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اعالمیه	

مردم	افغانستان	تا	هنوز	در	آتش	
جنایتکاران	۷	و	۸	ثوری	می	سوزند	

۷ و ۸ ثــور، لکه های ننگ 
تاریخ ماســت که تا امروز 
میهن و مردم ما را در آتش 
می کشــند و از آن پیاپــی 
و  جنایتکاران  انواع جدید 
جاهالن و فروخته شــدگان 
زاییده می شــوند. دو روز 

ســیاهی که اغلب مردمان این ســرزمین آرزو می کنند کاش در تقویم وجود 
نمی داشت تا خاطرات هولناک آن همه ساله در ذهن شان نمودار نگردد: خاطرات 
کودتای خونین؛ ناپدید شدن ها و اعدام ده هاهزار انسان بی گناه؛ شکنجه  و زنده 
به گور شــدن ها؛ دربدری و فــرار از بم های روس ها؛ تحمل توهین و تحقیر در 
ایران و پاکســتان. و به تعقیــب آن، جالدان ۸ ثوری افغانســتان نگونبخت را 
در چنگال ســیاه شــان فشــرده جنایات فجیع تری بر مردمانش روا داشتند که 
خاطرات پیشــین را می شــوید: هر کوچه شــهر کابل تبدیل به خط اول جنگ 
می گــردد؛ در اولین روزها تمام اماکن عامــه و دفاتر چور می گردند؛ مادران 
۷۰ ســاله و کودکان معصوم مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند؛  دیدن زایمان 
زنان به ســرگرمی افراد تفنگ به دســت بدل می گردد؛ شکریه ها و ناهیدها و 
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صدها زن و دختر پرپر می شــوند؛  نسل کشــی در افشار صورت می گیرد؛ میخ شم

بر ســر انســان ها کوبیده شــده »رقص مرده« نمایش داده می شود؛ بر اسیران 
ادرار خورانیده شده در کانتینرها زنده به آتش کشیده می شوند، خاینانه ترین و 
شرم آورترین اعمال در برابر هموطنان هندو و سیک ما صورت گرفته دارایی 
و جایداد شــان غصب می گردد؛ فابریکه های کشور و تسلیحات نظامی در بدل 
نرخ آهن پاره به پاکستان به فروش می رسد؛ کابل به شهر ارواح بدل می گردد، 
کشــور در آتش جنگ های قومی و ســمتی و زبانی و مذهبی به آتشــدان بدل 
می گردد، دستان خونین دولت های مرتجع پاکستان و ایران تا عمق در کشور ما 
باز گذاشته می شوند و صدها قساوت و میهنفروشی و شیادی دیگر. پس از آن، 
مردم ما باوجود تحمل شــالق و استبداد قرون وسطایی طالبان، با پرتاب بم های 
امریکا و شــرکایش مواجه شده یکبار دیگر همان جالدان ۸ ثوری برما تحمیل 
 گردیدند که این بار دست به دست شرکای جرم ۷ ثوری خود داده با دریافت 
بوجی های دالر، یکونیم دهه تمام است که با نکتایی و دریشی اما با همان افکار 
متعفن و دستان پرخون، خیانت و ستم و فساد و میهنفروشی نموده افغانستان را 

برای مردمش دوزخ ساخته اند.
اما امســال تحت سایه شــوم تصاویر قصاب کابلیان در گوشه و کنار شهر، 
آن همه خاطرات دردآور بیشتر بر کابلیان سنگینی می کند که خوشبختانه قبل 
از ورود راکتیــار جمعی از جوانان شــرافتمند با پاره کردن تصاویر و چتلی و 
رنگ پاشیدن بر آن ها نشان دادند که ولو امریکا هزار بار بکوشد چوچه سگانش 
را رنــگ و لعاب »صلــح« بزند، ملت این اراذل ســتمکار را نخواهد پذیرفت. 
شــهری که باشــندگانش هنوزهم صفیر راکت های گلبدین نجواگر گوش های 
شان است و کابوس شیون و ناله کودکان، زنان و مردان زخمی خواب شان را 
به هم می زند، این غالم بیگانگان را تحمل نخواهند کرد. شــاید امریکا و دولت 
مزدورش موفق شوند چند صباحی به زور میلیون ها دالری که »اتحادیه اروپا« 
برای راحتی او فراهم آورده و لشکری از محافظان تا دندان مسلح در گوشه ای 
از کابل این جالد را جابه جا ســازند، اما او دیگر به الشــه گندیده ای بدل گشته 
که در مخفیگاهش نیز از ترس محاکمه و دادخواهی ملت، خواب آرام نخواهد 

داشت.
۷ و ۸ ثور، ســیه روزهایی اند که نمی شــود با تغییر قیافه عامالنش، آن همه 
خاطــرات رنج آور را از روان مــردم زدود. تحقق عدالت شــرط حتمی التیام 
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شم زخم های عمیق این ملت اســت و یگانه راه رســیدن به صلح آبرومند مبتنی بر 
عدالت. آنانی که سخن از »فراموش کردن« و »بخشیدن« می زنند،  یا از تاریخ 
چیــزی نمی دانند و یا اینکه اجیرشــدگانی اند در خدمت اســتعمار و ارتجاع. 
تاریخ جهان به ما می آموزد که جنگ افروزان بیگانه پرست هرگز پیام آور صلح 
شــده نمی توانند. برای زدودن جنگ و دربدری، باید عامالن آن را محاکمه و 
مجازات کرد ولو عملی شدن این خواست بزرگ، نیازمند وقت و تالش بیشتر 

و طوالنی تری باشد.
»حزب همبســتگی افغانســتان« یگانه راه بیرون رفت از ایــن همه بدبختی 
را در آگاهی، بســیج و مبارزه مردم افغانســتان می بینــد. هیچ نیروی بیرونی و 
دست نشــاندگانش ما را از ایــن فالکت نجات داده نمی توانــد، کلید نجات ما 
در دســت خود ماست. از اینرو به تمام تشــکل ها و افراد پیشرو و آزادیخواه 
ندا ســر می دهد که در جهت آگاهی و بسیج این ملت ستمدیده تالش به خرج 
داده، با قبول خطر و سختی، بیگانگان و چاکران شان را وادار به تسلیم سازیم. 
بیــداری این ملت، روز آخر حاکمیت این جانیان اســت. باید در این ره نترس 
بود و قربانی داد، چون هر قطره خونی که در راه اســتقالل، آزادی، عدالت و 

دموکراسی نثار می گردد، افق بیداری مردم را بارورتر می سازد.

حزب همبستگی افغانستان
۸ ثور ۱۳۹۶ – ۲۸ اپریل ۲۰۱۷
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	 		فعالیت	های	حزب	

گردهمایی	در	تقبیح	
آزمایش	سالح	های	امریکا	در	افغانستان

۲۷ حمل ۱۳۹۶ )۱۶ اپریل 
۲۰۱۷( – کابل: تعدادی از 
اعضای حزب همبســتگی 
در اعتــراض بــه آزمایش 
بزرگتریــن بم موســوم به 
توســط دولت  مادر«  »بم 
در  امریــکا  اســتیالگر 

ولسوالی اچین ننگرهار طی گردهمایی ای انزجار شان را علیه جنایات امریکا و 
دولت دست نشــانده ع و غ ابراز نمودند. معترضان پالکارد های حاوی شعارهای 
علیه سیاســت های اشــغالگرانه دولت امریــکا و تصاویــری از دربدری مردم 
نگون بخت افغانستان را حمل می نمودند. در ضمن، شعارهایی نیز سر دادند: »نه 
امریکا، نه بنیادگرایی – قدرت به دســت مردم!«؛ »آزمایش سالح های مخوف 
امریکا در افغانســتان جنایت اســت - جنایت اســت جنایت!«؛ »جنگ امریکا 
علیه تروریزم نیرنگ اســت!«؛ »عامل اصلی جنگ در افغانستان امریکاست«؛ 
»طالب و داعش، دســت پرورده های امریکا اند!«؛ » کوتاه باد دســت امریکا و 

چاکرانش از کشور ما!«؛ »برخیزیم برخیزیم، سکوت ما ننگ ماست «.
ســپس خانم سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی، در سخنانش خاطرنشان 
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شم نمود که سرزمین دربدر ما روز به روز هرچه بیشتر در رقابت های جهانی غرب 
و شرق به قهقرا کشانده می شود:

»از تجاوز آشــکار امریکا و متحدانش بر افغانســتان ۱۶ سال 
گذشــت. اشــغالگران زیر نام "مبارزه بــا تروریــزم" وارد میدان 
شــدند و سرزمین ما را به گورســتان مردم بی دفاع  مبدل كردند. 
كشته شدن بیش از ۲۵۰ هزار افغان توسط نیروهای امریکا و ناتو، 
بمباردمان های ویرانگر در گوشــه و كنار كشــور، آزمایش بم های 
كیمیــاوی، و حاال هم پرتاب بزرگترین بم اش بــه نام "مادر تمام 
بم ها" در ولســوالی اچین والیت ننگرهار حاصل دموكراسی بی۵۲ 
متجاوزان است كه دولت پوشالی و مزدوران روشنفکر آن با كمال 
وقاحت و بی شــرمی از مــردم می خواهند تا مدیــون فداكاری و 
همکاری های ارتش جنایت پیشــه امریکا باشیم. و از این آزمایش 
امریکا اســتقبال كرده به خورد مردم می دهد كه گویا هیچ تلفات 
ملکی نداشته بلکه داعشیان را كشته. دولت وحشت ملی با امضای 
پیمان غالمی بــه امریکا و تایید این آزمایــش بادارانش، مرتکب 
بدترین خیانت در حق ملت ما گردیده اســت. امــا مردم آزاده و 
استقالل طلب افغانســتان باید نگذارند ســرزمین شان در رقابت 

تسلیحاتی شرق و غرب لگدمال گردد.«

در ادامــه محمود، یک تن از شــهروندان داغدیده کابــل درد دلش را طی 
شــعری بیان نمود. برعالوه، جوانان بخش تیاتر حــزب، نمونه ای از بم مخوف 
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حمل می شــد و با ناز و نوازش بر آن می بالیدند، که در حقیقت بیانگر پوزخند 
اینان بر خون  انســان های بی گناه کشــور ماســت. گردهمایی با قرائت اعالمیه 

حزب به پایان رسید.
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نویسنده:	نوید	نابدل	

رهبران	جهادی	
در	مکه	و	مدینه	قسم	خوردند	
ولی	یک	شبه	آن	را	شکستند	

تنظیم هــای  رهبــران 
تاریخچــه  جنایت پیشــه، 
طوالنــی در بســتن پیمان 
بــرای صلــح و شکســتن 
در  دارنــد.  آن  یک شــبه 
طول جنگ های خانمانسوز 
کابــل،  در  میان گروهــی 

گلبدین، ربانی، مســعود و دیگران بارها با پادرمیانی صاحبان پاکستانی،  ایرانی 
و عربستانی شــان معاهده صلح امضا کردند، اما رنگ امضاهای شان نخشکیده 

دوباره به دریدن گلوی همدیگر پرداختند.
اما از قرآن خوردن و عهد بســتن شــان در خانه کعبه ممکن نســل امروزی 
بی خبر باشــد، به همین دلیل خواســتم برای شــناخت بهتر از این تاجران دین، 
تصاویر و اسنادی از آن ارایه نموده نشان دهم که اینان به هیچ قول و عهد شان 
حتی در مقدس ترین مکان هایی که خود را واعظان آن جلوه می دهند، پابندی 

ندارند.
معاهده صلح اسالم آباد، از مشــهورترین پیمان های تنظیم های جهادی است 
که به تاریــخ ۱۶ حوت ۱۳۷۱ )۷ مارچ ۱۹۹۳( مقامات پاکســتانی، ایرانی و 
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عربستانی نوکران شان را برسر یک میز نشانده وادار به امضای آن کردند. طی شم

آن ۹ تنظیم تعهد سپردند که به سگ جنگی های کابل پایان بخشیده برای صلح 
در کشور کار نمایند.

