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نویسنده: فرزاد

»شورای حراست و ثبات افغانستان«، 
وسمه بر ابروی کور

یکب��ار دیگ��ر تع��دادی از 
با قی  تنظیمی  بدنام  س��ران 
فاس��د  کابینه  ه��ای  ش��ده 
کرزی دور یک دسترخوان 
جمع شده »شورای حراست 
و ثبات افغانستان« را اعالن 
کردند. از دور پیداست که 

ش��خص حامد کرزی در پس این شورا کله کشک دارد و آنرا منحیث آله فشار 
برای غصب مجدد قدرت مورد استفاده قرار می دهد.

برای درک ماهیت این ش��ورا، الزم نیست زیاد تحقیق کرد، فقط مرور رده 
رهب��ری آن همه چیز را در مورد آن بیان می دارد: س��یاف، قانونی، اس��ماعیل 
خان، بس��م اهلل خان، ارغندی��وال، رحیم وردک، صادق مدب��ر، عمر داوودزی، 
روف ابراهیمی و.... کسانی که مس��ئول اصلی وضعیت ابتر کنونی اند امروز 

حرافی نموده تصور دارند که ملت گذشته ننگین شانرا فراموش کرده است.
اینان که اکثر ش��ان در گذشته مقامات کلیدی دولت پوشالی کرزی را در 
چنگ داش��تند، با دیده درآیی می کوش��ند دوران خود را بهشت و متفاوت از 
آنچه امروز در کش��ور می گذرد توصیف کنند. اما کیس��ت نداند که شرایط 
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اس��فبار کنونی کش��ور ما پیامد سیاس��ت های خاینانه و ضدملی کرزی و باند شم

چهل دزدش می باش��د. این کرزی و کابینه غارتگرش بود که چهارده سال تمام 
با س��اخت و پاخت ه��ا و معامله گری ها و چور و چپ��اول بی نظیر در تاریخ ما، 
افغانستان را به سوی تباهی کامل سوق داد. اینان بودند که افغانستان را به چهل 
کش��ور فروختند و بی اراده ترین و بوگرفته تری��ن حکومت را بر ملت تحمیل 

کردند.
ام��روز طالبان وحش��ی تحت رهب��ری هم��ان آدمخواران پلی��دی ملت را 
زجرکش نموده افغانس��تان را به حمام خون بدل کرده اند که در اثر بخش��ش 
و سیاس��ت طالبانی ک��رزی از زندان ها رهایی یافته و با احت��رام تمام و با پول 
بیت المال برایشان دفتر و دیوان داده شد. کرزی با همه اکت و اداهای دروغین 
ضدغربی اش، منحیث گدی گک کوکی امریکا وظیفه داش��ت که افغانستان را 
به سوی بی ثباتی سوق داده به تروریست های طالبی و تنظیمی بسپارد که امروز 
مردم تیره روز ما تاوان آنرا با جوی خونی که در سراس��ر خاک ما جاریس��ت 

می پردازند.
س��یاف منحیث رییس شورای جدید پیاپی در س��خنرانی اش از تالش برای 
»بهبود وضعی��ت« و »اصالح نظام« حرف م��ی زد. او اگر متخصص »ثبات« 
و »اصالح« می بود، ابتدا باید آنرا در قلمرو س��لطنت خودش در پغمان عملی 
س��اخته چپاولگرانی چون زلم��ی توفان، ممتاز، مالعزت، خال��د و دیگران را 
رام می نم��ود که بر ناموس و مال مردم تج��اوز نکنند. او باید اول ننگ تجاوز 
گروهی بر زنانی در پغمان را از پیشانی اش بشوید که سال گذشته ملت را تکان 
داد و همه می دانند که چند تن از متهمان اصلی این قضیه با پشت پناهی خودش 

تا کنون از چنگ عدالت فراری اند.
س��یاف داد می زد که »کل مردم باید ب��ه راهی بروند که ملت در آن روان 
است و ملت خواهان آن است«. این آقا فقط کافیست انعکاس تاسیس شورای 
جدیدش را بین افغانها در ش��بکه های اجتماعی ببیند که تا چه حد از تیکه داران 
دین و جهاد منزجر بوده و بر پیش��انی شان چلیپای سرخ زده اند. ملت تا هنوز 
خون ۷۵هزار کابلی ش��هید را فراموش نکرده اس��ت که ب��ه رهبران و عوامل 
اصلی این جنایت س��ر خم کند. دیگر شما با ستمگری ها و وطنفروشی های تان 
آنچنان بین مردم زده ش��ده اید که حتی جرأت بیرون ش��دن از زیرزمینی ّهای 
تانرا ندارید. ش��ما تنها برای باداران غرب��ی و بخصوص امریکایی تان خریدار 
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شم دارید و ش��ما را بر ملت تحمیل می کنند. دعاگوی خیر ش��ما امریکاس��ت و به 
همین دلیل وقتی با مشکل صحی مواجه شدی فوری هیلی کوپترهای امریکایی 

از پایگاه بگرام به کمکت شتافتند.

جالب اینجاست که سیاف طی روزهای قبل از اعالن شورا، با افتخار تصاویر 
مالقات هایش با قومندان عمومی ایس��اف جنرال کیمبل و سفیران چند کشور 
غربی را که در دفترش در پغمان صورت می گرفت در صفحه فیس��بوکش نشر 
می کرد. او که در هر جمله اش چند بار کلمات »جهاد« و »مجاهدین« را جهت 
اغوای تعدادی افراد ناآگاه قلقله می کند، اما در عمل پشتوانه باال پریدن هایش 

نه »مجاهدین« بلکه امریکا و ناتو و دیگر غربی های »ملحد« است.
س��یاف ها اگر بین مردم پایگاهی می داشتند، مجبور نبودند که سال چند بار 
»ش��ورا« و »ائتالف« و »جبهه« و »اتحاد« ایجاد کنند و با گذش��ت دو روز 
ازهم بپاش��ند. حرکت هایی که مغایر خواست ملت و بر محور منافع شخصی و 

یك نمونه از هزاران پست افغانها در فیسبوک كه تنفر شانرا 
از شورای نوتاسیس جنگساالران ابراز نموده اند.
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گروهی و پولی چند عنصر ضدملی اس��توار باش��ند، عمری نداشته پس از چند شم

صباحی ازهم می پاشند.
از رهبران دیگر این ش��ورا بسم اهلل خان است که گذشته از همه چیز، پروژه 
پش��کل خریدن هشتاد میلیونی اش ماه هاست فکاهی ش��بکه های اجتماعی شده 

ولی او برایش پاسخی ندارد.
یکی از ش��اه مهره های فس��اد و مزدوری در اداره گندیده کرزی ش��خص 
عمر داوودزی بود که درین ش��ورا س��ر و کله اش پیداست. او روابط ارگ با 
اس��تخبارات منطقه را تنظیم نموده بوجی های دالر به چنگ می آورد. به همین 
دلیل او طی ۱۴ س��ال مهمترین پس��ت ها از مس��ئولیت دفتر کرزی تا وزارت 
داخله و س��فیر در ایران و پاکستان را در چنگ داشت. جالب است که این آقا 
با آنهمه گذش��ته ننگینش، در مراس��م اعالم موجودیت شورای جدید، بیش از 
دیگران علیه پاکس��تان کف بر دهان آورد تا خود را پاک وانمود س��ازد. ملت 
دیگر درک کرده است که اگر پاکستان یکچنان نوکران سرسپرده گلبدینی و 
طالبی و تنظیمی نمی داش��ت، هرگز قادر نبود به این آسانی افغانستان را صوبه 

پنجمی اش پنداشته در آن تخم شرارت و نفاق و خون بکارد.
چ��ون حافظه تاریخی افغانها معموال ضعیف عم��ل می کند، بگذارید اندک 
گذش��ته این آقا را برایتان بازگو نمایم. ماه اکتوبر ۲۰۱۰ بود که اسناد سایت 
»ویکی لیکس« و س��ایر نش��ریات معتبر جهان از واریزش��دن بوجی های دالر 
به ارگ حامد کرزی از جانب اس��تخبارات گوناگ��ون و بخصوص »واواک« 
ایران پرده برداش��تند. روزنامه »نیویارک تایم��ز« به تاریخ ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۰ 
ط��ی مطلبی به نقش عمر داوودزی در زمانی که رییس رفتر کرزی بود، درین 

زمینه پرداخت.
این روزنامه فاش نمود که در جریان یک س��فر حامد کرزی به ایران، فدا 
حس��ین مالکی، سفیر ایران در افغانستان خریطه ای مملو از بسته های یورو را به 
داوودزی س��پرد تا منافع ایران را در ارگ ریاس��ت جمهوری پاسداری نماید. 
به نقل از دیپلمات های غربی، این روزنامه نوش��ت که وظیفه داوودزی تحفظ 
منافع ایران در افغانس��تان اس��ت. داوودزی و کرزی از ای��ن پول برای خرید 
اعضای پارلم��ان، بزرگ های قوم��ی و قومندانان طالبان اس��تفاده می کردند. 
روزنام��ه از مقامات افغان و غربی نقل می کند ک��ه داوودزی پول دریافتی از 
استخبارات ایران را، که ماهانه سر به دو میلیون دالر می زد، شخصا در دفترش 
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شم نگهداری می کرد و خودش صاحب حداقل ش��ش خان��ه در دوبی و وانکوور 
کانادا شده است.

مشت نمونه خروار کافیست و 
الزم نیس��ت که دزدی ۲۵میلیون 
دالری قانونی از وزارت معارف و 
یا کارنامه های زمین دزدی اسماعیل 
در هرات و تاریخچه سایر اعضای 

این شورا را بکاوییم.
آنچه مثل آفتاب روشن است، 
س��یاف و اطرافیان��ش هیچک��دام 
دلسوزی ای به حال ملت و »ثبات« 
کشور نداشته بلکه این شورا را به 

خاطر »حراس��ت« از سرمایه های حرام و تجارت های سودآور شان راه اندازی 
کرده اند تا با فشار بر حکومت، مثل گذشته باج گیری نمایند.

این ش��ورا که بر خود بیشرمانه تاپه نماینده مردم و »حراست« از کشور را 
می زند هرگز از مردم ما نمایندگی نکرده و حربه ایس��ت بدس��ت جنگساالران 
بدن��ام و چوکره های ک��رزی که از این طریق می کوش��ند زمینه را برای یک 
دور دیگر لمیدن به ارگ برای خود مس��اعد سازند. کرزی که تاپه فاسد ترین 
و بی اراده ترین حاکم افغانس��تان بر پیش��انی اش حک شده است، دریافته است 
که نه از طریق مردمی که از او متنفر اند بلکه با س��نگر گرفتن پش��ت یکچنین 
عناص��ر زورگو و خودفروخته تر از خودش می تواند به اهداف پلیدش دس��ت 

یابد و بس.
بین گردانندگان حکومت وحشت ملی و این جمع هیچ تفاوت ماهوی وجود 
ندارد، تمامشان طی بیش از سه دهه گذشته مسبب تیره روزی مردم و فروبردن 
افغانس��تان به گودال اشغال، فس��اد، تروریزم، موادمخدر و فقر و فالکت اند. 
اینان همه بخش��ی از مشکل افغانستان بوده فقط با طرد شان توسط ملت می شود 
راه برای »ثبات« مهیا ش��ده از یکپارچکی، تمامیت ارضی، استقالل، حیثیت و 

دیگر ارزش های ملی »حراست« صورت گیرد.

اینان همه بخش�ی از مشکل 
با طرد  فقط  بوده  افغانستان 
شان توسط ملت می شود راه 
ب�رای »ثبات« مهیا ش�ده از 
ارضی،  تمامیت  یکپارچکی، 
اس�تقالل، حیثی�ت و دیگ�ر 
ارزش های ملی »حراس�ت« 

صورت گیرد.
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 گزارشگر: مرسل 

باسط با دنیایی از آرزوهای کودکانه 
به دل خاک رفت

روز نخس��ت سال ۲۰۱٦ 
انتح��ار و  ب��ا  در کاب��ل 
دهشت آغاز گشت. یک 
وحوش  انتح��اری  حمله 
طالب��ی در س��رک نه��م 
تایمنی طبق معمول مردم 
داغ��دار م��ا را ب��ر بالین 

سوگ جگرگوشه های شان نشاند.
هدف انتحارکننده مهمانخانه فرانس��وی ها ب��ود اما از آنجایی که خارجی ها 
برای امنیت ش��ان ب��ا مصارف هنگفت آرگاه و بارگاه س��اخته اند، به آنان هیچ 

آسیبی نرسیده ولی مردم عام و بی دفاع قربانی شدند.
باس��ط ٨ س��اله کوچکترین قربانی این حمله جنایتکارانه بود که به شهادت 
رسید. او بزرگترین فرزند فامیل و تازه صنف دوم را در مکتب زرغونه به اتمام 

رسانیده بود.
به تاریخ پنجم جنوری به دیدار خانواده شهید باسط رفتم تا با آنان غم شریکی 

کرده از دردهای  شان گزارشی تهیه کنم.
رویا، مادر شهید باسط با گلوی پر از بغض گفت:
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بلن��د می كردیم و به این مهانخان��ه خارجی اجازه بودن در این جا 
را نمی دادیم، امروز پس��ركم در كنارم می بود. خدا كند همه مردم 
این محل همدست شوند و دیگر به خارجی ها اجازه بود و باش در 

این جا را ندهند.«
او درحالی که به شدت می گریست و بی حال بود، ادامه داد:

»س��ه پسر داشتم و باسط جان پسر بزرگم بود. درد جدایی اش 
چون آتشی استخوان هایم را می سوزاند.«

مادر ماتم دار مثل تمامی مردم افغانس��تان از دولت وحشت ملی انزجارش را 
بیان داشته گفت:

»از روزی كه ای كل خدازده )اش��رف غنی( سر تخت حکومت 
نشست بیخی قدمش ش��وم بود، سر مردم غریب ظلم زیاد شد. از 
روزی ك��ه ای خارجی ها آمدند و از روزی كه غنی آمد مردم زیر پا 

شدند. مردم بدبخت بودند، بدبخت تر و بیچاره تر شدند.«
زهرا، مادرکالن ش��هید باس��ط که درد از دست دادن نواسه وضعیت او را به 

هم زده گفت:
»از روزی ك��ه ای خارجی ه��ا آمده م��ردم افغانس��تان قربانی 
می ش��وند. به خاطر ش��ان هزارها نفر كشته شد. اگر به خاطر آزادی 
آمدید بروید در جاهایی كه جنگ اس��ت، در بین خانه های ما چرا 

آمدید؟ به كشتن طالب آمدید یا به كشتن ما مردم بیچاره؟«
احمد جواد، پدر باسط در مورد پسر شهیدش گفت:

