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اعالمیه

آگاهی، تشکل ، مبارزه:
راه دیگری برای رهایی زنان 

وجود ندارد!

جهانی  روز  م��ارچ  هش��تم 
زن، روز مبارزه و همبس��تگی 
زنان سراسر جهان برای احقاق 
حقوق پایمال ش��ده شان از غل 
و زنجیر حاکمیت مردس��االر، 
رژیم های س��تمگر و سیس��تم 

سرمایه داری است. هشتم مارچ روز دگرگونی ساختارهای ضدانسانی و برخاستن 
علیه نابرابری هاییس��ت که موقعیت واالی زن را در حد ماش��ین چوچه کشی و 
وسیله اطفای شهوت مردان پایین آورده و وحشت بارترین جنایات را بر آنان روا 
می دارند. هشتم مارچ روز تجلیل و تعهد به خون ناهید ها، وجیهه ها، میناها، روزا 
لوگزامبورگ ها، لیال قاس��م ها، ش��یرین علم هولی ها، زویاها، مرضیه اسکویی ها، 
تانیاها و بی ش��مار  زنان مبارز دیگر جهان است که با مقاومت و پیکار حماسی 
و نثار خون ش��ان ثابت نمودند که زنان می توانند همگام با مردان در راه جامعه 
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ع��اری از س��تم و بی عدالتی برزمن��د و جز این راهی برای رهیدن از اس��ارت و 
تیره روزی وجود ندارد.

در حالی که وطن ما از استقالل و آزادی محروم و پایمال ترکتازی اشغالگران 
و نوکران پلید ش��ان می باش��د، حقوق زن و در مجموع حقوق بش��ر نمی تواند 
جایگاهی در جامعه داش��ته باشد. دم زدن از دموکراسی و عدالت در کشوری که 
اس��تقالل ندارد، عوام فریبی  بیش نیس��ت. بنًا ما هم نمی توانیم مثل مقامات و 
شخصیت ها و نهادهای سرکاری و دالربگیر متجاوزان، این روز را فقط به صورت 
تشریفاتی به زنان دربند وطن خود تبریک بگوییم. وقتی اکثریت مطلق زنان ما 
در روز س��یاه نشسته و موحش ترین جنایات و پلیدی ها در برابر شان هر لحظه 
ص��ورت می گیرد، این روز را فق��ط با تجدید پیمان برای تش��دید مبارزه برای 

کسب حقوق زنان و افشا و طرد عامالن آن  می توان برگزار نمود و بس.
ما بر این باوریم که در شرایط کنونی، اشغالگران امریکایی و ناتو با حمایت 
شان از تفنگساالران زن ستیز، دولت فاسد و مافیایی کرزی و پشتیبانی پس پرده 
از آدم کشان طالبی، حزب منفور گلبدین و سایر عناصر مرتجع، بدترین خیانت 
را نسبت به مردم و بخصوص زنان ما مرتکب می شوند. اما هنوزهم از این دردها 
و آالم زنان ما، به صورت بی ش��رمانه سوءاستفاده نموده جار می زنند که افغان ها 
بای��د پایگاه های دایمی امریکا را بپذیرند ورنه زنان افغان از حقوق ش��ان محروم 
خواهند شد! در حالی که ناله سحرگل ها، بشیره ها، ستاره ها، آمنه ها، گل بی بی ها، 
ش��کیال ها، نور بی بی ها و دیگر خواهرکان نامراد ما در گوشه و کنار افغانستان 
بلند اس��ت، امریکا و چاکرانش برای رسیدن به اهداف شیطانی شان، زنان را در 

معامله های خاینانه شان قربانی نموده به عوامل سیه روزی آنان باج می دهند.
ایج��اد وزارت امور زنان، صدها ان.جی.او و نهاده��ای »جامعه مدنی« زنانه، 
نصب س��مبولیک زن��ان در پارلمان و پس��ت های دولتی، ای��ن و آن قوانین و 
اقدامات ظاهری، دیگر نمی توانند کوچک ترین تغییر مثبتی را برای زنان ما به 
دنبال داش��ته باشند. اگر یک چنین »تالش ها« موثر می بودند، امروز افغانستان 
باید بهش��تی برای زنان به ش��مار می رفت، اما دیگر دروغ های شاخدار دولت و 
اربابانش فاش شده و همه دریافته اند که سرزمین ما کماکان همانند دوران جهل 

و جنایت طالبان دوزخ سوزانی برای زنان می باشد.
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آگاهی، تشکل و مبارزه، عناصر عمده در کسب رهایی زنان به شمار می روند. 
تا وقتی زنان خود برای حقوق ش��ان بس��یج و وارد میدان مبارزه سیاسی نشوند، 
هیچ تغییر ریش��ه ای را نمی توان در وضعیت زنان و تثبیت جایگاه شایسته آنان 
انتظار داش��ت. در هیچ کش��وری دولت ها داوطلبانه به زنان حق قایل نشده  بلکه 
این زنان بوده اند که با پیکار و کارزارهای هماهنگ شان حکام را وادار به قبول 

خواسته های بزرگ شان نمایند.
در تن��ور داغ مضحک��ه جاری انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری، کاندیدانی که 
تاریخچ��ه ش��ان مملو از پلیدی و جنایت و خیانت نس��بت به زنان اس��ت، داد 
از حقوق زن می زنند. یکی دو تن ش��ان برای ش��کار رای نیم نفوس جامعه حتا 
زنانی را به صورت نمایشی منحیث معاون معرفی کرده اند. آنانی که زن را انسان 
نمی شمرند و حاضر نیستند روی زنان شان را آفتاب و مهتاب ببینند، حرف های 
زیبا و دلپس��ندی را درباره »حقوق زن« قطار کرده مصروف گول زدن نیم ملت 
ما اند. در خیل کاندیدان ریاس��ت جمهوری سراس��ر آن افرادی مورد قبول قرار 
گرفته اند که از آزمونگاه تاریخ روس��یاه و سرخم بدر شده و از جنایت کاران سه 
دهه بربادی و عوامل فساد و تجاوز ١٣ سال اخیر اند. اما ناآگاه ترین توده های ما 
نیز به تجربه دریافته اند که رییس جمهور بعدی قبال در کاخ سفید انتصاب شده 
و حال باید از یک پروس��ه رسوا برنده اعالم و در ارگ تاجپوشی گردد. در این 
گیر و دار مسخره وضع جمعی از به اصطالح روشنفکران زبون تماشایی  است که 
با اخذ پول های کالن به گرم ساختن بازار کارزار های انتخاباتی پرداخته، لکه های 

خون و گندیدگی را از سر و روی کاندیدان منفور می لیسند.
ما معتقدیم که با نوحه س��رایی و گدایی از بیگانگان ناممکن اس��ت زنان و 
یا ملت ما به ابتدایی  ترین حقوق و ارزش های واالی دیگر دس��ت یابند. فقط با 
مب��ارزه برضد بیگانگان و بنیادگرای��ان و در یک جامعه دموکراتیک مبتنی بر 
سکیوالریزم است که دست دین فروشان زن ستیز و فاسدان از سیاست کوتاه بوده 
و زنان در جایگاه مس��اوی با مردان قرار گرفته و نقش به س��زایی را در ترقی و 

بهروزی کشور ایفا خواهند نمود.
»حزب همبستگی افغانستان« به مناسبت هشتم مارچ به تمامی زنان سرفراز 
جهان که دوش��ادوش مردان در س��نگر مبارزه به خاطر آزادی و رهایی می رزمند 
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درود فرستاده با فروتنی از ایستادگی آنان می آموزد. ما در ضمن یکبار دیگر به 
تمامی نهادهای مردم گرا و ش��خصیت های ملی ندا سر می دهیم که وطن اسیر 
ما در ش��رایط دشوار کنونی نیاز به جان فشانی، ش��هامت و ایستادگی فرزندان 
اصیل و ش��رافتمندش دارد. باید عرصه را ب��رای خاینان ملی و چاکران امریکا، 
ایران و پاکس��تان که س��رزمین ما را به ورطه نابودی کشانیده اند، تنگ نمود و 

بدینسان دین تاریخی خویش را ادا نمود.

خواهران، تا خود برای کسب حقوق تان به پا نشوید، کسی به دادتان 
نمی رسد!

حزب همبستگی افغانستان
١٧ حوت ١٣٩٢ - ٨ مارچ ٢٠١٤

کابل

حزب همبستگی افغانستان روز جهانی زن را در کابل تجلیل کرد.
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گالری عکس

معرفی مختصر
چند زن مبارز و پیشرو

زن��ان  تاری��خ،  ط��ول  در 
برای رهایی و شکستن  پیشرو 
زنجیرهای ستم و اسارت نقش 
برازنده ای ادا کرده اند. فرهنگ 
حاکم مردس��االر همیش��ه این 
قهرمانی ه��ا را زیر زده و تاریخ 
به پای مردان رقم خورده است. 
اما حقیقت این اس��ت که زنان 

همیشه برای رسیدن به دنیای عاری از تبعیض و بی عدالتی دوشادوش مردان به 
پیکار بی امان علیه زورمندان مبادرت ورزیده اند. آنان خون شان را نثار و یا قلم و 
صدای شان را شمشیر کرده سینه و مغز ستمگران را نشانه گرفته اند. زنان مبارز 
و ستم س��تیز زیادی وجود داشته و دارند که با رزم و شهامت شان ثبت صفحات 
درخش��ان تاریخ گردیده اند. در آس��تانه »روز جهانی زن« چند تن از این زنان را 

مختصرا معرفی می کنیم که براساس سال تولد رده بندی شده اند.
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 ١( دیمتری��ف  الیزاب��ت 
نومبر ١۸۵١ – ١۹١۰ یا ١۹١۸( 
زن فیمینس��ت روس��ی تبار و 
فع��ال در کم��ون پاریس بود. 
دیمتریف برای نش��ریه پیشرو 
قل��م می زد و  »جنبش مردم« 
در جری��ان کمون در ١١ اپریل 
١۸۷١ »اتحادی��ه زن��ان« را بنا 
نهاد. اما پس از شکست کمون 
به روس��یه فرار کرد و باالخره 
با شوهرش  در س��ایبریا یکجا 
تبعیدیان روس��ی  از  که یکی 
بود، تا آخر عمر زندگی کرد.

کالرا زتکی��ن )۵ ج��والی 
١۸۵۷ – ۲۰ ج��ون ١۹٣٣( زن 
مبارز و فعال سیاسی آلمان که 
برای حقوق مساوی زنان مبارزه 
می کرد. پس از چندین خیزش  
زنان در جه��ت احقاق حقوق 
شان در امریکا و اروپا، در ١۹١١ 
زتکین اولین روز جهانی زنان را 
برپا نم��ود. برعالوه آن، زتکین 
ت��ا ١۹٣٣ عضوی��ت  از ١۹۲۰ 
پارلم��ان آلمان )رایش��تاگ( را 

نیز داشت.

ملکه ثریا طرزی )۲٤ نومبر 

الیزابت دیمتریف
)Elisabeth Dmitrieff( 

)Clara Zetkin( کالرا زتکین

ملکه ثریا طرزی
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١۸۹۹ - ۲۰ اپریل ١۹۶۸( دختر محمود طرزی و همسر غازی امان اهلل خان اولین 
زن افغان ب��ود که در محضر عام برقع از چهره  برداش��ت. ملکه ثریا برای دفاع 
از حقوق زنان، فعالیت های مس��تمری نمود ک��ه از جمله تالش هایش می توان 
کار در بخ��ش تعلی��م و تربیه زنان را ذکر کرد. در ١۹۲۶، در س��خنرانی اش به 
مناس��ب هفتمین جشن استقالل افغانس��تان گفت:  »...تمام ما ]زنان[ باید برای 
پیش��رفت ملت ما کار کنیم و این بدون داش��تن علم امکان پذیر نیس��ت.« در 
١۹۲۶ در جریان س��فرش یکجا با ش��اه امان اهلل خان به اروپا، پوهنتون آکسفورد 

درجه تحصیلی افتخاری را به او اعطا کرد.

 ١( روس��تیچیلی  اتیلی��ا 
اکتوب��ر  اکتوب��ر ١۹۲١ - ١۵ 
١۹٤٤( زن پارتی��زان ایتال��وی  
و مب��ارز ضد فاش��یزم که در 
جری��ان جن��گ جهان��ی دوم 
توس��ط نازی ها تیرباران ش��د. 
روس��تیچیلی مرب��وط خانواده 
فقیر از ش��مال ایتالیا و عضو 
)گروه  گریبال��دی«   ۶٣ »غند 
پارتیزان های ایتالوی( در »گروه 
دفاعی زنان« بود و مس��وولیت 
پخش نش��ریات مخف��ی را به 
عهده داش��ت ک��ه در اکتوبر 
١۹٤٤ توسط نازی ها دستگیر و 

تیرباران گردید.

نوال الس��عداوی متولد ۲۷ 
نویس��نده  زن  اکتوب��ر ١۹٣١، 
مصری با شهرت جهانی است. 

)Attilia Rusticelli( اتیلیا روستیچیلی

)Nawal El Saadawi( نوال السعداوی
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نوش��ته هایش بر پنج نسل زن و مرد مصری و عرب تاثیرگذار بوده و راه را برای 
دگراندیشی، آزادی و انقالب باز نموده است. برای بیشتر از چهار دهه از مظالم 
حمکرانان سیاسی و مذهبی مصر رنج برد که منجر به زندان، تبعید، سوء قصد 
به جان��ش و محاکمه او گردید. در ۲۰١١ در جریان بهار عرب در میدان تحریر 
حضور فعال داش��ت و خواهان نصاب درسی سیکوالر در مصر شد. او به مثابه 

یکی از زنان فعال و مبارز ضد بنیادگرایی اسالمی، رهروان زیادی دارد.

مرسیدیس سوسا )۹ جوالی 
 )۲۰۰۹ اکتوب��ر   ٤  -  ١۹٣۵
خوانن��ده زن ارجنتاینی اس��ت 
بی صدایان«  »صدای  لقب  که 
را گرفته بود. سوس��ا با ریش��ه  
موس��یقی فولکل��ور ارجنتاین 
و س��ردمدار »جنب��ش آهنگ 
در  التی��ن  امری��کای  نوی��ن« 
تم��ام ای��ن قاره و کش��ورهای 
متع��دد دیگر ش��هرت دارد. با 
کودتای نظامی در این کشور و 
روی کار آمدن دولت خون خوار 
از  بیدال«، سوسا پس  »خورخه 
تالش��ی و دستگیری در جریان 
از کنس��رت هایش که  یک��ی 
با فش��ارهای جهانی رها ش��د، 
مجبور به تبعی��د به پاریس و 
مادرید گردید. سوس��ا ۵ جایزه 
»گرامی التی��ن« و جایزه های 
متعدد دیگر موسیقی را کسب 

نمود و ٤۰ البوم از خود به جا گذاشت.

)Mercedes Sosa( مرسیدیس سوسا

 هایدی تامارا بانکی بیدر
)Haydée Tamara Bunke Bider( 
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هایدی تامارا بانکی بیدر )١۹ نومبر ١۹٣۷ – ٣١ اگس��ت ١۹۶۷( که بیشتر 
به »تانیا چریک« مش��هور است، نقش مهمی در جنبش های انقالبی کشورهای 
آمریکای التین داشت. او تنها زنی بود که در گروه چریکی به رهبری چه گوارا 
ت��ا آخرین نفس رزمید. گ��روه چریکی تانیا که از گ��روه اصلی به فرماندهی 
چه گوارا به طور اتفاقی جدا ش��ده بود، مورد کمین ارتش بولیوی، دست نشانده 
س��ی. آی.ای، قرار گرفت و تانیا اولین کسی بود که در اثر اصابت گلوله جان 

باخت.

جون باییز متولد ۹ جنوری 
١۹٤١، خوانن��ده و آهنگس��از 
فع��االن جنب��ش  از  یک��ی  و 
ضدجنگ در امریکا است. در 
کنار ت��الش در جنبش مدنی 
امری��کا، بایی��ز حمایتش را از 
اعالم  ویتنام  جنبش ضدجنگ 
نمود. باییز با گیتارش همیشه 

صدای مظلوم ترین مردم جهان را بلند کرده به دفاع از آنان برخاس��ته اس��ت. در 
زمان اش��غال عراق، با جنبش ضدجنگ عراق پیوس��ت و ای��ن جنگ ناعادالنه 

را تقبیح نم��ود. در این اواخر 
حمایت��ش را از جنب��ش مردم 
ایران علیه جمهوری اسالمی و 
جنبش پ��ارک گزی ترکیه نیز 

اعالم نمود.

  ۹ متول��د  خال��د  لی��ال 
فلس��طینی ای  زن  اپریل١۹٤٤، 

است که عضویت »جبهه مردمی برای آزادی فلسطین« را داشت و در دو واقعه 

)Joan Baez( جون باییز

)Leila Khaled( لیال خالد



10

20
14

رچ 
ما

 ـ 
13

92
ت 

حو
م ، 

ده
هف

ره 
ما

ش

طیاره ربای��ی نقش عمده ایفا نمود و باعث گردید که جهانیان به جنایات دولت 
اس��راییل در فلس��طین توجه بیش��تر کنند. لیال خالد می گوید جنایات دولت 

اس��راییل او را به چنین کاری 
واداشت.

اش��رف دهقانی متولد سال 
عضوی��ت  ک��ه  اس��ت   ١۹٤۸
»س��ازمان چریک ه��ای فدایی 
خل��ق ای��ران« را داش��ت و در 
١۹۷١ توس��ط دولت خونخوار 
رضا ش��اه پهلوی دستگیر و در 
زندان برای عقاید سیاس��ی اش 
مورد ش��کنجه و تجاوز جنسی 

قرار گرفت. باالخره موفق به فرار از زندان ش��د و خاطراتش را از زندان مخوف 
ش��اه در کتابی به نام »حماسه مقاومت«  نوش��ت که نه تنها مایه الهام مقاومت 

بلکه  ایران  دگراندیش��ان  برای 
افغانستان نیز است.

لیال قاسم )١۹۵۲ - ١۲ می 
١۹۷٤( از کردس��تان عراق بود 
دمکرات  »ح��زب  عضویت  و 
بنابر  نیز داشت.  کردستان« را 
مب��ارزه اش برض��د دولت بعث 
و به اتهام دسیس��ه قتل صدام 
گرفت��ار،   ١۹۷۰ در  حس��ین 
زندان��ی و ش��کنجه گردید و 
باالخ��ره ط��ی ی��ک محاکمه 
ساختگی همراه با چهار همرزم 

)Ashraf Dehghani( اشرف دهقانی

)Leyla Qasim( لیال قاسم
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اعدام شد.  به  دیگرش محکوم 
امروز لیال قاس��م درمیان مردم 
کردس��تان به حی��ث یک زن 
قهرمان ش��ناخته می ش��ود که 
زنان و دختران زیادی با گرفتن 

تفنگ راه او را پی گرفته اند.

مرضیه احمدی اسکویی زن 
مبارز ایرانی که شعر می سرود 
و می نوش��ت و درمورد زندگی 
رقت بار طبق��ات محکوم ایران 

بخصوص کارگران کوره پز تهران تحقیقات گس��ترده و ن��ادر را انجام داد. در 
دوران پوهنتون، رهبری محصالن را به عهده داشت که یکبار زندانی هم گردید 
و باالخ��ره بعد از مبارزات فراوان با گروه دیگر به »س��ازمان چریک های فدایی 
خلق ایران« پیوس��ت. در میان دوس��تانش به مرجان مش��هور بود. س��رانجام در 
۶ ث��ور ١٣۵٣ در یک درگی��ری نابرابر در مقابل مزدوران »س��اواک« قهرمانانه 

مقاومت مس��لحانه نموده قبل 
از اینکه توس��ط دش��من اسیر 
شود با خوردن کپسول سیانور 
ب��ه زندگیش پای��ان می دهد و 
همزم��ان م��ورد رگب��ار پیاپی 
قرار می گیرد. زندگی و مرگ 
حماسی، او را به نماد مقاومت 
و ایس��تادگی زنان ای��ران بدل 

نمود.

ناهی��د صاعد )۲ اگس��ت 
از  اپری��ل ١۹۸۰(   ۲۹ -  ١۹۶١

مرضیه احمدی اس��کویی
)Marzia Ahmadi Oskoei( 

)Naheed Sahed( ناهید صاعد
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نخستین ش��هدای تظاهرات متعلمان علیه س��تمکاران خلقی � پرچمی بود. در 
بهار ١٣۵۹ اعتراضات و خیزش ها در مقابل اش��غال گران روسی آغاز شد و در ۹ 
ثور ١٣۵۹، ناهید با هزاران زن و مرد دیگر با ش��عار »روس ها از ملک ما بیرون 
ش��وید / ورنه غرق رودبار خون شوید« به سرک های شهر کابل ریختند و دولت 
جانی ببرک کارمل با گلوله از آنان اس��تقبال نمود. در این میان ناهید صاعد و 
وجیهه خالقی که در پیشاپیش تظاهرات روان بودند در ۹ ثور ١٣۵۹ به شهادت 

رسیدند و نام های شان جاویدانه شد.

