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	اعالمیه	

تنها	با	طرد	اشغالگران	و	مزدورانش	
می	توان	به		دموکراسی	و	رفاه	رسید!

از تج��اوز آش��کار امری��کا و 
متحدانش بر افغانستان چهارده 
با  اش��غالگران  گذش��ت.  سال 
دسیس��ه خاینان��ه ی »مبارزه با 
تروریزم« وارد میدان شدند و 
با قتل و غارت، رشد بی سابقه 
مواد مخ��در و آفرینش جنگ 
جنایت��کاران  نم��ودن  چاق  و 

و هیرویین س��االران، این سرزمین را به گورس��تان مردم بی دفاع  مبدل کردند. 
اش��غالگران برای اهداف استراتژیک و اقتصادی ش��ان مجهز ترین پایگاه های 
نظامی  را در افغانستان مستقر ساخته اند که تا سالیان دراز سرزمین  ما را در آتش 

جنگ و وحشت شعله ور نگهدارند.
غارتگران امریکایی و هم پیمانان ش��ان در همان اوایل اش��غال افغانستان گلو 
می دریدند که دگر طالبان و تروریزم شکست خورده اند. اما زمان نیات شوم و 
دروغ پراکنی های متجاوزان و قالده بدس��تان روشنفکرشان را با تشدید ناامنی ها 

در سرتاسر افغانستان و سقوط کندز به خوبی برمال ساخت.
سیاست های ش��یطانی چهارده سال گذشته این آگاهی را به مردم ما داد که 
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تروریزم حربه امریکا برای جهانکش��ایی و به بردگی کش��انیدن ملت هاس��ت. شم
تبلیغ، تجهیز و تمویل داعش از س��وی امریکا در افغانستان و سایر نقاط جهان، 
ادامه همان سیاست شیادانه ایس��ت که تحت عناوین اخوانی، القاعده، طالبان و 
جانیان بنیادگرای دیگر به یاری آی.اس.آی پاکس��تان و دولت های مزدور در 
این بیش از چهار دهه بر مردم ما تحمیل گردیده اس��ت. و این بار داعش نه تنها 
افغانس��تان که سوریه، عراق و کشورهای دیگر را در توحش عصر حجری فرو 

برده است.
کش��ته شدن بیش از س��یصدهزار افغان بی دفاع توس��ط نیروهای امریکایی 
و ناتو، بمباردمان های کور ویرانگر در گوش��ه گوش��ه کشور، آزمایش بم های 
کیمیاوی، بی حرمتی و شاش��یدن بر اجساد کشته شدگان، تجاوز به عفت زنان و 
در این اواخر بمباران فجیعانه ش��فاخانه داکتران بدون مرز در کندز و شهادت 
پرسونل بی دفاع و بیماران مظلوم آن و...، حاصل دموکراسی بی۵۲ متجاوزان 
است که مزدوران روشنفکر و مدافعان آن با کمال وقاحت و بی شرمی از مردم 
می طلبند تا مدیون فداکاری و همکاری های ارتش جنایت پیشه امریکا و ناتوی 

غارتگر باشیم.
امری��کا ابتدا از طریق ک��رزی و اطرافیان خاین��ش میلیاردها دالر به جیب 
خودفروخته تری��ن و ضدملی تری��ن عناص��ر و باندها ریخته از آنان س��الطین 
مافیای��ی و خونخوار س��اخت و اکنون اکثریت این غالمان��ش را در حکومت 
ناقص الخلقه ای گردهم آورده تا این پوش��الیان، کشور ما را آسان تر مطابق میل 
اربابان ش��ان میدان خالی برای هر نوع خونریزی و جنایت س��ازند. اشغالگران 
یک افغانس��تان غرق بدامن��ی و بی ثباتی و جنگ را ب��رای صدور تروریزم به 
آس��یای مرکزی و ضربه زدن به رقبای ش��ان بخصوص روس��یه و چین در نظر 

گرفته اند که قربانیان اصلی این سیاست محیالنه مردم نگونبخت ما اند.
»حزب همبستگی افغانس��تان« با هم ردیف شمردن هفتم اکتوبر روز اشغال 
افغانستان توس��ط امریکا و ناتو با سیاه روز ۶ جدی ۱۳۵۸، قویا آن را محکوم 
نموده و با غریو آزادیخواهانه خواهان خروج بی قید و شرط تمامی اشغالگران 

و مداخله گران از سرزمین خویش می باشد.
»حزب همبس��تگی افغانس��تان« بار دگ��ر به مردم غیور خوی��ش و تمامی 
تشکل ها و شخصیت های بیدار کشور گوشزد می نماید: در لحظاتی که میهن در 
بند ما در خون و خیانت می جوش��د و با دس��ایس بی شمار از شمال تا جنوب و 
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ننگ ابدی پنداش��ته می ش��ود. باید با اس��تفاده از هر امکان و موقع، بازی های 
رذیالنه و ضدملی غداران و بخصوص مزدبگیران روشنفکرنمای شان را خنثی 
نمود و به مردم آگاهی داد تا برای نبرد اس��تقالل طلبانه بسیج گردند. هیچ ملتی 
را س��راغ نداریم که بدون ایستادگی و مبارزه، به آزادی، دموکراسی و عدالت 

رسیده باشد.

با وحدت و خیزش سراسری، به متجاوزان و مزدوران داخلی شان 
درس عبرت دهیم!

ملتی که اس�تقالل نداش�ت، هرگ�ز به دموکراس�ی، عدالت و رفاه 
نخواهد رسید!

حزب همبستگی افغانستان
۱۵ میزان ۱۳۹۴ )۷ اکتوبر ۲۰۱۵(

راهپیمایی حزب همبستگی 
در تقبیح اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو

۱۶ میزان ۱۳۹۴ - کابل: »حزب همبس��تگی افغانستان« راهپیمایی را در تقبیح 
اش��غال افغانستان توس��ط امریکا و ناتو برگزار نمود که بیش��تر از ۵۰۰ زن و 
مرد در آن ش��رکت ورزی��ده بودند. معترض��ان پالکارت هایی حاوی تصاویر 
از جنای��ات امریکا و نیروهای ناتو در افغانس��تان را با غریو ش��عارهای خروج 

نیروهای اشغالگر و چاکران داخلی شان حمل می نمودند.
قابل ذکر اس��ت که در این راهپیمایی قربانیان قتل عام شاه شهید نیز شرکت 
ورزی��ده بودند. کاکا ظاهر، پ��دری که چندین عضو خان��واده اش را در این 
جنایت از دس��ت داده اس��ت، به نمایندگی از باش��ندگان درددیده شاه شهید با 

گلوی پربغض گفت:
ــیر كارته نو به  ــرک مس ــت به اعتراض در س »زمانی كه ما دس
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ــام شم ــدود نمودیم، ش ــوی چمن حضوری زدیم و این جاده را مس س
همان روز نماینده ریاست جمهوری یکجا با والیت كابل به دیدار ما 
آمدند و مهلت بیست روزه خواسته و وعده سپردند كه خواست های 
ما رسیدگی خواهند كرد. اما امروز كه بیشتر از سی روز می گذرد، 
ــت. این دولت فقط دروغ و فریب بلد است. مردم  هیچ خبری نیس
ــه این دولت خاین قیام كنید! مردم علیه این دولت خاین قیام  علی

كنید!...«
سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در سخنرانی اش گفت:

ــال گذشته این آگاهی را به  »سیاست های شیطانی چهارده س
مردم ما داد كه تروریزم حربه امریکا برای جهانکشایی و به بردگی 
كشانیدن ملت هاست. تبلیغ، تجهیز و تمویل داعش از سوی امریکا 
در افغانستان و سایر نقاط جهان، ادامه همان سیاست شیادانه ایست 
كه تحت عناوین اخوانی، القاعده، طالبان و جانیان بنیادگرای دیگر 
ــای مزدور در این بیش از  ــتان و دولت ه به یاری آی.اس.آی پاكس

چهار دهه بر مردم ما تحمیل گردیده است.
ــتان" بار دیگر به مردم غیور خویش  ــتگی افغانس "حزب همبس
ــخصیت های بیدار كشور گوشزد می نماید:  ــکل ها و ش و تمامی تش
ــد و  ــن در بند ما در خون و خیانت می جوش ــی كه میه در لحظات
ــمال تا جنوب و از فراه تا كندز در آتش  ــایس بی شمار از ش با دس
ــی و بی تفاوتی ننگ ابدی  ــت و خون ریزی می سوزد، خاموش دهش

پنداشته می شود.«
در اخیر، جوانان حزب همبس��تگی تیاتر خیابان��ی ای را ترتیب داده بودند 
که در آن جنایات علیه زنان توس��ط طالبان جانی، اربکی های س��تمگر و دولت 

دست نشانده تحت سایه ی امریکا را به تصویر کشیده بود.
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نویسنده:	رها	آرزو	

»منار	علم	و	جهل«		
نماد	مبارزه	علیه	بنیادگرایی

در سال ۱۳۰۳ )۱۹۲۴( شماری 
از مالها و روحانیون افراطی به 
تحریک انگلیس ها علیه دولت 
امان اهلل خان دست به تبلیغ زده 
مردم را به ش��ورش واداشتند. 
دوره  اصالحات  تمام��ی  آنان 
اس��الم  امان��ی را خالف دین 
این ش��اه مترقی و  خوان��ده، 

وطندوس��ت را کافر و جهاد علیه او را ف��رض اعالن کردند. همین باعث بروز 
اغتشاش سمت جنوبی گردید. دولت با آنکه موفق به سرکوب باغیون گردید 
اما صدها تن از س��ربازان دولتی در آن جان باختند که به پیش��نهاد امان اهلل خان 
بنای یادبودی به نام »منار علم و جهل« در کابل برای تجلیل از خودگذری آنان 

اعمار گردید که تا کنون در جوار باغ وحش کابل پابرجاست.
اس��تا اولس��ن انسان شناس و نویس��نده دنمارکی واقعه خوست را که در آن 
بنیادگرای��ان علیه دولت مردمی امان اهلل خان اغتش��اش نموده بودند در کتاب 
»اسالم و سیاست در افغانستان« )ترجمه خلیل اهلل زمر، ص ۱۳۱ – ۱۳۳( چنین 

شرح می دهد:
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ــت در مارچ ۱۹۲۴ بر ضد اصالحات اجتماعی شم »اغتشاش خوس
ــایر  ــهور به مالی لنگ و س ــی برهبری مال عبداهلل مش ــت امان دول
ــی روحانیون پرنفوذ مركز  ــمت به تحریك و رهنمای مالهای آن س
ــت یکی از مریدان حضرت صاحب  ــاش خوس به راه افتاد. در اغتش
ــوربازار بنام عبدالغنی، قبایل سلیمان خیل را در كنار مالعبداهلل  ش
ــهاكی قرار داد. این دو مال در دستی قرآن و  ــید س و مال عبدالرش
ــت دیگر قانون جزا را گرفته در میان قبایل كه متأسفانه از  در دس
ــواد و دانش بی بهره بودند فریاد میزدند: كدامیك را قبول دارید!  س
ــپس مردم را  قرآن یا قانون را؟ و طبعاً مردم میگفتند: قرآن را و س

بشورش دعوت میکردند.«
ب��رای مهار ای��ن وضعیت، 
را  لویه جرگ��ه ای  حکوم��ت 
فراخوان��د تا راه حل مناس��ب 
لوی��ه جرگه  نماید.  جس��تجو 
ب��ا تعدیل برخی م��واد برنامه 
اصالحات، هیاتی را به ریاست 
مذاکره  غ��رض  نورالمش��ایخ 
نزد شورشیان فرستاد تا تذکر 
بدهند که تم��ام مواد قانون با 
ش��ریعت اس��الم تطبی��ق داده 
ش��ده و هیچ ماده ای در تضاد 
با اسالم نیس��ت. اما مذاکره با 
بار  به  نتیجه مطلوب  شورشیان 
قسمًا  نورالمشایخ  زیرا  نیاورد، 
اعتراضات مالی لنگ را تایید 
کرده به شاه بازگو نمود، مگر 
ش��اه حاضر نش��د به خواهش 

شورشیان نظامنامه اساسی و قانون جزا را لغو کند.
زنده یاد میر غالم محمد غبار در »افغانس��تان در مس��یر تاریخ« )جلد اول، ص ۸۰۸( در 

این مورد می نویسد:

مال عبداهلل مشهور به مالی لنگ سرغنه شورشیان 
جنوبی كه در واقع مالعمر عصر امانی بود و باالخره 
به تاریخ ۴ جوزای ۱۳۰۴ به جزای اعمالش رسیده 

در تپه مرنجان تیرباران شد.
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ــکر )موسوم به  ــمعیل خان با هشت صد عس ــر محمد اس و غندمش
ــتن به وزیر حربیه در  جان فدا( برای باز كردن كوتل تیره و پیوس
گردیز سوق شد، ولی در موضع بیدک لوگر در نتیجه یك شباخون 

هولناک شورشیان تا نفر اخیر كشته شدند.«
انگلیس که خود را در این 
پیروز می دانست دست  توطئه 
به مداخله مس��تقیم زد و یک 
تن هندو به ن��ام عبدالکریم را 
زیر نام پسر امیر محمد یعقوب 
خان داخل قوم ځ��دران پکتیا 
نمود که رهبری اغتشاش را به 
دس��ت گرفت. در آغاز جنگ 
به نفع شورشیان پیش می رفت 
چون از یک سو بودجه دولت 
به اتمام رسید و از سوی دیگر 
۸۰۰ عسکر دولت به یکبارگی 
کش��ته ش��دند که ای��ن ضربه 

