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اطالعیه  

استاد محمد علم خان 
جاودانه گشت! 

بازهم گنجینه  دیگری از دانش 
و آگاهی و اس��تقامت جاودان 
گش��ت. نه تنه��ا م��ردم فراه 
بلکه سراس��ر افغانس��تان یکی 
از صادق تری��ن، نجیب ترین و 
شخصیت های  وطندوست ترین 
شان را از دس��ت دادند. استاد 
محمد علم خان، آموزگار زبده 

و متعهد، رهبر مبارز و شجاع، غمخوار مردم مظلوم و یک انسان سراسر شرف 
و نجابت بعد از س��ال ها جدال با بیماری پارکینس��ون، به تاریخ ٢٧ قوس ١٣٩٣ 
)١٨ دس��امبر ٢٠١٤( پدرود حیات گفت. مرگ نابهنگام و دردناک استاد، نه 
تنها خانواده و دوس��تان بلکه تمامی شاگردان، همرزمان و راهیان واقعی اش را 

در سوگ عمیقی فرو برد.
اس��تاد محمد علم خ��ان در زمره ی ن��ام آوران و پیش��گامان عدالت خواه و 
ستم س��تیز وطن ما بود که عمرش را وقف مردم و کش��ورش نمود. استاد طی 
زندگ��ی پرفروغ و پرافتخارش در برابر مظالم اجتماعی و جنایات س��تمکاران 
رنگارنگ چون کوه اس��توار ماند، نه کرنش نمود و نه معامله. غرور، عزت و 
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غیرت توده های شریف خود را حفظ کرده و برعکس دشمنان رنگارنگ میهن شم

را همیشه وامانده ساخته، به تحقیر گرفت.
اس��تاد محمد علم در س��ال ١٣٣١ در قری��ه روکن والیت فراه زاده ش��د. 
تحصیالت ابتدایی را در مکتب نوبهار و لیس��ه زراعت گرمسیر هلمند به پایان 
رس��انیده و در س��ال ١٣٤٩ وارد فاکولته زراعت کابل گردید. سپس به مدت 
یک س��ال برای بورس��یه ای به انگلستان رفت. او بعد از کس��ب علم، سال ها به 
خدمت معلمی پرداخت و با صداق��ت و تالش نمونه، برای تربیت اطفال وطن 
جانفشانی نمود. خصال برازنده و پشتکار او باعث گردید که به زودی بین اهل 

معارف تثبیت و منحیث یک روشنفکر پیشرو و رسالتمند شهرت یابد.
استاد محمد علم خان بعد از کودتای شوم ثور ١٣٥٧ و سلطه ی تجاوزکاران 
روس��ی و غالمان وطنی اش، مدت دو ماه زندانی گردید، اما در اثر تالش های 
هواخواهانش از مرگ حتمی نجات یافته رها گردید. به مجرد رهایی از زندان 
برای تشکیل جبهه مقاومت برای رهایی وطن و کسب استقالل آن دست به کار 

شد.

استاد که از بین مردم و قلب توده های دهقانی برخاسته بود و در وطندوستی، 
مردم دوس��تی، صداقت و پاکیزگی فکری، استعداد و پاک دامنی کم نظیر بود، 
مورد اعتماد مردم قرار گرفت و به عنوان یکی از پرنفوذترین رهبران مقاومت 
ضدروس��ی در فراه تثبی��ت گردید. او به زودی توانس��ت کتله های بزرگی از 
ش��خصیت های ملی، قومی و روش��نفکری را با هم��کاری همرزمانش گرد هم 

استاد در حال سخنرانی در گردهمایی بزرگی در فراه كه به استقبال سخنرانی تاریخی 
ماللی جویا در لویه جرگه قانونی اساسی در سال ٢٠٠٣ برگزار شده بود.
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شم جم��ع نموده و اتحاد بزرگ س��ورخاش فراه را که ترکیب��ی از جبهات ملی و 
مردمی بود ایجاد نماید. این اتحاد، س��نگر تسخیر ناپذیر برای روس ها و دولت 

دست نشانده محسوب می شد که روزتاروز وسعت یافت.
همین اتحاد بود که بزرگ ترین گروپ س��یار را بعد از سال های ١٣٦١ الی 
سقوط دولت پوشالی در منطقه سازماندهی و رهبری می نمود و استاد در رأس 
آن قرار داشت. یکی از دالیلی که گروه های اخوانی و در راس اسماعیل خان 
موفق نشد فراه را با فروپاشی رژیم پوشالی نجیب مثل کابل و سایر والیات به 
خاک و خون یکس��ان سازد، نقش مهم استاد در سازماندهی و سمت دهی اتحاد 

مردمی در آن والیت بود.
بعد از س��قوط دولت نجیب، زمانی که به اصطالح مجاهدان در منطقه مسلط 
ش��دند، ش��ورای رهبری متش��کل از تنظیم های بنیادگرا و فاشیست، با ترکیب 
حزب اس��المی، جمعیت اسالمی، حزب وحدت، اتحاد اس��المی وغیره ایجاد 
گردیده قدرت را در منطقه غصب نمود. این گروپ های ش��ریر می خواس��تند 
مبارزان واقعی را کنار بزنند تا در نبود این نیروهای مردمی در چور و چپاول، 
تجاوز و غارت دست باز داشته باشند. در این وهله باز هم استاد قد علم نموده، 
تس��لیم نشده، ابتکار را به دست گرفت و ش��ورای رهبری دیگری را تحت نام 
ش��ورای مردمی ب��ا ترکیبی از جبهات غیربنیادگرا و قومی و افراد مس��تقل و 
پاک تش��کیل داد. خود وی منحیث رییس ش��ورا انتخ��اب گردید که در اثر 
س��عی و جانفشانی شبانه روزی، پشتیبانی شهرنش��ینان و مبارزان واقعی فراه را 
کسب نموده، شورای مردمی را قدرتمند ساخت. چیزی نمانده بود که شورای 

بنیادگرایان در برابر شورای مردمی استاد محمد علم سالمی بدهد.
محمدعل��م و همس��نگرانش در جریان مبارزه مس��لحانه با دو دش��من همانا 
روس ها و دولت مزدورش از یکسو و تنظیم های جاهل اخوانی که در وحشت، 
کشتار و ویرانی از غالمان روس پیشی  گرفتند، روبرو گشت. ولی محمدعلم با 
درک ماهیت هر دو جن��اح میهنفروش و پلید با اراده ی قوی و تحمل زحمات 
و خودگذری های بی ش��مار و با تکیه بر مردم س��تم کش و مظلوم مبارزه نمود. 
اس��تاد به نتیجه رس��یده بود هر نیرویی که نه متکی بر مردم کشور، بلکه سوار 
بر س��رپنجه بیگانگان حاکمیت بچالند، در آخرین تحلیل وطن را به روز سیاه و 

تباهی سوق خواهد داد.
جبهه ای تحت رهبری استاد محمد علم از نوع جبهات تنظیمی نبود که بیشتر 
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اوقات شان را در جنگ های خانمانسوز میان گروهی و ستم بر مردم گذشتاندند. شم

او به زیردستانش آموختانده بود که باید غمخوار و یاور فقیرترین مردم باشند 
و در برابر آنانی که منافع مردم را زیرپا می کردند، ش��دیدا س��ختگیر بود. به 
همی��ن دلیل جبهه او به »جبهه معلمان« ش��هرت یاف��ت و از احترام خاصی در 

گوشه و کنار فراه برخوردار بود.
استاد در سخت ترین 
جن��گ  ک��ه  ش��رایط 
جری��ان  مقاوم��ت 
تربی��ت  ب��ه  داش��ت، 
توجه  مجاهدانش  اوالد 
او  می نم��ود.  خاص��ی 
با اس��تفاده از امکانات 
را  مکتب��ی  ناچی��ز 
نم��وده  راه ان��دازی 
ب��ود ک��ه ک��ودکان و 
جوان��ان در آن تربیت 
برعک��س  می دیدن��د. 
که  تنظیم ه��ا  مکات��ب 

جوان��ان را فقط با افکار جاهالنه و خش��ونت بار من��درج در کتاب های تدوین 
ش��ده سی.آی.ای به انسانهای مسخ ش��ده بدل می کردند، او می کوشید که این 
کودکان منحیث آینده س��ازان کش��ور با علوم معاصر و اخالق انسانی و پیشرو 
آش��نا گردند. اس��تاد تا آخرین روزهایی که بیماری او را از پا نیانداخته بود به 
کار معلم��ی ادام��ه داد و در حلقات خصوصی جوانان مس��تعد و عالقمند را با 
علوم و سیاست آشنا می ساخت. تالش او برای رشد استعداد های جوانان و دادن 
آگاهی به آنان اعجاب انگیز بود. او س��اعت ها مطالعه کرده، برای ش��اگردانش 
مواد درس��ی تهیه می نمود و با شیوه تدریس دلنش��ین توضیحات ارایه کرده، 

هرگز خستگی نمی شناخت.
اس��تاد محمدعلم به مثابه یک انس��ان آگاه و انقالبی، نس��بت ب��ه متحدان و 
توده های رنجدی��ده نهایت مهربان بود. یکی از خصوصیات برجس��ته اس��تاد 
تواضع وی بود که توانس��ته بود در اعماق قلب مردم جا بگیرد و محبوب آنان 

ــتاد محمد علم خان، حتا در روزهایی كه در بستر بیماری  اس
ــت، از  ــتن قلم را داش ــکل توان برداش ــتانش به مش بود و دس
ــتن زندگی نامه و خاطرات  ــت نکشیده به نوش كار و تالش دس

همرزمان شهیدش پرداخت.



5
20

15
ی 

ور
جن

 - 
13

93
ی 

جد
  ،2

7 
اره

شم گردد. این برازندگی ش��خصیتی اش حتا رقبا و دش��منانش را به تعظیم واداشته 
بود. آنانی که با وی چند روزی گذش��تانده اند، آنچنان مجذوب ش��خصیت و 

بزرگی او گشته اند که هرگز وی را فراموش نمی کنند.
یک از دوس��تانش ماجرای آخرین دیدارش با استاد در بستر بیماری را این 

چنین بیان می کند:
ــتر  ــن مرتبه این ابرمرد را در بس ــل برای آخری ــش ماه قب »ش
ــته  ــت و آهس ــتر خود خواس بیماری مالقات كردم. مرا نزدیك بس
ــالم بدنم را  ــم گفت: من از این مریضی نجات ندارم، اعضای س برای
ــتان نیازمند كه مریض اند، تفویض نمایید. گلویم را بُغض  به دوس
گرفت و ناخود فریاد كشیدم، چه می گویی؟ استاد! این بزرگ ترین 
ــته صفت در آخرین روزهای زندگی  درسی بود كه این انسان فرش

خود برایم داد.«

اس��تاد در تمام کارهای سخت و طاقت فرسا همیشه پیشگام بود، هیچ وقت به 
یاد نداریم بیش از دیگران تن به ریسک نداده باشد. هم در سنگر نبرد رویاروی 
با دشمن و هم ضمن کارهای عملی و فکری استوار در صف مقدم قرار داشت. 
از دیگر ویژگی های اس��تاد که او را تثبیت نموده بود، نهراس��یدن از مشکالت 
و س��ختی ها و مرگ بود، وی در بحرانی ترین شرایط همراهانش را قوت قلب 

داده به مبارزه تشویق می نمود.

استاد كه همیشه به فکر خدمت به مردم بود، با سعی فراوان موفق شد كانالی برای آبیاری 
زمین های دهقانان فقیر بسازد. در این عکس استاد در مراسم افتتاح كانال در سال ٢٠٠٥ 

دیده می شود.
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اس��تاد هرچند از فراه برخاسته بود، ولی خود را وقف مردم سراسر کشور شم

نمود و همیش��ه گوش��زد می کرد که اتحاد ملی مردم تمامی ملیت های وطن ما 
رمز پیروزی ملت علیه خاینان ملی اس��ت. برای او پشتون و تاجیک و اوزبیک 
و هزاره و نورستانی و بلوچ و یا شیعه و سنی و شرق و شمال و غرب و جنوب 
مفهومی نداشت. او تمامی رنجبران افغانستان را بیرون از مرزبندی های سمتی، 
قومی ، زبانی و ملیتی و مذهبی برادر و برابر دانسته دوست داشت. استاد آنانی 
را ک��ه این تمایزات و تخاصمات را میان م��ردم دامن می زنند، منحیث خاینان 

ملی محکوم کرده مورد تنفر قرار می داد.

در جریان مبارزه برای استقالل و رهایی افغانستان، استاد بهترین همرزمانش 
چون استاد حبیب اهلل گجگینی، مامور میرحمزه، احمد جان، انجنیر قدرت، ماما 
حکیم، بصیر جان، انجنیر شهباز، اسالم، نادر، ناصر، یعقوب و ده ها تن دیگر را 
از دست داد، اما او با تحمل و بردباری درد جانکاه شهادت عزیزترین دوستانش 
را تحمل نمود. اس��تاد که آرزوهای بزرگ برای بهروزی و پیش��رفت مردم و 
وطنش داش��ت، از اینکه یک مشت جنایت کار و خاین منحیث تیکه داران جهاد 
حاصل سال ها رشادت و قهرمانی ملت را در برابر دالر و کرسی برباد دادند، به 
سختی رنج می کش��ید. قلب پاک استاد از تباهی و سیه روزی ملت تحت اشغال 
چهل وچند کشور متجاوز و در راس امریکا و غالمان رنگارنگ داخلی اش سخت 
فش��رده و پردرد بود و همیش��ه به یارانش گوشزد می کرد که تا وقتی نوکران 
امریکا، ایران، پاکس��تان و غیره در قدرت باش��ند، ملت ما روی خوشبختی را 

نخواهد دید.
استاد محمد علم، این ش��خصیت حماسه آفرین و پرنجابت هرچند به ابدیت 
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شم پیوس��ت، اما نام او مثل بس��ا قهرمانان دیگر به خط زرین در صفحات تاریخ ما 
حک خواهد ش��د. استاد اگر جسما دیگر با ما نیس��ت، اما با زندگی ماالمال از 
ش��رافت، تعهد و پاکیزگ��ی اش، خاطرات الهام بخ��ش و درس هایی برای ما به 
ارث مانده اس��ت که با آموختن و سرمش��ق ق��راردادن آن می توان به باالترین 

ارزش های انسانی دست یافت.
در کشوری که جنایت کاران و ارتجاع بر آن حکم می راند، فقط همان هایی 
قهرمان تراش��یده ش��ده تبلیغ می شوند که س��ر در گرو بیگانگان داشته اند، اما 
قهرمان��ان واقع��ی معموال گمنام باقی می مانند. اس��تاد محمد عل��م یکی از این 
قهرمانان گمنام میهن ماس��ت، هرچند در سطح فراه از شخصیت های محبوب و 

مردمی به شمار می رود.
استاد گرامی، آرام بخواب، پرچم پرافتخار آزادیخواهی ات 

هرگز بر زمین نخواهد ماند!

دولت امریکا با پشتاره جنایاتش به سال نو رفت
ــمان غرق  ــن می گیرند و آس ــال نو را جش ــه مردم تمام جهان، س درحالی ك
آتشبازی های پر از شادی است، مردم زجركشیده اوكراین، سوریه، عراق، غزه 

و افغانستان در آتش گلوله و باروت می سوزند.
Carlos Lattuf كارتونیست: كارلوس التوف
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نویسنده: فرزاد

آیا اعالن کابینه 
کلید حل مشکالت مردم ماست؟ 

این روزها از رسانه های جمعی 
و شبکه های اجتماعی فقط دو 
کلمه به گوش می رسد »اعالن 
کابینه«. مقام��ات نامحترم هم 
هرک��دام ب��ار ب��ار وعده های 
دروغی��ن به م��ردم می دهند. 
جامعه مدن��ی، پارلمان، جمعی 
و  کرای��ی  تحلیلگ��ران  از 

مطبوعات با پوره شدن صد روز نخست حکومت »وحشت ملی« فقط به کابینه 
تمرکز داده، طوری وانمود می س��ازند که کلید ح��ل تیره بختی های مردم در 
اعالن کابینه نهفته اس��ت و ب��ا اعالن آن توده های مظلوم  م��ا از این حالت ابتر 
رهایی خواهند یافت. اینان بیش از صد روز اس��ت که ملت را در س��رابی فرو 

برده به انتظار نشانده اند.
درحالی که چهره های ناکام،  فاسد و آزمایش شده دوره کرزی همین اکنون 
در ارگ خانه کرده و عناصر فسادپیشه و منفور دوران کرزی بر دور و بر ع و 
غ پرس��ه می زنند، انتظار اینکه »چهره های جدید« و »افراد شایسته و مسلکی« 
در کابینه جدید جا داده ش��وند، امید واهی و س��اده لوحانه اس��ت. وقتی فرد 
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شم معلوم الحالی چون فضل احمد معنوی کاندید وزارتی باشد، دیگر حماقت است 
که حرف های ارگ نش��ینان را باور کرده منتظر نشست. در دولتی که بر اساس 
تعلقات تنظیمی و سمتی و زبانی بین تیکه دارن قوم و مذهب شکل گرفته است 
و هرکدام از س��رانش س��ر در گرو یک یا چند کشور بیگانه دارند، درک این 
نکته مشکل نیست که این دولت مفلوک، با کابینه یا بدون کابینه، کوچکترین 

دردی از دردهای جانسوز مردم ما را مداوا نخواهد کرد.

