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 نویسنده: فرزاد

آقای خلیلزاد، مردم و تاریخ 
شما و گلبدین تان  را نمی بخشند!

در بازی تازه جان بخشیدن 
به الشه فرســوده گلبدین، 
بــا  غالمانــش  و  امریــکا 
تحمیــق مردم تقــال دارند 
لکه های خون و خیانت در 
نوکر سرسپرده  این  چهره 
»ســیا« را با لباس »فرشته 

صلح« پوشانیده، یکبار دیگر او را بر ملت  ما تحمیل کنند. مشاوران امریکایی 
و چاکران داخلی قصر ســفید در افغانستان توجه همه را به جنجال »توتاپ« و 
هدف قرار دادن مال منصور منحرف کردند تا برنامه »تشریف فرمایی« یکی از 
خونخوارترین چهره های تاریخ چهار دهه گذشته را زمینه سازی  کنند. گلبدین، 
این بچه نازدانه امریکا که در پانزده ســال گذشــته ظاهرا »ناراض« پنداشــته 
می شد اما عمال نیمی از کابینه را در چنگ داشت، به زودی مهمان ارگ خواهد 
بــود. اما از قبــل همه تالش ها بر این نکته متمرکز شــده که با چه نیرنگی این 
منفورترین و بوگرفته ترین جنایتکار را سفیده مالی کرده در حکومت دو سره 
وحشــت ملی پیوند زنند. در این بازی خاینانــه، زلمی خلیلزاد هم پاچه بر زده 

است.
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خلیلــزاد امریکایی که در جامه یک »افغان« و »مســلمان« از گردانندگان شم
مهم برنامه اشــغال افغانستان توســط امریکا بوده است،  به تاریخ ۳۱ ثور ۱۳۹۵ 

در دیداری با خبرنگاران در کابل گفت:
»اشــتباهاتی كه آن ها انجام داده اند ثبت تاریخ است بناًء نباید 
از خواستن معذرت هراس و یا شرم داشته باشند. این  كه گلبدین 
می خواهد با حکومت افغانستان یکجا شود، یك گام خوب است اما 
حکومت افغانستان و دوســتانش باید متوجه باشند كه این تغییر 

حقیقی است و بازی ای در عقب آن جریان ندارد.«
آقای خلیلــزاد، اوال یک حامی اصلــی جنایتکاران حق نــدارد برای قاتل 
فرزندان ما تکلیف تعیین کند و دوم اینکه کشــتار هزاران انســان را »اشتباه« 
نامیدن و مجازات آن را در سطح یک »عذرخواهی« تقلیل دادن براساس همان 
معیارهای حقوق  بشــری شــما امریکایی ها هم منتهای حماقت محسوب خواهد 
شــد. شــما در پی انتقام گیری سه هزار امریکایی کشته شــده در حادثه یازدهم 
ســپتامبر جهــان را زیر و رو کــرده صدهاهزار تن را در عراق و افغانســتان و 
ســوریه و لیبیا و... به خاک و خون کشــیدید، اما مگر خون صدها هزار افغان 

بی ارزش تر از آن است که با یک »عذرخواهی« مورد بخشایش قرار گیرد؟
عقــب  در  کــه  »بــازی«  ای 
»پیوســتن گلبدیــن بــه پروســه 
صلــح« جریان دارد مثــل آفتاب 
روشــن اســت. این کامــال عیان 
اســت که اگر گلبدیــن و امثالش 
واقعا تهدیدی به امریکا به حساب 
می رفتنــد، پنتاگــون ظــرف ۲۴ 
ســاعت می توانســت آن هــا را به 
زباله دان بفرســتد چــون در تار و 
پود فعالیت های یک چنین احزاب 
سرســپرده اش نفــوذ داشــته و از 
کان و کیف شــان باخبر است. اما 

مزدورانی مانند گلبدین با شرکای جرمش به مثابه نیروی ذخیره برای روز مبادا 
نگهداری می شــوند تا تحت شــرایط خاصی همچون مهره شــطرنج وارد بازی 

»حکمتیار یک محصول سی آی ای 
از طریق ضیاءالحق است.  امریکا 
نشسته  پشاور  در  درحالی که  او 
دریافت  پولی  فراوان  کمک  بود، 
او  امریکا  می کرد. رســانه های 
باران کرده نفسش  را ســتایش 
هرچند  که  بردند  باال  آنچنان  را 
کاربردی  شــان  برای  او  دیگر 
افغانستان  مردم  برای  اما  ندارد 

از او هیوالیی درست کردند.«
روزنامه »دی نیوز« پاكستان ) ۲۳ اگست ۱۹۹۲(
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شم شوند. و امروز این امریکاست که جاسوس سابقه دار و آزموده شده اش را پیش 

می کشد تا در پایان عمر، شاید آخرین ماموریتش را به بادار به سرانجام رساند.
مردم ما نه گلبدین جالد را می بخشــند و نه هم تو و هزاران اشــغالگر دیگر 
امریکایی ات را که ۱۵ ســال تمام با کشــتار و قتل و ویرانی و بمبارد و انفجار 

افغانســتان را بــه ماتمکــده مبدل 
کرده اید. مردم ما نه تنها گلبدین 
جانی که دیگر برادران همفکر و 
جنایت پیشه اش را که تو »قهرمان« 
می تراشی، نخواهند بخشید؛ دیگر 
به تجربــه دریافته اند کــه فقط با 
محاکمــه و طــرد جانیان بر ســر 
اقتدار می توانند نفســی به راحتی 
بکشــند. اظهــارات جالدنوازانه ی 
تو فقط نمک پاشیدن بر زخم ها و 
بازی بیشرمانه با شعور مردم است 
که خوشــبختانه دیگــر حنای این 
شــیادی ها در نزد آنان رنگ باخته 

است.
آقــای خلیلزاد، تــو ولو هزار 
منحیث چهره خبرســاز  بار دیگر 
امریکا،  تمویل شــده ی  رسانه های 
در لباس »دوست مردم افغانستان« 
بزرگ نمایی شــوی و یک مشت 
برایت  روشــنفکران خودفروخته 
خــم و چــم و دلربایــی کنند، اما 
تاریخ وطن ما تــرا هرگز نخواهد 

بخشــید. تو از حامیان اصلی تروریزم بنیادگرایی بوده چهل ســال تمام اســت 
که نه تنها برای مردم افغانســتان که بسا کشــورهای مسلمان دیگر ویروس های 
خطرناک پرورش داده ای. بی مورد نیســت که رســانه های مترقی امریکا به تو 

لقب »نماینده خاص امریکا برای ترور اسالمی« را داده اند.

آرتــور کینــت در شــماره نوامبــر 
۲۰۰۷ مجلــه »گزینه های سیاســت« 
چاپ کانادا بــه توضیح نقش خلیلزاد 
در شــکل دادن اداره فاســد کــرزی 
می پردازد. او مدعیســت که خلیلزاد 
می کوشــید پشــتون های ناباب را در 
اداره کــرزی نصب کنــد و از جمله 
وزیــر اطالعــات و فرهنــگ، کریم 
خرم و لوی سارنوال جبار ثابت را نام 
می برد که هردو بنیادگرا و وابسته به 
حزب اسالمی گلبدین بودند. نویسنده 
از دیپلمات هــای اروپایی نقل می کند 
که مخالف این سیاســت خلیلزاد بوده 
اند. او در توضیح پیشینه برخوردهای 

قومگرایانه خلیلزاد می نویسد:
»وقتی طی ســال های ۱۹۸۰ خلیلزاد 
در خدمت اداره ریگان قرار داشــت، 
ضدروســی  مقاومت  در  عناصری  از 
افغانستان پشتیبانی می کرد که به ملیت 
با آن که  بودند  وابسته  پشتون خودش 
افکار تندروانه داشتند. او بنیادگرایانی 
توجه  مورد  را  حکمتیار  گلبدین  چون 

قرار می داد.« 
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بــه عنوان فــرد اول اداره جورج بوش در افغانســتان و همدســت جانیانی شم
چون دیک چینی، کاندولیزا رایس، دونالد رامســفلد و غیره در جریان ۳ سال 
ماموریتت در ســفارت امریکا در کابل و مسوول پیشــبرد برنامه های اشغال و 
بربادی وطن ما، در جنایت و بی رحمی دســت کمی از گلبدین نداری. دســتان 
تو غیرمستقیم به خون هزاران افغان آغشته است. تو منحیث تربیت یافته »راند 
کارپوریشــن« سی آی ای و نماینده کاخ  ســفید از دوران ریگن تا کنون، چهار 
دهه تمام و بالوقفه در تمویل، تسلیح و رشد بنیادگرایان جاهل و ستمکار تالش 
نموده افغانســتان را به آتشدان ســوزان بدل کرده ای. تو درست نقش مکناتن 
را برای اســتعمار امریکایی در وطن ما بــازی کردی، اما اگر مکناتن انگریزی 
توســط وزیر اکبر خان قهرمان به جزایش رســید، تو در پناه بی۵۲ و طیارات 
بی سرنشــین و جمعی از نوکران پلید امریکا همچنان مشغول تباه سازی کشوری 

می باشی که جز نام هیچ گونه دلبستگی و پیوستگی با آن نداری.
همــکاری تو با گلبدین جانی، چندین دهه ســابقه دارد. ســایت تلویزیون 
»الجزیــره« به تاریــخ ۲۸ جنــوری ۲۰۱۲ در مقاله ای تحــت عنوان »جنگ 
بی پایان گلبدین در افغانســتان« در مورد ســفر ســال ۱۹۸۵ گلبدین به ایاالت 
متحده امریکا، به نقل از ریچارد بولیت، پروفیســور تاریخ در پوهنتون کلمبیا 
نوشــت که وقتی در برنامه ســخنرانی گلبدین در نیویارک شرکت کرد، او با 
زلمی خلیلزاد، مشاور ارشــد وزارت خارجه دولت ریگان در مسایل افغانستان 

همراهی می شد:
»احســاس كلی من از این ســفر این بود كه حکمتیار به مثابه 
یك سیاستمدار زیرک هرآنچه را كه خلیلزاد برایش دیکته می كرد 
انجام مــی داد تا از ادامه كمك دولت امریــکا به حزبش اطمینان 

حاصل نماید.«
مردم ما فرامــوش نمی کنند 
که تو در دوران قرون وســطایی 
طالبان که ملت ما در آتش جهل 
و جنایــت می ســوخت، منحیث 
مصروف  »یونیــکال«  مشــاور 
معاملــه با ایــن وحشــیان عصر 
خالص، خلیلزاد و ریگانحجــری بــوده در بــدل توافق 
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مردم افغانستان را قربانی کنی. با البی گری در اداره کلنتن، خواهان »نزدیکی 
با طالبان« و به رســمیت شــناختن دولت طالبان بودی چون استدالل می کردی 
که »طالبان از مــدل بنیادگرایی ضدامریکایی نوع ایــران پیروی نمی کنند - 
نزدیک به مدل ســعودی اند.... ما باید به نوبه خود مایل به رسمیت شناختن و 
ارایه کمک های بشردوستانه جهت ترویج بازسازی اقتصادی بین المللی باشیم.« 

)واشنگتن پست، ۷ اکتوبر ۱۹۹۶(
بدنام  دولــت  زبــان  منحیث 
بــوش، در ۲۰۰۱ برای انحراف 
کــردی  اعــالم  عامــه  افــکار 
کــه »امریــکا بــا درس گیــری 
از گذشــته دیگــر بــه تقویــت 
بنیادگرایــان نخواهد پرداخت« 
امــا عمــال منحیــث گرداننــده 
کنفرانــس  پشــت پرده  اصلــی 
بــن، پلیدتریــن بنیادگرایــان و 
را  شــمال«  »ائتالف  ویرانگران 

از غارهای  شان بیرون کشــیده در پست های کلیدی دولت دست نشانده کرزی 
گماشــتی و تا امروز از آنان حمایت می کنی کــه در نتیجه هرکدام به بالهای 
خوفناک و میلیاردر بدل گشــته اند. این تو بودی که با مشــوره های هالکت بار 
افغانســتان را براساس سمت و زبان و ملیت تقسیم، تیکه داران این و آن قوم را 
بر ما مسلط ساخته کشــور را در گنداب قوم پرستی غرق ساختی. به خاطر این 
خیانتت به مردم افغانســتان به جای ابراز پشــیمانی، با افتخــار در مصاحبه های 

فرمایشی ات با »طلوع« و دیگر رسانه ها از آن یاد می کنی.
کیست نداند که تو منحیث ویسرای امریکا در تقرر و عزل افراد در کابینه 
کرزی نقش  تعیین کننده داشتی و در واقع »نایب السلطنه« ارگ بودی. با دست 
نوازش ماندن بر خاینان ملی، افغانستان را به فاسدترین و خیانت زده ترین کشور 
جهان بدل کردی. به دلیل دلبســتگی ات به ســتمگران بود که وقتی ماموریتت 
منحیث ســفیر در کابل به پایان رسید، یکی از مولودات جاهل گلبدینی  به نام 
مال فضل هادی  شینواری  )که او را در پست قاضی القضات نصب کرده بودی( 

خلیلزاد منحیث زبان دولت بدنام بوش، در ۲۰۰۱ 
برای انحراف افکار عامه اعالم كرد كه »امریکا با 
درس گیری از گذشته دیگر به تقویت بنیادگرایان 

نخواهد پرداخت«
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وارخطا شده فوری استغاثه نامه ای شم
به جورج بوش نوشــت که مدت  
ماموریتــت را »به  دلیل  عملکرد 
)بی بی سی ،  کند.«  تمدید  مثبت  

۵ اپریل  ۲۰۰۵(.
گلبدین  با  »تفاهمنامه صلح« 
کــه در آن همه خــرج و دخل 
شــخصی گلبدین درج شده تنها 
خاطــر رضایت چند  می توانــد 
هم بانــدی این جنایتکار را فراهم 
افغان  مــردم درددیــده  نه  کند 

را که کینه ســوزان نســبت به راکتیار و زیردســتانش دارند. فراموش کردن 
راکت پرانی ها، قتل عام روشــنفکران، تیزاب پاشی بر زنان، نوکری به پاکستان 
و ایران، انتحار و رهزنی و هزاران ددمنشــی دیگر توســط گلبدینی ها وجدان 
خفته ی از نوع عبداهلل و غنی و خلیلزاد می طلبد که اکثریت ملت با هیچ  مقدار 

