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اعالمیه 

غزه افغانستان و فلسطین 
غرق آتش و خون، 

ستمگران مست عشرت و غارت!

خ��ون بی دفاع��ان در هرگوش��ه 
افغانس��تان و فلس��طین جاریست و ما 
هر روز ش��اهد فجایع تکان دهنده آن 
هستیم. بدون ش��ک عقب هر فاجعه 
آدم خوار  اس��تعمارگران  ویرانی،  و 
نشس��ته و با افراشتن آتش جنگ ها و 
غارت مل��ل به زندگی ننگین خویش 
ادامه می دهند. در ای��ن میان، جهان 
به اصط��اح آزاد در براب��ر قتل ع��ام 

طالبی و صیهونیس��تی نه تنها س��کوت اختیار نموده اند بلکه در خفا به آدم کشان اسلحه و 
امکانات می دهند.
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غزه افغانس��تان و غزه فلسطین سال هاس��ت به مثابه قربانیان هم سرشت و هم سرنوشت،  ش

ف��دای توطئه و دسیس��ه های س��ازمان یافته  قدرت های غربی و منطقوی می ش��وند. ما به 
وجدان های بیدار مردم جهان آواز می دهیم که علیه این موج فاش��یزم عریان و ستمگری 
که جهان را به سوی بربریت حیوانی سوق داده است، برخیزند، ورنه به زودی این وحشت 

آنان را نیز به کامش فرو خواهد برد.
جنایت هولناک ارگون که س��بب بربادی هس��ت و بود س��اکنانش ش��د، هنگامی به 
وقوع پیوس��ت که تمامی مقامات دولت فاس��د غرق چانه زنی و س��اخت و پاخت برای 
چنگ انداخت��ن بر کرس��ی های دول��ت آینده ب��وده و امنیت مردم را به باد فراموش��ی 
س��پرده اند. از جهت دیگر پارلمان نشینان نیز همسان س��ایر جنایت کاران میدان را شغالی 
یافت��ه، بدون کوچک ترین بها به وض��ع فاکت بار مردم و ماتم ج��اری قانون امتیازات 

دایم العمر وکا را به خونسردی تمام برای آسایش فردای خویش، پاس می دارند.
گروه خونریز و جهالت پیش��ه طالبان به اش��اره استخبارات کش��ورهای امپریالیستی 
و یاری دولت پاکس��تان با شدت بخش��یدن حمات انفجاری، انتح��اری، بم گذاری و حتا 
یورش مس��تقیم بر اهداف غیرنظامی، برای رسیدن به اهداف شوم و نکبت بار شان مردم 
بی دفاع ما را گوشت دم توپ ساخته اند. آنانی که بی شرمانه حرف از »جهاد علیه کفار« 
می زنند، اما در عمل با »کفار« امریکایی و ناتو جان و جگر بوده، منحیث نیروی ذخیره 

اشغالگران در جهت سیاست های شیطانی آنان فعالیت می کنند.
ش��هادت، مجروحی��ت و آوارگی هزاران هموط��ن هلمندی، قندهاری، نورس��تانی، 
بدخش��ی، ارگونی و... در کنار فقر روزاف��زون و تهدیدهای رنگارنگ، دیگر گواه این 
واقعیت بس کشنده و تلخ است که دشمنان ملت برای نابودی و غارت این سرزمین دست 
به دس��ت هم داده و به یاری متج��اوزان امریکایی به زودترین فرصت با تش��کیل رژیم 
گندیده تر متش��کل از تمامی س��رجنایت کاران و غارتگران، سرنوشت مردم ما را یکبار 

دیگر به سوی تباهی عمیق تر می کشانند.
»حزب همبس��تگی افغانستان« تس��لیت عمیقش را به بازماندگان ارگون و خلق مبارز 
فلسطین ابراز داشته، حمات وحشیانه طالبان در افغانستان و فاشیزم اسراییل بر غزه را به 
شدت محکوم می کند. ما اعتقاد راسخ داریم که نه با اشک ریختن و نفرین فرستادن، بلکه 
فقط و فقط با مبارزه و بس��یج ملت ها علیه ستمگران از هر جنسی که باشند، می توان این 

سیه روزی ها و داغ های ننگین را از دامن بشریت زدود و به رهایی رسید.
ما بدین باوریم تا هنگامی که دس��ت تمامی متجاوزین، حامیان وطنی ش��ان و س��ایر 
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مداخله گران از گلوی مردم محروم کوتاه نگردد و دولت های ملی-دموکراتیک مبتنی 
بر اراده مردم اس��تقرار دایمی نیابد، خلق های زیر س��تم روی رفاه و سعادت را ندیده و 
روال جنایت ادامه خواهد یافت. بنًا به تمامی نهادهای مردمی، شخصیت های آزاداندیش 

و احزاب ترقی خواه جهان، ندا س��ر می دهیم که مبارزه بطی و پراکنده در برابر جنایت 
و جنایت کاران را در هم شکس��ته و همچون مش��ت واحد برای آگاهی دهی و بسیج ملل 

محروم متشکل شوید.
حزب همبستگی افغانستان
١ اسد ١۳٩۳ - ۲۳ جوالی

بورسیه فولبرایت...
حاصل فعالیت س��ی ساله »کمیسیون مبادالت فرهنگی و آموزشی ایران و امریکا« 
ظهور طیفی از روش��نفکران فرمانبردار امریکا در آن کش��ور بود. بعد از کودتای ٢٨ 
مرداد/اسد ١٣٣٢ )١٩٥٣( توسط عمال »سیا« که منجر به سقوط حکومت ملی گرای 
داکت��ر مصدق گردید، امریکا با اس��تفاده از »نخبگان فولبرایتی« مانند محمود مهران 
)وزی��ر آموزش و پرورش(، رضا حکمت )رییس مجلس(، ناصر ذوالفقاری )ش��اروال 
تهران( و صدها تن دیگر توانست به مدت ٢٥ سال دولت خودکامه و سفاک محمدرضا 
پهلوی را در دست داشته باشد. کار »امپریالیزم فرهنگی« امریکا تنها به شستشوی مغزی 
جوانان خاصه نمی ش��ود، امریکا از این طریق می خواهد حس ملی و آزادی خواهی را 
در روش��نفکران کشته مانع ظهور شخصیت های مبارز و وطنپرست در کشورهای تحت 
س��تم گردد. بی جهت نیس��ت که سناتور فولبرایت افسوس می کش��ید که »چقدر زیبا 
می بود اگر اس��تالین و مالت��وف در پوهنتون کلمبیا )نیوی��ارک( درس می خواندند.« 
امری��کا اگر از یکس��و از طریق باندهای جیره خوار بنیادگرایش روش��نفکران مبارز و 
ش��خصیت های ملی ما را سر برید، با عرضه بورس��یه های تحصیلی فولبرایت و هزار و 
یک برنامه به ظاهر فرهنگی و اجتماعی دیگر برای جوانان افغان تاش نمود تا در این 
کشور شخصیت های ملی، مبارز، آزادی خواه و مستقل ظهور نکنند و کشور ما کماکان 

به مثابه میدان شغالی برای زورگویی امریکا و نوکرانش باقی بماند.

بقیه از صفحه ۲۸ 
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لیکونکی: بهروز پویان | ژباړونکی: ذکریا

ولی خان دروازی د افغانستان 
د خپلواکۍ معرفی کوونکی

ول��ی خ��ان دروازی د بهرنی��و 
چ��ارو وزیر د حربي��ه )ملی دفاع( 
وزی��ر او د غ��ازی ام��ان الله خان 
نائ��ب الس��لطنه زم��وږ د هی��واد 
غوښ��تونکی  آزادۍ  واقع��ی  ی��و 
انګلیس��ی  د  چ��ی  وه  ش��خصیت 
نیواک او اس��تبداد پ��ه وړاندی د 
افغانس��تان د خپلواک��ۍ الس ت��ه 
راوړل��و په مب��ارزی کی ئ��ی مهم 

نق��ش درلود، هغ��ه د لمړې ځل لپاره د امانې دولت له خوا د ګرځنده س��فیر په 
توګه د افغانس��تان سیاس��ی اړیکې د نړۍ هیوادونو سره د یو خپلواک او مستقل 
هیواد په توګه ټینګې کړې. اروپایی، امریکایی او اسیایی هیوادونو ته یی سفرونه 

وکړل تر څو د افغانستان ملې پیژنده، استقالل او خپلواکۍ وروپیژنې.
ش��اه محمد ولی خان دروازی د ش��اه ابو الفیض خان ځوی په ۱۲۷۰ هجري 
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شمس��ی کال د بدخش��ان د درواز پ��ه ولس��والې ک��ی زیږیدلی وه. پ��ه هغه زمانه 
کی ش��اهانو د س��یمه ایزو متنفذین��و او مخورو خانانو د پاڅون او س��رغړونې د 
مخنیوی لپاره د هغوی ځامن د ښ��وونی او روزنې په پلمه دربار کی س��اتل چی 

پدی توګه ئی د هغوی پلرونه هم په خپل واک کی نیولی وه او ځامن ئی د غالم 
بچه ګانو په نوم یادیدل تر څو د همیش لپاره د دغو مستبدو شاهانو سرپریکړی 

غالمان پاتی شی.

 دروازی ه��م د امی��ر حبیب الله خ��ان د دربار له غالم بچه ګانو س��ر یوځای 
ش��و. خو د هغه وخت سیاس��ی � اجتماعی وضعیت په ځانګړې توګه د مش��روطه 
غوښتنی غورځنګ د دروازی په ذهن کی نور سوچونه او ولولې وروزلی. دروازی 
امان الله خان س��ره چی د دربار مترقی او مخکښ ش��هزاده وه د دوس��تې نږدی 
ټینګ��ې اړیک��ی جوړې ک��ړې، زیاتره یو د بل پ��ه همفکری بان��دی ډاډمن وو، په 
وروستیو کی دغې دوستی د افغانستان په حاالتو مثبته اغیزه درلوده. دروازی د 

دغی دوستې او فکر په جرم د غرغرې کړۍ په میړانې سره تر غاړی کړه.
په ۱۹۰۶ کال کی د لمړی ځل لپاره د مش��روطه غوښ��تنی بنسټ ایښودونکو 

ځوان دروازی له محمود طرزی سره چی د مشروطه غوښتنی افکارو په پیاوړتیا کی ئی 
ستره ونډه درلوده او د پام وړ نقش یی لوبولې.
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۲۵ غ��ړو د میر س��ید قاس��م لغمانې په کور کی چی د کابل په ش��ور ب��ازار کی ئی  ش

موقعیت درلود غونډه وکړه. لمړې مش��روطیت د مولوی سرور واصف تر رهبرې 
الندی د »جمعیت س��رې ملې« یا د»نهضت جوانان افغان« تر نوم الندی جوړ 
ش��و. ځ��وان دروازی د دغ��ه غورځنګ فعال بی��رغ س��اتونکې وه، دروازی لکه د 
نورو خپلو س��پیڅلو یارانو په ش��ان د خپل ابتکار، روښ��انه لید او وطندوستې له 
مخی چی هر ډول قومې، مذهبې، سمتې، ژبنې او سیمه ایز تعصب ځنی پرته د 
مش��روطیت د بریالیتوب او د هیواد د خپلواکې لپاره مهم او س��تر نقش ولوباوه. 
هغه ملی ګټو ته ډیر ارزښ��ت ورکاوه. له ملی خاینانو او انګلیس��ی استعمار ځینی 
ئی ډیره کرکه درلوده. له همدې کبله د غازی امان الله حکم سره سم د انګلیس 
امپراتورې په وړاندی د افغانستان د خپلواکۍ جګړی ته ودانګل او د خپلو ملګرو 

سره یوځای د تورې په زور د افغانستان ملت ته خپلواکي وګټله.
د امی��ر حبی��ب الل��ه خان د س��لطنت پ��ای، د انګلیس��انو وتل، د مش��روطه 
غوښتونکو بریا او د غازی امان الله خان تر مشرۍ الندی د خپلواکۍ ګټل، سره 
ی��و ځ��ای منځ ته راغلل. په همدی وخت کی د مش��روطه غوښ��تونکو ټولی هلی 
ځلی نورو هیوادونو س��ره د سیاسی اړیکو ټینګولو په موخه لمړنې ګامونه وو چی 
دروازی د هغه په س��ر کی د ګرځنده س��فیر په توګه خپل س��فرونه پیل کړل، میر 
غالم محمد غبار په خپل تل پاتی اثر »افغانس��تان در مسیر تاریخ« کی شوروی 

ته د هغه د سفر په هکله لیکې:
»د دې ستر پالوی رئیس د دربار یو روڼ آندې لیبرال 
محمد ولیخان بدخش���انې او د دې پالوی بل عمده غړې 
د مشروطه غوښتونکو د ډلې یو فاضل افغان میریاربیک 
خ���ان بدخش���ي وه چی د حرکت په ورځ ئی د آس پرش���ا 
سکته وکړه او سترګې ئی له نړۍ څخه پټی کړی، دا مړینه 
د هی���واد د ن���ورو روڼ اندو د ډیر غم او خپکان س���بب 
وګرځی���ده ... د دې پالوی نور غړي عبارت وه له میرزا 
محمد یفتلی، عبدالرحمن خ���ان لودین، محمد ګل خان 
مومند، س���ردار فیض محمد خان ذکریا، قاضی س���یف 
الرحمن خان، عبدالرحم���ن خان کمیدان، خواجه هدایت 
الل���ه خان، بش���یر احمد خان، عزیزالرحم���ن خان، غالم 

جیالنی خان... او داسی نور.«



7

20
14

ت 
گس

- ا
 1

39
3 

سد
2، ا

2 
اره

شم
 

 ) ۷۸۶ مخ لمړې ټوک – »افغانستان در مسیر تاریخ«(

د »پ��راودا« ورځپاڼ��ې د ګ��زارش له مخی چی پ��ه ۱۹۱۹ کال د اکتوبر په ۱۷ 
نیټه ش��وروي کی چاپ ش��وی: محمد ولیخان دروازی د هغه کال د اکتوبر په 

۱۴ نیټه ایلیچ لینن سره وکتل او د شاه امان الله خان پیغام ئی د شوروي دولت 
ته وسپاره لینن د افغانستان استازی پدی ټکو هرکلی وکړل:

»زه ډیر خوش���حاله ی���م چی د کارګران���و او بزګرانو په 
س���رې پالزمېنی کی د افغانستان د دوست ملت استازو 

سره چی امپریالیسم سره په جګړه اخته دی ګورم«
ولی خان دروازی له لینن څخه وغوښتل:

»زه تاس���و ته د دوس���تي الس غځوم، هیل���ه لرم چی 
ټول ختیز س���ره مرس���ته وکړی تر څو ځانونه د اروپایی 

امپریالیسم یوغ څخه خالص کړی«
د دی پ��ه څنک ک��ی ولی خان 
دروازی د دوه کال��و پ��ه اوږدو کی 
مختلفو هیوادونو ته د افغانس��تان 
د خپلواکې او اس��تقالل پیژندلو او 
د دپلوماتیکو اړیکو رامنځ ته کولو 
په موخه س��فرونه وک��ړل. په پایله 
ک��ی څ��و هیوادون��و لکه فرانس��ه، 

المان، ترکیه او ایتالیا افغانس��تان کی خپل س��فارتونه پرانیس��تل په همدی ډول 
افغانس��تان هم په پورته یاد ش��وو هیوادونو کی خپل سفارتونه پرانستل. سربیره 
پر دی آلمان یو د هلکانو ښ��وونځی د »امانی عالی لیس��ه« په نوم او فرانسی دوه 
ښوونځی یو د هلکانو او بل د جنکو لپاره د»امانیه ښوونځی« چی دامانی دورې 
تر س��قوط وروس��ته د استقالل په نوم بدل شو او د»ماللۍلیسه« جوړ کړل، ۴۰ 
تنه نارینه زده کوونکی د عالی زده کړو لپاره آلمان او فرانس��ی ته واس��تول شول 
او یو ش��میر نجونې ترکیه ته ولیږدول ش��وې. همدا ډول یو ش��میر فرانس��وی، 
آلمانی، ترکی او ایتالوی کارپوهان د ښوونی او روزنی، لرغون پیژندنې، صنعتی او 
نظامی برخو د پراختیا او پرمختک لپاره افغانستان ته راغلل چی حتی تر اوسه د 

افغانستان خلک همدغو بنسټیزو پروژو څخه ګټه پورته کوی.
تر دوه کاله سفر وروسته دروازی بیرته هیواد ته ستون شو د محمود طرزی 
پرځ��ای د بهرنیوچارو وزارت، وروس��ته ت��ر هغه د حربی��ه وزارت )دفاع وزارت( 

»نادرخان ته ووای��ی که ته زما په 
ش��ان په زرګونو کس��ان ووژنی بیا هم هغه 
ورځ رارس��یدونکی ده چ��ی د افغانس��تان 
ملت به ستا اصلی ماهیت وپیژنې او حساب 

به در څخه واخلی«

ولی خان دروازی
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دولت تر ړنګیدو وروس��ته د دویم 
مشروطیت غوښتونکو زیات روڼ 
آندې او هغه کسانو چی امان الله 
خان س��ره ئی همکاری درلوده د 
حبی��ب الله کلکانې او وروس��ته د 
نادرشاه له لوری تعقیب او ونیول 
ش��ول، پدی منځ کی نادرش��اه د 
خپل��ی کین��ې او عق��دې له مخی 
زیاتره آزادی غوښ��تونکی او روڼ 
آن��دې ډل��ه ډل��ه پ��ه دار وځړول 
او یائ��ی د ت��ورو تمب��و ش��اته پ��ه 

ویروونک��و زندانون��و ک��ی واچول. محمد ولیخ��ان دروازی هم د نادرش��اه له خوا 
لم��ړی په اته کاله حبس محکوم ش��و، خو دی کار د هغ��ه د زړه کېنه پوره نکړه 
او پ��ه نورو دسیس��و یی الس پوری کړ حتا تر دې چ��ی جالد نادر خپل نږدې او 
ب��اورې غوړه ماالن وګمارل چی د دغه س��تر ش��خصیت په وړان��دی د درواغجنو 
تورونو ش��هادت ورکړی، چی ګواکی هغه له حبیب الله کلکانې س��ره مرس��ته او 

