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اعالمیه

ملتی محروم از استقالل، 
هیچ گاهی به عدالت، دموکراسی 

و ترقی نمی رسد!

در آس��تانه ۹۶می��ن س��الروز 
افغانستان  اس��تقالل  اس��ترداد 
قرار داری��م، اما هن��وز وطن 
اس��ارت  در  م��ا  نگون بخ��ت 
ت��ام متج��اوزان امریکای��ی و 
منطق��وی اش  قالده به دس��تان 
روزه��ای ب��س هولناک��ی را 

سپری می نماید.
امان اهلل  خان و یاران مش��روطه خواه اش با عزم راس��خ و ب��ا درک این نکته 
که بدون اس��تقالل، یک کشور ناممکن اس��ت که راه آزادی و ترقی بپوید، پا 
به میدان عمل زده، امیر بی کاره، عش��رت طلب و خودکامه را که س��د ترقی و 
شکوفایی سرزمین ما گردیده بود، با یک حرکت قهرمانانه سر به نیست کردند 
و با کش��یدن شمشیر از غالف در برابر تجاوزکاران انگلیسی، استقالل و آزادی 

را به بهای خون نیاکان مان برای نسل بعدی به ارمغان آوردند.
اما با تاسف مشتی از جنایتکاران خادی، تنظیمی، طالبی و اکنون داعشی که 
وطن فروشی و مزدور منشی پیشه کرده اند، بر آرمان های سترگ استقالل طلبانه 
و مترقی امان اهلل خان و خواس��ت های برحق ملت سال هاس��ت لجن پاش��یده و 
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اینک همنوا با متجاوزان امریکایی و ناتویی میهن دربند ما را به ماتم فرزندانش 
نش��انده اند. ساخت دولت وحش��ت ملی با دو کله عاری از حس ملی، آفرینش 
داعش به جای طالب، ناامنی و سیل مهاجرت ها، فساد لجام گسیخته، فحشا، رشد 
سرس��ام آور تولید و قاچاق مواد مخدر، بدامن��ی و خونریزی، بی کاری و فقر 
کمرش��کن توام با انتحار و انفجار، دس��ت اندازی های شیطانی پاکستان و ایران 
در امور وطن ما و بس��ا فجایع دیگر، از تحایف غارتگران امریکایی و غالمانش 

برای توده های مظلوم ماست.
اش��غالگران امریکایی به عنوان صادرکنندگان جنگ و ماش��ین کشتار برای 
رس��یدن به اهداف ضدبش��ری ش��ان در س��رزمین ما نیز نبض تمامی دشمنان 
قس��م خورده ملت را در دست داشته و هرگاهی که منافع استعماری اش ایجاب 
نماید، به آس��انی همه جنایتکاران دولت��ی و غیردولتی را کله به کله نموده در 
خدمت خواهد گرفت. گزین��ش داعش به جای پروژه پایان یافته »طالب جان« 
که امروز ش��یادانه بر زخم های خونچکان دیرین مردم تحمیل می گردد جزئی 
از سیاست عوامفریبانه امریکا در برابر مردم ما و منطقه است. این روزها قرار 
است طی یک زد و بند خاینانه دولت میهن فروش کابل و رژیم تروریست پرور 
پاکس��تان تعدادی از این جانیان قرن را به نام »پروس��ه صلح« به اشاره اربابان 
شان هم دس��ترخوان غنی -عبداهلل در درون ارگ سازند تا شاه و وزیر گردیده 
ب��ا مکیدن آخرین ش��یره های وطن و مردم ما بیش��تر از پیش فرب��ه گردند. بنًا 
آنانی که به این نیرنگ و خیانت دل بس��ته و با طمطراق در صدد فریب مردم 
برآمده اند، وابس��تگان امریکا و روشنفکران مزدبگیر اند که وجدان شان را در 

ازای دالر به لیالم گذشته اند.
بنیادگرای��ان متحجر و غداری که تا دیروز س��ایه ش��اه ام��ان اهلل خان و هر 
ص��دای دموکراس��ی خواهی را به چوب تکفیر می بس��تند، اینک یک ش��به با 
غرش طیارات بی ۵۲ نکتایی پوش و »دموکرات« گردیده و به ساز اشغالگران 
شادمانه می رقصند و با وقاحت تمام محافل جشن و پایکوبی به مناسبت استرداد 
اس��تقالل برگزار می نمایند. فکر بویناک و اخ��وان زده ی فضل کریم ها، ظاهر 
قدیره��ا، دین محمدها، مال تره خیل ها، اهلل گل مجاهدها و س��ایر چکمه لیس��ان 
امری��کای غارتگر نقطه مقابل اف��کار مترقی و انقالبی ام��ان اهلل  و همراهان او 
بوده و ای��ن قماش عناصر در واقع »مالی لنگ« های عص��ر کنونی اند. اینان 
نه به خاطر ارج نهادن به ش��خصیت واالی امان اهلل و مبارزات درخش��انش در راه 
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کسب استقالل و آزادی، بلکه برای آلوده کردن او و ارزش های آزادیخواهانه، 
ک��ه به قیمت جان هم دیاران مان حاصل ش��ده  اس��ت، خاک بر چش��م ملت ما 
می زنند. وظیفه هر افغان شرافتمند و عاشق آزادی و عدالت است که با کوبیدن 
مش��ت های کاری بر دهن این اراذل خودفروخته، از مقام ش��امخ شاه امان اهلل و 

همراهان وطندوست و مبارزش به دفاع برخیزد.
مجددا تاکید می کنیم که بر ماس��ت تا با وحدت همگانی و بسیج سرتاسری 
ای��ن ودیعه تاریخی پدران حماس��ه آفرین مان را که همانا ایس��تادگی در برابر 
متجاوزان خارجی و دست نش��اندگان داخلی است، به جا آورده بار دیگر نقاب 
دروغی��ن چپاولگران بین المللی تحت لوای »س��ازمان مل��ل متحد«، »مبارزه با 
تروریزم«، »بازس��ازی«، »حقوق بش��ر«، »آزادی زن��ان«، »جامعه مدنی«، 
»دموکراس��ی« و... را بدریم، آنگاه قادر خواهیم بود تا ناف جنایتکاران چهار 
دهه پسین را که امروزه نیز در زیر یک سقف و از یک گنداب تغذیه می کنند 
از ناف »ارباب بزرگ جهان« جدا ساخته و به مثابه عوامل تیره روزی های ملت 
و تباهی وطن ما به محاکم ملی و بین المللی بس��پاریم تا درس عبرتی باشد برای 

نوباوگان شان.
»حزب همبس��تگی افغانس��تان« به مناسبت گرامی داش��ت ۹۶مین سالروز با 
ش��کوه استرداد استقالل میهن  ما، خود را متعهد به خون هزاران هزار شهید راه 
اس��تقالل و آزادی دانسته برای افغانس��تان عاری از هر نوع استبداد و مبتنی بر 
دموکراس��ی و عدالت اجتماعی بی هراس می رزمد. ولو نوکران پلید بیگانگان 
هزار بار گلو بدرند که »اس��تقالل مفهوم کهنه شده است«، ما با پرچم پرافتخار 
ش��اه  امان اهلل و یارانش، تا آخرین رمق برای کس��ب استقالل و تمامیت ارضی 
وطن دیدنی دار ما و جاروب کردن چتلی خوارانش از خاک مقدس ما جانفشانی 
خواهیم نمود، چون تاریخ هزاران بار به اثبات رس��انیده  است ملتی که استقالل 
نداش��ت، برده اجانب بوده هرگز به جاده ترقی، دموکراسی و عدالت گامزن 

نخواهد شد.
با راندن اش��غالگران و چوکره های داخلی شان روح جانباختگان راه آزادی 

را گرامی بداریم!
در اهتزاز باد پرچم استقالل طلبی مردم ما!

حزب همبستگی افغانستان
۲۸ اسد ۱۳۹۴ )۱۹ اگست ۲۰۱۵( 
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همایش حزب همبستگی 
در یادبود از حماسه آفرینان استقالل افغانستان

۲۹ اس��د ۱۳۹۴ – کابل: حزب همبستگی همایشی را در قصر داراالمان در 
یادبود از حماس��ه ی قهرمانان استقالل افغانس��تان ترتیب داده بود. خانم سیلی 
غفار، س��خنگوی حزب همبستگی، ضمن ابراز تبریک ۹۶ مین سالروز استقالل 

برباد رفته کشور به مردم زجرکشیده این سرزمین، بیان داشت:
ــتقالل  ــترداد اس ــالروز اس ــت با ٩۶مین س ــروز مصادف اس »ام
ــت بود و  ــزم و اراده قوی مل ــب ع ــه طال ــتقاللی ك ــتان، اس افغانس
ــجاعی چون امان اهلل خان، محمود طرزی، غالم نبی  آزادیخواهان ش
ــماری كه با هم  خان چرخی، ولی خان دروازی و جانباختگان بی ش
ــانی، مذهبی و  ــخصی، قومی، لس ــد كردند و ذره ای به منافع ش تعه
ــف تمامی دولت های  گروهی فکر نکردند جز وطن و مردم. اما با تاس
ــته و  ــه در اینجا روی كار آمدند، وابس ــاه امان اهلل خان ك ــد از ش بع
ــیه روزهای ۷ و ۸ ثور، روزهایی  ــد. مخصوصا بعد از س مزدور بوده ان
ــت داد. دیروز ملت ما  ــتقالل خود را از دس ــما اس ــور ما رس كه كش
ــکار روس به جنگ و مقاومت  ــتعمار انگلیس و تجاوز آش در برابر اس
ــته و پرچم آزادیخواهی و بیگانه ستیزی را بلند كرد كه برای  برخاس
ــق رهایی از یوغ استبداد و اشغالگران بود.  ملل دربند منطقه سرمش
ــط ۴۱ كشور به سركردگی امریکا اشغال شده  امروز افغانستان توس
 است، و از جانب دیگر دست اندازی های خاینانه دولت های پاكستان 
و ایران كه جز ویرانی و تباهی ارمغانی در پی نداشته است. اینان ما 

را فاقد استقالل و آزادی ساخته اند.
ــتعمار در قالب "صاحب نظر" و "آگاه  در این روزها مزدبگیران اس
ــی" گلو پاره می كنند كه در قرن ۲۱ مفهوم استقالل  مسایل سیاس
تغییر كرده و این مقوله كهنه شده  است. آن روشنفکرانی كه مفهوم 
ــانی هستند كه باید  ــتقالل را نفی می كنند، در حقیقت جاسوس اس
به مثابه دالالن سرسپرده سی آی ای، آی اس آی، واواک و ا م آی۶ رسوا 
ــوند. آنان به عنوان بلندگو های امریکا می خواهند با فریب  ساخته ش

مردم، حضور خونین نیروهای امریکایی و ناتو را توجیه كنند.«
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در ادامه خانم غفار در یک مقایس��ه کوتاه وضعیت دولت امانی و حکومت 
وحشت ملی امروزین را چنین شرح داد:

ــترده آن زمان با  ــه دوره امانی و اصالحات گس »با آن كه مقایس
حکومت فعلی بسیار دردآور و حق تلفی در برابر بانیان استقالل است. 

اما برای درسگیری فقط چند نکته را می خواهم یادآور شوم:
ــتن گام های استوار در راه  ــتاوردهای آن زمان برداش یکی از دس
رهایی زنان به ویژه توجه جدی به آموزش زنان و در مجموع معارف 
ــایش یافت. اولین  ــهرآرای كابل گش بود. اولین مکتب دخترانه در ش
ــریه زنان به نام ارشادالنسوان منتشر شد. ملکه ثریا خود پیشتاز  نش
ــد قانونی و فاروق  ــود. دزدانی مانن ــام حركت های تجددطلبانه ب تم
وردک وجود نداشتند كه میلیون ها دالر معارف را به جیب بزنند و از 
ــانوی  دارایی ملت و خون مردم برای خود و خانواده خود زندگی افس
ــیوع نیافته بود. زنان  ــازند. ویروس بنیادگرایی در معارف هنوز ش بس
ــته بودند با تالش ها و خودگذری های خود به پله های ترقی و  توانس
ــتاوردهای  ــرفت راه یابند، نه به مثل امروز كه از به اصطالح دس پیش
تحفه داده شده در زمینه حقوق زنان توسط بیگانگان صحبت می شود.
حس وطندوستی شاه امان اهلل و یارانش را می توان در زمینه رشد 
ــرد. او بارها تاكید می كرد كه  ــدات داخلی نیز به خوبی درک ك تولی
مردم و بخصوص ماموران دولت از تولیدات داخلی استفاده كنند، از 
سفارتخانه های خارجی خواسته شده بود تا از گوگرد وطنی استفاده 
كنند. اما سران حکومت وحشت ملی و اطرافیانش حتی لوازم ابتدایی 

خانه های شان را از دوبی و غرب می آورند.
ــت.  ــتودنی اس ــورد حکومت امانی با متخلفان دولتی نیز س برخ
هنگامی كه كوچکترین مورد را متوجه می شد، به زودی اقدام نموده 
ــدیدترین جزا را برای شان می داد. اما در حکومت رسوای فعلی  و ش
دزدان ثروت های ملی، جنایتکاران و متخلفان به قهرمان بدل شده و 

صدها لقب و موقف كاذب دیگر را به دست می آورند.«
این همایش با تیاتری که دوره ی مبارزات ش��اه امان اهلل خان و یارانش را به 
تصویر کشیده و راه حل امروزی را نیز مبارزه به سان نیاکان مان نشان می داد، 

به پایان رسید.
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اعالمیه

مال عمر جاهل، 
بازیچه دست امریکا و پاکستان بود!

