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دیدگاه حزب

انتخاباتریاستجمهوری،
درگرو

اشغالگرانوجنایتکاران

دلخ��راش  همهمه ه��ای 
زیر  ریاست جمهوری  انتخابات 
اش��غال و دولت مزدور  س��ایه 
با قربانی ک��ردن هموطنان  که 
بی دف��اع ما هم��راه گردیده به 
پایانش نزدیک می ش��ود. ولی 
آنچه مل��ت را در ای��ن مقطع 
زمان هم زبان و هم جهت ساخته 
این اس��ت که ن��ه رای ما بلکه 

کاخ سفید با انتصابش سرنوشت آینده را همسان سالیان پیش رقم خواهد زد. بنًا 
کس��ی به کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد که بیش از دیگران سرسپرده 

و ُمطیع متجاوزان امریکایی باشد.
بدون ش��ک انتخابات یکی از پایه های اساسی دموکراسی راستین در تمامی 
جوامع بش��ری بوده که نیروهای ملی- دموکرات با اعتقاد راسخ در راه رسیدن به 
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آن می رزمند. اما هنگامی که دموکراس��ی وجود ندارد و سرزمین ما به طعمه ی 
اشغالگران و درندگان مزدورش مبدل شده است، داد از »انتخابات آزاد و شفاف« 
و »کاندیدان مستقل« زدن همانند صدها شعار زیبا ولی مضحک، عوام فریبی ای 
بیش نیس��ت. زیر چتر متجاوزان امریکایی و همراهان آدم خوارش این انتخابات 
نمایش��ی با تقل��ب، فریب و ناامنی بدرقه خواهد ش��د و کوچک ترین بهبود و 

تغییر مثبتی را در زندگی مردم مظلوم ایجاد نخواهد کرد.
از جهت دیگر، اگر امریکا و  چاکرانش بدانند که انتخابات سرنوشت واقعی 
مل��ت را رقم زده و ش��خص ملی با آرای مردم بر خالف س��لطه ی پرآش��وب و 
خونین��ش در راس قدرت سیاس��ی قرار می گیرد، هرگز اج��ازه برگزاری چنین 
انتخاب��ات را نمی داد و راه دیگری را برای به اسارت کش��انیدن ملت جس��تجو 

می کرد.
مردم ما با تجربه س��یزده  ساله شان به ماهیت کثیف اشغالگران و موزه پاکان 
آن پی برده، می دانند که تمامی کاندیدهای ریاس��ت جمهوری س��ر از آس��تین 
متجاوزان و جنایت کاران معلوم الحال بدر کرده و آزموده شدگانی اند که تداوم 
همین نظام فاس��د، مافیایی و پوش��الی را آرزو دارند. به همین سبب تمام شان 
متحدالقول، حضور نظامی امریکا را نعمت خدایی دانسته، از حاال اعالم می دارند 
که نخس��تین قدم شان امضای قرارداد س��ند فروش افغانستان به امریکا خواهد 
بود. به همین منوال س��رجنایت کاران هر قوم و قماش بر اس��اس قوم بازی های 
خاینان��ه و با ش��عارهای کاذب و میان تهی دور هم جمع ش��ده، داد از »وحدت 
ملی« می زنند و س��رانجام همگان با کاله نو و افکار کهنه تیم های کلیشه ای و 
مزدور را س��ر و سامان بخش��یده اند. اکثر اینان طی دوازده سال جز همدستی با 
تجاوزگران، غارت و به جیب زدن، جنایت آفریدن، چاق کردن س��تمگران، دروغ 

و جعل کاری برای ملت انجام ندادند.
دیدن لش��کری از کاندیدان آزموده ش��ده و بدنام آنچنان مردم را نس��بت به 
انتخاب��ات منزجر س��اخته که دولت و عامی��ان جهانیش راهی نداش��تند مگر 
این که با اس��تفاده از س��الح رسانه ای ش��ان، تبلیغات بی س��ابقه و گزارش ها و 
نظرسنجی های س��اختگی راه اندازی و اذهان ملت را مورد بمبارد تبلیغاتی قرار 
می دهن��د تا بتوانند جمعی از آنان را پای صندوق های رای بکش��انند. طی چند 
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ماه گذش��ته آنقدر دروغ و ریا و کذب به خورد ملت داده ش��د که شاید کم تر 
در تاریخ وطن ما نظیر داشته باشد. صدای واقعی ملت از هیچ رسانه ای انعکاس 
نیافت. اما وقتی در کوچه و بازار پای صحبت مردم فقیر بنشینید، آنگاه میزان 
آگاهی آنان از وضع خیله خند جاری را درخواهید یافت که اکثر شان چگونه با 
»انتصابات« نامیدن پروسه جاری آن را مورد تمسخر قرار داده، بی میلی خویش 

را به شرکت در آن ابراز می دارند.
شعارهای گول زننده ای را که اینان زیر نام »برنامه« و »پالن« عرضه داشتند، 

چیزی نیست مگر دامی برای فریب مردم.
از البالی این ش��عارها فقط یک حقیقت را هم��ه  کاندیدان هم صدا اعتراف 
می کنن��د که دولت کرزی –با آن که خود در گذش��ته پایه های آن محس��وب 
می ش��دند– در برقراری امنیت و عدالت، بازسازی، محو فساد و جنگ ساالری، 
رفاه مردم، قانون، تامین حقوق زن، پیشرفت وغیره وعده هایی که پنج سال قبل 
به مردم س��پرده بود کامال ناکام و بی توجه بوده است. در عین حال تمامی اینان 
ب��ه تداوم همین رژیم تاکید می ورزند که مفهومی جز پابندبودن ش��ان به ادامه 

فاجعه جاری ندارد.
انتخابات همان گونه که طی ۱۲ س��ال گذش��ته چیزی را به س��ود مردم ما 
تغیی��ر نداد، حال هم نخواهد داد ولو ه��ر کدام از کاندیدان برنده میدان اعالن 
گردد. نه وضعیت اقتصادی بهبود می یابد و نه وضع سیاس��ی، نه امنیت نسبی 
حکم فرما خواهد گش��ت و نه جنایت کاری از صحنه رانده خواهد ش��د. همان 
پوس��تین چرکین با روکش نو عرض اندام خواهد کرد و به جای یک دزد،  دزد 

دیگر به ارگ نصب خواهد شد.
البته در این میان وضعیت آن روش��نفکران وجدان فروخته و پش��ت کرده به 
مردم تماش��ایی و وقاحت انگیز اس��ت که در بدل دالر، هفته هاس��ت از طریق 
دستگاه های دروغ پراکنی اس��تعمار برای رنگ آمیزی مضحکه انتخابات به سود 
این و آن کاندید معلوم الحال گلو می درند. دروغ های شاخدار، جنگ های زرگری 
و بگومگوه��ای پوچ و دف��اع حقیرانه مهره هایی چون وحی��د عمر، عبدالعلی 
محمدی، س��انچارکی، حمیداهلل فاروقی،  محمود صیق��ل، محمود کرزی، فهیم 
کوهدامن��ی، فضل الرحمن اوریا و ده ها ایدئول��وگ دیگر صف رای دهندگان را 
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افزای��ش نخواهند داد زیرا مردم ما به تجرب��ه دریافته اند که وعده های رنگین و 
کاذب زیر یوغ اش��غالگران گره گشای کوچک ترین مصایب شان نبوده و فردی 
که قدرت آینده را در دست خواهد گرفت، به مثابه یک گدی گک بی صالحیت 

وظیفه ادامه پیشبرد سیاست های استعماری را خواهد داشت و بس.
ح��زب تروریس��ت گلبدین و جهالت پیش��گان خونریز طال��ب که در نقش 
»اپوزیس��یون مس��لح« و »برادران ناراض��ی« در پن��اه آی.اس.آی جاده  بازکنان 
برنامه های جهان گشایی امریکا و غرب در منطقه اند، هردو به اشاره اربابان شان 
در این بازی س��هم دارند.  حزب اس��المی با فرستادن یکی از سرتروریستانش در 
جمع کاندیدان، تنور انتخابات را گرم س��اخت ولی طالبان وحش��ی کماکان با 
تهدید و جنایات در برابر مردم بی گناه، در حفظ بی ثباتی و بدامنی نقش شان 
را ادا می کنند تا زمینه برای امضای پیمان با امریکا مس��اعد گردد. تلوارکش��ی 
این گروه جهالت پیش��ه در برابر کارزار انتخابات، برنامه شده و موازی با سیاست 
امریکا و غرب است بنًا پشیزی ارزش ندارد. در اینجا فقط ملت زجردیده ما اند 

که قربانی قساوت های طالبان وحشی قرار می گیرند و بس.

»حزب همبس��تگی افغانس��تان« به  مثابه پرچم دار حقیقی 
اس��تقالل، آزادی، دموکراس��ی و عدال��ت با در نظرداش��ت 
وضع جاری کش��ور همان طوری که ۵ س��ال قب��ل انتخابات 
ریاست جمهوری زیر سایه اشغال را مردود و مسخره دانست، 
امروز هم با همان قوت انتخابات ریاس��ت جمهوری را کاذب 
دانس��ته اعالم می دارد که نتیجه آن هرچه باشد، هیچ دردی از 
دردهای ملت را مداوا نخواهد کرد بلکه تالش��ی ا ست برای 
»مشروعیت« بخش��یدن به سلطه دستگاه مافیایی دست پرورده 
بیگانگان. مردم افغانستان تا رسیدن به یک انتخابات واقعی راه 
طوالنی در پیش داش��ته و بدون پیکارهای سخت و جانفشانی 

ناممکن است به آن دست یافت.



5

ه 
ر

ما
ش��

20
14

ل 
پری

- ا
 13

93
ل 

حم
م، 

ده
هژ

لیکونکی: شکور | ژباړونکی: احمد فوالد 

 

د نلسون ماندال د پخالیني طرح 
د افغان جنایتکارانو اختر

ټ��ول جنایتکاران که خلقیان 
او پرچمی��ان دی او ک��ه تنظیمی 
او طالب��ی بنس��ټپاالن دی ت��ل 
پ��ه دی ویره کی دی چی هس��ی 
ن��ه کوم��ه ورځ دوی د محاکمی 
می��ز ت��ه راکش او د ک��ړو قتلونو 
او لوټماری��و تپوس تری وش��ی. 
پ��ه دی جنایتکارانو خرڅ ش��وی 
روڼ اندی او السپوڅی عناصر په 

دی برخ��ه ک��ی په یوه خوله چغه وهی چې »تیر به هی��ر کړو« او »پخالینه د خدای 
خ��وږه می��وه ده« تر څو په هره بیه چې کیږي خپ��ل اربابان د محاکمه کیدو څخه 
وژغوری او د هغوی شرموونکی ولکه زموږ پر ځوریدلی ولس نوره هم پراخه کړي.

د افغانس��تان پارلمان په ۱۳۸۵ کال کې د ش��رم ډکه طرح »ملې مصالحه« یی 
تصوی��ب ک��ړه، چې د هغی په اس��اس قاتالن��و او ملې خاینانو ته برائت ورکړل ش��و. 
او دا ځ��ل د جنوب��ی افریق��ا د اپارتاید ضد رهبر نلس��ون ماندال مړین��ه ګواکی دوی 
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ته ی��و طالی فرصت ورکړ تر څو 
د هغ��ی د پخالینی ط��رح جوګه 
ک��ړی او په خپلو کړو جنایاتو بله 

پرده راخوره کړی.

نلسون ماندال د آپارتاید رژیم 
پ��ر وړان��دې د کلونو وس��له والی 
مبارزی وروس��ته وغوښ��تل چې 
د معامل��ی او مصالح��ی له الری 
مخکی الړ ش��ي. غربی هیوادونو 
او  امری��کا  توګ��ه  ځانګ��ړی  پ��ه 
انګلس��تان د مان��دال څخ��ه پ��ه 
استفادی د »پخالینی او حقیقت 
کمس��یون« جوړ ک��ړ او ددی پر 
ځای چې جنایت��کاران محاکمه 
او مالکیت تری واخیس��تل شی، 
حت��ا هغ��وی ی��ی پرت��ه ل��ه عذر 
خواهی وبخښ��ل. کله هم چې د 
روغ��ی جوړی خب��ری را منځ ته 

کیږی افغان جنایتکاران په بیړه جنوبی افریقا د یوی ښه بیلګی په توګه یادوی او په 
افغانستان کی د پلی کولو هڅه کوي.

لیکن رښتیا هم د ماندال د پخالینی طرحی د جنوبی افریقا تور پوستو پر وړاندې 
شته ستم له منځه یوړو او د هغه ځای بیوزلو پرګنو ته یی نیکمرغی راوسته؟

جان پلجر، د نړی پیژندل ش��وی مس��تند جوړونکی او ګزارش��ګر، چې په کلونو 
کلون��و ی��ی د ماندال زندګ��ی څیړلی، په ۱۹۹۸ کال کی »آپارتای��د نه دی مړ« په نوم 
یو مس��تند جوړ کړ چې ښ��ای د ماندال د پخالینی طرحی پرته له دی چې د س��پین 
پوس��تکو ګټ��ی خوندی او د هغ��وی اقتصادی موقعیت پیاوړی ک��ړی جنوبی افریقا 

بیوزلو تور پوستکو ته یی هیڅ ګټه نه درلوده.
په دی فلم کې هڅه شوی چې د تور پوستکو ټولنه په جوره توګه وڅیړی او هغه 
د سپین پوستکو د افسانوی ژوند سره د ګڼو مرکو په ترڅ کې پرتله کړي، دا په ډاګه 
ش��وی چ��ې د ماندال د پخالینی طرحی تور پوس��تکو لپ��اره د بدمرغۍ او د بیوزلی د 

په ۱۹۶۰ کال د مارچ په ۲۱ مه په شارپ ویلی ښار 
کې ۵۰۰۰ تور پوستکو د هغه تصویب شوی قانون 
پ���ه خالف چی له مخی به یی هیڅ تور پوس���تکې 
نش���و کولی چې پرته د خپلی تذکری څخه تګ را 
تګ وکړی، خپل ځان یی پولیسو مرکز ته تسلیم 
کړو. پولیس د الریون کوونکو دغه عمل په غصه 
کړل او پ���ه هغوی یی ډزی وک���ړی، چې په پایله 
ک���ې ۶۹ تنه ووژل ش���ول. د دغی وژنی وروس���ته، 
دولت وغوښ���تل چې خپل ټول مخالفین په ټولیز 
ډول له منځه یوسی لیکن ددی سره سم مخالف 
غورځنګونو په وسله واله مبارزه الس پوری کړو. 
)عکس د پیتر ماګوبین »نړیوالی عکاسی مرکز« 

لپاره(
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پراختیا پرته نور هیڅ پایله نه درلوده.
افریق��ا هی��واد د  د جنوب��ی 
طبیع��ی زیرم��و با ارزښ��ته ګڼې 
سرچینې لری چې له امله یی په 
تیرو څو پیړیو کې د ښکیالکګرو 
هیوادون��و د س��یالی ډګ��ر پات��ی 
ش��وی. په نولس��مه پیړی کې د 
الماس کشف کیدل د دی المل 
ش��و، چې د انګلس��تان نیواکګر 
پ��ری یرغ��ل وک��ړی، د  هی��واد 
جنوبی افریقا د اصلې اوسیدونکو 
ت��ور پوس��تکو ډی��ری ځمک��ې او 
کانونه یی الن��دې کړل او ډیری 
وګ��ړی ی��ی پ��ه بیرحمان��ه ډول 
ووژل. انګلیس��انو دغه خاوره په 
خپ��ل واک ک��ې واخیس��ته او د 
ځواک د ال ټینګښت لپاره یی یو 
رژی��م رامنځته کړو چ��ې توکمیز 

توپیر یا آپارتاید یی د اساسی قانون یوه برخه وګرځوله.
لیکن »چیرته چې ستم وی، هلته مقاومت هم وي«. د جنوبی افریقا کمونیست 
ګون��د او مل��ی کنګری د آپارتاید رژیم پر وړاندې وس��له واله مبارزه پیل کړه، چې په 
ډیر لږ وخت کې ټولی افریقا ته وغځیده. په کال ۱۹۷۶ کې د ښوونځې سلګونو زده 
کړیاالن د پولیس��و س��ره ونښ��تل، چې په پایله کې د پولیس��و د ډزو له امله لسګونه 
کس��ان ووژل ش��ول. دغی س��پرغی په کال ۱۹۸۰ ام کې د سرتاسری پاڅون څپه ال 
ه��م ژب��ه وره کړه او په عملی توګه یی د جنوبی افریقا د وخت توکم پاله ولس مش��ر 

دکلریک دولت یی ساکت او د سقوط سره یی مخامخ کړو.
د دکلری��ک دول��ت خپل د بقا لپاره د مخالفینو س��ره د خبرو اترو پرته بله الر نه 
درلوده. همدغه مهال زندان ته د ماندال خواته الړل، تر څو وشی کولی چې له دغه 
پیژندل شوي او د مقاومت او آپارتاید ضد اتل څخه ګټه پورته کړي، او خپل خالصون 
لپ��اره الر ه��واره کړی. له بدمرغه په دغه وخت کې ماندال د ولس دښ��منانو س��ره 
جوړجاړی وکړو، او په دغه اساس هغه له زندان څخه ازاد شو. ماندال سیاسی واک 

۲۰۱۰ د اپریل ۱۴: ماموسادی ماترین میالنجنی، 
خپ���ل د هغه زوی عکس چ���ې د آپارتاید رژیم په 
وخ���ت کې وژل ش���وی و په غیږ ک���ی نیولی او د 
عدالت غوښ���تونکی ده. په داس���ی حال کې چی 
د امری���کا دولت د جنوبی افریق���ا د »پخالینی او 
حقیقت کمسیون« چې پخپله یی رامنځ ته کړی 
���ی نړۍ لپاره د بریا ښ���ه بیلګه ګڼې مګر   ؤ د ټول
اوس هم د آپارتاید د قربانیانو څخه پاتی، عدالت 
ته د السرس���ی پ���ه موخه مبارزه ک���وي. )انځور د 

پراندریس پیترسن د »ګتی امیجز« لپاره(
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خپل کړو او په بدل کې د سپین پوستکو اقتصادي ځواک تضمین کړ. په دی ترتیب 
بیا هم د کار پایله د سپین پوستکو 
په ګټه تمام ش��وه. ښکیالکګرو ته 
د ماندال دغه ستر تاریخی خدمت، 
هغه ی��ی اپارتای��د رژی��م پلویانو او 
ګډونوال��و ته په ی��و اتل بدل کړو او 
د نوبل جایزه یی هم وروبخښ��له. 
نو ځکه خو څه د حیرانتیا خبره نه 
وه، چې د جنازی په مراسمو کې د 
ن��ړۍ ۶۰ زیاتو مش��رانو او د امریکا 
دری��و پخوانیو رئی��س جمهورانو او 
ب��اراک اوباما ګ��ډون درلود او هغه 
ی��ی د پخالینی او س��ولی بنس��ټګر 

وباله.
کاس��مس دس��موند، د »ترک 
ک��ړی ش��وی« کت��اب لیکونکی د 
مان��دال او د دکلریک دولت تر منځ 
د پردی شاته معامله داسی تشریح 

کوي:

»دکلریک استراتژی دا وه چې د ملې کنګری د رهبرانو څخه 
هغ���وی د کار ابتکار پالس واخلی او په واش���نګټن او لندن کې 
د خپلو پلویانو په مرس���ته په جنوبی افریقا کی س���پین پوستکې 
پ���ه اقتصادی چارو زبر ځواک کړی پرته ل���ه دی چې کوم نژاد 

سیاسی واک پالس لري«

ماندال وعده ورکړی وه، چې ځواک ته رسیدو وروسته به، د کانونو او اقتصادی 
تاسیس��اتو مالکیت به له س��پین پوس��تکو څخه اخلی، لیکن ډی��ر ژر دغه وعده باد 
د څپ��و س��ره یو ځای ش��وه دا ځکه چې مل��ې کنګری د دی پر ځ��ای چې د جنوبی 
افریقا اصلی اوس��یدونکو غوښ��تنو ته پام وکړی د اقلیت س��پین پوس��تکو لوټمارانو 
غوښ��تنو ته یی لومړیت��وب ورکړو. کنګری وییلی و که چیری د حاکم رژیم س��ره د 

امپریالیستانو ماندال د هغه د جوړجاړی له امله 
تر اخرین بریده هغه سپیڅلې کړ. حتا د امریکا 
د تاری���خ تر ټول���و ناوړه ولس مش���ر هغی ته په 

سپینه ماڼې کې ښه راغالست ووایو.
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پخالین��ی او روغ��ی له الری مخکی نه وی تللی نو د وین��و ویالی به بهیدلی وی مګر 
حقیقت دا و چ��ې د نوی بدلون 
رات��ګ وروس��ته د م��ړو کس��انو 
شمیره څو چنده د پخوا په پرتله 
زیات و لیکن په دی توپیر س��ره 
چ��ې دا ځل په ټوپک ن��ه بلکه د 
بیوزلی، خوارځواکۍ او د درملنی 

وړ ناروغیو له امله.
د ج��ان پلج��ر په ب��اور اوس 
توپی��ر د اقتص��ادی آپارتای��د پ��ه 
بڼه د تور پوس��تکو په وړاندې را 

وټوکیدو:
هغه آزادیانی  »ولی 
په  لپ���اره  هغ���ی  چ���ې 
زرګون���و خلک���و جګړه 
ش���و  ووژل  او  وک���ړه 
نده  پ���الس  اوس���ه  تر 

راغلې؟ ګرچه دلته توکمیز توپیر غیر قانونی اعالن ش���و، لیکن 
قضیه د دینه نوره هم مخکې الړه او دامهال ظلم او بی عدالتی 
د اقتص���ادی توپی���ر په چوکاټ کی تعریف کی���ږي، چې خلک د 
ارزان مصرفی کارګرانو په توګه پیژنی او دغه نظام د انګلستان، 
اروپا او امریکا سترو ش���رکتونو لخوا مالتړ کیږي. او دا هماغه 
آپارتاید دی کوم چې یو لږه کې قش���ر ته اجازه ورکوی تر څو د 
پیسو او سود په وسیله د ډیرو ځمکو، صنعتې شتمنیو او د ټول 
اقتصاد خاوندان ش���ي. نن ورځ په ډیره بیشرمۍ دغی نظام ته 

آزاد بازار وایی«.

