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اعالمیه	

مبارزه	علیه	اشغال	و	بنیادگرایی،	
گام	اول	برای	رهایی	زن	افغان	است!	

امســال در وضعیتــی بــه 
پیشــواز روز جهانــی زن 
می رویم کــه بر خون های 
و  فرخنــده  نخکشــیده ی 
دیگر  زن  هزاران  رخشانه، 
در گوشــه و کنار کشــور 
در آتش ســوزان خشونت 

و ستم ســوختند. یکونیم دهه می شــود که از نام زن افغان و نگون بختی هایش 
سوءاســتفاده رذیالنه شده در شعار ســخن از »رهایی زنان افغان« زده می شود 
امــا در عمل امروز وضعیت زنان ما فاجعه بارتر تحمل ناپذیرتر از هر زمان بوده 
فریاد جانگدار دختران و زنان تحت ســتم از هر سوی کشور بلند است. دهشت 
حاکم در کشــور ما تنها در جنایت و شــرفباختگی در برابر مریم ها، ســحرها، 
مروه ها، سحرگل ها، بی بی گل ها و دیگران خالصه نمی شود، مردم ما در پکتیا و 
هلمند و کنر و شاه شهید و سراسر افغانستان مورد بمباردمان های کور نیروهای 
اشــغالگر امریکایی و ناتو قرار می گیرند؛ حمالت انتحاری و انفجاری طالب و 
داعش در شــهرها جان صدها هموطنان معصوم ما را می گیرد؛ جنگساالران زیر 
نام اربکی و »قیام مردمی« به صورت رســمی مسلح تر گشته دوران وحشتناک 
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پاتک ساالری را احیا نموده اند، در بازی موش و پشک ارگ با طالب و داعش شم
هزاران روستانشــین ما دربدر اند؛ جنایتکاران جنگی و فساد پیشــه گان با ناز و 
نعمت بیشتر بر کرســی های قدرت می لمند؛ اقلیت های مذهبی و دینی سالخی 
می شــوند؛  ساحه کار برای نیروهای پیشــرو و دگراندیش روز تا روز تنگتر و 
اختناقی تر می گردد؛ سانسور و خودسانسوری بیش از پیش حمکفرما می گردد؛ 
فقــر و بی کاری و قحطی بی داد می کند؛ ســیل فرار جوانــان امیدباخته از این 
ماتم کده ادامه دارد؛ مکتب و کلینیک و سرباز خیالی وطن را فرا گرفته، از راه 
غارت و چاپیدن ملت، مقامات دستگاه مافیایی فربه تر می شوند؛ و ده ها شناعت 
و مرارت استخوان ســوز دیگر. درین همه موارد زنان نخســتین و آســان ترین 

قربانیان بوده متحمل جانفرساترین فشارهای جسمی و روحی می گردند.
نیروها و دولت های مرتجع و زن ســتیز در تالش اند تا ۸ مارچ را به سان ۲۵ 
نوامبر، روز محو خشــونت علیه زنــان، از مضمون رزم جویانه و عمیق آن تهی 
نموده به روزهای ســرکاری و خنثی در حد تبریک گفتن و گل تقدیم کردن 
نمایشی تقلیل دهند. اما این دو روز، الله هایی اند که از خون زنان کارگر امریکا 
و خواهران میرابال در جمهوری دومینیکن ســر برآورده و با خون هزاران زن 
آزاده و طغیانگر چون روزا لوکزامبورگ، ســکینه جانســز، مینا، ناهید ساعد، 
وجیهه، برتا کاسرس، زویا، شیرین علم هولی، مرضیه اسکویی، کارمن اگوادو 
و ۱۲ همزرمش مشهور به »۱۳ گالب«، جیالن اوزالب، تانیا، لیال قاسم و زنان 
بی شمار دیگر عجین گشته اند. زنانی که بر سنن تاریک مردساالرنه و ناعادالنه 
پا نهاده، در برابر نظام های حاکم ســرمایه داری، بنیادگرا، مســتبد و مرتجع، نه 
به مثابه بارکش مردان و زینت المجلس بلکه با اســتواری و شــهامت رزمیدند و 
جان ســپر کردند. پس تجلیل از این روز فقط زمانی ارزشمند و موثر است که 
بــر تجدید پیمان برای مبارزه قاطع و ســازش ناپذیر برای رفع هرگونه ســتم و 

تبعیض جنسیتی استوار باشد.
افغانســتان زیر نام »رهایی زن« و »دموکراسی« توسط دولت جنگ افروز 
امریکا و متحدانش اشــغال گردید، اما همانگونه کــه انتظار می رفت پلیدترین 
و خودفروخته ترین عناصر دشــمن زن و دموکراســی با عبا و قبای پاریســی 
بــر گرده های زخمی مردم رنجــور ما تحمیل گردیدند. باندهــای جنایتکار و 
جهالت پیشــه ای که در جریان خودخوری های شهر کابل بر مادران ۷۰ ساله و 
دخترکان ۷ ســاله رحم نکردند، آنانی که از تماشای زایمان زنان حظ بردند و 
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دم و دستگاه دولت پوشالی  را تکمیل کردند. امروز کشورما در چنگ عناصری 
قرار دارد که اکثریت شــان جواسیس و جیره خواران دولتهای منفور پاکستان 

و ایران و چهل کشــور دیگر بوده 
هرچند در هر نهاد و عمل شان کلمه 
ملی را پیوند می زننــد اما در عمل 
منافــع ملی را قربــان منافع باداران 
خارجی شان ساخته اند. این خصلت 
هر نیروی اشــغالگر است که برای 
تحت قیادت نگهداشــتن یک ملت، 
بــر ارتجاعی ترین، ســفاک ترین و 
بدنام ترین گروه هــا و عناصر تکیه 
نمــوده آنان را بر سرنوشــت ملتی 
حاکم می سازند. بخصوص تاریخچه 

مکدر امریکا در دهها کشــور ثابت نموده که برای پیاده ســازی اهداف شوم و 
ویرانگرش، دیکتاتورهای بدنام و آدمکشــان و تروریست های قساوت پیشه را 
تمویل و تجهیز می کند. امروز هم، در این کشــور مردی به نام دونالد ترامپ 
بر اریکه ی قدرت نشســته که از تجاوز  جنسی اش بر زنان با افتخار یاد می کند 
و معلوم نیست به ادامه اژده های تنظیمی و طالب و القاعده و داعش، چه گروه 

بربرصفت دیگری را رویکار خواهد آورد.
یکی از عمده ترین شعارهای عوامفریبانه انتخاباتی ع و غ را »حقوق زنان« 
می ســاخت. اشــرف غنی زمانی گلویــش را پندانده در جمعــی از زنان فریاد 
مــی زد »دولتی که نتواند مصونیت زنان را تامین کند حق ندارد خود را دولت 
بنامــد«. او برای فریب اذهان عامه، شــخصا جریان محاکمــه یکی از قضایای 
تجاوز جنسی را به ظاهر تعقیب نموده مستقیما با نزدیکان قربانی تماس  گرفت، 
سوگلی اش را هم بی بی گل ساخته برایش بودجه میلیون دالری مهیا ساخت، اما 
معلوم نیســت این پول به جیب کدام زنان بلی گوی ارگ می ریزد. اما ساعاتی 
از جنایت تکان دهنده علیه شــهید فرخنده که ملت را بهت زده ساخت نگذشته 
بود که ع و غ هردو به آرامی از کنار آن گذشته برای پایوازی رهسپار امریکا 
شــدند و در آنجا کوشیدند افغانستان را بهشــت روی زمین توصیف نمایند. و 

زنان،  مساوی  حقوق  تحقق 
آزادی و دموکراســی در 
مبارزه  با  فقط  افغانستان، 
خستگی ناپذیر زنان و مردان 
و  است  ممکن  سرزمین  این 
و  قربانی  مبارزه  این  و  بس 
جز  می طلبد.  خودگذری 
از  رهیدن  برای  راهی  این 

این زندان وجود ندارد. 
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تا امروز که تقریبا دوســال از این موحش تریــن حادثه علیه یک زن در تاریخ شم
وطــن ما می گذرد، به آن رســیدگی صورت نگرفته و قاتــالن اصلی کماکان 
آزاد می خرامند. در طول دوسال ریاست جمهوری غنی، صدها حادثه هولناک 
علیه زنان ثبت شــده، نیم نفوس وطن ما بدتر از دوران مافیایی کرزی در کام 
خشــونت فرو رفتند. غنی که از »مصونیت برای زنان« سخن می گفت در عمل 
برای یکی از جانی ترین دشــمنان زن و انســانیت به نــام راکتیار مصونیت مهیا 
ســاخت و بس. درحالی که زخم روانی و جسمی هزاران زن قربانی قساوت های 
تنظیمی هنوز تازه است، از امیرک بیمار و خاینی پذیرایی می شود که زندگی 
ننگین سیاســی اش را با تیزاب پاشــی بر صورت زنان آغــاز کرد و تا امروز از 

لکه های ننگ تاریخ ما به شمار می رود.
»حزب همبستگی افغانستان« بدین باور است که فقط با همبستگی و مبارزه 
جســورانه زنــان می توان این قفس را درهم شکســت. هیچ نیــروی خارجی و 
دست نشاندگانش نجات دهنده ما شــده نمی تواند. بایست همچون زنان رزمنده 
کورد در برابر اشغال، بنیادگرایی و ارتجاع ایستاد. تحقق حقوق مساوی زنان، 
آزادی و دموکراســی در افغانستان، فقط با مبارزه خستگی ناپذیر زنان و مردان 
این سرزمین ممکن است و بس و این مبارزه قربانی و خودگذری می طلبد. جز 

این راهی برای رهیدن از این زندان وجود ندارد.

حزب همبستگی افغانستان
۱۸ حوت ۱۳۹۵ – ۸ مارچ ۲۰۱۷
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گزارش	

محفل	گرامی	داشت	حزب	همبستگی	
از	روز	جهانی	زن	

کابــل - ۱۸ حوت ۱۳۹۵ 
»حزب   :)۲۰۱۷ مارچ   ۸(
در  افغانستان«  همبســتگی 
از روز جهانی  بزرگداشت 
زن، محفلــی تحت شــعار 
»مبــارزه علیــه اشــغال و 
بنیادگرایی، گام اول برای 

رهایی زن افغان است!« برگزار نمود.
در شــروع برنامه، تمام اشتراک کنندگان در سوگ زنان قربانی ستم و زنان 
جانباخته مبارز بر پا ایســتاده و ســکوت نمودند. در مقدمــه، گرداننده برنامه 

گفت:
»ما آرزو داشتیم كه برنامه امروزی را همچون سال گذشته در 
فضای آزاد با گردهمایی اعتراضی و بلند كردن خروش عدالتخواهی 
زنان برگــزار نماییم، اما بنابر مشــکالت امنیتــی و قیدوبندها و 
فشارهای دولت پوشالی، مجبور شدیم كه در فضای بسته این تاالر 
جمع شــده روز جهانی زن را تجلیل نماییــم. این خود بیانگر آن 
اســت كه حاكمان فاسد و ضدملی با چه بهانه هایی عرصه را برای 
كار نیروهای پیشــرو و دموكراســی خواه محدود ساخته جلو آگاه 

شدن مردم را می گیرند.«
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برنامه، ســیلی غفار، شم ادامــه  در 
ســخنگوی حــزب همبســتگی در 

سخنرانی اش خاطرنشان ساخت:
»امــروز، در اینجــا جمع 
شــده ایم تا از روز جهانی زن 
تجلیل به عمل آوریم. اگر در 
جامعه مــا در بهترین حالت 
ایــن روز را با تبریك گفتن و 

تقدیم دسته های گل به زنان برگزار می كنند، اما من نمی خواهم به 
شما تبریك بگویم. درحالی كه زنان وطن ما در دوزخ سوزان به سر 
برده دهشــت و ســفاكی بی مانندی علیه آنان جریان دارد، جایی 

برای تبریك گفتن باقی نمی ماند و فقط باید تسلیت گفت.
... ما خود را راهیان  زنان ســرفرازی چون ناهید ، مینا، وجیهه، 
لیال قاسم ، شیرین علم هولی، زویا، مرضیه اسکویی ، سکینه جانسز، 
جیالن اوزالب و بی شــمار  زنان مبــارز دیگر جهان می دانیم كه با 
مقاومت و پیکار حماســی و نثار خون شان ثابت نمودند كه زنان 
می توانند همگام با مردان در راه جامعه عاری از ستم و بی عدالتی 
قدم هــای ماندگاری گذاشــته و توســط زور بازوان شــان درهم 

شکننند.« )متن كامل سخنرانی را اینجا بخوانید(
آقــای خان  ولی عادل یکی از ســخنرانان محفل بود. او از جنوب کشــور 
برخاســت تا در برابر ستم دهشــتناک بر زنان صدای اعتراض بلند کند. خیمه 
تحصن بــر پا کرد، اقدام به تطمیع وی گردید، مورد لت و کوب قرار گرفت 
و به زندان افکنده شد ولی از راهش برنگشت و امروز مصمم تر از قبل در این 

مسیر روان است.
او در سخنرانی آموزنده  اش بیان داشت:

»چیزی كه در جریان تحصن برایم ثابت شد، این بود كه كسانی 
كه داد از حقوق بشــر و حقوق زن می زنند تعداد شان بسیار زیاد 
است، اما متاسفانه كســانی كه مدافعان واقعی حقوق زن هستند 
بسیار كم اند. آنانی كه در این شرایط مبارزه واقعی می كنند، روزی 

به قهرمانان واقعی سرزمین ما مبدل خواهند شد.«
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امــروزی، در کنــار دکلمه شــعر 
»افتخــار« از پری دخت آیتی، زن 
مبــارز و جان باخته ی ایران، قرائت 
زندگینامه شــهید فریــده، یکی از 
شــهیدان حزب، معرفی چند تشکل 
پیشــرو زنــان در جهــان، گــروه 

»ســترنگز« )تارها( با اجرای چند پارچه آهنگ دلنشــین شان به برنامه زینت 
بخشیدند. همچنان، آقای نصرت ارمان از مجله »مینه«، داستان کوتاهی از ستم 

بر زنان زجرکشیده افغان را خواند.
برعــالوه، جمعی از اعضای نهاد ایتالیایی »چیزدا«، یک ســازمان سیاســی 

نیروهای  و  زنــان  مدافــع 
نیز  دموکرات افغانســتان، 
اشــتراک  محفل  ایــن  در 
ورزیده و سخنان کوتاهی 
درمورد فعالیت ها و ارزش 
افغانســتان  مــردم  مبارزه 

داشتند.
حــزب  اخیــر،  در 

همبستگی به دو مادر رنجدیده هر یک خانم شکیال و خانم شیما که اخیرا پسران 
شــان در حملــه انتحــاری 
و جبهــه جنگ از دســت 
داده اند و امروز در سوگ 
شــان  جان باخته ی  دلبندان 
می ســوزند، برای مقاومت 
جامعــه  برابــر  در  شــان 
تقدیرنامه هایی  ناعادالنــه 
تیاتر ساکت  با  داد. محفل 

که آالم سرزمین ما و میهنفروشی سیاستمداران مرتجع را به تصویر می کشید، 
به پایان رسید.

