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آقای خلیلزاد ،مردم و تاریخ
شما و گلبدین تان را نمیبخشند!

در بازی تازه جان بخشیدن
به الشه فرســوده گلبدین،
امریــکا و غالمانــش بــا
تحمیــق مردم تقــا دارند
لکههای خون و خیانت در
چهره این نوکر سرسپرده
«ســیا» را با لباس «فرشته
صلح» پوشانیده ،یکبار دیگر او را بر ملتما 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 «تشریففرمایی» یکی از
خونخوارترین چهرههای تاریخ چهار دهه گذشته را زمینهسازیکنند .گلبدین،
این بچه نازدانه امریکا که در پانزده ســال گذشــته ظاهرا «ناراض» پنداشــته
میشد اما عمال نیمی از کابینه را در چنگ داشت ،به زودی مهمان ارگ خواهد
بــود .اما از قبــل همه تالشها بر این نکته متمرکز شــده که با چه نیرنگی این
منفورترین و بوگرفتهترین جنایتکار را سفیدهمالی 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
مهم برنامه اشــغال افغانستان توســط امریکا بوده است ،به تاریخ  ۳۱ثور ۱۳۹۵
در دیداری با خبرنگاران در کابل گفت:
«اشــتباهاتی که آنها انجام دادهاند ثبت تاریخ است بنا ًء نباید
از خواستن معذرت هراس و یا شرم داشته باشند .اینکه گلبدین
میخواهد با حکومت افغانستان یکجا شود ،یک گام خوب است اما
حکومت افغانستان و دوســتانش باید متوجه باشند که این تغییر
حقیقی است و بازیای 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» تقلیلدادن براساس همان
ق بشــری شــما امریکاییها هم منتهای حماقت محسوب خواهد
معیارهای حقو 
شــد .شــما در پی انتقامگیری سههزار امریکایی کشتهشــده 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
بیارزشتر از آن است که با یک «عذرخواهی» مورد بخشایش قرار گیرد؟
«بــازی»ای کــه در عقــب
«پیوســتن گلبدیــن بــه پروســه «حکمتیار یک محصول سیآیای
صلــح» جریان دارد مثــل آفتاب امریکا از طریق ضیاءالحق است.
روشــن اســت .این کامــا عیان او درحالیکه در پشاور نشسته
بود ،کمک فراوان پولی دریافت
اســت که اگر گلبدیــن و امثالش
میکرد .رســانههای امریکا او
واقعا تهدیدی به امریکا به حساب را ســتایش باران کرده نفسش
میرفتنــد ،پنتاگــون ظــرف  ۲۴را آنچنان باال بردند که هرچند
ســاعت میتوانســت آنهــا را به دیگر او برای شــان کاربردی
زبالهدان بفرســتد چــون در تار و ندارد اما برای مردم افغانستان
پود فعالیتهای یک چنین احزاب از او هیوالیی درست کردند».
سرســپردهاش نفــوذ داشــته و از
روزنامه «دی نیوز» پاکستان (  ۲۳اگست )۱۹۹۲
کان و کیف شــان باخبر است .اما
مزدورانی مانند گلبدین با شرکای جرمش بهمثابه نیروی ذخیره برای روز مبادا
نگهداری میشــوند تا تحت شــرایط خاصی همچون مهره شــطرنج وارد بازی

شوند .و امروز این امریکاست که جاسوس سابقهدار و آزمودهشدهاش را پیش
میکشد تا در پایان عمر ،شاید آخرین ماموریتش را به بادار به سرانجام رساند.
مردم ما نه گلبدین جالد را میبخشــند و نه هم تو و هزاران اشــغالگر دیگر
امریکاییات را که  ۱۵ســال تمام با کشــتار و قتل و ویرانی و بمبارد و انفجار
افغانســتان را بــه ماتمکــده مبدل
کردهاید .مردم ما نه تنها گلبدین آرتــور کینــت در شــماره نوامبــر
جانی که دیگر برادران همفکر و  ۲۰۰۷مجلــه «گزینههای سیاســت»
جنایتپیشهاش را که تو «قهرمان» چاپ کانادا بــه توضیح نقش خلیلزاد
در شــکلدادن اداره فاســد کــرزی
میتراشی ،نخواهند بخشید؛ دیگر
میپردازد .او مدعیســت که خلیلزاد
به تجربــه دریافتهاند کــه فقط با
میکوشــید پشــتونهای ناباب را در
محاکمــه و طــرد جانیان بر ســر اداره کــرزی نصب کنــد و از جمله
اقتدار میتوانند نفســی به راحتی وزیــر اطالعــات و فرهنــگ ،کریم
بکشــند .اظهــارات جالدنوازانهی خرم و لوی سارنوال جبار ثابت را نام
تو فقط نمک پاشیدن بر زخمها و میبرد که هردو بنیادگرا و وابسته به
بازی بیشرمانه با شعور مردم است حزب اسالمی گلبدین بودند .نویسنده
که خوشــبختانه دیگــر حنای این از دیپلماتهــای اروپایی نقل میکند
که مخالف این سیاســت خلیلزاد بوده
شــیادیها در نزد آنان رنگ باخته
اند .او در توضیح پیشینه برخوردهای
است.
قومگرایانه خلیلزاد مینویسد:
آقــای خلیلزاد ،تــو ولو هزار
«وقتی طی ســالهای  ۱۹۸۰خلیلزاد
بار دیگر منحیث چهره خبرســاز
در خدمت اداره ریگان قرار داشــت،
رسانههای تمویلشــدهی امریکا ،از عناصری در مقاومت ضدروســی
در لباس «دوست مردم افغانستان» افغانستان پشتیبانی میکرد که به ملیت
پشتون خودش وابسته بودند با آن که
بزرگنمایی شــوی و یک مشت
افکار تندروانه داشتند .او بنیادگرایانی
روشــنفکران خودفروخته برایت چون گلبدین حکمتیار را مورد توجه
خــم و چــم و دلربایــی کنند ،اما قرار میداد».
تاریخ وطن ما تــرا هرگز نخواهد
بخشــید .تو از حامیان اصلی تروریزم بنیادگرایی بوده چهل ســال تمام اســت
که نهتنها برای مردم افغانســتان که بسا کشــورهای مسلمان دیگر ویروسهای
خطرناک پرورش دادهای .بیمورد نیســت که رســانههای مترقی امریکا به تو
لقب «نماینده خاص امریکا برای ترور اسالمی» را دادهاند.
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بــه عنوان فــرد اول اداره جورج بوش در افغانســتان و همدســت جانیانی
چون دیک چینی ،کاندولیزا رایس ،دونالد رامســفلد و غیره در جریان  ۳سال
ماموریتت در ســفارت امریکا در کابل و مسوول پیشــبرد برنامههای اشغال و
بربادی وطن ما ،در جنایت و بیرحمی دســت کمی از گلبدین نداری .دســتان
تو غیرمستقیم به خون هزاران افغان آغشته است .تو منحیث تربیتیافته «راند
کارپوریشــن» سیآیای 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 کردهای .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 بی ۵۲و طیارات
بیسرنشــین و جمعی از نوکران پلید امریکا همچنان مشغول تباهسازی کشوری
میباشی که جز نام هیچگونه دلبستگی و پیوستگی با آن نداری.
همــکاری تو با گلبدین جانی ،چندین دهه ســابقه دارد .ســایت تلویزیون
«الجزیــره» به تاریــخ  ۲۸جنــوری  ۲۰۱۲در مقالهای تحــت عنوان «جنگ
بیپایان گلبدین در افغانســتان» در مورد ســفر ســال  ۱۹۸۵گلبدین 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 میشد:
«احســاس کلی من از این ســفر این بود که حکمتیار بهمثابه
یک سیاستمدار زیرک هرآنچه را که خلیلزاد برایش دیکته میکرد
انجام مــیداد تا از ادامه کمک دولت امریــکا به حزبش اطمینان
حاصل نماید».
مردم ما فرامــوش نمیکنند
که تو در دوران قرونوســطایی
طالبان که ملت ما در آتش جهل
و جنایــت میســوخت ،منحیث
مشــاور «یونیــکال» مصروف
معاملــه با ایــن وحشــیان عصر
حجــری بــوده در بــدل توافق
خالص ،خلیلزاد و ریگان

ســودآور بر ســر لوله گاز حاضر بودی هزار بار «حقوق بشــر» و سرنوشت
مردم افغانستان را قربانی کنی .با البیگری در اداره کلنتن ،خواهان «نزدیکی
با طالبان» و به رســمیت شــناختن دولت طالبان بودی چون استدالل میکردی
که «طالبان از مــدل بنیادگرایی ضدامریکایی نوع ایــران پیروی نمیکنند -
نزدیک به مدل ســعودی اند ....ما باید به نوبه خود مایل به رسمیت شناختن و
ارایه کمکهای بشردوستانه جهت ترویج بازسازی اقتصادی بینالمللی باشیم».
(واشنگتن پست ۷ ،اکتوبر )۱۹۹۶
منحیث زبــان دولــت بدنام
بــوش ،در  ۲۰۰۱برای انحراف
افــکار عامــه اعــام کــردی
کــه «امریــکا بــا درسگیــری
از گذشــته دیگــر بــه تقویــت
بنیادگرایــان نخواهد پرداخت»
امــا عمــا منحیــث گرداننــده خلیلزاد منحیث زبان دولت بدنام بوش ،در ۲۰۰۱
اصلــی پشــتپرده کنفرانــس برای انحراف افکار عامه اعالم کرد که «امریکا با
بــن ،پلیدتریــن بنیادگرایــان و درسگیری از گذشته دیگر به تقویت بنیادگرایان
نخواهد پرداخت»
ویرانگران «ائتالف شــمال» را
از غارهای شان بیرون کشــیده در پستهای کلیدی دولت دستنشانده کرزی
گماشــتی و تا امروز از آنان حمایت میکنی کــه در نتیجه هرکدام به بالهای
خوفناک و میلیاردر بدل گشــتهاند .این تو بودی که با مشــورههای هالکتبار
افغانســتان را براساس سمت و زبان و ملیت تقسیم ،تیکهداران این و آن قوم را
بر ما مسلط ساخته کشــور را در گنداب قومپرستی غرق ساختی .بهخاطر این
خیانتت به مردم افغانســتان به جای ابراز پشــیمانی ،با افتخــار در مصاحبههای
فرمایشیات با «طلوع» و دیگر رسانهها از آن یاد میکنی.
کیست نداند که تو منحیث ویسرای امریكا در تقرر و عزل افراد در کابینه
کرزی نقشتعیینکننده داشتی و در واقع «نایبالسلطنه» ارگ بودی .با دست
نوازش ماندن بر خاینان ملی ،افغانستان را به فاسدترین و خیانتزدهترین کشور
جهان بدل کردی .به دلیل دلبســتگیات به ســتمگران بود که وقتی ماموریتت
منحیث ســفیر در کابل به پایان رسید ،یکی از مولودات جاهل گلبدینی به نام
مال فضل هادیشینواری (که او را در پست قاضیالقضات نصب کرده بودی)
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وارخطا شده فوری استغاثهنامهای
به جورج بوش نوشــت که مدت
ماموریتــت را «ب ه دلیل عملكرد
ت تمدید كند( ».بیبیسی،
مثب 
 ۵اپریل .)۲۰۰۵
«تفاهمنامه صلح» با گلبدین
کــه در آن همه خــرج و دخل
خلیلزاد منحیث ویسرای امریكا در تقرر و عزل
شــخصی گلبدین درج شده تنها افراد در کابینه کرزی نقشتعیینکننده داشت و
میتوانــد خاطــر رضایت چند در واقع «نایبالسلطنه» ارگ بود .با دست نوازش
همبانــدی این جنایتکار را فراهم ماندن بر خاینان ملی ،افغانستان را به فاسدترین و
خیانتزدهترین کشور جهان بدل کرد.
کند نه مــردم درددیــده افغان
را که کینه ســوزان نســبت به راکتیار و زیردســتانش دارند .فراموش کردن
راکتپرانیها ،قتلعام روشــنفکران ،تیزابپاشی بر زنان ،نوکری به پاکستان
و ایران ،انتحار و رهزنی و هزاران ددمنشــی دیگر توســط گلبدینیها وجدان
خفتهی از نوع عبداهلل و غنی و خلیلزاد میطلبد که اکثریت ملت با هیچ مقدار
عوامفریبی و تبلیغات آنرا از یاد نبرده و نخواهند بخشید.
امریکا اگر با هر نام و نشــانی پوشــالیان خودساخت ه طالبی یا تنظیمیاش را
بــا آرایش و القاب کاذب و تحمیلی دوباره وارد حکومت دستنشــانده کابل
گرداند جز این که حلقه جنایتکاران و قاتالن ملت را تکمیل کند هیچ ســودی
برای آینده سیاســی افغانستان نخواهد داشــت .پیوستن دهها رهبر دیگر حزب
منفور اســامی چه ســودی به حال مردم داشــت که حال آمدن گلبدین داشته
باشــد .از روزی که آوازه آمدن گلبدین بلند شــده ،ســگجنگیهای 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 تازهای که علیه روسیه و چین به راه انداخته،
این جاسوس کارآزموده و دیرینهاش را یکبار دیگر در راه منافع استراتژیکش
به کار اندازد.
در پشــت سراب «صلح» با حزب اســامی و طالبان ،برنامههای ویرانگر و
مشکوک نهفته اســت .مردم ما دیگر چهار دهه است به این حقیقت رسیدهاند
که صلح و ثبات با توسل به آدمخواران و دزدان و نیروهای وابسته به بیگانگان