این دولت به اصطالح »جدید« ساخت جان کری یک وظیفه مهم و اساسی 
برای صاحبان خارجی اش بر عهده داشت که عبارت بود از امضای سند فروش 
دایمی افغانستان به امریکا و ناتو، و این وظیفه در دومین روز روی کار آمدنش 
عملی ش��د. صدها وعده و وعید چرب دیگر هم��ه نیرنگ های عوام فریبانه ای 
بود که قس��مت اعظم آن هرگز عملی نخواهند ش��د. آن وکیالنی که به دلیل 
تاخیر در اعالن کابینه رییس جمهور را به »خیانت ملی« متهم می س��ازند، کاش 
این آگاهی و وجدان ملی را می داشتند که در روز سیاه ٣٠ سپتامبر ٢٠١٤ که 
بعد از معاهده دیورند، ننگ دیگری در تاریخ وطن ما رقم خورد، این فریاد را 

بلند می کردند.
از قرار معلوم بیش از س��ه ماه می ش��ود که بین اشرف غنی،  عبداهلل، محقق، 

از صحنه های ذلتبار سرخمی اشرف غنی و عبداهلل در برابر ارباب امریکایی شان.
با اعالن كابینه، كشور ما بازهم شاهد ادامه فساد، جنگ، تروریزم طالبان، بدامنی، قربانی شدن 
عدالت، رشد موادمخدر، بمباردمان ناتو و امریکا، تجاوز بی شرمانه پاكستان، مداخالت محیالنه 
دستگاه جبار جمهوری اسالمی ایران و بازی های پشت پرده سایر قدرت های منطقه و جهان 

خواهد بود.
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دالرزا ادامه دارد و حتا چندین وزارتخانه به تروریس��ت های طالبی و گلبدینی 
نیز پیش��کش گردیده است. محقق خود فاش نمود که پنج وزارت برایش وعده 
داده ش��ده، اما به س��ه وزارت اکتفا خواهد کرد! کابین��ه ای که از این عناصر 
آزموده ش��ده بیرون بیای��د، معجونی خواهد بود از فروخته ش��دگان و جاهالن 
که دی��دن چهره های کریه آنان همه روزه از پرده ه��ای تلویزیون برای ملت 
م��ا زجر آور خواهد بود. پس ه��ر فرد آگاه به ماهی��ت گروه هایی که دولت 
»وحش��ت ملی « را تشکل  داده اند، نمی تواند مش��تاق اعالن کابینه ای باشد که 

ماهیت آن از همین اکنون کامال قابل پیشبینی  است.
م��ن در مقاله ای تح��ت عنوان »کاله جدید بر کله ه��ای بی قیمت قدیم« به 

تعقیب مراسم تحلیف اشرف غنی نوشتم:
»اشرف غنی در نخستین سخنرانی اش وعده های بلندباالیی به 
ــخنرانی های گذشته كرزی در ٢٠٠٤ و ٢٠٠٩  ملت داد كه عینا از س
كه منحیث رییس دولت سوگند یاد كرد، نقل شده بودند. اما كسی 
كه اندک ترین آگاهی سیاسی داشته باشد، ممکن نیست فریب این 
حرف های زیبا را بخورد و امیدوار تغییر مثبتی در آینده بنشیند....
با حاكمیت چاكران امریکا، انگلیس، پاكستان و ایران این وطن 
وطن نخواهد شد و كوچك ترین امیدی برای بهبود وضعیت از این 

خاینان ملی داشتن خودفریبی ای بیش نیست.«
البت��ه این پیش��بینی ها معجره و چش��م بندی نیس��ت، بلکه هر ف��رد مطلع از 
سیاست های اس��تعماری امریکا در کشورهای تحت س��لطه اش می تواند درک 
نماید که افغانستان به مثابه کشور مهم در استراتژی منطقوی پنتاگون، به سمتی 
هدایت داده می ش��ود که امریکا به آن نیاز دارد. انتخابات و تغییر چهره ها در 
این چنین کش��ورها همه نمایش��ی و عوام فریبانه بوده در عمل هیچ تغییری در 
وضعیت مردم رونما نخواهد ش��د. من بسیار قبل از اعالم دولت ناقص الخلقه ع 
 و  غ، در آستانه مضحکه انتخابات، با توجه به وضعیت کشوری که تحت اشغال 
امریکا و بیش از چهل کش��ور و مداخالت بی شرمانه همسایه ها قرار دارد، طی 

مقاله ای نتیجه گیری نموده بودم:
ــن است،  این  ــلم و مثل آفتاب روش »آنچه از همین اكنون مس
ــا تغییر نخواهد داد. ولو  ــات مطلقا چیزی را به نفع مردم م انتخاب
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شم ــاد  ــفبار و بی عدالتی و فس ــدام برنده اعالن گردد، وضعیت اس هرك
جاری ادامه خواهد یافت. رییس جمهور بعدی وظیفه خواهد داشت 
ــت ضدملی كرزی و تیمش را ادامه داده افغانستان را به  كه سیاس
قیمت سیه روزی مردمش همچنان به مثابه لقمه چرب برای امریکا 

و متحدانش نگه دارد.«
اما دیگر وضعیت این دولت جدید به حدی ابتر و خیله خند است که تعدادی 
حتا می گویند »خدا همان کفن کش س��ابق را بیام��رزد!« دولت ع  و غ حتا در 
س��طح دولت فس��اد زده و شاریده کرزی نیز قادر نیس��ت کاری از پیش برد. با 
گذش��ت فقط سه ماه، حال دیگر حتا افراد بسیار خوشبین نیز تیغ انتقاد شان را 

متوجه ارگ ساخته اند.
آنان��ی که برای مدت دیگری مردم را در انتظ��ار کابینه به امید تغییری در 
دسترخوان شان می نش��انند، باید بدانند که آگاهانه یا ناآگاهانه به ملت خیانت 
روا می دارند و بر حقایق بس��یار تیره خاک می افکنند. دولت »وحشت ملی« با 
کابینه یا بدون کابینه، هیچ خواست اساسی ملت را پاسخ نخواهد داد و بدامنی 

و فساد و غارتگری و جنایت شدیدتر ادامه خواهد یافت.

٥ جنوری ٢٠۱٥:  جریان برنامه اعالم كابینه نمادین 
توسط بخشی از »جامعه مدنی« افغانستان

افغانستان  مدنی«  »جامعه  اما  باشد،  می داشته  آگاهی دهنده  نقش  كشور  در  مدنی  جامعه 
به جای افشاگری درمورد سیاست خاینانه دولت، تمام مشکل كشور را عدم »اعالن كابینه«  
ملی  وحشت  مقابل حکومت  در  چاپلوسی  و  تملق  به  محافظه كارانه  بیان های  با  و  دانسته 

می پردازد.
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گزارشگر: تیمور 

جزییات غم انگیزترین حادثه 
در تاریخ ورزش افغانستان 

یکی از غم انگیزترین حوادث 
افغانستان کشتار  تاریخ ورزش 
ملی  تی��م  اعضای  داع��ش وار 
بشیر  توسط  افغانس��تان  هاکی 
بغالنی )س��مت وال��ی فراه و 
بغالن را به  عهده داش��ت و در 
قلبی مرد.(  بنابر سکته   ٢٠٠٧
از بان��د جنایت کار گلبدین در 

س��ال ١٩٨٠ اس��ت. در این ماجرا از میان ٢٤ ورزش��کار فقط پنج تن جان به 
س��المت بردند و باعث تار و مار ش��دن تیم هاکی ش��د که تا امروز دوباره سر 
بلند نکرد. دولت مزدور روس در آن زمان خواست از این حادثه سود تبلیغاتی 
برد، بنًا آن را به صورت ناقص و تحریف ش��ده انعکاس داد اما واقعیت اسفناک 
آن تا اکنون پنهان مانده اس��ت. پرچمی ها با سرپوش گذاش��تن روی ماجرا اوال 
کوش��یدند ضعف و بی کفایتی خود را در همچو مس��ایل بپوشاندند، از جانب 
دیگر تمامی اعضای تیم نه خلقی، نه پرچمی و نه هم مزدور روس ها بودند، از 

اینرو به عنوان افراد اجنبی خود را مکلف به دفاع از آنان نمی دانستند.
در گذش��ته رژیم دست نش��انده ک��رزی و امروز حکوم��ت ع و غ همچون 
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شم کلکسیون کاملی از جنایت کاران تمام دوره ها را با خود جمع کرده و وظیفه ای 
جز باالکردن تنبان شاریده جانیان جنگی را ندارد، توقع نمی رود، حتا یادی از 

این تراژیدی ورزشی نماید.
»حزب همبس��تگی افغانستان« به خاطر انجام رسالتش در برابر وطن و مردم 
بخصوص شهدای گمنام و بی کفن تیم ملی هاکی، دنبال قضیه را گرفت و بعد 
از ت��الش فراوان توانس��ت یک تن از پنج بازمانده ای��ن فاجعه را یافته تفصیل 
ماجرا را از زبان وی نقل نماید. بنابر مش��کالت امنیتی، فرد مذکور نخواس��ت 

که نامش فاش گردد.
جریان کامل این جنایت وحشتبار 

به روایت یکی از بازماندگان
در اواسط حمل ١٣٥٩ تیم ملی هاکی ما به خاطر انجام یک سلسله مسابقات 
مقدماتی راهی تاجکس��تان گردید تا احتماال در مسابقات المپیک جهانی مسکو 
ک��ه چند ماه بعد آن برگزار می ش��د، ش��رکت نماییم. ما در آن کش��ور چهار 
مس��ابقه انجام دادیم و بعد از س��ه هفته به تاریخ دوم ثور )٢٢ اپریل ١٩٨٠( از 
راه ش��یرخان بندر به ش��هر کندز آمدیم و در هوتلی جابه جا شدیم )در رفت به 
تاجکس��تان نیز زمینی سفر کرده بودیم(. چون وضع امنیتی راه خوب نبود دو 
شب در آنجا ماندیم، اعضای تیم به سفر زمینی رای ندادند، فیصله کردیم تا به 
مصرف خود از طریق طیاره چارتر داخل ش��هر کابل ش��ویم. این پیشنهاد ما از 
طرف والی کندز پذیرفته نشده، امر حرکت از راه زمین را داد که مایه نگرانی 

تمام اعضای تیم ما گردید. والی یک بس ٣٠٢ را در اختیار ما قرار داد.
ما همه به ش��مول مربی هندی، رییس، معاون��ان و اعضای تیم جمعا ٢٤ نفر 
بودیم؛ حوالی ساعت ٩ صبح با بس که توسط دو موتر ضدگلوله نوع »بیردیم« 
)یکی جلوی یکی عقبی( اس��کورت می شد، از شهر کندز حرکت کردیم. ١٠ 
کیلومتر از ش��هر کندز به طرف پلخمری فاصله گرفته بودیم که س��اعت ٩:٣٠ 
صبح ناگهان ٤ فرد مس��لح که به وسیله حدود ٣٠ تن از همراهان شان محافظت 
می شدند، در منطقه ای به نام جرخشک موتر حامل ما را توقف دادند. »بیردیم« 
جلوی با سرعت فوق العاده از ما فاصله گرفته بود و از »بیردیم« دومی نمی دانم 

به کدام علت خبری نشد و ما تک و تنها در میدان ماندیم.
ای��ن گروه قبال آگاهی داش��ت که تی��م ما از طریق زمین ب��ه صوب کابل 
حرکت می کند، چون ما دو روز و شب در کندز مقیم بودیم و خبر سفر ما به 
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زمانی که بس ما را توقف دادند، از مس��یر سرک به طرف چپ برده شدیم. 
دو نفر از افراد دولتی یکی معاون لیس��ه ش��یرخان و دیگرش یاور صالح محمد 

زیری که هر دو با تفنگچه مسلح بودند، ما را همراهی می کردند.

چهار طرف ما توس��ط تفنگدارانی محاصره ش��ده بود که تقریبا به ٣٠ الی 
٤٠ نفر می رسیدند. یکایک ما را با دستان در پشت گردن از بس پایین کردند. 
در این اثنا، یاور زیری با تفنگچه دست داش��ته اش از فاصله بسیار نزدیک یکی 
از تفنگداران را مورد هدف ق��رار داد. از طرف تفنگداران بالفاصله با صدای 
بلند امر اوربل ش��نیده ش��د. بارانی از گلوله بر ما باریدن گرفت. من و تعدادی 
از هم تیمی هایم که اندکی با تاکتیک عس��کری آش��نا بودیم، پروت کردیم بنا 

آسیب ندیدیم.
س��ه نفر هر کدام به نام های حاجی سمیع حمیدی - کمک کننده تیم، محمد 
امان - معاون تیم و علی محمد - بازیکن تیم جا به جا به ش��هادت رسیدند و یک 
نفر ما زخمی شد. یاور زیری و معاون لیسه شیرخان که هردو بعد از مقاومت، 
مرمی شان تمام شده بود دستگیر و با لنگی آنان را بستند و بعد زیر یک درخت 

توت تیرباران نمودند.
یک��ی از هم تیمی های من به نام ش��یرخان که از نورس��تان بود با اس��تفاده 
از فرص��ت با یک حرکت س��ریع طوری به درخت باال ش��د ک��ه هیچ کدام از 

عکس جمعی تیم ملی هاكی افغانستان قبل از سفر شان به شوروی
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شم تفنگداران وی را دیده نتوانست و به این صورت نجات یافت.
بعد از زد و خورد و تیراندازی و اعدام دو تن، سایرین را به سوی جر پایین 
س��وق دادند. مدتی پیاده روی کردیم، بع��د از آن کنار یک جوی ما را توقف 
دادند و برای اطمینان از خلع س��الح بودن ما، همه را دقیقا تالشی کردند. پول 

و ساعت و انگشتر را ظاهرا با ترتیب دادن لیستی از ما گرفتند.
بعد از یک اس��تراحت کوتاه، دوباره ما را قومانده حرکت دادند و این بار 
به سمت شرق همان منطقه به راه افتادیم که ساعت نزدیک به دوازده بجه روز 

شده بود.
در ای��ن وقت چند نفر آنان از خانه ه��ای مردم در جولی های خود نان جمع 
کرده، ب��رای ما آوردند. نان از گلوی ما پایین نرف��ت. به همه حال، اذان نماز 
پیش��ین به گوش رس��ید و ما را برای ادای نماز پیش��ین امر کردند. نماز را در 
همان زمین هایی که گندم سبز آن به خوشه رسیده بود، ادا کردیم. تفنگداران 
نمازخواندن ما را زیر نظر داشتند و می گفتند نماز تان را درست بخوانید. بنده 

چون اشتباهی در خواندن نماز نداشتم، تعجب کردند.
بعد به جهت نامعلوم به راه افتادیم. بعد از س��اعتی به یک قلعه رس��یدیم که 
یک حجره داش��ت. ما را به حجره داخل کردند. خارج قلعه یک وستل یا جای 
تفریحگاه ش��ان مثل یک میدانی بود که پیر و جوان منطقه در آن جمع ش��ده 
بودند. چون آوازه انداخته بودند که ما یک گروه روس ها را گرفتار کرده ایم، 
همه انتظار دیدن ما را داش��تند و می گفتند که »باش��ین که قومندان بشیر بیاید 
بعد از آن ش��ما مؤفق به دیدن اینان می ش��وید.« م��ا در حجره این جمالت را 

می شنیدیم.
وضع همه ی ما نهایت بد بود. هیچ کس، حتا یک جمله گفته نمی توانس��ت. 
نمی فهمیدیم چه بر س��ر ما می آورند. س��رها پایین، همه به چرت رفته بودیم و 

