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اعالمیه

وطن در خون و خیانت می جوشد، 
خاموشی ننگ است!

پیش بینی  قاب��ل  که  همانگونه 
ب��ود، ب��ا تحمی��ل حکوم��ت 
وحشت ملی از س��وی امریکا 
بر مردم ما، افغانس��تان به طور 
و  بربری��ت  در  روزاف��زون 
بدبختی ه��ای عذابن��اک غرق 
بی کاری  و  فقر  گردیده است. 
و فساد و زورمداری از یکسو 

و تش��دید جنگ و انفجار و انتحار و کشتار از سوی دیگر زندگی مردم مظلوم 
ما را شکنجه بار ساخته است.

در پ��ی قتل فجیعانه فرخنده، حوادث دلخراش کشته ش��دن هموطنان ما در 
بدخش��ان، هلمند، بلخ، غزنی، خوس��ت، ننگرهار، کابل، فراه و سراسر کشور، 
ابر تیره خفقان و مرگ بر فضای کش��ور ما مستولی گردیده است. به گروگان 
رفتن ۳۱ هموطن فقیر ما، قتل عام و س��ربریدن داعشی ده ها سرباز اردوی ملی 
در بدخش��ان و بی تفاوتی ذلتبار ع –غ و اطرافیان شان در قبال این فجایع، مردم 

سراسر کشور را غرق تنفر از حکومت شاریده و فاسد ساخته است.
خیان��ت و پلیدی حکام کش��ور در برابر سرنوش��ت مردم فقی��ر ما زمانی 
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تحمل ناپذیر می شود که نه تنها در برابر طالبان ددمنش که پیاپی خون می ریزند شم
کاری نمی کنند، بلکه برعکس با بی ش��رمی وصف ناپذیری از اربابان امریکایی 
ش��ان می خواهند ک��ه از طالبان عذرخواهی رس��می نمایند! وقاحت و پس��تی 
حاکمان دست نش��انده به حدی می رسد که طالبان این سگان خونخوار آی.اس.
آی را »مخالف سیاس��ی« می نامد، به آنان پیاپی باج داده سران جالدپیشه شان 

را در کابل و قطر ناز می دهند.
از دولتی که متش��کل از ویرانگ��ران و خودفروخته ترین  جنگس��االران و 
بنیادگرایان جاهل و ش��رکای جرم نکتایی پوش ش��ان باش��د، نباید جز شنیدن 
الف و پتاق ه��ای عوام فریبان��ه، انتظار کوچکترین عمل مثبت داش��ت. تجربه 
تاریخ معاصر به ما می آموزد که یکچنین دولت های پوشالی برای عملی ساختن 
پالن های شیطانی استعمارگران راه اندازی می شوند، بنا در قبال سرنوشت مردم 

هیچ گونه همدردی ندارند.
ما بارها خطاب به مردم ستمدیده خویش گفته ایم که شعارهای »دموکراسی«، 
»مبارزه علیه تروریزم«، »حقوق بش��ر« و »بازس��ازی« از سوی متجاوزین و 
غالمان داخلی شان وعده های میان تهی و دروغ های شاخداری اند که سال هاست 
قربانی آن م��ردم بی  دفاع ما گردیده اند. دولت تبه��کار ع-غ، طالب و داعش 
باوجود ادعای مس��تقل بودن از یک آخور تغذیه شده برای نوشیدن خون مردم 
ما فربه می ش��وند. اینان به مثابه ماش��ین کش��تار و جاده صاف کن سیاست های 
غارتگرانه امریکا، از چندین س��وراخ اما با یک هدف واحد ملت دربند را نیش 

زهرآگین زده به سوی تباهی سوق می دهند.
در برابر این وحش��یان و غالمان بیگانه پرست ضدملی ناله و شکوه کاری را 
پیش نخواهد برد. بر ماس��ت تا با همبس��تگی و بسیج سراسری در پرتو وحدت 
زحمتکش��ان تمامی اقوام و ملیت های ساکن کش��ور، متحدانه برخاسته به رسم 
خلق قهرمان کوبانی، جواب دندان ش��کنی بر پوزه دشمنان رنگارنگ این خطه 

وارد نماییم تا از ماتم و درد و بندگی رهایی یابیم.
»حزب همبس��تگی افغانس��تان« به مثابه پیش��قراول جنبش مترقی کش��ور 
همیش��ه در سنگر دفاع از مردمش قرار داشته، اینک بار دیگر هم آواز با تمامی 
بازماندگان قربانی های اخیر و خانواده های ۳۱ گروگان ستمکش ندا سر می دهد 
که س��کوت تیره را به نیروی الزوال مبدل کنید و در برابر س��تمگرانی که به 
حرمت میهن و خون ش��هروندانش بازی رذیالنه ا ی را پیش گرفته اند، همس��ان 
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حزب همبستگی افغانستان
۲۷ حمل ۱۳۹۴ - ۱۶ اپریل ۲۰۱۵ - کابل

تجمع اعتراضی حزب همبستگی
۲۷ حمل ۱۳۹۴: اعضا و هواداران »حزب همبس��تگی افغانس��تان« در دفاع از 
خون قربانیان بدخشان و مزار و رهایی ۳۱ هموطن مظلوم گروگان شده ی ما به 
دس��ت طالبان درنده، تجمع اعتراضی را در پارک شهرنو کابل برگزار نمودند. 
در نخس��ت قرار بود که این تجمع به شکل راهپیمایی از سینمای پامیر تا سپاهی 
گمن��ام به راه انداخته ش��ود، ولی بنابر طرزالعمل جدید تصویب ش��ده دولت، 
نهادهای ترتیب دهنده اعتصاب��ات و تظاهرات حق راهپیمایی را ندارند و فقط 
در چن��د پارک محدود ش��هر که از جانب دولت تعیی��ن گردیده، تجمع کرده 
می توانند. ظاهرا این تصمیم جهت حفظ امنیت معترضان از حمالت تروریستی 
اتخاذ شده اس��ت، ولی بر همگان روشن اس��ت که در این اواخر شاهد چندین 
تظاهرات وس��یع بودی��م و حکومت ع و غ که روز به روز بوی تعفنش بیش��تر 
می ش��ود و از ترس این که مبادا »بهار افغانس��تان« رونما گردد، دست به این 

عمل ضد آزادی بیان زده است.
معترض��ان پالکارت های حاوی نوش��ته هایی همچون »ارگ نش��ینان، ننگ 
 بر ش��ما که با چانه زن��ی و معامله  های ننگین تان مردم  م��ا را غرق خون و ماتم 
کردید!«، »ع و غ و چتلی خواران پلید ش��ان عام��الن اصلی قتل عام های اخیر 
مزار، غزنی، بدخشان و... اند!«، »قاتالن اصلی این سربازان، ع و غ و اطرافیان 
ش��ان اند که با باج دهی و »عذرخواهی« از طالبان، این جاهالن را تش��ویق به 
جنایت می کنند!«، »به خاطر حمام  خون مزار و بدخش��ان و پکتیا و غزنی و... 
در کنار طالبان وحشی، سران حکومت ع و غ نیز باید محاکمه شوند!«، »مادران 
افغانس��تان خواهان رهایی ۳۱ جگرگوشه ی گروگان شده شان هستند!«، »اگر 
درمیان ۳۱ گروگان، پس��ر ع و غ ش��امل می بود، آیا بازهم با همین بیشرمی در 
قبال سرنوشت ش��ان بی تفاوت می ماندند؟«، »هموطنان! اگر در برابر وحشت 
و بربریت طالبان، جنگس��االران و خاینان ارگ نشین خاموش بمانیم، فردا نوبت 
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سربریدن جگرگوشه های ما خواهد رسید!« و »همبستگی، مبارزه، خیزش: جز شم
این راهی برای نجات از فاجعه  جاری وجود ندارد!« را برافراشته  بودند.

آقای حفیظ راس��خ، نماینده حزب همبس��تگی، در جریان سخنانش گفت: 
»جوانان س��رباز ما ب��ه دفاع از وطن ج��ان می دهند، ولی س��ران خاین دولت 
خ��ون این مظلوم��ان را به معامله می گیرند.« وی ع��الوه نمود که ۳۱ هموطن 
زجرکشیده ی ما که س��ال ها رنج و مشقت بی خانمانی را می کشیدند، امروز در 
دم تی��غ ق��رار گرفته اند و ما خواهان رهایی عاجل ش��ان هس��تیم، و اگر مردم 
سرنوشت شان را به دست خویش نگیرند، هزاران انسان بی گناه این مرز و بوم 

به مثل گذشته و وضعیت فعلی به کام مرگ خواهند رفت.
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اعالمیی

که یو موټی راوالړ نشو؛ 
نوری فرخندی به هم د بنسټ پالې 

په اور کی وسوځیږي! 
 

یوواری بیا د ارګ په یو کیلومترۍ 
وړان��دې  پ��ر  ښ��ځې  د  ک��ی 
وجدانون��ه  وی��ښ  ځناورت��وب، 
فرخن��ده  کلن��ه   ۲۸ ورګ��ړول. 
توراندو ځناورو د قران س��وځولو 
پ��ه درواغج��ن تور د پولیس��و په 
شتون کی ووژله، او ټوټې ټوټې 
وج��ود ته یی اور ورپوری کړ. که 

څه هم د مالنیازي، س��یمین حس��ن زاده، حشمت اس��تانکزي، زلمی زابلي په څیر 
څو تنو نا انس��انانو د فرخندې ټوټه کیدل په ښ��کاره تایید کړل، ولی په واقعیت که د 
جنایتکارانو او ناپوهانو څخه ډک دولت چارواکو له دغې پیښ��ې ګټه پورته کړه. ولی 
له نیکه مرغه زمونږ خلکو چی د څو لس��یزو راهیس��ې یی د دین ټیکه دارانو دوکې او 
تیرایستلو سره بلد دي، په چټکۍ او یو آواز دغه هیتلری کړنه وغندله، او د ع او غ 
رژیم څارګرو مالیانو او نورو کوڅه ډبو خولې داسی وتړلې چی په هماغه لومړیو شیبو 

کی پر خپل ځای کښیناستل او چوپتیا یی غوره کړه.
د فرخن��دو وژل کی��دل ناڅاپي پیښ��ه ن��ه وه، بلکه دا د خاینانو پالل��و او وژونکو 
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زمونږ په هیواد کی واکمن دی. فرخنده په یوه مخکی پالن ش��وی طرحه کی ووژل 
شوه ترڅو د جهاد او اسالم څو تنه ټیکه داران چی په دې ورځو کی پرله پسې رمباړې 
وه��ی، خپل ځناورتوب ولس ته وښ��ایی او هغوی د خپلې ل��ه وینو ډکې او بویناکی 

واکمنۍ منلو ته اړ کړي.
اوس��نی خوس��ا دولت چی ددغې پیښ��ې او امنیتي ځواکونو د ناکاراتوب له امله 
ی��ی ځان بی پته ولید، د عامه اف��کارو تر تاثیر الندی راغی او څو تنه کوڅه ډبي چی 
پ��ه پیښ��ه کی یی الس درلود ونیول ترڅو د نیوکو څپ��ې تر واک الندی راولي. ولی 
زمونږ خلک چی په کراتو ددغو زړه بوږنونکو پیښو شاهدان وو، ښه پوهیږي چی د 
فرخندې او فرخندو د کرکې وړ وژونکي د خپلو واکمنو جنایتکاره مشرانو مالتړ پرته 
نشي کوالی په دغه څیر ویروونکو کړنو الس پوری کړي. شرف بغالني کرغیړن چی 
په ویاړ س��ره یی د فرخندې په وژلو کی الس لرلو څخه ویلی، د جمعیت له لچکانو 
څخ��ه دی چی په امنیت��ی ادارو کی یی دنده لرله. که چیری مونږ یو ملی او عدالت 
ته اړین دولت لرلی له ټولو مخکې باید هغه نامحترم او خاین چارواکي پوښتلي وای 
چ��ی په زرهاوو د ش��رف په څیر لمپن او غله د پولیس��و او اربکیان��و او ناملی امنیت 
لیکو ته وردننه کوي تر هغې د ولس کړولو کی پرخ الس ولري. که چیری د پغمان 
پیښې دوتنه اصلي عامالن د سیاف او نورو تر سیوري الندی آزاد نه وای پریښودل 
ش��وی، که چیری په زرګونه تنه جنایتکارانو ته س��زا ورکړل ش��وی وای هیڅکله به 

فرخنده بله قربانی نه وای.
د اولې درجې جنایتکارنو بښنه او ولس چوپتیا ددی المل کرځیدلې چی ع او غ 
د یوۍ ناولې جوړې په څیر له یو لښ��کر بی پروا او بی وجدانه چارواکو س��ره په داسی 
حال کی خپلو امریکایی بادارنو میلمس��تیا ت��ه ځي چی له یوې لخوا د ولس وینه د 
فرخن��دې په وژل کیدو په جوش راغلې او له بل پلوه زمونږ ۳۱ تنه هزاره هیوادوال 

د داعشیانو په ولکه کی دي او کورنۍ یی په کړاونو کی ژوند تیروي.
دردلیدلو هیوادوالو!

ت��ر هغه وخت پوری چی جنایتکاره هیوادپلورونکي په واک کی وي او د ولس په 
برخلی��ک د بهرنی��و بادارانو په زور ملنډې وهي، زمونږ د خوین��دو او میندو او لوڼو 
او زامنو س��پیڅلتوب او وجود به ددوی د ښ��کاري سپیانو له داړلو خوندی نه وی. 
امری��کا او د هغ��ې پلویانو پ��رون خپل الس��پوڅي د تنظیمیانو او طالبان��و په نوم پر 
ولس راخوش��ی کړل، اوس یی جدی هڅې پیل کړي ترڅو س��ړي وژونکي قصابان د 
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داعش نامه تر الندی منځ ته راوړي تر هغې چی زمونږ خلک د ناپوهۍ په زنځیرونو شم
کی راښ��کیل کړي. هغوي هڅه کوی چی زمونږ ځوان نس��ل ناپوهۍ او روږدیتوب 
او بی روزګارۍ کی ډوب کړي چی چوپړان یی وکوالی شی له هغوی نه عسکر ځان 

ته غوره کړي.
نو راځۍ چی په یو آواز س��ره ننداره او چوپتیا د خپلواکۍ، آزادۍ، دموکراس��ۍ او 
ټولنیز عدالت په چیغه س��ره ماته کړو. که نن د کابل په زړه کی یوه ښ��ځه د خلکو 
س��ترګو په وړاندې د ناپوهۍ په اور کی وس��وځيده، سبا زما او ستا د خور او مور وار 
دی. که یو موټی را والړ نش��و، نورې فرخندې به پرله پس��ې د بنسټ پالو او د هغوی 

بهرنیو بادارانو د ظلم په اور وسوځيږي.
د »افغانستان د همبستګۍ ګوند« له خپلو خلکو سره په يو غږ دا ناوړه کړنه په 
کلکو ټکو غندي، له کړیدلو او هیوادپاله خلکو څخه غواړي چی خپله کرکه په واک 
بدله کړي او په عمل کی د ښکاره وژونکو پر وړاندی راوالړ شي. دا وخت رارسیدلی 
چی یو موټی شو او پری نږدو چی د فرخندې پاکه وینه د واکمنو چوپړانو د خاینانه 
سالمشورو تر پښو الندی شی او سبا نورې خویندې د ځناورو لیوانو خوراک شي.

