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دیدگاه حزب

تفاهم نامه با پاکستان، 
ادامه وطنفروشی دستگاه حاکم

ب��ا  اس��تخباراتی  تفاهم نام��ه 
پاکس��تان، موجی از بحث های 
داغ را در کش��ور برانگیخت. 
تو گویی این نخستین بار است 
که حاکمان پوشالی و ضدملی 
به پ��ای نظامی��ان جنگ افروز 
پاکس��تان بوس��ه زده مرتکب 
خیانت نس��بت به مردم و وطن 

ما ش��ده اند. تعداد منتقدان به این تفاهم نامه بی ش��مار اند و هریک به نوبه خود 
می کوش��د تندتر از دیگری در محکومیت آن س��خن گوی��د. اکثر آنانی که 
مهره های کلیدی دس��تگاه فاسد حاکم طی چهارده سال گذشته بوده اند، حال با 
توجه به تنفر برحق ملت علیه دولت پاکس��تان و بخصوص آی.اس.آی تالش 
دارند از این جو سود برده، برای شان جایگاهی کمایی کرده و خود را مدافعان 

پرپاقرص مردم وانمود سازند.
انزج��ار افکار عامه در برابر باج دهی های ارگ به پاکس��تان باعث ش��د که 
س��خنگویان دولت اظهارات اولی ش��ان را پس گرفت��ه و ارگ نیز دروغ هایی 
به ملت حواله کند. اش��رف غنی و عبداهلل برای فریب مردم، تعدادی از سران 
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جهادی را زیر نام مش��وره به ارگ فراخواندند تا بدینصورت بر این گندیدگی شم
دولت پرده افکند. البته مش��وره های کس��انی که تاریخچه مملو از مزدوری و 
خودفروشی به آی.اس.آی دارند، هرگز از افکار ملت نمایندگی نخواهد کرد.

آقای��ان و خانم های��ی که علیه 
این تفاهم نامه با پاکس��تان کف بر 
دهان می آورن��د، روزی که پیمان 
ننگین تر با امری��کای جنگ افروز 
ب��ه امض��ا رس��ید، کج��ا بودند؟ 
مگ��ر اینان همینق��در عقل ندارند 
ک��ه بدانند پاکس��تان در باالجیب 
امریکا جا داشته و طبق برنامه های 
ضدانس��انی کاخ  س��فید در کشور 
ما به جنایت پ��روری و حمایت از 
تروریزم مشغول است؟ اینان مگر 

این حقیقت انکارناپذیر را درنیافته اند که باندهای مزدور پاکستان چون طالبان، 
حزب اسالمی و شبکه حقانی با دالر و اسلحه امریکا و انگلیس به میدان کشیده 
ش��ده اند؟ اینان مگر اینقدر احمق اند که این نکته را درک نمی توانند که اگر 
پاکس��تان واقع��ا برعکس اهداف امریکا و انگلیس دس��ت به تش��دید جنگ و 
طالب پروری می زد، آیا بازهم امریکا پیش��رفته ترین سالح هایش به ارزش هفت 
میلیارد دالر را به آن رژیم انتحارپرور واگذار می کرد و ساالنه یک میلیارد دالر 

دیگر را نقد به جیب نظامیان آن کشور واریز می کرد؟
دیگر هر انس��انی با حداقل آگاهی می داند که پاکس��تان بیش از س��ه دهه 
می شود شریک مطمئن استراتژیک و مجری سیاست های تجاوزی و ویرانگرانه 
امریکا در کش��ور ماست. ارتش پاکستان و آی.اس.آی که نقش سگان شکاری 
امری��کا را در منطقه بازی می کنند، با پش��تیبانی و تمویل بی دریغ کاخ  س��فید 
باندهای تروریس��تی را تجهیز و برای ویرانگری به کش��ور ما گسیل می دارند. 
مگر این حقیقت بارها حتا از زبان مقامات ش��نیده نشده است که طالبان توسط 

هیلی کوپترهای امریکایی به شمال کشور انتقال داده می شوند؟
آقایان و خانم هایی که امروز از معامله ش��رم آور ع و غ با پاکس��تان انتقاد 
می کنن��د، روزی که این دو رهبر پوش��الی از باداران امریکایی ش��ان خواهان 

پاکس�تان،  پرخون  دس�تان 
عربس�تان  امریکا،  ای�ران، 
و س�ایر کش�ورها از وط�ن 
نگونبخت ما کوتاه نخواهد شد 
مگر اینک�ه ابتدا مزدبگیران 
افغان  غیرت باخته  و س�گان 
شان را به سزای اعمال شان 
رسانیده از وطن خود به دور 

افکنیم.
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شم معذرت خواهی از وحش��یان طالبی شدند، چرا ساکت بودند و صدایی از اینان 

برنخاس��ت؟ اینان چرا شهامت افشای نام های جواس��یس پاکستان در کشور را 
ندارن��د؟ مگر باربار از موجودیت غالمان پاکس��تان در نظام و پارلمان صحبت 

نشده است؟
مگر این بار نخس��ت اس��ت که ارگ نش��یان فاس��د و مزدورپیشه دست به 
معامله گری ها و زیرپا کردن منافع ملی ما زده اند؟ مگر کرزی سیزده سال تمام 
در برابر بوجی های دالر از اس��تخبارات ایران، امریکا، انگلس��تان، هند و غیره 
بر گلوی ملت ما پا نگذاش��ت؟ مگر همین کرزی که امروز روس��پی وار اکت 
ضدیت با امریکا و پاکس��تان را می کند، در طول ریاس��تش افغانس��تان را لقمه 
ارزان برای پاکستان و سایر کشورهای منطقه نساخته بود؟ پس کجا بودند این 
منتقدان که آن وقت صدایی از اینان برنخاست و اینک یکباره از خواب غفلت 

در سنگر وطنخواهی افتاده اند؟
امراهلل صالح، ش��کریه بارکزی، س��پنتا، وحید عمر، فوزیه کوفی، س��یاف، 
اس��داهلل خالد و جمعی دیگر از مهره های کلیدی دولت پوشالی که در گذشته 
مجری سیاس��ت های وطنفروش��انه کرزی بوده اند و در انتخابات نیز اکثر شان 
برای ع و غ گلو دریدند، امروز با پنداندن گلوی شان دربرابر تفاهم با پاکستان 
می کوشند از خود چهره های ملی به نمایش گذارند، اما کور خوانده اند، چون 
ملت به خوبی این عناصر هزارچهره و وجدان باخته را می شناس��د که اکثر شان 

عوامل تیره روزی و قتل عام جاری در کشور اند.
منتقدان دوروی امروزی، هرآنچه پلیدی را که از جانب دولت جنگ پرور 
و جنایتکار امریکا باشد شیرین و قابل قبول دانسته خمی بر ابرو نمی آورند، بنا 
این باالپریدن های شان دربرابر تفاهم استخباراتی با پاکستان نیز جز خودنمایی 
و من��زه نمایش دادن مفهومی ندارد. اگر چنین نیس��ت، پس روزی که نظامیان 
امریکایی پایگاه شان در ولسوالی گوشته ننگرهار را به نظامیان پاکستان سپرده 
بر تمامیت ارضی ما تجاوز کردند، چرا صدا بلند نکردند و کور و کر گش��ته 

این خیانت به ملت را به فراموشی سپردند؟
تجاوز ارتش پاکس��تان به ولسوالی گوشته نیز در اثر امضای قرارداد مخفی 
با پاکس��تان صورت گرفته بود. در آنزمان الل��ی حمیدزی، که در راس هیات 
پارلمانی به این ولس��والی سفر کرده بود، در گزارشش گفت: »برخی اسناد و 
مدارک وجود دارد که حامد کرزی همراه با وزیران دفاع، امور داخله و اداره 
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امنیت ملی با پاکستان قرارداد امضاء کرده است.« اما همین عناصر عوامفریب شم
به این گزارش چشم بستند.

ایمل فیضی، س��خنگوی س��ابق کرزی در ارگ، در نوش��ته ای در س��ایت 
بی بی سی به تاریخ ۳۰ ثور ۱۳۹۴ می نویسد:

»یك افغان كه حامی حکومت خود است،  حق دارد بپرسد چرا 
ــت خشنودسازی را با پاكستان  حکومت وحدت ملی چنین سیاس
ــت كه به رغم  ــده اس ــت؟ چه عواملی باعث ش در پیش گرفته اس
ــت جمهوری  ــتان، ارگ ریاس ــای موجود در مقابل پاكس بدبینی ه
تمایلی بیش از حد برای نزدیکی به اسالم آباد از خود نشان دهد؟«

ای��ن آغ��ا باید پرس��ش اش را زمانی ک��ه چتلی کرزی را از س��ر و رویش 
می لیس��ید، از ب��ادارش مطرح می کرد ک��ه چرا برای جلب رضایت پاکس��تان 
بیس��ت بار با سرخمی به آن کشور س��فر کرده به نظامیان آن کشور باج داد و 
در برابر حمالت راکتی و مداخالت ش��ان خاموش بود. او اگر واقعا سیاس��ت 
»خشنودسازی پاکستان « را ننگین می داند، باید زمانی صدایش را بلند می کرد 
که کرزی برای پابوسی مقامات آن کشور پیاپی به پاکستان سفر کرده، هربار 
با تحقیر مقامات آن  کش��ور مواجه ش��ده در میدان هوای��ی وزیر ورزش را به 
استقبالش می فرستادند. او باید زمانی این اعتراض را می کرد که کرزی غالمان 
آدمخوار پاکس��تان را »ب��رادران ناراض« نامیده، پلیدترین عناصر ش��ان را از 
زندان ها رها کرد و رهبران ش��ان را در کابل با بودجه ملت مورد نوازش قرار 

داد.
واقعیت اینس��ت که یکچنین تفاهم نامه ها در گذش��ته نیز میان امنیت ملی و 
آی.اس.آی وجود داشته اس��ت، اما حال که امریکا سیاس��ت بدامنی در شمال 
افغانس��تان را برای بی ثبات ساختن مرزهای روس��یه با جدیت تعقیب می کند، 
وظیفه تقویت و تجهیز گروه های وحشی ای را زیر نام طالب و داعش به پاکستان 
سپرده است که این وظیفه با همکاری دولت افغانستان می تواند بی دردسر پیش 
رود. دلیل بی تفاوتی دولت وحشت ملی بر اوج بدامنی و بی ثباتی در کشور نیز 
از همین سیاس��ت خاینانه آب می خورد. دولت پوسیده ای که با تالش های جان 
کیری به میدان  آمده، اولتر از همه دربرابر کاخ  س��فید پاسخگوس��ت تا مردم 
ما. بناًء انتظار »حفظ منافع ملی کشور« از جانب اینچنین دستگاه مضحک جز 

خودفریبی، مفهومی ندارد.
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گرگ پروری های دولت پاکستان و بخصوص دستگاه مرگ آفرین آی.اس.آی 
و نظامیان آن کشور زجر کش��یده اند، غالمان آن کشور چه تفاهم نامه ای امضا 
کنن��د یا نکنند، محکوم و قابل مجازات اند. برای مردم ما تفاهم با آی.اس.آی 
همانقدر ننگین و خاینانه اس��ت که تفاهم با واواک، ام.آی.ش��ش، سی.آی.ای 
و غیره س��ازمان های مخوف استخباراتی جهان؛ سازمان هایی که کرزی از آنان 
سیزده سال تمام بوجی های دالر دریافت داشت و طبق خواست آنان، کشور را 

به سوی تباهی سوق داد.
دس��تان پرخون پاکستان، ایران، امریکا، عربس��تان وسایر کشورها از وطن 
نگونبخت ما کوتاه نخواهد شد مگر اینکه ابتدا مزدبگیران و سگان غیرت باخته 
افغان ش��ان را به سزای اعمال شان رسانیده از وطن خود به دور افکنیم. اگر در 
داخل کشور مهره های وطنفروش و خاین به آنان یاری نمی رسانید، آنان هرگز 

قادر نمی شدند اینچنین وطن ما را ویران و مردمش را به ماتم بنشانند.

داعش، سگ زنجیری امریکا
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نویسنده: رها آرزو

»جاسوسان باافتخار« 
یا جانیان وطنفروش؟

ش��ورای  از  صال��ح  ام��راهلل 
ک��ه  سرش��ناس  نظاری ه��ای 
در دوران حکوم��ت ک��رزی 
ال��ی   ۲۰۰۴ س��ال های  بی��ن 
۲۰۱۰ ریاس��ت امنی��ت را به 
عهده داش��ت، در ای��ن اواخر 
صبح«  »هش��ت  روزنام��ه  در 
سلس��له مقاالتی را زیر عنوان 

»جاسوس��ان باافتخار« به نشر می رساند. در این مقاالت که شمار آن ها تا کنون 
به سیزده رسیده، صالح تالش نموده تا حوادث بعد از کودتای هفت ثور و نقش 

دستگاه های استخباراتی کشور را در آن ها به تصویر بکشد.
نه تنه��ا در افغانس��تان، بلک��ه در اکثر کش��ورهایی که در آن ه��ا رژیم های 
ضدمردم��ی و مس��تبد روی کار اند، جاسوس��ان دولت و در کل دس��تگاه های 
استخباراتی آن مورد تنفر مردم بوده، نام به غایت بدی دارند. موساد اسراییل، 
س��ی آی ای امریکا، آی اس آی پاکستان، کی جی بی ش��وروی، واواک ایران، 
ام آی ش��ش انگلس��تان، گش��تاپوی آلمان هیتلری و... همه به مثابه دستگاه های 
وحشت آفرین نماد بربریت و ضدیت با انسانیت اند چون تاریخچه تمامی اینان 
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شم مملوست از خون و جنایت و وحشیگری.

