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اعالمیی

له خپلواکۍ څخه بی برخې ولس، 
هیڅکله عدالت، دموکراسۍ او پرمختګ 

ته نشي رسیدلی!

د افغانس��تان خپلواک��ۍ بیرته 
الس��ه روړو ۹۶مې کلی��زې په 
درشل کی یو او نن هم زمونږ 
هی��واد د امریکایی یرغلګرو او 
د هغوی س��یمیزو چوپړانو په 
ولکه کی ډیری س��ختی ورځې 

تیروي.
ام��ان الله خ��ان او د هغه 

مشروطه غوښ��تونکو یارانو په ټینګ هوډ او له ن��ړۍ او خلکو څخه په صحیح 
تحلیل س��ره بیکاره، عیاش، خپل س��ری او د هیواد پرمختګ خنډ شاه په یو 
حیرانونک��ی حرکت س��ره له منځه یووړ او د انګلیس��ی یرغلګرو پر وړاندی یی 
توره له پوښ��ه راویس��تله او زمونږ د نیکونو د وینو په بیه یی راتلونکی نس��ل 

لپاره د آزادۍ او خپلواکۍ زیری راوړو.
ولی په خواش��ینۍ س��ره یو ش��میر خادی، تنظیمی، طالبی او اوس مهال 
داعش��ی جنایتکارانو چی د هیواد له دښمنانو سره یوځای یی دهیوادپلورونه 
او د پردویو مزدوري غوره کړې د امان الله خان او ولس په خپلواکۍ غوښتنه 
او الس ته رواړنو مرداری ش��یندي او له امریکایی یرغلګرو او ځینی بی کس��ه 
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کی کښ��ینولی دی. له دوه نامتجانس��و کوپړیو څخه د ملی ځناورتوب دولت 
ج��وړول، د طلبانو پر ځ��ای د داعش منځته راوړل، بی امن��ی او کډوالي، بی 
س��اری فساد، فحش��ا، د مخدره توکو بی ساری تولید او قاچاق، وینه بهیدنه 
او ویجاړي،ب��ی کاري او بی وزل��ي او ځانه وژن��ه او چاودنه دا ټ��ول د امریکایی 
یرغلګرو او هغوی سیمیزو نوکرانو محصوالت دی چی هره ورځ د شاه شهید، 
هوایی ډګر، پولیس��و اکاډمۍ او د هیواد نورو برخو ناورینونو په څیر زمونږ د 

ولس مال او ځان اخلی.
د امری��کا یرغلګ��ر دولت د جګړې او وژن��ې صادرونکی هیواد په توګه خپلو 
انس��اني ضد موخو ته رس��یدو لپاره زمونږ په وطن کی هم د ولس دښ��منانو 
ولکه په الس کی لری او ښ��کیالکګرو ګټو ته رس��یدو لپاره هره ګړۍ کوالی 
ش��ی دغه دولتی او غی��ر دولتی جنایتکاران په یو آخور کی س��ره راټول کړي. 
د »طالب جان« پر ځای د داعش ځای پر ځای کول هم زمونږ او د س��یمې 
خلکو پر وړاندی د امریکا یو تیرایستونکی سیاست دی.پدی ورځو کی د کابل 
وطن پلورونکی دولت او د پاکس��تان ځان وژونکو روزونکي رژیم تر منځ داسی 
معامل��ه روانه ده چی د ارباب په س��ال مش��ورې د »س��ولې پروس��ې« تر نامه 
الندی یو ش��میر جنایتکاران په ارګ کی له غنی-عبدالله س��ره یوځای کړی 
ترڅو وکوالی شی په ښه توګه د ولس مال او ځان و داړي. نو هغه خلک چی 
دغه چل او ول ته خوښ��ي کوی او په الپو او باټو سره غواړي خلک تیرباسی، 
د امری��کا غالم��ان دی چی د څو ډالر په بدل کی یی خپل وجدان لیالم کړی 

دی.
له بل پلوه هغه کانګر او کینه ور بنس��ټ پاالن چی تر پرونه یی د ش��اه امان 
الل��ه خ��ان س��یوری او د دموکراس��ۍ آواز په تیږو ویش��ته، په یوه ش��په کی د 
بی۵۲ الوتکو تر واک الندی نکتایی لرونکي »دموکراتان« ش��ول او په سپین 
س��ترګ توب س��ره نڅا کوی او د خپلواکي بیرته ترالسه کولو ورځ لمانځي. د 
فضل کریم، ظاهر قدیر، دین محمد، مالترخیل، الله ګل مجاهد او د امریکا 
نورو نوکرانو بویناکه فکر د امان الله خان له مخکی تللي او روښ��ان فکر څخه 
س��تر واټ��ن لري او له بل پل��وه هغوی نه ددی لپاره چ��ی د امان الله الس ته 
راوړنو ته په درنه سترګه وګوری بلکه ددی لپاره دا لمانځ غونډې جوړوی چی 
دغه الس��ته راوړنې چی په س��ر ورکولو الس ته راغلی ککړې کړي او د ولس په 
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د دې له امله پر موږ ده، چې د سرتاس��ري یووالي او وحدت س��ره د خپلو 
حماس��ه رامنځته کوونکو پلرونو تاریخي راسپارل شوې دنده چې د نیواکګرو 
او د دوی داخل��ي الس��پوڅو پروړاندې ودری��دل دي، پرځای یې کړو، یو ځل 
بی��ا د نړیوال��و لوټمارانو دروغجنه څی��ره چې د »ملګرو ملتون��و«، »تروریزم 
سره د مبارزې«، »بیارغونې«، »بشري حقوقو«، »د ښځو آزادي«، »مدني 
ټولنې«، »دموکراس��ي« تر نوم الندې راغلي، بربنډه کړو، دغه مهال موږ په 
دې توانیږو، د وروس��تیو درې نیمو لسیزو جنایتکارانو کولمې چې نن ورځ د 
یو چت الندې د چټلو اوبو له یو ډنډ څخه تغذیه کوي د »نړۍ د لوی ارباب« 
له کولمو څخه پرې کړو او د زنځیري سپو او نابخښونکو جنایتکارانو په څیر 
ی��ې مل��ي او نړیوالو محکمو ته وس��پارو، څ��و د دوی نوی��و الرویانو ته عبرت 

وګرځي.
د »افغانستان د همبستګۍ ګوند« د هیواد خپلواکۍ بیرته الس ته رواړلو 
۹۶م��ې کلیزې پ��ه ویاړ، د وطن خپلواکۍ او آزادۍ د الری ش��هیدانو وینې ته 
ځان اړ بولی او د خلکو س��ره په یوه غږ د نیواکګرو وتل، د ګاونډي هیوادونو 
الس��وهنو بندیدل او د تیرو څلور لس��یزو جنایتکارانو محاکمې غوښتنه کوی 
او د یو پرمختللی او زورواکۍ څخه پاک او پر دموکراسۍ والړ افغانستان په الر 

کی پرته له ډار څخه جنګیږي.

د نیواکګ��رو او د هغ��وی کورنی��و نوکران په ش��ړلو س��ره د آزادۍ الرې 
شهیدانو روح وویاړو!

رپانده دی وی زمونږ د خلکو د خپلواکۍ غوښتنې بیرغ!

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
۱۳۹۴ کال د زمري ۲۸مه
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	نویسنده:	همرزم	

علی	رضا	احمدی،	
مبارز	ُپرشور	و	شاعر	گمنام

آتش	آندم	استخوانم	را	چو	خـــاکستر	کـند
بــــاد	پاشـــد	بر	وطـــن	خـاکستر	آزادگی

ره	روم	چون	آذرخشی	نور	خورشید	رها
برکــــند	بند	اســــارت	مشــــعل	آزادگــی

این چهار بند یک شعر مصداق 
زندگ��ی پرب��ار ش��اعر گمنام 
و معل��م مبارزیس��ت که یک 
عمر تم��ام در راه آرمان هایش 
و  آزادی  ب��رای  و  رزمی��د 
دوش��ادوش  وط��ن  س��عادت 
مردمش در س��خت ترین برهه 
تاریخ ایستاد. انسان بزرگی که 

در ظلمانی تری��ن دور با چراغ معرفت و علم به جنگ س��یاهی رفت. او هرگز 
همسان یک مشت روشنفکران حراف و شرف باخته امروز نه شعرش را به دربار 
س��تمگران به لیالم گذاش��ت و نه ادعای بلند پروازانه ش��اعری کرد بلکه بنابر 
مقتضیات زمانش، گاهی در لباس یک مبارز راس��تین در سنگر دفاع از استقالل 
وطن ایستاد و گهی چون معلم آگاه هر کجا وجودش الزم بود، بی هیچ بهانه ای 
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شم بی باکانه شتافت.
علی رضا احمدی در س��ال ۱۳۳۰ در یک خانواده بی بضاعت، در محله آغا 
حاکم شهر مزارشریف دیده به جهان گشود. وی در کنار خانواده از همان آوان 
کودکی با فقر و تنگدستی دست به گریبان بود. به  گفته اعضای فامیل، او پسر 
سرش��ار و خندانی بود که غم زمانه را به دلش راه نمی داد و با هم ردیفانش صفا 
و صمیمیت خاصی داشت. علی رضا دوره ابتداییه و لیسه را در لیسه عالی باختر 

مزار شریف موفقانه به پایان برد.
او در اوج جوان��ی ب��ود که 
بع��د از س��الها س��تم و خفق��ان 
دموکراس��ی  ش��اهی،  دودم��ان 
تاج��دار ی��ا آزادی ه��ای نیم بند 
دهه چه��ل زمینه نفس کش��یدن 
را ب��رای روش��نفکران و احزاب 
سیاس��ی اندک��ی مهیا س��اخت و 
جنبش روش��نفکری افغانستان در 
مرکز و س��ایر شهرهای بزرگ با 
پیروی از اندیشه ها و خیزش های 
مل��ل مظل��وم علی��ه خودکامگی 

ش��اهان و مس��تبدین محلی اولین گام های دموکراتیزه ش��دن را مشق کرد. در 
آن هنگام لیسه باختر نیز به کانون گرم آموزش سیاسی، مشاجرات روشنفکری 
و حرکت های عدالت خواهانه مبدل می ش��ود و علی رض��ای نوجوان متاثر از 
اندیشه های اس��تادانش و جو جهانی به مسایل سیاس��ی عالقمند می گردد و در 

جلسات و مظاهره ها سهم می گیرد.
یکتن از برادران علی رضا به یاد می آورد:

ــه باختر به امتداد مندوی به  ــاگردان از لیس »روزی مظاهره ش
ــت و علی رضا نیز در كنار شهید رسول  ــهر حركت داش ــوی ش س
ــخنرانی پرجذبه ای ایراد كرد كه به تعقیب آن  جرات و سایرین س
ــد و پولیس بر مظاهره  چیان یورش آورد و همه را  ــعارها تند ش ش
ــوی كوچه  ــمول علی رضا به س ــاخت. ما چند نفر به ش متفرق س
ــان آمد. باالخره  ــم و پولیس نیز به تعقیب م ــی دویدی پخته فروش

علی رضا احمدی جوان
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ــد و ما می دانستیم كه هدف علی رضا است، بنا وی شم صحنه تنگ ش

ــدیم  را در میان پخته های یك دكان پنهان كردیم كه موفق هم ش
ولی از آنجاییکه علی رضا از سوی پولیس رژیم وقت شناسایی شده 
بود یکی دو روز بعد به خانه ما حمله ور شدند و او را دستگیر و به 
زندان انداختند، تا هنگامی كه زندانی بود من احوال گیرش بودم.«

حادث��ه خونین س��وم عق��رب ۱۳۴۴ که با خ��ون جوانان بی��دار عجین و 
منجر به اس��تعفای داکتر یوسف صدراعظم رژیم ش��اهی گردید، خط درشتی 
بین روش��نفکران متعهد و مردمگرا و روشنفکران تس��لیم طلب و خودفروخته 
)خلق و پرچم( کش��ید بنا جریان دموکراتیک نوی��ن عالوه از اینکه صفش را 
از روش��نفکران حراف، مزدور و حامی شاه کال جدا کرد، افشای سازشکاری 
و معامله گری روش��نفکران نوکر روسیه و حامی سلطنت را جزئی از وظایفش 
پنداشت. چنانچه علی رضا نوجوان نیز با پیروی از همین اندیشه با شور و شوق 
تمام در اکس��یون های دههاهزار نفری شرکت می کرد و با فریاد رسا افشاگری 

می کرد که:

ر از چمی منحوس سرتا پا سیــاه ـُ »پــرچمی« پ
»شعله« دیگر از صف خود ترک می گوید ترا

ب��ه گ��رو گرفتن مردم طی چهل س��ال تمام توام با فقر کمرش��کن به بهانه 
آرامش و رش��د سکتور دولتی، خشم ملت را برانگیخته بود و دامنه اعتراضات 
روز به روز گسترش می یافت. سازش و ستایش رهبران پرچمی از شاه و سکتور 
دولتی باعث اغفال اذهان عامه جهت کسب چند چوکی در پارلمان گردید ولی 
علی رضا احمدی که از روش��نفکران آزادیخواه بود با نوای شعر اینچنین علیه 

آن ایستاد:

مردم برهنه پیکر و بی نان و بی نواست
ببرک پی ای ستـــــودن سکتور دولــتی

بنگر که دوستان دروغین خـلق کیست؟

احمدی بنا به تنگ دستی و فقر خانوادگی بعد از فراغت از صنف دوازدهم 
به سوی کانکور نرفت تا وارد پوهنتون گردد بلکه در یک شرکت دولتی نفت 
مامور شد و به همین ترتیب چندین سال را به صفت مامور فنی کنترول وسایط 
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شم سنگین ترانس��پورتی در بندر کلفت 
و بع��دا در ش��رکت روغنیات جینی 

پرس ایفای وظیفه کرد.
ب��ا کودت��ای ننگین هفت��م ثور 
۱۳۵۷، افغانستان به عمق فاجعه فرو 
رفت و امنیت و آرامش نسبی از این 
س��رزمین رخت بس��ت. احمدی نیز 
جبرا به خدمت عسکری گماشته شد 
و در بخش ب��رق اکادمی پولیس در 
کابل مقرر شد. او بصورت مخفیانه 
با حلقات روش��نفکری وطن دوست 
و ضد رژیم رف��ت و آمدش را بیش 
از پیش ادامه داد تا اینکه از س��وی 
مخبرک های درونی شناسایی و قبل 
از دس��تگیری اقدام به ترک وطن به 

قصد ایران کرد.
احمدی با تنفر تمام به مزدورمنشی 
»ح��زب دموکراتیک خل��ق« که با 
حمایت و دس��تور ش��وروی وقت با 
س��اطور خونین بر ج��ان ملت افتاده 
بود و هر روز نخبگان مصمم را سربه 
نیس��ت می کرد، بی تفاوت نماند. او 
گاهی در سنگر مقاومت ضد روسی 
و گاهی با زبان آبدار ش��عر و مدتی 
هم ب��ه صفت معل��م آگاه در مبارزه 

سهم فعال ایفا کرد. هنگامیکه قیام باالحصار کابل )۱۴ اسد ۱۳۵۸( علیه دولت 
مزدور به خون نشست و تنی چند از رهبران دلیر قیام شهید و دستگیر گردیدند، 
داستان بس تکاندهنده ای از س��فاکی و خون خوارگی جالدان »خادیست« در 
برابر مبارزان اسیر را از زبان کسی که در اثر کمک یک سرباز رژیم جان سالم 

به در برده بود به زبان شیوای شعر می سراید:

دستنویس زنده یاد احمدی
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آندم که تیل داغ به فرقت بریختندشم

لب را ز روی لب
هرگز نکردی باز

باری به سیم برق لبانت که بسته بود
جالد سیم و زر

با خشم و ناسزا به  تو می گفت:
این هم شکنجه نیست

بگذر زعهد خویش
حرفی بگو تا شوی از بند ما رها
یا انتظار حلقه و چوب تناب  دار

                                  دور از نظر مدار.
درب لبان بسته ات آنگاه شکفت و گفت:

گفتی: سر به راه رهایی توده ها
آیین زندگیست.

