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فعالیت های حزب

دیدار نماینده حزب همبستگی 
با مبارزان ترکیه و کوردستان

در اوایل دس��امبر ۲۰۱۵، 
عبی��د کبیر ب��ه نمایندگی 
همبس��تگی  »ح��زب  از 
س��فری  افغانس��تان«، 
ب��ه ترکی��ه داش��ت ت��ا با 
ش��خصیت های  و  تشکل ها 
آزادیخواه و پیشرو ترکیه 

و کوردس��تان دیدار و تبادل نظر نماید. وی در شهرهای استانبول و دیاربکر با 
احزاب سیاسی مترقی و نهادهای مدافع حقوق بشر مالقات هایی داشت.

نخستین دیدار او با سباهت تونجل )Sabahat Tuncel( و ایرتوغرول کورکجو 
)Ertuğrul Kurkcu(، رهبران مش��ترک افتخاری »حزب دموکراتیک خلق ها – 
ه دپ« بود. خانم تونجل از زنان مبارز این کشور است که خانه ی دومش زندان 
می باش��د. وی به اتهام عضویت در »حزب کارگران کوردستان - پ  ک ک« 
بازداش��ت ش��د و از داخل زندان در انتخابات پارلمانی اشتراک ورزیده با بیش 
از ۹۰۰۰۰ رای از اس��تانبول، به پارلمان راه یاف��ت. و آقای کورکجو از جمع 
معدود انقالبیونی است که از قتل عام قزلدره توسط دولت این کشور جان سالم 
به در برده اس��ت. در این دیدار عمدتا روی مبارزه علیه بنیادگرایی در منطقه 
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بحث شم دیدگاه های دو ط��رف مورد 
قرار گرفت. خانم تونجل در البالی 
سخنانش گفت: »اگر ممنوع الخروج 
نمی بودم، دو کش��وری که س��خت 
عالقمند دی��دار و درک بیش��تر از 
مبارزه زن��ان آنجاها هس��تم، هند و 

افغانستان است.«
کنفران��س  در  کبی��ر  س��پس 
مطبوعات��ی ای ش��رکت نم��ود که 
 Figen( یوکس��یداغ  فیگ��ن  آن  در 

Kamuran Yü k( رهب��ر مش��ترک  »ه دپ«، کامران یوکس��یک )Yüksekdağ

sek( رهبر مش��ترک »حزب مناطق دموکراتیک – دب پ« و س��باهت تونچل 

پیرامون نتای��ج دور دوم انتخابات و جنایات دیکتاتور خونخوار ترکیه، رجب 
طی��ب اردوغان، س��خنرانی نمودند. در هنگام جروبح��ث آزاد این کنفرانس، 

نمود  ع��الوه  همبس��تگی  نماین��ده 
که اردوغ��ان و حزبش ن��ه تنها در 
ترکیه بلک��ه تمام منطقه در جنایات 
و اعمال فاش��یزم دست باال دارد. او 
از حمای��ت اردوغ��ان از گروه های 
آدمک��ش افغانس��تان و بخص��وص 
رشید دوستم گفته به گوشه هایی از 
بدنام  این جنگساالر  جنایات جنگی 

روش��نی انداخت که در گزارش »دیده بان حقوق بش��ر« درج است. در حاشیه 
این کنفرانس، کبیر دیدار کوتاهی با خانم یوکسیداغ داشت.

مالق��ات بعدی کبیر ب��ا جی��الن باغریان��ک )Ceylan Bağrıyanık(، رییس 
»کنگره ی زنان آزاد« )Kongreya Jinên Azad k KJA( و عایشه دورو، نویسنده 
و مترجم متعهد ترکیه بود که چندین سال عمرش را در زندان های مخوف این 
کش��ور گذرانده است. در این دیدار، گفتگوها بیشتر روی نقش عملی زنان در 
جنبش آزادیخواهی کوردستان می چرخید. خانم باغریانک که خود یک عضو 
عادی جنبش پیش��رو کوردها بود، به حیث یکی از نماین��دگان جانب مذاکره 

سباهت تونچل و عبید كبیر

فیگن یوكسیداغ و عبید كبیر
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می باشد تا به تمام زنان جنبش و جامعه نشان داده شود که معمولی ترین زن هم 
می تواند بزرگترین مسوولیت ها را به عهده گیرد تا بدین صورت زنان به نیروی 
خود اعتماد پیدا کنند. در نخست، دولت ترکیه حضور یک زن در میز مذاکره 
را قب��ول نمی کرد ولی با تهدید عبداهلل اوجاالن که در نبود یک زن مذاکرات 
را کنار می گذاش��ت، باالخره دولت مجبور به پذیرش باغریانک می شود. این 
خانم که امروز از درخشان ترین چهره های جنبش مبارزاتی کوردها می باشد، بر 
نقش زنان در مبارزه پافشاری می نمود و گفت که در پیکار آنان تساوی حقوق 
زنان اولویت بیشتر نسبت به هر چیز دیگر دارد، چرا که زنان اگر اولتر از همه 
زنجیرهای جامعه مردس��االرانه را نتوانند بشکنند، گام های بعدی مبارزه ناممکن 

خواهد بود.
خانم باغریانک ضمن امتنان از »حزب همبستگی« برای راه اندازی تظاهرات 

در ۷ شهر افغانستان به دفاع از مبارزان کوبانی، گفت:
»در ۲۰۱۲، زنان جنبش ما در وضع بد روانی به س��ر می بردند، 
چ��ون هنوز مذاكرات صلح و مبارزه كورد ها در كوبانی آغاز نش��ده 
بود. وضعیت مبهم به نظر می رسید. ماللی جویا از افغانستان جهت 
اشتراک در كنفرانسی در كوردستان آمده بود، وقتی سخنرانی اش  
را در آن كنفران��س ش��نیدیم، نه تنها من بلک��ه تمامی زنان كورد 

حاض��ر در مجلس یکبار دیگر 
روحیه گرفتند.«

در مالقات با س��یدات شینوغلو 
کمیت��ه  عض��و   ،)Sedat Şenoğlu(
سوسیالیس��ت  »ح��زب  مرک��زی 
 ۳۳ ک��ه  حزب��ی  س��تمدیدگان«، 
جوانش را در جریان حمله انتحاری 
مرکز فرهنگی سوروچ از دست داد 
و اعضای��ش در کوبانی مس��تقیما با 
داعش در س��تیز اند، نماینده حزب 

همبستگی گفت:
»ما، جانباختگان تشکل شما مانند شهید ایزگی سادات، شهید 

سیدات شینوغلو و عبید كبیر
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س��وپهی نجات و دیگران را نه تنها افتخار شما بلکه افتخار و منبع شم
الهام برای خود نیز می دانیم، زیرا آنان در راه انس��انیت جان ش��ان 

را فدا كردند.«
فردای آن روز، کبیر در راه پیمایی ای به مناس��بت مراسم خاکسپاری شهید 
عزیز گولر، از اعضای »حزب سوسیالیس��ت س��تمدیدگان« شرکت نمود که 

در پیکار با داع��ش در کوبانی جان 
باخته بود ولی دولت مس��تبد ترکیه 
پیک��رش را در هنگام انتقال در مرز 
ترکیه و س��وریه در اختیار گرفته و 
پس از ۴۹ روز ت��الش خانواده اش 
مجبور به تسلیم نمودنش می شود. در 
این مراس��م که بیش از ۱۵ هزار تن 
از احزاب مختلف مترقی اش��تراک 

ورزیده بودند، همه یک صدا فریاد می کشیدند: »عزیز، نمرده!«
پدر شهید عزیز در سخنرانی اش گفت:

»امروز اش��ك نمی ریزم، چرا كه عزیز در راه انس��انیت و جامعه 
آزاد جان باخت! امیدوارم روزی همه مان به كوبانی رفته و س��نگر 

عزیز را خالی نگذاریم.«

پوستر شهید عزیز گولر

 مراسم خاكسپاری شهید عزیز گولر
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مناط��ق دموکراتی��ک – دب پ« )Demokratik Bölgeler Partisi k DBP( ب��ه 
سرپرس��تی محرم ایربی )Muherrem Erbey( مس��وول این کمیته دیدار نمود. 
آقای ایربی که از وکالی مدافع محبوب ترکیه می باشد، دوسیه های ده ها مبارز 
اس��یر ترکیه را به پیش برده و وکیل مدافع رس��می آق��ای عبداهلل اوجاالن نیز 
می باشد. او هنگامی که مشترکا با صالح الدین دمیرتاش )رهبر مشترک »حزب 
دموکراتیک خلق ها - ه دپ«( عضو کمیته رهبری »کمس��یون مستقل حقوق 
بش��ر کوردس��تان« بود، برای پنج س��ال به جرم دادخواهی از حقوق زندانیان 

سیاسی، زندانی گردید. آقای ایربی گفت:
»آقای اوجاالن تاكید ف��راوان به همکاری نزدیك آزادیخواهان 
كش��ورهای منطق��ه دارد. او می گوید كه این فکر مس��تعمراتی در 
ذهنی��ت ما ریش��ه گرفته كه همیش��ه به كش��ورهای غربی رجوع 
كنیم. با مبارزان كش��ورهای اروپایی در رابطه نزدیك هستیم ولی 
بدبختانه كه از وضعیت مبارزان افغانس��تان، پاكس��تان و هند كم 

اطالع داریم.«
طی این س��فر، عبید کبیر با س��ازمان ها و افراد مترقی دیگر مانند »مادران 
ش��نبه«، گروه موس��یقی انقالبی یوروم، گروه موس��یقی »ق��وم آزاد«، نهاد 
مستند سازی جنایات جنگی توس��ط دولت ترکیه علیه مردم عام به نام »مرکز 
حافظ��ه«، متین ایگین – فلمس��از پیش��رو ترکی��ه و چندین ش��اروال »حزب 
دموکراتی��ک خلق ها – ه دپ« دیدار نمود و از تج��ارب عملی مبارزاتی آنان 
آگاهی یافته بیش��تر با مواضع، سیاست ها و دش��واری های شان در مبارزه علیه 

رژیم فاشیستی ترکیه آشنایی حاصل نمود.
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 گزارشگر: نوید نابدل 

طیاره های پیشرفته اردوی افغانستان 
کجا شدند؟

طیاره  چهار  امریکا  دولت 
جنگی نوع سوپرتوکانوی 
ب��ه  را  برازیل��ی   A-۲۹
افغانس��تان خیرات داد که 
روزها وزارت دفاع کشور 
اعالنات تلویزیونی به نشر 
رس��انیده به این مناس��بت 

پایکوب��ی راه انداخته بود! دولت امریکا از ۲۰۱۱ قرارداد ۴۲۷ میلیون دالری 
را برای خرید و تس��لیم دهی ۲۰ فروند از این طیاره ها به افغانستان امضا کرده 
بود که معلوم نیست این مبلغ »بالعوض« است یا بر بار قرض بر ملت ما افزود 
شده است. یک دلیل تاخیر فرار دو پیلوت افغان بود که در خاک امریکا برای 

آموزش این جنگنده ها تحت تربیت قرار داشتند.
ب��ا آنکه مقامات افغ��ان این طیاره ها را پیش��رفته و دارای امکانات وس��یع 
توصیف کردند، اما اطالعات منتش��ره در رسانه های غربی می رسانند که آنچه 
به افغانس��تان سپرده شد در مقایس��ه با تکنولوژی امروزی، کامال ساده و متعلق 
به معیارهای پنجاه س��ال قب��ل اند. البته نباید فراموش کرد که امریکا همیش��ه 
تجهیزات تاریخ زده و بیکاره را به افغانس��تان واگذار کرده اس��ت. بر اس��اس 
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)س��یگار(، ارتش امریکا ش��انزده فروند از جمله ۲۰ طیاره باربری ایتالیایی را 
که به ارزش بیش از ۴۸۶ میلیون دالر برای نیروی هوایی افغانس��تان خریداری 
نموده بود به دلیل فرس��وده و پرمصرف بودن پرزه کرده به قیمت حدود ۳۲ 

هزار دالر پس فروخته است!

در گذشته افغانستان از قوای هوایی قدرتمند در سطح منطقه برخوردار بود 
که جنگنده های پیش��رفته در اختیار داشت که پاکستان از آن هراس داشت بنا 
بع��د از هجوم تنظیم ها بر کابل، ارتش پاکس��تان و صدراعظم وقت آن کش��ور 
نوازش��ریف از طریق نوکران اخوانی اش فوری دست به کار شده ابتدا اردوی 
افغانستان را منحل نموده به جایش داره های دزدان را حاکم ساخت و بعد زمینه 
را برای خرید و انتقال تجهیزات پیشرفته آن به پاکستان مهیا نمود. حزب مسلم 
لیگ نوازش��ریف همواره در برابر رقیبش »حزب مردم پاکستان« از این شعار 
کار می گرفت که »شما داکه را از دست دادید، ما کابل را به چنگ آوردیم«. 
به تاریخ ۲۲ فبروری ۱۹۹۳ در جریان استیضاح نوازشریف در پارلمان مرکزی 
آن کش��ور، وی در دفاع از خ��ود گفت: »بلی من باید ب��روم چون مهم ترین 
و مجهزتری��ن ارت��ش را در منطقه که خطر کالنی به امنیت ملی ما به حس��اب 
می رفت از هم پاش��انیدم.... تصور کنید که ادامۀ هم کاری های اس��تراتیژیک 

افغانستان با هندوستان چه بالیی را سر ما می آورد؟«

طیاره های اردوی افغانستان در میدان هوایی خوست كه به چنگ مجاهدین افتادند 
و به احتمال قوی حاال در اختیار ارتش پاكستان قرار دارند.
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وسایل نظامی پیش��رفته افغانس��تان اکثرا از طریق خاینان افغان به پاکستان 
تحویل داده ش��د که امروز ارتش پاکس��تان با توس��ل به آن زور نظامیش را به 
رخ ما می کش��د. قرار اطالعات موجود، با س��قوط دولت نجیب، قوای هوایی 
افغانس��تان صاحب حدود شش��صد طیاره مختلف النوع و فع��ال بود که در هر 
گوش��ه افغانس��تان به چنگ جهادی ها افتادند و هرکدام ب��ا آن تجارت نموده 
اکثر آنها را رایگان و یا به نرخ کاه به پاکستان واگذار کردند. از جمله میدان 
هوایی خوس��ت به چنگ مولوی جالل الدین حقانی افتاد که به حدی تجهیزات 

و آهن پاره به پاکستان صادر نمود که به »مولوی کبار« شهرت یافته بود.
یا باآنکه اس��ناد فروش غیرقانونی طیاره نه میلی��ون  دالری توپولوف ۱۵۴ 
شرکت آریانا در سال ۱۳۷۹ توسط برهان الدین ربانی )از طریق نماینده اش در 
ایران انجنیر عبدالرحیم( به »شرکت هواپیمایی کاسپین« ایران به قیمت حدود 
چهارونیم لک دالر رس��انه ای شد، اما نه تنها بازخواستی از سوی دولت صورت 
نگرفت که ربانی به جای گرفتن لقب »طیاره دزد«، لقب کاذب »قهرمان صلح« 

را از طریق حکومت چپاولگران کمایی کرد.
روزنامه »دی نیوز انترنیش��نل« پاکس��تان به تاریخ ۱۷ دس��امبر ۱۹۹۴ زیر 

شورای نظار مسعود بیشترین طیاره ها و راكت های پیشرفته اردوی افغانستان را در اختیار گرفت 
كه امروز از آنها خبری نیست.
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یک زره پوش متعلق به اردوی افغانستان را به چاپ رسانید که پولیس سرحدی 
پاکس��تان آنرا در ب��دل فقط ۱۵۰هزار کل��دار از نزد یک قومن��دان جهادی 

خریداری کرده است.