به دنبال امضای این معاهده، به دعوت ملک فهد پادشــاه وقت عربســتان، 
ربانی، گلبدین، مجددی، گیالنی، محمدی و نمایندگان حزب ســیاف و حزب 
وحدت با نوازشــریف و جمعی از مقامات پاکســتانی عازم عربستان گردیدند. 
درحالیکه ماه رمضان بود، اینان در مســجد نبوی در مدینه نماز ادا کردند، بعد 
برای ادای عمره و عهدبســتن در پیشــگاه خداوند که به قول شــان برای اعاده 
صلح در افغانســتان وفادار خواهند ماند به خانه کعبه رفتند جایی که ملک فهد 
و نوازشــریف منحیــث ضمانت کنندگان به تاریخ ۱۲ مارچ ۱۹۹۳ روی ســند 
پیمــان آنان امضا نهادند. درین جریان نوازشــریف و ملک فهد اظهار نمودند: 
»امضای تعهدنامه در مقدس ترین مکان مسلمانان به این معنی است که خداوند 

نقض کنندگانش را هرگز نخواهد بخشید.«
فــردای آن رســانه های پاکســتانی و جهــان از احتمال بازگشــت صلح در 
افغانســتان ســخن می گفتند، اما این خوش خیالی ای بیش نبود. فقط بیست روز 
از قرآن خوری ســران جهادی در خانه خدا گذشته بود که اخبار راکت پرانی و 

جنگ و تباهی آنان سرخط روزنامه های جهان گردید.
در ذیــل بریده های فقط چند روزنامه پاکســتانی از آن روزها را جمعاوری 
کرده ام با عناوینی چون »در اثر اصابت راکت ۳۰ تن در کابل کشــته شدند«، 
»تلفات ســنگین در جنگهای مجدد کابل«، »راکت قصر ریاســت جمهوری را 
هدف قرار داد«، »۲۰۰ تن در جنگهای بین افغانها کشــته شــدند«، »آتش بس 
افغانستان نقض شد«، »حمله راکتی باعث کشته شدن ۱۰۱ تن در کابل گردید« 

و ....



9
20

17
ی 

و م
ل 

پری
   ا

-  
 13

96
ور 

و ث
ل 

حم
  ،5

1 
اره

شم

جنــگ و ویرانی و شــکمبه دری تنظیمی در کابل آنچنــان باال گرفت که 
خشــم باداران خارجی شــان را نیز که برنامه های شان در افغانستان را بربادرفته 
یافته بودند، برانگیخت. ملک فهد در پیامی در اواسط جنوری ۱۹۹۴ به سران 
جهادی افغان گفت »از خداوند بترسید و به جنگ تان خاتمه دهید«. در ادامه 

پیام وی که روزنامه های پاکستانی بخشی از آن منتشر کردند می خوانیم:
»این وضعیت تراژیك بیش از همه غم انگیز و ناامیدكننده است 
كه به دنبال آن به وقوع می پیوندند كه رهبران افغان تعهد محکم 
بسته معاهده اسالم آباد را امضا كردند و بعد با تشریفات رسمی در 
جریان ماه مبارک رمضان در محوطه حرمین شریفین، مقدس ترین 

مکان روی زمین، تجدید پیمان كردند.«
رهبرانی که هرکدام خود را تیکه داران اســالم خوانده مخالفان را به آسانی 
تاپه کفر و الحاد می زنند، به قسم خوردن شان در مکه و مدینه پایبند نماندند. با 
اینحال حماقت خواهد بود اگر معاهده کنونی گلبدین راکتیار با دولت پوشالی 
را جدی انگاشــته امید داشت که حزب اســالمی و رهبر بیمارش خلق و خوی 
فاشیستی و جنایتکارانه  شان را کنار گذاشته یکباره به کبوتر صلح بدل گردند.

انتظار پایبندی به صلح از گروه های منفوری که فقط با توســل به تفنگ و 
دهشت و ترور خود را بر ملت تحمیل  می کنند، عبث و خودفریبی است. آنچه 
زیر نام پروســه صلح پیش برده می شــود، یک بازی شیطانی امریکا و غالمانش 

 فقط بیست روز بعد از قرآن خوردن رهبران در مکه و مدینه، اخبار شکستن عهد شان 
و آغاز راكت پراكنی و كشتار در كابل سرخط روزنامه های جهان گردید. 
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می باشد که با فریب مردم، وحشی ترین و خونریزترین عناصر را عطر و پودر شم

زده یکبار دیگر بر سرنوشــت ملت حاکم ســازند چون این گروه ها در تاریخ 
سراســر خیانت و پلشتی شان ثابت ساخته اند که در بدل دالر و کرسی، حاضر 

اند به دهل استعمار برقصند.

Soham :نه + دالر = بلی!  |  کارتونیست
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نویسنده:	مریم	مروه	

مارسیال:	مادرم	تمام	آرزوها	
و	خوشی	های	ما	را	با	خود	زیر	خاک	برد	

به تاریــخ ۲۲ جدی ۱۳۹۵ 
رتبــه  پاییــن  مامــوران 
تنها  پارلمان که اکثر آنان 
سرپرست فامیل شان بودند 
مورد حمله انتحاری گروه 
وحشی طالب قرار گرفتند 
که در نتیجه ده ها کشته و 

زخمی به جا گذاشــته خانواده های نادار زیادی را در سوگ نشاند. فریده ۴۱ 
ساله یکی از قربانیان این حادثه المناک بود. او که تقریبا ۹ سال قبل شوهرش 
مال محمد را در اثر بیماری ســرطان از دست داد، یگانه نان آور چهار فرزندش 

بود.
مارســیال ۲۰ ســاله، احمد ضیا ۱۸ ساله، شکیب ۱۶ ساله و نازنین ۹ ساله که 
تمامی شان متعلم مکتب اند در سوگ مادر نشسته وضعیت شان دل هر انسان را 
خونین می سازد. آنان در یک اتاق نمناک در گوشه ای از خانه مامای شان زندگی 
دشوار و فقیرانه ای دارند. مارسیال از وضعیت مامایش که در هلمند سرباز است 
گفت: »چند روز قبل خانمش به علت مریضی عملیات شــد ولی او حتی پول 
کرایه راه نداشت تا به کابل بیاید.« او که هیچ کسی جز آن ماما ندارد، بخاطر 
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آینده خواهر و برادرانش که سخت شم

نگران است.
مارسیال که بار سنگین سرپرستی 
بر شانه های نحیفش افتاده، به مجرد 
دیدن مــا بغض گلویش را گرفت و 
اشک از چشمانش جاری شد. بعد از 
گذشت مدت طوالنی ما تنها کسانی 
بودیم که به دلجویی او رفته بودیم 
بنا خیلی می خواســت با ما درد دل 

کند. وی که امیدش را از دست داده، اولین جمالتش این بود که با مرگ مادر 
زندگی برایشــان دشوار و تاریک شده و با مادر، خوشی ها و آرزوهای شان را 
نیز دفن کردند. مارســیال درحالیکه تنفر از دولــت و مقامات وجودش را فرا 

گرفته و با قهر سخن می گفت، قادر نبود جمالتش را تکمیل کند:
»مادرم به خاطر همی دولت كشــته شد. امنیت خود را خوب 
گرفته می توانند، یك وكیل و یك پیســه دار كشته نمیشه همیشه 
مــردم غریب چرا؟ ای دولت آنقدر بی كفایت اســت كه به درد ای 

ملت هیچ نمی خورد.«

نازنین ۹ ســاله که محبت پدر را هرگــز ندیده، مادر یگانه امید زندگی اش 
بود. به گفته خواهرش او کامال به مادر وابســته بود و با شــهادت تکیه گاهش 
نه حاضر اســت مکتب برود و نه عالقه ای برای بیرون شــدن از خانه و بازی با 

کودکان هم سنش دارد. نازنین کامال گوشه گیر شده و پیهم می گرید.

فریده ۴۱ ساله به تاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۵ توسط 
حمله انتحاری گروه وحشی طالبان به شهادت رسید.

محل زندگی خانواده فریده
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شم آنان می گویند دولت برایشان در ابتدا وعده های زیادی داد اما طبق معمول 
در عمــل هیچ یک عملی نشــده و حتی معاش حقیقــی و اکرامیه مادرش را به 

آنان نداده اند.
بی بی گل ۷۰ ســاله، مادر شــهید فریده 
است که مرگ نابهنگام دختر او را ضعیف و 
ناتوان ساخته با آه و ناله دردناک به اشرف 

غنی، عبداهلل و دیگران نفرین می فرستاد:
روز  هیــچ  اول  از  »دختركــم 
خوش ندیده بود، هردم شــهید بود. 
كاش می توانســتم خدمــت همیــن 
طفلك هایــش را كنم. خــدا آه و ثنا 
مردم داغدیده و دل سوخته ما اشرف 

غنــی را بگیره پاچاهیش را ســرش چپه كنه و آرامــی را بیاورد. 
خداوند اوالد اشرف غنی و دیگرایشه همی قسم توته توته كند كه 

از دل غریب و بیوه و یتیم خبر شوند.«
شــکیب ۱۶ ســاله کــه به 
صورت خواهرش خیره شــده 
اشــک می ریخــت در لحظات 

آخر صدایش را بلند کرد:
»روز فاتحه مادرم در 
انتحاری  سه  باز  پارلمان 
بخاطری  امــا  بود  آمده 
بودند  آنجا  خودشان  كه 
دستگیر شــان كردند و 
می خواســت  كه  وكیلی 
را داخل كند  انتحاری ها 

او را هم گرفتند. خود شــان انتحاری هــا را كمك می كنند. دولت 
خودش دســت دارد در این كارها. می بینید كه خودشــان را هیچ 

چیز نمیشه حتی یکی شان تا حال زخمی هم نشده.«

بی بی گل، مادر فریده

شکیب و نازنین
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	 		نویسنده:	بشیر	

پیکر	زخمی	کابل	
هنوز	جنایات	۸	ثور	را	فریاد	می	زند!

در ۱۶ ســال اخیر، چهره 
کابل بدل گشــت و تالش 
صورت گرفت که آخرین 
داغ های وحشت و بربریت 
هشــت ثوری ها هم از آن 
زدوده شود. ولی هنوزهم 
در گوشــه و کنــار شــهر 

ســاختمان ها و دیوارهایی به چشــم می خورند که یادآور آن روزگار پرهیبت 
و شوم اند.

