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اعالمیه حزب همبستگی افغانستان 

مردم ما جانیان سه دهه را 
مجازات کردنی اند!

ســرانجام انتشار اســامی حدود ٥٠٠٠ قربانی آدمخواران رژیم منفور خلقی ـ 
پرچمی یکبار دیگر ماســک دروغین مدافعان ســینه چاک »انقالب ثور« را با 
سرافکندگی درید و زخم های مردم مظلوم ما را تازه نمود. »لیست مرگ« بخش 
کوچکــی از جنایات هولناک رژیم ددمنش حزب دموکراتیک خلق می باشــد. 
قتل عامهای این وطنفروشــان به ٥٠٠٠ و ١٠٠٠٠ خالصه نمی شود و تومار ١٢٠٠٠ 
زندانی اعدام شــده نیز تا هنوز از آرشــیو ها بیرون کشیده نشده است. جالدان 
چاکــر روس همانند باندهای بنیادگرا بــا ریختن خون مردم بیدفاع و مخصوصا 
روشــنفکران و تحصیلکرده ها، تالش داشــتند افغانســتان را از وجود مغز های 
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متفکر و شورشگر برای همیش »پاکسازی« نمایند.
میهنفروشــان خلقی ـ پرچمی نه »کمونیســت« بلکه عوامفریبان جانی زیر 
بیرق »خلق« و »زحمتکشــان« و »برابری« بودند که به این ارزش ها با وقاحت 
تمام خیانت روا داشتند. هرچند آنان قربانیان شانرا با نام و نشان لیست می کردند، 
اما بعد از سقوط شان خونخواران تنظیمی، طالبی و امریکایی هرکدام دههاهزار 
هموطــن ما را به کام مرگ بردند بدون اینکه لیســتی از آنان به جا گذارند. در 
این وطن جنایتکاران و خاینان معلوم الحال از هفت تا هشــت ثور که اینک سر 
بر آخور اژدهای بزرگی بنام امریکا و ناتو برده اند به جای اینکه به جوخه های 
اعدام ســپرده شوند و یا در گوشه های متروک زندان عمر ننگین خود را سپری 
نمایند توسط اشغالگران امریکایی در هر سوراخ و سنبه دولت و »جامعه مدنی« 
و رادیو بی.بی.سی و سایر ارگانها جا داده شده مصروف زراندوزی و دور جدید 

خیانت به وطن اند.
آن اعضای پرچم و خلق که دســتان شــان به خون مردم آغشته نیست، باید 
یک صدا در افغانســتان و هر گوشــه دنیا این کته ســران و رهبران ستمکار و 
نوکرصفت شان را محکوم و شایسته اشد مجازات دانسته حساب خود را از اینان 

برای همیش جدا نمایند:
شهنواز تنی، جاوید کوهستانی، جنرال واحد طاقت، فقیر محمد فقیر، بارق 
شــفیعی، خلیل رومان، کبیر رنجبر، ثریا پرلیــکا، نورالحق علومی، خلیل زمر، 
میر افغان باوری، ظاهر طنین، اناهیتا راتب زاد، نبی عظیمی، میوند، ملک ستیز، 
عوض نبی زاده، محمــد گالبزوی، عبداهلل نایبی، فرید مزدک، ثریا پوپل، داوود 
پنجشیری، بهین، عبدالحمید محتاط، عبداهلل شادان، سیما شادان، ظهور رزمجو، 
جمیله پلوشــه، حبیب منگل، ســلطان علی کشتمند، ســلیمان الیق، دستگیر 

پنجشیری، اسداهلل سروری و ....
دولت گندیده کابل که معجونی از پلشــت ترین جنایتکاران سه دهه پسین 
افغانستان می باشــد »عدالت انتقالی« را همسان هر خواست ملی دیگر قربانی 
نموده با فرمان عفو عمومی از طریق فســادخانه ای بنــام پارلمان تمامی قاتالن 
ملت را در حالی بخشید که اکثریت قاطع مردم تیرخورده ما خواهان محاکمه و 
مجــازات قصابان پرچمی و خلقی و تنظیمی و طالبی اند. تاریخ حکم می کند 
که نه بخشیدن و فراموش کردن، بلکه تصفیه حساب قاطع با گذشته می تواند 

ضامن وحدت ملی، عدالت و بهروزی یک ملت گردد.
حـزب همبســتـگـی افغـانســتــان التیام زخمهای عمیق مادر وطن را در 
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ایجــاد یک دولت ملی ـ دموکراتیک مبتنی بر اراده مردم دانســته و با شــعار 
»نه امریکا، نه طالبان، نه سایر جنایتکاران، قدرت بدست مردم!« اکیداً خواهان 
محاکمه بی قید و شرط تمامی عوامل بربادی افغانستان می باشد. بناًء با راه اندازی 
راهپیمایی گســترده این جنایات شنیع و هیتلری مزدوران روسی و امریکایی را 
بار دیگــر محکوم کرده از هم میهنان داغدیده صمیمانه می طلبیم حرکت های 
عدالتخواهی را تا ســپردن همه سران جنایت به میز محاکمه و راندن اشغالگران 

ادامه دهند.

ننگ و مرگ بر پرچم و خلق و شرکای جنایتکار تنظیمی و طالبی شان!
مردم ما خون عزیزان شانرا نه فراموش می کنند و نه می بخشند!

حزب همبستگی افغانستان
٧ میزان ١٣٩٢ )٢٩ سپتامبر ٢٠١٣( ـ کابل
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گزارشی از تظاهرات حزب همبستگی در کابل

حزب همبستگی افغانستان
 تا محاکمه جنایتکاران سه دهه 

از پا نمی نشیند!

همبســتگی  حــزب 
افغانســتان بــه تاریــخ ۷ 
راهپیمایی   ١۳۹٢ میــزان 
پرشــکوهی را در کابــل 
بــراه انداخت. هــدف از 
این اقدام گرامیداشــت از 
قربانیان سه دهه جنگ و 
بخصوص آن جانباختگان 
کــه  بــود  آزادیخواهــی 
بی رحمانه  »اگسا«  توسط 

در ســالهای ١۳٥۷ و ١۳٥۸ به قتل رســیده بودند و نام شــان در »لیست مرگ« 
منتشــر شــد. در این تظاهرات صدها تن از فعاالن و هوادران حزب همبستگی 
و تعداد کثیری از اعضای خانواده های این قربانیان و باشــندگان کابل شــرکت 

ورزیده بودند.
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این تظاهرات ســاعت ١٠:۳٠ صبح از شــاه دو شمشــیره آغاز و با سر دادن 
شــعارهای کوبنده و پرشور علیه جالدان خلق و پرچم، ویرانگران کابل و قاتالن 
۶٥٠٠٠ باشــنده آن، طالبان، دولت فاسد کرزی و اشــغالگران امریکایی از سوی 
اشتراک کنندگان زن و مرد، ادامه یافت. معترضان همه خواهان محاکمه خاینان 
ملی و عامالن جنایات و انتقام خون قربانیان از آدمکشــان »اگســا« و »کام« و 

»خاد« و نیز رهبران رهزن و خونخوار تنظیمی و طالبی شدند.
ن  گا ه کننــد هر مظا
شــهیدانی  آن  عکس های 
را کــه نــام، تاریــخ اعدام 
و شــماره شــان در لیست 
چاپ شده اســت، با خود 
حمل میکردنــد. همچنان 
خورده  چلیپا  عکس هــای 
و آدمک های اعدام شــده 
رهبــران خلــق و پرچم را 
که اکثر شــان هنــوز هم 
در پســت های بلند دولت 
فاسد کرزی کار می کنند، 

به چشم می خورد.
با  بازمانــدگان قربانیان 

شعار های تند و تیز علیه رهبران خلق و پرچم و عامالن سه دهه جنایت نفرت 
و انزجار شان را ابراز نموده و از این اقدام حزب حمایت می نمودند. چندین تن 
از شــرکا که نام اقارب شــان در لیست پنج هزار قربانی بود احساسات شان را با 
شعارهای تند علیه اسداهلل سروری، گالبزوی، شهنواز تنی، علومی و سایر خاینان 

ملی بیان نموده، خواهان محاکمه هر چه زودتر آنان شدند.

حفیظ راسخ یکی از مسئوالن حزب همبستگی به خبرنگاران گفت:

»م�ا تا زمانی عامالن س�ه ده�ه جنایت و بخص�وص قاتالن 
۶۵۰۰۰ کابلی کش�ته شده در جنگ های تنظیمی و هزاران هزاری 
که در دوران خلق و پرچم س�ر به نیس�ت گردیده و فقط لیست 

جوانان حزب همبستگی افغانستان در اخیر 
آدمک های رهبران خلق و پرچم را به رسم 
اعتراض به زباله دان پرتاب کردند که مورد 
حمایت و استقبال مردم حاضر واقع شد.
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۵۰۰۰ آن فاش گردیده، به محاکمه کشیده نشوند، آرام نخواهیم 
نشست و برای بیداری و متحد ساختن ملت خویش علیه تمامی 
مزدوران روس�ها و امریکا به چنین راهپیمایی هایی ادامه خواهیم 
داد. با وجود این همه جنایت و بربریت دولت مزدور کابل و دولت 
اش�غالگر امری�کا ن�ه تنها عامالن ای�ن همه فجای�ع را محاکمه 
نک�رده بلکه دوباره در کنار خاینان تنظیمی بر پیکر زخمی مردم 
ما س�وار نموده تا تصویر »دموکراس�ی« ش�ان را هر چه کامل تر 
جل�وه دهند. اینان با برگزاری مراس�م فاتحه خوانی میخواهند به 
زخم های ناس�ور فامیل های قربانیان التیام بخش�ند اما تا وقتی 
ک�ه قاتالن ملت م�ا در پارلمان و پس�ت های بلن�د دولتی لمیده 
باش�ند، چنین ح�رکات خاینانه فق�ط برای »فراموش�ی« و »خود 
بخشی« بوده و نمک پاش�یدن به زخم های هزاران مادر داغدیده 
که جگرگوش�ه های شان تا هنوز در گورهای نامعلوم خوابیده اند، 
بزرگ ترین توهین و بی حرمتی به تمامی قربانیان است و بس.«

وقتی معترضان در ســاحه پل باغ عمومی رسیدند اعالمیه حزب همبستگی 
افغانستان به همین مناســبت قرائت گردید که با شعارهای شرکا خاتمه یافت. 
جوانان حزب همبستگی افغانســتان در اخیر آدمک های رهبران خلق و پرچم 
را به رســم اعتراض به زباله دان پرتاب کردند که مورد حمایت و استقبال مردم 

حاضر واقع شد.
در جریان مظاهره اعالمیه حزب همبســتگی افغانستان به لسان های پشتو و 

دری وسیعًا میان مردم پخش گردید.
این مظاهره حدود دو ساعت بعد در ساحه ده افغانان پایان یافت.
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نویسنده: فرزاد

طره باز خان، پلیدترین پاسدار 
استبداد و ارتجاع

هــر زمانــی کــه از 
چهارراهــی طره باز خان 
در شــهر نو کابل گذر 
می کنــم، داســتان های 
موحش جنایات و رذالت 
فــرد جالد  ایــن  هــای 
که نــام زشــتش بر این 
چهارراه گذاشته شده در 
نظرم مجســم می شوند. 
جوان  نسل  متاسفانه  اما 

ما با این قصابان مردم ما آشــنایی چندانی ندارند. دســت انــدرکاران رژیم های 
ســتمکار و خاین چون در بین مردم منفور اند، می کوشــند با گذاشتن نام های 
پلیدترین مهره های شــان بر اماکن عمومی، به خیال خام شان، آنان را جاویدانه 
ســازند، چون طی چندین دهــه دولتهای ضدملی رویکار آمــده اند نه تنها این 
نامهای کریه از جاده های ما زدوده نشدند بلکه برعکس هرروز مناطق دیگری از 

کابل و والیات با نام های بدنامترین عناصر ملوث می گردند.
طره باز خان، قومندان سالخ خانه عصر نادر خانی و هاشم خانی در دهه سی 
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و چهل میالدی بود. او که ریاســت کوتوالی )به اصطالح امروز قومندانی امنیه( 
را به عهده داشــت، ســرکوب و اعمال فاشــیزم در برابر دگراندیشان و عناصر 

وطنپرست و مترقی را با وحشت تمام به پیش می برد.
در دوران ســیاه نــادر خــان و 
صــدارت برادرش هاشــم خان که 
ســرکوب خونیــن و اختنــاق در 
برابر هر صدای مخالف حاکمیت 
داشــت، بزرگترین شخصیت های 
مشــروطه خــواه و جوانــان دلیر 
و وطندوســت مثــل ولــی محمد 
خــان دروازی، غــالم نبــی خــان 
چرخــی،  عبدالرحمن خان لودین،  
ســرور جویا، غــالم جیالنی خان 
چرخی، میــر غالم محمــد غبار، 
عبدالعزیــز خان، دین محمد خان، 
اســحاق خان، شیر محمد  محمد 
خان چرخــی، فقیــر احمد خان، 
عظیم  محمد  محمود،   عبدالخالق، 
منشــی زاده و دهها ارجمند دیگر 
مورد وحشــیانه ترین شکنجه های 
جسمی و روحی قرار گرفته اکثر 
شان اعدام و یا بهترین دوران عمر 

شــانرا در دخمه های اسارت گذشــتاندند. این جنایت و بیرحمی توسط شخص 
طره باز خان و دیگر چماق بدستان درگاه سلطنت که تهی از انسانیت و شرافت 
بودند صورت می گرفت. تقریبا در تمامی کتابهای حاوی سرگذشــت سیاســی 
رجال مترقی آنزمان، از این فرد بیمار به مثابه یکی از وحشیان عصرش نام برده 

شده است.
میر غالم محمد غبار، تاریخنویس ارجمند و مبارز در جلد دوم »افغانســتان 
در مســیر تاریخ« تحت عنوان »دهشــت و ترور در افغانســتان«، جو حاکم آن 

روزگار را اینچنین شرح می دهد:

»حکوم�ت نادرش�اه بمجرد تش�کیل ش�دن در کابل، دس�ت 

وقتی گلوله های عبدالخالق قهرمان 
قلب سیاه نادرخان را درید، این شاه 
قسی القلب در آغوش طره باز خان 

آخرین نفس هایش را کشید.
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بعملی�ات خونینی زد ک�ه معموال در آغاز هیچ س�لطنتی مطلوب 
نبود،  از همان اول مرحله، بیحوصلگی دیوانه وار ش�اه در ریختن 
خ�ون،  م�ردم را باینفکر آورد ک�ه گویا خاندان حکم�ران انتقامی 
باالی ملت افغانستان طلبدارند.... بعد از آنکه زندانهای حکومت 
در داخ�ل ارگ س�لطنتی، قوماندان�ی کوتوالی، س�ارهای ش�هر و 
ده مزنگ،  برای فرود بردن مردان و زنان افغانس�تان دهن باز کرد، 
و شکنجه های متنوع )چوب زدن، قین و فانه کردن، بیدار خوابی 
دادن، گرسنگی دادن، دش�نام دادن و امثال آن( شروع شد، مردم 
یقین کردند که دوره امیر عبدالرحمن اعاده گردیده اس�ت منتها 
با یک تفاوت آش�کار، و آن اینکه خاندان نادرش�اه از هندوس�تان 

آمده است.«

غبار در جواب این سوال که »این قوماندان طره باز خان که بود؟« )افغانستان 
در مسیر تاریخ، جلد دوم، ص ١٤٢( می نویسد:

»او قب�ال در مخابرات نظام�ی دوره امیر حبیب اهلل خان )آئینه 
برقی( بمعاش ماهانه ٢۵ روپیه کابلی مستخدم بود و سواد کوری 
داش�ت. در دوره امانیه تا رتبه کند کمش�ری و س�رحد داری دکه 
رس�ید. در همین وقت بود که با سیاست و سرحد داران انگلیس 
آشنا شد. در دوره اغتشاش ضد امان اهلل خان و بطرفداری نادرشاه 
خدمت نمود. اینک قومندان کوتوالی و جالد جوانان مملکت بود. 
اینم�رد ظالم و مفلوک تا هنگام تحریر این کتاب ]١٩٧٣[ زنده و 

یکی از ملیونر های پایتخت است.
این قومندان ماهی یکی دوبار برای نظارت زندان سرای موتی 
بوقت شام می آمد.... با قوماندان جمعیتی از پلیس های قمچین 
دار حرک�ت میک�رد، و او ب�دون تکلم فقط برنده ه�ا را دوره زده و 
برمیگشت. روزی محمود یوسف خان حقیقی اتاق خود را از درون 
ببس�ت و لب از خوردن و گفتن بازداش�ت. قوماندان شب هنگام 
بیام�د و ام�ر ک�رد ت�ا دروازه را بشکس�تند و او را با س�ر و ریش 
ژولیده و انبوه که ش�کل انس�انهای قبل التاریخ را گرفته بود، در 
صحن سرای کشیدند. قوماندان بدون آنکه از او سبب اینحرکت 
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را بپرسد، امر کرد چهار نفر دست و پای او را گرفته در هوا معلق 
نگهداش�تند و دو نفر قمچین دار بزدن ش�روع کردند تا خس�ته 

شدند. حقیقی آخ نگفت...«

خالد صدیق چرخی، فقط شــش ســال داشــت که با ســایر کودکان و زنان 
خانواده مبارز چرخی توسط رژیم پلید نادرشاه به زندان انداخته شد و ١٥ سال را 
در بند سپری نمود. او در کتابی تحت عنوان »از خاطراتم« که در ٢٠٠۷ منتشر 

ساخت به گوشه هایی از ظلم و وحشیگری طره باز خان اشاره دارد:

»تعدادی از زندانیان قصه های رویارویی شان با قومندان طره 
باز خان را با ما در میان می گذاش�تند و از رفتار ضدانس�انی او با 
زندانی�ان که مخالف تمامی موازین اخالقی و انس�انی بود حرف 
می زدن�د. بدرفتاری زبانی و فزیکی او به حدی مخوف بود که من 

قادر به بیان آن با کلمات نیستم.«

طره باز خان در ســیاهچالهای زندان کوتوالی کابل شــخصا مبارزین بزرگ 
و شــخصیت های میهنپرســت را مورد حیوانی ترین بدرفتاری و شکنجه قرار 
می داد. از جمله گفته می شــود که میرعزیز خان و میرمسجدی خان را از موی 
سر آویزان نموده مورد لت و کوب قرار داده بود تا به نشر شبنامه اعتراف کنند 
و بعد هم ایندو در کنار صدها روشنفکر شرافتمند دیگر اعدام شدند. )در مورد 
فضای رعب و وحشــت حاکــم در زندان کوتوالی تحــت اداره طره باز خان به 

صفحه ١٤۹ جلد دوم »افغانستان در مسیر تاریخ« رجوع کنید.(
غبار در بخش دیگری از کتابش در مورد بربریت طره باز خان می نویسد:

»... طره باز خان در ادای کلمات ژست و حرکات محمد هاشم 
خ�ان صدراعظم را تعقیب میکرد، یعنی یک ش�انه خود را پائین 
انداخته،  کلمات را جویده جویده ادا و بیش�تر دست ها را اینطرف 
و آنطرف حرکت میداد. در چنین وقتی مامور محبس عرض کرد: 
"عبدالعزیز قندهاری نیز خواهش کرده است که چون ریش سفید 
و ناتوان اس�ت یکنف�ر محبوس دیگر در اتاق ب�رای کمک آورده 
ش�ود." ... قومندان امر کرد تا آن موس�فید محت�رم را از اتاقش 
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کش�یده در برنده آوردن�د، آنگاه امر کرد دس�تهایش را گرفتند و 
ب�ا ضربت های س�یلی روی او را متورم س�اختند. قومن�دان او را 
مخاطب قرار داده گفت:  "پدرلعنت! هنوز خدمتگار میخواهی؟"«

جرم عبدالعزیز خان )مدیر جریده »طلوع افغان« در دوره امانی( این بود که 
منحیث نماینده قندهار در شــورای ملی فرمایشی ١۹۳٠، به انتصاب عبداالحد 
خان ماهیار منحیث رئیس آن اعتراض نموده، تعیین رئیس را حق وکال دانســته 
بود. به همین دلیل ١۳ ســال از عمرش را در کشــتارگاه های تحت نظر طره باز 

خان با تحقیر و توهین سپری کرد.
وقتی نادر خان غدار بدســت عبدالخالق قهرمان به زباله دان تاریخ فرســتاده 
شد، موجی از بگیر و ببند و فشارهای کم نظیر در برابر نیروهای ضد ارتجاعی 
آغاز گشت. درین جریان نیز طره باز خان همراه با میرزا محمد شاه خان که اداره 
مخوف »ضبط احواالت« )استخبارات وقت( را رهبری می کرد به مثابه پاسداران 
دســتگاه غدر و کشــتار عمل کرده شخصا به اســتنطاق و دریدن عبدالخالق و 
یارانــش پرداختند و او را با ســایر اعضای خانواده، نزدیــکان و همصنفانش با 

قساوت تمام به شهادت رسانیدند.
در صفحۀ ١۶٢ جلد دوم »افغانستان در مسیرتاریخ« می خوانیم:

»بع�د از کش�ته شدن نادر ش��اه، دهها جوان مبارز و روشن 
فکر کش�ور زندانی شدند، در عمارت فوق�انی دروازۀ شرقی ارگ 
شکنجه گاِه ه�ولناکی تشکیل گردید وه�ر شب در این شکنجه 
گاِه ق�روِن وس�طایی این جواناِن در زی�ر ولچک و زنجیر احضار 
و زیر ش�کنجه های گوناگون قرار میگرفتند. آالت شکنجه چوب 
های کوتاهی بنام »بیت هن�دی«، میخ و ریسمان و چکش، قین 
وفان�ه، آالت تیل�داغ، گلوله ه�ای آهنین با دس�تۀ چوبی، منقل و 
آتش و... و... بود، جالد های ش�کنجه گر درحضورعبدالغنی خان 
قلع�ه بیگ�ی و طره باز خان به دس�تور ش�اه محم�ود خان و اهلل 
نوازهندوس�تانی به ش�کنجۀ زندانیان میپرداختند تا بدین طریق 

به گناه های نکرده اعتراف نمایند.«

طره باز خان شــخصا در مراسم اعدام و سالخی بهترین فرزندان وطن ما شرکت 
داشــت. همین جانی بود که ریســمان دار را به گردن محمد ولی خان دروازی، 
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این روشــنفکر بزرگ که خدمات شایانی به کشور ما نموده است، انداخته از او 
پرسید اگر وصیت یا پیغامی داری بگو.

گفته می شــود که زمانی هاشــم خان از تگاب می گذرد و در باغ بزرگ انار 
فردی به نام علی خان توقف کوتاهی می کند. او که دلباخته این باغ می شــود، 
علی خان را احضار نموده برایش می گوید که باغ را باید برایم بفروشــی. وقتی 
او از فــروش بــاغ  ابا می ورزد، بــه طره باز خان وظیفه می ســپارد که به کمک 
شــالق او را وادار به اینکار سازد. همانســت که طره باز خان برای خوشخدمتی 
به بادارش علی خان مظلــوم را حبس نموده زیر ضربات تازیانه قرار می دهد تا 
باالخره این فرد مظلوم را مجبور می سازد که یگانه سرمایه زندگیش را به قیمت 

ناچیز به هاشم خان بفروشد.
ســپتامبر   ۶ تاریــخ  بــه 
١۹۳۳ جوان از جان گذشــته 
عظیم  محمد  وطندوســت  و 
خان منشــی زاده در اعتراض 
به دســت اندازی های دولت 
انگلیــس بــه قصد کشــتن 
سفارت  داخل  آنکشور  سفیر 
انگلیــس در کابل شــد، اما 
وقتی به ســفیر دست نیافت 
ســه تن از کارمندان سفارت 
را کشته اعالم نمود که »این 
برای آن بود تا وزارت خارجه 
لندن بداند که افغانها آنها را 
میشناســند بهر جامه ئی که 
در افغانســتان داخل شوند.« 
ایــن جــوان قهرمان کــه با 

افتخار به این عمل اعتراف نموده بود به تاریخ ١۳ ســپتامبر ١۹۳۳ اعدام گردید 
اما دولت مستبد درحالیکه دوسیه او را مسکوت گذاشت، سند دروغین و مملو 
از الطائالت را به نام اعترافات محمد عظیم بعد از شهادتش پخش نمود که مملو 
از اتهامات بیشــرمانه ســاخته و پرداخته حاکمیت ضدبشری وقت بود. درینجا 
بازهم طره باز خان با دنائت تمام همراه با مال احمد غزنوی و میرزا محمد شــاه 

سند تقلبی و مشمئزکننده ای که تحت 
عنوان »اقرار تحریری محمد عظیم« 

با امضای طره باز خان منحیث شاهد 
دروغین در شماره ٦٧٨ روزنامه دولتی 
»اصالح« )13 سپتامبر 1933( با خبر 

اعدام این جوان رشید نشر گردیده است.
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در پای این نامه تقلبی امضا نموده نوشتند: »نوشته متن را محمد عظیم مذکور 
بحضور ما بقلم خود نوشته.«

طره باز خان همانند اســالفش از چاکران دست به سینه استعمار انگلیس به 
شــمار می رفت. غبار نقل می کند که در سال ١۳١٢ حین بازرسی از محبوسین 
سیاسی زندان سرای موتی کابل، او در جواب درخواست یکنفر محبوس به آواز 

بلند نعره زد:

»دنی�ا میدان�د دول�ت برتانی�ه ش�هباز اس�ت و افغانس�تان 
گنجش�کی. شما ها باین شهباز بی احترامی کرده اید و مستحق 
مجازات ش�دیدی هس�تید، چگونه از دولت تقاضای تس�هیالت 

میکنید؟«

خدمات  پــاس  به 
خالصانــه طــره بــاز 
خان به نظام ستمکاره 
بــود که هاشــم خان 
خونخــوار این ســگ 
را  اعتمــادش  مــورد 
کــه در توحش مقابل 
زندانیان سیاسی زبانزد 
بود طی  عام و خاص 
حاکمیتش  ســال   ١۷
قومنــدان  منحیــث 
نگهداشــته،  کوتوالی 
هــای  صالحیــت 
داد.  برایش  فراوانــی 
هرچنــد او از اراکین 

وزارت داخلــه بود و باید به وزیر داخله گزارش کارش را می داد، اما قرار معلوم 
مســتقیما با هاشــم خان در تماس بوده اوامر او را با صدق دل عملی می نمود. 
رژیم ســفاک هاشــم خانی در سال ١۹٤١ او را از لوا مشــری )دگروالی( به فرقه 
مشــری )جنرالی( ارتقا داد. در زمان صدارت شــاه محمودخــان بود که باالخره 

طره باز خان در بدل جانفشانی هایش به رژیم 
آزادیکش و خادم بیگانگان پیاپی مراتب ترقی 
را  پیمود و تا امروز چهارراهی در کابل با نام 

ننگینش آلوده گردیده است.
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تحت فشار مبارزات جانبازانه روشــنفکران پیشرو، دولت دست به تغییراتی در 
ماشــین ســرکوبش زد. طره باز خان از قومندانی امنیه عــزل گردیده به جایش 
دگروال خواجه محمد نعیم تعیین گردید. در ســال ١۹٤۸ باالخره او تقاعد نمود 
و متاســفانه بدون محاکمه و دادن حساب اینهمه خیانتش به وطن و مردم ما با 
پولهای حرامی که به چنگ آورده بود ســالها در کابل عیش و نوش نمود و در 

١۹۸١ مرد.
طره باز خان، ســید شــریف خان، محمد نوروز خان،  میرعبدالعزیز خان، اهلل 
نواز خان ملتانی، میرزا محمد شــاه و چند تن دیگر از جمله جالدان و شکنجه 
گران استبداد وقت بودند که نام هرکدام شان بین مردم به بیرحمی و وحشیگری 
شــهرت یافتــه بودند. اما از آنجاییکه جنایات و خدمــات طره باز خان بود که 
چرخ دســتگاه جبار و ضدملی هاشم خانی را به حرکت درمی آورد و هر صدای 
مخالفت را سرکوب می نمود، ازینرو در قلب شهر کابل چهارراهی ای به نام این 
ناانســان پست و خاین ملی نامگذاری گردید و تا امروز که حکام فاسد و خادم 
ارتجاع در قدرت اند، نام کریه او از این چهارراه برداشــته نشــده است. حتی در 
یک سایت اینترنتی خواندم که همین اکنون یکی از نواسه های طره باز خان از 
جانب دولت کرزی منحیث نماینده فوق العاده افغانستان در هالند اجرای وظیفه 
می کند و همانند پدرکالن بدنام و خاینش به جاسوسی و رذالت مصروف است.

