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	اعالمیه	

ضجه	های	عذابناک	رخشانه،	
وجدان	های	بیدار	را	

به	مبارزه	فرا	می	خواند!

 اینب��ار جنایت��کاران درن��ده 
رخشانه مظلوم را شکار کرده به 
جرم عشق ورزیدن در محضر 
ع��ام در دامنه های فیروز کوه 
سنگس��ارش نمودند. این خبر 
بر دوش  اندوهب��ار  اما  کوتاه 
مردم ما و س��ایر زحمتکش��ان 
جهان معادل قتل یک ملت بس 

سنگینی می نماید.
زجرکش ش��دن رخش��انه در زی��ر نگین اش��غالگران امریکای��ی و متحدان 
ویرانگرش ماهیت واقعی »حقوق زن« در افغانس��تان را برای جهانیان بار دگر 
برمال س��اخت و نشان داد که افغانستان جهنم زنان است نه بهشت ترسیم شده از 
سوی جانیان. از جهت دیگر برای مردم ما یکبار دیگر ثابت ساخت که دستگاه 
پوس��یده ع و غ که با طمطراق و عوامفریبی های رذیالنه س��رکار آمد، عمال با 
خیانت و معامله گری های ضدملی با غالمان پاکستان، مردم و بخصوص زنان ما 

را در لبه پرتگاه قرار داده است.
هموطنان سوگوار!
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سنگس��ار وحش��تبار رخش��انه پایان کار نیس��ت. تا هنگامی ک��ه جنایت و شم

جنایتکاران متجاوز و وطنی با نیروی متحد مردمی برچیده نش��وند، مردم ما نه 
صلح و امنیت سراس��ری را تجربه خواهند کرد و نه به رفاه و س��عادت انسانی 
دس��ت خواهند یافت. بنا برماس��ت تا همس��ان مش��ت واحد علیه تجاوزکاران 
خارجی و مزدبگیران داخلی شان یکپارچه عمل کنیم و نگذاریم خون فرزندان 
و حرمت مادرکان ما هر روز توسط لشکر جهالت و بربریت تحت عنوان طالب 
و جنگس��االر و بنگ س��االر و دیگر غالمان امریکا و پاکستان و ایران بر زمین 

جاری گردد.
در برابر چش��م م��ا دیروز 
ارگ نش��ینان  چوکره ه��ای 
کردند  زجرکش  را  فرخن��ده 
ام��ا فری��اد عدالت خواهی ما 
این رژیم فاس��د و پوش��الی را 
منهدم نکرد ک��ه نتیجتا قاتالن 

اصل��ی اش از چنگ عدالت فرار داده ش��دند. اکنون باید ه��ر وجدان بیدار از 
ضجه های عذاب ناک رخشانه مظلوم در زیر سنگباران پاسداران جهل و بربریت 
تکان بخورد. بپاخیزیم و به این ننگ تاریخی و این س��کوت کشنده نقطه پایان 
گذاریم تا در برابر مردم و تاریخ شرمسار نباشیم. اگر تکان نخوریم، فردا نوبت 

پرپرشدن جگرگوشه های ما خواهد بود.
»حزب همبستگی افغانستان« عمیقا معتقد است که این وطن هنگامی آباد و 
س��رفراز در قطار سایر ملل آزاده خواهد ایستاد که زنان و مردانش آگاهانه در 
جبهه مشترک علیه تاجران دین و قوم و باداران خارجی شان همدوش یکدیگر 

استوار برزمند.
»حزب همبس��تگی افغانستان« سنگسار رخشانه را عمل وحشیانه و ددمنشانه 
دانسته به شدت تقبیح می کند و از تمامی نهادهای مردمگرا و عناصر شرافتمند 
و بیدار می طلبد که با سوگ ناله های این دختر جوان تعهد شان را برای مبارزه 

و انهدام استبداد صیقل زنند.

حزب همبستگی افغانستان
۱۵ عقرب ۱۳۹۴ )۶ نوامبر ۲۰۱۵(
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تجمع اعتراضی حزب همبستگی 
در محکومیت سنگسار رخشانه

ام��روز جمعه، ۱۵ عقرب ۱۳۹۴، س��اعت ۱۰ قبل از ظهر، »حزب همبس��تگی 
افغانس��تان« در جوار سینما پارک واقع شهر نو مظاهره ای را در تقبیح سنگسار 
رخش��انه مظلوم راه اندازی نمود. در این گردهمایی بیش از ۴۰۰ جوان دختر و 
پسر با شور تمام مشت گره کردند و با شعارهای تند عوامل بدبختی و سنگسار 

زنان بیدفاع را محکوم نموده آنرا وحشیانه و ننگین خواندند.

گردهمای��ی با پالکارت های کوبنده و تصاویر زجرکش ش��دن رخش��انه و 
فرخنده، تماش��اگران و ش��رکت کنندگان را هم در اندوه ف��رو برد و هم تعهد 

مبارزه در برابر نابرابری ها را دل شان کاشت.
جمعی از جوانان بیدار حزب همبس��تگی و سایر شرکت کنندگان یک صدا 
و هماهنگ ش��عار سر دادند که: »انتقام خون رخشانه را باید گرفت«، »مرگ 
بر قاتالن رخش��انه«، »رخشانه در جهل خاینان ملی سنگسار شد...«، »نه طالب، 
نه داعش، نه این رژیم فاس��د، قدرت بدس��ت مردم، نه امریکا، نه ناتو، قدرت 
بدس��ت مردم« و... سرانجام فریاد برداشتند که: »برخیزیم برخیزیم... سکوت 

ما، ننگ ماست، برخیزیم برخیزیم... مشت ما، تفنگ ماست«.
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خانم س��یلی غفار به نمایندگی از »حزب همبس��تگی افغانستان« خطاب به شم

مردم گفت:
»پرپر ش��دن رخشانه زیر س��ایه ی اش��غالگران امریکا و دولت 
پوش��الی اش، حقوق زن را در افغانستان یك بار دیگر برمال ساخت 
و این را ثابت نمود كه افغانس��تان به زنان افغان یك جهنم سوزان 
است نه بهش��تی كه توسط بلند گو های خود هر جا جار می زنند.... 
باید یك مش��ت ش��ویم و با مبارزه پیگیر خ��ود نگذاریم كه مردم 

افغانستان در آتش جهنم این جنایتکاران و جاهالن بسوزند.«

به تعقی��ب آن بار دگر ش��عارهای تند اوج گرفت. جمع��ی از دخترکان و 
پسرکان دوره گرد و دست فروش که اندوه فقرزدگی را می شد از سیمای شان 
به س��ادگی خواند به جمع معترضان پیوس��تند و بعد از چند دقیقه آش��نایی با 
ش��عارها چنان از دل و جان ش��عار می دادند که تو گویی تابوت رخش��انه ها و 

فرخنده ها همین لحظه از خانه های آنان بیرون شده اند.
اعالمیه حزب نیز که به همین مناس��بت انتش��ار یافته بود برای رهگذران و 

هواداران حزب توزیع گردید. در قسمتی از این اعالمیه می خوانید:
»سنگس��ار وحشتبار رخش��انه پایان كار نیست. تا هنگامی كه 
جنای��ت و جنایتکاران متج��اوز و وطنی با نی��روی متحد مردمی 
برچیده نشوند، مردم ما نه صلح و امنیت سراسری را تجربه خواهند 
كرد و نه به رفاه و سعادت انسانی دست خواهند یافت. بنا برماست 
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داخلی شان یکپارچه عمل كنیم و نگذاریم خون فرزندان و حرمت 
مادركان ما هر روز توس��ط لش��کر جهال��ت و بربریت تحت عنوان 
طالب و جنگساالر و بنگ ساالر و دیگر غالمان امریکا و پاكستان و 

ایران بر زمین جاری گردد«.
به همین جوش و خروش، مرس��ل یکی از جوانان حزب، شعر »فیروز کوه 
من« را با احساس��ات تم��ام دکلمه نمود که مورد توج��ه مردمی که ناظر این 

اکسیون بودند قرار گرفت. قسمتی از شعر:

فیروز کوه من
من بی تو ُمرده ام

من با تو زنده ام
من پاسدار کوچکی هر الله ی تو ام

سوگند کن به ناله ی »رخشانه« زیر سنگ
از جا بکن تحجر و بن بست کور را

تا آفتاب عشق درآید
به خانه ام.
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	اعالمیه	

از	نبرد	حماسی	
زنان	و	مردان	کورد	علیه	»داعش«	
حمایت	خود	را	اعالم	می	داریم!

مب��ارزه  و  ش��جاعت 
در  کوبان��ی  حماس��ه آفرینان 
براب��ر جهالت پیش��گان داعش 
و ارباب��ان جنگ اف��روزش به 
آزادیخواه��ان سراس��ر جهان 
الهام پیروزی انسانیت در برابر 
ظلم، وحشت و نابرابری را داد. 
انسان دوس��تان  همه ی  کوبانی 
جه��ان را ب��ه وج��د آورد و 

موجب شد تا فریادهای حمایت از رزمندگان کوبانی در اکثر کشورهای جهان 
از جمله افغانس��تان طنین انداز ش��ده و اول نوامبر بمثابه روز جهانی حمایت از 

قهرمانان کوبانی شناخته شود.
»حزب همبس��تگی افغانس��تان« در کنار آزادیخواهان جهان، یک بار دیگر 
حمایت خود را از خیزش مردمی کوبانی اعالم نموده در ۶ والیت افغانس��تان 
برای گرامی داشت از این روز محافلی برگزار نمود. اعضای حزب و بخصوص 
جوانان دختر و پسر در این محافل اشتراک ورزیده و از اثرگذاری زنان مبارز 
کوبانی بر زندگی سیاسی ش��ان یادآور ش��دند و در این م��ورد به تبادل افکار 
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حزب با مبارزان کورد از نزدیک دیدار نموده بود، طی سخنانش از انسانیت و 
شجاعت زنان کورد یاد کرد. س��خنگوی حزب نیز درمورد اهمیت حمایت از 

رزمندگان کورد صحبت نموده، گفت:
»آنچه جنبش كوبانی را نیرومند و شکس��ت ناپذیر ساخته است 
حضور ش��یرزنان مس��لح در خط مقدم جنگ اس��ت. مبارزه زنان 
و مردان سلحش��ور كوبان��ی درس بزرگی به تم��ام ملل جهان كه 
قربانی رژیم های پوشالی و كشور های استعمارگر اند می دهد. مردم 
ما سالهاس��ت ك��ه طمع تلخ خونریزی، خیان��ت و پلیدی مزدوران 
متج��اوزان را چش��یده اند. باید ب��ا الهام از خلق قهرم��ان كوبانی، 
دربرابر اش��غالگران و مزدوران ش��ان كه سرنوشت ملت را به بازی 

گرفته اند، به پا خیزیم.«
به همین رقم در سایر والیات اعضای حزب گردهم آمده و از پیکار دلیرانه 
زنان و مردان کورد با اشعار رزمی و سخنرانی ها به مردم آگاهی رسانی نمودند. 
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كابل

مزار

جالل آباد
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گزارشونه

په ننګرهار کی د همبستګۍ ګوند 
الریونکونکو په زابل کی د اووه تنو 

هیوادوالو سر پری کول وغندل

۲۱م��ه  ل��ړم  د  کال   ۱۳۹۴  
)۲۰۱۵ کال د نوامبر ۱۲مه(: 
همبس��تګۍ  »افغانس��تان  د 
ګون��د« جالل آب��اد ښ��ار ک��ی 
الریون وک��ړ چی د کابل خلکو 
له پرتمین خوځښت څخه یی 
خپ��ل مالتړ اعالن ک��ړ، او په 
زابل ک��ی د اووه تن��و بی ګناه 
هزاره هیوادوالو سر پری کول 

په سختو ټکو وغانده. الریون کونکو چی ډیرۍ یی ښځې وی له مرکزي شعار 
س��ره »د انس��ان وژونکو طالبانو، داعش��یانو، تنظیم یانو او د هغوی بادارانو 
ل��ه ځناورتوب څخه د خالصون یوازی ی��وه الره ده: پوهه، یووالی، مبارزه!« 
الرو ته راوتی وو او د زابل ش��هیدانو انځورونه یی له ځانه س��ره وړل چی په یو 
پالکارت کی لیکل شوی و: »زه پښتون هزاره یم- د ګرانې شکری غچ اخلم!« 
د جالل آباد په ښ��ار کی د همبس��تګۍ ګوند غړو او پلویانو له ځانه س��ره د 
زاب��ل قربانیان��و انځورونه وړل او ویل یی: »د اووه تنو ګرانو هزاره ګانو له وینو 

ډکو جامو څخه د عدالت غوښتنی بیرغ جوړ کړو!«
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شم یو ش��میر الریون کونکو له ځانه س��ره پالکارتونه وړل چی په هغو کی لیکل 
شوی و: »زه پښتون هزاره یم- د ګرانې شکری غچ اخلم!«
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	گزارشگر:	مرسل	

گزارش	نماینده	حزب	همبستگی	
از	یک	کنفرانس	آموزنده	در	سویدن

ب��ه تاری��خ ۴ س��پتامبر ۲۰۱۵ 
کنفرانس س��ه روزه در ش��هر 
اس��تهکلم س��ویدن، از س��وی 
»ش��بکه زنان اس��تهکلم« زیر 
بنیادگرای��ی  »رش��د  عن��وان 
برگ��زار  زن��ان«  مب��ارزه  و 
نمایندگانی  ک��ه  بود  گردیده 
از افغانستان، س��ویدن، ایران، 
عراق و س��وریه گرد هم جمع 

ش��دند. من نیز منحیث نماینده شاخه زنان »حزب همبستگی افغانستان« در این 
کنفرانس شرکت داشتم.