عوامفریبی و تبلیغات آنرا از یاد نبرده و نخواهند بخشید.
امریکا اگر با هر نام و نشــانی پوشــالیان خودساخته  طالبی یا تنظیمی اش را 
بــا آرایش و القاب کاذب و تحمیلی دوباره وارد حکومت دست نشــانده کابل 
گرداند جز این که حلقه جنایتکاران و قاتالن ملت را تکمیل کند هیچ ســودی 
برای آینده سیاســی افغانستان نخواهد داشــت. پیوستن ده ها رهبر دیگر حزب 
منفور اســالمی چه ســودی به حال مردم داشــت که حال آمدن گلبدین داشته 
باشــد. از روزی که آوازه آمدن گلبدین بلند شــده، ســگ جنگی های تنظیمی 
قومندانان حزبی و جمعیتی و جنبشــی در شــمال باال گرفته که جز کشــتار و 
بربادی پیامدی ندارد. اما این پروسه بدون شک سود دولت اشغالگر امریکا را 
به دنبال دارد که در جنگ ســرد تازه ای که علیه روسیه و چین به راه انداخته، 
این جاسوس کارآزموده و دیرینه اش را یکبار دیگر در راه منافع استراتژیکش 

به کار اندازد.
در پشــت سراب »صلح« با حزب اســالمی و طالبان، برنامه های ویرانگر و 
مشکوک نهفته اســت. مردم ما دیگر چهار دهه است به این حقیقت رسیده اند 
که صلح و ثبات با توسل به آدمخواران و دزدان و نیروهای وابسته به بیگانگان 

خلیلزاد منحیث ویسرای امریکا در تقرر و عزل 
افراد در كابینه كرزی نقش  تعیین كننده داشت و 
در واقع »نایب السلطنه« ارگ بود. با دست نوازش 
ماندن بر خاینان ملی، افغانستان را به فاسدترین و 

خیانت زده ترین كشور جهان بدل كرد.
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شم هیچگاهی متحقق شــدنی نیست. حزب اســالمی که تاریخش با معامله گری و 

غالمی و ضدیت با تمدن و انســانیت عجین گشــته است، فقط هیوالی جنگ و 
کشتار است و نه »فرشته صلح«.

سراب صلح در افغانستان
در روزهایی که در کابل جنگ های مدهش تنظیمی جریان داشــته محشری برپا بود، مذاکرات 
صلح میان گروه های جهادی تحت سرپرســتی دولت پاکســتان در اســام آباد راه افتید و 
نوازشــریف، صدراعظم وقت آن کشــور پیاپی از طریق رسانه ها ســخن از صلح دایمی در 
افغانستان می زد. روزنامه »دی نیشن« پاکستان در کارتونی که به تاریخ ۵ مارچ ۱۹۹۳ انتشار 

داد، صلح در افغانستان را سراب خواند، سرابی که با گذشت ۲۳ سال ادامه دارد.
این کارتون با وضعیت کنونی افغانســتان هم همخوانی دارد کــه حکام ضدمردمی و حامیان 
خارجی شان، پیوستن راکتیار را بصورت گوشخراشی پیامی برای صلح در کشور تبلیغ می کنند.

Maxim :کارتونیست
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شم

 نویسنده: نور احمد 

ترویج بنیادگرایی و جهالت 
در موسسات تعلیمی ننگرهار

معــارف و تعلیــم و تربیه 
ســتون حیاتی هــر جامعه 
با دانش  است. ملتی مسلح 
قادر اســت در پیشــرفت 
ســرزمین خویــش نقــش 
و  نمــوده  ایفــا  ارزنــده 
راه را بــرای ســعادت آن 

جامعه هموار کند ولی مردمی که در راس وزارت ها و ریاســت های معارف و 
تحصیالت عالی شان افراد ارتجاعی، بنیادگرا، ضد ترقی و ضد زن قرار داشته 
باشند، به سادگی توســط جنایتکاران و ستم پیشگان فریفته و تحمیق می شوند. 
افغانستان نیز کشوریســت که معارف آن با گند بنیادگرایی، ارتجاع و جهالت 
ماالمال گشته وظیفه اصلی اش را که پخش روشنایی و انسانیت است از یاد برده 
است. مشت نمونه خروار، مثال هایی را از وضعیت اسفناک پوهنتون و مکاتب 

والیت ننگرهار یادآور می شویم.
چنانچه اکثریــت ادارات دولتی ننگرهار در چنگال حزب منفور اســالمی 
اســت بخش معــارف و تحصیالت عالی ایــن والیت نیز از گزنــد آن در امان 
نیست. در پوهنتون ننگرهار به جای تدریس علوم معاصر و تکنالوژی  قرن ۲۱، 
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شم مغز محصالن با افکار جاهالنه، تندرو 

و ضد زن آغشــته می شــود. با ورود 
بــه این نهــاد تحصیلــی، فضای یک 
مدرسه و یا مرکز طالبان به وضاحت 
اکثریت محصالن  احساس می شــود: 
با ریش هــای انبوه و پاچه هــای بلند 
دختران  انگشت شمار  می شوند؛  دیده 
محصل با چادری و یا حجاب های سیاه 
در صنف حضور می یابند؛ مرجعی به 
نام »شورای مســجد« تمامی برنامه ها 

و طرح هــا را ترتیب و تنظیم می کند. این شــورای متشــکل از طالبان و افراد 
وابسته داعش و حزب اسالمی، وظیفه کنترول و نظارت بر محصالن و استادان 
را به عهده داشــته و از تمامی محصالن تازه وارد دعوت می شود تا به این شورا 
بپیوندند. آنانی که این دعوت را نپذیرند و یا از مقررات آن ســرپیچی کنند، 
در امتحانات با ناکامی مواجه شده و حتی مجبور به ترک پوهنتون می گردند. 
اســتادان نیز حق و جرئت ندارند که اعضای »شــورای مسجد« را ولو هرقدر 

صاحب نمرات پایین باشند، ناکام ابالغ کنند.
یــک تــن از محصــالن این 
پوهنتون که نخواست نامش ذکر 

شود گفت:
از  كثیــری  »تعــداد 
محصــالن بــه حمایت از 
طالبان و حزب اسالمی و 
اند.  شده  كشانیده  داعش 
پارســال اینان به دفاع از 
طالبان و داعش به شــعار 
ســر دادن، شعارنویســی 

بر دیوارهای پوهنځیها و تظاهرات پرداختند. اســتادان و مقامات 
ننگرهار نیز آنان را می شناسند ولی هیچ كاری در برابر شان انجام 

نمی دهند.«

اهلل داد رییس معارف والیت ننگرهار مربوط 
حزب اسالمی افغانستان كه از تقرر هر معلم 

در مکاتب مختلف از ۱۰۰۰۰ افغانی الی 
۵۰۰۰۰ افغانی رشوه می گیرد.

تعداد كثیری از محصالن پوهنتون ننگرهار با 
طالبان و حزب اسالمی و داعش كار می كنند.
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در جو این پوهنتون مخصوصا برخورد با زنان غیرانســانی است. مردان چه شم
محصل و چه استاد، دختران را توهین و تحقیر کرده و بار بار گوشزد می کنند 

که جای زن در خانه بوده و به تحصیل اصال نیازی ندارند.
نازیه )نام مستعار( فارغ التحصیل 
پوهنځی شرعیات از دوره تحصیل 
خویش خاطــرات تلخی دارد که 
هرگز فراموش نمی تواند. او یکی 

از روزها را چنین به یاد دارد:
»روز امتحان بود. همیشه 
ولی  می پوشیدم  دراز  دامن 
در آن روز پیراهنــم اندكی 

كوتاه بود و بخاطر پوشــاندن پاهایم چادری را به دور خود محکم 
پیچ دادم. اســتادی به نام حاجی بركت پرسید كه چرا چادریم را 
دور خود پیچانده ام. وقتی در پاســخ گفتم بخاطر پاهایم، یکباره با 
عصبانیت و دشــنام گفت:"دختران حق ندارند به پوهنتون بیایند 
و درس بخوانند. شــما درس می خوانید تا در موسسات كار كنید و 
دالر بگیرید...." و ســخنان ركیك دیگر. در ختم امتحان اجازه نداد 
تا بیرون شــوم و خواســت اول پارچه مرا ببیند. با آن كه من ۷۵ 
نمره گرفته بودم ولی آنرا ۵۰ نوشت و گفت كه ۲۵ نمره را به دلیل 

كوتاه بودن پیراهنم كم كرده است.«
مولوی شریف رحمانی از استادان پوهنتون ننگرهار، شخص زنباره و عیاش 
اســت که سه همسر دارد. در میان محصالن شــایعه است که اگر روی دختری 
لچ باشــد، این عالیجناب خود را حق می دهد تا دســتمال شــانه اش را به سر آن 
دختــر انداخته و به اصطالح وی را به عقد خود در آورد. به همین اســاس همه 
از او متنفر بوده و هرگاه وی داخل صنف  شــود، دختران روی خود را کامال 

می پوشانند.
فرشته )نام مســتعار( محصل ادبیات پوهنتون ننگرهار نیز از برخورد زشت 

استادان و محصالن شاکی است. او می گوید:
»در پوهنتون ننگرهار دختر بودن خود جرم بزرگیست. او حق 
ندارد با همصنفی های پسرش صحبت كند و یا از آنان نوت و چپتر 

در جو ایــن پوهنتون مخصوصا 
برخورد با زنان غیرانسانی است. 
مردان چه محصل و چه اســتاد، 
کرده  تحقیر  و  توهین  را  دختران 
و بار بار گوشزد می کنند که جای 
زن در خانه بــوده و به تحصیل 

اصال نیازی ندارند.
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شم طلب كند.

روزی در پوهنتون برنامه ادبی و شعرخوانی بود، اعالن شد كه 
هر كی خواهان خواندن شــعر و یا مطلب ادبی باشد می تواند ثبت 
نام كند ولی شــعر و مطلبش را باید كمیته مربوطه بررسی كند تا 
جنبه سیاسی نداشته باشد. من خواستم شعری را دكلمه كنم كه 
با عکس العمل ســخت همصنفی هایم روبرو شدم. آنان سرسختانه 
استدالل می نمودند كه بعنوان یك دختر نباید جلو مردان بایستم 
و شعر بخوانم چون شنیدن صدای من حرام است و غیره. ولی من 
پافشــاری كردم و باالخره شــعر خود را دكلمه كردم. با آن كه تا 

امروز هم از طعنه شنیدن ها رهایی نیافته ام.«
ن.ی یکتن از محصالن دختر در پوهنځی شرعیات می گوید:

»در یکی از آخرین امتحانات سوالی آمده بود كه بعد از فراغت 
چی خواهیــد كرد. به علت 
جو حاكم ترس همه نوشته 
بودند كه مدرســه  ساخته و 
تدریس  قــرآن  دختران  به 
كه  تنی  چنــد  می كنیــم. 
وظیفه  بودند  نوشــته  مثال 
می گیریــم و مصدر خدمت 
بــه جامعــه می شــویم، با 
ناكامی مواجه شده و پس از 
عــذر و زاری زیاد ۵۰ نمره 

بدست آوردند.«
ن.ی در ادامه می افزاید:

»در روز دفاع مونوگرافم 
حاجی بركت نیز اشــتراک داشت. قبل از اینکه من به دفاع شروع 
كنم استاد بركت برایم گفت: "باید به تمامی استادان شرعیات )۳۹ 
تــن( جوس بیاوری چون پس از بدســت آوردن دیپلوم تو وظیفه 
 گرفته و معاش دالری اخذ می كنی." من پول زیاد نداشــتم. گرچه 
استادان دیگر مداخله كرده و گفتند خیر است دختر یتیم است و 

»در  دختر:  محصــالن  از  یکتن 
امتحانات سوالی  از آخرین  یکی 
فراغت چی  از  بعد  که  بود  آمده 
حاکم  جو  علت  به  کرد.  خواهید 
ترس همه نوشته بودند که مدرسه 
 ساخته و به دختران قرآن تدریس 
تنی که مثال نوشته  می کنیم. چند 
مصدر  و  می گیریم  وظیفه  بودند 
با  خدمت به جامعه می شــویم، 
از  پس  و  شــده  مواجه  ناکامی 
عذر و زاری زیاد ۵۰ نمره بدست 

آوردند.«
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پول ندارد ولی بركت قبول نکرد و پافشــاری داشت كه باید حتماً شم
جوس بیاورم. باالخره یکی از اســتادان كه دانست من پولی برای 
خرید جوس ندارم، ۳۰۰۰ كلدار برایم داد. وقتی حاجی بركت این 
صحنه را دید عصبانی شــده گفت كه حاضر نیست در این دفاعیه 
بنشیند و باید كسی دیگری به جایش بیاید. من هم ناچار شدم تا 

از استاد دیگری بخواهم در جلسه دفاعیه ام شركت كند.«
مــردان نبایــد در پوهنتــون 
پتلون بپوشــند و فقط با پیراهن 
و تنبــان اجــازه ورود به صنف 
را دارند. اگــر محصلی با پتلون 
دیده شود، توسط استادان جاهل 
هم به شدت توهین می شود و هم 

ناکام.
وضعیت تعمیر و حفظ الصحه 
پوهنتون بشدت ابتر است. با آن 
که صفایی به هیچ وجه مراعات 

نمی شود و دیوارها شــاریده و نمناک بوده و دهلیزها تاریک و پر از کثافات 
اند ولی بجای رســیدگی به این مســایل، دولت در صحن پوهنتون ســه مسجد 
اعمار نموده تا شوراهای بیشتر فعال گشته و پخش افکار تندرو و بنیادگراپسند 

ساده تر ادامه یابد!
وضعیت در مکاتب به مراتب وخیم تر از پوهنتون اســت. در مکاتب دولتی 
از فضای تعلیم و تربیه نشانی نیست. مثال در روزهای مسابقات کرکت شاگردان 
اکثــرا به مکتب نمی روند و یا معلمان حاضر بــه تدریس نبوده و در موبایل و 

رادیو به کرکت گوش می دهند.
صنف ها بیشتر به مسجد می مانند. در تمام دیوارها تنها آیت و حدیث نوشته 
اســت و با آن که هر مکتب حداقل یک مســجد دارد، شاگردان مکلف اند در 
داخل صنف و جریان ساعات درسی نیز نماز بخوانند. پول جای نماز، ترقی تعلیم، 
حاضری، رنگ تعمیر مکتب، نهال شانی و غیره منظما از شاگردان اخذ می شود 
اما شــاگردان این مکاتب ادعا دارند که همه ی این پول ها را اســتادان به جیب 

می زنند.

