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با راندن اشغالگران
و ایادی ناپاک شان

استرداد استقالل را گرامی بداریم!

ق ری��ب یک قرن قبل ش��هزادهای بخاطر آرمانهای مل��ی و ترقی خواهانه به
کمک یاران مش��روطه خواهش ش��قیقهی پدر عش��رت طلب و خاینش (امیر
حبیب اهلل خان) را که با س رنوشت مردم بازی م یکرد ،نشانه گرفت و به مصاف
اشغالگ ران رفته سوگند یاد کرد «تا استقالل وطن را از ف رنگی نگیرم این تیغ را
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بر زمین نخ واهم گذاشت» .این چرخش تاریخساز که تعهد است وار و خون ف راوان
ب رای میهن در بند م یطلبید ،با ش��ور و ول وله ملت اس��تقبال ش��د که س رانجام
منجر به شکس��ت مفتضحانهی انگلیس و کس��ب استقالل وطن ما در  ٢٨اسد
 ١٢٩٨گردید.
امروز مصادف اس��ت با ٩٤مین سالروز استرداد استقالل افغانستان ،استقاللی
که طالب عزم و اراده قوی ملت بود و آزادیخواهان شجاعی چون امان اهلل خان،
محمود طرزی ،غالم نبی خان چرخی ،ولی خان دروازی ،سرور ج ویا ،عبدالرحمن
لودین ،س��رور واصف ،می ربچه خان ،میرمس��جدی خان و جانباختگان بیشماری
سر بر سر عهد گذاش��تند و ذرهای به منافع شخصی ،قومی ،لسانی ،مذهبی و
گروهی نه اندیشیدند جز وطن و مردم .اما با تاسف تمامی دولت های مزدوری
که اینجا ته و باال شده و م یش وند همیشه کوشیده اند به جای قهرمانان واقعی،
رهزن��ان و جنایتکاران معلوم الحال را با القاب رنگین قهرمان ت راش��یده بر ملت
تحمیل نمایند.
امان اهلل خان با تمام ش��هزاده بودنش با همفک رانش در آن هنگام عهد بست
تا افغانستان فالکت زده را از گرو شاهی مطلقه رها و به سوی قله های ترقی و
تعالی سوق دهد .بدبختانه هنوز چند سالی نگذشت که در مقابل افکار و اعمال
ترق��ی خ واهان هی حکومت ن وپای او ،خودفروختگان متعصب به حمایت ارتجاع
انگلی��س همچون م وانع کانک ریتی ایس��تادند و زمینه ظه��ور جهالت و جنایت
«بچه س��قو» و «نادر» غدار مهیا شد .از آنروز تا امروز هر رژیمی که بر اریکه
قدرت تکیه زد به نحوی از انحا بر تودهی محروم س��تم راند .این س��تمبارگی و
آدمخ وارگی ب��ا ظهور کودتای نکبتبار هفت ث��ور  ١٣٥٧رونق تازه گرفت و با
فاجعه هش��تم ثور  ١٣٧١به اوج ب یس��ابقهای رس��ید که منجر به متالشی شدن
شی رازهی سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مملکت شد و متعاقبا بالیای چندگانه از
نوع بنیادگ رایی ،ویروس متحجری بنام طالب زایید که زمینهس��از تجاوز ام ریکا/
ناتو و حاکمیت مافیا بر وطن نگ ونبخت ما گردید.
یاران و هموطنان دردمند!
اگر دیروز ملت ما در ب رابر استعمار انگلیس و تجاوز آشکار امپ ریالیزم روس
به جنگ و مقاومت برخاست و پرچم آزادیخواهی و بیگانه ستیزی را ب راف راشت
که ب رای ملل در بند منطقه سرمش��ق رهایی از یوغ اس��تبداد و اشغالگ ران بود،
امروز نیز ما با تمام شعارهای ف ریبنده و زهرآگین «آبادی» و «آزادی» متجاوزین
غ ربی و متحدان نات ویش و دستاندازیهای خاینانه دولتهای پاکستان و ای ران که

جز وی رانی و ق ربانی ارمغانی در پی نداشته است فاقد استقالل و آزادی هستیم.
سردمداران واشنگتن که خواب فتح جهان را سالهاست در سر م یپرورانند با
صرف میلیاردها دالر جهت بقای دایمی خود به این س��رزمین حمله ور شده اند
نه محو تروریزم و ....هیاهوی  ٢٠١٤مبنی بر خروج نیروهای اشغالگر ام ریکایی
از افغانستان بیشتر به بچه ترسانکهای استخباراتی شباهت دارد تا واقعیت های
جاری .ام ریکا ب رای نجات جان من و تو به اینجا نیامده بلکه پای منافع غارتگ رانه
اقتصادی ،سیاس��ی و نظامی او را به اینجا و سایر نقاط دنیا کشانیده است و به
همین دلیل به س��ادگی هم نخواهد رفت .ساخت پایگاه های نظامی مستحکم،
دامن زدن به آش��وب ها منطقوی ،ش ریک ساختن مش��تی از جنایتکاران زنجیر
گسس��ت هاش در دولت مالمافیایی که هر روز سر و دم شان از یک کشور دیگر
باالس��ت ،فساد گسترده ،زرع و قاچاق مواد مخدر و مافیا پروری جزئی از ب رنامه
هایش ب رای افغانستان بوده و از این ط ریق م یخواهد به اهداف است راتژیکش در
منطقه دست یابد.
بدون کس��ب اس��تقالل داد از
دموک راس��ی و «ارزش��های مدنی
بدست آمده در طی  ١٢سال اخیر»
که همه روزه رس��انه های وابس��ته
و روش��نفک ران خ��ود فروخته در
گوش های این ملت گرس��نه پف
م یکنن��د ،کاذب و ب یمعناس��ت
زی��را ملتی که اس��تقالل و آزادی
نداش��ت روی رفاه و خوشبختی را
نخ واهد دید.
نمون های از پالکاراتهای
اگ��ر روزگاری غارتگ��ران حزب همبستگی که به تاریخ ۲۸
ام ریکای��ی مل��ل آزاده باالخ��ص اسد  ۱۳۹۲به مناسبت روز استرداد
ج وانان بیدار را که تسلیم زر و زور استقالل افغانستان در شهر کابل
نم یشدند با گل وله پاسخ م یدادند
نصب گردید.
اینک ب��ا ایجاد ان.ج��ی.او ،نبش
سبز دالر ،بورسهای تحصیلی ،گ رین کارت ،سیاحت ،فحشا ،نشان دادن باغ های
سرخ و سبز و عقیم ساختن عدهای از جوانان ،نیش آزادگی و حس وطن دوستی
آنان را کشیده ،در خدمت منافع استعماری خ ویش م یگمارند.
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ازینرو بر ماس��ت تا با وحدت همگانی و بسیج س رتاسری این ودیعه تاریخی
پدران حماس��ه آف رین مان را که همانا ایس��تادگی در ب رابر متجاوزان و دس��ت
نش��اندگان داخلی ش��ان اس��ت ،بجا آورده بار دگر ماس��ک دروغین غارتگ ران
بی نالمللی را تحت ل وای «سازمان ملل متحد»« ،مبارزه با تروریزم»« ،بازسازی»،
«حقوق بش��ر»« ،آزادی زنان»« ،جامعه مدنی»« ،دموک راسی» دریده ،آنگاه قادر
خ واهیم بود تا ناف جنایتکاران س��ه و نیم دهه پس��ین را که امروزه نیز در زیر
یک س��قف و از یک گنداب تغذیه م یکنند از ناف «ارباب بزرگ جهان» جدا
س��ازیم و به مثابه س��گان زنجیری و جنایتکاران نابخش��یدنی به محاکم ملی و
بی نالمللی بسپاریم تا درس عب رتی باشد ب رای ن وباوگان شان.
ام��ان اهلل خان و یاران دلیرش کار کس��ب اس��تقالل کش��ور را از مبارزه با
میهنفروشان داخلی که زمینه ساز اس��ارت وطن شده بودند آغاز کردند .ازینرو
بر تمامی عناصر آگاه و مردم شیفته استقالل و آزادی و دموک راس ی ماست که
ب��ا درس��گیری از تاریخ ،اولتر از همه خاینان ملی و اف��راد و گروه های پلید و
جنایتکاری را هدف ق رار دهند که با فروش میهن به بیگانگان و به گروگذاشتن
هست و بودش ،دستان خ ونپر کشورهای بیرونی را در کشور ما باز گذاشته اند.
«حزب همبس��تگی افغانس��تان» که خواهان خروج بی قید ش��رط تمامی
نیروهای اش��غالگر و محاکمه س ران جنایت طی س��ه و نیم دهه اخیر م یباشد،
در آس��تانه ٩٤مین سالگرد اس��ترداد استقالل افغانس��تان ندا سر م یدهد که تا
هنگامیکه دس��تان ناپاک تمامی مداخله گ ران ،متجاوزین و ایادی ش��یاد ش��ان
با رس��تاخیز فرزن��دان دلیر این مرز و بوم قطع نگردد این س��رزمین روی تعالی
و س��عادت را نخ واهد دید .آنانی که با خدعه و نی رنگ اتحاد با طالبان وحش��ی
و وح��دت باندهای مافیایی و آدمخوار را راه رس��یدن به صلح و بهروزی تبلیغ
م یکنند ،ع وامف ریبان��ی اند که م یخواهند مردم ما را عمیقتر به قهق را برده با
فجایع دیگری روبرو سازند .افغانهایی که وجدان بیدار دارند و حس وطندوستی
در خون ش��ان جاریست ،باید بدانند که استقالل از دست رفته را به رسم نیاکان
ما تنها با خودگذری و ایثار خون خود م یتوانیم بدست آوریم و بس .هیچ ملتی
را س راغ نداریم که با اتکا به نیروی بیگانه و بدون پیکار و ق ربانی دادن به صلح،
ثبات و بهروزی رسیده باشد.
«حزب همبس��تگی افغانستان» با شعار «نه هفت نه هشت ،بیست و هشت،
بیس��ت و هش��ت!» مجددا به م��ردم درد دیده خود اعالم م��یدارد که ملت ما
در تنگن��ای تج��اوز بیگانگان و جنایتکاران داخلی روزگار دردآلودی را س��پری

م ینمای��د .بنا نباید مدهوش و ق ربانی نی رنگ های جدید به اصطالح «ائتالفات
بزرگ» با پس��وند احزاب «ملی» ب رای «انتخابات آزاد» گردید که جز دزدی و
تقلب گروه های جنایتکار آزموده ش��ده چیزی نیس��ت .فقط با کسب استقالل
و نابودی دش��منان ملت که مستلزم بس��یج همگانی و قیام س راسری م یباشد،
م یت وان به قلهی سعادت و آزادی رسید.

با مبارزه بیامان در برابر اشغالگران و نوکرانش
استقالل از دست رفته را کسب کنیم!
درود بر تمامی شهیدان راه استقالل وطن!
حزب همبستگی افغانستان

 ٢٨اسد  ١٩( ١٣٩٢اگست  )٢٠١٣ـ کابل
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د افغانستان د همبستگی گوند اعالمیه

«د افغانستان د همبستګی ګوند»
خپل یو پیاوړی او مبارز غړی
له السه ورکړ
مرحوم عطاالل��ه د عبدالعزیز ځوی
پ��ه  ۱۳۵۲لمریز کال کې د کنړ والیت د
مرکز اړوند س��یمه د نوآباد کلي په نیمه
شتمنه کورنۍ کې س��ترګې پرانیستلې.
نوم��وړي د هغه مهال د ټولو سیاس��ي
او اقتص��ادي ناخوال��و ترڅنګ وکوالی
ش��ول چې خپل��ې لومړن��ۍ زده کړې د
نوآب��اد په لومړي ښ��وونځي کې س��رته
ورس��وي ،خ��و له ب��ده مرغه پ��ه هیواد
باندې د روس��انو د ګوډاګي رژیم او هم
د روسانو د مس��تقیم یرغل وروسته په
پایتخ��ت کې ی��و لړ غبرګونونه رامنځته ش��ول چې د دغو غبرګونون��و څخه یو هم د
 ۱۳۵۸لمریز کال د زمري د میاش��تې په  ۱۴نیټه د یو ش��میر انقالبي روڼ اندو لخوا

د روسي یرغلګرو او د هغوی د ګوډاګیانو پروړاندې پاڅون وشو ،چې په دغه پاڅون
کې د عطاالله ورور هم ګډون درلود ،مګر کله چې پاڅون په ش��ا وتمبول ش��و ،دغه
روڼ اندي د حکومت ترسخت برید الندې راغلل ،چې له امله یې د مرحوم عطاالله
ورور پاکس��تان ت��ه جال وطن ش��و او کورنۍ ته یی احوال ورکړ ،چ��ې زر تر زره خپل
ټاټوب��ی خوش��ې کړي ،څ��و د ده کورنۍ او وروڼه د دښ��من تر برید الندې رانش��ي.
ل��ه هم��دې امله دوی باجوړ ته هجرت وکړ او هلته میش��ته ش��ول ،مګر هغه د ټولو
س��تونزو او کړاون��و ترڅنګ په دې وتوانید چی خپلو زده ک��ړو ته ادامه ورکړي او په
باجوړ کې د امام ابو حنیفې لیسې څخه فارغ شي.
دغ��ه مه��ال چ��ې زم��وږ هیواد د روس��ي یرغ��ل الندې راغل��ی و ،نوم��وړی آرام
کښینناس��ت ،نه یوازې دا چې خپلو ملګرو س��ره یې اوږه په اوږه د روس��ي یرغلګرو
پروړان��دې د هی��واد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کول��ه ،بلکې په ټولنیزو چارو کې صحي
کارکن او کار پوه هم و.
کله چې له افغانستان څخه روسي ځواکونه په  ۱۳۶۷لمریز کال کې په شا شول
او څ��ه موده وروس��ته د نجی��ب ګوډاګی رژیم هم دې ته اړ ش��و ،چې له کنړ والیت
څخه خپل ځواکونه اوباسي ،نو په همدې وخت کې د مهاجرینو د بیرته راستنیدلو
لړۍ پیل ش��وه او عطاالله هم له خپلې کورنۍ س��ره خپل هیواد ته راس��تون او خپلو
کلیوالو سره یې ساده ژوند پیل کړ ،لیکن حاالت داسې وو چې د ده په څیر خلکو په
ورځني ژوند کې ډیرې س��تونزې ګاللې ،ځکه چې زموږ په هیواد کې د ځنګل قانون
واکمن او تنظیمي ځناورو هیواد په ملوک الطوایفي او خانخانۍ اړولی و.
مرحوم عطالله چې د هیواد د انقالبي او مخکښ��و روڼ اندو س��ره ناس��ته والړه
درلوده ،د هیواد د وروستیو سیاسي حاالتو څخه بیرته پاتې نشو او په  ۱۳۸۳لمریز
کال کې یې د افغانستان د همبستګۍ ګونډ غړیتوب ترالسه کړ .له هغې ورځې چې
د دې ګون��ډ غړیتوب یې ترالس��ه کړ ،هیڅکله یې هم د ګون��ډ له تګالرو او کړنالرو
څخه سرغړونه ونه کړه او تل یې د ګوند له موخو څخه نه یوازې دا چې مالتړ وکړ،
بلکې د موخو په پلي کولو کې یې د پام وړ ګامونه پورته کړل .کله چې په کنړ والیت
کې د ګوند لخوا ولسي جرګې ته یوه ښځه نومانده شوه ،د ټولو ګواښونو ترڅنګ چې
د «مخالفینو» لخوا کیدل ،نوموړی د دوی له ګواښ��ونو وډار نشو او په زړه ورتوب
س��ره یې د یاد والیت په نا آرامو س��یمو لکه پشت ،سرکاڼو ،خاص کنړ ،مروره او وټه
پ��ور ولس��والیو کې د خپل نوماند پ��ه ګټه کمپاین کاوه ،چې پ��ه پایله کې یې بریالی
هم شو.
دغ��ه راز د ټولټاکن��و په دوهم��ه دوره کې د ګوند لخوا والیتي ش��ورا ته د نوماند
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ش��ويو غړو لپاره یې هم نه س��تړې کیدونکي هلې ځلې وکړې .عطاالله چې د هیواد
پیښ��ې له نیږدې څارلې ،د بنس��ټپالو او د طالبانو له بڼې څخه پوره پوهه درلوده او
د سیمې خلکو ته یې د دغو ګوډاګیانو څیره بربنډوله ،څو راتلونکی نسل د دوی له
ناوړو موخو څخه خالصون ومومي.
نوموړي تل د ګوند په سیاسي او تبلیغاتي کړنو ټینګار کاوه ،هغه غوښتل چې د
دې له الرې وکوالی ش��ي ملیتونه س��ره ملت او د پوهې کچه یې لوړه کړي ،څو د
روانو ناوریننو څخه د خالصون الر ومومي.
مرحوم عطاالله د افغانستان د همبستګۍ ګوند په هر الریون کې چې ډیری یې
د نیواکګرو او داخلي السپوڅو او جنایتکارانو پروړاندې وو ،ګډون کاوه او د نوموړي
د کورنۍ غړي او د سیمې خلک به ورسره هم راتلل.
مرحوم عطاالله یو پوهه او روڼ اندی ش��خص و او تل یې د نورو د حقوقو لپاره
مبارزه کوله ،دغه راز د دښمن ګواښونو پروړاندې د غر په څیر والړ او په سیمه کې
د خپلو مبارزو ملګرو لپاره یو ښ��ه الرښ��ود هم و ،خو له بده مرغه نوموړی د ۱۳۹۲
کال د زم��ري پ��ه لومړۍ نیټه د  ۴۰کالو په عمر د ی��وې نامعلومې ناروغۍ له امله د
شپې په لسو بجو له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
د افغانس��تان د همبستګۍ ګوند د نوموړي کورنۍ ته تسلیت وایي او د نوموړي
مړین��ه ی��وه لویه ضایع ګڼي او هیله من دی چې ملګري او کورنۍ یې هم د نوموړي
له الرې څخه پیروي وکړي.
یاد یې د تل لپاره ژوندی اوسي!

«ح��زب همبس��تگی افغانس��تان» در حال��ی ك��ه ب��ه
معتقدات مذهبی تمام مردم افغانس��تان احت رام می گذارد،
خواهان پایان بخشیدن به هرگونه تعصب و سؤ استفاده
از معتقدات مذهبی مردم ،خت��م فوری جنگ های خاینان هی

گروپ های مس��لح و محاكمه تمام��ی جنایتكاران جنگی
و خاین��ان ملی و ضبط و مصادره ث��روت های ف راوان آنان
که از کودتای ننگین هفت ثور ۱۳۵۷باینسو گرد آوردهاند،
م یباشد.
از برنامه «حزب همبستگی افغانستان»

نویسنده :همرزم

«نینواز» هنرمند متعهدی که
به اسارت نه گفت
و ایستاده جان داد
فضل احم��د ذک ریا (نینواز)
زاده س��ال  ١٣١٢در منطقه یکه
توت کاب��ل ،در فامیل ثروتمند
محمدزای��ی چش��م ب��ه جهان
گش��ود .پدرش منحی��ث وزیر
معارف و خارج��ه ایفای وظیفه
کرده از جمله سیاس��تمداران و
ن ویسندگان حکومت شاهی بود
که به نام فی��ض محمد کابلی
شعر هم م یس��رایید .قدرت و
زندگی تجملی خان واده نه تنها نینواز را به س��ویش نه کشاند ،بلکه تفاوت های
اجتماع یای را که با تمام وجود لمس کرده بود ،زندگ یاش را دگرگون س��اخت
ِ
دوس��ت تبدیل نمود که تا پای جان در این
و او را به ش��خصیت فروتن و مردم
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راه رفت.
نین واز با اس��تعداد سرشار نخس��تین آموخته های هنری را خودش در دوران
کودک��ی ف راگرف��ت و در نوجوانی با وجود مخالفت های خان واده به ش��اگردی
اس��تاد هاشم زانو زد ،هنر موسیقی و طبله را به صورت مکتبی آموخت .او که
هنوز ش��اگرد لیسه اس��تقالل بود در کنار دروس مکتبش مسئوالنه به موسیقی
گوش م یدهد و ش��عر میخواند و در همین دوران گروپ موسیقی لیسه اش را
سر و س��امان بخشید و در چهلمین سالروز اس��ترداد استقالل افغانستان که آن
زمان باش��کوه برگزار م یشد ،تصنیف «قوم افغان افتخار آسیا -عسکر سنگین
وقار آسیا» را تهیه و کمپوز کرد که مورد توجه همه ق رار گرفت.
عش��ق ف راوان و تعهد از فضل احمد ذک ریا هنرمند و آهنگساز بزرگی به نام
«نین واز» بار آورد که سال های سال با جانفشانی ب رای موسیقی کار کرد و باعث
ش��د تا این هنر در افغانستان از حصار دربار با رنگ و ب ویی تازه به کوچه ها و
پس کوچه های شهر و روستای وطن راه یابد.
فض��ل احم��د بعد از ف راغت از صن��ف دوازدهم به فاک ولت��ه حقوق و علوم
سیاس��ی پوهنتون کابل راه یافت و مدرک تحصیلی خود را در همین رشته به
دس��ت آورد .وی با انتصاب به پس��ت های بلند دولتی در داخل و خارج کشور
مشغول کار گردید ،ماموریت ها و وظایفی که هرگز نت وانستند مانع پیشرفت او
در زمینه موسیقی گردند .زی را با درک دقیق از هنر ،بیباکانه به مصاف اجتماع
متعص��ب و اش��راف زادگان متکبر رفت و موفقیت هایی را نصیب موس��یقی
افغانی ساخت.
ظاهر ه ویدای فقید در مورد این سئوال که «در میان آن همه دشواری ها چه
کس��ی بیشت رین نقش را در تش��ویق و رهنمایی شما در تداوم راهی که انتخاب
کرده بودید ،داشت؟» این گ ونه پاسخ داد:
«ش�هید فضل احمد ذکریا «نینواز» از همان نخس�تین جشن
ه�ا و روزهای معل�م کار ما را رهب�ری و رهنمایی م یک�رد .نینواز
که انس�ان و هنرمند فرزان�ه و آزادهیی بود ،خودش نیز با پدرش
از بابت اش�تغال به کار هنری جنجال داش�ت -یعنی این که آقا
ذکری�ا با نام و مقامی که داش�ت نم یخواس�ت فرزندش  -مث ً
ال-
اکوردیون به گردن داش�ته باش�د و یا  -مث ً
ال -برای ساربان آهنگ
بس�ازد .ول�ی او در «ش�هری نن�داری» که نزدیک خن�دق مندوی

بود ،با س�ید مقدس نگاه  -که هم س�ید بود ،ه�م واقع اً مقدس
و نگاه بس�یار نافذی نیز داش�ت  -فردوس برین جایش باد -در
قسمت موزیکال نمایش�نامه ها همکاری م یکرد و خود در درامه
ها اکوردیون م ینواخت».