همکاری کوله.
د دروازی او د هغ��ه د ملګ��رو د محکمی او اع��دام بهیر دهغه وخت په دولتی 
مطبوعاتو کی له هغی جملی څخه د اصالح ورځپاڼی په ۳۶ ګڼه کی د ۱۳۲۱کال 
د وږي پ��ه ۲۰ نیټه »د هیواد د خاینانواع��دام« تر عنوان الندی د هیواد د پاچا 

بی ننګه اجیرانو له خوا پدی ډول بی شرمی سره لیکل شویدی:
»د محمد ولی س���تر جنایت له کبله چی سقاویانو سره 
ئی د هیواد دتباهی لپاره مرسته کړی وه او د همدی حق 
ناشناسه خاینینو په الس هیواد د سقاویانو تر واک الندی 
راغي، زموږ د هیواد ټول وګړې پدی پوهیږی او د هغوی 
د خیانتونو تفصیل چی د عالی دیوان ریاس���ت د پیښ���و 
پ���ه کتاب کی د دغو ملی خاینان���و او غدارانو د محاکمي 
جریان ثبت ش���ویدی لوس���تی دی. که څه هم د نوموړی 
عال���ی دیوان د محاکمی په بهیر کی هغه د خپلو خاینانه 

د »اصالح« له ورځپاڼي څخه غوڅه شوی ټوټه
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اعمالوله مخی د قتل وړ پیژندل ش���وی وه، خو لدی سره 
د افغانس���تان د استقالل نجات بخښونکی شهریار غازی 
اعلیحضرت محمد نادرشاه د ترحم او شفقت له مخی د 
هغه له قتل څخه منصرف شواو مجازات ئی اته )۸( کاله 

حبس وټاکل شو...«
د آزادۍ او خپلواکۍ د دی مبارز 
ش��خصیت د اعدامول��و د توجیه په 
خاط��ر همدی مقاله ک��ی له درواغو 
ډک تورونه په بی شرمې سره لیکې:
»د وروستنی مالوماتو 
له مخ���ی چی تر الس���ه 
ش���ویدی، محمد ولی په 
محب���س کی هم د تیر په 
ش���ان اخت���الل پارونکی 
کړن���ې چی د هیواد لپاره 
ندی  تاوان رسوی الس 
اوس  هم���دا  اخیس���تي، 
د نورو فتنو او دسیس���و 
جوړولو په هڅه کی دی، 
غوښتل ئی چی د هیواد د 
اوسنی امنیت او سوکالی 
په وړاندی درانه جرمونه 
سر ته ورس���وی. څرنګه 
چ���ی زم���وږ بریال���ی او 
غښتلی حکومت همیشه 
د هیواد د خیر، سوکالی 
او سمسورتیا غوښتونکی 

دی، پ���دی هکله ئی اصولی څیړنې پیل کړی، وروس���ته د 
محم���د ولی د فتنې اچونې او ش���رارت په جرم تر بش���پړ 
ثبوت او قناعت وروس���ته نوموړی په اعدام محکوم شو، 

د ول����ی خان دروازی هدیره، محمد ولیخان 
دروازی د ۴۲کلنی په عمر د ۱۳۱۲کال د وږی په 
۲۴ نیټه یو ش����میر مبارزو ملګرو س����ره یو ځای په 
دار وځړول ش����و او د تاریخ پ����ه زرینو پاڼو کی د یو 
ستورې په ش����ان تل پاتی شو. پداسی حال کی چی 
د افغانس����تان دولت د جنایتکارانو هدیرې ښکلی 
س����ینګاروی خو د دغه س����تر مبارز قبر چی د قول 
ابچکان په هدیره کی لکه د نورو سلګونو مبارزینو 

په شان په کنډواله حالت کی پاتی دی.
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محمد مهدی او فقیراحمد سره یو ځای اعدام شول.«
پ��ه پایله کی دغه ټول جنایتونه دهماغه زوړ فرمول»پاچا د خدای س��یوري« 

په قالب کی د خلکو له سترګو پټ شول او لیکې:
»څرنګه چی د دی ریښتنی او امنیت غوښتونکی ملت 
ساتونکی او مرسته کوونکی لوی څښتن تعالی دی هغوی 
ئی د خپلو ش���ومو کړنو په جزا ورس���ول پدی ډول زموږ 
ګران هیواد د دغو فاسدو خاینانو له ګواښ ځنی خالص 

کړ.«
خو ښ��اغلی خال��د صدیق چرخي د غالم صدیق چرخ��ی ځوی او د غالم نبی 
خان چرخی وراره چی په هغه وخت کی ش��پږکلن وه په ۱۹۳۲کال خپل آکا سره 
یو ځای زندان کی واچول شو او ۱۵ کاله په هغه ځای کی پاتی شو. پخپل کتاب 
کی »از خاطراتم: یاد داش��تهای حبس سیاس��ی از کودکی ام در افغانس��تان« د 

خپل هم اتاقی، فاروق جان تیلګرافی له خولي حقیقت پدی ډول نکل کوی:
»د خپل اکا غالم نبی خان چرخی تر شهادت وروسته 
هغوی ش���یرمحمدخان زړه ور او بهادر جنګیالی، د سقاؤ 
د رژی���م پر ضد د امان الله خ���ان مالتړی غالم جیالنی، 
د امان الله خان نائب الس���لطنه محمدولیخان دروازی، 
سر منش���ی میرزا محمدمهدی خان، خواجه هدایت الله 
او فقیرمحمد خان ټول یو ځای په بیرحمانه توګه په قتل 
ورس���یدل. دغه ټول اعدامونه پرته له کومی جرمی څیړنی 

او محکمی سرته ورسیدل«. 
)د انګلیسی نسخی ۴۸ مخ »از خاطراتم: یاد داشتهای حبس سیاسی از کودکی ام در 

افغانستان«(

همدا ډول غبار د اس��تقالل او آزادی غوښ��تونکوو روڼ آندو د محاکمې بهیر 
ته د عیني شاهدانو او دا چی پخپله د صحنی ناظر وه پدی ډول اشاره کوی.

هغه د راجه مهند له قوله لیکی:
»که څه هم زه د یو بهرني شخص په توګه پدی مجلس 
کی اوریدونکی یم او د خبرو حق نلرم،خو سره لدی غواړم 
چی وپوهیږې محمد ولیخان د افغانستان ملی او نړیوالو 
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سترو ش���خصیتونو څخه دی چی په بهرنیو هیوادونو کی 
ئی د افغانستان خپلواکی پیژندلو په هکله ډیر ارزښتناکه 
خدمتونه سر ته رسولی. باید تاسو د هغه د کړنو او رفتار 
په هکله خپل قضاوت کی ډیر احتیاط څخه کار واخلی او 
د هغه ش���خصیت پام کی وساتی، تر اوسه د ډیرو آزادۍ 
غوښ���تونکو )موخه ئی د هندوس���تان مبارزی���ن وه( ډیر 
زیات تلګرافونه د دی شخصیت د مالتړ لپاره رارسیدلی 

دی. «
)افغانستان در مسیر تاریخ دویم ټوک ۶۲ مخ)

همدا ډول د عبدالرحمن لودین د کابل ښار پخوانې بلدیه رئیس )ښاروال( د 
محاکمی د بهیر په هکله نکل کوی:

»پ���ه نړۍ ک���ی تر دی بل���ه د خندا وړ او ش���رموونکی 
محکمه لیدل ش���وی نده چی د محمد ولی خان په ش���ان 
د یو ش���خص محکومولو لپاره د س���قاؤ د ځوی په پلوې 
ش���اهدي ورکړل ش���ی، چی ګواکې هغوی ټول د س���قاؤ د 
ځوی دوس���تان او خدمت���ګاران دی. وایی چی له کیدړي 
پوښ���تنه وش���وه چی د دعوی شاهد دي څوک دي؟ هغې 

ځواب کی خپله لکۍ وښوروله چی دغه زما شاهد دی« 
)»افغانستان در مسیر تاریخ« دویم ټوک ۶۴مخ(

هغ��ه څ��وک چی په ریښ��تنې توګه خپل هی��واد او خلکو ته وف��ادار وؤ او د یو 
سوکاله راتلونکی لپاره جنګیدلی وه د تاریخ په اوږدو کی د وېنی تویوونکو دولتونو 
ل��ه خ��وا د خپلو بهرنی��و بادارانو تر مالتړ الن��دی په دار ځړیدل��ی، ترڅو د خاینو 
واکدارانو لپاره د چور او لوټمارې میدان برابر شی. خو په وړندو سترګو ئی کتلي، 
تر هغه چی اس��تبداد او ظلم حاکم وی دروازی��ان، چرخیان، واصفان، جوییان، 
عبدالخالق��ان، کماالن، لودینان، محمودیان، یاری ی��ان او په زرګونو نور ورک 
نومی به د خپلی غښتلی روحیی سره یو ځای د وخت له کاروان سره اوږه په اوږه 
جاویدان��ه ځالنده پاتی کیږی او هغه جالدان چی الس��ونه ئی د مبارزینو په وینو 
سره دی، خپلو زرګونو جنایتونو سره به یو ځای د بی پایه کرکی او نفرت سره د 

تاریخ بی رحمه توری کندې ته اچول کیږی.
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دیدگاه حزب 

جواب به یک نامه:
چطور در این شرایط مبارزه علنی داریم؟

از الب��ای نامه هایی ک��ه بعد از 
راه ان��دازی مظاهره تقبیح ٨ و ۷ ثور 
به دس��ترس ما قرار گرفت، دوستی 
سواالتی را مطرح ساخته است: »چه 
خ��وب خواهد بود ک��ه حتی همین 
پاس��خ را در سایت و نش��ریه تان نیز 
منتشر کنید، حتما به تعداد هواداران 
و مدددهندگان ت��ان افزوده خواهد 
ش��د.« بنا به خواهش ایش��ان و سایر 

دوستان ما نیز منبعد خواهیم کوشید، پاسخ به یکچنین پرسش ها را تا حد ممکن از طریق 
س��ایت و نشریه حزب انتش��ار دهیم تا برای س��ایر اعضا و هواداران حزب نیز نکاتی را 

روشن سازد.
دوست ما می نگارد:
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»پرس�ش اساس�ی ام که از سویی شاید پاس�خ به آن برای تان 
چندان س�اده هم نباش�د این اس�ت ک�ه در فضا و جو ک�ه اکنون در 
افغانس�تان حکمفرماس�ت و دقیق�ا هم�ان جنایت�کاران ک�ه ح�زب 
همبس�تگی مانند راوا و ماللی جویا افتخار مبارزه علیه آنان را دارد از 
بیشترین و خطرناکترین قدرت ها برخوردار می باشند و همین قدرت 
شان از پاسخ گویی هم متاسفانه معاف شان ساخته و متاسفانه توان 
و درنده گ�ی ای�ن را ه�م دارند که هر ک�س و هر صدای�ی را ترور و 
خنثی کنند، پس چگونه اس�ت که حزب همبس�تگی می تواند آزادانه 
راه پیمایی راه اندازی کند و شعار علیه آن ها سر دهد و نشریه بر علیه 

شان در دل کابل پخش کند.«
در شرایطی که افغانستان در چنگ جنایت کاران )اشغالگران امریکایی و دولت فاسد 
از یک س��و، وحوش طالبی و حامیان منطقوی ش��ان از س��وی دیگر( به گروگان گرفته 
شده اس��ت، در برابر حزب همبس��تگی از آوان ایجاد، دو راه وجود داش��ت: رهاکردن 
عرصه و تقلیل مبارزه آزادی خواهانه در س��طح شبکه های مجازی و یا دست به عمل شدن 
در داخل صفوف مردم، قبول خطر و کار آگاه گرانه برای بس��یج توده ای. ما راه اول را 
مردود و بی اثر دانسته، به شیوه مبارزه دومی توسل جستیم و از همان ابتدا به خاره بودن 

راه ملتفت بودیم.
ش��اید نیازی به مثال و توضیحات بیش��تر نباش��د که مبارزه برای یک تشکل مترقی 
و ستم س��تیز در هیچ کش��ور و تحت هیچ ش��رایطی عاری از دش��واری و دادن قربانی ها 
نبوده اس��ت. نیروهای ارتجاعی و اش��غالگران معموال تا دندان مسلح و امکانات بی حد و 
حص��ر در اختیار دارند و هر صدای عدالت خواهی را آژیر مرگ خود می پندارند. بنا ما 
هم با قبول خطرات و حتا مرگ وارد عرصه مبارزه شده ایم و می دانیم که وطن ما بیش از 
هر زمان دیگر به فداییانی ضرورت دارد که آن را از حالت فاجعه بار کنونی برهانند. در 
ش��رایط امروز افغانستان که مافیا و جنایت کاران حاکمیت دارند، طبعا پیکار یک حزب 

عدالت خواه و مردمی بدون قبول قربانی و مشقات میسر نیست.
حزب همبس��تگی از سختی راه به خوبی آگاه است و با قبول قربانی، در این راه قدم 
برداشته اس��ت. اعضای ما هم بنابر تعهد نس��بت به مردم و کشور شان به حزب پیوسته اند 
و برعک��س احزاب حاکم هیچ گونه چشمداش��ت مالی و ش��خصی ندارند و حتا برعکس 
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برای حزب حق العضویت و اعانه می پردازند. ما می خواهیم نخس��تین نیرویی در کش��ور  ش

باشیم که در راه رهایی افغانستان، رفاه مردم و دموکراسی واقعی بها بپردازیم. حزب ما 
نخستین حزبی بود که در سطح رهبری قربانی داد و از اعضای رهبری حزب ما در هلمند 

توسط تروریست های طالبی به صورت وحشیانه به قتل رسید.
شاید شما خبر داشته باشید که اکسیون های حزب ما بارها با حمله و دستگیری ها همراه 
بوده، اعضای حزب ما چندین بار توسط امنیت ناملی دستگیر و تحت شکنجه و تحقیر و 
توهین قرار گرفته اند. مش��خصا تظاهرات هشتم ثور ١٣٩٢ ما به حکم مستقیم قسیم فهیم 
م��ورد یورش ش��ورای نظاری ها در لباس امنیت ملی قرار گرفت و ٩ عضو ما به ش��مول 
سخنگوی تظاهرات برای چندین روز متوالی تحت بازداشت و شکنجه قرار گرفت. ولی 
تمامی این فشارهای خردکننده فقط تعهد اعضای حزب را پوالدین تر ساخته، اعتقاد آنان 
را به درستی راهی که در پیش گرفته اند، راسخ تر ساخت. دشمن نیز از این بچه ترسانک ها 
و حمات موزیانه اش دریافت که با یک نیروی اجیر مواجه نیس��ت که وحشت زده شده 
به آس��انی عرصه را رها کند. حتا نصب پوسترهای شاه امان اهلل و یاران مشروطه خواه اش 
از طرف حزب ما در روز اس��تقال کش��ور، بی خطر نبوده و با بازداشت فعاالن ما همراه 
بوده اس��ت. بارها اعضا و ه��واداران ما در جریان  پخش اعامیه ه��ای حزب در کابل و 
والیات دس��تگیر و تحت بازجویی قرار گرفته اند. نشریه حزب ما با آن که جواز نشر و 
پخش دارد ولی اکثر کتابخانه  هایی که آن را به فروش می رس��انند، با تهدیدهای لچکانه 
مواجه ش��ده از ادامه فروش آن معذرت خواس��ته اند. از این گونه مسایل دست و پاگیر 
از تاس��یس حزب تا امروز مواجه بوده ایم که ش��رح تمامی آن ها ش��اید برای تان دلگیر 
گردد. ولی این فشارها بیشتر ما را در حقانیت امر ما و ادامه پرخروش تر این راه مصمم 

می سازد.
بدون شک حزب همبستگی و هر حزب و نیروی ستم ستیز و واقعا دموکراتیک خار 
چشم بنیادگرایان و تمامی نوکران بیگانگان در کشور اند. اما آنان که بنابر اقتضای زمان 
در هر جمله ش��ان کلمات »دموکراسی« و »مردم س��االری« را قلقله می کنند، مجبورند 
که تا حدی هم چهره گرفته در حد معین حداقل در س��طح علنی از اعمالی دس��ت بردار 
ش��وند که مغایرت کامل با اصول دموکراتیک دارد. وقتی آنان مجبور بودند که آزادی 
احزاب و آزادی بیان را در قوانین تس��جیل کنند، در عمل نیز حمله و قیدوبند را به نفع 
خود تشخیص نمی دهند، چون برای شان در سطح ملی و بین المللی رسوایی به بار آورده 
ماسک دموکراسی  دروغین شان را می درد. حمله جنایت کاران بر مالی جویا، از او یک 
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چهره محبوب ملی و بین المللی ساخت، آنان درس هایی از این جریان گرفته اند.
دشمن این را به خوبی دریافته که حمله مستقیم به حزب سیاسی، آن نیرو را مطرح تر 
خواهد ساخت. مثا وقتی در هشتم ثور ١٣٩١ حزب همبستگی تظاهرات بزرگی را راه 

انداخته تصاویر رهبران جنایت کار را به آتش کش��ید، غوغایی علیه حزب ما در پارلمان 
جنگساالران بلند شد و فوری حکم تعلیق حزب ما را صادر کردند که انعکاس وسیع ملی 
و جهانی یافت و س��ازمان های مدافع آزادی و عدالت در چندین کشور جهان به دفاع از 
حزب ما برخاستند. این باعث گردید که ستمگران فوری عقب نشینی کرده، حکم تعلیق 
ش��ان را پس بگیرند چون می دانس��تند که در آخرین تحلیل از این حکم حزب ما س��ود 

می برد و بیشتر در قلب مردم راه باز کرده زمینه کار برایش هموارتر می شد.