دو دهه تم��ام مردم نگونبخت 
م��ا ب��ا فرمان های صادرش��ده 
از آدرس ی��ک ف��رد جاهل، 
جان��ی و مجهول الهوی��ه به نام 
خونریزی  عم��ر،  محم��د  مال 
و تباه��ی و درده��ای جانکاه 
را تجرب��ه کردن��د. م��ال عمر 
نم��اد وطنفروش��ی و جهالت 
و بربریت ب��ود و »تحریک« 

طالب��ان نیز منحی��ث خونخوارترین، ضدانس��انی ترین و ضدزن ترین گروه در 
تاریخ کشور ما ثبت گردید.

دیگر راز رسواییست که مال عمر و گروهش از پروژه های ساخته و پرداخته 
امریکا و انگلس��تان بود که از طریق پاکستان به آن سروسامان دادند. مال عمر 
به مثابه »مالی لنگ« عصر کنونی، یک گدی گک بی اراده در دس��ت دستگاه 
ش��یطانی آی اس آی بود که س��ال ها او را در خانه های امن در کویته و کراچی 
در چنگ ش��ان اسیر نگه داشتند، ولی در رس��انه ها تحت نام »امیر المومنین« با 
امضای او اعالمیه صادر کرده و وحشت آفریدند. روزی که تاریخ استفاده این 



9
20

15
ت 

گس
- ا

 13
94

سد 
،  ا

34
ره 

ما
ش

دلقک به پایان رسید، مرگ مرموز و ذلتبارش از سوی بادارانش اعالم گردید.
طالبان با زنجیر بردگی بیگانگان بر گردن، همس��ان همفکران تنظیمی شان، 
افغانس��تان را به قهقرا برده، مردمش را غرق ماتم و نگونبختی  ساختند. طالبان 
محصول سیاست های اس��تعماری امریکا در جریان »جنگ سرد« بودند و کاخ 
س��فید هرچند در ظاهر با آنان درگیر جنگ بود، اما برای اش��غال افغانستان و 
جابجایی پایگاه های نظامیش بیشترین سود را از این غالمانش برد. بی مناسب نبود 
که جو بایدن، معاون اوباما، رس��ما اظهار داشت که »طالبان دشمن ما نیست!«. 
به همین دلیل، طی ۱۵ س��ال گذش��ته با حضور ده ها هزار نیروی اش��غالگر در 
وطن ما، نه تنها این جانیان ریش��ه کن نش��دند که روز تا روز قدرتمندتر ش��ده، 
حتا تعدادی از رهبران آدم خوار شان در دولت پوشالی کابل جابه جا گردیدند.

طالبان برای مرگ امیر ش��ان س��ه روز عزای عمومی اعالن کردند، اما سر 
به  نیست ش��دن الش��ه های گندیده ای چون مالعمر، جالل الدین حقانی و تمامی 
ش��رکای جرم و ب��رادران ایدیولوژیک تنظیمی ش��ان، برای م��ردم ما نه عزا 
که روز ابراز خش��م و انزجار همراه با جشن و س��رور است. در مرگ جالدان 
غ��داری چون مال عمر فقط اف��راد پلیدی نظیر وحید مژده، روس��تار تره کی، 
اسحق نگارگر، نبی مصداق، کرزی و دیگران شاید عزادار باشند، اما نه مردمی 
که انتحار و انفجار و اختطاف و انواع وحش��یگری های طالبان هس��تی ش��ان را 

زجرناک و شکنجه بار ساخته  است.
تغیی��ر چهره ها در رهبری یک نی��روی با تمام تاروپود وابس��ته و ماورای 
مرتج��ع هیچ اثری بر ماهیت آن و اوضاع افغانس��تان نخواهد داش��ت. اما جلو 
تضاده��ای درونی اینان را صاحبان خارجی ش��ان هم نمی توانند بگیرند، بناًء به 
زودی ش��اهد ش��کم دریدن ها در رده رهبری طالبان خواهیم بود. اگر ده ها مال 
عمر به زباله دان تاریخ س��پرده ش��وند، تا وقتی دستان پرخون و خیانت خالق و 
حامی ش��ان امریکا و پاکستان از وطن ما کوتاه نشود، این مردارشدن ها سودی 

به حال ملت ما نخواهد داشت.
م��ال عمر و دیگ��ر خاینان طالب��ی را اگر کرزی و غنی و عب��داهلل و دیگر 
پوشالیان ارگ نشین هزار بار »اپوزیس��یون مسلح« و »برادران ناراض« نامیده 
ناز دهند، اما تنها به خاطر ویرانی مجس��مه های بودای بامیان هم که ش��ده اینان 
را م��ردم ما و تاریخ هرگز نخواهند بخش��ید. گذش��ته از آن تک تک رهبران 
طالب چون مال اختر منص��ور، عبدالقیوم ذاکر، منصور داداهلل، مال عبدالمنان، 
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س��راج الدین حقانی، س��ید طیب  آغا، وکیل احمد متوکل، مال ضعیف، خیراهلل 
خیرخ��واه، آغاجان معتصم و غیره به خاطر قتل ع��ام یکاولنگ و مزار و زمین 
سوخته ش��مالی و ددمنشی در برابر زنان ما هزار بار منحیث جنایتکاران جنگی 

و خاینان ملی محکوم به اشد مجازات اند.
آن به اصط��الح روش��نفکران و جیره خواران طالبان که این نیروی س��یاه و 
قرون وس��طایی را »جنبش ملی« وانمود می سازند در وهله اول پلشتی خود را 
به نمایش می گذارند. نیرویی که با هزار رش��ته به اس��تخبارات پاکستان وابسته 
است و مادر معنوی ش��ان بینظیر بوتو ریشه انگریزی و امریکایی شان را فاش 
نمود، چگونه ممکن است ذره ای از »ملی« بودن را در خود داشته باشد؟ همین 
اکنون رده هایی از طالبان به دامان رژیم ضدبشری »والیت فقیه« افتیده منحیث 
مهره های کثیف دستگاه آخندی ایران در کشور مصروف قتل و کشتار اند. این 
باند ضدملی ارزان خود را به این و آن دولت فروخت و در جهت منافع اجانب، 
ضرب��ات دردناک و کوبنده ای بر اقتصاد، فرهنگ، تاریخ و س��ایر عرصه های 

جامعه ما وارد کرد.
زندگی برده وار و مرگ زبونانه مال عمر درس عبرتی به تمامی جنایتکاران 
و چاکران بیگانگان اس��ت. ت��ا وقتی اینان برای بادار مورد اس��تفاده دارند، با 
تحقیر از آنان س��ود می برد، اما روزی که تاریخ مصرف ش��ان به پایان رسید، 
با خواری و ذلت اینان را دور می اندازند. این سرنوش��ت محتوم تمامی عناصر 

میهنفروش و خاین است.
حکومت »وحش��ت ملی« در حالی با شعف و طمطراق از شروع مذاکرات 
صلح با طالبان سخن می گوید که پروژه طالب به پایان عمرش نزدیک می شود 
و اراذل طالبی بیرق س��فید را به س��یاه بدل می کنند تا تحت نام »داعش« دور 
دیگری از فاشیزم و ستمگری های شان را آغاز کنند. این »پروسه صلح« هرگز 
پیامد مثبت و امیدبخش برای ملت ما در قبال نخواهد داشت، جنگ و خونریزی 
کماکان ادامه خواهد یافت، چون امریکا و ارتش جنایتکار پاکس��تان هنوز هم 
برنامه بی ثبات سازی منطقه را با جدیت دنبال کرده، به هیچ صورت مشتاق صلح 
نیس��تند. این مذاکرات نیرنگی اس��ت تا تعدادی از آدم کشان طالبی را زیر نام 

»میانه رو« تطهیر نموده، وارد دستگاه دست نشانده کابل سازند.
صل��ح واقعی فق��ط زمانی می تواند در افغانس��تان حاکم گ��ردد که تمامی 
میهنفروشان طالبی، گلبدینی، تنظیمی و داعشی از وطن ما ریشه کن شده، دست 
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صاحبان خارجی ش��ان نیز از سرنوشت ما کوتاه گردد. رسیدن به این خواست 
بزرگ، صرفا با اتحاد سراس��ری و مب��ارزه پیگیر، آگاهانه و مصممانه مردم ما 
میسر اس��ت و بس. تنها با آموختن از روحیه بلند و رزم شرافتمندانه و انقالبی 
زنان و مردان قهرمان کوبانی، می توانیم افغانس��تان را از ویروس بنیادگرایی و 

ارتجاع و اشغال نجات بخشیم.
»ح��زب همبس��تگی افغانس��تان« به این باور اس��ت که امری��کا و نوکران 
نکتایی پ��وش اش با معامالت پ��س پرده با طالب��ان زیر نام زیب��ای »صلح« از 
تش��نگی مردم ما برای امنیت و ختم جنگ سوءاستفاده رذیالنه نموده، در خفا 
برای فروبردن عمیقتر وطن م��ا به گرداب بدامنی و بی ثباتی برنامه می ریزند. 
رویدادهای جاری جهان گواه آن است که استراتژی منطقوی پنتاگون، گزینه 
وحش��ت آفرینی و جنگ افروزی را منحیث آخرین حربه برای حفظ هژمونی 
جهان��ی  امریکا ترغیب می کند تا رقبای آس��یایی اش را در آتش آن زمین گیر 
س��ازد. اگر در برابر این موج، متحدانه سینه س��پر نکنیم، افغانستان ما روزهای 

سیاه تر و خونین تری را تجربه خواهد کرد.
حزب همبستگی افغانستان
۱۱ اسد ۱۳۹۴ )۲ اگست ۲۰۱۵(

تجمع اعتراضی حزب همبستگی 
در تقبیح جنایات طالبان

۱۱ اسد ۱۳۹۴: اعضا و هواداران حزب همبستگی در تقبیح جنایات طالبان 
تجمع اعتراضی ای را در ش��هر کابل ترتیب دادند که در آن بیش��تر از ۵۰۰ زن 
و مرد اش��تراک ورزیده بودند. معترض��ان پالکارت های حاوی تصاویر دوره 
تاری��ک طالبان و قربانی��ان انتحارها و انفجارهای این جنایت پیش��گان را حمل 
می نمودند. در ضمن، ش��عارهایی به دری، پشتو و انگلیسی نیز نوشته شده بود:  
»طالبان جاهل، مزدوران بی اراده پاکس��تان و امری��کا اند!«، »معامله با قاتالن 
زرمینه ها، بی شرافتی و غداری اس��ت!«، »از گورهای هموطنان معصوم ما در 
یکاولنگ و مزار و ش��مالی فریاد انتقام بلند است!«، »مال عمر، دلقک امریکا 
و پاکس��تان و مس��بب این س��فاکی ها بود!«. در پالکارت ه��ای دیگر تصاویر 
چلیپاخ��ورده رهبران طالبان همچون وکیل احم��د متوکل، آغاجان معتصم، مال 
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عبدالس��الم ضعیف، سید محمد اکبر سادات، عبدالحکیم مجاهد، مال اخترمحمد 
منصور، مولوی قلم الدین، طیب  آغا طال��ب، عبدالحق وثیق، خیراهلل خیرخواه، 
محمد فاضل آخند و همفکر ش��ان گلبدین دیده می شود. بر عالوه، عکس های 
چلیپاش��ده ی روش��نفکرکان جیره خوار طالبان مانند وحید م��ژده، رحمت اهلل 

هاشمی، اسحاق نگارگر و روستار تره کی نیز به نظر می رسید.
سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی، در سخنرانی اش گفت:

ــزای عمومی اعالن  ــه روز ع ــان س »طالبان برای مرگ امیر ش
ــدن الشه های گندیده ای چون مالعمر،  كردند، اما سر به  نیست ش
ــرادران ایدیولوژیك  ــركای جرم و ب جالل الدین حقانی و تمامی ش
ــم و انزجار  ــرای مردم ما نه عزا كه روز ابراز خش ــان، ب تنظیمی ش
همراه با جشن و سرور است. در مرگ جالدان غداری چون مال عمر 
فقط افراد پلیدی نظیر وحید مژده، روستار تره كی، اسحق نگارگر، 
نبی مصداق، كرزی و دیگران شاید عزادار باشند، اما نه مردمی كه 
ــتی  ــیگری های طالبان هس انتحار و انفجار و اختطاف و انواع وحش

شان را زجرناک و شکنجه بار ساخته است.«
در اخیر این تجمع اعتراضی ب��ا تیاتر خیابانی ای که جنایات دوران خفقان 

طالبان را به تصویر می کشید، به پایان رسید.

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه »آماج« تلویزیون »یک« )۷ اسد ۱39۴ 
- ۲9 جوالی ۲0۱۵(: »پروسه صلح یک نیرنگ است!«

youtube.com/watch?v=BIVgx2HbXck  :لینک ویدیوی مصاحبه در یوتیوب
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شاه امان اهلل خان

امان اهلل خان: اگر عالم و دانا باشید 
احدی بر حقوق تان تجاوز نمی تواند

یگانه  خ��ان  امان اهلل 
ش��اه ترقی خ��واه و 
که  بود  وطندوست 
با کس��ب اس��تقالل 
ت��الش  افغانس��تان 
ورزید که کشور ما 
را از عقب ماندگ��ی 
س��وی  به  و جهالت 
روش��نایی  و  عل��م 
نمای��د.  رهب��ری 
استعماری  مداخالت 

انگلیس ه��ا، که موجودیت یک افغانس��تان آزاد و مرفه را تهدیدی برای خود 
می ش��مردند، باعث شد که با اتکا به یک مشت وطنفروش و غدار حاکمیت او 
را سرنگون کرده افغانس��تان را دوباره به دست ارتجاع بسپارند. امان اهلل خان با 
همه اشتباهاتی که مرتکب شد، اما برای استقالل و ترقی کشورش عشق عمیق 
داشت که از البالی نطق هایش نیز می توان به آن پی برد. در ذیل سخنرانی وی 
در مراس��می به تاریخ ۹ ح��وت ۱۳۰۳ در کابل را از جری��ده »حقیقت« نقل 

می کنیم:
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نطق اعلیحضرت غازی بجواب ملت افغانی
منبع: جریده »حقیقت« چاپ کابل، ۱۹ حوت ۱۳۰۳

ملت عزیز من!
ازین تبری��کات و الطافیکه بمن عاجز فرمودید، خیل��ی ممونیت خودم را 
عرض میکنم، خدایم بهتر میداند که من هیچ حیات و بهبود و زندگانی خود را 
بکار ندارم فقط حیات باش��رف و آرامی و استقالل و رفاه عمومی شما ملت را 
آرزومندم و بس! اس��تقالل و ترقیات را که خداوند تعالی از لطف و مرحمت 
خویش بشمشیر عسکر دلیر و همت شما قوم شجاعم بافغانستان عطا کرده است 
و ش��ما آنرا بمن عاجز نس��بت میدهید ازین قدردانی شما ملت عزیزم متشکر و 
ممنون هستم. عقاید اسالمی ما همه وقت ما را بلطف خداوند امیدوار میدارد و 
همه کارها را پروردگار ما انجام میدهد دیگران بعالم اس��باب یکواسطه هستند، 
اس��تقاللیکه ما و شما به آن نائل شده ایم تمامًا از مرحمت و لطف خدای مهربان 

است.
و گرنه من همان خاکم که هستم.

