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دیدگاه حزب

درگیری مرزی در تورخم
و سوءاستفاده از احساسات ملی مردم
از چنــد روز بدینســو،
آوازه درگیــری مــرزی
میان نیروهای افغانســتان و
پاکستان در سرحد تورخم
همهجا را فراگرفته است.
بازار جنگ با پاکستان در
شبکههای اجتماعی بهویژه
فیسبوک گرم اســت و حتا تصاویر رویدادهای دیگر زیر نام منازعه مرزی به
نشر میرسند.
افغانســتان کشوری است اشغالشــده و بنابر آمار رسمی دولت بیشتر از ۱۰
میلیون در زیر خط فقر زندگی میکنند؛ انتحار و انفجار به یک امر معمول مبدل
شــده و همه روزه جان دهها تن از هموطنان ما را میگیرد؛ جنایتکاران جنگی
بهجای محاکمه رهســپار ارگ میشوند؛ براســاس ردهبندی سازمان «شفافیت
جهانی» افغانســتان سومین کشور مفسد جهان میباشــد؛ مطابق آمار «سازمان
صحی جهان» ،افغانســتان سومین کشــوری با رقم باالی مرگ و میر کودکان
زیر سن پنج است؛ براساس آمار «صندوق جمعیت ملل متحد – یوانافپیای»
و «صنــدوق کودکان ملل متحد – یونیســف» ،افغانســتان بلندترین رقم مرگ
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و میــر مــادران در هنگام زایمان در آســیا و دومین در جهان را داراســت؛ از
تولیدکنندگان اصلی کوکنار در جهان است و  ۳.۵میلیون معتاد را در خود جا
داده است؛ معادنش توسط جنگســاالران دولتی حیف و میل میگردند؛ مطابق
همهپرسیها اکثریت مردم از «حکومت وحشت ملی» ناراض اند و دهها فاجعه
دیگر.
از ســوی دیگر پاکستان عالوه
بــر غرق بودن در فســاد اداری و تاریخ جنگهای ناعادالنه گواه
ناامنی و بحران سیاســی ،با فجایع آنســت که رژیمهای خاین و
ناکارا برای پوشاندن ضعف خود
شــدید اقتصــادی درگیر اســت
گاهگاهی بر دهل دروغین جنگ
و مــردم بخصــوص ایالتهــای و تخاصم با همسایهها میکوبند تا
فراموششــدهاش روزگار سختی احساسات ملی مردم را به بازی
را پشــت ســر میگذرانند .آفات گیرند.
و حــوادث طبیعی در چند ســال
اخیر همچو هیوالی بیرحمی مردم فقیر و ستمکش این کشور را به سیهروزی
میکشــاند .سیالب ،زلزله و مخصوصا قحطی و خشکســالی ساالنه صدهاهزار
انســان را در این کشــور با خطر مرگ مواجه ساخته اســت که اکثر قربانیان
زنان و کودکان اند .هر ســال دهها تن بنابر فقر مهلک بهشــکل گروهی دست
به خودکشــی میزنند ولی دولت خاینپرور این کشــور صاحب قدرت اتمی
اســت و بیشترین بودجه ملی ساالنهاش را صرف نظامیگری و تربیت و تمویل
تروریزم مینماید.
تاریخ جنگهای ناعادالنه گواه آنســت که رژیمهــای خاین و ناکارا برای
پوشــاندن ضعف خود گاهگاهی بر دهل دروغین جنگ و تخاصم با همسایهها
میکوبند تا احساسات ملی مردم را به بازی گیرند .حال هم دولتهای افغانستان
و پاکستان برای انحراف اذهان عامه و پنهان نگهداشتن خیانتهای بیشمار شان
دعوا و درگیریهای پرســروصدا راه میاندازند و به تحمیق مردم میپردازند
تا در غوغای ناشی از آن نفسی به راحتی کشیده در پس پرده به معاملهگری و
چپاول شان ادامه دهند.
نکته جالب این اســت ،آنانی که ناف شان توســط آیاسآی بریده شده و
یا هم دســتپرورده ســیآیای ،کیجیبی و واواک هستند ،امروز طبل جنگ
با پاکســتان را مینوازند .افــراد و گروههای مرتجعی که تــا دیروز در دفاع

از امضــای قرداد دوجانبهی امنیتی با امریکا گلو پاره میکردند و بیشــرمانه
پای این ســند وطنفروشی مهر تایید میگذاشــتند ،به یکبارگی نقاب جدید بر
چهرههای منفور شــان کشیده و داد دفاع از مادروطن و نوامیس ملی میزنند.
اشــغالگر ،اشغالگر اســت ،چه دولت پاکستان باشــد یا امریکا و یا هم روس و
انگلیس.
خــط دیورنــد مانند مســئله
کشمیر میراث منحوس استعمار
انگلیس اســت که تا کنون منبع
تخاصم باقی مانده اســت .مردم
و تاریــخ ما بدون شــک معاهده
دیورنــد را کــه از ســوی امیر
وطنفروش به امضا رسیده ،یک
خیانت ملــی میشــمارند .ولی گردهمایی احزاب چپ پاکستان علیه طالبان در
تقبیح کشتار کودکان مکتبی پشاور
درعینحــال بایــد پذیرفت که
سرنوشــت مردم خیبر پشــتونخوا و بلوچســتان که البته از وضعیت نسبت ًا بهتر
اجتماعــی و اقتصــادی برخوردار انــد ،باید از طریق یک همهپرســی آزاد و
عادالنه تعیین گردد .این امر طبع ًا هنگامی میسر خواهد بود که در هردو کشور
دولتهای مســتقل و مردمی روی کار باشــند .غر و فش سردار داوود ،نجیب
و یــک تعداد امروزی دیگر مقابل پاکســتان هرگز به معنی دفاع از منافع ملی
افغانستان نمیباشد ،بلکه دولتهای خودکامه و ضدمردمی همواره خواستهاند
با سوءاستفاده از احساســات ملی ،خط دیورند را وسیله قرار داده اذهان عامه
را از شــرایط پرخفقان کشور منحرف ســازند و بدینوسیله به دیکتاتوری شان
ادامه دهند .از سوی دیگر مشتی از تجزیهطلبان وطنی خط دیورند را حل شده
میدانند ،نه از منظر حقوق ملیتها بلکه از دید قومپرســتانه که مبادا با الحاق
این مناطق به افغانستان فیصدی نفوس پشتونها بیشتر شود.
تعدادی گره اصلی دســتاندازیها و ســیهکاریهای حکام پاکستان نسبت
به مردم ما را در همین خط دیورند میبینند .اما این فکر کامال اشــتباه اســت.
دولــت پاکســتان تبانی با امریــکا و انگلیس در منطقه فعــال و از چندین دهه
بدینســو مجری پروژههای تروریســتپروری آنان بودهاست .این کشور عمال
بارهــا اعالن کرده که قضیه خــط دیورند را پایان یافته میپنــدارد و امریکا
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نیز چندی قبل اعالن نمود که این خط را منحیث مرز به رســمیت میشناســد.
ولو دولت افغانســتان دیورند را به رسمیت بشناسد ،این کوچکترین تاثیری بر
اوضاع نداشته و دستدرازیهای خونین و ستمگرانه حکام و بخصوص نظامیان
آ ن در کشور ما ادامه خواهد یافت.
درصورتی که جنگ میان افغانســتان و پاکستان در بگیرد ،ضربات جانی و
مالی آن را فقط تودههای نگونبخت این دو کشــور بخصوص افغانستان متحمل
خواهند شــد و بس! در این جنگ اگر در این ســوی مرز گلمحمد لغمانی به
شهادت میرسد ،در آن سو هم یک گلمحمد دیگر کشته میشود نه پسر راحیل
شــریف و کدام عضو ارشد آیاسآی .اگر مرز مســدود میگردد ،مریضان
درمانده افغان جان خواهند باخت نه فرزندان ع و غ و دیگر ســران دولتی که
در قصرهای شــان در امریکا ،هند ،دوبی و دیگر کشــورهای پیشرفته زندگی
میکنند .مردم توان خریداری یک سیر آرد را نخواهند داشت نه ارگنشینان،
آنــان کــه همیشــه کلوچــه
میخورند .انگور شــمالی ،سیب
غزنی ،کچالوی بامیان ،خربوزه
کنــدز ،زردآلــوی غوربند ،انار
کندهار و فــراه خواهند گندید
کــه دهقانش در انتظــار فروش
حاصالتش یک ســال تمام عرق
کنسرت مشترک گروههای پیشرو موسیقی
ریخته اســت تا قــرض خود را «الل» از پاکستان و «مورچه ها» از افغانستان در
بپردازد و تا سال آتی زنده بماند .برنامه فرهنگیای که توسط «حزب همبستگی
افغانستان» در جون  ۲۰۱۳اختصاص یافته بود
ایــن وظیف ه و رســالت افراد
برگزار شد و شرکت کنندگان از آهنگ های
و نیروهــای مردمــی و پیشــرو انتقادی و دلنشین داکتر تیمور رحمان ،مهوش
وقار و مسعود حسن زاده گردانندگان دوگروه
دو کشــور اســت بــه تودههای
پرصالبت لذت بردند .برنامه مشترک هنرمندان
شــانآگاهی دهند کــه در جال عدالتخواه افغانستان و پاکستان در یک شامگاه
پرفریب حاکمانی که میکوشند خاطره انگیز این ایده را در انسان تقویت مینمود
از احساســات ملی مردم استفاده که اگر عناصر و نیروهای مترقی و آزادیخواه دو
کشور علیه ارتجاع و دولتهای فاسد و ضدمردمی
ســوء کرده رذالتهای خود را شان متحد شوند ،بدون شک میتوانند نقش مهمی
بپوشانند ،اسیر نشوند .مردم باید در دگرگونی اوضاع منطقه و رهاندن آن از چنگال
رازهــای پنهــان یکچنین بازیها عفریت جهالت بنیادگرایی و استعمار ادا نمایند.

را درک کننــد و درباره آن بیاندیشــند .هیتلر میگفت «خوشــبختی باالتر از
ایــن برای دولتهــا وجود ندارد که مردم شــان تفکر نکننــد ».پس باید این
«خوشــبختی» را با فکر کردن و درک حقایق از چنــگ حکام عوامفریب و
چپاولگر بیرون کنیم.
هرگونه جنگی تحت رهبری یک دولت ضدملی و پوشــالی و نوکر بیگانه،
جنگ میهنی نه بلکه نزاعی است در خدمت حاکمان فاسد دو کشور و باداران
امریکایی و انگلیس شــان .مردم عام دو کشــور با اظهار همبستگی و همدلی با
یکدیگر باید علیه دول خاین خویش برخیزند و نگذارند فرزندان شان گوشت
دم تــوپ آنان گردنــد .آنچه در تورخم طی چند روز رخ داد ،باعث شــد که
چندین خانواده با از دســت دادن نانآوران شان در سوگ بنشینند که کسی از
حال شــان نخواهد پرسید ،اما زمینه را به چند معاملهگر مهیا ساخت که با لشکر
محافظان شــان به تورخم رفته عکسهای یادگاری بگیرند و بدینوسیله خود را
عناصر ملی و وطندوست جلوه دهند! اما مضحکتر از آن وضع آنانیست که از
یکســو الف دفاع از خاک و وطن را میزنند اما از سوی دیگر از امریکا گالیه
دارند که چرا از تمامیت ارضی افغانستان علیه پاکستان به دفاع برنخاسته است!
ملت افغانســتان دســتان خونین دولتهای پاکســتان و آیاسآی را با فرو
ریختن کاخ پوشــالیان لمیده در کرسیهای دولتی قطع کرده میتوانند و نه در
یکچنین جنگهایی که سودی به حال ملت نخواهد داشت .در این جنگ ،هیچ
کشور برنده و بازنده وجود نخواهد داشت .برندگان جنگ دولتمندان خاین و
بازندگان هم مردم تیرهروز هردو کشور خواهند بود.
مــردم افغانســتان تنهــا زمانــی میتواننــد از آن همــه خیانتهــا و
تروریســتپروریهای دولت و نظامیان پاکستان انتقام گیرند که ابتدا کار را با
خاینان داخلی و نوکران آن کشــور یکسره کرده در وطن ما یک دولت نسبتا
دموکراتیک و ملی رویکار آید ،تا آن زمان ،هیچ جنگی با پاکســتان یا کشور
دیگر به نفع ملت ما نخواهد بود بگذریم از اینکه با تجهیزات فرسوده و اردوی
ناتوان کنونی رفتن به جنگ یک کشور مسلح با سالح هستوی مسخره است.
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نویسنده :احمر

وقتی برهانالدین ربانی
جنرال حمیدگل را
مامور «تشکیل» اردو میساخت
ظاهــرا جمعیت اســامی
و شــورای نظــار چهرهی
ضدپاکســتانی گرفتــه و
تــاش میورزنــد مارک
آیاسآی خــود را
بپوشــانند .امــا در هنگام
اشــغال افغانســتان توسط
شوروی ،جمعیت اسالمی دومین گروه اخوانیای بود که پس از حزب اسالمی
بیشــترین امکانات مالی و نظامی ســیآیای را از طریــق آیاسآی دریافت
میکرد .افزون بر آن ،دولت و ســازمان اســتخباراتی پاکســتان سهولتهای
دیگری چــون مرکز آموزش نظامــی «قلعه بدهبیر» تحت رهبری احمدشــاه
مســعود و «اردوگاه خراسان» در مســیر راه پشاور ـ چارسده را در اختیار این
حزب گذاشته بودند .حتا کوچهای در شهر پشاور به «ربانی رود» مسما است.
جمعیت اســامی هم بعــد از تصرف حکومت کابل وفــاداریاش را حفظ
نموده و در کنار واگذاری اســناد خاد بهآیاسآی ،زمانی از جنرال حمیدگل
(رییس ســابق آیاسآی و پدرخواندهی تنظیمهای هفتگانه پشاوری و طالبان)
دعوت نمود تا ســمت مشــاور ربانی را به عهده گیرد و در کابل از او به مثابه

شاهنشاه پاکستان استقبال صورت گرفت.