این را نیز نباید فراموش کرد که یک دولت فاسد و مافیایی که شکل شرکت سهامی 
را به خود گرفته اس��ت، ممکن نیست اداره یکدس��ت و مقتدر بنیان نهد که هر لحظه طبق 
خواس��ت حکام عمل نماید. اگر رده های بلند دولت متش��کل از س��تم کاران معلوم الحال 
اس��ت، اما اکثریت قاطع منس��وبین و رده های پایین آن را مردم عام تشکیل می دهند که 
خود تحت ستم قرار داشته بنًا شعارها و خواست های حزب ما برای شان دلپسند است. ما 
تجارب فراوانی داریم که در جریان اکس��یون های م��ا، تعدادی از نیروهای امنیتی با آن 
که از باال وظیفه داش��ته اند که جلو ما را بگیرند، اما در عمل حمایت ش��ان را با ما اعام 
نموده، نخواس��ته اند مانع جدی ایجاد نماین��د و حتا با ما همکاری نموده اند. در تظاهرات 
تقبیح هش��تم ثور ١٣٩١ که امنیت ناملی با تمام توان کوش��ید مانع راهپیمایی ما گردد، 

تظاهرات حزب همبستگی در 1392 در تقبیح سیه روزهای 8 و 7 ثور، پولیس مجهز در اطراف تظاهرکنندگان 
دیوار انسانی تشیکل داده جلو ورود صدها هواداران ما را که می خواستند به ما بپیوندند، گرفتند.
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یکی از منس��وبین پولیس که در ساحه اعزام گردیده بود تا مشکل تراشی نماید در برابر  ش

نماین��ده حزب ما اعتراف نمود: »ش��ما تصاویر این رهبران را چلیپ��ا زده اید اما دل من 
می خواهد که بر آنان بشاش��م، اما چه کنم مارش��ال صاحب امر کرده که به هیچ صورت 
این تظاهرات را اجازه ندهید.« تجارب س��ایر کش��ورها نیز به اثبات رسانیده اس��ت که 
یک مبارزه عدالت خواهانه با ش��عارهای توده پس��ند در کشورهای استبدادی حمایت حتا 

نهادهایی از درون دولت را کسب می کند.
البته ما همیش��ه مترص��د اوضاع بوده و می دانی��م که بنابر اقتضای ش��رایط باید در 
تاکتیک ه��ای مبارزاتی خود نیز تغییرات الزم را وارد کنیم. در این میان، داش��تن پیوند 
و پایه توده ای و کار در بین نادارترین و س��تمدیده ترین اقشار جامعه کلید رمز پیروزی 
هر تش��کلی است که علیه استبداد و اس��تعمار قد علم می کند. حزب ما نیز اگر از یکسو 
از حقوق قانونی اش به مثابه حزب رس��می سود می برد اما از جانب دیگر عمدتا بر پایگاه 
ت��وده ای  اش در مناطق مختلف افغانس��تان اتکا دارد و آن را نقط��ه قوت و راز پایداری،  
ادامه کاری و ایس��تادگی اش می داند و با جدیت تمام برای بسط این پیوند ها کوشا است. 
تاریخ صریحا حکم می کند، نیرویی را که در قلب توده ها جا داش��ته باش��د نمی توان با 

بزرگ ترین امکانات و پیشرفته ترین زرادخانه جهان نیز نابود ساخت.
اگر بنیادگرایان و صاحبان خارجی ش��ان طی سیزده س��ال به حمله مستقیم به حزب 
همبستگی و شخصیت های دموکراس��ی خواه متوسل نشدند، اوال به دلیل درگیری شدید 
داخلی کمپ ارتجاع و شاخ به شاخ بودن شان با تروریست های طالبی است. ثانیا متاسفانه 
نیروهای دگراندیش و مترقی در مقایس��ه ب��ا دوران حاکمیت روس ها فوق العاده ضعیف 
اس��ت و دش��من آن را حریف بالفعل تشخیص نداده اس��ت. به موازات رشد جنبش های 
عدالت خواهانه و ضداش��غالگران و ایادی داخلی اش، طبعا این وضعیت تغییر کرده آنان 

بیشتر به فاشیزم و سرنیزه متوسل خواهند شد.
حزب ما سال هاس��ت که از س��نگر به اصطاح »چپ« نیز م��ورد حمله قرار گرفته و 
مقاالتی علیه ما انتشار داده اند. اینان بر ما می تازند که چرا در داخل حزب رسمی داریم 
ولی هیچ گاهی خود را زحمت نمی دهند که ببینند از این امکانات علنی چه استفاده هایی 
علیه خاینان داخلی و اربابان خارجی شان می کنیم. اکثرا »چپ« های زردرویی که بر ما 
می تازند، خود در اروپا و امریکا و کانادا از سوس��یال های »امپریالیزم« تغذیه کرده از 
بس��تر گرم شان علیه ما ش��عار می دهند. از همین رو این قماش عناصر که با جنایت کاران 
داخلی همگام ش��ده ما را آماج حمات قلمی ق��رار می دهند، به حدی برای ما غیرجدی 
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اند که حیف دانس��ته ایم انرژی خود را در پاس��خ دادن به آنان ه��در دهیم. آنان اصا از 
دش��واری های راه و ریس��ک های عظیم کار و مبارزه در داخل کشور آگاهی ندارند و 
چون خود ش��هامت مبارزه س��خت را ندارند، تصور ایستادگی یک حزب پیشرو دیگر 
در این چنین جو در مخیله تنگ شان نمی گنجد بناً آن را با اتهامات رذیانه می آالیند.

ب��ا  خصوص��ی  بحث ه��ای  در 
دوس��تانی ک��ه از م��ا می خواس��تند 
ب��ه جواب ای��ن نوش��ته ها بپردازیم، 
تصریح نموده ایم ک��ه ما این عناصر 
را زمانی جدی خواهیم پنداش��ت که 
خود ش��هامت به خرج داده بیایند در 

داخل افغانستان و بین مردم به حداقل کار عملی آگاه گرانه بپردازند. تا وقتی مبارزه آنان 
مجازی و صرفا در سطح حرف باشد، برای ما از هیچ گونه ارزشی برخوردار نیستند. البته 
گذش��تن از امکانات زندگی غرب و پانهادن به جهنم سوزان افغانستان شاید انتظار بلندی 
باشد، ما از اینان خواسته ایم که در همانجا نیز می توانند کارهای عملی مهمی انجام دهند، 
مثا وقتی جنایت کاران افغانستان برای سفرهای رسمی آمده مورد استقبال دولت ها قرار 
می گیرند، لطف کنند چند تن را بسیج کرده تظاهراتی راه اندازند و این خاینان را با تخم 
گندیده و چتلی مورد اس��تقبال قرار داده رسوا س��ازند. چند سال قبل گروه های مدافع 
حقوق بش��ر ایتالیا علیه حضور محقق در آن کشور دس��ت به چنین کارزاری زده باعث 
رس��وایی او گردیدند. اما از این »چپ« های افغان که خود را سرتاج مبارزه می پندارند 
هرگ��ز یک کار عملی درخور توجه ندیده ایم. هرگاه از این »انقابیون« حراف تعهدی 
در سطح مدافعان حقوق بشر ایتالیا نیز دیدیم، آن گاه می شود در مورد اینان تجدید نظر 

کرده انتقادات شان را نیز جدی تلقی نماییم.
دش��منان ملت، آنهایی که زیر س��ایه امریکا دار و ندار کشور را در چنگ گرفته اند، 
نیروهایی اند که به خاطر جنایت و فس��اد و پلیدی های شان بین مردم منفور بوده به زور 
کرسی هایی که در چنگ دارند ترکتازی دارند. آنان بین مردم پایه ندارند و این باالترین 
نقطه ضعف ش��ان را می س��ازد که مبارزه آزادی خواهان در برابر آنان را سهل می سازد. 
اما برعکس، ش��عارها، سیاست ها و موضع گیری های حزب همبستگی با خواست های ملت 
هم خوانی داش��ته، ما خوشبختانه در اکثر مناطق افغانستان با اتکا به مردم به اکسیون های 
اعتراضی دست می زنیم و به خاطر این پایه مردمی  است که دشمن نمی تواند در معادالتش 

م�ا م�ی خواهی�م نخس�تین نیرویی 
در کش�ور باش�یم ک�ه در راه رهایی 
افغانس�تان، رفاه مردم و دموکراس�ی 

واقعی بها بپردازیم.
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نیروهای ارتجاعی و خادم بیگانگان که ظاهرا نیرومند به نظر می رسند در طوالنی مدت 
در براب��ر نیروهای عدالت خ��واه و مردمی ناتوان اند. آنان عمدت��ا به دالر و کمک های 
بیگانگان اتکا دارند و روزی که این کمک ها قطع گردد عمر بیهوده شان به سر می رسد. 
ثانی��ا اعضای رهبری این احزاب هم که در محور زد و بندهای پولی و س��ود ش��خصی 
گرده��م آمده اند، آن چنان برای منافع خودی دس��ت به جنایت و فس��اد و چپاول زده 
اند که چهره های خاینانه ش��ان نزد مردم کاما فاش گردیده در افکار عامه ملت محکوم 
ابدی اند. ما در افغانستان در عمل دیده ایم که اینان هر روز اتحاد و پیمان هایی می بندند 
اما فردا آن را دوباره می ش��کنند. به طور نمونه ح��زب جمعیت با همه غر و پف اش طی 
سیزده سال گذش��ته موفق نشد که کنگره ای دایر نماید چون درگیر جنگ قدرت است 
و هرکدام از س��ران می خواهد در راس آن قرار داش��ته باشد. و یا حزب اسامی عما به 

چندین پارچه تقسیم شده و هرکدام باالی نام »حزب اسامی« باهم بزکشی دارند.
تنها حربه گروه های ضدمردمی و خاین چنگ انداختن به اختافات قومی و سمتی و 
مذهبی و زبانی است که با دادن آگاهی به ملت می شود این حربه آنان را ناکاره ساخت. 
روزتاروز ملت به ماهیت این عناصر پی برده و بازی های مس��خره آنان بیش��تر بین مردم 
فاش می گردد. به موازات ارتقای آگاهی و تنفر مردم از میهن فروش��ان و جنایت کاران 
حاکم، راه برای تشکل های وطندوست و مردمی بازتر و زمینه فعالیت وسیع تر می گردد.

البته نباید فراموش کرد که دولت های مس��تبد و ضدملی این تجارب را هم فراموش 
نمی کنن��د که اگ��ر راه را برای هرگون��ه کار علنی و قانونی احزاب و ش��خصیت های 
عدالت خواه و مترقی بندند، آنان به ش��یوه های دیگر مب��ارزه و منجمله مبارزه مخفی و 
در مواردی مبارزه مس��لحانه دس��ت می زنند که در این صورت کار رویارویی برایش��ان 
دش��وارتر و خطرناک تر می گردد. مثال های متعددی در کشورهای استبدادزده را سراغ 
داریم که اعمال فاشیزم در برابر احزاب پیشرو کار را برای دولت ها وخیم تر ساخته است. 
همی��ن اکنون دولت هند خود مدعی اس��ت که مبارزه مس��لحانه گروه های مش��هور به 
ناکسلیس��ت در چندین ایالت، آن کشور را با »بزرگ ترین تهدید ملی تاریخش« مواجه 
ساخته است. ناکسلیست ها مناطق وسیع را در کنترول داشته سیستم اداری خود را در آنجا 
اعمال می نمایند. آنان تمامی ستم کاران را اعدام و یا فراری ساخته زمین های شان را میان 

دهقانان فقیر تقسیم کرده اند.
آنانی که از چنین اوضاع آشفته و درزافتاده میان دشمن به سود ملت استفاده نمی کنند 
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و ش��رایط را برای گریز از مبارزه خطرناک تر از آنچه جریان دارد قلمداد می کنند، در 
حقیقت اراده ای برای مبارزه ندارند و در سطح حرف مبارز اند و بس. اگر تعهد و ایمان 
برای مبارزه و خدمت به وطن و مردم وجود داشته باشد، در هر شرایطی می توان راه و 

تاکتیک مناسب پیکار را دریافت.
حزب همبس��تگی با اندوخته های عملی از اوضاع سیاس��ی کشور و تجارب گرانبهای 
جنبش ه��ای آزادی خواهان��ه در سراس��ر جهان بدین نتیجه رس��یده که در س��یه ترین و 
خونین ترین وضعیت هم می ش��ود کاری به س��ود م��ردم کرد و در مقابل اش��غالگران و 
جنای��ت کاران معلوم الحال تا خی��زش همگانی به آگاهی دهی پرداخ��ت ورنه این حلقه 
اس��ارت سال های س��ال دست و پای ملت را بس��ته و ما را زبون خواهد ساخت. به میزان 
فساد و چپاول و وطنفروشی حکام پوشالی، تنفر همگانی در برابر آنان اوجگیر می گردد 
و این شرایط زمینه را برای مبارزه دموکراسی خواهانه ضدبنیادگرایی و اشغال مساعدتر 

می سازد.

ل 
قال

ست
ی ا

رز
ی ک

شال
پو

ت 
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رد!
ی گی
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ش
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توجه ویژه به اقلیت هندو،...
»خوس�ت یک�ی از والیت های افغانس�تان اس�ت که در گذش�ته 
اقلیت هندو و سیکه� ها در آنجا زندگی می کردند. اما به دلیل غصب 
زمین های ش�ان و فش�ارهایی که در زندگی ش�ان دیدند، اکثر شان 
ای�ن منطق�ه را ترک کردند. اکن�ون فقط یک ت�ن از آن ها در والیت 
خوست باقی مانده است و آن هم برای نگهداری از درمسال یا مکان 

مذهبی خود.«
س��تم بر هندوان و سیک ها به این خاصه نمی ش��ود. در دوران حاکمیت شر و فساد 
تنظیمی هستی و ناموس آنان مورد تاراج وحشیان تفنگ به دست قرار گرفت. جایدادهای 
ش��ان توسط قومندانان تنظیمی غصب گردید؛ بر زنان شان تجاوز صورت گرفت؛ مردان 
ش��ان را به زور ختنه کردند؛ زیر بارش راکت و بمب عزیزان ش��ان را تکه پاره نمودند 
که در نتیجه اکثر آنان مجبور به ترک وطن گردیدند. اکثر خانه های زورمندان تنظیمی 
در منطق��ه کارته  پروان کابل ملکیت هموطنان هندو و س��یک ما بوده که آن را به زور 

تصاحب کرده اند.
خانواده هایی که یا با تحمل همه مش��قات و بدبختی ها کش��ور را ترک نکرده اند و یا 
هم طی س��یزده سال گذشته به کشور برگشته اند، در فضای ترس و بی باوری شدید به سر 
برده از هیچ گونه حقوق انس��انی برخوردار نیستند. به آنان فقط وعده های چرب و گرم 
داده می ش��ود، اما در عمل حتا برای سوزانیدن اجساد مرده های شان جایی ندارند و فغان 
ش��ان همه روزه باالس��ت. در کش��وری که یک اقلیت مذهبی  آن وضعیت مشابه دوران 
مکدر عبدالرحمن خانی داشته باشد، ادعای موجودیت دموکراسی شیادی ای بیش نیست. 
جنایت و بربریت در برابر هموطنان هندو و سیک ما که ساکنان اصلی این سرزمین بوده 
هیچگاه ضرری از آنان متوجه کسی نشده است، لکه ننگی  است بر دامان وطن ما که باید 
آن را با فش��ردن دست این فراموش شده ترین و مظلوم ترین هم دیاران ما و احقاق حقوق 

شان زدود.

)*( معجر = مقنع و روپوش زنان، روسری.

بقیه از صفحه ۳۷
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اعالمیی 

د ایران کرغیړن رژیم په وژن ځای 
کی د آزادۍ غوښتونکو بندیانو څخه 

مالتړ کوو!

د ای��ران په فاشیس��تی رژی��م کی د 
حس��ن روحان��ی تر مش��رۍ الن��دی د 
»منځ دریځ��ه« س��ړي وژونکو په رامنځ 
ت��ه کیدو س��ره، د آزادۍ غوښ��تونکو او 
روڼ آندو نیول، رب��ړول او په دارځړول 
په بی س��اری توګه زیات شو. د »والیت 
فقیه« وینه څښ��کونکی دس��تګاه چی د 
ناب��ودۍ په حالت کی هری خواته الس 
او پښ��ې وه��ی د بی پناه افغ��ان ګډوالو 
د ل��وټ او اع��دام ترڅن��ګ، ه��ره ورځ 
د ای��ران ش��ریف ولس په ح��ق کی هم 
زړه بوږنونکی جنایتونه ترس��ره کوی او 
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ه��ر مخال��ف غږ د هیتلر په څیر ځپي. رضا ش��هابی، یو مب��ارز زیارکښ دی چی  ش

د خپل��و صنف��ی کړنو په خاطر، له ۴ کالو څخه راپدیخ��وا د آخوندي رژیم په بند 
کی د جسمي او روحي ربړونو الندی ژوند کوي. هغه په ډیره میړانه له ۵۰ ورځو 
راپدیخ��وا د ډوډۍ پ��ه نه خوړلو اعتصاب الس پوری کړی او په ډیر بد حالت کی 
اوس��یږی. د خامنه ای–روحان��ی کرغیړن رژیم د هغه انس��اني غوښ��تنو ته هیڅ 
پ��ام ن��ه ک��وي. د »والیت فقی��ه« ویجاړونکی رژیم پ��ه دی آند دی چ��ی د ایران 
آزدۍ غوښتونکو او بنسټ پالۍ ضد بچیانو په ربړونه او وینه بهیدو سره کوالی شي 
هغوی وډار او آرام کړي ترڅو له خپلو کړنو الس واخلي. ولی د اسالمي جمهوري 
د ځناورتوب تاریخ ددی شاهد دی چی نه د رضا شاه مستبد رژیم وکوالی شو، 
او ن��ه ب��ه دا د منځنی��و پیړیو رژیم وکوالی ش��ی چی د ایران پ��ه زرګونه نارینه او 
ښ��ځینه پوه او اتلو په ربړونه د آزادی غوښ��تنې چيغه د خسرو ګلسرخی او سعید 

سلطانپور او ندا او فرزاد کمانګر او شیرین علم هولی په ځمکه کی آرامه کړي.
زمون��ږ د خلکو خپلواکۍ، آزادۍ او دموکراس��ۍ غورځن��ګ پرته له دی چی د 
ایران ځناور رژیم پر وړاندی چی له څو کلونو راپدی خوا د ایران غمځپلي آسمان 
د روښانه ستورو په وینو کی مستی کوی، په قاطع توګه ودریږی، بیکاره، سست 
او ضربه لیدونکی دی. دغه د ناپوهۍ او ظلم دستګاه چی په سیمه کی د سرطان 
پ��ه دان��ه بدله ش��وی، زمونږ د خلکو د ویج��اړۍ او بربادی س��بب هم ده چی له 
څل��ورو لس��یزو راپدیخوا زمونږ د مل��ت ځناورو، ناپوهه او ارتجاعی دښ��منانو ته 

وسله ورکوی او له هغوی څخه مالتړ کوي.
د »افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند« د رضا شهابی، نس��رین ستوده، مجید 
توکلی او د هغه هیواد په سلګونه نورو سیاسی بندیانو مقاومت ستایی او په بیړه 
د آخن��دی وژن ځای څخه د هغوي خوش��ی کیدل غ��واړي. مونږ د زړه له کومی 
د ای��ران له آزادۍ غوښ��تونکي غورځنګ او آزداۍ غوښ��تونکو بندیانو څخه مالتړ 
اعالن��و او د هغ��وي مقاومت او نه تس��لیمیدل زمونږ د مب��ارزی هیله او د ظلم، 

خوارۍ او روزواکۍ په دی نړۍ کی د انساني غرور او شرف نښه ده.