اگر یک دولت نسبتا دموکراتیک و ملی می داشتیم،  
باید اولتر از همه نام های شهیدان و قهرمانان راستین 
ملت ما چون عبدالخالق، ســید کمال، سرور واصف، 
عبدالولــی خــان دروازی،  غالم نبی خــان چرخی و 
دیگران بر این اماکن گذاشته می شد تا نسل امروزی 
از رشادت های این فرزندان صدیق وطن آگاه شده از 
جانبازی ها، اندیشــه های بلند و همت واالی آنان در 

راه آزادی افغانستان و مردمش می آموختند.
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فعالیتهای حزب

پنجمین نشست سرتاسری فعاالن 
»حزب همبستگی افغانستان«

در فراه

به تاریخ ١٥ سنبله ١۳۹٢ 
)۶ سپتامبر ٢٠١۳( »حزب 
افغانســتان«  همبســتگی 
طبق برنامه معمولش جلسه 
وسیع نوبتی سه ماهه اش را 
در والیــت فــراه دایر کرد 
که جمع کثیری از اعضای 
نمایندگان  شمول  به  حزب 
ولسوالی ها در آن شرکت 

نموده بودند.
ارزیابی وضع جاری افغانســتان و جهان، مواضع حــزب در قبال این اوضاع، 
جمعبندی از کارکرد سه ماهه حزب در والیت فراه و انتخاب شورای رهبری این 

والیت از جمله موضوعات آجندای این جلسه بودند.
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قبــل از پرداختن به اجندا، مســئول کمیته 
والیتــی، مرگ نابهنگام امیرجــان کارگر یکی 
از فعاالن حزب را که به اثر ســکته قلبی جان 
باخــت، به خانواده و همســنگرانش تســلیت 

گفت.
صدیــق یکی از یــاران نزدیــک امیر جان 
ضمن بیان خاطراتش از خصال امیرجان گفت:

»امیرج�ان، کارگر پر ش�ور و آزاده ای 
بود که همچو دو برادر قهرمانش استاد 
حبیب اهلل خان گجگینی و ش�هباز خان 
گجگینی و س�ایر رزمن�دگان فراهی که 
در س�نگر مقاوم�ت ضد روس�ی تا پای 
جان ایستادند و مرگ شرافتمندانه را بر 

ننگ بردگی ترجیح دادند، س�رافراز زندگ�ی کرد و تا آخر عمر به 
آرمان جانبازان وطن وفادار ماند.«

متعاقبــا بــه نمایندگی از کمیتــه والیتی فراه یکی از اعضــای این کمیته 
به ارزیابی فعالیت حزب در این والیت پرداخت و از دســتآورد ها، اشــتباهات، 

محدودیت ها و کمبود های موجود یادآور شد:

»بص�ورت مجموعی کارهای حزب در زمینه های تش�کیالتی، 
دای�ر کردن جلس�ات، جلب و جذب، تبلیغ�ات و جمع آوری اعانه 
وغی�ره خوب پیش رفته اما به هیچ صورت رضایتبخش و دلخواه 
نیست که عمدتا به عدم تحرک ما رابطه دارد و قسما مربوط به 

شرایط نامناسب جاری است.«

همچنــان یکی از اعضای رهبری حزب که برای شــرکت در این جلســه از 
کابل آمده بود ضمن بحث روی مسایل داخلی و خارجی به پرسش های شرکت 

کنندگان در موارد مختلف پاسخ داد.
او در باره جایگاه حزب در سطح کشور چنین اظهار نظر نمود:

مرگ نابهنگام امیرجان 
تمامی اعضای حزب را 
در سوگ عمیق فرو برد.
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»ب�دون ش�ک ح�زب همبس�تگی افغانس�تان یگان�ه حزب 
سرتاسری در افغانس�تان است. حزبی که امروز از وجهه مردمی 
خوبی برخوردار است و تنها نیروی سیاسی کشور است که برای 
نخس�تین بار طلسم سکوت در برابر جنایتکاران را شکست و با 
اکسیون های متعدد در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ خواهان 
به محاکمه کش�انیدن جنایتکاران س�ه دهه شد و به این ترتیب 
توانست مایه دلگرمی  به مردم ما باشد. حزب همبستگی معتقد 
اس�ت که فق�ط با پیوند توده ای اس�ت که می توان�د به حیاتش 
ادامه دهد، به شگوفایی رسد و به نیروی سرتاسری بدل شود. اما 
رسیدن به این مأمول آسان هم نیست. از خود گذری، کار سخت 

شباروزی و تعهد می طلبد.«

در مورد شــرایط جاری افغانســتان که امروز در تنگنای بیداد می ســوزد و 
جنایتکاران معلوم الحالی سرنوشت ملت را در قبضه گفت:

»حزب همبس�تگی اعتق�اد دارد که فقط با وحدت سراس�ری 
و بس�یج همگانی مبنی بر ایجاد دولت دموکراتیک و ش�عار "نه 
امری�کا، نه طالب�ان، نه س�ایر جنایتکاران، قدرت بدس�ت مردم" 

می توان چهره ی نوین به افغانستان جنگزده داد.
وظیفه اساس�ی ما کار در زمینه رش�د و استحکام تشکیالت 
اس�ت ک�ه حیات ح�زب به آن وابس�ته اس�ت. ج�داً بای�د آن را 
پی گرفت و کوش�ید تا حتی الوسع بر کمبودها و اشتباهات غلبه 
حاصل نماییم. ما در صفوف حزب به مبارزان وطندوس�ت،  صادق 
و سلحشوری نیاز داریم تا با جان و دل در قلب توده های محروم 

جا باز کنند و در عملی ساختن اهداف حزب کوشا باشند.
م�ا با اتکا به م�ردم خود در ای�ن راه گام نهاده ایم و تا آخر با 

جان و ایمان به آن وفادار خواهیم بود.«

بعد از آن، اعالمیه حزب همبســتگی افغانستان به مناسبت نود و چهارمین 
سالروز استقالل افغانســتان از جانب آقای نظری یکی از اعضای حزب خوانده 

شد.
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شراره رشــیدی از اعضای حزب شــعر زیبایی از عبداالهلل رستاخیز را که با 
حال و هوای کنونی میهن ما همخوانی داشــت، دکلمه نمود که مورد استقبال 

حضار قرار گرفت.
در اخیر شــش تن از اعضای حزب بصورت دموکراتیک برای شورای والیتی 
انتخاب گردیدند تا کار حزب را در این والیت بهتر سر و سامان دهند. فرصتی 
هم مســاعد شد برای جر و بحث های آزاد که بیشترین وقت نشست را به خود 
اختصاص داد. عمده ترین ســواالت و مباحثی که به آن ها پرداخته شد عبارت 

بودند از:

- چرا حزب انتخابات ریاست جمهوری را تحریم می کند؟
- چرا کنگره حزب تا کنون برگزار نشده است؟

- دلمردگی ها و نا امیدی ها در بین مردم را چگونه می توان از میان برداشت؟
- چگونه می توان نســل جوان را که عمدتًا بی عالقه به مسایل سیاسی اند، 

به کار در حزب ترغیب نمود؟
- مطالب »همبســتگی غږ« چگونه انتخاب می شــوند، آیا حزب از پخش 

نشریه به سراسر افغانستان راضی است؟
- چگونه تمامــی اعضای حزب برای بلند بردن کیفیت نشــریه می توانند 

نقش ایفا کنند؟

قابل یاددآوریست که اشــتراک کنندگان هرکدام بر اساس توان به صندوق 
اعانه حزب پول ریختند.
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لیکونکی: عبدالولي بریالی

د خلق او پرچم د ناپاکو څیرو
د محاکمی لپاره یو موټی شی!

د هالنډ د شاهي دولت 
لویې څارنوالي د ٢٠١٣ کال 
د س��پتمبر پ��ه ١٩م��ه یو 
۵٠٠٠ کس��یز لیس��ت چې 
د خل��ق او پرچ��م چوپ��ړه 
رژی��م لخوا وژل ش��وي وو، 
خپ��ور کړ. نوم��وړي وګړي 
د ١٣۵٧ لمری��ز د غوايي د 
میاشتې له کودتا وروسته 

د نورمحم��د ت��ره کي او حفی��ظ الله امین د حکومتون��و په بهیر کې د 
دولت س��ره د مخالفت په تور زنداني او وژل ش��وي وو. یاد لیست ته په 
کتو او د هغه انس��ان وژونکي او افغان دښ��منه حکومت د کړنالرې په 
پام کې نیولو س��ره، د پيښ��ې منظرې د ش��اهد او لیدونکي په توګه د 
ذکر شوي لیست پر رښتینوالي په بشپړ ډول باوري یم، چې یادې وژنې 
ترس��ره ش��وي دي. تیر کال مې د اپریل په ٢۵ د خلق او پرچم حکومت 
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لومړي الس مجرمینو یو نوملړ د دعوت په ویب پاڼه کې خپور کړ، چې 
دلت��ه یې ی��و وار بیا د دې لیکنې په وروس��تۍ برخه کې مظلومو او بې 

وزلو هیوادوالو ته وړاندې کووم.
هیوادوالو!

ل��ه  هالن��ډ  د  او  بهرنیان��و  د 
حکوم��ت څخه کوم��ه خاصه تمه 
لرل هم د پام وړ هیله نه ښکاري، 
خپله افغانانو پ��ه ځانګړې توګه د 
دغو وژل ش��ویو کس��انو له وارثینو 
دا تمه لرل ښ��ایي څه ناڅه ځای 
ونیسي. دوی باید خپلې عریضې او 
غوښ��تنې د هالنډ هاګ محکمې 
ت��ه وروس��پاري او یاده مس��ئله په 
کلکه توګه تعقیب کړي. د پخواني 

ش��وروي ظالم حکومت هغه رهبران چې ال ژون��دي دي، باید د عدالت 
محکمې ته راښکل شي او د خپل څوارلس کلن دولتي واک او د هیواد 

د پلورلو او ویجاړیدو جزاء وویني.
د بیلګ��ې پ��ه توګ��ه ن��ور احمد 
ن��ور د غواي��ي ل��ه کودتا وروس��ته 
د کورنی��و چ��ارو وزی��ر و او اوس په 
هالنډ کې د عیاش��ۍ ژوند ش��پې 
او ورځ��ې س��با ک��وي. د روس��یې 
کل��ن  ل��س  حکوم��ت  چوپ��ړه 
صدراعظم سلطان علی کشتمند 
اوس بیغم��ه پ��ه انګلیس��تان کې 
پ��روت دی. د حفی��ظ الله امین د 
واکمن��ۍ پرمه��ال د کورنی��و چارو 
وزیر فقیرمحمد په افغانستان کې 
پرته له کوم ډار او ویرې څخه ژوند 

ک��وي او دغه راز جنرال قادر، س��ید محمد ګالب زوی، نبي عظیمي او 

شهنواز تنی: کرغیړنه څیره چی د خلکو 
په وژلو کی یی مهم رول درلود.

ظاهر طنین
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شهنواز تڼی هم په هیواد کې ښکته او پورته کیږي....
د دې ۵٠٠٠ کسیز لیست او نورو بې وزلو هیوادوالو ته د عدالت ورپه 
برخ��ه کولو لپاره باید ه��ر افغان د دې خاینانو د محکمې لپاره الس په 

کار شي او نه ستړې کیدوونکې مبارزه ترسره کړي.

د روسانو د یرغل المالن

د غواي��ي کودتا چې د ١٣۵٧ لمریز هجري کال د یادې میاش��تې په 
اوومه د خلقي او پرچمي دیموکراتیک ګوند لخوا ترسره شوه، ترشاه یې 
د ش��وروي نیواکګرو الس و. که څه ه��م له دوی څخه وړاندې په ١٣۵۴ 
ل کال کې د افغانستان خاینو او السپوڅو اخوانیانو )رباني – مسعود او 
ګلبدین( غوښتل چې محمد داود خان له منځه یوسي، لیکن خلقیان 
او پرچمی��ان په دې ملي خیانت او جنایت کې وړاندې ش��ول او س��ردار 
محم��د داوود خان ی��ې وواژه او جمهوري نظام یې ړنګ کړ. ورپس��ې د 
همدې ګوند ځان پلورونکو او هیواد پلورونکو رهبرانو چې مش��ري یې 
لوی خاین ببرک کارمل کوله، د ١٣۵٨ل کال د مرغومي میاش��تې په ۶ 
نیټه یې د شوروي ١۴٠ زره پوځي لښکر په افغانستان را دننه کړ چې د 
دې س��تر او بې س��اري ملي خیانت په پایله کې زموږ هیواد ویجاړ او تر 
نن��ه پ��ه وینو کې لمبیږي. نن ورځ چې ه��ر افغان بې ګناه وژل کیږي 
او یا هم د هیواد پریښ��ودلو ته اړویس��تل کیږي د الندې لیکل ش��ویو 
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السپوڅو ګرمتیا په کې شامله ده. دا هغه کسان دي چې پوره څوارلس 
کاله یې افغانان ووژل او هیواد یې په کنډ واله بدل کړ.

١ - د خلق او پرچم رژیم لس کلن صدراعظم سلطان علی کشتمند 
اوس په لندن کې پټ دی.

٢ - پرچمي نوراحمد نور اوس په هالنډ کې دی.

٣ - پرچمي حبیب منګل په هالنډ کې ژوند کوي.

۴ - خلقي راز محمد پکتین په جرمني کې ژوند کوي.

۵ - پرچمي عبدالغفار لکڼوال اوس په امریکا کې پروت دی.

۶ - پرچمي نبی عظیمي له هالنډ څخه بیرته افغانس��تان ته راغلی 
دی.

٧ - خلقي سید محمد ګالب زوی اوس په افغانستان کې دی.

٨ - پرچمي میر صاحب کاروال په روسیه کې پټ دی.

٩ - پرچمي عبدالمجید سربلند په امریکا کې اوسیږي.

١٠ - خلقي ش��هنواز تڼی اوس په افغانس��تان ک��ې د ملي غورځنګ 
رهبر دی.

١١ - پرچمي غالم دستګیر پنجشیري په امریکا کې اوسیږي.

١٢ - پرچمي عبدالوکیل په سویس کې پټ دی.
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١٣ - پرچم��ي نورالح��ق علوم��ي اوس په افغانس��تان ک��ې د عبدالله 
عبدالله ترڅنګ فعالیت کوي.

١۴ - پرچمي عبدالرشید آرین د افغانستان ملي ګوند رئیس دی.

١۵ - خلقي عبدالکریم میثاق په لندن کې اوسیږي.

١۶ - پرچمي س��لیمان الیق اوس په افغانس��تان کې د یوناما مشاور 
دی.

١٧ - جنرال ښاد خندان اوس په ډنمارک کې اوسیږي.

١٨� پرچمي جنرال عبدالقادر اوس په روسیه کې ژوند کوي.

١٩ - خلقي او پرچمي عبدالقدوس غوربندي الدرکه دی.

٢٠ - خلقي کریم شرعي جوزجاني ال درکه دی.

٢١ - پرچمي فرید احمد مزدک اوس په روسیه کې دی.

٢٢ - پرچمي نجم الدین کاویاني اوس په روسیه کې دی.

٢٣ - پرچمي محمد عوض نبي زاده اروپایي هیواد کې اوسیږي.

٢۴ - پرچمي اناهیتا راتب زاده په جرمني کې ژوند کوي.

٢۵ - پرچمي جنرال عبدالرش��ید دوس��تم د افغانستان اسالمي ملي 
جنبش بنسټ ایښودونکی اوس په افغانستان کې دی.

٢۶ - پرچم��ي جنرال همایون پوځي اوس په افغانس��تان کې د دفاع 
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وزارت مشاور دی.

٢٧ - پرچمي جنرال عبدالمجید روزي د افغانس��تان په شبرغان کې 
اوسیږي.

٢٨ - پرچمي جنرال افضل لودین اوس په هالنډ کې اوسیږي.

٢٩ - خلقي محمد اسماعیل دانش په اروپایي هیواد کې پټ دی.

٣٠ - خلقي فقیر محمد فقیر په افغانستان کې دی.

٣١ -  پرچم��ي جن��رال امی��ر محمد جمش��ید په افغانس��تان کې د 
زندانونو لوی رئیس دی.

٣٢ - د پرچم دوران د خاد رئیس جنرال حسام الدین حسام اوس په 
هالنډ کې بندي دی.

٣٣ - خلقي شیر جان مزدور یار ال درکه دی.

٣۴ - خلقي خیال محمد کټوازی د ٢٠١٣ کال د جون په میاشت کې 
په هالنډ کې ومړ.

٣۵ - خلقي محمد خان آفت ال درکه دی.

٣۶ - پرچمي عبدالحمید محتاط له اس��ټرالیا څخه هندوس��تان ته 
والړ او اوس په اوکراین کې اوسیږي.

٣٧ - خلقي صالح محمد زیری الدرکه دی.

٣٨� خلق��ي عبدالرش��ید جلیلي د افغانس��تان د مل��ي وحدت ګوند 
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رئیس دی.

٣٩� پرچمي سرور منګل اروپایي هیواد کې پټ دی.

۴٠ - خلقي ډاکټر شاه ولي ال درکه دی.

۴١ - پرچم��ي جن��رال باب��ه جان په افغانس��تان کې د ش��مال زون د 
پولیسو قوماندان دی.

۴٢ - خلق��ي اس��دالله س��روري چې د حفی��ظ الله امی��ن د واکمنۍ 
پرمهال د استخباراتو رئیس و، ویل کیږي چې د پل چرخي په محبس 

کې بندي دی.

٤٣- پرچمي بارق شفیعي په اروپا کې دی.

٤٤- عبدالله نائبي په اروپا کې دی.

٤٥- پرچمي ظاهر طنین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی 
دی.

٤٦- جنرال خدایداد په افغانستان کې اوسیږي

٤٧- پرچمي عبدالله شادان په لندن کې اوسیږي.

٤٨- پرچمي جنرال عبدالواحد طاقت چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ 
پرمهال د خاد رئیس و، اوس په افغانستان کې نظامي کارپوه دی.

٤٩- خلقي عبدالجبار قهرمان د ولسي جرګې غړی دی.

٥٠- پرچمي کبیر رنجبر د آیسا ادارې حقوقي مشاور دی.
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٥١- خلقي صالح محمد پیروز په لندن کې پروت دی.

٥٢- پرچمي ډاکتر بشرمل په امریکا کې اوسیږي.

٥٣- پرچمي سید اکرام پیګیر په روسیه کې ژوند کوي.

دا چټل��ی څیرې د افغان بې وزله ولس په وژلو، مهاجرت او د هیواد 
٣۴ زرو کلی��و او بان��ډو بمب��ار کولو او ویجاړولو ک��ې الس لري، لیکن د 
کرزي فاسده دولت د واکمنۍ له امله یې پروړاندې څوک خپل غږ نشي 
اوچتول��ی. له ګران��و هیوادوالو څخه هیله ل��رم د دوی د ناپاکو څیرو د 

بربنډولو او محکمې لپاره نه ستړې کیدونکي ګامونه پورته کړي.

فرید مزدک گالبزوی سلیمان الیق

امیرمحمدمجید سربلندنورالحق علومی
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نویسنده: فرزاد

»لیست مرگ«،
ننگی بر جبین رهبران 

میهنفروش خلقی و پرچمی

حاوی  سندی  انتشار  با 
لیست حدود پنج هزار تن 
که توسط نوکران روس در 
و ١۳٥۸   ١۳٥۷ ســال های 
بصــورت گروهــی اعدام 
زخم های  انــد،  گردیــده 
مردم ما کــه چندین دهه 
است از سرگذشت غمناک 
عزیزان الدرک شان خبری 
ندارنــد، تــازه گردید. بار 

دگر هموطنان ما با دیدن نام دلبندان شان درین لیست، غرق ماتم گشتند.
»لیست مرگ« از جانب محکمه هالند انتشار یافته و پولیس آن کشور موثق 
بودن آنرا تایید نموده اســت. به اساس پولیس هالند این سند ١۶٠ صفحه ای را 
یک زن ۹۳ ســاله افغان مقیم هامبورگ آلمان تســلیم آنان نموده است. این زن 
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ســند را از طریق فلیکس ارماکورا )Felix Ermacora( نماینده اسبق خاص ملل 
متحد در مســئله افغانســتان 

بدست آورده بود.
لیســت منتشــره به مثابه 
ســند جنایت امــان اهلل عثمان 
)که پولیس هالند از او به نام 
امان اهلل ع. نام برده است( مدیر 
تحقیق »آگسا« طی سال های 
حاکمیــت خلقی ها )١۳٥۷ و 
١۳٥۸( به محاکم آن کشــور 
پیشکش شــده بود. امان اهلل از 
روس  مزدور  رژیم  آدمکشــان 
بود کــه با امضای او دســته 
دســته هموطنــان بیگنــاه و 
به  ما  بخصوص روشــنفکران 
جوخه اعدام سپرده می شدند. 
بعد  جــالد  میهنفروش  ایــن 
نجیب در  از فروپاشــی رژیم 
پناهندگی  درخواســت  هالند 
نمــود اما بــا آنکــه تقاضای 
پناهندگــی او رد گردید مثل 
دهها آدمکــش و خاین دیگر 
خلقی و پرچمی اجازه یافت 

در آنجا بسر برد. این خاین ملی در سال ٢٠١٢ بصورت مرموزی ُمرد و دوسیه او 
به آرشــیو سپرده شد. پس از گذشت یک سال از مرگ او، دولت هالند تصمیم 
به انتشــار این لیست و اسنادی تحت عنوان »دســتور انتقال« گرفت. »دستور 
انتقال« مکتوب هایی اند با امضای مقامات آگســا که محبوسین بر اساس آنها 
به زندانها و یا هم به اعدام برده می شــدند. اکثر این مکتوب ها با امضای اسداهلل 
ســروری، امان اهلل عثمان، محمد نواب و دیگران صادر شده اند اما پولیس هالند 

نام امضا کنندگان را حذف نموده است.
این لیست بخش ناچیزی از استبداد و کشتار خاینان هفت ثوری را به نمایش 

نمونه »دستور انتقال« به امضای امان 
اهلل عثمان. پولیس هالند دهها سند را 

انتشار داده است اما نام امضاکنندگان در 
تمامی اسناد حذف گردیده است.
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می گــذارد. البته هموطنان مســن ما به یاد دارند که در اثر ســگ جنگی های 
درونی سران خلق و پرچم، زمانی لیستی حاوی نام و نشان ١٢٠٠٠ تنی را که به 
قتل رسانیده بودند به در و دیوار وزارت داخله آویختند و بدینصورت به خانواده 
هایشان اعالم نمودند که دیگر پشت آن عزیزان شان نگردند. اما به گفته پولیس 
هالند هرچند آن لیست را در اختیار ندارند، ولی قرار معلوم لیست کنونی غیر 

از آن یکی است.
»حزب همبستگی افغانستان« نیز لیســتی حاوی ١٢۶٠ هموطن معصوم ما 
را که به تاریخ ۳١ حمل ١۳٥۷ در قریه کرهاله والیت کنر توســط این مزدوران 
روس قتل عام شــدند منتشر ساخت و بدون شک لیست های متعدد دیگری نیز 

وجود دارند که تا هنوز در معرض دید همگان قرار نگرفته اند.
در این لیســت »جرم« هر قربانی فقط با یک کلمه »اشــرار«، »شعله ای«، 
»اخوانی«، »ضدانقالب«، »مائوئیســت«، »پخش شــبنامه«، »سکتاریســت« 
و... ثبت گردیده اســت. ذکر شغل قســمت اعظم اعدام شدگان بعنوان »استاد 
پوهنتون«، »محصل«، »شاگرد مکتب«، »معلم«، »مامور«، »داکتر«، »انجنیر« 
و... رساننده آنست که چاکران روس عمدتا سعی داشتند تا افغانستان را از وجود 

شخصیت های مترقی و عناصر آگاه پاک نمایند.
درین سند، قربانیان بر اساس تاریخ اعدام شان دسته بندی شده اند. در بعضی 
روزها بیش از ســیصد تن دســته جمعی قتل عام شده اند. بطور نمونه به تاریخ ۶ 
ثور ١۳٥۸ درحالیکه خاینان وطنفروش مست تجلیل از اولین سالگرد »انقالب« 
فاجعه بار شــان بودند، ٢٠۹ تن را که اکثر شــان محصــالن و متعلمان اند اعدام 
نموده اند. در همین روز روزنامه »انیس« پر اســت از مقاالت تبلیغاتی مملو از 
دروغ و نیرنگ های بیشــرمانه »خدمت به مردم« و »دفاع از زحمتکشــان«. در 

مقاله ای با دیده درآیی خاص گفته می شود:
»خلق ش�جیع و حماس�ه آفرین، دری�ن روزها اولین س�الروز 
انق�الب کارگ�ری ثور را ش�ادمانه برگزار و تجلی�ل می کنند و این 
نخس�تین بار است که خلق استعمارش�کن ما، جشن رستگاری 
واقعی خویش را از بند انواع س�تم ملی و طبقاتی، تحت درفش 
سرخگون شان در شرایطی تجلیل می نمایند که انوار زرینه پوش 
خورشید انقالب زنجیرگسل ثور در همه زمینه ها و زوایای زندگی 
آنان فیض آزادی های واقعی و فرخندگی همگانی را نثار می کند.« 

)»انیس«، ۶ ثور ۱3٥۸(
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در همین شــماره »انیس« مقاله ای به قلم دســتگیر پنجشیری یکی از شاه 
مهره های پلید خلقی ـ پرچمی نشــر شــده که با وقاحــت کم نظیری کودتای 
منحوس را »شــهکار انقالبات« نامیده، قتل عامهای مردم مظلوم ما را ســتایش 

می کند:

»... در چنی�ن وض�ع و ش�رایط مل�ی و بین الملل�ی، مالکان، 
اش�راف فئودال، حکومت مطلقه ف�ردی داود به زیر ضربات قاطع 
و هماهنگ تمام طبقات و اقش�ار دموکراتیک و بطور مش�خص 
به زیر ضربات مس�تقیم افس�ران و س�ربازان قهرمان خلقی... و 
تمام اقوام و خلقهای تحقیر ش�ده و س�تمکش و تحت رهبری 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر کبیر آن رفیق نورمحمد 
تره کی منشی عمومی کمیته مرکزی خرد و خمیر و تار و مار شد 
و انقالب ثور این ش�هکار انقالبات دوران معاصر در قلب پرتپش 
"آس�یای بیدار" به نحو پیگیر و اس�توار، به قوماندهء جس�ورانه 
رفی�ق حفی�ظ اهلل امین منش�ی کمیت�ه مرکزی به پی�روزی نائل 

گشت.«

و یــا در روزهایی که تیرباران ها و زنده به گــور کردن های مردم بیگناه ما 
جریان داشــت، ظاهر عظیمی که سالهاســت به کرسی ســخنگوی وزارت دفاع 
دولت فاســد کرزی چســبیده، منحیث صاحب منصب قصابان خلقی برایشان 

شعر می سرود )»انیس«، ٢٠ سنبله ١٣٥٧(:

انقالب ثور خل�ق اندر جهان / جنب�ش آزادی ه��ای انق�الب
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عظیمی تا یک نفس دارد به تن / خاک پایی گام های انقالب

هرچنــد در دوران حاکمیت ســتمکاران خلقی ـ پرچمی اداره »آگســا« به 
»کام« و بعــد »خاد« تغییر نام داد و کســانی چون اســداهلل امین و نجیب اهلل 
در راس آن قــرار گرفتند، اما توحش آن کماکان ادامــه یافت و دهها هزار تن 
بعد از ســال ١۳٥۸ نیز قربانی فاشیزم این دستگاه گردیدند که مستقیما توسط 

کی.جی.بی هدایت می شد.
اگر دســتگیر پنجشــیری، بارق شــفیعی، ســلیمان الیق، گالبزوی، شهنواز 
تنی، علومی، رنجبر، سلطان علی کشــتمند، ظاهر طنین، نبی عظیمی و سایر 
گرداننــدگان رژیم منفــور و خونخوار خلق و پرچم که هنــوز به حیات ننگین 
شــان ادامه می دهند اندکی وجدان می داشتند، با دیدن این لیست که حکایتگر 
فاشیزم و خیانت شان به وطن و ملت ماست، از مردم ما عذرخواهی نموده دست 

به خودکشی می زدند.
اما برعکس تعدادی از بازمانده های دولت پلید خلقی ـ پرچمی درین روزها 
به جای شرم و احساس سرافکندگی، از طریق رسانه ها غوغا راه انداخته اند که 
گویا انتشــار این لیست »نفاق ملی را دامن می زند« و باید با بخشیدن عامالنش 
جلو خونریزی و بحران بیشــتر را در کشور گرفت. اما تاریخ ثابث می سازد که 
تا وقتی جنایتکاران و ستم پیشگان به جزای اعمال شان نرسند، این فجایع باربار 
تکرار خواهد شد، بخصوص تاریخ وطن ما گواهی می دهد که فرهنگ ضدملی 
همدیگربخشــی و برائت جنایتکاران باعث شده که در هر دوره قتل و کشتار با 

حدت و شدت تمام ادامه یابد.
این لیســت باید به مثابه سند سفاکی میهنفروشــان خلقی و پرچمی اساسا 
توســط دولت افغانســتان از آرشــیوهای مخفی بیرون کشیده می شــد. اما از 
آنجاییکه دولت پوشالی کرزی با تمامی خاینان و جنایت پیشگان دست دوستی 
داده و آنان را به مقامات مهم نصب کرده، انتشــار اینچنین اســناد را با سفاهت 
تمام مخفی نگه می دارند. کرزی و حواریونش ترس داشــتند که با افشــای این 
جنایات ممکن نزدیکترین مهره هایشــان که در گذشــته نوکران روس بودند و 
حال در خدمت امریکا قرار گرفته اند آزرده خاطر شــده همکاری شانرا با دولت 

قطع کنند.
همیــن چند روز قبل بود کــه یکی از بازماندگان دولــت نوکر روس به نام 
ثریــا پوپل که منحیث رئیس در اکادمی علوم نصب گردیده خواهان تمجید از 
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ببرک کارمل یکی از جالدان رژیم آدمکش در هشتادمین سالگرد تولدش شد.
همچنان از آنجاییکه همین اکنون اکثر خونخواران ســه دهه گذشــته پست 
های کلیدی بخصوص نهادهای اســتخباراتی و امنیتی دولت را در چنگ دارند 
کرزی انتشار سندی حاوی جنایات جنگی سه دهه اخیر را که توسط کمسیون 
حقوق بشــر افغانســتان تهیه شده ســد نموده مانع آگاه شــدن مردم از موارد 

وحشتناک قتل و کشتار بیگناهان و مشخص شدن عامالن آن گردیده است.
این لیســت لکه سیاهی بر پیشــانی ملل متحد نیز حک نمود که در مورد 
جنایات جنگی افغانســتان تحقیق نموده و اینچنین اسنادی در اختیار دارد اما 
بــرای آنکه باعث ناراحتی قصابان مردم ما و حامیان غربی  شــان نشــود آنها را 
در پس خانه هایش قفل نموده از دید مردم جهان پنهان نگهداشــته اســت. قرار 
گزارش روزنامه »گاردین« )١۳ جون ٢٠٠۶( ســازمان ملل گزارش ٢٢٠ صفحه ای 
از جنایات جنگی ســه دهه گذشــته افغانســتان تهیه دیده است که تعدادی از 
مقامات کنونی دولت کرزی نیز در آن منحیث جنایتکار جنگی نام برده شده، 
اما این گزارش که قرار بود در جنوری ٢٠٠٥ منتشــر شود، تا کنون جلو انتشار 

آن گرفته شده است.