خان ولی عادل

مهمان ایتالیایی حزب در حال قرائت پیام سازمان چیزدا.

شیما و شکیال، دو مادر رنجدیده ای كه تقدیر شدند.
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گزارش	

محفل	رونمایی	
منار	یادبود	شهدای	قتل	عام	یکاولنگ	

 ۷(  ۱۳۹۵ جــدی   ۱۸
جنــوری ۲۰۱۷(: »حزب 
افغانســتان«  همبســتگی 
شاخه بامیان و خانواده های 
مناســبت  بــه  قربانیــان 
شانزدهمین سالروز شهادت 
بدســت  ما  هموطن  صدها 

طالبان ددمنش در یکاولنگ بامیان، طی محفلی منار یادبود قربانیان این جنایت 
را رونمایی نموده و از آنان بزرگداشــت بــه عمل آوردند. در این محفل جمع 
وســیعی از بســتگان قربانیان، مردم یکاولنگ، ورس، پنجــاب و مرکز بامیان 
اشــتراک نموده بودند. این منار در محل قتل عام اعمار شــده و اسامی قربانیان 

نیز در دیوار کنار منار درج گردیده است.
سال جنگ
سال خون

سال جرم و جنایت
سال قتل عام بیدفاعان یکاولنگ

سالی كه قلب مادران یکاولنگ خون گریست
و كوچه از آدمی تهی گشت
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وافغانستانشم
فرزندانش  به ســوگ  افغانســتان  و 

مظلومانه نشست.
محفل با ســرودن این ســطرهای شعر آغاز 
گردید. گرداننده در مقدمه برنامه تاکید کرد 
که عامالن جنایات چهــار دهه اخیر در دولت 
حضــور دارنــد و بــا برنامه های پــس پرده و 
حمایت امریکا به بخشیدن یکدیگر می پردازند 
و می کوشــند جنایات شان به فراموشی سپرده 
شوند اما هرگز فراموش نخواهند شد. گرداننده 

اضافه نمود:
»چگونــه میتوان با بی تفاوتی از كنار 
تن پوست شده ی میرعلی جوان گذشت 
و به قاتالنــش كه هنوز جنایت می زایند 
و اكنــون به نام های دگــر چوچه و بچه 
می دهند تا فرزندان مــان را بار دگر در 
گوشه ی دگری بدرند به خود بخشی های 

ضد مردمی تن داد.
هنوز فریادهای نیمه شــبی و اشــك 
جاری مــادر امین و امین هــا خاموش 

نگردیــده و هنگامیکه با خونابه و آه شــهادت یگانه فرزندش را به 
زبان می آورد، بغض نهان و اشك قلب هر انسان را جاری می سازد.
آیا می شــود از كنار خون ریخته شده ی ۲۱۱ تن كه هیچ جرم 
نداشــتند و نام شان در برابر چشــمان همه مان حك دیوار تاریخ 

گردیده است سرسری گذشت، نه هرگز نمی شود...«
در ادامه برنامه، نماینده حزب همبســتگی که از کابل جهت اشتراک درین 
مراســم حضور بهم رســانیده بود و همســر یکی از قربانیان قتل عام یکاولنگ 
در پای منار اکلیل گل گذاشــته منــار را افتتاح نمودند. نماینده حزب در آغاز 

برنامه، پیام حزب را نیز قرائت نمود:
»حــزب همبســتگی افغانســتان كــه یکــی از اهدافش به 

منار یادبود شهدای قتل عام یکاولنگ
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با وجود مشــکالت فراوان با مســاعدت مردم و بازماندگان فاجعه 
یکاولنگ این منار یادبود از فرزندان بی گناه این مرز و بوم كه بطور 
فجیع و وحشیانه به رگبار بسته شده اند را اعمار نماید... برای عبور 
از گذشته پر جنگ و كشتار و درس به فردای بهتر، ساخت اینگونه 

بناها، ارزش بس بزرگی را به یادگار می ماند.«
از یکی از بســتگان قربانیان که ســید عبدالرحمن نام داشت خواسته شد تا 
خاطراتش از این حادثه را بیان دارد. اما از آنجا که بغض گلویش را گرفته بود، 
از صحبت کردن خودداری کرد. اشتراک کنندگان او را دلداری دادند و از او 
خواســتند تا حرفی بزند. اما عبدالرحمن گفت: »خاطراتم آنقدر تلخ است که 
نمی توانم به زبان بیاورم و حرف زدن در این مورد برایم خیلی مشکل است.«

در  حــزب  نماینــده 
بامیــان، در مــورد ارزش 
و  منــار  ایــن  فرهنگــی 
نقــش آن در مبــارزه علیه 

جنایتکاران گفت:
لرحمان  »مطیع ا
نظامی رهبر جماعت 
اســالمی را به جرم 

آدم كشــی و قتل عام 
مردم بنگله دیش بعد از ۴۳ ســال محاكمــه و اعدام كردند. یقین 
داشــته باشید كه در این سرزمین نیز روزی آفتاب عدالت از پشت 
كلبه های شما سر خواهد زد و جنایتکاران به جرم خون بیگناهان 
محاكمــه علنی خواهد شــد. برای چنین روزی، مستند ســازی و 
جمع آوری اطالعات موثق و ســاخت اینگونــه بناها می تواند ما را 

چندین قدم به هدف نزدیك سازد.«
در اخیر برنامه، حزب همبســتگی به آن عــده از کارگرانی که صادقانه و 
صمیمانه به کار ســاخت و ساز منار پرداختند و یا آنانی که داوطلبانه از بلندای 
کوه با مشــکالت فراوان سنگ بدوش و به پشــت خویش جهت تزئین میدان 
قتل گاه کشــیدند و یا ســهم ارزنده ای در اعمار منار داشــتند، تحایف ناچیز و 

نماینده حزب از كابل و خانم یکی از قربانیان 
در پای منار اكلیل گل گذاشتند.
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تقدیرنامه هایی اهداء نمود. در ضمن وارثین شهدا نیز تقدیرنامه ای را به حزب شم
همبستگی تقدیم کردند.
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نویسنده:	نوید	نابدل	

دید	قرون	وسطایی	به	زن	
در	نشریات	جهادی	

دوبــاره  نصــب  از  بعــد 
جهادی هــا بــه زور بی۵۲ 
امریــکا و ناتو در قدرت، 
باوجود دشمنی خونی شان 
بــا زن، یکبــاره در وصف 
را آغاز  زنان سخن پراکنی 
کردنــد تا اوال خــود را با 

شعار عوامفریبانه بادار »رهایی زن افغان« وفق دهند و در ضمن اکت کنند که 
متفاوت و پیشرفته تر از طالبان اند.

اما کارنامه مکدر تنظیم های بنیادگرا گواه آنست که اینان گروه های صرفا 
مردانه بوده ضدیت شــدید با زن دارند. در تاریخ پر از جنایت و خیانت اینان 
خوشــبختانه حتی یک زن نیز دخیل نبوده است و اصال اینان بدتر از همفکران 
طالبی شــان، نیم نفوس جامعه را به حاشــیه رانده اند. حزب اسالمی، جمعیت 
اســالمی، اتحاد اســالمی و دیگر گروه های جهادی حتی یــک زن را در رده 
رهبری چه که در صفوف شــان نداشته اند اما طی یکونیم دهه گذشته تعدادی 
از زنــان زینت المجلس را در بدل پول و مقام به گدی گک های تبلیغاتی شــان 

بدل کرده اکت دفاع از زن می کنند.
برای درک ماهیت تنظیم ها، نشــریات گذشته شان بهترین اسنادی به دست 
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می دهد. من دهها شــماره مجله »میثاق خون« ارگان »جمعیت اسالمی« ربانی، شم
»شــفق« از »حزب اســالمی« گلبدین و »حق پاڅون« اتحاد اسالمی سیاف را 
مرور کردم، در تمام آنها فقط در شــماره ۱۱ دلو ۱۳۶۶ »میثاق خون« مطلبی 
پر از دشــنام علیه »جمعیت انقالبی زنان افغانســتان« تحت عنوان »پاســخی به 
یاوه سرایی های ضدجهادی نشریه پیام زن« یافتم و دیگر کلمه ای در مورد زن 

در هیچکدام آنها موجود نبود.

در ضمن جــزوه ای تحت عنوان »ارشــاد جهاد ــ بیانــات و پیامهای رهبر 
جمعیت اسالمی افغانستان« را که در خزان ۱۳۶۹ منتشر شده از نظر گذشتاندم. 
در ۳۶۵ صفحــه، برهان الدین ربانی از هرچه ســخن رانده اما جمله ای در مورد 

زنان نیافتم. حتی پیام های عیدی و سال نو او خطاب به »برادران« است بس.
البته اکثر احزاب جهادی بعدها نشریات به اصطالح زنانه نیز بیرون کشیدند. 
مثال حزب اســالمی تحت عنوان »پیام زن مسلمان« و »نساء« و حزب جمعیت 

هم مجله ای به نام »ندای زنان مسلمان افغانستان« داشت.
جمالتی از این نشــریات مبتذل »زنانه«  را که در اختیار داشــتم گرد آوری 
کــرده ام که با توجــه به آن می توان دریافت که فکــر اخوانی ها در مورد زن 

اندکترین تفاوتی با دیدگاه قرون وسطایی طالبان و داعش ندارد.
در هر صفحه این نشــریات فقط تاکید بر »مراعات حجاب« اســت و بس. 
آنان طوری اســتدالل می کنند که گویا همه بدبختی های جامعه و فساد اخالقی 
ریشــه در »بی حجابی« زنان دارد! اگر مردی با دیدن زن »بی حجاب« راه گم 

جهادی هایی كه دیدن رخسار زن را حرام می خواندند، حال برای عوامفریبی با زنان »بی حجاب« و »نامحرم« 
عکس یادگاری می گیرند، اما در عمل از زجركش كنندگان فرخنده شهید حمایت می كنند. 
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»تحریک« کرده است و باید جزا ببیند!

»ندای زنان مسلمان افغانستان« در شماره ۵ دلو ۱۳۷۰ جمالت خنده آور و 
مضحکی درین مورد سرهم بندی کرده است:

»ســتر و حجاب اســت كه مانع نفود وسوســه های شیطانی 
می گردد... حجاب كوری چشم شیطان است... زن بی حجاب شرف 
و عزتی نــدارد و هم در نزد مردم خوار و حقیر می باشــد و مورد 
تاخت و تاز نگاه های شــهوانی و انتفاع جنســی چشمان انسانهای 
هوس باز می باشــد نتیجه آن این می شود كه شخصیت زن در زیر 
لگد هوس بازان خورد و نابود می شــود و عصمت و عفت زن برباد 

رود...«
»تاریخ بشر اینرا ثابت كرده كه بی حجابی سبب و علت معلوالتی 
اعمال قبیحه چون خلوت با زنان بیگانه، رقص و حركات حیاســوز 

و زنا و بدكاری می گردد...«
»حضور زن بی حجاب مایه همه فســادهای اجتماعی و فردی 
می باشــد كه به فرد فرد جوامع بشــری غیرقابل انکار اســت.... و 
هم چنــان از اجرا و لوازم حجاب به نــاز و نخره راه نرفتن و نرم و 
نازک سخن نه گفتن زنان است و اگر زنان مرتکب این اعمال شوند 

دروازه های فساد بروی اجتماع باز می شود.«
»ندای زنان مسلمان افغانستان« درست مثل طالبان جانی، بیرون آمدن زن از 
خانه، عطر زدن، بوت کوری بلند پوشــیدن، با صدای بلند حرف زدن، آرایش 

 حتی كریم امین، نماینده حزب تیزاپ پاش راكتیار كه تا دیروز علنی از حمالت انتحاری دفاع می كرد، 
با چند زن بیخبر از دنیا عکس نمایشی می گیرد تا ثابت سازد از قافله غالمان امریکا عقب نمانده است! 
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بدون اجازه شوهر و... را ممنوع می داند:شم

در همین شــماره موســیقی و رقص نیز »تخریب روح« خوانده شده حرام 
اعالن گردیده:
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شم »ســرود و غنا و موســیقی كه ذریعــهء آن روح و روان آدمی 

تخریب می شود و رقص نیز از جمله تفریحات تخریبی و ضداخالقی 
هستند كه برای فرد و جامعه اضرار بی شماری را در پی دارند و بنا 

بر تضاد با تعلیمات اسالمی حرام هستند.«
»نســاء«، نشریه »تنظیم اسالمی زنان افغانستان« متعلق به حزب اسالمی بود 
که در شــماره مسلسل ۱۳و۱۴ )سنبله و میزان ۱۳۷۰( خواسته »حقوق سیاسی 
زن« را توضیح دهد که در آن جز زن ستیزی و تالش برای محصور ساختن نیم 

نفوس جامعه در چهاردیواری خانه چیزی نمی توان یافت:
»شــکل حق انتخاب برای زن و یا حق عضویت زن در شورای 
اســالمی به این مفهوم نیست كه گویا زنان نیز به مثل مردان حق 
كاندید شدن برای ریاست دولت را دارا می باشند چه كاندید شدن 
زن برای ریاست دولت بنابر نصوص شرعی حرام و محظور شمرده 

شده است.«
»ســتر عورت برای زنان معلوم شده. 
مانند جاهلیت به ناز و كرشــمه از خانهء 
خویش خارج شــده نمی توانــد، وقتی با 
مردان روبرو می شــود باید چشمانش را 

پایین اندازد...«
»زن باید ســیرت و مظهر اســالمی 
داشــته باشــد و به واجبات اسالم ملتزم 
و پیرو باشــد تزكیه نفس داشته باشد و 
از اختالط با مردان جــدا پرهیز نماید و 