هیچگاهی متحقق شــدنی نیست .حزب اســامی که تاریخش با معاملهگری 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 جنگهای مدهش تنظیمی جریان داشــته محشری برپا بود ،مذاکرات
صلح میان گروههای جهادی تحت سرپرســتی دولت پاکســتان در اســامآباد راه افتید و
نوازشــریف ،صدراعظم وقت آن کشــور پیاپی از طریق رسانهها ســخن از صلح دایمی در
افغانستان میزد .روزنامه «دی نیشن» پاکستان در کارتونی که به تاریخ  ۵مارچ  ۱۹۹۳انتشار
داد ،صلح در افغانستان را سراب خواند ،سرابی که با گذشت  ۲۳سال 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 میکنند.

کارتونیستMaxim :
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نویسنده :نور احمد

ترویج بنیادگرایی و جهالت
در موسسات تعلیمی ننگرهار
معــارف و تعلیــم و تربیه
ســتون حیاتی هــر جامعه
است .ملتی مسلح با دانش
قادر اســت در پیشــرفت
ســرزمین خویــش نقــش
ارزنــده ایفــا نمــوده و
راه را بــرای ســعادت آن
جامعه هموار کند ولی مردمی که در راس وزارتها و ریاســتهای معارف و
تحصیالت عالی شان افراد ارتجاعی ،بنیادگرا ،ضد ترقی و ضد زن قرار داشته
باشند ،به سادگی توســط جنایتکاران و ستمپیشگان فریفته و تحمیق میشوند.
افغانستان نیز کشوریســت که معارف آن با گند بنیادگرایی ،ارتجاع و جهالت
ماالمال گشته وظیفه اصلیاش را که پخش روشنایی و انسانیت است از یاد برده
است .مشت نمونه خروار ،مثالهایی را از وضعیت اسفناک پوهنتون و مکاتب
والیت ننگرهار یادآور میشویم.
چنانچه اکثریــت ادارات دولتی ننگرهار در چنگال حزب منفور اســامی
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

مغز محصالن با افکار جاهالنه ،تندرو
و ضد زن آغشــته میشــود .با ورود
بــه این نهــاد تحصیلــی ،فضای یک
مدرسه و یا مرکز طالبان به وضاحت
احساس میشــود :اکثریت محصالن
با ریشهــای انبوه و پاچههــای بلند
دیده میشوند؛ انگشتشمار دختران اهلل داد رییس معارف والیت ننگرهار مربوط
محصل با چادری و یا حجابهای سیاه حزب اسالمی افغانستان که از تقرر هر معلم
در مکاتب مختلف از  ١٠٠٠٠افغانی الی
در صنف حضور مییابند؛ مرجعی به
 ۵٠٠٠٠افغانی رشوه میگیرد.
نام «شورای مســجد» تمامی برنامهها
و طرحهــا را ترتیب و تنظیم میکند .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 تازهوارد دعوت میشود 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 میگردند.
اســتادان نیز حق و جرئت ندارند که اعضای «شــورای مسجد» را ولو هرقدر
صاحب نمرات پایین باشند ،ناکام ابالغ کنند.
یــک تــن از محصــان این
پوهنتون که نخواست نامش ذکر
شود گفت:
«تعــداد کثیــری از
محصــان بــه حمایت از
طالبان و حزب اسالمی و
داعش کشانیده شده اند.
پارســال اینان به دفاع از
تعداد کثیری از محصالن پوهنتون ننگرهار با
طالبان و داعش به شــعار
طالبان و حزب اسالمی و داعش کار میکنند.
ســر دادن ،شعارنویســی
بر دیوارهای پوهنځیها و تظاهرات پرداختند .اســتادان و مقامات
ننگرهار نیز آنان را میشناسند ولی هیچ کاری در برابر شان انجام
نمیدهند».
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در جو این پوهنتون مخصوصا برخورد با زنان غیرانســانی است .مردان چه
محصل و چه استاد ،دختران را توهین و تحقیر کرده و بار بار گوشزد میکنند
که جای زن در خانه بوده و به تحصیل اصال نیازی ندارند.
نازیه (نام مستعار) فارغالتحصیل
پوهنځی شرعیات از دوره تحصیل در جو ایــن پوهنتون مخصوصا
خویش خاطــرات تلخی دارد که برخورد با زنان غیرانسانی است.
مردان چه محصل و چه اســتاد،
هرگز فراموش نمیتواند .او یکی
دختران را توهین و تحقیر کرده
از روزها را چنین به یاد دارد:
و بار بار گوشزد میکنند که جای
«روز امتحان بود .همیشه زن در خانه بــوده و به تحصیل
دامن دراز میپوشیدم ولی اصال نیازی ندارند.
در آن روز پیراهنــم اندکی
کوتاه بود و بخاطر پوشــاندن پاهایم چادری را به دور خود محکم
پیچ دادم .اســتادی به نام حاجی برکت پرسید که چرا چادریم را
دور خود پیچاندهام .وقتی در پاســخ گفتم بخاطر پاهایم ،یکباره با
عصبانیت و دشــنام گفت" :دختران حق ندارند به پوهنتون بیایند
و درس بخوانند .شــما درس میخوانید تا در موسسات کار کنید و
دالر بگیرید "....و ســخنان رکیک دیگر .در ختم امتحان اجازه نداد
تا بیرون شــوم و خواســت اول پارچه مرا ببیند .با آن که من ۷۵
نمره گرفته بودم ولی آنرا  ۵۰نوشت و گفت که  ۲۵نمره را به دلیل
کوتاه بودن پیراهنم کم کرده 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 میدهد تا دســتمال شــانهاش را به سر آن
دختــر انداخته و بهاصطالح وی را به عقد خود درآورد .به همین اســاس همه
از او متنفر بوده و هرگاه وی داخل صنفشــود ،دختران روی خود را کامال
میپوشانند.
فرشته (نام مســتعار) محصل ادبیات پوهنتون ننگرهار نیز از برخورد زشت
استادان و محصالن شاکی است .او میگوید:
«در پوهنتون ننگرهار دختر بودن خود جرم بزرگیست .او حق
ندارد با همصنفیهای پسرش صحبت کند و یا از آنان نوت و چپتر

طلب کند.
روزی در پوهنتون برنامه ادبی و شعرخوانی بود ،اعالن شد که
هر کی خواهان خواندن شــعر و یا مطلب ادبی باشد میتواند ثبت
نام کند ولی شــعر و مطلبش را باید کمیته مربوطه بررسی کند تا
جنبه سیاسی نداشته باشد .من خواستم شعری را دکلمه کنم که
با عکسالعمل ســخت همصنفیهایم روبرو شدم .آنان سرسختانه
استدالل مینمودند که بعنوان یک دختر نباید جلو مردان بایستم
و شعر بخوانم چون شنیدن صدای من حرام است و غیره .ولی من
پافشــاری کردم و باالخره شــعر خود را دکلمه کردم .با آن که تا
امروز هم از طعنه شنیدنها رهایی نیافتهام».
ن.ی یکتن از محصالن دختر در پوهنځی شرعیات میگوید:
«در یکی از آخرین امتحانات سوالی آمده بود که بعد از فراغت
چی خواهیــد کرد .به علت
جو حاکم ترس همه نوشته یکتن از محصــان دختر« :در
یکی از آخرین امتحانات سوالی
بودند که مدرســهساخته و
آمده بود که بعد از فراغت چی
به دختران قــرآن تدریس
خواهید کرد .به علت جو حاکم
میکنیــم .چنــد تنی که ترس همه نوشته بودند که مدرسه
مثال نوشــته بودند وظیفه ساخته و به دختران قرآن تدریس
میگیریــم و مصدر خدمت میکنیم .چند تنی که مثال نوشته
بــه جامعــه میشــویم ،با بودند وظیفه میگیریم و مصدر
ناکامی مواجه شده و پس از خدمت به جامعه میشــویم ،با
عــذر و زاری زیاد  ۵۰نمره ناکامی مواجه شــده و پس از
عذر و زاری زیاد  ۵۰نمره بدست
بدست آوردند».
آوردند».
ن.ی در ادامه میافزاید:
«در روز دفاع مونوگرافم
حاجی برکت نیز اشــتراک داشت .قبل از اینکه من به دفاع شروع
کنم استاد برکت برایم گفت" :باید به تمامی استادان شرعیات (۳۹
تــن) جوس بیاوری چون پس از بدســت آوردن دیپلوم تو وظیفه
گرفته و معاش دالری اخذ میکنی ".من پول زیاد نداشــتم .گرچه
استادان دیگر مداخله کرده و گفتند خیر است دختر یتیم است و
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پول ندارد ولی برکت قبول نکرد و پافشــاری داشت که باید حتماً
جوس بیاورم .باالخره یکی از اســتادان که دانست من پولی برای
خرید جوس ندارم ۳۰۰۰ ،کلدار برایم داد .وقتی حاجی برکت این
صحنه را دید عصبانی شــده گفت که حاضر نیست در این دفاعیه
بنشیند و باید کسی دیگری به جایش بیاید .من هم ناچار شدم تا
از استاد دیگری بخواهم در جلسه دفاعیهام شرکت کند».
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 میشود و هم
ناکام.
وضعیت تعمیر و حفظالصحه
وضعیت تعمیر و حفظالصحه پوهنتون
پوهنتون بشدت ابتر است .با آن
بشدت ابتر است.
که صفایی به هیچ وجه مراعات
نمیشود 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
سادهتر ادامه یابد!
وضعیت در مکاتب به مراتب وخیمتر از پوهنتون اســت .در مکاتب دولتی
از فضای تعلیم و تربیه نشانی نیست .مثال در روزهای مسابقات کرکت شاگردان
اکثــرا به مکتب نمیروند و یا معلمان حاضر بــه تدریس نبوده و در موبایل و
رادیو به کرکت گوش میدهند.
صنفها بیشتر به مسجد میمانند .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 جاینماز ،ترقیتعلیم،
حاضری ،رنگ تعمیر مکتب ،نهالشانی و غیره منظما از شاگردان اخذ میشود
اما شــاگردان این مکاتب ادعا دارند که همهی این پولها را اســتادان به جیب
میزنند.

