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اعالمیه

جغد شوم ۸ و ۷ ثور تا کنون بر 
سرنوشت ملت حاکم است!

هش��ت و هفت ث��ور دو روز 
نکبت ب��ار و فاجعه آفری��ن در 
تاریخ خونین س��رزمین ماست 
که با جنای��ت و ویرانی گره 
ناگسس��تنی خ��ورده و هرگز 

فراموش نخواهند شد.
هفتم ث��ور ۱۳۵۷ به یاری 
س��ردمداران خل��ق و پرچ��م 

می��دان را برای تجاوز ش��وروی باز کرد و در کنار برب��ادی و مهاجرت، خون 
یک و نیم میلیون انس��ان را جاری س��اخت. هش��تم ثور ۱۳۷۱ نیز نه تنها حاصل 
جانفشانی های ۱۴ ساله ی جنگ مقاومت ضدروسی را برباد داد بلکه فجیعانه تر 
از آن افغانستان را به حمام خون و ویران کده مبدل نمود. هشت ثوری ها تمامی 
زیربناها و تار  و پود روبنایی کشور را به خاک و خون یکسان کردند و شیرازه 

زندگی و عصمت بخصوص زنان ما را وحشیانه دریدند.
فاجعه آفرین��ان هفت و هش��ت ثوری ه��ردو زنجیر غالم��ی بیگانگان را به 
گردن داش��ته طبق سیاست ش��وروی، امریکا، پاکس��تان، ایران، عربستان و... 
کش��ور ما را به پرتگاه نابودی کش��انیدند. ابر تیره این دو روز نحس هنوز هم 
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بر آس��مان غم بار کش��ور ما پرس��ه می زند و امروز نیز جالدان دو روز ننگین 
متحدانه عامل تیره بختی ها و خونریزی ها و دس��ت اندازی های بیگانگان اند که 
با وحش��ت روزافزون مردم ما را قربانی خود ساخته است. معافیت این جانیان 
از عدالت باعث ش��ده که با گذش��ت بیش از دو دهه ما همچنان قربانی توحش 
و غارت و س��تمگری های ددمنشانه باشیم. همین علت است که تعدادی از سران 
تنظیمی بی ش��رمی را به جایی رس��انیده اند که به جای عذرخواهی از قربانیان، 
هرچند گاهی در برابر ملت ُغر زده آنان را تهدید به تکرار س��ال های وحشتبار 

سگ جنگی های کابل می کنند.
درندگان بنیادگرا با سرش��ت ارتجاعی و ضدانسانی به خاطر چوکی قدرت 
چنان شکم یکدیگر را دریدند که تا باداران شان نیز از آنان ناامید شده ویروس 
دیگری بنام طالبان را به میدان کشیدند که طی حاکمیت جاهالنه شان افغانستان 

را به قرون وسطی سوق دادند.
امروز نیز با س��ناریوی مش��ابهی مواجهیم، امریکا به ج��ای غالمان تنظیمی 
و طالبی اش نیروی وحش��ی تری به نام داعش را به جان مردم ما انداخته اس��ت 
که در پس پرده ارگ نش��ینان نیز در پیش��برد این پروژه خاینانه و بیش از پیش 
تهدیدآمیز دخیل اند. جنایات و فساد و زورگویی های جنگساالران و طالبان در 
سراس��ر افغانستان مردم نادار ما را آنچنان منزجر ساخته که داعش جو را برای 
پیش��روی مساعد تشخیص داده به سرعت مناطقی از افغانستان را به کام جهالت 

و بربرمنشی اش فرو می برد.
اعم��ال ضدمردمی و وطنفروش��ی های س��تمگران هفت و هش��ت ثوری، 
افغانس��تان را ب��ه میدان رقابت و زورگویی امری��کا و ناتوی متجاوز و ممالک 
همس��ایه مبدل کرده اس��ت. امریکا طی ۱۴ س��ال اخیر میخش را در سرزمین 
ما جهت برنامه های ویرانگرانه اس��تراتژیک و توسعه طلبانه اش محکم کوفت. 
کاخ س��فید با تحمیل رژیم های پوش��الی متش��کل از فروخته شده ترین عناصر، 
باالخره حضور دایمی و پایگاه های مرموزش را صبغه ی قانونی بخشید تا نبض 
منطق��ه را در دس��ت گرفته، رقبای نوظهورش را به عقب راند. مثلث ش��یطانی 
جنگس��االران+تکنوکرات ها+نوکران س��ابق روس مش��ترکا در فروش ارزان 

افغانستان به امریکا نقش اساسی بازی کردند.
»حزب همبس��تگی افغانس��تان« اعتقاد راس��خ دارد که معافیت قاتالن ملت 
از محاکمه و نصب آنان در قدرت علت العلل فاجعه جاری در کش��ور ماس��ت. 
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تاریخ به ما می آموزد ملتی که با گذش��ته اش برخورد بی گذش��ت نکند، هرگز 
آینده ای روش��ن در انتظارش نخواهد بود. ما سال گذشته طی مظاهره ی وسیع 
در تقبیح هفت و هش��ت ثور اعالم نمودیم: »نباید به هیچ قیمتی اجازه داد که 
س��تمکاران تنظیمی، طالبی و خلقی- پرچمی با خاطر آرام تحت پرچم امریکا 
و با سوءاس��تفاده از ش��عار "عدالت انتقالی"، "دموکراسی" و "حقوق بشر" به 

استبداد و خیانت شان ادامه دهند.«
»حزب همبستگی افغانستان« با درک دقیق از نابسامانی های اسفناک جاری 
کش��ور، همنوا با مردمش بار دگر به تمامی نهادهای مردم گرا و وطندوست و 
ش��خصیت های ملی و ضدبیگانه گان ندا س��ر می دهد: رکود و سکوت را باید 
شکس��ت و در صف واحد مردم ایس��تاد و برای کسب اس��تقالل، دموکراسی، 
ش��کوفایی و رفاه س��رزمین مان در برابر اشغالگران، س��ران خلقی-پرچمی، 
تنظیمی، طالبان، داعش و سایر خاینان ملی جبهه مقاومت مردمی را گشود. این 
اتحاد بدون جانفش��انی و قبول سختی ها دست یافتنی نیست. تا هنگامی که این 
خرک و درک جریان دارد افغانستان به مثابه قربانی دسایس خاینانه بیگانگان و 

اراذل خودفروخته داخلی در جهنم استبداد و استعمار خواهد سوخت.

حزب همبستگی افغانستان
۴ ثور ۱۳۹۴- ۲۴ اپریل ۲۰۱۵

کابل



4

20
15

ی 
- م

 13
94

ور 
،  ث

31
ره 

ما
ش

تجمع اعتراضی حزب همبستگی 
در تقبیح سیه روزهای ۸ و ۷ ثور

۴ ثور ۱۳۹۴: اعضا و هواداران »حزب همبس��تگی افغانس��تان« طی تجمع 
اعتراضی در کابل س��یه روزهای ۸ و ۷ ث��ور را تقبیح کردند. در این تجمع که 
بیش از ۱۶۰۰ تن در آن اش��تراک ورزیده بودند، معترضان با ش��عار مرکزی 
»جنایتکاران ۸ و ۷ ثوری را به محاکمه بکشانیم!«، معافیت جنایتکاران این روز 
شوم و نصب آنان در قدرت را »علت العلل فجایع پی فجایع« در کشور نامیدند. 
آنان پالکارت هایی حمل می کردند که روی تعدادی از آنها ش��عارهای ذیل به 
چش��م می خورد: »۸ و ۷ ثور، روزهای شوم و ماتم ملی!«، »انتقام فاجعه کابل 
را با محاکمه رهبران خاین ۸ ثوری بگیریم!«، »۸ ثور، س��یاه تر از ۷ ثور!« و 

»عامالن جنایات ۴ دهه اخیر، مقامات دولت فاسد اند!« و....
اش��تراک کنن��دگان در کنار ش��عارهای ضد جنایتکاران چه��ار دهه اخیر، 
آهنگ های اعتراضی »گروه مورچه ها« را همصدا می خواندند. حفیظ راس��خ 
به نمایندگی از »حزب همبس��تگی« در س��خنانش گفت:  »دولت وحشت ملی 
متشکل از چهره های عامل بربادی و قساوت چهار دهه اخیر است. هرچند، آنان 
خود یکدیگر را بخش��یده اند ولی مردم زجرکشیده افغانستان بخصوص کابلیان 
توحش این جانیان را هرگز فراموش نخواهند کرد و روزی رس��یدنی است که 

تمام شان زردرو در محکمه مردمی قرار گیرند.«
در آخر این تجمع اعتراضی، جوانان »حزب همبس��تگی« تیاتر خیابانی را 
ترتیب داده بودند که قساوت دوره های شوم خلق-پرچم، تنظیم های هفت گانه 
و هشت گانه، طالبان و حکومت خیله خند وحشت ملی وساطت باداران امریکایی 
ش��ان را به تصویر می کش��ید. در پای��ان با پخش آهن��گ اعتراضی »وضعیت 
اضطراری« ساخته آهنگساز شهیر یونانی، میکیس تیودراکیس، همه ی معترضان 

با کف زدن و مشت  های گره خورده به جمع بازیگران تیاتر پیوستند.
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نویسنده: بریالی

زندگی در گورستان، بیست سال 
پس از جنگ های تنظیمی کابل

نور در جریان جنگ های  ماما 
کابل در یک روز همسر و پنج 
تن از اعضای  خانواده اش را از 
دست داده به روز سیاه نشست. 
حدود بیست س��ال تمام غم از 
دس��ت دادن همسر و فرزندان، 
مام��ا نور را از هم��ه اقارب و 
دوستانش به گوشه رانده است. 
گورستانی  صالحین،  ش��هدای 

در ش��رق کابل پناهگاه این مرد مسن شده است. او در اطراف قبرهای عزیزان 
ازدست رفته اش کلبه گکی برای خود ساخته و با پرنده و سگش زندگی می کند.

مام��ا نور با خاطرات همس��ر و فرزندانش زنده اس��ت و غم از دس��ت دادن 
جگرگوش��ه هایش او را چن��ان درمان��ده و نات��وان س��اخته که حت��ا حوصله 
صحبت کردن ندارد. می گوید زنده اس��ت اما هی��چ فرقی با مرده های اطرافش 

ندارد.
اش��ک در چش��مان این پدر ماتمدار خش��کیده اما با گلوی پردرد ماجرای 
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ازدست دادن عزیزانش را چنین شرح می دهد:
ــه بودم. كابل در  ــام كاری از كابل به جالل آباد رفت ــرای انج »ب
ــر روز ویران تر و  ــاران گروه های مجاهدین ه ــان آتش و گلوله ب می
بیچاره تر می شد. از هر خانه تابوتی بیرون می شد. وقتی برگشتم در 
ــراجی در شهر كهنه مردم جمع شده  نزدیك خانه ما در منطقه س
بودند. زمانی كه وارد خانه شدم، به یکبارگی هفت جنازه را در روی 
حویلی دیدم. همسرم حبیبه، خواهرم ذكیه، نصیراحمد پسر بزرگم 
كه بیست و چهار ساله بود، زرگی بیست ساله، بریالی هجده ساله و 
ــانزده ساله بود، درمیان خون و ویرانه ها  فوزیه دختر كوچکم كه ش

كنارهم خوابیده بودند.«
ماما نور در کوچه ی س��راجی رستورانت فقیرانه ای داشت که از آن طریق 
مص��ارف خانواده اش را تامین می نمود. با کشته ش��دن تمامی اعضای خانواده، 
دیگر زندگی برایش مفهومی نداشت. در انزوای دو دهه گذشته، یک سماوار 
چای و چند گیالس و ترموز تنها وسایل پیداکردن لقمه نان است که با آن شب 

و روزش را سپری می کند.
باربار به رهبران تنظیم های جهادی که همه هس��ت و بودش را از او ربودند، 

نفرین می فرستد.
داستان غم انگیز ماما نور، حدیث سیه روزی و غم بیکران هزاران هزار انسان 
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دربدر این س��رزمین اس��ت که جنگ های خانمانس��وز و خاینانه تنظیمی میان 
حزب، جمعیت، اتحاد، وحدت، جنبش، حرکت و غیره زندگی ش��ان را چنان 
تباه کرد که با گذشت بیست سال از زجر و وحشت آن رهایی ندارند. این درد 
زمان��ی از مرز تحمل می گذرد که تمام��ی عامالن آن همه جنایت امروز هم بر 

سرنوشت ملت حاکم بوده، خود را قهرمان می تراشند.