حجاب شرعی را كامال مراعات نماید.«
فکر ارتجاعی این اخوانی ها باعث می شــود 

که علیه شهرنشینی نیز قلم فرسایی کنند:
»... در شهر ســینماها و وسایل دیگر 
فحاشی بیشــتر از اطراف است و رفت و 
آمد زنان در كوچه ها و بازارهای شهر نیز 

محرک غریزهء جنسی می باشد.«
در شماره مسلسل ۱۵و۱۶ جریده »نساء« )عقرب و قوس ۱۳۷۰( سخنرانی 

 جمعیتی ها مسعود را از مدافعان حقوق 
زن تبلیغ می كنند، اما نویسنده كتاب 

»احمد شاه مسعود، روایِت صدیقه 
مسعود«، از همسرش نقل می كند كه او 
حتی به برادرانش اجازه نداد چهره زنش 
را ببینند. امروز هم احمد مسعود را علم 
می كنند، اما پنج دخترش را آنچنان در 
كنج خانه پنهان كرده اند كه آفتاب و 

مهتاب روی شان را نبیند! 
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فاطمه »مادر عبداهلل«)!!( رییس »تنظیم اســالمی زنان افغانستان« درج است که شم
از سرتاپای آن تعفن و ضدیت با زن متصاعد است:

»در زن به مقتضای وظایف مادری، عواطف و احساســات نمود 
میکند و بهمان اندازه در مرد تامل و فکر رشد پیدا می كند.«

همین تخلص »مادر عبــداهلل« به خوبی ماهیت این خانم را بیان می دارد که 
تصور دارد زن »ناقص العقل« است بنا »تامل و فکر« را خاص مردان می داند.
»نساء« شــماره مسلســل ۱۷ و ۱۸ )جدی و دلو ۱۳۷۰( کشورهایی چون 
ایران و عربستان را که زنانش تحت قیدوبندهای فاشیستی بسر می برند، منحیث 

بهشت زنان می ستاید:
»در كشــور ســعودی روی همرفته وضع زنان بهتر اســت و 
انحرافات جنســی و بی حجابی نسبت به كشــورهای دیگر كمتر 
مشــاهده میگــردد... دریوری برای زن تا بحال اجازه داده نشــده 

است.«
»خوشــبختانه بعد از ســقوط شــاه ایران و انتقال حکومت به 
مسلمانان، دوباره حجاب در ایران ترویج شد... و بدین ترتیب عزت 

و آبرو و حیثیت زن مجددا احیا گردید.«
اما حتی پاکســتان اسالمی را به خاطر قبول صدراعظم زن مورد انتقاد قرار 

می دهد:
»بینظیر بوتو رهبر حزب مردم در ترویج بی حجابی در پاكستان 
خیلی موثر واقع شــده اســت... عکس های رنگه او روی دوكان ها، 
خانه ها و محافل نصب می شــود و فقط مردان ارازل و اوباش برای 
لذت بردن آنرا پخش می كنند اكثــر جوانان بداخالق عکس او را 
روی ســینه  خود نصب مینمایند... خالصه اینکــه این زن در راه 
انحراف مردم پاكســتان مخصوصا زنان حیثیت شــیطان را بخود 

گرفته است.«
»پیام زن مســلمان« نشریه »سیاه سر«های حزب اسالمی گلبدین بود که در 
برابر افشــاگری ها و مبارزه ضدبنیادگرایی مجله »پیــام زن« ارگان »راوا« به 
میدان آمد. در سرلوحه شماره مسلسل ۲۷-۲۶ )۵ ثور ۱۳۷۱( »خوبی زن« را 

در دو چیز خالصه می کند:
»اول اینکــه نامحرمی او را نبینــد و دوم اینکه او نامحرمی را 
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موســس این نشــریه خانم فاطمه 
یاســر )کــه اصــال وجــود خارجی 
ندارد(، معرفی شده، اما از مطالب آن 
برمی آید که همه توســط ریشوهای 
اخوانی نوشــته شــده و سراسر آن 
مملو از شــوونیزم مردســاالنه بوده 
وظیفــه زن در حــد »تربیت اوالد« 
و »آشــپزی و خیاطی« تقلیل یافته 
اســت بنا در اکثر شماره ها در کنار 
تمجید و تعریــف از موالنا مودودی 

و سیدقطب، صفحاتی هم به آموزش خیاطی و آشپزی اختصاص داده است:

»مســئولیت زن مسلمان« نشریه زنانه »شورای والیتی کابل حرکت اسالمی 
افغانســتان« متعلق به شــیخ آصف محسنی و سیدحســین انوری بود که افکار 
ضــدزن و جاهالنه این باند جنایت پیشــه را انعکاس می داد. شــماره چهاردهم 
)جدی ۱۳۷۰( این نشریه را در اختیار دارم که در مقاله  ی »زن مرد را میسازد 
مرد تاریخ را«، نقش زن در تربیت »اوالد خوب« و خانه داری محدود گشــته 
چون از دید تنگ آنان این مرد اســت که تاریخ را می ســازد. در تصور عصر 
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حجری اینان، زن کاری ورای خانه نمی تواند انجام دهد و باید در چهاردیواری شم
خانه محصور گشــته صرفا اوالدداری کند. این منتهای فکر تحقیر آمیز نسبت 
به زن اســت. درحالیکه زنان در میدان عمل همیشه پیشتازان و تاریخ سازان بوده 

حماسه ها آفریده اند.
امــروز هرچند اکثر ایــن عناصر در حــرف خود را مدافعــان زن نمایش 
می دهنــد، اما ماهیت شــان کوچکترین تغییر ماهوی نکرده هنوز هم مســبب 
بدترین ســتم و جنایت در برابر زنان اند. اکثر تجاوز های جنســی و خشونت 
بر زنان از ســوی راهیان جنگســاالر اینان در گوشــه و کنار افغانستان صورت 
می گیــرد. اینان چندین دهــه پیاپی الطایالت باال در مــورد زنان را در گوش 
رهروان شان و کودکانی که در مدارس اینان تربیت دیدند پف کردند که در 
نتیجه فرهنگ منحط مردساالری و ضدزن آنچنان در تار و پود جامعه راه یافت 
که برای زدودن آن به یک مبارزه طوالنی و ســخت نیاز اســت، مبارزه ای که 
فقط نیروهای عدالت خــواه و مترقی می توانند آنرا منحیث یک وظیفه نهایت 

مبرم به پیش برند.

جایگاه زن در افکار بنیادگرایان!
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نویسنده:	قباد	

فریاد	عذابناک	نادرخان	و	همدستی	
»مقامات«	با	دزدان	ناموس	مردم	

پدر  جگرســوز  ناله هــای 
دو دختــر کم ســن که در 
ولســوالی خیــوه ننگرهار 
یــک  عقــد  بــه  جبــرا 
اند،  درآمده  جنگ ســاالر 
روزهاســت کــه از طریق 
شــبکه های  و  رســانه ها 

اجتماعی وجدان های بیدار را جریحه دار ســاخته است. این قضیه ماهها قبل به 
وقوع پیوســته اما مقامات ننگرهار با تهدید و نیرنگ کوشــیدند این رذالت را 
مثل صدها قضیه دیگر جنایت و وحشــت زورمندان محلی مسکوت نگهدارند. 
خاموشی ع و غ در برابر این ستم زجردهنده می رساند که واقعا شمه ای از حس 

انسانی در اینان نمانده است.
ســه ماه قبل در قریــه کهنه ده ولســوالی خیوه والیت ننگرهــار معاون و 
ســرگروپ گل کریم به نام خدای رام دو دختر نادرخــان را به زور تفنگ به 
برادر خود به عقد نکاح درآورده اســت. عمه مروه که شاهد عینی این رویداد 

تلخ بود با گریه و فریاد می گوید:
»شــب عروسی بر اساس رسم و رواج منطقه من با دختر رفتم. 
ساعت ۱۲ بجه شب بود آمدند و به من گفتند كه دختر جور نیست. 
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من حیران شدم كه دختر ما پاک است شم
این تهمت است كه شما می زنید. بچه 
و خدای رام دختر را به شــدت لت و 
كوب می كنند تا اقرار نماید كه با كی 
رابطه داشته است. دختر با ناله و فریاد 
می گویــد كه بی گناه اســت ولی بچه 
قبول نمی كند. آنها مرا هم لت و كوب 
كردند موهایم را كش كردند، دســت 
انــدازی كردند، یخنــم را پاره كردند 
و مرا به زمیــن انداختند. من به قریه 
قلعتك فرار كرده به خانه ساپی ها پناه 

بردم. بعد آنان مرا به خانه ام بردند.«
او می افزاید:

»دست و پای مروه را با ریسمان بسته به خانه پدرش می برند. در 
آنجا هم پدر و مادرش را لت و كوب كرده خانه را ترک می كنند.«

خــدای رام که قبل از جنگ های تنظیمی یــک چوب فروش عادی بود در 
جهادی ها  خودخوریهــای  زمان 
ابتدا چانته بردار جنگساالر محلی 
به نام گل کریم می شود که بعدها 
به سرگروپ و سکرتر وی ارتقا 
می یابــد. حــال او و گل کریم 
هردو جنگ ساالران منطقه بوده 
مشغول چپاول و غداری اند. در 
ایــن قضیه هــم حکومت محلی 
و ولســوالی با او همکار بودند. 
مختار )نام مستعار( باشنده محل 

می گوید:
»ســاعت یك شب خدای رام به ولسوالی زنگ می زند و دو سه 
رنجر می خواهد. حاجی اكرم قومندان پولیس محلی با ســه رنجر 
حاضر می شود و خانه نادرخان را محاصر می كند. نادرخان و زن و 

نادرخان، پدر مروه

خدای رام كه قبل از جنگ های تنظیمی یك چوب فروش 
عادی بود در زمان خودخوریهای جهادی ها ابتدا چانته بردار 

جنگساالر محلی به نام گل كریم می شود كه بعدها به 
سرگروپ و سکرتر وی ارتقا می یابد. حال او و گل كریم هردو 

جنگ ساالران منطقه بوده مشغول چپاول و غداری اند.



23
20

17
رچ 

 ما
 - 

ری
جنو

   -
   1

39
ت 5

حو
 - 

دی
 ج

 ،5
0 

اره
شم دخترش را به شدت لت و كوب می كنند و دختر خردسالش را كه 

ده سال عمر دارد با خود می برند.
فردا اینها اول به ولســوالی مراجعه می كنند ولی كسی عریضه 
شان را نمی گیرد. از اینجا به جالل آباد می روند در آنجا هم سارنوالی 
كه قضیه را پیش میبرد گاهی از ســوی گل كریم گاهی از ســوی 
حضرت علی و گاهی هم از ســوی احمد علی }پسر حضرت علی{ 

تهدید می شد.«
عمه مروه می گوید:

»وقتیکه خبر شدیم دوباره باالی خانه ما حمله كردند دخترک 
خرد را در تندور پنهان كردیم. اینان با بسیار زور و بی حیایی دختر 
را از تنــدور بیرون كردند و كــش و گیر كرده با خود بردند. دختر 

جیغ می زد كه مرا می كشند ولی اینان رحم نکردند.«
مــروه قربانی ایــن جنایت از ترس گل کریم و خــدای رام خانه پدرش را 
ترک نموده در شهر جالل آباد به یک خانه امن پناه می آورد ولی کسی حاضر 
نمی شود که به او رســیدگی کند. تا سه ماه قضیه به همین صورت سرپوشیده 
می مانــد تا اینکه در مراســم روز منع خشــونت علیه زنان، ریاســت امور زنان 
ننگرهار مروه را منحیث یک قربانی خشــونت انتخاب می کند که سرگذشــت 
خــود را بیان نماید. در این محفل حنیف گردیــوال معاون والیت ننگرهار نیز 
شرکت داشت. پس از ســخنان مروه، گردیوال متشنج شده دستور می دهد که 
فوری دختر را از آنجا بیرون نمایند و به رســانه ها نیز فشار می آورد که فلم را 
پاک کنند. یک تن از اشتراک کنندگان این محفل می گوید: »حنیف گردیوال 
زیاد قهر شده گفت با نشر این خبر تنبان ما می براید. او دستور داد که خبر نشر 

نشود و فلم پاک شود.«
مــروه به تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ در گفتگو با خبرنگاران در ریاســت امور 

زنان گفت:
»مرا متهم كرد كه تو جور نیســتی، مرا لت و كوب كرد و ۱۲ 
بجه شــب مرا بسته نمود و به خانه پدرم برد. ساعت ۲ شب دوباره 
به خانه ما حمله نمود و خواهر خردســال مرا با خود بردند. حالی 
هــم ما پول نداریم و طرف مقابل هم پول دارد و هم زور و شــما 
می فهمید كه در این حکومت تمام كار توسط پول پیش می رود.«
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مردم قریــه کهنه ده می گویند قومندان های جهادی از این قبیل جنایات را شم
روزمــره تکرار می کنند. چندی قبل افراد حاجی اکرم از قریه تاوړ یک دختر 
را اختطاف می کند و بعد با دادن ۲۰۰۰۰۰ کلدار پاکستانی پدر دختر را تهدید 

و صدایش را خاموش می کند.
ناگفتــه نباید گذاشــت که خدای رام ســکرتر و ســرگروپ گل کریم از 
قومندانان برجســته حضرت علی است. شخص حضرت علی متعلق به جمعیت 

اسالمی بوده از حمایت داکتر عبداهلل برخوردار است.

جنایــات و بی ناموســی های زورمندان محلی که همه از ســوی مقامات ناز 
داده شــده دست شــان در هر پلیدی و غارتگری باز گذاشته شده است، عامل 
تیره روزی مردم اند و تعدادی به دلیل ســفاکی و ستم آنان آنچنان همه درها را 
بسته می بینند که راهی نمی یابند مگر اینکه به صفوف طالبان و دیگر گروه های 

تروریستی بپیوندند.