روزنامه پاکستانی «فرنتیر پست» در گزارشی تحت عنوان «امکان تقاضای
ربانــی از جنرال گل جهت تشــکیل دوبارهی ارتش» ( ۱۲ســرطان ۳ - ۱۳۷۱
جوالی  )۱۹۹۲مینویسد:
«پنجشنبه شــب [ ۱۱ســرطان  ]۱۳۷۱بیبیســی گزارش
داد ،رییسجمهور افغانســتان برهانالدین ربانی اشــاره نمود که
از خدمات جنرال حمیدگل ،رییس پیشــین اســتخبارات نظامی
پاکســتان – آیاسآی ،برای سر و ســامان دادن دوبارهی اردوی
افغانستان استفاده خواهد نمود.
مطابق گزارش بیبیســی۱۰۰ ،هزار مجاهدین که اکثر شــان
مربوط مناطق شمال افغانستان میشوند ،تحت رهبری وزیر دفاع
احمدشــاه [مســعود] مصروف پاککاری کابل از گروههای مسلح
هستند».
و در ادامه میافزاید:
«در پاســخ به سوالی ،مســعود گفت" :ما از پاکستان و ترکیه
میخواهیم که ما را در تشکیل اردو یاری رسانند»".
سپس اشارهای به فرمان تالشی ارتش کشور دارد:
«شــب پنجشــنبه در خطاب رادیویی به ملت ،رییسجمهور
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برهانالدیــن ربانی انحــال نیروهای شــبهنظامی ،امنیت ملی و
محلی ،و تشکیل اردوی اسالمی را اعالم نمود».
در چنــد پاراگــراف پایانی
گزارش ،از جنگهای ویرانگر
تنظیمی میان جمعیت اســامی،
حــزب اســامی و ملیشــههای
دوستمی تذکر رفته است.
اردوی افغانســتان کــه از
نیروهــای قدرتمنــد در ســطح
بریده روزنامه «جنگ» چاپ راولپندی ( ۲۷جون
منطقــه و چندیــن قرن ســابقه
« :)۱۹۹۲رییسجمهور افغانستان ،پروفیسر
برهانالدین ربانی ،در جریان مالقات با جنرال
داشت ،با ســقوط دولت نجیب
حمیدگل در اسالمآباد از خدمات وی ستایش
بنابر برنامه و هدایت نوازشریف
به عمل آورده ،از وی خواست تا به کابل آمده
صدراعظم وقت پاکستان متالشی منحیث مشاور دولت جمهوری اسالمی افغانستان
خدمت نماید .جنرال حمیدگل ضمن تشکر از
شــد و اکثر تجهیزات پیشــرفته
آن توسط قومندانهای جهادی رییسجمهور افغانستان گفت هیچگونه پاداشی را
نخواهد پذیرفت»....
به قیمت آهنپاره در پاکستان به
فروش رفت.
امــروز هم ،باوجود ادعاهای عوامفریبانه امریــکا و ناتو در مورد تجهیز و
تقویت اردوی افغانســتان ،ســربازان افغان به کارگرانی میمانند که نه در بدل
نیروی بازو بلکه خون شان زندگی بخور نمیری دارند و هر روز بنابر معاملههای
ننگین ،گوشــت دم توپ میگردند .اردویی که امریکا برای افغانستان ساخته
آنچنان غرق فســاد و در گرو جنگســاالران است که هر روز دهها جوان ما در
صفوف آن کشته میشــوند اما توان سرکوب یک نیروی ماورای ارتجاعی و
جهالتپیشه چون طالبان را ندارد .به تازگی «دیدبان شفافیت افغانستان» اعالم
نمــود که بنابــر تحقیق آنان در برخی موارد تا  ۵۰درصد ســربازان واحدهای
امنیتی «خیالی» هستند!

لیکونکی :مریم مروه

«د گلبدین توغندویو
زما دري ورونه شهیدان کړل»
د کابــل په شــپږ میلیوني
ښــار کــې داســی زرګونــه
کورنې شــته چې د غریبۍ
او بی روزګارۍ او د امنیت
نه شتون له امله ،د بیوزلۍ
او ربړونې ډک ژوند پر مخ
بیایــی .د کابــل د کارتــه
نو په ســیمه کې لســګونه
کورنــې پــه تورو ورځــو او مطلقي بیوزلــي او د مات شــوي او خویدلی چتونو
الندي شپې او ورځې تیروي چې د هغو له یو شمیر سره می لیدنه درلوده.
 ۳۸کلنه شــکیال د اووه ماشــومانو مور (لیمه  ۲۰کلنه ،مژګان  ۱۸کلنه،
زهره  ۱۶کلنه ،خدیجه  ۱۵کلنه ،شکیب  ۱۲کلن ،شعیب  ۱۰کلن ،او عبدلله
 ۱نیــم کلــن) دی چې هیڅ یو یي ښــونځې ته نه ځي .هغــه د لس ګونو نورو
کورنیو په څیر په ویجاړ شــویو کورونو چې خپل یي نه دي د بی وســۍ ژوند
لری.
شــکیال د کــور يواځینئ هیلــه او ډوډۍ راوړونکې ده .هغه له ســهار نه تر
ماښام پوري کوښښ کوی تر څو د هغه تنور له الری چې په کور کې یي جوړ
کړی دی پیسې وګټي او خپل ماشومان له لوږې وژغوري .د هغې لپاره ډیره
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ګرانه ده چې په دغه لږ عاید باندي خپلو ماشــومانو ته مناســب خواړه ،کالی
او نــورې لومړنــۍ اړتیاوي پوره کړي او اړه ده چې د نــورو زړو جامو او بوټانو
څخه ګټه واخلي.
شکیال د خپل  ۸۵کلن خاوند شکور لپاره چې ناروغه او ډیر کمزوري دي
د درملنې پيسی نلري.
شــکیال د افغانستان فاسد دولت څخه شــکایت لری او په داسی حال کی
چــه د خپلــو الســونو تڼاکي یی
راوښــودلې او په آه او خواشیني
سره یی وویل:
«خاوند مي په شــهرک

طالیی کی دنده درلوده په
میاشــت کې به یــي ۹۰۰۰

زره افغانی تنخــوا ورکوله،

زمــا لپــاره بــس و .همــدا
پاچاهان چې مشــران شول
هغه یي ګوښــه کړ ،اشرف

غنــی چه پــر تخــت باندي
کیناســت .لــه هغــه ورځې
چې دوي پــه څوکۍ باندي

کیناســتل –کاشــکی خدای دوی نه وای کینولی -کار او روزګار ورک

شــو ،تر دي چې زما تنور ته یي هم زیان ورســاو ،پیړۍ ورکې شــوې

نور شیان خو ال په خپل ځاي پریږده .باور وکړی چې خپل ماشوم ته
می شیدی هم نشم اخیستلي ،ځوي می ډیر کمزوری شوه».

د دغي دردیدلي مور بدمرغۍ ،چې خپله ټوله ځواني یي سوځیدونکي تنور
تر شــاه تیره کړي ده ،د کابل د کرغیړنو تنظیمی جګړو څخه پیل شــوي ده.
هغــه د هغــو ناورین څخه ډکو ورځو چی خپل درې تنکي ورونه (شــریف ۱۵
کلــن ،کبیــر  ۱۲کلن او روف  ۱۰کلن) یی پکی له الســه ورکړل ترخه یادونه
لري:
«دغــو مجاهدینو چې توغندی توغول ،دغو ګلبدینیانو ،توغندی

راغــی او پــه بام ولګید .د ترور لور د واده په شــپه کی مي دري وروڼه

یوځای شــهیدان شول .پالرمی ،کاکامی ،او د ترور انګور می د دوي
د السه ټپیان شول».

شــکیال وایي د کومې ورځې نه چی یی اوریدلي ګلبدین بیا کابل ته راځې
وینــه یــی پــه خوټیدو راغلــي او فکر کــوي چې ورونــه یی د دویم ځــل لپاره
شــهیدان کیږی .هغه وایــی هیڅکله د خپل ورونو وینــه ګلبدین او ګوند ته
یی نه بخښي.

ترکیه در کام فاشیزم

|

کارتونیستPatrick Corrigan :
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نویسنده :هیله نوری

عبداهلل به بهای خون ملت
لباس چند هزار دالری میپوشد
شیکپوشــی بــه ســبک
بچههــای فلــم و پــول
بادکردنهــای دبل عبداهلل
همیشــه موضوع بحثهای
مــردم و شــبکههای
اجتماعی و یکی از دالیل
تنفر شدید ملت از او بوده
اســت .اما شاید کمتر کســی به این امر واقف باشد که او همسان میلیاردرهای
عربی و هالیودی از مشتریان قیمتیترین مغازه های جهان است.
اخیــرا روزنامه «اطالعــات روز» گزارش موثقی را در این مورد به نشــر
رسانده فاش نمود که نام عبداهلل بهمثابه مشتری دایمی با آب تال در گرانترین
فروشگاه جهان حک شده است .افزون بر آن ،این مسئله توسط سایت اسپانیوی
زبان  notiver.com.mxو اجتماع تاجیکستانیهای مقیم کانادا نیز گزارش شده
است.
در گزارش «اطالعات روز» میخوانیم:
«هــاوسآف بیــژن [خانهی بیــژن] بــه افتخار مشــتریان
شناختهشــدهی خود نام آنها را بر شیشــهی بیرونی فروشگاه با

آب طال حک کرده است.
نام افرادی که بر شیشهی
هاوسآف بیژن ،زیر عنوان
"درود به ســلیقه و سبک
خــوب و فرازمانی مردان
قــدرت" حک شــدهاند،
نام حکشدهی عبداهلل با آب تال در شیشه بیرونی
شــامل... :الولید بن طالل
فروشگاه «خانهی بیژن» (عکس از :روزنامه
«اطالعات روز»)
بن عبدالعزیز عضو خانوادهی
س جمهوری
شاهی و میلیاردر عربســتانی؛ جورج دبلیو بوش ریی 
پیشین امریکا؛ باراک اوباما رییس جمهوری امریکا؛ والدیمیر پوتین
رییس جمهوری روســیه؛ تونی بلر نخستوزیر پیشین انگلستان؛
جانکری وزیر امور خارجهی امریکا؛ خوان کارلوس شــاه اسپانیا و
داکتر عبداهللعبداهلل ،وزیر خارجهی پیشین افغانستان».
«خانهی بیــژن» (House of
 )Bijanگرانتریــن فروشــگاه
جهــان در منطقــه بورلــی هیلز
السانجلــس امریــکا اســت که
مالک آن یــک طراح امریکایی
ایرانیتبــار به نام بیــژن پاکزاد
میباشــد .ایــن مرد کــه با طرز
تفکر «مردان بزرگ را از روی
پوشش شــان میتوان شناخت»
لباسهــای مردانــه بخصــوص
دریشی طراحی میکرد ،در سال
 ۱۳۹۰فوت نمــود .ایرانیهای
بیژن پاکزاد در گوشهای از فروشگاه تصاویرش
ی به نمایش گذاشته است.
آزاداندیــش از بیــژن منحیــث را با مشتریان همیشگ 
(عکس از :روزنامه «اطالعات روز»)
چهــره کثیف ســرمایهداری یاد
میکنند .او و ادامهدهندگان تجارتش همیشــه کوشــیده انــد در کنار طراحی
برای ستارههای ورزشــی و سینمایی ،جنایات سیاســتمداران شریر گیتی را با
دریشــیهای چند هزار دالری پنهان نمایند .این فروشــگاه بــه روی عموم باز
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نیست و باید از قبل وقت دیدار بگیرند و آنانی که فروشگاه آمده نمیتوانند،
بیژن نزد آنان میرفت و طرحهای تهیه شده برای یک مشتری هیچگاهی برای
بار دوم در اختیار دیگران قرار نمیگیرد .به گفتهی بیژن ،قیمت دریشــیهای
طراحیشدهاش به  ۲۵هزار دالر و نکتایی به  ۱۲۰۰دالر میرسد و ادعا میکند
که مشــتریانش مداوما از فروشگاه وی دیدن نموده و هربار بهطور اوسط ۵۰۰
هزار دالر خریداری مینمایند.
در کشوری که مادری برای
زندهمانــدن دیگــر کودکانش،
مجبــور میشــود یکــی از
جگرگوشــههایش را به فروش
برساند ،میبینیم که برادر کرزی
و فهیم از پولهای دزدیشدهی
«کابــل بانــک» ویــا در
جزیرههــای نخلی دبی میخرند
که ارزش هر ویال از  ۱.۵تا ۱۰
میلیون دالر میرسد؛ پسر ربانی
«هوتــل هیتــال» را داراســت؛
خلیلی صاحب شــهرک و هوتل
صفحه ارگ در فیسبوک« ،ثبت دارایی ۹۰٪
مجلل در بامیان مغارهنشین است؛ مقامات» را بخش مهمی از «اصالحات» و مبارزه
علیه فساد برجسته ساخته است .اوال عبداهلل
و دهها ســرمایههای آشــکار و
با دروغ تمام مجموع داراییش را به ارزش
پنهان دیگــر زورمندان .عبداهلل ۱۶۰۰۰۰دالر عنوان کرده است ،ثانیا و مهمتر از
هرقدر تالش نماید ظاهرش را با همه صرفا ثبت دارایی که از راه غارتگری بدست
دریشیهای مفشن بپوشاند ولی آمده دردی را دوا نمیکند ،خواست اصلی ملت
اینست که عبداهلل و همفکرانش به این سوال پاسخ
بازهم واقعیــت پنهان نمیماند و دهند که در جریان «جهاد» نان خوردن و یک خر
رسانههای غربی لقب «پیامآور لنگ نداشتند ،اما چگونه به سرمایههای قارونی
دست یافتند.
مرگ» را برایش اعطا میکنند.
در محکومیت عبداهلل الزم نیســت فقرههای بیشمار جنایت و پلیدیهایش
را برشــمرد ،تنها قرار گرفتن او در قطار خرپولهای بزرگ در «شــاپنگ» از
گرانترین فروشــگاه جهان کافیســت که او را منحیث عنصر ضدملی طرد و
محاکمه کرد .او اگر شمهای حس ملی میداشت ،شرم و حیا پیشه میکرد که

در جایگاه «رییس اجراییه» فقیرترین و تیرهروزترین کشور جهان ،دهها هزار
دالر بادآورده و چپاول شده را این گونه حیف و میل مینماید.