مین��ا )۲۷ فب��روری ١۹۵۶ 
- ٤ فب��روری ١۹۸۷( زن مبارز 
افغان بود که نخس��تین سازمان 
سیاس��ی زنان در افغانستان به 
ن��ام »جمعی��ت انقالب��ی زنان 
بنی��ان  را  )راوا(   افغانس��تان« 
گذاشت و برای ده سال رهبری 
آن را به عهده داش��ت. مینا در 
س��ازماندهی تظاهرات مکاتب 
دخت��ران کاب��ل علی��ه دولت 
مزدور روس که طی آن ناهید و 
وجیهه به شهادت رسیدند نقش 

مهم بعهده داش��ت. او نخس��تین زنی بود که در کنار مبارزه در برابر متجاوزین 
روسی و مزدوران خلقی و پرچمی اش، خطر توحش بنیادگرایی را گوشزد نموده 
می گفت باید جنبش را از لوث باندهای خونخوار اخوانی پاک نمود ورنه مردم 
ما روزهای تیره تری را تجربه خواهند کرد. مینا باالخره در یک توطئه مش��ترک 
»خاد« و باند گلبدین در شهر کویته پاکستان به شهادت رسید و زنده نماند که 

صحت این پیش بینی داعیانه اش را ببیند.

)Meena( مین��ا
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سکینه جانسز )١۹۵۸ - ۹ 
جنوری ۲۰١٣( زن کردی ای که 
یک��ی از بنیانگ��ذاران »حزب 
ب��ود.  کردس��تان«  کارگ��ران 
 ١۹۸۰ س��ال های  در  جانس��ز 
توسط دولت ترکیه دستگیر و 
مورد شکنجه قرار گرفت. پس 

از رهایی در کنار ش��ر کت در مبارزات مسلحانه علیه دولت مستبد ترکیه که 
بخصوص حقوق کردها را وحش��یانه لگدمال می نمود، مسوولیت نظامی بخش 
زنان این حزب را نیز به عهده گرفت. او برای پیشبرد امور جهانی این حزب به 
اروپا رفت و در معرفی جنبش حق طلبان خلق کرد در سطح جهانی نقش مهمی 
ادا نمود. باالخره طی یک دسیس��ه سازماندهی شده توسط دولت ترکیه با دو زن 

همرزمش در ۹ جنوری ۲۰١٣ در فرانسه به قتل رسید.

آروندات��ی روی متول��د ۲٤ 
نومبر ١۹۶١، نویس��نده و فعال 
سیاسی هندی است که بیشتر 
چیزهای  »خدای  کتابش  برای 
کوچک« شناخته می شود. این 
کتابش جایزه مش��هور »بوکر« 
را نیز از آن خ��ود کرد. خانم 
موضعگیری ه��ای  ب��رای  روی 
سیاس��ت های  علیه  قاط��ع اش 
س��رمایه داری  نیولیبرالیس��تی 
مدافع��ان  از  و  دارد  ش��هرت 
سرس��خت رنجبران در سراسر 
جهان به ش��مار م��ی رود. او به 

)Sakine Cansiz( سکینه جانسز

)Arundhati Roy( آروندات��ی رای
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خاطر ایس��تادگی اش در برابر س��تم و بی عدالتی بارها مورد تهدید و فشار قرار 
گرفته است.

تسلیمه نس��رین متولد ۲۵ 
اگست ١۹۶۲، نویسنده و فعال 
حقوق زنان از بنگله دیش است. 
در ١۹۹٤ پ��س از نوش��ته هایی 
علی��ه بنیادگرای��ان مذهب��ی، 
چندی��ن  و  گردی��د  تکفی��ر 
مال حک��م قت��ل او را دادند و 
گفتن��د که اگر نس��رین برای 
بخواهد  معذرت  نوش��ته هایش 
و تمامش را بسوزاند، بخشیده 

خواهد ش��د ولی نس��رین مصمم تر از پیش به مبارزه اش ادامه داد و هنوزهم در 
تبعید به س��ر می برد. در ۲۰۰۵، زمانی که در یکی از محفل های بنگله دیشی ها 

در امریکای ش��مالی شعرش برضد 
جنگ اس��تعمارگرانه دولت امریکا 
به نام »امریکا« را می خواند توسط 
افراد محافظه کار به پایین از ستیج 
کش��انیده شد. نس��رین هنوزهم به 
مبارزه ب��رای س��یکوالریزم، آزادی 
بیان، حقوق زنان و حقوق بش��ر از 
طریق نوشته ها و لکچرهایش ادامه 

می دهد.

پولن دیوی )١۰ اگست ١۹۶٣ - 
۲۵ جوالی ۲۰۰١(، زن هندی که به 
»ملکه راهزنان« ش��هرت یافته بود. 

)Taslima Nasrin( تسلیمه نسرین

)Phoolan Devi( پولن دیوی
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دیوی مربوط یکی از کاس��ت های پایین این کشور یعنی مالحان بود که وقتی 
هنوز کودک چندساله ای بیش نبود مجبور به ازدواج با مردی به مراتب بزرگ تر 
از خودش ش��د ولی از خانه آن مرد فرار نمود و به خانه خود برگش��ت. راهزنان 
حاکم محلی و پولیس به او تجاوز گروهی نمودند ولی دیوی تفنگ برداشت و 
رهبری یک گروه مسلح را به عهده گرفت و شروع کرد به انتقام گیری و نابودی 
خان های محل و دیگرانی که علیه خودش و زنان دیگر جنایت روا داشته بودند. 
باالخره س��الح اش را به پولیس تس��لیم کرد و پس از سپری کردن سال ها زندان، 
در انتخابات ش��رکت نموده عضویت پارلمان را کسب نمود اما خان ها که عقده 

عمیقی از او به دل داشتند به تاریخ ۲۵ جوالی ۲۰۰١ او را ترور کردند.

ماللی جویا متولد ۲۵ اپریل 
١۹۷۸، زن مب��ارز افغان که در 
اولین لویه جرگه قانون اساسی 
علیه جنایت کاران جنگی س��ه 
دهه صدا بلند نموده جو ترس 
را  آدمکش��ان  مقابل  وحش��ت 
شکس��ت. جویا باوجود تهدید 
و چندین س��وءقصد به جانش، 

بی هراس به مبارزه ادامه داد و در س��پتامبر ۲۰۰۵ با بیشترین رای از والیت فراه 
ب��ه پارلمان راه یافت و خواب جنایت کاران را در اینجا نیز حرام کرد تا این که 
بنابر افشاگری هایش از پارلمان اخراج گردید. جویا پارلمان را به »طویله« تشبیه 
نموده دلیل رفتنش را فقط افشاگری از درون خوانده می گفت می کوشد از این 

تربیون به نفع مردم مظلومش استفاده نماید. 
در ای��ن جریان خان��م جویا به چهره مل��ی و جهانی 
تبدیل گردید و جوایز متعددی را از آن خود کرد و در 
س��طح جهان به حیث نماد ضدجنگ و ضدبنیادگرایی 

شناخته می شود.

)Malalai Joya( ماللی جویا
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لیکونکی : شریفه | ژباړونکی: ذکریا

د امريکايي اډو پروړاندې بايد 
د ايټاليا د خلکو له دريځ څخه 

زده کړه وکړو 

د دوي��م نړي��وال جن��ګ 
پ��ه ل��ړ کې ل��ه يوې خ��وا د 
ن��ازي فاشيس��تانو او له بل 
پل��وه د امري��کا ت��ر رهبرۍ 
الندې د بمباري��و، ويجاړيو 
او د بيګن��اه خلک��و تر وژلو 
اروپاي��ي  ځين��ې  وروس��ته 
ښ��ارونه د امريکا ت��ر ولکې 
او هلت��ه د  الن��دې راغل��ل 

سترو نظامي اډو په بڼه پاتې شول.
د نړۍ په مختلفو س��یمو کې زياتره دغه نظامي اډې په »امريکايي 
ښ��ارګوټو« بدلې شوې چې په هغو کې وس��لې، تجهيزات او د پوځيانو 
کورن��ۍ ځای پر ځای ش��وي. دغه س��يمې نه يواځ��ې د امريکا د پوځ او 
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استخباراتو تر بشپړ کنټرول او نفوذ الندې راغلي، بلکې پر نړۍ د خیټې 
اچولو او د لوټمارۍ سیاست د پلي کولو، د کوربه هیواد په کورنیو چارو 
کې الس��وهنې ک��ول او بمبار- او پ��ه واقعیت کې د غی��ر نظامیانو وژل 
او د افغانس��تان پ��ه څیر د ب��ې وزلو هیوادونو ویجاړول��و لپاره ترې ګټه 

اخیستل کیږي.
ل��ه ۱۹٥٥ کال راهيس��ې 
ي��و ل��ه دغ��ه ډول اډو څخه 
چ��ې  کم��پ«  »اي��درل  د 
د ايټالي��ا ش��مالي ښ��ار پ��ه 
»ويچنزي��ا« کې واقع دی او 
د طبیعي زيرمو، کانونو او د 
اوبو پراخه سرچینې لري، د 
خپل لرغوني تاريخ له مخې 
د يونيسکو فرهنګي ميراث 

ګڼل کيږي.
د ۱۹۹٤ کال پ��ه لومړي��و ک��ې امريکا او د ايټالي��ا د هغه وخت دولت 
چې مش��ري یې د فاشيس��ت ولسمشر س��ويلو برليسکوني په الس کې 
وه د خلکو له نظر څخه پټ د يوې طرحى په س��ر موافقې ته ورسيدل، 
د هغ��ې له مخې پريکړه وش��وه چې نوموړې اډه ب��ه پراخيږي او د »دال 
مولين« س��يمه چې د ښ��ار هوايي ډګر پکې موقعيت لري هم ورس��ره 
يوځاى کيږي. د دغه اقدام له مخې نوموړې اډه د امريکا خاورې څخه 

دباندې د دوی لپاره تر ټولو په سترې او پراخه نظامي اډې بدله شوه.
کله چې په ۲۰۰٦ کال کې د ويچنزيا خلک خبر ش��ول چې د هغوى 
د اس��توګنې س��يمې هغو نابلل�و ميلمنو ته ورکول کيږي، کوم چې په 
اوس��ني وخت کې نورو هيوادونو ته »دموکراسي« ليږدوي. پداسې حال 
کې چې د دې ښار وګړو د دغه اقداماتو او کړنو سخت مخالفت کاوه د 
ايټاليا س��يمه یيز او مرکزي دولت له امريکايي مقاماتو س��ره د يو جوړ 
جاړي له مخې وروس��تنئ طرحه تصويب او د اجراء وړ وګ�ڼله. د ايټاليا 
په ماليه ورکوونکو دا جبري شول چې تر يوڅلويښت سلنې ٤۱% پورې 
د امريکاي��ي پوځيان��و د اس��توګنې همدا ډول د بنس��ټيزو پروژو لکه د 

د پوليسو لخوا د الريون کوونکو ځپل او ټکول
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برښنا او سرکونو لګښت چې سلګونو ميليونو يورو ته رسيږي ورکړي.
د ايټالي��ا خل��ک نه يواځ��ې د خپل هي��واد نظامي لګښ��ت بلکې د 
امريکايي اډو لګښ��تونه هم دولت ته د ماليې په ډول ورکوي. د ايټاليا 
واکمن نظام د عامه سوکالۍ او ملکي چوپړتیاو د بودجې کمولو ترڅنګ 
د ناټ��و د غړو هيوادونو په منځ ک��ې د امريکايي اډو تر ټولو زيات يعنې 

اووه ديرش سلنه ۳۷% لګښت په غاړه لري.
کله چې د ۲۰۰۷ کال په لومړيو کې د پوځي اډې د پراخيدو طرحه د 
پلي کيدو لپاره تياره شوه، د ويچنزيا په زرګونو خلکو چې په هيڅ ډول 
یې نه غوښ��تل خپل تاريخي وياړونه او د ښ��ار ښ��کال د السه ورکړي. د 
ښ��ار مرکز ته ننوتل ترڅو د دغې طرح��ې په مخالفت کې خپل هوډ او 
تصمي��م پ��ه ډاګه کړي. دا د امريکايي اډو د ش��تون په وړاندې د خلکو 
د س��تر غورځنګ پيالمه وه. د ۲۰۰۷ کال د جنوري په ۲۷ نيټه ۱٥۰ زره 
کس��انو يو بل ته په الس ورکولو س��ره په س��مبوليک ډول د ښار چاپير 
کړۍ جوړه کړه او په ويچنزيا کې یې د هر ډول نظامي نقشې جوړښت 
س��ره خپل مخالفت او غصه یې په س��ختو ټکو او يو آواز س��ره په ډاګه 

کړه.
تر دې تاريخ وروس��ته په س��لګونو اعتراضي غبرګونونه او کمپاينونه 
يو په بل پسې په الره واچول شول چې په ځانګړي توګه ځوانانو په هغه 
ک��ې زيات��ه فعاله ونډه درلوده. پ��ه ورته وخت کې اعت��راض کوونکو ورځ 
تربلې د نورو س��يمو او ښارونو د خلکو مالتړ او ملګرتيا ترالسه کوله. د 
دې غورځنګ لمن يواځې په ايټاليا کې محدوده پاتې نشوه، بلکې ټولې 
اروپا ته وغځيده، لږ تر لږه دوه لوي اروپایي فيس��ټيوالونه د ويچنزيا د 

خلکو د مالتړ په هکله سرته ورسيدل.
په ډيرې چټکتيا سره يو غورځنګ »)No to Dal Molin( دال مولين 
ته نه« په نوم جوړ ش��و. فعالينو یې د الریون برس��يره په ښ��کاره توګه 
د ښ��ار محاص��رې ته دوام ورکړ، آن تردې چ��ې يو ځل یې د دال مولين 
ش��اوخوا حفاظت��ي ديوالونه ړنګ او ت��ر درې ورځو يې په خپل واک کې 
ونیو. د اس��توګنې په چاپیریال کې د نظامي تاسيس��اتو له ويجاړوونکو 
اغي��زو څخ��ه د خلک��و د پوهې کچه لوړه ش��وه او پ��دې وپوهيدل چې 
سياس��تمداران يې د تبلیغ درواغجنو دس��تګاؤ څخه په ګټه اخيستو 
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سره هغوى تيرباسي او له خطر سره يې مخامخ کوي.
س��ختو او پراخه مخالفتونو ته په کتو س��ره د ايټاليا چارواکو اعالن 
وک��ړ چې پدې هکله ټول پوښ��تنه )رفرانډم( پ��رالر اچوي، خو د هغه له 
پلي کيدو څخه څلور ورځې ترمخې مرکزي دولت د برلسکوني په حکم 
د ټول پوښ��تنې مخه ونيوله. د دولت دغه عمل د خلکو کرکه او نفرت 
نور هم پسې ډیر کړ، هغوى هوډ وکړ چې پخپله دغه ټول پوښتنه پرالر 
واچوي او خپل برخه ل�يک په ډاګه کړي. په پايله کې دغه غير رس��مي 
ټول پوښ��تنه په اصول��ي توګه چې د ټاکنو ټول مق��ررات يې په پام کې 
نيول��ي وو، د ۲۰۰۸ کال د س��پتامبر په پنځمه نيټ��ه د خلکو په پراخ او 
بيس��اري ګډون په برياليتوب سره ترسره ش��وه. پدې ټول پوښتنې کې 
پنځ��ه نوې س��لنه ۹٥% وګړو مخالف��ه رايه ورکړه. دغه ټول پوښ��تنه د 
ایټالیا په مختلفو س��یمو کې په س��مبوليکو بڼو آن تردې چې په ډيرو 
لرو پرتو جزيرو کې هم تر سره شوه، څو د امريکايي نظاميانو د شتون 
پروړاندې د هيواد د ټولو خلکو د همبس��تګۍ او يووالي بيلګه په ګوته 

شي.
»دال مولین ته نه« غورځنګ رئيس انزو سسکاتو د دغې بريالۍ رايه 

اخيستنې په مناسبت يو پيام کې وليکل:

»دا ي���وه په زړه پورې بيلګه وه، پ���ه ډاکه يې کړه چې خلک 
کوالى ش���ي دموکراسي ته په السرس���ي سره برياليتوب ترالسه 
کړي... تر دوه کالو زياته موده کيږي چې د دې ښ���ار وګړو نه 
يواځ���ې د اډې د جوړولو مخه په برياليتوب س���ره ډب کړې او 
د هغې مخالفت کوي، بلکې په سياس���ت کې يې هم فعال نقش 
لوبول���ی چ���ې د هغوى او د ن���ړۍ د نورو خلکو پ���ه ژوند اغيزه 

پریباسي، ژوندۍ دې وي دموکراسې!«

ک��ه څه هم د ۲۰۰۹ کال د فب��روري څخه را پدیخوا د دغې نوې اډې 
جوړيدل رسمًا پيل شويدي، خو الريونونه او د خلکو فعاليتونه او هڅې 
ه��م د هغوى پروړاندى دوام لري. د امريکا دولت د خپل نفوذ له مخې 
چې د ايټاليا په لوړ پوړو فاشيس��تي چارواکو کې لري او دغه راز د دوی 
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لپاره د نوموړې اډې ارزښت د دې المل وګرځید چې د خلکو د مقاومت 
مخ��ه ونیس��ي. ه��ر وار د خلکو اعتراضون��ه او نيوکې د پوليس��و له ډير 
ناوړه او وحشيانه چلند سره مخامخ شوې، دال مولين ته نه غورځنګ 
مالت��ړي او فعاالن د هغوى تر وحش��يانه ټکولو، وهل��و او ډبولو الندې 

راغلل او دغه راز ګڼ شمير کسان يې ونيول شول.
پ��ه دغ��و اعتراضون��و ک��ې د ښ��ځو بنس��ټیز رول د يادول��و وړ دی، 
فيمينستي سازمانونو او د ښځو د حقونو فعاالن د هر صف او ليکې په 
لومړي س��ر کې والړ وو. د امريکا له درواغجنو ش��عارونو سره سره چې د 
»زړون��و او ذهنونو د غولولو« ت��ر نوم الندې يې غوړې او خوږې وعدې 
خلکو ته ورکولې، چې ګواکې د ورزش��ي اسټډيوم په جوړولو به د هغوى 
فوټبال ټيم س��ره مرس��ته او همکاري کوي، دغو غولوونکو شعارونو يو 
هم ونش��و کوالى چې د خلکو قناعت ترالس��ه کړي ځکه چې هغوى ته 

خپله آزادي او استقالل تر هر څه غوره او مهم وو.
د ايټالي��ا پ��وه او اګاه عناصرو د څو لس��يزو پ��ه اوږدو کې له تجربې 
س��ره ترالس��ه کړي دي چې د متحده اياالتونو په ځينو پوځي اډو کې د 
لسګونو جاسوسانو په تربيه کولو برسيره پټ فاشيستي او کمونيستي 
ض��د ډلې لکه ګالديو Gladio رهبري کوي، څو د اروپا فضاء د امکان تر 
پولې د امريکا ترالس الندې وس��اتي، لکه په افغانستان کې د روسانو له 
تيري څخه تر نن ورځې پورې د بنسټپالو او جنايتکارانو روزل او پياوړي 

کول.
د افغانس��تان ځوريدلي او کړيدلي خلک د اروپایي هیوادونو، جاپان، 
کوريا او داس��ې نورو له ترخو تجربو څخه په درس اخيس��تنې سره بايد 
اجازه ورنکړي چې د دغه هيواد واکمنه دس��تګاه د افغانستان خاوره په 
بش��پړه او مطلق��ه توګه تر خپل��ې کرغيړنې ولکې الن��دې کړي. بايد په 
غوڅه توګه د لويديځ او امريکا د ناوړه سياست پروړاندې مقاومت وکړي 
او پرته له شک څخه د افغانستان د خلکو دغه دريځ به د سيمې او نړۍ 
د زرګونو ميليونو آزادي غوښتونکو مالتړ او ملګرتيا له ځان سره ولري.