س��ختی بر پیکر رژیم نوپ��ای امانی بود. در همین دوره ب��ود که عبدالکریم با 
حمای��ت انگلیس ها در پکتیا دعوای امارت نمود و دولت از این فرصت س��ود 

برده علیه او تبلیغات به راه انداخت.
از آنجای��ی که اکثریت مردم افغانس��تان از خدم��ات دولت امانی راضی و 
ممنون بودند، جمع وس��یع یک صدا علیه این اغتش��اش جاهالن برخاس��تند که 
منجر به س��رکوب آن شد. میر غالم محمد غبار در »افغانستان در مسیر تاریخ« 

)جلد اول، ص ۸۰۹( می نویسد:
ــاش پاكتیا ماهیت مذهبی نی، بلکه  »...همینکه دانستند اغتش
ــس دارد، همه به  ــه مداخله دولت انگلی ــی و آنهم ب ماهیت سیاس
ــوذ خارجی متحد گردیدند.  ــتند و بر ضد نف حمایت دولت برخاس
پس والیات شمالی افغانستان اعزام ده هزار سواره و والیت ننگرهار 
اعزام هفده هزار نفر مسلح برذمه گرفت، و از كاپیسا و پروان قطعات 

نورالمشایخ مشهور به حضرت شوربازار از اجداد 
صبغت اهلل مجددی بود كه منحیث یك فرد مرتجع 
و خاین همیشه در خدمت بیگانگان و رژیم های 

مستبد قرار داشت.
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مردم شم ــید.  رس ــه  امدادی
ــتند  ــاه نوش هزاره به ش
كه ما در جنگ برادران 
پاكتیایی تا حال مداخله 
ــی اكنون كه  نکردیم ول
ــط  ــت خارجی توس دس
ــدی در  ــم هن عبدالکری
ما  افغانستان دراز شده، 
ــا پنجاه  ــم كه ت حاضری
هزار مرد مسلح به دولت 
ــم. در خود  ــم نمای تقدی
ــات  احساس نیز  ــا  پکتی
ورود  از  ــد  بع ــی  عموم
ــدی  هن ــم  عبدالکری
ــود،  ب ــده  ش ــه  انگیخت

ــزام كردند، و  ــردم جاجی و څمکن��ی طرف دولت را الت ــه م چنانک
ــت تغذیه عسکر دولت را بذمه گرفتند. شهر كابل  هندوهای خوس
تادیه معاش سه كندک نظامی اعزامی در لوگر را پذیرفت، و بعضا 
ــه هزار شاگردان  زنان كابل زیورات خود را به دولت اعانه دادند. س
مدارس كابل از وزارت حربیه تقاضای اسلحه و شمولیت در میدان 
ــوق گردیدند. تعلیمات  ــت س جنگ نمودند، و عده یی هم به خوس
ــدادی بلخ و قندهار در  ــد و قوای ام نظامی نیز در مدارس آغاز ش

كابل ریختن گرفت.«
در آن دوران هندو های افغانس��تان منحیث ش��هروندان اصیل کشور با جان 
و دل از دول��ت حمایت کرده در این جنگ س��هم ب��زرگ ادا کردند. جریده 
»حقیقت« به تاریخ ۲۹ اسد ۱۳۰۳ ضمن »اظهار امتنان از همدردی و وفاکیشی 
هندوها«، در گزارشی تحت عنوان »همدردی اهل هنود سمت جنوبی با عساکر 

افغانی« نوشت:
ــیات اهل هنود و مردمان این اطراف و اكناف با عساكر  »... حس
ــت... در بعضی  ــالمیه افغانی ما نهایت همدردانه و وفاكارانه اس اس

منار علم و جهل
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شم ــات و دیگر لوازمات  ــله وصول ارذاق و معاش اوقاتی كه موقتا سلس

ــقیا  ــله راه عبور و مرور از طرف اش ــطه قطع سلس ــکریه بواس عس
ــونی را  ــد هرگونه ضروریات و لوازمات قش ــدود میش منقطع و مس
ــال خرمی و طیف رضا برای فوجی ها  ــان اهل هنود آنجا بکم مردم

بهم میرسانیدند.«

س��پس محمود طرزی )که س��فیر افغانس��تان در پاریس بود( فوراً خود را 
به کابل رس��انید و همراه با محمد ولی خان )وزیر حربیه( برای آرام س��اختن 
شورش تدابیر الزم و س��نجیده گرفتند در نتیجه این زحمات و همکاری وسیع 
مردم، شورش سرکوب و سران باغی فراری شدند. درین میان مالی لنگ و مال 
عبدالرش��ید که به کوه ها پناه برده بودند توس��ط مردم دستگیر و تسلیم دولت 

داده شدند.
ش��ورش جنوبی نتیجه ش��رافکنی های انگلیس ها بود که می کوش��یدند به 
این صورت از مردم پکتیا که در جنگ س��وم افغان � انگلیس با ش��هامت تمام 
نیروهای اشغالگر را شکست داده بودند انتقام بگیرند. مهار این شورش که بیش 
از یکسال به طول انجامید بار سنگینی بر دولت امانی بود. تقریبا مالیات یکساله 
در آن به هدر رفت و متعاقبا در لویه جرگه پغمان ش��اه امان اهلل مجبور ش��د که 
با روحانیون مرتجع از راه مماش��ات پیش رفته بخش��ی از برنامه اصالحاتش را 

کنار گذارد.
بن��ای یادبود »منار عل��م و جهل« در دامنه کوه ش��یردروازه کابل به دلیل 
داش��تن بار س��نگین و پرمعنی ضدیت با روحانیون اجیر انگلیس، از سوی هیچ 

خوانین شینوار در عصر امانی كه طرف لشکر جهل مالی لنگ را گرفتند 
اما به زودی سركوب شدند.
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دولتی تبلیغ و قدردانی نگردید. به همین دلیل این منار بس��یار ناش��ناخته مانده شم
است.

در پای این منار، نام و مشخصات تمامی کسانی که در »مقابله جهل و علم« 
شهید شدند درج است و در قسمت باالیی منار متن ذیل به چشم می خورد:

فداكاریهای  به  »نظر 
ــید  قیمتدار فرزندان رش
وطن و شیرمردان غیور 
ــۀ  ــه در محارب ــت ك مل
جهال بغاوت پیشۀ سمت 
جنوبی كه فی الواقع یك 
ــل وعلم بود،  مقابلۀ جه
۱۳۰۳هجری  ــنه  س در 

ــاه ترقیخواه  ــی ملت افغان پادش ــی عصر اعلیحضرت، محی شمس
ــتان الغازی )امیرامان اهلل خان( بمقابل ارتقای ملی و اعتالی  افغانس
ــرف و  علم و تمدن رخنمود بکمال متانت و پایداری در حفاظه ش
ــرار  ــزت دولت متبوع خودها و طرفدار علم و معرفت بمدافعه اش ع
بغاوت شعار و محاربۀ گمراهان تبۀ روزگار و ازالۀ ارادات باطله شان 
كوشیده داد همت و غیرت اسالمی را دادند و حیات خود را فدای 
ــان كرده برای  ــی اولواالمر مقدس خودش ــات مملکت و قربان ترقی

)۲۳ جوزای ۱۳۰۴(: مراسم افتتاح منار علم و جهل
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شم ــل كردند. این یادگار  ــات جاوید و نکونامی تاریخی حاص خود حی

ــی تاسیس یافت  ــعادت و افتخار بتاریخ ۲۳ جوزا ۱۳۰۴ شمس باس
ــای آن فداكاران راه حقانیت را  ــتیها و معارف خواهی ه تا وطن دوس
اوالد آینده وطن بنظر تمجید و بازماندگان شانرا بنگاه احترام دیده 
افراد حساس و احفاد }فرزندزادگان{ حق پرست افغانرا دلیل رفتار 

و سرلوح افتخار باشد.«
ب��ه تاریخ ۴ جوزای ۱۳۰۴ 
مالی لنگ و مال عبدالرشید با 
۵۱ تن از همدس��تان شان بعد 
از اینکه حکم اع��دام بر آنان 
صادر شد، طی مراسمی در تپه 
مرنجان اعدام شدند و چندصد 
تن دیگ��ر به والیات ش��مالی 
تبعید ش��دند. امان اهلل خان طی 
نطقی در مراس��م »چانماری« 
ای��ن ۵۳ تن، ک��ه در جریده 
»حقیقت« )۶ جوزای ۱۳۰۴( 

منتشر شد، گفت:
ــاً برای ملت  »حقیقت
ــزا دادن  و حکومت ما س
ــه افرادش را  یك قوم ك
ــر پرورش  ــه خون جگ ب
ــا  ــم و از آن ه داده بودی
داشتیم  خدمت  ــم  چش
ــوس  افس جای  ــیار  بس

ــت لیکن چه كنم یك دانه كه به هیچ صورت عالج آن نشود و  اس
ــود انسان  ــاند چون در وجود پیدا ش به صحت تمام بدن ضرر برس
مجبور است كه آن دانه را ببرد. گویا این خاینین یك دانه سرطان 
ــت كه آنرا قطع  بودند كه به وجود مملکت ما برآمدند حاال الزم اس
ــم تا به وجود وطن دیگر ضرر نمانده مملکت به حیات دایمی  نمای

خبر مراسم اعدام مالی لنگ و ۵۲ تن از شركای 
جرمش در جریده »حقیقت« )۶ جوزای ۱۳۰۴(
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خود پایدار بماند.شم
ای كاش اینقدر تلفات را كه اوالدهای عسکری و دیگر اوالدهای 
ــن مقابله علم و جهل  ــی ام، و این فرزندان جاهل و نادانم دری ملک
ــرور و  ــت و آبادی ملت می بود تا ما مس ــد، برای بهبود مملک دادن
خوشوقت بوده و بدبختان باینطور فالكت و تباهی مبتال نمیشدند.«

در میان کس��انیکه علیه دولت امانی دسیس��ه نموده بودند اجداد صبغت اهلل 
مجددی نیز سهم فعال داش��تند. غبار در »افغانستان در مسیر تاریخ« )ج ۱، ص 

۸۰۸ ( در این باره می نویسد:
»در همین سال بود كه شاه امان اهلل باالی نورالمشایخ مجددی 
)حضرت فضل عمر مجددی( }مشهور به حضرت شوربازار{ مشتبه 
ــت او را محبوس نماید، ولی شمس المشایخ مجددی  ــد و خواس ش
ــتعمار و  ــرت فضل محمد مجددی( كه مرد مجاهد و ضد اس )حض
ــرحدات از نفوذ انگلیس بود، نگذاشت چنین  هم طرفدار آزادی س
ــایخ منصرف شد مشروط بر  ــاه ... از حبس نورالمش ــود، پس ش ش
ــایخ با عایله خود سرحد  ــتان خارج گردد. نورالمش اینکه از افغانس
ــماعیل خان و كویته اقامت  ــرد و در دیره اس ــتان را عبور ك افغانس
اختیار نمود، ولی حکومت افغانی یادداشتی به انگلیس ها فرستاده 
ــرحدات نزدیك افغانستان تقاضا  ــدن نورالمشایخ را از س و دور ش

كرد، پس نورالمشایخ به عالقه بمبئی اعزام گردید.«
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شم اگر دیروز انگلیسها با توس��ل بر مالی لنگ کوشیدند افغانستان را به سوی 

جهالت و تاریکی س��وق دهند، اینک بیش از سه دهه می شود که دولت امریکا 
با تمویل و تجهیز بنیادگرایان تنظیمی و طالبی و داعشی و گسیل آنان بر وطن 
ما کوشیده است تا افغانستان را در سیاهی و بدبختی فرو برد و دولتهای مستبد 
و مرتجع ایران و پاکستان هم سهم مهمی در تباهی وطن ما داشته اند. مالعمرها، 
گلبدین ها، ربانی ها، سیاف ها، مالتره خیل ها، محسنی ها، اسماعیل ها و غیره همه 
»مالی لنگ« های عصر حاضر اند که باید در یک محکمه مردمی »چانماری« 

شوند.
برماس��ت تا به رس��م نیاکان با پرچم علم و ترقی برخاسته جهل و جنایت را 
به زباله دان تاریخ بسپاریم. تا وقتی ملت ما بر راهیان ظلمت، این لشکر استعمار 

پیروز نشده اند، افغانستان روی خوشبختی و آبادانی را نخواهد دید.

امریکاانواعتروریستپرورشمیدهد
Dragan :کارتونیست



16

20
15

بر 
تو

- اک
 13

94
ان 

میز
  ،3

6 
اره

شم

نویسنده:	نصرت

ساخت	منار	شهید	فرخنده	به	همت	
جوانان	همبستگی	و	مساعدت	مردم

ساعت ۱۰ قبل از ظهر است و 
قدم زنان از کنار دریای کابل 
به قصد پل ب��اغ عمومی کابل 
آهسته آهس��ته روان بودم که 
چش��مم به جمع��ی از جوانان 
دختر و پسر افتاد که مشترکا 
مصروف کار روی منار شهید 
فرخنده اند. مناری که چندی 
قبل اعالم س��اخت و سازش را 

از س��وی »حزب همبستگی افغانس��تان« خوانده بودم. اینان اعضای رهبری و 
کارمندان حزب همبستگی اند که داوطلبانه و با شور و شوق گردهم جمع شده 
اند تا با اعمار بنای یادبود، زن س��تیزی جنایت کاران لمیده بر سرنوشت مردم را 

به نمایش گذارند.
از اصل مطلب دور نش��وم که چند روز قبل نیز ش��اهد مظاهره پرجوش و 
اجرای تیاتر خیابانی توس��ط این جوانان بیدار اعم از دختر و پسر طی مظاهره 
تقبیح ۱۴مین س��الروز تجاوز امریکا به افغانستان و جنایات هولناک طالبان در 
قندوز بودم که با نمایش زیبای ش��ان مردم را ش��گفت زده ساخت و با استقبال 
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شم اهالی آن ساحه رو برو شد.

