفتم که ضجههای جانکاهش مرا به شدت
تکان میداد .وی فریادکنان در میان آه و اشــک به داعش و امریکا نفرین
میفرستاد و با فریادهای جگرخراش تکرار میکرد:
«داعــش جگرت بمیرد ...اگر مره قــدرت بته امریکا را
ســرک جور میکنم ...او خدا امریکا را سرک جور کو...
بچهی نازنین مه امریکاییهــا برد ...خدایا امریکا را تکه
تکه کو»...
مــروه از قلعه قــادر و دو خانم دیگر نیز از جمله شــهدا میباشــند.
محراب نوجوان  ۱۶ساله و صالح  ۱۲ساله (برادر عروس) و دو هم سن و سال

دیگرشان نیز در این حادثه جان سپردهاند.
درد از دســت دادن هموطنان فقیــر ما وقتی عمیقتر و روانفرســاتر
میشــود که طالبان وحشــی و راکتیار با پشــتارهای از کشــتار و انتحار و
برادران ســکهی داعشــیان نیز این حمله را «نکوهش» کرده و بر زخم مردم
ماتمدار ما نمک پاشیدند .داعش ،طالب ،جهادی و غنی و عبدالله به شمول
باداران خارجی شــان دشــمنان مردم ما بوده و تا وقتــی متحدانه علیه این
جانیان و خاینان خودفروخته مبارزه ننموده و سرنوشت کشور را از چنگ
اشغالگران و نوکرانشان بیرون نکنیم ،از انتحار و انفجار و دهشت و بربادی
رهایی نخواهیم یافت.

تعدادی از شهدای حمله انتحاری بر مراسم عروسی در تاالر «شهر دوبی» کابل
 ۲۶اسد  ۱۷( ۱۳۹۸اگست )۲۰۱۹
در این حمله وحشیانه بیش از  ۸۰هموطن ما شهید و حدود  ۲۰۰تن مجروح گردیدند
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نشریات «حزب همبستگی افغانستان» را در کابل و والیات از آدرسهای ذیل به دست آورده میتوانید:
کابل
نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی
شرکت کتاب شاه محمد
چهارراهی صدارت
کتاب فروشی مقدم
مارکیت جوی شیر کابل
کتابخانه وحدت
نیاز بیک ،دکان حاجی
کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا مارکیت ،دکان اول
کتاب فروشی رفیع اهلل
پل باغ عمومی ،لب سرک ،زیر پشتنی بانک

هرات
کتاب و قرطاسیه فروشی
عبدالجبار "یعقوبی"
جکان غوند یازده،
مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی

بلخ
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری
مزار شریف ،چهارراهی بیهقی،
پوسته خانه شهری
کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانک پاکستان

تخار

کنر

فوتوکاپی آمو ،نجیب اهلل رحیمی
تالقان ،بندر بدخشان ،مقابل فوائد عامه،
دکان نمبر 10

کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون
جاده والیت

بامیان
کتابفروشی محمد ظاهر حیدری،
جوار سبزی فروشی ،شهر بامیان

غزنی

کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی ،جاده خاتم االنبیا
کتاب و قرطاسیه فروشی احمدی
پالن سوم ،کوچه زیارت خواجه علی
کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار کتابخانه عامه
کتاب فروشی فرهنگ 2

فراه
کتابفروشی عزیزی
واقع ناحیه سوم،
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

بغالن
کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی
شهر پلخمری ،مقابل غضنفر بانک

بدخشان
کتاب و قرطاسیه فروشی ضیایی
فیض آباد ،دشت شهدا ،مقابل تربیه معلم

نورستان
عکاسخانه ،فوتوکاپی و قرطاسیه فروشی میا
روبروی مسجد انصاف مارکیت ،پارون  -نورستان

سرک تانک تیل کهنه ،رسته نجارها

ننگرهار
کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه

هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانستان مستقل ،آزاد و دموکرات هستید؛ اگر آرزوی سربلندی افغانستان و آسایش مردم مظلوم ما را به دل
دارید؛ اگر تالش میورزید علیه جنایات و خیانتهای اشــغالگران و نوکران میهنفروش شــان نقشــی ادا کنید ،به «حزب
همبستگی افغانستان» بپیوندید و در تکثیر و پخش نشریات حزب تان هرچه بیشتر و وسیعتر بکوشید!
«حزب همبستگی افغانستان» برای پیشبرد فعالیتهایش به حقالعضویت اعضا و اعانهی هواداران و دوستدارانش اتکا دارد.
با کمکهای نقدیتان ما را یاری دهید:
Bank-e Millie Afghan
Ibne Sina Watt, Kabul, Afghanistan
Name: Ali Ahmad
Account No: 1001201070799
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