در یک پایه برق چندمتری، می توان بیش از ۳۰۰ ســوراخ مرمی را حساب 
کرد. شــهری که نه تنهــا مردمانش بلکه فریادهای انتقــام و دادخواهی حتا از 
اماکــن ویــران و پایه های برقش نعره می کشــند: نه می بخشــیم و نه فراموش 

می کنیم!
با فرا رســیدن سیه روز ۸ ثور، سری به گوشه و کنار شهر زده تصاویری از 
بازمانده های دهشت تنظیمی ثبت کردم که در ذیل گزینه ای از آنرا برای نسلی 

که از آن محشر دردناک چیزی در خاطره ندارند تقدیم می کنم.
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لیکونکی:	کاوه	عزم	

عربستان ځان ته د عیاشۍ مرکزونه 
او موږ ته د ځانمرګو خونه جوړوي

د	عربستان	شیخان	چې	
د	بنســټ	پالۍ	او	جهالت	
د	پالرونو	په	نوم	شهرت	
لری	زمــوږ	په	هیواد	کې	
او	د	نړۍ	ټولو	سیمو	کی	
د	القاعــد	او	طالبانــو	او	
دی	تــه	ورته	نــور	ځناور	

ډلــو	د	اصلــی	مالتړو	او	ملګــرو	څخه	دي،	غواړی	د	ریــاض	تر	څیرمه	د	
عیاشی	لپاره	د	»الس	وګاس«	په	پراخوالې	ښار	جوړ	کړی.	دغه	ښار	۳۳۴ 
کیلومتر	مربع	مســاحت	لری	چې	تفریحی	او	ورزشی	پارکونه	او	د	عیاشی	

مرکزونه	به	له	ځان	سره	ولری.
الس	وگاس	په	امریکا	کی	سیاحتی	ښار	دی	چې	د	فحشا،	قمار،	شپنې	
کلپونــه	او	د	نــړې	د	شــتمنانو	او	په	ځانګــړی	توګه	د	عربي	شــیخانو	د	

عیاشئ	پالزمینې	په	نوم	شهرت	لری.
په	ورته	وخت	کې	عربستان	د	۵۰۰	میلیونو	ډالرو	په	لګښت	د	»اسالمی	
پوهنتــون«	تر	نوم	الندی	پــه	۱۰۰۰	جریبه	ځمکه	کې	هڅه	کوی	چې	د	
بنســټپالۍ	د	ویروســونو	روزلو	مرکز	زموږ	په	هیواد	کــې	فعال	کړی	او	په	
دغه	ډول	ســره	د	پاکســتان	څخه	خپلې	د	ځانمرګو	روزلو	فابریکې	زموږ	
خاوری	ته	راولیږدوی.	دغه	مرکز	د	ننګرهار	والیت	د	کوټ،	بټی	کوټ	او	
رودات	ولسوالې	پوری	تړلې	سیمه	کې	جوړیږی	چې	د	داعش	او	طالبانو	
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اصلــې	پټنځایونــه	دی.	د	هیواد	د	ختیځو	ســیمو	خلــک	د	دغه	مرکز	د	شم

جوړلو	څخه	سخت	په	ویره	کې	دی	او	باور	لری	چې	د	هغې	په	بشپړیدلو	
ســره،	په	ځانګړی	توګه	د	ختیځ	والیتونه	به	د	بنسټپالۍ	او	ځناورتوب	په	

خوسا		ډنډ	کې	نور	هم	ډوب	شی.
د	ع	او	غ	دولــت	د	ترهګــرۍ	پالرانــو	دغــې	شــیطانی	طرحــې	ســره	
هوکــړه	کړی،	زموږ	د	خلکو	په	حق	کې	یــی	لوی	خیانت	کړی	دی.	خو	
آزادی	غوښــتونکې	او	بنسټپالۍضد	عناصر	باید	د	دغه	ډول	خاین	روزونکو	

او	جنایت	ډیرونکو	پروژو	مخه	ونیسی.
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نویسنده:	نیک	محمدپایدو	

پیمودن	سرک	راغ	های	بدخشان	
عذاب	واقعی		است	

راغ یا راغها ســه ولسوالی 
شامل  را  بدخشــان  والیت 
کــه  راهــی  می شــود. 
مرکــز والیت را بــه این 
ولســوالی ها وصل می کند 
اصــال نمی تــوان ســرک 
نامید. انتقال مال و راکبین 

به وســیله ترانسپورت سه ولســوالی راغ و پنج ولســوالی دروازه از همین راه 
صورت می گیرد. خرابی غیر قابل تصور سرک از ناحیه ای به نام صفحه شروع 
و الی مراکز هر سه ولسوالی و از آنجا الی مراکز پنج ولسوالی درواز بدخشان 

که فاصله به مراتب طوالنی تر چندین روزه است ادامه دارد.
روزگار این راه بیش از شــش ماه در ســال در اثر برفباری  و بارندگی های 
پیهم به حدی خراب می شــود که پیمودن آن مثل گذشتن از هفت خوان رستم 
است. باشــندگان این مناطق که به علت بیماری، تهیه مواد یا هر دلیل دیگر به 

فیض آباد می روند، باید زجر بکشند تا این مسیر را طی کنند.
بیماران عاجل معموال به سرمنزل مقصود نمی رسند و در این مسیر عذابناک 
۸ الی ۱۰ ساعته جان می سپارند. سرنگون شدن وسایط نقلیه از مسیر جاده بارها 
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باعث کشــته و مجروح شدن سرنشــینان و از بین رفتن کاالی تجارتی گردیده شم

است.

حاکمان مردم ستیز این والیت اعم از وکیل و قوامندان و رهبر که به قیمت 
خون فرزندان این دیار به کرســی های بلندتر از قامت و دانش شــان تکیه زده 
اند، طی سال های گذشته صرف در آستانه انتخابات که به رای مردم نیاز داشته 
اند و یا هنگامیکه مقام و منزلت شان مورد تهدید قرار گرفته، برای عوامفریبی 
به مردم رجوع می کنند. ولی همینکه به اهداف شــخصی و پلید شــان رسیدند 
نه مردم برای شــان ارزش دارند و نه مشــکالت شــان. آنان هرگز به فکر حل 
ابتدایی ترین مشــکالت مردم فقیر نیســتند، وضعیت ابتر این سرک مثال بسیار 

روشن این حقیقت است.
سرک عمومی ترانســپورتی راغ که از جمله نیازهای اساسی مردمان هشت 
ولســوالی متذکره به شــمار می رود، در زمان حاکمیت مســتقیم چندین ساله 
برهان الدین ربانی خشت باالی خشت روی آن گذاشته نشد و در زمان حاکمیت 
غیرمســتقیم جمعیتی هایی که با رای و خون همین مردم بر اریکه قدرت لمیده 

اند طی ۱۵ سال اخیر نیز کوچکترین توجهی به آن صورت نگرفت.
به همین دلیل جز یک مشــت مقامات بلندپایه کــه معاش بگیر دولت اند و 
گروپ های اربکی وابســته به قوماندانان و وکیالنی که از معدن طالی راغستان 
منفعت سرشــار بدســت می آورند و بــه همین خاطر در مقابل طالب دســت به 
مقاومــت می زنند، دیگر هیچ کســی اندکترین تمایلی به دولت نداشــته از آن 
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شم متنفر اند. مردم بین دولت فاســد و پوشالی و طالبان اصال فرقی قایل نیستند از 
همینرو در برابر پیشــروی طالبان هم کدام عکس العملی نشــان نمی دهند و این 
برای طالبان زمینه  داده است که روزتاروز ولسوالی های بیشتری را سقوط داده 

حاکمیت شان را وسعت بخشند.

David Horsey :ابلیس پیروز مست«  |  کارتونیست«
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مکتبی با نام قومندان مکتب سوز و معلم ُکش حزب اسالمی آلوده شد | نویسنده: ستاره

»انجینیر« حامداهلل مشهور به انجینیر نبی از خونخوارترین چهره های حزب اسالمی در ولسوالی 
دشت قلعه والیت تخار بود که منحیث معاون حزب اسالمی در سمت شمال به جنایت و خیانت 
دســت می زد. او در ســگ جنگی های تنظیمی ده ها مکتب را آتش زد و بســیاری از مکاتب را 
قرارگاه ساخته بود. او آنچنان دشمن معارف بود که تعدادی از روشنفکران را به جرم معلم بودن 

تیرباران کرد.
حال مدیریت معارف دشــت قلعه به دســتور ریاست معارف تخار با بیشــرمی باورنکردنی لیسه 
پرافتخار دشــت قلعه را با نام این جانی مکتب ســوز مسمی نموده است که خیانت بزرگی ست به 

معلمان شهید آن دیار و معارف کشور.
در کشوری که ستمگران بیگانه پرست و ارتجاع حاکمیت داشته باشد، هر تالشی صورت می گیرد 
که معارف به گند کشــیده شــده ملت در تاریکی نگهداری شــود. به همین دلیل، از پلیدترین 
دشمنان علم و دانش بزرگداشــت صورت می گیرد اما از هزاران معلم بیگناه که توسط باندهای 

جهالت پیشه و جانی اخوانی کشته شدند هیچگاهی یادبودی به عمل نیامد. 

مالی تندرو و مرتجع  |  کارتونیست: اسامه حجاج
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نویسنده:	سید	رحیم	شریفی	

افغان	های	مغزشویی	شده	ای	که	
در	جنگ	ایران	ـ	عراق	سیهروز	شدند	

از مــرور اســناد افشــاگر 
ســایت حزب همبســتگی 
در رابطه بــا معامله گری و 
باج گیــری ســران احزاب 
مــزدور هشــتگانه ایــران 
در جریــان جنگ ایران و 
عراق و کشته شدن حدود 

دوهزار جوان افغان ســخت درد کشــیدم. الزم دانستم معلوماتی در مورد یکی 
از مجروحان این جنگ که تا امروز زندگی ســختی از سر می گذراند جمالتی 

بیان دارم.
به یاد داریم که رژیم ضدبشــری خمینی با آویختن »کلید بهشت« بر گردن 
کودکان و نوجوانان، آنان را به میدان های جنگ فرســتاده اطمینان می داد که 
درصورت کشــته شدن می توانند درهای بهشت را بروی خود بگشایند! امین اهلل 
امینی جوان مهاجر افغان اهل ارزگان بود که با همین نیرنگ ها توسط آخوندها 
و خاینان افغان شستشــوی مغزی داده شده به جنگ ایران – عراق فرستاده شد. 
او در یک درگیری زخم برمی دارد که در نتیجه قطع نخاع، ۲۵ سال تمام است 
که فلج و در وضعیت بد روی تخت خوابیده و در ضمن با پوکی استخوان و از 
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در جریــان این جنــگ، دولت 
منفــور ایران با توســل بــه غالمان 
افغانش، لشکری از جوانان مهاجر ما 
را تحت تربیت نظامی گرفته زیر نام 
»تیپ ابوذر« به جنگ فرســتاد که 
اکثر آنان کشته و مجروح و یا اسیر 
گردیدند. آنانی هم که زنده ماندند 
آنچنــان ضربت روحــی دیدند که 
دیگر به حــال نیامدند. امین اهلل یکی 

از اینان بود. این لشــکر در منطقه  صعب العبور کوهســتانی بــه نام »لوالن« و 
»ناوچه« در چهل کیلومتری خاک عراق مستقر گردیده وظیفه داشتند منحیث 
گوشــت دم توپ، مانع ورود نیروهای عراقی به یک قرارگاه مهم ارتش ایران 

گردند.
»خبرگزاری فارس« به نقل از امین اهلل به تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۴ نوشت:

»بچه هــای ما با ۳۰۰ نفر از این منطقه محافظت می كردند در 
حالی كه منطقه مســاحت بسیار وســیعی داشت و باید بیش از ۳ 
هزار نفر از آن محافظت می كرد... وظیفه اصلی تیپ ابوذر محافظت 

از قرارگاه مهمی بود كه در این منطقه كوهستانی قرار داشت.«
دولت ایــران که برای بازمانــدگان کشته شــدگان و مجروحان جنگ های 
خانمانســوزش نهاد هایی زیر نام »بنیاد جانبازان«، »بنیاد شــهید«، »بنیاد امام 
خمینــی« و غیره راه انــدازی کرده، اما عمال بــرای آن افغان هایی که همچون 
ســگ های جنگی از آنان در خط مقدم جنگ کار گرفت، بهایی قایل نشــد و 
خونبهای این به اصطالح »مجاهدان اســالم و جانبازان امام خمینی« را به جیب 

چاکران افغانش در احزاب هشتگانه ریخت.
امین اهلل نیز ســال ها بدون اندکترین کمک به حال خودش رها شــد. او در 

مصاحبه ای با »صاحب نیوز« )۲۷ اسد ۱۳۹۴( از تلف شدن حقش می نالد:
»تفاوت هایی هم وجود دارد كه بر می گردد به ملیتم كه مرا از 

بسیاری از امتیازهای دیگر محروم ساخته است.«
دستگاه پوسیده خمینی که شعار »اسالم مرز ندارد« را بلند می کرد، اما در 

افغان های گروه »ابوذر« همچون كاغذتشناب مورد 
استفاده دولت ایران قرار گرفته آنانی كه زنده ماندند، 