كلبه فقیرانه مامانور در شهدای صالحین كابل

 ویرانه های به جا مانده جاده میوند در كابل )سال ۲۰۰۲(، محل زندگی خانواده مامانور كه
در اثر سگ جنگی های تنظیم ها به صورت دردناكی متالشی گردید. 
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نویسنده: حفیظ راسخ

حفیظ راسخ: 
»از همبستگی تک تک تان ممنون، اما...«

 به تاری��خ ۶ ث��ور ۱۳۹۴ در 
میزگرد تلویزیون »خورشید« 
در ارتب��اط به س��یه روزهای ۸ 
و ۷ ث��ور، لمپنی به ن��ام فهیم 
کوهدامن��ی وقت��ی منط��ق و 
پاس��خی برای توجیه جنایات 
و خیانت های استادان بدنامش 
در چانته نداش��ت، به س��بک 
تمام��ی اخوانی های زورگو با 
حمله فزیکی بر من، به بهترین 
وجه��ی خ��ود را ب��ه معرفی 
گرفته تربیت و ماهیت واقعی 
از پشت دریشی  را  درونی اش 
و نکتای��ی ب��ه رخ بینن��دگان 
کش��ید. او ک��ه تجرب��ه چند 

س��ال قبل داکوگری در برابر نبیل مس��کینیار را داشت، تصور می کرد با یک 
بچه ترسانک، مرا نیز همچون مسکینیار به اظهار ندامت و تسلیم خواهد کشانید، 

»اکنون ما در آستانه 
توفانی روبنده ایستاده ایم... 

می توان به دخمه های 
سکوت پناه برد، زبان در 

کام و سر در گریبان کشید 
تا توفان بی امان بگذرد. اما 

رسالت تاریخی روشنفکران، 
پناه امن جستن را تجویز 

نمی کند. هر فریادی 
آگاه  کننده است....«

احمد شاملو
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اما شدیدا کور خوانده بود!
ویدیوی کوتاه این میزگرد در شبکه های اجتماعی به طور گسترده دست به 
دست گردید و انزجار وسیع هموطنانم را به همراه داشت. طی روزهای گذشته 
ده ها ایمیل، پیام های فیس��بوکی و تماس ه��ای دلگرم کننده تلفنی از هموطنان 
داخل و خارج افغانس��تان دریافت نموده ام. متاسفانه قادر نبودم که به تک تک 
پیام های این دوس��تان ارجمند پاسخ جداگانه فرستاده از همبستگی پرشور شان 

اظهار امتنان نمایم.

من به همین وس��یله دست دوس��تی و همدردی این هموطنان بااحساس را به 
گرمی فش��رده از آنان قلبا سپاس��گزاری می نمایم. حمله این اوباش و حمایت 
مردم��م م��را بی��ش از پیش به درس��تی راهی ک��ه در پیش گرفت��ه ام باورمند 
می س��ازد ت��ا در آینده راس��خ  تر و ثابت قدم تر آن��را ادامه ده��م. عکس العمل 
اینچنین چوکره های جنگساالران و قاتالن ملت ثابت می سازد که افشاگری ها، 
سیاس��ت های غیرسازش��کارانه و فعالیت های خس��تگی ناپذیر اعضا و هواداران 
»حزب همبستگی افغانستان« دشمنان قسم خورده ملت را زبون و بیچاره ساخته 
که با ته کشیدن منطق شان، دیوانه وار با ُغر زدن ها و شیادی لمپن وار می کوشند 
دهان منتقدان را ببندند. بدمعاش��ی های این جالدان ممکن در مورد یک مشت 
افراد بزدل کارگر واقع شود، اما این اراذل خواب خوش مرعوب ساختن اعضا 
و فعاالن حزب همبس��تگی با این شیوه های کودکانه را با خود به گور خواهند 

برد.
در ش��رایط کنونی افغانس��تان که جنایتکاران رنگارنگ س��وار بر سرپنجه 
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باداران خارجی شان در کش��ور ترکتازی دارند، وظیفه هر شخصیت و نیروی 
ملی، عدالتخواه و صادق اینس��ت که بدون ترس و محافظه کاری صدای مردم 
به جان رسیده بوده، و با افش��ای توطئه ها و خیانت های نوکران بیگانه، در عمل 
به روشنگری بپردازند. کس��انی که به این راه شرافتمندانه پا می گذارند بدون 
ش��ک با سنگ اندازی ها و حمالت و تروریزم آنانی مواجه می شوند که بیش از 
چهار دهه است با زبان گلوله علیه مخالفان سخن گفته بقای شانرا در پناه تفنگ 
و اوباش��ی می بینند. به نظ��رم اینچنین مورد حمالت زبونان��ه خاینان ملی قرار 
گرفتن، موثر بودن مبارزه را به اثبات می رس��اند. فق��ط آنانی از حمله متقابل 
دشمن درامان اند که یا در راه سازش و مدارا قدم گذاشته اند و یا هم کار شان 

صرفا مجازی و برای دشمن بی خطر و بی اثر است.
مردم هیچ کش��وری در تاریخ بدون پیکار، خودگذری و قربانی به رهایی و 
خوش��بختی نرس��یده اند. وطن و مردم ما نیز غرق فاجعه و بدبختی  اند. که اگر 
متحدانه و عمال هریک ما صدای مردم گشته، خاینان بنیادگرا و هم پالکی هایشان 
را در عرصه عمل به مبارزه بطلبیم، این س��تمگران به زودی میدان را رها کرده 
عرصه برای یک جنبش وس��یع دادخواهانه هموار خواهد گشت. جنگساالران، 
طالبان و دیگر دشمنان کشور که ظاهرا قدرتمند به نظر می رسند، سالهاست که 
در ذهن و قلب ملت م��ورد محاکمه و نفرین قرار گرفته و از هیچگونه پایگاه 
مردمی برخوردار نیس��تند. گرچه حیات اینان به اربابان خارجی ش��ان وابس��ته 
است اما از سکوت و انفعال عناصر مترقی مدعی عدالتخواهی قوت می گیرند.

اگر شیرزنان و مردان کوبانی می توانند با وجدان بلند و شهامت و قهرمانی 
در برابر خونخوارترین و جاهل ترین نیروی قرن ایس��تادگی نموده از سرزمین 
ش��ان پاسداری نمایند، ما نیز قادریم با دفاع از وطن نگونبخت و مردم رنج دیده 
خوی��ش نموده آنرا از چنگ اش��غالگران خارجی و ایادی ناپاک داخلی ش��ان 
نجات بخش��یم به ش��رط آنکه جبن و محافظه کاری و ترس از مرگ را به دور 

افکنیم.
مج��ددا از حمایت هموطنانم قدردانی نم��وده اما از آنان می طلبم که قدمی 
به جلو گذاش��ته با پیوستن به »حزب همبستگی افغانستان« یا هر تشکل مترقی 
و مبارز دیگر برای رهایی افغانس��تان و مردمش گام بردارند. تنها فعالیت های 
متش��کل و هماهنگ می توانند موثریت الزم را داش��ته نطفه یک جنبش وسیع 

عدالت خواهانه گردد.
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م��ن معتقدم که کلید حل فاجعه جاری افغانس��تان در همین ش��اهکار حمید 
مصدق بیان یافته اس��ت. این ش��عر دل انگیز را که سرمش��ق زندگی سیاسی ام 

می باشد به هموطنانم تقدیم دارم تا با تعمق برا آن، پا به عمل گذارند:

چه کسی می خواهد
من و تو ما نشویم

خانه اش ویران باد
من اگر ما نشوم، تنهایم

تو اگر ما نشوی
خویشتنی

از کجا که من و تو
شور یکپارچگی را در شرق

باز برپا نکنیم
از کجا که من و تو

مشت رسوایان را وا نکنیم
من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی

همه بر می خیزند
من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی

چه کسی برخیزد؟
چه کسی با دشمن بستیزد؟

چه کسی
پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد 

ویدیوی این مصاحبه در یوتیوب: 
youtube.com/watch?v=EkejCPVlY5U
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نویسنده: سیدرحیم شریفی

بدون برخورد بی گذشت با گذشته 
آینده ای نخواهیم داشت

به مناس��بت روزه��ای ۷ و ۸ 
ثور، وحید عمر نوش��ته ای در 
در  نم��وده  پس��ت  صفحه اش 
آن می نویس��د: »من از ۷ و ۸ 
ندارم.  ثور خاطرات سیاس��ی 
خاطره ه��ای م��ن از پیامد های 
ه��ردو روز در حد ش��خصی 
اس��ت.« بعد او بدون اینکه به 
عم��ق فجایع و بدبختی های دو 

روز س��یاه بپردازد، مواردی را قطار می کند که گویا آنها را به یاد دارد و بعد 
نتیجه می گیرد:

ــتند، نه قابل تکریم. خاطرات  »خاطرات من نه قابل تجلیل اس
من از پیامد هر دو روز فقط قابل از یاد بردن استند و بس! «

بلی آقای وحید عمر، خصلت تمامی افراد وجدان خفته همین است که فقط 
آنچه را خود تجربه کرده اند، مهم می انگارند ولی درد میلیون ها هموطن ش��ان 
را درد خود نمی ش��مارند. ش��ما تیوری »از یاد ب��ردن« را همانند اکثر حامیان 
جنایتکاران پیش می کش��ید چون طی سه دهه گذش��ته و بخصوص چهار سال 
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وحش��تناک س��گ جنگی های تنظیمی کابل، زندگی و ناموس شخص خودتان 
در امان بوده اس��ت. اما برای کس��ی که حس انسانی و عشق به مردم در قلبش 
ش��عله ور باشد، تنها درد پرپرشدن ش��کریه ها و ناهید ها و ده ها خواهر سیهروز 
دیگری که عصمت ش��ان توسط یال کش��ال های تنظیمی دریده شده و زندگی 
ش��ان پایان یافت، کافی نیست تا هیچ گاهی این ماتم بزرگ را فراموش نکند و 

برای دادخواهی تالش ورزد.
ش��ما از همان افغانهای هرجایی ای هس��تید که طی چهارده سال گذشته اول 
با شاه ش��جاع ثالث کل��ه جنباندید و لقب »بلبلک ک��رزی« را کمایی کردید، 
در جریان انتخابات مس��خره برای تیم زلمی رس��ول گلو دریدید و بعد هم در 
کنار تیم جنگس��االران مسبب تباهی کابل س��ر و کله تان پیدا شد. شما منحیث 
یکی از مهره های بان��د عبداهلل -محقق-احمدخان طبعا وظیفه دارید که تیوری 
خاینان��ه »از یاد بردن« گذش��ته را در ذهن مردم پیچ��کاری کنید و برای آن 
دالیل روشنفکرانه بتراشید تا توانسته باشید جنایتکاران جنگی و مسببین تباهی 

و کشتار هزاران هموطن ما را از تیغ عدالت نجات دهید.
وحید عمر که حال در کنار عبداهلل قرار گرفته است، در کارزارهای انتخاباتی 
در برنامه »انتخابات ۹۳« تلویزیون »طلوع  نیوز« )۲۹ مارچ ۲۰۱۴( گذش��ته 
ننگین تنظیمی را به رخ تیم عبداهلل کش��ید تا تیم  زلمی رس��ول را )که منحیث 
س��خنگوی شان در برنامه ظاهر شده بود( در قالب مخالفان جنگساالران معرفی 

کرده رای کمایی کنند:
ــر صاحب با حزب  ــات و همگرایی... ایتالف داكت ــم اصالح »تی
ــته خوبی ندارد و به همین صورت با حزب وحدت  ــالمی گذش اس
ــکالتی دارد... و این ایتالف گذشته زیادی ندارد.... مردم هم از  مش
ــه گانه خاطره خوشی در گذشته ندارند و ثبات شان  این ایتالف س

زیر سوال است.«
در ای��ن بحث بود که اس��تدالل های احمقانه محم��ود صیقل را که جنگ و 
کش��تار و بربادی کابل در دهه نود میالدی را توجیه می کرد، به تمسخر گرفته 

تیوری »در جنگ حلوا پخش نمی شود« را به باد انتقاد گرفت.
اما چه ش��د که ح��ال وحید عمر خود بر گفته هایش پا گذاش��ته، به پادوان 
»ایتالف س��ه گانه«ای که مردم هم از آن »خاطره خوش��ی در گذشته ندارند« 
پیوسته و استعدادش را در خدمت این ویرانگران و جالدان گذاشته  است؟ مگر 
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نه اینست که برای او و امثالش فقط مقام و دالر مهم بوده و برای رسیدن به آن 
به هر دنائتی متوسل می شوند.

