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نویسنده: فرزاد 

بی سوادی سیاسی،  
عامل بسی امراض اجتماعی 

و  استبدادی  تمامی جوامع  در 
حاکم  س��تمگران  عقب مانده، 
می کوشند با تبلیغات و حیله و 
از دخیل شدن  نیرنگ مردم را 
در سیاس��ت برحذر داشته، آن 
را چیزی موهوم، خطرناک و 
مربوط به یک گروه بخصوص 
جامعه معرفی کنند. در گذشته 
نمودند  تالش  افغانستان  حکام 

که برای کور و کر نگه داشتن ملت، آنان را از سواد بی بهره سازند. اما حال که 
دیگر مردم به ارزش س��واد پی برده ب��ه هرصورتی می خواهند درس بخوانند، 
دولت ضدملی تالش می ورزد که جوانان را در بی س��وادی کامل سیاسی غرق 
نم��وده با هزار خدعه آنان را از واردش��دن در عرصه سیاس��ت آگاهی بخش و 
روش��نگر برحذر دارند. حتا کرزی چند سال قبل در یک سخنرانی اش، جوانان 

پوهنتون های کشور را هشدار داد که نباید سیاسی شوند.
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یک ملت غیرسیاسی و شم

ناآگاه را به آسانی می توان 
ب��ه هر راهی  فریب داده، 
که سود طبقات ستمگر در 
آن مضمر باش��د، کشانید. 
فرد غیرسیاسی قادر نیست 
ک��ه رویداده��ای جامع��ه 
را تحلی��ل نم��وده، عوامل 
پنه��ان در پ��س تبلیغ��ات 
ج��اری را دریاب��د. ف��رد 
غیرسیاس��ی به آسانی آلت 
دست دش��منانش گردیده، 
م��ورد  کارزارهای��ی  در 
می گیرد  قرار  سوءاستفاده 
که با ش��عارهای ب��ه ظاهر 
زیب��ا، دقیقا در نقطه مقابل 
آرزوهایش  و  خواس��ته ها 
سیر دارد. افراد و جریاناتی 
که نتوانن��د در پس اظهار 
عناصر  وعده های  و  نظرها 
و نیروه��ای ضدملی منافع 

ای��ن و آن طبقات غارتگ��ر را دریابند، عمال در دام فریب های سیاس��ت بازان 
معامله گر و خاین گیر می افتند.

برتولت برشت، اندیشمند بزرگ آلمانی، می نویسد:
»بدترین بی سوادی، بی سوادی سیاسی است. این چنین بی سواد 
چیزی را نمی ش��نود، چیزی را دیده نمی تواند، در حیات سیاس��ی 
هیچ سهمی نمی گیرد. او به نظر نمی رسد بداند که مصارف زندگی، 
قیم��ت لوبی��ا، آرد، کرایه و ادویه همه به تصامیم سیاس��ی ارتباط 
دارند. او حتا به نادانی سیاس��ی اش افتخار می کند و س��ینه اش را 
پیش کش��یده اعالم می کند که از سیاس��ت تنفر دارد. او با کودنی 

این روزها ش��هر کوردنش��ین کوبانی به حماس��ه 
مقاوم��ت و آزادگی مردم و بخص��وص زنان مبارز 
ب��دل گردیده اس��ت. ش��یردختران ک��ورد ب��رای 
درهم شکستن لش��کر جهالت و جنایت »داعش« 
اس��لحه بر دوش گرفته مرگ را پذیرا می شوند اما 
خاک ش��ان را به جنایت کاران و وحشیان ساخته 
پرداخته قدرت ه��ای غربی نمی س��پارند. آگاهی 
عمیق سیاسی است که این جوانان باوجدان را به 
نمادی از جان گذشتگی و شجاعت بدل کرده است. 
آن��ان مثل تعدادی از »تحلیلگ��ران« خاین افغان 
هرگ��ز نمی گویند که »امری��کا باید از خاک ما در 
برابر تجاوز دفاع کند«، بلکه با بازوان توانای خود 

از مادروطن شان دفاع می کنند.
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شم به این امر واقف نیس��ت که از عدم ش��رکت او در حیات سیاس��ی 
ا س��ت که یک فاحش��ه، یک طفل رانده ش��ده، یک دزد، و بدتر از 
همه مقامات فاس��د چاکر شرکت های اس��تثمارگر چندملیتی زاده 

می شوند.«
کنارمان��دن الیه ه��ای زحمتکش و نادار جامعه از سیاس��ت ب��ه نفع طبقات 
منفعت ج��و و زمام��داران مرتجع و ضدمل��ی تمام می ش��ود. در این صورت 
زحمتکش��ان از مبارزه برای خواست های صنفی و ش��رکت در سرنوشت شان 
دور ش��ده عمال عرصه سیاست برای ستم پیش��گان شغالی باقی می ماند. به همین 
دلیل دولت های غارتگر تالش می ورزند توجه مردم را از مس��ایل مبرم سیاسی 
منحرف نم��وده، آنان را غرق رویدادهای فرعی و زندگی روزمره و مس��ایل 
ش��خصی نمایند. مصروف س��اختن مردم در »تولس��ی«، »فاطمه گل«، »بعد 
پنجم«، »پوالد علمدار«، »مماتی« و.... و بی تفاوتی دولت در برابر معتادشدن 

میلیون ها جوان به موادمخدر تماما از همین روش خاینانه آب می خورند.
کش��انیدن جوان��ان در کارهای ب��ه ظاهر »غیرسیاس��ی« مث��ل انجیو ها و 
کارزارهای خیریه، تالش��ی برای س��رکوب خودآگاهی سیاس��ی آنان است. 
در کش��ور خود با هزاران بنیاد این چنینی مواجهیم که کتله وس��یع جوانان را 
مصروف نگه داشته اند و برای ش��ان پیاپی گوشزد می گردد که در عرصه کار 
انجیو یی حرف از سیاس��ت زدن حرام است و دست زدن به سیاست و بخصوص 
سیاست ضدستم پیش��گان حاکم مرادف قطع فند و پروژه خواهد بود! با کشف 
عوامل پنهان سربرآوردن سمارق وار هزاران نهاد »خیریه« می توان دریافت که 
این سازمان های »غیرسیاس��ی« عمال حربه مهم سیاست اشغالگران و نوکرانش 
در کش��ور ما بوده در جهت گمراه ساختن و منحرف س��اختن نسل جوان نقش 

ویرانگرانه ادا می کنند.
مضحک��ه اخیر انتخابات در کش��ور که دیگر بوی گند آن سراس��ر فضای 
کش��ور را فرا گرفته مثال روش��نی از ناآگاهی سیاس��ی جامعه ما است. بدون 
ش��ک در هیچ کش��ور دیگری عناصر و باندهای مرتج��ع و خودفروخته آن به 
این آس��انی قادر نخواهند شد که سرنوشت و شعور ملت را تا این حد به بازی 
گرفته با بدمعاش��ی ها و زدوبندهای پرتعفن ش��ان حیات سیاس��ی کشور را در 

چنگ گیرند.
انتخابات خیله خند افغانستان را با یک مثال ترکیه مقایسه کنیم: سال گذشته 
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دول��ت ترکی��ه خواس��ت شم

اس��تانبول  پارک گزی در 
را ک��ه نماد ترکی��ه نوین 
اس��ت، وی��ران نم��وده به 
تجارتی  مرکز  یک  جایش 
اعمار نمای��د، این حرکت 
با مخالف��ت عمومی مواجه 
ش��ده به آن چن��ان جنبش 
که  گش��ت  مبدل  همگانی 
با وجود کنارگذاش��تن این 
دولت،  جان��ب  از  برنام��ه 
دامن��ه اعتراضات تا کنون 
کامال خاموش نگشته است. 
حساس��یت م��ردم دربرابر 

ح��رکات ضد منافع ملی دولت، نش��ان از بلندبودن آگاهی سیاس��ی آنان دارد 
و ای��ن آگاهی باعث می گردد که توده ها دربرابر سرنوش��ت ش��ان بی تفاوت 
نمانده، واکنش نش��ان دهند. به همین دلیل در کش��ورهایی که س��طح س��واد 
سیاسی شهروندانش باالست، ارزش های معین دموکراتیک در جامعه پاسداری 

می گردند.
ی��ک دلیل س��رخوردگی اکثریت م��ردم از سیاس��ت و آن را معادل ریا و 
حقه بازی پنداشتن این اس��ت که حاکمان عوام فریب معموال وعده های بلندباال 
و میان ته��ی به مردم می دهن��د، اما در عمل جز غارت و چپاول خدمتی به ملت 
نمی کنند. در انتخابات اخیر افغانستان شاهد بودیم که تیم های عبداهلل و اشرف 
غنی باغ های سرخ و سبز به ملت نشان دادند. خود ایندو هم درک می کنند که 
به پنج فیصد وعده های  شان نیز وفا نمی توانند اما برای رسیدن به کرسی و کاله 
گذاشتن بر سر ملت به این مکارگی ها دست می زنند. این نوع سیاست بازی های 
گول زننده که در اصطالح سیاست به آن »دماگوژی« یا عوامفریبی  می گویند، 
عمال مردم را نسبت به پروس��ه های دموکراتیک بی باور ساخته، باعث می شود 
که از آن روی گردان ش��وند. سیاست  مداران حقه باز با این  گونه بازی های شان 
بدترین خیانت را به سیاس��ت و دموکراس��ی مرتکب می شوند. اما اگر آگاهی 

مجید توکلی: »یک حاکم دیکتاتور تنها احس��اس 
خطرش از شجاعان است که نافرمانی می کنند.«

مجی��د توکلی محصل ایرانی  اس��ت ک��ه به خاطر 
یک سخنرانی ش��جاعانه در صحن »دانشگاه امیر 
کبیر« در اعتراض بر سیاس��ت های ارتجاعی رژیم 
پلید »والیت فقیه« ب��ه تاریخ ١٦ قوس ١٣٨٨ با 
ضرب و ش��تم وحش��یانه دستگیر ش��د و تا امروز 
در زندان به سر می برد. به خاطر شهامتش، ایرانیان 
عدالت خواه به او لقب »شرف جنبش دانشجویی« 

را داده  اند.
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شم سیاس��ی داشت، به آسانی می توان سیاست مافیایی را از سیاست منزه و مردمی 
تفکیک نمود.

البته س��یاف ها، عطاها، اش��رف  غنی ها، عبداهلل ها، گلبدین ه��ا، مال عمر ها، 
دوس��تم ها و غیره نیروه��ای مرتجع و مقام��ات دولتی از کش��انیدن مردم در 
عرصه سیاست سودجویانه و مکارانه خود ابایی ندارند. اینان که همیشه سنگ 
نمایندگی از ملت را به س��ینه می کوبند، مجبورند با خرج پول های گزاف و یا 

سوءاس��تفاده از احساسات قومی، ملیتی، 
زبانی، مذهبی و س��تمی م��ردم ناآگاه را 
در اکس��یون ها و نمایش��ات قدرت ش��ان 
و ی��ا ه��م در مواق��ع انتخاب��ات وادار به 
داخل ش��دن در بازی های سیاس��ی کنند. 
اما از آنچه وحش��ت دارند، دس��ت یافتن 
مردم و بخصوص نس��ل جوان به سیاست 
آزادی خواهان��ه و مترقی اس��ت چون به 
گفته ش��اعر »س��ری را گر کند اندیش��ه 
روشن / نه از توفان نه از دیوان هراسد«. 
آنان مرگ خود را در مسلح ش��دن فکری 
مردم با ایده های پیش��رو، ضدارتجاعی و 
ضداس��تعماری می دانند، به همین دلیل در 
اکثر کشورهای استبدادی، زندان ها مملو 
است از زندانیان سیاسی متعلق به جریانات 

عدالت خواه و ستم ستیز.
سیاس��ت گریزی در بی��ن تع��دادی از 
تعلیم یافت��گان و هنرمن��دان جامع��ه نی��ز 

دیده می ش��ود. در کش��ور خود ش��اهدیم که عده ای آگاهانه ی��ا غیرآگاهانه 
برای پروس��ه های رسوا و بویناک سیزده  سال گذشته چون »انتخابات«، »لویه 
جرگه«ها، »صلح با طالبان«، »آش��تی ملی« و غیره شعر و سرود سر دادند، اما 
کار خود را »غیرسیاس��ی« نام می نهند و اس��تدالل می کنند که گویا فقط کار 
»میهنی« انجام داده ان��د! گروهی از اینان واقعا نمی دانند و جمعی می دانند اما 
خود را به نفهمی می زنند که عمال در خدمت خاینان ملی و چاکران بیگانه قرار 

شهید عبدالخالق، یکی از قهرمانان 
واقعی کش��ور ماس��ت ک��ه در ١٦ 
عقرب ١٣١۲ با نش��اندن گلوله بر 
مغز سیه کار نادر شاه غدار، جانش 
را ف��دا کرد اما م��ردم را از مظالم 
یکی از پلیدترین ش��اهان کش��ور 
نج��ات بخش��ید. واکن��ش وی در 
برابر یک دس��تگاه مستبد نشان از 
آگاهی عمیق سیاسی وی داشت. 
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گرفته اند. به گفته ادوارد س��عید، »سیاست در همه جا هست و نمی توان با پناه شم

جستن به قلمرو هنر و تفکر ناب از آن گریخت.« اما این سیاست یا در خدمت 
مردم است و یا هم در خدمت دشمنان مردم، شط سومی وجود ندارد.