زم��وږ په ویجاړ ش��وي هیواد کې د نی��واک او داخلي ارتجاع پرضد د 
خپلواکۍ او ازآدۍ مالتړي غورځنګونو د مقاومت او راوچتیدو په هیله!
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نویسنده: رحیم شریفی 

انتخابات با حضورجنایت کاران، 
تمسخر دموکراسی است

در ای��ن روزها دیدن الف و 
پت��اق و عوام فریبی های یازده 
از  ریاس��ت جمهوری  کاندی��د 
طریق رسانه ها انسان را ماالمال 
از خشم و تنفر در برابر کسانی  
می س��ازد که با آنهمه گذشته 
مکدر و نفرت بار ش��ان تالش 
دارن��د خود را ش��خصیت های 
م��ادرزاد  مل��ی و خیرخواهان 

ثابت س��ازند. رس��انه های ملوث ش��ده هم تمام این بازی ه��ای کودکانه را جدی 
گرفته، می کوش��ند تنور انتخابات را داغ نگه دارند. بخش عمده رسانه ها به مثابه 
ماش��ین های مشوب سازی افکار عامه اینسو آنس��و نظرات سانسور و دیکته شده 
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م��ردم را انعکاس می دهند ک��ه تو گویی تمام ملت آنچنان غرق ش��ادی برای 
انتخاب رییس جمهور اند که برای رسیدن روز انتخابات لحظه شماری دارند. آنان 
با شعارهای »بیایید با شرکت در انتخابات آینده روشن را رقم زنیم«، »رای شما، 
آینده ش��ما«، »یک رای سرنوشت شما را تعیین می کند« و غیره در ذهن مردم 

تداع��ی می کنند ک��ه بعد از 
انتخابات شانزدهم حمل درهای 
افغانس��تان و  به روی  بهش��ت 
مردمش باز شده کشور به جاده 

تعالی راه خواهد یافت.
ام��ا واقعی��ت ای��ن اس��ت 
ک��ه م��ردم از ای��ن بازی های 
تک��راری و گول زننده خس��ته 
و منزجر اند و بس��ی عمیق تر 
از تحلیلگ��ران خنثا و دالرگیر 
درک کرده اند از این نمایش با 
ش��رکت کاندیدان معلوم الحال 

کوچک تری��ن امی��دی به »تغییر« و »تح��ول« و »اصالح« و »رف��اه« و دیگر 
ش��عارهای میان تهی اینان نمی توان داش��ت. وقتی بین م��ردم بروید چیزهایی 
می ش��نوید که عمق آگاهی اکثریت آنان از شعبده بازی های جاری را به اثبات 
می رس��اند. اما حرف های دل ملت در رسانه های عمده جایی نمی یابند. اکثریت 
مردم به تجرب��ه دریافته اند که انتخابات در حضور جنایت کاران آزمایش ش��ده 
و چهره های ناکام، فاس��د و مس��بب س��ال ها بربادی و خیانت در کش��ور، هیچ 
چیزی را به نفع آنان تغییر نخواهد داد. اگر به روس��تاها و ش��هر و بازار با مردم 
صحب��ت کنید، جمالتی چون »همانی را که امریکا بخواهد برنده می ش��ود«، 
»رییس جمهور بعدی وقت انتخاب ش��ده« و »من وقت خود را با رای دادن ضایع 

نمی کنم« را صدها بار خواهید شنید.
یکی از مواردی که خش��م مردم را در برابر دستگاه حاکم برانگیخته حضور 
جنای��ت کاران جنگ��ی و بخص��وص قطب الدین هالل، از ش��اه مهره های حزب 

جاده سپاهی گمنام در جریان سال های خون و 
خیانت تنظیمی. این ساحه بیشتر توسط راکت های 

گلبدین ویران شد و کابلیان لقب »راکتیار« را به 
گلبدی��ن داده بودن��د.
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فاشیست گلبدین در بین یازده کاندید است. او که فرد دوم در این حزب بدنام 
و ضدملی دانسته می شود، درحالی وارد آشفته بازار انتخابات گردید که حزبش 
هنوزهم به کش��تن مردم بی گناه ادامه داده پیاپی مسوولیت حمالت انتحاری و 
جنایت کارانه ای را می گیرد که در آن مردم عام ما قربانی می ش��وند. این حزب 
که داد از »مبارزه علیه اش��غالگران« می زند عمال تعدادی از سرکردگانش چون 

فاروق وردک، ه��ادی ارغندیوال، وحیداهلل 
س��باوون، کری��م خ��رم، حلی��م فدایی، 
جمعه خ��ان همدرد، عمر داوودزی و غیره 
گردانندگان مهم دولت پوشالی بوده، برای 
پیش��برد سیاس��ت های غرب جان فشانی 
می کنن��د. ب��ا ورود ه��الل در انتخابات، 
دیگر به هیچ کس شکی باقی نمانده که 
این حزب با همه ادعاهای فریب کارانه اش 
هنوزهم س��ر در آخور امریکا داش��ته در 

نقش »اپوزیسیون مسلح« به درامه »جنگ علیه ترور« امریکا رسمیت می بخشد.
دیدن چهره تاریخ زده هالل در تلویزیون های افغانس��تان که با شیطان صفتی 
ادعای اس��تقالل نموده، دروغ های شاخداری از دهانش بیرون می شوند، هر انسان 
س��المی را دلبد می س��ازد. او که خود ادعای سابقه ۵٤ س��اله در حزب اسالمی 
را دارد، طوری خودنمایی می کند که گویا مس��تقالنه تصمیم رس��یدن به ارگ 
را گرفته اس��ت. او در پاسخ به س��وال خبرنگار »بخدی نیوز« )١۹ میزان ١٣۹۲( 
گفت: »من نامزده مس��تقل هس��تم و نمی دانم امیر گلبدین حکمتیار در کجا 

است و درمورد نامزدشدن خود با آقای حکمتیار صحبت نکردم.«
به این حد دروغ های رس��وا، انس��ان را در شگفت می س��ازد. او منحیث فرد 
دوم در ح��زب گلبدی��ن با »امیر« بیم��ارش چندین دهه امر کش��تار و بربادی 
و راکت پران��ی صادر کرده دم��ار از روزگار مردم می کش��ید اما حال در لباس 
موس��یچه بی گناه ظاهر شده، اکت و ادای دموکراسی می کند. او که این روزها 
جمالت زیبا و دلپس��ند را در میزگرده��ا و »مناظره« های تلویزیونی طوطی وار 
بی��ان می دارد، تا دیروز در راس هیئت های حزب اس��المی در ارگ رفت و آمد 

ــه تجربه  ب ــت مردم  اکثری
ــات  ــه انتخاب ــد ک دریافته ان
ن  را ــت کا ی رجنا رحضو د
چهره های  و  ــده  آزمایش ش
ــبب  مس و  ــد  فاس ــاکام،  ن
ــادی و خیانت  ــال ها برب س
در کشور، هیچ چیزی را به 
نفع آنان تغییر نخواهد داد.
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داش��ت و با پول دولت در لوکس ترین استراحت گاه  های کابل لمیده بود. همین 
فرد با بی حیایی تمام داد از مس��تقل بودن می زند!! واقعیت این است که حزب 
اس��المی سال هاس��ت در آغوش آی.اس.آی آرام گرفته، مطاب��ق فیصله اربابان 
پاکس��تانی و احتماال مشوره پلش��ت ترین حامی اش جنرال حمیدگل، وارد این 

بازی جدید گردیده است.
گلبدین  قب��ل،  روز  چن��د 
امیر خون خوار حزب اس��المی 
ط��ی اعالمیه ای اعالم نمود که 
ب��ه چندین کاندی��د انتخابات 
را  ش��رایطش  ریاست جمهوری 
پیشکش کرد که در این میان 
»غیر از ه��الل دیگران جرأت 
توافق با این شرائط را نکردند« 

بنًا از اعضای حزب خواس��ت که به او رای دهند. اما آیا در افغانس��تان احمقی 
یافت خواهد ش��د که با دیدن تاریخچه مملو از معامله گری و خیانت و جنایت 
حزب اس��المی بازهم فریب این نیرنگ هایش را خورده هالل را تافته جدابافته از 

حزب خونریز قبول نماید؟
هالل به مثابه یکی از رهبران مهم حزب اس��المی بدون اش��اره پاکس��تان و 
ش��خص گلبدین قدمی گذاشته نمی تواند. اما چرا او مخفی کاری به خرج داده 
خود را مستقل وانمود می سازد؟ دلیل این است که رهبری این گروه نیز دریافته 
که چهره جنایت کارانه و مزدورمنش��انه اش بین مردم افغانس��تان تا آخرین حد 
ممکن مکدر است و ناآگاه ترین افراد نیز با پوست و گوشت درک کرده اند که 
این باند به  حیث چماق آی.اس.آی پاکستان وظیفه دارد تا افغانستان را به سوی 

تباهی بیشتر بکشاند.
تنها تایید کاندیداتوری هالل و سیاف از جانب »کمسیون مستقل انتخابات 
افغانس��تان« کافیست که پروس��ه انتخابات را در مجموع با امپلق زده بی اعتبار 
و نامش��روع اعالم نمود. در انتخاباتی ک��ه جنایت کاران جنگی مورد قبول واقع 

شوند، باید آن را جریان دموکراتیک نه بلکه تمسخر دموکراسی نامید.
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هالل که در یک جامعه نس��بتا انسانی باید منحیث قاتل هزاران هموطن ما 
به محاکمه کشانیده می شد، استدالل سیاف و دیگر رهبران تنظیمی را به عاریه 
گرفته در یکی از »مناظره«ها گفت »هیچ کس��ی ثابت نمی تواند که دست من 
مستقیم به خون کسی آغشته است.« اگر این منطق اخوانی را مالک بی گناهی 
این رهبران جانی قرار دهیم، پس هیتلر، پینوش��ه، خمینی، س��وهارتو و دیگر 
جالدان تاریخ همه بی گناه اند چون هیچ کدام ش��ان مستقیم کسی را نکشند و 

فقط امر کشتار و بربادی صادر نمودند.
حزب اسالمی مثل هر باند بنیادگرای 
دیگر به هیچ قول و قرار و حرفش صادق 
و اس��توار نیس��ت. این ح��زب در تاریخ 
چندی��ن دهه اش همیش��ه مطاب��ق اوضاع 
جامه بدل کرده با خونین ترین و پلیدترین 
جناح ها و دولت ها در تبانی پیدا و پنهان 

قرار داشته است.
در روزهای��ی که ملت م��ا یک پارچه 
نوک��ران  و  روس��ی  تج��اوزکاران  علی��ه 
نبرد قرار داش��ت،  خلقی � پرچمی اش در 

گلبدین ب��ا کی.جی.بی روابط برقرار نمود و دسیس��ه های پنهانی را برای زدن 
رقبای سیاسی اش س��ازمان داد. »کمیته  تحقیقاتی  حزب  جمهوری خواه  ایاالت  
متحده  در یک گزارش��ش س��ازمان اس��تخبارات پاکس��تان را محکوم نمود که 
باوج��ود اطالع از روابط پنهانی گلبدین ب��ا کی.جی.بی، به حمایت تمام از این 

گروه ادامه داد.« )»ایران  سیاسی «، ۲۰ حوت  ١٣۸۰(
در جریان جنگ مقاومت ضد روس��ی، این حزب محبوب ترین دست پرورده 
س��ی.آی.ای به شمار می رفت و بیش��ترین بخش کمک های مالی و تسلیحاتی 
امریکا را دریافت می نمود. س��ی.آی.ای با س��اختن کشتارگاه ها برای این حزب 
پلید در پاکس��تان، کمک نمود که موجی از ترور علیه ش��خصیت های ملی، 
دموکرات و ضدبیگانه را راه اندازد. دو دهه تمام مغزهای متفکر و ملی کش��ور 
ما توسط حزب اس��المی یکی پی دیگری ترور گردیدند تا عرصه برای رهبران 

ــه  ک ــت  اس ــن  ای ــت  واقعی
سال هاست  ــامی  اس حزب 
آرام  آی.اس.آی  ــوش  آغ در 
ــه  فیصل ــق  مطاب ــه،  گرفت
و  ــتانی  پاکس ــان  ارباب
احتماال مشوره پلشت ترین 
جنرال حمیدگل،  حامی اش 
وارد این بازی جدید گردیده 

است.
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نوکر بیگان��گان و ضدملی هموار گردیده زمینه تج��اوز امریکا و ترکتازی در 
افغانستان عاری از جنبش های ملی و مترقی هموار گردد.

گلبدین با دیکتاتور منفور پاکستان ضیاالحق پیمان بسته بود که حزبش را 
در رس��یدن به قدرت در افغانستان همکاری کند و در صورت پیروزی مرز بین 
دو کش��ور را از بین برده کنفدراسیون مشترک افغانستان � پاکستان را تشکیل 

 می دهد که در آن پاکستان نقش حاکم خواهد داشت.
جنرال حمیدگل رییس سابق آی.اس.آی در نامه ای در جوالی ١۹۸۸ عنوانی 

ضیاالحق می نویسد:

»رهب�ران اتح�اد احزاب هفتگان�ه کاماًل به ما بس�تگی دارند. 
برخی از آن ها با ما کار نموده و پشتبانی راسخ خود را وعده داده 
اند.... پاکس�تان باید تمام کمک های ممکن نظامی و سیاسی را 
به اتحاد احزاب هفتگانه خصوصاً به گروه اساسی "حکمتیار" که 
خیلی پرنفوذ، قدرتمند و مطمئن است مبذول دارد... هدف عمده 
در حال حاضر این است که تنظیم های پایدار برای حکومت آیندۀ 
اس�المی در یک افغانس�تان آزاد بوجود آید که طرفدار پاکستان 
باش�د و بط�ور داوطلبانه به ایجاد یک کنفدراس�یون پاکس�تان 
افغانس�تان ک�ه پاکس�تان در آن نقش عمده را ایف�ا خواهد کرد 
موافقه نماید... در چهارچوب این کنفدراس�یون سرحدات باید از 
بین برود و یک ساختار مشترک اقتصادی تشکیل یابد.... سپس 
به سبب هدف سیاس�ی ما ابتکار ایجاد چنین یک کنفدراسیون 
بای�د از ط�رف حکومت اس�المی افغانس�تان )حکمتی�ار( تقاضا 

شود...« )»سال های جهاد و مقاومت«، محمد اکرام اندیشمند(

این حزب سیه کار و خاین مبارزه ملت ما علیه روس ها و نوکرانش را از پشت 
خنجر زد. گلبدین زمانی ش��خصا در یک »متحداالمال« مش��هورش که بعدها 
فاش شد از قومندان هایش خواس��ته بود که تمامی گروه های رقیب را از ساحه 
نفوذ شان برانند و اگر آنان را قوی تر از خود دیدند، با دولت مزدور روس همگام 
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شده در قلع و قمع آنان بکوشند.
و زمانی که دولت مزدور نجیب در سرآشیب سقوط قرار داشت با خلقی ها به 
سرکردگی شهنواز تنی اتحاد بست، این قاتل ده ها هزار هموطن ما را در آغوش 

کشیده به آی.اس.آی معرفی نمود.
تنظیمی  در جریان س��گ جنگی های 
در کاب��ل، هم��گام ب��ا ح��زب جمعیت، 
جنب��ش، وحدت، اتحاد و غی��ره کابل را 
به ویرانه بدل کرد و داش��ته های آن را به 
اربابان پاکستانی اش پیشکش نمود. حزب 
اسالمی با بارش هزاران راکت کور بر شهر 
کابل محشری برپا نمود که با گذشت دو 

دهه مردم ما از کابوس آن رهایی ندارند.
حزب اس��المی با دریافت دالر امریکا، 

صدها افغان را طبق برنامه س��ی.آی.ای بس��یج نموده در جنگ  های خانمانسوز 
جمهوریت های آسیای میانه و بخصوص آذربایجان فرستاده مکروب بنیادگرایی 

را در آنجا پرورش داد.
این ها فقط چند نمونه از هزاران مورد فعالیت های ضدملی این حزب مرتجع 
و بیگانه پرور به ش��مار می روند. و حال یکی از کسانی که به مثابه دست راست 
گلبدین در این همه ش��رارت ها نقش محوری داش��ت، حرف از »دموکراسی«، 
»عدالت«، »حقوق زن«، »آزادی« و غیره زده با ظاهرشدن همه روزه در رسانه ها، 

مردم تیرخورده ما را روحا زجر می دهد.

با این وجود، آن به اصطالح »کارشناسان« و »تحلیلگران« 
و »روشنفکران« وجدان باخته  سزاوار نفرین اند که حقایق 
باال را زیر زده در گوش مردم پف می کنند که در »پروسه 
دموکراتیک« ش��رکت جویند و بدین صورت بر نمایشی، 
مافیایی و تقلبی بودن مضحکه ١۶ حمل پرده می اندازند.

ــد کاندیداتوری  ــا تایی تنه
ــب  از جان ــیاف  ــال و س ه
»کمسیون مستقل انتخابات 
ــت  کافیس ــتان«  افغانس
را  ــات  انتخاب ــه  پروس ــه  ک
ــق زده  ــا امپل ــوع ب در مجم
ــروع اعام  بی اعتبار و نامش

نمود
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شاعر: آژن

باید آماده شد!
ای رفته در اعماق تباهی

ای سوخته درمیان سه  دوزخ
         هزار جنگ

پایمال رقص تعصب و تحقیر
         ان������ارکلی

دیوار جبر جور
بر قامتت که ریخت
اقلیم رقم خ�ورد و

رفتی به یادگار
اینک ترا به گونه ی امروز
مشتی به اشتیاق هوس  

با کاله زور    
      حراج کرده اند

جمعی به گونه های تو
           با تیره فکر شان

            شالق می کشند
ای ببر خفته در شب انبوه نابکار

تعظیم تکمه پیچ زمان را بکن بکن  
آتش بزن حجاب شرانگیز کهنه را

بشکن بهانه را
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قربانی زمانه ت�ویی
        تو

خاموشی
   وای  

        چرا؟
واماندگان وحشی مگر رام می شوند؟

اینجا
این بغچه های گند و دروغ

وز حلقه های گیس شما دار می ت�نند
بر گرد خاک من  

بر پای لنگ تان
بر گردن برادرکانی فقیر مان

اینجا
ت�وان زن�دگ�ی را »مصلحت« بٌک�شت

اینجا
س�گان بی هنر و کاسبان زرد

ویرانگران خادی و جانی
»تطهیر« می شوند و

        جنایت »معاف عام«
پر دردمندترین زنان

سرزمین من
دست مرا فشرده تر از قبل

      قبضه کن  
اینجا

نیاز ماست که عصیان می شود
باید شعله شد

باید برای پرچم انسان ستاره شد
باید آماده شد
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اعالمیی 

پوهه، یووالی، مبارزه:
 د ښځو د خالصون لپاره 

بله الر نشته!

د مارچ اتمه د سړي واک له فرهنګ، ظالمو رژیمونو او د پانګونې زنځیر او پنجې 
څخه د ښ��ځو د حقوقو د ترالس��ه کولو او د نړۍ د ټولو ښ��ځو د یووالي نړیواله ورځ 
ده. د م��ارچ اتمه د انس��اني ضد جوړښ��تونو دمنځه وړل��و او د نابرابریو پروړاندې د 
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پاڅیدلو ورځ ده چې له ښځو څخه د اوالدونو د زیږدونې ماشین او د شهوت د پوره 
کول��و تمه لري او پر هغوی بان��دې زړه بوږنونکي جنایتونه روا ګڼي. د مارچ اتمه د 
ناهید، مینا، روزا لوګزامبورګ، لیال قاسم، شیرین علم هولي، زویا، وجیهه، مرضیه 
اس��کویي او ن��ورو پ��ر وینو د ه��وډ او د لمانځنې ورځ ده چې په خپل��و نه هیریدونکو 
مقاومتونو، مبارزو او سرښ��یندنو س��ره یې دا جوته کړه چې ښ��ځې کوالی ش��ي د 
داس��ې ټولنې لپاره چې له بې نیاوي او ظلم څخه لرې اوس��ي، له س��ړو سره اوږه په 
اوږه مب��ارزه وک��ړي او له دې څخه پرته له زولن��و او تورتم څخه د وتلو لپاره بله الر 

شتون نلري.
پداسې حال کې چې زموږ هیواد له آزادۍ او خپلواکۍ څخه محروم او د نیواکګرو 
او د دوی د چوپړانو لخوا د پښ��و الندې ش��وی، نو د ښ��ځو حقوق او په ټولیزه توګه 
بش��ري حقوق نش��ي کوالی په ټولنه کې ځای ومومي. هغه هیواد چې خپلواکي ونه 
لري، په هغه کې له دموکراسي او نیاوو څخه چیغې وهل د وګړو غولول دي. د دې 
پربنس��ټ موږ هم نش��و کوالی د سرکاری چارواکو او بنسټونو او د یرغل ګرو نوکرانو 
په څیر په خپل هیواد کې په زولنو کې راګیرو ښ��ځو ته تش په نوم مبارکي ووایو. په 
داسی حال کی چې ډیری ښځې په تورتم کې ناستې او د هغوی پروړاندې هره شیبه 
ناوړه او بې س��اري جنایتونه ترس��ره کیږي، دغه ورځ باید یوازې د یادو جنایتونو د 
الملینو د بربنډولو او د ښ��ځو د حقوقو د ترالس��ه کولو او د مبارزې د تړون نوښ��ت 

لپاره یې ولمانځو او بس.
م��وږ پ��دې ب��اور یوو چې په اوس��ني ش��رایطو ک��ې امریکای��ي او ناټ��و نیواکګر د 
ټوپکس��االرانو، د کرزي فاس��د او مافیايي دولت پر مالتړ او د پردې ترش��ا د انس��ان 
وژونکو طالبانو، د ګلبدین ناوړه ګوند او د انس��انیت نورو مرتجع دښ��منانو په مټ 
زموږ د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو پروړاندې خیانت ترسره کوي. ولی بیا هم د 
ښ��ځو له دغه رنځ او درد څخه په س��پین سترګتوب ناوړه ګټه پورته کوي او سورې 
وهي چې افغانان باید د امریکا تل پاتې اډې ومني، څو افغانې ښځې له خپلو حقوقو 
څخه محرومې نش��ي! پداس��ې حال کې چې د سحرګل، بشیرې، ستارې، آمنې، ګل 
بي بي، ش��کیال، نوربي بي او نورو ناهیلو خویندو چغې د افغانس��تان ګوټ په ګوټ 
ک��ې اوری��دل کیږي، امریکا او د دوی چوپړان د خپلو ش��یطاني موخو ته د رس��یدو 
لپ��اره زم��وږ ښ��ځې د خپلو خاینان��ه معاملو قربان��ي ګرځوی او الملین��و ته یې باج 

ورکوي.
د ښ��ځو چ��ارو وزارت، س��لګونه ان. جي. اوګان��ې او د »مدني ټولنې« ښ��ځینه 
بنس��ټونه، د پارلمان ښ��ځینه غ��ړې، دولتي مهم��و څوکیو کې په س��مبولیک ډول 
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ناس��تې ښ��ځې او دغه راز ټول دا او هغه قوانین او ظاهري کړنې نش��ي کوالی زموږ 
د ښ��ځو پ��ه ژوند کې بدلون راولي. که چیرې دغه »هڅ��ې« اغیزمنې وای، نن باید 
افغانس��تان د ښ��ځو لپاره جن��ت وو، لیکن ن��ور د دول��ت او د دوی د اربابانو څیره 
دروغجنه ش��وې ده، آن تردې چې د نړۍ خلک هم پدې پوهیدلي چې افغانس��تان 
اوسمهال د طالبانو د جنایت او تورتمې دورې په څیر د ښځو لپاره سور تنور دی.

