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اســارت مردم افغانســتان
تحت اشغال امریکا و ناتو
و دستنشــاندگان داخلی
شان هفده ساله شد .دیگر
بر اکثریت مطلق افغانها،
ســوای آنانی کــه دالر و
کرسی چشم و وجدان شان
را کور ســاخته ،ثابت گردیده اســت که تجاوز نظامی امریکا ،وطن و مردم ما
را عمیقتر در گودال خون و فســاد و بدبختــی غرق کرده به میدان خطرناک
رقابتهای امپریالیســتی مبدل ساخته اســت .متجاوزان امریکایی و متحدانش
با شــعارهای زیبای «دموکراســی»« ،جنــگ با تروریــزم»« ،حقوق زن» و
«بازســازی» بر ماتمکدهی مــا یورش بردند تا به خاطر منافع اســتراتیژیک و
اقتصادی شــان مردم خســته از جنگ ما را باز هم قربانی سیاستهای شوم شان
ســازند .هفده ســال حضور نظامی امریکا و ناتو ،از جمله ســیاهترین روزهای
تاریخ ماست که عالوه بر قتلعام صدهاهزار افغان ،روی کار آوردن و تقویت
انواع باندهای خطرناک تروریســتی و رهزنان ،تبدیل افغانستان به فاسدترین و
مافیاییترین کشــور جهان ،رشد کمســابقه تولید و قاچاق مواد مخدر ،تاراج
ذخایر زیرزمینی دستنخوره وطن ما ،افزایش فاصله بین فقر و سرمایه ،تباهی
و دربدری اکثریت نفوس کشــور ،ستم وحشیانه بر زنان و سوءاستفاده رذیالنه
از نگونبختیهــای آنان ،فرار جمعی جوانــان درمانده و بیکار و فراوان فجایع
دیگر پیامد آن به شمار میروند.
چندی قبل ،کرزی این شــاه شجاع ســوم با حنیف اتمر و چند تن همجنس
میهنفروش شان چون محقق ،خليلي ،قانونى ،ولى مسعود ،منصور نادرى ،ضرار
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ادامه اشغال افغانستان:
ادامه جنگ ،بنیادگرایی ،جنایت و...
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مقبل ،زلمى رسول ،ســپنتا ،هادى ارغنديوال ،حامدگيالنى ،وحيداهلل سباوون،
احــدى ،صادق مدبر ،جرأت ،قطبالدين هالل ،عبــداهلل قرلق و دینمحمد که
اکنــون بیصاحب شــدهاند در خانه صبغتاهلل مجددی گردهــم آمده خواهان
بازنگــری پیمان امنیتی با امریکا شــدند .وقاحت برای این خاینان حد و مرزی
ندارد؛ وطنفروشان پلیدی که تا دیروز تقالی عرضه ارزان افغانستان به امریکا
را داشتند ،وقتی مورد کممهری بادار قرارگرفتند ،یکروزه قبله عوض کرده
و در خدمت دیگری در میآیند .مگر همین ســپنتا نبود که متن ســند فروش
کشــور را با امریکاییها تنظیم نموده با بیشرمی یک غالم حلقهبهگوش آن را
از افتخارات زندگیاش میشــمارد؟؛ مجددی به سبک پدران شیادش در پایان
لویهجرگه امضای این شــرمنامه ،دلقکنمایی کرده اعالم داشــت که اگر این
سند به زودی امضا نشود کشور را ترک خواهد گفت؛ اتمر که در خودفروشی
اســتاد اســت ،ننگ امضا نهادن بر این ســند را در تاریخچه سیاه و شرمآورش
افزود؛ کرزی و چوکرههایش که ســوار بــر بی  52بر ارگ نصب و یکونیم
دهه تمام با رقص به هر ســاز امریکا مجری برنامههای شــیطانی غرب بودهاند،
حال با اکتهای تهوعآور ضدامریکایی شاید عدهای از بلیگویان یا غافالن را
بفریبند اما نه هرگز مردمی را که داغهای ســتم و پلیدی بادار و مزدوران شان
به مغز استخوان آنان رسیده است.
هنگامههایــی از ردههای بلند دولت جنگافروز امریکا شــنید ه میشــوند
که در نظر دارد با خصوصیســازی جنگ افغانســتان به قتلعام جاری شــدت
بیشتری بخشد .این پیشنهاد سال قبل در هنگام اعالم «استراتیژی جدید» امریکا
توسط ایرک پرنس ،رییس «شرکت بلک واتر» صورت گرفت .شرکت بدنام
گانگســتری که بخصوص در عراق آنچنان به جنایات وحشــیانه دست زد که
باالخــره وادار به ترک آن کشــور و حتا تغییر نام گردیــد .هرچند نیروهای
اشــغالگر امریکایی در هفده سال کوشــیدند اکثر برنامهها و اعمال ضدانسانی
شــان برمال نگردند ،بازهم گوشهای از ددمنشیهای شان در برابر مردم ما فاش
گردید ،اما با خصوصیســازی جنگ دامنه این شــناعتها را گسترش داده و
ســبب بدامنی و کشتار بیشتر خواهند گشت .خصوصیسازی جنگ ،یعنی قتل
انسانهای بیگناه بیشتر در بدل پول بیشتر.
تا زمانی که افغانســتان تحت اشغال نظامی و اقتصادی و سیاسی امریکا قرار
دارد ،گروههای وحشی چون طالبان ،داعش ،جنگساالران و سایر مزدوران نیز
توســط متجاوزان و رقبای منطقوی شــان تمویل و تسلیح خواهند شد که طبعا

داعش ،پروژه دیگر امریکایی

کارتونیست :سوریندران رسادورای Surendran Rasadurai
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حزب همبستگی افغانستان
 ۱۵میزان  ۷ – ۱۳۹۷اکتوبر ۲۰۱۸
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موج جنگ و تروریزم ،نه تنها ســرزمین داغدار ما که کشــورهای همجوار و
کل منطقــه را نیز در کامش فرو برده و دامنه آن روزتاروز گســترش خواهد
یافت .مبارزه جهت قطع کامل دســتان خونین پاکستان ،ایران ،عربستان و سایر
دولتهــای منفور در خاک ما نیــز فقط و فقط درگرو مبارزه متشــکل برای
استقالل میباشد.
«حزب همبســتگی افغانســتان» بدین باور اســت که هیچ نیــروی خارجی
پیامآور صلح و خوشــبختی بوده نمیتواند ،بخصوص دولتی چون امریکا که
تاریخ جنایتبارش با کشــتار و تباهی و چپاول و سفاکی آمیخته بوده و هر جا
پا گذاشته ارمغانی جز بدبختی نداشته است.
با آگاهی و بســیج مردمی باید بــه نیروی تســلیمناپذیری برضد مزدوران
مرتجع بنیادگرا و غیربنیادگرا و باداران اشغالگر شان گردیم! فقط یک نیروی
اســتقاللطلب و دموکراسیخواه با پایه تودهای ،میتواند افغانستان را از جهنم
جاری نجات بخشد و بس.

شماره  ،60میزان و عقرب 139۷

3

شماره  ،60میزان و عقرب 139۷

4
گزارش

|
اکتوبر و نوامبر ۲۰۱۸

اکسیون «حزب همبستگی»
در تقبیح سالروز اشغال افغانستان
 ۱۵میــزان ۷ – ۱۳۹۷
اکتوبــر  - ۲۰۱۸کابــل:
امــروز تعــدادی از اعضا
و هواخواهــان حزب طی
گردهمایــیای در شــهر
کابل ۱۷مین سالروز اشغال
افغانستان توسط امریکا و
ناتو را تقبیح کردند .معترضان شــعارهایی برضد اشــغالگران و دستنشاندگان
شــان سر داده و تصاویر قربانیان غیرنظامی حمالت امریکا را برافراشته بودند.
در پالکارتهایی که معترضان به دست داشتند ،شعارهای ذیل به زبان فارسی،
پشتو و انگلیسی به چشم میخوردند« :دولت امریکا بزرگترین تروریست جهان
اســت!»« ،تنها با طرد اشــغالگران و مزدورانش میتوان به دموکراسی و رفاه
رسید!»« ،خصوصیسازی جنگ در افغانستان ـ کشتار انسانهای بیشتر در بدل
پول بیشتر!»« ،پایگاههای نظامی امریکا ـ کشتار و خونریزی در افغانستان!»
قســمتهایی از اعالمیه «حزب همبســتگی» به این مناسبت توسط یکی از
اعضای حزب خوانده شد:
«اســارت مــردم افغانســتان تحت اشــغال امریــکا و ناتو و
دستنشاندگان داخلی شان هفده ساله شد .دیگر بر اکثریت مطلق
افغانها ،ســوای آنانی که دالر و کرسی چشم و وجدان شان را کور
ساخته ،ثابت گردیده است که تجاوز نظامی امریکا ،وطن و مردم ما
را عمیقتر در گودال خون و فســاد و بدبختی غرق کرده به میدان
خطرناک رقابتهای امپریالیســتی مبدل ساخته است .متجاوزان
امریکایی و متحدانش با شــعارهای زیبای «دموکراسی»« ،جنگ
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با تروریزم»« ،حقوق زن» و «بازســازی» بر ماتمکدهی ما یورش
بردند تا به خاطر منافع استراتیژیک و اقتصادی شان مردم خسته
از جنگ ما را باز هم قربانی سیاستهای شوم شان سازند.
....
تــا زمانــی که
افغانســتان تحــت
اشــغال نظامــی و
اقتصادی و سیاسی
امریــکا قــرار دارد،
گروههای وحشــی
چــون طالبــان،
داعش ،جنگساالران و سایر مزدوران نیز توسط متجاوزان و رقبای
منطقوی شــان تمویل و تسلیح خواهند شد که طبعا موج جنگ و
تروریزم ،نه تنها ســرزمین داغدار ما که کشورهای همجوار و کل
منطقــه را نیز در کامش فرو برده و دامنه آن روزتاروز گســترش
خواهد یافت .مبارزه جهت قطع کامل دســتان خونین پاکســتان،
ایران ،عربســتان و ســایر دولتهای منفور در خاک ما نیز فقط و
فقط درگرو مبارزه متشکل برای استقالل میباشد.
....
با آگاهی و بسیج
مردمی باید به نیروی
تســلیمنا پذ یر ی
برضــد مــزدوران
مرتجــع بنیادگــرا
و غیربنیادگــرا و
باداران اشغالگر شان
گردیم! فقط یک نیروی اســتقاللطلب و دموکراســیخواه با پایه
تودهای ،میتواند افغانستان را از جهنم جاری نجات بخشد و بس».
در ادامه تیاتری توسط چند کودک اجرا گردید که وضعیت اسفبار کودکان
در کشورهای تحت اشغال و بخصوص افغانستان را به تصویر میکشید .نمایش
با این مقدمه آغاز گردید:
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«وضعیــت زندگــی میلیونها کودک خیابانی در کشــورهای
اشغالشــده مثل افغانستان ،ســوریه ،لیبیا ،عراق و یمن آنچنان
وحشتبار است که از کوچکترین حقوق انسانی برخوردار نیستند.
کودکانی که در جنگ زاده شده و بسیاری از هم سن سالهای شان
در جریان این جنگ و بمباردمانهای ناتو و امریکا یکجا با والدین
شان کشته شدهاند.
در افغانســتان نیز
بعد از اشغال امریکا
کودکان بیشــمار
قربانــی حمــات
هوایــی نیروهــای
متجاوز و یا حمالت
انتحــاری غالمــان
تروریستشان شــده و یا اعضای خانواده خود را از دست داده در
جادههای شــهر های بزرگ بخصوص کابل زندگی بدی را سپری
میکنند .اما آنان از روزگار و شــرایط بد زندگی نیز دریافتهاند که
کیها با سرنوشــت شــان بازی کرده و رویاهای کودکانه شان را
ربودهاند .این نســل امید آینده افغانســتان و پیامآوران استقالل،
آزادی و بهروزی ملت خواهند بود».