و اما اینجا در کنار منار شهید فرخنده، تعدادی جوانان مصروف قالب کاری 
)نجاری( قس��مت اول منار ان��د و دختران جوان نیز مصالح س��اختمانی آماده 
می س��ازند. رهگذران هم با ش��اباش گویی و دلگرمی رد می شوند و شماری هم 
چند بیل س��منت را به نش��انه همدلی و همکاری به پای منار می اندازند و اجازه 

گرفته به راه خویش روان می شوند.
من نیز وقتی این ش��ور و شوق کار جمعی و تجمع رهگذران را دیدم پشت 
کاری ک��ه روان ب��ودم، نگش��تم و در اینجا ماندم تا دریاب��م اعضای رهبری و 
دختران همبس��تگی هم مثل س��ایر رهبران و روشنفکران چند بیل می اندازند و 
عکس یادگاری خود را می گیرند و صحنه را ترک می کنند یا خیر؟ خوشبختانه 
آنطور نبود. آنان تا ساعت ۴ عصر همانند کارگران پرکار کار ریخت منار را به 
درس��تی انجام دادند. در جریان کار شما هیچ تفاوتی را در بین اعضا و رهبری 
نمی یابید همگی با ش��ور و شوق می خندند و هرکس به اندازه توان خود سهم 

میگیرد. چیزی که باعث دلگرمی و اثر گذاری بر روح و روان من شد.
اینجا محل مزدحم شهر است و زمینه مساعد گردیده تا با افراد و دیدگاه های 
مختلف شان س��ر بخورید و بشنوید از نابسامانی ها و هزار و یک درد جانسوز. 
مادری آمد مکثی کرد، بر روان شهید فرخنده دعا خواند و مدد جست و روی 
یکی از دختران را که مصروف کار بود بوسید و گفت: »کار شجاعانه را پیش 
گرفته ای آفرینت« و به راهش ادامه داد. شخصی با چهره سوخته و دوسیه در 
دس��ت و رنج تمام عالم بدوشش آمد و بعد از س��الم خطاب به یکی از اعضای 
رهبری همبستگی گفت: »ای شما که برای فرخنده شهید منار می سازید دختر 
جوان مرا پس��ر رییس امنیت غزنی که خانمش می شده، بیرحمانه کشته است و 
بهانه آورده که او خودکشی کرده، حاال به هر اداره ذیربط دولتی که می روم 
چون طرف پول رش��وه را قبال پرداخت کرده و زورمند هم اس��ت با خشونت 
میگوین��د: برو که تو را هم پی��ش دخترت روان می کنیم. آی��ا می توان برای 
دادخواهی دخترم کاری کرد؟«. )امید دوستان همبستگی داستان غم انگیز این 

پدر ماتم دار را با تمام جزییات تعقیب و به سمع مردم برسانند.(
کس��ی آم��د و گفت: »عکاس آزاد هس��تم« و از صحن��ه کار عکس اش را 
گرفت و چند دقیقه نشست و از فعالیت های حزب همبستگی پرس و پال کرد. 
فرد دیگری وعده کمک ۵ خریطه سمنت را داد. پدری که در حدود ۵۰ – ۵۵ 
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سال عمر داشت با صفا و صمیمیت در کنار سایر مردم بیل زد و ۴۵ دقیقه کار شم
کرد و رفت پشت کارش. این پدر ساعت ۱ ظهر با بسته های آماده غذا برگشت 
و گفت: »ش��ما با افتخار مهمان امروز من هستید« بعدا خود را معرفی کرد که 

صاحب یک هوتل درهمین نزدیکی ها می باشد.
جوان حزب همبستگی که بیل در دستش سمنت را با ریگ مخلوط می کرد 
در پاس��خ به س��وال یکی از هموطنان ما در مورد مصارف س��اخت منار شهید 
فرخنده و س��ایر فعالیت حزب ساده گفت: »این منار به همت حزب همبستگی 
و کمک مردم س��اخته خواهد شد. وقتی اراده قوی باشد و همگان مثل امروز 
داوطلبانه در تمام فعالیت ها ش��رکت کنند و خورد و برد و چپاول انجیویی در 
میان نباشد با مبلغ کوچک که مردم شریف ما، نهادهای خیراندیش و شخصیت 
ه��ای ملی مس��اعدت می کنند، نه تنه��ا این منار بلکه کاره��ای بزرگی در این 
کشور آباد خواهد شد. شما مجموع پول ده شهرک رهایشی و بلند منزلهای ده 
جنگساالر را جمع کنید چند والیت افغانستان به صورت واقعی آباد می گردد.«
باید یادآور شد که این منار به ارتفاع ۱۰ متر از کف دریای کابل به همت 
جوانان دختر و پس��ر همبستگی و مس��اعدت مردم که کارش اکنون به شدت 
جریان دارد اعمار خواهد ش��د. بنا آنانیکه قص��د دارند در اعمار و دیزاین آن 
سهم شایس��ته ادا نمایند وقتش فرا رسیده است تا از هیچ نوع همکاری دریغ نه 

نمایند.
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لیکونکی:	بهروز	پویان

کندز د ځناورو طالبانو 
او ملي وحشت حکومت 

د بی پروایی په اورکې وسوځیده 

د طالبان��و پ��ه الس د کندز د 
را پرځی��دو وروس��ته، پ��ه دی 
ښار کې اور ولګید او مظلوموو 
اس��یدونکو ی��ی بش��ری ض��د 

جنایتونه وزغمل.
د ملی ځناورتوب حکومت 
په یوی پټی معاملی سره دغه 
ښار ځناورو طالبانو ته وسپاره 

او هغوی هم یو ځل بیا خلکو ته په لوټونی، جنسی تیری او ډله یزی وژنی سره 
خپله شډلتیا او بی رحمی وروښودله.

تی��رو څو ورځو ک��ې د طالبانو او امنیتي ځواکونو تر منځ د ښ��ار په کوڅو 
کې س��خته جګړه روانه ده. د نورو جنګونو پ��ه څیر، د جګړی اصلی قربانیان 
بی ګناه خلک دي چې د جګړی په منڅ کې نښ��تي دي او د وتلو هیڅ کومه 
الره ه��م ن��ه لري، خپلو کورونو کي بند پاتی دي. پ��ه دی منځ کې اربکیانو او 
تنطیمي قومندانانو د خلکو د ش��تمنیو په لوټونی کې د طالبانو س��ره الس یو 

کړی دی.
دولتی اداری چې د هغی له جملی نه د ملی امنیت دفتر، والیت، د امنیی 
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یوناما دفتر او غیر دولتی موسس��ی د طالبانو پوس��یله لوټ ش��وي دي. او په 
ح��ال ک��ې طالبانو د دولتی چارواکو په وژن��ه هم الس پوری کړی چې د هغی 
ډل��ی نه د چهار دری ولس��والی ۴۰ تنه د ملی امنی��ت کارکوونکې د قرییتم په 

کلی د چارمار کیدو ذکر وکړ.
پ��ه تی��رو ورځ��و ک��ې، د ع او غ 
حکوم��ت د کندز ښ��ار د بی��ا نیونی 
ادع��ا کوي او رس��نۍ هم د حکومت 
په س��ترو سترو ویلو سره د خلکو په 
غولونی اوښ��تی دي، په داسی حال 
کې چ��ې د کندز ښ��ار اوس��یدونکې 
د پرلپس��ی اړیک��و په نیولو س��ره په 
هغوی د طالبان��و د حاکمیت څخه 
خب��ر ورکړی او د رس��نیو په درواغو 

قهرجن دی.
د ځای��ی خلکو د وینا پر بنس��ټ 
پ��ه دی نښ��تو ک��ې د ۴۵۰ تنو څخه 

زیاد د ښ��ځو او ماش��ومانو په ګډون وژل ش��وي دي او په زرګونو نور ګاونډیو 
والیتون��و ته تللی دی. خو اوس هم د خلکو د تلفاتو کره ش��میره په الس کې 

نشته.
د ناټو د وروس��تني بمبار له امله د »بی پولي ډاکټرانو په مرکز«، س��پین 
زر ش��رکت، سه درک، دخیابان جومات، باغ شرکت او انګور باغ خلکو ته بی 
ش��میره تلفات اوښ��تي دي. د ځایي خلکو په وینا طالبان��و په زور ډاکټران د 
کورونو نه روغتون ته وړي چې نږدې د ناټو په بمبار کې یو ځای د بستر شوو 
مریضانو او د روغتنون د نور کارکونکو سره چې شمیر یي ۵۰ تنو ته رسیږي 

ځانونه د السه ورکړی.
ه�. ن. د دی ښ��ار یوه تن هټی وال چې د کورنۍ س��ره یو ځای په جګره 
کې نښ��تي دي، په یوه تیلیفونی اړیکه کې وايی: »پرون ش��په طالبانو په زور 
زموږ ځایی ډاکټران د ځانه سره یووړل او نن یی مړي په روغتون کی د ناټو 

د هوایی ځواکونو برید څخه وروسته پیدا شول.«
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ډاکټر امین او ظاهر پاکنهاد په دی پیښه کې د وژل شوو ډاکټرانو د جملی شم
څخه دوه تنه دي.

هغ��ه همدارنګ��ه زیات��وی چې د هغه ګاون��ډی د س. ا. په ن��وم چې د یوه 
خصوصي بانک کارکونکی ؤ، تیره ش��په د طالبانو په وس��یله په کشولو کشولو 
له کوره یووړل شو. هغه د ځان د ژغورنی لپاره چیغې وهلی او تر اوسه یي د 

راتلونکې نه کوم خبر نشته.
د کندز د یوه روغتون )ف( نومی نرس��ه چې ددی والیت یوې ولسوالی ته 
یی تیښ��ته کړی، وایې »څو تنه همکاران می د نوکریوالۍ په ش��په د طالبانو 

په وسیله د جنسی تیری نه وروسته ووژل 
ش��ول. هیڅ داس��ی کور نشته چې یو دوه 
ټپیان او وژل شوي پکی شتون ونلري.«

د ف. م. په ن��وم زده کونکی چې همدا 
اوس د خپلی کورنۍ س��ره د کندز په ښ��ار 
ک��ې دی، وایی »ډوډی په ډیری س��ختی 
س��ره په ښ��ار کې موندل کیږی او د یوی 
ډوډی بی��ه ۶۰ افغانیو ته رس��یدلی ده. په 
ښ��ار ک��ې د دوا او درملو څخ��ه کوم خبر 
نش��ته، هغ��ه کورونه چ��ې خاون��دان یی 
تښ��تیدلي دي، د طالبانو او غلو پوس��یله 

لوټیږي.
په همدی حال کې راپور ورکول کیږي 
چ��ې جنای��ت او لوټونه پ��ه دی والیت کې 

قوم��ی رنګ او بوی اخیس��تی دی او د غچ اخیس��تنی حس ل��وړ دی. طالبانو 
د اربک��ی قومندانانو او دولتی کارکونک��و کورونه لوټ کړی او مال یی غنیمت 
ګڼی، اربکیانو په پښتون میشتو سیمو بلوا وروړی، د عامو وګړو مال او شته 
یی وړی دی، په دی انډوخر کې، اصلی قربانیان عادی خلک د هر ملیت دی 
چ��ې ددی ځناورو او کوڅه ډبو بانډونو په ویجاړۍ کې په س��تونزه س��ره نفس 

کاږي.