»بس��یار بچه گك الیق و هوشیار بود. چند روز پیش پارچه اش 
را گرفته بود، پیشم آمد و گفت پدر در صنف ما بیست و هفت نفر 
است و من بیس��ت و پنجم شده ام، برایم بایسکل می خری؟ گفتم 
بل��ی همین كه كامیاب ش��دی برایت می خرم. ش��ب برایم چیزی 
نگفت و به خواب رفت صبح كه بیدار ش��د پارچه اش را برایم آورد 

و گفت شما را فریب دادم من دوم شده ام.«
او جریان از دست دادن جگرگوشه اش را چنین تعریف کرد:

»پس��ر خوردم مریض بود، مادرش باس��ط جان را بیرون روان 
كرده بود تا به برادرش جوس بیاورد كه ناگهان این حادثه تلخ رخ 
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طاهره، عمه باسط جان هم دردش را این چنین بیان کرد:
»در كوچه باالتر زاخیلوال 
را هم اخطار داده اند، خارجی 
و وكی��ل و... را خ��و كش��ته 
ش��ان  فامیل های  نمی توانند، 
در خارج است و خودشان در 
بلندمنزل ها پش��ت دیوارهای 
نشس��ته اند،  خ��ود  س��نگی 
مردم غریب و بی گناه كش��ته 
می ش��وند.« طاهره كه از نبود 
امنی��ت در كابل ش��اكی بود 
با خش��م ادام��ه داد: »اینقدر 
جنرال، اینقدر عسکر و اینقدر 
كاب��ل  در  منص��ب  صاح��ب 
وج��ود دارد انتحاری ها چطور 

می توانند تا پشت دروازه های مردم برسند؟ حتما همرایشان دست 
دارند.«

یکی از همسایه ها که به غم شریکی به خانه شهید باسط آمده بود گفت:
»همین كه شیش��ه های خانه های مان تکید موترها رس��یدند و 
می پرسیدند كه اندازه شیشه های تان را كه شکسته برایمان بدهید 
تا شیش��ه بیاوریم، باخود گفتیم ای دولت چقدر فعال شده، پسرم 
رفت پرسید كه موترها از دولت نه بلکه از شركت های شیشه فروشی 

بودند و می خواستند شیشه های شان را بفروشند.«
او در ادامه گفت:

»مردم بس��یار خس��اره دیدند تا سرک ١١ شیش��ه های مردم 
شکس��ته، مردم بیچاره همین قدر عاید ندارند كه هر روز خس��اره 
می بینن��د. ب��ی كاری و بی نان��ی زیاد ش��ده مردم پ��ول ندارند كه 

زخمی های شان را تداوی كنند.«

احمد جواد، پدر شهید باسط 
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بنیادگرایی با هر اسم و رسم، دشمن اصلی ملت ماست
 

وقت��ی اخبار چند دهه قبل افغانس��تان را مرور کنید، این حس به انس��ان دس��ت می دهد که در 
افغانستان تاریخ عینا تکرار می شود. مردم افغانستان بیش از سه دهه می شود که قربانی تروریزم 
و بنیادگرایی زیر نام و نش��ان های مختلف اند. ش��یوه های هراس افکنی و کش��تار تمامی اینان 
یکس��ان بوده اس��ت. اگر دیروز بر آنان نام »اشرار« و »اخوان الشیاطین« گذاشته شده بود، امروز 

ارگ نشینان، همفکران آنان را »برادران ناراض« خطاب می کند.

طالب و تنظیمی و داعش�ی همه یک ریشه مشترک 
دارند و آن جهالت بنیادگرایی اس�ت که آنان را 
به وحشیانه ترین و ضدانسانی ترین اعمال در برابر 

مردم می کشاند. 
و دیگر با انبارهای اس��ناد ثابت شده است که پدر و مرشد و تمویل کننده اینان دستگاه های 
اس��تخباراتی غرب و بخصوص امریکاست که از طریق پاکس��تان به آنان سر و سامان می دهد. 
این امریکا بود که دیروز گروه های بنیادگرای گلبدین و ربانی و س��یاف و غیره را تا دندان مسلح 
کرده با اس��تفاده از آنها مقاومت ضدروس��ی ملت ما را از مس��یرش منحرف ساخت و امروز گروه 
وحشی تری را زیر نام طالبان به جان مردم انداخته و نوکران تنظیمی اش را تاپه »دموکرات« زده 

به قدرت نصب کرده است.
تا وقتی ریش��ه بنیادگرایی و جهالت از کشور ما خش��کانیده نشود، ناممکن است که دستان 
پرخون خارجی را از کش��ور خود کوتاه نموده صلح و ثبات در کش��ور حکمفرما ش��ود. پس باید 
ملت به این آگاهی برس��د که بنیادگرایی که از آن جهالت و تروریزم و تعصب و نفاق و دهش��ت 
و بیگانه پرس��تی و فراوان بالهای دیگر زاده می ش��وند دشمن اصلی و تهدید جدی علیه وطن و 

مردم ماست.
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گزارشونه 

د ګل جهان هیلې 
د انساني ژوند زیری دی

 ګل جهان د »افغانس��تان 
د همبستګۍ ګوند« فعاله 
غړې وه چی د ۱۳۹۴ کال 
د لړم په ۷مه نیټه د س��ږو 
ناروغ��ۍ ل��ه امله ل��ه نړۍ 
څخه س��ترګی پټې کړې. 
د همبستګی ګوند د هغې 

مړینه ګوند ته غټه ضایعه بولی او کورنۍ او د ګوند غړو ته ډاډګیرنه ورکوي او 
دا ژمنه کوی چی د هغې هیلو پوره کیدو پوری به مبارزې ته ادامه ورکړي.

ګل جهان د لطیف بزګر لور په کال ۱۳۶۸ د ننګرهار والیت دره نور ولسوالۍ 
اړوند دودوړک کلی کی زیږیدلی وه. په پشه یی ژبه یی خبری کولی. پالر یی 
د روس��انو ضد جګړه کی فعاله ونډه لرله چی د تنظیمونو د اخ او ډب په پیل 
کی ټوپک پر ځمکه کیښود او پاکستان ته یی مهاجرت وکړ او د جلوزو کمپ 
ترڅنګ په خیوه کمپ کی میشته شول. څرنګه چی ددی پالر بزګر او بی وزله 
و او تنظیمی مشرانو په څیر یی د چا مال نه و خوړلی د خپلو ماشومانو سره 
ی��ی د نورو پرتو کډوالو په څیر په خیمو کی د س��خت اقتصادی فش��ار الندی 
ژوند کاوه. کله چی ګل جهان را لویه ش��وه پالر یی هغه د غالۍ اوبدلو مرکز ته 
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خ��و څرنګ��ه چی د خیوې کم��پ د علم او فرهنګ ټاټوب��ی وه او د هلکانو 
ت��ر څنګ د نجونو لیک او لوس��ت ته ځانګړې پاملرن��ه کیده ګل جهان هم له 
دغه فرصت څخه ګته پورته کړه. هغې س��ره له دی چی غالۍ اوبدل زده کړل 
له لیک لوس��ت س��ره یی ه��م خورا زیاته مینه لرله. هغه ب��ه چی ټوله ورځ په 
غالۍ اوبدلو کی بوخته وه له غرمې وروسته به د سواد آموزۍ کورس ته تلله او 
هڅه یی کوله ترڅو له خپلو همزولو شاته پاتی نشی. نوموړې ډیر زیار ایسته 
چی د کار ترڅنګ لیک لوست هم پرمخ بوځي. هغه به تر ناوخته کښيناستله 
او سبق به یی لوسته او یا به یی له خپلو ورونو مرسته غوښتله چی په درسونو 

کی ورسره مرسته وکړي.
د ګل جه��ان او ن��ورو خویندو او ورونو هلوځل��و پایله وه چی کورنۍ یی یوه 
اندازه له اقتصادی س��تونزو را ووتله. د طالبان حکومت له راپرځیدو وروسته 
پ��ه کال ۱۳۸۷ ک��ی ددوی کورنۍ بیرته هیواد ته راس��تنه ش��وه. ګل جهان په 
۱۳۸۸ لمریز کال کی د قلعټک نجونو لیسې په شپږم ټولګي کی شامله شوه. 
هغ��ې چ��ی د ژوند کړاونه لیدلی وه او بیوزلې کورنۍ پوری تړاو درلود په لس��م 
ټولګي کی وه چی د همبستګۍ ګوند ته جذب شوه. ګل جهان په همدې دوره 
کی د ګوند په ګڼ شمیر الریونونو کی په ننګرهار او کابل کی فعاله ونډه لرله.

ګل جهان چی د لیک لوست په ارزښت پوهیدله تل به یی نجونې هڅولی 
چی ښ��ونځیو ته والړې ش��ي او ویل به یی د پوهی نه پرته ژوند د س��تونزو او 
کړاونو څخه ډک او انسان د پردیو د اوږو بار وی. همدا المل وه چی نوموړې 
په کلی کی نالوسته نجونو ته د سواد آموزۍ کورس کی درس ورکاوه. هغه په 
کال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ کی د قلعټک عالی لیسې د دولسم الف ټولګی څخه فارغه 

شوه.
ګل جهان چی زیاده موده یی غالۍ اوبدلی وی او د وړیو ګرد تنفس له امله 
ورته د س��ږو ناروغې پیدا ش��وی وه له ډیری درملنی وروس��ته د ۱۳۹۴ کال د 
ل��ړم پ��ه اوومه نيټه له نړۍ س��ترکې پټې کړې او هغه هیل��ی یی چی د هیواد 

سوکالۍ او ودانی او پرمختګ لپاره لرلی له ځانه سره خاورو ته یوړې.
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نویسنده: احمر

»اعترافات یک جنایتکار اقتصادی«، 
کتاب افشاگر و آگاهی بخش

یک  »اعتراف��ات  کت��اب 
به  اقتص��ادی«  جنایت��کار 
قل��م جان پرکین��ز، کتاب 
ک��ه  اس��ت  ارزش��مندی 
باب  در  »افش��اگری هایی 
ای��االت متحده   ترفندهای 
امریکا در اقتصاد جهانی« 

را برمال می س��ازد. این کت��اب از مجموعه کتاب هایی تحت نام »پش��ت پرده 
مخملین« اس��ت که با زحمات آقای مهرداد )خلیل( شهابی، میرمحمود نبوی و 
حمید محوی ترجمه ش��ده اس��ت، و پرده از پول اندوزی و جنایات امپراتوری 

شریر دولت امریکا و بعضی از هم پیمانانش در سرتاسر برمی دارد.
آقای مهرداد ش��هابی، یکی از مترجمان کتاب در پیشگفتار پیرامون معرفی 

این اثر می نویسد:
»ای��ن كت��اب ش��رح اعتراف��ات ف��ردی اس��ت كه، زیر فش��ار 
طاقت فرس��ای وج��دان معذاب و محکمه ی انس��انِی ذهن خویش، 
حقای��ق نظاِم موجوِد جهانی را برم��ال می كند و به بیاِن ترفندهای 
س��رمایه دارِی لگام گس��یخته برای اقتداِر روزافزون و ش��کل گیری 
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شم "ابرشركت س��االری" )حاكمیت ش��ركت های بزرگ( و "امپراتوری 
جهان��ِی" آمریکا می پ��ردازد؛ امپراتوری ای ب��دون امپراتور و تحت 

كنترل ابرشركت ها.«
 )John Perkins( ج��ان پرکین��ز
 ،۱۹۴۵ جن��وری   ۲٨ متول��د 
فع��ال  و  نویس��نده  اقتص��اددان، 
اجتماعی امریکایی اس��ت که برای 
س��الیان متمادی منحیث »جنایتکار 
اقتص��ادی« ب��ا ابرش��رکت ها کار 
نم��وده و ب��ه قول خودش توس��ط 
 National( »آژان��س امنیت مل��ی«
تح��ت   )Security Agency – NSA

نظر بوده اس��ت. پرکینز کتاب های 
اس��ت که مشهورترین  نوشته  زیاد 
جنایت��کار  ی��ک  »اعتراف��ات  آن 
اقتصادی« می باش��د. این کتاب به 
۳۲ لس��ان ترجمه و برای ۷۰ هفته 
در ص��در ج��دول پرفروش تری��ن 
کتاب ه��ای روزنام��ه »نیوی��ارک 
تایمز« قرار داش��ته است. در حال 
حاضر، آق��ای پرکینز منحیث یکی 
سیاست های  سرس��خت  منتقدان  از 

اشغالگرانه دولت امریکا شناخته می شود و در کنار کتاب هایش، سخنرانی های 
متعددی از وی در انترنیت در دسترس است.

آقای پرکین��ز خود یکی از جنایتکاران اقتصادی بود، بنًا نوش��ته اش حایز 
اعتبار است و کدام خیالپردازی و »تیوری توطئه« نمی باشد. به گفته ی خودش 
که ناش��ر بزرگ یکی از شعبه های ش��رکت بین المللی قدرتمند پس از خواندن 
پیش نویس کتاب باوجودی که »جذاب بودن داستان« را اعتراف می نماید ولی 
حاضر به چاپش نش��ده و می گوید که با این کارش خود را به مخاطره انداخته 
چون مدیران بلندرتبه تر از او مخالفت خواهند ورزید. وی پیشنهاد بیان ماجرا 

كتاب »اعترافات یك جنایتکار اقتصادی« را از 
hambastagi.org/new/ :اینجا دونلود نمایید

_images/pdf/Eeteraafat_Jenayatkar
Eghtesadi.pdf

bit.ly/1JZbePf :لینك كوتاه شده
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تخیلی نیست، ماجرای واقعی زندگی من است.«
نویسنده، جنایتکار اقتصادی را این طور توصیف می کند:

»جنایت��کاران اقتصادی افراد حرفه ای اند كه كاله كش��ورهای 
مختل��ف را در سراس��ر جه��ان در ارق��ام نجومی میلی��ارد دالری 
برمی دارند. آنان وجوه مالی "بانك جهانی"، "آژانس ایاالت متحده 
برای توس��عه بین الملل��ی" )USAID( و س��ازمان های خیریه را به 
صندوق شركت های بزرگ و جیِب تعدادی خانواده ثروتمند سرازیر 

می كنند كه منابع طبیعی كره زمین را در اختیار دارند.
س��الح این جنایتکاران عبارت است از: گزارشات مالی مجهول، 
انتخابات س��اختگی، رشوه، اخاذی، س��کس و قتل. آنان بازیگران 
همان ب��ازی قدیمی امپراتوری هس��تند كه در ح��ال حاضر و در 
این روزگاِر جهانی س��ازی، ابعاد جدید و وحشتناكی به خود گرفته 

است.«
در ادام��ه به س��والی که آیا افراد مذکور یکدیگ��ر را نیز با این نام خطاب 

می کردند یا خیر، می نویسد:
»گرچه فقط حروف اول این دو واژه )ج.ا.( را بکار می بردیم. در 
واقع، در یکی از روزهای سال ١۹۷١، زمانی كه با مربی ام كلودین 
ش��روع به كار كردم، او به من گفت: "مأموریت من این است كه از 
تو یك جنایتکار اقتصادی بسازم. هیچ كسی حتی همسرت نباید از 
این موضوع مطلع ش��ود." بعد خیلی جدی اضافه كرد: "وقتی پا به 