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د ۱۳۹۴ کال د وري ۳مه - کابل

د همبستگی گوند الریون په ننګرهار کی

۱۳۹۴ کال د وری ۱۵مه: د همبس��تګۍ ګوند غړو او پلویانو د ننګرهار والیت له 
ښ��اریانو س��ره یوځای د فرخندې د وژونکو د محاکمې لپاره الریون په الره واچوه. 
پ��دی الری��ون کی چی ن��ږدی ۵۰۰ تنو ګډون درلو، پدی پیښ��ه کی د پردې ترش��ا 
کس��انو د محاکمې غوښ��تنونکي وو. ی��و تن ګډون کونکی وای چ��ی دولت د خلکو 
غولولو لپاره یواخې څو تنه ونیول ول ولی هغه جنایتکاران چی له تیرو څلور لیسزو 

راهیسې دغه څیر پیښو ته الره هواره کړې، آزاد ګرځي.
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نویسنده: عبید کبیر

مصاحبه سایت »روزنه« با عبید کبیر، 
نماینده »حزب همبستگی افغانستان«

واقع��ی  مس��ئول  س��وال: 
کیس��ت؟  فرخن��ده  قت��ل 
پشت صحنه  س��ازماندهندگان 
چه کسانی هستند؟ زمینه های 
سیاسی و فکری چنین جنایاتی 
در افغانستان چیست؟ خواست 
مشخص شما در مورد این قتل 

چیست؟
عبید کبیر: ظاهرا جمعی از اوباش��ان منطقه اطراف زیارت و مس��جد ش��اه 
دوش��میره در کاب��ل یکجا با تعویذنوی��س این زیارت در قتل فرخنده دس��ت 
داشتند، ولی مسئله فراتر از این است. چون این چند جانی که اکثریت شان در 
رده های ارگان های امنیتی افغانس��تان نیز مصروف وظیفه هستند، بدون حمایت 
س��رجنایتکارانی چون س��یاف، اس��ماعیل، عبداهلل، قانونی، عطا، بسم اهلل خان، 
گلبدی��ن و ده ها جانی دیگر، دس��ت به چنین جنایتی زده  نمی توانس��تند، آنهم 
در روز روش��ن و در برابر انظار عامه و حضور پولیس و در مرکزی ترین نقطه 
ش��هر. به یاد داشته باش��ید که این قساوت برای ۲ تا ۳ ساعت در کمتر از ۵۰۰ 
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امنیتی رخ داده است.
درمورد س��ازماندهندگان پش��ت صحنه باید گفت که چن��د رهبر بنیادگرا 
)بخصوص س��یاف و اس��ماعیل خان( که از چندین هفته بدینس��و داد و فریاد 
می کردن��د که اگر دول��ت در این و آن مورد کاری نکن��د پس »ملت مجاهد 
کاری خواهند کرد«. علت اصلی  این اخطارها هم در این اس��ت که در تقسیم 
کرسی های دولت مافیایی افغانستان برای شان سهم کمتر رسیده و با سوءاستفاده 
از دی��ن و مذهب می خواهند که به قلدری  ش��ان ادامه دهن��د. آوازه هایی نیز 
وجود دارد که گفته می ش��ود این چند حاکم متحجر تصمیم گرفته اند که باید 
کاری کرد تا مردم بخصوص شهریان کابل را بار دیگر از قدرت »جهادی ها« 
به وحش��ت انداخته خاطرات س��ال ّ های خونی��ن ۱۳۷۴-۱۳۷۱ را تازه نمایند 
)سال هایی که احزاب بنیادگرای دینی قدرت را به دست گرفتند و روی تقسیم 
قدرت هر جاده  کابل را به س��نگر جنگ��ی مبدل کردند؛ ۶۵ تا ۸۰ هزار کابلی 
را به فجیعانه ترین ش��کل به قتل رساندند؛ به تعداد بی شمار زن و کودک تجاوز 
جنس��ی صورت گرفت؛ س��رمایه های ملی به غارت رفت و بیشتر در بازار های 
پاکس��تان به فروش رس��ید و هزاران تن دیگر مجبور به مهاجرت به پاکستان و 

ایران شدند.( فرخنده در واقع طعمه این برنامه سران بنیادگرا گردید.
از چهار دهه بدینس��و، یعنی پس از کودتای ش��وم ۷ ثور ۱۳۵۷، زمانی که 
رژیم دست نش��انده روس ها زیر نام سوسیالیزم و انترناسیونالیزم روی کار آمد، 
زمینه رشد افکار بنیادگرایی دینی فراهم گردید. سی .آی.ای به کمک آی.اس.

آی پاکس��تان، رژیم آخندی ایران، عربس��تان و…. بنیادگراهای جاهلی مانند 
گلبدین، ربانی، س��یاف، احمدشاه مسعود، مولوی خالص و غیره را که متاثر از 
اخوان المس��لمین مصر بودند و بنابر این در افغانستان به نام »اخوانی ها« مشهور 
اند، در آغوش کشید. دیگر به همگان هویداست که سازمان »سیا« صدها میلیون 
دالر و اس��لحه و تجهیزات نظامی دیگر را ب��ه جانی ترین و تاریک اندیش ترین 
گروه های ماورای ارتجاعی واریز نمود تا بدینوسیله توانسته باشند افغانستان را 
ویتنام روس ها بس��ازند. از س��وی دیگر، زیر نام مبارزه علیه کمونیزم و الحاد، 
زمینه رش��د افکار متحجر را آماده کردند. مثال حتا در کتاب های درس��ی برای 
ش��اگردان صنوف ابتدایی مکتب که توس��ط »یونیورستی نبراسکا« با سرمایه 
دولت امریکا تالیف ش��ده بودند، تالش ص��ورت گرفته بود که کودکان ما با 
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افکار جاهالنه و خشونت بار تربیت شوند. مثال در این کتابها، دروس به صورت شم
ذیل داده می شد:  »ک یعنی کافر؛ ت یعنی تفنگ و غیره« یا این که »اگر ۱ 

مجاهد از جمع ۵ کافر، ۳ تای آن را بکشد، چند تا کافر زنده می ماند؟«
مهمتر از همه، به کمک همین بنیادگراهای دینی به قتل روش��نفکران چپ، 
مردم��ی، دموکرات و پیش��رو پرداختند تا بس��تر را کامال برای رش��د افکار 

ارتجاعی آماده سازند.
خواست مردم به محاکمه کشاندن قاتالن فرخنده است و افزون بر این، آنانی 
که به مثل سیمین غزل حسن زاده )معین وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان که 
توس��ط مهره های افغانی رژیم ایران به این سمت رسیده  و در گذشته در رادیو 
مشهد خبرنگار بوده است.(، مال ایاز نیازی )از تحصیل کرده های دانشگاه االزهر 
مصر و مالامام مس��جد وزیر اکبر خان، جایی ک��ه مقامات بلندرتبه در امامت 
وی نم��از ادا می کنند، و چندین برنامه تبلیغ دی��ن را در چینل های تلویزیونی 
متعدد به شمول تلویزیون دولتی به پیش می برد(، زلمی زابلی )نماینده پارلمان 
و رییس کمیس��یون سمع شکایات این اداره( و حش��مت ستانکزی )سخنگوی 
پولیس کابل( که در اولین ساعات وقوع این وحشت، حمایت شان را از قاتالن 
فرخنده اعالم کردن��د، نیز باید محاکمه گردند. هرچن��د، افراد مذکور برای 
جلوگیری از رسوایی بیش��تر از طریق صفحات فیسبوک خود معذرت خواهی 
نمودند ولی جایی را نگرفت. اما خواست حزب همبستگی فراتر از آن است و 
خواهان خلع قدرت و محاکمه س��رجنایتکاران اصلی که حاکمیت را در چنگ 
دارند می باش��د و این هدف فقط با مبارزه مردم و نیروهای دموکراسی خواه و 

مترقی کشور میسر است.
س��وال: بنظر میرسد جنبش نوینی در افغانس��تان علیه ستم دهها ساله بر زنان 
افغانس��تان پا گرفته است؟  این جنبش را چگونه معرفی میکنید؟ چه مشخصاتی 
دارد؟ خواس��ت های این جنبش چیست؟ نیروی اصلی این جنبش چه بخشی از 

جامعه اند؟
عبی��د کبیر: خوبتر خواهد بود که این جنبش را، جنبش ضد افکار تندروان 
دین��ی و آنانی که از دین و مذهب سوءاس��تفاده می کنن��د، معرفی نمود. این 
جنبش خیلی نوپا اس��ت و در اولین مراحل قرار دارد و امیدواریم که در ریشه 
نخش��کد. این بیش��تر ارتباط می گیرد به تش��کل ها و افراد پیشرو و مترقی که 
رهب��ری این جنبش را به پیش برند. هرچند این مس��وولیت بر دوش این طیف 



13
20

15
ل 

پری
- ا

 13
94

ل 
حم

  ،3
0 

اره
شم سیاس��یون سنگینی می کند، چون همیشه سرکوب ش��ده  و از نگاه کمی خیلی 

ضعیف ان��د. در عین حال روش��نفکران لیبرال و مافیای انجیویی )موسس��ات 
خیری��ه( نیز در کمین نشس��ته اند که از این درک صاحب لقمه نان و ش��هرت 
ش��وند و جنبش را از مسیر آزادیخواهانه آن منحرف نمایند. نیروی اصلی این 
جنبش را مردم عام کشور می سازد و قرین به موفقیت نخواهد بود اگر صدای 

ضدبنیادگرایی با خروش ضد اشغالگران امریکایی و ناتو همنوا نگردد.
س��وال: موانع پیشروی این جنبش در حال حاضر چیست و برنامه شما برای 

غلبه بر این موانع چیست؟

عبید کبیر: موانع متعدد اند که موارد مهم را بصورت ذیل می توان فش��رده 
س��اخت: ۱- نوپایی جنبش و عمدتا ش��هری بودن آن؛ ۲- فقدان سواد سیاسی 
جامعه؛ ۳- قدرت گسترده تندروان دینی و جنایتکاران که وسیعا توسط امریکا 
و غرب حمایت می ش��وند و نهاد ه��ای قدرت و اقتص��اد را در اختیار دارند؛ 
۴- رهبری ضعیف تش��کل ها و افراد پیشرو و مترقی؛ ۵- حضور روشنفکران 
مرتج��ع و معامله گر از طیف ب��ه اصطالح »جامعه مدن��ی« دالرگیر امریکا در 
صفوف جنبش که آماده س��ازش با ارتجاع اند؛ ۶- نقش منفی رس��انه ّهای مهم 
کش��ور در منحرف س��اختن افکار عامه چون عمدتا امریکا و بنیادگرایان آنها 
را در چنگ دارند؛ ۷- تالش ش��دید امریکا برای رش��د بنیادگرایی اسالمی در 
کشور از طریق راه اندازی و تمویل هزاران مدرسه دینی در سراسر کشور؛ ۸- 
پدیدارشدن داعش در افغانستان به مثابه حربه امریکا جهت ضربه زدن به روسیه 



14

20
15

ل 
پری

- ا
 13

94
ل 

حم
  ،3

0 
اره

و چین و…شم
مردم عام افغانس��تان از وضعیت جاری و جنایات و فساد و سلطه آدم کشان 
ش��دیدا به جان رس��یده اند اما بیش از چهار دهه جنگ و وحش��ت آنان را در 
ناامیدی ش��دیدی فروبرده و نس��بت به هر جریان سیاس��ی نیز با شک برخورد 
می کنند چون گاهی به نام زحمتکش��ان فریب داده شدند و گاهی به نام اسالم 

و جهاد.
برنامه ما ش��عله ور نگه داش��تن این جنبش از هر طریق ممکن است و عالوه 
بر آن، بلندبردن آگاهی سیاس��ی مردم افغانستان، افشای بیشتر ماهیت پلید این 
جنایتکاران و روش��نفکران مرتجع. ما کار وس��یع توده ای و بس��یج فقیرترین 
الیه های جامع��ه را در راس مبارزه خود قرار داده ایم و این را تنها راه فروزان 

نگهداشتن یک جنبش واقعا مردمی و شکست ناپذیر می دانیم.
س��وال: در این مبارزه مردم زیادی در س��طح جهان پشتیبان شما هستند. چه 

انتظاری از آنها دارید؟ چه کمکی میتوانند بکنند؟
عبید کبی��ر: اولتر از همه، از حمایت و همبس��تگی تمام ملل جهان ممنویم 
که در کارزار مبارزه علیه ارتجاع دینی و حامیان شان و دفاع از زنان ستم دیده 
افغانستان با ما پیوستند. حضور گسترده شان در گردهمایی ها و راهپیمایی های 
دادخواهان��ه برای فرخنده، به ما قوت قلب می بخش��د که مصمم تر از پیش به 
مبارزه خود ادامه دهیم. پس از حمایت جهانی از ش��یرزنان کوبانی، این دومین 
کارزار دفاع از ملت زجرکش��یده ای است که در این اواخر صورت می گیرد. 
این در ذات خود ثابت می س��ازد که اگر از یکس��و کشورهای امپریالیستی در 
تبان��ی با ارتجاع داخلی دندان های ش��ان را برای بلعیدن ملل تحت س��تم تیزتر 
می کنند، از س��وی دیگر ملل محکوم علیه این پلش��تی ها بر می خیزند و آوای 

عدالتخواهی سر می دهند.
پیام ما به نیروهای مترقی جهان این است که دفاع از ملت افغانستان بخصوص 
زنان بالکش��یده این س��رزمین، در حقیقت دفاع از انسانیت است. چون ارتجاع 
مذهبی و حامیان جهانخوار ش��ان به  خوبی می دانند، که زنان همچون شیرهای 
خفته ای هس��تند که اگر به پا خیزند، هیچ نیرویی س��د راه شان شده نمی تواند. 