هغه قابله چې د طالبانو پوسیله 
د تیري نه وروسته ووژل شوه
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سیمونسگوین،ازرزمآورانقهرمانفرانسه
تصویر باال، از مشهورترین صحنه های مقاومت پارتیزان های فرانسوی علیه فاشیزم هیتلری در 
جریان جنگ دوم جهانیست که در ۱9 اگست ۱9۴۴ در پاریس عکاسی شده است. درین صحنه، 
س��یمون سگوین )Simone Segouin( دختر ۱۸ ساله را می بینیم که در صفوف مبارزان برای 

آزادسازی پاریس می جنگد.
س��یمون سگوین که در کش��تن نیروهای آلمانی، اسیر ساختن ۲۵ تن از آنان و نهایتا آزادی 
پاریس نقش مهمی داشت، منحیث یکی از چهره های برجسته جنبش مقاومت آن کشور شهرت 

یافت و به نماد شرکت زنان در جنگ ضد فاشیزم در فرانسه بدل گشت.
نشریه Independent Eure-et-Loir در شماره ۲۶ اگست ۱99۴ خود این دختر مبارز 
را اینچنین به معرفی گرفت: »یکی از پرخلوص ترین جنگجویان مقاومت قهرمانانه فرانس��ه که 

راهی به سوی رهایی گشود.«
ب��ا آزادی پاری��س، او به درجه جگرن ارتقا یافت و به تاریخ ۲3 اگس��ت ۱9۴۴ مدال نظامی 

»صلیب جنگ« به او اعطا گردید.
نقش برجس��ته زنان در مقاومت ضدهیتلری باعث ش��د که بع��د از جنگ دوم جهانی، برای 
نخس��تین بار در ۲9 اپریل ۱9۴۵ به آنان در انتخابات محلی حق رای دهی داده ش��ود و در ۲۱ 

اکتوبر همین سال در انتخابات ملی نیز حقوق مساوی با مردان را حاصل کردند.
در اگست ۲0۱۵، هفتادمین سالگرد آزادی فرانسه از چنگ نازیزم، یکی از شهرهای فرانسه 
ج��اده ای را به نام س��یمون نامگذاری ک��رده از او، که فعال حدود نود س��ال عمر دارد، تجلیل به 

عمل آورد.
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نویسنده:	هیله	نوری

امراهلل	صالح	به	دختران	قهرمان	کوبانی	
توهین	روا	می	دارد

با س��قوط برنامه ش��ده قندز و 
س��پردن  در  مقامات  خیان��ت 
آن ب��ه طالبان وحش��ی، میدان 
آنچنان ش��غالی است که بازار 
از  تع��دادی  خودنمایی ه��ای 
حامیان  و  تنظیمی  جنایتکاران 
ش��ان بار دگر گرم ش��ده هر 
یک می کوشد خود را قهرمان 
میدان وانمود س��ازد. اینان از 

حادثه دردناک قندز برای »ملی« نمایی و تبلیغات جهت زدودن خون از س��ر و 
روی خود سود می برند. بناًء هشیاری الزم است که فریب این نمایشات محیالنه 

را نخوریم.
در این میان امراهلل صالح وابس��ته به »ش��ورای نظار« در صفحه فیس بوکش 
وقیحانه از »بچه های افغانس��تان و کابل« خواست که »دختران کوبانی را الگو 
و سرمش��ق« قرار دهند. او در ادامه از دولت تقاضای »حمایت سیاسی و قسما 
لوژستیکی« می  نماید تا برای شکس��ت طالبان در قندز و تخار »بسیج مردمی« 
بسازد اما مدعی است که »به دولت پیام داده ام اما جوابی دریافت نکرده ایم«!
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هفت جوی گالب بشوی و بعد نام 
دختران پرافتخار کوبانی را بر زبان 
ران. زنان و م��ردان نجیب کوبانی 
بخاطر مب��ارزه با داعش منتظر هیچ 
دولت و کش��ور ننشستند، محرک 
اصلی آن��ان برای بس��یج و مبارزه 
وج��دان بلن��د و افکار انس��انی و 

مترقی شان بود.
پی��روان جوان امراهلل صالح که این روزه��ا با تقلید بوزینه وار از جناحی در 
رژیم ددمنش ایران »سبز«نمایی می کنند، کی ها اند و آیا انتظار دختر کوبانی 
شدن از اینان ابلهانه نیست؟ او خود به تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۵ با دیدن کارنامه 

لمپنانه جوانانش در شهر کابل احساس شرم نموده در فیسبوکش نوشت:
»بیشترین جوانانی 
كه امروز به بهانه روز 
شهید و با استفاده از 
ــان  ــای قهرم عکس ه
ملی دست به نمایش 
ــی  خیابان ــك  مضح
میزنند... رفتار ناپسند 
ــع از جوانان  این جم
و  ــت  شکس ــانگر  نش
ــه ما در  ــی هم ناكام

فرهنگ سازی است. اجازه دادن به این نوع رفتار نشاندهنده سقوط 
ــر سیاسی است  نظم، صالبت قانون، هیبت دولتی و بی نفوذی قش

كه خود را وارث راه شهید احمد شاه مسعود میداند.«
حال س��وال اینجاس��ت که به کمک این لشکر »بی فرهنگ« و لومپن که از 
درنده خویی ش��ان در روز مرگ مسعود ش��هر کابل غرق وحشت شد، چگونه 
می توانی مردم قندز را از ش��ر جنایت پیش��گان طالب نجات دهی؟ اینان که در 
روز روشن در پایتخت مردم بی گناه را می درند، اگر به تفنگ دست یافته وارد 

دختر کوبانی ش�دن قبل از 
اینکه نیاز به تس�لیح دست ها 
به  ضرورت  باش�د،  داش�ته 
مسلح ش�دن مغزها با افکار 
مترقی و پیش�رو و انس�انی 

دارد.

وحشت و لمپنیزم افراد متعلق به شورای نظار 
در سالروز مرگ مسعود در كابل كه باعث قتل و 

زخمی شدن تعدادی از هموطنان ما شدند.
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قندزی ش��وند که میدان برای شان خالیست، بدون شک که خاطرات وحشتبار شم
جنگ های تنظیمی کابل را زنده خواهند ساخت.

دختر کوبانی شدن قبل از اینکه نیاز به تسلیح دست ها داشته باشد، ضرورت 
به مس��لح ش��دن مغزها با افکار مترقی و پیشرو و انس��انی دارد. انتظار این کار 
از ش��ماهایی که ماالمال از افکار اخوانی و ارتجاعی هس��تید عبث است. او به 
جوانانی وع��ظ »کوبانی« می دهد که از تربیت ابتدایی انس��انی بی بهره اند و 
اعتراف می کند که در رهبری ش��ان ناکام اس��ت. صالح به درستی واقف است 
که اکثریت مطلق جمعیتی ها و شورای نظاری هایش اندک ترین نقطه مشترک با 
مبارزان کوبانی ندارن��د و برعکس الگوی آنان جانیانی اند که همجنس داعش 
و طالب بوده طی س��ال های دهه نود میالدی در کابل کارنامه ننگین شانرا ثبت 

تاریخ کردند.
می پرس��ی »آیا به اندازه دختران کوبانی همت نداریم؟«  من پاسخ می دهم 
ک��ه به اندازه یک هزارم دختران کوبانی هم��ت و وجدان ندارید و این را در 
تاریخچه سراسر مکدرتان به اثبات رسانیده اید. اگر سنگ اندازی ها و خیانت ها 
و فساد و چپاول شما نمی بود، یک مشت مزدور آی.اس.آی به این آسانی موفق 
نمی ش��دند قدرت گرفته قریه ها و حتی ش��هر قندز را به اشغال خود درآورند. 
این »آدم نماهای وحش��ی« از بربریت و ستم شما جنگساالران قدرت گرفته اند 

و از ستم و استبداد شماست که طالب زاده می شود.
اگر تو به اندازه هزارام دختران ش��ریف کوبانی همت می داشتی، در شش 
سال حساس که در راس امنیت ملی امکانات سرشار در اختیار داشتی، جلو رشد 
طالب را می گرفتی و نمی گذاش��تی که این جنبش پوس��یده پس سر بلند کند. 
ولی همه می دانیم که طالب زمانی قدرتمندتر شد که صالح در راس امنیت ملی 
لمیده بود و هم حزبی و هم فکر دیگرش بس��م اهلل خان در کرس��ی وزارت دفاع 
جا خوش کرده بود بگذریم از اینکه تمامی س��ران تنظیمی گردانندگان اصلی 
دس��تگاه مافیایی حاکم بودند که خیانت و پلیدی های ش��ان زمینه ساز طالب و 

دست اندازی های شیطانی ایران و پاکستان و دهها کشور دیگر گردید.
در مکتب ایدئولوژیک ش��ما بزرگترین نمایش »همت« آنست که اگر زن 
افغان مثل دختر سلحشور کوبانی سرلچ دیده شد، همانند فرخنده شهید زجرکش 
شود، مورد توهین و تحقیر قرار گیرد و بر او تجاوز صورت گیرد. شما همت 
تانرا در س��تم بر زن به نمایش گذاش��ته اید و بس. شما »همت« تان را بخصوص 
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شم با اعم��ال بدترین نوع 

ستمگری و بی ناموسی 
ب��ر زن��ان بار ب��ار به 
اثب��ات رس��انیده اید. 
آق��ای صالح ح��ال با 
م��رور کارنامه باند و 
همفکران��ت در برابر 
زن، کمی شرم و حیا 
کن که با عوامفریبی 

و خودنمایی عکس سرلچ دختران تفنگ بدست کوبانی را در صفحه ات گذاشته 
به ظاه��ر »الگو« قرار می دهی ام��ا رهروانت چون ش��رف بغالنی ها و حبیب 
ده افغانان ه��ا و دیگران در روز روش��ن زن حجاب دار را داعش��ی وار دریده به 

آتش می کشند.
دیگ��ر ملت ما به خوبی درک کرده اند که طالبان و جنگس��االران دو روی 
یک س��که اند. اینها در جنایت، کش��تار، جهالت، وطنفروش��ی و چپاول ریشه 
مش��ترک دارند. اینان به ظاهر مخالف یکدیگر ولی منش��ا و فکر یکسان دارند 
که بنیادگرایی و جهالت اس��ت. فقط تفاوت اینس��ت که امریکا و غرب بنابر 
اقتضای زمان به شما یاد داد که چطور چهره واقعی  تانرا در ورای کلمات زیبای 
»دموکراسی« و »حقوق بشر« و پنجال های خونین تانرا پشت نکتایی و دریشی 
پاریس��ی پنهان کنید. اما دیگر مردم ما از آن تجربه و آگاهی برخوردارند که 

دشمنان را از »طرز خرام« شان می شناسند.
ت��و آقای صالح مطمئنا از زنان و مردان کوبانی ش��ناخت کافی نداری ورنه 
عرق شرم بر پیشانی ات جاری می شد که نام این فرشته های نجابت و وطندوستی 
را بر زبان بیاوری. ش��یرزنان کوبانی از آن آگاهی و ش��رافت برخوردارند که 
بخاطر کش��ور و مردم شان به مقام و دالر و زندگی شخصی پشت پا زنند. بیشتر 
مبارزانی که در صفوف مقدم رزمندگان کوبانی می جنگند جوانان پرش��ور و 
عاشق مردم و خاک شان اند که زندگی آسوده در خارج را رها کرده تفنگ به 
دس��ت گرفته سینه سپر می کنند. ولی شما که از دولت خواستار کمک هستید 
به این دلیل است که بین مردم جای پا نداشته و همیشه اتکای تان بر زور و دالر 
و خارجی ها بوده است. ازینرو در پست دیگر فیسبوکی به زبان انگلیسی، صالح 

جنایات شورای نظار در جریان سگ جنگی های كابل
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از نیروهای امریکایی تش��کر می کند که در جنگ قندز سهم گرفتند و متذکر شم
می شود که بدون حمایت آنان پیروزی ناممکن بود.

زن��ان و مردان آگاه و باوجدان کوبانی از درد و رنج مردم و ویرانی جامعه 
خود نیرو گرفته مصممانه پوزه جنایت پیشگان داعشی را به خاک مالیدند. این 
شیردختران با اندک ترین امکانات درسی به داعش دادند که اکنون تفنگداران 
این گروه قرون وسطایی از نام ریحانه و لیال یلدیژان و... برخود می لرزند. ولی 
ش��ما با افکار متحجر و اخوانی تان جز درد و رنج و مصیبت و تباهی چه چیزی 

به ملت داده اید؟
دیگ��ر همگان می دانند که طالبان نیروی ذخیره امریکاس��ت که قیضه آنها 
را به دس��ت آی.اس.آی س��پرده اس��ت. حال تو امراهلل صالح که نزد سی.آی.
ای تربیت یافتی، می توانی علی��ه منافع بادارت برخیزی؟ آیا قادری یک مثال 
بیاوری که تعلیم یافتگان امریکا علیه سیاس��ت های آن کش��ور برخاسته و یا در 
برابر عمال آن دس��ت به مبارزه و قیام زده باش��ند؟ آیا می توانی مثالی بیاوری 
که دس��ت پرورده امریکا فرد ملی و دموک��رات از آب درآمده به منافع ملی 

مملکتش اندیشده باشد؟
نیمی از رزمندگان کوبانی را زنان تشکیل می دهند که در قاموس شما نامش 
ممنوع است. زنان کوبانی قومندان های جنگ اند، علیه داعش مردم را رهبری 
می کنن��د و با مقاومت قهرمانانه صفحات درخش��ان تاریخ را رقم می زنند. ولی 
ش��ما در برخورد به زن آنچنان کارنامه خونبار و ننگین دارید که قلم از ش��رح 
آن خجالت می کش��د. مکتب ش��ما به زنان جز کنیزک های خانه نشین و ماشین 
چوچه کش��ی چه ارزشی قایل است؟ ش��ما طی سال های گذشته فقط همین قدر 
ی��اد گرفتید که از حضور زن منحی��ث زینت المجلس برای فریب افکار عامه و 

جهانیان سوءاستفاده  کنید.
او و همفکرانش که احمدشاه مس��عود را پیغمبرگونه می پرستند، ببینیم که 

نگاه مرشد شان به زن تا چه حد طالبی بود:
در کتاب »احمد شاه مسعود: روایت صدیقه مسعود«، از زبان همسر مسعود 
نقل می شود که او آنچنان در چهاردیواری محصور گشته بود که نزدیک ترین 
مردان خانواده )از جمله برادران و خواهرزاده های شوهرش( حق دیدن رویش 
را نداش��تند. مسعود می گفت که »می خواهم همسرم را هیچ مرد بیگانه نبیند و 
تنها کسی باشم که او را نظاره می کنم«. از زبان صدیقه نقل می شود: »حقیقت 
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شم دارد که م��ن هرگز مردانی را که در خارج از خان��واده خودم بودند ندیدم- 

حتی برادران شوهرم را.«
ب��ه علت همی��ن نگاه عصر حجری اس��ت ک��ه حتی ی��ک زن در صفوف 
»جمعیت« و »ش��ورای نظار« ش��ما س��ر بلند نکرد و عمال نیم نفوس جامعه را 
به حاش��یه راندید. با توجه به ای��ن نکته می توان با قاطعی��ت حکم صادر کرد 
که انتش��ار عکس دختران کوبانی توسط مریدان مسعود جز خودنمایی عق آور 

مفهومی ندارد.
کوبانی را جهانیان لقب »استالینگراد قرن ۲۱« داده اند و دختران با شهامتش 
به س��مبول انسانیت بیدار بدل گشته اند. پس تو که الگوی واقعی  برخوردت به 

چیزی  باید  منطقا  زن 
باش��د که از مس��عود 
ب��ه ارث برده ای الزم 
خجالت  کمی  اس��ت 
کش��یده دیگر هرگز 
دختران  نام  گرفتن  با 
رزم  ب��ه  کوبان��ی 
حماس��ی  و  دالورانه 
این انس��ان های نجیب 
و سرافراز توهین روا 

نداری. بین تو و همکفرانت و رزمندگان کوبانی دره ای از خون موجود است. 
آنها رخ درخش��ان و زیبای انس��انیت را نمایندگی می کنند و تو و نظایرت رخ 

پرتعفن و نفرین شده آنرا.
م��ا از زنان و مردان قهرمان کوبانی عذر می خواهیم که یک دلقک امریکا 
و کس��ی که حامی افکار متحجر و جنایتکارانه در افغانس��تان است، با اینگونه 

اظهاراتش به رزم بزرگ و شرافت بلند شان توهین روا داشته است.