انتظار می کشیدیم که قومندان بشیر آمده سرنوشت ما را تعیین کند.
تقریبًا چهار بجه وقت نماز عصر بود که قومندان بش��یر )مش��هور به بش��یر 
بغالن��ی، از قومندانان حزب جنایت کار گلبدین(  آمد و داخل اتاق ش��د. او به 
همه ی ما خطاب کرد که ش��ما روسی هس��تید، ما گفتیم که نه ما افغان هستیم. 
باز سوال کرد که چطور به روس��یه رفته بودید. ما گفتیم برای انجام مسابقات 
هاک��ی. چیزی که به زبانش می آمد، توهین کرده هرکدام ما را جداگانه مورد 
تحقیق قرار داد. او به هریک در س��طح کوچه و بازار دش��نام می داد و تمسخر 
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می کرد.شم

لحظات بسیار دردآوری بود. مطابق لیست یک یک نفر را می خواستند. ابتدا 
آنان را با زدن چوب در کف پای ش��ان ش��کنجه می کردند که فریاد شان را ما 
می ش��نیدیم، بعد با صدای فیر تفنگ چره یی صداها خاموش می گردید. چیزی 

ک��ه مو در بدن ما راس��ت کرد، این 
بود که چن��د دقیقه بعد وقتی قاتالن 
دنبال قربان��ی بعدی خود می آمدند، 
همان لباس و برزو و کرمچ هم تیمی 
ما را ب��ه بر داش��تند. آن فریادها را 

هنوز هم با گوش خود می شنوم.
در سر لیس��ت نام مربی هندی ما 
به نام جان س��نگ ب��ود. او را بیرون 
کردند، لت و کوب شروع شد. آنان 
زبان یکدیگر را نمی فهمیدند. مربی 
ما فریاد می زد: »رح��م کرو... میرے 

بچ��ے ھیں... رحم کرو، خدا کے واس��طے... )رحم کنید... من اوالد دارم... رحم 
کنی��د، به لحاظ خدا...(« عذر و زاری اش فایده نکرد. چند دقیقه بعد با صدای 

تفنگ چره یی، صدای او خاموش شد.
به همین صورت، نفر دوم و سوم و چهارم: ابتدا کف پایی، ناله های ترسناک 
قبل از مرگ و بعد صدای تفنگ چره یی و خاموش��ی صدا. بعد از آن دو، دو 
نفر دیگر را از روی لیس��ت بیرون می کش��یدند. بازهم کف پایی، فریاد و بعد 

تیرباران.
شام شد و صدای اذان به گوش آمد. در اتاق ما هم تاریکی مرگباری پخش 
گردید. زمانی که چراغ اریکین آورده شد، همین قومندان بشیر صدا کرد که 
»بس است! دیگر بس است!«. وقتی شکنجه و تیرباران موقتا متوقف شد، چهار 
نفر باقی مانده بودیم. حالتی داش��تیم که توصیف آن مش��کل است. حال فکر 

می کنم تلخی انتطار مرگ را کشیدن بیشتر از چشیدن ذایقه تلخ مرگ است.
قومندان بش��یر برای گروه تفنگدار خود دس��تور داد ک��ه این چهار نفر را 
ب��ه جر باال ببرید. این دس��تور را پیش خود طوری تعبی��ر کردیم که گویا این 
یک ش��فر بین کش��تن و زنده ماندن بین ش��ان اس��ت. آنانی را که به جر پایین 

افغان  جنگجویان   :)۱٩۸٠ می   ٤( لیجر  دی 
در جریان كمین چندین عضو تیم ملی هاكی 

افغانستان را گرفتار یا به قتل رساندند.
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شم رهنمایی کردند کشته شدند، و ما را که به جر باال می برند، زنده می گذارند. با 
همین تعبیر خیالی و در عین زمان خوش باورانه با دس��تان بسته روانه سرنوشت 

نامعلومی شدیم.
ما چهار نفر هر یک جگرن محمد هاشم، گل رحمان، رحمت اهلل و عبدالباقی 
را همراه خود به سمتی که ما را از موتر پایین کرده بودند، بردند. در مسیر راه 
به یک خانه ای رس��یدیم. به صاحب خانه صدا زدند که چه پخته کرده اید؟ در 

جواب گفتند که شوربای بز دارند. داخل خانه شدیم.
نان با ش��وربا حاضر ش��د. توان 
یک لقم��ه خوردن را نداش��تیم. بعد 
از ص��رف طعام دوباره ما را قومانده 
حرکت دادند. باالخره به یک حویلی 
دیگر بردند که یک اتاق بسیار کالن 
به ش��کل حرف ال انگلیس��ی داشت 
ب��ا گنجای��ش تقریبا صد نف��ر. اتاق 
س��تون هایی مثل مس��اجد داش��ت و 
مملو از افراد مس��لح ب��ا تفنگ های 
مختل��ف بود. هم��ه این اف��راد با ما 
برخورد توهین آمیز داش��تند. بعضی 
ش��ان به ما اشاره کرده می گفتند که 
شما را در تظاهرات سینمای پامیر و 

پ��ارک زرنگار باالی غرفه ترافیک یا غرفه های دیگر می دیدیم که س��خنرانی 
می کردید. ما در برابر این دروغ شان ساکت بودیم.

باالخره یکی از موس��فیدان همان مجلس رشته سخن را به دست گرفته و به 
سواالتی که چطور به شوروی رفتید؟ چرا؟ به کجا؟ چه نتایج به دست آوردید؟ 
بعد از پاسخ به سوال های آنان، بازهم شروع به سوال های دینی کردند که یکی 
از س��وال های شان این بود که آیا اذان داده می توانید؟ من در پاسخ گفتم اذان 
کدام وقت؟ همه تعجب کردند. یکی از تفنگداران با لحن تمسخرآمیز به لسان 
پش��تو صدا زد که »کوم وخت اذان یی څه ش��ی دی؟« ریش سفید مجلس باالیش 
قهر ش��د و بعد از ادای چند جمله رکیک به آن جوان بی خبر از دین خود، به 
من گفت: »برای شان توضیح بده که اذان به چند رقم است؟« من برایش گفتم 

 :)۱٩۸٠ جوالی   ٢٠( نیوز  تسکالوسا  دی 
از  یکی  از  كه  ورزشکارانی  بر  حمله كنندگان 
برگشته  شوروی  میانه  آسیای  جمهوری های 
بودند، یورش بردند. مطابق گزارش، آنان به سوی 
ورزشکاران آتش گشودند كه در نتیجه چند تن 
و  زخمی  عده ای  و  رسید  قتل  به  همانجا  در 
میان، گروه  این  از  بردند.  اسارت  به  را  دیگران 

كوچکی موفق به فرار شد.
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که در اذان نماز صبح »الصلوة الخیر من النوم« گفته می شود و در دیگر اذان ها شم

خوانده نمی شود. باز صدا آمد که: »دا کافر خو مسلمان دی«!
بازه��م فرد دیگر س��والی مطرح 
ک��رد و گف��ت دعای قن��وت را یاد 
داری، گفتم الحمداهلل چرا نی؟ تقاضا 
کردن��د که بخوان. دع��ای قنوت را 
خواندم. همه به تعجب ش��دند. فتوا 
دادن��د که این آدم مس��لمان اس��ت 
باید در مس��جدی که در قریه اس��ت 
به صفت امام همراه ما باشد. البته از 
سه تن دیگر ما نیز سوال هایی کردند 

که جواب دادند.
شب پخته ش��ده بود. همه مردان 
مسلح را رخصت کرده، ما چهار نفر 

را در اتاقی پهلوی دروازه کالن که به قس��م حجره بود، داخل س��اختند. صبح 
وق��ت مال اذان م��ا را از اتاق بیرون کرده، بعد از ادای نماز با چند مرد مس��لح 
به س��متی رفتیم که ش��مال و جنوبش را تفکیک کرده نمی توانستیم. تا آن که 
رس��یدیم به یک قلعه ی کالن که از تفنگداران پر بود و هرکدام ما را تمس��خر 

می کردند.
چای صبح آماده ش��د، نتوانس��تیم لقمه ای بخوریم. از صبح تا چاشت بازهم 

سوال های احمقانه، بازهم توهین و زخم زبان.
نان چاشت برای تفنگداران حاضر شد. ما هم همراه شان شریک شدیم. نماز 
پیش��ین خوانده ش��د. همه آنان به خواب رفتند. تنها یک گروه هفت نفره شان 
بیرون از قلعه نشسته بود و مجلس داشتند. بعد از نیم ساعت یک نفر شان آمده 
و مرا خواس��تند و گفتند که خودت را رها می کنیم و در مورد س��ه نفر دیگر 
بعدا تصمیم می گیریم. من در جواب ش��ان گفتم که من نمی روم، به خاطری که 
دولت باالیم اش��تباه می کند. این سه دوست من همه بی گناه هستند، بدون آنان 

نمی روم. بازهم گفتند که به فکر دیگران نباش، باز گفتم که نمی روم.
دس��تور دادند که برو داخل قلعه. رفتم، بچه ها هریک از من پرسان کردند 
که چه گپ بود؟ برای شان گفتم هیچ، فقط گفتم که باالی مان فیصله خود را 

لودی نیوز )۱۶ جوالی ۱٩۸٠(: گفته می شود 
تن   ٢٢ كه  حامل  بس  بر  اپریل   ٢٤ در  كه 
تیم ملی هاكی و چند تن دیگر سوار  اعضای 

بودند، حمله شد.
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شم صادر کنید که سرنوش��ت ما معلوم ش��ود. در همین بحث بودیم که بازهم یک 
نفر شان به نام قاضی عبدالمجید که او را قاضی صاحب صدا می کردند، آمد و 

باز تنها مرا خواست و دیگران را هیچ یاد نمی کردند، نمی دانم چرا.
به همه حال رفتم، گفتند چرا از دیگران پشتیبانی 
می کن��ی؟ گفتم ک��ه دولت مرا بدون ج��زا نخواهد 
گذاشت. بعد از چندین س��وال دیگر گفتند که قسم 
بخور که دیگر در دولت کار نمی کنی. گفتم درست 
اس��ت. دوباره مرا رخصت کردند و ب��ه طرف قلعه 

رفتم.
رفقای��م گفتند باز چ��ه گپ بود که ت��را دو بار 
خواستند؟ گفتم درمورد فیصله ما پافشاری کردم که 

سرنوشت ما ناروشن است.
بع��د از ادای نماز عصر، مرا خواس��تند و گفتند 
تبریک باش��د که ش��ما خالص هستید. س��ر از فردا 
می توانی��د به خانه ه��ای خود بروید. ای��ن خبر را به 
اطالع دوستانم رساندم. همه ی ما چه از خوشی و چه 
هم به خاطر از دست دادن عزیزان خود به سختی گریه 

کردیم.
بعد از نماز ش��ام ما را به قلع��ه دیگری بردند که 
تقریبا ٢٠ دقیقه فاصله داش��ت. ب��رای ما نان دادند. 
بعد از صرف ن��ان و ادای نماز خفتن از صاحب خانه 
خواستار یک قیچی شدم چون موهای دو نفر ما یک 

اندازه دراز بود، آن را کوتاه کردیم.
تا صب��ح بیدار بودیم. نماز صب��ح را ادا کرده، از 
هیج��ان زیاد به چ��ای صبح هم منتظر نش��دیم. چون 
پول ب��رای کرایه راه نداش��تیم از همان گروهی که 
ما را به سوی س��رک رهنمایی می کرد، تقاضای پول 

کردیم. آنان پنجصد افغانی برای مان دادند.
م��ا را رها کردند. من دوب��اره رفتم که یک خط 
راهداری برایمان بدهید تا دوباره کسی مزاحم ما نشود. 

اعضای تیم ملی هاکی 
افغانستان که در 4 

ثور 1359 )24 اپریل 
1980( قتل عام شدند.

۱. جان سنگ
٢. )رییس تیم(
٣. محمد امان

٤. سمیع حمیدی
٥. هدایت اهلل
۶. گل محمد

7. سلیم
۸. زمین خان
٩. علی محمد
۱٠. عبدالغنی
۱۱. عبدالجبار

۱٢. عبدالهادی
۱٣. معلم ضمیر
۱٤. محمد رفیع

یادداشت: لیست باال تکمیل 
نیست. لطف نموده در تکمیلی 

آن با ما همکاری كنید.

اعضای تیم ملی 
هاکی که از این حادثه 
المناک جان سالم بدر 

برده اند.

۱. جگرن هاشم
٢. گل رحمان

٣. شیرخان
٤. عبدالباقی
٥. رحمت اهلل
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خط را هم دادند و گفتند که شما بسیار طالع مند هستید، بخیر بروید. راه افتادیم شم

که یک موتر از جانب کندز روانه پلخمری بود. س��وار آن ش��دیم. چای صبح 
را در پلخم��ری صرف 
ک��رده، در موت��ر لین 
مزار به کابل آمدیم. در 
ده افغانان پول باقیمانده 
را به خاطر کرایه تکسی 
بین خود تقس��یم کرده 
روان��ه خانه ه��ای خود 

شدیم.
و  خس��ته  بس��یار 
خانه خود  ب��ه  درمانده 

رس��یدم. در خان��ه و قریه ام ماتمی به پا بود. رادیو بی بی س��ی اعضای تیم ملی 
هاکی را در جمله کشته ش��ده ها اعالم کرده بود و کسی باور نمی کرد که من 

زنده برمی گردم.
در همان شب بعد از حمام به خواب رفتم. ده یا یازده شب بود که درب خانه 
ما زده شده. خانمم مرا از خواب بیدار کرد و گفت که در سالون دونفر هندی 
آمده اند، می خواهند ترا ببینند. پیش شان رفتم بعد از عرض سالم به سوال های 
آنان درباره ی ترینر هندی پاس��خ دادم. در اخیر گفتند چون او یک نفر بسیار 
مهم ما بود باید از سرنوشت مرگ و زندگیش اطالع حاصل می کردیم. مهمانان 

هندی بعد از دو ساعت سوال و جواب رفتند.
ف��ردای آن روز، نزد داکتر رفتم چون در خواب دچار کابوس می ش��دم و 

وضع بدی داشتم.
روز دیگر اعضای خانواده قربانیان این حادثه غم انگیز نزدم آمده، از عزیزان 
خود می پرسیدند که توضیح سرنوشت آنان برایم بسیار دردناک بود. این ماتم 
فراموش ناش��دنی تا یک هفته جریان داش��ت. مادران و خواهران شان گریه و 
زاری می کردند تا حرف امیدوارکننده ای مبنی بر زنده بودن جگرگوش��ه های 

خود از من بشنوند.
یک هفته بعد رفتیم به غازی اس��تدیوم تا رییس کمیته المپیک را ببینیم. بعد 
از احوال پرس��ی با او و رد و بدل چند جمله سرد با هم خداحافظی کردیم. بعد 

۱۶ جوالی ۱٩۸٠:  جریان كنفرانس مطبوعاتی بازماندگان تیم 
هاكی در كابل )عکس از: كابل نیو تایمز(
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شم از مالقات رسمی و سرد با رییس المپیک، فردایش رفتم به وظیفه خود. استقبال 
بی سابقه ای از همکارانم دیدم که یک لحظه ی دیگری در زندگیم بود.

و ام��ا رژیم وق��ت نه تنها بازخواس��ت و همدردی ای به ای��ن ماجرا نکرد، 
برعکس هر هفته مرا برای یکی دو س��اعت ب��ه مرکز »خاد« احضار کرده، به 
تحقیق��ات می پرداختند و ما چیزی که دیده بودیم جواب می دادیم. برایم چند 
نفری را که از منطقه گرفته بودند، نشان می دادند و می گفتند که بگو کدامش 

است. چون نمی شناختم انگشت باالیشان نمی گذاشتم.
این اذیت الی یک ماه دوام داشت که باالخره گفتند، فالن روز شما همراه 
خبرنگاران نشس��ته و س��وال های ش��ان را جواب می دهید. نشس��ت مطبوعاتی 
س��اختگی و نمایش��ی در ٢٥ س��رطان ١٣٥٩ )١٦ ج��والی ١٩٨٠( در حضور 
خبرگزاران داخلی و خارجی برگزار شد. ما به صورت مختصر خود را معرفی 
کردیم. س��وال های را فقط یک نفر )ش��یر خان( از ما ک��ه در وقت حادثه به 
درخت باال شده بود و جان سالم بدر برده بود، جواب های قراردادی می داد که 

قبال برایش دیکته شده بود.
بعد از آن روز، دیگر کسی به قصه ما و تیم ملی هاکی نشد. داستان غم انگیز 
شکسته شدن کمر تیم ملی هاکی افغانستان که تا امروز قد راست نکرد، زیر زده 

شد و مردم از این جنایت فجیع اکثرا اطالعی ندارند.