وقتی در یک جامعه مملو از تضادهای اجتماعی و طبقاتی زندگی می کنیم، 
ناممکن است که از سیاست برکنار 
بمانیم. تمام ما ب��ه نوعی آگاهانه یا 
ناآگاهانه در سیاست دخیل هستیم. 
وقت��ی ملت��ی از دس��ت  یازیدن به 
آزادی خواهانه  و  مردمی  سیاس��ت 
عرصه  عم��ال  ش��ود،  دس��ت بردار 
برای سیاس��ت ارتجاعی و ضدملی 
خالی می مان��د و در آخرین تحلیل 
دشمنان ملت پرتوان تر شده، مردم 
را به می��دان سیاس��ت مبتذل خود 

می کشانند.
چون  مقوله هایی  مثل  سیاس��ت 
»دموکراسی«، »عدالت«، »حقوق 
بشر«، »انتخابات« و غیره می تواند 
قرار  رذیالن��ه  سوءاس��تفاده  مورد 
گی��رد. همان گونه ک��ه علم و هنر 
و ادب می توانن��د در خدمت یکی 
از طبق��ات اجتماع��ی جامعه بوده 
معموال له ی��ا علیه مردم تیره روز به 
کار گرفته شوند، سیاست نیز از این 

قاعده برکنار نیست.
تع��دادی اس��تدالل می کنند که 

یک��ی از دالیل بدبختی های چهار دهه گذش��ته از سیاس��ت بازی های گروه های 
مختلف با افکار متفاوت بوده اس��ت. باید گفت که علم سیاس��ت همانند س��ایر 
علوم دس��تاورد  ارزشمند بش��ریت اس��ت که می تواند در جهت منفی یا مثبت 
مورد استفاده قرار گیرد. همان گونه که علم را به دلیل کاربردش در بمب اتم و 

معموال جنبش ها و شخصیت های پیشرو 
سیاس��ی از پوهنتون ها سر بلند کرده اند. 
یوس��ف رشیدی محصل رش��ته کمپیوتر 
»دانشگاه پلی تکنیک« در ایران و سردبیر 
نش��ریه »فری��اد« در جریان س��خنرانی 
احم��دی ن��ژاد صفح��ه کاغذ را ب��اال برد 
ک��ه رویش نوش��ته بود »رئی��س جمهور 
فاشیس��ت پلی تکنیک جای تو نیس��ت«. 
او هرچند با زندان و ش��کنجه مواجه شد 
اما به نماد ایس��تادگی و شهامت در میان 

جوانان بدل گشت.
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شم سالح های کشتار جمعی نمی توان بی اعتبار اعالم نموده دور انداخت، سیاست را 
نیز به علت چنگ انداختن شیطانی غداران ملی بر آن یکسره نباید کنار گذاشته، 

معادل تزویر و دروغ و ریا دانست.
یکی از وظایف مهم جریانات پیش��رو و مترقی این اس��ت که در بلندبردن 
آگاه��ی مردم تالش نمایند. باید جوان��ان را به مطالعه کتاب های آگاهی بخش، 
مرور تاریخ کش��ور، باخبری از اوضاع کشور و جهان، درک ماهیت استعمار و 
شیوه های فعالیتش در کش��ورهای فقیر، فراگرفتن مقوله های عام سیاست و... 

ترغیب و تش��ویق نمود و 
س��طح دانش سیاس��ی آنان 
را ارتق��ا داد. باید به مردم 
واکنش  که  ساخت  روشن 
مناس��ب اجتماع��ی آن��ان 
عوام فریبی های  براب��ر  در 
ج��اری به می��زان آگاهی 
بس��تگی  آن��ان  سیاس��ی 
دارد. بای��د ای��ن دید غلط 
و عامیان��ه را که سیاس��ت 
را مقول��ه بدردنخور و حتا 
ریشه کن  می پندارند  مضر 

ساخت.
قدم گذاش��تن به میدان 
سیاست عاری از دغل بازی 
کاس��بکاری  و  فری��ب  و 
انس��ان های  کار  معم��وال 
ازخودگذر و بزرگ است 

که تنها به منافع ش��خص خود نه، بلکه به بهروزی جمع و به مردم و وطن خود 
می اندیشند. به گفته مارتی نز:

»سیاس��ت لحظه ای آغاز می شود که آدم ها به قلمرو ارزش های 
کلی انسانی ارتقا می یابند. ورود به قلمرو سیاست چیزی نیست جز 

ترک موقعیت انفرادی و ترقی به سوی جمع.«

کامیال باییخو، زن جوان ۲٦ س��اله از ش��یلی، که 
فع��ال عضو پارلمان این کش��ور اس��ت. باییخو در 
۲۰١١، زمانی که سمت سخنگوی »کنفدراسیون 
محصالن ش��یلی« را به عهده داش��ت، از رهبران 
بارز این جنبش که برای س��هولت های ابتدایی در 
نظام تحصیلی مبارزه می کردند، به شمار می رفت. 
باوج��ودی که وی تهدید به مرگ ش��ده بود ولی 
بازهم پرشور به راهش ادامه می داد و حتا در یک 
نظرس��نجی نش��ریه »گاردین«، لقب »شخصیت 

سال« را از آن خود کرد.
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گزارشگر: فرزان

راه پیمایی های حزب همبستگی 
به مناسب روز جهانی کوبانی 

از  پ��س   :۲۰۱۴ نومب��ر  اول 
فراخ��وان جهان��ی نیروه��ا و 
شخصیت های آزاده مانند نوام 
چامس��کی و دیس��موند توتو 
جهت همبس��تگی ب��ا مبارزان 
کوبان��ی، »حزب همبس��تگی 
افغانستان« در دفاع و حمایت 
به  دلی��ر کوبانی  مب��ارزان  از 
در  جهان��ی  »روز  کارزار 

همبستگی با کوبانی« پیوست و بدین مناسبت در هفت والیت )بامیان، هرات، 
فراه، ننگرهار، بلخ، تخار و نیمروز( کش��ور اکس��یون هایی به راه انداخت. در 
ضمن »هواخواهان حزب همبستگی در اروپا« نیز در شهرهای برلین و هانوور 

- آلمان و زندام - هالند به جمع راه پیمایان پیوستدند.
معترضان، اعم از زن و مرد، با شعار مشترک »کوبانی نماد رزم و ایستادگی!« 
ب��ه راه پیمای��ی پرداختند. ع��ده ای زی��اد از اش��تراک کنندگان پالکارت ها و 



9
20

14
بر 

وم
- ن

 13
93

ب 
قر

  ع
،2

5 
اره

شم دس��تنویس هایی به دفاع از م��ردم مبارز کوبانی با خود حم��ل می نمودند که 
در آن تصاویر ش��یرزنان مبارز کوبانی و ش��عار هایی به دف��اع از خلق کوبانی 
دیده می ش��د. در بعضی از دستنویس ها ش��عارهای همچون »به دفاع از کوبانی 
برخیزیم!«، »ایستادگی در برابر بنیادگرایان را، از شیرزنان کوبانی بیاموزیم!«، 
»کوبان��ی ته نیا نییه!«، »جنایت کاران تنظیم��ی و طالبان و رژیم ایران برادران 
س��که ی داعش اند!«، »داعش مولود حرامزاده ی امریکا و عربستان و ترکیه و 
قطر!«، »مرگ بر رژیم ترکیه و عربس��تان و دیگر حامیان وحوش داعشی!«، 
»ادع��ای مخالفت امریکا با داعش بدون توقف جنگ علیه ملت س��وریه دروغ 
اس��ت!«، »دفاع از کوبانی، دفاع از انس��انیت است!«، »اردوغان ننگت باد!« و 

»کوبانی به جهان درس ایستادگی و انسانیت داد!« نوشته شده  بود.
پس از راه پیمایی و خوانش اعالمیه ها که هر والیت اعالمیه مختص خود را 
نوش��ته بود، معترضان پرچم گروه وحشی داعش با نشان جمجمه )نشان دزدان 

دریایی( را به آتش کشیدند.
معترضان در یکی از اعالمیه ها خواست های خویش را چنین بیان داشته اند:

١- م��ا حمایت بی پای��ان خود را از مبارزان دلیر کوبانی ک��ه به خاطر عزت و خاک 
خویش در مقابل تجاوزگران به دفاع جانانه برخاسته اند، صمیمانه اعالم می داریم؛

۲- ما خواهان اختتام فوری جنگ ناعادالنه در برار خلق کوبانی هستیم؛
٣- از تم��ام ملل و قوت های آزادی خواه و دموک��رات می طلبیم تا به خاطر حمایت 
از مب��ارزات برحق مردم کوبانی اتحاد وس��یع جهانی علیه تجاوزگران و اربابان خارجی 

شان ایجاد نمایند؛
۴- از تمام نیروهای دموکرات و آزادی خواه افغانس��تان می  خواهیم تا با درس گیری 
از این ودیعه بزرگ به پا برخاس��ته در راه اس��تقالل و عدالت اجتماعی گام های مصمم  

بردارند.
youtube.com/watch?v=W16I6g_51y4 :ویدیوی این راه پیمایی ها را در اینجا ببینید
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ننگرهار

هانوور - آلمان

برلین - آلمان
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دیدگاه حزب  

حمایت از پیکار عادالنه کوبانی، 
وظیفه هر نیروی انقالبی 

»حزب همبس��تگی افغانستان« 
ب��رای حمای��ت از مقاوم��ت 
حماس��ی ش��یرزنان و م��ردان 
کوبان��ی علیه گروه وحش��ی 
نوامب��ر  اول  در  »داع��ش« 
۲۰۱۴ به کارزار »روز جهانی 
پیوست  با کوبانی«  همبستگی 
و همزم��ان در هف��ت والیت 

)بامی��ان، هرات، ف��راه، ننگرهار، بلخ، تخ��ار و نیمروز( اکس��یون هایی به راه 
انداخت. در ضمن »هواخواهان حزب همبس��تگی در اروپا« نیز در ش��هرهای 

برلین و هانور - آلمان و زندام - هالند به جمع راه پیمایان پیوستند.
طی روزهای گذش��ته م��ا ایمیل ها، تماس های تلفن��ی و پیام های فراوان در 
ش��بکه های اجتماعی از جانب دوس��تان کورد دریافت نموده ای��م که مملو از 
صمیم��ت و قدردانی بوده، حرکت حزب ما را س��توده اند. ما بدینوس��یله قلبا 
از این دوستان ممنون هس��تیم. می خواهیم به این عزیزان خاطرنشان سازیم که 
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شم حرک��ت کوچک ما در دفاع از کوبان��ی، وظیفه ای بود که به مثابه یک نیروی 
عدالت خ��واه و دموکراس��ی طلب آن را بر دوش داریم. ما همیش��ه دین خود 
دانس��ته ایم که از جنبش های عادالنه، پیش��رو و مترقی علیه استبداد و استعمار 
در هر نقطه جهان در حد توان حمایت نماییم. ما ش��رمنده ایم که نتوانس��تیم در 
ش��رایط نفس گیر و نبود امکانات، به مبارزان قهرمان کوبانی که رسم حماسی 
ایس��تادن و جان دادن در دفاع از خاک و ناموس ش��ان را به نمایش گذاش��تند، 
جز تظاهرات کار بیش��تر انجام دهیم. کاش در وضعیتی می بودیم که می شد در 

میدان عمل در کنار این دوستان رزمنده و شرافتمند قرار گیریم.
اما بودند تعدادی از هموطنان ما که با دلیل آوردن این که افغانس��تان خود 
با مش��کالت فراوان مواجه اس��ت پس چه نیازی به اینهم��ه تمرکز بر کوبانی،  
ما را مورد س��وال قرار دادند. به این دوس��تان باید گفت که یک نیروی واقعا 
دموکراتی��ک و مداف��ع عدال��ت و رهایی زحمتکش��ان از بند س��تم، نباید در 
براب��ر جنبش های عادالنه در هر نقطه جهان بی اعتن��ا بماند. دفاع از جنبش های 
رهایی بخش جهان یکی از اهداف »حزب همبس��تگی افغانس��تان« است که در 
هر س��طح ممکن می کوشد به این امر مهم عمل نماید. این نخستین بار نیست که 
حزب ما صدایش را در پش��تیبانی از س��تمدیدگان سایر ملت ها بلند می کند، ما 
چندین بار در گذش��ته علیه اعدام فرزندان رش��ید خلق ایران توسط رژیم پلید 
آخندی دس��ت به یکچنین اکسیون ها زده ایم. در حمایت قلبی ما از کوبانی، در 
واقع اعالم آش��تی ناپذیری ما با برادران داعش )طالبان و تنظیم های جنایت پیشه 
هفتگانه پشاوری و هش��ت گانه ایرانی( در سرزمین بالدیده خود ما نهفته است. 
داع��ش در آنجا و برادران بنیادگرای جنگل��ی و یا نکتایی پوش آنان در اینجا، 
دش��منان مش��ترک مردم ما و کل منطق��ه و حتا جهان را می س��ازند. وحدت 
مبارزان انقالبی، استقالل طلب و ضدبنیادگرایی باید از سطح تظاهرات و صدور 

قطعنامه ها باالتر رفته و شکل در کنار هم ایستادن و رزمیدن را بگیرد.
دف��اع ما از پی��کار کوبانی، در واقع ادای احترام ب��ه آن هزاران زن و مرد 
رزمنده است که داستان های شهامت و خودگذری شان وجدان های خفته جهان 
را تکان داد. با همس��ویی و حمایت از جنگ عادالنه و متهورانه مردم کوبانی 
علیه یک نیروی ماورای ارتجاعی و وحش��ی، در واقع خواستیم آنان را به مثابه 
الگوی مبارزه متهورانه به مردم افغانستان که سال ها است در پنجال های خونین 
تروریس��ت های بنیادگرا و اربابان خارجی ش��ان گیر افتیده اند، معرفی نماییم. 
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میهن و توده ها در قلب ملتی ش��عله ور باش��د، با اندک ترین امکانات قادر است 
نیروهای تا دندان مس��لح و مورد حمایت چندین کش��ور چپاولگر و زورگو را 
خوار و زبون س��ازد. م��ردم کوبانی ثابت نمودند که در بحرانی ترین ش��رایط 
می توان آزادی را با زور بازوان و اراده آهنین خود و بدون گدایی کردنش از 

اشغالگران و قدرت های جنایت کار غربی پاسداری نمود.
درس های حرکت جانبخش کوبانی آنچنان ارزشمند و آموزنده اند که هیچ 
حزب و س��ازمان واقعا مترقی و ش��یفته آزادی و عدالت نمی تواند از کنار آن 
بی اعتنا بگذرد. حزب همبستگی می کوشد با برجسته ساختن و تبلیغ دستاوردها 
و ارزش ه��ای رزم کوبانی، مردم افغانس��تان را که در ش��رایط کامال مش��ابه، 
سالهاست تحت وحشت و بربریت بنیادگرایان خونخوار و حامیان خارجی شان 
زندگی دوزخ آس��ا دارند، برای مبارزه یکپارچه و آزادیخواهانه علیه ارتجاع و 
حامیان امپریالیستی اش آموزش داده، بسیج نماید. تجربه کوبانی بر بسی احکام 
پوچ اش��غالگران امریکایی و چوبدس��ت های افغانش مهر باط��ل می زند که از 
ورای بلندگوهای تبلیغاتی ش��ان جار می زنند که گویا در عصر کنونی استقالل 
و آزادی مقوله ه��ای مندرس ان��د و بدون اتکا بر یک��ی از قدرت های جهانی 

نمی توان به صلح و بهروزی رسید.
مبارزه کوبانی و حمایت پرشور جهانی از آن ثابت ساخت که هیچ حرکت 
عادالنه و پیش��رو از حمایت اکثریت خاموش جهان بی بهره نمی ماند. تظاهرات 
پش��تیبانی در صدها شهر جهان و پیوستن جوانان بیدار از اقصی نقاط جهان در 
صفوف چریک های کوبانی، نمایانگر آن است که توحش و کشتار قدرت های 

غربی و چاکران شان نمی تواند انسانیت را در قلب عناصر پیشرو خفه سازد.
نقش برجسته زنان کورد در مبارزه مسلحانه کوبانی و روح بزرگ مبارزاتی 
و ش��هامت آن��ان در نبرد با وحش��ی ترین نیروی قرن، تیره��ای کاری بر قلب 
فاشیس��ت های مذهبی و غیرمذهبی فرو برد که همیش��ه زن را ناقص و نیم مرد 
تبلیغ می کردند. زنان کورد برای هزارمین بار در عمل به اثبات رس��انیدند که 
زن��ان همگام با م��ردان می توانند در هرگونه جنبش ه��ای آزادی خواهانه نقش 
رهبری کنن��ده ادا نماین��د. دفاع از زنان قهرمان کوبانی ک��ه به حق  پیام آوران 
واالتری��ن ارزش های انس��انی ان��د، در واقع ارج نه��ادن و تعهد ب��ه موقعیت 
تعیین کنن��ده و براب��ر زن در جامعه اس��ت. ما باید چریک ه��ای زن کوبانی را 
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شم منحیث س��مبول های نجابت و ش��هامت برای بلندبردن آگاهی و تهییج شیرزنان 
خفته وطن نگونبخت  ما معرفی نموده از آنان بزرگداشت به عمل آوریم.