»د پخالینی او حقیقت کمس��یون« یو غولوونک��ې او د خندا ډکه ننداره وه پرته 
له دی چې د جنوبی افریقا مظلومه خلکو په س��ترګو کې خاوری وش��ندی دغی ملت 
ته یی هیڅ الس ته راوړنه نه درلوده. په دغی شرموونکې ننداره کې چې د تلویزیون 
او راډیو د الری خپریده د ښ��کیالکګر رژیم مشرانو او د سینما هنرمندانو هم برخه 

په جنوبی افریقا کې اوس هم اکثریت تور پوستکې 
په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي لیکن لږه کې سپین 
پوس���تی او ګوتو په شمیر تور پوستی د یو افسانوی 
ژون���د څخه برخم���ن دي. د جان پلجر پ���ه وینا د 
»افریقا ملې کنګری« په دولت کې د سپین پوستکو 
د کورنیو عاید ۱۵ س���لنه لوړ شو په داسی حال کې 
چې د تور پوس���تکو د کورنیو عاید ۱۹ سلنه راټیټ 

شوی. )انځور د رورمګ - »فریاد مجله«(
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درل��وده او د خپل��و کړو جنایاتو څخه ددی پر ځای چې بخښ��نه وغواړی په ډیر ویاړ 
سره یادونه کوله. د محاکمی نوم هم چا په خوله وا نه خیست او په پای کی هوکړه 

وشوه چې ټولو جنایتکارانو ته باید برائت ورکړل شي.
میرمن کاندولی چې زوی د انس��ان وژونکې آپارتاید رژیم په وس��یله وژل شوی و 

پخالینه نه بلکه د زوی د قاتالنو محاکمه غوښتله:

هغ���ه  چ���ې  »کل���ه 
وواژو، د هغ���ه جس���د 
یی د ی���و لرګې په تخته 
واچو او د ۹ س���اعتونو 
لپاره سوځیدو. د زوی 
قاتالن م���ی لکه دیرک 
دی  پخپ���ل  کوت���زی 
ته  ما  ویاړی���دل.  کړنو 
دا مهمه ن���ه وه چې په 
کومه سیاسی پلمه یی 
هغ���ه وواژو لیک���ن په 
کومه شیوه ی چې هغه 
له منځه یوړو وحشیانه 
او غیر انس���انی وه، لږ 
تر لږه د هغه جسد یی 
باید ماته راکړی وی.«

دیرک کوتزی چې د آپارتاید رژیم یو ناوړه انسان وژونکې شخص و په یو تلویزیونی 
برنامه کې را ښ��کاره ش��و، چې د برنامی کوربه نومړی یو »ویاړلې قاتل« معرفی کړو 
هغ��ه هم په س��ړه س��ینه د ۶ تنو قتل چ��ې پخپله یی کړی وو په س��ر لوړی په غاړه 
واخیس��ت. هغه ددی پوښ��تنې په ځواب کې چې د دندی په مهال یی د څه س��ره 
عالقه درلوده، وایی: »غوښ��تل مې چې د پولیس افس��ر او ماجراجو اوسم.« ماندال 
ځواک ته رسیدو وروسته دیرک کوتزی او د هغه هم سنګریانو د پخوا څو چنده ښه 

او غوره ژوند خپل کړو.
ج��ان پلچر، د ماندال د وخ��ت جنوبی افریقا چې ګواکی د هغی د پخالینی طرح 

میرمن چاریتی کاندولی، د سیزوی 
په نوم د آپارتاید په رژیم کې د وژل 
ش���وی ځوان مور، وایی عدالت هغه 
وخ���ت عملی کیدلې ش���و چ���ې د زوی قاتالن یی 
مجازات شوی وی، لیکن داسی ونه شوه. )انځور 

د مستند فلم »آپارتاید نه دی مړ«(
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په نتیجه کې د تور پوستکو وضعیت ښه شوی داسی لیکې:

»په اوسنی جنوبی افریقا کې ۵ سلنه سپین پوستکې د هیواد 
۸۸ س���لنه ش���تمنې په واک کې لري، لږشمیر د ډموکراسی او د 
ن���وی بدلونونو څخه تر ټولو ډیره ګټ���ه پورته کړی. د هغوی په 
سینګار شوی ژوند کې هیڅ نیمګړتیا نده راغلی او حتا شتمنی 
یی ال ډیره ش���وی او د مالیاتو د ورکول���و په برخه کې ځانګړی 
امتیازات لري. د پنځه لویو ش���رکتونو له ډلی انګلو-امریکن د 
ژوهانس���بورګ بازار ۴/۳ سهم په واک کې لري چې په بالکونی 
ش���اهی ش���هرت لري. انګلو-امریکن په نړی ک���ې تر ټولو لوی 
بریتانوي ش���رکت دی چې طال او پالتینی���وم تولیدوي. بریتانیا 
پ���ه جنوب���ی افریقا کې په لوی���ه پیمانه پانګه اچول���ی او د نورو 
ښکیالکګرو هیوادونو په نسبت تر ټولو زیاته ګټه الس ته راوړی. 
د ملې کنګری دولت په خپل نوی سیاس���ت کی، لویو شرکتونو 
لکه کوکاکوال، مرسیډیز بنز، شیل او داسی نورو ته غوره شرایط 

په جنوبی افریقا کې د تور پوس���تکو پر وړاندې د س���پین پوستکو جنایت لږ تر لږ 
اوس هم ادامه لري. په کال ۲۰۱۲ د اګس���ت په میاشت کې د انګلستان د پالتین د 
کان کارکونکو د خپلو حقونو د غوښتنی لپاره را ټول شول چې د پولیسو لخوا پری 
حمله وشوه ۳۴ تنه یی ووژل شول لیکن ددغی وحشت پر وړاندې ماندال لخوا کوم 

)AP غږ پورته نه شو او حتا هغه یی محکوم هم نه کړو.)انځور د
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برابر ک���ړل تر څو په دغه 
موده کې مخ پ���ر وړاندې 
الړ ش���ي. د تور پوس���تکو 
یوه وړه لوړ پ���وړی ډلګی 
ه���م له دی بدل���ون څخه 
جنوبی  په  ش���وه.  برخمن 
افریق���ا کې ۳ س���لنه د کر 
وړ ځمکې چې ددی هیواد 
ډیری کرهڼیز محصوالت 
تولیدوی د سپین پوستکو 

په ولکه کې دي.«

سیامک ستوده، ایرانی لیکونکی 
او د »روش��نګر« میاش��تنی مدی��ر 
مس��ؤل په خپله مقاله کې د ماندال 

په باره کې لیکې:

په  مان���دال  »نلس���ون 
پرګنو تکیه ونه کړه، بلکه 
هغ���وې ت���ه ی���ی خیانت 

وکړو... او هغې د افریقایی پرګنو انقالب په بډایه تور پوس���تو او 
سپین پوس���تو جنوبی افریقایانو باندې وپلورو. د آپارتاید ضد 
مبارزی په دوام هغې کوالی ش���و، چې د جنوبی افریقا وګړی او 
کارګ���ران د ه���ر ډول بی نیاو او اقتصادی او سیاس���ی ناخوالو 
څخه وژغوری لیکن د پرګنو دغه خوب یی په سیند الهو کړو.«

نلسون ماندال په نیمه الر کې مبارزه د خپلو هم سنګریانو څخه په بډه کړه او په 
ډیر تاسف سره خپل ویاړلې ژوند یی د پخالینی طرحی په نتیجه کې کرغیړن کړو. 
هغه د خپلو خلکو په منځ کې د ښکیالک او آپارتاید ضد پر ځای د امپریالیستانو په 
اتل بدل شو. چې د غربی نړی د ګټو په ساتنه او پالنه کې ډیر اغیزناک نقش درلود. 
ماندال نور د آزادي غوښتونکو او د افریقا ښکیالک ضد اتالنو په ډله کې لکه پاتریس 

»که چیری د کمسیون د پلویانو 
لخ���وا حتا کوم���ه نیوکه په دی 
اړه مطرح ش���وی وي هغه به دا 
وي، چې جنایتکارانو ته باید په 
بخښ���نه کې هیڅ ډول مجازات 
په نظر کې نه وی نیول ش���وی. 
د هغ���وی ټولنی���ز محرومی���ت 
باید نه وی ګواښ���ل شوی. حتا 
هغ���وې کولی ش���وی چې خپل 
هغه څوکۍ، چې یو وخت یی د 
هغی په وزله په کرکجن ډول د 
بش���ر حقونه د پخو الندې کول 
وس���اتي او یا هم خپل ځانونه د 
ټولټاکنو لپاره نوماند کړي.« 

منیره برادران،
کتاب »د هیرونی په ضد«، ۷۶ مخ.
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لومومبا، چې د خپل هیواد د خپلواکې لپاره یی سرښ��یندنه وکړه ش��تون نلري. د 
امریکا او انګلیس څارګرو ش��بکو لومومبا غلبیل غلبیل او جس��د یی ورته ټوټه ټوټه 
کړو او س��لفورید اس��ید کې واچو تر څو د نوموړی څخه د کانګو په خاوره کې هیڅ 
اثر پاتی نه ش��ي، لیکن د ماندال جس��د ته ځمکه ګل کړای شوه تر څو دغه استعمار 

شوی قاره ال زیات ماندالګان وزیږوي.
په جنوبی افریقا کې د آپارتاید رژیم جنایتکارانو سیاسی ځواک ماندال ته پریښود 
او پ��ه خپل��و جنایاتو یی اعتراف وکړو لیکن اقتصادی رس��ۍ ال ه��م پخپل الس کې 
وس��اتلې، مګ��ر په افغانس��تان کې په داس��ی حال ک��ې د روغی ج��وړی خبری اتری 
کیږی، چې جنایتکاران اوس هم سیاسی ځواک څخه برخمن دی او ټول هیله لري 
چې د دغه خندونکو ټولټاکنو د الری په هغه ملت چې څو لس��یزی یی پری ظلم او 

زیاتی کړی د ولس مشر په توګه پری واکمنی وکړي.
نن ورځ د امریکا نانځکې د ماندال ویناوې په خوله کې اړی راړی او وایې »بخښم 
دی لیک��ن هی��روم دی نه« مګر دوی ک��ه چیری لږ وجدان او ش��رافت درلودی او 
افغانس��تان کړیدل��ی ول��س ته هوډم��ن وی، بی له ش��که د جنوبی افریق��ا د منفی 
تجربی په لیدو سره به یی شعار ورکولې »نه دی بخښم او نه دی هیروم«، چون د 
»جنایتکارانو د بخښ��لو« سیاس��ت په دی مانا،چې ناورین او انسان وژونکو خاینانو 

واک ته پایښت ورکول دي.
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 نویسنده: هیله نوری

عوامفریبیهایانتخاباتی
اشرفغنی

 

 

زمانی ک��ه در مهاجرت در 
پاکس��تان به س��ر می بردم، در 
سیاس��یون  انتخابات،  آس��تانه 
آن کش��ور را می دی��دم ک��ه 
با چ��ه ش��یوه های کودکانه و 
اغفال مردم وارد  برای  فریبنده 
میدان ش��ده می کوشیدند رای 
به دس��ت آورند. ول��ی تصور 
میدان  نمی کردم که روزی در 

سیاست افغانستان نیز شیوه های مبتذل تر را ناظر باشیم.
در ش��بکه های اجتماعی و بخصوص فیس��بوک این روزها شاهد کارزارهای 
خنده آور اش��رف غنی احمدزی هس��تیم که بس��ی منزجرکننده تر از آنچه در 
پاکس��تان دیده بودیم س��عی در گول زدن مردم دارد. او تصاویرش را با شکل و 
ش��مایل رنگارنگ انتشار داده می کوشد خود را صد فیصد مسلمان، فرد ملی و 
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گاندی جی افغانستان نمایش دهد.
یکی از نمایش��ات اش��رف 
غنی، مس��لمان نمایی اوس��ت. 
ابت��دا عکس��ی در ح��ال نماز 
خوان��دش را پخ��ش ک��رد و 
بع��د ه��م عم��ره رفتن��ش را 
همراه ب��ا ویدیو کلیپی حاوی 
او  زاهدنمایی ه��ای کمی��ک. 
ج��ای پای رهب��ران بنیادگرا و 
بدنام افغانس��تان پا گذاشته با 

سوءاستفاده از اعتقادات مردم ما می کوشد آنان را فریب دهد. اما او باید بداند 
که افغانس��تان دیگر آن جامعه چش��م و گوش بسته گذشته نیست که بتوان با 
یکچنین نمایش��ات مس��خره مردم را فریفت. آنانی که با چنگ انداختن به دین 
و مذهب خواس��تند به اهداف شوم شان برسند، همه بدنام تاریخ شده تنفر ملت 
نصیب ش��ان شد و در ضمن با اعمال جنایت کارانه شان تصویر بدی از اسالم به 

جهانیان ارایه نمودند.
یکی از تصاویر، اش��رف غنی را یکجا با حنیف اتمر در جریان مراسم حج 
عمره نش��ان می دهد که در صفحات فیسبوک تعداد زیادی با »حج انتخابات« 
نامیدن آن را مورد تمس��خر قرار دادند و صدها پیام جالبی در پای آن نوشتند. 
م��ن چند نمونه از پیام ه��ا را در ذیل نقل می کنم ک��ه از البالی آن ها می توان 
دریافت که دیگر این شیوه های تحمیق مردم برای مخصوصا نسل جوان بی اثر 

و نفرت انگیز اند:
Muneer Jamsidi

خدا شرمانده است اش��رف غنی را، روی بطرف امریکا و پشت بطرف کعبه 
دعا میکند. این خود جهالت این فرد را آشکار می سازد.

Atef Am

آدم دع��ا را طرف خانه خ��دا میکند. این دروغ گو و فریب��کار روی خود را 
برعکس خانه خدا دعا میکند. لطفا به آن عکس نگاه کنید.

 »حج انتخابات« اشرف غنی )برگرفته از صفحه 
رسمی وی در فیسبوک(
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Zahra Mazari

اگر اینقدر مسلمان راستین بود پس چرا زنش مسیحی است و دوم این جوان 
اینقدر از دین و دعا دور است که نمی داند که باید در وقت دعا باید روبه قبله 

ایستاده شد.
Sayed Naqibullah Esmati

به داکتر تصمیم رای دهی داشتیم اما با کار های خلق فریبی اش تصمیم ما 
تغییر کرد. مردم را بسیار احمق دانسته اند جناب شان!

Mahmood Ramzgosha

به هر رنگی که خواهی جامه میپوش/ من از طرز خرامت می شناسم
Omar Sadr

انتخابات رفته بود باز آمد / بی نماز ها سر نماز آمد
Wasiq Waqif

جناب میدانم اقتصاد دان هس��تی و عوام فریبی را خیلی بلد هستی ... اما 
در چشم مردم خاک زدن ازین طریق کار خوبی نیست.

Rezayatullah Saboori

دعای اش��رف غنی بعد از ادای عمره: خدایا مه خ��و میخایم ظاهرا به مردم 
نشان بتم که یک مسلمان دین دوست هستم اما توخو از باطن مه خبرداری که 

چی گدودی است التماس مینمایم افشاء نکن شخصیت باطنی ام را...
S.a. Sayaar

تواضـــع های دشمن مکِر صیادی بود بیدل 
که خم خم گشتن صیاد بهِر قتِل مرغان است 

" بیدل"

Ahmad Sena

دیگ��ه وقت یادت نبود که ده ش��ب و روز انتخابات رفته حج کدی خداوند 
توفیقت بته ش��رم هم خوب چیز اس��ت نمی فامم که شما خود ره بازی میتین 

مردم ره یا که خدا صاحب ره؟
 آقای اش��رف غنی، مسلمان نمایی هایی که میهن فروشان خلقی � پرچمی را 
نتوانس��ت از قهر ملت نجات دهد، دیگر به مکرهای آشنایی بدل شده که جز 
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رسوایی چیزی برای شما در پی نخواهد داشت.
Nahid Mohsin

مبارک انتخابات افغانستان یک دستاورد داشت به اسالم گرویدن اشرف غنی 
خدایا از این پارچه های تمثیلی بندگانت چقدر خسته شده باشی!!!!؟؟؟

Marina Yar

کاش ب��ه جای این حج رفتن ات یک یتم خانه درس��ت میکردی و یا در این 
زمستان سرد چند موتر غذا و مواد سوخت به غریبان توزیع میکردی شاید ثواب 
می بردی و مردم هم ازت خوش میش��دند و رای مردم را بدست می آوردی مگر 

مردم حاال فریب نمی خورند.
Sayed Zabi

خدای ته وګوره دا ریا کاری پریږده، زمونږ په س��ترګو کښ��ی خاوری 
مه اچووه

Ahmad Homayon Kohzad

حج عمره یا عوام فریبی؟ ... حج عمره عبادت اس��ت، نه اینکه به همه هر 
روز خودنمای��ی کنی. نماز و روزه هم عبادت اس��ت پ��س هرکس نماز و روزه 
می گی��رد باید هر روز خودنمایی کند؟ آقای اش��رف غنی چرا به نام دین عوام 
فریبی می کنی. پس��ت ترین انس��انها کسانی هس��تند که به نام دین و مذهب 

مردم را فریب می دهند.

آقای اشرف غنی، مسلمان نمایی هایی که میهن فروشان خلقی ـ پرچمی را نتوانست از 
قهر ملت نجات دهد، دیگر به مکرهای آشنایی بدل شده که جز رسوایی چیزی برای شما 

در پی نخواهد داشت.



18

20
14

ل 
پری

- ا
 13

93
ل 

حم
م ، 

ده
هژ

ره 
ما

ش

نویسنده: احمر

آمالمثلوثی
هنرمندعصیانگرومتعهدتونس

 Emel( مثلوث��ی  آم��ال 
خوانن��ده،   )Mathlouthi

آهنگس��از  تصنیف نوی��س، 
و گیتاریس��ت ن��ام آور تونس 
اس��ت ک��ه ب��رای آهنگ های 
اعتراض��ی ای چون »ای تونس 

فقیر« و »س��خنانم آزادند« ش��هرت دارد. در جنوری ۲٠۱۱ خودس��وزی محمد 
البوعزیزی، پس��ر جوانی که باوجود تحصیالت عالی دستفروشی می کرد و از 
جور پولیس آن کشور به ستوه آمد خود را به آتش کشید، جرقه ای بود که تمام 
جنگل را به آتش کش��ید. تظاهرات سرتاس��ر تونس را فرا گرفت. زین العابدین 
بن علی، دیکتاتور مستبد و خودکامه این کشور، ارتش و پولیس را برای سرکوب 
تظاهرات کنندگان اعزام نمود. ولی معترضان یک صدا به راه شان ادامه می دادند 
و آهنگ »س��خنانم آزادند« ورد زبان شان گشته بود. آنان تصنیف این آهنگ را 
به خاطره سپرده ملودی آن را از یاد کرده بودند و آمال مثلوثی برای شان ارزش 
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جوآن بائز )Joan Báez( هنرمند ستم ستیز امریکایی را کسب کرده بود. پسان ها 
این سرود در میان معترضان مصر نیز راه گشود.

آمال مثلوثی از س��ن هشت 
س��الگی رو به موس��یقی آورد 
و ب��ر روی صحن��ه رف��ت. در 
پانزده س��الگی با چن��د تن از 
همصنفان��ش گروه موس��یقی 
الهام  با  مثلوثی  س��اخت. هنر 
خواننده ه��ای  از  تاثی��ر  و 
مانند  امریکا  اعتراضی  جنبش 
ج��وان بای��ز و ب��اب دیالن و 
خواننده های پیش��رو و مترقی 
امام  س��رزمین ع��رب، ش��یخ 
)خواننده مص��ری که یکجا با 

شاعر هموطنش، احمد فواد نجم، برای طبقات محکوم جامعه آهنگ می سرود.( 
و مرسیل خلیفه )خواننده لبنانی که با استفاده از اشعار محمود درویش آهنگ 

می خواند.( شکل می گرفت.
مثلوث��ی می گوی��د که در تونس ب��رای خواننده مس��تقل و بخصوص زن، 
داش��تن شنونده ناممکن است. در رسانه های صوتی و تصویری تونس فقط برای 
خواننده های زمینه موجود اس��ت که به میل دول��ت هنرنمایی نمایند. مثلوثی 
نخواس��ت که برای جلب شنوندگان بیش��تر، راهی دربار شود و تصمیم گرفت 
ک��ه برای ادامه کارش در فرانس��ه زندگی کند ولی همیش��ه در رفت و آمد به 
کش��ورش بود. در مصاحبه ای به تاریخ ۱۲ جوالی ۲٠۱۲ با خبرگزاری س��ی.بی.