اینجا می گذاری، برای تمام زندگی ات خواهد بود."«
در این کتاب، آقای پرکینز ده ها مورد سیاست جنایتکارانه دولت امریکا را 

افشا می کند که رعشه بر اندام یک انسان باوجدان می اندازد:
»امریکا بیش از هش��تاد و هفت میلیارد دالر صرف جنگ عراق 
می كن��د در حالی كه طبق برآورد س��ازمان ملل، با نصف این رقم 
می توان آب س��الم، غذای كافی، خدمات بهداشتی، دفع فاضالب و 

آموزش اولیه برای تمام ساكنان كره ی زمین فراهم كرد.«
م��رور این کتاب و دیگر مجموعه کتاب های »در پش��ت پرده مخملین« به 
تمام خوانندگان افغان توصیه می گردد تا آگاهی ش��ان در مورد سیاس��ت های 
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شم ضدانس��انی اش��غالگران و چاکران بنیادگ��را و غیربنیادگرای ش��ان بلند رود، 
چ��را که دولت جنگ اف��روز امریکا و هم پیمانانش زیر ن��ام »صدور آزادی و 
دموکراس��ی« به این کش��ور یورش بردند و امروز افغان ها با تمام گوش��ت و 
پوست ش��ان این قساوت ها را حس می کنند. افشاگری های آقای پرکینز سیلی 
محکمی بر روی آن عده روشنفکرمابان شده می تواند که کانال های تلویزیونی 
را در گرو گرفته و وقتی می ش��نوند که افغانس��تان کشور اشغال شده ای است، 
رگ های گ��ردن را پندانده و به دفاع از متج��اوزان می پردازند. آقای پرکینز 

می نویسد:
»...به آدم هایی مثل من حقوق های گزافی پرداخت می ش��ود تا 

شغل كار چاق كنی نظام را بر عهده گیریم.
و اگ��ر بر حس��ب اتفاق طرح های ما با شکس��ت مواجه ش��ود، 
افراد دیگری را به صحنه گس��یل می كنند كه از متانت طبع كمتر 
برخوردارند و در اصطالح حرفه ای ما آن ها را غالبا شغال می نامیم. 
و اگر ش��غال ها نیز در اجرای طرح ش��ان با شکست مواجه شدند، 

آنگاه نظامیان از راه خواهند رسید.«

 

ائتالف ضد داعش
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نویسنده: نوید نابدل

کمیدی انتخاب »دختر شایسته« 
عراق و افغانستان

از  بدتر  دولت عراق ک��ه 
حکومت »وحش��ت ملی« 
افغانستان در باتالق فساد و 
غارت و مزدوری دست و 
پا می زن��د، نمایش انتخاب 
»دختر شایسته سال عراق« 
را راه انداخ��ت تا طوری 

وانمود س��ازد که اوض��اع در عراق چندان هم از کنترول بیرون نیس��ت و آن 
کش��ور در اثر تجاوز امریکا و ناتو به جایگاهی رس��یده که بعد از قریب چهل 
سال باز موفق می شود »دختر شایسته«اش را انتخاب کند! این نمایش تراژیک 
در کش��وری راه می افتد که طی یک دهه گذش��ته بی��ش از یک میلیون تن از 
مردم تیره روزش کش��ته شده اند و تنها در س��ال ۲۰۱۵ بیش از یازده هزار تن 
کشته شده اند و وحش��ی ترین و جهالت پیشه ترین نیروی قرن به نام »داعش« 
بخش اعظم آن کش��ور را در سیطره پرخون و وحشتش درآورده هر روز ماتم 
می آفریند. کش��وری که عمال در اثر سیاست های استعماری غرب و نوکرانش 
در ورطه ی تجزیه و فروپاش��ی قرار گرفته اس��ت. اوج فاجعه در عراق زمانی 
این صحنه سازی های گول زننده را رسوا ساخت که »داعش« از »دختر شایسته 



17
20

16
ی 

ور
جن

 - 
13

94
ی 

جد
  ،3

9 
اره

شم عراق« خواس��ت که خودش را فوری برای »جهاد النکاح« آماده س��ازد ورنه 
توسط آنان ربوده شده به جبر وادار به اینکار خواهد شد.

رژیم های درحال س��قوط و منفور بین مردم، معموال برای منحرف س��اختن 
افکار عامه به اینچنین نمایش��ات مسخره دست می زنند. انتخاب »دختر شایسته 
عراق« مرا به یاد خاکباد رژیم پوش��الی نجیب در آخرین س��الهای دست  و پا 
زدنش انداخت که به س��بک بادارش گورباچف اکت های »گالستنوس��ت«ی 
نموده می کوشید دولتش را متفاوت از گذشته و مدافع آزادی و انسانیت نشان 
دهد. آنزمان هم نمایش کمیک انتخاب »دختر شایس��ته سال« در کابل درحالی 
راه افتید که اکثر مناطق افغانس��تان در آتش جنگ و ماتم دومیلیون ش��هیدش 
می س��وختند. و دردناک اینک��ه تعدادی از مزدبگیران رژی��م که در »اتحادیه 
ژورنالیستان جمهوری افغانس��تان« گردهم آمده بودند با نشر آن در روی جلد 
شماره مسلسل ۳۲ و ۳۳ )ثور و جوزای ۱۳٦۹ - می و جون ۱۹۹۰( مجله مبتذل 

»س��باوون«، که توس��ط ظاه��ر طنین، آصف 
معروف، رهنورد زریاب، عبداهلل شادان، بارق 
ش��فیعی، محمود حبیبی و دیگر روش��نفکران 
ضدمردمی نشر می شد، به تبلیغ آن پرداختند.

و یا به ی��اد بیاوریم حضور نمایش��ی ویدا 
صمدزی دختر افغان امریکانشین را در مسابقات 
دختر زیبای س��ال ۲۰۰۳ منعق��ده فلپین که از 
جانب س��فارت افغانس��تان در امریکا همچون 
عروسکی فرستاده شده مورد استفاده تبلیغاتی 
ق��رار گرفت. در روزهایی ک��ه امریکا و ناتو 
پیاپی با بمباردمان های کور ش��ان مردم بی پناه 
ما را قتل ع��ام می کردند یکباره خانم صمدزی 
به مثابه س��وژه مناسب برای فریب اذهان عامه 
جهان در ماش��ین های دروغپراکنی غرب علم 
ش��ده به مثابه نم��ادی از آزادی زنان افغان بعد 
از لشکرکشی امریکا به کشور ما بزرگ نمایی 

ش��د. اما آنانی که اندک آگاهی دارند درک می کنند که اینگونه مسابقاتی که 
در آن ش��خصیت زن را در حد یک شی زینتی تنزل داده تمام »شایستگی« او 

ویدا صمدزی، دختر افغان 
امریکانشین در مسابقات دختر 

زیبای سال ۲۰۰۳
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را به ظاهرش خالصه می کنند تا چه حد توهین آمیز و ضدانسانی است. آزادی شم

زنان هم صرفا در نحوه لباس پوشیدن شان محدود نمی شود که نیمه برهنه ظاهر 
ش��دن خانم صمدزی س��مبول آزادی خوانده ش��ود. طالبان، اخوانی ها و دیگر 
جنایت��کاران ضدزن عمدتا مغز و اندیش��ه زنان م��ا را در زنجیرهای جهالت و 
وحشت شان پیچانیده اند که آنرا فقط با مبارزه آگاهانه می توان درهم شکسته 

به آزادی واقعی رسید.
در کشورهای استبدادزده، اشغال شده و غرق سیاهی چون افغانستان و عراق، 
شایس��ته ترین دختر سال همانیست که همسان دختران باشهامت و مبارز کوبانی 
برای دفاع از حیثیت ملی، آزادی و رهایی س��رزمین شان در برابر درنده ترین 

نیروی قرن مبارزه می کنند.

شر 
ب ن

جی
ی ن

شال
 پو

ت
دول

یر 
دبگ

 مز
ران

فک
��ن

وش
ز ر

ی ا
مع

 ج
سط

 تو
كه

ن« 
اوو

��ب
»س

له 
مج

د 
جل

ی 
رو

ت 
فاو

 مت
ل و

برا
ا لی

ب ر
جی

ت ن
دول

د 
��ی

وش
ی ك

ه م
ند

ل زن
گو

 و 
ذل

مبت
ب 

طال
را م

اكث
ب 

خا
 انت

و با
د 

ش��
می 

د. 
ساز

ود 
انم

س و
 رو

ران
چاك

گر 
 دی

ن و
امی

هلل 
ظ ا

حفی
 و 

ک
ببر

ن 
ورا

ز د
ا



19
20

16
ی 

ور
جن

 - 
13

94
ی 

جد
  ،3

9 
اره

شم

سیلی غفار: »زنان فقط با مبارزه خود می توانند 
حقوق خود را به دست بیاورند!«

youtube.com/watch?v=Sujdy4dLERA :لینک ویدیو

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه »نگرش« تلویزیون »آریانا« )۱0 جدی ۱39۴ 
- 3۱ دس��امبر ۲0۱۵(: زنان افغان نباید منتظر بنش��ینند که این حکام فاسد حقوق آنان را تامین 
کند، باید خود شان مبارزه کنند و حقوق خود را بدست بیاورند... ما مثال هایی از آیسلند و کوبانی 
داریم، درنتیجه مبارزه زنان آیس��لند، امروز می بینیم جامعه ای دارد که مرد و زن با هم مس��اویانه 
کار می کنند و حتا رئیس جمهور زن دارند. زنان کوبانی دوشادوش مردان سالح بر شانه دارند و 

از سرزمین شان دفاع میکنند.

استقبال از سال نو به سبک قدرت های جنگ افروز
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نویسنده: واسیلی متروخین

کتاب »کی جی بی در افغانستان«، 
سند میهن فروشی سران خلقی – پرچمی

شش��م ج��دی ۱۳۵٨ آغاز 
»مرحل��ه تکاملی« غالمی 
پرچمی   � خلق��ی  رهبران 
به اربابان روسی شان بود. 
هرچن��د تع��دادی از اینان 
مزدوری ش��ان به روس ها 
ان��کار  را  کی جی ب��ی  و 

می کنند، اما خوشبختانه طی سال های گذشته چندین کتاب  براساس اسناد موثق 
از آرش��یوهای کی جی بی و یا خاطرات افس��ران روسی منتش��ر شد که میزان 

وابستگی برده وار حاکمیت ۱۴ساله اینان را با روشنی تمام برمال می سازد.
کتاب »کی جی بی در افغانس��تان« یکی از این کتاب هاس��ت که بر اس��اس 
هزاران سندی استوار می باشد که واسیلی متروخین، آرشیودار ارشد کی جی بی 
در جریان ماموریتش در کی جی بی مخفیانه گردآوری نموده اس��ت. این اسناد 
فعالیت ه��ای کی جی بی در افغانس��تان بی��ن س��ال های ۱۹۷٨ و ۱۹٨۳ را دربر 
می گیرد که در البالی آن تعدادی از جواسیس خلقی - پرچمی با نام های مستعار 

استخباراتی شان افشا شده اند.
در این کتاب نقش جمعی از مهره های روس چون اسداهلل سروری، سیدمحمد 
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شم گالبزوی ، ش��هنواز تنی، جنرال قادر، عبدالصمد ازهر، س��لطان علی کشتمند، 
محم��ود بریالی، صالح محمد زیری، اس��لم وطنجار، بارق ش��فیعی، عبدالمجید 
سربلند، نوراحمد نور، اناهیتا راتب زاد، دستگیر پنجشیری، شیرجان مزدوریار، 
ش��اه محمد دوس��ت، محمد رفیع و غیره در ماموریت های کی جی بی فاش شده 

است که چند تن از اینان هنوز به حیات ننگین شان ادامه می دهند.
افغانس��تان«  در  »کی جی ب��ی 
روس��یاهی  و  محکومی��ت  س��ند 
س��ران »ح��زب دموکراتیک خلق 
افغانس��تان« اس��ت ک��ه مطالعه آن 
را بخصوص به نس��ل ج��وان که از 
ای��ن وطنفروش��ان آگاهی  ماهیت 

ناقص دارند توصیه می کنیم.
این کتاب توس��ط داکتر حمید 
س��یماب ب��ه دری ترجم��ه و قب��ال 
به صورت پراکنده در چند س��ایت 
اینترنتی پخش ش��ده اس��ت. اینک 
آن  افغانستان«  همبس��تگی  »حزب 
را به ص��ورت کتاب��ی صفحه آرایی 

نموده انتشار می دهد.
با ارج گ��ذاری از زحمات آقای 
داکتر حمی��د س��یماب در ترجمه 
ای��ن کتاب مهم و با س��پاس از این 
که به »حزب همبستگی افغانستان« 

اجازه صفحه آرایی و چاپ این س��ند 
را دادند. ضمنا از ایش��ان ممنونیم که متن نهای��ی را تصحیح نموده، برای متن 
چاپی آن مقدمه ای نوشتند و پیشنهادات ارزنده شان را با ما در میان گذاشتند.