شماره  ،60میزان و عقرب 139۷

7

|

اکتوبر و نوامبر ۲۰۱۸

شماره  ،60میزان و عقرب 139۷

8
نویسنده :قباد

|
اکتوبر و نوامبر ۲۰۱۸

ترویج سیستماتیک بنیادگرایی
و جهالت در کندز
در جریان «جنگ سرد»،
دولــت امریــکا تیــوری
خاینانــه «کمربند ســبز»
برژینســکی را بــه اجــرا
گذاشــت که هــدف آن
اســتفاده از بنیادگرایــی
اســامی بــرای مهــار
کمونیــزم و نابودی جریانها و عناصر مترقی و پیشــرو بود .افغانســتان طعمه
اصلی این سیاســت ضدانســانی گردید که با پمپ صدها میلیــون دالر به النه
باندهای جنایتکار و دشــمن انســانیت از نوع جهادی ،طالبــی ،القاعده و غیره
بدل گردیده ،وطن ما به گــودال تباهی و جهالت و فجایع رنگارنگ فرو برده
شــد .امروز امریکا و غرب این سیاست را عینا با حمایت بیشائبه از جهادیان،
طالبــان ،داعش ،حزبالتحریر ،جمعیت اصالح و دهها جریان قرونوســطایی
و خیانتپیشه به پیش میبرند .سراســر افغانستان و بخصوص والیات همجوار
با جمهوریتهای آســیای میانه برنامه شده و سیستماتیک به باندهای خطرناک
بنیادگرا تحویل داده میشــوند تا با تزریق زهر کشــنده شان به مرزهای شمال
افغانستان ،رقبای اصلی شان روسیه و چین را درگیر و ناتوان سازند.
کندز از والیات جنگزده در شمال است که باشندگان تیرهروز آن در کنار
فقر و بیکاری و هزاران مصیبت دیگر حضور هیوالی بنیادگرایی را نیز تحمل
میکنند .از میان دهها مدرسه ،کورس و نهاد فعال ترویج جهالت بنیادگرایی در
کندز روی بعضی از آنها بهمثابه مشــت نمونه خروار مکث نموده گوشههایی
از حقایق و ماهیت ماورای ارتجاعی شــان را که چشــمدید خودم میباشــد به
خوانندگان سایت «حزب همبستگی افغانستان» شرح میدهم.
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فقر ،جنگ ،فســاد و دهشت حاکم در کندز بستری شده برای رشد ویروس
بنیادگرایــی که با آلودن ذهن جوانان دختر و پســر ،انزجــار و تنفر مردم از
اشغالگران و رژیم مالمافیایی حاکم را از سمت مترقی بهسوی انفعال و ارتجاع
که خواست اصلی امریکا و دولت پوشالی است ،بکشاند.
«روضهاالطفال» یکی از مدارس فعال در شــهر کندز است که با داشتن ۳۰
اســتاد و بیش از یک هزار شاگرد دختر و پسر مصروف ویروسیسازی اذهان
نســل امروزیست .این مدرسه در بدل دریافت  ۱۰۰تا  ۲۵۰افغانی فیس ماهانه
از هر شــاگرد زیر ریش والــی و «امنیت ملی» ،اطفال معصــوم را به گرفتن
سالح تشویق نموده از آنان عناصر آدمکش و بیگانه با انسانیت تربیت میکند.
اســتادان متعصب این مدرســه که میتوان آنان را «مالی لنگ»های قرن ۲۱
خواند ،شــاگردان را از رفتن به مکتب و کورسهای ریاضی و انگلیســی منع،
مکتب را خانه شیطان خوانده و معلم را کافر خطاب میکنند.
«اشرفالمدارس» که توسط مولوی عبدالخالق و مفتی سراجالدین نزدیک
به هشــت ســال قبل ایجاد گردید از جمله مدارس بــزرگ تبلیغ بنیادگرایی و
تروریــزم در کندز ،تخار و بغالن و چندین والیت دیگر محســوب میشــود.
بیبیســی با انتشــار گزارشــی به تاریخ  ۲۴فبروری  ۲۰۱۴از موجودیت این
مرکز «ترویج اندیشــههای تندروانه اسالمی» خبر داد اما طی این سالها نهتنها
کوچکترین اقدامی علیه آن نشــده که وسعت بیشتر یافته و به والیات همجوار
رخنه کرده است.
ایــن
راهانــدازی
مدرســه جهلپــروری در
یــک ســاختمان دولتــی
نشــاندهنده آن است که
دولت مالمافیایی متشــکل
از آدمکشــان بنیادگــرا
خود حامی و تمویلکننده
«کفن سیاه» و افکار قرونوسطایی دستاورد
مدارس طالب و داعشپرور
«اشرف المدارس» و همفکران پلید آن به زنان ستمدیدهما.
بوده و مجری سیاستهای
شیطانی امریکا جهت فروبردن عمیقتر افغانستان به گنداب تروریزم و توحش
و تاریکی اند.
دختران این مدرســه آنچنان مغزشویی شــدهاند که فوری تاپه «کافر» بر
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کســانی میزنند که مثل آنان نمیاندیشــند و هر حرکت دیگران را که مطابق
میل شــان نباشــد« ،حرام» مینامند .آنان تماشــای تلویزیــون ،گوشدادن به
رادیو ،شــرکت در مراسم عروســی ،پوشش غیر از ســیاه ،پوشیدن زیورات،
عکسبرداری ،تجلیل از روز معلم ،روز زن ،روز مادر ،سال نو ،روز تولد ،کار
زنان در بیرون از خانه و رایدادن و کاندیدشــدن زنان را حرام گفته شاگردان
مکاتب و حتا شــاگردان مدارس دینی دولتی را کافــر مینامند .تبعیت مطلق
زن از مرد ،در کنج آشــپزخانه نشســتن ،طفلداری ،بیرون نرفتن و بدون مرد
خرید نکردن توصیههای شــان در برخورد با زنان دیگر است .دخترانی که در
این مدرســه درس میخوانند توسط استادان جهالتپیشــه به شکل وحشتناک
مغزشویی شده چنان پرخاشگر و مریض بار میایند که حتا در خانه دیدن موی
مادر و خواهر شــان را از زیر چادر تحمل نتوانسته با آنان وارد جنگ و جدال
میشوند.
کتابهای مبتذل و ضدعلمی چون «عذاب قبر»« ،منظره مرگ» و «زیور
بهشت» جزء منابع درسی این مدرسه به شمار رفته که روی روحیه این دختران
(که تعداد شــان به بیش از شش هزار میرسد) تاثیر وحشتناک گذاشته آنان را
به مردههای متحرک تبدیل کرده است .مسووالن متحجر این مدرسه با تحمیل
قوانین خشــک و نظامی و پیچکاری سموم باورهای ارتجاعی در ذهن دختران
آنــان را چنان مایوس و ناامید بار آوردهاند که کامال از زندگی دل کنده برای
سایر زنان تبدیل به مبلغان مرگ ،ترس و دهشت گردیدهاند.
«مرکز جماعت تبلیغی» در شــهر کندز در زمینی به مســاحت  ۲۰جریب
در نزدیکــی میــدان هوایی که روی دو جریب آن ســاختمان پنج منزله اعمار
گردیده موقعیت دارد .در کنار فعالیت منظم و همهروزه ،هرسال مدت سه روز
از  ۹والیت شــمال و سراسر افغانســتان و پاکستان حدود ده هزار نفر در اینجا
تجمع میکنند .آنان زیر نام «تبلیغ دین» فقیرترین اقشــار جامعه را به ســمت
خود کشــانده در کنار دعوت فقرا و مصیبتزدگان به «قناعت» و «مزایای»
زندگی فقیرانه ،آنان را به دوری از سیاســت تشویق نموده در کنار دهها گروه
خیانتپیشــه و افراطی نقش تباهکن در انحراف اذهان مــردم از فجایع جاری
بــازی میکند .این جریانات بویناک از دین چماقی برای ســرکوب و تحمیق
تودهها ســاخته مردم را از شناخت عوامل بربادی شــان که همانا اشغالگران و
کلیه چاکران دینی و غیردینی شان است بازمیدارند.
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«جماعت تبلیغی» منحیث عوامل استخبارات منطقه زیر پوشش دین ،طاعون مرگباریست
که بینواترین افراد جامعه را شکار نموده به گورستان انفعال و «خیالپرستی» سوق میدهد.

«نهاد جوانان مســلمان افغانستان» یا «نجم» شــاخههای از جمعیت اصالح،
پیرو افکار استعماری سید قطب و محمدقطب (از بنیانگذاران اخوانالمسلمین)
اســت که با فعالیت در چند ولسوالی چون امامصاحب و خانآباد بهشمول شهر
کندز از شــش سال به این ســو و بدون هیچ ممانعتی به سربازگیری از جوانان
بــیکار ادامه میدهد .این نهاد که در  ۱۳۹۰رســما جــواز فعالیت از وزارت
عدلیه را دریافت کرد در  ۳۱والیت کشــور فعال بوده تحت بهانههای محیالنه
رنگارنگ در مکاتب ،پوهنتونهــا ،کورسها ،نهادهای دولتی و غیر دولتی از
نفوذ گسترده برخوردار گردیده است .دفتر والیتی آن در پوهنتون خصوصی
«ســام» شــهر کندز موقعیت داشــته و تمامی فعالیتها و برنامههایش چون
«قیام لیل» ،تدویر مسابقات ورزشی ،گرفتن برنامهها در عروسیها که بهجای

زیداهلل عطیش مسوول «نجم» در کندز با فریب و نیرنگ ویروس بنیادگرایی را در ذهن اطفال
معصوم تزریق میکند تا در آینده عناصر ضدملی و خادم بیگانگان بار آیند.
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موســیقی به تالوت و تبلیغ میپردازند ،برنامه تقدیر از شــاگردان و محصالن
ممتاز ،دایر نمودن مسابقه سیرت ،مسابقه معارف (با جوایز بورسیهها ،لپتاپ،
یخچال و )...پاککاری شهر (شیوههای جدید و محیالنه بنیادگراها برای جذب
افراد) و ...از این پوهنتون صورت میگیرد.
به لحاظ تشــکیالتی هر فرد برای عضو شــدن مکلف به پیمودن سه مرحله
«جماعت تبلیغی» منحیث عوامل اســتخبارات منطقه زیر پوشش دین ،طاعون
مرگباریســت که بینواترین افراد جامعه را شــکار نموده به گورستان انفعال و
«خیالپرستی» سوق میدهد.از ارزیابی و تایید از اجرای اصول توسط مسوول
آن (که رکن نامیده میشــود) بهحیث عضو قبول میگردد .بعد از عضو شدن
مســوولیتهایی به وی داده شــده و در صورت موفقبودن در اجرای وظایف
(بعد از دو ســال) در اجتماع ساالنه که آن را «ارکان» مینامند توسط رهبری
«نجم» بهحیث رکن انتخاب میگردد .به گفته خود شــان همکار ،عضو و رکن
ماهوار مکلف به پرداخت  ۲۰۰افغانی حقالعضویت بوده و با شیوههای مختلف
تجار و متنفذین قومی را نیز مکلف به پرداخت پول میسازند.
مشــخص اســت که مصارف فعالیت وســیع و پرهزینه «نجم» نمیتواند از
طریق حقالعضویتها تامین شــود و این نهــاد هرچه بخواهد قادر نخواهد بود
دم وابســتگیاش به اخوان بینالمللی ،دولتهای عربســتان ،ترکیه ،پاکستان و
شــبکههای جاسوسی غربی و عربی را پنهان ساخته بر چشم مردم خاک بریزد.
عبودیت هر جریان تندرو با ایدیولوژی و افکار ارتجاع بنیادگرایی به امپریالیزم
محرز بوده و متوسلشدن به نیرنگهای جمعآوری «حقالعضویت» روپوشی
برای پنهاننمودن منابع تمویل اســت که فقط مشتی خوشباور و از دنیا بیخبر
را خواهند فریفت نه افراد و نهادهای آگاه از ماهیت متعفن بنیادگرایی را.
نوشــتههای ســیدقطب و محمدقطب که بیشتر توســط «جمعیت اصالح»
تدریس میشوند از منابع مهم آموزشی حلقات و حوزههای «نجم» بهشمار رفته
در این حلقات صراحتا از داعش طرفداری صورت گرفته برخالف «دفاع» از
اســتقالل و آزادی کشور در شــبکههای اجتماعی و اماکن عمومی به اعضا در
حوزههای آموزشــی شان «خالفت» (پروژه اســتخباراتی امپریالیزم امریکا و
انگلیس) را هدف نهایی شان اعالن مینمایند.
زیداهلل عطیش ،رییس «نجم» کندز بوده و برنامههای رادیویی شان از رادیو
اصالح پخش میگردد که زیر نام آشــنایی مردم با مســایل اســامی زیرکانه
اخوانیگری را تبلیغ نموده به تحمیق مردم میپردازند .این نهاد در شــبکههای

اگر فعالیت و ســربازگیری داعش و حزبالتحریــر در کندز را نیز به چند
گــروه فوق بیافزاییم معجونی از گنــد ،عقبماندگی و بربریت بنیادگرایی را
خواهیم داشــت که با ماموریت کشت و پرورش تخم جهل و جنایت ،بر محور
سیاست تداوم اشــغال و ویروسیساختن جامعه از ســوی امریکا و شرکا علیه
مردم ما سازماندهی میشود.
فســاد وســیع در ادارات ،معامــات مافیایــی بــا طالبــان و حاکــم بودن
هیرویینســاالران ،زورمنــدان و قومندانان تنظیمــی از عوامل اصلی جنگ و
سقوط کندز محسوب میشــود که نتیجه آن برای مردم پابرهنه و وحشتزده
کندز بازهم تشدید فقر ،بیکاری ،فرار ،ترس ،وحشت و هزاران مصایب دیگر
خواهد بود.
اگر در گذشــته آموزش درسهای دینی مجانی و در مساجد به شکل سنتی
صــورت میگرفت ،امــروز سیســتماتیکتر به اضافه مــدارس ،کورسهایی
سمارقوار سر برآوردهاند که زیر نام دروس دینی زهر بنیادگرایی را در ذهن

|

«رادیو اصالح» حربهای در خدمت پخش افکار متحجر بنیادگرایی در کندز است که زیر نام
«اصالح فرد و جامعه» در مغز شنوندگانش ارتجاع اخوانیزم را پمپ میکند.
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اجتماعی و در تجمعات شان عوامفریبانه در حالی از «حب وطن»« ،استقالل»
و «صلح» صحبت میکنند که دشمنی جنونآمیز شان را با سکوالریزم و دولت
ملی-دموکراتیک که موجد و تداوم ارزشهای ذکر شــده است اعالن نموده
و بر نظامهای ســکوالر تاپه کفری زده فرد ســکوالر را کافر میشمارند .این
وجه مشــترک دشمنی با ســکوالریزم دموکراتیک« ،نجم» را با دراکوالهای
جهادی ،طالبی و داعشــی پیوند زده و ناف همهی شان را با امپریالیزم محکمتر
گره میزند.
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نوجوانــان معصوم ما پیچکاری میکنند .حتا گفته میشــود که این گروههای
مذهبی زیرنامهای خوشنما ،انجیوهایی ساختهاند که از طریق آن فندهای کالن
یواساید و سایر نهادهای بدنام امپریالیستی به جوال آنان ریخته میشود که در
جهت منافع امریکا و غرب مورد استفاده قرار گیرد.
اگر در گذشــته ذهن زنــان افغان تا این حد به ویــروس بنیادگرایی آلوده
نشــده ،طی سالیان اشغال افغانستان توســط امریکا و غرب ،تالش میشود قبل
از تبارز توفانزای خشــم خفته این نیم پیکر ســتمکش جامعه ،توســط وحوش
بنیادگــرا ســرکوب و
منحرف گردیــده و خیال
شــان را از شــرکت زنان
دربند که مســتعد شورش
ضد اشــغال و بنیادگرایی
اند راحت سازند .متاسفانه
ایــن سیاســت غــداران
بنیادگرا در کندز موفقانه این چهرههای کریه ،زنســتیز و عوامل بیگانــگان با راهاندازی
خوفناکی به نام «اشــرفالمدارس» ،اذهان زنان را با سم
زندان
ِ
عملی شــده این والیت را
بنیادگرایی فلج ساخته به مردههای متحرک تبدیل نموده اند.
به جهالتکده و سیهروزی
کشانیده است.

انتخابات
زیر سایه سیاه
اشغالگران
و دولت فاسد!

