


در این شماره: 

1 ...................... پسر روحانی خودکشی کرد، پسران جانیان افغان این شهامت را دارند؟
4 .......................................... نظر کاربران فیسبوک حاکی از پویایی نسل نو است
9 ................. »حزب التحریر« پوهنتون پروان را به سوی جهالت و افراط گرایی می کشاند

13 .......... آرونداتی روی: »سهم واقعی ان.جی.اوها خاموش کردن خشم سیاسی مردم است«
17 .................................................... په یوګوسالویا کې د امریکا او ناټو جنایتونه
23 .......................... گزارش تصویری از کار جمعی برای منار یادبود قتل عام یکاولنگ
قتل عام غیرنظامیان در حمله هوایی امریکا بر قندوز........................................... 25
27 .............................................. باربارا لی، زن شجاعی که خالف جریان شنا کرد
31 ............ ضیاءالدین و عنایت الله توسط تفنگداران قساوت پیشه آلمانی به شهادت رسیدند
34 ................................... میرزا فقیر احمد خان پنجشیری از مبارزان نجیب تاریخ ما
مردم فلیپین خواهان برچیدن پایگاه های نظامی امریکا اند.................................... 38
41 .................................... مبارزان ترکیه از ددمنشی  اردوغان سرفراز بدر خواهند آمد
45 ....................................................................... سیلی غفار و فعاالن مدنی
ُرزا پارکس، زن شجاعی که نماد عدالتخواهی سیاهان شد..................................... 47
50 .............................. تعظیم و درود به غالم نبی خان چرخی، مبارز ماندگار تاریخ ما
حزب همبستگی مستند »نجات مس عینک« را نمایش داد................................... 52

   صاحب امتیاز: حزب همبستگی افغانستان
   مدیر مسوول: سیدمحمود همرزم

   شماره تماس: 0093-۷00-۲3۱۵90
   شماره جواز: ۸۷

• افغانســتان مستقل، آزاد، دموكراتیك و 
یکپارچه. 

• وحدت ملی بر پایه اســتقرار و تحکیم 
دموكراسی استوار بر سکیوالریزم.

• تـســـاوی حـقـوق زن و مـرد و تمامی 
ملیت های كشور.

• مـبـــارزه بر ضد هر نــوع بنیادگرایی، 
ارتجاع و مداخالت خارجی. 

• خروج فوری نیروهای اشغالگر امریکایی 
و ناتو از افغانستان.

• دفــاع از مبارزات آزادیخواهانه  و مترقی 
ملل دربند جهان.

 ما
ف

دا
اه



1
20

16
بر 

سام
و د

بر 
وام

- ن
 13

95
س 

قو
ب و 

قر
  ع

،4
9 

اره
شم

در این شماره: 

1 ...................... پسر روحانی خودکشی کرد، پسران جانیان افغان این شهامت را دارند؟
4 .......................................... نظر کاربران فیسبوک حاکی از پویایی نسل نو است
9 ................. »حزب التحریر« پوهنتون پروان را به سوی جهالت و افراط گرایی می کشاند

13 .......... آرونداتی روی: »سهم واقعی ان.جی.اوها خاموش کردن خشم سیاسی مردم است«
17 .................................................... په یوګوسالویا کې د امریکا او ناټو جنایتونه
23 .......................... گزارش تصویری از کار جمعی برای منار یادبود قتل عام یکاولنگ
قتل عام غیرنظامیان در حمله هوایی امریکا بر قندوز........................................... 25
27 .............................................. باربارا لی، زن شجاعی که خالف جریان شنا کرد
31 ............ ضیاءالدین و عنایت الله توسط تفنگداران قساوت پیشه آلمانی به شهادت رسیدند
34 ................................... میرزا فقیر احمد خان پنجشیری از مبارزان نجیب تاریخ ما
مردم فلیپین خواهان برچیدن پایگاه های نظامی امریکا اند.................................... 38
41 .................................... مبارزان ترکیه از ددمنشی  اردوغان سرفراز بدر خواهند آمد
45 ....................................................................... سیلی غفار و فعاالن مدنی
ُرزا پارکس، زن شجاعی که نماد عدالتخواهی سیاهان شد..................................... 47
50 .............................. تعظیم و درود به غالم نبی خان چرخی، مبارز ماندگار تاریخ ما
حزب همبستگی مستند »نجات مس عینک« را نمایش داد................................... 52

نویسنده:	فرزاد	

پسر	روحانی	خودکشی	کرد،	پسران	
جانیان	افغان	این	شهامت	را	دارند؟

شــاهدیم  روزهــا  ایــن 
از  جمعــی  پســران  کــه 
فاســدان  و  جنایتــکاران 
افتخار  با  افغانستان  مشهور 
یکی پی دیگــری جایگاه 
ملوث پدران بدنام شــانرا 
پایین  و  باال  اشــغال کرده 

می شــوند و حتی پست های به مراتب کشــادتر از قامت شان را منحیث مشاور، 
معین، دیپلمــات وغیره در چنگ گرفته اند. عده ای از اینان به جای احســاس 
خجلــت از اعمال خاینانه »قبله گاه« صاحبان، در همان راه مکدر و ننگین روان 
اند. معموال نســل های نو، به دلیل برخورداری از علم و دانش مدرن، نســبت به 
تاریخ گذشــته حساسیت داشته از کردار ننگین گذشــتگان احساس شرمساری 
می کنند، اما در افغانســتان طوری به نظر می رســد که خون ناپاک تعدادی از 
رهبران خودســاخته و پلیــد در رگ های اوالد بی بهره از دانش شــان کماکان 
جاریست. اما تاریخ، فرزندان سفاک ترین و رذالت پیشه ترین رهبران را نیز در 
خاطره دارد که گامزن شــدن بر راه پدر را بی وجدانی پنداشــته اند. بگذارید 

نمونه ای ارایه کنم:
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در ســال ۱۹۹۲، محمد فریدون روحانی پسر حسن روحانی رییس جمهور شم
فعلی ایران، درحالیکه در لندن مشــغول تحصیل بود در سن ۲۳سالگی دست به 
خودکشی زد. هرچند رژیم ایران برای پوشانیدن ماجرا، علت را مسایل عشقی 
عنوان کرد و حســن روحانی نیز طی عکس العمل تندی خودکشــی پسرش را 
خاف دین اســام خواند، اما بعدها آخرین نامه محمد روحانی به رسانه ها راه 
یافته معلوم شــد که کارنامه سیاه پدر محرک خودکشــی بوده است. در نامه 
خودکشــی وی که در روزنامه عربی »الشرق األوسط« چاپ شد و رسانه های 
معتبــر جهان و از جمله روزنامه »نیویارک تایمز« )۲۰ جون ۲۰۱۳( آنرا نقل 

کردند، آمده است:
»من از دولت شما متنفرم، از حکومت شما، از دروغ های شما، 
از فســاد شما، از مذهب شما، از تزویر و نفاق و تقیه شما متنفرم، 
ننگ دارم كه در چنین محیطی زندگی كنم و هر روز مجبور شوم 
به دوستانم به دروغ بگویم پدر من از جنس اینها نیست و ته دلش 
با ملت اســت در حالی كه حقیقت جز این اســت و وقتی شما را 

می بینم كه دست خامنه ای را می بوسید حالم به هم می خورد.«
البتــه از نورچشــمی های جادان افغان انتظار نداریم که شــهامت و وجدان 
محمد روحانی را داشته به زندگی خود پایان دهند. وضعیت فاجعه بار و خونین 
افغانســتان اقتضا می کند که اینان حداقل از نفرتی که ملت در برابر والد شان 
دارند درس گرفته از ادامه راه نفرتباری که عامل تباهی کشــور است اجتناب 

ورزند تا همسان آنان در زباله دان تاریخ دفن نشوند.
ضرب المثلی داریــم که »عاقبت گرگ زاده گرگ شــود، گرچه با آدمی 
بزرگ شــود« ولی در کشورهای پیشــرفته و مدرن، از طریق سیستم آموزشی 
مناسب »گرگ زاده« ها را رام می سازند، اما در افغانستان متاسفانه برعکس در 
راس سیستم آموزشی نیز گرگ هایی نصب شده اند که تصمیم می گیرند تاریخ 
ســیاه چهل سال گذشــته از کتب درسی حذف گردد که زمینه تکرار آن میسر 
می گردد. دراینجا سیســتم مافیایی ای حاکم اســت که »گرگ زاده«ها را لقب 

جنرال و مشاور و دیپلمات داده عما به گرگ شدن تشویق می کنند.
اخیــرا فلم مســتند مایکل مور به نام »بعد کجا را اشــغال کنیم« را تماشــا 
می کردم که بخشــی از آن در مورد برخورد سیستم آموزشی و جوانان آلمان 
به جنایات نازی ها آموزنده بود. آنان به گذشــته ننگین نیاکان شان دید انتقادی 
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داده می شــود تا هیچگاهی شاهد تکرار آشــویتس و هولوکاست نباشند. آنان 
همانگونه که به تعلق آلبرت اینشــتین به سرزمین شان احساس غرور دارند، از 
داشــتن هیتلر و گوبلز و دیگر ستمکاران احساس سرافکندگی می کنند و نسل 
جاری نیز خود را در برابر آنچه چندین دهه قبل در کشور شان رخ داده مسئول 

قلمداد کرده نمی گویند نازیزم به ما ربطی ندارند چون آنزمان ما نبودیم.
اگــر در وجود فرزندان جنایتکاران مشــهور افغان هم اندک حس انســانی 
موجود باشــد، با بریدن تمام و کمال از دیدگاه و اعمال ستمکارانه پدران، باید 
راه شان را جدا کرده بدینصورت در روز سترگ دادخواهی، گردن شان را از 
تیغ عدالت رهایی بخشند. در غیر آن، منحیث راهیان جهل و جنایت و مزدوری، 
برخورد ملت با حبیب الرحمن حکمتیارها، تقی خلیلی ها، حبیب الرحمن سیاف ها، 
محمدعلی محقق ها، ادیب فهیم ها و غیره منحیث وارثان جنایت ســاالران روشن 

خواهد بود.

Hassan Bleibel :بازی دولت های اروپایی با پناهندگان افغان  |  کارتونیست
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	 		فعالیت	های	حزب	

نظر	کاربران	فیسبوک	
حاکی	از	پویایی	نسل	نو	است

بــا امتنان فراوان از نســل 
رنجدیده و پویای جامعه!

ایــن رســالت همــه ی 
ماست تا واقعیت ها را بیان 
کنیم و نگذاریم کسانی که 
سال ها خیانت و جنایت بر 
این سرزمین روا داشته اند، 

کماکان به پلشتی خود ادامه دهند. پشتیبانی شما برای ما الهام بخش و نیرودهنده 
اســت. هرچند به طور مداوم پیام های دلگرم کننــده از جانب هموطنان افغان و 
مبارزان ایران، کوردســتان، ترکیه و... دریافت می نماییم، اما پس از اکسیون 
اعتراضی حزب همبستگی و حضور سیلی غفار در بحث های تلویزیونی منحیث 
سخنگوی حزب برضد »معاهده صلح« با منفورترین باند به رهبری گلبدین، در 
کنار یک تعداد پیام های تهدید آمیز و مملو از دشنام، هزاران پیام گرم و مملو 
از پشــتیبانی دریافت نموده ایم. از این که نتوانســته ایم به هر پیام شما جداگانه 

پاسخ گوییم، پوزش ما را پذیرا شوید.
بدون شک مبارزه و همبستگی ما یگانه راه رهایی از این همه نا بسامانی هاست. 
باید ترس و هراس را از خود دور ســاخت و تــا پای جان برای بهروزی مردم 
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در اینجا گزیده ای از پیام های پرمحبت کاربران شــبکه فیسبوک را که در 
حمایت از مبارزه حزب همبستگی برضد نیروهای مرتجع مذهبی و غیرمذهبی 
بخصوص معاهده ننگین با گلبدین، در زیر چندین مطلب ما گذاشته اند، به نشر 
می رسانیم. شایان یادآوریست که تعداد اینگونه پیام ها به هزاران می رسد، ولی 
شاید نشــر همه ی آن ها برای مطالعه بازدیدکنندگان ســایت همبستگی مقدور 
نباشــد. البته، هر جمله  شما به ما نیروی بیشــتر می بخشد تا مصمم تر از پیش به 

مبارزه خویش ادامه دهیم.
در ضمن طی چند هفته گذشته صدها نامه خصوصی در حمایت از فعالیت ها و 
موضعگیری های حزب به ما رسیده که بدینوسیله قلبا از این دوستان سپاسگزار 
و ممنونیم. ما وعده می سپاریم که حمایت خالصانه شما را با تشدید مبارزه علیه 

هرنوع خاینان داخلی و اشغالگران خارجی پاسخ دهیم.
حزب همبستگی افغانستان

Asu Amin
برای شما از كردستان هزاران هزار سالم و درود را میفرستم.شما نمونه یك انسان و یك زن 

بزرگ هستید، امیدوارم همیشه حافظ حقوق مردم افغانستان بمانید و مردم افغانستان هم 
پاسخ زیباتری به زحمات شما بدهند، زنده باد مردم مهربان افغانستان و خانم سیلی غفار.

Vahid Hashemi
من به وجودت افتخار مي كنم خانم )غفاري ( اي كاش مي شد مردم ما یك بار فقط یك 

بار از عمق وجود شان فکر مي كردن و دوست ودشمن شان را مي شناختند وبراي یك بار 
یك )افغانستان( یك پارچه مي ساختند و تفکیك مي كردن كه كیها دشمن شان هستند و 
كیها دوست شان . و آرزو مي كنم كه همیشه خداوند كریم در پناه خودش داشته باشدت و 

همي قسم كه كالم رسا ومثل تیغ براي نابودي دشمنان افغانستان داري اقتدارتر بدرخشي

tàwab Joya
سرفراز باشید بانوی محترم خوشم آمد تنها شما هستید كه این لعنتی هارا در دهانشان با 

مشت میزنید اصال راه برای گریز میپالید درود برشما
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Abdul Khalil Nazariشم
زنده باد خانم غفار مچم این بچه گگ لشمك كی هست كه اینقدر باادب راه به خانم غفار 

یاد میده تو كی هستی برو ادب به راكتباران وقاتلیار ت یاد بدی خانم غفار زنده باد

Rj Ramish Nazariī
رهبر ما سیلی غفار است

سر ما باال از افتخار است .
راستگو ترین شخص دنیا سیلی غفار

.اولین گناه در اسالم دروغ گفتن است كه حذب اسالمی دروغ گوی شاخدار است .
خانم سلی پاهایت از بوسیدن است خاک پایت استیم از حق ما دفاع میکنی .