سی می گوید:

 »چهار سـال پیش تصمیم گرفتم به فرانسـه بـروم تا زنده 
بمانـم، نفس بکشـم و به هنرم ادامه دهـم. در آن زمان ناممکن 
بـود که در تونس آزادانه اجرا داشـته باشـی و یا به رسـانه ها و 

مثلوثی نخواست که برای جلب شنوندگان بیشتر، 
راهی دربار شود و تصمیم گرفت که برای ادامه کارش 
در فرانسه زندگی کند ولی همیشه در رفت و آمد به 

کشورش بود.
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شـنوندگان وسیع دسترسی پیدا کنی. هیچ گاهی فکر نمی کردم 
در فرانسـه با هموطنانم آنقدر رابطه نزدیک برقرار کنم، سـپاس 
از انترنیـت. آنان مرا تشـویق کردند که در آنجـا مقاومت کنم و 

پشت کار داشته باشم.«

مثلوثی می گوید:

 »آهنگ هـای زیـاد مانند آهنـگ "ظالم" را نوشـتم و از طریق 
رسـانه های اجتماعی در دسـترس همه قرار می دادم، بخصوص 
شـنوندگان تونسی. می خواسـتم با آنان هم کالم شوم و با تمام 

توانم در کنار شان باشم.«

 ولی گرفتار یاس شده و می افزاید:

 »گاهی اوقات به مثل هنرمندان دیگر با خود می گفتم -شاید 
زیـاد عجله داشـتیم- قدرت دیکتاتوری هـر روز فزونی می یابد و 

من آهنگ می سازم ولی آخرش چی؟« 

اما ش��عر ش��اعر س��ترگ 
فلس��طین، محم��ود دروی��ش، 
برایش جان دوباره می بخشید: 

»چیزهایـی در ایـن 
کـه  اسـت  سـرزمین 
را  زندگی کـردن  ارزش 

دارد.«

و مثلوثی ب��ه این حقیقت 

درمورد هنرش، مثلوثی چنین فکر می کند: 
»موسیقی ام به من یاری می رساند که به شیوه 

خودم در قلب انسان ها راه باز کنم. سخنانم جهانی 
است و فقط مختص کشورم نیست چون ستم در 

همه جا است.«
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پی برده و عالوه می کند:

 »درک کـردم کـه نیرویی وجـود دارد. نیرویی کـه باید آهنگ 
سـرایید چون سـروده ها فناناپذیر انـد. آهنگ ها مانند شـاهدی 
پابرجـا خواهنـد ماند ولـی دیکتاتوری و افراد خواهنـد رفت. این 

برایم الهام می داد.«

درمورد هنرش، مثلوثی چنین فکر می کند:

 »موسـیقی ام به من یاری می رسـاند که به شـیوه خودم در 
قلب انسـان ها راه باز کنم. سخنانم جهانی است و فقط مختص 
کشـورم نیسـت چون سـتم در همه جـا اسـت.« و در مصاحبه 
دیگـری عالوه می نماید: »موسـیقی هنر مقتدری اسـت چون از 
قلبـی به قلبـی راه پیدا می کند و از روحی بـه روحی، در هر کجا 
و هـر وقـت با هر کسـی می آمیزد. با هنر سـینما شـما باید به 
سینما بروید و یا تلویزیون تماشا کنید. اما با موسیقی به کوچه 
می روید. شـما در رادیو همه جا آن را شـنیده می توانید. مردم به 

موسیقی ضرورت دارند و به آنان انرژی می بخشد.«

 این سخنان مثلوثی به واقعیت پیوست و مردم تونس با آهنگ های معترض 
او برای واژگونی دولت به جاده ها سرازیر شدند.

در ۲٠٠٧، زمانی که هنوز دولت خونخوار زین العابدین در اوج ترکتازی خود 
بود، آمال مثلوثی آهنگ »س��خنانم آزادند« را که بعدها به سرود ملی تظاهرات 

مردمی تبدیل شده بود، سرود:

»سخنانم آزادند
من آزادم و ترسی ندارم

                             راز هستم
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                                                که نمی میرد
آوازم تسلیم ناپذیر است
پرمعنی در میان تباهی،
من حق مظلومان هستم

که توسط این سگان
                             به فروش رسیده،

کسانی که نان روزانه ما را می ربایند
                                                    و در را بر روی افکار می بندند.

من آزادم و سخنانم آزادند
قیمت نان را فراموش نکنید

دلیل بدبختی مان را فراموش نکنید
و فراموش نکنید آنانی را که در زمان ضرورت 

                                                          به ما خیانت کردند.
من راز گل سرخم

که سالیان رنگش را دوست داشته اند
و بوی خوشش در اعماق دریاها دفن شده

همچون آتش شعله ور شده ام
                                      و آزادگان را فرا می خواند.

ستاره ای هستم که در ظلمت می تابد
و خاری در گلوی ستمگران

تندبادی هستم مملو با آتش
روح فراموش  ناشدگان

                           آوای آنانی که نمرده اند.
بیایید

ِگل را پوالد سازیم
و با آن عشق نوین سازیم

                           که پرنده ای شود
                           که سرزمین شود
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                                  و باد و باران شود.
من تمام آزادگان جهانم

به مثل گلوله
من تمام آزادگان جهانم

به مثل گلوله.«

مثلوثی در مصاحبه با سایت »کافی بیبل« cafebabel.com می گوید:

»برای اجرای کنسـرتی در شهر صفاقس ]دومین شهر بزرگ 
تونس که در جنوب شرق این کشور موقعیت دارد.[ بودم. صفحه 
فیسـبوکم کـه ٣٠٠٠٠ هواخواه داشـت، توسـط دولت مسـدود 
گردید. خبرنگاری زنگ زد که دولت آهنگ هایم را از آرشـیف رادیو 
شـان حذف کرده است. با خود گفتم که باالخره وقتش رسیده و 
وضعیت در تونس تغییر خواهد کرد. تصمیم گرفتم که بخشـی 
از جنبش مردم باشم و کنسرتم را برای انقالب اهدا نمودم. یک 

هفته پس از آن، محمد بو عزیزی خود را به آتش کشید.«

یک��ی از آهنگ هایش را ک��ه »در ذهنم« نام دارد و قصه زندگی چه گوارا را 
بیان می کند، به بو عزیزی تقدیم نمود:

 »بو عزیزی برایم مقام چه گوارا را کسب نمود و این آهنگ به 
افتخار او سروده شده.«

ش��هرت مثلوثی تنها به کش��ور تونس و تاالرهای کنسرت خالصه نمی شود 
چون ب��ه گفته خودش هنرش برای س��تمدیدگان تمام جهان اس��ت. در هنگام 
جنبش مصر، به جمع معترضان مصری در جاده های قاهره پیوس��ت و همچون 
رامی عصام، خواننده جوان و مبارز مصری، با معترضان همنوا شد. از می ۲٠۱۲ 
تا جوالی ۲٠۱٣، یعنی فقط در حدود یک س��ال او توانس��ته ٤٧ کنسرت را در 
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تونس، فرانس��ه، ترکیه، مصر، پرتگال، عراق، آلمان، کانادا، بلژیک، س��ویس، 
اس��پانیا، اتریش، سلوانیا، مراکش، اردن و فلس��طین برگزار کند. بنابر مضمون 
آهنگ های��ش بر ضد کش��ورهای اس��تعماری و دفاع از مردم فلس��طین، دولت 
اس��راییل برای مثلوثی اجازه ورود به رام اهلل را نداد، اما این کنس��رتش را در اردن 
اجرا نمود که به طور مس��تقیم به باش��ندگان رام اهلل نیز پخش می ش��د. مثلوثی 
یکی از آهنگ های مش��هور ضدجنگ به نام »من زاده فلس��طینم« را بازخوانی 

کرد:

»جایی ندارم
             کشوری ندارم

                          سرزمینی ندارم
با انگشتانم آتش می کنم

با قلبم برای تان می سرایم

شهرت مثلوثی تنها به کشور تونس و تاالرهای کنسرت خالصه نمی شود چون به 
گفته خودش هنرش برای ستمدیدگان تمام جهان است. در هنگام جنبش مصر، به جمع 
ــت و همچون رامی عصام، خواننده جوان و  معترضان مصری در جاده های قاهره پیوس

مبارز مصری، با معترضان همنوا شد.
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رشته های قلبم می گریند
                             من زاده فلسطینم

                             من زاده فلسطینم.«

آخرین آهنگ البوم »سخنانم آزادند«، »کافی است« نام دارد که جمعی در 
هم سرایی می خوانند:

»آزادی در جاده ها است
آزادی در ییالق ها است

نه در درون خانه های تان«

مثلوثی مانند اکثریت مردم تونس و مصر معتقد است: »هنوزهم این آهنگ 
در م��ورد دولت های عرب صدق می کند، زی��را زیاد تغییری نمی بینیم، نه واقعًا 

نمی بینیم. ما انقالب کردیم ولی شاید به دیکتاتوری دیگری لبیک گفتیم.«

به امی��د روزی که در وطن ما نیز یکچنین هنرمندان 

مب��ارز، متعهد و عصیانگ��ر ظهور نموده با هنر ش��ان 

به ملت خس��ته و س��تمدیده ما جرقه امیدی به ش��مار 

رون��د. هنرمندانی که آثار ش��ان همچون تیری بر قلب 

یک مش��ت اقلیت خاینی که وطن و مردم را به اسارت 

گرفته اند فرو رفته پیام آور استقالل، آزادی، دموکراسی 

و عدالت اجتماعی گردند.
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نویسنده : هیله نوری

دیدهدرآییتیمزلمیرسول

ب��ه نظر  زلمی رس��ول که 
می رس��د کاندید م��ورد عالقه 
کرزی و امریکا برای کرس��ی 
انتخابات  ریاس��ت جمهوری در 
پی��ش روی اس��ت، ب��ا ش��عار 
برابری  »اعت��دال،  عوام فریبانه 
و س��ازنده گی« و ب��ا ص��رف 
میلیون ها دالر کارزاری را برای 
انداخته  راه  م��ردم  اغواس��ازی 

است. او با دو معاونش از جمله مقامات همین دستگاه فاسد و شاریده بوده، در 
عمل ثابت کرده اند که به مثابه افراد سازش��کار و سرخم حاضرند به هر فرمایش 

امریکا دست به سینه بلی گو باشند.
این روزها زلمی رسول با چش��م پارگی در یک اعالن تبلیغاتی اش که پیاپی 
از چینل های تلویزیون های خصوصی نشر می شود مدعی است که »در تیم من 
نه فاس��د موجود اس��ت و نه غاصب زمین بنا می توانم به خوبی علیه فاسدان و 
غاصبان مبارزه نمایم.« او با آنکه ۱٣ س��ال تمام در ارگ ریاس��ت جمهوری خانه 
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ک��رده از نزدیک ترین افراد به کرزی و اطرافیان فاس��دش ب��ود، با چند جمله 
عوام فریبان��ه می خواهد گردن خود را از فس��اد بی س��ابقه و چپاولی که تحت 
حاکمیتش در افغانس��تان غوغا داشته اس��ت، برهاند. اگر او و معاونانش راه های 

»مبارزه با فساد« را بلد اند تا حال چرا کلوخ شده، در زمینه کاری نکردند؟
معاون اول زلمی رس��ول، ضیاء مسعود نیز از جمله مهره های همین دستگاه 
بود که یک دوره کامل در مهم ترین کرس��ی دولت فاسد کرزی لمیده بود ولی 
جز تش��دید فساد، و قوم بازی کاری نکرد. حداقل دو سند معتبر ذیل از فاسد و 

چپاولگر بودن او سخن می گویند:
در صدهاه��زار س��ندی که 
منتشر  لیکس«  سایت »ویکی 
س��اخت یک سند محرم وجود 
دارد ک��ه به تاری��خ ۱٩ اکتوبر 
در  امری��کا  س��فارت  از   ۲٠٠٩
و  ب��ه وزارت خارج��ه  کاب��ل 
مالیه آن کشور مخابره  وزارت 
شده است. در این سند از انتقال 
صده��ا میلیون دال��ر پول نقد 
از طری��ق میدان هوای��ی کابل 

توس��ط »قاچاقچیان مواد مخدر، مقامات فاس��د و دارندگان تجارت ش��خصی« 
اظهار نگرانی گردیده از آن منحیث »عاملی برای بی ثباتی افغانستان« نام برده 

شده است.
در این س��ند یک مثال ارایه گردیده، گفته می شود که دولت امارات متحده 
عربی در اوایل ۲٠٠٩ احمد ضیاء مسعود را که آن وقت معاون اول رییس جمهور 
افغانستان بود با بکسی مملو از ۵۲ میلیون دالر پول نقد در دوبی متوقف کرد. 
وی برای مدتی بازداش��ت شد و سپس بدون هیچ توضیحی آزاد گردید. در سند 
مذکور این مثال نمونه ای از پول شویی توسط مقامات بلندپایه افغانستان خوانده 
شده است. ضیاء مسعود به زدن ۵٠٠هزار دالر سی.آی.ای متهم است که قرار بود 
آن را به احمدش��اه مسعود برساند. یعنی او تنها از جیب ملت نه بلکه از جیب 

سند فاش شده توسط »ویکی لیکس«
ــعود  درمورد ضیا مس
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برادرش نیز کیسه بری کرده است! 
اسیتو کول در کتاب مشهورش »جنگ اشباح« جریان را شرح می دهد:

»از سـال های ١٩٨٠ الـی اوایـل ١٩٩٠ سـی.آی.ای ماهانـه 
دوصدهزار دالر مسـتقیما برای مسـعود جیره می پرداخت. گری 
شرون از کارمندان ارشـد سی.آی.ای شخصا این بسته های پول 
را به مسـعود می رسـانید. در جنوری ١٩٩٠ شرون به پشاور رفته 
در دفتر مسـعود که ضیاء مسعود ریاستش را به عهده داشت با 
احمدشـاه مسـعود از طریق مخابره صحبت نمود. او به مسعود 
وظیفـه داد کـه به  خاطر آخریـن ضربه به دولت نجیب، شـاهراه 
سـالنگ را ببندد در مقابل سـی.آی.ای مبلغ ٥٠٠ هزار دالر به او 
ارسال خواهد کرد. شرون نیم میلیون دالر را نقدا به ضیا مسعود 
پرداخت نمود اما شـاهراه سالنگ فقط برای چند روز مسدود بود 

و دوباره باز گردید.
  وقتی شـرون شـش سـال بعد با مسـعود مالقات نمود، در 
مورد پیمان شـکنی اش در ارتباط به بستن شـاهراه سالنگ یاد 
نمود. مسـعود نگرفتن امکانات را دلیل آورد، اما شـرون گفت که 
او شخصا پول را به برادرش تسلیم کرده است. مسعود با تعجب 

کتاب »جنگ اشباح« پول زدن ضیا مسعود را افشا می کند.
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پرسید چقدر؟ شرون گفت نیم میلیون دالر را به برادرش تسلیم 
داد. مسعود رو به سوی اطرافیانش نموده جمالتی رد و بدل کرد، 
بعد یکی از آنان صدا کرد که این پول هرگز به ما نرسیده است.«

با این وجود، وقتی تیم زلمی رسول از شفافیت و سازند گی حرف می زند، آدم درمی ماند 
که به این نوع دیده درآیی باید گریس��ت یا قهقهه س��ر داد. افسوس که ملت شوربخت و در 
زنجیر ما هنوز از داش��تن یک نماینده راس��تین محروم است که الف و پتاق ها و نیرنگ های 

کاندیدان منفور را در حلقوم فروخته شده شان، می خشکاند.

بقیه از صفحه 39

چشمدیدی از فقر، فساد...................

اس��ماعیل آقا که دس��ت نوازش ایران را از س��ال های خون و خرابه در دهه 
هفتاد با خود دارد تحت دستور و قومانده مستقیم ایران در برنامه جلوگیری از 
س��اخت بند بخش آباد تا کنون خوب پیش رفته و مانع دست یابی مردم فراه به 

آن شده است. این موضوع زبانزد هر فرد والیت فراه است.

یادداشت:
این است بخشی از حقایقی که من توانستم در جریان اقامت چند روزه  در داخل شهر فراه از البالی 
اظهارات برخی مس��ووالن حکومتی، از زبان تعدادی شخصیت های بانفوذ قومی و روشنفکران و به ویژه 
مردم عادی فراه و حتا افراد بیکار و بی روزگار بشنوم و آن را روی کاغذ بنویسم. در برگشت از فراه به این 
فکر افتادم که با رفتن به ولسوالی ها، قریه ها و روستاهای دوردست این والیت و مرور زندگی بخورنمیر 
روس��تاییان که جز اش��کنه و غلورترش چیزی برای خوردن ندارند، می توان به عمق درد و بدبختی های 
بیش��تر پی  برده و بیش از پیش نفرتم را نثار اش��غالگران خارجی و مزدبگیران داخلی آن کنم که شعار 
»رفاه« و »دموکراسی« می دهند اما عمال فقر، فساد، موادمخدر، بدامنی و بسا امراض واگیر دیگر را به 

مردم نگون بختم ارزانی داشته اند.
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نویسنده : ذکریا

چشمدیدیاز
فقر،فسادوستمدرفراه

در نخس��تین روز دیدارم از 
فراه اکثریت ش��هریان از یک 
حادث��ه دردناک یاد می کردند: 
حاج��ی عزی��ز، مرد مس��ن و 
سالخورده، همس��ر و دخترش 
ب��ا ضربات چاقو و میله آهنی 
مورد لت و کوب دامادش قرار 
گرفته بودند. دخت��ر به دنبال 
ضرب و شتم و جراحات وارده 

جان داد اما مرد س��الخورده با همس��رش نیمه جان بودند. م��رد عامل این لت و 
کوب معتاد است و تازه از ایران برگشته است.

این اس��ت گوشه ای از زندگی در شهری که نیمی از نفوس آن در گرسنگی 
بس��ر می برد؛ باالتر از ش��صت درصد نس��ل جوانش برای کاریابی و پیداکردن 
لقمه نان به ایران می روند؛ بیش��تر مردم مصروف کار در کشتزارهای خشخاش 
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اند، میزان اعتیاد در میان جوانان به طور بی س��ابقه رو به افزایش نهاده و مهم تر 
از همه حکومت محلی مسلط تا فرق در رشوه و فساد و چپاول غرق است.

با ورود به ش��هر فراه چند س��رک قیرریزی ش��ده و ش��ماری س��اختمان های 
چندمنزله توجه انس��ان را به خود جلب می کند که همواره به عنوان دس��تآورد 

سیزده ساله حکومت کرزی توسط سران دولتی مطرح می شود.
نیروهای امنیتی افغان س��رگرم تامین امنیت دفتر و منزل ش��خصی والی و 
چند ولس��وال و قوماندانی هستند که پرچم حکومت را در دست دارند. به جز 
مرکز ش��هر و چند ولسوالی نزدیک، در سایر ولسوالی ها یا طالبان حاکم اند و 

یا هم قاچاقچیان موادمخدر که کشتزارهای خشخاش را در کنترول دارند.
بخش های محدودی از شهر فراه تنها سه ساعت از طرف شب برق دارند. فی 
کیلووات برق چهل تا ش��صت افغانی قیمت دارد. متباقی تمامی ولس��والی ها 
از برق دولتی محروم بوده و فق��ط خانواده های دارا و ثروتمند از انرژی آفتابی 
)س��ولر( استفاده می کنند و فقرا و ناداران هنوزهم با اریکین و شیطان چراغ بسر 
می کنند. کمبود بارندگی این نگرانی را به وجود آورده که ش��اید س��ال پیشرو 
سال خشک و بدون حاصالت زراعتی باشد. »فراه رود« دریای اصلی والیت فراه، 
هنوز  آبی ندارد و ش��هروندان فراه به آب همین رود چشم امید دوخته اند. آنان 

نگرانند اگر آب نباشد کشتزارهای خواهند خشکید.

امنیت، طالبان و خاطره های وحشت و دهشت 
امریکایی ها

م��ردم فراه بمباردم��ان طیاره های امریکای��ی بر چندین قریه در ولس��والی 
باالبل��وک را ب��ه خوبی به یاد دارند و می گویند کش��تار س��ربازان امریکایی را 
هیچ گاهی فراموش نخواهند کرد. تنها یک بمبارد هوایی امریکا به تاریخ ٤ می 

۲٠٠٩ نزدیک به ۱۵٠ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان را کشت.
ح��دود پنج م��اه پیش، س��ربازان امریکایی و ایتالیایی والی��ت فراه را ترک 
کردند. این س��ربازان در مرکز شهر فراه و در ولس��والی گلستان پایگاه نظامی 

داشته و کنترول میدان هوایی در دست سربازان امریکایی بود.
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واسع فراهی دکاندار در ناحیه سوم شهر فراه بر این باور است که امریکاییان 
عام��ل تمامی بدبختی ها و ناامنی های دهه اخیر در فراه بوده و با خروج از این 
والی��ت مصایبی چون موادمخدر، اعتیاد، ناامنی، فقر و بی چارگی را از خود بر 

جا نهادند.
او می گوید:

»امریکایی ها زیر نام بازسـازی مردم را کشتند، زیر نام مبارزه 
بـا تروریزم طالبـان را حمایت کردند و زیر نـام کمک به امنیت، 

ناامنی و اختطاف و زورگویی را افزایش دادند.«

از واس��ع درمورد کارکرد اداره حکومتی فراه پرس��یدم. با اشاره به ساختمان 
والیت فراه که کمی دورتر از دوکانش موقعیت دارد، گفت:

»اینـان اینجـا نـه بـرای خدمـت و کار بلکـه بـرای پرکردن 
جیـب ماموریت دارند. بـرای دریافت دالـر از امریکایی ها و برای 

ثروت اندوزی قدرت را در دست گرفته اند.«

نظرش را در مورد انتخابات جویا ش��ده و پرس��یدم آیا در آن شرکت خواهد 
کرد، در جوابم گفت:

»اشـتباه بـزرگ من این بود که به کـرزی رای دادم اما این بار 
تکـرار نخواهم کرد. به کی رای بدهم؟ کرزی را که فکر می کردم 

افغان است ما را فریب داد و به امریکا خدمت کرد.«

امریکاییانی که زیر نام تیم بازس��ازی والیتی ی��ا پی.آر.تی در فراه فعالیت 
داشتند هم حاال دیگر این والیت را ترک کرده و به پایگاه شیندند رفته اند.