وضعیت تعمیر و حفظ الصحه پوهنتون
 بشدت ابتر است. 



13
20

16
ون 

 ج
- 1

39
ا 5

وز
 ج

 ،4
4 

اره
شم گرچه تعلیم و تربیه برای هر 

ملتــی نقش کلیــدی را دارد که 
در را به سوی ترقی، شکوفایی، 
استقالل و رهایی باز می کند اما 
وضعیــت رنج آور در کشــور ما 
باعث شــده تا جوانان ننگرهار، 
همانند ســایر والیات بــا افکار 
پرورش  ارتجاعــی  و  پوســیده 
یافتــه و افغانســتان عمیق تــر از 
هــر نقطه دیگر دنیــا در گودال 

بنیادگرایی و تروریزم فرو رفته و با ادامه آن ســرزمین ما کماکان طعمه آسان 
و آماده اشغالگران و نوکران شان باقی بماند.

این وضعیت در سیستم تعلیم 
و تربیــه کشــور تصادفی نبوده 
بلکه برنامه شده از جانب امریکا 
ملــت تحمیل  بــر  و غالمانــش 
می شــود. بی مــورد نیســت که 
سالهای  گلبدینی  وردک  فاروق 
ســال در راس وزارت معــارف 
گماشته می شود که با مکاتب و 
معلمان و شاگردان خیالی معارف 
کشور را به ســوی تباهی سوق 

دهد.
شاعر، نویسنده و هنرمند آزادیخواه ایران، سعید سلطانپور در اثر ماندگارش 
»نوعی از هنر نوعی از اندیشــه« سیاست استعمار درین زمینه را اینچنین گویا 

بیان می دارد:
»...تنفس  در فضــای  آلوده  و خفــه ی  درس ، حنجره ی  جوان  
امروز را سوزانده  است  تا عملکرد اكنون  و بویژه  آینده ی  ارتجاع  در 
جهت  ربودن  ســرمایه های  عمومی  جامعه  بدون  خطر و به  سهولت  
ممکن  شــود. وقتی  دبســتان ها زیر توده های  پوســیده ی  درس  

وضعیت در مکاتب ننگرهار به مراتب وخیم تر از 
پوهنتون است. صنف ها بیشتر به مسجد می مانند. 

در تمام دیوارها تنها آیت و حدیث نوشته است.

 با آن كه در ننگرهار هر مکتب حداقل یك مسجد 
دارد، شاگردان مکلف اند در داخل صنف و جریان 

ساعات درسی نیز نماز بخوانند.
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ـــ مشــق  ماشــینی ، تعلیمات  خرافی  در زمینه ی  دین  و جامعه ، شم
علم االشیاء ســاكن  و دینی ، انشاء و دیکته ی  تکراری ، داستان های  
مردود قدیمــی ، تعلیم  مکانیکی  خدا و... و میهن  مدفون  شــوند، 
در واقع  فرهنگ  آینده ی  ســرزمین  ما دچار تباهی  و تحقیر شــده  
اســت  و هنگامیکه  فرهنگ  یك  ملت ، فرهنــگ  تحمیلی  بیگانگان  
شــد و از تحرک  و تنوع  و ملیت  بركنار ماند و مطیع  و بازی پرست  
و خیالبــاف  و منزوی  گردید، دیگر از مفهوم  مترقی  و آینده ســاز 
ملیت  چه  می ماند؟ ملت  همچون  امروز و حتی  تســلیم تر، در برابر 
دزدان  رسمی  جهان ، سکوت  می كند و غارت  زده  برجای  می ماند و 
چشــم  به  دروازه  های  صدور ملی  می دوزد و نظاره گر غارتی  عظیم  

می شود.«

BenajiNaji :مدرسه انتحاریون   کارتونیست
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  نویسنده: توفان

افشاگری و عذرخواهی کارمندان سابق 
طیاره های بی سرنشین امریکا

طیاره هــای  حمــالت 
برنامه های  از  بی سرنشــین 
در  امریــکا  نظامی  شــوم 
افغانســتان اســت کــه از 
۲۰۰۱ تا بــه اکنون ادامه 
دارد و زیــر نــام »مبارزه 
ریختن  با  تروریزم«،  علیه 

هزاران تن بمب های مدهش و حاوی مواد مرگبار، بخصوص دهات افغانســتان 
را به تباهی کشانیده است. نظر به یافته های »اداره روزنامه نگاری تحقیقی« بین  
ســالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲، کشــور ما مورد بیش از ۱۰۰۰ حمله  اینگونه قرار 
گرفته اســت. تنها در سال ۲۰۱۵، حدود ۴۱۱ حمله صورت گرفت که در اثر 
آن ۱۴۴۱ تن که شــامل کودکان نیز می شدند، کشته شده اند. تحقیقات اخیر 
این اداره از ســال ۲۰۱۶ نیز نشــان می دهد که تا اکنون ۱۷۸ حمله انجام یافته 

که نتیجه آن باالتر از ۶۰۰ کشته بوده است. 
طیاره های بی سرنشــین از فاصله های بســیار دور از پایگاه نیرو های هوایی 
کریچ در ایالت نیوادای امریکا هدایت می گردند. امریکا با دغلکاری و فریب 
هدف این حمالت را »ازبین بردن النه های تروریزم« می خواند، اما گزارش ها 
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و شم غیرنظامــی  تلفــات  تعــداد  از 
ســابق  متصدی هــای  افشــاگری 
طیاره ها ثابت می ســازد که حدود 
۹۰ درصــد از قربانیان، مردم عام 
و بیگناه بــوده اند. این علمیات ها 
نه تنها جلو تروریزم را نگرفته که 
روزتاروز شاهد اوجگیری باندهای 
تروریست و ساخت پاخت امریکا 

با آنان می باشیم.

چندی قبل چهار تن از کارمندان ســابق برنامه طیاره های بی سرنشین امریکا 
که میزان قتل و کشــتار غیرنظامیان وجدان شــانرا نآرام ساخته بود، از طریق 
رسانه ها دست به افشاگری جنایاتی زدند که در جریان ماموریت  شان شاهد آن 

بودند. در زیر به معلومات مختصر در مورد آنان پرداخته ام:
برانــدون بریانــت )BrandonBryant( از ســال ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۱ به حیث 
کنترولــر طیاره های بی سرنشــین پنتاگــون کار  کرد و گرداننــده تعدادی از 
عملیات ها در افغانســتان، پاکستان، ســومالیا و یمن بود که بعد ها از وظیفه اش 
اســتعفا داده از کشتن مردم بی گناه اظهار ندامت و عذرخواهی نمود. او مدعی 
شــد که کنترول کنندگان این طیاره ها دید کافی در باره اهداف شان نداشته و 

مطمئن نبودند که چه کسانی را مورد حمله قرار می دهند:

که  است  کشــوری  »افغانستان 
مورد بیشترین بمباران طیاره های 
با  است.  گرفته  قرار  بی سرنشین 
وجود این، به نظر می رســد که 
جهان در برابر آالم این کشــور 

سکوت اختیار نموده است.«
تیلی سور انگلیسی، ۱ اپریل ۲۰۱۶

طیاره های بی سرنشین از فاصله های بسیار دور از پایگاه نیرو های هوایی كریچ 
در ایالت نیوادای امریکا هدایت می گردند.
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قرار می دادیــم. كل برنامه بمباران ارتش امریــکا بیمار و معیوب 
بود و مردم باید از این چیزها و بالهایی 
كه بر ســر قربانیان آمده، مطلع شوند. 
من بسیار متاسفم كه این اشتباهات رخ 
دادند و هر كاری كــه بتوانم می كنم تا 

جلوی اشتباهات بعدی را بگیرم.«
برانــدون در مصاحبــه  ای از هــدف قرار 
گرفتــن یــک کودک توســط موشــک های 
طیاره هــای بی سرنشــین شــاهدی می دهد. او 
می گویــد، در جریــان ماموریــت وقتی این 
موضــوع را با ناظر عملیات مطرح می ســازد، 

جواب دریافت می کند که »طبق بررسی ، آن یک سگ بود«،  براندون تصویر 
آن صحنه را مکرراً می بیند و می گوید که مطمئن اســت که سگ نه بلکه یک 

کودک بود. )»دیلی تلگراف«، ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳(
سیان وستمورلند)CianWestmoreland( در ۱۸ سالگی به خدمت در نیروی  
هوایی امریکا گماشــته شــد. او به حیث تخنیک  کار، مســئول زیرساخت های 

ارتباطی برنامه طیاره های بی سرنشــین بود، اما 
در ســال ۲۰۱۰ وظیفه اش را تــرک نموده به 
افشــاگری سیاســت های امریکا در برنامه های 
نظامــی  پرداخــت. ســیان از تجربــه  خود در 

جریان ماموریتش می گوید:
»اولین روز استقرارم در قندهار خیلی 
حیرت آور بود. من از خیمه  ام به طرف 
جعبه کوچکی که دفترم بود می رفتم که 
رئیسم در آنجا بود و می خندید. او رو به 
ما کرد و گفت: "حال ما مردمان بد را 

می کشیم، بچه ها!"« )شبکه »الجزیره«، ۱۳ اپریل ۲۰۱۶(
ســیان پس از بازگشــت از ماموریت، دچار مشکالت روانی شده و کابوس 

می بیند:

براندون بریانت 
)BrandonBryant(

سیان وستمورلند 
)CianWestmoreland(
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»كابــوس هــر آن چیزی را در بــر می گرفت كــه من درک شم
نمی كردم. من در مورد بمباردمان قریه ها كابوس می دیدم، درمورد 
بمبارد شــدن، در مورد كشتار كودكان و تالش برای نجات آنها.« 

)شبکه »الجزیره«، ۱۳ اپریل ۲۰۱۶(
اســتیفن لوئیس )StephenLewis( از سال 
۲۰۰۵ الی ۲۰۱۰، با بخش ســوم عملیات های 
ویژه نیروهــای هوایی امریــکا کار می کرد. 
او درمــورد اینکه چگونــه وظیفه اش را ترک 
نموده است در مصاحبه ای با »دموکراسی نو« 

گفت:
»در اواخر ۲۰۰۹ در افغانســتان ...به 
ما گفته شــد كه به این مکان مشخص 
برویــم. چهار نفر در حــال قدم زدن در 
كوه بودند. و من هیچ سالحی نمی دیدم. 

من هیچ چیزی نمی دیدم. با گذشت پنج دقیقه، دو هلفایر )نوعی 
از موشــك( اصابت كرد و سه نفر را كشــت. یك نفر زخمی باقی 
مانده بود. به ما اجازه داده شــد كه موشــك را پرتاب كنیم. و آن 

مرد... او دیگر آنجا نبود.
... مــدت كوتاهی پس از آن، نامه بســیار متقاعد كننده ای به 
رهبری نوشتم و به آنها گفتم كه من به اینجا تعلق ندارم، من دیگر 

نمی خواهم اینــکار را انجام دهم. و من 
)»دموكراسی  خواهان خروج هســتم.« 

نو«، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵(
مایــکل هــاس )MichaelHaas( از ســال 
۲۰۰۵ الی ۲۰۱۱، به حیث متصدی طیاره های 
بی سرنشــین کار می کرد. او همچنان مســئول 
هدایت موشک هلفایر برای برخورد به هدف 
بــود. هاس می گوید که مرگ و میر کودکان 
و دیگر غیرنظامیان در حمالت، توسط بسیاری 
از متصدی های طیاره های بی سرنشــین توجیه 

استیفن لوئیس
)StephenLewis(

مایکل هاس
)MichaelHaas(
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صورت گســترده از الکل و مواد مخدر استفاده می نمودند و این سبب اختالل 
ماموریت ها می شد. )»دی انترسپت«، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵(

چهار متصدی  طیاره های بی سرنشــین کــه در باال به صورت مختصر معرفی 
گردیدنــد، همچنان با ارســال نامه ای بــه باراک اوباما، رییــس جمهور امریکا 
هشدار دادند که »برنامه قتل های هدفمند« نیروی محرک تروریزم و بی ثباتی 
در سراســر جهان است. در ضمن از پنهان نگهداشته شــدن اثرات مخرب این 

حمالت توسط مقامات امریکایی هشدار دادند:
ســابق  اعضای  »مــا 
خدمــات نیــروی هوایی 
هســتیم. مــا بــه نیروی 
هوایــی پیوســتیم تــا از 
جــان امریکایی ها و قانون 
اساســی حفاظــت كنیم. 
ما به این درک رســیدیم 
بی گناهی  غیرنظامیان  كه 
را كــه كشــته ایم، تنهــا 
باعث تحریك احساســات 

نفرت انگیزی شــده كه تروریزم و گروه هایی مثل داعش را شعله ور 
نگه می دارد...

هنگامی كه گناه نقش ما در تسهیل ازبین بردن سیستماتیك 
زندگــی بیگناهان بیش از حد شــد،  همه ما دچار اختالل فشــار 

عصبی پس از سانحه شدیم...
ما شــاهد ضایعات فاحش، مدیریت نادرســت،  سوءاستفاده از 
قدرت و دروغ گفتن رهبران كشــورما به عــوام در مورد تاثیرات 
برنامه طیاره های بی سرنشــین بودیم. ما نمی توانیم سکوت اختیار 
كنیم و شــاهد مصیبت هایی مانند حمالت پاریس باشیم.  با اینکه 
اثرات مخرب برنامه های طیاره های بی سرنشــین در خارج و داخل 
سرزمین را می دانیم، چنین سکوتی موجب نقض سوگندی می شود 

كه برای دفاع از قانون اساسی خورده ایم.

