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نویسنده: فرزاد

مطبوعات افغانستان،
 موثرترین حربه امریکا و نوکرانش

کل����درون  مای               ��������کل 
ب��ه   )Michael Calderone(
تاریخ ۳۰ جن��وری ۲۰۱۳ در 
روزنام��ه »هافنگت��ن پس��ت« 

نوشت:
دولت  »از سرنگونی 
عملی�ات  در  طالب�ان 
رهبری  تح�ت  نظام�ی 
امری�کا چند م�اه بعد از 

حادث�ه یازدهم س�پتامبر، نهادهای دولت امریکا و س�ازمان های 
جهان�ی کمک دهنده صده�ا میلیون دال�ر را به افغانس�تان واریز 

کردند تا صنعت رسانه ای افغانستان را راه اندازی نمایند.«
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او از زبان سخنگوی USAID نوشت:
»با تشخیص نقش حیاتی ای که رسانه های آزاد و معلومات در 
ی�ک جامعه آزاد و دموکراتیک ایفا می کن�د، یو.ایس.اید و وزارت 
خارجه امریکا ۱۶۶ میلیون دالر را برای رشد مطبوعات افغانستان 

تخصیص داد.«
چنانچه در قسمت اول این مقاله نوشتم، امریکا مطبوعات را همچون سالحی 
در جنگ ه��ای زورگویانه اش به کار می بندد. به همی��ن دلیل، »جامعه آزاد و 
دموکراتیک« بهانه ای ش��د برای امریکا که بی شمار رس��انه ها را در افغانستان 
به مثاب��ه بازوی تبلیغاتی اش جهت »جنگ روانی« و گول زدن مردم افغانس��تان 
به کار گیرد. در کش��وری که اکثریت آن بی سواد بوده و جز همین رسانه های 
دروغگو و عوام فریب راهی برای کسب معلومات ندارند، امریکا توانست سود 
اعظمی را از این بلندگو هایش ببرد. بدون این وس��ایل، ناممکن بود که امریکا 
و ناتو بتوانند اشغال کش��ور را »همکاری و دوستی« وانمود ساخته جنایات و 

پلیدی های شان را پنهان نگه دارند.
»موبی گروپ« سعد محس��نی با داشتن تلویزیون »طلوع« و چندین چینل 
رادیویی و تلویزیونی و موسس��ات تولیدی )پرودکش��ن ها(، هس��ته مرکزی 
دس��تگاه تبلیغاتی امریکا در کش��ور را تش��کیل می دهد که به صورت رسوا و 
بی شرمانه به زبان امریکا و نوکرانش بدل گردیده است. این شبکه که پول های 
هنگفتی به  دس��ت می آورد، با »نیوز کارپوریش��ن« روپرت مردوک، سلطان 
رس��انه ای جهان، رابط��ه تنگاتنگ داش��ته، تعدادی از متخصصان رس��انه ای و 
»مدیریت افکار عامه« خارجی گردانندگان پس پرده آن را تش��کیل می دهند. 
در ۵ جوالی ۲۰۱۰، نش��ریه »نیویارکر« به قلم کین اولیتا بر بخشی از رازهای 

پنهان سعد محسنی روشنی انداخته است.
تعدادی از برنامه های »طلوع« به صورت علنی به فرمایش و تمویل یو.ایس.

اید تهیه و نشر می گردند. برنامه هایی چون »هی میدان طی میدان«، »باغچه سم 
س��م« و یا درامه هایی چون »بین من و تو«، »عقاب ۴«، »کماندو«، »رازهای 
این خانه« و چندین درام و برنامه دیگر، همه ساخته و پرداخته سفارت امریکا 
در کاب��ل اند برای اهداف مش��خص تبلیغاتی ش��ان. وزارت خارجه امریکا در 
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شم ویب سایتش، همیشه تلویزیون »طلوع« را به مثابه 
مثال برجسته دس��تاورد هایش در بخش مطبوعات 
تذکر می دهد. مثال در بخش »واقعیاتی در ارتباط 
ب��ا کوش��ش های وزارت امور خارج��ه و آژانس 
توس��عۀ بین المللی ایاالت متح��ده در حمایت از  

آزادی مطبوعات« )۲ می ۲۰۱۴( می  خوانیم:
»موض�وع ش�ایان ذک�ر آنک�ه تأمی�ن 
س�رمایه اولی�ه از جان�ب USAID ب�رای 
تلویزیون "تولو" ی�ک منبع محبوب اخبار 
مس�تقل اس�ت، به تولو امکان داده اس�ت 
تا تلویزی�ن غیردولتی در اختیار دو س�وم 

جمعیت کشور قرار دهد.«
 )متن عینا از س��ایت فارس��ی وزارت خارجه 
امریکا نقل ش��ده ک��ه "طلوع" را ب��ا همین امال 
نوشته اس��ت!( یو.ایس.اید همه ساله تحقیقات و 
سروی هایی درمورد کارکرد رسانه های افغانستان 
انج��ام می ده��د. در گزارش مفصل��ی که تحت 
عنوان »رسانه های افغانستان در ۲۰۱۰« به تاریخ 
۱۳ اکتوبر ۲۰۱۰ انتش��ار داد، گفته می شود که 
یو.ایس.اید در س��ال ۲۰۰۳ مبلغ ۲۲۸ هزار دالر 
برای راه اندازی رادیوی »آرمان اف.ام« به سعد 
محس��نی پرداخت نمود و یک س��ال بعد، دونیم 
میلی��ون دالر را ب��رای خرید تجهیزات و س��ایر 

زیرساخت های »تلویزیون طلوع« هزینه نمود.
در گزارش یادشده ضمنا گفته می شود که این 
تنها یو.ایس.اید نیست که در بخش رسانه ها پول 
واریز کرده است،  کمس��یون اروپا، اداره توسعه 
بین المللی انگلستان، انستیتیوت گویته و هنریش 
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بول آلمان، نهادهای مختلف فرانس��وی و موسسات غیردولتی مختلف دیگر نیز 
هرکدام در ساحه مطبوعات افغانستان سرمایه گذاری نموده اند.

»طل��وع« که زیر نام ش��بکه »آزاد« و »بی طرف« فعالیت اغواگرانه دارد، 
عمال یک ش��بکه سیاسی است که حتا BBC Media Action در یک گزارشش در 

مارچ ۲۰۱۲ درمورد می نویسد:
»آس�یب پذیری موبی بیشتر سیاسی است تا مالی. این شبکه 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ از وزیر خارجه قبلی عبداهلل 
عبداهلل حمایت نمود.... از مرحوم ریچارد هالبروک نماینده سابق 
امریکا در افغانس�تان و پاکس�تان نقل شده که گفته بود محسنی 
فقط یک مرد رس�انه  آزاد نیس�ت، او ش�خص جذاب و کارفرمای 
کارازماتیک است. او عمیقا و به صورت ژرفی در درامه سیاسی با 

حامد کرزی درگیر است.«
در گفتگو با کارلو انجیریر از ش��بکه »ان.بی.سی نیوز« )۷ اپریل ۲۰۱۴(، 
سعد محس��نی اعترافی دارد که دلیل حمایت بنگاه تبلیغاتی او از جنایت کاران 

طی یک دهه گذشته را روشن می سازد:
»کار ما تنها تولید نیس�ت، باید سیاستمداران و جنگساالران 
را خوش نگه داریم،  با پولیس کار کنیم، از طالبان و تروریس�ت ها 

جلوگیریم.«
این تنها »طلوع« نیست که با دالر امریکا به میدان آمده، اکثر تلویزیون ها، 
رادیوها و خبرگزاری های افغانستان از سفارت امریکا جیره دریافت می کنند. 
به طور مثال، »خبرگزاری پژواک« که به آن »بزرگ ترین خبرگزاری مستقل 
افغانس��تان« لقب داده اند، براس��اس گزارش روزنامه »هافنگتن پس��ت« )۳۰ 

جنوری ۲۰۱۳( »با حمایت مالی یو.ایس.اید امریکا راه اندازی شد.«
رادیو تلویزیون »آریانا« از »الحاج انجنیر س��ناتور احسان اهلل بیات« بازوی 
دیگر تبلیغاتی امریکاس��ت که در پس پرده، حمایت و راهنمایی زلمی خلیلزاد 
را با خود دارد. این چینل اگر از یکس��و کار شخصیت س��ازی بیات را به عهده 
دارد،  از جان��ب دیگر بی پرده نقش زبان و حامی کاخ س��فید را بازی می کند. 
ارتباط بیات با استخبارات امریکا و راه اندازی شبکه »افغان بیسیم« منحیث آله 
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شم جاسوس��ی سی.آی.ای بحث جداگانه ای است که در نوشته دیگری به جزییات 
آن خواهم پرداخت.

دول��ت امریکا غیر از داش��تن »رادیو آزادی« و »ص��دای امریکا« به مثابه 
چینل ه��ای تبلیغاتی اش در افغانس��تان، ده ه��ا میلیون دالر را ب��رای راه اندازی 
رس��انه های »افغانی« با خط امریکایی  به مصرف رس��انید، تا به گفته خود شان 
»عملیات به دس��ت آوردن قلب و ذهن افغان ها« در کش��ور ما را به پیش برند. 
تمویل این مطبوعات و رش��د سرسام آور کمی آن ها نه به خاطر منافع ملت ما و 
نه هم به حس��اب عالقه امریکا به »آزادی بیان و مطبوعات« در افغانستان بود، 
بلک��ه این بنگاه ه��ا را به خاطر »جنگ روانی« جهت پیاده  نمودن بی دردس��رتر 

برنامه های تجاوزی اش در کشور ما نیاز داشت.
»هیئت رییسه س��خن پراکنی« یا BBG یک سازمان دولتی امریکا است که 
وظیفه نظارت از رس��انه های تمویل شده دولت آن کشور را به عهده دارد و در 
افغانس��تان بررس��ی »رادیوی آزادی« و »صدای امریکا« را به پیش می برد تا 
میزان کارآیی آن ها را در جنگ تبلیغاتی اش تثبیت نماید. این سازمان در مارچ 
۲۰۱۰ نتیجه بررس��ی اش را انتش��ار داده، از کارکرد آن ها به مقامات وزارت 
خارجه اطمینان داد. این بررسی در ضمن پیشنهاداتی را تقدیم نمود که از جمله 
باید پنجصدهزار پایه رادیو به مناطق دورافتاده افغانس��تان رایگان توزیع گردد 
تا تعداد شنوندگان افزایش یابند.  نقش این سازمان در جنگ تبلیغاتی و روانی 
امریکا به حدی اس��ت که دولت اوباما در سال مالی ۲۰۱۵ از کانگرس بودجه 

۷۲۱ میلیون دالری برای آن تقاضا نموده است.
در افغانستان رسانه آزاد به معنی واقعی کلمه وجود ندارد. اکثر آن ها حزبی 
و تنظیم��ی اند و با گرفتن دال��ر از این و آن منبع خارجی و حتا اس��تخبارات 
خارجی، منحیث وسایل تبلیغاتی اهداف خاص را پیش می برند. به طور نمونه: 
»آیینه« و »باتور« از دوس��تم، »نور« از حزب جمعیت، »راه فردا« از محقق، 
»تمدن« از ش��یخ آصف محس��نی، »میترا« از عطا، »ن��گاه« از کریم خلیلی، 
»وطن« از ش��هنواز تنی، »نورین« از شورای نظار به سرکردگی عارف نوری، 
»دعوت« از س��یاف، »خورشید« از امان اهلل گذر، »کوثر« از آیت اهلل تقدسی، 
»آرزو« از کم��ال نب��ی زاده و ... به همین صورت تلویزیون های »شمش��اد«، 
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»کابل نی��وز«، »ژوندون« و »گرب��ت« منعکس کننده اف��کار اخوانی حزب 
اس��المی اند. کودکانه خواهد بود که اگر این رس��انه های گروهی را در قالب 

رسانه های آزاد برشماریم.
این تنها امریکا نیس��ت که جلودار مطبوعات افغانستان می باشد. دولت های 
منطقه نیز هرکدام نوکران ش��ان را با اس��لحه رسانه ای مس��لح کرده اند. ایران 
چندین چینل تلویزیونی و متعدد روزنامه و نش��ریه را تمویل می کند، به همین 
صورت دولت پاکستان بخشی را در چنگ دارد و از آن برای منافع خود سود 
می برد. حتا دولت ترکیه با تمویل و کمک تخنیکی به دوستم، بر چندین چینل 
تلویزیونی آن دس��ت باال دارد. اما پولی که به این رس��انه ها واریز می شود آن 
چنان مخفیانه صورت می گیرد که متاس��فانه نمی ت��وان مقدار آن را در جایی 

دریافت.
در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳، امراهلل صالح بعد از این که در یک جنگ زرگری با 

همتایش محمد محقق درگیر شد، در صفحه فیسبوکش فاش نمود:
»جناب اس�تاد محقق.... من مانند ش�ما لقب تقلبی اس�تادی 
ن�دارم. م�ن مانن�د ش�ما تلویزیونی ک�ه مص�ارف آنتن هایش را 
ی�ک س�ازمان اس�تخباراتی و مع�اش مامورین اش را س�ازمان 

استخباراتی دیگر بدهد ندارم....«
امریکا هیچ عالقمندی به دموکراسی و جامعه آزاد در کشور ما ندارد، بلکه 
این مبالغ هنگفت را در رسانه های افغانستان سرمایه گذاری نمود تا جلو آن ها را 