زنان قهرمان كوبانی
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شم

نویسنده:	واحد	منصوری

جنایت	جنگی	امریکا	در	کندز	
علیه	غیرنظامیان

س��اعت ۰۸:۲ صبح روز شنبه 
 ،۱۳۹۴ می��زان   ۱۱ م��ورخ 
طیاره های بم افکن امریکا یک 
»داکتران  س��ازمان  ش��فاخانه 
بدون مرز« در ش��هر کندز را 
هدف ق��رار دادند. هنگام این 
حمل��ه هوای��ی، ۱۰۵ مریض 
و پایواز در ش��فاخانه موجود 
بودن��د و ۸۰ کارمندان صحی 

داخلی و خارجی این ش��فاخانه نیز سرگرم رسیدگی به زخمی های جنگ کندز 
بودند.

س��ازمان »داکتران بدون مرز« در یک اعالمیه تایید کرده که در این حمله 
۱۹ تن به ش��مول ۳ کودک ج��ان باخته و ده ها تن دیگر هم زخمی ش��ده اند. 
اعالمیه مذکور می افزاید که باوجود این که موقعیت دقیق ش��فاخانه به وسیله 
جی پی اس مش��خص و در گذشته برای چندین بار به نیروهای نظامی امریکایی 
و افغان در کابل و واشنگتن اطالع داده شده بود که آخرین بار آن در پنجشنبه 
گذشته )۲۹ س��پتامبر ۲۰۱۵ - ۹ میزان ۱۳۹۴( می باش��د، این بمباران حدودا 
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شم برای یک ساعت و چند دقیقه ادامه یافت.

در این اعالمیه چنین نوشته شده است:
ــفاخانه  ــه وقت محلی، ش ــح ب ــا ۳:۱۵ صب ــاعت ۲:۰۸ ت »از س
ــل در  ــان "داكتران بدون مرز" مورد حمالت هوایی مسلس مجروح
ــفاخانه كه  وقفه های پانزده دقیقه ای قرار گرفت. تعمیر مركزی ش
ــل و فزیوتراپی را در خود جا  ــی یو، اتاق های عاج بخش های آی س
ــه هوایی قرار گرفت.  ــرر و دقیق مورد حمل ــت، به طور مک داده اس

درحالی كه تعمیرهای همجوار تقریبا هیچ صدمه ای ندیده اند.«
اعالمیه مذکور به نقل از هیمان ناگاراتنام، رییس برنامه های »داکتران بدون 

مرز« در شمال کشور، می نویسد:
ــپس صدای دوره  طیاره ها را شنیدیم.  »بم ها اصابت كردند و س
ــتر اصابت كردند. این حادثه دوباره و دوباره به  وقفه، و بم های بیش
وقوع پیوست. وقتی موفق به فرار از داخل دفتر شدم، تعمیر اصلی 
ــوخت. آنانی كه توانسته بودند  ــفاخانه در شعله های آتش می س ش

پیام فیسبوكی داكتر احسان عثمانی قبل از شهادتش
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ــوند، به دو زیرزمینی پناه برده بودند. اما شم زودتر از عمارت بیرون ش
مریضانی كه قادر به فرار نبودند، در بسترهای شان سوخته و جان 

باختند.«
در بخ��ش دیگ��ری، این نهاد خیری��ه از زبان یکی  از نرس ه��ای حاضر در 

شفاخانه نقل می کند:
ــویم.  ــعله ور ش ــالش كردیم كه داخل یکی از تعمیر های ش »ت
ــی برای بیان  ــرح داده نمی توانم. هیچ حرف ــل را ش ــت داخ وضعی
ــفبار آن ندارم. در آی سی یو، شش مریض در بسترهای  وضعیت اس

شان می سوختند.«
این س��ازمان می گوید که تا دو روز پیش ۳۹۶ زخمی از جمله ۶۴ کودک 
در این ش��فاخانه تحت تداوی قرار گرفتند و وضعیت صحی ۷۴ تن آنان وخیم 

بود.
جاس��ن کوون، رییس 
امریکای  بخ��ش  اجراییه 
»داکتران بدون مرز« در 
تلویزیون  ب��ا  مصاحبه ای 
اکتوب��ر   ۳( پی ب��ی اس 
را  کندز  حادث��ه   )۲۰۱۵
در  روز  »مکدرتری��ن 
تاری��خ س��ازمان داکتران 

بدون مرز« نامید.
در  عین��ی  ش��اهدان 
ش��هر کندز می گویند که 
تلفات ای��ن حمله چندین 
اس��ت که  آماری  براب��ر 

از س��وی رس��انه های غربی و سرکاری در افغانس��تان ارایه شده است. همچنان 
تصاویر نشرش��ده در شبکه های اجتماعی نش��ان می دهد که بخش های زیاد این 

شفاخانه به ویرانه تبدیل شده است.
در ق��دم نخس��ت، ناتو و امریکا ب��رای سرپوش گذاش��تن روی این جنایت 
دست داش��تن ش��ان در این حمله را رد کردند، اما بعدا اعالم کردند که هدف 

داكتران جان باخته در اثر بمباردمان نیروهای امریکایی
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شم بمباردم��ان آن��ان یک مرکز طالبان در نزدیکی این ش��فاخانه ب��ود. زمانی که 

خبر جنایت مذکور در سراس��ر جهان پخش شد و حقایق برمال گردید، با نشر 
اعالمی��ه ای عذرخواهی کردند و آن را ناش��ی از اطالعات نادرس��تی خواندند 
که از س��وی حکومت افغانس��تان در اختیار نظامیان امریکایی قرار گرفته بود. 
دروغی که در اعالمیه ی س��ازمان »داکتران بدون مرز« رد می گردد چون این 
نه��اد خیریه به صراحت نوش��ته که موقعیت دقیق ب��رای چندین بار به کابل و 
واش��نگتن فرستاده شده بود. بوی این جنایت و انسان کشی تا حدی باال گرفت 
که حتا رییس »بخش حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد« اظهار داش��ت که اگر 
روش��ن ش��ود که این بمباران عمدی بوده و غیرنظامیان قربانی اصلی آن بوده 

اند، این یک جنایت بشری قلمداد خواهد شد.

»شیرمیوند«،سمبولشهامتپدرانما
شکس��ت انگلیسها توس��ط نیاکان ما در جنگ دوم افغان-انگلیس که مشهور به »جنگ میوند« 
 اس��ت از صفحات درخش��ان تاریخ ماس��ت. در ۲۷ جوالی ۱۸۸0،  نیروهای انگلیسی درین نبرد 
آنچنان شکس��ت خورده کشته دادند که دولت شاهی بریتانیا به یاد کشته  شدگان بنای یادبودی 

در یکی از شهر های آن کشور اعمار نمود.
در دسامبر ۱۸۸۶، انگلیس ها مجسمه یک شیر را در پارکی به نام »فوربری گاردن« در شهر 
ریدنگ انگلس��تان برافراش��تند که در زیر آن نام 3۲9 تن س��رباز و افسر انگلیسی درج است که 
بین س��الهای ۱۸۷۸ و ۱۸۸0 در افغانستان کشته شدند. این بنای یادبود که به نام »شیر میوند« 
مش��هور است، به مثابه س��مبول شکس��ت انگلیس و پیروزی پدران ما در برابر استعمار و تجاوز 

بیگانگان تا کنون پابرجاست.
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دیدگاه	حزب

خون	نجیب	»شاهرخ	زمانی«	
بر	پرچم	مبارزه	علیه	رژیم	منفور	ایران	

نقش	بست

اینبار ش��اهرخ زمانی، زندانی 
سیاس��ی و از فعاالن س��رفراز 
ایران طعمه  جنبش کارگ��ری 
ماش��ین  خام��وش«  »اع��دام 
وحشت و کشتار رژیم آخندی 
ای��ران گردی��ده قل��ب ما را 
پردرد س��اخت. ب��ه تاریخ ۲۲ 
س��نبله ۱۳۹۴ هم بندان��ش در 

حالی با جسد بی جان او در زندان رجایی شهر مواجه شدند که اثراتی از کبودی 
و لختگ��ی خون بر روی ب��دن او نمایان بود. اما دولت با کمال وقاحت علت را 

سکته مغزی اعالن کرد باآنکه قبال هیچگونه مشکل صحی نداشت.
حاکمیت ددمنش »والیت فقیه« که انس��ان های مبارز و پیش��گام را دشمن 
درجه یک پنداش��ته به بند و زندان می کش��د، به شیوه های مختلف تالش برای 
ح��ذف فزیکی عناصر آگاه و معترض دارد. ش��اهرخ فقط به جرم دفاع پیگیر 
از حقوق کارگران س��تمکش کش��ورش به قتل رسید. او نخستین قربانی نیست 
و تا وقتی دس��تگاه فاشیس��تی پابرجاس��ت، بهترین فرزندان خلق ایران قربانی 
بربریت آن خواهند ش��د. شاهرخ به کاروان انس��ان های آزاده و انقالبی چون 
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شم افش��ین اس��انلو، دگمچی، کرمی خیرآبادی، ستار بهشتی و غیره پیوست که به 

خاطر تس��لیم ناپذیری و دفاع پایدار از آرمان های انسانی شان به همین صورت 
در دخمه گاه های مخوف رژیم سفاک ایران سربه نیست شدند.

ش��ریف  خ��ون 
ننگی  لکه  ش��اهرخ ها 
روشنفکران  جبین  بر 
خودفروخت��ه افغ��ان 
چ��ون کاظم کاظمی، 
عصی��ان،  ص��ادق 
مظف��ری،  ابوطال��ب 
رفیع  قدسی،  فضل اهلل 
جنی��د، ابراهیم امینی 

و غیره نیز می باش��د که با بیش��رمی تمام در رکاب خامنه ای آدمخوار و دیگر 
قات��الن فرزندان اصیل مردم ای��ران زانو زده شعرس��رایی می کنند. اینان اگر 
اندک وجدان و حس انس��انی می داش��تند، از خونی که بر چنگال های رهبران 
پلید جمهوری اسالمی جاریست شرم کرده مدیحه سرایی و صله گرفتن از این 

دژخیمان انسانیت را عار و ننگ می پنداشتند.
شاهرخ یک کارگر آگاه و معترض بود که با جانفشانی و شهامت از حقوق 
زحمتکش��ان دفاع می نمود. جالدان »والیت فقیه« هرچه شنیع تر او را شکنجه 
کردند، او رس��اتر فریاد ب��رآورده قصابان حاکم را وامانده و ذلیل س��اخت. 
به همین دلیل چهار س��ال تمام مورد وحش��یانه ترین ش��کنجه و بدرفتاری رژیم 
مس��تبد و ضدکارگری قرار گرفت و باره��ا از یک زندان به زندان دیگر و در 
کوته قلفی او را به بند کش��یدند. اما او خاری در چشم ستمگران بود که با هیچ 
وحشتی نتوانس��تند او را به زانو درآورند. ش��اهرخ چند بار دست به اعتصاب 
غذا زد و ندای عدالت خواهی اش جهانی ش��د. رژیم که در برابر پیکارگری از 
تب��ار کموناردها مواجه بود، چاره را در »اعدام خاموش« او دید. او که باربار 
تهدید به مرگ شده بود، در نامه  سرگشاده ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر 
ویژه حقوق بشر سازمان ملل نوشت: »مرگ من به هر دلیلی در زندان، متوجه 

مسئولین نظام است.«
شاهرخ، نامه ها و پیام های زیادی از زندان به بیرون فرستاد که در تمامی آن ها 
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روح ب��زرگ آزادیخواهی شم
و جس��ارت ای��ن کارگ��ر 
قهرم��ان را می توان با تمام 
وجود درک ک��رد. او در 
نام��ه ای عنوان��ی دخترش 

نوشت:
ــرم مبارزه  »دخت
كه خود  دارد  تاوانی 
ــان و اطرافیانش  انس
ــد و از  ــد بپردازن بای
این بابت من برای تو 

ــفم و برای خود خرسندم كه راه انسانی زیستن و  و اطرافیان متاس
ــانی فکر كردن و به فکر هم نوعانم بودن و اینکه تنها راه نجات  انس

مبارزه طبقاتی و سرنگونی سرمایه داری است را پیدا كردم.«
دولت پوسیده و لرزان ایران حتی از جسد انقالبیون جانباخته هراس داشته 
به هر حربه ای چنگ می اندازد تا جلو »سیاسی شدن« مراسم تدفین را بگیرند. 