امیدوارم تمامی هموطنانی که اینچنین اســناد جنایات 
خلقی ها و پرچمی های میهنفروش، بنیادگرایان خونخوار 
و یا طالبان وحشی را در دست دارند بیرون داده نقش شانرا 
در افشای این پلیدی ها و فاشیزم سه دهه گذشته ادا نمایند. 
پرده انداختن و کتمان این جنایات، نابخشودنی ترین خیانت 

نسبت به ملت و وطن ماست.
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ترجمه از منابع دیگر

مغازله بنیادگرایان اسالمی
با امریکا و غرب

نویســنده  دریفــوس  رابــرت 
کتاب ارزشــمند »بازی شــیطانی: 
چگونه ایاالت متحــده بند از پای 
اســالم بنیادگرا گشود«، تحقیقات 
فراوانی در باره روابط پیدا و پنهان 
امریــکا، ســی.آی.ای و غــرب با 
جنبش بنیادگرایی اخوان  المسلمین 
نموده و با اســناد و شواهد بیشمار 
برمــال ســاخته اســت کــه چطور 
انگلســتان و امریــکا جنبــش پان 
اسالمیســتی را کــه از آن جهالت 
پیشــگان اخوانی، طالبی، جهادی، 
القاعــده و غیره ســردرآوردند، در 
مقابله بــا جنبش هــای مترقی به 
مثابه دســت پرورده هایش به میدان 
کشیده حمایت نمود و تا امروز از 

این نیروهای ارتجاعی و ضدملی نه تنها در افغانســتان بلکه در سایر کشورهای 

19٥3: سعید رمضان )نفر دوم 
از راست(، داماد حسن البنا و در 

واقع وزیر خارجه اخوان المسلمین 
در کاخ سفید با ایزونهاور رئیس 
جمهور امریکا. اسناد فاش شده 

نشان می دهند که سعید رمضان از 
گماشته های سی.آی.ای. بشمار 

می رفت.
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اسالمی همچون سگان هارش سود می برد.
مقاله ذیل که تحت عنوان »جنگ سرد، جنگاور مقدس« به قلم دریفوس در 
نشریه »مادر جونز« )جنوری و فبروری ٢٠٠۶( انتشار یافته است، به گوشه هایی از 
مزدوری سعید رمضان، یکی از سرکردگان و بنیانگذاران اصلی اخوان المسلمین، 
به ســی.آی.ای. تمرکز داده اســت که ما با اندک تلخیص ترجمه آنرا در ذیل 

می آوریم.

نویسنده: رابرت دریفوس | مترجم: سمیر
منبع: »مادر جونز«، جنوری و فبروری 2006

جنگ سرد، جنگاور مقدس

خزان ١۹٥۳، دفتر ریاســت جمهوری امریکا محلی بود برای تبادل نظر میان 
رئیس جمهور آیزنهاور و جنگاور جوانی از خاورمیانه. در تصویر سیاه و سفیدی 
که آن رویداد را بازگو می کند، آیزنهاور ۶٢ ساله با موهای رفته دیده می شود، با 
لباس خاکستری بر تن و قامت ایستاده، آرنج هایش خمیده و مشت هایش گره 
خورده اند مانند اینکه به جا های قدرتمندی فشــار وارد می کند. در سمت چپ 
او چهره زیتونی رنگ یک مصری دیده می شــود که لباس تاریک بر تن داشته 
و ریش و مویش را منظم و تراشیده است با بسته کاغذی در عقب خود متوجه 
رئیس جمهور است. او فقط ٢۷ سال دارد، اما درعین حال بیش از ده سال تجربه 
بس عمیق در دنیای پر شــر و شور و خشــونت آلود اسالم، از مصر تا عمان و 
کراچی را پشت سر نهاده است. او را درین سفر فرستادگان و پژوهشگران و مال 
ها و فعاالن از هند، سوریه، یمن، اردن، ترکیه و عربستان سعودی که بعضی شال 
و عبا بر تن دارند و بعضی کرتی و پتلون پوشیده اند، او را همراهی می کنند.
مالقات کننده آنروز با رئیس جمهور ســعید رمضــان بود، یکی از مقامات 
کلیدی و ایدئولوگ ســازمان مخفی و زیر زمینی بنیادگرایان اســالمی که بنام 
اخوان المســلمین یاد می گردد. چنانچه او در کنار رئیس جمهور به عنوان یک 
مهمان قابل احترام و مانند رئیس یک کشــور ایســتاده بود نــه به عنوان یک 

سیاستمدار تحت امر.
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بطور رسمی، رمضان برای شرکت در کنفرانس پیرامون فرهنگ اسالمی در 
پوهنتون پرنستون به ایاالت متحده آمده بود، کنفرانسی که از جانب کتابخانه 
کانگریس تمویل می شــد. بر اساس اسناد منتشر شــده درین رابطه، نتیجه این 
کنفرانس بازدید تعدادی از شــخصیت های برجسته خاورمیانه از ایاالت متحده 

از راست به چپ: میلتن بیردن )مسئول سی.آی.ای در اسالم آباد(، 
ریچارد کر )معاون سی.آی.ای.(، روبرت اوکلی )سفیر امریکا در اسالم 
آباد(، جنرال حمید گل )رئیس آی.اس.آی.(، ویلیام ویبستر )رئیس 

سی.آی.ای.(، ربانی، گلبدین.
تصویر باال که یک مالقات مخفی گلبدین و ربانی را در 19٨٨ با 

مقامات بلند پایه سی.آی.ای. و آی.اس.آی. نشان می دهد از کتابی 
تحت عنوان »دشمن اصلی« نوشته میلتن بیردن گرفته شده. میلتن 
طی سالهای 19٨٦ الی 19٨9 مسئول مهمترین مرکز سی.آی.ای. در 
آسیا بود که در اسالم آباد موقعیت داشت. او رسانیدن کمکهای امریکا 

به بنیادگرایان افغان را تنظیم می نمود.
احزاب بنیادگرای افغانستان و بخصوص حزب اسالمی گلبدین و 
جمعیت اسالمی ربانی عمده ترین دست پرورده های سی.آی.ای. 
طی جنگ سرد به شمار می رفتند و قسمت عمده کمکهای امریکا 

را بدست می آوردند. اینان روابط عمیقی با سی.آی.ای. و آی.اس.آی. 
داشتند و مطابق اوامر آنان فعالیت می کردند. این احزاب ضدملی و 
خاین تا امروز رشته هایشان با استخبارات خارجی را حفظ نموده 

اند.
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بــود. مصارف آنــان بالغ بود بر ٢٥٠٠٠ دالر، افزون بر آن مصارف ترانســپورتی 
نیز برای اشــتراک کنندگان در نظر گرفته شده بود که از جانب اداره اطالعات 
بین المللی تنظیم می گردید، این اداره شــعبه ای از وزارت خارجه اســت که در 
نهاد های استخباراتی ایاالت متحده نفوذ دارد. کمک های اضافی نیز از طرف 
خطوط هوایی ایاالت متحده و »آرمکو«؛ کنسرســیوم نفتی امریکا در عربستان 
ســعودی صورت می گرفت. مانند ســایر شــرکت کنندگان، رمضان، به عنوان 
یــک ایدئولوگ متعصب و نه به عنوان یک محقق که تمام مصارفش پرداخت 

می گردید، درین کنفرانس شرکت داشت.
ســندی که اخیرا بوســیله اداره اطالعات بین المللی )IIA( تحت نام »سند 
محرمانه اطالعات امنیتی« فاش شــده، تمام اهداف این پروژه را واضح می سازد: 
هــدف واقعی این بود تا » افراد و شــخصیت هایی که در شــکل دهی افکار 
مســلمانان در عرصه های گوناگون از جمله معارف، ســاینس، قانون و فلســفه 
و بعضا هم در بخش های سیاســی نقش دارند گردآورده شــوند. در میان سایر 

19٨٨: گلبدین و مولوی خالص با ریچارد کر، سفیر امریکا در 
پاکستان.

گلبدین در جریان جنگ سرد، از نازدانه ترین نوکران سی.آی.ای. 
به شمار می رفت و بیش از ششصد میلیون دالر از کمک های این 

سازمان به آن تعلق می گرفت که میان گروههای بنیادگرای افغانستان 
در رده نخست قرار داشت و بعد به ترتیب جمعیت اسالمی و 

اتحاد اسالمی دومین و سومین چتلی خواران سی.آی.ای. به شمار 
می رفتند.
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اهداف که پشــت این برنامه قرار داشــت، یکی این بود تا به جریان روشنگری 
اســالمی انگیزه و سمت و سویی با اتکا به این افراد داده شود.« در عین زمان، 
ایاالت متحده در جســتجوی آن بود تا راه خود را به خاورمیانه باز کند. شــرق 
شناسان امریکایی و نخبگان دیگر مصروف تبادل نظر پیرامون این بحث بودند 
که چگونه از اسالم سیاسی برای بسط و گسترش نفوذ امریکا در منطقه استفاده 

کرد.
برای سازمان مخفی با شاخه شبه 
نظامی که مسئول ترور ها و خشونت 
های زیاد اســت، عجیب بود که از 
آن به حیث ســازمان پیشــرو برای 
تجدید حیات اســالم نام برده شود. 
ولی این دید کامال با سیاست ایاالت 
متحده مطابقت داشــت چنانچه هر 
آنکــه در مخالف بــا کمونیزم قرار 
داشــت از او به عنــوان یک متحد 
بالقوه یاد می شــد. هر زمانیکه من 
با مقامات ســیا و وزارت خارجه که 
بین جنگ جهانی دوم و فروپاشــی 
اتحاد شوروی در خاورمیانه خدمت 
کــرده اند، مصاحبه داشــته ام، آنان 
همــه به یک زبان تکــرار می کنند 
کــه در آن زمان اســالم یگانه مانع 
در مقابل گسترش قدرت شوروی و 

ایدیولوژی مارکســیزم در میان توده ها بود. تلکات ســیلیه می گوید »ما اسالم 
را بحیــث یک وزنه بــزرگ در مقابل کمونیزم می شــناختیم.« یک دیپلومات 
امریکایی که در سال های قبل از ١۹٥٠ در اردن خدمت کرده و با سعید رمضان 
مالقات هایی داشــته اســت می گوید. "ما او را به عنوان یــک نیروی میانه رو 
و مثبت می شــناختیم." باالخره ادس ایرمن ایلتز، دیگــر دیپلومات کهنه کار 
امریکایی که در ســال های ٤٠ محل کارش عربســتان ســعودی بود می گوید، 
مقامــات امریکایی در قاهره "دیــدار های منظم" با همــکاران رمضان و رهبر 
اخوان المســلمین، حســن البنا داشتند، کسیکه موافق سیاســت های امریکا در 

ــس  رئی ــی،  کیس ــام  ویلی
سی.آی.ای به خاطر بی ثبات 
ــورهای آسیای  ساختن کش
ــم گرفت مواد  مرکزی تصمی
ــتاده  تبلیغاتی به آنجا فرس
ــی.آی.ای. به خاطر  شود. س
ــتان،  ــالم در ازبکس ترویج اس
قرآنکریم را بوسیله یک ازبک 
ــین ترجمه نموده  آلمان نش
ــاپ  ــد از آن چ ــزار جل پنجه
نمود و از طریق آی.اس.آی. 
و گروههای بنیادگرای افغان 
ــتان پخش  ــا را در ازبکس آنه

کرد.
 کتاب »جنگ اشباح«، استیو کول
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زمینه بود.
چهار دهه پس از مالقات رمضان در دفتر ریاست جمهوری، اخوان المسلمین 
به ســازمانی تبدیل می شود که برای نسل ها حامی و تمویل کننده گروه های 
اســالمگرا از عربستان سعودی تا ســوریه و از جنیوا تا الهور به شمار می رود و 
رمضــان نیز که خود مســئول بین المللی آن بود، اینک فــرد موثر و از نظریه 
پردازان اسالم سیاسی به حساب می آید. اسالمگرایان تندرو پاکستان، کسانیکه 
در بوجود آوردن طالبان در افغانســتان نقش داشته و نیز از سال ١۹۹٠ به اینسو 
بــه حمایت از القاعده پرداخته اند از مدل اخوان المســلمین برای شــکل دهی 
ســازمان خود استفاده نمودند. رژیم آخندی ایران نیز از بطن یک مجمع مخفی 
بنام فداییان اسالم برخاسته و متاثر از اخوان المسلمین بود، رهبری آن را در سال 
های ١۹٥٠ آیت اهلل روح اهلل خمینی بر عهده داشــت. حماس، سازمان تروریستی 
فلســطینی نیز در نخست به عنوان شاخه رســمی اخوان المسلمین عرض اندام 
کرد. بنیادگرایان مصری از جهاد اسالمی و گروه های هم پیمان شان که اعضای 
آن در ١۹۸١ انور ســادات رئیس جمهور مصر را ترور کردند و در سال ١۹۹٠ به 
سازمان القاعده اسامه پیوستند نیز در سال های ١۹۷٠ در پرورش اخوان المسلمین 
ســهم بســزایی داشــتند. همچنان بعضی از رهبران افغان که رهبری جهاد ضد 
شــوروی را که بوسیله سی.آی.ای راه اندازی شد، بر عهده داشتند و به بن الدن 
در شکل دهی شبکه »افغانی عربی« که پیش درآمدی برای القاعده بود کمک 

کردند، نیز از اعضای اخوان المسلمین بودند.
جای اغراق نیســت اگر گفته شــود رمضان پدرکالن فکری اســامه بن الدن 
اســت. ولی رمضان، اخوان المســلمین و هم پیمانان دیگر اسالمگرای شان قادر 
نبودند سازمانی به بزرگی القاعده بوجود آورند، مگر آنکه در جریان جنگ سرد 
آنان به عنوان متحدین ایاالت متحده شمرده شده و از کمک های پیدا و پنهان 
واشــنگتن ســود نمی بردند، رمضان نیز، چنانچه در اسناد ذکر گردیده است، به 

عنوان یک فرد موثر برای سی.آی.ای تشخیص و استخدام شده بود.
ســعید رمضان متولد ســال ١۹٢۶ شیبین الکوم اســت، دهکده ای که در ٤٠ 
مایلی شــمال قاهره در کنار رود نیل قرار دارد. او ١٤ ساله بود که با حسن البنا 
ارتباط برقرار نمود و به جنبش او پیوســت؛ شــش ســال بعد، پس از فراغت از 
پوهنتون قاهره، منشــی شخصی حســن البنا و فرد قابل اعتماد او بود. یکسال 
بعد، رمضان بحیث ویراســتار "الشــهاب" هفته نامه مربوط به اخوان المسلمین 
انتخاب شــد و در این زمان نیز با دختر بنا عروســی کرد، این موقعیت خوبی 
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برای او در رهبری سازمان بوجود آورد.
رمضان به عنوان سفیرحسن البنا در گردش بود و برای ایجاد شبکه از روابط 
بین المللی کار می کرد. در ١۹٤٥، او به دارالســالم تحت کنترول بریتانیا سفر 
کرد، جایی که ابر های توفانی جنگ میان عرب ها و یهودیان در حال شــکل 

گیری بود.
 ،١۹٥٠ هــای  ســال  در 
رمضان به شــکل یک مبلغ 
ایلمر  ماننــد  ســیار درآمد، 
گانتری جنبش اســالمی. در 
١۹٤۹و ١۹٥١ او به پاکستان 
ســفر کــرد تــا در کنگره 
جهانی مسلمانان در کراچی 
شــرکت کنــد – نخســتین 
فــردی کــه جنبــش هــای 
اســالمی را در سراسر جهان 
به هم ارتبــاط میداد- جایی 
تــالش هایش  نتیجه  که در 
به عنوان دبیرکل آن سازمان 

انتخاب شــد. پاکستان، اولین کشــوری که بر پایه اصول اسالمی ایجاد شد، در 
حال تبدیل شدن به مرکز جذب برای ایدئولوگ های بنیادگرا بود و تقریبا خانه 
دوم سعید رمضان محسوب می شــد. دولت پاکستان نیز برنامه ای را در رادیوی 
ملی آن کشــور به او اختصاص داد و همچنان نخســت وزیر، لیاقت علی خان 

پیشگفتاری بر کتاب های رمضان نوشت.
در پاکســتان، رمضــان از نزدیک با یک اســالمگرای جوانان بنــام ابوالعال 
مودودی کار میکرد، کســیکه سازمان مشابه به اخوان المسلمین را تاسیس کرد 
که جماعت اسالمی نامیده می شود. او جوانان تندرو مسلمان را برای شرکت در 
جنگ فلســطین استخدام می نمود، لذا رمضان به مودودی کمک کرد تا شبکه 
وســیع و قوی ای از محصالن متعصب و احساســاتی مسلمان را تشکیل دهد تا 
در مقابله با جنبش چپ پاکستان از آنان استفاده بعمل آید. این حرکت که نام 
مختصر اردو آن IJT است از جوخه های فاشیستی موسولینی الگو برداری شده 
بــود. این گروه فعالیت های تقریبا مســلح خود را از محیط پوهنتون در مقابل 

ــه  ــعود ماهان ــاه مس ــد ش احم
ــی.آی.ای.  ــر از س ــزار دال دوصده
ــه از طریق مرکز  دریافت می کرد ک
ــاد اجرا  ــالم آب ــی.آی.ای. در اس س
می شد. گری شرون یکی از سابقه 
کار ترین و با تجربه ترین ماموران 
سیا در امور افغانستان با مسعود 
ــئولیت انتقال  در تماس بود و مس

پول را داشت.
 کتاب »جنگ اشباح«، استیو کول
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محصالن چپ شــروع کرد. چنانچه سید ولی رضا نصر یکی از افراد صاحبنظر 
در مورد این حرکت می نویسد؛ »این کشمکش ها از پرتاب تخم شروع شد و به 
ترتیب راه را بــرای برخورد های تند بعدی باز نمود،« به همین ترتیب گروه به 
آموزش نســلی از تندروان پرداخت که بعد ها در ١۹۷۷ تحت رهبری دیکتاتور 
متعصب، جنرال ضیاالحق قدرت را در پاکستان بدست گرفتند، آنان به حمایت 

از جهاد افغانستان پرداخته و پناهنگاهی برای القاعده بوجود آوردند.
اخوان المسلمین ناصر را به عنوان یک چهره منفور و سکوالر می شناختند، 
کسی که با اســالم وداع گفته و عالقمند همکاری با کمونیزم است- برداشتی 
که آنان را به لندن و واشــنگتن نزدیک میســاخت. در ١۹٥٤، یکی از اعضای 
اخوان المســلمین ســوءقصدی علیه رهبر مصر انجام داد و به این ترتیب ناصر 
اقدامات جدی ای را علیه این سازمان روی دست گرفت، چنانچه تعداد زیادی از 
رهبران آن را دســتگیر و زندانی ساخت. رمضان که بحیث مسئول امور خارجی 
اخوان شــمرده می شد، آنزمان در سوریه شــدیدا مصروف تبلیغات ضد ناصری 

بود. ناصر او را از تابعیت مصر محروم ساخت، اما تبعید او دیری نپایید.
این جنگ  دیگــر  یکبار 
سرد بود که رمضان و جنبش 
نگهداشــت.  مصــون  را  او 
این زمــان موقعیت کاری او 
یاران  از  بــود، یکــی  آلمان 
اســالم بنیادگرا این بار پا به 
ســرزمین نازی ها می گذارد. 
مصــر  و  ســوریه  زمانیکــه 
روابــط دیپلوماتیک خود را 
با آلمان شــرقی برقرار نمود، 
آلمــان غربی زمینــه را برای 
کار مخالفیــن هردو کشــور 
مســاعد ســاخت، که به این 
ترتیب اخوان المســلمین نیز 
شامل آن گروه ها می گردید. 
رمضــان بــه کمک رســمی 

آلمان غربی از حکم اعدامی که در مصر برایش صادر شــده بود فرار داده شد؛ 

ولی رمضان، اخوان المسلمین و 
هم پیمانان دیگر اسالمگرای شان 
ــازمانی به بزرگی  ــادر نبودند س ق
القاعده بوجود آورند، مگر آنکه در 
ــرد آنان به عنوان  جریان جنگ س
ــمرده  ــن ایاالت متحده ش متحدی
شده و از کمک های پیدا و پنهان 
واشنگتن سود نمی بردند، رمضان 
ــر  ذک ــناد  اس در  ــه  ــز، چنانچ نی
ــوان یک فرد  ــت، به عن گردیده اس
موثر برای سی.آی.ای تشخیص 

و استخدام شده بود.
 رابرت دریفوس
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او چند ســال بعد به جنیوا رفت، مرکز سیاســت و توطئه بین المللی. آنجا در 
١۹۶١، مرکز اســالمی جنیوا را پایه گذاری کرد، نهادی که سال ها پایگاه عمده 

اخوان المسلمین در اروپا شمرده می شد.
رمضــان به عنوان متحد واشــنگتن برای مبارزه عیله ناصر، میان ســال های 
١۹٥٠ و ١۹۶٠از گزینه مهمی که ایاالت متحده در برابرش گذاشــته بود ســود 
برد. ایاالت متحده با ایســتادن در مقابل ناسیونالیزم عربی نوع ناصر، بزرگترین 
اشــتباه را بعد از جنگ جهانی دوم در خاورمیانه مرتکب شد: امریکا کوشید تا 
با ســلطنت ارتجاعی عربستان ســعودی همسو شود. درست در سال های ١۹٥٠، 
واشــنگتن عربستان سعودی را تشــویق کرد تا به ایجاد شــبکه ای از نهاد ها و 
ســازمان های دست راستی اسالمی بپردازد، چنانچه در فردای رویش این سازمان 
ها القاعده از بســتر آن ســر بیرون کرد. مرکز اســالمی ای که رمضان آنرا پایه 
گذاری نمود از مستفدین عمده این برنامه به حساب می آمد، که از کمک های 

سخاوتمندانه سعودی بهره می برد.
این مرکز بزودی محلی شد برای تمامی اسالمگرا ها از سراسر جهان تا گرد 
هم آمده و برای فعالیت های خــود برنامه ریزی نمایند؛ همچنان فعالیت هایی 
نیز برای پخش و نشــر ادبیات اسالمی داشت، هدف آن بسط و گسترش نفوذ 
فکری اخوان المسلمین بوده و به گفته هانی رمضان، پسر سعید رمضان کسیکه 
از ردای پــدرش به عنوان رئیس این مرکز یــاد می کند. »منظور از ایجاد مرکز 
اســالمی برآورده شدن آرزو هایی است که پدرم در ســر می پرورانید تا بتواند 
در اینجا به تدریس اندیشــه های حســن البنا بپردازد،« بــه گفته او »جایی که 
شــاگردان از تمام کشــور های عربی گرد هم جمع شده و آموزش های اسالمی 
را فرا گیرند.« به نقل از ژورنالســت فرانسوی، ریچارد لوبی ویر، کسیکه نوشته 
هایی پیرامون رابطه اخوان المســلمین با تروریزم دارد، سعید رمضان از جنیوا به 
عنوان بستری برای پخش و نشر بین المللی اخوان المسلمین استفاده نمود؛ آنان 
حتی توانســتند بانکی بنام التقوا برای خود در سویس تاسیس نمایند که شاخه 
هایــی در کمپیون ایتالیا و باهاما نیز داشــت. بعد از حادثه ١١ ســپتمبر ٢٠٠١ 
التقوا از جانب ایاالت متحده در لست بانک هایی قرار گرفت که به تروریست 

ها کمک کرده اند.
پرســش مهم دیگری که در این برهه از زندگی رمضان به ذهن میرســد: آیا 
او در جریان ســفرش به ایاالت متحده در ١۹٥۳ به استخدام سی.آی.ای درآمده 
بــود؟ خانواده رمضان این موضوع را رد می کنند، اما اســنادی که از آرشــیف 
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ملی ســویس بدست آمده و در روزنامه »لی تیمپس« جنیوا افشا گردیده است 
تصریح می کند که در١۹۶٠ مقامات ســویس »در کنار مســایل دیگر از او به 
عنوان جاســوس بریتانیا و امریکا یاد می کردند.« در جوالی ٢٠٠٥، »والستریت 

ژورنال« بعد از تحقیقات فراوان در آرشیف های آلمان و سویس گزارش داد:

