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نویسنده: نوید نابدل  

فریب نمایشات مسخره مقامات را 
نخوریم  

حمل��ه انتح��اری ١٦ نوامب��ر 
٢٠١٤ ک��ه در آن موتر حامل 
ش��کریه بارکزی ه��دف قرار 
پولیس  گفت��ه  بنابر  گرف��ت، 
باعث شهادت س��ه هموطن ما 
تن دیگر  و مجروح شدن ده ها 
انعکاس  گردید. این روی��داد 
وسیع در رس��انه های اجتماعی 

یاف��ت و انتقادات جدی را بر بی توجهی دولت نس��بت ب��ه قربانیان این حادثه 
برانگیخت.

ش��کریه بارکزی که در امان موتر ضدگلوله اش نجات یافته اندکی دستش 
ضربت دیده بود فوری در بهترین ش��فاخانه کابل انتقال داده ش��د و در اولین 
ساعات مقامات بلندپایه دولتی یکی پی دیگری برای عیادت او شتافتند. وزیر 
صحت عامه، وزیر دفاع، رییس شورای امنیت ملی، رییس امنیت ملی، روسای 
پارلمان و سنا، قومندان امنیه کابل و معین امنیتی وزارت داخله، لوی سارنوال، 
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رییس کمس��یون انتخابات و جمعی دیگر از مقامات و اعضای پارلمان از جمله شم
عیادت کنندگان او بودند.

اما اجساد لت و پار ش��ده قدسیه، محمد عارف و غالم ربانی ساعت ها روی 
ج��اده مانده بود و حتا آمبوالنس��ی برای انتقال آنان وجود نداش��ت تا آن که 
خانواده های ش��ان با تاکس��ی آنان را انتقال دادند. قدسیه ٢١ ساله محصل سال 
چهارم روانشناسی پوهنتون کابل بود که در این حادثه به صورت جانگداز جان 

باخت.
یک روز بعد از این حادثه، ناله های دردناک خانواده قدس��یه و اظهار تنفر 
قاری همایون، پدر ماتم دار وی، از نهادهای دولتی انعکاس رسانه ای یافت و این 
موضوع صفحات شبکه های اجتماعی را فرا گرفت. تعداد زیادی توجه بیش از 
حد دولت به انگش��ت افگار ش��کریه بارکزی و بی توجهی به سایر قربانیان این 
حمل��ه جنایت کارانه را مورد انتقاد قرار داده، با جم��الت تند به دولت نفرین 

فرستادند.
دو قربانی دیگر این حادثه یکی عارف، پسر مظلوم و فقیر از جاغوری بود 
که بستگانش با موتر کرایی جسدش را به زادگاهش انتقال دادند. قربانی دیگر 
غ��الم ربانی عمری یگانه نان  آور خانواده بود که با مظلومیت تمام در ش��هدای 

صالحین به خاک سپرده شد.
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اما با اوج گرفتن این انتقادات بود که در روز س��وم، دوستم، عبداهلل و یکی 
دو وزیر کابینه به خانه قدس��یه ش��تافتند. طبعا س��رزدن زورکی این مقامات با 
تمسخر عده  زیادی از هموطنان ما مواجه گشت و آن را به درستی یک حرکت 
سیاسی و سودجویانه تلقی کردند. اگر این حرکت نمایشی و سمبولیک نبود، 
آنان باید به فکر خانواده عارف و غالم ربانی نیز می شدند درحالی که هیچ کس 

نامی از آنان نبرد.
البت��ه این تنه��ا حرکت نمایش��ی مقامات 
در این روزها نیس��ت، ما ش��اهدیم که عبداهلل 
یکی دو بار با لش��کری از بادی گاردهایش در 
جاده های ش��هرنو س��ر زده، تصاویرش را در 
فیس��بوک پست نمود؛ دوس��تم به ساحه حمله 
انتح��اری در کمپ نیروه��ای خارجی حضور 

یافت و بعد در کارزار اهدای خون ش��رکت نموده، خون داد؛ اش��رف غنی از 
کاخ اش بیرون برآم��ده در نزدیکی دروازه ارگ با مردم دیدار نمود و موارد 

دیگر از این قبیل.
آیا م��ردم از حکومت ع و غ که با الف و پتاق های فراوان به میدان آمده، 
انتظار همین  گونه نمایش��ات را داش��تند؟ درحالی که با گذش��ت بیش از دوماه 
هنوز ایندو، روی کابینه به توافق نرس��یده اند و در طول این مدت خشت باالی 
خش��ت گذاشته نشده است؛ وضعیت امنیتی و اقتصادی رو به وخامت گراییده؛ 
در وزارتخانه های تحت نظر وزیران سرپرس��ت فس��اد ب��ی داد می کند و مردم 
در س��ردرگمی به س��ر می برند و.... اما دولت جدید به هیچ کدام از وعده های 

بلندباالیش تا کنون عمل نکرده  و نخواهد کرد.

ضدملی  و  فاسد  دولت  هر 
و ب�ی کاره وقت�ی در حل 
ریش�ه ای مهم ترین مسایل 
به  باش�د،  ناتوان  کش�ور 
»منحرف کنن�ده  سیاس�ت 
افکار عامه« دست می زند.
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در این حالت چرا ارگ نش��ینان به حرکت های نمادین و عوام فریبانه دست 
می زنند؟ دلیل روش��ن اس��ت، هر دولت فاس��د و ضدملی و بی کاره وقتی در 
حل ریش��ه ای مهم ترین مسایل کشور ناتوان باش��د، به سیاست »منحرف کننده 
افکار عامه« دس��ت می زند. این سیاس��ت های اغواگرانه ب��ه دو صورت بروز 
می کنند، اول راه انداختن اختالفات با کش��ورهای همسایه و آن را بیش از حد 
برجسته س��اختن تا احساس��ات ملی مردم را تحریک نماین��د که بدین صورت 
مصایب داخلی به فراموش��ی سپرده شوند. ش��یوه دوم دست زدن به نمایشات 
گوناگون به ظاهر انسان دوستانه و ملی داخلی است تا از این طریق بتوان مردم 
ناآگاه را مصروف نگه داش��ته، توجه آنان را از مس��ایل اساس��ی و عمق فجایع 

به سوی دیگری منحرف نمود.
مسوولیت فوری رده های باالی حکومت در حالتی که ملت غرق سیه روزی 
و بدبختی و بدامنی است، این نیست که رسانه ها را فراخوانده به زخمیان جنگ 
خون اهدا کنند، در پناه ده ها گارد در جاده ها برآیند، به خانه این و آن قربانی 
در حالی سر زنند که به ابتدایی ترین کار یک حکومت جدید که تشکیل کابینه  

است، موفق نشده اند و فریاد ملت از بدامنی و بی کاری و فقر باالست.
اگ��ر اینان غمخوار واقعی ملت می بودند، به جای این نیرنگ های آش��نا به 
تغییرات پایه ای و اساس��ی دس��ت زده، در وهله اول دستگاه حاکم را از وجود 
فاس��دان و خاینانی پاک می کردند که عامل اصلی بدبختی های امروزی کشور 

اند، چیزی که از دولت جنایت کاران هرگز انتظار نمی رود.
البته در جامعه ای ناآگاه و غرق بی س��وادی سیاس��ی هس��تند تعدادی که به 
آسانی فریب این دغلبازی های حکام را خورده، لب به توصیف آنان می گشایند. 
مثال این روزها یک تعداد بی خبر از دنیا با دیدن رش��ید دوستم در ساحه انفجار 
در پلچرخ��ی و یا دادن خون به زخمی��ان جنگ یکباره همه تاریخچه خونبار و 
مملو از جنایت و ستمکاری های او را فراموش کرده، از او قهرمان می تراشند.
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و معیار ش��ان در تثبیت پاک و متعهد بودن دس��تگاه حاکم این باش��د که واقعا 
چقدر کار ریشه ای برای حل مصایب کشور و مردم انجام می دهند. در شرایط 
کنونی، مردم به امنیت، عدالت، محو فس��اد و موادمخدر، س��رکوب باندهای 
مافیایی، قطع دست جواسیس بیگانگان از نهادهای دولتی، کارهای بنیادی برای 
خودکفایی و ش��کوفایی کشور، زدودن موانع در برابر پیشرفت زنان و... نیاز 
دارند. از دولت کنونی که معجونی از جنایت کاران و فاس��دان اس��ت، بعید به 
نظر می رسد که جز همین سیاست فریب اذهان عامه از طریق کارهای روبنایی 
و سطحی، عمل جدی، ارزنده و پایه ای مطابق به خواست و نیاز ملت انجام دهد.

نمونه هایی از پیام ها و تصاویری که در ارتباط به حمله انتحاری ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ در 
شبکه های اجتماعی پخش شدند:
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دیدگاه حزب 

متحدانه جلو ساخت مرکز انتحارپروری 
در کابل را بگیریم 

ق��رارداد ایجاد مرکز رس��می 
تربی��ت انتحاری��ون زی��ر نام 
در  اسالمی  مرکز  »بزرگترین 
با س��پردن چک سفید  کابل« 
از س��وی حکام عربستان خبر 
هولناکی برای م��ردم ما بود. 
خوشبختانه این عمل با انزجار 
شدید و وسیع هموطنان ما که 

چندین دهه اس��ت قربانی تروریزم و جهالت گروه های تروریس��ت بنیادگرا و 
اربابان خارجی شان اند، مواجه گشت که نشان از آگاهی آنان دارد.

سران عربستان سعودی که مست عیش و عشرت اند، برای فروبردن عمیق تر 
مردم ما و سایر کشورهای اسالمی در دام جهالت و ددمنشی، اسالم نوع داعش 
و طالب��ی را تجویز کرده، طی چند دهه پس��ین حامی خونریزترین موجودات 

در کشور ما بوده اند.
اگر تا دیروز االزهر مصر، حقانیه، الل مسجد و صدها مدرسه دیگر پاکستان، 
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مول��د طالب و افراطیت افغانس��تان و منطقه را به خاک و خون کش��اند، ایجاد 
بزرگترین مرکز تولید جهالت پیشگان ضد ترقی و انسانیت در کابل، افغانستان 
را به سوی س��یه روزی و بدبختی ابدی سوق خواهد داد. شرکت سهامی ع و غ 
که زنجیر غالمی بیگانگان را به گردن دارد،  بی شرمانه و مغایر با خواست ملت 
این قرارداد را با دولت منفور عربس��تان به امضا رسانیده خیانت نابخشودنی ای 

نسبت به وطن و مردم ما مرتکب گردیده است.

س��اخت »فیصل مسجد« و »اسالمک یونیورس��تی« در اسالم آباد پاکستان 
با پول و سرپرس��تی وهابیون عربستان تجربه مکدر و عبرتناکی  است که نباید 
آن را فرام��وش کرد. این مراکز زیر نام »اس��الم« راه اندازی گردیدند، اما به 
فابریکه ه��ای طالب س��ازی و صدور جنایت و انتحار ب��رای منطقه و بخصوص 
کشور ما بدل شده، از آن ها خطرناکترین تروریست های القاعده، شبکه حقانی، 

طالبی و تنظیمی سر برآوردند.
ح��کام عربس��تان ک��ه با امری��کا و غ��رب زدوبنده��ای خاینانه داش��ته و 
چوب دس��ت های غرب در جهان اس��الم اند، این چک س��فید را طبق سیاست 
امریکا برای تقویت تروریزم و وهابیت در کشور ما پیشکش کرده اند. امریکا 
که گروه ماورای وحش��ی »داعش« را برای خاورمیانه به میدان کشید، برنامه 
دارد تا افغانس��تان را نیز تحویل برادران هم کیش آنان دهد و این مرکز جدید 
پروژه ای اس��ت برای مغزش��ویی جوانان ما و تبدیل آنان ب��ه انتحاریون بیگانه 
با انس��انیت. آنان با سوءاس��تفاده از نام اس��الم یکچنین مراکز استعماری را بنا 

عبداهلل ابن عبدالعزیر، شاه سعودی، با جورج بش جنایت کار پیک می جنگاند و برای ما 
مرکز تربیت انتحاری ایجاد می کند.
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جهانیان مرادف بربریت معرفی می دارند.

در جریان جنگ مقاومت ضدروس��ی، امریکا براساس طرح »کمربند سبز« 
ب��ا ریختن میلیاردها دال��ر به جیب گروه های تاریک اندیش و مرتجع، کش��ور 

ما را به جوالنگه باندهای جنایت پیشه 
هفت گان��ه، هش��تگانه و طالبان مبدل 
س��اخت ک��ه پیامده��ای خونی��ن و 
فاجعه ب��ار آن ت��ا کنون ادام��ه دارد. 
امریکا هر چن��د در حرف از »جنگ 
علی��ه تروریزم« س��خن می گوید اما 
در عمل لحظه ای از تمویل و حمایت 

این گروه های منفور و ضدبش��ری دس��ت برنداشته اس��ت. بنیادگرایی اسالمی 
کماکان حربه مهم این کش��ور جنگ افروز است تا از طریق آنان منطقه را غرق 
بی ثباتی و وحش��ت نموده، به رقبایش چون چین و روسیه ضربت وارد نماید. 
تبدیل افغانس��تان به آتش��دان تروریزم و بنیادگرایی و از این طریق رسوخ به 
جمهوری های آس��یای  میانه و تبت برنامه امریکاست که به طور جدی روی آن 
کار می کند. س��اخت مرکز جدید به اصطالح اسالمی در قلب کابل در خدمت 

همین هدف قرار داشته، خطرات آن عمدتا کشور ما را تهدید خواهد کرد.
»حزب همبس��تگی افغانس��تان« که پاسدار اندیش��ه های بالنده و مترقی در 
سرزمین بالکش��یده ماست، همصدا با تمام اقشار بیدار جامعه این خدعه مهلک 
را پناه��گاه امن هراس افکنی و علم زدایی دانس��ته از تمام��ی افراد و نیروهای 
ضدبنیادگرایی و مدافع دموکراسی و عدالت صمیمانه می طلبد در برابر اعمال 
 نفوذ بیگانگان و رژیم خنثا و مزدور بایستند و به هیچ قیمتی نگذارند با ساخت 
فابریکه انتحاریون در قلب کش��ور ما، آین��ده فرزندان مان همچنان تیره و تار 

باقی بماند.