در افغانس��تان ما همیش��ه جواس��یس در ذهن مردم عناصر معامله گر، سگان 
حاکمان و منفور بوده اند. اگر به روش��نفکری اتهام جاسوسی زده می شد، این 

گویی به منزله مرگ ش��خصیتی 
او ب��ود. ام��ا طی چهارده س��ال 
حاکمیت دولت مزدور امریکا که 
افغانس��تان النه استخبارات تمامی 
سازمان های بدنام جاسوسی جهان 
ش��د، دالر در کش��ور حاکمیت 
یاف��ت و در تبلیغ��ات وس��یع و 
مسموم کننده رسانه ای، امریکا به 
منزله فرشته  نجات مردم افغانستان 
رنگ آمیزی ش��د، با لش��کری از 
بخصوص  و  خودفروخته  عناصر 
مواجهی��م  زب��ون  روش��نفکران 

که جاسوس��ی را افتخار شمرده، شخصا با احس��اس غرور تعلقات استخباراتی 
ش��ان را به رخ دیگران می کشند. ش��اید در هیچ  کشوری سابقه نداشته باشد که 
رییس جمهور آن رس��ما از دریافت بوجی های دالر از س��ی آی ای، ام آی شش و 

واواک تشکر کرده، آن را »بسیار مفید« خوانده و بر ادامه آن تاکید ورزد.
من سلسه مقاالت »جاسوسان باافتخار« امراهلل صالح را تالشی به ادامه آنچه 
در باال تذکر دادم، می دانم تا در ذهن مردم طوری تداعی ش��ود که جاسوسی 
کسب »باافتخار« است و در کشوری که بیش از چهل دستگاه  استخباراتی جهان 
مش��غول جاسوس پروری و اس��تخدام افغان ها اند، هیچ کسی باید این زمینه های 

طالیی را از دست نداده، هم دالر و هم »افتخار« نصیب شود!
در دنی��ای کنونی که منافع مل��ی تقریبا تمامی کش��ورها منحصر به منافع 
اقلیت معدودی از حاکمان سیاس��ی و اقتصادی شده است، دستگاه استخباراتی 
و کارمن��دان آن هم در کل آگاهانه ی��ا غیرآگاهانه در خدمت اقلیت حاکمان 
قدرت علیه اکثریت توده های مردم قرار می گیرند. این داس��تان در کشورهای 
فقیر جهان س��وم که معموال دولت های آن ها مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم وابسته 
ب��ه قدرت های ب��زرگ جهانی اند، ش��کل دیگری به خود گرفت��ه؛ دولت ها و 

در کشوری که حکومت فاسد، 
پوشالی و متشکل از آدمکشان 
و س�تمگران ب�رآن حاکمیت 
داشته باشد، خواهی نخواهی 
رس�می  نهاده�ای  مجم�وع 
اقتصادی  فرهنگ�ی،  امنیتی، 
و... آن نیز ناممکن است عاری 
از گندیدگ�ی ب�وده، »ملی« 
و در خدم�ت س�تمدیدگان و 

مردم مظلوم باشند.
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س��از و برگ های آن از جمله دس��تگاه جاسوس��ی فقط و فقط در جهت منافع شم
اس��تعماری قدرت های بزرگ عمل می کنند و به خاطر رس��یدن به اهداف شان، 
از هیچ گونه جنایت و ددمنش��ی در برابر مردم و نیروهای روشنفکر این ملت ها 
ابا نمی ورزند. در کش��ورهای پیش��رفته و به اصطالح دموکرات مانند امریکا و 
انگلستان نیز مردم به این نکته واقف شده اند که نهادهای جاسوسی کشور شان 
زیر نام »منافع مل��ی« ، »امنیت ملی« ، »تهدید تروریزم« و ده ها دروغ دیگر، 
می خواهند از حریم خصوصی زندگی ش��ان تا فعالیت های اجتماعی و سیاسی 

آنان را تحت کنترول داشته، حرکت های عدالتخواهانه آنان را سد شوند.
در کش��وری که حکومت فاسد، پوشالی و متشکل از آدمکشان و ستمگران 
برآن حاکمیت داشته باشد، خواهی نخواهی مجموع نهادهای امنیتی، فرهنگی، 
اقتص��ادی و... آن نیز ناممکن اس��ت عاری از گندیدگی ب��وده، »ملی« و در 
خدمت س��تمدیدگان و مردم مظلوم باش��ند. بخصوص بر دستگاه استخبارات 
در همان کش��وری توجه بیش��تر و خاص صورت می گیرد که دولتش از مردم 
ترس داش��ته بخواهد با س��رنیزه آنان را رام نماید. البته حساب رده های پایینی 
اس��تخبارات که معم��وال از »غم نان«، بی کاری و یا ه��م ناآگاهی به این اداره 

می پیوندند، با سران آن جداست.
در افغانس��تان هم مردم از زمانی که با نام جاس��وس آشنا شده و اعمال آنان 
را ش��اهد بوده اند، می دانند که جاسوسان عمدتا افرادی اند که در جبهه مقابل 
آنان و در خدمت دولت های فاس��د و مس��تبد قرار دارند. هنوز تعداد زیادی از 
هموطنان س��الخورده ما وحش��ت و بربریت پولیس مخفی »ضبط و احواالت« 
دوران نادرش��اه و هاش��م خان را به یاد دارند، که تا دوران استبداد داوود خان 
ادامه داش��ت. این وضعی��ت بعد از کودت��ای هفت ثور و روی قدرت ش��دن 
وطنفروشان خلقی و پرچمی رنگ دیگری به خود گرفت؛ تا کنون هم نام های 
»اگسا«، »کام« و »خاد« رعشه بر اندام آنانی می اندازد که تجربه تلخ زندگی 

در زیر حاکمیت این دستگاه های خون و خیانت را داشته اند.
و اما امراهلل صالح در این نوشته ها خواسته تا خالف این معمول به جاسوسان 
چهره ی انسانی، »خادم«، »وطندوس��ت«  و »باافتخار«، دهد. وی که به شدت 

زیر تاثیر سریال های جنایی مثل »وادی گرگ«ها است، می نویسد:
»دنیای جاسوسی فقط یك كاریکاتور مشهور دارد. تصویری از 
دو انسان هم قهواره، هم لباس، هم قد و یك رنگ. یکی شخصیتی با 
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شم تمکین و مرموز است كه مملو از اعتمادبه نفس و باور است. شخص 

دوم با همان قبا و قیافه، متبسم، سبك، بی اعتماد به خود و آماده 
ــت و این فروشنده. هر كارمند و جاسوس  به معامله. آن خریدار اس
كه توانست به خاطر وطنش طرف دیگر را وادار به معامله و فروش 
ــت. اگر وادار به فروش شد، خاین  ــازد، موفق است. قهرمان اس س

است و میان تهی.«
جاسوس��ان در دنیای��ی واقعی و در اذه��ان مردم اینگونه نیس��تند؛ ماهیت 
مخصوصا رده های باالیی این دس��تگاه های جاسوس��ی تقریبا تمامی شان یکی 
اس��ت، همه معامله گر و خودفروخت��ه اند و آنانی که به ظاه��ر »باتمکین« و 
»قهرم��ان« می نمایند، در واقعیت و نهایت در خدمت مش��تی از اربابان قدرت 
قرار دارند. جاسوس��ان س��ی ای آی، آی اس  آی، ام ای شش، کی جی بی، موساد، 
واواک، خاد، س��اواک، میت، گش��تاپو و ده ها دم و دستگاه جاسوسی مخوف 
دیگ��ر در طول تاری��خ هیچ گاهی به خاطر وطن ش��ان و مخصوصا منافع واالی 
انس��انی »وارد معامله« نش��ده اند، اینان فقط در جهت منافع یک نظام سر تا پا 
غرق در جنایت »وارد معامله« شده و می شوند. این دستگاه ها قبل از هر کسی 
دیگر زندگی را بر مردم وطن خود سخت ساخته و آنان را مورد شکنجه و آزار 

و اذیت قرار داده اند.
در کشورهای دیگر وقتی 
یک جاس��وس مخصوصا از 
مقامات بلندپایه ی دس��تگاه 
استخباراتی که اکثرا اطالع 
نادر را در اختیار دارد، لب 
می کشاید و تجارب خود را 
می نویس��د کوشش می کند 
تا پ��رده از آن رده جنایات 
بردارد که توس��ط حاکمان 
دس��تگاه  به وس��یله  قدرت 
جاسوس��ی انجام شده است. 
ش��اید فقط همین کار جزو 
از  بعضی  زندگی  افتخارات 

در دفاع از افشاگری های ادوارد اسنودن و برادلی مننگ 
گردهمایی های گسترده ای در جهان برگزار گردید. 
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جاسوس��ان باشد، باوجودی که یک زمانی در خدمت آن دستگاه بوده اند، اما با شم
روشنگری و افشای جنایت، دین خود را در برابر صدها هزار انسانی که قربانی 
دسیس��ه ها و اعمال جاسوسی بوده اند، ادا نموده که ما ادوارد اسنودن را به مثابه 

تازه ترین نمونه یک »جاسوس« شرافتمند و باافتخار برابر خود داریم.
باوجودی که امراهلل صالح برای بیش��تر از ش��ش س��ال ریاست مهمترین نهاد 
جاسوس��ی کشور را داش��ت و به یقین که اسناد فراوان از دوره های مختلف را 
در اختیار داشته اس��ت، لیکن هیچ نکته و مورد را در سلسله مقاالت »جاسوسان 
باافتخار«  وی نمی ش��ود دریافت که گوش��ه ای ولو کوچک از افش��اگری از 
اعمال ضدانس��انی دس��تگاه جاسوسی داشته باش��د. از همه مهمتر باوجودی که 
وی هیچ چیزی درمورد جزییات و چگونگی دس��تگیری، شکنجه، سر به نیست 
کردن ها و زنده به گور کردن های رژیم دست نش��انده روس ها که مستقیم زیر 
نظر »اگسا«، »کام« و »خاد« صورت می گرفت در معرض دید خواننده قرار 
نمی دهد. هنوز صدها خانواده از سرنوش��ت عزیزان و جگرگوشه های خود که 
توس��ط »اگسا«، »کام« و »خاد« دستگیر ش��ده بودند، اطالعی ندارند. امراهلل 
صال��ح اگر ذره ا ی وجدان می داش��ت و دم خودش به دس��تگاه جاسوس��ی به 
مراتب خطرناکتر مثل سی آی ای بسته نمی بود، و از همه مهمتر ارتباط تنظیمی 
نمی داشت، حتما به جای موش��کافی های »بی طرفانه« و »دید از باال« به نکاتی 
اشاره می داشت که ماهیت رژیم دست نشانده وطنفروش خلق و پرچم را بیشتر 
افشا می کرد؛ از زد و بندهای کی جی بی با نوکران خلق و پرچم اش که تاکنون 
افش��ا نش��ده، می گفت؛ سیاس��ت ها و برنامه های کی  جی بی و سی آی  ای را در 

منطقه بازگو می کرد.
در تمام نوش��ته، امراهلل صالح کودتای ننگی��ن هفت ثور را که امروز دیگر 
خ��ود خلقی ها و پرچمی ه��ا هم از »انقالب«  گفتن آن ش��رم می کنند، انقالب 
خطاب می کند. وی با گفتن این عبارت »س��رکوب حس تنظیمی و جناحی ام« 
در بس��ا موارد به تعریف و تمجید از کار رهبران رژیم دست نش��انده مخصوصا 
جناح پرچم پرداخته اس��ت. مثال درمورد شاه شجاع ثانی )ببرک کارمل( چنین 

می نویسد:
»... او یك رهبر تصادفی و اماتور نبود. در دهه دموكراسی یعنی 
۱۹۶۴ الی ۱۹۷۳ او یکی از چهره های فعال جریان چپ افغانستان 
ــود كه به نمایندگی از حوزه كابل به پارلمان راه یافته بود.... بلند  ب
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شم ــتان به  ــن او در پله های رهبری حزب دموكراتیك خلق افغانس رفت

ــتعداد و توانایی او در رهبری و فصاحت در  ــان دهنده اس یقین نش
سخنرانی را نشان می دهد....«

این کلمات را شخصیت تنظیمی امراهلل صالح در حالی بیان می دارد که خود 
روس ه��ا و آنعده کارمندان کی جی بی که با کارمل از نزدیک کار می کردند، 
چنین باور ندارند. واس��یلی متروخین از جاسوسان ارشد کی جی بی که مسوول 
آرش��یو ریاس��ت عمومی اول کی جی بی بود، در کتاب خاط��رات خود به نام 

»کی جی بی در افغانستان« چنین می نگارد:
ــل و بی كاره  ــردی تنب ــل را نیز ف ــی[ كارم ــا ]كی جی ب »آن ه
ــاعت ۹ صبح از بستر برمی خاست و در كارخود  می دانستند كه س
ــخت كوش نبود. كارمل تا حدی مانند تره كی بود. وزیران را  هم س
ــان دو دل و فاقد اعتماد به  ــت... كارمل انس در انتظار نگه می داش
ــکار و سلوک و برخورد  نفس بود و این خصیصه اش در تذبذب آش
ـــُل و بی حالش با سایرین و آسان زیر تأثیر دیگران قرار گرفتن  ش
ــخصیت های بزرگ  بازتاب می یافت ولی خودش خود را یکی از ش

جهانی و پر اهمیت تر از فیدل كاستروی كیوبا می دانست.«
صالح داکتر نجیب جالد »خاد« را اینگونه مورد تمجید قرار می دهد:
ــته از این كه دیدگاه و باورهای سیاسی داكتر نجیب اهلل  »گذش
چه بود، او در ریاست خاد از خود كفایت و ابتکار بلند نشان داد.... 
ــت داكتر نجیب اهلل، خاد به یکی از ارگان های قوی و  در دوره ریاس

محوری قوای مسلح افغانستان تبدیل شد.«
بلی آقای صالح، او واقعا در شکنجه و کشتن و زنده  به گور کردن زندانیان 
سیاسی از خود »کفایت و ابتکار بلند نشان داد«. ثانیا منتهای سفاهت است که 
رش��د خاد را نتیجه کار نجیب و نظایریش بدانیم چون دیگر کودکان افغانستان 
نیز می دانند که »خاد« دولت پوشالی روس در واقع شاخه ای از کی جی بی بود 

که توسط کارشناسان روسی در پس پرده اداره می شد.
اما چرا صالح این حقیقت روشن را می کوشد، زیر زده حتا کارنامه سراسر 
ننگین و پرخون اس��تخبارات روس��ی را می س��تاید؟ اکثرا به این باور اند که 
ش��ورای نظار و شخص مسعود و نزدیکانش روابط و تفاهم نامه هایی با روس ها، 
کی جی ب��ی و مخصوصا جناح پرچم رژیم دست نش��انده داش��تند که به همین 
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دلی��ل محمود بریالی، نبی عظیمی، علومی، آصف دالور، فرید مزدک و دیگر شم
سرکردگان میهنفروشان پروس��ه صلح ملل متحد را عقیم گذاشته، دولت را به 
مس��عود و باند دزدان شورای نظاری اش س��پردند که در نتیجه در کابل فاجعه 
به وقوع پیوس��ت. اظهارات باالی امراهلل صال��ح این ادعا را تا اندازه ای به یقین 
نزدیک می سازد، با این که وی درس های استخباراتی و جاسوسی را در امریکا 
و زیر نظر س��ی  ای  آی فرا گرفته، اما در این سلسله نوشته ها با حسن نظر زیاد از 

کارکرد دوستان پرچمی خود یاد می کند.
یک��ی از بدبختی ه��ای ملت ما 
این اس��ت که جاسوسان شش قاطه 
خاین، وطنف��روش و خودفروخته 
بر سرنوش��ت آنان حاکم بوده اند. 
اتفاق��ا جاسوس��ان افغان��ی چه از 
جنس خلق��ی و پرچمی آن و چه 
از جنس تنظیم��ی آن خیلی ارزان 
و بی قیمت حاضر ان��د خود را به 
ه��ر دم و دس��تگاهی بفروش��ند. 
خلقی ها و پرچمی ه��ا اگر دیروز 
دس��ت ب��االی نوکران »همس��ایه 
بزرگ شمالی« شان بودند، امروز 
با بی ش��رمی تمام به پ��ای امریکا 
افتاده اند. سران تنظیمی هم از اول 
تا به ح��ال جیره خوار پدران خود 

در آی  اس  آی و سی آی ای بوده اند و هم در زد و بند با کی جی بی قرار داشته اند.
امراهلل صالح از جزییات زد و بند های خاینانه بیشترین معلومات را داراست، 
ام��ا بر آن��ان پرده افکنده، فق��ط زمانی که منافع ش��خصی و گروهی خودش 
مطرح باش��د گوش��ه هایی از آن را به رخ می کش��د. مثال به تاریخ ۲۷ سپتامبر 
۲۰۱۳ در یک جنگ زرگری با محقق نوشت: »جناب استاد محقق.... من مانند 
ش��ما تلویزیونی که مصارف آنتن هایش را یک س��ازمان استخباراتی و معاش 

