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گزارشگر: فرزان

تظاهرات حزب همبستگی 
علیه اشغال افغانستان توسط امریکا 

و دفاع از مبارزان کوبانی

 ۱۲  –  ۱۳۹۳ می��زان   ۲۰
»ح��زب    :۲۰۱۴ اکتوب��ر 
در  افغانس��تان«  همبس��تگی 
اشغال  تقبیح س��یزدهمین سال 
افغانستان توسط ایاالت متحده 
و نات��و، و در دفاع از مقاومت 
مردمی کوبانی بخصوص زنان 
مبارز این س��رزمین تظاهراتی 
را در شهر کابل برگزار نمود.

در این تظاهرات که بیش��تر از ۵۰۰ تن اعضا و هواداران حزب همبس��تگی 
اش��تراک ورزیده بودند، علیه سیاست های اش��غالگرانه دولت ایاالت متحده و 
ناتو در افغانس��تان، و در دفاع از مقاومت مردمی مبارزان کوبانی ش��عار س��ر 
دادند. ع��الوه بر آن، معترضان پالکارت هایی را ب��ا خود حمل می نمودند که 
در آن تصاویر از جنایات ایاالت متحده در افغانس��تان، و مقاومت زنان کوبانی 
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دیده می ش��د. در ضمن ش��عارهایی مانند »پایگاه های امریکایی = قبول زنجیر شم
اس��ارت و ذلت!«، »ایاالت متح��ده و ناتو از بنیادگرای��ی در کابل و کوبانی 
حمایت می کن��د!«، »داعش، مولود حرامزاده ی امریکا و عربس��تان و قطر و 
ترکیه!«، »به دفاع از کوبانی برخیزیم!«، »ایستادگی در برابر مداخله گران را 
باید از شیرزنان کوبانی بیاموزیم!«، »کوبانی ته نیا نییه! – کوبانی تنها نیست!« 
و »تحلیلگ��ران نوک��ر امریکا، از وجدان بیدار و ش��هامت زنان کوبانی ش��رم 

کنند!« نوشته شده بود.
در اخیر پس از خواندن اعالمیه و س��خنرانی کوتاه توس��ط یکی از اعضای 
حزب، معترضان پرچم گروه وحش��ی داعش را با نش��ان جمجمه )نشان دزدان 

دریایی( به آتش کشیدند.

برای دیدن ویدیوی این گردهمایی در یوتیوب به این لینک سر بزنید:
http://bit.ly/1oZ3GBS
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اعالمیه

از مقاومت حماسی کوبانی 
حمایت کنیم! 

هفته هاس��ت که م��ردم مبارز 
کوبان��ی اع��م از زن و مرد و 
پیر و جوان آن چنان حماس��ی 
و فدایی وار علیه لش��کر جهل 
و وحش��ت ایستادگی می کنند 
حمای��ت  و  هم��دردی  ک��ه 
آزادی خواه��ان و انس��ان های 
ش��رافتمند سراسر جهان را در 

پی داشته است. شهرهای بزرگ جهان شاهد تظاهرات وسیع در دفاع از مبارزان 
کوبانی است، هرچند جهان به اصطالح آزاد و رسانه های غرب در برابر آن چشم 

بسته اند.
آنچه جنبش کوبانی را واقعا نمونه و پرصالبت می س��ازد حضور ش��یرزنان 
مس��لح در خط مقدم جنگ است. زنان آگاه و مصمم همدوش مردان بی باکانه 
با قلب های مملو از عش��ق می رزمند و جان می دهند، اما س��رزمین ش��ان را به 
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جالدان عصر عتیق نمی دهند. درخش��ش زنان پرشور کورد در کوبانی، درس شم
بزرگی ازعش��ق به میهن و انس��انیت را به تمام ملل دربن��د و گرفتار رژیم های 
پوش��الی خاصتا سازمان های زنان آزاده می دهد که »مردم متحد هرگز شکست 

نمی خورند«.
دیگر ب��ر همگان روش��ن 
مولود  »داع��ش«  که  اس��ت 
حرامزاده امریکا، اس��راییل و 
انگلستان اس��ت که به کمک 
قدرت ها  این  چوبدس��ت های 
ترکی��ه،  چ��ون  منطق��ه  در 
عربس��تان، اردن و قطر سال ها 
تح��ت تربی��ت ق��رار گرفته، 
س��الح های  پیش��رفته ترین  با 
ی��ک ارتش تمام عی��ار تجهیز 
گ��روه  ای��ن  گردیده اس��ت. 
ماورای ارتجاعی و ضدبشری، 
همانن��د طالب��ان و القاع��ده، 
زی��ر ن��ام اس��الم راه را برای 

برنامه ه��ای اس��تعماری امریکا و غرب هموار کرده، خ��اور میانه را به آتش و 
خون یکسان می س��ازد تا نقشه های درازمدت کش��ورهای امپریالیستی در این 

منطقه استراتژیک جهان عملی گردد.
سروصدای »ایتالف جهانی ضد داعش« به رهبری ایاالت متحده و متحدانش، 
عوام فریبی  ای بیش نیست. آنان از یکسو شعار ضد داعش سر می دهند و حرف 
از حمالت هوایی علیه این گروه می زنند، اما با بی شرمی تمام از طریق ترکیه، 
اسراییل، قطر وغیره رژیم های ارتجاعی منطقه به تجهیز و تمویل ارتش داعش 
ادام��ه می دهند و جنگ جنایت کارانه علیه ملت س��وریه را به پیش می برند. به 
این بس��نده نکرده، حتا زخمیان آنان در شفاخانه های اسراییل و ترکیه درحالی 
تحت مداوا قرار می گیرند که مجروحان کوبانی در مرز جان می س��پارند چون 
اجازه ورود به ترکیه برایشان داده نمی شود. امروز دولت ترکیه داد از مبارزه 
علیه رژیم بش��ار اسد می زند ولی در ۲۰۰۴ زمانی که تعداد بی شمار کورد های 

این���ان ز تب���ار ِ آت���ش ِ رویانن���د
جوش�انند اهرم�ن   ِ رزم  ب�ه  دری�ای 
در حلق�ۀ خونب�ار ترین جن�گ ِ جهان،
کوبانن�د...  ِ زن  ش�یر  ِته�ی  دس�ت  ب�ا 
نعمت آزرم
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مورد ش��کنجه قرار می گرفتند، با آن 
رژیم خفاش طرح دوستی می ریخت.

هرچند اوباما ش��خصا برای فریب 
اذه��ان عامه از وضعیت کوبانی اظهار 
نگرانی نم��ود، اما جنب��ش مترقی و 
آزادی بخش کوبانی خار چشم امریکا 
و متحدانش در منطقه است و سرکوب 
این آزادگان تس��لیم ناپذیر برای شان 
امر خواستنی است تا سوریه از وجود 
و  دموکراس��ی خواه  عناصر  هرگونه 
مترقی تهی گردد. به همین دلیل است 
که ن��ه تنها کوچک تری��ن کمکی به 
آنان نمی رس��د حتا برعکس از طریق 
ترکیه کوبانی را در محاصره گرفته، 
راه کمک رسانی را می بندند و همزمان 
دولت فاشیس��تی اردوغان پایگاه های 
»حزب کارگران کوردستان«، یگانه 
مدافع ثابت ق��دم کوبانی در منطقه را 

مورد بمباردمان قرار می دهد.
نظام مس��تبد و س��رکوبگر ترکیه 
که عمال به مثاب��ه حمایت گر و مدافع 
داع��ش کنار ارباب��ان جنگی پنتاگون 
درهم کوبی��دن  ب��ا  ایستاده اس��ت، 
اعتراض��ات اخیر »دف��اع از کوبانی، 
دفاع از انس��انیت اس��ت« ب��ار دیگر 
ماهیت کثی��ف ضد بش��ری اش را به 
نمایش گذاش��ت و عمال با خنجرزدن 
از پش��ت بر مقاومت کوبانی، با خلق 
به  پاخاس��ته و مب��ارز ک��ورد اعالن 

دخت�ر مب�ارز کوبان�ی ب�ه ن�ام 
ناری�ن از میان ب�اران گلوله ها 
پیش از مرگ�ش، در نامه ای به 

مادرش می نویسد:
»دای�ه گیان ]مادر جان[ من خوبم. دیروز 
ب�ه  مناس�بت روز تولدم جش�ن کوچکی 
گرفتیم، فکر می کنم ١٩ ساله شدم. رفیقم، 
آزاد، تران�ه خوبی را که در رابطه با مادر 
بود، به من تقدیم کرد. آزاد صدای خوبی 
دارد و زمان�ی که آواز می خواند، اش�ک 
در چش�مانش حلق�ه زده بود، چون او هم 
مثل من به یاد مادرش بود که یک س�الی 
اس�ت او را ندیده اس�ت. دی�روز یکی از 
رفق�ای مان را که زخمی ش�ده بود، روانه 
بیمارستان کردیم. به او دو گلوله اصابت 
کرده بود، اما او نمی دانست که دو گلوله 
ب�ه او خورده، چرا که مدام دس�تش را به 
سوی سینه اش می برد که جای گلوله اول 
ب�ود... توانس�تیم او را معالجه بکنیم و من 

یک لیتر خون خودم را به او دادم.
دایه گیان حاال ما در شرق کوبانی هستیم، 
فق�ط چن�د صد مت�ری از آن�ان ]وحوش 
داعش[ دوریم و کاله های س�یاه ش�ان را 
می بینیم و بیشتر اوقات به ارتباطات تلفنی 
آنان دسترس�ی پیدا می کنی�م، اما هیچ گاه 
نمی فهمی�م چ�ی می گوین�د، چ�را که به 
زبان دیگری سخن می گویند. اما به خوبی 
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جن��گ نمود ک��ه این کار ب��ه معنی شم
بازی با آتش اس��ت. در مقابل، رژیم 
که  خامنه ای - روحان��ی  جالدصف��ت 
نماین��ده جهالت و جنای��ت و رذالت 
در برابر دگراندیش��ان آزادی خواه و 
اقلیت های قومی و مذهبی می باش��د 
با اکت و ادای مضحک ضد داعش��ی 
رندانه در صدد کس��ب آبرو در سطح 

دنیا برآمده است.
رزمندگان کوبانی  ناچیز  امکانات 
هرگز با س��از و برگ نظامی داعش و 
غول های بزرگ ایستاده در پشت آن 
قابل مقایسه نیس��ت. مبارزان کوبانی 
با تاس��ف تنها اند ول��ی اراده بزرگ 
این��ان در دف��اع از میه��ن و آزادی 
باع��ث واماندگی داع��ش و حامیانش 
گردیده است. مقاومت ستایش انگیز و 
افس��انوی مردم کوبانی سبب پیوستن 
ده ه��ا مبارز داوطلب س��ایر مناطق به 
صفوف آنان گردیده که با شکس��تن 
حلقه محاصره ترکیه به میدان جنگ 
رفته با ش��هامت و تعه��د بی مانند در 
سنگر مبارزه تا سرحد نثار خون شان 
س��ینه س��پر می کنند. روحیه سرشار 
انس��انی و رزم جویان��ه کوبانی را در 
س��خنان یکی از فرماندهانش می توان 
به خوب��ی دریافت: »ما یا می میریم یا 
پیروز می ش��ویم. هیچ مبارزی شهر را 
ترک نمی کن��د. جهان نظاره می کند، 
فقط نظ��اره می کند و اجازه داده این 

متوجه هستیم که از ما خیلی می ترسند.
گروه ما از ٩ جنگجو تش�کیل شده است. 
اسم کوچک ترین ما رهشویه است و اهل 
عفرین می باش�د. او قب�ال در "تل ابیض" 
جنگی�ده و حاال نزد ما آمده اس�ت. به غیر 
از او "آالن" رفیق�م هم از قامیش�لو آمده. 
او قبال در "س�هری کانی" بوده اس�ت. او 
هم نمی داند چند س�اله اس�ت و می گوید: 
"احتماال ٢٠ س�ال داش�ته باشم." در بدنش 
ج�ای چندین زخ�م چاقو دیده می ش�ود. 
را  ای�ن چاقوه�ا  می خن�دد و می گوی�د 
به خاط�ر "ئهوین" که دختر همس�ایه اش 
بوده، خورده است. اس�م بزرگ ترین  مان 
"درس�یم" اس�ت و از قندی�ل آمده اس�ت. 
همسر او در دیاربکر شهید شده و دختری 
به اس�م "هلن" برای او به جا گذاشته است. 
او اس�م دخت�رش را که تا ح�اال موفق به 
دیدنش نشده است روی دستش خال کوبی 

کرده است.
...ما اینجا هس�تیم تا از ش�هری آرام دفاع 
کنیم که هیچ گاه به کس�ی آزار نرس�انده 
و گهواره زخمیان و برادرهای آواره ش�ده 
س�وری مان بوده اس�ت. ما از شهری دفاع 
می کنیم که ده ها مس�جد دارد و ما حافظ 
آن ه�ا و دیگر مکان ه�ای مقدس آن در 

مقابل راهزن های درنده هستیم.
دایه گی�ان، اگر این جن�گ کثیف تمام 
ش�ود پیش تو خواهم آمد. رفیقم، درسیم، 
هم قول داده است بهت سر بزند و از آنجا 
ب�رای دیدن دخت�رش، هلن، ب�ه دیاربکر 
برود. ما همه به یاد مادران مان هستیم، اما 
جنگ عاطفه  و احس�اس نمی شناسد. اگر 
برنگش�تم مطمئن باش دایه گیان، مرتب 
خ�واب لحظه ای را می بینم که باری دیگر 
چش�مم به تو می افتد. پنداری بخت یاورم 

نباشد.
دایه گیان دلم برایت تنگ شده.
دخترت نارین«
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در ش��رایطی ک��ه امری��کا و متحدانش جهان را به کام جنگ و وحش��ت و 
بربریت س��وق داده اند، پایداری قهرمانانه مردم کوبانی ب��ه منزله روزنه امید 
ستودنیس��ت و باید به حمایتش برخیزیم و از روحیه بزرگ انسانی و رزمندگی 
ش��ان بیاموزیم. جنگ آزادی بخش کوبانی جرقه ایس��ت در زیر پای امریکا و 

و  ب��زرگ  قدرت های  س��ایر 
چوکره های شان که نقشه های 
برای  خطرن��اک و ویرانگ��ر 
این خطه در سر دارند و برای 
عملی کردن��ش جویب��ار خون 
از  تعدادی  س��اخته اند.  جاری 
کوبانی  ایستادگی  تحلیلگران 
را با مقاومت »اس��تالینگراد« 
در جنگ دوم جهانی مقایس��ه 
می کنند که س��رآغاز شکست 
هیتل��ری  فاش��یزم  مفتض��ح 

گردید.
با همه سانس��ور رس��انه ای غرب، رزم متهورانه کوبانی طنی��ن جهانی  یافته 
در قلب انس��ان های آزاده سراس��ر جهان جا باز نموده به منبع الهام ش��ان بدل 
گردیده اس��ت. کوبانی درس های ارزنده ای ب��رای آزادی خواهان جهان آفرید 
و صف مبارزه ضدامپریالیس��تی و ضدبنیادگرایی در سراس��ر جهان را متحد و 
همدل ساخت. کوبانی هرچند از چهارسو در محاصره و با خطرات جدی تهدید 
می شود، اما نبرد استوره ای توده هایش در صفحات تاریخ مبارزاتی جهان ثبت 
گردی��ده و آنان در هرصورت برنده میدان اند ولو داعش بر این خطه مس��لط 

گردد.
م��ردم ما طمع تلخ خیانت و خونریزی را سال هاس��ت ب��ا تمام وجود حس 
کرده و ش��اهد روییدن سمارق وار دشمنان گوناگون با القاب فریبنده از سوی 
متجاوزان اند، بنًا زمان آن فرا رس��یده تا با الهام از خیزش خلق مبارز کوبانی، 
گام های استوار برداشته در برابر اش��غالگران و مزدوران پلیدش که سرنوشت 

ملت را به بازی گرفته اند، به پاخیزیم.