 ۹۴مورد اعدام در یک ماه توسط قصابان حاکم بر ایران
تنها طی یک ماه گذشته  ۹۴اعدام به دست قصابان «والیت فقیه» در ایران توسط سازمانهای
حقوق بشــری به ثبت رسیده که رسانههای رسمی و قوه قضاییه آن کشور تنها  ۴۲فقره از آن
را اعالن کردهاند.

کارتونیستKIANOUSH :
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اشفاق خان،
قربانی فساد و چپاول مافیای حاکم
دیدن این تصویر قلب هر
انســانی را کــه ذرهای از
انسانیت در او وجود داشته
باشــد به درد مــیآورد.
اشــفاق خان نــام دارد و
ســاکن ولســوالی درهنور
والیــت ننگرهار اســت.
به قوم پشــهای تعلق دارد کــه از جمله فراموششــدهترین ،محرومترین و به
حاشیهرانده شدهترین ملیتهای وطن ماست .اکثریت مطلق مردم این ولسوالی
در تیــرهروزی و بدبختیهای گوناگون بســر میبرند و هیــچ نوع پروژههای
رفاهی برای آنان از سوی هیچ دولتی عملی نگردیده است.
مطلبی در مورد لباسهای چندین هزار دالری عبداهلل را در ســایت «حزب
همبســتگی» مرور کرده به این فکر فرو رفتم که ســرمایههای میلیونی عبداهلل
و دیگر مقامات فاســد و چپاولگر به بهای ســیهروزی کودکان این ســرزمین
انبار شــده انــد .خیانت اصلی جنایتکاران و غارتگران حاکم در این اســت که
لقمــه میلیونها هموطن ما را قاپیده خود و اوالدشــان در نــاز و نعمت داخل و
خــارج زندگی دارنــد اما با وجود آن شــرم ندارند که در هــر جمله خود از

«دموکراسی» و «عدالت» سخن میگویند.

دیدن این تصویر قلب هر انسانی را که ذرهای از انسانیت در او وجود داشته باشد به درد
میآورد .اشفاق خان نام دارد و ساکن ولسوالی درهنور والیت ننگرهار است .به قوم پشهای
تعلق دارد که از جمله فراموششدهترین ،محرومترین و به حاشیهرانده شدهترین ملیتهای
وطن ماست.

ادعای وجود دموکراسی در کشوری که بنابر آمار رسمی ده میلیون تن زیر
خط فالکت بسر میبرند ،اما یک اقلیت انگشتشمار به کمک دزدی داشتههای
ملی و غالمی به بیگانگان میلیاردر گشته اند ،شیادی عوامفریبانهای بیش نیست.
شــرط اول دموکراسی ،عدالت اســت .در جامعهای که عدالت وجود نداشت،
دموکراسی اسمی آن فقط به درد اوباشان و غداران و خاینان میخورد.
اشــرف غنی با الف و گزافهگویی ،هربار در مورد مبارزه علیه فساد سخن
گفته گلویش را میپنداند اما فاسدانی چون زاخیلوال و فاروق وردک و نظایر
شان را در آغوش گرفته در پستهای مهم نصب میکند .اگر یک دولت نسبتا
ملی و مردمی در کشــور ما حاکمیت میداشــت ،نیازی نبود که دست گدایی
بسوی این و آن کشــور برای کمک دراز کرد ،تنها با ضبط داراییهای حرام
مافیای حاکم میشــد بزرگترین پروژههای زیربنایی را در کشور عملی نموده
افغانستان را از فاجعه و بحران بیرون و به اشفاقها زندگی انسانی مهیا کرد.
خوشــا روزی که مردم افغانســتان با خیزشهای شــان از خاینان ملی سلب
مالکیت کرده افغانستان را به شاهراه عدالت و دموکراسی واقعی سوق دهند.
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دیدار با بازماندگان
قربانیان قتلعام دهمزنگ
در  ۲اسد  ،۱۳۹۵حمالت
انتحــاری در دهمزنــگ
کابــل معترضــان «جنبش
روشــنایی» را هدف قرار
داده دردآورتریــن فاجعه
را در پایتخــت به بار آور.
در نتیجــه ایــن جنایــت،
بیــش از  ۹۰تن از جوانان معصوم ما کشــته و  ۳۰۰تن دیگر مجروح شــدند.
هرچند گروه وحشی داعش مسئولیت این قساوت را بر دوش گرفت ،اما هنوز
پرســشهای فراوانی در مورد این فاجعه وجود دارند که باید حکومت به آنها
پاسخ گوید.
احمد شریف دولتشــاهی ۳۷ ،ساله کارمند وزارت معارف ،یکی از شهدای
این حادثه خونین اســت .از وی یک دختر  ۳ساله به نام ستایش بر جا مانده که
هنوز انتظار آمدن پدرش را میکشد ،بیخبر از آن که هرگز پدرش را نخواهد
دید.
خانــواده درددیده دولتشــاهی تا امروز مصیبتهای زیادی را پشــت ســر
گذشــتانده اســت ،قبل از به دنیا آمدن وی ،پدرش ،یونس دولتشــاهی تاج را

جانیــان حفیظاهلل امیــن به دلیل
افــکار و فعالیتهــای پیشــرو
انقالبیاش در نیمه شــب از خانه
برده و سربه نیست کردند.
مــادر وی درحالیکــه
دستهایش میلرزید و گلویش
را بغض گرفته بود ،سرگذشــت
احمد شریف دولتشاهی
تلخ زندگــیاش را چنین تعریف
میکند:
«بعد از این که شــوهرم را بردند ،یک ســال بیسرنوشــت در
افشار ماندیم و باز رفتیم وطن .در آنجا مشکالت زیادی را کشیدم.
احمد شریف کوچک بود،
عروسی میرفت حتا بوت
نداشت که بپوشد ،کلوش
کهنــه از خودم بــود ،در
سرش تکه ماندم ،در پایش
کردم و به عروسی روانش
کردم .با صــد بدبختی و
برادر و مادر احمد شریف دولتشاهی
گشــنگی همی دو بچه را
کالن کردم و به همینجا رساندم .در گرمیهای تابستان گندم درو
میکردم تا بچههایم به کسی محتاج نشوند .تمام جوانیم را با درد
و رنج و غریبی تیر کردم».
احمد شــریف دوره لیسانسش را در رشته اقتصاد به پایان رسانید و در حال
کسب ماستری از پوهنتون باختر بود.
عصمت شریف ،برادر بزرگتر شهید احمد شریف میگوید:
«تعداد زیادی با اصابت مرمی شهید شدند .در عکسها و فلمها
ببینید که تعداد زیاد در اثر مرمی شهید شدند ،این نشان میدهد
که دولت خودش دست داشته ،دولت خودش زمینهسازی کرده».
شاهحسین حیدری ۲۷ ،ســاله ،قربانی دیگر این رویداد خونین است .شهید
حیدری در یک خانواده فقیر بزرگ شــد و در  ۲ســالگی پدرش را از دســت
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داد .او یگانــه نانآور خانواده بود .اکنون
مادر و ســه خواهر و یک خواهرزادهاش
بیسرنوشــت اند و در یــک خانه کرایی
در دشــت برچی شهر کابل روزگار سختی
دارند.
چند ســال قبل ،حیــدری در اثر انفجار
ماین در غزنی یک چشــم و انگشــتانش را
از دست داده بود ،اما هرگز ناامید نشده و
ی بورس تحصیلی
با کوششهای شبانهروز 
شاهحسین حیدری
درجه لیســانس در هند به دســت آورده و
یک ماه پیش فارغ شده بود .در ضمن ،او عالقه زیاد به رسامی داشت و باوجود
معلولبودن گاهی اوقات رسامی میکرد.

خدیجه ،مادر شهید شاهحسین حیدری

خدیجه ،مادر شــهید حیدری که از فرط ســوگ و گریه توان سخن گفتن
نداشت ،با خود میگفت:
«بچیم نو به ثمر رســیده بود .به هزار مشــکل کالنش کردم.
بدبخت شــدم .نانآور خانهام را کشتند .عزیز مادر ،در جوانی زیر
خاک رفتی»...
برادر شــهید حیدری نیز با خانوادهاش زندگی فقیرانهای دارد ،از دو ســال
بدینســو بیکار است و برای یافتن نفقه سرگردان .او میگوید پس از شهادت

پدرش ،تمام مســوولیت خانه بر شانههای
او افتــاد ،بنا ًء نتوانســت بــه مکتب برود،
ولی همیشــه کوشــش داشــت تا حیدری
درس خوانده و در آینده همکار او باشد.
اما امروز او را با انــدوه عظیمی به خاک
سپردند.
شــهید احمــد شــریف دولتشــاهی و
شاهحســین حیــدری تنهــا کشتهشــدگان
دهمزنگ خونین نیســتند و دهها تن دیگر
نیــز در کنار آنان جان باختند که هرکدام محمد علی برادر شهید حیدری نیز با
انســانهای تحصیلکــرده و نــانآوران خانوادهاش زندگی فقیرانهای دارد ،از دو
سال بدینسو بیکار است و برای یافتن
کلبهّهای بینوای شان بودند .خون شهدای
نفقه سرگردان.
دهمزنگ را فقط میتوان در مبارزه برضد
عناصــر بنیادگرا و مرتجع دولتی و غیردولتی ،و ســردمداران کهنه و نوظهور
جنایتکار و معاملهگر جنبش روشنایی پاس داشت.

کودتا در ترکیه :واقعیت یا نیرنگ دیگر اردوغان؟
کارتونیستCarlos Latuff :
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گوشهای از جنگهای تنظیمی
جمعیت و حزب اسالمی
عبــداهلل بــه نمایندگی از
جمعیــت اســامی که در
هنــگام انتخابــات اخیــر
یکــی از معاونانــش را از
حــزب اســامی برگزید،
در مصاحبه مورخ  ۲۸ثور
 ۱۳۹۵با بیبیسی فارسی
گفت «حاضرم با حکمتیار روی یک ســفره غــذا بخورم ».ولی این «پیامآور
مرگ» که در جریان ســالهای خــون و خیانت تنظیمی در پایان هرروز تعداد
تلفات «دشــمن» را طی کنفرانس مطبوعاتی اعالم مینمود ،با کســی دســت
دوســتی میدهد که حزبش ســالها قبل از «ماهیت سبعانه» و «نهایت قساوت
و بیرحمی» «جالدان وحشــی و درندهخوی حزب گلبدین» شکوه سرداده به
«دوســتان جهاد افغانســتان» اعالم مینمود که اگر «بازهم به پشتیبانی از این
گروه تروریســت و نهضتکش ادامه میدهند بدون شــک در دستآوردهای
عظیم جهاد اسالمی افغانستان پا میگذارند».
شاید نسل جوان از آنهمه شکمبهدری قومندانهای این دو حزب با همدیگر
اطالع زیاد نداشــته باشــند اما یکی از صفحات ســیاه تاریخ ما در طول جنگ