درود پر رضا شهابی او د ایران سړي وژونکی رژیم په بند کی پر ټولو مبارزانو!
ژوندۍ او روښانه دی وی د ایران او افغانستان آزادۍ غوښتونکی جګړه!

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
١۳٩۳ کال د زمری ۲ نیټه )۲۰١۴ کال د جوالی ۲۴ نیټه(
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نویسنده: شکور

بورسیه فولبرایت،
 برنامه جاسوس  پروری امریکا

»ادام�ه س�اخت جن�گ   
 افزاره�ا و متوسل ش�دن به 
جن�گ اعتب�ار م�ا را بعد از 
این خدش�ه دار خواهد کرد. 
س�ازنده و عاقالن�ه خواهد 
ب�ود اگ�ر به خاط�ر جلب و 
عق�د قراردادهای تجارتی، 
تحقیقات طبی و دس�تیابی 
ب�ه مناب�ع ارزان ان�رژی با 

افراد تحصیل کرده طرف باش�یم، کس�انی که م�ا را خوب درک کنند 
و مش�اورین خ�وب برای دولت ما باش�ند. این اس�ت ه�دف برنامه 

فولبرایت.«
سناتور ویلیام فولبرایت، بانی و طراح »برنامه فولبرایت«
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به این ترتی��ب دولت جنگ افروز امریکا به فکر ابداع ش��یوه های جدید برای حفظ  ش

س��یادت سیاس��ی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی خ��ود در جهان برآمد ک��ه از آن به نام 
»امپریالی��زم فرهنگی« ی��اد می کنند. کنگره امریکا طرح س��ناتور فولبرایت را عاقانه 
یاف��ت و امضا کرد. حاصل کار این برنامه که در س��ال ١٩٤٦ در چهارچوب سیاس��ت 
خارج��ی امریکا تحت عن��وان زیبای »مبادالت فرهنگی و آموزش��ی« ش��کل گرفت، 
پدیدآمدن گروه خاصی از جوانان »امریکایی ش��ده« بود که توانس��تند در رده های مهم 
نهادهای فرهنگی، تحصیلی و دوایر دولتی کشورهای شان نفوذ کرده چرخ را به نحوی 
از انحا به نفع منافع استعمارگرانه امریکا بچرخانند. طی این مدت، ٢٩ تن از این افراد به 
ریاست حکومت ها رسیده اند.  تونی بلیر و گوردن براون دو صدراعظم انگلستان از جمله 

کسانی اند که از طریق این بورسیه ها در امریکا تربیت دیده بودند.
برنامه فولبرایت در بیش از ١٥٥ کشور جهان در حال اجرا می باشد که طی این مدت 
توانسته نزدیک به ٣٣٠ هزار محصل را از طریق بورسیه های تحصیلی به دور خود جمع 
کند. این برنامه برای وزارت خارجه امریکا س��االنه در ح��دود ٣٦٠ میلیون دالر هزینه 
برمی دارد که در مقایسه با بودجه نظامی ٦٨٥ میلیارد دالری و هزینه های تریلیون دالری 

جنگ های اشغالگرانه، قطره ای از دریا است.
برنامه فولبرایت بین سال های ١٩٥٢ الی ١٩۷٩ در کشور ما فعال بود و در این مدت 
ح��دود ٢٥٠ افغ��ان در پوهنتون های امریکا و ۷٥ امریکایی در پوهنتون های افغانس��تان 
تحصیل نمودند. با اش��غال افغانس��تان توس��ط امری��کا، در ٢٠٠٣ ای��ن برنامه به صورت 

یک طرفه از سر گرفته شد و توجه خاصی به آن صورت گرفت.
پراچی نیک در مقاله ای تحت عنوان »بررسی برنامه فولبرایت« که در اگست ٢٠١٢ 
برای »پروژه امنیت امریکا - ای.اس.پی« نوش��ته، نمونه افغانس��تان را برجس��ته ساخته 

می نگارد:
»نمونه افغانس�تان جالب اس�ت که به مثابه یک حوزه دلبس�تگی 
اس�تراتژیک مورد ارزیابی قرار گی�رد جایی که وزارت خارجه امریکا 
نارسایی شدید تعلیمی را تجربه می کند.... شواهد نشان می دهد که 
دیپلماس�ی عامه و اس�تراتژی امنیت ملی امریکا در نبود این برنامه 

صدمه دیده است.«
اعانات بورس��یه های تحصیلی فولبرایت در تلویزیون ها و گوش��ه و کنار شهرهای 
کش��ور ما دیده می شوند و دسته دس��ته مستعدترین جوانان را بعد از تیرشدن از فلترهای 
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رنگارنگ انتخاب و جهت تحصیل و مغزش��ویی به پوهنتون های امریکا می فرس��تند. در 
حال حاضر افغانس��تان از میان تمامی کشورها، بیشترین رقم بورسیه های فولبرایت را به 
خود اختصاص داده اس��ت. مواجهه امریکا با بحران اقتص��ادی باعث گردید که میزان 

بورس��یه ها را برای بس��ی کش��ورها کاهش دهد، اما برعکس در افغانس��تان این برنامه را 
افزایش داده است. امسال ١٠٠ بورس ویژه برای زنان در »پوهنتون امریکایی افغانستان« 

اختصاص داده شده است.

در س��ایت س��فارت امریکا در کابل، خصوصیات افرادی که در قدم نخس��ت برای 
بورسیه برگزیده می ش��وند، چنین ذکر شده است: »توانایی در همسازشدن با زندگی در 
امریکا، عاقمندی قوی برای سرگرم شدن با امریکاییان و استعداد بالقوه در ترویج تفاهم 
دوجانبه بین ایاالت متحده و افغانس��تان.« در ش��رایط پذیرش متقاضیان از آنان خواسته 
می ش��ود که باید با ختم دوره تحصیل حداقل برای دو س��ال در افغانس��تان کار نمایند تا 
س��بب »ترویج تفاهم دوجانبه« گردن��د و در ضمن »منحیث رهب��ران آینده در ادارت 

دولتی و خصوصی افغانستان« فعالیت نمایند.
توجه خاص امریکا به افغانس��تان ناش��ی از نیاز عاجلش به کادرهای جوان، مستعد و 
وفادار می باشد که به خوی و بوی امریکایی ها آشنا باشند و بتوانند فوری در شریان نظام 
حاکم داخل ش��ده چرخ دولت م��زدورش را در حرکت نگه دارند. از آنجایی که امریکا 

حامد کرزی، اش��رف غنی احمدزی، فاروق وردک و عزیزاهلل لودین که طی یک دهه گذش��ته مهره های مهم 
امریکا در کشور بوده اند، از همان آوان جوانی تحت تربیت قرار داشتند.



26

20
14

ت 
گس

- ا
 13

93
سد 

2، ا
ه 2

مار
برنامه های طوالنی مدت در کشور ما دارد، باید پیاپی به تربیت مهره هایی بپردازد که در  ش

آینده جانبازانه در خدمت استراتژی آن کشور تاش ورزند.
بعد از بدنامی بی س��ابقه امریکا در جنگ ویتنام، این کش��ور از طریق بورس��یه های 
فولبرای��ت تاش نمود که آبروی از دس��ت رفته اش را احیا نم��وده با تربیت تعدادی از 
ویتنامی ها ذهن م��ردم را در مورد دولت امریکا تغییر دهد. هیلری کلنتن، وزیر خارجه 
وقت امریکا، در سخنرانی ای در ویتنام به تاریخ ١٠ جوالی ٢٠١٢  درباره اهمیت برنامه 

فولبرایت گفت:
»برنامه فولبرایت کمک نموده که تعلقات بین دو کش�ور را عمیق 
بس�ازیم.... این فقط به خاطر تحصیل و کسب مهارت ها نیست بلکه 
به خاطر روابط و چش�م اندازی اس�ت که آنان کسب نموده با خود به 

کشور شان می آورند.«
امری��کا تجربه خ��وب از اجرای 
چنین برنامه ها در افغانس��تان داش��ته 
اس��ت. احم��د یوس��ف نورس��تانی 
ک��ه ام��روز مدیریت مس��خره ترین 
انتخابات دنیا در کشور ما را به عهده 
ب��ورس  دارد، در ١٩۷٣ از طری��ق 
فولبرای��ت به امری��کا رفت و بعد از 
اخذ ماستری و دکترا در پروژه های 
مه��م در خدمت امریکا قرار گرفت. 
او در س��ال های مقاومت ضدروسی 
در پشاور مستقر شده، در برنامه های 
مختل��ف تعلیم��ی که ه��دف اصلی  
آن ه��ا تربی��ت ک��ودکان و جوانان 
افغان با افکار بنیادگرایی بود، س��هم 
فعال داش��ت. در ضم��ن، او به مثابه 
اداره  ارش��د فرهنگی«   »متخصص 
مهره هایی   )USIS( امریکا  معلوماتی 
از تنظیم ه��ای هفتگان��ه را انتخاب و 

تع��دادی می گویند ک��ه حامد کرزی یک ش��به مدارج ترقی 
پیموده به ریاس��ت دولت رس��ید. اما واقعیت این است که 
چندین دهه قبل، مثل بس��ی رهبران جهان س��ومی خادم 
امری��کا، او تحت بورس��یه وزارت خارجه ب��ه امریکا اعزام 
گردیده ب��رای چنی��ن روزی تحت تربیت کاخ س��فید قرار 

گرفته بود.
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جهت تربیت سیاس��ی و رهبری در چهارچوب بورسیه های فولبرایت، هوربرت همفری 
و غیره به امریکا می فرس��تاد. نورس��تانی از ٢٠٠١ بدینسو، در پست های کلیدی دولت 
کرزی فعال بوده، دولت دست نش��انده را در متحقق س��اختن سیاس��ت های امریکا یاری 

رسانیده است.
ش��خص حامد کرزی نیز در سال 
١٩٨۷ ط��ی ی��ک برنام��ه تحصیلی 
وزارت خارجه امریکا برای آموزش 
شیوه های رهبری در آن کشور تحت 

تربیت قرار گرفته بود.
البته تنه��ا فارغ��ان فولبرایت نه 
تعلیم یافت��گان »پوهنتون  اکث��ر  که 
زلمی  مانن��د  بی��روت«  امریکای��ی 
خلیل��زاد، اش��رف غن��ی احمدزی، 
انورالح��ق اح��دی، محمد یوس��ف 
پشتون، محمد همایون قیومی و غیره 
از مهره ه��ای اصلی امریکا به ش��مار 
می روند که طی ١٣ س��ال اخیر البی 
امری��کا و غرب را در گیر و بندهای 

سیاسی افغانستان رهبری کردند.
گری شرون از ماموران کارکشته سی.آی.ای در آسیا در کتابش »ماموریت سقوط: 
چگونه س��ی.آی.ای عملیات براندازی طالبان را در افغانس��تان رهب��ری کرد؟« از یک 
کارمندان عالی رتبه س��یا در دهه ٨٠ میادی نقل می کن��د: »در اولین ماقات با افرادی 
مانند کرزی و مس��عود خلیلی، ما می دانس��تیم که اینان چهره های "مدرن" جامعه قبیلوی 
افغانستان هستند و به عوض جنگ با یک کاشنکوف بر ضد روس ها در کوه ها، در راه 

منافع ما در کاخ های سیاست، بهتر و خوب تر خدمت خواهند کرد.«
س��فارت امریکا در کاب��ل از میان ه��زاران متقاضی ناآگاه از ماهی��ت این برنامه به 
اعزام افرادی اولویت می دهد که در بازگش��ت به افغانس��تان بتوانند نهاد و انجو ساخته، 
پروژه های خیالی و عوام فریبانه س��فارت و USAID را پیاده نمایند و یا مشاور و رییس 
»س��وپر سکیل« این و آن وزارت درآمده منافع پشت پرده امریکا را تامین نمایند. بازار 

از مام�وران کارکش�ته  گ�ری ش�رون 
کتاب�ش  در  آس�یا  در  س�ی.آی.ای 
»ماموری�ت س�قوط: چگون�ه س�ی.آی.

در  را  طالب�ان  بران�دازی  عملی�ات  ای 
ی�ک  از  ک�رد؟«  رهب�ری  افغانس�تان 
کارمن�دان عالی رتب�ه س�یا در ده�ه ۸۰ 
میالدی نقل می کند: »در اولین مالقات 
با افرادی مانند کرزی و مس�عود خلیلی، 
م�ا می دانس�تیم ک�ه این�ان چهره ه�ای 
"مدرن" جامعه قبیلوی افغانستان هستند 
و ب�ه عوض جنگ با یک کالش�نکوف بر 
ض�د روس ها در کوه ه�ا، در راه منافع 
ما در کاخ های سیاس�ت، بهتر و خوب تر 

خدمت خواهند کرد.«
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مکاره انجویی امروز افغانس��تان را بیشتر همین افراد »امریکایی شده« می چرخانند که با  ش

گرفتن میلیون ها دالر پروژه های مسخره زیرنام »تساوی جندر«، »ارتقای ظرفیت زنان« 
و... زنان بادیده ما را با پنبه سر می برنند.

اهمیت بورس��یه های فولبرایت برای امریکا به درجه ای است که آن را شامل »پیمان 
استراتژیک« با افغانستان نیز ساخت. در بخشی از پیمان آمده است:

»ال�ف : ایاالت متح�د امریکا تعه�د می نماید ت�ا ابتکاراتی چون 
برنامه ه�ای تب�ادل تحصیلی و فعالیت های مربوط ب�ه آن را افزایش 
ده�د که این ابتکارات ش�امل بورس�یه های فولبرای�ت و برنامه های 

آ  م�وزش رهبری برای بازدیدکنندگان بین المللی می گردد.«
این تنها افغانستان نیست که آماج برنامه جاسوس سازی فولبرایت قرار گرفت. امریکا 
بعد از تصویب این برنامه در کنگره به س��راغ ایران رفت تا نس��ل جدیدی از »نخبگان« 
دل بس��ته امریکا را پرورش دهد. عجل��ه امریکا هم بی دلیل نبود. این کش��ور از خیزش 
جنبش ه��ای ملی گرا و چپ در ایران که در دهه ه��ای١٩٤٠ و ١٩٥٠ اوج گرفته بودند، 
به ش��دت نگران بود که مبادا نمونه ای از انقاب چین در آنجا تکرار شود. از سوی دیگر 
صنعت نفت ایران در آن زمان لقمه چربی به امریکا و انگلستان بود که برای تداوم قبضه 
ش��ان به گردانندگان وفادار و مطیع نیاز داش��تند. برای این اهداف، برنامه فولبرایت در 
چارچوب »کمیس��یون مبادالت فرهنگی و آموزش��ی ای��ران و امریکا« در ١٩٤٩ وارد 
عمل ش��د.در قسمتی از اسناد محرمانه ای که توسط سفارت امریکا در ایران تهیه و برای 

وزارت خارجه و »سیا« فرستاده می شد، آمده است:
»برنام�ه مبادله آموزش�ی )برنامه فولبرایت( ب�ا ایاالت متحده که 
ب�رای تاثیرگذاری بر رهب�ران، متخصصان، دانش�جویان، معلمان و 
اس�اتید پژوهشگر ایرانی طراحی شده است، ابزار موثری برای حفظ 
و توس�عه رواب�ط ما با ای�ران و تقویت عناصری از آن جامعه اس�ت 
که جو مناس�بی برای سیاس�ت خارجی ما فراهم کن�د.... برنامه باید 
بر اس�اس درجه ای از این اعتقاد پیاده ش�ود که هر بورسیه ای برای 
ایجاد تحول آرام در جامعه خود، پیوندهای سیاسی نزدیک یا حداقل 

ارتباط دوستانه با ایاالت متحده کار خواهد کرد«
(FSD, 1959: 3(

بقیه در صفحه ۳
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نویسنده: فرزاد

توجه ویژه به اقلیت هندو،
 گواه عدالت خواهی شاه امان اهلل

باورمندی یک  می��زان تعه��د و 
ش��خص، حکوم��ت و یا تش��کل به 
دموکراس��ی را در برخ��وردش ب��ه 
فراموش ش��ده ترین  و  مظلوم تری��ن 
اقش��ار و گروه ه��ای جامعه می توان 
مح��ک زد. در این نوش��ته برخورد 
شایسته و انسانی شاه امان اهلل به اقلیت 
هندو و س��یک کش��ور را از البای 
اس��ناد تاریخی به تحلیل می گیرم تا 

اعتقاد راسخ این قهرمان راستین ملت ما به عدالت و وحدت ملی را بیان نموده باشم.
اس��تقال، دموکراسی و عدالت، س��ه ارزش بزرگ و به هم پیوسته جوامع انسانی اند 
که یکی بدون دیگری مفهوم ندارد. س��یزده س��ال اس��ت که در افغانستان از موجودیت 
»دموکراس��ی« و »حقوق بش��ر« حرف ها زده می ش��ود و به اصطاح »جامعه جهانی«، 
دولت پوشالی کرزی و چاکران غرب طوری استدالل می کنند که گویا این نخستین بار 
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اس��ت که بنابر لطف و کرم امریکا و غرب، این ارزش ها به مردم افغانستان به قسم تحفه  ش

پیش��کش گردیده اند. اما هر فرد باوجدان و با حداقل آگاهی می تواند درک کند که در 
نبود اس��تقال و عدالت، دموکراسی فقط به درد جنایت کاران و خاینان ملی می خورد و 

بس.