به هی�چ قیمتی نگذاریم با 
انتحاریون  فابریکه  ساخت 
در قلب کش�ور ما، آینده 
فرزن�دان م�ان همچنان 

تیره و تار باقی بماند. 

برای خواندن مطالب نشریه در فیسبوک و تویتر به این آدرس ها سر بزنید:

facebook.com/hambastagi   |   twitter.com/hambastagi
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شعر از:  آژن 

فریب نخواهم خورد 

»فریب نخواه��م خورد« چند 
قبل، هنگامی سروده شد  سال 
که ج��ورج ب��ش خون خوار، 
رییس جمهور امریکا، جایگاه 
جنایت پیش��ه اش را ب��ه بارک 
اوباما سپرد و مطبوعات غرب 
آماده سازی  برای  متحدانش  و 
اذهان عامه، جهت رس��یدن به 
امیال شوم ش��ان، شب و روز 

داد می زدند که اوباما جای پای بش قدم نخواهد گذاش��ت و به اقش��ار زیرین 
و بخصوص سیاهپوس��تان توجه خواهد کرد. ولی حقیقت نشان داد که سیستم 
غارتگرانه س��رمایه داری تعیین کننده است، نه رد و بدل شدن مهره ها از هر انس 
و جنس��ی که باشند. سیس��تم جنایت کارانه و منفور حاکم که در سراسر گیتی 
تروریزم و اسارت صادر می کند، مستلزم همبستگی و مبارزه بی امان ملل دربند 
دنیای ما اس��ت. حال با گذش��ت چندین سال و کس��ب لقب »بدنام ترین رییس 
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جمهور تاریخ امریکا« ماهیت واقع��ی اوباما برای اکثریت امریکاییان و جهان شم
برمال گردید.

ش��عر من، گوش��ه ای از حقایق را بازگ��و می کند، با ان��دک اصالحات، به 
خوانندگان گرامی سایت تقدیم می کنم:

اگر تمام جهان نه،
نصف ِ نصف جهان

به شان و شکلک تو
تاج و تخت و

بخت نهند
و گام نحس ترا

به فرش سرخ ریا
به ساز شنگ دالویز دختران قشنگ

به الله آالیند
و خور خاور را
طلوع باختر را

ز شانه ات خوانند
فریب نخواهم خورد

تو از قبیله ی جبِر
و از نبیره ی گرگ

که ماسک ناجی انسان را به رخ زده یی
و خون خلق جهان را

به جوی استعمار
به نام آزادی

به هر کجای زمین
بار بار

رقم زده یی.
غالِم »نظم نوین«

ای سیاِه مکاره!
اگر چه رنگ تو با رنج من شباهت داشت
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تو آن حریص پلیدی
به سان »هیتلر« و »بش«

که از جنایت شان
آفتاب به گریه نشست.

ترا برای فریبم
برای جنگیدن

شکم فقر جهان را دوباره دریدن
و خون نسل جوان را

شراب نامیدن
سیاه زاییدند.

بگو، چگونه مرا
در عراق و مصر و یمن

بگو، چگونه مرا
در هوای کابل من

به سرب و زهر سخن
تن به تن

وطن کشتی
بگو، چگونه همان ناکسانی زائل را

غالِم غارت خود ساختی
به گرده ی من.

چی روزگار غریبی
چی رسم و تهذیبی

نجات قلب »سیاه« را
به »ایدز« و »ایبوال«

نیاز نسل جوان را
به سکس تجویز اند

برای شور و شعورت
عزیز »التینم«)۱(

پلنِگ ماشه بدستی)۲(
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نشسته در قابوشم
برای قاره ی ما

»داعش« است و »طالب جان«)۳(
فریب نباید خورد!

ترا که نام تو ننگ است
در سراچه عشق

ترا که گام تو ممنوع ست
میان جاده ی خلق

ترا که ثروت و غارت همیشه آیین است
به گند خواهم سوخت

هرآنچه کاشته یی
ذره ذره خواهم ُرفت.

عقاِب زندگی
همبستگی

به گرد زمان
سرود صلح و صفا را

نوید بخشیده
غریو کوبانی

غرور پوک ترا
ای رذیل مرگ افزا
به ضرب شیر زنانش

به خاک مالیده
و رد پای ترا

ماچه گرِگ فاحشه زا
که انتحار و ترور است و

جنگ و ویرانی
به هر طرف دیده

دگر فریب محال است
مجال حسرت نیست

هوای فتح جهان را ز کله بیرون کن
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شم که باز آمدنیست

شه سرود آزادی
شکوه آبادی

جهان از آن ستم دیدگان
خواهد شد.

۱- اشاره به امریکای التین
۲- منظور از »پلنگ ماش��ه بدستی« ملیشه ها و یا ش��به نظامی های ساخت امریکا جهت سرکوب 

جنبش های آزادیخواه امریکای التین است.
۳- حامد کرزی رییس جمهور پیش��ین افغانس��تان و یکی از دست نش��اندگان امریکا آدم خواران 

طالبی را در سخنرانی هایش بارها »طالب جان« خطاب کرد.

بلقیس روش��ن از نس��لی است که بیدار شده و درد و رنج را با پوست و استخوان حس می کند. 
او با دستان خالی اما با عزم راسخ و متین در راهی روان است که پایانش به موفقیت و پیروزی 

مردمش می انجامد.
اگ��ر ام��روز تمامی عناصر ضدملی یکصدا مردم ما را بیچ��اره و خنثی و ناتوان تبلیغ کرده و به 
آنان نسخه اتکا به قدرتهای بیرونی را تجویز می کنند، اما به زودی همین مردم فقیر اما آزادی 
دوست و باایمان طومار امریکا و غالمان افغانش را برخواهد چید. واقعات تاریخی معموال بسیار 
سریع و غیرقابل پیشبینی رونما می شوند که آنگاه برای بندگان دالر و امریکا راه فرار نیز وجود 

نخواهد داشت. 
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نویسنده: فرزاد 

دیروز »نازی های معتدل«، 
امروز »طالبان معتدل« 

روزنام��ه »نیوی��ارک تایمز« 
ب��ه تاری��خ ٢٦ اکتب��ر ٢٠١٤ 
عن��وان  تح��ت  مقال��ه ای  در 
»در جنگ س��رد، آژانس های 
جاسوس��ی ای��االت متحده از 
١٠٠٠ نازی استفاده کردند«، 
براس��اس اس��نادی که تازه از 
رده بندی خارج ش��ده اند فاش 

نمود که نهادهای استخباراتی امریکا صدها آدم کش هیتلر را پناه داده، تاریخچه 
جنایت کارانه شان را پاک و از آنان منحیث خبرچین و جاسوس سود بردند.

نکته قابل توجه در گزارش تازه »نیو یارک تایمز« این است که آلن دالس، 
ریی��س وقت س��ی.آی.ای، این نازی های جانی را ک��ه در خدمت امریکا قرار 

گرفتند،  »معتدل« توصیف می کند.
دو تن از این دوس��تان »معتدل« امریکا، ک��ه »نیویارک تایمز« به تفصیل 

آنان پرداخته اینان بودند:
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Bolschwing(، مش��اور ارش��د آدولف 
آیشمان )از افسران بلندپایه نازی که نقش 
مه��م در فرس��تادن قربانیان ب��ه کوره های 
آدم سوزی داشت و در سال ١۹٦٢ به جرم 
جنایت جنگی محکوم به اعدام ش��د( بود 
که گزارش هایی در مورد چگونگی ایجاد 
ه��راس در می��ان یهودیان نوش��ت. وقتی 
محاکمه آیش��مان آغاز گشت، بولشوینگ 
هراس داش��ت ک��ه پای او نی��ز به محکمه 
کش��انیده  خواهد ش��د، بنا از سی.آی.ای. 
کم��ک خواس��ت، اما س��ی.آی.ای. به او 
اطمینان داد ک��ه روابطش را فاش نخواهد 

کرد.
الکس��اندراس لیله کیس )Aleksandras Lileikis( همدس��ت نازی ها در 
لیتوان��ی و از جنایت کارانی که در اس��ناد وزارت عدلی��ه امریکا از او منحیث 

»ی��ک عامل بلندپایه در هولوکاس��ت« نام 
برده شده اس��ت. اسناد رس��می او را عامل 
قتل عام ٦٠٠٠٠ یهودی معرفی می کند. اما 
س��ی.آی.ای او را از محاکمه نجات داده به 

کار گماشت.
س��ازمان  »تاریخچ��ه  در  همچن��ان 
اس��تخباراتی امریکا، س��ی.آی.ای« که به 
تاریخ ٢٢ عقرب ١۳۹١ در س��ایت »حزب 
همبس��تگی افغانس��تان« انتش��ار یافته بود، 
جزیی��ات عملیات مخفی امری��کا در پایان 
جن��گ دوم جهانی تحت عن��وان »عملیات 
 )Operation Paperclip( »گیره کاغذ

ش��رح داده ش��ده که طی آن بیش از هفتصد دانش��مند خطرناک نازی ها برای 
ساختمان »سی.آی.ای«، »این.ایس.ای« و دیگر سازمان های جاسوسی امریکا 

اتو ون بولشوینگ از مشاوران ارشد نازی 
بود ک��ه روی ش��یوه های ایج��اد هراس 
می��ان یهودی��ان تحقیق می نم��ود. او در 
امریکا پناه داده شد و توسط سی.آی.ای 

استخدام گردید.

الکس��اندراس لیله کیس عام��ل بلندپایه 
هولوکاس��ت و مته��م به قت��ل ۶۰۰۰۰ 
یهودی تحت عنوان »معتدل« به خدمت 

سی.آی.ای گماشته شد.
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به آن کش��ور منتقل و از چنگ محاکمه نجات داده شدند. در این گزارش نیز شم
چند تن از نازی های جانی که تحت نام »معتدل« توسط امریکا استخدام شدند، 

نام برده شده اند:
»کورت بلومی، یک دانش��مند بلندپایه نازی بود که واکس��ین 
سرایت طاعون را باالی زندانیان در اردوگاه های کار اجباری امتحان 
می کرد. او به وسیله دسته کیمیاوی ارتش امریکا استخدام گردید تا 
روی پروژه های س��الح های کیمیاوی کار نماید. میجر جنرال والتر 
شریبر سرطبیب در برنامه آزمایش روی زندانیان در اردوگاه ها بود 
که طی آن زندانیان را قحطی داده ش��کنجه می کردند، او به وسیله 
مکت��ب طبی قوای هوای��ی در تکزاس اس��تخدام گردید. وارنر ون 
برون رییس صنعتی مرک��ز تحقیقات راکت های پینیموندای نازی 
ب��ود، جایی که آلمانی ها راکتهای V۲ را ایجاد کردند. او در ارتش 
امریکا جذب ش��د تا موشک های رهبری شونده را ایجاد کند و بعدا 

اولین رییس "ناسا" گردید!«

چنانچه دیده می ش��ود، اس��تفاده امریکا از عناص��ر و گروه های خونخوار 
پیش��ینه طوالنی دارد. امریکا قبل از این ک��ه یکچنین عناصر بیمار و آدم خوار 
را به کار گمارد، با زدن تاپه »معتدل«، گندیدگی های آنان را می پوش��اند، بعد 

جهت اهداف شومش از اینان سود می برد.
با اشغال افغانستان در ٢٠٠١، نخستین خیانت امریکا نسبت به مردم ما تحبیب 
و س��فیده مالی جنایت کاران معلوم الحال تنظیمی، نصب آنان در پست های مهم 

گروهی از متخصصان نازی که طی عملیات مخفی »گیره کاغذ« به خدمت امریکا 
درآمدند و از محاکمه رهایی یافتند.
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تاریخچ��ه مملو از جنایت و پلیدی ای��ن مهره هایش را زدوده، آنان را در قالب 
دموکرات های مادرزاد بر ملت ما بقبوالند. طی چند سال گذشته، شاهد مرحله 
دوم این خیانت هس��تیم که لقب »معتدل« و »میانه رو« بر پیش��انی  پلیدترین و 
جانی ترین عناصر طالبان زده شد تا برای دور جدید جنایت و ستم، این وحشیان 

قرن بر ملت ما تحمیل گردند.
ستمکاران جاهل طالبی چون عبدالوکیل متوکل، عبدالسالم ضعیف، مولوی 
قلم الدین، س��الم راکتی، س��ید اکبر آغا، قمرالدین ش��ینواری، حکیم مجاهد، 
معتص��م آغاجان، رحم��ت اهلل واحدیار، عبدالرزاق فتاح��ی، مولوی نور جالل، 
فضل محمد فیضان، عبدالرحمان هوتک، ارس��ال رحمانی، وحید مژده و غیره 
که هم��ه مقامات منفور رژیم فاشیس��تی طالبان بودند، حال پیش��وند دروغین 
»طالبان میانه رو« بر آنان پیوند زده شد. اکثر اینان آزادانه در کابل می خرامند 
و در نقش جدیدی برای اش��غالگران امریکایی و چاکرانش رول بازی می کنند 
. بی ش��رمی به حدی رس��ید که ک��رزی، عبدالرحمان هوتک را که س��کرتر 
مالعمر و از مهره های طالبان بود، منحیث کمشنر »کمسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان« نصب نمود!
این افراد که سال هاس��ت توس��ط امریکا و نوکرانش منحیث »میانه رو« و 
»معتدل« تبلیغ می ش��وند، هیچ تفاوتی با م��ال عمر و گلبدین و حقانی و دیگر 
جنایت کاران بنیادگرا ندارند،  اما از جایی که حال دس��ت به س��ینه برای ایفای 
نقش علنی جدیدی در پیشبرد سیاست های غارتگرانه امریکا در منطقه به میدان 
آمده اند، این گونه تطهیر می ش��وند. به زودی ش��اهد خواهیم بود که سرو کله 
مال خیراهلل خیرخواه، م��ال نوراهلل نوری، مال عبدالحق وثیق، مولوی محمد نبی 
عم��ری و مال محمد فاضل آخند، پنج طالب وحش��ی که مدت��ی قبل از زندان 
گوانتانامو طی معامله ای رهایی یافتند، نیز در کابل نمایان ش��ده مهر »معتدل« 