مقاومت زنان پارتیزان ایتالیا و شیرزنان کوبانی مصداق این امر است.
مردم کش��ورهای اروپایی و امریکا که بیش��تر دولت های شان در مصایب 
افغانس��تان دخیل اند، با واردآوردن فش��ار بر دول جنگ افروز شان، می توانند 
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ما از تمامی م��ردم بخصوص غرب می طلبیم که هرگاهی جنایتکاران افغان 
در قالب اراکین رس��می دولت به کشورهای ش��ان می آیند، علیه آنان دست به 
اعت��راض زده حضور آنان را محکوم نمایند تا روزی باش��د که هیچ جنایتکار 

افغان جرات سفر به کشورهای خارجی را نتواند.
پیام دیگر ما به مردم آزاده جهان اینست که فریب شعارهای دروغین »مباره 
علی��ه تروریزم«، »ایتالف جهانی ضد داعش« و غیره س��ران غرب را نخورند 
چون جانی ترین و وحش��ی ترین بنیادگرایان اسالمی نوع »طالبان«، »داعش«، 
»القاعده« و غیره تا هنوزهم در پس پرده حمایت وسیع سازمان های استخباراتی 
غرب را با خود دارند. این گروههایی که انس��انیت را با بحران کم سابقه مواجه 
ساخته اند به مثابه نیروی ذخیره امپریالیزم برای زدن رقبای نوظهور شان در آسیا 
مورد استفاده قرار می گیرند. مردم افغانستان چندین دهه است که سیاست های 
ریاکارانه و خاینانه امریکا و غرب را در کش��ور شان تجربه می کنند و دریافته 

اند که حرف و عمل دولت های غربی از زمین تا آسمان فاصله دارد.
س��وال: زنان و مردم ایران که خود تح��ت حاکمیت یک حکومت مرتجع 
اس��المی زندگی میکنند، با گوشت و پوس��ت بیحقوقی زنان و مردم افغانستان 
را لمس میکنند و در پیش��روی ش��ما هم خود را س��هیم میدانند. چگونه میتوان 
همبستگی بین مبارزات زنان و مردم ایران با زنان افغانستان را تحکیم کرد؟ چه 

توقعی از مردم ایران دارید؟
عبید کبیر: زنان و ملل ایران و افغانس��تان دردهای مش��ترک دارند. هردو 
از طاع��ون ارتجاع دینی رنج می برند و با ش��نیدن هر جنای��ت رژیم علیه مردم 
ای��ران، قلب ما نیز یکجا با مبارزان ایرانی می گرید. اگر رژیم، مبارز فرزانه ای 
چون فرزاد کمانگر را اعدام می کند، ده ها کودک نوزاد افغانس��تان فرزاد نام 
می گیرند. اشعار خسرو گلسرخی و سعید سلطانپور ورد زبان انقالبیون افغانستان 
نیز می گ��ردد و کودکان افغان همچنان از خواندن داس��تان های صمد بهرنگی 

لذت می برند.
در حال حاضر که طیف وس��یع از مبارزان ایران در تبعید به س��ر می برند و 
صدای رس��اتر از افغان ها دارند، با استفاده از رس��انه هایی که در اختیار دارند 

می توانند در انعکاس مبارزات و دردهای مردم ما سهم ادا نمایند.
اما ما از نیروها و شخصیت های پیشرو و عدالتخواه ایران گالیه هایی داریم. 



16

20
15

ل 
پری

- ا
 13

94
ل 

حم
  ،3

0 
اره

شم

رژیم پلید آخندی ایران دستان پرخونی در افغانستان دارد و از ضدانسانی ترین 
گروه ها حمایت می کند. ما همیش��ه جمعی از به اصطالح روشنفکران افغانستان 
چون کاظم کاظمی، شریف سعیدی، قنبرعلی تابش، ابوطالب مظفری، رهنورد 
زریاب، زهرا حس��ین زاده، رس��ول جعفری، پرتو نادری، سیدعیس��ی حسینی 
م��زاری، حس��ین محمدی و غی��ره حامیان رژی��م آخندی را افش��ا و بی نقاب 
ساخته ایم. اما درد ما اینست که تعدادی از روشنفکران ایران برای جنایتکاران 
افغان مدیحه س��رایی می کنند اما صدایی علیه آنان از عناصر مترقی ایران بلند 
نمی ش��ود. وقتی مسعود بهنود، علی س��پانلو، پرویز خائفی، سید علی صالحی، 
مهین بانو ترکمان اسدی، چنگیز پهلوان، محمد جالل چیمه )م. سحر(، علیرضا 
عس��گری، رضا دقتی، مخملباف و دیگران برای جنایتکاران افغان و بخصوص 
برای احمد ش��اه مسعود مدیحه س��رایی کردند و یا وقتی اسماعیل خویی برای 
مجموعه ش��عری پلیدترین حامی جنگس��االران افغان به نام لطیف پدرام مقدمه 
س��روده او را می ستاید، متاس��فانه در محکومیت اینان از سوی دوستان ایرانی 

چیزی ندیدیم.
م��ا مبارزه انقالبیون ایران را مبارزه خود می پنداریم و به این باوریم که هر 
ضربه ای که شما به رژیم خون آشام آخندی می زنید، در واقع مبارزه ما را علیه 
ارتج��اع یک قدم به پیروزی نزدیک تر می س��ازید. از همینرو دفاع از مبارزان 
دربن��د ایران و جنبش عدالتخواهانه ایران را ما از جمله وظایف خود پنداش��ته 
در محکومیت اعدام فرزاد کمانگر و یارانش و در دفاع از نسرین ستوده، رضا 
ش��هابی و دیگر زندانیان سیاس��ی ایران بارها در کابل و سایر والیات دست به 
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و رنگ مورد حمله قرار داده ابراز خشم نمودیم.
ما از دوستان پیش��رو ایرانی نیز انتظار حرکات مشابه را داریم و بخصوص 
از آنان می خواهیم که روشنفکران ایرانی حامی خاینان افغان را محکوم و افشا 
نمایند. ما در عمل دریافته ایم که روش��نفکران دینی و مرتجع به مثابه »دس��ته 
زرین ش��الق« نقش به غایت خاینانه و ویرانگر در جامعه ایفا نموده جنبش های 
ت��وده ای را از عقب خنجر می زنند. ازینرو مب��ارزه علیه آنان نمی تواند جدا از 

مبارزه علیه سرکردگان خطرناکترین باندهای تروریستی و آدمکش باشد.
ما ممکن اس��ت در مس��ایل فراوان تیوریک و عملی اختالفات جدی داشته 
باش��یم، اما در محور اساسی ترین خواس��ت هایی چون مبارزه علیه بنیادگرایی، 
جهالت و توحش و حامیان امپریالیستی شان می توانیم و باید هم صدا و متحدانه 

عمل کنیم.

آنان از آگاهی و اتحاد ٪۹۹ وحشت دارند 
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گزارشگر: ذکریا

پشت پروژه های عرب ها در فراه، 
داعش پنهان است

همزم��ان با ایج��اد پایگاه های 
آموزش نظام��ی »داعش« در 
ف��راه، ش��یوخ قطر و  والیت 
عربستان س��عودی نیز به بهانه 
بازس��ازی و طرح چند پروژه 
و توزیع م��واد غذایی مناطق 
جه��ت  را  افغانس��تان  غرب��ی 
ش��ان  بعدی  ش��وم  برنامه های 

س��روی می کنند. ای��ن پروژه ها در چندی��ن بخش با س��رمایه ۱۰ میلیون دالر 
امریکایی آغاز به کار کرده اس��ت، ولی هدف اصلی حضور عرب ها در فراه، 
تقویت و تمویل نیروی ماورای ارتجاعی و خونخوار به نام »داعش« است که 
طبق برنامه امریکا و با کمک عربستان و قطر بعد از سوریه و عراق تالش دارند 

که افغانستان را نیز طعمه این حیوانات عصر حجر سازند.
در قدم اول عرب ها برای بازکردن جای پا در فراه با ظاهر انسان دوس��تانه و 

با چند پروژه به اصطالح عام المنفعه وارد فراه شده اند که قرار ذیل اند:
فارم زراعتی و پرورش پرندگان شکاری و گوشتی به مساحت ۸۰۰ جریب 
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واکنش س��ریع و ل��وای امنیتی این والیت که از مناط��ق بااهمیت از هر لحاظ 
می باشند. چیزی که در 
جهان نه معمول اس��ت 
و نه تا امروز س��راغش 
را داری��م ک��ه در یک 
نظامی  کام��ال  محی��ط 
کش��ور  کش��ور،  یک 
زراعتی  ف��ارم  دیگری 
و تربی��ه پرن��دگان را 

بسازد.
ای��ن  مجم��وع  از 
زمی��ن، ۱۰ جریب آن 
را به عن��وان باغ وحش 
کمی��اب  پرن��دگان 

شکاری و گوشتی اختصاص داده اند.
شیوخ عرب از دوران س��یاه طالبان تا اکنون به صورت غیرقانونی به شکار 
این پرندگان آزاد پرداخته اند. به گفته  ی روستانش��ینان نس��ل این پرندگان در 
حال نابودی اس��ت. باز یکی از پرندگان شکاری باارزش این سرزمین است که 
سال هاس��ت از سوی شیوخ عرب شکار و به صورت غیرقانونی از کشور بیرون 
برده می ش��ود. اما به پیمانه ی وسیع تر از آن، شکار بی رحمانه پرندگان گوشتی 
این مناطق می باش��د که از گوشت لذیذ و انرژی سرشار برخوردار است. گفته 
می ش��ود گوش��ت پرندگان چون تغدارو، سیاه س��ینه، تارو، کوتو و... غرایز 
جنسی و شهوانی را قوت می بخشد و به همین هدف این پرندگان بی آزار و زیبا 
شکار، در جعبه های یخ جابجا و جهت ارضای شهوت شاهان عرب و شهزادگان 

میلیاردر، سال هاست به کشورهای شیخ نشین صادر می شوند.
بعض��ی از مقامات امنیتی والیت فراه می گویند: »ما بارها مانع ش��کار این 
پرندگان از س��وی عرب ها ش��ده ایم ولی از مرکز )کابل( مکتوبی و تلفنی به 
ما گفته شده اس��ت که درمورد امنیت و بود و باش اینان توجه خاص نموده و 
دس��ت شان را در شکار آزاد بگذارید. آخرین باری که عرب ها به والیت فراه 

آصف ننگ، والی فراه، كه به زور شیوخ عرب به این سمت گماشته 
شده است، حال برای شان خوش خدمتی می كند.
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آمدند و برنامه ش��کار و گشت و گذار را داش��تند، مهماندار شان حاجی ناصر شم
رحیمی، برادر عبدالسالم رحیمی، رییس اداره امور ریاست جمهوری بود.«

مقام دیگری از روسای امنیتی 
فراه نیز عالوه می کند: »در دفتر 
والیت مسئله ش��کار پرندگان را 
ب��از مطرح س��اختیم، هنگامی که 
ترجم��ان به ش��یخ ع��رب که در 
مخالفت  داش��ت،  حضور  همانجا 
ما را با ش��کار پرن��دگان گفت، 
وی براشفته ش��ده جواب داد ما 
ب��ا آقای اش��رف غن��ی همه چیز 
را فیصل��ه کرده ایم و در غیر آن 
تمام پروژه های م��ان را می بندیم 
نیز  و همچن��ان مقام��ات والیت 
اینان  افزودند ک��ه  ب��ا مداخل��ه 
مهمانان خ��اص رییس جمهور اند 
که طی مکتوب رس��می و تلفنی 
توجه ویژه را درمورد ایش��ان از 
ما خواهان شده اند، بنا حفظ جان 
ش��ان مربوط شماس��ت به مسایل 

دیگر شان غرض نداشته باشید.«
عرب ه��ا ۷۹۰ جری��ب زمین 
ف��راه را ب��ه هدف س��اخت فارم 
زراعتی ک��ه بیش��ترین نهالش را 
درخت خرما خواهد ساخت برای 

۱۵ س��ال به اجاره گرفته اند که ساالنه در بدل یک جریب ۸۵۰ افغانی به بخش 
زراع��ت والیت فراه خواهن��د پرداخت که مبلغ بس ناچیز می باش��د. در حال 
حاضر با اس��تخدام کارگ��ران فراوان کار این فارم ب��زرگ عمال جریان دارد. 
ب��ه همین صورت گفته می ش��ود که ۳۵۰ جریب زمین را نی��ز فارم تحقیقاتی 

خواهند ساخت که تا هنوز سرنوشت آن چندان معلوم نیست.

والی فراه كه هنوز سه ماه از كارش نگذشته است، 
در صدد است همانند والیان خودكامه سایر 

والیات تمامی امور را در كنترول تیم خود گیرد. 
چنانچه با اكت و اداهای بلند، خود را مصروف 
ساخت ستراتیژی كه بس خندآور است، نشان 

داده و رسیدگی به مشکالت مردم را ضیاع وقت 
می داند. وی طی مکتوبی معاون والیت و سایر 
ادارات را خلع صالحیت كرده و تمامی امور 
والیتی را به دو نفر از همفکرانش سپرده است.
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دیگریس��ت که به هدف جلب توجه مردم به آن پرداخته شده است. این مسجد 
که در س��ال ۱۳۰۷ توسط نایب ساالر محمد انورخان اعمار گردیده است، یکی 
از مس��اجد بزرگ و قدیمی این ش��هر به ش��مار می رود. این مسجد با گنجایش 
تقریبا دو هزار نمازگذار در یک وقت برای س��الیان س��ال مشکالت مردم شهر 
فراه را حل می نمود و در شرایطی که فراهیان با فقر و تنگ دستی دست و پنجه 
نرم می کنند، نیاز مبرم مردم را ویران نمودن و اعمار دوباره این مسجد بزرگ 

نمی سازد.