۱۷ اکتوب�ر ۲۰۱۴: کوردی ها جنازه های ش�یرزنان 
شان را با مشت های گره خورده و انگشت های نماد 

پیروزی به خاک می سپارند. 
)عکس از: »وال ستریت ژورنال«(
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»حزب همبستگی افغانستان« با تمام مصایب نفس گیر داخلی و تنهابودنش شم
در مب��ارزه مقابل اش��غالگران و بنیادگرایان هار، حمای��ت بی دریغ خویش را 
از مبارزات خس��تگی ناپدیر خلق قهرمان کوبانی و س��ایر مل��ل محروم اعالم 
داشته، خواهان رزم مشترک گسس��ت ناپذیز علیه فاشیزم مذهبی و قدرت های 
خونریز جهانی می باش��د. دفاع از پیکار عادالنه کوبانی وظیفه تمامی عناصر و 

نیروهایی ست که برای جهان عاری از ستم و بی عدالتی می رزمند.

خلق برپاخاسته و مصمم را هیچ نیرویی 
شکست داده نمی تواند!

تحلیلگران نوکر امریکا، از وجدان بیدار 
و شهامت زنان کوبانی شرم کنند!

چون شیرزنان کرد برخیزیم ورنه تا ابد از زنجیرهای 
جهالت و ستم رهایی نخواهیم داشت!

حزب همبستگی افغانستان
٢٠ میزان ١۳٩۳ ١٢- اکتوبر٢٠١۴
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اعالمیه

با یکپارچگی و خیزش 
می توان بر اشغالگران 
و مزدورانش فایق آمد! 

از اش��غال افغانس��تان توس��ط 
و  امریکای��ی  متج��اوزان 
متحدانش سیزده سال گذشت. 
اش��غالی  که با دسیس��ه  خونین 
یازدهم سپتامبر طرح ریزی شد 
و با غ��رش طیاره های بی۵۲- 
زیر لوای س��ازمان ملل و ناتو 
آغاز و با امضای سند غالمی با 

نوکرانش در ارگ به هدف نهایی نزدیک گردید. امریکا طی نشس��ت خاینانه 
بن، دشمنان آزموده ملت را که یک عمر تربیت نموده بود، بار دیگر به بهانه ی 
»مبارزه علیه تروریزم«، احیای »دموکراس��ی«، »حقوق بشر« و »بازسازی« 
بر گرده های زخمی مل��ت نصب کرد که نتیجه آن تکرار مضاعف خونریزی، 
ویرانی، غارتگری، فقر و تقویت بربریت و تروریزم برای ملت ما بود، اما یک 

مشت جانی و میهنفروش را میلیاردر و فربه ساخت.
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مقام��ات امریکایی فقط چند ماه بعد از حمالت ش��ان بر افغانس��تان، اعالن شم
نمودند که دیگر تروریزم شکست خورده و طالبان به زباله دان فرستاده شده اند، 
اما با گذش��ت سیزده س��ال، این گروه خون خوار و جاهل به مراتب وسیع تر از 
گذش��ته در ۳۲ والیت حضور داش��ته، مردم ما را مورد قساوت و وحشت شان 

قرار می دهند.
همان  طوری که بر همگان روشن است که رژیم زنگارزده ی قرون وسطایی 
طالبان س��اخته و پرداخته امریکا بود، امروز نی��ز این مولودات آی.اس.آی و 
س��ی.آی.ای به مثابه جاده صاف کنان امریکا و ناتو نقش بازی می کنند. امریکا 
از موجودیت آدم کشان طالبی در کشور ما آن چنان سود برد که این تجربه را 
عینا با به میدان کشیدن حیوان های درنده ای به نام »داعش« جهت دریدن مردم 

تیره روز سوریه و عراق تکرار نمود.
هفتم اکتوب��ر ۲۰۰۱ را که غالمان امریکا و بلندگوه��ای تبلیغاتی اش روز 
خوش��بختی ملت ما جار می زنند، در حقیقت لکه ننگ در تاریخ معاصر ماست 
که باعث فرورفتن عمیق کشور ما به کام یک ابرقدرت جهان خوار و چاکرانش 
گردی��د. تروریزم نه تنها از بین نرفت ک��ه در کنار آنان، به مافیای موادمخدر 
و جنگس��االران قدرت بخشیده شد؛ صلح همچنان به خواست دست نیافتنی ملت 
بدل گشته و هر روز دسته دسته مظلوم ترین هموطنان ما کشته می شوند؛ عدالت 
نه تنها تامین نش��د که با نصب آدم کشان و جانیان حرفوی در راس قدرت، هر 
روز ش��اهد موارد موحش بی عدالتی و س��تم هستیم؛ اگر قاتل حرفوی ای چون 
دوس��تم تا ۲۰۰۱ در حال فرار بود، حال دومین مقام در کش��ور گردیده است؛ 
زنان کش��ور هنوزهم بس��ی بدتر از دوران طالبان مورد س��تم قرار می گیرند و 
رقم خودس��وزی میان شان به پیمانه بی س��ابقه  افزایش یافته است؛ افغانستان در 
تولید موادمخدر و فساد به قهرمان جهان بدل شد؛ در تازه ترین رده بندی، مردم 
افغانس��تان در زمره غمزده ترین های جهان ثبت گردیدند؛ از رش��د اقتصادی و 
پروژه ه��ای زیربنایی به نفع ملت خبری نیس��ت؛ تاخت و تاز دولت های منفور 
ای��ران و پاکس��تان بر خاک ما بدتر از گذش��ته ادام��ه دارد و چاکران این دو 
دولت پلید در باالترین رده های دولت افغانس��تان جابجا گش��ته اند... و لیس��ت 

سیه روزی های سیزده ساله یک من کاغذ می طلبد.
تاریخ و مردم ما با انزجار نفرت انگیز تا اکنون داغ ننگ معاهده گندمک و 
خط دیورند را فراموش نکرده و حاال با امضای سند فروش مادروطن )قرارداد 
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جنایت کاران وطن فروش با پذیرش اس��تقرار پایگاه ه��ای دایمی در خاک ما، 
امضای پیمان اس��تراتیژیک و قراداد امنیتی مرحله پایانی فروش افغانس��تان را 
نهایی س��اختند. بدین ترتیب رژیم دست نش��انده کنونی ک��ه معجونی از همان 
عناصر خودفروخته و ضدمیهنی اند با امضای این سند، آخرین حربه کوبنده اش 
را بر تن رنجور مادروطن کوبیدند، تا حلقه اس��ارت و نگونبختی را به صورت 
کامل و گسترده بر قد و بر ملت تنند. اگر برپا نگردیم و با بسیج همگانی و قیام 
سراسری این دژ استعمار را ویران نکنیم و به اشغالگران و مزدوران داخلی شان 
همانند پدران مان درس عبرت ندهیم، س��الیان س��ال ذلیل و با سرنوشت معدوم 

دچار خواهیم بود.

هموطنان!
تضادهای جهانی ابرقدرت ها به اوج خود رسیده اس��ت و اوکراین، سوریه، 
عراق و افغانس��تان نقاط گرهی این تضاد ان��د. قربانی این منازعات خونین در 
اولین جرقه س��رزمین هایی خواهند بود که به مثابه چوب دست امپریالیزم عمل 
می کنند. با موجودیت ۹ پایگاه دایمی امریکا در کش��ور، که چاکرانش آن را 
اجازه دادند، افغانس��تان خط مقدم تخاصماتی خواهد بود که جهان را تهدید به 

جنگ سوم جهانی می کند.
در چنین وضع آشفته بر ملل محروم و خاصتا مردم دربند ماست که با کسب 
آگاهی از خواب بی طرفی و بی غرضی برآمده، با وحدت و همبستگی سراسری 
بر گرد تش��کل های آگاه بسیج گردیده، توطئه ها و دسایس غارتگران را که از 
خون مردم رنگ می گیرند، درهم شکس��ته و در راه اس��تقالل، دموکراس��ی و 
عدالت اجتماعی گام های استوار و متین بردارند. در تاریخ دیده نشده که ملتی 
با اتکا بر یک قدرت بیرونی به صلح، ثبات، دموکراسی و آبادی رسیده باشد. 
قدرت های شیطانی چون امریکا فقط صادرکنندگان مرگ و بدبختی و جنایت 
اند و چشمداشت از آن خودفریبی ای بیش نیست. نباید فریب مزدبگیران خاین 
امریکا را خورد که می کوش��ند با تبلیغات زهرآگین، جنگ روانی و جراحی 

افکار عامه، تخم بی ننگی و قبول غالمی را بین ملت بپاشند.
»حزب همبس��تگی افغانستان« مکررا گوش��زد می کند: تا هنگامی که سایه 
ش��وم اشغال و ایادی ناپاک اش��غالگران در فضای افغانستان مستولی است، هر 



12

20
14

بر 
تو

- اک
 13

93
ان 

میز
  ،2

4 
اره

رژیم��ی که روی کار آید خ��ارج از اراده مردم، دست نش��انده و حافظ منافع شم
کشورهای متجاوز بوده ولو صد بار هم از سوراخ کوچک به اصطالح انتخابات 
آزاد بگذرد، مس��تقل و دموکراتیک نبوده و جز اس��ارت، سعادتی را در قبال 
نخواهد داش��ت. وقتی ملتی استقالل نداشت، دولت های حاکمش نیز طبق میل 
اش��غالگران نصب می شوند و این را از بس��تره انداختن های نامزدان در سفارت 

امریکا و حضور برده وار شان در کنار جان کری ثابت کردند.
»حزب همبس��تگی افغانس��تان« که به اراده خلل ناپذیر مردم در راه رهایی 
از یوغ اس��تعمار ایمان راس��خ دارد، افش��ای سیاس��ت های خصمانه دشمنان و 
آگاهی دهی برای بس��یج همگانی را رس��التش دانسته، بدین باور است که مردم 
سلحشور و بیگانه ستیز ما در پرتو تش��کل های آزادی خواه پوزه این ابرقدرت 
جنگ افروز و س��گان داخلی اش را نیز به خاک و خون مالیدنی  است. ما برای 
تحقق اس��تقالل، دموکراسی و عدالت اجتماعی دست تمامی عناصر ضداشغال 
و ضدبنیادگرایی را برای رزم مش��ترک عملی در مقابل عوامل تیره روزی ملت 

به گرمی می فشاریم.
مرگ و نفرین بر اشغالگران و مزدبگیران داخلی شان!

فقط با وحدت و همبستگی می توان بر قله دموکراسی و سعادت رسید!
حزب همبستگی افغانستان

۱۵ میزان ۱۳۹۳ – ۷ اکتوبر ۲۰۱۴

امریکایی تازیانو یو ځل بیــا 
باډیلیان د ویر په ټغر کینول

د ۱393 لمریز کال د وږی میاشــتی په 
۱8مه نیټــه د کنړ والیت اړوند د نرنګ 
ولســوالی پــوری تړلی د باډیــل درې ته 
او   )C.P.T( امریکایــی جنایتکارانــو
محلی پولیس په ګډه ننوتل تر څو په دغه 
ســیمه کی د خپلو سیمه ایزو څارونکو په 
مرســته ددوی په وینا طالبان وځپی مګر 
د دیارلســو کالــو تجربو دا په ډاګه کړی 
چی د امریکایی یرغلګرو د برید په پایله 
یواځی ځای او ملکی وګړي وژل کیږی 

او بس.
بقیه در صفحه 22 خبریال: زیار احمد 
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فرستنده: بریالی

آزادی خواهان »همبستگی«، 
خواب از چشمان اشغالگران 

ربودید!