در چنگ داشته، برای بردگی عمیق تر ملت ما از آن سود برد.
امراهلل صالح در »مناظره کابل«، »تلویزیون یک« )۲۱ می ۲۰۱۴(، در دفاع 
از کارکردهای کرزی »آزادی رس��انه ها« را دستاورد بزرگ او خوانده گفت: 
»اگر کرزی به امریکایی ها می گفت که من رسانه های آزاد را نمی گذارم، آنها 
هیچ کاری نمی توانس��تند.« رس��انه ها همانقدر برای امریکا مهم اند که تانک و 
توپ و طیاره های بدون سرنش��ین. بنًا ادعای امراهلل صالح پوچ است و مثل این 
اس��ت که اگر کرزی از امریکا می خواست که وارد افغانستان شوید اما بدون 
تجهی��زات جنگی تان، آنان می پذیرفتند! واقعیت این اس��ت که کرزی به مثابه 
دست نش��انده امریکا نمی توانست در برابر رسانه ها بایس��تد، این وسیله اغوای 
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شم مردم را امریکا و متحدانش بر او تحمیل نمودند، چون بدون آن ها نمی توانستند 
به آس��انی ملتی را زیر سلطه اش نگه دارند. یک درجن به اصطالح »کارشناس« 
و »تحلیلگر« که دیگر دیدن چهره ها و شنیدن تحلیل های ضدملی شان در این 
و آن تلویزی��ون حال انس��ان را به هم می زند، در پس پرده از س��وی نهادهای 

استعماری جیره دریافت می کنند. 
ای��ن تصادفی نیس��ت که طی 
بی��ش از ی��ک ده��ه گذش��ته نیم 
عمر احمد س��عیدی، سید مسعود، 
وحید مژده، یون��س فکور، معین 
مرستیال، شکریه بارکزی، جاوید 
صیق��ل،  محم��ود  کوهس��تانی، 
حافظی  آذرخش  کوف��ی،  فوزیه 
و یک مش��ت دیگر از این قماش 
اس��تدیوهای  در  »کارشناس��ان« 
ای��ن و آن رس��انه افغانس��تان تیر 
ش��د و سروکله ش��ان بدون مبالغه 
ه��ر روز از ای��ن و آن تلویزیون 
تبلیغاتی  لش��کر  اینان  پیداس��ت. 
امری��کا ان��د ک��ه وظیف��ه دارند 
همیش��ه در خدم��ت ب��وده، ذهن 
مردم را به مس��یری هدایت کنند 
که برنامه های اش��غالگران نیازمند 
است. سروصداهای کرکننده  آن 
و یک جانب��ه در م��ورد ضرورت 
امضای پیمان استراتژیک با امریکا 
و در این اواخر ش��یرین زبانی در 
مورد مسخره ترین و پرتقلب ترین 
انتخابات دنیا و آن را »حماسه« و 
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»انق��الب اجتماعی« و چه و چه نامیدن ها توس��ط این جمع تحلیلگران ویترین 
امریکا، ثابت می س��ازد که این عناصر فقط وظیفه دارند کار شستش��وی افکار 
عامه به نفع برنامه های غارتگرانه و خاینانه امریکا و غرب را در کشور به پیش 

برند.
در رسانه های افغانستان از »اصول ژورنالیستی«، »اصل بی طرفی« و »توازن« 
و دیگر معیارها خبری نیست. تمامی آن ها از خط فکر خاصی نمایندگی نموده، 
با چنگ انداختن به مبتذل ترین ش��یوه ها ب��ه عوام فریبی، قوم گرایی، اختالفات 

مذهبی و شایعه پراکنی مشغول اند.
 از آنجای��ی که مالکان اکثر اینان جنگس��االران و زورمندان اند، هیچ کدام 
خود را به قانون نیز پابند نمی دانند، چون طبق روال معمول ده س��اله، اینان در 

برابر محاکم کشور از مصونیت کامل برخوردار اند.
تمام این مسایل باعث شده که مردم نسبت به رسانه های افغانستان اعتماد شان 
را از دس��ت داده و بخصوص از برنامه های خبری و سیاسی شان که یکنواخت 

و معموال مغایر با حقایق جامعه اند، شدیدا منزجر شوند.
 تعدادی از اینان با روی آوردن به برنامه های س��رگرمی و سریال های مبتذل 
هندی و ترکی و کوریایی، می کوش��ند بینندگان را جلب کرده توجه مردم و 
بخصوص جوانان را از مسایل حیاتی تر جامعه به سوی دیگری منحرف نمایند.

در قس��مت بعدی این نوش��ته روی سانس��ور پنه��ان و ش��یوه های مختلف 
عوام فریبی در رسانه های افغانستان خواهم نوشت.

از ناسیونال راسیسم...............
برای یک هلندی فاشیس��ت تیم نارنجی پوش هلند نقش نیروی دریایی هلند را 
ایفا می کند که در دوران استعمار توانسته بود به مناطق مستعمره در آن طرف دنیا 

دست پیدا کند و برای دیگر کشورها هم همینطور. در شرایطی که امکان جنگ و 

استعمار در شکل سابقش وجود ندارد ورزش فوتبال به عرصه ای برای نمایش اقتدار 

سیاسی و هژمونیک دولت های بورژا ناسیونالیست تبدیل شده است.

بقیه از صفحه ۵۱ 
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لیکونکی: همرزم | ژباړونکی: ذکریا

ژمن هنرمند نینواز 
چی مرييتوب ته یی نه وویل

 او په میړانه یی ژوند له السه ورکړ

ذکری��ا  فضل احم��د 
کال   ۱۳۱۲ پ��ه  )نین��واز( 
د کاب��ل یک��ه ت��وت ک��ی د 
محمدزیانو په یوې شتمنې 
کورنی کی زیږیدلی وه. پالر 
ېی د پوهنې او بهرنیو چارو 
وزی��ر په توګ��ه دنده س��رته 
رس��ولی، د شاهې کورنۍ له 
مهمو سیاستوالو او لیکوالو 

څخ��ه ش��میرل کیده چی د فیض محم��د کابلی په نوم ئی ش��عرونه هم 
وی��ل. نینواز نه یواځ��ی د کورنۍ واک او تجملي ژوند خپلی خوا ته جلب 
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نه کړ، بلکه هغه چی ټولنیز توپیرونه پخپل ټول وجود لمس کړی وه د 
هغه ژوند ئی بلي خوا ته واړوه. په یو داس��ی خاکس��اره او انسان دوست 
شخصیت بدل شو چی د ژوند تر وروستۍ سلګۍ په همدی الر روان و.

نینواز د خپل اوچت استعداد په درلودلو سره خپلې لمړنۍ هنري زده 
کړی د ماش��ومتوب په وخت کی تر الس��ه کړی او په ځواني کی د خپلې 
کورنۍ له مخالفت س��ره سره د ارواح ښ��اد استاد هاشم تر الس الندی 
په شاګردې کښیناست، د موسیقې هنر او طبله ئی په مکتبی توګه زده 
کړه. هغه تر دي وخت پوری د اس��تقالل په لیس��ه کی زده کوونکی وه، 
د خپل ښوونځي د درسونو څنک کی په مسؤالنه توګه موسیقې اوریدله 
اوش��عرونه یی ویل په همدی دوره کی ئی د ښوونځې د موسیقې ګروپ 
جوړ کړ. د افغانستان د آزادۍ د څلویښتمې کالیزی په ویاړ چی په هغه 
وخت کی په ش��اندارو مراسمو لمانځل کیده د »قوم افغان افتخار آسیا 
/ عسکر سنگین وقار آسیا« تصنیف، کمپوز او چمتو کړ چی د ټولو پام 

ئی ځانته واړوه.
ځواکم��ن عش��ق او ژمنه له فضل احمد ذکریا څخه یو س��تر هنرمند 
او س��ندرو جوړوونکی د »نینواز« په نوم رامنځ ته کړ، په کلونو کلونو د 
موس��یقې لپاره د هغه زیار او هڅه د دی المل ش��وه چی په افغانس��تان 
کی دغه هنر د دربار له منګولو خالص شي له نوې رنګ او بوي سره د 

ښار او کلیو الرو، کوڅو ته مخه خالصه کړی.
د دولس��م ټولګې له فراغت وروسته نینواز د کابل پوهنتون د حقوقو 
او سیاس��ی علومو پوهنځي ته الر پیدا کړه، له همدغې څانګې څخه ئی 
تحصیلې مدرک تر السه کړ. نینواز د هیواد د ننه او بهر په لوړو چوکیو 
کی په دندو وګمارل ش��و، خو هیڅکله دندي د موس��یقي په برخه کی د 
هغه د پرمختګ خنډ نش��وې. هغه چی په ټولنه کی د هنر اغیزه په ښ��ه 
توګه درک کړی وه په بی پروایی سره د تعصبي ټولنې او متکبرو اشراف 
زاده ګانو په وړاندی د مبارزې ډګر ته ورننوته او د افغانې موسیقې لپاره 

ئی بریالیتوب تر السه کړ.
فقید ظاهر هویدا ددی سوال په ځواب کی چی:»د ټولو ستونځو په 
منځ کی کوم شخص ستاسی د تداوم په هکله د تشویق او الرښوونی په 

برخه کی تر ټولو زیات نقش درلود؟« وویل:
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شم »ش���هید فضل احمد ذکریا نینواز ل���ه همهغه پیل څخه 
پ���ه جش���نونو او د معلم د ورځي د لمانځل���و په کارونو کی 
زمونږ رهبرې او الرښ���وونه کوله نینواز چی پوه هنرمند او 
آزاد انس���ان وه، خپل پالر س���ره یی هم د هنرې کارونو د 
مش���غولتیا په هکله جنجال درلود ځکه ښاغلې ذکریا چی 
کوم مقام، نوم او ش���هرت درلود نه یی غوښتل چی ځوي 
ئ���ی د مثال پ���ه توګه اکوردیون غاړی ک���ی واچوی یا مثآل 
س���اربان ته اهنګ جوړ کړی، خو هغه په »ښارې نندارې« 
ک���ی چی د منډوې د ډنډ تر څنګ ئ���ی موقعیت درلود له 
»سید مقدس نګاه« سره چی هم سید وه هم واقعآ مقدس 
او ه���م د اغېزناک دید خاوند وه � د فردوس جنت د ورله 
نصیب وی � د موزیک او نمایشنامو په برخه کی همکارې 

درلوده او پخپله ئی په ډرامو کی اکوردیون غږاوه«

نینواز چی پخپل رسالت 
پ��وه وو د لمړی ځل لپاره د 
خپلی جوړی کړی س��ندری 
ل��ه مخی  »م��ن نین��وازم« 
کاب��ل رادیو ته الر پیدا کړه. 
لم��ړي هغه د خپل متواضع 
ش��خصیت له کبل��ه د خپلو 
ټول��و همکارانو او دوس��تانو 
ت��ر من��ځ د درن��اوې ځ��ای 
ت��ر الس��ه ک��ړی وه، دوی��م 
څرنګه چی هغه په س��ندرو 
جوړول��و، د ترانو په تصنیف 
او د موسیقې اآلتو په غږولو 

ک��ی ډیر برالس��ې د هنرمندان��و او هنرپالو توجه ئ��ی ځانته جلب کړه. د 
یو ش��میر زیاتوهنرمندانو لکه س��اربان، احمد ظاه��ر، مهوش، اولمیر، 
میرمن پروین، احمد ولي، هنګامه، حسیب دلنواز، سلما، اکبر رامش، 

د یو شمیر زیاتو هنرمندانو لکه ساربان، احمد 
ظاهر، مهوش، اولمیر، میرمن پروین، احمد ولي، 
هنګامه، حس���یب دلنواز، س���لما، اکبر رامش، 
ژیال، رخشانه او نورو محبوبو هنرمندانو شهرت 
او محبوبیت پرته له ش���ک څخ���ه د هغه د زړه 
پوری اهنګونو ل���ه کبله وه کوم چی د نینواز له 

خوا جوړ شویوو.
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ژیال، رخش��انه او نورو محبوبو هنرمندانو ش��هرت او محبوبیت پرته له 
ش��ک څخه د هغه د زړه پوری اهنګونو له کبله وو کوم چی د نینواز له 
خوا جوړ ش��ویوو. اس��تاد ارمان چی هم د نین��واز آهنګونه اجرا کړیدي 

داسی وایی: »د نینواز آهنګونه ټول نوې او بکر دي.«
خلیل الله خلیلی د دربارې ش��اعرانو له ډلې څخه یوه پیژندل ش��وي 
څیره ده کوم چی په وروس��تیو کی د تنظیمې خوکانو په پښ��و کی پریوت 
دی. کله چی د نینواز خالق اس��تعداد په هنر، موس��یقی اوشعر پیژندنه 

کی ولید، د شعرې ارادت له مخی ئی هغه ته دغه شعر ډالۍ کړ:

»آنچنان کردی ز سوز و ساز خود محشر بپا
کز نيستان دلم شد عالم ديگر بپا

نغمهء تو، نالهء تو، سوز تو، آواز تو
هر يکی در رگ رگ من کرد صد آذر بپا
سوختم از ناتوانی مشت خاکستر شدم

کيست جز تو تا کند آتش ز خاکستر بپا«

د تل یاد نینواز تل پاتی هنري نقش اوځنکړتیاوی هلته او دلته خپرې 
شویدي، خو د هغه د شخصیت، د آزادی د الری مبارز په توګه څه ویل 
ش��وی ندی. نینواز د خپل وخت د فاس��دو واکمنو څخه د ژور درک او 
کرکی له مخی د هیڅ رژیم تر فشار الندی رانغی د هغوی غوښتنو ته یی 
سر ټیټ نکړ. او خپل هنر ئی د خلکو ضد فاسدو رژیمونو ته وړاندی نکړ 