Jamshed Hamraz
آفرین به اون شیر كه ازمادر خوردی... این ها همه شان جنایت كار است ... به شمول ارگ 

نیشنان ...

Mojdah Mojdah Mojdah
آفرین خانم سیلی. اینها كرند گنگ اند و كور اند.اگر با گفتن حقایق به اینها شب را صبح 

كنیم اینها حق را نمیپذیرند. لعنت به راكتیار دروغ گوی. لعنت به همه وطن فروش ها

Jay Afgī
این دختر دلیر از ملت دفا مکند و خون خور و چاپالوس از باداران خود شرم ایت به این مرد

Sayed Ashraf
مردم افغانستان به شجاعت شما افتخار می كنند خانم سیلی غفای خداوند شما را حفظ 

كند.لعنت بر گلبدین خریار و طرفدارانش

Azad Afghanistan
بخدا قسم كه دست هایت از بوسیدن است، أزین اشرار بي فرهنگ سؤال دارم وقتیکه در 

خانه خدا قسم خوردین تا چند مدت قسم را نگاه كرین...

Taimor Ghaznavey
دورود به خانم شجاع دلیر عدالت خواه سیلی غفار حرف های شما كامال دروست و حقیقت 

است مردم آزادی خواه با شرف افغانستان باشما ست

Noor Rahman Rahmani
سیلی جان در جگرت نفس كت همین بی آب كردن ات ، سزایش را دادی ، آفرین ات 

پیروز كامگار باشید ، سرفراز باشید ،



7
20

16
بر 

سام
و د

بر 
وام

- ن
 13

95
س 

قو
ب و 

قر
  ع

،4
9 

اره
شم Abdul Salam Rahimi

درود بر غیرت و شهامت ات بانوی دلیر ! واقعن با جواب های واقع بینانه توانستی پوز این 
مزدور را به خاک بمالی ..

Tamim Latifzada
میگویم 1000 سال زنده باشی خانم سیلی. بیشك ات همراه همینطور جواب دندان شکن 

ات مرد زن هستی جانت جور

Borhanddin Ayan
خانم سیلی موفق كامگار باشید افرین به شهامت و غیرت شما . طرف مقابل بحث شما از 

طرز صحبت كردنش معلوم است كه یك انسان كثیف و اوباش است.

Mujtaba Mashal
افتخاًر به وجودت هر امري بر ما باشه درمقابل اوباش ها در خدمتیم

Fawad Yakobi
از هزاران مرد كرده شما غیرتی هستند زن قهرمان تمام ملتم از ات حمایت میکند آفرین

Armin Arta
بانو غفار واقعاً حقیقت را میگه و به اندازه علم و دانشی كه بانو غفار داره فکر نکنم به 

افغانستان كسی ای اندازه علم داشته باشه

Khanmohammad Rahmani
خانم سیلی غفار واقیعت دختر مرد استی رحمت خداوند )ج( بر پدر ومادرت كه شما را 

تربیه كرده ملت افغانستان به شما افتخار میکند. حرف شما تخریب اش برای حزب اسالمی 
از موشك بالستیك قاره پیما هم بیشتر است.ویك پیام از طرف یك سرباز ارتش ملی 

افغانستان برایت مگویت كه حرفهای تان به حد خوشم امد كه در تاریخ شونودم بی نظیر 
بود. موافق باشی.

Zmarai Nesari
درود بانو سیلی غفار، كه پاسخ كشنده به پشاتبن این سگ های ولگرد گلو هستی

Asadollah Mujadidi
خداوند حفظش كند حرف دل مردم افغانستان را بیان كرد. حقیقت میگوید .مرگ برای 

جنایتکار جنگی.
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 قسمتی از پیام های پرمحبت كاربران فیسبوک

برای خواندن ادامه پیام ها به لینك زیر مراجعه كنید:

hambastagi.org/new/fa/asnad-hezb/party-activity/
2000-facebook-users-support-solidarity-party-of-afghanistan.html

http://bit.ly/2hD2LFR :لینک کوتاه
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نویسنده:	اسد	

»حزب	التحریر«	پوهنتون	پروان	را	
به	سوی	جهالت	و	افراط	گرایی	می	کشاند

بحــث  روزهــا  ایــن 
در  دینــی  افراط گرایــی 
افغانستان  تحصیلی  مراکز 
رســانه ای  وســیع  انعکاس 
یافتــه اســت. در حــدود 
۱۶۰هزار مسجد و مدرسه 
دینی افغانســتان، بشــدت 

افکار داعشــی و ارتجاعی تبلیغ شــده و مضمون »ثقافت اسامی« پوهنتون ها 
هم به حربه ای بدست بنیادگرایان نوع اخوانی، سلفی، وهابی، »والیت فقیه« و 
غیره بدل گشــته است که از طریق آن رسمی و بی دردسر افکار زهرآگین شان 

را که عامل تباهی افغانستان طی دهه های گذشته بوده است، ترویج می کنند.
من وضعیت اسفناک پوهنتون پروان را که در ۶۱کیلومتری کابل موقعیت 
دارد مختصــرا بیان می دارم. کانونی که در آن جوانــان ما باید افکار علمی و 
پیشــرو را فراگیرند، به مرکز جهالت پروری و النه گروه های تروریســتی بدل 
گشته است و دولت نه تنها جلو این وضعیت ابتر را نمی گیرد، که عما مقامات 

خود برای گروه های سوپرمرتجع و جانی زمینه تبلیغ را مهیا می سازند.
در پوهنتــون پــروان، یــک گروه مــاورای مرتجــع و انسان ســتیز به نام 
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»حزب التحریر« که در واقع بازوی تیوریک داعش اســت، با دست باز فعالیت شم
داشته افکار جوانان ناآگاه را مسموم می سازد.

این جریان که در ســال ۱۹۵۳ توســط شــیخ تقی الدین النبهانی فلســطینی 
تأسیس گردید فعا تحت رهبری شیخ عطاء بن خلیل قرار داشته همفکر القاعده 

و داعش می باشد.
این حزب با آنکه رسما در وزارت عدلیه افغانستان ثبت نشده، اما دولت جلو 
زهرپراکنی هایــش را نمی گیرد. آنان تمام جهان اســام را »دارالکفر« نامیده، 
خواهان برپایی خافت اسامی بوده ضدیت دیوانه وار با دموکراسی و هرگونه 
آزادی های فردی دارند. تحریری ها اصا افغانســتان را منحیث یک کشــور به 
رسمیت نمی شناسند و در سایت و نشریات شان، آنرا »والیه افغانستان« خافت 

موهوم شان می خوانند.
آنان هرچند با ارزش های 
معنوی دنیای مدرن ضدیت 
شــدید دارنــد، امــا جهت 
و  عوامفریبانــه  تبلیغــات 
به اصطــاح »جوان پســند« 
عصر  دیدگاه های  ســاختن 
برعکــس  شــان،  حجــری 
بنیادگرا،  دیگر گروه هــای 

پوشــیدن پتلون، ریش تراشیدن، اســتفاده از موبایل و فیسبوک و حتی نمایش 
بعضی فلم های هالیودی )البته با برداشــت و نتیجه گیری خاص خود شــان( را 
مجــاز می دانند چون درک کرده اند که نســل جوان را با همین شــیوه ها بهتر 

می توان مجاب نموده به خدمت گرفت.
تعــدادی از محصان ممتاز پوهنتــون تحت تاثیر تبلیغــات حزب التحریر، 
آنچنان شستشــوی مغزی داده شــده دگرگون شــده اند که عما تعلیم و درس 
را رها نموده به تبلیغی ها بدل گشــته اند چون از دید آنان علوم و درس به درد 
نخــورده فقــط باید از پوهنتون به حیث مرکز جلب و جذب و تبلیغ اســتفاده 
نمود. علوم طبیعی از نظر آنان »مســایل دنیوی« و فاقد ارزش اند، هرچند در 
»مبادی نظامــی تعلیمی و تحصیلی دولت خافت« این حزب قرون وســطایی 

برای فریب و نیرنگ، کسب علوم نیز مجاز دانسته شده است.
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اســامی«  اســت. اکثر اعضای این حزب داوطلبانه حاضر می شوند در ساعت 
این مضمون روی مســایل مختلف آمادگی گرفته وعظ نمایند. شــاگردان هم 
مجبورند به الطایات آنان گوش دهند و اگر پرســش و دیدگاه مخالفی ارایه 
کنند فوری تاپه »کفر« و »الحاد« می خورند به همین دلیل کسی جرئت سخن 

گفتن ندارد.
هر کس که عضو »حزب التحریر« باشــد، از دیــد رهروانش خلیفه و عقل 
کل شناخته می شود و دیگران را بی سواد خطاب می کنند. از نظر آنان ماهای 
مســاجد که عضو حزب نباشــند، بی سواد و نامســلمان اند. اعضای این گروه، 
همه چیز را میخانیکی و خشــک از رهبران شــان و نوشــته های منتشره مراکز 
آن، که مستقر در کشورهای عربی اند، یاد گرفته و طوطی وار به دیگران بیان 
می کنند تا فکر جوانان را به ســیاهی بکشــانند. آنان هیچ راه حل بنیادی برای 
مشکات جاری کشور ندارند. مثا این جریان عقب گرا مشکل اقتصادی کشور 
را می خواهد با جمع آوری ذکات از سرمایه داران حل کند بی خبر از اینکه منبع 

تمام مشکات و فقر مدهش امروزی نظام های سرمایه داری می باشند.
تحریری هــا به جای اولویــت دادن به هزاران فاجعه ای کــه وطن ما با آنها 
دســت به گریبان است به مسایل پیش پا افتاده و جاهانه می پردازند. مثا تبلیغ 
می کنند که پروتین با نشایســته یکجا خورده نشود یعنی اگر در کدام عروسی 
خبر هســتید که معموال گوشــت و برنج است تنها گوشت بخورید یا برنج! اگر 
لوبیا و نان خشک بود، یکی را انتخاب کنید! آنان این را از کرامات و ژرف بینی 

عمیق رهبران شان می خوانند که به چه نکات علمی توجه دارند!!
فعالیت مشــکوک »حزب التحریر« در پروان به حدی وسیع بود که عبداهلل 
نیــز آنرا برای »جمعیت اســامی« تهدیدی پنداشــته در اوایل قوس ۱۳۹۴از 
نفوذ آن هشــدار داد. وی آنرا شاخه غیرنظامی گروه های تروریست خواند که 
جوانــان را به اعمال هراس افگنانه ترغیب می کند. اما تا امروز اقدامی در برابر 

این گروه منفور و تاریک اندیش صورت نگرفته است.
در فکر بیمار اعضای »حزب التحریر« زن اصا انســان محســوب نشــده و 
کوچکترین ارزشــی به آنان قایل نیســتند. از نظر آنان زنانی که از خانه بیرون 
شده به فکر تعلیم و آموزش می شوند، سزاوار نفرین و هرگونه برخورد شدید 
اند. متاسفانه این دیدگاه ضدانسانی در اثر تبلیغات یکچنین گروه های زن ستیز 
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در پوهنتون پروان شــیوع یافته، دختران محصل روزگار تیره ای داشــته مورد شم
بی احترامی و تحقیر قرار می گیرند.

اگر دخترانی در صحن پوهنتون دارای برقع نباشــند و یا گوشه ای از مو یا 
روی شــان معلوم شود، توسط محصان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در 
داخل پوهنتون پســر و دختر حق ســخن گفتن باهم ندارند. در »مبادی نظامی 
تعلیمی و تحصیلی دولت خافت« منتشره »حزب التحریر« روی »عدم اختاط 
شــاگردان ذکور و اناث« منحیث یک اصل مهم تاکید شده است. این وضعیت 
باعث شــده که دختران در پوهنتون تحت فشــارهای شــدیدی قرار گرفته به 

مشکل تحصیل شانرا به پیش برند.
اما همان هایی که زن را انســان نمی شمارند، و بخصوص محصان پوهنځی  
ثقافت اســامی که با یک  بلســت ریش و چند متر لنگی خود شان را پیشوایان 
اســام می دانند، وقتی چشــم شــان به دختری افتاد، گویی در عمر شان زن را 
ندیده اند، بســوی آنان به اصطاح چهارچشــمه می نگرند! وقتی از آنان بپرسی 
که شما چرا به ســوی دختران می بینید، دیدن به سوی زن نامحرم حرام است، 

در جواب می گویند »ما برای شان لعنت خدا را می فرستیم«!
یکی از عوامل تیره روزی و فاکت مردم ما در چند دهه اخیر رشد احزاب 
بنیادگرا، ضد مردمی، جنایت پیشــه و ضد ملی در کشــور بوده است که توسط 
کشورهای اســتعماری بخصوص امریکا و انگلستان و دول ارتجاعی عربستان، 
پاکســتان، ایران وغیره بر مردم نگونبخت ما تحمیل شده اند. چون اشغالگران 
به تجربه دریافته اند که نیروهای جانی بنیادگرا در برابر پول و امکانات حاضر 
به هرگونه معامله اند، آنان را منحیث چوبدســت های شان تا آخرین حد مورد 
حمایت مالی، تســلیحاتی و معنوی قرار دادند. انواع احــزاب بنیادگرا غیر از 
پیاده کردن اهداف ارتجاع و امپریالیزم، دشمنان خونی ایده های ملی و مترقی 
می باشــند به همین دلیل بخصــوص امریکا آنان را متحدان مطمئنش پنداشــته 
نه تنها در افغانســتان که در ســایر کشورهای اســامی در آغوش کشیده برای 
ســرکوب وجدان های بیدار و ضداستعماری به کار می بندد. بنابر همین دیدگاه 
امریــکا و غرب، دولت پوشــالی کابل با سیاســت های ضدملی در عمل حامی 
افراط گرایی در پوهنتون های کشــور می باشــد و به هشدارهای عناصر آگاه و 