حزب ما کوچک ترین وظیفه اش را در همبس��تگی با کوبانی انجام داد، اما 
شرمنده ایم که دولت پوشالی و فاسدی در کشورما حاکم است که از اردوغان 
خاین به امر بزرگ کوبانی پذیرایی می شود. ما مثل هر جمع دموکراسی خواه 
و عدالت ج��و در دنیا مدی��ون پیکارجویان مقاومت در کوبانی هس��تیم که با 
جانفش��انی باشکوه ش��ان علیه »داعش«، این پلیدترین ارمغان امریکا و ارتجاع 
عرب و ترکیه، به ما الهام بخشیده و شیوه زیستن با افتخار و شرافتمندانه را بار 

دیگر آموختاندند.
ارزش های خلق ش��ده در کوبانی بی ش��مار اند. جوانان حزب همبستگی با 
برآمدن در جاده ها و حمایت از ش��یران کوبانی، بیش��تر ب��ا روحیه رزمندگی 
افکار ش��ان را صیقل می دهند و با عش��ق و عالقه در راه آزادی خواهی نسبت 
به هر زمان دیگر جس��ورانه تر و با ایمان راسخ به پیش می روند. از سوی دیگر 
پیوند میان نیروهای آزادی خواه کورد و افغانس��تان عمیق تر گردیده که بدون 
ش��ک، فردا این دوستان نیز با پشتگرمی بیشتر از ستم دیدگان کشور ما حمایت 

خواهند کرد.
یک��ی از دوس��تان خوب ک��وردی ما ب��ه نمایندگی از یک حزب پیش��رو 

کوردستان نگاشته است:
»سالم به شما دوستان گرامی و ملت مبارز افغانستان،

 حرکت آزادی خواهانه ملت ها به مرحله ای از زمان رسیده اس��ت 
که مح��دود به مرز و س��نوری باقی نمان��ده و در چهارچوب تنها 
یک ملت یا حزب نیس��ت. امروز دفاع از ارزش ها و اشتراکات روح 
مبارزات��ی، آزادی خواهی و دموکراس��ی خود را بیش��تر از هر چیز 
واجب می نماید. دفاع از مقاومت و ارزش های آزادی خواهانه به ویژه 
در کوبانی موجب زنده شدن دوباره ی مبارزات علیه ارتجاع و ترور با 
پیشاهنگی مبارزان آزادی خواه شد. ملت کورد و حزب آزادی خواه 
ما دفاع و پش��تگیری ش��ما ملت آزادی خواه و رنجدی��ده را پیروز 

دانسته و کمال سپاس ما و ملت مان در کوبانی را قبول نمایید.
 بدون ش��ک پشتگیری شما هم در س��طح کوردستان و هم در 
س��طح بین المللی دارای جایگای ویژه می باشد. به همین مناسبت 
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کمال تش��کر را از ش��ما و حزب ت��ان داریم. امیدواری��م با مبارزه شم

مش��ترک هر چند در دو جغرافی جدا بتوانیم به اهدافی که همان 
آزادی خواهی است، برسیم.«

یک��ی دیگری از مبارزان ک��ورد در یک تماس تلفنی ب��ه نماینده »حزب 
همبستگی افغانستان« گفت:

»امروز در همه کوردس��تان فقط صحبت حمایت مردم و حزب 
همبس��تگی افغانس��تان اس��ت. درود بر حزب ش��ما و مردم شما، 
حمایت ش��ما برای کوردها خیلی باارزش است، زنده باد افغانستان! 

زنده باد حزب همبستگی افغانستان!«
اکس��یون های حزب در حمایت از کوبانی در صفحات فیسبوک با استقبال 
وس��یع و گرم آزادی خواهان کورد، ایران و مردم ما و دیگر نیروهای مترقی 
در جهان مواجه ش��د و با گذاشتن پیام های محبت آمیز، همبستگی شان را اعالم 

داشتند که به طور مثال چند نمونه آن را در ذیل می آوریم:
Hamid Saedi

درود بر ش��رافت و ش��عور واالی عزیزان افغان که خود نماد مقاومت، صداقت و 
سربلندی هستند و به همین جهت معنای کورد، استقامت و مبارزه با نظام ستم 

ساالری را بهتر از دیگران درک می کنند.
همچنین قبل از ملل دیگر، برادری و انسان دوستی خود را اعالم کردند و بی گمان 
کرد و کردستان نیز هرگز این را فراموش نخواهد کرد. ما نیز با شما همدل و هم 

صداییم. باز هم درود بر شما مردم عزیز افغانستان!
Fahem Lala

هموطنان عزیزم، بسیار زیاد تشکر از این حرکت تان. شما به دنیا نشان دادید که 
با تمام مشکالت خود تان اما از مردمان آزاده دیگر هم دفاع می کنید.

دیاکۆ پۆاڵ
دستتان درد نکنه. درود بر شما مردم آزادیخواه افغانستان... ما کوردها هیچوقت 

این همدردی را فراموش نمی کنیم.
ماهور روژالت

درود بر افغانس��تان بزرگ و کهن و ملت غیورش درود درود به امید آزادی کامل 
افغانستان از دست استعمارگرهای بزرک شرق و غرب و گروه های مافیایی و ضد 

ملت و تبهکا ر طالبان.
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شم Martin Median
درود به همه برادران و خواهران افغانس��تان، زنده باد حزب همبستگی و مردم با 

شرف و آزاده افغانستان برای دفاع از کوبانی و مردم بیگناه.
Ibrahim Talane

پیام هنرمند ُکرد "س��ه رکاو گوران" به مردم افغانس��تان... تقدیم به دوستهام در 
افغانستان. کوباني و کوردها از شما تشکر میکنن.

Isar Tadj Mohammad
از ابتکار حزب همبس��تگی بخاط��ر دفاع برحق زنان کوبانی اس��تقبال میکنم و 
درود بي پای��ان به خانم ها دختران جوان افغان مردان و جوانان باش��هامت افغان 
میفرس��تم و همه ش��ماها و مردم افغانستان زنده باد و پیروز باد دختران باغیرت 

کوبانی.
Rafiqfuad Yarahmadi

زند باد حزب همبستگی و مردم آزاده افغانستان. زنده باد برادری کورد و افغان.
Shahid Jana

یک روز زن افغان هم مثل زنان کوبانی با اس��لحه ضد وطنفروش��ان واشغالگران 
کشور خواهند خیست.

Abdul Ghafor
درود بي پای��ان به خلق مبارز کرد، و رزمندگان و هواخواهان حزب همبس��تگی 

افغانستان که رسالت خویش را همیش انجام مي دهند!
Sattaar Khan

س��ر بلند باد حزب همبس��تگی و هواخواهان حزب همبس��تگی در اروپا -پیروز 
باد مبارزه برحق رزمندگان کوبانی - س��رنگون باد بنیادگرایان داعش��ی وتمویل 

کننده هایش.
Dilawar Habibi

هر انس��ان با وجدان باید از مبارزین سراس��ر جهان علیه استبداد و بي عدالتی و 
وحش��ت نیروهاي عقب گرا و اش��غالگر مبارزه کنند و از ان پش��تیباني خویش را 

اعالن نمایند.
Son Jan

درود به حزب همبس��تگی با وجود مش��کالت داخلی افغانستان با آن هم در فکر 
جنبش های مترقی دنیا است.

...



20

20
14

بر 
وم

- ن
 13

93
ب 

قر
  ع

،2
5 

اره
شم

نویسنده: میرویس  

فلم »گانگستر امریکایی«: 
انتقال مواد مخدر در تابوت های 

نظامیان امریکا

در جری��ان جن��گ ویتنام که 
امریکا  به شکس��ت مفتضحانه  
زیاد  مقادی��ر  منج��ر گردید، 
آسیا  در  تولیدشده  مواد مخدر 
در طیاره ه��ای نظامی به خاک 
امری��کا انتقال داده ش��ده، به 
قیمت گزاف جه��ت به اعتیاد 
کش��انیدن جوانان ب��ه فروش 
می رس��ید. از آنجایی که بیش 

از ۵۵ هزار نظامی امریکایی در ویتنام کشته شده، اجساد شان به امریکا منتقل 
گردید، به آسانی هزاران کیلو هیرویین در تابوت ها جاسازی و وارد آن کشور 

گردید.
»گانگس��تر امریکایی« )American Gangster( فلم مش��هور هالیود است 
که براساس داس��تان واقعی به این قضیه پرداخته است. این فلم زندگی یکی از 
قاچاقیان بزرگ موادمخدر به نام فرنک لوکاس را به تصویر می کش��د که در 
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شم زم��ان جنگ ویتنام، در تبانی با مقامات ارتش امریکا، در تابوت های عس��اکر 
کشته شده امریکایی هیرویین را از ویتنام به امریکا انتقال می داد.

این فلم توسط ریدلی سکات )Ridley Scott( کارگردانی شده و بازیگران 
دن��زل  آن  اصل��ی 
 Denzel( واش��نگتن 
و   )Washington
Ru s(  سس��ل ک��رو

دو   ،)sell Crowe
هالیود  نام آور  هنرمند 
س��اخت  تدارک  اند. 
ای��ن فلم با بودجه صد 
میلی��ون دالر از س��ال 
۲۰۰۰ آغاز ش��د و در 

نیویارک و تایلند صحنه برداری شده در سال ۲۰۰۷ وارد بازار گردید. تا کنون 
این فلم نامزد ۲۱ جایزه از جمله دو اسکار شده است.

فرنک لوکاس )دنزل واش��نگتن( با مرگ رییس مافیای باندش، ریاست را 
به دس��ت گرفته و می خواهد انحصار مافیای موادمخدر ایتالوی ها را در امریکا 
بش��کند. او خود به طور مستقیم به قس��مت هایی از آسیای شرقی مانند ویتنام و 
تایلند آمده و با زارعان خش��خاش قرارداد خرید هیرویین می بندد و به کمک 
روابط��ش در پایگاه های نظام��ی امریکا در ویتنام و دادن رش��وت هنگفت به 
توافق می رسد که این مواد را در تابوت های عساکر امریکایی جاسازی نموده، 

به امریکا انتقال دهد.
او موادمخ��در واردش��ده را در مکان های مخفی تحت ن��ام »جادوی آبی« 
بس��ته بندی کرده، ب��ا کیفیت دو چند و نصف قیمت موادمخ��در مافیای ایتالیا 
می فروش��د و عاید سرش��ار به دس��ت می آورد. فرنک لوکاس تمامی اعضای 
خان��واده خ��ود را به نیویارک دعوت کرده و پس��ران فامیل��ش را نیز در این 

تجارت به کار می اندازد.
درحالی که اکثر مقامات و س��ران پولیس با گرفتن رش��وه در برابر تجارت 
موادمخدر چش��م می پوش��ند، اما در مقابل پولیس خوش نام و مبرا از فس��اد به 
نام ریچی رابرتس )رس��ل کروو( اس��ت که در عین حال محصل حقوق است، 

راسل کرو در نقش ریچی رابرتس
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صادقانه می خواهد به کش��ور و جامعه خود خدمت کند گرچه از راه نه چندان شم

قانونی یا رس��می. او تحت فشارهای ش��دیدی قرار دارد که پشت این قضیه را 
رها کند، اما او با قبول س��ختی ها به ماموریتش پافش��اری ک��رده، گروهی از 
افراد وارد در مس��ایل موادمخدر را گردهم آورده درباره فرنک لوکاس دست 
به تحقیقات گس��ترده می زند. او به ثبوت می رساند که فرانک »خطرناکترین 
مرد کوچه های شهر اس��ت«. باالخره موفق می شود که راز تابوت های حاوی 
موادمخدر را کش��ف نموده، لوکاس را دس��تگیر و وادار به همکاری با پولیس 
نماید. این همکاری باعث می ش��ود که چندین مامور بلندپایه پولیس دیگر نیز 
شناس��ایی و به دام افتند، از آن جمله یکی دست به خودکشی می زند. در بدل 
کم��ک فرنک با پولیس، ریچی ش��خصا کار وکالت فرانک را پیش برده بدین 

صورت مدت مجازات زندان او به ۱۵ سال تقلیل می یابد.
بعد از انتش��ار فلم در سال ۲۰۰۷، فرنک لوکاس و ریچی رابرتس با تحسین 
کار دنزل واشنگتن و رسل کروو گفتند که قسمت هایی از فلم دراماتیک شده 
و اغراق آمی��ز اند، ولی درمورد حقیقی بودن ن��کات اصلی و مهم فلم اعتراف 
نمودن��د. درمورد این که آیا واقعا موادمخدر در تابوت ها جاس��ازی می ش��د، 
لوکاس در یک مصاحبه با »نیویارک پست« می گوید: »بلی! هاهاها، آخر چه 
کسی تابوت یک س��رباز را تالشی می کند؟ هاهاها...« و برای جاسازی، ابزار 
نجاری را از امریکا به ویتنام برده بودند تا مخفیگاهی در زیر تابوت بسازند که 
ظرفیت ۶ تا ۸ کیلو هیرویین را داشته باشد و به این شکل در هر بار تقریبا ۵۰۰ 
تابوت منتقل می ش��د، یعنی به طور اوس��ط ۳۵۰۰ کیلو مواد مخدر، که روزانه 
به گفته لوکاس یک میلیون دالر عاید برایش دربر داش��ت، به چنگش می آمد. 
وی درمورد روابط��ش در ویتنام می گوید که خیل��ی زیرکانه عمل نموده در 
تابوت های عس��اکر چاق مواد را جاسازی می کرد تا کسی به وزن زیاد تابوت 

شک نکند.
او درم��ورد این که آیا واقعا به پولیس های فاس��د دیگر باج می داد، جواب 
مثبت داده می گوید که ای��ن پولیس ها مربوط »دیپارتمنت پولیس نیویارک« 
)NYPD( بودند. او از دخیل بودن مقامات بلندپایه دیگر امریکایی نیز س��خن 
گفت که در بدل دریافت پول زمینه ورود و توزیع موادمخدر را مهیا می کردند.