اپریل ۲۰۱۶: كشته شدن ۱۷ تن از مهاجران افغان 
توسط بمباران طیاره های بی سرنشین امریکا 

در مرز پاكستان 
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درخواســت شم شــما  از 
را  ما  دیدگاه  كه  می كنیم 
هرچند  بگیریــد،  مدنظر 
شاید درخواست ما با توجه 
بی ســابقه ی  تعقیب  بــه 
مانند چلسی  افشــاگرانی 
منینگ،  جولیان آســانژ و 
قبل  كه  اســنودن  ادوارد 
از ما بودند بیهوده باشــد. 

بخاطر این كشور، امیدواریم اینچنین نباشد.«
Un�(  مســتندی به نام »بی سرنشــین: جنگ طیاره های بی سرنشین امریکا«
manned:America'sDroneWars( که اخیراً ساخته شده است نیز به بررسی 

تاثیرات حمالت طیاره های بی سرنشین بر غیرنظامیان می پردازد.
youtu.be/mpzk7OdbjBw :لینك ویدیوی مستند در یوتیوب

شعاری بر دیوارهای یمن: 
چرا فامیل من را كشتید؟!

پ 
رام

د ت
نال

دو
ت 

ارا
ظه

ر ا
م د

یز
اش

ی ف
بو

Bi
llB

ram
ha
ll:

ت
یس
رتون

کا



21
20

16
ون 

 ج
- 1

39
ا 5

وز
 ج

 ،4
4 

اره
شم

 نویسنده: توفان

فرشته خیمه نشین، 
خانه رویایی اش را رسامی می کند

بــه تاریخ ۲۹ ثــور ۱۳۹۵ 
بــه دیــدار یــک خانواده 
نزدیکــی  در  خیمه نشــین 
شــهرک حاجی نبی شــهر 
کابــل رفتیم، خانــواده ای 
از  نمونه ای  می توانــد  که 
هزاران هموطن بی خانمان، 

فقیر و محروم ما باشــد. صحبت را با جان آغا، پــدر خانواده  آغاز کردیم. او 
ابتدا حاضر نبود مصاحبه کند:

»خسته شدم، خیلی خسته شدم... در وقت جنگ ها به پاكستان 
مهاجر شــدیم و وقتی كرزی آمد دوباره اینجا آمدیم. حاال زندگی 
ما اینطور اســت. هیچ كس به كمك ما نرســید. بارها موسسه ها و 
دولت وعده كرده اما هیچ كاری نشده. حال هم این چیزها فایده ای 

ندارد.«
غم و اندوه و ناامیدی در چشــمان جان آغا به وضاحت دیده می شــد. از او 
خواســتیم که در مقابل مشــکالت تسلیم نشــده و صدایش را بلند کند. وی از 
کســانی که در قدرت اند نفرت عمیقی دارد و راه حل را هم در متحد شــدن 
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خود فقیر هــا و بی خانمان ها می داند شم
و نه درخواست از حکومت تحمیلی 

و فاسد.
حین صحبت با جان آغا، چشمم به 
کودکی افتاد که کنار خیمه ایستاده 
و با نگاه های کنجکاو و لبان خندان 
به ســوی ما نگاه می کرد. نزدیکش 
رفتــه اســمش را پرســیدم، آنقدر 
آهسته حرف می زد که تنها حرکت 
لبانش حس می شــد. دوباره اسمش 
را پرســیدم، گفت فرشــته هستم و 
بعد خودش را کنار خواهرش پنهان 

کــرد و با هم  می خندیدند. دیدن خوشــی در چهره  آنــان خوش آیند بود، اما 
دیدن وضعیت زندگی این کودکان معصوم و اینکه زیر بار فقر و فالکت برباد 

می روند، روح انسان را آتش می زد.
فرشــته ۳ ســاله و نرگس 
۹ ســاله دختران جان آغا اند. 
ایــن دو مانند هزاران کودک 
مکتــب  دیگــر  خیمه نشــین 
نمی رونــد. جــان آغــا دلیل 
مکتب نرفتن آنان را شرح داد:
»اوالدهایم به مکتب 
نمی رونــد، از توان من 
نیســت. ما پیش از این 

جای دیگر بودیم و اینجا آمدیم. ما بیشــتر در كوچ هستیم و یك 
جای نداریم تا دخترانم بتوانند به یك مکتب بروند.«

داخــل خیمه رفتیم تا با مادر فرشــته و نرگس صحبــت کنیم. او با دیدن ما 
خیلی خوشحال شد زیرا سالها ست که هیچ کس به دیدن او نیامده و زندگی در 

خیمه برایش مانند اسارت در زندان متروک است.
مشــغول صحبت با او بودیم که فرشته شتابان کتابچه ی رسامی اش را آورده 

جان آغا و دخترانش در كنار خیمه

فرشته و مادرش
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می زد، ورق می زد و به رســامی اش 
نــگاه می کرد و بعد بــه صورت ما 
خیره  می شــد تــا ببینــد کارهایش 
خوش ما آمده یا نه. زندگی فرشته 
در رســامی هایش انعکاس می یافت. 
کتابچــه اش  ورق هــای  بیشــتر  در 
نموده بود، خیمه ای  خیمه رســامی 
که »خانه« فرشــته بود و زندگی و 
در  کودکانه اش  خیال پردازی هــای 

آن شکل می گرفت.
فرشــته هیچگاهی تجربه زیستن 
در خانه را نداشــته است. از روز به 
دنیا آمدن، زندگی اش را در سردی 
و گرمی بیش از حد خیمه گذرانده 
و شــاید همین تجربه تلخ باعث شده 

که بارها خیمه رســامی کند و به فکر پناهگاه و خانه ای باشــد. خواهر بزرگش 
نرگس نیز کتابچه داشت و رســامی می کرد. فرشته و نرگس تمام رسامی های  
شــان را با پنســل و قلم کشــیده بودند. به آنها وعده دادیم که رنگه و کتابچه 

رسامی خواهیم آورد، هردو خیلی خوشحال شدند.

فرشته در حال نشان دادن رسامی هایش

داخل خیمه، محلی كه فرشته و فامیلش زندگی می كنند.
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فرشــته و نرگس از جمله میلیون ها کودک بااستعدادی اند که بی عدالتی و 
ســتم آنان را از همه چیز محروم و از آرزوهای شــیرین شان دور ساخته است. 
باید به مبارزه مصمم شــد و به این آگاهی رســید که دولت های دست نشانده و 
ضد مردمی بزرگترین مانع رشــد اقتصادی یک کشور وعامل تیره روزی مردم 
انــد و تا زمانی که دولت مردمی روی کار نیاید و کشــور در چنگ بیگانگان 

باشند، شکاف طبقاتی نیز گسترده تر خواهد شد.

 

فرشته در بیشتر ورق های كتابچه اش خیمه رسامی نموده بود.

زندگی فرشته در رسامی هایش انعکاس می یافت.
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 از صفحات تاریخ ما

سخی جان، 
مبارز جنگ مقاومت ضدروسی

مبــارزان  از  جان،  ســخی 
کشور  مقاومت ضدروسی 
بود کــه با شــجاعت تمام 
به جنگ قشون اشغالگر و 
نوکرانش رفت و با خروج 
روســها از کشور، تفنگش 
را کنار گذاشته در فقر اما 

با همت بلند زیست. »حزب همبستگی افغانستان« بخاطر ارج گذاری به جانبازی 
و شــخصیت متین این انسان زحمتکش که متاســفانه چندی قبل پدرود حیات 

گفت، مختصری از کارنامه زندگی اش را به نشر می رساند.
غالم ســخی فرزند جمعه خان در سال ۱۳۳۴ خورشیدی در ولسوالی خیوه، 
قریه قلعټک در یک خانواده فقیر از ملیت پشه ای به دنیا آمد. پدرش دهقان بود 
که با مشــقات زیاد شــب و روز را سپری می کرد. غالم سخی در کنار اینکه به 
مکتب می رفت روی زمین کار می نمود. متعلم صنف ششم لیسه سیدجمال الدین 
بــود که پدرش فوت کرد و مســوولیت فامیل ۴ نفره بــه دوش او ماند. غالم 
ســخی ناچار شد بخاطر دهقانی و فروش محصوالت، مکتب را ترک گوید. او 

سخت کار می کرد تا زندگی بخور نمیری به خانواده مهیا سازد.
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غالم سخی فرد خوش طبع و مردم دوست بود. زمانی که از کار خسته می شد شم
مــردم را دور خود جمع می کرد و توله می نواخت تا برای لحظاتی درد و رنج 

را فراموش کنند.
نقطه عطــف زندگی غالم 
ســخی پس از تجاوز روس ها 
بر افغانســتان بود. در آنزمان 
که در گوشه و کنار افغانستان 
مردم از جنایات خلق و پرچم 
به ستوه آمده دست به مبارزه 
روشنفکران  از  زدند، گروپی 
متعهــد به دره نــور رفتند تا با 
بسیج مردم جبهه  ای از مقاومت 

را تدارک ببینند. غالم سخی که قباًل تعدادی از مبارزان را می شناخت از نخستین 
کســانی بود که به این جمع پیوست. او مرکبش را که با آن سبزیجات را برای 
فروش می برد به برادرزاده ده ســاله اش تحویل داده برایش گفت: »پس از این 

وظیفه من حفاظت از میهن و مردم و وظیفه تو نگهداری از فامیل است.«
همرزمانش از روی محبت، او را که همیشه خندان، از خودگذر و سخت کوش 
بود، »ســخی جان« خطاب می کردند. در سال ۱۳۶۳ زمانی که جبهه دره نوره 
تاسیس شد، آنان امکانات ناچیز داشتند. سخی جان راه های پر خطر )گذشتن از 
پوســته های دولت و جبهات قومندان های خونریز حزب اسالمی( را طی کرده 
از ولســوالی خیوه به دره نور خوراکه و ســایر مواد مورد نیاز را می رسانید. او 
همیش در خط نخســت جنگ قرار داشت. اگرچه در مســیر راه همواره خطر 
دســتگیری و حتی اعدام فوری از سوی دولت وجود داشت، اما انتقال سالح و 
مهمات و مجروحان جنگ را نیز ســخی جــان به دوش می گرفت. او زخمی ها 
را از خط جنگ با مشــکالت فراوان به ولسوالی و از آنجا به پشت جبهه انتقال 

می داد.
مرزا یکتن از همرزمان او می گوید:

»سخی جان یك آدم كاماًل متفاوت بود. معموال وقتی از عملیات 
برمی گشتیم همه خسته می بودیم چون اكثراً از طرف شب عملیات 
می كردیم و در كوه با پای پیاده می رفتیم ولی سخی جان خستگی 

از چپ به راست، فرد اول: سخی جان در جبهه
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را  توله اش  برگشــت  از 
می گرفــت و با نواختن 
آن ما را روحیه می داد. 
مکتب  زیــاد  كه  آن  با 
بسیار  ولی  بود  نخوانده 
هوشــیار و باریك بین و 
آدم رک و راســت بود. 
هیچ وقت اشتباه كسی 
نمی كــرد،  پنهــان  را 
بــا جرئت فــرد مقابل 
از قومنــدان گرفتــه تا 

مجاهد همه را مورد انتقاد قرار می داد. یکی از برازندگی های دیگر 
وی این بود كه اشتباه خود را مثل روشنفکران پنهان نمی كرد بلکه 

با صراحت به اشتباه و كمبود خود اعتراف می كرد.«
در دورانی که منطقه پایگاهی ســخی جان بارها مورد شبخون قشون روس 
قرار گرفت، او همســرش را که یک زن واقعًا مبارز بود به دره نور آورد تا در 
پیشــبرد کارهای جبهه سهیم گردد. خانمش ســرورو بر عالوه کارهای دیگر، 
روزانه تا ۴۰ قرص نان تنوری به مجاهدین می پخت ولی هرگز از این کارهای 
شاق خسته نمی شد. کسانی که جدیداً به جبهه می پیوستند و در نخستین عملیات 
ســهم می گرفتند، ســخی جان به آنان دلداری می داد و می گفت که ما بخاطر 
میهن می رزمیم و در منطقه خود هســتیم پس بلدیم که چگونه به دشــمن ضربه 

بزنیم و خود را نجات دهیم.
ســخی جان به جبهه ای تعلق داشــت کــه نه تنها مورد حمــالت روس ها و 
نوکرانش، بلکه آماج خصومت باندهای اخوانی و بخصوص حزب اسالمی نیز 
قرار داشــت. آنان مجبور بودند در دو جبهه برزمند و اجازه ندهند مناطق شان 

توسط قومندان های تنظیمی اشغال شده به سوی تباهی کشانیده شوند.
حضرت یکتن از همرزمان سخی جان خاطره ای از وی را چنین بیان می دارد:

»ســال ۱۳۶۴ بود كه قریه بوډیالۍ از سوی روس ها مورد حمله 
شــدید قرار گرفت. مردم سراسیمه هر ســو پراكنده شدند، هنوز 

مرزا: »سخی جان خستگی را نمی شناخت. او پس 
از برگشت توله اش را می گرفت و با نواختن آن ما را 

روحیه می داد.«
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حمله دوام داشت كه از سمت كوه صدای بلند توله به گوش رسید. شم
سخی جان بلندگو را گرفته بود و توله می نواخت. مردم می گفتند 
این آدم دیوانه شــده كه در چنیــن وضعیتی توله می زند. دقایقی 
نگذشت كه در بلندگو با صدای رسایش به مردم قریه گفت: "كجا 
می روید؟ با فرار نمی توانید كه از این مصیبت خالص شــوید. باید 
یکجا متحدانه علیه این دشــمن كثیف خود ایســتاده و برزمیم تا 

رهایی یابیم."«
پس از خروج روس ها، ســخی جان ســالح بر زمین گذاشــت و زمانی که 
جنگ میان گروه های تنظیمی شــدت گرفت او نیــز مانند هزاران افغان دیگر 
به پاکســتان مهاجر شد و در آن جا هم یک توته زمین به اجاره گرفته از طریق 
کشت و زراعت به فامیل خود نفقه پیدا می کرد. او شب و روز سختی را سپری 
نمود اما به تعلیم و تربیت اوالدش رسیدگی الزم را نمود. سخی جان بخصوص 
به تحصیل دخترانش توجه نمود تا در آینده دختران شایسته و نمونه های خوب 