آنانی که تیوری »از یاد بردن« را پیش می کش��ند، آگاهانه یا ناآگاهانه در 
خدم��ت جنایتکاران جنگی و عوامل قتل عام و بربادی مردم ما قرار می گیرند. 
چون این تیوری با هیچ معیار انس��انی و حقوق بشری همخوانی ندارد. فراموش 
کردن گذش��ته، در واقع راه بازکردن برای تکرار فجایع در آینده است. وقتی 
جنایت��کاران و قاتالن مورد بازخواس��ت و مجازات ق��رار نگیرند، دیگران در 
ارتکاب جنایت تشویق می شوند. یکی از دالیل اصلی ادامه بی ثباتی و جنایت 
و پلیدی و فس��اد در کشور ما اینست که دست س��رجنایتکاران با معافیت تمام 
برای هرگونه پلیدی باز گذاش��ته ش��ده  است. آدمکش��ان و جانیان افغانستان با 
خاطر آرام به هر وحشت متوس��ل می شوند چون می دانند که وحید عمرهایی 
را در خدمت دارند که با فریاد گذش��ته را صلوات س��ر دادن، تالش می ورزند 

به آنان برائت بخشند.
بعضا حامیان تیوری »فراموش کردن« برای به کرسی نش��اندن حرف شان، 
گان��دی و مان��دال را نمونه می آورند. ب��رای تعدادی ناآگاه ش��اید این مثال ها 
دل انگیز باش��ند، اما واقعیت اینس��ت که نه تیوری گاندی و نه ماندال هیچ کدام 
برای ملت های ش��ان امر مثبتی در پی نداش��ت. امروز هندوس��تان و افریقای 
جنوبی هردو در موج بی عدالتی غرق اند و بخصوص در افریقای جنوبی هنوز 
هم اقلیتهای س��فید های جانی بر اکثریت سیاهان حاکمیت ظالمانه دارند. ماندال 
که زمانی مبارز برجس��ته ضداپارتاید بود، وقتی در س��ازش با قاتالن س��یاهان 
تیوری » فراموش کردن گذش��ته« را بلند و چاک��ران غرب را از تیغ عدالت 
نج��ات داد، یکباره به قهرم��ان بدل گردید و برایش جای��زه آلوده صلح نوبل 

تفویض گردید.
از تیوری های »بردباری« و »عدم خشونت« و »بخشایش« گاندی و ماندال 
ام��روز قدرت های غربی در حالی بیش��ترین س��ود را می برند ک��ه خود پیاپی 
کشورهای فقیر را در آتش و خون غرق نموده با وحشیگری تمام علیه انسانیت 
عمل می کنند. به طور نمونه اوبام��ا منحیث رییس جمهور خونخوارترین دولت 
جهان در سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲ 
با ریختن اشک تمس��اح برای قربانیان جنگ های جاری در جهان گفت: »زمان 
آن فرا رسیده است که به سخنان گاندی توجه کنیم: "عدم بردباری خود شکلی 
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از خشونت و مانعی برای رشد یک روحیه دموکراتیک واقعی است."«
در افغانس��تان این امریکا و چاکرانش اند که ب��ا نظراتی چون »زمان برای 
محاکمه مس��اعد نیس��ت«، »محاکمه جنایتکاران جنگی افغانس��تان را به سوی 
بی ثباتی می برد« و... طی چهارده س��ال گذشته قاتالن ملت را از چنگ عدالت 
نجات داده به کرس��ی های بلند دولتی نصب کردند تا س��یطره ستم و خیانت بر 
ملت کماکان ادامه یابد. اما اصول ابتدایی انسانیت حکم می کند که اگر عدالت 
در کش��ور تامین می ش��د و با گذشته برخورد بی گذش��ت صورت می گرفت، 
بدون ش��ک امروز افغانستان از وضعیت بهتر حقوق  بشری برخوردار می بود و 

اینچنین دردناک به کام بربریت فرو نمی رفت.

وقتی داشته های افغانستان به لیالم گذاشته شدند
 این تصویر را روزنامه »دی نیوز انترنیشنل« پاكستان به تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۴ زیر عنوان »افغانستان 
در حال فروش« در اوج جنگهای تنظیمی كابل انتشار داده است. درین تصویر یك زرهپوش روسی متعلق 
ــتان نمایش داده می شود كه پولیس سرحدی پاكستان آنرا در بدل فقط ۱۵۰هزار كلدار  به اردوی افغانس

از نزد قومندانان جهادی خریداری كرده است.
ــتان در بازار های پاكستان به  ــاوری در كابل، اكثر داشته های افغانس ــیدن تنظیم های پش با به قدرت رس
ــته شد. سالحهای پیشرفته ارتش افغانستان، طیاره های نظامی، آثار موزیم كابل، فابریکه ها و  لیالم گذاش
ــتان مورد چپاول قرار گرفته به قیمت ناچیز در اختیار  آهن پاره ها و بعدها چوب جنگل ها و معادن افغانس
جرنیل های پاكستانی قرار گرفتند. زمانی نصیراهلل بابر وزیر داخله پاكستان اعتراف كرده بود كه بخشی از 

آثار موزیم كابل در اختیار او قرار دارند. 
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گزارش

جنگ و وحشت تنظیمی کابل 
بر اساس گزارش رسانه های جهان

اکث��ر رس��انه های جه��ان در 
جری��ان چهار س��ال خ��ون و 
۱۳۷۱-( تنظیم��ی  خیان��ت 
۱۳۷۵( افغانس��تان را ب��ه ب��اد 
فراموشی سپرده بودند و خبر 
کابل  سگ جنگی های  بربریت 
به جز  می یافت.  انعکاس  کمتر 
چند رس��انه معدود بین المللی، 

رس��انه های طراز اول جهان نه دفتری در افغانس��تان داشتند و نه خبرنگاری. اما 
باوجود آن، شمه ای از جنایات به  وقوع پیوسته در این چهار سال به آژانس های 
خب��ری و روزنامه ها راه یافته که از آن میان چند بریده ی روزنامه ای آنزمان را 

انتخاب نموده در ذیل انتشار می دهیم. 
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گزارش »اسوشیتید پرس« منتشره روزنامه »دی نیوز« )۱۴ مارچ ۱۹۹۴ – ۲۳ حوت 
۱۳۷۲(: بیش از ۱۰۰۰ تن در کابل کشته شدند و براساس اظهارات سازمان های خیریه، 

جنگ در حدود پنجصدهزار تن را مجبور به ترک کاشانه شان نموده است. 

گزارش »آژانس خبری فرانسه« منتشر روزنامه »دی نیوز« )۲ فبروری ۱۹۹۴ – ۱۳ دلو 
۱۳۷۲(: روز سه شنبه، سازمان »صلیب سرخ« اظهار نمود که در جریان جنگ تنظیمی 
بر له و علیه رییس جمهور ربانی، آمار تلفات به ۱۲۰۰۰ می رسد که ۸۰۰ تا ۹۰۰ تن 

آن کشته شده اند. این سازمان عالوه می کند که در ۲۸ روز نخست جنگ، ۱۲۲۰۰ تن 
در جمع تلفات ثبت شده و در حدود ۳۰۰۰ که در گذشته نیز زخمی شده بودند، برای 

مداوای زخم های جدید مراجعه نموده اند. 



21
20

15
ی 

- م
 13

94
ور 

،  ث
31

ره 
ما

ش

گزارش »اسوشیتید پرس« منتشره روزنامه »دی پریسکوت کوریر« )۱۵ جون ۱۹۹۳(: 
در شدیدترین جنگهای امسال، بین ۱۲ الی ۲۳ می، روزانه تا صد راکت باریدن گرفت 
که صدای مهیب آن انفجار وحشتناک و ویرانی و کشتار را به تعقیب داشت. از قدرت 

رسیدن جنگجویان اسالمی بعد از سقوط کمونیست ها در اپریل ۱۹۹۲ بیش از ۱۱۵۰۰ تن 
در کابل کشته شده اند. در مناطق جنوبی و جنوب غربی هیچ تعمیری وجود ندارد که 

سالم مانده باشد. 

روزنامه »نیویارک تایمز« )۱۸ می ۱۹۹۳(: جنگ شش روزه در کابل۷۰۰ تن را کشت... 
بر اساس گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل، از آغاز مجدد جنگ، حداقل ۷۰۰ 

تن از مردم کشته و بیش از ۳۰۰۰ تن زخمی گردیده اند.
بی.بی.سی از کابل گزارش داد که در طول روز، نیروهای وفادار به وزیر دفاع احمد شاه 

مسعود، در بخش جنوبی شهر در جنگ کوچه به کوچه مصروف بودند. نیروها تالش 
داشتند که مناطق تحت کنترول گلبدین حکمتیار را که صدراعظم نامیده شد اما هیچگاه 

نتوانست این پست را اشغال کند، پس بگیرند. 
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گزارش خبرگزاری »رویترز« منتشره روزنامه »دی فرنتیر پست« )۲۹ جون ۱۹۹۲ – ۸ 
سرطان ۱۳۷۱(: مجددی در آخرین لحظات مقام خود، امضاکنندگان معاهده پشاور را 
متهم به نقب حکومتش کرد. او کارکرد وزیر دفاعش، احمدشاه مسعود که متحد ربانی 

است، را تقبیح نموده گفت که وی اجازه داد تا نظم و قانون کابل وخیم تر گردد. 

گزارش خبرگزاری ها منتشره روزنامه »دی نیوز« )۱۰ جون ۱۹۹۲ – ۲۰ جوزا ۱۳۷۱(: 
او )گلبدین( اخطار داد که شهر یک ونیم میلیونی را ویران خواهد کرد و در ماه گذشته 
سلسله حمالت راکتی را انجام داد که صدها تن کشته و زخمی که اکثریت شان را افراد 

غیرملکی می سازد، بر جا گذاشت. 
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گزارش »آژانس خبری فرانسه« منتشره روزنامه »دان« )۱۹ جون ۱۹۹۲ – ۲۹ جوزا 
۱۳۷۱(: در تازه ترین سلسله حمالت بر هندوها، براساس گفته های منابع، روز پنجشنبه 

جنگجویان گروه نامعلوم مجاهدین یک خانواده سه نفری اهل هنود را با کیبل برق بسته و 
آنان را در شهر کابل بی پولیس به برق دادند. 