تذکر و خواهش:
ــد چون اوال ٣٤ سال از این جنایت  ــته باش ــتی هایی داش گزارش حاضر ممکن كم و كاس
می گذرد و ثانیا ما صرفا توانستیم به یك بازمانده ماجرا دسترسی یابیم. بناً از تمامی وطنپرستان 
بخصوص ورزش دوستان كشور تقاضا می گردد تا در تکمیل این گزارش به ما كمك كنند. اگر 
ــند، آدرس شان را در اختیار ما قرار دهند؛ اگر عکس و  ــراغی از سایر بازمانده ها داشته باش س

خاطره و نشانی از شهدای تیم ملی هاكی در دسترس شان باشد، به آدرس ما بفرستند.

تیم ملی هاكی افغانستان حین سفر رسمی شان به هندوستان
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گزارشگر: شهاب

حق تلفی ها 
در وزارت امور خارجه افغانستان   

کابین��ه ک��رزی را می ت��وان 
به عن��وان یک جم��ع مافیای 
بزرگ منطقه نام برد که مانند 
خف��اش و یا ابله های گرس��نه 
گ��رد هم جمع ش��ده و احکام 
نامرع��ی ص��ادر می کردن��د. 
امروز ه��م حکومت »ع و غ« 
همان چهره های شناخته شده و 

آزموده ی گذش��ته را دوباره بر گرده های زخمی مردم ما س��وار خواهد کرد. 
باوجودی که نهاد به اصطالح مس��تقل »کمیس��یون مس��تقل اصالحات اداری و 
خدمات ملکی« ایجاد شده و پروسه استخدام های دولتی باید زیر نظر این نهاد 
صورت گیرد، ولی تمام این مس��ایل ظاهری است و با تغییر و تبدیل هر وزیر، 

سمت های مهم آن نیز تغییر می خورند.
در این جمله، می توان از پروس��ه اصالح��ات اداری و روند امتحان ورودی 
در مقر وزارت امور خارجه یاد کرد. در هر ارکان دولتی که بخواهی باوجود 
س��ند دست داش��ته خویش کار بگیری، باید با »کمیشن کار« )وکیل پارلمان را 
در وزارت خانه ها به طنز کمیش��ن کار نامیده اند.( در تماس ش��وی، در غیر آن 
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شم مانند طفل خوردس��ال فریب داده، می گویند ش��ما بروید فورمه امتحان را از 
اصالح��ات اداری اخذ نمایید. در جواب به س��وال زمان امتحان، به ش��ما گفته 
می شود که معلوم نیست، بعدا از طریق رسانه ها ابالغ خواهد شد، منتظر باشید. 
ولی اگر کدام کمیش��ن کار )وکیل پارلمان( ش��ما را در وزارت همراهی کند، 
همان س��اعت تعیین بست می ش��وید؛ در غیر آن به قول معروف، شما را پشت 

نخود سیاه می فرستند.

ول��ی با آمدن ضرار احمد عثمانی به حیث سرپرس��ت وزارت امور خارجه، 
این بازی دلخراش فجیع تر و مایوس کننده تر از قبل از دیوارهای وزارت بی داد 
می کن��د. فقط در ظ��رف دو ماه، این جناب تقریبا ٣٠ تن را به ش��کل کارمند 
رسمی با امر فوق العاده در وزارت خارجه گماشته است. این در حالی  است که 
برای کارمندانی که با پایان دوره ی ماموریت ش��ان از سفارتخانه های افغانستان 
در خارج به مرکز برمی گردند، بس��ت وجود ندارد. از طرف دیگر، کم از کم 
٤٠ تن از کارمندان این وزارت که هر کدام بیش از ٣ سال تجربه کار و دارای 
اسناد تحصیلی لیسانس و ماستری می باشند، در این وزارت به حیث کمپیوترکار 
ی��ا کارمند خدمتی، اجیر و ق��راردادی کار می کنند، چرا ک��ه این کارمندان 
بی چاره واس��طه ندارند و کمیشن کار نمی شناس��ند. شاید هم که این بی چاره ها 
تا اخیر س��ال بنابر ازدحام مندوی که از جانب شخص وزیر ایجاد شده، از کار 

سبک دوش شوند.
نکته مضحک این اس��ت افراد گماشته ش��ده ی وزیر در حالی تعیین بس��ت 
ش��ده اند که به تعداد ١٨٠٠ جوان با مش��کالت فراوان، فورمه امتحان ورودی 
وزارت را اخذ نموده و امتحان را در اسد ١٣٩٣ سپری نموده اند. از آن جمله، 
١٧٥ تن ش��ان به دور نخست راه یافتند ولی تا به حال سرنوشت شان مبهم است 

نمونه  مکتوب های استخدام كارمندان در وزارت خارجه پس از امر فوق العاده وزیر
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و معلوم نیست که در دو دور ارزیابی بعدی چه خواهد شد؟شم

افراد تعیین ش��ده با امر فوق العاده وزیر، مانند فرد وزیر در حال تغییر بست 
و مس��لک هس��تند. جناب وزیر با آمدن به وزارت خارج��ه از وزارت مبارزه 
م��واد مخدر، از ضرار احمد مقبل به ضرار احمد عثمانی تغییر نام کرد. بعضی 
از افراد گماشته ش��ده ی وزیر برخالف پیشینه رشته تحصیلی شان در بخش های 
فناوری معلوماتی )آی.تی( وزارت تعیین بست شده اند، باوجودی که هر کدام 
دارای س��ند فراغت از علوم سیاس��ی و ژورنالیزم هستند، ولی معلوم نیست که 

آیا سند اینان واقعی است یا تقلبی؟
ضرار احمد که خود از دیپلماسی بویی نبرده نوازشریف را »رئیس جمهور 
پاکستان« خطاب می کند، معلوم نیست که مقرری هایش در چه وضعیتی اند که 
در آخرین تحلیل نصب اینچنین افراد نافهم در وزارت خارجه باعث می ش��ود 
که هر روز نمایندگی های سیاس��ی کش��ور در خارج افتضاح بیافرینند که سال 

گذشته یک نمونه اش در سفارت افغانستان در واشنگتن به رسانه ها درز کرد.
چند مثالی از مقرری ها و تغییر و تبدیل ها با امر وزیر قرار ذیل اند:

۱- تعیین بست فرهاد وفا به صفت سکرتر اول در بیجینك. براساس قوانین وزرات خارجه، 
وی كه پیش از آن در تركمنستان اجرای وظیفه می نمود، با اختتام دوره ماموریتش در خارج 
ــور به  ــناختش با فرد وزیر، از یك كش باید در مركز وزارت به كارش ادامه می داد. اما بنابر ش

كشور دیگر تعیین بست شد.
٢- رامش، خواهرزاده معین اداری، در مدیریت محاسبه دسك ششم

٣- احمد زمان، خواهرزاده سخنگوی وزارت، در مدیریت محاسبه دسك ششم
و اینهم مثال ه��ای قوم گرایی وزیر یا انتقال کابین��ه وی از یک وزارت به 

وزارت دیگر:
۱- شعیب، رییس پالیسی و استراتیژی
٢- نجیب آقا فهیم، معاون ریاست دفتر

٣- وحدت، رییس آرشیف
٤- فهیم كوهدامنی، در تشریفات وزارت

٥- احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت
۶- حامد حیدری، در گذشته نطاق تلویزیون »طلوع« و »خورشید«، فعال در آرشیف

7- احمد رشاد كوهستانی در تعمیر مركزی كارمند رسمی
مش��کل دیگر این اس��ت که اگر کابینه جدید یکی از دو کاندیدا، برای به 
دس��ت آوردن رای اعتماد از پارلمان به کمیشن کاری ها ادامه بدهند، سرنوشت 
جوانان وکیل ناش��ناس، بی واس��طه و مظلوم و اوالد فقیری که با هزاران آرزو 

و مشکالت در جریان تحصیل شان دست پنجه نرم نموده اند، چه خواهد شد؟
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دیدگاه حزب 

توده های افغانستان و پاکستان 
درد و دشمن مشترک دارند 

هرکجای��ی  در  »بی عدالت��ی 
که باش��د تهدیدی است برای 

استقرار عدالت در همه جا.«
مارتین لوتر كینگ

تعقیب حم��الت کور  ب��ه 
انتح��اری و کش��تار مظلومانه 
م��ردم م��ا، این��ک قتل ع��ام 
وحشتناک کودکان مکتبی در 

پش��اور، قلب هر انس��ان آگاه و باوجدان را فش��رده و پردرد می سازد. کشتار 
بی رحمان��ه حدود ١٥٠ طفل معصوم و مجروح ش��دن بیش از ١٣٠ تن توس��ط 
بربرصفتان طالبی، عمق جنایت پیشگی این جانوران تاریخ زده را برای هزارمین 

بار برمال ساخت.
این مکتب هرچند توس��ط اردوی پاکس��تان راه اندازی گردی��ده، اما قرار 
معلوم، کودکان فقیرترین الیه های جامعه را تحت تربیت داشته اس��ت. قربانیان 
این حادثه نوباوگانی بودند که با آرزوهای کودکانه دور از تعصب و تبعیض، 
هی��چ نقش��ی در رویدادهای جامعه نداش��تند که س��زاوار یکچنین سرنوش��ت 

اندوهباری باشند.
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دردآور آن اس��ت ک��ه یک عده افغان ه��ای ناآگاه و س��طحی نگر به علت شم

ضدیت با پاکس��تان، از طریق ش��بکه های اجتماعی دهل خوش��ی را برای این 
حادثه فاجعه بار نواخته اند که این نوع برخورد ضدانس��انی در حقیقت هم زبانی 
با طالبان خونریز، این دش��منان مش��ترک بشریت اس��ت. گیریم اکثریت اینان 
فرزندان نظامیان پاکس��تانی بودند، بازهم این کودکان گناهی مرتکب نشده اند 

که شایسته مرگ باشند.

ام��روز توده های ن��ادار پاکس��تان همس��ان مردم داغ��دار م��ا، در عزای 
جگرگوش��ه های شان اش��ک می ریزند. ما با تمام وجود سنگینی ماتم جاری را 
بیش از دیگران درک می کنیم و خود را ش��ریک س��وگ ستم کشان پاکستان 
می دانیم. ولی از س��وی دیگ��ر نظام خودکامه و ضدمردمی پاکس��تان، خاصتا 
ارتش و اس��تخبارات این کشور را که حامی پروپاقرص طالبان خون آشام بوده 
و سال هاس��ت دس��ت خونین در تمامی وقایع افغانس��تان و منطق��ه دارد، عامل 
اصلی این حرکت های وحش��یانه چوچه های حرامش در کشور خود و پاکستان 
می دانیم. ما بین مردم و دولت آن کشور فرق فراوان قایلیم و احمقانه می دانیم 
اگ��ر پلیدی ه��ای جرنیل ها و حاکمان پاکس��تانی را به پای توده های ش��ریفی 
بنویسیم که خود شان سال هاست رنج بیکران سیاست های خاینانه دولت شان را 

تجربه کرده، در خون نشسته اند.
تروریزم بنیادگرایی مرز ندارد و ابزار خونریزیس��ت در چنگال رژیم های 
ُقلدر و حاکمان مزدورصفت ش��ان. این ویروس مهلک هدفی جز س��د نمودن 
هرگونه پیش��رفت و ترق��ی ندارد. بنیادگرای��ان چه طالبی، چه داعش��ی، چه 
گلبدینی، چه حقانی، چه القاعده و چه آخندی و تنظیمی، همه خاستگاه یکسان 
داش��ته، شکل های گوناگون دستگاه های جهالت گس��تر در خدمت سیاست های 
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شم جنگ افروزانه اس��تعمارگران غربی اند. مدارس حقانیه، الل مس��جد و هزاران 
مدرس��ه دیگر به کمک مالی امریکا، انگلس��تان، عربستان و چند کشور دیگر 
به مثابه دس��تگاه انتحارپروری و تروریزم در پاکستان فعال اند. دیگر بر همگان 
معلوم اس��ت که تمام این جریانات طی چندین دهه تحت نظر مس��تقیم فوج و 
استخبارات پاکس��تان به پیش برده می شوند. حاکمان پاکستان چوب دست های 
استعمار در منطقه بوده، اکثر گروه های قرون وسطایی بنیادگرا را تحت حمایت 
قرار می دهند. مبارزه با این مکروب نیازمند اتحاد و همس��ویی مردم، نیروهای 

مترقی و تمامی وجدان های بیدار منطقه است.
ب��ه  نفرین فرس��تادن  به ج��ای 
باید  پاکس��تان،   بی گناه  توده های 
علیه سیاس��ت مماشات و باج دهی 
ارگ نش��ینان صدا بلن��د کنیم که 
سال ها توسط کرزی دنبال گردید 
و حال به صورت رس��واتر توسط 
حکومت ع و غ ادامه یافته اس��ت. 
همین کرنش و مدارا با آدم کشان 
جاهل است که نهایتا تروریست ها 
جری ت��ر گش��ته موج کش��تار و 
قساوت شان را تشدید بخشیده اند. 
دی��دار مخفیان��ه اش��رف غنی با 
نظامیان پاکس��تان در راولپندی و 
شریف،  راحیل  غیرمنتظره  س��فر 
لوی درس��تیز اردوی پاکس��تان، 
و رضوان اخت��ر، رییس آی.اس.

آی، به کابل زنگ خطریس��ت که 
بازه��م معامله ننگینی ب��ه دور از 

چش��م مردم صورت گرفته، مثل گذشته کرس��ی های مهم در دولت افغانستان 
به چوچه های پاکس��تان واگذار خواهد ش��د. حضور گسترده این جواسیس در 
رده های بلند دولتی به حدی رس��وا است که اخیرا حتا سرپرست وزارت داخله 
و ریاس��ت امنیت ملی و بعضی مقامات دیگر در مورد لب به افشاگری گشوده 

افشان احمد، معلم 24 ساله مکتب
به گفته  عرفان اهلل، یکی از شاگردانی كه جان سالم 
بدر برده، این معلم خود را درمیان تروریست ها و 
شاگردان رسانیده فریاد كشید: »شما پس از مرگم، 
خون آلود  جسد  من  می توانید.  كشته  را  كودكانم 
پترول  وی  بر  طالبان  نمی توانم!«  دیده  را  شان 
انداخته، او را به آتش كشیدند. خانم افشان احمد 
در حالی كه بین شعله های آتش دست و پا می زد، 
به سوی شاگردانش جیغ می كشید كه فرار كنید. 
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نی��ز  پاکس��تان  م��ردم 
موالن��ا  ک��ه  بدانن��د  بای��د 
جن��رال  فضل الرحم��ن، 
اش��رفی،  طاهر  حمی��دگل، 
عمران خان، جماعت اسالمی، 
ش��ورای علمای پاکس��تان و 
غی��ره اف��راد و نیروهای آن 
کش��ور که ب��ه ظاه��ر علیه 
حمالت انتحاری در پاکستان 

ص��دا بلند می کنند، اما از موج کش��تار طالبان در افغانس��تان حمایت کرده آن 
را »جهاد« می نامند، همه در قدم اول دش��منان توده های پاکس��تان نیز به شمار 
می روند. آنکس که تروریزم را در خاک دیگران جایز بش��مارد، اولتر از همه 
به ملت خود خیانت ورزیده است چون این حیوان وحشی سرحد و قوم و ملیت 

و قبیله نمی شناسد و انسانیت را هرکجایی باشد، هدف قرار می دهد.
»حزب همبستگی افغانستان« که در راه رهایی زحمتکشان بدون سازشکاری 
و مدارا می رزمد، هرگز نمی تواند به مثابه تماش��اگر بی تفاوت در برابر جنایات 
تکاندهنده علیه س��تمدیدگان در هر گوشه ی جهان چشم و گوشش را ببندد. ما 
اتحاد و همسویی نیروهای آزادیخواه، مترقی و مدافع عدالت در سراسر جهان 
و بخصوص در س��طح منطقه را یکی از راه حل هایی می دانیم برای مهار بربریت 

و خشونتی که انسانیت را با خطر نابودی مواجه ساخته است.
م��ا بر این باوریم که امریکا و دیگر متحدان زورگو و جنگ افروزش برای 
نجات از بحران اقتصادی و سرکوب رقبای آسیایی شان، مستقیم و یا از طریق 
نوکران شان می خواهند کشورهای جهان سوم را یکی پی دیگری به کام جنگ 
و وحش��ت فرو برند. بنًا خطر را بای��د درک کرد و به جای انداختن تضاد میان 

خلق های کشورها، در راه وحدت سراسری مجدانه تالش نمود.
»حزب همبستگی افغانستان« همانگونه که حمالت انتحاری اخیر را در کابل 
و هلمند و پکتیکا و قندوز و سایر والیات به شدت محکوم می کند، جاری شدن 
خ��ون کودکان پاکس��تانی را تقبیح کرده، آن را ددمنش��ی نیروهای دش��من 
انس��انیت و ترقی می داند. ما از تمامی نهادها، ش��خصیت های ملی و شرافتمند 

دولت پاكستان و آی.اس.آی طالبان و دیگر تروریست ها 
زهر  حال  كه  اند  داده  پرورش   آستین  مار  همچون  را 

كشنده آن دامن آن كشور را نیز فرا گرفته است.
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شم و س��ازمان های ضد جنگ و تروریزم می طلبیم تا با مبارزه بی امان و گس��ترده 
علیه دولت های مرتجع و خاین و تالش برای برپایی دولت های دموکراتیک و 

مردمی، در راه نجات انسانیت از بحران کنونی نقش ادا نمایند.