نویسنده :حامد

|

فــراه یکــی از ناامنترین
والیات کشــور اســت که
مردمــش در گــرو دولت
فاســد و طالبان خونآشــام
هــرروز را بــا ماتم ســپری
مینمایند .اینجا ،هر شــب
جنــگ و کشــتار اســت.
باشندگان فراه احوالپرسی عادی را فراموش کرده ،هر پرسان و تماس تلفنی
حکایت از جنگ ،ویرانی و کشــتن کشــتن دارد .فرش عزاداری در هر گوشه
فراه پهن گشــته و به رسم روزمره میبایست یکی دو همدیار خود را به خاک
بسپاری و گاهی بیشتر.
شــیرازه زندگی فراهیان از هم پاشــیده است .خشکســالی مفرط ،گرمی
طاقتفرســا و پایینرفتن ســطح آب زیرزمینی معضل بزرگ دیگریست که
در کنار فاجعه جاری محیط را فقرزده ســاخته و به دوزخ زندگان مبدل کرده
اســت .قریهها یکی پی دیگر خالی از سکنه میگردد :مزار ،خطیوان ،نوبهار،
مالها ،پنجله ،گجگین ،مساو ،روکن ،چهارده ،شهر کهنه ،قلعه مال امان ،تینگ،
بلندده ،کوشه ،کندر ،چپک ،چهار ماس ،کنسک ،شیوان ،دهزک ،دوکن ،آب
ســوراخ ،سنگ گلک ،چین ،ناغ ،دهک ،سور ،نوده ،تخت ،شاه مبارک ،ساج،
نرمکی ،برنگکها و سایر مناطق بیش از  ۷۰فیصد از سکنه تخلیه گردیده و در
اثر بمباردمانهای کور و ستم بیپایان طالبان ،باشندگانش به هجرت تن داده و
الیههای پایینی منطقه که چاره و توان کوچیدن را ندارند ،از ســر جبر با دهّها
خوف و خطر در محاصره بند مانده و در خدمت طالب قرار گرفتهاند.
از آنجایی که فساد و بیکفایتی دولت مزدور بیداد میکند ،و مقامات دولتی
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مردم فراه در گرو مافیای دولتی
و توحش طالبی
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زالووار بــر دخل گمرک
و ســایر عوایــد والیتــی
چسبیدهاند ،طالبان ددمنش
نیــز از فرصت اســتفاده
کرده در شهر جابهجا و با
ایجاد رعب و وحشــت در
میان شــهروندان به آسانی
هدفهای دلخواه خود را آقــا گل ،قوماندان میدان هوایی فراه به تاریخ  ۸ســنبله ۱۳۹۷
توسط افراد ناشناس در مرکز شهر ترور گردید.
شکار میکنند .آنان آنقدر
با خاطر آســوده عمل میکنند که حتا تمام امکانات دستداشــته قربانی را که
متشکل از تفنگ و تفنگچه وغیره میباشد با خود میبرند .ترورهای شهری در
این اواخر گواه این واقعیت تلخ است.

پسر آقا گل با دیدن جسم بیجان پدرش بیهوش شد.

نماز جنازه شهید آقا گل

|
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در اطراف شهر و ناحیههای چندگانه فراه ،دستههای طالب به نام چریکهای
فدایی اسالم که آموزشهای تروریستی را از سپاه پاسداران ایران فرا گرفتهاند
بهصورت سیســتماتیک دســت به ترور افراد دولتی و مخالفان خود میزنند.
اینان آنقدر با دل پر عمل میکنند که طی دو ســال اخیر بیشتر از صدها تن را
ترور ،اختطاف و یا از موترها پایین و تیرباران کرده اما در این شــهر کوچک
رد پای شــان معلوم نیست .واقعیتها نشان میدهد که آنان با حلقاتی از درون
دولت جورآمد داشته و زمینه را برای درندگی شان مهیا میسازند.
مال ظاهر از قریه کورگز که مشهور به مال گوتک میباشد و در میان طالبان
به نام مال خادم شــهرت دارد ،مســوول و هماهنگکننده ترورهای شــهری از
ســوی طالبان اســت .از جهت دیگر،برخی از ترورها ریشه در دشمنی شخصی
داشــته و دستههای دزد ،اختطافگر حرفوی نیز از فرصت سود برده دست به
آدمکشــی و چور و چپاول بزنند .این گروهها به شــکلی با طالبان و دولتمندان
دم به دم هستند.
گروههــای جنگــی
بــزرگ طالبان که همواره
بــر پوســتههای دولتــی
یورش گسترده دارند و از
برتری تسلیحاتی نسبت به
سربازان دولتی برخوردار
میباشــند ،قطعات ســرخ
نامیده میشوند که بهطور
به تاریخ  ۱۲اسد  ۱۳۹۷سه تن از سربازان پولیس مقابل
علنــی در اطــراف شــهر
در ورودی شفاخانه فراه ترور گردید.
پایگاههای خود را دارند.
در آخرین تهاجم شــبهنگام طالبان ( ۲۵سنبله  )۱۳۹۷که همزمان در چندین
منطقه صورت گرفت ۵۷ ،ســرباز که فقط برای کمایی یک لقمه نان به ارتش
افغانستان پیوسته بودند ،جان باختند.
این درحالی صورت میگیرد که ســربازان از نرسیدن به موقع تجهیزات و
نیروی کمکــی زمینی و هوایی در پایگاههای خود بارها شــکایت چه که حتا
یخن خود را دریده و به مقامات دشنامنامهها فرستادهاند .گپ تا حدی دردناک
است که اجساد سربازان در میدان نبرد بوی میگیرد و زخمیها جان میدهند،
امــا همین به اصطالح دولتمردان شــاریده که ماهیت ضد مردمی شــان آفتابی
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است با بیشرمی همیشگی نداشتن امکانات را بهانه میآروند .در چنین روزهای
پرکشــمکش سمیعاهلل صمیم نماینده فاسد فراه با هلیکوپتر از هرات به فراه و
از فراه به ولســوالی اناردره به مصارف همین دولت که داد از نداشتن امکانات
در برابر ملت میزند ،جهت کمپاین انتخابی مســافرت میکند .به این میگویند
وقاحت و خاک به چشم مردم زدن.
تجهیــزات نظامــی
و تســلیحات جنگــی و
ســایر امکانات مورد نیاز
گروههــای هراسافگــن
بخصوص طالبان از طریق
مرزهای ایران در بستههای
بــزرگ وارد خــاک
افغانستان میگردد .والیان
زراندوز و ســایر مقامات به تاریخ  ۱۲ســنبله  ۱۳۹۷دو تن از ســربازان پولیس در قریه
دهک شهر فراه توسط طالبان ترور گردیدند.
فاسد دولتی دهنپرآب و
مزدوران دوطرفه اند ،همیشــه با این بهانه که «ســند موثق در دســت نیست»،
طفره رفته مردم را فریب میدهند .برعالوه ،هماکنون طالبان عواید گمرکات،
زمین ،دکان و وســایط نقلیه را در کنار عشــر و زکات از تمامی ولســوالیها
مســتقیما جمعاوری میکنند .دردآورتر از همه این اســت که طالبان از عواید
شــهر فراه نیز ســهم خود را دارند :دکانداران ،موترداران ،کارمندان دولتی،
صرافان ،شرکتهای بزرگ و کوچک فعال شهر و حتا مقامات بلندپایه دولتی
و ســایر ارگانها برای بقای خود پنهانی به طالبان مالیات و یا گاه گاهی رشوه
زیر نام «شیرینی» پرداخت میکنند.
مردم از فســاد و رشــوهخواری و بروکراســی حاکم در ادارات به ســتوه
آمدهاند .کوچکترین کار بدون رشوه و واسطه ممکن نیست .این سبب گردیده
که نه تنها اهالی اطراف شــهر بلکه شهریان مرکز فراه نیز جهت حل مناقشات
و معضالت معامالتی وغیره به محاکم طالبان در حومه شهر فراه مراجعه کنند.
روســای شورای قریهها باید بهطور منظم به طالبان باج بپردازند ،در غیر آن
توسط طالبان کشته و یا با زور به کمیسیون طالبان جلب شده و حکم علیه شان
صادر میگردد .یورش طالبان بر منزل رییس شورای قریه ریگی و پسرانش ،و
کشتن معاون شورای قریه کوک علیا به همین تازگی نمونههایی از سخن باالست.
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یک ورقپاره طالبان به نام
جلب ،صد مرتبه بیشتر از
محاکم فاسد دولت کنونی
نزد مردم چلش داشــته و
ترس را به بار میآورد.
پوستههای امنیتی پلیس
در فراه طعمه چربی برای
طالبان شــده که هر شــب
یک پوسته را مورد تهاجم
قرار داده ،نیروهای پلیس
را کشــته و تمام تجهیزات به تاریخ  ۱۵ســنبله  ۱۳۹۷حاجی محیالدین هیوادمل از قریه
کنسک ولسوالی باالبلوک که متنفذ قوم و رییس شورای کنسک
شــان را با خــود میبرند.
بود در قریه ساج توسط طالبان به شهادت رسید.
غنیمت منبع اصلی درآمد
برای نوجوانان بیکار در روســتاها شــده که زیر چتر طالبان فعالیت میکنند.
پوســتهای در نزدیکی قریه رج در  ۵کیلومتری شــهر فــراه ،نمونهای بارز از
پوســتههای بیصاحب است که حتا آب آشــامیدنی ندارد .یکی از کارمندان
کلبنک قریه رج که در شــهر فراه ســکونت دارد در برگشت به خانهاش باید
بشــکه آب با خود داشته باشد تا به پلیسهای پوســته داده اجازه عبور حاصل
کند .طالبان به مردم محل هشدار داده که هرنوع همکاری با دولت جزای مرگ
دارد .چندی قبل یک تن از مردم محل به جرم بردن آب به پوسته پلیس توسط
طالبان تیرباران شد.
طالبی که زخم سطحی
برداشــته ،بیتــرس و لرز
بــه کلینــک دولتی جهت
تداوی خود مراجعه نموده
و بــه یکــی از پرســونل
موظــف قصــه میکنــد:
«دیشب ما عملیات داشتیم به تاریخ  ۱۲ســنبله  ۱۳۹۷ضیاالدین باشــنده قریه شــمالگاه
و من زخمی شدم و باالخره هنگامی که با ســه چرخه به سوی خانهاش میرفت و یک تن از
سربازان پولیس را با خود مسافر داشت ،به چنگ طالبان افتاده و
پوسته را فتح کردیم و مال
به طور بیرحمانه فقط به جرم انتقال پولیس به شهادت میرسد.
غنیمت را بین خود تقسیم
او یگانه نانآور خانوادهاش بود.
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نمودیم .برای هرکدام ما  ۷هزار اففانی رسید».
مثال دیگر از قریه خطیوان اســت که ســربازی میخواست از یک پوسته
امنیتی به پوســته دیگر برود .در مســیر چند صد متری پوسته توسط طالبان به
ضرب گلوله به قتل میرســد و نیروهای امنیتــی بهجای این که قاتالنی را که
در برابر چشم شان سرباز را به شهادت رسانده تعقیب کنند و به جزای اعمالش
برسانند ،اهالی بیدفاع قریه را که اکثرا ریشسفیدان و دهقانان فقیر اند ،جمع
کرده بدون پرســش و پاســخ به لت و کوب میگیرند .مردم بیچاره که کدام
پناهگاهی نداشــته و میان دو آتش میســوزند ،با هزاران اشــک و آه خانه و
زادگاه خود را ترک کرده و بهسوی ایران متواری میشوند.
قریــه کنســک مثــال
دگریســت در حومه شهر
فراه کــه بنابــر دامنزدن
اختالفــات خانوادگــی از
ســوی طالبان و دولت ،به
دو دسته تقسیم گردیده تا
اکنون بیش از  ۹۰۰تن جان
خود را از دســت دادهاند.
زنان و کــودکان یتیم که به تاریخ  ۲۰ســرطان  ۱۳۹۷حاجی رحمتاهلل کارمند ســابق
شــاروالی فراه توسط طالبان در کنســک دستگیر و یک ساعت
محــروم از سرپرســت و
پس از دستگیری به شهادت رسید.
نانآور خانواده اند ،ترک
قریه کرده و سیلآســا به درون شــهر آمده و در اثر فقر و فالکت دســت به
گدایی ،کاالشویی ،فحشا ،جمع آوری زبالهها میزنند .شوربختی مردم کنسک
داستان بس دردناکیست که ایجاب ترتیب گزارش جداگانه را میکند.
رژیم خونآشام ایران در درون نظام مفلوج افغانستان و به ویژه والیت فراه
نوکر و پایدو بیشــمار خود را دارد که برای عملیشــدن نقشــههای شوم آن
کشور جاده صاف میکنند و به همین منوال طالبان نیز دساتیر و فرامین خود را
از ایران میگیرند .در عقب بیشتر ناامنیها ،آوارگیها و ترورهای پیهم والیت
فراه دست ناپاک سپاه پاسداران ایران نهفته است .هر باری که تضادهای لفظی
ایران و امریکا حاد میشود جنگ فراه و سایر والیات اوج میگیرد.
اکنون مردم فراه در میان آتشــی میســوزند که از یک سو توحش طالبی
جــان و مال مردم را همهروزه میگیرد و از ســوی دیگر بمباردمانهای کور،