وطندوست بی تفاوت اند.
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نویسنده:	آرونداتی	روی	

آرونداتی	روی:	»سهم	واقعی	ان.جی.اوها	
خاموش	کردن	خشم	سیاسی	مردم	است«

آرونداتی روی، روشنفکر 
مبارز و پیشــرو هند، برای 
ســخنرانی های  و  کتاب ها 
شــهرت   آگاهی دهنده اش 
جهانــی داشــته یکــی از 
پــرآوازه  چهره هــای 
و  افغانســتان  ضدجنــگ 

عراق نیز شــمرده می شود. در ۲۶ اســد ۱۳۸۳، خانم روی طی سخنرانی ای در 
شــهر سان فرانسیســکوی امریکا، به نقش ویرانگر ان جی او ها در هموار ساختن 
جاده برای سیاست های اســتعماری و نئولیبرالیستی حرف های اندیشه برانگیزی 
بیان داشت. با امتنان از دست اندرکاران سایت »منجنیق« که در کنار تاش برای 
برگردان آثار متعدد انقابی، این بخش مصاحبه را به فارســی ترجمه نموده اند. 
هرچنــد، خانم روی از تجربه ی تلخ هند حــرف می زند ولی هر جمله اش چنان 
به وضعیت افغانســتان در ارتباط به ان جی او ها می خواند، که گویی گزارشــی 
از کشــور تیره روز مــا را ارایه می نماید. ما قبا طی مقاله ای در ســایت حزب 

همبستگی به گوشه هایی از نقش مخرب ان.جی.اوها پرداخته بودیم.
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ان جی اوئیزه کردن مقاومت مردمی
نویسنده: آرونداتی روی
منبع: سایت »منجنیق«

...خطر دیگری که جنبش های توده ای با آن مواجه اند، ان جی اوئیزه شــدن 
مقاومت اســت. حرفی که االن می خواهم بزنم را می توان به سادگی چرخاند و 
علیــه همه ی ان جی اوها به کار برد، ولی واقعیت این نیســت. در دنیای تیره ی، 
ان جی اوهای ســاختگی که صرفا برای باال کشــیدن بودجه یــا فرار از مالیات 
درســت شــده اند ) از جمله در ایاالتی مثل بیهار در هنــد این ها را تحت عنوان 
جهیزیــه می دهند(. قطعا ان جی اوهایی هســتند که کارهای ارزشــمندی انجام 
می دهند. ولی آنچه اهمیت دارد، این اســت که پدیده ی ان جی او را در بســتر 

وسیع تری بنگریم.
برای مثــال در هنــد ]دوره ی[ رونق ان جی اوهایی کــه بودجه می گرفتند 
از اواخــر دهه ی ۱۹۸۰ و در دهه ی ۱۹۹۰ آغاز شــد. این ]دوره[ با بازشــدن 
بازارهای هند به روی سیاســت های نئولیبرالی هم زمان بود. در آن زمان دولت 
هنــد برای این که خود را با تعدیل ســاختاری تطبیق دهد، بودجه ی ]برنامه ی[ 
توســعه ی روستاها، کشــاورزی، انرژی، حمل ونقل و بهداشــت عمومی را ]به 
تدریــج[ کم کــرد. در حالی که دولت از نقش ســنتی خــود فاصله می گرفت 
ان جی اوها در همان مناطق وارد عمل می شــدند. با این تفاوت که بودجه ای که 
در اختیــار ان جی اوها قرار می گیرد تنها بخش ناچیزی را ]بودجه ی حاصل[ از 

قطع هزینه های رفاه  عمومی است.
اکثــر ان جی اوهایی که بودجــه ی قابل توجهی دارند توســط آژانس های 
همیاری و توسعه هدایت و به لحاظ مالی تامین می شوند که خود این آژانس ها 
از دولت های غربی، بانک جهانی، ســازمان ملل و برخی شرکت های چندملیتی 
بودجه می گیرند. هرچند که این آژانس ها کاما شبیه به هم نیستند ولی همگی 
از یک ســاختار گل و گشاد سیاسی هســتند که پروژههای نئولیبرالی را تحت 
نظارت داشــته و در وهله ی اول خواستار قطع بودجه های رفاه اجتماعی توسط 

دولت است.
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شم چــرا این آژانس ها باید به ان جی اوها بودجه بدهند؟ ممکن اســت ]دلیلش[ 

صرفا شــور و شوق ]متعصبانه[ و میســیونروار از مد افتاده باشد؟ ]یا احساس[ 
گناه؟ ماجرا کمی فراتر از این است.

ان جی اوها این احساس را به وجود می آورند که خا حاصل از قطع خدمات 
دولتــی را پر می کنند و البته این کار را می کنند، اما به شــیوه ای که به لحاظ 
مادی بی نتیجه است. نقش واقعی آن ها فرونشاندن خشم سیاسی ]مردم[ و کمک 
و خیرات چیزی است که مردم بر اساس حق شان باید داشته باشند. )کف زدن 

حضار در تاالر(
ان جی اوهــا ذهنیت عمومی را تغییر می دهند. مردم را به قربانیانی وابســته 
تبدیــل کرده و تیغه ی مقاومت سیاســی را کند می کنند. ان جی اوها بین حاکم 
و مــردم، بین امپراتــور و رعایا، حائلی به جود می آورنــد. آن ها به میانجیان، 
توضیح دهندگان و تســهیل کنندگان ]اعمال دولت[ تبدیل شــده اند. در نهایت، 
ان جی اوها باید به بودجه گذاران خود حســاب پس دهنــد به به مردمی که در 
میان شان کار می کنند. گیاه شناســان احتماال ان جی اوها را در رده ی گونه های 

مقاوم ارزیابی می کنند. )خنده ی حضار(
انگار که هر چه فاکت ناشــی از نئولیبرالیزم بیشتر است، شیوع ان جی اوها 

هم افزون تر است. )خنده ی حضار(
ناخوشایندترین شاهد مثال، آن زمانی است که ایاالت متحده ی امریکا خود 
را آمــاده ی حمله به یک کشــور می کنــد و هم زمان بــا آن ان جی اوها را مهیا 

می سازد تا وارد شوند و ویرانی جنگ را پاکسازی کنند. )کف زدن حضار(
برای این که مطمئن شــوند بودجه شان به مخاطره نمی افتد و حکومت های 
محلــی به آن ها اجازه ی ادامه ی فعالیت می دهند، ان جی اوها ناچارند کار شــان 
را در چهارچوب ســطحی و کم و بیش عاری از بستر سیاسی یا تاریخی معرفی 
کنند. در واقع در یک بستر سیاسی و تاریخی نامناسب. گزارش های غیرسیاسی 
)و در نتیجه به شــدت سیاســی( از مصایب کشــورهای فقیر و مناطق جنگی. 
نهایتا، مردم »تیره]پوست[« این کشورهای »تیره ]روز[« را همچون قربانیانی 

بیمارگون جلوه می دهد.
باز هم یک هندی مبتا به ســو ءتغذیه، باز هم یک اتیوپیایی قحطی زده، باز 
هم یک اردوگاه پناهندگان افغان، باز هم یک سودانی نقص عضو شده، همگی 

محتاج کمک سفید پوستان. این ها... )کف زدن حضار(
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این ها ناخواســته کلیشــه های نژادپرســتانه را تقویت می کنند و مجددا بر شم
دستاوردها، ]کمک های[ رفاهی و هم دردی، )عشق سختگیرانه ی( تمدن غرب 

صحه می گذارند. )کف زدن حضار(
این ها میســیونر های )مبلغین دینی( ســیکوالر دنیای مدرن هستند. )خنده ی 

حضار(
اما در نهایت در مقیاس کوچک تر اما موذیانه تر، ســرمایه ای که در اختیار 
ان جی اوها قرار می گیرد، در سیاســت های آلترناتیو همان نقشی را ایفا می کند 
که سرمایه های احتکاری ای که وارد ]چرخه ی[ اقتصادی کشورهای فقیر شده 
و از آن خارج می شــوند، از اینجا به بعد، ســرمایه برنامه ی کار تعیین می کند. 
تقابل را به مذاکره بدل کرده، از مقاومت سیاست زدایی می کند. در جنبش های 
مردمی که به طور ســنتی متکی به خود بوده انــد، مداخله می کند. ان جی اوها 
بودجه ای دارند که با آن می توان مردم محلی ای را که شــاید در صورت نبود 
این بودجه ها فعالین جنبش های مقاومت می بودند را استخدام کرد. اما حاال این 
مردم احســاس می کنند که کاری اضطراری و خاقانه انجام می دهند و در این 

حین در آمدی هم دارند.
مقاومت سیاســی واقعی به هیچ وجه پیشــنهادی چنین میان برهایی نمی دهد. 
ان جی اوئیزه کردن سیاســت خطری است که مقاومت را به یک شغل آبرومند، 
معقول و بــا حقوق ماهیانه و تمام وقت، تبدیل می کند و گهگاه مزایایی هم به 

آن اضافه می شود. )کف زدن حضار(

مقاومت واقعی اما عواقب واقعی دارد و نه حقوق ماهیانه...

این سخنرانی با زیرنویس فارسی را از اینجا بنگرید:
youtube.com/watch?v=8-fOR5UHNqU
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لیکونکی:	زلمی	

په یوګوسالویا کې 
د امریکا او ناټو جنایتونه

اروپــا	 د	 یوگوســاویا،	
کــې	 ســویل	ختیځ	 پــه	
د	 یــو	هیــواد	دی	چــې	
د	 قدرتونــو	 لویدیځــو	
دسیســو	په	المل	جنګ	
تــه	والړه	پــه	پیلــه	کــې	
کــې	 کال	 	۲۰۰۸ پــه	

پــه	اوو	هیوادونــو	)بوســنیا-	هرزه	ګونیا،	کروشــیا،	مقدونیه،	کوســوو،	
مومتینیګرو،	صبرســتان	وســلووینیا(	وویشل	شو.	دغه	هیواد	د	لومړی	
نړیوالی	جګړې	)۱۹۸۱(	څخه	وروســته	شــاهی	حکومت	ســره	رامنځ	ته	
شو	او	په	۱۹۲۹	کال	کې	د	یوګوساویا	په	نوم	ونومول	شو	چې	د	دوهمی	
نړیوالی	جګړې	تر	ورستیو	د	هغې	اصلی	اوسیدونکی	څو	ځلې	د	نیواکګرو	
هیوادونو	له	خوا	ووژل	شــول	او	قومی	کړکیچونو	ته	بی ساری	توګه	لمنه	
ووهل	شــوه.	په	دویمه	نړیواله	جګړه	کې،	یوګوســاویا	د	محور	ځواکونو	
)آلمان،	ایتالیا	او	هنګری(	پراخه	بریدونو	الندی	ونیولی	شــوه	او	د	هغې	
کروشیای	ایالت	د	یو	السپوڅې	دولت	په	درلودلو	سره	د	نازیانو	تر	ولکې	
الندی	راغی	او	د	۱۹۴۶	جګرې	څخه	وروسته	د	مارشال	تیتو	له	خوا	بیا	
ځلې	د	یوګوســاویا	فدرال	سوسیالیستی	جمهوریت	په	نوم	یوځای	شو.	
او	قومــی	اختافونه	یی	له	منځه	یوړل	او	یو	متحد	هیواد	یی	د	»وروری	
او	وحدت«	ســره	جوړ	کړ	چې	په	هغې	کې	ټول	قومونه	د	مساوی	حقوقو	
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او	امتیازاتو	څخه	برښمند	وو.شم
یوگوساویا	د	تیتو	د	غښتلی	ارادې	الندی	په	یو	سوکاله	هیواد	باندی	
بدل	شــو	چې	په	هغې	کې	روغتیایــی	او	تعلیمی	چوپړتیاوی	ټولو	ته	وړیا	
وی	بیکاری	صفر	ته	راښکته	شوه	او	ښاریانو	ته	یی	فوق	العاده	ترانسپورتی	
چوپړتیــاوی	وړاندی	کړلی.	یوګوســاویا	د	صنعت	او	زراعت	په	برخه	کې	
هــم	د	پــام	وړ	پرمختګ	وکړ.	د	منځنې	عمر	کچه	۷۲	کالو	ته	ورســیده	او	

ناخالصه	کورني	تولید	په	کال	کې	۷	سلنه	پرمختګ	درلود.
په	دغه	هیواد	کې	د	سوسیالیستی	سیستم	واکمنیدل	د	دی	المل	شو	
چې	لویدیځو	هیوادونو	هغه	ګواښــمن	وګڼي،	آلمان،	فرانسه،	انګلستان	

او	امریکا	د	یوګوســاویا	
د	ټوټــه	کولو	او	له	منځه	
وړلــو	لپــاره	الس	په	کار	
شــول.	امریــکا	چــې	په	
ویتنــام	کــې	د	بی	عزتــه	
کیدلــو	څخــه	وروســته	
خپــل	ځان	یی	خــوار	او	
ذلیلــه	ګڼلــی	وو	پریکړه	

یی	وکړه	چې	د	یوی	مودی	لپاره	د	یو	هیواد	نیولو	لپاره	د	مستقیم	تیری	
څخه	الس	په	ســر	شــی	او	د	ترهګرو	او	اورپکو	ډلــو	څخه	په	خپل	ماتړ	
ســره	او	د	نړیوال	بانک	او	پیســو	نړیوال	صندق	لــه	الری	د	هیوادونو	په	
بازارونو	کې	په	الس	وهنې	ســره	ټیکاو	له	منځه	یوســی.	په	همدغه	المل	
یی	چاری	چمتو	کړلې	چې	یوګوساویا	له	دغه	دوو	لوټګرو	بنسټونو	څخه	