مقاومت ضد روسی ،کشتارهاییســت که این دو حزب برای رسیدن به قدرت
و منافع گروهیشــان مســبب آن بودند و هزاران تن از مردم ما طی آن به قتل
رسیدند.
اما چه شــد که ســران دو گروهی که به خون هم تشــنه اند ،امروز دست
دوســتی میدهند؟ شاید پاسخ را در این ضربالمثل مردم دریافت که «کبوتر
با کبوتر زاغ با زاغ ،کند همجنس با همجنس پرواز»! حزب و جمعیت با آنهمه
اختالفــات خونین ،اما در آخرین تحلیل از منشــا و ماهیت یکســان برخوردار
اند .هردو حزب بنیادگرا پیرو افکار ارتجاعی و ضدانســانی «اخوانی» اند که
جهالــت ،جنایت ،ضدیت بــا زن و تمدن ،مزدوری به بیگانــگان ،معاملهگری،
درندهخویی و ...از مشــخصات بارز آن را تشــکیل میدهد .و این ایدیولوژی
یکســان ،نهایتا آنان را در جنگ علیه عدالت ،دموکراســی و انسانیت در یک
آخور همکاسه میسازد.
در ذیل قســمتهایی از اعالمیه جمعیت اســامی (بازتایپ از مجله «میثاق
خون» ،ارگان نشــراتی جمعیت اسالمی افغانســتان؛ سال چهارم ،شماره ،۶ - ۵
اسد و سنبله  )۱۳۶۸را نقل میکنم که بعد از نول به نول شدن حزب و جمعیت
در تخار انتشــار داده اســت .از البالی آن میتوان درک کرد که تضاد خونین
میان این دو گروه اخوانی به خودخوریهای کابل محدود نشــده و ســابقه بسا
طوالنیتر دارد:

ٔ
اعالمیه جمعیت اسالمی افغانستان

بمناسبت شهادت سی تن از قوماندانان و مجاهدین جمعیت

که در والیت تخار -بدست افراد حزب اسالمی (گروپ گلبدین) به شهادت رسیدند
منبع :مجله «میثاق خون» ،ارگان نشراتی جمعیت اسالمی افغانستان؛
سال چهارم ،شماره  ،۶ - ۵اسد و سنبله ۱۳۶۸

درین لحظات حساس که ملت شهید داده و جفا کشیده ما که تا هنوز اندوه
و دردمندیهای ده سال شکنجه و عذاب ناشی از تجاوز دشمن سفاک را از یاد
نبرده اســت ....دست جنایتکاران بزدل و زبون افراد مربوط به گلبدین برای
ریختن خون بیگناهان دیگر بیرون میآید و با قســاوت و درندگی بینظیری
ســینههای پاک و بیکینه فرزندان پارســا و پاک طینت نهضت اسالمی کشور
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را بیدردانه و ســبعانه میدرد و لکه ننگ دیگری بر جبین تاریخ زندگی ذلتبار
خود میافزاید.
قبــل از ورود بــه توضیــح
شــکل بروز فاجعــه باید متذکر
شــد که چــون حزب اســامی
«گروپ گلبدیــن» از مدتها به
اینطرف بنابر ماهیت ســبعانهاش
در صــدد بــوده کــه اقــدام به
چنین جنایتی بکند دســت بیک
سلســله جوســازیها زده در میان
عالقمندان جهاد تبلیغات ناروا و
خائنانهای را براه انداخته اســت
کــه گویا بــه زعم باطل ایشــان
شــورای نظار جمعیت اســامی
افغانستان تصمیم دارد که باالی
مجله «میثاق خون» ،ارگان نشراتی جمعیت
پایگاههای حــزب در صفحات اسالمی افغانستان؛ سال چهارم ،شماره  ،۶ - ۵اسد
و سنبله ۱۳۶۸
شمال کشور حمله کند و پس از
یک سلســله تبلیغات ناروا رهبر این گروه تروریســت و وحشی با محمولههای
بزرگــی از امکانات بداخل میرود تا جریان این توطئه و عملیســاختن آنرا از
نزدیک نظاره کند...
 ...جالدان وحشی و درندهخوی حزب گلبدین با نهایت قساوت و بیرحمی
قلب بیکینه فرزندان پاک طینتی را میدرد که در طول ده ساله جهاد مسلحانه و
قبل از آن جز اسالم راهی نداشتند و جز تقوی و طهارت پیشهای و جز خداوند
حاکمی و جز عدالت و قسط آرمانی.
...
گلبدین برای اینکه از عملی ســاختن پالنهای شــورای نظار و سقوط دولت
نجیب بدست جمعیت به همکاری ســایر نیروهای جهادی جلوگیری کند روی
اســتراتیژی خاصی و برنامه طرح شده از قبل به این عمل جنایتکارانه دست زد
تا از یکطرف افراد سرشناس و ورزیده نهضت را تصفیه کند و از جانب دیگر
با مصروف ســاختن نیروهای جمعیت در نقاط دور دست زمینه قدرت رسیدن

خود را هموار سازد و یا ....
 ...درحالیکه مســببین این جنایت بزرگ و المآور را قابل هرگونه نفرین و
لعنت میداند به همه نهضتهای اســامی در سطح جهان و به همه کشورهائیکه
از داعیه برحق جهاد اســامی افغانســتان پشــتیبانی نموده اند اعالم میدارد که
ارتکاب چنین عمل نهضتکشانه شاخه گلبدین امر تازه نبوده و ازهمان سپیده
دم درخشش نهضت همچو جنایاتی را مرتکب گردیده است بناء دوستان جهاد
افغانســتان اگر بعد از وقوع این فاجعه بازهم پشــتیبانی از این گروه تروریست
و نهضتکش ادامه میدهند بدون شــک در دستآوردهای عظیم جهاد اسالمی
افغانستان پا میگذارند.
جمعیت اســامی افغانســتان با تحلیل ابعاد همه جانبه این حادثه و رابطه آن
با سرنوشت ملت مجاهد افغانستان تصمیم مناسب در زمینه اتخاذ خواهد کرد.

رژیمهای ایران و عربستان ،ویروس های خاورمیانه
کارتونیستDana Summers :
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نویسنده :بهروز پویان

اخوانیهای تونس چرا خواهان
«جدایی دین از سیاست» شدند؟
تونس کشــور اســامی با
بیش از  ۱۱میلیون جمعیت
در شــمال قاره افریقاست
که بــا توجه بــه موقعیت
اســتراتیژیکش در کنــار
دریــای مدیترانه ،مســیر
تجاری و تقاطع فرهنگها
و تمدنهای مختلف دنیا میباشد .این کشور پس از کسب استقالل از فرانسه در
 ۲۰مارچ  ،۱۹۶۵برای ســالیان متمادی تحت سلطه رژیمهای مستبد و دیکتاتور
بورقیبه و بنعلی قرار داشت.
جرقه انقالب تونس زمانی شــعلهور گردید که به تاریخ  ۱۷دسامبر ۲۰۱۰
محمــد بوعزیزی جوان تحصیلکرده ۲۶ســاله که از منتهــای فقر ،بیکاری و
فســاد میوهفروشــی میکرد و مورد تحقیر قرار گرفته بود ،خود را در مرکز
شــهر آتش زد کــه منجر به مرگ او در  ۴جنــوری  ۲۰۱۱گردید .این حادثه
آنچنان خشــم ملت را برانگیخت که موج خیزش مردمی همه جا را فراگرفت.
ذینالعابدین بنعلی حاکــم خودکامه از ترس انتقام ملت به تاریخ  ۱۴جنوری
همان سال به عربستان فرار نمود که این پایانی بر دیکتاتوری ۲۳ساله او بود.

تحوالت عظیــم اجتماعی در
تونــس به چندین کشــور دیگر
عربــی نیز ســرایت کــرد و به
«بهار عرب» مســما گردید .این
انقــاب منجر به تشــکیل دولت
ائتالفی میان نیروهای ســیکوالر
محمد بوعزیزی برای مردم تونس به سمبول
و بنیادگرا در تونس شد .هرچند
مقاومت و آزادی بدل گشت.
خیزشهــای تودهای در مســیر
دلخواهــی پیش نرفت که به برپایی یک دولت مســتقل ملــی و دموکراتیک
بیانجامد ،اما زمینهساز تحرک سیاسی مردم و بخصوص جوانان و زنان گشت و
احزاب بنیادگرا و مرتجع را نیز به انزوا کشانید.
یکی از عمدهترین پیامدهای
مبــارزات مردمــی در تونــس
علیرغم آن کــه اکثریت مردم
ش به نظام
آن مســلمان اند ،گرای 
سیکوالریســتی بود کــه راه را
بــرای اصالحــات دموکراتیک
باز نمود .دولت مکلف به توسعه
و رعایــت حقــوق زنــان ،محو تحوالت عظیم اجتماعی در تونس به چندین کشور
خشــونت ،تطبیق حقوق مساوی دیگر عربی نیز سرایت کرد و به «بهار عرب» مسما
گردید .این انقالب منجر به تشکیل دولت ائتالفی
زنان و مردان و ســهم دادن بارز
میان نیروهای سیکوالر و بنیادگرا در تونس شد.
به زنان در سطوح رهبری گردید.
با شکست پیهم بنیادگرایان و حزبالنهضت اسالمی به رهبری راشدالغنوشی
(که از وی منحیث فرد شماره دوم اخوانالمسلمین نام برده میشود) ،رضایت
مــردم از نیروهای چپ ،اصالحــات دموکراتیک و جاگزینی خواســتهای
مدنی در قانون اساســی ،ســرانجام حزبالنهضت زیر فشــار افکار عامه و جو
ضدیت با بنیادگرایی به بســیاری از اصالحات از جمله تســاوی جنسیتی گردن
نهاد .غنوشــی میدانست که دگر نمیتواند با سوءاستفاده از احساسات مذهبی
مردم و عوامفریبی بر گردههای آنان ســوار باشد بنا ًء باید در برابر ملتی که به
خودآگاهی رسیده به قبول ارزشهای انسانی و معاصر تن دهد.
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الغنوشی در مواجهه
با مبــارزه نیروهای ملی
و دموکــرات بخصوص
جوانان و سهم گستردهای
که زنان در این خیزشها
داشتند ،در یک چرخش
تاریخــی ضمــن کنگره هرچند خیزشهای تودهای تونس در مسیر دلخواهی پیش
نرفت که به برپایی یک دولت مستقل ملی و دموکراتیک
حزبش اعــام نمود« :ما
بیانجامد ،اما زمینهساز تحرک سیاسی مردم و بخصوص
باید دیــن را از مبارزات جوانان و زنان گشت و احزاب بنیادگرا و مرتجع را نیز به
انزوا کشانید.
سیاسی دور نگهداریم».
وی با تغییر سیاســت از
اخوانالمســلمین فاصله گرفته ناگزیر از «اسالم سیاسی» گذشت تا حزبش را
که دیگر خریداری نداشت حفظ بتواند.
غنوشــی که از خیرشهای مردمی متاثر شــده و راهی جز تســلیم شدن به
خواســتهای آنــان نداشــت ،فرصت را مغتنم شــمرده برای ادامــه قدرت و
ســهمگیری در انتخابــات آینده ضمن مصاحبهای با مایکل مور در فلم مســتند
«بعد به کجا حمله کنیم» ( )۲۰۱۵گفت:
«در حقیقت تصمیم دشــواری بود که بنابــر انتخاب اخالقی
گرفتیــم ،چرا که قدرت همه چیز نیســت .عبادت باالتر از قدرت
اســت تا از منازعه و خونریزی جلوگیری شود .این مسئله شخصی
من است ،شــخصا از خانمم میخواهم تا ســرش را بپوشاند .این
وظیفه دولت نیســت .دولت نباید در مورد نحوه پوشــش زنان و
زندگی شان مداخله کند .تفســیر مشخصی از اسالم وجود ندارد.
همهیمان مطابق میل خود تفســیر میکنیم چون همه متفاوت
هســتیم .چیزی که در داخل چهاردیواری خانوادهها رخ میدهد
مربوط امور دولت نمیشــود .این یک مسئله شخصی است بدون
درنظرداشــت دیدگاه فرد مذهبی .دولت فقط باید در مورد مسایل
عامه تمرکز نماید».
در افغانســتان نیز بنیادگرایان تنظیمی ســالها دموکراســی و حقوق زن را
«الحاد» و «ســوغات غرب» نامیــده حامیان این ارزشهــا را با چوب تکفیر

میکوبیدند ،ولی اکثریت مطلق اینان به مجرد اشــغال افغانستان توسط باداران
امریکایی شــان ،در حالیکه به دلیل جنایات و پلیدیهای ویرانگرانه شــان تا
بینهایت بیاعتبار و منفور گشته بودند ،یکشبه با دور انداختن ریش و پکول،
دریشی و نکتایی بر تن کرده «دموکرات» شدند .حال اینان بیش از هر نیروی
دیگــری کلمات «حقوق بشــر»
و «دموکراســی» و «حقــوق وقتی ملتی به آگاهی سیاســی
زنــان» را قلقلــه میکنند و حتی رسید متحدانه در برابر خیانتها
عناصــر مرتجــع و هرجاییای از و ستمگریها واکنش مناسب نشان
داده ،سیاهترین و ضدانسانیترین
نوع لطیــف پــدرام گاهگاهی از
عناصر و نیروها را میتواند وادار
سکیوالریزم حرف میزنند! اگر
به عقبنشینی و قبول خواستههای
در تونس بنیادگرایان زیر فشــار مترقی خویش سازد.
جنبــش مردمی به خواســتهای
مدنی تسلیم گشــتند در افغانستان
اما رهبران تنظیمی عمدتا بنا بر صوابدید باداران امریکایی و غربی شان به این
عوامفریبی تن دادند.
تجربــه تونس این درس را بــرای مردم ما دارد که وقتــی ملتی به آگاهی
سیاسی رســید متحدانه در برابر خیانتها و ســتمگریها واکنش مناسب نشان
داده ،ســیاهترین و ضدانســانیترین عناصــر و نیروهــا را میتوانــد وادار به
عقبنشینی و قبول خواستههای مترقی خویش سازد .در سرزمین نگونبخت ما
هم اگر امروز بنیادگرایان سفاک حامیان سکیوالریزم را «کافر» و «مباحالدم»
میشمارند ،روزی خواهد رســید که برای نجات از خشم ملت بیش از دیگران
شعار سکیوالریزم را سر دهند.
آرمانهــای دموکراتیک و مدنی مردم ما زمانی واقعــا تحقق مییابند که
بخصوص زنان و جوانان با آگاهیهای معین سیاسی مسلح گشته دست به دست
هــم علیه هر نوع بنیادگرایی و حامیان خارجی شــان به مبارزه عدالتخواهانه و
پیشرو متوسل شــوند ،آن زمان است که عرصه برای ویروسهای جامعه تنگ
گشــته مثل برادران تونسی شــان به خواستههای ملت ســر خواهند نهاد یا در
محکمه مردمی به سزای اعمال خود خواهند رسید.
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مترجم :سمیر