 »نش�انه های تاریخی ای وج�ود دارند که آق�ای رمضان برای 
سی.آی.ای کار می کرد.«

 اسنادی از آرشیف استخباراتی آلمان غربی که در »والستریت ژورنال« افشا 
شد، نشان میدهد که رمضان بار ها با پاسپورت رسمی سیاسی اردنی که بوسیله 
ســی.آی.ای برایش تهیه شده بود، سفر کرده است، چنانچه »تمام مصارفش از 
جانــب امریکا پرداخت می گردید.« او نیز از نزدیک با ســی.آی.ای در کمیته 
نجات از بلشــویزم کار می کرد، نهادی که در ســال های ١۹٥٠ و ١۹۶٠ »رادیو 
اروپای آزاد« و »رادیو آزادی« )دو شــبکه ای که توســط ســی.آی.ای تاسیس 
شدند( را ایجاد نمود. بر اساس اسناد ارائه شده در ژورنال، در ماه می ١۹۶١، یک 
کارمند سی.آی.ای در کمیته نجات از بلشویزم با رمضان مالقات نمود تا طرحی 

»مشترک تبلیغاتی را علیه اتحاد شوروی بریزند.«
چنانچه معلوم شد، مرکز اسالمی تنها بخشی از آرزو ها و برنامه های رمضان 
نبود. در ١۹۶٢ او دســت به ایجاد شبکه وسیعتر از این زد، سازمان قدرتمند که 
بعد ها مرکزی برای تندروان شــد که پیرو انترناســیونالیزم وهابی بودند: پیمان 
جهانی مسلمانان. هانی رمضان می گوید، »پدرم تنها یکی از اساس گذاران این 
پیمــان نبود« بلکه »ایده اصلی برای ایجاد این پیمان از او بود.« با کمک های 
فراوانی که از جانب ســعودی صورت می گرفت، پیمان قادر شــد تا مبلغینی 
به جا های دیگر فرســتاده و به اشاعه افکار خود بپردازد، آنان همچنان مبالغی 
را برای ســاخت مســاجد اختصاص دادند که از مدل وهابیت استفاده می نمود، 
افزون بر آن این کمک ها به اتحادیه های اسالمی از شمال افریقا تا آسیای میانه 
می رســید، حتی دامنه آن به خارج از محدوده کشــور های اسالمی نیز کشیده 
شد. بگفته گیلیس کیپل، اسالم شناس معروف فرانسوی، این پیمان معبری بود 
برای انتقال کمک های مالی سعودی به تندروان اسالمی، از اسالمگرایان راست 
افراطی در پاکســتان تا جهادی های افغانستان و خود سازمان اخوان المسلمین. 
»آنان مســتفید شــوندگان مهم را تشــخیص داده و به عربستان سعودی دعوت 
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می نمودند، بعد از توصیه های مذهبی )تزکیه( زمینه فراهم می شد تا از کمک 
های ســخاوتمندانه اعضای خانواده سلطنتی و یا یکی از تاجران عرب بهره مند 
شــوند.« کیپل در کتابش، »جهاد: میراث اســالم سیاســی« مینویسد؛ »پیمان 
بوســیله مجموعه ای از رهبران مذهبی سعودی و یا علمایی از شبه قاره هند که 
با مکاتب دیوبندی مرتبط بودند و یا حزبی که بوســیله مودودی ایجاد گردید، 
رهبری می شــد.« جنبش دیوبندی، که مکتبی از بنیادگرایی افراطی اســالمی 
اســت در هند بوجود آمد، این جنبش دســت به ایجاد سیستمی از مدرسه های 

اسالمی در پاکستان زد که در نتیجه طالبان از آن بیرون آمدند.
در ١۹۷٠، اخوان المسلمین 
و رمضان قویا مورد حمایت 
قــرار گرفتند، درســت پس 
از مــرگ ناصــر و به قدرت 
رسیدن انور سادات، کسیکه 
دهه ها پیش یکی از اعضای 
اخوان المســلمین و اکنــون 
رئیــس جمهور مصــر بود. 
یک ســال بعــد، رمضان در 
راس یک هیئت متشــکل از 
نمایندگان اخوان المســلمین 
که بوسیله عربستان سعودی 
تنظیم و تمویل گردیده بود 
بــه مصر رفت، هــدف ازین 
دیــدار مذاکــره با ســادات 
فعالیت  بر ســر دادن اجازه 
دوبــاره به آنان در مصر بود، 
١۷ســال پس از ممنوع شدن 
آن. )بگفته رابرت بایر، یکی 

از ماموران ســابق عملیاتی ســی.آی.ای که در مورد روابط اخوان المســلمین با 
سی.آی.ای نوشته است، عربستان سعودی »دالل این معامله میان اخوان و مصر 

بود.«(
درین زمان، سادات در تالش آن بود تا روابط مصر با اتحاد شوروی را دگرگون 

ــتریت  ــوالی 200٥، »والس در ج
ــات  تحقیق از  ــد  بع ــال«  ژورن
ــان  ــای آلم ــیف ه ــراوان در آرش ف
ــانه  »نش داد:  ــزارش  گ ــویس  س و 
ــود دارند که  ــای تاریخی ای وج ه
ــی.آی.ای  ــان برای س ــای رمض آق
ــیف  ــنادی از آرش کار می کرد.« اس
ــان غربی که در  ــتخباراتی آلم اس
ــد،  ــا ش ــتریت ژورنال« افش »والس
ــان بار ها  ــان میدهد که رمض نش
با پاسپورت رسمی سیاسی اردنی 
ــی.آی.ای برایش  ــیله س ــه بوس ک
ــفر کرده است،  تهیه شده بود، س
چنانچه »تمام مصارفش از جانب 

امریکا پرداخت می گردید.«
 رابرت دریفوس
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ســازد، گذار قویترین کشــور جهان عرب به محور ایاالت متحده و عربســتان 
ســعودی. اما سادات فاقد پایه های سیاســی قوی در اجرای این امر بود، لذا در 
تالش تصفیه عناصر کلیدی در دولت برآمد، که روی خط ناصر ایستاده بودند. 
او برای ایجاد پایگاه جدید دســت کمک به جانب اخوان المسلمین دراز کرد و 

این فرصتی طالیی بود برای تبارز دوباره این گروه.
در دهه ١۹۷٠، جنبش اســالمی مصر وسیعا گســترش پیدا کرد، آنان نهاد 
های کلیدی را بدســت گرفته و مراکز اسالمگرایی افراطی را میزبانی نمودند، 
که به نوبه خود توانســتند ســهم بارز را در دهه ١۹۸٠ برای جهاد ضد شــوروی 
افغانستان که بوسیله ســی.آی.ای راه اندازی شده بود، ایفا نمایند. آنان سازمان 
جدید اســالمی را نیز پایه گذاری کردند که »جهاد اسالمی« نام دارد، سازمانی 
که بعدا به اسامه بن الدن پیوست و بخشی از سازمان القاعده شد. در ١۹۸١ این 
افراط گرایان در مقابل حامی خود ایســتادند: سادات در یک برنامه تلویزیونی 
که نظامیان در مقابلش رژه میرفتند، در مقابل دید عموم، بوسیله یک اسالمگرا 

ترور شد.
بــه همان اندازه که رمضان در دهــه های ۶٠ و ۷٠ میالدی در خاورمیانه فرد 
شــناخته شده و بانفوذ به حســاب می آمد، اینجا در غرب چهره اش پنهان بود. 
ممکن اولین بار امریکایی ها نام او را در پیوند با یک قتل مرموز در واشــنگتن 
شــنیده باشند؛ این شــاید اولین نمونه از تروریزم اسالمی در ایاالت متحده بود. 
در ٢٢ جــوالی ١۹۸٠، زنگ دروازه علی اکبر طباطبایی به صدا درآمد؛ مشــاور 
مطبوعاتی ســفارت امریکا در واشــنگتن، کسی که بعد از سقوط شاه در ١۹۷۹ 
بنیاد ایران آزاد را ایجاد کرد و بزودی به یکی از چهره های مطرح مخالف رژیم 
اسالمی آیت اهلل خمینی تبدیل شــد. عقب دروازه اش آنروز مرد جوان ایستاده 
بود که لباس پســته رســانی بر تن داشــت. این مرد با فیر چند مرمی به شکم 

طباطبایی، او را بقتل رساند.
قاتل، کسی که ارابه نامه رسانی را ممکن از یک دوست ناآگاهش به عاریت 
گرفته باشــد، امریکایی مســلمان بود که دیوید بیل فیلد نام داشت. تحقیقات 
صــورت گرفته از بیــل فیلد که اکنون خودش را داوود صــالح الدین می نامد، 
حکایت از آن دارد که نخســت او به جنیوا و بعدا به ایران ســفر داشــته است. 
تحقیــق کنندگان به این واقعیت عجیب پی بردند: درســت قبــل ازین حادثه، 
تماس های تیلفونی با سعید رمضان از نزدیک محل کار بیل فیلد در واشنگتن، 
از یک تلفن عمومی صورت گرفته است. رمضان ــ یکی از حامیان پروپاقرص 
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انقالب خمینی، کســیکه با این فراری در جنیوا صحبت کرده و زمینه فرار او 
از ســفارت ایران در سویس را فراهم کرد، همچنان تماس هایی با پسر آیت اهلل 
خمینی در ایران داشــت تا اطمینان حاصــل کند که بیل فیلد مصون به تهران 
رســیده است. چنانچه آشکار شــد، بیل فیلد قبل از اســتخدامش بحیث گارد 
امنیتی در ســفارت ایران در واشنگتن با رمضان صحبت نموده است. به نقل از 
روزنامه »نیویورکر«، بیل فیلد قبل از ترور طباطبایی ٥٠٠٠ دالر از حامیانش در 

دولت ایران بدست آورده بود.
بیل فیلد و رمضــان برای اولین بار 
در جــون ١۹۷٥ با هــم مالقات کردند، 
زمانیکه رمضان چند مــاه را در ایاالت 
متحده ســپری کرد، سفری که برای او 
فرصت داد تا در مرکز اسالمی واشنگتن 
ســخنرانی کنــد، مســجدی در عصر 
آیزنهاور در خیابان ماسوچیســیتس در 
نزدیکی راک کریــک پارک. اولین بار 
در اتــاق هوتلی که رمضان ســاکن بود 
یکدیگر را دیدند؛ بعد از آن رمضان سه 
ماه دیگر را در خانه متوســط بیل فیلد 
در جاده راندولف واشــنگتن بســر برد. 
رمضــان برایش در مــورد جهاد موعظه 
می کــرد تا جایــی که ایــن امریکایی 
جــوان فریفته او شــده و بــه عبادتش 
پرداخت. بر اســاس اسناد بدست آمده 
که بعد ها در »واشــنگتن پســت« به 

نشــر رسید، بیل فیلد به یک »منشی شخصی، مامور سری و فدایی تمام عیار 
رمضان تبدیل شد. رمضان رهبر معنوی او در تمام زندگی بود.« رمضان برایش 
آموخته بود، اگر برای حمایت از انقالب اســالمی دست به اعمال خشونت آمیز 
بزند، در هنگام اجرای عمل ترس به او دســت نمیدهد، بلکه این عمل بسادگی 
انجام پذیرفته و فراموش میشود. بیل فیلد بعدا به »نیویورکر« گفت، »صدایش 

برایم این را تلقین میکرد که از اوامرش اطاعت کنم.«
در ایران بیل فیلد فرســتاده ســری رمضان محسوب می شــد. یکبار نیز به 

 ربانی و مولوی خالص با ریگان در قصر سفید. 

نوکری باندهای بنیادگرای 
افغانستان به امریکا دیگر برای 

هیچکس پوشیده نمانده. 
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نیابــت از رمضان با معمر القذافی رهبر لیبی تماس برقرار کرد؛ بعدا او نامه ی 
رســمی را از جانب رمضان به رئیس جمهور افغانستان برهان الدین ربانی رساند. 

برای دو سال نیز در جهاد افغانستان علیه اشغال شوروی شرکت کرد.
در ســال های ١۹۸٠ و ١۹۹٠ میالدی، همزمان با بقدرت رســیدن خمینی در 
ایران و رویکار آمدن دیکتاتوری ضیاالحق در پاکســتان، جهاد افغانســتان نیز 
جریان داشــت. موازی به آن اخوان المسلمین در مصر، ســوریه، فلسطین و جا 
های دیگر شــبکه های قــوی زیرزمینی را بوجود آورد، رویــش این حرکت ها 
در خاورمیانه نتیجه زحمات خســتگی ناپذیر رمضان بود. با آنکه اسالمگرایی 
اکنون روی پای خود ایستاده بود، اما کهولت سن ویژگی های سابق را از رمضان 
ربوده بود، موقعیت برترش دیگر دوام نداشــت و در ١۹۹٥ در ســن ۶۹ سالگی 
درگذشــت. پسرش هانی مسئولیت هایش را در مرکز اسالمی بدوش گرفت، اما 
فرزند دیگرش، طارق، استاد پوهنتون در سوئیس راه افراطیت پدر را نمی پیمود. 
در ٢٠٠٤، پوهنتون نوتردام از او خواســت تا به عنوان پروفیسور به اندیانا بیاید، 
اما او از آمدن به ایاالت متحده امریکا بازداشته شد، درست زمانیکه اداره امنیت 

داخلی از دادن ویزه ورود به او ابا ورزید.
امروز، میراث های بجا مانده از رمضان همه جا دیده می شود. اخوان المسلمین 
نیرومند و سری باقیمانده، و متعهد به آن است تا مجموعه از کشور های اسالمی 
را بوجود آورند که مطابق قوانین اسالمی قرن هفتم اداره شوند. آنان از حمایت و 
پشتیبانی فرمانروایان نفتی ایرانی و عربی، برای ساخت زیربنا سیاسی نیرومند 
اســتفاده نموده اند. از مصر تا سوریه )جایی که خشونت های زیرزمینی تهدید 
در مقابل نظام ســکوالر و ملی گرا بشار اسد بحساب می آیند( و هرج و مرج در 
عراق، کشــوری که مخالفین سنی مسیر بنیادگرایی را می پیمایند و درین میان 

عمده ترین آن حزب اسالمی عراق، شاخه ای از اخوان المسلمین است.
ریویل مارک جریخت، مامور اســبق ســی.آی.ای که اکنون در انســتیتوت 
ســرمایه گــذاری نو محافظــه کاران امریــکا کار میکند، در کتــاب خود بنام 
»پارادوکس اسالمی« که در ٢٠٠٤ بچاپ رسیده اشاره می نماید؛ حتی اکنون اگر 
اخوان المســلمین قدرت را در مصر بدست گرفته و موانع در مقابل دموکراسی 
ایجــاد کند »ایاالت متحده امریکا هنوز هم در کنار شــان باقی خواهد ماند تا 

اینکه به حمایت از دیکتاتوری سکوالر بپردازد.«
از حکومــت مذهبی تحت حمایت امریکا در بغداد تا اســالمگرایان دســت 

راستی در پاکستان، بازی شیادانه امریکا در همسویی با بنیادگرایی ادامه دارد.
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نویسنده: احمد شاملو

سخنرانی احمد شاملو:

من درد مشترکم، مرا فریاد کن

زیــر  در  کــه  متنــی 
می خوانید ســخنرانی احمد 
نویســنده  شــاعر،  شــاملو، 
و اندیشــمند مبــارز ایــران 
است که در ســال ١۹۸۸ در 
کنگــره نویســندگان آلمان 
موضــوع  بــا  )اینترلیــت(، 
»جهــان ســوم، جهــان ما« 
ایــراد نموده اســت. آنچه را 
شاملو ٢٥ سال قبل در مورد 
وضعیــت کشــورهای جهان 
جهان  چپاولگــری  و  ســوم 
سرمایه تحلیل نموده، امروز 
بصــورت موحش تر در برابر 

چشــمان ما رخ می دهد. بنا وظیفه ای که شــاملو برای روشــنفکران جهان سوم 
تعیین کرده، با تاکید هرچه تمامتر نیاز عصر ما را می ســازد: »روشنفکر جهان 

احمد شاملو:
 می  خواهم بگویم تا آن زمان که جهل 
هست فقر نیز هست، و تا فقر برجا 

است جهالت نیز باقی است.
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سوم باید معجزه  یی صورت دهد و در کوه غیرممکن  ها تونلی بزند.«

من درد مشترکم، مرا فریاد کن
آقای رییس، خانم ها، آقایان 

اجازه بدهید نخست ســپاس بی  دریغم را با فشردن صمیمانه دست هایی که 
چنین با نگرانی از پشــت حصارهای رفاه و صنعت به  سوی ما مردم به  اصطالح 
جهان سوم دراز شده است ابراز کنم و آنگاه، پیش از سخن گفتن از مسائل جهان 
ســوم به حضور هولناک واپس ماندگی فرهنگی، جهل مطلق و خرافه  پرســتی 
حاضر در قلب و حاشــیه شــهرهای بزرگ سراسر جهان اشــاره کنم که به  ویژه 
ترم »جهان ســوم« را مخدوش می  کند. یعنی بر میلیون  ها نفر انسان تیره  روزی 
انگشــت بگذارم که درون لوله  های ســیمانی، زیر پل  هــا، در حلبی  آبادها یا به 
 ســادگی در حاشــیه خیابان  ها می  لولند و از آفتاب سوزان و باران  های بی  برکت 
پناهی می  جویند. انسان  هایی که جفت گیری می  کنند، می  زایند، و کودکان شان 
را در باتالقی از لجن و مگس رها می  کنند تا اگر نمیرند نســل بی  سرپناهان را 
از انقراض رهایی بخشند. براستی کی می  تواند بگوید انسان  هایی که فی  المثل 
در سان ســت پارک، در قلب نیویورک ثروتمند از گرسنگی مداوم رنج می  برند 

مردم جهان چندم  اند؟
بجــز اینان حدود یک  چهارم از جمعیت پنج میلیاردی ســیاره ما در نقاطی 
زندگــی می  کنند که حتی از ابتدایی  ترین شــرایط یــک زندگی بخور و نمیر 
هم محرومند. از ذکر آمارها چشــم می  پوشــم و به همین قدر اکتفا می  کنم که 
بگویم ما نظام موجود جهان را برای ابداعات هنری و توسعه دانش و بینش آدمی 
انگیزه  یی ســخت نیرومند می  شناسیم، گیرم تنها در جهت امحاء آن: یعنی در 
جهت تنها هدفی که تالش ادبی و شــعری این عصر وحشــت و گرســنگی را 

توجیه می  کند.
در نظــام موجود جهــان فرهنگ انســانی اعتال نمی  یابــد. به  عبارت دیگر: 
مجموعــه تلقیــات، منش  ها، پیوندهای مرئــی و نامرئی میــان مردمان و بیان 
عواطف و احساسات و دردهای فردی و گروهی نمی  تواند آن چنان که شایسته 
دســتاوردهای مادی انسان اســت برای همگان آگاهی دهنده، غنی، و سرشار از 
تعهد متقابل باشــد. در گردش مهارشــده روزگار ما که زمــام آن را قدرتمندان 
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اقتصادی، سیاستمداران حرفه  ئی، فرماندهان نظامی و آدمخواران امنیتی به  دست 
دارنــد تمامی ارزش های مادی و تجهیزات و تاسیســات تولیدی و اطالعاتی و 
خدماتی  ئی که آدمیان آفریده  اند از دســترس انســان  های تحت ســلطه به  دور 
مانده اســت. ما، در سرزمین  های عقب  مانده و کم  توســعه آشکارا می  بینیم که 
حاصل کار انسان ها به  صورت ســودهای کالن از دسترس آنان خارج می  شود تا 
در بازگردش خود ابزارهای سلطه وسیع تر و کارآمدتری فراهم آورد. و بدین سان، 
در برابر یکپارچگی فزاینده ســرمایه در ســطح جهانی، یکپارچگی انسان هایی 
که علیه موانع رشد خود نیروی ذخیره عظیمی در آستین دارند خنثی می  شود.

تصور این نکته که مشیتی 
مرمــوز هر قلمروی از ســطح 
زمین را به پادشــاهی بخشیده 
آن قدرها هم کودکانه  تر از این 
هرکشوری  که  نیســت  تصور 
جداگانــه مســوول رشــد یــا 
واپس  ماندگــی خویش اســت. 
– با قبول ایــن حکم از پیش 
صــادر شــده، جهان بــه مثابه 
جنگل رقابتی تصویر می  شود 

که در آن هرکشــوری حق آن را دارد که عنان  گســیخته به تاخت و تاز پردازد، 
بچاپد، بروبد، بیندوزد، صادرکند، بازارها را به هزار مکر و کید بقاپد و شــعب 
واحدهای خود را در سراســر جهان برقرار کند. – اگر چنین باشــد، جهان سوم 
در مقابل جهان پیشــرفته فقط به  ســادگی وظایفی را برعهــده می  گیرد که نه 
جهانشــمول اســت نه الزم  االجراء. در آن صورت، دیگر جهان سوم فقط تعارف 
زبانی خیرخواهانه  یی است که حتی می  تواند در همین پیام ساده »جهان سوم: 

جهان ما« نیز مستتر باشد.
بــاری، جهــان عرصه رقابت ها هســت اما نــه میان همه مــردم و برای همه 
هدف ها. رقابت را واحدهای تولیدی و به  خصوص فراملتی هایی دنبال می  کنند 
که هم  اکنون ســقف فروش بیست تا از پیشــتازان  شان از هزار میلیارد دالر نیز 
فراتر می  رود، یعنی یکصدبرابر درآمد ملی کشور من زامبیا، کشور من شیلی، 
کشــور من بلغارستان، کشــور من بنگالدش، و حتی کشــور من ایران که، تازه 
به  دلیل منابع سرشــار نفت و گازش از داراترین کشــورهای جهان سوم به  شمار 
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اســت. رقابت جهانی، به جهان سوم که می  رسد رقابتی می  شود سلطه  جویانه و 
بهره  کشانه، هرچند که در ترازویی نامیزان، ارزش های مادی جهان پیشرفته سهم 
کمتری دارد. کشور شــیلی به  مثابه تولیدکننده بخش اعظم مس جهان در سال 
بیش از یک میلیون تن مس به کشورهای صنعتی – به  ویژه ایاالت متحد و ژاپن 
و آلمان و انگلیس صادر می  کند و با این حال دســتمزد کارگران بخش تصفیه 
موادمعدنِی خود شــیلی در حدود یک دهم دســتمزد کارگران همین بخش در 
ایاالت  متحد اســت. و در حالی که واردات شــیلی از این کشورها در همین دهه 
حاضــر با افزایش قیمتی در حدود دو برابر روبه  رو بوده که ســال به ســال هم 

فزونــی می  گیــرد، در بــازار مس 
صادراتی رکود مرگباری حاکم است 
که به سال ١۹۷۳ زیر چشم همه ما 
انحصاری  با توطئــه ســرمایه  داری 
جهان و خونتای شــیلی به رهبری 
مردم  شد.  برقرار  آی  تی  تی  پینوشه 
شیلی که با جان و خون  شان چرخ 
صنعت عالم را می  گردانند هرسال 

به  نفع انحصارهای جهانی ارزش بیشتری را از دست می  دهند. شاخص این معادله 
مایوس کننده ترازوی ابلیس است.

آنچه از منابِع کشــورهای ما به  اصطالح جهان سوم بیرون می  رود، آنچه تالِش 
کارگــران ما در واحدهای فراملیتی نصیب آن هــا می  کند، آنچه از بازارهای ما 
به جیب صادر و واردکنندگان می  رود؛ و آنچه از خزانه دولت های دست  نشــانده 
یا ماجراجو یا ارتجاعی به کیسه سالح  فروشان بین  المللی سرازیر می  شود، همه 
برای ادامه حیات اقتصادی قدرت  های موجود اهمیتی اکسیژنی دارد. در غرب 
و شــرق می  گویند: »جای بســی خوشوقتی اســت که در عرض چهل و چند 
ســال جنگی جهانی روی نداده!« – چه وقاحتــی! درتمام این  مدت جنگ های 
بی  شــکوِه بی  حاصلی خاِک بسیاری از کشورهای جهان را به توبره کرده است. 
جنگ کشــورهای جهانِ  ســوم البته که جنِگ آن کشورها نیست. آن ها جنگ  
شان را به جهان سوم منتقل می  کنند. کارخانه  های سالح  سازی به برکِت چه  چیز 
می  گــردد؟ و مگر جز این اســت که اگر این جنگ ها نباشــد می  باید دِر این 
کارخانه  ها را گل بگیرند؟ عواید جهان ســوم چرا باید به  جای سرمایه  گذاری در 
قلمروهایی که حاصلش رفاه و سربلندی آدمی است صرف خرید وسایل کشتار 

اصواًل زیر سلطه سیاسی 
سرمایه  های جهانی و فشار 
ــانده  دست  نش حکومت  های 
ــط  فق کالم،  ــک  ی در  ــا،  آنه
ــی فرهنگ  ــر ارتجاع عناص

بومی رشد می  کند.
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ستمکشانی بشود که در آینه تصویری دقیقًا مشابه خود ما دارند؟
اما در مقابل ســلطه  جویی غرب صنعتی، اردوگاه جهان دیگر، بلوک شــرق 
پیشــرفته هم، حتی اگر بپذیریم که به گونه  ئی واکنشی، به تسلیح تا بن دندان 
و حضورهای ناموجــه و کودتاهای به  ظاهر انقــالب و بهره  برداری و ارعابگری 
دست زده است که حاصل جمع عملکرد جهانی آن برای ما تا به امروز جز یاس 
حاصلی به  بار نیاورده. البته هنوز پیشــبینی نمی  توان کرد تحوالت ظاهراً همه 
جانبه موسوم به پره  استرویکای چندسال اخیر این اردوگاه را چه آینده  یی انتظار 
می  کشــد و اردوگاه عقب  ماندگی و گرسنگی را از آن چه نصیبی خواهد بود. 
حقیقت این اســت که تا به امروز، علی  رغم شــعارهای انساندوستانه یا تعارفات 
دیپلماتیک، در هر کجا که دو جهاِن رقیب توانسته  اند بهره  ئی مادی یا سیاسی 
به  دســت آرنــد اول به آن اندیشــیده  اند بعد به چیزهای مســتحبی که به  ظاهر 
اخالقی و انسانی است و گرچه ضرورتش را حتمی و حیاتی جلوه داده  اند آنچه 
نصیب ما بردگان قرن بیستم کرده آب  نبات چوبی ارزان بهایی هم نبوده  است؛ و 

حقیقت بارزتر این که: شکم امروِز گرسنگی با نان فردا سیر نمی  شود.
ســرمایه  ها که روزی در جریان رقابتی خردکننده در کمین دریدن یکدیگر 
بودند امروز در ســطح جهانی برادرانه در یکدیگر ادغام می  شــوند و گسترش 
می  یابند اما به هر تقدیر، همین که پای ملل تحت سلطه به  میان آید، حتی اگر 

شــده به یاری ارتش مزدوران، 
در این کشورها شکلبندی  های 
اجتماعــی ویژه و فشــارهای 
سیاســی حساب شده  ای پدید 
می  آورنــد کــه بیان  کننــده 
و  یکطرفه،  ناگزیــر،  روابطی 
از باال بــه پایین بــا خود آن 
وابســتگِی  اســت.  قدرت  ها 
حتــی به  ظاهــر دمکراتیکی 
با  می  ســازند کــه اگر هــم 

بازبودن نســبی دست و پای حاکمیت  های دست  نشانده و ارتجاعی و دولت های 
عالقه  مند به شــلتاق و ایجاد تشتت و بحران همراه باشد، باز چیزی است سوای 
آن وابســتگی که به  دالئل آشــکار میان خود آن متروپل  هــا وجود دارد و ما در 

باشگاه نمایشی  شان اعضایی بیقدر و بیگانه  ایم.