روزنامه »فرنتیرپست« پاكستان به تاریخ ۹ اكتوبر ۱۹۹۲، انتقال یك طیاره اردوی افغانستان 
به پشاور را گزارش داد.

اسناد فروش غیرقانونی طیاره آریانا توسط برهان الدین ربانی به ایران سال ها قبل در رسانه ها انتشار یافت 
اما به دلیل جو معافیت برای غارتگران، هیچ گاهی وی و شركای جرمش مورد بازخواست قرار نگرفتند.
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در ذیل لیست تعدادی از طیاره دزدان دوران حاکمیت روس را می بینید که شم
در فیس��بوک وسیعا پخش شده است. آیا فرد باوجدانی از میان جهادی ها یافت 
خواهد ش��د که لیست طیاره دزدان تنظیمی را که تعداد شان به مراتب بیشتر از 

لیست کنونی است جمعاوری و انتشار دهد؟

فهرست آنعده افغان هاییکه هواپیما و چرخبال های قوای 
هوایی کشور را به پاکستان انتقال داده اند:

۱: تورن جمال الدین رباینده جیت )می-٨ ( از میدان كندهار به تاریخ: ۰۲.۱٣٥۹.۰٧
۲: تورن محمد نبی رباینده طیاره )سو-٧ ( از میدان كندهار به تاریخ: ۱٣٦۲.۰٨.۲٧
٣: جگرن فقیرمحمد رباینده طیاره )ان-۲٦ ( از میدان كابل به تاریخ: ۱٣٦۲.۰۱.۰٧

٤: تورن محمدحسین رباینده جیت )ام-۲٥( از میدان خوست به تاریخ: ۰۲.۱٣٦٤.۰٤
٥: محمد داوود سلطان زوی رباینده طیاره )میگ-۲۱( از میدان بگرام به تاریخ: ۱٣٦٥.۰۱.۰٨

٦: عبدالمالك رباینده طیاره )ان-۲٦( از میدان بگرام به تاریخ: ٣۰.۰۲.۱٣٦٧
٧: تورن اسداهلل رباینده طیاره )میگ-۲۱( از میدان بگرام به تاریخ: ۱٣٦٧.۰۱.۰٨

٨: تورن سخی اهلل رباینده طیاره )می-٣٥ ( از میدان كندهار به تاریخ: ۱٣٦٨.۱۲.۰٤
۹: تورن محمد حاد رباینده طیاره )می-۲٥( از میدان كندهار به تاریخ: ۱٣٦٨.۱۲.۰٤

۱۰: تورن جان محمد رباینده طیاره )سوو-۲۲( از میدان بگرام به تاریخ: ۱٣٦٨.۰٤.۱٥
۱۱: جالل الدین رباینده طیاره )میگ-۲۱( از میدان بگرام به تاریخ: ۱٣٦٨.۰٧.۰٧

۱۲: هواپیمای ترانس��پورتی )می-۱٧( كه حامل برید جنرال غالم رسول قوماندان گارنیزیون 
شیندند و جنرال شهنواز تنی وزیر دفاع وقت بود از میدان هوائی شیندند پرواز و در همآهنگی 
با نیاز محمد مهمند عضو بیروی سیاسی، به تاریخ ۱٧.۱۲.۱٣٦٨ به پاكستان انتقال داده شد.
۱٣: جگرن گالب الدین پیلوت، بریدجنرال خواجه محمد ش��فیع كشاف و دگروال سیف الدین 
اعض��ای بورد تخنیك همراه با دگر جنرال عبدالق��ادر قوماندان عمومی قوای هوایی و مدافعه 
هوایی، بریدجنرال میر حمزه و چند تن دیگر از كودتاچیان همزمان با طیاره حامل ش��هنواز 
تنی به تاریخ ۱٧.۱۲.۱٣٦٨ با طیاره حامل ش��ان )ان-۱۲( به میدان هوائی اسالم آباد نشست 

كردند.

افراد متذکره به اس��تقبال گرم )آی اس آی( مواجه شدند! اینها قبل از قبل 
توسط )آی اس آی( استخدام شده بودند و طیاره های قوای هوایی کشور شان 
را ب��ه )آی اس آی( تحفه دادند، در حالیکه در تعلیمات نظامی خوانده اند که 

اسلحه دولت »ناموس« دولت و ملت می باشد.
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فریاد خبرنگار زن ایتالیایی بر جان کیری: 

»داعش را شما ایجاد کردید!«
ب��ه تاریخ ۱۴ دل��و ۱39۴ )3 فبروری ۲0۱۶( در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک جان 
کیری و پائولو جنتیلونی وزرای خارجه امریکا و ایتالیا در روم، یک زن خبرنگار با دادن شعارهایی 

علیه امریکا برنامه را بهم زد. 
کی��ری و جنتیلونی درحاش��یه 
کنفران��س جهانی ضد داعش، روی 
رهبری  تحت  ائت��اف  فعالیت های 
امری��کا علی��ه ای��ن گ��روه گزارش 
می دادن��د ک��ه مس��تقیم از طریق 
ش��بکه های تلویزیونی نشر می شد. 
در دقایق پایانی، زنی از میان حضار 
با س��روصدا بلند ش��ده فریاد زد که 
»داع��ش را ش��ما ایج��اد کردید«. 
درحالیک��ه همه خبرن��گاران بعد از 
یک پروسه طوالنی بازرسی امنیتی 
اج��ازه دخول یافته بودند و در محل 
کنفران��س دهه��ا مام��ور پولیس و 
استخبارات موجود بودند، آنان فوری 

عکس العمل نش��ان داده در یک چش��م برهم زدن زن معترض را درحالیکه پیاپی فریاد می کشید 
کشان کشان بیرون کردند. هویت این زن هنوز فاش نشده است.
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نویسنده: داکتر عبدالرحمن محمودی 

معنی آزادی از دید زنده یاد داکتر 
عبدالرحمن محمودی

از جراید  »ن��داء خل��ق« 
مش��هور و تاثیرگ��ذار در 
که  کشورماس��ت  تاری��خ 
عبدالرحمن  داکتر  توسط 
محمودی در جو سانسور و 
خفقان انتشار می یافت که 
سخن گفتن از »آزادی« و 

»دموکراس��ی«، »عدال��ت« و... جانبازی می طلبید و قید و بند و ش��کنجه به 
دنبال داش��ت. محمودی و ی��اران آزادیخواهش از طریق این نش��ریه مردم را 
برای نخستین بار و با زبان ساده به مقوله های معاصر انسانی آشنا ساخته در بلند 
بردن آگاهی آنان علیه اس��تبداد نقش س��ترگی ادا می نمودند. »نداء خلق« با 
محدویت ها و فشارهای شدید حاکمیت استبدادی وقت مواجه بود تا اینکه بعد 

از انتشار ۲۹ شماره توقیف و گردانندگانش به زندان افکنده شدند.
داکتر عبدالرحمن محمودی از ش��خصیت های مبارز و شکوهمند افغانستان 
بود که سراس��ر عمرش را در راه خدمت به مردم و کشورش سپری کرد. وی 
توسط رژیم ظاهرش��اهی به تاریخ ۱۸ سرطان ۱۳۳۱ زندانی شد و آنقدر تحت 
فشار و شکنجه قرار گرفت تا اینکه در ۱۳۴۰ جسم نیمه جانش را به خانواده اش 
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پدرود حیات گفت.
در ذیل نوشته ای به قلم محمودی بزرگ را که در »نداء خلق«، )شماره نهم، 

۹ ثور ۱۳۳۰( انتشار یافته است بازتایپ و انتشار می دهیم.

معنی آزادی در حکومت خلق؟؟
»نداء خلق«، شماره نهم، ۹ ثور ۱۳۳۰
نویسنده: داکتر عبدالرحمن محمودی

آزادی عب��ارت از متابعت قوانین و بقیود }به قیود{ و مقررات پابند بودن 
و حس مسئولیت اجتماعی را در خود تربیه نمودن است. آزادی معادل وحشت 
و بربریت نیست. در یک حکومت دیموکراسی راحت و سعادت وجود داشته، 
هر کس در بیان نشرات، عقاید و آمال و تشکیالت آزاد سیاسی آزاد است ولی 
تا جائیکه مخل و مانع آزادی دیگران نگردد، و هر کس مجبور است مسئولیت 

خود را در جامعه احساس و قیود و مقررات آن را احترام کند.
آزادی وحش��یانه در حقیقت در یک حکومت استبدادی وجود دارد، زیرا 
حاکم آزاد اس��ت که حس��ب میل و اراده خود با مقدرات مردم بازی کرده و 
بر حقوق آن ها بتازد آزاد و فعال ما یرید اس��ت که حیات و ممات و همه چیز 
م��ردم را با حرکت دو لب خ��ود تعین نماید، آزاد و مختار اس��ت که هرکرا 
}هرکه را{ بخواهد حبس کرده، کش��ته، مال و جاهش را بتاراج برده و اطفال 
صغی��ر و بی گناهش را بدار بزند. مردم هم درین طرز اداره آزاد اند که اطاعت 
کنند یا عصیان، بخلق احترام نمایند و یا بی احترامی، آمرین خویش را صیانت 
کنن��د و یا قتل. این ها حقایقی اند که کتاب مثبت ماضی با کمال وضاحت آن 

را بما نشان داده و هزاران امثله درخشان آن را قید کرده است.
در یک حکومت اس��تبدادی هرچیز با زور و تحکم اجرا ش��ده بر لبها مهر 
س��کوت بوده و جریان امور بنفع چند نفر خدمت میکند. خلق هم ظاهرا مطیع 
و منق��اد، اطاعت کار و فدائی، متمل��ق و چاپلوس بوده و با مداهنه، ریا، نفاق، 
دروغ باف��ی، چال و نیرنگ روز خود را گذرانیده و جان و مال خود را صیانت 
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میکنن��د. ولی این ظاه��ر آرام نمایش��ی و غیرحقیقی ب��وده و هنگام فرصت شم
طوفان های ش��دید در هر گوش��ه و کنار مملکت تولید ش��ده، تر و خشک را 

با وحش��ت سوخته و انتقام مظالم را 
از کوت��ی و ب��اغ و باغچه و هر که 
اتفاقا بدست ش��ان برسد می کشند. 
تاریخ بش��ر هزاران امثل��ه این طرز 
اداره را نش��ان داده و م��ا ه��م همه 
شاهد این درام های ننگین بوده ایم. 
ول��ی اکنون م��ا مجبوریم خوف و 
دهش��ت، ریا و چاپلوس��ی، چال و 
نیرنگ، فریبکاری، رش��وت دهی و 
رشوت ستانی و سایر مفاسد اخالقی 
خ��ود را که همه زاده اس��تبداد اند 
ت��رک گفته و حس احترام قانون و 
مسئولیت اجتماعی را که در وجود 
ما توسط اس��تبداد کشته شده است 

بیدار س��اخته و یکبار بخ��ود تکان داده و بدانیم که اگر م��ا از همه کس کار، 
فعالیت، صداقت، راست کاری و فداکاری آرزو میکنیم ما هم مسئولیتی داشته 
و مجبوریم فرایض و واجبات خود را در مقابل جامعه عملی سازیم، ما مجبوریم 
همان طوری که طالب احترام و عزت نفس خود میباشیم دیگران را نیز احترام 

نموده و بعزت النفس شان صدمه نزنیم.
ما مجبوریم همان قسمی که طالب حقوق و آزادی خود میباشیم بآزادی }به 
آزادی{ و حقوق دیگران نیز تج��اوز ننمائیم. ما مجبوریم، وظایف و واجبات 
خ��ود را در مقابل جامعه، قانون و حق احس��اس کرده و ای��ن را هم بدانیم که 
در یک حکومت دیموکراس��ی مبارزه برای دفاع از حق نیز فرض ما است. ما 
مجبوریم باس��اس قوانین جاریه بحقوق خود آشنا شده و در هر جا بمقابل حق 
خود پافشاری کرده و بهر کس بفهمانیم که ما دیگر هوشیار شده ایم و نمیشود 
بس��هولت ما را فریب داد. در یک حکومت دیموکراس��ی مبارزه برای حق و 
مرام خود فقط از راه قانون و با مقاومت و ثبات ممکن بوده و هیچگاه نباید با 

زور و تشدد مراجعه کرد. )محمودی(

»نداء خلق«، شماره نهم، ۹ ثور ۱٣٣۰
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نویسنده: احمر

»جنگ زنان« ، مستند الهام بخش 
از ایستادگی زنان در برابر داعش

فلم مس��تند »جن��گ زنان: 
مقاب��ل داعش«،  در  زن��ان 
روایتی است از ایستادگی و 
بالنده و مبارز  شهامت زنان 
کورد که ب��ا درنده ترین و 
جاهل تری��ن نیروی قرن در 
حال نبرد اند. مستند مذکور 