نین��واز که به رس��الت
خ��ود آگاه بود نخس��تین
بار با آهن��گ «من نینوازم
» س��اخته خودش به رادیو
کاب��ل راه یاف��ت .او اوالً با
شخصیت مت واضع برخورد
دوستانه مورد احت رام تمامی
همکاران و همقطارانش ق رار
گرفت و ثانی ًا با چیره دستی عشق فراوان و تعهد از فضل احمد ذکریا
در آهنگ س��ازی ،تصنیف هنرمند و آهنگساز بزرگی به نام «نینواز»
ت ران��ه ه��ا و ن واختن آالت بار آورد که سال های سال با جانفشانی
و دانش موس��یقی داشت ،برای موسیقی کار کرد و باعث شد تا این
مورد توج��ه هنرمندان واقع هنر در افغانستان از حصار دربار با رنگ و
ش��د .ش��هرت و محب وبیت بویی تازه به کوچه ها وپس کوچه های
شهر و روستای وطن راه یابد.
تع��داد هنرمندان��ی چون
ساربان ،احمد ظاهر ،مهوش،
اولمیر ،میرمن پروین ،احمد ولی ،هنگامه ،حس��یب دلن واز ،س��لما ،اکبر رامش،
ژیال ،رخشانه و . . .بدون شک مدیون آهنگ های دلنشینی بود که توسط نینواز
تهی��ه م یگردیدند .اس��تاد آرمان که آهنگ هایی از نین��واز را نیز اج راء کرده
است م یگ وید« :آهنگ های نینواز همگی بکر بود».
خلیل اهلل خلیلی یکی از شاع ران سرشناس درباری که س رانجام به پای خوکان
خاین تنظیمی افتاد ،هنگامیکه استعداد خالق نینواز را در هنر موسیقی و شعر
شناسی دید ،با ارادت شعری را به او تقدیم کرد:
«آنچنان کردی ز سوز و ساز خود محشر بپا
کــز نيستـان دلـم شـد عـالم ديگر بپا
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گوشه هایی از خصال و نقش هنری زنده یاد نینواز اینجا و آنجا انتشار یافته
ولی هیچکدام به بعد دیگر شخصیت او مبارز راه آزادی بودنش است ،نپرداخته
اند.
نین��واز با نفرت و درک دقیق از حکام فاس��د زمانه اش زیر بار هیچ رژیمی
نرف��ت و هنرش را به دربار نظام های ضد مردم��ی عرضه نکرد و تابع زر و زور
روزگار نشد ،او از همان آغاز کودتای ننگین هفتم ثور مخالفتش را به طور علنی
اظهار داشت و با بیانات تند رژیم «خلقی» را مزدور و آدمخ وار میدانست چنانچه
گفته میشود توطئه مرگ احمد ظاهر را با تمام دسیسه سازی هایش در محضر
مردم با قاطعیت افش��ا کرد چیزی که باعث نشانی شدنش نزد دشمن خ ونخوار
شد .نین واز می ت وانست بخاطر زنده ماندن از ب رابر حوادث خ ونین ساده بگذرد،
دست جنایتکاران را بوسه زند و به ثناگوی رژیم خون آشام کودتایی مبدل شود
و مانند مس��حور جمال ،فرهاد دریا ،امیر جان صبوری ،ف رید رس��تگار و ده ها
هنرمند درباری از کنار خون های ریخته مردم خاموش��انه به «غرب» پرواز کند.
ولی نین واز با افتخار مرگ را بر تسلیم شدن در کنار یارانش پذیرفت.
نین��واز با وجود مش��کالت آن زمان هنرمندان را در دام��ن خود پرورش داد،
وی بیش از ش��ش صد آهنگ کمپوز و بهت رین اشعار را به آواز خ وانان ف راوانی
پیش��کش کرد که سبب شهرت ش��ان گردید ولی هیچگاه دست طمع به سوی
کس��ی دراز نکرد و مغرور شه رتش نشد ،زی را وی هنر موسیقی را که در آنزمان
راه ج��دا از مردم را م یپیمود یکی از روزنه ه��ای م وثر آگاهی دهی ب رای آالم
طاقت فرس��ا اجتماع محروم م یدانس��ت از همین رو ارتقای هنر موسیقی ب رای
نین واز عمدگی کس��ب م یکرد و با یاری هنرمندانی چون اس��تاد برش��نا ،ت رانه
س��از ،ه ویدا ،زالند ،سرمست ،ساربان ،احمدظاهر و ...ن وازندگان پرشور موسیقی
افغانس��تان را به سطح کش��ورهای منطقه ارتقا بخشید .تبادل افکار و بلند رفتن
ظرفیتهای هنری زمانی بیش��تر تس ریع شد که نینواز رسما در وزارت اطالعات و
کلتور ( )١٣٥٣استخدام گردید.
باید اضافه نمود که آموزشها و زحمات شبانه روزی زنده یاد نین واز در قالب

آهنگ های مرغوب از احمد ظاهر عنوان هنرمند ب یبدیل و عصیانگر ساخت.
حتا بدخ واهان موس��یقی افغانستان هم قادر به انکار هن رنمایی احمدظاهر و اثر
انگشتان ن وازشگر استادش نیس��تند( .م راجعه شود به «احمدظاهر همپای زمانه
خ واند وبی بدیل ماند» ) .آهنگ «خورش��ید من کجایی  /س��رد اس��ت خان هی
من» از ش��اعر سیاسی و نامور ای ران ،ابوالقاسم اله وتی و ده ها شعر ممنوعه ،به
آهنگ مبدل گردید که توسط ساربان و احمد ظاهر به صحنه کشیده شد اصال
رنگ و ب ویی عشق بازانه و مبتذل که امروز مروج شده است نداشته و ماالمال از
مضمون میهن دوس��تی و مردم خواهی اند که از نعمت نبوغ نین واز به نوا آمده
اند اما متاسفانه در جامعه بسته و غرق در تاریکی ما اکث را منحیث آهنگ های
صرفا عاشقانه و غیرسیاسی معرفی شده اند.
نین واز با اشعار شاع ران
کالس��یک و معاص��ر از
«موالنا» ت��ا «حافظ» و از
«فرخ��ی» و «اله وتی» تا
«فروغ» و «سایه» و «شفا»
و غیره به خ وبی آشناست
و ای��ن هرگ��ز تصادف��ی
شهرت و محبوبیت هنرمندانی چون
نیست که بیش از ١٥قطعه
ساربان ،احمد ظاهر ،مهوش ،اولمیر،
شعر با درونمایه قوی ولی
ظاهر ساده را فقط از دیوان میرمن پروین ،احمد ولی ،هنگامه ،حسیب
اله وتی ب��رای احمد ظاهر دلنواز ،سلما ،اکبر رامش ،ژیال ،رخشانه و...
و س��اربان کمپوز م یکند بدون شک مدیون آهنگهای دلنشینی بود
که توسط نینواز تهیه م یگردیدند.
ک��ه از ارزش و محت��وای
غنی سرشار اند و با چنین
دیدی به س��راغ آثار مدرن سایر ش��اع ران مطرح زمان م یشتابد تا به کام جامعه
بهت ری��ن ها را ب ریزد ن��ه زهری را که دیگ ران به نام هنر بر زخم س��ینه های مان
ناخ واسته طی چهار دهه اخیر تزریق کرده اند .به قول حبیب اله ذک ریا «اگر ما
خطوط عمدهی هنری نینواز را مشخص سازیم اینکه او عشق به وطن داشت».
به همین رقم خ واندنهای حماس��ی مانند ت رانهای ب رای «می ربچه خان» یکی
از قهرمانان جنگ دوم افغان و انگلیس س��رود و س��روده های بیشمار دیگر که
همخ وانی با روحیه ضد بیگانه و رزمج ویانهی مردم داش��ت .ش��ماری از دوبیتی
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ه��ای محلی و ف ولکلوریک را که سرش��ار از ح��س آزادیخ واهی و رنج ب یپایان
مردم است و تا آن هنگام متاسفانه در کوچه ها و پسکوچه ها سینه به سینه در
حال گم ش��دن ره م یپیمودند با دستکاری نینواز و سایر یارانش جمعآوری شد،
با موس��یقی درآمیخت و رونق تازه گرفت و ثبت آرشیف گردید .و یا آهنگ
هایی از همین دس��ت با وضعیت زندگی روستا نشینان همانند «بیا برویم قالین
ببافیم س��وی آقچ��ه» و ...را به جامع هی محکوم و محروم افغانس��تان با صفا و
صمیمیت تمام تقدیم کرد که حایز اهمیت اند.
حبیب اهلل ذک ریا ب رادر ش��هید نینواز به درستی شهادت این قهرمان جانباخته
خلق را سیاسی م یداند و م یافزاید:
«وقتی که کودتای  ٧ثور شد همگان م یدانستند و م یشناختند
نینواز را ،افکارش را ،اعتقاداتش را و عشقش را».

در سال  ١٣٥٧که بخش موزيک در اکادمی څارندوی تاسيس يافت از نينواز
نيز خ واسته شد تا در آنجا موسيقی را سر و سامانی بدهد .او بيدرنگ پذيرفت.
در همین ج ریان نین واز با صاحبمنصبان وطندوس��ت و ضد رژیم خاصتا با داوود
اس��تاد اکادمی پ ولیس بیشتر آشنا م یش��ود .این آشنایی سبب شد تا داوود که
یکی از رهب ران کلیدی قیام  ١٤اسد  ١٣٥٨بود ،نینواز را به شرکت در این قیام

نینواز آرکستر اکادمی پولیس را رهبری میکند
حینی که احمدولی و هنگامه آواز میخوانند.

دعوت نماید .نین واز با ش��ور و ح رارت به قیام کنندگان پیوست که باالخره هم
مانند ده ها رزمنده دیگر منجر به دس��تگیری و اعدامش ش��د و همانند هزاران
روشنفکر آزادیخ واه در گور نامعلوم مدفون گشت.
این مسخ شخصیت مبارز اوست که گ ویا وی به دلیل چند حرف رکیکی که
در ج ریان تس��لیم گیری فرزندش از کودکستان شی رپور علیه رژیم به زبان رانده
بود ،دس��تگیر و اعدام م یشود .شاهد عین یای که خوشبختانه امروز هم حیات
دارد و با نین واز در یک اتاق زندانی بود چنین م یگ وید:
«یکی از دستگیر شدگان فعال قیام چهاردهم اسد کامره مینی
بود از افغان فلم به نام قس�یم ،او قد بلند داش�ت و در مکروریان
زندگی م یکرد .نینواز و دو نفر دیگر از رادیو افغانستان به ارتباط
او زندانی شده بودند .قسیم در ارتباط با فردی بود به نام گوهری
ک�ه باید ب�ا تفنگچه مخفی خود ب�ه مرکز پخش نش�رات رادیو
م یرفت و آن را در س�اعت معین از کار م یانداخت .گوهری قبل
از آنکه وظیفه خود را اجرا کند حین تالشی با تفنگچه دستگیر و
روانه ش�کنجه گاه م یشود .اینان هرکدام به شدت شکنجه شده
بودند تا روابط خود را با دیگران افشا نمایند».

ب رادر نین واز به این نتیجه م یرسد که «یکی از عوامل تعیین کننده س رنوشتش
تعهدش به ارزش های ملی و اس�لامی بود ».آری؛ نین واز آزاده همچون ویکتور
خارا در ب رابر جالدان مزدور ایستاد و مرگ را بر زندگی اسارتبار ترجیح داد.
نین وازی که بر صداقت راه و هنرش باورمند بود در جایی م یگ وید:
«م�ن ب�ه تاریخ افغانس�تان م یگ�ذارم وقتی م�ن بمیرم چه
نوشته م یکند»

و تاریخ ما خ واهد نوشت :نین واز هنرمند فروتنی
که در ب رابر س��تم برخاس��ت ،به اسارت نه گفت و
ایستاده جان باخت!
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نویسنده :شبیر

قیوم فطرت ،تاریخنویس
یا پیرمقل پرست شیاد؟
تاریخ س��تم و جنایت پیرمقل بر مردم رس��تاق آنچنان تکاندهنده است که
سالهای سال از خاط رات شان زدوده نخواهد شد .همه شاهد بودند که پیرمقل در
طول دوران حاکمیت خ ونینش چه روزگار تیرهای را بر مردم مس��ت ولی ساخت؛
زی��ر نام جهاد و مبارزه در راه خدا ،قتل ع��ام و دارزنی ،غصب و غارت ،تجاوز
و اختط��اف ،زورگ وی��ی و تحقیر ،آواره نمودن اهالی و ان��واع جنایات دیگر را
م رتکب شد.
عبدالقیوم فطرت با کمال وقاحت به جای ضدانسانی شمردن این پلشت یها،
با چش مپوش��ی رذیالنه از حقیقت ،پیرمقل و دار و دس��ت هاش را نه گله جانیان
ب یناموس ،قاچاقبر ،غارتگر امالک عامه و ش��خصی و آثار و اماکن تاریخی این
خطه ،بلکه در لباس «فرش��ته»های ی تمثیل م یکند که خدواند ب رای رستاقیان
فرستاده است .او با نهایت دنائت و پستی از مردم رستاق گلهمند است که چ را
پاس این «دان ههای گ رانبها» را ندانسته و از آنان اطاعت نم یکنند.
در رستاق کم نیستند اف رادی که فصل فصل داستان وحشیگریهای پیرمقل
را به س��ینه دارند ولی متاسفانه اس��ناد و گزارش های کمی از آنها گردآوری و
ثبت گردیده اند.
تخار والیتی که ش��اید بیشت رین پستی و ددمنشی جنگساالران را شاهد بوده

اما فقط در مورد زیارتها ،محالت تف ریحی ،رس��م و رواجها ،آبدات تاریخی و
مس��ایل نظیر آن قل مفرسایی شدهاست .به همین مناسبت وقتی ب رای اولین بار
کتاب «رس��تاق در دورههای جهاد و مقاومت» بدس��تم رسید ،توجهم را جلب
کرد .اگر چه با دیدن اوراق اول آن و عبا و قبای ن ویسنده حدس م یزدم که از
جمله همان کتاب هاییس��ت که با وجدان خفته به رشته تح ریر درآمده ،ولی با
آنهم آن را مرور کردم .روش��ن است که در کتاب مذکور رویدادهایی که ممثل
ش��رافت و شهامت مردم رستاقاند ،رذیالنه محکوم و یا کتمان گردیده تا چهره
های شیطانپرست و جنای تپرور پنهان بمانند.
گرچه قیوم فطرت در مقدمه با چش��مپارگی خاص نوشته که کارش صرف
به روی کاغذ آرودن خاط رات دوران جهاد اس��ت و اما هدف واقع یاش لیسیدن
خون مردم از سر و ریش پیرمقل م یباشد .کسی که به م واردی س راپا ی کجانبه
و خاینانه این کتاب توجه نماید ،به س��ادگی درم ییابد که ن ویسنده با یادآوری
کام ً
ال تح ری فآمیز و ناقص از صحنههای جنگ ،کش��تار ،آوارگی مردم و غیره
عمدا خ واس��ته تا ماه رانه انزجار بجا و درس��ت مردم رستاق را نسبت به پیرمقل
رهزن وه ممسلکان جان یاش دگرگون سازد.
نامبرده درین راه ناپاک
از توسل به هیچ وسیلهای
چش مپوش��ی نکرده و مثل
تمام��ی مداحان ب یوجدان
س��تمگ ران تاری��خ ،گاهی
مسایل اخالقی و زمانی هم
قرآن واحادیث را متمسکی
ب رای توجیحات خاینانه و
وطنفروشانهی خود ساخته
است.
مـــوجــــودیـــ��ت آیا عبدالقیوم فطرت با انتشار کتاب ع قآور
«رستاق در دورههای جهاد و مقاومت»
مدیح هس��رایانی چ��ون
موفق خواهد شد تا روی جنایات و
عبدالقی��وم فط��رت ک��ه
قل��ماش را در خدم��ت وحشیگریهای پیرمقل خاک پاشیده و
تف نفرت و انزجار مردم را از چهره این
پلیدت ری��ن ف��رد تاری��خ
جنگساالر کثیف بلیسد؟
سیاسی رس��تاق (پیرمقل)
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ق رارداده اس��ت تعجبی ندارد ،چون حیات تمامی نظامهای اس��تبدادی حضور
اینچنی��ن اف رادی را که به دهل حاکمان جب��ار رقصیده و مردم نگ ونبخت را به
اطاعت و تعظیم بپای استثمارگ ران و خاینان دعوت م یکنند به یاد دارد.
پیرمقل بخاطر دوام فرمانروایی و تاراجش ،دستگاه نظامی خ ویش را داشت.
قومندانانی چون سبحانقل ،جن رال صمد ،سلیم ،باواکچل ،مخدوم کوف ،پهلوان
اب راهیم ،محمود خ واجین ،مال ذیناهلل وغیره سگا ن هاری بودند که س راسر زندگی
ذلتبار ش��ان را در چاکری به پیرمقل س��پری کرده زندگی ب رای مردم مظلوم را
شکنجه بار ساخته اند.
ولی درعرصهی مطبوعات کس��ی را نداش��ت تا با معیارهای تبلیغاتی امروز
و از ط ری��ق اخبار و رس��انههای جمعی به دفاع از این جان��ی برخیزد که بدون
ش��ک این خال با حضور عبدالقیوم فطرت بعن��وان «تحلی لگر و تاری خن ویس»
کاسه لیس پر شد؛ پس گفته م یتوانیم که او کسی نیست جز یکی از غالمان
وجدان باخته پیرمقل.
ج وانان متعهد به آرمانهای مردم و س��اختن دنی��ای مرفه ،مترقی و فارغ از
اس��تثمار و استعمار که ممکن نیست دست روی االش��ه بنشینند ،باید با افشای
جنایات و س��تمگریهای حال و گذش��ته عناصری چون پیرمقل س��هم هرچند
کوچک خ ویش را در بارور شدن اندیشههای ضد ارتجاعی ادا نمایند.
بهمین منظور چند مورد از قتل و جنایات تکاندهندهای که توس��ط پیرمقل
و بان��دش صورت گرفته اس��ت را
در ذیل ش��رح م یده��م تا به می زان
سالوس��ی و ش��رفباختگی لش��کر
فرهنگی جنگساالران آدمخوار پی
برد ک��ه چگ ونه «جالد را فرش��ته
م یخ وانند» .سایر ددمنش یهای این
دسته خونخ واران را در نوشت ههای
بع��دی خدمت خ وانن��دگان تقدیم
خ واهم داد.
پیرمق��ل بخاطر مطیع س��اختن
و زدودن روحی��ه تس��لی مناپذیری
سبحان قل معاون پیرمقل با
در مناط��ق تح��ت نف��وذش مانند
ارباباش بسم اهلل محمدی
ق ری ههای چکک ،کمانگر ،کیشان،