مردم ما حدود یک قرن قبل، در دوره مشعش��ع امانی به نخستین پله های دموکراسی 
و عدالت پا گذاش��تند و این ش��اه مترقی بعد از کسب استقال کش��ور گام هایی در راه 
تامین عدالت، دموکراسی و وحدت ملی واقعی )و نه »وحدت ملی« عوام فریبانه از نوع 

اشرف غنی و عبداهلل تحت قیادت جان کری!( گذاشت.
ش��اه امان اهلل تاش نمود که بی عدالتی، ستم، بردگی، استبداد، تصفیه نژادی و دیگر 
جنایات��ی را که بخصوص در دوره حاکمیت پدرکانش عبدالرحمن خان جانی و پدرش 
حبیب اهلل خان زنباره و فاس��د علیه اقلیت های قوم��ی و مذهبی و در مجموع ملت اعمال 

امیر حبیب اله خان )پدر امان اهلل خان( که فرد مستبد و تنگ نظر بود، همسان پدر خون خوارش عبدالرحمن خان 
در برابر هندوان افغانس��تان از سیاس��ت شدیدا تبعیض آمیز و ضدانسانی کار می گرفت. او طی فرمانی امر نمود 

که تمامی هندوان باید دستار زرد بر سر کنند ورنه یکصد روپیه جریمه خواهند شد.
طالبان وحشی نیز در دوران حاکمیت شان چنین قید و بندی را بر هندوان و سیک های افغانستان اعمال نمودند.
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می گردید رفع نموده جامعه قبیلوی افغانس��تان را قانونمند س��ازد. به همین دلیل در طی 
حاکمیت ده س��اله اش تقریبا هفتاد نظامنامه یا قانون را تدوین و به مرحله اجرا گذاشت. 
نخستین قانون اساسی افغانس��تان تحت عنوان »نظامنامه اساسی دولت علیهء افغانستان« 

را از لویه  جرگه مش��رقی در ١٣٠١ تصویب کرد که آن را می توان یک تغییر جهش��ی 
در تاریخ کش��ور خواند. به همین دلیل، امان اهلل خان را »پدر قانون اساسی افغانستان« نیز 
می خوانند. در این قانون تبعیض جنسی، قومی، مذهبی، دینی و... ممنوع گردیده، برای 

تمامی اتباع کشور حقوق مساوی در نظر گرفته شده است.

ماده دهم »نظامنامه« تصریح می دارد:
»حری�ت ش�خصیه از هرگون�ه تع�رض و مداخل�ت مصئونس�ت 
هیچک�س بدون امر ش�رعی و نظامات مقننه تح�ت توقیف گرفته و 
مجازات کرده نمی ش�وند، در افغانستان اصول اسارت بالکل مرقوف 
اس�ت از زن و مرد هیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده 

نمی تواند.«
و ماده ١٦:

»کافٔه تبعهٔ  افغانس�تان بحضور شریعیت غرا و نظامات دولت در 
حقوق وظائف مملکت حق مساوات دارند.«

ماده دوم نظامنامه مشخصا حقوق هندوباوران افغانستان را به رسمیت می شناسد:
»دین افغانس�تان دین مقدس اس�المی اس�ت. دیگر ادیان اهل 

 یکی از ماده های نخستین قانونی اساسی افغانستان در دوره امانی، تبعیض بین اقوام و مذاهب و بردگی 
را ممنوع قرار داد.
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هنود، یهودی که در افغانس�تان هس�تند بش�رطیکه آسایش و آداب  ش

عمومیه را اخال نکنند نیز در تحت تامین گرفته می شوند.«
قوانی��ن امانی، مثل قوانین دولت کرزی در س��طح حرف و صرف��ا روی ورق نبود، 
امان اهلل خان و یاران ترقی خواه وی برای عملی س��اختن آن تاش سختگیرانه می نمودند. 
بر اس��اس این قانون، هزاران ب��رده و کنیز مخصوصا ملیت هزاره از بند رها ش��دند، به 
کله منار ساختن ها، فش��ارهای مذهبی برای حنفی  کردن شیعیان، کوچ دادن های اجباری، 
قیدوبندها بر هندوباوران و سایر انواع استبداد و خودکامگی ها نقطه پایان گذاشته شد.

زنده یاد میرغام محمد غبار در »افغانس��تان در مسیر تاریخ« )جلد اول، ص۷٩٤( در 
خصوص آزادی هایی که امان اهلل خان برای هندوان افغانستان داد، می نویسد:

»دولت از همه پیشتر متوجه تحکیم بنیان وحدت ملی افغانستان 
گردید. و عاقالنه این وحدت ملی را بر محور برادری و حقوق مساوی 

مردم افغانستان به گردش انداخت....
در مجالس مش�وره والیات قندهار و غزنی و جالل آباد و انجمن 
مع�ارف کابل، یک یک نفر نمایندگان انتخابی هندوهای افغانس�تان 
ش�امل و در امور اداره س�هیم گردیده قید رنگ زرد از دستار و معجر 

22  نوامبر 1921: هیئت انگلیس و افغان در کابل جهت امضای معاهده استرداد استقالل افغانستان. 
در ای��ن هیئ��ت در کنار محمود طرزی و دیگران دو تن از هندوان افغانس��تان دیوان نرنجنداس و دیوان نند الل 

بهسین از کارشناسان دفتر شاه  امان اهلل شرکت داشتند.
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)*( هندو ها با باقیات پول جزیه )طبق فرمان حمل ١٢٩٩ مساوی می 

١٩٢٠ ش�اه امان اهلل خان( مرفوع گردی�د، و اوالد هندو در مدارس 
ملکی و نظامی )لیسه های حبیبیه و حربیه( و افسری اردو قبول شد. 
دیگ�ر تبعی�ض و تفریق از نظر ن�ژاد و زبان و مذه�ب و قبیله وجود 
نداش�ت، معاش مس�تمری و نسبی عش�یره محمد زایی و خان ها با 

امتیازات روحانیون لغو گردید و ملت حقوقاً مساوی شد.«
مقایسه اقدامات شاه امان اهلل با وضعیت خیله خند امروز که حتا تخصیص یک کرسی 
در پارلمان برای هندوان را جنگس��االران و فاس��دان تیکه دار دی��ن و عقاید ملت تحمل 
نکردند، به روش��نی محیانه و دروغین بودن شعارهای میان تهی »دموکراسی«، »وحدت 

ملی« و »حقوق بشر« حکام فاسد را به نمایش می گذارد.
ایش��ورداس در س��خنرانی ای در کنفرانس »نگاهی به دورهء امانی« در مورد توجه 

ویژه امان اهلل خان به شخصیت های مستعد هندوباور گفت:
»امان اهلل خان در کابینه حکومتش دیوان نرنجنداس را که شخص 
مستعد و مجرب در امور مالی و حربی بود به صفت وزیرمالیه مقرر کرد 
و در جمع هیات امضای معاهده ش�ناخت اس�تقالل افغانستان شامل 
نمود. همچنان دیوان نند الل بهس�ین مشهور به پایی نندو را که در 
ادبیات زبان های فارسی، هندی و سانسکریت دست توانا داشت در 
دستگاه داراالنشاء دارالس�لطنه مقرر کرد. دیوان نند الل بهسین، با 
دیوان مانک چندکپور و دیوان نندالل کهنه، تمام اس�ناد محرم، مواد 
تبلیغاتی و شبنامه هایی را که از جانب شاه امان اهلل به منظور تشدید 
مبارزه اس�تقالل خواهی به جنبش آزادی خواهان هندوس�تان ارسال 
می ش�د، از زبان فارسی به زبان های هندی و سانسکریت برگردانی 

می کردند. آنان از وقار و مقام خاص نزد شاه برخوردار بودند.«
در اوایل دوره امانی، جمعی از سران هندوان با پیشکش عریضه ای به شاه، از مشکاتی 
که با آن مواجه بودند، شکایت کرده خواهان حل مسایل شان گردیدند. امان اهلل خان طی 
فرمان مورخ ١٢ حمل ١٢٩٩ تمامی خواسته های هندوباوران را مورد توجه قرار داد. در 

بخش هایی از این فرمان آمده است:
»امر اس�ت که هیچک�س از هنود را مجبور به مس�لمانی نکند. و 
اگر ثابت ش�د که در حق او ش�اهدی ناحق کس�ی داده بود از شاهد 
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مذکور مبلغ پنجصد روپیه جرم گرفته س�ه س�ال زندانی می شود....  ش

هر قسم دستار و دریشی که می پوشند بپوشند.... امر است که تماما 
مث�ل حقوق مس�لمان ها مال ه�ا و حقوق هندوها را محاکم س�رکاری 
غمخواری کنند ن�ه تنها در باب مال دزدی بلکه در جمیع دعوی های 

حقوق شان به عدالت و مساوات تحقیق کرده شود.«

امان اهلل خان برای تعلیم و تربیه و باسواد ساختن ملت تاش فراوان داشت. او در یکی 
از نطق هایش گفت:

»من هرقدر در باب ترقی و بهبودی ش�ما مل�ت تفکر نموده ام بدون علم دیگر 
راهی نیافته ام و پایه اول علم مکتب است.... تا کی در این مغاک جهل بوده از عالم 

بی خبر و از علم محروم باشید.«
به همین دلیل در ماده ٦٨ نظامنامه قید نمود که »برای تبعٔه افغانستان درجٔه ابتدائیٔه تحصیل 

معارف حتمی و مجبوریست...«

او مکاتبی را برای هندوباوران افتتاح نمود تا کودکان آنان از س��واد محروم نمانند. 
امان اهلل خان برای نظارت از پیش��رفت جریان اصاحاتش، ش��خصا به والیات مختلف سر 

تصویری از »مکتب اهل هنود« که در ش��ماره اول س��نبله 1299 مجله »معرف معارف« که از سوی وزارت 
معارف دولت امانی نشر می شد، به چاپ رسیده است.
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می زد و مخصوصا مکاتب جدیدالتاس��یس را بازرس��ی می نمود. وی در گزارش تفتیش 
قندهار که در جزوه »حاکمیت قانون در افغانستان« به قلم خودش نشر شده، می نویسد:

»در مکتب اهل هنود رفتم تعداد طلبهء شان را نسبتا کمتر یافتم و 
آن علت دارد. زیرا که هندوهای قندهار را ما از دست خود از مکاتب 
رم دادی�م. چنانچه که س�ال گذش�ته کدام س�رمعلم یک ی�ا دو نفر 
هندوبچه را بزور مسلمان کرده، نی چنانچه بیشتر گفتم که مسلمانی 
ب�زور و دادن پول نیس�ت و باید ما با هندوه�ای مملکت خود اینطور 
وض�ع را اختیار نکرده، اس�باب تنفر آن ه�ا را روی کار نیاوریم. معلم 
و مدی�ر مکت�ب بج�ز از دادن تعلیم هیچ حق این ام�ر را ندارد که به 
مسلمان شدن و هندو ماندن آن ها غرض و کاری داشته باشد.... باید 
کوشش ما و شما از عالم بودن و دانسته شدن تمام افراد افغانستان 

باشد! اگرچه مسلمان باشد و یا هندو و یا دیگر کسی باشد....
یک غلطی دیگر در مکت�ب هندوها دیدم که آن ها دینیات خودها 
را تعلی�م درس�ت نمی گرفتند. ب�رای آینده امر کردم در س�اعتی که 
مس�لمانان دینیات اس�المی خود را می خوانند، بای�د طلبهء هندو نیز 

دینیات هندویی خود را و گرن خودها را بخوانند.«
این عطف توج��ه و جدیت امان اهلل خان 
را ب��ا وضعی��ت ابتر امروزی مقایس��ه کنید 
که با وج��ود سرازیرش��دن ده ه��ا میلیارد 
دالر پول خیرات��ی، میلیون ها کودک ما از 
تعلی��م بی بهره اند و در ای��ن میان کودکان 

خانواده های هندو و س��یک که هنوز از کش��ور فراری نش��ده اند، از هیچ گونه امکانات 
تعلیمی برخوردار نیستند.

اصاحات امانی که قطع معاش مس��تمری به روحانیون و خان ها را نیز ش��امل می شد، 
کاخ ه��ای ماهای مفتخوار و فیودال ها را به ل��رزه درآورده بود، باعث گردید که آنان 
بن��ای مخالفت و بغاوت در برابر دولت امانی را پیش��ه نمایند. عطش فراوان امان اهلل خان 
برای پیش��رفت و تعالی هرچه زودتر وطن و مردمش باعث ش��د که او در عملی نمودن 
اصاحاتش دچار اشتباهات و ش��تابزدگی هایی نیز شود که زمینه را برای عناصر مرتجع 

و خاین مساعدتر ساخت.

س�نی،  ش�یعه،  ه�زاره،  »هن�دو، 
احمدزای�ی و پوپلزای�ی نداری�م بلکه 

همه یک ملت هستیم و آنهم افغان.«
شاه امان الله خان
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در لویه جرگه پغمان در س��ال ١٣٠٣، تعدادی از روحانیون بر اصاحات و ماده های  ش

نظامنامه اعتراض نموده جلو تصویب بعضی ماده ها )مثا تعیین سن ازدواج ١٨ سال برای 
دختران و ٢٢ سال برای پسران و غیرقانونی ساختن چندهمسری و غیره( را گرفتند.

در کت��اب »روی��داد لویه جرگ��ه دارالس��لطنٔه« که در س��ال ١٣٠٣ انتش��ار یافته، 
جری��ان کام��ل این اختاف��ات درج 
کتاب،  این  براس��اس  گردیده است. 
مشخصا  قندهاری  عبدالواسع  مولوی 
ب��ر م��اده دوم در خص��وص حقوق 
را  آن  ک��رد،  اعت��راض  هن��دوان 
غیرشرعی خوانده می گفت باید »در 
بین اهل هنود و مسلمانان مانند سابق 
فرق و امتیازیکه از آن ظاهرا شناخته 

شود باشد.«
اما ش��اه ام��ان اهلل و تع��دادی از 
یارانش به دفاع از این ماده برخاستند. 
فیض محم��د وکیل قب��ل از همه به 

جواب مولوی پرداخته، گفت:
»مراعات و نوازش�اتی که اعلیحضرت غازی به هندوهای ممالک 
افغانی عطا و مرحمت فرموده اند بهمه ش�ما معلوم اس�ت که نه تنها 
در مملکت همس�ایه مان هندوس�تان بلکه در انظ�ار جمیع اهل هنود 
روی جهان قدر و قیمت و عزت و شرف افغانستان را دوچندان نموده 

است.«
امان اهلل بعد از توضیحات کافی درمورد »اتحاد هندو و مسلم هندوستان و فواید آن« 

گفت:
»هنود افغانس�تان مانند دیگر س��کنٔه افغانستان کامال حب وطن و تحفظ نام و 
ناموس و شرافت افغانی را حمایه و حفاظت میکنند، چنانچه در موقع جهاد همین 
هندوها بهمراه غزاة و عساکر ما بمقابله انگلیس رفته بودند و در همه گونه خدمات 

و برداشت تکالیف یک گام پیشتر از تبعٔه افغانستان همیگذارند.«
به علت شفقت و حس انسانی امان اهلل خان و یارانش با هندوان افغانستان بود که آنان 

16 نوامبر 2012: جمعی از هموطنان سیک با جسد 
یکتن از عزیزان ش��ان در کابل دس��ت به تظاهرات زدند. آنان 
می گفتند هندوس��وزان آنان در منطقه قلعچه غصب ش��ده و 
حال جایی برای س��وزانیدن این جسد شان ندارد و دولت هم 

به مشکل آنان کوچک ترین توجهی ندارد.
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جو وحدت ملی را حس کرده، مسووالنه در امور کشور سهم می گرفتند. وقتی در نتیجه 
دس��ایس انگلیس ها، تعدادی از ماهای جاهل چون ما عبدالرشید و ما عبداهلل )مشهور 

به مای لنگ( و غیره در جنوبی دست به بغاوت زدند، این هموطنان ما دوشادوش سایر 
ملیت های برای سرکوب آنان تاش نمودند.