چطور جیمی کارتر و من
مجاهدین را ساختیم
زیبیگنیــو برژینســکی،
مشــاور امنیت ملی امریکا
در ریاستجمهوری جیمی
کارتــر ،در کنــار چارلی
ولسن (سناتور امریکایی)
و چنــد تــن دیگــر از
چهرههــای منفور مدافعان
آشــکار کمک دولت امریــکا به تنظیمهای بنیادگرای اخوانی دســتپرودهی
ســیآیای و آیاسآی به شــمار میرفــت .در این مصاحبه ،بــرای اولین بار
یک مقام رســمی امریکا با صراحت اظهار میدارد که بنیادگرایان افغان را در
برابر شــوروی و رژیم پوشالی خلق و پرچم حمایت مینمودند و بهطور عمدی
خواهان کشــانیدن پای نیرویهای اشغالگر روســی به داخل افغانستان بودند تا
انتقام شکســت پرافتضاح شــان در ویتنام را بگیرند .البته جانباختن یکونیم
میلیون افغان و فجایعی که تا امروز ادامه دارند ،برای شان ارزشی نداشت چون
هدف واژگونی رقیب و تثبیــت موقعیت امریکا منحیث یگانه ابرقدرت جهان
بود.
پیکار خودجوش مردم افغانستان علیه اشغالگران روسی و غالمان میهنفروش

شــان یک جنگ عادالنه بود ،اما امریکا و غرب به کمک دولتهای ارتجاعی
پاکســتان و ایران و عربســتان ،از همان ابتدا با حمایت بیدریغ شان از باندهای
خودفروخته اخوانی و بنیادگرا که لگام شــانرا به دست داشتند ،این مبارزه را
از هدف اصلی آن منحرف ســاخته از پشــت خنجر زدند .به همین دلیل ،مردم
افغانســتان برغم دادن قربانیهای فراوان به جای رسیدن به آزادی و بهروزی و
عدالت ،به چنگال تروریزم و تحجر و جهالت افتیده به جای اشغالگران روسی،
کشور ما در چنگال خونین امریکا و بیش از چهل کشور دیگر اسیر گردید.

چطور جیمی کارتر و من مجاهدین را ساختیم

مصاحبهی برژنسکی با مجله فرانسوی «بینندهی نوین» | مترجم :سمیر
منبع :نشریه انترنیتی «کاونتر پنچ – مشت متقابل» ۱۵ ،جنوری ۱۹۹۸

ســوال :رابرت گیتس ،رییس پیشین ســیآیای ،در کتاب سرگذشت خود
[«از میان سایهها»] اظهار میدارد که سازمانهای استخباراتی امریکا کمکهای
شــان به مجاهدین افغانستان را شش ماه قبل از مداخله شوروی آغاز کردند .در
این زمان ،شــما مشــاور امنیت ملی رییسجمهور کارتر بودید .بنابر این ،شما
نقشی در این عرصه ایفا نمودید .آیا این درست است؟
برژینســکی :بلی .براساس نســخه رســمی تاریخ ،کمکهای سیآیای به
مجاهدین در  ۱۹۸۰شــروع شــد ،یعنی پس از اشغال افغانســتان توسط قشون
شــوروی در  ۲۴دســامبر  .۱۹۷۹ولی حقیقت که تا به حال مخفی نگهداشــته
شــده ،کامال چیز دیگری اســت :در واقع ،در  ۳جــوالی  ۱۹۷۹رییسجمهور
کارتــر اولین رهنمود کمک پنهان به مخالفان رژیم کابل طرفدار شــوروی را
امضا کرد .درست در همان روز یادداشتی به رییسجمهور نوشتم و شرح دادم
که به نظر من کمک مذکور ،شوروی را به مداخله نظامی وا خواهد داشت.
ســوال :باوجود خطر ،شما مبلغ این اقدام ســری بودید .گویا این که خود
شــما میل ورود شوروی به جنگ را داشــتید و چنین به نظر میرسد که باعث
برافروختن آن شدید؟
برژینســکی :به کلی این طور نیســت .مــا بر روسها جهت مداخله فشــار
نیاوردیم ،ولی بهطور آگاهانه احتمال این کار را افزایش دادیم.
سوال :زمانی که شــورویها مداخله شان را با این دفاعیه توجیه میکردند
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که قصد شان جنگیدن علیه دخالت مخفی امریکاییها در افغانستان است ،کسی
حرفهای آنان را باور نمیکرد .هرچند ،مبنایی برای این واقعیت وجود داشته
است .امروز ،هیچ از این کار پشیمان نیستید؟
برژینســکی :پشــیمان از چه؟ این که عملیات مخفی یک نظــر عالی بود.
تاثیرش این بود که روسها را به تلک افغان کشاند و شما از من میخواهید که
پشــیمان باشم؟ روزی که شورویها رسما از مرز عبور کردند ،به رییسجمهور
کارتر نوشــتم :اکنون فرصت آن را داریم که به اتحاد جماهیر شوروی جواب
جنگ ویتنام شــان را بدهیم .در حقیقت ،برای  ۱۰ســال مسکو جنگی را پیش
برد که حمایت دولت را نداشــت ،نبردی که باعث تضعیف روحیه آنان شده و
در فرجام منجر به شکست امپراتوری شوروی گردید.
ســوال :و هیچ پشیمان از حمایت بنیادگرای اســامی نیستید ،شما اسلحه و
اطالعات را در خدمت تروریستان آتی گذاشتید؟
برژینســکی :برای تاریــخ جهان چه چیــز اهمیت دارد؟ طالبان یا ســقوط
امپراتوری شوروی؟ عدهای از مسلمانان تحریکشده یا آزادی اروپای مرکزی
و پایان جنگ سرد؟
ســوال :یک عده مســلمانان تحریکشــده؟ ولی گفته میشود و تکرار هم
میگردد :امروز بنیادگرایی اسالمی تهدیدی برای جهان تلقی میگردد؟
برژینســکی :یک حرف پوچ! گفته میشــود که غرب یک سیاست جهانی
در برابر اســام داشت .این احمقانه اســت .هیچ اسالم سرتاسری وجود ندارد.
بهســوی اسالم از دید منطق بنگرید ،بدون عوامفریبی و احساسات .اسالم یک
دین پیشتاز جهان است با یکونیم میلیارد پیرو .لیکن چه چیز مشترک درمیان
بنیادگرایی عربســتان ســعودی ،مراکش میانهرو ،پاکســتان نظامیگرا ،مصر
متمایل به غرب یا ســیکوالریزم آســیای میانه وجود دارد .نه هیچچیز بیشتر از
نکتهای که کشورهای عیسوی را متحد میسازد.
یادداشت :مجله مذکور در دو نسخه متفاوت چاپ شده است .نسخه ارسالشده به امریکا کوتاهتر
از نسخهی فرانسوی آن است و این مصاحبه برژینسکی از آن حذف شده است.

نویسنده :نوید نابدل

کارنامه خونین
پنج رییسجمهور زنده امریکا
هیچ رییس جمهور امریکا
حداقل در صد سال گذشته
نبوده اســت که دست به
مداخلــه و تجــاوز نظامی
بــر یک یــا چند کشــور
دیگر نزده مســبب کشتار
و جنایــات موحش نبوده
باشــند .تصویر باال ،پنج رییسجمهور گذشــته را با لیســت کشورهایی که در
طول ریاست جمهوری شان مورد بمباردمان ،مداخله و خونریزی قرار داده اند
نمایش میدهد .اوباما که با شعارهای زیبا رویکار آمد و حتی بصورت مضحک
برنــده جایزه صلح نوبل گردید ،در عمل بیــش از دیگران جهان را به خاک و
خون کشانید.
در اوج کارزار های انتخاباتی امریکا ،دیگر مشخص شده که از میان دونالد
ترامپ و خانم هیلری کلنتن یکی به کاخ سفید راه خواهد یافت .در تحلیلهای
گوناگــون تعدادی پیروزی ترامپ و عدهای هم برنده شــدن خانم کلنتن را به
نفع جهان میخوانند .اما برای من ایندو هیچگونه تفاوت ماهوی باهم ندارند.
حداقل دوران بــاراک اوباما به مثابه نخســتین رییس جمهور سیاهپوســت
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امریکا که در اوج شــعف و اشــک سرور بخصوص ســیاهان وارد کاخ سفید
شــد درسهای فراوانی به همراه دارد .اکثر ناآگاهــان تصور میکردند که با
پیروزی او ،حداقل ســیاهان امریکا شاهد تغییرات مهمی در راه زدودن تبعیض
خواهنــد بود اما برعکس در پایــان دوران ماموریتش ،او بــا اوج خیزشها و
اعتراضات خشــماگین سیاهان در شــهرهای مختلف آن کشور مواجه است که
معتقد اند تبعیض و بدرفتاری با ســیاهان طی هفت ســال حاکمیت اوباما ســیر
صعودی پیموده و او تمامی آرزوهای آنان را به یاس مبدل ساخته است .اوباما
که با ســطح حمایت کمنظیر اداره امور را در دســت گرفــت ،آنچنان گراف
محبوبیتش روتاروز ســقوط کرد کــه انتظار میرود لقــب «بدنامترین رییس
جمهور تاریخ امریــکا» را که جورج بوش در اختیار دارد از آن خود کرده با
کاخ سفید وداع گوید.

حال که کارت «سیاهپوســت» ،پرنیرنگ و پــوچ بودنش را برای مردم به
اثبات رســانیده ،شکی نیســت که با نصب نخســتین زمامدار زن در تاریخ آن
کشــور ،بکوشــند ملت امریکا و جهانیان را برای مدت دیگری فریب داده به
انتظار تغییر بنشانند.
هر فرد آگاه میداند که در امریکا یک سیســتم اســتعماری ،جنگافروز و
جنایتکار حاکمیت دارد که بازیگران اصلی آن ابرسرمایهدارانی اند که رییس
جمهور فقط وظیفه دارد با همه دســتگاه و ماشین عظی م جنگیاش منافع آنان را
پاسداری کند .بدون کســب حمایت بخصوص مالی و رسانهای ابرشرکتهای

متعلق به یکفیصدی های امریکا ،هیچ فردی خواب رســیدن به این پســت را
هم نمیتواند ببیند! این رییس جمهور چه کلنتن باشــد یا ترامپ ،ولو در گفتار
متفاوت به نظر آیند ،در فکر و عمل تفاوت مهمی باهم نخواهند داشت.
تازهترین اســنادی که از ســوی «ویکیلیکیس» فــاش گردیدند ،نمایانگر
آنست که مقامات ارشد کمیته ملی حزب دموکرات با راه اندازی کارزارهای
پسپرده در جریان رقابتهای درونحزبی ،کوشــیدند که برنیســندرز را به
حاشــیه رانده زمینه پیــروزی هیالری کلنتن را مهیا ســازند .حرفهای متفاوت
سندرز در جریان مبارزات انتخاباتی و اینکه خود را «سوسیالیست دموکرات»
مینامید ،طبعا نمیتوانست با خواست یکفیصدی های جامعه امریکا همخوانی
داشته باشد از همینرو کنار زده شد.
تاریخ امریکا گوا ه آنســت که راهاندازی جنگ ،خشــونت ،تجاوز و توطئه
علنــی و مخفی علیه این و آن کشــور خارجی منحیث کارنامه عمده روســای
جمهور آن کشــور ثبت است چون با اشغال کشــورهای دیگر است که زمینه
چپاولهای عظیم را مهیا نموده سیستم را در حرکت نگهمیدارد.
حال فقط باید انتظار کشید که کلنتن یا ترامپ ،کدام کشورهای فقیر دیگر
را به مخروبه بدل خواهد کرد.

هیلری کلنتن ،پیامآور جنگ و تباهی

کارتونیست :بین گریسون
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نویسنده :سعید

راهپیمایی رستاقیان توسط
تفنگداران پیرمقل به خون کشیده شد
بــه تاریــخ  ۲۳ســرطان
تظاهــرات
،۱۳۹۵
گستردهای در اعتراض به
جنایــات و زورگوییهای
پیرمقل و ســرگروپانش و
ســایر گروهها جنگساالر
محلی توسط مردم مظلوم
و رنجدیده ولســوالی رســتاق تخار بهطور خودجوش در چوک مرکزی شهر
به راه انداخته شــد .ســرگروپان پیرمقل و افراد مســلح قلدر دیگر از برکت
حکومت وحشــت ملی و شخص دوستم مسلح شده و مثل گرگان هار به جان و
مال مردم افتیدهاند .خانههای مردم را به زور قرارگاه ســاخته و دختران جوان
را اختطاف میکنند؛ به نام عشــر و بهانههــای گوناگون مردم عام را مجبور به
پرداخت پول و جریمههای کمرشکن مینمایند.