پایگاه این س��ربازان در نزدیک میدان هوایی شهر فراه که دیوارهای سمنتی 
ب��زرگ آن را احاطه کرده موقعیت داش��ت و با خ��روج از این مرکز نظامی جز 
چند دیوار و س��یم خاردار چیزی بیش��تر به س��ربازان افغان باقی نگذاش��ته اند. 
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شماری از شاهدان عینی در میدان هوایی فراه می گویند امریکایی ها وسایل این 
پای��گاه را لیالم کردند و مهم تری��ن اجناس از جمله جنراتورهای بزرگ و برخی 
از دس��تگاه هایی را به فردی از پنجشیر که از نزدیکان قسیم فهیم معاون کرزی 

است، به قیمت یک میلیون دالر به فروش رسانیده اند.
تقریبا هر هفته دو تا س��ه 
قضی��ه اختط��اف و قت��ل در 
ف��راه رخ می ده��د. کارمندان 
دولت��ی از ترس طالب��ان برای 
از مرکز شهر دل  بیرون ش��دن 
شیر می خواهند. هشتاد درصد 
موسس��ات غیردولت��ی فراه را 
ت��رک کرده ان��د. پروژه ه��ای 
ناکارایی  دلی��ل  ب��ه  اقتصادی 
محل��ی،  اداره  بی توجه��ی  و 

حکومت مرکزی و نفوذ طالبان اص��ال وجود ندارند. به هر پیمانه ای که ناامنی 
افزایش می یابد قاچاقچیان موادمخدر فرصت می یابند بیشترین سود را از قاچاق 
مواد مخدر ببرند. ایران ظاهرا مرزهایش را به روی قاچاق موادمخدر بس��ته است 
اما در حقیقت پولیس این کش��ور اس��ت که با کمک مافیا، بسته های تریاک 
و هیرویین را ت��ا مرزهای تهران انتقال می دهند. ناامنی، نبود نظارت از کارکرد 
اداره محلی و عدم حضور نهادهای بی طرف اجتماعی و رس��انه ها در فراه باعث 
ش��ده تا مس��ووالن ادارات دولتی این والیت در غارت و زی��رزدن پول ها زیر نام 

بازسازی دست باز داشته باشند.
با تمام نگرانی های امنیتی و اختطاف ها و قتل ها، باش��ندگان فراه می گویند 
با خروج س��ربازان امریکایی وضع به طور چشم گیری تغییر کرده و حاال گراف 
کش��تارها و قتل ها کاهش یافته است. شاهراه فراه - هرات نیز نسبت به سال های 
پیش از امنیت نس��بی برخوردار گردیده اس��ت. در منطقه شیوان در امتداد این 
شاهراه بدامنی به اوج خود رسیده بود اما حاال از امنیت نسبی برخوردار است.

زراعت در فراه
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والی ها و اداره محلی متکی به اشغالگران امریکایی

امریکایی ها و س��ربازان ایتالیایی در س��یزده سال گذشته در چند صد متری 
دفتر والی فراه پایگاه نظامی س��اخته بودند. این س��ربازان از هوا و زمین فراه را 
تحت نظارت داش��تند. زیر نام تیم بازس��ازی والیتی در کوچه های ش��هر گشت 
می زدن��د و در مواردی هم پلچک می س��اختند و یا هم کوچه ای را جغل اندازی 

می کردند.
اداره حکومتی فراه به ش��مول نهادهای امنیتی و اس��تخباراتی این والیت با 
معاش و م��زد جنراالن امریکایی از پایگاه و محالت گش��ت زنی آنان نظارت و 

حفاظت می کردند.
ع��دم توجه ب��ه منافع ملی و س��ودجویی و ثروت اندوزی از س��وی والی ها، 
معاونان، قوماندانان امنیه و دیگر مسووالن ادارات حکومتی در فراه بارها باعث 

اعتراضات مردمی نیز گردیده است.
کرزی طی دوازده س��ال گذش��ته نه بار فرمان تبدیلی والی ها را برای والیت 
فراه صادر کرده اس��ت. ش��اید در برخی موارد اعتراضات مردم مفید بوده اند. 
چند س��ال قبل در اثر تالش ها و بس��یج مردم توسط ماللی جویا بود که کرزی 
مجبور گردید بشیر بغالنی را از فراه عزل نماید گرچه این فاسد فوری به پست 
مه��م دیگری نصب گردید. در فراه همانند س��ایر والی��ات جابجایی والی ها و 
تغییر و تبدیلی ها اکثرا بنابر زدوبندهای پس پرده حزبی و سیاس��ی و بر اساس 

مصلحت های معمول ضدملی بوده اند.
هیچ والی تا کنون بیش��تر از یک س��ال نتوانسته کرسی والیت را در دست 
داش��ته باشد. عزت اهلل واصفی همصنفی کرزی در دوران تحصیل در هندوستان 
و پس��ر عزیزاهلل واصفی به دلیل بی کارگی و تنبلی در کارها برکنار شد. بشیر 
بغالن��ی، اس��داهلل فالح و محی الدین بلوچ با بیرون ش��دن موارد چ��ور و چپاول، 
بی کفایتی و رش��وه خواری ش��ان یکی پی دیگری فرار کردن��د و یا هم برکنار 
ش��دند. روح االمین در نتیجه بگومگوی طرف های درگیر در قدرت در پیوند به 
غصب زمین در فراه و مخالفت مردم برکنار ش��د. اکرم خپلواک که براس��اس 
فرمان کرزی به حیث وزیر امور س��رحدات تعیین شده به گفته باشندگان فراه 
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ج��ز وعده و چرب زبانی چیزی بلد نبود و هیچ کاری برای مردم فراه در جریان 
یک سال ماموریتش انجام نداد.

کرزی چند ماه پیش به دنبال ش��دت گرفت��ن ناامنی ها و انفجارها در فراه، 
محمد عمر شیرزاد والی سابق ارزگان و از نزدیکان خود را در والیت فراه تعیین 
کرد. تقرر ش��یرزاد همزمان بود با خروج نیروهای امریکایی چنانچه قبال تذکر 

رفت در اوضاع امنیتی این والیت بهبود نسبی رونما گردید.
غصب زمین های دولتی و توزیع غیرقانونی هزاران نمره زمین در مرکز شهر 
و در نواحی ش��ش و هفت شهر فراه که در دامنه های کوه نزدیک میدان هوایی 
این شهر موقعیت دارند زمینه به جیب زدن صدها هزار دالر را به مقامات دولتی 
فراهم کرده اس��ت. در برخی مناطق ش��هر فراه حتا ساحه قبرستان نیز از سوی 

مافیای زمین غصب شده است.

سیاست های شیطانی رژیم ایران
 مسبب سیه روزی فراهیان

تج��ارت و اقتصاد ف��راه حدود نود درصد وابس��ته به ایران اس��ت. ایران با 
روی دست گرفتن سیاست دم پنگ کاال را با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده 
وارد بازاره��ای فراه می کند تا تولیدکنندگان محلی را با س��قوط مواجه نماید. 
با همین سیاس��ت توانس��ته تمام��ی کارخانه های کوچک تولی��دی در فراه را 
ورشکس��ت کند. از س��وی دیگر مالیات بر مواد خام وارده از ایران را بلند برده 
و ی��ا هم بر ص��ادارت آن از ایران محدودیت وضع می کند. ام��ا در مقابل این 
اقدامات ویرانگر اقتصادی رژیم ایران، دولت فاس��د و ضدملی افغانس��تان هیچ 
سیاست مشخصی نداشته راه را برای ورود مواد بی کیفیت آن کشور باز گذاشته 

از تولیدکنندگان افغان هیچ حمایتی صورت نمی گیرد.
به گونه مثال یک کارخانه کوچک تولید خریطه های پالستیکی در فراه که 
با سی هزار دالر سرمایه گذاری شده بود به دلیل کمبود مواد خام در مدت شش 
ماه بسته شد. و یا هم یک کارخانه تولید داش های نان پزی و ساخت کولر های 
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س��ردکن به دلیل این که نتوانسته با تولیدات ایران رقابت نماید ده ها هزار دالر 
خساره دیده است.

تداوم اداره و حکومت مافیایی، وابس��ته و بی تفاوت در فراه باعث ش��ده تا 
تومان ایران جای پول افغانی را بگیرد. تمامی داد و س��تد با پول تومان صورت 
می گیرد. جواس��یس رژیم ایران نیز با خرید مهره های موثر و ضدملی در فراه، 

زمینه مداخله و پیشبرد سیاست های ویرانگرانه اش را مهیا می سازد.

موادمخدر و »کافی شاپ«

کش��تزارهای خش��خاش منبع عایداتی خوبی برای قوماندانان مسلح محلی 
و طالبان اس��ت. ولس��والی های بکواه، باالبلوک، پش��ت رود، گلستان و خاک 
س��فید در چند صد متری پایگاه نظامیان امریکایی محل اصلی کشت و تولید 
موادمخدر والیت فراه اس��ت که بیش��ترین س��ود آن به جیب آدم کشان طالبی، 
حکومت محلی و امریکایی ها واریز می ش��ود. ممکن آمار دقیق میزان کشت و 
تولید مواد مخدر در فراه مش��خص باش��د اما هیچ گاهی اعالم نشده است. یک 
گزارش مش��ترک سازمان ملل متحد و دولت افغانس��تان که در پایان سال ۲٠۱٣ 
منتشر ش��د حاکیس��ت که هفتادوپنج درصد موادمخدر جهان در چهار والیت 

جنوب غربی افغانستان )فراه، هلمند، قندهار، ارزگان( کشت و تولید می شود.
در حضور س��ربازان امریکایی و س��ربازان افغان فراه در حدود س��یزده سال 

گذشته در ردیف ناامن ترین و خطرناک ترین والیت های افغانستان جا گرفت.
ی��ک قوماندان برح��ال لوای اردو در ف��راه گفت حدود چهار هزار س��رباز 
اردو، دو ه��زار پولیس و تقریبا یک هزار کارمند و مامور اس��تخبارات در فراه 
ماموریت دارند. اینان ظاهرا سرگرم تامین امنیت فراه بوده و جلوگیری از کشت 
تریاک مسوولیت عمده ی ش��ان است. بسیاری از باشندگان فراه از عملکرد این 
نیروها راضی نیستند و در مواردی بی شماری آنان را عامل بی نظمی، زورگویی، 

دست داشتن در اختطاف ها و قتل ها و استفاده جویی های غیرقانونی می دانند.
س��رحد غربی ف��راه با ایران و راه ه��ای نیمروز و هلمن��د و قندهار به دلیل 
هم مرزبودن با پاکس��تان ش��اهراه غیرقانونی قاچاق هزاران کیلوگرام موادمخدر 
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والیت فراه اس��ت. ش��رکت های ترانس��پورتی مس��افربری و کاروان های انتقال 
کاالهای تجارتی وس��یله  ی خ��وب صدور موادمخدر به بی��رون از مرزهای فراه 

به شمار می روند.
یک کارمند ش��رکت ترانسپورتی در فراه که نخواس��ت از او نام برده شود 
تایی��د کرد که روزانه صدها کیلو تریاک و تخم خش��خاش به گونه مخفیانه و 
به دور از چش��م مسافران از طریق موترهای مس��افربری به بیرون از فراه منتقل 
می ش��وند. تجارت باز و بدون دردسر مواد مخدر حاال ش��مار زیادی از افراد را 
در این والیت ثروتمند س��اخته و از این طریق به »بلدنگ «ها و س��اختمان های 
مجلل دس��ت یافته اند. نمای ظاهری ش��هر فراه به ویژه مناطق مرکزی ش��هر به 
دلیل ساخت و ساز بلند منزل ها و مارکیت های تجارتی تفاوت زیادی با حداقل 
پنج س��ال پیش که من از این ش��هر دیدن کرده بودم یافته است اما یک اقلیت 
کوچک یک فیصدی آن ها را به چنگ داش��ته درحالی که زندگی برای اکثریت 

نفوس فراه همچنان تیره و شکنجه بار است.
یک پیامد رش��د تولید موادمخدر اینس��ت که اعتیاد بی��ن جوانان به گونه 
وحشتناک گس��ترش یافته اس��ت. ضمنا جوانانی هم که در جستجوی کار به 

ایران می روند اکثرا به دام اعتیاد افتیده زندگی شان تباه می شود.
در بس��یاری از دیوارهای ش��هر فراه با خط درشت نوش��ته شده است »ترک 
اعتیاد« و در کنار آن یک ش��ماره تلفن درج است. ظاهرا اداره محلی با نوشتن 
این اطالعیه در دیوارها خواس��ته نش��ان دهد در امر مبارزه با موادمخدر کوش��ا 
اس��ت. اما مقام��ات محلی به ویژه والی و اطرافیانش ش��اید هیچگاهی از قلعه 
فریدون )ش��هر کهنه فراه( دیدن نکرده باشند تا وضعیت دردآور و تکان دهنده 

صدها جوان معتاد را که به ویرانه های این قلعه تاریخی پناه برده اند، ببینند.
به گفته شهروندان فراه »کافی شاپ« یا قلیان خانه ها امروزه در هر کوچه و 
پس کوچه شهر فراه تنها محل آرام برای جوانان بی کار و شمار زیادی از معتادان 
ش��ده که برای فراموشی درد و رنج به این محل دود و چرس و چلم و قمار پناه 
می برند. با ردش��دن از کنار این »کافی ش��اپ«ها، بوی تلخ و آزاردهنده چرس 

وضعیت ابتر جوانان فراهی را بازگو می کند.
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فراهی ها مردم زحمتکش

با گذر از کنار یک دستگاه 
واترپمپ ب��ادی در یک مزرعه 
در ناحیه ششم شهر فراه بیشتر 
عالقه گرفت��م تا بدانم دهقانان 
و باغ��داران در نبود انرژی برق 
چگونه ه��زاران هکت��ار زمین 
زراعتی در این والیت را آبیاری 
می کنند. چگونه فراه از لحاظ 
محص��والت زراعت��ی خودکفا 

شده است؟
ف��راه از نگاه ب��اد و آفتاب 
والیتی سرشار از هر دو انرژی 
به ش��مار رفت��ه و تنه��ا از این 
طری��ق می تواند در تولید برق 
خودکف��ا گ��ردد. اس��تفاده از 

انرژی آفتابی درمیان بسیاری خانواده های متوسط و دارا رایج شده است.
اما تولی��د انرژی آفتابی نمی توان��د چرخ زراعت ف��راه را بچرخاند. آبیاری 
کش��تزارها و باغ ه��ا به آب کافی و انرژی بیش��تر نیاز دارد ک��ه تنها از طریق 
جنراتورها ممکن اس��ت. هزاران جریب زمین زراعتی به واسطه همین جنراتورها 
سیراب می شوند که به علت بلندبودن قیمت مواد سوختی، فرآورده های زراعتی 

نیز طبیعتا هزینه بیشتری دربر دارد.
سیس��تم آبیاری در فراه وجود ندارد و نه هم این مس��ئله برای حکومت های 
گذشته و حال ارزشی داشته است. آب فراه  رود در موسم آب خیزی با اندک ترین 

استفاده در داخل خاک افغانستان به حلقوم ایران می چکد.
زراعت بخش مهمی از عواید س��االنه مردم فراه را تش��کیل می دهد. انگور، 
ترب��وز، بادرنگ، انار، عن��اب و ترکاری از محصوالت زراعت��ی پر عاید در فراه 
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اس��ت. به جز چند پروژه نمایش��ی توزیع تراکتور و ساخت سبزخانه ها از سوی 
ریاست زراعت فراه به دهقانان، هیچ کمکی از سوی حکومت در سال های اخیر 
به زارعین صورت نگرفته اس��ت. زارعین و باغداران خود با ابتکار و پش��ت کار 
طاقت فرسا توانس��ته اند زراعت غیرمس��لکی و غیرمعیاری فراه را حفظ کنند. 
س��اخت گلخانه های بزرگ برای پرورش محصوالت زراعتی بیشتر مروج شده و 
باغداران و زراعین نتیجه خوبی از این شیوه زراعت به دست آورده اند. اما ساخت 
گلخانه ها به س��رمایه زیادی نیاز دارد و بس��یاری از دهقانان می گویند به دلیل 

تنگدستی و فقر توان ساخت آن را ندارند.
بند بخش آباد در ۱٠٠ کیلومتری شهر فراه و تقریبا در ٣٠ کیلومتری سرک 
عموم��ی هرات-قندهار موقعیت دارد. پروژه س��اخت بند برق بخش آباد در ۲٤ 
اگس��ت ۲٠٠٧ میان وزارت انرژی و آب افغانستان و یک شرکت هندی به امضا 
رسید. حکومت افغانستان آن زمان اعالم کرد که در مدت پنج سال کار این بند 
را تکمیل و به بهره برداری می س��پارد. هزینه س��اخت این بند ٣٠٠ میلیون دالر 
پیش بینی شده بود اما با گذشت شش سال از این وعده هنوز هیچ کاری روی این 
بند صورت نگرفته است. براساس ارزیابی وزرات انرژی و آب افغانستان این بند 
با داش��تن حجم ۵٧٠ میلیون مترمکعب آب، باید ٣۵ هزار هکتار زمین زراعتی 
موج��ود و ۲۶ هزار هکتار اراضی المزروع را آبیاری کند. براس��اس س��روی های 
رس��می در والیت فراه حدود ۵۶٠ هزار هکتار زمین زراعتی وجود دارند که تنها 
یک هش��تم حصه آن تحت زراعت قرار دارد. بند برق بخش آباد ظرفیت تولید 

۲٠ تا ۲۵ میگاوات برق را خواهد داشت.
ه��رات و نیمروز والیت های همس��ایه ف��راه از برق وارداتی ایران اس��تفاده 
می کنند اما دولت افغانستان با سرازیر شدن ده ها میلیارد کمک های خارجی بر 
اساس سیاست امریکا نخواست که در هیچ پروژه زیربنایی سرمایه گذاری کند.

از مردم فراه وقتی پرس��یده ش��ود چرا برق ندارند و آیا در این مورد صدای 
اعتراض خود را بلند کرده اند یا خیر همه یک صدا پاسخ می دهند که اسماعیل 
خ��ان از عقده ای که در برابر فراهیان دارد گفت��ه تا زمانی که وزیر آب و برق 

باشد فراه صاحب برق نخواهد شد.
بقیه در صفه 29
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لیکونکی: رها آرزو | ژباړونکی: ذکریا 

د اندونيزيا د شلمي پيړۍ
په زړه بوږنونکی ټول وژنه کى

د امريکا ککړ السونه

نړيوال��ې  دوهم��ى  ت��ر 
جګ��ړې وروس��ته امري��کا او 
بريتاني��ا دواړه د خپلو نورو 
امپرياليس��تې رقيبان��و پ��ه 
وړاندى د يو بريالې متحد په 
عنوان د هغه نورو هيوادونو 
او ملتونو د زبيښاک په لټه 
کي شول کوم چى د اروپايي 
استعمار له ولکی څخه تازه 

خالص شوي وو. هغوى د )پرمختګ(، )بیوزلی له منځه وړلو(، )د بشر 
د حقونو پياوړى کول( او د لس��ګونو داس��ى ن��ورو درواغو تر نوم الندې 
خپل امپرياليستې استعمارې سياستونه په الره واچول تر څو د دريمې 
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ن��ړۍ د هيوادونو طبيعې زيرمۍ او د کار ارزانه نيرو په اس��انه توګه لوټ 
کړى.