فلم با وجود داشتن چند نکته قابل توجه و آگاهی بخش به سبک اکثر فلم های 
هالیودی، در صحنه های پایانی می کوش��د دست دولت امریکا در این قضیه را 
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شم پنه��ان نگه دارد. ضمنا فرنک ل��وکاس با همه جنایاتش از ابت��دا تا انتها فردی 
نجیب و باش��کوه نشان داده می شود. اما حقایق تاریخی و اسناد فراوانی وجود 
دارند که دخالت دولت امریکا در قاچاق موادمخدر را برمال می سازند. یکی از 

نوشته های قبلی سایت 
همبس��تگی  »ح��زب 
زب��ان  از  افغانس��تان« 
کاس��بولت  جیم��ز 
کارمند س��ابق ام.آی.

ش��ش انگلس��تان فاش 
چگونه  که  می س��ازد 
دولت  مه��م  نهادهای 
انگلس��تان  و  امری��کا 
گردانن��دگان اصل��ی 

تجارت موادمخدر در جهان اند و برای انجام برنامه های استعماری از آن به حیث 
ابزاری سود می برند. در بخشی از این مقاله گفته می شود:

 Black Ops من بین سال های ۱٩٩۵ الی ۱٩٩٩ در پروژه...«
جهت انتقال کوکایین بین ش��هرهای لندن و برایتون برای ام.آی.

ش��ش کار می کردم. پدرم، پیتر کاسبولت نیز مامور ام.آی.شش 
بود و با CIA و مافی��ای روم در کار قاچاق کوکایین در داخل 

انگستان کار می کرد...
در س��ال های ۱٩۸۷ ک��ه کوکایی��ن وس��یعا در امریکا مورد 
استفاده قرار می گرفت، بل کلنتن، رییس جمهوری بعدی امریکا، 
گورن��ر ایالت آرکانزاس بود که با س��ی.آی.ای در این تجارت 
دس��ت داشت و هر ماه معادل صد میلیون دالر کوکایین از طریق 

میدان هوایی منا در این ایالت وارد می شد.«
امروز که افغانس��تان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر است و بیش از ٩۰% 
تریاک جهان را تولید می کند، ده ها میلیارد دالر از این تجارت سودآور نصیب 
کشورهای اشغالگر و بخصوص امریکا و انگلستان می گردد. راز انتقال این مواد 
از کش��ور ما توسط طیاره های نظامی، که هیچ گونه نظارت و کنترولی بر آن ها 
وجود ندارد، ممکن چند دهه بعد فاش گردد. یکی از دالیل اش��غال افغانس��تان 

دینزل واشنگتن در نقش فرانک لوکاس
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توس��ط امریکا و ناتو در تبدیل افغانس��تان به مرکز مواد مخدر نهفته است چون شم

بعد از تجارت اسلحه و نفت، موادمخدر از نظر سودآوری مهمترین قلم تجارتی 
در جهان را می سازد و با حضور نظامی امریکا در افغانستان، این کشور چنگش 
را بر این ماده دالرزا محکم تر ساخت تا با سود سرشار آن، اقتصاد ورشکسته اش 

را تسکین بخشد.

در ۲٦ س��پتامبر ۲۰١۴، ۴٣ محص��ل تربیه معلم ش��هر اگواالی مکس��یکو 
جهت اش��تراک در تظاهراتی علیه دولت س��فر نموده بودند. در مس��یر راه 
معترضان با پولیس درگیر می شوند و پس از آن تمام شان ناپدید شدند. در 
۷ نومبر ۲۰١۴، دولت اعالم نمود که خریطه های پالستیکی مملو از اجساد 
سوخته انسان ها را پیدا نموده و به احتمال قوی مربوط محصالنی است که 
توسط باندهای مافیای موادمخدر ربوده شده اند. قتل عام این محصالن موج 
اعتراض های مردمی را در پی داشت که پولیس را مسوول اصلی این جنایت 

می دانند. 
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شم

گزارشگر: مجید از تالقان 

تجاوز به نیلوفر سه ساله 
در تخار 

در ۱٩ عقرب ۱۳٩۳، دختر ۳ 
س��اله ای به نام نیلوفر در قریه 
باالی ولس��والی رس��تاق  آب 
تخار مورد تجاوز جنسی جوان 
۲۰ س��اله  به نام عزیزاهلل قرار 
گرفت. عزیزاهلل دخترک را از 
دم دروازه خانه ش��ان به باغی 
در نزدیکی ها انتقال می دهد و 
به وی تج��اوز می کند. نیلوفر 

فریاد می کش��د و عزیز برای جلوگیری از فریاد این کودک معصوم گلوی او 
را فشار می دهد که هنوزهم نش��انه های کبودی در گلوی نیلوفر نمودار است. 
عزیز این حیوان وحش��ی در نهایت مانع جیغ و فریاد کودک شده نمی تواند و 
صدایش را مردم محل می شنوند. عزیزاهلل طفل را رها کرده فرار می کند. مردم 
طفل را در حالی که خونریزی شدید داشت، به خانه اش انتقال می دهند. نیلوفر 
حالت شعوری خود را از دست می دهد و اقارب طفل از شرم تا یک شبانه روز 
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وی را به ش��فاخانه انتقال نمی دهند ولی هنگام��ی که متوجه وضعیت وخیم او شم

می شوند، از ترس این که مبادا تلف شود، به شفاخانه مراجعه می کنند. به گفته 
اقارب مصدوم، ناحیه تناس��لی و عجان وی پاره گردیده که در شفاخانه توسط 

داکتران دوباره دوخته شده است.

م��ادر نیلوفر برای گرم کردن خانه به جمع��اوری هیزم در کوچه و باغ های 
م��ردم می رود. نیلوفر ب��ا دیگر خواهران و برادرانش ن��زد مادرکالن در خانه 
می مانند و مصروفیتی ه��م وجود ندارد، بنًا نیلوفر در کوچه با کودکان دیگر 

بازی می کند، بی خبر از آن که شکار مرد بی عاطفه و پلید می گردند.
پدر نیلوفر از فرط فقر و بی کاری به ایران برای پیداکردن لقمه نانی کارگر 
مهاجر می باش��د، اما وقتی از حادثه خبر می شود، کارش را کنار گذاشته روانه 

افغانستان می گردد.
ش��خص متجاور پس��ر جوان بی کار اس��ت که مصروفتی ج��ز ولگردی و 
بدمعاش��ی نداشت. اقارب نیلوفر می گویند که عزیزاهلل در چندین قضیه دزدی 
و زورگویی دس��ت داشته  اس��ت اما ش��کایت مردم از این بابت توسط مقامات 
محلی ش��نیده نمی ش��ود. پولیس محل عزیزاهلل را دستگیر نموده اما کمتر کس 

باور دارد که این حیوان صفت به سزای عمل خود برسد.
تجاوز جنس��ی بر کودکان و دختران جوان در تخ��ار به یک معضله جدی 
مبدل شده اس��ت و در اکثر این جنایات زورمندان و تفنگداران متعلق به آنان 
مل��وث اند که در برابر قانون نیز از معافیت برخوردار بوده مورد بازخواس��ت 
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شم قرار نمی گیرند. در حادثه دیگری، چند تفنگدار در ولس��والی ینگی قلعه تخار 
شب هنگام به خانه ای هجوم برده، دختر ۱۲ساله خانواده را به زور با خود برده 

پس از تجاوز های مکرر جمعی، شش روز بعد رها می کنند.

یک پروژه با چند نام
Carlos Latuff کارتونیست: کارلوس التوف
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گزارشگر: واحد منصوری

اسناد اختالس وحشتناک در گمرکات 
تحت مدیریت عمر زاخیلوال  

به  تایمز«  »نیویارک  روزنامه 
تاری��خ ۱۱ نوامب��ر ۲۰۱۴ در 
گزارش��ی از فساد گسترده در 
بنادر کش��ور خبر می دهد. بر 
اساس این گزارش، »با تخمین 
بس��یار محافظه کارانه«، ساالنه 
۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات 
از  افغانستان چپاول می شود و 
بررس��ی »بازرس ویژه امریکا 

برای بازسازی« )سیگار( نقل می کند که »افغانستان نیمی از عواید گمرکی اش 
را در اثر فساد از دست می دهد«. اما دولت افغانستان از این غارت سرمایه  ملی 
به خوبی آگاه است و اسناد کافی به دست دارد، ولی آن را از دید ملت مخفی 
ساخته اس��ت. »حزب همبستگی افغانستان« به اسناد معتبر »اداره عالی مبارزه با 
فس��اد اداری« و چندین نهاد دیگر دست یافته است که از جزییات چپاول ده ها  

میلیون دالری در گمرک های تحت مدیریت عمر زاخیلوال پرده برمی دارد.



29
20

14
بر 

وم
- ن

 13
93

ب 
قر

  ع
،2

5 
اره

شم با آغاز کار اش��رف غنی به عنوان رییس جمهور افغانس��تان، او در نخس��تین 
روزهای کار اقدام به برخی جابه جایی ها در حکومت کرد از جمله در نخستین 
روزه��ا عمر زاخیلوال وزیر مالیه حکومت فاس��د کرزی را به عنوان مش��اور 
اقتصادی خود به کار گماشت. زاخیلوال یکی از مهره های کلیدی در حکومت 
کرزی بود که ش��یریان های اصلی منابع مالی و اقتصادی حکومت را در چنگ 
داشت. در کنار چپاول ده ها میلیارد دالر کمک های بادآورده از منابع خارجی، 
مقامات حکومت کرزی از درک عواید داخلی نیز تا توانس��تند غارت کردند 
که حسابش برای هیچ کس معلوم نیست. بیشتر عواید داخلی افغانستان از ناحیه 
گمرک ها بود که چپاول لجام گس��یخته در آن جری��ان دارد. عواید گمرک ها 
از س��وی وزارت مالیه جمعاوری می شود. اختالس و سوءاستفاده های مالی در 

گمرک ها بارها به بحث های داغ رسانه ای مبدل شده است.
حدود دو سال پیش عزیزاهلل لودین، 
رییس سابق اداره مبارزه با فساد اداری، 
در جلس��ه کمیس��یون عدلی و قضایی 
ولس��ی جرگه در مورد میلیاردها افغانی 
اختالس در بنادر حیرتان و تورخم گفت 
ام��ا حکوم��ت دزدپرور و فاس��دپرور 
ک��رزی اصال به آن توجهی نکرد و حتا 
برای زیرزدن آن تالش صورت گرفت.

سایت رس��می »ولس��ی جرگه« به 
تاریخ ۲۳ دلو ۱۳٩۰ نوشت:

»در جلس��ۀ کمیس��یون عدلی و قضائی به ریاست محمد سرور 
عثمان��ی فراهی و به اش��تراک عزی��زاهلل لودین رئی��س ادارۀ عالی 
نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری.... وی ]لودین[ از 
مفقود بودن هشتصد و سی و نه میلیون افغانی در گمرک تورخم، 
س��ه ملیارد و پنج صد میلیون افغانی در گمرک حیرتان و طلبات 

شرکت آریانا خبر داد.«
اما اسناد این فساد و خیانت گسترده در گمرکات افغانستان تا امروز زیر زده 
ش��ده و بازخواس��تی نیز از وزیر مالیه و حواریونش در زمینه صورت نگرفت. 
»حزب همبستگی افغانستان« اسناد و مدارک دست یافته را بدون کم و کاست 

فای��ل پ��ی دی اف س��ند اختالس در 
گمرک کابل را از اینجا دونلود کنید.
hambastagi.org/new/images/pdf/
corruption_documents_kabul_
customs.pdf
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به عنوان یک س��ند کوچک گندیدگی و ناکامی وزارت مالیه نش��ر می کند. شم

باآنکه گزارش »نیویارک تایمز« می نویس��د که گمرک عمده شمال در چنگ 
عطامحمد و گمرک س��پین بولدک در چنگ جنرال عبدالرزاق قومندان امنیه 
قندهار است، اما ما عمدتا آن را سند فساد شخص زاخیلوال می دانیم چون اگر 
او خود در این خیانت ملوث نمی بود، هرگز س��رمایه ملی به این پیمانه وس��یع 

توسط زیردستانش به یغما نمی رفت.
این اس��ناد نتیجه بررس��ی و تحقیق هیات مش��ترک اداره امنیت ملی، لوی 
س��ارنوالی و ریاس��ت عمومی نظارت و مبارزه علیه فس��اد از دو بندر حیرتان 
و تورخم و گمرک های بلخ و ننگرهار اس��ت که در جریان س��ال های ۱۳۸۸ و 

۱۳۸٩ انجام شده است.
این تحقیق به درخواس��ت اداره مبارزه علیه فس��اد اداری و فرمان ریاست 

جمهوری افغانستان صورت گرفته است.

هفتاد میلیون دالر فساد مالی در گمرک حیرتان
براس��اس مکت��وب ش��ماره )۶۸۳( 
مورخ ۱۶ میزان ۱۳٩۰ و مکتوب شماره 
)۸۰۸( مورخ ۲۳ عقرب ۱۳٩۰ ریاست 
عمومی نظارت و مبارزه با فس��اد اداری 
هی��ات مختل��ط از نماینده ه��ای امنیت 
ملی، لوی سارنوالی تحت ریاست اداره 
مبارزه با فس��اد اداری ب��ه بندر حیرتان 
س��فر کرده و در جریان تحقیق دریافته 
که ۱۴ شرکت لوژس��تیکی و انتقاالتی 

با اس��ناد جعلی معافیت گمرک��ی از پرداخت محصول گمرک��ی و مالیه فرار 
کرده اند.