دشت بشار ،لنگر س��ادات ،س��یدآباد ،فی ضآباد ،زهان باال ،سرم باز ،پشت مرغ،
دش��ت باغ ،دشت کاکپز ،نمدی ،اسال مآباد ،دشتلنگر ،دیو پست ،ق ربانی زرد،
خوش��یدان و غیره از متوسل شدن به پس��تت رین و حی وان یت رین اعمال علیه
ساکنان آنها دریغ نکرده و گاهی حتی این تصفی هها شامل حال کسانی م یشد
که س راس��ر عمر خانه ،دارایی و حتی فرزندان ش��ان را در خدمت وی گذاشته
بودن��د( .قومندان س�لام ،محمد امین ،ایل م راد و پس��رانش از این زمره اند ).به
بهان ههای مختلف اف راد مطرح و با رس��وخ را احضار و با بستن اتهامات سخیفی
چون همدستی با خلق یها و ستم یها و حزب یها شنی عت رین فشار را بر آنان وارد
م یساخت .از اخذ ج ریم ههای کمرشکن تا شکنج ههایی چون سیاهچاه ،زندان،
لت و کوب در مالءعام ،انتقال اجباری به م راکز جلب و غیره از جمله اقدامات
روزمره بود.
سعداهلل یک ملیون افغانی ج ریمه گردیده و چندین ماه در سیاهچاه پیرمقل
زندانی بود .همچنان ی ونس ب رادر و پسر سعداهلل مدت مدیدی را در شکنجه و بند
س��پری کردند .شخصی بنام خدایقل مسئول شکنجه زندانیان درین سیاهچاهها
بود و اکث را در زمس��تانها بعد از ضرب و شتم وحشیانه زیر پای زندانیان یخ و
آب سرد م یانداخت .ارباب شیرعلی ،حاجی غایب ،جالت و بای برهان از ق ریه
چکک در اثر چنین زجر و عذابها از پای م یمانند .بای برهان به بهانه اینکه
علیه پیرمقل یها زبان گش��وده دس��تگیر و با وجودی که آدم موسفیدی بود به
ش��دت لت و کوب گردید .اکثر این زندانیان بعد از تحمل این نوع ش��کنج هها
مجبور بودند تا با فروش داروندار خانوادههای ش��ان ،مبالغ هنگفت ج ریم ههای
نقدی را نیز بپردازند.
س��ید منظر ولد صمد از ق ریه س��یدآباد جوان با ش��هامتی که نم یخواست
ب رادران��ش توس��ط مخدوم کفای تاهلل (مش��هور ب��ه کوفی خس��ربره و یکی از
پرقدرتت ری��ن قومندانان پیرمقل) چنین رن جهایی را متحمل ش��وند صدایش را
علیه جنایات پیرمق��ل و اف راد وی بلند م یکند .بناب رین منظر با این توطئ ه که
گ ویا حامی و فعال حزب اسالمی م یباشد توسط کفای تاهلل به شهادت م یرسد.
قاری کشور و ب رادرش امام فرزندان حاجی نوکر و نیز عوض جان ولد ات هبای
و دانیار از ق ریه کمانگر به امر ش��خص پیرمقل توس��ط قومندان رسول به قتل
م یرسند.
محمد عثمان ولد حاجی دیوانه از ق ریه کیش��ان رستاق از جمله جوانانی که
جنایات پیرمقل و ه مقطاران را همیش��ه محکوم م یکرد به این جرم در محضر
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عام چوب م یخورد تا ت وبه و در آینده از بد گفتن پیرمقل خودداری نماید .ولی
او به ش��کنج ههای پیرمقل تسلیم نشده و همواره از مفعول بودن دوران کودک ی
آدمکش��یها و غداریهای او گفته و دش��نام نثارش م یکند .تا اینکه پیرمقل
عصبانی ش��خصا پایش را به گلوی محمد عثمان گذاشته و با تفنگچه وی را به
قتل م یرساند.
به تاریخ  ١٣حمل  ١٣٦٩شخصی بنام الماس ولد حاجی جناب از ق ریه لنگر
سادات توسط پیرمقل به قتل رسید که مرگ وی باعث خشم و خیزش مرد و زن
شده و به پیرمقل و حواری ونش مرگ م یگفتند .این اعت راض با گذشت زمان به
کوش��ش جاسوسان پست فطرت پیرمقل خاموش گردیده و با وجود همبستگی
اهالی با خان واده ق ربانی ،تمامی فرزندان ،ب رادران و س��ایر نزدیکان وی رستاق را
ترک کرده آواره شدند.
در همین س��ال جمعه خان ولد اکرم و حمیداهلل ولد دادرسنگ در باالی ق ریه
گرگان دس��تگیر و در همان محل توسط ش��خص پیرمقل به قتل رسیدند .پدر
حمیداهلل با شنیدن خبر مرگ یگانه پسرش سکته نموده م یمیرد.
در حوزه سادات ولسوالی رس��تاق که چندین ق ریه را شامل م یگردد صدها
جنایت��ی ازین نوع توس��ط پیرمقل جانی و اف راد وحش��یاش رخ داده که بعلت
اختناق و زورگ ویی حاکم هرگز بازگو نگردیده اند.
پیرمقل و سبحانقل  ٥٠ج ریب زمین حاجی سید اسماعیل ولد سید اسالم را
فروخته و پول را به مصرف میرسانند .سید اسماعیل در سیاهچاه ١٥متر عمیق
واقع هزار س��مچ زندانی و بعد از سه ماه به وساطت موسفیدان آزاد میگردد .بر
اثر شکنجه سیاهچاه سید اسماعیل ،بعد از رهایی م یمیرد.
همچنان در یک قضیه مش��ابه پیرمقل و سبحانقل حدود  ١٠٠ج ریب زمین
اس��داهلل باش��نده ق ریه لنگر سادات را بفروش رس��انیده وی را مدت شش ماه در
س��یاهچاه پانزده متری در ق ریه هزار س��مچ زندانی م یکنند .اسداهلل به وساطت
اهالی با رس��وخ ق ریه رها م یگردد ولی بازهم نظ ربند بوده و شش ماه دیگر را با
فامیلش در ق ریه هزار س��مچ سپری م یکند .باالخره اسداهلل به نظ ربندی وساطت
اهالی ق ری ههای چکک و س��یدآباد به پایان رس��یده و وی با خان وادهاش به ق ریه
لنگر م یرود .اما این بار پیرمقل دس��ت از سر او بر نداشته و مصمم به قتل او
م یگردد .در یکی از روزها وقتی اسداهلل به م راسمی دعوت شده بود ،هفت فرد
مس��لح پیرمقل داخل مهمانخانه م یش وند تا وی را با خود بب رند اما با مقاومت
م��ردم روبرو م یگردند .تمامی مردم ق ریه به س��رکردگی م ولوی ول یاهلل قاطعانه

از اس��داهلل دفاع و در کنار او م یمانند .اس��داهلل وقتی م یبیند پیرمقل از سرش
دستبردار نیست ،به ولسوالی چاه آب پناه م یبرد.

داستان قتل قاری غنی و بیست و پنج تن بیگناه توسط پیرمقل
قاری غنی از باش��ندگان ق ریه لنگر رس��تاق از مجاهدین باافتخاری به شمار
م یرف��ت که ش��هرت و نام نی��ک را در جنگ علیه روسه��ا از آن خود کرده
بود .قاری غنی معاون ش��خصی موسوم به ش��اروال بود که بخاطر دفاع از ق ریه
لنگر و دو هزار فامیل س��اکن آن ،مجبورا از حزب اس�لامی اسلحه و امکانات
بدست م یآورد ولی هرگز خود را به اوامر تنظی مهای جهادی ساخت پاکستان و
ای ران وابسته ندانسته و در سگجنگ یهای جناحهای متخاصم تنظیمی شرکت
نم یک��رد .به همین دلیل وی همواره مورد انزج��ار تنظی مها ق رار گرفته و همه
در پی نابودیاش بودند .وقتی ش��اروال به وسیله عوامل روسها و اف راد پیرمقل
دس��تگیر وتوس��ط میرزا عبدالرحیم خفه ش��د ،جبههاش نابود گردید .سپس
فش��ارهای پیرمقل بر قاری غنی آغاز و با تغییر اوضاع به نفع این پلید ،تشدید
یافت .پیرمقل جهت تداوم حاکمیت به تضعیف مخالفان پرداخته و با ه راسی
که داش��ت آنان را به بهانههای مختلف نابود م ینم��ود .به همین منظور گاه و
بیگاه اف رادی را نزد قاری غنی نیز م یفرس��تاد تا اسلح های را که گ ویا از شاروال
باقی مانده است ،تسلیم نماید ولی قاری غنی جواب م یداد که اسلح های باقی
نمانده اس��ت .قاری نه تنها جنگاور نامدار بلکه انسان باغرور هم بشمار م یرفت
و این او را بیشتر خارچشم پیرمقل و قومندانان پلیدش م یساخت .گرچه قاری
غن��ی به این امر واقف بود ولی هرگز نخواس��ت در قط��ار قومندانان چاپلوس
پیرمق��ل ق رار گیرد .او که ش��ناخت الزم از پیرمقل را داش��ت هم��راه با تعداد
دیگری از همفک رانش به ولس��والی چاهآب پناهنده ش��د .مدتی بعد پیرمقل با
شاروال عطا ،مخدوم کوفی و چند تا از سگان دیگرش به ق ریه لنگر آمده و در
ختم نماز خفتن به اهالی ق ریه ظاه راً از س��ر دلسوزی چنین اب راز م یدارد« :چ را
به قاری غنی اجازه دادهاید که خانهی خود را ترک و به چاهآب بیاید؛ او مجاهد
اس��ت و به او افتخار م یکنیم؛ ما خصومتی نداش��ته بلکه از وی جداً حمایت
م یکنی��م و نم یگذاریم در ش��رایطی که امکانات و کنترول منطقه رس��تاق را
داریم ،کس��ی به او ضرر برس��اند ».باالخره بعد از قسم خوردنها و تعهدات به
مردم حاضر در مسجد ،فرمان داد که جمعی از متنفذین قاری را دوباره به ق ریه
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آبای یاش بیاورند .اهالی س��اده ب��ه گفت ههای پیرمقل ب��اور و قضیه را به قاری
غنی مو به مو نقل م یکنند .قاری که کوچکت رین تزلزلی در ش��ناختش نسبت
به ماهیت س��خیف پیرمق��ل به وجود نیامده بود ،از اهال��ی ق ریه لنگر معذرت
م یخ واهد که روی این موضوع اص رار نورزیده و به قس مهای پیرمقل هم اعتماد
نداش��ته باشند .ولی آنان به پیش��نهاد شان تاکید م یورزند و بعد از چندی قاری
غنی ناچار م یش��ود ب رایشان وعده برگش��ت بدهد .با گذشت مدتی فرد دیگری
ک��ه خودش مورد تعقیب پیرمقل بود قاری غن��ی را در ق ریه ریگی م یبیند .با
تعجب تاکید م یکند که هر دو به چاه آب برگردند چون به اس��اس اطالعاتش
ق رار است اف راد پیرمقل غنی را بکشند .غنی با شوخی م یگ وید که ترسی ندارد
چون نه پس��ران پیرمقل را کشت هاست و نه خیانتی انجام داده که کسی به فکر
نابودیاش باش��د .این فرد به مجرد ترک ق ریه ریگی صدای مرمی را م یش��نود.
اف راد پیرمقل حینی که جهت دستگیری و کشتن مخالفان دیگری ق ریه ریگی را
محاصره م یکنند ،قاری غنی را نیز به دام م یاندازند و وی فورا محاسبه م یکند
که چون جرمی را م رتکب نگردیده بهتر اس��ت تس��لیم شود .قاری غنی را نزد

پیرم قل ،انجنیر عمر و عبدالمطب بیگ ،سه جنگساالر پلیدی که
دوتن شان در اثر اختالفات درونی ترور شدند ،اما امیدواریم پیرمقل
که هنوز به بربریت و رذالت در برابر تودههای فقیر تخار ادامه
م یدهد ،بدست پرتوان مردم ما به سزای اعمالش برسد.

س��بحانقل که قومندان این جبهه اس��ت م یآورند .وی از سبحانقل درخواست
م یکند تا او را نکش��ند چون بیگناه و یگانه س رپرس��ت فامیل بزرگش م یباشد
ولی سبحانقل حرفهای او را ناشنیده گرفته امر م یکند که همین لحظه کار
وی را یکطرفه نمایند .اینجاس��ت که قاری غنی در ق ریه ریگی چاهآب به تاریخ
 ٢٩اسد  ١٣٦٨به فرمان سبحانقل توسط باواجان ولد عبدال واحد ب رادر مال صادق
که از س��رگروپان سبحانقل م یباشد به ش��هادت م یرسد .درین تصفیه حساب
پیرمقل جنایتکار بر عالوه قاری غنی  ٢٥نفر دیگر را به بهان ههای مختلف پیش
چش��م اعضای خان وادههای ش��ان ب یرحمانه به قتل میرسانند که اسامی بعضی
ش��ان ق رار ذیل اس��ت :میا ،خلیفه ،ولدان ،حاجی فی ضاهلل ،سید علی ولد علی،
موسی ،اب راهیم و....
مخدوم کفای تاهلل نیز با اس��تفاده از زور و قدرت ش��وهر خ واهرش پیرمقل،
س��ت مهای تکاندهندهای را روا داشته است .یکی از شیوههای چپاول او این بود
که اس��بی را به خانه یکی از اهالی فرس��تاده و امر م یکرد تا آن را به قیمت
تعیین ش��ده خ ریداری و پول را بفرس��تند .باش��ندگان بیچاره و ب یسالح هرچه
عذر و اص رار م یکردند که به اس��بی نیاز نداش��ته و یا ت وان پرداخت را ندارند
ولی گوش مروتی نبود که این صداها را بش��نود .گاهی مجبور م یشدند زمین،
خانه ،باغ و یا هرچه جایداد داش��تند فروخته و اس��ب مخدوم کوفی را بخ رند.
مشت نم ونه خروار اف رادی که مجبور گردیدند با چنین رنج کمرشکن اسبهای
مخدوم کوفی را بخ رند:
 )۱سید احمد ولد سید امیرخان از ق ریه لنگر سادات یک راس اسب را چهار
صد و پنجاه لک افغانی خ رید.
 )۲جمعه خان بای ولد س��ید عبداهلل بای یک راس اسب را سه صد و پنجاه
لک افغانی خ رید.
 )۳حاجی غائب ولد عالوالدین یک راس اس��ب را س��ه صد و ش��صت لک
افغانی خ رید.
 )۴حاجی صب رالدین ولد ارباب س��نگ یک راس اس��ب را چهل لک افغانی
خ رید.
 )۵حاجی تغه یک راس اسب را سه صد لک افغانی خ رید.
 )۶حاجی س��ید نعمت اهلل ولد محمد حکیم یک راس اسب را سه صد لک
افغانی خ رید.
 )۷جالت ولد حاج یجناب یک راس اسب را دوصدوپنجاهلک افغانی خ رید.
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 )۸ش��اه ولی ولد توکل شاه یک راس اسب را چهار صد و پنجاه لک افغانی
خ رید.
 )۹غالم س��خی ولد مخدوم از ق ریه سیدآباد رستاق یک راس اسب را دوصد
وهشتاد لک افغانی خ رید.
 )۱۰ارباب ش��یر علی ولد نعمت اهلل از ق ریه س��یدآباد یک راس اسب را به
هش��تصد لک افغانی خ رید .نامبرده بعلت ناوقت پرداختن پول متذکره چنان
لت و کوب و شکنجه شد که جان داد.
 )۱۱محمد حس��ن ولد خارکش از ق ریه سیدآباد یک راس اسب را هفتصد
ل��ک افغانی خ ریده و بعلت تاخیر در پرداخت پول کفای تاهلل تمامی زمی نهای
محمد حسن را لیالم و پول خ ویش را اخذ نمود.

بقیه از صفحه44

گلآغا شیرزی «بلدوزر»...
به دیدار این چاکرش شتافت.
یک مقام بلند پایه افغان م یگ وید که تمامی والی ها را م یت وانیم برکنار
کنیم جز شیرزی چون با برکناری وی ب یثباتی به میان م یآید.
در همین حال یک مقام قوای ائتالف به «وال س��ت ریت ژورنال» به تاریخ
 ۲ن وامبر  ۲۰۱۲م یگ وید:
«ما میدانیم که او فاسد است .اما ما از خود سوال م یکنیم
که آیا او از خط قرمزی که برای ما معیار اس�ت عبور کرده؟ به
نظر ما تا به حال او این خط را عبور نکرده».

شیرزی و امثالش که دمش در دست خارجیان است تا زمانیکه سیاستهای
آنان را خوب عملی کنند ولو در هزار گند و مرداری غرق باش��ند در قدرت
م یمانن��د ولی هرگاه وجود ش��ان خطری ب رای آنان و ی��ا در اثر ناآگاهی از
فرمان شان س رپیچی کنند ،در یک ساعت نیست و نابود م یگردند.

گزارش

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د خپلواکۍ ۹۴مه کلیزه
په جالل آباد کې ولمانځله
د  ۱۳۹۲کال د
زم��ري پ��ه ۲۸م��ه د
ج�لال آب��اد په ښ��ار
ک��ې د افغانس��تان د
همبس��تګۍ ګون��د
غ��ړي او پلوی��ان د
غازي امان الله خان
په مقبره کې راټول او
د هی��واد د خپلواکۍ
۹۴مه کلیزه یې ولمانځله ،دوی چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسیده ،د ګوند د غړو
څخه پرته د س��یمې د خلکو لخوا یې هم هرکلی وش��و چې د باغ په دروازه کې س��ره
راغونډ شول او د غازي امان الله خان مقبرې پر لور ودرومیدل او د ملي اتل پر قبر
یې د ګولونو ګیډۍ کیښ��وده .د لمانځ غونډې په دغه مهال کې راټول ش��ویو وګړو
د امریکایي نیواکګرو ،ایران او پاکس��تان د السوهنو او د دوی السپوڅو او ګوډاګیو
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پروړاندې شعارونه ورکړل او پر هیواد یې د امریکایي  /ناټو ځواکونو یرغل او دوی
ت��ه د دایمي اډو ورکول وغندل او په زغرده س��ره یې وویل چې بهرني ځواکونه باید
پرته له کوم شرط او قید له افغانستان څخه ووځي.

جاللآباد-چوک تالشی :د افغانستان د همبستګی ګوند د افغانستان د خپلواکی
د رارسیدو په ویاړ د ملی اتل امان الله خان او دهغه د ملګرو یاد ستایی!

وروسته له دې د افغانستان د همبستګۍ ګوند اعالمیه ولوستل شوه چې ولس
ی��ې مل��ي یووالي او یو موټیتوب ته راوباله او په کې وویل ش��ول ،ترڅو چې له هیواد
څخه د یرغلګرو ،مداخله کوونکو او د دوی د چوپړانو الس��ونه لنډ نشي ،نو ناشونی
دی چې زموږ هیواد سوکالي او پرمختګ وویني .په اعالمیه کې پر ځوانانو غږ وشو
چې دغه س��پیڅلې دنده د دوی ده چې خپل بې وزله او وروس��ته پاتی هیواد د دغو
ناوړو افکارو له منګولو آزاد کړي.
دغه راز په اعالمیه کې وویل ش��ول چې باید نور د دوی د موکراس��ۍ ،د ښ��ځو
آزادي ،بش��ري حقوقو ،له تروریزم س��ره د مبارزې ،د مخدره توکو د منځه وړلو او
 ...پر شعارونو ونه غولیږو.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند دا عمل د سیمې د خلکو لخوا په تود هرکلي سره
وس��تایل ش��و او د ګوند غړو ته یې د اوږې پر اوږې د مبارزې ډاډ ورکړ او ویي ویل
چې موږ له تاسې سره یو او د هیواد د خپلواکۍ او سوکالۍ په مبارزه کې به هیڅکله
له تاسو الس وانخلو.
د لمان��ځ غون��ډې یو ګډونوال د غازي امان الله خان په اړه وویل ،امان الله خان

یو شهزاده و او له پالر څخه وروسته ورته سلطنت په میراث پاتې کیده ،لیکن غازي

س��ره هغه احس��اس او درد چې د هیواد د خلکو په اړه یې درلوده ،نور یې د خلکو

پروړاندې د خپل ګوډاګي پالر او انګلیس��ي نیواکګرو زور او زیاتی ونش��و زغملی او د
هیواد د خپلواکۍ ترالس��ه کولو لپاره له خپل پالر څخه تیر او خپلو همفکرو ملګرو
سره یوځای د مبارزې ډګر ته ورننوت.

نوموړي د امان الله خان د خپلواکۍ وینا «موږ خپلواکي اخیس��تې او که چیرې

پردي زموږ خپلواکي او ځمکنۍ بش��پړتیا وګواښ��ي او یا زموږ په چارو کې الس��وهنه

وکړي ،نو څټ به یې په دې توره ووهم» په مناسبت وویل:

«غ���ازي د خپل مل���ت درد حس کړی و ،هغ���ه ته خپل

ملت ل���ه هرڅه لومړیت���وب درلود ،د نوم���وړي هڅه دا وه

چې افغانس���تان د پرمختګونو هسکو څوکو ته ورسوي ،هغه
غوښتل چې زموږ خاوره د تل لپاره خپلواکه اوسي ،مګر له
هغه وروس���ته تر نن ورځې پورې ټولو واکمنانو (د ځواکمنو

او ګاونډیو هیوادونو تړل ش���ويو س���پو) ته ملت ارزښ���ت نه

درلود او نه یې لري ،بس دوی د خپلو جیبونو د ډکولو او د
خپل بادار د خوشحاله ولو په فکر کې دي .دوی د غازي په

څیر نه د ملت درد لري او نه حس».

دغ��ه راز د غون��ډې یو بل ګډونوال د کرزي مافیایي دولت او امریکایي نیواکګرو

ځواکونو پر ظلم او ستم وغږید ،نوموړي وویل:

«هیواد مو یرغمل شوی ،نه د بیان آزادي لرو ،نه بشري

حقوق او نه د ښ���ځو حقوق ،بس تشه لوبه ده چې د بهرنیو

نیواکګ���رو ځواکونو لخوا پرالر اچول ش���وې ده ،امریکايي /
ناټو ځواکونو ،ګاونډیو هیوادونو او د دوی داخلي السپوڅو

ته خپلې اقتصادي او سیاسي ګټې ارزښت لري ،نه انسانیت،

نه د ښځو حقوق او نه سوله او سوکالي».
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نوموړي زیاته کړه ،امریکا په ځانګړې توګه ګاوندي هیوادونو پاکس��تان او ایران
تل غوښتي چې زموږ په هیواد کې قومي ،ژبني او مذهبي توپیرپالنې ته لمن ووهي،
ځک��ه چې پ��ه توپیرپالنه کې د دغ��و هیوادونو ګټي خون��دي دي ،څومره چې زموږ
خلک خپل ترمنځ مخالفت ولري او په هیواد کې ګډوډي اوس��ي ،نو هغومره د یادو
هیوادونو په ګټه تمامیږي.
د یادونې وړ ده د خپلواکۍ ورځې څخه یوه ورځ مخکې د افغانستان د همبستګۍ
ګون��د د فعاالن��و لخ��وا د غازي ام��ان الله خان د یادونو د س��تایلو په وی��اړ د هغه د
خپلواکۍ ویناوې په چاپ ش��ویو بینرو او انځورونو کې د ښ��ار په مختلفو س��یمو کې
وځړول شوې ،څو د ځوانانو ترمنځ د نوموړي یاد د تل لپاره ژوندی اوسي.

تلدېوي زموږ دخاورې

آزادۍ او خپلواکۍ غوښتونکو یاد!

جاللآباد-انگور باغ :حزب همبستگی افغانستان در آستانه ۹۴مین سالروز استرداد
استقالل افغانستان یاد قهرمان ملی کشور امان اهلل خان و یارانش را گرامی میدارد!