خدای رام سکرتر و سرگروپ گل كریم از قومندانان برجسته حضرت علی است. شخص حضرت علی 
متعلق به جمعیت اسالمی بوده از حمایت داكتر عبداهلل برخوردار است.
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لیکونکی:	فرزاد	

کله چې اسراییل د ګلبدین 
اسالمی ګوند مرستې ته ورودانګل

د	اســامی	ګوند	تاریخ،	
او	 معاملــو	 ضــد	 ملــی	
جنایــت	او	جهالت	تاریخ	
دی.	خــو	د	دغــه	ګونــد	
مشــرانو	تــل	هڅه	کړی	
ده	خپل	هر	کرغیړن	توب	
د	دین	او	مذهب	په	جامه	

کــې	راونغاړی.	ګلبدین	راکټیار	د	»ترکی	ژورنالیســت	ښــاغلې	محمود«	
ســره	په	مرکه	کې	چې	د	هغې	بشــپړ	متن	د	اســامی	ګوند	له	خوا	په	یو	
جزوه	کې	د	۱۳۶۶	کال	د	کب	په	میاشت	کې	خپره	شوه،	د	دغې	پوښتنې	
پــه	ځواب	کــې	چې	څه	ډول	مو	د	وســلو	او	مهماتو	ســتونزی	حل	کړی	

وویل:
»...	په	همدغه	ډول	می	بله	شــپه	اســتخاره	وکړه	که	چیرې	موږ	
وسلواله	مبارزه	پیل	کړو	په	غرونو	کې	زموږ	دجبهاتو	د	وسلو	او	مهماتو	
ستونزی	به	څه	ډول	او	د	کومی	الری	حل	شی.	شپه	مې	په	خوب	کې	
ولیدل	چې	یو	شــمیر	وســله والو	ورنو	ســره	د	شــنو	غرونو	په	غاړه	کې	
روان	یــو	په	داســی	حال	کې	چې	ټول	ځایونــه	د	میوه	لرونکو	ونو	څخه	
ډک	دی	ســترګې	مې	د	سنځلې	په	ونو	لګیږی	چې	میوه	یی	نیمه	شنه	
ده	او	دځان	سره	فکر	کوم	چې	په	دي	ځاې	کې	زمونږ	د	خوراکې	توکو	
ســتونزې	حــل	دی	او	کوالې	شــو	له	دغــو	میوو	څخه	ډیــر	مقدار	یی	
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زیرمه	کړو.	زموږ	د	وسلو	ستونزه	هم	حل	شوه	ورونه	ټول	مسلح	دی،	شم
په	همدغه	حالت	کې	له	خوب	څخه	راپاڅیدم.

....
وروســته	له	دغې	په	بشــپړه	توګــه	ډاډمن	وم	چې	انشــاءالله	زموږ	
ټولې	ستونزې	به	مهربانه	خدای	حل	کړی	زموږ	د	مجاهدینو	د	وسلو	
ستونزی	او	مالی	ستونزی	به	په	مورچلونو	کې	حل	شي.	هماغسې	چې	

مې	په	خوب	کې	لیدلې	وو	په	حقیقت	کې	هم	هماغه	ډول	وشو.«
دغــه	د	اخوانیانو	عــادت	دی	چې	هر	څه	یی	»مهربانه	خدای«	پوری	
تړلــې	دي	تر	څو	خپل	خیانتونه	او	چوپړي	وپوښــي.	حقیقت	دا	دی	چې	
امریکا	او	اســراییل	او	پاکســتان	او	څو	نور	هیوادونه	وو	چې	د	بنسټ پاله	
بانډونه	او	په	ځانکړې	توګه	اسامی	ګوند	مرستو	ته	راورسیدل	او	هغوی	
یــی	تر	غاښــونو	مســلح،	د	ډالرو	النــدی	ډوب	او	زمــوږ	د	ولس	په	ټپې	

پوښتورګو	یی	سپاره	کړل.

پورتنــې	انځور	د	اتیاومی	میادی	لســیزو	له	لومړیــو	څخه	دي،	چی	
چارلــی	ویلســون،	د	امریــکا	کانګــرس	مشــهور	غــړی	له	ګلبدین	ســره	
لیــدل	کیږي	چی	د	ګلبدین	بانډ	ته	یی	د	ســلګونو	میلیونو	ډالرو	پیســو	
او	د	ســی.آی.ای	وســلو	په	ســپارلو	کې	رغنده		ونډه	درلوده	او	د	اسامی	

ګلبدین او چارلی ویلسون
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شم ترهګرۍ	د	پار	په	نوم	یی	شــهرت	درلود.	خو	د	هغه	په	اړوند	همدومره	

ویلی	شو	چې	ویلسون	د	اسراییل	له	مهمو	ماتړو	څخه	وو	چې	د	شوری		
ضد	جګړې	په	لړ	کې	د	هغه	له	ماموریتونو	څخه	یو	د	صهیونیزم	د	موخو	

لپاره	کار	کول	وو.
افغان	بنســټ پاالن	د	»نړیوال	اســتکبار«،	»طاغوتی	ځواکونو«،	»د	
صهیونیــزم	او	یهودو	دسیســی«	او	نــورو	په	وړانــدی	د	تبلیغاتو	په	کچه	
شعارونه	ورکوی،	خو	کله	چې	د	ډالرو	او	واک	خبره	رامنځ	ته	شی،	چمتو	
دی	چی	د	فاشیستو	دولتونو	مشرانو	سره	چی	د	مسلمانانو	وژونکی	دی	
یو	ځای	کښــیني	او	شــراب	وڅښــي.	اســامی	ګوند	تل	د	»فلسطین	له	
غوښــتنو«	څخه	په	ظاهر	کې	ماتړ	کوی	خو	د	اســراییل	وینه څښــونکې	

رژیم	لومړنۍ	چټلې	خوړونکې	افغانه	ډله	وه.
امریکایی	لیکونکی،	کرســتوفر	بولین	په	یــوه	لیکنه	کې	چې	د	۲۰۱۶ 
کال	د	مــی	پــه	۲۹	نیټــه	د	هغه	په	شــخصی	ویباک	کې	خپره	شــوه،	د	
چارلی	ویلســون	په	منځګړیتوب	د	اســامی	ګوند	ســره	د	اسراییل	اړیکو	
څخه	پرده	پورته	کوی	او	لیکې	چې	هغه	خپله	د	ګلبدین	سره	لیدنه	وکړه	
او	هوکړي	ته	ورسیدل	چې	اسامی	ګوند	له	اسراییل	څخه	وسلې	ترالسه	
کړي	او	د	اســراییل	پوځي	څارګرې	ادارې	ایجنټانو	ســره	په	پاکستان	کې	
کار	وکــړی	تــر	څو	د	هغــه	مجاهدینو	تــه	زده	کړه	ورکــړی.	د	دغې	پټي	
هوکــړي	په	پایله	کــې،	د	ګلبدین	ځواکونو	له	ډلې	څخــه	لږ	تر	لږه	څلور	
زره	تنو	د	اســراییلی	کارپوهانو	له	خوا	نظامــی	تمرینات	ولیدل	چې	پکې	
یو	شــمیر	عربان	هم	شــامل	ول	چې	وروســته	د	القاعدې	شبکې	نړیوال	

خطرناک	ترهګر	شول.
د	کرستوفر	د	لیکنې	برخې	ګورو:

»پــه	۱۹۷۹	کال	کــې	پر	افغانســتان	د	روســانو	تیری	د	اســراییلو	
نظامی	استخباراتو	لپاره	یو	مناسبه	موقع	په	الس	ورکړه	چې	د	لویدیځ	

ضد	اسامی	ترهګر	یی	رامنځ	ته	کړل.
چارلی	ویلسون،	د	تګزاس	څخه	د	کانګرس	یو	غړی	د	اسراییل	ډیر	
کلک	ماتړی	وو،	د	یو	اسراییلی	وسلو	دالل	په	توګه	د	پاکستان	رهبر	
ضیاءالحق	او	ګلبدین	حکمتیار	ســره	یوی	هوکړي	ته	ورســیده	چې	د	
اسراییل	وســلې	)چې	په	لبنان	کې	یی	د	فلســطین	آزادی	غوښتونکې	
ســازمان	څخه	نیولې	دي(	تر	الســه	کړي،	د	اســراییلیانو	په	وســیله	
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د	اســامی	ګونــد	مجاهیدینو	ته	نظامی	تمرینات	ورکړل	شــی....	له	شم
اســراییل	ســره	د	چارلــی	ویلســون	اړیکه کونکی	کس،	زیفــی	ریفا،	د	
اسراییل	استخباراتی	سازمان	)موساد(	د	واشنګتن	دفتر	رییس	وو.

په	داسی	حال	کې	چې	د	اسراییل	پوځي	څارګر	ایجنټان	د	هغه	ډلې	
ته	په	زده	کړه	کې	بوخت	وو،	چی	په	کال	۱۹۴۸	کې	ګلبدین	له	اســامه	
بن	الدن	سره	ډیری	نژدی	اړیکې	ټینګې	کړی	وی	او	په	ورته	وخت	کې	

یی	د	سی.آی.ای	او	آی.اس.آی	څخه	مرستې	تر	السه	کولې.
علی	محمد،	مصری	االصله	دوه	اړخیز	جاســوس	چې	په	سمه	توګه	
یــی	په	عبری	ژبه	خبری	کولی،	د	افغان	مجاهدینو	په	پوځي	تمریناتو	
کــې	یــی	الس	درلود.	اســامه	بــن	الدن،	ایمن	الظواهــری	او	نور	یی	

وروزل.
په	هغو	ورځو	کې	چې	اســراییلیانو	د	ګلبدین	اســامی	ګوند	ته	یی	
وسســلې	ورکولی	او	جنګ یالي	ورتــه	روزل،	یهودی	بارک	}چې	۱۹۹۹ 
څخــه	تــر	۲۰۰۱	کالونــو	په	منځ	کې	د	اســراییل	لومړی	وزیر	شــو{	د	

اسراییل	پوځي	څارګر	سازمان)آمان(	مشر	وو.«

کرســتوفر	په	ادامه	کی	د	پیتر	بیرګین	»ســپڅلې	جګړه«	کتاب	څخه	
نقلوی	چې	»د	ډیر	پام لرونکی	اټکل	پر	بنســټ،	د	امریکا	له	مرستو	څخه	
شپږ	ســوه	میلیونه	ډالر	د	ګلبدین	اســامی	ګوند	ته	تللی«	په	داسی	حال	
کــې	دغــه	ګونــد	په	جګړه	کې	کــوم	د	پــام	وړ	الس	ته	راوړنه	نــه	لرله،	د	

چارلی ویلسون د جهادی مشرانو او په ځانګړي توګه د ګلبدین د معنوی پالر په توګه د ځانګړی ځاي څخه 
برښمند وو ځکه چې د ډالر رسونې په برخه کی، د سی.آی.ای سره د اړیکو کس وو.
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شم ټولــو	هیوادونو	ترهګــرو	ته	یی	زده	کړه	ورکوله	او	د	نورو	ډلو	ډیر	شــمیر	

مجاهدین	یی	وژلې	وو.
ا.ز.هالی،	پاکســتانی	لیکونکې	هم	په	خپل	کتاب	کې	»	پاکستان	ـــ	
امریکا	اړیکې:	د	شــوروی	له	خوا	د	افغانســتان	نیــول	کیدل«	لیکې	چې	
د	اختر	عبدالرحمن،	د	آی.اس.آی	د	وخت	رییس	د	اجازې	پر	بنســټ،	
اســراییل	پوځي	روزونکو	اجازه	تر	الســه	کړه	چې	پاکستان	ته	راشي	او	د	
بسټپاله	ګوندونو	زرګونو	جنګیالو	ته	او	په	ځانګړی	توګه	اسامی	ګوند	ته	
زده	کــړی	ورکړی	چې	له	هغــې	څخه	القاعده	او	نورې	ترهګری	ډلې	منځ	

ته	راغلی.
جورج	کرایل	د	»چارلی	ویلسون	جګړه:	د	تاریخ	ډیر	لوی	پټ	عملیاتو	
زبردســته	کیســه«	)د	۲۰۰۳	کال	چــاپ	په	امریکا	کې(	پــه	کتاب	کې	د	
اســراییل	ســره	د	اســامی	ګوند	اړیکو	په	اړه	خبری	کړی	او	روښــنایی	
ورکوی	چې	دغه	پټه	معامله	څه	ډول	د	ضیاءالحق	اجازې	سره	پیل	شوه.
اسراییل	د	اتیایمی	میادی	لسیزې	څخه	د	سیمی	مسلمانو	هیوادونو	
د	تجزیه	او	بحران	ته	راښکولو	پراخه	کړناره	یی	جوړه	کړه	چې	نن	ورځ	
موږ	په	عراق	او	سوریه	کې	د	داعش	منځ	ته	راتګ	سره	د	هغې	د	پرمختګ	
لیدونکــی	یــو.	په	هغه	الســوند	کــې	چې	پــه	۱۹۸۲	کال	کې	د	اســراییل	
شــاحاک،	یهودی	دینی	مشــر	له	لوری	ژباړه	او	خپور	شو	د	»کیوونیم«	
په	الســوند	یی	شهرت	ومونده،	د	تل	ابیب	طرحه	شرح	ورکړی	ده	چې	د	
مذهبی	او	قومی	نفاق	تخم	کرل	د	هغی	اصلی	موخه	وه.	اسراییل	عمدتأ	
د	ســختدریزو	اســامی	ډلو	په	منځ	ته	راوړلو	او	ماتړ	باندی	هڅه	وکړه	
خپلې	توطئې	عملې	کړی.	د	فلســطین	د	ازادی	غوښــتونکې	سازمان	په	
وړانــدی	د	حماس	په	منځ	ته	راوړلو،	د	اســامی	ګوند	او	القاعده	تجهیز	
او	ځواکمنول	او	په	ســیمه	کې	داعش	او	نورو	ځناورو	ډلو	ســره	نننې	بی	
پای	مرستې	د	همدغې	نقشی	پر	بنسټ	ترسره	شوی	دی	چې	نن	ورځ	د	

هغې	د	خونړیو	پایلو	ګواهان	یو.
دا	یواځــې	اســامی	ګونــد	نه	وو	چې	د	صهیونیســتی	رژیــم	الړی	یی	
ســتونی	ته	څڅیدلی،	ټولو	بنســټپالو	او	چوپړو	جریانونو	خبری	او	عمل	
ژور	توپیر	لری.	آرری	بن	مناشــه،	ایرانی	االصل	اســراییلی	د	اســراییل	د	
اســتخبارتو	پخوانې	غړی	د	»وینو	پیسې«	تر	سرلیک	الندی	په	یو	کتاب	
کې	د	امریکا	او	اســراییل	سره	د	کرغیړن	خمینی	رژیم	اړیکی	یی	بربنډی	
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کــړی	او	لیکــی	دی	چې	څه	ډول	خمینی	او	د	جرم	شــریکانو	یی	له	یوی	شم
خوا	څخه	»نه	ختیځ	او	نه	لویدیځ«	شــعار	ورکاوه	چې	ګواکی	په	ریښــتیا	
ســره	د	فلســطین	د	ولس	څخه	په	دفاع	»د	قدس	ورځ«	لمنانځې،	خو	
د	پردې	تر	شــا	یی	د	اسراییلی	جنایتکاره	چارواکو	سره	ګټوری	دوستانه	

معاملې	درلودلی.
نو	داســی	لیدل	کیږی	چې	دغــه	»مهربانه	خدای«	نه	دی	بلکه	»بی	
دینه«	اســراییل	او	امریــکا	ول	چې	د	ګلبدین	ماتړ	تــه	یی	ورودانګل	او	
له	یو	باغی	انســان	وژونکې،	نه	یی	یو	لوی	رهبر	جوړ	کړ.	جوته	نه	ده	چې	
دغه	ځان	پلورونکې	امیر	به،	د	امریکا	ســره	خپله	نوی	معامله	د	کوم	آیت	

او	حدیث	او	استخارې	په	وسیله	وپوښوی.