پور	واخلې.
یوګوســاویا	چی	د	ساړه	جنګ	په	لړی	کې	»غیر	متعهد«	هیوادنو	له	
ټولګې	څخه	وه	نو	پر	دی	بنسټ	یی	کوالی	شو	چې	د	نړیوال	بانک	څخه	
پــور	واخلی	چې	تر	۱۹۸۱	کال	پوری	دغه	هیواد	د	نړیوال	بانک	څخه	۲۰ 
میلیــارده	ډالره	پور	تر	الس	کړی	وو.	د	پیســو	نړیــوال	صندق	او	نړیوال	
بانک	دغه	هیواد	یی	د	دي	ته	اړ	باسته	تر	څو	»نیولیبرالی«	سیاست	پلی	
کــړی	او	عامــه	چوپړتیاوی	لږی	کړی	او	مالیه	پورته	کړی.	سب	ســایدی	
له	منځه	یوســی،	پر	اعتصــاب	او	پاڅونونو	محدودیــت	وضع	کړی.	ملی	
ناخالــص	تولید	چې	په	کال	کې	۷	ســلنه	پرمختــګ	درلود	په	۱۹۹۰	کال	
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شم کــې	منفی	۱۰	په	ســلو	کې	راوپرځیــده.	۶۰۰۰۰۰	کارکونکې	له	کار	څخه	

وویســتل	شو	او	سلګونو	زرو	نور	پرته	له	تنخوا	څخه	کار	کاوه.	اوتورممخ	
په	ډیریدو	وو	او	حقیقی	مزد	۴۱	ســلنه	راښــکته	شــو.	پــه	همدغه	وخت	
کې	نړیوال	بانک	او	د	پیســو	نړیوال	صندق	د	یوګوساویا	د	مرکزی	بانک	
کنټرول	یی	په	الس	کې	واخیسته	او	ډیر	محدوویتونه	یی	وضع	کړل	چې	

د	خلکو	ژوند	یی	له	ګواښ	سره	مخ	کړ.
په	همدغه	وخت	کې	چې	المان	د	ناټو	غړی	وو	د	ســلوونیا	او	کرواسی	
پــه	ایاالتونو	کې	یی	د	بیلتون	غوښــتونکو	څخه	ماتړ	وکړ	چې	دغه	ماتړ	
کې	نظامی	زدکړې	او	هغوی	ته	د	وسلو	ورکولو	شامل	وو.	په	۱۹۹۱	کال	
کې	دواړو	هیوادونو	خپله	خپلواکې	اعانه	کړه	او	په	چټکۍ	سره	د	آلمان	

له	خوا	په	رسمیت	وپیژندل	شو.
ناټــو	د	امریــکا	تــر	رهبــرۍ	الندی	پــه	صبرســتان	کې	د	اســلوبوادن	
میلوسویچ	واکمنې	ته	د	رسیدلو	چاری	برابری	کړلی	او	تمه	یی	درلودله	

بهرنــې	 د	 هغــه	 چــې	
هیوادونــو	پانګوالــۍ	پــر	
مخ	ډیــر	بازارونه	خاص	
کړی	خــو	تر	۱۹۹۹	کال	
پــوری	نږدی	۷۵	ســلنه	
لوی	صنایــع	د	دولت	په	
الس	کې	پاتې	شــوی	او	
نیم	میلیونــو	څخه	ډیرو	

کارګرانــو	د	ای	ام	ایــف	سیاســتونو	په	وړانــدی	الس	په	پاڅــون	پوری	کړ	
نه	یی	غوښــتل	د	یوګوســاویا	ټول	سوسیالســتی	قوانین	له	منځه	والړ	
شــی.	لویدیځو	رســنیو	پراخه	تبلیغات	په	الره	واچول	چې	میلوســویچ	د	
پراختیا	غوښتونکې	دی	او	د	»لوی	صبرستان«	رامنځته	کول	تکل	لری.
پــه	۱۹۹۲	کال	کې	ملګرو	ملتونو	پر	یوګوســاویاډیر	بندیزونه	ولګول	
او	هغه	هیواد	چې	ژورو	بحرانونو	کې	الس	او	ښــپی	وهلی	په	بشــپړه	توګه	
ګوښــه	کړ.	ســرانه	عاید	۷۰۰	ډالرو	ته	راښکته	شو،	وزګارتوب	۶۰	سلنې	
تــه	اوچت	الړ	او	انفاســیون	بی ســاری	شــمیرې	تــه	۳۶۳	کوادریلیون	

)۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(	سلنې	ورسیدی.
ناټو	د	روســیه	او	چین	د	مخالفت	ســربیره	د	»بشردوســتۍ«	تر	نامه	
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النــدی	په	۱۹۹۹	کال	د	صربســتان	پر	وړاندی	خپل	دو	نیمه	میاشــتنی	شم
بمبار	په	کوســوو	کې	پيل	کوی.	دغه	برید	چې	په	شــفر	ســره	»د	ائتاف	
ځواکونــو	عملیات«	یادیږی،	د	ناټو	په	تاریخ	کې	تر	ټولو	لوی	برید	وو	او	
د	ملګرو	ملتونو	له	اجازې	څخه	پرته	په	الره	واچول	شــو.	په	داســی	حال	
چې	یوګوســاویا	یــو	خپلواکه	هیواد	وو	او	د	ائتاف	هیــڅ	یو	غړی	لپاره	

ګواښ	نه	شمیرل	کیده.
ناټــو	۷۸	ورځو	په	لړ	کې	۲۳۰۰	توغنــدي	او	۱۴۰۰۰	وږیز	بمبونه	او	د	
یورانیــم	لرونکی	بمبونه	یی	په	دغه	هیــواد	غورځولې	دی	چې	د	هغې	په	

پایله	کې	۲۰۰۰	تنو	خپل	
ژونــد	د	الســه	ورکــړی	
او	زرګونــه	نــور	انســانان	
ټپیان	او	شــل	او	شــوټ	
د	 همدارنګــه	 شــول.	
زرګونو	کورنو	او	سلګونو	
ښوونځیو	او	روغتنونو	او	
تاریخی	ځاینو	د	ورانیدلو	

المل	شو	او	د	دغو	بریدونو	ډیر	ناوړه	اغیزې	تر	اوسه	د	اقلیم	او	زراعت	او	د	
خلکو	روغتیا	پر	مخ	لیدل	کیږی.	د	دغه	مودی	ټول	تاوان	د	یوګوساویا	
دولت	د	سل	میلیارده	ډالرو	په	شاوخوا	کې	اټکل	کړی	دی،	هغه	څه	چې	
د	امریــکا	دولت	جانبی	عــوارض	نومولی	او	دهغې	المل	یی	هم	تخنیکې	

ستونزی	اعان	کړی.
هغــه	راپــور	چې	د	۲۰۰۰	کال	د	جون	په	میاشــت	د	بشــر	حقونو	څار	

خپور	کړ	لیکلې	یی	دی:
»تاریخ	ښودلی	ده	هغه	کله	چې	ناټو	خپلو	موخو	ته	نه	ده	رسیدلی	
څــو	ځلــې	په	ځناوریــزو	بریدونو	لکه	د	یوګوســایا	په	بمبــار	الس	پور	
ی	کــړی	دی.	هــر	هغــه	څه	چې	د	ناټــو	نیت	وو	بیا	یــی	هم	د	جنګې	
قوانیــو	څخه	جدی	تیروتنه	کړی	چې	د	بیګناه	خلکو	د	عام وژنې	المل	

شوی.«
جیمز	بیســیت	چې	د	ختیځې	اروپا	په	څو	هیوادونو	کې	د	کاناډا	سفیر	
وو	د	۲۰۰۴	کال	د	مــی	پــه	۲۰	نیټــه	د	البرتا	په	پوهنتون	کې	د	یوی	وینا	

په	لړ	کې	وویل:
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شم »امریــکا	او	ناټــو	ادعا	کړی	چې	د	۱۰۰۰۰۰	څخــه	ډیر	آلبانیایی	د	

صربیانــو	په	وســیله	وژل	شــوی	دی،	خو	د	څیړونکو	پلټنــو	او	څیړنو	
۲۰۰۰	څخــه	ډیــر	مړی	نه	دی	موندلی	چې	د	هغوی	ډیر	شــمیر	خپله	
صربیــان	وو	او	د	هغــې	څخــه	مهمه	دا	چــې	د	ناټو	هوایــی	بریدونو	د	

جګړې	ټول	ضایعات	په	مرتبو	د	کورنیو	جګړو	څخه	ډیر	وو.«
د	۲۰۱۶	کال	د	اګسټ	په	وروستیو	کې	د	امریکا	د	ولسمشر	مرستیال	
جوبایــدن	صبرســتان	ته	په	یو	ســفر	کې	د	ســلګونو	تنو	غوســه	پارونکې	
الریون	المل	شــو	او	الریون کونکو	وویل	چې	موږ	هیر	کړی	نه	دی	چې	د	
جو	بایدن	ددغې	خاورې	د	بمبارولو	د	اصلی	طراحانو	او	پلویانو	څخه	وو.
بــده	نه	ده	چې	وپوهیږو	جوبایــدن	هغه	څوک	وو	چې	په	څو	مرکو	کې	
دهغــی	ډلې	څخه	»الری	کنګ«	په	پروګرام	کې،	ســی	ان	ان	ته	په	۱۹۹۳ 
وویل	چې	د	صربستان	خلک	ناپوهه،	فاسد،	ماشومانو	وژونکې،	قصابان	
او	تیری	کونکې	دی	او	وویل	صربیان	باید	د	نازی	حزب	د	کمپونو	په	شان	
کمپونو	کې	بندی	او	وروزل	شــی.	او	همدارنګه	پر	یوګوســاویا	باندی	د	

روسیې	او	جاپان	په	ډول	د	یرغل	او	برید	غوښتونکې	شو.
د	»آر.تــی«	ټلویزیون	پــه	۲۰۱۴	کال	کې	چې	پنځلــس	کاله	د	ناټو	د	
جنګې	جنایتونو	څخه	تیر	شوی	وو،	د	»زاشتو؟«	)ولی؟(	په	نوم	مستند	

خپور	کړ.
په	دغه	مســتند	کــی	هغه	کس	چې	د	ناټو	بریدونو	عینی	شــاهد	وو	او	
ښځه	یی	هم	په	هغه	موده	کې	امیدواره	وه	او	باالخره	ماشوم	یی	د	جنګ	
پــه	لــړی	کې	وزیږیده،	وایی:	»یــو	ورځ	مې	ځوی	وویل	هــو	بمبارونه	او	
چاودنې...	مې	په	یاد	دی	موږ	وویل	دغه	شونی	نه	ده	ته	یو	ګړی	مخکې	
نړۍ	ته	راغللې	او	هغه	وویل	نه	ځنې	وختونه	تل	په	خوب	کی	غږونه	او	د	

بمبونو	صحنی	او	چاودنې	ګورم.
د	ناټــو	بریدونــو	څخه	یو	پر	پل	باندی	هغه	وخت	ترســره	شــو	چې	یو	
اورګاډی	لــه	هغــه	ځایه	تیریده.	د	مســافرانو	څخه	یو	تــن	وایی:	»خپل	
همکار	مې	ولیده	چې	روغ	بهر	راووت	ډیر	ویریدلې	وو	همدغه	وو	چې	یو	
بل	راکټ	ولګید	او	هغه	یی	ټوټی	ټوټی	کړ.	دغه	شی	تر	اوسه	پوری	را	ته	
حل	شوی	نه	دی	چې	ولی؟	ولی؟	که	چیری	لومړی	توغندی	تیروتنه	وه	

وروسته	دوهم	او	دریم	او	څلورم	څه	شی؟«
یو	بل	ســړي	چې	خپل	۱۴کلن	ځوي	یی	د	ناټو	بریدونو	په	ترڅ	کې	د	
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الســه	وکړی	وایی:	»	پوهیږۍ	چی	NATO	یعنــی	څه؟	یعنی	د	امریکا	شم
New	American	Terrorist	Organi- )نــوی	ترهګریــز	ســازمان	
zation(.«	هغــه	پــه	ادامــه	کې	وایــی:	»وګورۍ	د	هغــه	وخت	خبرونو	
کــی	څومره	توپیــر	وو،	تل	یی	لیکل	چې	زموږ	ورځنــي	په	عملیاتو	کی	د	
میلوســویچ	سل	په	شاوخواو	کی	عسکر	له	منځه	ځې	او	په	دغه	ځاي	کې	
می	د	خپل	ځوې	د	جنازی	انځور	دي	چې	لیکلی	یی	دی	د	دغو	عساکرو	

څخه	د	یو	تن	د	جنازی	د	ښخولو	مراسم	.«
امریــکا	چــې	په	هغه	وخت	کې	د	ویتنام	تل	پاتې	خپســه	یی	هم	خپلو	
ســترګو	پــر	مخ	درلودلــه	او	د	کمونیزم	څخــه	یی	قــوی	او	ژور	ګوزارونه	
خوړلی	وو،	غوښــتل	یی	چی	د	هغې	وروســتی	پاتې شونی	هم	په	اروپا	کې	
له	منځه	یوســی	او	د	یوګوســاویا	بیا	یوځاي کیدل	هیڅکله	شونی	نشی.	
سربیره	پردی	په	دغو	سیمو	یی	د	آلمان	له	واک	څخه	هم	ویره	درلودله	
چــې	ګواکی	د	هغې	شــمالی	ســیمو	ته	پــه	الره	موندولو	ســره	اقتصادی	
پرمختــګ	وکــړي.	په	همدغه	موخه	د	خپلو	ورســتیو	امکاناتو	څخه	ګټه	

واخیستله	او	هغه	هیواد	یی	ټوټی	ټوټی	او	بدمرغه	کړ.