دور افکنده شدند.
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شم عمل حتی در برابر افغان های سینه چاکش مرزبندی شدید داشته به آنان نگاهی 
باالتر از مرغ جنگی نداشت. این رژیم تنها به یک مشت چوچه های قلمبدست و 
فرهنگی اش از نوع کاظم کاظمی، ابوطالب مظفری، رهنورد زریاب، سیدعیسی 
حســینی مزاری، حسین محمدی، قنبرعلی تابش، شریف سعیدی و غیره ارزش 
قایــل بوده از آنان بزرگداشــت به عمل می آورد چون در ســفیده مالی چهره 
کریه دســتگاه آدمکش »والیت فقیه« نقش آفرینی کرده با قلم شان منافع این 

حاکمیت استبدادی را پاسداری می کنند.
از  حســنی،  غالمعلــی  از  امــا 
جنگجویان فریب خــورده افغان در 
گروه »ابوذر«، بشــنویم که چگونه 
او و امثالش توســط رژیم نامبارک 
اســالمی ایران همچون کاغذتشناب 

بعد از استفاده دور انداخته شدند:
»پــس از پایــان جنــگ 
بســیاری از دوســتان عالقه  
به ادامه تحصیل داشــتند اما 

شــرایط برای حضورشان در دانشــگاه ها مهیا نشد و امروز آنچنان 
درگیر مسائل اقتصادی كارگری هستند كه زیر چرخ های كارفرماها 
ُخرد شــده اند.« )مصاحبه با »خبرگزاری دفــاع مقدس«، ۴ دلو 

)۱۳۹۵
حســین محمدی عضو دیگر این گــروه در مصاحبه ای با »خبرگزاری دفاع 

مقدس« )۱۹ جوزای ۱۳۹۵( گفت:
»در تمام این ســالها هیچگاه نامی از شــهدای ما ذكر نشد و 
جایی برای آنان مراسم نگرفتند و مطلبی در خصوص آنان منتشر 

نشد.«
او در مصاحبه دیگری با »خبرگزاری دفاع مقدس« )۴ دلو ۱۳۹۴( می نالد:

»رزمندگان تیپ ابوذر نامهربانی های زیادی دیده اند و كســی 
درد این عزیزان را نشــنیده است. آن وقتی كه كشور درگیر جنگ 
بود و نیاز به نیرو داشت، در جبهه ها حضور یافتیم اما امروز كسی 

سراغی از ما نمیگیرد.«

افغانهایی كه توسط دولت ایران به جنگ تبهکارانه 
سوریه فرستاده شده و در چنگ مخالفان افتاده اند.
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رهبران باندهای مزدور ایران با مکر و حیله و تراشــیدن پایه دینی به اعمال شم

شــان، دیروز جمعی از جوانان ما را به جنگ ایرانـ  عراق فرســتادند و امروز 
صدها جوان بی پناه و امیدباخته و بیکار زیر نام »لشــکر فاطمیون« به ســوریه 

اعزام گردیده هر روز کشته و اسیر و مجروح می شوند.
آرزومندم جوانان افغان از اینهمه سرگذشــت غم انگیز چهاردهه گذشته به 
این آگاهی دســت یابند که توســط خاینان و غداران و باداران خارجی شان به 
این آســانی گول نخورند. هزاران افغان ما سالها تحت عناوین »اسالم در خطر 
اســت«، »اشتهاد«، »دفاع مقدس« وغیره به ســیهروزی و خون کشیده شدند 
که پیامد آن فقط ویرانی و تباهی افغانســتان و فربه و میلیونرشدن یک مشت 

تاجران دین و وطن بود و بس.
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نویسنده:	رستم	از	تخار	

اعتراضات	مردم	رستاق	پیروزمندانه	
پایان	یافت	اما	مبارزه	ادامه	دارد	

شــنبه، ۱۹ حمــل ۱۳۹۶، 
ششــمین روز از مظاهــره 
مردم رســتاق پرخروش تر 
بــا  دیگــر  روزهــای  از 
از  تن  هــزاران  اشــتراک 
مردم شــهر و ده، ملیت ها 
و اقشــار مختلــف بر ضد 

اربکی هــای زیر فرمــان پیرم قل جنایتکار برگزار شــد. اشــتراک کنندگان با 
شعارهایی علیه پیرم قل و سرگروپ های جانی اش خواهان محاکمه و خلع سالح 
تمامی ستمکارانی شدند که به نام اربکی و »خیزش های مردمی« توسط دولت 

مسلح شده آرامش را از تمام اهالی شریف رستاق ربوده اند.
باالخره این تظاهرات پیهم و باشکوه مردم پیروزمندانه خاتمه یافت و اولین 
خواست مظاهره کنندگان که دســتگیری »زمان گرگ علی« خسربره پیرم قل 
و قاتل ویس الدین بود تحقق یافت. ســاعت ۲ بعد از ظهر این وحشــی از خانه 
پیرم قل کشیده شده روانه زندان گردید. با زندانی شدن این قصاب مردم، خشم 
رستاقیان تا اندازه ای فروکش کرد و مظاهره پایان یافت، اما مردم تعهد سپرده 
اند کــه اگر او بصورت شایســته محاکمه و جزا داده نشــود دوباره به صحنه 
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مبارزه اما اینبار با شیوه های دیگر وارد خواهند شد.شم

هیئتــی که جهت تحقیق این قضیه به رســتاق آمده بود تمام عرایض مردم 
بــر ضد پیرم قــل، ســبحان قل، قومانــدان عین الدین، مخدوم کــوف و دیگر 
ســرگروپ های جانی اش را با خود برده به مــردم وعده عدالت داده اند اما از 

حکومت دزدان، مردم امید چندانی به تحقق عدالت ندارند.

این چندمین بار اســت که طی چند سال گذشته تظاهرات حق طلبانه ی مردم 
رســتاق با خروش تمام راه افتیده که نهایتا با پیگیری و شــهامت شان توانسته 
اند دولت و زورمندان را وادار به عقب نشــینی کنند. این ولسوالی پرنفوس و 
پهناور دارای سنت مبارزه و شورش علیه جباران می باشد و همیشه در خیزش ها 
تمام اقوام و ملیت ها و اقشــار با اتحاد عمل کرده انــد. آنان به تجربه دریافته 
اند که اگر متحد و یکصدا و پیگیر باشــند، می توانند زورگوترین و در ظاهر 
تســخیرناپذیرترین خاینان را وادار به تمکین و تسلیم سازند و این رمز پیروزی 

رستاقیان است.
مردم یک دل و یک صدا هرگز شکست نخواهند خورد!
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نویسنده:	احمر	

»گروه	کشتار«،	مستندی	از	
دهشت	نیروهای	امریکایی	در	افغانستان	

 The Kill( »گروه کشتار«
اســت  مســتندی   ،)Team
که قتــل افغان های بی گناه 
اشغالگر  نیروهای  توســط 
امریکایی برای ســرگرمی 
نگــه داری  و  ورزشــی 
به عنوان  آنان  بدن  اعضای 

غنیمت جنگی در ولسوالی میوند کندهار را به تصویر کشیده نشان می دهد که 
این سیستم حاکم امریکاست که از سربازانش عناصر وحشی و بی رحم می سازد. 
این فلم توسط مستند ســاز امریکایی، دن کراوس )Dan Krauss( کارگردانی 
گردیده که تا حال دو بار نامزد جایزه اســکار شده و جایزه بهترین فلم مستند 
را در »جشنواره فلم ترایبکا« از آن خود کرد. شایان یادآوری است که آقای 
کراوس چندین مســتند پرمفهوم دیگر نیز ساخته است که ارزش تماشا دارد و 
 ،)The Death of Kevin Carter( »از آن جمله می شود از »مرگ کیون کارتر
 )Extremis(      »و »آخرین مرحله )Inequality for All( »نابرابری برای همــه«

نام برد.
مستند با جمالتی از آدم وینفیلد )Adam Winfield(، یکی از متهمان دخیل 
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در »کشــتارهای ولســوالی میوند« شم

از  آغــاز می گــردد کــه رویایش 
پیوســتن به ارتش را شرح می دهد. 
ســپس دو متهم نظامی دیگر هریک 
Jeremy Mor�(  جیرمی مــورالک
 Andrew( و اندریــو هولمز )lock
Holmes( هیجان و عطش شــان در 
هنگام جنــگ افغانســتان را با لبان 

خندان بیان می دارند.
مورالک می گوید:

»منحیث پیاده نظام، تمام بقــای فرد در جمعی از آزمایش ها 
نهفته اســت. آیا به اندازه كافی یك مرد استی؟ آیا به اندازه كافی 
یك انسان سخت سر استی؟ می توانی ماشه را فشار دهی؟ آیا كشته 
می توانی؟ آیا زنده مانده می توانی؟ قبل از اعزام، قومندان قطعه به 

ما گفت: "افغانستان بهشت جنگجویان است."«
و هولمز در ادامه عالوه می کند:

»اولین تجربه جنگی ام: برای داخل شــدن به یك قریه از دیوار 
می گذشــتیم كه گلوله ها از باالی ما گذشــتند. منظورم این است 
كــه به درخت های عقب ما اصابت كردند. و اولین چیزی كه ذهنم 
خطور كرد، صحنه فلم "تاپ گن" بود. جنگ شــدید ولی بســیار 

جالب.«
سپس هر سه ســرباز از دلتنگی شــان در عدم جنگ شکایت کرده توضیح 
می دهند که پس از زخمی شدن قومندان شان یک قومندان جدید به نام کالوین 
گیبــز )Calvin Gibbs( می آیــد که تجربه جنگ عراق و افغانســتان را دارد. 

هولمز درموردش می گوید:
»برایــم هیچ گاهــی نگفت كــه در عــراق چه كرده اســت. 
خالکوبی هایش را دیدم. كار می كرد كه خالکوبی چندین جمجمه 
را در پایش دیدم. ازش نپرســیدم و كســی دیگر برایم گفت: "آن 

افرادی اند كه تا به حال كشته است."«
مورالک با تحسین از این قومندان اظهار می دارد:

 از راست به چپ: آدم وینفیلد ، جیرمی مورالک، 
مایکل ویگنن و اندریو هولمز 
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شم »من و گیبز زیــاد وقت را یکجا 
سپری می كردیم... برای دو هفته اول 
در یك موتر یکجا ســفر می كردیم. 
درمــورد آخرین اعزامش در عراق از 
او پرسیدم. مشخصا درباره یك واقعه 
قصه كرد كه خــوب به یاد دارم. در 
عراق وقتی از ســرک می گذشــته، 
موتری به ســویش می آیــد و توقف 
نمی كند. به سوی موتر رگبار می كند 
و ســپس معلوم می شود كه راكبین 
یك خانواده بوده انــد. فکر می كنم، 
پــدر و مــادر و یك طفــل كوچك 
كشته می شــوند... برایم توضیح داد 

كــه از دیر مدتی در انتظار چنین فرصتی بوده چرا كه به آســانی 
صحنه سازی كرد و از مجازات نجات یافت.«

و در ادامه می گوید:
»اولین صحبت ما با صحنه سازی گذاشتن اسلحه در كنار قربانی 
شروع شد... اغلب در مورد افرادی در عراق یا افغانستان یا جاهای 
دیگر شــنیده بودم كه وقتی به اسلحه دست می یابند و وقتی یك 

غیرنظامی را می كشند، اسلحه ای در 
كنار جسدش می گذارند تا او را یك 

تهدید وانمود سازند.«
در ادامــه مســتند، مــورالک توضیح 
می دهد که حین نوشــیدن چــای با گیبز، 
او برایــش می آموزد که چند بم دســتی 
که ثبت لیست نباشــند را نزدش نگه دارد 

و با اســتفاده از آن ها انســانی را شکار کند. ســپس، در هنگام گزمه در »قریه 
لعل محمد« ولسوالی میوند کندهار، مورالک و هولمز تصمیم می گیرند فردی 
را به بهانه پرتاب بم دســتی به ســوی شان شکار کنند که در نتیجه در ۲۵ جدی 
۱۳۸۸ )۱۵ جنوری ۲۰۱۰( جوان افغان ۱۵ ســاله به نام گل محمددین که روی 

كالوین گیبز كه گفته می شود اعضای بدن 
قربانیان را با خود نگه می داشت و در اینجا 
هم قیچی جراحی در جیب باالی سینه اش 

دیده می شود.