ای هم نبرد من
مهرت به تار و پود تنم نقش بسته است.

قسمت هایی از شعر »سوگند«

با تجاوز قش��ون ش��وروی به کش��ور، در کنار ویرانگری خانمانسوز و قتل 
یک و نیم میلیون انس��ان همه چیز از هنر و ادب گرفته تا زیربناهای اقتصادی 
دس��تخوش دگرگونی شد و جایش را به جنگ و ویرانی سپرد. احمدی همسان 
س��ایر هموطنان رهس��پار دیار غربت شد. چند س��ال به صفت کارگر در ایران 
کار ک��رد و کارگران زیادی را بنا ب��ه رابطه نیک و صمیمی برگرد خود جمع 
نمود و راه و اندیش��ه های پیشرو و انسانی اش را با آنان در میان گذاشت اما از 
آنجایی که فضای خفقان جمهوری اس��المی اجازه فعالیت را از وی سلب کرده 
بود، در سال ۱۳۶۶ از ایران به پاکستان هجرت نمود و در یکی از مکاتب برای 

کودکان مهاجر وظیفه معلمی را به عهده گرفت.

بگو ای مرغ آزادی
به مام میهن آغشته در خونم
که جالد سیاه عصر استعمار
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شم دل شب
         قامت سرو ترا
با تیغ کین بشکست.

خاصتا  جبهه،  پشت  در 
پاکس��تان  و  ای��ران  در 
سرنوش��ت مهاجران با فقر 
و اهان��ت گ��ره خ��ورد و 
بنیادگ��را به  یاری  احزاب 
تعصب  ب��ا  ارباب��ان ش��ان 
فرزن��دان  تنگ نظ��ری  و 
م��ردم را از دانش عصری 
مح��روم و به مدرس��ه های 
از  می سپردند، سخن  دینی 
شعر رزمی و هنر موسیقی 
حرام و گناهی بس بزرگ 

بود، بنا از کتب درسی ترانه های میهنی را برداشتند و به جای آن فقط فرهنگ 
خشونت و کشتن و جنایت را با زیر و زبر بخورد کودکان ما می دادند.

زنده یاد احمدی این بی خردی های مهلک را درک کرده بود و ارزش شعر 
و هنر پویا را بیش��تر از هر شرایط می دانست. او به صفت معلم آگاه این سالح 
نیرومند را با توانایی ای  که داش��ت بدس��ت گرفت و با آموزش شعر و سرود 

روحیه بس قوی را میان شاگردانش بوجود آورده بود.
یکتن از شاگردان استاد احمدی از آن دوران قصه می کند:

ــت و كامال با مکاتب دگر  ــب ما حول و هوای دگری داش »مکت
ــتیم، چیزی كه  ــعر و ترانه داش متفاوت بود. ما مضمونی به نام ش
ــایر مکاتب نامش ممنوع بود. ترانه ها و اشعار میهنی را حفظ  در س
ــیقی و فلم های هنری آموزنده بخشی از آموزش و  می كردیم، موس
ــتاد احمدی در كنار دری،  ــوب می شد. اس پرورش مکتب ما محس
ــیوا و  ــعر و ترانه را نیز تدریس می كرد. او به گونه ش ــخ و ... ش تاری
دلپذیر برای ما اشعار را معنا و دكلمه می  نمود و همچنان تصانیف 

احمدی همسان سایر هموطنان رهسپار دیار غربت شد. 
چند سال به صفت كارگر در ایران كار كرد و كارگران 
زیادی را بنا به رابطه نیك و صمیمی برگرد خود جمع 

نمود و راه و اندیشه های پیشرو و انسانی اش را با آنان در 
میان گذاشت.
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ــرودهای میهنی را نیز در همین مکتب تهیه و ثبت نمود. در شم و س

یك كالم استاد احمدی شاعر متعهد و یك آموزگار مجرب و دلسوز 
ــب بودیم او قصه های  ــا آنکه هنوز دوره ابتداییه مکت ــود. عالوتا ب ب
ــایل داغ روز را با برد باری و  ــی و مس ــده از آثار صمد بهرنگ آموزن

شیرین كالمی جهت آگاهی به ذهن ما می داد.«

احم��دی بی رحمی زمانش را که با تجاوز ش��وروی، دهش��ت رژیم مزدور 
کابل و جنایات بنیادگرای��ی در هم آمیخته و بر گرده های زخمی مردم تحمیل 
می گردید، به خوبی تشخیص داده بود به همین سبب زبان شعرش ساده و عریان 
است و او با کلمات نغز و نرم که ویژه شاعران بیگانه با مردم است، هرگز بازی 
نمی کرد، بلکه همس��ان مسلس��ل در نبرد نابرابر در برابر دشمنان ملت واژگان 
کوبنده ای را مکرر حواله کرد تا مغز استبدادگران ضد ترقی و تعالی مردم باد 
باد گردد و تجاوز، جنگ، ویرانی، مهاجرت، آدمی کش��ی و... را که محصول 

ویرانگران خلقی � تنظیمی است با فریاد رسا به نسل آینده منتقل سازد.

اگر ما در نبرد نابرابر
رو بروی چکمه پوشان تبهکاریم

اگر اخوان دون همت

استاد علی رضا احمدی در كنار كودكان مهاجر یکی از مکاتب در پاكستان )سال ۱۳۶۶(
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شم تلی در هر قدم
از جسم و خون و استخوان توده ی مردم

بنا کرد است
من و تو متحد با کارگر یکجا

به یک سنگر
برای کسب استقالل و آزادی

نترس از مرگ می رزمیم
وطندار دلیر من.

                  بندهایی از شعر »پیمان خون«

زنده یاد احمدی همان گونه 
ک��ه ش��خص مهرب��ان و معلم 
تدریس  هنگام  در  رس��التمند 
بود در جبهات جنگ مقاومت 
ضدروس��ی نیز با روحیه عالی 
و خن��ده ب��ر ده��ان در برابر 
مشکالت می ایس��تاد. یکی از 

همرزمانش می گوید:
اینکه  ــر  ب ــالوه  »ع

ــیر حركت  ــپز زبده برای مجاهدان در مس ــم خوب بود، آش او معل
ــرران و تخنیکر ماهر هم  ــه همین منوال موت ــا نیز بود و ب كاروانه
ــیقی میهنی و والیبال بود و در جبهات بخاطر  ــق موس بود، او عاش
ــابقات والیبال را با شور و شوق راه می انداخت  ــویق جوانان مس تش
ــس روحیه دهنده بود با آواز  ــعرهای میهنی را كه ب و گاهگاهی ش
ــد برای همرزمانش می خواند. در گروپ ما او نقل مجلس بود و  بلن
ــوخی های معنا دارش بارها می خنداند تا  مجاهدان را با فکاهی و ش

خستگی ها و سختی ها را فراموش كنیم.«
یک��ی دیگر از همس��نگرانش اینگون��ه از حوصله من��دی و خوش خلقی او 

حکایت می کند:
ــر روی قله ای كه  ــو در مرز هلمند ب ــود در پایگاه چوت »قرار ب

علی رضا احمدی در سنگر مقاومت ضد روسی
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ــت تن بودیم و شم ــازیم و ما هش ــکه نصب بود، اتاقی بس در آن داش

ــنگ های بزرگ را  هركدام به نوبت كلنگ، پتك و جبل را گرفته س
ــنگ بسیار سخت بود و  ــمت س از جایش می كندیم كه در یك قس
ــته بر این سنگ می كوبیدیم اما نمی شکست. ما صحنه  همگی خس
ــرک گفتیم چون واقعا همگی ما  ــتراحت در خیمه ت را به قصد اس
ــتاد احمدی پتك را گرفت و پی در پی بر  ــته شده بودیم. اس خس
ــنگ كوبید، اما بازهم نشکست باالخره با قوت تمام و  این صخره س
ــنگ بشکن  عرق پر، هم می كوبید و هم با آواز بلند فریاد زد: ای س
ــمن دارم، ترا نیز  ــورم با عزمی كه در برابر دش ــوگند می خ ورنه س
ــتیم و ما با خنده خستگی را بر یك لحظه فراموش  شکستنی هس

كردیم و پس دور او جمع شده به كار ادامه دادیم.«
هزیمت ش��وروی از س��رزمین ما مزدوران خلقی و پرچمی اش را س��خت 
وارخطا س��اخت و شب و روز پیام صلح کاذب را همسان رژیم فاسد کنونی در 
گوش ها پف می کرد و از س��وی دگر بنیادگرایان نیز در اثر جنگ های درونی 
تضعیف گردیده بودند. اس��تاد احمدی هنوز در غرب کشور در جبهه بود و از 
آنجا به مردم هشدارگونه با زبان شعر ندا سر داد که: فریب وعده های دروغین 
صلح را نخورید جنگ و جاسوس��ی به دربار بیگانگان ادامه خواهد یافت زیرا 
ماهیت دش��منان ملت یکسان است. فقط برپا ش��وید و سرنوشت تان را بدست 

گیرید:

اکنون که دشمنان تو در پرتگاه مرگ
با آخرین لگد
نابود می شود

کابوس بازمانده ی آن اژدهای دون
بهر نجات خویش

نیرنگ دیگری
در زیر نام صلح

بیرون کشیده است.
ای حامیان سنگر آزادی وطن
قلب هزار پاره ی تاریخ میهنم
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شم گویای خون سرخ هزاران شهید ماست
ای خلق قهرمان

آخر بپا شوید
کین دشمنان بسته به زنجیر بندگی

دزدان جان و هستی و ناموس ملت اند
نه حامیان صلح.

مصراع هایی از شعر »پیام«، میزان -۱۳۶۸ جبهه کره ای فراه

»بیا نوروز« ش��عر بلندی اس��ت که آرزوی های احمدی را در خود پیچانده 
و رژیم س��فاک وقت کابل را به مرگ محکوم کرده و انهدام بنیادگرایی را به 

مردم در بند نوید می دهد:

فقط دیگر شما در انتطار
دفن تابوت کثیف خود بیاندیشید
که بعد از سرنگونی دولت مزدور

شما را ملت ما
در دل گنداب تاریخ وطن

مدفون خواهند کرد.
                    بندهایی از شعر »بیا نوروز«، مارچ ۱۹۸۹

اس��تاد احمدی در دوران اقتدار خونین تنظیم ها همراه با خانواده به وطن بر 
گش��ت و به زادگاهش مزارشریف به شغل دکانداری مش��غول شد. او زندگی 
گذاره حال داشت و به گفته خودش »با تمام دشواری زندگی، خرسندم که در 
میان مردم خود با عزت ش��ب و روز را سپری می نمایم.« استاد احمدی از نوع 
روش��نفکران بی عمل نبود و در سخت ترین ش��رایط از راه و اندیشه اش در راه 

خدمت به اقشار محروم نگذشت.
احمدی در ش��کل دادن ذهن جوانان در مسیر درست و پیشرو نقش بسزایی 

ادا کرد. جوانی که نزد او تربیت سیاسی دیده است، می گوید:
ــب ها تا سحر با  ــت بودم كه ش »من به حد خرافی و اوهام پرس
كلمات مستهجن و پوچ خود را آرامش می دادم تا از حوادث بد روز 
ــت شب درامان بمانم. او بدون آنکه عقاید مرا مسخره كند  و وحش
ــایل مبتدی  با زیركی بی مانندی از راه های گوناگون با توضیح مس
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ــی به حقایق شم ــتگی و مایوس ــداوم و پیگیر و بدون خس ــفی مت فلس

طبیعی و اجتماعی متوجه ام می ساخت و این از خصال ویژه او بود 
كه بر زندگی پربار سیاسی اش جایگاه برازنده بخشید.«

اس��تاد احمدی چ��ه در دوران 
تس��لط تنظیم ها و چ��ه در دوران 
در  طالب��ان  وس��طایی  ق��رون 
زادگاهش ماند و برای اشاعه افکار 
مترقی و آزادی خواهانه با جوانان 
و نوجوان��ان اعم از پس��ر و دختر 
دی��د و باز دید منظم داش��ت و در 
کنار آن او روش��نفکران فراوانی 
را ک��ه عالقمند به مطالعه و حقایق 
و  بودند، می ش��ناخت  افغانس��تان 
برای تغذیه فکری شان کتاب های 
موثر را تهیه و با بایسکل در پشت 
دروازه های ش��ان در ش��رایط بس 

خطرناک می رس��اند. به همین جهت احمدی در میان اقش��ار گوناگون جامعه از 
محبوبیت فراوانی برخوردار بود.