اک��رم خپلواک والی پیش��ین فراه نیز تحت نام بازس��ازی این مس��جد پول 
هنگفت��ی از اهالی این منطق��ه خاصتا از تاجران و صراف��ان جمعاوری نمود و 

بدون کوچکترین گام عملی در جیب زد و رفت.
به همین ترتیب ساخت مکتب قلعه ارباب با هزینه ۲۳۳۰۰۰ دالر امریکایی 
و س��اخت کلین��ک مهاجرین واقع در ش��هرک مهاجرین ب��ا هزینه ۲۰۳۰۰۰ 
دالر امریکایی وعده دیگریس��ت که از سوی ش��یوخ عرب داده شده است که 

متحقق شدن آن در شک است.
ام��ا جمعی از مقامات محلی و ریش س��فیدان فراه که تا اکنون پش��ت این 
جریان خونبار را نمی توانند بخوانند، با نیت نیک پیش��نهاد نموده اند که ساخت 
۴ کیلومت��ر جاده عمومی از لیس��ه زراعت تا باغ پل به مثاب��ه نیاز مبرم در نظر 
گرفته ش��ود. این پیشنهاد با سرجنباندن سرس��ری نمایندگان عرب پاسخ داده 

تعمیری كه زیر نام باغ وحش توسط عرب ها در دست ساخت است.
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شده است.شم
کار ساخت و ساز تمامی پروژه های 
فوق را در والیت فراه »شرکت زراعتی 
الغرافه« که یک شرکت عربی می باشد، 
ب��ه دوش دارد که در اداره »آیس��ا« به 
نام ش��اهد ش��هروند یکی از کشورهای 
عربی ثبت گردیده اس��ت. از این درک 
شرکت های محلی فراه محروم اند و هم 
سودش را خود عرب ها به جیب خواهند 
زد و هم از اه��داف پنهان این پروژه ها 

کسی به آسانی آگاه نخواهد شد.
در همی��ن حال توزیع م��واد غذایی 
خان��ه به خانه در مس��یر ش��هر ف��راه و 
مرز ایران پروژه دیگریس��ت که نشان 
می دهد در پشت این همه خیراندیشی ها 
مسایل پس پرده نهان است.)۱( این پروژه 
عمال جریان دارد و با لیس��ت گرفتن های 
خان��ه ب��ه خان��ه، منجر به روشن ش��دن 
موقعی��ت اقتصادی و وض��ع اجتماعی 
م��ردم می گ��ردد. برای ه��ر فامیل ۲۵ 
کیلوگرام آرد، ۳ کیلو روغن جامد، ۴ 
کیل��و بوره، یک بس��ته نمک، نیم کیلو 
چای س��یاه داده می شود که مجموعا در 
ح��دود ۲۰ دالر امریکای��ی می گردد. 
س��روی و تقس��یم مواد غذایی تا هنوز 
شامل قریه جات کهدانک، تیوسک، نو 

ده، اس��فل  کوه، توجک، چاه  کرته، کاریزک، کوره گزی، سبزگزی، بُرخم 
و یک تعداد از قصبات ولس��والی جوین می گردد و قرار شنیدگی ها این روند 
ادامه خواهد یافت و برای آینده نه چندان دور زمینه س��ربازگیری و شناس��ایی 
مناطق را به هدف پیدا کردن برنامه های شوم تقویت داعش دنبال خواهد کرد. 

باز

تارو

تغدارو

والیت فراه ۴ دهه قبل دارای انواع و اقسام حیوانات 
وحش بود ولی در اثر جنگ های ویرانگر و شکارخود 
سرانه این حیوانات وحشی یا نیست شدند و یا به 
سوی ایران فرار كردند كه امروز به ندرت میتوان 
یافت.دست باز عرب ها در شکار محیط وحش 

والیت فراه خیانت جاری دگریست كه ضربه كشنده 
به این ثروت ملی می زند و اگر به همین منوال 

پیش رود، چند سال بعد این منطقه تهی از پرندگان 
ذیقیمت و كمیاب نیز خواهد شد.
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شم چنانچه گفته می ش��ود چاه  کرته که در ۵۰ کیلومتری شهر فراه قرار دارد، به 

نشانه پایگاه دایمی مدنظر شیوخ عرب است.
نصب والی جدید فراه از س��وی ریاست جمهوری به اش��اره مستقیم شیوخ 
عرب از نخس��تین گام های دولت وحش��ت ملی بود، زیرا وی فرد مورد اعتماد 
اعراب بوده در یکی از همین کشورها تحصیل نموده است. در ضمن وی سال ها 
در ش��رکت های عرب ها کار کرده و سابقه طوالنی همکاری با باندهای اخوانی 
و بخصوص حزب اس��المی را دارد که بیش از س��ه دهه دالر اعراب به حلقوم 
ش��ان چکیده و جاده بازکنان برنامه های ارتجاعی و ستمکارانه آنان بوده اند. با 
ورود آص��ف ننگ به عنوان والی در ای��ن والیت، پروژه ها جنبه عملی به خود 
گرفت و گل کرد. گفته می ش��ود والی و مقام��ات عربی در اولین فرصت از 
ولس��والی جوین در مرز ایران و گلستان، بکواه، پرچمن دیدن کرده و مرکز 
ولس��والی بکواه را نیز به ولس��والی دالرام نیمروز منتقل س��اخته تا برنامه ها و 
یاغی گری ه��ای وحوش طالبی و داعش��ی بدون کوچکترین مزاحمت س��ر و 
سامان گیرد. در همین جریان به خاطر تصفیه کاری ادارات دولتی و نصب افراد 
مورد نظر، اکثریت مقامات بلندرتبه محلی اعم از نظامی و ملکی برکنار شدند.
ف��راه در کنار س��ایر والیات طی ۱۴ س��ال جاری ب��ا بدبختی ها و مصایب 
گوناگون مواجه بوده و تا اکنون ۱۰ والی را که بیشترین شان وابسته به حزب 
اس��المی بوده اند، آزموده است. اکثریت مطلق اینان کار را با الف و پتاق آغاز 
کرده و در فرصت کم بوی گند ش��ان باال ش��ده و با جیب های پر از پول ولی 
روی س��یاه از س��وی مردم رانده ش��ده اند. این والیان بعد به دامن فاسد دولت 
مرکزی افتاده و بدون هیچ بازپرسی بار دیگر صاحب کرسی در گوشه دیگری 

از افغانستان گردیده اند.
اکنون فراهیان نیز با ظهور حلقات داعش��ی و دولت به اصطالح وحدت ملی 
روزگار خود را بدتر از گذشته احساس می کنند و اگر وضع وخیم تر گردد، بار 
دیگر اولین قربانیان آتش بیداد خواهند بود. در چنین ش��رایطی مردم فراه نیز 
فغان شان باالست و چشم به راه افغانستان آزاد و مستقل و شکوفا لحظه شماری 

می کنند تا از این منجالب تباهی برای همیش نجات یابند.
سکوت دولت وحشت ملی در مورد ظهور داعش و تبلیغات نامیدن آن نشان 
می دهد که پروژه داعش منحیث جاگزین برای طالبان برنامه وسیع امریکاست 
ک��ه با کمک عرب ها و ارگ پیش برده می ش��ود. والیت فراه منحیث یکی از 
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مراکز مهم داعش خطر جدی را متوجه تمام افغانستان ساخته است.شم

یادداشت:
ــتان سعودی و اكنافش بنا به ضدیت های منطقوی، اقتصادی و  1- رژیم استبدادی عربس
ــالمی ایران دارد، سال هاست كه در مناقشات و جدل های خصمانه  مذهبی كه با جمهوری اس
ــورهای  ــروس دامنه دار بنیادگرایی كه دامنگیر كش ــر می برند. وی ــا رژیم آخندی ایران به س ب
منطقه است و از یك آخور ضدمردمی می خورند. جنگ و جدل های این رژیم های آزادی ُكش 
ــتان و سایر  ــوریه، یمن، افغانس ــیده و به عراق، س ــان بیرون كش و مزدورپرور را از مرزهای ش
ــورهای جهان سرایت نموده است. هم اكنون جنگ داخلی یمن با مداخالت مستقیم ایران  كش
ــود ۳۰۰۰۰ نیروی نظامی سپاه پاسداران  ــتان و متحدانش شدت گرفته و گفته می ش و عربس
ایران در عراق در برابر داعش صف آرایی نموده است. بنا گشودن جبهه جدید در والیات غربی 
افغانستان به منظور تهدید ایران و جابجایی داعش به جای طالبان حربه خطرناک و كشنده ای 
ــت در دست كشورهای عرب و امریکا كه می تواند حاكمیت شان را توسعه بخشیده و رژیم  اس

ایران را تا آنجا كه منافعش ایجاب می كند، مهار سازد.

حزب اسالمی متخصص کشتار و بربادی
Zahoor کارتونیست: ظهور
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نویسنده: میرویس

»رنگ دی بسنتی«، 
فلم نادر از سینمای مبتذل هند

معی��ار خوبی یا ب��دی هر اثر 
قدرتمن��د و مطرح هنری چند 
نکته اس��ت: این اثر در سنگر 
دف��اع از کدام گ��روه اجتماع 
ایستاده است؟ از اکثریت فقیر، 
محروم و ستمدیده جامعه دفاع 
می کند یا به کاسه لیسی اقلیت 
زورمن��د جامعه  و  بهره ک��ش 

می پردازد؛ این اثر مسایل عمیق و اساسی جامعه را بیان می دارد و یا مردم را به 
سطحی نگری، ابتذال و روزمرگی عادت می دهد؛ این اثر کارنامه های قهرمانان 
مبارز و ش��رافتمند توده ها را برجسته می سازد یا به مشاطه گری و لیسیدن خون 
از س��ر و روی س��تمگران تاریخ می پردازد و باالخره آیا شجاعانه از حقیقت و 
م��ردم دفاع می کند و آگاهی آنان را برای ایس��تادگی در برابر نامالیمات باال 
می ب��رد و یا ب��ا عوامفریبی، دروغ و رذالت و تس��لیم طلبی را به خورد اجتماع 

می دهد؟
با توجه به معیارهای باال، »رنگ دی بسنتی« )Rang De Basanti( را می توان 
از فلم های خوب و آموزنده تاریخ س��ینمای هند خواند. این فلم محصول سال 
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۲۰۰۶ می باش��د که توسط راکیش اوم پرکاش مهرا کارگردانی شده است و با شم
استقبال کم سابقه بینندگان مواجه شد.

در س��ینمای شدیدا مبتذل و تجارتی هند، که کارخانه تولید فراوان فلم های 
تخدیرکنن��ده اس��ت، ندرتا ب��ه فلم های موث��ر و با مضمون خ��وب و مترقی 
برمی خوریم. »رنگ دی بسنتی« یکی از این فلم های آگاهی بخش و عالی است 
که با پیام وطندوس��تی، آگاهی  سیاس��ی و آموختن از جوانان دلیر و متعهدی 

نظیر بهگت سنگ)۱( و رفقایش روی پرده های سینما رفت.
»رنگ دی بسنتی« از جمله چند فلمی است که درباره شخصیت های پیشرو 
و آزادی خواه هند س��اخته ش��ده و بر ش��رح فعالیت ها و مبارزه پنج شخصیت  
برازنده جنبش ضدانگلیس��ی هند )آزاد، بهگت س��نگ، اشفق اهلل  خان، بسمل و 

راج گرو( می پردازد و آنان را با چند جوان عصر فعلی هند مقایسه می کند.
فلم همزمان به دو دوره مختل��ف تاریخی می پردازد و به صورت هنرمندانه 
ایندو را به هم ربط می دهد. فلم با سفر یک دختر انگلیسی به هند آغاز می شود 
که کتابچه خاطرات پدرکالنش)۲( را به دست دارد که در آن مشقات و استقامت 
مبارزان جنبش آزادی خواه هند ترس��یم شده اس��ت. او می خواهد براساس این 
خاطرات فلمی بسازد، بنًا در جستجوی کسانی است که در آن نقش بازی کنند. 
بع��د از نومیدی از داوطلبانی که خواهان ب��ازی در فلمش بودند، با چند جوان 
ولگرد و یاغی آش��نا می شود که هر کدام شان یا ش��یفته رفتن به خارج اند یا 
عیش و نوش و روزگذرانی. او در اول فقط با دیدن شباهت چهره این جوانان 
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شم با قهرمانان قصه های پدرش از آنان می خواهد که در این فلم ظاهر شوند که در 

آغاز با بی اعتنایی و تمسخر آنان مواجه می شود ولی بعدا با اصرار زیاد شروع 
به ساخت فلم می کنند.

در جریان س��اخت فلم اس��ت که این جوانان ولگرد تحت تاثیر داستان های 
ف��داکاری، پیکار و آرمان های مبارزان جنبش آزادی خواه قرار می گیرند و در 
برخورد و دید ش��ان تغییر رونما می ش��ود. قسمت حس��اس در فلم جایی است 
که رفیق بس��یار عزیز آنان که پیلوت نظامی اس��ت، در اثر سقوط طیاره کشته 
می ش��ود. چون در اثر ساخت و پاخت ها و فس��اد مقامات، پرزه جات کهنه و 
ناقص روسی در این طیاره ها استفاده شده در نتیجه پیاپی سانحه های هوایی رخ 
می دهند. اما آنان با کمال ناباوری از تلویزیون اظهارات مقامات امور داخله و 
دفاع هند را می شنوند که به خاطر زیرزدن خیانت دولت، دلیل سقوط طیاره را 
عدم لیاقت و بی فکری پیلوت اعالم می دارند، درحالی که او می توانست خود را 
نجات دهد ولی جهت راندن طیاره به یک محل بی خطر جانش را فدای مردمش 
کرد. این اظهارات دولت باعث خش��م دوس��تان و خانواده پیلوت می گردد و 
برای دادخواهی دس��ت به اعتراض وسیع اما صلح آمیز می زنند. دولت تحصن 
معترضان را با خشونت و وحشت شدیدی سرکوب می کند که این به نوبه خود 
سبب قاطعیت و جدیت بیش��تر آنان می گردد. این جوانان به خاطر انتقام خون 
رفیق ش��ان، وزیر دفاع هند را با شلیک گلوله از بین می برند و همچنان دوست 
دیگر ش��ان پدرش را که از مهره های مهم و کلیدی دولت اس��ت، می کشد )با 
اینکه پدرش وعده ویزه امریکا را برای گریزش می دهد، چیزی که یک زمان 
آرزویش بود(. زمانی که رسانه ها و مطبوعات هند مقامات دولتی کشته شده را 

صحنه ای از تحصن در فلم كه توسط پولیس سركوب می شود.
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ش��هیدان و قهرمانان تبلیغ می کنند، اینان به خاطر رسانیدن حقیقت برای مردم، شم
یک س��تودیوی رادیو را در اشغال گرفته، از طریق پخش زنده برنامه رادیویی 
مس��وولیت ترور این افراد را به دوش می گیرند و دالیلش را ش��رح می دهند. 
اس��تدیوی رادیو با موجی از تماس های تلفنی مردم مواجه می شود که یکی از 
این جوانان به پرس��ش ها و پیام های مردم پاسخ می گوید و با آرامش تمام دلیل 

عمل شان را توضیح داده، چهره واقعی دولت مستبد را برمال می سازد.
باالخره وقتی آنان می بینند که به 
هدف ش��ان دس��ت یافتند، سالح های 
در دست داشته ش��ان را دور افکنده، 
همدیگ��ر را در آغ��وش می گیرن��د 
و منتظر سرنوش��ت خ��ود می مانند. 
ام��ا دولت که این حرکت ش��جاعانه 
را به مثاب��ه زن��گ خط��ر می پندارد، 
به نیروه��ای امنیتی دس��تور می دهد 
که ای��ن جوان��ان را همانج��ا به قتل 
برسانند. س��تودیو توسط جمع وسیع 
نیروهای امنیتی محاصره ش��ده و هر 
پنج جوان زیر رگبار کشته می شوند. 
در صحنه هایی از این ماجرا، مقاومت 
این جوانان با درگیری های مس��لحانه 
داده  رب��ط  قهرمان��ان ضدانگلیس��ی 
می ش��ود که بر تاثیرگ��ذاری آن بر 

بیننده می افزاید.
بعضی نقادان فلم بخصوص قسمت 
آخ��ر آن را به نقد کش��یده تالش��ی 
برای تشویق جوانان به دهشت افگنی 