د وخت زر او زور ته تسلیم نشو. 
د غوایی د اوومې بدمرغې او کرغیړنې کودتا س��ره ئی په ښ��کاره توګه 
خپل مخالفت په ډاګه کړ او په تندو ویناؤ ئی »خلقی« رژیم ګوډاګی او 
سړي خور پیژانده، لکه چی ویل کیږی د احمد ظاهر د مرګ توطئه ئی 
له ټولو دسیسو سره په یو عام محضر کی بربنډه کړه کوم شې چی وینې 
څښ��کونکی دښ��من د هغه له مخي په نښه کړ. نینواز کوالی شول چی 
د ژوندي پاتی کیدو لپاره د وینې تویونکو پیښ��و څخه په س��ادګې س��ره 
تیر ش��ی د جنایتکارانو السونه ښ��کل کړی، د وینې تویوونکی کودتایی 
رژیم په ثنا ویوونکی بدل شی لکه مسحور جمال، فرهاد دریا، امیرجان 
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شم صب��ورې، فرید رس��تګار او نورو لس��ګونو دربارې هنرمندانو په ش��ان د 
خلک��و پ��ه تویه ش��وو وینو په چوپتیا س��ره د لویدیځ به ل��ور والوزي خو 
نینواز په ډیر ویاړ س��ره د خپلو ملګرو په څنګ کی مرګ تر تس��لیمیدو 
غوره وباله. نینواز د خپل وخت له س��تونزو س��ره سره هنرمندان پخپل 
غیږ کی وروزل، هغه تر شپږ سوو زیات آهنګونه کمپوز او غوره شعرونه 
س��ندرغاړو ت��ه ډالۍ کړل چی د هغوی د ش��هرت الم��ل وګرځیدل. خو 
هیڅکل��ه ئ��ی چات��ه د تمې)طمع��ی( الس اوږد نکړ، د خپل ش��هرت او 

محبوبیت له کبله مغرور نش��و. کله چی د موس��یقی هنر له خلکو څخه 
پ��ه ج��ال الر روان و نینواز د خلک��و د پوهاوې لپاره چی ډی��رو کړاونو او 
ټولنیزو س��تونزو س��ره مخامخ و د موسیقې هنر د هغوی د درمان لپاره 

اغیزناکه الر وګڼله. 
ل��ه همدی کبله د هغه لپاره د موس��یقې د اصی��ل هنر زرغونیدل او 
پراخیدل عمدګې پیداکوله چی د ځینو هنرمندانو لکه اس��تاد بریښ��نا، 
ترانه ساز، هویدا، ځالند، سرمست، ساربان، احمد ظاهر او د افغانستان 
د نورو غوغا پاروونکو غږونکو په مرس��ته ئی د س��یمي هیوادونو کچی ته 
لوړه کړه. د اندونو او افکارو بدلون او راکړه ورکړه او د هنرې ظرفیتونو 
لوړیدل هغه وخت چټک ش��ول چی په ۱۳۵۳ کال کی نینواز په رس��می 

توګه د اطالعاتو او کلتور وزارت کی په دنده وګمارل شو.

نینواز د پولیس���و د اکادمي ارکس���تر ته پداس���ی حال کی الر ښوونه کوی چی 
احمد ولی او هنګامه سندری وایی
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س��ربیره پ��ر دی باید ووایو چی ارواح ښ��اد نینواز د الرښ��ووني او نه 
ستړی کیدونکو هلو ځلو په بنسټ د زړه پوری سندرو په قالب کی احمد 
ظاهر څخه د بی ساری او قهرجن اتل جوړ کړ چی حتی په افغانستان د 
موسیقی مخالفان هم د احمد ظاهر له هنرښودنی او د موسیقې په هنر 
کی د هغه د مهربانو ګوتو له اغیزی څخه انکار کوالی نش��ی مخه وکړي 

د »احمد ظاهر همپای زمانه خواند و بی بدیل ماند« او دغه سندره:
»خورشید من کجایی / سرد است خانه ی من«

 چی د ایران د سیاس��ی او نومیالي ش��اعر ابوالقاس��م الهوتې شعر او 
داس��ی په لس��ګونو نور منع شوی ش��عرونه په س��ندرو بدل شول چی د 
احم��د ظاهر او س��اربان له لوری ډګ��ر ته راووتل کوم چ��ی د نن ورځی 
په ش��ان رواج ش��وی عش��قی بی  ډبه رنګ او بوی نلری، س��ر تر پایه د 
وهیواددوس��تی او خلکودوستی مضمون د نینواز د نبوغ له نعمت ځنی 
یو س��تر توفان جوړ کړی وه. خو له بده مرغه زمونږ په کنګل ش��وی او 
تیاره ټولنی کی زیاتره س��ندری یواځی او یواځی عاشقانه او غیر سیاسی 

پیژندل شویدی.
نینواز د کالسیکو او معاصر شاعرانو، له »موالنا« څخه تر »حافظ«، 
له »فرخی« او »الهوتې« څخه تر »فروغ«، »س��ایه« او »ش��فا« پوری 
د ټولو ش��عرونو سره اش��نایی درلوده. داهیڅکله تصادفی پیښه نده چی 
تر پنځلس زیات ش��عرونه ظاهرآ س��اده ولی په ځان کی ډیر قوی جوهر 
او تومن��ه ل��ری د الهوتې له دیوان څخه د احمد ظاهر او س��اربان لپاره 

کمپوز کړیدي چی له غني محتوا او ارزښت څخه ډک دی. 
د هم��دی لید له مخی د وخت د مطرح ش��اعرانو د آثارو لټون کوی 
ت��ر څ��و د هغوی غ��وره اثار د ټولن��ی خولې ته واچوی ن��ه هغه زهر چی 
نورو د څلورو لس��یزو په موده کی د هنر په نوم زمونږ د خلکو په ټپونو 
ک��ی پيچکارې کړیدي. د حبی��ب الله ذکریا په خبره »که چیرې مونږ د 
نینواز د هنر عمده کرښ��ی مش��خص کړو، هغه دا چی له وطن سره ئی 

مینه درلوده«
په همدی ډول د حماس��ی او وطنې ترانو ویل لکه »میر بچه خان« 
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شم چ��ی د افغ��ان � انګلیس د دوهمې جګړې ات��ل وه ترانه ویلی. همدارنګه 
بی شمیره تراني چی زمونږ د خلکو بیګانه ضد او جګړه یزی روحی سره 
اوږه لګول��ی کمپوز کړیدی، یو ش��میر کلیوال��ي او فولکلوریک دوه بیتې 
ګانې چی د آزادې غوښ��تنی او زمونږ د خلکو د بی پایه کړاؤنو احس��اس 
ئی په ګوته کاوه، په خواشینې سره تر هغه وخت پوری په کوڅو او دیرو 

کی سینه په سینه د لمنځه تللو په حالت کی وی.
 نینواز او ملګري ئی د هغو په راټولولو الس په کار شول په موسیقی 
کی ئی ځای ورکړ س��مون او ښ��ه والې ئی ور په برخه کړ او په آرش��یف 
ک��ی ثب��ت او خوندی ش��وی. په همدا ش��ان نوری س��ندری چی زمونږ 
د کلیوال��و د ژوند وضعی��ت بیانوی لکه »بیا برویم قالین ببافیم س��وی 
اقچه« س��ندره ئی کمپوز او د افغانس��تان محکوم��ی او محرومی ټولنی 

ته په مینې او اخالص ډالۍ کړی چی د ډیر ارزښت او پاملرنې وړ دی.
د ش��هید نینواز ورور حبیب الله ذکریا په رښ��تنې توګه دغه دخلکو د 

ارمانونو د الری شهید مړینه یوه سیاسی وژنه بولی وایی:
»کله چی د غوایی اوومی کودتا وشوه مونږ ټول د نینواز 
له افکارو، اعتقاداتو او عش���ق څخه پوهاوی او پیژندګلونه 

درلوده«
کله چی په ۱۳۵۷ کال د څارندوی اکادمې کی د موزیک څانکه جوړه 
ش��وه له نینواز څخه وغوښ��تل ش��ول چی په هغه ځای کی موسیقې ته 
سروس��امان ورک��ړی، هغه پرته له ځنډ څخه ومنل��ه، په همدی جریان 
کی نینواز له وطن دوست او د مزدور رژیم ضد صاحب منصبانو سره په 
ځانګړی توګه د پولیسو د اکادمی استاد داود سره اشنا شو. دغه اشنایی 
د دی المل ش��وه چی اس��تاد داود د ۱۳۵۸ کال د زمرې د میاش��تی د 
)۱۴( پاڅ��ون له کلیدی رهبرانو څخه وه، پ��دی پاڅون کی نینواز ته د 
ګډون بلنه ورکړه. نینواز په ډیره مینه او شوروش��وق له پاڅون کوونکو 
س��ره یو ځای ش��و، په پای کی لکه د نورو لسګونو مبارزو اتالنو په شان 
بندی او په دار وځړول شو او د نورو زرګونو آزادی غوښتونکو، روڼ آندو 

تر څنګ په نامعلومو هدیرو کی تر خاورو الندی شو.
دا په حقیقت کی د نینواز د ش��خصیت مسخ کول دی چی ګویا 
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هغه د څو رکیکو ټکو په تور چی وړکتون ته د خپل ځوی د اخیستو 
په وخت کی د رژیم په ضد کړیوی ونیول او اعدام شو. خوشبختانه 
عینې ش��اهد اوس هم ژوندی دی او له نینواز سره په یوه کوټه کی 

زندانی وه داسی نقل کوی:
»ی���و له زندانانو څخه چی د زم���ري د ۱۴ پاڅون فعال 
غړی او د افغان فلم کامره مین وه نوم ئی قسیم وه، لوړ قد 
ئی درلود او پ���ه مکرویانو کی ئی ژوند کاوه. نینواز او دوه 
کس���ان نور چی د افغانستان رادیو سره ئی اړیکې درلودی 
زندانی شوی وه، قسیم د ګوهری په نوم یو کس سره اړیکی 
درل���ودی چی باید د خپلی مخفی تفنګچی س���ره د رادیو د 
نش���راتو خونی ته ننوځی او په ټاکلی وخت کی هغه له کاره 
وغورځوی. ګوهری مخکی تر دی چی خپله دنده تر س���ره 
ک���ړی د پلټنی په وخت کی له تفنګچی س���ر ونیول ش���و او 
ش���کنجه ځای ته ولیږدول شو. دوی هر یو په سختي سره 
ربړول کیدل تر څو خپلی اړیکې له نورو سره افشا کړی. د 
نینواز ورور پدی آند پایلی ته رس���یږی چی »د هغه د دغه 
برخه لیک یو ال مل په ملې او اس���المی ارزښ���تونو د هغه 

ټینګ باور او ژمنتیا وه.«
هوکې نینواز لکه د ویکتور خارا په شان د مزدورو جالدانو په وړاندی 

مرګ تر اسارت الندی ژوند څخه غوره کړ.
نینواز چی په صداقت او رښ��تینولې س��ره په خپلې الرې او هنر باور 

درلود په یو ځای کی وایی:
»زه دا پریکړه د افغانس���تان خلکو او تاریخ ته پریږدم، 

کله چی مړ شم هغوی زما په هکله څه قضاوت کوی.«
زمونږ تاریخ ښایی ولیکي: 

    متواضع هنرمند نینواز د ستم په وړاندی ودرید، مرييتوب ته ئی 
نه وویل او په هسکه غاړه ئی ژوند له السه ورکړ.



17

20
14

ی 
وال

 ج
- 1

39
ن 3

طا
سر

م، 
 یک

ت و
س

 بی
اره

شم

نویسنده: واحد منصوری

حقانیت شعار 
»رای از شما، انتخاب از امریکا« 

ثابت شد

 ۷( دوش��نبه  روز  عص��ر 
جوالی ۲۰۱۴( و پیش از اعالم 
انتخاباتی  بازی  نتایج دور دوم 
در افغانس��تان خبرهایی منتشر 
ش��د مبنی ب��ر این که س��فیر 
نماین��ده س��ازمان  امری��کا و 
مل��ل در کابل وارد س��اختمان 
کمیس��یون انتخابات ش��ده اند 
و س��رگرم بح��ث و گفتگ��و 

با نورس��تانی و کمش��نران این نهاد هس��تند، تا نتیجه را نهایی سازند. هرچند، 
س��فارت امریکا در صفحه تویتر خود حضور سفیر در کمیسیون را رد کرد اما 

خبرنگاران زیادی شاهد حضور او در جلسات کمیسیون انتخابات بودند.
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یک خبرنگار در جریان نشس��ت خبری، نورس��تانی را درمورد رفت و آمد 
مکرر این دو نماینده امریکا و سازمان ملل مورد سوال قرار داد. پاسخ نورستانی 

این بود که هر دو پیام رسان نامزدان به کمیسیون انتخابات هستند.
به دنبال اعالم نتیجه و برنده اعالم شدن اشرف غنی، عبداهلل دیوانه وار خیمه 
لوی��ه جرگه را به تصرف خود درآورد، عک��س الالی بزرگش را پاره کرد و 
از حکومت موازی صحبت کرد. او در کنار این بچه ترس��ناک دس��ت و دامن 
امری��کا را گرفت و از نوازش هایی که اوباما و ج��ان کری برایش داده بود با 

افتخار سخن گفت.
عبداهلل که بی برنامه و بی مس��وولیت در برابر یک تعداد جوانان احساساتی 
ش��ورای نظاری س��خنرانی می کرد، اصال نمی دانست، چگونه خود را از صحنه 

همان گونه که در انتصابات 2009 جان کری چاکرانش را به جایش نش��انده، دس��ت کرزی 
را منحی��ث برنده بلند نمود، در انتصابات مس��خره تر 2014 نی��ز کری انتخابش را نموده، 
اما این بار بعد از پروس��ه نمایشی »شمارش مجدد آرا« برنده اعالن می گردد تا مشروعیت 

دست نشانده بعدی زیر سوال نرود.
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شم بی��رون کند اما با این وعده که روز جمع��ه جان کری کابل می آید خودش را 
دل��داری داد، از جوانان حاضر وقت خواس��ت و منتظر مان��ده که ارباب چه 
مشوره ای برایش می دهد. باالخره جان کری روز جمعه رسید و از دو روز بدین 

طرف دست نشاندگانش را کله به کله کرد تا راه حلی را پیدا کند.
با رس��یدن کری به کابل، تصاویر او با کرزی، عبداهلل و اشرف غنی و چند 
مزدور دیگرش در رس��انه های جمعی بیرون شد که دیدن صحنه های شرم آور 
دلربای��ی و پوزه مال��ی اینان در برابر صاحب خارجی ش��ان واقع��ا غم انگیز و 
تماشایی بود. خم و چم این فروخته شدگان در مقابل وزیر خارجه امریکا قلب 
هر افغانی را که هنوز حس ملی و عشق به وطن در قلبش زبانه می کشد، فشرده 
می س��ازد. اینان که روزها به کله همدیگر کوفتند و رگ های گردن ش��ان را 
می پنداندند، با طواف بادار، یکباره سست شده در موضع گیری های سخنگویان 