یک تن از افرادی که احمدی با وی کار سیاسی کرده است، طی ایمیلی به 
مناسبت نشر زندگی نامه اش نوشت:

»با مستولی شدن طالبان و قتل عام بخشی از مردم مزار، سراسر 
شهر در وحشت بی مانند از قساوت و بیرحمی این گله  خونریز فرو 
رفته بود. استاد احمدی با تمام نیرو و بدون هراس كوچه به كوچه 
كار آگاه گرانه می كرد و جوانان بیشتر را در حلقه های معین تنظیم 
ــاگر جنایات  ــی را كه افش ــوده بود و كتب و مجالت مهم سیاس نم
بنیادگرایان تنظیمی و طالبی بود به آنان تهیه می كرد. یادم می آید 
ــط  ــوراهلل نوری والی طالبان در مزار )كه اخیرا توس ــه در زمان ن ك
ــی  ــت( بخش ــی ها از حصر خانگی در قطر رها گردیده اس امریکای
ــی خویش  ــریاتی كه آنان به عنوان راهنمای سیاس از جوانان و نش
انتخاب نموده بودند، افشا گردیده بود و طالبان در جستجوی سرنخ 
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شم ــته رهبری این جمع آزادی خواه برآمده بودند، اما احمدی با  از هس
ــرزمین اخوان گزیده  ــان آگاه كه فن مبارزه را در س متانت یك انس
ــتان بخوبی بلد بود، به تحکیم تشکیالت و مخفی نمودن به  افغانس
موقع همرزمانش شتافت. جالب اینکه طالبان در پی او و دوستانش 
ــهر از وحوش  بودند اما احمدی با كمره فلمبرداریش در اطراف ش
ــهم  ــازی می كرد تا حداقل س طالبی تصویر می گرفت و مستندس

خویش را در تهیه تاریخ خونبار میهنش ادا كرده باشد.«
نزدیکترین دوست احمدی که کنارش بوده و قدم به قدم مراحل زندگی و 

مبارزه اش را تعقیب کرده است می افزاید:
ــت انسان صریح و رک بود.  »احمدی با طبیعت آزادی كه داش
ــو محافظه كار  ــنفکران كتابی و ترس او در كار میان مردم مثل روش
ــمن قوی در  ــه و پیروزی بر دش ــود. ایمان به اندیش ــو نب و بهانه ج
چشمانش برق می زد. هرگز پشت زندگی مجلل و آسوده نگشت و 
با خانواده اش در این زمینه در جدل بود. در برابر ضعف های خود با 

صراحت تمام در جمع وسیع از خود انتقاد می كرد.«
علی رضا احمدی بی ادعای ش��اعری، سراینده دردها و رنج های روزگارش 
بوده و در قالب ش��عر از اس��تقالل، آزادی و عدالت اجتماعی تا آخرین نفس 
به دفاع برخاس��ت. اش��عار احمدی در مجالت معتبر کشور بصورت پراکنده به 

نشر رسیده ولی بصورت مجموعه دریغا هرگز اقبال چاپ نیافتند.
با کمال تاس��ف درد جانکاه س��یروس جگر مجالش نداد و در هشتم عقرب 
۱۳۸۰ به عمر ۵۰ س��الی جهان پر از کش��مکش و بی عدالتی را وداع گفت و با 

آرمان بزرگ و این آرزوی پاک بخاک خفت که:

تمام ملت آزاده  ی این مهد آزادی همی دانند
که این اهریمنان ددمنش

همپای سفاکان قرن خون و استبداد
بروی سینه ی پاک وطن

صدها هزاران پشته ها از کشته ها
بر سرزمین پر زخون ما بنا کردند

کنون این کله پوچان



16

20
15

بر 
تام

سپ
 - 

13
94

له 
سنب

  ،3
5 

اره
خوب می دانندشم

که فردا دادخواهان
دارگاه را در طلوع نور خورشید رهایی

بر سر ویرانه های ما
به پای الله های سرخ خونین وطن

ایجاد خواهند کرد
در آنجا جز سکوت و درد

و خشم و نفرت مردم بروی تان
در آن صحرای محشر دست تان

ای قاتالن خلق
دیگر بر ماشه ی توپ و مسلسل های اربابان تان

هرگز نمی چسبد.
                قسمتی از شعر »بیا نوروز«

استاد احمدی در آخرین روزهای عمرش که همزمان بود با بربریت درندگان 
طالبی، شاعران مردم گریز و عهد     شکن را که به سوی قبله آمال خود)غرب( در 

حال فرار بودند مخاطب قرار داده و چنین افشا نمود:

شما ای شاعران شعر بزم آرای شب
ای خدایان تخیل
برج عاج قله پندار

شعرای خفته در سیمای غرب
ای فراری ها

زشهر خون و آتش
                     شهر من.

شما اکنون کجا در سجده گاه کعبه ی اعمال تان
در بستر اوج تخیل

یاکه در محراب زلف پیکر معبود تان
                                              خوابید

بیا
در میهن خونبار شهر شعر من
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شم حماسه ی تاریخ قتلستان ما بنگر
چسان سرهای انسان
بر تناب چوبه ی داِر

ستمکاران این میهن همی رقصد
و صدها پیکر انسان مظلوم دیگر

در زیر نام اینکه می گویند محکوم اند
به زیر گنبد سنگ پاره های

                      سنگ سنگسار چلی گک های خون آشام
این وابستگان بسته در زنجیر جهل قرن

خون آلود می میرند
بیا ای نغمه پرداز

                 سرود فتح اهریمن
در دنیای بزم شعر من

اینجا ببین
با کنده و ساطور خود

جالد اربابان تان
                  ارباب سرمایه

سرانگشتان و دست
                   از پیکر انسان این میهن جدا کردند

ولی آنجا در آن دنیای
                            بزم خط و خال شعر تان دیگر

به پای پیکر سیمین تنان غرب
چه بشکن بشکن است

                           هرشب
دراینجا

در دل تاریک زندانهای شهر شعر من
                                               هرشب

صدای شق شق شالق دژخیمان
همسنگران تان

سرود مرگ می خواند
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ولی ای پرچم افروزانشم

خط شعر بی رنگ تهی از هستی مردم
نشان و مهر تسلیم و خیانت

                                  دیرگاهیست
                                       از جبین برگ زرد

                                            دفتر و دیوان تان پیداست
و باری آتش عصیان دیگر

زود خواهد شد
آنروزی که مردم

با تناب و کنده و ساطور شان
گردن زنند

اهریمن فرهنگ و
                        علم و

                             دانش و
                                  انسان و

                                       آزادی میهن را.
                                 سنبله ۱۳۸۰ - بلخ

آزادگی
من برای سیم و زر هرگز ندادم دین خویش

دین و آیینم بود آزادی و آزادگی
راهی آزادی گرفتم تا دم گور و لحد

کی نهم من سر بدرگاه ددان دربندگی
گر برای زندگی آزاد نتوان زیستن

گرد ننگ بندگی با خون شستن زندگی
گر وجودم را پای چوبه ی دار می کشند
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شم کی کنم تعویض آیینم به ننگ بندگی
گر به زنجیرم کشند یا کنده در پایم فتد

بندگی را نیست راه و رسم من در زندگی
گر تن آزاده ام را در بر آتش کشند

شعله خیزد از برم آن شعله ی آزادگی
آتش آندم استخوانم را چو خاکستر کند

باد پاشد بر وطن خاکستر آزادگی
ره روم چون آذرخشی نور خورشید رها

برکند بند اسارت مشعل آزادگی

ULYS :کارتونیست
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نویسنده:	بهروز	پویان	

رژیم	خمینی	چگونه	
در	»کنفرانس	گوادلوپ«	زاده	شد؟

پ��س از روی کارآم��دن رژیم 
خون آش��ام ایران ب��ه رهبری 
خمین��ی، موض��وع اختالفات 
ظاهری ای��ن رژیم ب��ا امریکا 
سال هاست که سرخط خبرهای 
داغ جه��ان اس��ت. ام��ا موش 
و پش��ک بازی روی مس��ایلی 
چ��ون برنامه هس��ته ای ایران، 
نفت،  غنی س��ازی یورانی��وم، 

تحریم های اقتصادی و تنش         ها روی سیاس��ت ها و اهداف ش��وم این دو کشور 
در منطق��ه، گاهی فروک��ش و گاهی هم اوج می گیرد. ای��ن جنگ های لفظی 
و خبرس��از اذهان عامه را در واهمه قرار داده که گویا یگانه دش��من سرسخت 
امریکا در منطقه رژیم جمهوری اسالمی ایران است. اما در پس پرده، آخندهای 
ایران در تبانی با قدرت های غربی و بخصوص امریکا قرار داش��ته اند و امریکا 
و اس��راییل از موجودیت یک رژیم سرکوبگر و مستبد در خاورمیانه سودهای 

فراوان اقتصادی و نظامی برده اند.
آری بن مناش��ه )Ari Ben-Menashe(، کارمند »مرکز فعالیت های اطالعاتی 
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شم و ضدجاسوس��ی اسراییل« در کتابش »پول خون« از روابط تنگاتنگ ایران و 
اسراییل پرده برداشته می نویسد:

ــراییل موهبتی بود كه كمتر  »ظهور خمینی در ایران، برای اس
ــال های زیاد، در این منطقه روی داده بود.... او گوئی  در درازای س
ــتیم كه  ــرای انجام هدف های ما روی كار آمده بود و ما باور داش ب
منافع امنیت ملی ما ایجاب می  كرد كه به او كمك و یاری دهیم.«

رژیم ددمنش آخندی، در واقع از س��وی ق��درت های غربی بر مردم ایران 
تحمیل گردید. امریکا و متحدان غربی اش به ش��مول فرانس��ه، انگلیس و آلمان 

را  گوادلوپ«  »کنفران��س 
در ۱۳۵۷ در جزی��ره ای به 
همین نام، برگ��زار نمودند. 
در این نشست سه روزه روی 
نص��ب خمین��ی در ایران به 

توافق رسیدند.
خیزش ه��ای ض��د رژیم  
ش��اه و جنبش آزادیخواهانه 
در ایران به اوجش رس��یده 
ب��ود و فق��ر، ب��ی کاری و 

اس��تبداد رژیم ش��اهی منجر به ریختن توده ها به جاده ها ش��ده آنرا به پرتگاه 
نابودی کش��انیده بود. از س��وی دیگر پیکار نیروهای مترقی و چپ بخصوص 
»چریک های فدایی خلق ای��ران« در بیداری مردم برای مبارزه علیه حکومت 
دست نش��انده ش��اه و برقراری حکومت مستقل مردمی و اس��تقالل طلب نقش 

بسزایی داشتند.
با س��قوط رژیم شاه، امریکا و متحدانش منافع خویش را در خطر می دیدند 
و از قدرت گیری نیروهای چپ در این کش��ور سخت در هراس بودند و هرگز 
تحمل چنین وضعیتی را نداش��تند، بنا فرصت را غنیمت شمرده، زمینه را برای 
رویکار آوردن حکومت ارتجاعی به رهبری خمینی مس��اعد ساختند تا توانسته 
باش��ند جلو قدرت گرفتن نیروهای انقالبی و چپ ، تداوم صادرات نفت، مقابله 

با گسترش نفوذ اتحاد شوروی و جلو فروپاشی ارتش را بگیرند.
به دالیل فوق، در »کنفرانس گوادلوپ« تصمیم بر آن ش��د که از خمینی 

بازگشت خمینی از فرانسه به تهران در ۱٢ جدی 
۱۳٥٧ با طیاره ایرفرانس.
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حمایت ش��ود و شاه را مجبور شم

کنند که ایران را ترک گوید. 
آنان می دانس��تند ک��ه خمینی 
مذهبی  احساسات  از  می تواند 
مردم در تشکیل دولت وابسته 
به خوب��ی بهره برده و مس��یر 
انقالب را منحرف س��ازد. در 
خفا، دولت امریکا و متحدانش 
ب��ا خمینی به توافقاتی دس��ت 
یافتند که باید این پیوند ش��ان 
پنهان نگهداش��ته شود تا هردو 
به خواس��ته های  جانب خوبتر 

ش��ان برس��ند. دولت امریکا با تجربه چندین س��اله کار با بنیادگرایان دینی، به 
خوبی می دانس��ت که اینان به هر معامله گری تن می دهند و حاضر اند با ایجاد 

ترس، وحش��ت و بربریت زمینه 
را ب��رای تامی��ن منافع ب��اداران 
غرب��ی خوی��ش مهی��ا س��ازند. 
آنان این سیاس��ت را در تقویت 
بنیادگرا در  نیروه��ای مرتج��ع 

افغانستان نیز عملی نمودند.
با بازگشت خمینی از فرانسه 
س��خنرانی های  و  ته��ران  ب��ه 
حامی��ان  علی��ه  عوامفریبان��ه  
غرب��ی اش و متعاقبا دس��تگیری 
و  انقالب��ی  ه��زاران  اع��دام  و 
اهدافش  به  غ��رب  دگراندیش، 
دس��ت یاف��ت. بعد ها با افش��ای 
رس��وایی »ایران-کنترا« بیشتر 
ارتباطات پنهانی رژیم آخندی با 
امریکا و اسراییل برمال گردید.