امريکا دغو موخو ته د رس��يدو لپاره د نړۍ په مختلفو س��يمو کى د 
ازادي غوښ��تونکو غورځنګونو ټکولو او ځپلو په څنګ کى د يو ش��مير 
وگړنيزو دولتونو د نس��کورولو لپاره الس په کار ش��وه، کوم دولتونه چى 
هڅ��ه ئ��ي کوله د خپلو ملتون��و برخه ليک د لويديځ��و لوټمارو او غال 
ګرو ش��رکتونو ځينى خوندې وساتى. همدا وجه وه چى په پنځوسمې، 
ش��پيتمې او اويايمې ميالدې لس��يزو ک��ى د امريکا په مالټ��ړ په ايران، 
شيلې، ارجنتاين، اندونيزيا، يونان او داسي نورو هيوادونو کى د نظامې 

کودتاګانو شاهدان وو.
پ��ه هغ��ه کلونو کى د کمونيزم خپريدو د مخني��وې لپاره لکه د نن 
ورځى شعار »ترهګری سره مبارزه!«  د امريکا او دهغه د لويديځو ملګرو 
لپاره يوه زړه پورى پلمه وه چى د لس��ګونو ميليونو بيګناه خلکو وينى 
ئ��ي د مځکي پر مخ تويه کړى. په ۱۹٦٥کال د اندونيزيا کودتا د ش��لمې 
پيړۍ تر ټولو س��تره نس��ل وژن��ه د دى هيواد په وړاندى يوه  ښ��کاره او 

شرموونکى بيلګه وه.
پ��ه ۱۹٦٥ کال د اکتوب��ر په مياش��ت کى د ي��وې امريکايي توطئي له 
مخى د جنرال سوهارتو په الر ښوونه د اندونيزيا د کيڼ اړخې دولت په 
ضد چى داکتر احمد س��وکارنو ئي مش��ري په غاړه درلوده کودتا په الره 
واچوله. ش��پږ نظامى جنراالن په قتل ورسيدل. د اندونيزيا کمونيست 
ګوند د دى وژنو او د يوى کودتا د برنامى د طرحى مس��ؤل معرفى ش��و. 
د پوځ مشرانو په ځانګړى توګه د سوهارتو او د هغه ملګرې چى ټول په 
امريکا کى روزل ش��وى وه په بيړه یی د کمونيس��ت ګوند په ضد پراخه 
تبليغات پيل کړل، په پايله کى هغه کمونيس��ت ګوند نه بلکه پخپله 
س��وهارتو وه چ��ى د امريکايان��و په مال ت��ړ ئي کودتا وکړه او د س��وکارنو 

دولت يي نسکور کړ.
داکت��ر احم��د س��وکار ن��و د اندونيزيا ي��و نوميالى��ې، مل��ې او ازادى 
غوښتونکې شخصيت وه چى د ۱۹٤٥ کال په اګست کى یی د هاليند او 
جاپانې استعمارګرانو څخه د خپل هيواد خپلواکی واخیسته. هغه چى 
د مدرنې اندونيزيا د بنسټ ايښودونکې په عنوان پيژندل کيږى، پخپل 
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هيواد کى د بهرنۍ پانګونې او د امپرياليس��تې انحصاراتو س��ر س��خت 
مخالف وه هڅه یی کوله چى خپل ملت د ترقې او سوکالې په لورې روان 

کړى. س��وکارنو نه يواځى د 
هيواد له خپلواکی، سياسي 
او اقتصادي خپلواکې څخه 
دف��اع کول��ه بلکه د اس��يا، 
افريق��ا او التين��ى امريکا له 
خپلواکی غوښتونکو او ملي 
غورځنګونو څخه هم مالتړ 
د  س��وکارنو  احم��د  کاوه. 
خپل ملي او سوسياليستې 
ليد له مخ��ى د اندونيزيا د 
کمونيس��ت ګون��د چ��ى په 
ش��پيتمې  او  پنځوس��مې 
مي��الدې لس��يزى ک��ى یی 
دري ميليون��ه غړې درلودل 
له هر اړخي��زه مالتړ ځينى 

برخه من��د وو. دغ��ه ګوند د ښ��ارې روڼ آن��دو او کليوال��و پرګنو په منځ 
کى ځواکمنې او ټينګي ريښ��ې درلودى. په س��لګونو کارګرې اتحادي، 
دهقانې سازمانونه، کلتورې او ښځينه ټولنې د اندونيزيا په ګوټ ګوټ 
کى د هغه تر مش��رى الندى، د س��وکارنو د دولت د امپرياليس��تى ضد 
سياس��تونو څخ��ه مالت��ړ او پلوې کوله چ��ى دغه ټول د امپرياليس��تې 
قووتون��و په وړاندى ج��دى خطرونه ګڼل کيدل نو ځکه یی په چټک او 

بيړنې اقدام الس پورى کړ.
جان پيلجر اس��ترليايي ورځپاڼ��ى ليکونکې »دنوي نړى واکمن« په 

کتاب کى ليکې:

»د امريکا د جاسوسي س���ازمان د ياد داشت له مخى، دوه 
کاله تر مخه د انګلستان )محافظه کار( لمړى وزير هارولد مک 
مېالن او د امري���کا )دموکرات( جمهور رئيس جان اف کنيدى 

د انګلس���تان صدراعظم���ه مارګ���رت تاچر چى د 
ساړه جنګ په دوره کى یی د ټولو ديکتاتورانواو 
جنايتکارانو د مور نقش سر ته رساوه، جنايتکاره 
سوهارتو ئي »د خپلو ارزښتناکو او غوره دوستانو 
له ډلي څخه د يو نږدې دوست په توګه وستايه«
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هوکړه کړي وه چى د »مناس���بى وضعى په صورت او د اوس���نيو 
فرصتونو په شتون کى جمهور رئيس داکتر احمد سوکارنو د له 

منځه ګوښه کړاى شي.«

د س��وهارتو تر کودتا وروس��ته نظامي ديکتاتورې پ��ه ټوله اندونيزيا 
کى واکمنه ش��وه. د يو کال )۱۹٦٥- ۱۹٦٦( په موده کى ش��اؤخوا دوه نيم 
ميليونه انس��انان ووژل ش��ول چى ډيرۍ یي د کمونيست ګوند غړى او 
پلويان وه. دغه ټول وژنه په مس��تقيم ډول د س��وهارتو په الرښ��وونه د 
اندونيزيايي نظاميانو له خوا س��رته رس��يدله. مليش��ه ګانو اس��المى او 
مسيحى بنسټپالو ډلو هم پدى ټول وژنه کى پراخ الس درلود. هغوى د 
ه��ر هغ��ه چا په لټه کى وه، کومو چى د نوې ديکتاتورې رژيم مخالفت 
کاوه. هغوى به په مخالفينو د کمونيس��ت يا د کمونيستانو د پلويانو 
ټاپې لګولى، پدى ډول د کارګرې اتحاديو غړى، ښځي، بزګران، معلمان، 
محص��الن، چينى االصل اندونيزيايي روڼ آن��دي د دى عام وژنې اصلي 
قرباني��ان وه. ټول وژنه د اندونيزيا د پالزمېني جاګارتا څخه پيل ش��وه، 
خ��و ددغه ناورين لمن په ختيځې جاوه، مرکزى جاوه، بالې او ش��مالې 
س��وماترا ک��ى ډيره پراخه وه، ځکه چى پدغه س��يمو کى کمونيس��تانو 

زيات نفوذ درلود.
په کال ۱۹٦۸ کی د امريکا استخباراتى سازمان سيا )CIA( پخپل يو 

ګزارش کى اعتراف کړى وه:

»په نړۍ کى د وژنو د شمير له مخى دغه وژنه د شلمې پيړۍ 
تر ټولو زړه بوږنوونکى او ویرونکی نسل وژنه وه.«

د امريکا او انګلس��تان د اس��تخباراتى س��ازمانونو پټ السوندونه او د 
)س��يا( د پخوانيو مامورينو وينا په ډاګه کوى چى د امريکا، انګلس��تان 
او پ��ه احتمال��ي توګه د اس��ترليا دولتونو د دغى کودت��ا او د ميليونونو 
Kathy Ka- )نندونيزي��ا والو د عام وژنې اصل��ي طراحان وه. کيتى کادين 

dane( امريکاي��ي ورځپاڼ��ه ليکونک��ى او څيړونکى پ��ه اندونيزيا کى له 
امريکايي مامورينو سره تر مرکو وروسته په ۱۹۹۰کال کى د امريکا نقش 
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په دغه ناورين کى داسى افشاء کوى:

»هغ���وى د يو ځانګړى روش له مخى د کمونيس���ت ګوند د 
فعاالنو جامع لیست چى لږ تر لږه د٥٠٠٠کسانو نومونه په کى 
وه، د اندونيزيا پوځيانو ته سپارلی وه کله چى به نوموړى کسان 
ووژل شول يا ونيول شول امريکايانو به یی په نوم خط کاږه.«

رابرت ح مارتنز په جاکارتا کى د امريکا د سفارت سياسى مامور سره 
د مرکې په وخت کى ويلى دى:

»د دغه لیس���تونو س���پارل د اندونيزيا له پوځ س���ره س���تره 
مرس���ته وه، ښايي پوځيانو گڼ شمير کس���ان وژلى وى، ښايي 
زما الس���ونه به هم د ډيرو کسانو په وينو سره شوى وى، خو دا 

ډيره مهمه نده...«

دوالندچاليس د بي بي س��ي )BBC( د جنوب ش��رقى اس��يا د يوې 
برخى خبرنګار جان پيلجر ته د دغه وژنو په هکله د بريتانيا پټ نقش 

ته په اشارى کولو سره داسي ويلى دي:

»د بريتاني���ا جنګې بیړی���و د اندونيزيا يوه بیړی چى له پوځى 
مهمات���و او پوځ���ې قواؤ څخه ډک���ه وه د ماالنا ت���ر تنګې پورى 
سکورت کړه، تر څو هغوى هم په ټول وژنه کى برخه واخلى، زه 
او نور خبر ليکونک���ى په هغه وخت کى لدى واقعيت څخه خبر 

نه وو.«

د پانکاس��يال ځوانان )Pancasila Youth( يوه مليش��ه يي ډله ده چى 
س��وهارتو س��ره ئي د کودتا سرته رسولو کى مرس��ته کړي ده او په ټول 
وژنه کى ئي س��تر نقش درلود. دغه ډله د اوباش��انو )ګانګسترانو( څخه 
جوړه شويده چى د امريکا کانګسترې او کاوبايي فلمونو څخه په الهام 
اخيس��تو س��ره بنديان وژنې. جوش��و اوپينهايمر چى ات��ه کلونه یي په 
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اندونيزيا کى تير کړى وه »د وژنی ننداره« مستند فلم په ۲۰۱۲کال کي 
د هغه خلکوس��ره چى ځانونه یی ګانګس��تران بلل د مرکو له مخى په 
مستند ډول ننداري ته وړاندى کړ. انور کنګو چى د شمالى سوماترا له 
ګانګسترانو څخه يو تن دى د دى فلم په يوې صحنه کى هغه څه چى 
یي د ازادې غوښ��تونکو په وژنه کى س��ر ته رسولي وه له سره نندارى ته 
وړاندى کړل. انور او نور ګانګستران لکه د افغانستان د جنګساالرانو په 
ش��ان نه يواځى دا چى پخپلو کړنو او جنايتونو پښيمان نه دي بلکه په 
ډير وياړ س��ره دهغو يادوونه کوى. ان��ور او ملګرې یي له هغه الرو چارو 
او توکو څخه يادوونه کوى چى د سلګونو زرو په وژنه کى یی ترينه کار 

اخيست.
انور وائي: هغوى به کمونيس��تان نيول او په يو ش��مير قتل ځايونو 
کى لکه د »میدان پست« )Medan Post( د ورځپاڼى دفتر او سينماګا 
ن��و کى رب��ړول او وژل، هغ��ه زياتوې چى پ��ه لمړيو کى مون��ږ د هغوى 
سرونه غوڅول خو پدى کار به ټوله ودانی په وينو سره شوه چى دهغی 

تر يو ميليون د زياتو انس���انانو ټول وژنه د غربى رس���نيو د تبليغاتو تر شا په داسي 
مهارت تر سره شوه چى نن ترينه ډير کم شمير انځورونه تر السه کيداى شى.
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پاکولو به ډير وخت ضايع کاوه، وروسته مو نوې چارى اختراع کړى، تر 
شکنجه کولو وروسته به مونږ هغوى د يو سيم په واسطه زندی کول، 
زيات جسدونه مو په سيند الهو کول د اندونيزيا د سیندونو اوبه د وژل 

شوو په وينو سرې شوي وى.
د ج��ان پيلج��ر »د نړۍ ن��وي واکمن« په کتاب ک��ى راغلى دى چى 
مارشال ګرين )Marshall Green( په اندونيزيا کي د هغه وخت د امريکا 
س��فير، د امريکا د بهرنيو چارو د وزير د وينا له مخى د )کودتا مش��ر( 
پيژن��دل ش��وي وو. د هغه طرح چ��ي د ۱۹٦٥ کال د اکتوبر په ۱٥ نيټه 

واشنګټن ته مخا بره شوى وه متن یي پدى ډول ليکل شوى وه:

»د اندونيزي���ا کمونيس���ت ګوند او د هغ���ه مالتړي جمهور 
رئيس داکتر احمد سوکارنو بايد نوم بدي او په تهمت ککړ شي 
د »خيانت کاري او وحش���يګري« تر عنوان الندي د کمونيست 
ګوند په ضد تبليغاتو ته رواج ورکړل شي«. »د وژنی ننداره« په 
فلم کي د کانګس���ترانو يو قاتل د )Adi Zulkadry(  په نوم واي 
چ���ي په هغه کلنو کي تبليغات په دي ډول وه چي کمونيس���تان 
  ظالم���ان او بي رحمه دي خو »کمونيس���تان بي رحمه نه وه، دا 
يو واقعيت دي چي زه له هغه سره په بشپړه توګه موافق يم خو 
له بده مرغه نه ښ���اي چي ځينى وختونه هر واقعيت دخلکو په 
وړاندي بربنډ ش���ي، زه بي له ش���که  پوهيږم چي مونږ په خپله 

بي رحمه وو.«

دامري��کا دولت وروس��ته تر هغه چ��ى د اندونيزيا پوځ ئ��ي مجهز او 
د ع��ام وژن��ې لپاره س��مبال کړ د ال نورى ع��ام وژنى د آس��انتيا برابرولو 
لپ��اره یي يوه مخابراتې دس��تګاه، په فليپين ک��ی د امريکا هوائي اډۍ 
څخه د يوى الوتکى په واس��طه اندونيزيا ته انتقال کړه. دغه ش��بکه د 
تکنالوژيکې سيس��تمونو له کبله ډيره پياوړى او پر مختللى شبکه وه. 

جان پيلجر پخپل کتاب کى ليکې:

»دغى شبکى نه يواځى د سوهارتو د سربازانو تر منځ د نسل 
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وژنې عمليات س���ره همغږى کول، همدا ډول یي په ژوندي بڼه 
د دغو وژنو اوازونه د امريکا د لوړپوړو چارواکو غوږونو ته هم 

رسول.«

لږ تر لږه د ٥۰۰۰ کسانو 
نومون��ه د امريکا ل��ه خوا د 
اندونيزيا د پوځ په واک کى 
ورکړل شوي وه، وروسته به 
امريکايان��و د وژل ش��وو ي��ا 
نيول شوو کسانو نومونه له 

لیست څخه ليرى کول.
کيتى کادين د امريکايي 
او  ليکونک��ى  ڼ��ى  ورځپ��ا 
څيړونک��ى ليک��ې: د غربي 
قدرتونو وروس��تى موخه په 
اندونيزي��ا ک��ى د ت��ل لپاره 
د سوسياليس��تى نظريات��و 
جرړي ايس��تل وه. کوم شى 
چى امريکايان او د هغه نور 
غرب��ى ملګرې یي پ��ه ويره 

ک��ى اچول��ى وو. هغوى په هيڅ ډول حاضر نه وه چى د اس��يا د س��ویل 
س��ترې طبيعى زيرمې او س��تر غنايم )د امريکا د جمهور رئيس ريچارد 
نکس��ون س��تاينه د اندونيزيا په هکله( د »د نړيوال پیس��و صندوق« او 
»نړيوال بانک« له غوښ��تنې او واک پرته عمل تر س��ره کړى او پراختيا 
ومومې. په ټوليزه توګه هغوى نش��و کوالى  چى د اسيا په جنوب شرق 
کى خپلى ګټى په خطر کى واچوى نو ځکه یي په اندونيزيا کى د وينو 

حمام جارى کړ او دغه هيواد یی په خپلې مستعمرې بدل کړ.
جوش��وا اوپنهامر د ۲۰۱۳ کال د جوالى په ۱۹ نيټه د »د دموکراس��ى 

نو« راديو سره په يوې مرکه کى وويل:

نلسون ماندال د جنوبى افريقا تر ټولو لوړ مدال 
د سوهارتو په سينه وټمبه.
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»د امريکا له خوا په پیغام کى داس���ى ويل ش���وى وه ، موخه 
دا ن���ده چى يواځى د څو سياس���ى مش���رانو مثال د کمونيس���ت 
مش���رانو په لټه کى شو کوم چى د نوې رژيم مخالفين دى، بايد 
د ټولو چپې ډلو او د وګړنيزو بنسټونو ړنګولو پسى وګرځو پدى 
ډول ه���ر هغه څوک چى د دموکراتيکو ګوندونو څخه د يو ګوند 
غړيت���وب ولرى بايد اعدام يا ووژل ش���ى يا په محبس���ونو کى 
واچول شى... دا هغه څه وه چى په ١۹٦٥ کال کى د لوديځوالو 

په هر اړخيزه مالتړ په اندونيزيا کى پلى شول.«

جان پلچر پخپل کتاب کى ليکې:

»د امري���کا ويره پ���ه اندونيزيا کى نه د کمونيس���ت ګوند له 
وس���له وال پاڅ���ون او نه په پراخه پرګنو ک���ى د هغه محبوبيت 
څخ���ه وه بلک���ه اصلې ويره دا وه، چ���ى اندونيزيا هم لکه د هغه 

شمالى ګاونډې ويتنام په شان ممکن کمونيست شى.«

د امري��کا، انګلس��تان او اس��تراليا دولتون��و برس��يره په پټ��و مالې او 
لوژس��تيکې مرستو چى د ش��لمې پيړۍ په نيمايي کى یي دغى سترې 
ع��ام وژن��ى س��ره وک��ړى، پ��ه ديپلوماتيکه کچه ي��ي ه��م د اندونيزيا د 

ميليونونو خلکو قصاب سوهارتو ځينى په ډاګه مالتړ کاوه.

په ۱۹۹٦ کال کى تايم فش��ر )Tim Fischer( د اس��تراليا د صدراعظم 
نماينده وويل:

»که چيرى مجلې او رسنې د اوسنې پيړۍ په دويمى نيمايي 
ک���ى د يو نمونه س���ړي په لټه کى وي ش���ايد الزمه نوى چى له 

جاګارتا څخه بهر څه تر السه کړى.«

جوشو اوپنهامر د » دموکراسى نو« راديو سره په يوى مرکه کى وايي: 
دغ��ه د اوس��نې پېړۍ تر ټولو س��تره ټول وژنه په امريکا کى د يو »ښ��ه 
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زيرې« په توګه تبليغ کيده. د »نيويارک ټايمز« او »ټايمز« مجلی دغو 
ګزارشونو ته ځانګړى شوي وی او له هغوي ځينى په اسيا کى د »ه�يلو 
ډیوه« په عنوان نوم اخيس��تل کيده.    »ټايم« دغه وژنه له اس��يا څخه 

لويديځ ته غوره او زړه پوري خبر نوماوه.
د لويديځ له خوا د سوهارتو ستاينه دې حد ته ورسيده چى حتى په 
اصطالح د نژادې اپارتائيد س��تر مبارز نلسون ماندال د جنوبى افريقا د 
وياړ ستر نښان هغه ته ډالۍ کړ، ځکه چى دغه )سوهارتو( د اندونيزيا او 
شرقې تيمور د ملت قاتل د »افريقا د ملي کنګرې« تر ټولو لوي مالې 

مرسته کوونکى وه.
سوهارتو د خپلو امريکايي او انګليسى اربابانو په مرسته نه يواځى د 
اندونيزيا ملت له تيغ څخه تير کړ، بلکه دوه سوه زره »د نفوس دريمه 
برخه« کسان یي د شرقې تيمور د اشغال په وخت کى په قتل ورسول. 
»نړي��وال بانک« ٦۳۰ ميليونه ډالره قرضه د کډوالی دغى بدنامى پروژى 
ته ځانګړى کړى وه تر څو په سلګونو داړه ماران، نظاميان او غير نظامي 
جنايتکاران ش��رقى تيمور ته واس��تول شى او د هغه ځاى د خلکو ځان 

س���وهارتو د خپلو امريکايي او انګليس���ى اربابانو په مرس���ته نه يواځى د اندونيزيا 
ملت له تيغ څخه تير کړ، بلکه دوه س���وه زره »د نفوس دريمه برخه« کس���ان یي د 

شرقې تيمور د اشغال په وخت کى په قتل ورسول.