که در تلویزیون »روس��یه امروز - آر.تی« نشر ش��ده، زندگی پرافتخار چند 
دختر کورد را در سوریه تعقیب می کند که باوجود سنت های زن ستیزانه حاکم 
در جامعه، در برابر تهاجم وحش��یان داعشی و افکار مردساالرانه اجتماع سالح 
بر دس��ت گرفته جایگاه شان را منحیث رزمندگان خودگذر تثبیت کرده اند. از 
آنجایی که این مستند برای مردم و بخصوص زنان افغان درس های آموزنده ای 
دربر دارد، ما آن را زیرنویس فارسی داده تصمیم به انتشار آن در سایت »حزب 

همبستگی« گرفته، ضمنا در مناطق مختلف افغانستان به نمایش می گذاریم.
در انقالب روژاوا )کوردستان سوریه(، زنان ثابت کردند که نیروی خفته ای 
اند که اگر آگاه ش��ده برخیزند هیچ قدرتی توان رویارویی با آنان را نخواهد 
داشت. داعش��ی های خون آشام که اکثر شهرهای س��وریه و عراق را یک شبه 
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تس��خیر کردند، وقتی به شهر کوبانی رسیدند، عمدتا با ایستادگی حماسی زنان شم
کورد، با شکس��ت سختی مواجه شدند. داعش��ی هایی که زنان را ناقص العقل و 
کنیزکانی جهت اطفای شهوت حیوانی شان می شمارند، در میدان جنگ دربرابر 

این زنان متعهد و وطندوست درمانده، پوزه شان با خاک یکسان شد.
این مستند ما را به خانه دختر نوجوان کورد به نام گوالن در شهر سریکانی 
می برد که یکبار تحت تسلط داعش درآمده ولی زنان قهرمان »واحدهای مدافع 
زنان - ی پ ژ« این مردمان را از چنگال خونین داعشی ها نجات داده اند. گوالن، 
۱۸ س��اله، قبل از جنگ تمنای آموختن لسان فرانس��وی را در سر می پروانید. 
او متعلق به خانواده فقیری اس��ت که پدرش نجار و مادرش زن خانه می باش��د. 
گوالن که چهار برادرش نیز در جبهه ضد داعش می جنگند، تصمیم می گیرد تا 
به صف مبارزان پیوس��ته کشورش را از چنگال استبداد و جهالت نجات بخشد. 
او س��خن پدرش را به یاد می آورد که در لحظه وداع به او گوش��زد کرده بود: 

»دستگیرت نکنند. اگر چنین شد، آخرین مرمی را برای خود نگهدار.«
دخت��ران  اردوگاه  ب��ه  گ��والن 
می رود تا پ��س از یک ماه آموزش 
نظام��ی به مصاف داع��ش برود. در 
اردوگاه��ی ک��ه فق��ط ۳ کیلومتر 
دورت��ر از خط مقدم جن��گ قرار 
دارد، او ب��ا ۲۰ دخت��ر دیگر یکجا 
می شود که مثل او خانه های شان را 
ترک گفته اند. هرچند، این دختران 

برای اولین بار یکدیگر را مالقات می کنند، اما دوس��تی و صمیمیت بین ش��ان 
چنان هویداس��ت که گویی سال هاست هم دیگر را می شناسند. رفیق تولهیدان 
)انتقام(، قومندان »ی پ ژ« که مس��وولیت آموزش این گروه را به عهده دارد، 
دلی��ل این محبت را در هدف و ایدئولوژی مش��ترک آن��ان می بیند. لیکن این 
دوستی هیچ گاهی س��د راه دید انتقادی شان نمی گردد. آنان بی ریا در جلسات 
انتق��ادی کمبودها و اش��تباهات همدیگر را بازگو می کنن��د و معتقد اند که با 
بلندبردن سطح آگاهی و مبارزه با ضعف های همدیگر از طریق انتقاد می توانند 

به انسان های نوینی بدل شوند.
تولهیدان که با زیردستی هایش نه به سان قومندان، بلکه یک دوست نزدیک 

گوالن
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تجاربش در جنگ سخن می گوید:
»من بیشتر در جنگ های 
حوالی شهر سریکانی اشتراک 
ش��ما  جبه��ه  در  ورزی��ده ام. 
روبروی دشمن قرار می گیرید، 
بس��یار نزدیك. ش��ما به سوی 
آنان ش��لیك می كنید و آنان 
به سوی  آنان  به س��وی ش��ما. 
ش��ما هاوان پرت��اب می كنند. 

صدای مرمی در همه جا می پیچد. اما ما ایمان راس��خ داریم. ایمانم 
به پیروزی، همیشه بر ترس هایم غالب شده است.«

رس��م و رواج های مردس��االرانه این سرزمین با افغانس��تان همخوانی زیادی 
دارد، اما در آنجا زنان به جای خودکش��ی، به دشمن کشی برخاسته اند. چنانچه 

رونی، یکی از جنگجویان مرد کورد توضیح می دهد:
»ما در جامعه ای پرورش یافته ایم كه زنان باید نقش زن خانه را 
ایف��ا كنند، مردان آنان را همچو ملکیت و ناموس خود می پندارند. 
و زنان حتا اجازه نمی یابند از خانه بیرون شوند. برای زنان، ازدواج  
به معنی زندان رفتن اس��ت. با درک ذهنیت جامعه ی مان، چگونه 
ممکن اس��ت درمورد پیوستن زن متاهل به صفوف ی پ ژ صحبت 
كنیم؟ خواس��ت ما ایجاد جامعه نوین اس��ت. قبال متصور نبود كه 
زنان و مردان با هم دوست شوند و یا در كنار هم بجنگند. پیوستن 
زنان به صف نیروهای دفاع خودی در كوردستان سوریه، انقالبی را 

در بطن انقالب نشان می دهد....«
و تولهیدان در بخشی از حرف هایش تصریح می کند:

»در جامعه ما، زن یا دختر بودن بدین معناس��ت كه هیچ حقی 
ندش��ته باشی. و اگر مرد باشید، بخشی از همان نظام هستید. حتا 
ارباب هم، ارباب خود را دارد. زن تمام روز در آشپزخانه سرگردان 
اس��ت، تحمل می كند و كودكانش را پرورش می دهد، ولی به نظر 

می رسد كه او بخشی از آن نیست.

تولهیدان
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م��ردم می گوین��د: "او فقط یك زن اس��ت." در بین مردم رواج شم
است كه می گویند: "زنان به درخت شکسته می مانند."

ولی ما می گویی��م، "نه!" زنان قادرند بجنگند! یك زن توان هر 
كاری را دارد!

ولی كدم زن؟
زنی كه خود را بشناسد. این به چه معنا است؟

باید بداند كه از كجاس��ت، در كجا اس��ت و نقش��ش در زندگی 
چیست.«

که  جوانی اس��ت  دختر  چیچک 
مخفیان��ه و بدون رضای��ت خانواده 
از ترکیه ف��رار نم��وده به صفوف 
چریک های زن پیوس��ته اس��ت. او 
می گوید داعش��یان با شنیدن صدای 
زن��ان در جبه��ات جن��گ ش��دیدا 
وحشت زده می شوند، آنان از ما، از 
زنان می ترسند چون تصور می کنند 

اگر با گلوله زنی کشته شوند به بهشت نمی روند. و دلیل هراس آنان را اینگونه 
بیان می دارد:

»آنان باید از ماهایی كه از هیچ چیزی هراس نداریم، بترس��ند! 
ما به نیروی خود ایمان داریم.«
بنفش، ۲۰ س��اله، عل��ت آمدن 
خود و همرزمانش به جبهه جنگ را 
با جمالت س��اده ولی پرمفهوم بیان 

می دارد:
»ما انسان و جامعه ی نوین 
كه  می خواهی��م  می س��ازیم. 
مردم بیشتر انس��انی برخورد 
كنن��د، از حق��وق خ��ود آگاه 

باشند، بخصوص زنان. روزی مرگ به سراغ همه ی ما خواهد رسید، 
ولی من می خواهم كه ش��هید شوم و در زندگانیم فرد مفید باشم. 

چیچك

بنفش
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این دختران از کوچکترین خوش��ی های زندگی لذت می برند، با هم شوخی 
می کنند و آهنگ می خوانند:

»شاید سرنوشتم این باشد
كه در سرزمین بیگانه ای جان ببازم،

عشقم، بدون این كه ترا ببینم.
عاشقت هستم، شیرینم،

دختر چشم سیاهم.
آفتاب می نشیند،

شب می آید و من بدون تو بوده نمی توانم.
عزیزم تو گلی هستی كه در باغم سبز نموده ای!«

در این مس��تند بر گوالن، آماره، چیچک، برفین، بنفش و چند دختر دیگر 
منحیث نماد هزاران دختر کورد تمرکز داده شده که پس از آموزش نظامی و 
سیاسی، این گفته های قومندان شان را به خاطر سپرده به سوی خط مقدم جنگ 

در برابر داعشیان وحشی می روند:
»خطر همیشه موجود اس��ت. گمان نبرید كه ]اوضاع[ همواره 
چنین ]آرام[ خواهد بود.... نیرو، تعهد، تشکل و شناخت از دشمن، 

ما را نجات خواهد داد.«
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خشونت محافظان اردوغان در برابر زنان معترض اکوادور

این بار رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در اکوادور رس��وایی به بار آورد. او که به تاریخ 
۱۵ دلو ۱39۴ ) ۴ فبروری ۲0۱۶( در موسس��ه مطالعات ملی در کیتو، پایتخت اکوادور سخنرانی 
داش��ت، با اعتراض شدید محصان مواجه ش��د. چند زن جوان با سر دادن شعارهایی در دفاع از 
کوردها، او را »قاتل« خطاب کرده برنامه اش را برهم زدند. درین اثنا محافظان شخصی اردوغان 
ف��وری وارد ش��ده زنان معترض را با خش��ونت تم��ام از تاالر بیرون کردن��د و خبرنگارانی را که 
مصروف ثبت این صحنه بودند مورد ضرب و شتم قرار دادند. دیگو وینتیمیا از نمایندگان پارلمان 

اکوادور که کوشید مانع لت و کوب این زنان شود، درین جریان مجروح گردیده است.
این حرکت زورگویانه باعث خش��م مقامات اکوادور گردیده وزارت خارجه آن کش��ور س��فیر 
ترکیه را احضار و در مورد بدرفتاری با ش��هروندانش طالب توضیحات ش��ده اس��ت. در عینحال 

پولیس اکوادور از این محافظان خواسته است که پاسپورت های شان را تسلیم دهند.
ریی��س جمهور ترکیه که برای بهبود روابط دیپلماتیک و تجارتی از اکوادور دیدار می کرد، با 
موجی از تظاهرات اعتراضی مردم این کشور بدرقه شد که به دلیل جنایات ترکیه در برابر کوردها 

و حمایتش از داعش خواهان بیرون راندن اردوغان از خاک شان بودند.
خبرگزاری »کورد پرس« طی گزارشی نوشت:

»بعد از این کنفرانس، اردوغان برای س��خنرانی ب��ه مجلس اکوادور رفته بود که در پارلمان 
نی��ز مورد اعتراض جمع��ی از نمایندگان اکوادوری قرار گرفته و برخ��ی نمایندگان با بلند کردن 
پاکاردهایی که بر روی آنان نوش��ته شده بود اردوغان قاتل؛ اردوغان = داعش به سیاست های 
خارجی ترکیه در منطقه خاورمیانه و مس��ئله کردهای این کش��ور اعتراض کردند که این مسئله 
باعث ش��د تا محافظان شخصی اردوغان اقدام به جمع آوری پاکاردها کرده و در این میان زد و 
خوردی میان نمایندگان اکوادوری و محافظان شخصی اردوغان به وجود آمد که باعث اعتراض 

رسمی دولت اکوادور به عملکرد تیم همراه رئیس جمهور ترکیه شد.«
کابریا ریواندنریا، رئیس پارلمان اکوادور عمل خش��ونت آمیز محافظان شخصی اردوغان را 

محکوم نموده وعده داد که از طریق قانونی این قضیه را پیگیری خواهد کرد.
رییس جمهور بنیادگرا و س��تمگر ترکیه که در برابر ش��هروندان آگاه و بپاخاسته کشورش از 
وحش��ت تمام کار می گیرد، اینبار با حمله محافظانش بر مردم کش��ور میزبان، رس��وایی دیگری 

کمایی کرده چهره واقعی رژیم فاشیستی حاکم در ترکیه را برای جهانیان به نمایش گذاشت.
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نویسنده: توفان

مادران میدان مایو: »ما نخستین مادرانی 
بودیم که از فرزندان مان زاده شدیم!«

در س��ال ۱۹۷۶ کودتایی 
امریکا در  تحت حمای��ت 
ک��ه  داد  روی  ارجنتای��ن 
حاص��ل آن رویکار آمدن 
ب��ه  نظام��ی   دیکتات��وری 
رهبری خورخه رافایل بود 
که جو دهش��ت و استبداد 

عریان را به دنبال داش��ت. از س��الهای ۱۹۷۶ ال��ی ۱۹۸۳ جنایات هولناکی در 
ارجنتاین زیر نام »جنگ کثیف« صورت گرفت تا اختناق ناش��ی از آن س��د 
خیزش ه��ای مردمی گردد. درین جریان حدود ۳۰۰۰۰ تن از س��وی نیروهای 
راست افراطی و نظامیان کشته و »ناپدید« شدند که اکثریت آنان روشنفکران، 

نیرو های چپ، معلمان و رهبران اتحادیه های کارگری بودند.
این جو ترور باعث شد که یکی از نام آورترین و ثابت قدم ترین تشکل های 
مادران قربانیان درین کش��ور سر بلند کند. گروه  کوچکی متشکل از ۱۴ مادر 
برای دادخواهی از سرنوش��ت فرزندان ناپدید شده شان در میدان مایو در شهر 
بوینوس آیرس در اپریل ۱۹۷۷ تجمع  نمودند که بعد ها تعداد شان بیشتر شده به 
»مادران میدان مایو« شهرت یافتند. میدان مایو مرکز سیاسی پایتخت ارجنتاین 
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است که سال ۱۸۱۰ مردم استقالل شانرا از اسپانیا در آنجا جشن گرفته بودند. شم
این مادران هر پنجش��نبه در میدان مایو گردهم آمده ش��عار سر می دادند: »ما 
فرزندان مان را می خواهیم!«، »مهم نیست فرزندان ما چه عقیده ای دارند، آنها 

نباید شکنجه شوند!«.