از چپ به راست: هلموت اشمیت )صدراعظم آلمان(، 
جیمی كارتر )رییس جمهور امریکا(، ژیسکاردستن 
)رییس جمهور فرانسه(، جیمز كاالهان )صدراعظم 
انگلستان( در جریان »كنفرانس گوادلوپ« در سال 

.)۱۹٧۹( ۱۳٥٧

هزاران زندانی سیاسی و انقالبی به حکم خمینی 
در سال ۱۳۶٧ اعدام شدند.
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شم در سال های پسین مجموعه مصاحبه ها، شواهد و اسناد فاش شده ی مسووالن 
»نهضت آزادی« )نهضت آزادی ایران در ۱۳۴۰ تاسیس شد و از جمله اعضای 
مشهور آن می توان از مهدی بازرگان و علی شریعتی نام برد. این حزب مرتجع 
همیش��ه در تبانی با رژیم خونخوار ایران علیه نیروهای پیشرو این کشور عمل 
نموده اس��ت.( و ماموران س��ی.  آی. ای نش��ان می دهد که این ارتباطات پنهانی 

به منظور انحراف جنبش عظیم مردمی  بوده است.
ابراهی��م یزدی در 
آس��تانه تغیی��ر رژیم، 
نماین��ده خمین��ی در 
با  پنهانی  مذاک��رات 
در  وی  ب��ود.  امریکا 
خاطرات��ش  کت��اب 
»شصت سال صبوری 
از  ش��کوری«  و 
مذاکرات  و  تماس ها 
انتقال  جه��ت  پنهانی 
ب��ه  از ش��اه  ق��درت 
نگاشته اس��ت  خمینی 
که اولی��ن دیدار وی 
در ٢۶ جدی ۱۳۵۷ با 

وارن زیمرمن، فرس��تاده معاون وزارت خارجه امریکا بوده و آخرین دیدارش 
قبل از بازگشت آیت اهلل خمینی به ایران در ۷ دلو ۱۳۵۷ انجام شده است.

وی همچنان می نویسد که در ۱۸ جدی ۱۳۵۷ دو تن از جانب رییس جمهور 
فرانسه پیام جیمی کارتر را به خمینی چنین فرستادند:

ــت كه برای آیت اهلل  »هدف از دیدار با آقای خمینی پیغامی اس
ــای خمینی  ــت كار تر برای آق ــام از طرف پرزیدن ــد. این پیغ دارن
ــد.… پرزیدنت كار تر آرزو دارد كه این پیغام كاماًل مخفی  می باش
ــا آیت اهلل باید  ــتقیم ب ــیله ارتباطی مس ــه بماند. یك وس و محرمان
امکان پذیر باشد تا مرتب در جریان حوادث گذاشته شوید و این به 

نفع كشور شما و خصوصاً آیت اهلل می باشد.«

متن نامه خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 
۱۳۶٧: »از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسالمی تاكنون، 

كسانی كه در زندانهای سراسر كشور بر سرموضع نفاق 
خود پافشاری كرده و می كنند محارب و محکوم به اعدام 
میباشند.... امیدوارم با خشم و كینه انقالبی خود نسبت به 

دشمنان اسالم رضایت خداوند متعال را جلب نمائید.«
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حزب  کارتر،  »جیمی  کتابش 
چ��پ لیبرال و هرج و مرج در 

جهان« می نویسد:
برای  كارتر  »جیمی 
در  ــی  خمین ــاب  حس
پاریس چك هایی متنوع 
ــری  دال ــون  میلی  ۱٥۰
میفرستاد كه وظیفه اش 
سرنگونی شاه ایران و از 

ــغ ٥۰۰ میلیون دالر به  ــن  بردن ملت وی بود... او همچنین مبل بی
جنگجویان اخوان المسلمین داد كه با همان پول ها طالبان و القاعده 

را بنیانگذاری كردند... همچنین مبلغ 
ــتادن  ٧.۹ میلیون دالر برای پس فرس
ــی پس از ۴۴۴  ــای امریکای گروگان ه
ــالمی  ــه جمهوری اس ــارت، ب روز اس

بخشید...«
گروگان گیری سفارت امریکا در تهران 
نیرنگ��ی بود ک��ه رژیم خمینی را با ش��عار 
»نه ش��رقی نه غربی« اش منحیث دس��تگاه 
ضد امریکایی مجس��م ساخت. اما سالها بعد 
ابوالحس��ن بنی صدر )نخستین رییس جمهور 
دوره خمینی( فاش نمود که »گروگانگیری 

در امریکا طراحی و در ایران اجرا شد.«
دکت��ر عب��اس میالن��ی نی��ز در کتابش 
»نگاهی  به شاه« می نویس��د که خمینی در 

نامه ای که مستقیما برای کارتر فرستاد، نوشت:
ــار را وا بگذارید، در  ــما ارتش را خنثی كنید، دفاع از بختی »ش

مقابل ما كمونیزم را مهار می كنیم و نفت را می  فروشیم!«
حس��ین علی منتظری یکی از رهبران بلندپایه رژی��م آخندی بود که بعد از 

ابراهیم یزدی، نماینده خاص خمینی در مالقات 
پنهانی با امریکا كه بعدها در پست های مهم رژیم 

جمهوری اسالمی كار كرد.

مجله تایم در سال ۱۳٥٧ )۱۹٧۹( كه 
تصویر خمینی و كارتر را در خود دارد. 
در این مجله درمورد گروگان گیری ها 

نیز مطالبی منتشر شده است.
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شم انقالب اس��المی رییس مجلس خبرگان قانون اساسی شد، او در گفت و گویی 
که در ماه جدی ۱۳۸۵ توسط خبرنگار بریتانیایی انجام شده، اقرار می کند:

ــان عرض  ــت مرحوم آیت اهلل خمینی. به ایش ــن رفتم خدم »م
ــفارت طول كشیده و اینجور هم نمی مانه  ــغال س كردم، آقا این اش
ــاخ دانه می كشند و بجا است تا مادامی كه كارتر سر  و آن ها هم ش
ــرای اینکه انقالب ما  ــن امتیاز را ایران به كارتر بده. ب ــت ای كار اس
پیروزیش تقریبا به واسطه این بود كه جو را كارتر مساعد كرد. این 
ــت دولت ایران به كارتر بدهد و  امتیاز را به عقیده من، جایش اس

گروگان ها را آزاد كند.«
برعالوه، اس��ناد متعددی از زبان دولتمندان امریکا و جاسوسانش در دست 
اس��ت که اظهار می دارند »سیا« برای بدنام سازی خیزش های مردمی در جریان 
انق��الب، عوامل دهش��ت افکنش را در راهپیمایی ها نفوذ داده بود تا دس��ت به 

خرابکاری زده و بدین نوع حرکت مردمی را لطمه بزنند.
اختالف��ات  اگ��ر 
میان س��ران جنایتکار 
کش��ورها،  ای��ن 
نمی بودند  عوافریبانه 
فاشیس��تی  رژی��م  و 
ایران تهدید خطرناک 
پنداشته  امریکا  برای 
این س��وال  می ش��د، 
برمی خیزد که چگونه 
ایران زیر ریش سیا به 

س��الح هس��ته ای دس��ت می یابد و همچون رژیم صدام مورد حمله نظامی قرار 
نمی گیرد؟ این دیگر بر همگان هویداست که دولت های امریکا و ایران هردو 
از بازی موش و پش��ک با یکدیگر، هردو جانب منفعت بزرگ می برند ولی در 

انتها این ملت دربند ایران است که تمام بدبختی  را متحمل می شوند.

رژیم ددمنش ایران، موهبتی برای امریکا در منطقه
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تصویریکهوجدانهایبیدارراتکانمیدهد
تصویر ایالن، کودک س��ه س��اله که جسد بی جانش در سواحل ترکیه به دست آمد، به تاریخ 

۲ سپتامبر ۲0۱۵ سرخط اکثر رسانه ها شد و اوج بربریت جاری در جهان را به نمایش گذاشت.
ای��الن از کوردهای س��وریه بود که همراه ب��ا خانواده اش از جنگ و تباه��ی فرار کرد و در 
ت��الش برای یافتن جای امنی طعمه امواج دریا گش��ت. ریحان، م��ادر این کودک و گالپ، برادر 

پنج ساله اش نیز در جمله هشت تنی هستند که در آبهای ترکیه غرق شده جان دادند.
عب��داهلل، پدر ایالن به رس��انه ها گف��ت که حال تنها آرزویش اینس��ت که با اجس��اد زن و 

کودکانش به زادگاهش در کوبانی برگشته در کنار عزیزانش زنده دفن شود.
دهها هزار کورد س��وری که از جنگ و وحش��ت داعش به کشورهای مجاور فرار کرده اند در 
وضعیت اس��فباری بسر می برند. دولت فاشیست ترکیه با آنان برخورد بدی دارد و دولتهای عرب 
منطق��ه نیز درهای ش��انرا را به روی آنان بس��ته اند. ملل متحد ه��م نمی خواهد آنان را منحیث 
پناهن��ده ثب��ت کند. این قربانیان بربریت مجبور اند با قبول خطر با قایق هایی راهی کش��ورهای 

دیگر شوند که در نتیجه هر روز شاهد فاجعه غرق شدن شان هستیم.
کش��ورهای غربی که با حمایت از طرف های جنگ در س��وریه آن کشور را به دوزخی برای 
مردمش مبدل کرده اند، عامل این بحران بی سابقه انسانی اند اما حال در برابر مردم سیهروز آن 
کشور که از جنگ فرار کرده اند سیاست های ضدانسانی را در پیش گرفته اند. دولت متجاوز امریکا 
که با جنگ و کش��تار جهان را به مکان خطرناکی مبدل ساخته، روزی بهای این همه خیانت به 

بشریت را خواهد پرداخت.
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لیکونکی: پویا

په بغداد کې نیم میلیونۍ غونډه: 
»نه شیعه، نه سنی، سیکوالره ټولنه«

ج��والی  د  کال   ۲۰۱۵ د 
میاش��تی په پای ک��ې په عراق 
ک��ې ډی��رۍ الریونون��ه د ب��ی 
وزل��ۍ، نا امن��ۍ، چټل قضائي 
سیسټم، فس��اد او فرقه پالنی 
پ��ه وړان��دی پ��ه الره واچ��ول 
ش��و. د الریونون��و تر څنګ له 
نیم میلیون څخه ډیرو تنو په 

بغداد کې او د سماوه، دیوانیه، بصره، ناصریه، نجف، عماره، سلیمانه، رانیه، 
قالدزه، چمچال، دربندیخانه او حلبجه ښ��ارونه هم د پراخو غونډو شاهدان 
ول. ښځو هم په دی الریونونو کې د لید وړ شتون درلود. د فساد او د دولت 
د بی کفایتۍ په وړاندی د س��ختو ش��عارونو تر څنګ تر پوزی رس��یدلی خلک 
د دین او قوم د ټیکه دارانو د زنځیرونو څخه د خالصون الره سیکوالریزم او 
یو دموکرات دولت ګڼلۍ او فریاد یې کاوه چې )زموږ دیني سیس��ټم یې لوټ 
کړی دی(، )نه شیعه، نه سني، سیکوالر ټولنه(، )مدنیت د ترهګرۍ ضد او 

دیکتاتورۍ ضد(، )مدنیت د فساد او وژني ضد(
ګډون کوونکو د اوس��نیو او پخوانیو یو شمیر عراقی دولتي چارواکو چې د 
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)د دعوی د اس��المی ګوند او 
د ع��راق ولسمش��ر د لوم��ړی 
معاون( او حسین شهرستانی 
ک��ړو  زده  ل��وړو  د  ع��راق  )د 
وزی��ر( انځورون��ه د فس��اد پ��ه 
جرم د محکمی لپاره په الس��و 
د  همدارنګ��ه  درل��ودل.  ک��ې 

)ډوډۍ، آزادۍ، س��یکوالر او مدنی حکومت(، )آزادی، امنیت، برابری(، )د 
ټولو فاسدونو محاکمه( او )سیکوالریزم د حل الره ده( په نامه پالکارتونه یې 

له ځانه سره لېږدول.
د مختلف��و اړخون��و څخ��ه 
مب��ارزو  او  د هڅ��و  د خلک��و 
د ش��نډولو او ب��ل ل��وری ته د 
کشولو هڅي او توطئي صورت 
مومی. د عراق پولیسو د خلکو 
د اعتراضونو د چپ کولو لپاره 
پ��ه دغو راټولیدن��و کې د ځینو 

س��ترو وین��ا کوونکو د ګډون څخه مخنیوی کړی ؤ. خ��و د الریونو فعاالنو او 
رهبرانو خلکو ته ویناوی وکړی او د هغوی د غږ په رسولو کې يې هڅه وکړه. 

په بنسټپالو مذهبي ډلو پوری 
تړلی سوټی په الس کوڅه ډبو 
د خلکو په لیکو حمله وکړه تر 
څو س��تم کوونکو واکمنانو او 
د دی��ن ټیکه داران��و پرتوګ په 
ځمکه ونه لویږی. د بصری په 
ښ��ار کې د اسالمی ملیشو ۲۰ 
تن��و د خلکو پ��ه الریون حمله 
وک��ړه چ��ې ځین��ي ي��ې ټپیان 

کړل، خو د خلکو په مقاومت سره په شا وتنبول شول.