وانمود می سازند. ولی فلم خط فاصل درشتی بین تروریزم و کشتن یک خاین 
و جنایتکار می کش��د، طوری که آن��ان به هیچ فرد بی گن��اه و حتا پولیس هم 
آسیبی نمی رس��انند و برای انتقام خون رفیق شان و دریدن نقاب دولت، دست 
به کش��تن دو مقام دولتی می زنند. البته همه می دانیم که ترورانفرادی راه حل 

پوستر فلم »رنگ دی بسنتی« كه نماد 
بیداری نسل جوان است و فلمی كه به یك 

جنبش مبدل شد.
این فلم را از طریق شبکه تورنت از اینجا 

دونلود كنید.
http://kickass.to/rang-de-basanti-

2007-720p-bluray-x264-hindi-aac-
ozlem-t9772862.html
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دس��تگاه حاکم وسیله موثری بوده می تواند که مثال خوب آن در تاریخ کشور 
خود ما توس��ط شهید عبدالخالق به نمایش گذاشته ش��د که با کشتن نادر غدار 
فضای سیاس��ی جامع��ه را اندک تغییر داد. اگر تاری��خ اکثر جنبش های ملی و 
آزادی خواه جه��ان را مطالعه کنیم درمی یابیم که نقط��ه آغاز اکثر جنبش های 

بزرگ از خودگذری چند شخص متعهد و مبارز نشئت گرفته اند.
چنانچه یکی از جوانان در فلم به جواب ش��خصی که از طریق رادیو با آنان 

تماس می گیرد و آنان را تروریست خطاب می کند، پاسخ می دهد:
ــت مردم معصوم و بی گناه را می كشد ولی ما یك فرد  »تروریس

منفور و ظالمی را هدف خود قرار دادیم.«
و باز در همانجا ادامه می دهد:

ــت  ــیوه زندگی داریم: یا همه چیز را آن طوری كه هس »دو ش
بپذیر، یا برای تغییر آن مبارزه كن!«

نخس��تین نمایش »رنگ دی بس��نتی« با عکس العمل  جدی وزارت دفاع هند 
مواجه ش��د و آن را فل��م تبلیغاتی – ضد دولتی خواند. ام��ا در واقع فلم یک 
حقیقت جامع��ه هند را منعکس می کرد که فس��اد در خرید طیاره ها و قطعات 
کم کیفیت نظامی از روسیه باعث حادثات فراوان گردیده بود. تنها بین ۲۰۰۴ 
الی ۲۰۰۷ تقریبا ۳۰ پیلوت هندی در قضایای مشابه جان باخته اند. این قسمت 

داستان فلم با الهام از جریانات واقعی ساخته شده است.
در این فلم کارگردان نقش اشفق اهلل خان را که نماد سکیوالریزم در جنبش 
بود، به خوبی نشان می دهد که در اکثر فلم های قبلی در این باره سکوت اختیار 

شده است.
ن��ام فلم هم زیبایی و مفهوم عمیقی دارد: در س��نن قدیم هند وقتی کس��ی 
می گفت »من رنگ دی بسنتی!« )مفهوم تحت اللفظی آن »مرا زعفرانی رنگ 
ک��ن!«( یعنی من به هدف خطیر و مهمی خود را قربانی می کنم. که این مقوله 

مطلع سرود مشهور مردم هند در زمان مبارزه علیه انگلیس نیز بود.
عامر خان که نقش مرکزی در فلم را دارد از بازیگران معروف هند اس��ت 
که بعضی فلم های او نسبتا متفاوت و خارج از محتوای معمول سینمای هند بوده 
و به مسایل اجتماعی و سیاسی روز می پردازد. عامر خان یک ماه پس از انتشار 
این فلم با ملحق شدنش در یک تظاهرات علیه حادثه بند نرمادا)۳( در دهلی باعث 
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تعجب معترضان شد. او بعدها گفت:شم
»...آنچه چند س��ال پیش در گجرات رخ داد بسیار تاسف آور است و ننگی 
ب��رای حکومت که وضعیت را کنترول نتوانس��ت، و به کش��ت و خون مردم 
بی گناه انجامید.« این عمل عامرخان خش��م ش��دید »بهارتی��ا جناتا پارتی )بی.

جی.پی( – حزب مردم��ی هند« ، حزب بنیادگرای هندو و کنگره گجرات را 
برانگیخت که به همین علت نشر فلم »رنگ دی بسنتی« را در گجرات به تاخیر 

انداختند.
عامر خان ش��اید یگانه شخص در س��ینمای هند باش��د که ضد سیاست های 
اس��تعماری امریکا اس��ت و به صورت علنی مخالفتش را با اشغال عراق توسط 

امریکا ابراز نموده است.
گفته ه��ای  از  یک��ی 
اخیرش در مورد محتویات 
بد و ناسالم سینمای هند که 
غوغای زی��ادی برپا کرد، 

این بود:
ــینمای  ــا در س »م

ــیم. من از این  ــت و آموزنده یی از زنان نمی كش ــود تصویر درس خ
ــتم كه من هم در بعضی آثار خود به این  ــیمان و شرمنده هس پش
ــت كه در سینمای ما  ــده ام. این ننگ بزرگی اس ــتباه آغشته ش اش
ــاخته می شوند، حاال وقت آن رسیده كه ما همه  چنین فلم هایی س
ــندگان از خود بپرسیم كه آیا این كار  بازیگران، كارگردانان و نویس
ــینما درس درستی به كودكان و  ــت؟ آیا ما از طریق س صحیح اس

جوانان خود می دهیم؟«
ای.آر. رحمان از آهنگ س��ازان و موسیقی دانان نام آور هند و برنده جایزه 
اسکار است که مدت سه س��ال روی آهنگ های »رنگ دی بسنتی« کار کرد. 
آهنگ ه��ای فلم نیز متفاوت و دارای پی��ام قوی آزادی خواهی اند. این فلم در 

سال ۲۰۰۶ در ۱۴ رده جایزه گرفت.
جامعه افغانستان هم که با مصایب و امراض گوناگون اجتماعی مواجه است، 
ب��ه جای فلم ه��ا و درامه ه��ای تخدیرکنن��ده و ضدهنری ترک��ی، امریکایی، 
کوریایی، هندی و ایرانی به فلم هایی نیازمند است که نسل جوان را به آگاهی 

صحنه ای پیش از تیرباران شدن دو جوان در این فلم.
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شم رس��انیده، راه زدودن بدبختی های کنونی را برای آنان نش��ان دهد و در ضمن 

ذوق هنری آنان را پاالیش دهد.

یادداشت ها:
ــنگ )Bhagat Singh( عضو رهبری »جمعیت جمهوری خواه سوسیالیست  1- بهگت س
هند« )HSRA( و از كادرهای برجسته و ازخودگذر جنبش آزادیخواهی هند بود كه در جوانی 
اعدام شد. فعال بهگت سنگ براساس رای مردم محبوب ترین مرد هند خوانده می شود. او بنابر 
ــورای مركزی هند )مشهور  ــت به علت پرتاب بمب های دودی در مجلس ش ــه ا ی كه داش نقش
ــیران، دست  ــاوی اس ــده بود و در زندان هم به خاطر حقوق مس ــتگیر ش به توطئه الهور( دس
ــت كردند. باالخره در یك  ــیعی مردم از او حمای ــه اعتصاب 11٦ روزه غذایی زد و جمع وس ب
محکمه مخفی به جرم قتل جان ساندرز )قومندان امنیه انگلیسی در زمان استعمار( به اعدام 
محکوم شده و در سن ٢۳ سالگی به دار آویخته شد. او زمانی كه مصروف فعالیت های مخفی 
ــت: »...من تمام زندگی خود را وقف آزادی  ــد انگلیس ها بود در نامه ای به والدین خود نوش ض
ــوده، وظیفه و خانه برایم اهمیتی ندارند. می دانم شما  وطنم كرده ام. چیزهای مثل زندگی آس
ــته باشم قسمی كه پدر و مادر هر فرزند  ــی داش می خواهید كه من ازدواج كنم و زندگی خوش

می خواهد ولی عروس من آزادیست.«
ــئول تحقیقات از افراد »جنبش آزادیخواه  ــر انگلیس و مس ٢- در فلم جیمز مککنلی افس
ــت. او در كتاب خاطرات خود جریان شکنجه و تحقیق از زندانیان سیاسی را  هند« )IIM( اس
ــد و به مقاومت و شجاعت شان به دیده تحسین و تعجب می نگرد و در بخشی از فلم  می نویس
ــان  ــم چی چیزی از این جوانان ترس را زدوده بود؟ به نظر من بعضا انس ــد: »...نمی دان می گوی
ــه بند بند زندانیان  ــر ترس را كنار می گذارد. می گفتند ك ــار می آید كه دیگ به حدی زیر فش
ــد ولی آنان نمی شکستند. بسمل نمی شکست. شاید این  ــکنید، كار ما آسانتر خواهد ش را بش
ــکنجه بدن شان را تکه تکه  ــان را محکم نگه  می داشت درحالی كه ش ــاعری بود كه روح ش ش

می كرد.«
۳- بند نرمادا واقع در گجرات هند پروژه  ای بود كه دولت هند و حزب بنیادگرای بی.جی.

پی برای اعمار آن كه در مسیرش یك زیارت چندهزار ساله مسلمانان موقعیت داشت، با زور 
ــلمانان از این منطقه كار گرفت كه با اعتراضات و تظاهرات وسیعی از  ــونت و راندن مس و خش

مردم اعم از مسلمانان و هندو ها مواجه گردید.

فلم »رنگ دی بسنتی« باعث تهییج مردم و اوج اعتراضات زیادی در هند شد. برعالوه در ختم نمایش فلم در 
سینما اكثر آنانی كه از سینما خارج شده مصاحبه می داند با یاس و پریشانی می گفتند: »باید كاری كرد... باید 

چاره ای جست...«



32

20
15

ل 
پری

- ا
 13

94
ل 

حم
  ،3

0 
اره

شم

گزارش ها

تقدیم گل های سرخ 
به یاد فرخنده شهید 

به تاریخ )۲۰ حمل ۱۳۹۴ - ۹ 
اپریل ۲۰۱۵( حوالی س��اعت 
۵ عص��ر جمع��ی از اعض��ا و 
همبس��تگی  »حزب  هواداران 
افغانس��تان« از محل ش��هادت 
ت��ا جایی که  فرخنده ش��هید 
آتش  ب��ه  خونی��ن اش  جس��د 
کشیده ش��د، ش��اخه های گل  

س��رخ را بر دیوار جوار دریای کابل گذاش��تند تا یاد و خاطره  فرخنده گرامی 
داشته ش��ده بر محاکمه عامالن اصلی دریده شدن او تاکید صورت گیرد. ده ها 
ت��ن از ش��رکت کنندگان در کنار نهال فرخنده تجمع ک��رده اعالم نمودند که 
ت��ا محاکمه علنی و مجازات تک تک مس��ببین این فاجعه مل��ی از اعتراض و 

دادخواهی دست نخواهند کشید.
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د ګوند لید

د عبدالخالق فراهی بیه ۵ میلیونه ډالره، 
او د ۳۱ افغان کارګرو بیه صفر!

 
د ۱۳۹۳ کال د ک��ب د میاش��تی 
پ��ه ۴ نیټ��ه، تورکالیو وس��لوالو 
ش��اه جوی  د  والی��ت  زاب��ل  د 
ولس��والۍ په اړوند سیمو کی دوه 
مس��افروړونکی بس��ونه چ��ی ل��ه 
کندهاره کابل ته روان و، ودرول 
او ۳۱تن��ه هزاره س��پاره یی تری 
کوزک��ړل اوهغ��وی ی��ی یرغمل 

ونی��ول. ددی غمیزی څخه د څو اونیو په تیریدو س��ره س��ره زمونږ د هیوادوالو له 
برخلیک څخه کوم خبر نشته او د )ع( او )غ( دولت هم په دی هکله پرته له بی بیو 

څرګندونو څخه کومه بله چاره ددوی دخالصون لپاره نده ترسره کړی.
ډی��رۍ ل��ه دغ��و ۳۱ تنو څخه ب��ی وزلي فقی��ران دی چی د ب��ی وزګارۍ او مرګ 
ل��ه وی��ری یی خپل کاری ځ��واک د ایران په اس��المی جمهوریت پلوره او د س��ولې 
او س��وکالۍ پ��ه هیله یی خپل ټاټوبی ته س��فرکاوه، او له دی څخ��ه ناخبره وو، چی 
حرفوی جنایتکاران به ورته په الره کی پټ په کمین کی ناس��ت وی او په وینو س��رو 

ساطورونه سره هغه دتورې ورځی خاوندان )بدمرغه خلک( تربرید الندی راولی.
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شم فاس��د ارګ ناس��تی د ولس ضد واکدرانو په توګه د خپلو امریکایی بادارانو سره د 

دغو۳۱ تنو یرغمل شویو د برخلیک په هکله بی تفاوته پاتې شوی. دا په داسی حال 
ک��ی ده چ��ی د نصیر عابد )د القاعدی س��ره په تړاو په امریکه کی پاکس��تانی تورن( 
ل��ه محکم��ی چی کوم نوی اس��ناد رابهرش��وی، بربڼډوی چی پ��ه ۲۰۱۰ کال کی د 
سی آی ای ۵ ملیونه ډالر د افغان دولت له الری القاعدې ته ورکړل شول ترڅو پری 
عبدالخالق فراهی چی په پیښ��ور کی یرغمل و، خالص کړی. دوی د خپلو غالمانو 
د خالصون لپاره په پنډنو پیس��ې، ترټولو جنایت��کارو )وژونکو( ډلو ته ورکوی، ولی 

۳۱ بیوزلو افغان کارګرو ژوند ورته هیڅ ارزښت نلری.
پ��ه افغانس��تان کی 
ډی��ر څارګر الس��ونه په 
کاربوخ��ت دی چی هر 
یو ی��ی د خپل��و خاینو 
مزدورانو پواسطه خپلو 
پلیتو موخو ته د رسیدو 
دوی  ک��وی.  هڅ��ې 
زمون��ږ  وخ��ت  ډی��رۍ 
رنځیدل��ي  او  بی وزل��ه 
خلک د خپلو شیطانی 
لوبو خ��وراک ګرځوی. 
په ډیرو داسی پیښو کی 
جنایتکاره او تروریستی 

کړن��ی د ش��کونو په پرده کی پاته کیږی، اوناښ��اغلی دولت��ی چارواکي هم نه غواړی 
چی واقعیتونه بربنډ کړی. ددی س��ړی نیونی ،جریان هغه وخت النورهم پیچلی او 
ناڅرګند شو، چی سړی وژونکوطالبانو رسمًا په دغه پیښه کی الس لرل، رد کړل.