گردهمایی احزاب چپ پاكستان علیه طالبان در تقبیح كشتار كودكان مکتبی پشاور

مجسمه ریگی توسط هنرمند هندی به نام سودارسن پاتنایك 
در سوگ شاگردان كشته شده پاكستانی
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گزارشگر: کاوه عزم

د روسي جنایتکارنو او 
د هغوی د چوپړانو د ځناورتوب بیلګې 

د ۱۳۵۸ کال د مرغوم��ى ۶م��ه 
نیټه هغه توره ورځ ده چی روسي 
یرغلګرو زمونږ هیواد د ریښتیني 
جنګیالی��و او تنکي��و ځوانان��و په 
وینو رنګ ګر. کله چی د روس��ې 
سوس��یال امپریالی��زم ولید چی 
خلق��ی او پرچم��ی چوپ��ړان یی 
نش��ی کوالی د هغوی نقش��ی او 

پالنونه په افغانس��تان کی پلی کړی نو س��م د السه یی په مستقیمه توګه افغانستان 
تر یرغل الندی رواست او هر مخالف غږ یی د ټوپک او ربړونې په زور وځاپه. ددی 
ځناورو د یرغل وروس��ته ددوی ګوډګیان ال هم داړه مار ش��ول او په بی رحمانه توګه 
یی له یو میلیون څخه زیات پرهیواد مین خلک په کابل او نورو والیتونو کی ووژل. 
بندخونې له روڼ اندو او مبارزانو ډکې ش��وې، هر ش��په به یی په س��لګونه ځوانان او 
سپین ږیری چی ددوی غالمۍ ته نه تسلیمیدل په پولیګون کی په ډله یزو قبرونو کی 

ژوندي ښخ وول او یا یی تر هغه ربړول چی ساه ورکړي.
د خل��ق او پرچ��م ګوډاګ��ي ګوندونو د ځوانانو پر وژلو او تری تم کولو س��ره دغه 
یرغل ته الره هواره کړه. د افغان کړیدلی ولس ښه په یاد لری چی د ددغو ګوندونو 
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شم د اختالف په پایله کی امین یو ۱۲۰۰۰ کسیز نوم لړ د کورنیو چارو وزارت په دیوال 
او دروازه وځ��ړاوه او د هغ��وی کورنیو ته وویل چی نور دی دوی پس��ی نه ګرځي. په 
۱۳۹۲ کال د هالند محکمی هم یو ۵۰۰۰ کسیز نوم لړ خپور کړ چی د خلق او پرچم 
جنایتکاره ګوندونو لخوا د ۱۳۵۷ او ۱۳۵۸ کلنو ترمنځ وژل شوی وو. دا یوازی دوه 
کوچنی بیلګې وی چی رسنیو ته یی الر پیدا کړه. دغو ګوندونو او روسي جنایتکارانو 
په زرګونه نور داسی جنایتونه تر سره کړی چی تر نن پوری پټ پاتی دی او عامالن 

یی په آزاده توګه پرته له پوښتنی په چړچو کی ژوند کوی.
پ��ه دی ل��ړ کی د افغانس��تان زوریدلي ولس له ټول ډی��ره قربانی ورکړه او په تش 
الس او وږی ن��س ددغ��ه زبرځواک په وړان��دی ودرید او هغه ته یی ماته ورکړه ولی 
د جهاد ټیکه دارانو چی د پاکستان او ایران له پلوه روزل شوی وو ددوی سرښندنی 
یی لوټ و تاالن کړې او یو وار بیا له خپلو خلقی او پرچمی وروڼو څخه په جنایت او 
ش��ډلیتا کی یو ګام مخی ش��ول او امریکایی یرغلګرو ته یی الره هواره کړه. که پرون 
روس��ي یرغلګر د »کور، کالی، ډوډۍ« په نوم په افغانس��تان کی وینې توی کړې نن 
امریکایی جنایتکارانو د »ډموکراس��ۍ، د ښ��ځو حقوق او د مخدره توکو په وړاندې 
مبارزې« په پلمه له وژنې، ربړونې، فساد، فحشا او زورواکۍ پرته بل زیری نه درلود.
الن��دی د روس��ي یرغلګرو او د هغ��وی د ګوډاګیانو د ځناورتوب او ش��ډلتیا څو 
بیلګې تاس��ی ته ښ��ایم چی عامالن یی لکه ګالبزوی، دس��تگیر پنجش��یری، بارق 
شفیعی، سلیمان الیق، شهنواز تنی، علومی، رنجبر، سلطان علی کشتمند، ظاهر 
طنین، نبی عظیمی او نور نن هم په آزاده توګه ګرځي او ددی په ځای چی محاکمه 

او په دار وځړول شی په دولت کی لوړې څوکۍ لری.

پرون د خلق او پرچم جنایتکاره مشرانو هغه روسي قومندانانو ته چی د افغان ولس په وینو 
یی السونه سره وو مډالونه ورکول او نن کرزی او غنی او عبدالله د امریکایی سړي وژونکو 
په سینه چی په زرګونه ماشومان، ځوانان، سپین ږیري او ښځۍ یی وژلي او کورونه یی 

بمبار کړي؛ دولتی مډالونه ټومبی.
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د خلق او پرچم د واکمنۍ پر مهال هر هغه کس به چی د دولت پر ضد خبره کوله او یا 
آن تر دی چی راډیو به یی اوریدله له وهلو ټکولو نیولی تر زندان او وژل کیدو په یی خبره 
رسیدله. په دی توګه زرګونه افغانان د »بلواګر«، »اخوان«، »شعله ای«، »مائویست«...

په نومونو تري تم شول.

د خلق او پرچم زورواکی دولت د هیواد هر ښار او کوڅه په بندخونه بدله کړې وه. هره 
ورځ به له هر کور نه یو دوه کسه تری تم کیدل او په دغه شان هغوی هڅه کوله ترڅو 
ټول هغه خلک چی په زړه کی د هیواد مینه لری ووژنی او یا هم د ربړونې په زور هغوی 

تسلیم کړي.
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روسی جنایتکارانو او د هغوی چوپړانو هره ورځ د هیواد په هر ګوټ کی لسګونه او سلګونه 
افغانان وژل او په نامعلومو ډله یزه قبرونو کی یی ښخ وول چی ډیری دغه قبرونه تر نن 

پوری نه دی موندل شوی.

ناوړه چال  بندیانو سره  له  او »خاد« ځناورو مسئوالنو  »اګسا«  اود  روسي جنایتکارانو 
چلند کاوه او په بیالبیل ډول یی ربړول. بندیان به یی تر هغې وهل ترڅو اقرار وګړي. د 
هغوی نوکان به ایستل، په برقی ډنډو به یی وهل، مات شوی لرګي به یی د هغوی ستونی 
که وهل او غاښونه به ترینه ایستل. هغو کسانو چا چی مقاومت کاوه او یا به له څه شی 

خبر نه وو په مرمی ویشتل او وژل.
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گزارشگر: عبدالصمد از فراه

پس پرده 
داستان دستکاری شده ریزه گل 

از چندی بدین س��و ش��جاعت 
مطبوعات  در  ری��زه گل  خانم 
و رس��انه های وابسته و دولتی 
به مثاب��ه س��وژه ن��اب در حال 
اذه��ان  اغف��ال  و  چرخ��ش 
همگان��ی شده اس��ت. به همین 
س��بب یکی از اعضای »حزب 
فراه  در  افغانستان«  همبستگی 

ای��ن جریان را از نزدیک تعقیب کرده و گزارش موثقی از جریان واقعه برای 
نشر فرستاده است. اینک ما جهت آگاهی بیشتر خدمت هموطنان خویش تقدیم 

می کنیم.
ریزه گل دختر ش��اه باران اصال از والیت نیمروز می باش��د. شوهر او به نام 
عبدالس��تار، فعال مس��کونه گنج آباد-باالبلوک که بر عالوه ریزه گل یک خانم 
دیگر نیز در قید نکاح خود دارد. س��تار یک آدم معامله گر و جاسوس دوطرفه 
بین طالبان و دولت بوده و از این راه امرار معاش می کند. چندی قبل س��تار با 
یک قومندان طالبان به اس��م اللی بچه ظاهر کوږ مغزی، وارد معامله می گردد. 
اللی قبال با دولت بود و در اصل از مردم اناردره ی ذهکن می باشد که سال هاست 
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شم در باالبلوک مسکن گزین گردیده و در این منطقه خانه و زمین دارد. وی بیشتر 
به دزدی و غارتگری شهرت دارد تا طالب عقیدتی.

در این معامله قرار بود س��تار در بدل هفتصد هزار افغانی پول نقد، پوس��ته 
»گرانی« را به اللی تس��لیم نماید. زد و بندها صورت می گیرد و س��تار پول را 
دریافت می دارد، اما س��تار به پول فروش پوس��ته امنیتی اکتفا نکرده با دولت 
نیز وارد تماس ش��ده، به موافقه می رس��د که اللی قومندان فعلی طالبان را در 
بدل هش��تصد هزار افغانی به دولت تس��لیم نماید. دولت برای س��تار به گونه ی 
پیش پرداخ��ت فقط دو لک افغانی می پردازد و قول می دهد که بعد از تحویلی 

اللی ششصد هزار دیگر را نیز خواهند پرداخت.
ستار ترتیب جلسه را با اللی در خانه برادرش، عبدالباری، می دهد باوجودی 
که وی در معامله دخیل نبوده اس��ت. فیصله بر این می شود که ستار، اللی را به 
خانه خود برده و پوس��ته را برایش تس��لیم دهد. عبدالباری که از اصل واقعه و 
معامله گری س��تار باخبر بود، به اللی می گوید که س��تار برایش دام مانده و به 
خانه اش ن��رود. اما اللی قبول نمی کند و تاکید می کند که باهم قول داده اند و 
عهدش وفادار خواهد ماند. هرچند، عبدالباری برای جلوگیری از کدام حادثه، 
پس��رش را نیز به صحنه می فرس��تد ولی س��تار برادرزاده اش را با این بهانه که 
پدرش تلفنی او را دوباره به خانه خواس��ته، می فرستد. برادرزاده ستار به خانه 

خود برمی گردد و اللی توسط ستار و افرادش به قتل می رسد.
دو روز بعد از کشته ش��دن اللی، عبدالباری و پسرش، بسم اهلل، به فاتحه اللی 
می روند ولی توس��ط افراد اللی گرفتار می ش��وند. طوریکه پسر در یک جا و 
پدر در جای دیگر تحت نظارت قرار می گیرند. عبدالباری به این نتیجه می رسد 
که ش��اید او و پسرش از طرف افراد اللی به خاطر انتقام اللی اعدام گردند، لذا 
در جستجوی چاره ای، به سالح دست می یابد، و به سوی افراد اللی فیر می کند. 
در این معرکه دو س��ه نفر از افراد اللی کش��ته و دو سه تن زخم برمی دارند و 
خود ضارب نیز کش��ته می ش��ود. افراد دیگر اللی که بسم اهلل را تحت نظارت 
خود داش��تند، با این تصور که افراد دولتی بر آنان حمله نموده، اس��یر را رها 
کرده و خود را به محل حادثه می رس��انند. با استفاده از این فرصت، بسم اهلل از 

بند فرار می کند.
بعد از چن��د روز، طالبان با گروهی حدودا صد نف��ری جهت انتقام اللی و 
دیگر کش��ته های شان بر پوسته امنیتی گنج آباد هجوم می برند و جنگ شدیدی 
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از ٥ صبح تا ٦ ش��ام ادامه می یابد. در این میان، س��اعت ٢ بعد از ظهر پسر ستار شم

کشته می ش��ود؛ منزل باالیی پوس��ته تخریب می گردد و افراد پوسته به منزل 
پایین پناه می برند. اینجاس��ت که ریزه گل، خانم ستار، با دخترش وارد معرکه 
ش��ده از خانه ی که متصل پوسته اس��ت با پرتاب نارنج��ک و فیرهای پراکنده 
می پردازند و هم وظیفه رس��اندن مرمی و پرکردن ش��اجورها را برای مدافعان 

داخل پوسته انجام می دهند.

طالبان مهاجم فکر می کنند که افراد دولتی از قبل در این خانه جابه جا شده 
و ما را به دام خواهند انداخت، بنًا دس��ت و پاچه ش��ده، از شدت جنگ کاسته 

می شود، ولی جنگ تا ٦ شام ادامه می یابد و بعد طالبان عقب رانده می شوند.
حقیقت این اس��ت که در این نبرد، مقاومت افس��انوی را دو نفر س��رباز به 
نام های آقامحمد و محمد ظاهر، مسکونه ادرسکن هرات، از خود نشان می دهند. 
آنان فاتح این نبرد اند البته با همکاری ریزه گل و فامیلش. در این جنگ ٢٥ نفر 
طالب نه، بلکه ٦ یا ٧ طالب مزدور کشته می شوند و در حدود ٢٠ تن دیگر شان 

زخم برداشته، جبرا به عقب رانده می شوند.
از جهت دیگر، ش��هر فراه در ٤٠ کیلومتری این پوس��ته امنیتی قرار دارد 
و هم چنان ولس��والی چندان مس��افه ای با این مرکز امنیتی ندارد. در طول روز 
که جنگ ادامه داش��ته، هرگز به کمک پوس��ته نش��تافته و بی تفاوت به تماشا 

نشسته اند.
اما ریزه گل به یکبارگی قهرمان میدان اعالم می گردد. داستانش پرداز داده 
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شم شده، درمورد غلو می شود و سر و صداهای کرکننده تبلیغاتی و مدال بخشی ها 
اوج می گیرد.

ش��هامت ریزه گل به ش��مول 
خان��م دیگ��ر س��تار و دخترش 
طالب��ی  وح��وش  براب��ر  در 
ستودنیس��ت.  ش��ک  ب��دون 
پای��داری  و  حماس��ه ها  از 
ش��ان باید و باید پاسداری کرد. 
اما از آنجایی که ش��هامت زنان 
در گوش��ه و کنار افغانستان در 
برابر اش��غالگران مانند نازنین از 

ولس��والی بگرام - پروان، و عذرا از نورس��تان در مقابل طالبان زیر زده ش��ده 
و خبرش توس��ط همین رسانه ها بلعیده می ش��ود. اما ریزه گل برجسته می گردد 
و حتا در س��طح جهان بازتاب می یابد، زیرا در این مرحله حس��اس در آس��تانه 
کنفرانس لندن و اوج حمالت انتحاری و تشدید جنگ در تقریبا تمامی والیات 
کش��ور، دولت نیاز داشت که توجه را به س��وی دیگری منحرف نموده، از آن 

سود برد.
رژیم مزدور که متش��کل از عناص��ر خودفروخته دیروز ان��د، ریزه گل و 
ریزه گل ه��ای زیادی را فدای اهداف ش��وم و موقتی خود کرده و می کنند، و 
اینک با نمایش جاری در تالش اند تا دش��من مشترک مردم و ملت را که مادر 
تمامی بدبختی های جاری در کش��ور و منطقه اس��ت، دوست تراشیده و توجه 
همگان را به س��وی طالب که خود با هزار رشته با استخبارات منطقوی و امریکا 

و غرب وابسته اند، عامل همه نابسامانی های جاری وانمود سازد.
در ش��رایطی که جنایت و جنایت کاران بی ش��مار هنوز ناتصفیه رد و بدل 
می شوند، برای مردم ما هرگز پذیرفتنی نیست و نخواهد بود که دست ریزه گل 
و ریزه گل های شجاع را به نشانه قهرمان توسط یک جنایت کار معلوم الحال بلند 
شود و بهای جان فشانی های شان را دربرابر دشمنان ملت غارتگران امریکایی و 
رژیم دست نش��انده به سود خود بچرخاند و با سپردن یک مشت متاع خون های 

جوانان ما را به سودا بگیرند.