ک��ه  ایمیل های��ی  می��ان  از 
پ��س از برگ��زاری تظاهرات 
اشغال  علیه  همبس��تگی  حزب 
افغانس��تان توس��ط امری��کا و 
دف��اع از مبارزان کوبانی برای 
ما رس��یده، ایمیل دوس��تی به 
ن��ام بریالی را انتخاب نموده و 
در خدمت خوانندگان س��ایت 

همبستگی قرار می دهیم:

دوستان، همرزمان و همسنگران!
دیگر باید درک کرده باشید که این تنها شما هستید که بار این همه مبارزه 
و ایس��تادگی در برابر اش��غالگران امریکایی و نوکران دست نشانده شان را بر 

دوش می کشید و درفش آزادی و استقالل را بر زمین نگذاشته  اید.
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بی عدالتی و نابرابری نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورهای تحت ظلم شم
و اس��تبداد، وجدان شما ها را بیدار ساخته، و نترس و مقاوم با هزاران مشقت و 
تنگدستی به راه تان ادامه می دهید. من در برابر تان سر تعظیم فرود می آورم و 

دست تان را در این مبارزه می فشارم.
در حالی که بار عظیم مبارزه برای رسیدن به عدالت، آزادی و انسانیت را در 
کشور خود مان بر ش��انه می کشید، اما شما بدون درنظرداشت مرزها آن سوی 
کره خاکی، فرس��نگ ها دور برای کوبانی صدا بلند کردید، بیرق سیاه داعش 
را به آتش کش��یدید و علیه اشغالگری های امریکا نفرین و انزجار ملت را بیان 

کردید.
وقتی شما در گوشه ای از شهر کابل علیه اشغالگران امریکایی و در اعتراض 
ب��ه فروش خاک مان به دس��ت نوکران و جیره خواران داخلی آن ش��عار س��ر 
می دادید، س��فارت امریکا در گوش��ه دیگر شهر با شنیدن صدای رسای شما به 
لرزه درآمده و ش��اید هم دیپلوماتان و نماینده های قصر سفید به سرکرده های 
خود مخابره کرده باشند که انتقام و آزادی در رگ رگ افغان ها جاری است، 
خواب ها و نقش��ه هایی که برای این کشور طرح ریزی کرده ایم، روزی به گور 

خواهد رفت.
امریکا و کش��ورهای حام��ی اش در اروپا و منطقه، با امضای س��ند فروش 
افغانس��تان از طریق رس��انه های خودس��اخته و احزاب و نهادهای مزدور شان، 
همین جار می زنند که با امضای این س��ند افغان ها خوشبخت خواهند شد و این 
آرزوی اکثریت مطلق افغان هاس��ت. حدود صد س��ازمان و حزب در افغانستان 
و تمامی س��ازمان ها و گروه های سیاسی و غیرسیاس��ی که آب و نان از آخور 
امریکا و غرب می خورند، اتن برپا کرده و ادامه حضور اش��غالگران را جش��ن 
گرفتند. امروز )۲۱ میزان ۱۳۹۳(، ناتو اعالم نمود که از این پس وضعیت در 
افغانس��تان بهتر خواهد ش��د ولی در عین روز ۷ غیرنظامی را در پکتیکا به قتل 

رساندند.
اما این تنها ش��ما بودید که صدای اکثریت خاموش را بلند کردید و حرف 
دل میلیون ها افغان بیچاره را به گوش جهانیان رساندید. صف اول تظاهرات شما 
که با ش��عار درشت »با همبستگی و خیزش مردمی اشغالگران و وطنفروشان را 

نابود کنیم!« مزین شده بود، تیر محکمی بر قلب اشغالگران است.
حضور زنان و مردان ش��جاع، به ویژه جوانان و نوجوان دختر و پس��ر، در 
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شم این تظاهرات به انس��ان نیروی تازه می بخشد. مشت های گره خورده و انگشتان 

دخت��ران با نماد پی��روزی، به خوبی بیانگر این امر اس��ت ک��ه افغان ها یکبار 
دیگر افغانس��تان را به گورستان اشغالگران مبدل خواهند کرد و خواب خوش 

بیگانه گان در این سر زمین را حرام کردنی اند.

»یانکی به خانه ات برگرد!
نه به پایگاه های نظامی امریکا و ناتو در افغانستان!

ارمغان امریکا: قتل و کشتار بی گناهان!«

س��ردادن این ش��عارها در قلب کابل و در چندکیلومتری ارگ و س��فارت 
امریکا، ش��جاعت به مانند ش��ما می خواهد و عزم راس��خ مبارزان همچون شما. 
مطمئنم که با ده ها تهدید و فش��ار، ده ها محدودیت و ممانعت مواجه هس��تید، 
ولی بازهم ش��ما به جاده ها ریختید و غریو »م��رگ بر امریکا و نوکرانش« را 
سر دادید. شما مبارزین راستین این سرزمین و فرزندان دلیر این خاک هستید. 

مبارزه و ایستادگی شما در برابر ظلم و تجاوز ستودنی و آموزنده است.

قهرمانان همبستگی!
در حالی که مردم کش��ور ما ب��ا هزاران بدبختی و بیچارگی س��ردچار اند و 
ب��رای رهایی از این مصایب به کمک و یاری دیگر مبارزان منطقه و جهان نیاز 
دارند، اما ش��ما دس��ت همبس��تگی و دفاع به رزمندگان کوبانی دراز کردید و 
بیرق داعش، این چوچه حرامی امریکا، را در کنار »منار میوند« در قلب کابل 
به آتش کش��یدید، این عمق تعهد شما نس��بت به آزادی و انسانیت و برابری را 
بازگو می کند و درس��ی بزرگی به روشنفکران خنثا و خودفروخته می دهد که 
از پس دیوارهای خانه و یا هم دریچه تلویزیون های خود در غرب به شما نگاه 

می کنند و عرق خجالت و شرم بر پیشمانی پاک می کنند.

رزمندگان همبستگی!
متاس��فانه ک��ه هیچ ح��زب و نهاد دیگری در افغانس��تان نیس��ت تا ش��عار 
آزادی خواهی س��ر دهد و یا هم ضد اشغالگران امریکایی و غرب به پا ایستند، 
نه جرئت و نه هم ش��هامت ش��ما را دارند تا در کنار ش��ما و به س��ان شما پرچم 
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اس��تقالل و آزادی را بر شانه بکشند و از ناموس میهن دفاع کنند. این شما اید شم
که در کنار مردم و با تکیه به نیرو و توان مردم پرچم اس��تقالل و آزادی را بر 

قله های پیروزی به اهتزار درآورید.
دولت امریکا و هم پیمانانش بخصوص دولت های فاشیست ترکیه، عربستان 
س��عودی و قطر و دیگر مرتجعان محلی برای شکست مقاومت مبارزان کوبانی 
روزش��ماری می کنند، اما کور خوانده اند. تاریخ مبارزاتی کوردس��تان با خون 
لیال قاسم ها و فرزاد کمانگر ها رقم خورده و امروز هم کوبانی شیرزنی همچون 
جیالن اوز آلب را در خود پرورش داده اس��ت. باور دارم که روزی تمام جهان 

به کوبانی مبدل خواهد شد.
من قهرمانان »همبس��تگی« را پیشگامان پیکار رهایی بخش افغانستان می دانم 
و از تمام��ی آزادگان جهان تقاضا می کنم تا از هر طریق ممکن به س��کوت و 
بی تفاوتی در قبال سرنوش��ت افغانستان اشغال شده اعتراض کرده و اشغالگران 

را مجبور به عقب نشینی و ترک این سرزمین کنند.

راه تان پر راهرو باد و دشمن تان زبون!

پیام امتنان سه رکاو گوران، هنرمند 
کوردی، ب��ه مردم افغانس��تان پس 
از کنس��رت گ��روه »مورچه ها« و 
»مش��ت« در ه��رات و تظاه��رات 
حزب همبستگی به دفاع از مبارزان 

کوبانی در کابل

س��ه رکاو گوران:  »تقدیم به 
افغانستان.  در  دوستهام 
کوباني و کوردها از ش�ما 

تشکر میکنن«

لینک ویدیوی این پیام:

http://bit.ly/1FUwtwE
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نویسنده: فرزاد 

نگاه گذرا بر جنایات جنگی 
ایاالت متحده در افغانستان 

به تاری��خ ۷ اکتوب��ر ۲۰۰۱، 
به حمالت  امریکا آغاز  ارتش 
مختلف  مناط��ق  ب��ر  هوای��ی 
نموده، اعالن کرد  افغانس��تان 
که ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی 
»بمب ه��ای  و  پیش��رفته 
نظامی  اهداف  فقط  هوشمند« 
غیرنظامیان  به  شده  هدفگیری 

تلفاتی به بار نخواهد آمد. از سوی دیگر رسانه های غربی و نوکران تکنوکرات 
و جنگساالر امریکا، که بسته های دالر به سوی شان پرتاب می شد، باغ های سرخ 
و س��بز به مردم نشان می داند که گویا با آمدن امریکا طالبان برای ابد سرنگون 
و افغانستان به کشور پیشرفته ای مبدل شده در آن عدالت و آزادی و حقوق زن 
و شکوفایی موج خواهد زد. تعدادی از »تحلیلگران« مزدبگیر امریکا به حدی 
پیش می رفتند که جاپان را مثال آورده، اس��تدالل می نمودند که حضور نظامی 



18

20
14

بر 
تو

- اک
 13

93
ان 

میز
  ،2

4 
اره

امریکا در آن کشور بود که توانست به پیشرفت های شگرف برسد و افغانستان شم
نیز چنین آینده ای خواهد داشت.

اما در پس اینهمه تبلیغات و عوام فریبی ها، دس��ته دس��ته هموطنان معصوم 
ما در بمباردمان های امریکا و متحدانش قربانی می ش��دند که خبرش کم تر در 
رسانه ها بیرون شده و تا امروز کسی از میزان تلفات غیرنظامی و سیه روزی های 
آن هموطنان یادی نکرد. دولت فاس��د و ضدملی  کرزی طی س��یزده س��ال در 
صدها م��ورد جنایات هولناک نیروهای خارجی فقط به صدور تس��لیت نامه ها 
اکتف��ا نمود و دول��ت امریکا نیز فقط در چند مورد خاص »س��اری« گفت و 
قیمت خون هر کش��ته را به حساب دوهزار دالر پرداخت کرد! در اکثر موارد 
دیگر امریکا با گفتن این که کشته شدگان تروریست ها بودند و نه غیرنظامیان، 

بر زخم های قربانیان نمک پاشید.
حال که حکومت ع و غ پیمان با امریکا را به امضا رسانید، رسما به نیروهای 
خارجی اجازه داده ش��ده که با خیال راحت به این جنایات جنگی ش��ان ادامه 
دهند چون طبق این توافقنامه، عس��اکر امریکایی در برابر محاکم افغانستان و 

جهانی از مصونیت کامل برخوردار اند.

من با رجوع بر آرش��یف اخبار نخس��تین ماه های حم��الت نظامی امریکا بر 
افغانستان چند مورد از قتل عام های مردم عام ما توسط نظامیان امریکا را بیرون 
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شم کش��یده، در ذیل نقل می کنم. جنایاتی که طی بیش از یک دهه با وحشت تمام 

ادامه دارند و ده ها هزار هموطن ما را به کامش فرو برده است.
روزنامه »دان« به نقل از »خبرگزاری فرانسه«، ۴ دسامبر ۲۰۰۱ - در اثر 
بمباردمان طیاره های امریکایی تقریبا یک صد غیرنظامی کش��ته و دو صد تن 
در قریه ای در اطراف جالل آباد کشته شدند. قومندان حاجی زمان که رهبری 
عملی��ات زمینی را به عه��ده دارد گفت که این بمب در قری��ه ای در نزدیکی 
ت��وره بوره اصابت نمود. او در ضمن گفت که در ش��ب اول حمالت نیروهای 

امریکایی هشتاد غیرنظامی کشته و ۱۵۰ تن دیگر مجروح گردیدند.
روزنامه »تیلی گراف« انگلستان نیز به تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۰۱ در گزارشی 
تحت عنوان »غیرنظامیان بهای بمب های منحرف شده امریکا را می پردازند« از 

کشته شدن ده ها تن خبر داد.
در ۳ دس��امبر ۲۰۰۱، خبرگ�زاری امریکایی »اسوش�یتید پرس« در 
گ��زارش تحت عنوان »بمب امری��کا قریه زراعتی را هموار نمود« براس��اس 
اظهارات ش��اهدان عینی از کشته شدن ۱۵۵ تا ۳۰۰ تن باشندگان قریه کامه ادو 
در ننگرهار خبر داد. گزارشگر اخبار نادرست اطالعاتی در دست ارتش امریکا 

را عامل کشتار غیرنظامیان عنوان نمود.
مجله »تایم« امریکا به تاریخ ۲۰ فبروری ۲۰۰۲ در گزارش��ی )که دیگر 
نمی توان آن را روی س��ایت آن یافت(، از کشته ش��دن صد غیرنظامی در پنج 

قریه قندهار گزارش داد و آن را محصول »اشتباهات« امریکا خواند.
»دی نیوز«، ۲۲ دس��امبر ۲۰۰۱ - در اثر حمل��ه طیاره های جنگی امریکا 
در خوس��ت، بیش از هشتاد بزرگ قوم که در جرگه ای جمع شده بودند، کشته 

شدند و ده ها تن دیگر زخمی گردیدند.
»دی نی�وز« به نقل از خبرگزاری ها، ۴ دس��امبر ۲۰۰۱ - در تازه ترین 
حادثه، بمب ویرانگر طیاره های امریکایی در قریه ای در ش��رق افغانستان فرود 
آم��د. مردم قریه قلعه نیازی گفتند که طیاره بی۵۲- و دو هیلی کوپتر بر آنان 
بمب ریخت و آتشباری نمود که در اثر آن ۱۰۷ تن در خانه های گلی شان جان 

باختند.
قلعه نیازی ح��دود چهار کیلومتر از گردیز مرکز پکتی��ا فاصله دارد. ملل 

متحد گفت که در کشته ها ۱۷ مرد، ۱۰ زن و ۲۵ کودک شامل اند.
»دی نی�وز«، ۲۴ اکتوبر ۲۰۰۱ - تلویزی��ون الجزیره گزارش داد که در 
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اثر حمالت هوایی امریکا، ۹۳ غیرنظامی در قریه ای در قندهار کش��ته ش��دند. شم
هجده تن کشته شدگان از یک خانواده بودند. حداقل ۴۰ غیرنظامی دیگر زخم 

برداشتند.
این حمله توس��ط بمب افکن های امریکایی در قریه ای در شصت کیلومتری 

قندهار به نام چوکر صورت گرفت.
ب��ه گ��زارش روزنام�ه »گاردی�ن« )اول ج��والی ۲۰۰۲( در اثر حمله 
هیلی کوپترها و جت امریکا بر یک مراس��م عروسی در قریه کاکارک ارزگان 

حداقل ۲۵۰ تن از مردم قریه کشته و زخمی گردیدند.