تصاویر دیگر هموطنانی که به اشکال مختلف در والیت فراه به قتل رسیدند.
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لیست اسامی کسانی که در این اواخر در فراه ترور شده اند.
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ویرانکردن خانههای مردم به بهانه این که طالبان از آن بهمثابه ســنگر استفاده
میکنند ،فســاد ،بیکاری ،فقر و شــاریدگی رژیم مزدور ،فراهیان را به ستوه
آورده اســت .اینک وقت آن است که با تمام قوت مردم سراسر افغانستان در
برابر هیوالی جنایت که معجونیســت از اشــغالگران امریکایی و همدستانش،
دولت پوشالی و طالبان خونریز و سایر باندهای تبهکار به پا برخاسته و خود را
از شر حلقههای خبیثه و مزدور برای همیش رها سازند.
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گلبدین تحت برنامه امریکا به
آذربایجان تروریست میفرستاد
در ســالهای  ۱۹۸۸تــا
 ،۱۹۹۴جنگــی میــان
آذربایجان و ارمنســتان بر
سر تصاحب منطقه قرهباغ
علیا درگرفت .آذربایجان
خواستار کمک از امریکا،
ترکیه ،ایران و پاکســتان
گردید و ارمنســتان متوسل به روسیه شــد .این زمینهای برای کشورهای غربی
و بخصــوص امریکا بود تا بر ذخایر نفت این کشــور تســلط یافته و در ضمن
بنیادگرایان را علیه دولت روســیه به آنجا بفرستند .از اینرو ،دولت آذربایجان
قرداد  ۳۵میلیارد دالری استخراج نفت را با  ۸شرکت غربی امضا کرده و پای
بنیادگرایان را به منطقه قفقاز باز کرد.
در  ۱۳نوامبر  ،۱۹۹۳روزنامه «کرسشــین ساینس مانیتور» گزارشی به نشر
رساند:
«مقامات امنیتی در این منطقه کوهســتانی [قرهباغ علیا] که دژ مســتحکم
نیروهای قومی ارمنی میباشد ،به روزنامه “کرسشین ساینس مانیتور” مجموعهای
از موادی را نشان دادند که مشمول اسناد ذیل میشوند :متون اسالمی چاپشده
در افغانســتان ،کتابچهها و جدول تشکیالت قطعات نظامی ،نامههای خصوصی
فرستادهنشده با نشــانی پاکستان و افغانستان ،و عکسهای شخصی جنگجویان
افغان در مناطق شناختهشدهی آذربایجان گرفته شدهاند».
و در قسمت دیگر میافزاید:
«براســاس گزارشهای روزنامههای غربی ،در اواســط اگست
روشن جوادوف ،معین وزارت داخله [آذربایجان] سفر مخفیای به
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افغانستان داشت .در آنجا با گلبدین حکمتیار ،صدراعظم افغانستان
و رهبر تنظیم بنیادگرای “حزب اســامی” مالقات کرده و گزارش
میشود که قراردادی را بسته اســت .منابع غربی در ایروان بدین
باور اند که جنگجویان مذکور مربوط گروه حکمتیار میشوند».
به تاریخ  ۲۳می  ،۱۹۹۴در گزارشــی تحت عنوان «حکمتیار به آذربایجان
نیرو میفرستد» ،روزنامه «دی مسلم» چاپ پاکستان افشاگری بیشتر میکند:
«پشــاور :حزب اســامی (گــروه حکمتیار) برای اســتخدام
جنگجویان در جمهوری آذربایجان گام برداشــته اســت و گفته
میشود که در حدود  ۵۰۰افغان رهسپار باکو اند.
این اســتخدامها بیشتر در پشاور توســط قومندان فضلالحق
مجاهد صورت گرفته و چندین گروه جهت اجرای وظایف گوناگون
به آذربایجان گسیل شدهاند».
در قســمتی از کتــاب «جنگهای نامقدس  -افغانســتان ،امریکا و ترویزم
بینالمللی» به قلم جان کی .کولی میخوانیم:
«تاثیر آنی و مســتقیم جنگجویان پیشین جهاد افغانستان در
چچنیا و قرهباغ علیا و همچنان تاجیکســتان احساس گردید .در
اواخر تابستان  ،۱۹۹۳گلبدین حکمتیار ،معشوق پیشین سیآیای
و آیاسآی ،افغانهایــی را اجیر میکرد تــا در آذربایجان برضد
ارمنستان و متحدان روسیاش بجنگند .به این سربازان اجیر روزانه
معادل یک دالر پرداخت میشــد که کمی بیشتر از معاش ماهوار
شان یعنی  ۱۰تا  ۲۰دالر بود .در ضمن ،به آنان وعده سپرده شده
بود که در صورت پایان قــرارداد ،هرکدام  ۵هزار دالر نیز دریافت
خواهند کرد .حیدر علیاف ،رهبر پیشــین کمونیســت آذربایجان
[رییسجمهور وقت و پدر رییسجمهور کنونی] ،تصدیق نمود که
قراردادی را با “جبهه مردمی آذربایجان” امضا نموده که براســاس
آن ،افغانها یا جنگجویان پیشین جهاد که حاال دیگر نیازی به آنان
در پاکســتان نیست ،میتوانند پولی با جنگ علیه عیسویان ارمنی
کمایی کنند .حکمتیار که در جنگ  ۱۹۹۱خلیج همدســت صدام
حسین شده بود ،حمایت قبلی مالی عربستان سعودی را از دست
داده بود و ظاهرا پولی از جانب اســامه بن الدن دریافت نمیکرد.
از همین رو ،ضرورت به پول داشــت و از این طریق او میتوانست
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به رویای “صدور” انقالب اســامیاش ادامه داده و با فراهمنمودن
سربازان مزدور برای ارتش آذری پولی به دست آورد».
مطابق یافتههای سازمان جاسوسی خارجی روسیه ،از سپتامبر
 ۱۹۹۳بدینسو در حدود  ۱۵۰۰سرباز اجیر افغان داخل آذربایجان
شده بودند ....در تابستان  ،۱۹۹۴تعداد شان به  ۲۵۰۰تن افزایش
یافته بود که در جبهه جنوب در امتداد مرز مســتقر شده بودند....
پس از تحمل تلفات باال در جنگ با ارمنیها“ ،غند افغان” آذری در
 ۱۹۹۴منحل گردید .جنجگویان باقیمانده به حمالت خرابکارانه و
دهشتافگنانه رو آوردند( ».جان کی .کولی؛ «جنگهای نامقدس
 افغانستان ،امریکا و تروریزم بینالمللی»؛ فصل «روسیه»؛ صفحه۱۸۰؛ نسخه انگلیسی).
افــزون بر این ،نشــریات معتبری از حضور ملیشــههای حــزب وحدت و
دوســتمی که در آن زمان از متحدان حزب اسالمی بودند نیز گزارش میدهند
ولی رهبری اصلی به دست آخری بوده است.
نشــریه «گلوبــل ریســرچ» در مقالهای به نقــل از کتاب «یادداشــتهای
آذربایجان» به قلم ریچارد سیکورد مینویسد:
«در آذربایجان ،این جمهوری پیشین شوروی عربهای افغان
(منظور از عربهایی که در جهاد افغانستان اشتراک ورزیده بودند.
م) در رخنه شــرکتهای نفت امریکا به این منطقه یاری رساندند.
در  ،۱۹۹۱-۹۲ریچارد ســیکورد ( ،)Richard Sechordهینی
ادیرهلـ�وت( ( )Heinie Aderholtو اید دیربورن (�Ed Dear
 ،)bornســه کهنهســرباز عملیاتهای امریکا در الئوس و ایران-
کنترا ،در پوشــش کارمندان یک شــرکت نفت به نام “میگا آیل”
( )MEGA Oilدر باکو حضور یافتند .شرکت نامبرده هیچگاهی
به نفت دســت نیافت ولی از نگاه مادی در بیرونرفت از ســیطره
روسیه پس از شوری سهم ادا کرد.
ماموران عملیاتی شرکت “میگا” در آذربایجان هر یک سیکورد،
ادیرهلوت ،دیربورن و مردان شــان در آموزشهای نظامی دخیل
بوده و خریطههای قهوهای مملو از پول را به اعضای دولت میدادند
و مهمتر از همه خطوط هواییای بهســان “ایر امریکا” را ساختند
که به زودی صدها مجاهد بهمثابه ســربازان مزدور را از افغانستان
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به اینجا انتقال داد».
مایــکل تارنبی ،تحقیقی با عنوان «مجاهدین در قرهباغ علیا :مطالعه موردی
پیرامون ارزیابــی جهاد جهانی» انجام داده که به این نکته با جزییات پرداخته
اســت .در این تحقیق گفته میشود که جنگجویان افغان و کوماندوهای آذری
توســط ســربازان پیشــین «نیروهای ويژه امریکایی» آموزش داده میشدند.
افغانها در سربازخانههای جداگانه از آذریها جا داده شده بودند و یک افغان
به نام وحیداهلل مسوولیت هماهنگی تمام برنامههای مربوط جنگجویان افغان را
به عهده داشت.
پس از پایان جنگ میان آذربایجان و ارمنســتان ،ســربازان مزدور افغان و
اعراب-افغان مشــهور بــه «غند افغان» رو به حمالت تروریســتی آوردند که
مثالهایی از این حمالت در آذربایجان و ســپس ارمنســتان ،گرجستان ،چچنیا،
قبــرس و بوســنیا هرزگوین موجود انــد .امروزه هم زمانی کــه امریکا همان
تروریســتان بنیادگرا را با برچســب جدید «داعش» در عراق و سوریه دوباره
زاییــد ،یکی از مناطق اصلیای این نیــروی تاریکاندیش از آن بهطور عمده
تغذیه میشــد ،قفقاز بود .تروریســتانی که زمانی در افغانســتان تحت رهبری
گلبدیــن ،ســیاف ،ربانی و دیگر چهرههــای منفور بنیادگرا پــرورش یافته به
جاهای دیگر صادر شدند.
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دهقانان ،مصیبتزدهترین طبقهای
که بار جنگ را بر دوش میکشند
ماشــین جنــگ امریکا و
متحدانــش در کشــور ما
برای فعال ماندن به جمعیت
وســیع بیکار و خانهخراب
نیــاز دارد تا بــا جذب در
گروههــای تروریســتی،
باندهــای مــواد مخدر و
نیروهای نظامی دولت ،منبع تغذیه انســانیاش سهل و ارزان فراهم شده حضور
نظامی شــان را طوالنی ســازند .به این دلیل سیاســتهای اقتصادی یکونیمدهه
گذشته را طوری عیار نمودند که اقتصاد طبیعی زراعتی و دهقانی کشور نابود
و جمعیت دهات جبرا به ســمت بیکاری ،فقر ،فرار ،کشــت خشخاش ،جهالت
بنیادگرایی و ...سوق داده شوند.
«اقتصــاد بازار» با نوع بشــدت مافیایی آن از ســوی اشــغالگران با هدف
جلوگیری از رشــد صنایع داخلی تحمیل گردید که ضمن تبدیل افغانســتان به
کشــور مصرفی ،وابســته و بهشت فروش کاالهای بنجل کشــورهای همسایه،
پروسه عمیقساختن فاصله میان غنی و فقیر را نیز چند برابر سرعت بخشید .در
این میان دهاقین فقیر مهلکترین ضربه را متحمل شــده بدتر از دوره پوشالیان
و خرمســتی خون و جنایت تنظیمی و طالبی طعمه فجایع رنگارنگ گردیدند.
این ارتش بیکاران به مثابه هیزم سوخت در تنور جنگ جاری استفاده میشوند
و آنچنان در «غم نان و امنیت» ســرگردان گشــته اند که از خیزش توفانزای
شان علیه اشغال و جنایت و فساد و بیعدالتی استخوانسوز تا هنوز خبری نیست.
من بطور نمونه وضع زندگی دهقانان کندز را شرح میدهم که چنان اسفناک
است که دیدن محرومیتها و شــنیدن سرگذشت مملو از رنجهای توانفرسای
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شــان قلب انســان را به درد میآورد .آنان زیر چکمههای خونین اشغالگران و
دولت پوشــالی از یک سو و وحوش جهادی ،طالبی ،داعشی و اربکی از سوی
دیگر ،گرفتار انواع بدبختیها بوده در کنار فقر و گرسنگی مطلق ،خشکسالی
و بیحاصلــی زمینها ،بــار اصلی جنگ و تلفات ملکی را نیز بدوش کشــیده
فاجعهبارترین ضربات جانی و مالی را متحمل میگردند.
عبدالرحمــان (نــام
مستعار) سیســاله ،دهقان
نادار از قریه غروقشــاق
چهــاردره کــه یــاس و
ناامیــدی از ســر و رویش
میبارید و کارهای شاق و
محرومیتهای وحشتناک
وی را بسیار بزرگتر از سن واقعیاش نشان میداد ،در باره آواره شدنش در اثر
«عملیات» دولت گفت:
«هم دولت و هم طالب هردو ظالم هستند .هردو پروای جان و
مال مردم را ندارند .به هردو طرف امریکا ســاح و پول میدهد تا
مردم بیگناه را بکشند .چه در صفوف اردو و پولیس و چه طالب فقط
اوالد غریب کشته میشوند و رهبران شان مزدور بیگانهها هستند.
قومندانان هردو طرف زندگی لوکس و آرام دارند .آل و اوالد شــان
در خارج اند .ماهی نیســت که تنها در سرک باالی چهاردره مردم
چند قریه بخاطر عملیات چند روزه دولت از خانههای شــان آواره
نشوند .سابق عملیات که میشد مردم قریه جایی نمیرفتند ،اما از
یک ســال به این طرف از آنجا که طیارهها چندین قریه را بمبارد
کرده مردم بیگناه زیادی کشــته شــد ،حاال از ترس جان پیش از
رسیدن اردو مردم مال و زندگی شان را رها کرده تا پایان عملیات
در شــهر یا در قریههای دورتر سرگردان میشــوند .مردم بسیار
فقیر و گرسنه هستند .باوجود استفاده از انواع دواها زمین درست
حاصل نمیدهد .نه گندم شــده نه پنبه و نــه هم ماش .ترکاری
بکاری ارزان اســت و خربوزه را کرم زده و بتههایش میخشــکد.
از یک طرف فقر و گرســنگی و بیکاری و جنگ و بیسوادی و فرار
جوانــان از طرف دیگر ظلم طالب و گرفتن پول و عشــر و مالیه و
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گرفتــن چند برابر پول برق از مردم به بهانههای مختلف زندگی را
برای مردم به جهنم سوزان تبدیل کرده است».
سلیم (نام مستعار) یکتن از دهاقین بیزمین قریه عربهای ولسوالی چهاردره
درحالیکه چهرهاش از خشــم سرخ شده بود گوشهای از زندگی جهنمیاش زیر
سایه تفنگ طالبان را بیان داشت:
«ما حیران ماندیم که نــان خوردن خوده چطور پیدا کنیم ،از
دست فقر و ناداری و ترس از طالبان ظالم اوالد ما پشت یک لقمه
نان با خطر مــرگ به اردوی ملی میروند .دههــا جوان از همین
قریــه در ایران و ترکیه و جاهای دیگر بخاطــر غریبی رفته اند و
در قریه یک جوان پیدا نمیشــه اما طالبها که عشــر را به زور از
مــردم میگیرند به او هم قناعت نکرده میگویند هر فامیل ماهانه
باید  ٥٠٠افغانی به ما بپردازد ولی مردم به این حرف شان تسلیم
نشده همه یکصدا گفتیم یک افغانی هم نمیدهیم و ندادیم .گفته
میشود طالبان در بعضی جاها از هر جریب زمین  ١٠٠افغانی مالیه
گرفتــه اند .در بعضی جاها حتی امامان مســاجد را طالبان تعیین
میکنند .دختران را به مکتب اجازه نمیدهند .مردم از ترس شان
آنتــن تلویزیون را باال کرده نمیتوانند .باشــندگان قریه مجبورند
پنج وقت نماز را در مســجد ادا کننــد و بعد از ادای نماز حاضری
گرفته میشــود و غیرحاضران جلب شــده دلیلش را میپرسند،
وقتی بخواهی به قریه دیگه یا شــهر بروی باید مالی مســجد یا
طالبی که حاضری میگیره را در جریان بگذاری .بعد از نما زخفتن
گشــت و گذار در قریه ممنوع است .تراشیدن ریش جزای سنگین
شــاقخوردن را در پی دارد .موبایلها چک میشوند .مثل دولت
در بین اینها هم واسطهبازیســت ،زور که داشــته باشی میتوانی
هرکاری بکنی .مردم قریه مجبور هســتند سه وقت غذای شان را
به نوبت تیار کرده ببرند .بعضیهای شــان به فســاد اخالقی آلوده
هستند .قومندانان شان معاش بلند دارند و هرکدام از عشر و جیب
مردم خانه و حویلی آباد کرده اند .خالصه در بین دو سنگ دولت
وطالب آرد میشویم».
شیرزمان (نام مستعار) از دهاقین فقیر قریه عیسیخیل ولسوالی چهاردره از
راه نصفهکاری زمین مامایش زندگی ســخت و بخــور و نمیری دارد .او که با
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تردید و احتیاط حرف میزد هنگام صحبت خســتگی ،انزجار و تنفر در لحن و
چشمانش احساس میشد ،وی در باره دربدری خود و مردم قریه اظهار داشت:
«طالبان گفتند که امســال برنج نکارین که آب نیســت اما ما
میفهمیم که از این حرف هیچ هدف دیگری ندارند جز گرسنه نگه
داشتن مردم .معنای گپ شان این است که دهقان برنج نکارد و از
ناداری و فقر بمیرد و یا مجبور شــود که اوالد خود را به آنها بدهد
که تفنگ بردارد و هر ظلمی کردند صدای خود را نکشد .اما کسی
بــه گپ طالبا گوش نکردند و برنج خوده کاشــتند .دهقان بیچاره
سال دوازده ماه جان میکند ،در سال روی میوه را نمیبیند ،ماهها
پول ندارد که یک کیلو گوشــت بخرد و با خوردن نان خشــک و
ترکاری که خودش کشــت میکند زندگی کرده وقتی از ترکاری
تا خربوزه و گندمش به بازار آمد پول ســیاه شده همه چیز ارزان
میشود که کالن ضربه است به دهقان .اگر محصول زراعتی ارزان
شــد کاش روغن و مواد ضروری وارداتی دیگر هم ارزان شــود اما
برعکس مال دهقان ارزان و مال تجار قیمت .فشار باالی کی میایه
طبعا باالی دهقان بدبخت .ای وظیفه حکومت اســت که بازار پیدا
کند اما حکومت هم خاین اســت در غم مردم نیست همهی شان
به فکر پر کردن جیب شــان استند .ما مکتب نداریم اگر باشه هم
نه شــاگرد میره و نه معلم است .وقتی اوالد ما بیسواد کالن شوند
مجبور هستند مثل ما کارهای شاق دهقانی بکنند یا با طالب یکجا
شــوند و یا هم به اردوی ملی ،اگر هیچکدام نشد به ایران و ترکیه
فرار کند .همی قســم کلینیک نداریم ،به وقتش نمیتوانیم مریض
خود را به شهر برسانیم به این دلیل مرض کم به کالن تبدیل شده
دهقان بدبخت مجبور میشــه که غله و خوردنیاش را فروخته به
تداوی مریض بپردازد ،او هم کاشــکی به یکبار خوب شود ،بخاطر
نبود داکتر خوب و بیکیفیت بودن دواها تداوی طول کشیده یک
مریضی عادی هم کمر دهقان را میشکند».
احمداله (نام مســتعار) از منطقه چوراق چهاردره ،یکــی از هزاران دهقان
دربدر اســت که به آتش کشــیده شــدن خرمن گندمــش را در درگیری بین
اربکیهای وحشی و ستمکاران طالبی به شکل غمانگیزی بیان کرد:
«هشــت نانخور هســتیم و دو جریب زمین دارم .تنها مدرک
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عاید فامیل همین دو جریب زمین است که روزگار را با قرضداری و
بخور و نمیر و بدبختی میگذرانیم .شش اوالد دارم که همهی شان
بیســواد ماندند .پسر کالنم  ٢٢ساله اســت و گاهی سر زمین کار
میکند و گاهی به مردم کارگری میکند و بیشتر اوقات هم بیکار
است .فکر کنم سه یا چهارسال پیش بود که کود و تخم گندم را از
دوکانداری در شــهر قرض کردم با یک بدبختی زیر گلوله و جنگ
و وحشــت کاشتم .وقت برداشت محصول فرا رسید و گندم را درو
کرده خرمن نمودیم و منتظر تریشر بودیم که جنگ بین طالبان و
اربکیها شروع شد و در این درگیری همراه خرمن من  ۱۰خرمن
دیگر آتش گرفت .درحالیکه از تراکتوروان و دوکاندار قرضدار بودم
آنها هم با شــنیدن آن خانه شان آباد بخشی از قرضهای شان را
بخشیدند .مثل امروز همو سال کسی قرض هم نداد ،در خانه یک
ســیر گندم هم نداشتم بســیار به بدبختی و چندین ماه را فقط با
خوردن نان خشک تیر کردیم .حاال هم وضعیت همی قسم است».
تنها راه رستن از فجایع جاری و عوامل آن وحدت و مبارزه بیامان ،متشکل
و مشــترک تمام اقوام ،طبقات محکوم ،اقشار محروم و تشکلهای مترقی علیه
اشغالگران و چاکران دینی و غیردینی شان بوده ،باید پوزه امریکا و بردگانش
را به خاک مالید تا از وضعیت دهشــتناک حاکم رهایی یابیم .هر نوع ســکوت
و یاس و دلمردگی و ترک ســنگر مبارزه ،به دراکوالهای بنیادگرا و صاحبان
خارجی شــان دل و جرئت بیشتری میبخشــد که با خالی دیدن عرصه مبارزه
مســتتر از قبل ســاطور آدمکشی شــان را به کار انداخته کشــور را به سمت
نابودی بیشتر خواهد کشاند .برای توقف پروژه مرگ تدریجی تودهها چارهای
نداریم جز تشدید مبارزه ،افشاگری ،آگاهیدهی و بسیج مردم.