باز الحمدهلل که ما مستقل هستیم. و این دوره شش ساله خود را با استقالل و 
حیات باش��رف گذراندیم. و از خدای خود میخواهم که ملت افغان تا سال های 

سال مس��تقل و با شرف و معزز و 
سرفراز باشد!

چیزیک��ه اس��تقالل و ش��رف 
دائم��ی ش��ما را نگهبان��ی میکند 

عرض میکنم که چند چیز است:
اول خدمت باشرف عسکری که بر هر فرد مسلمان یک امر ضروریست باید 
که زیاده بر زیاده عسکر خود را تقدیر کنید و ضابطان خود را بیک نظر عزت 

و احترام ببینید و خدمت عسکری را یک خدمت بزرگ مسلمانی بشمارید!
دیگر ترقیات علمی و عرفانی است. زیرا ملتیکه عالِم نباشد ابداً حقوق خود 
را محافظ��ه کرده نمیتواند و ضرور دیگران دس��ت تع��رض خود را بر حقوق 

مشروعه او دراز میکنند.

اگر ش��ما عالم و دانا باش��ید 
گاه��ی بر حقوق ش��ما احدی 

تجاوز کرده نمی تواند.
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ترا علم در دین و دنیا تمام ����� که کار تو از علم گیرد نظام

اگر شما عالم و دانا باشید گاهی بر حقوق شما احدی تجاوز کرده نمیتواند. 
تنها توصیه من عاجز برای ش��ما در همه وقت مزید شوق محبت شما ملت است 

بخدمات عسکری و معارف!

حقیقتًا تا ش��ما در معارف کوش��ش نکنید و تمام اهالی نادان خود را بیک 
درجه عرفان نرسانید، آزادی و استقالل خود را محافظه کرده نمیتوانید!

هم چنین زراعت، و تجارت نیز محافظ اس��تقالل میباش��د، باید تجارت شما 
خوب باش��د و زراعت گران تان بس��یار جدی کار نمایند تا از عرق جبین آنها 
برای ملت و مملکت وارداتی بعمل آمده ازین عائدات، عس��کر و معارف شما 

ترقی کند!
اگر شما خیال کنید که ما استقالل را مالک شده ایم پس باید آسایش ورزیم 
و آرام کنیم، غلط اس��ت. اگرچه ش��ما را کاهل نمی بینم و هیچ سستی و تنبلی 
را هلِلِ الحمد در ش��ما ملت عزیزم مش��اهده ننموده ام بازهم تاکید میکنم که باید 
ش��ما بسیار جد و جهد و کوشش نموده عسکر و معارف و زراعت و تجارت و 
دیگر امور مدنی خود را ترقی بدهید که در واقع همین چیزها استقالل شما را 
محافظ��ه میکند. باقی از خدای خ��ود آرزو دارم که ملت افغان را بهترین ملت 
های روی جهان بگرداند و خداوند ما قادر است که ما را بدین مقاصد حسنه ما 

تجلیل از جشن استقالل در پغمان در زمان شاه امان اهلل خان
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کامیاب کند. زیرا که ما بجز از دربار کبریائی او بدیگری امید نداریم.
اگر شما عالم و دانا باشید گاهی بر حقوق شما احدی تجاوز کرده نمیتواند. 
تنها توصیه من عاجز برای ش��ما در همه وقت مزید شوق محبت شما ملت است 

بخدمات عسکری و معارف!

تو کریم مطلق ومن گدا، چه کنی جزاینکه نخوانیم
دردیگ��ری بنم��ا بم��ن، بک��جا روم ک����ه ب�رانی��م

تبریکی که ش��ما و وکالی ش��ورای دولت باین خادم ملت فرمودید از آن 
تش��کر میکنم، قدردانی و حوصله افزائی های ش��ما آتش عشق وطنم و آرزوی 
ترقیات شما را بدل من دو چند میسازد و شب و روز بجز از رفاه و آسوده حالی 
تان بدیگر چیزی کوشش ندارم. از الطاف خداوند خود ترقیات بسیاری آرزو 

داریم و خداوند هیچ وقت دوستان خود را از دربار خود ناامید نمیسازد!
درین ش��ش س��ال صاحب منصبان و افراد رس��اله ش��اهی عالوه بر وظائف 
عس��کری خود ها خدمات شایس��ته برای ش��خص من انجام داده اند و در هیچ 
وقت و فرصت از من جدا نش��ده اند و ب��ا یک قلبی مملو از وفا ابراز صداقت 
کرده اند. من از رساله ش��اهی اظهار رضامندی میکنم و به تقدیر خدمات آنها 
که نس��بت به شخص خود من است برای همه نشان وفا منظور کرده ام و اینک 
برای آنها در همین شب که یکشب مبارک و خوب است نشانهای شانرا بدست 

خود تقدیم میکنم و به دیگران شان در آتیه داده میشود. )کف زدنهای شاد(

رقص ملی عسکری در جریان تجلیل از جشن استقالل در عصر شاه امان اهلل خان



19
20

15
ت 

گس
- ا

 13
94

سد 
،  ا

34
ره 

ما
ش

نویسنده: فرزاد

با مرگ حمیدگل، 
سران اخوانی افغانستان یتیم شدند

س��ابق  ریی��س  حمی��دگل 
پ��در  حک��م  ک��ه  آی اس آی 
معنوی تمامی سران تنظیم های 
هفتگانه و طی سال های گذشته 
او  از  و  داش��ت  را  طالب��ان 
مغز  منحیث »ماس��تر مایند – 
چی��ره« تروریزم و وحش��ت 
بنیادگرایی در منطقه نام برده 

می ش��د، به تاریخ ۱۵ اگس��ت ۲۰۱۵ با کوله باری از جنای��ت و ترورافکنی به 
زباله دان تاریخ رفت.

در مورد پلیدی ها و خیانت های این جنرال پاکس��تانی که س��ال ها به کشور 
ما جانی و تروریس��ت فرس��تاد و یکی از عوامل تیره بختی ه��ای مردم ما بود 
زیاد گفته شده اس��ت. در کنار جن��رال ضیاءالحق، جن��رال اختر عبدالرحمن، 
دگروال یوس��ف، کرنل امام، موالنا فضل الرحمن، نصیراهلل بابر، نواز شریف، 
موالنا س��میع الحق، اس��د درانی وغیره، حمیدگل از رذالت پیشه ترین مهره های 

استخبارات نظامی پاکستان بود که دستان خونین در کشور ما داشت.
با مرگ حمیدگل، »تحلیلگران« و »مفس��ران« رس��انه ای افغانستان آنچنان 
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علیه او به س��خن پردازی مشغول ش��دند که یکی از آنان خواهان بیرون کردن 
جسدش از قبر و جزادادنش شد! در این که حمیدگل در تباهی افغانستان نقش 

داشت شکی وجود ندارد، ولی عامل 
اصلی موثربودن نقش��ه های او برای 
ویرانی افغانس��تان را باید در داخل 
کشور جس��تجو کرد. اگر اراذل و 
خاین��ان داخلی و رهب��ران تنظیم ها 
به آس��انی زنجیر غالمی حمیدگل ها 
را به گ��ردن نمی انداختن��د، آیا او 
بازهم موفق می شد به این حد وطن 
م��ا را به خ��اک و خون کش��انیده 
اگر  این »تحلیلگران«  برباد سازد؟ 
ش��هامت و وجدان دارند باید اولتر 
از همه میل��ه انتقاد تند ش��ان را بر 
خفت و خیانت گلبدین ها، ربانی ها، 
س��یاف ها، حقانی ها، مجددی ها، مال 
عمرها وغیره افغان های فروخته شده 
و ته��ی از حس ملی متوجه س��ازند 
که منحیث غالمان پاکس��تان زمینه 
مداخل��ه ویرانگران��ه آی اس آی را 
در کشور مساعد ساختند. وقتی این 
افغان ها به وطن و مردم ش��ان رحم 
نکنن��د، از یک مهره اس��تخباراتی 
بدنام ترین س��ازمان جاسوسی جهان 

چرا باید چنین انتظاری داشت؟
این حقیق��ت دیگر ب��ر همگان 
روش��ن اس��ت ک��ه تمامی س��ران 
تنظیم ه��ای جه��ادی ب��ه حمیدگل 

منحیث مرش��د و پدروکیل ش��ان ارادت خاصی داش��تند. بخصوص گلبدین، 
سیاف و ربانی از مریدان وی بودند که به همین دلیل در جریان شکمبه دری های 

 جنرال حمیدگل نقش پدرمعنوی سران 
تنظیمی افغانستان را داشت و سالها بر آنان به 

چشم برده هایش نگریسته حکم صادر كرد.
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تنظیم��ی در کابل، وقتی ربانی ریاس��ت به اصطالح  دولت را در چنگ داش��ت 
ش��خصا از وی تقاضا نمود که ب��ه کابل آمده منحیث مش��اور او وظیفه انجام 
دهد و احمدش��اه مس��عود اس��ناد خاد را نیز به او تقدیم نمود. براس��اس همین 
چاکری بنیادگرایان به آی اس آی بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۴، حمیدگل در مصاحبه ای با تلویزیون »دنیا نیوز« دبل عبداهلل را »بهترین 
امید برای صلح افغانس��تان« نامیده گفت »در آن زم��ان ]۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵[ در 
مهمانخانه احمدشاه مس��عود زندگی می کردم و عبداهلل وظیفه داشت که از من 

مراقبت کند، بنابرین او را تقریبا هر روز مالقات می کردم.«

دی��روز که حامیان و همفکران مال عمر چ��ون حکیم مجاهد، متوکل، عمر 
زاخیل��وال و دیگران برای این نماد بربریت و جهالت در کابل دس��ت دعا بلند 
کردن��د، حال نوبت عبداهلل، صالح الدین ربانی، عط��ا، گلبدین، قانونی، غیرت 
بهیر، س��یاف، مجددی، محقق، گیالنی و نظایر ش��ان است که بدون شرمک و 
ترس، َدین ش��اگردی ادا نموده برای صاحب پاکستانی شان مراسم عزاداری و 

از راست به چپ: میلتن بیردن )مسئول سی.آی.ای در اسالم آباد(، ریچارد كر )معاون 
سی.آی.ای.(، روبرت اوكلی )سفیر امریکا در اسالم آباد(، جنرال حمید گل )رئیس آی.اس.

آی.(، ویلیام ویبستر )رئیس سی.آی.ای.(، ربانی، گلبدین.
تصویر باال كه یك مالقات مخفی گلبدین و ربانی را در ۱٩۸۸ با مقامات بلند پایه سی.آی.
ای. و آی.اس.آی. نشان می دهد از كتابی تحت عنوان »دشمن اصلی« نوشته میلتن بیردن 
گرفته شده است. میلتن طی سالهای ۱٩۸۶ الی ۱٩۸٩ مسئول مهمترین مركز سی.آی.ای. 
در آسیا بود كه در اسالم آباد موقعیت داشت. او رسانیدن كمکهای امریکا به بنیادگرایان 

افغان را تنظیم می نمود.
احزاب بنیادگرای افغانستان و بخصوص حزب اسالمی گلبدین و جمعیت اسالمی ربانی 

عمده ترین دست پرورده های سی.آی.ای. طی جنگ سرد به شمار می رفتند و قسمت عمده 
كمکهای امریکا را بدست می آوردند. اینان روابط عمیقی با سی.آی.ای. و آی.اس.آی. داشتند 
و مطابق اوامر آنان فعالیت می كردند. این احزاب ضدملی و خاین تا امروز رشته هایشان با 

استخبارات خارجی را حفظ نموده اند. 
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نوحه سرایی برپا دارند!

حمیدگل از پالیسی سازان 
زنجیرکش��یدن  به  برای  مهم 
افغانس��تان ب��ود. ب��ا خروج 
قش��ون روس از افغانس��تان، 
در  او   ،۱۹۸۸ ج��والی  در 
نامه ای به ضیاءالحق، طرحی 
را برای ب��ه انقیاد درآوردن 
پیش��کش  افغانس��تان  کامل 

کرده نوشت:
»در منطقه خالیی 
به مثابه ی پیامد خروج 
ــوروی از شهر  قوای ش
خواهد  وجود  به  كابل 
ــا باید آن  ــه م آمد ك

ــتان یك  كنفدراسیون را با  ــت كه پاكس را پر نماییم.... ضرورت اس

جنرال حمیدگل از حامیان و ایدیولوگ های اصلی گروه های تروریستی پاكستان است.
در این عکس حمید گل )نفر پنجم از چپ( با رهبران گروه های بنیادگرای پاكستان دیده 
می شود. در این میان حافظ سعید )دوم از چپ( رهبر »لشکر طیبه پاكستان« است كه از 
خطرناک ترین تروریست های جهان به شمار می رود و امریکا ده میلیون دالر جایزه برای سر 

او تعیین كرده  است. »لشکر طیبه« مسوولیت چندین حمله وحشیانه در افغانستان را نیز به 
دوش گرفته  است.