»کمیته دفاع از شاهرخ زمانی« در گزارشی از مراسم تدفین وی نوشت:
ــور یافتن  ــل از حض ــاهرخ قب ــا ش ــم وداع ب ــی در مراس »حت
ــخصی در محل حاضر شدند و  وداع كنندگان دهها مامور لباس ش
ــده خود را به خانواده شاهرخ تحمیل  برنامه های از پیش تعیین ش
ــم به در خانه تعداد بسیاری از افراد  كردند... ماموران قبل از مراس
ــناخته شده رفته و آنها را تهدید كرده اند كه اگر در مراسم  فعال ش

حضور داشته باشید دستگیر خواهید شد.«
اما مردم و نیروهای انقالبی ایران انتقام خون جوش��ان شاهرخ ها را گرفتنی 
اند. حتی تعدادی از مادران داغدار ایران درد از دس��ت دادن جگرگوش��ه های 
ش��ان را با چنان اس��تقامت نمونه بیان کرده اند که لرزه بر اندام قاتالن انداخته 
اس��ت. بطور نمونه عکس العمل دایه س��لطنه، مادر قهرمان فرزاد کمانگر )معلم 
مب��ارز و آگاه که به تاریخ ۱۹ ثور ۱۳۸۹ با چهار هم زنجیرش اعدام ش��د( در 
س��وگ جاویدان شدن فرزند برومندش اینچنین حماسی بود: »من خیالم از این 
راحته که یک گل ش��قایق دیگه به این سرزمین هدیه شد، که این گل از خونه 
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شم من رفته این بار.«

تعدادی از تشکل های کارگری ایران در اطالعیه مشترکی وعده سپردند:
ــت اما ما در  ــاهرخ عزیز درد جانکاهی اس ــت دادن ش »از دس
ــکاه، زانوی غم در بغل نخواهیم گرفت و  ــوز و گداز این درد جان س
مرگ شاهرخ را به پرچمی برای اتحاد و همبستگی كارگری كه او 

پیشتازش بود تبدیل خواهیم كرد.«
ما مطمئنیم که کارگران آگاه و انقالبی ایران قتل این حامی و رهبر پیشرو 
شانرا با تشدید مبارزه علیه جمهوری فاشیستی آخندی پاسخ خواهند داد تا این 
دستگاه وحشت و ستمگری را با اتحاد و پیکار شان به زباله دان تاریخ بسپارند.

درحالیک��ه حاکمیت جمهوری اس��المی را از دش��منان محی��ل و هار مردم 
افغانس��تان می شمریم، خود را در سوگ دردناک پرپرشدن عظیم ترین مبارزان 
ایران ش��ریک می دانیم. ما به هم نبردان ایرانی خود وعده می سپاریم با آنکه در 
افغانس��تان اشغال شده و مافیایی  خود با مشکالت و سختی های فراوان مواجهیم، 
دست تمامی انسان های آزاده و ستم ستیز را فشرده همگام با آنان پرچم گلگون 
عدالت خواهی شاهرخ ها را تا محو بی عدالتی و استبداد بلند نگه خواهیم داشت. 
اتحاد و همبستگی رنجبران ایران و افغانستان که هر دو درد و سرنوشت مشترک 
دارند ناقوس مرگ رژیم های طالبانی هردو کشور را به صدا درخواهد آورد.
ما از روحیه رزم جویانه و جان نثاری شاهرخ درس ها آموخته، معیار انقالبی 
بودن هر فرد و جمع مدعی مبارزه را درین می دانیم که همانند وی آموخته های 
مبارزاتی  شان را در عمل پیاده نموده با قبول هر سختی و حتی مرگ به آرمان 

ستمکشان وفادار باشند.

مراسم خاكسپاری شاهرخ زمانی در گورستان وادی رحمت تبریز
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نویسنده:	پویا

عیاشی	شیوخ	عربستان	
با	پول	حجاج

ساالنه میلیون ها زائر با مصرف 
ح��دود ۶ ت��ا ۸ ه��زار دالر به 
ه��دف ادای فریضه حج وارد 
عربستان شده میلیاردها دالر به 
اقتصاد این کش��ور می ریزند. 
در سال ۲۰۱۴ درآمد عربستان 
از حج عمره و تمتع حدود ۱۸ 
میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون اعالم 
شد. موج عظیم زائران، صنعت 

توریزم عربس��تان سعودی را به دومین صنعت بزرگ این کشور مبدل نموده و 
هش��ت درصد مشاغل این کشور را مختص به این بخش ساخته است. اما سودی 
که از حج و بخصوص نفت به دس��ت می آید توس��ط خاندان عیاش پادش��اهی 

عربستان چپاول شده صرف عیاشی آنان می شود.
س��لمان بن عبدالعزیز پس از مرگ برادر فاس��دش عبداهلل، هفتمین پادشاه 
عربستان سعودی اس��ت. از آنجا که دولت عربستان در قبضه خاندان آل سعود 
بوده و مس��ئولیت ادارات دولتی در دست ۷۰۰ ش��هزاده و ۷۰۰۰ مال و مفتی 
می باش��د، منابع عایداتی عربستان نیز در تصرف خاندان پادشاهی و درباریانش 
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شم قرار دارد و برای خوشگذرانی آنان حیف و میل می شود.

اگس��ت  م��اه  در 
۲۰۱۵ ش��اه عربستان 
ب��ا بی��ش از ۴۰۰ تن 
از درباریان و خاندان 
پادش��اهی ب��ه مناطق 
در  »ریویرا«  ساحلی 
فرانس��ه جهت عیاشی 
رفت و دولت فرانسه 
نی��ز بخش��ی از ای��ن 
ش��اه  به  را  س��واحل 
اختصاص  عربس��تان 

داده و آن را برای عموم ممنوع اعالم نمود. بس��تن ساحل به روی عموم مورد 
اعتراض ش��دید مردم قرار گرفت و موجب ش��د تا شاه عربستان آنجا را ترک 
کند و راهی مراکش شود. این اولین باری نیست که شاه عربستان چنین مصارف 

را صرف خوشگذرانی  هنگفتی 
می کند، او به تاریخ ۱۹ فبروری 
۲۰۱۴ نی��ز جزای��ر مالدیو را با 
پرداخ��ت ۳۰ میلی��ون دال��ر به 
مدت هفت روز به اجاره گرفت 
و با کشتی مجلل و ۱۰۰ محافظ 

عازم این کشور شد.
می��دان عیاش��ی تنه��ا برای 
نمی ماند، ش��اهزاده  ش��اه خالی 
ها و ش��یوخ خاندان آل سعود با 
چپاول پول نفت و حج در لیست 
ثروتمندترین ه��ای عربس��تان و 
طیاره های  گرفت��ه  ق��رار  جهان 
شخصی و تالکاری شده دارند و 
در زیباترین جزایر جهان جهت 

هوتلی كه در ساحل »ریویرا« 
برای عیاشی سلمان بن عبدالعزیز اختصاص داده شده بود.

طیاره شخصی شهزاده الولید كه قسمت های 
داخلی آن از تال ساخته شده.
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عیاشی می روند و پول باد کردن شان در حدیست که تصاویر کمودهای تالیی شم
شان مدتی قبل در شبکه های اجتماعی پخش شد. این درحالیست که ۴۰ درصد 
مردم عربس��تان در فقر مطلق زندگی می کنند، ۶۰ درصد آنان بی خانه اند، ۴۰ 
درصد جوانان ش��غل ندارند و ۸۵ درصد از کارگران به دلیل مزد کم از خارج 
کش��ور استخدام می شوند. در کنار این، خشونت علیه زنان، ارقام باالی تجاور، 
تمویل تروریزم و احزاب بنیادگرای سنی که موجب قتل هزاران بی گناه شده 

و می شود، روی این خاندان عیاش را سیاه تر می سازد.

شاهزادگان آل سعود نیز اکثرا 
در امری��کا و دیگر کش��ورهای 
غرب��ی غرق هرزه گی و عیاش��ی 
به  اند. خبرگ��زاری »رویت��رز« 
تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ گزارش 
داد که شاهزاده ماجد عبدالعزیز 
آل س��عود ۲۸ ساله به اتهام تالش 
برای تجاوز به یک زن امریکایی 
الس انجلس  ش��هر  پولیس  توسط 

دستگیر شد.
اکثریت زائرانی که راهی حج می ش��وند از کش��ورهای اسالمی ای اند که 
شاهد کودکان بینوا و فقرزده، مادران گرسنه، مردمی جنگ زده و نادار، حکام 
مستبد و ده ها نوع بربریت و بی عدالتی اند. به گفته موالنا جالل الدین »ای قوم 
به حج رفته کجایید کجایید / معش��وق همینجاس��ت بیایید بیایید«، صرف این 
همه پول برای گرس��نگان و آبادی کش��ور فرورفته در بربادی و فقر و تباهی 

انسانی تر و خواستنی تر است.

فقر در پولدارترین كشور جهان بی داد می كند.
لینزی ادریو، خبرنگار زن امریکایی، در سفر به عربستان سعودی پس از دیدن فقر 

گسترده در این كشور، با تعجب گفت: »آیا من در سرزمین نفت هستم؟«

 شهزاده عربستان به نام ادیل-ال اوطیب بخاطر 
سپری نمودن یك شب در كنار ستاره تلویزیون 
امریکا به نام كیم كارداشیان یك میلیون دالر 

پیشنهاد نمود.
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شم قتل عام اخیر طی دو حادثه در جریان مراس��م حج و کش��ته ش��دن حدود 

هش��تصد تن و برخورد مس��تبدانه حاکمان آنجا در براب��ر آن میزان وقاحت و 
جهالت پیش��ه بودن ش��یوخ عرب را بار دیگر در برابر دید جهانیان برمال نمود. 
بخص��وص حرف های احمقانه و ضدانس��انی آنان در توجیه این کش��تار جهان 

اسالم را تکان داد.
گذش��ته از اینه��ا، دولت عربس��تان در تبانی با امری��کا، در موج جنایت و 
کشتار در خاورمیانه دست دارد و همین اکنون به اشاره امریکا یمن را به خاک 
و خون کش��یده اس��ت. در وضعیتی که موجی از مس��لمانان از عراق و سوریه 
و یمن و دیگر کش��ورهای جنگ زده مس��لمان با قبول ریسک های کالن راهی 
اروپا می ش��وند، اما دولت عربس��تان در یک قدمی آنان کوچکترین کمکی با 
آنان ننمود. به همین دلیل بود که انگال مرکل صدراعظم آلمان طنزگونه گفت: 
»کودکان خود را باخبر خواهیم س��اخت که پناهجویان و آوارگان س��وریه و 

عراق به ما پناه آوردند درحالیکه مکه به آنها نزدیکتر بود!«

موقعیتاوبامادربحرانسوریه
Beeler :کارتونیست
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شم

نویسنده:	بهروز	پویان

»مکتب	قاره	امریکا«،	آموزشگاه	
دیکتاتورها	و	جانیان

»کم س��راغ داری��م کودتا یا 
نق��ض حق��وق بش��ری را که 
در  گذش��ته  س��ال  چه��ل  در 
و  داده  التی��ن رخ  امری��کای 
فارغ التحصیالن مرکز آموزش 
نظامی قاره  امریکا در آن نقش 

نداشته باشند.«
روزنامه »الس انجلس تایمز«، 
۳ اپریل ۱۹۹۵

»مکتب قاره امریکا« مرکزی به خاطر تربیت دیکتاتورها جهت س��رکوب 
جنبش های ملی و مترقی در امریکای التین اس��ت که به وس��یله وزارت دفاع 
امریکا در س��ال ۱۹۴۶ در »فورت گولیک« پاناما تاسیس و در سال ۱۹۸۴ به 
ایالت جورجیای امریکا منتقل شد. پس از جنگ دوم جهانی ایده استقالل خواهی 
میان ملت های تحت س��تم به سرعت پخش ش��د و ملت های امریکای التین که 
سال ها تحت استعمار امریکا و فرانسه و اسپانیا قرار داشتند متحدانه برای کسب 

استقالل برخاستند.
کاخ س��فید از ترس نفوذ »افکار کمونیس��تی« به داخل امریکا، این مکتب 
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شم را تاس��یس نمود تا دیکتاتورهای نظامی را تحت تربیت قرار داده انواع شکنجه  

دادن ه��ای فزیکی و روحی را به آنان آموزش دهد. کس��انی که در این مکتب 
مش��غول آموختن بودند در کن��ار تکنیک های نظامی، شستش��وی مغزی داده 
می ش��دند. کودتا های امریکایی در اکثر کشورها برای برانداختن دولت های 
ملی به وس��یله آنان��ی صورت می گرفت که از این مکتب فارغ ش��ده اند. این 
تربیت یافتگان بدون اس��تثنا در کارنامه شان ددمنشی و جنایاتی چون قتل عام، 
تجاوز جنسی، شکنجه های جس��می و روحی... را ثبت دارند که به همین دلیل 
س��ازمان های ضد جنگ و مترقی این مرکز را »مکتب تروریس��تان«، »مکتب 

وحشت«، »مکتب کودتا« و غیره نام داده اند.