نویسنده :حامد

|

فاطمــه خانم  ٤٤ســالهای
از والیــت فراه اســت که
 ۷ســال قبل در اثر اصابت
ماین کنــاره جاده به موتر
حامــل شــان  ٦فرزنــد و
شوهرش را از دست داده،
اکنون پارچه در قســمتی
ازســتون فقراتش بند اســت و باعث بیحرکت ماندن دســتش توام با التهاب
فراوان شده است و از وضعیت بد صحی و درد طاقتفرسا رنج میبرد.
او میگوید:
«هر ســو که میروم غمخواری ندارم و هیــچ کس جواب مرا
نمیدهد ،نمیدانم دادم را کجا و به که بگویم؟ اگر من سرگذشتم
را به شما بگویم دل سنگ به حالم میگرید».
او داستان غمبار زندگیاش را چنین بیان کرد:
«پدرم ،گل محمد در دوران تجاوز شوروی به شهادت رسید و
از او دو فرزند دختر بجا ماند .در  ۱۳ســالگی با دین محمد ،مردی
کــه زنش مرده بود و صاحب دو فرزند بود ازدواج کردم ،زندگی ما
گذارهحال بود تا اینکه هفت ســال قبل در چنین روزهایی بخاطر
محفل عروســی به طرف قلعهکاه روان بودیم که موتر ســراچه ما
با ماین اصابــت کرده و فرزندانم هر یک فرید ٢٠ســاله ،خدیجه
١٦ســاله ،حمیداهلل ١٢ساله ،حکیم ١٤ساله ،مریم ١٧ساله ،رحیم
٢٨ساله و دین محمد شوهرم ٥٥ساله شهید شدند و خودم نیز به
حالت کوما توسط مردم محل به شفاخانه منتقل شدم .هنگامی که
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تیرهروزی زن افغان است
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زخمی شدم حامله بودم ،وقتی
طفلم به دنیا آمد تا ٢سالگی او
را یکی از همسایگان نیکوکار
ما شیر داد و زحمتش را قبول
کرد .به همین رقم دخترکم را
که ٤ساله بود مراقبت کردند».
او در مــورد مشــکالت کنونی پارچ ه ماین در قسمتی از ستون فقرات فاطمه بند
اســت که باعث بیحرکت ماندن دســتش توام با
زندگیاش ادامه داد:
التهاب فراوان گردیده و از وضعیت بد صحی و درد
«تمام اعضای فامیلم شهید شدند
طاقتفرسا رنج میبرد.
ولــی من تنها حقوق یــک نفر را که
ساالنه ٦٠هزار افغانی میشود از ریاســت شهدا و معلولین فراه دریافت میکنم
و آن هم با چه مشــکالت و گاهی هم بدســتم نمیآید .در دولت هم اگر کسی
نداشــتی کارت نمیشــود .از آن وقتی که بیسرپرســت ماندم تا اکنون با غم و
درد زندگی میکنم و هیچ روزی نیســت که با اشک و مصیبت زندگی را سپری
ننمایم».
فاطمه قرضدار اســت و صاحــب خانه نیز کرایه میطلبــد ،بنا درد جانکاه
دستش ،تشویش روحی و روانی همراه با فقر و بیسرپرستی دو فرزندش او را
سخت تکانده است بخصوص از هنگامی که چند ماه از اخذ پول اختصاصیاش
سپری شــده اما اداره مربوطه پولش را پرداخت ننموده ،روزگارش بدتر شده
است:
«به ریاســت شــهدا و معلولین بارها مراجعه کردهام تا معاش
شــوهرم را که در ســال  ٦٠هزار افغانی میشــود بگیرم .یکی از
ماموران نه که چند تن شــان به من گفتند :پــول بده پول بگیر.
گفتــم این چه معنی دارد واضح گفــت ١٠ :هزار از این پول به ما
بده ...من هم این کار را نه کردهام و نه میکنم».
«کرایــه خانه ماه  ٣٠٠٠افغانی اســت و صاحب خانه هر چند
روز پشــت دروازه ایستاده است که کرایه را باید بپردازی و اگر نه
ترا از خانه میکشــم .من که تا اکنون از شــهدا و معلولین چیزی
دریافت نکردهام با خودم میگویم :کاشــکی من به اندازه یک اتاق
جای میداشــتم تا با جان بیمارم از خانه بیرون نمیشدم و دست
به سوی هر ناکس دراز نمیکردم».
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فاطمه با دو فرزندش در خانهی فرسودهای با خانواده دیگری زندگی میکند ،او ماهانه سه هزار افغانی
کرایــه میپردازد درحالیکه هیچ عایدی غیر از معاش تقاعدی شــوهرش نــدارد که آن هم در وقتش
توسط مقامات دزد پرداخت نمیگردد.

تمام امید او اینست که کاری بیابد تا یک مدرک عایداتی داشته باشد:
«کاش مرا ســر کار کسی بگیرد ،من کار میتوانم مثل تالشی
کردن و نگهبانی ،دو فرزند دارم باید نان شان را تهیه کنم ،لباس،
قلم و کتابچه برای شــان بخرم ،ولی بارها به مقامات دولتی بخاطر
کاریابی مراجعه کردهام کســی جوابم را نمیدهد .خدایا چه وقت
سر اینان مصیبت را نازل میکنی تا از دل ما خبر شوند .هیچ شبی
نیست که با گریه سر به خواب نگذارم».
او از نمایندگان فراه در پارلمان هم دل پردردی دارد:
«به دروازه ســمیعاهلل صمیم یکــی از کاندیدان جدید و عضو
پارلمان رفتم و مشکالت خود را گفتم .در جواب برایم گفت :مثل
تو صدها آدم هر روز اینجا میاید من مگر میتوانم مشکل ترا حل
کنم؟ من که فراوان درد کشــیدهام گپ هر کس را تحمل ندارم و
میدانم که آنان از شکم سیر خود میگویند ،برایش مستقیم گفتم:
از تو خاینتر مگر فرزندت باشــد .گفت :به من اینطور میگی گفتم
بلی ...گفت برآ از خانه ،من هم گفتم رای شــما پول شماست و از
خانهاش بیرون شــدم و دو دختر هرزه دگر هم همانجا در دفترش
بودند و باالیم خنده کردند».
«به دفتر یک کاندید دیگر رفتم پسری هم در همانجا کمپاین
میکرد و بیادبانه گفت :تمام روز در دهان شــعبات گم اســتی،
گفتم :درســت میگی من گم هستم از مجبوری گمم از مستی گم
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نیســتم .اگر کمک نمیکنی چرا زخم زبان میزنی .گپ این آدم
مثل ســرطان بر جان و دلم اثر مانده است .یک تعداد مثل همین
بچه که تا هنوز بدبختانه درد را نمیشناســند تصور دارند که من
زن بدکاره هســتم ،چیزی که بیشــتر از هرچیز مرا آتش میزند،
همین است».
اما فاطمه پسر ۷سالهاش را یگانه امید زندگیش میداند:
«روزهــا وقتی
پشــت دوســیهام
میگــردم و کارم
پیــش نمــیرود،
مایوس میشــوم و
شــب گریــه و ناله
کــرده از خداجان
مرگ طلب میکنم .فاطمه باوجود مشکالت شدید ،در زمینه درس و تعلیم فرزندانش
پســر کوچکــم که تالش نموده میگوید یگانه امیدی که از زندگی برایم مانده ،پسر
و دخترم اســت «باید نان شان را تهیه کنم ،لباس ،قلم و کتابچه
اکنون ٧ســاله شده
برای شان بخرم».
برایم میگوید :مادر
گریه نکن ،شما که در آن وقت که من هم در بطن شما بودم نمردی
دگر نمیمیری ،باش بخیر تا من کالن شــوم مکتب و پوهنتون را
بخوانم ،باز مشــکالت ترا حل میکنم .در فکر فرو میروم و با خود
میگویم در کنار این همه غم یک حامی خوب دارم».
فاطمه که خانم درددیده اما گپدان و زیرک اســت ،میگوید:
«وقتی حرفهای این خاینان و مشــتی رشــوتخوار را میشــنوم
چارهای ندارم جز دشنام دادن تا دلم را با تمام دردهای بزرگی که
دارم خالــی کنم ،به همین خاطر مرا پهلو میزنند و نمیگذارند تا
من گپها و غمهای خود را برای شان شرح دهم».
همســان دردنامهی فاجعهبار فاطمه در هر گوشــه این خــاک هزاران هزار
ناگفتــه وجود دارد و این زخمهای دیرین التیــام نخواهد یافت تا هنگامی که
انســانهای متعهد نبض اجتماع خود را در دســت نگیرند و این ســوگنامهها را
به رزمنامه مبــدل نکنند .اگر در برابر این بیعدالتیها نایســتیم ،فجایع جاری
تا ســالها ادامه خواهد یافت .پس آگاهی و بســیج مردم بر محور یک تشکل

منضبط میتواند راهی به سوی صلح و شگوفایی افغانستان گونبخت باز نماید.
تا روزی که ستمکشــان بر سرنوشــت شــان حاکم نشوند ،بســاط ظلم و ستم و
خیانت از وطن ما جمع نخواهد شد.
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سوگ و تیرهروزی فاطمهها هر وجدان بیدار و فروختهنشده را به مبارزه
و مقاومت مقابل خاینان حاکم و باداران شان فرا میخواند.

یک پروژه با چند نام |

کارتونیست :کارلوس التوف Carlos Latuff
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تمسخر «موفقانه» خواندن انتخابات
خیلهخند از سوی کاربران فیسبوک
بــا پایــان «انتخابــات»
مضحک و پرتقلب ،اشرف
غنی از طریق پیام ویدیویی
در صفحه فیسبوک ارگ،
آنــرا «موفقانــه» نامیده
به ملــت تبریــک گفت.
تعداد زیادی از کاربران با
گذاشــتن پیامهایی سخنان رییس جمهور پوشــالی را مورد تمسخر قرار دادند
کــه من گوشــههایی از آن را جمعــاوری کرده در ذیل نقــل میکنم .هرچند
«مقامات» و رسانههای امریکایی نظیر «طلوع» میکوشند بر میزان خیلهخندی
«انتخابات» پرده افکنده آنرا مشــروع جلوه دهنــد ،اما از البالی این پیامها و
موجی از اعتراضات مردم در شــبکههای اجتماعی میتوان دریافت که دیگر
با اکروباســیهای مســخره و ابلیسوار نمیتوان ملت را فریب داد .اگر امروز
مردم خســته و سوگوار ما تنفر و انزجار شان را با کلمات علیه فروختهشدگان
ابــراز میدارند ،دیر نخواهد بود روزی که با کوبیدن مشــت بر فرق خاینان و
ستمپیشگان و اربابان خارجی شان ،سرنوشت شانرا خود بدست گیرند.
عبدالخبیر عزیزی
بلی انتخابات بسیار موفقانه برگذار شد در های کمیسون ساعت ها بسته بود با انتحاری گشاده
شد تا باشد بجای رنگی سیاهی که شبیه رنگی شماست با خونی خود انگشت نگاری کنند
Noor M Sultani
فکاهی انتخابات تو سط غنی و خپلوان احمدزی خودش تر سره شو!