روزنامه جنگ راولپندی )۲۷ جون ۱٩٩۲(: 
»رییس جمهور افغانستان، پروفیسور برهان الدین ربانی، 
در جریان مالقات با جنرال حمید گل در اسالم آباد از 
خدمات وی ستایش به عمل آورده، از وی خواست تا 

به كابل آمده و منحیث مشاور دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان خدمت نماید. در این اثنا جنرال حمید 

گل از رییس جمهوری افغانستان تشکر نموده، گفت 
هیچ گونه پاداشی نخواهد پذیرفت....«
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ساختن كشورهای اسالمی به خاطر صلح و امنیت و ثبات در منطقه 
انجام یابد تا از نفوذ كمونیستی جلوگیری به عمل آید.

ــه تنظیم های پایدار  ــت ك ــدف عمده در حال حاضر این اس ه
ــتان آزاد به وجود  ــك افغانس ــالمی در ی ــرای حکومت آیندۀ اس ب
ــه به ایجاد یك  ــد و به طور داوطلبان ــتان باش آید كه طرفدار پاكس
ــتان كه پاكستان در آن نقش عمده  كنفدراسیون پاكستان افغانس
ــن اقدامی می تواند  ــه نماید. صرف چنی ــا خواهد كرد موافق را ایف
ــتراتژیك در منطقه به وجود آورد. در چهارچوب این  یك توازن اس
ــرحدات باید از بین برود و یك ساختار مشترک  ــیون س كنفدراس
ــاحات  ــکیل یابد. این امر امکان خواهد داد كه به س ــادی تش اقتص
ــب نمود و برنامه ی هستوی  ــتان دسترسی كس یورانیم در افغانس

خویش را عماًل از منابع خارجی مستقل نمود.
ــتگی دارند. برخی  رهبران اتحاد احزاب هفتگانه كاماًل به ما بس
ــخ خود را وعده داده اند.  ــتیبانی راس از آن ها با ما كار نموده و پش
ــل، مجاهدین را تقویه نماییم.« )برگرفته از  ما باید تا پیروزی كام
ــنده جمعیتی، محمد  ــال های جهاد و مقاومت« از نویس كتاب »س

اكرام اندیشمند(

حمید گل با سیاف، گلبدین، حقانی و دیگران
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می��زان بی اراده بودن و نوکری س��ران تنظیم های هفتگان��ه به آی اس آی و 
ش��خص حمید گل را الزم نیس��ت در آرش��یوهای آی اس آی جستجو کرد، از 
البالی نش��ریات تنظیم ها نیز می توان به آن دست یافت. نشریه »مجاهد« ارگان 

نشراتی »جمعیت اسالمی افغانستان« به تاریخ ۱٧ جنوری ۲۰۱۳ نوشت:
ــن با یك خبر عاجل آغاز  ــال ۱٩۷٩ میالدی برای مجاهدی »س
شد. به رهبران تمام تنظیم های جهادی مستقر در پشاور خبر داده 
ــان به كمپ جلوزو در پشاور  ــورای اجرائیۀ ش ــد تا با اعضای ش ش
حضور بهم رسانند. این گردهمائی توسط جنرال حمید گل رئیس 
ــتان آی.اس.آی در روز اول  ــتخبارات نظامی اردوی پاكس اداره اس
جنوری كه فقط شش هفته به خروج نیروهای روسی از افغانستان 
ــه برعالوه از رهبران  ــد. در این جلس باقی مانده بود، فراخوانده ش
هفت تنظیم، یکصد وچهل تن از اعضای شورای اجرائیۀ آن تنظیم 
ــرده بودند. حمیدگل طی  ــركت ك ــت نفر، ش ها، از هر تنظیم بیس
ــیار، رهبران مجاهدین را به خاطر اختالفات  ــخنانی با تندی بس س
شان، مورد انتقاد قرار داد و از اعضای اجرائیۀ تنظیم ها خواست كه 
ــه  ــان نمانند و در مدت س بیش از این در انتظار وحدت رهبران ش
روز طرحی برای آیندۀ افغانستان ارائه داده و دولتی تشکیل دهند. 
ــد تا یك شورای ۴۲٠ نفری كه از هر تنظیم ۶٠ نفر  قرار بر این ش

در آن شركت داشته باشند، تشکیل گردد.
ــت مختصری  ــه صحب ــادی هركدام در این جلس ــران جه رهب
ــت كه حوصلۀ  ــکاس از آن داش ــخنان حمید گل انع ــتند. س داش
ــت. وی از عدم  ــر آمده اس ــات مجاهدین بس ــتان از اختالف پاكس
ــالمی مجاهدین افغانستان  موجودیت یك طرح از طرف اتحاد اس

برای آیندۀ افغانستان اظهار نگرانی شدید نمود.«
مرگ به ظاهر طبیعی هرچند دس��تان ش��وم حمیدگل را از کشور ما کوتاه 
ساخت، اما این جای خوشی ندارد چون حمیدگل های بی شماری با دستان خونپر 
در کمین اند تا در س��رزمین ما تخم نفاق و جنایت و وحش��ت و انتحار بکارند. 
تنها با منکوب کردن و راندن چوچه های وطنی حمیدگل ها از کش��ور ماس��ت 
که می توان برای همیش��ه دس��ت ناپاک پاکس��تان و آی اس آی و هر کشور و 
استخبارات دیگر را از سرنوشت وطن و مردم مظلوم ما برای همیشه قطع نمود.
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قتل عام جوانان شرافتمندی 
که قصد کمک رسانی به کوبانی را داشتند

بیش از س��ی تن از جوانان مبارز و آزاده ترکیه به روز دوش��نبه ۲0 جوالی ۲0۱۵ در انفجار 
مرگباری که در کمپ »فدراسیون انجمن های جوانان سوسیالیست انقالبی« در شهر سوروچ در 
جنوب ترکیه ) بیست کیلومتری شهر کوبانی( رخ داد، جان شان را از دست دادند. در این حادثه 
بی��ش از ۱00 تن زخمی ش��ده اند که حالت پنج تن از آنان وخیم اس��ت. تع��دادی زیاد قربانیان 

زنان اند.
حدود 300 عضو این فدراس��یون زندگی آس��وده ش��انرا کنار گذاش��ته قصد کمک رسانی به 
جنگجویان قهرمان کوبانی را داشتند. آنان در کمپی در سوروچ گردهم آمده بودند و از آنجا قرار 
بود مواد کمکی ای را که برای اعمار یک پارک برای کودکان کوبانی جمعاوری کرده اند، به آن 

شهر انتقال دهند.
بسیاری از مردم دولت بنیادگرای اردوغان را پشتیبان داعش در حمالتش بر سوریه و کوبانی 
و مس��بب این جنایت می دانند. صالح الدین دمیرتاش رهب��ر »حزب دموکراتیک مردمی« ترکیه 
)HDP(، اردوغان را مس��ئول این قتل عام خوانده از هوادارانش در سرتاس��ر ترکیه و کردس��تان 

خواسته در برابر این جنایت دست به اعتراضات بزرگ خیابانی بزنند.
»حزب همبس��تگی افغانستان« خود را سهیم اندوه خانواده های این مبارزان می داند که قلب 
شان برای انسانیت و آزادی می تپید. ما مطمئنیم که خون نجیب این انسان های شرافتمند و مبارز 
به هدر نرفته هزاران جوان باوجدان دیگر را برای پیوستن به صفوف مقاومت در برابر وحشت و 

بربریت داعش و صاحبان جهانی اش ترغیب خواهد نمود.



26

20
15

ت 
گس

- ا
 13

94
سد 

،  ا
34

ره 
ما

ش

نویسنده: نوید نابدل

ملکه ثریا زن پیشرو 
و تابوشکن تاریخ ما

مشخصات  از  یکی 
کوت��اه  دوره 
پردس��تاورد  ام��ا 
برداش��تن  امان��ی، 
گام ه��ای ارزن��ده 
رهای��ی  راه  در 
ظاه��ر  ب��ود.  زن 
ثریا  ملک��ه  ش��دن 
عمومی  انظ��ار  در 
و دخی��ل ش��دنش 
فعالیت ه��ای  در 

اجتماعی امر تاریخی و خارق العاده محس��وب می ش��د که ت��ا آنزمان حتی در 
کش��ورهای منطقه نمونه نداشت. معمول این بود که شاهان مستبد زنان بی شمار 
را فقط در حرامسرای شان نگهداشته همچون یک شی مورد عیاشی قرار دهند. 
اما ش��اه امان اهلل، ملکه ثریا و همراهان مش��روطه خواه شان در کنار لغو بردگی 

و بیگاری، کوشیدند زنان کشور را نیز از زیر بار زنجیرهای اسارت برهانند.
همس��ر امان اهلل خان، ملکه ثری��ا که دختر محمود طرزی، از روش��نفکران 
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پیش��گام و عدالت خواه کش��ور ما بود، در تعلیم و تربیت زنان کشور کارهای 
ارزش��مندی انجام داد. در اثر تالش های او، اسما رسمیه طرزی )همسر محمود 
ط��رزی( و روح افزا )خواه��رزاده  محمودطرزی(  نخس��تین مکتب دخترانه در 
تاریخ وطن ما در ش��هرآرای کابل گشایش یافت؛ اولین نشریه مخصوص زنان 
به نام »ارشادالنسوان« منتش��ر شد؛ گروهی از دختران جهت تحصیل به خارج 

فرستاده شدند و...
ملکه ثریا نخستین زن در جامعه مردساالر ما بود که با برداشتن برقع در لویه 
جرگه ظاهر شد و همه مردان حاضر را انگشت به دهان ساخت. این تابوشکنی 
هرچند زمینه  را ب��رای تبلیغات زهرآگین غالمان انگلی��س و مجددی ها آماده 
س��اخت، اما فصل جدیدی در تاریخ کشور ما گشود. این حرکت جسورانه در 

زمانش به منزله انقالبی در جامعه بود.
ما ط��ی حاکمیت ۱۳س��اله ک��رزی دیدیم ب��ا آنکه بانگ گوش��خراش و 
عوامفریبان��ه »حقوق زن« از هرس��و بلند بود، اما این رییس جمهور پوش��الی 
زنش را در زندان ارگ نگهداشت و به قول معروف آفتات و مهتاب رویش را 
ندی��د، چون او اصال به نق��ش زن در جامعه باالتر از حرف اعتقادی ندارد. این 
روزها اگر اش��رف غنی، خانمش لورا غنی را اینجا و آنجا علم می کند، بیش��تر 
نمایش��ات مس��خره اس��ت تا ارج گذاری واقعی برای نقش زنان در جامعه چون 
می بینیم که کوچکترین گام عملی درین زمینه نبرداشته است. اگر تاریخ خود 
را م��رور کنیم، نخس��تین پله های ترقی را زنان افغان ب��ه زور بازوان و تالش و 
خودگذری خود پیموده اند ن��ه اینکه آنرا از یک نیروی خارجی، آنچنانی که 

طی  ۱۵ سال گذشته تبلیغ شد، گدایی کرده باشند.
ملکه ثریا اما، همگام با همس��ر وطندوست و مترقی اش در امور دولت داری 
نیز دخیل بوده و در س��مت وزیر فرهنگ آن عصر نیز خدمت نمود. در س��فر 
مش��هور ش��ش ماهه به اروپا، امان اهلل خان را همراهی کرد و وقتی مالعمرهای 
جاهل آنزمان زیر نام »مالی لنگ« به اش��اره اجانب در مشرقی بغاوت کردند، 
به س��ربازان فاتح در محاذ های مختلف نامه های تش��ویق آمیز  فرستاد و به آنان 

نیرو بخشید.
در ذیل نامه ملکه ثریا به صاحب منصبان و عساکر مقیم منگل را از نشریات 
آن زمان نقل می کنم که در وقتش کار باورنکردنی و بزرگی محسوب می شد.
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شفقت ملکه تبیان لمعان معظمه افغانستان
منبع: جریده »حقیقت«، ۵ حمل ۱۳۰۴

فرمان��ی اس��ت ک��ه از حضور 
حضرت عالیه ملک��ه معظمه افغانیه 
ش��اه خانم صاحبه در اواخر ماه دلو 
۱۳۰۳ بن��ام صاحب منصبان و افراد 

عسکری مقیم منگل فرستاده شده.
از اس��تماع شهامت و استقامتیکه 
نظ��ر باصالح و انتباه اقوام فضول و 
طوائف جهول سمت جنوبی الی اآلن 
در معرض امتحان آورده اید قلبم را 
محبت و حواسم را اشفاق شما احاطه 
نموده حاض��رم که ش��ما فرزندان 
بس��الت عنوانم را پی��ام دلجوی��ی و 

تحسین بفرستم.
ای اوالدان دلی��ران افغ��ان م��ن 
خوش باش��ید ک��ه ای��ن فداکاریها 
و جانبازیه��ای ش��ما خاطر حضرت 

اولی االمر متبوع تان را پر از مس��رت گردانیده شجاعت و سرفروشی های شما 
را تقدیر و مظفریت دایمی تان را از خداوند مس��ئلت و نیاز می نماید. باری من 
هم غالبیت ش��ما را بر اعدا التجاء و س��المیت شما را از خداوند بدعا رجا میکنم 

ای شیربچه های افغان من.