موســفیدان هــر گــذر گردهم آمــده به
مشوره میپردازند که چگونه از این مصیبت
و ستم رهایی یابند .همه تصمیم میگیرند که
تظاهرات دوامداری را ترتیب دهند .بنابر این،
امروز ( ۲۳سرطان  )۱۳۹۵مردم از هر قریه
و محلــه گروه گروه با شــعارهای تند برضد
جانیان به شــهر آمده به صــف مظاهرهچیان
ثنااهلل در نتیجه فیر تفنگداران
میپیوندنــد .تعداد معترضــان لحظه به لحظه
پیرمقل بر تظاهرات رستاق به
افزایــش مییابــد تا این که تفنگبهدســتان
شهادت رسید.
پیرمقل جالد بهسوی شان آتش کشانید و در
نتیجه یک کودک مکتبی به نام ثنااهلل شــهید و ســه تن (مولوی عبدالرووف،
عصمت اهلل و عبدالحمید) زخم برمیدارند .برعالوه ،تعدادی از دختران مکتب
در صنفهای شان گیر مانده و به علت گرد و دود بیحال میشوند.

عبدالحمید ،عصمت اهلل و مولوی عبدالرووف از جمله مجروحان این حادثه اند.

قابل ذکر است که در دوران حکومت کرزی در اثر خیزش و تظاهرات چندین
روزهی مردم ،جنگساالر ســفاک به نام پیرمقل و همه سرگروپان ستمپیشهاش
خانهنشــین شــدند و خود و شریک جرمش ســبحانقل از ترس انتقام مردم از
رستاق به مرکز تخار کوچیدند .پیرمقل و سبحانقل در جریان انتخابات گذشته
ریاســتجمهوری وسیعا برای دوستم کمپاین کردند و دوستم نیز دو سه بار در
جریان کارزارهای انتخاباتی به تخار آمده با اینان نشست و برخاست داشت .به
پاس همین خوشخدمتی ،وقتی دوستم معاون ریاست جمهوری شد ،سبحانقل
را منحیث قومندان امنیه فاریاب منســوب کرد اما با گذشــت زمان بنابر دالیل
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ناروشــن برکنار شد .پیرمقل
نیز با وساطت دوستم ،صاحب
افــراد مســلح تحــت عنوان
اربکی گردید .بنابر معامالت
ضدملی دولت «وحشت ملی»
این دشــمن رستاقیان با تمامی
ســرگروپان و قوماندانانــش
زیر نام «اربکی» مســلح شده
پیرمقل جانی با پشتپناهی دوستم به اینهمه
جنایت و پلیدی ادامه میدهد.
دوران دهشــت «گلیمجم» را
تازه نمودهاند که مردم هم در
برابر آن راهی جز اعتراض نداشتند.

مجسمه آزادی شرمسار است
کارتونیستParesh :

38

نویسنده :نوید نابدل

آیا یک میهنفروش
میتواند کشور را نجات دهد؟
وضعیت افغانستان آنچنان
شغالی و ابتر شده که حال
همانهایــی که خود عامل
تیــرهروزی و خونریزی و
وطنفروشــیهای تاریخی
بــوده انــد ،وارد میــدان
شــده ســخن از «مبــارزه
ترقیخواهانه» و «نجات کشور» میزنند.
الشه گندیدهای به نام جنرال رفیع که عمرش را در جاسوسی و کشتار سپری
کرده اســت باز فکر کســب کدام کرســی به کلهاش زده که از غارش بیرون
خزیده با انتشــار اعالمیهای اعالن نمود« :وضعیت بحرانی افغانســتان ،ناشی از
مداخالت کشورهای رقیب و تداوم جنگ نیابتی آنان به قیمت خون افغانها و
ویرانی کشورم ،مرا هرچه بیشتر مصمم ساخت تا با کنار گذاشتن گوشهگیری
موقت و ناخواســته ....بخاطر نجات کشــورم از وضع فاجعهبار کنونی فعاالنه
مبارزه نمایم».
ادعای «نجات کشــور» توسط فردی که از عوامل کلیدی فجایع چهار دهه
گذشته بوده است ،انسان را ماالمال از تنفر و خشم میسازد .رفیع از جمله همان
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عناصر میهنفروش اســت که حداقل دو خیانت و ننگ بزرگ را در کارنامهاش
ثبت دارد .او منحیث یکی از ایجنت های «کی.جی.بی» در طول تجاوز نظامی
شوروی در پستهای کلیدی کار کرد و فرمان جنایت علیه ملت میداد و بعد
روزی که غالمان روس یتیم شــده دولت شان در آســتانه سقوط قرار گرفت،
او همراه با میرعبدالرحمن به دیدار گلبدین در چهارآســیاب رفته کوشید طی
معاملهی ناکام قدرت را به یکی از خونخوارترین جنایتکاران تسلیم نماید.
در کتــاب «کی.جی.بــی
در افغانســتان» بــه قلم واســیلی از آنانی که یکبار در راه فروش
متروخیــن ،آرشــیودار ارشــد مادروطن گام گذاشــتند ،دیگر
کی.جی.بــی از جنــرال رفیــع انتظاری جز ستمگری و شیادی و
منحیث جاســوس کی.جی.بی که خودفروشی نمیتوان داشت.
با اسم مستعار «نیروز» یاد میشد،
نام برده شــده است .رفیع بنابر همین روابطش بعد از کودتای ننگین هفت ثور
منحیث وزیر فواید عامه نصب شــد و با رویکار آمدن شاه شجاع ثانی (ببرک
کارمل) وزیر دفاع و عضو دفتر سیاســی گردید .وقتی روسها ببرک کارمل را
در شــوروی تحت توقیف خانگی قــرار دادند ،به جایش نجیب در ارگ نصب
شــد که درین زمان رفیع به معاونیت ریاســت جمهــوری و عضویت در هیئت
اجراییه شورای مرکزی حزب «وطن» ارتقا یافت.
او در روزهایی رهبری وزارت دفاع را در اختیار داشت که به کمک قشون
اربابان روسیاش قریههای وطن ما را به ماتمسرا و ویرانکده بدل نمود .دستان
او در خون صدهاهزار افغان بیگناه آغشــته اســت که ملت هرگز آنرا نخواهد
بخشید.
رفیع که برعکــس رفقای خاینش چون علومی ،گالبــزوی ،تنی ،بابهجان،
رنجبر و غیره طی  ۱۶ســال گذشــته از قافله قدرت به دور مانده بود ،حال از
مخفیگاهش برآمده تا اگر بتواند در دســتگاه پوشــالی ســاخت امریکا که در
آن جالدان گذشــته منزلت خاصی دارند ،جایگاهی کمایی کند .او و شرکای
جرمش که سالهاســت در زیر حمایت ســازمان های استخباراتی ،با خاطر آرام
در کشــورهای غربی بسر میبرند ،خوراک مناســبی برای سی.آی.ای و سایر
نهادهای جاسوسی میباشند چون تجربه کافی خودفروشی به بیگانگان را دارند
و سالها قبل از هرگونه حس ملی و انسانی تخلیه گشته اند.

رهبران «حزب دموکراتیک خلق افغانســتان» (کــه در دوران نجیب برای
اغفــال ملت به «حزب وطــن» تغییر نام داد) منحیث خاینــان ملی ثبت تاریخ
مــا گردیده اند .اکثر اینان دوبار مرتکب بدترین خیانت نســبت وطن و مردم
گردیــده اند ،یکی در دوران حاکمیت پرخون و ننگین شــان ملتی را قتلعام
کردنــد و یکی هم در هشــتم ثور  ۱۳۷۰کــه با باندهای اخوانــی و جنایتکار
همدست شده ،افغانســتان را به گرگانی حواله نمودند که در شهر کابل محشر
برپا کردند .نبی عظیمی ،فرید مزدک ،نورالحق علومی ،محمود بریالی ،آصف
دالور ،باقر فرين ،شــهنواز تنی ،وکیل ،یارمحمد ،بابهجان ،نجمالدین کاویانی
و غیره اراذلی بودند که با ناکام ســاختن پالن صلح ملل متحد ،با لشــکر دزدان
و وحشــیان دست به ســاخت و پاخت زده کابل و کابلیان را زیر بمب و راکت
و وحشــت رها و خود به ســوی قبله جدید شان به کشــورهای غربی پناهنده
شــدند .جمعــی از اینان چون علومی ،تنی ،گالبزوی ،ســلیمان الیق ،ســلطان
علی کشــتنمد ،خلیل رومان ،حنیف اتمر ،کبیر رنجبر و غیره در طی  ۱۵ســال
گذشــته خدمتگزاران اداره فاسد و پوشالی حامد کرزی گردیده برای استعمار
امریکایی ســگدوی و دلربایی کردند .دســت اینان در وطنفروشی آنچنان به
گفته مردم رو بود که امریکا هم بیدردســرتر تشــخیص داد که یکی از همین
میــان را برگزیند تا در پای پیمان فروش افغانســتان امضا بگذارد که نهایتا این
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ننگ نصیب حنیف اتمر خادی گردید.
صفوف این حزب ،آنانی که دســتان شــان به خون ملت آغشته نیست ،اگر
واقعــا به عدالت و آزادی باورمند اند ،با درســگیری از گذشــته اولتر از همه
با رهبران شــان تسویه حساب روشن و بیگذشــت نموده به این درک برسند
که تحت رهبری کســانی که ســرزمین ما را به روسها و بعد به غالمان پاکستان
فروختند ،هرگز نمیتوان سخن از آزادی و بهروزی وطن زد.
از آنانی کــه یکبار در راه فروش مادروطن گام گذاشــتند ،دیگر انتظاری
جز ســتمگری و شیادی و خودفروشی نمیتوان داشت .به همین دلیل میتوان
مطمئن بود که رفیعها نه بر اســاس درد وجدان ،بلکــه برای معامله دیگری بر
سرنوشت خاک و مردم ،پا بر عرصه میگذارند که باید فریب اینچنین عناصر
پلید را نخورد.

مدرسه انتحاریون
کارتونیستBenaji Naji :

نویسنده :فروزان

روزگار تیره
مزدورکاران چوبفروشیهای کابل
اکثــر اوقــات از کنــار
چو ب فر و شــی ها ی
ســاختمانی منطقــه قصبه
شــهر کابل عبــور کرده
شــاهد جانکنی و روزگار
تیره کارگران آن میبودم
تــا تصمیــم گرفتــم پای
صحبت چند تن آنان نشسته از وضعیت اسفبار زندگی شان آگاهی یابم.
غالم ســرور ۴۲ ،ســاله ،بــا  ۵فرزند و خانمــش در یک اتــاق کرایی در
چهارقلعهی وزیرآبــاد زندگی میکند .با آن که یک عمــر انتقال چهارتراش
 ۱۳۰کیلویی شــانههایش را پهن و دستانش را پوالدین ساخته ولی به علت دید
بســیار ضعیف چشــمانش با احتیاط قدم میگذارد .چندین بار به داکتر مراجعه
کرده و نتیجه گرفته که مرضش قابل مداوا نیســت؛ برایش توصیه شده که از
گــرد و خاک دوری کند اما او باید از میان گرد ماشــین اره لقمه نانی کمایی
کند .وی از عاید ناچیزش چنین حکایت دارد:
«ما بــه کار حاجی صاحب [مالک چوبفروشــی] کار نداریم.
بهخاطر ارهکشــی یک متر مکعب چــوب ۵۰۰ ،افغانی از خریدار
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میگیریم کــه ۳۰۰
مصــارف ماشــین
میشــود و بعــدش
 ۲۰۰دیگر بین ســه
مــزدورکار و ارهکش
تقســیم میشود .اگر
روزی کار خوب باشد
هر کدام مــا  ۳۰۰تا
 ۷۰۰افغانــی عایــد
غالم سرور
داریم .یگان وقتها از
بیکاری کل روز خواب میشویم».
فاروق سه طفل دارد و در پروژه جدید خانهای را ماهانه  ۴۰۰۰افغانی کرایه
میدهد .ارهکش اســت و افزون بر دریافت روزمزد از مشتریان ،ماهانه ۶۵۰۰
افغانی معاش دارد .هرچند،
 ۲۸ســاله اســت ولــی بنابر
مشــقت روزگار از چیــن و
چروک چهرهاش ،مرد چهل
ساله جلوه میدهد .دوستان
همــکارش میگویند که دو
سه ماه قبل چیزی نمانده بود
که در حادثهای جان بدهد.
غالم ســرور حادثه را چنین
فاروق
بازگو میکند:
«فاروق ماشــین اره را روشــن کرد و از بغلش تیر میشد که
پــل اره خطا خورد .دیدم که به روی زمین افتاد و فوارهی خون از
پشت گردنش باالست .دویدم و در بیم بودم که اگر پل گردنش را
بریده باشد ...و وقتی از زمین باالیش کردیم ،دیدیم که فضل خدا
گردنش افگار نشده و تختهی پشتش است».
فاروق چند روز در شفاخانه بستری شد و دوباره فوری به کار برگشت چون
تمام پساندازش به مصرف رسید .در جواب پرداخت مصارف تداوی از جانب

کارفرما و بیمه صحی ،با تعجب به سویم نگریسته و میگوید:
«مثلی که نــو از خارج آمدی؟ همین کار را که داریم هم زیاد
اســت .با این بیامنیتی و دولت دوسره ،خوش هستم که خودم و
زنم گدایی نمیکنیم یا در ایران و پاکستان سرگردان نیستیم».