گرچه تعلیم و تربیه برای هر
ملتــی نقش کلیــدی را دارد که
در را به سوی ترقی ،شکوفایی،
استقالل و رهایی باز میکند اما
وضعیــت رنجآور در کشــور ما
باعث شــده تا جوانان ننگرهار،
همانند ســایر والیات بــا افکار
پوســیده و ارتجاعــی پرورش وضعیت در مکاتب ننگرهار به مراتب وخیمتر از
یافتــه و افغانســتان عمیقتــر از پوهنتون است .صنفها بیشتر به مسجد میمانند.
در تمام دیوارها تنها آیت و حدیث نوشته است.
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 برنامهشده از جانب امریکا
و غالمانــش بــر ملــت تحمیل
میشــود .بیمــورد نیســت که
فاروق وردک گلبدینی سالهای
ســال در راس وزارت معــارف
گماشته میشود که با مکاتب و
با آن که در ننگرهار هر مکتب حداقل یک مسجد
معلمان و شاگردان خیالی معارف دارد ،شاگردان مکلف اند در داخل صنف و جریان
ساعات درسی نیز نماز بخوانند.
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 میدارد:
ی درس ،حنجرهی جوان
ی آلوده و خفــه 
«...تنفس در فضــا 
ت تا عملكرد اكنون و بویژ ه آیندهی ارتجاع در
امروز را سوزاند ه اس 
ن خطر و به سهولت
ی جامع ه بدو 
ن ســرمایههای عموم 
جهت ربود 
ی پوســیدهی درس
ی دبســتانها زیر تودهها 
ن شــود .وقت 
ممك 
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ن و جامعه،
ـــ مشــق ماشــینی ،تعلیمات خرافی در زمینهی دی 
ی تكراری ،داستانهای
علماالشیاء ســاكن و دینی ،انشاء و دیكته 
ن شــوند،
م مكانیكی خدا و ...و میهن مدفو 
مردود قدیمــی ،تعلی 
ی و تحقیر شــده
ن ما دچار تباه 
گ آیندهی ســرزمی 
در واقع فرهن 
اســت و هنگامیك ه فرهنگ یك ملت ،فرهنــگ تحمیلی بیگانگان
شــد و از تحرك و تنو ع و ملیت بركنار ماند و مطیع و بازیپرست
ی و آیندهســاز
و خیالبــاف و منزوی گردید ،دیگر از مفهوم مترق 
ملیت چه میماند؟ ملت همچون امروز و حتی تســلیمتر ،در برابر
ی جهان ،سكوت میكند و غارت زد ه برجای میماند و
دزدان رسم 
چشــم ب ه درواز ه های صدور ملی میدوزد و نظارهگر غارتی عظیم
میشود».

مدرسه انتحاریون

کارتونیستBenaji Naji :

14

نویسنده :توفان

افشاگری و عذرخواهی کارمندان سابق
طیارههای بیسرنشین امریکا

طیارههــای
حمــات
بیسرنشــین از برنامههای
شــوم نظامی امریــکا در
افغانســتان اســت کــه از
 ۲۰۰۱تا بــه اکنون ادامه
دارد و زیــر نــام «مبارزه
علیه تروریزم» ،با ریختن
هزاران تن بمبهای مدهش و حاوی مواد مرگبار ،بخصوص دهات افغانســتان
را به تباهی کشانیده است .نظر به یافتههای «اداره روزنامهنگاری تحقیقی» بین
ســالهای  ۲۰۰۸الی  ،۲۰۱۲کشــور ما مورد بیش از  ۱۰۰۰حمله اینگونه قرار
گرفته اســت .تنها در سال  ،۲۰۱۵حدود  ۴۱۱حمله صورت گرفت که در اثر
آن  ۱۴۴۱تن که شــامل کودکان نیز میشدند ،کشته شده اند .تحقیقات اخیر
این اداره از ســال  ۲۰۱۶نیز نشــان میدهد که تا اکنون  ۱۷۸حمله انجام یافته
که نتیجه آن باالتر از  ۶۰۰کشته بوده است.
طیارههای بیسرنشــین از فاصلههای بســیار دور از پایگاه نیروهای هوایی
کریچ در ایالت نیوادای امریکا هدایت میگردند .امریکا با دغلکاری و فریب
هدف این حمالت را «ازبین بردن النههای تروریزم» میخواند ،اما گزارشها
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از تعــداد تلفــات غیرنظامــی و
افشــاگری متصدیهــای ســابق
طیارهها ثابت میســازد که حدود
 ۹۰درصــد از قربانیان ،مردم عام
و بیگناه بــوده اند .این علمیاتها
نه تنها جلو تروریزم را نگرفته که
روزتاروز شاهد اوجگیری باندهای
تروریست و ساخت پاخت امریکا
با آنان میباشیم.
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«افغانستان کشــوری است که
مورد بیشترین بمباران طیارههای
بیسرنشین قرار گرفته است .با
وجود این ،به نظر میرســد که
جهان در برابر آالم این کشــور
سکوت اختیار نموده است».
تیلیسور انگلیسی ۱ ،اپریل ۲۰۱۶

طیارههای بیسرنشین از فاصلههای بسیار دور از پایگاه نیروهای هوایی کریچ
در ایالت نیوادای امریکا هدایت میگردند.

چندی قبل چهار تن از کارمندان ســابق برنامه طیارههای بیسرنشین امریکا
که میزان قتل و کشــتار غیرنظامیان وجدان شــانرا نآرام ساخته بود ،از طریق
ت شان شاهد آن
رسانهها دست به افشاگری جنایاتی زدند که در جریان ماموری 
بودند .در زیر به معلومات مختصر در مورد آنان پرداختهام:
برانــدون بریانــت ( )Brandon Bryantاز ســال  ۲۰۰۶الی  ۲۰۱۱به حیث
کنترولــر طیارههای بیسرنشــین پنتاگــون کارکرد و گرداننــده تعدادی از
عملیاتها در افغانســتان ،پاکستان ،ســومالیا و یمن بود که بعدها از وظیفهاش
اســتعفا داده از کشتن مردم بیگناه اظهار ندامت و عذرخواهی نمود .او مدعی
شــد که کنترولکنندگان این طیارهها دید کافی در باره اهداف شان نداشته و
مطمئن نبودند که چه کسانی را مورد حمله قرار میدهند:

«ما تنها سایههایی از انسانها را میدیدیم و آن سایهها را هدف
قرار میدادیــم .کل برنامه بمباران ارتش امریــکا بیمار و معیوب
بود و مردم باید از این چیزها و بالهایی
که بر ســر قربانیان آمده ،مطلع شوند.
من بسیار متاسفم که این اشتباهات رخ
دادند و هر کاری کــه بتوانم میکنم تا
جلوی اشتباهات بعدی را بگیرم».
برانــدون در مصاحبــهای از هــدف قرار
گرفتــن یــک کودک توســط موشــکهای
طیارههــای بیسرنشــین شــاهدی میدهد .او
براندون بریانت
میگویــد ،در جریــان ماموریــت وقتی این
()Brandon Bryant
موضــوع را با ناظر عملیات مطرح میســازد،
جواب دریافت میکند که «طبق بررسی ،آن یک سگ بود» ،براندون تصویر
آن صحنه را مکرراً میبیند و میگوید که مطمئن اســت که سگ نه بلکه یک
کودک بود«( .دیلی تلگراف» ۲۴ ،اکتبر )۲۰۱۳
سیان وستمورلند ( )Cian Westmorelandدر  ۱۸سالگی به خدمت در نیروی
هوایی امریکا گماشــته شــد .او به حیث تخنیک کار ،مســئول زیرساختهای
ارتباطی برنامه طیارههای بیسرنشــین بود ،اما
در ســال  ۲۰۱۰وظیفهاش را تــرک نموده به
افشــاگری سیاســتهای امریکا در برنامههای
نظامــی پرداخــت .ســیان از تجربــ ه خود در
جریان ماموریتش میگوید:
«اولین روز استقرارم در قندهار خیلی
حیرتآور بود .من از خیمه ام به طرف
جعبه کوچکی که دفترم بود میرفتم که
سیان وستمورلند
رئیسم در آنجا بود و میخندید .او رو به
()Cian Westmoreland
ما کرد و گفت" :حال ما مردمان بد را
میکشیم ،بچهها!"» (شبکه «الجزیره» ۱۳ ،اپریل )۲۰۱۶
ســیان پس از بازگشــت از ماموریت ،دچار مشکالت روانی شده و کابوس
میبیند:
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«کابــوس هــر آن چیزی را در بــر میگرفت کــه من درک
نمیکردم .من در مورد بمباردمان قریهها کابوس میدیدم ،درمورد
بمبارد شــدن ،در مورد کشتار کودکان و تالش برای نجات آنها».
(شبکه «الجزیره» ۱۳ ،اپریل )۲۰۱۶
اســتیفن لوئیس ( )Stephen Lewisاز سال
 ۲۰۰۵الی  ،۲۰۱۰با بخش ســوم عملیاتهای
ویژه نیروهــای هوایی امریــکا کار میکرد.
او درمــورد اینکه چگونــه وظیفهاش را ترک
نموده است در مصاحبهای با «دموکراسی نو»
گفت:
«در اواخر  ۲۰۰۹در افغانســتان ...به
ما گفته شــد که به این مکان مشخص
استیفن لوئیس
برویــم .چهار نفر در حــال قدم زدن در
()Stephen Lewis
کوه بودند .و من هیچ سالحی نمیدیدم.
من هیچ چیزی نمیدیدم .با گذشت پنج دقیقه ،دو هلفایر (نوعی
از موشــک) اصابت کرد و سه نفر را کشــت .یک نفر زخمی باقی
مانده بود .به ما اجازه داده شــد که موشــک را پرتاب کنیم .و آن
مرد ...او دیگر آنجا نبود.
 ...مــدت کوتاهی پس از آن ،نامه بســیار متقاعد کنندهای به
رهبری نوشتم و به آنها گفتم که من به اینجا تعلق ندارم ،من دیگر
نمیخواهم اینــکار را انجام دهم .و من
خواهان خروج هســتم«( ».دموکراسی
نو» ۲۰ ،نوامبر )۲۰۱۵
مایــکل هــاس ( )Michael Haasاز ســال
 ۲۰۰۵الی  ،۲۰۱۱به حیث متصدی طیارههای
بیسرنشــین کار میکرد .او همچنان مســئول
هدایت موشک هلفایر برای برخورد به هدف
بــود .هاس میگوید که مرگ و میر کودکان
مایکل هاس
و دیگر غیرنظامیان در حمالت ،توسط بسیاری
()Michael Haas
از متصدیهای طیارههای بیسرنشــین توجیه
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میشــد .او همچنان میگوید که در جریان عملیاتهــا پیلوتهای طیارهها به
صورت گســترده از الکل و مواد مخدر استفاده مینمودند و این سبب اختالل
ماموریتها میشد«( .دی انترسپت» ۲۰ ،نوامبر )۲۰۱۵
چهار متصدی طیارههای بیسرنشــین کــه در باال به صورت مختصر معرفی
گردیدنــد ،همچنان با ارســال نامهای بــه باراک اوباما ،رییــس جمهور امریکا
هشدار دادند که «برنامه قتلهای هدفمند» نیروی محرک تروریزم و بیثباتی
در سراســر جهان است .در ضمن از پنهان نگهداشته شــدن اثرات مخرب این
حمالت توسط مقامات امریکایی هشدار دادند:
«مــا اعضای ســابق
خدمــات نیــروی هوایی
هســتیم .مــا بــه نیروی
هوایــی پیوســتیم تــا از
جــان امریکاییها و قانون
اساســی حفاظــت کنیم.
ما به این درک رســیدیم
که غیرنظامیان بیگناهی اپریل  :۲۰۱۶کشته شدن  ۱۷تن از مهاجران افغان
توسط بمباران طیارههای بیسرنشین امریکا
را کــه کشــتهایم ،تنهــا
در مرز پاکستان
باعث تحریک احساســات
نفرتانگیزی شــده که تروریزم و گروههایی مثل داعش را شعلهور
نگه میدارد...
هنگامی که گناه نقش ما در تسهیل ازبین بردن سیستماتیک
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 کشــورما به عــوام در مورد تاثیرات
برنامه طیارههای بیسرنشــین بودیم .ما نمیتوانیم سکوت اختیار
کنیم و شــاهد مصیبتهایی مانند حمالت پاریس باشیم .با اینکه
اثرات مخرب برنامههای طیارههای بیسرنشــین در خارج و داخل
سرزمین را میدانیم ،چنین سکوتی موجب نقض سوگندی میشود
که برای دفاع از قانون اساسی خوردهایم.
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از شــما درخواســت
میکنیم که دیدگاه ما را
مدنظر بگیریــد ،هرچند
شاید درخواست ما با توجه
بــه تعقیب بیســابقهی
افشــاگرانی مانند چلسی
منینگ ،جولیان آســانژ و
شعاری بر دیوارهای یمن:
چرا فامیل من را کشتید؟!
ادوارد اســنودن که قبل
از ما بودند بیهوده باشــد.
بخاطر این کشور ،امیدواریم اینچنین نباشد».
مسـ�تندی به نام «بیسرنشـ�ین :جنگ طیارههای بیسرنشین امریکا » (�Un
 )manned: America's Drone Warsکه اخیراً ساخته شده است نیز به بررسی
تاثیرات حمالت طیارههای بیسرنشین بر غیرنظامیان میپردازد.
لینک ویدیوی مستند در یوتیوبyoutu.be/mpzk7OdbjBw :

بوی فاشیزم در اظهارات دونالد ترامپ

کارتونیستBill Bramhall :

نویسنده :توفان

فرشته خیمهنشین،
خانه رویاییاش را رسامی میکند
بــه تاریخ  ۲۹ثــور ۱۳۹۵
بــه دیــدار یــک خانواده
خیمهنشــین در نزدیکــی
شــهرک حاجی نبی شــهر
کابــل رفتیم ،خانــوادهای
که میتوانــد نمونهای از
هزاران هموطن بیخانمان،
فقیر و محروم ما باشــد .صحبت را با جان آغا ،پــدر خانواد ه آغاز کردیم .او
ابتدا حاضر نبود مصاحبه کند:
«خسته شدم ،خیلی خسته شدم ...در وقت جنگها به پاکستان
مهاجر شــدیم و وقتی کرزی آمد دوباره اینجا آمدیم .حاال زندگی
ما اینطور اســت .هیچ کس به کمک ما نرســید .بارها موسسهها و
دولت وعده کرده اما هیچ کاری نشده .حال هم این چیزها فایدهای
ندارد».
غم و اندوه و ناامیدی در چشــمان جان آغا به وضاحت دیده میشــد .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 فقیرهــا و بیخانمانها میداند
و نه درخواست از حکومت تحمیلی
و فاسد.
حین صحبت با جان آغا ،چشمم به
کودکی افتاد که کنار خیمه ایستاده
و با نگاههای کنجکاو و لبان خندان
به ســوی ما نگاه میکرد .نزدیکش
رفتــه اســمش را پرســیدم ،آنقدر
آهسته حرف میزد که تنها حرکت
لبانش حس میشــد .دوباره اسمش
را پرســیدم ،گفت فرشــته هستم و
جانآغا و دخترانش در کنار خیمه
بعد خودش را کنار خواهرش پنهان
کــرد و با هممیخندیدند .دیدن خوشــی در چهرهآنــان خوشآیند بود ،اما
دیدن وضعیت زندگی این کودکان معصوم و اینکه زیر بار فقر و فالکت برباد
میروند ،روح انسان را آتش میزد.
فرشــته  ۳ســاله و نرگس
 ۹ســاله دختران جان آغا اند.
ایــن دو مانند هزاران کودک
خیمهنشــین دیگــر مکتــب
نمیرونــد .جــان آغــا دلیل
مکتب نرفتن آنان را شرح داد:
«اوالدهایم به مکتب
نمیرونــد ،از توان من
فرشته و مادرش
نیســت .ما پیش از این
جای دیگر بودیم و اینجا آمدیم .ما بیشــتر در کوچ هستیم و یک
جای نداریم تا دخترانم بتوانند به یک مکتب بروند».
داخــل خیمه رفتیم تا با مادر فرشــته و نرگس صحبــت کنیم .او با دیدن ما
خیلی خوشحال شد زیرا سالهاست 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 کتابچهی رسامیاش را آورده

به ما نشــان داد .خــودش آنرا ورق
میزد ،ورق میزد و به رســامیاش
نــگاه میکرد و بعد بــه صورت ما
خیره میشــد تــا ببینــد کارهایش
خوش ما آمده یا نه .زندگی فرشته
در رســامیهایش انعکاس مییافت.
در بیشــتر ورقهــای کتابچــهاش
خیمه رســامی نموده بود ،خیمهای
که «خانه» فرشــته بود و زندگی و
خیالپردازیهــای کودکانهاش در
آن شکل میگرفت.
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
فرشته در حال نشان دادن رسامیهایش
و شــاید همین تجربه تلخ باعث شده
که بارها خیمه رســامی کند و به فکر پناهگاه و خانهای باشــد .خواهر بزرگش
نرگس نیز کتابچه داشت و رســامی میکرد .فرشته و نرگس تمام رسامیهای
شــان را با پنســل و قلم کشــیده بودند .به آنها وعده دادیم که رنگه و کتابچه
رسامی خواهیم آورد ،هردو خیلی خوشحال شدند.

داخل خیمه ،محلی که فرشته و فامیلش زندگی میکنند.
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فرشته در بیشتر ورقهای کتابچهاش خیمه رسامی نموده بود.

زندگی فرشته در رسامیهایش انعکاس مییافت.

فرشــته و نرگس از جمله میلیونها کودک بااستعدادی اند که بیعدالتی 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 دولتهای دستنشانده و
ضد مردمی بزرگترین مانع رشــد اقتصادی یک کشور وعامل تیرهروزی مردم
انــد و تا زمانی که دولت مردمی روی کار نیاید و کشــور در چنگ بیگانگان
باشند ،شکاف طبقاتی نیز گستردهتر خواهد شد.

از صفحات تاریخ ما

سخی جان،
مبارز جنگ مقاومت ضدروسی
ســخی جان ،از مبــارزان
مقاومت ضدروسی کشور
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 ارجگذاری به جانبازی
و شــخصیت متین این انسان زحمتکش که متاســفانه چندی قبل پدرود حیات
گفت ،مختصری از کارنامه زندگیاش را به نشر میرساند.
غالم ســخی فرزند جمعه خان در سال  ۱۳۳۴خورشیدی در ولسوالی خیوه،
قریه قلعټک در یک خانواده فقیر از ملیت پشهای به دنیا آمد .پدرش دهقان بود
که با مشــقات زیاد شــب و روز را سپری میکرد .غالم سخی در کنار اینکه به
مکتب میرفت روی زمین کار مینمود .متعلم صنف ششم لیسه سیدجمالالدین
بــود که پدرش فوت کرد و مســوولیت فامیل  ۴نفره بــه دوش او ماند .غالم
ســخی ناچار شد بخاطر دهقانی و فروش محصوالت ،مکتب را ترک گوید .او
سخت کار میکرد تا زندگی بخور نمیری به خانواده مهیا سازد.
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غالم سخی فرد خوشطبع و مردمدوست بود .زمانی که از کار خسته میشد
مــردم را دور خود جمع میکرد و توله مینواخت تا برای لحظاتی درد و رنج
را فراموش کنند.
نقطه عطــف زندگی غالم
ســخی پس از تجاوز روسها
بر افغانســتان بود .در آنزمان
که در گوشه و کنار افغانستان
مردم از جنایات خلق و پرچم
به ستوه آمده دست به مبارزه
زدند ،گروپی از روشنفکران
متعهــد به درهنــور رفتند تا با
از چپ به راست ،فرد اول :سخی جان در جبهه
بسیج مردم جبههای از مقاومت
را تدارک ببینند .غالم سخی که قب ً
ال تعدادی از مبارزان را میشناخت از نخستین
کســانی بود که به این جمع پیوست .او مرکبش را که با آن سبزیجات را برای
فروش میبرد به برادرزاده دهســالهاش 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 سختکوش
بود« ،ســخی جان» خطاب میکردند .در سال  ۱۳۶۳زمانی که جبهه درهنوره
تاسیس شد ،آنان امکانات ناچیز داشتند .سخی جان راههای پر خطر (گذشتن از
پوســتههای دولت و جبهات قومندانهای خونریز حزب اسالمی) را طی کرده
از ولســوالی خیوه به درهنور خوراکه و ســایر مواد مورد نیاز را میرسانید .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 میگرفت .او زخمیها
را از خط جنگ با مشــکالت فراوان به ولسوالی و از آنجا به پشت جبهه انتقال
میداد.
مرزا یکتن از همرزمان او میگوید:
«سخی جان یک آدم کام ً
ال متفاوت بود .معموال وقتی از عملیات
برمیگشتیم همه خسته میبودیم چون اکثرا ً از طرف شب عملیات
میکردیم و در کوه با پای پیاده میرفتیم ولی سخی جان خستگی