مامورین اش را سازمان استخباراتی دیگر بدهد ندارم....«

۷ میزان ۱۳۹۲: راهپیمایی »حزب همبستگی 
افغانستان« در گرامیداشت از قربانیان سه دهه 
جنگ و بخصوص آن جانباختگان آزادیخواهی 
كه توسط »اگسا« بی رحمانه در سالهای ۱۳۵۷ 

و ۱۳۵۸ به قتل رسیده بودند و نام شان در 
»لیست مرگ« منتشر شد.
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اف۳۵: جنگنده ای که پنتاگون را می بلعد
مجله »بزنس انس��ایدر« ب��ه تاریخ ۲0 مارچ ۲0۱۵ خب��ر داد که تا کنون یکونی��م تریلیون دالر 
)۱۵00000000000( صرف پروژه س��اخت طیاره اف3۵- پنتاگون گردیده اس��ت، درحالیکه این 
جنگنده پیش��رفته جهان هنوز از مشکالت فراوان و جدی برخوردار است؛ سیستم کمپیوتری آن 
نقیصه ای دارد که دزدان سایبری چینی موفق شده اند به آن نفوذ نموده اطالعات محرم در مورد 

شیوه کار آنرا به چنگ آورند.
مجله »فارن پالیس��ی« نیز به تاریخ ۲۶ اپریل ۲0۱۲ تحت عنوان »طیاره جت که پنتاگون 
را می خورد« از جزییات این پروژه س��خن گفته آنرا »قیمتی ترین پروژه در تاریخ امریکا« نامید. 
بر اس��اس این گزارش مصارف آن به مراتب از آنچه که در آغاز تخمین زده ش��ده بود باال رفته 
اس��ت و دولت باربار برای اکمال آن از گانگرس خواهان پول شده است. این جنگنده در مقایسه 
با  اف۱۶- سه برابر بیشتر مصرف سوخت داشته و در ضمن به علت نقایص بی شمار آن، تا سال 

۲0۱9 آماده استفاده نخواهد شد.
این مجله در آخر نتیجه می گیرد: »اف3۵- یک چیز بی ارزش است، وقت آن رسیده که آنرا 

به زباله دان سپرد.«
نه��اد Brave New Films در فلم مس��تند کوتاهی که در م��ورد این جنگنده تهیه نموده 
اس��ت مدعی ش��ده که ش��رکت خصوصی اسلحه س��ازی »الکهید مارتین« که پروژه را رهبری 
می کند در البی برای ادامه این پروژه سودآور، به اعضای کانگرس پول پرداخته است تا به ادامه 

پروژه رای دهند.
س��ازمان های عدالتخواه در امریکا نیز علیه مصارف سرسام آور این جنگنده صدا بلند کرده با 
انتقاد تند از دولت می خواهند که این پول صرف رفاه مردم امریکا ش��ود که جمع وس��یع شان در 
فقر زندگی دارند. تعدادی از امریکاییان با راه اندازی سایتی در مورد به آگاهگری پرداخته خواهان 

توقف آن اند.
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 نویسنده: فرزاد 

پیش بینی هایی که 
به کرسی نشست

روزهاست که از گوشه و کنار 
افغانس��تان جز گزارش تشدید 
جنگ و بدامن��ی و پیش روی 
های تروریس��ت ه��ای طالبی 
و داعش��ی، خب��ر خوش��ی به 
گوش نمی رس��د. تمامی مردم 
افغانس��تان از موج بی ثباتی و 
دارند.  اعت��راض  خونری��زی 

اخبار رسانه های افغانستان را امروز )۱۳ جوزای ۱۳۹۴ ۳- جون ۲۰۱۵( تعقیب 
می کردم که همه س��خن از فاجعه بار بودن وضعیت افغانس��تان می دهند و اینکه 
این کشور ش��دیدتر از قبل به مرداب فساد و بی عدالتی و جنگ فرو می رود. 
درحالیکه س��ران حکومت پوپنک زده برای اشغال کرسی های دالرزا هنوز کله 
شکنی دارند، اخبار جاری نشان می دهد آنگونه که قابل پیش بینی بود، حکومت 

وحشت ملی افغانستان را به سوی پرتگاه کشانیده است.
مشت نمونه خروار، سرخط امروز اخبار افغانستان از »طلوع« و »تلویزیون 

یک«:
۱. »پروژه جهانی عدالت گزارش س��االنه اش را دربارۀ جایگاه کش��ورها 
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افغانس��تان در حاکمیت قانون نس��بت به س��ال پار س��قوط کرده است. دراین 
گزارش افغانستان فاسد ترین کشور جهان نام برده شده است.«

۲. »ی��ک گ��زارش کمیت��ه 
مستقل مشترک نظارت و ارزیابی 
با فساد اداری نش��ان می دهد که 
در موجودیت یک گروه مافیایی 
در وزارت کار و ام��ور اجتماعی 
س��االنه ب��ه میلیارد ه��ا افغانی از 
حقوق معلولین و معیوبین دزدی 
می ش��ود. در همین ح��ال بربنیاد 

یک گزارش دیگر این نهاد که درباره مقرری ها در وزارت امورخارجه به نشر 
رسیده است نشان می دهد که در حکومت گذشته و کنونی، بیشترین پوست ها 
در وزارت امورخارجه به اس��اس روابط ش��خصی میان مق��ام های حکومتی، 
زورمندان و نماینده گان پارلمان توزیع ش��ده اند و افرادی که در پوس��ت های 

دیپلوماتیک این وزارت راه می یابند برابر با شرایط پوست ها نیستند.«
۳. »زلمی زابلی، رییس کمس��یون رسیدگی به شکایات مجلس سنا اسنادی 
ارائه کرد که نشان می دهد در وزارت دفاع ملی ماهانه ۳۴۰ هزار دالر زیر نام 
تامین امنیت ماین روبان به جیب زده می شود. او مدعی شد که این پول به جیب 

چند جنرال می رود.«
۴. »ادارۀ فدرال مبارزه با مواد مخدر روس��یه هش��دار می دهد که کش��ت 
و تولید مواد مخدر در افغانس��تان روبه افزایش اس��ت و پس از آن که ایتالف 
جهانی به رهبری ایاالت متحده درس��ال ۲۰۰۱ طالبان را سرنگون کرد، میزان 

این ماده کشنده تا به حال پنجاه برابر افزایش یافته است.«
۵. »آموزگاران کابل دست به اعتصاب زده اند. سه روز پیش این اعتصاب 
از لیس��ه حبیبیه آغاز شد و امروز دامنه این اعتصاب به چندین مکتب دیگر در 
کابل گس��ترش یافته اس��ت. این آموزگاران در اعتراض به عملی نشدن وعده 
های رییس جمهور به آموزگاران دس��ت به اعتصاب زده اند. رییس جمهور در 
روز آغاز سال آموزشی به آموزگاران وعده سپرده بود که افزون بر امتیازهای 
دیگر تا ش��ش ماه برای هر آموزگار یک نمره زمین توزیع خواهد ش��د کاری 

را  اگر ملت درس ه�ای الزم 
از این هم�ه جریانات نگیرد، 
در آین�ده بارب�ار بازهم در 
ملی  غداران  نیرنگ های  دام 
و چاکران بیگانه اسیر خواهد 

ماند.
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که تا کنون نشده است.«شم
۶. »یافت��ه ه��ای یک نهاد مدنی بن��ام گروه تحقیق و دفاع از حقوق بش��ر 
که ش��صت معدن را در والیت های مختلف بررس��ی ک��رده و از این معدن ها 
مستندس��ازی نیز کرده اند، نش��ان می دهند که حقوق ان��دک، نبود لباس های 
ایمنی، نبود وسایل هشدار دهنده در زمان خطر، نبود گروه نجات، نبود غذای 
س��الم، نبود ترانسپورت منظم، وجود گرد و غبار بیش از حد در معادن، وجود 
گاز های سمی، کمبود اکسیجن، و زورگویی صاحبان کار، همه و همه وضعیت 

کارگران را در معادن فاجعه بار ساخته اند.«
۷. »به دنبال کشته شدن نه کارمند یک نهاد خیریه در ولسوالی زارع بلخ از 
سوی تفنگداران ناشناس، سازمان عفو بین الملل با نکوهش این کشتار می گوید 
که حکومت افغانس��تان باید کارهای بیش��تری را ب��رای محافظت از کارمندان 

نهادهای امداد رسانی انجام دهد.«
اما با توجه به ماهیت ضدمردمی تیم های عبداهلل و غنی، این وضعیت تیره از 
قبل واضحا قابل پیش بینی بود. س��ایت »حزب همبستگی« به تاریخ ۲۱ سرطان 
۱۳۹۳ قبل از رویکار آمدن دولت شاریده کنونی، در روزهایی که یک گله از 
به اصطالح روش��نفکران چتلی خوار دو تیم مافیایی تالش داشتند آنان را فرشته 
های نجات ملت تمثیل کنند، نتیجه گیری ای کرده بود که به واقعیت پیوست:

ــن گردیده كه  ــتان هم روش »اما برای ناآگاه ترین مردم افغانس
ــرف غنی، امریکا  ــود و یا هم اش ــی ش چه عبداهلل به ارگ تاج پوش
ــه زودی همه بگویند  ــرده كه ب ــوری برنامه ریزی ك ــت را ط وضعی
ــدام اینان برنده اعالن  ــابق را بیامرزد". هرك "خداوند كفن كش س
ــت كه بازنده ملت است و فساد و بدبختی و فقر  ــلم اس گردند، مس
ــیهروزی و بی عدالتی بدتر از رژیم مافیایی كرزی ادامه خواهد  و س

یافت.«
در مقاله دیگری قبل از انتخابات مافیایی، در همین سایت:

ــرف غنی قرار  ــانه های اش ــاید چپن كرزی این بار روی ش »ش
ــوولیت پیشبرد سیاست های غرب در افغانستان از یك  گیرد و مس
ــتگاه  ــپرده دیگر منتقل گردد، اما ماهیت دس ــپرده به سرس سرس
ــنگ  ــد كرد و مردم ما كماكان زیر س ــم هیچ تغییری نخواه حاك
ــد. لیکن این مانور و  ــاد، بدامنی، فقر و جنایت خرد خواهند ش فس
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كه به درستی فرق دموكراسی و "دالركراسی" را تشخیص دهند.«
تشدید فساد و بی عدالتی نتیجه 
مافیایی  دستگاه  حاکمیت  منطقی 
اس��ت. آنانی که برخ��ورد علمی 
به گذش��ته داشته و این ستمکاران 
و  س��خنرانی ها  روی  از  ن��ه  را 
وعده های عوامفریبانه ش��ان بلکه 
از روی اعمال ننگین گذش��ته شان 
محک می زدن��د، هیچگاهی دچار 
خودفریبی نشده و قبل از رویکار 
آمدن ش��ان، ام��روز را پیش��بین 
بودند. بط��ور نمونه در مقاله ای به 
تاریخ ۲۲ جوزای ۱۳۹۳ در سایت 

»حزب همبستگی« آمده است:
ــه اصلی هم همین  »نکت
است كه هیچ فرد جدید در 
بین هردو تیم وجود ندارد، 
ــان آزموده هایی اند  همه این
ــیزده سال گذشته  كه در س

ــاً به یقین دولت  ــدترین دولت دنیا بودند. بن ــچ و مهره های فاس پی
ــته های انتخاباتی اشرف  ــاخدار دار و دس آینده خالف دروغ های ش
ــی خواهد بود و  ــدتر و بی كاره تر از دولت فعل ــی و عبداهلل، فاس غن
ــاد در آن كماكان نقش اساسی را بازی خواهند  ــاه مهره های فس ش

كرد.«
انتصاب��ات خیله خند، جنجال های چندین ماهه بر س��ر نتایج آن، س��رخمی 
ه��ای اینان در برابر جان کیری و نهایتا تحمیل حکومت ناقص الخلقه متش��کل 
از فاس��دان و شرارت پیش��گان ضدملی بر ملت ما درسهایی ست که باید از آن 
آموخت. متاس��فانه معموال در نبود یک نیروی مقتدر مردمی، حافظه تاریخی 
م��ردم درگیر بدبختی ها، کوتاه می باش��د. اگر ملت درس ه��ای الزم را از این 

ــزب  »ح ــعارهای  ش از  ــی  یک  :۱۳۹۳ ــور  ث  ۱۲
ــتان« در گردهمایی ای كه در  ــتگی افغانس همبس
ــده بود.  ــوم ۸ و ۷ ثور برگزار ش تقبیح روزهای ش
اعضای حزب در این گردهمایی طی سخنرانی های 
ــی خواندند و آنرا ادامه  شان »انتخابات« را نمایش

حاكمیت جنایتکاران زیر سایه اشغال دانستند.



18

20
15

ون 
 ج

- 1
39

ا 4
وز

 ج
 ،3

2 
اره

همه جریانات نگیرد، در آین��ده باربار بازهم در دام نیرنگ های غداران ملی و شم
چاکران بیگانه اسیر خواهد ماند.

ملتی که از سرگذشت های تاریخی اش نیاموزد، 
محکوم به تکرار همیشگی آن خواهد بود.

موییدن سیاف بر جسد عبداهلل عزام
این تصویر که در ش��ماره ماه فبروری ۱990 مجله »الجهاد« چاپ پش��اور به نش��ر 
رس��یده است، سیاف را در حال موییدن بر جس��د عبداهلل عزام، تروریست فلسطینی 

نشان می دهد.
عبداهلل عزام که در پش��اور ترور شد، همچون اس��امه بن الدن و دیگر داعشیان 
آنزمان توسط دالر »سی.آی.ای« و عربستان در راس لشکری از عربهای تروریست 
به افغانستان گسیل شدند تا مقاومت ضد روسی ملت ما را با جهالت و وحشت شان 
از مس��یر اصلی آن خارج س��اخته کش��ورما را به مرکز جهالت و تروریزیم و بربریت 

مبدل سازند.
سیاف یکی از حامیان اصلی این عربهای جانی بود که پسان تر اسامه بن الدن را 
در افغانستان پناه داد و در بدل آن از کمک های بی دریغ مالی و تسلیحاتی عربهای 

عامل تباهی افغانستان برخوردار گشت.
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 نویسنده: نوید نابدل 

خیانت فاروق وردک به معارف

دولت افغانس��تان، رس��انه های 
تبلیغات��ی و دولت های غربی، 
رش��د مع��ارف در افغانس��تان 
برجس��ته ترین  از  یک��ی  را 
س��اله  چهارده  دس��تاوردهای 
نات��و در  حض��ور امری��کا و 
کش��ور بزرگ نمای��ی ک��رده 
و موجودی��ت بی��ش از یازده 

میلیون کودک مکتب رو را دست مایه »موثریت« حضور نظامی شان در کشور 
ساخته اند.