در دو روز اول کنفرانس، اش��تراک کنندگان از رشد بنیادگرایی در مناطق 
گوناگون گزارش دادند و س��ومین روز به راه ح��ل عمومی جهت جلوگیری 
رش��د بنیادگرایی و جهالت اختصاص یافت. من که از داخل افغانس��تان به این 
جمع پیوس��ته بودم، تحت عنوان »رش��د بنیادگرایی در زون شرق افغانستان« 
باید گزارش��ی ارائه می کردم. من با مثال های عینی وضعیتی را ش��رح دادم که 

باندهای تروریست و جهالت پیشه مردم ما را با خطر مواجه ساخته اند.
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در روز پایانی کنفرانس اشتراک کنندگان هرکشور جداگانه روی چگونگی شم

راه حل مسایل مناطق شان به مباحثه پرداختند. بنابر عالقه ای که دوستان کورد 
و ایرانی به افغانستان نش��ان دادند، آنان نیز در جمع افغان ها پیوسته به گفت و 

شنید و تبادل تجربه جهت ارتقای مبارزه مشترک منطقوی پرداختند.
ب��رای  کار  تع��دادی 
فمینیستی در  رشد جنبش 
راه  را  بنیادگرایی  براب��ر 
حل قضیه می دانس��تند و 
جمعی به ش��مول خودم، 
به این نظ��ر بودیم که در 
برابر  ش��رایط کنونی در 
بنیادگرایی در افغانس��تان 
ایجاد ی��ک جنبش صرفا 

فمینیس��تی ممکن و رهگشا نیست و اگر ایجاد هم ش��ود، نمی تواند برای زنان 
دربند ما موثر واقع گردد، زیرا اوضاع و احوال افغانستان با دشمنان رنگارنگش 
مثل امریکا، دولت وحش��ت مل��ی و مزدوران بیرونی )طالب، داعش و س��ایر 
بنیادگرایان( روبرو اس��ت که جز در چند شهر، در دهات و قصبات افغانستان 
امکان تظاهر علنی مبارزه زنان ممکن نیست. فقط با ایجاد و تقویت یک جنبش 
فراگی��ر توده ای اعم از مرد و زن بر گرد تش��کل ها و نهادهای مردمگرا که از 
قاطعیت تمام در برابر دشمنان مردم برخوردار باشند، می توان افغانستان اسیر را 
به سوی احیای دموکراسی و کسب استقالل سوق داد. ستم چند الیه بر زنان و 
سایر مشکالت بس بزرگ میهن ما در قالب یک دولت ملی � دموکرات مبتنی 

بر سیکوالریزم و آرای مردم می شود به آسانی حل گردد.
سرانجام بعد از جر و بحث های طوالنی و اکثریت آرا نتیجه برآن شد که در 
افغانستان در وهله نخست باید به آگاهی دهی و بسیج زنان و سایر اقشار تمرکز 

دهیم و در آینده برای ایجاد جنبش فمینیستی گام های عملی برداریم.
کوردهای ایران و س��وریه نی��ز که جز اصلی برنامه بودن��د به من منحیث 
نماینده »حزب همبستگی افغانستان«، که قبال با فعالیت ها و مواضع آن شناخت 
داشتند، بیشتر عالقه نشان دادند و آشنایی با آنان و آموختن از روحیه فداکاری 
و فعالیت ه��ای ش��جاعانه آنان از تجارب خوب در زندگی ام به ش��مار می رود. 

گزارش نماینده حزب از رشد بنیادگرایی در زون شرق 
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شم شب ۵ سپتامبر بنا به دعوت این دوستان، در فستیوال کوردها اشتراک نمودم. 
صمیمیت، روحیه سرش��ار انقالبی، انسان دوس��تی، همبستگی و مبارزه به خاطر 
س��رزمین و رهایی مردم ش��ان درس بزرگی بود که من با تمام وجود از چهره 

های بشاش شان خواندم و عمیقا بر من اثر گذشت.
در این فس��تیوال ح��دود ۵۰۰۰ تن اش��تراک کرده بودند ک��ه اکثر آنان 
حکایت های تلخ از دس��ت دادن چندین اعضای خانواده ش��ان را داش��تند. اما 
مرگ عزیزان، هرگز باعث دل سردی از مبارزه و عقب نشینی این خانواده های 

شریف نشده است بلکه آتش مبارزه را در وجود شان شعله ورتر ساخته است.
یکی از همرزمان فرزاد کمانگر)۱( )بنابر مس��ایل امنیتی نمی خواهم نامش را 
بگی��رم( که با صفا و صمیمیت تمام از من پذیرایی کرد، در البالی س��خنانش 

از »نقش به یاد ماندنی 
در  همبس��تگی  حزب 
امریکا،  علی��ه  مبارزه 
بنیادگرای��ی و س��ایر 
ستمگران بخصوص در 
آزادیخواهان  از  دفاع 
ایران و جه��ان« ابراز 
قدردانی نموده افزود: 
خ��ون  قط��ره  »ه��ر 
ما که توس��ط  رفیقان 
دولت آخن��دی ایران 
زمی��ن می چک��د  ب��ه 
ادامه  برای  دلیلیس��ت 

مبارزه ما.« و اینکه »چند سالیس��ت که در اروپا زندگی می کنم اما تنها چیزی 
که با این خاک بستگی دارد کف بوت هایم است.«

)۱(� فرزاد كمانگر معلم مبارز و ش��رافتمند كورد بود كه به جرم مخالفت با رژیم پلید آخندی در 
ای��ران به تاریخ ۱۹ ثور ۱۳۸۹ همراه با چهار هم زنجیر دیگرش علی حیدریان، فرهاد وكیلی، ش��یرین 
علم هولی و مهدی اس��المیان اعدام گردید. تعدادی او را به درس��تی »صمد بهرنگی عصرما« لقب داده 

اند.
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خوش��بختانه در طی مدتی شم

که در س��ویدن بودم، توانستم 
چن��د روزی را ب��ا هم نب��ردان 
کورد س��پری نمایم که روحیه 
رزم جویانه و ش��ور و ش��وق 
برای��م  ش��ان  مردم دوس��تی 
تحس��ین برانگیز  فوق الع��اده 
آنچ��ه  ب��ود.  الهام بخ��ش  و 
می��ان  در  متاس��فانه  ک��ه  را 
خارج  مقیم  افغان  روشنفکران 
با تمام ادعا های بلند مبارزه و 

آزادی خواه��ی خیلی کم می توان دید. جوانان کوردها با آنکه اکثر ش��ان در 
محیط اروپایی بزرگ ش��ده اند، اما سرزمین خود را فراموش نکرده قلب شان 
برای دیار و مردم شان می تپد. اکثریت مطلق آنان دلبستگی به زندگی آسوده 
اروپایی ندارند چون با تمام س��لول وجود شان درد و رنج همدیاران شان را در 
زیر رگبار داعش و سایر جنایت کاران در سوریه، ایران، عراق و ترکیه درک 
می کنند به همین سبب مشتاق رفتن به کردستان اند تا در مقابل دشمن انسانیت 
بجنگند و مردم  ش��ان را از ش��ر این هیوالهای ددمنش و دش��من بشریت نجات 

دهند.
»و« )نامش محفوظ( یک دختر جوان کرد است که ۲۴ سال عمرش را در 
اروپا سپری نموده اس��ت. او از چنان روحیه باالی انقالبی برخوردار است که 
بی صبرانه منتظر رفتن به قندیل می باش��د تا تفنگ برداشته علیه داعش بجنگد. 
درحالیکه در س��ال چهارم پوهنتون اس��ت و فقط شش ماه از فراغتش باقیست، 
اما با تمام مخالفت های خانواده و دوس��تان آماده حرکت به زادگاهش اس��ت 
چون آزادی وطنش را بر تحصیل ترجیح می دهد. وی می گوید »سخت نگران 
مردمم هستم و حافظه ام چیزی را در همین لحظات خونبار جذب نمی کند. فکر 
من آنجاست«، بنا با تصمیم قاطع به زندگی آرام و تحصیل پشت پا زده روانه ی 

قندیل است تا برای آزادی زادگاه و مردمش جان نثاری نماید.
در میان دوستان کورد بودم که خبر رسید »داعش« تهدید نموده است که 
با تدارک هجوم گسترده، مقاومت رزمندگان کورد را درهم خواهد شکست. با 

نماینده حزب با چند دختر مبارز كورد
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شم شنیدن این خبر انتظار می رفت که آنان کمی به فکر فرو روند، اما از آنجایی که 
به توان رزمی و اتکای رفقای ش��ان بر توده ها اعتقاد راس��خ دارند، تمامی شان 
این خبر را با خونس��ردی و قهقهه پاس��خ داده باهم می گفتن��د که اگر داعش 
می خواهد مثل کوبانی باز مشتی به دهانش خورده خاک ما به گورستانش بدل 

شود دست به این حمله زند.
من جوان ترین فرد این کنفرانس بودم که با دو دیدگاه متفاوت برخوردم. 
کوردهای سوری و ایرانی مرا تشویق کرده می گفتند »تو آینده ساز کشورت 
هس��تی و آفرین به حزبی که تو و همچو ترا در دامنش پرورش داده است، به 
مب��ارزه ات با افتخار ادامه ده«. ولی با تاس��ف با تع��دادی از افغان ها برخوردم 
که به گفته ش��املو به من »درس فرومای��ه بودن« می آموختند. اینان که اکثرا 
کارمن��دان این و آن ان.جی.او در افغانس��تان بوده و با اس��تفاده از س��فرهای 
خارجی فرار کرده پناهندگ��ی گرفته اند، به من توصیه می کردند که »حیف 
این جوانی ات که آن را در افغانستان درگیر مصایب می گذرانی همین جا بمان 
و تحصیل کن و از زندگی لذت ببر. چه پش��ت سیاس��ت و مردم می گردی به 
تنهایی ما افغانس��تان ساخته نمی ش��ود«. حرف های مسخره و شرم آور آنان مرا 
ماالمال از نفرت می س��اخت چون با آموختن از سمبول های نجابت و شرافت، 
سراس��ر وجودم را تعهد به مردم مظلوم و وط��ن نگون بختم فرا گرفته بود. اما 
من با دیدن این جمع افغان های خنثی و وجدان خفته افس��وس خورده در برابر 

کوردهای دالور و آگاه احساس خجالت می کردم.
از ای��ن کنفرانس، ب��ا الهام از مب��ارزه خس��تگی ناپذیر کورده��ا و دیگر 
جنبش ه��ای آزادیخواهانه جهان این را آموختم که باید در برابر اش��غالگران و 
نوکران داخلی اش خس��تگی ناپذیر تا طل��وع آزادی و ترقی رزمید و گامی به 

عقب نکشید تا جهان عاری از بی عدالتی و استبداد را بنا سازیم.
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نویسنده:	کاوه	عزم

میلتن	فریدمن،	
اقتصاد	دانی	با	ایده	های	فاجعه	آفرین

ب�ه   ١٩٧٦ س�ال  در  »م�ن 
جای�زه  ت�ا  رفت�م  اس�تکهلم 
نوب�ل خ�ود را دریافت کنم. 
ح�دود پن�ج ه�زار معت�رض 
ب�رای مخالفت ب�ا حضور من 
در آنجا دس�ت به راهپیمایی 

زدند.«
میلتن فریدمن

شاید کمتر فرد عالقمند به 
علم اقتصاد را س��راغ نمود که میلتن فریدم��ن )Milton Friedman(  اقتصاددان 
امریکایی و پدر »مکتب ش��یکاگو« را نشناس��د. او بخاط��ر طرفداری از بازار 
آزاد بدون دخالت دولت و خصوصی س��ازی از جمله »نازدانه«های کشورهای 
س��رمایه داری اس��ت. فریدمن برای اس��تثمارگران یاد داد که با استفاده از چه 
ش��یوه هایی می توانند بهتر شیره جان ستمکش��ان را بمکند. او مشاور اقتصادی 
رونالد ریگان بود و بعد از کوتادی خونین در ش��یلی مشوره های »معجره«آسا 
به پینوش��ه داد و آن کش��ور را به تباهی کش��اند. غرب بخاط��ر این ایده های 
بربادکننده اش به وی جایزه نوبل اقتصاد را در س��ال ۱۹۷۶ اعطا کرد و نشریه 
»اکونومیس��ت« وی را تاثیرگذارترین اقتصاددان قرن بیس��تم توصیف کرد. 
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شم ولی با توجه به افکار مخربش، او در حقیقت یکی از بدنام ترین ش��خصیت های 
قرن بیستم است.