آن حاکمیت  ها که بنابر خصلت 
ــند توده  ها را  خود فقط می  کوش
هرچه ناآگاه  تر نگه  دارند تا بشود 
با ادعاهای فریبکارانه افسون  شان 
کرد، و به  ناچار با چسباندن انِگ 
ــکار  ــی و خراب ــی اجنب جاسوس
ــداردل خود را  ــت مخالفان بی دس

کوتاه می  کنند 
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بدین ســان، ما، بینش  مــان را از فقر و بی  عدالتی نظــام حاکم برکل جهان 
هنگامی می  توانیم ارائه کنیم که اصطالح »جهان سوم« را دربست کنار بگذاریم. 
نه! چیزی به نام جهان ســوم، به معنی جهان مجزایی که نتوانسته است گلیمش 
را از ســیالب به درکشد وجود ندارد. فرهنگ جهانی مجموعه تمامی فرهنگ  ها 
است، اما اگر امروز سهم کشورهای موسوم به جهان سوم در این مجموعه کافی 
نیست یکی به  دلیل فقر اقتصادی است، دیگر به این دلیل بسیار ساده که اصوالً 
زیر سلطه سیاسی سرمایه  های جهانی و فشار حکومت  های دست  نشانده آنها، در 
یک کالم، فقط عناصر ارتجاعی فرهنگ بومی رشــد می  کند. من در این باب 
به  خصوص مثال تاریخی بســیار جالبی دارم: ما با دریغ و تاسفی عمیق شورشی 
را به  خاطر می  آوریم که به ســال ١۸٥۷ در هند به راه افتاد و حتی ارتش هندِی 
انگلیس )شــامل افراد هندو و مســلمان( نیز به آن پیوست و شورش به قیامی 
مسلحانه مبدل شد اما انگیزه شورش نه استقالل  طلبی بود نه بیداد فقر و مرض 
و گرسنگی، نه چریده  شدن هند تا مغز استخوان و نه هیچ معارضه غرورانگیز و 
انسانی دیگر. قیام مسلحانه  یی که سه سال تمام کار به دسِت استعمار انگلیس 
داد و هند را به خون کشــید علتش فقط این وهن غیرقابل تحمل بود که روغن 
تفنگ  های انفیلد Enfield ارتش هندی انگلیس با مخلوطی از چربی گاو مقدس 

هندوها و خوک نجس مسلمان  ها ساخته شده آسمان را به زمین آورده بود!

دریغا که فقر
چه به  آسانی احتضار فضیلت است!

به  جای چیزی به  نام جهان ســوم پاره  یی از جهان یگانه ما پدیدار اســت که 
نظام نارسا و سراسر تضاد موجود، بخش کوچکی از آن را در مدار توسعه وابسته 
بــه مراکز تراکم ســرمایه قرار می  دهد و بخش  هایــی از آن را به زباله  دان جهان 
پیشــرفته مبدل می  کند و انبوهی از مردم سیاره را در برهوت عقب  ماندگی به 

حال خود می  گذارد.
حتــی اگر با توهمــی کودکانه افزایش باســوادان را برای توســعه فرهنگ 
دست  کم زمینه  یی تلقی بتوان کرد بهره  کشی از انسان چه جایی برای آن باقی 
می  گذارد؟ ما برای آن که بیهوده در برهوتی بی  مخاطب فریاد نکشــیده باشیم 
نیازمند رشد آگاهی  ها هستیم، گیرم کار به جایی رسیده  است که دیگر امروز 
الزمه چنین رشــدی تنها در امکانات برنامه  ریزی شده حاکمیت  ها است؛ اما آن 
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حاکمیت  هــا که بنابر خصلت خود فقط می کوشــند توده  ها را هرچه ناآگاه  تر 
نگه  دارند تا بشود با ادعاهای فریب کارانه افسون  شان کرد، و به  ناچار با چسباندن 
انِگ جاسوسی اجنبی و خرابکار دست مخالفان بیداردل خود را کوتاه می  کنند 
و اجازه هیچ  گونه اظهارنظر معطوف به نقد و تردید را نمی  دهند چه  گونه ممکن 
اســت به رشــد فرصت دهند تا در ســایه آزادی، آن هم آزادی الیه  های متعهد 

اجتماعی، سر از میان میله  های سیاهچالش بیرون کشد؟
اگر توســعه دانش و هنــِر ناقدانه ذهــن توده  ها را از قالب  هــای خرافی یا 
حمودهــای القایی فکــری می  رهاند و فرهنگ فرزانگان را اعتال می  بخشــد. با 
حضور چهارچشــمی دولت  هایی که همه مجاهده  شان در طریق دور نگه داشتن 
مردم از پی  بردن به واقعیات خالصه می  شــود چه امیدی برای رســتگاری باقی 
می  ماند؟ دل  ســپردن به امید تالش و کوشــش دلســوزانه از ســوی حکومت  ها 

حاصلی جز افزایش فاصله عقب  ماندگی ندارد.
ولــی ناگزیریم با دریغ بســیار این واقعیت را هم بگویم کــه ما گرفتار دور 
باطل طلسم گونه  یی شده  ایم. من درست سی و چهار سال پیش از این در شعری 

نوشته  ام:

… و م�ردی که اکنون با دیوارهای اتاقش آواِر آخرین را انتظار 
می  کشد

از پنجره کوتاه کلبه به سپیداری خشک نظر می  دوزد:
سپیداِر خشکی که مرغی سیاه برآن آشیان کرده است.

و مردی که روز همه روز از پس دریچه  های حماسه  اش نگران 
کوچه بود اکنون با خود می  گوید:

– اگر سپیدار من بشکفد مرغ سیا پرواز خواهد کرد.
– اگر مرغ سیا بگذرد سپیدار من خواهد شکفت!

می  خواهم بگویم تا آن زمان که جهل هســت فقر نیز هست، و تا فقر برجا 
است جهالت نیز باقی است. اما جهالت – چه به معنای خاص باشد چه به  معنای 
ناآگاهی مادرزاد، چه به  معنای قرارگرفتن در معرض تحمیق و مغزشــویی باشد 
برای زوبرتافتِن داوطلبانه خلق از معبِد دانش بشــری به شوق بر خاک افتادن در 
برابر بت  های عتیق خرافه و هم چشمی در تعصبات کورکورانه – بی  گمان پس 
از روبیده شدن فقر نیز باقی خواهد ماند… اشاعه دانش و ارتقای فرهنگ برای 
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آزادی بخشیدن به انسان ها، دست کم برای ما که علی رغم سوز دل مان از مصائب 
به ره کشی و ظلم جهانی و علی  رغم دوری  مان از امکانات هنوز می  تواند امیدی 
باشــد به فردایی، خود به  قدر سرســختی در برابر نظام موجود ارزشــمند است. 
نمی  توان برای نجات انســان در انتظار آن روِز موعود نشست که انقالب جهانی 
همه بنیان  های بهره  کشی و تحمیق مردم به  خاطر بیماری سلطه  جویی  های فردی 
یا گروهی را از میان برده  باشد. اگر به جزم  اندیشی یا خوش خیالی دچار نیامده 
باشــیم می  پذیریم که هر مبارزه اجتماعی در راســتای یگانگی و رهایی بشری 
جزیی از یک انقالب جهانی اســت که خود تبلــور تمامی تالش های طوالنی 

انسان عصر ما خواهد بود.
ایــن  روشــنفکران  مــا  بــرای 
کشــورها – کــه هیچ  چیــز برای 
خود نمی  خواهیــم – حتی فرصت 
ایجــاد دیالُگــی با الیه  هــای توده 
باقــی نگذاشــته  اند. دولت  هامان ما 
را عوامل دست  نشــانده و دشــمنان 
توده  هــای مردم  ســالمت فکــری 

می  خوانند، و در حالی که می  کوشــند توده  های پشت دیوار نگه داشته  شده ما 
را از خاطر ببرند بیناترها چشــم به ما دوخته  اند. و ما نه می  توانیم و نه مجازیم 
و نه موثر می  دانیم که بدون یاری  های بنیانی و دگرگون شــدن سامان و ساختار 
زندگی مردم حصور خود را با بهره  جویی از سمبولیسمی معماگونه اعالم کنیم 

و دل توده  ها را با ارائه آثاری فاقد صراحت خوش داریم.

مــن به معجزه در آن مفهوم کــه اهل ایمان معتقدند 
اعتقادی ندارم؛ اما باکم نیست که این جا در حضور شما 
همدرداِن جهانی مشــکل  مان را با این عبارت غم  انگیز 
بیان کنم که: روشــنفکر جهان ســوم بایــد معجزه  یی 

صورت دهد و در کوه غیرممکن  ها تونلی بزند.
متشکرم.

ــای  ــش و ارتق ــاعه دان اش
فرهنگ برای آزادی بخشیدن 
ــود به  قدر  ــان ها ... خ به انس
ــام  ــر نظ ــختی در براب سرس

موجود ارزشمند است. 
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گزارشها: محمود سیاووش

غارتگران آثار تاریخی آی خانم 
مقربان »قهرمان ملی«

وسیع  قاچاق  و  تاراج 
افغانســتان  تاریخی  آثار 
و کاوش هــا و تخریــب 
از  آن  باســتانی  اماکــن 
تریــن  ناپذیــر  جبــران 
جنایات بــه میراث های 
فرهنگــی مــا به شــمار 
بدون  آثــار  این  می رود. 
بــه مردم  مربوط  شــک 
افغانســتان بوده و سندی 
از ســهم شایســته آنــان 

در تکامل فرهنگ بشــری می باشــد. اما چور و نابودی آن توســط لشکر جهل 
و جنایــت تنظیمی و طالبی نــه تنها خیانت به مردم افغانســتان بلکه جنایت 
علیه میراث تاریخی بشــریت هم است و از دالیلی که بی چون و چرا می توان 

غارتگران گنجینه باستانی آی خانم
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حکومت کرزی را فرهنگ ستیز و خاین نواز نامید، رابطه نزدیک آن با دزدان و 
خاینان به تاریخ و فرهنگ این وطن و عدم محاکمه آنان است.

در مورد تخریب مجســمه های بودا به دســت طالبان جاهل و چپاول موزیم 
کابل توســط تنظیم های جانی فراوان گفته شده اســت، اما از بربادرفتن یکی 
از ارزشــمندترین داشته های تاریخی ما در تپه آی خانم والیت تخار کمتر سخن 

گفته شده است.
آی خانم از جمله چهارده شــهر بزرگ جهان اســت که بنام اسکندریه ها از 
امپراتوری اســکندر مقدونی همراه با هفتاد قلعه جنگــی در قلمرو امپراتوری 
او در سراســر جهان بجا مانده است. این تپه تاریخی در قریه آی خانم ولسوالی 

دشت قلعه والیت تخار در کنار دریای آمو و کوکچه موقعیت دارد.
راز موجودیت شــهر باستانی آی خانم برای نخستین بار در سال ١۹۶١ زمانی 
گشــوده شــد که آثاری متعلق به این منطقه توســط مردم محل بیرون گردیده 
بدست باستان شناسان رسید. تیم باستان شناسان افغان – فرانسه تحت سرپرستی 
پروفیســور پاول برنارد )Paul Bernard( از ســال ١۹۶٥ تــا ١۹۷۸ میالدی جمعآ 
پانزده دوره در آی خانم حفریات نموده که تعدادی از آثار مکشوفه آن ساحه را 
در »اطاق آی خانم« موزیم ملی افغانســتان به نمایش گذاشته بودند. با کودتای 

شوم هفت ثور این حفریات ناتمام ماند و زمینه برای غارت آن مهیا گردید.
مخروبــه ای را که امروز به نام »آی خانم« می شناســیم یکی از صدها اماکن 
تاریخی این ســرزمین اســت که در زمان حیات مسعود و ربانی در شرایطی که 
والیت تخار قلمرو آنان بود توســط نیروهای نظامی شان چپاول گردید. این تپه 
توســط قومندانان مســعود هریک پیرم قل ضیایی، قاضی کبیر مرزبان، بشیر 

ساحه تاریخی آی خانم قبل و بعد از تاراج شدنش توسط قومندان 
های تنظیمی.
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قانت )یا بشیر چاه آبی(، سبحان قل ابراهیمی و مامور حسن تاراج گردید.
درباره اهمیت تاریخی تپه آی خانم حرف هایی گفته شده. قرار معلوم حتی 
در پارلمان و ریاست جمهوری روی بربادرفتن آن بحث های بی نتیجه ای صورت 
گرفتــه. ولی از اینکه کدام افــراد با چه روابط تنظیمی دســت به این جنایت 
نابخشودنی زده اند، طبق معمول در دستگاه فاسد حاکم سکوت خفتبار صورت 
گرفته است. هیچکس تاکنون بر زبان نیاورده که تپه آی خانم در دوره زمامداری 
برهان الدین ربانی و احمدشــاه مسعود به دست افراد و عزیزترین قومندانان شان 
تاراج گردید. اینان کســانی اند که دوشادوش مسعود میجنگیدند و در اینگونه 

جنایات شریک هم بودند.
مجســمه های بامیان به دســت مالعمر نابود نشد، بلکه به امر مالعمر و در 
عصر زمامــداری او نابود گردیدند. ولی هیچکس ایــن حماقت را نمی کند تا 
بگویــد که نابودی مجســمه های بامیان کار افراد مالعمــر بود نه خودش و به 
این شــکل او را برائت دهد. به همین صورت آی خانم هدیه مســعود و ربانی به 
قومندانان شــان بود تا آنان را با تفنگداران شــان بــا انرژی تر راهی جنگ های 

دهشتناک تنظیمی در کابل نمایند.
در نشــرات مربوط به شــورای نظار و جمعیت اســالمی تحسین و توصیف 
ــی از قومندانان متذکره صورت گرفته اســت و هرکجا در رابطه به  های فراوان
مفید بودن اینان و نقش آفرینی های شــان به جبهه مســعود بحث های طویلی 
راه اندازی شده است. رفتن پیرم قل با مسعود به اروپا یکی از دالیل خوب بوده 

می تواند.
در جشن هایی که ساالنه از طرف شورای نظار و جمعیت در مناطق مختلف 
برگزار می گردید ســاعت ها در تمجید و تعریف همین قومندانانی که تیشــه 
بر ریشــه های تاریخی ما زدند اختصاص می یافت. ولی متاسفانه زمانیکه بحث 

تعدادی از غارتگران عمده آثار آی خانم.
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جنایات اینان به میان می آید وضع ١۸٠ درجه تغییر می کند و یکســره اینان را 
قدرت های محلی می شمارند، تا وانمود سازند که ربطی به مسعود و شورای نظار 
و یا در کل اخوان و تنظیمی های تخار ندارند. ولی اینگونه شــیادی ها سودی 
نــدارد چون آفتاب را با دو انگشــت نمی توان پنهان کرد. مــردم تخار که تیغ 
جنایت و بربریت اینان را تا اعماق قلب شــان احساس می کنند تمام این چهره 

کارکردهای  و  بدنام  های 
شرم آور شانرا می دانند.

کــه  را  مصاحبــه ای 
 ٢( گــروپ«  »کلیــد 
با رئیس  ســرطان ١۳۹٠( 
اطالعات و فرهنگ تخار 
ســید عاقب اهلل ادیب یار 
در خصوص عامالن تاراج 
آی خانم انجام داده نمونه 
عاقب اهلل  مدعاســت:  این 
کــه از مسعودپرســتان و 
عبداهلل پرستان پروپاقرص 

تالقان اســت، اظهار می دارد که آی خانم از سوی زورمندان محلی چپاول گردید 
که مربوط به هیچ تنظیمی نبودند! همچنان حبیبه دانش وکیل ولسی جرگه از 
تخار )خانم قومندان امیر هزارباغی که فعاًل حیات ندارد( نیز بخاطر خوشرقصی 
بهتر به سیاســت های حاکم از طالبان هم در غارت آی خانم اسم برده است که 
خیلی عجیب و خنده آور است. این به اصطالح نماینده ملت، برای اینکه دستان 
خونپر شــوهرش را که یکی از تاراجگران عمده آی خانــم بود پنهان نگهدارد، 
طالبانی را که هرگز به این منطقه پا نگذاشــته اند محکوم به حساب می آورد. 
زمانیکــه طالبان جهالت پیشــه و وحشــی بــه اطراف دریای کوکچه مســتقر 
گردیدند، تپه آی خانم شــامل مناطق تحت نفوذ آنان نمی شد، حتی یک سوزن 
هم تا این مدت در تپه آی خانم از شــر قومندانان احمدشاه مسعود باقی نمانده 

بود که طعمه طالبان گردد.
اینکــه چپاولگران آی خانم کی هــا بودند، مطلبی را ســند گونه از کتاب 
عبدالقیــوم فطرت یکــی از مداحان قلمی تنظیم های جهــادی تخار می آورم. 
چون استناد بر نوشته های او که تحت رهنمایی های غیرمستقیم بنیاد احمدشاه 

تصویری از آی خانم در گذشته که 
بصورت دیجتال بازسازی گردیده است.
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مسعود به رشته تحریر آمده، اسناد قابل اعتبار است که جای هیچ گونه گریزی 
برای آدم های ُپرروی از جنس عاقب اهلل ها باقی نمی گذارد:

»حکومت موقت به ریاس�ت پروفیس�ور اس�تاد برهان الدین 
ربانی به اساس معاهدات و فیصله های اجالس پشاور آغاز یافت. 
احمد ش�اه مسعود مبنی بر توافقات پش�اور به حیث وزیر دفاع 
ملی دولت اسالمی افغانستان انتخاب گردیده بود. او به تاسیس 
و فعال س�ازی اردوی ملی اقدام نموده قطعات، قول اردوها، فرقه 
ها، و س�ایر جزوتام های وزارت دفاع ملی را در سرتاس�ر کش�ور 
دوباره احیاء و مجاهدین را در قطعات یاد ش�ده تنظیم فرمود. به 
تاسی از تنظیمات و تعینات فوق، قول اردوی نمبر۶ به قومندانی 
ش�هید س�ید نجم الدین واثق فعال گردید که دربرگیرنده امنیت 
در والیات بدخش�ان، تخار، کندز و بغالن بود. ریاس�ت ارکان قول 
اردوی نمب�ر۶ را م�ال پیرم قل ضیایی و معاونی�ت آن قول اردو را 
عارف خ�ان کندزی به دوش گرفته بودن�د.... قومندانی فرقه ۵۵ 
پی�اده را الحاج قاضی محم�د کبیر مرزبان عه�ده دار بود و قرار 
گاه فرقه در س�رپل دریای کوکچه جابج�ا گردیده بود. غند ۵١٨ 
پیاده از تشکیل فرقه ۵۵ در چهاونی شهر کهنه ولسوالی رستاق 
ب�ه قومندانی الحاج س�بحان قل ابراهیمی در چ�وکات غند اخذ 
موقعیت کرده بود. همچنان یک کندک اپراتیفی مربوط قول اردو 
ک�ه قرار تش�کیل آن عموم افس�ران، خورد ضابطان، و س�ربازان 
ای�ن کندک به پنجصد تن میرس�ید، به قومندانی الحاج مخدوم 
کفایت اهلل خس�ربره پیرم قل در ولس�والی رستاق جابجا گردیده 
بود و بصورت مس�تقل، اکم�االت آن از قرارگاه ق�ول اردو صورت 
میگرفت. بش�یر چاه آبی قومندان سرحدی این قطعه و همچنان 
در یک دوره به حیث معاون قول اردوی نمبر ش�ش ایفای وظیفه 
نمود. آمر عباس از طرف مامور حس�ن منحیث قومندان توپچی 
فرق�ه ۵۵ ایفای وظیفه میکرد.« )صفحه ۱٤۸ -۱٤9 کتاب »رس��تاق در 

دوره های جهاد و مقاومت«(

کاوش های غیرقانونی تپه آی خانم به امر قومندانان مســعود هر یک پیرم 
قل ضیایی، قاضی کبیر مرزبان، بشــیر چاه آبی، مامورحســن و قومندان امیر 
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هزارباغی در سال ١۳۷٤ شروع و مدت سه الی چهار سال ادامه یافت. صدها تن 
از مربوطین این قومندانان طی چندین سال مشغول کندن و پالیدن تپه آی خانم 
بوده هزاران تکه آثار تاریخی آن را بیرون کشــیدند که تعداد زیاد آن از طریق 
قاچاقبــران آثار تاریخی به بازار های پاکســتان انتقال یافت. در میان قومندانان 
متذکره نقش اساســی را مال پیرم قل به عهده داشــت. او به دلیل شکســتاندن 
جبهات حزب اســالمی به نفع جمعیت و شورای نظار در ولسوالی های ماورای 
کوکچــه و همچنان به دلیل حاکم بودن در ولســوالی بزرگ و پرنفوس والیت 
تخار، از جمله قومندانان نازدانه احمدشاه مسعود محسوب می شد که صدور امر 
تاراج تپه آی خانم، مکان های تاریخی، غصب ملکیت های دولتی و غیر دولتی 

مناطق تحت نفوذش، بخشی 
از »رســالت جهــادی« وی 

بشمار می رفت.
طــی کاوش هایــی که 
در آی خانم صورت گرفت، 
هــزاران تکــه آثار بدســت 
آمده به اشــکال و کیفیت 
گردید.  یافت  مختلف  های 
آفتابه هــا، تبنگ ها، کوزه 
هــا، کاســه هــا، جــام ها، 
ها و ســکه های  مجســمه 

مصور طالیی، نقره یی، هفت جوش، پالتین، مســی، مجســمه هایی از عقیق و 
یاقوت و فلزات مختلف، زیورات بخصوص گوشــواره های طالیی با نگین های 
فیــروزه و یاقوت، کره های پا، گردن بندها همراه با نگین های گرانبها از طال، 
نقره، هفت جوش، دســت گیرهای دروازه و قاشــق ها، کتیبه هایی که روی آن 
تصاویری از انســانها، حیوانات و آفتاب و ماه بصورت برجسته نقش بسته و از 
فلزات ســاخته شده بود پیدا می شد و بفروش می رســید. مهره هایی از سنگ 
هــای قیمتی با نقش و نگارهای متفاوت نیــز از انتیک های پرفروش آی خانم 
بود. تجارت انتیک و آثار تاریخی از ســال ١۳۸٤ از جمله پرعاید ترین تجارت 
در ســطح افغانستان بشمار می رفت. صدها قاچاقبر با بوجی های پول در پشت 
بسوی تخار و بخصوص ولسوالی دشت قلعه و رستاق جهت خرید انتیک سفر 

می کردند.

در روزهایی که پیرم قل به غارت آثار 
آی خانم مصروف بود، احمد شاه مسعود 
او را ناز داده در سفر اروپاییش با خود برد.
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وقتــی دهل چور آی خانم به امر فرماندهان متذکره نواخته شــد، آنان چهار 
نمایندگی جهت اخذ خمس اشیای یافت شده از آی خانم درین محل باز کردند. 
افراد تعیین شــده از طرف اینان بر کارهر تیم در تپه، نظارت می کرد تا بداند 
که چیزی یافته اســت یا نه. به مجردی که تیمی جنســی را پیدا می کرد فوراً 
به نمایندگی ها اطالع داده می شــد. نمایندگی ها هم بدون معطلی وی را جهت 
پرداخت خمس احضار می کردند. هرگاه شــئی و یا جنس یافت شــده به نظر 
شــان ارزشمند به نظر می آمد بطور مکمل زیرعنوان اینکه به دولت تحویل داده 
می شــود از نزدش اخذ شــده با دادن چند لک افغانی پول رایج وقت به عنوان 
بخشــش رخصت اش می کردند. اگر جنس یافت شده ســکه های نقره ای و یا 
هفت جوش می بود که در آن زمان زیاد یافت گردیده بود، درین صورت بیشتر 

از مناصفه آن را می گرفتند و 
به آن می گفتند خمس یا پنج 

یک.
قریه  از  نــوراهلل  »داکتــر« 
کیشــان رســتاق در اوایــل به 
حیــث نماینده پیرم قل جهت 
اخذ خمس یا اخذ پنج یک به 
امر پیرم قل توظیف شــد که 
مدتی بعــد »داکتر« فیض اهلل 
این وظیفه را به دست گرفت. 
نوراهلل کــه از جمله داکترهای 

شش ماهه پاکستانی است، آدم کم بضاعت بود ولی بعد از سپری کردن وظیفه 
اخذ خمس از غنایم انتیک آی خانم به فرد پولدار در سطح ولسوالی دشت قلعه 
والیت تخار تبدیل گردید که فعاًل صاحب چندین سرای، حدود شصت دکان و 
چهارده دربند حویلی مجلل تنها در شــهر دشت قلعه والیت تخار دارد. یکی از 
افرادی که با استفاده از زور و قدرت جهادی اش بعد از چور و چپاول آثار، پایه 
های ســنگی و دیوارهای آی خانم را شکسته به خانه اش انتقال داد قاضی کبیر 
مرزبان اســت. تصاویر این آثار گرانبها که بصورت بی ارزشــی در ساخت خانه 
و هوتل وی بکار رفته اند در مطبوعات معتبر جهانی نیز انعکاس یافته است.

وقتی گزارشگر بی.بی.سی با قاضی کبیر مرزبان قومندان فرقه ٥٥ احمدشاه 
مســعود در زمان چورکان آی خانم )بعدا مشاور حامد کرزی گردید و فعاًل عضو 

راست: عکس یکی از پایه های آی خانم 
که توسط باستان شناسان فرانسوی 

عکاسی شده بود.
چپ: پایه های دیوار های آی خانم که 
اکنون در هوتل قاضی کبیر موجود اند.
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پارلمان اســت( درباره انتقال پایه ها و ســر پایه های ساختمان های آی خانم به 
هوتلش در شــهر خواجه بهاوالدین را جویا شــد، نامبرده برای اینکه خود را از 
مالمتی نجات داده باشد اظهار می دارد که گویا مردم آی خانم را تاراج می کردند 
و او پایه های ســنگی دیوارهای این شــهر تاریخی را به خانه اش انتقال داد تا از 
دستبرد آنان نجات یابد و همچنان با دیده درایی شرم آورعالوه می کند که برای 
انتقال آن پول به مصرف رســانیده و اگر دولت خواهان گرفتن آن اســت باید 
ایــن پول را به وی بپردازد! قاضــی کبیر در کنار پیرم قل جز تاراجگران عمده 
آی خانم بشــمار می رود. قاضی کبیر غیر از ســرپایه های دیوارها که به علت 
دشواری انتقال آن به پاکستان به فروش نرسید، صدها پارچه انتیک را که او و 
برادران هم جنسش از آی خانم تصاحب کردند و تعداد شان را بفروش رسانیدند 

و تعدادی را هنوز هم با خود 
دارند.

بــرای وضاحــت بیشــتر 
داســتان یکی از مجسمه های 
ســنگی آی خانم که توســط 
شــخصی پیــدا شــد و بعداً 
توسط افراد مامورحسن ضبط 

گردید را بازگو می کنم.
تازه  تــاراج آی خانم  هنوز 
آغاز گردیده بود که شخصی 
بزرگ  کاری  کندن  مجســمه 
ســنگی ای را که یک کودک 
بــود از زیر خاک  خوابیــده 
بیــرون می کشــد، چشــمان 
مجســمه از نگین های سرخ، 
گوشــوارهای آن دارای نگین 
هــای یاقــوت و بــه گردنش 
به  هم خطوط برجسته مصور 

شــکل زیورات کندن کاری شــده بود که گوشــواره و گردن بند مکمل با طال 
و نگین های رنگه به شــکل برجســته پرکاری شــده بود. مامورحسن همین که 
مجســمه را از نزد یابنده اش اخذ می کند، آنرا جهت فروش به پاکســتان انتقال 

یکی از کتیبه های طالیی استثنایی ای 
که از آی خانم پیدا شد و توسط 

قاچاقبران انتیک به خارج انتقال یافت. 
این اثر ارزشمند تاریخی ما در بازار های 

سیاه بدون مبالغه به دهها ملیون دالر 
دست به دست شده است.
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داد که درین جریان از طرف کارمندان به اصطالح امنیت در شهر تالقان ضبط و 
دستگیر شد. فیض اهلل بیگ معاون اوپراتیفی ریاست امنیت به امر قسیم فهیم 
این ماموریت را به عهده گرفته آنرا ضبط کرد و افراد مامورحســن را همراه با 
مجسمه ســنگی که به کودک سنگی مشهور گردیده بود، دستگیر نمود. یک 
روز از ضبط مجسمه نگذشته بود که مامورحسن با اکرم خان رئیس امنیت وقت 
تخــار ارتباط می گیرد و از او خواهش می کند کــه ده هزار لک افغانی برایت 
می دهم مجسمه را تحویلم کن. مامورحسن همچنان یادآور می شود که من یک 
کاپی تقلبی این جنس را با خود دارم که اگر پول را بگیری و مال را برایم تسلیم 
نمایی، هیچ گونه مســئولیتی نخواهی داشــت. اکرم خان به سخنان مامورحسن 
توجه نمی کند و مجســمه را به فهیم که آن وقت وزیر امنیت افغانســتان بود 
ارســال می کند. فهیم بخاطر خوش خدمتــی های اینان چهارصد لک افغانی به 
فیض اهلل بیگ و چهارصد لک افغانی به اکرم خان بخشــش می دهد. فیض اهلل 
بیــگ ده لک افغانی این مقدار پــول را پنج جریب زمین آبی دوفصله در تخار 
می خرد. مجســمه آی خانم که رشــوه واپس گیری اش ده هزار لک افغانی پول 
ســابق معادل دوصد جریب زمین آبی باشد قیمت اصلی آن چند خواهد بود و 
فهیم آن را چند به چه قیمت گزافی به فروش رســانیده اســت؟ سوالیست که 

باید »مارشال« جوابش را ارایه نماید.