اما اس��داهلل حنیف بلخی که اخیرا منحیث وزیر معارف نصب شده، به تاریخ 
۶ جوزای ۱۳۹۴ در ولس��ی جرگه از حقایقی پرده برداش��ت که رس��انه های 
افغانس��تان کمتر به آن توجه کردند. او از فس��اد گسترده و ارقام دروغینی که 

در دوران وزارت فاروق وردک در مورد معارف ارایه می شد سخن گفت:
ــه در وزارت معارف رفته ام به این باورم  »من درین روزهایی ك
ــی والیات ناامن مکتب  ــت... واقعا در بعض كه این ارقام دقیق نیس
وجود ندارد، اما امکاناتش، پولش، چوب مکتب اش، پول معلم اش و 
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چه و چه و چه آن گرفته می شود.شم
قسمت زیاد چیزی كه مردم در مورد معارف می گویند حقیقت 
دارد، یعنی در معارف در گذشته با تاسف كه ارقام دقیق ارایه نشده. 
ــان ادامه  ــده به خاطر دونرها بوده كه كمك ش اگر ارقامی ارایه ش
ــتان  پیدا كند. بنابر همین گپ فعال دونرهایی كه به معارف افغانس

كمك می كردند نسبت به معارف بی اعتماد شده اند.
ــا نهاد های  ــارف رفته ام و ب ــه وزارت مع ــدت كمی كه ب در م
ــان از نبود  ــته ام این ــل بانك جهانی و.... رابطه داش ــی مث بین الملل
ــکایت دارند.... در معارف ما كمیت  ــفافیت در وزارت معارف ش ش

داریم اما كیفیت نه.«

این درحالیس��ت که وزارت معارف طی چهارده سال گذشته از کمک های 
بزرگ و ف��راوان نهادهای مختلف جهانی برخوردار بود اما قس��مت اعظم آن 
حیف و میل ش��ده به جیب مقامات رف��ت. در دوران وزارت یونس قانونی او 
متهم بود که بیس��ت و پنج میلیون دالر را به جیب زده اس��ت و در سالهایی که 
احمد مش��اهد، نورمحمد قرقین و فاروق وردک نیز رهبری وزارت را به دست 
داشتند همیشه س��خن از فساد لجام گسیخته و خیانت به تعلیم و تربیت کودکان 

با یك جستجوی ساده در گوگل می توان دریافت كه چه پول های كالنی زیرنام معارف به 
افغانستان سرازیر شد كه اگر خاینان در راس آن قرار نمی داشتند، می شد شاهد تغییرات 

بنیادی در مهمترین عرصه حیات جامعه ما بود.



21
20

15
ون 

 ج
- 1

39
ا 4

وز
 ج

 ،3
2 

اره
شم ما در این وزارت به گوش می رسید.

درین میان فاروق وردک که بیش از ش��ش س��ال در پست وزرات معارف 
لمیده  بود، همیش��ه دروغ های ش��اخدار و بیشرمانه ای در مورد وضعیت معارف 
پیشکش می کرد. مثال او به تاریخ ۲۷ حمل ۱۳۹۲ در مراسمی در کابل اینچنین 

به سبک گوبلز )وزیر تبلیغات هیتلر( الف زد:
»با تطبیق برنامه هایی كه برای ده سال آینده در نظر گرفته ایم 
و راه های تمویل آن را نیز جست و جو كرده ایم؛ افغانستان با نظام 
ــا نظام های تعلیمی جهان رقابت خواهد  تعلیمی منطقه نه بلکه ب

كرد.«

»رادیو آزادی« به تاریخ ۵ میزان ۱۳۹۳، به نقل از رهبری وزارت معارف، 
تعداد ش��اگردان مکاتب افغانس��تان را یازده اعش��اریه پنج میلیون دختر و پسر 
گزارش داد در حالیکه اس��داهلل حنیف به پارلمان گفت این ارقام نادرست بوده 
و رقم واقعی بس��یار کمتر از این تعداد اس��ت و ثانیا او اعتراف نمود که »در 

معارف ما کمیت داریم اما کیفیت نه.«

این تصاویر تحت عنوان »ما كجا بودیم« و »ما حال در كجا قرار داریم« در سایت 
رسمی وزارت معارف گذاشته شده اند تا به چشم بازدیدكنندگان خارجی خاک بپاشند، 

درحالیکه همه می دانیم كه ۹۰فیصد مکاتب امروزی وضعیت ابتر دارند.
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فاروق وردک به تاریخ ۱۸ حمل ۱۳۹۲ به سناتورانی که از وجود غلط های شم
فراوان در کتب درس��ی مکاتب شکایت داش��تند چلنج داد که اگر کسی یک 
اش��تباه در کتابها یافت او از مقامش استعفا خواهد داد. همان روز در شبکه های 
اجتماع��ی فراوان صفحات دارای غلط های فاحش امالیی از البالی کتب چاپ 
وزارت معارف به اشتراک گذاشته شد، اما صدایی از فاروق وردک برنخاست 
و تا آخر خود را به این کرسی شرش کرده با دروغ و ریاکاری به چشم مردم 

خاک پاشید.
این گزافه گویی 
ها در حالی صورت 
می گرفت که حتی 
در اکث��ر مکات��ب 
و  تعلیم  از  پایتخت 
نیست  خبری  تربیه 
و عمدت��ا فارغ��ان 
بیس��واد ب��ه جامعه 
تقدی��م می کنن��د. 
وضعیت معارف در 
والی��ات را از این 
می ش��ود  گزارش 

حدس زد: به تاریخ ۷ دس��امبر ۲۰۱۴ اعضای شورای والیتی و مقامات ریاست 
معارف زابل به رس��انه ها گفتند که در آن والیت ۲۳۸ مکتب موجود است که 
از میان آن ۹۲ باب آن باز بوده اما معاش و امکانات مکاتب بس��ته شده مستقیم 

به طالبان واریز می گردد و وزارت باوجود اطالع از آن اقدامی نمی کند.
در ضمن برای دانستن وضعیت واقعی مکاتب افغانستان فقط کافیست گزارش 
»طلوع نیوز« به تاریخ ۱۲ س��پتامبر ۲۰۱۴ در مورد مکاتب خوس��ت، گزارش 
خبرگزاری »پژواک« )۲۱ س��پتامبر ۲۰۱۴( تحت عن��وان »امتیازات مکاتب 
مسدودش��دۀ دخترانه درغور به جیب معارف و یا مخالفان مسلح میریزد« را از 

نظر گذشتاند.
در دولت متش��کل از مهره های استخباراتی غرب و عوامل تیره روزی ملت، 
عناصر فاس��د و خاین نه تنها محاکمه و مجازات نمی ش��وند بلکه به کرسی های 

صحنه ای از یك اعالن تبلیغاتی كمپاین انتخاباتی اشرف غنی كه 
برای فریب مردم، وعده های بلندباالی مدرن ساختن معارف را 
می داد، اما عمال نه تنها قدمی در این راه برداشته نشده است كه 

برعکس دولت خیله خند وحشت ملی افغانستان را عمیق تر 
به سوی تباهی سوق داده است.
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دوسیه های غارتگری و چپاولش محاکمه شد که فاروق وردک و نظایرش پای 
میز محاکمه کشانیده شوند؟

ریشه بسا بدبختی های افغانستان در بیسوادی مردم ما نهفته است ازینرو تعلیم 
و تربیه نقش مهمی در بیداری ملت و آبادانی وطن ما دارد. آنانی که از بودجه 
معارف به جیب می زنند و در برابر تربیت کودکان ما س��نگ اندازی می کنند، 
در واق��ع خاینان ملی و عناصر پلیدی اند که باید امروز یا فردا به جزای اعمال 

شان برسند.
دولتی که مقامات فاس��د و پوش��الی اش ادامه حیات شان را در کور و کر 
نگهداشتن مردم می بینند، هرگز برای رشد معارف کار جدی انجام نخواهد داد 
از همینرو یک تروریس��ت گلبدینی ای را به این پس��ت گماشتند که هیچگاهی 
مورد بازخواس��ت قرار نخواهد گرفت، اما روزی رسیدنیست که ملت یکچنین 

شیادان را به جزای شان برساند.

حمایت شش قاته »مغز متفکر« از تجاوز عربستان
با تماشای این صحنه دیدنی سرخمی »مغز متفکر« به شیوخ فاسد و زنباره عربستان، پاسخ 
به این سوال را درخواهید یافت که رییس جمهور پوشالی چرا از تجاوز جنایتکارانه عربستان 
بر یمن که باعث کش��ته شدن صدها تن از مردم بیگناه آن کشور شده است دفاع کرد، در 
مهمترین نقطه شهر کابل برای آنان اجازه داد که مرکز انتحارپروری ایجاد کنند و والیت 

فراه را برای آنان واگذار کرده است که به تقویت و تجهیز داعش اقدام کنند.
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طالبان جنایت می کنند، ع و غ عذرخواهی
 بازه��م چندی��ن هموطن ما به تاریخ 9 حمل ۱39۴ در ی��ک حمله انتحاری طالبان 
در شاه ش��هید کابل کشته شدند. احمداهلل فقط ۱3 سال داشت و در یک دواخانه کار 
می کرد که به ش��هادت رس��ید. او قبال پدرش را در حادثه مشابه تروریستی از دست 
داده بود و تنها نان آور خانواده بود. فیصل ۱۶ساله قربانی دیگر حادثه متعلق به یک 
خانواده فقیر بود که مامایش در گفتگو با رس��انه ها مدعی ش��د که به دلیل راه بندان 
ناشی از عیادت اشرف  غنی و همراهانش از گل  پادشاه مجیدی، که هدف اصلی این 

حمله انتحاری بود، خون به موقع به فیصل نرسید و او در شفاخانه جان داد.
جنایات و وحش��یگری های طالبان علیه مردم م��ا ادامه دارند. فقط طی چند روز 
گذشته هفت کودک معصوم ما را در میدان ورزشی در والیت غزنی کشتند، در حمله 
انتحاری در هلمند ۲۸ تن کش��ته و زخمی ش��دند و سلس��ه قتل های این آدم کشان 

جاهل ادامه دارد.
ام��ا دول��ت ع و غ به جای هم��دردی با قربانیان ای��ن نیروی پلی��د و جانی، با 
این دش��منان خون آش��ام مردم ما همدردی نموده از اربابان امریکایی اش خواست تا 

به خاطر شکنجه زندانیان طالب از آنان عذرخواهی کند!
مگر می شود در ضدملی و خاین بودن دستگاه پوشالی کنونی فاکت باالتر از این 

ارایه کرد؟ 
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نویسنده: میرویس

عکاس شرافتمندی 
که وحشت جهان را تحمل نتوانست 

تصویربردار  کارت��ر  کی��ون 
یکی از مشهورترین صحنه های 
بربری��ت حاک��م  وحش��ت و 
بر جه��ان بود. تصویر چش��م 
دوخت��ن ی��ک کرک��س ب��ر 
کودک قحط��ی زده و در حال 
م��رگ در س��ودان و تصاویر 
دردناک دیگ��ری که در انتها 

زجر ناشی از آن این عکاس بااحساس را به خودکشی کشانید.
کارتر )Kevin Carter( در ۱۹۶۰ در شهر جوهانسبورگ افریقای جنوبی، در 
محله  س��فیدها به دنیا آمد و در همان جا بزرگ ش��د. او می گفت: در طفولیت 
وقتی ش��اهد دستگیری سیاهپوستان توسط پولیس منطقه بودم، همیشه از پدر و 
مادرم می پرسیدم چگونه در حالی که خود را انسان های روشنفکر می دانید در 

برابر اپارتاید بی اعتنا و بی احساس هستید؟
او بعد از اینکه برای ش��مولیت در رشته فارمسی ناکام ماند، به اردو پیوست 
و ش��امل قوای هوایی گردید. چهار س��ال آنجا کار کرد. در ۱۹۸۰ روزی در 
س��الن غذاخوری، وقتی یک پیش خدمت سیاه پوس��ت را عساکر دیگر توهین 
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می کردند، به دفاع از آن مرد برخاس��ت که به لت و کوب شدید کارتر توسط شم
عساکر سفیدپوست انجامید.

کارتر بعد از آن خواس��ت نطاق موس��یقی در رادیو باشد ولی از عهده این 
کار برآمده نتوانس��ت. باالخره در ۱۹۸۳ که شاهد انفجار پروتوریا )مشهور به 
بمبگذاری کوچه کلیسا( بود، تصمیم گرفت تا گزارشگر تصویری شود. بعدها 
با چهار عکاس دیگر گروهی تشکیل داد که به "بنگ بنگ" شهرت یافتند زیرا 
آنان بسیاری از جنایات و ستمگری های عریان و حاد افریقای جنوبی را پوشش 

می دادند.

در ۱۹۹۳ در س��ودان زمانیک��ه تصاوی��ری از ی��ک مرکز ام��داد غذایی 
می گرف��ت، متوجه کودکی رنجور و ازپاافتاده ای می ش��ود که برای رس��یدن 
به مرکز غذایی تالش دارد. در این اثنا کرکس��ی که دنبال طعمه اس��ت، برای 
ش��کار آن کودک کمین گرفته است. او از این صحنه چندین تصویر می گیرد 
و به »نیویارک تایمز« می فرس��تد که در مارچ همان س��ال در چندین روزنامه 
دیگر هم نش��ر شد. افراد زیادی به خاطر اطالع از سرنوشت دختر قحطی زده با 
روزنامه در تماس می ش��وند، ولی آنها می گویند که عاقبت کار برای آنان نیز 
معلوم نیس��ت. همین تصویر کارتر عکس سال و در اپریل ۱۹۹۴ برنده جایزه 

معتبر پولیتزر می شود.

دختر كیون می گوید: »من پدرم را همان طفل می بینم و دنیا را كركس.«
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جریان می گوید: »او بعد از گرفتن عکس زیر درختی نشس��ت، سگرتی کشید 
و با خود شروع به حرف زدن کرد و خیلی غمگین بود. بعداً گفت "می خواهم 

دخترم را در آغوش بگیرم".«
بهرحال، کارتر زمانی مصروف ش��غل عکاسی بود که به خبرنگاران هشدار 
داده می شد تا با قربانیان قحطی زده به دلیل خطر سرایت امراض تماس نگیرند. 
در مرکز کمک های غذایی تقریبًا در هر ساعت حدود بیست نفر جان می دادند 
که این طفل استثنا نبود. ولی بازهم کارتر با به یاد آوردن این صحنه وحشتناک 
و غم انگیز همیشه احساس گناه و پشیمانی می کرد که چرا برای نجات کودک 

کاری انجام نداد.
برع��الوه ی عکس مش��هور طفلک و کرکس، او صحنه ه��ای دیگری چون 
حلق آوی��ز کردن ه��ای ۱۹۸۰ در افریقای جنوبی، گلول��ه باری ها، اعدام ها و 

جنایاتی ازین قبیل را پوشش می داد.

فلمس��از مش��هور دان کراس )که فلم مس��تندی هم در م��ورد کیون کارتر 
س��اخته( در مورد عکس دختر طعمه کرکس گفت: »در تصویر معروفش که 
کرکس دختر س��ودانی را زیر نظر گرفته، من ش��روع به تجس��م روح توفانی 
کیون کردم. بنظر من خود کیون هم عین دید را داشته. او در طفل قحطی زده، 

مصایب افریقا و در کرکس شکاری، چهره خود را می دید.«
باالخ��ره در ۲۷ جوالی ۱۹۹۴ کارتر تصمیم خود را برای وداع با جهان پر 

دیگر عکسهای مشهور كیون كارتر
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از آش��وب و وحش��ت گرفته بود. او موترش را به محلی می برد که تفریحگاه شم
دوران طفولیتش بود و در ۳۳ س��الگی خود را با گاز موتر خفه می س��ازد و در 

یادداشتی می نویسد:
ــفم. بعضاً رنج  زندگی، لذت را به جایی  »من خیلی، خیلی متاس
می برد كه دیگر لذتی در زندگی نمی ماند... افسرده... بدون تلفن... 
ــول، كرایه خانه... پول پرورش اطفال... پول قرض ها... پول!!! مدام  پ
ــن كشتارها و اجساد و خشم و درد تعقیبم می كند...  خاطرات روش
ــی ای كه  به یاد آوردن كودكان زخمی یا قحطی زده، آدم های وحش
ــت  بر ماشه شاد اند، اكثراً پولیس، از جالدان قاتل... رفته ام كه  دس

اگر توفیق یابم با "كین" بپیوندم.«
با  بعضی رس��انه ها و اف��راد 
دیدن تصویر وحش��تناک طعمه 
کرک��س علیه کی��ون کارتر و 
امثالش انتقادات تندی را مطرح 
کردن��د که چ��را ب��رای نجات 
انس��ان  نکرده اند.  کاری  آن��ان 
بای��د ط��وری محاس��به کند که 
اگر همین عکاسان نمی بودند ما 
درباره جهانی که در آن زندگی 
داریم چیزی می دانس��تیم؟ یک 
ژورنالیس��ت باوج��دان وظیف��ه 
انعکاس حقای��ق جامعه را دارد، 
خواه آنها زشت باش��ند یا زیبا. 