نشریه »حقیقت« به تاریخ ٢٩ اسد ١٣٠٣ ضمن »اظهار امتنان از همدردی و وفاکیشی 
هندوها«، در گزارشی تحت عنوان »همدردی اهل هنود سمت جنوبی با عساکر افغانی« 

نوشت:
»نامه نگار موقر ما از اردوگاه خوس�ت راقم اس�ت که... حس�یات 
اه�ل هنود و مردمان این اط�راف و اکناف با عساکراس�المیه افغانی 
ما نهایت همدردانه و وفاداکارانه اس�ت... در بعضی اوقاتی که موقتا 
سلس�له وصول ارذاق و معاش�ات و دیگر لوازمات عسکریه بواسطه 
قطع سلس�له راه عبور و مرور از طرف اش�قیا منطقع و مسدود میشد 
هرگونه ضروریات و لوازمات قشونی را مردمان اهل هنود آنجا بکمال 

خرمی و طیف رضا برای فوجی ها بهم میرسانیدند.«
آن روز هندوان خوس��ت، فداکارانه در راه آزادی کشور و دولتی که آن را از خود 
می دانس��تند از مال خود می گذش��تند، اما وضعیت این هموطن��ان امروز تحت حاکمیت 
دولت کرزی که به صورت گوش��خراش داد از »حقوق بش��ر« و »دموکراسی« می زند 
در چ��ه وضعیتی قرار دارد؟ »دویچه وله دری« به تاریخ ٣ نوامبر ٢٠١١ طی گزارش��ی 

بقیه در صفحه ۲۰ نوشت:

درمسال شهر کهنه کابل که در سگ جنگی های تنظمی به مخروبه بدل شد.
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ګزارشونه 

 د »افغانستان همبستګۍ ګوند«
 د خپلواکۍ ۹۵مه کلیزه ولمانځله

پ��ه  زم��ري  د  کال   ۱۳۹۳ د 
۲۸م��ه د جالل آباد په ښ��ار کې د 
افغانس��تان د همبس��تګۍ ګون��د 
غړي او پلویان د غ��ازي امان الله 
خ��ان پ��ه مقبره ک��ې راټ��ول او د 
هی��واد د خپلواک��ۍ ۹۵م��ه کلیزه 
ی��ې ولمانځله، دوی چې ش��میر 
یې۲۵۰تنو ته رس��یده، د ګوند د 
غ��ړو څخه پرته د س��یمې د خلکو 

لخوا یې هم هرکلی وش��و چې د باغ په دروازه کې س��ره راغونډ ش��ول او د غازي 
ام��ان الل��ه خان مقبرې پر لور ودرومیدل او د ملي اتل پر قبر یې د ګولونو ګیډۍ 
کیښ��وده. د لمان��ځ غون��ډې په دغه مه��ال کې راټول ش��ویو وګ��ړو د امریکایي 
نیواکګرو، ایران او پاکستان د السوهنو او د دوی السپوڅو او ګوډاګیو پروړاندې 
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ش��عارونه ورک��ړل او پر هیواد یې د امریکای��ي / ناټو ځواکونو یرغل او دوی ته د 
دایمي اډو ورکول وغندل او په زغرده سره یې وویل چې بهرني ځواکونه باید پرته 

له کوم قید او شرط له افغانستان څخه ووځي.
وروس��ته له دې د »افغانستان د همبستګۍ ګوند« په استازیتوب عاشق الله 

غرزی په خپله وینا کی د غازی امان الله خان د شخصیت په اړه داسی وویل:
»امان الله خان د خپل ش���هزاده توب س���ره سره خپلو 
ملګرو ته الس ورکړ چې په بې وزلۍ ځپل شوی افغانستان 
د مطلقه شاهي له پړي څخه آزاد او د پرمختګونو هسکو 
څوکو ته ورسوي. له بده مرغه څو کاله ال تیر شوي نه وو 
چې د هغه د نوي حکومت د پرمختګ غوښ���تونکو کړنو 
او فکرونو پروړاندې د انګلس���تان په پلوئ، متعصب او 
پلورل شوي خلک لکه مال عبدالله مشور په "مالی لنگ" 
او د هغه نور داړه مار ملګری، د بهرنیو په لمسون د ملی 

ګټو په مقابل کی ودریدل.«
نوموړی په هیواد والو غږ وکړاو ولس یې ملي یووالي او یو موټیتوب ته راوباله 
او وی وی��ل ، ترڅ��و چې له هیواد څخه د یرغلګ��رو، مداخله کوونکو او د دوی د 
چوپړانو الس��ونه لنډ نش��ي، نو ناش��ونی ده چې زموږ هیواد سوکالي او پرمختګ 
ووین��ي. پ��ه دغه وینا کې پر ځوانانو غږ وش��و چې دغه س��پیڅلې دنده د دوی ده 
چ��ې خپ��ل بې وزله او وروس��ته پات��ی هیواد د دغو ن��اوړو افکارو ل��ه منګولو آزاد 
کړي. د س��ولې، قلم او د مل��ی وحدت په راوړلو امریکایی، پاکس��تانی، ایرانی او 
نور یرغلګران د هیواد د پاکی خاوری څخه اوباس��ی او داخلی جنایتکاران باید د 
محاکمی میز ته راکش کړای ش��ی. همدرانګه نوموړی د پاکس��تان توغندیز برید 

په کلکه وغانده او دا يي د امریکا په لمسون د پاکستان پروژه وبلله.
دغه راز په دغه وینا کې وویل شول چې باید نور د دوی د موکراسۍ، د ښځو 
آزادي، بش��ري حقوقو، له ترهګرۍ س��ره د مبارزې، د مخدره توکو د منځه وړلو 

او .... پر شعارونو ونه غولیږو.
نوموړی د افغانستان ټاکنو ته داسی اشاره وکړله:

»هغه وړاند وینه چی د ټاکنو په هکله مونږکړی وه کټ 
مټ عملی شوه: دا ټاکنی د درغلیو ډکې دیږ د خلکو رایه 
ته کوم ارزښ���ت نه ورکول کیږی؛ جمهور رییس د سپینی 
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د لمانځ غونډې یوی ګډونوالی داسی وویل:
»ک���ه څه هم زمونږ هی���واد د امریکایانو او د هغوۍ د 
متحدینو لخوا نیول ش���وی دی خو مونږ به د افغانستان 
د ټ���ول وطن دوس���ته ولس س���ره اوږه پ���ه اوږه دوی د 

افغانستان څخه اوباسو.«
هغ��ې زیاته ک��ړه چی د افغانس��تان موجوده حکومت پدی مل��ی ورځ خاوری 
اچ��وی او نه یی لمانځی. هغې وویل چی د افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند ځان 
ژم��ن ګن��ي چی د افغانس��تان د خپلواکۍ ورځ په لمانځلو س��ره ب��ه د ملی خلکو 
روحیه قوی او د موجوده یرغلګرو څخه به آزادی اخلی. دغه راز د کرزي مافیایي 

دولت او امریکایي نیواکګرو ځواکونو پر ظلم او ستم وغږیده، نوموړی وویل:
»هی���واد مو یرغمل ش���وی، نه د بی���ان آزادي لرو، نه 
بش���ري حقوق او نه د ښ���ځو حقوق، بس تش���ه لوبه ده 
چ���ې د بهرنیو نیواکګرو ځواکونو لخوا پرالر اچول ش���وې 
ده، امریکاي���ي / ناټ���و ځواکونو، ګاونډی���و هیوادونو او د 
دوی داخلي الس���پوڅو ته خپلې اقتصادي او سیاسي ګټې 
ارزښ���ت لري، نه انسانیت، نه د ښځو حقوق او نه سوله 

او سوکالي.«
د افغانس��تان د همبستګۍ ګوند دا مراسم په داسی حال کی ترسره کړل چی 
د امنیتی ارګانونو لخوا کلک ممانعت وشو او باالخره د ډیر جنجال څخه ورسته 
د ګوند ټول غړی تاالش��ی او داخل ته د ننوتو اجازه ورکړل ش��وه. دغه مراسم د 

ورځی ۱۱ بجی د ملی اتڼ په اجراکولوسره پای ته ورسید.
د یادون��ې وړ ده د خپلواک��ۍ ورځ��ې څخ��ه ی��وه ورځ مخکې د افغانس��تان د 
همبس��تګۍ ګون��د د فعاالن��و لخوا د غازي ام��ان الله خان د یادونو د س��تایلو په 
ویاړ د هغه د خپلواکۍ ویناوې په چاپ شویو پوسترونو او انځورونو کې د ښار په 
مختلفو س��یمو کې وځړول ش��ول، څو د ځوانانو ترمنځ د نوموړي یاد د تل لپاره 

ژوندی اوسي.

تل دې وي زموږ د خاورې آزادۍ او خپلواکۍ غوښتونکو یاد!
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نویسنده: امید شمس

مبارزه برای آزادی و برابری 
بدون یک دیدگاه جهانی 

امکان پذیر نیست

آنقدر نام ترا
بر هر ذره از تن خود نوشتیم

ای آزادی
که دیگر نخواهیم مرد

چرا که آزادی هرگز نمی میرد

رفقای حزب همبستگی، رفقای حاضر در تحصن،
در میان ش��ما، کس��انی هستند که من افتخار آش��نایی و دیدار با آن ها را در سفرم به 
افغانستان داش��ته ام. در میان شما رفقایی هس��تند که در تاریک ترین روزها امیدبخش و 
راه گش��ای ما در مبارزه با استبداد و توحش بوده اند. امروز جمع شما پیامی به غایت مهم 

و حیاتی دارد:
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حضور شما برای همبستگی با رضا شهابی، در حقیقت پیام همبستگی با تمامی کارگران  ش

جهان اس��ت. پیام همبس��تگی ش��ما با کارگران جهان ش��ما را از صفوف آزادی خواهان 
خیال پرداز و بی عمل جدا می کند. بی ش��ماراند آن ها که دم از آزادی و برابری می زنند. 
آن ها خود را غرق در نوش��ته ها و تئوری های خیالبافانه ی خود کرده اند. و این در حالی 
است که دش��منان آزادی و برابری در خیابان ها، در ش��هرها، در قلب واقعیت، سنگر به 

سنگر جلو می آیند و عرصه  را بر مردمان جهان تنگ تر می کنند.

آن ها که خود را به لپ تاپ ها، به صفحات اجتماعی و نوش��ته های جسته گریخته شان 
دلخوش کرده اند  و امروز درکنار شما نیستند، هیچ تاثیری بر واقعیت نخواهند گذاشت. 
حقیقت این است که آینده را تنها و تنها رفقایی چون شما رقم می زنند که تنها به نوشتن، 
به حرف و به عرصه های پوچ و تهی از عمل اکتفا نکرده اند. آینده را رفقایی چون شما 
می س��ازند که خیابان را ترک نکرده اند، از جال آباد تا تهران، از ریو تا آمس��تردام، از 
برلی��ن تا کپنهاگ، تنها و تنها کس��انی آینده را رقم خواهند زد ک��ه عرصه ی واقعیت، 

عرصه ی خیابان را برای جوالن سیاستمداران هیوالصفت خالی نگذاشته اند.
در ١٩٦٨، در قلب اروپا و در اوج ناامیدی نیروهای انقابی، در اوج وابستگی و فساد 
احزاب سیاس��ی، یک معجزه رخ داد: »بهار جوانی«. در سراس��ر اروپا، آسیا، آفریقا و 
آمریکا جوانان همچون آتشفشان فوران کردند. پایان عمر سازمان های فرتوت و تخیلی، 

2 اس��د 1393: تحصن حزب همبس��تگی در دفاع از رضا شهابی و دیگر آزاداندیشان دربند ایران در شهر 
جالل آباد در مقابل قونسلگری رژیم پلید ایران
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احزاب رنگارنگ بی عمل را اعام کردند و جهان را سرشار از نور و امید انقاب کردند. 
در آن زم��ان تنها رمز پیروزی، پیوند میان دانش��جویان و زحمت کش��ان بود. امری که 

امروز به فراموشی محض سپرده شده است.
آنچه ش��ما امروز به معرض دید عموم گذاش��ته اید، احیای ساز و کار اصیل انقابی 

است. آنچه شما امروز به ما می آموزید اساسی ترین درس انقاب است:
در مقابل اس��تبداد، در مقابل افراطی گ��ری، در مقابل تعصب کور، در مقابل توحش 
دولتی، در مقابل س��تم بی پایان سرمایه داری، تنها راه پیروزی همبستگی جهانی و ارتباط 

مستمر میان دانشجو و کارگر است.
بای��د اعتراف کنم در جبه��ه ی آزادی خواهی در ایران این درس مهم به فراموش��ی 
سپرده شده است. گفتگوی میان دانشجو و کارگر یا به کلی قطع شده است و یا به حداقل 
ممکن رسیده است. پیام امروز شما، پایان دادن به این از خود بیگانگی ویرانگر و دعوت 

به احیای روش راستین نبرد انقابی است.
رضا شهابی نماد تمامی کارگرانی است که تئوری انقابی را نه از کتاب های بی شمار 
خاک خورده در قفس��ه های کتابخانه ها، که از بطن عملگرایی و از خال مبارزه ی صنفی 
و طبقات��ی آموخته اند. همین امر آگاهی سیاس��ی امثال رضا ش��هابی را به مراتب باالتر 
از آن اس��تادان پیر و خرف دانش��گاهی قرار داده است که از پش��ت میزهای کهنه و از 
اتاق های نش��یمن گرم و نرم خود برای انقاب نسخه های مضحک می پیچند. چندی پیش 
و از درون زن��دان، رضا ش��هابی و ش��اهرخ زمانی و محمد جراحی ط��ی نامه ای به رفیق 
خود منصور اوس��انلو خواس��تند تا صد هزار دالر »پول های آلوده ای« را که از س��وی 
سازمان های سلطنت طلب در اختیار او قرار داده شده بود تا »به هر شکلی که مایل است« 

برای »جنبش کارگری« ایران صرف کند، به این سازمان ها بازپس دهد.
آن ها در نامه ی خود به منصور اوسانلو چنین نوشتند:

»با خبر شدیم در یک برنامه تلویزیونی که گفته می شود صاحبان 
آن مرتبط به تشکیالت پهلوی هستند، مبلغ قابل توجهی کمک مالی 
به اسانلو واگذار شده است تا ایشان در میان فعالین کارگری تقسیم 
کنند. ما به خوبی می دانیم حتی یک ریال از این پول ها نتیجه  ی دست 
رنج صاحب�ان آن ها نبوده، بلکه برعکس، نتیجه ی اس�تثمار امثال ما 
کارگران است... ما وقتی که از جنبش مستقل کارگری حرف می زنیم 
به این معنی اس�ت که نه تنها می خواهیم اس�تقالل را در سیاس�ت 
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کارگری و تشکیالت کارگری حفظ کنیم بلکه به خصوص می خواهیم  ش

از نظ�ر مالی مس�تقل و متکی به هم طبقه ای های خود باش�یم....  ما 
می دانیم س�رمایه داران میلیاردها، میلیارد تومان از استثمار کارگران 
س�ود به جی�ب می زنن�د، و در پروس�ه چنی�ن س�ازش هایی بخش 
بس�یار ناچی�زی از آن را ب�ا برنامه ریزی دقیق ب�رای تفرقه اندازی و 
گس�ترش پراکندگی میان کارگران و فعالی�ن کارگری هزینه می کنند 
و از طریق این پول های آلوده، کارگران را تابع ش�رایط غیر انس�انی 
موج�ود نگه می دارن�د، نتیجه این گونه س�ازش ها ادامه گرس�نگی، 
س�لطه س�رمایه داران و فقر و فالکت دائمی برای ما کارگران است، 
خصلت ذاتی س�رمایه داران این اس�ت، هر ریالی که هزینه می کنند 
به عنوان س�رمایه گذاری به حساب آورده و می خواهند هزاران ریال 
از قبل آن س�ود ببرد. در حال حاضر هدف سرمایه داران و دولت های 
حامی آن ها از پولی که می خواهند از طریق منصور اسانلو به کارگران 
ی�ا فعالین کارگری بدهند این اس�ت ک�ه در دوره بحرانی جمهوری 
اس�المی به کارگران بگویند ک�ه مبارزه طبقاتی وجود ن�دارد، )و ما( 
یعنی س�رمایه داران کارگران را اس�تثمار نمی کنی�م، و هیچ اختالفی 
می�ان کارفرماه�ا و کارگ�ران وج�ود ندارد، ه�ر گاه چنی�ن فکری را 
کارگران بپذیرند مبارزه منحرف ش�ده و بقای س�رمایه داری تضمین 
خواهد شد، یعنی سازش طبقاتی اتفاق خواهد افتاد... به همین دلیل 
و ب�ه این وس�یله اعالم می داریم که نه تا کن�ون به ریالی از این نوع 
پول های آلوده نیازمند بوده ایم و نه فعالیت مستقل مان اجازه می دهد 
از این پس به آن نیازمند باش�یم. همچنین به س�ایر فعالین کارگری 
هش�دار می دهیم که از دریافت چنین پول هایی امتناع ورزند، چرا که 
قب�ول چنی�ن پول های آلوده بط�ور خود کار دریافت کنن�ده را از صف 

کارگری جدا کرده، به صف دشمنان کارگران متصل می کند.«
به شما اطمینان می دهم که در تمامی صفوف مبارزات آزادی خواهانه در ایران چنین 
سطحی از آگاهی و شعور سیاسی را نمی توان سراغ گرفت. پس بی شک تنها راه پیروزی 
برای همه ی ما و در هر کجای جهان اتحاد پایدار با صفوف پیشروی مبارزات زحمت کشان 
اس��ت. آنچه در ماه های اخیر در انتخابات افغانس��تان رخ داد ب��ه همه ی نیروهای آگاه و 
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مبارز و مس��تقل ثابت کرد که صاحبان قدرت و ث��روت با تمام اختافات ظاهری خود، 
وقتی موجودیت شان و اصل ریاست خود بر مردم را در خطر ببینند، بر تمامی شعارهای 
پرطمط��راق خود تف کرده با هم متحد می ش��وند. پس چرا زحمت کش��ان، کارگران، 

دانش��جویان و تمامی گروه های تحت ظلم و ستم با هم متحد نشوند تا بساط ظلم را نه تنها 
در افغانس��تان و ایران، که در تمام جهان برچینند. راهی به جز آنچه ش��ما پیش رو قرار 
داده اید، وجود ندارد. همبستگی میان کارگران، گفتگو و آموختن متقابل دانشجویان و 

کارگران از یکدیگر و شکل دادن به جبهه ای جهانی برای مبارزه با ستم.
دس��ت یکایک ش��ما را به گرمی می فشارم و از ش��ما صمیمانه سپاسگزارم که پرچم 
مبارزه با ظلم را در هر کجای جهان فارغ از رنگ و نژاد و زبان برافراش��ته نگه می دارید. 
بی ش��ک این اقدام ش��ما ترس و واهمه را بر وجود پلید ظالمان خواهد افکند و آغازی 

برای روزهای روشن خواهد بود.