امریکا، پاالیشگر خونخواران
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نویسنده:	نوید	نابدل	

مردم	مجارستان	
با	خاینان	و	قاتالن	سازش	نکردند	

با پایان جنگ جهانی دوم، 
در کنــار محاکمه ســران 
نازی در محاکمه نورنبرگ 
اعــدام  و  مجــازات  و 
تعــدادی از آنان، در دیگر 
نیز  کشــورهای اروپایــی 
فاشیست ها  با  که  عناصری 

همدســتی داشتند مورد پیگرد قرار گرفته به ســزای اعمال شان رسیدند. یکی 
از ایــن افراد فرنتس ساالشــی بود کــه در جریان جنــگ، منحیث صدراعظم 

مجارستان، متحد هیتلر بود.
فرنتــس رهبــر یک حزب فاشیســتی بــود که بعد از اشــغال مجارســتان، 
توســط ارتش نازی در اکتوبــر ۱۹۴۴ به قدرت نصــب گردید. او طی مدت 
فرمانروایی اش بــه حیث بازوی هیتلر، هزاران یهودی را به قتل رســانیده جو 

اختناق را در مجارستان حاکم ساخته بود.
در اوایل ۱۹۴۵ وقتی مجارســتان توسط ارتش سرخ و نیروهای رومانیایی 
آزاد گردیــد، فرنتــس فرار کرد اما بــا ختم جنگ به چنگ افتاد. او بوســیله 
»دادگاه مردمی بوداپســت« در یک محاکمه علنی بــه جرم جنایت و خیانت 
محکوم به اعدام شــده به تاریخ ۱۲ مــارچ ۱۹۴۶ در محضر عام به دار آویخته 
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شد.شم
ســازش با قاتــالن و جنایتکاران 
بــه معنی راه دادن به تکرار فاجعه و 
به صورت وحشت بارتر آن  جنایت 
است. به همین دلیل در کشورهایی 
که مردم به آگاهی های نسبی دست 

یافتــه اند به هیــچ بهانه ای برای معامله با ســتمگران رای نــداده خاینان ملی و 
خونخواران را به شــدیدترین نحوی مجازات می کنند. معافیت قاتالن از پیگرد 
قانونــی و باج دادن به آنــان به صورت مفتضح و خاینانه ای که در افغانســتان 
جریان دارد، در هیچ قانون انســانیت جایگاهی نداشــته مردود است و یکی از 

عوامل اصلی ادامه بحران و جویبار خون در وطن ماست.

Osama Hajjaj :پروسه صلح!  |  کارتونیست

سازش با قاتالن و جنایتکاران 
به معنی راه دادن به تکرار 
صورت  به  جنایت  و  فاجعه 

وحشت بارتر آن است.
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دیدگاه	حزب	

با	ترامپ،	ماهیت	جنگ	طلبانه	امریکا	
تغییر	نمی	کند	

کرکننــده  ی  هیاهــوی 
ریاست جمهوری  انتخابات 
امریــکا این بار بیش از هر 
دور دیگر همه جــا را فرا 
گرفتــه بود، حتــا عده ای 
نتیجــه  پیش بینــی  بــرای 
انتخابات متوسل به سگ و 

پشک و میمون نیز شــدند. پس از برنده شدن، ترامپ مداوم تالش می کند که 
برای گمــراه نمودن اذهان عامه، چهره ی متفاوت تــری به خود بگیرد هرچند 
نارفته به کاخ ســفید، بر عملی ســاختن بعضی وعده های عوامفریبانه اش اما و 
اگرهایی مطرح کرد. لیکن روشــن اســت که ترامپ همان سیاست های سران 
گذشــته امریــکا را تعقیب خواهد کرد چــون امپراتوری امریــکا برای ادامه 
حیاتش راهی جز جنگ و وحشــت ندارد. انتخاب ســه جنرال بدنام ارتش در 
پست های تعیین کننده سیاست خارجی امریکا، رساننده آنست که ترامپ قصد 
دارد بدتر از بوش و اوباما جهان را به کام خون و آتش بکشــد که افغانستان ما 
منحیث یکی از نقاط گرهی تضادهای قدرت های بزرگ، از این سیاســت مثل 

گذشته متحمل ضربات سنگین خواهد شد.
تجربــه اوباما، درس های زیاد به همراه دارد که از روی آن می شــود آینده 
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ترامپ را پیش بینی کرد. اوباما منحیث نخســتین رییس جمهور سیاه پوســت با شم
اشــک ســرور ســیاهان و وعده و وعید های فراوان به کاخ سفید راه یافت که 
بــرای تعدادی ناآگاه از ماهیت دســتگاه حاکمه امریکا، مایه امید گشــته بود. 
در بیســتم جنــوری ۲۰۱۷ در حالی آنجا را تــرک می گوید که محبوبیتش در 
پایین تریــن حد ممکن تنــزل یافته و بخصوص ســیاهان از کارکردهای مکدر 

هشت ساله اش خشمگین و ناامید اند.
اوبامــا در بحبوبه ی انتخابــات ۲۰۰۸ وعده پایان لشکرکشــی های امریکا، 
سروســامان دادن وضعیــت مالی، بســتن زندان گوانتانامو و گســترش عدالت 
اجتماعــی را داده بود، لیکن نتیجه چیز دیگری بود: ادامه جنگ افغانســتان و 
عراق، تبدیل لیبیا و ســوریه به مخروبه و حمام خــون، رویکار آوردن داعش 
منحیث وحشــی ترین نیروی قرن، حمایت از کودتاهای نظامی در کشــورهای 
امریکای التین و افریقا و اوکراین؛ ادامه بحران اقتصادی؛ پابرجا ماندن زندان 
گوانتانامو؛ عمیق تر شــدن بی ســابقه فاصله میان ثروتمندان و فقرا و سرکوب 
وحشیانه ی جنبش »اشــغال وال ستریت«  و سیاهان جان برلب رسیده وحشیانه تر 
از قبل ادامه دارد. و اینهمه باعث شــد که قرضه ی امریکا ســر به رقم نجومی 
۲۰ تریلیــون دالر بزند یعنی بلند ترین رقم قرضه ی جهان، که ســنگینی آن را 
توده های فقیر آن کشور بر دوش می کشند. البته اوباما با اینهمه جنگ افروزی 
و دهشت پروری، بصورت منزجر کننده ای برنده جایزه صلح نوبل نیز گردید!

معلوم نیســت آن افغان های بی  مایه ای کــه از روی ناآگاهی یا پوزه مالی به 
درگاه ارباب در ۲۰۰۸ عنوانی اوباما نامه های سرگشاده نوشته مردم امریکا را 
بــه خاطر انتخاب یک رهبر »عالــی« و »الهامبخش« تبریک گفتند، از ذره ای 
وجدان برخوردار اند که امروز با مرور کارنامه ننگین و پرخون اوباما، اندکی 

احساس خجلت و سرافکندگی کنند؟
مناظره های انتخاباتی هیلری کلنتن و ترامپ، افشــاگری های مهمی در باره 
پوســیدگی درونی جامعه و سیســتم حاکمه امریکا داشــت. دولت امریکا که 
ادعای آقایی بر کره خاکی را نموده و همچون پولیس جهانی عمل می کند، از 
درون آنچنان گندیده اســت که نمی توان تصورش را کرد. نامزدان و به ویژه 
ترامپ وضعیت زیرســاخت های بزرگترین اقتصاد دنیا را با کشــورهای جهان 
ســوم مقایسه نمود. شاریدگی سیســتم حاکمه امریکا به حدی بود که اتهامات 
تقلب در انتخابات و اعمال نفوذ روسیه در آن به سرخط اخبار بدل شده فضای 
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در این میان، شــادی مرگک شدن سیاســتمداران مرتجع و فعاالن به اصطالح 
مدنی افغانســتان مضحک و تماشــایی بود. اغلب اینان به سان کاسه ی داغتر از 
آش عمل نموده و پیشاپیش برای کامیابی هیلری کلنتن بی تابی داشتند: اشرف 
غنی باوجود داشــتن کچکول گدایی بر شــانه اش، ماهانه  ۵۰ هزار دالر کمک 
به شرکت البی گری جان پودیســتا – رییس ستاد انتخاباتی کلنتن جاری ساخته 
بــود؛ در ۸ نوامبر ۲۰۱۶، محمــد امین محمدی، رییس »حــزب اعتماد مردم 
افغانســتان«، در صفحه  فیســبوکش کامیابی کلنتن را تبریک گفت؛ فقط چند 
دقیقــه قبل از تلفــن تبریکی کلنتن به ترامپ، انورالحــق احدی در مصاحبه با 
»رادیو آزادی« چنان مســت و خندان از اعتماد به برنده شــدن کلنتن صحبت 
کــرد، که گویی به جای این جنگ افروز خودش به قصر ســفید راه می یابد! و 

مثال های فراوان دیگر.
در ضمن، یک تعداد فعاالن زن 
بــا تقلید  به اصطالح مدنی کشــور 
فمینیســت نماهای  از  بوزینــه وار 
احتمالی کلنتن  پیروزی  امریکایی، 
را »پیــروزی زنــان« جلــوه داده 
می خواســتند مردم فراموش کنند 
که این همان زنی است که منحیث 
زن ستیز ترین  امریکا،  خارجه  وزیر 
هیوالهای تاریخ موسوم به داعش را 
بر سرنوشــت مردم بخصوص زنان 
لیبیا، عراق، ســوریه و مصر حاکم 

ساخت.
اما به دور از انتظار، زدوبندهای 

پیــدا و پنهــان باعث پیروزی ترامــپ گردید که در نتیجه آب ســرد بر آتش 
احساسات حامیان کلنتن ریخت.

بلی، میلیاردر عجیب و غریب که با اتهامات تجاوز جنسی و فرار از مالیات 
مواجه اســت، بــا وعده های دروغین انتخاباتی به کاخ ســفید نصب می شــود. 
رای دهندگان فقیر نیرنگ خورده ی امریکا بســیار زود به ماهیت اصلی ترامپ 

در امریــکا، کــه مراکز 
قــدرت میــان دوحزب 
و  »جمهوریخواه«  مافیایی 
دست  به  دست  »دموکرات« 
در  واقعی  قدرت  می شود، 
انحصاری  شرکت های  چنگ 
ابرسرمایه دارانی  و  مالی  و 
رییس  که  اســت  متمرکز 
وظیفه  باشد،  هرکه  جمهور 
دارد بــا چنگ و دندان از 

منافع آنان پاسبانی کند.
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پی خواهند برد. ترامپ ادعا نمود که پایگاه های نظامی  امریکا را در سرتاســر شم
جهــان تعطیل می کند و پولش را صرف زیرســاخت های کشــور خواهد نمود 
و همچنان ســرمایه داران امریکایی را وادار به ســرمایه گذاری در داخل کشور 
خواهد کرد، تا مشــاغل بیشتری برای لشکر بیکاران آن کشور ایجاد گردد. اما 
اینهمه وعده های سر خرمن، مثل وعده های ع و غ دروغین اند! دول امپریالیست، 
حیــات خود را در جنگ و تجاوز می بینند تا سیســتم را در حرکت نگه دارند. 
ترامپ هم به سان سلفش، سیاست های جنگ طلبانه را ادامه خواهد داد و احیانا 
اگــر چنین نکند، »دولت نامرئی« امریکا در قالب ســازمان های جاسوســی و 
امنیتی او را به سرنوشــت جان اف کندی مواجه خواهند ســاخت. در امریکا، 
که مراکز قدرت میان دوحزب مافیایی »جمهوریخواه« و »دموکرات« دست 
به دســت می شــود، قدرت واقعی در چنگ شــرکت های انحصاری و مالی و 
ابرســرمایه دارانی متمرکز اســت که رییس جمهور هرکه باشد، وظیفه دارد با 

چنگ و دندان از منافع آنان پاسبانی کند.
همچــون هر دولتمنــد غیرمردمی دیگر، ترامپ تمام فالکت کشــور را به 
دوش اقلیت ها و مهاجران انداخت که منجر به رشد نژادپرستی و نفرت پراکنی 
علیــه اقلیت ها می گردد. نوام چامســکی در گفتگــوی خصوصی با تلویزیون 

الجزیره )۲۹ نوامبر ۲۰۱۶(  در زمینه اذعان می دارد:
»دور ترامپ را با زمان آلمان وایمار ]از ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳، دوره ای 
كه نظام حکومتی آلمان نازی ها را ابداع نموده و بر اریکه ی قدرت 
نشاند. مترجم[ مقایســه نمی كنم. هیتلر با ایدئولوژی خود صادق 
بود و تعهد داشــت. ترامپ به جز "فرد خــودش"، هیچ ایدئولوژی 
دیگر را نمی شناســد. اگر به برخــورد اروپایی ها بنگرید، هر حزب 
ناسیونالیســت راســت گرا و نئونــازی ]این قــاره[ از پیروزی وی 