50

20
14

ل 
پری

- ا
 13

93
ل 

حم
م ، 

ده
هژ

ره 
ما

ش

او مال لوټ اوچور کړى.
سوهارتو په اندونيزيا کى تر ۳۲ کالو مستبدانه واکمنې وروسته دغه 
هي��واد د نړۍ په فاس��د ترين هيواد بدل کړ. باالخ��ره په ۱۹۹۷ کال کى 
یي استعفا وکړه، ځکه چى نور یي د غربى اربابانو لپاره تاريخ تير شوى 
وه، بايد نوې څيرې د هغوى پر ځاي وکارول شى، سوکارنو پنځلس ۱٥ 
ميلي��ارده ډال��ره له قدرت څخه د ليري کيدو د ح��ق په عنوان له ځان 
س��ره واخيستل، پداسى حال کى چى ملت یي د ۲٦۲ميليارده ډالرو په 
قرض کى ډوب تر ش��ا پريښود او زامن یي په افسانوى ژوند کى مزې او 

چړچى کوى. 
سوهارتو په ډيرى بى شرمې سره پرته لدى چى د خپلو جنايتونو په 
وړاندى ځواب ووايي په ۱۹۹۸- م کال کى د س��رطان په ناروغۍ ومړ. په 
اندونيزي��ا کى له عام وژنې څخه پنځه لس��يزى تيريږى، دغه جنايتونه 
چى د نازې المان د دوران له وژنو س��ره پرتله کيږى مګر په تاس��ف سره 

لويديځ مطبوعات په هغوى پردې اچوى.
د دغه ديو صفته او شيطانې ناورين عامالن او جنايتکاران لکه دهغو 
بنس��ټپالو او غير بنس��ټپالو افغانې ورونو په شان نه يواځى د امريکا او 
لويديځوال��و تر حمايت الندى آزاد او ب��ى محاکمه کيدو بى غمه ژوند 
ک��وى، همدا اوس د اندونيزيا د زيارکښ��و خلکو په برخه ليک حکومت 

کوى.
د اندونيزي��ا بل ورته والې افغانس��تان س��ره پدى ک��ى دى چى هڅه 
کيږى په هيڅ صورت او هيڅ ځاي کى دغه جنايتونه په ګوته نشى، د 
اندونيزيا په تاريخې کتابونو کى کوم چى په ښوونځيو کى درس ورکول 
کيږى د دغى دورې له يادولو څخه لکه په افغانستان کى د تنظيمونو 

د څلورو کلونو په جنايتونو سترګى پټيږى.
د امريکا او د لويديځ نوکرانو د پنځه لسيزو حاکميت او د لويديځو 
کمپني��و تاالن او يرغل د اندونيزيا هيواد د اس��يا په بيوزلې، بدبخت او 
بي هيلى هيواد بدل کړ. په راتلونکى کى به بيا په اندونيزيا کى د امريکا 

د شتون په هکله ليکنه وکړو.
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نویسنده : احمر

آریلشارون،قصابفلسطینیان
بهزبالهدانتاریخرفت

صدراعظم  ش��ارون،  آری��ل 
جنایتکار اس��راییل بود که از 
فب��روری ۲٠٠۱ ت��ا اپریل ۲٠٠۶ 
قدرت را به دس��ت داش��ت و 
بیشتر برای قتل عام فلسطینان 
و  صب��را  قبی��ه،  جنی��ن،  در 
ش��تیال نام زشتی از خود به جا 
گذاش��ت. در ۱۱ جنوری ۲٠۱٤ 

زندگی ننگین این جالد پس از ۸ س��ال کوما پایان یافت و نامش منحیث یکی 
از پلیدترین و خونریزترین فاشیست های جهان ثبت تاریخ گردید.

مخالفان��ش بناب��ر نفرت زی��اد او را »بل��دوزر« و »قصاب صبرا و ش��تیال« 
می نامیدند و دوس��تانش »ش��اه اس��راییل«. ولی واقعیت امر این است که این 
جنایت کار به کمک امریکا و انگلستان شهرک های یهودی نشین را با زور گلوله 
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و بلدوزر در س��رزمین فلس��طین بنا نهاد. جنایات آریل شارون را می توان به سه 
بخش تقس��یم کرد: تباهی شهرها، قتل هزاران انسان بی گناه و وارونه جلوه دادن 

واقعیت ها تا حقیقت را به نفع خودش تغییر دهد.
اس��راییل   ۱٩٤۸ جنگ  در 
با هزینه رانده ش��دن و دربدری 
وط��ن  از  فلس��طینی   ٧۵٠٠٠٠
ش��ان، این کشور را ایجاد نمود 
ول��ی در جنگ الت��ورن دولت 
اس��راییل ضربه محکم از سوی 
ارت��ش ش��اهی اردن را متحمل 
ش��د. ش��ارون در ای��ن جنگ 
زخمی شد و هارتر گردید. در 
۱٩۵٣ مسوول بخش کماندوی 
مخفی گردید که پس از حمله 
چریک های فلسطینی به یکی 
از محله های اشتراکی اسراییل، 

این قطعه به رهبری ش��ارون به قبیه )قریه ای در کران��ه باختری و ٣٠ کیلومتر 
دورت��ر در ش��مال غرب رام اهلل( داخل ش��ده و فرمان دیوید ب��ن گرویون )اولین 
صدراعظم اس��راییل( که گفته بود »ویرانی که باعث بیشترین تباهی گردد« را 
عملی س��اخت. در این قتل عام ۶٩ غیرنظامی فلس��طینی که بیشتر شان زنان و 

کودکان بودند، به قتل رسیدند.
در ۱٩۵۶ در جری��ان حمله س��ینا، یکی از قوماندا ن های��ش به نام آری بیرو، 
شارون را متهم کرد که رهبری کشتار ٤٩ معدن چی مصری را داشت که توسط 
ارتش اس��راییلی اسیر گرفته ش��ده  بودند. این معدن چیان افراد غیرنظامی و در 
وضعیتی بودند که هیچ صدمه ای به نیروهای اسراییلی وارد کرده نمی توانستند. 

اما این مسئله توسط دولت اسراییل زیر زده شد.
در جریان جنگ شش روزه ۱٩۶٧، گروه شارون بیشترین عساکر قطعه تانک 
مصری را به قتل رس��انید و بدین گونه به ش��هرت ملی رس��ید. در ۱٩٧٣ برای 

در 11 جنور 2014 پس از خبر مرگ آریل شارون، 
مهاجرین فلسطینی در اردوگاه عین الحلوه در 

لبنان به رقص و پایکوبی پرداختند. فلسطینیان و 
هواخواهان جنبش آزادی بخش فلسطین در سایر 

نقاط جهان نیز جشن گرفتند.
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تس��خیر کانال س��ویس مصر، 
ش��ارون می خواس��ت ک��ه به 
ش��هرت بیشتری دس��ت یابد، 
بنًا موازی با ارتش اس��راییل و 
خودس��رانه نیروهای خود را به 
سمت این کانال سوق داد چون 
می خواس��ت از همه زودتر آن 
منطقه را تس��خیر نموده خود 

را فاتح اصلی جنگ اعالم کند، اما بیش��ترین نیروهایش به کام مرگ کشانیده 
شدند. قطعه نظامی دیگری از اسراییلی ها از راه رسید و آنان را نجات داد. پس 
از ختم جنگ، عکس های ش��ارون در مطبوعات اسراییل و جهان به چاپ رسید 
که تمام وجودش با بنداژ پیچانیده شده بود و او مفتخرانه با جمعی از عساکر 
در صحرای مصر ایستاده است ولی در اصل یک خار هم به او نخلیده بود. این 

عملش ضامن قدرت بیشتر سیاسی او گردید.
س��رانجام در ۱٩٧٧ به حیث وزیر زراعت مق��رر گردید و این زمانی بود که 
رویای ایجاد »اسراییل بزرگ تر« شارون به ثمر رسید. در این زمان او شهرک های 
یهودی نش��ین را در کران��ه باخت��ری افزای��ش داد و در یک��ی از صحبت های 

خصوصی اش به نواسه وینسون چرچیل گفت:

»از آنان ]فلسـطینیان[ سـاندویچ خواهیم سـاخت. بعضی از 
شـهرک های یهودی را در داخل خاک فلسطینی ها و بخش دیگر 
را هـم در کرانـه باختری ایجاد خواهیم کرد، تا در بیسـت و پنج 
سال آینده، نه ملل متحد و نه ایاالت متحده و نه هیچکس دیگر 

آن را از بین برده بتواند.«
)جینی دی جیونی، جایی در آخر جهان، صفحه ١۸١( 

در ۱٩٧۸، زمانی که مردم فلس��طین یکپارچه علیه اشغال و جنایات اسراییل 
برخاس��ته دولت فاشیس��تی آن کش��ور را سراسیمه س��اخته بودند، استخبارات 

ــارون در جنگ تبهکارانه لبنان که منجر به  آریل ش
قتل بیست هزار غیرنظامی گردید.
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اسراییل دس��ت به توطئه ای زد تا صفوف مبارزان فلس��طینی را متالشی سازد. 
گروهی از بنیادگرایان فلسطینی که خود را اخوان المسلمین می خواندند و بعد 
نام »حرکة المقاومة االس��المیة )حماس( - حرکت مقاومت اس��المی« را به خود 
گرف��ت، یکباره اعالم موجودیت کرد. رابرت دریفورس در کتابش به نام »بازی 

شیطانی«می نویسد:

»از شـروع دهـه ١٩۶٠ تا اواخـر ١٩٨٠، اسـراییل در برقراری 
اخوان  المسلمین در سـرزمین های اشغال شده ]فلسطین[ کمک 
کرد. اسراییل به شیخ یاسین، رهبر اخوان المسلمین، کمک نمود 
کـه حمـاس را ایجاد نماید به این شـرط که افـکار بنیادگرایش 

باعث تضعیف "سازمان آزادی بخش فلسطین" گردد.«

رای عنانیه، خبرنگار امریکایی فلس��طینی تبار، در ش��روع کتابش »کودکان 
تروریست شارون« می نویسد:

»حماس به حیث بزرگ ترین تهدید علیه اسـراییل پنداشـته 
می شـود، ولی این سـازمان اسـالمی تروریسـتی آغـازش را در 
تالش هـای گمراه اسـراییل بنا نهـاد که می خواسـت با تقویت 
ظهور بدیل مذهبی، محبوبیت "سـازمان آزادی بخش فلسطین" 

و یاسر عرفات را نقب زند.
این اسـتراتیژی منجر به تولد حماس گردید که از ریشـه ای 
اسالمی نمو کرده بود. آریل شارون، زمانی که در اواخر دهه ١٩۷٠ 

این پالیسی شکل گرفت عضو دولت بود.
هرچند، شارون و حزبش "لیکود" )در گذشته به نام "هیروت"( 
که دولت را به دسـت داشـت این را پیش بینی نکـرده بودند که 
رهبـران اسـالمی که امـروز آنان حمایـت می کننـد در فرجام به 
حیث حماس و انتحاری ها سـر درخواهند آورد. در جریان سالیان 

متمادی، هردو از تندروی های یکدیگر سود جسته اند.«
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از آن پس، ش��ارون وزیر دفاع ش��د و این بار حتا دولت اس��راییل از او ترس 
داش��ت. مناخیم بیگین، صدراعظم وقت اس��راییل، به شوخی گفت که اگر به 
خواس��ت های ش��ارون تن نمی داد، او مقابلش کودتا می ک��رد. در ۱٩۸۲، بدون 
تصدیق متباقی اعضای کابینه دولت اس��راییل، او برای س��رنگونی »س��ازمان 
آزادی بخش فلس��طین« به جن��وب لبنان نیروی نظامی اعزام نم��ود. در آنجا با 
مقاومت سخت این سازمان روبرو گردید و در واکنش شارون یکی از مدرن ترین 
ش��هرهای خاور میانه یعن��ی بیروت را به تباهی کش��ید. باوجود میانجی گری 
نماینده ویژه امریکا به نام فلیپ حبیب که »س��ازمان آزادی بخش فلسطین« را 
حاضر به خروج از لبنان س��اخت، ولی شارون به جنایتش ادامه داد و برای هفت 
س��اعت مداوم ش��هر بیروت را بمبارد کرد که در اثر آن ٣٠٠ غیرنظامی به قتل 

رسیدند و شهر به مخروبه بدل گردید.
مطابق دستورالعمل فلیپ حبیب، »س��ازمان آزادی بخش فلسطین« از لبنان 

جینت لی ستیفنز، خبرنگار امریکایی، در نامه ای به شوهرش، چشمدیدش را از قتل عام 
ــده بود و پاهای  ــت: »دیدم که دامن زنان مرده تا کمر پس زده ش ــتیال چنین نوش صبرا و ش
شان باز بود؛ ده ها مرد در کنار دیوار در یک قطار تیرباران شده بودند؛ گلوی کودکان بریده 

شده بود؛ شکم زن حامله با چاقو پاره شده بود، چشمانش از حدقه بیرون و چهره اش کبود 
ــیرخوار و نوپا با چاقو تکه و پاره  ــیده بود؛ کودکان ش ــانه و با رعب فریاد کش بود و خاموش

شده و در زباله دانی انداخته شده بودند.«
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خارج ش��د و طرح بعدی ای��ن بود که نیروهای حافظ صل��ح چندملیتی امنیت 
لبن��ان را به عهده بگیرند ولی ش��ارون با این ط��رح مخالفت کرد و این زمینه را 
برای قتل عام بعدی فراهم کرد. چند روز بعد، بشیر جمیل یکی از جنگ ساالران 
عیس��وی مذهب لبنانی که ش��ارون می خواس��ت او را به حی��ث رییس جمهور 
دست نشانده اش در لبنان برگزیند، به قتل رسید. نیروهای اسراییل به شبه نظامیان 
»فالنجیست« )مربوط حزب راس��ت »حزب الکتائب اللبنانیة - حزب سرپنجه 
لبنان«( راه دادند تا به دو اردوگاه  مهاجرین فلس��طینی، صبرا و ش��تیال، که در 
آن زمان توس��ط نیروهای اس��راییل در محاصره بود، داخل ش��ده و با امکانات 
اس��تخباراتی و عملیاتی عساکر اسراییلی به قتل عام آغاز کنند. شارون با لذت 
تمام این وحشت و بربریت نوکرانش را به تماشا نشست. پس از چند روز کشتار 
که تحت نظر شارون به وقوع پیوست، ٣۵٠٠ غیرنظامی به قتل رسیدند و تعداد 
بی ش��ماری مورد تجاوز جنسی و قساوت قرار گرفتند. از آن روز به بعد شارون 

به »قصاب صبرا و شتیال« شهرت یافت.
باوج��ود این که یکی از کمس��یون های حقیقت یاب اس��راییل در فبروری 
۱٩۸٣، شارون را »مسوول غیرمس��تقیم« این کشتار قرار داد و  هزاران معترض 
ضدجنگ اس��راییلی که میدان های تل افیف و یورش��لیم را فرا گرفته بودند، 
خواهان برکناری او ش��دند، ولی شارون به کارش ادامه داد. اما پس از حمله فرد 
راست گرای یهودی به تجمع ضدجنگ که طی آن یک معلم فعال ضدجنگ به 
نام امیل گرونزویگ به قتل رس��ید، شارون که دیگر کاماًل بی عزت شده بود از 

سمتش کنار رفت ولی در پشت پرده تمام امور را در چنگ داشت.
در جوالی ۲٠٠۱، محکمه ای در بلژیک یک دوسیه برای پیگرد کشتار صبرا 
و ش��تیال باز کرد. یکی از قوماندان های شبه نظامیان »فالنجیست« به نام ایلی 
هوبیکا که مس��تقیمًا در قتل عام دست داش��ت، حاضر به شهادت علیه شارون 
گردید ولی چند روز بعد به قتل رس��ید. مروان همادا، وزیر بی جاشدگان لبنان، 
در واکنش گفت: »اسراییل نمی خواهد که شاهدی در دوسیه تاریخی  ]قتل عام 
صب��را و ش��تیال[ در محکمه بلژیک حضور یابد چون پرواضح اس��ت که آریل 
ش��ارون متهم اصلی اس��ت.« چندی بعد، دولت بلژی��ک معافیت دیپلوماتیک 

شارون را بهانه قرار داه و قضیه فسخ گردید.
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 ،۲٠۱۲ س��پتمبر   ۱٧ در 
نش��ریه »نیویارک تایمز« سند 
را  اسراییل  غیر رده بندی ش��ده 
نش��ر کرد که زمانی مقام های 
بلندپایه ایاالت متحده از آریل 
شارون خواستند تا شبه نظامیان 
را از اردوگاه ه��ا بی��رون کند، 
ش��ارون در جواب برای ش��ان 

گفت: »اگر نمی خواهید که لبنانی ها آنان را بکشند، ما آنان را خواهیم کشت.«
ش��ارون این دشمن قسم خورده فلسطینیان تا آخرین روزهای حیات ننگینش 
به جنایات ادامه داد ولی نکته مس��خره این اس��ت که دولت های غربی همیشه 

کوشیدند تا خون را از سر و روی این آدم کش بمکند.
نشریه »سندی تایمز« چاپ لندن، در ۱۲ جنوری ۲٠۱٤ بی شرمانه نوشت:

»شـیوه های بحث برانگیـز را به کار برد تا آینده کشـورش را 
تضمین کند... مسـیر زندگـی اش را با تصویـر مختلط به پایان 
رسـانید یعنی دولتمدار خشنی که برای صلح کار می کرد. نمونه 
خوبی برای امید است... مسیر زندگی آریل شارون نشان می دهد 

که صلح از طریق مذاکره امکان پذیر است.«

تونی بلیر، صدراعظم پیشین انگلستان و نماینده صلح خاورمیانه درمورد این 
جانی چنین اظهار داشت:

»مقاصد اسـتراتیژیک او هیچگاهی متزلزل نشـد. دولت باید 
برای نسـل های آینده حفاظت شـود. وقتی ضرورت به جنگ بود، 
او جنگیـد. وقتی دور صلح رسـید، او با همـان اراده آهنین برای 

صلح کار کرد.«

جورج دبلیو بوش همتای جالد و جنگ ستیزش را 
»مرد صلح« نامید.
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اما نوام چامسکی به درستی زندگی این قاتل را چنین خالصه می کند:

»خـوب، عرف اسـت که نباید درمورد مرده هـا چیز بد گفت و 
این بدبختانه همه را به خاموشی وامی دارد چون در مورد او ]آریل 
شـارون[ هیچ چیـز خوب نبود. او قاتل قسـی القلب بـود. یگانه 
فکـری کـه همیشـه در ذهنش بود: اسـراییل بزرگ تـر و قوی با 
کم ترین فلسـطینی، که روزی کامال باید از بین بروند. اسـراییل 

قوی وجود داشته باشد که بر تمام منطقه حکمروایی کند...«

بقیه از صفحه۶۵ 

امریکا، گرگی در لباس میش............ 
 

»امـروز امریـکا تمـام ابعـاد و مولفه هـای برتـری خـود را از 
دسـت داده و تنها گسـتره ای که از طریق آن می تواند موقعیت 
هژمونیکـی فرتـوت و "بی ربـط" و مصنوعی خـود را حفظ کند، 
گستره نظامی-مالی اسـت. بررسی پیچ و خم های روابط امریکا 
با کشـورهای مختلف جهان از "شرکا"، "دوستان" و "متحدین" 
گرفته تا "رقبا" و مخالفین و دشمنانش نشان می  دهد که تقریبا 
هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که با امریکا در تالقی، تضاد و 
اختالف نباشـد. آنچه که شایان بیشتر توجه است این است که 
امریکا حتا قادر نیست که به این تالقی ها، تضادها و مخالفت ها 
بـه نوبه خود سـمت و سـو داده و حداقـل کنترل و یـا مدیریت 

بخشی از آن ها را به عهده بگیرد.«
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نویسنده: هیله نوری 

پاسپورتافغانستان،
بیاعتبارتریندرجهان

افغانس��تان  پاس��پورت 
جهان  پاسپورت  بی اعتبارترین 
شناخته ش��د. نهادی موسوم به 
 Henley &( »هنلی و ش��رکا«
Partners( در گزارش تازه خود 

محدودیت س��فر به کشورهای 
جهان را بررسی نموده  و مطابق 
آن افغانس��تان در رده ٩٣ قرار 
مقام است.  گرفت که آخرین 

در این گزارش آمده که دارندگان پاس��پورت افغانی تنها می توانند به ۲۸ کشور 
بدون اخذ ویزه س��فر کنند. افغانستان در رده بندی گذشته این نهاد نیز در آخر 

جدول قرار داشت.
به قول این نهاد، پاسپورت نماینده حیثیت و اعتبار کشورها در سطح جهان 
است. بر این اساس اتباع افغانستان از کم ترین اعتبار برخوردار اند و نمی توانند 
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به کش��ورهای دلخواه خود سفر کنند. در این گزارش آمده که فنلند، سویدن و 
بریتانیا در صدر جدول قرار دارند و ش��هروندان این کش��ورها بدون اخذ ویزه به 

۱٧٣ کشور جهان سفر می توانند.
قابل ذکر اس��ت که عراق پس از افغانستان مقام آخر، رده ٩۲، را از آن خود 
کرده و دومین کش��وری اس��ت که دولت امریکا طی دهه اخی��ر با زور بی۵۲ 

آزادی، دموکراسی، رفاه و پیشرفت را در این سرزمین به ارمغان آورده است.
این هم دس��تاورد دیگر دولت فاس��د کرزی و حضور امریکا و هم پیمانانش. 
در چند س��ال گذش��ته، ما پیاپی شاهد از دس��ت رفتن اعتبار جهانی افغانستان 
بودیم اما گردانندگان دستگاه پوشالی با چشم پارگی از »افزایش حیثیت جهانی 
افغانستان« حرف به میان می آورند. این یگانه گزارشی نیست که افغانستان در 
رده آخر آن قرار می گیرد بلکه در گذشته نیز چندین گزارش مهم جهانی دیگر 

افغانستان را در اخیر جدول جا داده اند و مثال هایش قرار پایین است:
Transparency Intern a( »در گزارش س��ازمان »ش��فافیت بین الملل��ی      

tional(، دولت افغانستان مقام اول در فساد را از آن خود کرد.