روزنامه »دی نیوز« )۱۷ جون ۱۹۹۲ – ۲۷ جوزا ۱۳۷۱(: در حال حاضر، آالت موسیقی 
غارت شده توسط مجاهدین افغان از شهر کابل، جالل آباد و شهرهای دیگر در شهر پشاور 
به فروش می رسند. بعضی از این آالت موسیقی به نرخ پایین در بازار دبگری شهر پشاور 

فروخته می شوند.
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گزارش »آژانس خبری فرانسه« منتشره روزنامه »دی نیشن« )۳ جون ۱۹۹۲ – ۱۳ جوزا 
۱۳۷۱(: شاهدان عینی می گویند که در جریان جنگ بین حزب وحدت طرفدار ایران و 
اتحاد اسالمی، راکت ّها بر نواحی کوت  سنگی در نزدیکی پوهنتون کابل اصابت نمودند. 
شلیک تانک و توپخانه نیز بر آن عالوه گردید که زنان و کودکان وحشت زده را مجبور 
به فرار از این ساحه نمود. حینی که صفیر رگبار مسلسل ها فضا را در خط اول جنگ پاره 

می کرد، زنی که چهار کودکش را با خود حمل می نمود، فریاد می کشید: »لطفا، مرا 
کمک کنید.« 

گزارش »آژانس خبری فرانسه« منتشره »دی نیوز« )۲۷ اپریل ۱۹۹۴ – ۷ ثور ۱۳۷۳(: 
۹۰۰ تن در جنگ اخیر کابل زخمی شدند. روز سه شنبه منابع شفاخانه گفتند که بیشتر 

از ۹۰۰ شهروندان ملکی افغان و مجاهدین در جریان جنگ شدید تنظیمی در شمال کابل 
زخمی شدند ولی از تعداد کشته شدگان آمار دقیق در دست نیست. 
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نویسنده: نوید نابدل

شورای نظار اسناد خاد را 
به جنرال حمیدگل سپرد

 در جریان مرور آرشیو اخبار 
س��ال های جنگ های وحشتبار 
تنظیم��ی کاب��ل، عنوان��ی در 
»فرنتیرپس��ت«  روزنام��ه 
پاکستان توجهم را جلب کرد. 
این روزنامه ب��ه تاریخ ۲۳ می 
۱۹۹۲ در خب��ری از حض��ور 
ریی��س س��ابق »آی.اس.آی« 

پاکستان جنرال حمیدگل و تالشش برای جمعاوری اسناد »خاد« خبر می دهد. 
در گزارش��ی تحت عن��وان »گل مدارک خاد درمورد پاکس��تان را جمعاوری 
می کند« آمده است که شورای نظار اسناد مورد نظر را به وی تسلیم داده است:

»مغزمتفکر جنگ نیابتی افغان، جنرال حمید گل حاال مصروف 
ــتانی هایی است كه توسط دولت  كاوش برای دریافت نام  آن پاكس
ــد كه  ــدند. گزارش می رس ــتان حمایت مالی می ش ــابق افغانس س
رییس سابق آی.اس.آی فعاًل در كابل است و تالش دارد تا نام آن 
ــت آورد كه برای رژیم سابق كمونیستی  ــتانی هایی را به دس پاكس

كار می كردند.
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ــوولیت امنیت كابل را به عهده دارد،  ــورای نظار كه فعال مس از ش
تماس برقرار كرده است.... منبع افزود كه داكتر عبدالرحمن لیست 
ــوی دولت افغانستان  ــتانی هایی را به او سپرده است كه از س پاكس

جهت جاسوسی و تروریزم برای شان پول پرداخت می شد.
قابل یادآوریست كه احمد شاه مسعود وزیر دفاع كشور دفترش 

را در مركز كی.جی.بی گونه خاد سابق جابه جا كرده است.«

خب��ر دیگری که به تاریخ ۲۱ می ۱۹۹۲ در روزنامه یادش��ده، می رس��اند 
که جنرال حمیدگل براس��اس دعوت خاص ش��ورای رهبری دولت اسالمی و 
بخصوص ش��خص برهان الدین ربان��ی وارد کابل گردی��ده و در میدان هوایی 
از س��وی جمعی از قومندان های جهادی مورد اس��تقبال گرم قرار گرفته است. 
براس��اس این خبر، برهان الدین ربانی طیاره خاص س��اخت ش��وروی را جهت 
انتقال حمیدگل از پش��اور به کابل برای او فرستاده بود. روزنامه های پاکستان 
در همان س��ال ها گزارش داده بودند که برهان الدین ربانی از جنرال حمیدگل 

تقاضا کرده بود که منحیث مشاور او در کابل بماند. 
در ادامه این خبر آمده است:

»جنرال حمیدگل نماز شام را در مسجد تاریخی پل خشتی ادا 
ــدن وی از مسجد جمع وسیعی نعره های اهلل  اكبر  كرد. با بیرون ش
سر دادند. تعداد زیادی از آنان می خواستند كه دستان حمیدگل را 
ببوسند ولی رهبری جمعیت اسالمی شتاب زده بودند چون باید او 
را به قصر ریاست جمهوری انتقال می دادند. انجنیر ایوب، قومندان 
ــتاقانه منتظر  ــون ربانی صاحب مش ــت: بیایید برویم چ امنیه گف
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جنرال صاحب است.«
ق��رار معل��وم،  رهبری ای��ن دست بوس��ان و نعره زنان جن��رال حمیدگل را 

صدی��ق چک��ری ب��ه 
داشته اس��ت.  عه��ده 
از  اس��تقبال  چنی��ن 
جنرال حمی��دگل این 
ویرانگر افغانس��تان از 
کارنامه های سیاه سران 

دولت ربانی است.
 ۲۳ درحالی ک��ه 
س��ال بعد از فروپاشی 
رژی��م نجیب، هنوزهم 
اس��ناد جنایات و زنده  
و  گورکردن ه��ا  ب��ه 
دستگاه  ش��کنجه های 

مخوف اس��تخباراتی نوکران روس در معرض دید همگان قرار نگرفته اند، اما 
پاکس��تان در همان اولین روزها از طریق غالمانش به اس��ناد مورد نیازش دست 
یافته است که احتماال میزان دستبرد به این اسناد بسی بیشتر از چیزیست که در 

خبر فوق انعکاس یافته است.
دولت های بیش از دو دهه گذشته هیچ کدام نخواستند اسناد »خاد« را بیرون 
دهند چون تنظیم ها، طالبان و دولت کرزی هرکدام با بخش��ی از عامالن اصلی 
جنایات هفت ثوری دست دوس��تی داده و نمی خواهند دامن آنان را بلند کنند 

که در این صورت گند آن به روی خود شان نیز خواهد چکید.
فقط یک سند حاوی نام ۵۰۰۰ هموطن ما که در نخستین سال های حاکمیت 
میهنفروش��ان خلقی � پرچمی اعدام ش��دند، از طریق محکمه ای در هالند انتشار 

یافت که ملت را در سوگ عظیمی فرو برد.
آیا س��ندی در آرشیوهای افغانستان از دستبرد غالمان استخبارات پاکستان، 
ایران، امریکا، انگلس��تان و... در امان مانده اس��ت که روزی توسط یک دولت 

نسبتا مردمی برای آگاهی و درس گیری نسل های بعدی به نمایش درآید؟
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گیلری

هشت ثور: آغاز دور جدید 
جنایت و خیانت و بربادی

در هش��تم ث��ور ۱۳۷۱، نتیجه 
چهارده  مب��ارزات  و  جانبازی 
س��اله ملت ما علی��ه روس ها و 
نوکران��ش توس��ط مش��تی از 
شده  دزدیده  جهاد  تیکه داران 
افغانس��تان ش��دیدتر از قب��ل 
به س��وی فاجعه و بربادی سوق 
داده ش��د. مردمی که به خاطر 

استقالل و عدالت یک ونیم میلیون قربانی دادند، به جای رسیدن به این ارزش ها، 
بعد از هش��تم ثور به اسارت پاکستان، ایران، عربس��تان و چندین کشور دیگر 
درآمده، ش��یرازه کشور متالشی و زیربناها و داش��ته هایش چپاول گردید. در 
اثر س��گ جنگی های تنظیمی، کابل به ویرانه مبدل ش��د، ده هاهزار نفر قتل عام 
گردی��د و بر عصمت ه��زاران زن و دخترانش تجاوز ص��ورت گرفت. در اثر 
خیانت و بربرمنش��ی تنظیم های پشاوری و ایرانی، هشتم ثور آغاز دور جدیدی 
از سیه روزی ملت ما محسوب می شود که از آن جنایتکاران طالبی سردرآورده 

سرزمین ما متعاقبا طعمه اشغال امریکا و چهل کشور دیگر جهان گردید.
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نویسنده: کاوه عزم

صفحه »ارگ« در فیسبوک، 
صحنه محاکمه ع و غ

هفت ماه قب��ل در یک پیوند 
نامیم��ون ب��ا وس��اطت ج��ان 
وحش��ت  »حکومت   کی��ری، 
منفورترین  از  متش��کل  ملی« 
چهره ها رویکار آمد. نیروها و 
عناص��ر ملی و مترقی از همان 
ابت��دا پیش بین��ی کردند که با 
اتحاد آدمکشان و جانیان، بسی 

بدتر از دوره پرفس��اد کرزی بر تیره روزی و بدبختی مردم ما افزوده شده دیر 
یا زود این »وحدت« س��اخت امریکا جایش را به وحشت و کله شکنی خواهد 
داد. اما تعدادی ناآگاه و سطحی نگر که در آن زمان فریب سخنان عوام فریبانه 
ع و غ را خ��ورده غرق ش��ادی بودن��د، این حقیق��ت را درک نمی کردند و با 
گذاشتن تصاویر »انگشتان ارغوانی« در شبکه های اجتماعی افتخار می کردند. 
ولی باگذش��ت اندک زمان تشت رسوایی »حکومت وحشت ملی« از بام افتید 
و نتیجتا همان افرادی که دیروز در تلویزیون ها و ش��بکه های اجتماعی با غر و 
فش س��نگ دفاع از نوکران امریکا را بر سینه می کوبیدند، امروز اظهار ندامت 

می کنند و یا از شرم، سکوت مرگبار اختیار نموده اند.
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در کوچه و بازار کابل و سایر والیات، همه جا مردم به جان رسیده و گرسنه 
تنفر و انزجار ش��ان را از دولت ابراز نموده دیگر هیچ فردی را نمی توان یافت 
که اندکترین امیدی به بهبود وضعیت داش��ته باشد. اکثر آنانی که تحت تاثیر 
عوامفریبی های رسانه ها و نامزدان انتخاباتی پای صندوق های رای رفته بودند، 

پشیمان اند چون به زودی دریافتند که شکار یک بازی خاینانه شده اند.
از آنجایی که رس��انه های افغانس��تان فریاد ملت را به طور شایس��ته انعکاس 
نمی دهند، شبکه های اجتماعی برای آنانی که به انترنت دسترسی دارند بهترین 
وسیله ای که، اعتراضات و حرف های ناگفته را بدون سانسور و ترس و با خشم 

تمام ابراز نمایند.
ش��بکه های اجتماعی در اکثر کش��ورهای غرق از بی عدالتی و استبداد، به 
آله فش��ار بر حکام خاین و بسیج مردمی بدل گشته اند که باید از چنین تجارب 