خالکوبی جمجمه ها در پای كالوین گیبز
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مزرعه پدرش کار می کرد، قربانی این قساوت شان می گردد:شم

»هولمــز: در آن روز در موقعیت باال روی تپه قرار داشــته و با 
بزرگان قریه صحبت می كردیم.

مورالک: مــن و هولمز از متباقی اعضای گــروه به نحوی دور 
ماندیم. برایش گفتم، ببین كه یکی از آن بچه ها را زده می توانیم یا 
خیــر. یك بچه روی مزرعه مصروف دهقانی بود. در مورد جزییات 
صحبت كردیم: "او به طرف ما می آمد، برایش گفتیم كه بیایســتد. 
به فرمان ما گوش نداد. هولمز چیزی را در دســتش تشخیص داد. 
او تصور كرد كه باید بم دستی باشد. به سوی ما آن را پرتاب كرد و 

بعد ما با وی درگیر شده در عقب دیوار پنهان شدیم."
هولمز: از عقب مورالک سنگر گرفتم و او در گوشم فریاد كشید:  

"بم دستی. هولمز، رگبار!"
مــورالک: كلید بم را كشــیده و آن را پرتاب نمودم و به جانب 

هولمز فریاد كشیدم:  "رگبار!" می دانی، لحظه جاودانه ای بود.
هولمز: از زمانی كه كلید كشــیده شد و بم دستی انفجار كرد، 

۵ ثانیه داشتم.
مورالک: با ماشــیندارش چند بار شــلیك نمود و سپس او را 

پایین كشیدم. بم دستی انفجار نمود.
هولمز: همه چیز درهم و برهم شــده، گــرد و خاک همه جا را 
فرا گرفته بود. به ســمت چپم نگاه كردم، جایی كه مورالک تکیه 
بر دیوار نشســته بود. مخابره در دستش بود و در آن جیغ می زد: 

"رابطه. رابطه. رابطه."
وینفیلد: صدای "رابطه. رابطه" از جانب مورالک را شنیدم و بعد 
رویداد را شــرح داد. ناگهان همان داستان از قبل تشریح شده اش 
در ذهنم خطور كرد كه در گذشته ترتیب چنین صحنه ای را برایم 

شرح داده بود.
هولمز: به ســویش )مورالک( نگاه كرده و گفتم: "دوباره درگیر 
شویم؟  نیروی كمکی بخواهیم یا این بچه را چند مرمی دیگر بزنیم 
یا چیز دیگر؟" مورالک جوابم را نداد. در حالت آماده باش به ســوی 
آن بچه ایســتاده بود، تفنگ ام۴ خــود را بلند نموده و تق تق دو 
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شم مرمی دیگر آن بچه را زد.
مورالک: او در فهرست انســان ها قرار نمی گرفت. من هیجانی 
بودم، هولمــز همچنان. تمامش به یك بازی می ماند، دنیای پیاده 
نظام. با خود گفتم: "باالخره یکی را كشــتیم. مهم نیســت، انسان 

خوب یا بد."
هولمز: پدر و برادر این بچه را آوردند و از آنان پرســیدند: "این 
بچه را می شناســید؟" و آن مرد جواب داد:  "بلی، پســرم اســت." 
برادرش آنجا نشسته بود و هردوی شان می گریستند. بعد از آن، او 
را در داخل خریطه ســیاه گذاشته و به باالی قریه بردیم و در برابر 
موتــر زرهی او را برهنه كردیم. به موتر پریدیم و هورمون ادرنالین 
در تمام وجود مان در فوران بود. نمی دانســتیم كه پس از آن چه 
می شــود و به قرارگاه برگشتیم. همه همچون قهرمانان به سوی ما 

می نگریستند.
وینفیلد: همه برای شــان كف زده، چك می انداختند و دست 

می دادند. می گفتند كه همه باید از 
شــما بیآموزند. من داستان را طور 
دیگر می دانستم و دیگران همچنان. 

اما برای همه قابل قبول بود.«
این جنایت فقط با کشتن گل محمددین 
۱۵ ســاله پایــان نمی یایــد. در ۳ حــوت 
کالویــن   ،)۲۰۱۰ فبــروری   ۲۲(  ۱۳۸۸
گیبز و مایکل ویگنن از »گروه کشــتار« 
معراج آغای ۲۲ ســاله را به کمک کامره 
ردیــاب حرارتی در کنار جاده تشــخیص 

نموده هدف قرار دادند و سپس کالشینکوفی را در کنار وی گذاشتند تا او را 
تهدیــدی جلوه دهند. در ۱۲ ثــور ۱۳۸۹ )۲ می ۲۰۱۰(، کالوین گیبز و آدم 

وینفیلید فرد دیگر موسوم به مال اهلل داد را به قتل می رسانند.
در قســمت دیگر مســتند، مورالک اعتراف می نماید که وقتی به قرارگاه 
برمی گــردد، گیبز برایش انگشــت بریده یک قربانی را نشــان داده می گوید 
می گذارد بپوســد و از اســتخوانش برای خود یک گردن بند می سازد. مایکل 

۲۵ جدی ۱۳۸۸:  اندریو هولمز با جسد 
گل محمد دین عکس یادگاری می گیرد.
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ویگنن هم قسمتی از استخوان جمجمه یک قربانی را نزد خود نگه می دارد.شم

برعالوه، مســتند مذکور حقیقت های ناگفته ای را برمال می ســازد: هرچند 
وینفیلد از شروع این جنایات با پدرش در امریکا در تماس شده تقاضای کمک 
می کند اما وقتی پدرش با چندین دفتر باصالحیت دولتی و نظامی به طور مکرر 
تلفنی رابطه می گیرد کسی جوابش را نمی دهد و در انتها یکی از مقامات نظامی 
امریکا برایش می گوید که یگانه گواه پســرش است و این برای درج شکایت 
کافــی نیســت. دوم، باوجودی که دولت امریکا چند ســرباز را برای ارتکاب 
این کشــتارها مجازات نمود، ولی ســربازان و اعضای خانواده شان خاطرنشان 
می سازند که مسبب اصلی این ددمنشی ها تمام نظام و ساختار ارتش امریکاست، 

در غیر آن می شد در اولین گام از وقوع چنین جنایاتی جلوگیری نمود.
و در قســمت پایانــی مســتند می تــوان نتیجــه گرفــت که حتا ســربازان 
»گروه کشــتار« هــم قربانی نظام جنگ افروز و خونریــز امریکا اند که برای 
سلطه جویی اش بر جهان، آنان را به انسان های قسی القلب و عاری از حس انسانی 

مبدل ساخته است:
»مورالک: كسی برایم گفت كه تو قاتل نه و فقط متهم به قتل 
شده ای. بنابر این، پس از اولین كشتار بر خود بالیدم. با خود گفتم 
كه حاال مرد بزرگی شــده ای. این كار یك پیاده نظام اســت. افراد 
باالتر از تو برایت مایه الهام اند و هر كاری می كنی تا آنان را خوش 

ساخته باشی.
هولمز: هنوز ۱۹ ســاله و اخیرا از مکتب فارغ شــده بودم. فکر 
می كــردم همه چیز را می فهمم ولی ســخت اشــتباه می كردم. با 

افرادی سروكار داشتم كه از من چنین فردی ساختند.
سترونر: از روزی كه شامل ارتش می شوی، برایت گفته می شود 
كــه به  عنوان پیاده نظام هرچیزی كــه در برابرت قرار می گیرد را 
از بین ببر. وظیفه تو كشــتن است.... همه در رسانه ها ما را "گروه 
كشتار" خطاب می كند، ارتش همچنان. ما یگانه كسانی بودیم كه 

گرفتار شدیم ولی دیگران هم فرقی با ما ندارند.
مورالک: هیچ راهی برایم نبود كه بخشــی از آن نباشــم، وقتی 

توسط افرادی چون گیبز اداره شوی.
وینفیلد:  ...جنگ یك پدیده كثیف است.«
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نماینده بولیویا در ملل متحد: | نویسنده: نوید نابدل
امریکا با دروغ گویی جنگ را توجیه می کند

به بهانه حمله کیمیاوی رژیم اسد بر حومه ادلب، امریکا با شلیک ۵9 موشک تام هاک به میدان 
هوایی شعیرات در شهر حمص، سوریه را مورد حمله قرار داد. در اعتراض بر اولین تجاوز نظامی 
تحت فرمان دونالد ترامپ، ساشــا لورنتی نماینده بولیویا در سازمان ملل متحد، به تاریخ ۷ اپریل 
۲0۱۷ در نشســت اضطراری شورای امنیت، امریکا را در توجیه جنگ به دروغ گویی متهم کرد. 
او درحالی که تصویر کولن پاول، وزیر خارجه ســابق امریکا را به دست داشت گفت باید از تاریخ 
بیاموزیم، درست در همین جا در سال ۲003 او به ما دروغ گفت که اسناد و شواهدی از موجودیت 
ســالح های کشتار جمعی در عراق در دست دارد چیزی که جنگ در عراق را توجیه کرد. بعد از 
تجاوز، یک میلیون تن کشــته شــدند، منطقه را موجی از بیرحمی گرفت، اما هیچ سالح کشتار 

جمعی به دست نیامد.

انتخابات به سبک 
 »والیت فقیه« ایران

کارتونیست:شاهرخ حیدری
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	 		گزارشگر:	جاوید	از	تخار	

معلم	شفیقه	
با	شنیدن	خبر	اخراجش	سکته	کرد	

معلم شــفیقه بــه تاریخ ۶ 
داخــل  در   ۱۳۹۶ حمــل 
اداره مکتــب عبدالرحمن 
تالقان  شــهر  واقع  شــهید 
هنگامیکه  تخــار  والیــت 
شدنش  بســت  اضافه  خبر 
را شنید سکته کرد و جان 

داد. وقتی او به زمین افتاد و دیگر معلمان خواســتند به کمکش بشتابند، مدیر 
مکتــب با بیان اینکه »او مکر و تظاهر به مردن می نماید چون مکر خصلت زن 
می باشــد« کمک کنندگان را مانع می شود که او را از زمین بردارند. گفته شده 
اســت مدیر مکتب بســت شــفیقه را قباًل به معلم دیگر که زن سیداکرام الدین 

ادیب می باشد معامله کرده بود.
شــفیقه به یک خانواده فقیر تعلق داشته شوهرش دست فروش ساده است. 
او بــا معاش خود مصارف روزگار را پیش می برده اســت و به همین دلیل خبر 
اضافه بســت شــدن به مثابه گرزی بود که بر سرش خورد چون اخراج به معنی 

بدبخت شدن و تباهی خانواده اش بود.
اضافه بســت کشیدن معلمان از شــیوه های معمول رشوه گیری در مکاتب و 
ادارات معارف است. امروز در ازای استخدام هر معلم ۵۰ الی ۹۰ هزار افغانی 
اخذ می شود که بین مدیر مکتب، آمر معارف، مدیریت استخدام )منابع بشری( 
و رئیس معارف تقســیم می گردد. این قاعده بدون اســتثناء شامل حال تمامی 
معلمانی که تازه اســتخدام می گردند و واســطه ای چون وزیر، وکیل، والی و 



37
20

17
ی 

و م
ل 

پری
   ا

-  
 13

96
ور 

و ث
ل 

حم
  ،5

1 
اره

شم دیگر اراکین بلندپایه ندارند می گردد. ســاالنه ۳۰۰ الی ۴۰۰ بســت برای هر 
والیت داده می شــود تا بعد از اعالن و اخذ امتحان به کســانی که شایســته آن 
هســتند داده شود. اداره محلی والیت برای قانونی نشان دادن کار خود مراحل 
اعالن و امتحان و ســایر زوایای تخنیکی را طبق نورم اســتخدام انجام می دهند 
ولی به اســتثنای ۵ الی ۱۰ بست که مربوط واســطه دارها می شود بقیه در بدل 
پول برای کســانیکه صرف اسناد داشته باشند ولی الف قالبی هم در جگر شان 
نباشــد فروخته می شوند. اگر از دهن بی واســطه ها و بی پول ها آتش هم بیرون 
شود و سواالت را بشکل درخشان حل نمایند، نمی توانند به صفت معلم استخدام 
گردند. به همین دلیل، اکثر معلمان تازه چیزی برای عرضه به شــاگردان شــان 
ندارند در نتیجه معارف افغانســتان تهی از کیفیت بوده نسل هایی از کم سوادان 