م��ادران در گردهمایی های هفته وار تصاویر عزیزان ش��ان را با خود حمل 
می نمودند و تکه های س��فیدی را که غنداق کودکی فرزندان گم شده شان بود 
به س��ر می کردند که بر آن ش��عار هایی نیز درج بود. آنان سعی کردند تا جلب 

توجه نموده و مادران دیگری را که 
عزیزان شان را از دست داده و یا از 
آنان بی خبر اند به جمع خود جذب 
کنن��د. بنابرین، به تدری��ج به جمع 

گروه کوچک آنان اضافه می شد.
جنبش »م��ادران می��دان مایو« 
خواستند رسمًا اعالم موجودیت کنند 
تا زمینه گس��ترش فعالیت های ش��ان 

فراهم گردد. ازاینرو بیانیه ای نوشتند و آن را به یکی از روزنامه های ارجنتاین 
فرس��تادند. نظامیان که رشد اکسیو ن های مادران را تحمل نمی توانستند،  سه تن 
از بنیانگ��ذاران آن را به قتل رس��اندند. اما با آنکه تع��داد اندکی از این ترور 
وحشتزده شده عرصه را رها کردند، اما اکثریت مادران میدان مبارزه را ترک 

تجمع مادران در میدان مایو كه به »مادران میدان مایو« شهرت یافتند.
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کردند. آنان نوشت:
»نیرویی كه به ما توان داد تا حركت مان را همچنان ادامه دهیم، 
بچه هاي مان بودند. ما نخس��تین مادرانی بودیم كه از فرزندان مان 

زاده شدیم. ما نمی خواستیم خون آنها بیهوده هدر رود«.
باآنکه جو خفقان بر آن کش��ور 
س��ایه افکنده بود و اعتراض مادران 
از سوی رس��انه های داخلی سانسور 
می ش��د، اما مادران به مبارزه ش��ان 
بی باکان��ه ادام��ه دادن��د و باالخره 
یافتن��د. زمانی که  ش��هرت جهانی 
مس��ابقات جهان��ی فوتبال در س��ال 
۱۹۷۸ در ارجنتای��ن برگزار ش��د، 

نظامیان کوشیدند تا مادران را از میدان مایو با گاز اشک آور دور سازند تا تجمع 
آنان انعکاس رسانه ای خارجی نیابد. اما این مادران شجاع به صورتی پیش رفتند 
تا با استفاده از این فرصت صدای شان را به گوش جهانیان برسانند. آنان صدها 
کارت پس��تی به سیاس��تمداران و خبرنگاران خارجی فرستادند و اکسیون های 
شان در رسانه های خارجی انعکاس گسترده یافت. این تالش ها زمینه ساز ارتباط 

مادران با سازمان های حقوق بشر و آزادیخواهان خارج ارجنتاین شد.
در س��ال ۱۹۸۲، در نتیجه  جنگ ارجنتاین و انگلیس بر س��ر مالکیت جزایر 
فالکلند، دیکتاتوری نظامیان س��قوط کرد و حرکت های دموکراس��ی خواهانه 
اوج گیر گش��تند که نهایتا جنایتکاران به میز محاکمه کش��انیده شدند. اما پس 
از مدتی قانون معافیت جنایتکاران به تصویب رس��ید اما بازهم این مادران مایو 
بودند که با تالش های ش��ان باعث بسیج دهها هزار تن علیه این قانون در اگست 

۱۹۸۲ گردیدند.
ماه ها بعد از س��قوط دیکتاتوری نظامیان، رائول آلفونس��ین رئیس جمهور 
ارجنتاین انتخاب ش��د. او نمی توانس��ت جنبش مادرانی را که مبارزه جسورانه 
آنان در س��طح مل��ی و بین المللی مطرح ب��ود نادیده بگیرد، بنا کمیس��یونی را 
موظف س��اخت تا قضیه گم ش��ده گان را پی گیری کند. مادران کمیس��یون را 
تحریم نمودند، زیرا در راس آن نویس��نده ای مقرر ش��د که در سال ۱۹۷۶ از 

مقاومت »مادران میدان مایو« با نظامیان
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خورخه رافایل تعریف و تمجید نموده بود. مادران طی بیانیه ای اظهار داش��تند: شم
»ما کمس��یون را به رسمیت نمی شناسیم زیرا منتخب مردم نیست، بلکه انتصاب 

دستگاه حکومتی است.«

مادران با ش��عار »فرزندان ما را دوباره برگردانید!« به راهپیمایی های خود 
ادام��ه دادن��د. تعدادی این ش��عار ها را دیوانگی خواندند و کمیس��یون هم که 
سازش��کار بود این قضیه را تمام ش��ده اعالن نمود. اما م��ادران بدون محاکمه 
قاتالن فرزندان ش��ان آرام ننشستند و بیان داشتند:  »چرا باید اجساد را بپذیریم 

درحالیکه قاتالن بدون ترس  از مجازات در کشور آزادانه زندگی می کنند.«
مقاوم��ت جس��ورانه ی »مادران 
میدان مایو« بی نتیجه نماند. باالخره 
در س��ال ۲۰۱۰ دیکتات��ور نظام��ی 
)خورخ��ه رافایل( بخاط��ر جنایاتی 
که در دوره حاکمیتش در سال های 
۱۹۷۶ ال��ی ۱۹۸۳ ص��ورت گرفته 
بود، در محکم��ه ای در ارجنتاین به 
حبس ابد محکوم ش��د و در محکمه   
دیگری در س��ال ۲۰۱۲، خورخه و 

دیگر افسران باالرتبه حکومتش به ۵۰ سال حبس محکوم گردیدند.
س��الها می گذرد و مادران هنوز به راهپیمایی های ش��ان ادامه داده دست از 

جمعی از مادران میدان مایو با تصاویر فرزندان »ناپدید«شده شان

»مادران میدان مایو« هنوز به راهپیمایی های 
شان ادامه داده دست از مبارزه بر نمی دارند.
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یافت،  اما برای انسانیت می رزمند و نمی خواهند در هیچ جای دنیا با هیچ انسانی 
بگیرد.  ص��ورت  جنایات��ی  چنی��ن 
اکنون »مادران میدان مایو« به یکی 
از برجس��ته ترین جنبش های سیاسی 
امری��کای التی��ن مبدل ش��ده و به 
جهانیان درس ایستادگی و مقاومت 

می دهد.
در س��رزمین ما نیز از حاکمیت 
ت��ا  گرفت��ه  روس  م��زدوران 
و غالمان  تنظیم ها  خودخوری ّه��ای 
امری��کا و پاکس��تان اینچنین فجایع 

هولناک را شاهد بودیم. میهنفروشان خلقی و پرچمی  تعداد وسیعی از معلمان، 
دگراندیشان و نیروهای چپ و مترقی را دستگیر و زنده به گور کردند. پس از 
اخراج روس ها، امریکا نیز س��گان هارش را بر افغانستان رها نمود تا اشغالش را 
امکان پذیر س��ازد. تعداد زیادی از روشنفکران و آزاداندیشان توسط آی.اس.
آی، حزب اس��المی و دیگ��ر گروه های بنیادگرا که تح��ت برنامه های امریکا 

فعالیت می نمودند، اختطاف، شکنجه و ترور شدند.
در افغانس��تان نیز مادرانی بودند 
و هس��تند ک��ه جه��ت ب��ه محاکمه 
کشانیدن قاتالن فرزندان شان صدای 
نمودند. در  بلن��د  را  عدالت خواهی 
س��ال ۱۹۹۵ جمعی از م��ادران که 
»بستگان شهدا و اسیران آزادیخواه 
افغانس��تان« خوانده می ش��دند، در 
براب��ر پارلم��ان و وزارت خارج��ه 
پاکس��تان دس��ت به تظاه��رات زده 
خواهان به محاکمه کشانیدن گلبدین 

و شرکای جرمش شدند. سالها بعد، پس از انتشار لیست ۵۰۰۰، مادران و دیگر 
بستگان شهدا با حمل نمودن تصاویر عزیزان شان گردهمایی وسیعی را در کابل 

در سال ۱۹۹٥ جمعی از مادران كه »بستگان 
شهدا و اسیران آزادیخواه افغانستان« خوانده 
می شدند، در برابر پارلمان و وزارت خارجه 
پاكستان دست به تظاهرات زده خواهان به 

محاكمه كشانیدن گلبدین و شركای جرمش 
شدند. 

۲۰ قوس ۱٣۹٣ )۱۱ دسمبر ۲۰۱٤(: 
فامیل های قربانیان بخاطر یادبود از قربانیان 

دوره سیاه میهنفروشان خلق و پرچم بر 
قبرهای جمعی جانباختگان در پولیگون 

پلچرخی اكلیل گل گذاشتند.
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برگ��زار نمودند و همچنان منار یادبودی را در پولیگ��ون پلچرخی بنا کردند. شم
ای��ن مبارزات باید با الهام از »مادران میدان مایو« تا محاکمه و مجازات تمامی 

مجرمان جنگی و ستمکاران ادامه یابد.

بر ماس��ت تا با آموختن از روحیه بلند عدالت خواهانه »مادران میدان مایو« 
از مقاومت دست بردار نشده، روشنفکران مرتجع حامی جانیان را افشا و قاتالن 
را پای میز محاکمه بکش��انیم. هرچند در افغانستان ما تا هنوز جنایت و بربریت 
ادامه دارد، اما اگر به سبک مادران مایو برای به کرسی نشانیدن عدالت برزمیم، 
بدون شک هیچ قدرتی در برابر زور یک ملت توان ایستادگی نخواهد داشت.

 ٧ میزان ۱٣۹۲: راهپیمایی »حزب همبستگی افغانستان« در گرامیداشت از قربانیان سه دهه جنگ و 
بخصوص آن جانباختگان آزادیخواهی كه توسط »اگسا« بی رحمانه در سالهای ۱٣٥٧ و ۱٣٥٨ به قتل 

رسیده بودند و نام شان در »لیست مرگ« منتشر شد.
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لیکونکی: نور احمد 

د باالدوری د کلی خلک د ځناورتوب 
د پیټی الندی عذاب تیروی

هغ��ی  د  او  ب��االدوری 
ګاونډی کلي چی د بغالن 
والی��ت دمرک��ز پلخم��ری 
ښ��ار څخ��ه ۱۰ کیلومت��ر 
لریوالی ل��ری او خلک یی 
دی  ش��پنکی  او  بزګ��ران 
ددی پ��ه خ��وا ک��ی چی د 

غریب��ی او نیس��تی ژوند تیروی اوس مهال د ځن��اور طالبانو پنجو ته په الس 
ولیدلی او هر ش��یبه ش��ونی ده چی مرګ د دوی په لور راش��ی. دغه مرګ یا د 

طالبانو د مردکی څخه او یا د دولت د هوانونو او توغندیو څخه دی.
د دو میاش��تو را پ��ه دی خ��وا طالبان پ��ه دغه کلی عام او ت��ام واک لری. 
هغ��ه الری چی ب��االدوری او الندینی کلی له عمومی الرو س��ره یوځای کوی 
د طالبان��و ل��ه خوا بندی او پلونه یی ویجاړ ش��وی دی. طالبان د پولیس��و په 
رینجرو چی په »غنیمت« یی اخیس��تی په کلی کی تګ راتک کوی او په لوړ 
غږ د طالبانو ترانی خپری. د ش��پی د ۹ بجو وروسته خلک نشی کولی چی د 
کور څخه د باندی ووځی او اړ دی چی طالبانو ته په وار دری وخته ډوډی او 

اوبه تیاری کړی.
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د کلی اوسیدونکی ددی خوږیدونکی حالت څخه په تنګ راغلی. ډیر وخت شم
د طالبان��و او اربکیانو تر منڅ جګ��ړه نخلی چی عام خلک زیان ویني. د خلکو 
په وینا په دی ځای کی تراوسه یو طالب هم کوم ټپ نه دی اخیستی. ددغه 
کلی ټولو خلکو بزګران دی او په ویری او ډار په خپلو فصلونو او ځمکو ګرځی 
ځکه چی معموآل د ورځی په اوږدو کی جګړه نخلی او د هغوی کور او کورنیو 
ته بیرته راتګ لپاره خنډ جوړوی. هغوی وایی که چیری په جګړه کی د کلی 
خلک ټپی شی په دولتی روغتونونو کی یی درملنه نه کیږی ځکه چی ډاکټران 
وایی چی دوی طالبان دی او باید ووژل ش��ی. یو تن چی نه یی غوښ��تل نوم 
یی واخیس��تل ش��ی وویل: »په پاسنی کلی کی یو هلک ټپی شو او خلکو هغه 
د پلخم��ری روغت��ون ته یووړ. دهغی ټپ ډیر ع��ادی وو او یوازیی دهغی اوږه 
ژوبلیدل��ی وه ولی ډاکټرانو هغی ته س��تنه ووهله او هغ��ه یی وواژه. ځکه چی 
م��وږ خلک بزګران یو او زموږ کالی ناول��ی او خیرن وی دولتیان وایی ددوی 

څیری طالبانو ته پاتی کیږی او باید درملنه یی ونشی .«
یو شمیر خلکو خپل کورنو سره خدای پامانی کړی او ښارونو ته یی تیښته 
کړی ده. ویره د معصومو ماشومانو په څیرو کی له لری ښکاری دی. هغوی 
پ��ه لږ عمر کی ددی په ځای چی مثبت ش��یان زدکړی ټوله ورځ د طالبانو او 
اربکیانو د جګړی کیس��ی کوی. طالبانو په پټو څیروو او د نقاب په راښ��کلو د 
پلنګی دریشی سره ښکته پورته ځی. شمیر یی لږ دی ولی په دی دوه میاشتو 
کی دولت و نه ش��و کوالی او یا یی نه غوښ��تل چی هغوی وټکوی. د شپی له 
خوا طالبان د خپلو رینجرو سره عمومی سړک ته ځی او په دولتی تیلو ټانکونو 
کی خپل ګاډی ډکوی او بی پروا خپلو قرارګاګانو ته راس��تنیږی. په دغه کلی 
ک��ی معم��وآل بدنومی کس��انو د طالبانو ټوپک په اوږو اچول��ی ده. هغوی چی 
طال��ب کیدو ته غاړه ایښ��ودی ده یا د س��یمی بدنامه هل��کان دی او یا غله او 
لوپران. ډیر ش��میر مطلقه خلک د طالبانو څخه د کرکی په خوا کی، د دولت 
څخه ډیر ناخوښی دی په همدی وجهه طالبان توانیدلی دی چی دلته ځانته 

ځای پیدا کړي.
څه موده مخکی ددغی کلی طالبانو وکولی ش��و د اربکیانو پوس��تې په۱۰۰ 
متری کی، د بورکې ولسوال ووژنی او د هغه رینجر، وسله او مهمات له ځان 
س��ره یوس��ی. اربکیانو د خپل ځان د ویری څخه یو مردکی هم ونه ویش��ت. 
هم��دا څو ورځی مخک��ی د مال منصور په نوم د طالبان��و قومندان د اربکیانو 
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په هغی کی یی یادونه کړی 
وه که چیری د هغه کس��انو 
ته زیان ورسیږی کور به یی 
په اور وسوځووی. مخابراتی 
ش��بکی هم وروسته د شپی 
د ۵ څخه د سهار تر ۷ پوری 
خپل خدمتونه د طالبانو په 
حکم بان��دی پری کوی. په 
دغی دو میاش��تو کی دولت 

یو ځل د دغی کلی طالبانو ټکولو لپاره الس په کار شوی چی په هغی کی هم 
یوازی خلکو زیان لیدلی دی.