نه شیعه، نه سني، موږ مدنی دولت غواړو

موږ د دین او دولت د بیلوالي غوښتونکي یو
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شم د عراق دولت د غولونکو اصالحاتو په راوس��تلو س��ره کوښښ کوی تر څو 
خلک ُچپ کړی د س��نی، ش��یعه ګوندونه او نور مذهبی او قومی جریانونه او 
همدارنګه د عراق ولسی جرګه هم د خلکو د غولولو لپاره د دولت سره مرسته 

کوی.
واقعی��ت داده چې د امری��کا نظامی یرغل، عراق یې د ورکاوی په لور کش 
ک��ړی د یو میلیون څخه د ډیرو عراقیانو وژن��ه، د هغه هیواد ټولی اقتصادی 
بیخ بناوي ویجاړی کړی. امریکا د کابل په څیر د یوه چټل دولت په راوستلو 
س��ره ارتجاعی او وینی تویوونکی  بیس��ټپاله ډلی چې یو ش��میر یې د ایران د 
»فقی��ه والیت« د فاشیس��تی رژیم اجوره خوړنکي دی په واک کی راوس��تل. 
د امریکای��ې مزدوران��و په واکمنۍ او د ارتجاعی او انس��انی ضد ډلو داعش په 
مرس��ته، امریکا او متحدین یې عمال د عراق په س��نی، شیعه او کردی څانګو 
د ویشلو هڅه کوی تر څو په دی ډول په آسانۍ سره د هغوی نفتی سرچینی 

لوټ کړی.
ع��راق د افغانس��تان په څی��ر د امریکای��ې یرغلګرو جنایت څخ��ه نیولی د 
بنس��ټپالو او فاس��دو حاکمانو تر ځناورتوبه پوری ټول پخپل ځان لمس کړی 
دی. کل��ه چه د هغه تر پوزی رس��یدلي خلک په س��مه توګ��ه دی حقیقت ته 
رسیدلی چې هغوی د خپلو دردونو درمل په سیکوالریزم کي لټوي، نو ولی د 

»فرخندو« په ځمکه کي د داسی غوښتنه ونشي؟
یوازی هغه وخت کوالی ش��و چی د دین ټیکه دارنو ناولی السونه له خپلې 

خاوری لنډ کړو چی دین له دولت څخه بیل شي.
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وزارت	معارف	حکومت	امانی	

استقالل	افغانستان	
به	روایت	کتاب	تاریخ	مکاتب	امانی

افغانس��تان«  »تاریخچه  کتاب 
ب��رای صن��ف پنج��م مکاتب 
ابتدای��ی که در س��ال ۱۳۰۱ 
مع��ارف  وزارت  توس��ط 
حکوم��ت امان��ی تدوین و به 
چاپ رسیده، جریانات جلوس 
امان اهلل خان و کس��ب استقالل 
ش��رح  مختصرا  را  افغانس��تان 

داده اس��ت. صفحات ۱۵۵ الی ۱۷۶ این کتاب را عینا تایپ نموده منحیث یک 
سند تاریخی به نشر می رسانیم:

....
م��ردم جالل آباد چون از پادش��اهی اعلیحضرت امیرام��ان اهلل خان و بیعت 
مردم کابل شنیدند یک دفعه از نصراهلل خان روگردان شده نظامی و ملکی آنجا 
بیعت نامه ها فرستاده نصراهلل خان را مجبور بخلع امارت کرده بکابل آوردند.

امیر صاحب جدید کیفیت قتل امیر ش��هید و دیگر کوائف فوق را نوش��ته 
برای جمیع نائب الحکومه ها و حکام دور و نزدیک فرس��تاد، بدون اینکه کسی 
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شم ال و نعم بگوید بکمال طیب خاطر و رضا و بیعت نامه و فاتحه نامه و تبریک نامه 
بحضور فرس��تادند در بین پانزده روز امیر امان اهلل خان پادشاه دولت مستقل و 

آزاد افغانستان شناخته شد.
دولت افغانس��تان از سالهای زیاد در زیر حمایت دولت انگلیس شناخته شده 
بود، و پادش��اهان افغانس��تان در داخل ملک خود خودمخت��ار بودند اما روابط 
خارج��ه را بدون صوابدید انگلیس ها اجرا کرده نمیتوانس��تند یعنی با دولتهای 

دیگر دنیا بدون میانجی گری انگلیسها حرف زده نمیتوانستند.
روز بیعت عمومی یعنی بعد از آنکه واقعه جالل آباد تمام شد و بیعت نامه از 
هر طرف ملک رس��ید اعلیحضرت در مس��جد عیدگاه تشریف برده تمام مردم 

دور و نزدیک در آنجا حاضر شده 
بودند، اعلیحضرت بر منبر برآمده 
فرمودن��د که »ای ملت ش��ما با من 
بیعت کرده مرا به پادشاهی انتخاب 
کردید اما من این تاج ش��اهی را تا 
آنزمان بر س��ر نخواهم گذاشت تا 

همه شما عهد نکنید که برای استقالل و آزادی افغانستان اگر الزم شود جانهای 
خود را فدا خواهید کرد. همت من قبول نمیکند که تاج زیر حمایت دیگری را 
بر سر خود بگذارم و خود را پادشاه بگویم.« هزاران مردم که در آنجا حاضر 
بودند به یک زبان فریاد برآوردند که ما مردم حاضریم هرقسم که شما آزادی 
و استقالل ما را حاصل کرده میتوانید ما بجان و مال برای فدا کردن آماده ایم. 
اعلیحضرت دوباره فرمودند که »من هم جان خود را برای آزادی و اس��تقالل 

شما ملت فدا خواهم کرد. بیت

یا مردوار بر سر همت نهیم سر
یا با مراد بر سر گردون نهیم پای

اهلل اکبر السعی منی و ال تمام من اهلل«

غریو از مردم بر آمد که )زنده باد امیر امان اهلل خان( و پاینده باد اس��تقالل 
افغانس��تان بعد ازین اعلیحضرت فرمودند ک��ه »ای ملت بعد از امروز همچنین 
که انش��اءاهلل افغانس��تان در داخل و خارج آزاد و مستقل خواهد بود شما مردم 
افغانس��تان هم از جمیع تکالیف و بدعتهای غیرشرعی که بمرور ایام در ملک و 

هم�ت من قب�ول نمیکند که 
را  زیر حمای�ت دیگری  تاج 
بر سر خود بگذارم و خود را 

پادشاه بگویم.
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بر رعایا رواج یافته بود آزاد مطلق هستید.« یک دعای )زنده باد پادشاه ما( از شم

عموم مردم شنیده شد.
برای اینکه مبادا انگلیس بر افغانس��تان حمله کند برای جلوگیری دش��من و 
باخبری از سرحدات و استحکامات سرحد ما سه منصبدار بزرگ را با فوج بقدر 
لزوم بس��ه سمت مامور فرمودند سپه ساالر صالح محمد خان را بطرف جالل آباد 
و سپه س��االر محمد نادرخان را بطرف خوست و ارگون، و سردار عبدالقدوس 

خان صدراعظم را بطرف قندهار.

چون س��رحد جالل آباد نزدیک بود از دیگران پیشتر صالح محمد به دکه، 
که آخر خاک افغانس��تان دانسته میشد رسید و به استحکام بعض جایهای الزمه 
شروع کرد انگلیس��ان که متوجه حرکات افغانها بودند طیاره های خود را باسم 
باخب��ری و گردآوری حکم پرواز دادند، چون طیاره ها بر اردوی دکه رس��ید 
بدون س��بب ش��روع به بم اندازی کردند، اگرچه تلفات انسانی کمتر واقع شد 
اما حیوانات باربرداری ما را زیاد تلف کردند س��پاهیان ما نیز به مقام مقابله و 
مدافع��ه برآمده بر طیاره ها گله باری کردند چنانکه خود صالح محمد خان هم با 
تفنگ و تفنگچه بر طیاره ها فیر میکرد، تا اینکه زخمی بپای او رسید نتیجه این 

که نائره طرفین را باشتعال آورده جنگ میدانی جاری شد.
اگرچه درد که به سبب زخم خوردن صالح محمد خان فوج ما عقب نشست 

هیئت افغان در مرز تورخم در جریان جنگ سوم افغان و انگلیس. آنان تحت رهبری علی 
احمد خان به تاریخ ۸ اگست ۱۹۱۹ معاهده ای را در منطقه مری با مقامات بریتانوی به 

امضا رسانیدند.
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شم و دکه را انگریزان گرفتند، اما از طرف جنوب که سردار محمد نادر خان بود 
افواج ما بس��یار پیش��قدمی کرده چند مقام عمده را از انگلیسها خالی کردند. 
هنوز جنگ جاری بود که انگلیس��ها بتوسط سفیر ما س��ردار عبدالرحمن خان 
که در هندوس��تان بود بخدمت اعلیحضرت امیر صاحب پیغام فرستادند که ما 
در اس��تقالل آزادی دولت افغانس��تان هیچ حرفی نداریم، پس این جنگ که از 
غلط فهمی ها بروی کار آمده بهتر است که بصلح مبدل شود، اعلیحضرت امیر 
صاحب نیز جواب دادند که چون ش��ما از جنگ آوردن بی س��بب خود نادم و 
پشیمان هستید و طالب صلح می باشید ما هم جنگی را که از اول بآن مایل نبودیم 
معط��ل میکنیم، تا مذاکرات صلح فیمابین دولتین باتمام برس��د، فوراً از طرفین 
بتمام میدان های جنگ حکم فرس��تاده ش��د که جنگ معطل باش��د یک هیئت 
صلحیه از کابل مقرر شد که به راولپندی رفته مذاکره کنند. از طرف انگریزان 
نیز چند نفری برای مذاکره معین شد، نتیجه مذاکره راولپندی ازین قرار است 
که انگریزان اس��تقالل و آزادی دولت افغانس��تان را رسمًا قبولدار شدند افواج 
طرفین واپ��س بجایهای خود برگردیدند و بعد از ش��ش ماه یک مجلس دیگر 

برای مذاکره صلح قطعی منعقد شود.

اگ��ر بخواهیم که تم��ام واقعات دو س��اله و اصالحات داخل��ی و خارجی 
اعلیحضرت امیر امان اهلل خان را شرح بدهم به یقین بیشتر خواهد بود از واقعات 
بیست س��اله سالطین افغانس��تان، اما مختصراً میگوئیم که کارهای اعلیحضرت 
امی��ر امان اهلل خان همه محیر العقول اس��ت، فقط چند فقره عمده را بیان میکنم. 

اول حاصل کردن آزادی افغانستان است.

مرز تورخم میان افغانستان و هند برتانوی در روزهای كسب استقالل.
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)٢( برداشتن نزاع مذهبی که سالهای سال فیمابین سنی و شیعه پیدا شده بود شم

و از پادش��اهان گذشته اسالم، هیچکدام نتوانسته بود که این نفاق بین دو برادر 
مسلمان را باتفاق مبدل گرداند.

)۳( اتح��اد هن��دو 
تنها  نه  اس��ت  مسلمان 
در ملک خود بلکه در 
هندوستان و این از آن 
است  بزرگی  کارهای 
ک��ه در اوراق تاری��خ 
آخر  الی  هندوس��تان 
زم��ان از یادگاره��ای 
دانس��ته  ام��ان  عه��د 

خواهد شد.
)۴( در اول سلطنت 
ک��ه هنوز دوس��ت و 
دشمن معلوم نبود، در 
وجه  نب��ودن  صورت 

کافی و ف��وج وافی با یک دولت قوی مثل انگلیس بجنگ مجبور ش��دن و از 
پی��ش بردن، عقاًل و سیاس��یون عالم میدانند که یک چ��ه همت عالی و جرأت 

فوق العاده را ابراز داده اند.
)۵( تغییر محاسبات ملک را به قسم جدید که در عالم متمدنه جاری است.

)۶( فرس��تادن س��فرا و مامورین سیاسی به بیش��تر دولتهای خارج و با همه 
سالطین دنیا اعالن دوستی دادن.

)۷( مالیات ملک را از جنس به نقد تحویل دادن.
)۸( تشکیل ادارات دولتی را به ترتیب اداره های دول متمدنه عالم.

)٩( ترقی معارف و تاسیس مدارس و مکاتب مردانه و زنانه بخرج دولت و 
آزادی مطبوعات و جرائد که تا این زمان در افغانستان عنقا بود.

)۱۰( ترق��ی دادن صنع��ت و حرف��ت ملک را که انش��اءاهلل در مدت قلیل 
افغانستان از احتیاج خارج خالص خواهد شد.

)۱۱( لغو اس��ارت و برده فروش��ی که تا این زمان در افغانس��تان مثل پیشتر 

 ۱٢ اپریل ۱۹٢۰: هیئت افغان مذاكره با انگلیس ها جهت 
معاهده استقالل افغانستان در راولپندی. در این هیئت دیوان 
نرنجنداس وزیرمالیه )نشسته، نفر اول از راست( كه از هندوان 
كشور بود همراه با محمود طرزی، علی احمد خان، عبدالهادی 
داوی، سردار یونس خان، سردار عبدالعزیز خان، غالم محمد 
خان و داكتر عبدالغنی هندی از رهبران جنبش مشروطه 

شركت داشت.
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شم قطع��ات عالم مروج بود. و غیره 
و غیره.

گر بگویم ش��رح این بی مر 
شود

مثن��وی هفت��اد و هفت دفتر 
شود

صاحب  امی��ر  اعلیحض��رت 
جمی��ع صفات حس��نه را که در 
وجود یک پادش��اه بزرگ الزم 
مثل عدالت،  دارا هس��تند  است 
رح��م و ش��فقت، س��خاوت و 
ش��جاعت، خلق خ��وب، تحمل 
بردباری، منصف مزاجی، زحمت 
کش��ی، مهربانی، عال��ی همتی، 
صاحب عزم بزرگ بی ساختگی، 
ای��ن چند صفت را که ش��مردم 
برای هرکدام یک مثال می آرم 
تا بخوبی دانسته شوید در عدل و 
دادرسی مظلومان و ستمدیدگان 

به اندازه توجه دارند که وزارت عدلیه را مخصوص بش��خص خود ش��ان تعلق 
داده اند، و در زمان ش��هزادگی بدون اینکه از صبح تا شام غوررسی حال رعایا 
و دادرس��ی ستمدیدگانرا که می شنیدند بدیگر کارها هیچ توجه نمیفرمودند و 
اگر کار دیگر را بحضور ش��ان می آوردند به ادارات دیگر میفرستادند و یک 
امیدواری زیاد مردم بوجود مبارک شان از سبب همین صفت بود و هست اگر 
ظالم بر مظلومی ستم کرده باشد و بسمع مبارک شان برسد راحت و آرام را بر 
خود حرام دانس��ته تا داد آن مظلوم را نستانند. رحم و شفقت باندازه دارند که 
اکثر شبها و روزها به تغییر لباس در شهر گردش کرده حال و احوال بیچارگان 
غریبان را به نفس نفیس خود معلوم کرده به نقد و جنس غمخواری حال شانرا 

چنان میفرمایند که خود آنها هم نمیدانند که این کشائش از کجا شد.