ددی ویرونکو پیښ��و ترش��اه ورانوونک��ی رازونه پټ دی. یرغلګ��ره امریکا غواړی 
دتش په نامه ملی یووالی دحکومت په جوړولو، د »س��ولی« په نامه س��ورې نارې په 
الره اچول��ی ترڅ��و د طالب پرځای خپلو نوي مزدورانو ت��ه د »داعش« په نامه الره 

هواره کړی.
قوم��ی، مذهب��ی، ژبنی��ز او س��یمه ایز اړ او دوړ جوړول، توپیرون��ه او تضادونه او 
ن��ور... رامن��ځ ت��ه کول هغه هڅې دی چی افغانس��تان د س��وریی او ع��راق په څیر 

خدابخش هغه ځوان دی چی له هراته کابل ته له نورو ۳۰ 
تنو سره په الره و چی دیرغمل ګرو منګلو ته ولوید، نوموړي 
د جوالیتوب )پراوږوباروړل( له الری خپلې ۸ کسیزی کورنۍ 
ته ډوډی راوړله، اوس د خدابخش موراونور ټول دده، دویر 

پرټغرناست دی او د خالصون لپاره یی شیبی شمیری. 
)انځور له بی بی سی فارسی څخه(
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دوین��و په حمام بدل کړی، ترڅو ځناورخویه داعش��یان زمون��ږ د خلکو پرټپي اوږو شم
وربارکړی.

پ��ه هغه ټولنه ک��ی چی بی وزلي، مړینه او توپیرونه ش��تون ول��ری، د داعش او 
ن��ورو پلی��دو ارتجاع��ی 
ډل��و لپ��اره د س��رتیرو 
نیونه ډیره آسانه کوی. 
که امری��کا او متحدینو 
خلک��و  د  زمون��ږ  ی��ی 
پروړان��دی ل��ه دغس��ی 
جنایتون��و څخه ګټه نه 
پورته کوالی، نو ددی 
ټولو پو    ځی، څارنیزو او 
تخنیک��ی ډول او ډنګ 

س��ره چ��ی یی زمون��ږ په هیواد ک��ی ځای پرځای ک��ړی، د غملګرو د ځ��ای ځایګی 
معلومول او ددوی پیژندل، د اوبو څښلو په شان ساده کار دی.

له بلې خوا د سیمی اوسیدونکی چی د دولت د کړغیړنې بی تفاوتۍ شاهدان دی 
تبص��ره کوی: له هغه ځایه چی تنظیمی مش��ران پ��ه ځانګړی توګه خلیلی او محقق 
چی په جاغوری او شاه اوخواه هزاره میشتو سیموکی ډیر کرکجن دی، اوس غواړی 
ه��زاره خلکو ته داس��ی وښ��ئی چی ګواکی که مونږ نه یو نو تاس��و ب��ه دنورو قومونو 
وژونکی پهلوانان وخوری، نو ځکه تل په داسی توطئو الس پوری کوی چی د خلکو 

ترمنځ ویره خپره او ځانونه په دوی دمشرانو په توګه وتپی.
دغ��ه تبصری اوش��ننی د هی��واد د هغو ترخ��و واقیعتونو س��ره اړخ لګوی چی د 
تنظیمی مش��رانو او نورو ملی خائنانو لخوا په الره اچول ش��وی. څرنګه چی په دی 
من��ځ کی ځین��ی تنظیمی ځیره خ��واران چی کلونه ی��ی د خپلو بادارانو ترس��یوری 
الندی د ولس له وینو او غوښ��و څخه خیټی مړی کړی او اوس چی د ځینو کورنیو 
س��تونزو له امل��ه له ځواکه لویدلی، زیار باس��ی ترڅو قومی، ژبنی��زو او نور توپیرونو 
ت��ه لمن ووهی اوخپلو ظالمانه څوکیو ته بیاورس��ی. د دی بدنامی الری مخکښ��ان 

اسماعیل، سیاف او څو نور جنایتکاران دی.
زمونږ خلک چی له کلونو راهیس��ی د پیژندل ش��ویو جنایتکارانو لخوا، د دغسی 
خاینانه او له شا څخه د توری وهلو قربانی دی، نور باید د دغسی بیلتون غوښتونکو 

د ۳۱ افغان یرغمل شویو د خپلوانو سره، 
د زابل د اوسیدونکود پیوستون غونډه
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د س��وک ګ��زار کړی، کوم چی قوم��ی او مذهبی جګړو ته لمن وه��ی. څرنګه چی د 
پیړیو په اوږدو کی د هیواد قومونوپه س��وله او ورورۍ کی د یوه موټی په ش��ان ژوند 
تیرکړی، او څرنګه چی یی د کورنیو او بهرنیو جنایتکارانو او خاینانو تمبوزی ورمات 
کړی! مونږ ته هم ښ��ائی چی پوه ش��و چی تاجک، هزاره، پښتون، بلوڅ، نورستانی 
او... ټول س��ره س��م او وروڼه دی، او باید یو بل ته السونه سره ورکړی. لومړی باید 
د خپلو توکمو حیله ګر وځپو ترڅو افغانستان د دوی له ناوړه وجود څخه پاک شی.
»د افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند« په داس��ی حال کی چی د ۳۱ یرغمل ش��ویو 
هیوادوالو پروړاندی د ع او غ د السپوڅې ادارې، بی تفاوتی په کلکه غندی، د خپلو 
خلک��و س��ره په پوره هم غږی کی اوږه پ��ه اوږه د نیواکګرو تیري کوونکو او د دوی د 
کورنی��و غالمان��و پر وړاندی، چی دولس د بربادی س��بب دی، د ژوند تر وروس��تیو 
سلګیو پوری زیار وباسی. مونږ یو ځل بیا ټینګارکوو: ترڅو چی د ولس ډیری د ملی 
وحدت تر وړانګو الندی په یوه خپلواکۍ غوښتونکی، پرمختیایی او د بنسټپالی ضد 
جوړښ��تونو کی س��ره راټول نش��ی ولس به له هډخوړونکی بدمرغیو څخه خالصون 

ونه مومی.

یمنی ها در چنگال خونین دولت عربستان و ایران 
Amr Okasha کارتونیست: عمرو عکاشه
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گزارش ها

حزب همبستگی در پنجمین کنفرانس 
احزاب دموکرات پاکستان و افغانستان

ب��ه تاری��خ ۱۲ م��ارچ ۲۰۱۵ 
مش��ترک  پنجمی��ن کنفرانس 
پاکس��تان  دموکرات  احزاب 
و افغانس��تان ب��رای مدت دو 
»ح��زب  هم��کاری  ب��ه  روز 
چپ س��ویدن« در شهر الهور 
پاکس��تان برگ��زار گردید. به 
نمایندگی از افغانستان، نماینده 

»حزب همبستگی«، از پاکس��تان »حزب مردمی کارگران« و از آزاد کشمیر 
»حزب متحد ملی مردم کشمیر« اشتراک ورزیده بودند.

هدف این کنفرانس در دو بخش خالصه می گردید که نخس��ت ش��ناخت و 
همکاری میان نیروهای ملی و دموکرات دو کش��ور درمورد خطر بنیادگرایی 
و تروری��زم و بخش دوم آن جس��تجوی راه هایی برای ارتقای ظرفیت زنان در 

رده های تصمیم گیری احزاب ملی دموکرات بود.
 در روز اول کنفرانس بحث در باره چگونگی پیدایش، رش��د و ریش��ه های 
بنیادگرایی اسالمی صورت گرفت. اشترک کنندگان همه بدین باور بودند که 
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که عمدتا سرکوب نیروهای ملی و دموکراتیک و چپ در جریان جنگ سرد 
بود، س��یاه ترین گروه های مذهبی را به وجود آورد تا از طریق آن ها برنامه های 
س��تراتیژیکش را در کشورهای خاورمیانه، آس��یای میانه و افریقا عملی سازد. 
امری��کا هنوز هم این نیروها را در این کش��ورها تقوی��ت می نماید تا بعدا زیر 
ن��ام مبارزه علی��ه تروریزم و حقوق بش��ر و حقوق زن و دموکراس��ی دراین 
کش��ورها حضور مستقیم یافته رقبایش را ضربه زند. عراق و افغانستان از جمله 
کشورهایی اندکه امریکا به اشغال نظامی خود درآورده و کنترول پاکستان را 
نیز غیرمستقیم به دست گرفته آن را به مرکز پرورش و تمویل تروریزم مبدل 
س��اخت. ش��رکت کنندگان کنفرانس معتقد بودند که امروز امریکا در پی آن 
است تا چهره طالب را به داعش تبدیل نماید تا از یک سو مردمان این کشورها 
را بیش��تر در گرو خود داشته باشد و از سوی دیگر از طریق آسیای میانه، چین 

و روسیه را مورد محاصره و تهدید قرار دهد.
بن��ا یکی از وظایف مهم که درمقابل نیروهای ضدامپریالیس��تی منطقه قرار 
دارد افش��ای سیاس��ت های تجاوزگرانه امریکا و آگاهی ده��ی به خلق های این 
کشورهاست تا متحدانه در مقابل این نیروی فاشیستی به پاخاسته برای استقالل 
و آزادی خ��ود برزمند. راه دیگری جز ای��ن برای رهیدن از زنجیرهای غالمی 

امریکا و متحدانش وجود ندارد.
در روز دوم کنفران��س همه جانبه درمورد تس��اوی حق م��رد و زن و اینکه 
چگونه زنان می توانند در کنار مردان جهت به دس��ت آوردن حقوق شان مبارزه 
کنند بحث صورت گرف��ت. مثال هایی از نقض حقوق زنان و زندگی برده وار 

زنان منطقه داده شده، روی راه حل ها بحث صورت گرفت.
اش��تراک کنندگان به این نظر بودند که ب��رای تغییر وضعیت زنان، احزاب 
مترقی باید از خود ش��روع کنند تا زنان بتوانن��د در تصمیم گیری های احزاب 

نقش فعال داشته، برای برابری حقوق برابر در کنار مردان برزمند.
قابل ذکر است که در جریان کنفرانس یکی از نماینده های کشمیر به دفاع 
نیروهای پوش��الی خل��ق و پرچم پرداخت و کودتای ننگی��ن ۷ ثور را انقالب 
می نامید، ام��ا در کنار جواب ه��ای نماینده حزب همبس��تگی، آقای طارق به 
جواب��ش پرداخت و گفت که زمانی ایش��ان نیز بر این ب��اور بودند اما پس از 
آش��نایی و بحث با نماینده های حزب همبس��تگی به ای��ن حقیقت پی بردند و 
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دانستند که با اش��غال روس ها به افغانستان حداقل یک میلیون انسان معصوم به شم
قتل رسید و یک ونیم میلیون دیگر معیوب شدند.

در ختم روز دوم، نمایندگان »حزب همبستگی افغانستان« و »حزب مردمی 
کارگران پاکس��تان« در کنفرانس مطبوعات��ی ای در پرس کلپ الهورحضور 
یافت��ه در مورد کار کنفرانس به خبرن��گاران معلومات ارایه کردند. در جریان 
کنفرانس آقای فاروق طارق به نمایندگی از »حزب مردمی کارگران« خروج 
اجباری و آزار و اذیت مهاجران افغان را از س��وی دولت پاکستان را شدیدا به 

باد انتقاد گرفته گفت:
ــران افغان كه از  ــتان درمقابل مهاج ــورد حکومت پاكس »برخ
سال ها بدینسو در این كشور زندگی می كنند خالف تمامی قوانین 
ــود تا زمانی كه  ــرای افغان ها اجازه داده ش ــت. باید ب مهاجرت اس
ــاعد گردد در این كشور  ــب برای بازگشت شان مس ــرایط مناس ش
ــت  زندگی كنند. اذیت مهاجرین زیرنام تروریزم بهانه ای بیش نیس
ــتان می داند كه تروریستان طالب در كجا بود  چون حکومت پاكس
ــده طالبان اند و  ــتان به وجودآورن ــاش دارند. خود دولت پاكس و ب
ــامه بن الدن در  ــت دارد. قتل اس ــان را به دس هنوز هم رهبری ش
ــت تروریزم دست  ــت كه در پش ــتان گواهی این ادعای ماس پاكس

ارتش پاكستان دخیل است.«
خبر کنفرانس در تعدادی از رسانه های پاکستان انعکاس یافت.
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نویسنده: کاوه عزم

زندگی مجلل سران طالبان در قطر

زمان��ی ک��ه در س��ال ۲۰۱۳ 
با  از س��ران طال��ب  ش��ماری 
مقامات امریکایی به این نتیجه 
رس��یدند که به خاطر گفتگوی 
»صل��ح« بای��د دفتر رس��می 
داشته باشند، به آنان دفتری در 
قطر داده شد، اما این موضوع 
بسیار زود افشا و گفتگو میان 

طالبان و امریکایی ها ظاهرا به شکس��ت مواجه شد. اما سرنوشت طالبان مستقر 
در دوحه چه شد؟

طالبانی که جه��ت گفتگوی »صلح« به قطر رفته بودن��د به حیث »مهمانان 
خ��اص« امیر قط��ر در همان جا ماندن��د و به زندگی راحت ادام��ه دادند. این 
زندگی زمانی رونق بیش��تر به خود گرفت که ۵ تن از درنده های وحشی دیگر 
ه��ر یک محمد فاضل آخن��د، عبدالحق وثیق، مال نوراهلل ن��وری، محمد نبی و 
خیراهلل خیرخواه در بدل رهایی س��رباز اسیر امریکایی، بوئی برگدال از زندان 
گوانتانامو رها ش��دند و به دوستان قدیمی خود در قطر پیوستند. در ظاهر امر 
دولت امریکا ادعا دارد که این رهبران طالب در حبس خانگی به سر می برند و 
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تا یک س��ال اجازه خروج از قطر و جمع آوری پول به خاطر اهداف تروریستی شم
را ندارند ولی شاهدان عینی می گویند که آنان به ظاهر مفشن و عینک های مود 

روز در شهر و بازار قطر آزادانه گشت و گذار دارند.