]ترامپ[ دلگرم و در هیجان اند....«
مســلم اســت که برای مدتی ترامپ با دروغ هایش از خشــم و خیزش ملت 
امریکا خواهد کاســت، ولی دیری نمی پاید که شهروندان این کشور از وضع 
هولناک اقتصادی و بهره کشــی وحشــیانه طبقه حاکمه به ســتوه آمده و برای 
اعتــراض به جاده ها می ریزند. در واکنش، ترامپ متوســل به پولیس و ارتش 
خواهد گردید، درســت کاری کــه اوباما بر ضد خیزش گران سیاه پوســت و 
بومیــان معترض به احداث خط لوله انتقال نفــت در داکوتای امریکا نمود که 
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در مصاحبــه ای بــا تلویزیــون »آر تی«، جــان پلجر، خبرنــگار باوجدان 
آسترالیایی درمورد آینده ترامپ می گوید:

»معلوم نیست كه ترامپ بهتر باشد. او می گوید كه مخالف نظام 
اســت، ولی با نظام ایجاد شــده ی خود به میدان خواهد آمد. برای 
یــك لحظه هم باور كرده نمی توانم كــه مخالف نظام كلی امریکا 
باشد – در حقیقت او ساخته ی همان نظام است. حقیقت این است 

كه كسی دیگر نبود كه مردم برایش رای می دادند.«

Elihu Duayer :تقابل دو تروریست!  |  کارتونیست
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	 		نویسنده:	اسد	

»خرمگس«،	
فلم	اندیشه	برانگیز	و	الهامبخش

فلــم »خرمگس« محصول 
است  شــوروی  ســینمای 
کــه اتفاقــات دهــه چهل 
قــرن نوزدهم ایتالیا، حمله 
اتریش به ایتالیا، جانبداری 
کلیسا از متجاوزان اتریشی 
و مبــارزه آزادیخواهانــه 

سازمان زیرزمینی »ایتالیای جوان« را به تصویر می کشد.
فلم در ســال ۱۹۵۵، به کارگردانی الکســاندر فن ســمر تولیــد گردید که 

موسیقی دلنشین دمیتری شوستاکوویچ بر موثریت آن افزوده است.
»خرمگس« ســال ها قبل در ایران به فارســی دوبله شــده است که آنرا در 
کاســت وی.ایچ.ایس با کیفیت نه چندان خوب در اختیار داشــتم. خوشبختانه 
به تازگی اصل روســی آن را بصورت دیجتال بدست آورده به کمک دوستی 
صدای دوبله را روی تصویر روسی آن قرار داده برای تماشا آماده ساختم که 

آنرا می توانید از این آدرس دونلود کنید.
فلم بر اســاس رمــان »خرمگس« اثر نویســنده انگلیس، اتــل لیلیان وینیچ 
)۱۸۶۴-۱۹۶۰( ســاخته شده است. اتل که طعم تلخ فقر و ستم را چشیده بود، 
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برای بلند کردن صــدای اعتراض  علیه 
ظلم و اســتبداد پنداشــته به آنها توسل 
جســت. در ســال ۱۸۹۷ »خرمگــس« 
را منحیث نخســتین رمانش نوشــت که 
به شــهرت جهانی رســید و به لسان های 
زیادی ترجمه شــد. او کوشــید مبارزه 
مــردم ایتالیــا و وحشــت اشــغالگران 
اتریشی را با خلق ســیمای یک انقالبی 
جان گذشــته به نام »خرمگس« انعکاس 

دهد.
اصطــالح »خرمگــس« اجتماعــی، 
که نخســتین بار ســقراط آنــرا تقریبا 
یکونیم هزار ســال قبل بــه کار برد، به 
شخص شرافتمندی اطالق می گردد که 

دیدگاه های غالب در جامعه و شــرایِط امور را نقد نموده پیوسته مردم را علیه 
قدرت، اوضاع حاکم و افکار مرســوم بشوراند. گفته می شود وقتی سقراط را 
محاکمه  کردند، خطاب به حاضران گفت: شما مردم این شهر مانند اسب تنبلی 

هســتید که احتیاج دارید برای اینکه راه 
بیفتید، خرمگسی گاهی به شما نیش بزند 

و من همچون آن خرمگس بوده ام.
نقش مرکزی در فلم را هنرپیشه موفق 
الکساندروویچ  اولیگ  سینمای شوروی، 
ســتریژینف )آرتور برتــن( بازی کرده 
اســت که در فلم هــای زیــادی از قبیل 
چهل ویکم )۱۹۵۶(، زندگی در دســتان 
شــما )۱۹۵۹(، کاپیتــان دختر روســی 
)۱۹۵۸( و غیره هنرنمایی نموده اســت. 

نقش کمکی را خواهرش مارینا ســتریژینووا )جیمز( و نیکوالی ســیمونوف 
)کاردینال مونتانلی( اجرا نموده اند.

پوستر فلم »خرمگس«
برای دیدن و یا دونلود فلم به این لینك مراجعه 
https://drive.google.com/file/d/0B- :كنید

MdqdxBuQyncjZsN2J0eW5nSjA/view

موسیقی فلم »خرمگس« ساخته دمیتری 
شوستاكوویچ، یکی از بزرگ ترین نوابغ هنری 

شوروی می باشد كه در زمره برترین آهنگسازان 
سده بیستم جهان نیز شناخته می شود.
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آرتور جوان ۱۸ ســاله انگلیسی شم
مقیم ایتالیا بــا برادراندر و خانم اش 
)جولیا( که از  او خوشــش نمی  آید 
یکجا زندگــی دارد. او به کاردینال 
مونتانلی اســقف اعظم آن شهر )که 
پدرش بــود امــا ابتدا ایــن راز را 
نمی دانســت( اعتماد کامل داشــت. 
او در اوایــل یــک شــخص کامال 
پیرو مسیحیت بوده رهایی از چنگ 

اشغالگران اتریشی و همه مشکالت دیگر کشور را در رضایت پاپ می دانست.
آرتور عضو ســازمان »ایتالیای جوان« است و با اعتقاد عمیقی که به کلیسا 
دارد، در برابر جووانی بوال )رهبر سازمانش( قرار می گیرد وقتی او سطرهایی 
از اعالمیه حزب را  خوانده آنرا »عالی« توصیف می کند: »بدون شــک ایتالیا 
هرگز پاپ را که همچون قرون وسطا برای دریدن قلب های مردم بر سرنیزه های 

اجنبی متوسل شده نخواهد بخشید.«
آرتور فوری عکس العمل نشان داده می گوید: »نه، کامال کلیسا در این بین 
تقصیری ندارد، کلیســا مردم را بســوی آرمان های مسیحیت رهنمون می شود. 

مگر هدف ما همین نیست که بدون خدا آزادی وجود نخواهد داشت؟«
باور عمیق آرتور به روحانیون و کلیسا باعث می شود که او در موقع به جا 
آوردن رسم »اعتراف به گناه« در برابر کشیش، عضویتش در سازمان »ایتالیای 

جوان« را فاش نموده رهبرش را نام ببرد.
بعد از این اعتراف، جووانی بوال و خود آرتور فوری بازداشــت می شوند. 
در زندان پی می برد که کشیشــی که در برابرش اعتــراف کرده، به او خیانت 
ورزیده اســت. از این لحظه آرتور دگرگون گشــته، بر پوچ بودن پندارهایش 
می رســد. او با رهایی از زندان تندیس عیســی مســیح را بر زمین زده خود را 

»احمق« می نامد که چه آسان به دام افتاده است.
دگرگونی ذهنی باعث می شــود که آرتور در عمل نیز تحول نموده به یک 
انقالبــی جدی و اهل عمل بدل گردد. او با گذاشــتن نامــه ای، طوری وانمود 
می سازد که دست به خودکشی زده است، اما از انظار ناپدیده شده به شیوه های 
جدیــد مبارزه روی می آورد تا دســت به بســیج مردم  زند. او حتی به عشــق 

خرمگس بر عشق شخصی اش پا گذاشته 
زندگیش را وقف وطن و مردمش نمود.
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»خرمگس« شــهرت می یابد و با تغییر چهره و ظاهرش، مخفیانه به سازماندهی 
قیام مسلحانه علیه اشغالگران می پردازد.

اما بعد از اعدام جووانی بوال، »ایتالیای جوان« به یک ســازمان محافظه کار 
و اصالح طلب بدل گشــته فعالیتش به نشر بیانیه های بی ارزش تقلیل می یابد که 
در آنها خواهان پاپ جدید می شــوند تا کشور را متحد کند. اما آرتور که در 
لباس یک خارجی با نام بدل با اعضای آن در ارتباط اســت، گاهی با زبان طنز 
و گاهی جدی می کوشــد آنان را از راه اصالح طلبانه به مبارزه ریشه ای و جدی 
بکشاند. در بخشــی از فلم استدالل می کند که »امروز اگر طالب پاپ جدیدی 

باشید فردا باید به سرنیزه های اتریشی خیرمقدم بگویید.«
وی معتقد است تا وقتی قیام مسلحانه علیه اشغالگران و چاکرانش راه اندازی 
و دســت کلیسا از حکومت قطع نگردد، آزادی بدست نمی آید. ازهمینرو خود 
و رفقایش با جدیت تمام مشغول تدارک قیام بزرگی می شوند و با تالش هایش 
موفق می شود معشوقه ســابقش را از خط سازشکارانه بیرون کشیده در مبارزه 

با خود همراه سازد.
در یک صحنه دیدنی فلم، تعدادی از مبارزان قرار اســت بدســت سربازان 
اتریشی اعدام شوند که خرمگس با همرزمان مسلح اش سر رسیده با اعالم اینکه 
»تمام کســانی که به کشــور ما آمدند و به روی آزادی و اســتقالل ما اسلحه 
کشــیده اند بنام ایتالیا و مردم محکوم به مرگ هستند«، آنان را تیرباران کرده 

مبارزان را نجات می دهند.
و نهایتــا خرمگــس در دام نیروهای اشــغال گر اتریشــی اســیر می شــود. 
کاردینال مونتانلی به او پیشــنهاد می کند که از مبارزه مســلحانه دست بکشد و 
در بدل آن آزاد خواهد شــد. اما خرمگس مصمم، به ســواالت او پاســخ های 

دندان شکن می دهد:
اسقف: شــما متهم به قاچاق اسلحه هستید این اسلحه به چی 

درد شما می خورد؟
خرمگس: به درد كشتن خرموش های اتریشی.

اسقف: شما قلبی بی رحمی دارید.
خرمگس: ایــن هم به اثر دندان های همــان موش های لعنتی 

است.
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اســقف: اگر موفق شوید از زندان فرار كنید، قصد دارید به چه شم
كاری دست بزنید؟

خرمگس: كشتن خرموش های اتریشی.
اما یک لحظه خرمگس دچار آشــفتگی فکری شده از مونتانلی طلب کمک 
می کند که بالفاصله دوباره به روی اصول خود می ماند که: این ها همان تاجران 
دین هســتند که به ما خیانت روا داشتند، هیچ وقت ماهیت شان تغییر نمی کند، 

بنا از او می خواهد که با جنرال اتریشی موافقت به اعدام او کند.
خرمگس با گردن افراشــته در میدان اعدام حاضر می گردد که از هیبت او 
تیراندازان بخود لرزیده به مشــکل می توانند تیرهایشــان را بر قلب او بنشانند. 

خرمگس اعدام می شود، اما یارانش راه او را ادامه می دهند.
فلم نقش ارتجاعی و میهنفروشــانه روحانیون را به تصویر کشیده در ضمن 
درس می دهد که خط سازشــکارانه در یک مبارزه عدالت خواهانه نمی تواند به 
پیروزی رسد و برای آزادی از بند بیگانگان و ارتجاع باید به بسیج و آگاهی دهی 
مردم پرداخته آنان را برای مبارزه قاطع و پایه ای آماده نمود. درضمن این فلم 
به ما می آموزد که برای رســیدن به رهایــی و عدالت باید تن به خودگذری و 

قربانی داد و از مشکالت نهراسید.

Hajo de Reijger :زوال امپراتوری دروغ   |  کارتونیست
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نویسنده:	توفان	

دمی	با	مغاره	نشینان	
در	بامیان	فراموش	شده	

 ،۱۳۹۵ جــدی   ۲۰ در 
ســرد  بســیار  روز هــای 
بــا  دیــداری  زمســتانی، 
مغاره نشــین  خانواده هــای 
بامیانی داشــتیم که اندکی 
دورتــر از پیکــره  بزرگ 
صلصــال زندگی می کنند. 

هرچنــد، اکثر مردم بامیان فقیــر و نادار اند اما مغاره نشــینان را می توان نماد 
بینوایی مردم بامیان دانست.

هنگامی که به محل مغاره ها نزدیک شدیم، با زن میان سالی روبرو گردیدیم 
کــه در حال آویختن لباس ها روی طناب بود. از او خواســتیم تا مصاحبه ای با 
ما داشــته باشــد، راضی شــد و ما را به داخل مغاره اش دعوت کرد. بر درب 
مغاره  شــان پالســتیک نصب نموده بودند تا کمی جلو ســردی هوا را بگیرد. 
داخل فضای تنگ و تاریکی داشت و در انتها به مغاره ی دیگری وصل می شد. 
در گوشــه ای نشستیم و نســیمه، آن زن میان ســال نیز روبروی ما نشست. از او 

خواستیم تا در مورد خود بگوید:
»در فامیل هفت نفر هستیم. خرج زندگی ما را شوهر معیوبم با 
مزدوركاری پیدا می كند. ۱۲ سال می شود كه اینجا هستیم و روز 
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خود را تیر می كنیم. آدم كه خانه و زمین نداشــته باشد، هر جایی شم
كه باشد همسایه ی مردم است. در وقت جنگ ها در بهسود بودیم، 

شوهرم نیز در جنگ ها معیوب شده است...«

نســیمه در رابطه با مشــکالت زندگی در یک مغاره به موارد زیادی اشــاره 
نمــود، از جمله این که آنان برای به دســت آوردن آب آشــامیدنی فاصله های 
زیادی را می پیمایند؛ مکان مناسب برای حمام ندارند؛ بیماری اطفال گریبانگیر 
شان می شود؛ زمستان را به سختی می گذرانند و مشکالت متعدد دیگر. او تمام 
این دشواری ها را ناشی از بی جایی می داند و تنها خواستش داشتن یک سرپناه 

است. در ضمن، او از توزیع ناعادالنه کمک ها شکایت نموده می گوید:
»بارها برای كمك نام های ما را نوشته اند، اما آنانی كه با دولت 

نسیمه: »تنها خواستم داشتن یك سرپناه است.«

داخل مغاره فضای تنگ و تاریکی داشت و در انتها به مغاره ی دیگری وصل می شد. 
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شم شناخت دارند بیشترین كمك ها را به نام خود می گیرند. چند وقت 

قبل نمره های زمین توزیع شــد، چند واسطه دار آن را گرفت و به 
ما هیچ نرسید.«

از مغــاره نســیمه کــه 
با کودکی ســر  برآمدیم، 
در چشــمانش  که  خوردم 
لکه های ســرخ رنگی دیده 
می شــد. محمد زمــان نام 
داشــت. از او خواســتم تا 
مــا را بــه خانــه اش ببرد. 
با یک  خوشــحال شــد و 
چشــم بــه هــم زدن به در 

مغاره  ای رســید و به ســوی ما اشــاره کرد. با مادر محمد زمان نشستیم و علت 
لکه های سرخ  چشمان کودکش را پرسیدیم:

 ، نــم ا نمی د «
می شــود  ســال   ۳
دوا  شده،  چشم درد 
می گیریم،  هرچیز  و 
نمی شــود.  خــوب 
می گویند  داكتر هــا 
بــا گــرد و خاک و 
حساسیت  میکروب 

كرده است. از ســقف مغاره زیاد گرد و خاک می ریزد، آنجا بوجی 
نصب كردیم تا كمی جلوی خاک گرفته شود...«

لحظه ای نگذشــت که مغاره پر شــد از کودکان دیگــر، همه در یک صف 
نشســته و به طرف ما و کمره خیره شــدند. کمره را دادم به دســت شان تا از 
یکدیگر عکس بگیرند، ادامه ی گزارش را گذاشــتم بــه عهده ی آنان! چنان با 
شوق و عالقه، نوبت به نوبت از یکدیگر عکس می گرفتند که نمی توانم اشتیاق 
آنان به کمره و تکنولوژی را در متن توضیح دهم، بهت زده شده بودم. با خودم 
گفتــم اگر امکانات تعلیم و تربیه  این کودکان فراهم می بود، تنها کســانی که 

كودكان مغاره نشین
كودک سمت چپ: محمد زمان

مادر محمد زمان
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می توانند افغانســتان را به قله های پیشــرفت و ترقی برســانند، همین کودکان شم
محروم سرزمین ماست.