معنی لغات:
تبیان: واضح و آشکار شدن

لمعان: درخشیدن، تاللو، تابیدن
بسالت: شجاعت و دلیری
الی ااَلّن: هنوز و تاکنون

مسئلت: طلب کردن، خواهش کردن
اعدا: عدو، دشمن

رجا: امیدواری، چشم داشت
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میر غالم محمد غبار

روش دول استعماری 
در مشرق زمین

غب��ار،  محم��د  میرغ��الم 
روشنفکر و تاریخ نگار مبارز 
و نامدار افغانس��تان، حدود 
ش��ش دهه قبل، دس��ایس و 
در  اس��تعمار  نیرنگ ه��ای 
با  را  کشورهای مشرق زمین 
دقت ش��رح داده اس��ت. او 
با آنکه بناب��ر جو اختناق و 
گریز از سانسور مجبور بود 
در لفاف��ه س��خن گفته و در 

براب��ر حاکمان مرتجع وقت هم از زبان نرم کار گی��رد، اما به نکات ارزنده ای 
انگشت گذاشته است که امروز هم با وضاحت تمام می توان شیوه های محیالنه تر 

و رسواترش را با حضور استعمار خونین امریکایی در وطن خود دید.
برای بیداری ملت و آگاهی نس��ل جوان از این روش های اس��تعماری، این 
مقال��ه را از ش��ماره ۲۹ هفته نام��ه »وطن«، که با جانفش��انی و زحمات غبار و 
یارانش چاپ می ش��د، بازتایپ نموده در س��ایت »حزب همبستگی افغانستان« 

منتشر می سازیم.
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روش دول استعماری در مشرق زمین
منبع: هفته نامه »وطن«، شماره ۲۹، ۱۰ میزان ۱۳۳۰

نویسنده: میرغالم محمد غبار

از ق��رن ۱۱ باینط��رف تاری��خ ممالک ش��رق پ��ر از یک سلس��له جنایات 
حزن انگیزی اس��ت که از طرف قوای اس��تعمار در مورد آنه��ا تطبیق گردیده 
است. استعماریون برای استمالک و استثمار آنها دست باسلحه سه گانه میزدند: 

قدرت نظامی – تولید نفاق داخلی 
و برانداختن معارف صحیح. و برای 
دو ش��ق ثانی و ثالث عناصر دنی و 
پس��ت خود ممالک ش��رق را بکار 
میانداختند. روش استعمار در چنین 
موارد از هم��ه اول متوجه اختالف 
ادیان – مذاهب – الس��نه – نژاد – 

ایالت – قبیله – خاندان و افراد بوده که این آتش بی رحم را توسط هیزم کشان 
داخلی مشتعل میس��اختند. بنوعیکه آتش کده های بلخ و فارس و بمبئی قرن ها 
زبانه میکش��ید. اینس��ت که در یکجا قضیه »هندو و مس��لمان« و در دیگر جا 
مسئله »ترک و عرب« و در کشوری جدال »سنی و شیعه« در مملکتی داستان 
»سدوزائی و بارک زائی« بمیان می آمد و بشکل ارث این مرض خبیث نفاق از 

نسل بنسل منتقل میگردید و در نتیجه آن میدان استعمار هموار می ماند.
تمام این جنایات تنها بدس��ت جنس خالص استعماری عملی نمیگردید زیرا 
ایش��ان پوره بزبان و عادت و طرز تفکر و مذهب محلی اطالع نداش��تند و هم 
بنظر بیگانه دیده میش��دند. پس این خائنین محلی و شرقی بودند که یا مستقیمًا 
و شعوری یا غیرمستقیم و غیرشعوری نقشه استعمار را برضد کشورهای خویش 
عملی میس��اختند. پالیس��ی اس��تعمار در یک مملکت مبنی ب��ر تضعیف دولت 
داخلی آنجا بود خواه آن دولت دوس��ت و مطیع اس��تعمار بود و خواه بیطرف 
و یا دش��من. استعمار میخواس��ت اینگونه دولت ها همیشه در نظر ملت منفور و 
بیگانه بوده و برای حفظ و س��المت خود مجبور باش��د تا دس��ت توسل بدامان 
اس��تعمار زنند و از دیگر طرف ملت ها از مظالم دولت ها بجان آمده برای قبول 

ک  استمال برای  استعماریون 
و استثمار آنها دست باسلحه 
ق��درت  میزدن��د:  گان��ه  س��ه 
نظامی – تولید نفاق داخلی 
و برانداختن معارف صحیح.
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استعمار آماده گردد. پس عوامل استعمار – خارجی یا داخلی – یکدسته متوجه 
حکومت و دس��ته دیگر متوجه ملت ش��ده که خود را بهر نوعی بود دوستدار 

وفادار حکومت بقلم داده ظاهراً خدمات صادقانه 
بعناوین مامور- طبیب – معلم – مشاور- جاسوس 
دولت و امثال آن انج��ام میدادند تا جلب اعتماد 
حکوم��ت بوده آنگاه بن��ام خیرخواهی دولت را 
براه ظلم و اس��تبداد سیاسی و اقتصادی و اختناق 
فرهنگی وغیره س��وق نمایند. دسته دیگر هم بنام 
مجاهد و ضد استعمار و خیرخواه دین و خدمتگار 
قوم خود را بمل��ت و متنفذین ملت از قبیل خان 
و مال معرفی کرده آنگاه آتش نفاق جهنم مشتعل 
س��اخته وهمه را برضد دول��ت تحریک و آماده 
می نماین��د. از کار ه��ای عم��ده و خطرناک این 
پیروان اس��تعمار یکی این بود که عناصر صالحه 
کش��ور را ک��ه روزی مرکز جمعی��ت و قوت و 

مصدر خدمتی از خدمات ملی ش��ده میتوانس��ت خواه عال��م – خواه مامور – 
خواه افسر و خواه جوان منور بهر قسمی بود باالی دولت و ملت از بین میبردند 
و ق��وم را فرصت بیداری و آگاه��ی و ترقی خواهی و دولت را مجال تحصیل 

عظمت و قوت نمیدادند.
اینست که در هر دوره مردمان نیک خواه کشور بوسائل توطئه و جاسوسی 
و پروپاگن��د و امثال آن به نزد ملت بدنام و بی اعتبار س��اخته ش��ده و یا باالی 
دولت به عنوان دش��من و خائن از بین برده ش��ده است بطور مثال همینکه امیر 
ش��یرعلیخان متوجه ترقی کش��ور گردید فوراً در بین ملت منسوب به القیدی 
و اعتیاد بمس��کرات و... گردیده روزی مجب��ور بفرار در مزار و محکوم بجان 
دادن مرم��وزی گردید. ژنرال ملی و غازی محم��د جانخان وردک در جریان 
جنگ و دفاع از کش��ور متهم به ارتباط با دش��من گردیده مجبور به انهزام شد. 
سیدجمال الدین افغانی بنام دش��من شاه و دولت متهم و باالخره از وطن اخراج 
گردی��د. عین این قضیه را ش��ما در دوره امیرحبیب اهلل خ��ان می بینید. همینکه 
او بترقی و تمدن جدید و معارف عصری متوجه ش��د مشروطه خواهان اول را 
بنام دشمنان شاه باالی او در دهن توپ بستند و خودش را تا زنده بود از قبول 

هفته نامه »وطن«، 
شماره ۲٩، ۱٠ میزان ۱۳۳٠
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ترقی و تمدن متنفر و بدبین نگهداش��تند و همچنین بود سرگذش��ت مش��روط 
خواهان دوم در زندانهای دولتی. بعد از اعالن اس��تقالل افغانس��تان نیز نهضت 
جدید مملکت مجددا زیر ب��اران پروپاگند بعنوان کفر و زندقه و الحاد گرفته 

شد تا بعد از اتالف هزاران نفوس این نهضت هم خاموش گردید.
امروز هم که اعلیحضرت پادش��اه افغانستان مصمم اند ملت خویش را براه 
ترقی و تمدن و دیموکراس��ی رهنمون فرمایند و منورین کش��ور این دعوت 
مبارک را استقبال نموده و قدم در میدان خدمت گذشته اند باز می بینیم که از 
طرف همان منابع شوم استعمار آواز پروپاگند های زهرآگین نسبت به دولت و 
مل��ت بلند گردیده و تخم تفرقه و نفاق – عدوان و انتقام دربین طبقات جامعه 
بنام منور و روحانی – اغتشاش��ی و انقالبی – خارج و خارج پرس��تی – مخالف 
دین – ضد دولت و دشمن ملت در افغانستان پاشیده میشود. و بازیگران مکتب 
اس��تعمار با جدیت و دسیسه و نفاق افکنی و خبرکشی مشغول انجام وظیفه شده 
اند. تا عناصر جوان و فعال کشور را بدنام و دولت را به فشار نظامی و استبداد 
وادار و ملت را متنفر و بیزار سازند و یک بار دیگر صدای اصالح طلبی خاموش 
و نهض��ت جدید معطل – و دولت به اس��تبداد و ارتجاع مایل و متهم گردد. و 
در نتیجه قوای کش��ور ضعیف و راه اس��تعمار مفتوح و قضی��ه احقاق حقوق 
پشتونستان نابود ش��ود اما خوشبختانه دیگر آن زمانه های غفلت و بی خبری و 
دوره های خوش باوری و ساده لوحی از بین رفته و بسهولت این نیرنگ و فریب 
استعمار در افغانس��تان موفق و کامیاب نخواهد گردید. امروز اکثریت ملت و 
دولت میدانند که چرا س��الها فالن دسته خائن و رشوت خوار و فالن خارجی و 
خارجی زاده با تخریب و استثماری که در افغانستان کرده بودند در بین ملت به 
خیانت ملی و خدمت به خارجی پروپاگند شدند ولی جوانان و منورین مملکت 
غالبًا خائن ملی و خادم خارجی معرفی ش��ده و میش��وند البته برای آنکه دسته 
اولی مانع اجرای مقاصد ناپاک دش��من نبودند و دسته دومی خار راه و جبخانه 

زیر پای خارجی بوده و خواهند بود.
... درهرحال این وظیفه هر دولت و ملت ش��رق است در چنین وقت نازک 
بیدار و ناظر اوضاع بوده این آله های اس��تعماری را بهر لباس که باشند بشناسند 
و برای بقا کشورش آنها را ببرند و دندانهای زهرناک شان را بکشند تا علی رغم 
پالیسی اس��تعماریون و اس��تعمارکنندگان، مملکت قدم به قدم بطرف ترقی و 

تکامل مادی و معنوی پیش رود.
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حمله اتمی امریکا بر هیروشیما ۷۰ ساله شد
در روزهای پایانی جنگ دوم جهانی به تاریخ ۶ آگس��ت ۱9۴۵ دولت جنایتکار امریکا اولین 
بمب اتمی تاریخ را بر ش��هر هیروش��یمای جاپان پرتاب کرد. سه روز بعد از این فاجعه، بمب دوم 
را بر ش��هر ناگاس��اکی پرتاب نمود که آن شهر را با خاک یکس��ان نمود. مجموعا درین دو شهر 
۲۲0هزار تن در همان نخس��تین روزها جان باختند اما عواقب ناگوار آن با گذش��ت چندین دهه 

همچنان برجاست.
یک تن از بازماندگان به نام یوکیکو ناکابوشی آن روز را چنین به یاد  می آورد:

»پ�س از انفجار بمب تمام ش�هر در گرد و غبار پیچید...
کسانی که نجات یافته بودند به سوی شهرهای دیگر حرکت 
کردند. در راه ما افرادی را دیدیم که بدن ش�ان سوخته و با 
خاکس�تر پوشیده شده بود. کسان دیگری را هم دیدیم که 
اعضای بدن شان را از دست داده بودند و فریاد می زدند که 
"آب، آب". ما نتوانس�تیم که به آنان آب بدهیم چون خود 
ما هم نداش�تیم. افرادی را می دیدیم که یکی پی دیگر جلو 
چشم های ما جان شان را از دست می دادند. روز قیامت بود. 
این جنای�ت امریکا در حق مردم جاپ�ان را هرگز فراموش 

نمی کنم.«
با آنکه از این جنایت هولناک علیه بش��ریت ۷0 س��ال می گذرد ولی کابوس آن بازماندگان 

قربانیان را هنوز هم می آزارد.

حمله اتمی امریکا بر ناگاساکی )تصویر راست( و هیروشیما )تصویر چپ(
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گزارش

ناگفته های فاجعه شاه شهید 
از زبان قربانیان

به تاریخ ۱۹ اس��د ۱۳۹۴ )۱۰ 
بازمان��دگان   )۲۰۱۵ اگس��ت 
فاجعه شاه ش��هید با خشم تمام 
به جاده ها برآمده علیه دولت 
و امریکا شعار سر دادند. آنان 
مدع��ی اند که دول��ت در پی 
پ��رده افکندن به ای��ن حادثه 
المناک است درحالیکه انفجار 

شدید احتماال در اثر پرتاب راکت و یا بمب از سوی طیاره های امریکایی بوده 
اس��ت اما نیروهای امنیتی آنرا حمله انتحاری خواندند. تمامی باش��ندگان محل 
یکص��دا می گویند که قبل از انفجار، غرش طیاره و صدای مهیب آمدن راکت 
را شنیده اند که به تعقیب آن قطع برق و انفجار سهمگین رخ داد. آنان در ضمن 
تعداد کشته ش��دگان را باالت��ر از صد تن می دانند و می گویند که ش��ماری از 

اجساد هنوز از زیر آوار بیرون آورده نشده اند.
نیروهای امنیتی و لباس شخصی های »امنیت ملی« که تعداد شان به دهها تن 
می رس��ید جلو این اعتراض را گرفته ب��ا نفوذ در صفوف مردم، تطمیع و حتی 
خش��ونت تالش داش��تند صدای آنان را خاموش کنند. مخصوصا آنان در برابر 
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شعار ضدامریکایی معترضان واکنش نشان داده به مردم می گفتند که فقط علیه 
پاکستان شعار دهند.

»حزب همبس��تگی افغانس��تان« ویدیوی کامل این تظاه��رات و گفتگو با 
تعدادی از بازماندگان را به زودی منتشر خواهد کرد. اکثر مردم بر رسانه های 
افغانس��تان نیز خش��مگین ان��د و ادعا دارند که آنان س��خنان ش��انرا بصورت 

سانسورشده منتشر کرده اند.