پوهه، یووالی او مبارزه د ښ��ځو د آزادۍ لپاره بنس��ټیز عناصر ګڼل کیږي. ترڅو 
چې ښ��ځې په خپله د خپلو حقوقو د ترالس��ه کولو لپاره پوهه، یو موټی او د آزادۍ 
غوښتنې سیاسي مبارزې میدان ته ورګډې نشي، ناشونی ده چې د ښځو په وضعیت 
کې د ښ��ه والي تم��ه ولرو. په هغو هیوادونو کی چی دخلک��و ضد دولتونه واک لری 
په داوطلبانه توګه ښ��ځو ته حق ندی ورکړی، بلکې ښ��ځې د خپلو مبارزو او یووالي 

پرمټ تر دې بریده رسیدلي چې پر واکمنو خپلې غوښتنې ومني.
موږ باورمن یوو چې پردیو څخه پر خیرات غوښ��تنې س��ره نه یوازې ښځې بلکې 
زموږ ټول ملت ناشونی دی خپلو وړو غوښتنو او حقوقو ته ورسیږي. یوازې د پردیو 
او بنس��ټپالو پروړاندې په مبارزې او دموکراتیکې ټولنې په رامنځته کیدو س��ره چې 
پر س��یکوالریزم والړه او په کې له سیاس��ت څخه د فاس��دانو او دین پلورونکو الس 
لنډ اوسي، ښځې کوالی شي خپل لومړني حقوق ترالسه او د هیواد په پرمختګ او 

سوکالۍ کې ښه رول ولوبوي.
د ولسمشریزو مسخره ټاکنو په ګرم تنور کې هغه نوماندان چې د ښځو پروړاندې 
د خیانت او جنایت څخه ډک تاریخ لري، د ښ��ځو له حقوقو څخه خبرې کوي. له 
دغو نوماندانو څخه دوو یې د ټولنې د نیم نفوس رای ترالسه کولو لپاره په ننداریزه 
توګه ښ��ځې خپلې مرس��تیالې ټاکلې دي. هغه څوک چې ښ��ځې د انس��انانو له ډلې 
څخه نه شمیرې او حاضر ندي چې د خپلو ښځو مخ یې لمر او سپوږمۍ وګوري او 
د کور په ګوټ کې یې پټې س��اتلې دي، د »ښ��ځو حقوقو« په اړه یې ښ��کلې او زړه 
راښکونکې خبرې راکتار کړي او پدې هڅه کې دي چې د ټولنې نیم نفوس تیرباسي. 
د ولسمشرۍ نوماندان ټول هغه خلک دی چې د تاریخ په آزموینه کې مخ توري او 
د تیرو دریو لس��یزو د ویجاړۍ جنایتکاران او د وروس��تیو ۱۳ کلونو د فس��اد الملین 
دي. لیک��ن آن تردی چی زموږ بی زده کړی خلک ه��م پدې پوهیدلي چې راتلونکی 
ولسمش��ر په س��پینه ماڼۍ کې ټاکل ش��وی او اوس باید د ننداریزې پروس��ې څخه 
ګټونکی اعالن او په ارګ کې تاج ورته په سر شي. د ملنډو وهلو پدې ټیل ماټیل کې 
په اصطالح روڼ اندي د ډیرو پیسو په ترالسه کولو سره یې د ټاکنو د کمپاین ډګر 

ګرم کړی او د کرکجنو او ناوړو نوماندانو له سر او مخ څخه ناولتیا څټي.
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د »افغانستان د همبستګۍ ګوند« د مارچ اتمې نیټې په ویاړ د نړۍ ټولو سرلوړو 
ښ��ځو ته چې س��ړو س��ره اوږه په اوږه د آزادۍ لپاره مبارزه کوي مبارکي وایي او د 
دوی ل��ه مقاوم��ت او مب��ارزې څخ��ه الهام اخلي. م��وږ په ټولو ملي ش��خصیتونو او 
بنس��ټونو غ��ږ کوو چې په زولنو کې زم��وږ راګیر هیواد د میړان��ه او باغیرته اوالدونو 
سرښ��یندنو او مب��ارزو ته اړتیا ل��ري، څو ملي خاینانو او د امری��کا چوپړانو، ایران او 

پاکستان پروړاندې ودریږي او خپله ملي دنده ترسره کړي.

خویندو، ترڅو چې د خپلو حقوقو د ترالسه کولو لپاره الس په کار نشۍ، ښایي 
ناشونی اوسي چې خپل حقوق ترالسه کړئ!

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
١٧ کب ١٣٩٢ - ٨ مارچ ٢٠١٤

کابل

ماللی جویا در محفل »حزب همبستگی افغانستان« به مناسبت روز جهانی زن.
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نویسنده: نوید نابدل 

مبارزه عبدالرحمن محمودی 
در برابر سانسور دولتی

درباره  هم��رزم  آقای  مقاله 
جنب��ش مش��روطه را دیدم که 
تصوی��ر یکی از روش��نفکران 
مب��ارز و جاوی��دان وط��ن ما 
محمودی  عبدالرحم��ن  داکتر 
توجه��م را در آن جلب نمود، 
بنًا خواس��تم با ارایه سندی که 
در اختیار داش��تم، گوشه ای از 
زندگی و مبارزه این شخصیت 

کم نظیر و انقالبی تاریخ وطن ما را بازگو نمایم.
امروز در وطن ما همیش��ه از دموکراس��ی  طوری صحبت می شود که گویی 
در اثر انسان دوس��تی و ترحم امریکا و غرب به افغانستان هدیه داده شده است 
و افغان ها باید به خاطر آن ممنون باش��ند. اما اگر اوراق تاریخ خود را ورق زنیم، 
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مردم ما و بخصوص روش��نفکران پیش��تازی چون سرور واصف، لودین کبریت، 
میرغالم محمد غبار، اکرم یاری، ولی خان دروازی، غالم نبی چرخی، عبدالرحمن 
محمودی، عبدالخالق و جمع وس��یع از آزادی خواهان سرفراز دیگر برای کسب 
ارزش های انس��انی زحمات زیادی متقبل شده و حتا خون  های پاک شان را نثار 

نمودند.
آنچ��ه امروز تح��ت عنوان 
پیش��کش  »دموکراس��ی« 
گردیده، در واقع آزادی بی حد 
تبهکار  باندهای  برای  و حصر 
مافیای��ی و نوک��ران بیگانگان 
بخاطر غ��ارت و چپاولگری از 
یکس��و و س��تم های مضاعف 
برای اکثریت ملت اس��ت. اما 
ملت ما به دموکراس��ی ای نیاز 
دارد ک��ه چند دهه قبل، پدران 
ما با جانفش��انی ها و مبارزات 
جانبازانه شان به نمودهای اولیه 
آن دست یافته حکام ضدملی 
را وادار به عقب نش��ینی نموده 

بودند.
حم��ن  لر ا عبد کتر ا د
بارزترین  از  یک��ی  محم��ودی 
تمام  که  بود  ش��خصیت هایی 
عم��ر پربارش را برای کس��ب 

ارزش های انسانی برای ملتش وقف نموده باالخره در این راه جان عزیزش را فدا 
نمود. در دهه س��ی شمسی، او نشریه ای به نام »نداء خلق« انتشار می داد که در 
کنار جریده »وطن« میرغالم محمد غبار، برای نخستین بار با دفاع از مقوله های 
بزرگ انس��انی چون دموکراسی، عدالت، آزادی بیان، حقوق بشر و غیره رو در 

داکتر عبدالرحمن محمودی توسط رژیم ظاهرشاهی 
به تاریخ 18 سرطان 1331 زندانی ش��د و آنقدر تحت 
فشار قرار گرفت تا اینکه در 1340 جسم نیمه جانش 
را به خانواده اش تس��لیم دادند و در میزان 1340 این 
مبارز پیگیر راه آزادی و دموکراسی پدرود حیات گفت.
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رو با رژیم مس��تبد شاهی رزمید و تحت فش��ارهای خردکننده و بند و زندان تا 
آخرین رمق حیات از منافع مردم فقیر کشورش دفاع نمود.

»نداء خلق« که از نش��ریات پرآوازه و ماندگار وطن ما اس��ت با هزار مشکل 
و خون جگر و با ایس��تادگی در برابر سانس��ور »دموکراس��ی تاجدار« وقت با 
اندک ترین امکانات انتش��ار می یافت. باالخره نشریه توقیف و محمودی بزرگ 
سال ها به زندان انداخته ش��د که در نتیجه شکنجه های جسمی و روحی پدرود 

حیات گفت.
وقت��ی زنده ی��اد محمودی 
ش��دید  فش��ارهای  تح��ت 
ق��رار  ش��اهی  سانس��ورچیان 
خرج  ب��ه  ابتکاری  می گی��رد، 
داده، به رسم اعتراض در شماره 
١٤ »ن��داء خل��ق« )۲۶ ث��ور 
١٣٣۰( اکث��ر مقاله ها را ناتمام 
به چاپ رس��انیده، بخش هایی 
از صفحات را سفید می گذارد 
و جمالت ذیل را نشر می کند 
ک��ه از البالی آن ه��ا می توان 
ب��ه گوش��ه ای از س��ختی ها و 
زحماتی که محمودی و دیگر 
آزادی خواه��ان رش��ید وطن ما 
برای دفاع از آرمان های ش��ان با 

آن مواجه بودند، پی برد:

».... چ�ون مبارزه برای حق مخ�ل امنیت و وحدت ملی تعبیر 
ش�ده و باساس ماده ١٤ قانون مطبوعات نامه مصادره،  نویسنده 
پنج س�ال طرد و چهار ماه عایدات جریمه میشود پس از نوشتن 

چیزی بیشتر درین مورد معذرت میخواهیم.....«

تصویر شماره 14 »نداء خلق«
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»... وقت�ی م�ا در هر رش�ته عنان صحبت را بدس�ت گرفتیم 
مواج�ه بیکی از بندهای قانون مطبوعات ش�دیم و معتقدیم خود 
ای�ن ش�ماره بهترین معرف قان�ون مطبوعات باش�د. ولی بازهم 
هموطنان ما متیقن باش�ند که ما بمبارزه پاک و مقدس نش�راتی 

خود مانند سابق دوام خواهیم داد.«
ب�ی  »پول�داران 
س�رمایه: دری�ن م�ورد 
اسناد و شهود و گفتنی 
های زی�ادی داریم ولی 
م�ا  نوش�ته  میترس�یم 
 ١٥ م�اده  باس�اس  را 
آن  ج�زای  و  خراف�ات 
و  عای�دات  روز   ١٥ را 
باساس ماده ٢٠ تعرض 
تلق�ی  بش�خصیات 
نموده و نویس�نده را به 
ششماه حبس محکوم 
س�ازند فلهذا این حرف 
ما را ب�ه تقدیم معذرت 

واداشت.....«
و  مه�م  »خبره�ای 
مکت�وب ه�ای خاص و 
عجی�ب و اس�ناد موثق 
بدس�ت  نش�ر  ب�رای 
داریم ولی قضاوت های 

ش�خصی و انف�رادی و خوف م�اده ٢٠ و ٢٤ و ١٧ م�ا را اکنون از 
نش�ر آن بازداش�ته و اکنون خوانندگان گرامی می�ل دارند روی ما 

میخندند و یا بحال ما گریه می کنند....«

خبر تعطیل »نداء خلق« در شماره 21 جریده »وطن« 
)16 اسد 1330(.  »وطن« به همت میرغالم محمد 
غبار انتشار می یافت که باالخره با تیغ سانسور 

دولت  توقیف گردید.
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»کاریکاتور مرتبه ما دزد ملیونر نام داش�ت ولی خوف ماده ٢٠ 
ما را از نش�ر آن بازداشت.... پس از هموطنان گرامی خود تقاضا 
میکنیم حس�ب می�ل و مطاب�ق ذوق خویش کاریکات�وری درین 

صفحه رسم نمایند...«

در ش��ماره یازدهم »نداء خلق« )١۶ ثور ١٣٣۰( س��ندی به نش��ر رسیده که 
نشریه به خاطر چاپ چند جمله در افشای دولت مورد جریمه نقدی قرار گرفته، 
چی��زی که باربار در م��ورد محمودی و غبار ص��ورت می گرفت تا عرصه برای 
روش��نگری و کار آگاهگرانه آنان تنگ شود. این سند و جواب محمودی فقید 

را عینا نقل می کنم:

»نداء خلق«، شماره ١١، )١٦ ثور ١٣٣٠(
مکاتیب وارده:٣٦٠- ٩ ثور ١٣٣٠

سرماموریت پولیس کابل شعبه مخصوص
آقای ولی احمدخان عطائی مدیر مسئول جریده نداء خلق،

مدیریت امنیه وزارت داخله تحت مکتوب نمره ١٤٥-٥/٢/٣٠ 
خوی�ش باس�اس ارقام�ی نم�ره ١٦-٥/٢/٣٠ مدیری�ت عمومی 
نشرات ریاست مستقل مطبوعات مینگارد- شاغلی ع نیسان در 
ش�ماره هفتم نداء خلق تحت عنوان زمزمه خلق مضمونی نوشته 
ک�ه در آن متاس�فانه برخ�الف م�اده ٢٠ قانون مطبوع�ات درین 
جمالت ک�ه میگوید )حکومت حاضره ما اهلیت و اس�تمداد ازاله 
و اس�تیصال این مصائب و دردهای ما را ن�دارد زیرا این حکومت 
امتحان خود را داده اس�ت و لزومی ندارد و حتی دور از مصلحت 
است که آزموده باز آزمایش میشود زیرا برای ترقی مملکت تنها 
نی�ت نی�ک ولو موجود هم باش�د کفای�ت نکرده و بلک�ه اهلیت، 
صداقت و کاردانی هم الزم است( بشخصیات تمرد صریح نموده 

است و لهذا بایست طبق ماده فوق مجازات شود.
ریاس�ت مطبوعات باساس قانون همچه جرایم مطبوعاتی تا 
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شش�ماه حبس تعین میکن�د به پاس این که نامبرده منس�وب 
معارف اس�ت حکم میکند که سه ماه حبس برایش کافی است، 
اصوال باالیش تطبیق ش�ود و مدیر مس�ئول جری�ده نیز که این 
جمالت را بدون اصالح نش�ر کرده است مطابق ماده )١٢( پانزده 
روز عایدات جریمه شود و چون همین شماره را از خوف سانسور 
نیز بریاس�ت مطبوعات نفرستاده بودند، مطابق ماده ١٢ دوماهه 
عای�دات دیگر نیز جریمه ش�ود. قرار تش�ریحات ف�وق نظریات 
ریاس�ت مطبوعات حس�ب م�اده٤٦ فص�ل چهارده�م اصولنامه 
مطبوعاتی جزای آن ها عمال تطبیق شود، لذا جریمه مذکور را که 
عبارت از دونیم ماهه عایدات شما باشد زودتر تحویل و رسیدش 

را بما گسیل کنید تا به مرجعش تقدیم داده شود.
(محل امضاء سرمامور)

هموطن�ان گرام�ی! یک ماه و چند روز از نش�ر ای�ن نامه ملی 
می گ�ذرد ع�ده زیادی از جوانان و افراد حس�اس بم�ا حقایقی را 
نوش�تند، اما از جمله مکاتیب و مضامی�ن وارده چیزیکه تا کنون 
نش�ر ش�ده در اثر آن اوال آقای محمد آصف خان محسنی و ثانیا 
آقای غالم علیخان نیسان محصل صنف چهارم فاکولته ساینس 
بدون محاکمه بدون حق استیناف حبس شده و آقای فراق )قرار 
اظه�ار خودش( طرد ش�ده اند و طوریکه می گوین�د طی ... ]چند 
کلمه ناخواناس�ت[ ... اوامر صادر ش�ده اس�ت که دیگر مامورین 
دول�ت نباید با روزنامه های ملی هم�کاری نمایند، برخالف اظهار 
مکت�وب مذکوره ما در همان روز نامه خود را بریاس�ت مطبوعات 
فرس�تاده بودی�م و ریاس�ت مطبوع�ات صاح�ب امتیازنام�ه را با 
استعالمی بریاس�ت خواس�ته ولی موصوف ندانست که مقصود 
ش�ان چه ب�وده و چ�ه فرمایش داش�تند زیرا در صحبت�ی که با 
)ج( محمدهاش�م خ�ان میوندوال رئی�س مطبوعات نم�وده و از 
قص�ور قان�ون مطبوعات ح�رف زدند رئیس موص�وف گفته های 
صاحب امتی�از نامه را تائید فرموده و هم وضع بس�یار باش�رفانه 
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نمودند، کذا بار س�وم اس�ت که مدیر مس�ئول نامه را بمدیریت 
عمومی نش�ریات جلب مینمایند و از آن ها ذریعه استعالم رسمی 
سواالتی می نمایند ولی خیلی تعجب آور است که استعالم را باو 
نداده و فقط در مقابل سواالت خود از وی استحضاری میگیرند و 
حتی خالف قانون از هویت کس�انی میپرسند که بر نوشته شان 
ایرادی هم ندارند و این نوشته خویش را نیز رسما بمدیر مسئول 
نبرده و بلکه در اس�تعالمیکه در نزد خود ش�ان محفوظ اس�ت از 

وی استحضاری میگیرند،
این اس�ت روش دیموکراس�ی در مملکت و مخالفت با قانون 
مطبوع�ات. پس ما از هموطنان گرامی و نویس�ندگان حس�اس 
تمن�ا داریم که چون مطاب�ق ماده ٤٦ قان�ون مطبوعات تحقیق 
و قض�اوت یعن�ی محاکمه علنی و آزاد وجود نداش�ته و ریاس�ت 
مطبوع�ات خالف قوانین همه دنیا و قانون اساس�ی افغانس�تان 
ب�دون محاکم�ه و تحقی�ق امر ص�ادر میکند پس نویس�ندگان 
می توانند نوشته های خود را از اداره نداء خلق واپس گرفته و خود 
را از خطر حبس بدون محاکمه و خالف قانون نجات دهند. و اگر 
بازهم حاضر اند در مقابل اظهار حقایق ایثار و ثبات نش�ان دهند 
پس تقاضا مینمائیم که لطفا همه کسانیکه نوشته های شان تا 
کنون نشرنشده است بار دیگر اراده خود را بما کتبا ارقام فرمایند 
ولی ما علی روس االش�هاد بتمام هموطنان گرامی خود بشهادت 
خداون�د توان�ا عالن و تعه�د مینمائیم که تا آخری�ن قطره خون 
خویش برای دفاع از حقوق مش�روع ملی خود و هموطنان گرامی 

خود مبارزه نموده و شاد میگردیم اگر روزی با افتخار بگوئیم:

ح�اص�ل عمر نثار ره ی��اری ک�ردم
شادم از زندگی خویش که کاری کردم

(محمودی- عطائی)

محمودی ها با زندگی درخشان و حماسی شان افتخارات تاریخ ما را می سازند 
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که نام های عزیز ش��ان در قلب هر انسان مبارز و شرافتمند جاری خواهد ماند. 
ما با آموختن و الهام گیری از یکچنین شخصیت های ملی و باوجدان می توانیم 

راه برون رفت از فاجعه کنونی در وطن درد دیده خود را دریابیم.
اگر امروز با حاکمیت میهن فروش��ان نامی از این قهرمانان راس��تین تاریخ ما 
برده نمی شود، فردا بی گمان به گفته خسرو گلسرخی خلق نام های شان را »در 

هر سرود میهنی اش آواز می دهد.«

بقیه از صفحه 44

خیزش مردمی علیه جنایات...........