براس��اس گزارش س��ال ۲۰۰۱ »خدمات تحقیقی کنگ��ره« این مکتب از 
س��ال ۱۹۴۶ الی ۲۰۰۱ حدود ۶۵۰۰۰ افسر و قومندان نظامی امریکای التین 
را آم��وزش داده اس��ت. تمامی فارغان به جنایات جنگی متهم اند. ش��ماری از 
دیکتاتورهایی که از این مکتب فارغ ش��ده و تصاویر شان در »تاالر مشاهیر« 

آن مکتب جا دارند قرار ذیل اند:
مانوئل نوریگا دیکتاتور نظامی پاناما

خورخه رافائل ویدال دیکتاتور نظامی ارجنتاین
روبرتو ادواردو ویوال و فورتوناتو اعضای دولت نظامی ارجنتاین

مانوئل کنترراس رییس پولیس مخفی دولت پینوشه از شیلی

پوسترهایی برای معرفی چند تن از تربیت یافتگان آدمکش امریکای التین 
كه توسط نهاد »دیده بان مکتب قاره امریکا« انتشار یافته اند.
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هوگو برانزر از بولیویشم
والدیمیرو مونتیسینوس رییس امنیت ملی پیرو

افرین ریوس مونت از گواتیماال
روبرتو دی ابوسین رهبر گروه های مرگ السلوادور

خوان لوپز اورتیز جنرال مکسیکویی مسئول کشتار زاپاتیست ها
اینان در کش��ورهای شان روشنفکران، معلمان، کارگران مترقی و معترض، 
رهب��ران اتحادیه ه��ای کارگری و خالصه عناصر مترق��ی را زیر نام »چپ« و 

»کمونیست« شکنجه و به قتل می رساندند.
در اینج��ا کوتاه به چند نمون��ه از جنایات درندگانی ک��ه از »مکتب قاره 

امریکا« فارغ شده اند می پردازم:
السلوادور: قتل عام ۱۱ دسامبر 
»المازوت��ه«.  قری��ه  در   ۱۹۸۱
این قتل ع��ام بعدها ب��ه همین نام 
ش��هریافت. گفته می شود تمامی 
باش��ندگان این قری��ه دهقانان و 
کارگ��ران بودن��د ک��ه در وضع 
بسیار بد زندگی می کردند و برای 
حقوق ش��ان مب��ارزه می کردند. 

دولت دست نش��انده امریکا از ترس قدرت گرفتن و کش��یده ش��دن ش��ورش 
گرسنگان به مناطق دیگر به هراس افتید و به نام »چپ« آنان را قتل عام کردند. 
مسئول این کشتار روبرتو دی ابوسین فارغ التحصیل »مکتب قاره امریکا« بود. 
او و تعدادی دیگر افس��ران هم جنسش ۹۰۰ نفر زن و مرد و پیر و جوان را در 

آن شب قتل عام نمودند.
از میان ۱۲ افس��ری که مس��وول این کشتار شناخته ش��دند ۱۰ تن آنان از 

»مکتب قاره امریکا« فارغ گردیده بودند.
یک زن الس��لوادور که نه می خواهد نامش گرفته ش��ود در مستند »مکتب 
قاره امریکا: مکتب تروریس��تان« می گوید: »من یک زن بی س��واد هستم ولی 
همین قدر می دان��م که هدف از کمک نظامی امریکا وی��ران کردن امریکای 
التین اس��ت. م��ا دیگر نیاز به کمک های نظامی ش��ما نداری��م. بروید به مردم 

نیازمند خود کمک کنید.

قتل عام ۱۱ دسامبر ۱۹۸۱ در قریه »المازوته«
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دولت  »س��موزا«،  دیکتات��وری 
امری��کا بخاطر س��رکوب جنبش 
ساندنیس��ت ها چهاره��زار نفر از 
پولیس ملی آن کشور را آموزش 
داد ک��ه بعده��ا به ن��ام »کنترا« 
ش��هرت یافتند. ای��ن جانیان هر 
با ساندنیس��ت ها  آنکس��ی را که 

رابطه فامیلی داشتند از بین بردند. 
آنان در مدت کوتاه بیش از پنجاه هزار تن را به نام »کمونیست« و »شورشی« 

کشتند.
ویکتور  جن��رال  گواتیم��اال: 
برجسته ترین سخنرانان  از  گرامو 
فارغ ۱۹۹۱ »مکتب قاره امریکا« 
قتل عام ه��ای  تمام��ی  او  ب��ود. 
گواتیم��اال را طرح ریزی می کرد 
و در مطبوعات آنرا قانونی جلوه 
می داد. گروپ حقوق بشر او را 
عامل کش��تار دوصده��زار زن و 

مرد شناخت.
هن��دوراس: پولیکارپو پاز گراس��یا فارغ التحصیل س��ال ۱۹۵۹ از »مکتب 
قاره امریکا«. او از س��ال ۱۹۸۰ الی ۱۹۸۲ رییس دولت هندوراس بود که در 
قتل عام و شکنجه و بدرفتاری با مردم دست باز داشت. در همین زمان او یک جا 

با سی.آی.ای در قلع و قمع چپی ها نقش برجسته داشت.
پس از اعتراضات گس��ترده س��ازمان های ض��د جنگ در امری��کا، دولت 
جنایت پرور آن کش��ور به ظاهر این مکتب را بس��ت و نام آنرا به »انس��تیتوت 
هم��کاری امنیت��ی نیم ق��اره غربی« تغیی��ر داد اما به ش��کل گذش��ته پرورش 
جنایتکارترین دیکتاتورها و آدم کش��ان در آن ادامه دارد. س��نای امریکا برای 

سال ۲۰۱۵ بودجه این نهاد را چهار میلیارد دالر تصویب نمود.
در س��ال ۱۹۹۰ نهاد غیر دولتی به نام »دیده بان مکتب قاره امریکا« توسط 

گروهی از درندگان »كانترا« كه جهت سركوب 
ساندنیست ها توسط دولت امریکا ساخته شد.

جنایات ریوس مونت، دست نشانده امریکا 
در گواتیماال
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شماری از افراد آزادیخواه تشکیل شد و همه ساله در ماه نوامبر جلو این مکتب شم
در تقبیح قتل عام الس��لوادور تجمع می کنند. این نهاد دیتابیسی دارد که فارغان 

این مکتب و جنایات آنان را مستندسازی می کند.
بخاط��ر  امری��کا  دول��ت 
جلوگیری از اعتراضات گسترده 
م��ردم ح��ال ب��ه ج��ای دعوت 
محصالن به کش��ور خودشان در 
مراکز  جهان  کشورهای  فراوان 
آموزش��ی راه اندازی نموده که 
در آن اف��راد جان��ی و آدمکش 
را تحت تربیت گرفته و بر آنان 
منحیث نوکرانش سرمایه گذاری 

می کند. تا زمانیکه سیستم استعماری در امریکا پابرجاست، حاکمان آنجا بخاطر 
ثروت اندوزی حاضرند میلیون ها انسان را قربانی کنند و کشورهای را یکی پی 
دیگری به خاک و خون کش��ند. یگانه راه بیرون رف��ت از این وضعیت اتحاد 
و یکپارچگی مردم پابرهنه جهان اس��ت تا در مقابل این کشور تروریست پرور 

مقاومت نموده دست های خونین آنرا از سرنوشت خود کوتاه نمایند.

مکتب قاره امریکا را متوقف كنید

د«
تح
لم

مل
ان
زم
سا
م»

نا
یر
گز

یرن
ون
ب

ری
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سا
۷
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نویسنده:	کاوه	عزم	

تاریخچه	توحش	امریکا	
در	گواتیماال

جمهوری گواتیماال کش��وری 
امریکای مرکزی  کوچک در 
اس��ت که ح��دود ۱۳ میلیون 
نف��وس دارد و از جمل��ه دهها 
زخم ه��ای  ک��ه  کشوریس��ت 
تج��اوز، چپ��اول و جنای��ات 
دولت امری��کا را در تاریخش 
ثب��ت نموده اس��ت. قب��ل از 

کودتای نظامی ۱۹۵۴ حکومت دست نش��انده امری��کا تحت رهبری دیکتاتور 
بزرگ اوبیکو در آنجا تس��لط داشت که این س��رزمین را به زندان زحمتکشان 
و دهقان��ان مبدل نموده بود. عس��اکر امریکایی و صاحبان پرقدرت ش��رکت 
»یونایتد فروت« )۱( زمین های دهقانان را مصادره و تمامی بنادر و شرکت های 
کش��تی رانی را مطلقا در تصاحب داشتند. مردم بی نوای گواتیماال در بدل مزد 
ناچیز ۳۵ سنت روزانه و سال یکبار رخصتی مجبور به کار بسیار شاق در مزارع 
کیله بودند و تعداد کثیری در اثر شدت گرمی و کار به تحلیل رفته می مردند. 
ای��ن وضع مردم را به س��توه آورد تا این که در س��ال ۱۹۴۴ به رهبری خوان 
خوزه آروالو حکومت نظامی اوبیکو س��قوط و جمه��وری دموکراتیک برپا 
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می گردد.شم
آروالو در اولین فرصت با اصالحات 
ارض��ی، زمین ه��ای مصادره ش��ده را از 
چن��گ »یونایتد ف��روت« درآورده در 
اختیار دهقانان بی بضاعت قرار  داد. یکی 
از بنادر را نی��ز آزاد نمود که از آن پس 
تمامی کشورهای امریکای التین توانستند 
از طریق آن صادرات و واردات ش��ان را 
ادامه دهن��د؛ در هر ایال��ت یک مکتب 
زراعت اعمار نمود؛ کار اجباری و قانون 
مزد کم لغو و به جای ۱۶ الی ۲۰ ساعت 
کار، قانون ۸ ساعت را عملی کرد؛ برای 

نخس��تین  بار برای زنان زمینه تحصیل و رای فراه��م گردید؛ دولت بند برق و 
سرک های متعدد احداث نمود و....

این اصالحات باعث ش��د که حکام امریکایی و صاحبان ش��رکت »یونایتد 
فروت« او را »کمونیست« بنامند. ریچارد پیترسن، سفیر امریکا در گواتیماال 
ک��ه یکی از میلیونرها و صاحب تیاتری نیز به ش��مار می رفت، از این اقدامات 
آروالو به شدت خشمگین بود. وی طی نامه ای نام هشت تن از »کمونیست« ها 
را که در دولت فعال بودند به رییس جمهور فرس��تاده درخواس��ت اخراج آنان 
را نمود. آروالو در جوابش نوش��ت: »دول��ت گواتیماال به اندازه کافی بزرگ 
و نیرومند اس��ت و خود اختیار اس��تخدام و اخراج افراد را دارد. هر فردی که 

وظایفش را به درستی انجام دهد، می تواند شغلش را حفظ کند.«
این جواب آروالو باعث ش��د که امریکا کار ساخت شفاخانه بزرگی را در 
پایتخت آن کش��ور متوقف کند. ولی دولت دموکراتیک گواتیماال از این امر 
متاثر نشده به جای آن جهت رفع نیازمندی های اهالی فقیر، در تمامی قریه جات 
و ایاالت ش��فاخانه های کوچک تاس��یس نمود. دولت گواتیماال می کوشید با 
استفاده درس��ت از منابع سرشار طبیعی کشور نیاز مردم را برآورده سازد ولی 
سی.آی.ای و پنتاگون از دسیسه و تخریب دست برنداشته و از طریق »یونایتد 
فروت« به مخالفان دولت آروالو اسلحه می فرستادند و کارگران را به اعتصاب 
تش��ویق می کردند. این وضع باعث هرج و مرج در گواتیماال ش��د و در س��ال 
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شم ۱۹۵۰ بعد از اس��تعفای آروالو وزیر 

دف��اع جاکوب اربن��ز جاگزین وی 
گردید.