داکتر سیماب درمورد ارزش نشر اسناد کی جی بی می نویسد:
»و اما اس��ناد كی جی بی برای م��ا افغان ها اهمیت و ارزش ویژه 
دیگ��ری دارند. نش��ر این یادداش��ت ها نه تنها بره��ان قاطع برای 
تاریخ نگاران اس��ت بلکه ش��اید وجدان خفته اف��رادی را بیدار كند 

كتاب »كی.جی.بی در افغانستان« را از اینجا 
hambastagi.org/new/images/ :دونلود نمایید
pdf/KGB_in_Afghanistan_www.hambastagi.

org_book.pdf

bit.ly/1lxPLS0 :لینك كوتاه شده
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آرزوی  و  خی��ر 
غافل  –ولی  خدمت 
از اصلیت– "خلقی" 
ش��دند  و "پرچمی" 
و هنوزه��م ژرف��ای 
گ��ودال خیانت��ی را 
اجیر  ك��ه رهب��ران 
و جاس��وس ح��زب 
ش��ان آن ها را بدان 
كشاندند، نمی توانند 
ب��اور كنن��د. چنین 
ش��اید  اش��خاص 
و  خیان��ت  در 
و  قتل  وطنفروشی، 
جنایت و ش��کنجه، 
انباش��تن زندان ها و 

پرك��ردن پولیگون ها، س��ركوب ۲۴ حوت ه��رات و ۳ حوت كابل، 
دالل��ی روس ه��ا، بمباران روس��تاها و بربادی زندگی ها مس��تقیمُا 
دس��ت نداشتند اما با كوردلی و ابرام در جفا هنوز بار گناه عضویت 
در حزب��ی مولود جاسوس��ی و خودفروش��ی و ایس��تادن در صف 
وطنفروش��ان و سلس��له جنبانان بربادی و ویرانی كنونی كش��ور را 

پذیرفته نمی توانند....«
آقای س��یماب که خود سال های ش��کنجه و درد را به جرم آزاداندیشی در 
زندان مخوف پلچرخی متحمل شده  است، صلح بدون عدالت را پوچ می داند:

»پرآش��کار است كه نمی توان اسیر درد و داغ گذشته باقی ماند 
و بای��د به آینده دید و به طرف آینده ره گش��ود، ولی به نام صلح و 
آرامش و خوشبختی آینده نیز نمی توان روی گذشته با چشم پوشی 
و فراموش��ی ماس��ت مالی كرد. چون اغماض و نسیان بر خیانت و 
جنایت ارزش های فردا –یا فردای ارزش ها– را زیر سوال می برد و 
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شم آنچه را كه واالست رنگ پریده می سازد. گذشت و بخشایش بدون 
حس��اب گیری و پاس��خ خواهی نمی تواند زخم های خون چکان سی 
ساله جامعه ما را شفا بخشد. تا زمانی كه شاهین ترازوی عدالت در 
پاسخ فریاد دادخواهی مردم جهنم دیده افغانستان عمود نگردیده، 

نمی توان به التیام زخم های دل و روان مردم باور داشت.«

کتاب »کی.جی.بی در افغانستان« را از اینجا دونلود نمایید: 
hambastagi.org/new/images/pdf/KGB_in_Afghanistan_www.hambastagi.org_book.pdf

تعدادی از چاکران روس که در کتاب نام گرفته شده اند 
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نویسنده: فرزاد

به »اصول اخالقی فیسبوک نویسی« 
ستم پیشگان نباید وقعی قایل شد

فیسبوک  اخالقی  »اصول 
نویسی« نوشته ای است که 
چند روز قبل در فیسبوک 
ای��ن  برخ��وردم.  ب��ه آن 
محیی الدین  را  »اص��ول« 
نویس��ندگان  از  مه��دی 
حام��ی  و  جمعیت��ی 

جنایتکاران تنظیمی که فعال عضو پارلمان ترش��یده افغانستان است نگاشته و در 
روزنامه شورای نظاری »ماندگار« نیز به چاپ رسیده است.

به یاد داریم که چند سال قبل برهان الدین ربانی رهبر بنیادگرای محیی الدین 
مهدی وحشتش از »جوانان فیسبوکی« را علنا اعالم داشته از راهیانش خواسته 
بود که اگر تکانی نخورند نس��ل فیسبوکی رهبری را از آنان خواهند ربود. بر 
اساس همین منطق، »اصول اخالقی« مهدی هم تالشی است برای برحذر داشتن 
جوانان از افش��اگری و استفاده فیسبوک به مثابه س��الحی علیه جنگساالران و 
جنایتکاران و دولت فاس��د ش��ان. البته او کوش��یده این ماموریت را در قالب 
کلمات و »اص��ول اخالقی« به ظاهر زیبا و عام پس��ند عرضه دارد و به بعضی 
مس��ایل ناپسندی نیز انگش��ت گذاش��ته که حقیقتا میان فیسبوک نویسان افغان 
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شم عمومی��ت دارد اما در البالی آن مواردی را افزوده که از آن می ش��ود انگیزه 
واقع��ی ای��ن درس اخالق وی را درک کرد که من فقط به گوش��ه هایی از آن 

می پردازم.
در ماده دوم »اصول اخالقی« اخوان پسندش می نویسد:

»آنچه را كه روبرو و در حضور كسی نمی گویی، یا- به هر حال 
و به هر دلیلی - نمی توانی بگویی، لطفاْ در فیسبوک ننویس. زیرا 
این كار تو عین ِغیبت است؛ و آن نیز جز این نیست كه: چیزی در 

غیاب كسی بگویی، كه در حضورش گفته نتوانی.«
این اصل در زندگ��ی روزمره 
با دوس��تان ممکن مصداق داش��ته 
باش��د، اما تبلیغ اینگونه اصول در 
یک جامع��ه اس��تبدادی ای که در 
اربابان  آن غداران تح��ت حمایت 
داش��ته  حاکمیت  ش��ان  خارج��ی 
صداهای مخال��ف را با گلوله خفه 
به  معنی دع��وت  ب��ه  می س��ازند، 

سکوت در برابر وحشت و بربریت و فساد و وطن فروشی هاییست که در جامعه 
ما موج می زند. افش��اگری و رسوا ساختن عوامل تیره بختی ملت، مسئولیت هر 
شهروند آگاه و شرافتمند و بیدار است و خوشبختانه شبکه های اجتماعی زمینه 
س��هل، ارزان و کم خطر را برای همه کس مهیا می سازند که از پشت نام مستعار 
حقایقی را که رس��انه های دروغ پرداز و نهادهای دولتی بر آن پرده می افکنند 

رسوا و فاش ساخت.
در افغانس��تان نمی ت��وان ک��ه از زمی��ن دزدی و چپ��اول عطامحم��د، از 
قاچاقبری های ظاهر قدیر، از آدمکش��ی های پیرم قل، از فس��اد و خودفروشی 
ک��رزی و زاخیلوال و ف��اروق وردک و قانون��ی و ...، از پوزه مالی جمعی از 
روش��نفکران به آدمخواران گوناگون و غیره »روبرو و در حضور« این قماش 
افراد چیزی گفت. اوال دسترس��ی به اینان که در موترهای ضدگلوله و پش��ت 
قصرهای محصور با دیوارهای کانکریتی بس��ر می برند ممکن نیست و ثانیا بیان 
حقای��ق بی پ��رده در برابر اینان به معنی بازی با حیات اس��ت چون اکثر ش��ان 
هرچند در حرف از دموکراس��ی و آزادی س��خن می گویند اما در عمل منطق 

این وظیفه هر شهروند مسئول 
و باوجدان است که در برابر 
اف�راد و نهاده�ای ملوث به 
خیان�ت س�کوت نک�رده با 
آنها  ممکن  لحن  شدیدترین 

را بی نقاب و رسوا سازند. 
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پس این »اصل اخالقی« آقای مهدی نهایت ارتجاعی و مورد پس��ند جانیان 
و غارتگران اس��ت. برعکس اصول اخالقی پیشرو و وطنپرستانه حکم می کند 
که به مل��ت یاد داد از آنجاییکه نمی توانند در برابر حاکمان ساطوربدس��ت و 
فاس��د علنی س��خن گویند، تا می توانند با اس��تفاده از نام های مستعار و فراوان 
ابزار کمپیوتری که زمینه امن گمنام ماندن را در اختیار قرار می دهند، هرآنچه 
درددل و گزارش و س��ند و تصویر و خب��ری از خیانت در برابر منافع مردم و 
وطن به دس��ت شان می رسند را در صفحات فیس��بوک انتشار داده َدین ملی و 
وجدانی ش��ان را ادا نمایند. این وظیفه هر شهروند مسئول و باوجدان است که 
در برابر افراد و نهادهای ملوث به خیانت س��کوت نکرده با ش��دیدترین لحن 
ممکن آنها را بی نقاب و رس��وا س��ازند. تالش افش��اگرانه برای دریدن ماسک 
عوام��ل تیره روزی ملت یک اصل مهم اخالقی و انسانی اس��ت که بر اصلی که 
آقای مهدی با ش��یادی می کوش��د در مغز جوانان ما پیچکاری کند خط بطالن 
می کش��د. پس آنچه را که »در حضور« خاینان گفت��ه نمی توانید، آزادانه در 
»غیاب ش��ان« در فیس��بوک پخش کنید چون در وضعیت وطن ما این امر در 
برابر یک مش��ت غدار موجه و ناگزیر اس��ت. بگذار مهدی ها و همفکرانش از 
ترس بخود بلرزند و بر آن نام »غیبت«گویی یا هرچیزی که میل دارند بنهند.
بدبختانه در کش��ور ما اکثریت قاطع مردم به اینترنت و شبکه های اجتماعی 
دسترس��ی ندارند، ورنه به اطمینان می توان گفت که خاینان ما به این آس��انی 
نمی توانس��تند دس��ت به چپاول و فس��اد و زدوبندهای مافیایی علیه منافع ملی 
م��ا زنند. نمونه ه��ای تونس، ترکیه، مصر، ایران و غیره کش��ورها را نمی توان 
فرام��وش ک��رد که مردم آگاه ش��ان چگونه فیس��بوک و تویت��ر را حربه ای 
علیه دیکتاتورها س��اخته ازین راه »در غیاب« س��تمگران را رس��وا ساختند و 
با بس��یج همگانی در مواردی دیکتاتوری های چندده س��اله را سرنگون ساختند. 
دیکتاتورهای حاکم در ایران و ترکیه و عربستان و غیره بارها تالش نموده اند 
که با اعمال سانسور، دسترسی شهروندان شان را به این شبکه ها محدود سازند 

چون آنرا برای حاکمیت جبارانه شان خطرناک می پندارند.
آقای مهدی و س��ایر ب��ه اصطالح »تحلیلگ��ران« ضدمردم��ی دهها چینل 
تلویزیونی و رادیویی جنگساالران را در اختیار دارند که از طریق آنها آزادانه 
س��خن پراکنی کرده افکار زهراگین ش��ان را پخش می کنند اما در کش��ور ما 
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شم کدام رس��انه  آزاد و بیطرف وجود دارد که واقع��ا عمق درد ملت و حقایق را 
انعکاس دهد؟ آیا از تلویزیون های »شمشاد«، »تمدن«، »راه فردا«، »آیینه«، 
»خورش��ید«، »نورین«، »ژوندون«، »میترا«، »دع��وت«، »نور«، »نگاه« و 
غیره که هرکدام بلندگوهای تبلیغاتی جنگساالران و فاسدان اند می توان چنین 

انتظاری داشت؟
یک برنامه تلویزیونی ای که در آن اکثر فاسدان و اراذل درجه یک »رو در 
رو« حاضر می ش��وند در تلویزیون »طلوع« به نام »سیاه و سفید« توسط پسر 
ش��ما سمیع مهدی گردانندگی می ش��ود که با دیدن آن خون در رگ انسان به 
جوش می آید چون این برنامه امریکایی برای »سفید«ساختن چهره های »سیاه« 

راه اندازی گردیده است. 
رس��انه های  در  وقت��ی 
ش��اه مهره  کشور  اصلی 
های فساد و شرفباختگی 
س��فیده مالی می ش��وند، 
برای مل��ت و بخصوص 
جوان��ان تحصیل ک��رده 
و بی��دار جز رس��انه های 
اجتماع��ی چ��ه چی��زی 
برای بلند ک��ردن فریاد 
ش��ان می ماند ک��ه آقای 

مهدی در آنجا هم اینان را به س��کوت دعوت می کند که مبادا افش��اگری شان 
»غیبت« تلقی شود.

در زمینه افشاگری بربریت جاری در جهان، طی یک دهه گذشته ما نمونه های 
درخش��انی را شاهد بودیم. چلس��ی مننگ، ادوارد اسنودن و جولیان آسانژ سه 
شخصیت برجسته بودند که صدها میلیون سند اشدمحرم دولت امریکا را فاش 
نموده بزرگترین رس��وایی قرن را به سیستم جنگ افروز حاکم در امریکا به بار 
آوردن��د. اینان با خرید خطرات بزرگی بر جان ش��ان، م��ردم دنیا را از پهنای 
جنایات و فاشیزم و دست اندازی امپراتوری امریکا بر حریم خصوصی جهانیان 
مطلع س��اخته نقش ارزن��ده ای در آگاهی دهی به مردم ادا نمودند. ش��هامت و 
وجدان بلند این افراد حتی مس��یر ژورنالیزم را تغییر داد که امروز از این نوع 

شبکه های اجتماعی: قدرت مردم در خیزش مصر
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بیدار اس��ت که این افراد باوجدان را سرمشق قرار داده در افشای خاینان ملی 
و فاس��دان غالم بیگانه بی توجه به »اصول اخالقی« قلمبدس��تان خودکامه گان 
حاکم، هرآنچه س��ند و مدرک که در اختیار دارند از طریق صفحات اجتماعی 

بازتاب داده مرهم گذار زخم های مردم شان گردند.
»در بروز تراژدِی امروِز افغانس��تان، بیش از هركس��ی، در قدم 
نخس��ت تاریخ، سپس استعمار را مسئول بدان؛ پس از این دو، هر 

كی به قدر خویش تقصیر دارد....«
این هم حکم »اخالقی« بشدت 
باطل، ارتجاعی و غیرعلمی مهدی 
است برای برائت دادن شیاطین از 
چن��گ محاکمه مل��ت. این منطق 
تمامی ستم پیشگان است که عامل 
س��یهروزی مردم  شان را به عوامل 
بیرونی رب��ط داده گردن خود را 

خالص  کنند. مگر س��یاف و دیگر رهبران تنظیم��ی بارها نگفته اند که گناه ما 
نبود که جنگ  های خانمان س��وز کابل را راه انداختیم، این دس��ت های بیرونی 
بود که ما را به جان هم انداخت؟ مگر اینها همیش��ه بیش��رمانه داد نمی زنند که 
اگر محاکمه ای در کار باش��د هیچ کس در افغانس��تان بی گناه نمی ماند؟ خودت 
هم همین منطق مندرس و فاشیستی را تبلیغ می کنی که »هرکی به قدر خویش 
تقصیر دارد.« اما واقعیت اینست که برباددهندگان وطن ما یک مشت جانی و 
خاین اند که فرمان آدمکش��ی صادر نموده، تمام ملت را به گروگان گرفتند و 

بدینصورت افغانستان را به ماتمستان بدل کردند.
اما آقای مهدی فقط یک پرس��ش را پاسخ دهد که اس��تعمار چرا نتوانست 
کشور کوچک و فقیری چون کیوبا را که در زیر پنجال خونخوارترین قدرت 
استعماری موقعیت دارد طی چندین دهه از پا درآورده مثل افغانستان به فالکت 
و تباهی س��وق دهد؟ آیا خبر دارید که س��ی.آی.ای ب��رای گرفتن جان فیدل 
کاس��ترو بیش از شش��صد بار برنامه ریخت اما هربار ناکام شد چون ملت با او 
بود؟ آیا می دانید که کیوبا با همین وضعیت محاصره شده در زمینه تعمیم معارف 
و صحت از تقریبا تمامی کش��ورهای جهان پیشی گرفته است؟ اما برعکس در 

این منطق تمامی ستم پیشگان 
عامل س�یهروزی  که  اس�ت 
م�ردم  ش�ان را ب�ه عوامل 
بیرون�ی رب�ط داده گردن 

خود را خالص  کنند. 
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شم افغانس��تان حداقل در چهاردهه گذشته امریکا و پاکستان و ایران و عربستان و 
ش��وروی و... توانستند به آس��انی تا این حد »تراژدی« آفریده آنرا به جهالت 
و بربادی بکش��انند. به گفته چرچیل، موجودی��ت »اقلیت خاین« و »اکثریت 
خاموش« در یک کشور است که برای استعمار راه باز می کند که آنرا بقاپد.