»دی نیوز«، ۲ دس��امبر ۲۰۰۱ - بیش از ۱۳۰ غیرنظامی، عمدتا کوچی ها 
کش��ته و ده ها تن دیگر زمانی زخم برداش��تند که طیاره های نظامی امریکا در 

جستجوی پناهگاه اسامه بن الدن در شرق جالل آباد بمب ریختند.
خبرگزاری »اسوش�یتید پرس« به نقل از ش��اهدان عینی خبر داد که در 
اثر بمباردمان یک قریه در ش��رق افغانستان بین صد تا دو صد غیرنظامی کشته 

شدند.
روزنامه »دان«، ۷ دس��امبر ۲۰۰۱ - سازمان فرانس��وی »داکتران بدون 
م��رز« گفت در اث��ر بمبارد طیاره های امریکایی در منطق��ه توره بوره بیش از 

این جنایت نیروهای امریکایی باعث راه افتیدن نخس��تین تظاهرات ضدامریکایی در ش��هر 
کابل نیز گردید.
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شم هش��تاد غیرنظامی کشته و پنجاه تن دیگر زخمی شده اند. این سازمان گفت که 

از شروع حمالت در اول دس��امبر، گروه های صحی آنان هشتاد کشته و پنجاه 
زخمی را از آنجا انتقال داده اند.

»دی نیوز«، اول جنوری ۲۰۰۲ - برنام��ه ماین پاکی ملل متحد گفت که 
آنان لیس��ت ۱۰۳ شهر افغانس��تان را در دست دارند که در آن نیروهای ائتالف 
بمب های خوش��ه ای ریخته اند. سخنگوی ملل متحد گفت که این قریه ها شدیدا 
با مواد منفجرناش��ده ملوث ش��ده اند که خطر بزرگی را متوجه مردم محلی و 
بخصوص اطفال می س��ازد که نیاز به پاک س��ازی دارند. این در حالی است که 

استفاده از بمب های خوشه ای در میثاق های جهانی ممنوع گردیده است.
هفته نام�ه »جهان کارگ�ران« به تاریخ ۲۰ دس��امبر ۲۰۰۱ ب��ه نقل از 

مارک  امریکایی،  پروفیس��ور 
هرال��د، نوش��ت ک��ه هرچند 
کشته ش��دگان  تع��داد  امریکا 
اما  غیرنظام��ی را نمی ش��مارد 
از شروع  او،  براساس پژوهش 
حم��الت هوای��ی امری��کا در 
افغانس��تان در هفت��م اکتوب��ر 
۲۰۰۱ الی دهم دس��امبر همان 
س��ال بیش از ۳۵۰۰ غیرنظامی 
از  را  ش��ان  جان ه��ای  افغ��ان 
دس��ت داده اند. این پروفیسور 
پوهنتون نیو همشایر تحقیقات 
جنای��ات  درم��ورد  گس��ترده 
امری��کا علیه مردم افغانس��تان 
انج��ام داد و آن را در کتاب��ی 

منتشر نمود.
»اندیپنیدینت«  روزنامه 
از   )۲۰۰۱ نوامب��ر   ۱۹(

کشته ش��دن ۱۵۰ غیرنظامی در اثر بمباردمان قری��ه ای در خان آباد قندوز خبر 
داد. این روزنامه به نقل از یک شاهد عینی نوشت که اکثر کشته شدگان در اثر 

خبرگ�زاری »اسوش�یتید پرس« ای�ن عکس را 
مخاب�ره ک�رده در توضیحات آن نوش�ت: »یک 
مرد افغان س�ر کودکی را بلن�د گرفته که همراه 
با ی�ازده غیرنظام�ی دیگر در اث�ر حمله هوایی 
امریکا به تاریخ 2۸ اکتوبر 2۰۰۱ در کابل کش�ته 
ش�دند. یک ش�اهد عینی گفت که هفت کودک 
زمانی کش�ته شدند که خانه ش�ان مورد اصابت 

بمب قرار گرفت.«
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آتش سوزان بمب  ها کامال سوخته بودند.شم
در ۲۰ می ۲۰۰۲، روزنام�ه »گاردین« در مطلبی تحت عنوان »قربانیان 
فراموش ش��ده« از کش��تار غیرنظامی��ان افغان طی عملیات ه��ای نظامی امریکا 
پرده برداش��ت. براساس س��روی این روزنامه در چند ماه اول حمالت امریکا 
بین ۱۳۰۰ الی ۸۰۰۰ غیرنظامی افغان مس��تقیما توس��ط بمب های امریکا کشته 
ش��ده اند. اما قربانیان غیرمستقیم حمالت امریکا را طی همین مدت بیست هزار 

تن تخمین زده است.

...د باډیل په دره کی هم دوی د شــپی له خوا د صوبه غونډۍ محاصره کوی او ســهار 
وختی طیارو ته امر کوی چی ســیمه بمبار کــړی. د دغه جنایتکارانه عمل په پایله کی 
۱۶ تنــه ولســی وکړي ســخت ټپیان او ۱3 تنه نور شــهیدان کیږي چــی نومونه یی په 

الندی ډول دي:

۱- تاجبرو د زړور خان لور - 2۵ کلنه
2- ظفرخان د عاصم خان زوی - ۶۰ کلن

3- آسیا د زیار محمد زوی - ۱ کلن
4- صفیه د زیار محمد لور - 3 کلنه

۵- کشمیر د امیر خان زوی - 2۰ کلن
۶- ذبیح الله د سید کالم زوی - 2۰ کلن
7- توحید د نور رحمن زوی - ۱۵ کلن

8- روح الله د عجب خان زوی - 42 کلن
9- اسدالله د روح الله زوی - ۱2 کلن

۱۰- رحیم الله د رحمت الله زوی - ۱3 کلن
۱۱- سلمان د سرداری زوی - ۱۰ کلن
۱2- علی ګل د شهزاد زوی - ۱3 کلن
۱3- حمیدالله د اسدالله زوی - 9 کلن

د خواشــینۍ خبــره دا ده چی روح الله، اســدالله او رحیم الله د یــوی کورنی غړي وو. 
همدا شــان تاجبرو ســره د دوه لوڼو او خســر ظفر خان هم د یوی کورنی غړي وو چی 
په شــهادت ورســیدل مګر د تاجبرو خاوند زیار محمد خپله ســخت ټپی دی. دوی د 
پاکستان د ملتان څخه ډیره موده بعد راغلی وه ترڅو د خپل مور او پالر سره وګوري، 
دوی همدغه سهار د تګ په حالت کی و چی د طیارو د برید الندی راغلل، نور خلک 
ددوی د غوښــو او د بــدن د غــړو ټوټو په راغونډولو بوخت وو چــی یوځل بیا تر برید 

الندی ونیول شول او پورته دیارلس تنه په شهادت ورسیدل.

بقیه از صفحه ۱۲
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دیدگاه حزب

»حماسه انتخاباتی« 
موجود عجیب الخلقه زایید!  

باالخره با گذش��ت چندین ماه 
بازی با ش��عور سیاسی مردم و 
فریب و دغلکاری، »حماس��ه 
انتخابات��ی« و »جش��ن ملی« 
جنایت کاران و نوکران بیگانه 
با افتض��اح بی مانن��دی خاتمه 
یافت و مدیری��ت بدنام ترین،  
و  پرتقلب ترین   طوالنی ترین،  

ش��رم آورترین انتخابات دنیا نیز در کارنامه ننگین کرزی و ش��رکا رقم خورد. 
تمامی ستمگران و چپاولگران بعد از چانه زنی، حمالت لفظی و فزیکی، و رفت 
و آمد در سفارت امریکا، اینک گله وار بر ارگ هجوم برده، زیر نام »حکومت 
وحدت ملی« جهت دریدن ملت و غارت آخرین داش��ته های کشور، دندان تیز 
می کنند. حال که مقوله های »انتخابات« و »دموکراسی« به صورت زجرآوری 
ملوث و بین مردم بی اعتبار س��اخته  ش��دند، نوبت لجن پاشی بر مقوله »وحدت 
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ملی« رسیده است.شم
»حزب همبس��تگی افغانستان« قبال پیش��بینی کرده بود که انتخابات تحت 
نظر فاس��دترین دولت جهان در کش��ور اشغال شده و با اش��تراک ستمگران و 
س��ران مافیا، تمسخر دموکراسی و راهیست برای مشروعیت بخشیدن به غالمان 
بیگانگان. یک اقلیت کوچک این نکته را درک نکرده با دادن رای، انگش��تان 
رنگین شان را به افتخار بلند می کردند. این افراد نیز با دیدن جریانات مضحک 
و رف��ت و آمدهای جان کری و پوزگرفتن ه��ای برده وار کاندیدان به دورش، 
دریافتند که در یک بازی خیله خند مورد سوءاس��تفاده قرار گرفته اند و از این 
بابت احساس شرمس��اری و ندامت می کنند. دیگر غیرسیاسی ترین ها هم درک 
کردند که در آخرین تحلیل، آن کس را که »کاخ س��فید« بخواهد بر کرسی 

نصب می کند و رای مردم به اندازه کاغذ تشناب هم ارزش نداشت.

سناریوی امریکا برای به درازاکشانیدن انتخابات را که کرزی ناخواسته در 
س��خنرانی  اش چند ماه پیش فاش کرده بود، دقیقا به اجرا گذاشته شد. پروسه 
کمیک و مالنصرالدینی »شمارش  و بازشمارش آرا« به صورت منزجرکننده ای 
طول کشید که در نتیجه دولت کرزی و مقامات دزدش زمینه یافتند که آخرین 
س��رمایه های ملی را نیز چپاول کرده کش��ور و مردم را به سوی فقر و فالکت 
عظیم تر س��وق دهند؛ بار اصلی اینهمه نابس��امانی را مردم تیره روز کش��یده و 
در اث��ر تش��دید بدامنی و حمالت تروریس��تی فقیرترین توده ه��ای ما قربانی 
گردیدن��د؛ اقتصاد ویران کش��ور در اثر چندین ماه رکود و بن بس��ت آخرین 

از صحنه های ذلتبار سرخمی اشرف غنی و عبداهلل در برابر ارباب امریکایی شان.
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که گویا ذخیره ارزی ای که کرزی چند ماه پیش از وجود شش میلیارد دالر در 
آن منحیث دس��تآورد بزرگش یاد می کرد، به صفر رسیده و اگر کمک فوری 

نرسد، معاش اردو و پولیس را نیز پرداخت نخواهد توانست.
سفارت امریکا در کابل این جریان را به صورت برنامه شده و دقیق کارگردانی 
کرد. امریکا که قالده تمامی کاندیدان را در چنگ داش��ت، از روی کارآمدن 
یک دولت پوشالی تر از دولت کرزی مطمئن بود اما با راه انداختن این بزکشی، 
در پی س��مت و س��و دادن ذهنیت مردم ما به نفع برنامه های استعماری اش بود. 
تعدادی ناآگاه شاید فکر کنند که رفت و آمدهای جان کری، تماس های تلفنی 
اوباما با اش��رف غنی و عبداهلل و دیدارهای پیاپ��ی مقامات غربی با این دو در 
س��فارت امریکا واقعا برای »جلوگیری از رفتن کشور به سوی بحران« بود. اما 
اگ��ر اندکی عمی��ق  به قضیه بنگریم، امریکا همه چیز را در چنگ داش��ت و با 
صحنه س��ازی این همه رسوایی خواس��ت در ذهن مردم این ایده را جا دهد که 
بدون حضور امریکا و امضای س��ند فروش افغانس��تان به آن کش��ور، وطن ما 
در پرت��گاه نابودی قرار گرفته آینده ای نخواهد داش��ت. به این منظور گاهی 
عطا را ترغیب به بدمعاش��ی ک��رد و گاهی امراهلل صالح و محقق و امان اهلل گذر 
و دیگ��ر چاکرانش را پتکی داد که ب��ا زورگویی و تهدیدهای کودکانه مردم 
را در وحش��ت فرو برن��د. در رخ دیگر بازی، امریکا در همکاری با پاکس��تان 
داعش��ی های طالب اش را در س��ی و دو والیت بر جان مردم رها کرده منحیث 
تهدید بالقوه وانمود س��اخت تا مردم را ترسانیده به قبول هرگونه دولتی وادار 

سازد.
عجوبه ای که زیر نام »حکومت وحدت ملی« با فشارهای امریکا بر مردم ما 
تحمیل می گردد، دس��تگاهی فاسدتر، چپاولگرتر و بویناک تر از دوره مافیایی 
س��یزده س��اله خواهد بود. با توجه ب��ه ترکیب این دولت بهتر اس��ت نامش را 
»دولت خیانت ملی« گذاش��ت. این پیش��بینی که دولت تحمیلی و متش��کل از 
گرگان گرسنه فاجعه ای برای کشور خواهد بود، کار مشکلی نیست. همه شاهد 
بودیم که تمامی جنایت کاران، س��ران مافیا و غالمان بیگانه پرست دور دو تیم 
جمع ش��ده بودند و حال قرار است اشرف غنی و عبداهلل در یک کرسی نشسته 
س��کاندار کشتی شکسته ای باش��ند که از کرزی به ارث مانده است. هیچ چهره 
جدید را نمی توان در این دو تیم س��راغ نمود. اشرف غنی و عبداهلل و اطرافیان 
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شان همه مهره های آزموده شده همین دم و دستگاه پوشالی و گندیده ای بودند شم
که امروز مردم یکصدا خواهان تغییر آن اند. انتظار هرگونه »اصالح و تحول« 

و رفاه و صلح و محو فساد از عناصر منسوخ تاریخ خودفریبی ای بیش نیست.
در اداره جدید، قرار اس��ت »حزب اسالمی«، »جمعیت اسالمی«، »حزب 
وحدت«، »اتحاد اس��المی«، »جنبش ملی« و غیره نیروهای منفور و مس��بب 
س��ال ها تباهی کش��ور همراه ب��ا جمع��ی از فروخته ش��دگان خلقی � پرچمی و 
تکنوکرات، در ارگ خانه نمایند. بنیادگرایان که هرکدام طوق غالمی یک یا 
چند کش��ور خارجی را به گردن دارند، س��ال ها به اثبات رسانیده اند که به هیچ 
قول و قرار وفادار نبوده، حتا در مکه روی قرآن دس��ت مانده و یک ش��به آن 