 در این نبرد، مقاومت افس�انوی را 
نام های آقامحمد  به  نفر س�رباز  دو 
و محمد ظاهر، مس�کونه ادرس�کن 
هرات، از خود نشان می دهند. آنان 
فاتح این نبرد ان�د البته با همکاری 
ری�زه گل و فامیل�ش. در این جنگ 
٢٥ نف�ر طالب نه، بلکه ۶ یا ۷ طالب 
مزدور کشته می ش�وند و در حدود 

٢۰ تن دیگر شان زخم برداشته اند. 
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نویسنده: فرزاد

فضل  الرحمن اوریا، 
روشنفکری که به منجالب فرو رفت  

یکی از مشخصات فضای حاکم 
سیاس��ی طی بیش از یک دهه 
حضور امریکا و نوکرانش در 
افغانس��تان، آلوده شدن جمعی 
است.  روش��نفکران کشور  از 
دال��ر و مقام، دام هایی بود که 
تعدادی از مدعیان دموکراسی 
و عدال��ت را ب��ه آس��انی در 

کام��ش فرو برده از وجدان انس��انی تهی و به زایده ه��ای بی مقدار پلیدترین، 
ضدمردمی ترین و ارتجاعی ترین عناصر و نیروها بدل نمود.

فضل  الرحم��ن اوریا یک��ی از این قماش افراد اس��ت که در اوایل اش��غال 
افغانستان توسط امریکا، نشریه ای به نام »مشعل دموکراسی« انتشار می داد و با 
قاطعیت تمام علیه جنگساالران جنایت کار و حاکمیت  خونبار شان می نوشت و 
صدای مردمش گشته بود. اما وی به زودی ذوب شده، در گندیده ترین گوشه 

منجالب غوطه ور گشت.
اس��تحاله رقت بار اوریا از روشنفکر آزادی خواه به روشنفکر مرتجع حامی 
جنایت کاران داس��تان دردناکی  اس��ت. او که »مشعل دموکراسی« را به  دست 



39
20

15
ی 

ور
جن

 - 
13

93
ی 

جد
  ،2

7 
اره

شم داش��ت، یکباره مش��عل ارتجاع را به  دس��ت گرفته، ابتدا در بدل معاش دالری 
جلب رسانه های امریکایی پسند گردید و بعد سر و کله اش در کنار منفورترین 
جنگساالران و جنایت کاران تنظیمی پیدا شده، به سخنگوی »جبهه ملی« و بعد 

تیم انتخاباتی جمعیت+حزب اسالمی+وحدت اسالمی بدل گشت.
در جری��ان انتخابات مس��خره 
بودیم  ریاس��ت جمهوری ش��اهد 
ک��ه اوریا بس��ی بی ش��رمانه تر از 
سایر سخنگویان تیم جنگساالران، 
چتلی های آنان را به سر و رویش 
می مالی��د و از کارکردهای ننگین 
جنای��ت کاران جنگ��ی ب��ا چنگ 
و دن��دان دف��اع نم��وده، برایش 
تی��وری می تراش��ید. باورکردنی 
نیست اما این اوریا بود که صدای 
جنای��ت کاران تنظیمی گش��ته از 
ورای تلویزیون ها غر زد که اگر 
تیم عبداهلل برنده اعالم نش��ود، در 
جاده ها خون جاری خواهد ش��د. 
عبداهلل و تی��م مافیایی اطرافش از 
اوریا همچون لته پاک شان استفاده 

کردند. او آنچنان ارزان خود را به آنان عرضه نموده، که فقط در س��طح یک 
سخنگوی پش��توزبان از او س��ود بردند و مطمئنا باالتر از آن برایش بهایی نیز 

قایل نیستند.
نگاهی به پیش��ینه فض��ل  الرحمن اوریا، تنزل کنون��ی او در گنداب ابتذال 
را افسوس��ناک تر می س��ازد. چنانچه ذکرش رفت، او گرداننده نشریه »مشعل 
دموکراسی« بود که از جانب »حرکت دموکراسی افغانستان« در نخستین سال 
اداره موقت تحت رهبری حامد کرزی به انتش��ار آغاز نمود. این نشریه موضع 
قاطع علیه جنگساالران داش��ت و کرزی را به خاطر راه دادن چهره های مسبب 

تیره روزی ملت در پست های مهم مورد انتقاد قرار می داد.
به طور نمونه عناوین ش��ماره سوم )١١ عقرب ١٣٨١ �  ٢ نوامبر ٢٠٠٢( این 

»مشعل  نشریه  گرداننده  اوریا  فضل  الرحمن 
لجن  به  وی  متاسفانه  امروز  اما  بود،  دموكراسی« 
دست  به  را  جنایت  و  ارتجاع  مشعل  رفته  فرو 

گرفته است.
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نشریه را مرور می کنیم:شم

»"پیام مجاهد" سخنگوی تمام مجاهدین نیست«، »آقای كرزی 
ــاالران  ــتیم«، »زورس ــا خواهان محاكمه جنایتکاران جنگی هس م
ــبت موجودیت  ــت«، »نس ــور حاكم اس ــه كش ــاالران ب و پاتك س
ــت«،  ــاالران زنان از مصئونیت و امنیت الزم برخوردار نیس پاتك س
ــیل آقای كرزی در مقابله با امیران خودسر نظامی ضعیف  »پتانس

اند«،  »حکومت كه ماته عدسیه!!!«
در آن زمان که تحت حمایت امریکا و غرب یکباره ستم کاران تفنگ به دست 
»ائتالف ش��مال« به کابل هجوم آورده از طریق کنفرانس نام نهاد بن پست های 
کلیدی حکومت، اردو، خاد و پولیس را در چنگ داشتند، بلندکردن صدا علیه 

این آدم کشان به منزله قبول ریسک و کار جسورانه ای بود.
در یکی از مقاالت شماره یادشده »مشعل دموکراسی« آمده است:

ــابقات نظامی توسط تفنگ داران  ــهر زیبای كابل به مس »... ش
ــود اكثرا در  ــده و تا جائیکه دیده می ش ــئولیت ویران گردی بی مس
ــئولیت  ــهیم اند و هیچ گونه مس تركیب دولت كنونی به قدرت س
ــش و نوش اند.... هر  ــر نمی پروراند و مصروف عی ــی را به س تاریخ
ــند  ــر محیل و مکار و قدرت پس ــجاعانه كه علیه عناص ــت ش حرك
ــت را بدنام  ــای میزند و دول ــر نظام خود را ج ــوس كه به ه چاپل
ــود گام های مثبت است و مورد حمایت ملت  ــته ش می كند برداش
قرار می گیرد در غیر آن عناصر افراطی فرصت طلب در سازماندهی 
ــت كار اند و وطن زیبای ما دوباره به جنگ های  مجدد خویش پش

ویران كن تباه خواهد شد.«
آنانی که از فقر آگاهی و در اثر نیرنگ های جنایت کاران به اینان می پیوندند 
قاب��ل ترحم و بخش��ایش اند. ولی اوری��ا که خود زمان��ی از »محیل و مکار و 
قدرت پس��ند چاپلوس« بودن ستمگران جنگس��االر سخن گفته از ماهیت کریه 
آنان پرده  برمی داش��ت،  اما یکباره خواری پیشه کرده به مدافعان پرپاقرص و 
موزه پاک ش��ان بدل می گردد، به هیچ صورت قابل بخش��ایش نیست. زیرا، این 
فرد آگاهانه بر وجدانش پاگذاشته همدست عناصر خاین و آنانی شده است که 
خود آن وقت هش��دار می داد که وطن را »به جنگ های ویران کن تباه خواهد 

کرد.«
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شم در جوام��ع اس��تبدادی معم��وال 
روش��نفکران نقش پیش��رو و مهمی 
در آگاه��ی دادن و بس��یج مردم علیه 
خودکام��گان و نظام ه��ای فاس��د و 
پوش��الی ادا می کنند. متاس��فانه در 
کش��ور ما جم��ع وس��یع از مدعیان 
روش��نفکری به جب��ن و ارتداد و در 
بهتری��ن حالت ب��ه نظاره گران خنثی 
مبدل گش��ته ان��د. آنانی ک��ه چهره 

روش��نفکر به خود گرفته اما در کنار دس��تگاه پوسیده و دست نشانده حاکم و 
ی��ا باندهای خونخوار از هر جنس قرار می گیرند، روش��نفکر نه بلکه متفکران 

ضدمردمی و خاین به مردم اند.
فکر آن کس که مثل اوریا س��خنگوی اتحاد نامقدس س��ه تش��کل منفور و 
ماورای مرتجع چون حزب جمعیت، حزب اس��المی و حزب وحدت اس��المی 
گردد، هرگز روش��ن بوده نمی تواند و این چنی��ن عناصر نه در خدمت مردم، 
بلکه در خدمت منافع دش��منان مردم ق��رار می گیرند. در این صورت، در روز 
دادخواه��ی ملت از جانیان س��تمگر، متفک��ران وجدان باخته آن��ان نیز به مثابه 

همدستان پلید شان مورد بازخواست قرار می گیرند.
تعهد به مردم و دفاع از آزادی و عدالت از مش��خصات بارز روشنفکریست 
که اوریا ها و ده ها روشنفکر مشرب دیگر افغانستان در شرایط کنونی متاسفانه با 
آن بیگانه اند. چرا که این لشکر اخته، در برابر این همه رذالت ها و حق تلفی ها 
و خیانت ها و جنایات جاری کلوخ گش��ته کماکان در مدح قدرتمندان فاس��د 

قلمفرسایی و سخن فرسایی پیشه کرده اند.
ژان پل س��ارتر می گفت، »من در تن همه ی مردم رنج می کشم، 
من روی همه ی گونه ها س��یلی می خورم، من با مرگ همه ی 
بی چارگان می میرم.« این حرف ش��رافتمندانه باید سرمش��ق 
هر انس��ان صادق، باوجدان و رس��التمند باش��د در غیر آن به 
گفته احمد شاملو، »روشنفکر نه بلکه دزدی است که با چراغ 

آمده است.«

»وظیف�ه روش�نفکران وظیفه یی 
آنان  اس�ت.  غم انگیز  و  دش�وار 
ب�رای حکومت  را  راه  می بای�د 
خرد و منطق هموار کنند و ناگفته 
پیداس�ت که باید از پیش، درهم 
شکس�تن و مدفون شدن زیرآوار 
سنگ و س�قط همین راه را برای 
خود به عنوان سرنوشت بپذیرند.«
احمد شاملو



42

20
15

ی 
ور

جن
 - 

13
93

ی 
جد

  ،2
7 

اره
شم

نویسنده: پویا 

»جزیره داوسون ۱۰«، فلمی از خاطرات 
یک زندانی دیکتاتوری پینوشه 

ب��ه تاریخ ١١ س��پتامبر ١٩٧٣ 
نقش��ه  نظامی ای مطابق  کودتا 
س��ی.آی.ای در شیلی صورت 
گرفت که منجر به س��رنگونی 
دموکراتیک  و  منتخب  دولت 
س��الوادور آلن��ده و به قدرت 
رس��یدن دیکتاتور فاشیستی به 
نام آگوس��تو پینوش��ه شد که 

پیامد آن مس��تولی شدن جو خفقان و ترور و وحشت در آن کشور بود. بعد از 
رویکار آمدن نظامیان وابس��ته به امریکا در شیلی، اعضای کابینه آلنده دستگیر 
و در اردوگاه کار اجباری جزیره داوسون )جزیره ای در جنوب شیلی( زندانی 
ش��دند. وزیر داخله، معاون وزیر داخله، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، وزیر 

معادن، وزیر اقتصاد و دبیر مطبوعات از جمله این زندانیان بودند.
»جزیره ١٠« نام مستعاریس��ت که از سوی نظامیان پینوشه بر سرجیو بیتار 
)Sergio Bitar(، وزی��ر معادن دولت آلن��ده، در زمان حبس اش تحمیل گردیده 
بود. سرجیو از تجربیاتش در طول حبس کتابی نوشت که فلمنامه فلم »جزیره 
داوس��ون ١٠« )Dawson Isla 10( نیز براس��اس این کتاب استوار است. این فلم 
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شم با کارگردانی »میگل لیتین« )Miguel Littín( س��اخته و در ١١ سپتامبر ٢٠٠٩، 
درست ٣٦ سال پس از روزی که دولت مترقی آلنده توسط پینوشه با همکاری 

دولت امریکا سقوط داده شد، انتشار یافت.
رژیم دیکتاتور پینوش��ه 
عام��ل ش��کنجه، قت��ل و به 
زن��دان کش��انیدن ه��زاران 
انسان بی گناه، دگراندیش و 
آزادی خواه بود، اما این فلم 
زندانیانی سخن می گوید  از 
بلندپایه  که اکثرا مقام��ات 
اسیران  بودند.  آلنده  دولت 

بی گناهی که پس از کودتا دس��تگیر ش��ده، با لت و کوب به جزیره داوسون 
آورده می ش��وند و هر روز با اضافه شدن به تعداد شان جزیره به زندان بزرگی 
تبدیل می گردد. نظامیان پینوشه برای از بین بردن روحیه زندانیان و وادارساختن 
آنان به تسلیم پذیری و افشای برنامه های سری دولت آلنده، اعمال شاق را باالی 
شان انجام می دادند. اگرچه تصمیم بر این بود تا زندانیان اعدام شوند اما ترس 
از رسانه ای ش��دن این موضوع و بدنامی بیش��تر دولت پینوشه، در انتها دست به 
چنین کاری زده نشد ولی پسان ها با رهایی آنان، اکثر شان به اشکال مرموز سر 

به نیست شدند.
فلم با صحنه ای از انتقال به شیوه وحشیانه زندانیان به جزیره شروع می شود 
و سخنان یکی از زندانبانان که به جمعی از خبرنگاران حاضر که برای مصاحبه 

با زندانیان آمده اند، أغاز می گردد:
»با آنان ]زندانیان سیاسی جزیره داوسون[ دقیقا همچون افراد 
خود مان برخورد می گردد. كار رضاكارانه ]كار های شاق[ برای آنان 

بیشتر شکل بازی را دارد، تا از صحت خوب برخوردار باشند.«
ولی یکی از خبرنگاران زن با اجازه زندانبان، سوالی را متوجه خوزه توها، 

وزیر وقت سلوادور آلنده که حاال در جمع زندانیان است، می سازد:
»شما برخورد زندانبانان را چگونه ارزیابی می كنید؟«

آقای توها با لحن شجاعانه جواب می دهد:
»فکر می كنم، ما عین شرایط زندانیان اردوگاه های كار اجباری 

صحنه هایی از كار شاق و بدرفتاری در جزیره داوسون
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ــتیم ولی شم دیگر را داریم.... اگرچه با خانواده های مان در ارتباط هس

نامه های ما سانسور می شوند.«
زندانب��ان حرف های آقای توها را قطع می کن��د و می گوید که آنان کامال 
به کنوانس��یون جنی��وا وفادار اند، اما تمام زندانی��ان حاضر در صحنه اعتراض 

می کنند و یکی شان رشته سخن را به دست می گیرد:

ــام زندانیان زنده بمانند. ما به  ــن تالش خود ما بوده كه تم »ای
یکدیگر خود كمك می كنیم، ورنه تا به حال همه تلف شده بودند. 
ــش رود، هیچ كس زنده نمی ماند.  ــر وضعیت به همین منوال پی اگ
ــت؛ غذای كافی نداریم؛ اكثریت ما مریض هستند و  ــرد اس هوا س
ــود. آنان ما را می كشند، آنان ما را  ــانی می ش با ما برخورد غیرانس

می كشند...«
و بع��د فلم ب��ه جزییات برخورد های غیرانس��انی و تحقیرآمی��ز با زندانیان 

می رود.
فلم،  خیره کنن��ده  ی  صحنه  
ب��ه تصویر کش��یدن زندانیانی 
اس��ت که ب��رای مج��ازات به 
س��لول انفرادی خیلی کوچک 
فرستاده می شوند. بعد از رهایی 
از س��لول، یک��ی از زندانی��ان 
شدیدا مورد اختالل  روانی قرار 