كتاب »تاریخچه افغانستان« 
صنف پنجم مکاتب ابتدایی سال ۱۳۰۱
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س��خاوت، میتوان گفت که از پادش��اهان لک بخش است، س��تراً و علنًا به شم

هزاره��ا روپیه و همیانی به مس��تحقین بذل میفرماین��د و بهزارها جریب زمین 
بمهاجرین و اشخاص واجب الرعایه مرحمت فرموده اند و عالوه برین تا جائی 
که محرر اوراق هذا اطالع بهم رس��انیده در اول سلطنت از نقد و جنس تا یک 
کرور روپیه از عین المال خود بخزانه مسلمانان که بیت المالش میگویند بخشیده 
و تا امروز که دو س��ال از س��لطنت ش��ان میگذرد و معاش خودشان را از مال 
ش��خص خود میکنند حبه و دینار از بیت المال بمصرف نرس��انیده اند و هرقدر 
التماس میکنند که از بیت المال یک وجه معینی برای معاش ش��خص خود مقرر 
کنند منظور نمیفرمایند و میگویند تا زنده باش��م یک حبه و دینار از بیت المال 
بمصرف ش��خصی خود نخواهم رس��انید تا زحمتی را که برای ملت میکش��م و 

خدمتی را که برای دین میکنم مجانًا باشد.
از همین قبیل قیاس باید کرد اگر همین بخش��ش های خود ش��انرا ش��هرت 
میدادن��د نام حاتم و معی��ن از زبانها می افتاد. همه این بخشش��ها را که گفتم از 
عین المال خودش��ان اس��ت نه از بیت المال. در باب حاص��ل کردن و بمصرف 
رس��اندن وجه بیت المال آنقدر باقتصاد رفتار می کنن��د که اگر فی المثل یک 
دین��ار بیت المال بیجای بمصرف برس��د آنقدر بی آرام می باش��ند که بیننده را 
بحیرت می اندازد که در یک وجود این دو صفت ضدین چه گونه جمع ش��ده، 
در مال ش��خصی خود بآن اندازه بی پروا که از درجه س��خاوت گذش��ته و در 
بیت المال باین درجه س��خت گیری دارند که به امساک پهلو میزند. بارها درین 
باب بحضور ش��ان عرض ش��ده فرموده اند که اختیار مال خود را دارم که بهر 
قس��م بمصرف برس��انم اما اختیار مال مردم را ندارم که بخوشی خود بخشم یا 
خ��رچ کنم در صورتی که ملت بمن اعتبار کرده مرا امین مال خود ها دانس��ته 

اند و من در امانت خیانت کنم جواب خدا را چه خواهم گفت.
بیت المال برای خوش گذرانی پادشاهان نیست بلکه برای حفاظت ملت است 
باید در راهی بخرج برس��د که در آن فائده و خیر ملت باش��د من برای خوشی 
خود و ش��ما نمی توانم در قیامت جواب خداوند را بدهم شجاعت و قوت قلب 
اعلیحضرت را از وقائع س��ابق الذکر دانایان اندازه کرده میتوانند حاجت دلیل 

دیگر ندارد.
....
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شم

	نویسنده:	واحد	منصوری	

وقتی	»مرغ	دزدان«	سر	تراشیده	
می	شوند،	دزدان	میلیارد	دالری	باید	

اعدام	گردند!

شده  ی  تراش��یده  سر  تصاویر 
چن��د س��رباز پولی��س محلی 
افغانس��تان ک��ه ب��ه تاری��خ ٩ 
ش��بکه های  در  جوالی ٢۰۱۵ 
اجتماعی دست به دست شد، با 
آنکه در ن��گاه اول کمیدی به 
نظر می رس��د اما در نهایت دل 
انس��ان را جریحه دار می کند. 

ای��ن نوع محاکمه های صحرایی، خاطرات تلخ دوران س��یاه طالبان را در یادها 
زنده می کند.

این تصاویر نه نفر از سربازان پولیس را نشان می دهد که به اتهام مرغ دزدی 
بازداش��ت ش��ده و در برابر کمره های خبرنگاران موهای س��ر آن ها تراش��یده 
می ش��ود. این سربازان در ش��اهراه کابل-مزار در منطقه دش��ت خواجه الوان 

-چشمه شیر والیت بغالن دستگیر شده اند.
اما گذش��ته از برخورد با این س��ربازان بی واس��طه، دردناکتر این است که 
»مرغ دزدان« مجازات می شوند اما »مرغانچه دزدان«، قاچاقبران و چپاولگران 
اصلی با عزت و دبدبه در ارگ نگهداری می ش��وند و به پس��ت های مهم نصب 
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می شوند!شم

سیستم مافیایی همین است، مجرمان بی واسطه و بی کس به خاطر دزدی یک 
مرغ دستگیر و تحقیر شده در سطح رسانه ها رسوا می شوند، اما دزدی های کالن 

اس��ت.  قانون��ی  و  آزاد 
افتخار  با  دزدان کالن هم 
خود را قهرمان و »الگوی 

شفافیت« نام می گذارند.
در چند س��ال گذشته 
دالری  میلیارده��ا  فس��اد 
در حکومت افغانس��تان به 
سکتور  وزارت های  ویژه 

امنیتی منتش��ر شده و پرده از موارد درشت اختالس برداشته شد، اما هیچ مورد 
از این خیانت ها و چپاول ها بررسی و عامالن آن مجازات نشده اند.

S -(  زز دو س��ال به اینسو دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان
GAR( ه��ر هفته و یا هر ماه گزارش هایی از فس��اد و اختالس و چور و چپاول 

در وزارت های داخله و دفاع افغانس��تان نش��ر می کند. »س��یگار« در گزارشی 
نوش��ته که امریکا از سال ٢۰۰٢ نزدیک به ۶٢ میلیارد دالر به نیروهای امنیتی 

افغانستان کمک کرده است.
چند مورد گزارش های »سیگار«:
ی��ک: ۱۶ طیاره حم��ل و نقل 
کمک ش��ده به اردوی افغانستان به 
ارزش ۴۸۶ میلی��ون دالر تکه تکه 
شده و قطعات آن به مبلغ ۳٢ هزار 

دالر به فروش رسیده اند.
دو: صدها هزار س��الح کمک 
ش��ده به اردو و پولیس افغانس��تان 
ناپدید است. امریکا از سال ٢۰۱۴ 
تا کنون، ۷۴۷ هزار و ۸٢۳ اسلحه 

به ش��مول مهمات آن به وزارت های دفاع و داخله افغانس��تان کمک کرده که 
بخش بزرگ آن ناپدید اس��ت. ارزش جنگ افزارهایی که ناپدید شده به ۶٢۶ 

تراشیده  س�ر  باید  کی  حاال 
بی چاره  س�ربازان  ش�ود؟ 
و فقی�ر ک�ه ماه ه�ا معاش 
بخور نمیر خ�ود را دریافت 
نمی کنند یا وزرای فاس�دی 
که میلیاردها دالر از سرمایه 

ملی را به جیب زده اند؟
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شم میلیون دالر می رسد.
س��ه: اختالس ۵٢ میلیون دالری از وس��ایل و تجهیزات ش��فاخانه چهارصد 

بستر.
چهار: دستبرد ۳٢ میلیون دالر در ساخت یک مرکز نظامی در هلمند.

و این فهرست را می توان با واردکردن رقم های درشت از میان گزارش های 
سیگار طوالنی تر کرد.

ام��ا مضحک تر از همه قضیه »پش��کل دزدی« بس��م اهلل محمدی در وزارت 
داخله اس��ت که بوی گندیدگی حکومت دست نشانده امریکا در افغانستان را 
بیش��تر باال کرد. گزارش های لیک شده از ارگ و وزارت داخله می رساند که 
بسم اهلل محمدی از بودجه وزارت داخله ۸۰ میلیون افغانی را زیر نام خرید کود 
حیوانی )پشکل گوس��فند( برای چمن صحن وزارت داخله به جیب زده است، 

اما بازهم هیچ بازخواستی از او صورت نگرفت!

دزدی ه��ای بزرگ ده ها میلیون دال��ری در وزارت مالیه تحت رهبری عمر 
زاخیلوال، غارت های بزرگ در بنادر تحت کنترول عطا در بلخ، شیرزی و ظاهر 
قدیر در ننگرهار و اس��ماعیل در هرات، انتقال بکس های مملو از دالر توس��ط 
ارگ نشینان از ایران و برخی کش��ورهای دیگر، دزدی های بزرگ در وزارت 
معارف تحت مدیریت فاروق وردک، انتقال ۵٢ میلیون دالر پول نقد توس��ط 
ضیا مسعود به دوبی، چور و چپاول و غصب صدهاهزار جریب زمین دولتی از 
سوی بس��یاری از رهبران تنظیمی از جمله سیاف و خلیلی و گیالنی و محقق و 
فهیم و عطا و خانواده کرزی در ش��ماری از والیت ها به شمول کابل و به جیب 

دزدان بزرگ، دزدان كوچك را دستگیر می كنند!
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زدن میلیاردها دالر زیر نام بازس��ازی افغانس��تان در پانزده سال گذشته را مردم شم

افغانستان شاهد اند اما در یک مورد هم کدام وزیر، وکیل، والی یا شاروال سر 
تراشیده در برابر چشمان مردم رسوا و افشا نشد.

از س��وی دیگر مرغ دزدی سربازان در شمال افغانستان نشان می دهد که هم 
امریکا و هم حکومت دست نش��انده آن در پانزده سال گذشته تا چه حد به حق 
این کش��ور جنگ زده خیانت کرده و با دروغ های ش��اخ دار وضعیت نیروهای 

امنیتی آن را عوامفریبانه خوب و درخشان توصیف کرده اند.
حاال کی باید س��ر تراشیده شود؟ س��ربازان بی چاره و فقیر که ماه ها معاش 
بخ��ور نمیر خود را دریافت نمی کنند یا وزرای فاس��دی ک��ه میلیاردها دالر از 

سرمایه ملی را به جیب زده اند؟
اگر درین وطن اندک عدالت وجود می داش��ت، باید ابتدا سرهای بسم اهلل و 
رحیم وردک تراش��یده شده در معرض دید عموم قرار می گرفتند که سال های 
س��ال در راس نیروهای امنیتی قرار داش��ته با خیانت ش��ان یک اردو و پولیس 

»چرسی« و »مرغ دزد« ایجاد کردند.

خیانتشیوخعربدرمقابلمردمسوریه
کارتونیست: کارلوس التوف
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شم

	نویسنده:	نوید	نابدل

کابل	بازهم	
صحنه	وحشت	و	لمپنیزم

۱۸ سنبله هر سال، روز مرگ 
مس��عود، مردم کابل ش��وک 
بربری��ت تنظیمی را  س��الهای 
ب��ار دیگ��ر تجرب��ه می کنند. 
جمع��ی از افراد بی بن��د و بار 
متعلق به شورای نظار با مستی 
و وحش��ت افکنی در سراس��ر 
ش��هر گش��ت زنی کرده باعث 

مزاحمت و تشویش شهریان کابل می شوند. اکثر آنان با اسلحه در دست داشته 
شان به فیرهای هوایی می پردازند بدون اینکه نیروهای امنیتی جلو شانرا بگیرد. 
اینان که زیر نام س��وگواری برای مس��عود به جاده ها می ریزند، حرکات شان 

بیشتر به جشن و پایکوبی شباهت دارد.
قرار گزارش ها، امسال در سرک داراالمان بین پولیس و افراد کاروان های 
ولگ��ردان درگیری صورت گرفته که منجر به زخمی ش��دن چند تن گردیده 
اس��ت. درمناطق قلعه فتح اهلل، شیرپور، س��یلو، لب جر خیرخانه و غیره فیرهای 

مکرر هوایی باعث ترس و نگرانی مردم شده است.
بعد از چاش��ت امروز گروهی از اوباشان شورای نظار با پولیس و کارمندان 
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منطق��ه شم در  امنی��ت 

ش��رق  در  هودخی��ل 
کابل درگیر ش��دند که 
پولیس  ی��ک  نتیجه  در 
از  نف��ر  دو  و  کش��ته 
باش��ندگان محل زخمی 
در  همچن��ان  ش��دند. 
عصر  مشابهی  درگیری 
هودخی��ل  در  ام��روز 
دو ت��ن از اهال��ی محل 
و یک کارمن��د امنیت 
لمپن های  شدند.  زخمی 
استفاده  با  نظار  شورای 
حام��ل  موتر ه��ای  از 
عکس های مس��عود و با 
زور سالح قصد داشتند 
با مردم هودخیل درگیر 

شوند.
این نمایشات مسخره 
و لمپنان��ه ب��ا مصارف 

گزاف از جانب »بنیاد احمد ش��اه مس��عود« و قومندان ه��ای تنظیمی متعلق به 
جمعیت اس��المی به هدف قدرت نمایی س��ازمان داده می شوند. اما مردم کابل 
آنچنان از اینگونه وحش��یگری ها منزج��ر اند که این خودنمایی ها بیش از پیش 
راهیان مس��عود را در افکار عامه منحی��ث عناصر بی بند و بار و عاری از تربیت 
انس��انی ثبت می کند. س��ال گذش��ته که این روز با جنجال های انتخاباتی گره 
خورده بود، آنچنان به دهش��ت، آشوب و مرگ و مجروحیت چند تن انجامید 
که ولی مسعود و بعضی دیگر سران شورای نظار مجبور شدند برای خرید یک 

بینی خمیری آنرا محکوم نمایند.
قهرمان ملی کس��ی  اس��ت که در قلب مردم یک س��رزمین جا داشته برای 

قبوالندنش بر ملت نیازی به اینگونه کارزارهای زورکی و پولکی نباشد.