مردم می گویند تعداد كشته شدگان این حادثه باالتر از صد تن است اما دولت و رسانه ها آنرا 
فقط ۱۵ تن اعالن كردند.

تمامی مردم محل معتقدند كه انفجار بر اثر موتر مملو از مواد منفجره نبوده است چون اوال 
هیچگونه اثری از موتر وجود ندارد و ثانیا قبل از انفجار غرش طیاره و صدای هولناک فرود 

آمدن راكت یا بمب را شنیده اند.
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تجمع اعتراضی بازماندگان بعد از چند دقیقه توسط امنیت ملی و پولیس متفرق شد و به 
آنان اجازه داده نشد كه صدای شانرا به گوش رسانه ها برسانند.پدری كه دو پسر جوانش 
را از دست داده است، با فریاد بلند از دردهایش سخن می گفت و خواهان روشن شدن 

حقایق بود.

تعدادی از بازماندگان قربانیان می گویند امنیت ملی و پولیس آنان را زیر فشار گرفته تا از 
گفتگو با رسانه ها و محکوم كردن دولت و امریکا دست بردارند.

عبداهلل و مسعود دو برادری كه در حادثه دردناک شاه شهید به شهادت رسیدند.
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دولت به جای رسیدگی به قربانیان و بیرون كشیدن شهیدان از زیر آوار ابتدا فوری ساحه 
انفجار را كه حفره بزرگی در آن ایجاد شده بود با گذاشتن دیوار های كانکریتی مسدود 

نمود تا جلو پخش حقیقت را بگیرند. در پشت این دیوارها، ماشین آالت در حال پركردن و 
همواركردن اند تا تمامی عالیم و مدارک جنایت نابود گردند.

مردم توته های راكت و یا بمب را به رسانه ها نشان دادند كه از محل انفجار در اولین ساعت 
جنایت بدست آورده اند. اما نیروهای امنیت مانع كار آنان شدند.

ویدیوی تظاهرات خشماگین قربانیان فاجعه شاه شهید )١٩ اسد ١٣٩٤(
youtube.com/watch?v=fAQ3Q7OSG50

درد دل بازماندگان قتل عام شاه شهید )22 اسد ١٣٩٤(
youtube.com/watch?v=znL4tcpYQTA

سیلی غفار در کنار قربانیان فاجعه شاه شهید )22 اسد ١٣٩٤(
youtube.com/watch?v=q7QJ-FqAWgc
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نویسنده: احمر

»سیگار« 
فساد در وزارت صحت عامه را فاش نمود

به تعقیب بلندش��دن بوی گند 
توس��ط  خیال��ی  مکتب ه��ای 
ف��اروق  مع��ارف  وزارت 
ب��ار کلینک های  این  وردک، 
خیال��ی وزارت صح��ت عامه 
تحت ریاس��ت ثری��ا دلیل نیز 

فاش شدند.
جان سپکو، رییس »بازرس 

ویژه برای بازسازی افغانس��تان – سیگار« مسوولیت تفتیش مصارف امریکا از 
طری��ق »یو .اس. اید« در افغانس��تان را دارد. این اداره ظاهرا برای مهار فس��اد 
ساخته شده اما این نکته ی مبرهن است که با رسیدن پای امریکا به هر کشوری، 
فساد و چپاول در آن به اوجش می رسد و دولت عراق و افغانستان مصداق این 
امر اس��ت. »یو.اس.اید« هم بیشتر برای سفیده مالی و روپوشی جنایات دولت 

این کشور عمل می کند.
براس��اس گزارش »یو.اس.اید«، این س��ازمان از ۲۰۰۸ ت��ا مارچ ۲۰۱۵، 
۲۱۰ میلیون دالر را جهت اعمار و پیش��برد ۶۱۰ کلینک صحی از طریق برنامه 
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 Partnership Contracts for Health –( »قرارداد ه��ای همکاری برای صح��ت«
PCH( به مصرف رس��انیده  اس��ت. جان سپکو از س��ازمان نامبرده خواست تا 

موقعیت  کلینک های مذکور را برایش بفرس��تد و پس از اس��تفاده ی مختصات 
طول و عرض جغرافیایی موقعیت ها در »جی پی اس« )موقعیت یاب(، سپکو به 
نتایج خنده  آور و در عین حال تکان دهنده ای رسید. در ۲۵ جون ۲۰۱۵، او طی 

نامه رسمی به »یو.اس.اید« نوشت:
- ۱۳ کلین��ک اص��ال در داخل افغانس��تان موقعیت ندارن��د: ۶ کلینک در 

پاکستان، ۶ در تاجکستان و ۱ کلینک در بحیره مدیترانه؛
- در ۱۳ قضیه، دو کلینک در عین ساحه قرار دارند؛

- ۱۵۰ مختصات طول و عرض هیچ تعمیری را نشان نمی دهد؛
- برای ۹۰ کلینک اصال موقعیتی ارایه نشده  است.

اف��زون بر آن، نهاد تفتیش��ی »س��یگار« چند تصویر ماه��واره ای موقعیت  
کلینک های متذکره را نیز به نش��ر رس��انیده که به وضوح می توان دید، نشانی 
تعدادی از کلینک ها قلعه کوه، مزرعه یا دش��تی را نش��ان می دهد که اصال تا 

چندین کیلومتر خبری از یک چپری خانه هم نیست.

تصاویر ماهواره ای »سیگار« از موقعیت كلینك ها
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وحیداهلل مایار، س��خنگوی »وزارت صحت عامه«، در مصاحبه ای با »رادیو 
آزادی« )۱۱ سرطان ۱۳۹۴( گزارش »سیگار« را رد ننموده، گفت:

ــه حیف و میل صورت  ــك، ما این را رد نمی كنیم ك »بدون ش
گرفته باشد، راپورهایی موجود بود. به همین خاطر، رهبری جدید 
ــه  ی  ــازمان صحی جهان و چند موسس ــی با س وزارت در هماهنگ
ــترده ای را در سرتاسر افغانستان به  دیگر، سروی های وسیع و گس
ــفید یا وایت  ــاحاتی س راه انداخته  تا دریافت بکند كه در كدام س
ایریاز موجود است. این دریافت های آن هاست. ما دریافت های خود 

را به زودی انشااهلل با مطبوعات شریك می سازیم.«
مثال ب��اال را نمی ت��وان پدیده 
عجی��ب تلق��ی ک��رد، چ��ون از 
دولت های دست نشانده و خیله خند 
به مثل افغانس��تان چیزی بیش��تر را 
نبای��د توق��ع داش��ت. درحالی که 
عن��وان  تح��ت  دال��ر  میلیارده��ا 
کمک و اعانه به مردم افغانس��تان 
س��رازیر ش��ده، لیکن بخش عمده 
و  جنایت��کاران  کمک ه��ا  ای��ن 
را  غرب نش��ین  تکنوکرات ه��ای 
مردمان  س��اخته  اس��ت.  فربه ت��ر 
نگونبخت این س��رزمین نه تنها در 
روس��تاها که در شهرها نیز مجبور 
ابتدایی ترین  م��داوای  ب��رای  اند 
بیماری های ش��ان راهی پاکس��تان 
ش��وند. در آنجا هم شکار پولیس، 
رانن��ده، داکت��ران و کارمن��دان 
حریص آن کش��ور می ش��وند که 
ش��رح آن از حوصله این گزارش 

به دور می باشد.
مراک��ز دولتی و خصوصی صحی کش��ور در حال اس��فباری ق��رار دارند، 

۴ جنوری ۲٠۱۴: سمیع اهلل، كودک ۸ ماهه ای 
در شفاخانه بست در لشکرگاه كه از نوع پیشرفته 

سوءتغذیه رنج می برد. شفاخانه های افغانستان 
درمورد افزایش سوءتغذی وخیم درمیان كودكان 

گزارش داده اند. )عکس و شرح آن از دانیل 
بیریهوالک برای »نیو یارک تایمز«(
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ول��ی به طور نمونه »کلینک صحی والیتی« را مثال می زنیم که نهاد »س��یگار« 
در اکتوبر ۲۰۱۳ گزارش ۲۲ صفحه ای را از یافته های بازرس��ی ش��ان به نش��ر 

رسانیده اند:
در فب��روری ۲۰۱۱، »نیروهای نظامی امریکایی« قرارداد اعمار کلینکی را 
در قریه والیتی کابل به ارزش ۱۹۴۵٧۲ دالر امریکایی با »ش��رکت ساختمانی 
بنی��اد وطن« بس��تند. اما زمانی که بازرس ویژه امریکا جهت نظارت به س��احه 
می رود، وضعیت به گونه ی دیگری اس��ت. س��ه تعمیر مرب��وط کلینک مطابق 
نقشه ی برنامه شده اعمار نگردیده است؛ اتاق برای پمپ آب اصال وجود ندارد؛ 
از س��ه پایه آب گرم کن، یکی اش موجود نیس��ت؛ باوجود گذش��ت دو سال و 
تقاضای مکرر بزرگان منطقه به وزارت صحت عامه کش��ور، هنوزهم از وسایل 
و کارمن��دان صحی خبری نیس��ت و تعمیر کلینک خالی اس��ت. در اخیر این 
گزارش نتیجه گرفته ش��ده که ۲۰۰هزار دالر مالیه دهندگان امریکایی کامال به 

هدر رفته است.

نکته مهم این اس��ت که کلینک مذکور در کدام منطقه دوردست نورستان 
یا بدخش��ان نه، بلکه در پایتخت کش��ور و چند کیلومتری وزارت صحت عامه 

موقعیت دارد.
بس��یاری کش��ورها را می توان مثال آورد که در ظرف ده سال شهروندانش 

تقریبا از خدمات رایگان صحی بهره مند می باشند، ولی در افغانستان:
- حداقل یک ش��فاخانه معیاری عامه اعمار نگردید و بیشترین مریضان در 

شفاخانه های پاکستان و هند سرگردان اند؛
- در پوهنتون های طبی کش��ور هنوز هم تدریس با مواد و روش های سی، 

چهل سال قبل ادامه دارد؛

كلینك غیرقابل استفاده والیتی )عکس  از: »سیگار«(
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- مطابق آمار »سازمان صحی جهان«، افغانستان سومین کشوری با رقم باالی 
مرگ و میر کودکان زیر س��ن پنج است. یعنی در هر ۱۰۰۰ کودک، ۲۵٧ تن 

پیش از رسیدن به سن پنج سالگی جان می دهند؛
- براساس آمار »صندوق جمعیت ملل متحد – یو ان اف پی ای« و »صندوق 
کودکان ملل متحد – یونیس��ف«، افغانستان بلندترین آمار مرگ و میر مادران 
در هنگام زایمان در آسیا و دومین را در جهان داراست. یعنی در هر ۱۰۰ هزار 
زن حامله، ۱۶۰۰ زن در هنگام والدت جان می بازند که در هر سال به ۲۴هزار 

می رسد و %۸٧ موارد قابل جلوگیری اند؛
- نیمی از کودکان دختر و پسر افغان بنابر سو ءتغذی از ضربات نابرگشتنی 

ذهنی و جسمی رنج می برند؛
- افغانستان از جمله  سه کشور جهان است که هنوز هم کودکانش به مرض 

فلج اطفال )پولیو( مصاب اند؛
- درحالی که کش��ورهای متعدد جهان بر امراضی چون وبا )کولرا( و س��ل 

ولی  آمده اند،  فای��ق  )توبرکلوز( 
در افغانس��تان از جمله امراض عام 

به شمار می روند؛
- برای معالجه و حتا تش��خیص 
س��رطان ها و تبدیل گرده و دیگر 
اعضای بدن، ابتدایی ترین امکانات 

هم موجود نیست؛
- ورود بی کیفیت تری��ن ادویه 

به کشور؛
- و ده ها فاجعه دیگر.

نکات باال نگاه گذرا بر وضعیت 
ابتر صحی اس��ت، لیکن در دولت 

فاسدپرور افغانستان رسم دیگریست. هرگز هیچ  وزیری یا مقام بلندرتبه دولتی 
مورد بازپرس قرار نگرفته  و محاکمه نشده اند. سوال اینجاست که چرا این دو 
وزیر مورد بازپرس قرار نمی گیرند؟ محمد امین فاطمی وزیر س��ابق صحت هم 
پس از یک دوره پرفس��اد وزارت، به یکی از کشورهای آرام و بی درد سر در 
قضایای افغانستان یعنی جاپان به حیث سفیر فرستاده شد، تا روزهای خوشی را 

بامیان: زنی با كودكانش در انتظار داكتر 
در كلینك  یکاولنگ
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زن هالیود در پرده های تلویزیون ظاهر شده و برای تغذیه کودکان از شیر مادر 
تبلیغ کند، منتظر کرس��ی مهم اس��ت و یا به خانه  خارجی  اش برگشته و انتظار 

فرمان بعدی ارباب را می کشد که در کدام مقام دیگر گماشته شود.
در افغانس��تان تا کنون بارها اسناد وحشتناک فساد و غارتگری های مقامات 
بلندپایه بیرون داده ش��ده اس��ت اما عوامل آن فقط از یک کرس��ی به کرسی 
دیگری نشانده شده اند. صرفا تشریح فساد و ارایه اسناد مشکل را حل نمی کند. 
تا زمانی که افراد فاسد و  آنانی که دهن جوال را گرفته اند، محاکمه و مجازات 
نگردند، دزدی و حیف ومیل ادامه خواهد داش��ت. لیکن، این یک توقع محض 

از دولت دست نشانده و پوسیده افغانستان است.