۱۸ کل��ن س��یداغا د یار محمد ځ��وی چی د پلخمری د ښ��وونی او روزنی 
پوهنځی د لومړی کال محصل و د طالبانو او دولت تر منځ جګړه کی شهید 
شو. هغه په ۱۳۹۳ کال کی د ښونځی څخه فارغ شو او د لوړوزدکړو بشپړولو 
تکل یی درلود. هغه د زدکړی په خوا کی په بزګرۍ بوخت وو او د کور جوړولو 

د کار په وخت کی د هاوان ګولی په خوا کی ولږیده او په شهادت ورسید.
د کلی اوس��یدونکو ویل ددغه سخت حاالتو څخه په تنګ راغلی دی او که 
چیری په دغی ژمنی فصل کی طالبان و نه ټکول ش��ی د وینو ډک پس��رلی د 
خلکو په تمه دی ځکه چی طالبان په لټه کی دی چی تر څو د یخنی په موسم 

کی خپل ځان وساتی.

۱۸ کلن سیداغا د یار محمد ځوی چی د پلخمری د 
ښوونی او روزنی پوهنځی د لومړی کال محصل وو د 

طالبانو او دولت جګړی په منځ کی شهید شو 
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اطالعیه 

یاد معلم جواد علی، 
یاور صدیق ستم کشان جاودان باد!

معلم��ان  از  عل��ی  ج��واد 
باس��ابقه و وطندوس��ت و 
از اعض��ای فع��ال »حزب 
بود  افغانستان«  همبستگی 
که تقریبا چهارسال قبل از 
امروز دیده از جهان بست.

فرزن��د  عل��ی  ج��واد 
محمدرضا در سال ۱۳۳۶ در یک خانواده فقیر و بی بضاعت و مذهبی در قریه 
تاجکل ولس��والی یکه ولنگ والیت بامیان دیده به جهان گش��ود. به سن هفت 
س��الگی راهی مکتب ش��د. در دوره مکتب با اس��تادان و هم صنفان رویه نیک 
داشته، درجه علمی وی در صنف متوسط بوده عشق و عالقه فراوانی به مطالعه 
جانبی داش��ت. از همان دوران مکتب حس انس��انی و دف��اع از مظلومان در او 
شعله ور بوده از بی عدالتی رژیم مستبد وقت سخت رنج می کشید و هم صنفانش 

را به مطالعه و مبارزه علیه بی عدالتی ترغیب می کرد.
فراغت او از لیسه ده سرخ همزمان بود با کودتای ننگین هفت ثور و فرورفتن 
کشور در آتش جنگ و کش��تار. او در ۱۳۵۸ به حیث معلم در مکتب ابتداییه 
سرقول یکه ولنگ مشغول به خدمت تعلیم و تربیه کودکان فقیرترین الیه های 
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مزدوران روس راه افتاد، ولس��والی یکه ولن��گ آزاد گردیده تمامی معلمان و 
کارمندان از سوی چاکران روس از وظیفه سبکدوش شدند. معلم جواد علی هم 
از جمع منفکی ها بود و متعاقب آن توس��ط منشی والیتی خلقی ها به نام ایوب 

»طلوع« به زندان انداخته شد.
تقریب��ًا مدت یک س��ال را در زندان س��پری کرد. بع��د از رهایی، با دیدن 
خیانت و وطنفروش��ی احزاب خلق و پرچم و س��تم و جنگ های میان گروهی 
احزاب نوکر ایران در بامیان، در س��ال ۱۳۶۲ راهس��پار دیار هجرت گردید و 
جهت کس��ب لقمه نان، به کارهای ش��اق روی آورد. از جمله در »کان کوله« 
)معدن ذغال س��نگ( کویته پاکس��تان مصروف به کار شد. مدت چهارده سال 
در غرب��ت و به دور از خانواده به س��ر ب��رد. جواد علی در عال��م مهاجرت با 
روش��نفکران وطن دوس��ت مهاجر رابطه برقرار نمود و با آگاهی ای که داشت 
دولت پوش��الی و بنیادگرایان جاهل و جانی را از همان آوان منحیث دش��منان 

وطن و مردم می دانست.
در سال ۱۳۷۲ بود که به وطن برگشت و با عشقی که به تعلیم و تربیه اطفال 
داشت، دوباره وظیفه مقدس معلمی را پیشه نموده در لیسه ذکور ده سرخ آغاز 
به کار کرد. او طی این دوره، جهت تربیت ش��اگردان صادق و وطن دوس��ت 
زحمات زیادی را متقبل ش��د. او بین معلمان و ش��اگردان از جایگاه و شهرت 
خاصی برخوردار بود. در س��ال ۱۳۷۸، با آمدن وح��وش طالبی و جنگ های 
حزب وحدت دوباره مجبور به هجرت گردید. این بار با خانواده، چهار س��ال 
را در پاکس��تان س��پری کرده در ۱۳۸۲ با آمدن امنیت نسبی به وطن برگشت. 
در دوران حاکمیت رژیم فاس��د کرزی او با روشنفکران و عناصر پیشرو رابطه 

برقرار نموده برای آگاهی دهی جوانان می کوشید.
ج��واد عل��ی در س��ال ۱۳۸۳ عضویت »حزب همبس��تگی افغانس��تان« را 
کس��ب کرد و در جشن تاس��یس حزب شرکت کرد. در امور روزمره حزب با 
عالقمندی ویژه ای فعال بود و ارگان نشراتی آنرا مجدانه بین توده های محروم، 
روش��نفکران، معلمان و شاگردان توزیع می نمود. او در تشریح و تبلیغ اهداف 
حزب فعاالنه سهم گرفته خیانت های اشغالگران و مزدوران وطن فروش شان را 
افش��ا می نمود. او چهره های معلمان وابسته به گروه های جنایتکار و پلید را چه 
در داخل صنف و چه در خارج بی نقاب س��اخته ش��اگردانش را به اندیشه های 
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مترقی و پیشرو آشنا می ساخت.شم
جواد علی از س��ال ۱۳۸۷ به بیماری زردی سیاه مبتال گشت که درد آنرا به 
تنهایی به دوش کش��یده نمی خواس��ت اطرافیان و همرزمانش از آن آگاه شده 
رنج برند. تا اینکه س��رانجام مریضی اش کم کم پیشرفته گردیده وضعیت او را 
وخیم س��اخت. وی باالخره در ۱۵ سرطان سال ۱۳۹۰ در شفاخانه انتونی کابل 
به عمر ۵۴ سالگی پدرود حیات گفته دوستان و همرزمانش را در سوگ نشاند.
تمامی اعضا و رهبری »حزب همبس��تگی افغانستان« یاد این همرزم نجیب 
و معلم پرکار و وطندوس��ت را گرامی داشته برای به سرانجام رسانیدن اهداف 

واالی انسانی وی لحظه ای از پا نخواهند نشست.

یاد و خاطره معلم جواد علی، این یاور صدیق زحمتکشان جاودان باد! 
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دختری در اعتراض بر سفر روحانی در پاریس 
خود را حلق آویز کرد

در اعتراض به س��فر حس��ن روحانی، رئیس جمهوری ایران به فرانس��ه، یک زن از گروه مشهور 
»ِفِمن« در حالت نیمه برهنه که پرچم ایران را بر بدنش رس��امی کرده بود، خودش را از پلی در 
نزدیکی برج ایفل بصورت نمادین حلق آویز کرد. ش��عار بزرگی نیز روی پل نصب ش��ده بود که 

روی آن پیامی علیه روحانی دیده می شد: »روحانی، قاتل آزادی خوش آمدی!«
در پی لغو تحریم ها بر ایران، روحانی در حال س��فر به بعضی کشورهای اروپاییست. ایرانیان 
خارج نشین و مدافعان حقوق بشر، تظاهرات اعتراضی متعددی را علیه حضور او راه اندازی کرده 
اند. بخصوص شهر پاریس شاهد تجمع های مختلفی بود که نقض گسترده حقوق بشر در ایران 

را محکوم نموده، عقد قراردادهای تجارتی با این رژیم آزادیکش و منفور را محکوم می کردند.
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 نویسنده: فرزاد 

به »اصول اخالقی فیسبوک نویسی« 
ستم پیشگان نباید وقعی قایل شد )بخش ۲(

در قسمت اول این نوشته، 
»اص��ول  از  م��واردی 
فیسبوک نویسی«  اخالقی 
محیی الدی��ن مه��دی را به 
بررس��ی گرفت��م، پیش از 
پرداختن به یکی دو مورد 
دیگ��ر از »اص��ول« وی، 
اجماال ببینیم اخالق چیست.

اخ��الق منحیث یک مقول��ه  روبنایی جامع��ه مجموع��ه ای از قراردادهای 
اجتماعی اس��ت که زندگی انس��ان ها را هدایت و تنظیم می کند. اخالق رابطه 
مس��تقیم با زیربنا یا مناسبات حاکم اقتصادی در یک کشور داشته از آن نشئت 
می گیرد. البته هر طبقه معین اخالق خاص خودش را دارد. طبقات اس��تثمارگر 
و برس��راقتدار معموال می کوشند با تحمیل اخالق ش��ان بر جامعه، دیکتاتوری 
شانرا تحکیم بخشند. جوهر اخالق طبقات ستمگر خودخواهی بوده و تزویر و 

ریا خصلت پایه ای آنرا می سازد.
بنا جامعه ای که یک س��و صف مردم و سوی دیگر صف ستمگران و خاینان 
به مردم در برابر هم ایس��تاده اند، نمی تواند دارای »اصول اخالقی« یکسان و 
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با توجه به تعلق خودش به طبقه حاکمه، اصول ضدمردمی اس��ت که نمی تواند 
با خواست های اکثریت جامعه همخوانی داشته باشد ولو رندانه بکوشد آنرا در 

پوشش زرورق »انسانی« و »بشردوستانه« ارائه نماید.
او در »اص��ول اخالق��ی«اش کلمات و اصطالحاتی چون »کژاندیش��ی«، 
»منفی بافی«، »دگم اندیش��ی«، »چی��زی که تخریش کننده باش��د«، »تقوا و 
شایستگی«، »الفاظ و کلمات رکیک و مستهجن« و غیره را بکار برده است که 
هیچکدام اینها مفهوم و تعریف عام ندارند و هر گروه مطابق میل و منافع خود 
آنرا توضیح می دهد. مثال اصطالح »منفی بافی« در اصول اخالقی جنگساالران 
آنس��ت که از گذشته ننگین شان س��خن به میان آید چون همیشه تبلیغ می کنند 
که وحش��ت سگ جنگی های ش��ان در کابل کامال از اذهان و تاریخ پاک شود، 
از مزدوری و چپاول و س��رمایه اندوزی و زورمداری شان سخنی به میان نیاید، 
ماهیت قهرمانان کاغذی ش��ان مورد س��وال قرار نگیرد ت��ا »وحدت ملی بهم 
نخ��ورد« و ... یا در »اصول اخالقی« جاهالن طالبی ممکن مخالفت با حمالت 

انتحاری »دگم اندیشی« و یا »کژاندیشی« تلقی گردد.
او در بخشی از »اصول اخالقی «اش می نویسد:

»كس��ی دیروز چیزی می گفت و طوری می اندیشید، كه اشتباه 
بود؛ امروز آنرا نمی گوید و آن گونه نمی اندیشد؛ از تقصیر او درگذر 
كه اینك راه صواب در پیش گرفته اس��ت؛ كه خدای گفته اس��ت: 

فتاب علیکم انه هو التٌواب الٌرحیم.«
»اتفاق امم و ملل امروز بر این است كه، برائت ذمه حالت اصلی 
است؛ همه كس را بی آالیش و پاک از گناه پندار، تا وقتی در قول 

و عملش خالف این نبینی، او را مجرم مخوان و محکوم مساز.«
اگر این بند را ترجمه کنیم چنین می ش��ود: اگ��ر رهبران محترم جهادی و 
طالبی دیروز با ریش و پکول و لونگی و با کلمات »ملحد«، »قصاص«، »دست 
بریدن«، »سینه بریدن«، »میخ بر فرق کوبیدن« و... ستم روا داشتند، اما حاال 
که اکثر ش��ان »به اشتباه شان پی برده اند«، ریش شانرا تراشیده و دریشی های 
پاریس��ی بر تن نموده و در هر جمله ش��ان چندین بار کلمات »دموکراسی« را 
)که تا دیروز آنرا معادل کفر می خواندند( قلقله می کنند، پس از »اش��تباه« و 
»تقصیر« ش��ان بگذر و دیگر س��خن از محاکمه و رسیدگی به جنایات گذشته 
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شان مزن که »فتاب علیکم انه هو التٌواب الٌرحیم«!شم
می بینید که اینجا هم دم خروس جنگس��االری آقای مهدی از زیر دریشی و 
نکتایی چندصددالری اش بیرون می زند و ماهیت واقعی اش برمال می گردد. اما 
منطق س��اده انس��انی حکم می کند که آنکس که جنایت و ستم روا داشت، ولو 
هزار بار توبه کند، اگر به س��بک پارلمان جنایتکاران بخشایش صورت گیرد، 
ای��ن در واقع راه هموار ک��ردن به جنایات و پلیدی های بعدی اس��ت. حقوق 
انس��انی بر محاکمه و تسویه حساب روشن و بی گذشت با گذشته حکم می کند 
و بارها به اثبات رس��یده ملت هایی که تاریخ مکدر گذش��ته شانرا مورد نقد و 
بررس��ی بی رحمانه قرار نداده اند محتوم به تکرار فجایع بوده اند. اگر دادگاه 
نورنبرگ برای محاکمه س��ران نازی بعد از جنگ دوم جهانی برگزار نمی شد و 
بر اس��اس اسناد موثق، قاتالن دهها میلیون انسان محکوم به مجازات نمی شدند، 
شاید امروز آسان کسانی را ش��اهد می بودیم که تصاویر آن جانیان را منحیث 
»قهرمانان« بلند کرده از آنان دفاع می کردند چیزی که در افغانس��تان ش��اهد 

آنیم.