زندگی و استقالل ملی
چطور حفظ میشود؟
نوش��ت های ک��ه در زی��ر
میخ وانی��د از تاری��خ ن وی��س
ب��زرگ و مبارز کش��ور ما میر
غالم محمد غبار اس��ت که در
سال  ١٣٣٠در نش��ریه «وطن»
به چاپ رس��یده اس��ت .غبار
و همفک رانش باوجود ش��رایط
خفقان و سانس��ور ،با مبارزات
قلم��ی و عمل��ی ش��ان نقش
مهمی در بیداری مردم و افش��ای دولت مس��تبد وقت ادا کردن��د که نهایتا به
توقیف نش��ریه انجامید و جمعی از پرش��ورت رین آزادیخ واه��ان وطن ما زندانی،
شکنجه و س ربه نیست گردیدند.
غبار با ش��ناختی که از ماهیت اس��تعمار داش��ت ،سیاس��ت های محیالنه
اش��غالگ ران و ایادی ش��ان را که امروز شاهدیم ،حدود ش��صت سال قبل دقیقا به
تحلیل گرفته اس��ت .از آنجاییکه این نوشته با اوضاع و ش رایط فعلی افغانستان
دقیقا همخ وانی دارد ،حزب همبس��تگی آن را از زیر آوار سانسور استبداد بیرون
کش��یده ب رای آگاهی نس��ل جوان و طرد نظ رات خاینانه نوک ران ام ریکا و غرب
به نشر م یرساند.
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زندگی و استقالل ملی چطور حفظ میشود؟
نویسنده :میر غالم محمد غبار
منبع« :وطن» ،شماره  ١٣ ،٣٨قوس ١٣٣٠

حق زندگی و اس��تقالل ی��ک ملت که در یک مملکت زیس��ت میکند در
دس��ت خودش است نه در دس��ت اجانب .اجنبی مملکت را اشغال و استقالل را
محو میکند اما استقالل نم یبخشد .خارجی ملت را خلع سالح و تجزیه میکند
و جمله های :اقلیت ،عناصر مختلفه الس��نه و مذاهب متعدده ،اخت راع و ایجاد
مینماید تا جائیکه یک ب رادر ب رادر دیگر را نشناسد و اگر بشناسد هم به حیث
دش��من اختالفات ش��یعه ،ازبک و تاجیک ،افغان و هزاره همه زایده سیاس��ت
استعمار است.
خارجی میخ واهد که مملکت مطمع نظر او همیش��ه جاهل و فقیر و ترسو
بوده و از پش��ت پرده به ش��کل ضعیفی اداره گردد تا زمینه تحلیل و هضم آن
آماده ش��ود و اگر آن ملت به چنین ذلتی تن در نداد پالیس��ی استعمار مجبور
میش��ود که از احت راص خود دس��ت بردارد و یا علنا دست به شمشیر برد و اما
این هردو به نفع مملکت اس��ت زی را در صورت اولی از خدعه و دسیسه دشمن
نج��ات میابد و در ص��ورت دومی در میدان نبرد ب��ا او مقابل میگردد و دیگر
ف ریب پش��ت پرده نم یخورد .در هر دو حال این وظیفه خود ملت اس��ت که با
داش��تن حق زندگی و استقالل خود را به خارجی استعماری ثابت کند و بداناند
که او در مقـابل آالم و اس��قام داخلی انتظار هیچ ن��وع امداد از هیچ خـارجی
ندارد و داشتن چنین امیدی را به خـارجی به منزلت پنـاه جستن گوسفندی به
گرگ م یشمارد.
ولی البت��ه چنین چیزی وقتی عملی میگردد که اصال خود ملت مستش��ر
اوضاع داخلی و خارجی بوده و به زندگی و استقالل ملی دلبستگی داشته باشد
و این میس��ر نیست مگر آنکه در داخله رفاه و آسایش ملت تامین و چرخ های
امور اجتماع بر محور منافع و رضایت عامه به اس��اس آزادی و مساوات و الغای
تفرد و امتیاز به دوران افتاده و طرح های مفید در ترقی اداره و معارف ،اقتصاد
و صحت عمومی اختیار گردد .آنوقت است که مملکت سعادت و رفاه خود و
اوالد خود را در بقای اس��تقالل و دولت ملی م یشناسد .و در حصر ب رای ترقی

کش��ور میکوشد و در سفر مرد و زن بدون تفاوت زبان و نژاد و مذهب و قبیله
و خاندان از ش��رف و استقالل مملکت دفاع میکند .در چنین زمان و مکانیست
که تبلیغ و باغ های س��رخ و سبز اجنبی از گم راه کردن ملت عاجز و شرمنده
میشود .زی را امروز عص ریست که فقط رفاه و رضایت عامه مبنی بر منافع مادی
میت واند روح عش��ق به کش��ور و اس��تقالل ملی ت ولید و وحدت ملت را تحکیم
نماید .اکنون عهدیس��ت که زندگی و استقالل ملل جهان فقط بر اساس ماده و
عمل و بر پایه رفاه و منافع جامعه استوار است و بس.
دیگر مدتیست که ارزشهای قدیم پشت بسوی جهان کرده و آن قرن هائیکه
ش��عله و اسطوره و اذواق ملی در دفاع از استقالل کشور در مقابل دشمن مسلح
کامیاب میگردید گذشته است .دیگر آن قدرت معجزه نمای اف راد و قهرمانانی
که ملت را از ورطه هالک نجات م یبخش��ید در دنی��ا وجود ندارد .امروز ثابت
گردیده که عدم رفاه و فقدان رضائیت در یک ملت ریش��ه اخالق اجتماعی و
عش��ق به حیات و اس��تقالل ملی را از بیخ برآورده و زمینه نزع کشور و تحلیل
و تمثل در ق وای دش��من و تبلیغ اجنبی را آماده میسازد .مشاهده و تاریخ پیش
چش��م جهان باز اس��ت که تاریخ و عنعنه ،ذوق و افسانه ،جاه و جالل دروغین،
قهر و اس��تبداد آهنین هیچ کدام به جلوگیری از زوال اس��تقالل یک کش��ور
پس مانده و یک ملت بیچاره نگردیده اس��ت و ب رای جلوگیری از همین مرگ
نابهنگام ملی اس��ت که امروزه ملل خورد و بزرگ گیتی در تمام شئون و امور
اجتماع اعم از اداره و سیاس��ت ،فرهنگ و اقتصاد روش عموم یتر باساس اصل
رفاه و رضای جامعه و مبنی بر اصول دیموک راس��ی اختیار و در معرض تطبیق
گذاشته اند.
پس این بر ملت و دولت اس��ت که با عزم محکم و شکست ناپذیر بر اوراق
کهنه خ رافات اجتماعی ،تعصبات جاهالنه ش��خصی و فامیلی ،نفاق و ش��قاق
ه��ای مذهبی و نژادی و زبانی خط بطالن برکش��د و دامن اجتماع را از الزامات
اغ راض ش��خصی ،ظلم و انظالم اجتماع��ی ،غدر و خیانت ملی ،خود خواهی و
عیاش��ی ،حیله و اس��تبداد داخلی پاک و ملت را به ش��اه راه آزادی و ب رادری و
ب راب��ری به غرض خدمت در ترقی و عظمت وطن دعوت و س��وق کند .آنوقت
اس��ت که ملت روح تازه و دولت عظمت حقیقی حاصل میکند و در س��الیانی
ان��دک امور اداره و اقتص��اد ،فرهنگ و صحت عمومی کش��ور رونق جدیدی
میگیرد.

ملت مرفه و متفق و کشور در ردیف ملل زنده جهان ایستاده میشود.
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گزارشها

بزرگداشت حزب همبستگی

از ۹۴مین سالروز استرداد استقالل افغانستان

اس��تقالل
اس��ترداد
افغانس��تان ک��ه ب��ا خ��ون
نیاکان ش��جاع م��ا در ب رابر
اش��غالگ ران انگلیس درست
 ۹۴س��ال قبل بدس��ت آمده
ب��ود ،اینک از س��وی دولت
م��زدور و مالمافیایی کرزی
همانند س��ایر مس��ایل ملی
و تاریخی زیرزده ش��د .و به
جایش توصیف نامه هایی از
اشغالگ ران ام ریکایی و دست
نش��اندگان رنگارنگ شان را
جهت ف ری��ب اذهان مردم در
الن��های به نام ارگ علم کردند و با نمایش ب ینهایت س��بک و کودکانه این روز
خجس��ته را نیز به پای اشغالگ ران به لیالم گذاشتند تا افتخارات ملی و قهرمانان
واقعی به باد ف راموشی سپرده ش وند.
اما «حزب همبستگی افغانستان» این روز خجسته را به کمک و اعانه اعضا

و ه وادارانش با نصب شعارها و پالکارتهایی حاوی پیام آزادیخ واهی و بزرگذاشت
از قهرمانان جنگ اس��تقالل و بخصوص غازی امان اهلل خان در جاده های کابل
و چن��د والیت دیگر تجلیل نمود .در حالی که کش��ور م��ا در گرو متجاوزین
ام ریکایی و ناتو روزگار س��ختی را م یگذران��د ،یادبود از این روز حایز اهمیت
ف راوان اس��ت تا نس��ل نو را با خود گذری ها ،ق ربانی ها ،همت بلند و قهرمانی
نیاکان مان آشنا سازیم که به رسم آنان م یبایست ب رای کسب مجدد استقالل و
آزادی کشور تالش و پیکار نمایند.
تع��دادی از
اعضا و ه واداران
ج��وان و متعهد
حزب ب��ه همین
هدف دس��ت به
کار شده و شعار
های تهیه ش��ده
را در چهارراه��ی
ها ،چ��وک ها و
مح�لات مزدحم
ش��هر نص��ب
نمودند .اما طبق معمول گروهی از جواسیس «امنیت ملی» با لباسهای شخصی
به جمعی از ج وانان ما یورش برده س��ه تن آنان را با تمام وسایل دست داشته به
مرکز ش��ان در ششدرک بردند تا ب رنامه روز اس��تقالل را مختل سازند و بعد هم
بخشی از شعارهای نصب شده را با خشم و غضب پاره کردند .ولی خوشبختانه
تیم های دیگر پنهان از دید آنان به کار ش��ان ادامه داده و این ب رنامه تا ۱۲شب
روز یکشنه ( ۲۷اسد) ادامه یافت.
شعارهایی با مضمون ملی و ضداش��غالگ ران و نوک ران بوم یاش در گوشه و
کنار ش��هر کابل توجه هر رهگذر را جلب م یکرد و م��ا تلفنهای ف راوانی از
هموطنان ش ریف خود گرفتیم که از این حرکت حزب ما حمایت و اظهار امتنان
م ینمودند.
اما نوک ران بیگانه این روز را نیز در کنار سایر روزهای ملی دزدیدند تا مردم
ما را بیش��تر از پیش در گودال اسارت و نیس��تی غرق نمایند که جز نفرت و
انزجار ملت به ستوهآمده چیزی نصی بشان نخواهد شد.
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لیکوال :سید رحیم شریفی| ژباړونکی :الفت پردل

د امریکا السپوڅی؛
حزب اسالمي د بادار پروړاندې
د «جهاد» خبرې کوي

د  ۱۳۹۲کال د غوی��ي په
 ۲۶مه چې د  ۲۰۱۳کال د می
 ۱۶نیټې سره سمون خوري،
د کابل د شاه شهید په سیمه
کې د یو ځانمرګي برید له امله
زم��وږ ګڼ ش��میر هی��وادوال
چې ډیری یې ماش��ومان وو،
پ��ه ش��هادت ورس��یدل .لعل
محم��د چې د لوګ��ر د ناامنیو
له امله کابل ته پناه راوړې وه
او غوښ��تل ی��ې چې کورنۍ یې په یوه س��وکاله فضا کې ژوند وک��ړي او اوالدونه یې
ښوونځي ته والړ شي .لیکن د نوموړي د هیلې برعکس په دغه برید کې یې د خپل

د زړه دوه ټوټې چې یو یې لس او بل یې درې کلن و ،له السه ورکړل او په ویر کې
کیناست.
د دغې جنایتکارانه برید مس��ئولیت حزب اس�لامي پر غاړه واخست او دغه برید
یې د «امریکا پروړاندې جهاد» ونوموه .دغه فاشیس��ت ګوند په داس��ې حال کې د
امری��کا پروړاندې ضدیت ښ��کاره کوي چې د رهبري اصل��ي تنویې د امریکا او غرب
سیوري الندې د کابل د کرزي په ګوډاګي رژیم کې له ارګ څخه نیولې آن تر والیته
پ��ورې مهمې څوکۍ خپلې کړې دي .ه��ادي ارغندیوال ،فاروق وردک ،کریم خرم،
حلیم فدایي ،جمعه خان همدرد ،وحید الله س��باون او نور ګلبدیني پیژندل ش��وې
څیرې هره ورځ د ډالر د ترالسه کولو لپاره امریکایانو ته الس په سینه والړ دي خو
جالد ګلبدین د آی اس آی د خوب له نرم تخت څخه د امریکا پروړاندې د «جهاد»
شعار اوچتوي او د دغې شعار الندې زموږ بې ګناه خلک وژني.

ل���ه ښ���ي اړخ څخه کیڼ اړخ ت���ه :میلټن بیرډن (په اس�ل�ام آباد کې
د س���ي.آی.ای مسئول) ،ریچارډ کر (د س���ي .آی .ای مرستیال) روبرټ
اوکلي (په اس�ل�ام آباد کې د امریکا س���فیر) جن���رال حمید ګل (د آی.
اس .ای رئیس) ویلیام ویبسټر (د سي.آی.ای رئیس) ،رباني ،ګلبدین.
پورتنی انځور چې په  ۱۹۸۸کال کې د س���ي .آی .ای او آی .اس .ای
لوړپوړو چارواکو س���ره د ګلبدین او رباني پټه لیدنه په ګوته کوي ،د
میلټن بیرډن لخوا لیکل ش���وي کتاب «اصلي دښمن» څخه اخیستل
شوی .میلټن د  ۱۹۸۶کال څخه تر  ۱۹۸۹پورې په آسیا کې د سي.آی.
ای مهمو مرکزونو مس���ئول و چې په اسالم آباد کې یې موقعیت درلود.
نوموړي افغان بنسټپالو ته د امریکا د مرستو لړۍ ترتیب کوله.
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د افغانس��تان خلکو په تجربې سره ترالس��ه کړي چې د ګلبدین حزب د روسیې
پروړان��دې د جګ��ړې پرمه��ال د امری��کا ل��ه چوپړان��و څخ��ه و او ګلبدی��ن د جنرال
ضیاوالحق له الرې چې د پاکس��تان نظامي دیکتاتور و ،سي .آی .ای ته وروپیژندل
ش��و او د س��ي .آی .ای لوړپوړو چارواکو پاکستان ته د خپل سفر په لړ کې هغه سره
ځانګړې لیدنې کولې ،د امریکا او غرب اویا سلنه مرستې د دغې ناولي ګوند جب ته
رس��یدلې او د ګوندونو ترمنځ د ب��اور وړ ګڼل کیده ،ځکه چې هغه د خپل ارتجاعي
او مل��ي ضد سیاس��تونو له امله په افغانس��تان کې په ښ��ه توګه د امری��کا د راتلونکو
برنام��و لپ��اره الره هواروله .امریکا د دغه داړونکي ګوند په وس��یله ملي او دموکرات
ډیر ش��خصیتونه ترور او له منځه یووړل ،په بنسټیزه توګه د دغه السپوڅي ګوند له
الرې یې د بنس��ټپالۍ ککړ او د تاوتریخوالي فکرونه زموږ له یو نس��ل څخه بل نسل
ت��ه د ماش��ومانو او ځوانانو ترمنځ خپور او افغانس��تان یې د مخ��دره توکو د مافیا او
تروریزم په مرکز بدل کړ.

 :۱۹۸۸ګلبدین او مولوی خالص ،په پاکس���تان کې د امریکا سفیر
ریچارډ کر سره.
ګلبدین د س���ړې جګړې په لړ کې د سي .آی .ای نازولو چوپړانو له
ډلې څخه ش���میرل کیده او د دغه س���ازمان له شپږ سوه میلینو ډالرو
څخه ډیره مرس���ته دوی ته رسیدله چې د افغانستان د بنسټپالو ډلو د
لیکو په س���ر کې یې موقعیت درلود او له دوی څخه وروسته جمعیت
اسالمي او اتحاد اسالمي د سي.آی.ای دوهم او دریمه درجه ګوډاګیان
وو.

له څو لس��یزو راهیس��ې دغه ناوړه ګوند د امریکا او پاکستان په ډالرو او کلدارو د
افغانس��تان د مظلومو خلکو لپاره پرته له ویجاړتوب ،ویر او ناورین څخه بل څه نه
درلودل او نن په داس��ې حال کې د امریکا پروړاندې د «جهاد» خبرې کوي چې د
پردې ترش��ا له امریکا او د دې چوپړه دولت س��ره معامله لري او آن تر دې چې ویل
کیږي ګلبدین په خپله په ارګ کې له کرزي سره پټې اړیکې درلودې ،کرزي د هغه
په سر د امریکې ټاپه شوې پګړی ایښې ده.
امریکا ته د ګلبدین چوپړتوب نور داسې حقیقت دی چې د افغانستان د مسایلو
پ��ه اړه هر پوهه س��ړی له دې څخه په ښ��ه توګه خبر لري او پ��ه دې برخه کې پوره
اسناد شتون لري.
ما د حزب اس�لامي یو رس��مي مکتوب چې د ګلبدین لخوا الس��لیک شوی دی
ترالس��ه کړ چې په  ۱۳۶۳کال کې د لوګر والیت قوماندان فاروق منصور ته اس��تول
ش��وی او پ��ه ی��و
کت��اب ک��ې چ��ې د
بنس��ټپالو چوپ��ړي
پ��ه ګوت��ه ک��وي،
خپ��ور ش��وی دی.
په دغ��ه مکتوب کې
د «ح��زب اس�لامي
د نړیوال��و ملګ��رو»
لخ��وا د وس��لو او او
مهماتو پ��ه ګډون د
«کیمی��اوي بمونو»
د رالیږ څخه یادونه
ش��وې ده او له دغه
قومان��دان څخ��ه
غوښتل ش��وي دي
چې یو څو تنه پیښور
ت��ه واس��توي چ��ې
«د امری��کا او چی��ن
د ملګ��رو هیوادون��و
د متخصصین��و پ��ه
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مرسته» له یادې وسلې څخه ګټه اخیستنه زده کړي.
د داسې سندونو په لیدو سره ناپوهه خلک هم د «ملګري هیواد امریکا پروړاندې»
د ګلبدین نني «جهاد» ته د شک په سترګه نه ،بلکې ورپسې به وخاندي .هغه جهاد
چې هره ورځ زموږ له بې وزله خلکو او ماشومانو څخه قرباني اخلي.
دسند دمتن ژباړه:

۲۰/۱/۱۳۶۳
ته!

د لوګر والیت د حزب اسالمي قوماندان فاروق منصور

تاسو خبر یاست چې په دغو ورځو کې یو شمیر پرمختللې
وس���له چې په هغه کې مختلف توپونه ،غټې ماش���یندارې،
ډول ډول راکټون���ه لک���ه د ځمکني او هوایي اهدافو ضد ،د
موسساتو د پرس���ونلو ضد ماینونه او کیمیاوی وسلې چې
د نړیوالو ملګرو لخوا د افغانس���تان حزب اسالمي ته لیږل
شوې دي.
ددې لپ���اره چې مجاهدین په جګړو کې له هغې څخه په
ښه توګه ګټه پورته کړي ،تاسو ته هدایت درکول کیږي چې
ه���ر څوم���ره زر له هرې کمیټې او یا ل���ه هر چریکي ګروپ
څخه له  ۳څخه تر  ۵کسانو پورې د مسلکي زده کړو لپاره
چې دامری���کا او چین دملګ���رو هیوادونو د متخصصینو
لخوا په پیښور کې زده کړې ورکول کیږي ،ولیږدوئ.
حکمتیار
د حزب اسالمي امیر

نویسنده :کاوه عزم

گل آغا شیرزی،
«بلدوزر» برای بربادی افغانستان
گل آغا شیرزی که نام اصل یاش شفیق است در سال  ١٩۵۶در کندهار مت ولد
گردید .او فرزند حاجی عبداللطیف اس��ت که ت��ا صنف دوازده درس خوانده.
پدرش دکان کوچک چای فروشی داشت.
حاج��ی عبداللطیف در دوران جنگ ضد روس��ی از قومندان های مش��هور
کندهار بود که ش��یرزی نیز با او یکجا کار م یکرد .بعد از کشته شدن پدرش
به وس��یله باند گلبدین ،او تخلص ش��یرزی را به خود انتخاب کرد .گلآغا در
زم��ان جنگهای داخلی قومندان محاذ ملی بود .پس از س��قوط دولت نجیب از
 ١٩٩٢تا  ١٩٩٤شیرزی بحیث والی کندهار ایفای وظیفه کرد .گفته م یشود در
وقت حاکمی��ت او کندهار
ب��ه مرک��ز فس��اد ،قاچاق،
رشوت ،دزدی و تجاوز مبدل
شده بود.
پ��س از ورود طالب��ان به
کندهار ش��یرزی ب��ه ک ویته
پاکستان ف رار کرد تا اینکه
در س��ال  ٢٠٠١او به هدایت
س��ی.آی.ای ام ریکا بخاطر
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تس��خیر کندهار با آی.ایس.آی پاکس��تان که از زمان جنگه��ای داخلی روابط
خوب داش��ت ،دوباره تماس گرفت .ش��یرزی که فرد بی بند و بار و جاه طلب
بود به این خ واس��ت ام ریکا جواب مثبت داد و ب��ا جمع کردن تق ریب ًا هزار نفر
از کمپه��ای مهاج رین افغان از راه چمن وارد افغانس��تان ش��د که در مدت کم
به کمک س�لاحهای پیشرفته پاکستانی توانس��ت منطقه تخت پل کندهار را
تصرف کند و راه کندهار و سپین ب ولدک را ببندد.
او به محض داخل شدن به کندهار بار دیگر مقام قبلی خود را غصب کرد
و ب رادران��ش عبدال رازق و حاجی بچه ،میدان هوایی کندهار را در کنترول خود
گرفتند .آنان از این ط ریق مواد غدایی و لوژستیکی نیروهای خارجی را تامین و
همچنان زمینه قاچاق مواد مخدر به کشورهای خارجی را مهیا میکردند.
با به قدرت رس��یدن گل آغا شیرزی کشت و قاچاق م واد مخدر در کندهار
 ۵٠فیص��د افزایش یافت حال آنکه در دوران حاکمیت طالبان به صفر رس��یده
بود .فس��اد و بدامنی به اوج خود رسید که حتی کرزی هم نم یت وانست از آن
چش��م پوش��ی کند و همین امر باعث شد تا شیرزی را از والیت کندهار برکنار
و به کابل ف راخ واند.
نادر نادری کمش��نر سابق کمسیون حقوق بشر در یک مصاحبه با خب رنگار
ام ریکایی ( )lasreverدر ماه جون  ۲۰۰۵م یگ وید:
«زمانیک�ه ش�یرزی وال�ی کندهار ب�ود او هیچ اداره نداش�ت،
نم یتوانس�ت که والیت را کنترول کن�د .دزدی ،زرع و قاچاق مواد
مخدر ،تجاوزهای جنسی باالی زنان و مردان و حتی اطفال به اوج
خود رسیده بود».