خدمت به مردم و میهن خود به حساب روند.
بــه همان  این انســان واال 
انــدازه کــه او از روس ها و 
نفرت  دست نشــاندگان شــان 
داشــت بــه مراتب بیشــتر از 
باندهــای اخوانــی پشــاوری 
و ایرانــی متنفر بــود و آنان 
را دشــمنان مردم و کســانی 
می پنداشــت که از پشت ملت 
را خنجر زده افغانســتان را به 

ســوی قهقرا و بدبختی می کشــانند. در هر جایی که صــدای عدالت خواهی و 
مبارزه بر ضد بنیادگرایی بلند بود، ســخی جان در آن شرکت می نمود. پس از 
برگشــت به افغانســتان، در تمامی راهپیمایی های »حزب همبستگی افغانستان« 

شرکت جست. نقیب یکتن از دوستان سخی جان می گوید:
»حزب همبستگی افغانستان به دفاع از مبارزان ایرانی در كابل 
تظاهرات به راه انداخت كه ســخی جان نیز در آن شــركت نموده 
بــود. در ختم تظاهرات او به من گفت كه زمانی دلم آرام می گیرد 

خانه غریبانه سخی جان در ولسوالی خیوه ننگرهار



29
20

16
ون 

 ج
- 1

39
ا 5

وز
 ج

 ،4
4 

اره
شم كه جمع مردم گلبدین این قاتل مردم را بگیرند و در همین نقطه 

به دار بزنند. تنها شــعار كفایت نمی كند باید این شعار را به ایمان 
خود بدل كنیم و بخاطر رسیدن آن جدی كار كنیم.«

سرگذشــت  بدبختانه  امــا 
دســت  از  غــم  و  پرمشــقت 
دادن همســرش به او فرصت 
بیشــتر زندگــی نداد. ســخی 
جــان در ســال ۱۳۹۴ بر اثر 
فشــار بلند خون جــان داد اما 
درس تســلیم ناپذیری و غلبــه 
بر مشکالت و عشق به آزادی 

وطن را از خود به جا ماند.
سخی جان نمونه   بارزی از 
هــزاران مبارز جنگ مقاومت 
بود که بــا خودگذری در راه 
رهایــی افغانســتان از چنــگ 
روس ها و غالمانش رزمیدند و 
آرزوهای بزرگی برای آزادی 

و بهروزی ســرزمین شان در سر داشــتند. اما رهبران تنظیم های بیگانه پرست و 
ســتمکار، با خیانت ها و معامله گری های شــان حاصل این همه مقاومت ملت را 
برباد دادند و افغانســتان را عمیق تر به ســوی جنگ و بحران سوق داده به بیش 

از چهل کشور فروختند.
امروز بدبختانــه تیکه داران »جهاد و مقاومت« که مبــارزه آزادی خواهانه 
ملت ما را از مســیر اصلیش منحرف ســاختند، با بیشرمی خود را قهرمانان جار 
زده تحت این عنوان داشــته های وطن را به یغما می برند، اما از قهرمانان واقعی 
این مقاومت حماســی که ســخی جان یکی از آنان اســت، اصال یادی صورت 

نمی گیرد.

 

سخی جان در ۲۳ حمل ۱۳۹۴ بر اثر فشار بلند خون 
جان داد اما درس تسلیم ناپذیری و غلبه بر مشکالت و 

عشق به آزادی وطن را از خود به جا ماند.
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  نویسنده: فرزاد 

»افتخار« سرجالد رژیم ایران، 
ننگ و شرم مردم ما

مذهبی  دیکتاتور  ســایت 
ایران بــا انتشــار تصاویر 
دیــدار  از  ویدیویــی  و 
از  جمعــی  بــا  خامنــه ای 
افغان هایی خبر داده است 
که عزیــزان شــان را که 
در قالــب نیروهای نظامی 

ایران به جنگ ســوریه فرستاده شده بودند، از دست داده اند. سرجالد به آنان 
گفت »من به شما افتخار می کنم«.

اگر فاشیست های برسراقتدار ایران به این کشته شدگان »افتخار« می کنند، 
اما مردم افغانســتان آنانی را که برای کشتار و بربادی ملت دیگری سوق داده 
می شــوند مایه ننگ می شــمارند. با انتشــار ویدیوی افغان هایی که در سوریه 
کشــته و اسیر شده و در رسانه های غربی وسیعا انعکاس یافته اند، تصویر بدی 
از افغانســتان و مردمش منحیث جنگ افروزان و ویرانگــران به جهانیان ارایه 
می گردد. یک جوان شــرافتمند باید مرگ را بــر جنگیدن داوطلبانه یا جبری 
در ارتــش منفور »والیت فقیه« ترجیح دهد. به همین دلیل افغان هایی نیز بوده 
انــد که از میدان های جنگ ســوریه به ســوی ترکیه و اروپا فــرار نموده اند 
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جنگ افروز گردند.
منزجرکننده تر از همه حال 
به اصطــالح روشــنفکران  آن 
چاکــر رژیم ایران اســت که 
به دفــاع از افغان هــای اعزام 
برمی خیزند.  ســوریه  به  شده 
بطور نمونــه جعفر عطایی در 
این  تحت  فیسبوکی اش  پست 
استدالل مسخره که »کشتن و 
کشته شدن بخشی از زندگی ما 
شــده«  پس باید جوانان ما در 
»میــدان های بــزرگ جنگ 

آبدیده شوند«، »شــهامت و شجاعت« اینان را تحسین می کند! اما او نمی داند 
یــا خود را بــه نفهمی  می زند که اکثر این جوانــان »آبدیده« نه بلکه در قالب 
یک ارتش ارتجاعی و اشغالگر کشته و اسیر و تحقیر می گردند و اگر زنده نیز 
برآیند به عناصر ســرافکنده و آبروباخته بدل می شــوند. او با تیوری تراشیدن 
اینکه »جنگ با القاعده و داعش در هر ســرزمینی که باشــد، جنگ با دشــمن 
مردم ماست« به تمجید آنانی می پردازد که در یک جنگ جنایتکارانه منحیث 
لشکر پیاده بی ارزش مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. اما بین داعشیان و رژیم 
آزادیکش و منفور ایران تفاوت ماهوی وجود نداشــته هردو از یک سرمنشای 
ضدیت با انســانیت بیدار سرچشــمه می گیرند. آقای عطایــی اگر از مهره های 
دولت ســفاک ایران نمی بود، باید آن رژیم نامبارک را که دســتان خونین در 
افغانســتان دارد نیز منحیث »دشمن مردم ما« محکوم کرده جنگیدن در ارتش 
آن را مایه ننگ و شــرم می پنداشت. البته او که اینهمه مشتاق جنگ و آبدیده 
شــدن است معلوم نیســت خودش چرا در بســتر نرم انگلیس لمیده و به میدان 
های جنگ ســوریه قدم رنجه نمی فرماید تا به افتخار سربازی خامنه ای و دیگر 
جالدان حاکم در ایران رســیده »آبدیده« شــود؟ او اگر حس ملی و انســانی 
می داشــت، باید در برابر گوشــت دم توپ شــدن این جوانان ما که متاسفانه 
اکثریت شــان متعلق به ملیت هزاره اند، صدا بلند می کرد و به دلیل ســکوت 

پست فیسبوكی جعفر عطایی 
در دفاع از كشته شدن افغان ها در سوریه
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بیشرمانه حکومت وحشت ملی، نه تنها اشرف غنی بلکه عبداهلل و محقق و دانش شم
و دیگر مقامات ضدملی را مورد بازخواست قرار می داد.

البته جنگیدن برای انسانیت و علیه جنایتکاران داعشی فقط در کنار شیرزنان 
کوبانی می تواند افتخار آفرین باشد که در یک نبرد عادالنه با شهامت و مقاومت 
حماسی جهان را به تحسین واداشتند. آنان با عشق به انسانیت و رهایی سرزمین 
شــان، در برابر ســیاه ترین نیروی عصر از جان شان مایه گذاشتند نه اینکه مثل 
ساطوربدســتان آخوندی در پی جهانکشــایی و صدور انقالب پرنکبت و سیاه 
شــان به کشــورهای دیگر باشند. صدها انســان عدالت خواه و مبارز از سراسر 
جهان طی چند ســال گذشــته داوطلبانه به صفوف ایــن قهرمانان در روژاوای 
سوریه پیوسته افتخار مبارزه رودررو با داعش را کمایی کردند و حتی تعدادی 
درین راه جان باختند. اما جنگیدن در صف ارتش ایران که خود ننگ بشــریت 

است، جز شرم و روسیاهی مفهومی نمی تواند داشته باشد.
ایــران  آدمخــوار  رژیــم 
در گذشــته نیز دســته دســته 
افغان هــای مهاجر را به جبر و 
نیرنگ به جنگ ایران و عراق 
می داد.  کشــتن  به  فرســتاده 
آخوندها »کلید بهشت« را به 
گردن جوانان می آویختند که 
گویا وقتی کشــته شدند با آن 
درهای جنــت را می توانند به 

روی خود بگشایند!
دولت ایران که با افغانهای مهاجر برخورد فاشیستی دارد، از رنج و سیهروزی 
و بیکاری آنان سوءاستفاده کرده تعدادی از جوانان را با وعده اعطای پناهندگی 
و عدم ردمرز شدن، به جنگ سوریه می فرستد. اکثر این جوانان کشته یا اسیر 
می گردند که نیروهای مخالف بشاراســد بارها کلپ هــای ویدیویی افغان های 

اسیر و شکنجه شده را انتشار داده است که دیدن آن دردناک است.
خبرگزاری »ایرانا« متعلق بــه رژیم ددمنش ایران در جون ۲۰۱۵ گزارش 
داد که حدود چهارصد تن از ایرانیان و افغان ها طی چهارسال در جنگ سوریه 

کشته شده اند. اما تعداد واقعی کشته شدگان به مراتب بیشتر از آن است.

افغان های دستگیر شده توسط مخالفان دولت سوریه
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برای جنگیدن به سوریه اعزام می کند« به تاریخ ۲۹ جنوری ۲۰۱۶ نوشت:
نوامبر  از  »حداقــل 
۲۰۱۳ ســپاه پاسداران 
انقــالب ایــران هزاران 
افغان هایی  را كه  از  نفر 
قانونی در  بدون مدرک 
ایــران زندگی می كنند 
اســتخدام نموده تا در 
ســوریه بجنگند و چند 
تن نیز گزارش كرده  اند 
 كه مقامات ایران آنها را 
مجبور به انجام این كار 

كرده  اند.«
یکتن از جوانان افغان که در ســوریه و عراق برای ارتش ایران جنگیده به 
دیده بان حقوق بشر گفته است که آنان چهارصد جنگجوی افغان بودند که طی 

درگیری هایی کــه اصال نمی 
کیست،  شــان  طرف  دانستند 

۲۰۰ تن شان کشته شدند.
سکوت دولت افغانستان و 
ســازمان ها و احزاب مزدبگیر 
اربابان  فاشیزم  برابر  در  ایران 
ایرانی شــان در قبال مهاجران 
ما شــرم آور و ننگین اســت. 
هیچ دولت دیگــری در برابر 
این  به  شهروندانش  سرنوشت 

حد بی تفاوت نیســت که وحشیانه بوســیله یک دولت فاشیستی مورد استفاده 
قرار گیرند اما بازهم آرام گرفته حتی از یک اعتراض سرسری اجتناب ورزد.

خانواده های افغان های كشته شده 
در سوریه در دیدار با سرجالد ایران

دیدار خامنه ای با جمعی از افغان هایی كه فرزندان 
شان را در قالب نیروهای نظامی رژیم پلید ایران در 
جنگ سوریه از دست داده اند. سرجالد به آنان گفت 

»من به شما افتخار می كنم«.
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  نویسنده: احمر 

بازی موش و پشک 
گلبدین و دولت امریکا

هرچنــد طی پانزده ســال 
منفــور  حــزب  گذشــته 
شــعارهای  گلبدیــن 
عوامفریبانه ضد امریکایی 
ســر داده به این نام مردم 
بی گناه را به قتل رســانیده 
اســت اما کیست نداند که 

ایــن حزب مرتجع و آدمخــوار از اول تا امروز از جیره خــواران و مولودات 
اســتخبارات امریکا بوده اســت. به همین دلیل کاخ ســفید این نیروی سیاه و 
خونخوار را موثرترین حربه برای اشــغال افغانســتان و پیشــبرد سیاســت های 
جنگ افروزانــه اش در وطــن ما تحت تربیت و حمایــت گرفت ولو در حرف 
گاهگاهی آنرا دشــمن می پنداشت اما در عمل هیچگاهی قیضه آنرا رها نکرده 
اســت و کلیدی ترین مهره هــای این باند ضدملی را در پســت های مهم دولت 

پوشالی اش نیز نصب کرد.
اگربه تاریخ برگردیم، درســت در روزهایی که باند سفاک گلبدین روزانه 
صدها راکت به ســوی کابل فرســتاده هزاران تن از هموطنان ما را به شهادت 
می رسانید، امریکا اعالن کرد که آماده همکاری با این حزب است. »واشنگتن 
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به تاریخ ۲۰ جون ۱۹۹۵ در روزنامه پاکســتانی »فرنتیر پســت« پشاور به نشر 
رسیده است. در بخشی از گزارش می خوانیم:

»خصومت های ۱۰ ســاله میان ایاالت متحده و حزب اسالمی 
پس از مالقات مفید روز پنجشــنبه ]۱ جون ۱۹۹۵[ سفیر ایاالت 
متحده در اسالم آباد، جان سی. منجو و رهبر حزب اسالمی، انجینر 
گلبدین حکمتیار در شــهر جالل آباد، مركز والیت شرقی، به پایان 

رسید.«
و در ادامه می نویسد:

متحده  ایــاالت  »ســفیر 
كــه جهــت مالقــات از قبل 
برنامه شــده روز پنجشــنبه با 
حکمتیــار به جالل آباد ســفر 
كرده بــود، از رهبر حزب در 
مورد نقش واشنگتن برای حل 
منازعه افغانستان پرسید. پس 
از اختتام جلسه كه یك ساعت 
دوام كــرد، گلبدین حکمتیار 
خطاب به جمعی از خبرنگاران 
مالقات با سفیر ایاالت متحده 
را مفیــد خوانده، ابــراز نمود، 
"بسیار جلســه خوب و مفید 