این پسرک امروز در اثر فیر افراد شورای نظار 
زخمی شده است. 
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از آنجایی كه پست های مهم دولتی عمدتا در چنگ همین قماش عناصر قرار دارند، پولیس 
و نیروهای امنیتی نه تنها جلو این حركت ها را نمی گیرند كه اكثرا وسایط نقلیه پولیس نیز 

در كاروان های اینان به كار گرفته می شوند.
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نویسنده:	الفت

شمه	ای	از	بربریت	
تنظیم	های	هشتگانه	ایرانی	

در	برابر	مردم	هزاره		ما

حزب وح��دت اس��المی که از 
اتحاد هش��ت گروه مس��تقر در 
ایران به تاریخ ٢۵ سرطان ۱۳۶۸ 
پس از امضای منشور ۱٢ ماده  ای 
ش��کل گرف��ت، در اص��ل همان 
سازمان نصر اس��ت که در ایران 
به رهبری عبدالعلی مزاری تحت 
نظ��ر و حمای��ت رژی��م آخندی 
ایران بنیانگذاری ش��ده بود. در 

آغ��از رهبری این حزب به اکبری س��پرده ش��د، اما پس از اولی��ن کنگره در ۱۳۶٩ 
مزاری به کرس��ی رهبری نشست که تا روز مرگش این سمت را داشت. هدف اصلی 
ایجاد س��ازمان نصر و بعد حزب وحدت توس��ط ر ژیم ایران منحرف س��اختن مبارزه 
مردم م��ا علیه روس ها بود، رژیم س��فاک تالش به خرج می داد تا مجاهدین بیش��تر 

مصروف درگیری بین خود باشند تا جنگیدن علیه روس ها.
داکتر غالم حس��ین آزادی در کتاب »اسطوره شکسته« می نویسد که در آن زمان 
ای��ران با عراق درگیر بود و با روس��یه مخفی پرتوکول امضا نموده بود که به عراق 
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شم کمک نکند، در مقابل این کشور تالش خواهد نمود تا جلو مبارزه مردم علیه روس ها 
را در افغانستان بگیرد که در این نیرنگ خود کامیاب هم شد.

آیت اهلل منتظری نماینده تام االختیار خمینی در خاطرات خود می نویسد:
ــا حکومت  ــای جنگ ب ــه ج ــتان ب ــیعه افغانس ــای ش »گروه ه
ــتی و قوای اشغالگر روس به برادركشی اشتغال داشتند،  ماركسیس
ــتی جناب حجت االسالم آقای  و در اثر اعزام یك هیأت به سرپرس
جواهری با چه مشقاتی به جنگهای داخلی خاتمه داده شد... و من 
ــیعه را به یکدیگر  ــدر وقت و نیرو مصرف كردم تا گروه های ش چق
ــد كه همه امضاء  نزدیك كردم و بین آنان پیمان وحدتی منعقد ش
ــکاء بچه های وزارت خارجه  ــفانه گروه نصر به ات كردند ولی متاس
ــرپیچی كردند و مثل اینکه  ــه بهانه های واهی از امضای پیمان س ب
حکومت آینده افغانستان را منحصرا در تیول خود می دانستند...«

سازمان نصر که متشکل از 
خمینی  نظرات  پیرو  قمی های 
ب��ود، اولین حم��الت خود را 
اط��راف  در  س��ال ۱۳۶۴  در 
هزاره جات بر ضد »ش��ورای 
اتف��اق« که تا آن زمان تجزیه 
نشده بود، آغاز نمود که منجر 
به درگیری شدید گردید. پس 

از مدت کوتاه شورای اتفاق از 
هم پاشید و سه حزب نسبتًا مقتدر نظامی »نصر«، »سپاه« و »حرکت اسالمی« 
به زد و خورد بین خود ادامه دادند. دامنه این جنگ به اطراف بامیان و س��ایر 
والیات مرکزی گسترش یافت؛ مناطق پنجاب، ورس، لعل و سرجنگل، غزنی، 
بهس��ود، بلخ��اب، دره صوف و دایکندی در آتش جنگ ه��ای میان تنظیمی به 
خاک و خون کشانیده شدند. به گفته شاهدان عینی و قومندانان اکبری، در این 

درگیری ها بیش از سی هزار زن و مرد و طفل و جوان کشته شدند.

وابستگی به رژیم سفاک ایران
امروز هیچ فردی نمی تواند وابس��تگی حزب وحدت به رژیم ایران را انکار 

عبدالعلی مزاری در كنار شفیع دیوانه، یکی از 
قومندان های حزب وحدت كه در سفاكی و كشتار 

شهرت داشت.
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کند. از بدو تاسیس این حزب، رژیم ایران ماهانه ۵۰۰ هزار دالر به شکل منظم شم

و دوامدار جهت مخارج دفاتر خارجی آن پرداخت می نمود که س��االنه به شش 
میلیون دالر می رس��ید. این رقم در مقابل کمک تس��لیحاتی و اوپراتیفی ایران 
به این حزب ناچیز بود. در کتاب »اس��طوره شکسته« آمده زمانی که در سال 
۱۳۷۰ مزاری به کش��ور برگش��ت، ایران به وی ۳ میلیون دال��ر پول نقد و به 
ارزش ۱۰ میلیون دالر اس��لحه و س��ایر امکانات در اختیارش قرار داد. در میان 
س��ران حزب وحدت داستان معروفی گفته  می ش��ود؛ روزی زاهدی غزنی از 
مزاری پرسید این همه پول را از کجا کردی؟ وی با لبخند جواب داد: »هرگاه 

خودت دبیرکل شدی، آن وقت می دانی این همه پول از کجا می آید.«
کمک های رژیم ایران به نوکران وحدتی اش بدون وقفه تا ماه سنبله ۱۳۷۳ 
ادامه داش��ت. ش��رط اصلی ادامه این کمک ها، دوام جنگ در افغانستان بود. 
بعد از به قدرت رس��یدن تنظیم ها در ۸ ثور ۱۳۷۱، کابل و سایر والیت کشور 
ش��اهد جنگ های خونین بودند و حزب وحدت یکی از طرف های درگیر بود. 
در جریان این جنگ ها هزاران انسان بی گناه شهید و زخمی گردیدند. مصارف 
هنگفت کشتارهای دهه هفتاد حزب وحدت توسط رژیم ایران پرداخت می شد، 

در واقع جنگ های کابل نوعی 
از تج��ارت و پول ان��دوزی را 
دنبال  به  برای رهبران وحدت 
داش��ت. در کتاب »اس��طوره 
شکس��ته« آم��ده اس��ت: »از 
ج��وزای ۱۳۷۱ ال��ی ح��وت 
۱۳۷۳ ح��زب وحدت ٢٢ بار 
وارد جنگ ش��د و پس از هر 
جن��گ مبل��غ ٢ میلی��ون دالر 

اضافه بر مخارج مداوم از س��وی سفارت ایران به شکل تحفه به حزب وحدت 
پرداخت می شد که این کار مزاری را معتاد به جنگ نموده بود.«

وابستگی حزب وحدت و رهبر آن به رژیم ایران آن چنان واضح و آفتابی 
اس��ت که حتا حوارایونش هم آن را انکار نمی کنند. بصیر احمد دولت آبادی، 
کات��ب و محرم رازهای مزاری در کتاب »مزاری ماندگارترین تالش در تاریخ 
هزاره های افغانستان« که در سال ۱۳٩۱ منتشر شد، می نویسد: »سایر جناح های 

مزاری و داكتر والیتی، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران )تهران - سال ۱۳۶۸(
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شم س��ازمان نصر، جناح مزاری را "فراکسیون مزدوران" لقب داده بودند.« یکی 
دیگ��ر از نزدی��کان مزاری در مصاحب��ه ای با مجله فرهنگی-تاریخی »ش��اهد 
یاران«، ش��ماره ۵٩ ماه میزان ۱۳۸٩، می گوید: »مزاری س��ایه به سایه والیت 
فقیه حرکت می کرد. آن ها ]عباس موس��وی رهبر پیشین حزب اهلل لبنان، ساجد 
نقوی پاکس��تانی و عبدالعلی م��زاری[ همانند پروانه های��ی بودند که پیرامون 

محور والیت فقیه می چرخیدند.«
ح��زب وحدت از طری��ق ایران از بنیادگراهای ش��یعه مذهب لیبی هم پول 
می گرف��ت. محمد محمدی ری ش��هری که چندین س��ال مس��وولیت وزارت 
اطالعات )امنیت( ایران را به عهده داش��ت، در خاط��رات خود از قول محمد 
امین فرج اللهی )کارمند س��فارت ایران در افغانستان و مسوول رساندن کمک 
به حزب وحدت(، می نویس��د: »در رابطه با افغانس��تان هم لیبی صراحتا اعالم 
کرد که ما به رغم اینکه روس ها در افغانستان در مقابل این گروه ها می جنگند، 
ولی ما برای حضور در آینده ی انقالب اسالمی در افغانستان می خواهیم با یک 

کانال مطمئن مرتبط باشیم، لذا ما سازمان نصر را با لیبی مرتبط کردیم.«

درگیری و کشتار در هزاره جات
جنگ های درونی گروه های هش��تگانه س��اخت ایران در مناطق هزاره جات 
و وحش��ت و بربریت اینان در برابر م��ردم تیره روز این مناطق، داس��تان های 

هولناکی  است که کمتر درمورد آن ها سخن گفته شده است.
سازمان نصر و بعدا حزب وحدت مسبب درگیری  های شدید میان گروه های 
ش��یعه در مناطق هزاره جات گردید که حدود هش��ت سال )۱۳۶۴ الی ۱۳۷۱( 
ادامه یافت. در این جنگ ها عمدتًا افراد بینوا و س��تمدیده هزاره قربانی شدند. 
این درگیری ها به حدی بود که جعفرزاده از دوستان و همکاران نزدیک مهدی 
هاش��می )کارمن��د وزارت اطالعات ای��ران( به وی نامه می نویس��د که کتاب 
»سنجه انصاف« آن را چنین نقل کرده است: »سه سال تمام است که در مناطق 
مرکزی هیچ گونه عملیاتی از ناحیه ی حضرات علیه روس ها انجام نگرفته است 
و نیروه��ای خوب هم که خود را مجهز و آم��اده می کردند برای رویارویی با 
قوای ملحد روس، این ها ]وحدتی ها[ غافلگیرانه به آن ها حمله می کردند و مانع 
تش��دید جنگ علیه روس ها توسط نیروهای خوب می شدند و در طول سه سال 

گذشته حدود سه هزار نفر جوان هزاره کشته شدند.«
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جنایات سازمان نصر در سرپلشم

س��ال ۱۳۶۷ جنگ شدید میان نصر و س��پاه در ولسوالی بلخاب این والیت 
در گرفت. از س��وی نصر، محمد محقق و س��ید حجت فاضلی بلخابی و طرف 
سپاه، حاجی شفق س��رپلی و سید حسن رضا عادلی بلخابی فرماندهی جنگ را 
به عهده داش��تند. در تعرض اول سازمان نصر شکست خورد، اما برای بار دوم 
خود را تجهیز کرد و نیروی تازه نفس از بامیان به آنان پیوس��ت. این جنگ که 
حدود یک ماه طول کش��ید، ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. مردم بی گناه 
و غیرنظامی��ان قربانیان اصلی بودند، آن��ان خانه های خود را ترک کردند و به 
منطقه آب کالن مهاجر شدند که بین مردم به نام مهاجرین بلخاب یاد می شدند. 
اس��یران جنگی که به دست نصر می افتید، بالفاصله کشته می شدند که در ذیل 

چند نمونه آن را بیان می کنم:
۱- دو نف��ر به نام های مظفر از منطقه پروش��ان و عبدل از منطقه هوش که 
پس از یک روز مقاومت دس��تگیر و بعد به دس��تور میرزایی )قومندان سازمان 

نصر( تیرباران شدند.
٢- یکی از قومندانان مربوط »پاس��داران« که در جنگ های سوزمه قلعه با 
غفار پهلوان ازبک می جنگید، از س��وی محمد محقق فرمانده س��ازمان نصر به 
بهانه میانجگیری در جلسه دعوت شد، بعد با برادر و محافظش به دستور محقق 

تیرباران شدند.
۳- داکتر فاضل از منطقه شاخدره ی بلخاب به دعوت قومندان های سازمان 
نصر در جلسه صلح شرکت کرد که در حضور هیئت صلح توسط افراد سازمان 

نصر تیرباران شد.
۴- جنرال اختری سرپلی، دانش بغاویی، ابوذر و... را از منازل و قریه های 

شان دستگیر و بعد سر به نیست کردند.

خودخوری و کشتار در دایکندی
بعد از ایجاد ش��ورای اتفاق در سنبله ۱۳۵۸، س��یدعلی بهشتی در راس آن 
قرار گرفت، صادقی نیلی )از والیت دایکندی و از قومندانان برجسته و سفاک 
حزب وحدت که در س��ال ۱۳۶٩ در اثر اختالفات درونی ش��ان کشته شد( از 
ای��ن تصمیم راضی نب��ود. وی ظاهرا فیصله را پذیرف��ت، ولی وقتی دوباره به 
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شم دایکندی برگشت علیه خوانین شمشیر کشید و تعداد زیادی را از دم تیغ. مردم 
دایکندی از ظلم، تعدی و چپاولگری نیلی به ستوه آمده و موضوع را به بهشتی 
اطالع می دادند. بهش��تی هیئتی را تحت سرپرستی برهانی توظیف نمود تا نزد 
صادقی نیلی رفته و موضوع شکایات مردم را با وی در میان گذارند. اما هئیت 
در مس��یر راه از طرف نیروهای تحت فرمان صادقی نیلی تیرباران می ش��وند، 
که در نتیجه تعدادی کش��ته و چند تنی به طرف ولسوالی ورس فرار می کنند. 
برهانی کش��ته می شود و این خبر به بهشتی می رسد. وی به عجله تصمیم جنگ 
علیه صادقی نیلی را اتخاذ کرده، لشکر دو هزار نفری را تحت فرماندهی علی 

شفا ترابی به سمت دایکندی اعزام می دارد.
علی ش��فا تراب��ی برعالوه 
نیروهای مس��لح خودش تعداد 
نیلی  صادق��ی  مخالفان  زی��اد 
را نیز با خ��ود همراه می کند. 
درگیری شدید در مناطق نیلی، 
خدر و س��نگتخت بین صادقی 
نیلی و ترابی به وقوع پیوست. 
صادقی نیلی شکست خورده و 
ش��فا ترابی تقریبا با سه هزار 
نفر مسلح وارد کجران گردید 
و این ولسوالی را تحت تصرف 

خود درآورد.
بعد از شکست، صادقی نیلی با قومندان های سازمان نصر که تازه ایجاد شده 
بود، تدارک جنگ دیگری را دیده و یکجا با امان موحدی، دانشی و اعتمادی 
عملیات نظامی را علیه شورای اتفاق به راه می اندازد که ولسوالی های دایکندی 
یکی پی دیگر به دس��ت نصری ها می افتد. دایکندی در مدت کمتر از شش ماه 
از وجود نیروهای ش��ورای اتفاق خالی ش��ده به دست نیروهای سپاه پاسداران 
و س��ازمان نصر قرار می گیرد. ولسوالی لعل سرجنگل نیز توسط نیروی نظامی 
سپاه پاس��داران تصرف می شود. نیروهای شکس��ت خورده ی شورای اتفاق به 
ولس��والی ورس که مرکز این شورا بود، فرار می کنند. این جنگ حدودا یک 

سال را در برگرفت که طی آن صدها غیرنظامی کشته و بی خانمان گردید.