کشتار های سازمان یافته قومی،.........

 تعدادی از این قماش عناصر این روزها در ش��بکه های اجتماعی غوغا برپا کرده 
حتا س��ربرآوردن فان و بهمان قومندان های خون خ��وار جنگ های تنظیمی کابل را 
آرزو می کنند. »حزب همبس��تگی افغانس��تان« قتل عام های س��ازمان یافته قومی در 
کش��ور را به شدت محکوم کرده از مردم دردمند صمیمانه می طلبد تا با حفظ وحدت 
و همبس��تگی، این اندوه بزرگ را به نیرو مبدل س��اخته توطئه وطنفروشان را خنثی 
نمایند. آنان باید بدانند که تا وقتی س��ایه اشغال و چاکران داخلی  آن از سر مردم ما 
دور نشود، جوی خون جاری در کشور و فساد و بدبختی و سیه روزی ملت را پایانی 

نخواهد بود.
حزب همبستگی افغانستان

٥ اسد ١۳٩۳ )۲۷ جوالی ۲۰١٤)

بقیه از صفحه ۵١
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»حزب همبس��تگی افغانستان« ش��هادت این نوجوان بارسالت و آگاه را به خانواده و 
دوس��تان صفا و تمام اعضا و هواداران حزب تسلیت گفته، مصمم است تا اندوهش را به 

نیرو مبدل سازد.
صفا احمد در قریه هیبت خیل ولسوالی سیدخیل پروان در خانواده فقیری به دنیا آمد 
که تمام عایدش را حاصات س��االنه یکی دو جریب زمین می ساخت. هنوز کودک بود 
که طالبان با قس��اوت تمام بر ش��مالی حمله ور شدند. خانواده صفا نخست به پنجشیر و از 
آنجا به تگاب و بعد راهی نیمروز ش��د. فقر و دربدری خانواده، صفا را مجبور س��اخت 
که با برادر بزرگ ترش بازی های کودکانه  را صرف بوالنی فروشی و دستفروشی کند تا 

باشد چند افغانی برای زنده ماندن اعضای فامیلش کمایی نمایند.
پس از س��قوط طالبان، خانواده صفا به امید ای��ن که آرامش و صلح حکم فرما گردد 
به زادگاه ش��ان برگش��تند، ولی همه چیز دگرگون شده بود. ماحول وحشت زده، خانه ی 
ویران و مزرعه خش��ک برای ادامه زندگی س��خت به نظر می رس��ید. آنان با دغدغه های 

فراوان و آرزو به آینده ی بهتر همه چیز را از نو آغاز کردند.
صفا از طریق یکی از دوس��تانش به نش��ریات »حزب همبس��تگی« دسترس��ی یافت 

بقیه از صفحه ۶۰ 

12 ثور 1393: صفا احمد در تظاهرات حزب همبستگی به مناسبت تقبیح روزهای شوم 7 و 8 ثور.
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و از آن پس به مطالعه نش��ریه »همبس��تگی غږ« و نوشته های سیاس��ی-اجتماعی دیگر 
می پرداخت تا توانس��ته باشد با آگاهی سیاسی پیشرو به آالم مردمش بپردازد. به همین 

خاطر یکی از دوستانش می گوید که در روز جان باختن صفا، وقتی می خواست اثاثه های 
او را جمع و جور کند، در کنار کتاب های مکتب، ش��ماره  ١٨ و ١٩ »همبستگی غږ« و 

کتاب »حماسه مقاومت«  اثر اشرف دهقانی را یافت.
صفا جوان مبتکر و ذکی بود و برای نماینده والیتی حزب پیشنهاد داده بود تا مطالب 
نش��ریه حزب را با آمادگی قبلی در مکتب و مسجد قریه خود و دیگر قریه ها به آگاهی 
مردم برساند. در ضمن، وی نظر داشت تا یکی از اتاق های خانه  پدری اش را به کتابخانه 
کوچکی تبدیل کند تا زمینه مطالعه برای خود و دیگر نوجوانان هم سالش را فراهم کند. 
مادرش می گوید که ش��ب ها تا دیر به مطالعه می پرداخت و یک روز قبل از عید، نگران 

صنف برایش زنگ زده بود که در امتحان های چهارنیم ماهه امسال اول نمره شده  است.
صفا همیش��ه در فعالیت ها، تظاهرات و اعتراض های حزب همبس��تگی نقش فعال ایفا 
می نمود و عاقه داش��ت تا از جمله علمبرداران باشد. در تظاهرات اخیر حزب همبستگی 
در دفاع از مردم غزه و ارگون، او به یکی از دوستانش در کابل چنین پیام فرستاده بود:

در ٥ اس��د ١٣٩٣، زمانی که صفا یکجا با برادر و پدر، مادرش را به ش��فاخانه انتقال 
می داد مورد ش��لیک یک��ی از هم قریه ای های ش��ان به نام رقیب ولد س��ردار خان و دو 
ب��رادرش، فهیم و فایق، قرار گرفت. در نتیجه صفا ک��ه مرمی به گردنش اصابت نموده 
بود، به ش��هادت رسید و پدرش با مرگ و زندگی در شفاخانه در جدال است. )با تاسف 

باید گفت که پدر صفا پس ٢٠ روز نیز جان باخت.(

پیام صفا احمد به  یکی از دوس��تانش جهت اش��تراک در تظاهرات حزب همبستگی افغانستان به دفاع از 
مردم غزه و ارگون 
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رقیب، قاتل صفا، در گذش��ته یکی از س��رگروپ های ش��ورای نظار در همین قریه  ش

بود. احزاب هفت گانه پش��اوری و هش��ت گانه ایرانی با همان سیاس��تی به قومندان ها و 
اوباش��ان شان ساح توزیع کردند که »از دهنش مرمی می برآید و از عقبش نان«. رقیب 
همانند هم کیش��ان دیگرش بر این قری��ه حکمروایی می کرد و از تمام باش��ندگان قریه 
عش��ر می گرفت و از آنانی که در قریه نبودند و در ش��هر کابل زندگی می کردند، زیر 
ن��ام این که فرد مذکور با طالب��ان همکاری می کند، تمام حاصات زمین ش��ان را برای 
خ��ود می قاپید. رقیب به قلدری هایش ادامه می داد تا این که از طریق برنامه دی.دی.ار/

دایاک، خود و دو برادرش به پولیس ملی و س��رحدی معرفی ش��دند. این بار لمپنی های 
رقیب شکل قانونی یافت.

یکی از راه هایی که چندین قریه ی همجوار را با س��رک عمومی وصل می کرد تا به 
مرکز ولس��والی برسند، توسط »برنامه همبستگی ملی« ترمیم شد و این از نزدیکی خانه 
رقیب نیز می گذشت. اما این قاتل به تمام قریه اعام نموده بود که کسی حق گذشتاندن 
موتر از این مس��یر را ندارد و در گذشته نیز با خانواده صفا روی این مسئله در نزاع های 
لفظی بود. رقیب که خود کاشینکوف )به احتمال قوی که کاشنیکوف دولتی است( و 
دو برادرش تفنگچه به دس��ت داشتند، مسیر راه صفا و خانواده اش را مسدود می کنند و 
پس از پافشاری پدر صفا، این جانی ها در نخست بر پدر صفا با تفنگچه و بعد فرد رقیب 
با کاش��ینکوف شلیک می کنند. قاتان بعد از این جنایت فرار می کنند و گفته می شود 

که این سه برادر به یکی از جنگ ساالران پروان پناه برده اند.
در این اواخر در س��ه ولسوالی پروان به شمول س��یدخیل از طرف تیم عبداهلل زیر نام 
ایجاد دولت موازی بین ٣٠ تا ٥٠ هزار کاش��ینکوف بی��ن لمپن ترین و بی بندوبارترین 
افراد توزیع شده اس��ت که گراف جنایت و قتل را در این مناطق باال برده است. بوی این 
رس��وایی به حدی بلند اس��ت که حتا والی پروان در مصاحبه ب��ا تلویزیون »طلوع« )٦ 

اگست ٢٠١٤( از توزیع اسلحه و ناامنی های اخیر پروان منکر شده نتوانست.
 اعضای »حزب همبستگی افغانستان« به خون پاک صفا تعهد می سپارند که راه او را 
با جدیت تمام ادامه دهند. ما به این باوریم که انتقام او را باید از گرگان وحش��ی ای که 

در کشور ما همه روزه اوباشانی از جنس رقیب را پرورش می دهند گرفت.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!
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اعالمیه 

کشتارهای سازمان یافته قومی، 
دسیسه ای برای متالشی ساختن کشور

هن��وز خون ده ه��ا هموطن ما در 
ارگون نخشکیده بود که خون خواران 
طالبی ١٤ تن از هموطنان معصوم ما 
را در والی��ت غور به ص��ورت فجیع 
تیرباران کردند. اکثریت قربانیان این 
فاجعه زحمت کشان فقیری بودند که 
بعد از ماه ها کار ش��اق، می خواستند 
روزهای عی��د را در کنار فامیل های 
بی بضاعت ش��ان سپری نمایند. لطیفه 

و نوروز که تازه ازدواج کرده بودند، می خواس��تند برای گذش��تاندن نخستین روزهای 
زندگی مش��ترک ش��ان به بند امیر بروند که اجساد شان که با س��ه عضو دیگر خانواده 

ددمنشانه تیرباران شده بودند به بازماندگان شان تسلیم داده شد.
قربانی��ان غور فقط به خاطر هزاره بودن قتل عام ش��دند. در ١۷ جوزای س��ال جاری 



50

20
14

ت 
گس

- ا
 13

93
سد 

2، ا
ه 2

مار
نیز در ولس��والی گیزاب والیت ارزگان ١۷ تن از جوانان رشید دایکندی را این قصابان  ش

آدم نما به جرم هزاره بودن سر بریدند. فقط چند روز قبل چندین هموطن بینوای اوزبیک 
ما را در فاریاب به گلوله بستند. این همه وحشیگری ها و قساوت بی مانند که از گوشه و 

کنار افغانستان گزارش می شود تحمل و صبر ملت را به نقطه غلیان رسانیده است.
ام��ا باوجود جوی خونی که در کش��ور جاری اس��ت، حکام فاس��د و وجدان خفته 
افغانس��تان غرق ساخت و پاخت های انتخاباتی اند و سرنوشت مردم را در قمار قدرت به 
بازی گرفته اند. دیگر تسلیت صادرکردن و کمیسیون ساختن های ارگ به فکاهی آشنای 

مردم بدل شده است.
قرار اطاعات، بیشترین موارد کشتار و خشونت آدم کشان طالبی توسط قومندان های 
خون خواری صورت می گیرد که به لطف کرزی و ش��ورای نام نهاد صلح بدون محاکمه 
و مجازات از زندان ها رها ش��ده دوب��اره به صفوف تروریس��ت های نوکر آی.اس.آی 
پیوس��ته اند. پس شخص کرزی و طالبان نکتایی پوش اطرافش در این جنایات تکاندهنده 

دستان خونین دارند و باید حساب پس دهند.
مردم ما باید بدانند که پش��ت این همه حوادث مدهش، نیرنگ  های آشنای متجاوزان 
خارجی هویدا اند. طالبان وحشی که جهاد علیه اشغالگران را شعار دروغین شان ساخته اند 
در عمل به نیروهای متجاوز کاری نداش��ته مردم بی گناه را به فرش عزا می نشانند. اینان 
به مثابه لشکر ذخیره استعمار که از طریق پاکستان جهت بربادی افغانستان تمویل و تجهیز 
می گردند فقط یک برنامه دارند تا افغانس��تان را بی ثبات و ناامن نگه داش��ته، زمینه ادامه 

چپاولگری و غارت امریکا و متحدانش را در کشور ما مساعد سازند.
وظیفه خطیر خنثی ساختن دسایس شوم اشغالگران و استخبارات منطقوی برای تشدید 
شکاف های قومی و مذهبی در کشور و فرو بردن آن به گنداب تجزیه، به دوش عناصر 

و نیروهای دموکراسی خواه و مترقی افغانستان سنگینی می کند.
جادان طالبی و دیگر جواس��یس استخبارات پاکس��تان، ایران و غیره مدت ها است 
ت��اش دارند مردم افغانس��تان را زیر نام قوم و مذهب و س��مت و قبیله از همدیگر دور 
ساخته، برای تکرار جو وحش��ت و بربریت دهه هفتاد زمینه چینی نمایند. این دست های 
پلید حتا برای تجزیه افغانستان فعاالنه کار می کنند. چندین مورد قتل عام هموطنان هزاره 
ما و هدف قرار دادن تاجیکان پکتیکا در ارگون در خدمت همین هدف ش��یطانی  اس��ت. 
تعدادی از به اصطاح تحلیلگران و روش��نفکران مرتجع نیز با پیراهن عثمان س��اختن این 
دسیس��ه دشمنان مردم ما می کوشند یک ملیت را به جان ملیت دیگر انداخته خشونت را 



51

20
14

ت 
گس

- ا
 1

39
3 

سد
2، ا

2 
اره

شم
 

ترغیب نمایند.
اما باید مردم ما بیدار گش��ته زیر بار این توطئه های ضد ملی نروند. آنان باید بدانند 
که نه طالب، نه جنگ س��االران و نه هم حاکمانی که سنگ نمایندگی از این و آن ملیت 

کش��ور را به س��ینه می کوبند، هیچ کدام نمایندگان مردم نه، بلکه عوامل تیره روزی آنان 
اند. گروه ها و نیروهای مرتجع و خادم بیگانگان ادامه حیات شان را در شعله ور نگه داشتن 
تخاص��م ملیتی و س��متی و مذهبی می بینند ولی قربانیان اصلی آن مردم زجرکش��یده ما 
خواهند بود. افغانس��تان فقط به اتحاد و همبس��تگی مل��ی و آزادی خواهانه مردم تمامی 
ملیت هایش می تواند از وحشت و بدبختی های کنونی رهایی یابد و بس. حفظ یگانگی و 
یکپارچگی افغانستان و تاش عملی برای این هدف بزرگ محکی برای تفکیک نیروهای 
خودفروخته و خاین با نیروهایی اس��ت که به وطن و مردم عش��ق ورزیده می کوش��ند 

کشور ما را به جاده ترقی و رفاه سوق دهند.
قومی س��اختن انتخابات مس��خره 
و نمایش��ی و پادرمیانی امریکا برای 
روی کارآوردن دولت��ی ک��ه در آن 
کرس��ی ها برای تیکه داران این و آن 
قوم تخصیص داده می ش��ود، همه و 
همه تاش های مذبوحانه ای اند که از 
ادامه بدامنی، فساد، حاکمیت مافیا و 
تیره روزی ملت حکای��ت دارند. اما 

همان هایی که بیش از دیگران خود را نماینده این و آن قوم و سمت جا زده کرسی های 
دولتی را غصب می کنند، وقتی به مقام می رس��ند جز اندیش��یدن به جیب های گندیده و 

تجارت های مافیایی شان کاری انجام نمی دهند.
وظیفه خطیر خنثی ساختن دسایس شوم اشغالگران و استخبارات منطقوی برای تشدید 
شکاف های قومی و مذهبی در کشور و فرو بردن آن به گنداب تجزیه، به دوش عناصر 
و نیروهای دموکراس��ی خواه و مترقی افغانس��تان س��نگینی می کند. باید برای اتحاد و 
همبستگی مردم تمامی ملیت ها کار و فعالیت پیگیر و آگاه گرانه نمود. باید روشنفکران 
و دالرگیران شوونیست و قوم گرا را منحیث خاین و مهره های پلید افشا و طرد نمود که 

عما برای وحشت ملی در کشور تیوری های خاینانه می بافند.

وظیفه خطیر خنثی س�اختن دسایس شوم 
اش�غالگران و اس�تخبارات منطق�وی ب�رای 
تش�دید ش�کاف های قوم�ی و مذهب�ی در 
کشور و فرو بردن آن به گنداب تجزیه، به 
دوش عناصر و نیروهای دموکراسی خواه و 

مترقی افغانستان سنگینی می کند.