وقتی محل مغاره نشین ها را ترک می کردیم، کودکان تا جایی ما را همراهی 
کردنــد. زنی از داخل یکی از مغاره ها ســرش را بیرون کشــیده و ما را برای 
خوردن غذا دعوت نمود، اما چطور می توانســتیم چند لقمه نان همان روز شان 
را ما بخوریم، از اینرو کمی وقت را بهانه ساخته و از آنجا با دل پردرد رفتیم.

اکثر مردم بامیان چنین روزگاری دارند. دامنه ی فقر چنان گســترده اســت 
که فــرق اندکی می توان بین مغاره نشــینان و مردم دیگــر دید. ۴ دهه جنگ 
و غارتگری و بخصوص کشــمکش های درونی حزب وحدت و آدم کشی های 
وحوش طالبی از عوامل اصلی بینوایی و دربدری مردم بامیان است. آنچه زیر 
نام کمک های جهانی به نام بامیان می رســد، توســط تیکه داران قوم و مذهب 
حیف و میل می شــود. ســران تنظیمی کماکان به مکیدن خون مردم مشــغول 
بوده و از هیچ کاری برای به رخ کشیدن قدرت شان با پول های باد آورده دریغ 
نمی ورزند. چیزی که در این میان منحیث »نمونه ی پیشرفت« این والیت جلوه 
داده می شــود »هوتل غلغلــه« مربوط خانواده ی خلیلی اســت! اما اکثر مردم 
این حکام چپاولگر و حیله گر را خوب شــناخته اند. یادم می آید وقتی با یکی 
شهروندان فقیر بامیان در این مورد صحبت کردم، با زبان شیرین محلی گفت: 
»آینده ی ما، فرزندان ما اســت. فرزندان خود را چنان تربیه کنیم که در دهن 

خلیلی و محقق با مشت بزنند و در دهن رییس جمهور پیاز ریزه کنند!«

تصاویری كه كودكان مغاره نشین از یکدیگر شان گرفتند.
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فعالیت	های	حزب	

بیانیه	سیلی	غفار	
در	کنگره	پنجم	احزاب	چپ	اروپا	

ســیلی غفــار، ســخنگوی 
همبســتگی  »حــزب 
افغانستان« به دعوت مجمع 
احــزاب مترقــی اروپا در 
پنجمین کنگره این نهاد که 
از ۱۶ الی ۱۸ دسامبر ۲۰۱۶ 
در شهر برلین برگزار شده 

بود، شــرکت ورزید. این مجمع شــامل ۲۶ حزب پیشــرو و دموکراتیک و ۶ 
حزب ناظراز سراســر اروپاســت. در این کنگره ۲۲۰ تن بــه نمایندگی از این 
احزاب شــرکت داشــتند و ۱۱۸ تن از جانب احزاب دموکراتیک ۴۰ کشور 
دیگر به حیث مهمان حضور بهم رسانیده بودند. شعار اصلی آن »ایجاد اتحاد« 
میــان این احزاب بود. در این کنگره همه در مورد نظامی گری در حال رشــد 
در اروپا و سیاســت های نگران کننده اتحادیه اروپا صحبت نمودند. این کنگره 
بــا اکثریت آراء آقای گریگور گیســی از حزب چپ آلمــان را بحیث رئیس 
این مجمع برای ســه ســال انتخاب نمود. وی در سخنانش تشدید فقر در جهان، 
موجودیت بهشــت های مالیاتی، سیاســت های نیولیبرالی و استیالگرانه اتحادیه 
اروپا، بحران محیط زیســت و مسایل مربوط به مهاجرت را منحیث تهدیدهایی 
برشمرد که باید علیه آنها به مبارزه برخاست. در ضمن کنگره پالن سه ساله کار 
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این مجمع را تصویب کرد.شم
در حاشــیه کنگره، خانم ســیلی دیدارهایی با نمایندگان احزاب مختلف و 
بخصوص از دنمارک، فنلند، فرانســه، اســپانیا، یونان، هالند، ایرلند، اتریش، 
کیوبا، کلمبیا و غیره داشــت که اکثر آنان به همکاری و کار مشترک با حزب 

همبستگی عالقمندی نشان داده خواهان رابطه نزدیکتر در آینده شدند.
ســخنرانی ســیلی غفار در این کنگره مورد اســتقبال گرم قرار گرفت که 

ترجمه آنرا درینجا درج می کنیم:

رفقا و دوستان عزیز!
افتخار دارم که در پنجمین کنگره احزاب چپ اروپا حضور دارم و مراتب 
امتنان خود را ابراز می دارم از اینکه به اینجا دعوت شدم تا از مردم رنجدیده ی 
کشــوری که افغانســتان نام دارد نمایندگی کنم، کشــوری که در آتش جنگ 
ســیطره طلبی امپریالیســت ها و نوکران بنیادگرا و غیربنیادگرای داخلی شــان 

می سوزد.
از جانب »حزب همبســتگی افغانســتان«، برگزاری پنجمین کنگره احزاب 
چــپ اروپا ر ا به همه اعضای آن تهنیت گفته انتخاب آقای گیســی را منحیث 
رییس جدید این نهاد تبریک می گویم. در دورانی که دولت های سرمایه داری و 
امپریالیستی مرتکب شدیدترین جرایم علیه شهروندان خود و مردم بالکشیده ی 

سیلی غفار: رفقا! هرجا كه ستم است، مقاومت هم است. به همین جهت نیاز جدی به حزبی وجود داشت 
كه مردم را برای مبارزه به خاطر آزادی، دموكرسی و عدالت اجتماعی بسیج نماید.
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گذاشــته، نقش تاریخی خویش را ایفا کنند و مشــعلی باشند برای امید و تغییر 
واقعی.

در ثور ۱۳۵۷ اتحاد شــوروی سوسیال-امپریالیســت، رژیم دست نشــانده 
خویش را در افغانســتان نصب نمود. در دسامبر ۱۹۷۹، قوای نظامی آن کشور 
تحت نام انترناسیونالیزم، افغانستان را اشغال کرد. ولی رژیم پوشالی از نخستین 
روزها، به دســتگیری، تحت فشــار قرار دادن، شــکنجه و کشــتار همه کسانی 
پرداخت که به اشــغال نــه گفتند. ایاالت متحده از ایــن وضع به حیث فرصت 
مناسب برای تبدیل افغانستان به ویتنام اتحاد شوروی استفاده نموده و به همین 
هدف نیروهای بنیادگرای مذهبی افغانســتان را از طریق عربســتان ســعودی و 
پاکســتان تمویل نمود. بــه همین جهت می گوییم که اگــر بنیادگرایانی چون 
گلبدین، ربانی، ســیاف وغیره نمی بودند، امروز بــرای امریکا ممکن نبود که 

طالبان، القاعده، داعش، بوکوحرام و جبهه النصره را ایجاد کند.
بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر بسیاری از قدرت های جهان تحت رهبری امریکا و 
دول عضو ناتو افغانستان را تحت نام های »صدور دموکراسی«، »رهایی زنان« 
و »جنگ علیه دهشــت افگنی« اشــغال نمودند. اما با وصف این که در حدود 
سیصدهزار تن در افغانستان کشته شدند، ده ها میلیارد دالر به این کشور سرازیر 
شد تا جیب مافیا و جنگساالران را ُپر کند، امروز آن ها مسئول بحران پناهندگی 
در اروپا بوده، افغانســتان را به مرکــز تروریزم بین المللی و مواد مخدر تبدیل 
نموده و از طریق این کشــور بی ثباتی به روسیه و چین صادر می کنند تا رقیب 
خود را فلج سازند. اکنون حکومت پوشالی افغانستان راه را برای عملی ساختن 

سیاست ّ های نیولیبرالی کشورهای امپریالیستی هموار می سازد.
رفقا! هرجا که ســتم است، مقاومت هم اســت. به همین جهت نیاز جدی به 
حزبی وجود داشــت که مردم را برای مبارزه به خاطر آزادی، دموکرســی و 

عدالت اجتماعی بسیج نماید.
از احزاب عضو چپ اروپایی )EL( خواهشــمندیم که صدای ما را رســاتر 
ســازید. ایــن کار را می توانیــد با ابراز همبســتگی تان با »حزب همبســتگی 
افغانستان« و سایر نیروهای مترقی، از طریق بلند کردن صدای تان در پارلمان 
کشــورهای خود تان، پارلمان اروپا و سایر پالتفرم های بین المللی علیه امریکا 
و برنامه های استعماری غرب، انجام دهید. شما همچنان می توانید اعتراضیه های 
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تحریری تان را از طریق ســفارت کشور تان به حکومت افغانستان بفرستید، بر شم
حکومت کشــور تان فشــار بیاورید که قوای نظامی شان را از افغانستان خارج 
ســازند و به حمایت مستقیم و غیرمستقیم از گروه های ارتجاعی بنیادگرا و غیر 
بنیادگرا چون جنگساالران ایتالف شمال، طالبان، گلبدین و داعش پایان بخشند. 
»حزب همبستگی افغانستان«  نیاز به پشتیبانی شما جهت مبارزه برضد هژمونی 

امپریالیزم در افغانستان دارد.

ما اعتقاد راســخ داریم تا زمانی که ســتم و اســتثمار در روی زمین موجود 
باشد، رهایی واقعی توده ها ممکن نخواهد بود. بیایید همه ی ما از ته دل سوگند 
یــاد کنیم که نگذاریم درفش ُپرطنین احزاب مترقی که با خون بهترین رفقا و 

همرزمان ما سرخ شده است، تا رسیدن به پیروزی نهایی از شانه های ما بیفتد.

مرده باد امپریالیزم و نوکران مرتجع داخلی شان!
حقیقت با ماست، ما پیروز می شویم!

بیایید برای یک جهان آزاد و مبتنی بر عدالت متحد شویم!
برلین - آلمان

۱۸ دسامبر ۲۰۱۶
ترجمه و پخش: هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا

در حاشیه كنگره، خانم سیلی دیدارهایی با نمایندگان احزاب مختلف و بخصوص از دنمارک، فنلند، فرانسه، 
اسپانیا، یونان، هالند، ایرلند، اتریش، كیوبا، كلمبیا و غیره داشت كه اكثر آنان به همکاری و كار مشترک با 

حزب همبستگی عالقمندی نشان داده خواهان رابطه نزدیکتر در آینده شدند.
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لیکونکی:	اسد	

»حزب التحریر« د پروان پوهنتون 
د ناپوهې او سخت  دریزي په لور راکاږی

کــې	 ورځــو	 دې	 پــه	
پــه	 افغانســتان	 د	
تحصیلــی	مرکزونــو	کــې	
ســخت	دریزی	 دینــی	 د	
پراخــه	 خبرې اتــرې	
رســانې	ازانګــه	موندلــی	
ده.	د	افغانستان	په	۱۶۰ 

زره	په	شــاوخوا	جوماتونو	او	دینی	مدرســو	کې،	په	چټکې	سره	داعشی	او	
ارتجاعی	افکار	تبلیغ	شــوی	او	د	پوهنتونونو	»ثقافت	اسامی	مضمون«	
هم	د	بنسټپاالنو	په	الس	لکه	اخوانی،	سلفی،	وهابی،	»والیت	فقیه«	او	
نورو	ډلو	ټپلو	په	وســله	بدل	شــوی	دی	چې	له	دغی	الری	رسمی	او	پرته	
لــه	ســرخوږی	څخه	خپل	په	زهــرو	ککړ	افکار	چې	په	تیرو	لســیزو	کې	د	

افغانستان	د	ویجاړی	المل	وو،	ترویج	کوی.
زه	د	پــروان	پوهنتــون	ویرونکــې	وضعیــت	چــې	د	کابل	ســره	په	۶۱ 
کیلومتــری	کــې	پروت	دی	په	لنــډ	ډول	بیانوم.	هغه	ځــاې	چې	په	هغې	
کــې	ځوانان	باید	مخکښ	او	علمی	افکار	تر	الســه	کړی،	د	نا	پوهې	روزلو	
او	د	ترهګرو	ډلو	د	پټنځاینو	په	مرکز	بدلون	موندلې	دی	دولت	نه	یواځې	
د	دغه	ناوړه	وضعیت	مخه	نه	نیســې،	چې	عما	خپله	چارواکې	د	ســوپر	

مرتجع	او	وژونکو	ډلو	لپاره	د	تبلیغ	زمینه	چمتو	کوی.
د	پــروان	پــه	پوهنتــون	کــې،	یوه	انســان	وژونکــې	او	مرتجــع	ډله	د	
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»حزب	التحریــر«	په	نوم	چې	په	حقیقت	کې	د	داعش	تیوریک	مټ	دی،	شم
په	خاص	الس	فعالیت	لری	ناپوهه	ځوانان	مسموم	وی.