قبل از کودتای پینوش��ه در ش��یلی دولت مردم��ی و منتخب تحت رهبری 
آلنده سالوادور در آنکش��ور حاکمیت داشت که باوجود فشارهای کشورهای 
اس��تعماری توانست مردم را به سوی رفاه و آسایش رهنمون سازد. رژیم آلنده 
واردات را ک��م کرد و به س��رمایه ملی زمینه رش��د فراهم کرد و بدینوس��یله 
توانست بیکاری را به حداقل برساند. در دوره حکومت او آموزش رایگان بود 
و دسترسی به خدمات عامه هم به ستمکشان میسر شد. این همه اقدامات دولت 
مترقی سالوادور برای امریکا قابل تحمل نبود به همین علت در صدد سرنگونی 

آن برآمد.
چگونگی برانداختن دولت س��لوادور مدتها قبل از کودتای پینوش��ه به نام 
»پروژه ش��یلی« به مدیریت آرنولد برگر و تحت سرپرس��تی وزارت خارجه 

کم��ک  و  امری��کا 
فورد«  »بنی��اد  مالی 
ش��ده  ریزی  ط��رح 
برنامه  این  ابتدا  بود. 
الساندری  خورخه  به 
پیش��نهاد شد ولی او 
چندان دلچسبی نشان 
نداد. این برنامه ۵۰۰ 

صفحه  ای به »خش��ت« شهرت داش��ت که پس از کودتای امریکا زیر رهبری 
پینوشه توسط گروهی از شاگردان »ممتاز«! فریدمن به نام »پسران شیکاگو« 

در آنکشور پیاده شد.
از جمله ۱۰ نفری که برنامه »پروژه ش��یلی« را تهیه کرده بودند ٨ تن شان 
ش��اگردان فریدمن بودند که پس از به قدرت رس��یدن پینوش��ه پست های مهم 

دولت را غصب کردند.
افراد ذیل به رهبری آرنولد برگر از جمله نویسندگان برنامه »پروژه شیلی« 

بودند.
۱- سرخیو کاسترو، وزیر مالیه

۲- ابلو باراهونا، وزیر مالیه

پسران شیکاگو
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۳- جوزه پینرا، وزیر کار/ وزیر معدنشم

۴- هرنان بوچی، وزیر مالیه
۵- آلوارو باردون، وزیر اقتصاد

۶- خوان کارلوس مِنِدس، مسوول تنظیم بودجه
۷- اِمیلیو سانفونتِس، مشاور ارشد بانک مرکزی

٨- خواکین الوین، وزیر آموزش و برنامه ریزی
۹- کریستین الروت، مشاور عالی رییس جمهور

»پسران ش��یکاگو«  اعالم داش��ت که دولت نباید پول خود را در خدمات 
اجتماع��ی به مصرف برس��اند بلکه آنرا به موسس��ات خصوصی تزریق کند تا 
آینده کش��ور درخش��ان ش��ود. آنان با این سیاس��ت، بیمه کارگران را حذف 
نمودند و زمینه را به غارت ش��یلی توس��ط ش��رکت های بزرگ مانند شرکت 
موتر س��ازی »فورد«، »جنرال الکتریک«، آی.تی.تی امریکا و مرسدس بنز 
آلمان آماده ساختند. این شرکت ها پول گزافی به نظامیان پرداختند تا جوانان 
و نوجوان��ان طرف��دار دولت آلنده را قتل عام کنند و »ش��وک درمانی« ایجاد 
نمایند. »ش��اگران ممتاز« ادعا داش��تند که در مدت کوتاه ش��اید شیلی دچار 
بحران گردد ولی در طوالنی مدت رشد و شگوفایی اقتصادی را شاهد خواهد 
بود. آنان اکثر ش��رکت های ب��زرگ و معادن را که در زم��ان حکومت آلنده 
دولتی بودند خصوصی اعالم کردند که در نتیجه ۴۱ درصد مردم در زیر خط 

فقر قرار گرفتند.
ش��اگردان »ارش��د« پس 
از م��دت کوتاه��ی متوج��ه 
ش��یلی«  ش��دند که »پروژه 
ب��ه طرف ناکام��ی می رود و 
فقر و گرس��نگی روزافزون 
می گردد ب��ه همین دلیل آنان 
از مرشد ش��ان میلتن فریدمن 
خواستار کمک شدند تا درد 

شان را مداوا کند. فریدمن در کمترین مدت عازم شیلی شد و با پینوشه مالقات 
کرد و طرح ها و پیشنهاد هایش را یکایک از نزدیک با وی در میان گذاشت.

نائومی کالین نویسنده مشهور کانادایی در کتاب »دکترین شوک: عروج 

ملتن فریدمن در حال گفتگو با پینوشه
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شم سرمایه داری فاجعه« می نویسد:
»فریدمن اولین بار سواس��تفاده از ش��وک یا بح��ران عظیم را 
در اواس��ط ده��ه ی هفتاد یاد گرفت كه مش��اور جنرال آگوس��تو 
پینوش��ه، دیکتات��ور ش��یلی، ب��ود. مردم ش��یلی نه تنه��ا پس از 
كودتای خش��ونت آمیز پینوش��ه در ش��وک بودند كه كشور درگیر 
ف��وق  تورمی عظیم نیز بود. فریدمن به پینوش��ه پیش��نهاد داد به 
تغییر س��ریع اقتصاد دس��ت بزند– معافیت ه��ای مالیاتی، تجارت 
آزاد، خصوصی س��ازی خدمات، كاهش مخ��ارج اجتماعی و حذف 
موانع س��رمایه داری. طولی نکش��ید كه ش��یلیایی ها ش��اهد بودند 
ك��ه حتی مدارس دولت��ی جایش را به م��دارس خصوصی كوپنی 
می دهد. این افراطی ترین اش��غال سرمایه داران بود كه تا آن هنگام 
س��ابقه نداشت و به انقالب "مکتب ش��یکاگو" معروف شد چرا كه 
بسیاری از اقتصادانان پینوشه در پوهنتون شیکاگو شاگرد فریدمن 
بودند. فریدمن پیش بینی كرد كه س��رعت، ناگهانی بودن و عظمت 
تغیی��رات اقتصادی به واكنش های روان��ی در مردم می انجامد و به 

"تسهیل تغییرات" كمك می كند.«
فریدمن خاطرات س��فر خود را از ش��یلی در کتاب »یک زوج خوشبخت« 
می نویس��د که طی یک هفته اقامت در شیلی سیمنارها و کنفرانس های زیادی 
به کارمندان دولتی و ش��رکت های خصوصی دایر نمود و به آنان گفته می شد 
که به هر اندازه ای که ش��گاف میان فقرا و اغنیا بیش��تر می شود به همان اندازه 

سرمایه بیشتر جذب می گردد و در طوالنی مدت بیکاری از بین می رود.
پینوشه صادقانه این توصیه ها را عملی کرد و »پسران شیکاگو« به او اطمینان 
داده بودند که اگر مصارف دولت را یکباره در بخش خدمات اجتماعی کاهش 
ده��د اقتصاد در کوتاه م��دت تعادل خود را دوباره بدس��ت می آورد. نائومی 

کالین در مورد این مسئله می نویسد:
»پس��ران ش��یکاگو با اعتماد به نفس به پینوشه اطمینان داده 
بودن��د كه اگر ناگهان دخالت دولت را به یکباره از تمام این نواحی 
بیرون بکشد، قوانین "طبیعی" اقتصاد تعادل خود را باز می یابند و 
تورم – كه آن ها نوعی تب اقتصادی می دانستند كه نشان از حضور 
اندام ناس��الم در بازار داش��ت – به ش��کلی جادویی پایین می آید. 
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آن ها اش��تباه می كردند. در سال ۱۹٧٤ تورم به ۳٧٥ درصد رسید شم

– باالترین نرخ جهان و تقریبا دو برابر بیش��ترین س��طح در زمان 
آلنده. هزینه ی مواد س��اده ای مثل نان سرس��ام آور ش��د. در عین 
حال ش��یلیایی ها هر روز بیکار می شدند چرا كه تجربه ی "تجارت 
آزاد" توس��ط پینوشه بازار را غرق واردات ارزان كرده بود. كسب و 
كارهای محلی تعطیل می ش��دند، توان رقابت نداشتند، بیکاری به 
سطوح تاریخی رسید و گرسنگی رایج شد. اولین آزمایشگاه مکتب 

شیکاگو، شکستی بزرگ بود.«
با آن که رس��انه های وابسته به نظام های مس��تبد سفر میلتن را پر از دستاورد 
تبلیغ کرده نظرات وی را »معجزه ه��ای اقتصادی« تلقی می کردند ولی مردم 
ش��یلی از وی ش��دید نفرت داش��تند و او را عامل بربادی آنکشور می دانستند. 
فریدمن در کتاب »یک زوج خوش��بخت« اینگونه منفور بودن خود را ش��رح 

می دهد:
»ش��ش روز حضور در ش��یلی و نقش قبلی م��ن به عنوان یك 
اس��تاد پوهنتون به نتایجی انجامید كه م��ا هرگز پیش بینی اش را 
نمی كردی��م و ما هم��واره، به خصوص تا دهه بع��د با اعتراض های 
ناشی از آن دست به گریبان بودیم و البته بزرگ ترین اعتراض هم 
زمانی بود كه من در س��ال ۱۹٧٦ به استکهلم رفتم تا جایزه نوبل 
خ��ود را دریافت كنم و حدود پنج هزار معت��رض برای مخالفت با 
حضور من در آنجا دس��ت به راهپیمایی زدند. در روز س��خنرانی، 
من و رز برای رس��یدن به صحن س��خنرانی مجبور شدیم از داخل 
آشپزخانه و دیگر راه های غیر مستقیم و پرت برویم زیرا تعدادی از 

معترضان جلوی ساختمان تجمع كرده بودند.«
سیاس��ت های اقتصادی میلتن فریدمن به اندازه ای تباه کننده بود که یکی از 
ش��اگردان ممتاز پوهنتون شیکاگو نیز از آن انتقاد کرد. آندره گوندر فرانک 
ک��ه از فارغان پوهنتون ش��یکاگو بود پس از اخذ دکت��را تصمیم گرفت تا از 
کش��وری که به دست استادش آباد ش��ده دیدن نماید ولی زمانیکه آنجا رسید 

چشمدید خود را چنین نوشت:
»ح��دودا ٧٤ درص��د درآمد تنه��ا صرف خرید نان می ش��د و 
خان��واده مجبور بود "م��واد تجملی" مثل ش��یر و تکت بس برای 
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شم رفتن سر كار را كنار بگذارد. در مقایسه، در زمان آلنده نان و شیر 
و تک��ت بس رویهمرفته ۱٧ درصد حقوق كارمند دولتی را ش��امل 
می ش��د. بسیاری از كودكان در مکتب نیز شیر نمی گرفتند چرا كه 
یک��ی از اولین حركات خونتا حذف برنامه ی ش��یِر مکاتب بود. این 
اقدام به همراه اس��تیصال در خانه باعث شده بود كودكان بیشتر و 
بیشتری در صنف ضعف كنند و بسیاری اصال مکتب رفتن را كنار 

گذاشتند.«
او نتیجه می گیرد:

»تجوی��زات فریدمن به قدری دردناكند ك��ه نمی توان آن ها را 
تحمیل كرد یا پی��ش برد مگر با عناصر دوگانه ای كه بنیاد همه ی 

 شان است: نیروی نظامی و وحشت آفرینی سیاسی.«
عملی شدن همین 
ضدانسانی  سیاس��ت 
فریدمن بود که بیش 
ناپدید  نفر  از ۳۲۰۰ 
ش��دند،  اع��دام  ی��ا 
حداقل ٨۰ هزار نفر 
زندانی شدند و ۲۰۰ 
ه��زار نفر ب��ه دالیل 
کش��ور  از  سیاس��ی 

گریختند و شیلی را به 
کام مرگ فرو برد که تا کنون نتوانسته دوباره به پای خود بیایستد.