را شکسته اند.
آیا محقق که اشرف غنی 
را »ق��اق روده« گفته تحقیر 
می کرد، ممکن اس��ت بدون 
روده جنگی ب��ا او کنار آید؟ 
آنان��ی که تا دیروز اش��رف 
غن��ی را »یه��ود« و »کافر« 
خوان��ده رد می کردن��د، در 
یک کاسه با او جور خواهند 
آم��د؟ در حال��ی ک��ه عط��ا 
تهدید  فلمی  داکوه��ای  مثل 
می کن��د که هیچک��س او را 
از والیت دور نمی تواند، آیا 
اشرف غنی به قولش که گفته 
بود والیان سرکش و مشخصا 
عطا را دور خواهد کرد، عمل 

می تواند؟ آیا عبداهلل با اش��رف غنی که تا چند روز قبل او را »اس��تاد تقلب« 
می گف��ت و تهدید به »دولت موازی« و خیزش »س��بز و نارنجی« می کرد و 
فریاد »یا مرگ یا ارگ« را سر داده بود، ممکن است بدون کله شکنی با او در 
یک کرس��ی بنش��یند؟ جواب به این و ده ها پرسش دیگر را به آسانی می توان 
از تاریخچه مکدر اینان دریافت. این عوام فریبان که جز جیب های گنده ش��ان 

با آغاز کار ش�رکت س�هامی 
جدید، کش�ور ما بازهم شاهد 
ادامه فس�اد، جنگ، تروریزم 
طالبان، بدامنی، قربانی شدن 
موادمخدر،  رش�د  عدال�ت، 
بمباردم�ان نات�و و امری�کا، 
تجاوز بی ش�رمانه پاکس�تان، 
دس�تگاه  محیالنه  مداخ�الت 
ایران  اسالمی  جمهوری  جبار 
سایر  پش�ت پرده  بازی های  و 
قدرت ه�ای منطق�ه و جهان 

خواهد بود.
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تخاصمات ش��ان بدل کرده در اولین هفته ها روی تقسیم کرسی ها شاخ به شاخ 
خواهند شد. سران مافیایی چون ضیا  مسعود، سیاف، گل آغا شیرزوی، محمود 
کرزی، حاجی الماس، جمعه خان همدرد و حواریون شان هرکدام به امید کسب 
کرس��ی هایی دور عبداهلل یا اشرف غنی جمع شده اند که حال به مصداق »یک 

کشمش و چهل قلندر« برای اشغال پست های مهم دست به یخن خواهند شد.
با آغاز کار شرکت سهامی جدید، کشور ما بازهم شاهد ادامه فساد، جنگ، 
تروریزم طالبان، بدامنی، قربانی ش��دن عدالت، رش��د موادمخ��در، بمباردمان 
ناتو و امریکا، تجاوز بی ش��رمانه پاکس��تان، مداخالت محیالنه دس��تگاه جبار 
جمهوری اس��المی ایران و بازی های پشت پرده سایر قدرت های منطقه و جهان 
خواهد بود. آن »کارشناس��ان« و »تحلیلگران« فروخته شده که منتقدان را به 
»مثبت گرای��ی« فرا می خوانند، حمایت ش��ان از اتحاد گرگان به زودی باعث 

روسیاهی شان خواهد شد.
»ح��زب همبس��تگی افغانس��تان« حکوم��ت پوش��الی جدی��د متش��کل از 
جنایت س��االران نوکر بیگانه و فاس��دان را به ملت تس��یلت عرض می دارد. ما 
مکررا اعالم می داریم که تا وقتی افغانس��تان استقالل نداشته پایمال چکمه های 
اش��غالگران و غالمانش چه در لباس حکومت و چه »اپوزیسیون مسلح« باشد، 
مردم ما به کوچک ترین خواس��ت های شان نخواهند رسید. دولت غنی � عبداهلل 
نیز که نخستین کارش فروش ارزان کشور به امریکا خواهد بود، جز فربه سازی 
یک مش��ت خاینان ملی و کشانیدن مردم تیره روز ما به سوی بدبختی های بیشتر 

کار مثبتی انجام نخواهد داد.
وطن نگونبخت ما ب��رای رهیدن از وضع ابتر کنونی به »دومین مغز متفکر 
دنیا«)!( نه، بلکه به عناصر باوجدان، ملی، اس��تقالل طلب و ضدبیگانه نیاز دارد 
که با مبارزه مرگ و زندگی آن را از گودال بدبختی و تیره روزی و ستم رهایی 
بخش��ند. مردم ما باید به دور نیروهای ملی � دموکراتیک و پیش��رو حلقه  زنند 
که نه برای منافع ش��خصی و گروهی بلکه برای اهداف واالی آزادی، عدالت،  
دموکراس��ی و تمامیت ارضی کشور می رزمند. جز این هیچ راهی برای نجات 

افغانستان دلبند ما از فاجعه کنونی متصور نیست.
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نویسنده: قباد سینا

جو هیل: »برای من گریه نکنید، 
سازماندهی کنید!«   

با  »این کیس��ت ک��ه مرگش 
سرودهای انقالب جشن گرفته 
تابلویش  می ش��ود و در کنار 
عزاداران  از  بیش ت��ر  جمعیتی 
پادش��اهان، رهب��ران دولت ها 

شرکت دارند.«
نوشته یک روزنامه برای جسد 
تیرباران شده جو هیل

ج��و هیل )Joe Hill(، متولد ۷ اکتوب��ر ۱۸۷۹ و وفات ۱۹ نومبر ۱۹۱۵، 
آهنگ ساز، ترانه س��را، کارتونیست و رهبر نام آور جنبش کارگری بود که در 
راه دف��اع از زحمتکش��ان جانش را ف��دا نمود و به مثابه نمادی از ایس��تادگی و 

خیزش در برابر استبداد و بی عدالتی برای همیشه جاودان گشت.
جو هیل در ش��هر گاول س��ویدن چشم به جهان گش��ود. نام اصلی اش جول 
هگلند بود که بعد از مهاجرت به امریکا، آن را به جوزف هیل اس��تورم تغییر 
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زنان سرپرست خانه بود.
در آن زمان فقر گریبان گیر اکثریت س��اکنین س��ویدن بود و خانواده هیل 
نیز از آن جمله به حساب می آمد، بنابر این هیل مجبور بود که آوان بازی های 
کودکانه اش را در کارهای سخت در کارگاه ها و کارخانه ها سپری کند. کمی 
که بزرگ تر شد در معدن ذغال سنگ به کار مشغول شد و به بیماری سل مبتال 

گشت اما از مرگ نجات یافت.
در جن��وری ۱۹۰۲، با مرگ مادرش، هیل تصمیم گرفت جهت جس��تجوی 
کار راهی امریکا شود. در اکتوبر همان سال یکجا با برادرش به نیویارک رسید 
و در یکی از فقیرترین محله های این شهر در یک مشروب فروشی مشغول کار 
ش��دند. پس از مدتی نیویارک را به مقصد شهرهای دیگر ایاالت متحده ترک 

کردند.
هیل، با س��راییدن ترانه و سرود جهت آگاهی زحمتکشان پرداخت و از این 
طریق گردهمایی ها و اعتصابات کارگری را پرش��ورتر می س��اخت. او در این 
مورد می گوید: »یک رس��اله هر چقدر هم که عالی نوش��ته شده باشد بیش از 

یک بار خوانده نمی شود، اما مردم ترانه ها 
را به خاطر می س��پارند و آن ه��ا را بارها با 
خ��ود زمزمه می کنند.« و ای��ن کار، باعث 
خشم کارفرمایان ش��ده و در نهایت او را با 

تهدید از کار اخراج  کردند.
در ۱۹۱۰، جو هیل با اتحادیه »کارگران 
 Industrial Workers( صنعتی جهان« 
پیوس��ت.   )of the World – IWW
در جنوری ۱۹۱۱، »هس��ته  انقالبی دهقانان 
مکس��یکو« علیه رژیم و دولت مس��تبد این 
کشور دس��ت به قیام های خودجوش زدند 
و در اینجا ب��ود که دولت ایاالت متحده از 

ترس این که مبادا این خیزش ها به خاک خودش سرایت کند، به کمک دولت 
مکس��یکو شتافت. در این زمان، هیل در مرز میان ایاالت متحده و مکسیکو در 

دفاع از دهقانان زحمتکش مکسیکو فعال بود.

الیزابت گورلی فالین
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در ۱۹۱۱، هیل بلندترین سروده اش به نام »دختر شورشی« )The Rebel شم
Girl( را که از پس��ندیده ترین سروده های جو هیل برای خودش نیز می باشد، 
 ،)Elizabeth Gurley Flynn( با الهام از مبارزه خانم الیزابت گورلی فالین

یکی از رهبران کارگری ایاالت متحده سرود:

در این جهان عجیبی که ما می شناسیم
زنان به گونه های مختلفی هستند

بعضی های شان در قصرهای باشکوه زندگی می کنند
و لباس های گران می پوشند

ملکه ها و شاهدخت ها نیز بسیارند
با جواهرات و الماس های درخشان،

اما ارجمندترین زنان، دختر شورشی است.
اوست دختر شورشی، دختر شورشی!

او از تبار کارگران است:  نیروی جهان
از جورجیا تا مانی، او برای من و تو می رزمد

آری، او در کنار تو با تمام جرات و غرورش است
او در همه جا در نابرابری به سر می برد

و من می بالم که در کنار او مبارزه کنم
آری، اگرچه دستانش از کار آبله بسته است

و لباس هایش چندان مناسب نیستند
اما برای طبقه خود، در سینه قلبی صادق و تپنده دارد
و کارفرمایان می دانند که او را تغییر داده نمی توانند

پس باید در دفاع از کارگران جهان بمیرد
آری، ارجمندترین زنان دختر شورشی است.

در ۱۰ جنوری ۱۹۱۴، جان جی. موریس��ن که گذشته ی کار در پولیس را 
داش��ت و پس��رش آرلینگ در دکان ترکاری فروشی شان توسط دو مرد مسلح 
که چهره های ش��ان را با دستمال سه گوشه پیچانده بودند، به قتل می رسند. شام 
همان روز، هیل با شانه زخمی به داکتر مراجعه می کند و دلیل زخمی شدنش را 
ن��زاع با مردی به خاطر یک زن عن��وان می کند. داکتر به پولیس اطالع می دهد 
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می کرد، دستگیر می شود.
با خبر دستگیری هیل، کارگران اتحادیه های کارگری ایاالت متحده و جهان 
خواهان آزادی او شدند. در برخی کشورها، اتحادیه های کارگری به حمایت از 
او دس��ت به تظاهرات وسیع زدند و صدها نامه و تلگراف با درخواست آزادی 
هیل، به مقامات قضایی امریکا فرستادند. اما محکمه ایالت یوتا، جو هیل را به 
اعدام محکوم نمود. هیلین کیلر، س��فیر وقت سویدن در ایاالت متحده، و حتا 
ودورو ویلس��ون، رییس جمهور وقت ایاالت متحده، خواهان فسخ حکم اعدام 
هیل ش��دند اما والی ایالت یوتا به مثابه نماینده س��رمایه داران که از این کارگر 
مبارز کینه عمیقی به دل داشت،  تمام درخواست ها را نادیده گرفته حکم اعدام 

را نهایی ساخت.
هیل در مطلبی در نشریه »درخواست برای استدالل« درمورد حکم اعدامش 

نوشت:
»با درنظرداشت برتری آقای موریسن، طعمه ای باید پیدا می شد 
و من آن طعمه هس��تم. قس��می که آنان فکر می کنند یک ولگرد 
بی رفیق، یک س��ویدی و بدت��ر از همه یک عضو اتحادیه "کارگران 
صنعتی جهان" هیچ حق برای زندگی ندارد، بنابر این من منحیث 

آن "طعمه" انتخاب شدم.«
هی��ل درحالی که برای اعدام آماده می ش��د، در تلگرامی ب��ه رهبر اتحادیه 

»کارگران صنعتی جهان« نوشت:
»بدرود بیل. من به عنوان یک شورش��ی واقعی می میرم. برای 

سوگواری وقت ضایع نکن. سازمان دهی کن.«
در ضمن، وصیتنامه اش را نوشت و به یکی از محافظان زندان تسلیم نمود:

در مورد میراث من به سادگی می شود تصمیم گرفت
چرا که آهی در بساط نداشته تا آن را قسمت کنم

خویشاوندانم نیز آه و زاری نکنند
»خزه بر سنگ های روان نمی روید«

جسدم را؟
آه،
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اگر می توانستم درموردش تصمیم بگیرمشم
به سوختنش راضی بودم

و خاکسترش را
به نسیم بهاری می سپردم

تا آن را به هر کجا که گلی در حال پژمردن است
بپاشند

شاید که دوباره به زندگی باز گردد
این آخرین وصیت من است

پیروز باشید.

باوجودی که محکمه هیچ س��ندی برای اثبات جرم علیه هیل نداش��ت ولی 
س��رانجام در س��حرگاه ۱۹ نوامبر ۱۹۱۵، در ایالت »یوتا« به زندگی پرشکوه 

این بزرگ م��رد تاریخ خاتمه 
دادند.