بر آنان زده خواهد شد.
اگر کرزی تا دیروز جنایت کاران طالب را »برادر« خطاب می کرد، اشرف 
غنی بنابر صوابدید برنامه های آتی امریکا، لقب »مخالفان سیاسی« را به طالبان 
داده در نازدادن آدم کشان طالب این غالمان »آی.اس.آی« یک قدم از کرزی 
جلوتر نهاد. ش��کی نیست که روزی ش��اهد حضور چهره های کریه به اصطالح 
»تندرو« چون مالعمر و گلبدین نیز در کنار رییس جمهور دست نشانده امریکا 
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در ارگ باشیم.شم
در  گوان��ز  اس��تفان 
مقال��ه ای تح��ت عن��وان 
»معتدل ه��ای واش��نگتن: 
از ناز ی ها ت��ا بنیادگرایان 
به  س��نی«  خش��ونت کار 
بررس��ی مقاله »نیویارک 
تایم��ز« پرداخته، درباره 
از  امریکا  حمایت کنونی 
در  بنیادگرا  جنایت کاران 

خاور میانه می نویسد:
در  »اگ��ر 
رسمی  لفاظی های 
ب��ه  واش��نگتن، 
نازی ه��ا زمانی ک��ه 
رس��یدن  در  آن ها 
به اهداف سیاس��ت 
ای��االت  خارج��ی 
مفی��د  متح��ده 
برچسب  هس��تند، 
زده  معت��دل 
تعجب آور  می شود، 
که  ب��ود  نخواه��د 

افراطیون زن ستیز، فرقه گرای سربُر سنی که اهداف شان با اهداف 
سیاست خارجی ایاالت متحده تقاطع کرده است، به عنوان "معتدل" 

تطهیر شوند.
در واش��نگتن، اعتدال یک گروه یا یک کش��ور هیچ ارتباطی با 
اس��لوب ندارد، و کاًل در ارتباط با اهداف اس��ت. نازیزم تنها زمانی 
غیرقابل پذیرش ش��د که آلمان به ایاالت متحده اعالن جنگ داد. 
پی��ش از آن، و پ��س از شکس��ت آلمان، نازیزم خوب ب��ود. نازیزم 

س��ید رحم��ت اهلل هاش��می از دیپلمات ه��ای ج��وان رژیم 
طالبان بود که منحیث س��فیر سیار در مجامع بین المللی از 
کارکردهای وحشیانه این رژیم قرون وسطایی دفاع می کرد. 
به مجرد س��قوط رژیم طالبان، مثل جمعی از جنایت کاران 
نازی او نیز به خاک امریکا منتقل شده در پوهنتون یل تحت 
تربیت قرار گرفت تا در برنامه های آینده امریکا در کشور ما 

منحیث جاسوس کارآزموده مورد استفاده قرار گیرد.
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شم مخالف اتحاد شووری و چپ بود- نبردی که نخبگان ایاالت متحده 

آن  را می ستودند.«

نوت: به تاریخ ٢١ نوامبر ٢٠١٤، مجمع عمومی س��ازمان ملل قطعنامه ای را 
که حمایت از جنبش های نازی و نئونازی و یادبود از جنایتکاران آن را محکوم 
می کرد به رای گیری گذاشت، امریکا،  اوکراین و کانادا تنها کشورهایی بودند 
که به آن رای مخالف دادند چون امریکا هنوز هم از این گروه های فاشیس��تی 

برای اهداف شیطانی اش سود می برد.

دولت امریکا، پلیدترین شکنجه گر جهان
ظاهرا دولت امریکا و س��ی.آی.ای داد از حقوق بشر و دموکراسی می زنند، اما 
در حقیقت این دولت اشغالگر برای حفظ هژمونی  نظامی و اقتصادی بر جهان 

و رسیدن به اهداف استراتیژیکش دست به هر جنایتی می زند.
Peter Brookes کارتونیست: پیتر بروکس
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شم

نویسنده: کاوه عزم 

گروه های اوباش شبه نظامی، 
حربه امریکا برای سرکوب ملت ها 

ش��به نظامی  گروپ ه��ای 
راس��ت گرا در کلمبی��ا همانند 
بانده��ای جنگس��االر افغ��ان، 
نیروهایی اند که در بیش��ترین 
آن  داخل��ی  درگیری ه��ای 
کشور دس��ت دارند و به مثابه 
پایگاه اجتماع��ی امریکا برای 
عناصر  و سرکوب  خرابکاری 

پیش��رو نقش بازی می کنند. یکی از مشخصات مداخالت امریکا در کشورهای 
گوناگون این بوده که در کنار دولت های دست نش��انده اش، گروه های اوباش 
و جنای��ت کار را نی��ز حمایت و تس��لیح نموده تا از آنان جهت اهدافش س��ود 
ببرد. بنًا حمایت مس��تقیم و غیرمس��تقیم امریکا از طالبان و جنگساالران محلی 
افغان و رس��میت بخشیدن به آنان تحت عنوان »اربکی« بر اساس همین سیاست 
اس��توار است که تاریخچه طوالنی دارد. در این مقاله نمونه کلمبیا را به بررسی 

می گیرم.
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شم برای نخس��تین بار در جریان جنگ س��رد گروه  های ش��به نظامی در کلمبیا 

به مش��وره امری��کا در فبروری ١۹٦٢ رویکار آمدند که تا امروز این کش��ور 
از ش��ر آنان رهایی ندارد و بنابر آمار رس��می، عامل هفتاد الی هش��تاد فیصد 
جرم و جنایت در آن کش��ور اند. امریکا از نفوذ سوس��یالیزم به قاره امریکا و 
اروپا هراس داش��ت، به همین منظور دس��ت به ساختن گروه های شبه نظامی زد 
تا احزاب، س��ازمان ها و دولت های ملی-دموکرات را نیس��ت و نابود کند و از 
طرف دیگر تالش داش��ت تا بر قاچاق کوکایین که تجارت سودآور محسوب 
می ش��ود کنترول داشته باش��د. جهت پیاده نمودن همین سیاست دولت امریکا 
General Wi l(  ���ک گروپ نظارت به رهبری جنرال ویلی��ام.پ یاربروغ

liam P.Yarborough( را به کلمبیا فرستاد تا از قدرت و نفوذ »فارک«)١( 
معلومات دقیق به دست بیاورد و همچنان به خاطر سرکوب آن به دولت کلمبیا 

مشوره های »مفید« بدهد.
جنرال ویلیام در ی��ک دیدار مخفی با 
مقام��ات بلندرتبه دول��ت گفت که جهت 
س��بوتاژ و از بین بردن چپ ه��ا در کلمبیا، 
نیاز به ساختن باند های شبه نظامی دارند. او 
افزود که افراد این گروه های باید تمرینات 
الزم را ببیند تا شیوه های پیشرفته شکنجه، 
کش��تار، اقرارگرفتن، انفج��اردادن و... را 
ی��اد بگیرند و امریکا از ای��ن برنامه کامال 
پشتیبانی خواهد کرد. رهبری این گروه ها 
را عمدتًا زمینداران، قاچاقچیان موادمخدر، 
سیاس��تمداران  امنیتی،  نیروه��ای  اعضای 
فاس��د و ش��رکت های چند ملیتی داشتند. 

ش��به نظامی رهبران اتحادیه های کارگ��ری، معلمان، کارگران، روش��نفکران، 
فع��االن حزب »فارک« و طرفداران آنان را م��ورد هدف قرار می دادند و این 

جنایات تا امروز ادامه دارند.
در س��ال ١۹۷٠ تج��ارت کوکایین ب��ه حیث منبع درآمد بس��یار مهم مبدل 
گش��ت. تمامی زمینداران یا زمین های خود را موادمخدر کشت می کردند و یا 
آن را »بوره« یعنی بدون کش��ت می گذاشتند. احزاب مترقی و مردمی شدیداً 

جن��رال ویلی��ام، یکی از طراح��ان اصلی 
ش��به نظامی س��از بانده��ای مافیایی در 

کلمبیا
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مخالف این روش بودند. آنان زمین های غصب شده توسط زمینداران بزرگ را شم
از چن��گ آنان می گرفتند و در بین دهقانان تقس��یم می نمودند. این کار باعث 
ش��د تا زمینداران و صاحبان کارتل ها گروه های ش��به نظامی را تمویل و تسلیح 
نماین��د. در ای��ن زمان آنان به کمک دولت کلمبی��ا و نمایندگی امریکا در آن 
 MAS، ACDEGAM، MORENA، کش��ور توانستند ده ها باند به نام های
HKG3، FEFAL و AKM ... را ایجاد کنند. این گروه ها در مدت کم ده ها 

سوسیالیست، معلم و رهبر اتحادیه را کشتند.
امریکا به خاطر ضدیت با ش��وروی و سرکوب خونین احزاب سوسیالیستی 
و دموکرات یکی پی دیگر دس��ت به س��اختن و تجهیز باندهای اوباش  زد. در 
بین س��ال های ١۹۷۸ و ١۹۷۹ امریکا جنایت کارترین و درنده ترین افرد گروه 
»ایتالف ضدکمونیس��تی امریکا« یا )AAA or Triple A( را س��اخت. این 
گروپ از همان ابتدا ش��روع به ترور، اختط��اف و بمباردمان مواضع »فارک« 
نمود. »ایتالف ضدکمونیستی امریکا« مستقیما تحت رهبری اردوی ملی کلمبیا 

و سفارت امریکا در بوگوتا فعالیت می کرد.
قتل ها و خودس��ری های اوباشان به حدی زیاد شد که دولت مجبور گردید 
تا به ش��کلی جلو آن را بگیرد ولی تا آخر موفق به این کار نشد. ظاهرا دولت 
کلمبیا در س��ال ١۹۸۹ احکامی را صادر نمود تا فعالیت گروه های شبه نظامی را 
محدود کند و به خاطر نظارت بر فعالیت های آنان کمیس��یون ها و پولیس ویژه 
س��اخت ولی همه ی این تالش ها نتیجه ای در پی نداش��ت زیرا در پشت پرده از 

طرف امریکا و خود دولت کلمبیا تمویل و تجهیز می شدند.

ب��ا ناتوانی دولت در کنترول جنایت کاران، امریکا دخالت نمود و به دولت 
کلمبیا پیش��نهاد کرد تا این گروه ها را در قالب پولیس »مبارزه با موادمخدر« 

سند غیررده بندی شده امریکا که درمورد ایجاد گروه »ایتالف ضدکمونیستی امریکا« 
حرف می زند.
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شم تنظیم کند. دولت کلمبیا این پیشنهاد را پذیرفت و پولیس مبارزه با موادمخدر 

را ساخت. این عمل باعث شد تا گروه  های جنایت کار به شکل قانونی به جنایات 
خود ادامه دهند. »کلمبین ژورنال« به تاریخ ٢ دسامبر ٢٠٠٢ در مطلبی به نقل 

از »دیده بان حقوق بشر می نویسد«:
»ش��بکه های نظامی که توس��ط امریکا ایجاد ش��دند جنایات و 

کشتار غیرنظامیان را به شکل چشمگیر افزایش دادند.«
اثر اولیور ویلر و دریو کوتل��ی در کتاب »کوکایین، جوخه های مرگ و 
جنگ علیه تروریزم )امپریالیزم امریکا و مبارزه طبقاتی در کلمبیا(« می نویسند 
که »سی.آی.ای« با گروه های شبه نظامی یکجا بعضی از قاچاقچیان موادمخدر 
را دس��تگیر می کند ول��ی این عمل آنان بر ص��ادرات کوکایین به امریکا هیچ 
تاثیر ندارد. اینان به خاطر پاش��یدن خاک بر چشم جهانیان این کار را می کنند. 
آن��ان عمال با کارتل های بزرگ قاچاق رابطه ی پیدا و پنهان دارند. این گروه ها 
و س��ی.آی.ای تنها گروه هایی را هدف قرار می دهند که با آنان رابطه نداشته 

باشند.
امریکا و دولت کلمبیا در س��ال ٢٠٠۳ برنامه »ملکی سازی« را آغاز کردند 
که تا سال ٢٠٠٦ ادامه یافت. با این کار، جنایت کاران جنگی بخشیده شده یکبار 

دیگر بر سرنوش��ت مردم 
حاک��م گردانیده ش��دند. 
برنامه »ملکی س��ازی« از 
طرف افراد و سازمان های 
مدافع حقوق بش��ر سخت 
برنامه  انتقاد ش��د. تجربه 
در  »ملکی س��ازی« 
افغانستان نیز زیر نام »دی.

دی.آر« و »اربکی سازی« 
عملی گردید که در نتیجه 

قدرت جنگس��االران وحش��ی در والیات به صورت روزافزون بیشتر گردید و 
دست شان در هرگونه جنایت و چپاول آزاد گذاشته شد.