تنها چیزی که شیلی را از فروپاشی کامل نجات داد معدن مس کودلکو بود 
که آلنده آنرا ملی س��اخته بود و پینوش��ه نیز آنرا خصوصی نکرد. فقط همین 
ش��رکت بود که در وضعیت رک��ود مالی ٨۵ در صد مخ��ارج دولت را تامین 

می کرد.
نیواورلی��ان نمونه دیگری اس��ت که ایده های فریدمن در آنجا پیاده ش��د. 
توفان موس��وم به »کاترینا« نیواورلیان را به مخروبه مبدل ساخت و خانه های 
مردم و مکاتب دولتی همه نابود شد. هنوز کسی به کمک آنان نشتافته بود که 

فریدمن در روزنامه »وال ستریت ژورنال« نوشت:

 تظاهرات مردم شیلی به خاطر محاكمه عامالن كشتار 
و ناپدید شدن ٤۰۰۰۰ زندانی سیاسی
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»بیش��تر مکاتب نیواورلی��ان آوار ش��ده اند. همین طور خانه ی شم

كودكان��ی كه ب��ه آن مکاتب می رفتند. آن كودكان امروز سراس��ر 
كشور پراكنده ش��ده اند. این تراژدی است. و در عین حال فرصتی 

اصالح  برای  است 
نظ��ام  بنیادی��ن 

آموزشی.«
نم��ود  پیش��نهاد  او 
م��دارس  تمام��ی  ک��ه 
بای��د  پوهنتون ه��ا  و 
و  ش��وند  خصوص��ی 
ب��ر ویرانه ه��ا تعمیرات 
ش��ده  س��اخته  جدیدی 
ب��االی م��ردم بف��روش 
رس��ند. قبل از توفان در 
نیواورلی��ان ۱۲۳ مکتب 

دولت��ی وجود داش��ت که پس از توف��ان این رقم به ۴ کاه��ش یافت. اتحادیه 
معلمان از هم پاشید و اکثریت استادان سن و سال دار و باتجربه بیکار شدند.

ایده ه��ای فریدمن تا امروز کماکان عملی می ش��وند. پس از س��ونامی در 
سریالنکا که آبادی بسیار وس��یع نزدیک ساحل در زیر آب شد، سرمایه داران 
شتابزده به آن منطقه سرازیر شدند و بر ویرانه های مردم پارک های تفریحی و 
هوتل های مجلل ساختند که به طور مداوم عاید سرشار از آن بدست می آورند.
سیاست »خصوصی سازی« و »بازار آزاد« که بیش از چهارده سال می شود 
افغانس��تان را مافیایی و کش��ور را در بدبختی، فس��اد، غارتگری و فقر عمیق 
غوطه ور س��اخته است، در واقع بر اس��اس تیوری های ضدبشری فریدمن شکل 

گرفت که ما امروز پیامدهای فاجعه بار و خردکننده آنرا تجربه می کنیم.
میلتن فریدمن به »پدرخوانده« س��رمایه داری ش��هرت یافت��ه که ایده های 
ویرانگرش باعث ش��د تا چند غارتگر فرصت طلب میلیاردر شوند ولی جمعیت 

انبوه از مردم در دهها کشور در فقر مطلق غرق گردند.

توفان در نیواورلیان
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گزارشگر:	پویا	

راهپیمایی	بی	نظیر	مردمی	
در	اعتراض	به	سربریدن	هموطنان	ما

۲۰ عق��رب ۱۳۹۴: دههاهزار 
با راهپیمایی وسیع مردمی  تن 
در شهر کابل برای دادخواهی 
توس��ط  ک��ه  م��ا  هموطن��ان 
آدمخواران داعشی گردن زده 
ش��دند، ارگ را ب��ه محاصره 
دول��ت  علی��ه  و  درآورده 
ملی  دست نش��انده و خاین��ان 

ش��عار سر دادند. مردم درحالی که پیکر های ش��هدا را با خود حمل می نمودند 
راه طوالنی ای را از غرب کابل الی ارگ طی نمودند. جمعی از جوانان دختر و 

پسر »حزب همبستگی افغانستان« نیز در این اعتراض شرکت ورزیدند.
زن��ان و دختران جوان در مظاهره حضور فعال داش��تند و با خش��م و اندوه 
فریاد می زدند که: »ما همه ش��کریه ایم!«، »ما همه رخش��انه ایم«. مردمی که 
از کن��ار جاده می گذش��تند نیز به جم��ع راهپیمایان پیوس��تند و لحظه به لحظه 
تعداد اش��تراک کنندگان ک��ه اکثریت آنان را جوانان تش��کیل می داد زیادتر 
ش��د. همه با هم شعار سر  دادند که: »دولت بی کفایت، ننگت باد!«، »مرگ بر 
جنایتکاران!«، »مرگ بر وطنفروشان!«، »ما همه  هزاره ایم، ما همه تاجکیم، ما 



26

20
15

بر 
وام

- ن
 13

94
ب 

قر
  ع

،3
7 

اره
همه پشتونیم، ما همه ازبکیم!«، »مرگ بر طالبان ارگ نشین!«، »غنی و عبداهلل،  شم

استعفا، استعفا«، »محقق و دانش، ننگت باد!«، »داعش جنایت می کند، دولت 
حمایت می کند!«، »مرگ بر حکومت وحشت ملی!«.

دری��ن جنبش همگانی که مردم متعلق به تمام��ی ملیت ها در کنار هم علیه 
غ��داران مل��ی و برای صلح و عدال��ت گردهم آمده بودند، دولت پوس��یده ع 
و غ را ش��دیدا به واهمه انداخته هیچیک از س��ران حکوم��ت جرئت نکرد به 
نزد معترضان آمده به خواس��ت های آنان گوش دهن��د. این حرکت بزرگ و 
خروش��ان، تکانی ب��ه حکومت دزدان بود که بدانند ملت بیدار اس��ت و دیگر 
فریب رذالت پیش��گی ها و سیاست های ضدملی ش��ان را نخواهند خورد. محمد 
محقق یکی از تیکه داران قومی در س��خنانی که از تلویزیون ملی نشر شد علیه 
ای��ن موج مردمی موضعگی��ری نموده آنرا کار افراد کوچه خواند که خش��م 
همگانی هموطنان ما را در ش��بکه های اجتماع��ی برانگیخت. یکی از کاربران 

نوشت »محقق قبل از شهدای زابل خودش را دفن کرد.«
وقتی مردم نزدیک ارگ  رسیدند شعارها تندتر شد، همه »ارگ، مرگ« را 
چنان با هم س��ر می دادند که همه ی جا را موج صدای آنان گرفته بود. تعدادی 
کوشش کردند به محوطه ارگ داخل شوند که در نتیجه شلیک محافظان ارگ 

۱۰ تن آنان زخمی شدند.
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سیلی غفار: »مردم باید به اعتراضات خود ادامه دهند تا به دست خود 
حکومت مردمی بسازند!«

youtube.com/watch?v=51kEGtHmFq8 :لینک ویدیو

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه »نگرش« تلویزیون »آریانا« )۲0 عقرب ۱39۴ 
- ۱۱ نوامبر ۲0۱۵(: رئیس جمهور می گوید که مردم ما نباید احساس��اتی ش��ود، با این حرف ها 
می خواهد جلوی اعتراضات مردم را بگیرد، با معذرت، چون تنبان ش��ان در س��ر ش��ان باال شده 
به همین خاطر می ترس��ند که اگر این اعتراضات ادامه پیدا کند دیگر نتوانند روی این چوکی ها 

بنشینند!... هفت هموطن ما گلو بریده می شود،  چطور احساساتی نشویم؟

داعش مولود حرام امریکا و غرب
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نویسنده:	رها	آرزو

مردم	شریف	هزاره	»آته	باقر«	را	
با	پیام	های	شان	دار	زدند

تظاه��رات ب��زرگ کاب��ل به 
تاری��خ ۱۱ نوامب��ر ۲۰۱۵ در 
بر س��ربریده ش��دن  اعتراض 
هف��ت هموطن مظل��وم ما در 
ملی  دولت وحش��ت  ارزگان، 
را سراسیمه و درپچال ساخت، 
اما درین می��ان، محمد محقق 
ق��وم هزاره،  تیکه دار  منحیث 
بیش از دیگ��ران راه گم کرده 

علیه این موج مردمی س��خنانی گفت که تا ابد رویش را س��یاه نگهمیدارد. او 
گفت »آدم هایی که در زمین بوریا و در آسمان ستاره ندارند« این اعتراض را 
راه انداخته و آنانی را که »مرگ و درد«  می گویند »مردم سر کوچه« خوانده 

گفت به خاطر این تجمع و شعار دادن های »ناحق« من »خجالت شدم«.
سخنان بیشرمانه محقق همچون بمبی در میان مردم منفجر شده انزجار عظیم 
بخصوص هموطنان هزاره ما را در پی داشت. مردم جاغوری که از قتل سفاکانه 
هم دیاران ش��ان سخت برآش��فته و ماتمدار بودند علیه محقق شعار داده تابوتی 
نمادین را که بر آن عکس های چلیپاخورده محقق نصب شده بود حمل نمودند. 
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شم آنان حتی نماینده  او )محمد عبده( و نماینده کریم خلیلی )عباس بصیر( را در 
مراسم تحویل گیره جنازه شهدا اجازه سخنرانی نداند.

ب��ا دیدن م��وج تنفر مردم، محقق ی��ک روز بعد بطور نمایش��ی در صفحه 
رس��می اش در فیسبوک تصویری را پس��ت نمود که جنازه یکی از شهدا را به 
شانه گرفته به هیلی کوپتر می گذارد. در زیر این پست دهها پیام علیه او به نشر 
رسید که او اگر اندک وجدان می داشت با مطالعه آنها باید فوری از آن سخنان 

فرعون گونه اش عذرخواهی می کرد.
محقق که خود را نماینده اصلی ملیت هزاره ما می داند، عمال نش��ان داد که 
نه از داعش و طالب بلکه عمدتا از خیزش و ایس��تادگی مردمی هراس دارد که 
سنگ نمایندگی شانرا بر سینه می کوبد. او با لحنی در برابر »موکلینش« سخن 
می گوید که تا حال جرئت ابراز آن در برابر وحش��یان داعشی را نداشته است. 
این عکس العمل محقق بدون شک برای هموطنان هزاره ما هم درس بزرگی داد 
و ثابت نمود که حکومتیان منسوب به ملیت خود و غیرخودی که سر در آخور 
بیگانگان داش��ته باشند در مقطع معین که منافع شخصی و گروهی شان در خطر 
افتد همصدا علیه ملت س��نگرگیری می کنند بنا نباید فریب شعارهای قومی و 

مذهبی این و آن فرد را خورد.
من بخش��ی از واکنش مردم بر حرفهای رذیالنه محقق را از البالی پیام هایی 
که در صفحه ش��خصی اش در فیسبوک و سایر صفحات گذاشته اند جمعاوری 
کرده ام. چون ش��مار این پیام  ها به هزاران می رس��ید، در اینج��ا به طور نمونه 

همانهایی را انتخاب کرده ام که با لحن نسبتا »مالیم« بر او تاخته اند.

Latifa Rahmani
احم��ق محق��ق ت��و بعد از اين در نزد م��ا برابر يك خس أرزش نداره، رفتن تو س��گ كه 
آس��مانت پر س��تاره و زمينت پر از بريا اس��ت، هيچ مش��کلي را حل نميکند، تو سگ كسي 
بوده كه من ش��خصا برأي كمپاين به تو در س��ه دور انتخابات ش��ب وروز بدون كدام توقع 
كار كردم و زحمت كش��يدم، وقتي باآلي موترت حمله ش��د، بخاطر انكه مبادا آسیب به تو 

رسيده باشد مي لرزيدن اما تو چي كردي. تّوف به صورت كثيفت.

سلطانی تقی
آته باقر گوی راکه نبایدمیخوردی ولی خوردی حاال هرچی مثل خورو نول خو پاک کنی 

فایده نداره گیردی دانتو زردمیزنه. کثافت تودیگه ُمردی برای مردوم هزاره
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Aziz Zirakشم

لعنت بر تو محقق دیگر مکاری نکن رنگت به چشم مردم رنگ خوک گشته

Alizada Kateb
تف برتو خائین مردم دیگرفریب حیله ونیرنگ شماخاینین وعیاش هارانمی خورد

Ali Tanha
لعن��ت ب��ه تو قوم فروش مردم ه��زاره را فروختی بی غیرت خای��ن گب های بی غیرتی 

زدی توف توف توف

Капитан Карими
نن��گ ب��ر تو بی غیرت معامله گر... ب��ا این عکس گرفتن ه��ا و ریاکاری ها نمی توانی بر 

گندکاری چند روز پیش خود سرپوش بذاری...