Steve Bell :نتیجه انتخابات امریکا  |  کارتونیست
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گزارش		تصویری	

گزارش	تصویری	از	کار	جمعی	
برای	منار	یادبود	قتل	عام	یکاولنگ

عقــرب   ۱۴ تاریــخ  بــه 
جوانــان  از  ۱۳۹۵جمعــی 
»حزب همبستگی افغانستان« 
از  تعــدادی  بــا  بامیــان  در 
بازماندگان قتل عام یکاولنگ 
در یک کار حشــر دور هم 
جمع شدند تا از کوه تپه های 

گوهرگین ولســوالی یکاولنگ سنگ های تزیینی برای منار جمعاوری و انتقال 
دهند. آنان از ارتفاعات بلند ســنگ های انتخابی را بعد از کندن به پشــت خود 
به دامن دره انتقال دادند که کار بس ســخت بود زیرا هر نفر باید الاقل ۵ الی 
۶ نوبت به ارتفاع ۱۵۰متر باال می خزید و پشــتاره ای از ســنگ را به پایین دره 
می رساند. بعد آنان این سنگ ها را در فاصله طوالنی به موتر باربری رسانیدند. 
کار ســاعت ۸ صبح آغاز گردید و الی ۵ عصر ادامه یافت تا این ســنگ ها به 

جایگاه اصلی در پای منار رسیدند.
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نویسنده:	واحد	منصوری	

قتل	عام	غیرنظامیان	
در	حمله	هوایی	امریکا	بر	قندوز

ساعت  امریکایی  نیروهای 
ده شب ۱۳ عقرب ۱۳۹۵ 
در منطقــه کوزه قندهاری 
شــهر قندوز بیــش از ۳۰ 
تن از غیرنظامیــان را طی 
بمبارد شان قتل عام کردند.

صدها تن از باشنده های 
قندز در اعتراض به این جنایت وحشیانه، درحالیکه اجساد برخی از قربانیان را 
با خود حمل می کردند در مرکز شهر دست به تظاهرات زدند و علیه اشغالگران 
امریکایی و حامیان داخلی آنان شــعار دادند. آنان خواهان مجازات عامان این 

وحشت و خروج نیروهای اشغالگر از افغانستان شدند.
شــاهدان عینی می گویند جنگنده های ناتو از ســاعت ۱۰ شــب تا صبح بر 
خانه هــای آنان بمباردمــان و آتش باری کردند که در نتیجــه ۳۰ غیرنظامی به 
شــمول ۱۵ کودک و چهار زن کشــته شــدند. در میان قربانیــان از کودکان 
شــیرخوار گرفته تا دختران و پسران پنج ساله و ده ساله و نوجوان و جوان به 

چشم می خورند.
قندوز در چند ســال اخیر از یکسو در آتش جنگ طالبان و نیروهای امنیتی 
افغانســتان می ســوزد و از ســوی دیگر بار بار مورد حمات کور و بمباردمان 
نظامیان امریکایی و متحدانــش قرار گرفته که مردم عام و مظلوم آن قربانیان 

اصلی بوده اند.
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نویسنده:		نوید	نابدل	

باربارا	لی،	
زن	شجاعی	که	خالف	جریان	شنا	کرد

»از داشــتن عقیده ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش،  زیرا 
هــر عقیده ای كه امروز مورد قبول اســت، زمانی مخالف عقیده ی 

عموم بوده  است.«       برتراند راسل

درحالیکه اجســاد قربانیان 
یازدهــم ســپتامبر هنوز از 
زیــر آوار بیــرون نشــده 
بعد  بودند، فقط ســه روز 
از حمــات بــر برج هــای 
نیویارک و پنتاگون، کاخ 
تجاوز  برای  قبا  سفید که 

بر کشــورهایی آمادگی کامل داشت، الیحه ای را برای کسب رای به کانگرس 
فرســتاد که در آن اختیارات نامحدود و مبهم به رییس جمهور داده می شد که 
»علیه کشــورها، ســازمان ها و افرادی« که در این حادثه به نوعی دخیل اند به 
اســتفاده از نیروی نظامی متوسل شــود. و معلوم بود که نخستین کشوری که 

مورد حمله قرار گیرد افغانستان خواهد بود.
به تاریخ ۲۳ سنبله ۱۳۸۰ )۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱(، در شرایطی که جامعه امریکا 
در شــوک فرو رفته بود و هر قانونی را می شد به آسانی بر آنان تحمیل کرد، 
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۴۲۰ عضــو کانگــرس به این الیحه، که به AUMF شــهرت یافت، رای مثبت شم
دادنــد. خانم باربارا لی )Barbara Lee( نماینده کالیفرنیا یگانه عضو کانگرس 
بــود که با دادن رای منفی نامش را ثبت تاریخ کــرد. او نه تنها با آن مخالفت 
کرد که در ســخنرانی  پرشور و شجاعانه در داخل کانگرس گفت »بیایید خود 
به شــریری که از آن احســاس انزجار می کنیم بدل نشــویم.... خشونت باعث 

تشدید خشونت خواهد شد.«
او در مقاله ای دالیل مخالفتش را بیان نمود:

»این قطعنامه به مثابه چك ســفید برای رییس جمهور است... 
راه اندازی حمالت متقابل شــتابناک ریسك بزرگی است كه سبب 
كشته شدن مردان، زنان و كودكان بی گناه بیشتری خواهد شد.« 

)روزنامه »سان فرانسیسکو كرونیکل«، ۲۳ سپتامبر ۲001(
به تعقیــب آن، باربارا 
لفظــی  حمــات  مــورد 
شــدید قرار گرفته تهدید 
به مرگ شــد کــه ناچار 
گردید در پنــاه محافظان 
مســلح بســر بــرد. او را 
»خاین« و »کمونیســت« 
ســوی  از  و  نامیدنــد 
رســانه های نامداری چون 

به  ژونــال«  اســتریت  »وال 
»ضد امریکایی« بودن متهم گردید. روزنامه »واشنگتن تایمز« او را حمایتگر 

دشمنان امریکا خواند.
اما با گذشــت ۱۵ ســال، حقانیت موضعگیری های باربارا لی ثابت گشت و 
عما »چک سفید« کانگرس به جورج بوش و باراک اوباما اجازه داد که فراوان 
کشــورها را به خاک و خون کشــند و تا هنوز هم این الیحه مرعی االجراست. 
اما امروز اکثریت مردم امریکا به این حقیقت رسیده اند که جنگ های یکونیم 
دهه گذشــته اشــتباه و باعث افزایش موج تروریزم و بدبختی در جهان گشته 
اســت. بر اســاس آمار موسســه گال اپ در ســال ۲۰۰۱ فقط ٪۹ از شهروندان 
امریکا جنگ افغانســتان را »اشتباه« می خواندند، اما در ۲۰۱۴ این رقم به ۴۹٪ 

پوستری در دفاع از باربارا لی: 
»باربارا لی بخاطر من سخن می زند.«
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خانم لی در ســال ۲۰۱۳ از کانگرس درخواست نمود که لیست کشورهایی 
را منتشــر ســازد که بر مبنای این الیحه مورد حمله قرار گرفته اند. بر اســاس 
سندی که کانگرس به تاریخ ۱۰ جوالی ۲۰۱۳ منتشر ساخت، دولتهای بوش و 
اوباما با ســودبردن از الیحه مذکور، افغانستان، فلپین، جورجیا، یمن، جیبوتی، 

کینیــا، ایتوپیــا، اریتریا، 
عراق و ســومالیا را مورد 
حملــه و یــا مداخلــه و 
دادند.  قرار  دست اندازی 
تنهــا طی دوران ریاســت 
جمهــوری اوبامــا، هفت 
کشــور افغانســتان، لیبیا، 
عراق،  پاکستان،  سومالیا، 
یمن و سوریه مورد بمبارد 

طیاره های بدون سرنشــین قرار گرفتند اما تروریزم نه تنها ریشــه کن نشــد که 
وحشــی ترین نوع آن تحت نام »داعش« سربرآورد و امن ترین شهرهای اروپا 

و امریکا را به ماتم نشاند.
درحالیکه در یازدهم ســپتامبر حدود ســه هزار تن کشته شدند، اما جنگ و 
تجاوز و بمباردمان های ۱۵ ساله مسبب قتل عام میلیونها تن بیگناه در کشورهایی 
گشت که توســط امریکا و تروریست ها به مخروبه بدل گشتند. طی این مدت 
۴۵۰۵ سرباز امریکا در عراق و ۲۲۸۵ تن در افغانستان کشته شدند و مصارف 
جنــگ برای مالیه دهندگان امریکایی به رقم نجومی پنج تریلیون دالر رســیده 

است، مبلغی که با آن می شد جهان را به بهشت واقعی بدل کرد.
باربــارا لی از آن تاریخ به بعد بارها بــرای لغو این اجازه نامه جنگ افروزانه 
کانگــرس تاش نمود که نتیجه ای در بر نداشــت. در ضمن او به خاطر خروج 

نیروهای امریکایی از افغانستان، عراق و لیبیا رای داده است.
دیک دوربن، نماینده دموکرات کانگرس که از دادن رای مثبت پشــیمان 

است، مدتها بعد اعتراف نمود:
»هیچکدام ما، حتی یکتن از آنانی که رای دادند، نتوانستند تصور کنند که 
مــا به طوالنی ترین جنگ تاریخ امریکا رای می دهیم.« )روزنامه »گاردین«، ۷ 

باربارا لی در صف مقدم تظاهرات علیه جنگ عراق.
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می ۲۰۱۳(شم
اما دیگر بر همگان روشــن اســت که طبقه حاکمه امریکا آگاهانه به جنگ 
و تجاوز رای داد چون حمات یازدهم ســپتامبر را زمینه مناسبی برای گسترش 
امپراتوری امریکا می دانست تا کشورهای دیگری را به کامش فرو برده چپاول 
نماید. اما گذشــت یکونیم دهه نشــان داد که امریکا با همه ماشــین غول پیکر 
جنگــی  و ادعاهای باالبینانه اش از ضعف های جدی برخوردار اســت که نه تنها 
به اهدافش نرســید که با موجی از اعتراضات و جنبش های ضدجنگ در داخل 
مواجه گشــت که در نتیجه هر روز شاهد فاش شدن اسرار نظامی و دیپلماتیک 
و اســتخباراتی آن هستیم که در ســطح جهان برایش بی آبرویی تاریخی به بار 

آورده است.

رژیم های مستبد 
ایران و عربستان 

عوامل 
خشونت های مذهبی

کارتونیست:
 Pavel Constantin 
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نویسنده:	خلیل	

ضیاءالدین	و	عنایت	اهلل	
توسط	تفنگداران	قساوت	پیشه	آلمانی	

به	شهادت	رسیدند

ســاعت ۱۱:۵ شب مورخ 
۲۰ عقــرب ۱۳۹۵ شــهر 
انفجار مهیبی  مزار شــاهد 
بــود. حادثه دقیقــا مقابل 
در  واقع  آلمان  قونسلگری 
هوتل مزار رخ داد. انفجار 
بــود که  به حدی شــدید 

پارچه های ســاختمان ها و موترهای تخریب شــده تا مسافه یک کیلومتر دورتر 
پراکنده شــد. خانه های مســکونی و مراکز تجارتی که در حومه قونســلگری 
قرار داشــتند تا مسافه پنجصد متری شدیدا تخریب شدند و شیشه های خانه های 
اکثر مردم در داخل شــهر شکســتند. تلفات انسانی ناشــی از آن خاف اظهار 
نظر ســخنگویان دولت گندیده بیش از بیســت نفر و زخمیان حادثه به باالتر از 
دوصد تن می رسید. خسارات مالی میلیون ها دالر است چون اکثر مارکیت های 
تجاری مزار در نزدیکی آن قرار دارند خصوصا مارکیت ادویه فروشــی آریا، 
مهمانخانه مــزار، مارکیت بیــگ زاده، انصاری، کاتب زاده، نظــام و مارکیت 
شهزاده، دکان های مقابل قونسلگری و صدها خانه مسکونی در گذر بابه قمبر، 
چغذدک و شادیان شدیدا تخریب شدند. دولت با دروغپراکنی همیشگی خود 
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اعان نمود که موتر الری مملــو از مواد منفجره باعث حادثه خونین گردیده شم
حاالنکــه بنابر ادعای مردمانیکه در مجاورت ســاحه انفجــار زندگی می کنند، 
نخســت نور خیره کننده را از سمت شرق شــهر دیدند و سپس صدای هولناک 
احتماال موشــک که در نهایت به نقطه هدف اصابــت نموده و ویرانی بی مانند 
را به بار آورد، شــاهد بودند. جای تعجب است بینی یک آلمانی هم با این همه 
شــدت حادثه خراشیدگی ندیده است چون دیپلومات ها شب ها اکثرا در کمپ 
نظامــی مارمل می خوابند. فردای حادثه بقایای ســاختمان دولتی مزار هوتل را 
خــود آلمانی ها بصورت مرموزی با ســه انفجار پیهم کاما از بین برده به آتش 

کشیدند.
در نخســتین لحظات صبح جمعه دو هموطن زحمت کش دیگر ما که در پی 
لقمه نانی از خانه بیرون شــده و کارگری می کردند، هدف گلوله های نظامیان 

اشغالگر آلمانی قرار گرفته جان باختند.
نخستین قربانی، ضیاءالدین جوان ۲۱ ساله کارگر در تاالر عروسی بندامیر 
بود که برای معیشــت آبرومنــد خانواده از صبح وقت تــا خفتن در آنجا کار 
می کــرد. او نامزد بود و قرار بیان دردآلود خانواده اش، ۲۵ روز بعد مراســم 
عروسی او را می گرفتند. نظامیان درنده خوی آلمان به بهانه اینکه انتحاری است 
و به هشــدار ما توجه نکرده، در آغازین طلوع آفتــاب بدن پرانرژی و نجیب 

یکی از زحمتکشان میهن دربند ما را سبعانه تیرباران نمودند.
سپس عنایت اهلل ۲۲ ساله ولد آغا محمد در ۲۱ عقرب ۱۳۹۵ حوالی ۶ صبح 
در اثر رگبار نازی وار ســربازان آلمانی به شــهادت رســید. او آشپز در هوتل 
عروســی مرمرین بود که صبح وقت روانه هوتل بود اما از مسافت ۵۰۰متری 
به گلوله بســته شــد. عنایت اهلل از خانواده فقیر بود، مادرش با گلوی گرفته و 

چشمان مملو از اشک فریاد می زد:
»عنایت اهلل یگانه نان آور خانه بود، پدرش نهایت مســن است، 
نمی تواند كار كند و ما كس دیگری نداریم. او دو سال قبل عروسی 
كرده بــود و حاال یك فرزند دارد. ما بدون عنایت اهلل چگونه از زیر 
بار این همه مصائب و مشکالت زندگی براییم؟ او هر روز صبح وقت 
هوتل می رفت غافل از اینکه گرگ های وحشی تشنه خون فرزندم 
در كمین اش بودند، چنان فجیع كشــتندش كه به یك فیر بسنده 
ننموده و زمانی كه بدن نیمه جانش را دیدند ده ها مرمی دیگر فیر 
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بستگان عنایت اهلل خواهان تحقق عدالت اند، آنان می گویند: این وطن بی در 
و دروازه است هرکس به نام این و آن قتل و جنایت می کند اما هیچ بازخواستی 

صورت نمی گیرد. ما خواهان محاکمه قاتان عزیزان خود هستیم. 