را نمیشناخت .او پس
از برگشــت تولهاش را
میگرفــت و با نواختن
آن ما را روحیه میداد.
با آن که زیــاد مکتب
نخوانده بود ولی بسیار
هوشــیار و باریکبین و
آدم رک و راســت بود.
هیچ وقت اشتباه کسی
را پنهــان نمیکــرد ،مرزا« :سخی جان خستگی را نمیشناخت .او پس
بــا جرئت فــرد مقابل از برگشت تولهاش را میگرفت و با نواختن آن ما را
روحیه میداد».
از قومنــدان گرفتــه تا
مجاهد همه را مورد انتقاد قرار میداد .یکی از برازندگیهای دیگر
وی این بود که اشتباه خود را مثل روشنفکران پنهان نمیکرد بلکه
با صراحت به اشتباه و کمبود خود اعتراف میکرد».
در دورانی که منطقه پایگاهی ســخی جان بارها مورد شبخون قشون روس
قرار گرفت ،او همســرش را که یک زن واقع ًا مبارز بود به درهنور آورد تا در
پیشــبرد کارهای جبهه سهیم گردد .خانمش ســرورو بر عالوه کارهای دیگر،
روزانه تا  ۴۰قرص نان تنوری به مجاهدین میپخت ولی هرگز از این کارهای
شاق خسته نمیشد .کسانی که جدیداً به جبهه میپیوستند و در نخستین عملیات
ســهم میگرفتند ،ســخی جان به آنان دلداری میداد و میگفت که ما بخاطر
میهن میرزمیم و در منطقه خود هســتیم پس بلدیم که چگونه به دشــمن ضربه
بزنیم و خود را نجات دهیم.
ســخی جان به جبههای تعلق داشــت کــه نه تنها مورد حمــات روسها 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 قومندانهای تنظیمی اشغال شده به سوی تباهی کشانیده شوند.
حضرت یکتن از همرزمان سخی جان خاطرهای از وی را چنین بیان میدارد:
«ســال  ۱۳۶۴بود که قریه بوډیالۍ از سوی روسها مورد حمله
شــدید قرار گرفت .مردم سراسیمه هر ســو پراکنده شدند ،هنوز
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حمله دوام داشت که از سمت کوه صدای بلند توله به گوش رسید.
سخی جان بلندگو را گرفته بود و توله مینواخت .مردم میگفتند
این آدم دیوانه شــده که در چنیــن وضعیتی توله میزند .دقایقی
نگذشت که در بلندگو با صدای رسایش به مردم قریه گفت" :کجا
میروید؟ با فرار نمیتوانید که از این مصیبت خالص شــوید .باید
یکجا متحدانه علیه این دشــمن کثیف خود ایســتاده و برزمیم تا
رهایی یابیم»".
پس از خروج روسها ،ســخی جان ســاح بر زمین گذاشــت و زمانی که
جنگ میان گروههای تنظیمی شــدت گرفت او نیــز مانند هزاران افغان دیگر
به پاکســتان مهاجر شد و در آنجا هم یک توته زمین به اجاره گرفته از طریق
کشت و زراعت به فامیل خود نفقه پیدا میکرد .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 نمونههای خوب
خدمت به مردم و میهن خود به حساب روند.
این انســان واال بــه همان
انــدازه کــه او از روسها و
دستنشــاندگان شــان نفرت
داشــت بــه مراتب بیشــتر از
باندهــای اخوانــی پشــاوری
و ایرانــی متنفر بــود و آنان
را دشــمنان مردم و کســانی
میپنداشــت که از پشت ملت
خانه غریبانه سخی جان در ولسوالی خیوه ننگرهار
را خنجر زده افغانســتان را به
ســوی قهقرا و بدبختی میکشــانند .در هر جایی که صــدای عدالتخواهی و
مبارزه بر ضد بنیادگرایی بلند بود ،ســخی جان در آن شرکت مینمود .پس از
برگشــت به افغانســتان ،در تمامی راهپیماییهای «حزب همبستگی افغانستان»
شرکت جست .نقیب یکتن از دوستان سخی جان میگوید:
«حزب همبستگی افغانستان به دفاع از مبارزان ایرانی در کابل
تظاهرات به راه انداخت که ســخی جان نیز در آن شــرکت نموده
بــود .در ختم تظاهرات او به من گفت که زمانی دلم آرام میگیرد

که جمع مردم گلبدین این قاتل مردم را بگیرند و در همین نقطه
به دار بزنند .تنها شــعار کفایت نمیکند باید این شعار را به ایمان
خود بدل کنیم و بخاطر رسیدن آن جدی کار کنیم».
امــا بدبختانه سرگذشــت
پرمشــقت و غــم از دســت
دادن همســرش به او فرصت
بیشــتر زندگــی نداد .ســخی
جــان در ســال  ۱۳۹۴بر اثر
فشــار بلند خون جــان داد اما
درس تســلیمناپذیری 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 سخی جان در  ۲۳حمل  ۱۳۹۴بر اثر فشار بلند خون
روسها و غالمانش رزمیدند و جان داد اما درس تسلیمناپذیری و غلبه بر مشکالت و
عشق به آزادی وطن را از خود به جا ماند.
آرزوهای بزرگی برای آزادی
و بهروزی ســرزمین شان در سر داشــتند .اما رهبران تنظیمهای بیگانهپرست و
ســتمکار ،با خیانتها و معاملهگریهای شــان حاصل این همه مقاومت ملت را
برباد دادند و افغانســتان را عمیقتر به ســوی جنگ و بحران سوق داده به بیش
از چهل کشور فروختند.
امروز بدبختانــه تیکهداران «جهاد و مقاومت» که مبــارزه آزادیخواهانه
ملت ما را از مســیر اصلیش منحرف ســاختند ،با بیشرمی خود را قهرمانان جار
زده تحت این عنوان داشــتههای وطن را به یغما میبرند ،اما از قهرمانان واقعی
این مقاومت حماســی که ســخی جان یکی از آنان اســت ،اصال یادی صورت
نمیگیرد.
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نویسنده :فرزاد

«افتخار» سرجالد رژیم ایران،
ننگ و شرم مردم ما
ســایت دیکتاتور مذهبی
ایران بــا انتشــار تصاویر
و ویدیویــی از دیــدار
خامنــهای بــا جمعــی از
افغانهایی 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 میکنم».
اگر فاشیستهای برسراقتدار ایران به این کشتهشدگان «افتخار» میکنند،
اما مردم افغانســتان آنانی را که برای کشتار و بربادی ملت دیگری سوق داده
میشــوند مایه ننگ میشــمارند .با انتشــار ویدیوی افغانهایی که در سوریه
کشــته و اسیر شده و در رسانههای غربی وسیعا انعکاس یافته اند ،تصویر بدی
از افغانســتان و مردمش منحیث جنگافروزان و ویرانگــران به جهانیان ارایه
میگردد .یک جوان شــرافتمند باید مرگ را بــر جنگیدن داوطلبانه یا جبری
در ارتــش منفور «والیت فقیه» ترجیح دهد .به همین دلیل افغانهایی نیز بوده
انــد که از میدان های جنگ ســوریه به ســوی ترکیه و اروپا فــرار نموده اند

چون نمیخواســتند همچون سگان شکاری بازیچه دســت یک دستگاه پلید و
جنگافروز گردند.
منزجرکنندهتر از همه حال
آن بهاصطــاح روشــنفکران
چاکــر رژیم ایران اســت که
به دفــاع از افغانهــای اعزام
شده به ســوریه برمیخیزند.
بطور نمونــه جعفر عطایی در
پست فیسبوکیاش تحت این
استدالل مسخره که «کشتن و
کشتهشدن بخشی از زندگی ما
پست فیسبوکی جعفر عطایی
شــده» پس باید جوانان ما در
در دفاع از کشته شدن افغانها در سوریه
«میــدان های بــزرگ جنگ
آبدیده شوند»« ،شــهامت و شجاعت» اینان را تحسین میکند! اما او نمیداند
یــا خود را بــه نفهمی میزند که اکثر این جوانــان «آبدیده» نه بلکه در قالب
یک ارتش ارتجاعی و اشغالگر کشته و اسیر و تحقیر میگردند و اگر زنده نیز
برآیند به عناصر ســرافکنده و آبروباخته بدل میشــوند .او با تیوری تراشیدن
اینکه «جنگ با القاعده و داعش در هر ســرزمینی که باشــد ،جنگ با دشــمن
مردم ماست» به تمجید آنانی میپردازد که در یک جنگ جنایتکارانه منحیث
لشکر پیاده بیارزش مورد سوءاستفاده قرار میگیرند .اما بین داعشیان و رژیم
آزادیکش و منفور ایران تفاوت ماهوی وجود نداشــته هردو از یک سرمنشای
ضدیت با انســانیت بیدار سرچشــمه میگیرند .آقای عطایــی اگر از مهرههای
دولت ســفاک ایران نمیبود ،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 میپنداشت .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 نمیفرماید تا به افتخار سربازی خامنهای و دیگر
جالدان حاکم در ایران رســیده «آبدیده» شــود؟ او اگر حس ملی و انســانی
میداشــت ،باید در برابر گوشــت دم توپ شــدن این جوانان ما که متاسفانه
اکثریت شــان متعلق به ملیت هزاره اند ،صدا بلند میکرد و به دلیل ســکوت
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بیشرمانه حکومت وحشت ملی ،نه تنها اشرف غنی بلکه عبداهلل و محقق و دانش
و دیگر مقامات ضدملی را مورد بازخواست قرار میداد.
البته جنگیدن برای انسانیت و علیه جنایتکاران داعشی فقط در کنار شیرزنان
کوبانی میتواند 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 ســیاهترین 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 عدالتخواه 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 نمیتواند داشته باشد.
رژیــم آدمخــوار ایــران
در گذشــته نیز دســته دســته
افغانهــای مهاجر را به جبر و
نیرنگ به جنگ ایران و عراق
فرســتاده به کشــتن میداد.
آخوندها «کلید بهشت» را به
گردن جوانان میآویختند که
گویا وقتی کشــته شدند با آن
درهای جنــت را میتوانند به افغانهای دستگیرشده توسط مخالفان دولت سوریه
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 میفرستد .اکثر این جوانان کشته یا اسیر
میگردند که نیروهای مخالف بشاراســد بارها کلپهــای ویدیویی افغانهای
اسیر و شکنجهشده را انتشار داده است که دیدن آن دردناک است.
خبرگزاری «ایرانا» متعلق بــه رژیم ددمنش ایران در جون  ۲۰۱۵گزارش
داد که حدود چهارصد تن از ایرانیان و افغانها طی چهارسال در جنگ سوریه
کشته شده اند .اما تعداد واقعی کشتهشدگان به مراتب بیشتر از آن است.