بود."«
رســانه های پاکســتان و غرب و 
تعدادی از مقامــات امریکایی بارها 

گلبدیــن را تحت عنوان »ســاخته و 
پرداخته ســی.آی.ای« مورد خطاب قرار داده اند. بطور نمونه، روزنامه معتبر 
»دی نیوز« پاکستان، در اوج خودخوری های تنظیمی کابل به تاریخ ۲۳ اگست 

۱۹۹۲ نوشت:
»حکمتیار یك محصول سی.آی.ای امریکا از طریق ضیاءالحق 

دی نیوز – ۲۳ اگست ۱۹۹۲
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اســت. او درحالیکه در پشــاور نشســته بود، كمك فراوان پولی شم
دریافت می كرد. رسانه های امریکا او را ستایش باران كرده نفسش 
را آنچنان باال بردند كه هرچند دیگر او برای شــان كاربردی ندارد 

اما برای مردم افغانستان از او هیوالیی درست كردند.
در طول چهارده سال جنگ افغانستان، حکمتیار تحت الحمایه 
پاكســتان بود. او از پشتیبانی پرشور این كشور برخوردار بود و در 

ضمن قومندان مجاهد برگزیده آی.اس.آی بشمار می رفت.«
تاریخ ننگین احزاب بنیادگرا در افغانســتان نشــان می دهــد که دولت های 
استعماری امریکا و انگلیس در تبانی با شرکای عرب و پاکستانی  شان هرکدام 
از عناصر دست نشانده خویش را همچون غده چرکین نگه می دارند تا در هنگام 
ضــرورت به فرمان بادار در ماموریت هایــی نقش ادا کنند. امروز هم دولتهای 
اشــغالگر، گلبدین را زیر نام »پیوستن به پروســه صلح« برجسته ساخته یکبار 
دیگر می خواهند بر ملت ما تحمیل نمایند. اما در آنچه شک باقی نمانده اینست 
کــه به مقیاس دروغین بودن جنگ امریکا بــا این چهره منفور، ادعای »صلح« 
آن نیز تزویر رذیالنه ایســت که جز مشقت ها و خونریزی  بیشتر پیامدی مثبتی 

برای مردم ما به دنبال نخواهد داشت.
طــوری به نظر می رســد در جنگ ســرد جدیدی که بین امریکا و روســیه 
درگرفته و افغانستان یکی از نقاط گرهی  آن به شمار می رود، امریکا با اتکا بر 
حزب اســالمی به مثابه غالم دیرینه و مطمئن اش می کوشد منافع روسیه را در 
افغانستان مورد هدف قرار دهد. بنابر همین سیاست، رهبر بیمار و خونخوار این 
حزب با تایید کاخ سفید قرار است همچون عروسک کوکی غرب وارد کابل 
شــده باز با نیرنگ ها و آدمخواری هایش در خدمت امریکا، ملت را در سوگ 

دیگری فرو برد.
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 نویسنده: احمر

تحلیل یک روزنامه غربی 
از پیشرفت های دوره امانی

تبلیغ  پیاپــی  درحالی کــه 
افغانســتان  می شــود کــه 
تنهــا و تنها بــا »همکاری 
جامعه جهانی« و »حضور 
امریــکا« ممکن اســت به 
پیشرفت و ترقی برسد، اما 
برعکس واقعــات تاریخی 

حداقل صد سال گذشته بر این حقیقت صحه می گذارد که وطن ما در مقاطعی 
که مستقالنه کوشیده راه رفاه در پیش گیرد، به پیشرفت های زیادی نایل آمده 

اما مداخالت خارجی همیشه آن را به قهقهرا و نابودی سوق داده است.
مردم افغانســتان تا زمانــی که تحت رهبری یک نیروی دموکراســی خواه 
و ملی سرنوشــت شــان را از چنگ اشــغالگران بیرونی و خاینان داخلی نجات 
نبخشــند، رسیدن به خودکفایی اقتصادی، رشــد اجتماعی، تمدن و عدالت در 

چهارچوب نظام تحمیلی، بیگانه پرست و فاسد کنونی ناممکن است.
حدود نه دهه قبل، اصالحــات دوره امانی را مطبوعات غرب به مثابه تغییر 
بی نظیر در آسیا خواندند که آن زمان حتا چین و هند از این کاروان بسیار عقب 

بودند. در ذیل ترجمه یکی از این نوشته های تقدیم است.



38

20
16

ون 
 ج

- 1
39

ا 5
وز

 ج
 ،4

4 
اره

شم

حکمرانافغانتمدنجدیدرامیپسندد
امیر جهت کسب معرفت در حال مسافرت اروپا است

نویسنده: جی. دبلیو. تی. میسن
)TheSundayMorningStar( »منبع: روزنامه »ستاره صبحگاهی یکشنبه

به نقل از خبرگزاری »یونایتید پرس«، ۲۹ جنوری ۱۹۲۸

نیویــارک – ۲۸ جنوری ۱۹۲۸: ســفر امیر افغانســتان به اروپا رویداد بســیار 
ارزشــمندی برای خاورمیانه است که در آن امیر می خواهد با نظریه های جدید 
تمدن غرب آشــنایی حاصل کند. هیچ کشور شرقی به جز جاپان در نوین سازی 
کشــورش موفق نشده است. سیام )تایلند امروزی( در این زمینه سعی می نماید 
ولی چین هنوز در این ره قدم نگذاشــته و هند هم گیر مانده است. کشورهای 

شرقی از توسعه حرف زیاد می زنند ولی فاقد توان برای عمل اند.
امــا در افغانســتان به ویژه 
پــس از پایان جنــگ جهانی 
عــزم راســخ برای پیشــرفت 
دیده می شود و امیر هم همت 
بلند از خود نشــان داده است 
روشــن  منحیــث حکمران  تا 
شــناخته شود. او در ۱۹۱۹ به 
تاج رســید و اکنون ۳۵ سال 
دارد. دو سال پس از به قدرت 
را  معاهده ای  وی  رســیدنش، 
بــا برتانیــه کبیر امضــا نمود 
که طبــق آن اســتقالل کامل 
افغانستان به رســمیت شناخته 
شد. با این آغاز، توجه همگان 
به ســوی افغان ها جلب شــده 
است که توانستند کشور شان 

را از خط نابرابری شرقی بیرون کشیده و مساوی با ملل فعال غربی قرار گیرند.
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امیر محمدان )مســلمان(  است، لیکن در شروع مســافرتش هنگام سخنرانی 
اصرار بر احترام به باورهای دینی نمود که باعث ایجاد شــور در میان برادران 
مسلمان هند ی اش گردید. وی حین گذر از شهر بمبئی به مقصد اروپا برای وعظ 
در مســجد صدر این شهر دعوت شــده بود که در موعظه اش از پیروان پیغمبر 
درخواست دوستی با ادیان دیگر را نمود. در جواب به خطاب مسلمانان دیگر، 
وی دوبــاره بر همکاری میان ادیان گوناگون تاکید ورزیده، خاطرنشــان نمود 
که در افغانســتان وی هیچ فرقی بین افغان های مسلمان و هندو نمی گذارد. این 
نصیحت مکرر بخصوص در هند باارزش است، زیرا دشمنی مداوم  آشتی ناپذیر 

میان مسلمانان و هندوان مانع خودمختاری این کشور شده است.

افغانستان در ســردرگمی های ایجادشــده ی بین المللی پس از جنگ جهانی 
فراموش شــده اســت. اکثر افرادی کــه چیزی درمورد این کشــور می دانند 
از البالی نوشــته های کپلینگ و متباقی نویســنده هایی اســت که تصویری از 
افغانستان منحیث یک کشور حایل میان روسیه و هند داده اند، جایی که همیشه 
دسیســه های سیاســی ادامه دارد. لیکن افغان ها به درستی از این طرز دید متنفر 
اند. آنان مانع مبلغین بلشــویک های روســی شــده و به طور مساوی از حمایت 

توطئه گران مسلمانی هند سرباز زده اند.
اکنون افغان ها حقیقتی را خاطرنشــان می سازند که سواد ابتدایی در کشور 
شــان مجانی و حتمی اســت و برای آنانی که خواهان ادامــه تحصیالت عالی 
هستند، رایگان است. تجارب نوین در شیوه های آموزش صورت می گیرد. یک 
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مکتب تحت سرپرســتی شم
آلمان و دیگری توســط 
گردیده  افتتاح  فرانســه 
تا دیده شــود کدام نظام 
بهتر اســت. نظام رایگان 
قضایی نیز اتخاذ گردیده 
که براســاس آن طرفین 
بنابــر میل خویش  دعوا 
می توانند اختالفات خود 
را نــزد هیئــت منصفــه 
محلی درج نمایند، بدون 
این که از پروسه رسمی 

محکمه بگذرند.
یکی دیگر از اصول بنیادین اتخاذشــده ی ترقی شــامل ایجاد فابریکه ها و 
کارخانه های دولتی ای می گردد تا مردم عام پیرامون شــیوه های علمی صنعت 
آموزش ببینند. امیر در نظر دارد تا در نتیجه سفر اروپایی اش، پروژه های مزبور 
را ترقی بخشیده و پروژه های جدید را عالوه نماید. کشور وی کوهستانی است 

و گفته می شود که او آرزو دارد افغانستان را سویس شرق بسازد.
کامیابی افغان ها در ترقی شــان می تواند تاثیر محرکی بر ملل دیگر شــرق 
آبراه سویز داشته باشد، جایی که  آب ها در طغیان اند. چنانچه تاثیرات افغانستان 
در حال نفوذ اســت، آشوبگران سیاسی باید جا برای سیاستمدارانی خالی کنند 
که عادت بر تفکر از دید عملی دارند. افغان ها نشــان دادند که موفقیت شــان 
نتیجه انضباط و کوشــا بودن آنان می باشــد و هیچ کاری با نقش توطئه چین و 
دسیسه گر سیاستمداران ندارد. قبول معیارهای غربی جهت کارایی امور توسط 
امیر، باوجودی که در یک جامعه ی  محافظه کار اسالمی رشد یافته است، ممکن 

است افغانستان را به رهبر جهانی خاورمیانه مبدل سازد.
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	ژباړې:	میرویس	 

ملګري ملتونه: د کابل په جګړو کی 
د دو اونیو په لړی ۱۸۰۰ وژنې 

د	برهــان	الدیــن	ربانــی	د	
واکمنــی	پر	مهــال	د	کابل	
د	ناوریــن	څخــه	غمجنې	
پیښــې	په	نړیوالو	آژانسونو	
او	پــه	پاکســتانی	ورځپاڼو	
خپــرې	شــوی	چــی	زه	د	
هغوی	ډیرو	برخو	ته	الس	
رســی	لرم.	ځنیو	تنظیمی	

چســکو	په	تلویزونی	ګردي	میزونو	کی	د	کابل	له	ویر	څخه	منکر	شوی	او	آن	د	
وژنو	شمیر	یی	یواځی	څو	سوه	تنه	یادوي.	که	څه	هم	چی	د	هغه	وخت	خلک	
به	دغو	الســوندونو	ته	اړتیا	ونلری	ځکه	چی	تنظیمی	ځناورتوبونه	او	جنایتونو	
پایلــی	یی	په	خپل	ټــول	وجود	باندی	عمآل	حس	کړی	دی،	ولی	د	نوی	ځوان	
نســل	خبرولو	لپاره،	د	بیلګې	په	ډول	یو	دوه	خبره	ژباړلی	دی	او	خپرولو	لپاره	
یی	د	»افغانســتان	همبستګۍ	ګوند«	د	پوهه ورکونکې	او	بربنډونکې	ویب پاڼې	

ته	ورلیږم.

په کابل کی ۱۸۰۰ تنه ووژل او ۱۲۰۰۰۰ تنه تیښتې ته اړیستل شول
سرچینه:	»ډان«	ورځپاڼه	د	»رویټرز«	خبری آژانس	څخه	په	نقل،	۱۹۹۲	کال	د	اګست	۲۴مه
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ملګرو	ملتونو	ویلی	دی	چی	د	دوه	اونیو	په	لړ	کی	په	کابل	کی	وینو	بهونکو	ډولو	شم
ترمنځ	په	جګړه	کی	لږ	تر	لږ	۱۸۰۰	تنو	ژوند	د	السه	ورکړی	دی	چی	ډیر	شمیر	

یی	ښځی	او	ماشومان	دی.
یو	تــن	د	ملګرو	ملتونــو	د	لوړ	
پوړو	چارواکو	څخــه	وایی	څو	زره	
تنه	هغــه	وخت	ټپیان	شــول	چی	
د	حــزب	اســامی	مجاهدینو	او	د	
کابــل	ائتافــی	حکومــت	ماتړي	

سره	ونښتل.
پــه	 موســوریس	 ســوتیریوس	
د	 کــی	 پاکســتان	 او	 افغانســتان	
ملګرو	ملتونو	د	سرمنشی	ځانګړی	
اســتازی	په	یو	وینا	کی	ښودلی	ده	
چــی	د	کابــل	ویجاړ	ښــار	د	یونیم	
میلیــون	اوســیدونکو	څخه	نږدې	
۱۲۶۰۰۰	تنه	تیښــتې	ته	اړایستل	
شــوی	دي.	هغــه	زیاته	کــړه	چی	
د	۱۸۰۰	تنــو	په	شــاوخوا	کی	غیر	
نظامیــان	وژل	شــوی	چــی	د	مړو	
شمیر	د	ښځو	او	کوچنیانو	په	منځ	

کی	ډیر	دی.
موسوریس	وینا	پر	بنسټ،	»په	

کابــل	کی	د	۱۷	روغتونونو	څخــه	یوازی	۸	روغتونونه	۲۴۰۳	بســترونو	او	لږو	
امکاناتــو	پــه	درلودلو	فعال	دی«	چی	هغه	ټول	د	توغندیو	د	لږیدو	په	پایله	کی	

ویجاړ	شوی	دي.
لږ	شمیر	ډاکټران	چی	په	روغتونونو	کی	پاتی	دی	د	بریښنا،	اوبو	او	لومړنیو	
درملو	د	بیلګی	په	ډول	د	بی	هوښــۍ،	پچکارۍ	او	بنداژنو	د	نشــتون	له	امله	د	

ټپیانو	په	درملنې	ندی	توانیدلي.
خوراکي	توکي	لږ	او	د	توکو	بیه	په	تیزۍ	سره	لوړه	شوی	ده.	په	دوه	ورستیو	
اونیــو	کی	د	یو	کیلوګرام	اوړو	بیه	د	دوه	چنده	څخه	ډیره	شــوی	او	ډیر	شــمیر	

هټۍ	او	ښارونه	تړل	شوی	دي.