Anthony Freda :دموکراسی« به افغانستان وارد می شود!  |  کارتونیست«
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	 		نویسنده:	مریم	مروه	

میرزا	فقیر	احمد	خان	پنجشیری	
از	مبارزان	نجیب	تاریخ	ما

میــرزا فقیــر احمــد خان 
پنجشــیری یکی از یاوران 
نزدیک شاه  امان اهلل خان و 
از جمله مشــروطه خواهان 
بود  افغانســتان  محبــوب 
که مانند ده ها روشــنفکر 
وطندوســت دیگر قربانی 

استبداد نادرخان جاد گردید. او تا آخر عمر از شخصیت های صادق و وفادار 
به ملت و اندیشــه اش بود که همیشــه بی باکانه برای عقاید انسانی و مترقی اش 

می رزمید.
او تحصیاتــش را در هندوســتان به اتمام رســانید و در عصر امانی رییس 
جنگات و مدتی هم به سمت سر کاتب در سفارت افغانستان در روسیه گماشته 

شد.
فقیر احمد خان مدتی در سفارت افغانستان در مسکو وظیفه داشت که میان 
او و هاشــم خان )برادر نادرخان و ســفیر افغانســتان در مسکو( مخالفت شدید 
بروز نمود. زنده یاد میرغام محمد غباردر اثر ماندگارش »افغانســتان در مسیر 

تاریخ« )جلد دوم، صفحه ۶۷( درین باره می نویسد:
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قاســم خان بود. وقتی كه او سركاتب سفارت افغانستان در ماسکو 
بود، مورد توهین محمد هاشم سفیر قرار گرفت و با آتش تفنگچه 
جــواب این اهانــت را داد، ولی بدبختانه یکنفــر كوریر افغانی كه 
خودش را بین فقیر احمد خان و محمد هاشم خان حایل ساخت، 
ازین گلوله بیافتاد و چشم از جهان پوشید، در حالیکه محمد هاشم 

خان بسرعت فرار كرده بود.«
فقیر احمد خان زمانیکه از مســکو به وطن بازگشــت، از سوی شاه امان اهلل 
خان به حیث رییس جنگات مقرر شد که تا دم مرگش در این پست باقی ماند.

در دوره سیاه نادر شاه 
خون خوار  خان  هاشم  که 
میرزا  بــود،  صدراعظــم 
فقیــر احمد خان با جمعی 
از دوســتان و همفکرانش 
دســتگیر و روانــه زندان 

شدند.
هاشم خان چون عقده 
عمیقــی نســبت بــه فقیر 
احمد خان در دل داشت و 
اینک کــه وی صدراعظم 
و فقیــر احمد خان در بند 
بــود از فرصت اســتفاده 
نمــود و بــدون هیچ نوع 

محاکمه حکم اعدام وی را صادر کرد.
غبار در صفحه ۶۷ جلد دوم »افغانســتان در مسیر تاریخ« در باره اعدام این 

جوان برومند و وطندوست می نویسد:
»روزیکه نادرشاه فرمان اعدام ولیخان و چند نفر دیگر را بصدارت 
ارسال نمود، نام فقیر احمد خان جز فهرست اعدام شوندگان نبود، 
محمد هاشــم خان همینکه فهرست را بخواند و امر اجرای فرمان 
بداد، مجددا فهرســت را بخواست و گفت: نام یکنفر فراموش شده. 

خبر اعدام میرزا فقیر احمد خان پنجشیری و یارانش 
با انبوهی از دروغ و بهتان در مورد این شخصیت های 
برازنده وطن ما به تاریخ ۲۵ سنبله 1۳1۲ در روزنامه 

دولتی »اصالح« به نشر رسید.
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آنگاه بقلم خود نام فقیر احمد خان را بنوشت و بفرستاد.«شم
»محبوســین سیاســی ارگ حکایت میکردند كه وقتی صدای 
زندانبان ارگ بلند شد كه فقیر احمد بیاید، فقیر احمدخان بایستاد 
و لباس و دســتارش را وارسی نمود، آنگاه با بی اعتنایی و زهرخند 
مستهزیانه برآمد و در حلقۀ كشــندگان و كشته شوندگان داخل 

شد. و الحاصل این پنج نفر یکی پی دیگری بدار آویخته شدند.«
و بدینصــورت این مــرد مبارز به 
تاریخ ۲۴ ســنبله ۱۳۱۲ )۱۶ سپتامبر 
۱۹۳۳( یکجــا بــا محمد ولــی خان 
دروازی، جنرال غام جیانی چرخی، 
میرزا محمــد مهدی خــان قزلباش و 
جنرال شــیر محمد خــان چرخی پس 
از شکنجه فراوان در زندان دهمزنگ 
کابل اعدام و جســدش به پدر پیرش 

سپرده شد.
دوران ســیاه نادری و هاشم خانی، 
فرزندان  اصیل تریــن  قتل عــام  عصر 
وطن مــا بــود. شــعار نادر ســفاک 
بــود کــه »در بیــن میلیونهــا نفوس 
افغانســتان، موجودیــت چندصد نفر 
ندارد«  ارزشــی  تحصیل کرده  جوان 
)»افغانســتان در مســیر تاریخ«، جلد 
دوم، ص۱۲۶( بــه همین دلیل صدها 

روشــنفکر آزادیخواه و میهندوســت چون غــام نبی خان چرخــی، خواجه 
هدایت اهلل خان، موالداد هزاره، محمدعظیم منشی زاده، عبدالرحمن خان لودین، 
فیض محمد خان، سرور جویا، تاج محمد خان پغمانی، علی اکبر خان غندمشر 

و دیگران زندانی، شکنجه و اعدام شدند.
اما امروز جمعی از به اصطاح »روشــنفکران« شوونیست و گندیده فکر از 
نوع اســماعیل یون، حمیداهلل فاروقی، انوارالحق احدی و دیگران با بیشــرمی 
می کوشند نادرخان پلید را از زباله دان تاریخ بیرون نموده منحیث »نجات«دهنده 

میرزا فقیر احمد خان پنجشیری 
از مبارزان نجیب تاریخ ما
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فوق الذکر پاگذاشته مرتکب خیانت تاریخی می شوند. نادرخان که طی توطئه ی 
استعماری انگلیس ها قدرت را غصب نموده افغانستان را از وجود عناصر آگاه، 
میهنپرســت و مردمی پاکسازی کرد، از خاینان تاریخ ماست، پس هرانکس که 
زیر هر نام و بهانه ای می کوشــند از او فرشته بتراشند، همسان حامیان حبیب اهلل 

کلکانی و راه پرجهل او شرمسار تاریخ باقی خواهند ماند.
افغانستان نه با پرچم مندرس و راه پرخیانت نادری و هاشم خانی و حبیب اهلل 
کلکانــی، بلکه با ادامه بی تزلزل راه و هدف واالی فقیر احمد خان ها، جویاها، 
عبدالخالق هــا، ســیدکمال ها، لودین ها، چرخی هــا، دروازی هــا، محمودی ها 
و هــزاران قهرمان گمنام این ســرزمین می تواند به شــاهراه عدالت، آزادی و 

شکوفایی راه یابد.

 Pavel Constantin :تهاجم رسانه ای  |  کارتونیست
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	 		نویسنده:	پویا	

مردم	فلیپین	خواهان	برچیدن	
پایگاه	های	نظامی	امریکا	اند

اکتوبــر ۲۰۱۶: فلیپینی ها 
راهپیمایی هــای  طــی 
گســترده  خواستار خروج 
این  از  امریکایی  نیروهای 
کشــور و داشــتن سیاست 
خارجی مســتقل و به دور 
از مداخات امریکا شدند. 

آنان بیرق امریکا را به آتش کشــیدند و خواستار فسخ هرگونه توافقنامه با این 
کشور گردیدند. اشــتراک کنندگان اکثراً محصان، کارگران و قبایل مختلف 

مردم بودند.
معترضانی که در مقابل ســفارت امریکا در پایتخت این کشور تجمع نموده 
بودند با برخورد وحشــیانه ی پولیس روبرو شــدند،  تــا جایی که موتر پولیس 
مردم را زیر گرفته و حدود ۵۰ نفر را زخمی ساخت. در اینمورد، ریناتو ریس 

 از برگزارکنندگان تظاهرات به »اسوشیتید پرس« گفت:
»خشــونت پولیس هیــچ توجیهی ندارد. حتــا رئیس جمهور 
سیاست خارجی مستقل را اظهار كرد، اما نیروهای پولیس فلیپین 

هنوز نقش سگان دونده امریکا را بازی می كنند.«
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پولیس ۲۳ تن را بخاطر پرتاب رنگ به ســوی ســفارت دستگیر کرده و از 
گاز اشــک آور و موتر آب پاش نیز برای عقب راندن تظاهرکنندگان استفاده 
نموده اســت. ســازمان حقوق بشــر فلیپین )KARAPATAN(، بیان داشت که 

نیرو های پولیس به امر مقامات سفارت امریکا عمل می کردند.
گفته می شــود این راهپیمایی ها در حمایت از موضع گیری های اخیر رئیس 
جمهور این کشــور، رودریگو دوترت صورت گرفته اســت. او حین سفرش 
بــه چین به تاریخ ۲۰ اکتوبــر ۲۰۱۶ اعام نمود که فلیپیــن از لحاظ نظامی و 
اقتصــادی از امریکا جدا خواهد شــد و اضافه کرد کــه دیگر نفوذ امریکا در 
فلیپین را نمی خواهد و وقت خداحافظی با امریکا فرا رســیده اســت. در ضمن 
رودریگو قرارداد ۱۰ ساله  ی همکاری های دفاعی و نظامی )EDCA( بین امریکا 

و فلیپین را نیز مردود  خواند:
»شــما قرار داد دفاعی “EDCA”را داریــد، اگر من برای مدت 
بیشــتری اینجا باقــی بمانم، بهتر اســت كه فراموشــش كنید. 
نمی خواهــم حتا یك فرد نظامی كشــورهای دیگــر را ببینم جز 

فلیپینی ها . این تنها چیزی است كه خواهانم.«
این نخســتین سخنان رودریگو علیه امریکا نیســت، او چندی پیش اوباما را 
»حرام زاده« خواند. حمات او علیه سیاست های امریکا و غرب بارها خبرساز 
شــده اســت. رودریگو در قســمتی از ســخنانش در جون ۲۰۱۶ در رابطه به 

سیاست های تروریست پرورانه امریکا گفته بود:
»این خاورمیانه نیســت كه تروریزم را به امریکا صادر می كند، 
بلکه امریکاســت كه تروریزم را به خاورمیانه وارد می نماید. امریکا 
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خاورمیانه را نابود كرد. بــه یاد بیاورید كه چگونه امریکا به كمك شم
بریتانیا در سالهای 1۹۹0 عراق را اشغال نمود.«

فلیپین از کشورهاییست که چندین دهه است حضور نیروهای امریکایی آنرا 
به ســوی بدبختی کشانیده اســت. امریکا آنچنان درین کشور و سیاست هایش 
دســت باال داشته که در حلقه های سیاســی جهان از آن منحیث »دهلیز خلوت 
امریکا« نام برده می شــد. امریکا از این پایگاه ها نه تنها در عملیات های خارج 
از فلیپین اســتفاده کرد که دولت های این کشــور را در سرکوب مخالفینش، 
مخصوصا پارتیزان های چپ هوکیاهاپ یاری رســانید. هرچند امریکا در سال 
۱۹۹۱ بخش  عمده نیروهایش را از آن کشور بیرون نمود، اما با تمرکز بیش از 
حد امریکا بر آسیا بعد از حادثه یازدهم سپتامبر، در سال ۲۰۰۶ یکبار دیگر به 
آن کشور نیروی بیشتر فرستاده پایگاه هایش را سروسامان بخشید. همانگونه که 
در افغانســتان، امریکا و غرب نیروهای تروریست بنیادگرا را تجهیز و تمویل 
نمودند، در فلیپین نیز گروه جنایت پیشه ای به نام »ابوسیاف« را رویکار آورد 
که نامش را از جانی افغان، رســول ســیاف گرفته و در کشتار و جنایات دست 

کمی از بنیادگرایان افغان ندارد.
اما دیگر مدتهاســت که نیروهای عدالتخواه و مترقی آن کشــور مبارزات 
وســیعی را برای بیرون راندن نیروهای ســتمگر امریکایی از خاک شان آغاز 
نمــوده اند چون در عمــل دریافته اند که تا وقتی به اســتقال دســت نیابند، 

نمی توانند کشور شان را از بدبختی و فقر و فساد و جنایت رهایی بخشند.
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دیدگاه	حزب	

مبارزان	ترکیه	از	ددمنشی		اردوغان	
سرفراز	بدر	خواهند	آمد

نافرجام  کودتــای  از  پس 
ترکیه و نقــش هالیوودی 
اردوغان، حزب حاکم این 
کشــور برای نزدیک شدن 
به رویــای احیای امپراتور 
بــه  شــروع  نیو عثمانــی، 
زندانی و سرکوب مخالفان 

سیاسی خود نمود. در صدر ددمنشی  اردوغان و حزبش، سرکوب حزب پیشرو 
ترکیه موســوم به »حزب دموکراتیک خلق ها – ه دپ« که بیشتر نمایندگی از 
کورد ها و دیگر اقلیت های جنســیتی، دینی و قومی این کشــور می کند، قرار 
دارد. البته قابل ذکر اســت که این نخســتین حمله دولــت اردوغان بر مبارزان 
کورد نیست و از چندین سال بدینســو، شهرهای کوردنشین ترکیه توسط این 

رژیم خون  آشام به خاک و خون کشانیده شده اند.
در چند روز اخیر، رژیم قساوت پیشه اردوغان برای جلب بعضی از احزاب 
راســتگرای فاشیســت دیگر جهت کســب اکثریت ارا در تغییر نظام دولت از 
پارلمانی به ریاســت جمهوری، به اتهام دروغین همــکاری با تروریزم، رهبران 
مشــترک »ه دپ« هریک صاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسیکداغ، سباهت 
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تونجل )رهبر مشترک افتخاری این حزب(، و ۹ عضو دیگر پارلمان مربوط به شم
این حزب را دستگیر و محکوم به زندان نموده است.