گرفته، به گونه ای که همه چیز را معکوس )آس��مان را زیر پایش و زمین را بر 
فرق سرش( می بیند. با صدای بلند می خندد و فریاد می زند که »شما بازنده اید 
و م��ا برنده! من حاال آزادم و به خانه برمی گردم!« این جمله ها را تکرار کرده 
خندان و شتابان به هر سو می دود. دستانش را همچون بال های پرنده درآورده، 
در آس��مانی که گویا زیر پایش قرار دارد، پرواز می کند. شاید کارگردان فلم 

خواسته ترنم خوش آزادی را در این صحنه بگنجاند.
زندانیان با وجود وضعیت اس��فناک در زندان خاطرات ش��ان را با رسامی ها 
و نوش��ته ها روی کاغذ با پنس��لی، که به مش��کل به آن دس��ت می یافتند، ثبت 
می کردند. در کنار آن کورس هایی برای بلندبردن سطح آگاهی شان راه اندازی 
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شم می کردند، محافل برگزار می کردند و سرود می خواندند.
در فرج��ام، اردوگاه کار اجباری 
جزیره داوسون در اواخر ١٩٧٤ بسته 
شد. ولی تعدادی از این زندانیان پس 
از انتقال شان از زندان به اشکال مرموز 
به قتل می رس��ند؛ ترور می شوند؛ در 
اثر مریضی می میرند و یا در تبعید به 
سر می برند. فلم با پخش آخرین نطق 

سلوادور آلنده پایان می یابد.
سرنوش��ت بعضی از زندانیان 

پس از انتقال شان از زندان:
)José Tohá( وزیر  خ��وزه توه��ا 
داخله دولت آلنده به سانتیاگو انتقال 
داده می ش��ود. باالخره جس��د به دار 
آویخته ش��ده وی در ١٥ مارچ ١٩٧٤ 
در الماری لباس شفاخانه ای که در آن 

بس��تری بود، یافت می شود. ادعاها بر این است که او به دلیل رنج از افسردگی 
عصبی و اثرات روانی جس��مانی خودکش��ی کرده، اما فامیل��ش این ادعاها را 

هرگز قبول نکردند و مدعی اند که توها به قتل رسیده است.
اورالندو لیتیالیر )Orlando Letelier( وزیر دفاع دولت آلنده در ٢١ سپتامبر 
١٩٧٦ توسط افراد پینوش��ه در واشنگتن با انفجار موتر بمب گذاری شده ترور 

شد.
اوسوالدو پوشیو )Osvaldo Puccio( یکی از اعضای حزب سوسیالیست شیلی 
بود که به تاریخ ٨ دس��امبر ١٩٨١ در ش��هر برلین - آلمان در تبعید درگذشت. 

پدر وی منشی شخصی سالوادور آلنده بود.
کلدومی��رو المیدا )Clodomiro Almeyda( که از ١٩٧٠ الی ١٩٧٣ به عنوان 
وزیر امور خارجه ریاس��ت جمهوری آلن��ده خدمت کرده بود، بعد از مریضی 
طوالنی به تاریخ ٢٥ آگس��ت ١٩٩٧ درگذش��ت. او یکی از اعضای برجس��ته 

حزب سوسیالیست شیلی بود.

این فلم را از اینجا دونلود كنید.
https://kickass.so/dawson-isla-
/10-i1365470
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نویسنده: کژار

نامه ای از »جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان« 
به بخش زنان حزب همبستگی 

به زنان مبارز راه آزادی،
از خلق کوبانی  پش��تیبانی 
و هم صدای��ی خلق افغانس��تان 
و مخصوص��ا زن��ان مصم��م، 
بااراده و مبارز که در شهرهای 
مختل��ف با روحی سرش��ار از 
شور انقالبی به میدان ها آمدند 
و نفرت و انزج��ار خود را از 

نظام س��رمایه داری جهان��ی و مزدوران آنان که داعش و اس��تعمارگران منطقه 
می باش��ند، نشان دادند. این هم صدایی از طرفی ما را به وجد آورد و از طرفی 
دیگر همبس��تگی و روح آزادی خواهی خلق ها و زنان را به ما نشان داد و پیامی 
نیز به نظام س��رمایه داری جهانی و استثمارگران بود که روح آزادی و مقاومت 
در میان خلق افغانستان و زنان این دیار زنده و پویاست. این نیز ما زنان کورد را 
بیش از پیش به مبارزه و تالش جهت کسب آزادی دلگرم تر نمود. زنان کوبانی 
که اکنون س��مبل مبارزه بر ضد هر نوع نظام ضعیفه سازی و به بردگی کشاندن 
زنان و س��رزمین های شان می باشند برای همه ی ما زنان خاور میان مایه ی افتخار 
می باشند. ما زنان کورد نیز به زنانی همچون شما که صدای آزادی خواهی خود 



47
20

15
ی 

ور
جن

 - 
13

93
ی 

جد
  ،2

7 
اره

شم را بلند کرده و از مقاومت کوبانی پشتیبانی می کنید، می بالیم.
آشنایی با زنانی نظیر شما که در منطقه به مبارزه در راه آزادی و دموکراسی 
می پردازند، برای مان بس��یار امیدبخش است. همچنان که شما نیز آگاه هستید، 
روزگاران��ی زن��ان و مردان ای��ن دیار )خاورمیان��ه ای که پهنایی ب��ه اندازه ی 
کوردس��تان تا افغانستان دارد( آزاد می زیس��تند. جامعه با ظلم و بردگی بیگانه 
بود. پس از هزاران س��ال، حاکمیت و طم��ع قدرت طلبانه ی مرد، نظام زندگی 
آزاد و دموکراتیک را تخریب نمود. نظام قدرت از طریق مرد، خود را حاکم 
گرانید و زنان را به س��لطه ی خویش در آورد. مرد نیز در نظام س��لطه گری که 
خود آن را بنیان نهاد، تمامی ارزش های انس��ان ای را که جامعه ی آزاد آفریده 
بود، رفته رفته بلعید. بعدها نظام مردساالر، تمامی جامعه را به بردگی کشاند و 

نظام طبیعی جامعه را دچار تخریب نمود.

همچنان ک��ه نظام مردس��االرانه، آفرینن��ده ی این هیوالس��ت در منطقه ی 
خاورمیان��ه نیز رژیم واپس گرای ایران نمودی از سیس��تم اس��ت که هر روز و 
هر آن زنان و مردان شرافتمند و مبارز راه آزادی را به خاک و خون می کشد. 
پیکارگران راه آزادی توسط اس��تعمارگران بدون رعایت هیچ مبادی اخالقی، 
با دشوارترین شکنجه ها روبه رو می گردند؛ مورد تجاوز قرار می گیرند؛ با زهر 

کشته می شوند و به دار آویخته می شوند.
همچنان که ش��ما نیز می دانید، این س��رزمین همان مکانی اس��ت که س��هم 

زنان مبارز كوردستان علیه رژیم منفور جمهوری اسالمی ایران سالح گرفته 
و به مبارزه ادامه می دهند.
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به سزایی در آفریدن ارزش های انسانی داشته و مهد مبارزه در راه آزادی است. شم

از همین رو، این دیار شایس��ته ی آن نیس��ت که با هیچ نوع اش��غال و استعمار و 
واپسگرایی مواجه گردد. مستحق سلطه و ظلم نیست. روا نیست که خلق هایش 
مورد ش��کنجه و بردگی قرار گیرد. مس��تحق مجازات چوبه ی دار و سنگس��ار 

نیست. یعنی تنها چیزی که شایسته ی این سرزمین است، آزادی است.
ما نیز همچون ش��ما، زنانی هستیم تشنه ی آزادی. زنانی هستیم با این اندیشه 
که: این س��رزمین، تنها مستحق آزادی س��ت و بس. دردهایمان، اشک هایمان، 
فریادهایمان یکی س��ت. آرزو ها و امید هایمان مشترک است. ممکن است ما در 
کوردس��تان و شما نیز در افغانستان باش��ید حتا ممکن است که از لحاظ مکانی 
هزاران کیلومتر بین مان فاصله باش��د اما ما می دانیم که از یکدیگر دور نیستیم! 
بی��ن ما، فاصله ای معنوی موجود نیس��ت. چون ما زنانی هس��تیم که در مبارزه 
برای تغییر سرنوش��تی هس��تیم که از سوی نظام مردس��االری و سلطه گرا بر ما 
تحمیل گشته است. زنانی هستیم که مسایل مشترکی، ما را می آزارد و مبارزات 

مش��ترک مان، ما را مسرور می سازد. 
را  آزادی  راه  ک��ه  هس��تیم  زنان��ی 
انتخ��اب کرده ایم و در برابر بردگی 
به قیام برخاسته ایم. زنانی هستیم که 
اگ��ر پیکرهایمان تکه تک��ه گردد، 
با س��خت ترین ش��کنجه ها رویاروی  
مان ش��ویم و به چوبه ی دار مان نیز 
بکش��ند، هرگز از مبارزه در مس��یر 
آزادی خود دس��ت نخواهیم کشید. 
آزاده زن ک��ورد ش��یرین علم هولی 
)روناهی( یکی از چنین زنانی است. 
مقاومت ش��یرین و س��ه تن دیگر از 
همرزمان��ش )ف��رزاد کمانگر، علی 
حیدریان و فره��اد وکیلی(، ظلمتی 

را ک��ه رژیم ای��ران بر جامعه گس��ترانیده بود، در خود فرو بلعی��د. ظلمتی را 
که بر روی جامعه س��ایه افکنده بود، درهم شکس��ت. س��یمای شیاد، توطئه گر 
و ظالم سیس��تم را از هر جهت رس��وا نمود. مقاومت روناهی و رفقایش، بنیان 

شیرین علم هولی، زن مبارز كورد كه در ۱٩ 
ثور ۱٣۸٩ توسط رژیم پلید ایران یکجا با فرزاد 

كمانگر و سه هم بند دیگرش اعدام شد.
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شم رژیم واپس گرای جمهوری اس��المی را به لرزه درافکند. همچون گفته ی زنان 
افغانس��تان، رژیم را به پرتگاه کش��اند. در صفوف مب��ارزات مان صدها زن و 
مرد مقاوم در حال فعالیت اند. سال هاس��ت که ه��زاران زن کورد در برابر ظلم 
و ظالم جنگیده، مقاومت نموده و به صفوف ش��هدا پیوس��ته اند. هزاران تن از 
آنان زندانی گردیده و مقاومت می نمایند. هزاران نفر نیز اس��لحه بر دوش، در 

کوهستان ها مشغول پیکارند.
م��ا به عنوان »جامعه ی زنان آزاد روژهالت )ش��رق( کوردس��تان – کژار« 
)KJAR(، ب��ا این هدف ک��ه زن سازماندهی ش��ده و آزاد، به معن��ای جامعه ای 
س��ازمان یافته و آزاد می باش��د در راس��تای نهادینه  نم��ودن پارادی��م جامعه ی 
دموکراتیک، اکولوژیک و آزاد ی خواهی زنان، مبارزه می کنیم. با کسب چنین 
بینش و آگاهی ای جهت س��ازماندهی و ایجاد جامعه ای اخالقی- سیاسی تالش 
نموده و بر ای��ن مبنا در برابر ذهنیت مردس��االرانه، اقتدارگرا و دولت گرایی 
که خش��ونت و نسل کش��ی را بر ما زنان تحمیل می کنند، با شالوده ی قراردادن 

حیات آزاد و نهادینه نمودن خط مشی رهایی 
زنان مبارزه ای نظام مند و مس��تمر را در پیش 
می گیریم. سازماندهی کنفدرال همه ی زنان 
را بسط و گسترش داده و در راستای آزادی 
زنان، تش��کیل ملت دموکراتی��ک را امری 
ضروری می دانیم. تفاوت مندی های هویتی، 
فرهنگی، باورداش��تی و... را همچون غنای 
تاریخی جوامع دانسته و بر مبنای نیاز تمامی 

اقش��ار جامعه و افرادش سازماندهی داتی و مشارکتی دموکراتیک را گسترش 
می دهی��م. هم در برابر حاکمیت مرد، مبارزه ی آزادی زن را به پیش می بریم و 
هم در برابر نماینده ی این ذهنیت که نظام های س��لطه ی منطقه ای و فرامنطقه ای 
می باش��د. بر این باوریم که زن��ان می توانند در خاورمیانه با پیش��اهنگی خود 
حیات��ی آزاد در خاورمیانه ای دموکراتی��ک را بیافرینند. در این راه مبارزه ای 
نس��توهانه می نمایی��م و در این مورد از بذل هر ت��الش و دادن هر بدیلی دریغ 
نمی ورزیم. ما همانند جامعه ی زنان آزاد روژهالت کوردس��تان کژار در صدد 
آن هستیم تا مبارزه را به چنان سطحی برسانیم که هر زنی بتواند ذهنیت جامعه ی 
مردس��االرانه را آنالیز کند و با اتکا به شناخت فلسفه و ایدئولوژی رهایی زن، 

اگر  ک�ه  هس�تیم  زنان�ی 
پیکرهایمان تکه تکه گردد، 
با س�خت ترین ش�کنجه ها 
روی�اروی  م�ان ش�ویم و 
به چوب�ه ی دار م�ان نیز 
بکشند، هرگز از مبارزه در 
دست  خود  آزادی  مس�یر 

نخواهیم کشید.
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در عرصه ی اجتماعی، سیاس��ی و فرهنگی به هویتی آزاد دست یابد. از طریق شم

فعالیت در این راس��تا مش��کالت اجتماعی موجود را به طور ریشه ای چاره یابی 
خواهیم نمود. بر این مبنا، رسیدن به سیستمی مستقل و ویژه برای تمامی زنان، 
یکی از مهمترین اهداف ما می باشد. از سوی دیگر ما برای چاره یابی مشکالت 
در عرص��ه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاس��ی و... تمامی زنان را گرد هم 

آورده و سازماندهی می نماییم.
ما نیز همچون ش��ما در همی��ن منطقه ی خاورمیانه زندگ��ی کرده و مبارزه 
می نماییم. از کوردس��تان گرفته تا افغانس��تان هر روز در این سرزمین، اشک و 
خون می بارد. در میهن مان روز به روز خش��ونت علیه زن و جامعه مان بیش��تر 
می ش��ود از این رو مقاومت مان راس��خ تر و عظیم تر می گردد. دل هایی که در 
س��ینه ها برای آزادی می تپن��د، اگر مبارزه ای عظیم صورت گیرد، در س��نگر 

مقاومت همدیگر را باز خواهند یافت.
آنچنان که باید ش��ما را از نزدیک نمی شناس��یم اما می دانیم که دل های مان 
برای یک هدف مش��ترک که آن هم آزادی س��ت می تپد. احساس��ات زنان از 
یکدیگر دور نمی باشند. حتا اگر زنان مناطق جداگانه ای نیز باشیم، زبان دل های 
مان یکی س��ت. این زبان می تواند ما را به همدیگر رس��انده و به هم بشناس��اند. 
می خواهیم از نزدیک با ش��ما آشنا ش��ویم. خود را نیز به شما بشناسانیم. بر این 
باوریم که با ش��ناخت همدیگر، می توانیم مبارزه و فعالیت مشترکی را به پیش 

ببریم.
زنان می توانند با پش��تیبانی معنوی و فکری و سازماندهی شده از همدیگر، 
مبارزه  ی آزادی خواهانه ی خود را تقویت نمایند. از صمیم دل بر این باوریم و 
برای رس��یدن به چنین خواس��ته هایی با پشتکار هر چه بیشتر با جان و دل تالش 

خواهیم کرد.

برای مبارزات آزادی خواهانه ی شما آرزوی موفقیت داریم.

به امید آزادی همه زنان و انسانیت!
با سالم و درود انقالبی!