را فارغ داده می رود.
معموال در سر هر سال تعلیمی یک تعداد از بی واسطه ها را که قباًل به لیاقت 
خود و بر اساس ضرورت استخدام شده اند زیر نام اضافه بست اخراج می کنند 
تا زمینه برای نصب دیگرانی در بدل پول مهیا گردد. این چرخ فساد که همیشه 
در گردش است ســال یکبار تکرار می شــود و معلمانی را به سوی تیره روزی 

سوق می دهد که شفیقه یکی از آنان بود.
شفیقه قربانی یکی از مظالم محیط کار خود گردید و جان خود را از دست 
داد ولی محیط آموزشــی و ادارات وابســته به آن ماالمال از ده ها نوع ســتم و 

حق تلفی اند که شرح آن از حوصله این گزارش خارج می باشد.
این نظام فاسد را همه معلمان، سرمعلمان، مامورین شاهد اند و شناخت کامل 
از آن دارند. آنان برای خالصی از ظلم، نابرابری، تبعیض و انواع ستم فقط یک 
راه نجات دارند و آن مبارزه اســت. معلمان تا زمانیکه یاد نگیرند که چگونه با 
ســاختن اتحادیه های صنفی متحد و یکپارچه شوند و از آن علیه زورمداری و 
اســتبداد محیط کار خود مبارزه نمایند، راه نجاتــی ندارند. ادامه این وضعیت 
غیــر از خانه خرابی معلمــان، خیانتی در حق تعلیم و تربیت کودکان ماســت. 
دولت  های ارتجاعی و پوشالی هم که مرگ شان را در باسواد و آگاه شدن مردم 

می بینند، نمی خواهند فساد و خیانت جاری در نظام آموزشی ریشه کن گردد.
پس برای این که به حال روز شــفیقه گرفتار نشــویم، معلمان شــرافتمندی 
که خود را در قبال تربیت نســل ســالم مسئول می دانند، باید از همین حاال علیه 

گندیدگی ها و سیستم مافیایی حاکم دست به مبارزه زنند.
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لیکونکی:	خالد	

»د ګلبدین الره 
د مړو څخه فرش ده«

سرچینه:	»د	لویدیځ	المان	ورځپاڼه«،	۱۹۹۲	کال	د	اپریل	۲۸مه	)۱۳۷۱	کال	د	غویې	۸مه(
ژباړونکې:	خالد

کابل:گلبدين	حکمتيار،	
اســالمي	 حــزب	 د	
پــه	 رهبــر،	 بنســټپاله	
د	 یــو	 کــې	 افغانســتان	
جنایتــکارو	څیــرو	څخه	
دي	چې	د	اویاومو	کلونو	
له	لومړی	څخه	د	ځواک	

د	الس	ته	راوړلو	لپاره،	شیطانی	لوبه	یی	خپله	دنده	وګرځوله.
حکمتيــار،	هغه	کــس	دي	چې	مجاهدینو	ته	د	امریکا	پوځي	مرســتو	
ډیره	برخه	هغه	ته	ورکړل	شوی	دی.	د	یو	څیړنیز	راپور	پر	بنسټ	چې	د	
امریکا	د	سنا	د	غوښتنې	پر	بنسټ	چمتو	شوی	دی،	ګلبدین	حکمتیار	د	
شوروی	اتحاد	څارګر	سازمان	)کی	جی	بی(،	د	کابل	څارګر	سازمان	)خاد(	
او	ایرانی	ســازمانونو	ســره	کار	کاوو.	نوموړی	راپور،	له	افغانستان	څخه	د	
شوروی	اتحاد	پوځی	ځواکونو	د	وتلو	څخه	وروسته	لیکل	شوی	دی.

حکمتیار	چې	ګواکې	نن	ورځ	۴۲	کاله	عمر	به	ولری،	متعصب	پښتنو	
لږکیو	پوری	تړلې	دی.	هغه	د	شــپیتمې	لســیزې	په	وروســتیو	کې	خپلې	
زده	ګــړي	یــی	د	کابل	په	پوځی	لیســه	کې	پیل	کړلې،	خــو	ځنډ	یی	ونکړ	
چې	د	همجنس	بازی	کړنو	پر	بنســټ	له	دغې	لیســې	څخه	وویستل	شو.	
وروسته	د	کابل	پوهنتون	کې	شامل	شو.	هغه	همدارنګه	د	کابل	پوهنتون	
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شم څخه	وشــړل	شــو،	ځکه	په	همدغه	لړۍ	کې	لــه	پرچمیانو،	د	غیرقانونی	
کمونیســتانو،	ســره	یوځاې	شوی	وو	او	په	ویجاړونکو	چارو	کې	یی	الس	

درلوده.
د	نومــوړی	راپــور	پر	
بنسټ،	کمونیست	ګوند	
دموکراتیــک	 ]د»خلــق	
ګونــد	ــ	پرچــم	څانګې«	
څخــه	موخــه	ده[	هغــه	
یــی	د	راپورچــې	په	توګه	
اســالمې	 ســختدریزو	

کړیــو	تــه	واســتوه	،	خو	په	چټکې	ســره	د	هغــوي	د	افــکارو	اغیز	الندی	
راغې.	په	۱۹۷۳	کال	کې،	په	پاکســتان	کې	څرګند	شــو	او	خپل	ځان	یی	
د	یو	بنســټپاله	مسلمان	په	توګه	معرفی	کړ.	یو	کال	وروسته،	د	پاکستان	
څارګر	ســازمان	سره	د	هغه	د	اوږدی	لړۍ	همکاری	پیل	شوه.	آی	اس	آی	
نومــوړی	ته	زده	کړه	ورکړه	تر	څو	د	هغه	په	مرســته	د	داوود	خان	دولت	
نســکور	کړی.	د	دغه	سازمان	پوځی	افسران،	هغه	یو	بدچلنده،	ناتاره	او	
د	واک	تږي	کس	په	توګه	معرفی	کړی	وو.	نوموړي	هر	کار	ته	الس	اچاوه	
تر	څو	په	ســر	کې	ځاې	ولری.	ډیر	شــمیر	راپورونه	په	دغه	اړوند	شته	دی	
چې	حکمتیار	خپلې	ســیالې	مجاهدینې	ډلــې	چې	د	هغه	د	امر	الندې	نه	
راتللی	دښــمن	ته	یی	ورښودلې،	په	ټول	افغانستان	هغه	د	مجاهدینو	تر	
منــځ	چوغولی	کوله.	نوموړی	راپور	زیاتــوی	چې	د	اتیاومو	کلونو	په	منځ	
کــې	په	کابل	کی	د	لنــډ	مهاله	لپاره	د	مقاومت	ماتیــدل	او	د	مجاهدینو	

جاسوسی	کړۍ	کمزوری	کیدل،	د	حکمتیار	کار	دی.
د	حکمتیار	د	واک	اصلې	ســیال	تل	احمدشــاه	مســعود،	د	جمعیت	
اسالمی	پوځی	قومندان	دی	چې	د	تاجیک	جنګیالیو	مالتړ	څخه	برښمند	
دی،	د	۱۹۸۹	کال	د	جوالی	په	لومړیو	کې،	حکمتیار	د	مســعود	۳۶	تنه	
قومندانان	په	کمین	کې	واچول	چې	د	ســځتو	ربړونو	وروســته	یی،	ټول	
ووژل.	د	هماغــه	کال	پــه	نوامبر	کــې	د	اکماالتی	مــوادو	۵	کاروانه	او	په	
مســعود	پوری	اړوندي	ډلې	۲	سالح	کوټونه	وچاودیدل.	د	امریکا	سنا	ته	
پورته	چمتو	شوی	راپور	دا	څرګندوې	چې	یادې	چاودنې	د	حزب	اسالمی	

کسانو	کار	دی.



40

20
17

ی 
و م

ل 
پری

   ا
-  

 13
96

ور 
و ث

ل 
حم

  ،5
1 

اره
شم

	 		نویسنده:	مریم	مروه	

گفتگو	با	مادر	در	ددیده	ای	که	
جنازه	سه	پسر	جوانش	را	تسلیم	گرفت

نامش شیماســت و در یک 
خانه کرایی فرســوده در 
گوشــه ای از کابل زندگی 
دارد. با اولین نگاه، سوز و 
درد عمیــق را می توان در 
دریافت.  معصومش  چهره 
درددیده ایســت  مــادر 

که جنازه ســه پســر جوانش را در یک روز تســلیمش کردند. فقر و بیکاری 
پســرانش را واداشته بود که به صفوف اردو پیوسته در ناامن ترین نقطه کشور 

به ماموریت جنگی بروند.
محمد ظاهر ۲۹ ساله، محمد حفیظ ۲۲ ساله و محمد جاوید ۲۰ ساله به تاریخ 
اول دلو ۱۳۹۵ در نتیجه حمله طالبان بر پوسته شان در ولسوالی میوند کندهار 

کشته شدند.
محمــد جاویــد و محمــد حفیــظ قبال بــا کراچی هــای دســتی مصروف 
آیسکریم فروشــی بودند اما چون درآمد چندانی نداشــتند، تصمیم گرفتند به 
اردوی ملی بپیوندند. از این میان، ظاهر و حفیظ نامزد شــده قرار بود به زودی 

مراسم عروسی شان برگزار شود.
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شم شیما ســالها به دلیل فلج بودن شوهر بار سنگین رسیدگی به فرزندانش را به 
تنهایی حمل کرد. از بام تا شام مصروف لباس شویی و پاک کاری در خانه های 
دیگران بود تا ۹ فرزندش را از گرســنگی نجات دهــد. اما به دلیل جنگ های 
تنظیمی و حاکمیت طالبان، پسران کالنش که آنزمان در صنوف ابتدایی بودند، 

از ادامه تعلیم محروم گشتند.

این مادر که به ســختی بیمار است و فراق جگرگوشه ها او را درهم شکسته، 
درحالیکه اشک می ریخت گفت:

»به بســیار مشکل كالن شــان كردم مکتب می رفتند كتابچه 
و قلم نداشــتند، لباس خوب و منظم نداشــتند حتی نان خشك 
برایشــان درســت نمی رســید، روز ها را با كچالوی جوشانده تیر 
می كردند. غریبی از یك ســو جنگ مسعود و گلبدینی ها از دیگر 

سو ما را دربدر كرد.«
محمد عارف پسر بزرگ شــیما در والیت فراه سرباز است. مرگ نابهنگام 
ســه برادر به وی صدمه سنگینی زده و در وضعیت نامناسب روحی قرار دارد. 

درحالیکه از خشم دست ها و صدایش به شدت می لرزید با فریاد بلند گفت:
»یك هزار افغانی نداشــتم كه خوده به جنازه برســانم. در این 
راه خونین كه چندین جای پوســته طالبان است، مرگ را بدست 
گرفته در موتر آمدم. این دولت چنان یك دولت بی كفایت اســت 

شیما: غریبی از یك سو، جنگ مسعود و گلبدینی ها از دیگر سو ما را دربدر كرد.
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كه به خدا اگر در غم كســی باشه. پروای هیچ كس را ندارد. فقط شم

به فکر خود هستند. حتی حاضر نشدند جسدها را با طیاره نظامی 
انتقال دهند.«

تمامی اعضای خانواده از پوســیدگی و شاریدگی حکومت ع وغ خشمگین 
بوده می گویند چند تن از مقامات، که نخواستند از آنان نام ببرند، برای گرفتن 
عکس نمایشــی نزد شــان آمدند و مقدار پول ناچیز هم به آنان کمک کردند 

لیکن در صفحات اجتماعی برای خودنمایی مقدار آن را چند برابر نوشتند.
شنیدن آه و ناله های استخوان ســوز شیما قلب قوی می طلبد اما وجدان های 
فروخته شــده »مقامات« را تکانی نمی دهد. در نتیجه فســاد و خیانت ســران 
حکومت اســت که قتل عامی از جوانان اردو و پولیس جریان دارد، آنان حتی 
از نان و مهمات سربازان خط اول جنگ به جیب می زنند، با معامله های پوسته ها 
را تحویل طالبان می کنند و بارها نیروهای در محاصره مجبور شده اند از فرط 
بی تفاوتی وزارت دفاع، صدای شــان را با تماس به این و آن رســانه به گوش 
مردم برســانند. حق خانواده های قربانیان نیز توســط جنراالن و ســترجنراالن 
بیســواد خورده می شود که به لیالم گذاشته شــدن اپارتمان های امارات متحده 
کــه حق بازماندگان شــهدا و معلولین بود یک نمونه کوچک آنســت که این 

روزها رسانه ای شده است.