این جاهالن در خانه های مجلل ایرکندیش��ن دار زندگ��ی دارند. یک تن از 
کارگران��ی که در خانه های طالب��ان وظیفه نلدوانی داش��ت در یک گفتگو با 
»نیوزویک« می گوید: »خانه های اینان مانند قصر است. تشناب ها و حمام های 
ش��ان بزرگتر از اتاق ها است.« رهبران طالب در قطر از خدمات رایگان صحی 
نی��ز برخوردار هس��تند. غذای آنان نی��ز آماده از بیرون می آی��د. در گزارش 
»نیوزوی��ک« که به تاریخ ۲۴ مارچ ۲۰۱۵ نش��ر ش��د، آمده اس��ت که مرکز 
بودوباش طالبان از تمامی س��هولت های الزم برخ��وردار اند. یک موتر دولتی 
صب��ح وقت به خانه ه��ای اینان آمده س��فارش می گیرد ک��ه در طول روز چه 
می خورند و بعد غذا برای  ش��ان می رس��د. عموما میوه ت��ازه فصل، ترکاری، 

گوشت و دیگر احتیاجات در رژیم غذایی شان شامل است.
یک تن از طالبان که نخواس��ته نامش فاش شود، در گفتگو با »نیوزویک« 
می گوی��د: »م��ا از زندگی در اینجا خوش��حال هس��تیم. از امی��ر قطر به خاطر 

مهمان نوازی شان تشکر می کنیم.«

طالبانی كه صدای شنیدن تق تق بوت زنان را در افغانستان حرام می دانند، 
پس از سفیده مالی توسط باداران امریکایی شان، در كنار زن بی حجاب در دوحه می نشینند.
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یکی از آنان حق دارد تا ۵ عضو فامیل را با خود داش��ته باش��د. خانه های اینان 
توسط محافظان خاص پاسبانی می شوند که هیچ کس حق نزدیک شدن به آن را 
ندارد. طالبان با لنگی ها و لباس دراز در شهر و بازار به راحتی قدم می زنند ولی 
کس��ی را نمی گذارند تا از آنان س��وال کند و یا تصویر شان را بردارد. این در 
حالی اس��ت که اکثریت افغانان فقیر در قطر جهت پیداکردن لقمه نان از بام تا 

شام عرق می ریزند ولی با آن هم نمی توانند شکم سیر داشته باشند.
ای��ن رهبران طالبان در زمان حکومت ش��ان زندگی را برای مردم ما دوزخ 
ساخته بودند و این کشور درمانده و بیچاره در آن زمان هیچ تفاوتی با زندگی 
در قرون وس��طا نداش��ت. امریکا زمانی که طالبان را در ۱۳۷۵ به جای رهبران 
تنظیمی جابجا کرد، تمامی قاتالن حرفوی احزاب هفت گانه و هشت گانه را چه 
در افغانستان و چه در کشورهای غربی حمایت کرد و برای شان زندگی مجلل 
و بی درد س��ر فراهم س��اخت و زمانی که برنامه طالب در س��ال ۲۰۰۱ به پایان 
رسید، برنامه مشابه را برای محافظت از رهبران طالب نیز انجام داد که این یکی 
از نمونه های آن است. البته این را هم باید دانست که آن رهبران طالبان که زیر 
نام »ش��ورای کویته« در پاکستان مس��تقر اند، زیر نظر آی.اس.آی در مناطق 

خاص با ناز و نعمت زندگی دارند.
دولت تروریست پرور امریکا با شناخت دقیق از رهبران تنظیمی و طالبی و 
ماهیت خودفروختگی اینان، می داند که در چه زمانی چگونه از این الشخواران 
اس��تفاده کند. طبق برنامه خاص واشنگتن این جنایتکاران را برای مدتی تحت 
آموزش شیوخ عرب قرار داده تا در آینده آنان را با شکل و شمایل جدید وارد 

میدان نموده و یا در دولت فعلی پست های کلیدی برای شان بدهد.
طی ۱۴ سال گذشته همین سیاست جنایتکارنوازی بود که امروز پلشت ترین 
و ش��ریرترین درنده ها بر ما حکومت می کنند و در ش��کنجه روحی و جسمی 

ملت دربند افغانستان دست باز دارند.
زندگی افسانوی طالبان، جنگساالران و مافیای قدرت یک حقیقت مسلم را 
بار دیگر ثابت می کند: آن کس که وجدان و شرف و وطن بفروشد، به آسانی 
می تواند به نعمات مادی زندگی برس��د اما تنفر و لعن اکثریت ملت را کمایی 

کرده باید تمام عمر با روسیاهی و ذلت زندگی نماید.
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گزارشگر:  فیاض بدخشی

مافیای قدرت سد راه اعمار سرک 
فیض آباد -بهارک بدخشان

از چهار س��ال بدینسو، پروژه 
فیض آباد - س��رک  قیرریزی 

بهارک والیت بدخش��ان تحت 
کار می باش��د، ول��ی کارهای 
تکمی��ل  هن��وز  آن  ابتدای��ی 
ساختمانی  شرکت  نشده است. 
)MCC( کار اعمار این پروژه 
را که ۴۴ کیلومتر اس��ت، در 

بدل ۶۶ میلیون دالر با وزارت فواید عامه قرارداد نموده اس��ت. طبق قرارداد، 
شرکت متذکره مکلف است تا کار اعمار پروژه را طی دو سال تکمیل نماید، اما 
چهار سال از آغاز کار آن می گذرد و پیشرفت کار هنوز در مراحل ابتدایی اش 

قرار دارد.
گفته می شود که شرکت قراردادی از شرکت های ساختمانی وابسته به عطا، 
والی بلخ، است و به همکاری وی شرکت مذکور برنده پروژه اعالن شده است. 
رییس این ش��رکت به نام بسم اهلل و باشنده مزارشریف، دو ماه قبل در مسیر راه 
کندز-بغالن مورد تهاجم افراد مس��لح قرار گرفت و با چندین تن همراهانش به 
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به بس��م اهلل را بخشی از عکس العمل های انتقام جویانه جمعه خان همدرد می دانند، 
چ��ون چند ماه پیش افراد منس��وب به عطا ب��ر کاروان وی حمله نموده و چند 

محافظش را کشته بودند.
سرک زیر تعمیر، برای باشندگان بیش از ده ولسوالی بدخشان سهولت ایجاد 
خواه��د نم��ود، اما آنان از چندین س��ال منتظر تکمیل آن ان��د. این مردم فعال 
زحمت عبور از مس��یر خامه، پر خم و پیچ و هوای آلوده به گرد و خاک این 
سرک تحمل می کنند، ولی مافیای حاکم مانع پیشرفت کار سرک مذکور اند.

احتمال زیاد می رود که تا چند سال دیگر کار اعمار این پروژه آغاز نشود و 
مردم همچون گذشته این فاصله را در کمال رنج و مشقت عبور و مرور نمایند.
با ش��روع کار ساختمانی پروژه، کارمندان آن مورد تهدید گروه های مسلح 
مفتخوار قرار گرفتند و تضادهای درون دسته های مافیا باعث گردید که مردم 
ضربه دیده، پروژه عملی نشود. شرکت سرک سازی به خاطر ادامه بی تلفات کار 
خود، مجبور به پرداخت یک مقدار س��هم به آنان شد. هرچند، ادامه و افزایش 
پرداخت این س��هم به باندهای مس��لح جنگس��االران را نمی شود یکی از عوامل 
توقف کار پروژه به حس��اب نیاورد، ولی از مجموعه عواملی که در پس��مانی 
پروژه فیض آباد-بهارک دخیل اس��ت، یکی آن ب��ه رقابت های جنایتکارانه دو 
سردسته مافیا در شمال )عطامحمد و جمعه خان همدرد( برمی گردد که در نتیجه 
به عدم تکمیل پروژه یا شکستن پای مردم تمام شده است. اما در تعطیلی پروژه 

مذکور، در کنار علل متذکره، عوامل دیگری نیز سهیم اند.
گفته می ش��ود ک��ه مجری این پ��روژه یک سلس��له اضافه کاری ه��ا را به 
دولت پیش��کش ک��رده و در بدل آن از دولت پول خواسته اس��ت، ولی از این 
که مافیای حاکم بر وزارت فواید عامه هنوز در قس��مت حق و س��هم خود از 
»اضافه کاری« های پیشنهاد ش��ده به توافق نرسیده اند، چانه زنی ها برای دریافت 
س��هم ادامه دارد که مانع پیش��رفت کار گردیده است. مسووالن وزارت فواید 
عام��ه اگر ب��ا این مافیا همدس��ت نمی بودن��د، باید مدت ها قبل ای��ن قضیه را 
رس��انه ای س��اخته، تخلف کارانی را که مانع کار پروژه اند، مورد بازخواس��ت 

قرار می ٔدادند. اما آنان در این مورد دست به اقدامی نزدند.
سران مافیای حاکم بر والیت بدخشان مثل شاه  ولی اهلل ادیب )والی بدخشان(، 
جنرال نذیرمحمد )شاروال بدخشان( و سایر قومندانان محلی انگل هایی هستند 
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که بر بدن پروژه س��رک فیض آباد-بهارک چس��بیده اند تا خویش را از نعمت شم
بس��ته های ده هزار دالری فربه تر نمایند. اینان عالقمند اند عمر پروژه طوالنی 
شود تا طوالنی تر از درک آن دالر به جیب های شان سرازیر گردد. در پس تمام 
پسمانی ها، ناامن سازی ها و مشکل تراشی ها، دست قومندان های تنظیمی  متذکره 

دخیل است که مردم از فرط فساد و جنایات شان به فغان رسیده اند.

جنرال نذیر محمد بابت اعطای اجازه استفاده از ریگ و جغل اطراف سرک 
که شامل دامنه دریای کوکچه می شود، شصت هزار دالر امریکایی از شرکت 
اخذ نموده اس��ت. بس��م اهلل، رییس این ش��رکت، هر وقتی به بدخش��ان می آمد 
تحایف خوب به جنرال نذیر محمد تقدیم می کرد. براساس حکایات بی شماری 
که یکی از خدمتگاران حاجی بسم اهلل از زد و بندهای مافیایی بین نذیر محمد و 
حاجی بسم اهلل می کند، یکی آن از این قرار است: روزی وقتی بسم اهلل با جنرال 
نذیر محمد روبرو ش��د، یک کاپی ده هزار دالری را مثل سابق برایش داد. اما 
یکبار ش��اهد بودم که در کنار ده ه��زار دالر، کلید یک عراده موتر لندکروزر 

کروزین جدید خویش را نیز به عنوان تحفه برایش تقدیم کرد.
نذیرمحم��د به خاطر تخریب بازار ش��هر کهنه فیض آب��اد و خانه های مردم 
که در مس��یر س��رک قرار گرفته بود، پول های کالن را از ش��رکت به دس��ت 
آورد. او م��ردم را غیرمس��تقیم تحریک می کرد که جمع ش��وند و نگذارند تا 
دکان ها و حویلی های شان را تخریب نمایند، ولی از طرف دیگر جهت قناعت 
و متفرق س��اختن مردم که متحد ش��ده و نمی گذاشتند، اماکن شان زیر بلدوزر 
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این ناحیه به جیب می زد.
یک کیلومتر سرک کشم الی فیض آباد که با مدیریت شرکت های خارجی 
با مجهزترین وس��ایل و به زودتری��ن وقت تکمیل گردید، ی��ک میلیون دالر 
امریکایی هزینه برداشت. لیکن برای قیرریزی پروژه سرک فیض آباد -بهارک 
که به لحاظ آماده س��ازی سرک جهت اس��فالت تفاوت زیادی با پروژه کشم-

فیض آباد ندارد، هزینه تقریبا دوچند در نظر گرفته شده است. این خود بیانگر 
فساد گسترده است. در عقب این فساد گسترده، عمدتا دست شبکه مافیایی عطا 

دخیل است.
طی س��ال های گذش��ته، از س��وی پارلمان تاکید زیادی صورت گرفت که 
پروژه ه��ا به ش��رکت های داخلی واگذار گردن��د. اگرچه، اج��رای پروژه ها 
توسط ش��رکت های داخلی امری اس��ت که به منافع ملی کمک می کند، ولی 
از پارلمانی که اکثریت ش��ان وابسته به باندهای مافیایی عطا، اللی، ظاهر قدیر، 
برادران کرزی، فهیم وغیره باش��ند، انتظار این که آنان به خاطر منافع ملت این 
را به تصویب رس��انیده باشند، محال است. واگذاری پروژه ها به باندها مافیایی 
باعث بلند رفتن نرخ آن، فس��اد لجام گسیخته و تاخیر طوالنی در عملی شدن آن 

گردیده است و کیفیت کار بی حد پایین می باشد.
تا وقتی دس��ت مافیای جنگساالران از سرنوشت ملت کوتاه نشود، بازسازی 
و بهبود زندگی مردم رویای بیش نیس��ت. اشرف غنی که در حرف علیه فساد 
شعار می دهد و با پنداندن گلویش از مبارزه علیه آن سخن می راند، اما عمال به 
راه پرخیانت کرزی روان است و با سرکردگان مافیایی ساخت و پاخت نموده، 
پیاپی مهمترین س��ران مافیا را به کرس��ی  های مهم نصب می کند. این سیاس��ت 
ضدملی باعث گردیده که افغانستان به مثل دور کرزی و حتا بدتر در لجن فساد 

و زورمداری و مافیا غوطه ور گردد.
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شاعر:  رضا مقصدی

شعری از آقای رضا مقصدی 
برای فرخنده

شاعر فرزانه ایران، آقای رضا 
مقص��دی ش��عری در س��وگ 
فرخن��ده س��روده ب��ه حزب 
همبس��تگی فرس��تاده اند. وی 
ضمن ارسال شعر، پیامی برای 
م��ردم افغانس��تان دارن��د که 
بدینوس��یله از احساس بزرگ 

انسانی شان قلبا سپاسگزاریم:
»درود بر شما!

دیرسالی ست اندوِه افغانستان، اندوِه دنباله دار من است. سال هاست آرزومنِد 
ش��ادمانِی شایس��ته ی این مردم رنجدی��ده ام. این سوگس��روده را بنام فرخنده 
نوش��ته ام تا گوشه ی ناچیزی از همدردی های انسانِی یک شاعر ایرانی را با شما 

درمیان گذاشته باشم.
روی ُو موی ُو آرزوی خوشبوِی تان را می بوسم.

با عاطفه ی سبز.
رضا مقصدی«
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غصه ی تابوِت او
در دِل »کابُل« نشست.

در سوِگ فرخنده، زنی که به آتش کشیده شد.

همسفر ِآب ها
همنفس ِ روز بود.

در دل ِآیینه ها
چهره برافروز بود.

شادی ِایام را
نام ِ برازنده، داشت.

با غم ِ دیرینه اش
خنده ی فرخنده، داشت.

شب که فرو می کشید
پرده ی خورشید را
جان، به سراپرده ِی

تازه ی ُگل می دمید.

ظلمِت بیداد را
زمزمه ی نور شد.

عاطفه ی داد را
عشرِت انگور شد.
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غصه ی تابوِت اوشم
بر سر ِ دوِش زنان-

در دِل »کابُل« نشست.

کوچه به هر کوچه، رفت
در بر ِهر ُگل، نشست.

آه...، دگرباره، آه...
عشِق شکوفنده را

جامه، به تن، چاک شد.

شعر ِدرخشنده اش
مرثیه       ی خاک شد.

از دِل او خنده رفت.
خنده ی فرخنده رفت.