•    در گزارش س��االنه »دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم س��ازمان ملل «  
)UNODC( که در دس��امبر ۲٠۱٣ به نشر رس��ید، افغانستان در کشت و تولید 

کوکنار مقام اول را کسب کرد.
•    گزارش سازمان »نجات کودکان« )Save the Children( نشان می دهد که 
در افغانس��تان از هر ۵ طفل زیر سن ۵ س��ال یکی می میرد و این رقم در سطح 

جدول ارایه شده توسط نهاد »هنلی و شرکا«
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جهان کم نظیر است.
 ،)UNICEF( »براس��اس گزارش »صندوق اطفال ملل متحد – یونیس��ف    •
افغانس��تان از جمله ۱٠ کشوری است که بلندترین س��طح مرگ و میر مادارن را 
دارد. این گزارش می فزاید که در هر ۲ ساعت یک مادر در هنگام والدت جانش 

را از دست می دهد.
 )Human Development Index a HDI( از لحاظ شاخص توسعه انسانی    •
که س��االنه توس��ط ملل متحد ارایه می گردد، افغانستان در میان ۱۸۲ کشور، از 

آخر مقام دوم را از آن خود کرد.
کش��ورهای اس��تعماری وقت��ی ملتی را تحت اش��غال ق��رار می دهند، برای 
برآورده ش��دن اهداف ش��وم ش��ان اول تر از همه، آن ملت را از داش��ته های ملی 
و فرهنگی اش تهی س��اخته به زیربناهای اقتص��ادی و اجتماعی اش ضربه وارد 
می کند تا این ملت همیشه محتاج بیگانگان باقی بماند و کاسه گدایی به دست 
داشته باشد. اینان با استفاده از چند خادم و چاکر منفور شان طوری وضعیت را 
آش��فته ساخته، کشور را به سوی تباهی فزیکی و معنوی سوق می دهند تا آن را 
به یک کشور آبروباخته در سطح جهان بدل سازند که دیگر مجال سربلند کردن 
و عرض اندام در عرصه جهان را نداشته باشد. چندین دهه است که افغانستان به 
همین وضعیت ابتر مواجه اس��ت و آنچه در مورد پیشرفت و بازسازی آن گفته 

می شود همه در سطح حرف و شعارهای فریبنده و دروغین باقی مانده اند.
اما از بیگانگانی که چش��م طمع به وط��ن ما دوخته اند نمی توان انتظار 
باالتر داش��ت، عام��ل اصلی این وضعیت را در داخل جس��تجو باید کرد. 
علت العلل این همه نابس��امانی ها حاکمیت خاینان ملی بر سرزمین ماست 
که به خاطر منافع ش��خصی و گروهی مردم نادار ما را به دام باداران ش��ان 
می اندازند. تا وقتی مردم ما با مبارزه و خیزش شان، دست این وطن فروشان 
را از سرنوشت شان کوتاه نسازند، افغانستان ما روی خوبی را ندیده حیثیت 

جهانیش را باز نخواهد یافت.
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نویسنده: کاوه عزم 

امریکا،گرگیدرلباسمیش
 

نتایج یک نظر س��نجی که 
به تاری��خ ۲ جن��وری ۲٠۱٤ از 
س��وی »موسس��ه بین الملل��ی 
WIN/Gallup Inte a(  االوپ«

national( به نشر رسیده، نشان 

می دهد که اکثریت مردم دنیا 
امریکا را بزرگترین تهدید برای 
این  صلح جهانی می دانند. در 
نظر س��نجی ۶٧۸٠۶ تن از ۶۵ 

کشور جهان شرکت ورزیده اند. مردم ایاالت متحده و کشورهای امریکای التین 
که بار ویرانگری های دولت امریکا را به دوش می کش��ند، بیش��تر از سایر ملل، 
امریکا را عامل بی ثباتی جهان می دانند. بر اس��اس این گزارش پاکستان پس از 

امریکا دومین تهدید بزرگ بر ضد امنیت و ثبات جهان خوانده شده.
دولت امریکا دشمن اصلی انسانیت به شمار می رود که طی یک قرن گذشته 
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جنگ های خانمانس��وز متعددی را که باعث بربادی و کشتار ده ها ملیون انسان 
گردیده راه اندازی نموده اس��ت. این کش��ور غارتگر و در حال احتضار، بخاطر 
کسب سود و چنگ انداختن بر منابع بیشتر دست به جنگ و مداخالت رذیالنه 

به کش��ورهای دیگر زده عامل 
بسی خشونت ها و فجایع بوده 
است. تنها در جنگ افغانستان، 
ع��راق و لیب��ی، این کش��ور 
مسبب مرگ حدود یک ملیون 

انسان فقیر بوده است.
دول��ت چپاولگر امریکا در 
تمام دنی��ا بخاطر رس��یدن به 
ارتجاعی ترین  ب��ر  خود  منافع 
نیروها تکیه ک��رده از آنان در 
قلع و قمع مردم و آزادیخواهان 
استفاده می کند. در افغانستان 
نیز اوالً چند باند درنده را بسان 
کفت��اران به جان م��ردم ما رها 
ک��رد و به تعقی��ب آن طالبان 
را با افکار قرون وسطایی برای 

زدن و بستن و کشتن مردم فرستاد.
سازمان »عفو بین الملل« در گزارش ۱٩٩۶ خود در باره کمک نظامی امریکا 

به کشورهای دیگر و حقوق بشر نوشت:

»در سراسـر جهـان، هر لحظه ممکن یک مـرد، زن یا کودک 
بدسـت دولت ها یا گروه های مسلح سیاسی بیجا، شکنجه، قتل 
و یا ناپدید گردد. معموال ایاالت متحده مقصر دانسته می شود.«

با آنکه اکثریت مردم جهان امریکا را خطر و تهدید جدی برای صلح می دانند 

سوال: به نظر شما امروز کدام کشور بزرگترین 
تهدید برای صلح جهانی است؟ )منبع: »موسسه 

بین المللی گالوپ«(



64

20
14

ل 
پری

- ا
 13

93
ل 

حم
م ، 

ده
هژ

ره 
ما

ش

ولی جیرخوارانش در افغانستان 
در مقابل چند دالر چنان عاری 
از هرگونه حس ملی و انسانی 
با وقاحت تمام  می ش��وند که 
برای حضور دایمی این کشور 
جنگ افروز گلو پاره می کنند.

شکریه بارکزی یکی از این 
امریکاپس��ندان رسوا است که 
در مصاحب��ه با »رادیو آزادی« 
چنی��ن   )۲٠۱٣ نوامب��ر   ۱٤(

درفشانی می کند:

کـه  اینـان   ...«
رفتـن  بـا  می گوینـد 
امریـکا وضعیـت بهتر 
می شـود، آیـا اینـان با 
خـود این فکـر را کرده 
کـه  رادیویـی  در  انـد 
اینان می نشینند و گپ 

می زنند و به خانه های شان کسی حمله نمی کنند با رفتن امریکا 
از این مصونیت برخوردار خواهند بود؟«

او نمی خواهد بگوید که در افغانستان تنها خانه های مزدوران امریکا »مصون« 
اس��ت و بس ولی مردم مظلوم ما اند که قربان��ی جنایات نیروهای امریکایی و 

چاکران جنگساالر و طالب شان می شوند.

خانم شکریه ادامه می دهد:

ــفور  ــام امریکا از بمب های فاس نیروهای خون آش
سفید در جنگ افغانستان استفاده کرده اند. این نوع 
فاسفور در ترکیب با اکسیجن هوا به سرعت آتش 
ــود  ــر و سینه ریخته ش می گیرد. اگر این ماده روی س

در کمتر از 3 ثانیه سبب مرگ فرد می شود و در 
صورتی که روی دست یا پاها ریخته شود به علت 
گرمی زیادی که از سوختن فاسفور آزاد می شود، 

حرارت خون باال می رود و بازگشت آن به قلب سبب 
از بین رفتن تمام ارگان ها و در نهایت قلب می شود.
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»افغانسـتان یگانه کشـوری نیسـت که امریکا می خواهد در 
آن پایگاه داشـته باشد، امریکا در ١٣٠ کشـور جهان پایگاه های 
نظامی دارد که اکثر آن کشـورهای اسـالمی است، چه آسمان به 

زمین می خورد اگر در کشور ما هم پایگاه داشته باشد.«

خوب تمام��ی جیره خواران امریکا یکچنین چرندیات را نش��خوار کرده بر 
موارد بی شمار آدم کشی ها و ددمنش��ی های این کشور خونریز پرده می افکنند 
و هیچ گاهی نمی گویند که در کش��ورهایی ک��ه امریکا پایگاه دارد، تا چه حد 
مرتکب جنایت و خودس��ری های ضدانسانی شده اعتراضات مردمی را در برابر 

خود برانگیخته است.
در کش��ور ما امریکا طی ۱۲ س��ال با نیرنگ به کش��تار مصروف بوده برای 
تحقق خواس��ته های شیطانی اش افغانس��تان را جنگ زده و بی ثبات نگهداشت. 
یکی از گوشه های پنهان جنایات امریکا، آلوده ساختن وطن ما با مواد خطرناک 

رادیواکتیو بود که شکریه بارکزی ها از آن حرفی به میان نمی آورند.
 س��ایت »هزینه جن��گ« warcost.com می نویس��د که امری��کا مقدار زیاد 
بمب های کیمیاوی و بیولوژیکی را در افغانستان استفاده کرده که باعث شیوع 
امراض گوناگون در بین افغان ها ش��ده است، امراضی که افغانستان با امکانات 

محدود قادر به تشخیص و تداوی آن نیست.
 تاثیر دیگر این بمب ها بر نوزادان و کودکان زیر سن ۵ سال است که ۲۵ در 
صد آنان قبل از رس��یدن به عمر ۵ سالگی می میرند. بخصوص نوزادانی که در 
مناطق جنوبی افغانستان به دنیا می آیند دچار سوءشکل می باشند چون بیشترین 

بمب های حاوی مواد رادیواکتیو در همین مناطق به کار برده شده است.
داکتر یونس پارسا بناب )نویسنده، تاریخ نویس و پروفیسور 
ایران��ی با افکار ض��د سیاس��ت های دولت امری��کا که برای 
روزنامه ه��ای متعددی به ش��مول "ش��هروند" می نویس��د( در 
مقاله ای تحت عنوان »فرود هژمونی امریکا و فراز فرصت های 

بقیه در صفحه ۵۸نوین« می نویسد:
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نویسنده: کاوه عزم 

جیرهگیریسیدطیبجواد
ازامریکافاششد

بیس��ت«  »دیلی  روزنام��ه 
ب��ه تاری��خ ۱۸ دس��امبر ۲٠۱٣ 
اس��نادی را فاش نم��ود که از 
جیره خواری س��ید جواد طیب 
پرده بر می دارد. بر اس��اس این 
اسناد اداره توسعه ی بین المللی 
امریکا )USAID( س��االنه بیش 
از ١٠٠٠٠٠ دال��ر جیره به س��ید 
طی��ب ج��واد می پرداخت که 

این رقم شامل کرایه خانه و مصارف غذایی او نمی شود. جواد از سال ۲٠٠۲ الی 
۲٠٠٣ رئیس دفتر کرزی بود و بعدا بنابر شایستگی در خدمت به اهداف امریکا، 

سفیر افغانستان در آنکشور شد. 
س��ید طیب جواد همزمان از دو پیمانکار امریکا RANCO و »انترنیوز« دالر 
دریافت می کرد. به گفته مس��ئوالن اداره توس��عه ی بین المللی امریکا این پول 
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بخاط��ر جلب تحصیلکرده  های غرب در دولت ک��رزی به حیث تکنوکرات ها 
برای »بازسازی« افغانستان پرداخت می شد. 

بر اساس گزارش، قراردادی 
که بین ج��واد و RANCO به 
امضا رسیده نشان میدهد سید 
جواد با مع��اش روزانه ۱۲.٣۱٤ 
دال��ر برای ش��ش م��اه بحیث 
مش��اور با این پیمانکار امریکا 
ایفای وظیفه کرده است. اسناد 
نشان می دهند که RANCO به 
ارت��ش و وزارت خارجه امریکا 
انجام داده  کارهای گسترده ای 
اس��ت. در این ق��رارداد که به 

تاریخ ٧ نوامبر ۲٠٠۲ امضا ش��ده روزانه ۶٠ دالر بخاطر بودوباش در کابل و ٤٠ 
دالر مصارف غدایی جواد نیز در نظر گرفته شده بود. او امضای خود را در روی 

قرارداد تصدیق می کند اما از جرئیات قرارداد اظهار بی خبری می کند. 
به گفته دوس��تی، در گذشته وقتی به فردی جاسوس و جیره خوار بیگانگان 
خوان��ده می ش��د آن را بدترین و کش��نده ترین اتهام دانس��ته از خ��ود به دفاع 
برمی خاس��ت، اما در دوازده س��ال گذش��ته امریکا آنچنان وجدان تعدادی را با 
دال��ر و مقام آلوده نموده که وقتی اتهام جاسوس��ی و جیره خواری به آنان زده 
ش��ود، آنرا نوعی افتخار می دانند. طیب جواد از همین زمره انسانهاست که به 

جیره گیری هایش با بیشرمی تمام اعتراف می کند: 

»مـن در مورد این که این ها پیمـان کاران خصوصی یا دولتی 
بودند، چیزی  نمی دانسـتم. برای من این معاشی بود که از سوی 

ایاالت متحده ی امریکا پرداخت می شد.«

جواد و امثالش به این غالمی و وابس��تگی خو گرفت��ه از گرفتن پول هیچ 

جواد و همسرش شمیم جواد با ریچارد هولبروک 
ــتان ــتان و پاکس نماینده خاص امریکا برای افغانس
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عاری نداش��ته ادعا می کند که مقامات دیگری ه��م در دولت اند که به مراتب 
بیشتر معاش از منابع بیرونی دریافت می دارند: 

»شـاید کمتریـن معاش به من پرداخت می شـد. افراد زیادی 
بودند که پول نقد دریافت می کردند.« 

اینان چنان شیفته ی پول اند 
که معاش دبل »سوپرس��کیل« 
دولتی قناعت نکرده با خواری 
تمام دروازه نه��اد های بدنام و 
گندیده خارج��ی را می زنند تا 

دالر بیشتر بدست آورند. 
بیست«  »دیلی  گزارش  در 
از زب��ان یک مق��ام دولتی که 
نام��ش فاش ش��ود  نخواس��ته 
به  افغانس��تان  آمده که دولت 
بروکراتها معاش ناچیز پرداخت 
می ک��رد درحالی که امریکا و 
پیمانکاران��ش به بعضی از این 
اشخاص معاش اضافی می داد. 

اندریو ناتسیوس که در آن زمان رییس یو.ایس.اید بود می گوید: 

»در روزهای نخسـتین جنگ افغانستان، USAID برنامه  ای را 
روی دسـت گرفته بود که مطابق آن باید صدها تحصیل کرده ی 
افغان که در خارج زندگی می کردند، به تکنوکرات های دولت آقای 
کرزی تبدیل شـده و ظرفیت حکومت را تشـکیل دهند. پرداخت 
معاش رقابتی با معاش این تکنوکرات ها در غرب بخشی از این 
برنامه بود. این تکنوکرات ها توسط پیمان کاران USAID استخدام 

گری شرون در کتابش »First In« به 
قول یک��ی از کارمن��دان عالی رتبه 
س��یا در ده��ه ٨0 میالدی نوش��ته 
اس��ت: »در اولین مالقات با افرادی 
مانن��د ک��رزی و مس��عود خلیلی، 
ما )امریکایی ها( می دانس��تیم که 
اینها چهره ه��ای "مدرن" جامعه 
قبیلوی افغانس��تان هس��تند و به 
عوض جنگ با یک کالشینکوف بر 
ضد روسها در کوه های افغانستان، 
م��ان در کاخ ه��ای  مناف��ع  راه  در 
سیاس��ت، بهت��ر و خوبتر خدمت 

خواهند کرد.« 
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شـده و در وزارت خانه های افغانستان به کار گماشته شده بودند. 
عقد این گونه قرار دادها راهی بود که ما می توانستیم با طی کردن 
آن زودتر برنامه های مان را اجرا کنیم. ما این برنامه را خاموشـانه 
اجـرا کردیم، چون این کار بین تکنوکرات ها و ملیشـه های افغان 

متحد با ما تنش ایجاد می کرد.« 

اظهارات اندریو ناتس��یوس به وضاحت ثابت می س��ازد که دولت افغانستان 
عمدتا متش��کل از قالده داران امریکا اس��ت و هیچ حرکت آنان خارج از اراده و 
خالف منافع امریکا نیس��ت. امروز چه مقام دولتی و یا روشنفکران مزدور برای 
ادامه حض��ور امریکا گلو پاره می کنند علت عمده آن این اس��ت که در نبود 

آنکشور اینان یتیم و بی پدر شده منابع عایداتی شان مسدود می گردد. 
امریکا با دالر خود توانس��ت جمعی از »روشنفکران« را که در گذشته حتا 
ادعای مبارزه و ایس��تادن در جبهه مردم را داش��تند ب��ه چوکره هایش بدل کند. 
این جریان تا حدی پیش رفته که خبر ش��رم آور سرازیرشدن بوجی های دالر از 
جانب استخبارات غربی به ارگ کرزی به مطبوعات راه یافت اما کرزی به جای 
خجالت زدگی و پوزش از ملت که ارگ را به جاسوس خانه بدل نموده، از امریکا، 

انگلستان و ایران خواست که به ارسال بوجی های دالر ادامه دهند. 
الری س��مپلر، مع��اون مدیر فعلی یو.ایس.اید برای افغانس��تان و پاکس��تان 

می گوید: 

»در مراحـل اولیه ی بازسـازی افغانسـتان این گونه معامالت 
ضروری بود... ما در صورتی که ضرورت باشد، با بازیگرانی که در 
حکومت جدید نقش مؤثری داشـته باشند نیز این کار را خواهیم 

کرد.« 

یو.ایس.اید که به شکل مستقیم توسط استخبارات امریکا تمویل می شود نه 
تنها در زمینه تربیه تکنوکرات ها بلکه در بخش های مختلف به جاسوس پروری 
ادامه می دهد. یکی از این بخش ها تربیه روزنامه نگاران اس��ت. در همان ابتدای 
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تاسیس حکومت کرزی یو.ایس.اید در کنار تمویل تلویزیون »طلوع« و چندین 
رسانه به اصطالح »مستقل« دیگر، تالش کرد تا جهت مسموم ساختن اذهان عامه 
و تبلیغ��ات منح��رف کننده و دروغین دفتر اطالعات عام��ه را در دفتر کرزی 
ایجاد کند و ریاس��ت آن را نیز به س��ید طیب جواد س��پرد چون او را در میان 
جیره خوارانش سرس��پرده تر تش��خیص داده بود. »انترنی��وز« یک میلیون دالر 

بودجه به دفتر اطالعات عامه افغانستان اختصاص داد. 
»دیلی بیست« می افزاید که دیوید هوفمن، رییس »انترنیوز«، به جواد طی 

یک ایمیلی که بعدها به دسترس این نشریه رسیده نوشته: 

»من خیلی خوشـحالم از این که در زمینه ی استخدام شما و 
کمک به رییس جمهور کرزی مساعدت  کردم. ما در حالت عادی 
چنین چیـزی را در نظر نمی گیریم، چون این کار با اسـتقاللیت 
ژورنالیسـتی ما در تضاد قرار دارد. اما ما اوضاع در افغانسـتان را 

استثنایی تشخیص داده و با این کار موافقت کردیم.« 

س��ید جواد طی ش��ش ماه فعالیتش با این نهاد به صفت »مشاور«)!!( ٤٩٠٠٠ 
دالر دریافت کرد. 

کریستین فیر، معاون استاد در پوهنتون جورج تاون امریکا، می گوید: 

»مـا از روز اول سیسـتمی را ایجـاد کردیم که فاسـد بود. ما 
کسـانی را داشـتیم کـه هم زمـان از دو منبـع معـاش دریافـت 
می کردند؛ یکی از ما و دیگری از بانک جهانی. این عاملی اسـت 

که نتیجه ی آن یک سیستم فاسد است.« 

امریکا در تمامی کش��ورهای فقیر نه از روی »انساندوس��تی« بلکه به خاطر 
رسیدن به مقاصد استعماری شان تحصیل کردگان خودفروخته و خاین را به مثابه 
پایگاه اجتماعی ش��ان تح��ت تربیت و حمایت گرفته، آنان را همچون س��گان 

زنجیری شان مورد استفاده قرار می دهند. 
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امریکا از دیر زمانی کوش��ش دارد تا جوانان مس��تعد را به خارج فرس��تاده 
بع��د آنان  مغز ش��ویی کند و 
را منحی��ث مهره ه��ای م��ورد 
اعتم��ادش در وزارت خانه ه��ا، 
ریاس��ت ها  و  س��فارت خانه ها 
جابجا کند و به مرام های شوم 
خود دست یابد. در گذشته این 
کار با ارسال استادان خارجی به 
مکاتب صورت می گرفت، آنان 
شاگردان ممتاز را شناسایی و به 
خاطر تربیه و عاری ساختن از 
به بورسیه های  شرف و وجدان 

امریکا می فرس��تادند. اما امروز کار جاسوس سازی با سهولت تمام با بورسیه های 
شیونگ و فولبرایت و غیره صورت می گیرد. حتا دولت بنیادگرای ترکیه برای 
حزب مزدور »گلم جمع« در مکاتبی تحت نام »افغان ترک« جوانان را مغزشویی 

از آنان مزدوران آینده اش را تربیت می کند. 
امریکا و سایر کشورهای استعماری ابتدا زیر نام این که دنیا دهکده کوچک 
ش��ده و مرزها معنی ندارد، اس��تقالل دیگر مفهوم سابقش را از دست داده است 
و نباید ضد حضور خارجی باش��یم و غیره، آنان را عناصر خنثا و عاری از حس 
ملی و وطندوس��تی می س��ازند و بعد با واریزکردن دالر به جیب ش��ان، آنان را 

منحیث غالمان شان مورد استفاده قرار می دهند. 