Qayum Mohammadi
ای حرام زاده ای پدر پدر تو لعنت ای قاتل ای ده غیردت شاش کنوم اوال پدر لعنت

حريم عشق
خر بي دم چند تا را مثل خود خر گير كدي جنازه را دخانه آوردي فكر موني خريت تو 

ره مردم فراموش مونه.

Abbas Hakimi
به شرف تو قوم فروش وطن فروش ره لعنت به كدام رو پيش مردم ظاهر ميشوي 

سگ گرسنه

Hajar Nadaliyan
محقق تو شرمنده نباش ما شرمنده ايم كه تا هنوز گلوي تو و غني را پاره نكرده ايم و 
گذاشتيم به راحتي حرفهاي فريبکارانه ات رو به ما بقبوالني باشه درست ما ادم هاي كوچه 
و بازاري و سود جو اگر تو را سر از فردا به كوچه خود راه داديم تا بيايي با ما بازي كني نگو 

كه نه نگفتي! ديگر حق نداري به كوچه ما قدم بزاري فهميدي؟؟؟

Saaraban Benawa
او محقق حرام زاده تو میگی که تطاهرات کس��ی رهبری میکنه که برایش چوکی نداده 
. خوب معلوم است که به آدم خوب چوکی نمیرسد در افغانستان. تو محقق بی وجدان را 

اگر گیر کنم باز به ریشت شاش خواهم کرد

حسیب فخیم
محق��ق ی��ک عمر مردم ه��زاره را فروخت��ه است و ام��روز هم میفروش��د! وقتی محقق 
معترضی��ن ره بچ��ه های کوچه و سرک یاد میکند خودش توهینس��ت ب��ر ماهیت اعتراض 
تبس��م. بازیی ای��ن شیطان را نباید بخوریم. این مقطه ای حس��اس اس��ت اگر امروز بازی 

خوردیم یک عمر پشیمان خواهد بودیم!
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شم Ali Sajad Momand
محقق، اين زن باره عياش با كمال وقاحت امشب در برابر مردم ايس��تاد. محقق بايد 
بدان��د ك��ه م��ردم فراموش نكرده اند ك��ه او زماني كه از قدرت دور مانده ب��ود هر روز سر به 
پاي مردم برچي ميگذاشت وموج سواري ميکرد. اما حاال كه چند روزيس��ت يك استخوان 
از الش��ه كثي��ف اين حکومت سهم��ش رسيده است مث��ل سگ هار به پاسبان��ي استخوان 
قدرت چس��پيده اس��ت وبا موتر زره از روي گلوي بريده خواهر وم��ادر ما رد ميشود وبراي 
خوشخدمتي تيشه دشمن را در برابر مردم ما دسته ميکند. سهم اين سگ هار پس از اين 
تخم مرغ گنديده است. گلوي كه تا ديروز تظاهر به دادخواهي براي هزاره ميکرد امروز در 
براب��ر م��ردم ومطالبات عدالت خواهانه آنان مي پندد. ديگر اين گلوي كثيف حق ندارد نام 

هزاره را ببرد. ما محقق را هم در كنار محسني دفن كرديم. بمير اي سگ هار!

Amir Karimi
اي��ن بينام��وس خود ميگفت جنازه مزاري را ۱۳ شبانه روز در زير سر گشتانديم تا فرياد 
م��ارا ب��ه حکومت برساني��م حاال آمدن ميگن كه گناه داره از نگ��اه شرعئ به تخم تو حرامي 

پدر لعنت عياش

Ali Rezwani
محق��ق احم��ق، تو با ای��ن سخن پچ و بی معن��ی ات چی میخواهی بگ��وی؟ مردم اگر 
تظاهرات کردن نه تنها بخاطر شهدای زابل است بلکه بخاطر تمام زشت کاری های شما 
است، همین است که از تمام اقوام مردم افغانستان جمع شدن در برابر شما مزدران قیام 

میکنند.

Hussein Salehi Turkman
محق��ق ل��وده تو برو سه تا چهار تا زن بگیر عیش و نوشت را بکن و مردم هم آن مردم 
بیس��ت س��ال پیش نیس��تند که چیزی را نفهمند م��ردم حاال با سواد شدن��د و از همه چیز 
آگاه��ی دارن��د و یادت هم نرود که همی��ن مردم کوچه بازاری هس��تند که تو محقق شدی 
واال معل��وم نب��ود ک��ه شاید در چهار کینت م��زار خر دوانی می ک��ردی و شرمنده هم نباش 
ما شرمنده هس��تیم که تو را استاد محقق ساختیم باز هم روزش می آید که احتیاج مردم 

کوچه بازاری خواهد شدی محقق دیگه ازت متنفرم.

Khalid Azizi
ت��و گ��و ميخوري هر وقت هر گپ ميش��ود فوراً حرف از جهاد ميزن��ي احمق تو يك دزد 
هس��تي كجاه جهاد ك��ردي ووووو وقتي ريس جمهور احمق نميتوان��د درد مردم مظلوم و 
بيچ��اره را درمان كند كو ميخورد كه رياس��ت ميکند خو بانن كه يکان آدم بيايد حداقل در 

بين مردم خود خو باشد نه مثلي شما كه موش واري در غارها پت شده بودين كثافتا.

Narges Ferozi
بریدن گردن محقق ایی سگ کثیف واجب شد تا امروز کمی دلمان به ایی ادم پس��ت 

خوش بود ولی امشب چهره اصلی خوده با ایی حرفا نشان داد

Akmal Afghan
اي بيغي��رت اي نامرد مه خودم تاجك هس��تم و اين را باي��د بگويم كه تو از بركت همي 
برادر هاي هزاره ما صاحب قدرت هستي كه او را هم خيرات گرفتي تو بي وجدان نميشرمي 
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چن��د روز پيش كه اش��رف غني را روده قاك ميگفتي يادت رفت ك��ه حالي چاپلوسي غني را شم

ميکني به خاطر چوكي تو سگ نمك حرام

Pamir Payman
ای��ن سک پاسب��ان الشه حکومت که شاریده است ای همه م��ردم از سرک نامده اند از 
خانه به داد خواهی آمده ان آرزو میکنم فراد دختر یا پس��ر خدت ره هم اختطاف کنند بعد 

گلو ببرن تا بدانی درد ای مردم چیست بی وجدان

... ادامه پیام ها را در سایت بخوانید:
hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1521-anti-mohaqiq-protest.html
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کوبانی: سنگر تسلیم ناپذیر دختران شجاع
اول نوامبر مصادف است با روزجهانی حمایت از پیکار الهام بخش کوبانی. کوبانی شهر کوردنشین 
در س��وریه و هم مرز با ترکیه اس��ت که زنان و مردانش در نبرد شجاعانه در برابر داعش آنچنان 
قهرمانانه جنگیدند که جهانیان را به تحس��ین واداش��تند. داعش با آنکه توانس��ته بود شهرهای 
س��وریه و عراق را یکی پس از دیگری تس��خیر کند، اما در این دیار شجاعان با شکست سخت 

مواجه شده فراوان کشته داد.
تصوی��ر ب��اال، آرامگاه یکی از مبارزان کوبانیس��ت که در جنگ با داعش جان باخته اس��ت. 
با اطالع از ش��هادت ش��وهر، همسرش موهای چوتی ش��ده اش را از بیخ قطع کرده بر سر سنگ 
قب��ر می گذارد و بعد با برداش��تن تفنگش به صفوف چریک ه��ای زن »واحد های مدافع خلق« 

می پیوندد.
راز اس��تقامت و پایداری افس��انوی کوبانی در آگاهی و ش��رکت وس��یع زنان آن در مبارزه 
مس��لحانه علیه داعش نهفته است. شیردختران کوبانی آنچنان استوار به مصاف وحشیان داعشی 
ش��تافتند که بدون ش��ک حماس��ه ماندگار قرن را ثبت تاریخ کردند. به همی��ن دلیل کوبانی را 

»استالین گراد قرن ۲۱« لقب داده اند.
زنان نجیب و وطندوست کوبانی به اثبات رسانیدند که وقتی زنان به آگاهی رسیده برخیزند، 

هیچ نیرویی تاب مقاومت در برابر آنان را نخواهد داشت.
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نویسنده:	واحد	منصوری

سیاست	های	تروریست	پرورانه	غرب،	
پاریس	را	در	سوگ	نشاند

حمای��ت دولته��ای غرب��ی از 
و  وحش��ت آفرین  بانده��ای 
دش��من بش��ریت، بازهم دامان 
خود ش��ان را فرا گرفته مردم 
بیگناه را در قلب اروپا به خون 
و ماتم نش��اند. اینب��ار چندین 
حمل��ه خونین تروریس��تی در 
پاری��س در جمع��ه ش��ب ۱۳ 

نوامب��ر ۲۰۱۵ بیش از ۱۴۰ کش��ته و حدود ۳۰۰ مجروح برجا گذاش��ت که 
وضعیت اکثر آنان وخیم توصیف شده است. دولت فرانسه که ناکامی نهادهای 
اس��تخباراتی اش عریان ب��ود، فوری حالت اضطرار اع��الن نموده مرزهایش را 

بست و ارتش در نقاط مختلف پاریس جابجا گردید.
آدمکش��ان وابس��ته به »داعش« در چندین نقطه پاریس دس��ت به کش��تن 
انس��ان های بی گناه زدند که خونین ترین مورد آن قتل ع��ام حدود صد نفر در 
س��الون کنسرت باتاکالن بود. دو انفجار در نزدیکی استدیوم ملی و در جریان 
مس��ابقه فوتبال می��ان تیم ملی فرانس��ه و آلمان رخ داد و باع��ث قتل دهها تن 
گردید. گروه »داعش« مسئولیت این وحشت آفرینی را برعهده گرفته است.

فرانس��ه در کنار بریتانیا و امریکا در چند دهه گذش��ته مس��ت اشغالگری و 
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شم انسان کشی و پرورش گروه های جهالت پیشه و جنایتکار در بسیاری نقاط جهان 
ب��وده و از این طریق ملت های زیادی را در س��وگ نش��اند. ام��ا همانگونه که 
تروریزم و وحش��ت س��رحد و دین و صاحب نمی شناس��د، این مولودات شان 
پیاپی مردم کشورهای تمویل کننده را نیز هدف قرار داده بالی جان شان گشته 

است.

فرانسه حامی امریکا در جنگ و اشغالگری افغانستان، چهارمین کشوریست 
که بیش��ترین نیرو به کشور ما فرستاد و بمب های خطرناکش دههاهزار افغان را 
به کام مرگ فرو برد. دولت اشغالگر فرانسه نه تنها در افغانستان بلکه در چندین 
کشور آس��یایی و افریقایی همگام و هم پیمان امریکا بوده در چپاول و کشتار 
انسانها نقش ادا کرده است. فرانسه همیشه کانون مرتجع ترین و خونخوارترین 
گروه ها بوده است و به آنان پناه داده است. نمونه بارز آن میزبانی و حمایت از 
خمینی جالد و همراهان قساوت پیشه اش بود که از همین کشور برخاسته ایران 
را به قتلگاه بهترین فرزندانش بدل کردند و با صدور فاش��یزم آخندی چندین 
کش��ور منطقه را در آتش نف��اق و جهل و جنگ غوطه ور س��اختند. و دیروز 
فرانس��وا اوالند رییس جمهور فرانس��ه اعتراف کرد که کشورش به شورشیان 
سوریه سالح فرستاده است که می توان حدس زد از همان سالح ها برای کشتار 

مردم در پاریس استفاده به عمل می آید.
سیاست های استعماری و جنگ طلبانه امریکا و ناتو، جهان را به کام بربریت 

 فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه حمالت داعش بر پاریس را یازدهم سپتامبر فرانسه 
خواند كه معلوم نیست به بهانه آن كدام ملت مظلوم را با خاک و خون یکسان خواهد كرد.
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فرو برده است که مردم غرب نیز از گزند این ویروس خطرناک رهایی ندارند. شم

فقط با مبارزه مشترک و سراسری توده های جهان علیه بنیادگرایی و تروریزم 
و حامیان جهانی آن می توان بش��ریت را از ش��ر این موجودات انسان س��تیز و 

قرون وسطایی نجات بخشید.
مردم غ��رب که امروز 
در س��ایه دهش��ت زندگی 
تش��دید  با  بای��د  دارن��د، 
و  ضدجن��گ  مب��ارزات 
اج��ازه  ضداش��غالگری، 
ندهن��د ک��ه مالیات ش��ان 
جانی��ان  تموی��ل  ب��رای 
ب��ه  انس��انیت  و دش��منان 
مص��رف رس��د. آن��ان با 
جنبش ه��ای  از  آموخت��ن 
ضدجنگ ویتنام و عراق، 
دولت ه��ای  می توانن��د 
شانرا وادار س��ازند که از 
و  جنگ افروزی  سیاس��ت 

تروریس��ت پروری در جهان سوم دست بکشند تا دیگر پایتخت های خود شان 
نیز شاهد یکچنین فجایع نباشند.