سازمان »عفو بین الملل« در گزارش ساالنه ٢٠٠۷ خود می نویسد:
»رس��انه ها گزارش می دهن��د که حدود ۳۰،۰۰۰ ش��به نظامی 

ش��به نظامیان گ��روه »عقاب های س��یاه« که پ��س از برنامه 
ملکی سازی در گروه های دیگر به جنایات خود ادامه می دهند.
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س��الح های خود را بر زمین گذاش��ته اند.... ولی شواهد موثق وجود شم
دارد که نش��ان می دهند در اکثریت مناطق گروه های ش��به نظامی 
ب��ه نام های متفاوت فعالیت دارند و به خش��ونت  علیه بش��ر ادامه 
می دهند. شواهدی نیز وجود داردند مبنی بر این که این گروه ها با 

نیروهای امنیتی روابط نزدیک دارند.«
سازمان »دیده بان حقوق بشر« در سال ٢٠١٠ در این مورد می نویسد:
»...واضح اس��ت که بعضی از گروه های ش��به نظامی سالح خود 
را ب��ر زمین گذاش��ته اند و دس��ته های خود را ره��ا کرده اند... ولی 
ش��واهد قابل توجه وجود دارند که بعضی از آنان بدون خلع سالح 
گذاشته شده اند که به جنایات و خشونت  و اعمال غیرقانونی ادامه 

می دهند.«
»ملل متحد« در گزارش ٢٠١٠ خود درمورد پروس��ه خلع سالح و عفو این 

جنایت کاران می نویسد:
»اکثر گروه های ش��به نظامی بدون این که م��ورد بازپرس قرار 
گیرند خلع سالح شدند و مورد عفو قرار گرفتند. جنایاتی که امروز 
ص��ورت می گیرند بدون ش��ک علت آن در معافیت ش��به نظامیان 

گذشته است.«
لیونارد ایوان کورتیس، قاضی محکمه در کلمبیا، می گوید:

»ه��ر ش��ب آنان گ��روه ۵ یا ۶ نفره م��ردم بی دف��اع را پس از 
شکنجه های ظالمانه و وحشیانه قتل عام می کردند. فریاد این مردم 

مظلوم به گوش می رسید که خواهان ترحم و کمک بودند.«
یکی از مش��هورترین قتل عام  ها توسط شبه نظامیان در منطقه ماپیری پان بود 
که به همین نام شهرت یافت. »دیده بان حقوق بشر« به تاریخ ٢۷ اکتوبر ١۹۹۸ 
می نویسد در این قتل عام که در بین تاریخ ١٤ الی ٢٠ جوالی ١۹۹۷ انجام شد، 
حدود ۳٠ نفر به نام کمونیس��ت کشته شدند. گزارش می افزاید که شبه نظامیان 
با خود لیست داشتند و خانه به خانه به دنبال اعضای حزب »فارک« می گشتند.

گزارش ادامه می دهد:
»آنان غیرنظامیان را به مرکز ش��هر می بردند و در آنجا قبل از 
کش��تن شکنجه می کردند. پس از ش��کنجه، اعضای بدن آنان را با 
اره قطع می کردند، در چنگک های گوشت آویزان می کردند، گلوی 
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شم آن��ان را قطع می کردند و بعداً اجس��اد آن��ان را در دریایی گواویر 

می انداختند.«
ای��وان کورتی��س  لیون��ارد  قاض��ی 
می گوی��د که او در ۵ روز هش��ت بار به 
پولی��س از این قتل عام اح��وال داد ولی 
آنان ت��ا این ک��ه ش��به نظامیان منطقه را 
ترک نکردند، نرس��یدند. در سال ١۹۹۹ 
Col l(  ااضی کلمبیا، کرنل لینو سانچز

nel Lino Sánchez( را مته��م به این 
قتل عام نم��ود. کرنل لینو رییس عملیاتی 
اردو کلمبیا بود و از طرف اردوی امریکا 

تمرینات خاص دیده بود.
ب��ه همین ترتیب ده ها قت��ل دیگر نیز 
توسط این الش��خواران انجام شد که در 
پهلوی هزاران کشته منجر به مهاجرت ۳ 
میلیون نفر گردید که در وقت خود پس 
از س��ودان، بزرگتری��ن مهاجرت داخلی 

محسوب می شد.
این مش��ت نمونه خروار از جنایت این دس��ت پرورده های امریکا در داخل 
کلمبی��ا بود. این جنایات به داخل مرزهای کلمبیا محدود نمی ماند بلکه امریکا 
به حی��ث ابزار از ای��ن جنایت پروران به خاطر س��رنگونی و بی ثباتی دولت های 

دموکرات دیگر استفاده می نمود.
یک عملی��ات برون مرزی این گروه در هن��دوراس علیه دولت دموکرات 
خوزه مانوئل زالیا روس��الس بود. روس��الس در مصاحب��ه ای با امی گودمن به 
تاریخ ۳١ می ٢٠١١ می گوید که چون وی طرفدار سرس��خت فیدل کاسترو و 
هوگو چاوز بود و پیمان »الترناتیف بولیواری« را امضا کرده بود و می خواست 
کشور را به سوی ترقی و پیشرفت سوق دهد، به همین خاطر خار چشم امریکا 
واقع شد. او می افزاید که امریکا به شبه نظامیان راستگرا اسلحه و امکانات مهیا 
نم��ود تا علیه اش توطئه کنن��د و او را از قدرت برکنار کنند. براس��اس همین 
برنامه بود که در ٢۸ جون ٢٠٠۹، آنان با اس��لحه وارد خانه روس��الس شده و 

کشتار چریک های کلمبیا توسط 
شبه نظامیان در شهر برنکابرمیخا کلمبیا
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او را ب��ه زور ابتدا به پایگاه نظامی امری��کا در »پالمیروال« بردند و از آنجا به شم
کاستوریکا منتقل کردند.

عملیات دیگر گروه  شبه نظامی راست گرا علیه دولت هوگو چاوز بود. این 
گ��روه مرتجع تالش نمود تا ط��ی یک کودتا دولت چاوز را س��رنگون کند، 
ولی موفق به این کار نش��د، اما قاضی دولت ونزویال به نام دانیالو اندرس��ن را 
کش��ت. دولت ونزویال به اتهام قتل دنیالو، یکتن از اعضای گروه ش��به نظامی 
راست گرا به نام )Vasquez De Armas( را دستگیر نمود. او در تحقیقات 
خود اعتراف نمود که ماموران اف.بی.آی و س��ی.آی.ای به آنان دستور داده 
بودن��د تا علیه دولت چاوز توطئه کنند و زمینه س��قوطش را مس��اعد س��ازند. 
گزارش های��ی نیز وج��ود دارند که در اعتراضات اخی��ر در ونزویال نیز همین 

گروه ها دست داشتند.
یکی از خصوصیات بارز دولت جنایت پرور امریکا این است که دولت های 
ملی-  دموکرات و مردمی را آرام نگذاش��ته به شیوه های مختلف تالش می کند 
زمینه س��رنگونی آن را مساعد س��ازد. به طور مثال، می توانیم بگویم که توطئه 
علیه دولت ملی داکتر محمد مصدق را در ایران؛ سرنگونی دولت دموکراتیک 
جاکوب اریبنز در گواتیماال؛ قتل پاتریس لومومبا در کانگو؛ کودتا علیه دولت 
ملی-دموکرات خ��وان بوش در دومینیکن؛ کودتا علی��ه دولت دموکراتیک 
جواو گلرات در برازیل؛ کودتا علیه دولت دموکراتیک سوکارنو در اندویزیا؛ 
سرنگونی دولت شهزاده سیهانوک در کامبوج؛ سرنگونی دولت خوان توریس 
در بولیوی؛ کودتا علیه دولت آلنده سالوادور در شیلی و صدها عمل ضدانسانی 
امریکا نشان دهنده این است که کاخ سفید هرگز نمی خواهد تا مردم جهان در 
صلح و آرامش زندگی کنند و کانون جنگ، تروریزم، بربادی و خش��ونت در 

جهان است.

پاورقی:
۱- س��ازمان چریکی فارک که به عنوان شاخه نظامی حزب کمونیست کلمبیا فعالیت می کرد، در 
Fuerzas Arm ۱۹۶۴ تاسیس شد. این سازمان موسوم به نیرو های مسلح انقالبی کلمبیا )-  ���ال 
das Revolucionarias de Colombia( ک��ه ب��ا حروف اول نامش فارک خوانده می ش��ود، یک 
گروه چریکی چپگرای کلمبیایی است. مقام های دولت کلمبیا تخمین می زنند که سازمان فارک دارای 
۸ هزار چریک اس��ت. فارک عمده قوای خود را در جنگل هایی واقع در مناطق جنوب کلمبیا متمرکز 

کرده است و یکی از پایگاه های اصلی آن در یکی از کوهپایه های آند واقع است.
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گزارشگر: هیله نوری 

رهبر جماعت اسالمی بنگالدیش 
محکوم به اعدام شد 

رهبر  نظام��ی،  مطیع الرحم��ن 
بنیادگرای  حزب  بزرگ ترین 
جرایمی  به خاطر  بنگالدی��ش، 
که در جنگ اس��تقالل س��ال 
١۹۷١ مرتک��ب گردیده بود، 
محاکم��ه و به اع��دام محکوم 
ش��د. وی که رهب��ری حزب 
بنگالدیش«  اسالمی  »جماعت 

را به عهده دارد، به اتهام قتل عام، شکنجه و تجاوز در یک محکمه ویژه محکوم 
ش��د. دولت بنگالدی��ش می گوید در زمان جنگ اس��تقالل ١۹۷١ که منجر به 
جدایی بنگالدیش از پاکستان شد، حدود ۳ میلیون نفر کشته شدند که بیشترین 
این قتل ها عمدی و سیاسی بودند. مطیع الرحمان نظامی در آن زمان رهبری گروه 
شبه نظامی »البدر« را عهده دار بود که با ارتش پاکستان روابط تنگاتنگ داشت 
و در شناس��ایی و قتل روشنفکران، معلمان، نویسندگان و مبارزان آزادی خواه 
کم��ک می نم��ود. در این جنگ به حدود دو صد هزار زن بنگالدیش��ی تجاوز 
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صورت گرفت که رهبران شم
اس��المی عامل  جماع��ت 

عمده آن بودند.
اس��المی  »جماع��ت 
بنگالدی��ش« مثل احزاب 
خای��ن بنیادگ��رای افغان 
عامل جنایت و جهالت در 
آن کشور بوده با امکانات 
مرتکب  پاکستان  نظامیان 
وحش��یگری های هولناک 
نخست  بار  این  شده است. 
نیس��ت که در بنگالدیش 
جنگ��ی  جنای��ت کاران 
کش��انیده  محاکم��ه  ب��ه 
می ش��وند. ب��ه تاریخ ٢١ 
نی��ز   ٢٠١۳ جن��وری 
محکمه جرایم جنگی آن 
عبدالکالم  موالنا  کش��ور 
آزاد، رهبر سابق جماعت 

اس��المی، را به جرم قتل عام و تجاوز جنس��ی به اعدام محکوم کرد. در س��ال 
٢٠١٠، ش��یخ حس��ینه صدراعظم بنگالدیش محکمه ویژه  ای را دایر نمود تا به 
جنایات جنگی گذش��ته رس��یدگی نماید. چند تن از اعضای برجسته جماعت 
اسالمی و حزب ملی گرای بنگالدیش )بی.این.پی( که در سال ١۹۷١ در کشتار 

آزادی خواهان با ارتش پاکستان همکار بودند، تحت محاکمه قرار گرفتند.
ولی متاسفانه در کشور بالدیده ما نه تنها این جنایت کاران جنگی و متهمین 
فساد محاکمه نمی ش��وند بلکه در منصب های بلند دولتی گماشته می شوند تا با 
دست باز و فکر راحت به پلیدی و خونخواری ادامه دهند. کسانی که افغانستان 
را به سوی بدبختی و ویرانی سوق دادند و دارایی ملی کشور را به یغما بردند 
امروز هم در حکومت گندیده و فاسد ع و غ پست های مهم را در چنگ دارند. 
تعدادی از این مجرمین در پارلمان و مشرانو جرگه نشسته به ملت زجردیده ما 

گوش��ه ای از جنایات مشترک جماعت اس��المی و نیروهای 
پاکستانی در جریان جنگ ۱۹٧۱ در بنگالدیش.

genocidebangladesh.org تصویر از
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دوس��تم، عب��داهلل، 
محق��ق، محم��د خان، 
ک��ه   .... و  دان��ش 
ام��روز تح��ت حمایه 
امریکا سکاندار کشتی 
اند،  افغانستان  شکسته 
ب��دون ش��ک در یک 
حداقل  ب��ا  کش��وری 
دموکراتیک  اص��ول 
بای��د مثل هم جنس��ان 
پلید بنگالدیش��ی شان 
محاکمه  می��ز  پش��ت 
قرار گرفته محکوم به 
اشد مجازات می شدند.

روزی رسیدنیس��ت که مردم افغانستان نیز سرنوشت شان را به دست گرفته، 
عوامل تیره روزی و بدبختی های شان را به سزای اعمال شان برسانند.