ناظم حسین  ۴۶ســاله ،یکی از مزدورکاران این چوبفروشی است که در
یک اتاقه کرایی ســایهرخ با شش کودک و خانمش شب و روز میگذراند .او
میگوید:
«کار که نباشــد ،همان شب چیزی برای خوردن نیست و یک
رقم گذاره میکنیم ....در آن اتاق اوالدم ،زمســتان را به یاد آفتاب
و تابستان را به یاد سایه تیر میکنند».
غالم ســرور ،فــاروق و ناظم حســین تنها نبوده و شــریکان فقــر آنان در
چوبفروشــیهای همجوار فراوان اند .سایر کارگران و مزدورکاران شهر نیز
وضعیت بهتری ندارند و با رویکارآمدن حکومت وحشت ملی شوربختیهای
مردم فزونی یافته اســت .با وجودی که دیگر از کســب و کار خبری نیست و
س میشمارند ،ولی حتا یک
به گفتهی خودشان تمام روز بهجای انجام کار مگ 
دکان کوچک مانند حلبیســازی و لیالمیفروشــی هم باید ساالنه پول گزاف
مالیه را بپردازد تا مثال خرج سفرهای پرمصرف دولتمندان خاین تمویل گردد.
اوراق خوشنمــا تحت عنوان «قانون کار» وغیره فقط مزین الماریهای دفاتر
وزیر و رییس اند که با اســتخدام مشاوران خارجی در بدل هزاران دالر نوشته
شدهاند ولی درد این ملت را هرگز درمان نمیکند.
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نویسنده :میرویس

«گاو» ،فلمی در خدمت ستمکشان
فلــم «گاو» ،تولید ســال
 ،۱۳۴۸ســاخته داریوش
مهرجویــی( )۱از آثــار
مانــدگار ســینمای ایران
است که برعالوه جوایزی
کــه از چنــد جشــنواره
جهانی دریافت نمود ،طی
رایگیری منتقدان ســینمای ایران ،ســه بار بهحیث بهترین فلم تاریخ ســینمای
این کشــور برگزیده شد .این فلم که داستان ساده و عینی از زندگی روستایی
دارد ،در شرایط مشخص ایران پیام بزرگ سیاسی به جهان داشت و از نخستین
فلمهای ایرانی بود که در غرب مورد توجه فراوان قرار گرفت.
فلم «گاو» درباره مردم دهکدهای در اطراف ایران است ،جایی که به طرز
عجیبی فقرزده اســت .مردان در جهالت و ســردرگمی مداوم بهســر میبرند،
زنان در آن موجودات خنثا ،خیره و کام ً
ال به حاشــیه رانده شــدهاند .کودکان
هم ســرگرم آزار و شکنجه یک نوجوان معیوب اند و از تمدن در آنجا خبری
نیست.
نقــش مرکزی در فلم را مــردی به نام مش حســن دارد که صاحب گاوی

اســت و آن را همچون فرزندش
دوست داشــته تمام زندگیش به
آن وابسته است .روزی در غیاب
مش حسن گاو به دلیل نامعلومی
میمیرد .مــردم قریــه گردهم
آمــده تصمیــم میگیرنــد که
نعش گاو را بــه چاهی بیاندازند
روستاییان در صحنهای از فلم گاو
و بــزرگان روســتا بهصورتــی
مشحســن را قانــع ســازند که
گاوش فرار کرده است .اما نبود
گاو آنچنان بر او تاثیر میگذارد
که به تدریج دچار اختالل روانی
شــده خــود را گاو میپندارد و
حاضر نیســت از طویلــه بیرون
شــود .وقتی میخواهند او را به
عزتاهلل انتظامی در نقش مش حسن
شهر برای تداوی ببرند در راه از
درهای لغزیده جان میدهد.
فلم براســاس داستان «عزاداران بیل» اثر غالم حسین ساعدی از نویسندگان
نامدار و پیشرو آن کشور ساخته شده است.
گذشــته از پهلوهای برازنده
هنری و فنی ،این فلم در اوضاع
ســت م شــاهی ایــران از اهمیت
بزرگ سیاســی برخوردار بود.
مهرجویی در مصاحبهای با «ژان
میشــل فــرودون» در این مورد
گفته است:
«در آن زمــان آنهــا غالمحسین ساعدی معروف به گوهرمراد یکی از
بزرگترین نویسندگان مترقی ایران که فلم «گاو»
{وزارت فرهنــگ و هنــر بر اساس داستانی از او ساخته شد .وی در سال
شــاه} نمیدانســتند که  ۱۳۶۴در پاریس درگذشت و در گورستان پرالشز
در کنار صادق هدایت به خاک سپردهشد.
ما قرار اســت چــه کاری
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انجام دهیم و فکر میکردند که کارمان مســتند اســت .به همین
دلیــل به من ابزار الزم برای این فلــم دادند و از لحاظ مالی آن را
تامین کردند .وقتی فلم به پایان رســید آنها عصبانی شدند و جلو
پخــش آن را گرفتند .در آن زمان تبلیغات شــاه تاکید زیادی بر
"مدرنیزاســیون" روستاها داشت و طبیعتا این موضوع با چیزهایی
که در فیلم وجود داشت ،همخوانی نداشت».
رژیم مســتبد محمد رضاشاه پهلوی
که از حمایــت کامل امریکا برخوردار
بود در شرایطی که به کمک «ساواک»
مخوفش هر صدای مخالف را سرکوب
میکرد ،در داخل با موجی از نارضایتی
و مبــارزات مردمی مواجه گشــته بود.
شــاه زیر نام «انقالب سفید» اصالحات
ناکامی را زیر دســت گرفته سروصدا
راه انداخت که گویا در اثر این انقالب
جامعــه ایران تغییرات کیفی را شــاهد
بوده به رفاه و بهروزی رســیده اســت.
ویلیــام دورمن در کتاب «رســانههای
امریکا و ایران» نوشت که شاه ،انقالب
عزتاهلل انتظامی ،جمشید مشایخی ،پرویز
ســفید خود را به «بزرگتریــن نمایش فنیزاده و علی نصیریان بازیگران اصلی
تبلیغاتی کــه دنیا تاکنــون دیده بود» فلم هستند« .گاو» چندی قبل بهصورت
دیجتال بازسازی و پخش شد که بار دیگر
تبدیل کرد.
مورد توجه قرار گرفت.
«گاو» در ایــن حــال و احوال که
دونلود فلم از شبکه «تورنت»:
رژیم بــا تبلیغات عوامفریبانه توانســته
http://bit.ly/2bcDEey
بود جهانیان را مجذوب نماید که گویا
ایران در قلههای تمدن پاگذاشــته «اروپای کوچک» گشــته است ،در مجامع
هنــری غرب به نمایش درآمد .در اینجاســت که اصل تعهد هنرمند به مردمش
این که هنر باید در خدمت طبقات ســتمکش باشــد ارزشش را نمایان میسازد.
در این مقطع حســاس ،مهرجویی به گفته برشــت «حقیقت را به سالحی قابل
دسترســی و کارا» تبدیل میکند تا چشــم جهان را به وضعیــت واقعی ایران

معطوف داشــته تبلیغات دروغین شاه را خنثا ســازد .و این فلم با آن که ظاهر
غیرسیاسی و کامال ساده دارد ،توانست به بهترین نحو به هدفش برسد .از همین
رو «گاو» را برخی منتقدان ســینما« ،کشــف دوباره ایران» نامیدند که نقش
ماندگاری در حیات سیاسی آن کشور بازی نمود.
پخش فلم توسط دولت ممنوع شد ،ولی یک نقل آن به خارج قاچاق گردیده
و در جشنواره ونیز نمایش یافت ،باوجودی که زیرنویس نداشت مورد توجه و
تحسین گرم تماشاچیان قرار گرفت و از اولین فلمهایی بود که بعدها به جریان
«موج نو» سینمای ایران معروف گشت .بسیاری «گاو» را همتراز شاهکارهای
ســینمایی چون «دزدان بایسکل»« ،له ســترادا» و «زوربای یونانی» میدانند.
این فلم تحت نفوذ آشــکار نیوریالیزم سینمای ایتالیاست که نمایندگانش چون
روبرتو روسلینی ،فدریکو فلینی ،ویتوریو دسیکا و دیگران ،آثار بینظیری از
خود به جا گذاشتند.
«لوموند» طی مقالهای بعد از موفقیت فلم در جشــنوار ونیز نوشــت« :فلم
داریوش مهرجویی ســبکی تمام و کمال دارد ،بهطوری که آثار کورو ساوای
جاپانی و ساتیاچیترای هندی را
کمرنگ میکند».
رژیــم خمینــی بــا آن که از
نخســتین روزهای حاکمیتش در
برابــر هنر و هنرمند و ســینمای
مترقی تلوار کشیده و آن را بدتر
از رژیم پهلوی زیر تیغ سانســور
داریوش مهرجویی
قــرار داد ،اما شــخص خمینی با
دیدن «گاو» به هنرمندان رژیمی سفارش ساخت یکچنین فلمها را داد.
امروز افغانســتان ما هم با شرایط تقریبا مشــابه آن زمان ایران مواجه بوده
حقایــق اندوهبار و فجایع جــاری آن عمدتا زیر موجــی از تبلیغات دروغین
رسانههای داخلی و خارجی پوشانیده میشود .آیا در وطن نگونبخت ما فلمساز
شــرافتمند و ضد ستمپیشگان مافیایی قدعلم خواهد کرد که با ساخت فلمهایی
چون «گاو» بیانگر تیرهروزی های مردم و افشاگر خاینان حاکم گردد؟
صدیق برمکها ،شهربانو ساداتها ،عتیق رحیمیها و دیگر فلمسازان افغان
ولو بیشــتر از این در جشــنوارههای ســینمایی غرب با جوایزی مورد تحسین
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قــرار گیرنــد ،تا وقتی مضمون آثار آنان افشــاگر ماهیت ســتمگران حاکم و
مداخلهگران خارجی و بیان حدیث رنج و مرارتهای مردم ما نباشند ،کارهای
شــان را نمیتوان مرهمی بر زخمهای مردم و حاوی محتوای انســانی و متعهد
خواند .در اوضاعی که میهن ما در خون و خیانت و فساد میجوشد ،هنر بدون
تعهد در آخرین تحلیل در خدمت ستمپیشگان است و بس.
زیرنویس:
 -۱مهرجویی که در گذشــته یکچنان آثار ارزشــمند آفرید ،متاسفانه طی سالهای آخر در خط
ســازش با جناحهایی از رژیم ســفاک «والیت فقیه» قرار گرفته کارهایش از مضمون عدالتخواهانه
تهی کشــتند .بصیر نصیبی از ســینماگران آزادیخواه ایران در سایت «سینمای آزاد» در مورد سقوط
مهرجویی مینویسد:
«مهرجویی عالوه بر اینکه اســتعداد و توانایی فیلمســازی داشت ،انســانی بود با تفکر مترقی....
اما دریغ که این انســان معترض با قول و قراری که گرفت از تبعید به دامن اســام برگشــت هر روز
بیشــتر در گندابی به اسم جمهوری مقدس اسالمی فرو رفت .ســینما با تفکر ارتجاع مذهبی برایش
معنا و مفهوم واالیی پیدا کرد ،سانســور را ارج گذاشــت ،بین باندهای حکومتی میچرخید ،قالیباف را
اندیشمندی شایسته پست ریاست جمهوری معرفی کرد ،پروپاکاندا فیلم برای موسوی ساخت ....اما با
همه ســتایشهایی که مهرجویی نثار آخوندها کرده بازهم مقامات به او اطمینان ندارند و مدام آزارش
میدهند».

اتحادیه اروپا فرو میپاشد؟ |

کارتونیستBRIGHTY :

نویسنده :عمران اکبر

گلبدین با کی.جی.بی رابطه داشت
خیانــت و جنایت گلبدین
بــه راکتپرانی و کشــتار
و تباهی کابل در دهه نود
میالدی محدود نمیشــود،
او حتــی قبــل از ورود به
کابــل ،در ســتمگری و
معاملهگری گوی ســبقت
را از دیگر همفکران و شــرکای جرم تنظیمیاش ربوده ،مقاومت ضدروســی
ملت ما را از پشــت خنجر میزد .باآنکه ساخت و پاخت با قاتل و میهنفروشی
چون شــهنواز تنی ماهیت ضدملی باند گلبدین را بــرای همه آفتابی نمود ،اما
گاهگاهی اربابان امریکایی و پاکســتانی وی نیز گوشههایی از حقایق در مورد
این گروه خیانتپیشــه را برمال ســاخته اند .در ذیل ترجمه مقالهای منتشره در
روزنامه معتبر پاکســتانی را نقل میکنیم که از رابطه گلبدین با کی.جی.بی در
روزهایی که داد از «جهاد» میزد ،پرده برمیدارد.