بیاموزیم. 
صفحه رس��می »ارگ« در فیس��بوک، این روزها به صحنه محاکمه س��ران 
دولت »وحش��ت ملی« بدل گشته اس��ت. در زیر هر پست آن می توان انبوهی 
از پیام های پردرد و مملو از انزجار هموطنان ما را مش��اهده کرد. به طور نمونه 
به تاریخ ۱۸ اپریل ۲۰۱۵ پس��ت ذیل از سخنرانی اشرف غنی روی این صفحه 
قرار گرفت که فوری با صدها پیام تند، اعتراضی و تمس��خرآمیز هموطنان ما 

مواجه شد:

من بمثابه مشت نمونه خروار از میان صدها پیامی که زیر پست های مختلف 
صفحه »ارگ« گذاشته شده اند، فقط چند تایش را برای آگاهی هموطنان نقل 

می کنم:
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Baset Mahmodi
از ت��و بی��زارم عبدالله از تو بیزارم غنی شما هردو چیزی را بنام وجدان در وجود 
خ��ود نداری��د من از اسم تان خسته شدم از شکل وچه��ره تان خسته شدم از دروغ 
گفت��ن ت��ان خسته ش��دم از چوشیدن خون ملت��م خسته ش��دم از فرختن خونم به 
پاکستان خسته شدم از حکومت وحشت ملی خسته شدم بیزارم از نامت غنی بس 
ک��ن ای��ن خون ری��زی را این انتحار را در هم��ه انتحاری ها خ��ودت عبدالله رئیس 
ب��ی کفایت امنیتت وزیر بی عقل داخل��ه ات ودزدان اردویت ومشاوران جاسوست 
واخت��اس گ��ران ارگت دست داری��د آخر خون شما نمی ری��زد از فرزندت نمی ریزد 
از خانم��ت نم��ی ریزد خون م��ن خون ملتم خون پدرم خون م��ادرم خون خواهرک 
هایم در راه مکتب هستند خون بردارنم که دست فروشی میکنند خون جوانانم که 
کراچ��ی دارند وبرای زنده مانند عرق میریزند صبح تا شام کراچی میکشند میریزد. 
تو نزد خدا جواب میدهی قاتل تاریخ هستی قاتل ملتم هستی قاتل طفلکانم هستی 
قاتل مادرم هستی قاتل برادرم هستی قاتل سربازی که برادرم بود هستی قاتل پدر 
موچی دوزم هستی. توباعث ریختن اشک مادرم شدی تو باعث سکته نمودن پدرم 
از م��رگ فرزندش شدی تو باعث یتی��م شدن خواهرک وبرادرک من شدی تو ودان 
داری آی��ا ت��و شرم داری آیا تو احس��اس داری ؟ اگر داری پ��س از حکومت دور برو 
بگذار ملتم تصمیم بگیرد سرنوشتش را بسازد. از کدام جرمت در حق ملتم بگویم. 
خست��ه شدم خسته هستم خسته شدم وهمه ملتم از تو بیزار شدند وبیزار هستند. 

لعنت بر این حکومت وحشت وخونریز ملت

Asadullah Azimi
باخ��ره شم��ا دو بی شرم به چی درد دوا ش��ده میتوانید؟ از ۳۱ تن هنوز درکی 
نیس��ت، سربازان اردو فروخته شده ج��ام شهادت نوشیدند، ۱۵۰ تن در جال آباد 
به خاک و خون کشانیده شدند، ۵ تن مسافر را دیروز سر بریدند هر روز اختطاف، 
انفج��ار، انتح��ار، وحشت و تاریکی تمام کش��ور را پوشانیده، ق��وم گرایی و تعصب 
جانشی��ن ب��رادری و افغانی��ت ش��د، در شهر قدم ب��زن تعصب احس��اس میشود در 
داخ��ل تاکس��ی تعصب احساس میش��ود، هنوزم شرم ندارید به م��ردم پیام تسلیت 
میفرستید، در سایر کشور ها برای اندک اشتباهی مقام از پست خود استعفا میدهد 
چون آنها شرم دارند آنها وجدان دارند. اگر کمی هم شرم داشته باشید یا باهم کنار 

آمده به فکر ملت بی افتید و یا هم مردانه میدان را ترک گویید.

Zul Qarnain
خداوند نیست و نابودتان کند، همرا با دولت داری تان. حیف به او جوان های 
که سر شان بریده شد. زورتان که نیمکشد، سنگ را ماچ کنید و در جایش بگذارید

Haroon Sarhadi
)لعنت( نعلت دي فر )پر( ع وغ ي ته هم وشرميزه جي ددغو دالرخورو راپورونه 

راكوي
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اي��ن باز ديد چه ارتباط به أوض��اع كشور دارد ؟ بهتر بود اگر امروز خبر ماقات 
رئي��س صاح��ب جمهور با مسؤولين وزارت دفاع ، داخله و امنيت نشر مى شد ، در 
مملکت باران خون جاريست و رئيس صاحب جمهور با تاجران شبکه هاى تيلفون 
ماقات ميکند ، بخدا معلوم است كه رئيس إجرائيه مصروف چه كارى است ؟ بايد 
م��ردم در اي��ن موارد جدى تر باشند ، نشود كه وقت زياد را از دست بدهيم ، چون 
اي��ن حکوم��ت در فكر اين دو حادثه هولناك )مزار شري��ف و بدخشان( اصا نيست 

شما خود قضاوت كنيد؟

Sahil Bahir
بيشتر  تلفات  هرروز  ميکنم  گريه  غم خون  از دست  ما  افسوس  افسوس صد 
ميشود اولين قدم بايد در راستاي امنيت گذاشته شود ولي شما ...... لعنت به مه 
كه بريت راي داديم از اين حکومت دوسره بخدا كه به تنگ امديم كارد به استخوان 

رسيد بس است ديگه

Ahmad Aslani
ع و غ حرام��زاده جوانان وطن د بدخشان شهید شدند متاسفانه هر روز داعش 
د افغانست��ان نزدیک موشه شما سر تقسیم قدرت مشغول سرگرمی شدن الشی ها 

دو تایتان از حکومت کنار برین بی لیاقتها

عبدالصمد اند
زه افس��وس ک��وم په دی ح��االت چی داسی د مظلوم ملت س��ره کوی هغه وای 
)چ��ی مون��ژ د خپلی ابی تیز معل��وم ده( نو زه هیله کوم دواړه خ��ران په ابرومندانه 
شکل استعفا وکړی دیر بد مو وکړه چی تا ډول کس ته مو رایه درکړه او ته مو ریس 
جمهور کړی دخدای د پاره ده هغه رب لپاره چی تول واک په الس کی ده نور بس 

ده .

کلک راستگو
جن��اب ریس صاحب شرکت سهامی به گمان اغلب اولویت کاری شما فعا باید 
نشس��ت های اضطراری با مسولین امنیتی باشد نه عکس گرفتن های فیسبوکی و 
نشس��ت های غیر ضروری!؟ در بلخ پکتیا بدخشان زابل سربازان ارتش و پولیس و 
همچن��ان افراد ملکی قتل عام و اسیر میشوند هیچگونه عکس العمل از شما دیده 
نش��ده بر عکس شما از دشمنان این ملت مغذرت خواهی کردید از زمانیکه شما بر 
اریک��ه ق��درت رسیده اید امنیت مناطق امن کشور نیز نا امن گردیده است نمیدانم 
شما منحیث مغز متفکر دوم و یا سوم جهان و همچنان ریس اجرای تان که بیشتر 
وق��ت خ��ود را صرف آرایش و لباس خود میکند چه ک��ار میکنید و به درد این ملت 
نخوردی��د و مث��ل قبل مردم افس��وس گذشته را میخورند بهت��ر نیست سنگ را که 
زورت��ان نمیرسد م��اچ کرده به زمی��ن بگذارید و یک شخص که توان��ای این کار را 
داشت��ه باشد مسولیت را متقبل شود. چون در کشور های دیگر اگر چنین حوادث 
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ش رخ دهد افراد که مسولیت دارند میایند استعفا میدهند و معذرت میخواهند که ما 
نتوانیستی��م. شم��ا ها )ع و غ( چنان بی شرمان��ه بر چوکی ها خود را سرش کردید 
و ب��ا آین��ده جوانان و مردم این کشور بازی مکنی��د چنانچه که با آینده ما بازی شد 

من آینده ای در این مرز بوم نمی بینم تا زمانیکه همین چهره های تکراری باشد

Abdul Rahman Shagiwal
زړه مو وچوه، ولې د وطن د حاالتو نا خبر یاست! وویشئ چوکۍ، حاالت بحراني 

شول نور هم!

Jalal Zada
بیخی گو کدین خداوند شماره بیشرمانه خونی شهدای بدخشان آخر دامن گیر 

تان میشه

Sahil Mustamandi
تشوی��ش نکنی��د بخیر جنگ جمع��ی خود مردم علیه دشم��ن نزدیک است اوأل 
منتظ��ر حج��وم )هجوم( مردم عام باالی ای خرهای که داخل ارگ جادارن باشید. 

دیر نیست بسیار زود بچشم وسرمینگرید.

Ruhullah Farhat
استعفا بده او ناکاره؛ مردم اوالد خوده می خواهد از دار وندار یگ خانواده فقط 

سر بریده فرزندش برایش مانده او بی غیرت ها مردار کردید

Asmn Hb
باي��د اي��ن حکومت ع و غ از ريشه برداشته ش��ود ، قيام مردم عليه اين حکومت 

نجس و بي كفايت ضروري و الزمي است

امرالله محمدی
آق��ان ع و غ اگ��ر یکی ازسربازهای ک��ه دربدخشان سربریده ش��د پسرهای شما 

میبود چه کارمیکردید

Eslam Atai
گ��و خوردی بیغرت ع غ هردو شما بخاطر پ��ول جنگ میکنید سربازان مظلوم 
را در بدخش��ان شه��ادت میرسانند فقط این کارها را آمریک��ا انجام میته ع غ سگ 

امریکا است

نورالحی ملکیار
هزارهالعن��ت به)ع(ک��ه همیشه مص��روف لشم کاری وچرب ک��اری خودهست 
وب��س، وهزاره��ا لعنت به )غ( مکارکه ج��ز سخن مفت تاهنوزچی��زی ازش ساخته 

نیست..!خجالت بکشید.
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Shafiq Zafari
ب��د كردي��د، شما ق��ادر به تامين امنيت كاب��ل هم نيستيد چه مان��ده بادغيس، 

پوفهاى بيجاى بس است! شما اجنت دشمنان افغانستان هسستيد

Omid Abrar
دروغ میگ��ه این کل م��رغ، این ايزک در کمپاين ه��ای انتخاباتي میگفت که تا 
ش��ش ماه حکوم��ت داری ام اقتصاد کشور را تامین می نمای��م اما این بدبخت یک 
ملیون جوان را بیکار ساخته و در ادارات گفته است که تقرري بند است ، اما باید از 
این جنایت کار باید پرسان شود که چرا روز به روز اقتصاد کشور رو به سقوط است؟

Jawid Zaher
فق��ط ما طفل استيم كه تصميم جدي كرفتن جلسه كردن قهوه خوردن باالي 
مل��ت ريشخن��دي ميکنند كه اين بار با يك حرف ن��و فريب شان ميدهيم بشرميد او 
زمامداران از حادثه بدخشان بشرميد استعفي بدهيد ع و غ بکار اين ملت نمي أيند

محمد سليم وفا
خ��دای موتباه او برباد ک��ه دا ملی اردو په مظلومو افسرانو په ککریو باندی تاسو 
تجارت پیل کری او لږ په خپل گریوان ته سر کخته که وجدان لری نور ددی مظلوم 

ملت باندی ظلم بس کی دالله په قهر باندی اخته سی ............... !