شیما: غریبی از یك سو، جنگ مسعود و گلبدینی ها از دیگر سو ما را دربدر كرد.
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شم

فعالیت	های	حزب	

یادبود	از	دومین	
سالروز	زجرکش	شدن	شهید	فرخنده	

۲۸ حــوت ۱۳۹۵ – کابل: 
در دومین ســالیاد شهادت 
فرخنــده، جمعــی از زنان 
در  همبســتگی  حــزب 
پــای »منار یادبود شــهید 
آمدند  گردهــم  فرخنده« 
و به یاد فرخنده، رخشانه، 

تبســم و هزاران زن گمنام افغانستان که قربانی توحش بنیادگرایی گردیده اند، 
گل گذاشته شمع روشن کردند. شرکت کنندگان پالکارت هایی حاوی تصاویر 
زنــان قربانی و شــعارهایی در دادخواهــی از آنان بلند نمــوده بودند. حزب 
همبســتگی در نظر داشــت امســال نیز این روز را با راهپیمایی وســیع برگزار 
کند، اما بنابر قیدوبندهای دولت فاسد بر تجمع های اعتراضی، نتوانست به این 

خواست برسد.
سحر، از جوانان حزب، هدف این گردهمایی را چنین بیان داشت:

»اینجا جمع شده ایم تا به همه ملت درددیده خویش یادآوری 
كنیم كه چه جنایتی صورت گرفته اســت و نگذاریم كه حاكمان 
جانی بر حافظه و چشــمان ما خاک بپاشند. باید همه سال در این 
محل تجمع كرد و تا روزی به مبارزه ادامه داد كه مردم ما قادر به 
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محاكمه این خاینان گردند.«شم

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی، طی نطق کوتاهی گفت:
»"حزب همبستگی افغانستان" به مردم زجركشیده و نیروهای 

پیشرو كشور ندا سر 
می دهد كه دســت 
به دســت هم داده 
ســتمکاران  علیه 
بنیادگرا  مرتجــع 
غیربنیادگــرا  و 
ورنــه  برخیزیــم 
و  زن  هــر  روزگار 

مرد این ســرزمین بهتر از فرخنده نخواهد بود. باید اجازه نداد كه 
با حافظه ما بازی شــود. حداقل كاری كه می توان كرد این اســت 
كه در سالروز پرپرشدن فرخنده به جاده ها ریخته نگذاریم با خون 
فرخنده، رخشانه، تبسم و هزاران زن گمنام دیگر افغانستان معامله 
صورت گرفته راه برای ددمنشــی های شــدیدتر در برابر زن افغان 

هموار گردد. سکوت ما، مرگ ماست!«
برنامه با افروختن شــمع به پایان رســید. اما این پایان کار نیست و تا روزی 
که عامالن اصلی این ســفاکی کم نظیر مانند شــرف بغالنــی، حبیب ده افغانان 
و ســرجنایتکاران حامی اینان به جزای اعمال شــان نرســیده آزاد می خرامند، 

دادخواهی ادامه خواهد یافت.
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نویسنده:	سمیر	

هیچ	جنگ	افروزی	
پیام	آور	صلح	شده	نمی	تواند	

بر شهر  تنظیم ها  سایه شوم 
کابل مســتولی گردیده و 
دیگــر خبری از برق نبود. 
رهایشــی  منطقه  در  حتــا 
اســالمی  افــراد حزب  ما 
سیم های عمومی و شخصی 
بــرق را از زیــر زمیــن و 

دیوارهای خانه ها بیرون کشــیده و پس از ســوختاندن، المونیم و مس آن را به 
فروش می رســاندند که به پاکستان برده می شــد. دیگر برقی وجود نداشت و 
توان خرید تیل را نیز نداشتیم. بنًا، باوجودی که کودک ۸ ساله ای بیش نبودم، 
یکجا با پدرم مجبور به آوردن بته از کوه برای سوخت بودیم. صبح وقت، باید 
با شکم گرسنه یکجا با پدرم و کراچی در دست برای ۴ ساعت پیاده روی کرده 
تا دامنه کوه های چکری والیت کابل می رسیدیم، بعد برای چند ساعت بته های 
کوهــی را درو کرده و پدرم پشــتاره را از کوه بــه پایین آورده و بر کراچی 
بسته و به خانه برمی گشتیم. گاهی روزها اگر آرد کافی در خانه می بود، کمی 
نان خشــک با خود برده و چاشت ها با آب چشــمه می خوردیم؛ در غیر آن، تا 
عصر و رسیدن به خانه خبری از نان نبود. هرروز از کنار مکتبم می گذشتم که 



46

20
17

ی 
و م

ل 
پری

   ا
-  

 13
96

ور 
و ث

ل 
حم

  ،5
1 

اره
کامال ویران شده بود.شم

یــک روز، زمانی که از کوه بــا کراچی پر از بته برگشــتیم، افراد حزب 
اسالمی در سرک های خامه منطقه ما در حال آماده باش قرار داشتند و موتر های 
»داتسن« شان به سرعت این سو و آن سو می رفتند. اول ترسیده بودم، اما وقتی 
پدرم از یکی شان پرسید که چه خبر است، وی در جواب گفت که »حکمتیار 
صاحب با مســعود مالقات دارد و صلح می کنند.« با خود خوش بودم و تصور 
واهــی در ذهنم شــکل گرفته بود که صلح می آید و دیگــر به کوه نمی رویم، 
مکتــب رفتــه و همصنفی هایم را می بینــم. همان تصور واهــی ای که امروز با 
برگشــت گلبدین در ذهن شهروندان کشــور پیچکاری می گردد. عصر همان 
روز، گلبدین و مسعود در تپه زارهای نزدیک خانه ما با هم دیدند – منطقه حایلی 
میان حزب اســالمی و شورای نظار. ولی شام صدای شلیک مرمی و راکت باال 
گرفت، نمی دانستیم شادیانه است یا جنگ؛ به هر صورت، به تهکاوی پناه بردیم. 

صلح نیآمد و مکتب هم رفته نتوانستم.
در سرخط نشریه شهادت، ارگان مرکزی حزب اسالمی، )۷ جوزای ۱۳۷۱( 
می خوانیم که به تاریخ ۴ جوزای ۱۳۷۱ در حضور امیر تایف، اعجاز الحق )پسر 
ضیاالحــق( و جنرال حمیدگل »موافقت نامه تاریخی بیــن برادر حکمتیار امیر 
حزب اســالمی افغانستان و برادر احمدشاه مسعود به امضا رسید«. اما با امضای 
هر »موافقت نامه تاریخی« میان این برادران شــریر خون بیشتر کابلیان جاری 
گردید. البته این آخرین باری نبود که باداران پاکســتانی و ســعودی تالش به 
کله به کله کردن این برادران خونریز ورزیدند، گاهی در اســالم آباد و گاهی 
هم در مکه، ولــی در حقیقت این »موافقت نامه های تاریخی« جنگ و خون و 
دربدری بیشتری را در پی  داشتند. موافقت نامه های ننگینی که در آن ها با دهل 
و کرنا ســخن از صلح و آشتی دایمی زده می شــد، لیکن به زودی دوباره این 
»برادران جهادی« به جان هم افتاده و آنچنان شهر کابل را در زیر سم شان تباه 
کردند که بیشــتر از ۷۰ هزار کابلی را به قتل رسانده و تعداد بی شمار دیگر را 

زخمی و دربدر کردند.
با گذشــت یک ماه از این »موافقت نامه تاریخی« به تاریخ ۱۵ اسد ۱۳۷۱ 
)۶ جوالی ۱۹۹۲( گزارشی را تحت عنوان »باالتر از ۱۰۰ تن در بدترین حمله 
سالح ثقیله بر کابل جان باختند« در روزنامه پاکستانی »دی نیوز انترنیشنل« به 

نقل از »خبرگزاری فرانسه« می خوانیم:
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شم »كابل: حداقــل ۱۰۰ تن هنگام 
بدترین حمالت ســالح ثقیله در دو 
ماه اخیر بر شهر كابل جان باختند...
روز شــنبه برای چندین ساعت 
شلیك سالح ثقیله میان شبه نظامیان 
داخل شهر طرفدار دولت و نیروهای 
حزب اســالمی گلبدیــن حکمتیار 
مستقر در ولســوالی چهارآسیاب در 
۱۴ كیلومتری شهر كابل، رد و بدل 
شد. راكت ها به خانه ها، ماركیت ها و 

مهمانخانه در شــهر كابل به شدت پرجمعیت مناطق شهرنو و وزیر 
اكبر خان اصابت نمودند.«

و بــه تاریخ ۲ ســنبله ۱۳۷۱ )۲۴ اگســت ۱۹۹۲( به نقــل از »خبرگزاری 
رویترز«، عین روزنامه چنین گزارش می دهد:

 ۱۳۷۱ ســنبله  اول  »اسالم آباد، 
– ۲۳ اگســت ۱۹۹۲: به روز شــنبه 
ســازمان ملل اعالم نمود كه طی دو 
هفته جنگ خونین تنظیمی در شهر 
كابل، كم از كم ۱۸۰۰ تن كه اغلب 
را زنان و كودكان می ســازند، كشته 

شده اند.
ایــن مقام بلندرتبــه ملل متحد 
می گوید كه در اثــر جنگ دو هفته 
گذشــته میــان مجاهدیــن حزب 
اســالمی و نیروهای وفادار به دولت 
انسان  ایتالف اسالمی، چندین هزار 

زخمی شده اند.
 Sotirios( سوتیرویس موسوریس

Mousouris(، نماینده ویژه دبیر كل سازمان ملل برای افغانستان 
و پاكستان، طی اعالمیه ای اظهار داشت كه در حدود ۱۲۶ هزار تن 

گزارشی تحت عنوان »باالتر از ۱۰۰ تن در 
بدترین حمله سالح ثقیله بر كابل جان باختند« 

در روزنامه پاكستانی »دی نیوز انترنیشنل«

اسالم آباد، اول سنبله ۱۳۷۱ – ۲۳ اگست 
۱۹۹۲: به روز شنبه سازمان ملل اعالم نمود 
كه طی دو هفته جنگ خونین تنظیمی در 
شهر كابل، كم از كم ۱۸۰۰ تن كه اغلب را 

زنان و كودكان می سازند، كشته شده اند.
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از شهر ویران شده  یك ونیم میلیونی كابل فرار نموده اند.شم

...
وی گفت كه بیشــتر از ۱۸۰۰ تن كشــته شده اند كه اكثریت 

شان را زنان و كودكان می سازند.
او گفت: "از ۱۷ شفاخانه در كابل، فقط ۸ تای شان با كمترین 
امکانات كه به طور  مجموعی ۲۴۰۳ بســتر دارند، فعال هستند." و 

عالوه نمود كه اكثر شان مورد اصابت راكت قرار گرفته اند.
داكتران انــدک باقیمانده بنابر عدم بــرق، آب و ادویه و مواد 
بی هوشــی كافی بــه خدمات طبــی و جراحی رســیدگی كرده 

نمی توانند.
غذا پیدا نمی شــود و در این دو هفته قیمت ها دوچند شــده و 

اكثر دكان ها و ماركیت ها بسته اند.
»...