فقط یک اتحاد مردمی بین المللی علی��ه تروریزم بنیادگرایی و قدرت های 
زورگو می تواند کره ما را از خطرات جدی ای که آنرا تهدید می کند برهاند.

 فقط یکروز قبل از حمالت پاریس، حمله انتحاری داعش 
در بیروت صدها كشته و زخمی برجا گذاشت، اما این 
قتل عام نه واكنش رهبران جهان را برانگیخت و نه هم 

سرخط اخبار جهان گشت. گویی خون اروپاییان سرخ تر از 
خون مردم جهان سوم است. 
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وقتی آگوست لندمسر به فاشیزم نه گفت
تصویر باال که به تاریخ ۱3 جون ۱93۶ در جریان یک مانور نظامی در آلمان گرفته شده است از 
صحنه های معروف دوران حاکمیت فاشیستی هیتلر است. در میان صدها حامی حزب نازی ، یک 
فرد بطور پرغرور دس��تانش را روی س��ینه گره زده از اجرای سالم نازی ابا ورزیده است. این فرد 

آگوست لندمسر بود که بعدها به خاطر این تصویرش به نام شناخته شده ای بدل گشت.
لندمس��ر یک کارگر شرکت کشتی سازی در هامبورگ بود. او بین سالهای ۱93۱ الی ۱93۵ 
عضو حزب نازی بود اما بعدا به دلیل تولد فرزند از همسر یهودی به جرم »خیانت به نژاد آریایی« 

محکوم به زندان گردید. همسر وی نیز در کمپ های نازی ها برده شده همانجا به قتل رسید.
خود لندمس��ر نیز متعاقبا در س��ال ۱9۴۴ در جریان جنگ دوم جهانی جبرا به جبهه کروشیا 

سوق داده شد و در همانجا به تاریخ ۱۷ اکتوبر ۱9۴۴ کشته شد.
نه گفتن به دیکتاتوری یک حزب فاشیستی با قبول ریسک بزرگ پیامی است که این تصویر 

به جهانیان داد و نشان داد که همیشه یکی است که بگوید نه.
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اعالمیی

یوازی د نیواکګرو او د هغوی چوپړانو 
په شړلو سره دموکراسۍ او هوساینی ته 

رسیدلی شو!

 پر افغانستان د امریکا له تیري 
څخه څوارلس کاله تیر شول. 
نیواکګ��ر د »ترهګ��رۍ س��ره 
مبارزې« ت��ر نامه الندی ډګر 
ته راغلل او پ��ه وژنه، لوټولو، 
په بی س��اری توګ��ه د مخدره 
توګه وده او جګړې ته په لمنه 
وهل��و او هیرویین ساالرانو په 

پنډول��و یی، دغه هیواد د بی دفاع خلکو پ��ه هدیره بدل کړو. نیواکګرو خپلو 
اقتص��ادی او اوږدمهاله موخو ته رسیدو لپاره په افغانس��تان کی پوځي هډې 
جوړې کړی ترڅو وکوالی شی تر ډیرو کلونو زمونږ په خاوره کی د ځناورتوب 

او شډلتیا اور بل وساتي.
یرغلګرو امریکایانو او د هغوی مالتړو د افغانستان نیواک په لومړی ورځو 
ک��ی دا چیغ��ې وهلی چی نور طالبانو او ترهګ��رو ماته خوړلی ده. ولی د وخت 
په تیریدو او په ټول افغانس��تان که د بدامنی زیاتیدو او د کندز رانسکوریدو د 

یرغلګرو او ددوی روڼ آندو چوپړانو ناولي پالنونه براال کړل.
په تیرو څوارلس کلونو کی د امریکا شیطانی سیاستونو خلک پدی وپوهول 
چ��ی ترهګرۍ د امریکا یوه وسله او له دغې الری ولس��ونه مرئی توب لوری ته 
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شم بیایی. په افغانس��تان او د نړۍ په ګ��وټ ګوټ کی د امریکا له لوری د داعش 
سمبالول، تمویلول او تبلیغ کول، د هماغه کرغیړن سیاست لړۍ ده چی د 
اخوانی، القاعده او طالب تر نامه الندی ځناورو بنس��ټ پال د آی.ایس.آی او 
چوپړو هیوادونو په مرسته په تیرو څلور لسیزو کی زمونږ پر خلکو راوتپل. او 
دا ځل داعش نه یواځی افغانستان چی سوریه، عراق و نور هیوادنه یی هم د 

ډبرو عصر په ځناورتوب کی رانغاړلی دي.
د امریکایی او ناټو قوتونو له لوری ۳۰۰زرو بی دفاع افغانانو وژنه، د هیواد 
پ��ه ګوټ ګوټ ک��ی ویجاړونکي بمبارونه، د کیمیاوی بمون��و ازمویل، مړو ته 
سپکاوی او پر هغوی میتیازی کول، پر ښ��ځو تیری کول او پدی ورستیو کی 
پ��ه کندز کی د بی پولی ډاکټرانو روغتون بمب��ارول او د کارکونکو او رنځورانو 
وژل او...، د ب��ی۵۲ دموکراس��ۍ پایله ده چی روڼ آن��دی چوپړان او د هغوی 
پلویان پ��ه سپین سترګ توب او رذالت له خلکو غواړی چی د هغوی پوره وړی 

اوسی او د امریکا او ناټو جنایت کونکي او لوټمار پوځ څخه مالتړ وکړي.
پ��ه لومړیو کی امریکا د کرزی او د هغه خاینو پلویانو په مرسته میلیارډونه 
ډال��ر د ملی ض��د او خرڅ شو عناص��ر او کړیو جیبونو ت��ه ورواچول او له هغوی 
څخ��ه یی د مافیا پادشاهان او وینه څښ��ونکی جوړ کړل چی اوس ډیرۍ دغه 
چوپ��ړان پ��ه ګوډاګي حکومت ک��ی را ټول شوی، ترڅو پ��ه آسانۍ سره هیواد 
د بادار په خوښ��ه جنایت او وینې بهیدنی ته خال��ی کړي. نیواکګر غواړی چی 
افغانستان په بدامنۍ او بی ثباتۍ او جګړه کی ډوب وی ترڅو وکوالی شی له 
دی ځایه منځنۍ آسیا ته ترهګرۍ ولیږدوی او خپل پخوانی رقیبانو په خاصه 
توګه روسې او چین ته زیان ورسوي او ددغه کرغیړن سیاست اصلی قربانیان 

زمونږ بدمرغه خلک دي.
د »افغانستان د همبستګۍ ګوند« د اکتوبر اوومه د امریکا او ناټو له لوری 
د افغانستان نیول د ۱۳۵۸ کال د مرغومی له ۶می سره یوه بولی، او په سختو 
ټکو هغه غندی او د آزادۍ په کوکارو سره له خپلې خاوری پرته له کوم شرط 

څخه د ټولو نیواکګرو او الس وهونکو وتل غواړي.
د »افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند« یوواری بیا پر خپلو ننګیالیو خلکو او 
ټول��و ډلو او د هیواد پر ويښ شخصیتونو غږ کوی: پدی وخت کی چی هیواد 
په وینو او خیانت کی ډوب دی او په بی شماره دسیس��و له شماله تر سهیله 
او ل��ه فراه تر کن��دزه د ترهګرۍ په اور کی سوځي، چپتیا تل پاتی بی ننګی ده. 
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له هر امکان او موقع څخه په ګټه پورته کولو، د ملی ضد دښمنانو او په خاصه شم

توګ��ه د چوپ��ړو روڼ آن��دو لوبی خنثی ک��ړو او خلکو ته دا پوه��ه ورکړو چی د 
خپلواک��ۍ جګړې لپاره چمتو شی. تر اوس مهاله هیڅ داسی ولس نشته چی 

پرته له مبارزې او پاڅون آزادۍ، دموکراسۍ او عدالت ته رسیدلی وي.

په سرتاس��ری یووالي او پاڅون، یرغلګرو او د هغوی کورني  چوپړانو ته 
د عبرت سبق ورکړو!

هغ��ه ول��س چی خپلواک��ي ونلری، هیڅ کله نش��ی کوالی دموکراس��ۍ، 
عدالت او هوسانی ته ورسیږي!

له خپلواکۍ پرته، دموکراسۍ، عدالت او هوساینی ته نشو رسیدلی!

د افغانستان همبستګۍ ګوند
۱۳۹۴ کال د تلې ۱۵مه )۲۰۱۵ کال اکتوبر ۷مه(

جنگ در دو جبهه با دو حربه موثر 
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نویسنده:	عبید	

درسی	از	رشادت	
یک	مبارز	جانباخته	کوبانی

»ح��زب  از  نمایندگ��ی  ب��ه 
در  افغانس��تان«  همبس��تگی 
مصروف  ایتالیا  در  کنفرانسی 
بودم که داستان ذیل را از زبان 
ایتالیایی  یک��ی از ه��واداران 
حزب که س��فری ب��ه کوبانی 
داشته است، ش��نیدم. خواستم 
این جریان حماسی را از طریق 

صفحات س��ایت به دید هموطنانم بگذارم تا باش��د رش��ادت و وطندوستی این 
انسان های واقعی را سرمشق قرار دهیم:

»در مارچ ۲۰۱٥ به ش��هر سوروچ تركیه رفته و از آنجا تصمیم 
گرفتم كه به كوبانی بروم. در مرز با دوس��تانم منتظر وارد ش��دن 
به كوبانی بودم كه نگاه زنی با پرچم س��رخ در دستش مرا به خود 
جلب كرد. وقتی پرسیدم كه آیا به كوبانی می رود، در جوابم سرش 
را ب��ه عالمت تایید تکان داد و گفت كه پس��رش )س��پاهی نجات 
اغیرناس��لی( در جریان انقالب روژاوا )كوردستان سوریه( در دفاع 
از كوبانی جان باخته است و تمام خواهش پسرش این بوده كه در 
جایی كه خونش ریخته شد، پرچم سرخی نصب شود تا رهگذران 
بدانن��د كه در اینجا خ��ون انقالبی ای در دفاع از انس��انیت ریخته 
اس��ت. من و دوستانم جلو اشك های مان را گرفته نتوانستیم، ولی 
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این زن بالنده نه تنها اش��کی نریخت بلکه ما را دلداری می داد كه شم

پسرش آگاهانه در این راه گام نهاده بود.
وقتی به كوبانی داخل شدیم، تمام مسوالن و باشندگان كوبانی 
به اس��تقبال مادر ش��هید نجات آمده بودن��د و از او چنان پذیرایی 
گرم كردند كه تصور چنین بدرقه ای را نمی توان حتا برای ش��اهان 
كرد. به محل شهادت نجات رفتیم، از میان جمعیت مرد كهن سال 
با كالش��ینکوفی بر دوش با این زن یکجا شد كه پدر نجات بود كه 
پس از شهادت پس��رش با سالح وی به جبهه كوبانی پیوسته بود. 

هردو با چشمان مفتخر پرچم سرخ را نصب كردند.«
سپاهی نجات اغیرناسلی )Suphi Nejat Ağırnaslı( مشهور به پاراماز قزلباش 
)۲۲ س��پتامبر ۱۹٨۴ – ۵ اکتوبر ۲۰۱۴( در ش��هر قونیه ترکیه به دنیا آمد و 
عضو فعال یک تش��کل پیشرو این کش��ور بود. سپس به »نیروهای مدافع خلق 
– ی پ گ« در کوبانی پیوست. مادرش )نوران اغیرناسلی( و پدرش )حکمت 
اجون( که فعاالن مبارزه جنبش های مترقی این کشور بودند، شهید نجات را نه 

تنها پسر بلکه همرزم شان می پندارند.
ملتی که اینچنین مبارزان جان گذش��ته و مادران و پدران بلندهمت داش��ته 
باش��د، هرگز شکس��ت نخواهد خورد. کوبانی به همین دلیل بود که توانس��ت 
پوزه داعش را بر خاک بمالند و امروز مردمش دوشادوش هم سرگرم بازسازی 

زادگاه شان اند.
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	 	نویسنده:	رها	آرزو	

قتل	عام	چهارمیلیونی	چرچیل	
در	هندوستان

س��ال ۱۹۴۳ اوج جن��گ دوم 
جهان��ی بود و هر س��و بمب و 
گلول��ه قدرت ه��ای متجاوز و 
غارتگر خون می کاش��ت ولی 
هندوس��تان  بنگال  ایال��ت  در 
زن��ان،  فعل��ی(  )بنگالدی��ش 
ک��ودکان و م��ردان از قحطی 
می مردن��د. ن��ان و آب برای 
مردم وجود نداش��ت، هر سو 

کنار جاده ها و در زیر درختان اجس��اد قحطی زدگان به چش��م می خورد. صبح 
وقت موتره��ای دولتی الش ه��ا را جمعاوری کرده در گوره��ای جمعی دفن 

می کردند. طی یک سال بیش از چهار میلیون هندی جان باختند.
بن��گال از ایاالت حاصل خیز و از بزرگترین تولیدکنندگان برنج در هند بود 
ولی در زمان امپراتوری انگلیس این ایالت و تمام کشور بارها با گرسنگی مدحش 
روبرو شد. مالیات کمرشکن از سوی انگلیس ها و »راجا«های دست نشانده شان 
زندگی دهقانان را ش��کنجه بار ساخته بود. در سال ۱۹۴۳ باوجود اخذ مالیات، 
تمام��ی حاصالت برنج و گندم بنگال و دیگر ایالت ها از س��وی دولت انگلیس 
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خریداری و در گدام ها ذخیره شد تا در صورت نیاز به عساکر مصروف جنگ شم

فرستاده شود.