در دلو ١٣۵۹، بادار فرزند نورمحمد از قریه عمرخیل ولسوالی ینگی قلعه 
توسط این جنایتکار به دلیل خصومت های شخصی کشته شد.

پهل��وان جمال که در ش��جاعت و جوانمردی زبان زد ع��ام و خاص بود 
و قاض��ی کبیر از موجودیت وی احس��اس خطر می نمود، در حوت ١٣۶۹ 
توس��ط یکی از چوکره هایش به نام قومان��دان جهانگیر همراه با پنج تن از 
اعضای فامیلش ترور گردید و پس از آن قوماندان جهانگیر با خانم  پهلوان 
جم��ال به نام گل غوتی به زور ازدواج کرد. در ضمن، قاضی کبیر در زمان 
حکومت ربانی، هزاران جریب زمین را به طرفداران خود در ولس��والی های 
درق��د و ینگی قلعه توزیع کرد. درحالی که ه��زاران خانواده در این منطقه 
جای نشیمن ندارند، قاضی کبیر در حدود یکصدوهشتاد هزار جریب زمین 
دولتی )به اس��اس بررس��ی های هیاتی از اداره امالک کابل( را غصب کرده 
اس��ت. عالوه بر آن، به بس��یاری از طرفداران و قوماندان های زیردستش از 
جمل��ه حاجی محمدعلی در خواجه حافظ و مولوی خندان زمین داده و در 

شهر خواجه بهاءالدین به آنان حویلی، سرای و دکان توزیع کرد.
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گزارشها

خیزش مردمی علیه جنایات 
قاضی کبیر مرزبان در تخار

روز ش��نبه ٣ حوت ١٣۹۲، 
هزاران نفر از اهالی ولس��والی 
علیه  تخار  بهاءالدی��ن  خواجه 
کبیر  محمد  قاض��ی  جنایات 
مرزبان، در گذشته والی تخار و 
سناتور انتصابی و اکنون عضو 
پارلم��ان، دس��ت ب��ه اعتراض 
گس��ترده زدن��د. این ب��ار اول 

نیست که مردم به خاطر زورگویی، قتل، تجاوز، غصب زمین، غارت آثار باستانی 
و ده ها جنایت دیگر این جنگس��االر ش��ریر، دست به خیزش زده و خشم شان را 
نس��بت به این جنایت کار ابراز داش��ته خواهان محاکمه این ننگ ولسوالی شان 

هستند.
و اما فرصت چگونه مساعد شد؟ مدتی دو سال است که ملک تاتار یکی از 
متنفذین قوم به مثابه قوماندان اربکی در چندین ولسوالی همجوار به خاطر راندن 
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طالبان ایفای وظیفه می نمود. وی در این مدت توانس��ته بود وحش��ی گری های 
طالب��ان را در ماورای کوکچه تا حدی مهار کند و این مس��ئله باعث ش��د که 
مردم خاطر نس��بتا آرام داش��ته و اندکی خود را راحت احس��اس کنند. چندی 
قب��ل، قاضی کبیر از ریاس��ت اصالحات اداری به جای مل��ک تاتار امر تقرری 
ب��رادرزاده اش، داکتر امان، را می گی��رد که در زن بارگی، بچه ب��ازی و دزدی از 

کاکایش کم نیست.
زمان��ی ک��ه م��ردم از این 
جریان باخبر شدند و همچنان 
این  از  تلخی ک��ه  تجربی��ات 
گ��رگ ه��ار داش��ته و دارند، 
ی��ک دل و یک صدا دس��ت به 
اعتراض وس��یعی زدند. ظاهرا 
انگیزه این تظاهرات را برطرفی 
ملک تاتار تراش��یدند، ولی در 
اصل مخالفت در برابر جنایاتی 
که دست نشاندگان قاضی کبیر 
در تبان��ی با خ��ودش بر مردم 
بی دفاع طی ٣۵ سال سلطه اش 
روا داشته اند، هدف اساسی این 
خیزش را می ساخت. باشندگان 
این ولسوالی که هرگز  مظلوم 

جنای��ات هولناک ای��ن جانیان را فراموش نک��رده و نخواهند بخش��ید، به این 
بهانه توانس��تند حداقل یکبار که هم ش��ده باشد عقده های دل شان را علیه این 
س��تم گران بگش��ایند. در این مظاهره تعداد وسیع از مردم شرکت داشتند و حتا 
پدر و مادر زینوره از ولسوالی رستاق در صف اول قرار گرفته و علیه این جانی 
ش��عار می دادند. زینوره، دختری بود که چندی پیش توس��ط خواهرزاده قاضی 

کبیر به نام عبدالبصیر مورد تجاوز قرار گرفته و کشته شد.
در روز اول تظاه��رات، آمر لطیف ابراهیمی )والی تخار و برادر عبدالرووف 

قاضی محمد کبیر مرزبان، زمانی والی تخار بود 
و به کمک باداران امریکایی اش بر مردم زجرکشیده 
ما در تخار ترک تازی می کرد، بعد به حیث سناتور 
انتصابی به امر کرزی به سنا راه یافت و امروز در 

کرسی پارلمان لم داده است.
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ابراهیمی رییس ولس��ی جرگه که از هم قطاران قاضی کبیر است( هیچ توجهی 
به خواس��ت مردم نکرد و خی��زش مردم را نادیده گرفت. ام��ا روز دوم حرکت 
وس��عت بیشتر یافت، بنًا والی با مشوره یارانش مجبور شد که به خواست مردم 
لبی��ک گفته و وکی��ل تاتار را دوباره ب��ه عنوان قوماندان اربکی در ولس��والی 
ینگی قلعه، درقد و خواجه بهاءالدین تعیین کند. مظاهره کنندگان به این بسنده 
نکرده و خواهان برکناری ولسوال درقد، ینگی قلعه و خواجه بهاءالدین نیز شدند 

که از جمع چوکره های قاضی 
کبیر هس��تند. قابل ذکر است 
که تا هنوز هم ولس��والی درقد 
و ینگی قلع��ه در تصرف مردم 
قرار داش��ته و ولسوال خواجه 
محاص��ره  تح��ت  بهاءالدی��ن 
مردم ق��رار دارد. معترضان در 
شعارهای شان، قاضی کبیر را 
جانی، قات��ل، زانی، قاچاقبر و 
ضدزن خطاب می کردند. برای 

این که خوانندگان بیش��تر درمورد قاضی کبیر بدانند، گوشه ای از جنایات این 
جانی را بازگو می کنم:

قاض��ی کبیر پنج زن داش��ت و در زمان خون و خیان��ت تنظیم ها عالوه بر 
صدها جنایت نابخشیدنی یک زن بی دفاعش را به قتل رسانید و دو زن جوانش 
را امس��ال طالق داد. در قوس ١٣۵۹، ارباب ش��کور فرزند وکیل عبد الغفور از 
قریه هزاره قش��الق ولس��والی ینگی قلعه برای هزاره بودن توسط قاضی کبیر به 
قتل رسید. در قوس ١٣۵۹، پهلوان خدایقل از قریه آرق قشالق ولسوالی خواجه 

بهاءالدین از سوی قوماندان عین الدین به هدایت قاضی کبیر کشته شدند.
در جدی ١٣۵۹، حیات اهلل فرزند تورسن محمد و معلم غالم رسول فرزند استاد 
شریف از قریه کفترعلی ولس��والی ینگی قلعه توسط قوماندان سنگ محمد و 

حاجی اسلم به دلیل خصومت شخصی به امر قاضی کبیر ترور شدند.

تظاهرات مردم در تخار برضد قاضی کبیر مرزبان

ادامه در صفحه 41 
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نویسنده: رها آرزو

جان لنون، صدای جاویدان 
عدالت و آزادی خواهی

اکثرا تصور بر این است که 
دنیای  هنرمندان  و  هنرپیشه ها 
غرب، غرق در زندگی پرزرق و 
برق خود هس��تند و جز عشق، 
فیش��ن، پول، مقام و ش��هرت 
اما  نمی اندیش��ند.  چی��زی  به 
غرب  ستاره های  از  نمونه هایی 
وجود داش��ته اند ک��ه در کنار 
تعهد  دارای  هنری،  درخش��ش 

اجتماعی بوده در مقاطعی از زندگی، خود را وقف مبارزه برای آرمان های واالی 
انسانی کرده اند.

مخصوصا شناخت ما افغان ها از این گونه شخصیت ها به شدت محدود است؛ 
از یک س��و غم نان و از س��وی دیگر حاکمیت فرهنگ مبتذل و ارتجاعی در 
کش��ور باعث گردید تا معرفت مردم افغانس��تان و نسل جوانش، فقط در سطح 
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فلم ه��ای تجارتی و ضدهنری هند باقی بماند. بن��اًء معرفی هنرمندان متعهد و 
انسان دوس��ت و آموختن از آنان خیلی ضروری اس��ت و بخشی از مبارزه علیه 
فرهن��گ حاکم را تش��کیل می دهد. با همین دید،  زندگ��ی و مبارزه جان لنون 
رهبر گروه »بیتلز«  )Beatles( از مش��هورترین گروه های هنری دهه هفتاد را به 

معرفی می گیرم.
 )John Lennon( لنون  جان 
ک��ه متولد نه��م اکتوبر ١۹٤۰ 
است خود را از نسل دهه شصت 
می دانست، دهه ا ی که به قول 
وی ده��ه انقالب بود و نس��ل 
آن راه جدی��دی را برای مبارزه 
استعمارگر  س��رمایه داری  علیه 
جان  خانواده  بودن��د.  برگزیده 
 لن��ون مربوط ب��ه طبقه کارگر 
لیورپ��ول انگلس��تان بود و این 
تعلق کارگری باعث ش��د تا او 
رنج عظیمی را که زحمتکشان 
جهان متحمل می شوند و ستم 

سرمایه داری را با گوشت و پوست حس کند. همین احساس او را به فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی کشانید. هنوز خیلی جوان بود که مسوولیت جریده مکتب 
خ��ود را گرفته و درمورد بی عدالتی هایی که بر مردم می رفت، می نوش��ت. او 

خود می گوید:
»من همیش�ه ذهنیت سیاسی داش�ته ام و علیه وضع موجود 

بوده ام.«
 Paul( گروه »بیتلز« در س��ال ١۹۶۰ توس��ط جان  لنون و پ��اول  مک کارتنی
McCartney( بنیان گذاش��ته شد. موسیقی بیتل ها و جان لنون را می توان به دو 

دوره مختلف رده بندی کرد. دوره اول، سال های آغازین شهرت بیتلز با موسیقی 
و اشعار جوان و سرخوش با مضامین عاشقانه. آنان در این دوران در پی شهرت 

جان لنون و یوکو اونو در تظاهراتی مقابل دفتر 
»شرکت خطوط هوایی بریتانیا در خارج« در شهر 

نیویارک. این تظاهرات در پنجم فبروری 1972 برگزار 
گردیده بود و معترضان خواهان خروج فوری عساکر 

بریتانیا از ایرلند شمالی بودند.
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بودن��د. جان لنون در مصاحبه ای با طارق علی و رابین بالکبرن درمورد آن دوره 
 می گوید:

»من، هرگز غیرسیاس�ی نبودم... از بچگی به سیستم نیش 
زدم. این بود اصل ماجرا ولی در توفان بیتلیس�م از دس�ت رفت. 
من موقتا از واقعیت جدا شدم... حتا در دوران اوج بیتل ها هم من 
با این نقش در می افتادم، همین طور جرج هاریس�ن. ما چند بار 
به امریکا رفتیم و  اپش�تاین Epstein ]مدیر تولید[ همیشه سعی 
می ک�رد به ما حقنه کن�د که چیزی درباره جن�گ ویتنام نگوییم. 
زمانی رس�ید که من و جرج با خود گفتیم که خوب این بار که از 
ما سوال کنند خواهیم گفت ما با جنگ ویتنام مخالفیم و به نظر 
م�ا آنان ]نیروی نظامی امریکا[ باید بی تاخیر آنجا را ترک کنند. و 
ما همین کار را هم کردیم. همیشه احساس خفقان می کردم. ما 
همگی به شدت تحت فشار بودیم و به سختی مهلتی می یافتیم 

که افکار خود را بیان کنیم.«

در دوره دوم، آثار جان لنون 
جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا 
کردند و بیش��تر یک فعال و 
رهبر سیاس��ی بود تا خواننده 
راک. وی ه��زاران ت��ن را علیه 
جنگ ویتنام به جاده  ها کشانید 
و از خاموشی قبلی اش در قبال 
آن »احساس شرمندگی« کرد.

تمام��ی فعالیت های بعدی 
لن��ون متاث��ر از مس��ایل حاد 
سیاس��ی زمان��ش ب��ود، وی به 
راس��تی هن��رش را ب��ه صدای 

پوش پرفروش ترین البم جان لنون به نام »تصور کن« 
که مجله رولنگ ستون در لیست 500 بهترین البم 

نشر ش��ده جهان تا به حال، مقام 80 را برایش داد.
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رس��ای آزادی خواهان سراسر جهان و »خنجری بر حنجره دژخیمان« بدل کرده 
بود. در ۲۵ نوامبر ١۹۶۹ نش��ان »عضو امپراتوری بریتانیا« را همراه با یادداشتی 

خطاب به ملکه پس داد. لنون در این یادداشت نوشته بود:

»علی�ا حض�رت، من ای�ن نش�ان را در اعتراض به مش�ارکت 
بریتانی�ا در قضیه نیجری�ه- بیافرا، در اعتراض ب�ه حمایت ما از 
امریکا در ویتنام و در اعتراض به پایین آمدن "فیل مرغ سرد" در 
لیس�ت آهنگ های پرفروش پس می دهم. با عش�ق. جان لنون 

از کیسه.«

گروه  اس��طوره  لنون،  جان 
اج��رای  از  در ١۹۶۶  بیتل ه��ا 
کنس��رتی ک��ه فق��ط ب��رای 
فلوری��دای  در  سفیدپوس��تان 
امری��کا ترتیب داده ش��ده بود 
سرپیچی کرد و بعدا از اجرای 
کنسرت در افریقای جنوبی به 
علت جنایات رژیم نژادپرس��ت 
ح��ق  در  جنوب��ی  افریق��ای 
اکثریت سیاه پوست آن کشور 

سر باز زد. او کنسرتی برای تقبیح نژادپرستی در امریکا برگزار کرد که از سوی 
س��ازمان نشنلیست، نژادپرست و منفور Ku Klux Klan تحریم شد. بعد کنسرتی 
در حمایت از صلح ش��رق  میانه داد که دقیقا به همین س��بب دولت اس��راییل 
در ١۹۶۵ موس��یقی جان   لنون و گروه بیتلز را به بهانه ترویج »فس��اد اخالقی« 
بین جوانان ممنوع اعالن کرد. او کنس��رت های چند در حمایت از انقالبیون و 

آزادی خواهان ویتنامی و ایرلندی نیز اجرا نمود.
لنون، دوستی نزدیک با جان سینکالیر )John Sinclair( رهبر »حزب پلنگان 
سفید« که از احزاب مترقی و چپ در امریکا بود، داشت. »پلنگان سفید« مدافع 

جان لنون و یوکو اونو در جریان کارزار »بستر صلح«
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جدی حزب نام آور »پلنگان س��یاه« )Black Panthers( بود و نقش ارزنده ای در 
دفاع از حقوق س��یاهان در امریکا بازی کرد. س��ینکالیر در مقابل ستمگری و 
نظامیگری امریکا قاطعانه ایستاد. دولت ریچارد نیکسون برای بدنام ساختنش، او 
را متهم به حمل دو عدد س��گرت حاوی چرس نموده به ده سال حبس محکوم 
کرد. در ١۰ دس��امبر ١۹۷١ لنون با جمعی از آزادی خواهان کنسرت بزرگی در 
حمایت از آزادی س��ینکالیر در مش��یگان برگزار کرد و بهترین آهنگ خود را 

برای این مرد انقالبی سرود:

»اگر او ]جان سینکالیر[ یک سرباز می بود
اگر ویتنامی ها را به گلوله می بست

اگر عضو سی آی ای می بود
اگر مواد مخدر می فروخت

او آزاد می بود، او را آزاد می گذاشتند
نفس می کشید، مثل من و تو«

لنون در ١۹۷۰ با یوکو اونو 
جاپانی اص��ل ک��ه از مخالفان 
سرس��خت جنگ ویتنام بود و 
در موس��یقی هم دست باالیی 
داش��ت، ازدواج کرد. این زوج 
هم فک��ر و ستم س��تیز ب��رای 
الیزابت  به هوت��ل  ماه عس��ل 
مونترال رفت��ه، خصوصی ترین 
لحظ��ات زندگ��ی ش��ان را به 
حرک��ت اعتراضی علیه جنگ 
ویتنام و به طور کل جنگ های 
امپریالیس��تی در سراس��ر دنیا 
بدل کردند. آنان تابلوی بزرگی 

پاره ای از اسناد غیررده بندی شده ایف بی آی درمورد 
جان لنون که دال بر جاسوس��ی این س��ازمان علیه 

لنون می کند.
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با عنوان بس��تر صلح )Bed Peace( را باالی س��ر خود نصب کرده و شعارهایی 
ب��ه طرفداری از صلح و در ضدیت با جنگ به در و دیوار آویختند. درحالی که 
موجی از رس��انه ها آنان را در محاصره گرفته بودند، یک هفته تمام از اتاق شان 
بیرون نشدند و حرکت شان انعکاس جهانی یافت. جان لنون خطابه های آتشین 
علیه نیکس��ون و نظامی گری  امریکا داشت و از هر طریق و شیوه می خواست 
مردم دنیا و بخصوص امریکاییان را علیه جنگ و بی عدالتی هایی که از س��وی 
دولت ش��ان صورت می گرفت، بکشاند. آهنگ »تصور کن« در این فضا سروده 

شد که بعدا ورد زبان تمامی معترضان جنگ گردید.
به راس��تی که نمی توانیم وجدان و ش��رف جان  لنون ها را با اکثر هنرمندان 
کشور خود مقایسه کنیم. اکثر هنرمندان افغان هیچ گاهی در اعتراض به جنایات 
هولناکی که بر مردم ما توس��ط جنایت کاران وطنی و اشغال گران روسی و حال 
امریکا می ر وند، لب نگش��ودند. جان  لنون را می بینم که از هر لحظه زندگیش 
اس��تفاده می کند و آن را به حرکت مبارزاتی علیه زورگویان بدل می سازد. علت 
اصلی ماندگارش��دن لنون و رس��وخش در قلب مردم جهان در همین نکته نهفته 
اس��ت. ماش��یندار هنری  لنون روز به روز برای قصر سفید خطرناک تر پنداشته 
می ش��د. اف بی ای امریکا و »سیا« در جریان کارزار ضد جنگ ویتنام که لنون 
تقریبا به یکی از رهبران آن تبدیل ش��ده بود، مرتبا وی را تحت نظر داشتند و 

تمامی مکالماتش را ضبط می کردند.
آهن��گ Give Peace a Chance )ب��ه صل��ح یک فرصت دهید( او به س��رود 
اکس��یون های ضدجنگ بدل ش��د و در یک مورد، حدود یک میلیون تن آن را 

یک صدا در تظاهراتی در برابر کاخ سفید سردادند.
دولت در برابر دشمنی قرار گرفته بود که نه می شد تاپه »تروریست« بر او 
زد و نه زیر نام »کمونیست« می شد او را نابود ساخت. او فقط گیتار و صدایش 
را در خدمت مردم گذاش��ته بود که در برابرش بمب ات��م و زرادخانه مهم ترین 

ابرقدرت جهان نمی توانست کاری از پیش برد.
 )The U.S. vs. John Lennon( »در فلم مس��تند »امریکا در برابر جان لن��ون
ساخته دیوید لیف )David Leaf( و جان سچینفیلد )Johan Scheinfeld( ویدیوی 
ریچارد نیکس��ون،  رییس جمهور وقت امریکا پخش می شود که مستقیم لنون را 
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تهدید کرده است:

»اگ�ر کس�ی در صنعت هنرپیش�گی باش�د، بیای�د و در یک 
راهپیمایی سیاسی شرکت ورزد؛ وی کاری می کند که یک قربانی 

و خطر بزرگ فردی به حساب می آید.«

دولت نیکس��ون دس��ت به 
اقدام جدی زد؛ در اواخر س��ال 
امریکا  مهاجری��ن  دفتر   ١۹۷۲
نام��ه ای به جان لن��ون و یوکو 
فرس��تاد که به آنان گفته شده 
بود ت��ا ظ��رف ۶۰ روز امریکا 
اسناد اف بی ای  را ترک کنند. 
نش��ان می دهد که بار بار اتهام 
اس��تفاده از مواد مخدر به جان 
 لنون و دوس��تانش زده ش��ده و 
دفت��ر مهاجرین این مس��ئله را 

بهانه ای برای اخراج وی از امریکا عنوان کرده اس��ت. بیرون ش��دن اس��ناد محرم 
آن زمان نش��ان داد که در این قضیه ش��خص نیکس��ون مداخله مستقیم داشت 
و در چندین س��ند اف بی ای »جرم« لنون »مس��ئله امنیتی �  فعال انقالبی« ذکر 