دیدهبان حقوق بشــر نیز در گزارشــی تحت عنوان «ایران هزاران افغان را
برای جنگیدن به سوریه اعزام میکند» به تاریخ  ۲۹جنوری  ۲۰۱۶نوشت:
«حداقــل از نوامبر
 ۲۰۱۳ســپاه پاسداران
انقــاب ایــران هزاران
نفر از افغانهایی را که
بدون مدرک قانونی در
ایــران زندگی میکنند
اســتخدام نموده تا در
ســوریه بجنگند و چند
تن نیز گزارش کردهاند
خانوادههای افغانهای کشته شده
که مقامات ایران آنها را
در سوریه در دیدار با سرجالد ایران
مجبور به انجام این کار
کردهاند».
یکتن از جوانان افغان که در ســوریه و عراق برای ارتش ایران جنگیده به
دیدهبان حقوق بشر گفته است که آنان چهارصد جنگجوی افغان بودند که طی
درگیریهایی کــه اصال نمی
دانستند طرف شــان کیست،
 ۲۰۰تن شان کشته شدند.
سکوت دولت افغانستان و
ســازمانها و احزاب مزدبگیر
ایران در برابر فاشیزم اربابان
ایرانی شــان در قبال مهاجران دیدار خامنهای با جمعی از افغانهایی که فرزندان
ما شــرمآور و ننگین اســت .شان را در قالب نیروهای نظامی رژیم پلید ایران در
هیچ دولت دیگــری در برابر جنگ سوریه از دست داده اند .سرجالد به آنان گفت
«من به شما افتخار میکنم».
سرنوشت شهروندانش به این
حد بیتفاوت نیســت که وحشیانه بوســیله یک دولت فاشیستی مورد استفاده
قرار گیرند اما بازهم آرام گرفته حتی از یک اعتراض سرسری اجتناب ورزد.
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نویسنده :احمر

بازی موش و پشک
گلبدین و دولت امریکا
هرچنــد طی پانزده ســال
گذشــته حــزب منفــور
شــعارهای
گلبدیــن
عوامفریبانه ضد امریکایی
ســر داده به این نام مردم
بیگناه را به قتل رســانیده
اســت اما کیست نداند که
ایــن حزب مرتجع و آدمخــوار از اول تا امروز از جیرهخــواران و مولودات
اســتخبارات امریکا بوده اســت .به همین دلیل کاخ ســفید این نیروی سیاه و
خونخوار را موثرترین حربه برای اشــغال افغانســتان و پیشــبرد سیاســتهای
جنگافروزانــهاش در وطــن ما تحت تربیت و حمایــت گرفت ولو در حرف
گاهگاهی آنرا دشــمن میپنداشت اما در عمل هیچگاهی قیضه آنرا رها نکرده
اســت و کلیدیترین مهرههــای این باند ضدملی را در پســت های مهم دولت
پوشالیاش 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
میرسانید ،امریکا اعالن کرد که آماده همکاری با این حزب است« .واشنگتن

آماده همکاری با حکمتیار است» ،عنوان گزارشی میباشد که به قلم قیصر بت
به تاریخ  ۲۰جون  ۱۹۹۵در روزنامه پاکســتانی «فرنتیر پســت» پشاور به نشر
رسیده است .در بخشی از گزارش میخوانیم:
«خصومتهای  ۱۰ســاله میان ایاالت متحده و حزب اسالمی
پس از مالقات مفید روز پنجشــنبه [ ۱جون  ]۱۹۹۵سفیر ایاالت
متحده در اسالمآباد ،جان سی .منجو و رهبر حزب اسالمی ،انجینر
گلبدین حکمتیار در شــهر جاللآباد ،مرکز والیت شرقی ،به پایان
رسید».
و در ادامه مینویسد:
«ســفیر ایــاالت متحده
کــه جهــت مالقــات از قبل
برنامهشــده روز پنجشــنبه با
حکمتیــار به جاللآباد ســفر
کرده بــود ،از رهبر حزب در
مورد نقش واشنگتن برای حل
منازعه افغانستان پرسید .پس
از اختتام جلسه که یک ساعت
دوام کــرد ،گلبدین حکمتیار
خطاب به جمعی از خبرنگاران
مالقات با سفیر ایاالت متحده
را مفیــد خوانده ،ابــراز نمود،
"بسیار جلســه خوب و مفید
بود»".
رســانههای پاکســتان و غرب و
تعدادی از مقامــات امریکایی بارها
دی نیوز –  ۲۳اگست ۱۹۹۲
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  ۲۳اگست
 ۱۹۹۲نوشت:
«حکمتیار یک محصول سی.آی.ای امریکا از طریق ضیاءالحق
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اســت .او درحالیکه در پشــاور نشســته بود ،کمک فراوان پولی
دریافت میکرد .رسانههای امریکا او را ستایش باران کرده نفسش
را آنچنان باال بردند که هرچند دیگر او برای شــان کاربردی ندارد
اما برای مردم افغانستان از او هیوالیی درست کردند.
در طول چهارده سال جنگ افغانستان ،حکمتیار تحتالحمایه
پاکســتان بود .او از پشتیبانی پرشور این کشور برخوردار بود و در
ضمن قومندان مجاهد برگزیده آی.اس.آی بشمار میرفت».
تاریخ ننگین احزاب بنیادگرا در افغانســتان نشــان میدهــد که دولتهای
استعماری امریکا و انگلیس در تبانی با شرکای عرب و پاکستانی شان هرکدام
از عناصر دستنشانده خویش را همچون غده چرکین نگهمیدارند تا در هنگام
ضــرورت به فرمان بادار در ماموریتهایــی نقش ادا کنند .امروز هم دولتهای
اشــغالگر ،گلبدین را زیر نام «پیوستن به پروســه صلح» برجسته ساخته یکبار
دیگر میخواهند بر ملت ما تحمیل نمایند .اما در آنچه شک باقی نمانده اینست
کــه به مقیاس دروغینبودن جنگ امریکا بــا این چهره منفور ،ادعای «صلح»
آن نیز تزویر رذیالنهایســت که جز مشقتها و خونریزی بیشتر پیامدی مثبتی
برای مردم ما به دنبال نخواهد داشت.
طــوری به نظر میرســد در جنگ ســرد جدیدی که بین امریکا و روســیه
ی آن به شمار میرود ،امریکا با اتکا بر
درگرفته و افغانستان یکی از نقاط گره 
حزب اســامی به مثابه غالم دیرینه و مطمئناش میکوشد 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 نیرنگها و آدمخواریهایش در خدمت امریکا ،ملت را در سوگ
دیگری فرو برد.

نویسنده :احمر

تحلیل یک روزنامه غربی
از پیشرفتهای دوره امانی

درحالیکــه پیاپــی تبلیغ
میشــود کــه افغانســتان
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 میگذارد که وطن ما در مقاطعی
که مستقالنه کوشیده راه رفاه در پیش گیرد ،به پیشرفتهای 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 دموکراســیخواه
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 ،بیگانهپرست و فاسد کنونی ناممکن است.
حدود نه دهه قبل ،اصالحــات دوره امانی را مطبوعات غرب بهمثابه تغییر
بینظیر در آسیا خواندند که آن زمان حتا چین و هند از این کاروان بسیار عقب
بودند .در ذیل ترجمه یکی از این نوشتههای تقدیم است.
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حکمران افغان تمدن جدید را میپسندد
امیر جهت کسب معرفت در حال مسافرت اروپا است
نویسنده :جی .دبلیو .تی .میسن
منبع :روزنامه «ستاره صبحگاهی یکشنبه» ()The Sunday Morning Star
به نقل از خبرگزاری «یونایتید پرس» ۲۹ ،جنوری ۱۹۲۸

نیویــارک –  ۲۸جنوری  :۱۹۲۸ســفر امیر افغانســتان به اروپا رویداد بســیار
ارزشــمندی برای خاورمیانه است که در آن امیر میخواهد با نظریههای جدید
تمدن غرب آشــنایی حاصل کند .هیچ کشور شرقی بهجز جاپان در نوینسازی
کشــورش موفق نشده است .سیام (تایلند امروزی) در این زمینه سعی مینماید
ولی چین هنوز در این ره قدم نگذاشــته و هند هم گیر مانده است .کشورهای
شرقی از توسعه حرف زیاد میزنند ولی فاقد توان برای عمل اند.
امــا در افغانســتان به ویژه
پــس از پایان جنــگ جهانی
عــزم راســخ برای پیشــرفت
دیده میشود و امیر هم همت
بلند از خود نشــان داده است
تا منحیــث حکمران روشــن
شــناخته شود .او در  ۱۹۱۹به
تاج رســید و اکنون  ۳۵سال
دارد .دو سال پس از به قدرت
رســیدنش ،وی معاهدهای را
بــا برتانیــه کبیر امضــا نمود
که طبــق آن اســتقالل کامل
افغانستان به رســمیت شناخته
شد .با این آغاز ،توجه همگان
بهســوی افغانها جلب شــده
است که توانستند کشور شان
را از خط نابرابری شرقی بیرون کشیده و مساوی با ملل فعال غربی قرار گیرند.

اصرار بر احترام به باورهای دینی
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 هندیاش گردید .وی حین گذر از شهر بمبئی به مقصد اروپا برای وعظ
در مســجد صدر این شهر دعوت شــده بود که در موعظهاش 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 افغانهای مسلمان و هندو نمیگذارد .این
نصیحت مکرر بخصوص در هند باارزش است ،زیرا دشمنی مداومآشتیناپذیر
میان مسلمانان و هندوان مانع خودمختاری این کشور شده است.

افغانستان در ســردرگمیهای ایجادشــدهی بینالمللی پس از جنگ جهانی
فراموش شــده اســت .اکثر افرادی کــه چیزی درمورد این کشــور میدانند
از البالی نوشــتههای کپلینگ و متباقی نویســندههایی اســت که تصویری از
افغانستان منحیث یک کشور حایل میان روسیه و هند دادهاند ،جایی که همیشه
دسیســههای سیاســی ادامه دارد .لیکن افغانها به درستی از این طرز دید متنفر
اند .آنان مانع مبلغین بلشــویکهای روســی شــده و بهطور مساوی از حمایت
توطئهگران مسلمانی هند سرباز زدهاند.
اکنون افغانها حقیقتی را خاطرنشــان میسازند که سواد ابتدایی در کشور
شــان مجانی و حتمی اســت و برای آنانی که خواهان ادامــه تحصیالت عالی
هستند ،رایگان است .تجارب نوین در شیوههای آموزش صورت میگیرد .یک
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مکتب تحت سرپرســتی
آلمان و دیگری توســط
فرانســه افتتاح گردیده
تا دیده شــود کدام نظام
بهتر اســت .نظام رایگان
قضایی نیز اتخاذ گردیده
که براســاس آن طرفین
دعوا بنابــر میل خویش
میتوانند اختالفات خود
را نــزد هیئــت منصفــه
محلی درج نمایند ،بدون
این که از پروسه رسمی
محکمه بگذرند.
یکی دیگر از اصول بنیادین اتخاذشــدهی ترقی شــامل ایجاد فابریکهها و
کارخانههای دولتیای میگردد تا مردم عام پیرامون شــیوههای علمی صنعت
آموزش ببینند .امیر در نظر دارد تا در نتیجه سفر اروپاییاش ،پروژههای مزبور
را ترقی بخشیده و پروژههای جدید را عالوه نماید .کشور وی کوهستانی است
و گفته میشود که او آرزو دارد افغانستان را سویس شرق بسازد.
کامیابی افغانها در ترقی شــان میتواند تاثیر محرکی بر ملل دیگر شــرق
آبراه سویز داشته باشد ،جایی کهآبها 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 .افغانها نشــان دادند که موفقیت شــان
نتیجه انضباط و کوشــا بودن آنان میباشــد و هیچ کاری با نقش توطئهچین و
دسیسهگر سیاستمداران ندارد .قبول معیارهای غربی جهت کارایی امور توسط
امیر ،باوجودی که در یک جامعهی محافظهکار اسالمی رشد یافته است ،ممکن
است افغانستان را به رهبر جهانی خاورمیانه مبدل سازد.