کارتون یک قرن قبل در »سراج االخبار افغانیه«
کارتونیست: غالم محمد خان

این کارتون بیش از یک قرن پیش در جریان جنگ اول جهانی، در شماره اول، سال چهارم »سراج االخبار افغانیه« 
به تاریخ ۱۴ س��نبله ۱۲93 )۶ س��پتامبر ۱9۱۴( به نشر رسیده است. »س��راج االخبار« در عصر امیر حبیب اهلل خان 
تحت مدیریت محمود طرزی منتش��ر می ش��د که باوجود قیدوبندهای س��لطنت، از طریق آن سعی می ورزید مردم 

افغانستان را با تمدن و افکار مترقی آشنا سازد.
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لیکونکی: احمر؛ ژباړونکی: احمد فوالد

د »مرجان« یادونه: هغه زمرې چې 
ددی خاوری د وګړو په څیر کړیدلې!

په افغانس��تان ک��ې تیرو څلور 
لس��یزو جګړو نه یواځې ددې 
خاورې ولسونه د غم او ویر په 
ټغر کښېنول بلکې په حیواناتو 
ی��ې هم ترحم ونک��ړ. د جګړو 
په جریان کې ژوې او ځنګلونه 
ل��ه منځ��ه والړ او د تنظیم��ې 
لوټمارو قوماندانانو په وس��یله 

پاکس��تان ته قاچاق ش��ول. که څه هم ددې بدمرغیو ذکر په هره څانګه کې 
کت��اب لیکن��ې ته اړتیا لرې، لیکن یوازې د »مرجان« وژونکي ژوند داس��تان 

هیواد د ټولو معصومو حیواناتو حال را برسیره کوالې شي.
مرج��ان، د کاب��ل په ژوبڼ کې یو نر زم��ری و چې په ۱۹۷۶ زیږدیز کال کې 
د الم��ان هیواد په کلن ژوبڼ ک��ې زیږدلې و او په ۱۹۷۸ زیږدیز کال کې کابل 
ژوبڼ ته ډالۍ ش��و. څه موده وروس��ته »بچوړې« ښځه زمرې د مرجان سره 
یوځاې شوه. وروسته لدې دغه جوړه زمریان په کوربه انسانانو د کودتاچیانو 
»خلق او پرچم« لخوا د جنایاتو ش��اهدان وو، پرته لدې چې پوه ش��ي یو ورځ 
به دوي هم ورس��ره مخ کیږي. وګوني پیښ��وري او اته ګوني ایراني ګوندونو د 
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ناپوه��ئ چ��اړه زموږ د خلکو په مرې کیښ��وده او دا ځل وار د »مرجان« او د 
»بچوړې« سره د ژوبڼ د نورو حیواناتو رارسیدلې و.

د تنظیمي جګړو د پیل س��ره، 
د ژوب��ڼ حیوانات ل��ه خوار ځواکئ 
کړی��دل. د ژوب��ڼ س��اتونکو چې د 
کلون��و راهیس��ې د حیواناتو س��ره 
ځانګ��ړی لیوالتی��ا پیدا ک��ړې وه، 
ه��ره ورځ به د س��ر په بدل پرته له 
ک��وم امتیاز او ح��ق الزحمه څخه 

ژوب��ڼ ت��ه تلل تر څو خپل��و زړه ته نږدې معصومانو پالن��ه وکړي. هغوي به د 
جنګ د ړومبیو کرښ��و څخه په تیریدو د منډوي څخه میوه، ترکاري او س��خا 
خواړه او د قصابانو څخه به یی ناکاره غوښه او هډوکي د ژوبڼ حیواناتو لپاره 

راوړل.
د کاب��ل ښ��ار د تنظیم��ي جګ��ړو پ��ه 
مورچ��ل بدل ش��وی و. د ژوبڼ س��یمه د 
وح��دت ګوند او د ش��ورای نظار ترمنځ د 
جن��ګ لومړنۍ کرښ��ه وه او ډی��ری برخه 
ی��ې د حزب وحدت تر ولکې الندې وه. د 
ژوبڼ ساتونکو په وینا ځکه خو ددې ګوند 
ملیش��و د خپل واک پ��ه لومړیو څو ورځو 
کې د بڼ ډیری الوتونکي مرغان او هوسۍ 
کباب کړې او ویخوړلې، او آن تر دی چې 
د باغ پر ښځینه ژوو یي جنسي تیری هم 
وکړو. د باغ یو تن ساتونکی، ښاغلی اکبر 
چ��ې په اکه اکبر مش��هور و ش��په او ورځ 
ب��ه په باغ کې اوس��یدو باالخره د طالبانو 
د واکمن��ۍ پ��ه توره دوره ک��ې مړی يې د 
کابل په س��یند کې وموندل شو، خپل یو 

ملګري ته یې ویلې و چې زه فکر کوم دوی به دغه جنایات په خپلو ماشومانو 
هم روا ګڼي. ټول بڼ د راکټو د لږیدو له امله نړېدلی و. اکه اکبر ویل هغوی 

سوین کوارد، هغه انځورګر خبریال 
چې د مرجان د ټپې کیدو وروسته 
خپله کیمره نندارچي ته ورکوي 
تر څو انځور واخلې او خپله د بڼ 
ساتونکي سره یوځای د مرجان 

مرستې ته ورودانګل.
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د حیوانات��و د درد د تس��کین لپ��اره هیڅ درم��ل نه درلودل ترڅ��و هغوي ته 
ی��ې تزری��ق کړي. په دغه کلونو کې یواځې د ګوتو په ش��میر حیوانات و چې د 

تنظیمي بربریت څخه روغ راوتل چې یو هم په کې »مرجان« و.
لیکن د ۱۳۹۳ کال مني، د مرجان او بچوړي لپاره ډیر خواش��ینوونکی و. 
د وحدت ملیش��ه او خلک د دواړو زمریانو پر خواوش��ا راټول شوي و. د ژوبڼ 
تر څنګ د وحدتي پوستې یو څڼور په دې خاطر چې خپلو ملګرو ته یی خپله 
میړان��ه او غیرت ښ��ودلی وي انګړ ت��ه ورننوځي او په )ښ��ځینه زمرۍ( الس 
راکاګي بچوړی غبرګون نه ښ��ه یي ولې مرجان )نر زمری( د انګړ له بلې خوا 
په دغه وحش��ي انس��ان یرغل کوي او په څو شیبو کې ټوټه ټوټه کوي او ناوړه 
ژوند ته یې ورله د پای ټکی ږدي. دا د نر زمریانو یوه ځانګړتیا ده چې زمرۍ، 

بچوړي او انګړ ته د ګواښ په صورت کې ترینه ساتنه وکړي.
خلک ټول خوریږي مګر س��با ته د وژل ش��وي ټوپکوال ورور چې د حزب 
وح��دت په بله پوس��ته کې د خلکو په وژلو او لوټلو بوخت و، رارس��یږي او په 
مرجان الس��ي بم ور اچوي. مرجان، د خوړو په ګمان الس��ي بم په لور ټوپ 
کوي، چې دې س��ره بم چوي او مرجان مخ ډیر س��خت ټپي کیږي. س��وین 
کون��ارد، انځوری��ز خبریال چې ددې جنایت په وخت کې په ژوبڼ کې ش��تون 
درلود، خپله کیمره نندارچي ته ورکوي او خپله د بڼ س��اتونکو س��ره یوځای 
د مرجان مرستې ته وردانګې او لومړنۍ مرسته ورسره کوي چې له دغې لړې 

څو قطعې انځورونه هم په واک کې لرو.
څه موده وروس��ته، مرجان د »بی پولې ډاکترانو« او » نړیوالو ډاکترانو« 
له لوري جراحي شو چې په پایله کې مرجان خپله یوه سترګه او څو غاښونه د 
الس��ه ورکړل ولې د س��ر څخه د یوې چرې په ایستلو کې ډاکتران پاتې راغلل 
چې له امله یې مرجان یوه س��ترګه، د خولې یوه برخه او د اوریدلو ځواک یې 
له الس��ه ورکړو، لیکن خپل دردونکي ژوند ته یې بیا هم دوام ورکړ او تر پایه 

پورې په دې و نتوانیدو چې هډوکي لرونکي غوښه وخوري.
پ��ر کابل د طالبان د یرغل څو ورځې وروس��ته، یو ځ��ل بیا د طالبان یوې 
ډل��ې په مرج��ان برید وکړ. هغوی غوښ��تل چې مرجان په کاڼ��و وولي، ژوبڼ 
ساتونکي د طالبان یو تن مشر ته ورځي او ورته وایي چې مرجان مه وژنئ دا 
ځکه چې د اسالم ستر پیغمبر هم د حیواناتو ساتلو سره لیوالتیا درلوده چې 

له دې کبله مرجان ژغورل کیږي.
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مرجان سره له دې چې ډیرې 
س��ختې ورځې ش��اته پریښودې، 
باالخره په ۲۰۰۲ زیږدیز کال کې 
که څه هم د بهرنیو متخصصینو 
د درملن��ې الندې و، خو د ځیګر 
او د پښتورګو د کار لویدو له امله 
یې خپلو ټولو هغو ترخو او خوږو 
خاطرات��و ته د پای ټکی کیښ��ود 
چ��ی ددې نړۍ د انس��انانو څخه 
یی د ځان سره درلودلې، هغه په 
۲۰۰۲ زیږدی��ز کال د جنورۍ په 

۲۸ چې د )۱۳۸۰ ه ش ۸ دلو( سره سمون لري د ژوبڼ په انګړ کې د سلګونو 
غمجنو پر وړاندې خاورو ته وسپارل شو.

د مرجان پر قبر په والړه لوحه کې لیکل شوي: »۲۳ کلن مرجان، د نړۍ 
تر ټولو نامتو زمری«.

د ژوب��ڼ پ��ه ننوتونک��ی دروازه کې د هغه یوه برنجي مجس��مه هم ځای پر 
ځای شویده.

جان وال��ش، هغه 
د  چ��ې  متخص��ص 
پ��ه  ژون��د  د  مرج��ان 
وروس��تیو میاشتو کې 
د هغ��ه پاملرنه کوله، 

واېي:
»مرج��ان، 
د  افغانستان  د 

خلک��و یوه بیلګه ده، هغه زوړ دی، خو ددې خاورې په ش��ان د 
س��ختو پړاونوڅخه تیریږي لیکن د افغانس��تان د خلکو په څیر 

میړنی وه«.
د مرجان د ژوند د وروستیو شیبو په اړه د بی بی سي راپور:

youtube.com/watch?v=KUB-SQLwDvk

مرجان ۲۰۰۲ کال د جنورۍ په ۲۸ چې د 
)۱۳۸۰( سره سمون لري د ژوبڼ په انګړ 
کې د سلګونو غمجنو پر وړاندې خاورو ته 

وسپارل شو.
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نویسنده: نوید نابدل

جنایتکاران افغان در فیسبوک 
محاکمه اینترنتی می شوند!

و  فیس��بوک  مج��ازی  فضای 
با  اجتماعی،  ش��بکه های  سایر 
همه جنبه های منفی و مثبتش، 
این روزها ب��ه صحنه محاکمه 
دول��ت دزدان و جنایت��کاران 
و حامیانش مبدل ش��ده  است. 
با توجه ب��ه اهمیت روزافزون 
این شبکه ها، حال هر قومندان 

بی س��واد و غارتگ��ر هم ب��ه نام خود صفحه ای درس��ت کرده و یا کس��انی را 
اس��تخدام کرده اند که از این طریق برای ش��ان تبلیغ کنند. اینان با صرف دالر 
اعالن می دهند تا »الیک« جمعاوری کنند. اما خوانندگان این پست ها نیز آرام 
ننشس��ته، معموال زیر پیام ها و تصاویر ای��ن عناصر آن چنان نظرات کوبنده ای 
می گذارند که ش��اید اکثر صاحب��ان این صفحات را از حضور در فیس��بوک 

پشیمان نموده باشند.
در فضایی که رس��انه ها دردها و افکار ملت را به صورت شایس��ته انعکاس 
نمی دهند، ش��بکه های اجتماعی وسیله ای شده برای جمع وسیعی از هموطنان ما 
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تا دیدگاه ها و تنفر ش��ان از جو حاکم و از رهب��ران غارتگر و معامله گر را در 
نوشته های شان انعکاس دهند. باید تالش نمود که همین جنبه کار در فیسبوک 
را برجس��ته نموده به نس��ل جوان ی��اد داد که به جای غرق ش��دن در نزاع های 
ب��ی ارزش و مخرب قومی و س��متی و زبانی و یا گذاش��تن پس��ت های مبتذل، 
تیکه داران قوم و مذهب و زبان و س��مت را از هر قماش��ی که باشند، آن چنان 

مورد بمبارد حقایق قرار دهند که از سرزدن به این شبکه ها گریزان شوند.
به طور نمونه، به تاریخ ۱۶ جوالی ۲۰۱۵، در آستانه عید سعید فطر، »عبدرب 
الرسول سیاف« در صفحه رسمی فیسبوکش طی پیامی از مردم خواسته بود که 
»به کس��انیکه بدون عذر شرعی روزه را خوردند و این فریضه را بجا نکردند« 
عی��د مبارکی نگویند. در زیر این متن، صدها پیام هموطنان ما را می توان دید 
که جز یک اقلیت کوچک هم حزبی هایش، اکثریت پیام دهندگان حرف سیاف 
را ب��ه روی خودش کوبیده او را تح��ت محاکمه اینترنتی قرار داده اند. در این 
صفحه س��یاف به حدی بی آب شده که هموطنی به نام شفیع اهلل حمیدی برایش 
نوش��ته اس��ت: »لطفا از فیس��بوک منصرف ش��و هیچ کس از تو خوش نیست 
کامنتها را بخوان.« و دوس��ت دیگری به نام ایمل ثبات نوشته است »محبوبیت 

شما بین مردم را در کامنت ها کیف کردم...«
م��ن چکیده ای از 
پیام های این هموطنان 
نموده،  جمعاوری  را 
در ذی��ل نقل می کنم 
ک��ه می رس��انند این 
»رهبران« که داد از 
»جهاد و مقاومت« و 
داشتن »پایه مردمی«  
ت��ا چه حد  می زنند، 
بی��ن م��ردم منف��ور 
ان��د و هموطنان ما با 

آگاهی از گذش��ته شان، چه خوب اینان را در حریم فیسبوکی خود شان مورد 
بازخواس��ت شایسته قرار داده اند. البته قابل توجه  است که اینان اکثر پیام های 
مخالف را حذف ک��رده و پیام دهندگانش را »ب��الک« می کنند که در آینده 

مطلبی كه به تاریخ ۱۶ جوالی ۲٠۱۵ 
در صفحه رسمی سیاف نشر گردیده بود.
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امکان اظهار نظر در پست های شان را نداشته باشند.