روزنامه کانادایی «گلوب ایند میل» به تاریخ  ۱۲اپ ریل  ۲۰۱۰م ین ویسد:
«ش�یرزی بخاطر دریافت یک میلیون دالر در هفته از تجارت
مواد مخدر ،از سمتش که والی کندهار بود برکنار شد».

یکی از ش��رکای نزدیک گل آغا حاجی بشیر نورزی بود .نورزی که قاچاقبر
ش��ناخته شده در س��طح جهانی بود از اف راد خاص «سیا» در افغانستان به شمار
م یرفت .او مدت زیادی با سازمان استخباراتی ام ریکا همکار بود که بعدها بنابر

سازش��های درونی سازمان ،او را به بهانهای به نی ویارک خ واست و در آنجا وی را
دستگیر کرد.
شیرزی مدت ک وتاهی در وزارت شهر سازی و مسکن و بعد در وزارت فواید
عامه که عاید زیاد داشت کار کرد و مدتی هم مشاور کرزی بود.
باالخره در س��ال  ٢٠٠٤به حیث والی ننگرهار مقرر شد .وی در ابتدا با چند
کار ظاه راً بازس��ازی ،خود را در بین مردم
محبوب س��اخت و کرزی نیز به او لقب
«بلدوزر» داد .مردم ننگرهار که س��الهای
متم��ادی از وج��ود جنایتکاران��ی چون
حاج��ی قدیر ،دین محمد ،حضرت علی،
یاسینی وغیره به ستوه آمده بودند چشم
امید به او بس��تند اما دیری نگذشت که
این امیدها به س راب بدل شدند« .بلدوزر»
تمام��ی ق رارداده��ای س��اختمانی را ب��ه
ش��رکتهای خصوصی خود س��پرد که از حاجی لطیف پدر شیرزی که
خورد و بردش صاحب میلی ونها دالر شد .توسط حزب تروریست گلبدین
وی ک��ه فرد عیاش و منفور اس��ت تمام
کشته شد.
وقتش در خوشگذارنی م یگذرد .با وجود
داشتن  ۳زن و  ١٨طفل ،رقاصه ها را از پاکستان دعوت م یکند و محافل عیاشی
ب رپا م یدارد .او چندی قبل در یک س��فر از دوبی به کابل عاش��ق یک کارمند
ه واپیما م یشود .از این عشق مافیایی دیری نم یگذرد که «بلدوزر» با این دختر
ازدواج م یکند و او را به کلکسیون زنان ح رامس رایش م یافزاید .بعد از گذشت
م��دت ک وتاه این خانم به بهانه دیدن خ ویش��اوندان خ ویش ب��ه آلمان م یرود و
از ش��یرزی تقاضای  ٤٠٠هزار دالر بخاطر خ ری��د اپارتمان م یکند و در همانجا
پناهنده م یشود.
در ابت��دا مقامات بلند پایه ام ریکا نیز او را بخاطر بازس��ازی و امنیت والیت
م یس��تودند ولی با گذشت چند سال آنان م یگ ویند که ننگرهار به مرکز فساد
مبدل گشته و والی زمینه بازگشت طالبان را مساعد ساخته است.
وال س��ت ریت ژورنال به تاریخ  ۲نوامبر  ۲۰۱۲یک ارزیابی انجام شده از سوی
مقامات ام ریکایی را چنین گزارش کرد که «بلدوزر» در ش��اه راه تورخم جالل
آب��اد یک صندوق س��اخته به نام «صندوق ش��یرزی» و از م وترهایی که از این
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مس��یر عبور و مرور م یکنند پول م یگیرد .بنابر این س��ند ش��یرزی ماهانه از
یک ونیم میلیون الی چهار میلیون دالر دریافت م یکند .م وتررانان م یگ ویند که
ما مکلف به پرداخت پول در «صندوق ش��یرزی» هستیم در غیر آن به ما اجازه
نم یدهند تا م وتر خود را حرکت دهیم.
در گزارش یاد شده از جعفر اتمانزیی دریور م وتر باربری نقل شده است:
«من متواتر در هر پیره (نوبت)  ۵٠٠افغانی به صندوق شیرزی
م یپردازم ،آنان م یگویند این پول بخاطر بازسازی است ولی خدا
م یداند که پول به کجا م یرود».

این س��ند م یافزاید زمانیکه شیرزی به آلمان س��فر داشت از طرف پ ولیس
می��دان ه وایی آلمان ب��ه مدت دو س��اعت بخاطر انتقال بکس��های پر از پول
بازداش��ت شده بود ولی بنابر داشتن پاسپورت دیپلوماتیک رها میشود و پول را
با خود م یبرد .سند م یافزاید که والی ننگرهار در بدل پول ،شورشیان طالب را
نیز رها م یکند.
مافیای ش��یرزی در تمامی دم و
دستگاه والیت ننگرهار ریشه دوانده،
هیچ ادارهای نیست که گل آغا در
آنجا ش��ریک نباشد .گفته م یشود
در راس ه��ر اداره اف رادی که مقرر
م یش��وند ع واید را باید با ش��یرزی
تقسیم کنند.
احسان اهلل کامه وال ب رادر ش ریف
کامه وال عضو ولسی جرگه رییس
گمرک ننگرهار است که از عواید شیرزی برای چهارمین بار با یک
بدس��ت آمده با ش��یرزی ش��ریک دختر ۲۱ساله ازدواج کرد .وی به
اس��ت .چندی قبل عزی��زاهلل لودین این دختر که کارمند شرکت هوایی
کام ایر بود در جریان سفری دل
ریی��س مبارزه با فس��اد اداری اعالم
ک��رد که از گم��رک ننگرهار  ٨۳٢میبازد و با پیشکش پول هنگفت و
میلی��ون افغانی مفقود ش��ده ولی تهدید او را به دام انداخته منحیث
اگر کمی واض��ح بگ ویم این پ ولی زن چهارم به عقد خود در م یآورد.

اس��ت که در بین رییس
گمرک و شیرزی تقسیم
شده است.
منب��ع دیگ��ری که
شیرزی از آن عاید سرشار
بدس��ت م یآورد ریاست
‑راس آن شخص فاسدی
به نام گل م راد ق رار دارد
که سالهای قبل در شهر
جالل آباد کیله فروشی
شیرزی از مهره های مهم امریکاست
داشت .او برق دولتی را
از همینرو وقتی اوباما برای اولین بار به
که کیل وات یک ونیم الی
افغانستان آمد قبل از مالقات با کرزی به
دو افغان��ی اس��ت به نام
دیدار این چاکرش رفت.
برق جن راتوری به قمیت
 ۶٠افغان��ی ب��االی مردم
م یفروشد که به نام برق گل م راد یاد م یشود و اکث ریت مردم فقیر در گرمای
طاقت فرسا بدون برق زندگی م یکنند.
حاجی فاروق تیک��ه دار از چوکره های
دیگر ش��یرزی اس��ت که هده های م وتر و
مارکی ته��ای ب��زرگ را به قیم��ت ناچیز
ب��ه اجاره م یگی��رد و در دواطلبی هم فرد
دیگ��ری نم یت وان��د ب رنده ش��ود چ��ون از
حمایت ش��یرزی برخوردار اس��ت .تمامی
غرف ههای یخ فروش��ی و میوه فروشی شهر
م ربوط فاروق و گل م راد اس��ت که به مردم
به ک رایه م یدهند.
حض��رت علی و گل ک ری��م در غصب
زمینها دس��ت ب��االی دارند .آن��ان زمینهای
مردم را به قیمت ارزان م یخ رند و به قیمت
احسان اهلل کامه وال رییس
باال دوباره به فروش م یرسانند که شاروالی گمرک ننگرهار که عوایدش را با
شیرزی تقسیم می کند.
نیز در آن دخیل است.
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یکی از اف راد خاص ش��یرزی در غصب زمینها ملخی است .او فرد لومپن و
چاقوکش مشهور اس��ت که زمینهای مردم را به زور غصب کرده در آن شهرک
م یس��ازد .در دشت قاس��م آباد (دامان) که م ربوط فامیل اس��حاق زی ،اخگر و
چ راگاه ع ربها بود ،ملخی آن را غصب کرد که صاحبانش ع ریضه به دس��ت در
ادارات دولتی سرگردان م یگردند اما کسی به ندای شان گوش نم یدهد.
ش��هرک غازی امان اهلل خان که در  ۱۵کیلومتری شهر جالل آباد ق رار دارد
نم ونه دیگری از چپاول شیرزی اس��ت .گلآغا آن را به اساس فرمان کرزی باالی
نجی��ب زراب ه��ر نمره به قیم��ت  ۵۰۰۰افغانی فروخت و حال ه��ر نمره آن را
( )۱۰۰۰۰۰۰ده لک افغانی به فروش میرساند.
باز محمد ش��یرزاد رییس صحت عامه ننگرهار نیز از شرکای فساد «بلدوزر»
است .این شخص با ساختن شفاخانه های شخصی و وارد کردن ادویه ب یکیفیت
پول گزافی بدست م یآورد.
سارن وال حاجی قیوم رییس سارنوالی بخاطر فسادش چندین م رتبه برکنار شد
ولی به زور والی دوباره مقرر ش��د .او به گفته شیرزی زندانیان طالب را در بدل
پول رها م یکند.
اهلل داد ریی��س معارف والیت ننگرهار م ربوط حزب اس�لامی افغانس��تان که
از تقرر ه��ر معلم در مکاتب
مختل��ف از  ١٠٠٠٠افغانی الی
 ۵٠٠٠٠افغانی رشوه م یگیرد،
بخش اعظم آن را به ش��یرزی
م یپردازد.
در دول��ت مافیای��ی
افغانستان کسانیکه بیشت رین
فس��اد را دارند ،بلندت رین مقام
را م یگی رن��د .ش��یرزی چون
از مهره های مهم ام ریکاس��ت
کس��ی قادر نیس��ت وی را از
اهلل داد رییس معارف والیت ننگرهار
مقام��ش برکنار کند .ب یمورد مربوط حزب اسالمی افغانستان از تقرر
نبود که وقتی اوباما اولین بار
هر معلم در مکاتب مختف هزار الی
به افغانستان سفر کرد ،فوری پن جهزار افغانی رشوه م یگیرد و بخش
بقیه در صفحه 24
اعظم آن را به شیرزی م یپردازد.

نشریات «حزب همبستگی افغانستان» را در کابل و والیات
از آدرسهای ذیل بدست آورده میتوانید:
کندز

ننگرهار

شهر جالل آباد ،چوک تالشی،
مقابل گمرک کهنه
غرفه فروش اخبار و مجالت
جمیل شیرزاد
و
ولسوالی خیوه،
کتابفروشی سیار
کنر

چغانسرای ،سرک قومندانی،
کتابفروشی احمد ظاهر
بلــخ

جاده والیت،
قرطاسیه فروشی محمد هارون
فراه

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

بازار سنگماشه ،سرجوی حوزه،
کتابفروشی صبا
کـابـل

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

نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

و

کتاب فروشی غالم نبی اشقری،
مکروریان سوم ـ مقابل بالک 112

چهارراهی بیهقی،
مقابل نشنل بانک پاکستان،
کتاب فروشی فیروز

و

و

جوی شیر ،کتاب فروشی صافی حیات

و

چهار راهی صدارت ،شرکت کتاب
شاه محمد
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نویسنده :واحد منصوری

دولت پوشالی کابل
با اهانت به غازی اماناهلل
اشغالگران را شاد کرد!
ب��ه تاری��خ  ٢٨اس��د
 ١٣٩٢ک��رزی بص��ورت
نمایشی پای منار آزادی
در صح��ن وزارت دف��اع
رف��ت و اکلیل گلی که
در آن عک��س ام��ان اهلل
خان نص��ب ش��ده بود
گذاشت.
غازی امان اهلل!
میدانم که بین یک
وطنپرست و آزادیخ واه و یک مزدور و وطن فروش دریای خون جاریست و نمی
ش��ود مقایس��ه کرد .آقای کرزی با این دسته گل نفرت امان اهلل و سایر شهدای
راه آزادی را هم نصیبش کرد پس او نه به پاس شهامت و قهرمانی خودت بلکه
ب رای س رپوش گذاشتن روی اشغال و غارتگری ام ریکا و خاک زدن به چشم مردم

پ��ای این منار رفت .من تصاویر ک��رزی را از تل ویزیون دولتی دیدم .او در ب رابر
کم��ره های خب رنگاران بدون اینکه یک لفظی از دلیری ها و ش��جاعت خودت
و قهرمانان جنگ ضد انگلیس��ها به زبان آرد این محل را ترک گفت .تا قبل از
کودتای ننگین  ٧ثور ،روز اس��تقالل افغانستان ب رای چند روز مت والی با جشن و
پایک وبی تجلیل م یش��د اما کرزی و چند تن از اعضای کابینه او تحت تدابیر
ش��دید امنیتی در هفت دقیقه م راس��م را تمام کردند و دوباره راهی قصر سالم
خانه شدند که در فاصله پنجاه متری وزارت دفاع موقعیت دارد.
یگانه شاه مترقی و ملی وطنم!
من وقتی دیدم تصاویر جمعی از جنایتکاران ،مافیا زادگان و نوک ران منحوس
بیگانه را که طی سه و نیم دهه گذشته در اثر کشمکش های درونی نابود شدند
در کنار تصویر شما و دیگر قهرمانان وطنم چون محمود طرزی ،غالم نبی خان
چرخی ،ولی خان دروازی ،سرور ج ویا ،عبدالرحمن لودین ،سرور واصف ،می ربچه
خان ،میرمس��جدی خان ،وزیر اکبر خ��ان و جانباختگان دیگر نصب کرده اند
گ ریس��تم .امیدوارم راهیانت با راندن اش��غالگ ران و چاک ران شان و کسب مجدد
استقالل وطن بت وانند ننگ این خیانت به تو و یارانت را بزدایند.
قهرمان ملی راستین وطنم!
در کن��ار ک��رزی مردی به نام بس��ماهلل محمدی که حاال وزی��ر دفاع کابینه
کرزی اس��ت نیز دست بر س��ینه در ب رابر تصویر بزرگت ایس��تاده بود و به تو
س��رخم کرد .او کسی است
که حدود بیس��ت سال پیش
با باند جنایت کارش «ائتالف
ش��مال» همین کابل را که از
چنگ اشغالگ ران ف رنگی آزاد
س��اخته بودی اول با جنگهای
تنظیمی خود به مخروبه بدل
کرد و بعد دوب��اره به ام ریکا
س��پرد و تا ت وانستند بر زخم
هایش نمک پاش��یدند .هنوز
تاریخ این جنایات نوشته نشده
این وطنفروشان افغانستان را دودسته
اما ک��وه پای ههای کابل که با
به باداران خارجی خود تسلیم نمود.
چهره و قهرمانیت آشنا اند و
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آن را در س��ینه حفظ کردهاند ،گواه ب رب ریت و وحشت و دهشت این جنایتکاران
نیز بوده و هست.
والی های ه رات ،ننگرهار ،وردک ،پکتیا ،خوس��ت ،غزنی و برخی دیگر از
والی��ات هم جای پای کرزی را تعقیب کرده و با اعالمیه های جداگانه جش��ن
اس��تقالل افغانس��تان را تب ریک گفتند .اف رادیکه اصال باور به آزادی و استقالل
ندارند و خوب م یدانند زمانیکه افغانس��تان اسیر از چنگ اشغالگ ران و نوک ران
حلقه به گوشش رهایی یابد و اراده مردم به دور یک دولت دموک راتیک مبتنی
بر اس��تقالل  ،آزادی ،عدالت و دموک راسی تمثیل گردد دیگر ثانی های هم مجال
حاکمی��ت و چپ��اول نخواهند یافت و به جرم خاک فروش��ی و خیانت به این
کش��ور وی ران محاکمه خواهند ش��د ،اما حاال ب رای ف ریب مردم به این نمایشات
یزنند.
مسخره دست م 
و جالبتر اینکه سفارت ام ریکا در کابل بمناسبت سالروز استقالل افغانستان
این پیام را به رسانه ها ارسال کرد.
«به نمایندگی از مردم امریکا ،س�فارت ای�االت متحدۀ امریکا
در کاب�ل س�الروز اس�تقالل افغانس�تان را ب�ه مردم این کش�ور
تبری�ک ع�رض می�دارد .نود چهار س�ال قب�ل ،پس از س�ال ها
جنگ ،افغانس�تان استقالل خود را بدست آورد .امروز ،افغانستان
در موقعی�ت تاریخ�ی دارای عی�ن اهمی�ت ق�رار دارد...افغانه�ا
به پیش�رفت های کش�ور ش�ان افتخار دارند ،و م�ا افتخار داریم
که در کنار آنها منحیث ش�ریک و دوس�ت ایس�تاده ای�م ،ما در
راس�تای ایجاد یک افغانستان متحد ،صلح آمیز و مرفه باهم کار
م ینماییم».

آقای سفیر کدام استقالل؟
در صورتی می ت وانست این پیام با استقبال مردم افغانستان روبرو شود که از
واشنگتن مخابره م یشد و هیچ س رباز اشغالگر در افغانستان حضور نم یداشت.
افغانستان کش��ور مس��تقل م یبود و رییس جمهورش هم با رای مردم برگزیده
م یش��د و نه با تقلب و زروگ ویی و دس��تکاری بادارانش در یک پروسه آلوده و
ملوث ش��دهای به نام انتخابات .اما در ش��رایطی که گوشه گوشه این میهن در
چن��گ اجنبیان ام ریکایی ق رار دارد و س��ربازان ف رنگی نیز در بخش��های بزرگ

آن حاک��م اند آیا این خاک زدن به چش��م مردم نیس��ت؟ در ش��رایطی که در
جن��گ تحت رهبری ام ریکا هر روز به طور اوس��ط صد نفر از افغانها در نتیجه
بمباردمان و انتحار و انفجار جانهای ش��ی رین خود را از دس��ت م یدهند آیا این
پیام جز ف ریب و نی رنگ مردم چیزی دیگری مفهوم دارد؟ در ش رایطی که حتی
سوچ برق افغانس��تان در دست دیگ ران اس��ت ،صالحیت کنترول دریا هایش را
ندارد ،بدون مجوز س��فارت ام ریکا حتی بودج هاش را تقس��یم بندی نم یتواند،
پارلمانش از جیب ام ریکا تم ویل م یشود ،رییس جمهورش در سطح بی نالمللی
صالحی��ت روابط و دید وباز دی��د و امضای موافقتنامه ها را ندارد حرف زدن از
یک حکومت مستقل و مرفه و متحد جز فکاهی و چ رندیات مفهومی دیگری
م یت واند داشته باشد؟
امان اهلل خان عزیز!
میدان��ی ای��ن تنه��ا ارگ و
س��فارت ام ری��کا در کابل نبود
که به تو اهانت کردند و تاریخ
کش��ور ت را به مس��خره گرفتند
بلک��ه گروهک ه��ای دیگری
که از آخور ای��ن دو آب و نان
دولت غارتگر امریکا از یکسو با
م یخورند نی��ز به برزخم هایت
بمباردمانش مردم معصوم ما را
نم��ک پاش��یدند .جنایتکاران
و س ران جنگس��االر در  ٢٧اسد میکشد و از جانب دیگر بخاطر فریب
مردم روز استقالل را تبریک میگوید.
به م ونی��خ رفتند تا بر تقس��یم
افغانس��تان و یا هم تجزیه آن با
اربابان خارجی ش��ان به یک موافقه برس��ند .آنان در  ٢٨اس��د ،بر سر تجزیه و
سپردن هر ت وته خاک دلبند ما به اجنبیان به بحث و چانه زنی پرداختند.
گروه طالبان هم که از زیر چادر صاحبان پاکس��تانی ش��ان در چنین روزی
یادی از استقالل افغانس��تان کرد .گروه وحشیای که هیچگاه از کشتار و قتل
مردم ب ی گناه افغانس��تان دست بردار نیست و ب رای وی رانی و نابودی وطن ما در
پس پرده با اشغالگ ران و ب ربادکنندگان افغانستان طرح م یریزند.
تجلیل از اس��تقالل آنهم از سوی کسانی که زنجیر اسارت را بر گردن مادر
وطن بستند و آزادی را از ملت سلب کردند و سوء استفاده از نام غازی امان اهلل
خان دیگر وس��یلهای ش��ده ب رای ف ریب اذهان عامه و نقابی ب رای پوشاندن چهره
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اصلی منفورت رین ،فاسدت رین ،دستنشاندهت رین و ب یحیثی تت رین رژیم تاریخ ما.
می��ر غالم محمد غبار مورخ ش��هیر و از آزادیخواهان برجس��ته کش��ور در
پیشگفتار «افغانستان در مسیر تاریخ» م ین ویسد :
«مردم افغانس�تان که عامل اصلی تکامل تاریخی کش�ورند،
چنانیک�ه در ط�ی یکونیم هزار س�ال ب�ا مب�ارزات و قیامها ضد
فیودال�ی و همچنین ضد اس�تیالگران خارجی از مراحل س�ختی
عب�ور کرده بودن�د در قرن نزده�م نیز با هجومهای اس�تعماری
پنج�ه دادند و با وجود شکس�ت خوردن و تس�لیم ش�دن طبقه
حاکمه کشور بدشمن ،دشمن را از وطن جاروب نمودند».

اما با گذشت نزدیک به یک قرن از جاروب کردن انگلیس ها بدست افغانها،
ارگ نش��ینان امروزه به عوض جاروب کردن ام ریکایی ها از کشور ،به آنان عذر
و زاری م یکنند که کش��ور را ت��رک نکنند و مدال عال��ی دولتی «غازی امان
اهلل خ��ان» را با ب یغی رتی تمام در س��ینه خ ونپر بوش و دیگ��ر قاتالن مردم ما
م یآویزند.
اما ش��ماری از ه��م میهنانت با
شور و شوق ،عشق و آزادی به س راغ
جشن اس��تقالل رفتند و این روز را
ب��ا نصب پالکارت ها و ش��عارهای
ک وبنده بر ضد اش��غالگ ران گ رامی
داش��تند ولی دس��ت پروردگان این
دول��ت فاس��د و نوکر نتوانس��تند
تحم��ل کنند به همی��ن هدف در
کرزی با بیغیرتی تمام در بدل
نیمه شب شهر را از وجود شعارها و
کشتار مردم افغانستان توسط
تصاویرت خالی کردند تا اسارت و متجاوزین مدال امان اهلل خان را بر
نوکر بودن شان را ب رای چندمین بار
سینه خونپر بوش آویخت.
به نمایش گذارند با وجود آن افغانها
این روز را ف راموش نخ واهند کرد و تعدادی زیادی هم در رسانه ها و شبکه های
اجتماع��ی از این روز تجلیل کردند و با ذکر ای��ن نقل قول معروف خودت به
تجاوزگ ران و اشغالگ ران نف رین فرستادند:

«تا اس�تقالل وط�ن را از فرنگ�ی نگیرم این تی�غ را بر زمین
نخواهم گذاشت!»