در کت��اب زندگینام��ه جو 
هیل که توسط ویلیام ام. ادلر 
تحت عنوان »مردی که هرگز 
نمرد« در ۲۰۱۱ به نشر رسید، 
نویسنده اظهار می دارد که جو 
هیل بی گن��اه ب��وده ولی این 
نکت��ه را به خوبی می دانس��ت 
که جان باختن��ش برای جنبش 
از  باارزش ت��ر  کارگ��ری 
ادلر  آقای  است.  زنده ماندنش 
عالوه می کند ک��ه به احتمال 
ق��وی مظنونی به ن��ام فرانک 
زیت ویلس��ون که قبال توسط 
پولیس دستیگر شده بود، قاتل 

اصلی بوده  است.
پس از اعدام، جس��د هیل به ش��یکاگو انتقال داده شد و در مراسم جنازه اش 

جسد تیرباران شده جو هیل
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س��ازمان دهی کنید!« و »کارگران جهان به پا خیزید!« را  یکجا فریاد کشیدند. 
طبق خواس��ته خودش، جس��د هیل سوختانده ش��د و خاکس��تر آن را به تمام 
ایالت های امریکا به جز یوتا و دیگر نقاط جهان فرستادند تا در اول می ۱۹۱۶ 

»به نسیم بهاری سپرده« شود.
بیش از ۳۰ خواننده و آهنگ ساز ترانه های جو هیل را بازخوانی کرده اند و 
یا بر اساس آن آهنگ ساخته اند که آهنگ »دیشب در رویایم جو هیل را دیدم« 
مش��هورترین آن است. شعر این آهنگ در ۱۹۳۰ توسط الفرد هیز سروده شد 
و در ۱۹۳۶، ایرل رابنس��ون آهنگی بر این شعر ساخت. خوانندگان متعدد این 
آهنگ را بازخوانی کردند. جون باییز نیز این آهنگ را می خواند و در ۲۰۰۵ 

ای��ن آهنگ را ب��ه مایکل مور 
تقدیم نمود. در سال ۱۹۷۱ فلم 
هن��ری ای تحت نام »جو هیل« 
 Bo( وایدرب��رگ  بو  توس��ط 
Widerberg( از زندگ��ی او 
ساخته ش��د که آن را از اینجا 

می توان دونلود کرد.
جو  زندگ��ی  و  خاط��رات 
هیل بس��یار دردناک است ولی 
او ب��ا افتخار ج��ان داد و بدون 

کوچک ترین خواس��ت زندگی ش��خصی  تا آخرین لحظ��ه حیاتش برای مردم 
مظلوم و س��تمدیده رزمید. او با پشت کارش نه تنها در قلب مردم سرزمینش جا 
دارد بلک��ه جهانیان نیز به او افتخار می کنند و لقب »مردی که هرگز نمرد« را 

به او اعطا کردند.

جس��د جو هیل در حضور بیش از س��ی هزار تن طی 
مراسم خاصی طبق وصیتش سوزانیده شد.
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گزارشونه

په ننګرهار والیت کې 
د همبستګۍ ګوند د فعالینو 

غونډه 

پــه ۱4  د وږي  د ۱393 کال 
د ګونــد  کــې  جالل آبــاد  نیټــه 
نوبتي غونډه پرالر واچول شــوه، 
چــې پدغــه غونډه کې د ښــار او 
ولسوالیو اســتازو ګډون کړی و. 
د غونډې په پیــل کې د ننګرهار 
والیت، والیتي مســوول د ګوند 
کړنــو او پــه ځانګــړې توګه په 
ننګرهار والیت کې د ګوند کړنې 

وارزولې.
نوموړي د ګوند السته راوړنې وستایلې او نیمګړتیاو ته یې ګوت نیونه وکړه او د 
ګوند پر غړو یې غږ وکړ که چیرې موږ غواړو هیواد او هیوادوال د اوسني وضعیت 
څخه وباســو، باید هر راز سرښــندنو ته چمتو اوسو او په بشپړ ډول د ګوند تګالره او 
سیاستونه ولسونو ته ورسو، ترڅو خلک تردې پوهې ورسیږي چې د هر راز بې نیاوي 
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دغه راز هغه د خپلو خبرو په لړ کې د ګوند د کړنالرې په بنســټ خپله اســتعفا 
وړاندې کړه او ویې ویل چې باید د آزادو ټاکنو د الرې نوی مسوول وټاکل شي.

ورپســې د همبســتګۍ ګوند د مرکزي دفتر اســتازي د تیر یو کال د ګوند کړنو، 
سیاســتونو او اوضــاع په اړه روښــنایي واچولــه او د ګوند د الریونونــو او غونډو پر 
تاریخي ارزښــت وغږید او پدې توګه یې زیاته کړه چي له بده مرغه موږ او تاســو د 
هیواد په کچه یواځنی دموکرات ځواک یو چې د تیرو دریو لســیزو د جنایتکارانو او 

ټوپک ساالرنو محاکمه او د نیاو پلي کیدل غواړو.
نومــوړي پــه خپلو خبرو کې وویل چې د دغو ناوړو څیرو د محاکمه کیدو پرته په 
هیواد کې د ســولې او ســوکالۍ سوری ناشــونی دی: »که چیرې د دغو جنایتکارانو 
الس له ځواک څخه لنډ او دموکرات او پر ســیکوالریزم والړ دولت رامنځته نشــي، 

نو پداسې حال که به موږ یو ملي دولت ونه لرو.«
په ورته توګه نوموړي د دموکرات دولت د رامنځته کیدو په اړه داسې وویل: پرته 
له ســیکوالریزم څخه د یو دموکرات دولــت رامنځته کیدل به نیمګړی او بې مانا به 
وي، د دې لپــاره چــي موږ وکوالی شــو د ټوپک ســاالرنو او زورواکــو د جنایتونو 
مخنیوی او د محکمې میز تر شا یې ودرو، نو د دغې دولت رامنځته کیدل اړین لیدل 

کیږي.
نوموړي په پای کې د ننګرهار والیت مسوولین د دې لپاره د نیوکې الندې ونیول 
چې د ښځو د سیاسي پوهې په برخه کې یې د پام وړ ګامونه نه و پورته کړي او دې ته 
یې اشــاره وکړه چې زموږ ګوند ته د نارینه وو ترڅنګ د ښــځو اوږه په اوږه مساوي 
مبارزه ډیر ارزښت لري او د ګوند له سیاستونو څخه دی چې ښځې د سیاسي کیدو او 
د پوهې ورکولو دالرې خپل واقعي حقونه ترالسه کړي او د ټولنې او هیواد په رغښت 

کې مساوي ونډه ولري.
د غونډې په پای کې د ننګرهار والیت د اتو ولسوالیو دره نور، ښیوې، بهسودو، 
اګام، خوګیاڼیو، سرخرودو، کامې، کوټ او دغه راز د شیخ مصري کمپ او د جالل 
آباد ښــار ښــاري کمیتې او استازي او والیتي مسوول د آزادو ټاکنو د الرې وټاکل او 
د ګوند پلویانو ته وروپیژندل شول، څو په خپلو سیمو کې د ګوند په کارونو کې فعاله 

ونډه واخلي.
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حمالت امریکا بر داعش
 Carlos Latuff کارتونیست: کارلوس التوف

اردوغان، نظاره گر کشتار کوردها توسط داعش 
Carlos Latuff کارتونیست: کارلوس التوف
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امریکا حامی و بانی اصلی تروریزم در جهان

مبارزه امریکایی علیه ویروس ایبوال
Carlos Latuff کارتونیست: کارلوس التوف
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اطالعیه  

بی بی گل، 
نماد مادران درددیده و مبارز  

ب��ه  مش��هور  عایش��ه  بی ب��ی 
بی بی گل در ش��ب ۲۲ س��نبله 
۱۳۹۳ )۱۳ س��پتامبر ۲۰۱۴( 
در س��ن ۸۱ س��الگی ب��ا قلبی 
ممل��و از درد و اندوه جهان را 
وداع گفت. او از شمار مادران 
اس��تثنایی و آهنین��ی بود که 
داغ از دست دادن شش فرزند 

جوان و آزادی خواهش، او را از پا نیانداخت و در س��نگر دفاع از اس��تقالل و 
آزادی چون کوه استوار ماند.

بی بی گل فرزندانش را با روحیه وطن دوس��تی، ایس��تادگی در برابر ستم و 
جهالت و ازخودگذر بار آورده بود. ش��ش پس��رش که روش��نفکران مبارز و 
پیشرو بودند، در برابر نوکران روس و باندهای وحشی بنیادگرا رزمیدند و در 
این راه جان نثار کردند. از این میان، تنها توانست پیکر خونین کریم )۱۳۴۲-
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شم ۱۳۶۲( را ک��ه در میدان نبرد مس��لحانه علیه چاک��ران روس در پایگاه نظامی 

دره نور به ش��هادت رسیده بود، با دستانش به گور بسپارد. پنج فرزند شرافتمند 
دیگرش در گورهای نامعلومی یا از طرف رژیم پوش��الی خلق و پرچم و یا هم 

از سوی باند فاشیستی گلبدین زیر خاک مدفون شده اند.

محم��د داوود )۱۳۳۰- ۱۳۵۸(: اس��تاد در اکادم��ی پولیس از طرف رژیم 
پوشالی خلق و پرچم در قیام باالحصار کابل در ۱۴ اسد ۱۳۵۸ دستگیر و زیر 
ش��کنجه های وحش��یانه رفت. نام او چندی قبل در »لیست مرگ« پنج هزار تن 

بیرون شد که براساس آن در ۱۰ سنبله ۱۳۵۸ به شهادت رسیده است.
سلطان احمد سهراب )-۱۳۳۳ ۱۳۶۸(: فرزند دیگر بی بی گل به جرم ضدیت 
با نوکران روس دستگیر و محکوم به اعدام گردید، اما بعد به حبس ابد محکوم 
گش��ت ولی با سپری نمودن ۸ س��ال از زندان رها گردید. وقتی پشاور رفت از 

طرف باند خونخوار گلبدین ربوده شد و ناپدید گشت.
ش��کور )۱۳۳۶- ۱۳۶۵(: به جرم ش��رکت در فعالیت های سیاسی در برابر 
رژیم وطنفروش خلق و پرچم به چنگ نوکران روس افتاد و پنج سال را در بند 
پلچرخی گذش��تاند. او در پایگاه نظامی دره نور تفنگ بر دوش گرفت. وقتی 
پش��اور رفت، طی یک توطئه از قبل برنامه ش��ده به دام حزب گلبدین افتاد و 

ناپدید گشت.
میرویس )۱۳۴۶- ۱۳۶۵( و محمود )۱۳۴۸- ۱۳۶۵(: تازه از پایگاه نظامی 
خود به پش��اور رفته بودند با ش��کور و دو تن از پس��ران کاکایش طی توطئه 
یاد ش��ده به دست جالدان گلبدینی افتاده و به احتمال قوی در کشتارگاه حزب 

اسالمی در کمپ شمشتوی پشاور به شهادت رسیدند.
ای��ن مادر داغدیده ت��ا لحظات آخر زندگیش در انتظار بازگش��ت فرزندان 

شش فرزند جان باخته بی بی گل
از راست به چپ: شکور، کریم، میرویس، محمد داوود، سلطان احمد سهراب و محمود.
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ناپدیدش��ده اش بود و امید خ��ود را از دیدار با آنان از دس��ت نداد. بی بی گل شم
را عش��ق فرزندان مبارز و ش��رافتمندش به یک فعال سیاس��ی دالور، مجرب و 
هوش��مند بدل س��اخت. وی سال ها مصروف رس��یدگی به فرزندان اسیرش در 

زندان پلچرخی و سایر فرزندانش در جبهه مقاومت ضدروسی بود.

او سال ها به هر دری زد و کوشید سرنخی از جگرگوشه های ناپدید شده اش 
به دست آورد. در اکثر اکس��یون ها و اعتراضات خانواده های قربانیان شرکت 

نموده، صدایش را علیه جنایت کاران و قاتالن ملتش بلند می کرد.
بی بی گل قصه های دردناکی از پایوازی  پسرانش در زندان مخوف پلچرخی 
داش��ت. او مثل ه��زاران مادر ماتمدار دیگر، س��ال ها پش��ت دروازه پلچرخی 
سرگردان بود و یکی از وظایف خطیری که وی تا آخر با مهارت و به کاربستن 
دقیق پنهان کاری به سر رسانید و دشمن بوبر نشد، تامین رابطه بین زندان، جبهه 
و پشت جبهه بود. جهت اجرای این کار، ده ها ساعت پیاده منزل می زد. تعداد 
زیاد جوانان دختر و پسر را که تحت پیگرد خاد بودند، از افغانستان به پاکستان 
انتق��ال داد. حین اجرای این وظایف چندین بار از مرگ حتمی نجات یافت اما 
با ش��هامت تم��ام به این کارش ادام��ه  داد و آن را خدمتی در راه رهایی ملتش 

می دانست.
هنگام اقامت در جبهه مقاومت علیه روس، همچون رهبر شجاع عمل می کرد. 
عالوه بر آش��پزی، لباسشویی و رس��یدگی به بیماران و زخمی ها، داوطلبانه به 
په��ره داری می پرداخت و با ان��رژی حیرت انگیزی در خدم��ت اعضای جبهه 
بخصوص ورثه شهدا قرار داشت. همه افراد جبهه را همچون فرزندانش دوست 

داشت و به هرکدام جداگانه رسیدگی می کرد.