كارتونیست: مانا نیستانی



51
20

15
ل 

پری
- ا

 13
94

ل 
حم

  ،3
0 

اره
شم

نویسنده: جوسف گلدستین | مترجم: احمر

گزارش »نیویارک تایمز« 
از وحشیگری اربکی های ساخت امریکا

رحیم اهلل  ش��خص  که  قس��می 
معمولی  ف��رد  »وی  می گوید 
و یک زندگی عادی داش��ت« 
و دهقانی می کرد. بعدا س��ال 
گذشته او گروه ملیشه ساخت 
و خود را درمیان س��تراتیژی 
از  امری��کا  نیروهای  خ��روج 

افغانستان یافت.
با داش��تن تقریبا ۲۰ مرد وفادار به خود، رحیم اهلل ۵۶ ساله، پشتیبان درمیان 
»نیروهای ویژه امریکا« پیدا نمود که برایش هر چیز مورد نیاز را فراهم نمود: 
اسلحه، مهمات، پول نقد و حتا بوجی های ریگ جهت پاسبانی از پوسته اش در 

قریه دورافتاده آغاجان والیت غزنی.
پس از خروج امریکایی ه��ا، رحیم اهلل به حیث مرد مقتدر محل و یگانه دفاع 

علیه هجوم طالبان برجا ماند.
یک��ی از باش��ندگان محل ب��ه نام عبداالح��د می گوید: »از ت��رس به خود 
می لرزی��م.« و چنین ش��رح می ده��د: او و هم قریه ای هایش آنق��در از طالبان 
ترس ندارند که از پاس��بانان خود یعنی ملیش��ه های رحیم اهلل هراس دارند که به 



52

20
15

ل 
پری

- ا
 13

94
ل 

حم
  ،3

0 
اره

آدم ربایی و اخاذی رو آورده اند.شم
در جری��ان مصاحب��ه تلفنی، آقای احد گفت که در جنوری در جال ش��ان 
افتیده بود. ملیش��ه ها وی را کشان کشان به پوس��ته خود بردند و آنقدر لت و 
کوبش کردند که اقاربش مجبور ش��دند تا او را روی کراچی دس��تی به خانه 

انتقال دهند.
افرادی همچون رحیم اهلل به طور پراکنده در سرتاسر افغانستان حضور دارند 
که هنوزهم قدرت را به دس��ت داش��ته و بر قریه ه��ا حکمروایی می کنند. در 
اینج��ا آنان بخش عمده میراث جنگ امریکایی ها را می س��ازند، که در جریان 
س��تراتیژی علمیات های ویژه جهت مبارزه علیه یاغیان بر اریکه قدرت نشانده 
ش��دند، و براساس این ستراتیژی ملیشه های ضدطالبان در مناطقی که حاکمیت 

اردوی ملی وجود ندارد تجهیز گردیدند.
بعض��ی  آغ��از،  از 
از مقام��ات بلندرتب��ه 
به ش��مول  افغانس��تان 
حام��د  رییس جمه��ور 
برخ��الف  ک��رزی 
امریکایی ها  عملک��رد 
ایج��اد  م��ورد  در 
ملیشه هایی که مستقیما 
افغانس��تان  دول��ت  به 
نبودن��د،  جوابگ��و 
اعتراض کردند. آنان، 

ملیشه ها را مسبب نیروهای  بی ثبات کننده می پنداشتند که توانایی دولت را زیر 
س��وال می برد و با تالش های ایجاد نیروهای حجیم و مسلکی اردو و پولیس در 

تقابل قرار می گرفتند.
امروز، تمام آن تش��ویش ها به واقعیت روزمره روس��تا های افغانستان مبدل 

شده است.
آقای احد ۳۶ س��اله، درمورد ملیشه های رحیم اهلل می گوید: »به لحاظ خدا، 

اینان را از سر ما دور کنید. ما تحمل وحشیگری شان را نداریم.«
در حدود ۵۰ میل )هشتاد کیلومتر( دورتر در شمال شرق قریه ی آقای احد، 

1٢ سنبله 1۳۹1: افغان های كشته شده توسط ملیشه های اربکی 
در قریه خانم قندز )عکس از:  رویترز(
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ساله اش را در جنوری دستگیر و به قتل رساندند.
و در والیت شمالی کندز، براساس یافته های سازمان ملل متحد، ملیشه هایی 
که از حمایت امریکایی ها برخوردار بودند، پس از این که پس��ر ۱۵ ساله ای را 

مجبور کردند تا به آنان بپیوندد، مورد تجاوز قرار دادند.
از آغاز حضور امریکایی ها در اینجا، آنان به ملیش��ه ها و جنگس��االران پول 
نقد بصورت جیره پرداختند. نیروهای ش��به نظامی جهت حفاظت از پایگاه های 
امریکایی پرورش یافتند. س��ی .آی.ای حداقل ۶ گروه ش��به نظامی را آموزش 
و تمویل نمود که از آن جمله از »نیروهای محافظتی خوس��ت« و »صفر۴-« 

می توان نام برد، تا طالبان و القاعده را مورد تعقیب قرار دهند.
برنامه »پولیس محلی افغانستان« که طی آن ۳۰۰۰۰ ملیشه توسط »نیروهای 
ویژه امریکایی« آم��وزش دیدند و کمتر به دولت مرکزی جوابگو هس��تند، 
بزرگترین و مش��هورترین نتیجه ستراتیژی مبارزه علیه یاغی گری امریکا است 
که در جاهایی موفق بوده است. لیکن گزارش های تخطی  و راهزنی های قطعات 

این برنامه، به اعتبارش ضربه زده است.
آنگاه، گروه های ملیش��ه چون گ��روه عبدالرحیم در کنار دریافت آموزش 
یا حمایت از جانب امریکایی ها از س��الیان متمادی، ب��دون کدام نظارت عمل 

می کنند.
در والیت غزنی، اش��تیاق ایجاد گروه های ملیش��ه زمانی اوج گرفت که در 
۲۰۱۲ سلس��له ش��ورش های ضدطالبان به وقوع پیوس��ت که خارج از کنترول 
به شمار می رفت. تا زمان خروج شان از ولسوالی های غزنی، »واحدهای علمیاتی 
ویژه امری��کا« پول، مهمات و موترهای زره در خدمت مردانی قرار می دادند 
که اندکترین یا هیچ رابطه با دولت نداشتند و اغلب خود شان یاغی های پیشین 

بودند.
یکی از آنان، عبداهلل، فرمانده گروه ملیش��ه با چه��ره نحیف و حتا بدقیافه 
است که آرزو می کند »برادرانم«، قسمی که خودش سربازان »نیروهای ویژه 
امریکایی« را خطاب می کند، اواخر س��ال گذشته منطقه را ترک نمی کردند. 
او می گوید: »هرچیزی که آنان از من می خواس��تند، برای شان انجام می دادم. 

اگر برایم می گفتند کسی را بکشم، آن فرد را به قتل می رساندم.«
او می گوی��د که زمان��ی امریکایی ها یکج��ا با او در ولس��والی اندر غزنی 



54

20
15

ل 
پری

- ا
 13

94
ل 

حم
  ،3

0 
اره

می جنگیدن��د، در کنار این که نظم درمیان ش��ان می آوردند، از قدرت آتش و شم
نیروی هوایی آنان مستفید می شدند.

عبداهلل درمورد نومیدی رو به افزایش و بی رحمی جنگ ش��رح می دهد که 
حاال باید او و ۱۵۰ مرد مس��لح اش تنها علیه طالب��ان بجنگند. عبداهلل می گوید 
که در جنوری گذش��ته، ۱۱ جنگجویش حین خواب توسط یکی از جاسوسان 
طالبان که در نقاب جنگجو با آنان پیوس��ته بود، به قتل رس��یدند. سپس طالبان 

حمالت هماهنگ را علیه پوسته وی آغاز کردند.
عبداهلل در مصاحبه ای در کابل می گوید: »در آن حمله، طالبان مرا س��خت 
زخم��ی کردند.« او جهت ت��داوی زخمش که در همان حمله برداش��ته بود و 

دریافت کمک از استخبارات افغانستان به کابل آمده بود.
گروه های حقوق بش��ر، عبداهلل را منحیث ش��نیع ترین فرمانده ملیش��ه های 
افغانس��تان توصیف می کنند. س��ال گذشته، س��ازمان »دیده بان حقوق بشر« و 
بخش حقوق بش��ر س��ازمان ملل ملیش��ه های موصوف را مورد انتقاد قرار داده 
اظهار داشتند که او دست به کشتار های غیرقانونی زده است. خیال محمد، پدر 
مقتول ۱۴-۱۳ س��اله، می گوید که یکی از س��رگروپ های عبداهلل پسر وی را 

پس از تحقیق درمورد بم های کنار جاده ای در جنوری به قتل رساند.
آق��ای محم��د می گوید: »پس از کش��تن پس��رم، آنان گفتن��د که وی در 
بم گذاری های کنار ج��اده دخیل بود و با جنگجویان طالب همکاری می کرد.« 

هرچند، او می افزاید که پسرش هیچ نوع رابطه ای با طالبان نداشت.
عبداهلل تاکید می کند که وی افراد ملکی را به قتل نرسانده است. او می گوید 

که طالبان، نه او، سبب تشدید وحشیگری هستند.
عبداهلل درس های امریکایی ها پیرامون قوانین جنگ و حقوق بش��ر را به یاد 
می آورد، ولی به نظر می رس��د که آن گفته ها در جایی ثبت نش��ده باشند. وی 

می پذیرد که با اجساد دشمنان شان بی حرمتی نموده اند.
او می گوید: »اجس��اد شان در میدان جنگ مانده بود و ما آنان را در عقب 

موتر بر زمین کشانیدیم.«
پن��ج م��اه قبل، آخری��ن باری ب��ود که وی گروه��ی از »نیروه��ای ویژه 
امریکایی« را مالقات کرده اس��ت. عبداهلل بازگو می کند که حین خداحافظی، 
سربازان برایش گفتند: »شما کار بسیار خوبی را برای ما انجام داده اید. اگر در 
افغانس��تان ماندیم و کاری برای انجام دادن داشتیم، ما به افرادی به مثل خودت 
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مقامات رسمی غزنی می گویند که پس از ترک امریکایی ها، اکثر ملیشه ها 
بیشتر درنده شده اند، چون از یکسو باید شکم شان را سیر کنند و از سوی دیگر 

کسی نیست که دست شان را بگیرد.
خی��ال محمد حس��ینی، متنفذ قوم��ی در والی��ت غزنی می گوی��د: »این 

شورشگران، به مثل کرم روده هستند، همه چیز را می خورند.«
در بخش دیگر غزنی، رحیم اهلل رهبری گروه ۲۰ نفری ملیش��ه ها را زمانی به  

عهده گرفت که طالبان پسرش را ربوده و کشتند.
او در مصاحبه ای مفتخرانه بیان داشت: از ۸ ماهی که او قدرت را به دست 
گرفته اس��ت، مکتبی دوباره باز ش��د و س��رک جدیدی در آغاجان که ۱۵۰۰ 

خانواده را در خود جا داده است، اعمار گردید.
زمانی که از او درمورد برخورد ملیش��ه هایش با مردم پرسیده شد، تصدیق 
نمود که چندین تن از افرادش با مردم بدرفتاری نموده اند. رحیم اهلل می گوید: 
»چندین بار برای ش��ان اخط��ار دادم که مردم را آزار و اذی��ت نکنند.« ولی 
در عی��ن مصاحبه، وی ادع��ا می کند اکثریت اتهام ها علیه افرادش، دسیس��ه ی 

طرفداران طالبان است.
او می گوید که حمایت اس��تخبارات افغانستان، »ریاس��ت امنیت ملی«، و 
م��ردم آغاجان را با خود دارد. اما متنفذی��ن قومی به طور روزانه از آغاجان به 

مرکز ولسوالی و والیت آمده و از برخورد زشت افراد وی شاکی هستند.
در جنوری، زمانی که رحیم اهلل در اثر انفجار بم کنار جاده زخم برداش��ت، 
مجازات زود و با چش��م بس��ته صورت گرفت. ملیش��ه ها بیش��تر از ۱۰ مرد را 

گرفتار و به قرارگاه شان، که به کمک امریکایی ها ساخته شده است، بردند.
آقای احد یکی از افراد دستگیرش��ده بود. هرچند وی اصرار می ورزد که 
او و دیگ��ران هیچ  کاری با بم گذاری کنار جاده نداش��تند. بی گناهی این افراد 
را قومندان امنیه به نام محمد هاش��م تایید نموده و آنان را منحیث مزدورکاران 
روزم��زد و دهقان توصی��ف می کند. در قرارگاه، آنان با زنجیر موترس��ایکل 

مورد لت و کوب قرار گرفتند.
آق��ای احد می گوید که افراد رحیم اهلل یگان��ه راهی که از آنان نجات یابند 
را اینگونه ذکر کرد: »از هر کدام ما خواس��تند که با توجه به اینکه چه کسی 

هستیم از ۵۰۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ روپیه بپردازیم.«
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نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات شم
از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

هرات
کتاب و قرطاسیه فروشی 

عبدالجبار "یعقوبی"
شهر هرات، جکان غوند یازده، 

مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی، 

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون

 جاده والیت،

 کنر
کتابفروشی احمد ظاهر

والیت كنر، چغانسرای، 
سرک قومندانی،

 تخار
فوتوکاپی آمو، نجیب اهلل رحیمی 

تالقان، بندر بدخشان، مقابل فوائد عامه، 
دوكان نمبر 1۰

بلخ
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری
شهر مزار شریف، چهارراهی بیهقی، 

پوسته خانه شهری

کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانك پاكستان

غزنی
کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی، جاده خاتم االنبیا 

کتاب و قرطاسیه فروشی احمدی
پالن سوم، كوچه زیارت خواجه علی

کتاب فروشی فرهنگ ۱
شهر غزنی جوار كتابخانه عامه

کتاب فروشی فرهنگ ۲
سرک تانك تیل كهنه، رسته نجارها

 بدخشان
قرطاسیه فروشی ضیایی

دشت شهدا، مقابل تربیه معلم 

ننگرهار
غرفه فروش اخبار و مجالت

جمیل شیرزاد
شهر جالل آباد، چوک تالشی 

مقابل گمرک كهنه

کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه 

 فراه
کتابفروشی عزیزی

واقع ناحیه سوم 
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

 کابل
 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان

جوار پارک تیمور شاهی

شرکت کتاب شاه محمد 
چهارراهی صدارت

کتاب فروشی مقدم 
ماركیت جوی شیر كابل

انتشارات طیب روشن، كوته سنگی 
ماركت مینه یار، روبروی كورس بهزاد

کتابخانه وحدت
نیاز بیك، دكان حاجی

کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا ماركت دكان اول

کتاب فروشی رفیع اهلل، پل باغ عمومی
لب سرک زیر پشتنی بانك

انتشارات تمدن شرق، بین چهارراهی دهبوری
و چوک كوته سنگی، مقابل لیسه رحمن بابا



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:   

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

twitter.com/hambastagi 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
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