پایه های تاریخی آی خانم در هوتل یک جنگساالر در خواجه 
بهاوالدین تخار
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یکــی از هزاران فردی که در چــورکان تپه تاریخی آی خانم گنجی را یافت 
علیمردان اســت که بعداً به حاجی علیمردان بای هزارســمچی مشهور گردید. 
حاجی علیمردان بکس حاوی ۳۶٠٠ سکه طال را که مشهور به سکه های طالیی 
دوکلهـ  دواســپه بود، می یابد و به قریه هزار ســمچ رســتاق والیت تخار انتقال 
می دهــد. وزن هریک از این ســکه ها چهــارو نیم مثقال ـ معــادل ٢٠.٢٥ گرام 
می شد. پیرم قل که ازین پیشامد نیک در جریان است به قریه هزارسمچ رستاق 
رفته مناصفه این ســکه هــا را به عنوان خمس از وی می ســتاند و نصف باقی 
مانده آن را علیمردان همراه با برادرانش تقسیم می کند. هنگام تقسیم این گنج 
حاضرباشــان و چاپلوسان اطراف پیرم قل هم تعدادی از آن را به عنوان شیرینی 
به دســت می آورند. پهلوان قربان هزار سمچی ٢٥ دانه سکه را بخشش میگیرد. 
به همین ترتیب ســایر افراد و حاضر باشــان پیرم قل با دریافت چند چند دانه 
ازین سکه ها شیرینی حق خویش را دریافت میدارند. حاجی علیمردان ادعا دارد 
که پیرم قل با استفاده از زور و قدرت خویش بقیه سکه ها را به عناوین مختلف 
از نزدش گرفت. وقتی تعداد این ســکه ها به بازار راه یافت و تجار آنرا جهت 
فروش به پاکســتان انتقال دادند، کسانی که صرف دو یا سه دانه آنرا خریده و 

به پاکستان برد، به بزرگترین پول داران منطقه تبدیل شدند.
ســبحان قل معاون پیرم قل در جریان کمپاین انتخابات پارلمانی خود یک 
دانه ســکه طال را مبلغ ٢۸٠٠٠ دالر امریکایی بفروش رساند. اگرچه دقیقًا واضح 
نگردید که این ســکه از جمله کدام سکه ها بود سکه هایی که ازعلیمردان بای 
خمس گرفته و یا خمس کدام گنج دیگر تپه آی خانم. بهرحال، سکه هایی که 
حاجی علیمردان یافته بود و نصف بیشــتر آن به مال پیرم قل و افرادش رسید 
از جمله بی نظیرترین سکه های یافت شده دوران خود چه از لحاظ وزن و چه از 
لحاظ نوعیت شــهرت یافته بود. به فرض اگر قیمت فی دانه این سکه ها را به 
پایین ترین نرخ فروش در تخار ســی هزار دالر امریکایی حساب نماییم. قیمت 
مجموعی ســکه هایی که پیرم قل از علیمردان بای خمس گرفته اســت چهل 
هشت ملیون دالر امریکایی می گردد. هرگاه یک قلم خمس که پیرم قل از آثار 
یافت شــده تپه تاریخی آی خانم از یک نفر به دست آورد چنین باشد، تمامی 
خمس ها و اجناس بدســت آمده در جریان ســه یا چهار سال که توسط هزاران 
نفر هنگام تاراج آی خانم صورت گرفت و بدون شک ۹٠٪ آن به نفع اینان بود، 

چه مقدار خواهد بود؟
مناطق زیادی در هر نقطه افغانســتان موجود اند کــه آثار تاریخی و ماقبل 
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تاریخی زیادی را درخود مدفون دارند. در ولســوالی رســتاق و ســایر ولسوالی 
های والیت تخار بخصوص ماورای کوکچه که پنج ولســوالی را شــامل میشود 
ده هــا مکان وجــود دارد که مردم آنها را به عنوان اماکن تاریخی می شناســند. 
پل بیگم، کافرقلعه، ســمچ کافر، بینی ملخ، گنج، خواجه مســکه، دشت طال، 
زیارت خوجه ســرخه، زیارت خواجه میری، ایل کاشان، هزار سمچ رستاق، کنده 
چشــمه، چهل دختران، خان پشت، شرخه بازار، دشــت آبی، قزل قلعه، خواجه 
جرغاتو، خواجه ســبز پوش ولی، ده وری و... اماکنی اند که آثار تاریخی از آن 
بیرون شــد. درین مناطق هم دهل چور از طرف پیرم قل نواخته شــد به تعقیب 
آن صدها اثر تاریخی پیدا شــده از آن توسط پیرم قل و سبحان قل ضبط شد. 
پیرم قل و قومندانان جنایتکارش معتقد بودند که اگر به مردم اجازه داده شــود 
که بر اماکن تاریخی رستاق و ولسوالی های اطرافش جهت دریافت انتیک زیر 
نظر هیات شان کار صورت بگیرد درین صورت انتیک های موجود درین اماکن 
بدون مصرف و رایگان بدســت شان میاید. فقط با این نیت شوم بود که دراین 
ســاحات کار به شــکل کاماًل بی رویه صورت گرفــت و ارزش فرهنگی تمامی 

ساحات باستانی ولسوالی های ماورای کوکچه نابود گردید.

تخریب و تاراج آثار باستانی آی خانم در دهه نود میالدی باعث از 
بین رفتن کامل ارزش تاریخی گنجینه ای گردید که قدامت دوهزار و 

سیصد ساله داشت.
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منطقه دشــت طالی رستاق که یکی از ده ها مکان تاریخی ولسوالی رستاق 
والیت تخار است زیر نظر امیران خون آشام رستاق پیرم قل و سبحان قل مدت 
دوســال مورد کاوش های خاینانه قرار گرفت. این مکان های تاریخی که دارای 
صدهــا قبر مربوط به چندین هزار ســال قبل اســت، پامال خواســته های ضد 
فرهنگی زمامداران جاهل شــد و هزاران تکه آثار )زیورات، ظروف، مجسمه ها، 
کمربندها، دستبند هایی که شکل ماهی، مار و سایر اشکال بخصوص خزندگان 
را دارا بودنــد و از فلــزات مختلفی چون طال، نقره، هفــت جوش و گاهی هم 
ســنگی به وزن های مختلف و اندازه های متفــاوت پیدا میگردید( که متعاقبًا 
توســط پیرم قل و ســبحان قل بزور تصاحب میشــد. اگر از جمله کاوشگران 
کســی و یا جمعی که اشــیای انتیک را می یافت و ســروصدایش باال نمیشد، 

میتوانست آن را در بازارهای پاکستان به فروش برساند.
برای وضاحت بیشتر دو داستان را بازگو میکنم که گواه این مدعا اند:

کنــدن  درجریــان 
نهر آب در رستاق که 
ازمنطقه دشــت طالی 
ولسوالی رستاق والیت 
این  تخار میگذشت و 
ســاحه تاریخی بعد از 
قریه خانقاه ولســوالی 
میشود،  آغاز  رســتاق 
جمعــه خــان بــرادر 
کاسه  دو  سیابی  قادر 
طالیی را پیدا میکند. 
افــواه پیدا شــدن دو 
بــاال  طالیــی  کاســه 
میگیرد تا باالخره که 
گپ به »آمرصاحبان« 
رستاق میرسد. سبحان 

قل معاوِن پیرم قل جمعه خان را احضار نموده کاســه های طالیی را از نزد شان 
میگیرد.

در شرایطی که قلعه تاریخی آی خانم با حفر غیرقانونی تاراج میشد، تعدادی 

نمونه ای از هزاران سکه که از آی خانم بدست 
آمده اند
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از افــراد در قلعه تاریخی 
کــه به نــام کافــر قلعه 
یــاد میشــود و در یکی 
از قریــه های ولســوالی 
دارد،  موقعیــت  رســتاق 
میکردند.  کار  همزمــان 
از میــان کاوشــگران در 
کافرقلعــه یــک گروپ 
طالیی  تاریخــی  جنــس 
که شــباهت به ســگک 
پیــدا  را  دارد  کمربنــد 
میکنــد. همینکــه ایــن 
اثــر کاوش  شــخص در 
چند هفتــه ای این اثر را 
می یابــد، موضــوع فاش 
میشــود و گپ بــه پیرم 
قــل میرســد. پیــرم قل 
فوراً میرســد و به او امر 

میکند که جنس را تســلیم نماید. امام علی برادر ســرمعلم مال ولی که یکی 
از افراد این تیم میباشــد، کسی اســت که مقابل پیرم قل می ایستد و پیرم قل 
را در میان صدها نفر که نظاره گر ماجرا هســتند با اثبات نمودن اینکه او آدم 
بی پاســی بیش نیســت بی آب و بی آبرو میســازد. او به پیرم قل اظهار میدارد 
که تو ســرگروپی بیش نبودی که حاال زورگیــری میکنی. من از طرف مالنادر 
مامور کشــتن تو تعیین شده بودم و در شرایطی که یک فشارماشه کالشنکوف 
از طرف ما میتوانســت به زندگی ات خاتمه دهد اینکار را نکردم چیزی که تو 
هم بی خبر نیســتی. ولی تو را ببین که چه اندازه خم چشــم و بی حیا هستی 
که آنروزها را نادیده میگیری. با وجودیکه شــرایط بد اقتصادی ما را میدانی و 
فقر و فالکت ما را می بینی دست از بزور گیری حتی از من برنمیداری. تف و 

لعنت به تو آدم بی پاس!
از جملــه اماکن دیگر تاریخی که در زمان پیرم قل به تاراج رفت و تعدادی 
از افــراد هنگام کاوش های غیرقانونی خاکش را بدور ریخته ارزش تاریخی  آنرا 

به تاریخ 2 نوامبر 2001، انا بادخین خبرنگار 
»سیاتل پست انتلجینسر« گزارشی از 

چپاول آثار آی خانم منتشر نمود. عکس 
باال که در حاشیه این گزارش به چاپ رسیده 
محبوب اهلل یک قاچاقبر آثار تاریخی را در 

کنار بازمانده های آی خانم نشان می دهد که 
به گفته خودش از طریق قاچاق آثار آی خانم 

به حدود یک میلیون دالر سرمایه دست 
یافته است.
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برای ابد نابود میکردند، یکی هم دشــت آبی رستاق است. ناصر پسر بای جان، 
خلیل ســیف اهلل و حبیب در جریان کاوش هایی که درین منطقه داشتند یک 
جوره گوشواره طالیی با نگین های یاقوت را پیدا میکنند که آوازه آن به گوش 
حاکمان میرســد. سبحان قل این سه نفر را در خانه قومندان بای احضار میکند 
و با تهدید گوشواره را با پرداخت یک هزار دالر از نزدشان می ستاند. سبحان قل 
بعداً این گوشواره را به قیمت ٢۶٠٠٠ دالر امریکایی به عیسی خان پسر حاجی 

بابه دشتی قلعه چی به فروش میرساند.
زمانیکه طالبان به اطراف 
خاتمه  دریای کوکچه جهت 
بخشیدن به حاکمیت مسعود 
قومندانان  شــدند،  مســتقر 
مســعود مــال و دارایی های 
را  خویش  منقــول  قارونــی 
همراه با فامیل های شــان به 
انتقال  تاجیکســتان  و  ایران 
دادنــد. از آن جملــه شــش 
فرونــد هلیکوپتــر در چهار 
پــرواز مــال و دارایــی های 
پیرم قل و ســبحان قل را به 
مشهد انتقال داد. در یکی از 
پروازها که اموال پیرم قل به 
مشهد انتقال میشد، یک نفر 
زخمــی بنام گل ولــد نور از 

دشت آبی ولسوالی رستاق والیت تخار از افراد میرعلم کندزی که درخط جنگ 
آســیب جدی دیده بود بخاطر تداوی به ایران برده میشد، نیز حضور داشت. به 
دلیل عدم موجودیت شــفاخانه مجهز در تخار مرســوم بود که زخمی های خط 
جنگ جبهه مســعود جهت تداوی به ایران و تاجیکستان منتقل شوند. از جمله 
اموال مربوط پیرم قل سیزده بکس که حاوی آثار تاریخی میباشد هنگام تالشی 
پولیس ایران جنجال میافریند که بعداً به اشاره مسعود رها میگردد. گل ولد نور 
که در متن موضوع قرار دارد، بعد از صحت یابی به رستاق میاید و آن را هرکجا 
قصه میکند. پیرم قل هم ازین افشاگری عصبانی گردیده جهت زیاد درز نکردن 

پیرم قل، یکی از چپاولگران آی خانم، فرد 
نزدیک به احمد شاه مسعود بود.
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موضوع به فکر کشــتن گل می افتد. تا اینکه در جشــن نوروزی رستاق موقع را 
برابر میکند و با اســپ بزکشی وی را پامال میسازد. درین حادثه که گل شدیداً 

ضربه دیده بود، هنگام انتقال جهت تداوی به کندز در مسیر راه جان باخت.
اگر این سوال مطرح شود که شش بال هلیکوپتر در چهار پرواز کدام اموال 
پیرم قل و ســبحان قل را به ایران انتقال داد، از هیچکس این جواب را نخواهید 
شــنید ولی بدون شک که ایشان دوشک و بالشت های خانه خویش را در شش 
طیــاره طی چهار پــرواز به ایران انتقال ندادند! حتی اطفــال هم میدانند که او 
امــوال و دارایی های خویش را که در طول دوره به اصطالح جهاد و مقاومت از 
خون و مال مردم رســتاق جمع آوری کرده بود در مشهد جابجا ساخت. اگرچه 
یک قسمت جواب این سوال در باال تذکر یافته است ولی ماجرا ابعاد به مراتب 
گسترده تر دارد. بناًء بجا میدانیم که یک مقدارمفصل تر در رابطه به سرچشمه 
های اموال »عالی جنابان جهادی« که بیشــتر اموال شــان را ِشمش طال تشکیل 

میداد و به ایران انتقال یافت به موضوع پرداخته شود.

پیــرم قل که از میراث پدر خر نداشــت تا ســوار 
شــود، بعد از حاکم شدن به سرنوشت مردم رستاق به 
سرمایه های قارونی دست یافت که بخش عمده آنرا از 
آی خانم بدست آورد. خون مردم وی را صاحب هزاران 
راس گوســفند، ده ها دربند حویلی قشــنگ چندین 
جریبی در شهر رستاق و سایر شهرهای افغانستان که 
هرکــدام بیــش از نیم ملیون دالــر ارزش دارد، ده ها 
راس اسپ بزی که قیمت هریک شان از صدهزار دالر 
تجاوز می کند، مارکیت های بزرگ، باغ های بی طول 
و عرض میوه، تانک هــای تیل، حمام، هوتل، زمین 

های زراعتی، ندوق های طال و غیره ساخت.
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د همبستگی گوند اعالمیه

زموږ خلک
د دریو لسیزو جنایتکارانو ته 

سزا ورکوونکي دي!

د انسان خوړونکي خلقي � پرچمي چټل رژیم شاوخوا د ۵٠٠٠ قربانیانو 
د نومون��و خپری��دو یو ځل بیا د »ثور انقالب« دف��اع کوونکو دروغجنه 
څی��ره بربن��ډه او زموږ د مظلومو خلکو ټپونه ی��ې تازه کړل. د »مړینې 
لیس��ت« د خل��ق دموکراتیک ګون��د داړوونکي رژی��م د زړه بوږنوونکي 
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جنایتون��و یوه بیلګ��ه ده. د دغو هیوادپلورو ټولوژن��ې په ۵٠٠٠ او ١٠٠٠٠ 
نه خالصه کیږي او د ١٢٠٠٠ په دار ځړول ش��ويو بندیانو اوږد لیس��ت ال 
تراوس��ه د اسنادو له ساتنځاینو څخه ندی راوتلی. روسي چوپړانو هم د 
بنس��ټپالو بانډونو په څیر د بې دف��اع او په ځانګړې توګه د روڼ اندو او 
پوهه خلکو د وینې تویونې سره هڅه درلوده، چې افغانستان د متفکرو 

مغزونو او پاڅونونو څخه د تل لپاره »پاک« کړي.
خلقي � پرچمي هیوادپلوري »کمونیس��ت« ن��ه، بلکې د »خلق« او 
»زیارکښ��و« او »برابرۍ« بیرغ الندې جنایتکاران وو چې دغو ارزښتونو 
ته یې په ناولتوب ټول خیانتونه روا ګڼل. که څه هم دوی دغه قربانیان 
پ��ه نوم او پتې ثبتول، لیکن د دوی له نس��کوریدو وروس��ته تنظیمي، 
طالب��ي او امریکای��ي ویني څښ��ونکو هر یو پرته له دې چې لس��ت یې 
ترتیب کړي، په لسګونه زره زموږ هیوادوال یې د مړینې پولې ته ورسول. 
پ��ه دې هیواد کې د غوی��ي اوومې او اتمې ټول څرګن��ده جنایتکاران او 
ظالمان چې اوسمهال یې د امریکا او ناټو په نوم لوی خامارانو آخور ته 
س��ر ورنیږدې کړی دی، د دې پرځای چې د دار ځړولو ډلې ته وس��پارل 
ش��ي او ی��ا د زندان تورو تمبو ترش��ا ټ��ول خپل ناوړه ژون��د تیر کړي، د 
امریکا لخوا د دولت په هره برخه »مدني ټولنې« او بي بي س��ي راډیو او 
نورو ارګانونو کې ځای ورکړل ش��وی او د شتمنیو د راټولولو او هیواد ته 

د خیانت نوي پړاو په ترسره کولو بوخت دي.
د پرچم او خلق هغه غړي چې د خلکو په وینو یې السونه ککړ ندي، 
افغانس��تان او د نړۍ په هر ګوټ کې په یو آواز س��ره خپل چوپړه رهبران 
محکوم او د سختو سزاګانو وړ یې وګڼي او د الندنیو وګړو څخه د تل 

لپاره خپل حساب پرې کړي:
ش��هنواز تڼی، جاوید کوهس��تاني، جنرال واحد طاقت، 
فقی��ر محم��د فقیر، ب��ارق ش��فیعي، خلیل روم��ان، کبیر 
رنجبر، ثریا پرلیکا، نورالحق علومي، خلیل زمر، میر افغان 
ب��اوري، ظاه��ر طنی��ن، اناهیتا رات��ب زاد، نب��ي عظیمي، 
میوند، ملک س��تیز، ع��وض نبي زاده، محم��د ګالبزوی، 
عبدالله نایبي، فرید مزدک، ثریا پوپل، داوود پنجش��یري، 
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بهین، عبدالحمید محتاط، عبدالله شادان، سیما شادان، 
ظهور رزمجو، جمیله پلوشه، حبیب منګل، سلطان علي 
کش��تمند، س��لیمان الیق، دستګیر پنجش��یري، اسدالله 

سروري او...
د کابل خوس��ا ش��وی دولت چې د تیرو دریو لسیزو جنایتکارانو ګډ 
کالی دی »انتقالي عدالت« یې د نورو هرې ملي مسئلې په څیر قرباني 
کړی دی او د پارلمان په نوم د فس��اد خونې د عمومي بخښ��نې فرمان 
په بنس��ټ د ملت ټول قاتالن یې په داسې حال کې وبخښل چې زموږ 
ډیری ځپل ش��وي خلک د پرچمي، خلقي، تنظیمي او طالبي قصابانو 
د محاکمې او س��زا غوښ��تونکي دي. تاریخ وایي، چې نه بخښ��ل او نه 
هیرول، بلکې له تیر س��ره په ټینګار حس��اب او کتاب کولی ش��ي، د یو 

ملت د ملي یووالي، عدالت او سوکالۍ ضامن وګرځي.
د افغانس��تان د همبس��تګۍ ګون��د د هی��واد د س��ختو ټپون��و 
درملن��ه پ��ه ملي � دموکراتیک دولت جوړونه ک��ې چې د خلکو په ارادې 
کې اوس��ي، ویني او »نه امریکا، نه طالبان، ن��ه نور جنایتکاران، واک د 
خلکو په الس!« د ش��عار الندې پرته له قید او شرط څخه د افغانستان 
د ویجاړت��وب د ټول��و الملین��و د محکمې کولو غوښ��تونکی دی. د دې 
پربنست د پراخ الریون پر الر اچولو د روسي او امریکایي چوپړانو ویرونکي 
او بشریت ضد جنایتونه یو ځل بیا محکوموي او ځپل شویو هیوادوالو 
څخه غوښ��تنه لرو چې دغه د عدالت غوښ��تنې حرکت د محکمې میز 
ته د ټولو جنایتکارانو د راښکلو او نیواکګرو د شړلو پورې دوام ورکړي.

مړه دې وي خلق او پرچم او د دوی تنظیمي او طالبي جنایتکاره ملګري!
زموږ خلک د خپلو خپلوانو وینه نه له یاده اوباسي او نه یې بخښي!

د افغانستان د همبستګۍ ګوند
د ١٣٩٢ کال د تلې ٧مه )د ٢٠١٣ کال د سپتمبر ٢٩مه( – کابل
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نویسنده: فرزاد

»لویه جرگه« های امریکایی 
بازتابگر آرای مردم نیستند

دولــت امریکا و دســت 
نشــاندگانش جهت پیشــبرد 
شان  استعماری  های  سیاست 
و بــرای فریب مــردم ما از 
بســی مقوله ها سوءاستفاده 
انــد. یکی از  رذیالنه نموده 
این مقوله هــای ملی »لویه 
جرگه« است که بارها تحت 

عناوین گوناگون به تمسخر گرفته شده است.
طی یک دهه گذشــته چندین جرگه فرمایشــی و مســخره بــرای تحمیل 
برنامه های ویرانگرانه امریکا بــر مردم ما برگزار گردید. تحت نام »لویه جرگه 
اضطراری« اداره کشــور بــه عناصر ضدملی و عامل قتل و کشــتار دهها هزار 
هموطن ما ســپرده شد، زیر نام »جرگه مشورتی صلح« پیوستن دوباره آدمکشان 
قرون وسطایی به دستگاه مالـ مافیایی هموار گشت و در »لویه جرگه عنعنوی«، 
جمعی از نمایندگان همین دولت برای سپردن سرنوشت افغانستان به امریکا رای 

مثبت دادند.
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البته درین شــکی نیست که در تاریخ افغانســتان، جرگه ها نقش موثری در 
حل مسایل مهم کشور داشته اند. یکی از نمونه های درخشان آن در سال ١۷٠۹ 
میالدی در قندهار بود که مطلقا ماهیت متفاوت از جرگه های ساختگی امروز 
داشــت. وقتی وطن ما تحت ســیطره صفویان ایران و نماینده آن به نام گرگین 
مورد ظلم و اســتبداد بی نظیر قرار گرفته بود، پدران ما چه پشــتون، تاجیک، 
هزاره، بلوچ، ازبک و.... گرد هم آمده با راه اندازی جرگه ملی برای رهایی کشور 
تصمیم مهمی اتخاذ کردند. بر اســاس فیصله همین جرگه، مردم تمامی ملیت 
ها ما یکپارچه علیه قشــون گرگین دست به قیام زده او را با همه ساز و برگش 

تار و مار و دولت ملی و آزاد را بنیاد گذاشتند.
در جرگه یاد شده میرویس خان هوتک اعالن نمود:

»ما باید ناموس مردم و وطن را از ش�ر بیگانگان و دش�منان 
محافظ�ت نماییم، ولو درین راه س�ر و جان خود را هم از دس�ت 

داده باشیم.«

اما کــرزی و عناصر بیوطــن در جرگه های امریکایی چند ســال اخیر داد 
می زنند که ما باید به امریکا بمثابه »دوســت اســتراتژیک« تکیه کنیم و جلو 
خروج نیروهایش را بگیریم ورنه وطن ما توســط پاکستان و ایران بلعیده خواهد 
شــد! دیدن همه روزه جنایات و وحشــیگری های نیروهــای امریکایی و ناتو و 
خدشه دار شدن اســتقالل، آزادی و تمامیت ارضی کشور هیچگاه وجدان های 

خفته آنان را تکان نمی دهد.
ترکیب جرگه های دهسال اخیر بیش از همه مشمئزکننده بوده است. مردم 
مــا از دیدن منفورترین چهره ها در صفوف اول آن همیشــه رنج کشــیده اند. 
گردانندگی این جرگه هــا عمدتا به آنانی واگذار گردیده که باربار ثابت کرده 
انــد در بدل پول و مقــام حاضر اند منافع ملی را زیرپا کــرده حتی وطن را به 

خارجی عرضه دارند.
این روزها کرزی بازهم در صدد است مضحکه دیگری را به نام »لویه جرگه« 
دایر کرده برای امضای ســند ننگین فروش افغانســتان به امریکا راه باز نماید. 
عناصر دســتچین کــرزی و اطرافیانش درین جرگه مطلقا بــا کمال وقاحت به 
پایــگاه های دایمــی دولت خونخوار امریکا در کشــور و تفویض مصونیت به 
سربازانش رای مثبت خواهند داد. در ضمن این جرگه در خدمت کاندید آینده 
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کرزی برای پســت ریاســت جمهوری خواهد بود و از طریق یک مشت عناصر 
مورد نظرش زمینه را برای نصب یک رئیس جمهور مورد پســندش و چه بســا 

تمدید دوران فسادساالری خودش هموار خواهد کرد.
بلی گویان دولت پوشــالی 
دالیل خنده آوری می تراشــند 
که گویا برای رهیدن کشــور 
از بحران و افتیدنش به دامان 
پاکســتان و ایــران بایــد به 
امریــکا پناه برد. ولــی اینان 
ابرقدرت  این  دســتان خونین 
لیبی، عراق،  افروز در  جنگ 
ســوریه و اقصی نقاط جهان 
را ندیــده ایــن حقیقــت را 
زیــر می زنند کــه امریکا به 
مثابه حامــی و تمویل کننده 

باندهای آدمکش بنیادگرا و بخصــوص طالبان، یکی از عوامل اصلی وضعیت 
فاجعه بار کنونی در کشــور ما بوده است. اما مردم ما باید بدانند که پناه بردن 
به امریکا که تاریخش با جنایت و تجاوز و شیطان صفتی اندود است، به گفته 
تاریخنویــس مبــارز وطن ما میر غالم محمد غبار به معنی پناه بردن گوســفند 
به گرگ گرســنه است. اتکا به یک سیســتم زورگو و خونریز را راه حل قضیه 
افغانستان نامیدن منتهای حماقت و حتی خیانت به تمامیت ارضی، استقالل و 

حاکمیت ملی وطن و مردم ماست.
کــرزی با راه اندازی ایــن جرگه نامنهاد تالش می ورزد فروش افغانســتان به 
امریکا را مشــروع و بر اساس رای و مشوره ملت وانمود سازد. اما تصامیم جرگه 
ها و نشســت هایی کــه نمایندگانش از جانب دولت بی اراده و غرق در فســاد 
تعیین شــده و محتویاتش از خارج دیکته شــوند، کوچکترین ارزشــی نداشته، 
پیونــد زدن لقب »نمایندگان ملت« به اشــتراک کنندگانش جز اهانت به ملت 
معنــی  دیگری ندارد. آنانی که به عرضه مادروطن به یک اشــغالگر رای مثبت 
دهند به هیچصورت نمی توانند نمایندگان ملت شجاعی باشند که همیشه پوزه 