و اینهم چند پیام دیگر از میان صدها پیام:

Hekmat Rahmani
از دست شما ها همه روزه مردم ما خون گریه میکند روزه خود را با خون گریه افطار میکنند 
ــك آب افطار میکنند و شما هستیند كه روزه تان را  ــربازان دلیر ما روزه خود را با نان خش س
ــما چگونه به این كرسی های  ــیدید كه ش با صد نو غذا افطار میکنید، آیا گاهیهم از خود پرس

نمونه ای از پیام های هموطنان  ما زیر تصاویر و مطالبی 
كه توسط جنایتکاران به نشر می رسند.
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... ادامه پیام ها را در ویبسایت ما بخوانید:
hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1329-
execution-of-afghan-criminals-in-the-internet.html

بلند رسیدید؟ امروزه در خون همه شهدای ما شما دست دارید هر هموطن كه شهید میشود 
از دسیسه های سیاسی و به قدرت رسیدن شما است خداوند .....

Sayed Nadir
واعظان كه وعظ برمحراب ومنبرمیکنند

چون به خلوت میروندآن كارک دیگرمیکنند

Hujatullah Noorie
۳٠ سال شد خون مردم را میخوری هنوز هم سیر نشدی.

Riza Masroor
تو جالاد كسی نیستی كه از عید یا از گناه و ... حرف بزنی ,

Wali Paghmani
ــانیکه در زمان جهاد دختران كم سن وسال را اختطاف نموده وبه باداران عرب خود  برای كس

فروختند باید تبریك بگوئیم یا خی؟

Sefatullah Nimati
شما كه مسلمان باشی ما ره تیر از اسالم.

Sameem Aryan
برادر از ریش سفید خونچکان این ظالم، و خنخوار، هنوز هم دعوای حقیقت داری؟

Sorgul Ghuosi
سیافك خاموش باش كابل را قبرستان جور كردی

Ahmad Osmani
اگر حرف دلت را میزدی بهتر بود اینکه من والی خدا برروی زمین هستم و روزه خواران راهم 
ــاندم //// جناب استاد چرا  ــان بایك راكت نوع RPG به درجه مرداری میرس با اعضای فامیلش
ــریعت  ــتید وبه قول خودتان قانون ش ــما معمور مخصوص خدا برزمین هس فکر میکنید كه ش
بهترین قانون برای ملتها میباشد؟ شریعت شما یا گلبدین یا مال عمر یا البغدادی یا مال فصلو 

یا خامنه یی یا آلسعود یا یا یا یا . چرا از انسانیت هیچ حرفی به معغز كوچکتان نمیرسد؟

Hanan Faizi
موتر ضد مرمی بادیگاد های بیشمار خانه های لوكس اركندیشن دار شش رقم پلو چلو چهار 
ــم كباب ده نوع میوه وغیره خوردنی ها كه باشد باید كه از شکم سیر خود فتوا صادر كند  قس

!!!!!
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نویسنده: واحد منصوری

محاکمه دیکتاتور چاد، 
الگویی برای رسیدگی به 

جنایات جنگی در افغانستان

حس��ین حبری، رئیس جمهور 
س��ابق چاد که متهم به جنایت 
علیه بشریت، شکنجه و جنایت 
جنگی اس��ت در محکمه ای در 
داکار، پایتخت س��نگال، تحت 
محاکمه قرار گرفت. محاکمه 
او حاص��ل ۲۵ س��ال تالش و 
دادخواهی اس��ت که توس��ط 

متضررین و بازماندگان قربانیان صورت گرفت.
حس��ین حبری )Hissène Habré( به تحریک فرانس��ه با یک کودتای نظامی 
در ۱۹۸۲ قدرت را در دس��ت گرفت. رژیم مس��تبد حبری اعضای بسیاری از 
گروه های قومی چاد را تحت تعقیب قرار داده به قتل رسانید. او مسئول مرگ 
نزدیک به ۴۰هزار انسان و شکنجه دوصد هزار نفر دیگر قلمداد گردیده است. 
در ط��ول حاکمیتش، او از حمایت امریکا و فرانس��ه برخوردار بود. امریکا به 
علت داش��تن تضاد شدید با رهبر لیبی معمرالقذافی، که در همسایگی چاد قرار 
دارد و مناسبات پرتنشی باهم داشتند، از این دیکتاتور حمایت می نمود تا از این 
طریق لیبی را دچار بی ثباتی سازد. سازمان »دیده بان حقوق بشر« در گزارشی 
می نویسد که امریکا با وجود اطالع از قساوت پولیس مخفی چاد، به آموزش و 
تجهیز آن ادامه داد و کمک های فراوان مالی و تسلیحاتی به رژیم حبری نمود. 
دونالد نورلند )س��فیر امریکا در چاد از ۱۹٧۹ الی ۱۹۸۱( به »دیده بان حقوق 
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بش��ر« گفته است: »سی.آی.ای شدیدا در به قدرت رسانیدن حبری دخیل بود 
و من نمی توانم تصور کنم که آنان از آنچه در آنجا می گذشت بی خبر بودند.«

روزنامه »واشنگتن پست« به تاریخ ۲٧ نوامبر ۲۰۰۰ از »یک مقام بلندپایه 
گذش��ته امریکا« نقل می کند: »حبری بطور قابل مالحظه فرد توانا بود و هوش 
درخش��ان داش��ت که چطور با جهان خ��ارج بازی کن��د. او همچنان یک فرد 
خونخوار، س��تمگر و شکنجه گر بود. منصفانه است که بگویم ما می دانستیم که 

کیست و چه می کند ولی به آن چشم بستیم.«
حبری تا سال ۱۹۹۰ در قدرت باقی ماند و سپس حاکمیتش به دست جنرال 
ارتش »ادریس دبی« سرنگون شد و خود وی با میلیون ها دالر به کشور سنگال 
در غرب افریقا فرار نمود. دولت بلژیک بارها نظر به قوانین »جنایات جنگی« 
)قانون خاص آن کش��ور که طب��ق آن می تواند موارد جدی جنایات جنگی را 
در هر نقطه ای از جهان که به وقوع پیوس��ته باشد در محاکم آن کشور پیگیری 
کند( خواهان اس��ترداد حبری ش��د اما دولت س��نگال باوجود تاکید »اتحادیه 

اروپا« به این درخواست جواب منفی داد.
در س��ال ۲۰۰۶ اتحادی��ه افریقا »به نام ملت های افریقا« از دولت س��نگال 
محاکمه وی را خواس��تار ش��د و بعد از مناقشات چندین س��اله و فشار »دیوان 
بین المللی عدالت« )ICJ( متعلق به س��ازمان ملل متحد، در ۲۰۱۱ دولت سنگال 
آماده شد که مشترکا با اتحادیه افریقا، محکمه خاصی را برای پیگیری جنایات 
وی برپا نماید که متعاقبا حبری در س��ال ۲۰۱۳ برای بار دوم دس��تگیر و بعد 
از تحقیق��ات ۱۹ماهه در اوایل جوالی ۲۰۱۵ محاکمه او رس��ما آغاز گش��ت. 
چهارهزار نف��ر از قربانیان در محکمه رئیس جمهور س��ابق چاد حضور دارند. 
۱۰۰ تن از آنان در برابر قاضی شهادت دادند. اتهامات بر مبنای هزاران سندی 

مطرح شد که در سال ۲۰۰۲ کشف شدند.
حبری جنایتکار که اکنون ٧۲ س��ال دارد به پینوشه افریقا مشهور می باشد. 
ب��رای اولین ب��ار در تاریخ، محکمه دیکتاتور یکی از کش��ورهای افریقایی در 
کش��ور دیگری از این قاره برگزار می شود. باالخره در سال ۲۰۰۸ محکمه ای 

در چاد او را به اعدام محکوم کرد.
در دوران ریاس��ت جمهوری حبری دهها هزار تن از مخالفان سیاسی توسط 
پولیس بازداش��ت شده به قتل رسیدند که بسیاری از اجساد در گورهای جمعی 
دفن ش��دند. همراالغوز نام محوطه یکی از گورهای جمعی دوران حبری است 
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که رژیِم خوفناکش از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بر این کشور حاکم بود. این ناحیه 
در حاشیه انجامنا پایتخِت چاد، یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ این کشور 

را در خود پنهان کرده است.
جنت نگاربای یکتن از قربانیاِن زن است که در محکمه شهادت داد:

ــت زدند، سینه ها، همه جا. گفتم باردار  »به همه جای تنم دس
هستم و منتظر كودک. من این كودک را در شرایط خیلی سختی 
ــه گریه می كرد، من  ــا آوردم. روی زمین می خوابیدیم. بچ ــه دنی ب
ــه می كردند. خیلی زار زدیم. آرزوی  گریه می كردم، بقیه زنها گری
ــرگ می كردیم. اما از مرگ خبری نبود… من می خواهم همه ی  م
ــاوندم  ــود. برای اینکه نمی خواهم نه فرزندم نه خویش اینها تمام ش
ــان دیگری همان رنج هایی را كه من كشیدم تحمل  و نه هیچ انس
ــتم، من می خواهم كه عدالت  كنند… من منتظر این محکمه هس

در مورد ما اجرا شود.«
بس��یاری به این باور اند که محکمه ی ویژه ای که به طور مش��ترک از سوی 
سنگال و اتحادیه افریقا برای رسیدگی به اتهامات رهبر سابق چاد تشکیل شده 

اس��ت، می توان��د الگویی 
ب��رای محاکمه ه��ای بعدی 
جنایت��کاران ضد بش��ریت 

باشد.
چاد با بیش از ده میلیون 
نفوس مرکز راه های تجاری 
افریقای  می��ان  ارتب��اط  و 
مرکزی  افریقای  و  شمالی 
کش��ورهای  از  یک��ی  و 
فقیر جهان اس��ت. به دلیل 
اس��تعمارگران،  مداخالت 

محصور بودن در خش��که و عدم دسترس��ی به دریاهای آزاد، وس��عت زیاد و 
گسترش صحراها، و باالخره عدم ثبات سیاسی تاریخی ناشی از اختالفات بخش 
ش��مالی و جنوبی، سال هاس��ت که در ناامنی و وضعیت بد اقتصادی قرار دارد. 
همچنین خشکسالی س��الهای ۱۹۶۸ تا ۱۹٧۴ و وابستگی به کمک های خارجی 

امریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان از حامیان 
اصلی حبری به شمار رفته از او در كاخ سفید پذیرایی 

نمود، اما حال كه این دیکتاتور كاربردی به امریکا ندارد، 
دولت اوباما وعده سپرده كه یك میلیون دالر به خاطر 

مصارف محکمه او به سنگال پرداخت نماید.
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این عقب ماندگی را تشدید کرده اس��ت. چاد سالهای طوالنی مستعمره فرانسه 
بود و هم اکنون نیز به دلیل منافع اقتصادی در قاره نفت خیز افریقا در مس��ایل 
سیاس��ی این کشور مداخله دارد. جنگ بر سر نفت در قاره سیاه بیشتر از سوی 
امریکا، انگلس��تان، فرانسه و چین تمویل می شود و جناح های درگیر از کمک 

مالی و تسلیحاتی همین دولت برخوردار اند.

الگویی برای افغانستان!
گذش��ته از مرزهای افریقا، محاکمه حسین حبری به مثابه جنایتکار جنگی، 
الگوی مناس��بی برای محاکمه جنایتکاران جنگی افغانستان نیز خواهد بود که 
لیست جنایات و پلیدی های شان طوالنی تر و موحش تر از کارنامه ننگین حبری 
اس��ت. س��رزمینی که بیش از چهار دهه است از س��وی جنایتکاران معلوم الحال 
بلعیده ش��ده و صدهاهزار انسان به طور وحشیانه ش��کنجه و به قتل رسیده اند. 
جنایتکاران��ی که امروز اکثراً از س��وی امریکا و غرب و س��ازمان ملل متحد 
حمایت می ش��وند و با ریختن میلیاردها دالر به جیب ش��ان، ب��ه جای اینکه به 
محاکمه کشانیده شوند، بار دیگر بر گرده های زخمی ملت ما تحمیل شده اند.

حبری هم تا روزی که برای امریکا و غرب کاربرد داش��ت او را در قدرت 
نگهداشتند و همچون لته پاک مورد اس��تفاده قرار دادند، اما امروز که او یتیم 
ش��ده است به آسانی تیغ عدالت به گلویش رسیده و دیگر سرمایه های هنگفت 
هم نمی تواند او را از چنگ قانون و عدالت رهایی بخشد. این سرنوشت محتوم 

تمامی غالمان بیگانگان و حاکمان جالدپیشه و خاین است.
برخی ها به ویژه حامیان قلم بدست و ظاهرا چیزفهم و تحلیل گران حامی این 
جنایتکاران از سال هاس��ت که داد می زنند پشت محکمه و رسیدگی به جنایات 
جنگی نگردید و دهل »بخشش و آشتی« را به صدا در آورید. اما نمونه هایی از 
محاکمه جنایتکاران جنگی در کش��ورهای دیگر به ویژه این مورد تازه در چاد 
به بازماندگان قربانیان و دادخواهان نیروی تازه می بخش��د تا تالش های ش��انرا 
چن��د برابر کرده و متحدانه علیه جنایتکاران جنگی صدا بلند کنند و به مبارزه 

خستگی ناپذیر ادامه دهند.
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نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات ش
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 ١
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 ۱٠

 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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