گردیده است.
»کمیته ملی برای جان و یوکو« و »کمیته آزادی هنرمند« در پی سازماندهی 
کارزار ارس��ال نامه  های اعتراضی به دفتر مهاجرین امریکا شدند، ظرف چند روز 
حدود دو صد نامه از س��وی هنرمندان و افراد سرش��ناس ب��ا پیام »اجازه دهید 
آنان در امریکا بمانند« فرس��تاده ش��د. در اثر اعتراضات وس��یع هواداران لنون 
و یوکو، دولت امریکا ناگزیر به عقب نش��ینی ش��د و در فکر راه حل دایمی و 

جنایت کارانه ای برآمد.
باالخره در ۸ دسامبر ١۹۸۰ زمانی که جان  لنون با همسرش به منزل شان در 

جان لنون در حال سخنرانی در جریان یک 
راهپیمایی 30.000 نفره ضد جنگ ویتنام که در 22 

اپریل 1972 سازمان داده شده بود.
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نیویارک برمی گشتند، هدف حمله فردی به نام مارک دیوید چپمن قرار گرفته 
به قتل رسید. دولت امریکا و اف بی ای بیش از دو دهه اسناد مربوط به قتل جان  
لنون را اجازه انتش��ار نداده و ادعا می کردند که »این یک مس��ئله امنیت ملی 
اس��ت و انتش��ار آن امریکا را در معرض عملیات تالفی جویانه نظامی خارجی 
قرار می ده��د.« اما از جانب دیگر مرگش را یک تصادف عادی و انجام ش��ده 
توس��ط یک آدم روانی و دیوانه نشان می دهند. درحالی که مدارک زیادی گواه 
آنس��ت که قاتلش از ماموران »سیا« در هاوایی بوده و این جنایت بنابر دستور 

سی آی ای انجام پذیرفته است.
دشمنان آزادی و صلح ندای جان  لنون را که مظهر صداقت و ایمان و عشق 
به ارزش های بزرگ انس��انی بود، تحمل نتوانس��تند و این وجدان بیدار جهان را 
خاموش ساختند. اما لنون با حمایت و همبستگی قاطعش از مبارزات مردمی در 
هر گوشه و کنار جهان دیگر خورشیدی شده بود که هیچ ابر سیاه نمی توانست 
جلو درخش��ش را بگیرد. چنانچه همسرش در فلم »امریکا در برابر جان لنون« 
می گوید: »آنان تالش کردند که جان را بکش��ند، ولی نتوانستند زیرا پیامش تا 
کنون زنده اس��ت.« و ریکادو االرکن )Ricardo Alarcon( سیاس��تمدار کوبایی 
می گوی��د: »درمورد این مرد می توانیم هر چی��ز را باور کنیم جز این که مرده 

است!«

لنون ب��ا کار و مبارزه اش برای دنیای ع��اری از بی عدالتی، 
تبعی��ض و جنگ و باالخره نثار خونش در این راه به انس��ان 
اب��دی تبدیل گردید. اگر جنبش ضدجن��گ در زمان جنگ 
ویتن��ام با حضور لنون درخش��ش خاصی یافت��ه بود، آهنگ 
همیش��ه ماندگارش »تصور کن« که از فردای نوین و عاری از 
مالکیت، گرسنگی و س��تم نوید می دهد، تا امروز طنین انداز 
تمامی جنبش های ضدجنگ توسعه طلبانه امپریالیستی بوده، 

او را جاویدان ساخت.
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د گوند لید

په قطر کې د طالبانو دفتر په 
پرانیستو امریکا د طالبانو خونړی 

امارت په رسمیت وپیژانده

پ��ه قط��ر ک��ې د انس��ان 
د  لپ��اره  طالبان��و  وژونک��و 
"افغانستان اسالمي امارت" 
دفت��ر  د  الن��دې  نام��ه  ت��ر 
پاکس��تان  د  پرانیس��تل 
او  جهال��ت  د  آی.اس.آی 
تروریزم لښ��کر په رس��میت 

پیژندل��و په مانا و چې د طالبانو مش��رانو او امری��کا ترمنځ پټو مزاکراتو 
وروسته عملي شو. دا دفتر طالبي جالدانو ته الره هواروي چې رسما د 
بیالبیل هیوادونو او نهادونو س��ره اړیکې ټینګې او د خپلو شوم اهدافو 
لپ��اره ت��رې ګټه پورته کړي. ک��رزی پدې خاطر چې پ��ه نوموړي جریان 
کې ورته س��پینې ماڼۍ هیڅ ډول ارزښ��ت ورنکړ او ټ��ول کار یې پخپله 
پرمخ ویوړ، ګله مند دی او ویښ��ودل چې د امریکا سره په امنیتي تړون 
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مزاکرات��و ل��ړۍ ځنډوي، مګر کرزي دا ونه ویل چې د س��ي.آی.ای څخه 
د ډال��رو بوجیو اخیس��تلو ل��ړۍ هم ځنډوي یا له هغې څخه زړه نش��ي 

پریکولی!
طالبانو د امریکا ضد ټولو ژس��تونو س��ره س��ره، ثابت کړه چې الهم 
د خپل خالق س��ره نه ش��لیدونکې رش��تې لري او پداسې حال کې چې 
د ګوډاګ��ي دولت س��ره مزاکرات ردوي خو د امریکایی چارواکو س��ره په 
ن��اروی او ن��ورو ځاینو کې پټې لیدنې ترس��ره ک��وي او د امریکا برنامې 

الندې قطر ته څو نمایندګان لیږي.
کار  پ��دې  ه��م  امری��کا 
س��ره ښ��یې چې طالبان د 
خپلو راتلونک��و برنامو لپاره 
د زیرمه اي ځواک په حیث 
مناسب انتخاب ګڼي او په 
واک ک��ې د هغ��وی ګ��ډون 
لپ��اره الره ه��واروي. د دې 
ځن��اورو پ��ه »میان��ه رو« او 
»تندرو« ویشل، له بګرام او 
ګوانتانامو څخ��ه د طالبي 

سرتروریس��تانو پرله پسې پریښ��ودل، په کابل کې د دې منځنیو پیړیو 
ډلې ترټولو پلیدو مش��رانو ته خالص الس ورکول، د دې اعالن چې موږ 
د »طالبانو سره دشمني نه لرو« او د امریکا نور جوړجاړي د دې پلیدې 
ډلې سره د امریکا د »ترور پروړاندې جنګ« دروغجن ماهیت د زرم ځل 
لپاره لکه لمر روښانه کوي او زموږ خلکو ته دا پوهه ورکوي چې امریکا 
دا ډول پخپله یې روزلي ډلو څخه په اسانۍ سره نه تیریږي او اوس هم 
هغوی یې د ګوتې پرسر دي چې هرکله ورته اړتیا وه نو رامخته ته کوي 

یې.
هغه ش��ی چې د امریکا پدې معاملو کې ورته هیڅ ارزښت نه ورکول 
کی��ږي زموږ د خلکو راتلونک��ی دی. طالبان له یوې خوا د آی.ایس.آی 
په نقش��و پرله پس��ې د بیګناه خلکو وژلو او زموږ د خلکو په مینځ کې 
ویره او وحشت رامنځته کولو لپاره خپل ځانمرګي افغانستان ته واردوي 

امریکا په قطر کې جاهل طالبي س���تم کونکو ته 
د بویناک دفتر په سپارلو زموږ د خلکو په ټپونو 

مالګې دوړوي.
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مګر له بلې خوا امریکا دې قاتالنو ته مزد ورکوي او کرزی د بشریت ضد 
دې ډلې ته د »ناراضي وروڼو« په نوم ویلو نه ستړی کیږي.

اوس هم چې د »س��ولې« ښ��کلي نامه الندې طالبي ش��راچونکو ته 
ن��از ورکول کیږي، په حقیقت کې زموږ د خلکو پر ټپونو مالګې دوړول 
کیږي. دا چې د طالبانو سره معامله ممکن په افغانستان کې د امریکا 
نیواکګرو برنامو دوام لپاره ګټه وره ده ش��ک پکې ش��تون نلري، خو که 
د وحش��ي طالبانو س��ره سوله زموږ د خلکو لپاره د ښې ورځې راوړونکې 
وګڼ��و ن��و دا به د رذالت او خلکو غولولو انتها وي. په تاریخ کې تراوس��ه 
ندي لیدل ش��وي چې د عدالت په قرباني کولو س��ره، ملتونه سولې ته 

رسیدلي وي، دا کار سولې ته السرسی النور ناممکن کوي.
د طالبان��و پر دفتر پرانیس��تلو د کرزي دولت او امری��کا نورو نوکرانو 
اوس��ني اعتراض دلیل دا ندی چې د یوې انس��ان وژونکې او مزدور ډلې 
په رس��میت پیژندل ننګ وګڼي ځکه چ��ې پخپله کرزی او د دولت نور 
چارواک��ي ی��ې د کلونو راهیس��ې د طالبانو وینه څښ��ونکي مش��ران له 
زندانون��و خوش��ې کوي، هغوی ت��ه »ورور« وایی او په لیوالتیا س��ره یې 
په کابل کې ښ��ه راغالس��ت کوي او حتی د دولت کلیدي پوستونه ورته 
وړاندیز کوي. هغه څه چې د کرزي او د هغه حواریونود اندیښنې باعث 
ش��وي دا ده چې امریکا د طالبانو س��ره خبرې پ��ه خپلواکه توګه پرمخ 
وړي او د ماڼۍ میش��ته و اندیښ��نه داده چې داسې ونشي امریکا د دوه 
نوکرانو ترمنځ، طالبانو ته ترجیح ورکړي او په راتلونکي کې یې واک ته 

ورسوي.
ځین��ې بې پت��ه کارپوهان دلی��ل راوړي چې طالبان س��ولې او خبرو 
ته لیوال دي مګر پاکس��تان پرهغوی فش��ار اچ��وي چې لدې کار څخه 
تیر ش��ي. هغه ډله چې تر دې حد پورې یې زنځیر د پردیو په الس کې 
وي، څه ډول امکان لري چې مش��ران یې لږترلږه انس��اني او ملي حس 
ولري ترڅو د س��ولې په اړه فکر وکړي؟ واقعیت دا دی چې »س��وله« د 
طالبانو، امریکا او السپوڅي دولت لپاره لنګه غوا ګرځیدلې چې له یوه 
پلوه خلکو ته چل ورکړي او له بل پلوه داسې وښیې چې امریکا د سولې 
لپاره هڅې کوي خو پدې الره کې س��تونزې ش��تون لري او چې س��وله 

راوستل شوه نو افغانستان به پریږدي.
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پاکس��تان لومړی هیواد و چې د طالبانو دفتر پرانیس��تلو څخه یې 
خوښي وښودله. دا دفتر د امریکا او پاکستان د پردو ترشا توافق په پایله 
کې په الره اچول شوی دی. لکه څنګه چې امریکا د نوییومې لسیزې په 
نیمایی کې د پاکس��تان له الرې طالبان رامیدان ته کړل، اوس که څه 
هم په ظاهر کې دلته او هلته د امریکا او پاکس��تان ترمنځ د اختالفاتو 
پ��ه اړه خب��رې ویل کیږي خو پ��ه عمل کې امریکا د پاکس��تان پوځ ته 
پ��ه ملیاردون��و ډال��ر ورکړي چې لوی��ه برخه یې د تیرو دول��س کلونو په 

اوږدو ک��ې د طالبانو او نورو 
تروریس��تي ډل��و پ��ه تمویل 
لږیدل��ې.  ک��ې  تس��لیح  او 
هغه څه چې پ��ه ډاګه دي، 
د  اړون��د،  پ��ورې  طالبان��و 
امری��کا او پاکس��تان ترمنځ 
هی��څ ډول ج��دي اختالف 
شتون نلري او دا د منځنیو 
پیړیو او مزدور ډله اوس هم 
د امریکا لپاره د افغانس��تان 
راتلونک��ې تعامالت��و ک��ې د 
زیرمه ایی ځ��واک په حیث 
ش��تون لري ځکه چې هیڅ 
ی��وه بل��ه ډل��ه نش��ي کولی 

تردې کچې زموږ په هیواد کې د استعمار لپاره الره پاکوونکې وي.
د کلون��و راهیس��ې ورځپاڼ��ې په پاکس��تان کې د بې پیلوټ��ه الوتکو 
بریدونو دوام  د امریکا س��ره د نوم��وړي هیواد د اختالف یو مورد وایی، 
مګ��ر د امریکا یوه پټ اس��تخباراتي س��ند منځپانګې چ��ې د ۲۰۱۳ کال 
اپری��ل په۹ نیټه د »مک کلینچي« ورځپاڼې له الرې خپور ش��و ښ��یې 
چې دا ټول بریدونه د آی.ایس.آی په اجازه او مس��تقیم مرس��تې س��رته 
رسي که څه هم د هغه هیواد دولت یې په خولې غندي. د امریکا لپاره 
پاکس��تان په س��یمه کې د لوی ارزښ��ت لرونکی دی او په اسانۍ ورسره 
معامله کوي، مګر له هغه ځایه چې په افغانستان کې یې د جاسوسانو 

د امری��کا او مزدوران��و لپ��اره ی��ې 
س��وله د هغه څه څخه بدل تعریف 
لري کوم څه چ��ې ترې زموږ خلک 
پوهی��ږي. زم��وږ د خلک��و او د نړۍ 
عدالت غوښتونکو لپاره سوله یعني 
د جن��ګ بندی��دل او د عدال��ت پلي 
کیدل، مګر امریکا لپاره سوله یعني 
د انس��ان وژونک��و س��ره روغ��ه جوړه 
ترڅ��و د لوټ م��ار بې له س��ردردۍ 

پرمخ وړو لپاره الره هواره شي.



57

20
14

رچ 
ما

 ـ 
13

92
ت 

حو
م ، 

ده
هف

ره 
ما

ش

او نوکرانو لوی لښکر په واک کې دی او د کرزي السپوڅی دولت یې هم 
په جیب کې دی، نو د دې لپاره چې افغانس��تان په خپل زړه وڅرخوي 

او ګټه ترې واخلي، هیڅ ډول اندیښنه نه لري.
د امری��کا خون��ړي تاریخ هرپوهه فرد ته ثاب��ت کړې ده چې دا هیواد 
د جنګ اچوونې او وژنې پرته هیڅ کله هم د س��ولې په اړه فکر نه کوي 
او هی��څ بیلګه نلرو چې په کوم ځای کې د س��ولې پیغام راوړونکی وي. 
د تی��رو کلون��و په اوږدو کې مو ولیدل چې افغانس��تان، عراق، لیبیا، او 
اوس هم س��وریه د امریکا او متحدینو په الس یې د طالبانو همفکر او 
هم کردار خورا جهالت پیش��ه او ترټولو بدنومه ډلو باندې په اتکا س��ره 
په وینو ولړل شو او په کنډوالو بدل شو. امریکا او هر زورواکی او بریدګر 
هیواد د جنګ او تیري له الرې ګټه الس��ته راوړي نه د س��ولې له الرې، 
نو د طالبانو د دفتر پرانیس��تل او نورې »هڅې« په هیواد کې د جنګ 

او وینه تویونې دوام لپاره دي نه د سولې او پایښت لپاره.
او پدې هم باید پوهه ش��و چې د امریکا او مزدورانو لپاره یې سوله د 
هغه څه څخه بدل تعریف لري کوم څه چې ترې زموږ خلک پوهیږي. 
زم��وږ د خلکو او د نړۍ عدالت غوښ��تونکو لپاره س��وله یعني د جنګ 
بندیدل او د عدالت پلي کیدل، مګر امریکا لپاره س��وله یعني د انس��ان 
وژونکو سره روغه جوړه ترڅو د لوټ مار بې له سردردۍ پرمخ وړو لپاره 
الره هواره شي. نو د همدې لپاره امریکا د »سولې هڅو« ترنامه الندې 
د هغه ډلې پرسر د شفقت الس راکښو سره پانګه اچوونه کوي چې ښه 
او په اس��انه توګه الس��وهنه او د افغانس��تان مس��تعمره ساتل رامنځته 
کړي او د دوی ترمنځ فکر نه کوم چې د بنس��ټ پاله تروریس��تانو څخه 

غوره که طالبي وي او که تنظیمي کوم نور ځواکونه ومومي. 
نو د همدې لپاره لرې به نه وي چې یوه ورځ وحشي 
طالبان د جنګس��االرو او تکنوکرات چاکرانو ترڅنګ په 
ماڼ��ۍ کې نصب کړي چې دا س��ناریو ب��ه زموږ مظلوم 
خلکو لپاره د هیواد پلورو او خرڅ شویو د واک پیاوړتیا 

او د بحران، فساد او جنګ دوام پرته بله مانا ونه لري.
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نویسنده: نوید نابدل

مرام جریده »وطن« به قلم 
میرغالم محمد غبار

محمد  میرغ��الم  زنده ی��اد 
مترقی،  از شخصیت های  غبار 
ستم ستیز، مردمی و  آزادی خواه 
وطن ما بود که با اثر ماندگارش 
»افغانستان در مسیر تاریخ« در 
اما  ما شناخته می شود.  جامعه 
فعالیت او به نوشتن این تاریخ 
معتبر محدود نمی ش��ود. غبار 
تمام عمر پربارش را وقف وطن 

و مردمش نمود و در این راه سختی ها و قید و بندهای زیادی را متقبل شد. او تا 
آخرین رمق حیات علیه استبداد و رژیم های ضدملی و خاین رزمید و هیچ گاهی 
تن به س��ازش و عقب گرد نداد. به همین علت نام��ش در تاریخ وطن ما به مثابه 

یک روشنفکر مبارز و شرافتمند جاویدان گردید.
او از نخس��تین شخصیت های متعهد وطن ما بود که به صورت سیستماتیک 
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و جدی ارزش های معاصر انس��انی چون دموکراسی، عدالت، حقوق بشر و غیر 
را مط��رح نموده با جمعی از همفکرانش »حزب وط��ن« را بنیانگذاری کرد که 
از مترقی ترین گروه های سیاس��ی زمانش بود. این حزب ارگان نشراتی اش تحت 
نام »وطن« را با ایس��تادگی تمام با وجود جو ش��دید سانسور و استبداد شاهی 
منتش��ر می س��اخت که بدون ش��ک در بلندبردن آگاهی مردم، دفاع از منافع 
طبقات س��تم دیده و مظلوم و مطرح نمودن افکار آزادی خواهی و پیش��رو نقش 

مهم تاریخی ایفا نمود.
»وطن« که با نش��ر قانون مطبوعات در دوران صدارت ش��اه محمود خان در 
حمل ١٣٣۰ آغاز به انتشار کرد و با نشر ٤۸ شماره در دلو همین سال از جانب 
حکوم��ت توقیف و غبار همراه ب��ا تنی چند از یارانش برای س��ال ها به زندان 
افکنده شد. داوود خان با نشستن در کرسی صدراعظمی در ١٣٣۵ شخصا غبار 
را مالقات نموده از او درخواس��ت همکاری نمود، وقتی با جواب رد مواجه ش��د 
ب��ا عصبانیت گفت »حکومت به نش��ر جریده و به ح��زب غیرحکومتی اجازه 
نمی ده��د« و آنگاه امر انح��الل حزب وطن را صادر ک��رد. از آن تاریخ به بعد 

حکومت تا بیست سال غبار را در حبس خانگی نگه داشت.
مرام نش��راتی جریده »وطن« که تقریبا ۶٣ سال قبل به نشر رسیده به مثابه 
یک س��ند تاریخی جهت انتشار در س��ایت وزین »حزب همبستگی افغانستان« 
تقدی��م می دارم که از البالی آن می ت��وان به روح آزادی خواهی و بالندگی غبار 

بزرگ پی برد:

بنام خداوند دانا و توانا
م�ردم ما که بعد از عبور چندین قرن س�ر از خواب دوش�ینه 
برداش�ت و در راه زندگانی جدید جهاد قدم گذاش�ته اند، میروند 
ثقلت وظایف اجتماعی خویش را احساس نمایند. واقعا فقط این 
ما هس�تیم که در مش�رق زمین امروز میخواهیم از حیات قرون 
وس�طی در ساحه زندگی جدید بشری داخل شویم پس طبعا راه 

درازی در پیش و همت بلندی در کار داریم.
آری س�الیان چهارصد پیش از این قس�مت بزرگی از بشر در 
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س�ایه اختراعات باروت، قط�ب نما، کاغذ، چاپ و در اکتش�افات 
جغرافیائ�ی و تج�دد صنعتی و ادب�ی با انه�دام ملوک الطوایفی 
پ�ا در ق�رون جدید و حیات جدید گذاش�تند. در حالیکه تا س�ی 
سال پیشتر دودس�ته به بقیة السیف زندگی کهنه قرون وسطی 