بی بی گل دو دهه تمام برای یافتن جگرگوشه های ناپدید شده اش تالش نمود و در هر 
اجتماع اعتراضی بستگان قربانیان فعاالنه سهم گرفت.
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شم هر حرف و س��خن بی بی گل که نشانه ای از ذکاوت ذاتی اش بود، با اشعار و 

ضرب المثل های بی ش��ماری که در ذهن  داش��ت، توأم بود. او با لحن کوبنده و 
صریحش بی باکانه و بدون مالحظه نظراتش را بیان می کرد. یکی از خصوصیات 
برجس��ته دیگرش ات��کا به خود بود و تا دم مرگ کوش��ید، بار دوش دیگران 

نباشد. از افراد تنبل و ترسو به شدت متنفر بود.
او مقابل دش��منان مردمش موضع قاطع و تزلزل ناپذیر داش��ت. وقتی شنید 
گلبدی��ن می خواهد کابل بیاید و با دولت کرزی در حکومت ش��ریک ش��ود، 
مصرانه خواس��ت تا زمینه ای برای دسترس��ی به او میسر ش��ود تا بعنوان قاتل 

فرزندانش و هزاران هموطنش شخصا از این آدم کش بیمار انتقام بگیرد.
از خصوصیات برجسته دیگر بی بی گل، انجام بیشترین کار در بدترین شرایط 
بود و علی الرغم آن که س��واد کافی نداشت، از ش��م سیاسی خوبی برخوردار 
بود. با مردم قریه اش عمیقًا محشور بود، در غم و شادی آنان شرکت می جست 
و به حل مس��ایل ش��ان می پرداخت. وی توجه خاصی به فرودس��تان قریه اش 
داش��ت. به مریض ها، فقرا و بخصوص زنان خشونت دیده و حل کشیدگی های 

خانوادگی بین آنان حتی الوسع رسیدگی می نمود.
یکی از آخرین وصایایش به دیگران این بود که خود را از مردم جدا نکرده، 
به وحدت تان توجه کنید. چندین بار واقع ش��ده ک��ه در حاالت اضطراری و 
زمانی که عرصه از مسوولین خالی می شد، با دقت و موفقیت فراوان به رهبری 

و سازماندهی امور می پرداخت.
وقتی از تظاهرات »حزب همبس��تگی افغانستان« به مناسبت تقبیح روزهای 
شوم هشتم و هفتم ثور آگاه شد، با آن که در بستر بیماری افتاده بود، با اصرار 

تقاضای شرکت در آن را کرد.
او بسیار می کوشید تا اندوه از دست دادن فرزندانش را از دیگران پنهان نماید، 
ولی بارها دیده شده بود که شب هنگام لباس های به جامانده ی فرزندانش را که 

در صندوقی پنهان کرده، بیرون می کشید، می بویید و به تلخی می گریست.
بی بی گل بین مردم از اعتبار و محبوبیت خاصی برخودار بود. به همین دلیل 
در مراسم خاکس��پاری اش در ولسوالی خیوه ننگرهار جمع وسیع دوستدارانش 
از نواحی دوردس��ت ش��رکت و آخرین ادای احترام ب��ه وی نمودند. تعدادی 
از جوانان��ی که از نزدیک با بی بی گل همکار بوده او را همچون مادر دوس��ت 
داش��تند، با درگذش��ت اش در اندوه عمیقی فرو رفته، طی چند روز گذش��ته 
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احساس��ات ش��ان را با گذاش��تن تصاویر و یادوآره هایی از او در ش��بکه های شم
اجتماعی گرامی داشتند.

بی بی گل همانند ش��ش فرزند رش��ید و قهرمانش به جاودانگی پیوست، اما 
داستان های شهامت، ایستادگی و روحیه سرشار از وطن دوستی و آزادی خواهی 
آنان درس انس��انیت و مبارزه به نس��ل های بعدی داده رهروان شان را در نبرد 
علیه خاینان ملی و ارتجاع جهت رسیدن به یک افغانستان آزاد، دموکراتیک و 

شگوفا رهنمون خواهد کرد.

بی بی گل، مادر قهرمان آرام بخواب، 
خون نجیب جگرگوشه هایت بی انتقام نخواهد ماند!

۲۷ سنبله ۱۳۹۳:  ادای احترام اعضا و هواداران حزب همبستگی به بی بی گل. در این 
گردهمایی، درمورد مبارزات و قهرمانی های وی صحبت گردید و حاضران در سوگ این 

مادر نستوه به پا خاسته برای یک دقیقه سکوت کردند.
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نویسنده: فرزاد 

کاله جدید 
بر کله های بی قیمت قدیم  

درحالی ک��ه در ارگ مراس��م 
و  غن��ی  اش��رف  تحلی��ف 
اطرافیان��ش جری��ان داش��ت، 
۱۵ ت��ن بی گن��اه در حمالت 
تروریستی کش��ته شدند. فقط 
هف��ت  ارگ،  چندقدم��ی  در 
هموط��ن معص��وم م��ا قربانی 
تروری��زم گردیدن��د. کرزی 

سیزده سال قبل سوار بر سرانگشت بیگانگان بر ارگ تکیه زد و خواست اصلی 
و نخس��تین ملت از او امنیت و نقطه پایان گذاشتن بر جنایت و ستم و بی عدالتی 
بود. اما این خون ها نشان داد که خواست اساسی ملت هنوز بر جایش باقی است. 
اگر در ۲۰۰۱ باندهای تنظیمی و طالبی بودند که مردم را س��الخی می کردند، 
امروز نیروهای امریکایی و ناتو، راکت پرانی های پاکس��تان، طالبان، اربکی ها، 
جنگس��االران، آدم ربایان و باندهای مافیایی ای که مولود حاکمیت کرزی اند، 
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هرکدام به نوبه خود از تیره روزترین اقش��ار جامعه ما قربانی می گیرند و دیگر شم
قتل و کشتار در این وطن بسی شدیدتر از دوران سیاه طالبی ادامه دارد.

ک��رزی با سرازیرش��دن ده ها میلیارد دالر، جز چن��د کار روبنایی، خدمتی 
برای ملت انجام نداد و برعکس مردم را عمیق تر در قعر بی عدالتی، فقر، فساد، 
موادمخدر، وابستگی، بدامنی، تاراج داشته های ملی و امراض گوناگون اجتماعی 
دیگر س��وق داد. او دس��تگاهی از خود به جا گذاشته که قهرمان فساد و تولید 
مواد مخدر در جهان است؛ سه میلیون جوان معتادش با مرگ و زندگی در جدال 
اند؛ باالتر از هشتاد فیصد مردمش زیر خط فقر به سر می برند و تفاوت زندگی 
فقیر و غنی به صورت بی سابقه ای عمیق گردیده است؛ بی کاری و ورشکستگی 
اقتصادی باعث شده که سیلی از جوانان با قبول خطرات به کشورهای مختلف 
فرار نمایند؛ زنان افغان هنوزهم ستمدیده ترین و خشونت زده ترین در جهان اند؛ 
در تازه تری��ن رده بندی افغان ها در زمره غمزده ترین های جهان ثبت گردیدند؛ 
کاسه گدایی دولت کماکان به سوی جهان دراز است و.... این لیست را می توان 

بسیار طوالنی تر ساخت.
کرزی در یک پروس��ه ای که تعدادی آن را »نخس��تین انتقال مسالمت آمیز 
قدرت« نامیدند، رهبری یک حکومت ش��اریده و فساد زده و بدنام را به اشرف 
غنی واگذار نمود. چه بهتر که این پروسه را »انتقال تقلب آمیز قدرت« نامید. 
آنچ��ه از مضحکه »انتخابات« س��ربه در آورد حکومت دوس��ره ای بود که نه 
از »رای م��ردم« بلکه مولود طرح های »کاخ س��فید« ب��ود. حال برای آن که 
حکومت جدید مش��روع جلوه داده ش��ود، هرکدام از مهره هایش و رسانه های 
مافیایی لقب دروغین »منتخب« را به نامش پیوند می  زنند تا در ذهن مردم آن 

را جا داده رسوایی ها و افتضاحات شش ماهه به فراموشی سپرده شوند.
اگر دقیق ت��ر بنگریم، این »انتقال قدرت« تفاوت زی��ادی با انتقال قدرت 
از ببرک کارمل به نجیب نداش��ت. آن زمان س��فارت ش��وروی و کارشناسان 
روسی گردانندگی آن را به دوش داشتند و امروز سفارت امریکا و جان کری. 
تفاوت اساس��ی در این بود که روس ها ببرک را به شوروی انتقال داده نظربند 
کردند، اما امریکا کرزی را بزرگسازی کرده، می کوشد در قالب »رهبر ملی« 
تبلیغ کند تا در آینده یک بار دیگر این دست پرورده کارکشته اش را به میدان 
کش��د. راز جنگ های زرگری کرزی با کاخ س��فید و تعویق امضای توافقنامه 

امنیتی توسط او را نیز باید در همین نکته جستجو کرد.
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شم اش��رف غنی در نخستین س��خنرانی اش وعده های بلندباالیی به ملت داد که 

عینا از سخنرانی های گذشته کرزی در ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ که منحیث رییس دولت 
سوگند یاد کرد، نقل شده بودند. اما کسی که اندک ترین آگاهی سیاسی داشته 
باشد، ممکن نیس��ت فریب این حرف های زیبا را بخورد و امیدوار تغییر مثبتی 
در آینده بنشیند. اشرف غنی بسی طوالنی تر از کرزی در مکتب امریکا تربیت 

داده شده و برای چنین روزی آماده گردیده است.
کافیس��ت مختصر به تاریخچه افرادی نظر افکنیم که در چهارس��وی اشرف 
غنی پس��ت های کلیدی را در اشغال دارند: عبداهلل، دوستم، محقق، محمد خان، 
دانش. تمامی اینان، با جمعی از روش��نفکران خودفروخته که مگس وار به دور 
آنان پرس��ه  می زنند، مهره های سوخته و ناکام دولت کرزی در گذشته بوده و 
در فساد و س��یه کاری دخیل بودند. اینان از تنظیم هایی نمایندگی می کنند که 
تاریخچه ش��ان با خون و جنایت و بربادی رقم خورده اس��ت. حزب اس��المی،  
جمعیت، جنبش، حزب وحدت گروه هایی اند که س��گ جنگی های دهه نود را 
آفریدند که تا هنوز همچون کابوس��ی خواب م��ردم را نآرام نگه میدارد. مگر 
همین ها طی چند ماه گذش��ته باربار برای به کرسی نش��اندن خواسته های شان از 

امکان بازگشت فاجعه جنگ های کابل سخن نگفتند؟
این��ان اگر امروز در ظاهر کلمه دموکراس��ی را قلقله می کنند، اما در باطن 
دشمنان قسم خورده دموکراسی و عدالت اند. در بزکشی های شش ماهه انتخاباتی 
این��ان ب��ار دیگر ماهیت واقعی ش��ان را برمال نمودند. آن��ان باربار بر تفنگ و 
خشونت تهدید  کرده عمال هزاران میل سالح در بین مردم توزیع کردند. اینان 
حتا از »کوه باال شدن«، »دولت موازی«، »تجزیه«، »تسخیر ارگ« و »سرخ 
و نارنجی« حرف زدند و با تمام وجود کوش��یدند مردم را به نام قوم و زبان و 

سمت به جان هم اندازند.
اگر تا ۹ ماه اول ۲۰۰۱ باندهای تنظیمی هرکدام از ترس طالب غار می پالیدند 
و در حال فرار بودند، در این سال ها دست آنان در هرگونه چپاول و جنایت باز 
گذاشته شده، مبدل به باندهای خطرناک مافیایی شدند. به همین دلیل است که 
تمامی آدم کش��ان چهار دهه گذشته چه خلقی � پرچمی و چه تنظیمی با تعدادی 
از سران رهاش��ده طالبی امروز دور یک خوان برای بلعیدن آخرین داشته های 

ملت گردهم آمده اند و بدون دغدغه خواهان فروش افغانستان به امریکا اند.
آیا قدرتمندش��دن باندهای مافیایی، غرق شدن کشور در فساد و موادمخدر 
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و بدامنی تصادفی اس��ت که اشرف غنی بتواند و یا بخواهد این مسیر را تغییر شم
دهد؟ نه. افغانستان در برنامه های استعماری امریکا در آسیا نقش کلیدی دارد و 
آن را به سمتی می برد که استراتژی منطقویش اقتضا نماید. تبدیل یک مهره با 
مهره جدید در سیاس��ت های آن کشور تغییری وارد نخواهد کرد. بنًا خوشبینی 
درمورد هرگونه تغییر مثبت در کش��ور خواب و خیالی بیش نیست. در بهترین 

حالت شاید برای گول زدن مردم چند تغییر ظاهری وارد کند و بس.
امریکا به زودی از این مهره هایش در افغانستان دست بردار نیست و به همین 
دلیل بود که با تالش های جان کری و اوباما تمامی اینان زیر نام زیبای »حکومت 
وحدت ملی« در ارگ جابجا ش��دند. امریکا به هر کشوری که چنگ انداخته 
اول ت��ر از همه جانی ترین، وطنفروش تری��ن و مرتجع ترین افراد و گروه ها را 
مش��خص س��اخته، منحیث پایه  اجتماعی اش تحت تربیت گرفته است. کافیست 
نظری به تاریخچه تجاوز امریکا به اندونیزی، هندوراس، پاناما،  شیلی، اروگوئه، 
گواتیم��اال،  دومینیکن، گرنادا، اکوادور، کوری��ای جنوبی، فلپین، مکزیک و 
ده ها کشور دیگر بیاندازیم که به سیاست های شیطانی و خاینانه آن پی بریم. در 
افغانس��تان ما امریکا چهار دهه تمام روی این چاکرانش سرمایه گذاری نموده، 
از طریق آنان جمع وس��یع شخصیت های ملی، دموکراسی خواه و استقالل طلب 

را سر برید.

الزم نیست برای درک ماهیت حکومت غنی - عبداهلل زیاد منتظر بمانیم. همین که در اولین 
روز جانی ای به نام مال تره خیل دعای خیر تاجپوش��ی غنی را می خواند و حنیف اتمر،  جالد 
مشهور »خاد« و مهره مفلوک دوره کرزی، منحیث مشاور امنیت ملی نصب گردید، می توان 

زنگ خطر را شنید.
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شم امریکا همیش��ه بانی جنگ و جنایت بوده است، صلح در قاموس این کشور 

جای��ی ندارد و این را کرزی در آخرین س��خنرانی اش با گفتن »اگر امریکا و 
پاکستان بخواهند در افغانستان صلح می آید« برمال ساخت. همان گونه که عراق 
و لیبی را از کش��ورهای امن به مخروبه و مرک��ز تروریزم و جنایت و بربادی 
ب��دل کرد، افغانس��تان را نیز هیچ گاهی امن نخواهد کرد. اگر برای س��وریه و 
عراق »داعش« را به میدان کش��ید تا خشونت و جنایت در آنجا توجیه گردد، 
در افغانس��تان روزتاروز طالبان را از طریق پاکس��تان تقویت نمود و از جانبی 
جنگس��االران را همچون شمشیر دموکلس بر س��ر ملت نگه داشت تا هر زمانی 
خواسته باشند از موجودیت آنان برای تحمیل خواسته هایش بر ملت سود برد.