په	کابل	کی	۱۸۰۰	تنه	ووژل	او	
۱۲۰۰۰۰	تنه	تیښتې	ته	اړیستل	شول
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پایله	کی	د	بی ځایه	شوو	شمیر	ورځ	په	ورځ	ډیریږی«	د	راپورنو	له	مخه	نږدې	
۲۰۰۰۰	تنه	په	پلخمری	کی	میشته	شوی	چی	د	ملګرو	ملتونو	له	لوری	خوارکی	
توکی،	اوسیدو	ځای	او	روغتیایی	خدمات	ترتیب	شوی	چی	په	مزارشریف	کی	

چمتو	کیږی.
نږدې	۵۵۰۰۰	تنو	خپل	ځانونه	مزارشریف	ته	رارسولی	دی	چی	دغه	شمیر	
ورځ	پــه	ورځ	ډیروالــی	مومی.	نږدې	۶۰۰۰	تنه	یی	د	ښــونځیو	د	چت	الندی	
ځــای	پــه	ځای	شــوی	دی.	د	۳۰۰۰۰	تنو	څخه	ډیر	ســروبی	او	جال	آباد	ته	
تیښته	کړی	ده	او	په	ملکی	ودانیو	کی	ځای	په	ځای	شوي	دي.	۱۰۰۰۰	تنو	په	
شــاوخوا	د	پاکســتان	تورخم	ته	ځان	رسولی	دی	او	د	تیرو	دری	اونیو	په	لړ	کی	

هره	ورځ	سلګونه	کورنۍ	ځان	پولی	ته	رسوي.

د افغانستان ۱۶ وزیران پاکستان ته تښتیدلی دی
سرچینه:	»نیشن«	ورځپاڼه،	۱۹۹۲کال	د	اګست	۲۱مه

پیښــور	–	پــه	کابل	کی	وضعیت	نه	یواځی	ملکی	خلــک	او	ټیټ	رتبې	چارواکی	
تیښــتی	ته	اړایستلی	بلکه	د	۵۰	ســلنو	څخه	ډیر	وزیران	او	مرستیاالن	یی	هم	

پیښور	ته	تښتیدلی	دي.
زموږ	د	خبریال	له	خوا	د	راټولو	شوو	ورځپاڼو	له	مخه،	د	۳۵	وزیرانو	څخه	
لږ	تر	لږه	۱۱	وزیران	پیښــور	ته	تښــتیدلی	دي.	او	په	همدغه	وخت	کی	۵	نورو	
وزیرانو	د	پاکستان	مختلفو	ځایونو	ته	پناه	راوړی	ده.	له	هغه	اړینو	کسانو	څخه	
چی	تازه	رارسیدلی	دې	د	کورنیو	چارو	وزیر	انجنیر	احمدشاه،	د	حج	او	اوقاف	
وزیر	مولو	ارســا	رحمانــی،	د	پوهنې	وزیر	عبدالقیوم	او	د	بریښــنا	وزیر	ډاکټر	

شاهرخ	ګران	دي.
....

د	پروفیسر	رسول	سیاف	اتحاد	اسامی	ګوند	ډیر	شمیرغړو	هم	د	پاکستان	
او	افغانستان	مختلف	ځاینو	ته	تښتیدلي	دي.

راپورونه	وای	چی	آن	ولسمشــر	پروفیســر	برهان	الدین	ربانی	مرستیال	هم	
د	څو	تنو	نورو	وزیرانو	سره	پیښور	ته	تیښته	کړی	ده.

...	ویل	کیږی	چی	د	پروفیســر	ســیاف	مرستیال،	اســتاذ	یاسر	چی	د	ښار	
جوړونــی	پــه	وزارت	کی	یی	چوکۍ	درلوده	وردکو	تــه	الړ	تر	څو	په	هغه	ځای	د	
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پروفیسور	ربانی	دولت	په	ضد	پټ	تبلیغات	شروع	کړی.شم
پــه	همدغــه	ډول،	د	مولــوی	
غــړي،	 ګونــد	 اســامی	 خالــص	
جــال	الدین	حقانــی	او	قومندان	
عبدالحق	هم	په	اروپا	او	عربستان	
کــی	ژونــد	کــوي.	لومړنــی	کــس	
عدلیــه	وزیــر	او	عبدالحق	د	امنیه	

قومندان	وه.
د	مجددی	ګونــد	پوری	تړلی،	
ســید	اســحاق	گیانــی،	چــی	د	
خوراکــی	توکــو	وزیــر	وه	ربانی	ته	
د	واکمنــی	لیږدولو	وروســته	په	د	
لویدیځو	هیوادونــو	له	ډلې	په	یوه	
کی	میشــت	شــو.	د	هغه	وروسته	
حامــد	کرزی	چــی	د	هماغه	ګوند	
څخه	دی	او	داکتر	جال	شــمس	
د	پیــر	ګیانی	ګوند	څخه	هم	تللی	
دی.	دغــو	دواړو	د	بهرنیــو	چــارو	
وزارت	په	پوســتونو	کــی	د	بهرنیو	

چارو	وزیر	سید	سلیمان	ګیانی	سره	کار	کاو.
د	پام	وړ	ده	چی	عبداالحد	کرزی	چی	د	ولسمشــر	مجددی	له	خوا	د	قبایلو	
چارو	وزیر	نوماند	وه	کابل	ته	را	ونه	رسید	او	ویل	کیږی	چی	په	خپل	زیږندځای	
په	قندهار	کی	دی	او	ددی	په	هڅه	کی	ده	چی	د	دغو	ســتونزو	حل	لپاره	لویه	
جرګه	راوبلي.	هغه	همدارنګه	د	پخوانی	پادشاه	ظاهر	شاه	پلویان	یی	د	فعالیت	

کولو	ته	هڅولی	دي.

د	افغانستان	۱۶	وزیران	
پاکستان	ته	تښتیدلی	دی
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 فعالیت های حزب

سنگ بنای منار یادبود شهدای 
قتل عام یکاولنگ گذاشته شد

بــه تاریخ ۱۹ ثــور ۱۳۹۵ 
بنای  ســنگ  مراسمی  طی 
منار یادبود شهدای قتل عام 
شــد.  گذاشــته  یکاولنگ 
قرار است مناری در ساحه 
»حزب  توســط  قتل عــام 
همبســتگی افغانســتان« به 

کمک مردم محل و بازماندگان قربانیان اعمار گردد.
در این برنامه جمعی از نزدیکان، بازماندگان قربانیان و اهالی منطقه شرکت 
نمــوده بودند و وعده ســپردند که در هر گام ســاخت بنــای یادبود با حزب 
همبســتگی همکاری نمایند. یکــی از حاضران که خود از شــاهدان عینی این 

جنایت است و نخواست نامش فاش شود، گفت:
»۲۰ سال از شهادت ۳۶۷ تن به دست طالبان خونخوار گذشت 
ولی تا اكنون كوچکترین قدمی هم برای محاكمه جنایتکاران این 
عمل فجیع برداشته نشده، امیدوارم با گذاشتن سنگ تهداب منار 
یادبود شهدای یکاولنگ مردم ما متحد شده و برای تحقق عدالت و 
محاكمه ی جنایتکاران و قاتالن مردم بی دفاع ما گام هایی بردارند.«
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بــه تاریخ ۱۹ جدی ۱۳۷۹ )۹ جنوری ۲۰۰۱( طالبان یکجا با جالدان عربی شم
و پاکستانی قتل عامی را در ولســوالی یکاولنگ بامیان به راه انداختند که طی 
آن ۳۶۷ تــن از مردم بی دفاع را بصورت وحشــیانه قتل عام کردند. یکاولنگ 
در تصرف طالبان قرار داشــت و باوجودی که حزب وحدت به رهبری کریم 
خلیلی به ریش ســفیدان این منطقه به طور زبانی و کتبی وعده ســپرده بود که 
در هنگام زمســتان بر طالبان حملــه نخواهند نمود چون مردم محل برای نجات 
از جنــگ به کوه ها پناه برده نمی توانند ولی این حزب وعده اش را می شــکند 
و پــس از جنگ های مختصر مرکز یکاولنــگ را به اختیار درمی آورد. اما بعد 
از چند روز طالبان یکاولنگ را دوباره تصرف کرده و خونخوارتر از گذشــته 
برمی گردنــد ولی از آنجایی که جنگ افروزان وحدتی قباًل فرار کرده بودند، 
مردم عــام قربانی توحش طالبان گردیدند. اکثریت این شــهیدان از قریه های 
بیده مشــکین، کته خانه، آخندان، کشــکک، فیروز بهــار، دره علی و مندیک 

بودند که در گورهای جمعی مدفون اند.
»حزب همبســتگی افغانســتان« که یکی از اهدافش به محاکمه کشــانیدن 
جنایتکاران چهار دهه اخیر می باشــد، اینک با مساعدت مردم و آزادیخواهان 

است  سراســر جهان مصمم 
تا مناری را در ساحه ای که 
ایــن فرزندان بی گنــاه این 
مــرز و بوم به رگبار بســته 

شده اند، اعمار نماید.
هموطنــان  تمــام  از 
داغدیده خــود در داخل و 
خارج از کشور خواهشمندیم 
تا در عرصه اعمار این بنای 
یادبود بــا کمک های نقدی 

شان، ما را یاری رسانند.
برای دریافت لیست شهیدان قتل عام ۱۹ جدی یکاولنگ اینجا سر بزنید:
hambastagi.org/new/pdf/yakawlang_massacare_list_of_victims_jan9_2001.pdf
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افغانستان تحت اشغال امریکا، 
کماکان جهنمی برای زنان

قتل زرمینه توســط طالبان در سال ۱999 جهان را شوک داد که در نتیجه چهل و چند کشور با 
شــعار »رهایی زن افغان« وطن ما را به اشــغال خود درآوردند. اما طی ۱۵ سال گذشته، هر روز 
و هر لحظه تحت حاکمیت »دموکراتیک« و »حقوق بشــری« غالمان امریکا و غرب، زن افغان 
عذاب کش می شــود. اما جهان تکانی نمی خورد! رنج شکیالها، تبسم ها، فرخنده ها، رخشانه ها و 

هزاران زن دیگر سرخط اخبار جهان را نمی سازد.
امریکا و غرب از رنج استخوانســوز زن افغان سوءاســتفاده خاینانه کــرده یک تعداد زنان 
زینت المجلس و پلید را در کنفرانس های جهانی و رســانه های شــان علم کردند که بیشرمانه 
این جمله را قلقله می کنند که گویا »زن افغان با آمدن جامعه جهانی و دوستان بین المللی ما به 
پیشــرفت ها و آزادی های زیادی رسیده اند«. اما حقیقت زندگی اندهبار زنان وطن ما را در کلپ 

ذیل می توانید دریابید:
youtu.be/wdYTMjMLFPM :لینک ویدیو
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  نویسنده: رها آرزو 

»دموکراسی نو!« 
صدای بی صدایان

با  عامــه  افــکار  تســخیر 
عوامفریبانه  اخبــار  پخش 
زهرآگیــن  تبلیغــات  و 
بخــش مهمــی از وظایف 
دولت های  دســتگاه   و  دم 
به شــمار  امپریالیســتی 
مــی رود و در مقایســه با 

ماشــین جنگی نظامی از اسلحه رســانه ای به مراتب به پیمانه وسیع تری استفاده 
می گردد. در جریان جنگ ســرد امریکا و هم پیمانانش تعدادی از رسانه ها را به 

غول های تبلیغاتی جهانی مبدل کردند تا افکار جهانیان را مسموم سازند.
در همچو فضایی تعدادی از شخصیت های عدالت خواه و مترقی با امکانات 
ناچیز ولی همت باال دســت به کار شــدند تا صدای بی صدایان و آن ملت هایی 
گردند که در بند دولت های خودکامه، دست نشانده و فاسِد حامی امپریالیست ها 

گیر مانده اند.
رســانه ای موســوم به “DemocracyNow!” از این زمره می باشد که در ۱۹ 
فبروری ۱۹۹۶ توسط خانم امی گودمن )AmyGoodman( به راه انداخته شد. 

در بیستمین سالگرد تاسیس اش روی سایتش می خوانیم:
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racyNow!” به منظور تمركز بر مسایل و جنبش هایی كه معموال 
توســط مطبوعات فاسد نادیده گرفته می شــوند، آغاز نمود. امروز 
“DemocracyNow!” بزرگ ترین رسانه جمعی در امریکاست كه 
در نقاط مختلف دنیا ۱۴۰۰ استیشــن رادیویی و تلویزیونی را دارا 

می باشد.«
این مرجع همواره تالش داشــته 
تحــت  ملت هــای  تــا درد و آالم 
ســتم را منعکــس ســاخته و آواز 
ســازمان های  و  جنبش هــا  رســای 
جهــان  سرتاســر  در  آزادیبخــش 
تلویزیونی  برنامه هــای  در  باشــد. 
و رادیویــی این شــبکه جنبش های 
مانند  آزادیخواه   و  ضدامپریالیستی 
جنبــش   ضدجنــگ و اکســیون ها 
علیــه اشــغال افغانســتان و عراق، 
جنبش »۹۹ فیصد« وال اســتریت، 
اعتراضــات مردمی بخاطر کشــته 
شــدن سیاه پوستان توســط پولیس 
و... معرفی و فعالیت های شان وسیعا 

انعکاس داده شده است.
Democracy“ ارزشــمند  کار 
افشــای جنایــات جنگــی   ”!Now
امریکا می باشد که زیر نام »جنگ 
ضدتروریزم« در عراق، افغانستان، 
پاکســتان، لیبیا، ســوریه، سومالیا، 
یمن وغیره مرتکب گردیده است. 

خانــم امی گودمن و همکارانش در برنامه های مختلف برعکس ســایر غول های 
رســانه ای چون سی ان ان، فاکس  نیوز، ان بی ســی و غیره، دروغین و پوچ بودن 
ادعاهای ایاالت متحده و ناتو را در مورد »جنگ ضد تروریزم« افشا می نمایند. 