جاک��وب اربن��ز ب��ه راه آروالو 
ادامه داد. زمین های متباقی »یونایتد 
فروت« را نیز مص��ادره نمود و در 
می��ان پنج ص��د هزار دهق��ان توزیع 
کرد. امریکا از این کار به خشم   آمد 
و از دول��ت گواتیماال خواس��ت که 
در مقابل زمین های مصادره ش��ده به 
»یونایتد فروت« پول بپردازد. ک. 
بیلز در کتاب »امریکای التین دنیای 

انقالب« می نویسد:
ــکا،  امری ــه  خارج »وزارت 
ــوال را  ــادره این ام ــق مص ح
ــوض از  ــی در ع ــت،  ول پذیرف

ــت طبق قرارداد منصفانه ای قیمت آنها را به  دولت گواتیماال خواس
ــور نقدی بپردازد. این "قرارداد منصفانه" تنها، در مورد "یونایتد  ط

فروت" به پانزده میلیون دالر می رسید. اربنز 
در برابر امریکا پایداری كرد و توضیح می داد 
ــتثناء  ــی نمی توانند اس ــکان خارج كه مال

باشند.«
سیاست مستقالنه و آزادیخواهانه، اربنز را نیز 
در محاصره شدید قرار داد. دولت امریکا تمامی 
قراردادها و برنامه های خود را فسخ و تحریم های 
ش��دید اقتصادی بر این کشور وضع نمود که در 
نتیج��ه منابع عایداتی آن ک��ه از صادرات کیله و 
قهوه بود قطع ش��د. اربنز به ناچار از چکسلواکی 
خواس��تار کمک ش��د. امریکا با اس��تفاده از این 

فرصت و تبلیغات وس��یع علیه دولت گواتیماال و »کمونیست« خواندن اربنز، 

سند عملیات های سی.آی.ای 
برای سرنگونی جاكوب اربنز

 )Jacobo Árbenz( اربنز
كوشید مردمش را به رفاه 
برساند اما دولت جنایتکار 
امریکا رژیمش را نابود كرد.
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توطئه اش��غال نظامی را می چید. سی.آی.ای، »کتاب س��فید« را علیه اربنز و شم
دولتش منتشر کرد که چیزی نبود جز دروغ و افترا. نویسنده »امریکای التین 

دنیای انقالب« در این مورد چنین می نگارد:
ــی بود كه عالوه بر خیانت  ــت كس »از نظر امریکایی ها كمونیس
ــركت و یا  ــزب كارگر گواتیماال ش ــا، در انتخابات ح ــه منافع آنه ب
نام نویسی كرده باشد یا عضو سازمانی صلح طلب و از امضاكنندگان 
ــوروی و  ــد، به ش ــه ای در مخالفت با آزمایش های اتمی باش اعالمی
چین سفر كرده باشد)...(، اتحادیه كارگری و دهقانی تشکیل داده 

یا دست یك كمونیست را 
فشرده باشد.«

طی این دوران س��ی.آی.ای 
۴۸۰ نف��ر درنده خو را آموزش 
داده تس��لیح و تموی��ل نم��ود 
و ب��رای تبلیغ��ات ض��د دولتی 
یک چین��ل رادیوی��ی نیز براه 
انداخت. از عملک��رد امریکا با 
وضوح دیده می ش��د که برای 
حمله آماده است. اربنز در سال 
۱۹۵۳ مدارک مفصلی در مورد 

برنامه تهاجم نظامی امریکا بر کشورش، وجود انبارهای اسلحه در کشتزارهای 
»یونایتد فروت« و طرز ارس��ال اس��لحه از نیکاراگوا و هندوراس به گواتیماال 
را به س��ازمان ملل فرستاد و خواستار حمایت ش��د اما این نهاد هیچ توجهی به 

مدارک مذکور ننمود.
علت اصل��ی مخالفت امریکا با اربنز و تهاجم نظام��ی به گواتیماال مصادره 
زمین های »یونایتد فروت« بود. دولت امریکا از طریق این کمپنی سالح و پول 

به مخالفان دولت کیوبا و سایر کشورهای امریکای التین می فرستاد.
بازهم در کتاب »امریکای التین دنیای انقالب« می خوانیم:

ــم امریکا را  ــای امریکای التین، تهاج ــون تمامی روزنامه ه »چ
ــروت" بود محکوم كردند،  ــت آن حمایت از "یونایتد ف كه تنها عل
ــزرگ برپا كرد تا ظاهر  ــركت ب امریکا فوراً محاكمه ای علیه این ش

جنگ  در گواتیماال از ۱۹۶۰ الی ۱۹۹۶ ادامه یافت 
و جمعا بیش از دوصدهزار كشته بر جا گذاشت 

كه مسوول ۹۳ درصد این كشتارها امریکا و دولت 
دست نشانده اش بود.
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شم ــده خود را حفظ كند. ولی هیچ كس فریب نخورد. در آن  فریب دهن

دادگاه هم هرگز اقامه دعوا علیه "یونایتد فروت" نشد.«
سی.آی.ای به تاریخ ۱۸ جون ۱۹۵۴ گواتیماال را اشغال و کارلوس کاستیلو 
آرماس رییس پیش��ین »مکتب جنگ« در گواتیم��اال را به حیث رییس جمهور 
جدید آن کش��ور مقرر نم��ود. آرماس فرد دیکتات��ور و خون خوار بود و در 
اولین اقدام تمامی طرفداران دولت اربنز، افراد تحصیل کرده و روشنفکران را 
به نام کمونیست تیرباران کرد. او با تاسیس کمیته ای جهت شناسایی و محاکمه 
»کمونیس��ت ها«، هفتاد هزاز نفر را به جرم کمونیس��ت بودن زندانی و اعدام 
کرد ک��ه اکثریت زندانیان الدرک ش��دند. دولت آرم��اس زمین های دهقانان 
را دوب��اره غصب و به »یونایت��د فروت« تحوی��ل داد. مکتب های زراعتی را 

مسدود و ش��رکت های دولتی را 
خصوصی کرد.

ط��ی همین س��ال ها مقاومت 
مردم��ی و مب��ارزات چریک��ی 
اوج گرف��ت. »ارت��ش چریکی 
به وج��ود آمد که  بی نوای��ان« 
دوصد و هفتاد هزار عضو داشت. 
امریکا و دولت دست نشانده آن 
خاموش  بخاط��ر  گواتیم��اال  در 
ک��ردن آت��ش مبارزه دس��ت به 

سرکوب ش��دید چریک ها زدند. در سال ۱۹۷۰ »یو.ایس.اید« نزدیک به ۳۰ 
هزار تن پولیس را آموزش داد تا مبارزان »مایا« )دهقانانی که بخاطر بدس��ت  
آوردن زمین های خود پیکار می کردند( را نابود کنند. بر اساس کتاب »کشتن 
امید« )Killing Hope(، ریوس مونت دیکتاتور نظامی و نوکر امریکا قتل عامی 
ب��ه راه انداخت که ظ��رف یک دهه منجر ب��ه از بین رفتن تمام��ی مخالفانش 
گردید. ویکتوریا س��نفورد در کتاب »رازهای دفن شده: حقایق و حقوق  بشر 
در گواتیماال« می نویسد که مسوولیت این قتل عام به دوش »یو.ایس.اید« است 

زیرا این نهاد کمک مالی و تسلیحاتی در اختیار پولیس گذاشت.
با وجود جنایت و توطئه و انواع فش��ارها، چریک ه��ا به مبارزه خود ادامه 
دادند تا باالخره در س��ال ۱۹۹۶ دولت گواتیماال مجبور به مذاکره و صلح شد. 

۱۹۹۶: جنگهای داخلی گواتیماال
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این جنگ ها از ۱۹۶۰ الی ۱۹۹۶ ادامه یافته و جمعا بیش از دوصدهزار کشته بر شم
جا گذاشت که مسوول ۹۳ درصد این کشتارها امریکا و دولت دست نشانده اش 

بود.

در س��ال ۱۹۹۹ بل کلنت��ن، رییس جمه��ور وقت امریکا ضم��ن دیدار از 
گواتیم��اال، بصورت نمایش��ی از م��ردم آنجا بخاطر بران��دازی حکومت اربنز 

معذرت خواهی نمود. و در سال 
۲۰۱۱ دول��ت خود این کش��ور 
از پس��ر اربنز بخاطر اتهامات و 

کودتا علیه او عذر خواست.
ام��ا ام��روز هم با گذش��ت 
نزدیک به ۲۰ سال از جنگ های 
امریکا در  داخل��ی گواتیم��اال، 
آنج��ا حض��ور داش��ته و جهت 

سرکوب مبارزان امریکای التین از طریق این کشور به شبه نظامیان کمک مالی 
و تسلیحاتی می فرستد.

پاورقی:
ــال ۱۸۹۹ توسط دو شركت بزرگ امریکایی تاسیس گردید كه كوشید  ۱ـ »یونایتد فروت« در س
صادرات كیله را در انحصار خود گرفته و به كمك دولت امریکا در مدت كم بر بنادر تجارتی كشورهای 
ــلط حاصل نماید. »یونایتد فروت« در گواتیماال از نفوذ و قدرتی برخوردار بوده كه  امریکای التین تس
ــی رییس جمهور و وزاری كابینه را انتخاب می كند. در زمان دیکتاتوری »اوبیکو« از پرداخت مالیه  حت
به حکومت سرباز زد و مزد كارگران را تا ۳۰ سنت پایین آورد. در سال ۱۹۵۰ عاید ساالنه این شركت 

۶۵ میلیون دالر )دو چند عاید دولت گواتیماال( بود.

تصاویر و اسامی افرادی كه در جریان جنگ های داخلی گواتیماال ناپدید و یا كشته شدند.

گواتیماال در نقشه
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لیکونکی: سیدرحیم شریفی

د پنتاګون یو پټ السوند د امریکا 
او داعش له اړیکو پرده پورته کړه

د پنتاګ��ون )د امری��کا دف��اع 
وزارت( ۲۰۱۲ کال یو السوند 
چ��ی د ۲۰۱۵ کال د م��ی پ��ه 
میاش��ت ک��ه خپور ش��و دا په 
ډاګه کوی چی د امریکا دولت 
»داعش« س��ره د مبارزې پر 
ځای، دغې ترهګرې ډلې ته په 
مرسته رس��ولو، د ویجاړۍ او 

وژنی دغه لښکر منځ ته راوړ ترڅو د بشار اسد دولت پر وړاندې د استراتژیکې 
وس��لې په توګ��ه ترینه ګټه پورته ک��ړې او ددی ترڅنګ عراق ت��ه د امریکایی 

پوځیانو بیا راتګ زمینه برابره کړي.
د »امریکا ښ��اریځ حقونو« س��ازمان د »مالوماتو آزادۍ« قانون پربنس��ټ 
د ی��وې محکم��ې ل��ه الری د امریکا دولت دی ته اړ که چ��ی ځینی پټ دولتی 
السوندونه خپاره کړي، که څه هم ددغو السوندونو ډیرۍ برخه پوښل شوی 

ده.
نفی��س احم��د، امریکایی ورځپاڼ��ې لیکونکی، د الس��وندونو له منځه، یو 
السوند وڅیړه چی په کال ۲۰۱۲ کی د پنتاګون له لوری د هغه هیواد بهرنیو 
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چارو وزارت ته لیږل ش��وی وه. دا الس��وند په ډاګه کوی چی د امریکا دولت شم
د ف��ارس خلی��ج څنډې هیوادونو او ترکې په مرس��ته، د عراق القاعده او نورو 
س��لفی ترهګرو ډلو څخه مالتړ وکړ او دا وړاندوینه کیده چی په راتلونکی کی 

به له دوی څخه په عراق او سوریه کی »اسالمی دولت« ډله منځ ته راځي.

نفیس احمد د براد هوف، امریکا سمندري سرتیري له خولې چی د عراق 
جګړې په لومړیو کلونو کی دنده ترسره کوله داسی لیکی:

»د امری��کا څارګ��رې ادارې د عراق او ش��ام اس��المی دولت 
رامنځ ته کیدو وړاندوینه کړی وه، ولی ددی پر ځای چی دا ډله 
د دښمن په توګه و پیژني، له هغې څخه یی د امریکا استراتژیکی 

وسلې په توګه ګټه واخیسته.«
د آلمان »یونګه ولت« ورځپاڼې د ۲۰۱۵ کال د می په ۲۶مه نیټه دغه پټ 
السوند په اړه یوه لیکنه خپره کړه چی رضا نافعی هغه په پارسی ژباړلی ده. د 

لیکنی په یوه برخه کی داسی راغلي:
»د پنتاګ��ون څارګر س��ازمان پ��ه خپل درې کل��ن راپور کی 
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شم ټین��ګار کوی چی "س��وریه ک��ه د ناآرامی��و غزی��دل" ورځ تربلی 

"پرګنیزه الره" وهی او "په عراق کی س��لفیان، اخوالمسلمین او 
القاعده د سوریی ناآرامیو اصلی المل دي."

د پنتاګون څارګر س��ازمان وړاندوین��ه کوی چی پدی ډول د 
"اسالمی دولت" اوچتیدل د سوریی ناآرامه کولو لپاره د امریکا 
استراتیژۍ مستقیمه پایله ده. پدی راپور هیڅ ډول د شک ځای 
نش��ته چی امریکا له س��لفی ترهګرو مالتړ نوی کړای. برعکس، 
پدی الس��وند کی د "س��لفی خالفت" چی له القاعده سره په تړاو 
ک��ی وی رامنځ ته کیدل، په س��یمه کی د واش��نګټن موخو پلی 
کولو او س��وریی رژیم بدلولو او "شیعه واک زیاتوالی" مخ نیولو 

لپاره یو "استراتژیک چانس" بلل شوی دی.«

له »داعش« او نورو ترهګرو ډلو څخه د امریکا او لویدیځ مالتړ ددی المل 
ګرځیدلی چی په عراق او سوریه کی بی ساری ځناورتوب په الره واچول شوی 
او ورځ تر بلې د شډلتیا دغه سیلۍ نورو هیوادونو ته غزیږی او نړۍ یی له یو 
لوی ګواښ سره مخ کړی ده. دغو ډلو په ټول وژنو سره تر اوسه د سلګونه زره 
انسانانو ژوند اخیستی او په خاصه توګه د مذهبی ډلګیو او ښځو پر وړاندې د 

هغوی ځناورتوب بی ساری دی.
ک��ه څه هم پورتنی الس��وند ل��ه ۲۰۱۲ کال څخه دی، ولی پ��ه تیرو دری 
کلون��و ک��ی په کراتو مون��ږ ولیدل چی امری��کا د منځنۍ پی��ړۍ ترهګری ډلې 
»داعش« ته وسلوالې مرستې رسوی. د ترکې او قطر زورواکي دولتونه په دغه 

بشر ضد جنایت که د امریکا شریکان دي.
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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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