دغه	لړۍ	چې	په	۱۹۳۵	کال	کې	د	شیخ	تقی	الدین	النبهانی	فلسطینی	
په	وســیله	تأســیس	شوه	اوس	مهال	د	شــیخ	عطاء	بن	خلیل	تر	رهبرۍ	

الندی	د	داعش	او	القاعده	همفکر	ده.
دغه	حزب	ســره	له	دې	چې	رســمآ	په	عدلیــه	وزارت	کې	نه	دی	ثبت	
شــوی،	ولی	دولت	د	هغې	د	زهرو	شــیندلو	مخه	نه	نیســی.	هغوي	ټوله	
اســامی	نــړی	د	»دارالکفــر«	په	نــوم	نومولــې	ده،	د	خافت	اســامی	
ټینګښــت	غوښــتونکې	دی	د	ډموکراســۍ	او	هر	ډول	فردی	آزادیو	ســره	
لیونــې	ضدیــت	لری.	تحریریان	افغانســتان	اصا	د	یو	هیــواد	په	توګه	په	
رســمیت	نــه	پیژنې	او	په	ســایت	او	خپرونو	کې	یي،	هغــه	د	خپل	خیالی	

خافت	»والیه	افغانستان«	بللې.
هغوی	که	څه	هم	مډرنې	نړۍ	د	معنوی	ارزښــتونو	ســره	ډیر	ضدیت	
لری،	خو	د	خلکو	غولولو	لپاره	تبلیغات	او	خپل	د	تیږې	عصر	د	لید	لوری	
په	اصطاح	»ځوان	خوښونکې«	جوړولو	په	موخه،	د	نورو	بنسټپالو	ډلو	
برعکس	د	پتلون	اغوستل،	ږیره	خرول،	د	موبایل	او	فیسبوک	څخه	ګټه	
پورتــه	کول	او	حتا	د	ځینو	هالیودی	فلمونو	ننداره	)ګویا	خپلې	ځانکړی	
نتیجه	ګیری	او	پایلی	سره(	اجازه	ورکوي	ځکه	چې	درک	کړی	یی	ده	چې	
ځوان	نسل	په	همدغه	الره	کوالې	شو	جذب	کړو	او	خدمت	کی	ونیسو.
د	پوهنتون	یو	شمیر	ممتاز	محصان	د	حزب	التحریر	تبلیغاتو	تر	اغیز	
الندی	دی،	ماغزه	یی	په	داســی	ډول	وینځل	شــوی	او	اوختی	دی	چې	
عما	یی	ښــوونه	او	درس	پریښــودی	او	په	تبلغیانو	بدل	شــوی.	طبعی	
علوم	د	هغوی	له	نظره	»دنیایی	مسایل«	او	بی	ارزښته	دی،	که	څه	هم	
ددغــه	منځنې	پيړی	ګوند	»د	خافت	دولــت	تعلیمی	او	تحصیلی	نظام	
اصــول«	کــې	د	غولولو	او	دوکې	لپاره،	د	علومــو	الس	ته	راوړلو	ته	اجازه	

ورکړل	شوی	ده.
یوازینې	مضمون	چې	ټول	حزب	تحریریان	له	هغې	سره	سخته	لیوالتیا	
لری	»ثقافت	اسامی«	دی.	د	دغه	ګوند	ډیری	غړی	داوطلبانه	حاضریږی	
د	دغه	مضمون	په	ســاعت	کې	د	مختلفو	مسایلو	په	اړه	چمتوالې	ونیسی	
او	بحــث	وکــړی.	زده	کونکې	هم	اړ	دی	د	هغوي	چټیاتو	ته	غوږ	ونیســی	
او	کــه	چیری	مخالف	لیدلوری	او	پوښــتنه	وړاندي	کړی	په	چټکې	ســره	
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شم د	»کفــر«	او	»الحــاد«	ټاپه	خوری	په	همدغــه	المل	څوک	د	خبرو	کولو	

جرئت	نه	لری.
هــر	څوک	چــې	د	»حزب	التحریر«	غړی	وی،	د	خپلــو	پلویانو	له	لید	
څخه	خلیفه	او	د	ټولو	څخه	هوښیار	ګڼل	کیږی	او	نورو	ته	ناپوهان	وای.	

د	هغوې	له	لید	څخه	د	جوماتونو	
مایــان	چــې	د	حــزب	غــړی	نه	
وی،	ناپوهه	او	مســلمانان	ندی.	
د	دغه	ډلې	غړي،	ټول	شیان	یی	
میخانیکې	او	وچ	د	خپلو	مشرانو	
څخــه	او	د	هغــوی	د	مرکزونــو	
څخه	خپاره	شــویو	لیکنو	څخه،	
چــې	په	عربی	هیوادونو	کې	دی،	
زده	کــړی	او	طوطــی	په	څیر	یی	
نــورو	ته	بیانوی	تر	څو	د	ځوانانو	
فکــر	د	تیارې	لــور	تــه	راکاږی.	
هغــوی	د	هیــواد	روانو	ســتونزو	
تــه	کومه	بنســټیزه	حــل	الره	نه	
لری.	د	بیلګې	پــه	توګه	دغه	ډله	
د	هیواد	په	شــا	تلونکې	اقتصادی	
ســتونزی	د	شــتمنانو	څخــه	د	
ذکات	پــه	راټولو	حل	کړی	ددی	

څخه	بی	خبره	دی	چې	د	ننی	ټولو	ستونزو	او	غریبی	سرچینه	د	پانګوالۍ	
نظامونه	دی.

تحریریــان	دي	تــه	د	لمړیتــوب	ورکولــو	پر	ځاې	چې	زمــوږ	هیواد	د	
زرګونــو	ناروینــو	ســره	له	الس	او	ګریــوان	دي	هغه	مســایلو	ته	چې	کوم	
ارزښت	نه	لری	او	جاهانه	دی	نظر	اچوی.	د	بیلګې	په	توګه	تبلیغ	کوی	
چې	پروتین	د	نشایسته	سره	باید	یوځای	ونه	خوړل	شی	یعنی	که	چیری	
کوم	واده	ته	خبر	یاســتی	چې	په	معمول	توګه	وریجی	او	غوښه	ده	یوازی	
غوښه	وخوری	یا	وریج!	که	چیری	لوبیا	او	وچه	ډوډی	وي،	یو	یی	وټاکې!	
هغوي	دغه	د	خپلو	مشــرانو	کرامــات	او	ژور	لیدنه	بلې	چې	څه	علمی	ټکو	

ته	پام	لری!!

د بنســټپالو ګوندونــو ډولــو 
ارتجــاع  او  امپریالیــزم  د 
د موخــو پلــې کولــو پرته، د 
ملــی او پرمختللــې فکرونو 
وینې بهونکــې دښــمنان دی 
په همدې المــل په ځانګړی 
توګــه امریــکا هغــوی خپل 
ډاډمــن متحــدان ګڼلــې نه 
افغانســتان کې  پــه  یــوازی 
چــې پــه ټوله اســامی نړۍ 
کې یی خپله غیږه کې راټول 
کړی او ویښــو او نیواک ضد 
وجدانونــو ټکولو لپــاره یی 

کاروی.
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د	»حزب	التحریر«	مشکوکې	کړنې	په	پروان	کې	په	پراخه	کچه	دي	چې	شم
عبدالله	هم	هغه	د	»جمعیت	اسامی«	لپاره	ګواښ	بللې	او	د	۱۳۹۴	کال	
د	لینــدۍ	په	لومړیو	کې	د	هغوی	د	نفوذ	څخه	خبرداری	ورکړ.	هغه	دغه	
ډله	د	ترهګرو	ډلو	غیری	پوځي	څانګه	وګڼله	چې	ځوانان	ترهګریزو	چارو	
ته	هڅوی.	خو	تر	اوسه	د	دغې	کرغیړنې	او	تور	فکری	ډلې	په	وړاندي	کوم	

اقدام	نه	دی	تر	سره	شوی	دی.
د	»حزب	التحریر«	غړو	په	ناروغه	فکر	ښــځه	انسان	نه	شمیرل	کیږی	
او	په	ډیره	ټیټه	ســترګه	ورته	ګوري.	د	هغوی	له	لید	څخه	ښــځې	چې	له	
کور	څخه	بهر	او	د	تعلیم	او	زده	کړې	په	فکر	کې	شــي،	په	رټلو	او	هر	ډول	
سخت	چلند	باندی	محکومې	دی.	په	خواشینۍ	سره	دغه	غیری	انسانې	
لیدلــوری	د	دغه	ډول	د	ښــځو	ضد	ډلــو	د	تبلیغاتو	په	المــل	د	پروان	په	
پوهنتــون	کې	رواج	موندلې،	محصلی	انجونې	له	ســتونزو	ســره	مخ	دي	

درناوی	ورته	نه	کیږی	او	سپکاوی	یی	کیږی.
کــه	چیری	انجونې	د	پوهنتون	په	وخت	کې	حجاب	ونلري	او	یا	د	مخ	
او	ویښتانو	یو	څنډه	یی	ښکاره	شي،	د	محصانو	له	خوا	زورول	کیږی.	د	
پوهنتون	په	منځ	کې	هلکان	او	انجونې	د	یو	بل	سره	د	خبرو	کولو	حق	نه	
لری.	»حزب	التحریر«	له	لوری	خپرو	شــوی	د	»خافت	دولت	په	پوځي	
تعلیمــی	او	تحصیلی	اصولو	مبادي«	د	»انجونــو	او	هلکانو	زده	کونکو	پر	
خبر	اترو	بندیز«	د	یو	اړین	اصل	په	توګه	ټینګار	شوی	دی.	دغه	وضعیت	
د	دی	المل	شــوی	دی	چې	انجونې	په	پوهنتونونو	کې	د	ســختو	فشارونو	

الندی	ونیول	شی	او	په	ستونزو	سره	خپلې	زده	کړی	پر	مخ	یوسی.
خو	هغوي	چې	ښځه	انسان	نه	شمیري،	او	په	ځانګړی	توګه	د	ثقافت	
اســامی	پوهنځــی	محصــان	چې	د	خپلې	یو	لیشــت	ږیــری	او	څو	متر	
شملې	سره	ځانونه	د	اسام	مخکښان	ګڼي،	کله	چې	سترګې	یی	په	یوې	
انجلۍ	ولږیږي،	داســی	ښــکاری	چې	په	عمر	کې	یی	انجلۍ	نه	ده	لیدلی،	
د	هغــوی	لورته	په	اصطاح	په	څلورو	ســترګو	ګوری،	کله	چې	له	هغوي	
څخه	وپوښتل	شي	چی	د	نامحرم	ښځو	لور	ته	کتل	حرام	دی،	په	ځواب	

کې	وایی	»موږ	پر	هغوی	د	خدای	لعنت	وایو!«
په	څو	وروســتیو	لســیزو	کې	زموږ	د	خلکو	د	له	منځه تګ	او	بدمرغیو	
الملونــو	څخه	یو	په	هیواد	کې	د	بنســټپالو،	خلکو	ضد،	جنایت	کونکی	او	
ملی	ضد	ګوندونو	پرمختګ	دي	چې	د	نیواګرو	هیوادنو	په	ځانګړی	توګه	
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شم امریکا	او	انګلســتان	او	د	عربســتان	او	پاکستان	او	ایران	او	نورو	ارتجاعی	

دولتونــو	لــه	لوري	زموږ	پــه	بدمرغه	خلکو	باندی	تپل	شــوی	دي.	ځکه	
چې	نیواکګرو	په	تجربه	کې	موندلې	ده	چې	د	بنســټپالۍ	ځناوری	ډلې	د	
پیســو	او	چوپړتیاو	په	وړاندی	هر	ډول	معاملې	ته	چمتو	دی،	هغوی	یی	
د	الســپوڅو	په	توګه	تر	وروســتی	حده	د	مالی،	وسلوالې	او	معنوی	ماتړ	
النــدی	نیولې	دي.	د	بنســټپالو	ګوندونو	ډولــو	د	امپریالیزم	او	ارتجاع	د	
موخو	پلې	کولو	پرته،	د	ملی	او	پرمختللې	فکرونو	وینې بهونکې	دښــمنان	
دی	په	همدې	المل	په	ځانګړی	توګه	امریکا	هغوی	خپل	ډاډمن	متحدان	
ګڼلې	نه	یوازی	په	افغانســتان	کې	چې	په	ټوله	اسامی	نړۍ	کې	یی	خپله	
غیــږه	کې	راټول	کړی	او	ویښــو	او	نیواک	ضــد	وجدانونو	ټکولو	لپاره	یی	
کاروی.	د	همدغه	لیدلوري	پر	بنسټ	امریکا	او	لویدیځ،	د	کابل	السپوڅې	
دولت	د	ملی	ضد	سیاســتونو	ســره	په	عمل	کې	د	هیــواد	په	پوهنتونونو	
کــې	د	ســخت دریزۍ	ماتړي	دي	او	پــر	هیوادمینو	او	پوهــو	عناصرو	د	

ګوت څنډنو	په	وړاندی	بی	تفاوت	دي.

سودآورترین تجارت  |  کارتونیست: هاني طلبة
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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 ۱0

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون

 جاده والیت

بامیان
کتاب فروشی محمد ظاهر حیدری،

جوار سبزی فروشی، شهر بامیان 

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

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

کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار كتابخانه عامه

کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانك تیل كهنه، رسته نجارها

ننگرهار
کتابفروشی سیار

ولسوالی خیوه 

کنر
کتابفروشی احمد ظاهر

چغانسرای، سرک قومندانی

فراه
کتابفروشی عزیزی

واقع ناحیه سوم، 
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

بغالن
کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی

شهر پلخمری، مقابل غضنفر بانك

بدخشان
کتاب و قرطاسیه فروشی ضیایی

فیض آباد، دشت شهدا، مقابل تربیه معلم

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



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

وسیع تر بکوشید!

پست بکس شماره 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



58

20
17

رچ 
 ما

 - 
ری

جنو
   -

   1
39

ت 5
حو

 - 
دی

 ج
 ،5

0 
اره

شم