)KJAR( »جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان – کژار«
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شم

نویسنده: فرزاد

صلح و ادبیات نوبل، 
جوایز آلوده و رسوا 

الفرد نوبل، کیمیادان سویدی 
صاحب کارخانه اسلحه س��ازی 
ب��ود ک��ه در زم��ان حیات��ش 
در  را  زی��ادی  اختراع��ات 
ای��ن زمینه ب��ه ثبت رس��انید 
اخت��راع  آن  مش��هورترین  و 
داینامیت اس��ت که انسان های 
زیادی را به کشتن داد. در سال 

١٨٨٨ یک روزنامه فرانس��وی به اشتباه خبر مرگ او را پخش نموده، نوشت: 
»فرش��ته مرگ مرده است، دکتر آلفرد نوبل، فردی که برای ایجاد راهی برای 
کش��تن افراد بیش��تر در زمان کمتر ثروتمند شده بود؛ دیروز فوت کرد.« این 
خبر نوبل را تکان داده خواس��ت کاری کند که بعد از مرگ به نیکی یاد شود. 
او در وصیت نامه ای که به تاریخ ٢٧ نوامبر ١٨٩٥ نوش��ت، بخش��ی از سرمایه 

خود را برای جایزه  ساالنه در پنج رشته اختصاص داد.
در خصوص جای��زه صلح نوبل، در وصیت او می خوانیم: »به کس��ی داده 
شود که بهترین یا بیش��ترین کوشش را در راه برادری ملل یا انحالل یا کاهش 

ارتش ها یا تشکیل و ترغیب کنفرانس های صلح کرده باشد.«



52

20
15

ی 
ور

جن
 - 

13
93

ی 
جد

  ،2
7 

اره
جایزه صلح نوبل امسال به مالله یوسفزی و کایالش ساتیارتی داده شد. آیا شم

واقعا ایندو انتخاب مناس��ب برای دریافت آن بودند و کاری برای صلح جهانی 
نموده اند؟ پروفیسور پیتر باوفو در مقاله ای تحت عنوان »سیاست کثیف جایزه 
صلح نوبل« که در روزنامه روسی »پراودا« به تاریخ ٢٣ اکتوبر ٢٠١٤ به نشر 

رسیده، می نویسد:
»نکته اینجاست كه مالله یوسفزی و كایالش ساتیارتی در طول 
ــام نداده اند، ازینرو  ــدام كار درخوری برای جهان انج ــان ك عمر ش
ــخره كردن بی طرفی  تفویض جایزه صلح نوبل ٢٠۱٤ به اینان مس
آن و سیلی ای به روی صلح جهانی است. مالله می شد برای جایزه 
ــل "لغو بردگی"  ــاتیارتی برای جایزه نوب ــوزش و پرورش" و س "آم
كاندید گردند، اما اینان مستحق جایزه "صلح" نوبل نیستند.... چرا 
كمیته نوبل ناروی جایزه را به دو فردی داد كه هیچ خدمتی برای 

خلع سالح و صلح جهانی انجام نداده اند؟«
جایزه صلح و ادبیات نوبل، جوایز کامال سیاس��ی و آلوده اند که بحث های 
جدی روی نامستحق بودن اکثر کسانی که برنده آن اعالن می شوند، وجود دارد. 

اهدای جایزه صلح نوبل به بارک اوبامای جنگ افروز توسط كارتونیست های زیاد جهان 
به تمسخر گرفته شد. )كارتونیست: رودریگو(
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شم کشورهای بزرگ امپریالیستی ش��دیدا در آن دخالت داشته، طبق سیاست های 
ش��ان تالش می کنند آن را به افراد مورد نظر شان بدهند که از شهرت و اعتبار 

آن به نفع برنامه های جنایت کارانه نظامی و اقتصادی شان سود برند.
مایکل نوبل، نواس��ه برادر آلفرد نوبل نیز در مقاله ای در روزنامه نارویژی 
Aftenposten در ٩ دسامبر ٢٠١١ اعتراض نمود که این جایزه سیاسی شده است 

و کمیته صلح نوبل اکثرا طبق وصیت نوبل عمل نمی کند.
اگر این جایزه واقعا بی طرفانه می بود، به حق که امس��ال ش��یرزنان کوبانی 
شایس��ته دریافت آن بودند که دربرابر بربرصفت ترین نیروی قرن، که تهدید 
جدی به انس��انیت محسوب می گردد، قهرمانانه سینه سپر کردند و بر پوزه آن 
کوبیدند. این جایزه باید به یکی از این زنان داده می شد که با مقاومت حماسی 
شان در برابر وحشیان »داعش« برای زندگی بهتر و برای صلح، جهان را متحیر 

ساختند.
در لیست برندگان صلح نوبل جنایت کاران و چهره های منفوری چون مناخم 
بگین، هنری کیسینجر،  اسحاق رابین، اوباما، شیمون پرز، جیمی کارتر، کوفی 

عنان، ال گور، روزولت، لخ والسا، گرباچوف، اتحادیه اروپا و غیره جا دارند.
با معرفی فقط دو تن از چندین س��تم کار که جای��زه صلح نوبل را دریافت 
نموده اند، می بینیم که کمیت��ه نوبل، تا چه حد از وصیت نوبل عدول ورزیده، 

این جایزه را به جنایت کاران جنگی داده است:
مناخم بگین:

بگین، صدراعظم اس��را ییل در ١٩٧٧، یکی از قاتالن مش��هور ملت مظلوم 
فلس��طین است. بگین در شانزده سالگی به س��ازمان تروریستی »بتار« پیوست. 
یک سال بعد، به علت نشان دادن سبعیت در آدم کشی فرمانده این سازمان بدنام 
شد. در ١٩٤٢، با گروه تروریستی یهودی به نام »ایرگون« پیوست، سازمانی 
که در لیس��ت گروه های تروریس��تی انگلیس نیز جا داشت. در ١٩٤٨، زمانی 
که او رهبر »حزب آزادی« بود برخی روش��نفکران یهود از جمله هانا آرنت 
و آلبرت آینشتاین در نامه  سرگشاده ای به »نیویارک تایمز« او را رهبر حزبی 
خواندند که در س��ازماندهی، روش ها، فلسفه سیاسی و خواسته اجتماعی مشابه 

حزب نازی فاشیست های هیتلری عمل می کند.
کمیته صلح نوبل با آگاهی از سوابق فاشیستی بگین و نقش او در جنایت و 
ستم نس��بت به مردم فلسطین در ١٩٧٨ جایزه صلح را به وی داد. اسحاق رابین 
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و شیمون پرز دو رهبر فاشیست دیگر اسراییل نیز از برندگان این جایزه اند.شم

هنری کیسینجر:
دیپلمات  کیس��ینجر، 
معروف امریکایی، مشاور 
امریکا  دولت  ملی  امنیت 
و وزیر امور خارجه دوره 
 )١٩٧٣-١٩٧٧( نکسون 
ب��ود ک��ه بین س��ال های 
١٩٧٧در  ت��ا   ١٩٦٩
خارجی  سیاس��ت  عرصه 
امری��کا  جنگ افروزان��ه 
نق��ش برجس��ته داش��ت. 
کامب��وچ،  بمباردم��ان 
جن��گ ویتن��ام، جن��گ 
هن��د و پاکس��تان، کودتا 
نظام��ی علی��ه دولت های 
دموکراتیک در ش��یلی و 

چندین کش��ور دیگر امریکای التین و غی��ره واقعات خونین جهانی همه تحت 
نظر و طبق سیاست راهبردی ای انجام پذیرفت که کیسینجر در آن نقش مرکزی 
داشت. کیس��ینجر تا امروز در پس پرده از جمله مشاوران کاخ  سفید بوده، در 
باره جنگ های جنایت کارانه امریکا در عراق، افغانستان، لیبی، اکراین، سوریه 

و غیره مناطق جهان خط تعیین می کند.
در س��ال ١٩٧٣، درحالی که جنگ موحش امری��کا علیه مردم ویتنام ادامه 
داش��ت، مذاکرات میان کیس��ینجر و »له دوک تو« )دیپلم��ات ویتنامی و از 
اعضای ارشد حزب کمونیست ویتنام( منجر به امضای »معاهده صلح پاریس« 
گردید، معاهده ای که هیچ گاه جامه عمل نپوش��ید. به ای��ن بهانه، کمیته نوبل، 
کیس��ینجر و دوک تو را برنده جایزه صلح نوب��ل ١٩٧٣ اعالم نمود. دوک از 

دریافت این جایزه ابا ورزیده، در نامه ای نوشت:
ــت امریکا و اداره  ــای موافقتنامه پاریس تا كنون، دول »از امض
ــایگون به نقض موارد كلیدی این موافقه ادامه می دهند.... صلح  س

جایزه نوبل به اتحادیه اروپا )كارتونیست: كارلوس التوف(
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شم ــت. بنابر این  ــی تا كنون در ویتنام جنوبی متحقق نگردیده اس واقع
برای من ممکن نیست كه جایزه صلح نوبل سال ۱٩7٣ را بپذیرم... 
ــالح ها  ــد، س ــته ش زمانی كه به معاهده صلح پاریس احترام گذاش
ــام جنوبی برقرار گردید، آن  ــدند و صلح واقعی در ویتن خاموش ش

زمان می توانم روی پذیرش جایزه غور نمایم.«
با تفویض جایزه صلح به کیسینجر، برای نخستین بار در تاریخ جایزه نوبل، 
دو تن از اعضای گزینش این کمیته به رسم اعتراض استعفا دادند. در عین زمان 
این عمل با اعتراضات وس��یع در سراس��ر جهان همگام گشت و از جمله شصت 
دانش��مند از پوهنتون های ه��اروارد و MIT امریکا در نام��ه ای آن را محکوم 

کردند.
هیوارد زین، تاریخ نویس و نویس��نده برازنده امریکا، ضمن محکوم نمودن 
اعطای نوبل به جنایت کاران جنگی و دشمنان صلح در جهان می نویسد: »کمیته 
نوب��ل صلح باید کن��ار رفته و وجه هنگفت اش را به یک س��ازمان جهانی صلح 

بسپارد که مقهور ستاره سازی و تبلیغات نشده و درکی از تاریخ داشته باشد.«
جای��زه ادبیات نوبل نی��ز به صورت افتضاح آمیز عمدتا ب��ه همان هایی داده 
ش��د که به قول احمد ش��املو »بهترین انشای س��ال درمورد غرب« را نوشتند. 
بخصوص در اوج »جنگ س��رد« این جایزه به نویس��ندگانی تعلق گرفت که 

آثار شان برای غرب خوراک 
فراه��م  مناس��بی  تبلیغات��ی 
آلکس��اندر  مثال  می س��اخت. 
روسی  نویسنده  سولژنتس��ین، 
در ١٩٧٠ برنده جایزه ادبیات 
نوبل اعالن گردید چون غرب 
از آث��ار او به نحوه گس��ترده 
جنگ تبلیغات علیه شوروی و 
سود  »استالین زدایی«  سیاست 

می برد.
در ١٩٦٤،  ژان پل س��ارتر 

نویسنده و روشنفکر برجس��ته فرانسه برنده جایزه ادبی نوبل اعالن گردید اما 
او از دریافت این جایزه امتناع ورزیده در بخش��ی از نامه ای که به کمیته نوبل 

ویژه  امتیاز  عینی  به طور  نوبل  پل سارتر: »جایزه  ژان 
نویسندگان غرب و یا یاغیان شرق تلقی می شود.«
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فرستاد، نوشت:شم

ــندگان غرب و یا  ــل به طور عینی امتیاز ویژه نویس »جایزه نوب
ــو نرودا، كه  ــن  جایزه به پابل ــود. مثال ای ــرق تلقی می ش یاغیان ش

ــاعران  ش ــن  بزرگ تری از 
ــت،  جنوبی س ــکای  امری
ــنده ای  ــد.... نویس داده نش
ــن نوع  ــازی از ای ــه امتی ك
ــود و نیز  ــرد، خ را می پذی
ــه ای را كه  مجمع یا موسس
به او این افتخار را می دهد، 
نویسنده  می كند....  متعهد 
ــن اجازه را  ــز نباید ای هرگ
ــك "مقام  ــه به ی ــد ك بده
ــش  كنند.  تبدیل ــمی"  رس
ــن كار، هم چون  هرچند ای
ــی  ــه صورت ــن، ب ــورد م م

آبرومند انجام پذیرد.«
کس��انی نی��ز بوده ان��د که با 
دریاف��ت جای��زه، آن را موق��ع 
مناس��ب برای افش��ای دولت های 
سیاست های  تش��ریح  و  چپاولگر 
پیشرو شان دانسته اند. به طور مثال 

در سال ٢٠٠٥ نویسنده انگلیس، هارولد پینتر برنده جایزه ادبیات نوبل گردید. 
او با دریافت جایزه، پیامی فرس��تاد که طنین جهانی داش��ت و طی آن غرب و 
بخصوص دولت های انگلس��تان و امریکا را به خاطر سیاست جنگ افروزانه شان 
مورد انتقاد جدی قرار داده، افش��ا نمود. در بخش هایی از پیام آگاهی بخش او 

می خوانیم:
»...برای حفظ قدرت می بایست انسان ها در بی تفاوتی و ناآگاهی 
بسر برند، می بایست در نادیده گرفتن حقیقت زندگی كنند، حتا در 
ــان. بنابر این ما در محاصره ی  نادیده گرفتن حقیقت زندگی خودش

ادوارد سنودن با قبول ریسك بزرگ، میلیون ها سند 
مقیاس  از  نموده  افشا  را  امریکا  دولت  اشد محرم 
آن  استخباراتی  نهادهای  باورنکردنی  تجسس های 
كشور در زندگی مردم سراسر جهان پرده برداشت. 
امسال  نوبل  صلح  برای  نهادهایی  سوی  از  او 
قرار  چون  نشد  داده  برایش  اما  بود،  شده  كاندید 
امپریالیستی  نظام  منتقدان  به  جایزه  این  نیست 
جوایز  قبال  او  كه  درحالیست  این  گردد.  تفویض 
»صلح اشتوتگارت«، »حقوق بشر سویدن«، »نوبل 
و  آلمان«  »افشاگران  ادمس«،  »سام  آلترناتیو«، 
غیره را به خاطر تاثیر عمیقی كه كار جسورانه اش 

در عرصه جهانی داشت، به دست آورد.
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شم شبکه ی تارهایی تنیده از دروغ هستیم و از آن تغذیه می كنیم.
پس از جنگ جهانی دوم ایاالت متحده از هر دیکتاتوری نظامی 
دست راستی در جهان پشتیبانی كرد، در بسیاری موارد خود آن ها 
ــه اندونزی، یونان، اوروگوئه،  ــاره می كنم ب را روی كار آورد. من اش
ــالوادور، و  ــل، پاراگوئه، هائیتی، تركیه، فیلیپین، گواتماال، الس برزی
ــیلی. باعث و بانی موج ترور و وحشت در شیلی امریکا بود،  البته ش

جنایتی را كه هرگز نمی توان تطهیر كرد و بخشود.
ــه ای، اورانیوم  ــکنجه، بمب های خوش ــردم عراق ش ــا برای م م
ــمار، انهدام بی منطق و بی هدف، فالكت،  ــده، كشتار بی ش خالی ش
ــم "ارمغان آزادی و  ــم و نامش را می گذاری ــارت و مرگ آوردی حق

دموكراسی برای خاورمیانه".
آدم باید چند انسان را بکشد تا به عنوان قاتل گروه های انسانی 
ــرایط شود؟ یك صد هزار؟ به نظر من  و جنایت كار جنگی واجد ش
ــد. از همین رو، به منظور اجرای  وقتی كه "بیش از حد الزم" بکش
عدالت، بوش و بلیر باید در دادگاه جنایی بین المللی محاكمه شوند.
ــاب نمی شود و این حرف ها  برای بوش و بلیر مرگ چیزی حس
ــت كم  ــت. پیش از آغاز مقاومت مردم عراق، دس پیش پا افتاده اس
ــته شدند.  صد هزار عراقی بر اثر بمب ها و راكت های امریکایی كش
ــاب نمی آیند. مرگشان وجود ندارد. آن ها جای  آنان انسان به حس
ــته  ــتند. آن ها حتا به عنوان كش ــته در یك متن هس خالی و نانوش
ــن را جنرال  ــماریم"، ای ــاد را ما نمی ش ــیده اند. "اجس به ثبت نرس

امریکایی، تامی فرانکس، گفت.«
متاس��فانه در مورد مالله یوس��فزی و کایالش ساتیارتی به نظر می رسید که 
حتا متن سخنرانی های شان دیکته شده بود و نکته قابل غور و افشاگری در خود 

نداشت.
البته ب��رای ما افغان ها تنها همین نکته هم می توان��د بی اعتباری جایزه صلح 
نوبل را اعالن نماید که حتا احمدشاه مسعود، متهم به موارد وحشتناک جنایات 
جنگی و س��تم نسبت به مردم ما، و سیما سمر عضو مرکزیت حزب جنایت کار 

وحدت اسالمی از جمله کاندیدان این جایزه بوده اند.
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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 انصاری

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

یازده،  غوند  جکان  هرات،  شهر 
اهلل  خلیل  متوسطه  مکتب  مقابل 

خلیلی، 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:   

FB.com/Afghanistan.Solidarity.Party فیسبوک:   
facebook.com/hambastagi   

twitter.com/hambastagi 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
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