تع��دادی از جنایت��کاران افغان هم یاد گرفته اند که گذش��ته ش��انرا صرفا 
»اش��تباه« نامیده و بعد هم آنرا به عوامل بیرونی ربط دهند. اما قتل عام هزاران 
انسان و بازی با سرنوشت یک ملت »اشتباه« نه بلکه خیانت ملی و جنایت است 
که هرگز قابل بخشایش نبوده و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. وقتی که 

برای خواندن بخش اول این مطلب به لینک زیر بروید:
www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1584-mohiuddin-mehdi-facebook.html
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که از هر روزنه ممکن و از جمله ش��بکه های اجتماعی اینان را محکوم و افش��ا 
کنن��د ولو هزار بار ادعا کنند که »راه ص��واب در پیش گرفته« اند و »امروز 

آنگونه نمی اندیشند«.
»ببین، چ��ی می گوید، نه بین، كی می گوید. حضرت علی كرم 
اهلل وجهه را در این باره س��خنی است كه به قول طه حسین، یکی 
از برتر سخنانی است كه بر زبان بنی آدم جاری شده؛ مضمون آن 

سخن این است: مرد را به حق بسنجید، نه حق را به مرد.«
بازهم تمسک به دین برای قبوالندن یک حرفی که حداقل در افغانستان باید 
رویش چلیپای سرخ کشید. اگر از زبان مالعمر و گلبدین و دوستم و هم جنسان 
آدمخوار ش��ان آتش بپَرد و میلیون بار از »صلح«، »آزادی«، »دموکراس��ی« 
و »عدالت« س��خن گویند، به گفته عوام به اندازه گوز خر ارزش ندارد چون 
دیگ��ر همه ک��س ماهیت واقعی و قبی��ح اینان را می دانند. ح��رف یک فرد با 
ش��خصیت واقعی اش ارتباط مستقیم دارد، همین اکنون حرف مقامات نامحترم 
افغانستان در مغایرت تمام با افکار و عمل شان قرار دارد. مثال عمر زاخیلوال با 
آنهمه داس��تان های فساد و گندیدگی اش خود را »الگوی شفافیت« نامید، مگر 

می شود به اینچنین حرف ها جز خنده و انزجار وقعی قایل شد؟
مثالی می دهم، همین ظاهر قدیر که امروز تند تند ضد داعش شعار می دهد 
و حتی به گفته رس��انه ها چهار تن از آنان را س��ر بریده اس��ت، چه کس��ی را 
می تواند راضی س��ازد که او واقعا به فکر ملت و آزادیخواه اس��ت؟ تنها چند 
کودن ممکن ماهیت او را ندیده به حرف های امروزی اش چک چک کنند، اما 
کس��ی که ماهیت خود ظاهر قدیر و خانواده دزد و جانی اش را می داند فوری 
پاس��خ خواهد داد که شما خود بدتر از داعش هستید، داعش اگر چند صباحی 
می شود که به میدان درندگی وارد شده، شما بیش از سه دهه است که وحشت 
و دهشت راه انداخته ملت را در شال غم نشانیده اید و پشت این ضدیت تان با 
داعش هم باید دس��تان پنهانی دخیل باشد ورنه شما در آخرین تحلیل به آسانی 
با یکچنین گروه وحش��ی کنار آمده اتحاد می بندید چ��ون تاریخچه تان مملو 
از اینگونه شرارت پیشگی هاس��ت. پس اگر از دهان ظاهر قدیر ُدر ببارد، برای 

فردی که حداقل آگاهی و وجدان دارد، کوچکترین ارزشی نخواهد داشت.
بنا من همینجا به هموطنانم پیام می دهم که برعکس حکم آقای مهدی هرگز 
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به حرف های به ظاهر زیبا و دلپس��ند اراذل و خاینانی که گذش��ته ننگین دارند شم
فریب نخورید بخصوص که آنان حال خوب یاد گرفته اند که چطور با پراندن 
کلمات و جمالت عوام پس��ند خود را متفاوت و وطندوس��ت و مردمی نمایش 
دهند. آنکس که این حقیقت را درنیابد، به آس��انی در دام نیرنگ خاینان ملی 

گرفتار خواهد شد.
ابتذال نویسی و برخوردهای کوچه بازاری متاسفانه بین جمعی از فیسبوکیان 
افغانس��تان وجود دارد که نمی ش��ود منکر آن بود ولی خوش��بختانه روزتاروز 
ش��اهد تغییرات مثبت هس��تیم و تعداد بیش��تری از افغان ها به استفاده مفید در 
خدمت وطن و مردم ش��ان از این حربه استفاده می کنند. اما آنچه روشن است 
درد و هراس عناصری از نوع مهدی نه این »ابتذال نویسی« بلکه موج افشاگری 
و آگاهی دهی از طریق ش��بکه های اجتماعی است که آنان در لباس معلم اخالق 
س��عی در مه��ار آن دارند چون افش��اندن بذر آگاهی را ب��رای ادامه حاکمیت 

جبارانه شان خطرناک می پندارند.
دیگر خودکامه گان دریافته اند که ش��بکه های اجتماعی دش��من آنان بوده 
و در تازه ترین مورد نیز ش��اهد بودیم که ش��ورای امنیت ملی افغانستان تحت 
عنوان »اظهارات غیرقابل تحم��ل« وظایف معاونان والیان هلمند و غزنی را به 
علت پست های انتقادی در فیسبوک به حالت تعلیق درآورد. بر اساس گزارش 
بی.بی.سی )۱۵ جدی ۱۳۹۴( شورای امنیت ملی در نامه ای به مقام های محلی 
گوشزد می کند که »استفاده از شبکه های اجتماعی جهت ابراز نارضایتی علیه 
تصامیم و سیاس��ت های حکومت به هیچ وجه قابل تحم��ل نبوده و در صورت 

خالف ورزی، اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد.«
این می رساند که حربه روشنگری و افشاگری افغان ها بخصوص در فیسبوک 
به درز خورده و مقامات فاس��د و پوش��الی را سراس��یمه س��اخته است. پس از 
تمامی هموطنان باوجدانی که وظایف دولتی داش��ته به اس��ناد فساد و جنایت 
و خیانت های جاری دسترس��ی دارند می طلبیم ک��ه بی توجه به دروس اخالقی 
قلمبدستان بی مایه، مواد دست داشته شانرا از طریق فیسبوک، تویتر، یوتیوب، 
ویکی لیکس و هر ش��بکه دیگری انتش��ار داده در بی نقاب ساختن خاینان ملی 
نقش تاریخی ادا نمایند. در کش��وری که دس��ت حاکمان با معافیت تمام برای 
هرگونه فس��اد و وطنفروشی و خیانت باز اس��ت، این یکی از شیوه های موثر 

برای راه افتیدن جنبش ملی ضد خاینان است.
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نویسنده: احمر

ترس ستم پیشگان حاکم 
از شبکه های اجتماعی

اجتماعی  رسانه های  امروز 
به  فیس��بوک  بخص��وص 
زندگی  در  مه��م  پدیده ی 
مردم افغانس��تان و به ویژه 
نس��ل جوان مبدل گردیده 
اس��ت. بس��ا مس��ایلی که 
دول��ت از درز آن درمیان 

م��ردم عام جلوگی��ری می کند، به آس��انی از طریق رس��انه های اجتماعی بین 
ش��هروندان کشور راه یافته بر افکار آنان تاثیر می گذارد. یکی از مشخصه های 
بارز دولت های دست نش��انده و ضدملی این اس��ت که شهروندانش را از تجمع 
و ارتب��اط با یکدیگ��ر دور نگه دارد، زی��را گردهمایی آنان س��بب آگاهی و 
متشکل ش��دن ش��ان ش��ده و روزی می رس��د که سرنوشت ش��ان را از چنگال 

دولتمندان جنایت پیشه به دستان نیرومند خویش گیرند.
در سال ۱۳۹۴ شاهد جنبش های مردم ما در اعتراض به وحشت علیه فرخنده 
و تبسم بودیم که بیشتر از طریق فیسبوک معترضان بسیج شده بودند. از جانب 
دیگر، کاربران فیس��بوک همیشه با گذاشتن پست هایی انزجار شان را از جانیان 
و فاس��دان برس��راقتدار ابراز نموده درددل ش��ان را بیرون می دهند. صفحات 
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رس��می ارگ و مقامات و جنایتکاران، همیشه صحنه محاکمه خود شان بوده و شم
مردم با پست پیام هایی در ضدیت با آنان باعث رسوایی شان می شوند.

رژیم پوش��الی افغانستان با تجربه ی س��قوط دیکتاتوری های عرب در صدد 
اس��ت تا شبکه فیسبوک را به بهانه های مختلف برای کاربران عصیانگر محدود 
س��ازد. اگر از یک سو، جارچیان مزدبگیر رژیم، اصول مندرس شان را زیر نام 
»اصول اخالقی فیسبوک نویس��ی« می کوشند در مغز ملت پیچکاری کنند، اما 
جایی را نگرفته بنا دولت مستقیما دست به کار شده راه هایی را جستجو می کند 

که صدای معترضان را خفه سازد.
در ۵ دل��و ۱۳۹۴، »رادی��و آزادی« به نقل از مقام��ات »وزارت مخابرات 
و تکنال��وژی معلوماتی« گ��زارش داد که »در چند ماه اخی��ر ترور و توهین 
ش��خصیت ها، نوش��تن بر خالف منافع مل��ی و ایجاد حساس��یت ها در صفحات 
فیس��بوک افزایش یافته است.« و در ادامه می نویسد: »آقای صمیم می گوید، 
حکومت افغانستان در تالش امضای تفاهمنامه ها با کمپنی های فیسبوک، گوگل 

و یوتیوب است، تا این مشکل حل گردد.«
افزون بر آن، یاسین صمیم سخنگوی این وزارت در گزارش »طلوع نیوز« 

به تاریخ ۹ دلو ۱۳۹۴ گفت:
»براساس همین قانون ما تفاهمنامه ای را با بعضی شركت های 
معتبر بین المللی مثل فیسبوک، گوگل و همچنان سایر شبکه های 
اجتماعی امضا می كنیم كه یك س��هولتی برای ما فراهم ش��ود كه 
بتوانیم به آی پی های اصلی و مركزی آن ها دسترس��ی پیدا بکنیم 
كه در صورت وقوع همچون مش��کالتی كه در ش��بکه های مجازی 
افغانستان پیش می آید، ما بتوانیم به زودترین فرصت جلو فعالیت 

همچون سایت های مبتذل و به اصطالح مخرب را بگیریم.«
چنانچ��ه در جریان خیزش های مصر و تون��س، تجمع های اعتراضی پارک 
گیزی ترکیه و جنبش جوانان معترض در ایران دیدیم که سردمداران فاشیست 
این کشورها برای نجات شان دست و پا زده و به بستن شبکه های اجتماعی اقدام 
نمودند و حتا ش��بکه های موبایل را غیرفعال س��اختند، ولی هیچ کدام نتوانست 
جلو مردم را بگیرد. امروز هم اگر دولتمندان افغانس��تان به وصیت ربانی عمل 
کرده و جلو »جوانان فیسبوکی« را بگیرند، سودی به حال ابتر و تماشایی شان 
نخواهد داش��ت. ده ها شیوه   پیش��رفته و نرم افزار هایی وجود دارند که باوجود 
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عبور نموده به افشاگری بپردازند. تاریخ به ما می آموزد دولتی که بخواهد جلو 
حرکت ه��ای صلح آمیز و قانونی مردم را بگیرد، عمال راه را برای حرکت های 

جدی تر عملی و واژگون کننده برای ستم دیدگان مهیا می سازد.
هموطنان ما می توانند با دونلود رایگان و اس��تفاده از نرم افزار های ذیل در 
کمپیوتر و موبایل های هوشمند، سانسور اینترنتی را دور زده بصورت ناشناس 

و امن به تمامی سایتها و شبکه های اجتماعی دسترسی یابند:

نرم افزارهای ضد سانسور اینترنتی

وف
الت

س 
رلو

 کا
ت:

یس
تون

کار
  | 

ش! 
داع

ده    
وا

خان
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نویسنده: رها آرزو

ناجی العلی، کارتونیستی که 
تا پای جان برای مردمش رزمید

ناجی سلیم العلی )۱۹۳۶ - 
۲۹ اگست ۱۹۸۷( هنرمند 
ش��خصیت  ب��ا  فلس��طینی 
کارت��ون منحص��ر به فرد 
»حنظله«  ب��ه  که  خودش 
منحیث  داش��ت،  ش��هرت 
کارتونیست  مش��هورترین 