Rezwan Ghafoory
بر پدر اشرف غنی هم نا لت و از عبدالله اش دیگه طرف نالت سر کرسی ریاست 
جمهوری ما و شما را زیر پا میکنند یاد اور شوم فرخنده معصوم او هم یکی از چال 
ه��ای دو ریس جمهور افغانستان اس��ت و تشویش نگنید در افغانستان چیزی باقی 
نمیمان��د و تا ما خود ما با ه��م دست به دست نتیم دولت به ما وشما جور نمیکنم 

ملت ما ره و راستی به کدام دولت منتظر هستین

Ahmad Fahim Farwardin
س��ر اوالد ه��ای غنی و عبدالله مگر بریده شود تا درک کنند چقدر درناک است 

این واقعیت.

ابو الحسن
سفرون��ه پ��ر یږده افغانانو ت��ہ خد مت وکہ ایران سفر کی س��ه فایده دہ د خمینی 

ملعون قبر زیارت تہ ورزی

Navid Yadgary
خ��دا کن��د که خودت هم در این قسم ی��ک حمله مردار شوی. این ها خو شهید 

شدن خودت مردار میشی



37
20

15
ی 

- م
 13

94
ور 

،  ث
31

ره 
ما

ش

Miral Sadaf
شم��ا س��ری قدرت جن��گ ت��ان را ادامه بدهید ب��ا در پس ملت بی��ازی به این 

وحشت عادت کردند لعنت به شما خاینین حیف رای ما به شما وحشی ها

Haji Jawid
تمام شان گپ هاي دروغ و بي معني است، اين دو بي غيرت ع و غ نوكر امريکا 
و دست نشانده آنها است، در هر واليت ما مردم به شهادت ميرسند، روزانه صد ها 
نفر بي گناه به شهادت ميرسند و اين دو بي وجدان ها باالي چوكي وزارت سازش 
مي كنند وزارت دفاع از مه شد لوي درستيز از تو او بي وجدان هاي قرن كمي در 
فكر ملت بيچاره هم شوين روزانه خون ميخورند و شما جنابان سر چوكي جور نمي 
آيي��ن خداون��د اوالد تان را تباه كند خداوند باالي خود تان چنين روز را بياورد تا از 
دل م��ا آگاه شويد رفي��ق و دوستم كه سه روز پيش نامزاد شده بود چه گناه داشت 
ك��ه ب��ا صد آرمان زير خاك رفت الهي ميگم توته ه��اي گوشت تان خوراك شغال ها 

شود بي غيرت هاي قرن

Faridullah Noorzai
الله دی تباه او برباد کره ع او غ نه تاسو خو د واک په سر افغانان وسوزول الله 

دی تاسی هم وسوزوی

مجیب الرحمن محمدی
خداوندبرب��اد کن��د همراه اینکون��ه حکومت وحدت ملی شما ب��دون اینکه سری 

چوکی جنگ کنین دیگر از دست شما چیزی ساخته نیست

Rahman Musazai
افس��وس می په خپله رایه چی تا خائن ت��ه می در کره افسوس افسوس افسوس 

تول خلق دی خراب کړل خدای تاسی تباه او برباد کی

Farzana Faryabi
ت��وف ب��ه همی دولت ت��ان خدا هردویت��ان ره زیر خاک کنه ایق��در انسان ها ده 

کشور ما میمیره مثلیکه برگ ازدرخت بفته شما به خیال تان هم نیست

Rana Haqiqat
غن��ی په شرم��و دی خدای نوم وشرموه لکه څنګه چی خدای ولس ته وشرمولی 
د ای��ران او ن��ورو ځایونو سفرونه او سپی توب دی پریږده او د ننګرهار تپوس وکړه، 
د بیچ��اره اردو تپوس وکړه او ورشه دهغه بیګناه مظلومانو تپوس وکړه چی میاشت 
پ��وره ش��وه او کورنۍ ورته تر اوسه امید سترګی اړوی خو د راتلویی کوم درک نشته. 
ستا او د عبدالله په ذات او نسب دی لعنت وی ته انسان نه یی او نه هم د انسانیت 

په غم دردیږی
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خبریال: غبار آزاد

په ننګرهار کی د غاصبانو پر وړاندی 
د ښوونکو الریون

 ۲۶ پ��ه  وری  د  ک��ال   ۱۳۹۴ د 
نیټ��ه د ننګره��ار والی��ت خیوی 
ولسوالۍ ۴۷ ښوونځیو ښوونکو، 
او مدیرانو  سرمعلمانو، معاونانو 
پ��ه ک��ډون ی��وه لوی��ه اعتراضی 
غونډه د سید جمال الدین افغان 
په ښ��وونځی ک��ی ترس��ره شوه. 
ددی اعتراض��ی غون��ډې موخه، 
د ښ��وونکو ت��ه ورک��ړل ش��وی 

ښ��ارګوټی کی د غاصبینو الس وهنې او خنډ رامنځته کیدل او د دولت بی کفایتی، 
پام او توجه نه کول، وه.

دا چ��ی پ��ه افغانستان ک��ی د زورواکان��و، ټوپکساالرانو او غاصبین��و لخوا ولسی 
ځمکې، ښارګوټی، پارکونه او تر دی چی لرغونی ولسی هدیری هم پاتی نه شوی. د 
پرله پسی د ځمکو غصب څخه وروسته د ټولنی هغه زیارکښ��ه او روڼ اند طبقه چی 
د ټولن��ی پ��ه پرمختګ ک��ی مهم رول لوبوی نن د هغو ځمک��ې هم د غاصبینو لخوا 

ونیول شوې.
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ش کډون کونک��و ووی��ل چی دا زمونږ لومړی ځل ندی چ��ی دلته راغونډ شوی یو او 
خپ��ل غږ پورته کوو، له دې وړاندې مون��ږ د ننګرهار والیت والی عطاالله لودین ته 
ه��م موضوع وړاندی ک��ړه خو هغه په داسی ځواب راک��ړو: »دولت نشته، حکومت 
نشت��ه، قانون نشت��ه او زمونږ د السه هم هیڅ نه کی��ږی او تاسی هم ځانونه مه په 
غذاب��وۍ.« وروست��ه مو د ننګرهار والیتی شورا غړو ته مخه کړی وه خو پایله یی دا 
ش��وه چی هیڅ مرسته مونږ سره نش��ی کوالیی، د یو تن ګډون کوونکی په وینا ټول 
دولتې کړی، ټول دولتی چارواکي د ښ��وونکو په ښ��ارګوټی د ځمکی په غضبولو کی 

مستقیما الس لری. یو تن بل ښوونکی داسی وای:
»غاصبین��و سره د دولت ټولې کړی الس ل��ری او ورسره شریکی 
دی او مون��ږ پ��دی پوه شوی یو او وروسته ل��ه دی نه مونږ د هیچا په 
درواغ��و ژمن��و نه تیروځو نو زمون��ږ آخری شعار او وین��ا دا ده چی دا 
زمون��ږ حق دی او ح��ق په زوره اخستل کی��ږی او مونږ به هم خپل 
حق اخلو او د ژوند تر پایه پوری به د خپل حق څخه دفاع کوو او هر 
ډول کړاونو زغملو ته تیار یو، که مو سر هم والړ شی نو د خپل حق 
لپاره تیار یو. او که زمونږ غوښ��تنی ون��ه منل شی الریونو ته به ادامه 
ورک��ړو او دا بهی��ر به روان وی تر څو چ��ی زمونږ غږ څوک وانوری او 

عمل پری ونکړی.«
پ��ه پایل��ه دا پریکړه وشوه چ��ی د ۱۳۹۴ کال د وری ل��ه ۲۶ نیټې څخه د خیوی 

ولسوالی ټولو ښوونځیو ورونه به تر هغې وتړل شی چی غاصبان محاکمه نشی.
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سر بریده  ی بدخشان
بدخشان آه تو خون شد

بدخشان اشک تو
         چون سیل جیحون شد
بدخشان را سراسر سر بریدند
ولی این هرزگان کاخ نشین

از جا نه جنبیدند
بدخشان را جنایت کشت
                  طبیعت کشت

سراسر فقر و وحشت کشت
و ما با اندکی افسوس

 تماشا می کنیم انبوه اندوه را
تسلی می دهیم شاید که برخیزد

                       ز آه و ناله ی "فرخنده"گان
                                                     آواز آزادی.

وطن!
ای قامت ایستاده در ماتم

سکوت تیره را بشکن
ز جا برخیز

که ما در جهنم بیداد بس سوختیم
  وطن،

این ناخلف ها هر چه باشند
                      مرگ زا اند

                               در روال روز
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فقط ماییم که باید اشک را با همت ایمان
زنیم پیوند با خورشید

       به خون هم دیاران
                  بهر فردایت.

در این غوغای خون آلود
سرود عشق باید خواند
نهال رزم باید کاشت. 

م. آژن
۲۴حمل ۱۳۹۴

كابل
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نویسنده: پویا

محکمه نورنبرگ، سنگ بنای 
مجازات جنایتکاران جنگی

ش��ش و نیم ماه پس از شکست 
آلمان در جن��گ جهانی دوم، 
به تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ در 
محاکمه  آلمان  نورنبرگ  شهر 
تعدادی از س��ران ن��ازی آغاز 
گش��ت که این جری��ان تحت 
عن��وان »محکم��ه نورنبرگ« 
با درس��های ارزنده ای به مثابه 

س��نگ بنای محکومیت و مجازات جنایتکاران جنگی ثب��ت تاریخ گردید. بعد 
از ارائه پنج میلیون صفحه س��ند و هزاران فلم از کش��تار و حضور ده ها شاهد، 
س��رانجام به تاریخ اول اکتوبر ۱۹۴۶، محکمه حکمش را صادر نموده، ۱۲ تن 
از مجرمان به اعدام، ۳ تن به حبس ابد و ۴ تن به ۱۰ تا ۲۰ سال زندان محکوم 

شدند.
در این محکمه، هش��ت قاضی از فرانسه، روسیه، امریکا و انگلستان حضور 
داش��تند و ریاس��ت هیئت قضایی را رابرت اچ. جکس��ون به عهده داشت. در 
ضمن ۳۲۵ نماینده از ۲۴ کش��ور جهان و صدها ناظر در آن شرکت ورزیدند. 
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ش تعدادی از رهبران سیاس��ی آن زمان و از جمله چرچیل خواهان اعدام فوری و 
ب��دون محاکمه رهبران نازی بودند، اما در »موافقتنامه مس��کو« که در اکتوبر 
۱۹۴۳ توس��ط چرچیل، روزولت و اس��تالین به امضا رسید، تصمیم به محاکمه 
جنایت��کاران نازی گرفته ش��ده بود، زیرا به این باور بودن��د که با اعدام بدون 

محاکمه، این مجرمان مورد قضاوت تاریخ قرار نخواهند گرفت.

در کنار رهبران برجس��ته نازی، اعضای گش��تاپو )پلیس مخفی آلمان نازی( و اس.  اس 
)یکی از سازمانهای ش��به نظامی حزب نازی( و همچنان کارخانه داران آلمانی به دلیل دست 
داشتن در تیرباران دسته جمعی یهودیان در اردوگاه های کار اجباری محاکمه شدند. در ادامه 
آن، محاکم��ات دیگری نیز علیه داکتران و قضاتی که شغل ش��ان را در خدمت جنایت قرار 

داده بودند در شهر نورنبرگ برگزار گردید.
هیتل��ر )رهبر حزب نازی(، هیملر )رئیس یکی از ش��اخه های نظام��ی آلمان( و جوزف 
گوبلز )وزیر تبلیغات نازی( قبل از دستگیری خودکشی کردند بنا امکان محاکمه شان میسر 
نش��د. چند تن از نازی های دستگیر ش��ده قبل یا بعد از حکم محاکمه در زندان به شیوه های 

مختلفی دست به خودکشی زدند.