برخی احزاب سیاسی ،نهاد های مدنی و سازمان های اجتماعی هم در گ رامی
داش��ت از روز استقالل بیرق افغانس��تان را به اهتزاز در آوردند و تصاویر بزرگ
قهرمانان استرداد استقالل افغانستان را بلند کردند.
اما در این میان حزب همبس��تگی افغانس��تان با این شعار به استقبال جشن
آزادی رفت:

نه امریکا ،نه طالبان ،نه سایر جنایتکاران،
قدرت بدست مردم!

بقیه از صفحه62

شکردره در ماتم...
هرک��دام از این اف��راد چندین ویال و قصر و باغ پرکش و ف��ش در این مناطق اعمار
کردهاند .م راس��م بچه بازی و ش��راب خوری و س��از و آواز از تف ریح و مست یهای معمول
قوماندانان تاجر خون مردم است .داستان های بچه بازی رهب ران جهادی حاال زبانزد باشنده
های ش��مالی ش��ده و در دنیای اینت رنت و ش��بکه های اجتماعی مانند فیسبوک و ت ویتر
عکس��ها و فلم های بی ش��ماری قابل دسترس اس��ت که در آن چهره های برجسته مانند
بس ماهلل خان و دیگ ران دیده م یش وند.
اما زمانی که مردم با بدبختی و مش��کالت روبرو م یش��وند همین رهب ران و قوماندان
ها که داد جهاد زده خود را «نمایندگان ملت» جا م یزنند ،گوش و چش��م بس��ته از کنار
آن عبور م یکنند.
مردم ش��کردره و تمام افغانستان ،در روز های بدبختی بهتر به میزان ضدمردمی بودن
و خاین بودن این عناصر دش��من انس��انیت پ ی م یب رند .آنان باید به تنهایی بار این همه
مصای��ب را به دوش کش��ند و دریابند که تا وقتی چند تاجر خ��ون ملت را با زور بازوان
خود س رنگون و سرمایه های بادآورده شان را به نفع ملت مصادره نکنند ،از نگ ونبختی های
رنگارنگ رهایی نخواهند داشت.
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آنچه محکومیت برادلی مننگ
در مورد عدالت ارتش امریکا
بازگو میکند
نویسنده :مایکل مور | مترجم :احمر

ام��روز [ ٣٠جوالی ]٢٠١٣
ب رادل��ی منن��گ از  ٢٢اتهام
به  ٢٠آن محکوم گردید که
شامل نقض قانون جاسوسی،
نشر اس��ناد ردهبندی شده و
نافرمانی از احکام ،م یشود.
خبری بد اس��ت .خبر خوش
این است که به جرم «کمک
به دش��من» مجرم ش��ناخته
نش��د .زی را به کسانی که او
کمک می کرد ما هستیم ،مردم ام ریکا .ما دشمن نیستیم .درست است؟

حاال مننگ حداکثر  ١٣٦س��ال را در زندان س��پری خ واهد نمود .وقتی فردا
[ ٣١جوالی  ]٢٠١٣حکم محکمه اعالن شود ،هم هی ما به درستی خ واهیم فهمید
که ارتش ایاالت متحده جرم های مختلف را تا چه اندازه جدی م یگیرد .وقتی
بش��ن وید مننگ که فع ً
ال  ٢٥ساله اس��ت تا چه وقت در زندان خ واهد ماند ،این
حکم محکمه را با فیصله های گذش��ته محکمه در مورد عساکر دیگر مقایسه
کنید:
دگروال توماس ایم .پاپاس ( ،)Thomas M. Pappasکارمند ارشد استخبارات
نظامی در زندان ابوغ ریب و بلندپایه ت رین صاحب منصب حاضر در ش��ب قتل
زندان��ی ع راقی به نام منادیل الجمادی ( ،)Manadel al-Jamadiمحکوم به زندان
نشد .او فقط به شکل رسمی سرزنش و  ٨٠٠٠دالر ج ریمه نقدی گردید( .بعضی
ها ش��نیده اند پاپاس درمورد قتل الجمادی می گفته که «من یگانه فرد مجرم
در این قضیه نیستم)».
افسر نظامی س��ب رینا هارمن ( ،)Sabrina Harmanزن مشهوری که دستش را
به عالمت پیروزی در ب رابر جس��د الجمادی بلند ک��رده بود و در عکس دیگر
لبخند بر لب در کنار ع راق یهای برهنه با س��رهای پوشیده در خ ریطه در زندان
ابوغ ریب دیده م یش��د ،ب رای برخورد بد با بازداشت شدگان محکوم به شش ماه
زندان گردید.
س��رباز ارمین ک��روز ( )Armin Cruzب رای
آزار و اذی��ت ع راقی ه��ا در ابوغ ریب و پنهان
نگهداش��تن این اعمال ،محکوم به هش��ت ماه
زندان شد.
س رباز س��تیفن ریبوردی ()Steven Ribordy
بنابر ش راکت جرم در قتل چهار زندانی ع راقی
در  ٢٠٠٧که دستها ،پاها و چشمان شان بسته
بودند و پس از ش��لیک در جوی آب در بغداد
انداخته شده بودند ،به هشت ماه زندان محکوم
توماس ایم .پاپاس،
شد.
س��رباز بیلمور رام��وس ( )Belmor Ramosیکی از جنایتکاران زندان
ابوغریب در عراق که
ب رای توطئه ارت��کاب قتل عین قضیه به هفت
فقط در بدل  ۸۰۰۰دالر
ماه زندان محکوم گردید.
س رپرکمشر مایکل الهی ( )Michael Leahyجریمه نقدی رها گردید.
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ب��ه ج��رم چهار قتل در بغداد به حبس ابد محکوم ش��د .بع��داً ارتش جرمش را
بخش��ید و دوران بند او به  ٢٠س��ال کاهش یافت و امکان دارد که پس از هفت
سال در بدل پرداخت وثیقه آزاد شود.
س رپرکمشر دریایی
ف ران��ک دی .وات ری��چ
()Frank D. Wuterich
ب��رای بی مس��ئ ولیتی
اش در هن��گام وظیفه
ک��ه باعث کش��تار ٢٤
م��رد ،زن و ک��ودک
غیرمس��لح در  ٢٠٠٥در
شهر حدیثه ع راق شده
بود محکوم ب��ه زندان
نش��د .هفت تن دیگر سبرینا هارمن از جالدان زندان ابوغریب بعد
از همکاران��ش در عین
از شش ماه حبس رها گردید.
کندک نیز متهم شدند
ولی در هیچ مورد مجازات نشدند.
پرکمش��ر دریایی جیری ش��ومات( ( )Jerry Shumateو تایلر جکسون (T y
 )ler Jacksonب رای حمله به هاش��م اب راهیم اواد  ٥٢س��اله که پدر یازده فرزند و
پدرکالن  ٤ن واس��ه بود ،به  ٢١ماه زندان محکوم ش��دند .اواد در هنگام حمله با
شلیک گل وله به قتل رسید .پسان حکم شان کاهش یافت.
پرکمش��ر دریایی راب��رت پیننگت��ن ( )Robert Penningtonدر عین قضیه
محکوم به هش��ت سال زندان ش��د ولی پس از س��پری نمودن چند ماه جرمش
بخشیده شد و از زندان رها گردید.
س رپرکمشر دریایی الرنس جی .هاچین ( )Lawrence G. Hutchinsب رای قتل
اواد به پانزده س��ال زندان محکوم شد ولی بعدتر حکمش تغییر کرد و از زندان
آزاد شد.
هیچکدام از س��ربازان ام ریکایی ب رای قتل پنج ک��ودک ،چهار زن و دو مرد
ع راقی در  ٢٠٠٦در خانه ش��ان ،مجازات نش��دند .در میان اس��ناد دیپلوماتیک
فاش ش��ده ایاالت متحده توسط ب رادلی مننگ ،ایمیلی از کارمند بلندرتبه ملل
متحد دیده می ش��ود که اظهار می دارد س��ربازهای ایاالت متحده «تمام ش��ان

را کش��تند» .زمانی که ویکی
لیکس این اسناد را افشا کرد،
شورش ها آنقدر شدید بود که
دولت نوری المالکی نتوانست
ضمان��ت معافی��ت محاکمه
عساکر باقیمانده ام ریکایی را
در ع راق نمای��د و اداره اوباما
مجبور ش��د تا ب رنام��ه اقامت
دایم��ی چندین ه��زار نیروی
ام ریکای��ی را تغیی��ر دهد .در
اخی��ر  ٢٠١١تم��ام نیروه��ای
ایاالت متحده برگشتند.
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هیچ فردی در ارتباط با قتل عام
شهر حدیثه عراق ( ۱۹نوامبر )۲۰۰۵
توسط سربازان امریکایی که منجر به
کشته شدن  ۲۴مرد ،زن و کودک شد،
محاکمه و مجازات نگردید.

ح��دس م��ی زن��م
ب رادلی مننگ بیش��تر از مجموع مدت زندان تمام س ربازان
این قضیه ها در حبس س��پری خواهد کرد .بدین گ ونه به
جای شانه خالی کردن از مسئ ولیت های مان و درخواست
بخشش جنایاتی که س رباز مننگ فاش نمود ،باید به جهان
ثابت کنیم که واقع ًا کی هستیم.
درباره نویسنده:

مایکل مور ( ،)Michael Mooreنویسنده ،فعال سیاسی و مستند ساز مشهور
امریکاس��ت که در فل��م های پرس��روصدا و عالی «فارانهایت « ،»١١/٩س��یکو»،
«کپتالیزم ،داس��تان عش��ق» و غیره به افشای جنایات و گندیدگی های سیستم
حاکم در امریکا پرداخته اس��ت .او ب رنده جوایز معتبر اس��کار و نخل طالیی کن
نیز میباشد.
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نغمه کجا و من کجا ...؟!
هرچند خود مان را در میان
موج��ی از احساس��ات دینی
مردم و ش��ورم ربوط به تجلیل
و تک ری��م از روز ه��ای خاص
عید ش ریک میدانیم ،اما اجازه
دهید یک لحظه روی سکه را
برگردانیم و آنس��ویش را نیز
ببینیم و آن��گاه داوری کنیم
ک��ه آی��ا «ش��ادیهای» مبنی
برحلول عید و ب رات ،به اصل
حال و اح وال زند گی اکث ریت باشنده های کشورعزیزما (افغانستان) چقدرصدق
میکند و تا کجا ره می ب َرد؟
بلی ،هموطن! میخ واهم بگ ویم در مملکتی که جنگ وحشیان هی سی و پنج
س��اله هنوزهم با بیرحمانه ت رین وجهی ادامه داش��ته و این اهرمن خ ون ریز در هر
دقیقه و س��اعت ،از زن و مرد و کودک ،بیباکان��ه ق ربانی میگیرد ،درجامع هیی
که س��فرههای تهی از غذا ،بخاط رنداشتن صرف ًا یک لقمه نان خشک ،چون باد
در چارسوق بین وای یها داد می زنند ،در خطه یی که سر و پای ملی ونها انسان آن
برهنه و ش��ک مهای شان تهی از غذاس��ت ،در کشوری که استبداد ،حق تلفی و

بیدادگری به تعامل زندگی زورمندان و زراندوزان مبدل گردیده اس��ت ،در س��ر
زمینی که ترور ،کش��تار ،اختطاف و نا امنی ،ه راس سنگینی در دلها افگنده و
تروریزم وحشی ،دی وانه وار فرمان می راند.
در جایی که زندگی و ناموس زنان و دخت ران و حتا کودکان معصوم به م ویی
بسته است ،در دیاری که بیگانگان چکمه پوش و سالح بدستان بی عاطفه ،وجب
وجب خاک آنجا را لگدمال میکنند و بخاطر تنها احساس لذت حی وانی ،سر و
پیکر انس��انهای آن را به س رنیزه های خ ونچکان شان برمی اف رازند ،در دولتی که
ش��ناخته ش��ده ت رین جنایتکاران تاریخ هم رسم ًا حاکم اند و هم گلهای سر سبد
ای وان و دی وان ،درافغانس��تانی که شخص اول آن بجای آنکه باید سمبول پاکی
گزیده و با ددمنشان
و نجابت ملی باشد ،بیشرمانه ت رین شیوهی رشوهگیری را بر ُ
زمان دس��ت میدهد ،دراجتماع��ی که نا امنی و بی ثباتی و ب��ی قان ونی بیداد
میکن��د و توطئه های داخلی و خارجی علیه هس��تی م��ادی و معنوی اف راد آن
بکار افتیده است ،در جامعه یی که تعصب قومی و زبانی در حلقات حکومتی
آن حاکمیت مزورانه دارد و درد بی نانی و بی روزگاری تا مغز استخ وان ملی ونها
انسان ره گشوده است ،در شهر و دیاری که فقر مزمن و جهالت ِ قرون وسطایی
روز به روز دامن می گس��ت راند و باالخره ،دردیاری که پس از س��الها امید واری
و انتظار باشندگانش،
بج��ای آنک��ه درفش
صلح و آزادی و س��ر
ف��رازی در فض��ای
مک��در و مختنق آن
ب��ه اهت��زار در آید،
بی��رق س��فید گروه
آدمکش ،ضد آزادی
و ضد س��عادت ملی
با دس��تهای ن��ا پاک
و خون آل��ود توطئه
شخص اول که باید سمبول پاکی و نجابت
گ ران منطقه و جهان
ملی باشد ،در افغانستان بیشرمان هترین
بلند میشود ،دیگر در
شیوهی رشوه گیری را برگزُیده و
چنین وض��ع و حال
با ددمنشان زمان دست میدهد.
ننگی��ن و در چنین
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کشور بال زده و بال دیدهی کم نظیر ،عید و جشن و پایک وبی و شادمانی ،کدام
معنی و مفهومی دارد؟ من که دلیل منطقی بدان نمی بینم ،نمیدانم شما عزیزان
چه گ ونه می اندیشید؟
ام��ا ،هموطن گ رام��ی! آنچه علی رغم آنهمه بدبختی ها و بد شانس��ی های
جاری و ماضی ،ما را زنده و امید وار به آینده نگهمیدارد ،همانا گذشت روزگار
توأم با تالش و مبارزه ی حق طلبانه ی ملت افغانس��تان است که حتم ًا در روند
اوضاع و تغییر وضعیت سیاسی – اجتماعی مؤثر خواهد بود ،زی را اعتقاد ما بر
اینست که تا اوالد آدم بر روی کره ی خاکی هست و ن َف س میکشد ،مبارزه در
راه بقا ،حصول خوشبختی و ظلمت ستیزی ادامه خواهد داشت.
پس به آرزوی حلول روز های عید واقعی در سرزمین باستانی ما افغانستان.

قناریهای سرگردان
بگوشم میرسد آهنگ عید و خوش صدایی ها
سرود جنبش هردم مبارکباد گفتنها
طنین طبل و تمهید و تمنا ها
ز برج و باروی شهر سیه بختان.
و این طبل و طنین آرد؛
چونان آشفته باد بی سرانجام شب یلدا
بگوش خستۀ مخلوق سرگردان.
بلی! گویند عید است و مبارکباد گفتنها
سرود است و خرام است و تماشای دویدنها
ولی ،ایدوست می بینی؟
دمی آنسوترک هم شور و غوغایی است
سرود گریۀ تلخ است و دود آتش درد است.
ببین ایدوست!
بموید کودک و مادر،
پدر اندرکنار کشتۀ فرزند دلبندش َک َ
شد آه جگرسوزان
بود دست و سر و پای جدا افتاده از پیکر
زرعد انفجارآهن و خشم جهانسوزان.

هرآن سر ،کاو فراز تن  ،نماد عقل و تدبیر است
بسوزد زآتش «تکفیر»،
بپوسد در محیط تیرۀ جوالنگۀ ماران.
بلی ،ایدوست همین اکنون؛
خالیق در میان دهشت و تهدید می لولند
و در چنگال ترس و تهمت و تردید می جوشند
ولی هاتف بگوش من همی خواند؛
که عید دیگری خواهد رسید از دور
همان عید سحر خیزان چو نوروزو بهاران و شگفتن ها
و عید آرزو های زهم بگسستۀ ناالن
که در پایش بخوانند نغمۀ شادی
قناریهای سر گردان...
		

پیکار پامیر
جوالی  ۲۰۱۳-تورنتو

حقیقت مسلم است که «حق دادنی نیست ،گرفتن یست»
به همین علت ادعاهای سالوس��انه امریکا و غرب که گویا
ب��رای ب��از گرداندن آزادی زنان به افغانس��تان لشکرکش��ی
نمودهاند جز دروغ بیش��رمانه چیزی نب��ود .اینان نه تنها
کوچ کتری��ن خدمتی ب��ه زنان افغانس��تان نکردند بلکه با
حمای��ت بیدری��غ از مرتجعتری��ن و ضدزنتری��ن گروهها و
افراد و نصب یک دولت فاس��د و زنستیز ،زنان محروم ما را
عمی قتر در زنجیرهای ج��ور و حقارت پیچانیدند .اینان
ب��ا بمباردمانهای کور و قتل عام پیاپی ،رن جها و مصائب
ف��راوان دگری را بر زخ مهای خونچ��کان ملت و بخصوص
زنان ما افزودند.
بخشی از اعالمیه «حزب همبستگی افغانستان»
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گزارش :سید محب اهلل

شکردره در ماتم،
قوماندان های تنظیمی
مست عیاشی

ولس��والی ش��کر دره
بیس��ت کیلومت��ر از
ش��هر کابل و ح��دود پنج
کیلومت��ر ب��ا دره پغم��ان
فاصله دارد .باش��نده های
این منطقه بیش��تر باغدار
هستند و از ط ریق کشت و
زراعت زندگی خود را پیش
م یب رند و درین روزها در اثر س رازیر شدن سیالب ها با مصایب زیادی مواجه اند.
روس��تای غازه در دامنه کوه شکر دره بیشت رین تلفات و خسارات را متحمل
ش��ده است .باشنده های محل م یگ ویند نزدیک به بیست و پنج نفر از ساکنان
محل در اثر جاری شدن سیل جان های خود را از دست داده اند .بیشتر ق ربانیان
کودکان و زنانی اند که به منظور برگزاری م راسم عید راهی خانه های اقارب و
دوستان خود بودند.

عبدالرحمان از بزرگان قومی منطقه م یگ وید سیل شش م وتر را با س رنشینانش
برده است .تنها در روستای حیات خیل ده نفر از یک خان واده کشته شده اند.
ش��دت س��یالب به حدی زیاد بوده که یک م وتر مسافر بری حامل سه نفر
را حدود یک کیلومتر با خود برد .دو تن در این م وتر کش��ته شده اند و راننده
زخمی است .باشنده های محل م یگ ویند در سی سال گذشته شاهد چنین بارش
و ژاله ش��دید نبوده اند .دهها خانه و صدها ج ری��ب زمین زراعتی در ق ریه های
حیات خیل ،ش ریف خیل ،صافی خیل ،امرخیل و علی خیل وی ران شده اند.
شکردره از ولس والی های کابل است و فاصله زیادی هم با مرکز ندارد .مردم
محل م یگ ویند با گذش��ت چهل و هشت س��اعت از این حادثه هنوز هیچ نهاد
دولتی و غیر دولتی به کمک مردم نیامده اند.
ب ریالی یکی از ساکنان
مح��ل م یگ وید مقام های
دولت��ی از جمل��ه وال��ی،
ولس��وال ،قوماندان امنیه
ش��کردره و ش��ماری از
قومان��دان ه��ای جهادی
ب��ا م وتر های ض��د گل وله
و آخ ری��ن مودل س��ال به
شدت سیالب به حدی زیاد بود که موتر
محل س��یل زده آمدند اما
هیچ کمک��ی نکردند .به مسافربریای حامل سه نفر را حدود یک
کیلومتر با خود برد .دو تن در این موتر
گفته ب ریالی مردم پس از
کشته و راننده زخمی گشت.
سیالب به ش��دت به دوا،
آب نوش��یدنی وغذا نیاز
داش��تند اما به جز یک فرد تاجر که بیس��ت بوجی آرد کمک کرد دیگر هیچ
کسی به مردم کمک نکرد .ولی خان دیگر باشنده غازه م یگ وید همه سیل بین
بودند و صرفا نمایشی به محل رویداد آمدند.
دره پغمان که پایتخت امپ راطوری س��یاف اس��ت با ولس والی شکردره فاصله
چندانی ندارد ،تنها یک کوه در میان است .سیل در پغمان هم دو نفر را کشت
و چندین منزل مس��ک ونی را وی ران کرد .رسول س��یاف از ترس خانه اش بیرون
نم یشود چه بسا که به مردم کمک کند.
م�لا عزت از دیگر قوماندان های میلی ونر س��یاف ک��ه چندین قصر و باغ
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و ح ویل��ی در پغم��ان و
ش��کردره دارد شاید تا حال
هم از بدبختی مردم ش��کر
دره خبر نباشد.
زلم��ی طوف��ان از ی��ال
کشال های بدنام جنگ های
کابل م ربوط باند سیاف که
ح��دود یک م��اه پیش باغ
مردم شکردره و تمام افغانستان،
و بته و دارای��ی خود را در
در روزهای بدبختی بهتر به میزان
ی��ک مصاحبه ب��ا بی.بی.
ضدمردمی و خاین بودن این عناصر
سی نمایان ساخت از دیگر
سرمای هداران و میلی ونر های دشمن انسانیت پ ی م یبرند .آنان باید به
پغمان اس��ت .او با س��ه زن تنهایی بار این همه مصایب را به دوش
و چن��د درج��ن فرزند حاال کشند و دریابند که تا سرنگونی این نظام
س��رگرم عیاشی و مستی با فاسد از تیرهروزی رهایی نخواهند داشت.
س��رمایه هایی است که در
دوران پ ربرکت جهاد از کوچه های کابل گرد آورده است.
ش��خصی به نام حیدری که در زمان نجیب در استخبارات وقت کار م یکرد
و در دوره حاکمیت تنظیم ها هم روابط نزدیک با رهب ران جهادی داشت حاال از
میلی ونر های گلدره و ش��کردره به حساب م یآید .او در اوک راین زندگی دارد و
ب رای عیاش��ی و خوش گذرانی چندین ساختمان بلند منزل و ویال در شکردره و
گلدره اعمار کرده است .او در اوک راین یک فارم اسب داری دارد اما یک تنگه
هم به مردم آسیب دیده کمک نکرده است.
امان اهلل گذر ،الماس ،بصیر سالنگی ،ایوب سالنگی ،بابه جان ،نجیب کابلی
و چند جنگس��االر دیگر که خود را وارثان ش��مالی م ینامند از دیگر سی لبین
هایی اند که ش��اید در دل گفته باش��ند به ما چه! هر یک از این قوماندان ها از
برکت جهاد و پس از روی کار آمدن حکومت کرزی از ط ریق چپاول و فساد و
مزدوری به بیگانگان به دارایی های قارونی دس��ت یافتند .شمالی به ویژه مناطق
گلغندی ،صیاد ،ش��کردره ،گلدره ،گلبهار ،چاریکار ،سالنگ ،کاپیسا و پنجشیر
از محالت عیاشی و خوش گذرانی این اف راد در روز های جمعه است.
بقیه در صفحه 51

نویسنده :کاوه عزم

نقش امریکا
در کاربرد سالح های کیمیاوی
توسط صدام حسین
این روز ها سر وصدای
ام ریکا و غرب باالست که
گ ویا از استفاده سالح های
کیمیاوی در سوریه نگ ران
ان��د و به ای��ن علت حتی
آمادگ��ی م یگی رن��د که
به آن کش��ور لشکرکش��ی
نماین��د چون ای��ن «ظلم»
را ک��ه «مغای��ر ق وانی��ن
بی نالمللی» است برداشت
نم یت وانن��د! ب��ا ش��نیدن
این «اب��راز نگ رانی» های
یک رژیم خ ونخ وار ،انسان
ماالم��ال از تنفر م یگردد.