ملیشه های نوجوان و جوان وحدتی
رهبران تنظیم های هفتگانه و هشتگانه به دست 
جوانان ناآگاه جامعه تفنگ دادند و آنان را به 

انسان های قسی القلب مبدل كردند، در حالی كه 
اوالدهای خود شان در كشورهای پیشرفته جهان در 

عیش و عشرت به سر می بردند.
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جنگ پتابجوی ولسوالی ورسشم

محمد اکبری با افراد مس��لح خود زمانی از قریه پتابجوی ولس��والی ورس 
علیه س��یدعلی بهش��تی قیام نمود که شورای اتفاق مش��غول جنگ داخلی در 
چندین جبهه س��مت دایکندی علیه نیروهای صادقی نیلی و دانش��ی بود. با آن 
هم تعدادی از افراد مس��لح شورای اتفاق تحت سرپرستی محمدحسین مبارز به 
سوی پتابجوی اعزام شدند تا اکبری و افرادش را سرکوب نمایند. اکبری بعد 
از یک روز جنگ از نیروی ش��ورای اتفاق شکس��ت خورد و به سمت کرمان 
ولس��والی پنجاب فراری گردید. افراد محمدحسین، اکبری و نیروهایش را تا 
مرز ولس��والی لعل تعقیب نمودند، اما محمد اکبری پنهانی به سمت بهسود و از 

آنجا به ایران فرار کرد.
در این زمان درگیری هایی 
بی��ن صادقی نیلی و علی ش��فا 
ترابی در ولسوالی لعل والیت 
غور صورت گرفته اس��ت که 
در جریان آن تعداد زیادی از 
جوان��ان دو ط��رف که فریب 
بازی ه��ای ش��یطانی این دو را 
خورده بودن��د، جان های خود 

را از دست دادند.
یکی از ش��اهدان عینی که 

نخواست نامش گرفته شود، می گوید:
ــتر از یکصد نفر كشته و نزدیك به صد نفر اسیر  »به تعداد بیش
ــرا و  ــالم بدر برد، اما در بین اس ــدند. صادقی نیلی خود جان س ش
ــپاه  ــازمان نصر و س ــووالن و طرفداران س زخمی ها تعدادی از مس
ــی و امان موحدی بودند. اجساد  ــداران مثل بحری لعل، دانش پاس
ــود، اكثر آنان  ــده ب ــدگان در عقب بازار لعل جمعآوری ش كشته ش
ــال بود. وحشت همه  ــان كمتر از ۱۶ س ــن ش جوانانی بودند كه س
جا را فرار گرفته بود، ترابی و سایر قومندانان شورای اتفاق در این 
ــتند. عامالن این كشتارها توسط رهبری شورای  كشتار سهم داش
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شم ــویق و تقدیر قرار گرفتند. اجساد چندین روز بدون  اتفاق مورد تش
دفن در معرض دید مردم گذاشته شده بودند.«

جنگ های تنظیمی بین نوکران ایران در هزاره جات، صفحات شمال کشور 
مثل چارکنت، دره صوف، بلخاب و شولگره ادامه داشت. قومندانان خون آشام 
این گروه ها مردم این مناطق را قصابی کرده و از هیچ گونه ددمنش��ی در برابر 
آنان ابا نورزیدند، تا این  که کابل سقوط کرد و حزب وحدت و حزب حرکت 
با قومندان های خونخوار شان به این شهر هجوم آورده، همراه با سایر تنظیم های 
هفتگانه پش��اوری حمام خونی برپا کردند که از صفحات مکدر و ننگین تاریخ 

معاصر ماست. ادامه دارد...

طالبان:»بامرگحمیدگلبازویماقطعشد«!
روزنامه اردوزبان »امت« منتشره کراچی به تاریخ ۱۸ اگست ۲0۱۵ گزارش داد که مال اختر 
منصور رهبر جدید طالبان، با ارس��ال پیامی به خانواده جنرال حمیدگل اعتراف کرده اند که: »با 
م��رگ مالعمر یک بازوی ما قطع ش��ده بود اما با مرگ جنرال حمی��دگل ما تصور می کنیم که 

بازوی دومی ما نیز قطع شده است.«
طالبان در این پیام اظهار داشته اند که بعد از مرگ مالعمر، حمیدگل در اتحاد طالبان نقش 

مهمی ادا کرده است.
بر اس��اس گ��زارش این روزنامه، غیرت بهیر از اعضای بلندپایه حزب تروریس��ت اس��المی 
افغانس��تان نیز در مراسم ختم حمیدگل ش��رکت نموده و در دیدار با عبداهلل گل )پسر حمیدگل( 
پیام گلبدین را برایش رسانیده که »حمیدگل افتخار افغانها بود و ما او را منحیث برادر و دوست 
قبول داریم.« )در این که او برادر و دوس��ت رهبر بیمار حزب اس��المی بود شکی وجود ندارد، اما 

بهتر بود می نوشت »افتخار تمامی افغانهای فروخته شده و خاین است«!(
به تعقیب ارسال پیام های جانیان طالبی و گلبدینی در مرگ مرشد تروریست پرور و پلیدشان، 
ح��ال نوبت عبداهلل، س��یاف، مجددی، صالح الدین ربانی و دیگر س��ران جهادی اس��ت که دین 

مزدوری را ادا کرده به این پدروکیل و استاد شان یکچنین پیام هایی بفرستند!
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نویسنده:	پویا	

فاجعه	وحشتناک	قتل	و	دربدری	
پناهجویان	به	اروپا

ماههاس��ت که غرق ش��دن و 
از  پناهنده  که  قتل عام هزاران 
مناطق جنگزده آس��یا و افریقا 
به س��وی اروپا در ح��ال فرار 
اند س��رخط رس��انه های جهان 

می باشد.
شب ٢۷ اپریل ٢۰۱۵ بیش 
از ٢۰۰ جس��د از پناهندگانی 
که به ص��ورت قاچاقی تالش 

رس��یدن به اروپا را داش��تند، در نزدیکی دریای مدیترانه به سواحل لیبی پیدا 
شدند. کودکانی که ۵ تا ٩ سال سن دارند نیز بین قربانیان دیده می شوند. 

قرار گزارش »داکتران بدون س��رحد« که برای کم��ک به آنجا رفته اند، 
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شم حدود ۴۰ جس��د در کش��تی ماهیگیری و ۱۶۰ جسد معلق در آب یافت شدند. 
گفته شده که از سرنوشت حدود  ۱۱۰ تن دیگر خبری نیست.

تقریبا همزمان با آن، پلیس 
اتری��ش اجس��اد بی��ش از ۷۰ 
نفر از پناهجویان��ی را که در 
یک موتر بارب��ری یخچال دار 
جابجا شده بودند کشف کرد. 
کارمندان  ابتدای��ی  تحقیقاتی 
می دهد  نش��ان  اتریش  جنایی 
که اینان یک و نیم تا دو روز 

پیش از رس��یدن ب��ه آنجا در اثر 
خفگی جان باخته بودند.

سرازیر شدن پناهندگان به اروپا و سیاست های ضدانسانی کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا در قبال آن سبب آنچنان بحرانی گردیده که رییس بخش اروپای 
»کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل«، در مورد گفته است: »من در طول 
سی س��ال تجربه بشردوس��تانه، هیچگاه با چنین وضعیت اسفباری مواجه نشده 

بودم، این مشکل اتحادیه اروپا واقعا شرم آور است.«
»لومون��د  ماهنام��ه 
ش��ماره  در  دیپلوماتی��ک« 
نوامبر ٢۰۱۳ از سیاس��ت های 
قبال  در  اروپایی  کش��ورهای 
انتقاد نموده نوشته  پناهندگان 

بود:
ــته  »۱٢ اكتبر گذش
جرثقیلی  ــدوزا  المپ در 
ــا جنازه های  ت الزم بود 

ــتی جنگی  ــن از این پناهجویان را بار یك كش ــك به ۳۰۰ ت نزدی
ــین" دریا بود و سیسیل  كند. دیوار برلن این "پناهجویان قایق نش

گورستانشان. پس از مرگ به آنان تابعیت ایتالیا اعطا شد.«
افغانس��تان نیز شامل کشورهاییس��ت که صدهاهزار تن از مردمش در حال 

 پلیس اتریش اجساد بیش از ٧۰ نفر از پناهجویانی 
را كه در یك موتر باربری یخچال دار جابجا شده 

بودند كشف كرد.

۳۱ اسد ۱۳۹۴: درگیری پلیس مقدونیه با مهاجران 
در مرزهای یونان
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فقر و وضعیت خیله خند دولت وحشت ملی باعث شده تا سیلی از مهاجران در 
تالش برای یافتن امنیت و شغل بدست باندهای مافیایی بیافتند و یا با سرنوشت 
وحش��تناکی مواجه گردند. بر اس��اس برخی آمار، ماهانه بی��ش از ۱٢۰ هزار 
تن بطور قانونی و غیر قانونی افغانس��تان را ت��رک می گویند. همین اکنون در 
ترکیه، یونان و دیگر کش��ورها هزاران خانواده افغ��ان در برزخی از مصایب 

جانکاه دست به گریبان اند.
درحالی که س��ران کش��ورهای غربی در برابر رس��انه ها برای وضعیت ابتر 
پناهجویان اش��ک تمس��اح می ریزند، اما در عمل تمامی آنان س��رحدات شانرا 
به روی مردم بی پناه بس��ته و با آنان برخورد به ش��دت وحش��یانه دارند. حتی 
گفته می ش��ود که گاردهای س��احلی تعدادی از این کشورها قصدا کشتی های 

پناهندگان غیرقانونی را غرق می کنند تا از شر شان رهایی یابند.
در کنار کش��ورهای اروپایی، دولت آسترالیا نیز سیاست فاشیستی ای را در 
قب��ال پناه گزینان در پیش گرفته و آنان را به جزیره ای انتقال می دهد که تحت 
ش��رایط ناگوار بسر برند. در سواحل آسترالیا نیز بارها زنان و کودکان قربانی 
ماهیان دریا شده اند اما نیروهای امنیتی آن با بی تفاوتی از کنارش می گذرند.

امریکا و »ناتو« با راه انداختن جنگ های خانمانسوز و حمایت از گروه های 
ماورای تروریس��تی نظیر داعش، کش��ورهای زیادی از جمله عراق، سومالی، 
س��وریه، لیبی، یمن، افغانستان و غیره را برباد نمودند که در نتیجه مردم به جان 
رسیده راهی جز جستجوی پناهگاهی برای یک زندگی نسبتا انسانی ندارند. این 
مردم قربانی سیاس��ت های شوم و آزمندانه قدرت های بزرگ و در راس دولت 
جنایتکار امریکا اند که به خاطر منافع اقتصادی و سیاس��ی و نظامی شان پیاپی 

کشورهای فقیر را مورد تجاوز قرار داده به سوی نگونبختی سوق می دهند.
پیام من به آن هموطنانی که راه پرخطر و پرتحقیر و توهین رسیدن به غرب 
را در پیش گرفته اند اینس��ت که بیایید با همه مش��قت ها در کشور خود مبارزه 
کنیم و به جای رها کردن عرصه برای اشغالگران خارجی و غالمان داخلی شان، 
ب��رای رهایی آن از چنگال خاینان مل��ی کاری انجام دهیم. اگر در برابر تباهی 

مادروطن خود بی تفاوت باشیم، تاریخ ما را نخواهد بخشید.
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تجاوزسربازانترکیهبهزنمبارزکورد
۱0 اگس��ت ۲0۱۵: کوثر ایلتورک مش��هور به ایکین وان، زن مبارز کورد بود که در جریان 
درگیری »حزب کارگران کوردس��تان – پ ک ک« و نیروهای ویژه دولت ترکیه، به دام نیروهای 
ترکیه افتاد. عساکر فاشیست ترکی، ایکین وان را تا دم مرگ مورد تجاوز جنسی مکرر و شکنجه 
قرار دادند و پس از مرگش، از بدن برهنه این زن سلحشور عکس گرفته و تصاویر قساوت شان 
را در ش��بکه های اجتماعی پخش نمودند. دولت منفور رجب طیب اردوغان که از حامیان اصلی 
داع��ش در منطقه اس��ت، به بهانه دورغی��ن جنگ علیه داعش، نیروهای مب��ارز کورد در عراق، 
س��وریه و ترکیه را مورد حمالت مکرر هوایی قرار داده اس��ت. نیروهای دولتی با این ددمنش��ی 
شان خواستند روحیه مبارزان کورد و ترک را بشکنند، اما جمع وسیع از هواداران این جریانات در 
ش��بکه های اجتماعی اعالم نمودند که وحشت در برابر ایکین  وان عزم آنان را برای مبارزه علیه 

رژیم مستبد ترکیه پوالدین تر ساخته انتقام این همرزم شانرا خواهند گرفت.

سالهاست که جنایت و فاشیزم دولت ترکیه، هزاران زحمتکش کورد و ترک و بخصوص زنان 
را به صفوف مبارزه مسلحانه کشانیده که دولت ترکیه با فشار و اختناق نه تنها موفق به سرکوب 

آن نشده که روزتاروز این جنبش اوجگیر و شکست ناپذیر می شود.



56

20
15

بر 
تام

سپ
 - 

13
94

له 
سنب

  ،3
5 

اره
نشریات»حزبهمبستگیافغانستان«رادرکابلووالیاتشم

ازآدرسهایذیلبهدستآوردهمیتوانید:

 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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