متجاوزان خارجی را به خاک مالیده است.
همانگونه که ماللی جویا با نطق شــجاعانه اش ماهیــت »لویه جرگه قانون 

ــت  ــم جرگه ها و نشس تصامی
ــش از جانب  ــی که نمایندگان های
ــاد  ــی اراده و غرق در فس ــت ب دول
ــش از  ــده و محتویات ــن ش تعیی
ــوند، کوچکترین  ــارج دیکته ش خ
ــته، پیوند زدن لقب  ــی نداش ارزش
ــتراک  ــت« به اش ــدگان مل »نماین
ــت به ملت  ــز اهان ــش ج کنندگان

معنی  دیگری ندارد. 
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اساســی« را آفتابی کرده ماســک جنایتکاران و قاچقبران معلوم الحال در آن را 
دریــد، آیا در جرگه کنونی که قصد فروش وطــن ما به امریکا را دارد، زن و یا 
مرد شرافتمند و وطندوستی در میان نمایندگانش پیدا خواهد شد که این وظیفه 

سترگ را انجام داده جرگه را بر سر نوکران امریکا خراب کند؟
اما آنچه مســلم است در قرن بیست و یکم دیگر نمی توان »جرگه« را یک 
نهاد دموکراتیک خوانده برای حل قضایای مهم کشور به آن اتکا کرد. چندین 
دهه اســت که نام لویه جرگه ها شدیدا در اثر سوءاستفاده رژیم های مستبد در 
کشور ما آلوده گشته اند. میرغالم محمد غبار در جلد دوم »افغانستان در مسیر 

تاریخ« نمونه ای از سوءاستفاده از جرگه را توسط نادرشاه شرح می دهد:

»نادر ش�اه برای کش�یدن نق�اب مصنوعی بر چه�ره ماهیت 
اصلی رژیم خویش بنای کار را بر مغلطه گذاش�ت..... در سپتمبر 
١٩٣۰ جرگه ئ�ی از ٣۰١ نمایندگان فرمایش�ی والیات افغانس�تان 
تش�کیل و ٢۰٩ نفر مامورین رس�می و افس�ران نظامی دولت را 
در جرگه شامل ساخت... در حالیکه اکثریت جرگه عده ء روحانی، 
مالک و مامور گماش�ته دولت در دس�ت دولت و عنان جرگه بنام 
مذهب در دست عده ء مالهای جیره خوار بود، تا هرچه را که شاه 

و خاندانش دیکته میکنند، بتصویب مجلس برسانند.
ش�اه قبل از افتت�اح مجلس نماین�دگان جرگ�ه را بدعوتهای 
رس�می مش�غول و تحت تلقین نگهداش�ت و آنگاه بهمهء آنان 

چپن و دستاری بخشید و مجلس را رسما بگشاد.«

از جرگه های رنگارنگ و مضحک مزدوران روس طی دوران زمامداری شــان 
ســخن نمی گویم چون بر همگان روشن است. اما کرزی و حواریونش، نام جرگه 
را بدتر از نادرشاه و حتی میهنفروشان خلقی و پرچمی آلوده و بی اعتبار ساخته 

اند.
درین شــکی نیست که اگر یک دولت نسبتا ملی و دموکراتیک در کشور 
ما حاکمیت می داشــت، رجوع به آرای مردم از طریق جرگه ها می توانســت در 
بســی موارد موثر افتد. پیروزی جنبش استقالل طلبانه افغانستان در سال ١۹١۹ 
و شکســت مفتضحانه انگلیسها عمدتا به حکم جرگه های ملی که ممثل اراده 
مردم ما بود به حقانیت پیوســت. غازی امان اهلل خان به مثابه شاه وطندوست و 
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آزادیخواه برای زدودن میراث اســتبداد و بردگی گذشته و طرح اصالحاتی برای 
ترقی و تعالی افغانســتان ســه لویه جرگه مهمی را طی حاکمیت ده ســاله اش 
برگزار کرد. این جرگه ها با تصاویب و تصامیم مهم شان برای تامین رفاه مردم 

افغانستان ثبت تاریخ گردیده اند.
ولی چنین چشمداشــتی از یک دولت تحمیل شده توسط امریکا 
و غرب که میزان فســاد، خیانت و وابســتگی برده وارش دیگر برای 
ناآگاه ترین افراد نیز هویداســت، به خواب و خیال می ماند. تصامیم 
جرگه ای که توســط چنین دولتی راه اندازی شود، فقط در ضدیت با 
خواســت مردم و منافع ملی وطن ما خواهد بود و بس. پس باید علیه 
این جرگه های فرمایشــی و امریکایی برخاســت و ماهیت استعماری 

آنرا افشا نمود.

نوکران روس از طریق جرگه های فرمایشی به کمک جمعی از 
روحانیون فروخته شده و با صدور فتوا های شرعی قادر نشدند 

سلطه باداران روسی شانرا در کشور مستحکم سازند. امروز کرزی این 
بازی های ناکام و مفتضح را عینا تکرار می کند.
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انعکاس مطبوعاتی مظاهره

مظاهره کنندگان:
 عامالن قتل پنجهزار تن 

محاکمۀ علنی شوند
منبع: آژانس خبری پژواک، 7 میزان 1392

کابل )پــژواک، ۷میزان 
۹٢(: صدهــا تن در شــهر 
کابــل مظاهــره نمــوده و 
خواســتار محاکمــۀ علنی 
زمــان  قربانیــان  قاتــالن 
رژیم کمونیســتی شدند و 
نهادهــای جامعۀ مدنی نیز 
خواهــان دادخواهــی برای 

قربانیان گردیدند.
مظاهره، صبح امروز از ســاحۀ زیارت شاه دو شمشــیره آغاز گردیده و آنها 
با سردادن شــعارهای »جنایتکاران جنگی و عامالن بربادی کشور، باید محاکمۀ 

علنی شوند«، به سوی پارک زرنگار راهپیمایی کردند.
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انجنیر حفیظ اهلل راســخ مســوول سیاسی و تشــکیالتی حزب همبستگی 
افغانســتان، به آژانس خبری پژواک گفت که آنها به خاطری دســت به مظاهره 
زده اند که هزاران روشــنفکر، در زمان رژیم خلق و پرچم نابود گردیده و لیست 

آنها اخیراً به نشر رسیده است.
لوی څارنوالی هالند، هفتۀ گذشته اسامی پنجهزار افغان را نشر نمود که در 
زمان رژیم کمونیســتی در سال های ١۳٥۷ و ١۳٥۸ در افغانستان کشته شده اند؛ 
حکومت هالند، این فهرست را بر مبنای اظهارات یک پناهندۀ افغان به نام امان 

اهلل در آن کشور، تهیه کرده است.
امــان اهلل در ســال ١۹۹۳ میالدی در هالنــد، پناهنده شــده و بخاطر اینکه 
پناهندگی اش قبول شــود؛ اعتراف نموده که رییس تحقیق در ســازمان اکســا 
)خاد( بوده و در آنجا تعداد زیادی از افغانها را شــکنجه نموده و به قتل رسانده 

است.
راســخ گفت که هنوز هم این سلسله ادامه داشته و توسط طالبان هم صدها 

تن به قتل رسیده اند.
وی عالوه کرد:

»باید عامالن این قتل ها دستگیر و علناً محاکمه شوند.«

قمر بنات عزیزی کارمند وزارت معارف که در جمع آنها شــامل بود، گفت 
که هزاران جوان، در وقت کمونیســت ها به شــکل دســته جمعی زنده به گور 

شدند و حاال هم جوانان، در حمالت انتحاری و انفجاری کشته میشوند.
وی افــزود که یک برادرش در وقت حکومت داکتر نجیب توســط شــبکۀ 
استخباراتی)خاد( به قتل رسیده و میخواهد که عامالن آن، باید به کیفر اعمال 

خود برسند.
باقی ســمندر، فعال جامعــه مدنی و یکتن از مظاهــره کننده ها گفت که 
خواهان به محکمه کشــانیدن جنایتکاران هســتند و باید جنایتکاران به شــکل 

قانونی و علنی محکمه شوند.
موصوف افزود:

»م�دت هفت ماه به پایان حکومت کنونی باقی مانده اس�ت؛ 
اگ�ر ای�ن حکوم�ت وفاداراند، باید ت�ا هفت ماه ای�ن مجرمین را 
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محکمۀ علنی کنند.«

مظاهره کنندگان، تمثال برخی اعضای ســابق رژیم کمونیستی را با ریسمان 
سرخ و به حالت حلق آویز با خود حمل میکردند.

آنها تصاویرسلطان علی کشتنمد، دستگیر پنجشیری، اسداهلل سروری، سلیمان 
الیق،شــهنواز تنی، کبیر رنجبر، نورالحق علومی، ظاهر طنین، بارق شــفیعی، 
خلیل رومان، جنرال واحد طاقت، ســید محمد گالب زوی، داوود پنجشــیری، 
حبیب منگل، ثریا پرلیکا، ثریا پوپل، ســیما شادان، عبداهلل شادان،فرید مزدک، 
فقیرمحمد فقیر، جاوید کوهســتانی، خلیل زمر،میرافغــان باوری، اناهیتا راتب 
زاد، نبی عظیمی، میوند، ملک ســتیز، عوض نبــی زاده، عبداهلل نایبی،، بهین، 
عبدالحمیــد محتاط،، ظهور رزمجو و جمیله پلوشــه،را نیــز با خود حمل می 

نمودند.
همچنان در شــعارهای کتبی آنها »استقالل، دیموکراسی، عدالت اجتماعی 
بــه یاد قربانیان گمنام و بی مزار آدمُکشــان خلق – پرچم، تنظیمی و طالبی و 

امریکایی« به چشم میخورد.
حزب همبستگی افغانستان، در سال ٢٠٠٤ میالدی تاسیس شده که به ادعای 
مسووالن آن، این حزب هزاران عضو دارد و بیشترین فعالیت شان در کابل، فراه، 

کنر، ننگرهار، بلخ، تخار و بامیان متمرکز است.
...
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انعکاس مطبوعاتی

راهپیمایی برای
مجازات عامالن کشتار های

سی  سال گذشته در افغانستان
منبع: بی.بی.سی فارسی، 7 میزان 1392

نهادهــای  از  شــماری 
مدنی و جریان های سیاسی 
امــروز در راهپیمایی به یاد 
قربانیان جنگ های سه دهه 
گذشــته در کابل خواستار 
این  عامــالن  بــا  برخــورد 

سلسله کشتارها شدند.
حــزب  هــواداران 
در  افغانستان،  همبســتگی 

راهپیمایــی اعتراضی در کابل علیه رهبران سیاســی ای کــه به گفته آن ها در 
جنگ های سه دهه گذشته نقش اساسی داشتند، شعار سر دادند.

این معترضان که با اعضای شماری از خانواده های قربانیان همراهی می شدند 
با خود تصاویر تعدادی از چهره های سیاسی را حمل می کردند که به روی آنان 

عالمت چلیپا )صلیب( کشیده شده بود.
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خواســت اصلی معترضان بــه دادگاه کشــاندن و مجازات عامالن کشــتار 
افغان هایی است که در سی سال گذشته کشته شده اند.

این اعتراضات به دنبال انتشــار فهرســت نام و هویت پنج هزار نفری که در 
ســال های ١۳٥۷ و ١۳٥۸ خورشیدی در افغانســتان کشته شده اند، سازماندهی 

شده است.
سازماندهان این راهپیمایی گفته اند که تعداد قربانیانی که در "قتل عام های" 
اواخر دهه پنجاه کشــته شده اند، پنج هزار نیست و تعداد آن ها به هزاران نفر 

می رسد.
حکومت افغانستان هم فردا و پس فردا روز های دوشنبه ۸ میزان/مهر و سه 
شنبه ۹ میزان، به خاطر یادبود از این قربانیان در سراسر کشور پرچم خود را در 
حالت نیمه افراشــته قرار می دهد و برای یک روز مراسم فاتحه خوانی برگزار 

می کند.
وابســتگاه قربانیــان اواخر دهه هفتــاد همچنین در محوطــه بیرونی قصر 

داراالمان کابل تجمع کرده و به یاد از دست دادگان خود شمع روشن کردند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی که شــامل چند نهاد حقوق بشــری و مدنی 
است هم در نشست خبری ای در کابل خواسته است که عامالن کشتارهای سی 

دهه گذشته باید مجازات شوند.
محمد رحیم جامی یک عضو این گروه به بی بی سی گفت که باید عامالن 
این کشتارها به دادگاه کشانده شود و نباید "احزاب و گروه هایی که خود متهم 
به جنایت های جنگی هســتند، از فهرست کشتار پنج هزارنفری برای تبلیغات 

سیاسی و انتخاباتی" استفاده کنند.
کمیســیون حقوق بشــر افغانستان از ســال ٢٠٠۳ به بعد، پس از یک سری 
بررســی ها، گزارش مستندی به هدف اجرای عدالت انتقالی تهیه کرده اما این 

گزارش تا هنوز منتشر نشده است.

اگر به اینترنت دسترســی دارید، مقاالت ما را در ســایت ذیل بخوانید:
www.hambastagi.org

و یا در صفحه فیسبوک ما:
Facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party
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انعکاس مطبوعاتی

مظاهره کننده ها:
 عامالن قتل ۵ هزار کشته شده، 

محاکمه شوند
منبع: رادیو آزادی، 7 میزان 1392

به سلسلهء عکس العمل 
ها در رابطه به کشــته شدن 
پنــج هــزار افغان از ســوی 
دســتگاه اســتخباراتی رژیم 
کمونیســتی )اگسا(، صدها 
تــن از باشــنده گان کابــل 
به  به روز یکشــنبه دســت 

مظاهره زدند.
ایــن معترضان که تعداد 

شان به صدها تن می رســید با راهپیمایی در مقابل مسجد شاه دوشمشیره الی 
وزارت اطالعات و فرهنگ، خواهان محاکمه عاملین این قتل ها شدند.

حفیظ راســخ مسوول تشکیالتی سیاســی حزب همبستگی یکی از برگزار 
کننده گان این راهیپمایی به خبرنگاران گفت:
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»پنج هزار لیس�ت که بیرون ش�د، گوش�هء از جنایت حساب شده 
حزب دیموکراتیک خلق بود که به فرمان )ک ج ب( و روس ها هموطن 
های ما را به دام سپردند و ما خواهان محاکمه سران حزب دیموکراتیک 
خلق هستیم که یک تعداد شان هنوز هم در حکومت و پارلمان حضور 
دارند و ما تا زمانی که این جنایت کاران را به میز محاکمه نه کشانیم 

به حرکت خود ادامه می دهیم.«

این افراد به اتهامات چون اخوانی، اشــرار، مأوییست، افغان  ملت و تبلیغات 
بر ضد دولت وقت کشته شده اند.

...

انعکاس تظاهرات حزب همبستگی افغانستان
در روزنامه های کابل
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نویسنده: مجید احمدی

ادبیات فولکلوریک، مملو از 
روح ستیز با استبداد و سیاهی

فولکلوریــک  ادبیــات 
از  یکــی   )Folklore(
پربارتریــن گنجینــه ها در 
جهان  ملل  تمامی  فرهنگ 
خوشــبختانه  کــه  اســت 
ارثیه  هم  ادبیات کشــورما 
غنی ای از آثار فولکلوریک 
را در خــود دارد اما کمتر 
به آن پرداخته شــده است. 
ادبیات  در  تفحص  هرچند 
نیازمند  افغانســتان  مردمی 
تحقیــق عمیــق و تــالش 

کافی ست اما به گوشه هایی از آن در این نوشته اشاره خواهم کرد.
ادبیات عامیانه یا شــفاهی که معموال سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر 
منتقل می گردد به ادبیاتی اطالق می شود که آفریدگان آن افراد گمنام و مردم 
عــادی بوده، هدفش انعکاس واقعیتهای اجتماعــی و تلخی روزگار و یا بازتاب 
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روح، روان و آرزوهای انسان و محیط معین شمرده می شود، دارای ساختار زبانی 
ساده ولی عالی بوده در قالب نظم، نثر، رقص، متل و ... جهت رهنمود، آموزش، 

سرگرمی در نهاد همه اجتماعات بشری، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
ادبیــات فولکلور که  به بیان مروج امروزیان به  فرهنگ  مردم ، فرهنگ  عامه ، 
دانش  عوام ، فرهنگ  توده  و ... تعریف و ترجمه گردیده اســت برای نخســتین 
بار در نیمه ی قرن ١۸ میالدی توسط اروپاییان معرفی و جمع آوری گردید و با 
الهام از آن در اقصا مناطق جهان از ســوی نویسندگان و پژوهشگران این سلسله 
تعقیب و ثبت گردید. مثال در ایران صادق هدایت، صمد بهرنگی، احمد شاملو 
و دیگــران با جمع آوری و آفرینش مجدد این گوهر نهفته در دل کوی و برزن، 
خدمت بزرگی به ادبیات فولکلوریک نمودند. اما در افغانســتان با تاســف باید 
گفت که هماننــد صدها رمز و راز دیگر زندگی، ادبیات عامیانه یا به گوشــه 
گور ســوق داده شده و یا در سینه ها حبس مانده که تالش و فکر جستجوگر 
و رســالتمند را می طلبد که به جمعــاوری و غنای این گنجینه بپردازد. آنچه از 
این داشــته های جامعه تا کنون روانه کتب و مجالت گردیده بی نهایت اندک، 

ناقص و کم مایه است.
پــس بطور کلی ادبیات فولکوریــک از ارزش واالیی که همانا حفظ هویت 
ملی، آداب و رســوم مثبت، طرز زندگی ســاده، مبارزه با ناگواریهای اجتماعی،  

ضدیت با استبداد و استعمار و تاریخ واقعی ملل است، برخوردار می باشد.
ادبیات عامیانه شــامل چندین بخش گســترده اســت که می توان به شکل 
فشــرده در نثر از اســطوره ها، افســانه ها، قصه ها و غیره نام برد و در نظم از 

چاربیتی ها، تک بیتی ها، ترانه و تصنیف، الالیی و سوگناله ها یادآور شد.
به همین صورت، شــاخه ی دیگر آن شــامل ضرب المثل، طنز، چیســتان، 
فکاهیات، معما، بازی های زبانی و... می شــود که همپای زمان واقعات دردناک 
و افسانه های ماندگار زندگی را حرف به حرف تعقیب نموده تا به امروز رسیده 

است.
در طــول اعصار توده های مردم در مقابل اســتبداد طبقات حاکم، شــاهان 
مســتبد و تجاوزات بیگانگان مطابق محل و شرایط زندگی شان آثار گرانبهایی 
آفریده اند. این گوشــه از ادبیات حماسی ما آفریده هایی اند که بیانگر آرزوها 
و ضدیت مردم در مقابل حکام خودکامه، جهالت، خرافات و بسا نابسامی های 
وابسته به آن می باشد. این سلسله سترگ و بیباک که درس ایستادگی و نفرت 
به انسانهایی می دهد که با دردهای زمانه خو گرفته و در برابر استبداد دهانشان 



88

20
13

ر 
وب

اکت
 و 

بر
تام

سپ
 ـ 

13
92

ان 
یز

و م
ه 

نبل
 س

،12
 و 

11
ره 

ما
ش

را سخیفانه دوخته اند.
ادبیات عامیانه که زادگاهش توده ی محروم و محکوم است در تقابل و تضاد 
آشتی ناپذیر با ادبیات سرکاری، درباری و رسمی قد علم نموده و رزمیده است. 
طبقات حاکم و دول مزدور با اســتفاده از امکانات در دست داشته خود همیشه 
کوشیده اند تا در بدل رز و زیور و زمین مورخین، شاعران، هنرمندان، نویسندگان 
ســرکاری و بی مایه  ای را برای بقای حاکمیت خود گماشته و سلطه ننگین خود 
را طوالنی ســازند. این دسته ی هنر فروشان با آفرینش داستانها، ضرب المثلها و 
کتابهای بی شــماری بخاطر اغفال و ارعاب توده ها تدوین نموده این پروســه تا 
طلوع آفتاب مردم ادامه خواهد داشــت.این ادبیات ضدمردمی تا امروز بوسیله 
مرتجعان و مســتبدین نشخوار می شود که نقطه مقابل ادبیات مردمی می باشد. 
بطور نمونه رســول سیاف یکی از ویرانگران و جنایتگران مشهور عصر ما زباله 
های گنده و تاریخزده را بنام »شعر« و میراث گذشتگان طی سخنرانی ای تکرار 
نمود که »با خدا دادگان ســتیزه مکنـ  که خدا داده را خدا داده اســت« تا کار 
مطیع ســازی و تحمیق مردم را به با توسل به ادبیات منفعل و سرکاری گذشته 
آسان ســازد. دربار خون و خیانت آقای کرزی پر است از مداحان بی مسلک و 
مردم ستیز که خوش خدمتی و نان به نرخ روز خوردن را جز عادت زندگی خود 

پنداشته و تن به ذلت می دهند.
مشترکات فرهنگی ستمزدگان را حتا تقسیم بندی های جغرافیایی نیز از هم 
جدا نساخته است و شباهت های فراوان را می توان در آداب و رسوم مردم دارای 

یک زبان ولی لهجه های متفاوت و دور از هم دریافت نمود.
متقابال توده های مردم درتقابل با آن افســانه های بیشمار، ضرب المثل های 
ماندگار، طنزها، فکاهات و دوبیتی های آبدار و نیش دار را ایجاد نموده اند که 
هیچ نویسنده ، شاعر و هنرمند سرکاری و خود فروخته قدرت ایجاد آنرا ندارد. 
این ادبیات به حدی گســتره وغنی اند که جمع آوری همه ی آنها امکانات وافر 
می طلبد. ادبیات ظریف و کوبنده را همســان قهرمانان واقعی شــان توده های 
ملل زحمتکش می آفرینند و چو مردمک چشــم در خاطره ها حفظ نموده و از 
نسلی به نسل دیگرانتقال می دهند. البته هرنسلی بر غنا و عظمت آن افزوده و 

به کمال تکامل رسانده و به نسل بعدی به ارث گذاشته است.
درافســانه های گوناگون به وضوح دیده می شود که شــاهان و ستمگران را 
به ســخره گرفته اند و از آنان آدمهای کودن و مضحک ساخته اند و در مقابل 
از تــوده هــای مردم قهرمانان باخــرد و درایت نمایش داده انــد و این نمونه ها 
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را می توان در خم هر کوچه شــهر و ده افغانســتان دریافت نمود. قســم نمونه 
افسانه ای را در اینجا نقل خواهیم نمود که گواه حقایق فوق است:

»درزمان قدیم شاه مستبدی حکومت می کرد و از تمام اهالی 
دور و بر خود خواس�ته بود که نان س�ه وقته خود را به دربار آورده 
یکجا صرف نمایند. مردم از ترس ش�اه و درباریان قلدرش�اه، غذا 
های خ�وب آماده ک�رده به دربارش�اه می آمدند ک�ه ازهمه ی غذا 
ه�ا ابتدا ش�اه و درباریان اس�تفاده کرده و پس مان�ده آنرا اهالی 
می خوردن�د و مردم از این وضع به ش�دت رنج می بردند و یکتن 
ازآنان که نس�بت به دیگران از هوش و خرد بیشتر برخوردار بود، 

از رفتن به دربار شاه ابا ورزیده نانش را در خانه صرف می نمود.
س�رانجام ش�اه ازموض�وع خبرش�د و او را احض�ار نم�وده و 
ب�رای ارعاب م�ردم داری را درصحن دربار برپاک�رده فرد مذکور را 
بخاطراع�دام ب�ه پای دار می طلبن�د که موصوف ب�ه صدای بلند 
ب�ا افس�وس و آه می گف�ت: ای کاش ش�اگردی تربی�ه می کردم 
ک�ه هنرم در دنیا باقی می ماند. س�خنان او را ش�اه و درباریانش 
شنیدند و از وی پرسیدند که تو چی هنرداری؟ او در جواب گفت: 
من حریرجنت می بافم که غیرازمن کس�ی ای�ن هنر را نمی داند 
و یک�ی از خواص حریر جنت این اس�ت که حاللزادگان آنرا دیده 

می توانند و حرامزادگان نه.
ش�اه عالقمند حریرش�د و از کش�تن او صرف نظرکرده به وی 
دستور داد تا برایش یک دست لباس از حریرجنت ببافد. محکوم 
ب�ا کمال میل قب�ول کرد و مقدار هنگفت پول را از ش�اه گرفت و 
به خانه خود برمی گردد. در خانه زیردرختی کارگاه بافندگی ایجاد 
می کن�د ک�ه در آن تاری به چش�م نمی خورد چون وج�ود ندارد و 
پسرش را مترصد می سازد و به او می گوید؛ هرزمانیکه افراد شاه 
از دورمعلوم شدند به او خبر بدهند. چون میدانست که افراد شاه 

به دیدن حریرخواهند آمد.
بع�د از یک هفته وزیردربار با هیاتی از درباریان به حکم ش�اه 
بخاط�ر دی�دن حریر جنت به خان�ه جوال آمدند. پس�ر جوال، پدر 
را باخب�ر س�اخت و پدر مص�روف بافتن حریر می ش�ود و ماکوی 
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خال�ی را این طرف و آنطرف پرتاب می کن�د. زمانیکه هیات وزراء 
به خانه اش می  رس�ند او مصروف کار شده نزد آنان بخاطراحترام 
نمی  خی�زد و ب�ه آن�ان می گوید ببخش�ید ک�ه در جری�ان بافتن 
حریرنزد ش�ما ایس�تاد ش�دن گناه بزرگ هم به شما وهم به من 
دارد. هی�ات مع�ذرت او را می پذیرند. وزیر و هیات درکارگاه آثار از 
چی�زی نمی بینند وهمه دردل به م�ادران خود نفرین گفته خود را 
حرامزاده می دانند. ولی به روی خود نمی آوردند. جوال از وزیر دربار 
می پرس�د  که حریرجنت را چگونه یافتی�د؟ وزیر می گوید، خیلی 
قش�نگ و ظری�ف اس�ت واه ، واه و هیات.... هم به تایید او س�ر 
می جنبانن�د. بار دیگر جوال از وزیردربار می پرس�د که تاحال چند 
مت�ر بافت�ه ام؟ وزیر پیش خود حدس زده می گوید: ش�ما تا حال 
س�ه متر حریر بافته اید. جوال می گوید، شما واقعاً حاللزاده اید و 

درست من سه متر بافته ام .
باالخره هیات نزد ش�اه آمده تعریف و تمجید زیادی از رنگ و 
ظراف�ت و مرغوبیت حریرمی نمایند و می گویند، تا حال س�ه متر 
بافت�ه اس�ت و به خوبی آن تا ح�ال ندیده اند. ب�ا توصیف حریر 
عالقمندی شاه را دوچند می سازند. هفته دوم باز هیات به رهبری 
قاضی القضات از طرف شاه به خانه جوال آمده و باز جوال را مصروف 
بافت�ن آن می بینن�د و ب�از طبق معم�ول ج�وال از قاضی القضات 
می پرس�د، جناب عالی از نظر ش�ما رنگ و ظرافت حریر چگونه 
است. قاضی در حالیکه چیزی نمی بیند و در دل خود را حرامزاده 
دانس�ته به خود لعنت می فرس�تد، به جوال می گوید؛ واقعاً حریر 
جنت اس�ت و خیلی خوش رنگ و مرغوب معلوم می شود. بازهم 
هیات به رسم تایید س�ر می جنبانند و باز جوال از قاضی القضات 
می پرس�د که چن�د متربافته ام قاض�ی می گوید ب�ه گمان اغلب 
ش�ش متربافته اید. جوال هیجانی ش�ده می گوید که واقعاً شما 
حالل�زاده اید و کامال درس�ت دیده اید من فقط ش�ش متر حریر 
بافته ام. قاضی القضات با خوشحالی به دربارشاه آمده گزارش را 