براساس این گزارش اداره گمرک حیرتان زیر نام محصول گمرکی از این 
ش��رکت ها مقداری پول به دست آورده است اما این پول وارد خزانه حکومت 
نگردیده است. مجموع پولی  که این شرکت ها از مالیات آن فرار کرده اند بیش 

از هفتاد میلیون دالر ذکر شده است.
این تحقیق از س��وی محمد طاهر ش��ریفی - نماین��ده اداره عالی مبارزه با 

فایل پ��ی دی اف س��ند اختالس ١۴ 
شرکت را از اینجا دونلود کنید.

hambastagi.org/new/images/
pdf/corruption_afghan_
ports_14sherkat.pdf
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شم فس��اد اداری، دگروال عبدالوهاب - نماینده امنیت ملی، عبدالوحید حکیمی - 
نماینده اداره لوی س��ارنوالی و عبدالباری یوسفی - نماینده اداره عالی مبارزه 

با فساد اداری انجام شده است.
رجوع ش��ود به اصل گزارش هیات موظف »صفحه اول تا پنجم - چهارده 

شرکت«

فساد مالی در بنادر ننگرهار و تورخم
براساس مکتوب شماره )٩۱۵۷( مورخ ۱۷ جدی ۱۳٩۰ داراالنشای شورای 

وزی��ران هیاتی از چندی��ن ارگان را به 
گمرک ه��ای ننگره��ار و کابل موظف 
س��اخته تا در مورد محصوالت گمرکی 
بررس��ی هایی  حقایق  مشخص ش��دن  و 
انج��ام دهن��د و گزارش را به ریاس��ت 
جمه��وری ارای��ه کنند. براس��اس این 
گ��زارش، وزارت مالی��ه نماینده خود 
را به حیث عضو هی��ات تحقیق معرفی 
نک��رده از فرم��ان ریاس��ت جمهوری 

سرپیچی کرده است.
هی��ات اعزامی حکومت دریافته که 

هزاران موتر بدون ثبت و راجس��تر رسمی از این بندر وارد خاک افغانستان و 
به همین ترتیب از افغانستان بیرون شده اند، اما پول اخذشده از درک محصول 

آن وارد خزانه حکومت نشده است.
نظر به تحقیق این هیات تغییرات فاحشی در جدول ها و کتاب های وارده و 
صادره که فاقد سیستم کمپیوتری بوده مشاهده شده و هزاران وسایط نقلیه طی 

مراحل گمرکی نگردیده اند.
در اسناد گفته  می شود:

»از قرار تفاوت ورودی وسایط تورخم و ریاست گمرک ننگرهار 
جمعا ١۴٦۷۷ فورم T١ وس��ایط این عمل ش��ان موجب خس��اره 
تخمین مبلغ ٨٣٩۲۴۴۷٩٥ افغانی به دولت گردیده است که خود 
نمایانگر یکنوع توافق بین مس��ئولین مربوط وقت ریاس��ت گمرک 

فای��ل پ��ی دی اف س��ند اختالس در 
واردشده  طی مراحل نشدن وس��ایط 
در گمرک ننگرهار را از اینجا دونلود 

کنید.
hambastagi.org/new/images/pdf/
corruption_cars_in_torkham_port.
pdf
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ننگرهار را نشان می دهد.«شم

نزدیک به هفده میلیون دالر معادل نه صد میلیون افغانی فساد 
مالی در این دو گمرک اس��ت که هیات اعزامی دولت به آن 

دست یافته است.
مسوول اصلی اینهمه غارت دارایی های عامه در گمرک های افغانستان شخص 
زاخیلوال اس��ت. قبال نیز گزارش های فراوانی از ملوث بودن او به فساد حتا در 
نشریات جهانی انعکاس یافته است و گزارش هایی نیز در رسانه ها پخش شد که 
او نزدیکان و اقاربش را در پس��ت های کلیدی وزارت مالیه نصب کرده است تا 

کار غارتگری ها به دور از چشم ملت پیش روند.
اش��رف غنی در حدود ی��ک ماه کارکردش در ریاس��ت جمهوری بیش از 

صد بار تاکید کرده که با مفس��دان و 
اختالس گران جدی برخورد می کند و 
در کابینه او برای یک چنین اشخاص 
جایی نخواهد بود. حاال اسناد اختالس 
مشاور اقتصادی اشرف غنی روی میز 
او ق��رار دارد و مردم نی��ز در انتظار 
محاکمه او هستند. فردی که با این همه 
اتهامات جدی فس��اد و سوءاستفاده از 
صالحیت های وظیفوی مواجه می باشد 

و حتا در گندیدگی قضیه کابل  بانک نیز 
ب��ار بار نام او منحیث یکی از عوامل بحران ذکر می ش��ود )که ثابت ش��دن آن 
خیانت ملی محسوب می گردد( هرگز حق ندارد که یک  روز منحیث سرپرست 
وزارت مالیه باقی بماند و در پس��ت »مشاور اقتصادی رییس جمهور« در ارگ 

جا داشته باشد.
بیش از یک ونیم ماه حکومت اشرف غنی و عبداهلل و نصب چهره های ناکام 
و فاسد گذشته در پست های مهم جدید، نشانگر آن است که شعار »مبارزه جدی 
با فساد اداری« نمایش مسخره ای است و عمال مثل گذشته مفسدان و غارتگران 
کالن نوازش داده شده، فاس��دان کم زور و درجه چندم زیر پا می شوند. ادامه 
این سیاست خاین نوازی، دولت افغانستان را مثل گذشته قهرمان فساد در جهان 
نگه خواهد داشت و مردم نگونبخت  و فقیر ما قربانیان اصلی آن خواهند بود.

فایل پی دی اف سند اختالس در گمرک 
ننگرهار را از اینجا دونلود کنید.

hambastagi.org/new/images/pdf/
corruption_documents_nengrahar_
customs.pdf
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فعالیت های حزب 

هفتمین نشست والیتی 
حزب همبستگی در فراه  

در ۱۵ می��زان ۱۳٩۳، »حزب 
هفتمین  افغانستان«  همبستگی 
جلسه ش��ورای والیتی اش را با 
حضور اعضا و ه��واداران در 
ف��راه برگزار نم��ود. وضعیت 
امنیتی وخیم و همه روز جنگ 
و کشتار از سوی طالبان وحشی 
در ای��ن والیت، زندگی عادی 
م��ردم را مختل ساخته اس��ت، 

ولی با آن هم در این نشس��ت، تعداد وس��یعی به ش��مول زنان اشتراک ورزیده 
بودند.

در ابتدا، مسوول والیتی حزب همبستگی در رابطه به فعالیت های اخیر حزب 
گزارش مختصری را ارایه نموده، گفت که حزب همبستگی یگانه حزبی است 
که در کنار مردم رنجدیده این سرزمین قرار داشته و آوای عدالت خواهی شان 

را بلند نموده است.
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وی در ادامه س��خنانش عالوه نمود که در س��ال جاری حزب همبس��تگی با شم

راه اندازی تظاهرات وسیع در کابل روزهای شوم ۸ و ۷ ثور را با اشتراک بیش 
از ۳۸۰۰ تن زن و مرد و جوانان تقبیح کرد. سپس درمورد راه اندازی تظاهرات 
دفاع از باش��ندگان مظلوم غزه و ارگ��ون و اعتراض علیه امتیازخواهی وکالی 
مفتخوار پارلمان؛ تظاهرات علیه حمالت راکتی دولت خاین پرور پاکس��تان در 
کن��ر؛ تحصن در ش��هر جالل آباد در دفاع از رضا ش��هابی، کارگر مبارز دربند 
ایران؛ نش��ر و نصب وسیع پوسترهای شاه امان اهلل خان در کابل و والیات دیگر 
به ش��مول فراه به مناسبت یادبود از س��الروز استرداد استقالل و ادای احترام به 
شاه امان اهلل خان با گذاشتن اکلیل بر آرامگاه ایشان در جالل آباد، صحبت نمود.

در رابط��ه به فعالیت های فرهنگی حزب عالوه نمود: »حزب همبس��تگی با 
نشر مقاالت و اعالمیه در سایت و نش��ریه اش، شرکت نمایندگانش در مباحث 
رس��انه ای پیرامون اوضاع نابس��امان کش��ور، با قاطعیت تمام جنایات و ماهیت 

دولت اشغالگر امریکا و نوکرانش را افشا نموده اند.«
س��پس روی برنامه و اساس��نامه، توزیع ماه نامه ح��زب و تغییر در اعضای 
کمیته ش��ورای والیتی بحث صورت گرفت. جهت بهب��ود فعالیت ها، اعضای 

جلسه پیشنهادهایی را در تغییر برنامه ارایه نمودند.
در اخیر این نشست، به پرسش های اشتراک کنندگان پرداخته شد.

په کنړ والیت کې د همبستګۍ ګوند د فعالینو غونډه
د ۱۳۹۳ لمریز کال د زمری د میاش��تی 
په ۱۷ نیټه د افغانستان د همبستګی ګوند 
د کن��ړ نوبت��ی غونډو پر بنس��ټ ی��و ځل بیا 
د کنړ په والیت اس��دآباد ک��ی غونډه رابللی 
وه چ��ی پدی غونډه کی د ۳۵ تنو ش��اوخوا 
د ولس��والیو او مرکز اس��تازو ګډون درلود، 
رابلل ش��ویو استازو هر یو د خپلو ولسوالیو 
او بان��ډو د ولس��ونو س��تونزو او کړاون��و په 

رابطه خپل نظرونه ش��ریک کړ او هم یی د ګوند د غړو په کمزوری خوځښ��ت او 
په ځانګړی توګه د ولسوالیو د استازو په کمزوری خوځښت نیوکه وکړه چی دوی 
خپله دنده په س��مه توګه پر مخ نده بولی، نو وړاندیز یی وکړ چی د س��ره د ددغو 
اس��تازو او مس��ولینو په اړه فکر وشی او ددغو راغلو استازو له منځ څخه د والیتی 
کمیټ��ه ج��وړه او نوی والیتی مس��وول چی ددی والیت او کمیټی اس��تازیتوب د 

٣٨حزب د مرکزی دفتر سره وکوالیی شی وټاکل شی.
حه 

صف
در 

یه 
بق
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گزارشگر: هیله نوری

اشرف غنی 
با زاغ بودنه شکار می کند!   

به اصط��الح »وحدت  دول��ت 
ملی« که با ش��عار عوام فریبانه 
»مبارزه با فساد« دست به یک 
سلس��له نمایشات زده، با نصب 
چند مهره  س��وخته و رسوای 
در  ک��رزی  پرفس��اد  دوران 
پست های کلیدی نشان داد که 
هیچ تعه��د عملی در این زمینه 
ندارد. با فساد هرگز نمی توان 

ب��ا اتکا به آنانی مبارزه نم��ود که خود متهم به غارتگری اند. به طور نمونه عمر 
زاخیلوال، حنیف اتمر و ضیا مس��عود که هر سه به حساس ترین مقامات نصب 
ش��ده اند متهم به فساد اند که در گذشته بوی آن رسانه های مشهور جهان را نیز 
فرا گرفته بود. این در حالی است که هنوز زدوبند ها و چانه زنی ها روی کابینه 
جریان دارد که بدون شک جمعی از همان فاسدان گذشته در کابینه جدید راه 

خواهند یافت.
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در تازه ترین مورد، ضیا مس��عود از جانب اش��رف غنی ب��ه حیث »نماینده شم

فوق الع��اده رییس جمه��ور افغانس��تان در ام��ور اصالح��ات و حکومت��داری 
خوب« منصوب گردید. ضیا مس��عود که چند س��ال تمام در کرس��ی معاونت 
ریاست جمهور کوچک ترین کاروایی مثبتی از خود به جا نگذاشت و از جمله 
مراجع تصمیم گیرنده دستگاه پرفساد کرزی بود، معلوم نیست حال براساس چه 
معجزه ای »حکومتداری خوب« را به نمایش خواهد گذاشت! نصب یک مهره 
آزمایش شده و ناکام گذشته در این چنین کرسی مهم به این معنی است که غنی 

به گفته مردم می خواهد باالی زاغ بودنه شکار کند!
گذشته از این، اگر اشرف غنی واقعا در مبارزه علیه فساد جدی می بود باید 
ابتدا موارد مهم فس��اد را که ضیا مس��عود متهم به آن اس��ت مورد بررسی قرار 

می داد.
حداقل دو سند معتبر ذیل از فاسد و چپاولگر بودن او سخن می گویند:

ویکی لیکس:
در صدهاهزار س��ندی که س��ایت »ویکی لیکس« منتشر ساخت یک سند 
محرم وجود دارد که به تاریخ ۱٩ اکتوبر ۲۰۰٩ از سفارت امریکا در کابل به 
وزارت خارجه و وزارت مالیه آن کشور مخابره شده است. در این سند از انتقال 
صدها میلیون دالر پول نقد از طریق میدان هوایی کابل توسط »قاچاقچیان مواد 
مخدر، مقامات فاسد و دارندگان تجارت شخصی« اظهار نگرانی گردیده از آن 

منحیث »عاملی برای بی ثباتی افغانستان« نام برده شده است.
در این س��ند یک مث��ال ارایه گردیده، گفته می ش��ود ک��ه دولت امارات 
متح��ده عربی در اوایل ۲۰۰٩ احمد ضیا مس��عود را ک��ه آن وقت معاون اول 
رییس جمهور افغانس��تان بود با بکس��ی پر 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.
ضیا مسعود به زدن ۵۰۰ هزار دالر سی.آی.ای متهم است که قرار بود آن را 
به احمدشاه مسعود برساند. یعنی او تنها از جیب ملت نه بلکه از جیب برادرش 

نیز کیسه بری کرده است!
استیو کول در کتاب مشهورش »جنگ اشباح« جریان را شرح می دهد:
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شم کتاب »جنگ  اشباح«:
»از سال های ١٩٨۰ الی اوایل ١٩٩۰ سی.آی.ای ماهانه دوصد 
هزار دالر مس��تقیما برای مسعود جیره می پرداخت. گری شرون از 
کارمندان ارشد سی.آی.ای شخصا این بسته های پول را به مسعود 
می رسانید. در جنوری ١٩٩۰ شرون به پشاور رفته در دفتر مسعود 
که ضیا مس��عود ریاستش را به عهده داشت با احمدشاه مسعود از 
طری��ق مخابره صحبت نمود. او به مس��عود وظیفه داد که به  خاطر 
آخرین ضربه به دولت نجیب، ش��اهراه س��النگ را ببندد در مقابل 
سی.آی.ای مبلغ ٥۰۰ هزار دالر به او ارسال خواهد کرد. شرون نیم 
میلیون دالر را نقدا به ضیا مسعود پرداخت نمود اما شاهراه سالنگ 

فقط برای چند روز مسدود بود و دوباره باز گردید.
وقتی ش��رون شش سال بعد با مس��عود مالقات نمود، درمورد 
پیمان ش��کنی اش در ارتباط به بس��تن شاهراه س��النگ یاد نمود. 
مسعود نگرفتن امکانات را دلیل آورد، اما شرون گفت که او شخصا 
پول را به برادرش تسلیم کرده است. مسعود با تعجب پرسید چقدر؟ 
شرون گفت نیم میلیون دالر را به برادرش تسلیم داد. مسعود رو به 
س��وی اطرافیانش نموده جمالتی رد و بدل کرد، بعد یکی از آنان 

صدا کرد که این پول هرگز به ما نرسیده است.«

کتاب »جنگ اشباح« پول زدن ضیا مسعود را افشا می کند.
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سپردن مهم ترین وظیفه »اصالحات« و »حکومت داری خوب« به فردی که شم

این چنین تاریخچه مکدر دارد و اتهامات فس��اد او هیچ گاه مورد بررسی جدی 
قرار نگرفته اند، گواه آن اس��ت که دولت »ع و غ« ش��عار »مبارزه با فساد« را 
جهت فریب ملت بلند نموده اما در عمل جز نمایش��ات گول زننده کار درخور 

توجه انجام نخواهد داد.