رهبران س��ابق و کنونی جماعت اسالمی بنگالدیش هریک غالم 
اعظم، موالنا مطیع الرحمن نظامی، موالنا دالور حسین سعیدی، 
موالنا عباس سبحان، علی احسان، مجاهد، قمرالزمان، عبدالقادر 
مال، اظهراالس��الم و میرقاس��م علی که همه بعد از چهل سال به 

خاطر جنایات و پلیدی های شان در محکمه متهم شدند. 
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شم

نویسنده: احمر 

نارندرا مودی، 
قصاب هزاران مسلمان بی گناه هند 

در ١٦ اکتوبر ٢٠١٤، روزنامه 
»اندی��ا تایمز« خب��ر داد که 
نارندرا مودی، صدراعظم هند، 
در یک تماس تلفنی حمایتش 
را از اشرف غنی اعالم نمود و 
گفت می خواهد رابطه نزدیک 
با افغانستان داش��ته باشد و در 
رشد اقتصادی این کشور سهیم 

گردد.
هند به مثابه پرجمعیت ترین کشور جهان، که تعدادی به صورت خنده آور آن 
را »بزرگ ترین دموکراسی جهان« می نامند، با آن که از قدرت های اقتصادی 
آسیا به شمار می رود، اما میزان فقر و بدبختی و بی عدالتی به حدی در آن باالست 
که در کم تر کش��وری می توان نظیر آن را دید. یک مش��ت غول های سرمایه 
سرنوش��ت بیش از ١.٢١ میلیارد توده های فقیر این کشور را در چنگ گرفته، 
آنان را می قاپن��د. در آخرین انتخابات هند، نارندرا م��ودی، از »بهارتیا جناتا 



31
20

14
بر 

سام
- د

 13
93

س 
قو

  ،2
6 

اره
شم پارتی )بی.جی.پی( – 

ح��زب مردمی هند« ، 
بنیادگ��رای  ح��زب 
به  را  ق��درت  هن��دو 

دست گرفت.
زم��ان،  آن  در 
ک��رزی ه��م از جمله  
جمهور  روسای  اولین 
بود که پیام تبریکی  به 
فرستاد  مودی  نارندرا 
تحلیف  مراس��م  در  و 
در کن��ار او نشس��ت. 
»روند س��بز افغانستان 
از  ک��ه  اروپ��ا«   در 

»روند سبز افغانستان« به رهبری امراهلل صالح، آب می خورد، در صفحه رسمی 
فیسبوک خویش )١۷ می ٢٠١٤( در دفاع از همنوع بنیادگرای اش نوشت:

»هند از زندان ذهنی و حاکمیت "قش��ر" پا بیرون نهاد و هزار 
و چهارصد ملیون انس��ان زعیم خود را یاف��ت..... پیروزی طوفانی 
و س��یالب گون��ه "نارندرا مودی" و شکس��ت ح��زب کانگرس در 
هندوس��تان افق جدیدی را در زنده گی مردم این س��رزمین بزرگ 
ایجاد کرد. اولین بار است که بعد از هزاران سال مردم به تفکر یک 
رهب��ر رای میدهند نه به تبار او، نه به وضع معیش��تی خانواده او، 
نه به جایگاه قومی او. این انتخابات نش��ان داد که هندوس��تانی ها 
توانستند خودشان را از چوکات قشر گرایی برهانند و صد ها ملیون 
انسان به قش��ر گرایی "نه" بگویند. داستان ظهور نارندرا مودی به 
قله ش��امخ رهبری هند "شاهنامه یی" است. برای ملت هندوستان 

این پیروزی عظیم و بزرگ را تبریک میگویم....«
در ١۳ نومبر ٢٠١۳، هفده ولس��وال افغانستان در جریان برنامه   آموزشی  در 
هند به دربار مودی در گجرات ش��تافتند، زمانی که هنوز او س��مت وزیر اعلی 

این ایالت هند را به عهده داشت. سایت رسمی مودی می نویسد:

پیام تبریکی »روند س��بز افغانستان در اروپا« به نارندرا مودی در 
صفحه رسمی فیسبوک این نهاد
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»هی��ات نماین��دگان افغ��ان گفتند که تخص��ص اداری هند و شم
گجرات برای افغانس��تان کارا ثابت ش��ده می تواند. در جریان این 
دیدار امتنانی با آقای مودی، ولسواالن افغان سخت عالقمند بودند 

تا درمورد پیشینه و رازهای موفقیت گجرات بدانند....«

ولی با یک جس��تجوی انترنیت، به آسانی می توان پی برد که نارندرا مودی 
کیس��ت و در عقب پیش��رفت های گجرات تحت رهبری وی و پیروزی او در 
رون��د به اصط��الح »دموکراتیک«، چه چیزهایی نهفته اس��ت؟ آنانی که دم از 
مسلمانی می زنند و برای سالیان متمادی خود را به حیث تیکه دار اسالم بر مردم 
مظلوم ما تحمیل نموده اند، چطور از قتل عام مس��لمانان بی گناه گجرات توسط 
بنیادگرایان حزب بی.جی.پی به دفاع برخاسته و »داستان ظهور نارندرا مودی 
به قله شامخ رهبری هند« را »شاهنامه یی« توصیف می کنند. شاید علت اصلی 
حمایت بنیادگرایان افغان از رهبر بنیادگرایان هند در این باش��د که در آخرین 
تحلیل بنیادگرایان تمامی مذاهب باه��م همفکر بوده در جنایت و جهالت باهم 

ریشه مشترک دارند.
نارندرا مودی، ٦۳ س��اله، مربوط یکی از کاس��ت های پایین هند و قریه ای 
کوچک هندو مذهب در گجرات اس��ت. در کودک��ی چای می فروخت و در 
نوجوانی اش به »راشتریا سوایم سیواک سنگ )ار.اس.اس( – سازمان وطنپرستان 
ملی« پیوس��ت. این سازمان در ١۹٢۵ تاسیس گردید که شاخه شبه نظامی »بی.

جی.پی« می باش��د و به ط��ور علنی از بنیادگرایی هندویزم و فاش��یزم هیتلر و 
موسلینی دفاع می کند. س��ازمان مذکور در کشتار گروهی اقلیت های مسلمان 
و عیسوی هند دست مس��تقیم دارد و یکی از اعضای گذشته این سازمان به نام 
ناتورام گودسی در ١۹٤۸، مهاتما گاندی را با ضرب سه گلوله به قتل رسانید. 

۱۳ نومبر ۲۰۱۳: ۱٧ ولسوال افغان در جریان دیدار با نارندرا مودی، زمانی که او هنوز 
وزیر اعلی ایالت گجرات هند بود.
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اع��الم گردی��د. در ١۹۸۷، م��ودی به 
»بی.جی.پ��ی« پیوس��ت و در ٢٠٠١ 
وزیر اعلی گج��رات گردید تا این که 
در ٢٠١٤ به کمک غول های سرمایه  و 

رسانه های هند صدراعظم شد.
در ٢٠٠٢، زمانی که زایران هندو از 
مراس��م مذهبی شان برمی گشتند، یکی 
از واگون ه��ای ریل آتش می گیرد که 
در اثر آن ۵۷ زایر هندو جان می بازند، 
اما تا به آخر علت آتش س��وزی معلوم 
نمی ش��ود. در واکن��ش ، تحت نظارت 
م��ودی، جوخه های بنیادگ��رای هندو 
دست به کش��تار، تجاوز جنسی و چور 
و چپاول مسلمانان گجرات زدند. گفته 
می شود که بین ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ مسلمان 
بی گناه در محضر عام در س��رک های 
گجرات توس��ط این جوخه ه��ا به قتل 

رسیدند و در حدود ١٠٠ هزار مسلمان دیگر بی خانمان شدند. کسانی که در این 
جنایت دست داشتند، توس��ط پولیس حمایت می گردیدند. مسلمانان فراری به 
خانه یکی از سیاستمداران مسلمان گجرات به نام احسان جعفری پناه می بردند، 
که جرئت نموده بود در انتخابات گذشته در مقابل مودی بایستد. خانه جعفری 
توسط جمعیت ٢٠ هزار نفری هندوان تندرو محاصره می گردد و آقای جعفری 
٢٠٠ بار با پولیس تلفنی در تماس می ش��ود و تقاضای کمک می کند. هرچند، 
موترهای پولیس به صحنه می رسند ولی بدون کدام عکس العملی ساحه را ترک 
می کنند. باالخره احسان جعفری از خانه اش بیرون شده و از جمعیت ٢٠ هزاری 
خواهش می کن��د که هر کاری که می خواهند با او بکنن��د ولی به پناهجویان 
آس��یب نرسانند، ولی این جمعیت وحشی دست و پاهای جعفری را در حالی که 
زنده است، قطع کرده و جس��دش را در چهار اطراف عمارت می کشانند. پس 
از آن، به خانه داخل شده و به تمام زنان تجاوز می کنند و همه ی پناهجویان را 

سمریتی ایرانی، بازیگر سریال های هندی که 
در افغانستان بیش��تر برای نقش اش به حیث 
تولس��ی ویرانی در درامه »زمانی خش��و هم 
ع��روس ب��ود« ش��ناخته می ش��ود. این زن 
که س��ال ها ابتذال را به خ��ورد مردم هند و 
افغانس��تان و کش��ورهای دیگر داد، عضویت 
سازمان بنیادگرا و فاشیستی هندو »راشتریا 
سازمان  سوایم سیواک سنگ )ار.اس.اس( – 
وطنپرس��تان ملی« را داشت و بعد به حزب 
بنیادگرا و راس��ت »بهارتیا جناتا پارتی )بی.
جی.پی( – حزب مردمی هند«  پیوست. حاال 
در کابینه نارندرا مودی، پست وزیر توسعه ی 

قوای بشری را به عهده دارد.
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زنده می سوزانند.شم
سایت تحقیقی هندی 
دو  زب��ان  از  »تهلک��ه« 
س��وریش  نام های  به  تن 
ریچرد و پراکاش راتود 
که در قتل عام مسلمان ها 
ایالت  احمد آباد  شهر  در 
گجرات شرکت ورزیده 
بودند، می نویس��د که به 
آن��ان از جان��ب رهبران 
گفته  هن��دو  بنیادگرای 
ش��ده ب��ود که کش��تار 
بزرگی  مسلمانان خدمت 

به هندویزم است.
که  م��ودی  نارن��درا 
وزی��ر  زم��ان  آن  در 
ب��ود،  گج��رات  اعل��ی 
تم��ام  خونس��ردی  ب��ا 
»خ��وب،  می گوی��د: 
خ��ود  از  عمل��ی  ه��ر 

عکس العمل دارد.«
از آن ب��ه بعد، مودی 

چهار بار دیگر در انتخابات ایالت گجرات برنده ش��د و به حیث فرد پس��ندیده 
شرکت های بزرگ هندی مانند »تاتا موترز« تبدیل شد، زیرا مودی فردی بود 
که زمینه را برای اس��تثمار بیشتر شرکت های هندی و خارجی مانند »سوزوکی 

موترز« فراهم کرد.
شرکت های بزرگ هندی از کش��تار مسلمانان گجرات چشم پوشی کرده و 
برای آنان که نقش مودی در گس��ترش س��رمایه ش��ان ارزش دارد، در جریان 
انتخابات این کش��ور به کمک وی شتافتند و اکثریت رسانه های هند بخصوص 
چینل های تلویزیونی دس��ت به دس��ت هم داده و نقش بارزی در برنده ساختن 

پوستر فلم »فراق«
این فلم توسط نندیتا داس ساخته شد و در ۲۰۰۸ به بازار 
آمد که در آن قتل عام و دربدری های سال ۲۰۰۲ گجرات 

به تصویر کشیده شده است.
برای دانلود فلم مذکور از شبکه تورنت به این آدرس سر 
http://kickass.so/firaaq-2008-hindi- .بزنید

dvdrip-xvid-smeet-t3139777.html
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شم مودی ایفا کردند. همه  ی آنان از پیشرفت بی مثال ایالت گجرات تحت رهبری 

م��ودی تبلی��غ نمودند. اما نندیت��ا داس - بازیگر، کارگ��ردان و فلمنامه نویس 
اجتماع��ی هند، در جواب به این س��وال که پیش��رفت های اقتصادی گجرات 

٢٠٠٢ را با ٢٠١٢ چگونه می بیند، مودی را با هیتلر مقایسه کرده گفت:
»در زمان هیتلر بهترین ش��اهراه های آلمان ساخته شدند. حتا 
امروز به حیث خوب ترین ش��اهراه ها به شمار می روند که شهرهای 
اروپا را باهم وصل می کنند. آلمان بهترین ش��فاخانه ها را در زمان 
هیتل��ر داش��ت. هیتلر عالقمند به موس��یقی ب��ود و فقط ترکاری 
می خورد و شراب نمی نوشید. ولی هیچ کس، حتا آلمانی ها، او را به 

این خاطرها به یاد ندارند.«

تحریف تاریخ توسط استعمارگران
در مس��یر تاریخ، کشورهای استعمارگر همیش��ه در صدد مسخ تاریخ بوده اند. 
مثال زمانی که برتانیا به هند و کشورهای دیگر برای تاراج منابع طبیعی شان 

یورش برد، زیر نام آوردن تمدن جنایاتش را پنهان نمود.
Carlos Latuff کارتونیست: کارلوس التوف
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شم

د ګوند لید  

د یوه اتل تیروتنې 

الن��دې مقال��ه د )۱۳۸۴ وږی( 
کې د »افغانس��تان د همبستګۍ 
ګوند« د همبستګۍ غږ خپرونې 
پ��ه ۱۴ ګڼ��ه ک��ې خپ��ره ش��وې 
وه او د دې ل��ه امل��ه چ��ې مه��م 
موضوعات یې درلودل، نو دا مو 
ګټ��ه ور وګڼل چې یو ځل بیا یې 

خپره کړو.
زم��وږ خل��ک ش��اه امان الله 

خ��ان د ن��ورو امیرانو او ولسمش��رانو پرتله چ��ې له ده څخه وړاندې او وروس��ته وو، 
د ی��و ات��ل په څیر پیژني. دا ځکه چې د امان الله خان څخه وړاندې او وروس��ته ټول 
واکمنان ویني تویونکي او چوپړان وو او دغه راز د خلکو سوکالي او نیکمرغۍ ته یې 

درناوی نه درلود.
د تاری��خ ل��ه زده کړو څخه یوه هم دا ده چې ټول لوس��تونه یی س��ره راټول او د 

تیروتنو بیاځلې کولو څخه یې ډډه او مخنیوی وشي.
یوازې د امان الله خان په س��تایلو او اتل ویلو س��ره نه ش��و کوالی چې خلکو ته 
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شم رښ��تینې تاریخ��ي پوهه ورکړو. د هغ��ه تیروتنې بیا په ځانګ��ړې توګه پدې غمځپلي 

مهال کې باید روښ��انه کړو، تر څو د اړینو معیارونو او لوس��تونو په بنس��ټ زموږ په 
هیواد کی د خندا وړ او وینې تویونکي تاریخ د بیا ځلی څخه مخنیوی وشي.