Azada Huram
بلی خیلی موفقانه ســپری شــد ،انتخاباتیکه در او مواد انفجاری پیــش از مواد انتخاباتی به
محالت رای دهی رسیده بود.

Farid Deljo
گـــه در گـُه و خیله و ریشخند بود که دهها قربانی از مردم
کجایش موفقانه بود ،یک پروسه ُ
بیدفاع ما گرفت شما بیشرمانه نامش را موفقانه میگذارید.
Seyar Andisheh
شــرم نداري با اين گنده ترين انتخابات در دونيا بود شرم نداري قواره تو را ادم ميبند حاصب
ادم خراب ميشه
Shafiq Azizi
موفقانه؟ واقعا از این حرفتان نمیشرمید؟
Rooman Bawar
بسیار شرم است کرسی ریاست جمهوری را رها کن مزدور
محمد فرزام
بسیار موفقانه بود خدایش به مرتظوی بیگوید ا ِسپند دود کند تاخدای نخواسته نظر نشوید

|

Aqeel Mukhtar
ههههــه😂! توبه خدایا چطور موفقانه بود؟ انتخابات یک روزه دو روز طول کشــید ،تقلب مثل
گذشــته ها پر رنگ بود .دو نو آوری کمیسیون یکی لیست رای دهندگان و دیگر بایومتریک
کامال ناکام بود .باز آمده میگوید که موفقانه بود  ،عجب حکومت بی کفایت و بی شرم داریم.

اکتوبر و نوامبر ۲۰۱۸

Fai Sal
او بیادر کجایی ای انتخابات موفقانه بود از جمله خرابترین،فاسد ترین،گنده ترین انتخابات بود
و شما هم بی شرمانه میگین موفقانه به پایین رسید
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Abu Haris Abu Baker
نظرت در مورد کمنت های چســیت؟ ملت جواب میخواهد اگر وجدان داری باید خودکشــی
کنی

|
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Ahmad Masi Sherzai
کجایش موفقانه بود جای شــرم است در دنیا در یک روز انتخابات ریاست جمهوری با اعالن
نتیجه برگذار میشه مگر در افغانستان انتخابات پارلمانی دو روز اکثریت مردم بخاطر بی نظمی
رای ندادن جای شرم از به مغز متعفن دوم دنیا
Aziz Mosawy
دروغگو ترین و متعصبترین رییس یک دولتی که هیچ شــرم ندارد و بجای برگزاری اینچنین
انتخابات مفتضحانه که روی انتخابات گوسفندی مشاور گوسفند چرانت ره سفید کرد بیایی و
معذرت بخواهی ولی میایی با بیشرمی تمام افتخار میکنی  .مرگ بر تو رزیل
Mojtaba Ibrahimi
ای مزدور پلید مرگ بر تو باداران تو
Ali Akbari
این چی موجود کثیف و بشرم است کجایی این انتخابات موفقانه بود خیلی از مردم افغانستان
از رای دهــی محروم بود و در مناطق که رای دهی بــود تقلب به اندازه اون وقت این یهودی
میگه انتخابات موفقانه به پایان رسید
Majid Ghafuri
به نظر من بجای اســم پروفایل ارگ اگر بنویســید طویله بهتر است چون یک مشت وحشی
صفت داخل آن جمع شدن
رامش دریا
پایان موفقانه گنده ترین انتخابات را ما شاهد بودیم باز این کل احمق سخنرانی میکند
Asil Rahib Zahery
صدای ای کثافت را میشنوم موهای جانم میخیزد آنقدر بدم آمده مردم ماره تکه تکه کدی

Fayz Fayzi
از تو كرده يك كمي  ..........ميبود زمين هاي زراعتي ره خو كار ميداد ادم رواني بي ننگ مردم
ره بد بخت كردي خداوند تو كل نجس ره از روي زمين بگيره

|

Hayeil Sayeed
جناب ریس صاحب جمهور ! ما مردم افغانســتان بی اندازه با صبر و حوصله هســتیم و آماده
برای هر خود گذری و قربانی بیآید این انتخابات مســخره و شــرم آور را باطل و دوباره یک
انتخابــات پر از تقلب بیدون مدیریت عالی و ناپاک برگذار کنید که مطمینآ هزار ها بار پاکتر
از این خواهد بود بیشــتر از چهار سال است که بنام صداقت  ،پاکی مبارزه علیه فساد در بدر
شدیم متنفر هستیم از لفظ مبارزه علیه فساد و تخصصی بگذارید که آدم های ناالیق و فاسد
یک مدیریت پاک و سالم و توانمند را پیش ببرند و مایه افتخار وطن گردند.

اکتوبر و نوامبر ۲۰۱۸

Mari Mahbubi
وطن خون جاریست،غم انتخابات گرفته .اصآل غم از انتخابات سال اینده است
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علي رفيعي
يكي .از مزخرف ترين و بي برنامه تربن انتخابات بود از رأي گوسفندي جناب اميرخيل سرقت
گروفت

|
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Sina Noori
حکومت لندغری اســت دیگه هرکاری که دلش خواســت میکنه پشتیبانش هم آمریکا مربی
داری مربا بخور
Tawfiq Sediqi
بیش از  ۵۰نفر شــهید و بیش از  ۳۰۰نفر زخمی شــدن ،جدا از اینکه بســیاری از ناظرین را
گروههای مخالف؛ ِ ولی از خودتان با خودشــان بردند و بعدن ســر بریدن ...بازهم شما میگین
انتخابات موفقانه؟ شرم نیست!؟ سراسر تقلب داشت ،کجایش شفافیت داشت؟ وجدانی وجود
دارد که صادقانه پاسخ بگوید؟
Bismillah Haqyar
فکر نکنم .که این سخنان را کسی شنیده باشه.ووخت قیمتی خود را ضایع کند .ارزش شنیدن
را ندارد.چرا که تمامش دروغ است.
Taha Heydari
بازم یک چورلمان فاسد تر خواهد آمد روی کار چون دولت فاسد است
Ali Rezaee
پایان موفقانه؟ به این افتضاح شــما پایان موفقانه میگید ؟ در دو روز بسیاری مردم نتوانستند
رای دهند.
Noorullah Safaie
زنده باد جانکیری
عبداهلل شولگری
شــرم تان باد  ،ننگ تان باد با این انتخابات مســخرهء که برگزار کردید  ،نه امنیت  ،نه نظم ،
نه مامورین واجد شرایط درهای بســته وخیلی از مردم هم نتوانستند رای شان را درصندوق

بریزند  ،دستگاه های بایومتریک مسخره را هم که آوردید جز بخاطر فساد  ،تقلب وفریب مردم
چیزی بیش نبود .نفرین برشما

Majeed Taib
ما مردم افغانســتان هم خوش هستيم كه ريس جمهور داريم ،خاك مان را ميفروشد أما هيچ
چيزى از دستمان نمى آيد جنرال هاى وطندوست ما را شهيد ميسازد بعد خوشحالى ميكند
كه انتخابات موفقانه تمام شد
Ghazia Popalzai
بلى بسيار موفقانه بود! مچم امى رييس صاحب سر مردم ريشخند ميزنه يا سر خود
Zafar Khalili
هههههــه آدم خبر داره؟ که چی جریان داشــت دیروز در انتخابات در همین شــهرخودش
کابل .والیات خو دور باشــد .همین لحضه جنگ جریان دادر در کاپیسا در گدامهای صندوق
کمیسیون انتخابات .تعریف موفقیت یعنی چی برای جناب؟؟
Haseb Azizi
مرك به تو خاين وطن فروش غالم امريكا شــرفم است بخدا افرين به جرت تو غالم يك كله
بخاطر جنرال شهيدقهرمان وطن نگفتي
Yar Mohmmad Yari
گویت را کدی ،بیا از بیکاری کمیشنر های بی کاره و مصرف میلون ها دالربه مردم جواب بده
هیچ چیز منظم نبود .هیچ امیدی برای انتخابات ریاست جمهوری نیست.

اکتوبر و نوامبر ۲۰۱۸

Khalid Hassani
ریس صاحب از کدام پهلو خیستی اولین بار است که اسم طالب جانترا بسیار به زبان میاوری
خیر خو باشــد انشااال ،همیشه خوده بازی دادی مردم گول توره نیخورند،هیچ گب نزنی بهتر
است برایت ،غیر از اسم و ولد دیگر چیزی برایت نمانده

|

Ã MilàD FaïZi
اخ اخ چقسم بگویم از کجا شروع کنم گم کنین بهتر است زبانم خوده چپ بگیرم
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Noor Akhonzadah
نصف مردم افغانستان نتوانست رأي بدهد از دست طالبا .اين چه قسم موفقانه انتخابات بود!

|

Matiullah Siddiqui
كانديد هاي كه برنده نشدند ،آغوش دولت برايشان باز است

اکتوبر و نوامبر ۲۰۱۸

Khodaiberdi Bek
کجایش موفقانه بود او ریس جمهور! در والیت ســمنگان در ولســوالی دره صوف پایین چرا
انتخابات دایر نشــد ،چرا به سرنوشت ای مردم بازی کدی  ،شرم تان باد  ،ننگ تان باد با این
انتخابات مســخرهء که برگزار کردید  ،نه امنیت  ،نه نظم  ،نه مامورین واجد شــرایط درهای
بسته وخیلی از مردم هم نتوانستند نفرین برشما
Khalil Hashimi
نه ریس جمهور شرم دارد و نه هم کمیسیون انتخابات
Ahmad Mukhtar Nazari
تمام درک من از شــما درمدت چهارسال حکومتان اینست که شما بعنوان سپر سیاسی برای
حفظ آبروی ناتو وامریکا هســتین وکارمیکنین وبرای همین موفق به چوکی ریاست جمهوری
شــدین اینرا شما هیچگاه پنهان کرده نمیتوانید چون کارهایتان واضیح معلوم است ولی درد
مردم وملت افغانســتان همین است که یک طرف شما بنام خدمت گار واقعی کارزار سیاسی
وحرفهایتان همه یکسان نبوده بیشتر کارهایتان فقدباعث اغتشاش نابسامانی شده وبی نظمی
رابوجود آورده واعتبار مردم را نســبت به دولت وحکومت خیلی پایین وبی اعتبار ســاخته .
انگیزه مردم وملت افغانســتان هیچگاه در راســتای کمک به دولت برای شگوفای وپیشرفت
کشورشــان کم نبوده ونیست این حرفهای شما وامریکایان فقد یک تملق گویی وهرزه گویی
اســت قســمی حرف میزنید که دردور قبل کسی اشــتراک نکرده بودند شما امنیت وحالت
کشور را ورشکست وبدبختر از قبل ساختین واین همان برنامه های خیال پردازی ودروغ های
شــاخدار تان است بگذریم حرفها زیاد اســت امیدوارم ازین ببعد عاقالنه فکر کنین ودست از
تک روی های تان بکشین وملت را بیشتر ازین به طرف خشونت وخونریزی نکشانین اینها هم
انسان اند ویک روز باال خره صبر شان لبریز خواهند شد  .تشکر

Hadia Wahedi
کشتیم از خنده ،عجب فکاهی میگین  .انتخابات چه؟ حیف جان های ده ها هموطن مان که
ده ای راه از دست دادند.

Aimal Lutfi
خودات هم در انتخابات تقلب موافقانه كامياب شدى حالى اين انتخابات را هم موافقانه ميگى
ههههههههههههههه
Ahad Faizi
آتش جهنم منتظرت است غالم حلقه بکوش
Sameer Ahmad
بیشک بسیار موفقانه بود خوب شد بیاب نشدی
Fraidoon Shabiry
دوســتان که دردولت مصروف کار هســتید ،حد حقل برای لحظه خود را به جای وابستگان
آنهای قرار بدهید که هر روز گوســفند وار قربانی سیاســتهای شــوم این اراذل و اوباش گویا
سیاســتمدار میشــوند ،لطفا خداوند را حاضر دیده ،دست از چاپلوســی بردارید ،این روز هم
میگذرد ،روز حساب فرا خواهد رسید
SArab SAlumshah
بی حیا راگفتن چناردر ......ات گفت خوب است درسایه اش می نشینم.

|

Baran Afghan
موفقانه چی او نوکر .شرم کن و استعفا بتی

اکتوبر و نوامبر ۲۰۱۸

Rafi Yourish
الهــی به مرگ بی عزت و ذلیل و عذاب وجدان گرفتار شــوی! الهی در حیاتت شــاهد مرگ
فرزندانت شوی!
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Ahmad Fayez Azimi
جناب داكتر  !.شــما يك ملت ره به مســخره گرفتيد و به آنچه كه شفافيت انتخابات و مردم
ســاالري ميگفتيد رشخند زديد  .تشــكر از گزينش مديران با تجربه و كدر هاي برجسته كه
براي كميسيون انتخابات گزينش كرديد

|
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Haseeb Motaref
انســان باید خیلی بیحیثیت باشد که این پروسه مســخره و پر از افتضاح را موفقانه بخواند.
حیف که اینجا وجدان وجود ندارد ،و گرنه همه میدانند که این پروسه آبروی ملت و دولت
هر دو را برد.
Shahmohammad Shah
کدام موفقیت شرم است بخدا شرم است اگروجدان داشته باشین

حاکمان خاین

کارتونیست :لوک ورنیمین Luc Vernimmen

حاکمان دیکتاتور و ضدمردمی معموال در ظاهر «امن و نظم» را در جامعه
مستولی میسازند ولی این نظم گورستانی به قیمت زیرپاشدن آزادی،
عدالت و دموکراسی و سیهروزی هزاران انسان بیگناه دیگر پابرجا است.
پینوشه ،سوهارتو ،تروخیلو ،باتیسا ،زینالعابدین بن علی ،فوجیموری ،حسنی
مبارک و دهها دیکتاتور پلید دیگر در بدل خون شهروندان معصوم شان
قصرهای مجلل استوار نموده بودند اما با توفان خشم ملت شان مواجه شده،
به زبالهدان سپرده شدند.