این احتکار دولت انگلیس فقر و قحطی ش��دید در پی داش��ت، زنان بخاطر 
پیدا کردن لقمه نان و س��یر کردن شکم اوالد شان رو به فحشا آوردند و آنانی 
که نمی توانس��تند پول بدست بیاورند کودکان شان را در چاه ها می انداختند و 

یا در دریا رها می کردند.
دول��ت مرکزی هند به انگلس��تان 
از  عک��س  قطع��ه  چن��د  و  تلگ��رام 
برایش��ان  تا  فرس��تاد  قحط��ی زدگان 
کمک ارس��ال کن��د ولی وینس��ون 
چرچیل، صدراعظ��م وقت بریتانیا در 
ی��ک جمله ج��واب داد: »اگر به این 
اندازه قحطی اس��ت چ��را گاندی نه 
مرده؟«. چرچیل به وایسرای هند که 
خواستار کمک شده بود گفت: »من 

از مردم هند متنفرم. آنان مردمان وحش��ی با مذهب وحشی هستند. قحطی هم 
اشتباه خود شان است بخاطری که مثل خرگوش ها اوالد میارند.«

دولت انگلیس اعالم نمود که علت قحطی کمبود تولید در س��ال ۱۹۴۳ بود 
ولی مادهوس��وری مکرجی، نویسده بنگالی در کتاب »جنگ مخفی چرچیل« 
می نویس��د ک��ه در دو س��ال )۴۲ و ۴۳( تولید محصوالت زراعتی نس��بت به 

سال هایی که در آن وقت قحطی نبود بیشتر بود.
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شم مکرجی در ادامه می نویس��د که چرچیل از مردم هند سخت نفرت داشت. 
مقاوم��ت آزادیخواهان و چپ ها در بیش��تر مناطق هند پروژه های انگلیس ها را 
ضربه زده بود. چرچیل می دانس��ت که هندوستان را برای همیش نمی تواند در 

تصرف خود داش��ته باشد به این دلیل 
گدام ها را به عس��اکر و مردم خود پر 

نمود.
امارتیا سن، استاد پوهنتون  داکتر 
می نویس��د که بخاطر اعمال فش��ار بر 
مبارزان آزادیخواه و چپ، انگلیس ها 
قیمت را چهار چند بلند بردند تا آنان با 
مشکل مواجه شوند و از مبارزه دست 
کشند. او شرح می دهد که دولت های 
کان��ادا و امری��کا می خواس��تند ب��ه 
بن��گال کمک بفرس��تند ولی چرچیل 
کش��تی های ش��ان را متوق��ف نموده 

اجازه این کار را نداد.
با آنکه در این قحطی از گرسنگی و سؤتغذیه ۴ میلیون نفر مردند ولی ۳۰ 
در ص��د آن از یک طبقه و آن هم کارگران بودند. پس از این قتل عام بود که 
مبارزات سیاس��ی در هند اوج گرفت و تا چند سال دیگر هند استقالل خود را 

از انگلستان گرفت.
برای اس��تعمارگران جان انسانها کوچکترین ارزشی نداشته جهت رسیدن به 

اهداف پلید شان حاضر اند میلیونها تن را به کشتن دهند.
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	شاهرخ	زمانی

نامه	آموزنده	»شاهرخ	زمانی«	
به	دخترش

فقیه«  فاشیستی »والیت  رژیم 
از  زمان��ی،  ش��اهرخ  ای��ران، 
فرزن��دان پرش��ور و انقالب��ی 
ایران را ب��ا »اعدام خاموش« 
س��ربه نیس��ت کرد. جسد این 
زندانی سیاسی و کارگر مبارز 
ب��ه تاری��خ ۲۲ س��نبله ۱۳۹۴ 
توسط  رجایی ش��هر  زندان  در 

هم بندانش کشف شد.
م��ا باور کامل داریم که زحمتکش��ان و نیروهای مترق��ی ایران انتقام خون 
نجیب شاهرخ ها، ستار بهش��تی ها، فرزاد کمانگرها، شیرین  علم هولی ها، افشین 
اس��انلوها و هزاران مبارز اصیل خلق ایران را با نابودی دستگاه سفاک آخندی 
گرفتنی اند. جالدان حاکم در ایران هرچه بیش��تر به سرکوب و اختناق متوسل 
ش��وند، به همان میزان مبارزات حق طلبانه و انقالبی ستمکش��ان خروشان تر سر 

بلند خواهد کرد.
درحالیکه یاد ش��اهرخ زمانی و دیگر جان باخت��گان راه آزادی و عدالت را 
گرامی می  داریم، متن اندک کوتاه شده ی نامه شاهرخ زمانی به دخترش را در 
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شم ذیل به نش��ر می رسانیم که از البالی آن می توان به عمق افکار انسانی و وجدان 
بلند و پایداری این انسان شرافتمند پی برد.

»ستمگران رفتنی هستند، آینده از آن ستمدیدگان است«
منبع: تربیون زمانه، ۲۶ سنبله ۱۳۹۳

س��الم دخترم: من و تو مانند بس��یاری از انس��انها در این جهان تحت سلطه 
س��رمایه زندگی میکنیم و هیچ گونه آزادی برای زیستن و تصمیم گرفتن برای 

خود نداریم.
ی��ا بای��د ب��دون فکر و 
اندیش��ه تن به نظام و سیستم 
سرمایه داری  اس��تثمارگرانه 
ب��ردگان  چ��ون  و  بدهی��م 
مانیکورت فکر کنیم که این 
تقدیر و سرنوشت ماست و 
رضایم  خداون��دا  بگویی��م 
به رض��ای ت��و و هرچه تو 
بخواهی آن درس��ت است و 
بودن  ستم دیدن و ستمکش 

و استثمار شدن توسط مافیای قدرت و ثروت را سرنوشت محتوم خود بدانیم و 
یا در پی جستجوی علل برآییم و به اندیشه و تفکر بپردازیم که در آن صورت 
حاکمان یا عوامل س��رمایه داری از اندیش��یدن و جستجوگر بودن ما به وحشت 
افتاده آن اندک آزادی برده وار را نیز از ما س��لب میکنند و برای زهر چش��م 
گرفتن از بقیه انس��انها زندگی را بر آنهایی که به دنبال آگاه شدن و کسب حق 
و حقوق هستند به جهنمی مضاعف تبدیل می کنند و چنان سرکوب و فشار را 
افزایش می دهند که دنیا را برای افراد فعال، آگاه به حق و حقوق و اندیشه گر 
تاری��ک و ظلمانی می کنند طوری که در چنین وضعیتی فقط با آگاهی طبقاتی 
و تحلیل درس��ت از خود و دش��من می توان نوری برآن تاباند و درک کرد که 
چرا و در ترس از چه چیزی دش��من چنین سراسیمه حتی تمامی اصول و قانون 

و پرنسیب های تبلیغی خود را نیز زیر پا می گذارد؟

شاهرخ زمانی با جمعی از هم بندانش 
در زندان رجایی شهر
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دخترم برای این س��وال، فقط شم

یک جواب علمی است این مبارزه 
طبقاتی اس��ت، دش��من طبقاتی ما 
یعنی سرمایه داری بر اریکه قدرت 
تکیه زده اس��ت و از اندیشیدن در 
رابطه با شناخت خود و طبقه خود، 
ش��ناختن راه و روش کسب حق و 
حقوق انس��انی و طبقاتی هر کسی 
به وحش��ت می افتد و در آنجائیکه 
آگاه��ی طبقات��ی و مب��ارزه برای 
کس��ب حق و حقوق انسانی وجود 
داشته باشد سرمایه داری هر چیزی 
را زیر پ��ا می گ��ذارد و تابع هیچ 

اصول و قانون و پرنس��یبی نمی باش��د به این دلیل است که مرا از تو، از همه ی 
عزیزانم و از همه کودکان و جوانان و انسانها جدا کرده اند که مبادا بقیه را هم 
تحت تاثیر گذاشته به سمت کسب آگاهی طبقاتی و مبارزه برای کسب حقوق 
طبقاتی بکشانم، این مبارزه طبقاتی است که برخی آگاهانه و برخی خود بخود 
و برخی با توجه به هر دو در آن غوطه ور می ش��وند و گریز ناپذیر است وقتی 
آگاهی به س��راغت می آید دیگر نمی توانی برده وار ظلم و س��تم را بپذیری و 
نمی توان��ی مغز و ذهنت را ببن��دی و بگویی خدایا رضایم به رضای تو آگاهی 
و اندیش��یدن تنها چیز خطرناکی برای حاکمان و سرمایه داری است چرا که هر 

انسان را بسوی مبارزه با ظلم ستم می کشاند.
البته دخترم مبارزه تاوانی دارد که خود انسان و اطرافیانش باید بپردازند و 
از این بابت من برای تو و اطرافیان متاسفم و برای خود خرسندم که راه انسانی 
زیس��تن و انس��انی فکر کردن و به فکر هم نوعانم بودن و اینکه تنها راه نجات 
مبارزه طبقاتی و سرنگونی سرمایه داری است را پیدا کردم و هرچند که خودم 
و عزیزانم به ش��دت تحت فشار و ستم هستیم، اما این تنها راه است و نمی توان 
در جامعه سرمایه داری هم آگاهی داشت و هم برده وار ظلم و ستم را پذیرفت.
اما دختر عزیزم دل آزرده و غمگین نباش، زمس��تان می رود و روسیاهی به 

ذغال می ماند و ستمگران رفتنی هستند و آینده از آن ستمدیدگان است.

دخترم مب�ارزه تاوانی دارد 
که خود انسان و اطرافیانش 
بابت  این  از  بپردازند و  باید 
م�ن ب�رای ت�و و اطرافیان 
متاسفم و برای خود خرسندم 
ک�ه راه انس�انی زیس�تن و 
انس�انی فکر کردن و به فکر 
هم نوعان�م بودن و اینکه تنها 
راه نج�ات مبارزه طبقاتی و 
سرنگونی سرمایه داری است 

را پیدا کردم.
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شم ...
دخترم پس از لحظاتی ناگهان علیرغم ناراحتی زیاد دردی دیگر به س��راغم 
آمد رنجها و آالم و مصیبتهای بی شمار مردم ستمکش وطنم به سرعت در ذهنم 
دوباره جان گرفت و اینکه برای چه در زندانم، روش��نایی و منطق مبارزه برای 
عم��وم و همدردی عمومی را در وجودم زنده ک��رد. مرا زندانی کردند چون 
دخترم را، فرزندانم را دوس��ت دارم، چون همه ک��ودکان و جوانان را و همه 
انسانها را دوست دارم، مرا زندانی کردند چون می خواهم که همه انسانها دارای 
برابری و حقوق عادالنه ی انس��انی – اجتماعی و اقتصادی باش��ند. مرا زندانی 

کردند چون اعتقاد دارم :
تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی
آری دختر عزیزم :

در کشوری که مشتی انگل زالو 
صفت با بهره کشی میلیونی انسانها 
و دزدی و غ��ارت علن��ی هزاران 
میلیاردی ثروته��ای عمومی، یکی 
از غنی ترین کش��ور جهان، با رتبه 
دهم معدن جهان را به کش��وری با 
هش��تاد درصد مردم زیر خط فقر 
یک��ی از باالتری��ن آم��ار گرانی، 
بی��کاری میلیونی، میلیونها کودک 
کار و خیاب��ان، ت��ورم، فحش��ا و 

تن فروشی، بیکاری، بی مسکنی، طالق، اعتیاد و افسردگی تبدیل کرده اند، در 
چنین شرایطی چگونه می توانم بی تفاوت به سرنوشت هم زنجیرانم فقط به فکر 

تو و خودم باشم؟
چگونه می توانم به سرنوش��ت صدها هزار ک��ودکان کار و خیابان و دهها 
هزار دختران گرس��نه و آواره خیابانها در کنار ثروتهای هزار میلیاردی طفیلی 

های انگل با ماشینهای چند میلیاردی شان بی تفاوت باشم؟
چگونه می توانم به بی س��وادی هر دو نسل آینده ۱۱ میلیونی فقرا در کنار 

بورسیه های چند صد میلیاردی دلواپسان حکومتی بی تفاوت باشم؟

چگونه می توانم به سرنوشت 
صدها هزار ک�ودکان کار و 
خیابان و دهها هزار دختران 
گرس�نه و آواره خیابانها در 
کنار ثروتهای هزار میلیاردی 
طفیلی های انگل با ماشینهای 
چند میلیاردی شان بی تفاوت 

باشم؟
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یک چهارم کل نقدینگی کش��ور یعنی یکصد و پنجاه هزار میلیارد وام بانکی 
را پس نمی دهند و یک میلیون و دویس��ت هزار نفر جوان در صف انتظار وام 

۵ میلیونی صف کشیده اند؟
چگونه می توان از کنار دستگیری و شکنجه و اعدام هزاران نفر آزادیخواه 

و برابری طلب به خاطر دفاع از حقوق قانونی و مشروعشان گذشت؟
بله دخترعزیزم، انس��ان واقعی نمی تواند از کنار این همه تبعیض و نابرابری 

و بی عدالتی بی تفاوت بگذرد.
...