دلت��ه د امان الل��ه خ��ان د واکمنۍ مهال تیروتن��و ته ګوت نیونه ن��ه کوو، تاریخ 
هماغ��ه دی چه پیښ ش��وی دی او که څه هم ښ��ایی چې نوم��وړې نیمګړتیاوې د 
شخړې او مشاجرې وړ اوسي او هر څوک یې د خپل نظر په اساس په بل څیر تفسیر 

یا رد او یا یې ومني.
زم��وږ خب��رې له واکمنۍ څخه د لرې کیدو وروس��ته د هغه په هغ��و تیروتنو او 
نیمګړتیاو دي، چې زما په خیال دا څرګندوي چې پرمختګ غوښتونکی شاه یوازې 
تر هغه وخته له وروس��ته پاتې توب او مریتوب څخه د افغانس��تان د رایس��تلو په اړه 
فکر او کار کاوه چې دی د س��لطنت په ګدۍ ناس��ت و، هغه مهال چې له واک څخه 
محروم ش��و، نو خپله دنده یې هم پای ته رس��یدلې وګڼله او خپل هیواد یې د یاده 

ویست.
دا پ��ه موض��وع کې په اصطالح بریاليتوب دی. پرت��ه له ګمان څخه زموږ هیواد 
دوسته او مترقي تاریخ لیکونکي درست او ژور کوالی شي چې باید موضوع وڅیړي.
هغه څه چې هیله من ش��اه پرې پوهه نه ش��و او یا یې ترسره نه کړل، یو یو باید 

ووایو:
۱- د س��قوي مخ توري او جهالت له ختمیدو وروس��ته او ورپس��ې د نادرش��اه او 
د ظاهر ش��اه په دوران کې د هاش��م، ش��اه محمود او داود خان آزادي نه منونکي، 
مرتجع او وینې تویونکي رژیمونو پروړاندې امان الله خان نه یوازې په ننداره کوونکي 
او بې حس��ه انس��ان واښ��وت، ترڅنګ یې د پورتنی��و وینو تویوونک��و او مرتجعینو 
پروړاندې د مبارزینو س��ره له مرس��تې او مالتړ لرې توب غوره کړ. هغه په اروپا کی 
د ښه نوم او شهرت له امله د پراخو سیاسي، مادي او تبلیغاتي امکاناتو څخه برخه 
من و، خو له بده مرغه هیڅ هڅه یې ونکړه چې په مبارزه کی ترې ګټه پورته کړي. 
هغه په لومړیو کلونو په ځانکړي ډول د راپرځیدو په میاشتو کې د ډیرو مبارزینو لکه 
عبدالرحمن لودین، س��یدکمال، عظیم منش��ي زاده، عبدالخالق، محمدولي خان، 
فقیر احمد خان، غالم نبي چرخي او نورو س��لګونو ش��هیدانو دمنځه تلو ش��اهد و، 
لیکن دغو پاکو وینو ونشو کوالی چې د هغه سازش او محافظه کاري دمنځه یوسي.
۲- پ��ه اروپا کې هغه کوالی ش��ول چې پ��ه کتاب او کتابونو کې د خپلو سیاس��ي 
خاطرو په لیکلو س��ره زموږ د هیواد د تورې دورې روښ��انه کوونکي واوس��ي، ترڅو 
د واقعیتون��و پټولو په برخه کې خرڅ ش��ویو بی وجدانه تاری��خ لیکونکو ته الره بنده 
ش��ي. لیکن په دې اړه یو مخ لیکنه هم نش��ته او یا که څه یې هم لیکلي وي، ولې 
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هغه یې خپاره نه کړل یا یې ولې هغه داس��ې ناوړه ش��خص ته ورکړل چې د هغه د شم
مرګ د لس��ګونو کلونو په تیریدو س��ره هم د »شاهانه« محافظه کاري په علت سره 

نه غواړي خپاره یې کړي.
۳- هغ��ه له یوه اړخه باید د غ��الم نبي خان چرخي، عبدالرحمن لودین، محمد 
ولي خان او نورو مبارزینو او خپلو طرفدارانو د ژوند، ش��خصیت او کار په اړه لیکلی 
وی، له بل پلوه د هغو خاینو او درباري روڼ اندو لکه برهان الدین کش��ککي، اکبر 
اعتمادي، س��ید قاسم رشتیا، صدیق فرهنګ، حسن شرق، اسحاق عثمان، هاشم 
میوندوال، صالح الدین سلجوقي او د دوی په څیر نور د دربار جالدان او کاسه پاک 
لکه سیدشریف سریاور، عبدالغني قلعه بیګي، فیض محمدذکریا، عبداالحد ماهیار، 
فض��ل احمدمجددي، محمدعلی مورخ او نور او مالعبدالقدیر ش��هاب، مالحضرت 

شوربازار او داسې نور مزدوره او جاسوس مالیان بربنډ کړی وای.
ک��ه چیرې د افغانس��تان ملت د میر غالم محمد غبار پ��ه څیر د تاریخ لیکونکي 
بخت نه درلودی، ښایي نن ورځ به د استبداد او ارتجاع پاتو شونو د چوپړه رژیمونو 
ل��وړ پوړو چارواک��و د تبلیغاتو پرمټ ه��ر یو »د هیواد لوی ش��خصیت او بې بیلګې 

خدمت کوونکي« ګڼل کیدل.
۴- د نادرش��اه او ظاهر ش��اه د وخت جنایتونو پروړاندې د امان الله خان چوپتیا 
دوم��ره مرګون��ې وه چی ګویا واکمنې کورنۍ س��ره یې اړیکې خرابې نش��ي او یا د هر 
بل نه بخښ��نې وړ دلیل له امله آن تردې چې بهرنیو رس��نیو س��ره یې هم مرکه نه 
کوله. څرګندیدل چې له لومړي س��ر څخه یې قس��م خوړلی و چې له سلطنت څخه 
له پرځیدو وروس��ته به خوله نه خوځوي. د لوی دوپري لخوا لیکل ش��وي کتاب د 
»افغانستان تاریخ« کې راغلي، د هیواد له پریښودو وړاندې هغه مهال چې نوموړی 
په کندهار کې و، د »شیکاګو تریبون« خبرنګار له هغه سره مرکه وکړه. لیکن د دې 
مرکې د لیدلو لپاره د پلټنو څخه دا ترالس��ه کوو چې د خبرنګار په خبره ش��اه نن او 

سبا کول او هیڅ کله هم مرکې ته نه چمتو کیده.
۵- له هغه څخه ډیر اوالدونه پاتې دي. سره لدې چې د پالر او اوالد یا اوالدونو 
حساب په یوه تله نه تلل کیږي، لیکن د حیرانتیا وړ دا ده چې له بده مرغه اوالدونو 
څخه یوه هم د پالر د ناسمې الر څخه مخ اړونه ونه کړه او که د آزادۍ او دموکراسۍ 
لپ��اره د نوم��وړي له عملي مبارزې ورتیر ش��و، هیڅ یو یې د خپ��ل ژوند په اړه چې 
تاریخ��ي ارزښ��ت یې درلود یو مخ ه��م ونه لیک. که چیرې امان الل��ه خان پخپله د 
افغانس��تان د آزادۍ په الر کې هوډمن پاتې ش��وی وی، نو هرومرو به یې هڅه کړی 

وای چې اوالدونو یې د ده الرې ته ادامه ورکړي.
د ده د لور سره د »همبستګۍ غږ« مرکه هر یو په ځانګړې لیوالتیا سره ولوستله، 
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شم لیکن ګورو چې په هغې کې داسې د پاملرنې وړ ټکی نه تر سترګو کیږي.

دوهمې ش��اه نور س��هانوک د خپلې کورنۍ ډیرو غړو س��ره یوځای د خپل هیواد 
کامبوج د آزادۍ په الر کې برخه واخیس��ته، لیک��ن زموږ امان الله خان نه یوازې دا 
چې پخپله یې د هیواد په سیاس��ت کې له دخالت څخه اس��تعفا ورکړه، بلکې هڅه 
یې وکړه چې خپل اوالدونه هم له سیاست څخه لرې وساتي، څو داسې نه چې زیان 

ورته ورسي.
پ��ه اروپ��ا کې د میش��تو افغ��ان روڼ اندو هڅه چ��ې د نادر خان پرځول��و لپاره د 
امان الله خان په مش��رۍ یو ګوند جوړول لومړۍ او وروس��تۍ هڅه وه چې هیڅکله 
عملي نش��وه او داسی ښ��کاري چې د نادرخان په وسیله د غالم نبي خان چرخي په 
وژلو سره د نادر خان پروړاندې د امان الله خان د مبارزې هوډ او اراده په بشپړ ډول 

د منځه والړ.
۶- هغه باید د خپل یو شخصي ارزښتمند خوځښت څخه د دفاع په اړه په ځینو 
مس��ایلو رڼا اچولی وای. د لس��ګونو بیلګو څخه چې یو د غبار په تاریخ کې راغلی، دا 
چې ښ��ایی د یو هندي مهاجر په ګډون د دریو نفرو په واس��طه د نادرخان د پرځولو 
پ��ه اړه د نوموړي په الس��لیک ی��وه اعالمیه کابل ته راوړل ش��وې وه. امان الله خان 
کوالی ش��ول د اعالمیه او په بنسټیزه توګه د ګوند جزیات چې په اروپا کې رامنځته 

شوی و، روښانه کړي چې له بده مرغه هیڅ کله یې دا کار ترسره نه کړ.
هغه ولې د اعالمیې متن خپلو هیوادوالو په واک کې ورنه کړ؟

مګ��ر پرت��ه ل��ه دې دا وو، غوښ��تل یې چ��ې د نادرش��اه جنایت کاره رژیم س��ره 
جوړجاړی وکړي؟

۱۹۲۸: شاه امان الله خان د ترکیې د پرمختګ غوښتونکي ولسمشر
 مصطفی کمال اتاترک سره د لیدنې په حال کې.
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۷- که چیرې امان الله خان په ش��اهي هوس��اینې او محافظ��ه کارۍ کې ډوب نه شم
وای، نو کله چې د نادرش��اه د ورور وژونکی س��یدکمال په آلمان کې په دار محکوم 
ش��و، کوالی یې ش��ول چې د افغان مبارزینو سره یوځای له نوموړي، مونشی زاده، 
فقی��ر او عبدالخال��ق او نورو څخ��ه د دفاع لپاره پاڅیدلی وی، ټول یا یو ش��میر یې 
له وژلو س��اتلی وای. په ځانګړي توګه س��ید کمال چې ډیر ساده په دار محکوم شو، 

شونی و چې دفاعي الریون سره یې د هغه د دار ځړیدو مخه نیولی وی.
ک��ه تاری��خ د امان الل��ه خان ه��ره تیروتنه وبخښ��ي، خو د هغو تویو ش��ویو وینو 

پروړاندې د درد راوړونکې بې پروا پاتې کیدل به ونه بخښي.
۸- امان الله خان کوالی ش��ول چې د آزادۍ په الر کې مبارزې ته ش��اه واړوي- 
لکه څنګه چې یې وکړل. خو د خپل ش��خصیت او کرامت س��اتلو لپاره یې باید هره 
س��تونزه د ځ��ان پ��ه بیه اخیس��تی وی او باید د »ځ��ان، ملکه ثری��ا، او اوالدونو« د 
فابریکو او ملکیتونو د بیرته اخیس��تلو په اړه یې »اعلیحضرت غازي« )نادرشاه( ته 
هغ��ه لیکنه او یا له ش��رم څخه ډکه بیعت نامه یې ظاهر ش��اه ت��ه لیکلی نه وای. )د 
نوم��وړي لی��ک او بیعت د لیدلو لپاره د غبار دوه��م ټوک ۱۰۱ او ۱۲۴ مخ ته رجوع 

وشي(
نوموړی لیکنې رسوا کوونکې او د شخصیت له شان څخه دومره لرې وې، چې 
دې ته په پام س��ره که چیرې د غبار په ژبه او مس��تند نه وای، نو ګرانه به وه دا مو 
منلی وای چې امان الله خان هیواد ته د خدمت په الر کې خپل الس��پوڅی پالر له 

مخې لرې کړی دی.
امان الل��ه خان ت��ر نیمې الرې والړ )اتل و(، مګر وروس��ته پرته ل��ه جګړې او په 

آسانۍ سره تسلیم شو )اتل نه و(.
هغه د هغې الرې په ادامې سره چې په پیل کې یې پرې پل ایښی و، کوالی شول 
د آزادۍ غوښتنې غورځنګ راویښولو او پوهې ورکولو په برخه مهم رول لوبولی وی، 
پرته له ګمان څخه اجازه یې نه ورکوله چې پدې س��اده توب څو ځلې د دښ��من د 

برید الندې راشي.
هغه فکر او ځواک چې پرمختګ غوښتونکی امان الله یې راوپرځاوه، دا دی چې 
د لس��و څخه د ډیرو کلونو راپدیخوا زموږ د غمځپلي هیواد د آزادۍ او رغونې مهم 

خنډ باندې اوختی دی.



41
20

14
بر 

سام
- د

 13
93

س 
قو

  ،2
6 

اره
شم

نویسنده: احمر 

بزرگداشت از »روز جهانی محو خشونت علیه زنان« 
بدون آموختن از خواهران میرابال بی معنا است 

»روز  به عن��وان  نومب��ر   ٢۵
جهان��ی مح��و خش��ونت علیه 
و  می ش��ود  ش��ناخته  زن��ان« 
»جامع��ه  نهاده��ای  معم��وال 
مدن��ی« برنامه های��ی ب��ه این 
راه اندازی می کنند.  مناس��بت 
امروز که بازار »جامعه مدنی« 
و انجیوها در افغانس��تان گرم 
اس��ت و کوش��ش می شود که 

ه��ر کارزار جهانی را بوزینه وار تقلید کنند، اما کمتر یا حتا هیچ به پیش��ینه ی 
سیاسی این روز بخصوص در افغانستان پرداخته نشده است.