شان تغییر رونما گردید.
پی��ش از اعالم نتیجه یانکوبیش، نماینده س��ازمان ملل در کابل، جان مکین، 
لین��زی گراهام س��ناتواران امریکایی، جمیز کنینگهام، س��فیر این کش��ور در 
افغانستان، و جنرال جوزف دانفورد، قوماندان نیروهای ناتو، پیاپی دیدار هایی 
با هردو نامزد انتخابات داشتند و هردو را به قبول نتیجه، قناعت می دادند. تمام 

چانه زنی ها بر تقسیم وزارتخانه ها، والیت ها و سفارتخانه ها بود.
همان گونه که قابل پیشبینی بود، انتخابات اخیر بدتر از انتخابات سال ۲۰۰۹ 
مسخره، پرتقلب و نمایش��ی بود که مردم افغانستان هم بار دیگر تجربه کردند 
که در موجودیت نوکران بیگانه و جنایت کاران در قدرت و در کش��وری که 
تحت اش��غال امریکا و ده ها کشور بیگانه قرار دارد، سخن از »انتخابات آزاد« 
زدن، بی ش��رمی و طنزی بیش نیست. با همه تالشی که رسانه های مافیایی برای 
مشعش��ع نمایی انتخابات انجام دادند، میزان گندیدگ��ی و افتضاح آن به حدی 
بود که مش��ام تمامی مردم و حتا کودکان کش��ور ما را آزار داد و آنان را به 

آگاهی هایی رسانید.
رف��ت و آم��د و تالش های مقام��ات امریکایی در پس پ��رده این مضحکه 

حقانیت این شعار را برمال ساخت که »رای از ما، انتخاب از امریکا«.
پیش از برگزاری نمایش انتخاباتی در افغانستان شماری از کاربران شبکه های 
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اجتماعی و روشنفکران ضدسیاست های امریکا و حکومت کرزی با نوشتن این 
نکته که »ما رای نمی دهیم«، »انتخابات نه«، »رای از ما، انتخاب از امریکا« و 
غیره انتخابات را تحریم کردند و آن را یک نمایش کاذب برای به قدرت رساندن 
یک رییس جمهور دست نش��انده دیگر از سوی امریکا عنوان کردند. این تعداد 
از افغان ها با درک درست از اوضاع و تجربه از گذشته سیاه، تمامی نامزدان از 
جمله دو نامزد ظاهرا برنده دور دوم عبداهلل و غنی با نه گفتن به انتخابات اصال 
ارزش��ی به این بازی قایل نش��دند. و حقا که این جمع آگاهی عمیق و درستی 
تحلیل شان را به نمایش گذاشتند. امروز در کوی و برزن کشور، طنز انتخابات 
است که نقل مجالس گردیده و همه تنفر شان را از آن ابراز نموده ، به صاحبان 

»انگشت های ارغوانی« که طعمه این درامه شدند، می خندند.
اما آنانی که نه کارت رای دهی گرفتند؛ نه وقت ش��ان را ضایع کردند و نه 
هم به نمایشات میلیون ها دالری تبلیغات انتخاباتی گوش فرا دادند، اما توانستند 
علیه این نمایشات افش��اگری کنند و اصلیت نامزدان چلتار به سر، پکول پوش، 
نکتایی دار و ریش دراز و ریش کوتاه نوش��تند، گفتند و تصویر و س��ند پخش 
زمینه بیشتری یافته اند که به دیگران آگاهی دهند و حقانیت موضع گیری شان 

را اعالم دارند.
یکی از دالیلی که انتخابات تحریم ش��د، همانا کنترول صد درصدی امریکا 
بر فضای سیاس��ی افغانستان و صندوق های انتخاباتی بود که کلید آن در دست 
س��فیر امریکا و نماینده س��ازمان ملل در کابل اس��ت. و نمایندگان غیررسمی 
امری��کا چون زلمی خلیلزاد و جاللی هم به نوبه خود، در سروس��امان دادن این 

درامه نقش ادا کردند.
در نهایت تحوالت چند روز گذش��ته نش��ان داد که امریکا نوکرانی از هر 
قماش در افغانس��تان تربیه کرده: نوع روشنفکر و تکنوکرات از جنس اشرف 
غن��ی که با اک��ت و اداهای به ظاه��ر »دموکراتیک« و »مل��ی« در تالش به 
قدرت رسیدن اس��ت و نوع دیگر لمپن های تفنگ به دست از جنس عطا و صالح 
و گذر و الماس و ش��یرزوی وغیره که از طریق میل تفنگ و کالش��نکوف در 

صدد قدرت نمایی اند.
امریکا و غرب ش��رایط را در افغانس��تان طوری سازماندهی کرده اند که از 
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»جان کیو«، فلمی از  وضعیت........

از جهت دیگر غول ثروت و قدرت جهان امروز امریکا خوانده می شود 
که ادعای آقایی بر جهان را نیز دارد و عنوان »سرزمین آزادی های فردی« 
را به خود می دهد. واقعیت این اس��ت که این سرزمین برای فقط %۱ نفوس 
این کشور آزاد و بهشت است که از تمامی نعمات مادی و معنوی برخوردار 

می گردند و %۹۹ دیگر با هزار و یک مشقت، دست و پنجه نرم می کنند.

ی��ک طرف در تالش روی کار آوردن یک حکوم��ت ضعیف تر و ناکاراتر از 
کرزی هس��تند و از سوی دیگر با تهدیدها و هشدارها مردم را از پیامد تجزیه، 
جن��گ داخلی، حاکمیت دوباره طالبان، حضور داعش و عراق ش��دن کش��ور، 
فروپاش��ی نظام اقتصادی کشور و... می ترس��انند، تا به سلطه امریکا و حضور 
درازمدت نظامیش راضی سازند. آنان با میانجی گری ها و انتشار تصاویر نامزدان 
با مقامات امریکایی می خواهند به مردم نشان دهند که بدون امریکا این کشور 
آینده ندارد و باید غالمی کاخ سفید را بپذیرند. و عناصر ضدملی چون اشرف 

غنی و عبداهلل مهره های امریکا در این بازی هایش اند.
اما برای ناآگاه ترین مردم افغانس��تان هم روش��ن گردیده که چه عبداهلل به 
ارگ تاج پوشی شود و یا هم اشرف غنی، امریکا وضعیت را طوری برنامه ریزی 
کرده که به زودی همه بگویند »خداوند کفن کش سابق را بیامرزد«. هرکدام 
اینان برنده اعالن گردند، مس��لم است که بازنده ملت است و فساد و بدبختی و 
فقر و سیهروزی و بی عدالتی بدتر از رژیم مافیایی کرزی ادامه خواهد یافت.

بقیه از صحفه ۳۹
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شاعر: م. آژن

فلسطین، راه باید جست!

فلسطین، آه من با درد تو یکسان
فلسطین، خون من چون خون تو ارزان

فلسطین، تا به کی باید
                             کفن دوزیم به فرزندان

ترا در هر کجا
              با دشنه ای صد ناسزا

                                         کشتند
مرا با فقر و جهل و جنگ

                              آغشتند
همین بدکیش و آدم خوار

به وزن زندگانی
کشته ما را

              در شبان تار.
ترا من در میان آتش و اندوه

ترا من در مقاومت  
          تا نهایت 

               بس ستودم
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من و تو هم سرشت

               هم سرنوشتیم وای
                          از آنجایی که رزمیدیم و

                                    سر دادیم و دزدیدند
                                             سیه کاران بی مقدار.

و اینک باز
عدو با ساز چند نیرنگ

زمین زندگی را مرگ می کارد
و گور مادرم را بهر یک فریاد

                                          می کاود
 و ما در باتالق روزگار شوم

 به ِگرد آنچه از ما نیست
 اسیریم یا بسان کولی ای نومید

                                             در گردیم.
بشور ای سنگر آزادگان دهر!

                    کنارت از کران تا بیکران
                                               آزاده می روید

بسوزان این جهانی بس ستمگر را
تبار بم و اژدر را.

چراغ زندگی
 رزمندگی را باز روشن کن

به خون من  
به اشک مادران بر گور گمنامان

          غریو مشت ها
             در اوج یک بحران  

                 فقط آزادی می جوید
فغان مشترک
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         یک انقالب ناب
سخن باید عمل گردد
عمل درمان درد گردد.

مرا سوگند
به خونی ریخته ی »صبرا«۱

به عشقی مادر »فرزاد«۲
به ماتم خانه  ی »ارگو«۳
که تا جان در کف است

                 جانانه باید رفت.
فلسطین، راه باید جست

فلسطین، عشق را با رزم باید دوخت
سراسر زخم ها را با ترانه

                        با بسیج خانه خانه
                             بار و بار تکرار باید شست

                                  سرود همدلی رزمندگی را
                                                            باز باید گفت.

توضیحات:

1-  صبرا و ش��تیال، دو اردوگاه فلس��طینیان در لبنان که توس��ط ش��به نظامیان لبنانی تحت نظر 
مستقیم نیروهای اسراییل به قتل عام رسیدند.

2-  فرزاد کمانگر، جوان انقالبی ایرانی که توسط رژیم تبهکار این کشور اعدام شد.

3-  ولس��والی ارگو در بدخش��ان که رانش زمین، باش��ندگانش را دربدر کرد ولی گاو شیری برای 
حاکمان شد.
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نویسنده: احمر

حمایت پدرخوانده
 از پسر ناراضی اش

ایت��الف ش��مال بخصوص 
سران جمعیت اسالمی و شورای 
نظار همیش��ه ب��رای گول زدن 
مردم افغانستان اکت و اداهای 
می آورند.  بدر  ضدپاکس��تانی 
ولی برای همگان روشن است 
دس��ت پرورده های  این��ان  که 
دولت پاکستان هستند که پس 
بیش��ترین  اس��المی،  از حزب 

کمک های دولت امریکا را از طریق آی.اس.آی به دست می آوردند. برعالوه، 
همانند متباقی احزاب هفتگانه پشاوری، اس��تخبارات نظامی پاکستان امکانات 
وافری را در اختیار ش��ان گذاش��ته بود. در جریان جنگ ضدروس��ی، دولت 
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پاکس��تان کمپ مهاجرین به نام »کمپ خراسان« در مسیر راه چارسده را برای 
جمعیت اس��المی ترتیب داده  بود. در ضمن، »قلعه نظامی بده بیر« در نزدیکی 

شهر پشاور را در اختیار این حزب گذاشته بود.
بنابر این، پس از به قدرت رسیدن برهان الدین ربانی، او از جنرال حمید گل، 
رییس آی.اس.آی از ۱۹۸۹-۱۹۸۷، خواس��ت تا به کابل آمده و سمت مشاور 
او را به عهده گیرد و همچون دوران جهاد به کمک هایش ادامه دهد، چیزی که 

از جانب حمید  گل رد گردید.
اخیرا جنرال حمید گل، این 
دش��من منفور مردم افغانستان 
که در گذش��ته در مصاحبه ای 
پاکس��تانی  خب��ری  چین��ل  با 
آدم کش��انی  نی��وز«،  »دنی��ا 
چ��ون گلبدی��ن و حقان��ی را 
وطن پرست«  »پاکس��تانی های 
بار  این  ب��ود،  نم��وده  خطاب 
حمایت��ش را از عب��داهلل اعالم 
با  مصاحب��ه  در  نموده اس��ت. 
خبرگ��زاری فرانس��ه ک��ه در 
چندی��ن روزنام��ه پاکس��تانی 
ایکپس��ریس  »دی  به ش��مول 
تریبون« نیز به نشر رسیده، او 

یکی از پس��ران عاق ش��ده اش، عبداهلل، را »بهترین امید برای صلح افغانس��تان«  
خوانده است.