جهان عرب تا امروز ش��ناخته می شود. موضوع کارتون های وی بیشتر مصایب 
فلس��طینیان و نقش های خاینانه دول امریکا، اس��راییل و کش��ورهای عربی در 
برابر این ملت س��تمدیده بود. ناجی العلی این ش��هرتش را ب��رای کارتون های 
خارق العاده و روح مبارزه جویانه اش کس��ب کرده بود. ایستادگی وی بر دفاع 
ش��جاعانه از مردمش باالخره باعث شد که هدف ترور »موساد« قرار گرفته به 

شهادت رسد.
ناجی العلی در ۱۹۳۶ در روستای الشجره فلسطین به دنیا آمد و در ۱۹۴۸ این 
ساحه از جمله ۴۸۰ روستایی بود که برای ایجاد کشور اسراییل با خاک یکسان 
ش��د. هنوز ۱۰ سال داش��ت که مجبور به ترک س��رزمینش به مقصد اردوگاه 
مهاجران فلس��طینی در جنوب لبنان ش��د. العلی در مقال��ه ای درمورد زندگی 
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»از كجا آغاز كنم؟ شاید هم از روزی كه ما فلسطین را به مقصد 
اردوگاه عین الحل��وه در جنوب لبنان ترک كردیم. و از نگاه هایی در 
چش��مان مادران و پدران مان كه از حقیقت سخن نمی گفت، بلکه 
اندوهی را بیان می داش��ت. ان��دوه، زبانی كه از دریچه آن ما جهان 
را ش��ناختیم، زبان قهر كه راه بیرون رفت خ��ود را گاهی از طریق 

سخنان و گاهی هم از طریق كردار ما پیدا می كند.«
در جوالی ۱۹۵۲ زمانی که انقالب ش��روع شد، العلی یکجا با جوانان دیگر 
به جاده های اردوگاه ریخته، ش��عار »زنده باد انقالب« س��ر داد و به دفاع از آن 
دیوارنویس��ی می کردند. بنابر این برای چندین بار به زندان افکنده شد. در این 

آوان است که العلی عالقمند رسامی می شود:
»همانند دیگران در اردوگاه، ضرورتش را دیدم كه احساس��اتم 
را بیان دارم... در آن دوره ی زندگی ام عالقمندی ش��دید به رسامی 
پیدا كردم. ش��روع كردم تا دید سیاس��ی، تش��ویش و اندوه ام را از 
طری��ق رس��امی روی دیوارها بیان دارم. همیش��ه خود را مطمئن 

می ساختم كه قبل از رفتن به زندان با خود قلم داشته باشم.«
سپس در جریان سیمناری در اردوگاه، غسان کنفانی )نویسنده و روزنامه نگار 
متعهد فلسطینی و عضو رهبری »جبهه  مردمی آزادی فلسطین« که در ۸ جوالی 
۱۹۷۲ به دست موساد به قتل رسید( رسامی های وی را در روی دیوارهای تاالر 
می بین��د و دو تایش را در مجله ی ملی گرای عرب ب��ه نام »الحریت« به چاپ 
می رس��اند. هرچند، العلی برای یک سال در »اکادمی هنرها« درس می خواند 
ولی در آن مدت برای ش��ش یا هفت بار دس��تگیر و زندانی می شود، که دیگر 
نمی تواند به تحصیلش ادامه دهد. بعد از آن فرصتی می یابد تا در مجله »الطالیه 
الکویتی« که توس��ط »حزب مترقی کویت« به نش��ر می رسید، کار کند. در 
این زمان اس��ت که ناجی العلی ش��خصیت کارتون منحصر به فرد خودش با نام 

»حنظله« را خلق می کند.
حنظله به عربی س��یب تلخ معنا می دهد و کودک ۱۰ ساله ای است که شاهد 
تمام تلخی های موضوع کارتون های العلی می باشد. کودک پابرهنه با لباس های 

پینه ای که کارتونیست او را چنین توصیف می کند:
»حنظل��ه را برای اولین بار برای خوانن��دگان، این طور معرفی 
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كردم، "منم حنظله از اردوگاه شم
عین الحیوا. س��وگند می خورم 
ك��ه در راه حقیق��ت وف��ادار 
بمانم..." ای��ن وعده را با خود 
پابرهنه و  س��پردم. حنظله ی 
كوچك نماد كودكی ام بود. او 
در س��نی قرار داشت كه من 
فلس��طین را ترک كردم و به 
نحوی امروز هم در همان سن 
قرار دارم. هرچند، تمام این ها 
٣٥ سال پیش اتفاق افتاد ولی 
جزیی��ات آن دور زندگ��ی ام، 

هنوز در خاطرم  پابرجاست.«
و در جاهای دیگ��ر علت ایجاد 
بیشتر  ش��خصیت کارتون حنظله را 

توضیح می دهد:
»دوس��تانی داش��تم كه با 
آنان كار، اعتراضات و روزهای 

زندان را یکجا س��پری می كردم تا این كه آنان به انسان های عادی 
مبدل ش��ده و مصروف زندگی شخصی خود شدند. نگران بودم كه 
نش��ود من هم به انس��ان عادی تبدیل شده منحل گردم. در خلیج 
این كودک را ب��ه دنیا آوردم و در خدمت مردم قرارش دادم. او به 

دوستدارانش متعهد است.«
»نامش حنظله اس��ت و به مردم عهد سپرده كه با خود صادق 
باشد. وی را قسمی نقاشی كردم كه كودک زیبایی نباشد و موهایی 
همچون پر َجیره داشته باشد. َجیره از پرهایش مانند سالح استفاده 
می كند. حنظله كودک چاق و چله، خوشحال، آرام و نازدانه نیست. 
او كودک پابرهنه ای است كه مرا از ارتکاب اشتباه دور نگه می دارد. 
هرچند زمخت به نظر می رس��د ولی بوی مشك می دهد. دستانش 
به س��ان اعت��راض در عقبش گره خورده ك��ه راه حل های صلح به 

ناجی العلی خالق شخصیت كارتونی »حنظله« 
بود كه به نماد ستم كشیدگی ملت مبارز 

فلسطین بدل گشت.
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»او همچون عقربه ی قطب نما به طور مداوم به س��وی فلسطین 
اشاره می كند. فلسطین نه به معنای جغرافیایی، بلکه از دید انسانی 
آن –نم��اد راه عدال��ت كه چه در مصر باش��د، ویتن��ام یا افریقای 

جنوبی.«
سپس ناجی العلی به لبنان برگشت و در ۱۹۸۲ اسراییل جنوب لبنان را برای 
سرکوب مردم فلسطین اش��غال نمود. ارتش اسراییل در آنجا دست به جنایات 
جنگی زد و العلی ش��اهد این قس��اوت ها بود. او و خان��واده اش باوجودی که 
افراد غیرنظامی بودند، اما برای چندین روز منحیث اس��یر جنگی بس��ر بردند. 
وی از معاه��ده صلح کمپ دیوید مانند دیگر فلس��طینیان ناراض بود و بر این 
باور بود که دولت امریکا و کش��ورهای عربی در حق آنان خیانت نموده اند، و 

این دلخوردگی در کارتون هایش بازتاب یافته است.
ناجی العلی مجبور شد تا در ۱۹۸۳ از لبنان به کویت رفته با روزنامه »القبس« 
کارش را آغاز کند. پس از آن در ۱۹۸۵ به انگلس��تان رهس��پار شد تا در بخش 
جهان��ی این روزنامه به کار ادامه دهد. در آنجا نیز از گزند تهدید و فش��ار در 
ام��ان نبود. به گفته خود و همکارانش، بیش از ۱۰۰ بار هش��دار دریافت کرد، 
لیکن مضمون کارتون هایش تغییر نکرد و همچون گذش��ته به مبارزه از طریق 
هنرش ادامه داد. این ایس��تادگی باالخره جانش را تهدید کرده در ۲۲ جوالی 
۱۹۸۷ هنگامی که در جلو دروازه ورودی روزنامه »القبس« ایستاده بود، مورد 
هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت که به شقیقه راستش اصابت نمود. وی 
تا روز مرگش در ۲۹ اگس��ت ۱۹۸۷ در حالت کوما به س��ر برد. اگرچه مطابق 
خواس��ت العلی باید در کنار آرامگاه پدرش در اردوگاه عین الحلوه در جنوب 
لبنان به خاک س��پرده می شد، ولی بنابر مشکالت امنیتی در »گورستان اسالمی 

بروکود« در بیرون شهر لندن به خاک سپرده شد.
پولی��س لندن دو م��رد مظنون را دس��تگیر نمود و قتل العلی به »س��ازمان 
آزادی بخش فلس��طین« ربط داده شد، اما بعدها معلوم شد که قاتالن گماشتگان 

سازمان استخباراتی »موساد« متعلق به اسراییل بودند.
ناجی العلی ۴۰ هزار نقاش��ی به جا گذاش��ت و چندین جای��زه هنری را از 
آن خود کرد. طبق گفته ی خودش حنظله امروز ش��اهد تلخی ها در کشورهای 

مختلف جهان است:



46

20
16

ی 
رور

 فب
- 1

39
و 4

 دل
 ،4

0 
اره

»در نخست او ]حنظله[ یك كودک فلسطینی بود، ولی آگاهی شم
وی بلند رفت تا افق دید ملی، جهانی و انسانی داشته باشد.«

امروز ده ها کارتونیست دیگر حنظله را شاهد تلخی ها در کشورهای مختلف 
منطقه مانند مصر، سوریه، لبنان و ایران نموده اند.

نش��ریه »نیویارک تایم��ز« درمورد آثار وی نوش��ت: »اگ��ر می خواهید 
بدانید ک��ه عرب ها درمورد امریکا چه فکر می کنن��د، باید کارتون های العلی 
را بنگرید.« و مجله »تایم« اظهار داش��ت: »این مرد با استخوان انسان ها نقاشی 

می کند.«
ناجی العل��ی از آنجمله هنرمندان باوجدان سیاس��ی بود که نش��ان داد با هنر 
و قلم می توان دش��منان مردم را گلوله باران ک��رده مدافع واالترین ارزش های 
انسانی بود. در یک کشوری که غرق فاجعه و جنگ و مصایب گوناگون باشد، 
هنرمندی که آثارش به گفته شاملو »درد شهر و دیارش را فریاد« نکند، بود و 

نبودش بی اثر بوده و چه بسا در خدمت ستمگران قرار خواهد گرفت.
بر تمامی هنرمندان افغانس��تان تیره روز اس��ت که ناجی العلی ها را سرمشق 
قرار داده، با هنر ش��ان به جنگ س��یاهی و استبداد و خیانت هایی بروند که در 

هرگوشه کشور ما گلوی ملت را می فشارند.
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لیکونکی: نوید نابدل 

»نړیواله روڼتیا«: 
افغانستان د نړۍ دریم فاسد هیواد

»نړیوالې روڼتیا« سازمان 
چی ه��ر کال هیوادونه په 
هغوی کی د اداری فس��اد 
ش��تون پ��ر بنس��ټ رتب��ه 
بندی کوی، د ۲۰۱۵ کال 
په ګرارش کی افغانس��تان 
ت��ه د ۱۶۸ هیوادون��و پ��ه 

منځ کی ۱۶۶ مقام کی ځای ورکړل شوی دی چی په ریښتیا سره په نړۍ کی 
دریم مقام درلودلی دی. د افغانس��تان دولت د یوې لس��یزی را په دی خوا د 
نړی په فاس��دترینو هیوادونو په لیست کی ځای لری دی. سومالیا او شمالی 
کوریا په ترتیب س��ره لومړی او دویم مقام الس ته راوړی دی. په داسی حال 
کی چی د افغانس��تان دولت په ۲۰۱۵ کال د نړی څلورم فاس��د هیواد وه چی 
د مل��ی ځناورتوب حکومت د لوټونکو سیاس��تونو ل��ه امله یوه درجه د جدول 

پای ته غورځیدلی دی.
»نړیواله روڼتیا« هر هیواد ته د هغی وضعیت د روڼتیا په نظر د صفر څخه 
ت��ر ۱۰۰ پوری نمبرې ورکوی چی په تازه ترین لیس��ت ک��ی، ډنمارک د نړی 
روڼ ترین هیواد په توګه ۹۱ نمبری خپلی کړی دی او س��ومالیا د فاس��د ترین 
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هیواد په توګه ۸ نمبری لری. افغانستان چی په ۲۰۱۴ کال کی ۱۲ نمبری تر شم
الس��ه کړی وی، په ۲۰۱۵ کال کی وی کولی ش��و ۱۱ نمبری الس ته راوړی 

چی په هغی کی د اداری فساد وضعیت د خراب کیدلو ښودونکی دی.
افغانس��تان، ع��راق او لیبی��ا، دری هیوادونه چی د امری��کا د تیري الندی 
دي، هم د روڼتیا له نظر په ممکن بدترین ځای کی ځای لری. فساد او لوټ 
د هغ��ه حکومتونو نښ��ی دي چی د امریکا د جنګ بلونک��ي دولت له لوری پر 

دوی تپل شوی دي.
د هغه هیوادونو څیره چی نومونه یی د »فاس��دترینونو« په کتار کی ځای 
نیس��ی د نړۍ په وړاندی ډیر مغشوش��ه او بی اعتباره کیږی چی دغه د ولس 

پر وړاندی د غلو او لوټونکو چارواکو نه بښونکی خیانت دی.