پس علت العلل وضعیت ابتر کش��ور را باید در عوامل داخلی جس��تجو کرد 
چون علم به ما می آموزد که عامل تعیین کننده هر تحول در درون پدیده هاست 
و عوام��ل خارجی فقط می توانن��د منحیث عوامل ثانوی تاثیرگذار باش��ند. تا 
وقتی عوامل قوی درونی وجود نداش��ته باش��ند، یک عامل خارجی نمی تواند 
به این حد موثر واقع ش��ود. یک پارچه سنگ را سالها زیر مرغ بگذارید از آن 
چوچه ای بیرون نمی ش��ود، اما این تخم مرغ است که با گذشت ۲۱ روز چوچه 
بار می آورد، چون عوامل درونی  آماده ای در آن وجود دارند که حرارت بدن 

مرغ منحیث عامل بیرونی بر آن موثر واقع می شود.
مردم افغانس��تان بارها در برابر اشغالگران با قهرمانی قیام کرده قربانی داده 
اند، اما هربار این خاینان داخلی بوده اند که جنبش های ملت را از پشت خنجر 
زده دوباره برای اس��تعمارگران در کشور زمینه مداخله و ویرانگری را مساعد 

ساخته اند.
امریکا و پاکستان و ایران و عربستان و غیره کشورها عمدتا با واریزکردن 
دالر و اس��لحه به غالمان افغان ش��ان وطن ما را به روز س��یاه نش��انیدند. بدون 
موجودیت اینچنین جواس��یس و غالمان داخلی، ممکن نبود که اینان افغانستان 
را به فاجعه کنونی مواجه سازند. مبارزه علیه »استعمار« زمانی موفقانه و موثر 
خواهد بود که ابتدا غالمان داخلی اش را منکوب نموده از صحنه به دور راند.
تاریخ در مورد گذش��ته قضاوتش را بی گذش��ت خواهد کرد، اما در مورد 
مش��خص چهار دهه گذش��ته که عامالنش هنوز در عرصه سیاسی حضور فعال 
دارند، این ملت اس��ت که باید قضاوت کن��د و از تعدادی از آنان که هنوز به 
حیات ننگین ش��ان ادامه می دهند، بازپرس نموده اینان را به س��زای اعمال شان 
برسانند. اگر امروز ما به تحقق عدالت نکوشیم، بی عدالتی به یک فرهنگ بدل 

گشته و نسل های بعدی نیز ما را مسئول قلمداد خواهند کرد.

ادامه دارد...
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نویسنده: نوید نابدل

نیم میلیون تن خواهان بررسی مستقل 
جنایت جنگی امریکا در قندوز شدند

بیش از نی��م میلیون تن از 
پ��ای یک  سراس��ر جهان 
امضا  اینترنتی  درخواست 
کرده اند که در آن از ملل 
متحد و کاخ سفید خواسته 
ش��ده اس��ت که در مورد 
جنای��ت جنگ��ی نیروهای 

امریکایی در قندوز به انجام بررسی مستقلی موافقت کنند.
طبق آخرین آمار، ۴۲ تن در بمباردمان ش��فاخانه »داکتران بدون سرحد« 
به تاریخ ۱۱ میزان ۱۳۹۴ در قندوز کش��ته ش��دند. ۱۳ کارمند صحی مشمول 
کشته ش��دگان اند. طیاره های امریکایی بر این ش��فاخانه نیم ساعت کامل بمب 
ریختن��د و آنان��ی را که از س��احه ف��رار می کردند هدف گیری نم��وده با فیر 

ماشیندار به قتل رسانیدند.
هرچند امریکا مس��ئولیت این حمله را به عهده گرفت و باراک اوباما رسما 
از آن عذرخواهی کرد، اما نتیجه تحقیقات مشترک ناتو و نیروهای امریکایی 
مورد قبول »داکتران بدون س��رحد« قرار نگرفته است و آنان خواهان بررسی 
مس��تقل این جنایت اند. این نهاد می گوید که هرگونه بررسی از جانب امریکا 
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شم و ناتو و دولت افغانستان که در این قضیه دخیل اند برای آنان اعتبار ندارد.

»داکتران بدون س��رحد« حمله به شفاخانه اش را بر اساس میثاق جینوا یک 
جنایت جنگی خوانده خواهان بررس��ی مستقل و بین المللی آن است که عوامل 
آن در ی��ک محاکم��ه جهانی مورد پیگرد قرار گیرند ت��ا در آینده از اینچنین 

فجایع جلوگیری صورت گیرد.
این نخستین حادثه نیست که نیروهای امریکایی با مصونیت تمام غیرنظامیان 
افغان را قتل عام می کنند. این جنایات بار بار تکرار شده اند و هیچگاهی مورد 
بررس��ی بی طرفانه و محاکمه عامالنش قرار نگرفته اس��ت. فقط چند نمونه از 
کشتارهای امریکا و ناتو را در ذیل ذکر می کنم که اگر مورد بازخواست جدی 
قرار می گرفتند، موج کش��تار امریکاییان در کش��ور ما به این صورت موحش 

ادامه نمی یافت:
در ٦ جوالی ۲۰۰٨، نیروهای امریکایی یک مراس��م عروس��ی را در قریه 
ده ب��اال ننگرهار مورد بمباردم��ان قرار دادند که ۲۷ تن که اکثر ش��ان زنان و 
کودکان بودند به قتل رس��یدند. در ۳ نوامبر همین سال مراسم عروسی دیگری 

در قندهار مورد حمله قرار گرفت که منجر به کشته شدن ۳۷ تن شد.
به تاریخ ۲۲ اگس��ت ۲۰۰٨، قریه عزیزآباد هرات توسط طیاره های جنگی 

امریکا به خاک و خون کشیده شده ۹۲ هموطن بیگناه ما قتل عام شدند.
در ۴ می ۲۰۰۹، قریه گرنی در فراه بمباردمان شد که ۱۴۷ تن در آن کشته 
شدند که همه زنان و کودکان و سالمندانی بودند که از درگیری میان طالبان و 
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س��ربازان اردوی ملی به شم

مکانی پناه برده بودند.
در ۲۳ ج��ون ۲۰۱۰ 
قری��ه س��روان ننگرهار 
از  بیش  بمبارد ش��د که 
۵۰ زن و ک��ودک ب��ه 

شهادت رسیدند.
در ۴ سپتامبر ۲۰۰۹ 
هدف گی��ری چند تانکر 

تیل توسط طیاره های شکاری امریکا در ولسوالی چهاردره قندوز سبب شهادت 
۱۷۹ تن از مردم عام شد که در اطراف این تانکر ها تجمع کرده بودند.

در ۱۰ فبروری ۲۰۱۱ بمبارد هیلی کوپترهای امریکایی در قریه غازی آباد 
کنر، باعث کشته شدن ٦۴ تن، که اکثر شان جوانان و اطفال بودند گردید.

مس��ئولیت این خونهای معصوم به دوش همان میهن فروش��انی اس��ت که با 
امضای پیمان ننگین با امریکا، به نیروهای وحش��ی این کشور مصونیت قضایی 

اعطا کردند.

۷ اكتوبر ۲۰١۵، مقابل كاخ سفید: تظاهرات در اعتراض به مداخالت 
نظامی امریکا در افغانستان و حمله هوایی اخیر امریکا بر شفاخانه 

»داكتران بدون سرحد« در والیت كندز

خلسه قدرت

Shreyas Navare   :کارتونیست
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سرباز باوجدان نازی که قهرمان یوگوسالوی شد

ب��ه تاری��خ ۲0 ج��والی ۱9۴۱ در اوج جنگ دوم جهانی، ۱۶ تن از مردان یوگوس��الوی به جرم 
حمایت از پارتیزان های تحت رهبری مارش��ال تیتو توس��ط نازی ها دستگیر و حکم اعدام شان 
صادر می شود. در قریه ای به نام اسمدرفسکا پالنکا )واقع صربستان کنونی( هشت سرباز آلمانی 
تحت قومانده افسر نازی وظیفه داشتند که این جمع را که با چشمان و دستان بسته در گوشه ای 
صف بس��ته بودند تیرباران کنند. افس��ر امر آماده باش می دهد، اما از میان س��ربازان یکی به نام 
جوزف شولز )Joseph Schultz( اعالم می کند که نمی خواهد بر مردمی که گناهی ندارند آتش 
بگش��اید. افسر برآشفته ش��ده به او اعالم می  دارد که در تیرباران سهم بگیرد و یا خودش هم در 
جمع »مجرمان« برای مرگ آماده ش��ود. جوزف اسلحه، کاله آهنی و سایر وسایل نظامی اش را 
یکی پی دیگری به زمین نهاده با گردن افراشته به صف دستگیرشدگان قرار گرفته لحظاتی بعد 

با آنان یکجا تیرباران شده در گور گروهی مدفون می گردد.
نازی ها برای پوش��انیدن نافرمانی سرباز شان، علت مرگ او را »کشته شده در جنگ« ثبت 
می کنند. اما با شکس��ت نازی ها تصاویر این جنایت از آرش��یوهای نظامی آلمان بیرون شد و بعد 
وقتی قبر قربانیان گشوده شد، فردی با لباس نظامی آلمانی نیز در میان کشته شدگان یافت شد.
س��الها بعد در ۱9۷۲ والتر، برادر جوزف برای یافتن سرنخی از برادرش به یوگوسالوی سفر 
می کند و در تصاویر منتشره جنایت قریه پالنکا، برادرش را شناسایی می کند. در ضمن خبرنگار 
یوگوس��الوی به نام جانکوویچ قضیه را تعقیب کرده جریان دقیق ماجرا را در نش��ریه »پولیتیکا« 

منتشر می سازد.
جوزف به چهره شناخته ش��ده در یوگوس��الوی س��ابق بدل گشت و در س��ال ۱9۷3، دانکو 
پوپوویچ فلم ساز آن کشور صحنه حماسی و انسانی مرگ جوزف را در فلم هنری به نام »جوزف 

شولز« به تصویر کشید.
در یوگوسالوی، جوزف یک قهرمان محسوب گردیده بنای یادبودی برای تجلیل خودگذری 

وی در محل کشته شدنش اعمار گردیده و حتی سرودی برای احترام به او ساخته شده است.
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نویسنده: عبید کبیر

دیدار نماینده حزب همبستگی با مبتکر 
نمایش »چیزی برای گفتن دارید؟«

 Davide( دورمینو  دیودی 
مجسمه س��از   ،)Dormino

با دوس��تش  ایتالوی  یکجا 
 Charles( گالس  چارل��ز 
روزنامه ن��گار   ،)Glass

انگلی��س  نویس��نده  و 
امریکایی تبار، افراد اصلی 

عقب نمایش »چیزی برای گفتن دارید؟« )Anything to Say?( هس��تند. در این 
نمایش که مجسمه های برنجی به اندازه واقعی جولیان آسانژ، چیلسی میننگ و 
ادوارد سنودن جسورانه روی چوکی هایی ایستاده اند و چوکی چهارم در کنار 
شان خالی برای دیگران یا به گفته آقای دورمینو »من و تو« است. این نمایش 
برای نخستین بار در میدان تاریخی الکساندر در برلین برگزار گردید و سپس به 

شهرهایی همچون ژنو، پاریس و استراسبورگ انتقال یافت.
ب��ه تاریخ ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۵ به دیدار آق��ای دورمینو در محل کارش رفتم. 
س��تودیویی س��اده در حومه ش��هر روم ولی با ایده های گرانبها. نخست مرا به 
بخشی برد که تصاویر و طرح های نمایش »چیزی برای گفتن دارید؟« به چشم 
می خوردن��د. چون از قبل با وی هماهنگ کرده ب��ودم که پیرامون برگزاری 
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شم نمایش مزبور در افغانس��تان به مالقاتش می آیم، برایم درمورد طرح این نمایش 
گفت:

چوك��ی  روی  »ایس��تادن 
مفه��وم ج��رأت و ش��هامت را 
دارد. در اعتراض ه��ای مردمی، 
س��خنرانان حین نطق همیشه 
روی چوكی می ایس��تند تا همه 
آن��ان را دیده بتوانند. این س��ه 
انسان شجاع نیز چنین كردند. 
آنان علیه استبداد برخاستند.«

آق��ای دورمینو هن��رش را »هنر 
مردمی« نامیده می گوید:

»آن ]هن��ر مردمی[ توانایی 
رشد و تغییر طرز دید انسان ها 

را دارد. چوك��ی دو معن��ا داش��ته می تواند. تکیه گاه راحتی ش��ده 
می تواند، ولی پایه ای برای صعود باالتر نیز است، تا دید خوبتر پیدا 
كنیم و آگاهی بیش��تر حاصل كنیم. همه ی آنان ]جولیان آس��انژ، 
چیلس��ی میننگ و ادوارد س��نودن[ تصمیم گرفتند تا بر كرس��ی 
ش��جاعت بایستند. آنان باوجود انگش��ت نما شدن كه مورد خطر و 
قضاوت قرار می گیرند، این قدم را برداشتند. بعضی ها آنان را خاین 
می پندارند. تاری��خ هیچ گاهی نظر مثبت در مورد انقالبیون معاصر 
نداش��ته است. ش��ما نیاز به جرأت برای عمل دارید، تا برخیزید و 

روی همان چوكی خالی بایستید.«
باوجودی که گفتگوی طوالنی در مورد وضعیت ناامن افغانس��تان داش��تیم 
و این که جنایت و کش��تار یکی از عوامل اصلی فرار جوانان از کش��ور است، 
وقت��ی برایش گفتم که در م��ورد برگزاری این نمایش در افغانس��تان چه فکر 

می کند و آیا حاضر است به آنجا سفر کند، در جوابم گفت:
»تمام مس��ئله از افغانس��تان و عراق آغاز ش��د. زجر و درد این 
ملت ها، آن سه تن شجاع را واداشت تا دست به چنین فداكاری  هایی 
بزنند كه زندگی شان را برای همیش تغییر داد. آرزوی من نیز این 

دیودی دورمینو و عبید كبیر
 )نماینده  ی حزب همبستگی( 
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اس��ت كه روزی بتوانیم این نمایش را در افغانستان و عراق برگزار شم

كنیم.«
قرار بر این ش��د که در صورت 
تامی��ن امکانات مالی ب��رای انتقال 
به افغانس��تان،  هوای��ی مجس��مه ها 
نمای��ش مذکور در ش��هر کابل نیز 
برگ��زار گ��ردد، ت��ا بدین وس��یله 
افغانس��تان آوای  م��ردم زجردیده 
عدالتخواهانه ی شان را برای آزادی 
بیان بلن��د کنند و اف��زون برآن به 
فداکاری و ش��جاعت این سه انسان 
نمایند. برای  باوجدان ادای احترام 

افتتاح نمایش »چیزی برای گفتن داری��د؟«، آقای دیویدی دورمینو و چارلز 
گالس نیز به کابل خواهند آمد.