در شروع این مطلب، نویسنده در شرح جنرال حمید گل چنین می نویسد:
»به طور عموم، او را منحیث پدرخوانده ی استراتیژی پاکستان 
در استفاده از دست نش�اندگانش برای اعمال نفوذ بر کشورهای 
همس�ایه، می شناس�ند. ولی هنوزهم بعضی از کارشناس�ان این 
جنرال بازنشس�ته ۷۷ س�اله را فرد مهم در عقب تش�کل نظامی 

بریده اخبار جنگ چاپ راولپندی
 :)1992 ج��ون   27( راولپن��دی  جن��گ  روزنام��ه 
»رییس جمه��ور افغانس��تان، پروفیس��ور برهان الدی��ن 
ربانی، در جریان مالقات با جنرال حمید گل در اس��الم 
آب��اد از خدم��ات وی س��تایش ب��ه عم��ل آورده، از وی 
خواس��ت که ب��ه کابل آم��ده و منحیث مش��اور دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان خدمت نماید. در این اثنا 
جنرال حمید گل از رییس جمهوری افغانس��تان تشکر 

نموده، گفت هیچ گونه پاداشی نخواهد پذیرفت....«
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و در ادامه از زبان جنرال حمید گل می نویسد:

»عبداهلل برتری متمایز برای آینده صلح افغانس�تان دارد -اگر 
مقصد همین باش�د پس خوب اس�ت- او یک جنگجو است.... و 

دیگرانی که در کنارش هستند، نیز جنگجویان اند.«
بعد عالوه می کند که در جری��ان جنگ های تنظیمی در کابل نقش میانجی 

غیررسمی را ایفا می کرد:
»در آن زم�ان ]۱۹۹۲ ت�ا ۱۹۹۵[ در مهمانخان�ه احمدش�اه 
مسعود زندگی می کردم و عبداهلل وظیفه داشت که از من مراقبت 

کند، بنابرین او را تقریبا هر روز مالقات می کردم.«
عبداهلل همیش��ه برای فریب اذهان عامه، ادا های ضدپاکستانی درمی آورد و 
حتا در آخرین حمله بر جمع شد کارزار انتخاباتی اش در هوتل آریانا کابل، پای 
پاکس��تان را دخیل دانست، تا توانسته باشد احساسات میهنی افغان ها را به شور 
آورد. ام��ا حمید گل در مصاحبه ای دیگر با چینل خبری »ایکس��پرس نیوز«، 
زمانی که نطاق از او در مورد عبداهلل می پرس��د، با پوزخند توهین آمیز جواب 

می دهد:
»نکت�ه اول�ی را بای�د واضح کنم، این اس�ت که ن�ام او داکتر 

عبداهلل عبداهلل نیست و فقط عبداهلل است.«
و پس از آن از روابط تنگاتنگ شان پرده برمی دارد:

»ب�ا م�ن روابط بس�یار خوب دارد. ب�رای م�ن پیام هایش نیز 
می رسد.«

اگر تمام ای��ن مصاحبه )برنامه »روبرو«؛ ۱۰ اپری��ل ۲۰۱۴؛ چینل خبری 
»ایکسپرس نیوز«( را ببینید، خواهید دید که از شروع تا به اخیر این مصاحبه، 
حمید گل به دفاع از س��ران تنظیمی می پردازد و حتا بیش��تر از طالبان از آنان 
به نیکی یاد می کند، که خود نش��انگر آن اس��ت که هنوزهم دولت پاکس��تان 

بخصوص آی.اس.آی از پسرانش دل نکنده و روی شان حساب می کند.
آنچه هویداس��ت، عب��داهلل و نظایرش با چهره گرفتن علیه دولت پاکس��تان 
چی��زی را پنهان ک��رده نمی توانند و معم��وال در برابر افش��اگری های دولت 
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پاکستان هم سکوت اختیار می کنند چون می دانند که آی.اس.آی اسناد کافی 
از مزدوری ها و سرخمی های اینان در اختیار دارد که اگر آن ها را بیرون کشد، 

آبروی نداشته ی اینان نزد افغان ها برای همیشه خواهد ریخت.
بس��ته بودن لگام حزب اسالمی به پاکستان اظهرمن الش��مس است، اما نباید 
فرام��وش کرد که معاون دیگ��ر عبداهلل، محمد محقق ه��م روابط تنگاتنگ با 
پاکس��تان دارد و چندی قبل رس��وایی تماس گیری های مکرر حس��ین یاسا، از 
نزدیکان وی، با سفارت پاکس��تان فاش گردید. گفته می شود که برادر حسین 
یاس��ا از جنراالن اس��تخباراتی ارتش پاکستان است و از این طریق بین محقق و 
آی.اس.آی منحیث رابط ایفای وظیفه می نمود. سال قبل، درمورد روابط محقق 
با دولت پاکس��تان و ایران، امراهلل صال��ح هم که امروز دوباره درکنار محقق و 
عبداهلل لم داده، در صفحه رسمی فیسبوکش دست به افشاگری هایی زد. مطمئنا 
ک��ه امراهلل صالح بنابر وظیفه قبلی اش، ریی��س امنیت ملی، و رابطه نزدیکش با 
»جبهه ملی«، مس��ایل به مراتب بیش��تری از این روابط را می داند که از افشای 
آن خودداری کرده. در صورت پیروزی تیم عبداهلل، افغانس��تان عمیق تر به دام 
پاکستان فرو رفته، یکبار دیگر همانند دوران طالبان به دهلیز خلوت آن کشور 
مبدل خواهد گش��ت. به همین دلیل در انتخابات، پاکستان تالش کافی نمود تا 

زمینه را برای پیروزی این تیم مهیا نماید.

»من رهایی دهنده نیس��تم. 
رهایی دهنده ای وجود ندارد. 
انسان ها با دستان خویش به 

خود رهایی می بخشند.«
ارنستو چه  گوارا
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لیکونکی: سید رحیم شریفی | ژباړونکی: کاوه عزم

افشار د تنظیمونو له اخوډب څخه 
شل کاله وروسته

څو ورځې وړاندی د افش��ارو 
غر ته وخت��م، او هغه مورچلونه 
م��ی ولی��دل له ک��وم ځای��ه چی 
د تنظیم��ي کرغیړن��و جګ��ړو پر 
مه��ال، د ش��ورای نظ��ار، اتحاد 
اس��المی او حرکت اس��المی ډلو 
له خ��وا زمونږ پرهزاره هیوادوال 
یرغ��ل کی��ده. دغو ځن��اورو ډلو 
ټپل��و د وح��دت ګوند له س��ړي 
وژونک��و س��ره پ��ه جګ��ړه ک��ی د 

افشارو په سلګونه بی ګناه ښځې او سړي او ماشومان په بی رحمانه توګه ووژل او د 
هغوی پر مال او ناموس یی یرغل وکړ. ددغه غر له لوړې څوکې می انځورونه ونیول 

چی د »افغانستان همبستګۍ ګوند« د قدروړ سایټ ته یی وړاندی کوم.
د خلک��و د بدمرغۍ المالن ارګ ته رس��یدو لپاره ی��ی یو بل ته الس ورکړی او د 
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ټاکن��و د کمپای��ن په بهیر کی په چل او ول غواړی له هغو ناخوالو چی خپله یی منځ 
ته راوړي ګټه پورته کړي. له دغو ناخوالو یوه هم د افش��ارو ټول وژنه ده چی ناوړه 
ګټه ترینه اخیستل کیږي. هغوی هڅه کوی ترڅو د افشارو قربانیان وغولوي او د 

هغوی رایه خپله کړي.
محقق چی د کابل د تنظیمی 
جګړو له مهمو جنایتکارانو څخه 
دی، ل��ه ی��وی خ��وا ت��ل ځان د 
هزاره هیوادوالو او په خاصه توګه 
د افش��ارو د ناخوال��ې پاتی خلکو 
اس��تازی ګڼي او له ب��ل پلوه یی 
د افش��ارو د ټول وژنې قصابانو ته 
الس ورکړی او په معاله ورس��ره 
بوخت دی. هغه د خلکو غولولو 
لپ��اره داس��ی ګونګوس��ې خپرې 
کړي چی ل��ه عبدالل��ه او د هغه 
ل��ه ټیم څخ��ه یی غوښ��تي چی 

قربانیانو ته به تاوان ورکوي او که نه نو له هغه سره به مرستی ته دوام ورنکړي. پرته 
له ګومانه ویلی شو چی د خلکو غولولو لپاره دا یو ناوړه درواغ دي. دوی تل د ملت 
له درد او کړاونو ناوړه ګټه پورته کړی او هیڅکله هم د هغوي په فکر کی ندي او له 
قربانیانو سره هیڅ خواخوږي نلری هغوي یوازی د ډالرو او چوکۍ په اړه فکر کوي.

هم��دا اوس د افش��ارو خلکو له ډیرو کړاونو س��ره مخ دي چی په تیرو دیارلس��و 
کلونو کی هیڅ ټپ پټۍ ش��وی ندی. محقق، خلیلی او داس��ی نور چی ځانونه د دغو 
هیوادوالو پلویان ګڼی، تر اوسه یی ندي غوښتي چی د مظلومو شهیدانو په ویاړ یو 
منار جوړ کړی او هڅه کوی هغه ځای چی د خلکو لخوا دغه ډله یز قبر ته ځانګړی 
ش��وی د نورو ډله یزو قبر په څیر چی ددوی د ځناورتوب او ش��ډلتوب نښي دي هم 

له منځه یوسي.
د افغانس��تان او د افشارو کړیدولو خلکو ناسور ټپ، یوازی د ملی جنایتکارانو او 
غدارن��و او خاینانو او د پردیو چوپړانو په محاکمه کولو س��ره روغیدلی ش��ی او بس. 
نن دوی کوالی ش��ی د پردوی د مټ پر زور د ملت په برخلیک لوبې وکړي، ولی د 
سیف فرعانی په وینا »په هیواد کی چی د زمریانو غړمبیدل تیر شول او الړ/ ستاسو 

د سپو په شان غپیدل به هم تیر شي«

په ۲۰۰۲ کال کی د افشار له کنډوالو څخه انځور. 
نور انځورونه می د همدغه غر له هس���کې څوکې 

نیولی دی.
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شم

دیدگاه حزب 

حاجی ملک محمد الدین،
از مبارزان واقعی فراه
 به جاودانگی پیوست

بازه��م وطن ما و بخصوص 
توده های فراه، یکی از مبارزان 
و غمخواران راس��تین شانرا از 
دست دادند. »حزب همبستگی 
افغانس��تان« درگذش��ت ملک 
های  از شخصیت  محمد الدین، 
نجی��ب، مل��ی و آزادیخ��واه 
کش��ور را به آگاهی دوس��تان 
بدین  رسانیده  هواخواهانش  و 

مناس��بت مراتب تس��لیت عمیق و پردردش را به خانواده، بازماندگان و راهیان 
وی تقدیم می دارد.

حاجی ملک محمدالدین الکوزی فرزند الحاج جمعه خان الکوزی در س��ال 
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۱۳۰۱ خورش��یدی، در قریه کهدانک والیت فراه، در دام��ن خانواده دهقان 
متوس��طی چش��م به جهان گشود. او در سال ۱۳۱۰ ش��امل مکتب شیخ ابونصر 

فراهی گردید. تعلیمات ابتدایی خویش را در همین مکتب به پایان رسانید.
ملک محمدالدین با آنکه تحصیالت عالی  نداش��ت ولی به پیشرفت معارف 
عالقه وافر داش��ت.او اولین کس��ی بود که نزدیکان خود و سایر هم قریه گی 
هایش را با تش��ویق به گرد مکتب جمع نمود تا دولت شاهی را وادار سازد در 

زمینه راه اندازی مکتب ابتدایی کهدانک اقدام نماید. 
کودتای ش��وم ۷ ثور ۱۳۵۷ افغانس��تان را در قعر نیستی سوق داده، اوضاع 
داخلی دس��تخوش نابسامانی گردید و ملت ما روزهای سختی را تجربه کرد. از 
آنجاییکه رژیم دست نشانده پایگاه مردمی در جامعه نداشت شروع به دستگیری 
و کشتار افراد ملی، روشنفکران آزادیخواه و شخصیت های پرنفوس نموده و 
سراس��ر افغانستان را به مبدل به زندان و مسلخ نمود. ملک نیز که یکی از افراد 
مط��رح و مردمی بود از س��وی رژیم زندانی گردید تا هرچ��ه زودتر در گور 
نامعلومی همسان هزاران هزار انسان آزاده مدفون گردد. خوشبختانه با فاصله ی 
اندک، در اثر تالش دوس��تانش از مرگ حتمی نج��ات یافت درحالیکه تمامی 
همقطارانش منجمله ش��هید عبداهلل یاد فراهی، ش��هید پهلوان یعقوب و سایرین 

بدون هیچ محاکمه ای به دام مرگ نوکران روس رفتند.
ملک محمدالدین که به آزادی و رهایی وطنش متعهد بود هرگز نمی توانست 
این ننگ تاریخی را با سکوت و بی تفاوتی بپذیرد، بنا با تعدادی از روشنفکران 
آزادیخ��واه و اهالی منطقه با امکان��ات ناچیز اما اراده قوی به جهاد و مقاومت 

ضد روسی آغاز نمود
در سال ۱۳۶۱ بخاطر فراگیر شدن جبهات ضد روسی، پایگاه های مجاهدین 
در نوار مرز افغانس��تان و ایران تجمع کردند و ملک نیز در کنار  جبهات دگر 
در خط مرزی پایگاه خود را ایجاد نمود و با اتحاد با »جبهه عمومی سورخاش 
فراه«، جبهه حاجی رشید، ضابط پیر محمد مشهور به چریک پیر، محمود خان 
و ... در فضای تفاهم و هم جهتی ضربات کوبنده ای بر روس��ها و دولت دس��ت 

نشانده اش وارد ساخت.
از آنجاییکه احزاب بنیادگرا از حضور روشنفکران آزادیخواه که به جنگ 
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شم مقاومت میهنی پیوسته بودند احس��اس خطر کرده و حسادت می ورزیدند، بنا 
در همه جا در صدد حذف روشنفکران آگاه برآمدند. در جایی دست به ترور 
و کش��تار زده و در جایی با توطئه و دسیس��ه های خاینانه و تحریک عوام از 
پشت این روشنفکران واقعی را بنام »شعله ای« و »کافر« خنجر می زدند. بدین 
ترتیب جبهه ملک که متش��کل از روشنفکران بیدار بود نیز از سوی تعدادی از 
احزاب جنایتکار بنیادگرا زیر فش��ار زیاد قرار گرفت تا روش��نفکران مبارزی 
را که با وی وحدت نظر و عمل داش��تند و در یک س��نگر مش��ترک می رزمند 
به ش��کلی از خود براند ولی وی هرگز تن به این س��ازش و خواری نداد و از 

آنجاییکه صداقت و پاکی همراهانش را در عمل تجربه کرده بود، 
در س��ال ۱۳۷۱ با سقوط دولت دست نش��انده و ورود مجاهدین به شهرها 
زنده یاد ملک محمدالدین جهاد را ختم شده اعالم داشته و اسلحه اش را به امید 

صلح و سعادت مردم به زمین گذاشت و در کنار مبارزان راستین ایستاد. 
سرانجام زنده یاد ملک در اثر بیماری مزمن شکر به تاریخ ۲۳ جوزا ۱۳۹۳ 

زندگی را برای همیش وداع گفت اما نام نیکش در تاریخ فراه حک گردید.

»حزب همبس��تگی افغانس��تان« با ان��دوه، مرگ 
این بزرگمرد را ک��ه در راه مردم صادقانه گام های 
ارزنده نهاد، ضایعه بوده  و خود را غمشریک فامیل 
و همفکرانش دانس��ته و معتقد است که روح و روان 
جانباختگان راه آزادی هنگامی ش��اد و آرام خواهد 
گش��ت که سرزمین ما از سایه اش��غال و جنایتکاران 
داخلی برای ابد پاک گردد و پرچم استقالل و آزادی 

در هر گوشه ی افغانستان به اهتزاز درآید.
روحش شاد و یادش گرامی!