دیدار دونالد رامسفلد با صدام حسین
در جریان جنگ ایران و عراق
به تاریخ  ۲۰دسامبر ۱۹۸۳
جهت ادامه روابط دوستانه دو کشور و
ارسال تجهیزات به عراق.
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سیستمی که جز تجاوز ،کشتار ،بمباردمان ،وی رانی و جنگ افروزی در سرشتش
ن��دارد با دیدهدرآیی خاص ب رای مردم بینوای س��وریه اش��ک تمس��اح م یریزد
درحالیکه خ��ود ب رای منافع منطقویاش بر آتش تخاصم در آن کش��ور پترول
م یپاشد .این عمل ام ریکا همان ضربالمثل مشهور را به یاد م یآورد که «دیگ
به دیگدان م یگ وید رویت سیاه».
درحالی که چانه زنی های ام ریکا در باره احتمال اس��تفاده رژیم بشار اسد از
س�لاح های کیمیاوی ج ریان دارد ،نش��ریه «فارین پالیسی» به تاریخ  ٢٦اگست
 ٢٠١٣اسناد محرم «سی.آی.ای» را به نشر رسانیده فاش نمود که با وجود داشتن
اطالعات دقیق از احتمال اس��تفاده سالح های کیمیاوی توسط صدام حسین در
جن��گ ای ران – ع راق ،دولت ام ریکا در دهه هش��تاد میالدی به کمک هایش به
رژیم بعث ع راق ادامه داد که در نتیجه اس��تفاده س�لاح های کیمیاوی در ب رابر
ای ران و مناطق کردنشین هزاران تن بیگناه قتل عام گردیدند.
ب��ه گ واهی دهها س��ندی که تازه از آرش��یو های محرم س��ی.آی.آی بیرون
برآمده اند در آنزمان ام ریکا عکس��های ماهوارهای را که نش��ان دهنده موقعیت
عساکر ای رانی بود در اختیار نظامیان ع راقی ق رار م یداد با آنکه م یدانست این
مناطق مورد حمله کیمیاوی ق رار خواهند گرفت .اردوی صدام با استفاده از این
نقش��ه ها و استعمال گاز ها خط رناک سارین ،وی ایکس ،تابون و خردل توانست
خمینی را وادار به نوش��یدن
«جام زهر» نماید.
مقامات ام ریکایی همواره
از موجودی��ت س�لاح ه��ای
کیمی��اوی ن��زد رژی��م صدام
اظه��ار ب یخبری م یکردند و
در شورای امنیت نیز چندین
قطعنامه در محکومیت ع راق
بخاط��ر اس��تفاده از گازهای
کش��نده را وت��و کردند .ولی ارتش عراق در سال  ١٩٨٨با حمله گاز
«ری��ک ف رانک ون��ا» س��رباز سمی بر منطقه کردنشین موسوم به
بازنشس��ته نیروه��ای هوایی «حلبچه» فاجعه بزرگ انسانی آفرید که
ام ری��کا ک��ه در س��ال  ١٩٨٨در نتیجه بیش از  ٥٠٠٠مرد ،زن ،طفل،
پیر و جوان کشته شدند.
در ع��راق ماموریت داش��ت

م یگ وید:

«عراق یه�ا هی�چوقت به م�ا نگفتند ک�ه م یخواهن�د از گاز
اعصاب استفاده کنند .الزم نبود بگویند .ما از قبل م یدانستیم».

به گزارش «فارین پالیسی»
ف رانک ون��ا ک��ه خ��ود ی��ک
کارشناس امور نظامی است و
مدت زیادی در آژانس امنیت
ملی و آژانس اطالعات دفاعی
ام ری��کا وظیف��ه اج��را کرده
م یگ وی��د اولین بار در س��ال
 ١٩٨٤که در اردن بود از سالح
کیمی��اوی ع راق خبر ش��د.
کاخ سفید و پنتاگون که امروز گویا
«خبرهای��ی که به ما رس��یده
بود به وضاحت نش��ان م یداد از روی «بشردوستی» در مورد استفاده
اسلحه کیمیاوی در سوریه
که ع راقی ها از ماده کیمیاوی
«نگران» اند ،وقتی صدام حسین بیش از
تابون استفاده م یکنند».
ویلی��ام کیس��ی رئی��س صدهزار تن از مردم مظلوم کردستان را
قتل عام نمود از آن لذت میبردند.
«سیا» بین سالهای  ١٩٨١الی
 ١٩٨٧م یگ وید ک��ه از محل
ت ولید گاز خردل در ع راق خبر داشت و این را هم م یدانست که ع راق از ایتالیا
بخاط��ر ت ولید گاز اعصاب و خردل مواد الزم م یخ��رد .او م یافزاید که ما در
ج ریان بودیم که ع راق اس��لحه کیمیاوی را در جنگ ای ران استفاده خواهد کرد
ولی هدف رئیس جمهور ریگان شکست ای ران بود به هر قیمت.
آژانس خبری «ی ونایتید پرس» پس از دستگیری صدام در گزارشی م ین ویسد:
«این حقیقت نیز اکنون آش�کار ش�ده اس�ت ک�ه برنام ههای
کیمیای�ی و میکروب�ی ص�دام در دهه  ۸۰میالدی ب�دون حمایت
امریکا ممکن نبوده است».

نش ریه از زبان پیتر گالبری عضو سابق سنای ام ریکا چنین نقل م یکند:
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او م یافزاید:
«قطع�ا ما بر رفتار صدام تاثیر داش�تیم زی�را او را به این باور
رس�انیده بودیم که بس�یار مهم اس�ت که به علت قت لهایی که
داخل کشور خود انجام م یدهد ،تحت تعقیب قرار نگیرد».

نش��ریه «فارن پالیسی» به تاریخ  ٦مارچ  ٢٠٠٣از روزنامه «گاردین» نقل کرده
بود که در س��ال  ١٩٨٥ب ریتانیا یک مرکز بزرگ به نام «فلوجه  »٢در ع راق بنا
کرد که در آن گاز خردل و گاز اعصاب به پیمانه وسیع ت ولید م یشد.
ارتش ع راق در س��ال  ١٩٨٨با حمله گاز س��می بر منطقه کردنشین موسوم
به «حلبچه» فاجعه بزرگ انس��انی آف رید ک��ه در نتیجه بیش از  ٥٠٠٠مرد ،زن،
طفل ،پیر و ج وان کشته شدند .ولی ام ریکا که امروز گ ویا از روی «بشردوستی»
در مورد اس��تفاده اسلحه
کیمی��اوی در س��وریه
«اب راز نگ ران��ی» دارد و
حت��ی گزین��ه نظامی را
ب رای مهار آن پیش��نهاد
م یکن��د ،در آنزمان که
جهان خون م یگ ریست،
کاخ س��فید و پنتاگون
نش��ینان از کش��تارهای
جمعی رژیم صدام لذت
سند محرم سی.آی.ای فاش ساخت که
و منفعت م یبردند.
امریکا از استفاده سالح کیمیاوی توسط
وقتی صدام حس��ین
عراق بر ایران خبر داشت ولی با آن هم به
بیش از صده��زار تن از
کمک هایش به رژیم بعث ادامه داد.
مردم مظلوم کردستان را

قتل عام نمود ،ام ریکا خاموشی تمام اختیار نمود و ب رایش مسئله نبود ،ولی بعد
که منافع اقتصادی و اس��ت راتژیکش اقتضا نمود ،به بهانه موجودیت «سالح های
کش��تار» در ع راق ،رژیم صدام را س��اقط و او را با چند تن از هم راهانش فوری
اعدام نمود تا رسوایی های بیشتر ام ریکا و متحدان غ ربیش به بیرون درز نکند.
کشور های استعماری تنها زمانی به «حقوق بشر» و «عدالت» دلچسبی دارند
که آن را بهانه مناس��بی ب رای پیشبرد سیاس��ت های جنگ طلبانه و چپاولگ رانه
خود تش��خیص دهند ،اما ب رای هر فرد آگاه روش��ن است که اینان خود ناقضان
اصلی حقوق بشر در سطح جهان بوده تمامی فجایع جهان در شیطان صفتی و
دست اندازی های زورگ ویانه آنان ریشه دارند.
مردم س��وریه که از یکسو بین دو جناح تا مغز استخ وان م رتجع و جنایتکار
گیر افتاده اند ،از سویی هم مورد سوءاستفاده رذیالنه ام ریکا و غرب ق رار دارند
ک��ه در نتیجه مداخالت و چاک رپروری آنان آنکش��ور روزتاروز عمیقتر بس��وی
تباهی کش��انیده م یشود .هرگ ونه مداخله نظامی غرب ،نه تنها سوریه بلکه کل
منطقه را به سوی آشوب و ب یثباتی خواهد کشانید.
بقیه از صفحه71

پسلرزههای شکست اخوان...
او ای��ن حرفها را در حال��ی م یزند که خود در زیر بال آی.اس.آی پاکس��تان
در آنکش��ور با صدها میلیون دالر س��ی.آی.ای که طی سی سال به جیبش چکید
حکم رانی م یکند و تعدادی از بلندپایه ت رین مسئوالن حزب فاشیستش را به کابل
گس��یل نموده تا در پست های مهم دولت پوش��الی ب رای پیشبرد اهداف ام ریکا و
غرب در کشور سگدوی کنند.
ب رای ش��ناخت اخوانالمس��لمین ،پرورش و ت ربیت آن در مکتب سی.آی.ای و
جاسوسی بنیانگذاران آن به استخبارات غ ربی ،کافیست مقاله «مغازله بنیادگ رایان
اسالمی با ام ریکا و غرب» را در سایت «حزب همبستگی افغانستان» مرور کرد.
م��ردم مصر به زودی ماهیت اخوان را دریافته علیه آن برخاس��تند ،اما هنوز از
رس��یدن به اهداف ش��ان فاصله زیادی دارند و قدرت کماکان در چنگ کس��انی
متمرکز اس��ت که ماهیت استبدادی و ضدملی دارند .اما اگر مردم مصر بخواهند
که به س رنوشت افغانس��تان ،ای ران و دیگر کشورهای فرورفته در جهل بنیادگ رایی
گرفتار نش وند ،باید ب رای همیش جلو به قدرت رسیدن اخوانالشیاطین را بگی رند.
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نویسنده :واحد منصوری

پس لرزههای
شکست اخوانالمسلمین مصر
در افغانستان
وقت��ی دوس��ال پیش
حس��نی مب��ارک رئیس
جمه��ور برکن��ار ش��ده
مص��ر جای��ش را ب��ه
اخ وانالمس��لمین خال��ی
ک��رد و ق��درت بدس��ت
مرس��ی افتاد ،چوچه های
اخ��وان در افغانس��تان و
ش��ماری دیگر از کشورهای اس�لامی از این پس به مصر به چشم «امالق رایی»،
«مکه» یا «مادر ش��هر ها» نگ ریس��تند و نظام مطلوب ش��ان را دریافتند اما این
خ��واب و خیال دیری نپایید و با خیزش مردم در ب رابر اس��تبداد اخ وانی در آن
کشور آرزوهای شان ب رباد رفت و بار دیگر قدرت بدست ارتش مصر افتاد.
محمد بدیع رهبر اخوانالمسلمین ،محمود عزت و محمد خيرت سعد الشاطر
معاونین این حزب ،محمد البلتاجی منشی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی

اخ وانالمس��لمین ،جهادالحداد ،احمد عارف س��خنگوی این حزب ،عبدالرحمن
البر و عصام الع ریان از رهب ران برجس��ته این حزب اند که یا بازداشت شده و یا
هم تحت تعقیب حکومت فعلی مصر ق رار دارند .اخوان یهای آنکشور روزهاست
که با توس��ل به خش��ونت و خ ون ریزی در پی کسب مجدد قدرت اند .ضمنا به
تاریخ  ۵فبروری  ٢٠١٣محکمه ویژه رس��یدگی ب��ه ج رایم جنگی در بنگالدیش،
یکی از رهب ران مهم حزب اس�لامگ رای را به اتهام جنایت در جنگ استقالل این
کش��ور به حبس ابد محکوم کرد .عبدالقادر مال ،از رهب ران جماعت اسالمی به
اتهام ارتباط با جنایات
زمان جنگ اس��تقالل
بنگالدش از پاکستان،
در این محکمه به ٩٠
س��ال زن��دان محکوم
شد.
نا کا م��ی
ا خو ا نا لمس��لمین
در اداره کش��ور در
جشن و پایکوبی مردم مصر
خاس��تگاه این جنبش
لحظاتی بعد از فروپاشی دولت مرسی.
ارتجاع��ی ،خی��زش
ه��ای مردم ترکیه علیه دولت اخوانی آن کش��ور و محاکم��ه رهب ران اخوان در
بنگالدیش تب و لرز به جان اخوانی ها و ب ویژه رهب ران این گروه در افغانس��تان
که با پول و امکانات اخوان بی نالمللی به دوران رسیدند ،انداخت.
اخ وانی ها و رهب ران احزاب بنیادگ را در افغانس��تان که اکثر شان در فهرست
جنایت��کاران جنگ��ی جا دارند به دلیل فرو ریختن قبله ش��ان در مصر اش��ک
م یریزند .اشک نه ب رای کشتن و بستن و زندانی شدن رهب ران مصری شان بلکه
ترس از آینده مشابه که همیشه خواب شان را نآرام نگهمیدارد.
جمعیت اصالح ،بنیاد علمای افغانس��تان ،حقیت افغانستان ،افغانستان ن وین،
حزب صلح ملی ،حزب اس�لامی متحد افغانستان ،حزب حرکت اسالمی ،حزب
وحدت اسالمی ،محاذ ملی ،اقتدار ملی ،جبهه ملی ،ائتالف ملی از دیگر جناح
های اخ وانی اند که از س��وی س��ران و رهب ران بنیادگ رای افغانستان و با پ ولهای
ح رام سمارق وار سر بلند کرده اند .حدود بیست حزب فوق به تاریخ  ٢١اگست
 ٢٠١٣در ه وتل مجلل کانتنینتال کابل دور هم جمع ش��دند و تحوالت اخیر در
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مص��ر را محکوم کردند .اینان اعالمی��های در دفاع از م ربیان مصری خود صادر
کردند که در بخشی از آن آمده است:
«ب�ا اب�راز همدردی ب�ه ملت ب�زرگ مصر ،در مورد ش�هادت و
زخمی ش�دن هزاران تن از فرزندان آن ،تداوم خشونت و حمالت
مرگبار نیروهای امنیتی بر مردم ب یدفاع و متحصنان ب یسالح را
به ش�دت محکوم نموده و حمایت خویش را از داعیۀ انس�انی و
برحق شان اعالم م یداریم .به دولت نظامی مصر هشدار م یدهیم
که با جاری کردن سیل خون نم یتوان کشور را اداره کرد».

احمد ش��اه احمدزی که زمانی معاون س��یاف در ح��زب اتحاد بود حاال زیر
پرچم حزب اقتدار افغانس��تان در این نشست حضور یافته بود و او اعالمیه این
احزاب را به ق ونسل مصر در کابل سپرد.
وقتی نیروهای امنیتی حسنی مبارک فقط دو سال قبل دسته دسته معترضان
را ش��کنجه و به قتل میرسانیدند ،ب رای گروه های بنیادگ رای افغان قابل اغماض
بود و هیچ نشس��ت و اعالمی های علیه آن صادر نکردند .وقتی ب رادران همجنس
اینان با قساوت تمام در الجزایز ،سومالی ،یمن ،ع راق ،لیبی و بیشمار کشورهای
دیگر همه روزه خون م یریزند و وحش��ت م یآف رینند ،ب رای اینان اهمیتی ندارد
چون آن را «جهــاد» م یخوانند .امـا امروز وقتی شرکای جرم خود شان در مصر
به این حال و روز افتیده اند ق وله سر داده به دفاع از اخ وانی هـایی برم یخی زند
ک��ه ب��ه علت
ش��یطان صفتی
ش��ان فق��ط
یکس��ال بعد از
کس��ب قدرت
در اث��ر خیزش
از
مردم��ی
اخوانی ها و رهبران احزاب بنیادگرا در افغانستان
صحنه ب��ه دور
که اکثر شان در فهرست جنایتکاران جنگی
رانده شدند.
جا دارند به دلیل فرو ریختن قبله شان در مصر
مصرورهبری
اشک م یریزند.
اخوانالمسلمین

این کش��ور ب رای اخ وانی ه��ای افغان حیثیت قبله و پدروکیل را دارد .بیش��تر
رهب��ران احزاب اخ وانی در افغانس��تان دس��ت پرورده «االزه��ر» مصر و حزب
اخ وانالمسلمین این کش��ور اند و رسوایی این جنبش در مصر را به منزله میخ
آخ��ری بر تابوت جنبش��ی م یدانند که تاریخش با جهال��ت ،جنایت و پلیدی
پی وند خورده است.
احمدضیا مسعود از ش��اگردان با وفای برهان الدین ربانی ،یکی از مهمت رین
ت ربیت یافتگان اخ وان مصر ،از دولت موقت مصر خواس��ت تا به خش��ونت ها
پایان دهد و به ارزش های دموک راسی احت رام بگذارد!
«دموک راسی» واژهای که بارها هدف رگبار گل وله اخ وانی های افغانستان ق رار
گرفته و حتی سایه اش را میخ کوب کردند امروز به بازیچه تمام اینان بدل شده
اس��ت .آنان ف راموش م یکنند اما حافظ هی تاریخ ف راموش کار نیس��ت .م راجعه
کنید به کارنامه های س��الهای  ١٣٧٥-١٣٧١تان که انسانیت و ش رافت را با چه
وحشت و ب رب ریتی لگدمال کردید ولی امروز با بیشرمی خود را استادان زبردست
قلمداد کرده به دیگ ران درس دموک راسی م یدهید.
ای��ن قاتالن و ب یرحمان از کی رحم دل ش��ده اند که ح��اال ب رای زخم های
مصر اشک م یریزند؟ آیا دعای دستان خون آلود قبول م یشود که این مال های
خ ونخ وار ب رای مصر آن را بلند م یکنند؟
گلبدین جالد نیز تعدادی از تروریس��ت هایش را در پش��اور ب رای تظاه راتی
در دفاع از مرس��ی بس��یج
کرد و با نش��ر اعالمی های
از صاحب��ان اخ وان یاش در
مصر به حمایت برخاس��ته
ک��ه در الب�لای الطائالت
و دروغ ه��ای ش��اخدار
فقط ی��ک حقیقت وجود
دارد« :ام��روز س رنوش��ت
و رهب��ری امت اس�لامی
بدس��ت حلقاتی افتاده که
مهار شان بدست بیگانگان
است».
تظاهرات گلبدین یها در پشاور به در دفاع
از مرسی و از صاحبان اخوان یشان.
بقیه در صفحه 67
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جنگ های کثیف سی.آی.ای
نویسنده :مایکل برینر | مترجم :سمیر
منبع« :کونتر پنچ» ۲۲ ،اپریل ۲۰۱۳

حال به همه آش��کار
گردی��ده که س��ی.آی.
ای ب��ا عملک��رد ه��ای
زش��ت خ��ود یک��ی از
ستون های تامین کننده
قدرت واشنگتن است .با
آنکه ای��ن موضوع مانند
تغیی��رات آب و هوا بر
سر زبانهاست ،اما هیچکس کاری در زمینه انجام نم یدهد.
افش��ای ه واپیما های بدون س رنشین و کارش��کنی های دولت بعد از گزارش
تائید ش��ده بوس��یله جان ب رینان ،موجی از اعت راضات را ایجاد کرد .این حادثه
حساسیت شدید را بوجود آورد ،چون قصر سفید آماده بود تا ب رنامه خود ب رای
کش��تن ام ریکایی ها در خارج از کش��ور را در مقابل منافع داخلی بیش از پیش
گس��ترش دهد .وعده های مبهم جان ب رینان ب رای کاهش اس��تفاده ازین هواپیما
ه��ا کاری را از پیش نبرد .حتی هیچ یک از مقامات رس��می صدای خود را در