اما، همانند گذشته مبارزان ترکیه در برابر این همه جنایات تضعیف نخواهند 
شد، چنانچه در پیام های ارسالی رهبران مشترک »حزب دموکراتیک خلق ها – 

ه د پ« که از طریق وکای شان به بیرون فرستاده شده، می خوانیم:
»فیگن یوكســگداغ:علیرغم تمامی تالش ها نتوانستند كه امید 
و اراده ما را به تسلیم شــدن بکشانند. ما به مثابه "ه د پ" در داخل و 
خارج ]از باكور )كوردستان تركیه([ تنها گزینه آزادی و دموكراسی 
هســتیم؛ ارعاب آن ها نیز از همین موضوع است. نباید به هیچ وجه 
كسی ناامید شود؛ اعتراض ها هم چنان ادامه پیدا كنند. نباید از یاد 
برد كه كینه و حمالت آن ها از رعب آن ها نشــأت می گیرد. شکی 
وجود ندارد كه چنین شــوق و هوشیاری ای ]از طرف خلق[ پیروز 

خواهد شد. با تقدیم درود و احترام.«
»صالح الدین دمیرتــاش: قبل از هر چیز به تمامی دوســتان 
درود می فرســتم و احترامات خود را تقدیم می دارم. در روزهایی 
كه ســرزمین مان به سوی تاریکی ســوق داده می شود، بازداشت 
غیرقانونی ما تنها این تاریکی را افزون تر می ســازد. ولی كســانی 
كه در این تاریکی عنوان می دارند كه باید تســلیم شــد، نباید از 
یــاد ببرند كه حتا یك شــمع نیز می تواند تاریکی را به روشــنی 
بدل نماید. شــرایطی كه ما در آن قرار داریم بگذار از هر رنگی كه 
می خواهند باشــند؛ برای آینده آزاد خلق مان اگر الزم باشــد نیز 
خواهیم ســوخت. باید همه در صفوف مبارزات دموكراتیك جای 
گیرند. وضعیت روحی و جسمی من خوب است؛ دوست  تان دارم.«

برای دیدن پیام ویدیویی حزب همبستگی 
به حزب دموکراتیک خلق ها )ه د پ(، به این آدرس بروید:

youtube.com/watch?v=d0A5Oq8DxW8
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متن ترجمه شــده این ویدیو به دری برای کســانی که اینترنت کم ســرعت 
دارند و ویدیو را دیده نمی توانند:

در هنگام جنگ جهانی دوم، مارتین نیمولر در اعتراض به فاشیزم هیتلر این 
شعر را سرود:

اول سراغ کمونیست ها آمدند،
سکوت کردم چون کمونیست نبودم.

بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند،
سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم.

بعد سراغ یهودی ها آمدند،
سکوت کردم چون یهودی نبودم.

سراغ خودم که آمدند،
دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.

امــروز، دولت فاشیســت »حزب عدالت و توســعه« تحــت رهبری هیتلر 
نو، موســوم به اردوغان، در اتحاد با احزاب دیگر فاشیســت و ناسیونالیســت 
راســتگرای ترکیه، عین جنایات را برضد »حزب دموکراتیک خلق ها – ه دپ« 

روا می دارد.
»حــزب دموکراتیک خلق ها – ه دپ« و تشــکل های دیگر پیشــرو مخفی 
ترکیــه علیه هژمونی امپریالیزم و ایادی مرتجع داخلی دینی و غیردینی اش در 
ستیز اند. شــما از معدود احزاب جهان هستید که به معنای واقعی نمایندگی از 
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اقلیت های جنسیتی، دینی و قومی می کنید.شم
در نخســت، »حزب عدالت و توســعه« تاش ورزیــد در جریان انتخابات 
پارلمانــی ۲۰۱۵ ترکیــه حتا با انفجار و انتحار شــما را وادار به ترس نموده و 
منکوب کند، اما حضور رای دهندگان زخمی بنداژپیچ، سیلی محکمی بر روی 

اردوغان بود.
هرچند، اغلــب خبر جنایات دیکتاتــوران از نوع اردوغان در رســانه های 
مربوط ابرشــرکت ها راه نمی یابد، ولی این بار اکثر چینل های خبری درمورد 
اعمال وحشیانه »حزب عدالت و توسعه« گزارش دادند: بازداشت شاروال های 
مشترک دیاربکر، سباهت تونجل، فیگن یوکسیکداغ، صاح الدین دمیرتاش و 
۹ عضو دیگر »ه دپ«. این بیانگر امری است که مبارزه شما چنان تاثیرگذار و 
گسترده است که حتا دشمن دیگر از آن چشم پوشی کرده نمی تواند. و در عین 

حال، ترس حزب حاکم را نیز نشان می دهد.
نکتــه  امیدوارکننده و ضربه عظیم به دشــمن، لبخنــد هر عضو »ه دپ« در 
هنگام بازداشت است که پیشــاپیش حکایت از پیروزی در برابر عدو می کند. 
آنان ما را به یاد انقابیون متعددی می اندازند که قبل از اعدام، ریســمان دار را 

بوسه زدند.
رفقا، این رسم ماست که سرفراز جان باخته و زانو نزنیم!

»حزب همبستگی افغانستان« در نظر داشت تا گردهمایی اعتراضی ای را در 
مقابل ســفارت ترکیه در کابل ترتیب دهد، اما دولت افغانستان که مانند برادر 
کوچک دولت فاشیست ترکیه عمل می کند، اعتراضات را در نواحی مشخص 
شهر کابل محدود نموده است. بنابر این، نتوانستیم انزجار مان را از یک دولت 

فاشیست ابراز نماییم.
ما به تمامــی نیروها و افراد آزادیخواه و مترقی جهان ندا ســر می دهیم تا 
دست همکاری به مبارزه کوردستان و ترکیه داده و خواهان آزادی فوری تمام 

افراد بازداشت شده شوند.
ما در مبارزه خستگی ناپذیر و حماسی مردم بزرگ کورد علیه ستم و فاشیزم 
رژیم ترکیه، همراه هستیم. پیکار شما برای عدالت، پیکار مردم افغانستان است 

و در این شرایط دشوار دوشادوش شما می ایستیم.
حزب همبستگی افغانستان
۱۸ عقرب ۱۳۹۵ – ۸ نوامبر ۲۰۱۶
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نویسنده:	نجیب	اهلل	نجیب	

سیلی	غفار	و	فعاالن	مدنی

با امتنان فــراوان از آقای 
عــزت اهلل ځــواب، مدیــر 
»مینــه«  مجلــه  مســوول 
و نجیــب اهلل نجیــب کــه 
در  فصیــح  جمــات  بــا 
مورد مبارزه ســیلی غفار، 
سخنگوی حزب همبستگی، 

نوشــته اند. قابل ذکر است که آقای ځواب چند سال پیش توسط اعضای حزب 
منفور اســامی اختطاف و مورد شکنجه و لت و کوب قرار گرفته است، ولی 
پس از رهایی یک گام هم از مبارزه عقب نشینی نکرده و نترس به راهش ادامه 
می دهد. باید از انسان های نجیب این سرزمین درس انسانیت را آموخت. اینک 

ترجمه مطلب ایشان خدمت خوانندگان سایت همبستگی به نشر می رسد.

سیلی غفار و فعاالن مدنی
نویسنده: نجیب اهلل نجیب

منبع: مجله »مینه«، شماره هفتادم، اکتوبر ۲۰۱۶

ســیلی غفار آن زن مبارز راســتینی اســت که با تمام توان علیه تیکه داران 
مافیایــی، جهادی و قاتان صحبت می کنــد. امروز، یک عده افرادی که خود 
را فعال مدنی و روشــنفکر می نامند، وی را دشــنام داده اند. کسی او را فاحشه 
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گفته، کسی مزدور ایران خطابش کرده، کسی برایش... به خدا شرم است...شم
نکته اصلی این اســت که ســیلی غفار نه تنها علیه گلبدیــن و باندش صدا 
بلند نموده، بلکه نامبرده در همین کابل بر ضد مســعود، ربانی، فهیم، عبداهلل و 
قانونی... نیز تظاهرات به راه انداخته که هیچ کس جرات چنین کاری را ندارد 

و نه می تواند چنین کاری را انجام دهد.
او، بزرگتریــن حامــی امان اهلل خان )رح( و دوره امانی اســت. بر ضد دفن 
دوباره حبیب اهلل خان کلکانی سخت مبارزه نمود، چنان مبارزه ای که هیچ کسی 

توان انجامش را ندارد.
اینجا شمشتو نیست که مردم به گلبدین سجده کنند. از این نکته، هیچ فردی 
نمی تواند طفره رود که گلبدین در پاکســتان و افغانســتان قاتل قشر روشنفکر 
بود، هزاران انســان روشــنفکر و طرفدار دموکراســی و وطندوست را به قتل 

رسانده است.
آوای یک انسان را خاموش نسازید.

ببینید! قریب الرحمن سعید که در ناروی زندگی راحت دارد، تا حدی طرز 
زندگی انســانی را آموخته و پوزش خواســت، ولی اعضــای دیگر حزب این 
جرات اخاقــی را دوباره تکذیب نمودند. حزبی ها )حزب اســامی( و دیگر 
باندهای جهادی مافیایی آن قدر جرات اخاقی ندارند تا معذرت خواهی کنند.
ســیلی غفار مخالف صلح نیست. او به طور آشکارا بیان می دارد که باندهای 
جنایتــکار مذکور یکبار دیگر گرد هم آمده و ملت را به فغان می آورند و این 
پیش بینی درســت است. صلح نیاز ماســت و باید تامین گردد، ولی نه به قیمت 

آغاز دوباره ی کشتار.
امیدوارم، لحن حقیقت گویی را از ایشــان بیآموزیم. فعاالن مدنی بایست از 
ســیلی غفار و تمامی آنانی که جرات مبارزه علیــه باندهای آدمکش را دارند، 

حمایت نمایند.
به یاد داشــته باشید، گلبدین و گروهش و باندهای دیگر از بدو تاسیس شان 
با قتل های مرموز عادت داشــته اند. صلح باید تامین شود ولی درمورد گلبدین، 
مســعود، ربانی، ســیاف و امثالهم عدالت انتقالی نیز عملی گــردد. باید تاش 

ورزیم تا انسانیت را از چنگال اینان نجات دهیم.
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نویسنده:	نوید	نابدل	

ُرزا	پارکس،	زن	شجاعی	
که	نماد	عدالتخواهی	سیاهان	شد

در تاریخ مبارزاتی سیاهان 
امریکا، اول دســامبر روز 
مهمی به شمار می رود. در 
سال ۱۹۵۵ زنی به نام ُرزا 
پارکس )Rosa Parks( در 
همیــن روز با یک حرکت 
بــه ظاهر ســاده اعتراضی 

بذر مقاومت و مبارزه را کاشــت که آغازگر جنبش حقوق مدنی سیاهان تحت 
رهبــری مارتین لوتــر کینگ گردیده به بســا قوانین نژادپرســتانه نقطه پایان 

گذاشت.
روز اول دسامبر ۱۹۵۵ در شهر مونتگمری ایالت آالبامای امریکا، ُرزا خسته 
از کارش برگشــته سوار بس شهری می شود. طبق قوانین آن زمان، چوکی های 
سفیدپوســتان و ســیاهان مجزا بوده، ســیاهان مجبور بودند در قســمت عقبی 
ســرویس های شهری بنشــینند. ُرزا در قطار اول بخش ســیاهان می نشیند، چند 
ایستگاه بعد مرد سفید سوار می شود اما چون کرسی های سفیدها همه پر بودند، 
راننده از ســیاهان می طلبد که قطار اول را برای آن مرد رها کنند. دو تنی که 
در کنار ُرزا نشسته بودند، از جا برمی خیزند، اما او در برابر این رسم ضدانسانی 
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مقاومــت کرده با وجود اصرار راننده جایش را رهــا نمی کند. این عمل او به شم
پولیس گزارش داده می شود که همان روز بازداشت و جریمه می شود.

اما حرکت شــجاعانه او به زودی رسانه ای شــده وجدان های خفته را بیدار 
می ســازد و نهایتا اعتراضات گســترده در امریکا اوجگیر می شــوند. سیاهان 

برای مدت یک سال جنبش تحریم بس های 
شــهری را راه می اندازنــد کــه در نتیجه، 
محکمه ای جداسازی کرسی ها را غیرقانونی 

اعام می دارد.
این نخستین دستاورد مبارزه سیاهان بود 
که بعد تحت رهبــری مارتین لوتر کینگ 
به جنبش وســیع و سراســری مبدل گشت. 
در نتیجه ایستادگی سیاهان، در سال ۱۹۶۴ 
قانون حقــوق مدنی تصویــب و هرگونه 
تبعیض نــژادی در امریــکا ممنــوع اعام 

گردید.
قبــل از موفقیت این جنبش، در بیشــتر 

بس شهری شماره ۲۸۵۷ كه مقاومت رزا از آن آغاز گشت 
امروز در موزیم هینری فورد نگهداری می شود.