اعالمیه
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د خپلواکــۍ په ۹۹یمه کلیزه
کې یو ،هغه خپلواکي چې د
توریالیو خلکو ،د افغانســتان
پرمختللو مرشوطهغوښتونکو
په وینو او د امــان الله خان
په مرشۍ السته راغله؛ هغه
خپلواکي چــې رامنځته کېدو
لپاره یی شــهید رسور واصف
او د هغه ملګرو د «ترک مال و ترک جان» شعار ورکړ؛ هغه خپلواکي چې ښځو او د
ناتار الندی نورو قرشونه ته یی آزادي او لومړين حقونه ورپه برخه کړل؛ هغه خپلواکي
چــې د لومــړي ځل لپاره یــی د بریتانیا د مســتعمرو یخ مات کــړ او د نیواک څخه د
خالصون الره یی د نورو هیوادونو پر مخ پرانیستله؛ هغه خپلواکي چې افغانستان یی
د ســیمې او په ځانګړې توګه د هندوســتان ریښتینو انقالبیانو لپاره د امن په کور بدل
کړ.
نن په داســې حال د الســپوڅي دولت له مرشانو د خپلواکۍغوښــتنې خربې اورو
چې زمونږ بدمرغه افغانســتان د امریکا نیواکګر دولت او په ناتو کې د هغه مالتړو له
لوري نیول شــوی او د پاکســتان ،ایران ،عربستان ســعودی ،روسیه او چېن په څیر
هیوادونو کرغیړن الســونه هم پرنستي دي ترڅو زمونږ د هیوادوالو د وینو لښتي روان
کړي.غني که څه هم د جان کېری په جادویی امســا په څوکۍ کېنول شــو خو اوس
ګورو چې د «دویم متفکر مغز» تر څنګ ځان ته «دویم شــاه امان الله» هم وای او
تايلڅټي یی هغه ته «غني بابا» وای او د فیســبوک په پاڼو کې خپلو ستوين شلوي.
خو څرګنده ده چې د هیڅ ډهلچي او سورنیچي آواز له هغه څخه اتل نشی جوړولی
او د تاریخ محکمه به هغه د انګلیســی شــاه شجاع ،رويس بربک کارمل او امریکایی
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یواځې په مبارزې او سرښندنې سره
کوالی شو د نیواک ،بنسټپالۍ او
ارتجاع ککړتیا پاکه کړو!
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کرزي ترڅنګ ډیران ته وغورځوي.
ارشف غني د السپوڅي دولت په استازيتوب د غزين له سقوط څخه وروسته چېغې
او بغــارې وهلــی ،له یوې خوا وای چې غزين د هغو خلکو په الس ســقوط شــو چې
د هســتوي توغندیو نومونــه یی غزنویان ږدي ،د طالبانو ټپیانو درملنه د پاکســتان په
روغتونونو کې کېږي ،خو له بلې خوا یی خپله ځناور ګلبدین ته ســور فرش اوار کړ او
لکه د ناوی په څیر یی دغه وینېڅښــونکي ته هرکلی وویلی چې د ســیايس زیږندې
څخه راپدیخوا د آیایسآی رنځیر په غاړه لری او د مرحوم ناسکه پالر ،جرنال حمید
ګل په وینا یی ،یو «وطنپرســته پاکســتانی» دی .د افغانســتان هر والیت او ســیمه
شــونی ده چې د پاکســتان او یا بل هیواد په الس سقوط شــی او خلک یی له خاورو
رسه خاورې يش تر هغې چې د آیایسآی او نورو څارګرو ادارو جاسوسان د السپوڅي
دولت په سیسم کې پراته وي.
د امان الله خان له عربت څخه ډکه خربه چی د افغانستان خپلواکۍ په نهم جشن
کــی ( ۱۳۰۶کال د زمري ۲۶مه) کــړې وه ،اوس هم صدق کوی او هغه باید د خپل
ژوندانه رسلیک وټاکو« :باید د خپلو اوالدونو او د هغوی راتلونکی نسلونو په زړونو کې
د وطندوســتۍ او رسښــندنې حس تولید کړو .ځکه کله چی له رسه تیر شو هیڅکله
خپلواکي زمونږ له الســه نشــی تللی ».یوازې په مبارزې ،له ځانتیریدو او رسښندنې
رسه کوالی شــو خپل ټپي هیواد د امریکایی نیواکګرو او د هغه د بنســټپاله او غیر
بنســټپاله اوالدونو لــه ککړتیا څخه خالص کــړو .باید د تیر نســلونو څخه په الهام
اخیستو وجنګیږو او د خپلواکۍ بیرغ راتلونکي نسل ته وسپارو.
نه اووم ،نه اتم؛ اتهویشتم ،اتهویشتم!
د افغانستان همبستګۍ ګوند
 ۱۳۹۷کال د زمري ۲۸مه

فعالیتهای حزب
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بــه تاریــخ  ۶و  ۷اکتوبر
 ،۲۰۱۸ســیلی غفــار،
سخنگوی حزب همبستگی
در اولیــن کنفرانــس
بینالمللی زنان تحت عنوان
«انقالب در حــال وقوع»
(Revolution in the
 )Makingاشــتراک ورزید که توسط «شــبکه زنان آیندهساز»(Network
 )Women Weaving the Futureدر شهر فرانکفورت آلمان تدویر یافته
بود .در این کنفرانس برعالوه افغانستان ،نمایندگان احزاب و جنبشهای پیشرو
زنان کوردســتان ،عراق ،ســوریه ،ترکیه ،ارجنتاین ،هند ،فلیپین ،هندوراس،
مکســیکو ،مصر ،برازیل ،الجزایر ،ســودان ،امریکا ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان،
ایتالیا و تعداد دیگر از کشورهای اروپایی شرکت داشتند.
برنامه مذکور توســط چند زن مبارزی افتتاح شد که نقش مهمی در رهایی
زنان کشــور شان ایفا نمودهاند .آنان با پوشــیدن لباسهای ملی خود ،هرکدام
بهصورت مختصر از وضعیت کشــور شــان ســخن گفتند .در کنار این ،برای
یادبود از زنان مبارز جانباخته شمعهایی روشن در دست گرفته و تعهد سپردند
که پیکار شان تا رهایی زنان سراسر جهان ادامه خواهد داشت.
در روز نخســت بحــث روی مبارزات مردم کوردســتان در چهار کشــور
(ایران ،عراق ،ســوریه و ترکیــه) بهویژه نقش زنان انقالبــی که در خط اول
مبارزه مســلحانه علیه دشــمن قرار دارند ،متمرکز بود .آنان از دســتاوردهای
مبارزات شــان یاد کردند که در چهل ســال گذشته با شــیوههای گوناگون در
برابر رژیمهای مســتبد ،نظام ســرمایهداری و مردســاالری حاکم در جامعه ،به
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گزارش اشتراک سیلی غفار
در کنفرانس جهانی زنان
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گونه خســتگیناپذیر رزمیدهاند تا اینکه موفق به کسب جایگاه شایسته شان در
بین اجتماع شدهاند .چنانچه امروز شیرزنان کوبانی ،عفرین ،قندیل وغیره مایه
الهــام و امید برای تمام مبارزان جهــاناند .آنان امروز ضدزنترین موجودات
عصر حجر را به زانو درآورده و با تفنگ شــان پیروزی خود را جشن گرفته و
از آزادی ،برابری و انسانیت در مناطق زیر کنترول شان بهره میبرند.
نمایندگان کوردســتان درمورد شیوههای دفاع خودی زنان و بسیج آنان در
مناطق جنگزده و همچنان رهبری زنان در دستگاه قضایی و اداری دولتهای
خودگــردان شــان صحبت کــرده و افزودند که این شــیوه کار باعث کاهش
خشــونت علیه زنان در اجتماع شــان شده اســت .آنان با تاکید فراوان یادآور
شدند که زنان برای رهایی مردم شان باید اول خود را از قید و بند و زنجیرهای
مردساالری رهایی بخشند.
روز دوم کنفرانــس عمدتا روی مبارزات جهانی و تجارب جنبشهای زنان
در دیگر نقاط جهان اختصاص یافته بود .کشورهای مختلف چون فلیپین ،هند،
برازیل ،الجزایر ،مصر و افغانستان تجارب خود را در زمینه با یکدیگر در میان
گذاشتند .اکثریت به این باور بودند که بنیادگرایی و امپریالیزم دو روی یک
سکه اند ،امپریالیزم برای تحقق برنامههایش بر نیروهای بنیادگرا و جنایتپیشه
در تمــام نقاط جهان اتکا دارد .مثالهای رشــد بنیادگرایــی در مصر ،فلیپین،
هند ،افغانســتان ،ســوریه و عراق مورد بحث قرار گرفتند .همه با درنظرداشت
تجارب کشــورهای شــان این حقیقت را تایید نمودند که یکی مشخصات بارز
بنیادگرایان ضدیت شــان با زنان اســت .دید عمومی این بود که در بسیاری از
جوامع زن بهعنوان شــهروند درجه دوم شــناخته شــده و فرهنگ مردساالری
حاکم اســت .زنان باید برای رهایی از این جو مبــارزه نمایند .اکثر نمایندگان
این نکته را بیان نمودند که در حال حاضر جنبشهای زنان در کشــورهای شان
در حال اوج گیری و قدرتمندشــدن انــد ،که تمام دولت های ضد زن ،آنان را
یک خطر جدی در برابر خویش میبینند.
نماینده جنبش زاپاتیســتا از مکسیکو اظهار داشــت که زنان چیاپاس بعد از
چندیــن دهه مبارزات پیگیر و جدی توانســتند به آزادیهایی دســت یابند و
امروز خود را در اجتماع برابر با مردان تثبیت نمودهاند .آنان امروز دوشادوش
مردان برای عدالت و برابری مبارزه مینمایند .نماینده ســودان به درستی بیان
کرد که کشورهای اســتعمارگر در تبانی با حکومتهای دستنشانده شان و با
اتکا به حربه دین ،رســوم و عنعنات و قوانین ضدزن ،زنان را به بند کشــیده و