کی��ون برای آن کودک کاری نکرد، اما ب��ا انعکاس آن صحنه جگرخراش در 
واقع جهانیان را متوجه عمق بدبختی ها و دربدری حاکم بر جهان نمود.

ددمنشی و ستمگری های حاکمان جهان بعضا انسان های حساس و شرافتمند 
را به یاس و ناامیدی و باالخره خودکش��ی می کش��اند. گرچ��ه خون کارتر به 
گردن س��تمگران جهان است، ولی کارتر راه معقول تری نیز در برابرش داشت 
که به جای خودکشی باید با مبارزه، ریشه نگون بختی های مردم جهان را هدف 

قرار می داد.
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 لیکونکی: احمر 

آمال مثلوثي د تاوتریخوالي 
نظام پروړاندې هوډمنه هنرمنده 

 Emel( مثلوث��ي  آم��ال 
ټون��س  د   )Mathlouthi
د  س��ندرغاړې،  مش��هوره 
س��ندرې لیکونکې، جوړونکې 
او نوموت��ې ګت��ار وهونکې ده 
چې د خپلو اعتراضي س��ندرو 
او  ټونس��ه«  بې وزل��ه  »ای 
»خب��رې م��ې آزادې دي« د 

الرې ډی��ر ش��هرت وموند. محمد البوعزی��زي د خپلو لوړو زده کړو س��ره بیا 
هم د س��ړک پرغاړه په ګاړۍ کې ش��یان پلورل او په پای کې د پولیسو د ناوړه 
چلند له امله د ۲۰۱۲ کال د جنوري په میاش��ت کې یې ځانسوزونه وکړه، دا 
یوه داسې سپرغۍ وه چې ټول ځنګل یې د اور په لمبو کې ډوب کړ. د ټونس 
پ��ه ګوټ ګ��وټ کې الریونونه پیل ش��ول، د دې هیواد خپل س��ری دیکتاتور 
زی��ن العابدی��ن، بن علی د الریون کوونکو د ځپلو په موخه پوځیان او پولیس 
واس��تول. خ��و اعتراض کوونکو پ��ه یو غږ خپله الر غوره ک��ړه او »خبرې مې 
آزادې دي« سندره یې د الریون په بهیر کی زمزمه کوله. هغوی دغه سندره 
په یادو زده کړې وه او مثلوثي د هغو لپاره د ظلم پروړاندې د امریکایي مبارز 
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هنرمند جوان باییز )Joan Baez( په څیر ارزښ��ت موندلی و. څه موده وروسته شم
دغې سندرې د مصر اعتراض کوونکو منځ کې هم ځای ونیو.

آم��ال مثلوث��ي پ��ه اته کلنۍ کې س��ندرو ته مخ��ه واړوله او د هن��ر ډګر ته 
ورننوتله. په پنځلس کلنۍ کې یې خپلو څو تنو ټولګیوالو سره د موسیقي ډله 
ج��وړه ک��ړه. د مثلوثي هنر د امریکا د ګوت نیونې غورځنګ س��ندرغاړو څخه 
لکه جوان باییز، باب دیالن او د عربي نړۍ له مخکښ��و او مترقي سندرغاړو، 
ش��یخ امام )د مصر سندر غاړی چی د خپل هیواد شاعر احمد فوادنجم سره 
ی��ې یوځ��ای د خپلې ټولنې محکومې طبقې لپاره س��ندرې ویلې( او مرس��یل 
خلیفه )لبناني سندرغاړی چې د محمود درویش شعرونه یې په خپلو سندرو 

کې ویل( تر اغیزې الندې الهام واخیست او جوړښت یې وموند.
وای��ي چ��ې  مثلوث��ي 
پ��ه ټون��س ک��ې د آزادو 
سندرغاړو بیا په ځانکړې 
توګه د ښځینه سندرغاړو 
ش��تون  هیڅ  اوریدونکي 
نل��ري. د ټونس په غږیز 
او انځوری��زو رس��نیو کې 
یواځ��ې هغو س��ندرغاړو 
ت��ه زمینه براب��ره ده چې 
د دولت غوښ��تنو س��ره 
س��م هنر ښ��کاره کړي. 
غوښ��تل  ون��ه  مثلوث��ي 
چ��ې د ډی��رو اوریدونکو 
د جلبولو لپ��اره دربار ته 
الړه ش��ي. هغ��ه د خپل 
خاط��ر  پ��ه  دوام  د  کار 

پریک��ړه وکړه چې په فرانس��ې کې ژوند وک��ړي او له هغه ځایه د تل لپاره خپل 
هیواد ته په تګ او راتګ کې وه.

هغه د ۲۰۱۲ کال د جوالی په ۱۲نیټه د »س��ي بي س��ي« رپورټر س��ره په 
ی��وې مرک��ه کې وویل: »ما څل��ور کاله ترمخه هوډ وکړ چې فرانس��ې ته والړه 

مثلوثي ونه غوښتل چې د ډیرو اوریدونکو د جلبولو لپاره 
د دربار نوکره شي. هغه د خپل کار د دوام په خاطر 
پریکړه وکړه چې په فرانسې کې ژوند وکړي او له هغه 

ځایه خپل هیواد ته د تل لپاره تګ او راتګ کاوه.
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شم شم، ترڅو ژوندئ پاتې شم، نفس واخلم او خپل هنر ته دوام ورکړم، په هغه 

وخت کې ناش��ونې وه چې په ټونس کې آزاد کنس��رټ ورکړای ش��م یا رس��نیو 
او اوریدونکو ته الس رس��ی ولرم. ما هیڅکله فکر نه کاوه چې په فرانس��ه کې 
ب��ه خپلو هیوادوالو س��ره تردې اندازې نیږدې اړیک��ې ولرم، له انټرنیټ څخه 
مننه. هغوی زه وهڅولم چې هلته مقاومت وکړم او خپل کار ټینګ وپالم.«

مثلوث��ي وایي: »ما ډیرې س��ندرې لکه "ظالم" ج��وړې کړې او د ټولنیزو 
رس��نیو د الرې م��ې له خلکو س��ره ش��ریکې ک��ړې، په ځانګړې توګه ټونس��ي 
اوریدونکو ته. غوښ��تل مې چې له هغوی س��ره خبرو کې ش��ریکه شم او خپل 
ټول ځواک سره د هغوی څنګ کې ودریږم.« خو له ناهیلیتوب سره مخامخ 
شوه او زیاتوي: »ځینې وخت به مې لکه د نورو هنرمندانو په څیر ځان سره 
ویل، ښ��ایي ډیره بیړه کوم، د دیکتاتوري ځ��واک ورځ تر بلې پیاوړی کیږي 
او زه س��ندرې جوړوم، نو پای به یی څه وي؟« خو د فلس��طین د ستر شاعر 
محمود درویش ش��عرونو ورله بیرته روحیه او جرئت ورکړ: »پدې خاوره کې 

ځینې شیان وجود لري چې د ژوند کولو ارزښت لري.«
مثلوث��ي پدې حقیق��ت وپوهیده او زیاته یې کړه: »پوه ش��وم چې داس��ې 
ځواک وجود لري چې باید س��ندرې ووایي، ځکه چې س��رودونه له منځه نه 
ځي، س��ندرې لکه د شهیدانو په څیر تل ژوندئ پاتې کیږي، خو دیکتاتوران 

له منځه ځي، دې خبرې ما ته هیله او الهام راکړ.«
د هنر په هکله مثلوثي داس��ې فکر کوي: »موس��یقي ما س��ره مرسته کوي 
چ��ې پخپلی طریقې د انس��انانو زړون��و کې ځانته الر خالصه ک��ړم. زما خبرې 
نړیوالې دي، یواځې زما هیواد پورې ځانګړې ندي، ځکه چې ستم په هر ځای 
کې شته.« او په بلې مرکه کې وایي: »موسیقی یو ځواکمن هنر دی ځکه چې 
یو زړه څخه بل زړه ته او له یو روح څخه بل روح ته الر پیدا کوي، په هر ځای 
هر وخت او هر چا س��ره یوځای کیږي. د س��ینما لپاره باید سینما ته الړ شی 
یا تلویزیون وګوری، خو له موسیقي سره باید الرو او کوڅو ته والړ شی، تاسې 
رادیو په هرځای کې اوریدلی ش��ئ، خلک موس��یقي ته اړتیا لري او هغوی ته 
ځ��واک ورک��وي.« د مثلوثي دغه خبرو واقعیت وموند. د ټونس خلک د هغه 
له اعتراضي سندرو سره د دولت د نسکوریدلو په موخه الرو او کوڅو ته ووتل.

په ۲۰۰۷ کال کې هغه وخت چې د زین العابدین د وینې څښونکی دولت د 
خپل ځواکمن چپاو په ګدۍ سپور و مثلوثي »خبرې مې آزادې دي« سندره 
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چې وروسته د الریونونو په ملي سرود باندې واخوت، وویله:شم

زما خبرې آزادې دي
زه آزاده یم ویره نلرم

یو راز یم
چې مرګ نلري

آواز مې هیڅکله سر نه ټیټوي
د ویجاړتوب په منځ کې له معنی ډک

زه د مظلومانو حق یم
چې د دغو سپو له خوا

پلورل شوی
دغه کسان چې زموږ ورځنۍ ډودۍ غال کوي

او د فکرونو پر مخ دروازې تړي
زه آزاده یم او خبرې مې آزادې دي

د ډوډۍ بیه هیره نکړئ
زموږ د بدمرغۍ دلیل هیر نکړئ

هیر نکړئ هغه څوک چې د اړتیا په وخت کې یې موږ سره خیانت کړی
زه د سور ګل راز یم

چې تر کلونو یې رنګ خوښ و
او ښایسته بوی یې د دریابونو په تل کې ښخ کړی شوی

لکه د اور په څیر لمبې کووم
آزادي غوښتونکي رابولم

ستوری یم چې په تیارو ځال کوم
د ستمګرانو په مرۍ کې اغزی یم

له اوره ډک توپان یم
د نه هیریدونکو ارواح
د هغو آواز چې نه مري

راځئ
خاورې څخه پوالد جوړ کړو

هغه سره مینه وساتو
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شم چې د هوا مرغه شي

چې هیواد شي
باد او باران شي

زه د نړۍ بشپړ خپلواکانو څخه یم
د مرمۍ په څیر

زه د نړۍ بشپړ خپلواکانو څخه یم

مثلوثي د کافي بیبل  cafebabel.com س��ایټ س��ره په یوې مرکه کې 
ویلي وو:

»زه پ��ه صفاق��س ]د ټونس پ��ه جنوب ش��رق کې دویم 
لوی ښ��ار[ کې د کنس��رټ اجرا کولو په حال کې وم، زما د 
فی��س ب��وک پاڼه چې ۳۰۰۰۰ پلویان ی��ې درلودل، د دولت 
ل��ه خوا وتړل ش��وه، ی��و رپورټر راته زن��ګ وواهه چې دولت 
زما ټولې س��ندرې له آرش��یف څخه لیرې ک��ړې دي. ځان 
س��ره مې ووی��ل چې باالخ��ره د دې وخت رس��یدلی چې د 
ټون��س وضعیت بدلون ومومي، پریکړه مې وکړه چې زه هم 
د غورځنګ یوه برخه ش��م او خپل کنسرټ انقالب ته ډالۍ 

کړم، یوه اونۍ وروسته ابوعزیزي ځانته اور واچوه.«
ی��و له هغو س��ندرو څخه چ��ې »په ذهن کې مې« ن��وم لري او د چه 
ګ��وارا ژوند په ګوته کوي محمد البوعزیزي ته مې ډالۍ کړه. »بوعزیزی 
زما لپاره د چه ګوارا مقام ترالسه کړی دی او دغه سندره د هغه په ویاړ 

ویل شوې ده.«
د مثلوث��ي ش��هرت یواځ��ې د ټونس په هی��واد او د کنس��رټ په نورو 
تاالرونو کې نه خالصه کېږي ځکه چې د هغه په وینا هنر یې د نړۍ ټولو 
زیرکښ��و لپاره دی، د مصر د غورځنګ پرمهال د قاهرې واټونو کې لکه 
د ځوانې مصري مبارزې س��ندرغاړې په څیر له معترضانو سره همغږې 
شوه. مثلوثي له ۲۰۱۲ کال څخه تر ۲۰۱۳ کال د جوالی میاشتې پورې 
یعنې نږدې یو کال په شاوخوا کې وکوالی شول ۴۷ کنسرټونه په ټونس، 
فرانس��ه، ترکیه، مصر، پرتګال، عراق، المان، کاناډا، بلژیک، س��ویس، 
اسپانیا، اتریش، س��لوانیا، مراکش، اردن او فلسطین کې ترسره کړي. 
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دغ��ه س��ندرې د مضمون له مخې د ښ��کیالکګرو هیوادون��و پرضد او د شم
فلس��طین د خلکو څخه د مالتړ محتوا لري. د اس��راییلو دولت مثلوثي 
ته په رام الله کې د ننوتلو اجازه ورنکړه، خو مثلوثي هماغه کنس��رټ په 
اردن کې ترسره کړ چې نیغ په نیغه د رام الله اوسیدونکو ته هم خپریده، 
مثلوثي د جنګ ضد یوه مش��هوره س��ندره »زه د فلس��طین زیږیدونکی 

یم« د دویم ځل لپاره بیا وویله:

ځای نلرم
هیواد نلرم
خاوره نلرم

په ګوتو اور لګوم
د زړه له کومې تاسو ته سندرې وایم

د زړه ریښې مې ژاړي
زه په فلسطین کې زیږیدلې یم
زه په فلسطین کې زیږیدلې یم

د سندرو وروستنۍ ټولګه یې »خبرې مې آزادې دي« او »بس دی« 
تر نوم الندې سندرو سره خپره شوې چې په ګډه یو ځای ویل کیږي:

آزادي په واټونو کې ده
آزادي په بانډو کې ده

نه ستاسې په کورو کې

مثلوثي د ټونس او مصر زیاترو خلکو په څیر پدې باور ده چې: »اوس 
ه��م دغ��ه س��ندرې د عربي دولتونو پ��ه اړه صدق ک��وي، ځکه چې ډیر 
بدل��ون نه وینم، نه په رښ��تیا س��ره ی��ې نه وینم. موږ انق��الب وکړ، خو 

ښایي بل دیکتاتور ته ښه راغالست ووایو.«
د هغ��ې ورځ��ې په هیله چ��ې زموږ په هیواد کې ه��م دا ډول مبارز او 
هوډمن هنرمندان پیدا ش��ي چې هنر یې زموږ د س��تومانه او زیارکښ��و 
خلکو د هیلې څریکه وشمیرل شي، داسې هنرمندان چې اثار یې لکه د 
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شم تیره غش��ي په څیر د هیواد د خاینانو تور زړونه هدف وګرځوي او زموږ 

د مظلوم ولس لپاره چې د همدې جنایتکارانو له خوا برمته ش��ویدي د 
خپلواکۍ، آزادۍ، دموکراسۍ او ټولنیزعدالت زیری وي.