د غونډی یو تن ګډونوال پورته نیمګړتیاوو او وړاندیزونو ته په اش��اره اوږدی 
خبری وکړی او د حزب د غړو او اس��تازو مس��ولیتونه چی څه باید وکړی هغه یی 

په مفصله توګ��ه لکه په خلکو 
ک��ی د حزب د پراختیا له پاره 
جلب و ج��زب، د ش��مولیت 
راټول��ول،  حق العضوی��ت  او 
د عضوی��ت کارتون��و ورکول، 
ویش��ل  پراخ��ه  نش��ریاتو  د 
خصوصا د غړو تر منځ، خلکو 
ته سیاس��ی پوهه ورکول او د 

هغو بس��یج کول، سیاسی افش��اګری، د خپل کار او فعالیت ګزارش لیږل اړوند 
مرج��ع ت��ه، د خپل غړو او اعضاو د س��ویه د لوړولو لپاره د کانفرانس��ونو رابلل او 
ج��وړول او پ��ه ځانګړی توګه د ځوانان��و او پیغلو تر منځ په پراخ��ه کچه تبلیغ او 

ترویج کول تشریح کړل چی د راغلو نمایندګانو تنده یی ماته کړله.
همدارنګ��ه نوم��وړی د هی��واد روان کړکیچ )ټولټاکنو( ته پ��ه کتلو د حزب د 
اټکل په اړه په زغرده دفاع وکړه او زیاته یی کړه چی د حزب پالیسی بالکل سمه 
وه او که هر څوک پدی رابطه شک او ګمان کوی د حزب نشراتو ته دی مراجعه 
وکړی تر څو ش��ک یی په یقین تبدیل ش��ی، ولی د جلس��ی اګثریت غړو دا خبره 
ومنله چی حزب په خپله پالیس��ی که بریالی دی ځکه چی مونږ په خپلو س��ترګو 
وین��و چ��ی دغه ټولټاکنی پر افغان ولس ملن��ډی وهل دی ګنی ددوی په وینا اته 
میلیون خلک څنګه کیدای ش��ی غله ونیول ش��ی او ددوی رای د د س��ره و پلټل 

شی چی دا کار په نړی کی ساری نه لری.
په پای کی د راغلو استازو او غړو څخه دیارلس کسیزه والیتی کمیټه رامنځته 
او ددوی څخه یی یو تن له والیتی کمیټی او مرکزی دفتر تر منځ د خپل مسول 

په توګه چی ددوی روابط او اړیکی سره ټینګی وساتی هوډمن تن یی وټاکه.

بقیه از صفحه ٣۴ 
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شم یک مشت گدای گشنه از راه رسیدند
در میهن پر رونق ما خانه گزیدند

با روضه و با روزه دراین باغ پر از گل
چون گاو دویدند و چریدند و خزیدند
با چوب و چماق و قمه و دشنه و چاقو

سرها بشکستند و شکمها بدریدند
گفتند که این منطق اسالم عزیز است
اینان که سیه کارتر از شمر و یزیدند

بستند زنفرت در دانشکده ها را
استاد مبارز همه دربند کشیدند

آنگاه به صحن چمن دانش و فرهنگ
هر جمعه چنان گله ی بزغاله چریدند

با چرک و شپش لشکر جرار گدایان
از سامره و کوفه و بیروت رسیدند

روزیکه جوانان وطن درصف پیکار
لبخند زنان ذائقه مرگ چشیدند
امروز سرافراشته درعین وقاحت

این مرده خوران مدعی خون شهیدند
اینک همه با غارت این مردم بدبخت

گویی شرف گمشده را باز خریدند
با زور و ریاکاری و دزدی و تقلب

بر قامت دین جامه ی تزویر بریدند
موسیقی شان شیون مرگ است و گدایی

این کور دالن دشمن شادی و امیدند
کوته نظران قاصد دوران توحش
بر سقف جهان تار خرافات تنیدند

جزمفت خوری مرده خوری نوحه سرایی
مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند

                                             هادی خرسندی
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نویسنده: کاوه عزم

مروری بر تاریخچه خونبار 
»یو.ایس.اید« 

»پرواضح اس��ت ک��ه تمرکز 
یو.ایس. کمک ه��ای  اصل��ی 

ای��د ب��ه کش��ورهای خارجی 
بشردوستانه نیست، بلکه اساسًا 
به خاطر پیش��برد منافع امریکا 

می باشد.«
داکتر ستوارد جینی 
برام هال s پژوهشگر، نویسنده 
و فعال سیاسی

ناگفته پیداست که امریکا هیچ دالری را بدون هدف سیاسی در کشوری به 
مصرف نمی رساند. هر دالری که از جانب به اصطالح سازمان های خیریه دولتی 
امریکا در س��ایر کشورها صرف می شوند، در پس پرده زمینه را برای بدبختی 
و س��یه روزی مردم آن کش��ور مهیا می س��ازد. برای درک این نکته الزم است 

مروری بر تاریخچه خونبار »یو.ایس.اید« )USAID( داشته باشیم.
پ��س از جنگ دوم جهانی امریکا به خاطر رقابت با روس��یه، تالش کرد که 
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شم اروپای جنگ زده را دوباره اعمار کند تا جلو ورود سوس��یالیزم را به آن قاره 
بگیرد. در نتیجه، »پالن مارش��ال« را روی دس��ت گرفت و این کمک ها را از 
طریق نهادی به نام »اداره کمک های بین المللی« ارسال می نمود تا ثابت کند که 
امریکا دوس��تان خود را تنها نمی گذارد و در سخت ترین شرایط با آنان همکار 
است. ولی بعدها در زمان حکومت کیندی این اداره و سایر نهادهای »خیریه« 
امریکا زیر چتر »یو.ایس.اید« مدغم گردیدند. نمایندگی امریکا برای توسعه 
بین المللی )یو.ایس.اید( حاال به طور مس��تقیم زیر نظ��ر وزارت خارجه امریکا 
فعالیت می کند و نظر به معلومات س��ایت رس��می اش، یک و نیم درصد بودجه 

دولت فدرال را به مصرف می رساند.
»یو.ایس.اید« مکلف اس��ت که در کش��ورهای خارجی دفتر و نمایندگی 
داش��ته، با آنان در زمینه تخنیکی، قرضه ه��ای کوچک، تعلیم و صحت و غیره 
کمک کند. ولی اساس��ا »یو.ایس.اید« ابزار سیاس��ت خارجی آن کشور است 
برای بی ثبات س��اختن کش��ورها تحت عنوان زیبای »کمک بشردوس��تانه« و 
»بازسازی«. »یو.ایس.اید« برای پیشبرد سیاست هایش به تنهایی عمل نمی کند 
بلک��ه به متعدد نهادهای خیریه دیگر نیز پول گزاف می پردازد که هرکدام در 

واقع شاخه هایی از آن را تشکیل می دهند.
منوال ای.یاپی، روزنامه نگار اسپانوی، می نویسد:

»بخ��ش وس��یع از انجیوهایی که زیر دس��ت "یو.ایس.اید" کار 
می کنند نه غیردولتی هس��تند و نه مس��تقل؛ بلکه این سازمان ها 

جهت پیش برد کارهای کثیف به میان آمده اند.«
وظیفه مهم دیگر »یو.ایس.اید« دادن پوشش به جاسوس های »سی.آی.ای« 
و س��ایر نهادهای استخباراتی امریکا خارج از مرزهایش می باشد. از دیر زمانی 
جواس��یس رنگارنگ امریکا به نام های داکتر، متخصص، معلم... به کشورهای 
مختلف رخنه کرده و به ش��یوه های گوناگون برای پیاده نمودن سیاس��ت های 
دولت امریکا کار می کنند. روزنامه »واش��نگتن پس��ت« ب��ه تاریخ ۲۶ اپریل 

۲۰۱۰ نوشت:
»سی.آی.ای به خاطر مستورکردن جواسیس خود از دو شیوه استفاده می کند 
)رس��می و غیررسمی(. رسمی آن طوری است که دولت به آنان امکانات می دهد 
و زیر نظر سفارت آن  کشور فعالیت می کنند. شبانه روز کار می کنند و با مقامات 
محلی و خارجی مالقات می کنند و سیاس��ت های س��ی.آی.ای را پیش می برند. 
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نوع دیگر نمایندگی های دولتی امریکا اس��ت که برای جواس��یس پوشش آماده شم

می کنن��د. یکی از این ها نمایندگی امریکا برای توس��عه بین المللی "یو.ایس.اید" 
است که به صورت وسیع کارمندان "سیا" را در ویتنام جنوبی پوشش داده بود.«

به خاطر پی بردن به ماهیت ضدبش��ری »یو.
ایس.اید« به کارکرد این نهاد در چند کش��ور 
اشاره می کنم تا مردم افغانستان که سال هاست 
در دام یو.ایس.اید و چاکرانش گیر افتاده اند، 
پی ببرند که این کمک ها »بش��ر دوستانه« نه، 

بلکه شراندازانه است.
عملی��ات خرابکارانه و تربیت انس��ان های 
وحش��ی یکی از برنامه های اساس��ی این اداره 
به حس��اب می رود. پس از جنگ دوم جهانی 
و قوت یافتن اتحاد جماهیر ش��وروی، امریکا 
به وحش��ت افتاد و تالش  کرد تا کش��ورهایی 
را که دارای حکومت  ملی اند، توس��ط کودتا 

س��رنگون س��ازد. به همین منظور تحت رهبری »یوایس.اید« نهادی موسوم به 
)OPS( ی��ا »دفتر محافظت عامه« ایج��اد گردید که وظیفه آن تربیت پولیس 
بود، این نهاد زیر نام کمک به پولیس و ارتش کشورهای مختلف، طرز شکنجه 
جسمی و روحی، اقرارگرفتن و سایر شیوه های به زانودرآوردن مخالفان سیاسی 
 )Dan Mitrione( را یاد می داد. در راس این اداره فردی به نام دان میتریون
قرار داش��ت. متیریون کارمند »اف.بی.آی« و قراردادی »یو.ایس.اید« بود. 
او وظیفه داش��ت تا به پولیس ملی کش��ورهای تحت س��لطه امریکا روش های 
شکنجه را آموزش دهد و به مخالفان دولت هایی که در برابر امریکا ایستادگی 

می کنند کمک های پولی و تسلیحاتی »یو.ایس.اید« را برساند.
برازی��ل: اولین ماموریت »دفتر محافظت عامه« زیر رهبری »یو.ایس.اید« 
در برازیل در سال ۱٩۶۰ بود. در این زمان برازیل دولت ملی دموکرات داشت 
که در راس آن جواو گلرات )Joao Goulart( قرار داش��ت. او فرد ملی و 
مخالف سرس��خت امریکا بود. امریکا هراس داشت که این کشور ملی به سوی 
سوس��یالیزم گام برندارد. به همین خاطر در پی سرنگونی آن شد. میتریون طی 
۴ سال توانست مخالفان دولت جواو را رشد دهد. گروه های مزدور امریکا در 

دان میتری��ون، ط��راح و قاتل 
هزاران مبارز امریکای التین
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شم سال ۱٩۶۴ با حمایت مستقیم کاخ سفید طی کودتایی دولت جواو را سرنگون 
و رژی��م دست نش��انده امری��کا را روی کار آوردند. طی چهار س��ال، میتریون 
۱۰۰۰۰ پولی��س برازیل��ی را آموزش داد و ۶۰۰ تن دیگ��ر را به خاطر تربیت 

بیشتر به دفتر مرکزی »سیا« معرفی نمود.
دولت نظامی و رییس جمهور دیکتاتور برازیل صدها تن از مخالفان را کشت 
و یا هم ناپدید کرد و هزاران تن دیگر را در زندان ها با ش��یوه های جدیدی که 
آموخته بودند، شکنجه کردند. یکی از زندانیان محصل مارکسیست به نام دیلما 
روس��یف )Dilma Rousseff( رییس جمهور فعلی برازیل بود. ابتدا او را تا 
س��رحدی لت و کوب کردند که االش��ه اش شکس��ت و بعد او را شوک برقی 

دادند تا این که باعث خونریزی در رحم او گردید.