بقیه در صفحه ۴۵
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نویسنده: واحد منصوری 

قتل »جنرال دو ستاره«،
 درسی برای اشغالگران

کشته شدن هارولد گرین، جنرال 
دو س��تاره امریکای��ی، ب��ه تاریخ ٥ 
اگس��ت ٢٠١٤ در پوهنت��ون نظامی 
قرغه در حومه غربی ش��هر کابل هم 
قصر س��فید و هم قصر س��یاه کابل 
را تکان داد. وزارت دفاع افغانس��تان 
در نخس��تین واکن��ش، ف��رد مهاجم 
را »تروریس��ت« خط��اب کرد و او 
را دش��من صل��ح و ثبات افغانس��تان 

خوان��د. امریکایی��ان و حکومت کرزی ت��اش کردند تا حقایق درم��ورد این حادثه را 
پنهان نگه دارند. نیروهای امریکایی فوری بعد از حادثه، ساحه را در کنترول گرفته، فلم  
کمره ه��ای امنیتی و تصاویر و ویدیوهایی را که افراد حاضر در صحنه توس��ط موبایل  

برداشته بودند، از بین بردند.
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سربازی که این حادثه را آفرید، رفیق اهلل نام داشت و از والیت پکتیا بود. این سرباز 
٢۷ س��اله، دو نیم سال پیش به »اردوی ملی« پیوست. وزارت دفاع افغانستان تایید کرد 

که او یکی از سه نگهبان امنیتی بوده که اجازه داشته برای محافظت از جنراالن اسلحه اش 
را با خود داش��ته باش��د. س��خنگویان وزارت داخله، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی 

نمی خواهند چیز بیشتر درمورد به رسانه ها بگویند.
رفیق اهلل ک��ه بلندپایه ترین نظامی 
امریکا بعد از شکس��ت مفتضحانه اش 
در ویتن��ام را از پا درآورد، بافاصله 
توسط نگهبانان امریکایی کشته شد. 
رس��انه های جه��ان از زب��ان مقامات 
نوش��تند ک��ه او خود را در تش��ناب 
پنهان نموده بود و از کلکین تفنگش 
امریکای��ی،  جن��راالن  به س��وی  را 
آلمان��ی، بریتان��وی و افغان نش��انه 
گرفت و به ش��مول جنرال دو ستاره، 
چندین ت��ن دیگر را زخمی کرد که 
اکث��ر ش��ان امریکایی بودن��د. طبق 
معم��ول تعداد واقعی کشته ش��دگان 
خارجی این واقعه تا کنون بصورت 
راز باقی مانده است، ولی بدون شک 
چندین نظام��ی خارجی دیگر نیز در 

این رویداد از بین رفته اند.
پس از این حادثه سواالت زیادی 
در اذه��ان عامه، حلقات سیاس��ی و 

رس��انه ها مطرح ش��د. این جوان مس��لح کی بود؟ چرا دس��ت به چنین حمله خونین زد؟ 
درصورتی که طالبان مس��وولیت این حادثه را به عه��ده نگرفتند، آیا واقعا او ارتباطی با 
گروه های تروریستی داشت؟ آیا زمان مقاومت های فردی در برابر نیروهای خارجی فرا 
رسیده اس��ت؟ با آن که برای مغشوش س��اختن افکار عامه، تاش صورت گرفت به این و 
آن نام چهره رفیق اهلل را ملوث  سازند، اما برخی از هم صنفان و همکارانش گفته اند که او 

رفیق اهلل ب��رای انتقام گیری از خون کودکان کش��ورش جنرال 
دو س��تاره را از پا درآورد تا به اشغالگران این درس را بدهد که 

افغانستان کماکان گورستان متجاوزان است.
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یک جوان روش��ن و وطندوست بود که به مثابه شاگرد ممتاز و خوش برخورد، محبوبیت  ش

خاصی میان محصان داش��ت. او همیش از وجود نابرابری در کشور رنج می برد و بارها 
از جنایات امریکایی ها یاد کرده و از فس��اد گسترده ای که در حکومت کرزی شاهدش 
بوده، احساس انزجار می نمود. او هیچ تعلق فکری با طالبان یا سایر گروه های تروریستی 
نداش��ته و شاه امان اهلل منحیث قهرمان ش��خصیت مورد عاقه او بوده است. رفیق اهلل کدام 
دوس��یه جنایی نیز نداش��ته و نه هم در برخوردهای روزمره با همکارانش با زبان نفرت و 

خشونت رفتار داشته است.
در  »بلومب��رگ«  خبرگ��زاری  ام��ا 
دگ��روال  زب��ان  از   ٢٠١٤ اگس��ت   ۷
عبدالوهاب، از مسوولین پوهنتون نظامی 
قرغه، نوش��ت که رفیق اهلل براساس گفته 
دوس��تانش »بعض��ا نیروه��ای امریکایی 
را منحیث اش��غالگر و کافر م��ورد انتقاد 
قرار می داد« و »با س��ایر سربازان روابط 

دوستانه نداشت و گوشه گیر بود.«
معموال ب��رای فریب اذه��ان عامه، بر 
آنانی که در برابر نیروهای اشغالگر دست 
به ماش��ه می برند، افرادی دارای »تکلیف 

روان��ی« و یا هم »نفوذی های مخالفان مس��لح حکومت« ن��ام می گذارند. اما رفیق اهلل نه 
روانی بود و نه هم نفوذی.

با وجودی  که افغانس��تان در چنگال امریکا و چهل کش��ور دیگ��ر جهان قرار دارد، 
همیش��ه فرد یا نیرویی که از اشغالی بودن افغانستان سخن گوید فوری و به صورت ابلهانه 
او را به طالبان و یا حزب اسامی پیوند می زنند. درحالی که دیگر بر همگان روشن است 
که این دو نیروی س��یاه اگر از یکس��و در حرف علیه امریکا سخن می زنند اما تاریخچه 
ش��ان نش��ان می دهد که خود زاده اس��تخبارات غربی اند. همین اکن��ون طالبان و حزب 
اس��امی در نقش »اپوزیسیون مسلح« در درامه مضحک امریکا در کشور بازی می کنند 
و با هزار رش��ته با نیروهای استعماری رابطه داشته بدنه اصلی دولت پوشالی را در اختیار 
دارن��د. تروریزم کور و جاهانه اینان هر روز از مردم بی گناه ما قربانی  می گیرد و نه از 

نیروهای خارجی.

از جنگ ویتنام بدینسو، جنرال هارولد گرین بلندپایه 
ترین مقام ارتش امریکا است که به قتل میرسد. 



55

20
14

ت 
گس

- ا
 1

39
3 

سد
2، ا

2 
اره

شم
 

اگر حکام فاسد، روشنفکران خودفروخته و بخش عمده تشکل های سیاسی به امریکا 
و غرب پوزه مالی نموده، می کوش��ند »اس��تقال« را مقوله  کهنه شده معرفی کنند، اما 
حس اس��تقال خواهی و ضدیت با اشغالگران قاتل را هرگز و با هیچ شیادی ای نمی توان 

در ذهن و وجود ملت نابود کرد. ملتی که در تاریخش جوانان قهرمانی چون عبدالخالق، 
محمود، سید کمال، محمد عظیم و غیره را ثبت دارد که با قربانی کردن زندگی پرافتخار 
شان بر قلوب سیاه نوکران بیگانه شلیک کردند، ظهور جان نثاران دیگر امر طبیعی است.

با توجه به این حقایق به سادگی می توان 
نتیجه گرفت که گلوله های شلیک ش��ده بر 
مغز جنرال دو س��تاره امریکایی، گلوله های 
نف��رت و انتق��ام بوده و تفنگ��ی را که این 
جوان ش��جاع افغان بر شانه می کشیده برای 
ی��ک چنین روزی در ح��ال آماده باش قرار 
داشته اس��ت. او صدای قربانیان میهنش شد 
که در بمباران و عملیات های کور اشغالگران 
ناتو و امری��کا در فراه و هلمند و قندهار و 

قندوز و کنر و ارزگان و کابل و زابل و پکتیا و سراسر افغانستان به کام نیستی کشانیده 
شدند اما دولت کرزی و پنتاگون به آسانی بر خون های معصوم آنان پا گذاشت.

رفیق اهلل برای انتقام گیری از خون کودکان کشورش جنرال دو ستاره را از پا درآورد 
تا به اش��غالگران این درس را  بدهد که افغانس��تان کماکان گورس��تان متجاوزان است و 
برای همیش قادر نخواهند بود که با اس��تفاده از بلندگوهای تبلیغاتی ش��ان، اشغال کشور 
ما را »همکاری« و سیاس��ت های شیطانی و ویرانگرانه شان را »مبارزه علیه تروریزم« و 

»دموکراسی« و... جا زنند.
در سیزده س��ال گذشته در ده ها مورد سربازان افغان عس��اکر خارجی را هدف قرار 
داده و در نهایت به زندگی خود خاتمه داده و یا هم در حمات متقابل کشته شده اند. اما 
تمامی این موارد بدون تحقیق و بدون آن که حقایق به رس��انه ها گفته شود، پرده پوشی 
شده اند. بدون شک تعداد زیاد آن ربطی به وحشیان طالبی نداشته، بلکه با دیدن بازی های 
خاینانه ای که با ملت می ش��ود، حس آزادی خواهی در قلب های شان شعله ور شده، دست 
به ای��ن گونه انتقام گیری زده اند چون ب��ه گفته بیژن جزنی، مبارز ن��ام آور ایران، »در 
کشوری که همه درهای دموکراسی بسته می شود و همه درهای آزادی مسدود می گردد؛ 

ش�یطانی  اگرسیاس�ت های 
و قتل و کش�تار امری�کا و بی ننگی 
غالمان�ش به همین ص�ورت ادامه 
یابد، بدون شک این مقاومت های 
ب�زرگ  ب�ه  جنب�ش  ف�ردی 
عدالت خواهی  و  اس�تقالل طلبانه 

ارتقا خواهد کرد.
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س��ربازان افغ��ان ک��ه به عنوان س��پر 
و ماین پ��ال در ص��ف اول جن��گ قرار 
دارند، شاهدان عینی خرمستی و جنایات 
اش��غالگران نات��و و امری��کا در جری��ان 
عملیات های نظامی هس��تند. آنان شاهدان 
عین��ی وحش��ت و زورگوی��ی عس��اکر 
امریکای��ی و ناتو اند و می بینند که حکام 
مزدورمنش با فروش وطن به سرمایه های 
قارونی دس��ت یافته اند، اما ملت زندگی 
بخورنمیر به س��ر ک��رده طعم��ه تجاوز و 
تروری��زم و جنگس��االری می گردند. از 
همین رو آتش انتقام و بیزاری در رده های 
پایین نیروهای امنیتی کشور نسبت به هر 

افغان دیگر بیشتر شعله می کشد.
در اول می ٢٠١١، دگروال احمد گل 

یک پیلوت افغان که هیچ رابطه ای با طالب و این و آن نداش��ت، ٩ افس��ر نیروی هوایی 
امریکا را در میدان هوایی کابل کش��ت و خودش نیز در حمله متقابل به قتل رس��ید. آن 
زمان از او نیز به عنوان یک مریض روانی نام بردند اما نزدیکان و هم  قریه ای هایش جنازه 
او را منحیث فرد ش��جاع و شریف با شکوه خاصی دفن کرده از او به حیث یک قهرمان 
و عاش��ق خاک و میهنش یابود به عمل آوردند. در این دو حادثه و ده ها مورد مش��ابه، 
حکومت و ناتو وعده »تحقیقات گسترده« را دادند، اما هیچ گاهی نتیجه تحقیق را اعام 
نکردند. آنان خوب می دانند که نتیجه مش��خص است و در صورت اعام آن جز این که 

نفرت مردم علیه اشغالگران بیشتر شود هیچ سودی به امریکا و ناتو نخواهد داشت.
اگر سیاس��ت های ش��یطانی و قتل و کش��تار امری��کا و بی ننگی غامان��ش به همین 
صورت ادامه یابد، بدون ش��ک این مقاومت های فردی به جنبش بزرگ اس��تقال طلبانه 
و عدالت خواه��ی ارتقا خواهد کرد. امریکا و غرب و چاکرانش خوب اس��ت بار دیگر 
تاریخ ملت ما را مرور کرده بخصوص از سرنوش��ت عبرتناک کیوناری، مکناتن، جرنیل 

سیل  و دیگران درس های الزم را بگیرند.

دگ��روال احمدگل، پیلوت افغان به تاری��خ اول می 2011 در 
یک حرکت خودجوش 9 افس��ر نیروی هوای��ی امریکا را در 
میدان هوایی کابل کش��ت و خ��ودش نیز در حمله متقابل به 

قتل رسید.
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فعالیت های حزب 

اولین جلسه والیتی
 حزب همبستگی در لغمان 

روز جمعه، ٣١ اسد ١٣٩٣، اولین 
جلس��ه والیتی حزب همبس��تگی در 
لغمان برگزار گردید. در این جلس��ه 
تع��دادی از اعضا و هواداران حزب، 
اعم از زن و مرد ش��رکت داش��تند. 
ق��رار بود تا نخس��تین جلس��ه نوبتی 
لغم��ان را به پیمانه ای وس��یع برگزار 
نمایی��م ولی بنا بر مش��کات امنیتی 
خاصتا در مس��یر آمد و رفت، تعداد 

اشتراک کنندگان جلسه را محدود ساختیم.
در ابتدا یکی از اعضای اس��بق ش��ورای والیتی حزب جلس��ه را آغاز نمود. وی بعد 
از مقدم��ه، به وضعیت نابه س��امان منطق��ه پرداخت و در ادامه، ح��زب را با فعالیت های 
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امروزی اش به معرفی گرفت. او افزود که وضعیت امنیتی در لغمان، همانند سایر مناطق  ش

ناامن بوده و آن چه از لحاظ سیاس��ی، فرهنگی و امنیتی، والیات دیگر را تهدید و ناامن 
می کند، در این جا نیز مشهود است. شب هنگام، یک رژیم در گردش است به نام طالبان، 

و روزها رژیم فاسد و غارتگر کابل چشم به راه زمینه های چپاول اند.

این عضو حزب افزود که »حزب همبستگی افغانستان« یگانه حزبی است که خاف 
س��یر جریانات کنونی که جز معامله گری، پول و قدرت به چیزی دیگر نمی اندیش��ند، 
حرک��ت می کند. حزب همبس��تگی فقط با اتکا ب��ه اعضا و هوادرانش ب��ه پیش رفته و 
می رود. احزاب سرکاری امروز به اعضا و هوادارانش پول و مقام می بخشند ولی حزب 

همبستگی از اعضا و هواخواهانش طلب کمک کرده و می کند.
به تعقیب آن، یکی از اعضای رهبری حزب همبس��تگی  که از کابل جهت اش��تراک 
در این جلسه رفته بود، به تشریح اوضاع کنونی و موضع گیری های حزب در قبال مسایل 
جاری افغانستان پرداخت. وی سیزده سال تجاوز امریکا را که تعدادی سال های شگوفایی 

و آبادانی افغانستان می دانند، این گونه بررسی کرده، گفت:

برگزاری نخستین جلسه والیتی حزب همبستگی افغانستان در لغمان 
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»سیزده سال اش�غال امریکا به جز کشتار، ناامنی ، فقر، جهالت، 
وطنفروش�ی ب�ه مردم م�ا، ارمغ�ان دیگری با خود نداش�ته اس�ت. 
تروری�زم ن�ه تنها نابود نش�د، بلکه  به مراتب بیش�تر از پیش تقویه 
گردید. جنایت کاران مش�بوع از دالر و قدرت ش�دند؛ نه دموکراس�ی 
به اصطالح خود ش�ان نهادینه شد؛ نه س�ایه طالب از سر مردم دور 
گش�ت؛ نه صلح و سعادت به خانه برگشت و نه هیچ جنایت کاری به 

محاکم سپرده شد.«
پ��س از آن، او پیرامون درامه ی ناتمام و مس��خره کنونی امری��کا و حامیانش به نام 
انتخابات ریاس��ت جمهوری که لکه ننگ دیگری به دامن تاریخ معاصر ما است، پرداخت 
و سلسله وار به نکاتی اشاره کرد که حزب همبستگی بارها در اعامیه ها و مواضع حزب 

از تربیون های گوناگون بیان داشته است.
»م�ا گفتی�م که هر آن کس�ی که بیش�تر از دیگ�ران حافظ منافع 
امریکا و متحدان منطقوی اش باشد، رییس جمهور افغانستان خواهد 
شد. پس رای مردم نه، بلکه کاخ سفید رییس جمهور آینده را تعیین 
می کند و در ضمن این نکته را نیز آشکار ساختیم که زیر سایه اشغال 
و تفنگ، انتخابات معنای نداش�ته و ادامه همین رژیم فاس�د بی کاره 
کنونی است که هرگز در زندگی مردم تغییری را رونما نخواهد کرد.«

عاوه بر این، روی این نکته تاکید گردید که تا همین دم و دس��تگاه فاس��د و اربابان 
غارتگر سرنوش��ت مردم را در چنگ داشته باشند،  مردم ما روی خوشبختی را نخواهند 
دی��د. به اصطاح دولت وحدت ملی که قرار اس��ت چند روز بع��د بر گرده های مجروح 
مردم س��وار گردد، ساخت دولت اشغالگر امریکا اس��ت که تمامی جنایت کاران اعم از  
طالب و گلبدین را نیز با سایر جنایت کاران ترکیب کرده، بر سر یک دسترخوان خواهد 

نشاند تا خون مردم را به طور مشترک بمکند.
در بخش آخر نشس��ت، انتخابات کمیته والیتی نیز برگزار گردید و چهره های جدید 
برای پیش��برد امور از سوی اش��تراک کنندگان انتخاب شدند تا به مسایل منطقه و توسعه 
حزب درمیان اقشار محروم به شکل وسیع بپردازند. در پایان، صندوق جمعآوری اعانه نیز 

به منظور مساعدت به حزب درمیان صف ها توسط یک جوان برده شد.
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صفا رفت، اما راهش ادامه دارد!

صفا احمد نوجوان ١۷ ساله ای بود که طمع تلخ 
فقر را چش��یده و با ش��ور و پشت کار می آموخت 
تا مص��در خدمت ب��ه مردمش گ��ردد. روحیه و 
عشق ورزی او برای فردای بهتر چنان بلند بود که 

با سن کوتاهش همخوانی نداشت.
 اما با تاس��ف جنایت کارانی که با ساح خوی 
گرفت��ه، بالندگی مردم را در همه جا زیر کنترول 
خود داش��ته و صفای با همت را تحمل نمی توانند، 
فقط طی یک بگومگوی لفظی سرنوش��ت صفا را 
به خون یکسان می س��ازند، تا دیگر سرو آزاده ای 

قامت راست نکند.
 صفا احمد )٢ سرطان ١٣۷٦ – ٥ اسد ١٣٩٣(، متعلم صنف یازده و از نوجوانان فعال 

»حزب همبستگی افغانستان« توسط سه فرد اوباش به قتل رسید.
بقیه در صفحه ۴۶  



هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانستان مستقل، آزاد و دموکرات هستید؛ اگر آرزوی 
س��ربلندی افغانس��تان و آس��ایش مردم مظلوم ما را ب��ه دل دارید؛ اگر 
می خواهید علیه جنایات و خیانت های اشغالگران و نوکران میهن فروشش 
نقش��ی ادا کنید، به »حزب همبستگی افغانستان« بپیوندید و در تکثیر و 

پخش نشریات حزب تان هرچه بیشتر و وسیع تر بکوشید!

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

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

facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party فیسبوک:   
twitter.com/solidarity22 تویتر:   

youtube.com/AfghanSolidarity یوتیوب:   

»ح��زب همبس��تگی افغانس��تان« ب��رای پیش��برد فعالیت های��ش به 
حق العضوی��ت اعضا و اعان��ه هواداران و دوس��تدارانش ات��کا دارد. با 

کمک های نقدی تان ما را یاری دهید:

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