چسپیده بودیم.
همچنان تقریبا دو صد س�ال میگذرد مجامع بشری به نفحه 
حی�ات بخش فالس�فه و نویس�ندگان عالی مقام�ی چون الک، 
منتسکیو، ولتر و روسو از قبرستان تسلیم و انقیاد نسبت بقدرت 
مطلقه حکومات و گودال عدم مساوات در اجتماع و فقدان آزادی 
در امور ذوقی برآمد و وارد صحنه درخشنده قرون معاصر گردیدند 
قرونیک�ه در طلیعه آن اعالمیه حقوق بش�ر یعنی حق حاکمیت 
مل�ت، تس�اوی حقوق م�ردم در برابر قانون، آزادی ش�خصی در 
گفتار و کردار مثل خورشید روح بخش قرار داشت و اما ما تا ایام 
معدود و انگشت ش�ماری پیش از این از تم�ام این نعمای بزرگ 

بشری محروم و حتی از تلفظ آن ممنوع بودیم.
این اس�ت که میگویم در روی کره خاک آخرین ملتی هستیم 
ک�ه دیرتر و دورتر از همه در س�یر تاریخ تحول و تکامل بش�ری 
افت�ان وغلطان روانی�م. ولی بحکم طبیعت انس�انی این تاخر و 
پس ماندگ�ی اب�دا س�بب ناامیدی و دلشکس�تگی م�ا نمیگردد 
برعکس روح سعی و قوت کوشش در حد اعظم آن بما می بخشد 
تا برای تالفی مافات،  برای رفع آفات، برای حفظ حیات و باالخره 
برای جلب سعادت از آن استمداد و استفاده نمائیم. در میان مردم 
که من حیث المجموع باین جد و جهد عرق آور موظف و مکلف اند 
بعقیده ما وظیفه منورین کشور گران تر و عمده تر و مفیدتر است 
و لهذا بحکم این عقیده است که ما با قلت بضاعت و استطاعت 
توانس�تیم توسط طبع و نش�ر روزنامه وطن ساحه فعالیت های 
نظری که مقدمه هر نوع خدمات عملی اجتماعیس�ت برای طبقه 
منور و جوان مملکت آماده نمائیم و ما مصمم هس�تیم درین راه 
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مبارک توانائی محقر خویش را وقف کنیم.
البت�ه م�رام و نصب العین ما در روزنامه وطن بش�کل ثابت و 
پایه دار عبارت خواهد بود: نشر اصول دیموکراسی در کلیه شئون 
اجتماعی مملکت باساس رژیم مشروطه شاهی بمعنی مساوات 
عمومی مردم بدون قید و رجحان، نژاد، زبان، مذهب، والیت، قبیله 
وغیره و بمعنی آزادی قانونی مردم در گفتار و کردار، کسب و کار، 
اجتماع و اقامت و مسافرت و بعمنی تفکیک قوای ثالثه دولت و 
تعین حدود و مس�ئولیت هریک و مصئونیت مال و جان و حقوق 
مردم از تعدی و تجاوز و تعین مجازات باحکام و محاکم صالحه. 
هکذا تقویه وحدت ملی باس�تناد تاریخ مش�ترک، وطن مشترک، 
مفاد مشترک که از آغاز تاریخ تا امروز مردم افغانستان را در رشته 
واحد ملیت منسلک ساخته است. و ارائه طریق حفظ منافع عامه 
اعم از مامور و مس�تخدم، زارع و کارگر، معلول و معیوب بواسطه 
وضع قوانین و ایجاد موسسات تعاونی و بحث در اطراف مسائل 
مهم�ه معارف، اقتصاد و حفظ  الصحه عمومی همچنین مبارزه بر 
ضد اقوال و اعمالیکه بنوعی از انواع تمامیت و امنیت و استقالل 
خاک را جرح و وحدت ملیت و مبانی دیموکراسی را نقص و اخالق 

اجتماعی را افساد کند.
اینس�ت مرام و نصب العین کارکنان )وطن( که تعقیب خواهد 
ش�د.این نکته قابل تذکر اس�ت که افق نظر وطن وسیعتر از آن 
اس�ت که در نش�رات خویش مادامیکه حیات و س�عادت جامعه 
منظور اوس�ت با اش�خاص و افراد معین خوب یا بد بپردازد زیرا 
وطن فرد را هرچه باش�د منحیث هو هو نمیشناس�د بلکه اعمال 
و افعالی را مورد تبصره و انتقاد قرار خواهد داد که در سرنوش�ت 
کش�ور کم یا بیش موثر باش�د. پس نش�رات و انتق�ادات وطن 
مبتن�ی بردو رکن اس�ت. یکی موضوع او ام�ری از امور اجتماعی 
خواهد بود نه فرد و یا افراد معین زیرا ما با هیچ فردی مخالفت و 
یا محبت ش�خصی نداریم مگر در امور اجتماعی. دیگر انتقادات 
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وطن در هر موضوعیکه باش�د محض تظاهر و بی نتیجه نه بلکه 
با نشان دادن راه های اجتماعی و عملی توام خواهد بود.

غبار
جریده »وطن«، شماره اول، حمل ١٣٣٠

معنی بعضی لغات:
دوشینه: دیشب، شب گذشته

بقیة السیف: بازمانده، به جا مانده
نفحه: وزیدن باد یا بوی خوش

مافات: آنچه گذشته، آنچه فوت شده

بریده    مرام جریده  »وطن«
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نویسنده: فرزاد

ام.آی.شش و سی.آی.ای، 
اربابان تجارت مواد مخدر

عن��وان  تح��ت  نوش��ته ای 
افغانس��تان،  »مواد مخ��در 
را  تروری��زم«  از  فاجعه بارت��ر 
در س��ایت »حزب همبستگی 
افغانستان« خواندم. این نوشته 
بیش��تر به عوامل داخلی رشد 
سرسام آور تریاک در افغانستان 
پرداخته است. اخیرا به مقاله ای 
تح��ت عن��وان »ام.آی.ش��ش 

ارباب تجارت جهانی مواد مخدر می باش��د« برخوردم که توس��ط یک جاسوس  
س��ابق سازمان استخبارات نظامی انگلستان )MI6( نوشته شده است و در ۲۶ می 

۲۰۰۶ در سایت »جستجوگر حقیقت« )The Truth Seeker( منتشر شده است.
هرچند دخیل بودن و رهبری تجارت و قاچاق مواد مخدر توسط این سازمان ها 
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نکته تازه نیست و فراوان درمورد گفته شده و حتا فلم هایی بر اساس آن ساخته 
شده، اما افشاگری های جیمز کاسبولت )James Casbolt(، کارمند سابق ام.آی.

شش، که شخصا در این تجارت 
سهم داشته، آگاهی بخش است 
و از روی آن می ت��وان به دلیل 
عمده رشد بی سابقه مواد مخدر 
افغانس��تان طی ١۲ سال تحت 
اش��غال امری��کا، انگلس��تان و 

متحدانش پی برد.
جیم��ز کاس��بولت درکنار 
افشاگری هایش در مورد دخیل 
امریکا  جاسوسی  سازمان   بودن 
و انگلس��تان در تج��ارت مواد 
تح��ت عنوان  مخ��در، کتابی 
»جاس��وس زنده به  گورش��ده« 
 )Agent Buried Alive(
از  پ��رده  ک��ه  نگاشته اس��ت 
زیرزمینی  نظام��ی  پایگاه های 
عمی��ق امریکا برم��ی دارد. در 
این کتاب، جیمز می گوید که 
از این ن��وع پایگاه ها در امریکا 
١٣٣ و در س��طح جه��ان ٤۰۰ 
پایگاه وجود دارند که توس��ط 
»س��ازمان امنیت مل��ی � این.

می ش��وند  کنترول  ایس.ای.« 
و یک��ی از پروژه های ش��ان به 
 Project( مانک��ن«  »پروژه  نام 

Mannequin( را در آنجا عملی می س��ازند. در این پروژه ، مغز انسان برنامه ریزی 

جیمز کاسبولت درکنار افشاگری هایش در 
مورد دخیل  بودن س��ازمان جاسوس��ی امریکا و 
انگلستان در تجارت مواد مخدر، کتابی تحت 

 Agent( »عنوان »جاسوس زنده به  گورشده
Buried Alive( نگاشته است که پرده از 

پایگاه های نظامی زیرزمینی عمیق امریکا 
برمی دارد. در این کتاب، جیمز می گوید که از 
این نوع پایگاه ها در امریکا 133و در سطح 

جهان 400 پایگاه وجود دارند که توسط 
»سازمان امنیت ملی � این.ایس.ای.« کنترول 

می شوند و یکی از پروژه های شان به نام 
»پروژه مانکن« )Project Mannequin( را 
در آنجا عملی می سازند. در این پروژه ، مغز 

انسان برنامه ریزی می شود و انسان های 
شبیه ساخته می شوند. جیمز ادعا می کند 

که خودش نیز یکی از قربانیان این پروژه بوده 
است.
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می شود و انسان های شبیه ساخته می شوند. جیمز ادعا می کند که خودش نیز 
یکی از قربانیان این پروژه بوده 

است.
ن��ه  کاس��بولت  جیم��ز 
دست داش��تن  درم��ورد  تنه��ا 
استخبارات انگلستان و امریکا 
بلک��ه درمورد  در مواد مخ��در 
پایگاه ه��ای نظامی مخفی این 
س��ازمان ها کتاب��ی نوش��ت و 
بیرون  را  اش��دمحرم  معلومات 
داد. بعد از این افشاگری ها، او 
تحت پیگرد و فشارهای شدید 

قرار گرفت و حتا اخباری انتشار یافت که از ترور او خبر می دهد، هرچند هیچ 
منبع رسمی تا کنون آن را تایید نکرده است.

در آغاز نوشته، او به معرفی خود می پردازد:

»نامم جیمز کاس�بولت است و بین س�ال های ۱99٥ تا ۱999 در 
پ�روژه Black Ops جهت انتقال کوکائین درمیان ش�هرهای لندن 
و برایتون برای ام.آی.ش�ش کار می کردم. پدرم، پیتر کاسبولت، 
نیز مامور ام.آی.ش�ش بود و ب�ا CIA و مافیای روم در کار قاچاق 
کوکائین به داخل انگلس�تان کار می کرد.... ما دست نشانده هایی 
بودیم که ریس�مان ما توس�ط روس�ای دست نش�انده  ی جهانی 

مستقر در لندن، کشیده می شد.«

و بع��د به جزییات، قضیه را ش��رح می دهد که بخش های��ی از آن را ترجمه 
نموده ام:

»ش�اید ب�رای اکثر مردم ای�ن نکته که تج�ارت جهانی موادمخدر توس�ط 
س�ازمان های اس�تخباراتی کنترول و اداره می گردد یک افشاگری باشد. در این 

گری ویب )Gary Webb( به خاطر نوشتن کتاب 
افشاگر »ایتالف تاریک« )Dark Alliance( به قتل 

رسید.
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تجارت جهانی موادمخدر، استخبارات انگلستان بیش از همه حاکمیت دارد.«
»این باالتر از تردید ثابت گردیده اس�ت که س�ی.آی.ای طی 
پنج�اه س�ال گذش�ته بخش اعظ�م م�واد مخ�در را وارد امریکا 
می س�ازد.... ام.ای.ش�ش همیش�ه موادمخدر را وارد انگلس�تان 
می کند. آنان فقط "بخشی" از این مواد را نه، بلکه گفته می توانم 

که تخمینا حدود نود فیصد موادمخدر را وارد می کنند.«
»تجارت جهانی مواد مخدر که توس�ط استخبارات انگلستان 
کنترول می ش�ود، حداقل ساالنه پنجصد میلیارد پوند ارزش دارد. 
ای�ن بی�ش از تجارت جهانی نفت اس�ت و اقتصاد انگلس�تان و 
امری�کا کام�ال بر پول مواد مخدر متکی اس�ت.... در انگلس�تان، 
ام.آی.ش�ش شستش�وی پ�ول را از طری�ق "بانک انگلس�تان" 
)Bank of England(، "بان�ک بارکلی�ز" )Barclays Bank( و دیگ�ر 
ش�رکت هایی با نام خانوادگی انج�ام می دهد. پول مواد مخدر از 
یک حساب به حساب دیگر رد و بدل می شود تا وقتی که منشا 

اصلی آن درجریان بافتی از معامالت، ناپدید گردد.«

جیمز کاسبولت ش��رح می دهد که چطور سی.آی.ای و ام.آی.شش مشترکا 
در س��ال ١۹۷۸ در امریکای جنوبی روی تاثیرات ماده دودش��ونده محلی به نام 
»باسکو« )basuco( به تحقیق پرداختند تا از آن کریم کوکائین بسازند. آنان از 
آن کوکائینی س��اختند که نسبت به کوکائین عادی، قدرت مخدرکننده بیشتر 
داش��ت. بعد این نوع کوکائین را به صورت وسیع وارد انگلستان و امریکا نمودند 

که به اعتیاد وسیع جوانان منجر گردید.
او از دخالت بلندرتبه ترین مقامات دولتی در این تجارت سخن می گوید:

»در سال های ١٩٨٧ که کوکائین وسیعا در امریکا مورد استفاده 
قرار می گرفت، بل کلنتن رییس جمهور بعدی امریکا، گورنر ایالت 
آرکانزاس بود که با سی.آی.ای در این تجارت دست داشت و هر 
ماه معادل صد میلیون دالر کوکائین از طریق میدان هوایی منا در 
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این ایالت وارد می شد.«
جیمز جریان کار تجارت پدرش برای ام.آی.شش را شرح داده می نویسد که 
او آنچنان مقادیر زیاد مواد مخدر را دس��ت به دست می کرد که قسمت کم آن 
را برای سود شخصی به فروش می رسانید و باالخره خودش نیز به آن معتاد شد 

که در اثر آن جان داد. او از معتاد شدن خودش نیز سخن می گوید:

»امروز که من از استفاده موادمخدر پاک شده ام، آرزو دارم که 
به توقف عذاب غیرقابل توصیفی کمک نمایم که تجارت جهانی 

مواد مخدر عامل آن می باشد.«
جیمز در کنار پول آوربودن تجارت موادمخدر دلیل دیگری را ذکر می کند 

که سازمان های استخباراتی از آن سود می برند:

»ش�بکه های اس�تخباراتی همیش�ه داروه�ای مخدرکننده را 
به مثابه اس�لحه ای علیه مردم به کار می برن�د تا از این طریق به 
پالن طوالنی مدت ش�ان برای یک دولت جهانی، پولیس جهانی 
که ناتو باش�د و یک جمعیت کمپیوتری ش�ده تحت عنوان نظم 

نوین جهانی دست یابند.«

در پایان نوشته چندین »بازیگر عمده« این تجارت معرفی شده اند که هرکدام 
ماموران مهم ام.آی.شش، موساد )س��ازمان استخبارات اسراییل( و یا سی.آی.ای 
بوده و ریاس��ت بانک ها و شرکت های مهم جهان را در چنگ داشته اند. یکی از 

این بازیگران جورج بوش پدر است که درموردش می نویسد:

»جورج بوش پدر، رییس جمهور قبلی، رییس س�ابق سی.آی.
ای و برجس�ته ترین تاج�ر مواد مخ�در در امریکا، نس�بت به هر 
رییس جمه�ور دیگ�ر جنگ ه�ای بیش�تری را علی�ه مواد مخ�در 
راه اندازی نمود. چیزی که در حقیقت فقط شیوه ای برای برهم زدن 
رقاب�ت در ای�ن زمینه ب�ود. درباره دست داش�تن ج�ورج بوش در 
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تجارت جهانی موادمخدر می ش�ود کتاب کاملی نوش�ت ولی در 
کتاب "ایتالف تاری�ک" )Dark Alliance( که توس�ط روزنامه نگار 
تحقیقی "گری ویب" )Gary Webb( نگاشته شده به صورت عالی 

به آن پرداخته شده است.«

Sir Ma r )ککی دیگر از »بازیگران عمده« س��ر مارتی��ن ویکفیلد جکوب 
tin Wakefield Jacomb( اس��ت که بین س��ال های ١۹۸۷ تا ١۹۹۵ رییس »بانک 

انگلستان« بود و در سال ١۹۸۶ رییس روزنامه تیلی گراف )The Telegraph( در 
انگلس��تان بود. او درمورد  دست داشتن روسای بنگاه های رسانه ای در این تجارت 

تبصره ای دارد:

»این دلیلی  است که چرا این مشکل درحال رشد در مطبوعات 
عمده انعکاس نمی یابد. کسانی  که مرتکب این جنایات می شوند 
اکثر رس�انه های عمده را کنترول می کنند. در امریکا رییس سابق 
س�ی.آی.ای، ویلیام کیس�ی )William Casey(، قبل از مرگش در 
١٩٨٧ ریی�س انجمن ش�بکه خبری ABC  ب�ود. اکثر کارمندان 
داخلی از ای.بی.سی منحیث "شبکه سی.آی.ای" نام می برند.«

مطابق گزارش »رادیو آزادی« )٤ دلو ١٣۹۲(:  »امریکا طی ١٣ سال حضورش 
در افغانستان، بیش از هفت میلیارد دالر را صرف مبارزه علیه موادمخدر نموده 
اس��ت.« اما واقعیت این است که این مبلغ هنگفت صرف محو کشت کوکنار 
نه، بلکه توسط دولت فاسد کرزی و هیرویین ساالران حیف و میل گردیده است 

ورنه امروز با این رقم درشت کشور کامال رنگ دیگری به خود می داشت.
تا وقتی افغانستان از سلطه بیگانگان و نوکرانش رهایی نیابد، زهر موادمخدر 
از این کش��ور دور نخواهد شد و هر سال رشد یافته جوانان و دلبندان بیشتر ما 
را در کامش فرو خواهد برد و بس��ی بیشتر از تروریست های طالبی، تنظیمی، 
القاع��ده وغیره، مردم م��ا را قتل عام خواهد کرد زیرا این موادمخدر اس��ت که 

تروریزم و فساد و جنایت می زاید.
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میراث شوم نیروهای خارجی 
برای افغانستان

 
نویسنده: پاتریک کاکبرن | مترجم:  سمیر

منبع: روزنامه اندیپندنت، 12 جنوری 2014

بعد از ١۲ سال، صرف ٣۹۰ میلیارد پوند و تعداد بی شمار 
کشته شدگان، فقر، فساد و طالبان را در افغانستان از خود به 

جا گذاشتیم

دی��د جه��ان نس��بت ب��ه 
افغانس��تان: کشور در وضعیت 
بد قرار دارد، با خروج نیروهای 
تغییر  غربی رهبران آن کشور 
موضع داده و بیش��تر به فریب 
م��ردم می پردازند. چند س��ال 
قبل در کابل با                  سخنگوی یکی 
از ادارات دولتی روبرو شدم که 
لیست بی پایان از دستاوردهای 

اداراتی را که او کار کرده بود برایم برمی ش��مرد    ، ام��ا هیچ کدام از آن ها برایم 
قانع کنن��ده نبودند. برای روشن ش��دن موضوع، حتا بدون ای��ن که منتظر کدام 
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جواب درخور باشم، از او پرسیدم: بدون جانبداری از کسی، واقع بینانه بگو که 
دولت افغانس��تان چه تسهیالت را برای مردمش فراهم کرده است؟ بدون این که 
استدالل این س��خنگو به درازا بکشد  ، گفت که این دستاوردها خیلی ناچیز اند 

»تا زمانی که کشور ما توسط اوباشان و جنگساالران رهبری  شود.«
در این موقع بود که دریافتم 
مشکل افغانس��تان نه در قوت 
طالب��ان، بلکه در ضعف دولت 
افغانستان است. این مهم نیست 
که چ��ه تعداد از نیروهای ناتو 
در افغانستان مستقر اند، چون 
این نیروه��ا از دولتی حمایت 
می کنن��د ک��ه م��ورد تنف��ر 
اکثریت مردم قرار دارد. در هر 
گوشه و کنار پایتخت که سر 
زدم نش��انه هایی از این بیزاری 
دیده می ش��ود، حت��ا این امر 

درم��ورد افراد ثروتمند نیز صدق می کند که طبیعتًا باید از وضع موجود راضی 
باش��ند. در مصاحبه با یک��ی از کارمندان دولتی که نباید ش��کایت هایی برای 
گفتن می داشت، چون در ١۰ سال پس از سقوط طالبان، کابل یکی از شهرهای 
روبه رش��د سریع جهان بود. او از پنجره دفترش به س��وی مزدورکاران روزمزد در 
بیرون اشاره کرد و گفت که آنان روزانه ۵ تا ۶ دالر به دست می آورند در حالی 
که کرایه ماهانه خانه مناس��ب در این ش��هر به ١۰۰۰ دالر می رس��د. وی افزود: 

»ممکن نیست که این وضعیت بدون یک انقالب ادامه پیدا کند.«
۲۰١٤ س��الی دشوار برای افغانس��تان نامیده می ش��ود چون تا ختم این سال 
نیروه��ای باقیمانده خارجی ش��امل ٣۸۰۰۰ عس��کر امریکایی و ۵۲۰۰ عس��کر 
بریتانیایی از این کش��ور خارج می شوند. اغلب پیش بینی ها در مورد نوسان های 
تاریخی غلط به اثبات می رسند ولی شاید در این مورد، قضاوت عام به واقعیت 
بپیون��دد. هم اکنون نش��انه هایی از تغییر جدی در معادالت سیاس��ی به چش��م 

زنان افغان در انتظار دریافت غذای امدادی در یکی 
از اردوگا ه های بی جاشدگان در شهر کابل. )عکس از 

روزنامه »اندیپندنت«(
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می خورند، چنانچه در هفته گذش��ته دولت افغانستان برنامه خود را برای رهایی 
۷۲ تن از زندانیان خطرناک طالبان اعالم کرد، اقدامی که انتقاد شدید واشنگتن 
را به همراه داش��ت. ش��اید انگیزه کرزی برای این حرکت آرام س��اختن رهبران 
محلی باش��د که بدون شک می توانند در انتخابات ماه اپریل از نامزد مورد نظر 

او حمایت کنند.
نیروهای  از ویژگی های خ��روج  یکی 
امریکای��ی و بریتانیای��ی این اس��ت که 
هیچ گونه عالقه برای ت��داوم حضور این 
نیروها در افغانس��تان، در کشورهای خود 
ش��ان وجود ندارد. از آغ��از ۲۰۰١ تا حال 
۲۸۰۶ س��رباز امریکایی و ٤٤۷ بریتانیایی 
در افغانس��تان کش��ته ش��ده اند. براساس 
ارقام ارایه ش��ده توس��ط »مرکز مطالعات 
اس��تراتیژیک و بین المللی واش��نگتن«، 
در ای��ن م��دت هزین��ه مجموعی جنگ 
امریکا، بازس��ازی و کمک ه��ای دیگر به 
افغانس��تان به ۶٤١٬۷ میلیارد دالر )معادل 
٣۹۰ میلیارد پوند( می رس��د. بدون شک 

پول مصرف ش��ده به نام افغانستان به معنی پول مصرف شده در داخل افغانستان 
نیس��ت. اما باوجود سرازیرش��دن این مبلغ هنگفت هنوزهم با استناد به گزارش 
دولت افغانس��تان، ۶۰ درصد کودکان افغان به س��وءتغذی گرفتار اند و فقط ۲۷ 
درصد افغان ها به آب آش��امیدنی صحی دسترسی دارند. تعداد زیادی از افغان ها 
مصارف زندگی خود را از وابستگان شان در خارج دریافت می کنند و یا تجارت 
مواد مخدر که ١۵ درصد از تولیدات خالص ملی افغانستان را تشکیل می دهد.