اروگوئه: پس از ماموریت موفقیت آمیز دان میتریون در برازیل، در س��ال 
۱٩۶٩ او به حی��ث رییس »یو.ایس.اید« در اروگوئه مقرر ش��د. در اروگوئه 
مبارزان مل��ی و مردمی توپامارو )Tupamaro( در حال پیش��رفت بودند و 
مناطق زیادی را آزاد و در آنجا حکومت ملی و مس��تقل را اعالم نموده بودند. 
میتریون ماموریت داش��ت تا پولیس آن کش��ور را جهت س��رکوب توپامارو 
تربیت نماید. وی برای آموزش ش��کنجه عصبی و روانی به پولیس آن کشور، 
M s( اووی گداه��ا و افراد بی خانه آزمایش هایی انجام م��ی داد. منوال هیوی

nuel Hevia( جاس��وس دیگر »س��یا« که مدتی با میتری��ون همکار بود، در 
کتاب »ترورهای مخفی« خاطرات خود را از شکنجه های او نقل می کند:

مبارزان توپامارو
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»ب��رای آزمایش ابتدایی، اینان از روی جاده های اروگوئه بیرون شم

از "مونتی ویدی��و" گداها را جمع می کردند که به نام "بایچوکونیز" 
یاد می ش��دند و زنان را از س��رحد برازی��ل می آوردند. از آنان هیچ 
تحقیق صورت نمی گرفت تنها ش��یوه ش��وک برقی در ناحیه های 
مختل��ف بدن نمایش داده می ش��د، و در کن��ار آن داروهایی داده 
می شد که باعث تهوع و استفراغ های دوامدار در افراد می شد. چهار 

تن آنان در همانجا کشته شدند.«
به پولیس یاد داده می ش��د که به مجرد دستگیری مبارزان توپامارو به دور 
دندان های ش��ان س��یم های باریک را بپیچانند و ش��وک برقی دهند. آنان برای 
فش��ار روحی دستگیرش��دگان، صدای جیغ و فریاد زنان و اطف��ال را در اتاق 
متصل به شکنجه گاه صحنه سازی می کردند و به فرد دستگیرشده طوری وانمود 

می کردند که اعضای خانواده شان نیز تحت شکنجه قرار دارند.
ظرف چند ماه محدود شکنجه و بدرفتاری 
در اروگوئه به اوج خود رسید. در سال ۱٩۷۰ 
سنای آن کش��ور یک بررسی ای انجام داد که 
در نتیجه آشکار گردید که پولیس در شکنجه 
از شوک برقی، قطع آله تناسلی و فشار روانی 
اس��تفاده می کند. مبارزان توپومارو هم از این 
وضع به ستوه آمده میتریون را اختطاف و در 
بدل رهایی اش خواستار رهایی ۱۵۰ مبارز خود 
ش��دند. ولی دولت نیکس��ون حاضر به گفتگو 
نش��د که باالخره آنان میتری��ون را قطعه قطعه 
کرده به جزایش رس��انیدند. فلم مشهور هنری 
 )State of the Siege( »حکومت نظام��ی«
ساخته کوس��تا گاوراس جوخه های مرگ در 
اروگوئ��ه و جریان ای��ن گروگان گیری را به 

تصویر کشیده است.
»یو.ای��س.  ۱٩۷۰ س��ال  در  گواتیم��اال: 

اید« نزدی��ک به ۳۰ هزار پولی��س گواتیماال 
را آم��وزش داد ت��ا مب��ارزان »مای��ا« را که 

پوستر فلم »حکومت نظامی«
این فلم را از اینجا دونلود کرده 

می توانید.
kickass.to/etat-
de-siege-state-of-
siege-costa-gavras-
1972-t7989125.html
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شم اکثریت آنان دهقانانی بودند که به خاطر به دس��ت آوردن زمین های خود پیکار 
 ،)Killing Hope( »می کردند؛ سرکوب کنند. براساس کتاب »کشتار امید
رایوس مون��ت )Rios Montt( دیکتاتور نظامی و نوکر امریکا قتل عامی به 
راه انداخت که در ظرف یک دهه تمامی مخالفان خود را از بین برد. ویکتوریا 
سنفورد )Victoria Sanford( در کتاب »رازهای دفن شده: حقایق و حقوق  
بشر در گواتیماال« می نویسد که مسوولیت این قتل عام به دوش »یو.ایس.اید« 

است زیر این نهاد کمک مالی و تسلیحاتی در اختیار پولیس گذاشت.
در ۱٩۷۴، دول��ت امری��کا توافقنام��ه )NSSM 200( را امضا کرد که از 
طرف هنری  کس��ینجر پیش��نهاد ش��ده بود. او در این طرح خود گفته بود که 
امریکا به مواد خام جهان س��وم نیاز ش��دید دارد و اگر نفوس آنجا را کنترول 
نکند ش��اید این منابع را از دس��ت بدهد. از همین رو، دولت برنامه عقیم سازی 
به راه انداخت و مس��وولیت آن را »یو.ایس.اید« به دوش گرفت. این طرح در 
افریقا، برازیل، پیرو، فلیپین و رواندا عملی ش��د و میلیون ها مرد و زن را عقیم 

کردند که مصارف تمام این پروژه از سوی »یو.ایس.اید« تامین گردید.
 JeansBertrand( هایتی: پس از آن که در ۱٩٩۰ جین بیرتراند اریستاید
Aristide( ف��رد ملی و دموکرات در انتخابات پیروز ش��د، کمک های »یو.

ایس.اید« و »امداد ملی برای دموکراس��ی« برای سرنگونی وی به آن کشور 
سرازیر گردید. نوام چامسکی، اندیشمند و تحلیلگر ضد اشغال، می نویسد:

»کمک برای "ارتقای دموکراس��ی" ب��ه یکبارگی افزایش یافت 
و تمام آن مس��تقیم ب��ه جیب مخالفان دولت و تج��ار حامی آنان 

می رفت.«
با گذش��ت فقط چند ماه در ۱٩٩۱ طی یک کودتا دولت اریستاند سرنگون 

شد.
سریالنکا: بر اساس اسناد فاش شده ویکی لیکس، »یو.ایس.اید« در سرکوب 
»ببرهای تامیل« نیز با دولت س��ریالنکا همکار ب��ود. »ببرهای تامیل« مبارزان 
چپ گرای سریالنکا بودند که بر ضد دولت فاشیست آن کشور دست به مبارزه 
مس��لحانه زدند. آنان با مردم چنان جوش خورده بودند که دولت سریالنکا طی 
چند دهه جنگ با امکانات پیش��رفته نتوانست آنان را سرکوب کند، تا این که 
در ۱۸ می ۲۰۰٩ نیروهای سریالنکا به کمک مالی و تسلیحاتی »یو.ایس.اید« 

موفق به سرکوبی این گروه گردیدند.
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دیگ��ر شم س��ند 

ف��اش  ویکی لیک��س 
در  ک��ه  می کن��د 
 ۲۰۰۶ انتخاب��ات 
»یو.ایس. ونزوی��ال، 

ای��د« میلیون ه��ا دالر 
را ب��ه اف��راد بلندرتبه 
در  ت��ا  داد  دولت��ی 
انتخاب��ات دس��تکاری 
نم��وده، جلو پیروزی 
رهبر  چاوی��ز،  هوگو 

ملی گرا و محبوب را بگیرند ولی در این دسیسه خود ناکام ماند.
اندونیزیا: امریکا به خاطر س��رنگونی دولت ملی گرای داکتر س��وکارنو در 
سال ۱٩۶۵ گروه های وحشی و درنده را پرورش داد. زیر نظر »یو.ایس.اید« 
برنامه »قرضه ها کوچک« به راه انداخته ش��د که مس��وولیت آن را ستانلی آن 
دونه��ام )Stanley Ann Dunham(، مادر بارک اوباما، به عهده داش��ت. 
دونهام در این برنامه به مناطق مختلف اندونیزیا س��فر کرد و در گوشه و کنار 
این کشور دفتر باز نمود. هدف از ایجاد این دفاتر، رسانیدن کمک به مخالفان 
دولت سوکارنو بود. اینان در ضمن از هواداران سوکارنو لیست طویلی ترتیب 
داده، آن را به »سی.آی.ای« سپردند. سی.آی.ای این لیست را در اختیار جالد 
جانی س��وهارتو قرار داد که طی یک قتل عام وحشتناک بیش از دو نیم میلیون 
تن از بهترین فرزندان مردم اندونزی را کش��ت که حتا یک س��ند سی.آی. ای 
از آن منحیث »دهشتناک ترین نسل کش��ی قرن بیستم« نام برده است. سوهارتو 
به خاطر فاش��یزمش مورد تمجید غرب واقع ش��د و مارگرت تاچر،  صدراعظم 
وقت بریتانیا، این فاشیس��ت را »یکی از بهترین و ارزشمندترین دوستان مان« 
نامید! مادر اوباما در همانجا با یک جنرال نظامی سوهارتو به نام لولو سویتورو 

)Lolo Soetoro( ازدواج نمود که پدراندر اوباما است.
پس از ماموریت موفقیت آمیز مادر بارک اوباما در اندونیزیا، او در ۱٩۸۰ 
راهی پاکس��تان ش��د تا کمک های »یو.ایس.اید« را به رهب��ران جهادی افغان 
برس��اند. یک مقدار این کمک ها جهت خریداری س��الح و مهمات به باندهای 

قتل عام »ببرهای تامیل« و تامیلی ها در سریالنکا توسط 
دولت منفور این کشور به کمک »یو.ایس.اید«
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شم بنیادگرا به مصرف رس��ید و 
پ��ول متباقی به جیب رهبران 
می چکید  هفتگانه  تنظیم های 
که موت��ر و خانه های لوکس 
خری��داری  پاکس��تان  در 

کردند.
کیوب��ا: پ��س از پیروزی 
فی��دل کاس��ترو ب��ر رژی��م 
خون آشام باتیستا، امریکا در 

صدد سرنگونی این دولت مردمی شد. بارها تالش نمود و عملیات های شیطانی 
علیه آن راه انداخت. عملی��ات »خلیج خوک ها«، ۶۳۸ بار تالش ناموفق برای 
ترور فیدل کاسترو و تحریم های شدید اقتصادی چندین دهه از مهم ترین دسایس 
»س��یا« به خاطر نابودی کیوبایی بود که توانسته با اتکا به مردم به خودکفایی 
برسد و مقابل امپریالیزم امریکا ایستادگی کند. با ناکامی امریکا در سرنگونی 
دولت کیوبا، در این اواخر به کمک مالی »یو.ایس.اید«، دس��ت به راه اندازی 
ش��بکه اجتماعی معادل »تویتر« به نام »زون زونیو« زد. امریکا می خواس��ت 
از این طریق در بین نس��ل جوان آن کش��ور افکار ضد دولت را ترویج نماید تا 

آنان به یک شورش همگانی 
آماده شوند، ولی بسیار زود 
این پالن افش��ا شد و دولت 
کیوبا فعالیت این ش��بکه را 

متوقف کرد.
و  جنای��ات  لیس��ت 
ش��راندازی های ضدانس��انی 
»یو.ایس.ای��د« ب��ه مراتب 
طویل تر از آن اس��ت که در 
این مقاله مختصر بگنجد. به 
دلیل همین اعمال شیطانی این 
بنگاه شرارت پیش��ه، تعدادی 

از کشورها مثل ایتوپی، روسیه، بالروس، ونزویال، کیوبا و غیره فعالیت آن را 

خفقان با آب، یکی از ش��یوه های معمول شکنجه 
که کارمندان »یو.ایس.اید« برای دست نشاندگان 

شان آموزش می دهند.

ستانلی آن دونهام، مادر بارک اوباما و رییس »یو.
ایس.اید« در اندونیزیا و پاکستان
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در کشورهای شان ممنوع نموده، کارمندانش را اخراج کردند.شم

در افغانستان بی در و دروازه و بی صاحب، یو.ایس.اید. در تمامی عرصه های 
زندگی مردم چنگ انداخته تحت عناوین به ظاهر زیبا، به جاس��وس پروری و 
مسموم س��ازی اذهان عامه و بخصوص جوانان مصروف است. این نهاد جلودار 
بخش اعظم رس��انه های به اصطالح »آزاد« افغانستان بوده، با واریزکردن دالر به 
آنان، این بلندگوها را در مسیر سیاست های استعماری امریکا به کار گرفته است. 
یو.ایس.اید از »فند«دهندگان اصلی ب��رای گروه های تاریک اندیش بنیادگرا 
نیز به ش��مار می رود، مثال »جمعیت اصالح افغانس��تان« که سازمان سلفی بوده 
برای کشانیدن جوانان ما به سوی جهالت و اخوانیزم پول های گزاف به مصرف 

می رساند، یکی از فندبگیران یو.ایس.اید می باشد.

مردم گلستان فراه، در حصار طالبان خونریز و فقر غذایی

ولس��والی گلستان یکی از فقیرترین و دورافتاده ترین مناطق فراه به حساب می رود که 
از ماه اس��د س��ال جاری )١٣٩٣( تا اکنون در محاصره و س��رکوب تمام عیار طالبان قرار 
داشته و تمام راه های مواصالتی به روی مردم مسدود بوده، کمبود موادغذایی زندگی مردم 
را به ش��دت تهدید می کند. از مجموع ۲١۰ قریه این ولس��والی تنها ١٣ قریه آن زیر تسلط 

دولت بوده و بقیه در گرو طالبان می باشند.
چندی قبل، ریش س��فیدان گلستان )مجموع ٣۲ قریه بزرگ آن ولسوالی( بعد از ماه ها 
انتظار هنگامی که دریافتند از سوی دولت فاسد و ضدمردمی چیزی جز عوام فریبی ساخته 
نیس��ت، راهی کویته پاکستان می ش��وند و در آنجا با »شورای کویته« طالبان دیدار کرده، 
مشکالت ش��ان را مطرح می سازند. طالبان مزدور به خواست های برحق شان لبیک نگفته 
کماکان بر محاصره و س��رکوب مردم ادامه می دهند، اما بعد به افراد مسلح شان در منطقه 
کتبا اطالع می دهند که فقط حق عبور موترهای س��راچه با ٦ سرنش��ین و ٥۰ کیلو بار و 
همچن��ان انتق��ال مریضان جهت تداوی با یک تا دو پایواز را بدهن��د. در بدل آن، از مردم 

می خواهند به کمک طالبان شتافته علیه دولت دست به کار شوند.
گلس��تان از مناطق کوهستانی و محروم از لحاظ اقتصادی بوده که مردمانش نه زمین 
کافی دارند و نه مالداری به پیمانه ی وس��یع، بنا عواید و پس اندازی برای روزهای س��خت 
ندارن��د. اکثری��ت متکی بر فروش نیروی کار خویش اند. طی س��یزده س��ال اخیر با وجود 
سرازیرش��دن میلیاردها دالر، جز جنگ و ویرانی، تغییر مثبت و قابل مالحظه ای در زندگی 
این بیچارگان رونما نگردیده اس��ت. طالبان که به دس��تور دولت مزدورپرور پاکس��تان در 
جنایت و جهالت همس��ان »برادران تنظیمی« ش��ان عمل می کنند، ب��ا هجوم و محاصره 
چندماهه و منع انتقال موادغذایی در این منطقه بار دیگر دوران بربریت جنگ های داخلی 

و پاتکساالری را در اذهان زنده ساخته اند.
بقیه در صفحه ٥۲ 
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نویسنده: احمر

رسوایی شرکت »داین کورپ« 
که حنیف اتمر آن را زیر زد 

در ۲۸ نومب��ر ۲۰۱۰، س��ایت 
»ویکی لیک��س«  افش��اگر 
پس از نش��ر انبوهی از اس��ناد 
افغانستان  »یادداشت هایجنگ 
و ع��راق«، بیش از ۲۵۰  هزار 
»تلگراف ه��ای دیپلوماتی��ک 
امریکا« را به نش��ر رسانید که 
باعث رس��وایی بیش��تر دولت 
این  عوام فری��ب  و  اش��غالگر 

کش��ور گردید. در البالی اس��ناد فرستاده شده از س��فارت ها و ماموریت های 
رس��می امریکا به وزارت خارجه این کش��ور، س��ندی از پرداخت پول توسط 
 DynCorp( »یکی از ش��رکت های امریکایی به نام »داین کورپ انترنش��نل
International( جهت اس��تفاده موادمخدر و برگزاری محفل بچه بازی برای 

پولیس  افغان در کندز، پرده برمی دارد.
در سند مذکور که به تاریخ ۲۴ جون ۲۰۰٩ توسط سفارت امریکا در کابل 
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به وزارت خارجه  این کش��ور فرستاده شده  است، گفتگو میان حنیف اتمر )در شم