و در ادامــه از فرار 
به  کابل  شهر  باشندگان 
پلخمری، مزار، سروبی، 
جالل آبــاد و پاکســتان 

گزارش می دهد.
تاریخ ســیاه احزاب 
اخوانــی و بخصــوص 
نشــان  حــزب گلبدین 
داده است که اینان اصال 
به صلح اعتقادی ندارند 
چــون فقط در جنگ و 
کشــتار و وحشیگری و 
افغانستان  بی ثبات سازی 
اســت کــه می تواننــد 

باداران شــان را خشنود ساخته برای شان امکانات و قدرت و تسلیحات بی تول 
برســد. امروز هم دولت امریکا می خواهد به ظاهر پای خود را از قضیه بیرون 
کشــیده و چهره ریاکار ضدامریکایــی گلبدین را نیز حفــظ نماید، از طریق 

در سرخط نشریه شهادت، ارگان مركزی حزب اسالمی، )۷ جوزای 
۱۳۷۱( می خوانیم كه به تاریخ ۴ جوزای ۱۳۷۱ در حضور امیر تایف، 

اعجاز الحق )پسر ضیاالحق( و جنرال حمیدگل »موافقت نامه تاریخی بین 
برادر حکمتیار امیر حزب اسالمی افغانستان و برادر احمدشاه مسعود به 

امضا رسید«.
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شم چوبدســتش یعنی اتحادیه اروپا با امکانات مالی وافر این امیر مفلوک را فربه 
ســاخته و زیر نام صلح او و قافله آدم کشــانش را به کابــل می آورد، آمادگی 
برای رویاروی های آتی با رقبایش همچون روســیه، چین و ایران در افغانستان 
را می گیرد و بس. جنگ افروزان نماینده صلح شــده نمی توانند چون به  خوبی  
می دانند که در فضای صلح و آرامش، این باندهای خونخوار و منفور بین مردم 
هیچ خریداری نداشته عمر بی قیمت شان پایان یافته و حتا سران خونخوار شان 
مثل برادران همفکر بنگله دیشی شان با محاکمه و مجازات مواجه خواهند شد.

از همین رو، خانم پاتریشــیا گاسمن – محقق ارشد سازمان »دیده بان حقوق 
بشر« در افغانستان، در مطلبی )۱۵ ثور ۱۳۹۶( اظهار داشت که »حکمتیار برای 

قدرت آمده، نه صلح«:
»]گلبدین[ با كاروان موترهای مملو از مردان مسلح با راكت های 
سرشانه ای و تفنگ های مسلسل همراهی می شد. كاروان حکمتیار 
از داخل شــهر چنین می گذشت گویا قهرمان برگشته ای را حمل 
می كنند نه یك جنگســاالر بدنام تبعیدشده كه متهم به جنایات 

جنگی می باشد و در تالش احیای قدرت قبلی خود است.«
Pa

we
ł K

uc
zy

łsk
i :ت

س
ونی

ارت
  ک

ی  |
ه  ا

سان
ت ر

پخ
ست

د



50

20
17

ی 
و م

ل 
پری

   ا
-  

 13
96

ور 
و ث

ل 
حم

  ،5
1 

اره
شم

	 	 			نویسنده:	احمر	

فلم	»۱۳	گالب«،	
حماسه	۱۳	زن	مبارز	اسپانیایی

 Las( گالب«  »ســیزده 
فلــم   )Trece Rosas
کــه  اســت  اســپانیایی 
تلــخ ۱۳ زن  سرگذشــت 
مبــارز این کشــور پس از 
جنگ داخلی اسپانیا تحت 
سیطره دیکتاتوری فرانکو 

را بازگویــی می کند که در زندان تیرباران شــدند. این فلم بر داســتان واقعی 
 )Emilio Martinez Lazaro( استوار است که توســط ایمیلیو مارتینیز الزارو
کارگردانی و در ۲۰۰۷ به بازار عرضه شــد. فلم در »جشــنواره گویا« نامزد 

چهارده جایزه شد و چهار تا را از آن خود کرد.
جنگ داخلی اسپانیا از ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ میان جمهوریخواهان مایل به چپ و 
دموکرات در اتحاد با انارشیست ها برضد ناسیونالیست های راست، فالنژیست ها 
)فاشیزم اســپانیایی( و محافظه کاران ادامه داشت که منجر به حاکمیت فاشیزم 
گردید. پس از به قدرت رسیدنش، جنرال فاشیست فرانسیسکو فرانکو ۳۰ هزار 
انقالبی را تیرباران نمود و تعداد بی شمار مجبور به کار اجباری و ۵۰۰هزار تن 
تبعید شــدند. اغلب این جنگ را پیکار میان دموکراسی و فاشیزم می پندارند. 



51
20

17
ی 

و م
ل 

پری
   ا

-  
 13

96
ور 

و ث
ل 

حم
  ،5

1 
اره

شم فرانکو از اپریل ۱۹۳۹ تا زمان مرگش در 
نوامبر ۱۹۷۵ قدرت را به دست داشت که 
در جریان جنگ داخلــی حمایت هیتلر و 
موســولینی را با خود داشــت و پس از آن 
دولت امریکا حامی اصلی اش بود. فرانکو 
فاتح جنگ بود ولی انقالبیون به کوهستان ها 
پناه برده و به جنگ های پارتیزانی شــان تا 

سالیان متمادی ادامه دادند.
فلم با صحنه ای از عقب نشینی نیروهای 
طرفدار جمهوری آغاز می گردد و به ادامه 
آن دو زن چریــک در برابر دفتر خدمات 
شهری موسوم به »خانه ی مردم« جمعی را 

به مبارزه می طلبند:
»- اكنون زمان پیکار است!

- شما می دانید در سرتاسر اروپا چه می گذرد؟
- جنگ به لندن، پاریس و برلین خواهد رسید!

- بزرگتر از ۱۹۱۴!
- و اینبــار، رفقا، قدرت های اروپا در جنگ با ما علیه فاشــیزم 

جهانی می پیوندند.«
زنی از میان جمعیت می گوید:

»- یقینــا می پیوندند. پس از این همــه جنگی كه آنان به راه 
انداخته اند، یگانه چیزی كه ما می خواهیم، این است كه جنگ باید 

خاتمه یابد. ما صلح می خواهیم!«
زن پارتیزان یک گام جلو نهاده و جواب می دهد:

»- صلح بدون آزادی چه خوبی می تواند داشته باشد؟
- صلح بدون عزت؟

- با اظهارات تسلیم طلبانه، گمراه نشوید!«
اما لشکر شکســت خورده است و کسی به تقالیش گوش نمی دهد. مادرید 
به دست نیروهای فرانکو می افتد و شــبه نظامیان فالنژیست و پولیس شروع به 
گرفتاری مخالفان می کنند. زندانیان مورد شــکنجه، توهین و حتا آزار و اذیت 

پوستر فلم »۱۳ گالب« 
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جنســی قرار می گیرند. رفیق در برابر چشــمان رفیق شــکنجه شده خودکشی شم

می کند و رفیقی را برای دستگیری رفقای دیگرش دام می سازند.

در این میان، ۱۳ زن مبارز دســتگیر و پس از شکنجه و آزارهای گوناگون 
بــا هم در زندان می پیوندند. اما زندان و اختناق نمی تواند روحیه آنان را درهم 
شــکند. آنان می رقصند و حتا زندانبان را به سخره می گیرند. یکی از زجرهای 
روانی زندانیان، مجبور ســاختن آنان بــه خواندن آهنگ هایی در وصف دولت 

فرانکو و اجرای مناسک مذهبی است.
در بخشــی از فلم، این سیزده گالب در اعتراض به وضعیت نامناسب نظافت 
و نگهداری کودکان با مادران شــان در بند، دســت به اعتصاب زده از خواندن 

آهنگ در تمجید دولت فرانکو ابا می ورزند.
در حمله  ای بر موتر نظامی رژیم فرانکو، دو صاحب منصب توسط انقالبیون 
به قتل می رسند و رژیم برای گرفتن انتقام، در ظرف ۴۸ ساعت در یک محاکمه 
نمایشــی حکم اعدام تعدادی از رزمندگان دربند را صادر می کند. اما، ســیزده 

گالب با زمزمه سرود »سرباز جوان« به پیشواز مرگ می روند:
»ما سرباز جوان هستیم

آینده سازان!
آبدیده از رنج

پیروزی یا مرگ!
راه ما باشکوه

برای آزادی انسان از بند
در راه مان

۱۳ زن مبارز كه دستگیر و پس از شکنجه و آزارهای گوناگون با هم در زندان می پیوندند.
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شم خون می ریزیم!
حذر كنید،

از سرمایه داران
این انسان های حریص و جنگ افروز.

سربازان جوان،
عقب نروید.«

باالخره در ۵ اگســت ۱۹۳۹، ۱۳ زن و ۴۳ مرد توســط دســته های مرگ 
در گورســتان شــرقی مادرید درحالی که یکدیگر را در آغوش گرفته بودند، 

تیرباران شدند. یکی از تیرباران شدگان در نامه ای به مادرش نوشت:
»منحیث یك انسان بی گناه می میرم. پدرود مادر. پدرود برای 
همیشه. دخترت دیگر هیچ گاهی نمی تواند ترا ببوسد یا در آغوش 

بکشد. نامم در صفحات تاریخ جاودانه خواهد شد.«

كتیبه یادبود: »جوانانی مشهور به "سیزده گالب" در اینجا برای آزادی و دموكراسی در ۵ اگست ۱۹۳۹ 
جان باختند. مردم مادرید آنان را برای قربانی شان به خاطر می سپارند. ۵ اگست ۱۹۸۸«
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				اطالعیه		

سانسور	اینترنتی	
سایت	حزب	همبستگی

مکرری  تماس هــای  بنابر 
کــه از ســوی خوانندگان 
ســایت حزب همبســتگی 
مطلع  نمودیــم،  دریافــت 
شــدیم که سایت حزب از 
مخابراتی  شــرکت  سوی 
گردیده  سانسور  ام.تی.ان 

است. این شرکت ســایت حزب را در رده »تندروی« و »فعالیت های نظامی« 
قرار داده دسترسی کاربرانش بر آن را قطع نموده است. مضحک اینست که بر 
سایت های طالبان، داعش و دیگر گروه های تروریستی هیچ سانسوری از جانب 

این شرکت اعمال نگردیده است.
ما با خدمات مشــتریان ام.تی.ان در تماس شــده دلیل را جویا شدیم که در 
جواب گفتند: »وقتی ســایتی از سوی شرکت سانســور شده باشد از ما کاری 

ساخته نیست و نمی توانیم آن را از لیست سانسور بیرون بکشیم.«
این نخســتین بار نیســت که سایت ما با چنین سانســوری مواجه می شود. ما 
متواتــر از هواداران خویش که کارمندان ادارات دولتی اند پیام گرفته ایم که 
از مسدود بودن سایت حزب در شبکه اینترنتی اداره مربوطه شکایت کرده اند.
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شم هرچند ادعا می شــود که در افغانستان سانســور اینترنتی بر اساس دیدگاه 
های سیاســی وجــود ندارد، اما سانســورپنهانی جریان دارد کــه اگر علیه آن 
صدا بلند نکنیم، روزی ســتمکاران حاکم وضعیتی شــبیه ایران تحت حاکمیت 
ساطوربدستان »والیت فقیه« را اعمال خواهند کرد چون اینترنت و شبکه های 
اجتماعی به وســیله موثری در دســت نسل جوان و بااحساس بدل گشته فساد و 

خیانت و جنایات خاینان ملی را وسیعا افشا و محکوم می کنند.

بر سایت های طالبان، داعش و دیگر گروه های تروریستی 
هیچ سانسوری از جانب شركت ام.تی.ان اعمال نگردیده است.
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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 ۱۰

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
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