ارقام ارایه ش��ده ی باال، نتیجه تحقیق توماس روتنگ از »شبکه تحلیل گران 
افغانس��تان« در کابل اس��ت که درم��ورد پیامدهای ١۲ س��اله ی مداخله جامعه 
بین المللی در افغانس��تان، تهیه شده اس��ت. گزارش او بیانگ��ر وضعیت فعلی 
افغانس��تان اس��ت که نش��ان می دهد مداخله نظامی امری��کا و بریتانیا در این 

ــم  رژی ــن  ــت زهرآگی طبیع
ــه را  ــل زمین ــم در کاب حاک
برای بازگشت طالبان فراهم 
ــکل از  ــرد. رژیمی که متش ک
قوماندانان  و  ــاالران  جنگس
ــت.  اس ــته  گذش ــی  تنظیم
ــاد و تعدی  کسانی که فس
شان به قدرت رسیدن طالبان 
ــتان و  ــت حمایت پاکس تح
در  را  ــعودی  س ــتان  عربس

199۶ در پی داشت.
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کشور منجر به شکست شده اس��ت. طالبان از بین نرفته اند، بلکه در تمام نقاط 
افغانس��تان فعال اند، به ویژه در والیاتی چون هلمند با خروج نیروهای امریکایی 
و بریتانیایی، تسلط کامل خواهند داشت. حتا با حضور نیروهای خارجی، ساحه 
قدرت دولت افغانستان از چند کیلومتری مراکز شهرها فراتر نمی رود. فرستادن 
٣۰۰۰۰ نی��روی اضافی امریکا در س��ال های ۲۰١١-۲۰١۰ که تعداد مجموعی آنان 
را به ١۰١۰۰۰ تن رس��انید، نیز نتوانست تاثیرات دراز مدتی را در وضع موجود، 

سبب شود.
همیش��ه در بحث ها پیرامون شکست نیروهای خارجی در افغانستان، به عدم 
رعایت درس��ت تاکتیک نظامی اشاره می ش��ود، حاالنکه دالیل اصلی شکست 
نیروهای امریکایی و بریتانیایی به سیاست نادرست آنان پس از سرنگونی طالبان 
در ۲۰۰١ برمی گ��ردد. چهار نکته مهم در زمین��ه وجود دارد: در آن زمان طالبان 
تنها درمیان اقلیت کوچک از افغان ها محبوب بودند، شکس��ت نظامی آنان به 
مراتب بیشتر از آنچه واقعیت داشت در رسانه های غربی انعکاس داده شد، ولی 
در حقیقت تعداد زیادی از آنان از کش��ور بیرون رفتند و یا متفرق ش��دند. من 
آنان را در ش��اهراه کابل تا غزنی و باالخره قندهار تعقیب می کردم، هیچ گونه 
نش��انه هایی از مقاومت دیده نمی شد. آنان درست در یک بستر مناسب سیاسی 
زمینه تش��کل مجدد را داش��تند. نکته مهم برای طالب��ان، موجودیت مرز باز به 
درازی ١۵۰۰ میل بین افغانس��تان و پاکستان بود که پشت جبهه ی امن برای آنان 
به حساب می آمد. آنان می توانستند با استفاده از این فرصت استراحت کنند و 

به آموزش و تجهیز دوباره خود بپردازند.
آنان با س��رعت و نیروی بیش��تر دوباره بعد از ۲۰۰۶ برگشتند که این پیامد 
عام��ل چهارم در باال بود. افزون بر آن، طبیع��ت زهرآگین رژیم حاکم در کابل 
زمینه را برای بازگش��ت طالبان فراهم کرد. رژیمی که متشکل از جنگساالران و 
قوماندانان تنظیمی گذشته است. کسانی که فساد و تعدی شان به قدرت رسیدن 
طالبان تحت حمایت پاکستان و عربستان سعودی را در ١۹۹۶ در پی داشت. آنان 

پارلمان، قضا و نهادهای امنیتی را در چنگ خود دارند.
توماس روتینگ می نویسد: »کسانی که در ۲۰۰١ کمک های مالی از امریکا 
دریافت کردند ت��ا در مقابل طالبان بجنگند، پول خ��ود را صرف تجارت مواد 
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مخدر نمودن��د.« او می افزاید: 
»این افراد به تدریج شریان های 
مه��م اقتص��ادی کش��ور را به 
دس��ت گرفته و در بخش های 
واردات و صادرات، ساختمانی، 
خرید زمین، بانکداری و بخش 
نمودند.«  سرمایه گذاری  معدن 
آن��ان جیب ه��ای خ��ود را از 
کمک های خارجی پر کردند، 
چنانچ��ه افغانس��تان در ۲۰١٣ 
براس��اس رده بن��دی »س��ازمان 
شفافیت بین المللی« به عنوان 
یکی از فاس��د ترین کشورهای 

جهان در پایین لیس��ت ١۷۷ کشور )مساوی به سومالیا و کوریایی شمالی( قرار 
گرفت.

هیئت حاکمه پس از طالبان، معجونی از جنگساالری و اسالم جهادی است. 
روزنامه نگاری در کابل به نام میرحسین موسوی در مطلبی تحت عنوان »فاشیزم 
مقدس« در س��ال ۲۰۰٣ چهره واقعی این دو جریان را به خوبی ترسیم کرد، اما 

او مجبور شد در اثر فشارهای زیاد و اتهام توهین به اسالم از کشور فرار کند.
انتخابات پیشرو، بدون ش��ک با تقلب گسترده همراه است. انتخابات اپریل 
۲۰١٤ شاید بدتر از دوره های گذش��ته باشد، توزیع ۲۰٬۷ میلیون کارت رای دهی 
در کش��وری که نیمی از نفوس ۲۷ میلیونی اش زیر س��ن ١۸ سال اند جالب به 
نظر می رسد. سازمان های مستقل ناظر انتخابات زیر نفوذ حکومت بوده و تحت 

امر آنان فعالیت می کنند.
انتخابات پیشرو، بدون ش��ک با تقلب گسترده همراه است. انتخابات اپریل 

۲۰١٤ شاید بدتر از دوره های گذشته باشد.
با بدبختی های فراوانی که دامنگیر مردم افغانس��تان است، رهبران غربی از 
واقعیت موجود فرار می نمایند. س��ال گذشته دوید کامرون در جریان سفری به 

کودکی در یکی از اردوگا ه های بی جاشدگان در ش��هر 
مزار. مطابق گزارش »کمیساریای عالی سازمان ملل 
متحد در امور مهاجرین« افغانستان بیشترین رقم 

بی جاشدگان و مهاجرین را داراست. )عکس از روزنامه 
»اندیپندنت«(
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هلمند مدعی شد که زیرساخت های امنیتی تقویت شده اند و ماموریت نیروهای 
بریتانیایی رو به اختتام است.

هیچ کس در افغانس��تان به این امر باور ندارد. اما خروج 
نیروه��ای خارجی به معنای پیروزی طالبان نیس��ت، چون 
طالبان را یک جریان کوچک از پشتون ها رهبری می کنند 
که استقرار حاکمیت شان در مناطقی که بیشتر باشندگان 
ش��ان تاجک ها، هزاره ها و ازبک ها اند، خیلی مش��کل به 
نظر می رس��د. اکثریت افغان ها از این ترس دارند که پس 
از ۲۰١٤ خاطره س��ال های ١۹۹۰ درست زمانی که وحشت و 
استبداد باندهای جهادی در افغانستان حاکم بود، دوباره بر 

آنان تکرار شود.

بنیادگرای�ی  حاکمی�ت 

عامل اصلی توحش و بربریت 

در برابر  زنان ماست!
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نویسنده: یاسمین سالم

مواد مخدر افغانستان، 
فاجعه بارتر از تروریزم

براساس آخرین آمار »دفتر 
مبارزه با م��واد مخدر و جرایم 
 )UNODC( مل��ل«  س��ازمان 
که در گزارش س��االنه شان در 
دس��مبر ۲۰١٣ به نشر رسیده، 
افغانس��تان در تولی��د کوکنار 
هنوزهم مق��ام اول را در جهان 
تولید  افزایش  گراف  داراست. 
موادمخدر از سال های ۲۰۰٣ تا 

۲۰١٣ بی سابقه و فاجعه بار بوده اس��ت. در ۲۰١٣ زمین های تحت کشت کوکنار 
الی ۲۰۹۰۰۰ هکتار باال رفت که رکورد تازه ای را به ثبت رس��انید، درحالی که در 

سال ۲۰۰١ فقط ۸۰۰۰ هکتار زمین تحت کشت کوکنار قرار داشت.
در مجم��وع حاصالت کوکنار در افغانس��تان ۵۵۰۰ متریک تن گزارش داده 
شده است و همچنان براساس همین گزارش تعداد والیات عاری از کشت کوکنار 
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١۵ والیت اعالن گردید درحالی که قبال ۲۲ والیت بود.
برعالوه آن، در این گزارش تخمین شده اس��ت که در ۲۰١۰ یک میلیون نفر 
معتاد اعالن گردیده که اکثریت ش��ان را جوانان، زنان و کودکان معصوم کشور 
ما می س��ازند. اگر این مطالعات در ۲۰١٣ صورت می گرفت، بدون ش��ک تعداد 
معتادان در کش��ور با درنظرداش��ت آمار و ارقام کشت، حاصالت کوکنار، سطح 

پایین تداوی و فساد مقامات دولتی شاید به ١.۵ تا ۲ میلیون نفر می رسید.
این گزارش نش��ان می دهد 
س��اله  دوازده  حض��ور  ک��ه 
نیروه��ای خارجی، افغانس��تان 
فاجع��ه ای هولناک ت��ر  ب��ا  را 
از تروری��زم و القاع��ده مواجه 
نه  که  فاجعه ای  ساخته اس��ت. 
تنها افغانستان را مرکز مافیای 
جه��ان س��اخته بلکه م��ردم و 
بخصوص جوانان ما را گرفتار 
م��رگ تدریجی نموده اس��ت. 

اگر مواد مخدر را ضریب »دس��تاوردهای« یک دهه ای که مقامات و اشغالگران 
از آن حرف می زنند در نظر گیریم، افغانستان وضع به مراتب بدتر از سال ۲۰۰١ 

دارد چیزی که آینده کشور ما را نیز تیره و تار ساخته است.
عوامل افزایش کشت و قاچاق موادمخدر در کشور، کسانی اند که در راس 
دولت ق��رار دارند و در تجارت کثی��ف و خاینانه موادمخدر س��هیم اند. اکثر 
مقامات دزد از برکت قاچاق مواد مخدر صاحب س��رمایه های هنگفتی شده اند. 
حت��ا یک بار »نیویارک تایمز« )۵ اکتب��ر ۲۰۰۸( برادر حامد کرزی، احمدولی 
کرزی را افشا نمود که قاچاقبر مشهوری است. در اکثر والیات والیان، قومندانان، 
ولس��واالن وغیره ارکان دولتی از جمله قاچاقب��ران معروف موادمخدر اند. با آن 
ک��ه دولت کرزی هر روز گلوی��ش را پاره کرده، داد و فری��اد می کند که »ما 
اگ��ر کوکنار را گم نکنی��م کوکنار ما را گم خواهد کرد« اما این حرف ها برای 
گول زدن مردم اس��ت و بس. دلیل چشم پوش��ی مقامات از این فاجعه در کشور 

تناسب تولید مواد مخدر و مساحت مزارع از 1994 تا 
2013 افزایش چشمگیری را نشان می دهد. )گراف از: 

»دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل«(
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ما، این است که کوکنار زندگی صاحبان قدرت را نه بلکه زندگی مردم معصوم 
و درددیده ما را هر روز تب��اه می کند. دیدن کالبد های معتادان در زیر پل های 
کاب��ل، اطراف روضه مزار، اطراف منارهای تاریخی هرات وغیره، همه س��خن از 
وحش��تی می  زنند که امروز افغانستان با آن دچار است اما کمتر به آن پرداخته 

می شود.
تبدیل  و  موادمخدر  رش��د 
افغانس��تان به مرک��ز هیرویین 
جه��ان، از برنامه ه��ای امریکا 
و دولت ه��ای متح��دش ب��ود 
ک��ه از ای��ن درک س��ود های 
صدها میلیارد دالری به دس��ت 
هش��تاد  ده��ه  از  می آورن��د. 
بدینس��و، آنان در ای��ن زمینه 
ت��الش کردند ت��ا فرج��ام به 
اهداف ش��ان رسیدند، چون در 
س��طح جهان بعد از اس��لحه و 

نفت، مواد مخدر سودآورترین تجارت است.
میش��ل شوسودوفسکی، پروفیس��ور کانادایی، که تحقیقات گستر ده ای را 
درمورد افغانستان و »جنگ علیه تروریزم« انجام داده، در ۲۰١۲ در مقاله ای تحت 

عنوان »جنگ امریکا علیه تروریزم« برای نشریه »گلوبل ریسرچ« می نویسد:

»از حمله ٢٠٠١ بدینس�و تولید مواد مخدر در افغانس�تان ٣٥ 
چن�د افزای�ش یافته اس�ت. در ٢٠٠٩ تولید تری�اک به ٦٩٠٠ تن 
رس�ید در مقایسه به کمتر از ٢٠٠ تن که در ٢٠٠١ تولید می شد. 
در این زمینه عاید چندمیلیاردی از تولید مواد مخدر افغانس�تان 
در بیرون کش�ور به دست می آید تا در داخل کشور. بنابر گزارش 
ملل متحد به طور س�االنه در مقایس�ه به عاید به  دس�ت آمده از 
فروش جهانی مواد مخدر افغانس�تان ک�ه افزون بر ٢٠٠ میلیارد 

دهقانی در ولسوالی گلس��تان فراه زیر نظر س��ربازان 
امریکایی حاصالت تریاکش را جمعاوری می کند. 

)عکس از خبرگزاری »رویترز«(
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دالر است، ٢ تا ٣ میلیارد آن به اقتصاد داخلی برمی گردد.«

و در قسمت دیگر این مقاله عالوه می کند:

»تجارت م�واد مخدر در آغاز جنگ افغان-ش�وروی با حمایت 
س�ی.آی.ای. ش�روع و تبدیل به تجارت پرمنفعت چندمیلیاردی 

شد. این سنگ بنیاد جنگ سری امریکا در دهه ١٩٨٠ بود.«

دولت مافیایی ک��رزی عوام فریبی نموده ظاهرا ب��ه دهقانان فقیر می گوید 
که دس��ت از کش��ت و تولید موادمخدر بردارند و برای پاشیدن خاک  به چشم 
م��ردم، وزارتی را به نام »مبارزه با موادمخ��در« راه اندازی کرد، اما در عمل هیچ 
کار ج��دی در زمینه صورت نگرفت��ه و نخواهد گرفت. امریکا و متحدانش نیز 
دریافته اند که ملت تریاکی و چرس��ی را به آسانی می توان به دام انداخت و بر 
آنان حکومت نمود. امروز امریکا عین سیاستی را در کشور ما پیاده می کند که 
اس��تعمار انگلیس در چین پیاده کرد و آن کشور را مسموم ساخته بود، چیزی 

که باعث برافروزی »جنگ تریاک« گردید.
مطابق گزارش »رادیو آزادی« )٤ دلو ١٣۹۲(:  »امریکا طی ١٣ سال حضورش 
در افغانس��تان، بی��ش از هفت میلیارد دال��ر را صرف مب��ارزه علیه موادمخدر 
نموده اس��ت.« اما واقعیت این اس��ت که این مبلغ هنگفت صرف محو کشت 
کوکنار نه، بلکه توس��ط دولت فاس��د کرزی و هیرویین س��االران حیف و میل 
گردیده اس��ت ورنه امروز با این رقم درشت کش��ور کامال رنگ دیگری به خود 

می داشت.

تا وقتی افغانستان از سلطه بیگانگان و نوکرانش رهایی نیابد، زهر موادمخدر 

از این کش��ور دور نخواهد شد و هر سال رشد یافته جوانان و دلبندان بیشتر ما 

را در کامش فرو خواهد برد و بس��ی بیشتر از تروریست های طالبی، تنظیمی، 

القاع��ده وغیره، مردم م��ا را قتل عام خواهد کرد زیرا این موادمخدر اس��ت که 

تروریزم و فساد و جنایت می زاید.
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 جاده والیت،
قرطاسیه فروشی محمد هارون

کندز

 نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات
از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

   
شهر جالل آباد، چوک تالشی، 

 مقابل گمرک کهنه
غرفه فروش اخبار و مجالت 

جمیل شیرزاد

ننگرهار

 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

    و
کتاب فروشی غالم نبی اشقری، 
مکروریان سوم ـ مقابل بالک ۱۱2

و
جوی شیر، کتاب فروشی صافی حیات

و
چهار راهی صدارت، شرکت کتاب

 شاه محمد

کـابـل

شهر مزار شریف، چهارراهی 
بیهقی، پوسته خانه شهری

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی

و

 چهارراهی بیهقی،
 مقابل نشنل بانک پاکستان،

کتاب فروشی فیروز

بلــخ

والیت فراه، کتابفروشی عزیزی، 
واقع ناحیه سوم، مقابل

 لیسه نفیسه توفیق میر زایی

فراه

والیت غزنی، بازار سنگماشه، 
سرجوی حوزه، کتابفروشی صبا 

غزنی

والیت کنر، چغانسرای،
 سرک قومندانی،

 کتابفروشی احمد ظاهر

کنر

والیت ننگرهار، ولسوالی خیوه، 
کتابفروشی سیار

ننگرهار
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هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانس��تان مس��تقل، آزاد و دموکرات هس��تید؛ اگر 
آرزوی س��ربلندی افغانستان و آس��ایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛ 
اگ��ر می خواهید علیه جنای��ات و خیانت های اش��غالگران و نوکران 
میهن فروش��ش نقش��ی ادا کنید، به »حزب همبس��تگی افغانستان« 
بپیوندی��د و در تکثیر و پخش نش��ریات حزب تان هرچه بیش��تر و 

وسیع تر بکوشید!

پست بکس شماره 240، پسته خانه مرکزی آدرس:   
کابل � افغانستان   

0093-700-231590 موبایل:   
info@hambastagi.org ایمیل:   
www.hambastagi.org سایت:   

facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party فیسبوک:   
twitter.com/solidarity22 تویتر:   

youtube.com/AfghanSolidarity یوتیوب:   

»حزب همبس��تگی افغانس��تان« برای پیش��برد فعالیت هایش به 
حق العضوی��ت اعضا و اعانه هواداران و دوس��تدارانش ات��کا دارد. با 

کمک های نقدی تان ما را یاری دهید:

Azizi Bank
Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan 
Name: Sayed Mahmood
Account No: 001903204644917



جواز نشریه همبستگی غږ