عکس یادگاری جواد طیب با بدنام ترین رئیس 
جمهور تاریخ امریکا در کاخ سفید

"آنانی که مبارزه می کنند شاید 
بازنده شوند، اما آنانی که مبارزه 

نمی کنند قبال بازنده اند."
برتولت برشت
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نویسنده: جان پلجر | مترجم: احمر

آیارسانههاواژهدیگریبرای
نظارتاست؟

در نظرسنجی تازه ای از مردم 
بریتانیا پرسیده شده که پس از 
تهاجم به عراق در ۲٠٠٣، چند 
تن به قتل رسیدند. جواب های 
داده ش��ده تکان دهنده هستند. 
اکثری��ت گفته اند ک��ه کمتر 
از ۱٠٠٠٠ تن کش��ته ش��ده اند. 
بر اس��اس مطالعات علمی، در 
ح��دود یک میلیون مرد، زن و 

ک��ودک عراقی در جهنمی جان باختند که توس��ط دول��ت بریتانیا و متحدش 
در واشنگتن روشن شده اس��ت. این رقم با تعداد کشته شدگان نسل کشی رواندا 

مساوی است. هنوزهم این قتل عام ادامه دارد، به بی رحمانه ترین شکل.
چیزی را که این نظرس��نجی آش��کار می سازد این اس��ت که چگونه ما در 
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بریتانیا توس��ط آنانی گمراه ش��ده ایم که وظیفه دارن��د وضعیت را عادی جلوه 
دهن��د. ای��دوارد هیرم��ن، نویس��نده و آکادمیس��ین امریکایی، این مس��ئله را 
»معمولی جلوه دادن باورنش��دنی ها« می نامد. او دو نوع قربانی را در دنیای خبر 
ش��رح می دهد: »قربانیان ب��اارزش« و »قربانیان ب��ی ارزش«. »قربانیان باارزش« 
آنانی اند که از دس��ت دشمنان ما زجر کش��یده اند: یعنی اسد، قذافی و صدام 
حس��ین. »قربانی��ان باارزش« واجد ش��رایطی ان��د که آن را »مداخله بش��ری« 
می نامیم. »قربانیان بی ارزش« آنانی اند که س��د راه قدرت سرکوب کننده ما و 
»دیکتاتوران خوبی« را که ما اس��تخدام کرده ایم، قرار می گیرند. زمانی صدام 
حس��ین »دیکتاتور خوب« به شمار می رفت اما مغرور و سرکش شد و به حیث 

»دیکتاتور بد« منتسب شد.
در اندونیزیا، جنرال س��وهارتو باوجود کش��تار تقریبا یک میلیون انسان به 
کم��ک دولت های بریتانیا و امریکا، »دیکتاتور خوب« بود. گذش��ته از این، او 
یک س��وم نفوس تیمور ش��رقی را به کمک طیاره های جنگی و ماشیندار های 
بریتانیوی از بین برد. حتا س��وهارتو در لندن توسط ملکه پذیرایی شد و زمانی 
که به آرامی در تخت خوابش مرد، از او به حیث فرد روش��نگر و نوین و یکی 

اجسادی از 24 کشته شده در قتل عام حدیثه در عراق توسط نیروهای امریکایی
 )عکس از نشریه »دیلی میل«(
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از ماها ستایش گردید. برخالف صدام حسین، او هیچ گاهی مغرور نشد.
در ده��ه ۱٩٩٠ در جری��ان 
س��فرم به عراق دی��دم که دو 
مذهب مهم اس��الم یعنی شیعه 
تفاوت های  باوج��ود  س��نی  و 
ش��ان در کنار هم می زیستند، 
بودند  ازدواج ک��رده  باهم  حتا 
و یکدیگر را با افتخار عراقی 
می پنداشتند. خبری از القاعده 
و جهادی ها نبود. تمامش را در 
۲٠٠٣ با ترس و رعب تکه تکه 
کردی��م. و اما امروز ش��یعه و 
س��نی در تمام شرق میانه علیه 

یکدیگر می جنگند. این قتل عام توسط رژیم عربستان سعودی تمویل شد که در 
عین حال سر می بُرند و علیه زنان تبعیض قایل اند. اغلب ربایندگان طیاره ها در 
یازدهم س��پتامبر از این کشور بودند. در ۲٠۱٠، ویکی لیکس سندی را افشا نمود 
که از جانب هیلری کلنتن، وزیر خارجه ایاالت متحده، به تمامی سفارتخانه های 
شان فرس��تاده شده بود. او نوشته بود: »در سرتاس��ر جهان عربستان سعودی به 
حیث حمایت کننده اصلی القاعده، طالبان، النصره و دیگر گروه های تروریستی 
پابرجاس��ت.« بازهم س��عودی ها متحدین باارزش ما هس��تند. آنان دیکتاتورهای 
خوب اند. خانواده ش��اهی بریتانیا همیش��ه به دیدار ش��ان می رود. هر سالحی 

خواسته باشند برای شان می فروشیم.
در تمام  نوشته ام ضمیر شخص اول یعنی »ما« و »از ما« را به شیوه نطاقان 
و صاحب نظ��ران اس��تفاده کردم ک��ه ترجیح می دهند فرقی می��ان قدرت های 
جنایت کار دولت های مان و ما مردم عام نگذارند. تمام ما بخشی از یک اجماع 
عمومی پنداشته می ش��ویم: تونی بلیر و حزب کارگر انگلستان و قصر سفید 
اوباما نیز بخشی از آن به شمار می آیند. پس از فوت نلسون ماندال ، بی.بی.سی 
نخس��تین فردی را که به س��راغش رفت، دیوید کامرون بود و پس از آن اوباما. 

جنگ فرقه یی شیعه و سنی به رهبری امریکا 
)کارتون از کارلوس التوف(
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کام��رون، فردی اس��ت که در 
پنجمین سال زندانی  بیست و 
شدن ماندال به افریقای جنوبی 
سفر نمود که به مثابه حمایت 
از رژیم آپارتاید این کش��ور به 
حس��اب می آید. اخی��را اوباما 
در سلول ماندال در جزیره روبن 
اشک ریخت، کسی که ریاست 
قفس گوانتامو را به عهده دارد.

آن��ان واقع��ا درم��ورد چه 
چی��ز مان��دال عزا برپ��ا نموده 
بودند؟ واضحا نه به خاطر اراده 
خارق الع��اده اش برای مقاومت 
در براب��ر نظام س��تمگری که 
به  س��ال  شرارت پیش��گی اش 

س��ال توس��ط دولت های ایاالت متحده و بریتانیا حمایت می ش��د. بلکه آنان از 
ماندال برای نقش حیاتی اش  در فرونش��اندن قیام سیاهان افریقای جنوبی بر ضد 
بی عدالتی قدرت سیاسی و اقتصادی سفیدها سپاسگزار اند. مطمئنا این یگانه 
دلیلی برای آزادی او از زندان بود. امروز همان قدرت سیاسی ظالم شکل دیگری 
از آپارتاید اس��ت که افریقای جنوبی را غیرمس��اوی ترین جامعه  در کره زمین 

ساخته اس��ت. بعضی ها این را 
»مصالحه« می نامند.

م��ا در عص��ر معلوم��ات 
زندگی می کنی��م - یا حداقل 
ای��ن نکت��ه را ب��ه یکدیگ��ر 
تلفن های  ب��ا  می گوییم وقتی 
هوشمند خویش مانند دانه های 
تس��بیح مصروف هستیم، سر 

جولیان آسانژ، بنیانگذار و رییس سایت افشاگر 
ویکی لیکس

»بر اس��اس مطالع��ات علمی، در 
حدود یک میلیون مرد، زن و کودک 
عراقی در جهنمی جان باختند که 
توسط دولت بریتانیا و متحدش در 
واشنگتن روشن شده است. این رقم 
با تعداد کشته ش��دگان نسل کش��ی 

رواندا مساوی است.«
جان پلجر
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ما پایین و ایمیل می خوانیم و پیام می فرس��تیم. ما با س��یم ها وصل هس��تیم؛ 
به یکدیگر پیام می فرستیم؛ و 
مضمون عمده  ی این پیام خود 
مان هستیم. معرفی شناخت ما 
مود روز ش��ده است. یک نسل 
پیش��تر، آلدوس هاوکسلی در 
ش��جاع«  نوین  روم��ان »جهان 
]ای��ن رومان در ۱٩٣۲ به نش��ر 
رس��ید که جامعه لن��دن را در 
سال ۲۵٤٠ به تصویر می کشد 
تکنالوژی  پیشرفت  تاثیرات  و 
بر انس��ان ها را نش��ان می دهد[ 

پیش بین��ی می کن��د که هدف نهایی نظارت بر اجتماع اس��ت، چ��ون این امر 
رضاکارانه و معتادکننده و پنهان در لفافه آزادی فردی صورت می گیرد. ش��اید 

ه��م حقیقت این اس��ت که م��ا در عصر 
معلومات نه بلکه در عصر رسانه ای زندگی 
می کنیم.  همانند یادگار ماندال، تکنالوژی 
شگفت انگیز رس��انه ها نیز ربوده شده اند. 
از تلویزیون بی.بی.س��ی گرفته تا سی.ان.

ان معلومات را به ش��کل وس��یع تغییرسوء 
می دهند. در ۲٠٠۵ در هنگام پذیرش جایزه 
نوب��ل برای ادبیات، هارول��د پینتر درمورد 
نکته ای س��خن گفت که »تس��لط قدرت 
جه��ان در حالی که زی��ر نقاب مضحک 
نیروی صلح جهانی پنهان می گردد، عمل 
درخش��ان و کنایه  آمیز و موفق هیپنوتیزم 
است.« ولی پینتر عالوه کرد که »این امر 
]صلح جهانی[ به وقوع نپیوست. هیچ گاهی 

برادلی میننگ، عسکری باوجدان امریکایی که 
اسناد جنایات ارتش این کشور را در اختیار سایت 

ویکی لیکس گذاشت.

ادوارد سنودن، قراردادی امریکا که 
برنامه های جاسوسی این دولت را در 

اختیار همگان قرار داد.
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چنین کاری نش��د. حتا در حالی که این کار می ش��د، این کار نش��د. اهمیت 
نداشت. چیزی بی ارزشی بود.«

پینتر درمورد جنایت های سیس��تماتیک ایاالت متحده و سانسور پنهان که 
در موردش عمدا حرف هم زده نمی ش��ود، اش��اره می کرد – معنایش این است 
معلوم��ات حیاتی ای که دید ما را پیرامون جهان بهتر می س��ازد از قید قلم باز 

می ماند.
امروز دموکراس��ی لیبرال با سیستمی تعویض شده که در آن مردم به دولت 
کمپنی ها پاس��خگو هس��تند و نه برعکس. احزاب پارلمانی در بریتانیا خود را 
ب��ه همین دکتری��ن مراقبت برای پولداران و رنج ب��رای بینوایان وقف کرده اند. 
تکذیب مردم س��االری راستین تغییر مسیر تاریخی است. به همین خاطر جرئت 
ادوارد سنودن، چلس��ی میننگ و جولیان آسانژ تهدیدی است برای قدرتمندان 
و آنانی که به هیچ کس جوابگو نیستند. این درس عینی برای آن عده از مایان 
است که باید یادداشت ها را مرتب جلوه دهیم. گزارشگر کبیر، کالود کاکبرن، 
به خوبی می گوید: »هیچگاهی به چیزی باور نکنید تا این که به طور رس��می 

رد نشده است.«

وقتی  و  می گرفتیم  قرار  دولت ها  دروغ های  مقابل  در  اگر  کنید  تصور 
افشای شان می کردیم، شاید  آماده شدند  اشغال عراق  برای  مخفیانه 

امروز یک میلیون انسان زنده می بودند.

ما به این باوریم که تا وقتی س��ایه ش��وم 
تروریست های تنظیمی و طالبی و شرکای جرم 
خلقی � پرچمی ش��ان از سر ملت ما کم نشود، 
افغانستان روی ثبات و بهروزی را نخواهد دید.
 از اعالمیه حزب
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نویسنده : احمد شاملو

معنایدموکراسی
وآزادیبیانازدیدشاملو

ش��اعر،  ش��املو،  احم��د 
نویسنده و اندیشمند مترقی و 
ستم ستیز ایران در زمینه هنر و 
ادبیات رزم جویانه آثار ارزنده و 
ماندگاری به ثبت رسانید. افکار 
انسانی و پیشرونده  و کارهای 
او در بلند بردن آگاهی نس��ل 
هایی نه تنها در ایران بلکه در 
افغانس��تان نقش بسزایی داشته 

ان��د. او با نظم و نث��ر دلپذیر و خنجرگونش پلیدی ه��ا و نیرنگ های قصابان 
انسانیت را با دقت تحسین برانگیز نقد و بی نقاب نمود.

شاملو روش��نفکری به تمام معنی متعهد به آرمانهای تیره بخت ترین توده ها 
بود که همیش��ه در سنگر دفاع از آنان پافشاری کرد و تسلیم ارتجاع و استبداد 
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نشد. او در جایی گفته بود
 »شـعری که در روزنامه ها و بلندگو های رژیم ها چاپ شـود 
بـرای من اصال شـعر نیسـت. هنر بدون تعهـد را دو پول ارزش 

نمی گذارم.«

احمد ش��املو در گفتگویی با ناصر حریری که در س��ال ۱٣۸۵ در مجموعه 
»درباره ی هنر و ادبیات« به چاپ رس��یده، نظراتش را در مورد هنر و ادبیات و 

سیاست بی پرده ابراز نموده است. 
او در بخش��ی از گفتارهایش ماهیت دموکراسی و آزادی بیان امریکایی را با 
دو مثال آگاهگرانه توضیح داده اس��ت که آنرا برای خوانندگان س��ایت »حزب 
همبس��تگی افغانس��تان« تقدیم می دارم تا بدانند امریکایی که امروز وطن ما را 
در اش��غالش دارد و داد از »دموکراس��ی« می زند، خود چگونه بر این ارزشها با 

عوامفریبی تمام پا می نهد.

http://shamlou.org/?cat=32 :برگرفته از

بله ظاهراً چیزی به اس��م دموکراس��ی را آزادانه در بازارهای غرب به مشتری 
عرضه می کنند که گویا نوع امریکائیش مرغوب تر تلقی ش��ده. پس بگذارید 

چند مورد از تجربیات شخصی خودم را برای تان تعریف کنم:
در ش��هر نیویورک محله  یی هست موسوم به گرینیچ  ویلج )دهکده سبز( که 
به اصطالح محل زندگی روش��نفکران و هنرمندان است و در آن جا هفته  نامه  یی 

منتشر می شود به نام ویلج وویس )صدای دهکده(.
 در اس��فند ماه ۵۶ که م��ا در امریکا بودیم یک روز آقای��ی به نام چافتس 
از روزنامه نیویورک پس��ت طی نامه  یی از من خواس��ت ب��رای روزنامه  اش با هم 
گفت گویی بکنیم و ضمنًا نوشت چون می خواهد در باب من مطلب مفصل تری 
هم برای یک »نش��ریه ملی دیگر« تهیه کند آقای بروس خبرنگار ویلج وویس 
را هم با خودش می آورد. بعد هم تلفن کرد طرح کلی سؤآالتش را ارائه داد که 
چون وقت زیادی می گرفت قرار را گذاشتیم برای ده و نیم صبح شنبه که ناهار 
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هم بمانند و باقال پلویی با ما بخورند. آقایان آمدند. آقای چافتس که عالقه  مند 
بود به برگه  های آماده ش��ده کتاب کوچه نگاهی بکند به اتاق کار من رفت اما 
آقای بروس از همان دِم در بنا کرد از نشریه  ش��ان تعریف کردن که ما آزادترین 
و مستقل  ترین نش��ریه امریکائیم. گفتم آقاجان، در امریکا نشریه  یی که بتواند 
چنین ادعایی بکند به طور قطع یا زائیده یک اقتضای سیاس��ی اس��ت، یعنی 

فریبکاری و نعل وارونه، یا اصاًل وجود خارجی ندارد.
 گفت اگر نتوانید حرف تان را ثابت کنید من آن را توهین به شخص خودم 
تلقی خواهم کرد. گفتم هزار بار ش��کر که رس��م دوئل کردن از دنیا برافتاده، 

پس بنشین دالیل مرا بشنو:
این شماره آخر نشریه شما است، در ۱۲٤ صفحه )به قطع نصف روزنامه  های 
وطنی(. غالب صفحه  ها چهار رنگ است. مثل همه هفتگی  های دیگر خبرهای 
روز را چ��اپ نمی کنید اما چندین تحلیل اقتصادی و سیاس��ی و تفس��یرهای 
خب��ری داری��د. از علوم مختلف تا مد روز و صفحات ورزش��ی و س��رگرمی و 

کاریکاتور و، خالصه جنس تان جور است.
 یک چنین نش��ریه  یی یک لشکر نویسنده حرفه  یی تمام وقت می خواهد با 
یک گروهان سردبیر متخصص در رش��ته  های مختلف با عکاسان مخصوص و 
گرافیس��ت ها و کارگران فنی و غیره. یعنی ه��ر هفته چند میلیون دالر هزینه 
تهیه آن می ش��ود. قیمت تکفروشی  تان ۲۵ س��نت است که نصفش را مؤسسه 
توزیع می برد و ۱۲/۵ س��نتش به نش��ریه برمی گردد )آن سال دالر ٧ تومان و ده 
ش��اهی بود و ۱۲/۵ س��نت چیزی می  ش��د کمتر از ٩ ریال(. باال بودن تیراژتان 
چیزی را حل نمی کند، چون فقط بهای کاغذ هر نس��خه نشریه خیلی بیش از 
۱۲/۵ س��نت است و هر چه تعداد نسخه  ها بیشتر بش��ود زیان بیشتری متحمل 
می شوید و شما نه فقط نمی توانید زیان کنید بل که باید به سهامداران تان سود 

هم برسانید وگرنه کاله تان پس معرکه است. 
آن هم��ه حقوق کارمند و کارگر و هزینه  های چاپ و کاغذ و مخارج اداری 
و غیره را چی تأمین می  کند؟ فقط آگهی. – آگهی را کی به ش��ما می  دهد؟ 
کارتل ها و تراس��ت ها، آن هم به قول معروف مثل ریگ. چون پول تبلیغات شان 

از بدهی مالیاتی ساالنه  شان کسر می  شود. 
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خب، اربابان این ش��رکت های غول آسا کی  ها هستند؟ همان ها که برنامه  های 
سیاسی و اقتصادی  کشورتان را طراحی می  کنند! – حاال سرکار به من بفرمائید 
حد و حدود آزادی تان تا کجاست. می توانید مطلبی تو نشریه  تان بنویسید که 
به تریج قبای یکی از آن ها بربخورد؟ – یک اشاره  ش��ان کافی اس��ت که هفته 
بعد سهیمه آگهی  تان قطع بشود تا آنًا با سر به زمین بخورید. اگر جرأت دارید 
همین قدر بردارید بنویس��ید چون منسوجات مصنوعی ایجاد حساسیت پوستی 
می کند از درج این گونه آگهی  ها معذوریم تا در عمل ببینی چه بالیی س��رتان 

خواهد آمد.
آقای بروس کالفه پرس��ید تلفن کجا است، و با تلفن یک تاکسی خواست. 
گفتیم تاکس��ی الزم نیست، تا ایس��تگاه قطار می  رسانیم  تان. گفت متشکرم. به 
آقای چافتس که سرگرم کتاب کوچه بود چیزی گفت و تا رسیدن تاکسی هم 

ایستادن کنار خیابان را ترجیح داد.
یک مورد دیگر: ما به دنبال آثار سندبرگ و هیوز و کالدول  - کارل سندبرگ 
و لنگستن هیوز شاعر بودند و ارسکین کالدول نویسنده. هر سه از مردم ایاالت 

متحدامریکا و با بورکراسی حاکم بر آن کشور در جدال.
به هر سوراخی سر کشیدیم. حتا به فروشگاه عظیمی که در مانهاتان کتاب 
دست دوم می فروشد. کتاب های این آقایان به قول خودشان »آوت آف پرینت« 
است یعنی دیگر چاپ نمی  ش��ود. فقط سال پیش در امریکا یک گزینه اشعار 
هیوز گیر آوردیم که بهتر بود اسمش را می  گذاشتند »بمب خنثاشده«. آثار این 

شاعران و نویسندگان را باید مثاًل از انگلستان تهیه کنید.
ناص��ر حریری: پس به ه��ر حال چاپ می ش��ود. حاال در امریکا نش��د در 

انگلستان.
بل��ه. انگلیس��ی ها هم کتاب های ممن��وع دی. اچ. الرنس را از فرانس��ه وارد 

می کنند. به هر حال سرمایه  داری هم تناقض  های خودش را دارد.
جریان رادیو بی بی س��ی و مفهوم دموکراس��ی انگلیس��ی را هم احتماالً در 

همان گفت و گوی من با مجله آدینه دیده  اید یا روزی خواهید دید.
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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

ک�اب�ل

شهر مزار شریف، چهارراهی 
بیهقی، پوسته خانه شهری

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی

و

 چهارراهی بیهقی،
 مقابل نشنل بانک پاکستان،

کتاب فروشی فیروز

بل��خ

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



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 ـ 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