در ضمن آقای دورمینو درمورد اعمار »منار یادبود فرخنده« توسط حزب 
همبستگی نیز آگاهی داشت. وی وعده سپرد که برای یادبود شهید فرخنده نیز 
نماد برنجی بس��ازد. وقتی درمورد جنایت علیه شهید فرخنده صحبت می کرد، 

درد به وضوح در صورتش دیده می شد:

»زمان�ی که درمورد زجرکش ش�دن 
فرخنده شنیدم، حالم برهم خورد. گیج 
شده بودم. گیج از این که قرن ۲۱ هنوزهم 
انس�ان ها به مثل قرون وس�طا سوزانیده 
می ش�وند، اما دولتمندان بی شرمانه از 
کنارش می گذرن�د و هنوزهم لبخند بر 

چهره ی شان هویداست.«

دیودی دورمینو و جولیان آسانژ
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 نویسنده: رها آرزو

غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل 
توسط شورای نظار

در موزی��م کابل تا س��ال 
ح��دود  کن��ار  در   ۱۳۷۱
صده��زار اث��ر ارزش��مند 
کلکس��یون  تاریخ��ی، 
موترهایی که طی س��الیان 
طوالنی به حکام افغانستان 
از سوی کشورهای مختلف 

ZIZ- تحفه داده شده بود نگهداری می شد. از جمله موتر گران بها و ضد گلوله
110 بود که جوزف اس��تالین رهبر وقت ش��وروی و فاتح جنگ دوم جهانی به 
ظاهر ش��اه سپرده بود. آندریا برونو و سوین کنراد دو تن از عکاسان »آژانس 
یمی ویژن« از این موترها گزارش��ی تهیه کرده اند که آگاهی از آن دردناک 

است.
در جریان تجاوز روس ها، محل نگهداری این موترها آس��یب دید به همین 
خاطر در س��ال ۱۹۹۱ »یونسکو« جهت حفظ این آثار تاریخی از آفات طبیعی 
یک محل جدید س��اخت. با هجوم تنظیم های جهادی ب��ر کابل هفتاد فیصد از 
حدود صدهزار اثر موجود در موزیم ملی افغانستان تاراج شدند. اکثر موتر های 
کلکسیون ظاهر شاه دزدی و یا به آهن پاره تبدیل شده به پاکستان انتقال یافتند.
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قومن��دان عی��دی عبدل ترک دری��ور و از افراد مورد اعتماد مس��عود بود شم

که ی��ک موتر نوع Austin-A135 انگلیس��ی را به مثابه م��ال غنیمت با خود به 
پنجش��یر انتقال داد که تا خزان س��ال ۲۰۰۱ در خانه او بود و عکاسان فوق از 
آن عکس هایی برداشته اند. امروز هم از سرنوشت آن اطالعی در دست نیست. 
هیچ کس نمی داند که چه تعداد سایر آثار گرانبهای موزیم هنوز هم در پنجشیر 

و نزد قومندان های شورای نظاری موجود اند.
وزی��ر  باب��ر  نصی��راهلل 
داخل��ه گذش��ته پاکس��تان 
زمان��ی اعتراف ک��رده بود 
که تع��دادی از آثار موزیم 
کاب��ل نزد او موج��ود اند. 
نیز  گلبدین  اطالعات،  قرار 
شخصا تفنگچه شاه امان اهلل را 
به اعجازالحق پسر ضیاالحق 
پاکس��تان  نظامی  دیکتاتور 
خونخوارتری��ن  حام��ی  و 

باندهای افغانس��تان تقدیم کرده است. چون یک دولت فاسد و مزدور طی ۱۵ 
سال گذشته در کشور حاکمیت داشت، هیچگاهی برای برگرداندن آثار از نزد 

ایندو و سایر جرنیل های پلید پاکستانی تالشی صورت نگرفت.

محلی كه در آن موتر ها نگه داری می شد در اثر سگ جنگی های 
تنظیمی به مخروبه بدل گشت.

قومندان عیدی مبارک با موتری كه به غارت برده در پنجشیر
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لیکونکی: کاوه عزم 

پر زندانیانو د سپو تیری 
د امریکا یو ډول نوی ربړونه

د سناتور رایان فاینستاین 
ل��ه ل��وری خپ��اره ش��وی 
الس��وندونو کی د »س��ي.
د  ل��وری  ل��ه  آی.ای« 
ل��ه  او  ربړون��ه  زندانیان��و 
هغوی س��ره بدس��لوکی یو 
ځ��ل بیا د امری��کا د وینې 

څښ��ونکی دولت باړګره او جنایت کونکی څیره بربنډه کړه. ددی الس��وندونو 
په سرس��ری لیدو س��ره دی پایلې ته رسیږو چی په دی توره اداره کی ګومارل 
شوی کسان ناروغه ځناور دی چی یوازی د نورو په تړلو، وهلو او وژلو باندی 
خوش��حالیږي. هغه چا چی د امریکا د یرغل او الس غزونی د وینو ډک تاریخ 
لوس��تلی وی په دی ښ��ه پوهیږي چی د امریکا واکمنه نظامی دیکتاتوري د 
ن��ړۍ په هر ګ��وټ کی د غورځنګونو ځپلو او خلکو وی��رول لپاره له ځناورزیزو 
ربړونو څخه د وس��یلې په توګه ګټه پورت��ه کوی. هغه څه چی مونږ ته په دی 
هکل��ه د غ��ور وړ دی »ت��ه باید و ن��ه وژن��ې« )Thou Shalt Not Kill( په نامه 
کتاب دی چی د یورګن تودینهوفر، آلمانی سیاست مدار او ژورنالیست په قلم 
لیکل ش��وی چی هغه افغانس��تان ته د خپل س��فر او په خاصه توګه د بګرام د 
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شم زن��دان له لیدو څخ��ه توضیح ورکوی. دغه ډول کتابونه چی د امپریالیس��تي 
هیوادونو ګټو خالف او په هغو کی ددوی سیاس��تونه بربنډ شوی وی معموالْ 

د امریکا په ګڼ شمیر کتابونو کی ورکیږي او له نظره غورځول کیږي.
یورګن په کابل کی له جاک س��ره چی د کاناډا 
یو ګوښه شوی س��رتیري دی او اوس مهال په 
ی��وه خصوصي امنیتي ش��رکت ک��ی دنده لری، 
خبرې اترې کړي. هغه وای هغه ربړونې چی د 
امریکایی س��ناتور په راپور کی یادې شوی دي 
ډی��ری معمولی دی چی مونږ ی��ی پر زندانیانو 
ترس��ره ک��وو د بیلګې په توګه د الس��ونو څخه 
ځړول، د الس او پښ��و تړل، ویښ س��اتل او یا 
ډوډۍ ن��ه ورکول. ولی هغه څ��ه چی په بګرام 
کی تر س��ره کی��ږي غیر معم��ول ربړونی دي. 

جاک زیاتوي:
»که چیرې زندانیان خاص ش���ی 
ونلری د هغوی السونه او پښې تړول 
او پر څوکۍ یی نسکورو او پر هغوی 
جنګي س���پیان خوش���ی ک���و ترڅو پر 
هغوی تیری وکړي. له دی کار څخه 
وروسته هغوی خپل حواس له السه 
ورک���وی او پرته له دی چی جان اف. 
کندی وپيژني د هغه پر وژنه اعتراف 

کوي.«
پ��ه دی ډول هغوی افغانی زندانیان چی یوازی 
ظاهری بڼه ی��ی طالبانو ته ورته ده، ربړوی او 
هغ��وی ته بی حرمتی کوی ترڅو خپل مرال له 
السه ورکړي. که څه هم د بګرام بندیانو شمیر 

پ��ه ک��ره توګه چاته ن��ه دی معلوم ول��ی په اټکلي 
ډول د ۶۰۰ نه زیات پکی شپې او ورځې سبا کوی چی ډیر شمیر یی بی ګناه 
او تش الس��ی افغانان دی. خو د افغانس��تان دولت یوازې هغه بندیان خوشی 

دالور او حبیب اهلل
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ک��وی چی د طالبانو ارزښ��تناکه غړي او قومندان��ان دی او په دی توګه خپلو شم

»ناراضی ورونو« ته قلنګ ورکوي.
ج��اک لیکونک��ی ته زیاتوی چی د امریکایانو له ل��وری د بی ګناه افغانی بدیانو 

ربړونه یی ونشوه زغملی نو دنده یی پریښوده.
دا لومړی ځل ندی چی امریکایی ربړونکي له بدنیانو څخه د اقرار اخیستو په 
موخه پر هغوی سپیان ورخوشی کوی. دا جنایت اوږد تاریخ لری. په ۱۹۷۳ 
کال ک��ی کل��ه چی امریکایی »پینوش��ه« پر ش��یلی کودتا وکړه او د س��لوادور 
دموکراتیک دولت راوپرځيده، د هغه ډیر ش��میر پلویان د امریکا لښ��کریانو او 
د هغوی چوپړانو له لوری ونیول ش��ول. ښ��ځې کیس��ې کوی ددوی د مورال 

ماتولو لپاره امریکا پر دوی سپي خوشی کول ترڅوی پرې تیری وکړي.
محم��د د امریکایان��و س��ره یو تن افغ��ان ژباړونکی په بګرام ک��ی دنده لرله، د 
۲۰۱۴ کال د دس��امبر په ۱۵مه »الترنیت« س��ایت س��ره په مرکه کی وویل: 
»هغ��ه څه چی تودینهوفر په بندیانو باید د س��پو د تیري په اړه ویلی س��ل په 
سلو کی حقیقت لري.« محمد زیاتوی: »هغه موده چی می ددوی ژباړه کوله 
پوهیدم چی نیول ش��وی س��ړی هر شی دی پرته له ترهګر څخه. ډیرۍ نیول 
ش��وی کسان بیوزله او د کلیو بدمرغه بزګر ان وه.« محمد په پای کی وویل: 

»ګوانتانامو د بګرام پرتله جنت دی.«
د بګ��رام زندان یو زړه بوږنونکی جنایت چ��ی ډیره غوغا یی پورته کړه د دالور 
یعقوبی مړینه وه. دالور چی د ختیځ والیت د خوس��ت یو تن بزګر او ټکس��ي 
چلونک��ی وه د امری��کا په پوځي هډه باندی په توغندی��ز برید تورن او بګرام ته 
ولیږدول ش��و او وروس��ته له پنځه ورځو ربړونو او س��پکاوی څخه ووژل شو. 
توماس کورتایس د بګرام پوځي هډې پولیس »د تیارې په لوري ټکس��ي« په 
مس��تند فلم کی په دی قایله کیږي چی دالور یی د الس��ونو څخه د ساعتونو 
لپاره زوړند کړی وه او په بی رحمۍ س��ره یی واه او ټکوه تر هغې چی د ۲۰۰۲ 
کال د دس��امبر په ۱۰مه یی ژوند د السه ورکړو. امریکایی ډاکټر الیزابت روز 

چی د یعقوبی جسد یی کالبدشکافی کړی په دی هکله وای:
»د وهلو له امله یی د پښ���ې عضله ش���لیدلی وه او بدن 
یی تغمې او هرې خواته د ربړونی نښې نښانې ښکاریدې د 
هغه د پښو ټپونه ژور وه. ما دا ډول ټپونه په هغو خلکو کی 

لیدلي وه چي پر پښو یی غټ ګاډی تیر شوی وي.«
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شم د دالور له وژل کیدو ش��پږ ورځې وروس��ته 
ی��و ب��ل ک��س د حبیب الل��ه په نام��ه هم د 
امریکایی ځواکون��و ځناوریزو ربړونو الندی 
ژوند د الس��ه ورکړ. ډیرو هغو کسانو چی په 
بګرام ک��ی دندې درل��ودې وایی چی دالور 
او حبی��ب الله بی ګناه او ع��ادی خلک وه. 
امریکای��ی ځواکون��و ه��م تر پای��ه ددوی په 
اړوند کوم ریښتیني ترهګري ثبوت تر السه 
نکړو. د ډیرو زیاتو اسنادو برسیره چی هغه 
دوه تنه د امریکایی س��رتیرو ربړونې الندی 
وژل شوی خو په راپور کی د هغوی د مړینه 

په طبیعی ډول ښول شوی ده.
ش��یرآقا چ��ی ش��پږ ورځې ی��ی د بګ��رام په 
بندخونه کی تیری کړي بی.بی.س��ی س��ره 

په مرکه کی وویل:
»مونږ نش���و ک���والی چی ویده 
ش���وه ځکه مونږ یی په خورا سړه 
خون���ه کی س���اتلو او کل���ه به چی 
زمونږ سترګی پټې شوی د ماشین 

په واس���طه یو زړه بوږنونکی غږ خپری���ده چی ټول له خوبه 
راپاڅیدل.«

میروی��س ی��و تن د بګرام له بندیانو څخه چ��ی د نیولو پر مهال د وهلو ټکولو 
ل��ه امله یی ژامه ماته ش��وی د هغې برس��یره یی ۲۴ ورځ��ې په دی دوزخ کی 
تیری کړی. هغه له بی.بی.سی سره په مرکه کی وویل: »زمونږ د سر له پاسه 
ی��وه وړه کمره وه چ��ی امریکایی ځواکونو به مونږ لیدلو، هر کله به چی خوب 
ویوړو مونږ به یی په تنګولو سره راویښولو.« هغه وای کله به مو چی غوښتل 
تش��ناب ته والړ ش��و نو امریکایی ځواکونو به موسیقی ته په نڅا کولو اړیستلو 

او وروسته به تشناب ته دتللو اجازه راکول کیده.
د بګرام له بندیانو څخه یو تن بل کیسه کوی:

»زه به یی بربنډولم او د ګړیو لپاره به یی په س���ړه هوا 

 کارولین وود د بګرام »پوځي 
استخباراتو استنطاق« څانګې رییسه 
او هغه ربړونکی ده چی دالور، حبیب 
الله او سلګونه تنه نور ددی ځناوریزو 
ربړونو الندی وژل شوی دي. خو د 

امریکا دولت له لوري »ښو او ځانګړو 
خدمتونو« په اړوند د »برونزي 

ستوري« مډال په واسط وستایل 
شوه او د نوی دندې لپاره د عراق 

»ابوغریب« بندخونې ته ولیږل شوه. 
د مالوماتو له مخې نوموړې اوس هم د 
امریکا په یو پوځي استخباراتي مرکز کی 

د ربړونو د سبک روزونکی ده.
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ننیست او په زیات فشار سره به یی پکی اوبه پریښودې.«
س��توارت ک��وچ، پوځ��ي څارن��وال چ��ی د 
ګوانتانام��و او بګ��رام بندخون��ې یی لیدلي 

دي وایي:
»زما پ���ه اند چ���ی ګوانتانامو 
می څو ځلی لیدلی د بګرام پرتله 
یو ښایس���ته میلمستون دی. په 
بګرام کی زندانیان نش���ی کوالی 
په آزاده توګ���ه وګرځي، هغوی د 
السونو او پښو څخه په زنځیرونو 
تړل شوی وی او د ځمکې پر مخ 
په کتار ناست وی. ځای یی ډیر 
ب���د بوی لری لکه "په ژوبڼ کی د 

بیزوګانو کور".«
د ۱۲ کالو په تیریدو سره د بګرام بندخونی 
خپس��ه افغان��ان په ارام��ه نه پری��ږدي. په 
داس��ی حال ک��ی چ��ی د بګ��رام بندخونی 

مس��ئولیت ن��ن ورځ افغانان په غاړه ل��ری خو د الور او حیبیب الله په ش��ان 
ددوی مین��دې، خویندې، لوڼې، میرمنې اوس هم د عدالت په تمه دی. که 
څ��ه ه��م د بګرام بندخونه تړل ش��وی ده دا د کار ظاهري بڼ��ه ده. امریکایی 
جنای��ت کاران په افغانس��تان ک��ی هیڅ قانون او اصولو پابن��د نه دی او مطلق 
واک ل��ری پ��ه یقین س��ره اوس هم په ټولو ه��ډو کی د بګرام څخ��ه په کراتو 
خطرناکې بندخونې لری، چی د خپل س��ادیزم آرامه ولو لپاره بی ګناه افغانان 
ربړونې او س��پکاوي وروس��ته وژني. د »ملی ځناورتوب« الس پوڅي دولت د 
امنیتي تړون په الس��لیک س��ره امریکای��ی یرغلګرو ځواکونو ت��ه قضایی امن 
وروباښه ترڅو هیڅ څوک ونشی کوالی ددوی ځناورتوب او شډلتیا وپوښتي.