رهبران آلمان نازی عامل قتل و متالشی شدن زندگی میلیون ها انسان بودند.
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بر اس��تدالل های پوچی چون نامقصر دانس��تن افرادی که زیر فرمان بودند و یا در جنایتی 
س��هیم بودند که مش��ترکا صورت گرفته اس��ت، چلیپا کش��ید و هر فرد را مسئول جنایتش 

دانست.

نورنبرگ چهار اصل حقوقی بس��یار مهم را به قوانین بین المللی عرضه کرد 
که مبنای مج��ازات عامالن نقض حقوق ملل قرار گرفت و بعدا در میثاق های 

سازمان ملل متحد نیز تسجیل گردید:
۱- »جنوساید« یا کشتار جمعی، یعنی اعمالی چون قتل عام سیستماتیک به 
نی��ت حذف گروهی از مردم به دلیل تعلقات ن��ژادی، قومی و مذهبی، تجاوز 
آشکار به حقوق بشر و جنایتی علیه بشریت تلقی می شود و در سطح بین المللی 
قابل محاکمه اس��ت. بش��ریت دارای اصول مشترکی اس��ت که هیچ شخص و 
نهادی با هیچ توجیهی نمی تواند آنها را زیر پا بگذارد. حتا اگر قوانین کشوری 

این اعمال را مجاز بشمارد.
۲- هر فردی پاس��خگوی اعمال و نقش��ی که در جنایت داشته است، حتی 
اگر جنایت مش��ترکا – مثاًل جنایتهای دولتی – صورت گرفته باشد. نمی توان 
با توس��ل به تئوری »تقصیر جمعی« یا با این استدالل که فرد محصول شرایط 

اجتماعی و سیاسی است، مسئولیت فردی را نادیده گرفت.

اعدام شدگان فاشیست های نازی
آیا روزی خواهد رسید كه جنایتکاران جنگی افغانستان را نیز به این حالت ببینیم؟
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۳- اطاعت از فرمان مافوق مانع مس��ئولیت فردی شده نمی تواند. یعنی این 
استدالل که فردی مدعی ش��ود که گویا بر اساس فرمان سران دولت دست به 

فالن جنایت زده است، دلیلی برای تبرئه وی شده نمی تواند.
۴- محاکم��ه و مج��ازات اعمالی ک��ه در زمره جنایت علیه بش��ریت قرار 

می گیرد، شامل قاعده مرور زمان نمی شود.
در م��ورد ای��ن محاکمه فلم��ی به نام 
 Judgment( نورنب��رگ«  در  »قض��اوت 
at Nuremberg( ب��ا کارگردانی اس��تنلی 

کرامر )Stanley Kramer( نیز ساخته شده 
است که به تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۶۱ انتشار 
یافت و در جوایز اس��کار سال ۱۹۶۲ در 
یازده رشته نامزد اس��کار شد. این فلم به 
ما می آم��وزد که نه تنها عامالن کش��تار 
جنایتکار اند بلکه آنانی که سکوت اختیار 
ک��رده و یا برای س��تمکاران وظیفه اجرا 
می کنند نیز جنایتکار محسوب می شوند.

کش��ور ما که ش��اهد انواع کش��تارها، قتل عام ها، تجاوز بر زنان و کودکان 
و صدها ددمنش��ی نوع هیتلری بوده و اس��ت، هنوز هم عامالن آن بجای اینکه 
محاکمه شوند با حمایت اربابان ش��ان بر مردم زجردیده ما حکومت می کنند. 
هر کدام تعدادی از »روش��نفکران« چاپلوس را نی��ز در کنار خود دارند، که 
کله های پر »تئوری«  ش��ان را برای فراموش��ی و یا حتا برحق دانستن جنایات 

پوستر فلم »قضاوت در نورنبرگ«
لینك ویدیوی این فلم در یوتیوب: 

youtube.com/
watch?v=ocKi1p7Y9GE

صحنه هایی از یلغار باندهای تنظیمی بر كابل
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باداران ش��ان می جنبانند. امروز نیز قربانی شدن مردم ما ریشه در وطنفروشی 
جنایتکاران مزدوری دارد که س��رزمین مان را را لیالم سیاست های کشورهای 

خارجی نموده اند.
آموزه های محاکمه نورنبرگ برای ما اینست که در قانون انسانیت »بخشایش 
جنایتکاران« و »فراموش کردن گذشته« جایگاهی ندارد بنا هرگز نباید فریب 
مبلغین این تیوری های خاینانه را خورد و برعکس باید این عناصر را ش��رکای 
جرم جالدانی بدانیم که میلیونها هموطن ما را طی چند دهه قتل عام و ش��کنجه 
کرده ان��د. نورنبرگ به ما می آم��وزد که زخم های جن��گ و بربریت را اگر 
با اجرای عدالت التیام نبخش��یم، به زخم های ناس��ور مبدل شده زمانی بصورت 
وحش��تناک تری سربرآورده راه را برای هرگونه صلح و ثبات و آسایش مردم 
خواهد بس��ت. ملتی که نقض حقوق بشر و جنایات جنگی را نادیده گیرد، در 

آینده بهای سنگینی برای آن خواهد پرداخت.
در لجنزار حاکمیت جنایتکاران در افغانس��تان، فریاد دادخواهی تعدادی از 
هموطنان و روش��نفکران باوجدان مان نیز ش��نیده می شوند. بی تردید اگر این 
فریادها رس��اتر ش��ود، جنایت��کاران را – که از همان ابت��دا در اذهان مردم ما 
محاکمه شده اند - به سزای اعمال شان رسانده و همچون محاکمه نورنبرگ به 

پای میز محاکمه خواهند کشانید.

دههاتن بصورت خستگی ناپذیر میلیونها سند جنایات فاشیست های هیتلری را رده بندی 
و به چهار لسان ترجمه كرده برای محکمه آماده ساختند.
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نویسنده: رها آرزو

سرنوشت نوریگا، درس عبرت 
به تمامی چاکران امریکا

دیکتات��ور  نوری��گا  مانوئ��ل 
نظام��ی پاناما از هم��کاران و 
دوس��تان صمیم��ی امری��کا و 
س��ی. آی. ای بود ک��ه پس از 
اتم��ام تاریخ مصرف��ش به نام 
»دشمن مردم امریکا« دستگیر 
و محکوم به زندان شد. نوریگا 
از ۱۹۵۰ ال��ی ۱۹۸۰ در پیرو 
سی. آی. ای  جاسوس  حیث  به 

فعالیت کرد. در سال ۱۹۶۷ شامل »مکتب قاره امریکا« شد، در رشته جاسوسی 
تحصیل نمود و به مدت یک سال در همانجا کورس روانشناسی نیز خواند. در 
س��ال ۱۹۶۸ به دنبال کوتادی نظامی، نوریگا به صفت رییس سازمان جاسوسی 
آن کش��ور برگزیده ش��د و به مثابه اس��تخدامی امریکا در جهت عملی ش��دن 
پروژه ه��ای آن کار می کرد. باالخره در س��ال ۱۹۸۱ پس از ترور تروخیو در 

راس حکومت نصب گردید.
جنرال نوریگا پس از به قدرت رس��یدن در پی نزدیکی بیش��تر با امریکا، به 
نیروهای آن اجازه داد تا مراکز شنود در پاناما راه اندازی نمایند. پول و اسلحه 
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به نیروی دس��ت پخت امریکا ب��ه نام »کانترا« ک��ه در نیکاراگوئه علیه دولت 
دموکراتیک »ساندنیست« ها می جنگیدند از طریق این کشور انتقال می یافت. 
در آن روزها نوریگا مس��ت قدرت بوده و تالش می نمود تا کنترول خود را بر 
مناطق مختلف پاناما افزایش دهد که این کار وی با مخالفت شدید سنای امریکا 

روبرو گردید.
در س��ال ۱۹۸۸ یک کمیته سنا نوریگا را متهم نمود که بین سال های ۱۹۷۰ 
ال��ی ۱۹۸۰ او عامل اصلی ناکامی برنامه های امریکا در پاناما بوده اس��ت. این 
کمیته افزود: »واضح اس��ت که تمامی ارگان ه��ای دولتی امریکا که با نوریگا 
رابطه داش��تند از فساد و قاچاق وی چشم پوشی می نمودند.« این اظهارات سنا، 
دولت را واداش��ت تا دس��ت به کار ش��ود و او را از ق��درت برکنار کند. در 
دسامبر ۱۹۸۹ اداره بوش با ارسال نیرو و تعیین جایزه یک میلیون دالری برای 
دس��تگیری وی تالش نمود. فقط طی ۵ روز، نوریگا را دس��تگیر و با تحقیر و 

توهین به امریکا انتقال دادند. جورج واکر بوش طی یک سخنرانی گفت:
ــهروند امریکایی كه در پاناما  ــرال نوریگا برای ۳۵۰۰۰ ش »جن
ــه صفت یك رییس  ــت و ب ــی می كنند یك تهدید جدی اس زندگ
جمهور این وظیفه من است تا از زندگی شهروندان امریکا حفاظت 

كنم.«

مانوئل نوریگا در سال ۱۹۸۹ طی عملیاتی كه توسط 
نیروی دریایی امریکا طرح ریزی شده بود دستگیر گردید.
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در س��ال ۱۹۹۲ یک محکمه در شهر میامی امریکا وی را به اتهامات متعدد 
از قبی��ل قاچاق موادمخدر و پول ش��ویی محکوم به ۴۰ س��ال زندان کرد. در 
اپریل ۲۰۱۰، نوریگا بنابرخواس��ت دولت فرانسه به آن کشور تسلیم داده شد 
که در ارتباط به اتهامات پول ش��ویی مورد محاکمه قرار گرفته به هفت س��ال 
زندان محکوم ش��د. باالخره در دس��امبر ۲۰۱۱ وی به درخواست دولت پاناما 
به آن کش��ور تس��لیم داده ش��ده که به اتهام تخلف از حقوق بش��ر طی دوران 
فرمانروایی اش محاکمه گردد. وی تا کنون که ۸۱ س��ال سن دارد، در زندانی 

در پاناما نگهداری می شود.
این تنها نوریگا نیست که پس از ختم تاریخ مصرفش به این سرنوشت دچار 
می گردد بلکه تعداد زیادی از نوکران امریکا که در مقطع معینی از دل و جان 
به این دولت جنایت پرور خدمت نموده و منافع ملی را فدای اهداف ش��وم آن 
نموده اما س��پس همانند این جنرال خون خوار به کاغذ بیکاره مبدل ش��ده اند. 
اکثر اینان توس��ط دولت توطئه گر امریکا به اش��کال مختل��ف به دور انداخته 

می شوند که در ذیل به چند تن مختصراً اشاره می کنم:

جنرال ضیاالحق: دیکتاتور بنیادگرا كه بنابر روابط تنگاتنگش با امریکا و اسرائیل و غرب، 
پدرخوانده تروریست های پاكستان و افغان به شمار می رفت. ولی پس از تیرگی این 

مناسبات و تشویق یك گروپ به آتش كشانیدن سفارت امریکا در اسالم آباد، امریکا در صدد 
نابودی وی شد. جان كولمن در كتاب »كمیته ۳۰۰« چنین می نویسد:

»چند سال بعد، به علت مداخله در باال گرفتن جنگ در افغانستان، ضیاالحق جان خویش 
را از دست داد. هواپیمای سی۱۳۰- هركولس وی كوتاه زمانی پس از بلند شدن به وسیله 
ای ان اف )ارتعاشات فوق صوت الکترونیکی( مورد اصابت قرار گرفته و پس از چند بار معلق 

خوردن، سرنگون گردید.« 



50

20
15

ی 
- م

 13
94

ور 
،  ث

31
ره 

ما
ش

صدام حسین: از دوستان و همکاران صمیمی امریکا كه در جنگ ایران-عراق پول و امکانات 
و نقشه های جنگ را از نظامیان آن كشور بدست می آورد. اسناد و شواهد فراوانی وجود دارد 
حاوی اینکه  سالح های بیولوژیکی و كیمیاوی كه در حلبچه علیه كوردها استفاده شد نیز 

از سوی نیروهای امریکایی به دولت صدام داده شده بود. ولی وقتی دولت امریکا پی برد كه 
دیگر این دیکتاتور قادر به حفظ منافع اش نیست، در مدت كوتاهی وی را نابود كرد. 