سعی به خاموشی آنان میکنند .در ضمن ،خانمی از جنبش ملی ارجنتاین ابراز
داشــت که استعمارگران همیشه در صدد اند تا کشتار و خشونت را به فرهنگی
در آن کشور مبدل سازند.
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ســیلی غفار به نمایندگی از مردم رنجور افغانستان درباره وضعیت اسفناک
امنیتــی ،اقتصــادی و اجتماعی مردم و افزایش خشــونت علیــه زنان و نقش
غارتگرانه امریکا و کشورهای غربی صحبت نمود .او نیروهای اشغالگر امریکا
و ناتو را حامیان دولتهای پوشــالی و جنایتــکاران بنیادگرا که عامالن اصلی
تیرهروزی و فجایع  ۴۰ساله افغانستان بهشمار میروند ،خوانده و تاکید ورزید
که در طی یک قرن گذشــته نقش زنان افغان در مبارزه علیه رژیمهای پوشالی
و مســتبد و ضدزن بارز بوده و بهطور نمونه از ملکــه ثریا طرزی ،مینا ،ماللی
میوند ،ناهید و وجیهه یادآور شد.
خانم غفار در قسمتی از سخنانش پیرامون وضعیت پردرد زنان گفت:
«با آنکه دولت امریکا مضحکانــه ادعا میکند که زندگی زنان
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افغان را از ســال  ۲۰۰۱به بعد تغییــر داده ،اما در واقع بربریت به
امر روزمره در افغانســتان مبدل شده است .در این مدت ،آنان یک
مشــت زنان ســرکاری را پرورش داده و در ردههای بلند حکومت
نصب کردهاند و برای عدهای هم نهادهای بهاصطالح جامعه مدنی
و موسســات زنان ســاختهاند .اکثریت مطلق زنــان افغان در این
ماتمسرای ویران و تحت حاکمیت خونخواران بنیادگرای حکومتی
و طالبی و داعشی عذابکش شده ،فریاد جگرسوز شان از هرگوشه
سرزمین ما بلند است .دهشــت در برابر زنان ،معلول عواملیست
که تا ریشــهای به آنها برخورد صــورت نگیرد نمیتوان گام موثر
در زمینه برداشــت .تجارب سایر کشورها ثابت میسازد که کسب
آگاهی ،مبارزه پیگیر و سهیمشــدن در حیات سیاسی و اقتصادی
دالیل عمدهای بودهاند که زنان به جایگاه رفیع رســیده همدوش
مردان در رهایی و پیشرفت جامعه نقش شایسته ایفا نمودهاند».
در پایان سخنانش افزود:
«“حزب همبستگی افغانســتان” معتقد است که بدون شرکت
فعال زنان هیچ حرکت عدالتخواهانه و دموکراسیطلبانه نمیتواند
پا گیرد .برای کســب استقالل کشــور و غرس نهال آزادی و سایر
ارزشهای بزرگ انسانی ،باید در کنار مردان ،نیروی خفته زنان را
نیز به سیل بنیانبرکن بدل نمود؛ تنها چنین خروشی میتواند در
رفع خشونت و تبعیض علیه زنان موثر واقع گردد.
ما به همبســتگی بینالمللی میان تمــام جنبشهای مترقی
باورمند استیم و در مقاطع مختلفمیتوان صدای یکدیگر باشیم.
ما خواهان رزم مشــترک گسســتناپذیر علیه فاشیزم مذهبی و
قدرتهای خونریز جهانی اســتیم .پس بیایید دست به دست هم
داده و برای انسانیت و رهایی زنان در سراسر جهان مبارزه نماییم».
در اخیر کنفرانس ،قطعنامهای مشــترکی به تصویب رسید که بخشی از آن
قرار ذیل است:
«در حال حاضر اشــکال گوناگون ســتم علیه زنان وجود دارد.
نژادپرستی ،استعمار ،سرمایهداری و مردساالری در تبابی با هم در
برابر زنان ایستادهاند.
این را باید بدانیم که ما در پی بهدستآوردن چیزی استیم که
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متعلق به ماســت :قدرت ما و آزادی ما! این پیکار را در شــرایطی
ادامه میدهیم که نیروهای مردساالر وحشیانه بر ما می تازند.
زمان آن فرا رسیده تا با درک و احساس و ارزشدهی به اشکال
مختلف مبارزه زنان ،از آنها حمایت کرده و مهمتر از همه بخشی
از این مبارزه باشیم!
در دو روز اخیر بیشــتر از  ۵۰۰زن از نقاط مختلف جهان اینجا
در فرانکفورت جمع شــدهایم تا پیرامون ســاختن آینده و کمک
به انقالب زنان که در حال شــکلگیری اســت ،باهم بحث کنیم.
چنانچه توســط تعدادی از اشــتراک کنندگان مطرح گردید ،باید
روی ساختن شبکهای کار کنیم که سازمانهای مختلف زنان را در
سراسر جهان به یکدیگر پیوند دهد.
در پایان این کنفرانس تعهد میسپاریم که مبارزه مشترک مان
برای رهایی تا آخر ادامه خواهد داشت».
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صلح مافیایی،
جنگهای ویرانگر در پی دارد
افغانســتان بــه ماتمکدهی
شــهروندانش مبدل شــده
اســت :از واخان تــا فراه
خــون فرزنــدان ایــن
ســرزمین جاریســت؛ هم
اکنون ولسوالی مالستان و
جاغوری در والیت غزنی،
سراسر والیت فراه و قسمتی از ارزگان و سایر مناطق کشور در سوگ عزیزان
فرش عزا پهن نموده و ســاحات گوناگون در معرض ســقوط قرار دارند .در
چنین وضعیتی اشغالگران امریکایی با متحدان خونریزش بهمثابه آتشافروزان
معرکه« ،سریال صلح» را علم نموده و در تقال اند تا طالب ویرانگر را در کنار
دولت مال-مافیایی بهصورت رسمی نصب کرده و خون هزاران بیدفاع را زیر
پرده صلح بار دیگر قربانی قدرت این جانیان قرن نمایند.
بنابر همین سیاست خاینانه ،خلیلزاد نماینده دولت اشغالگر با حلقه به گوشان
طالبــی و غیر طالبی در حال طراحی نقشــه دولت موقت بــا معجونی از جنس
طالبی ،تنظیمی ،تکنوکرات و ســایر دشــمنان ســوگندخورده مردم سرگرم
گپ و دیدار اســت تا طردشدگان مفلوج را بر گردههای زخمی مردم ما برای
صدمین بار سوار کنند.
از جهت دیگر ،غنی منحیث کالن سرســپردگان دولت کنونی که گویی از
قارهی دیگریست و خدا نکند که آب از آب تکان خورده و بینی کسی خون
شده باشد ،سرمســت کارزارهای انتخاباتی خود در والیات بوده و با بیشرمی
تمام عملکرد ننگین و خونین چهار سال اخیر خود را و یاراناش را زورق زرین
و سیمین جلوه دهد.
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و اما مردم بیدفاع افغانستان که سالهاست در گرو درندگان طالبی و مافیای
دولتی بدترین روزگار را ســپری کرده و میکنند ،اینک فاجعه از پی فاجعه،
هســت و بود شان را به سوی قهقرا سوق داده ،در جهنم ناامنی و سرما کشنده
در حیرت اند که چه باید کرد تا از شر هیوالهایی آدمخوار رهایی یابند.
بهطور نمونه اگر وضعیت بحرانی والیت فراه را در چند روز اخیر به بررسی
بگیریم ،به این نتیجه میرسیم که چیزی به نام دولت که حافظ جان و مال مردم
باشد وجود ندارد .از یک سال بدین سو طالبان با تجمع گسترده حلقه را بر شهر
فراه تنگتر ســاخته و چندین بار پوســتههای حلقوی شهر را تاراج نموده و با
واردکردن تلفات جانی تا دروازههای قومندانی و مقام بهاصطالح والیت خود
را رسانیدهاند .نگاهی میاندازیم به چند مثال اخیر:
به تاریخ  ۲۰عقرب  ۱۳۹۷طالبان پوســتههای دوراهی گهنکان ،باغ حاجی
معلــم پایگل ،غندی برنگتوت و باغ پل را با تمام ســاز و برگ نظامیاش در
ظرف چند ساعت تصرف نمودند و سربازانش را کشته ،زخمی و اسیر کردند.
در مســیر باغ پل و مرکز شــهر چندین موترباربری نیز طعمه حریق میگردد
و چند راننده نیز زخمی میشــوند .باشــندگان نیز تلفات مالی و جانی داشته و
طالبان وارد ناحیه پنجم شهر میگردند.
در دوشــنبه ۲۱ ،عقرب  ،۱۳۹۷تهاجم گســترده بر قریه خوست ولسوالی
خاک ســفید این والیت که باعث تلفات  ۴۰تن شامل زنان و کودکان میشود
و تمام دارایی مردم توسط طالبان به آتش کشیده میشوند.
دو روز بعد در  ۲۳عقرب ،ولســوالی خاک ســفید به دســت طالبان سقوط
کرده و بر پوســتههای چهاردوبر شــهر هجوم بردند که منجر به تلفات بیش از
 ۶۷نفر و اسارت تعداد وسیع از نیروهای نظامی دولت گردید.
در  ۵کیلومتری شهر فراه پرچم طالبان باالست و با پاتک و زنجیر انداختن،
رسما عابران را بازرسی میکنند.
بســیار کم شبی را میتوان به یاد آورد که طالبان از چندین نقطه باالی شهر
حملهور نشــده باشند و طرفین درگیر با ســاحهای سبک و سنگین وحشتی را
راه نه انداخته باشــند ،دهشــتی که در تاریخ فراه سراغ نداریم .باشندگان فراه
هر لحظه در حال گریز اند .آرامش و خواب از چشمان مردم بخصوص زنان و
کودکان پریده و مرگ به امر عادی زندگی مبدل شده و همهکس برای مرگ
خویش لحظهشــماری میکند .فراهیان با کوه غم و اندوه امید زندهبودن را در
این شــرایط ندارند با پریشانی برای لقمه نان بخورنمیر از خانه بیرون میشوند،
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اما چیزی عاید شــان نمیگردد و با خود قصههای ویرانی و کشــتار و سقوط
پوستهها و پیشروی طالبان به خانه برمیگردند.
قرار گزارشهــا از زبان کارمنــدان دولتی که نمیخواهند نام شــان فاش
گردد ،رییس «امنیت ملی» شــخص بیکفایت به نام جسیم همه روزه ساعت ۴
عصر روانه لوا میشــود تا در امان مانده و مبادا خوابش خراب گردد ،صبحها
بعد از ارزیابی وضعیت امنیتی مســیرش ،به دفتــر کار خود برمیگردد .والی
جدید نیز که با الف ارتقای والیت فراه از درجه دوم به اول کار را آغاز نمود،
فرد ناتوانیســت که بر اوضاع کنونی کنترولی نداشــته و بیشتر در فکر جیب
خویش است.
چندی قبل ،غنی قصد داشت جهت نمایشات مسخره انتخاباتی به بهانه افتتاح
شــفاخانه فراه و میدانهوایی ســفری به این والیت داشــته باشد ،نیروی ویژه
امنیتیاش رسیدند ولی بنابر شــدت ناامنی مشاورانش به او اجازه ورود به این
شــهر را ندادند .شــهروندان فراه که از وضع خونبار به ستوه آمدهاند به طعنه
میگویند« :مگر جان او از جان ما شــیرینتر بود؟ اگرچه او تنبان حیا را پاره
کــرده ،ولی کاش میآمد تا ما نیز بهنوبه خود بغچههای دشــنام را زیر بغلاش
کرده او را به کابل میفرستادیم تا نتیجه و مفاد پیمان استراتیژیک با امریکا را
بار دیگر به تمام ملت شرح
میداد!»
از یکســال بدینســو
مهاجــرت فراهیــان به هر
ســو شــدت یافته و تعداد
وســیعی که توان اقتصادی
نداشــتند در اثــر ناامنــی،
توحش طالبی و هدف قرار
گرفتن خانههای شان توسط
توپهای کور دولت؛ خانه
و مزرعه خود را در روستاها
رها و به شهر پناه آوردهاند،
اینک ناامنی بــار دیگر در
پناه گوش شــان یعنی میان
ناحیههــای چندگانه شــهر
نمونه ورقه جلب طالبان به یکی از دکانداران شهر فراه.

|
اکتوبر و نوامبر ۲۰۱۸

فراه رسیده است و مردم سخت نگران سرنوشت خویش اند که چه باید بکنند.
روز شمار تلفات و تباهی چند روز اخیر بهطور نمونه نشاندهنده شاریدگی
رژیم مزدور افغانستان نه تنها در فراه بلکه در سراسر کشور را به اثبات میرساند.
ســخنگویان وجدانباخته رژیم که حقیقت را کتمان و در برابر رسانهها همیش
جملــه «اوضاع در کنترول ماســت!» را قلقله میکنند و بدینوســیله خاک به
چشــم ملت پاشیده برای نظام مردمکش و ویرانگر در ازای چند افغانی رذیالنه
عوامفریبــی میکنند و با ایــن دروغ محض که گویــا  ۵۵فیصد خاک تحت
حاکمیت شان است با سرنوشت مردم بازی مینمایند.
جنایتکاران معلومالحال و حامیان بیرونی شان وضعیت فعلی مردم افغانستان
را چنان فاجعهبار ساختهاند که در هیچ دورهای سراغ نداشتیم .اگر فراه والیت
دورافتاده اســت و رسیدن امکانات نظامی اندکی ســخت ،ولسوالی مالستان و
جاغــوری و ارزگان چند روز اســت در محاصره طالبــان ددمنش قرار دارد و
نیروهای بهاصطالح صلحدوســت ناتو و دولت پوشــالی چنان ســنگ پشــتی
حرکت دارند که مردم کامال ناامید گشته و در کنار کشته و زخمیشدن افراد
بیشمار ،هزاران هزار تن خانه و کاشانه خود را ترک کرده به هر سو متواری
گردیدهاند و تعداد دیگر که فقر کمرشــکن زمینگیر شان کرده با تهدیدات
کشــنده و سرمای شــدید در محاصره جنایتکاران طالبی مرگ خود و عزیزان
شان را هر لحظه میشمارند.
نواختن طبل صلح و شدت بخشیدن جنگ روی دیگر سکه سیاست ویرانگر
امریکاســت که میخواهد برای چند دهه پســین مردم ما را به شــکل دیگری
قربانی ســاخته فریب دهد .زیرا امریکای اشــغالگر از همان آوانی که چشــم
حرص و آز به ســرزمینهای دوردست گشــوده در هیچ گوشهای از جهان جز
غارت و آدمکشی و بهرهکشی ،ترور و تقویه و ایجاد رژیمهای ضدملی ،صلح
و سعادتی را به ارمغان نیاورده است.
توقع صلح و آرامش از جنایتکاران طالبی ،دولتی و حامیان خونریز شان که
بارها در همین سرزمین آزموده شدهاند ،خودفریبی بیش نیست .پس در اوضاع
کنونی مردم ما باید با بسیج همگانی و خیزش سراسری در برابر تمامی دشمنان
سوگندخورده میهن یک مشت واحد شده ،تفرقه و توطئههای خاینانه را در هر
کجا که روید درهم شکســته و بیش از این فریب داللههای سیاست را نخورده،
بر گرد تشکل آگاه و مردمی بهسوی افغانستان مستقل و شکوفا گامزن شوند.
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قفس یک سیاهپوست در باغوحش امریکا
به تاریخ  ٩سپتامبر  ١٩٠٦روزنامه «نیویارکتایمز» در گزارشی خبر داد که یک افریقایی قدکوتاه
در باغوحش نیویارک در پنجره میمونها به نمایش گذاشــته شــده اســت .اسمش اوتابنگا و از
کشــور کانگو (در آن زمان به نام ایالت آزادشده کانگو شهرت داشت) میباشد .دولت امریکا که
از سیاهپوســتان نفرت داشت به شــیوههای مختلف آنان را توهین و تحقیر مینمود و به صورت
فجیع آنان را به قتل میرساند .قبل از نشر گزارش ،صدها سفید پوست به دیدن این مرد قدکوتاه
آمده بودند ولی پس از نشــر گزارش  ٢٢٠٠٠٠نفر پیر و جوان و طفل به تماشای اوتابنگا آمدند.
در این میان کسانی بر او میخندیدند و افرادی هم از این نمایش ناخرسند بودند.
چون تعداد بازدیدکنندگان روز به روز بیشــتر میشــد مسئوالن باغوحش اوتابنگا را به یک
قفس بزرگ انتقال دادند تا در معرض دید مردم بیشتری قرار گیرد .در لوح معرفی اوتابنگا چنین
نوشته شده بود:
افریقایی قدکوتا ،اوتابنگا
عمر ٢٣ :سال
قد ٤ :فت و  ١١انچ
وزن ١٠٣ :پوند
توسط داکتر ساموئل پ .وارنر از ایالت کانگو آورده شده
اوقات نمایش :در طول ماه سپتامبر هر روز بعد از چاشت
با آنکه تعدادی از ســازمانهای حقوق بشــر با نمایش انسان در پنجرههای شادی واکنش
نشــان دادند ولی باآن هم مسئوالن باغوحش نیویارک این نمایش را تا پایان ماه سپتامبر ادامه
دادند.
زندگی بعدی اوتابنگا نیز مملو از تراژدی بود تا اینکه در سال  ۱۹۱۶دست به خودکشی زد.
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شرکت سهامی «ع» و «غ»

کارتونیست :عتیقاهلل شاهد Attiqullah Shahid

کمکهای بشردوستانه دولت ایاالت متحده به مردم افغانستان
کارتونیست :سرگی تونین Sergei Tunin
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از آدرسهای ذیل به دست آورده میتوانید:
کابل

بامیان
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نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

کتابفروشی محمد ظاهر حیدری،
جوار سبزی فروشی ،شهر بامیان

شرکت کتاب شاه محمد
چهارراهی صدارت

غزنی

کتاب فروشی مقدم
مارکیت جوی شیر کابل
کتابخانه وحدت
نیاز بیک ،دکان حاجی
کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا مارکیت ،دکان اول
کتاب فروشی رفیع اهلل
پل باغ عمومی ،لب سرک ،زیر پشتنی بانک
نمایشگاه و فروشگاه دایمی کتاب عرفان
دهبوری ،چهارراهی شهید
کتاب فروشی ارشاد
کوته سنگی ،مارکیت قرطاسیه فروشی
کتاب فروشی نشر پژوهش
کارته سه ،چهارراهی پل سرخ ،مارکیت ملی

هرات

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

ننگرهار
کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه

کنر
کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

فراه

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

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

بلخ

بغالن

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

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

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون
جاده والیت

کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی
شهر پلخمری ،مقابل غضنفر بانک

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

نورستان
عکاسخانه ،فوتوکاپی و قرطاسیه فروشی میا
روبروی مسجد انصاف مارکیت ،پارون  -نورستان
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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 میورزید علیه جنایات و خیانتهای اشغالگران و نوکران
میهنفروش شــان نقشــی ادا کنید ،به «حزب همبســتگی افغانستان»
بپیوندیــد و در تکثیــر و پخش نشــریات حزب تان هرچه بیشــتر و
وسیعتر بکوشید!
آدرس :پست بکس شماره  ،240پسته خانه مرکزی
		 کابل ـ افغانستان
موبایل0093-700-231590 :

ایمیلinfo@hambastagi.org :

سایتwww.hambastagi.org :

فیسبوکFB.com/Afghanistan.Solidarity.Party :
		 facebook.com/hambastagi

تویترtwitter.com/hambastagi :

یوتیوبyoutube.com/AfghanSolidarity :

«حزب همبســتگی افغانســتان» بــرای پیشــبرد فعالیتهایش به
حقالعضویت اعضــا و اعانهی هواداران و دوســتدارانش اتکا دارد.
با کمکهای نقدیتان ما را یاری دهید:
)Bank Meli Afghan (BMA
Main Branch, Kabul, Afghanistan
Name: HASKAR SHAH
Account No: 1001 201 070799
Account Type: AFN