34

201
ی 4

وال
 ج

- 1
39

ن 3
رطا

 س
کم،

و ی
ت 

یس
ره ب

ما
ش

نویسنده: بهروز پویان 

»جان کیو«،
 فلمی از  وضعیت واقعی 

»سرزمین آزادی های فردی« 

درمیان هنرها، سینما بزرگ ترین 
نقش را در بی��داری ملل ایفا کرده 
و می کند چون از تم��ام جلوه های 
دیداری و ش��نیداری استفاده خوب 
کش��ورهایی  در  می گیرد.  صورت 
که میزان س��واد فوق الع��اده پایین 
اس��ت، این نق��ش به مراتب بیش��تر 
می گ��ردد. بعضی از منتقدان فلم بر 
این باور اند که ی��ک فلم می تواند 
دولتی را سرنگون کند. بدبختانه در 
کش��ور نگونبخت ما از بدو پیدایش 
س��ینما تا امروز این حربه در دست 
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شم رژیم های فاسد و ضد مردمی قرار داشته و برای گمراهی افکار عامه مبتذل ترین 
نوع آن را به پرده کش��یده اند. ده ها چینل  تلویزیونی کنونی در افغانس��تان که 
با »فند« امریکا و متحدانش همچو س��مارق  در یک ش��ب روییدند هرگز هنر 
مردمی را که حافظ منافع رنجبران جامعه باشد به نمایش نمی گذارند جز فلم ها 
و سریال های منحرف کننده که زندگی تجملی و آرزوهای ناپاک را در ذهن ها 
تداعی می کند و فقر کمرش��کن اقش��ار محروم را کتم��ان کرده و در خدمت 
سیاس��ت های اشغالگران و حامیان داخلی ش��ان می باشد. سینما و تلویزیون های 
افغانی به اش��اره دولت فاس��د و اربابان خارجی ش��ان حاضر اند هر فلم مبتذل 
هندی، ترکی و امریکایی را به نمایش بگذارند نه فلم های آگاهی بخش��ی چون 

»جان کیو« و یا »رنگ دی بسنتی – رنگ زعفران« را.
فلم »جان کیو« )John Q( اس��توار است بر داستان واقعی کارگر امریکایی 
به نام »جان کوینس��ی ارچیبالد« ک��ه توان پرداخت مص��ارف عملیات قلبی  
Nick Ca s( ۲۰۰۲ توس��ط نیک کازاوتس  سس��رش را ندارد. این فلم در س��ال

savetes( کارگردان، هنر پیش��ه و نویس��نده امریکایی س��اخته شد. در این فلم 

هنرپیشه  مشهور هالیود، دینزل واشنگتن )Denzel Washington(، نقش مرکزی 
جان کوینسی ارچیبالد را بازی می کند. قابل ذکر است که دینزل واشنگتن دو 
جایزه »گلدن گلوب – کره تالیی« و دو جایزه اسکار را دریافت نموده و در 
فلم های بلند دیگر نقش افراد سیاه پوس��تی را که به نحوی از انحا برای حقوق 
مساوی سیاهان مبارزه  کرده اند، بازی کرده  است. از آن جمله می توان از ملکام 
ایکس )Malcolm X(، ملوین بی. تولس��ون )Melvin B. Tolson(، روبین کارتر 
)Rubin Carter( و س��تیف بیکو )Steve Biko( نام برد. به همین دلیل، س��ازمان 
»نیروهای انقالبی مس��لح کلمبیا � فارک« ، دینزل واش��نگتن را در کنار الیور 
ستون و مایکل مور به حیث میانجی یکی از مذاکرات شان قبول کرده بودند.

این فلم بیش��تر بیمه صحی، سیس��تم اداری ش��فاخانه ها، برخ��ورد پولیس، 
سوءاس��تفاده مطبوع��ات از وقای��ع روز، فقر و بی کاری و بخصوص س��تم و 
محدودیت های حقوقی برای سیاه پوس��تان را در امری��کا به نمایش می گذارد. 
در صحنه های فلم که بیننده را می کشاند تا آخر تماشاگر آن باشد، با جامعه ای 
مواجه می ش��ویم ک��ه نیرنگ و فریب و پول اس��ت که حاکمی��ت می چالند. 
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درحالی که کودک یک کارگر سیاهپوست با مرگ و زندگی در جدال است، 
از شرکت های بیمه گرفته تا شفاخانه های خصوصی و رسانه ها و پولیس هرکدام 

فقط به فکر سودهای شخصی خود اند و بس.
فلم پدری را نش��ان می دهد که پس��رش به مرض توس��ع قلبی مبتال اس��ت. 
»سازمان تحفظ صحت« با نیرنگ های مختلف از پرداخت مصارف تداوی وی 
شانه خالی می کند و جان هم توان تقبل این مصارف گزاف را ندارد. سرانجام 
برای نجات پس��رش از مرگ، مجبور می شود که پرسونل شفاخانه را گروگان 

بگیرد.
افراد بانک موتر خانم جان، 
دینی��ز، را می برن��د چون این 
نتوانسته  کارگر  فقیر  خانواده 
بپردازن��د.  را  ش��ان  بل ه��ای 
دینیز با جان همیش��ه در جدل 
اس��ت که باید بیشتر کار کند 
تا زندگی بهتری داش��ته باشند 
اما تالش های جان هم به جایی 
در جستجوی  نمی رس��د. جان 
کار دوم اس��ت ول��ی وقت��ی 
برای مصاحب��ه جهت کاریابی 
می رود، می بیند که در کنار او 

۴۰۰ ف��رد دیگر نیز فقط برای این وظیفه آمده اند. باوجود آن، جان و دینیز با 
پسر شان، مایک، کوشش می کنند که زندگی خوبی را سپری کنند.

جان و خانمش دینیز ش��اهد به زمین افتادن پسر شان در جریان مسابقه بیسبال 
هس��تند و پس از انتقال به ش��فاخانه، داکتران و مس��وول ش��فاخانه برای شان 
می گوین��د که باید قلب مایک تعویض ش��ود در غی��ر آن امکان زنده ماندنش 
نیست. جان با اطمینان کامل می گوید که خود و خانواده اش بیمه صحی دارند 
لیکن متخصص شفاخانه اظهار می دارد که شرکت بیمه حاضر به پرداخت چنین 

مصارفی نیست.

ج��ان که درد پولی در جامع��ه را تجربه کرده، قب��ل از تالش برای 
خودکش��ی به پس��رش، مای��ک، نصیح��ت می کند: »ه��ر چقدر 
می توان��ی پ��ول پیدا کن، چون در این جامعه پول هر کار را آس��ان 

می کند.«



37

20
14

ی 
وال

 ج
- 1

39
ن 3

طا
سر

م، 
 یک

ت و
س

 بی
اره

شم مصارف ت��داوی مایک ۲۵۰۰۰۰ دالر امریکایی می ش��ود و باید ۷۵۰۰۰ 
آن را پیش پرداخت نمایند. جان با ش��رکت بیمه اش در تماس می شود اما آنان 
حاض��ر به پرداخت این مبلغ نیس��تند. جان اعتراض می کند و به هر دری س��ر 
می زند ولی بی فایده اس��ت و آنان در البالی کاغذپرانی میعاد زندگی را برای 
مایک کم تر می س��ازند. خانواده و دوس��تان جان تالش زیادی برای جمعاوری 
پول می کنند و حتا وس��ایل خانه های ش��ان را به فروش می رسانند؛ از خبرنگار 
مش��هور شهر طالب کمک می ش��وند که در برنامه اش تقاضای کمک کند ولی 
ب��ا آن هم نمی توانن��د مصارف تداوی را پیدا کنند و فق��ط ۲۷۰۰۰ دالر را به 

شفاخانه تحویل می دهند.
سرانجام مسووالن شفاخانه به مایک جواب رد می دهند. دینیز با چشمان پر 

از اشک و گلوی بغض آلود به جان زنگ می زند و می گوید:
»...آن�ان امروز صب�ح مای�ک را رخصت می کنن�د، باید کاری 

بکنی!«
جان که تمام درهای امید برایش بس��ته ش��ده، تفنگچه اش را برداشته و نزد 
داکتر معالج مایک می رود و پس از مشاجره بی نتیجه، داکتر مذکور و چند تن 
از پرسونل دیگر شفاخانه را گروگان می گیرد تا نام پسرش به لیست متقاضیان 

پیوند قلب ثبت شود. جان می گوید:
»از این پس، این ش�فاخانه رییس نو دارد و من مراقبت های 

رایگان صحی را برای همه مهیا می کنم.«
جالب این جاس��ت، هنگامی که افراد گروگان  گرفته شده داستان غم انگیز 
پس��ر جان را می ش��نوند با او همدردی  می کنند. جان که کارمندان و مراجعین 
بخش عاجل این شفاخانه را گروگان گرفته با مریضان عاجل دیگر برمی خورد، 
اما جان که حال »رییس نو این شفاخانه«  است، تمام مریض ها را قبول می کند 

و با خون سردی تمام به همه ی شان رسیدگی می کند.
 وضعی��ت به ش��کل عادی پیش م��ی رود تا این که پولیس ش��یکاگو از راه 

می رسد و مسئله رسانه ای می شود.
کاروان بزرگ پولیس و نیروهای ویژه واکنش سریع از راه می رسند گویا 
با گروهی از تروریس��تان خونخوار روبرو هس��تند نه این که با پدر ناچاری که 
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می خواهد کودکش از مرگ نجات یابد. رییس عمومی  پولیس ش��هر، فقط به 
فکر مقام خود اس��ت چون سال آینده انتخابات در راه است. او می خواهد که 
جان را از بین ببرد تا با استفاده از تبلیغات دروغین که گویا آدم کش حرفه ای 
را نابود کرده و شهر را از خطر بزرگی در امان داشته، در صدد حفظ این مقام 
یا مقام باالتری بر آید. رس��انه ها هم نقش مضحک را بازی می کنند و به عوض 
انعکاس درس��ت، همه ی شان به شمول خبرنگاران مشهور فقط در تالش شهرت 

بیشتر هستند و بس.
در داخل شفاخانه فضای دیگری حکم فرماست: جان نه تروریست است و نه 
آدم کش حرفه ای؛ با همه برخورد صمیمی دارد. تفنگچه ای که با استفاده از آن 
دست به گروگان گیری زده هیچ گلوله ای ندارد و او فقط یک مرمی در جیبش 
دارد که در صورت نیاز با آن به زندگی خود پایان دهد. کارمندان ش��فاخانه با 
او درد دل می کنند و علیه قوانین ش��فاخانه معترض اند. در جریان مش��اجره با 
داکتر متخصص مایک که در جمع گروگان ها اس��ت، یکی از کارمندان بخش 

عاجل با عصبانیت می گوید:
»شاید در منزل پنج خبری نباشد ولی در بخش عاجل اگر پول 
نداشته باش�ی، فقط پانسمان می ش�وی و رخصتت می کنند. اگر 

پافشاری به بسترشدن کردی، لگدی حواله ات می کنند.«
مسوول شفاخانه که توسط پولیس  برای حل مسئله در محل حادثه فراخوانده 

می شود، با بی تفاوتی تمام می گوید:
»انس�ان ها مریض می ش�وند و می میرند، این مسئله ای است 

که ما هرروز با آن برمی خوریم.«
و در پاس��خ به سوال رییس پولیس که می پرسد چرا مصارف تداوی مایک 

را نمی پردازند، عالوه می کند:
»حقیقت این است که در این کشور ۵۰ میلیون نفر بدون بیمه 

صحی زندگی می کنند...«
اما جان یک خواست ابتدایی دارد:

»وقتی انسان ها مریض هستند، نیاز به کمک دارند. مریض را 
کمک کنید!«
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شم یکی از اعضای ارش��د پولیس ک��ه نقش میانجی را ب��ازی می کند، به جان 
می گوید که با این عملش از حد گذش��ته و جزایش را خواهد دید. جان هم در 

جواب می گوید:
»وقتی تمام نظام از حدش می گذرد، من هم چنین می کنم.«

رییس پولیس ش��یکاگو حکم قتل جان را می دهد و جان در جریان درگیری 
با پولیس زخمی می گردد ولی فرد نشان زن را نیز گروگان می گیرد. تمام مردم 
شهر که در بیرون شفاخانه این صحنه را تماشا و حقیقت را پی  برده اند، از عمل 
ج��ان حمایت می کنند، ولی از جان��ب دیگر پولیس و دولت حقیقت را کتمان 
می کنند و عده ای از گروگان های آزادشده را از صحنه دور می کنند تا رسانه ها 

و مردم واقعیت را ندانند.
در فرجام، جان تصمیم می گیرد که دس��ت به خودکشی بزند و قلبش را به 
پسرش اعانه دهد ولی خوشبختانه که نام مایک در لیست شامل می گردد و قلب 
زنی که در جریان حادثه ترافیکی جان می بازد، به مایک می رس��د. پدر و پسر 

از مرگ نجات می یابند.
محکم��ه امریکا، جان کوینس��ی ارچیبالد را به چندین س��ال زندان محکوم 
می کن��د ولی ای��ن عمل جان را مردم ع��ام امریکا تقدیر ک��رده او را قهرمان 
می پندارن��د. زیرا ف��داکاری جان، نق��اب از واقعیت دروغی��ن امکانات برای 
مردم عام را پاره و تاثیرات خصوصی س��ازی خدمات عامه را افشا می کند. در 
س��ال های ۱۹۶۰ بیمه صحی توسط دولت امریکا به بهانه نجات از سوسیالیزم و 
رشد اقتصاد بازار آزاد به بخش خصوصی سپرده شد که از این درک پول های 

کالنی به جیب سرمایه داران امریکایی ره می یابد.
 در کش��ورهای جهان س��وم به شمول افغانس��تان، مرگ صدها انسان بنا بر 
بیماری های س��اده به یک امر معمولی تبدیل شده اس��ت ش��اعر انقالبی ایران، 
خس��رو گلسرخی که توس��ط رژیم ضد مردمی ش��اه اعدام شد جهت شناخت 
از اجتماعش به س��ادگی بیان می دارد،»...باید که رنج را بشناس��یم / وقتی که 
دختر رحمان / با یک تب دو س��اعته می میرد...« و یا کودک ۸ ساله  ی قندزی 
با وجود سرازیر ش��دن میلیاردها دالر به افغانستان، با یک سگ گزیدگی ساده 

بقیه در صفحه 21جان می دهد.