حکمتیار با کی.جی.بی رابطه داشت
منبع :روزنامه «دی نیوز» ۸ ،اکتوبر ۱۹۹۲
نویسنده :عمران اکبر
ترجمه دری برگرفته از «پیام زن»،
شماره مسلسل  ۳۱و  ،۳۲جدی  ۱۳۷۱ـ جنوری ۱۹۹۳
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کمیته تحقیق بخــش تروریزم ایاالت متحده امریکا ،ســی.آی.ای ()CIA
و دســتگاه استخباراتی پاکســتان آی.اس.آی ( )ISIرا بخاطر نادیده گرفتن و
کتمان شرمآور بدرفتاریها و جنایات حزب اسالمی افغانستان در طول  ۱۳سال
جنگ داخلی بشدت محکوم نمود.
راپور همچنان افشا میســازد که آی.اس.آی حکمتیار را بعنوان نخبهترین
ال آگاه بود کــه او عم ً
مســلمان حمایت میکــرد ،درحالیکه کام ً
ال در خدمت
دستگاه استخباراتی اتحاد شوروی کی.جی.بی ( )KGBقرار دارد.
راپور  ۱۹صفحهای که در مارچ  ۱۹۹۰ارائه شــده و حاال در اروپا دســت
بدســت میگردد مدعیســت که آی.اس.آی ،حکمتیار را چنان تربیه نموده تا
صــرف به رژیم نظامی جنرال ضیاالحق خدمت نماید .راپور میافزاید «ناگفته
پیداست که بزرگ ساختن حکمتیار بوسیله تبلیغات کی.جی.بی منحیث چهره
موفق در جنگ داخلی بســیار منطبق با تمایــات ضیاالحق و آی.اس.آی بود.
بعدها این رهبر مسلمان از طرف ضیاالحق نیز پذیرفته شد زیرا آی.اس.آی وی
را از جمله افراطیون طرفدار اســامی کردن جنبــش و از لحاظ ایدئولوژیکی
دنبالهرو جماعت اسالمی پاکســتان و رهبران عربستان سعودی تشخیص کرده
بود.
صدراعظــم جدید (بینظیر بوتو) توانایی آنرا نداشــت تا رهبر افغان را که
توســط پدرش (ذوالفقار علی بوتو) ســاخته شده بود کنار زده و از وی فاصله
گیرد بنا ًء آی.اس.آی آزاد گذاشته شد تا فعالیتهای مربوط افغانها را سازمان
دهد».
راپور عالوه مینماید :روشــن اســت که گزارشها مبنــی بر موفقیتهای
حزب اسالمی چنان در خدمت سیاست اساسی آی.اس.آی بود که آی.اس.آی
نســبت به آنها کوچکترین شــک و تردیدی نداشت و طبع ًا از لحاظ سیاسی نیز
این امر به صالح دیده نمیشــد .با طرفداری همه جانبهی رژیم ضیا از گلبدین
حکمتیار بود که هر تشــبثی را در مورد رســیدگی به صحت و ســقم ادعاهای
وی (گلبدین) ،مقامات باالیی اســام آباد بسرعت جلوگیری و خنثی نمودند.
عالوه بر آن بزرگ ساختن گلبدین به نفع شخصی تعدادی زیادی افسران ارشد
آی.اس.آی بود که از سرازیر شدن فزایندهی سیل کمکهای مالی و تسلیحاتی
امریکا و عربســتان سعودی مقادیر هنگفتی به جیب میزدند و هم میخواستند
مطمئن باشند که این جریان کماکان ادامه یابد.

گزارشهای نادرســت سی.آی.ای از اســام آباد منجر به فسخ کمکها در
سال  ۱۹۸۹و اجرای پالن حمله وسیع توسط آی.اس.آی به جالل آباد شد .این
شکســت بحدی بزرگ بود که حتی تا امروز هم نه شــمار تلفات دقیق ًا روشن
گردیده و نه پالنگذار اصلی به محکمه کشانده شد .سیاهترین قسمت این ماجرا
آنســت که گروه حکمتیــار از قبل برای کی.جی.بــی کار میکرد و عم ً
ال در
اذیت و آزار و باالخره شکســت دادن سایر بخشهای مقاومت با قوای روسی
همکاری مینمود.
همچنان راپور مذکور حکمتیار را بحیث قوماندانی میشناسد که به مقایسه
عســاکر روسی و دولت افغانستان تعداد بیشــتری از مجاهدین را بقتل رسانیده
اســت .راپور مذکور از رویداد عجیبی حکایه میکند که طی آن آی.اس.آی
دو جاسوس بلند پایه خود را بخاطری از دست داد تا حکمتیار و شبکه جاسوسی
او در ارتباط با کی.جی.بی در رسانههای جمعی درز نکند .در بهار  ۱۹۸۵منبع
بانفوذی مربوط یکی از قوماندانان مشهور مقاومت در شبکه استخباراتی روسیه
موافقه نموده بود تا در بدل انتقال مصون فامیلش ،سوابق حکمتیار را در مسکو
افشا سازد .وقتی سی.آی.ای برای انجام این ماموریت آمادگی میگرفت تمام
شبکه به شورویها افشا شد زیرا دعوت جلسهای از قوماندانهای مهم مقاومت،
توسط حکمتیار ردیابی گردیده بود.
در ظرف  ۲۴ساعت طیاره روسی نوع ( )IL-62Mبا پرواز مخصوص شبکه
مذکور را به تاشــکند انتقال داد که تا حال هیچ خبری از آن نیست .تحقیقات
بعدی نشــان داد که گلبدین بیم داشــت ازینکه مبادا منبع معتبر مذکور هویت
اصلیاش را برمال نماید .چون آی.اس.آی ســنگینی عواقب این افشــاگری را
درک میکــرد و از طرفی باالی حکمتیار و امپراتوری خودســاختهاش که به
گرد اســطورهی او بنا یافته بود نیز اعتماد نداشت ،بنا فیصله نمود تا این غائله
را فرو نشــاند ،باوجود آنکه دوتن از اعضای فعال خودشان نیز دربین دستگیر
شدگانی بودند که به تاشکند انتقال یافتند.
ارتقای ســریع حکمتیار زمانی آغاز گردید که موصوف از لیســه عسکری
کابل اخراج گردید .تا این زمان او یک کمونیســت وفادار بود و بعد بدستور
()۱
کی.جی.بی و خاد در گروپهای اسالمی بنیادگرا نفوذ کرد.
همکاری بیــن کی.جی.بی و حکمتیــار را میتوان بر اســاس این حقیقت
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انکارناپذیــر قبول نمود که قوماندانــان مقاومت در «میدان» از ترس جان ،بر
قطارهای روســی حملــه نمیکردند .زیرا آنان از حمــات انتقامجویانه حزب
اسالمی میهراسیدند .قوماندانان حکمتیار ،حمالت نیروهای هوایی رژیم کابل
را بر ســایر قوماندانان مقاومت هدایت میکردند .عالوه بر آن حکمتیار موفق
شــد تا دو دیپوی مهمات و پنج الری اســلحه را در گرمچشــمه که در حوالی
ســرحدات پاکســتان (چترال) قرار دارد از بین برده و احمد شاه مسعود رهبر
جمعیت اسالمی را از اسلحه و مهمات مذکور محروم ساخت.
تیــم موظف آی.اس.آی که عملیات کمین در والیت تخار را تحقیق کرده
اند مدعی اند که طی آن عملیات یک تعداد قوماندانان برجسته جمعیت اسالمی
بقتل رســیدند و عدهای هم به وحشیانهترین شکل شکنجه شدند .سیستم مخابره
و تبادله پیامها به همان طول امواجی عیار شــده بود که آی.اس.آی نیز از آن
استفاده میکرد....
قتل مجروح روشــنفکر لیبرال توسط حزب اســامی در پشاور سازماندهی
شــده بود و تیم تروریستی حزب یک کماندوی ( )SPETSNASروسی را نیز
در ترکیب خود داشت.
مشاورت آی.اس.آی و همکاری مستقیم کی.جی.بی و خاد با حکمتیار بود
که فاصله بین پشتونها و سایر ملیتها بیشتر گردید .در نتیجه زد و خوردهای
دوامدار قومی و مذهبی روزانه بطور اوسط به قیمت جان  ۲۰۰نفر در افغانستان
تمام میشد .حکمتیار زمانی مرتکب جنایات هولناکی شد که جنرال حمیدگل
رئیس آی.اس.آی بود .بعداً گرچه نامبرده متقاعد شــد اما اکثر اوقات (برای
رســیدگی به امور تنظیمها) به پشاور میاید درحالیکه جنرال آصف درانی در
مقام ریاســت آی.اس.آی در اسالم آباد نشسته بود و این همزمان با اوجگیری
رســوایی ایران کنترا بود( )۲که پاکستان در آن بعنوان شریکی مشتاق نام برده
میشد .این مسئله بیانگر آن بود که بین سالهای  ۱۹۸۸-۱۹۸۵مقدار معتنابهی
هیروئین توسط کشــتیها از ســاحل مکران ( )Makranدر پاکستان به جزایر
موریش در افریقا انتقال داده میشد.
کمکهای عربســتان ســعودی به حکمتیار نیز جهات تاریکی دارد .جنرال
کمــال ادهم کارشــناس بزرگ اســتراتژی اســامی و همچنین رئیس ســابق
استخبارات عربستان سعودی که هم اکنون در خانهاش تحت نظارت قرار دارد،
مسئولیت ســازماندهی مالقات بین حکمتیار و نماینده روسی بنام یوورنتسوف

( )Yo Vorontsovرا در طایف عربســتان سعودی بعهده داشت .این مالقات در
سال  ۱۹۸۹توســط داکتر نجیباهلل رئیس جمهور سابق افغانستان پیشنهاد شده
بود .گفته میشــود که علت گرفتاری کمال ادهم دســت داشتن او در قضایای
هیروئین و پول و سرمایهگذاری در بانک ( )BCCIمیباشد .این واقعه مصادف
به زمانیســت که دو تن از اعضای نیروی دفاعی اســرائیل که در  ۱۹۸۹توسط
آی.اس.آی دعــوت شــده بودند در جریان عملیات کمین در افغانســتان بقتل
رسیدند.
در پاریس عقیده بر آنست که رسواییهای راپور مذکور در انتخابات آینده
ریاست جمهوری امریکا برای مسئولین تبلیغاتی جمهوری خواهان دردسرهای
بیشتری ایجاد خواهد کرد.
ســوالی که اینجا اکثراً از طــرف متخصصین امور امنیتی مطرح میشــود
اینســت که چرا آی.اس.آی و ســی.آی.ای در ارائه تصویر واقعی حوادث و
شخصیت گلبدین کوتاه آمدند.
آیا حاال با جنگهای قومی که مخارج آن از تجارت هیروئین تامین میشود و
آســیای جنوب غربی را در برگرفته ،حکمتیار خدمت بزرگی به عمل میآورد
که به نحوی ارکان «نظم نوین جهانی» را تشکیل میدهد؟
زیرنویس:
 -۱بنظــر میخورد نویســنده مقاله اطــاع دقیقی از زندگی گلبدین ندارد .واقعیت اینســت که
گلبدین تا قبل از اخراجش از لیســه عســکری غرق در فساد اخالقی خود بود تا سیاستبازی و بگفته
نویســنده کمونیست شــدن محتم ً
ال منظور آقای عمران اکبر دوران بعد از اخراج از حربی شوونځی
اســت که گلبدین بوســیله نظامالدین تهذیب به حزب خلق جذب گردید و یا دوران اخراج او از صنف
اول فاکولته انجینیری.
 -۲ایران کانترا نام افتضاح بزرگی در امریکا بود که در سال  ۱۹۸۷ثابت شد که سی.آی.ای بطور
غیرقانونی به ایران اســلحه فروخته و درآمد ناشــی از آن را به ضدانقالبیون نیکاراگوئه میداد تا دولت
ساندنیستها در کشور مذکور را براندازند.
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نشریات «حزب همبستگی افغانستان» را در کابل و والیات
از آدرسهای ذیل به دست آورده میتوانید:
کابل

غزنی

نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی ،جاده خاتم االنبیا

شرکت کتاب شاه محمد
چهارراهی صدارت

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

کتاب فروشی مقدم
مارکیت جوی شیر کابل

کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار کتابخانه عامه

کتابخانه وحدت
نیاز بیک ،دکان حاجی

کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانک تیل کهنه ،رسته نجارها

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

ننگرهار

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

کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه

هرات

کنر

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

بلخ

کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

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

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

بغالن

کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانک پاکستان

کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی
شهر پلخمری ،مقابل غضنفر بانک

تخار

بدخشان

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

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون
جاده والیت

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

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

نورستان
عکاسخانه ،فوتوکاپی و قرطاسیه فروشی میا
روبروی مسجد انصاف مارکیت ،پارون  -نورستان
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هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانســتان مســتقل ،آزاد و دموکرات هســتید؛ اگر
آرزوی سربلندی افغانستان و آسایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛
اگر تالش میورزید علیه جنایات و خیانتهای اشغالگران و نوکران
میهنفروش شــان نقشــی ادا کنید ،به «حزب همبســتگی افغانستان»
بپیوندیــد و در تکثیــر و پخش نشــریات حزب تان هرچه بیشــتر و
وسیعتر بکوشید!
آدرس :پست بکس شماره  ،240پسته خانه مرکزی
		 کابل ـ افغانستان
موبایل0093-700-231590 :

ایمیلinfo@hambastagi.org :

سایتwww.hambastagi.org :

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

تویترtwitter.com/hambastagi :

یوتیوبyoutube.com/AfghanSolidarity :

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

شماره  4۵و  ،46سرطان و اسد  - 1395جوالی و اگست 2016

58