لئوپولد، قاتل ۱۰ میلیون سیاه پوست
لئوپول��د دوم )Léopold Louis Philippe( از س��ال ۱۸۶۵ ال��ی ۱909 ش��اه بلژیک بود 
ک��ه اکثریت مردم جهان با نام و کش��تار او آش��نایی ندارند. او پس از چن��د حمله ناکام بر 
بخش های آس��یا و افریقا در صدد تس��خیر کشور کانگو ش��د و در پی چند نبرد خونین آن 
س��رزمین را غصب نمود. لئوپولد در اولین فرصت هزاران سیاه پوس��تان افریقایی را خرید و 
در اردوگاه های اجباری کار به حیث برده گماشت و توسط آنان رابر جنگلی جمع می نمود. 
برده هایی که نمی توانستند رابر کافی جمع کنند کشته می شدند. او حکومت خود را به وسیله 
ارتش خاص که برده های سیاه پوست را شکنجه، معیوب و اعدام می کردند؛ اداره می نمود.
لئوپولو در دوران حاکمیتش بر کانگو بیش از ۱0 میلیون سیاه پوست افریقایی را قتل عام 
نمود ولی این عمل ش��نیع وی در هیچ کتاب تاریخ ذکر نش��ده است. عساکر لئوپولد بدون 
هشدار قریه ها را به آتش می کشیدند، مردان را به جنگل جهت جمع آوری رابر می فرستادند 
و زنان را برهنه بر درخت می بس��تند و بر آنان تجاوز می کردند تا اینکه مردان قریه رابر را 

جمع می کردند و بعد زنان رها می شدند.
این جنایتکار چون از یکس��و س��فید پوس��ت و از س��وی دیگر وابس��ته به یک کشور 
س��رمایه داری اروپا بود بدون محاکمه و حتی ذکر نامش به حیث عامل کش��تار سیاهان تا 

امروز ناشناخته ماند.
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 نویسنده: بهروز پویان

فلم »سقوط شاهین سیاه«: 
هالیوود کتمان گر جنایات پنتاگون!

س��ینمای  از  امری��کا  دول��ت 
هالیوود در توجیه سیاست های 
دروغ پراگنی  تجاوزگرانه اش 
می کن��د و از ای��ن حربه برای 
کنت��رول اف��کار عام��ه جهت 
به بردگ��ی کش��انیدن ملت ها 
س��ود می برد. هالیوود به مثابه 
بازوی تبلیغاتی دولت امریکا، 

با ساختن فلم های پرمصرف که بودجه و بخصوص امکانات نظامی آن مستقیما 
توس��ط پنتاگون در خدمت فلم سازان قرار داده می شود، در تالش است تا نظام 
امپریالیس��تی  آن کشور را یگانه قدرت »شکس��ت ناپذیر« نظامی، اقتصادی با 
فناوری پیشرفته به نمایش بگذارد. مضمون و ماهیت اکثر فلم های هالیوودی و 
سریال های تلویزیونی اینست که دولت اشغالگر امریکا را تنها »ناجی« بشریت 

و »کبوتر صلح« و ترویج کننده »دموکراسی« در جهان وانمود سازد.
فلم »س��قوط شاهین سیاه« )Black Hawk Down( از جمله  این فلم های بدنام 
تبلیغات��ی هالیوود به ش��مار می رود که ب��ه فرمایش پنتاگون جهت پوش��اندن 
 )Ridley Scott( جنایات نظامیان امریکا، در س��ال ۲۰۰۱ توسط ریدلی اسکات
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شم س��اخته شده است. داستان این فلم بر حمله نظامی امریکا در ۱۹۹۳ زیر نام »باز 

گشتاندن امید« بر مردم فقیر سومالیا متمرکز است.
امریکا  تجاوز  اصلی  دلیل 
به این کش��ور، مب��ارزه علیه 
تروری��زم نب��ود. س��ومالیا با 
داش��تن ذخایر نف��ت و دیگر 
مع��ادن ب��زرگ و اف��زون بر 
آن موقعی��ت جغرافیای��ی اش 
در دهان��ه بحی��ره س��رخ که 
اغل��ب اموال تج��اری از این 
امریکا  برای  ساحه می گذرد، 
حایز اهمیت ب��ود. در ضمن، 
وضعی��ت مک��در سیاس��ی و 
اقتصادی س��ومالیای فقیر که 
در فاجعه جنگ ه��ای داخلی 
غ��رق ب��ود، زمینه را بیش��تر 
مس��اعد س��اخت ت��ا دول��ت 
اشغالگر امریکا به خاطر منافع 
ستراتیژیکش که فکر می کرد 
س��ومالیا لقمه چرب و بدون 

درد س��ر اس��ت و به فرمایش چند ش��رکت نفتی مانند »اموکو« )Amoco( و 
»کونوکو« )Conoco( زیر نام »جنگ علیه تروریزم«، » برگش��تاندن امید«، 
»رساندن کمک غذایی« و »تامین امنیت« این کشور را مورد یورش قرار داد.
بی��ن س��ال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳، بی��ش از ۳۰۰ هزار ت��ن در اثر جنگ های 
خانمان س��وز بین دو دیکتاتور نظامی، محمد س��یاد بری )رییس جمهور سومالیا 
که در ش��روع افکار ملی و مردمی داش��ت ولی بعدها گرفتار کیش شخصیت 
ش��د و همسویی با سیاس��ت های دولت امریکا را برگزید( و جنرال محمد فرح 
عیدید )دیکتاتور نظامی که علیه دولت بغاوت نمود( و قحطی و گرسنگی جان 

باختند.
پس از صدور قطعنامه س��ازمان ملل جهت استقرار نیروهای حافظ صلح، در 

سومالی های خشمگین از مداخله امریکا، جسد پیلوت 
امریکایی را در جاده های موگادیشو كشاندند.
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کنار نیروهای پاکستان و مالزی، سه کندک امریکا نیز به بهانه گرفتاری جنرال شم
عیدید به موگادیش��و، پایتخت این کش��ور، تهاجم بردند. نظامیان امریکایی بر 
این تصور بودند که در ظرف چند س��اعت بتوانند کنترول ش��هر را به دس��ت 

گیرند، اما این جنگ بنابر مقاومت مردم سومالی طول کشید.
در ۳ اکتوب��ر ۱۹۹۳، چند 
گروه مختلط نظامی امریکایی 
متش��کل از ۱۶۰ تن به منظور 
عیدی��د  جن��رال  دس��تگیری 
حمله  موگادیش��و  ش��هر  ب��ه 
نمودن��د، اما عملیات برخالف 
تم��ام ش��د و در نتیجه ۱۸ تن 
امریکایی کش��ته، ۷۳ زخمی 
و یک پیلوت آنان اس��یر شد. 
امریکا  نظامی��ان  فرج��ام،  در 
از س��احه فرار کردن��د و این 
شکس��ت بعد از جنگ ویتنام، 
بدتری��ن شکس��ت در تاری��خ 
قوای نظامی امریکا محس��وب 

می شود.
در این مورد نوام چامسکی 
در کتابش به نام »انسان گرایی 

نظامی«، نوشته است: 
 ،۱۹۹۳ ــر  اكتوب »در 
نقض حقوق بشر و جنایات 

ــومالیایی گردید...  ــتار ۱۰۰۰ س نیروهای ایاالت متحده باعث كش
ــمی نشان می دهد كه تنها در تابستان ۱۹۹۳، بین  آمار و ارقام رس
۶ تا ۱۰ هزار تن كشته و یا زخمی شدند كه دو بر سه این قربانیان 

را زنان و كودكان می سازد.
ــوولیت  انتنی زینی، جنرال قوای بحری ایاالت متحده، كه مس
این علمیات را به عهده داشت، به رسانه ها گفت كه "من اجساد را 

پوستر فلم »سقوط شاهین سیاه«
این فلم را از اینجا دونلود كرده می توانید:

https://kickass.so/black-hawk-down-
2001-720p-brrip-x264-750mb-

yify-t6215795.html
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ــتقیم بر شفاخانه ها  دیگر جنایات ایاالت متحده، حمله نظامی مس
و اجتماع افراد ملکی است. نیروهای نظامی دیگر كشورهای غربی 
ــن جنایات در  ــر دخیل اند. بعضی از ای ــز در این جنایات خطی نی

تحقیقات رسمی كانادا ذكر شده است.«
بعد از شکس��ت امریکا در سومالیا، پنتاگون جهت تغییر افکار عامه پیرامون 
ناکام��ی ذلتبار ارتش امری��کا و برای جبران شکس��ت افتضاح آمیز ارتش، فلم 
»س��قوط ش��اهین سیاه« را س��اخت، اما این فلم مورد انتقاد ش��دید بسیاری از 
فلم س��ازان و گروه های مختل��ف در امریکا قرار گرف��ت. چندین گروهی در 
امری��کا خواه��ان تحریم این فلم ش��دند و آن را منحیث ثبوت��ی جهت تمایل 
مداوم پنتاگون برای هجوم دوباره به سومالیا به بهانه ی »مبارزه علیه تروریزم« 

می نگرند.
فعاالن جنبش های آزادی خواه امریکایی از نخس��تین اکران این فلم در شهر 
واش��نگتن در  ۱۵ جنوری که مصادف با روز تولد داکتر مارتین لوتر کینگ، 
رهبر جنبش مدنی سیاهان در امریکا و یکی از مخالفان سرسخت جنگ ویتنام، 
است، اعتراض نمودند که چطور ممکن اس��ت در هفتادوسومین سالروز تولد 

این انسان بزرگ به تماشای فلم نژادپرستانه رفت.
فلم مذکور با دید نژادپرستانه و توهین آمیز به ملت فقیر سومالیا، صحنه هایی 
را به تصویر کش��یده که گویا س��ومالی ها وحش��ی هایی بیش نیستند که به جز 
کش��تن و خونریزی چیز دیگری را نمی شناسند و امروز هم که سومالیا به یک 
فاجعه انس��انی روبرو ش��ده و همه چیز درهم و برهم است، مقصر اصلی خود 
مردم س��ومالی هس��تند و نمی خواهند از این وضعیت فالکت ب��ار بیرون آیند. 
برعکس س��ربازان امریکایی انسان های »مهربان« و »فداکار« هستند که جهت 
»انسان دوستی و هم دلی« به این سرزمین آمده اند؛ » قهرمانانی« اند از جان شان 

گذشته و به خاطر منافع مردم سومالیا کشته می شوند.
ناکامی ننگین ارتش امریکا در سومالیا نشان داد که قدرت های امپریالیستی 
ب��ا تمام امکانات ش��ان در براب��ر یک ملت ول��و فقیر ولی مصم��م و بااراده، 

شکست پذیر اند.
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نویسنده: نوید نابدل 

تمجید از ادوارد اسنودن 
با نصب مجسمه اش در نیویارک

درحالی ک��ه دول��ت امری��کا 
خای��ن  را  اس��نودن  ادوارد 
ش��مرده، در پی دس��تگیری و 
مدافعان  اما  اوس��ت،  محاکمه 
آزادی و عدال��ت در سراس��ر 
جهان او را قهرمانی می شناسند 
که با قبول بزرگترین ریسک، 
مردم دنیا را از تعرض وس��یع 

و بی س��رحد دولت امریکا بر حریم خصوصی شان مطلع ساخت. به همین دلیل 
به تاریخ ۶ اپریل ۲۰۱۵ گروهی از هنرمندان ناش��ناس امریکایی یک مجسمه 
بزرگ برنجی اس��نودن را غافلگیرانه و به صورت غیرقانونی در گوش��ه ای از 
پارک فورت گرین بروکلین ش��هر نیویارک بر باالی س��تون کانکریتی نصب 
کردند تا از وی بزرگداش��ت به عمل آورند. اما مسووالن پارک به زودی ابتدا 
مجس��مه را از دید بازدیدکنندگان پوش��انیدند و روز بعد طبق هدایت مقامات 
کامال برداش��ته ش��د. پولیس نیویارک گفته اس��ت که روی این قضیه تحقیق 

خواهد کرد.
این هنرمندان با نش��ر اعالمیه ای در اینترنت اعالم نمودند که دلیل کار شان 
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می کنند.
ادوارد اسنودن به عنوان قراردادی 
ب��رای آژانس امنیت ملی امریکا )این.

اس.ای( کار می کرد که در این جریان 
به اطالعات حس��اس درم��ورد میزان 
دخال��ت نهادهای اس��تخباراتی امریکا 
ب��ر مکالمات تم��ام جهان دسترس��ی 
داش��ت. وی در جون ۲۰۱۳ اطالعات 
برنامه های فوق  از  طبقه بندی ش��ده ای 
س��ری این س��ازمان را درمورد برنامه 
وس��یع و جهانی تجس��س و شنود آن 
فاش نم��وده، غوغ��ای بزرگ��ی برپا 
کرد. اس��نودن با ای��ن کار جهانیان را 
آگاه ساخت که فعالیت ها و ارتباطات 
اینترنتی و تلفنی آنان در معرض خطر 
بوده س��ازمان های جاسوسی امریکا با 
زیرپا گذاش��تن تمامی موازین اخالقی 
و بین المللی به ص��ورت مخفیانه حریم 

خصوصی هرکس��ی را مورد تعرض قرار می دهند. از جمله اس��ناد فاش ش��ده 
وی نشان داد که ان.اس.ای تقریبا تمامی تماس های تلفنی شبکه های مخابراتی 

افغانستان را شنود و ثبت می کند.
اس��نودن بعد از این کار مجبور ش��د که از امریکا فرار نموده، در روس��یه 
پناهنده شود. دولت امریکا او را خاین ملی خوانده در پی دستگیری و محاکمه 
اوس��ت، اما برای تمامی مدافعان آزادی و عدالت در سراس��ر جهان و اکثریت 
مردم امریکا او یک قهرمان به شمار می رود که با به خطر انداختن جانش، بحث 
تازه ای را درباره امنیت س��ایبری و دستبرد دولت امریکا بر آزادی های فردی 
مردم سراس��ر جهان دامن زد. افشاگری های اس��نودن پرده از رازهای پوشیده 
»حکومت جاسوس��ی قرن ۲۱« برداشت که حتا بسیاری دولت های اروپایی از 

آن بی خبر بودند.