پروسه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 

Shreyas Navare   :کارتونیست
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زنان فلسطین حماسه ی نوین می آفرینند
شکنجه و کشتار بیرحمانه مردم فلسطین توسط ارتش خونخوار اسراییل، که با ساح های مرگبار 
امریکایی تا دندان مس��لح می باش��د، حقیقتی است که در مقابل چشمان کور سازمان های بزرگ 

به اصطاح مدافع حقوق بشر همچون هولوکاست دیگری جریان دارد.
ملت فلسطین با آنکه زخمی است، اما مقاومت شجاعانه زنان و مردان و کودکانش همچنان 
خواب اش��غالگران صهیونیست را نآرام نگهمیدارد. این روزها زنان شجاع فلسطین عرصه دار خط 
مقدم نبرد بوده، انتفاضه ضد اس��راییلی را ش��ور دیگری بخشیده اند. زنان ستم کش فلسطین در 
سنگر مقاومت با سنگ و چوب و غولک چنان با شجاعت می رزمند که قویترین قدرت در منطقه 

را وامانده ساخته اند.
زنان پیش��تاز کوبانی و فلس��طین با عزم راس��خ و مبارزه قهرمانانه شان بار دیگر به جهانیان 

یاددهانی می کنند که هیچ جنبشی بدون حضور فعال زنان به پیروزی نمی رسد.
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نویسنده: پویا

خود کشی بیش از جنگ عامل مرگ 
سربازان امریکایی است

نظامی  تج��اوز  ط��ول  در 
و  ع��راق  در  امری��کا 
م��وارد  افغانس��تان، 
خودکش��ی می��ان نظامیان 
باالست  آنچنان  امریکایی 
که نس��بت به می��دان های 
جنگ ج��ان تعداد باالتری 

از س��ربازان آن کشور را گرفته است. آمار خودکشی بخصوص میان سربازان 
بازنشس��ته نسبت به نیروهای فعال در جنگ به مراتب بیشتر است. وزارت امور 
س��ربازان بازنشسته امریکا گزارش داد که روزانه ۲۲ سرباز خودکشی می کنند 
که تعداد آنان تقریبًا به ۸۰۰۰ )هش��ت هزار( تن در س��ال می رس��د. اطالعات 
اولیه ای که پنتاگون انتش��ار داد، میزان خودکش��ی سربازان فعال امریکایی در 
سال ۲۰۱۳ را ۲۸۶ تن نشان می دهد، که این رقم در سال ۲۰۱۴ اندکی افزایش 
یافت و به ۲۸۸ تن رس��ید. حد اوس��ط خودکش��ی س��ربازان امریکایی از پنج 
س��ال گذشته تا کنون ۳۰۰ تن در س��ال بوده است. یقینا که این آمار رسمی با 
مخفی کاری هایی نیز همراه اس��ت و دس��ت یافتن به آمار واقعی شاید مشکل 

باشد.
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نیروهای نظامی اش می کند، اما تغییرات چندانی در بهبود وضعیت آنان نیامده 
و حتا وخیم تر شده است.

گفته می ش��ود که علت اصلی خودکشی سربازان فعال در جنگ، »استرس 
جنگ« اس��ت و سربازان بازنشسته نیز از »استرس پس از سانحه« رنج می برند. 
اما این اختالالت روانی بیشتر به جنایات جنگی  و بی رحمی ای ربط دارد که در 
طول عملیات های نظامی نیرو های امریکایی صورت گرفته است. اکثر سربازان 
بازنشسته اعتراف می کنند که کابوس می بینند و بازبینی حوادث گذشته افکار 

آنان را می آزارد و در مقابله با آن عاجز اند.
دانیل س��امرز )Daniel Somers( نمونه ای از س��ربازان بازگشته از جنگ بود 
که احس��اس گناه از جنایات جنگی ای که در عراق مرتکب ش��ده بود او را به 

خودکشی کشانید. او در سال ۲۰۰۳ 
خدمت سربازی اش را در عراق آغاز 
و در بیش از ۴۰۰ عملیات اشتراک 
نموده ب��ود. ماموریت او در ۲۰۰۷ 
به پایان رس��یده تقاع��د نمود و بعداً 
مشغول کار موسیقی گردید. بخاطر 
فعالیت های نظامی اش به او دو مدال 
اه��دا می گردید ام��ا از گرفتن آن 
اب��ا ورزیده گفت: »فک��ر نمی کنم 
صدماتی که مبارزه من رسانده، قابل 
شایستگی باشند«، باالخره دانیل در 
۱۰ جون ۲۰۱۳ زمانی که ۳۰ س��ال 
عمر داش��ت دست به خودکشی زد. 

پیش از آن نامه ای با این متن نوشته بود:
»حقیقت س��اده این اس��ت: در طول اولین اعزام��م، من برای 
ش��ركت در همه چیز ساخته ش��ده بودم، چیزهایی كه توضیح آن 
مشکل است. جنایات جنگی، جنایات جنگی علیه بشریت. هرچند 
من با میل خود در آنها اش��تراک نمی ك��ردم و آنچه فکر می كردم 

بهترین تالشم برای جلوگیری از این وقایع بود....

 )Daniel Somers( دانیل سامرز
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آی��ا جای تعجب اس��ت كه آخرین آمار نش��ان دهد كه هر روز شم
۲۲ نفر از س��ربازان بازنشس��ته خودكش��ی می كنن��د؟ تعداد این 
بازنشس��تگان بسیار بیش��تر از اطفالی است كه در "سندی هوک" 
كشته ش��دند. هر روز... برای چی؟ برای دیوانگی مذهب وار بوش؟ 
برای ثروت همیش��ه در حال رش��د دیك چینی و دوستان شركت 
س��هامی اش؟ آیا این چیزی است كه ما برای آن زندگی  ها را نابود 

می كنیم؟
واقعی��ت این اس��ت كه هر نوع از زندگی ع��ادی من توهین به 
كس��انی اس��ت كه به دست من تلف ش��ده اند. چگونه امکان دارد 
بتوانم مث��ل دیگران زندگی كنم در حالی ك��ه یتیم ها و بیوه زنان 
در كشمکش��ی زندگی كنند كه من عاملش بودم؟ اگر آنها ببینند 
كه من اینجا در حومه، در خانه راحت نشس��ته ام و روی پروژه های 
موسیقی كار می كنم، آنان خشمگین خواهند شد. و به حق چنین 

می شود...
من ح��اال آزادم. من دیگر هیچ دردی احس��اس نمی كنم. من 
دیگر كابوس نمی بینم و توهم ندارم. من دیگر به طور مداوم دچار 

افسردگی، ترس و یا نگرانی نیستم.«
نامه دانیل س��امرز می رس��اند که تمامی س��ربازانی که روزانه خودکش��ی 
می کنند ناگفته هایی دارند، ناگفته هایی از ترور و دهش��ت نیروهای امریکایی 
که در جریان عملیات های نظامی ش��اهد آن بوده اند و آنان از وحش��تی که در 

برابر بشریت انجام داده اند احساس گناه می کنند.
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نویسنده:  پویا

ثروت ٦۲ سرمایه دار بزرگ 
برابر ثروت سه ونیم میلیارد جمعیت جهان

انگلیس��ی  موسس��ه 
»آکسفام« در ۱۹ جنوری 
۲۰۱۵ هشدار داده بود که 
نابرابری ه��ای اقتصادی به 
ش��دت رو به رشد است و 
ی��ک در صد جمعیت، ۴۸ 
را  ث��روت جه��ان  درصد 

کنترول می کند که تا س��ال ۲۰۱۶ به ۵۰ درص��د افزایش خواهد یافت. آنچه 
پیش بینی شده بود زودتر بوقوع پیوست. بنابر گزارش تازه این موسسه که در 
۱۸ جنوری ۲۰۱۶ زیر عنوان »اقتصاد در خدمت یک درصد« نشر شد، اکنون 

یک درصد ثروتمندان جهان، ۵۰ درصد ثروت را در چنگ دارند.
برآوردی که »آکس��فام« نموده نش��ان می دهد که دارایی فقط ۶۲ تن از 
سرمایه داران بزرگ جهان معادل ثروت نیم نفوس جهان است. درحالیکه تعداد 
سرمایه داران بزرگ در ۲۰۱۰ به ۳۸۸ تن می رسید، در ۲۰۱۵ به ۸۰ تن تقلیل 
یافت که نش��انگر انباشت سرمایه در چنگ یک اقلیت کوچک است. عالوه بر 
آن، از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۵، س��رمایه ی نیمه ی فقیر جهان یک تریلیون دالر 
کاهش و س��رمایه ۶۲ تن از ثروتمندترین ها بی��ش از نیم تریلیون دالر افزایش 
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یافته است.شم
در آخری��ن رتبه بندی که از س��وی مجل��ه »فوربز« در مارچ ۲۰۱۵ نش��ر 
گردید، بیل گیتس )رئیس ش��رکت مایکروسافت( با دارایی ۷۹.۲ میلیارد دالر 
ثروتمندترین فرد جهان ش��ناخته شد. به همین ترتیب ۵۳ مرد و ۹ زن اسم های 
ش��ان با درنظرداشت مقدار دارایی آنان رتبه بندی شده اند. اما واضح است که 
این دارایی  ها تنها از مغز و پول یک سرمایه دار نه، بلکه با عرق ریزی و خالقیت 

هزاران انسانی بدست آمده که خود قربانی نابرابری های اقتصادی اند.
یک��ی از علت های اصلی افزایش س��ود س��رمایه داران، خرید ارزان نیروی 
کار اس��ت که موجب ش��ده در آمد کارگران تقریبًا در تمام کش��ورهای غنی 
و اکثر کش��ورهای در حال توسعه کاهش یابد. سرمایه داران ثروت خود را به 
طور مداوم رش��د می دهند و در مقابل کارگران کمترین منافع حاصل از رشد 
اقتصادی را بدس��ت می آورند. نابرابری های دیگر اجتماعی مخصوصًا تبعیض  
جنس��یتی نیز از جمله پدیده هایی اند که نابرابری اقتصادی آن را به بار آورده 
است. در کشورهایی که نابرابری اقتصادی بیشتر بوده، زنان نسبت به مردان در 
انجام کار مش��ابه معاش کمتری دریافت می کنند. نابرابری جنسیتی را می توان 
در لیس��ت ۵۰۰ تن از ثروتمندترین های جهان که ۴۴۵ تن آن مرد هس��تند نیز 

مشاهده نمود.
از عوامل دیگری که روند افزایش ثروت سرمایه داران را تسریع می بخشد، 
فرار مالیاتی است. شرکت ها،  برای کمتر پرداخت کردن مالیات و یا نپرداختن 
آن به شیوه های گوناگون قانونی یا غیر قانونی به فرار مالیاتی می پردازند. یکی 
از این شیوه ها پنا ه گاهای مالیاتی )Tax Haven( اند، کشور های کوچکی که در 
آن س��رمایه گذاران از مالیات معاف بوده و یا مالیات بس��یار ناچیزی پرداخت 
می کنند که باعث فرار سرمایه از کشور های مالیه گیرنده به پناه گاه های مالیاتی 
می شوند. بنابر بررسی  اخیر آکسفام از ۲۰۰ شرکت  بزرگ، از هر ۱۰ شرکت، 

۹ شرکت حداقل یک مورد پناه گاه مالیاتی داشته است.
موسسه آکسفام در نشست های مجمع جهانی اقتصاد این »هشدارها« را بارها 
مطرح نموده است و خود نیز اقرار میکند که هیچ اقدام عملی ای در این رابطه 
صورت نگرفته است. در سال ۲۰۰۰، سازمان ملل متحد هشت هدف اساسی را 
به نام »اهداف توس��عه هزاره« )MDGs( جهت کاهش گرسنگی، فقر و بیماری 
اعالم کرد که باید ت��ا ۲۰۱۵ نتیجه می داد، اما چون راه حل های روبنایی برای 
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شم آن پیشنهاد می کند، طبعا نتیجه  مطلوبی ازآن بدست نیامده است.

کش��ورهای ب��زرگ ک��ه خ��ود را بانی��ان »عدال��ت«، »حقوق بش��ر« و 
»دموکراس��ی« خوانده ملت های دیگر را زیر نام »صدور دموکراسی« مورد 
تجاوز قرار می دهند، خود فرسخ ها از این ارزش های انسانی فاصله دارند چون 
تا وقتی در زمینه اقتصادی برابری و عدالت حکمفرما نش��ود، س��خن گفتن از 
عدالت و حقوق بش��ر و دموکراس��ی فریب و نیرنگی بیش نیس��ت. جامعه ای 
که در آن یک اقلیت انگشت ش��مار تمام��ی نعمات مادی و معنوی را در چنگ 
داشته و اکثریت با زحمات ش��بانه روزی موفق به پرکردن شکم کودکان شان 

نمی شوند، هرگز نمی تواند آزاد و عادالنه باشد.
کارگران نباید منتظر سیاس��ت های سازشکارانه ی دولت های حاکم بنشینند، 
زیرا دولت ها نیز توس��ط استثمارگرانی که ش��یره جان کارگران را می مکند 
اداره می ش��وند. حداقل این را باید دانست که برای ازبین بردن شکاف طبقاتی 
و تامین عدالت اقتصادی، نمی توان با درخواست و خواهش از صاحبان سرمایه 
به آن رس��ید. منطقی ترین و آزموده ش��ده ترین راه این اس��ت که تشکل های 
زحمت کش��ان با مبارزه متشکل و آگاهانه ش��ان برای تغییر ریشه ای در سیستم 

حاکم بر جهان تالش نمایند.

سرمایه داران بزرگ جهان در آخرین رتبه بندی از سوی مجله »فوربز« در مارچ ۲۰۱٥ 
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نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات شم
از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

 کابل
 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان

جوار پارک تیمور شاهی

شرکت کتاب شاه محمد 
چهارراهی صدارت

کتاب فروشی مقدم 
ماركیت جوی شیر كابل

انتشارات طیب روشن، 
كوته سنگی، ماركیت مینه یار، 

مقابل كورس بهزاد

کتابخانه وحدت
نیاز بیك، دكان حاجی

کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا ماركیت، دكان اول

کتاب فروشی رفیع اهلل
پل باغ عمومی، لب سرک، زیر پشتنی بانك

انتشارات تمدن شرق 
بین چهارراهی دهبوری و چوک كوته سنگی، مقابل 

لیسه رحمن بابا

هرات
کتاب و قرطاسیه فروشی 

عبدالجبار "یعقوبی"
جکان غوند یازده، 

مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی 

بلخ
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری

مزار شریف، چهارراهی بیهقی، 
پوسته خانه شهری

کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانك پاكستان

 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

 بغالن
کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی

شهر پلخمری، مقابل غضنفر بانك

 بدخشان
کتاب و قرطاسیه فروشی ضیایی

دشت شهدا، مقابل تربیه معلم



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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