»د تیارو په لوری ټکسي« مستند فلم 
پوسټر

دا مستند فلم له دی ځای څخه راښکته 
kickass.so/taxi-to-the- :کوالی شۍ
dark-side-2007-dvdrip-t249994.

html
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قربانی تجاوز گروهی داعش در شورای امنیت گزارش داد

به تاریخ ۱۶ دس��امبر ۲0۱۵، ادیا مراد باس��ی طاها، دختر ۲۱س��اله ایزدی عراق که منحیث برده 
جنسی تحت شکنجه ها و تجاوز وحشیانه داعش قرار گرفته است در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد در نیویارک داستان دردناکش را تشریح داده از رهبران جهان خواست که این گروه وحشی 

را نابود سازند.
او با چشمان پر از اشک گفت: »من توسط آدم کشان دولت اسالمی )داعش( به حدی مورد 

تجاوز گروهی قرار گرفتم تا این که کاماًل بیهوش شدم.«
ادیا که چندین برادرش نیز توسط داعش کشته شده اند، در اگست ۲0۱۴ با صدها زن دیگر 
ایزدی در ش��هر موصل به اسارت داعش درآمده منحیث غنیمت جنگی مورد تجاوز گروهی قرار 
گرفت تا اینکه بعد از سه ماه اسارت موفق به فرار گردید. او شرح داد که داعشیان برای شکستن 

روحیه زنان، آنان را همچون کنیزان شان مورد استفاده جنسی و بدرفتاری قرار می دادند.
بربریت داعش در برابر اقلیت ایزدی یک پاکس��ازی قومی محس��وب شده، اکثر کشورهای 
عضو س��ازمان ملل معتقدند که بای��د آنرا به محکمه جزایی بین المللی راجع س��اخت تا منحیث 

کشتار دسته جمعی مورد بررسی و محاکمه قرار گیرد.
داعش��یان، ایزدی ها را پرستش کنندگان شیطان خوانده در پی نابودی آنان اند. اکثر جمعیت 
نیم میلیون ایزدی عراق از مناطق شان آواره شده اند. صدها زن این اقلیت هنوز هم منحیث کنیز 

در اسارت داعش اند و یا به فروش رسیده اند.
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نویسنده: کاوه عزم

»بنیاد ملی دموکراسی«، 
روپوش فاشیزم امریکا

که  غارتگ��ر  کش��ورهای 
ب��ه جنگ و  حیات ش��ان 
اش��غال وابسته است بخاطر 
دولت ه��ای  س��رنگونی 
از  مترق��ی  و  مردم��ی 
س��ود  مختلف  حربه ه��ای 
گاه  این کشورها  می برند. 

به فاشیزم متوسل می شوند و گاه از نام زیبای دموکراسی سؤاستفاده می کنند. 
پس از آنکه فاش��یزم عریان امریکا در کشورهای امریکای التین بدنام شد و با 
آموزش دیکتاتورها هزاران تن را در آنجا قتل عام نمود، تالش ورزید که جهت 
مس��تور نگهداشتن چهره کریه اش در لباس میش ظاهر شود. به همین دلیل بود 
که ده ها نهاد و بنیاد با پس��وند و پیشوند »دموکراسی« و »آزادی« و »حقوق 
 National( »بش��ر« س��اخت که از آن جمله یکی هم »بنیاد ملی دموکراس��ی
Endowment for Democracy( اس��ت ک��ه وظیفه عمده و اساس��ی آن متزلزل 

ساختن پایه های دولت های ضد امریکایی و حمایت از چاکران امریکاست.
در جریان جنگ س��رد و قبل از آن س��ی.آی.ای ماموران خویش را جهت 
کسب اطالعات و ویرانکاری به کشورهای مختلف جهان می فرستاد که در بیشتر 
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شم موارد آنان شناسایی شدند و کار پیشبرد اهداف »سیا« برای شان دشوار می شد. 
بخاطر تس��هیل کار و پوشش ماموران سازمان اس��تخباراتی، امریکا »بنیاد ملی 
دموکراسی« را ساخت که بودجه آن مستقمًا توسط وزارت خارجه آن کشور 
به عنوان بخشی از بودجه »یوایس اید« پرداخته می شود. این بودجه در شروع 
۵۰ میلیون دالر بود ولی در سال ۲۰۱۰ بخاطر تشدید فعالیت های ضدانسانی اش 

به یک میلیارد دالر رسید. طرح راه اندازی 
این نه��اد از قبل مطرح بود ولی در س��ال 
۱۹٨۳ وجود آن رس��مًا از س��وی ریگان، 
ریی��س جمهور وق��ت امریکا اعالن ش��د. 
در پش��ت پرده، »بنیاد ملی دموکراس��ی« 
توسط چهار بنیاد دیگر رهبری می شود که 
در راس آنها سرمایه داران و یا دالالن آنان 
قرار دارند که عب��ارت اند از: -۱ »مرکز 
امریکایي اتح��اد بین المللي کارگران« که 
 John( این نهاد توس��ط جان جي س��ویني
J. Sweeney( اداره مي ش��ود و در عینح��ال 

ریی��س اتحادی��ه تجارتی نیز هس��ت. -۲ 
»مرک��ز بین الملل��ي اقتص��اد آزاد« تحت 

رهب��ری توماس جي دونهو )Thomas J. Donohue(، ریاس��ت اتاق های تجارت 
امری��کا را هم عهده دارد. -۳ »بنیاد بین المللي جمهوري خواهان« که س��ناتور 
جان مک کین در رهبری آن ق��رار دارد. -۴ »بنیاد ملي دموکراتیک در امور 
بین الملل« مادلین آلبرایت وزیر خارجه س��ابق امریکا، ریاست آن را عهده دار 

است.
»بنیاد ملی دموکراس��ی« در کنار اینک��ه بودجه هنگفت از وزارت خارجه 
امریکا دریافت می کند از س��ه نهاد دیگر نیز پول می گیرد تا وانمود سازد که 
یک نهاد خصوصی و مس��تقل است. س��ه نهاد تمویل کننده این.ای.دی »بنیاد 
اس��میت ریچاردس��ون«، »بنیاد جان ام اولین« و »بنیاد لین��د و هري برادلي« 
هس��تند. تیر میسان، نویسنده فرانس��وی در مورد همکاری این بنیاد با سی.آی.

ای می نویسد:
»اغلب افراد مشهوري كه در عملیات هاي پنهاني سیا مشاركت 

»بنیاد ملی دموكراسی« توسط چهار بنیاد دیگر 
رهبری می شود كه در راس آنها سرمایه داران و 

یا دالالن آنان قرار دارند.
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داش��ته اند، عضو ش��وراي اجرایي و یا هیئت مدی��ره ان. اي. دي نیز شم

 ،)Otto Reich( بوده ان��د، از جمله این اف��راد مي توان به اوتو رای��خ
 Henry( هنري سینس��نروس ،)John Negroponte( جان نگروپونت
Cinsneros( و الی��وت آبرام��ز )Elliot Abrams( اش��اره كرد... بطور 

جاري، بنیاد ملي دموكراسي توسط وین وبر )Vin Weber(، نماینده 
جمهوري خ��واه س��ابق ایالت مینس��وتا، بنیانگذار جامعه ش��دیدا 
محافظ��ه كار "امپ��اور امریکا" و مس��ئول حمایت هاي مالي س��تاد 
تبلیغاتي جورج بوش در س��ال ۲۰۰۰، رهبري مي شود، در همین 
 ،)Carl Geshman( حال مدیر اجرایي این سازمان نیز كارل گشمن
مسئول سابق سوس��یال دموكرات هاي امریکا و یك تروتسکیست 
عضو نظام نو محافظه كاران، مي باش��د... به بیان س��اده، بنیاد ملي 

دموكراسي استمرار عملیات هاي پنهاني سیا مي باشد.«
سایت »آر.تی« در مطلبی تحت عنوان »ترویج دموکراسی: فرمول جدید 

امریکا بخاطر تغییر رژیم« به تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۰ نوشت:
»آل��ن وین تین، یکی از بنیان گذاران بنیاد ملی دموكراس��ی به 
روزنامه "واشنگتن پس��ت" در سال ١۹۹١ توضیح داد، بسیاری از 
كارهای��ی كه ما در حال حاضر انج��ام می دهیم به صورت مخفیانه 
توس��ط سازمان سیا ۲۵ سال پیش انجام می شد.« این نهاد بخاطر 
پیش��برد اهداف س��یا افراد كمتر ش��ناخته شده باش��د با آرایش 
»دموكراس��ی« پیش می كند تا به آس��انی مورد شك قرار نگیرند. 
الرنس ویکرس��ون، رئیس س��تاد كولن پاول در مصاحبه ای با »آر.
ت��ی« به تاریخ ١۷ نوامبر ۲۰١۰ می گوی��د: »ما این كار را از طریق 
عناصر عملیاتی و س��ازمان های غیردولتی و از طریق افرادی كه در 
مورد اقدامات پش��ت پرده قبلی خود كم تر مورد س��وءظن هستند 
انجام می دهیم. اما س��ئوال این اس��ت كه آیا م��ا درس هایی از آن 
آموخته ایم؟ آیا عملکرد خود را بهبود بخشیده ایم؟ و آیا توانسته ایم 

وجهه شنیع آن را موجه تر جلوه دهیم؟«
این تنها »بنیاد ملی دموکراسی« نیست که اهداف شوم سیا را پیاده می کند 
بلکه این نهاد تعداد زیادی از انجوها و سازمان ها را زیر چتر خود دارد. هرگاه 
که امریکا قصد تجاوز بر کش��وری مورد نظر را داش��ته باشد، این.ای.دی قبل 
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شم از همه افراد، موسس��ات، رسانه ها و گروه های مخالف دولت را شناسایی نموده 
آن��ان را تمویل می کند. جهت منحرف کردن اذه��ان مردم ده ها جریان به نام 
»جامعه مدنی« و »س��ازمان های مدافع حقوق بش��ر« را به راه می اندازد تا در 
رس��یدن به هدف آن کشور را یاری رس��اند. داکتر ویلیام رابینسون، در کتاب 

»ترویج حاکمیت چندگانه« می نویسد:
»پ��ول مردم امریکا تنها به برای اینکه دولت امریکا باید چنین 
كارهای��ی را انج��ام دهد به هدر می رود. آنها به كش��وری كه قصد 
مداخل��ه در آن را دارن��د می روند و مجموع��ه ای از گروه هایی ضد 
دولتی را برای دریافت پول شناس��ایی ك��رده و به همراه این پول 
سیاس��ت های مداخله گران��ه خود را نیز تحمی��ل و پیاده می كنند. 
هنگامی كه امریکا برنامه مداخله خود را ش��روع می كند بخش های 
مختلفی را كه خواهان تغییر آنها اس��ت شناس��ایی می كنند. و در 
نتیج��ه جنبش ه��ا و اح��زاب معامله گر و بخش های ن��رم آنها را با 
هدف به حاش��یه راندن احزاب تندرو و تقویت احزاب محافظه كار 
معامله گر شناس��ایی می كنند. آنه��ا جنبش های زنان را با هدف به 
حاش��یه راندن جنبش های تندرو و تحری��ك نیروهای موجود در 
جنبش ه��ای محافظه كار زنان شناس��ایی می كنند. آنها همین كار 
را ب��ا بخش های جوانان و تمام بخش های دیگر جامعه مدنی انجام 
می دهند تا كس��انی كه می توانند در طرح های مداخله گرانه امریکا 

كمك كنند شناسایی و حمایت شوند.«
براساس اطالعات سایت این نهاد، در افغانستان نیز چندین سازمان و موسسه 
و رسانه را تحت پوشش دارد که با دادن صدهاهزار دالر به آنان، به نفع امریکا 
تبلی��غ می کنند ک��ه از آنجمله می ت��وان از »مجله فانوس«، »روزنامه هش��ت 
صب��ح«، »تلویزیون چکاد« در هرات، »کابل نشرس��تان«، »مرکز آموزش��ی 
عروج«، »رادیو مردم«، »رادیو ش��هر به شهر«، »مرکز مطالعات استراتیژیک 
برای افغان ها«، »سازمان حقوق بشر افغانس��تان«، »دیده بان افغانستان« وغیره 
نام برد. در سال ۲۰۰۵ »بنیاد ملی دموکراسی« سه تن به اصطالح فعاالن جامعه 
مدنی افغان هر یک محمد نصیب، س��کینه یعقوبی و س��رور حسینی را زیر نام 
»ترویج دموکراس��ی، اعمار صلح، دفاع از حق��وق زنان...« با اعطای جوایز و 

مدال ها نوازش داد.
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تیر میسان در سایت »ولترنت« به تاریخ ۲۲ جنوری ۲۰۰۴ نوشت:شم