ام��روز چنگال های خونین امریکا بس��ی عمیق تر در جس��م وطن و مردم ما 
ف��رو رفته اند و مردم م��ا از اس��تقالل و حاکمیت ملی  محروم ب��وده تمامیت 
ارض��ی و یکپارچگ��ی آن نیز در معرض خط��ر جدی قرار دارن��د. با امضای 
»موافقتنامه امنیتی با امریکا«، افغانس��تان به صورت رسمی به مستعمره امریکا 
بدل می ش��ود. ب��رای زدودن این ننگ ها از دامان وطن م��ا، مردم و بخصوص 
نیروهای عدالت خواه و وطندوس��تش باید سال ها با جدیت کار و تالش نمایند. 
با حاکمیت چاکران امریکا، انگلیس، پاکس��تان و ایران این وطن وطن نخواهد 
ش��د و کوچک ترین امیدی برای بهبود وضعیت این از این خاینان ملی داشتن 

خودفریبی ای بیش نیست.
من چند ماه قبل در مقاله ای درمورد انتخابات نوشته بودم:

»رییس جمهور بعدی وظیفه خواهد داشت که سیاست ضدملی 
ک��رزی و تیمش را ادامه داده افغانس��تان را به قیمت س��یه روزی 
مردم��ش همچنان به مثاب��ه لقمه چرب برای امری��کا و متحدانش 
نگه دارد. آنانی که فعال قادر به درک این حقیقت نیستند، با گذشت 
اندک زمانی درخواهند یافت که "کله پز برخاس��ت به جایش سگ 

نشست!"«
و ح��ال با دی��دن افتضاحات جدید بیش��تر ب��ه این نظر متیقن می ش��وم و 
خوش بینان��ی که غرق ش��ادی اند، چون فقط ظواهر امر را دیده و عقل ش��ان 
فع��ال قد نمی دهد که اهداف پس پ��رده را دریابند، به زودی به این حقایق تلخ 

خواهند رسید.
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شم

گزارشگر: نصیر بهزاد 

غصب صدها جریب زمین توسط 
مقامات دولتی و زورمندان در بامیان   

یافته  ها نشان می دهد که در جریان چند سال گذشته، نزدیک به دو هزار جریب 
زمین دولتی در مرکز و ولس��والی های والیت بامیان توسط شماری فرماندهان 
پیش��ین تنظیم��ی، مقام های محل��ی، بزرگان قوم��ی و اربابان ق��درت غصب 
شده اس��ت. زمین های غصب شده توس��ط این افراد تبدیل به ساحات تجارتی، 
مارکیت ها و دکان ها، زمین های زراعتی و در چوکات ش��هرک برای مردم به 

فروش رسیده است.
این یافته ها نش��ان می دهد 
بلند پایه  مقام ه��ای  برخی  که 
محلی و مقام های بلندپایه تر از 
آنان و همچنان اعضای شورای 
ای��ن غاصبین حمایت  از  ملی 
ای��ن  از  ش��ماری  می کنن��د. 
زمین ها از ملکیت دولت خارج 
ساخته ش��ده و به شهرک های 
این والیت  رهایشی در مرکز 
تبدیل ش��ده که بیشتر مقام ها 

در این شهرک ها نمرات رهایشی دارند.
در همین حال شماری از نمایندگان شورای والیتی و نمایندگان ولسی جرگه 
بامیان می گویند در بعضی س��احات زمین های دولتی از سوی افراد به همکاری 
مقام های محلی از کنترول دولت خارج س��اخته ش��ده و توسط افراد تبدیل به 

نمونه هایی از مکتوب ه��ای دولتی درمورد زمین های 
غصب شده
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غاصبین بزرگ زمین
لیست بدون مهر و امضا را که اداره اراضی بامیان در اختیار برخی رسانه ها 
قرار داده نام غاصبین زمین و محدوده ی که غصب شده در آن تذکر رفته است.

با آن که مس��وولین این اداره می گویند که این ج��دول را طی مکتوبی به 
ادارات مربوطه و اداره والیت برای بازپس گیری این زمین ها فرس��تاده اما هیچ 

یکی از این مکتوب ها را برای ما نمی دهند.
در ج��دول اداره اراضی بامیان این افراد به عنوان غاصبین بزرگ زمین در 

بامیان معرفی شده اند.
ولسوالی کهمرد

حاجی فیض اهلل کالن ق��وم بیش از ۱۵ جریب زمین آبی؛ امیر محمد متنفذ 
ق��وم بیش از ۳۱ جریب زمی��ن آبی؛ ورثه میرانظر ارب��اب بیش از ۳۲ جریب 
زمین آبی که باالی مردم به فروش رس��انیده شده و حاال حویلی و خانه اعمار 
شده است؛ مال عبدالکبیر قومندان تنظیمی بیش از ۳۶ جریب زمین زراعتی که 
اکنون ادعای خریداری با قباله جعلی از محمد ظاهرش��اه را دارد؛ غیب اهلل، میر 
افغانستان و حصام الدین بزرگان قومی بیش از ۱۶ جریب زمین آبی؛ احمد بیگ 
کالن ق��وم بیش از ۱۸ جریب زمین آبی؛ محم��د حکیم متنفذ قوم بیش از ۱۱ 
جریب زمین آبی؛ محمد رس��ول و عبداهلل کالن منطقه بیش از ۱۱ جریب زمین 
آبی؛ حیات اهلل و محمد ظاهر سرش��ناس قوم بیش از ۱۵ جریب زمین آبی؛ میر 
هاش��م، روزیقل، محمد اقبال و احمد حس��ین کالن های قوم بیش از ۱۵ جریب 
زمی��ن آبی؛ مال اس��حاق و حاجی احمد بیگ قومندان��ان تنظیمی بیش از ۱۱۰ 
جریب زمین بلند آبه آبی برای اعمار نمرات رهایشی و کشت و زراعت؛ محمد 
مهدی بیش از ۹ جریب برای زراعت؛ وزیر احمد بیش از ۵ جریب؛ عبدالقیوم 
بیش از ۷ جریب؛ حاجی خیر محمد بیش از ۳ جریب؛ فضل احمد نزدیک به ۹ 
جریب؛ مال نورالدین بیش از ۷ جریب؛ محمد هاش��م بیش از ۵ جریب؛ محمد 
هاشم بیش از ۱۳ جریب؛ فضل احمد، خواجه محمد و عبداهلل بیش از ۲ جریب؛ 
عطامحم��د، وکیل محمد مقیم بی��ش از ۴ جریب باغ مثمر؛ فیض محمد بیش از 

۱۵ جریب؛ مال نصرالدین بیش از ۵ جریب.
ولسوالی سیغان

در ولسوالی سیغان توسط مردم محل بیش از یک جریب؛ ورثه رحمت بیش 
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از ۱۱ جریب زمین آبی؛ نورمحمد بیش از ۱۴ جریب زمین آبی؛ توس��ط مردم شم
محل ۴۶ جریب زمین بکر برای اعمار دکاکین غصب شده است.

ولسوالی پنجاب
توسط مردم محل ۱۲ جریب زمین دولتی که بلند آبه بوده برای اعمار منزل 
غصب ش��ده  که در این جدول اس��امی غاصبین با این شرح آمده است: اکبر ۴ 
بیس��وه؛ امین ۴ بیسوه؛ عباس ۲ جریب؛ عزیز ۲ جریب؛ داکتر امین ۶ بیسوه و 

عظیم ۲ جریب.
در مرکز بامیان تنها از »حزب وحدت اس��المی افغانستان« به عنوان غاصب 
زمی��ن نام برده ش��ده که ده بیس��وه زمین مربوط ریاس��ت زراع��ت را غصب 

کرده است.
در ولس��والی یکاولنگ ۱۲ جریب زمین دولتی ک��ه بلند آبه بوده، غصب 

شده است.
با آن که ده ها جریب زمین دولتی که اکنون از سوی افراد به شهرک تبدیل 

شده، در این لیست دیده نمی شود.
مقام های محلی می گویند که ش��هرک مال غالم زمی��ن دولتی بوده و بنا به 

فیصله محکمه این زمین به فرد تعلق گرفته که تبدیل به شهرک شده است.
محمد نسیم راشد، سرپرست اداره اراضی بامیان، می گوید:

»در ولس��والی کهمرد کس��ی به نام مال اس��حاق بیش از ۹۰۰ 
جریب زمین دولتی را غصب کرده بود که این زمین میان دولت و 
شخص مال اسحاق تحت دعوی بود و محکمه به نفع دولت فیصله 
کرد. ما فیصله محکمه را به ولس��والی فرس��تادیم که تطبیق شود، 
اما تطبیق صورت نگرفته است. زمین های که در ولسوالی یکاولنگ 
غصب ش��ده بود از س��وی محکمه به نفع دولت فیصله ش��د و ما 
فیصله محکمه را برای تطبیق به ولسوالی فرستادیم اما خبر شدیم 

که تطبیق نشده است.«
وی می گوید این زمین ها از س��وی زورمن��دان و قومندانان تنظیمی غصب 

شده و این افراد از سوی مقام های بلندپایه حکومتی حمایت می شوند.
واکنش ها به غصب زمین های دولتی در بامیان

با آن که اداره قضایایی دولت حافظ منافع دولت بوده و مس��وولیت دعوی 
و بازپس گیری زمین ه��ای دولتی را به دوش دارد، ام��ا عبدالرحمان مبلغ آمر 
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شم دول��ت در بامیان از چگونگی غصب ملکیت های دولتی در این والیت و دعوی 

با غاصبین زمین حاضر به مصاحبه نشد.
آق��ای مبلغ گفت ک��ه نمی خواهد موضوع غصب زمین ه��ای دولتی بامیان 

رسانه ای شود و از دادن هرگونه معلومات در این مورد خودداری کرد.
مقام های محلی بامیان درمورد غصب زمین های دولتی توسط افراد زورمند 

و غصب زمین های افراد توسط حکومت محلی گفته های ضد و نقیض دارند.
غالم علی وحدت، والی بامیان، می گوید:

»زمین هایی که در بامیان غصب شده باشد، کامال دقیق نیست، 
نه مقدار زمین و نه افراد که زمین ها را غصب کرده، دقیق است.«

از سوی دیگر شماری از نمایندگان مردم بامیان در شواری والیتی و ولسی 
جرگه می گویند که در غصب زمین های دولتی مقامات بلندپایه حکومتی سهم 

داشته و هیچ کسی از منافع دولت حمایت نمی کند.
خادم حسین فطرت، ش��اروال بامیان، روابط فامیلی نزدیک با آصف مبلغ، 
معاون والی بامیان، داش��ته و هم چنان عبدالرحم��ان مبلغ، آمر قضایای دولت، 
پدر معاون والی بامیان می باش��د. آصف مبلغ، معاون والی بامیان، می گوید که 
بنا به فیصله محکمه زمین ش��هرک مال غالم به فرد تعلق گرفته و دست داش��تن 
مقام های محلی و شخص خودش را در انتقال این زمین به نفع فرد رد می کند. 
بیش��تر مقام های محلی بامیان، ش��ماری از وزرا، معین��ان وزرا، برخی اعضای 
ولسی جرگه و اعضای ش��ورای والیتی در این شهرک نمرات رهایشی دارند. 
قیمت یک نمره زمین در این س��احه از چهار صد هزار افغانی تا صد هزار دالر 

آمریکایی گفته شده است.
پاسخ شاروال

چندین بار به ش��اروالی مراجعه کردم تا با ش��اروال در این موارد مصاحبه 
نمایم، اما او حاضر به مصاحبه نشد. در آخرین مورد که با شاروال تلفنی تماس 

گرفتم تا نظر ایشان را در این گزارش داشته باشم، برایم گفت:
»شما یک خبرنگار هستید، نه سارنوالی هستید و نه هم محکمه. 
شما اگر می خواهید مستند صحبت کنید، هر چیز که است مربوط 

به خود شما می شود ولی شما جنبه تحقیقاتی را ندارید.«
ب��رای گرفتن دیدگاه س��ارنوالی و محکمه بامیان چندین ب��ار به این نهادها 

مراجعه کردیم اما حاضر به گفتگو در این مورد نشدند.
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جوار پارک تیمور شاهی
و

چهار راهی صدارت، شرکت کتاب
 شاه محمد

 جاده والیت،
قرطاسیه فروشی محمد هارون

کندز

کـابـل

شهر جالل آباد، چوک تالشی، 
 مقابل گمرک کهنه

غرفه فروش اخبار و مجالت 
جمیل شیرزاد

و
والیت ننگرهار، ولسوالی خیوه، 

کتابفروشی سیار

ننگرهار

شهر مزار شریف، چهارراهی بیهقی، 
پوسته خانه شهری

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق

و
 چهارراهی بیهقی،

 مقابل نشنل بانک پاکستان،
کتاب فروشی فیروز

بلــخ

والیت فراه، کتابفروشی عزیزی،
 واقع ناحیه سوم، مقابل

 لیسه نفیسه توفیق میر زایی

فراه

والیت غزنی، بازار سنگماشه، 
سرجوی حوزه، کتابفروشی صبا 

غزنی

والیت کنر، چغانسرای،
 سرک قومندانی،

 کتابفروشی احمد ظاهر

کنر

شهر هرات، سرک قول اردو، 
جنب  حمام ارغوان، 

کتاب و قرطاسیه فروشی
 عبدالجبار »یعقوبی«

هرات

تالقان، فوتوکاپی آمو، نجیب اهلل رحیمی 
بندر بدخشان، مقابل فوائد عامه، 

دوکان نمبر 10

تخار

 نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات
از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

 

دشت شهدا، مقابل تربیه معلم 
قرطاسیه فروشی ضیایی 

بدخشان



هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانس��تان مس��تقل، آزاد و دموکرات هس��تید؛ اگر 
آرزوی سربلندی افغانستان و آسایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛ 
اگ��ر می خواهید علیه جنای��ات و خیانت های اش��غالگران و نوکران 
میهن فروش��ش نقش��ی ادا کنید، به »حزب همبس��تگی افغانس��تان« 
بپیوندی��د و در تکثی��ر و پخش نش��ریات حزب تان هرچه بیش��تر و 

وسیع تر بکوشید!

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

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

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

twitter.com/solidarity22 تویتر:   
youtube.com/AfghanSolidarity یوتیوب:   

»حزب همبس��تگی افغانس��تان« ب��رای پیش��برد فعالیت هایش به 
حق العضویت اعض��ا و اعانه هواداران و دوس��تدارانش اتکا دارد. با 

کمک های نقدی تان ما را یاری دهید:

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