پوستر مستند »سیتیزن فور - شهروند 
چهار« ساخت الورا پوتریاس درمورد جریان 

افشاگری های ادوارد اسنودن
این فلم را از طریق شبکه تورنت 

از اینجا دونلود كنید:
http://kickass.to/citizenfour-2014-

hdrip-xvid-t10221181.html
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اس��نودن بدون ش��ک قهرمان واقعی ۹۹ فیصد مردم امریکاست که از ستم شم
و پلیدی یک فیصد میلیادر حاکم به جان رس��یده اند. مبارزه و ایس��تادگی این 

اکثریت است که دولت قادر نشد در برابر اسنودن دست به عمل جدی بزند.
اس��نودن در مصاحبه ای با روزنامه »گاردین« دلی��ل خودگذری اش را این 

چنین شرح داد:
ــازم كه  »یگانه انگیزه من این بود كه مردم را به این امر آگاه س
چه چیزی به نام آنان و چه چیزی علیه آنان صورت می گیرد.... من 
ــر برم كه چنین چیزهایی در آن رخ  نمی خواهم در جامعه ای به س
می دهند... من نمی خواهم در جهانی زندگی كنم كه در آن هرآنچه 
ــود... می خواهم همه چیز را  ــم و انجام می دهم ضبط می ش می گوی
ــد كه دولت امریکا حریم  ــی دهم چون وجدانم اجازه نمی ده قربان
ــر  خصوصی همه كس، آزادی اینترنت و حقوق ابتدایی مردم سراس
ــورت مخفی راه  ــی اش كه به ص ــین عظیم تجسس جهان را با ماش

افتیده است، نابود سازد.«
اس��نودن با شهامتش بزرگترین رس��وایی اطالعاتی را برای دولت امریکا به 
بار آورد و چهره قبال مخدوش این دولت تجاوزگر را در برابر چشمان جهانیان 
با تمامی گندیدگی اش به نمایش گذاش��ت. اسنودن نشان داد که دولت امریکا 
که در حرف از آزادی و دموکراسی سخن می زند، عمال خود منبع اصلی حمله 
بر آزادی و دموکراس��ی است و حتا سران کشورهای غربی و ملل متحد نیز از 

دست اندازی آن درامان نبوده اند.
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نویسنده: هیله نوری

حزب همبستگی برگزار کرد: 
نقش آگاه گرانه سینما در اجتماع

»حزب همبس��تگی افغانستان« 
ب��ه تاری��خ ۲۰ حم��ل ۱۳۹۴ 
کنفرانس��ی را تح��ت عن��وان 
»نق��ش آگاه گرانه س��ینما در 
اجتماع« در شهر کابل برگزار 
نم��ود ک��ه در آن جمع��ی از 
جوانان و هواداران حزب اعم 
از پس��ر و دخت��ر، خبرنگاران 
اشتراک  س��ینما  عالقمندان  و 

ورزیده بودند. در این کنفرانس روی وضعیت اس��فبار هنر سینما در افغانستان 
و نقشی که آثار سینمایی عاری از ابتذال می توانند در بلندبردن آگاهی سیاسی 

مردم و بسیج آنان ایفا نمایند، بحث صورت گرفت.
گرداننده ی برنامه، س��خن را با نقلی از خسرو گلس��رخی شاعر و نویسنده 
مبارز و جانباخته ایران، چنین آغاز کرد: »در جوامعی که فرهنگ خون ندارد 
و در آن فرهن��گ به مفهوم پوس��ته ای بی بنیاد برای حفظ نظم موجود اس��ت، 
بیشتر ذهن های مش��تاق که با هنر در رابطه اند، متوجه معیارهای هنر و ادبیات 
وارداتی می شود. هنگامی که این توجه فزونی گرفت، پوسته کاذبی به عنوان 
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معیارهای هنری مطرح می شود.«شم
آقای صدیق عابدی، فلمس��از و کارگردان افغان که آخرین فلمش »مردی 
در آرزوی زن پنجم« چند روز قبل روگش��ایی ش��د، سخنران اصلی این برنامه 
بود که به مثابه یک فلمس��از سیاس��ی روی نقش س��ینما و ارتباطش با سیاست 
دیدگاه هایش را بیان نمود. وی به صورت روش��ن و فشرده پیرامون نقش سینما 

و کار هنری حقایقی را ابراز نموده، گفت:
ــینما و زن  ــقوط طالبان كه در كل یك گروه ضد س »بعد از س
ــانی  ــد راه جبهه مثبت انس و مکتب و درس و تحصیل بودند و س
ــتراک جامعه جهانی با  ــتند، آقای كرزی با اش و فرهنگی قرار داش
تمویل كنندگان میلیاردر جهانی اش داخل افعانستان شد، ولی این 
ــور بین زورمداران تقسیم شد. امروز محافظ یك  همه پول در كش
زورمند ۴۰ میلیون دالر دارد اما از این همه پول های بادآورده ۱۰۰ 
ــتان به مصرف نرسیده است.  ــینمای افعانس دالرش هم به خاطر س
ــخت و بلندش  ــان دیگر حاكمان با بوت های س آقای كرزی همس
ــت. ملت افعانستان می داند  ــینمای افغانستان پا گذاش بر بستر س
ــه آگاهی فرهنگی  ــز نمی خواهند مردم ما ب ــور هرگ كه حکام كش
برسند، چون در بلندرفتن سطح آگاهی مردم، اینان نابودی خود را 
ــه می كوشند تا مردم ما را در تیرگی، بدبختی  می بینند، بناً همیش

و سردرگمی نگهدارند.«
آقای عابدی بر خالف آنانی که مزورانه می کوش��ند بین سیاس��ت و سینما 
دیوار چین بکش��ند تا فریاد و حس انتقام جویانه م��ردم را انکار نمایند، معتقد 

است:
»سینما نمایندگی می كند از تمامی رویدادهای مملکت، ملت، 
مردم، از گذشته های تاریخی و حوادث... پس چطور می توان سینما 
ــه بهانه های مختلف  ــاخت. در طول تاریخ ب ــت جدا س را از سیاس
ــینما و... را كوشیدند از سیاست جدا بسازند، پس  زنان، جوانان، س
سیاست از آن كیست؟ مال كیست؟ داشته یی كیست؟ این تا هنوز 
ــد در سیاست؟ یك تعداد  ــده كه كسی قباله داشته باش تعریف ش
ــن و آن قرار گرفتند و در  ــینماگران هم ناآگاهانه در خدمت ای س
ــن قبول ندارم.  ــر می جنبانند، اما م ــل این حرف بی معنی س مقاب
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آقای عابدی که از سوی حاضران با کف زدن های ممتد استقبال می گردید، 
اوضاع فعلی را با تمام بی س��ر و سامانی اش مساعد دانسته، میدان را کامال برای 

کار هنری بخصوص در بخش سینمای آگاه گرانه خالی دانسته گفت:
»در شرایطی كه هر گوشه كشور ما پر از سوژه است، فلمسازان 
ــتانی  ــاختن چتل نویس فلم های هندی، پاكس افغان ما مصروف س
ــتان زخم پر مادران  ــینمای ملت ما را دس ــتند. موضوع س و... هس
ــا، كم پیران  ــا، انگورزارها، دردها، رنج ه ــا، خس كپه ه در دهکده ه
ــام حالجی می ریسند و پدرانی كه بیل  ]پیرزنان[ كه از صبح تا ش
به شانه دارند و تا شام عرق می ریزند، می سازد و این است زیربنای 

سینمای افعانستان.«
وی راه عالج را این چنین خالصه کرد:

ــتن استقالل،  ــینما، داش ــکالت س »یگانه راه بیرون رفت از مش
ــته و  ــت با تمثیل از درد و رنج گذش ــد و بالندگی این هنر اس رش
فعلی مردم افعانستان. صاحب شدن این جبهه به مثابه ابزار سودمند 
ــتان  ــد. من برخالف دیگر دوس می تواند آگاهی مردم را ارتقا بخش
سینماگرم هیچ گونه توقع از این نوع دولت های دیسانت شده ندارم 
كه زیربنای ساختارهای فرهنگی ما را با دستان شان حمایت كنند 

بلکه برعکس به فرقش می كوبند.«
در بخش دوم کنفرانس، برای ۴۵ دقیقه آقای عابدی به پرسش های حاضران 
در مورد هنر سینما و فعالیت های هنری اش پرداخت. وی در پاسخ به سوال یک 

جوان دختر درمورد نقش زنان در سینما گفت:
»بدون اشتراک فعال زنان هیچ كشوری نمی تواند به استقالل، 
ــینما هم بدون اشتراک آگاهانه  ــد، س آزادی، رفاه، امنیت و... برس
ــود و  ــد كه نمی تواند از جا بلند ش ــان معیوب می مان ــان به انس زن
ــینمای  ــینما بدون زن س ــت كند. اگر گپم را خالصه كنم س حرك

نامکمل است.«
در قس��مت پایانی کنفرانس، جوانان »حزب همبس��تگی افغانس��تان« تیاتر 
خاموش تحت عنوان »چهار دهه اخیر« را تمثیل کردند که با تشویق حاضران 

رو برو شد.
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با ختم کنفرانس، تمامی اشتراک کنندگان در پای درخت یادبود از فرخنده شم
ش��هید در دریای کابل رفت��ه، به یاد این قربانی جهال��ت و توحش بنیادگرایی 

گل های سرخ گذاشتند.

صحنه ای از تیاتر خاموش كه وضعیت نابسامان چهار دهه اخیر را به تصویر كشیده بود.

۲۰ حمل ۱۳۹۴ - ۹ اپریل ۲۰۱۵: حوالی ساعت ۵ عصر جمعی از اعضا و هواداران 
»حزب همبستگی افغانستان« از محل شهادت فرخنده شهید تا جایی كه جسد 
خونین اش به آتش كشیده شد، شاخه های گل  سرخ را بر دیوار جوار دریای كابل 

گذاشتند تا یاد و خاطره  فرخنده گرامی داشته شده بر محاكمه عامالن اصلی دریده شدن 
او تاكید صورت گیرد. ده ها تن از شركت كنندگان در كنار نهال فرخنده تجمع كرده اعالم 

نمودند كه تا محاكمه علنی و مجازات تك تك مسببین این فاجعه ملی از اعتراض و 
دادخواهی دست نخواهند كشید.
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اعالمیی

د غویي اوومې او اتمې ناولې څیرې 
التراوسه د ملت په برخه لیک واکمنې دي!

زموږ د خ��اورې وینې تویونې 
تاری��خ ک��ې د غوی��ي اتم��ه او 
اوومه، دوه غمجنې او ناورین 
څخ��ه ډک��ې ورځ��ې دي چ��ې 
جنایت او ویجاړتوب س��ره یې 
نه پریکیدونکې غوټه خوړلې او 
هیڅ کله به د یاده ونه ویستل 

شي.
ک��ه څ��ه هم د ۱۳۵۷ کال د غوی��ي په اوومه د خلق او پرچ��م واکدارانو د 
شوروي یرغل لپاره الره هواره کړه او د ویجاړتوب او مهاجرت ترڅنګ یې د 
یونیم میلیون انسانانو وینه وبهوله، دغه راز د ۱۳۷۱ کال د غویي اتمې هم نه 
یوازې د روسیې پروړاندې د مقاومت جګړې ۱۴ کلنې هڅې دمنځه ویوړې، 
بلک��ې د هغه څخه څو وارې په ناوړه توګه افغانس��تان ی��ې د وینو په حمام او 
کنډوال��ې بدل کړ. د غویي اتم��ې عاملینو د هیواد ټولې زیربناوې او روبناوې 

له خاورو سره خاورې کړې او د خلکو د ژوند نظام یې ټوټه ټوټه کړ.
د غوی��ي اووم��ې او اتمې ناورین رامنځته کوونک��و دواړه د پردیو د غالمۍ 
زنځیر پرغاړه درلوده او د ش��وروي، امریکا، پاکستان، ایران، عربستان او ... 
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سیاس��تونو سره س��م زمو هیواد یې د ویجاړۍ پر لور ویوړو. د دغو دوو ناوړو شم
ورځو تورتمې وریځې التراوس��ه هم زموږ د هیواد په آس��مان کې چې غمونو 
څخه ډک دی، د ښکار په لټه دي او نن هم د دغو دوو تورتمو ورځو عاملین 
په ګډه سره د بدمرغیو، وینې بهولو او د پردیو د السوهنو عاملین دي او ورځ 
تربلې په بیسارې ځناورتوب سره زموږ خلک قرباني کوي. له نیاو څخه د دې 
خاینینو بخښ��ل د دې المل ګرځیدلی چې څه باندې د دوو لسیزو په تیریدو 

سره بیا هم زموږ هیوادوال د ډوالډول ظلم او لوټ قرباني شي.

داړونکو بنسټپالو د خپل ارتجاعي خوي سره د څوکۍ لپاره د یو بل خیټې 
داس��ې وڅیرلې چې باداران یې هم د هغوی څخه ناهیلې ش��ول او ډګر ته یې 
د طالبانو په نوم یو بل وایرس راوویس��ت چې افغانس��تان یې د منځنیو پیړیو 
په لړۍ بدل کړ. نن هم ورته س��ناریو س��ره مخ یو چې امریکا د خپلو تنظیمي 
او طالبي غالمانو پرځای د داعش په نوم ځناور زموږ د خلکو ترشا ورپریخي 
چې د پردې ترش��ا ارګ ناس��تي هم د دغې خاینانه پروژې پرمخ وړلو کې الس 
لري چې د افغانس��تان راتلونکی به له نن څخه ډیر تر ګواښ الندې ونیس��ي. 
په ټول افغانس��تان کې د جګړه مارو او طالبانو ظلم او س��تم، فس��اد او زور او 
زیاتي زموږ وګړي داسې کرکجن کړي چې داعش نوموړې سیمه د ولکې لپاره 
مس��اعده موندلې او په ګړندیتوب سره د افغانس��تان یو شمیر سیمې د خپل 
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د غوی��ي اووم��ې او اتم��ې ظالمو هیوادپل��ورو او د خلکو ضد کړنو ترس��ره 
کوونکو افغانستان یې د ښکیالکګر امریکا، ناټو او ګاونډیو هیوادونو د سیالۍ 
پ��ه میدان ب��دل کړی. امریکا وروس��تیو ۱۴ کلونو په لړ کې د خپلو ش��یطاني 
س��تراتیژیکو برنام��و او د لمن��ې پراخول��و لپاره زم��وږ په خاوره ک��ې قوي پل 
کیښود. د ناوړو رژیمونو د ټاکلو د الرې چې پلورل شوي عناصر دي، سپینې 
ماڼ��ۍ خپ��ل تل پاتي ش��تون او اډو ته قانوني بڼه ورکړه، څو د س��یمې زړه په 

خپل الس کې ونیسي او نوي ټوکیدلي سیاالن پرشا کړي.
د »افغانس��تان د همبس��تګۍ ګون��د« کلک باور لري چې پ��ه هیواد کې د 
ناورین پس��ې ناورین اصلي المل له محکمې څخه د جنایتکارانو بخښ��ل دي. 
تاری��خ م��وږ ت��ه زده کوي، هغه مل��ت چې د خپ��ل تیر په اړه کل��ک غبرګون 
ونه ښایي، هیڅ کله به روښانه راتلونکی ونه  ګوري. مونږ تیر د یو لوی الریون 
پ��ه ترڅ کې ویلي وو: »په هیڅ صورت س��ره بای��د اجازه ورنه کړو چې خلقي–

پرچمي، تنظیمي، طالبي، داعش��ی او ناوړه څیرې د امریکا د بیرغ الندې په 
آرامۍ او د "انتقالي نیاو"، "دموکراس��ي" او "بشري حقوقو" له شعارونو څخه 

په ناوړې ګټې اخیستنې سره خپل ظلم او خیانت ته ادامه ورکړي.«

د »افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند« په هیواد ک��ې د ویرونکې ګډوډۍ په 
پیژندنې د خپلو خلکو س��ره په یو آواز یو وار بیا ټولو ولس��ي او مترقي بنسټونو 
او ملي شخصیتونو باندې غږ کوي چې چوپتیا باید دمنځه یوسي او د خلکو په 
واحده لیکه کې ودریږي او زموږ د خاورې خپلواکۍ، دموکراسۍ، زرغونتیا او 
س��وکالۍ لپاره د نیواکګرو، خلقي-پرچمی، تنظیمي، طالبي، داعش او نورو 
جنایتکارو پروړاندې د ولس��ي مقاومت جبهه رامنځته کړي، پرته لدې ترڅو 
چې دا لوبه دوام لري افغانس��تان به د پردیو او یو ش��میر پلورل ش��ویو ناوړو 

څیرو د خاینانه دسیسو قرباني وي او د زور او زیاتي په اور کې به سوځي.