مقابل کش��تار خارجی ها ـ که بیشتر ش��ان غیر نظامی اندـ بلند نکرده که در
حال حاضر این به ماموریت روزانه ما در افغانس��تان ،پاکس��تان ،یمن و سومالیا
تبدیل شده است.
این ش��اید تغییر کند .حال تصویر جدید که در مقابل ما ق رار دارد ،نش��ان
م یدهد که سی.آی.ای بطور مستقل عملیات مخفی خود را علیه دولت پاکستان
ب راه م یاندازد ،بدون اینکه مجوز الزم ب رای اینکار را داش��ته باشد .این سازمان با
انجام همچ��و کار ها کوچکت رین فرصت ب رای ام ریکا نم یگذارد تا به آرامی از
افغانستان و نقاط مرزی پاکستان رهایی یافته ،و هیچ نشان های از ب یثباتی را در
هردو طرف خط دیورند بجا نگذارد .تصویر مفصلی که توس��ط دو ن ویسنده در
مورد فعالیت های ریم وند دی ویز ارائه گردیده ،سر و صدا هایی را در پی داشت،
آنان در نوشته هایش��ان (مارک مزیتی در «مسیر خ ونین» و ج ریمی سکایل در
«بازی کثیف») از ب یکفایتی ها و عدم شایس��تگی در میان رهب ران سی.آی.ای
م یگ ویند .درین کتاب ها روی نشس��ت های شورای امنیت ملی نیز بحث شده
که بهت رین کلمه ب رای بیان این نهاد ،کلمه «بیکاره» اس��ت .اصطالحات بازاری
بیشتر از کلمات رسمی در جلسات کابینه حتی در مسایل حساس و مهم روی
زبان ها م یآیند و در مواقعی که به قوماندان اعلی قوای مس��لح ضرورت است
تا رهنمایی های الزم ب رای عملیات را ارائه کند ،او حاضر نیست.
ریم وند دی ویز در نخس��ت یکی از اجی ران کمپنی «بل��ک واتر» بود که به
الهور فرستاده شد .بزودی از طرف مسئول سی.آی.ای در آنجا ب رایش ماموریت
مخفی داده ش��د بدون اینکه دانش کافی در مورد آنکشور داشته و یا در زمینه
آموزش دیده باشد .بعد ها دیده شد که او همزمان از دو منبع یعنی سی.آی.ای
و واح��د عملیاتی ویژه پنتاگون معاش دریافت م یکند .دی ویز مانند صد ها تن
دیگر ،بخش��ی از نظامیان اسبق و ماموران جاسوسی بودند که تحت یک ب رنامه
به پاکس��تان فرس��تاده شدند تا به شناسایی و تحت فش��ار ق رار دادن گروه های
تندرو اس�لامی ،که تهدید به ایاالت متحده محس��وب م یشدند ،کمک کنند.
تع ریف «تهدید» خیلی گنگ بنظر م یرس��ید ،آنان م یخ واستند ازین ط ریق ده
ها گروه پاکستانی را که نه موجودیت عملی و نه قصد حمله به ایاالت متحده
را داش��تند ،زیر پوشش خود ق رار دهند .ارتش پاکستان و سازمان استخبارات آن
(آی.اس.آی) نی��ز مش��مول این ب رنامه بود که به آنان نه ب��ه عن وان همکار بلکه
مانند دش��من دیده م یشد .سی.آی.ای عملیات بزرگ را علیه آنان راه انداخت.
اه��داف و مقاصد این ب رنامهی ب یباکانه تا حال بیان نگردیده اس��ت ،ظاه را این
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یکی از ب رنامه هایی اس��ت که قصر سفید نسبت به آن ب یپروایی اختیارکرده
اس��ت .این م یت واند یکی از بدنام ت رین عملیات ام ریکا باشد ،مگر اینکه اوباما
مفهوم دیگر از آن ارائه کند.
فعالیت های دی ویز به یک جنجال دیپلوماتیک تبدیل ش��د .او با اس��تفاده
از یک پوش��ش ضعیف کنس��ولی در الهور بعضی عملیات ه��ا را علیه گروه
«لش��کر طیبه» مقیم پنجاب راه انداخت که خیلی دورتر از مرز افغانستان بود.
این باعث تیره ش��دن روابط او با مقامات پاکس��تانی شد ،با آنکه هر دو طرف
این ج ریان را یکی از مش��هورت رین حلقه های بنیادگ رایی در پاکستان پنداشته و
خ واس��تار مبارزه با آن بودند .صرف نظر از جزئیات این عملیات ،دی ویز حادثه
دیگری را نیز خلق کرد ،او در حال رفت و بازگشت از یک جلسه بود که مورد
تعقیب مام��وران آی.اس.آی ق رار گرفت ،در نتیجه درگیری او زخم برداش��ت
و دو تن از ماموران پائین رتبه آی.اس.آی که س��وار م وترس��ایکل بودند کشته
ش��دند .بعدا م وتری که توسط س��ی.آی.ای ب رای نجات او فرستاده شده بود ،در
میان جمعیت وس��یع از مردم با یک غیر نظامی برخ��ورد کرد .تعقیب کردن
دی ویز کار مش��کل نبود ،او همیشه با یک م وتر سپورتی در گشت و گذار بود
که بسته های سالح ،مهمات ،لوازم جاسوسی (که بسته آرایشی نیز جز آن بود)
را در خود جاد داده بود .در صورت بروز مش��کل م یت وانس��ت از اعتبار نام های
که با خود داشت نیز استفاده کند .او همچنان پاسپورت ها و کارت های ه ویت
متعدد با خود حمل م یکرد.
ای��ن حادثه بح ران جدی را در روابط ام ریکا و پاکس��تان ایجاد نمود که آثار
آن تا به امروز مشهود است .واشنگتن برخورد تند نسبت به این موضوع داشت.
آنان درخ واست های مکرر پاکستان ب رای روشن شدن موضوع را رد کردند .لئون
پنت��ا بحیث رئیس س��ی.آی.ای از ارائه معلومات دقی��ق در مورد ه ویت اصلی
دی ویز سر باز زد .حتی در مالقات محرمانه با همتای پاکستان یاش ،جن رال پاشا،
دی ویز را افش��ا نکرد ،بلکه حمالت و تهدید های زی��اد را متوجه رهب ران نظامی
پاکس��تان نمود .او کمیرون منتر ،س��فیر ام ریکا در پاکستان را شدیدا زیر نظر
داشت و حرف های او را ب رای بهتر شدن اوضاع جدی نم یگرفت .پنتا حتی در
یک نشس��ت امنیت ملی زمانیکه هیلری کلنتن میخ واست از منتر دفاع کند،
حرف های توهین آمیز در مقابل کلنتن بر زبان آورد .س��خنان او ش��ورش های
ضد ام ریکایی را در س راس��ر پاکستان س��بب شد .گزارش های ارائه شده توسط
مزیلی وس��کایل این را فاش م یسازد که پنتا ،معاونین ارشدش و مسوول بخش

پاکس��تان ،هیچکدام حتی ابتدایی ت رین واقعیت ها را در مورد دولت پاکستان،
ق وانین آنکش��ور و م راحل قضایی آنجا نم یدانس��تند .آنان مس��ئ ولیت های به
م راتب بیشتر از ت وان خود را بدوش م یکشیدند.
باالخره در نتیجه تالش های واش��نگتن ،دی ویز در مقابل پرداخت خون بها به
خان واده های ق ربانیان ،قبل از اینکه موضوع به محاکم شرعی کشانیده شود ،آزاد
شد .روز بعد ،پنتا انتقام خود را با راه اندازی عملیات طیارات بدون س رنشین در
شمال غ ربی پاکس��تان پس گرفت ،در نتیجه این عملیات  ۴۰نفر کشته شدند
که زنان و اطفال نیز در میان کش��ته شدگان بودند .این حادثه روشن ساخت که
دولت ای��االت متحده ام ریکا
در حم�لات خ��ود بش��کل
کورکورانه عمل نموده و هیچ
معیاری ب رای تشخیص منافع
ملی خ��ود ن��دارد .همچنان
م یت وان دریافت که عملکرد
ه��ای مضحک س��ی.آی.ای
ب رای ب��ار ها چنی��ن ق ربانی
هایی را از مردم گرفته است .ریموند دیویز ،مامور مخفی سی.آی.ای
در پاکستان بود که باعث کشته شدن
از س��ازمانی ک��ه خودخ��واه
سه پاکستانی گردیده زندانی شد.
ت ری��ن اف راد در تمام س��طوح
قضیه او به یکی از بحث های داغ در
آن حضور دارند چه م یتوان
پاکستان بدل شد ،اما دولت امریکا با
انتظ��ار داش��ت -از ریم ون��د
دی وی��ز به ب��اال .این س��ازمان استفاده از نفوذش در دولت آنکشور ،او
را از چنگ قانون نجات داد.
جاسوسی اس��ت که با بدنام
ت رین ش��رکت های امنیتی و
نظامیان س��ابق ب رای اج رای عملیات خود ق��رارداد م یبندد .آنان با کوچکت رین
آمادگی و رعایت نظم و دس��پلین بکار خود ش��روع نم��وده و هر فرد در آغاز
دوصد هزار دالر دریافت م ینمایند.
او بعد از رهایی متهم به اهانت در مقابل یک وزیر در پارکینگ دینور ش��د.
هزاران نفر با چنین گذش��ته بوس��یله سی.آی.ای اس��تخدام شده و به ماموریت
گماشته شدند تا حساست رین وظایف را انجام دهند .با آنکه سی.آی.ای از نیروی
وس��یع برخوردار بود ،اما م یخواست با در اختیار داشتن فاسدت رین و بدنامت رین
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اف��راد در تمام جهان کار های خود را انجام دهد .یکی دیگر از همنوعان دی ویز
در لیبیا بود که موجودیت وی ت راژیدی ناکام بنغازی را بوجود آورد.
آنچه ما در تصویر م یبینیم ،یک شبکه نیمه خود مختار ،با رهبری ضعیف
و دارای اس��تقالل ناموجه که رئیس جمهور در آن حضور ندارد .این س��ازمانی
اس��ت که بزرگت رین ض ربه را به امنیت و رفاه ایاالت متحده وارد کرده است .تا
هنوز هم هیچ چیز تغییر نکرده و نشانه های تغییر نیز به نظر نم یرسند .ویلیام
ب رینان یکی از دس��ت پرورده های س��ی.آی.ای اس��ت ،جاییکه او تمام زندگی
کاری خود را صرف بخش علمیاتی آن کرده است .ب رینان با شور و شوق ف راوان
به «جنگ علیه تروریزم» باور دارد ،جنگ نامحدود و گستردهای که حد و مرز
ب رای آن نیست .او از اشتیاق کسانی سخن م یگ وید که باور دارند؛ اگر به حد
کافی س ریع عمل کنی ،تمام حوادث در پشت تو اتفاق م یافتند .او تجسم این
دیدگاه است که م یگ ویند؛ سی.آی.ای یک مسئ ولیت ملی است.
کار های تحلیلی ارزش��مندی که بوسیله محققان در النگلی صورت گرفته
بخش��ی از این مش��کل نیست .در آن عرصه ،مس��ئله آزار دهنده مداخله ب رنامه
س��ازان دیگر در کار آنان اس��ت ،کس��انیکه م یخواهند نتیجه کار این تحلیل
گ ران را مطابق خ واست خود از قبل تعیین کنند.
چگ ونه م یت وان ای��ن وقایع دردناک را درمان کرد؟ ظاه را ،در قدم نخس��ت
باید به شدت این زخم پی برد و ریشه های آن را جستجو کرد .در صورت تحقق
م وارد فوق م یت وان ن��کات ذیل را در نظر گرفت؛ اوال ،باید تمام اف راد و نیروی
هایی را که به زور متوس��ل م یش��وند از آنجا دور کرد .سی.آی.ای ثابت کرده
اس��ت که بسیار به سادگی م یتواند مورد سوءاستفاده ق رار گیرد ،فاقد قضاوت
عادالنه بوده ،کنترول سیاس��ی بیش از حد داشته و وسایل جنگی را در اختیار
دارد .به عن وان مثال؛ در حال حاضر س��ی.آی.ای ارتش مستقل متشکل از افغان
ها را رهبری م یکند ،واحد های  ،O-۴از جمله واحد هایس��ت که هفته گذشته
مس��ئول قتل اطفال در والیت کنر بودند .ب رنامه هایی وجود دارند که این واحد
ها بعد از  ۲۰۱۴نیز در افغانستان باقی بمانند .دوم ،استفاده از اسلحه غیر معمول
باید محدود گردیده و بعد از منظوری رئیس جمهور مورد اس��تفاده ق رار گی رند.
تح ویلدهی صالحیت ها و مس��ئ ولیت ها از سی.آی.ای به واحد عملیاتی ویژه
پنتاگون م وث ریتی در پ ینخواهد داشت ،این هر دو ارگان از ب یباکت رین ارگان ها
بوده و در حال حاضر از کنترول خارج اند .س��وم ،اخ راج کارمندان ق راردادی از
عملیات ها و عدم استفاده سی.آی.ای و سازمان های استخباراتی دیگر از آنان،

این مصارف و خط رات را کاهش داده و دس��تاورد های قابل مالحظ های به هم راه
خ واهد داشت.
باالخ��ره ،زمان ب��رای یک ارزیابی دقی��ق پی رامون جن��گ بی نالمللی علیه
تروریزم خیلی دیر است .ایاالت متحده ام ریکا دیگر مردم افغانستان و پاکستان
را زیر نام شکار تروریست های القاعده به دام مرگ نمی فرستد .ما حاال زیر نام
جلوگیری از گسترش نفوذ طالبان و حفظ دولت پوشالی که ما در کابل نصب
کرده ایم ،آنان را به قتل میرس��انیم ،چنانچه آرزومند به قدرت رس��یدن همچو
حکومت در پاکستان نیزهستیم .ما خود هیوالی را بوجود آوردیم که حاال خود
این هیوال در مقابل ما ایستاده و به مشکل بزرگ تبدیل شده است.
حال موضوع به س��ر آن است که ش��ما چه میخواهید انجام دهید و یا چه
کس��انی را ب رای انجام ماموریت خود انتخاب میکنید .اگر هدف ما ریش��ه کن
کردن بنیادگ رایی اس�لامی در جهان است؛ اگر هدف ما از بین بردن تروریزم در
دنیاست؛ اگر ما میخ واهیم جنگل های کنگو را زیر کنترول خود داشته باشیم؛
اگر ما میخ واهیم تاج ران مواد مخدر را دستگیر نموده و از بین بب ریم چون آنان
زمینه معتاد ش��دن جامعه ام ریکا را مساعد می سازند؛ اگر هدف ما این است به
همه کس و همه جا بگ وییم که ما چگ ونه امور داخلی شما را رهبری میکنیم-
دری��ن حالت ما به قدرت و نیروی ضرورت داریم که از همه چیز بگذرند .البته
این باعث ض ربه زدن به اقتصاد ام ریکا میگردد و ما در هر قدمی که بر میداریم
با ناکامی م واجه میش ویم.
مایکل برینر استاد روابط بی نالمللی در پوهنتون پیتسبرگ است.

اگر به اینت رنت دسترس��ی دارید ،مقاالت ما را در س��ایت ذیل بخوانید:
www.hambastagi.org
و یا در صفحه فیسبوک ما:

Facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party
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نویسنده :پیکار پامیر

آموزهای از استقالل سیاسی ما

چنانک��ه خ وانن��ده های
عزی��ز میدانند ،روز بیس��ت
و هش��تم ماه اس��د امس��ال
که مصادف ب��ه نوزدهم ماه
آگست س��ال  ٢٠١٣میالدی
میشود ،روزیست که ق رار داد
حصول استقالل سیاسی مردم
عزی��ز ما از چنگ اس��تعمار
هند ب رتانوی به امضا رس��یده
اس��ت .من این��ک ،طی این
نبشتۀ مختصر ،تنها یک ب ُع د از ابعاد مختلف این موضوع را به بحث میگی ریم:
اس��تقالل سیاسی افغانستان ،پس از چهل سال اس��ارت ملی (سالهای امارت
امیرعبدالرحمن و امیرحبیب اهلل فرزندش) ،درنخس��تین روز های پادشاهی غازی
امان اهلل خان درسال  ١٩١٩میالدی و در نتیجۀ خیزش آزادیخواهانه و فداکاریهای
بیدریغ مردم ما بدست آمد.
البته پی رامون جنبش مشروطه خواهی ،اسارت پذیری امیر حبیب اهلل فرزند
امیرعبدالرحمن ،اقدامات رهایی ج ویان��ۀ اعلیحضرت امان اهلل خان و همکاران
نزدیکش و باالخره ،امضای ق رار داد م ربوط به اعادۀ استقالل سیاسی افغانستان،

مطالب و مقاالت زیادی تاکنون نگاش��ته شده است .اما ،به اعتقادما ،دیگر وقت
آن نیست که تنها به شرح مزایای استقالل و یا جانسپاریهای مردم خ ویش در این
راه ،ف ریاد تحس��ین و ت رانه س��ر دهیم ،بدون آنکه در هر قدم و هر برهۀ زمانی،
به کنکاش ،بررس��ی و تحلیل دقیق ،عالمانه و واقعبینانۀ رویداد های سیاس��ی،
تاریخی ،روحی و اجتماعی کش��ور خ ویش پس از حصول اس��تقالل بپردازیم تا
آموزشی باشد درخور تطبیق و تأمیل آینده نگ رانه.
بل��ی! باید با دقت کامل پی رامون افت و خیز حوادث سیاس��ی ،اقتصادی و
چگ ون هگی اصالحات مورد نظرغازی امان اهلل خان پس از حصول استقالل توجه
نموده کمبودها ،شکستها ،اشتباهات و عوامل مثبت و منفی کارنامه های او را
از سال  ١٩١٩الی  ١٩٢٩میالدی پی گی ریم.
ام��ا ،قبل از همه باید بپذی ریم که برخورداری از اس��تقالل سیاس��ی در یک
جامعه ،به تنهایی کافی نیس��ت و هیچ دردی را مداوا نمیکند .استقالل سیاسی
در واقع ،یک ضلع از اضالع چهار گانۀ قبول ش��ده و مورد نیاز یک ملت است.
یعنی ،اس��تقالل سیاسی با نظام دموک راسی ،آزادی ملی وعدالت اجتماعی است
که میت واند معنا و مفهوم حقیقی خودش را در مس��یر هس��تی جامعۀ انسانی
دریابد .درغیر آن ،ه رنوع س��عی و تالش ،ولو با نیت کام ً
ال نیک هم توأم باشد،
استحکام ،پیشرفت ،خوشبختی و سعادت ملی را به بار نخ واهد آورد.
پس ،باید گفت که مبارزات دلی رانۀ ملت افغانس��تان به رهبری غازی امان اهلل
خان در ب راب راسارتگ ران هند ب رتانوی و حصول نعمت استقالل سیاسی امر نیک،
اقتضأ زمان و خ واس��ت برحق مردم افغانس��تان بود و ام��ا ،علی رغم موجودیت
آزادی و دموک راس��ی نسبی که رسم ًا درجامعۀ آنروز افغانستان بعمل آورده شد،
رکن بزرگ نیاز چهارگانه که همانا عدالت اجتماعی باشد ،هرگز تأمین و تطبیق
نگردید.
همین کمبود بزرگ (عدالت اجتماعی) ،توأم با خصومت ورزیهای م رتجعین
داخلی و اس��تعمارخارجی و اشتباهات پادش��اه جوان و ترقیخ واه بود که دست
در دست هم داده هم استقالل سیاسی را بلعید و هم ارمغان آزادی های نسبی و
اصالحات انجام شده را به نابودی کشانید.
تجاوز اس��تعمار روسی درس��ال  ١٩٧٩میالدی بخاک افغانستان ،جانبازیها و
قهرمان��ی های آزادیخ واهانۀ مردم ما در ب رابر متجاوز تا به دندان مس��لح ،نم ونۀ
برجس��تۀ دیگری اس��ت که هنوز دیری از آن نمیگذرد .یعن��ی باید گفت که
خیزش و مقاومت آزادیخواهانۀ ملی در ب رابر تجاوزگ ران روسی ام رنیک و تبارز
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ش��عور بلند مردم ما بود ،و اما از آنجا که عناصر ترقی ،دموک راس��ی و عدالت
اجتماعی یا در متن این مقاومت س راسری س راغ نمیشد و یا این عناصر ضروری
و نیاز تاریخی و اجتماعی را دزدان س��رگردنۀ تنظیم��ی و منابع طماع خارجی
ربودند .و بهمین رو ،مالحظه ش��د که علی رغم خ ونه��ای ف راوانی که درج ریان
خیزش و مقاومت چندین سالۀ ضد تجاوز به زمین ریخت و وی رانی های دهشت
ناک��ی که به بار آمد ،نه تنها نعمت آزادی ،اس��تقالل سیاس��ی ،امنیت ،رفاه و
عدالت اجتماعی حاصل نشد ،بلکه مصیبت های عظیم تر و پیچیده تر دیگری
نیز یکی پی دیگر س��ربلند کردند تا آنکه افغانس��تان ب��ار دیگردرکام اژدهای
اس��تعماری فرو رفت و رهای��ی اش از این چنگ و دام خ ونین ،خیلی دش��وار،
پیچیده و زمانگیرخ واهد بود.

پس ،به نس��ل امروز و فردای ما اس��ت تا از دو رویداد مهم
تاریخ��ی که در باال از آن ذکر بعمل آم��د ،بیاموزند و آموزه
هایشان را در جهت آزادی و آبادی سرزمین وی ران شدۀ خ ویش
در حال و آینده بکارگی رند.

هموطنان درددیده،
اگر خ واهان افغانس��تان مس��تقل ،آزاد و دموک رات هس��تید؛ اگر
آرزوی س��ربلندی افغانستان و آس��ایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛
اگ��ر م یخ واهید علیه جنای��ات و خیانتهای اش��غالگ ران و نوک ران
میهنفروشش نقشی ادا کنید ،به حزب همبستگی افغانستان بپی وندید
و در تکثی��ر و پخش نش��ریات حزب تان هرچه بیش��تر و وس��یعتر
بکوشید!
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