صد در صد ب��دان و آگاه باش 
که این حکم تاریخ اس��ت، عاقبت 
ستمگران و ظالمین زباله دان تاریخ 
است، بشنو از پدرت که در چنین 
جامعه ی طبقاتی کشتارگاه عاطفی 
انس��انها خداوند زر وزور و تزویر 
با تزریق س��م فردگرایی بر محور 
مناف��ع ش��خصی و مصرف گرایی 
آدم��ی را تا س��طح حی��وان تنزل 
می ده��د. فقط کس��انی می توانند 
در این لجن زار هویت انسانی خود 
را حف��ظ کنند که برخالف جریان 
آب ش��نا کرده و به قول انقالبیون 

فرانس��ه با شعار »یکی برای همه، همه برای یکی« و مطالعه آثار مترقی انقالبی 
بر ضد س��تم و بهره کش��ی و افکار فردگرایانه حیوانی مبارزه مس��تمر کرده و 
کمک و همیاری و عشق به همنوع را در جریان مبارزه سرلوحه خود قرار داده 
فقط و فقط در این چارچوب عشق اصیل و واقعی به همسر و فرزندان می تواند 
معنا پیدا کند و استمرار یابد، چرا که در غیراین صورت آدمی بت واره و شیفته 
پ��ول و قدرت و موقعیت اجتماعی باال و در نتیجه ش��یفته موقعیت فردی خود 
و بیگانه از مدار و هویت انسانی و طبقاتی خود چگونه می توان- فداکاری و 

عشق همنوع خود از جمله همسر و فرزندانش را داشته باشد؟

فق�ط کس�انی می توانند در 
این لجن زار هویت انس�انی 
خ�ود را حف�ظ کنن�د ک�ه 
برخ�اف جری�ان آب ش�نا 
ک�رده و به ق�ول انقابیون 
فرانسه با ش�عار »یکی برای 
هم�ه، همه ب�رای یکی« ... 
مبارزه مستمر کرده و کمک 
و همیاری و عش�ق به همنوع 
را در جریان مبارزه سرلوحه 

خود قرار دهد. 
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شم دخترم:
ضمن آرزوی خوش��بختی امیدوارم با در پیش گرفتن یک زندگی انسانی، 
ظلم س��تیز همس��ر خوب و فداکار برای یکدیگر و انسانهایی ایثارگر و مفید به 

حال جامعه باشید.

کسی که شما و همه ی انسانها را دوست دارد.

شاهرخ زمانی
زندان رجایی شهر

دوشنبه ۲۴ شهریور )سنبله( ۱۳۹۳ ه .ش.

موقعیت اوباما در بحران سوریه 
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سرگذشت دردناک پرپرشدن یک دختر ایزدی به دست داعش

 س��ارا سعید حیدر، دختر ۱۶ س��اله ایزدی و از قربانیان بربریت »داعش« می باشد که رسانه های 
جهان در اگست ۲0۱۵ داستان دردناکش را انعکاس دادند. او از جمله هزاران زن ایزدی عراق بود 
که به دست داعشیان جاهل و جانی پرپر شد. سارا، خواهر ۱۸ساله اش )سمیرا( و یک عضو دیگر 
خانواده شان درحالیکه سال گذشته بسوی سنجار در حال فرار بودند به چنگ جنگجویان وحشی 
داعش افتادند. چند تفنگدار داعش��ی آنان را همراه با ده ها زن دیگر ایزدی در یک موتر انداخته 
به س��مت شهر تلعفر بردند تا منحیث غنیمت جنگی میان »جهادیان« تقسیم شوند. اما موتر در 
قس��متی از راه خراب می ش��ود بنا تفنگداران بیمار در همانجا به آزار و اذیت این دختران مظلوم 
می پردازند. س��ارا مردی با ریش س��رخ را به خاطر می آورد که او و خواهرش را مورد بدرفتاری 
جنس��ی قرار داده اس��ت. با تاریک شدن هوا این اس��را موفق به فرار شده در روستایی در همان 
نزدیکی برای چند روز پنهان می ش��وند. بعد که داعشی ها موفق به یافتن آنان نمی شوند، تمامی 
ش��ان به یک کم��پ آوارگان پناه می برند، جایی که در ۲۶ ج��والی ۲0۱۴ مورد حمالت راکتی 

داعش قرار می گیرند. سارا درین حمله زخمی می شود.
س��ارا می گفت که برای لحظه ای هم نمی توانس��ت تصویر آن مرد ریش س��رخ را از فکرش 
بیرون کند. او که از افس��ردگی ش��دید رنج می برد باالخره مثل صدها دختر دیگر ایزدی به فکر 
خودکشی می افتد و با رفتن به اتاق خلوت بر بدنش تیل پاشیده خود را به آتش می کشد. سمیرا 
و مادرش درحالی به دادش می رسند که او در شعله های آتش دست و پا می زد و بیش از نیمی از 
بدنش سوخته بود. او از مرگ نجات می یابد اما ۷۵ روز را در شفاخانه می گذراند تا اینکه بوسیله 
یک نهاد کمک دهنده به شهر اشتورتگات آلمان منتقل می شود که تا کنون تحت مداوا قرار دارد.
داس��تان تراژیک سارا، داس��تان فراوان دختران و زنان ایزدی است که به دست آدمخواران 
بنیادگرای داعشی روزگار تیره ای را از سر گذشتانده اند. صدها زن ایزدی منحیث برده به فروش 
رس��یدند، تعدادی دست به خودکشی زده اند. جمعی از این زنان به دست داعش کشته شدند که 

اخیرا با آزادی منطقه سنجار، قبرهای جمعی عده ای از آنان کشف گردید. 
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شاعر:	م.آژن	

تقدیم به دخترانی که هر روز قربانی دس��ت ستمگران اند. به رخشانه ای که 
به تاریخ ۴ عقرب ۱۳۹۴ توسط انسان نماهای جاهل و درنده در غور سنگ باران 

گردید و ما انبوه زندگان بی تفاوت نگریستیم و یا شاید گریستیم.

فیروز کوه من
فیروز کوه من )*(

دیدم که دختران ترا
                             جاهالن قرن

                                 با سنگ می زنند
دیدم که قاضیان ستم کیش بدسگال

نامردانه ُدره به هر شانه ی جوان
                                      بی ننگ می تنند

من کوه درد شدم
اما تو ای تناور ایستاده استوار

نه انفجار خشِم و
                        نه کهکشان سوگ

افتاده ای سکوت
خاموشی بر جنایت نابخردان دهر

مسکوتی بر تبار دل آزار زندگی
در حیرتم که وای
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                          ای نماد رزم
                             عصیان نمی کنی؟

فیروز کوه من
من سالها به دامن تو اشک ریخته ام

تحمل شکسته است
برخیز به مشت باور مان همتی بده

تا مکتِب »سیا« و »سیاف« و »عمر« را
از ریشه برکنیم

ورنه،
این طعنه های تلخ زمان هویت ُترا

بس خرد می کند.

فیروز کوه من
من بی تو ُمرده ام

من با تو زنده ام
من پاسدار کوچکی هر الله ی تو ام

سوگند کن به ناله ی »رخشانه« زیر سنگ
از جا بکن تحجر و بن بست کور را

تا آفتاب عشق درآید
                             به خانه ام.

م.آژن - كابل
۱٤ عقرب ۱۳۹٤

* با اندوه باید گفت: بی آنکه پای یاس در میان باشد اینک با تو ای انس��ان این سرزمین سخن نمی گویم. 
مخاط��ب من در این شعر، فیروز کوه، قله ایس��ت ک��ه در دامنه هایش رخشانه ۱۹ساله را به جرم دوست داشتن 
سنگسار کردند. از انسان این سرزمین جز افسوس چیزی درخور ستایش نشنیدم، با کوه دردم را گفتم تا اگر 
صدایی برخیزد و تو انسان غرق در ماتم را برانگیزاند و آنگاه به پاس عزت و هویت بربادرفته ات بپاخیزی و این 

غده های چرکین تن انسانیت را با غریو خویش بزدایی.
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رزم آزادیخواهانه زنان شکست ناپذیر است
شکس��ت مفتضحانه امریکا در ویتنام از رویداد های مهم قرن بیس��تم بشمار می رود. در مقاومت 
ب��ه یادماندنی مردم ویتنام،  زنان نقش مهم و جس��ورانه ای ایفا نمودند. لم تای دیپ یکی از این 
زن��ان قهرمان بود ک��ه در جمله پارتیزان های »ویت کانگ« علی��ه نیروهای امریکایی و دولت 

دست نشانده اش در ویتنام جنوبی می رزمید.
این تصویر که توس��ط یک خبرنگار ویتنامی در س��ال ۱9۷۲ برداش��ته ش��ده از صحنه های 
مشهور جنگ علیه امریکا در ویتنام است. لم تای درین زمان فقط ۱۸ سال سن داشت و در منطقه 
س��وک ترانگ می رزمید. او یک تفنگ نوع ام۱۶- امریکایی را به دس��ت دارد که مبارزان »ویت 

کانگ« آنرا از چنگ نیروهای امریکایی و دولت پوشالی اش به غنیمت می گرفتند.
جانفش��انی، مبارزه و وطندوس��تی زنان و مردان ویتنام تحت رهبری خردمندانه هوشی مین، 
جنرال جیاب و دیگران باعث شد که ماشین غول پیکر جنگی پنتاگون در برابر عزم راسخ و روحیه 
بلن��د مبارزات��ی آزادیخواهان ویتنام کاری از پیش نبرده، ارتش امریکا متحمل شکس��ت ذلتبار و 

تاریخی گردد.
جنگ امریکا در ویتنام از سال ۱9۵۷ الی ۱9۷۵ ادامه داشت که در نتیجه بیش از سه میلیون 
ویتنامی کش��ته و میلیون ها تن دیگر مجروح و معیوب ش��دند. امریکا با ریختن هفت میلیون تن 
بم��ب )دو براب��ر مجموع بمبی که در جنگ جهانی دوم بکار رفت( و بیش از ۱9۸ میلیون و ۷۵0 
هزار لیتر مواد کشنده کیمیاوی موسوم به »عامل نارنجی« باالی مردم ویتنام، کامبوچ و الئوس 
جنایات بی نظیر تاریخی را مرتکب ش��د که تاکنون از مردم این کشورها قربانی می گیرد. با تمام 
این وحش��یگری ها امریکا نتوانست اراده خلق ویتنام را متزلزل سازد که در نتیجه با دادن حدود 

۵۸000 کشته مجبور به فرار شرمسارانه از آن کشور گردید.
ملت��ی که زنانش همپای مردان برای آزادی، دموکراس��ی و رهایی برزمند، هرگز شکس��ت 
نخواهد خورد. تکرار این تجربه درخش��ان تاریخ را همین اکنون در مقاومت شجاعانه زنان کورد 

در کوبانی و مجموع روژاوا علیه لشکر جهل و جنایت »داعش« شاهدیم.
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از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

 کابل
 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان

جوار پارک تیمور شاهی

شرکت کتاب شاه محمد 
چهارراهی صدارت

کتاب فروشی مقدم 
ماركیت جوی شیر كابل

انتشارات طیب روشن، 
كوته سنگی، ماركیت مینه یار، 

مقابل كورس بهزاد

کتابخانه وحدت
نیاز بیك، دكان حاجی

کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا 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

 تخار
فوتوکاپی آمو، نجیب اهلل رحیمی 

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

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

 فراه
کتابفروشی عزیزی

واقع ناحیه سوم، 
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

 بغان
کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی

شهر پلخمری، مقابل غظنفر بانك



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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