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د ۱۳۹۴ کال د غویي ۴مه

کابل
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نویسنده: رها آرزو 

»انقالب سبز« امریکا 
منجر به فاجعه بوپال در هند شد

اس��تعمار  پیامدهای  از  یک��ی 
غربی ها  س��اله ی  ص��د  چن��د 
ب��ر کش��ورهای فقی��ر دنی��ا، 
توسعه نیافتگی،  عقب ماندگی، 
قحط��ی و گرس��نگی بود که 
زندگ��ی هزاران انس��ان را در 
کشورهای جهان سوم به خطر 
انداخته است. استعمارگران در 

ط��ول حاکمیت خود فقط دنبال غارت منابع و ثروت مس��تعمرات بودند و در 
تبانی با حاکمان فیودال و پوس��یده فکر این مناطق مانع هر نوع پیشرفت مادی 
و فکری مردمان بومی گردیدند. هند هم از جمله س��رزمین هایی بود که مردم 
آن قریب به س��ه صد س��ال زیر یوغ اس��تعمار انگلیس خرد و خمیر ش��دند و 
اش��غالگران انگلیسی هر سال پول هنگفتی را که نتیجه استعمار توده های هندی 
بود به کشور خود انتقال می دادند. در دهه های ۵۰ و ۶۰ میالدی قحطی سختی 
گریبانگیر تعدادی از کشورهای آسیایی از جمله هندوستان شد و هزاران  انسان 
از فرط گرسنگی جان خود را از دست دادند. ایدیولوگ های استعمارگر اکثرا 
قحطی و کمبود غذا در هند و س��ایر کشورهای دنیا را به اضافه جمعیت، اقلیم 
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شم نامناسب وغیره فکتورهای جانبی نسبت می دهند تا نقش استعماری و عقبگرای 

خود را در تاریخ گذشته این کشورها مغشوش نمایند.
وقوع قحطی و گرس��نگی در جهان س��وم در بحبوبه »جنگ س��رد« زمینه 
خوبی برای امریکا و ش��رکت های فراملیتی آن شد تا نوع جدید استعمار را بر 
مس��تعمرات قبلی اعمال کنند و به جای صدور کاال، راه ساده تر ارسال سرمایه 
ب��ه این مناطق را در پیش گرفتند که اس��تفاده از نی��روی ارزان کار، مواد خام 
کافی و دست باز فراتر از قانون در این کشورها سودهای کالن تری را برایشان 
ب��ه بار می آورد. در ضمن ه��دف اصلی و از همه مهمتر غ��رب در آن دوران 
جلوگیری از رش��د و پا گرفتن جنبش های آزادیخواهی و برابری طلبی در این 
 ،)William Gaud( کشورهای جهان س��وم بود. به همین منظور ویلیام گاد
U S(  یییس س��ابق »نمایندگی ایاالت متحده امریکا برای توسعه بین المللی«
AID(، در ۱۹۶۸ اصطالح »انقالب سبز« را در برابر انقالب سرخ کمونیستی 
نوع ش��وروی و چین پیش کشید. ادعای یواس اید و شرکت های امریکایی که 
مدافعان انقالب س��بز بودند بر این بود که با استفاده از فناوری های تخنیکی و 
پیش��رفت های علمی می توان محصوالت کشاورزی را افزایش داد و گلیم فقر 
و گرس��نگی را از جهان برچید. هدف اصلی این بود تا کش��ورهای جهان سوم 
به جای دس��ت زدن به اصالحات ارضی که »کمونیستی« خوانده می شد، سعی 
خود را معطوف به وارد کردن و اش��اعه س��ریع انواع پرحاصل غالت به ویژه 
گن��دم و برنج نمایند، و همچنان از روش های مدرن آبیاری و س��م های زراعتی 

استفاده شود تا حجم محصوالت زراعتی باال برود.
ش��رکت های بزرگ امریکایی مثل »راکفلر« و »فورد« در این امر پیش��ی 
گرفته و به طور انحصاری تولید تخم های اصالح ش��ده، محصوالت کش��اورزی 
و س��م های زراعتی را در کش��ورهایی مانند مکس��یکو، فلیپین، پاکستان و هند 
در دس��ت گرفتند. این ش��رکت ّها به بهانه پیاده کردن اهداف انقالب س��بز و 
مدرن سازی کشاورزی ده ها جنایت و غارتگری را در این کشورها انجام دادند 
که یکی از نمونه های آن حادثه نش��ت گاز س��می ش��رکت امریکایی »یونین 
کارباید« )Union Carbide( در شهر بوپال هند است که در دسامبر ۱۹۸۴ 

جان هزاران تن را گرفت و سه صد هزار دیگر را کامال معلول کرد.
یونین کارباید که یکی از بزرگترین شرکت های فراملیتی امریکایی بود در 
۴۰ کشور دنیا صدها کارخانه داشت. در این کارخانه ها عمدتا بطری، مواد ضد 
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یخزدگی و س��م زراعتی تولید می ش��د. در سال ۱۹۷۸ این شرکت به همکاری شم
دولت هند کارخانه  تولید س��م زراعتی یا حشره کش را در قلب هندوستان شهر 
بوپ��ال افتت��اح نمود. دولت هند ک��ه یکی از حامیان انقالب س��بز بود با دادن 
امتی��ازات بی حد و حصر زمینه کار را به »ش��رکت یونین کارباید« مس��اعد 
س��اخت و از جمله به این ش��رکت و مدیران آن در هند مصونیت قضایی قایل 

شد تا در صورت وقوع هرگونه حادثه هیچ مسوولیتی متوجه آنان نشود.

در طی چهار س��ال اول یونین کارباید و دولت هند س��ودهای هنگفتی را از 
درک این کارخانه نصیب شدند اما در اوایل دهه هشتاد خشکسالی در سرتاسر 
هن��د باعث ش��د که اکثریت دهقان��ان فقیر زمین های خود را کش��ت نکنند و 
حشره کش های این شرکت کمتر کاربرد داشته باشد، در نتیجه محصوالت این 
کارخانه به فروش نرس��ید و بسته ها به شرکت برگش��تند. این وضع باعث شد 
که حس��اب ّهای مال��ی کارخانه بطرف منفی برود و دچ��ار بحران مالی گردد. 
مدیران این ش��رکت از روش های مروج نظام سرمایه داری در جریان بحران ّها 
اس��تفاده کرده و تعداد کارگران، کارمن��دان و متخصصین را به نصف تنزیل 
دادند. ماش��ین ها و ذخیرگاه های مواد سمی و گازهای کیمیاوی که برای تولید 
حشره کش ها بکار می رفتند هم استهالک شده و از کار افتاده بودند، از همه مهم تر 
که سیستم ایمنی کارخانه به شدت آسیب پذیر بود. کومکوم سکسینا، زن هندی 
مقیم امریکا، که به عنوان داکتر در این کارخانه کار می کرد در مصاحبه ای در 

۲ دسامبر ۲۰۱۰: بازماندگان قربانیان فاجعه بوپال پس از ۲۶ سال هنوزهم برای تحقق 
عدالت سرگردان اند.
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شم مستندی »شبی در بوپال« 

 One Night Bhopal 
بی.بی. تلویزیون  ساخته  

بعد  می شود،  یادآور  سی 
از آن که وی شاهد مرگ 
یکی  فوری  و  وحشتناک 
از کارمن��دان در اثر گاز 
با  بار  ب��ار  بود،  گرفتگی 
ریی��س کارخانه در مورد 
خط��ر نش��ت گاز و عدم 
سیستم  درس��ت  کارکرد 
و  نموده  ایمنی صحب��ت 
اب��راز نگران��ی کرده که 
»هزاران انسان در اطراف 
ای��ن کارخان��ه زندگ��ی  
اس��ت  ممکن  می کنن��د، 
چیزی واقع شود، باید قبل 
از همه به م��ردم آگاهی 
دهیم که در هنگام حاالت 
عمل  چگونه  اضط��راری 
نمایند.« ام��ا آنان حاضر 
ب��ه آگاهی ده��ی نبودند 
و از م��ردم و کارمن��دان 
ترس داشتند که در مورد 

واقعیت ها بدانند.
باالخره در ش��ب سوم 
دسامبر ۱۹۸۴ فرسودگی 
نل ها باعث شد که مقدار 

زی��ادی آب وارد ذخیرگاه E610 ش��ود که بعد از تعام��الت کیمیاوی باعث 
انفجار در این مخزن ش��ده و گاز س��می ایزوس��یانات متایل که حاوی فوزژن 

قربانیان فاجعه بوپال
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تشکیل دهنده ی گاز کشنده خردل می باشد به هوا پراکنده شد. مردم وحشتزده شم
از خواب بیدار شدند، آنان تنفس نمی توانستند، چشمان شان سوزش می کرد و 
بدون وقفه دچار استفراغ شده بودند. همه در سرک ها بطرف نامعلومی در حال 
فرار بودند و نمی دانستند چه کنند. نهادهای دولتی از جمله پولیس و شفاخانه ها 
هیچگونه آگاهی و آمادگی نداش��تند و نمی دانس��تند چگونه از وسعت فاجعه 
جلوگیری نمایند. گاز س��می تا س��اعت ۹ صبح بر فراز شهر وجود داشت. در 
بین فقط چند ساعت هزاران انسان را از بین برد. آمار رسمی که از سوی دولت 
هند داده ش��ده تعداد کشته ش��دگان را ۳۰۰۰ گفته اند اما نهادهای غیردولتی 
می گویند که در آن ش��ب بیش از ۸۰۰۰ نفر کش��ته ش��دند و تعداد زیادی از 
قربانیان اصال ش��ناخته نشدند زیرا تمامی اعضای خانواده و دوستان شان از بین 
رفته بودند. ده ها زن حامله در این شب دچار وضع حمل قبل از وقت گردیدند، 
انبوهی از مردم اگر در آن شب نمردند بعدا جان خود را از دست دادند که این 
تعداد کشته ش��دگان را به بیست و پنج هزار نفر ر ساند. هشت  صد هزار نفر در 

این شهر در این حادثه متاثر شده اند.
ش��هید نور که در زمان حادثه پسر ده ساله بود و تمام اعضای خانواده خود 

را در آن شب از دست داد، در مصاحبه ای به بی بی سی می گوید:
ــدند. پدرم سند  ــل خانواده من برباد ش ــه نس ــب س »در آن ش
ــت اما امروز كودكان من اصال مکتب نمی روند آنان  تحصیلی داش

خواندن و نوشتن بلد نیستند. ما ۵۰ سال به عقب رفتیم...«
ام��روز بعد از گذش��ت ۳۰ س��ال هنوز هم ه��زاران تن در بوپ��ال به خاطر 
این حادثه رنج می کش��ند. مناط��ق اطراف کارخانه که پ��ر از علف های هرزه 
ش��ده، خاک و آب آن کامال با مواد زهری آلوده می باش��د. سروی انجام شده 
توس��ط نهاد »درخواس��ت صحی بوپال« Bohpal Medical Appeal  نشان 
می ده��د ک��ه بیش از یک صد و بیس��ت هزار نفر در این ش��هر از بیماری های 
مزمن رنج می برند، ش��یوع ترین امراض شامل درد قفسه سینه، مشکالت تنفسی 
و س��رطان های مجرای تنفسی می باشد. در بوپال تولد کودکان ناقص ده برابر 

بیشتر از دیگر نقاط هند می باشد.
دردآورترین مسئله این بود که مدیران امریکایی »شرکت یونین کارباید« 
بنابه داش��تن مصونیت قضایی از هر نوع بازپرس��ی قضایی مبرا ش��دند و هیچ 
مرجعی مسوولیت کشته و معلول شدن هزاران تن را نگرفت. دولت هند در ۲۹ 
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شم مارچ ۱۹۸۵ قضیه را فیصله نموده و تمامی مدیران شرکت از سوی این دولت 

تبرئه شدند. قربانیان حادثه بوپال و تعدادی از نهادهای طرفدار عدالت خواستار 
محاکمه و تعیین جزا به ش��رکت ش��دند، آنان حدود سه میلیار دالر از شرکت 
یونین کارباید خواستند اما در سال ۱۹۸۹ یونین کارباید فقط ۴۷۰ میلیون دالر 
ب��ه دولت هند بابت پرداخت غرامت ب��ه قربانیان داد. لوموند دیپلماتیک که با 

قربانیان این حادثه مصاحبه نموده در این مورد می نگارد: 
»قربانیان فاجعه توافقنامه ی ۱۹۸۹ را به مثابه خیانتی در حق 
خود تلقی كردند و دولت هند را همدست شركت های چند ملیتی 
ــد به جرم جنایت  ــش عدم پیگرد یونین كاربای ــتند. با پذیری دانس
ــد در واقع  ــت ناچیز، دولت هن ــول پرداخت غرام ــی و با قب صنعت
ــت اقتصادی شركت های چند ملیتی را مورد تایید قرار داد،  سیاس
ــتی كه مطابق آن جان یك فرد در جهان سوم ارزش معادل  سیاس

یك صدم جان انسانی در كشورهای صنعتی را نیز ندارد.«
در ۱۹۹۹ می��الدی یونی��ن کارباید با یک ش��رکت فراملیت��ی دیگر به نام 
داورکمیکال ادغام ش��د و امروز عمال چیزی به نام یونین کارباید وجود ندارد 

که مورد بازپرس قرار گیرد.
شرکت های خارجی مس��تقر در هند و سایر کشورهای عقب نگهداشته شده 
کوچکترین ارزش��ی به حیات انس��ان ها قایل نیس��تند. به طور مث��ال در ایاالت 
متحده، مصرف »دورس��بان« که یک حش��ره کش تولیدی شرکت چندملیتی 
»داورکمیکال« در هند می باش��د، به دلیل تاثیرات س��وء آن بر مغز کودکان، 
ممنوع گردیده است، اما همین ماده در هندوستان هنوز هم تولید شده به فروش 

می رسد.
دولت جنایت کار امریکا و شرکت های فراملیتی آن در هر نقطه دنیا بنابه هر 
هدفی که می روند اولین خواس��ت شان گرفتن مصونیت قضایی می باشد، زیرا 
آنان کامال واقفند که مرتکب جنایت می شوند و باید راه گریزی داشته باشند. 
در افغانس��تان هم امریکا روی مصونیت قضایی عساکرش تاکید زیاد داشت و 
حاکمان وطنفروش افغانی هم بدون توجه و درس��گیری از تجارب کشورهای 
دیگر این امتیاز را به آنان دادند و روی خود را حتا بیشتر از وطنفروشان خلق 

و پرچم سیاه کردند.
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نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات شم
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 ماركیت، 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 ی 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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