ژباړې :میرویس

ملګري ملتونه :د کابل په جګړو کی
د دو اونیو په لړی  ۱۸۰۰وژنې
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 پوههورکونکې او بربنډونکې ویبپاڼې
ته ورلیږم.
په کابل کی  ۱۸۰۰تنه ووژل او  ۱۲۰۰۰۰تنه تیښتې ته اړیستل شول

سرچینه« :ډان» ورځپاڼه د «رویټرز» خبریآژانس 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
ترمنځ په جګړه کی لږ تر لږ  ۱۸۰۰تنو 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 ائتالفــی حکومــت مالتړي
سره ونښتل.
ســوتیریوس موســوریس پــه
افغانســتان او پاکســتان کــی د
ملګرو ملتونو د سرمنشی ځانګړی
اســتازی په یو وینا کی ښودلی ده
چــی د کابــل ویجاړ ښــار د یونیم
میلیــون اوســیدونکو څخه نږدې
 ۱۲۶۰۰۰تنه تیښــتې ته اړایستل
شــوی دي .هغــه زیاته کــړه چی
د  ۱۸۰۰تنــو په شــاوخوا کی غیر
نظامیــان وژل شــوی چــی د مړو
شمیر د ښځو او کوچنیانو په منځ
په کابل کی  ۱۸۰۰تنه ووژل او
کی ډیر دی.
 ۱۲۰۰۰۰تنه تیښتې ته اړیستل شول
موسوریس وینا پر بنسټ« ،په
کابــل کی د  ۱۷روغتونونو څخــه یوازی  ۸روغتونونه  ۲۴۰۳بســترونو 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.

ســوتیریوس موســوریس وایی «له کابل څخه د خلکو ډلهیزې تیښتې په
پایله کی د بیځایه شوو شمیر ورځ په ورځ ډیریږی» د راپورنو له مخه نږدې
 ۲۰۰۰۰تنه 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  ۵۵۰۰۰تنو خپل ځانونه مزارشریف ته رارسولی دی چی دغه شمیر
ورځ پــه ورځ ډیروالــی مومی .نږدې  ۶۰۰۰تنه یی د ښــونځیو د چت الندی
ځــای پــه ځای شــوی دی .د  ۳۰۰۰۰تنو څخه ډیر ســروبی او جالل 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  ۱۶وزیران پاکستان ته تښتیدلی دی
سرچینه« :نیشن» ورځپاڼه۱۹۹۲ ،کال د اګست ۲۱مه

پیښــور – پــه کابل کی وضعیت نه یواځی ملکی خلــک او ټیټ رتبې چارواکی
تیښــتی ته اړایستلی بلکه د  ۵۰ســلنو څخه ډیر وزیران او مرستیاالن یی هم
پیښور ته تښتیدلی دي.
زموږ د خبریال له خوا د راټولو شوو ورځپاڼو له مخه ،د  ۳۵وزیرانو څخه
لږ تر لږه  ۱۱وزیران پیښــور ته تښــتیدلی دي .او په همدغه وخت کی  ۵نورو
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 اسالمی 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.
پــه همدغــه ډول ،د مولــوی
خالــص اســامی ګونــد غــړي،
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 گیالنــی ،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 جالل شــمس
د پیــر ګیالنی ګوند څخه هم تللی
د افغانستان  ۱۶وزیران
دی .دغــو دواړو د بهرنیــو چــارو
پاکستان ته تښتیدلی دی
وزارت په پوســتونو کــی د بهرنیو
چارو وزیر سید سلیمان ګیالنی 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.

فعالیتهای حزب

سنگ بنای منار یادبود شهدای
قتلعام یکاولنگ گذاشته شد

بــه تاریخ  ۱۹ثــور ۱۳۹۵
طی مراسمی ســنگ بنای
منار یادبود شهدای قتلعام
یکاولنگ گذاشــته شــد.
قرار است مناری در ساحه
قتلعــام توســط «حزب
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:
« ۲۰سال از شهادت  ۳۶۷تن به دست طالبان خونخوار گذشت
ولی تا اکنون کوچکترین قدمی هم برای محاکمه جنایتکاران این
عمل فجیع برداشته نشده ،امیدوارم با گذاشتن سنگ تهداب منار
یادبود شهدای یکاولنگ مردم ما متحد شده و برای تحقق عدالت و
محاکمهی جنایتکاران و قاتالن مردم بیدفاع ما گام هایی بردارند».
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بــه تاریخ  ۱۹جدی  ٩( ۱۳۷۹جنوری  )۲۰۰۱طالبان یکجا با جالدان عربی
و پاکستانی قتلعامی را در ولســوالی یکاولنگ بامیان به راه انداختند که طی
آن  ۳۶۷تــن از مردم بیدفاع را بصورت وحشــیانه قتلعام کردند .یکاولنگ
در تصرف طالبان قرار داشــت و باوجودی که حزب وحدت به رهبری کریم
خلیلی به ریشســفیدان این منطقه بهطور زبانی و کتبی وعده ســپرده بود که
در هنگام زمســتان بر طالبان حملــه نخواهند نمود چون مردم محل برای نجات
از جنــگ به کوهها پناه برده نمیتوانند ولی این حزب وعدهاش را میشــکند
و پــس از جنگهای مختصر مرکز یکاولنــگ را به اختیار درمیآورد .اما بعد
از چند روز طالبان یکاولنگ را دوباره تصرف کرده و خونخوارتر از گذشــته
برمیگردنــد ولی از آنجایی که جنگافروزان وحدتی قب ً
ال فرار کرده بودند،
مردم عــام قربانی توحش طالبان گردیدند .اکثریت این شــهیدان از قریههای
بیده مشــکین ،کتهخانه ،آخندان ،کشــکک ،فیروز بهــار ،دره علی و مندیک
بودند که در گورهای جمعی مدفون اند.
«حزب همبســتگی افغانســتان» که یکی از اهدافش به محاکمهکشــانیدن
جنایتکاران چهار دهه اخیر میباشــد ،اینک با مساعدت مردم و آزادیخواهان
سراســر جهان مصمم است
تا مناری را در ساحهای که
ایــن فرزندان بیگنــاه این
مــرز و بوم به رگبار بســته
شدهاند ،اعمار نماید.
از تمــام هموطنــان
داغدیده خــود در داخل و
خارج از کشور خواهشمندیم
تا در عرصه اعمار این بنای
یادبود بــا کمکهای نقدی
شان ،ما را یاری رسانند.
برای دریافت لیست شهیدان قتلعام  ۱۹جدی 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  ۱۹۹۹جهان را شوک داد که در نتیجه چهل و چند کشور با
شــعار «رهایی زن افغان» وطن ما را به اشــغال خود درآوردند .اما طی  ۱۵سال گذشته ،هر روز
و هر لحظه تحت حاکمیت «دموکراتیک» و «حقوق بشــری» غالمان امریکا و غرب ،زن افغان
عذابکش میشــود .اما جهان تکانی نمیخورد! رنج شکیالها ،تبسمها ،فرخندهها ،رخشانهها و
هزاران زن دیگر سرخط اخبار جهان را نمیسازد.
امریکا و غرب از رنج استخوانســوز زن افغان سوءاســتفاده خاینانه کــرده یک تعداد زنان
زینتالمجلس و پلید را در کنفرانس های جهانی و رســانههای شــان علم کردند که بیشرمانه
این جمله را قلقله میکنند که گویا «زن افغان با آمدن جامعه جهانی و دوستان بینالمللی ما به
پیشــرفت ها و آزادیهای زیادی رسیده اند» .اما حقیقت زندگی اندهبار زنان وطن ما را در کلپ
ذیل میتوانید دریابید:
لینک ویدیوyoutu.be/wdYTMjMLFPM :
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نویسنده :رها آرزو

«دموکراسی نو!»
صدای بیصدایان
تســخیر افــکار عامــه با
پخش اخبــار عوامفریبانه
و تبلیغــات زهرآگیــن
بخــش مهمــی از وظایف
دم و دســتگاه دولتهای
امپریالیســتی بهشــمار
مــیرود و در مقایســه با
ماشــین جنگی نظامی از اسلحه رســانهای بهمراتب به پیمانه وسیعتری استفاده
میگردد .در جریان جنگ ســرد امریکا و همپیمانانش تعدادی از رسانهها را به
غولهای تبلیغاتی جهانی مبدل کردند تا افکار جهانیان را مسموم سازند.
در همچو فضایی تعدادی از شخصیتهای عدالتخواه و مترقی با امکانات
ناچیز ولی همت باال دســت به کار شــدند تا صدای بیصدایان و آن ملتهایی
گردند که در بند دولتهای خودکامه ،دستنشانده و فاس ِد حامی امپریالیستها
گیر ماندهاند.
رســانهای موســوم به “ ”!Democracy Nowاز این زمره میباشد که در ۱۹
فبروری  ۱۹۹۶توسط خانم امی گودمن ( )Amy Goodmanبه راه انداخته شد.
در بیستمین سالگرد تاسیساش روی سایتش میخوانیم:

«در سـ�ا ل  ۱۹۹۶امیگودمن برنامه رادیویی را بنام “�Democ
 ”!racy Nowبه منظور تمرکز بر مسایل و جنبشهایی که معموال
توســط مطبوعات فاسد نادیده گرفته میشــوند ،آغاز نمود .امروز
“ ”!Democracy Nowبزرگترین رسانه جمعی در امریکاست که
در نقاط مختلف دنیا  ۱۴۰۰استیشــن رادیویی و تلویزیونی را دارا
میباشد».
این مرجع همواره تالش داشــته
تــا درد و آالم ملتهــای تحــت
ســتم را منعکــس ســاخته و آواز
رســای جنبشهــا و ســازمانهای
آزادیبخــش در سرتاســر جهــان
باشــد .در برنامههــای تلویزیونی
و رادیویــی این شــبکه جنبشهای
ضدامپریالیستی و آزادیخواه مانند
جنبــش ضدجنــگ و اکســیونها
علیــه اشــغال افغانســتان و عراق،
جنبش « ۹۹فیصد» والاســتریت،
اعتراضــات مردمی بخاطر کشــته
شــدن سیاهپوستان توســط پولیس
و ...معرفی و فعالیتهایشان وسیعا
انعکاس داده شده است.
کار ارزشــمند “Democracy
«دموکراسی حاال! ،بیست سال پوشش
 ”!Nowافشــای جنایــات جنگــی
جنبشهایی که امریکا را تغییر داد» نام
امریکا میباشد که زیر نام «جنگ کتابی است که در باره راه پرپیچ و خم
ضدتروریزم» در عراق ،افغانستان ،این رسانه مترقی طی دو دهه گذشته به
قلم امی گودمن ،دوید گودمن و دنیس
پاکســتان ،لیبیا ،ســوریه ،سومالیا،
موینهاین اخیرا انتشار یافته است.
یمن وغیره مرتکب گردیده است.
خانــم امیگودمن و همکارانش در برنامههای مختلف برعکس ســایر غولهای
رســانهای چون سیانان ،فاکس نیوز ،انبیســی و غیره ،دروغین و پوچبودن
ادعاهای ایاالت متحده و ناتو را در مورد «جنگ ضد تروریزم» افشا مینمایند.
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این رســانه به دفاع از قربانیان بمبارانهای طیارههای بیسرنشین پرداخته و در
برابر سیاســت جنگافروزانه اداره اوباما که بیشــرمانه مدعیست این حمالت
تلفات غیرنظامی را به حداقل رســانیده است ،ایستاده و خواهان توقف فوری
آن انــد .گودمن در یکی از برنامههایش ( ۱۶جنــوری  )۲۰۱۶ضمن انعکاس
تظاهرات صلحطلبان علیه بمباران طیارههای بیسرنشین در افغانستان و پاکستان،
سرگذشت بازماندگان این حمالت در وزیرستان شمالی را چنین بازگو میکند:
«ما همیشــه به ندرت نام این قربانیان را در مییابیم .بهطور مثال در  ۲۴اکتوبر
 ۲۰۱۲ســیآیای در وزیرستان شمالی پاکستان حمالت هوایی را با طیارههای
بیسرنشــین براه انداخت .مامانا بیبی مادرکالن  ۶۷ساله حین چیدن بامیه [در
مزرعه] کشته شد ،نواســههای بیبی ،زبیر رحمان  ۱۲ساله و نبیالی  ۸ساله در
میان زخمیان بودند ».زبیر رحمان که با خواهر زخمی و همراهی پدرش جهت
مداوا به امریکا ســفر کردهاند ،در مصاحبه با “ ”!Democracy Nowمیگوید:
«من دیگر آســمان آبی را دوســت ندارم .به راســتی ،من حاال آسمان ابری را
ترجیح میدهم .طیارههای بیسرنشین در آسمان ابری قادر به پرواز نیستند»....
امــی گودمن در برنامههای مختلــف “ ”!Democracy Nowجنایات امریکا
در افغانســتان را بررســی نموده و از جمله صدای افراد بیگناهی را که توسط
امریکا و دولت دستنشــاندهاش به اتهام ارتباط با طالبان ســالها را بدون هیچ
جرمی در زندان گذشــتاندهاند ،به گوش جهانیان رسانیده است .قندی یکی از
چنین افرادی اســت که توســط نیروهای امریکایی بهعنوان «دشمن» دستگیر
شده بود .وی در  ۱۱سپتامبر  ۲۰۱۵در مصاحبهای با گودمن اظهار نمود:
«ســاعت ده شــب با کیبلها آمدند .شروع به لت و کوب تمام
بدنــم نموده و بیضههایم را فشــردند ،به اســتثنای تنبان تمامی
لباسهایم را کشــیدند .آنان برویم آب ریختند .در آن موقع شب
بســیار به شکل بد به دســتها و پاهایم میزدند .آنان پیراهنم را
درآورده و با کیبل لت کوب کردند .بلی ،صاحب ،من با چشــمان
خود دیدم که آنان مردم را کشتند».
امی گودمن به خاطر این تالشهای عدالتخواهانهاش تا کنون برنده چندین
جایزه معتبر جهانی و از جمله «نوبل الترناتیو» گردیده است.
ی گودمن ،برادرش دیوید
فعالیتهای پیشــتازانه و افکار آزادیخواهانــه ام 
گودمن و تعدادی از ســایر همراهانش باعث شــد که در جریان تظاهرات ضد

جنگ در سال  ۲۰۰۸با اتهام «خشونت علیه پولیس» دستگیر و زندانی گردند.
این عمل بار دیگر نقاب «دموکراسی» بهشدت 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 چهرهاش را به نمایش میگذارد.

برنده و بازنده جنگ

کارتونیستP.Furculita :
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د ګوند کړنې

په ننګرهار کی د همبستګۍ ګوند
پوهاویورکونکې جلسې
د «افغانستان همبستګۍ
ګونــد» د ننګرهار څانګی
د خپلــو پلویانــو او غــړو
د پوهــاوی د ســطحی
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 غالم فارق ،د رییسخیلو د
قوم مشر چی څه موده مخکی خپل مالتړ همبستګۍ ګوند څخه اعالن 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 جالدانو لسګونه

زره پوه او مبارز انســانان په نامعلومو او ډلهیزو قبرونو کی ښــخ کړی

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 خالصی 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
پابلــو بارینتــوس نونیــز
(�Pedro Pablo Barri
 )entos Nuñezبــه تاریــخ
 ۲۴جــوزای ۱۳( ۱۳۹۵
جــون  )۲۰۱۶در 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 ترانهســرای
مردمی چلی دست داشت .اگرچه در
 ،۲۰۱۲محکمهای در این کشور حکم
بازداشت هشت جانی را داده بود که
پیدرو پابلو بارینتوس نونیز ،طراح اصلی
بیش از بیســت سال بدینسو در امریکا
قتل ویکتور خارا که از بیست سال
زندگــی میکنند ،امــا دولت امریکا بدینسو در امریکا با تابعیت این کشور
زندگی میکند.
هیچ پاســخی به این مسئله نداد تا این

که خوان خارا (همســر ویکتورخارا) ،با همکاری یک ســازمان مدافع حقوق
بشر مستقر در کالیفورنیا موسوم به «مرکز عدالت و حسابدهی» (Center for
 )Justice and Accountabilityقضیه علیه قاتالن شــوهرش را در محکمه شهر
اورالندو ایالت فلوریدای امریکا درج نمود .خانم خارا یکی از بیســت شاهدی
بود که در محکمهی مذکور علیه پیدرو پابلو شهادت دادند.
تــا کنــون  ۱۱تــن
دیگــر در ارتباط به قتل
ویکتور خــارا محاکمه
گردیدهاند ولی محاکمه
پیدرو پابلو از این نگاه
حایــز ارزش اســت که
ایــن دگرمــن نظامــی
منحیث طراح اصلی قتل
پنداشته میشود.
خوان خارا ،خانم ویکتور خارا ،در کنار محل یادبود این
ویکتــور خــارا ،هنرمند که روی آن نوشته شده است« :برای حق زندگی در
مردمــی صلح .تقدیم به ویکتور خارا و تمامی جانباختگانی که در
خواننــده
سپتامبر  ۱۹۷۳در این محل پیدا شدند».
چیلیایی کــه به صدای
دولت دموکراتیک و پیشرو سلوادور آلنده مبدل شده بود ،در اولین روزهای
کودتــای خونین  ۱۱ســپتامبر  ۱۹۷۳پینوشــه 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  ۴۴مرمی دیده میشد 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 لکههای ننگ تاریخ امریکاست.
اما چاکران خونخوار امریکا ولو هزاربار تحت پوشش دالر و تابعیت بادار قرار
گیرند ،نهایتا در اثر تالشها و پافشاری مبارزان راه عدالت به سزای اعمال شان
رســیدنی اند .غالمان افغان دولت خونآشــام امریکا نیز از این قاعده مستثنی
بوده نمیتوانند.
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نشریات «حزب همبستگی افغانستان» را در کابل و والیات
از آدرسهای ذیل به دست آورده میتوانید:
کابل

غزنی

نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی ،جاده خاتم االنبیا

شرکت کتاب شاه محمد
چهارراهی صدارت

کتاب و قرطاسیه فروشی احمدی
پالن سوم ،کوچه زیارت خواجه علی

کتاب فروشی مقدم
مارکیت جوی شیر کابل

کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار کتابخانه عامه

کتابخانه وحدت
نیاز بیک ،دکان حاجی

کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانک تیل کهنه ،رسته نجارها

کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا مارکیت ،دکان اول

ننگرهار

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

الخیر سنتر
شهر جالل آباد ،چوک مخابرات،
امید پالزا ،منزل دوم ،مقابل افغان یونایتد بانک

هرات

کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه

کتاب و قرطاسیه فروشی
عبدالجبار "یعقوبی"
جکان غوند یازده،
مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی

میوند کتابپلورنځی
شهر جالل آباد ،چهارراهی بزازی،
منزل تحتانی ،اسحاقزی مارکیت

بلخ

کنر

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری
مزار شریف ،چهارراهی بیهقی،
پوسته خانه شهری

کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانک پاکستان

تخار
فوتوکاپی آمو ،نجیب اهلل رحیمی
تالقان ،بندر بدخشان ،مقابل فوائد عامه،
دکان نمبر 10

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون
جاده والیت

بامیان
کتابفروشی محمد ظاهر حیدری،
جوار سبزی فروشی ،شهر بامیان

فراه
کتابفروشی عزیزی
واقع ناحیه سوم،
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

بغالن
کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی
شهر پلخمری ،مقابل غضنفر بانک

بدخشان
کتاب و قرطاسیه فروشی ضیایی
فیض آباد ،دشت شهدا ،مقابل تربیه معلم

نورستان
عکاسخانه ،فوتوکاپی و قرطاسیه فروشی میا
روبروی مسجد انصاف مارکیت ،پارون  -نورستان
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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 میورزید علیه جنایات و خیانتهای اشغالگران و نوکران
میهنفروش شــان نقشــی ادا کنید ،به «حزب همبســتگی افغانستان»
بپیوندیــد و در تکثیــر و پخش نشــریات حزب تان هرچه بیشــتر و
وسیعتر بکوشید!
آدرس :پست بکس شماره  ،240پسته خانه مرکزی
		 کابل ـ افغانستان
موبایل0093-700-231590 :

ایمیلinfo@hambastagi.org :

سایتwww.hambastagi.org :

فیسبوکFB.com/Afghanistan.Solidarity.Party :
		 facebook.com/hambastagi

تویترtwitter.com/hambastagi :

یوتیوبyoutube.com/AfghanSolidarity :

«حزب همبســتگی افغانســتان» بــرای پیشــبرد فعالیتهایش به
حقالعضویت اعضــا و اعانهی هواداران و دوســتدارانش اتکا دارد.
با کمکهای نقدیتان ما را یاری دهید:
Azizi Bank
Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan
Name: Sayed Mahmood
Account No: 001903204644917
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