در ١۷ دس��مبر ١۹۹۹، س��ازمان »ملل متحد« ٢۵ نومبر را پس از ١۸ سال 
تالش فعاالن حقوق بش��ر که در ١۹۸١ آغاز گردیده بود، رس��ما به حیث روز 
جهانی محو خش��ونت علیه زنان قبول کرد. این روز به مناس��بت یادبود سالروز 
ترور »خواهران میرابال« در جمهوری دومینیکن که به دستور دیکتاتور نظامی 
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این کشور به نام رافایل لینیداس تروخیو به قتل رسیده و به نماد دفاع از حقوق شم
زنان مبدل شده  بودند، انتخاب گردید.

از ١۹٦١-١۹۳٠، مردم جمهوری دومینیکن تحت اس��تبداد رژیم فاشیست 
و دیکتاتور رافایل تروخیو، که یک دست نشانده امریکا بود، به سر  بردند. این 
رژیم خون خوار عامل کش��تار ۵٠٠٠٠ شهروند این کشور است. رژیم تروخیو 
فقط در اکتوبر ١۹۳۷، ٢۵٠٠٠ دومینیکن های افریقایی تبار را که از هائیتی به 
اینجا مهاجر شده بودند، به قتل رسانید که به »قتل عام جعفری« مسما است. گفته 
می ش��ود که عساکر دومینیکن بته جعفری را به این شهروندان نشان می دادند و 
فقط شیوه تلفظ واژه »جعفری« سرنوشت شان را تعیین می کرد، عین کاری را 
که حزب وحدت در جریان جنگ های تنظیمی در کابل با نشان دادن »قروت« 

می کرد.
رژیم هر صدای مخالف را با ش��کنجه و کشتار بدرقه می نمود. تا این که در 
جنوری ١۹۵۹، چند تن از فعاالن سیاسی مانند مانویل تاباریز، لیندرو گوزمن و 
خواهران میرابال )Mirabal Sisters( هر یک پاتریا مرسدس، ماریا آرژنتینا 
و آنتونیا ماریا ترس��ا با الهام از س��قوط دیکتاتوره��ای امریکای التین همچون 
فولجینس��یو باتیس��تا در کیوبا و مارکوس پاریز خامینی��ز در ونزوئال، کارزار 
سیاس��ی مخفی را علیه رژیم تروخیو آغاز نمودند. بعد ها خواهر چهارم ش��ان 
بلجیکا آدال نیز به آنان پیوست. در ١٤ جون ١۹۵۹، گروهی از دومینیکن های 
تبعیدی با حمایت دولت کیوبا، به جزیره دومینیکن حمله نمودند ولی توس��ط 
نیروهای نظامی تروخیو س��رکوب ش��دند؛ افراد دستگیرشده با بدترین شیوه 
ممکن شکنجه و به قتل رسیدند. در نتیجه، کارزار داخلی علیه رژیم تروخیو در 
همبس��تگی با انقالبیون، نامش را »جنبش چهارده جون«  گذاشت. در این میان، 
خواهران میرابال نام مستعار »پروانه ها« را برای هر سه تن شان انتخاب کردند.

قس��اوت های رژی��م تروخیو باعث ش��د که گروه وس��یع جامعه بخصوص 
محص��الن و حتا محصالنی که پدران ش��ان در نیروی نظامی تروخیو مصروف 
س��رکوب مبارزان بودند، به جمع »جبنش چهارده جون« بپیوندند. این جنبش 
جنایات رژیم بخصوص کش��تار مبارزان را با پخش ش��بنامه افش��ا می نمود؛ به 
جلسه های مخفی در میان محصالن می پرداخت و شیوه استفاده سالح و ساختن 
بم را می آموختند. ش��عار جنبش مذکور دموکراس��ی، تغیی��ر رژیم و تغییرات 

اقتصادی بود.
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رژی��م از وج��ود جنبش آگاهی 
یافت و ش��روع به دس��تگیری و 
جنبش  اعضای  نمود.  سرکوبش 
در زندان وی��ژه ای که به »٤٠« 
مشهور بود، فرس��تاده می شدند 
و ب��رای اقرار و افش��ای هویت 
رفقای ش��ان تا دم مرگ شکنجه 
می ش��دند. دو خواه��ر میرابال، 
ماریا ترس��ا و ماریا آرژنتینا، نیز 
زندانی گردیدند. از سوی دیگر، 
اعضای جنبش به افشای جنایات 
رژی��م علی��ه زن��ان و محصالن 

زندانی پرداخت و باعث گردید که مردم دومینیکن انزجار شان را برضد رژیم 
مس��تبد اعالم نمایند. کارزارها و فشارهای جهانی در مقابل رژیم تروخیو آغاز 
گردید تا این که دو خواهر میرابال آزاد شدند ولی شوهران این سه خواهر که 

عضویت »جنبش چهارده جون« را داشتند، در زندان ماندند.
ظاهرا رژیم س��فاک تروخیو، خواهران میراب��ال را آزاد نمود لیکن در ٢۵ 
نومبر ١۹٦٠، زمانی که هر س��ه خواهر میرابال برای دیدار شوهران دربند شان 
رفته بودند، در برگش��ت از موتر شان توسط افراد تروخیو به سمت کشتزارها 
کشانیده می شوند و در پناه علف ها با ضربات چوب کشته می شوند. پس از آن، 
جسد های این س��ه خواهر به داخل موتر حامل شان گذاشته می شود و موتر را 
از فراز کوه به پایین پرتاب می  کنند تا جنایت شان را زیر نام تصادم ترافیکی 

پنهان کنند.
پ��س از قتل رافایل تروخی��و در می ١۹٦١، جنرال پوپ��و رومان، یکی از 
جنرال های رژیم، اقرار نمود که وی ش��خصا اطالع داشت که ویکتور الیسینیو 
و پینیا ریبیرا که از افراد خاص تروخیو بودند، این جنایت را مرتکب شده اند.
برای سالیان متمادی، کس��ی حرفی از خواهران میرابال نمی زد و اظهار نام 
شان در جمهوری دومینیکن ممنوع شده بود، تا این که پس کناررفتن خواکوین 
باالگویر در ١۹۹٦ از سمت ریاست جمهوری که یکی از هم رژیمی های تروخیو 

رافایل تروخیو، رییس جمهور دست نشانده امریکا 
و دیکتاتور خون خوار دومینیکن
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نصاب شم  ١۹۹۷ در  ب��ود، 
درس��ی این کشور مورد 
بازنگری قرار گرفت و از 
خواهران میرابال به حیث 
برده  ن��ام  ملی  قهرمانان 
ش��د. تمامی ل��وازم بجا 
مانده خواه��ران میرابال 
تاریخ  مل��ی  در موزی��م 
جمه��وری  جغرافی��ه  و 
دومینیک��ن مورد نمایش 

قرار گرفت.
و  حماس��ی  داس��تان 
زندگی سراس��ر شهامت 
خواه��ران  مب��ارزه  و 
س��ال ها  هرچند  میرابال 
تاریخ  اما  ماند،  مسکوت 
واقعی  قهرمانان  هیچ گاه 
را فرام��وش نمی کند، و 
خودگذری  از  باالخ��ره 
ای��ن  بلن��د  وج��دان  و 
تجلیل  ش��جاع  خواهران 

شایس��ته صورت گرفت و مبارزان در کش��ورهای مختلف جه��ان رزم آنان را 
سرمشق مبارزات آزادی خواهانه شان قرار می دهند.

خولیا آلوارز، رمان نوی��س امریکایی دومینیکن تبار که داس��تان خواهران 
میرابال را از زبان خواهر چهارم ش��ان در رمان »در زمانه ی پروانه ها« نوش��ته، 

درمورد ازخودگذری خواهران میرابال می نویسد:
»ب��ه قدرت پروانه ها باور دارم: یک پروانه جمع س��ه تای دیگر، 
مساوی به چهار خواهر پروانه نه، بلکه چیزی بیشتر از آن می شود 
ک��ه جهان را تغییر می دهد. در موردش فکر کنید، چهار زن جوان 
از یک کش��ور کوچک، تمام ملت را بسیج نمودند تا از دیکتاتوری 

پوستر فلم »در زمانه ی پروانه ها« که بر مبنای رمان با این 
نام ساخته شده است. این فلم هنری زندگی سه خواهر 

میرابال را به تصویر می کشد.
http://www. .این فلم را از شبکه تورنت دونلود کنید
torrents.net/down/628385.torrent
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جهان��ی نیرو می بخش��د. هنوز با خود فکر می کن��م که این چنین 
شده اس��ت! سه خواهر میرابال به قتل رسیدند، ولی ناپدید نشدند. 
آنان پر و بال کشیدند. آنان باعث الهام رمان ها، فلم ها، نمایشنامه ها 
و رقص های هنری ش��دند. آنان باعث الهام س��ازمان ملل شدند تا 
۲۵ نومب��ر را پایه گذاری کند و روز قتل ش��ان به حیث روز جهانی 
محو خش��ونت علیه زنان درآید. داس��تان همه ج��ا را فرا می گیرد. 
پروانه ها به الهام بخش��یدن ش��ان به زنان و مردان هند، افغانستان، 
اکوادور، یوگاندا و امریکا ادامه می دهند تا یکجا باهم برای حفاظت 
خواهران، مادران، دختران و مادربزرگان ش��ان بایستند. این قدرت 
پروانه هاس��ت، قدرتی که وقتی شکل می گیرد که ما مردم بال های 
م��ان را پهن کنی��م و بلندتر و دورتر از آن چی��زی که تصورش را 

می کردیم، به پرواز آییم.«
در افغانس��تان، متاس��فانه »جامعه مدنی« ملوث شده و پروژه ای آن روز ٢۵ 
نوامبر را زمینه ای برای دریافت فند دانس��ته، به صورت نمایشی تجلیل می کند 
ولی هیچ گاهی از پیش��ینه ای��ن روز و قهرمانی خواهران میرابال حرفی به میان 
نمی آورد چون در قاموس »جامعه مدنی« ش��ده های دالری افغانس��تان، کلمات 
»مبارزه«، »مقاومت«، »ایس��تادگی در برابر استبداد« و غیره قدغن می باشند. 
در اینجا هرچیز و حتا مبارز اس��توره ای چه گوارا را از مضمون آزادی خواهانه 
و رزم جویانه آن تهی ساخته از آنهمه بزرگیش فقط سیگارش را تقلید می کنند.

احیانا اگر از خش��ونت علیه زنان حرف زده می شود، این جنایات در سطح 
جنایت فردی تقلیل می یابد و هیچ گاهی تمرکز بر این نمی ش��ود که تبعیض و 
خش��ونت از سوی نظام حاکم بر زنان مستولی می گردد، حاالنکه در کشورهای 

زن ستیز عامل اصلی آن دولت های فاسد شان است.
ب��ا آموختن و اله��ام از زنان و م��ردان انقالبی و مبارز جه��ان و ادامه راه 
پرافتخار آنان می توان افغانس��تان نگونبخ��ت را از وضعیت فاجعه بار کنونی به 
س��وی آزادی، رهایی و شگوفایی سوق داد. اگر چنین نباشد، یادبود و تجلیل 
از »روز جهانی محو خشونت علیه زنان« صرف برای نمایش، در واقع خیانت به 
یاد و راه و رسم خواهران میرابال و دیگر زنان مبارز جهان خواهد بود و بس.
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اطالعیه 

سید شیرآغا منیری نیز به کاروان 
جان باختگان همبستگی پیوست 

با تاس��ف فراوان خبر غمناک 
دیگ��ری از ف��راه بدس��ت ما 
رس��ید ک��ه درن��دگان طالبی 
بازه��م یکی از اعض��ای آگاه 
»حزب همبس��تگی افغانستان« 
را در ولس��والی پش��ت ک��وه 
قلع��ه کاه والی��ت ف��راه ب��ه 
تعقیب  به  رسانیده اند.  شهادت 

جان باختن فریده و نوراحمد طی س��ال جاری، این سومین عضو برجسته حزب 
همبس��تگی در این ولسوالی می باشد که با قساوت تمام از سوی جنایت پیشگان 

طالبی به شهادت می رسد.
س��ید شیرآغا در خانواده علم دوس��ت و دهقان پیشه در سال ١۳٤۳ در قریه 
کوه جر ولس��والی قلعه کاه چشم به جهان گش��ود. دوره تحصیالت ابتدایی و 
متوس��طه را در قریه چاه زندان و مرکز ولس��والی قلعه کاه به انجام رس��انید و 
ماهی بیش از ختم تحصیالت ثانوی اش در لیسه زراعت فراه نمانده بود که رژیم 
استبدادی و ضد مردمی خلق و پرچم ظهور کرد و سید شیرآغا نیز همسان سایر 
هموطنانش با از دست دادن پدر، اولین ضربه را از سوی مزدوران روسی متقبل 
ش��ده و ترک تحصیل کرد. از آنجایی ک��ه، او فرزند بزرگ فامیل بود بعد از 
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گرفته، رهس��پار ایران ش��د و مدتی به کارگری جهت اعاش��ه و اباته خانواده 
پرداخت.