»دموکراسی	حاال!،	بیست	سال	پوشش	
جنبش	هایی	که	امریکا	را	تغییر	داد«	نام	
کتابی	است	که	در	باره	راه	پرپیچ	و	خم	
این	رسانه	مترقی	طی	دو	دهه	گذشته	به	
قلم	امی	گودمن،	دوید	گودمن	و	دنیس	
موینهاین	اخیرا	انتشار	یافته	است.



50

20
16

ون 
 ج

- 1
39

ا 5
وز

 ج
 ،4

4 
اره

این رســانه به دفاع از قربانیان بمباران های طیاره های بی سرنشین پرداخته و در شم
برابر سیاســت جنگ افروزانه اداره اوباما که بی شــرمانه مدعیست این حمالت 
تلفات غیرنظامی را به حداقل رســانیده است، ایستاده و خواهان توقف فوری 
آن انــد. گودمن در یکی از برنامه هایش )۱۶ جنــوری ۲۰۱۶( ضمن انعکاس 
تظاهرات صلح طلبان علیه بمباران طیاره های بی سرنشین در افغانستان و پاکستان، 
سرگذشت بازماندگان این حمالت در وزیرستان شمالی را چنین بازگو می کند: 
»ما همیشــه به ندرت نام این قربانیان را در می یابیم. به طور مثال در ۲۴ اکتوبر 
۲۰۱۲ ســی  آی ای در وزیرستان شمالی پاکستان حمالت هوایی را با طیاره های 
بی سرنشــین براه انداخت. مامانا بی بی مادرکالن ۶۷ ساله حین چیدن بامیه ]در 
مزرعه[ کشته شد، نواســه های بی بی، زبیر رحمان ۱۲ ساله و نبیالی ۸ ساله  در 
میان زخمیان بودند.« زبیر رحمان که با خواهر زخمی  و همراهی پدرش جهت 
مداوا به امریکا ســفر کرده اند، در مصاحبه با “DemocracyNow!” می گوید: 
»من دیگر آســمان آبی را دوســت ندارم. به راســتی، من حاال آسمان ابری را 
ترجیح می دهم. طیاره های بی سرنشین در آسمان ابری قادر به پرواز نیستند....«

امــی گودمن در برنامه های مختلــف“DemocracyNow!” جنایات امریکا 
در افغانســتان را بررســی نموده و از جمله صدای افراد بی گناهی را که توسط 
امریکا و دولت دست نشــانده اش به اتهام ارتباط با طالبان ســال ها را بدون هیچ 
جرمی در زندان گذشــتانده اند، به گوش جهانیان رسانیده است. قندی یکی از 
چنین افرادی اســت که توســط نیروهای امریکایی به عنوان »دشمن« دستگیر 

شده بود. وی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵ در مصاحبه ای با گودمن اظهار نمود:
»ســاعت ده شــب با كیبل ها آمدند. شروع به لت و كوب تمام 
بدنــم نموده و بیضه هایم را فشــردند، به اســتثنای تنبان تمامی 
لباس هایم را كشــیدند. آنان برویم آب ریختند. در آن موقع شب 
بســیار به شکل بد به دســت ها و پاهایم می زدند. آنان پیراهنم را 
درآورده و با كیبل لت كوب كردند. بلی، صاحب، من با چشــمان 

خود دیدم كه آنان مردم را كشتند.«
امی گودمن به خاطر این تالش های عدالتخواهانه اش تا کنون برنده چندین 

جایزه معتبر جهانی و از جمله »نوبل الترناتیو« گردیده است.
فعالیت های پیشــتازانه و افکار آزادیخواهانــه امی  گودمن، برادرش دیوید 
گودمن و تعدادی از ســایر همراهانش باعث شــد که در جریان تظاهرات ضد 
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شم جنگ در سال ۲۰۰۸ با اتهام »خشونت علیه پولیس« دستگیر و زندانی گردند. 

این عمل بار دیگر نقاب »دموکراسی« به شدت کاذب و ریاکارانه نظام حاکمه 
امریکا را دریده و ثابت نمود که در صورت مواجهه با افراد و نیروهای جدی 

و مبارز مخالف این هژمونی، هارترین چهره اش را به نمایش می گذارد.

P.Furculita :برنده و بازنده جنگ   کارتونیست
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 	 	د	ګوند	کړنې	

په ننګرهار کی د همبستګۍ ګوند 
پوهاوی ورکونکې جلسې 

د	»افغانستان	همبستګۍ	
ګونــد«	د	ننګرهار	څانګی	
او	غــړو	 د	خپلــو	پلویانــو	
ســطحی	 د	 پوهــاوی	 د	
اوچتولو	لپاره،	په	میاشت	
کــی	دو	ځله	کنفرانســونه	
دایــروی	چی	پــه	هغۍ	کی	

د	نړۍ	او	افغانســتان	په	مختلفو	مســایلو	باندی	بحث	او	خبری	اتری	تر	ســره	
کیږی.	د	همبســتګۍ	ګوند	په	دی	باور	دی	چی	د	پرمختللی	تیوری	پرته	نشو	

کولی	چی	یو	ګام	هم	مخکی	الړ	شو.
د	کنفرانسونو	په	ادامه،	په	دغه	اونۍ	کی	داکتر	غام	فارق،	د	رییس خیلو	د	
قوم	مشر	چی	څه	موده	مخکی	خپل	ماتړ	همبستګۍ	ګوند	څخه	اعان	کړی	
وه،	خلــق	او	پرچــم	جنایات،	جهادی	ګوندونه،	د	طالبانو	توره	دور	او	اوســنی	
ګوډاګی	حکومت	یی	تشــریح	کړ.	هغه	په	خپلو	خبرو	کی	د	ثور	اوومه	او	اتمه	

یی	کرغیړنې	ورځی	او	د	تورو	ورځ	پیل	ونومولی	او	وویل:
»د	افغانســتان	بدمرغۍ	د	ثور	د	اوومی	څخه	پیل	او	د	ثور	په	اتمه	
کی	خپل	اخیری	حد	ته	ورســیدلی.	خلقی	او	پرچمی	جادانو	لسګونه	
زره	پوه	او	مبارز	انســانان	په	نامعلومو	او	ډله یزو	قبرونو	کی	ښــخ	کړی	
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شم او	د	آزادۍ	او	خپلواکــۍ	غوښــتونکی	غږ	یی	غلــی	کړی.	له	دی	څخه	

وروســته	جهادی	ګوندونه	چی	د	پاکســتان	او	ایران	په	درســترخوان	
باندی	لوی	شول	د	ځناورو	حیوناتو	په	ډول	په	خپل	منځ	کی	ونښتل	
او	کابــل	یی	د	ویــر	په	کور	بدل	کړ.	اویا	زره	کابلیان	یی	ووژل	او	وویل	
چی	په	دی	ښــار	کی	کفــری	رژیم	واکمن	دی	باید	دهغــی	دیوالونه	له	
بیخ	نه	ویجاړ	شــی	او	همدغه	کار	یی	وکړ	او	بی	شــمیره	انســانان	یی	

بدمرغه	کړل.«

هغــه	د	طالبانو	او	داعشــیانو	راتلل	امریکایی	پــروژه	ونوموله	او	ټینګار	یی	
وکــړ	تــر	کومه	چی	افغانســتان	د	امریکایانــو	او	د	هغوی	چوپړانو	پــه	پنجو	کی	
او	خپلواکــۍ	څخه	بی	برخی	وی	عدالت،	دموکراســی	او	ســوکالۍ	ته	رســیدل	
یوخیال	دی.	د	کنفرانس	يه	لړی	کی	هغه	ټینګار	وکړ	چی	د	همبســتګۍ	ګوند	
غړي	او	پلویان	باید	د	افغانســتان	بیوزلو	خلکو	پوه	کولو	او	یوځای	کولو	ته	پام	
وکړی	ځکه	چی	پرته	د	پوهاوی	څخه	نشو	کولی	خپلو	لویو	هیلو	ته	ورسیږو.

د	کنفرانس	په	پای	کی	ګډونکونکو	سوالونه	مطرح	کړل	او	د	موضوع	پر	مخ	
اوږده	بحثونــه	وکــړل.	په	پای	کی	ټولو	په	دی	ټکی	ټینګار	وکړ	چی	د	نیواکګرو	
ځغلولــو	او	د	دری	لســیزو	د	جنایتکارانــو	د	محاکمــی	پرته	نشــو	کولی	د	دغه	
بدمرغیــو	څخــه	خاصی	ومومو	او	دغو	موخو	ته	رســیدلو	یو	الره	دا	ده	چی	د	
یو	ملی،	پرمختللی،	ولســی	او	مبارزه	کونکی	ګوند	کی	ســره	راټول	شو	او	که	نه	

افغانستان	به	د	ډیر	ژور	ډار	او	ناورین	په	لور	والړ	شی.
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  نویسنده: احمر 

آغوش امریکا نتوانست قاتالن 
ویکتور خارا را از محاکمه نجات بخشد

باالخــره پــس از ســالیان 
متمــادی یکــی از قاتالن 
ویکتور خارا به نام پیدرو 
نونیــز  بارینتــوس  پابلــو 
Pedro Pablo Barri�(

entosNuñez( بــه تاریــخ 
 ۱۳(  ۱۳۹۵ جــوزای   ۲۴

جــون ۲۰۱۶( در محکمــه اورالندوی فلوریدا به جرم بازداشــت خودســرانه 
ایــن هنرمند که منجر به شــکنجه و تیرباران وی گردیــد، مورد بازپرس قرار 

گرفت. پیدرو پابلو یکی از کارمندان 
بلندرتبه نظامــی حکومت کودتاچی 
پینوشــه بود که یکجا با جمعی دیگر 
در قتل این آوازاخوان و ترانه ســرای 
مردمی چلی دست داشت. اگرچه در 
۲۰۱۲، محکمه  ای در این کشور حکم 
بازداشت هشت جانی  را داده بود که 
بیش از بیســت سال بدینسو در امریکا 
زندگــی می کنند، امــا دولت امریکا 
هیچ پاســخی به این مسئله نداد تا این 

پیدرو	پابلو	بارینتوس	نونیز،	طراح	اصلی	
قتل	ویکتور	خارا	که	از	بیست	سال	
بدینسو	در	امریکا	با	تابعیت	این	کشور	

زندگی	می	کند.
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شم که خوان خارا )همســر ویکتورخارا(، با همکاری یک ســازمان مدافع حقوق 

Centerfor( »بشر مستقر در کالیفورنیا موسوم به »مرکز عدالت و حسابدهی
JusticeandAccountability( قضیه علیه قاتالن شــوهرش را در محکمه شهر 
اورالندو ایالت فلوریدای امریکا درج نمود. خانم خارا یکی از بیســت شاهدی 

بود که در محکمه ی مذکور علیه پیدرو پابلو شهادت دادند.
تــا کنــون ۱۱ تــن 
دیگــر در ارتباط به قتل 
محاکمه  خــارا  ویکتور 
گردیده اند ولی محاکمه 
نگاه  این  از  پابلو  پیدرو 
حایــز ارزش اســت که 
نظامــی  ایــن دگرمــن 
منحیث طراح اصلی قتل 

پنداشته می شود.
خــارا،  ویکتــور 
مردمــی  خواننــده  
به صدای  کــه  چیلیایی 

دولت دموکراتیک و پیشرو سلوادور آلنده مبدل شده بود، در اولین روز های 
کودتــای خونین ۱۱ ســپتامبر ۱۹۷۳ پینوشــه به کمک دولــت امریکا تحت 
برنامه »عملیات کندور«، با هزاران زندانی سیاســی دیگر در ستدیوم ملی شهر 
ســانتیاگو )که امروز به افتخار این هنرمند به »ســتدیوم ویکتور خارا« مسما 
گردیده است( زندانی و مورد شکنجه و تیرباران قرار گرفتند. پس از چند روز 
پیکر ویکتور خارا که در آن نشــان ۴۴ مرمی دیده می شد توسط خانم و یکی 

از دوستانش در محل پنهان به خاک سپرده شد.
کودتای پینوشــه و مستولی شدن یک دوره خفقان و کشتار در چلی که با 
طرح و همدستی سی.آی.ای عملی گردید، از لکه های ننگ تاریخ امریکاست. 
اما چاکران خونخوار امریکا ولو هزاربار تحت پوشش دالر و تابعیت بادار قرار 
گیرند، نهایتا در اثر تالش ها و پافشاری مبارزان راه عدالت به سزای اعمال شان 
رســیدنی اند. غالمان افغان دولت خون آشــام امریکا نیز از این قاعده مستثنی 

بوده نمی توانند.

خوان خارا، خانم ویکتور خارا، در كنار محل یادبود این 
هنرمند كه روی آن نوشته شده است: »برای حق زندگی در 
صلح. تقدیم به ویکتور خارا و تمامی جان باختگانی كه در 

سپتامبر ۱۹۷۳ در این محل پیدا شدند.« 
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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

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

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

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون

 جاده والیت

بامیان
کتاب فروشی محمد ظاهر حیدری،

جوار سبزی فروشی، شهر بامیان 

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 ۱
جوار كتابخانه عامه

کتاب فروشی فرهنگ ۲
سرک تانك تیل كهنه، رسته نجارها

ننگرهار
الخیر سنتر

شهر جالل آباد، چوک مخابرات، 
 امید پالزا، منزل دوم، مقابل افغان یونایتد بانك

کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه 

میوند کتاب  پلورنځی
شهر جالل آباد، چهارراهی بزازی، 
منزل تحتانی، اسحاق زی ماركیت 

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

فیض آباد، دشت شهدا، مقابل تربیه معلم

نورستان
عکاسخانه، فوتوکاپی و قرطاسیه فروشی میا
روبروی مسجد انصاف ماركیت، پارون - نورستان



هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانســتان مســتقل، آزاد و دموکرات هســتید؛ 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 شــان نقشــی ادا کنید، به »حزب همبســتگی افغانستان« 
بپیوندیــد و در تکثیــر و پخش نشــریات حزب تان هرچه بیشــتر 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 همبســتگی افغانســتان« بــرای پیشــبرد فعالیت هایش به 
حق العضویت اعضــا و اعانه ی هواداران و دوســتدارانش 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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