معمر قذافی: از همدستان و نزدیکان امریکا و سایر كشورهای غربی كه در پرورش 
تروریستان با آنان همکاری نمود. این نوكر امریکا نیز پس از اتمام تاریخش به شکل فجیعانه 

توسط دست پروردگان درنده آن با ضرب چاقو و سنگ كشته شد. 
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اس��امه بن الدن، محمد رضا ش��اه و ده ها تن دیگر از نوکران و سرسپردگان 
امریکا به ترتیب به عین سرنوش��ت دچار ش��ده اند. اینانی ک��ه امروز وجدان 
و ناموس ش��ان را در بدل چند دالر می فروش��ند و به جاسوس��ی امریکا افتخار 
می کنند، دیر یا زود پس از انجام ماموریت، بسان هم مسلکان شان توسط ارباب 

سر به نیست گردیده و با شرمساری و ذلت به زباله دان تاریخ خواهند رفت.

گلبدین: از بنیادگرایان مذهبی و دست پروردگان امریکا و آی اس آی كه در ترور روشنفکران 
و دگراندیشان در پاكستان و افغانستان نقش عمده داشت. او به دستور سران كاخ سفید 
و آی اس آی دهها شخصیت وطنپرست و آزادیخواه كشور ما را به قتل رسانید. در جریان 
جنگ سرد، او از نازدانه ترین نوكران سی آی ای به شمار  رفته و بیش از شش صد میلیون 
دالر از كمك هایش را به او می پرداخت. ولی امروز این جنایتکار به ظاهر مشمول لیست 

سیاه امریکا بوده و در تالش از بین بردنش است. 

هجوم تنظیم ها به کابل از دید کارتونیست

ــل ۱۹۹۲ چند روز قبل از  ــن كارتون به تاریخ ۲۲ اپری ای
انتقال رسمی قدرت به مجاهدین در روزنامه »فرنتیرپست« 
پاكستان منتشر شد. ظهوراحمد كارتونیست این روزنامه 
ــت،  ــاوری داش ــناختی كه از ماهیت تنظیم های پش با ش
ــم نموده  ــه هجوم آنان بر كابل را دقیقا در آن مجس صحن

بود.
Zahoor كارتونیست: ظهور
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 نویسنده: کاوه عزم

عربستان با فرش سرخ 
از تروریستان پذیرایی می کند

ب��ه تاری��خ ۱ م��ارچ ۲۰۱۵   
پس��ت«  »واش��نگتن  روزنامه 
دول��ت  تروریس��ت نوازی  از 
عربستان س��عودی و پذیرایی 
با فرش س��رخ از آن��ان، پرده 
برداش��ت. عربستان سعودی از 
سال ها بدینس��و به مثابه حامی 
تروریزم م��ورد انتقاد عناصر 

و س��ازمان های ملی و دموکرات قرار گرفته است. مهمان نوازی این کشور از 
تروریس��ت ها در زندان »آل-هیر« حقیقتی است که اخیرا در رسانه های جهان 

انعکاس یافته است.
زندان »آل -هیر« از جمله ۵ زندان فوق العاده مهم و حس��اس عربستان است 
که در آن جا تنها تروریس��تان »القاعده« و »داعش« نگهداری می ش��وند. این 
زندان در چند کیلومتری ریاض واقع بوده و بیشتر به یک هوتل مجلل شباهت 
دارد. پس درهای آهنین و محافظان تفنگدار را فضای آرام و سرسبز پوشانیده 
اس��ت. در اینجا از تروریس��تان »القاعده« و »داعش« همچون مهمانان بس��یار 
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عزیز اس��تقبال صورت می گیرد. در کنار اتاق های جمعی، به تروریس��ت های 
بزرگ و خطرناک ۳۸ اتاق ش��خصی در نظر گرفته شده که هریک آن دارای 
تخت خواب شاهانه، یخچال مملو از میوه تازه، تلویزیون کالن دیواری و حمام 

مجهز است. 

در کن��ار این زندان یک هوتل بزرگ و مفش��ن نیز ق��رار دارد که در آن 
زندانیان می توانند با همس��ران خود ماه یکبار از ۳ الی ۵ س��اعت خلوت کنند. 
اتاق های این هوتل نیز دارای یخچال با میوه تازه اس��ت که هر روز صبح میوه 
آن عوض می ش��ود. چای تازه و شیرینی و سایر خوراکی های آماده به سیستم 
بوفی برای تروریس��تان عرضه می ش��ود. در وقت مالق��ات زندانی با خانمش، 
روی تخت خواب و اتاق با گل تازه فرش می شود. در این جا اطفال زندانیان نیز 
می توانند شب را سپری کنند و از مزایای آن لذت ببرند. افراد موظف در این 
زن��دان می گویند دولت به خاطر اعم��ار هوتل آن ۳۵ میلیون دالر خرج نموده 

است.
زندانیان »آل -هیر« می توانند در مراس��م خوش��ی و غم خویشاوندان خود 
ش��رکت کنند. کسانی که در مراسم خوشی ش��رکت می کنند از سوی دولت 
عربس��تان ۲۶۰۰ دال��ر پول نقد دریاف��ت می کنند تا برای اق��ارب خود تحفه 
خریداری کنند. این تنها تروریس��تان زندانی در »آل -هیر« نیس��تند که از این 
مزایا برخوردار اند بلکه فامیل های آنان نیز از شفقت و مرحمت حکام سعودی 
به��ره می برند. دولت عربس��تان تمامی مصارف بش��مول کرایه خانه، مصارف 

انتظار بستگان زندانیان در خارج از زندان »آل-هیر« 
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غذای��ی، لباس و دوای فامیل های زندانیان را می پردازد. حتی پول تکت طیاره 
کس��انی که در خارج از س��عودی زندگی می کنند و ماه یکبار جهت مالقات با 

بستگان زندانی خود می آیند، از سوی دولت عربستان پرداخته می شود.
حکام تروریست پرور عربستان ادعا می کنند که با این کار آنان می خواهند 
دل زندانیان را بدست  آورند تا در آینده دوباره به صفوف تروریستان نپیوندند. 
جنرال منصور ال ترکی س��خنگوی وزارت داخله عربس��تان ب��ه تاریخ ۱ مارچ 
۲۰۱۵ در مصاحبه ای با »واشنگتن پس��ت« گفت: »اگر با این زندانیان برخورد 
درست صورت نگیرد زمانی که از زندان بیرون شوند بیشتر فعال می شوند... با 
فامیل های اینان نیز به همین خاطر کمک می کنیم تا نگذارند این افراد دوباره به 
دست تروریستان بیافتند.« ولی در ضمن قبول دارند که ۲۰ درصد زندانیان رها 
شده از این زندان دوباره به صفوف القاعده و داعش پیوسته اند. در همین حال 

منتقدین دولت عربستان این رقم را به مراتب باالتر از ۲۰ درصد می گویند.
ای��ن امکانات فقط به کس��انی 
مساعد است که جنایت و وحشت 
و ترور می آفرینند اما افرادی که 
بخاطر حقوق ش��ان مبارزه کرده 
صدای عدالت را بلند می کنند باید 
تازیانه زده ش��وند و یا سر شان از 
تن ج��دا گردد. یکی از نمونه های 
وبالگ نویس  ب��دوی  رائ��ف  آن 
عرب است که چندی قبل به خاطر 
انتقاد از وضعیت نابسامان اقتصادی 
و فقر گسترده در عربستان به ۱۰ 
س��ال حبس و ۱۰۰۰ ضربه شالق 
محکوم ش��د و تا امروز در زندان 

بس��ر می برد. در همین حال پولیس عربس��تان به تاریخ ۲۲ فبروری ۲۰۱۵ یک 
م��رد را به اتهام تجلیل س��الگره و ش��نیدن موزیک غربی و رقص دس��تگیر و 
زندانی کرد. پولیس ادعا نمود که ش��نیدن موسیقی غربی و رقص با آن حرام 
ولی رقص با شمشیر که س��ران آن کشور در مراسم خود انجام می دهند حالل 
اس��ت. دولت عربس��تان یک زن را نیز به اتهام رانندگی به ضرب ۲۰۰ ش��الق 

رائف بدوی به خاطر نوشتن متن انتقادی از 
وضعیت نابسامان اقتصادی و فقر گسترده در 

عربستان به ۱۰ سال حبس و ۱۰۰۰ ضربه شالق 
محکوم شد.
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محکوم نمود. در همین حال زن دیگری را که مورد تجاوز گروهی قرار گرفته 
بود و نتوانس��ت ۴ ش��اهد را حاضر کند، به زندان انداخت. صدها مورد دیگر  
نیز است که اش��خاص و افراد صرف به خاطر اعتراض بر وضعیت موجود در 
زندان به س��ر می برند. تنها در سال ۲۰۱۳ دولت عربستان ۷۹ تن را به جرم های 

بسیار کوچک اعدام نمود.

سازمان غیردولتی امریکایی به نام »خانه آزادی« عربستان سعودی را بدترین 
کشور به باشندگان آنجا نامید. در این کشور نزدیک به ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی 
در شرایط بد نگهداری می شوند. »دیده بان حقوق بشر« می گوید اکثریت این 
افراد به جرم شرکت در سازمان های سیاسی و سرپیچی از اوامر دولت عربستان 

زندانی شده اند.
زمانی که از آنان س��وال شد چرا با تروریست ها این  طور برخورد می کنید 
پاس��خ دادند که برای ما از طرف خدا امر ش��د تا با زندانیان رویه خوب کنیم. 
مردم به این منطق احمقانه باور ندارند که تروریستانی که هر روز و هر ساعت 
در گوش��ه و کنار جهان جنایت می آفرینند، صدها و هزاران انس��ان بی گناه و 
اطف��ال معصوم را می کش��ند و زنان را در محضر عام تیرب��اران می کنند مورد 
مرحمت و کس��انیکه حقایق را بازگو و بخاطر حقوق خود و مردم س��تم دیده 

صدا بلند می کنند مورد ضرب و شتم قرار گیرند و سر شان از تن جدا شود.
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از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

 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، ماركیت مینه یار، 

مقابل 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

هرات
کتاب و قرطاسیه فروشی 

عبدالجبار "یعقوبی"
جکان غوند یازده، 

مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی 

بلخ
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری

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 1
جوار كتابخانه عامه

کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانك تیل كهنه، رسته نجارها

ننگرهار
غرفه فروش اخبار و مجالت

جمیل شیرزاد
جالل آباد، چوک تالشی، 

مقابل گمرک كهنه

کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه 

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون

 جاده والیت

 کنر
کتابفروشی احمد ظاهر

چغانسرای، سرک قومندانی

 تخار
فوتوکاپی آمو، نجیب اهلل رحیمی 

تالقان، بندر بدخشان، مقابل فوائد عامه، 
دكان نمبر ۱۰

 فراه
کتابفروشی عزیزی

واقع ناحیه سوم، 
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی



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؛ 
اگر تالش می ورزید علیه جنایات و خیانت های اشغالگران و نوکران 
میهن فروش ش��ان نقش��ی ادا کنید، به »حزب همبس��تگی افغانستان« 
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 ه��واداران 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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