قبل از کودتای ننگین هفتم ثور ١۳۵۷ س��ید شیرآغا به عنوان جوان آگاه و 
فعال خط س��یر مبارزاتی اش را در برابر خودفروختگان خلقی و پرچمی روشن 
نموده و تحت تاثیر اندیش��ه های مترقی استادانش همچون استاد حبیب اهلل خان 
گجگینی و اس��تاد محمد علم راهش را دریافته بود. بنابراین همانند روشنفکران 
مردم گرا تا آخر عمر بدون هیچ گونه ادعای روش��نفکرانه و زر اندوزی س��اده 

زیست و سنگر عدالت و آزادی خواهی را رها نکرد.
با تشکیل »جبهه س��ادات« عضو فعال آن جبهه گردیده و دوشادوش سایر 
مبارزان علیه اشغالگران روسی و رژیم دست نشانده به جنگ مقاومت ضدروسی 
پیوست. بعد از یک سلسله مشکالت درونی، »جبهه سادات« به دو بخش تقسیم 
گردید. بخش مهم این جبهه به »جبهه عمومی سورخاش فراه« مشهور به »جبهه 
معلمان« ملحق شد که سید شیر آغا نیز یکی از افراد کلیدی آن بود. او به مثابه 
فرد فعال و پرکار جبهه در تمام ساحات کاری و عملیاتی به طور خستگی ناپذیر 

شرکت می جست و مورد تحسین دوستان و همرزمانش قرار می گرفت.
با س��قوط رژیم م��زدور روس و تش��کیل حکومت به اصط��الح مجاهدین، 
س��ید شیر آغا سالحش را همسان س��ایر مبارزین راستین به زمین گذاشت و در 
زادگاهش مصروف معلمی و کش��ت و کار گردید. بعد از مدتی به حیث مامور 

در بخش مالیات ایفای وظیفه می نمود، اما بعدها مدیر آن بخش شد.
وی از ردیف افراد سرشناس منطقه بود و در اکثر موارد با بردباری مسایل 
مه��م قومی و منطقه یی را حل  و  فصل می نم��ود. او با درک دقیق اوضاع، فقر 
و بی س��وادی را مادر بسا مشکالت زندگی دانس��ته، به همین سبب توجه اهالی 
منطقه را به س��وی معارف س��مت داده و پس از برگشت از وظیفه داوطلبانه به 
تدریس ش��اگردان می پرداخت و یا بعضی اوقات به جای خانمش با عالقمندی 
وافر در صنف حاضر گردیده به تدریس و تش��ویق شاگردان جهت فرا گیری 

علم پرداخته و با آنان از مشکالت افغانستان و مسایل روز می گفت.
سید شیرآغا انسان سخاوتمند، مهربان و بردبار بود. مردم اهالی که با شهادت 
وی در ان��دوه غرق اند، نب��ود او را ضایعه می دانند و می گویند: او در همه جا 
انسان پرتالش بود، زیرا در کنار ماموریت رسمی به زراعت، نگهداری حیوانات 
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و س��ایر کارهای روزم��ره پرداخته با مردمش بود و از آن ه��م پا فرا تر نهاده شم
همدوش خانمش به امور منزل از جاروکش��ی و آشپزی گرفته تا لباس شویی با 
پیش��انی باز سهم می گرفت، چیزی که بنا به سنت های خرافاتی و افکار متحجر 
فیودالی تا هنوز متاس��فانه کار ش��رم آور و بی غیرتی شمرده می شود. بنا او به 
آنانی که تمام هم و غم خانواده را به دوش زنان مظلوم می سپارند و فقط امر و 

نهی می کنند، عمال درس سازنده داده است.
س��رانجام روز یکش��نبه )۵ میزان ١۳۹۳( بع��د از ظهر  ، هنگامی که س��ید 
ش��یر آغا با موترسایکل از ولسوالی به سوی خانه اش روان بود، توسط دو تن از 

آدم خواران طالبی، به عمر ۵٠ سالگی تیرباران شد.
دشمنان مردم افغانستان که همیشه در کمین افراد صادق و مترقی نشسته اند، 
با قلع و قمع انس��ان های پیش��رو و مردم گرا اختناق و بربریت را شایع نموده و 

زمینه را برای مداخله و تجاوز بیگانگان عمال مساعد می سازند.
ولسوالی پشت کوه قلعه کاه که مرز مشترک با ایران دارد، شامل ناامن ترین 
ولسوالی های والیت فراه است که در آنجا به طور سازمان یافته قتل های گروهی 
و ف��ردی به گونه وحش��تناک جری��ان دارد. طی یکی دو س��ال اخیر، در این 
ولس��والی بیش از یکونیم صد تن به صورت فجیعانه به قتل رسیده اند که ثبت و 

راجستر دولت می باشد.
ش��ایان ذکر اس��ت که روز بعد )٦ میزان ١۳۹۳( در قریه مدبخ جوار قریه 
کوه جر و چاه زندان عبدالکریم فرزند شریف با دو کودک خرد سالش مورد 
هجوم وحشیانه طالبان مزدور قرار می گیرند. در نتیجه، عبدالکریم و فرزندانش 
به شهادت رسیدند و پدرش )شریف( با جراحات شدید و غم و اندوه فرزندانش 

تا اکنون با مرگ دست و پنجه نرم می کند.
»حزب همبستگی افغانستان« که در کنار مردمش حضور فعال دارد، به مثابه 
خار چشم دشمنان رنگارنگ تلقی ش��ده و همیشه مورد تاخت و تاز بی رحمانه 
قرار داشته اس��ت. حزب همبستگی با ابراز تسلیت عمیق به خانواده و همرزمان 
ش��هید س��ید ش��یر آغا، مصمما بار دیگر تعهد می س��پارد که در راه عدالت و 
آزادی افغانستان جانفشانی نموده با تشدید مبارزه،  انتقام خون پاک شیرآغا ها، 
فریده ها، نوراحمدها، لعل محمدها و س��ایر شهدای راه آزادی و دموکراسی را 

از طالبان وحشی و دیگر غالمان پلید بیگانگان خواهد گرفت.
یاد شهید سید شیرآغا را با مبارزه خستگی ناپذیر گرامی می داریم!
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نویسنده: کاوه عزم

ضدیت با زنان، 
از مشخصات بارز بنیادگرایان در جهان است 

رجب طی��ب اردوغان، رییس 
ب��ه تاریخ ٢٤  جمهور ترکیه، 
نوامبر ٢٠١٤ در نشس��تی که 
موض��وع آن »عدال��ت برای 
زن��ان« بود ب��ا گفت��ن اینکه 
»برابری حقوق زنان با مردان 
بار  اس��ت«،  طبیعت  مخال��ف 
دیگ��ر چهره اخوانی و ماهیت 

ضد زن خود را برمال نمود. او در این س��خنرانی گفت جای زن در خانه اس��ت 
و باید به حیث مادر به وی احترام داش��ته باش��یم. اردوغان و حزب بنیادگرای 
»عدالت و توس��عه« او که از سال ٢٠٠٢ بدینس��و قدرت را در دست دارد، به 
شدت تالش می کنند تا ترکیه مدرن را به سوی قهقهرا و بنیادگرایی سوق دهد.

اردوغان در این س��خنرانی که دخترش صومیه نیز در آن ش��رکت داشت، 
گف��ت: »طبیعت ظریف زنان به آنان اجازه نمی دهد تا کارهای ش��اق را انجام 
دهن��د.« این بنیادگ��را و قاتل هزاران کوردی چ��ون زن را به مثابه جنس دوم 
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محسوب می کند و به قدرت او باور ندارد، می افزاید: »چگونه ممکن است شما شم
به یک مادر که به طفل خود ش��یر می دهد بگویید مثل یک مرد کار کند. شما 
نمی توانید به زن بگویید مثل مرد کار کند، این کار رژیم های کمونیستی است. 
شما نمی توانید به زن بیل بدهید و برایش بگویید که به سان مرد کار کند. این 

مخالف طبیعت نازک زنان است.«

اردوغ��ان حتا از دیدن هزاران زن چری��ک و مقاومتگر قهرمان کوبانی نیز 
ش��رم نکرد که چه شجاعانه و حماسی تفنگ به دس��ت گرفته، مشت محکمی 
بر پوزه غالمان تروریس��ت امریکا، اسراییل، عربستان، قطر و ترکیه کوبیدند. 
احتماال این گفته های ضدزن او ناشی از درد ایستادگی شیرزنان کوبانی  است که 
با دادن درس تاریخی به »داعش«، خواب خوش او در منکوب کردن نیروهای 
پیش��رو کورد را به یاس ابدی مبدل س��اخت. دولت بنیادگ��رای اردوغان که 
س��ال ها است از سوی زنان مبارز کورد مورد ضربات کوبنده قرار داشته است، 
به درستی می داند که زنان همانند مردان قادرند در هر زمینه ای فعال بوده افتخار 
بیافرینند، اما افکار جاهالنه اخوانی او اس��ت که یکچنین اظهارات ضدانس��انی 
را بیان می دارد تا نیم اجتماع را غیرفعال و از سیاس��ت به دور نگه داش��ته از شر 

مقاومت آنان رهایی باید.
البته ما افغان ها از اینچنین الطائالت در ارتباط به زنان از هم جنسان مرتجع او 
فراوان شنیده ایم. سیاف که از لحاظ فکری برادر سکه اردوغان است و به زنان 
به چش��م حقارت می نگرد، در جریان مبارزات انتخاباتی خود در مصاحبه ای با 

اردوغان با دیدن شیرزنان کوبانی هم از اظهاراتش نمی شرمد.
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مراجع��ه کردند که ما را در پوهنځی انجنیری جذب کنید، اما من برای ش��ان 
گفتم برای شما زیبنده این نیست که به کوه  ها برآمده و در جستجوی معادن و 
سنگ های قیمتی باشید. بروید پرستاری و طب بخوانید. رفتن به کوه و بیل زدن 

به طبیعت زشت مردان سازگار است نه زنان.«

این بار اول نیست که دولت بنیادگرای اردوغان علیه زنان می تازد. در سال 
٢٠١۳ نیز دولت اردوغان قانون »منع س��قط جنین« را به کابینه پیش��نهاد نمود 
و اعالم داش��ت که زنان نمی توانند اطفال خود را سقط کنند که این عمل او با 
مخالفت شدید فعاالن حقوق زن روبرو شد. زنان ترکیه با شعارهای »وجود من 
مال خودم است« تظاهرات گسترده را در گوشه و کنار ترکیه به راه انداختند. 
حتا داکتران شفاخانه های دولتی نیز با آن مخالف بودند ولی اردوغان پافشاری 
داشت که زنان ترکیه باید حداقل سه طفل داشته باشند و دیگران را نیز به این 

کار تشویق کنند.
بولنت آرینچ معاون اردوغان نیز به تاریخ ٢۸ جوالی ٢٠١٤ به مناسبت عید 
رمضان در مصاحبه  ی تلویزیونی گفت: »زنان نباید در محضر عام به صدای بلند 
خنده کنند.« او اف��زود که خنده زنان، صحبت طوالنی در تلفن، جذابیت های 
زنان در محضر عام و جراب پوش��یدن آنان باعث تحریک مردان می شود و این 
اعمال زنان باعث می ش��ود تا گراف جرای��م در ترکیه بلند برود. این اظهارات 

۲۸ می ۲۰۱۳: پولیس ترکیه زن معترض ترکی را با سپری مرچ از پا درمی آورد. این زن 
سرخ پوش به نماد مقاومت اعتراض های ترکیه مبدل شد.
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او از سوی زنان ترکیه به شدت محکوم شد و به خاطر ضدیت با او، هزاران زن شم
آن کش��ور عکس های خود را با خنده در تویتر، انس��تاگرام و سایر شبکه های 

اجتماعی منتش��ر 
کردند.

و  اردوغ��ان 
فاس��دش  دولت 
زنان  علیه  تنها  نه 
بلک��ه ب��ر ض��د 
و  اقش��ار  تمامی 
طبق��ات محکوم 
ترکیه قرار دارد. 
می   ١۸ تاریخ  به 
٢٠١٤ نیز مشاور 
اردوغان، یوسف 
کارگران  یرکل 
که  را  معت��رض 
حقوق  به خاط��ر 
مب��ارزه  ش��ان 
 ، ن��د د می کر
و  ل��ت  م��ورد 
کوب ق��رار داد 
پولیس  به زور  و 
کارگ��ران  ای��ن 
را  ماتم دی��ده 
کرد.  س��رکوب 
ترتیب،  همین  به 
سرکوبگر  دولت 
ن  غ��ا و د ر ا
تظاهرکنن��دگان 
گزی«  »پ��ارک 

در اعت��راض به اظه��ارات معاون تاریک اندی��ش رییس جمهور ترکیه، 
هزاران زن این کش��ور با انتش��ار تصاویر خندان ش��ان در شبکه های 

اجتماعی، به حکم قرون وسطایی بنیادگرایان ترکیه پوزخند زدند.
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ساخت، تا زمانی که این دولت فاشیست و حزب بنیادگرای »توسعه و عدالت« 
ب��ه رهبری عبداهلل گل در قدرت باش��د، مردم ترکیه روزتاروز دس��تاوردهای 
دموکراتیک اتاترک را از دس��ت داده می روند. مردم مبارز و رزم جو ترکیه 
نیز به این نکته پی برده و ما هر روز ش��اهد تظاهرات گس��ترده در آن کش��ور 
هستیم که با موجودیت احزاب و سازمان های مبارز و پیشرو که دریادالنه علیه 
استبداد اخوانی می رزمند، این دولت فاشیستی مثل برادران خون خوار افغانش، 

مدت زیادی به این پلیدی هایش ادامه داده نخواهد توانست.
ضدیت با زنان، از مش��خصات بارز بنیادگرایان چه افغان و چه ایرانی و چه 
ترکی و چه پاکس��تانی و... را تش��کیل می دهد. زنان باید با مبارزه و مقاومت 
ضدبنیادگرایی و آزادی خواهانه ش��ان در عمل همانند شیرزنان کوبانی مسخره 

و خاینانه بودن این نظرات عصر عتیق را ثابت سازند.

۲۰ جنوری ۲۰۱۳: راه پیمایی معترضان چپ و مردم گرای ترکیه علیه اعزام راکت های 
ناتو در مرز ترکیه و سوریه
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نمایندگی انجمن نویسندگان 
 افغانستان

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

یازده،  غوند  جکان  هرات،  شهر 
اهلل  خلیل  متوسطه  مکتب  مقابل 

خلیلی، 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