»در بیس��تمین س��الگرد بنیاد ملي دموكراس��ي، این سازمان 
ارزش��یابي و بررس��ي را ب��ر روي فعالیت هایش انج��ام داد كه در 
نتیجه آن مش��خص ش��د كه این س��ازمان بیش از ۶۰۰۰ جامعه 
و س��ازمان سیاس��ي در سراس��ر جهان را تحت هدایت و حمایت 
مال��ي خ��ود دارد. بطوریکه این س��ازمان اظهار مي كن��د: اتحادیه 
تجارتی "سولیدارنوسك" در لهستان، "چارتر۷۷" در چك سلواكي 
و "اوتپور" در صربس��تان را خود به تنهایي ایجاد كرده است، و در 
ایجاد "رادیو بي ۲۹" و روزنامه "اسلوبدجنج" در یوگوسالوي سابق 
نیز نقش داشته است. همچنین این سازمان در ایجاد چندین رسانه 
"مس��تقل" در عراق "آزاد ش��ده" نیز نقش داشته است. در راستاي 
بهره گیري بنیاد ملي دموكراس��ي از رس��انه ها، این سازمان نشریه 
"ژورنال آف دموكراسي" را نیز منتشر مي كند كه در سراسر جهان 
توزیع مي ش��ود، همچنین مجله "انکوینترو" )مالقات(، نیز همانند 
مجموعه اي از كتاب ها، بطور خاص براي كیوبا منتش��ر مي شود. در 
همین حال، بنیاد ملي دموكراس��ي كنفرانس هایي را نیز با حمایت 
مالي حامیان روشنفکري )براي مثال "فرانسویس فورت"، تاریخ دان 
فرانسوي و "جین دنیل" رییس برخي مطبوعات فرانسوي(، برگزار 
مي كن��د. بنیاد ملي دموكراس��ي همچنین در سراس��ر جهان و در 
تمامي مواردي كه مربوط به تمرین "دموكراس��ي" مي شود، اقدام 
به ش��کل دادن اتحادیه تجارتی و ش��خصیت هاي برجسته سیاسي 

مي كند.«
یکی از وظایف دیگر »بنیاد ملی دموکراس��ی« مداخل��ه در انتخابات و به 
قدرت رس��اندن فرد مورد نظر امریکا است. بنیاد مذکور بخاطر رسیدن به این 
هدف میلیون ها دالر را خرج می کند تا ش��خصی که به منافع آنکش��ور وفادار 
باش��د پیروز شود. این.ای.دی به »کارشناسان« و رسانه ها پول می دهد تا افکار 
عمومی را پریش��ان نگه دارد و ب��ه نحوی به کاندید مورد نظ��ر کمپاین کنند. 
این کمپاین در بعضی موارد مخفی ولی در اکثر جاها علنی می باش��د. مثاًل در 
انتخابات اخیر افغانستان رسانه های غربی اشرف غنی را »دومین مغز متفکر«!! 

جهان اعالم کردند و از این نام به نفع فرد مورد نظر سود فراوان بردند.
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شم ران پ��ال نماینده کنگره امریکا در جریان ی��ک مباحثه در تاالر کنگره در 
اعتراض بر کارکرد »بنیاد ملی دموکراسی« به تاریخ ۷ اکتوبر ۲۰۰۳ گفت:

»ای��ن دخال��ت در انتخابات كش��ورهای دیگر ب��ه بهانه ترویج 
دموكراس��ی تنها تغییر نوع دیکتاتوری اس��ت. م��ا امریکایی ها چه 
احساس��ی خواهیم داشت اگر به عنوان مثال چینی ها در كشورمان 
میلیون ه��ا دالر ب��رای حمایت از نامزد خاصی ك��ه طرف دار چین 
اس��ت مصرف كنند؟ .... من فکر می كنم این وحش��تناک است، ما 
پول مالیات دهندگان را ص��رف اعزام نیروهای نظامی و برنامه های 
سازمان سیا می كنیم تا در امور كشورهای دیگر دخالت كرده و به 
آنها بگوییم كه این  كاری بود كه شما خودتان باید انجام می دادید. 
ما حق نداری��م چنین كاری بکنیم، ای��ن كار باعث نفرت اكثریت 

مردم از ما می شود.«
تنها در ونزوئ��ال دولت امریکا بخاطر براندازی هوگ��و چاویز ٦۲۰ برنامه 
به راه انداخت که تعداد زیاد آن توس��ط این بنیاد اجرا ش��د. این.ای.دی ده ها 
انجو س��اخت که علیه دولت کار کنند و نظر سنجی های ضد و نقیص را به نشر 
برس��انند تا مردم از حکومت متنفر ش��وند. ماریا کورینا ماچادو، از نمایندگان 
مجلس و مخالف چاویز اس��ت، او رییس انجوی »س��وماته« است که از سوی 
»بنیاد ملی دموکراسی« تمویل می شود. ماچادو در سال ۲۰۰۴ پروژه برکناری 
رییس جمهور منتخب بولیوی را گرفت و خواست از طریق همه پرسی او را از 
س��متش دور کند ولی موفق نشد. ماچادو خود اقرار می کند: »در مورد ما، ما 
نیز مانند ده ها س��ازمان دیگر فعال در ونزوئال از بنیاد ملی دموکراس��ی بودجه 

دریافت می کنیم.«
لیس��ت مداخله و شرافکنی »بنیاد ملی دموکراسی« بسیار طوالنی است که 
از هن��دوراس گرفته تا هائیتی و اوکراین و ونزوئال و افغانس��تان و عراق و... 
می رس��د که پرداختن به همه آن کاریست دش��وار. ولی آنچه واضح و روشن 
است ماهیت اشغالگرانه و استعمارگرانه امریکا است که در یک کشور به شکل 
فاش��یزم ولی در کشور دیگر به صورت »دموکراس��ی« عرض اندام می کند. 
مردم ما باید آگاه شوند و فریب نام های به ظاهر زیبا را نخورند تا اسیر دام های 

کثیف امریکا و دلقکان بی مقدارش نشوند.
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نویسنده: نوید نابدل

تیر دغلکاری اردوغان باز خطا رفت

رجب طیب اردوغان رییس 
جمهور اخوانی و فاشیست 
ترکی��ه، به س��بک تمامی 
روس��ای جمهور مستبد، با 
خدعه و نیرنگ می کوشد 
در جامعه ترکیه جایگاهی 
به همین دلیل  کمایی کند 

هرچند گاهی دست به اکروباسی های مسخره می زند.
به تاریخ ۲۵ دس��امبر ۲۰۱۵ گویا بعد از ادای نماز او با موترش از روی پل 
»بسفر« در استانبول رد می شد که متوجه می شود جوانی با پریدن به دریا قصد 
خودکش��ی دارد. رییس جمهور همچ��ون »مردعنکبوتی« تصادفی در لحظات 
حس��اس سر می رسد، به گاردهایش دستور می دهد که جوان را نجات داده نزد 
او بیاورند. لش��کری از عکاس��ان و فلمبرداران هم کامال تصادفی سر می رسند. 
جوانی که قصد خودکش��ی داشت نزد اردوغان برده می شود و رییس جمهور 
»دلس��وز« با تلفن به کسانی امر می کند که مشکل او را حل کنند و جوان هم 

از خودکشی منصرف می شود.
فلم این مضحکه که با چند کمره از چندین زاویه فلمبرداری ش��ده از سوی 
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شم قص��ر ریاس��ت جمه��وری ترکیه 
پخش می شود و رسانه های مشهور 
جهان هم که تش��نه اینچنین اخبار 
ج��ذاب و منحرف کنن��ده اف��کار 
عامه اند فوری آنرا وس��یع پوشش 
می دهن��د. خبر ب��ا تصاویرش در 
نیویارک  بی.بی.س��ی،  صفح��ات 
تایمز، گاردین، دیلی میل، ان.بی.

س��ی، س��ی.ان.ان و خالصه اکثر 
رس��انه های مش��هور جهان انتش��ار 

می یاب��د. حتی تلویزیون »طلوع« با پخ��ش آن َدین خود را اداء نمود تا مردم 
افغانستان از تماشای یک ماجرای بسیار مهم و سرنوشت ساز بی بهره نمانند!

اما فرجام منزجرکننده ماجرا فرا  رس��یده در شبکه های اجتماعی و بعضی 
سایتهای ترکی، این جریان را دروغین و ازقبل برنامه شده می خوانند. بر اساس 
نوشته بعضی سایت های ترکی، معلوم می شود جوانی که نقش خودکشی کننده 
را اجرا می کرد از حامیان اردوغان است و بر اساس تصاویری که در فیسبوک 
ای��ن فرد که Vezir Çatraş نام دارد پخش ش��ده او احتماال از کارمندان امنیت 

آقای رییس جمهور است!

بازه��م تیر اردوغان خط��ا رفته به جای راه یافتن ب��ه قلب مردم، یک ننگ 
دیگر دغلکاری بر پیش��انی اش افزود می گردد. این صحنه آرایی تبلیغاتی برای 

چ�ه تماشاییس�ت حالت زار 
رییس جمه�وری که در پی 
عثمانی  امپرات�وری  احیای 
اس�ت اما آنچن�ان وامانده 
گردیده که ب�رای قبوالندن 
ش�خص خودش به ملت نیاز 
ساخته کاری های  اینچنین  به 

سبک دارد. 
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که از ماهیت او و دولتش آگاهی دارند مواجه شد.
چه تماشاییس��ت حال��ت زار رییس جمهوری که در پ��ی احیای امپراتوری 
عثمانی اس��ت اما آنچنان وامانده گردیده که برای قبوالندن شخص خودش به 

ملت نیاز به اینچنین ساخته کاری های سبک دارد.
اردوغان در حالی خواسته با یک نمایش هالیودی خود را نجات بخش وانمود 
س��ازد که همزمان طبق فرمان وی ارتش ترکیه در مناطق کوردنشین آن کشور 
حمام خون جاری س��اخته هر صدای مخالف را به گلوله می بندد و صدهاتن تا 
کنون کشته شده اند و با استفاده از پیشرفته ترین سالح ها از زمین و هوا کاشانه 

اقلیت کورد را به مخروبه بدل ساخت است.

روزنامه اورنسل تركیه با اشاره به موج كشتار دولت اردوغان در مناطق كوردنشین 
و خبر ممانعت اردوغان از خودكشی یك شهروند آن كشور این كاریکاتور را 

انتشار داده است.
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وصلت احدی با مولوی قلم الدین مبارکباد!

انورالحق احدی از سران حزب »افغان ملت« باالخره با مولوی قلم الدین رییس »امربالمعروف« 
رژیم قرون وس��طایی طالبان و از منفورترین چکیده های ارتجاع و جنایت عقد بس��ت که نتیجه 

این وصلت، تولد »حزب جبهه نوین ملی افغانستان« بود!! 
ماهیت احدی و چند فرد فاس��دتر از خودش که دور 
این دکان جدی��د معامله گری و باج گی��ری حلقه زده اند 
دیگر برای ملت پوش��یده نیس��ت. اما دل من به کلمات 
معصوم »نوین« و »ملی« می س��وزد که در کنار هزاران 
اصطالح و مفهوم دیگر چه آس��ان توس��ط چپاولگران و 

خاینان ملوث می شوند.
از کس��ی که غالم بیگانگان ش��د، ی��ک عمر برای 
عملی ساختن سیاس��ت های ستمگرانه استعمار در کشور 
جانفش��انی نم��وده با فس��اد و دغلکاری در پس��ت های 
مختلف ب��ر ملت خنجر زد، هر خیان��ت و رذالتی متصور 
اس��ت. چنین ف��ردی ولو با ظاهر آراس��ته و نکتایی پوش 
به میدان آمده لق��ب »داکتر« را هم در نامش پیوند زند، 
در نهایت در قطار جاهل ترین  و س��تمگر ترین مهره ها جا 

می گی��رد. هرچن��د تاریخ احدی و مجموع »افغ��ان ملت« مملو ازاینگونه س��اخت و پاخت های 
ضدملی اس��ت، اما حجله رفتن کنونی وی با مول��وی قلم الدین باید ناآگاه ترین و خوش باورترین 

افراد را هم تکانی دهد.
از گلوپاره کردن های دیروزی این عناصر به نفع این و آن تیم انتخاباتی و »اپوزیسیون« شدن 
و »منتقد« گش��تن مسخره امروزی شان باید مردم درس��های الزم را بگیرد. اینان به هر چیزی 
می اندیشد جز »ملت« و افغانستان »نوین« و آباد و باثبات و آنچه برایشان مهم است دالر و مقام 

که برای رسیدن به آن حاضر به هر خودفروختگی و معامله گری شیادانه اند.

مجله مشهور »فار ایسترن ایکانومیك 
ریویو« در شماره جوالی/اگست 
١۹۹۷ خود، مولوی قلم الدین را 

»ترسناكترین مرد در كابل« نامیده 
از جنایات عصر حجری وی در اداره 

»امربالمعروف« طالبان بخصوص علیه 
زنان گزارش داده بود.
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از آدرس های ذیل به دست آورده می توانید:

 کابل
 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان

جوار پارک تیمور شاهی

شرکت کتاب شاه محمد 
چهارراهی صدارت

کتاب فروشی مقدم 
ماركیت جوی شیر كابل

انتشارات طیب روشن، 
كوته سنگی، ماركیت مینه یار، 

مقابل كورس بهزاد

کتابخانه وحدت
نیاز بیك، دكان حاجی

کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا ماركیت، دكان اول

کتاب فروشی رفیع اهلل
پل باغ عمومی، لب سرک، زیر پشتنی بانك

انتشارات تمدن شرق 
بین چهارراهی دهبوری و چوک كوته سنگی، مقابل 

لیسه رحمن بابا

هرات
کتاب و قرطاسیه فروشی 

عبدالجبار "یعقوبی"
جکان غوند یازده، 

مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی 

بلخ
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری

مزار شریف، چهارراهی بیهقی، 
پوسته خانه شهری

کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانك پاكستان

 تخار
فوتوکاپی آمو، نجیب اهلل رحیمی 

تالقان، بندر بدخشان، مقابل فوائد عامه، 
دكان نمبر ١۰

غزنی
کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی، جاده خاتم االنبیا 

کتاب و قرطاسیه فروشی احمدی
پالن سوم، كوچه زیارت خواجه علی

کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار كتابخانه عامه

کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانك تیل كهنه، رسته نجارها

ننگرهار
غرفه فروش اخبار و مجالت

جمیل شیرزاد
جالل آباد، چوک تالشی، 

مقابل گمرک كهنه

کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه 

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون

 جاده والیت

 کنر
کتابفروشی احمد ظاهر

چغانسرای، سرک قومندانی

 فراه
کتابفروشی عزیزی

واقع ناحیه سوم، 
مقابل لیسه نفیسه توفیق میر زایی

 بغالن
کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی

شهر پلخمری، مقابل غظنفر بانك



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؛ 
اگر تالش می ورزید علیه جنایات و خیانت های اشغالگران و نوکران 
میهن فروش ش��ان نقش��ی ادا کنید، به »حزب همبس��تگی افغانستان« 
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 ی 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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