در سال ۲01۳، تندیس رزا پاركس 
در تاالر مجسمه های كپیتل هال در 

واشنتگتن نصب گردید.
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ســخت و جابرانه ای علیه 
بود.  نافذ  رنگین پوســتان 
سیاهان در مکاتب جداگانه 
در  می خواندنــد،  درس 
پارک هایی که مخصوص 
ســفیدها بود حق گشــت 
در  نداشــتند،  گــذار  و 
سفیدها  رســتورانت های 
نداشتند،  حق داخل شدن 

حتی در اکثر مکانها زینه و نل آب سیاهان مجزا بود.
ُرزا که آغازگر موج عدالت خواهی برای ســیاهان گشته بود، شهرت جهانی 
یافته به نماد مبارزه ضدنژادپرستی بدل گشت. در سال های بعد او رسما از سوی 
کنگره امریکا لقب »مادر جنبش آزادی« داده شــد و جوایز فراوانی بدســت 
آورد. او که در سال ۲۰۰۵ درگذشت، نخستین زن سیاه پوست در تاریخ امریکا 

بود که در ساختمان کپیتل هیل در واشنگتن دفن شد.
هرچند امریکا شــاهد نخســتین رییس جمهور سیاهپوست در تاریخش بود، 
اما ســتم و بی عدالتی در برابر رنگین پوستان هنوز پابرجاست که طی سال های 
گذشته ما شاهد خیزش های خشماگین آنان در شهرهای مختلف امریکا بودیم.

1۹۵0: دستشویی جداگانه سیاهان و سفیدها 
در ایالت كارولینای شمالی امریکا.

مبارزه عدالت خواهانه سیاهان امریکا در دهه شصت و هفتاد میالدی با حركت های مسلحانه 
»حزب پلنگان سیاه« وارد فاز جدیدی گردید كه سیستم حاكمه را سراسیمه و وادار به 

عقب نشینی های معینی ساخت.
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	 		نویسنده:	گیسو	

تعظیم	و	درود	به	غالم	نبی	خان	چرخی،	
مبارز	ماندگار	تاریخ	ما

زندگینامــه پرافتخار و در 
عینحــال اندوهناک فرزند 
صدیــق وطــن مــا، غام 
نبی خــان چرخــی را در 
ســایت »حزب همبستگی 
با  خوانــدم.  افغانســتان« 
مرور کارنامه درخشان این 

قهرمان راســتین مردم ما، احســاس غرور برایم دســت داد که در تاریخ خود 
اینچنین عناصر نجیب و وطندوست داشــته ایم. اما آگاهی از شهادت دردناک 
این انســان بزرگ بدســت نادرخان غدار سراسر وجودم را تنفر فرا گرفت، از 
یکسو به خاطر خیانت بزرگی که این شاه مستبد در حق مردم ما نمود، اما از آن 
مهمتر انزجار از آن افرادی که درین اواخر کوشــیدند نادر سفاک، قاتل دهها 

شخصیت برازنده میهن ما را از زباله دان تاریخ بیرون کشیده قهرمان بتراشند.
من دختــر جوان افغان هســتم که به رســامی عاقمندم بنا بــرای تعظیم و 
ارج گــذاری به غام نبی خان چرخی، تصویــری از وی را طراحی کرده برای 
تان می فرســتم که امیدوارم ارزش انتشار در سایت پرمحتوای حزب همبستگی 

را داشته باشد.
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و قدردانی می کنم.

تذکر: رسامی گیسو در روی جلد این شماره به نشر رسیده است.

اوباما: »امریکا نمی تواند طالبان را نابود کند«!  |  کارتونیست: یاسر احمد
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	 		فعالیت	های	حزب	

حزب	همبستگی	
مستند	»نجات	مس	عینک«	را	نمایش	داد	

به تاریخ ۱۴ اســد ۱۳۹۵، 
همبســتگی  »حــزب 
هماهنگی  در  افغانســتان« 
هاوفمن  برنــت  آقــای  با 
 )Brent E. Huffman(
سازنده مستند »نجات مس 
عینک« برای اولین بار در 

افغانســتان این فلم را به نمایش گذاشت که دهها تن از اعضا و هواداران حزب 
آنرا تماشــا نمودند و در ادامه جر و بحثی پیرامون شــرایط نابسامان و غارت 
آثار تاریخی کشــور صورت گرفته در ارتباط به اهمیت و ضرورت پاسبانی از 

گنجینه های ملی سخن گفته شد.
»نجات مس عینک« )Saving Mes Aynak( مســتندی اســت که وضعیت 
هولناک یکی از زیستگاه های تمدن بودایی در عصر برنز با قدمت ۵ هزار سال 
در لوگر را به تصویر می کشــد. مس عینک که در ۴۰ کیلومتری جنوب شرق 
کابل واقع شــده، در کنار داشتن دومین معدن بزرگ مس جهان پس از کشور 
چیلی، نقطه تقاطع میان آیین هندوییزم، بودایی و زردشتی در عصر کوشانیان 
و جایــی بــود که فرهنگ های کهن یونان، پارس، آســیای میانــه و هند با هم 
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شم در آمیخته بودند.

مســتند با تصویری از حالت اسفبار آثار باستانی مس عینک و سخنان آقای 
قادر تیموری، باستان شناس جوان افغان، آغاز می گردد:

»باارزش ترین و مهم ترین کشــف 
و کاوش هایی که ما داشــتیم در مس 
عینک اســت، که در قســمت حفظ و 
نگه داری آن تاش و کوشش خود را 
زیاد خواهیــم کرد و حتا اگر زندگی 
ما هم برود، ما از آن حفاظت خواهیم 

کرد.«
و همین طور هم اســت: قادری و 
دیگــر یاران باستان شــناس جوانش با 
اندکترین امکانــات فنی و رفاهی در 
یکــی از ناامن ترین مناطق افغانســتان 
که سایه ی شوم طالبان بر آن مستولی 
اســت، به کاوش می پردازند تا بخشی 
از تمدن کهن کشــور را نجات دهند. 
در این مســتند که بیشــتر بــر کار و 
زندگی قادری منحیث نمونه ی تمامی 
تمرکز شده، می بینیم  باستان شناســان 

که او علیرغم داشتن زندگی فقیرانه و کلبه ی گلی در کوه پایه های شهر کابل، 
با قبول خطر به کارش ادامه می دهد. او، احساس دردش از تخریب آثار بی نظیر 

افغانستان را چنین بیان می دارد:
»مثــل این كه یك مــادر طفلش می میــرد، همین طور یك 
احســاس بد برای ما رخ می دهد، چون زحمات بســیار می كشیم. 
وقتــی با زحمــات زیاد یك اثر را به دســت می آوریــم و تخریب 
می شــود، فکر می كنم زمانی كه یك مــادر طفلش پیش رویش 

می میرد، همان طور احساس پیدا می كنم.«
در عیــن حال، از به اصطاح کمک های »جامعه جهانی « و بی کفایتی دولت 

 Saving Mes( »نجات مس عینك«
Aynak( مستندی است كه وضعیت 

هولناک یکی از زیستگاه های تمدن بودایی 
در عصر برنز با قدمت ۵ هزار سال در لوگر 

را به تصویر می كشد. 
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شاکی است:شم
»...عجیب اســت، من متاســف از این هســتم. شــما حالت 
باستان شناســی را دیده اید كه به چه حال اســت، در طول همین 
ده سالی كه كمك شده، باالخره باستان شناسی را می بینید كه به 
یك ویرانه می ماند. یعنی یك جای اســت كه نه كمپیوتری است، 
نه مواد كیمیایی است، به یك ویرانه می ماند. همیشه، نمی فهمم 
كــه چطور این پول ها حیف و میل شــده.... ایــن مقدار پولی كه 
چینایی ها برای دولت كمك می كنند، من فکر می كنم مثل سایر 
پول هایی كه قبال جامعه جهانی كمك كرده، حیف و میل شــده، 
این ها حیف و میل خواهد شــد. اما در پهلوی این، متاسف بر این 
هستم كه تاریخ و هویت ما همرای این پول حیف و میل می شود 

و از بین می رود.«
مــس  »نجــات  در 
عینــک«  می توان دید که 
اگر از یک سو کارمندان 
دولتــی  پایین رتبــه 
همچــون آقای قــادری با 
عرق  متعدد  دشواری های 
می ریزند، از ســوی دیگر 
دولت  بلندپایه  مقام هــای 
ملوث در رشوه و اختاس 

انــد. وحیداهلل شــهرانی، وزیر وقت معــادن و صنایع، یکــی از این چهره های 
گندیده اســت که به تاریخ ۱۱ حمل ۱۳۹۲ روزنامه »هشت صبح« در گزارش 
تفصیلی از فساد و غارتگری هایش پرده برداشت اما تا کنون مورد بازخواست 

قرار نگرفته است.
و روزنامه »واشــنگتن پســت« به تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۰۹، پرده از فســاد 
ابراهیم عادل، وزیر سابق معادن افغانستان برداشته فاش نمود که او در بدل اخذ 
 MCC ۳۰ میلیون دالر رشــوه، قرارداد »مس عینک« لوگر را به شرکت چینی
داده اســت و به نقل از یک مقام امریکایی نوشت که وی این پول را در دوبی 

تسلیم گرفته است.

قبل از آغاز حفاری در ساحه ی مس عینك 
بخشی از آثار توسط قاچاقبران غارت شدند.
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شم سپس، مستندســاز به تحقیق درمورد کارکرد »شــرکت استخراج و ذوب 

 )China Metallurgical Group Corporation – MCC( چیــن«  فلــزات 
می پردازد. شرکت مذکور که قرارداد استخراج مس را به چنگ آورده است، 
در چین متهم به آلوده  ســازی محیط زیســت به دلیل بی پروایی حین استخراج 
معادن می باشد. این شرکت باشندگان شش قریه مس عینک را جهت فراهم نمودن 
مکان برای اســتخراج مس در بدل وعده های دروغین بی جا نموده است. مردم 
محل خانه و کاشانه ی شان را از دست داده اند ولی کسی به داد شان نمی رسد. 

در بخشی از مستند فریاد پردرد تعدادی از بی جاشدگان انعکاس یافته است.
هرچنــد، تیمور قــادری و دیگر باستان شناســان برای نجــات بازمانده های 
زیســتگاه تمدن بودایی مس عینک تاش می ورزنــد اما هنوزهم آینده مبهمی 

این ساحه غنی از تمدن باستان و ثروت زیرزمینی را تهدید می کند.
این برخورد غیرانســانی و ضدملی فقط به آثار مس عینک محدود نشــده، 
دیگر مناطق حاوی داشته های ارزشــمند تاریخی نیز روزگار بدی داشته طعمه 
مافیا می شــوند:  در جریان جنگ های تنظیمی کابل، آثار موزیم کابل توســط 
تنظیم ها به یغما برده شدند؛ آثار شهر باستانی آی خانم توسط قومندانان تنظیمی 
چپاول شــد؛ بت های بودا توسط طالبان قرون وســطایی واژگون شدند و ده ها 

جنایت دیگر.
نگهبانی از عابدات و گنجینه های تاریخی کشــور، وظیفه هر شهروند آگاه 
و بارسالت این خاک است. ملتی که نتواند از تاریخ و دستاوردهایش محافظت 

کند محتوم به فناست و هویتش به مرور زمان محو خواهد گشت.
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نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات شم
از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

کابل
 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان

جوار پارک تیمور شاهی

شرکت کتاب شاه محمد 
چهارراهی صدارت

کتاب فروشی مقدم 
ماركیت جوی شیر كابل

کتابخانه وحدت
نیاز بیك، دكان حاجی

کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا ماركیت، دكان اول

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

هرات
کتاب و قرطاسیه فروشی 

عبدالجبار "یعقوبی"
جکان غوند یازده، 

مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی 

بلخ
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری

مزار شریف، چهارراهی بیهقی، 
پوسته خانه شهری

کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانك پاكستان

تخار
فوتوکاپی آمو، نجیب اهلل رحیمی 

تالقان، بندر بدخشان، مقابل فوائد عامه، 
دكان نمبر 10

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون

 جاده والیت

بامیان
کتاب فروشی محمد ظاهر حیدری،

جوار سبزی فروشی، شهر بامیان 

غزنی
کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی، جاده خاتم االنبیا 

کتاب و قرطاسیه فروشی احمدی
پالن سوم، كوچه زیارت خواجه علی

کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار كتابخانه عامه

کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانك تیل كهنه، رسته نجارها

ننگرهار
کتابفروشی سیار

ولسوالی خیوه 

کنر
کتابفروشی احمد ظاهر

چغانسرای، سرک قومندانی

فراه
کتابفروشی عزیزی

واقع ناحیه سوم، 
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

بغالن
کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی

شهر پلخمری، مقابل غضنفر بانك

بدخشان
کتاب و قرطاسیه فروشی ضیایی

فیض آباد، دشت شهدا، مقابل تربیه معلم

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



هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانســتان مســتقل، آزاد و دموکرات هســتید؛ اگر 
آرزوی سربلندی افغانستان و آسایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛ 
اگر تاش می ورزید علیه جنایات و خیانت های اشغالگران و نوکران 
میهن فروش شــان نقشــی ادا کنید، به »حزب همبســتگی افغانستان« 
بپیوندیــد و در تکثیــر و پخش نشــریات حزب تان هرچه بیشــتر و 

وسیع تر بکوشید!

پست بکس شماره 240، پسته خانه مرکزی آدرس:   
کابل ـ افغانستان   

0093-700-231590 موبایل:   
info@hambastagi.org ایمیل:   
www.hambastagi.org سایت:   

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

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

»حزب همبســتگی افغانســتان« بــرای پیشــبرد فعالیت هایش به 
حق العضویت اعضــا و اعانه ی هواداران و دوســتدارانش اتکا دارد.          

با کمک های نقدی تان ما را یاری دهید:

Azizi Bank
Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan 
Name: Sayed Mahmood
Account No: 001903204644917
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