آن زمان وزیر امور داخله افغانستان( و معاون سفیر امریکا در افغانستان را نقل 
می کند. در این س��ند که به امضای کارل آیکن بیری )س��فیر وقت امریکا در 
افغانس��تان( ارسال گردیده است، نوشته شده که حنیف اتمر وحشت زده با عذر 
و زاری از جوس��ف موسومیلی، معاون سفیر امریکا در افغانستان، می خواهد تا 
قضیه پرداخت پول توسط »آموزگاران خارجی« محفل بچه بازی برای پولیس  

کندز را از دید رسانه های باطل کند.
هرچن��د در ج��والی ۲۰۰٩ خبر این محفل بچه بازی پیش از افش��ای س��ند 
دیپلوماتیک امریکا، توس��ط روزنامه »واشنگتن پست« به نشر رسید و پس از 
فاش شدن سند نامبرده توسط سایت »ویکی لیکس«، روزنامه »گاردین« نیز به 
آن پرداخت، ولی این رسوایی هیچ گاهی در رسانه های افغانستان انعکاس نیافت 

و احتماال در اثر فشار دولت با خاموشی زیر زده شد.
در ۲ دسمبر ۲۰۱۰، روزنامه »گاردین« به نقل از سند فاش شده می نویسد:

»رسوایی ای که در آن قراردادی های خارجی ]شرکت امریکایی 
»داین کورپ انترنیش��نل«[ ک��ه برای آموزش پولیس  افغانس��تان 
اس��تخدام ش��ده اند، نیز دخیل هستند که نش��ان می دهد آنان از 
مواد مخدر اس��تفاده نموده و به پسران نوجوان پول دادند تا سبب 
خوش گذرانی ش��ان در سمت شمال افغانستان شود. براساس یکی 
از تلگراف های سفارت امریکا که توسط ویکی لیکس فاش شده، این 
قضیه آن قدر پرتنش شد که وزیر خارجه با عذر و زاری از سفارت 

خواست تا تالش ورزند که این داستان را زیر بزنند.
در جلسه ای با معاون س��فارت امریکا، حنیف اتمر وحشت زده، 
که در آن زمان وزیر داخله بود، هشدار داد که داستان مذکور باعث 
"به خطر  افتیدن زندگی ها" می شود و بیشتر ترس از این داشت که 

شاید ویدیوی این رویداد در محضر عام قرار گیرد.«
و در ادامه می نویسد که اتمر پافشاری می کند در صورتی که کدام خبرنگار 
در زمینه مراجعه نماید، باید به او گفته ش��ود که نش��ر این خبر »زندگی ها را 
ب��ه خطر می اندازد« و امریکا باید تالش نماید که خبر را زیر بزند. در پاس��خ، 
معاون س��فیر امریکا برای��ش می گوید که بیش از حد اک��ت و ادا نکند چون 
این خود باعث وخیم ترش��دن خبر می شود. باالخره این خبر توسط »واشنگتن 
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شم پست«  به نشر رس��ید ولی روی قضیه خاک انداخته شد و در فرجام چند مقام 
افغان در پولیس کندز از کار شان اخراج شدند اما خارجی های دخیل در قضیه 

به کار شان ادامه دادند.
این اولین باری نیس��ت که کارمندان ش��رکت »داین کورپ«  در اس��تفاده 
جنس��ی کودکان دست داش��ته اند ولی بدون کدام بازپرس��ی و محاکمه آزاد 
می گردند. در ۲۷ جون ۲۰۰۲، س��ایت »س��الون« به نقل از آقای بین جانسون 

که برای شرکت نامبرده در بوسنی کار می کرد، چنین می نویسد:
»بین جانسون از شدت اضطراب به خود پیچید وقتی شنید که 
یک��ی از همکارانش که با وی به حیث میکانیک هلیکوپتر در پایگاه 
نظامی امریکا در نزدیک ش��هر توزال در بوس��نی کار می کرد، الف 

می زد: "دختر ]معشوقه[ من بیشتر از ١۲ سال سن ندارد."
مردی که این س��خنان را به زبان آورده بود، به گمان جانسون 
در ده��ه ٦۰ عمر خود به س��ر می برد، این قدر با اش��تیاق درمورد 
نواس��ه و دختر یا کدام خویشاوند خود صحبت نمی کرد. او درمورد 

دختر کوچکی می الفید که از فاحشه خانه نزدیک خریده بود...«
این مسئله جانس��ون را واداشت تا علیه دو همکارش به رییس خود شکایت 
کند که باالخره از کار اخراج ش��دند ولی در عین حال شرکت »داین کورپ« 
بنابر افش��ای قضیه، جانس��ون را نیز از کارش بیرون کرد و عین برخورد را با 
یکی دیگ��ر از کارمندانش به نام کاترین بولکویچ داش��ت که از طریق همین 
شرکت با »نیروی پولیس بین المللی ویژه ملل متحد«  در بوسنی کار می کرد و 

قضیه مشابهی را فاش نموده بود.
در کنار جنایات جنسی، شرکت های خصوصی نظامی امریکا که حاال بیشتر 
به عوض نیروهای نظامی این کشور در عراق و افغانستان می جنگند، در کشتار 
انسان های بی گناه دس��ت دارند ولی تا حال کدام محاکمه ای علیه این جنایات 
صورت نگرفته اس��ت. مطابق قرارداد، ش��رکت های خصوص��ی نظامی امریکا 
از محاکمه ی دولت های افغانس��تان و عراق معافیت دارن��د و باوجود ارتکاب 
جنایات متعدد بخصوص توس��ط ش��رکت »بلک وات��ر« و »داین کورپ« که 
رابطه تنگاتنگ با مقامات بلندپایه امریکایی دارند، هیچ گاهی مورد بازپرس��ی 

قرار نگرفته اند.
ش��رکت »داین کورپ« از ۲۰۰۳ بدینسو در افغانستان فعال است و باوجود 
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بی کفایتی اش در عملی نمودن قراردادهای دولت امریکا که حتا در گزارش های شم

بازرسی رس��می این کشور ذکر شده، توانس��ته که قرارد اد های بیشتر میلیارد 
دالری را به دس��ت آورد. در اکثر رویداد ها دیده شده که شرکت های مذکور 
کارمندان مجرم ش��ان را به صورت عاجل از کش��ور بی��رون کرده و به امریکا 

می فرستند  و پس از چندی دوباره به کار استخدام نموده اند.
نیروهای س��تمگر و وحشی طالبان به رهبری مال عبدالرازق راشد و چند تن از مالیان 

پاکس��تانی که مستقیما 
تحت هدایت »ش��ورای 
کویته« و »آی.اس.آی« 
پاکس��تان کار می کنند، 
کنت��رول  فیص��د   ٩۷
به دس��ت  را  ولس��والی 
گرفت��ه و از این پناهگاه 
ام��ن، ناامن��ی و ترور و 
وحش��ت را در ٣ والیت 
ولسوالی های  و  همجوار 
هم س��رحد مانن��د بکوا، 
دالرام، واش��یر، پرچمن 
و... دامن زده و همه روزه 
حمالت و اختطاف هایی 

را برنامه ریزی کرده و مردم بی دفاع را شکار می کنند.
زمس��تان از راه رسید ولی بیش��تر از ٥۰  هزار جمعیت بی دفاع این منطقه سردسیر با 
ش��کم های گرس��نه و تن نحیف در انتظار آذوقه، دوا و درمان، مواد سوخت و امکانات اولیه 
زندگی، لحظات س��ختی را سپری می نمایند. به طور نمونه یک من )٥ کیلوگرام( گندم در 
ش��هر فراه ١١۰ افغانی و ٥ کیلو روغن جامد ٣۲٥ افغانی به فروش می رس��د، ولی قیمت 
این مواد در ولس��والی گلستان به ترتیب ۲٥۰ و ۷٥۰ افغانی به فروش می رسد و به همین 
ص��ورت تمام مواد ارتزاقی و س��وخت دو چند و س��ه چند بلند رفته ک��ه خرید آن از توان 

اکثریت مطلق مردم باالست.
وقتی از وضع جاری صحت و معارف در این ولس��والی پرس��یده شد، یکی از باشندگان 
که نمی خواس��ت نامی از وی برده ش��ود، با لحن تند گفت: »در لحظاتی که مرگ زندگی 
همگان را تهدید می کند سخن از معارف و آینده اطفال و دوا و داکتر و سایر نیازمندی های 
روزمره که قبل از آن هم وضعیت خوبی نداشت، دور از واقعیت های تلخ جاری و به آرزوی 
بزرگی می ماند. بگذارید اول شکم فرزندان ما سیر و تن شان پوشیده شود، آگاهی و آینده 

شان فکر بعدی است.«
در قریه خنجک، طالبان بازاری س��اخته اند که مواد مورد نیاز را به قیمت گزاف باالی 
مردم تنگدست می فروشند و از این طریق هم آخرین شیره ی جان مردم مظلوم را می کشند 
و به مبالغ هنگفت پول جهت برآورده س��اختن امیال ش��وم شان دست می یابند. از یک سو 

بقیه از صفحه ۴٨ 

۲۵ میزان ۱۳۹۳: چهار زن کشته شده توسط طالبان در والیت فراه
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شم طالبان باش��ندگان منطقه را زیر فش��ار قرار داده اند تا با کوچیدن ساحه را تخلیه نمایند و 
از س��وی دیگر نیروهای دولت راه را برای آنانی که در حال فرار اند، بس��ته و نمی گذارند تا 
منطقه خالی از س��کنه گردد که در این میان بازهم مردم به مثابه س��نگ زیرین آسیاب و 

گوشت دم توپ زجر می بینند و خطر فاجعه انسانی تشدید می گردد.
باش��نده ای دیگری از گورزنی، مرکز گلس��تان در تماس تلفنی گفت: »اگر موادغذایی 
و یا البس��ه را از طریق دالرام � احمدآباد، آنهم به مقدار ناچیز با خود حمل کنیم، فی کیلو 
١۰ تا ١٥ افغانی کرایه دارد که برای مردم مستضعف ما نهایت گران تمام می شود. زنان و 
اطفال بیمار وضعیت وخیم داشته و چنانچه چندی قبل در اثر انسداد راه، یکی از بیماران 

والدی با طفلش تلف شد.«
و اما این وضعیت چگونه پدید آمد؟ بعد از جنگ های جبهوی سنگین و راندن طالبان از 
مناطق همجوار، تمامی طالبان به ولسوالی کوهستانی گلستان هجوم آورده و به همین گونه 
تفنگداران این گروه خونریز از ولسوالی های ناامن دالرام نیمروز، موسی قلعه و واشیر هلمند 
و بکوای فراه نیز با آنان ملحق گردیدند. دولت فعلی با عقب نش��ینی طالبان و نه محو شان 
از تم��ام منطقه، طبل پیروزی بر طالبان را در مطبوعات نواخت اما این جنایت کاران را در 
گوشه  ی دیگر به جان مردم مظلوم آزاد گذاشت. اکنون نیروهای منطقوی دولت به بهانه ی 
این که »تمام راه ها ماین فرش اس��ت«، »نیروی کافی نداریم« و »توانایی و کنترول اوضاع 

مشکل است« از دور نظاره گر جنایت طالبان گشته، وقت کشی می کنند.
بلقیس روشن، نماینده مردم فراه در مجلس سنا، می گوید:

»من بارها مقامات مربوطه ارگان های امنیتی را از این فاجعه باخبر ساخته ام و چندین 
بار در جلسه عمومی مشرانو جرگه به خاموشی دولت در ارتباط به سرنوشت مردم گلستان 
اعتراض نمودم، ولی از آنجایی که نسبت به مردم متعهد نیستند و کارد به استخوان رسیده 
و شکم گرسنه مردم را از خود نمی دانند، دالیل غیرقابل قبول آورده حرکتی نمی کنند.«

در ١١ می ۲۰١۴، وزارت امور داخله افغانستان با انتشار خبری از عملیات نظامی علیه 
طالبان در گلستان خبر داده، نوشت:

»٥٥ شورش��ی طالب بشمول مولوی عبدالرازق راشد ولس��وال نام نهاد این گروه برای 
ولسوالی گلستان کشته و ۴٥ شورشی دیگر در این عملیات تصفیه یی زخمی شده اند.

در حال حاضر مشکالت امنیتی ای که در این مناطق پیش از این وجود داشت از میان 
برداشته شده است.«

اما تمام این خبر دروغ بی ش��رمانه ای برای فریب اذه��ان عامه بود، درحالی که مولوی 
عبدالرازق تا هنوز زنده بوده و به جنایاتش علیه مردم گلستان و سراسر فراه ادامه می دهد. 
برداشته ش��دن مشکالت امنیتی این مناطق آن چنانی که در خبرنامه آمده، نیز مثل سایر 

عوام فریبی های نهاد های امنیتی، خاک پاشیدن به چشم ملت است و بس.
والیت فراه یکی از ناامن ترین والیات کش��ور اس��ت که از والی های بی کفایت و فاس��د 
و دول��ت مافیایی رنج بی ش��مار برده و م��ردم تیره روز آن مکررا ش��اهد قتل های گروهی، 
تیرباران های دس��ته جمعی، اختطاف های پی در پی، سربریدن های مکرر فرزندان شان در 
این سال های اخیر بوده اند. اختطاف ۴ زن بی دفاع و قتل »داعش«وار شان، تازه ترین حادثه 
تکاندهنده در این والیت محس��وب می ش��ود که همسان محاصره مردم نگونبخت گلستان 
مقامات فاس��د از کنارش گذش��تند. صدها رس��انه موجود کش��ور نیز طبق خواست دولت 

هیچ گاهی نخواسته اند که عمق درد و مشکالت مردم فراه را انعکاس دهند.
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نمایندگی انجمن نویسندگان 
 افغانستان

جوار پارک تیمور شاهی
و

چهار راهی صدارت، شرکت کتاب
 شاه محمد

 جاده والیت،
قرطاسیه فروشی محمد هارون

کندز

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
کتاب فروشی عبدالرازق

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

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

دوکان نمبر 10

تخار

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

 

دشت شهدا، مقابل تربیه معلم 
قرطاسیه فروشی ضیایی 

بدخشان



هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانس��تان مس��تقل، آزاد و دموکرات هس��تید؛ اگر 
آرزوی سربلندی افغانستان و آسایش 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 افغانس��تان« 
بپیوندی��د و در تکثی��ر 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:   
facebook.com/hambastagi   

twitter.com/solidarity22 تویتر:   
youtube.com/AfghanSolidarity یوتیوب:   

»حزب همبس��تگی افغانس��تان« ب��رای پیش��برد فعالیت هایش به 
حق العضویت اعض��ا و اعانه هواداران و دوس��تدارانش اتکا دارد. با 

کمک های نقدی تان ما را یاری دهید:

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