40

201
ی 4

وال
 ج

- 1
39

ن 3
رطا

 س
کم،

و ی
ت 

یس
ره ب

ما
ش

گزارش ها 

غالم رسول: اگر کار پیدا نکنم، 
مجبور به دزدی می شوم

غالم رس��ول که ۵۰ س��ال 
عم��ر دارد، فقر و گرس��نگی 
در چهره چین خ��ورده و لبان 
خش��کش از دور نمایان است. 
او باشنده دشت برچی و یگانه 
نان آور فامیل ۹ نفره است. او 
که یک پایش معیوب است، با 
فروش نصوار ت��الش دارد تا 

ب��رای اوالدهایش یک لقمه نان پیدا کند. غالم رس��ول به مثل هزاران تن فقیر 
و بینوای دیگر، ش��ب و روز را به بس��یار دشواری س��پری می کند. او درمورد 

زندگی خود چنین می گوید:
»در خان�ه ۹ نفر هس�تیم. س�ه روز پیش، ۱۰۰ پ�وری نصوار 
گرفتم ولی تا هنوز ۲۰ پاکت آن هم فروخته نش�ده. در هر پاکت 
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شم برایم ۱ افغانی می ماند. دیش�ب هم اوالدهایم گرسنه خوابیدند. 
باالخره امروز مجبور ش�دم از همسایه، س�ه نان قرض بگیرم و 

تمام ما یک یک لقمه خوردیم و پشت کار برآمدم.«
غالم رس��ول از دوران حاکمی��ت تنظیم ها خاطرات بس��یار تلخی دارد. او 
می گوی��د در آن زمان هفته ها نمی توانس��ت از خانه بیرون ش��ود و در ترس و 
گرسنگی به سر می برد. سرگذشت آن روزهای سیاه و وحشتناک را چنین بیان 

کرد:
»وضعی�ت بس�یار خراب ب�ود. هر دقیقه راک�ت و هاوان فیر می ش�د و ما از 
خانه های خود بیرون شده نمی توانستیم. نفرهای حزب وحدت در تمام کوچه ها 
و س�ر بام ها س�نگر گرفته بودند. کس�ی را که در بیرون می دیدند یا به س�نگر 
می بردن�د و ی�ا می کش�تند. به خانه های م�ردم به زور داخل می ش�دند و باالی 
دخت�ران و زنان تجاوز می کردند. چون جنگ جریان داش�ت نه کار بود، نه آرد 
پیدا می ش�د و ما با ش�کم گرسنه زندگی می کردیم. اوالدهایم از ترس راکت و 
مرمی خواب نداش�تند. هر منطقه در دس�ت یک حزب بود. مردم عادی از یک 
منطقه به منطقه دیگر نمی توانس�تند بروند، چون هر جای که گیر می  ش�دند به 

نام دشمن کشته می شدند.«
غالم رس��ول می گوید طی یک هفته گذش��ته روزان��ه ۲۰ افغانی هم عاید 
نداش��ته ولی بدون بل برق و دیگر مصارف، باید ماهان��ه ۳۰۰۰ افغانی کرایه 
خانه بپردازد. وی با گلوی پر از بغض که به س��ختی س��خن می گفت، از دولت 
فعلی نفرت ش��دیدش را ابراز می نمود. حتا دوران سیاه طالبان را نسبت به این 

دولت فاسد ترجیح داده، می گوید:
»در زم�ان طالب�ان در مندوی کراچی داش�تم و می توانس�تم 
حداق�ل این قدر کار کنم که ش�کم خود و اوالدهایم را س�یر کنم 

ولی امروز وضعیت ما بدتر شده.«
غالم رسول می افزاید:

»همه می گویند که امریکا به افغانس�تان زیاد کمک کرده ولی 
من یک افغانی را هم ندیدم و نه در زندگی ام تغییر آمد. همه اش 
ب�ه جیب زورمندان رفت و آن�ان صاحب موتر، بنگل�ه و بادیگارد 
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جنایات ضدبشری توسط دولت  
اسراییل و امریکا در فلسطین 

هنوزهم ادامه دارد! 

شدند.«
وی که با زندگی ش��کنجه بار دست و پنجه نرم می کند و از هر طرف ضربه 
خورده، از هیچ کسی دل خوش ندارد. او می گوید که انتظار روزی را می کشد 

تا افغانستان آزاد باشد و مردم فقیر دیگر گرسنه نخوابند.
غالم رس��ول می گوید که اگر زندگی اش به همین منوال ادامه یابد، مجبور 
می شود دزدی کند، چون نمی تواند گریه و فریاد اوالد  هایش را بشنود. هر روز 
که او به س��مت خانه خود برمی گردد، کودکانش چشم به راه می باشند تا پدر 
ش��ان چیزی برای خوردن بیآرد، ولی زمانی که او را با دس��ت خالی می بینند، 

نومیدانه به انتظار فردا می نشینند.
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شم

از  سایت های دیگر 

از ناسیونال راسیسم 
تا مافیای عظیم بین المللی

نویسنده: حسین معارفی پور
منبع: رادیو کوچه، ۲۳ سرطان ۱۳۹۳

ب��ا پای��ان بازی ه��ای جام 
غلی��ان  و  فوتب��ال،  جهان��ی 
ناسیونالیس��تی در  احساس��ات 
قال��ب ه��واداری از تیم ه��ای 
مل��ی موقعیت��ی فراهم می آید 
تا به بررس��ی فوتبال به عنوان 
نه ی��ک ورزش معمولی، بلکه 
یک صنعت مافیایی که توسط 
یک مافیای عظیم بین المللی به 

اس��م »فیفا« کنترل و اداره می شود، پرداخته ش��ود. این به هیچ وجه به معنای 
مخالفت با ورزش نیست، بلکه سیاست های دولت ها در حمایت از مافیای فوتبال 
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مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
ورزش ت��ا آنجا که به عنوان یک س��رگرمی و یک وس��یله برای گذراندن 
اوقات فراغت و خالی کردن انرژی است، نه تنها با هیچ منطقی مذموم برشمرده 
نمی ش��ود بلکه کامال مثبت اس��ت؛ اما زمانی که همین ورزش از شکل ورزش 
خارج ش��ده و یک شکل کامال مافیایی به خود می گیرد، که هدف دیگری جز 

پول سازی ندارد، موضوع بحث می شود.
فوتبال امروز در بین ورزش های مختلف در سطح بین  الملل شکل یک مافیای 

عظیم پول س��ازی و مکانی برای فساد دولت ها و سرمایه داران بزرگ شده است. 
ب��ر طبق اطالعاتی که منتش��ر شده اس��ت، فوتبال بعد از صنایع��ی چون نفت، 
اسلحه س��ازی و مواد مخدر رتبه ی چهارم را در گردش مالی بین المللی به خود 
اختصاص داده اس��ت! امروز دیگر فوتبالیس��ت ها نه به خاطر عالقه به فوتبال، 
بلک��ه به خاطر گردش مالی ب��زرگ در این حوزه به فوتب��ال روی می آورند! 
تصور این را بکنید که یک فوتبالیست حرفه ای که در سطح بین المللی شناخته 
شده اس��ت، درآمد ساالنه ی صدها میلیون دالری داش��ته و این درآمد تا جایی 
اس��ت که کسی مانند ابرامویچ می تواند باشگاه چلسی و منچستر سیتی را بخرد 
و امتیازش را به اس��م خود کند و قیمت بازیکنی مانند لیونل مسی ۱۸۵ میلیون 
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شم پوند انگلیسی ناقابل است.
جذابیت فوتبال به عنوان یک ورزش زیبا، باعث شده اس��ت که در بیش��تر 
کش��ورهای جهان ای��ن ورزش رتب��ه ی اول در بین تمام ورزش ه��ا را به خود 
اختصاص دهد. مساله ی دیگر س��رمایه گذاری میلیارد دالری )بیش از هشتصد 
میلیارد دالر در س��ال( از جان��ب مافیای بین المللی فیفا روی این مس��اله باعث 
شده اس��ت که دولت ها هم در سطح کالن )مسابقات جام جهانی و جام قاره ای( 
و هم در سطح خرد ) مسابقات درون کشوری( روی این ورزش سرمایه گذاری 
کرده، تا از این طریق بتوانند به پول سازی و ایجاد یک بیزینس مافیایی کمک 
ک��رده و حتا بورژوازی را از روبرو ش��دن با بحران نج��ات دهند. جدیدترین 
اطالعات که حتا در روزنامه های دست راستی و سطحی آلمانی زبان و انگلیسی 
زبان هم منتش��ر شده است حاکی از تقلب )Manipulation(  آشکار در فوتبال و 
جام جهانی ۲۰۱۴ است. مغلوب شدن تیم ملی برزیل یکی از قوی ترین تیم های 
فوتبال جهان، آن هم ۷ بر ۱ در مقابل تیم ملی آلمان بر ظن به روابط پشت پرده 
 Spiegel( دامن زده اس��ت. روزنامه های آلمانی از جمله روزنامه ی شپیگل انالین
Online( اعالم کرده اس��ت که بنا به توافق روس��ای فیفا تیم ملی کامرون و غنا 

الزم بوده از دور بازی ها خارج شوند و بر اساس همین توافق فیفا، قرار بر این 
ش��ده که به ازای هر باخت برای غنا به هر بازیکن ۱۷۰ هزار دالر امریکا داده 

شود!
ام��روز دیگر دولت های ب��زرگ از فوتبال ب��ا دو انگی��زه ی مختلف بهره 

می گیرند:

دامن زدن به ایدئولوژی ناسیونالیسم و راسیسم 
برای تحمیق توده

»تیم ملی فوتبال« نش��ان اقتدار ناسیونالیستی دولت های مختلف است. اگر 
این دولت ها در گذشته جنگ و خون ریزی و استعمار به راه انداخته و همواره 
بر س��ر خاک و مرز با دیگر کش��ورها در جنگ بودند، امروز در کش��ورهای 
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متروپ��ل، دولت ه��ا از بیزینس فوتبال به عنوان ابزاری برای حفظ احساس��ات 
ناسیونالیستی، اقتدار ناسیونالیستی، میهن پرستی و غیره استفاده کرده و همواره 
تالش می کنند ، قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و هژمونیک خود را با فوتبال 
به رقبای دیگر خود، نش��ان دهند. طرف��داران تیم های مختلف، اگر امکانش را 
داشته باشند طرفداران تیم رقیب را با چاقو لت و پار می کنند. فیفا که خود نقش 
عظیمی در دامن زدن به راسیس��م و ناسیونالیس��م دارد، به برخوردهای راسیستی 
فوتبالیست ها و فوتبال دوستان به بازیکنان دیگر تیم ها »اعتراض« کرده است. 
اگ��ر چه آمری��کا در حوزه ی فوتبال هیچ گاه یک تیم مط��رح بین المللی نبوده 
اس��ت، در این دوره توانس��ت به جام جهانی راه یابد و به عنوان یک تیم قوی 
ظاهر شود. سرمایه گذاری امریکا در صنعت فوتبال فارغ از این که تالشی برای 
تحریک احساسات ناسیونالیستی و نژادپرستانه است، با منفعتی کامال اقتصادی 
و ب��رای جبران بحران اقتصادی صورت گرفته اس��ت که در بخش دیگر به آن 
خواه��م پرداخت. در آلمان مخالفین نازیس��ت ها آویزان کردن پرچم آلمان بر 
س��ر در هر خانه و روی هر ماشینی را نشانه ای از خطر بازگشت فاشیسم قلمداد 
می کنن��د و برخورده��ای تند و وحش��یانه ی فوتبال دوس��تان آلمانی و ادبیات 
تهاجم��ی که علیه طرفداران تیم های دیگر ب��ه کار می برند ، همراه با عصبیت 
بیش از حد ش��ان، خود، این واقعیت را نش��ان می دهد که همین »هولیگن ها« 
پتانس��یل و زمینه ی تبدیل ش��دن به سیاهی لشگران فاشیس��م را در آینده دارند 
و امکان بازگش��ت آدولف هیتلرها در میان طرفداران پر ش��ور و شوق فوتبال 
در این کشور، کم نیس��ت. فوتبال امروز برای دولت های بورژوا ناسیونالیست 
حوزه ی قدر قدرتی و »جنگ س��رد« دیگری اس��ت. امروز طرفداران فوتبال 
از طیف های مختلف چپ و راس��ت بر س��ر یک امر واحد متفق القول هستند و 
آن پیش ب��رد منفعت مل��ی از طریق پیروزی تیم ملی کشورش��ان. خانم مرکل 
صدراعظم محافظه کار آلمان و نماینده ی حزب دمکرات مس��یحی این کشور 
برای دیدن اولین بازی تیم ملی کشورش روانه ی برزیل شد و برای حفظ اقتدار 
ملی ملت ژرمن بازیکنان تیم کش��ورش را در ورزشگاه ریودوژانیرو همراهی 
کرد. باراک اوبا رئیس جمهوری ای��االت متحده آمریکا هم برای بازیکنان تیم 

ملی کشورش پیام داده، دعا کرده و برای شان آرزوی موفقیت کرد.
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فوتبال به عنوان یک حوزه ی عظیم پول سازی
امروز پول در همه جای جهان حرف اول را می زند، پول، نش��ان از قدرت 
و هژمونی دولت هاس��ت. چین به خاطر داش��تن همین پول  »سیاه« تمام رقبای 
اقتصادی خود را یکی پس از دیگری پش��ت سر می گذارد و دولت قدرتمندی 
مانند آمریکا مقروض چین می ش��ود. در صنعت فوتبال همان طور که گفته شد 
ی��ک گردش عظیم مالی صدها و ش��اید هزار میلیارد دالری در جریان اس��ت. 
گردش��ی که توجه تمام دولت ها را به خود جلب کرده اس��ت. تمام دولت های 
ب��زرگ جهان به طرز عجیب��ی به این صنعت مافیایی روی آورده اند و س��االنه 

میلیارد دالر پول سیاه از این طریق به جیب می زنند.
محم��د قراگزل��و در مقاله ی خود  تح��ت عنوان »قدرت سیاس��ی، پول و 
فوتبال« در تحلیل سیاس��ت های ایاالت متحده آمری��کا در جام جهانی فوتبال 

۱۹۹۴ می نویسد:
»َحَس�ب ظاه�ر دو دهه ت�الش کی س�ینجر و س�رمایه داران 
آمریکای�ی نتیجه داده اس�ت و ج�ام جهانی فوتبال در کش�وری 
برگزار می ش�ود که در تمام طول تاریخ خود حتا یک فوتبالیست 
درجه سوم نیز نداشته اس�ت. تیم آمریکا ناپلئونی صعود می کند 
ت�ا در مرحله ی حذفی ب�ا تک ُگل روماریوی برزیلی حذف ش�ود. 
چهار س�ال بعد –جام جهانی ۱۹۹۸ فرانس�ه– تیم آمریکا با دو 
گل از تیم فوتبال ایران هم شکست می خورد تا در همان مرحله ی 
ابتدایی دست از پا درازتر باز گردد. نه کی سینجر و نه دیک چنی 
که تمام توجه خود را معطوف به گسترش فوتبال کرده بودند، به 
نتیجه ی مورد نظر نرسیدند. آنان و حامیان  شان با این فرضیه ی 
درس�ت به می�دان آمده  بودند ک�ه بعد از صنعت نفت، اس�لحه و 
موادمخدر در فوتبال بیش ترین گردش مالی صورت می گیرد. کم  
و بیش س�االنه رقمی بالغ بر هشتصد میلیارد دالر .بدون مالیات. 
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بدون احتساب ارزش افزوده.«
قراگوزلو فهرستی از تنها چند نمونه از مبالغ نجومی معامالت فوتبالی ارائه 

می دهد و می نویسد:
»زی�ن الدین زیدان، پانزده س�ال پیش با قیم�ت ۶۰ میلیون 
دالر به رئال مادری�د رفته بود. دقیقاً معادل بهای یک فروند جت 
ایف.۱4 رئال مادرید برای جذب کریس�یتان رونالدو۱۲۰ میلیون 
دالرپرداخت کرده است. روزگار مرد گران قیمت "۶ میلیون دالری" 
س�پری شده است. ماسیمو موراتی )مدیر باشگاه اینتر میالن( که 
یکی از اعضای ش�اخص مافیای نفت اروپا به شمار می رود بخش 
عمده یی از وقت خود را به باش�گاه فوتبال اختصاص داده اس�ت. 
برلوس�کونی نخس�ت وزیر ایتالیا )و مدیر اث می�الن( همین طور. 
کم ترین س�رمایه ی آنیلی )مدیر باش�گاه یوونت�وس(، کارخانه ی 
فیات است. آبراموویچ روس که یکی از بزرگ ترین سرمایه داران 
حال حاضر غرب محس�وب می ش�ود، از طریق خری�د امتیاز تیم 
چلس�ی و منچستر سیتی بخش قابل توجهی از سرمایه ی خود را 
بیمه کرده است. فعالیت ش�رکت های بیمه، اسپانسرها، تبلیغات، 
پخش تلویزیونی، فروش  بلیط، مالیات؛ ترانس�فر فوتبالیست ها، 
س�اخت و س�از اس�تادیوم ها و ایجاد اش�تغال هن�گام برگزاری 
تورنمنت ه�ای مختلف و رونق هتل ها و صنعت توریس�م و ش�رط 
بندی... در مجموع فوتبال را به صنعتی پرس�ود تبدیل کرده است 
که در کنار صنایع نفت و س�الح و مخدر و س�ینما، حلقه ی اصلی 
تغذیه ی س�رمایه داری جهانی را ش�کل داده و سیاس�ت مداران 
اقتصادی را وارد میدان آن کرده اس�ت. )هنگامی که آ.ث میالن و 
لیورپول به فینال جام باش�گاه های اروپا رسیدند بازار شرط بندی 
یک به ۹ به س�ود میالن برلوسکونی بود. نیمه ی اول بازی میالن 
با سه گل پیش افتاد و قهرمانی اش به قاطعیتی بی تخفیف رسید. 
درمیان دو نیمه شرط بندی یک به هفتاد شد. برلوسکونی سیصد 
میلی�ون دالر وارد این تجارت کازینویی کرد و روی برد لیورپولی 
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شم که سه هیچ بازنده بود و حرفی برای گفتن نداشت؛ شرط بست. 
و بالفاصل�ه ب�ه مربی خود دس�تور داد که چه کند. نتیجه روش�ن 
ب�ود. لیورپ�ول در عرض ده دقیقه به میالن قدرتمند س�ه گل زد. 
برلوس�کونی به جای جایزه ی ۷۰ میلیون دالری فیفا و یک جام 

نمادین؛ هفتاد برابر آن ۳۰۰ میلیون دالر به جیب زد.«

فوتبال و فحشا
رابط��ه ی  ش��اید  ظاه��را 
مس��تقیمی بین فوتبال و فحشا 
وجود نداشته باشد، اما واقعیت 
چیز دیگری را نش��ان می دهد. 
واقعی��ت ام��ر این اس��ت که 
فوتبال و بازی های جام جهانی 
نقش بزرگی در گسترش فحشا 
و حت��ا تن فروش��ی کودکان 
داشته اس��ت. رابطه ی فوتبال و 

فحشا چیست؟ فحشا یا تن فروشی عملی است که یک نفر تن خود را در مقابل 
پ��ول یا هر جنس دیگ��ری به کس دیگری واگذار می کند. بر اس��اس قوانین 
بورژوایی در تعریف برخی از دولت های »دمکراتیک« این عمل عملی آزادانه 
و به دلخواه خود فرد اس��ت، بنابرراین آزاد اس��ت. دولت های اسالمی راه های 
دیگری برای فحشای قانونی پیدا کرده اند تا از این طریق بتوانند پول به جیب 

بزنند، که از حوصله ی این بحث خارج است.
هنگام مسابقات جام جهانی، دولت ها سر چندین مساله سرمایه گذاری کرده 
و از ای��ن طریق همواره در تالش اند تا بتواند بر میزان افزونه ی اجتماعی خود 
بیفزایند. از هتل داری و رستوران داری و مشروب فروشی گرفته تا فحشا. آمار 
دقیقی از تعداد تن فروش��انی که در هنگام ج��ام جهانی ۲۰۱۴ به ریودوژانیرو 

ما به جام جهانی نیاز نداریم.
ما به پول برای شفاخانه ها و معارف ضرورت داریم.
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برای تن فروشی منتقل شده اند در دست نیست، اما اعتراض سران فیفا به کشاندن 
کودکان به صنعت روس��پی گری در برزیل خود ناش��ی از کمبود تن فروش��ان 
باالی هجده س��ال برای توریس��ت های عالقمند به فوتب��ال و برای درآمدزایی 
در این حوزه اس��ت. در ش��رایطی که آمارهای منتشرش��ده از وضعیت وخیم 
کودکان و اشتغال و استثمار کودکان در برزیل صحبت می کند، دولت برزیل 
با س��رمایه گذاری در عرصه ی فوتبال و ساخت ورزشگاه های مختلف برای جام 
جهان��ی هزینه های میلیارد دالری متقبل می ش��ود، بدون ش��ک بدون بازدهی 
اقتص��ادی و تنها ب��ه خاطر عالقمندی مردم برزیل به صنع��ت فوتبال حاضر به 
متحمل شدن این هزینه ی سرسام آور نخواهد بود. دولت برزیل با پولی که برای 
ساخت ورزشگاه ها برای فوتبال در این کشور پرداخت کرده است می توانست 
به طور کل��ی معضالتی مانند فقر، کار کودک و بهره کش��ی از کودکان زیر 
سن را برای همیشه در این کشور از بین ببرد، اما عالقه ی سرمایه به تولید سود 

بیشتر و حفظ مناسبات طبقاتی این اجازه را به مدافعان سرمایه نمی دهد.
در برزیل خش��ونت پلی��س و تجاوز پلیس به حریم خصوصی ش��هروندان، 
کار کودک، فقر، حاشیه نش��ینی و هزاران معضل دیگر بیداد می کند، اما چرا 
دول��ت این کش��ور به جای پیداک��ردن راه حلی برای این معض��الت، آنچنان 
س��رمایه گذاری عظیمی را در زمینه ی فوتبال می کند؟ پاسخ روشن است! آن ها 
در پی اشتغال زایی نه برای طبقات فرودست بلکه برای طبقات بورژوا و خرده 
بورژوازی این کشور هستند. دولت برزیل با سرمایه گذاری در زمینه ی فوتبال 
توانسته است در زمینه های دیگری مانند حمل و نقل هوایی و زمینی، هتل داری، 
رس��توران داری، مشروب فروشی و فحشا زمینه ای برای به جیب زدن پول کالن 

برای طبقات دارا و متوسط فراهم کرده است.
اما ایا فقر در این کشور با سرمایه گذاری در عرصه ی فوتبال از بین می رود؟ 
مس��لما نه. نه تنها فقر از بین نرفته است، بلکه اعتراضات طبقات پایین جامعه و 
طبقه ی کارگر به سیاست های دولت در دوره ی جام جهانی ۲۰۱۴ و قبل از آن 
حاکی از آن است که طبقه ی کارگر در این گردونه ی پول سازی سهمی ندارد. 
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شم س��رکوب اعتراضات کارگری به برگزاری جام جهان��ی در برزیل حاکی 
از آن اس��ت، که دولت و س��رمایه داران متحد دولت سهم اصلی را از این پول 

می برند.

فوتبال و سیاست
فوتب��ال یکی دیگ��ر از عرصه های قدر قدرتی سیاس��ی ب��رای دولت های 
بورژوایی اس��ت. سرمایه گذاری دولت های مختلف در این عرصه تنها به خاطر 
مسائل اقتصادی نیست، اگر چه اقتصاد تعیین کننده ی سیاست است، اما سیاست 
و اقتصاد در ی��ک رابطه ی دیالکتیکی با هم بوده و هردوی این ها می توانند بر 
یکدیگر تاثیر متقابل بگذارند. اس��تفاده ی ابزاری از فوتبال به عنوان عرصه ای 
برای پیشبرد مسائل سیاسی بیشتر جنبه ی هژمونیک برای دولت های بورژوایی 
دارد. دولت های بزرگ س��رمایه داری در سراس��ر جهان از هر عرصه ای برای 
پیش��برد سیاس��ت های خود بهره می گیرند. از عرصه ی استعمار، جنگ، اشغال 
دیگر کشورها تا رقابت در عرصه ی اسلحه  سازی و صنایع زیربنایی تا ورزش.

در بین ورزش های مختلف در حال حاضر فوتبال نقش یک ورزش همه گیرتر 
را پیدا کرده و بدون اغ��راق می توان گفت، این ورزش توجه نیمی از کره ی 
زمین را به خود جلب کرده است. بنابر این برای دولت های سرمایه داری که هر 
چند از لحاظ اقتصادی یک منفعت مش��ترک، که حفظ مناس��بات کاپیتالیستی 
و طبقاتی اس��ت، را دارند، کش��مکش های سیاسی بر س��ر هژمونی سیاسی در 
مناطق تحت نفوذ خ��ود و افزایش حوزه ی قدرت از طرق مختلف و تاکید بر 
ایدئولوژی ناسیونالیس��م در دنیای گلوبالیزه ش��ده ی امروز در عرصه ی فوتبال 
خود را به برجس��ته ترین ش��کل ممکن نش��ان داده و می دهد. امروز برای یک 
آلمانی طرفدار فوتبال تیم ملی آلمان نقش ارتش آلمان در دوران هیتلر را ایفا 
می کند! برای یک پان ایرانیس��ت طرفدار فوتبال تیم ملی ایران نقش سربازان 
گمنام امام زمان را ایفا می کند که با ش��عار »اهلل اکبر« خود را به گوش��ت دم 
توپ نظام جمهوری اسالمی در جنگ با رژیم بعث تبدیل می کردند، را دارد. 
بقیه در صفحه ۸
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 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

   و
جوی شیر، کتاب فروشی صافی حیات

و
چهار راهی صدارت، شرکت کتاب

 شاه محمد

 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:

 

کـابـل

شهر جالل آباد، چوک تالشی، 
 مقابل گمرک کهنه

غرفه فروش اخبار و مجالت 
جمیل شیرزاد

و
والیت ننگرهار، ولسوالی خیوه، 

کتابفروشی سیار

ننگرهار

شهر مزار شریف، چهارراهی بیهقی، 
پوسته خانه شهری

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
و

 چهارراهی بیهقی،
 مقابل نشنل بانک پاکستان،

کتاب فروشی فیروز

بلــخ

والیت فراه، کتابفروشی عزیزی، واقع 
ناحیه سوم، مقابل

 لیسه نفیسه توفیق میر زایی

فراه

والیت غزنی، بازار سنگماشه، سرجوی 
حوزه، کتابفروشی صبا 

غزنی

والیت کنر، چغانسرای،
 سرک قومندانی،

 کتابفروشی احمد ظاهر

کنر

شهر هرات، سرک قول اردو، 
جنب  حمام ارغوان، 

کتاب و قرطاسیه فروشی
 عبدالجبار »یعقوبی«

هرات



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

وسیع تر بکوشید!

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

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

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

youtube.com/AfghanSolidarity یوتیوب:   

»حزب همبس��تگی افغانس��تان« برای پیش��برد فعالیت هایش به 
حق العضوی��ت اعض��ا 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