با آب و تاب میدهد.
خالص�ه بعد از رفت و آمد چندین هیات لباس تکمیل ش�ده، 
ج�وال به هیات می گوید که بردن حریربه دربار ش�اه گناهیس�ت 
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بزرگ و امکان ندارد پس ش�اه باید برای پوش�یدن حریرجنت به 
خان�ه او بیاید. هی�ات موضوع رابه ش�اه گزارش میدهند و ش�اه 
هم قبول می کند. ش�اه جشنی به مناس�بت پوشیدن حریر برپا 
می دارد و از تمام مناطقی که دراطراف قلمرو پادشاهی او زند گی 
می کنند درین جش�ن دعوت به عم�ل آورده و قبل از آن محلی را 
برای جمع شدن مردم و مهمانان تعیین می کنند که همگان شاه 
را با لباس�ش که از حریر جنت بافته ش�ده تماشا نمایند. روزبعد 

ش�اه با جمع�ی از وزرا 
و درباری�ان با ش�ان و 
ش�وکت به خانه جوال 
تا حریر جنت  می آیند 
را پوش�یده ب�ه می�ان 
ج�وال  برون�د.  م�ردم 
ب�ه ش�اه می گوید که 
از  تنب�ان  و  پیراه�ن 
حری�ر جن�ت س�اخته 
ش�ده اس�ت و آنرا جز 
کس�ی  ه�ا  حالل�زاده 

دیگر نمی بیند و بند تنبان از تار و پود دنیایی اس�ت که هرکس 
آن�را می بیند. جوال ش�اه را ل�چ و لخت می نماید و ابت�دا پیراهن 
را به طریق خاصی به او می پوش�اند و کس�ی آن�را نمی بیند ولی 
بخاطریک�ه حرام�زاده خطاب نش�وند هم�ه واه واه می گویند و از 
رن�گ و رخ آن تمجی�د می نماین�د و خود ش�اه نی�ز در بدن خود 
چیزی نمی بیند، دردل خود را حرامزاده دانسته و مادرش را لعنت 
میفرس�تد ول�ی در ظاهر مثل دیگ�ران واه واه می گوی�د و خود را 
خوش�حال نشان می دهد. در میان ولوله تماشاچیان تنبان را هم 
به تن ش�اه کرده بند تنبان را به کمرش�اه می بندند. ش�اه با بدن 
برهنه که غیر از بند تنبان چیزی به تن ندارد از خانه جوال برآمده 
در کوچه و بازار در معرض تماش�ای دیگران قرار می گیرد و همه 
پادش�اه را برهنه دیده غیر از بن�د تنبان چیزی دیگری نمی بینند 
ول�ی بخاطریکه حرام�زاده خطاب نش�وند هم�ه واه واه کنان به 
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تعریف و توصیف حریر جنت می پردازند.
باالخره بعد از چند روز ش�اه ملکه خود را قسم می دهد که در 
بدن او چیزی بنام لباس می بیند یا خیر؟ خانم ش�اه می گوید نه 
تنه�ا من بلکه هیچکس در بدن ش�ما چیزی بن�ام لباس ندیده 
است. درباریان و خود شاه در نتیجه بجایی می رسند که می دانند 
جوال آنان را فریب داده و سر شان کاله گذاشته است. لشکر شاه 
با قهر و غضب به خانه جوال هوشمند هجوم می برند و با تعجب 

در می یابند که جا است و جوال نه.«

این ضرب المثل »جا اســت وجوال نه« از همان زمان مانده است و در گفتار 
روزانه مردم ما استفاده می شود. درین افسانه به حماقت و کودنی شاه و درباریانش 
و زیرکی جوال که تمثیل از توده ها است صحه گذاشته است. به همین قسم در 
تمــام دوبیتی ها، فکاهات، طنزها و ضرب المثل وغیره ادبیات فولکلوریک این 

گونه طرح ها به صراحت دیده می شود.
نویســندگان غربی معموال ســوژه های آثار شــانرا از میان ادبیات سرشــار 
فلکلوریک کشورهای شــرقی جســتجو نموده، بهترین بخش های این ادبیات 
مردمی و دســت نخورده را جــذب فرهنگ خود نموده به آن غنا می بخشــند. 
اما متاســفانه نویسندگان شرقی و بخصوص افغانســتان از این گنجینه استفاده 
چندانی نکرده و حتی تعدادی از نویسندگان سرکاری از استفاده ادبیات مردمی 
در آثار شــان خجالت کشیده آنرا نوعی کسر شان تصور می کنند. اما مبارزین 
راه عدالت و دموکراسی می توانند و باید در یافتن این نوع ادبیات، که در واقع 
زبان توده هاســت، تالش وافر بخرج دهند و در نبشــته هایشــان از آن استفاده 
نمایند، چون این نوع ادبیات اســت که مردم عمدتا بیسواد افغانستان به آسانی 

و عمیقا آنرا درک کرده و پیام مبارزین به مخاطبان عمیقتر رسوخ می نماید.
البتــه در زمان ما بــا جنایات و کشــتار بی دریغ خلق و پرچم و روســهای 
متجاوز، جنایات جهادی ها در کابل و ســایر نقاط افغانستان، وحشی گری های 
طالبان بربرمنش، بمباردمان کور امریکا و متحدانش و حکومت فاســد کرزی و 
کابینه و مجلســینش توده های مردم فراوان دوبیتی، فکاهی، طنز، ضرب المثل 
و ... آفریده اند که بیانگر امیال آنان و بازگوکننده واقعیت های تلخ و جانکاه 
سرزمین ماســت. مثاًل در زمان زمامداران تنظیمی که پاتک ساالری، وند گیری 
و چور و چپاول حد نمی شناخت، فکاهی را به این مضمون یافتم: »از قومندان 
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جهادی پرســیده اند که خدا را دوســت داری یا خداونــد را، جهادی در جواب 
می گوید خداوند را. می گویند چرا؟ می گوید چون که وند دارد.« این فکاهی 
ساده و امثالهم با تمام سادگی اش نمایندگی از فرهنگ، سیاست و چپاول دزدانی 
می کند که روزگاری سرنوشــت افغانستان را در گرو خود داشتند و اینک یک 
شبه دموکرات شده با ثروت افســانوی زندگی تجملی را در همین کابل مملو 

از فقر دارند.
توده ها با ظرافت خاص بعضی کلمات و جمالتی را که با معنای واقعی آن 
همخوانی ندارد با شیرین زبانی خود را به کوچه حسن چپ می زنند تا پیامی را 
که می خواهند بیان دارند با این کج فهمی های درســت اندیش همیشه اهداف 
مردمی جهت آگاهی عامه تفهیم می شــود. بطورمثال: پدر حبیبه دانش وکیل 
پارلمان خود را قاضی "مفرد" تخلص داده بود ولی آدم فاسد و جانی بوده مردم 
محل او را قاضی "نفرت" می خوانند. و یا ترکی را خرکی، کرزی را شاه شجاع، 
نجیب را نجیب گاو می گفتند. همین قسم در زمان تجاوز روسها صدها دوبیتی 
توسط مردم سروده شده که هنرمندان محلی آزادانه با تار و غیچک در محافل 
خود زمزمه می کردند. بطــور نمونه در مورد مالصمد یکتن از مجاهدان پاکباز 
خان آباد تخار که شهرت خوبی داشت دوبیتی ای به این مضمون سروده بودند: 

مالصمد می گه راکت بکار اس سرکوه بلند تانکها قطار اس  
مالصمد میگه راکت برقی              چرنگس می کند در گوش خلقی

و یا

امو دهقان و شالی ره مه قربان       امو م�رد جوال�ی ره مه ق�رب�ان
کتی دستای خالی میکنن جنگ     امو دستای خالی ره م�ه قرب�ان

و یا چار پاره دیگری که مضمون قوی و رزمندگی دارد و تا اکنون ورد زبان 
زندانیان آزاده اند:

چشمان خوده بناز می گردانی   ما را ز سر بریده میترسانی
ما گر زسر بریده می ترسیدیم   بر کوچه ای عاشقان نمی رقصیدیم.

داستان کوراوغلو )بچه ی کور( که همگان کم و بیش در موردش شنیده اند از 
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همین قسم اشعار فولکلوریک است که در سمت شمال افغانستان، تاجیکستان، 
ازبکستان و سایر مناطق با ساز مخصوصی در شب های زمستان سروده می شود 
و مردم تا پایان شــب با عالقه وافر به آن گوش فرا می دهند. با هجوم فرهنگی 
بیگانگان و در خدمت گرفتن ده ها تلویزیون و رادیو جهت امیال مبتذل و شوم 
دشــمنان این بوم و بر تا هنوز این ســنت کهن ولی دلپذیر پا برجا در دل توده 
ملت زنده باقی مانده اســت. البته تدوین و تنظیم داســتان »کوراوغلو و کچل 
حمزه« و ســایر نوشــته های زنده یاد صمد بهرنگی شهکارهای ادبی ایست که 
نقش برازنده ای در دو سوی مرزها ایجاد نموده و چند نسل پی در پی را به سوی 

مردمخواهی سوق داده است.
نتیجه این که ادبیات فولکلوریک و حماسی سالح برنده و 
روحی طبقات محروم جامعه در برابر اســتبداد و تجاوز است 
کــه هنر و ادبیــات انقالبی و مردمگــرا را در پی خود خلق 
نموده است. با آنکه در مسیر تاریخ از سوی هیچ نهاد دولتی و 
غیر دولتی برای حفظ آن اقدامی نشده است و در سینه های 
دردمندان محبوس اســت و تا هنوز بدبختانه گام های مثبت 
برای رفع این نقیصه برداشته نشده است ولی توقف نپذیرفته 

در جنگ سیاهی و ستم به پیش می رود.

»حزب همبستگی افغانستان« در حالیکه 
مخالف هرگونه تجاوز کشوری بر کشور دیگر 
می باشد، دفاع از جنبش های آزادیخواهانه ی 
ــان از وظایف خود  ــرای رهایی ش ــت ها را ب مل

می داند.
از برنامه »حزب همبستگی افغانستان«
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ترجمه از منابع بیرونی

حکایت یک جزیره:
امپریالیزم در عمل

نویسنده: ارتشاد احمد | مترجم: فرزاد
منبع: One Struggle South Florida، اول کتوبر 2012

 ، ت ر ص�و بهر «
امپریالیزم جدید قبال بر 
ما تحمیل ش�ده است. 
این یک نس�خه تغییر 
شکل داده و موثر شده 
چیزیست که قبال ما در 
میدانس�تیم.  م�وردش 
ب�رای نخس�تین بار در 
تاری�خ ی�ک امپراتور با 
هایی  زرادخان�ه س�الح 

ک�ه در یک لحظه میتواند تم�ام جهان را محو کند، هژمونی یک 
قطب�ی، اقتصادی و نظامی را در اختی�ار دارد.« )آرندوتی رای، »راهنما 
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برای افراد عادی جهت شناخت امپراتور«(

)و دیگو گارسیا ـ باید عالوه کنم ـ اگر شما یک جزیره کوچک با جمعیت 
فقــط چند هزار نفر، واقــع در یک منطقه مهم اســتراتژیک و دارای موقعیت 

مناسب جغرافیای سیاسی باشید.(
ســال ١۹۷٢ بود، بنگالدیش تازه اســتقاللش را حاصل کــرده بود. نام دیگو 
گارســیا، یکی از جزایر مجمــوع الجزایر چاگوس در اوقیانــوس هند، آغاز به 
ظاهر شــان در صفحات روزنامــه ها کرد. دولت امریکا تالش داشــت که یک 
پایــگاه نظامی را در آنجــا بنا کند. زمزمه هایی در حلقات سیاســی و روزنامه 
هــای بنگالدیش درین وقت جریان داشــت. چــرا امریکا اینقــدر نزدیک به ما 
پایگاه میسازد؟ چه انگیزه ای دارند؟  آیا امریکا تالش دارد که ما را تهدید کند؟  
چون شــهروندان کشور تازه به استقالل رسیده بنگالدیش خود را آسیب پذیر و 
بیمناک احســاس میکردند. در ذهن آنان هنوز این نکته تازه بود که فقط چند 
ماه قبل آن، اداره نکســون میخواست هر کاری انجام دهد و از جمله کشتیهای 
جنگــی به خلیج بنگال اعزام نماید تا جلو ظهور بنگالدیش به مثابه یک دولت 

مستقل را بگیرد.
خوب، بعد از ســی و پنج ســال طوالنی، مطمئن هستم که دیگو گارسیا از 
حافظه اکثر بنگالدیشــی ها محو گردیده اســت. اما طرح امریکا برای ساختن 
پایگاه نظامی در این جزیره از مجموع الجزایر چاگوس هیچگاهی توقف نکرد. 
امروز این جزیره کامال بوسیله نیروی دریایی امریکا کنترول میشود. آنها پایگاه 
خــود را »کمپ عدالت« نام گذاشــته اند و این جزیره را که شــکل جای پا را 

داراست، »جای پای آزادی« می نامند.
اما بعد از دانســتن سرنوشــت حدود دو هزار باشنده آن من فکر میکنم که 
خــوب نبود آنــرا در عوض »کمپ بیعدالتی« و یا »جای پــای امپریالیزم« نام 
میگذاشــتند؟ اما باید به خاطر آورد که با آغاز عملیات نظامی امریکا در عراق 
در ٢٠٠۳ آنــرا »عملیات برای آزادی عراق« نام نهادند. باید ســوال کرد، آزادی 
برای عراق، یا گرفتن آزادی از عراق؟ در مورد آزادی چه کســی حرف میزنیم؟ 
آیا در این نامگذاری ها حقیقتی وجود دارد؟ بلی، فقط اگر آنرا ســرچپه کنید. 
 Operation( »یک دوســت من به شــوخی میگفت »عملیات رهایی عراق(
Iraqi Liberation( بهتر بود چون مختصر آن »نفت« )OIL( میشــود که 

درینصورت حداقل ذره ای از حقیقت را در خود خواهد داشت!(
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دیگو گارسیا بعد از چندین سال دوباره توجه مرا زمانی جلب کرد که نوشته 
مسیمو ساالبریسی تحت عنوان »پســت کارت: دیگو گارسیا« را در »تایم« به 

تاریخ ١۳ سپتامبر ٢٠٠۷ خواندم.
مسیمو ساالبریسی، خبرنگار مجله »تایم«، رئیس جمهور جورج دبلیو بوش 
را در بازگشــت از ســفر اعالم ناشــده ای از عراق در اوایل اپریل ٢٠٠۷ همراهی 
میکرد. نیروی هوایی شماره یک )طیاره خاص رئیس جمهور امریکا(  برای یک 
توقف نود دقیقه ای جهت ســوخت گیری در دیگو گارســیا به زمین نشســت. 

بگذارید از ساالبریسی به کلمات خودش بشنویم:

»به دیگو گارس�یا خوش آمدی�د – ٢٧٢۰ هکتار پایگاه نظامی 
محص�ور در جزیره مرجانی خالی از س�کنه در وس�ط اوقیانوس 
هند، با فاصله ١۶۰۰ کیلومتر از نزدیک ترین قاره. در سال ١٩۶۶ 
امریکا یک موافقت نامه س�ری را با بریتانیا به امضا رس�انید که 
به پنتاگون اجازه می�داد این قلمرو را منحیث پایگاه هوایی مورد 
اس�تفاده قرار دهد و در برابر آن موش�ک های هستوی پوالریس 
را ب�ا تخفیف زیاد در اختیار بریتانیا قرار دهد. پنج س�ال بعد آن، 
صدها انجنیز نیروی دریایی با کش�تی ها به آنجا رس�یدند و یک 
باند پرواز ٣۶۰۰ متری در آنجا ساختند که به دیوار محافظ امریکا 
در استراتیژی جنگ سرد مبدل گشت و در جنگ اول و دوم خلیج 

و تهاجم به افغانستان نقطه کلیدی هدف گیری بود.«

»خالی از ســکنه« چه معنی میدهد؟  »موافقت نامه سری با بریتانیا؟« نیاز 
مخفی نگهداشتن چه بود؟ به خواندن ادامه دهید.

ساالبریسی ادامه میدهد:

»بدبختان�ه، س�اختمان پایگاه در س�ال ١٩٧١ م�رز کارآیی را 
بس�وی بیرحمی کش�ید. نخست، انگلیس�ها و امریکاییان سگ 
های جزیره نش�ینان را، به گفته پروفیسور دیود وین از پوهنتون 
امریکایی واش�نگتن، در خریطه های سربسته انداخته با گاز خفه 
کردند. بعد انگلیس�ها س�اکنان آنجا را در کشتی ها بستند و به 
موریتانیا و سیش�ل، حدود ١٩۰۰ کیلومتر بسوی غرب اوقیانوس 
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هند، فرستادند که تعداد زیاد شان تا امروز در آنجا بسر میبرند.«

بنا، این بود معنی »خالی از ســکنه«! بستن ســاکنان و فرستان شان به جای 
دیگری برای همیشه! بعد از چند دقیقه جستجو در اینترنت با کلیدواژه »دیگو 
گارســیا« سرگذشت غمناک این جزیره و ساکنان بدبخت آن در برابر تان ظاهر 

میشود. وحشتناک و غم انگیز است.

دیگو گارسیا بزرگترین جزیره از میان ٥٢ جزیره مجموع الجزایر چاگوس در 
اوقیانوس هند است. فقط حدود هزار میل از هندوستان فاصله دارد. در سالهای 
١٥٠٠ بوســیله یک جهانگرد پرتگالی )احتماال دیگو گارســیا نام او بوده باشد( 
کشف شد و در ١۹۶٥ بخشی از قلمرو بریتانیایی اوقیانوس هند گردید. بریتانیا 
در سال ١۹۷٠ آنرا تحت یک معامله سری )از پارلمان انگلیس و کانگرس امریکا 

انبوهی از بمب افکن های بی1- لنسر در پایگاه نظامی ارتش امریکا 
روی این جزیره مستقر هستند. از طرف دیگر این جزیره یکی از 
انبارهای مهمات ایاالت متحده است و واحد مرکزی برای اطالعات 

ماورای جّوی نیز می باشد.
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مخفی نگهداشــته شد( 
به امریکا به اجاره داد.

درین وقــت،  حدود 
چاگوســی  دوهــزار 
)مردم جزیره به این نام 
معروف اند. مترجم( در 
زندگی  گارســیا  دیگو 
میکردند. دولت بریتانیا 
توطئه  امریــکا  اداره  با 
چیــد کــه جزیــره را 

»بروبد« و »صحی« کند. )کلمات داخل گیمه عینا در اسناد مقامات امریکایی 
استفاده شده اند.(

بیایید از جان پلجر بشنویم:

»دیگ�و گارس�یا برای اولی�ن بار در ق�رن ١٨ صاحب جمعیت 
ش�د. حداقل دوهزار نفر آنجا زندگی میکردند: ملت نجیب از نژاد 
مخل�وط دارای قریه های پررونق، یک مکتب، یک ش�فاخانه،  یک 
کلیس�ا، یک زندان، یک راه آهن، لنگرگاه کش�تی و  کش�تزار های 
ناری�ال. ب�ا دیدن فلمی که بوس�یله مبلغین مذهبی در س�الهای 
١٩۶۰ فلمبرداری ش�ده دانس�تم که چرا با هر ف�رد چاگوس که 
من تا حال مواجه شده ام آنرا یک بهشت توصیف میکند. در فلم 
ردیفی از نقاط به نظر میرسند که سگهای دوست داشتنی جزیره 
نش�ینان را در حال�ت آب بازی و ماهیگیری نش�ان میدهد.« )جان 

پلجر، »دیگو گارسیا:  بهشتی که پاک کاری شد«(

جزیره نشینان طوری داستان پردازی شدند که گویا فقط کارگران پیمان کار 
موقتی بودند و مجبور شــدند که یک هزار میل دور تر به موریتانیا »بازگشت« 
کنند. این برایشان مهم نبود که اینان در این جزیره حداقل برای پنج نسل پیاپی 
زندگی کرده اند،  این برایشــان اهمیت نداشــت که اینان مالک خانه ها، زمین، 

موسسات زراعتی،  مواشی و کسب و کار مربوط خود در جزیره بودند.
جان پلجر ادامه میدهد:
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»چی�زی که در ضمن این اس�ناد فاش میس�ازند طرز برخورد 
تحکم آمیز و ظالمانه است. در اگست ١٩۶۶، سر پاول جوربوت، 
معاون دایمی وزارت خارجه، نوش�ت: "م�ا باید بدون تردید درین 
باره بسیار خشن باشیم. هدف این عمل اینست که سنگهایی را 
کارگذاریم که از ما باقی بمانند. هیچ جمعیت بومی به جز پرندگان 
دریای�ی در آنج�ا نخواهن�د مان�د.« در پایان این یادداش�ت یک 
دستنویس به قلم دی.ایچ گرینهل، و بعدا بارون گرینهل: "همراه 
با پرنده ها تعدادی ت�ارزن یا مردان جمعه نیز بروند..." )»تارزن« 
و »مرد جمعه« ش�خصیت های خیالی داستانی هستند. مترجم( 
در زیر عنوان "نگهداش�تن افسانه"،  یک کارمند بر همقطارانش 
اصرار میورزد که جزیره نش�ینان به مثابه "جمعیت شناور" طبقه 
بندی ش�وند و "در وقت نیاز قوانینی س�اخته شوند".« )جان پلجر، 

»دیگو گارسیا:  بهشتی که پاک کاری شد«(

ســر بروس گریتبچ، والی سیشل وظیفه داده شــده بود که پاکسازی دیگو 
گارســیا را انجام دهد. او عملیات »صحی ســاختن« را با کشتن تقریبا یکهزار 

باشندگان این جزیره هیچگاهی از تالش برای بازگشت به وطن شان 
دست بر نداشته اند.
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ســگ بوســیله خفه کردن شان توســط دودی که از وســایط نقلیه مخصوص 
اردوی امریکا خارج میشــد آغاز نمود. »صحی کردن« ادامه داشت و »جمعیت 
باقیمانده« بوسیله کشتی به سیشل و از آنجا به موریتانیا انتقال داده شدند و به 
عبارت دیگر به آنجا پرتاب شــدند. در آنجا تعدادی از آنان از افسردگی، حمله 

قلبی، سوءتغذی و قحطی جان دادند.
امروز دیگو گارســیا پایگاه بسیار مهم سوخت گیری میباشد. این پایگاه در 
جنگ سال ١۹۹١ در خلیج فارس،  در موقع عملیات »روباه صحرا« مورد استفاده 
قرار گرفت. همچنان منحیث ایســتگاه طیارات بمــب افکن بی٢ و بی٥٢ در 
جریان حمله بر افغانستان و فیر موشک های دوربرد کروز به هدف عراق نقش 
بازی کرد. در »عملیات آزادی عراق« دیگو گارســیا یکبار دیگر نقش اساسی 
اســتراتیژیک را به عهده داشــت. طیارات بمب افکن، موشــک ها و آنتن های 
موقعیت یاب آن میتوانند آسیا، افریقا و شرق میانه را تحت پوشش قرار دهند.
حال اجازه دهید مختصرا شرح دهم که چطور ابرقدرت، مبارزه جزیره نشینان 

برای بازگشت به سرزمین شانرا سرکوب میکند.
در ســال ٢٠٠٠ محکمه عالی انگلســتان حکم صادر کــرد که اخراج جزیره 
نشینان غیرقانونی بوده اســت. ولی متعاقب آن وزارت خارجه فوری اعالم نمود 
که به علت یک »قرارداد« با امریکا جزیره نشــینان نمیتوانند به دیگو گارسیا 
برگردند. در سال ٢٠٠۳، در یک دوسیه دیگر محکمه عالی، قضاوت سال ٢٠٠٠ 
مضمحل اعالن گردید و جزیره نشینان از حق دریافت غرامت و بازگشت محرم 
گردیدند. امریکا، »امنیت« را برای ممانعت از بازگشت آنان دلیل آورد و دولت 
انگلستان در سال ٢٠٠٤ حکم صادر کرد که آنان هیچگاهی نمیتوانند به جزیره 

برگردند.
و باز در یک تصمیم دیگر در ســال ٢٠٠۶ از جانب محکمه عالی در لندن،  
حق بازگشــت جزیره نشــینان به ســایر جزایر چاگوس )ماند جزایر سلومون و 
پیروس بانهوس که بیش از صد میل از دیگو گارســیا فاصله دارند( به رسمیت 
شــناخته شــد و اخراج آنان »ظالمانه، غیرقانونی و نقض معیار های قبول شده 
اخالقــی« توصیف گردید. اما امریکا بازهم با بازگشــت آنــان به دلیل امنیتی 
مخالفت میورزد. آنان فقط پرســنل نظامی و کارکنان خود را در مجموع الجزایر 
چاگوس اجازه میدهند. )بورگونا برونر، »دیگو گارس�یا در کجای جهان موقعیت 

دارد؟ پایگاه استراتژیک امریکا و انگلستان با یک تاریخچه مکدر.«(
حکایت دیگو گارســیا ندرتا در رسانه های امریکا گزارش شده است. ما تنها 



102

20
13

ر 
وب

اکت
 و 

بر
تام

سپ
 ـ 

13
92

ان 
یز

و م
ه 

نبل
 س

،12
 و 

11
ره 

ما
ش

میشنویم که رئیس جمهور بوش از یک »موقعیت نامعلوم« سفر غیرمنتظره ای 
به عــراق نمود. ما هیچگاه از خود ســوال نمیکنیم که ایــن موقعیت نامعلوم 
کجاســت و چرا باید نامعلوم بماند. مردم عادی امریکا و انگلســتان چیزی در 
مــورد قتل عام و تبعید اجباری جمعیت دیگو گارســیا که در ســالهای هفتاد 
صورت گرفت چیزی نمیدانند. چرا؟ پروفیســور نوم چامسکی دالیل آنرا بیان 

میدارد. در جواب به پرسشی در مورد دیگو گارسیا او توضیح داد:

»ایاالت متحده میخواست که جزیره را به پایگاه نظامی مبدل 
کند. آنرا در ارتباط به سیس�تم وسیعی ای برای مداخله در منابع 
ان�رژی خلیج در نظر داش�ت. نیروهای اصل�ی مداخله گر امریکا، 
تح�ت عنوان مرکز فرماندهی از سالهاس�ت که توجه ش�انرا به 
مناطق نفت خیز خیره نموده اند... هیچکسی در امریکا درباره آن 
نمیداند. اگر شما داده های مطبوعات را جستجو کنید، من شک 
دارم که بیش از دوبار طی بیس�ت سال گذشته از آن یادی شده 
باش�د. بنا هیچکس�ی نمیدان�د. هیچکس�ی از جمعیت محروم 
ش�ده و چیزی که عمال در آنجا گذشت نمیداند، بنا اعتراضی هم 
صورت نگرفت. ش�ما نمیتواند به چی�زی اعتراض کنید که هیچ 

درباره اش نمیدانید.« )نوم چامسکی، »چامسکی در باره چاگوس.«(

این شــیوه کار امپریالیزم جدید است. اجازه دهید پس به نقل قول آرندوتی 
رای برگردیم:  »او ســالحهای مختلفی را به کار می اندازد که به بازار های جدید 
راه یابــد.« در صورت »لزوم«،  »امپراتور« به خاطر دالیل »امنیتی« و به منظور 
»عدالت« و »آزادی« میتواند تمامی جمعیت یک جزیره را جبرا متواری سازد. 
در مواقع دیگر، امپراتور ممکن بســیار ســاده با کمک مــواد غذایی و کمک 
تسلیحاتی کنترول موثری بر یک کشور و منطقه بیابد. معموال،  امپراتور شاید 
هیچ مشکلی در یافتن نخبگان، سیاسیون و مقامات نظامی فاسد محلی نداشته 
باشــد. بعضا، شاید از دیپلوماسی آرایش داده شــده کار بگیرید، در حالتی هم 
ممکن مشــت آهنین الزمی تلقی گردد. گاهی، فرســتادن یک طیاره مملو از 
کمک بشــری تنها کاری خواهد بود که امپراتــور انجام دهد، در حاالت دیگر 
شــاید به بمب افکن های بی٥٢ متوســل شــود. در بعضی کشــور ها، سازمان 
تجارت جهانی )WTO(، صنــدوق جهانی پول )IMF( یا بانک جهانی میتواند 
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کار را یکســره کند، در کشــورهای دیگر، امپراتور شاید ناتو و سی.آی.ای. را 
وظیفه دهد. )مصاحبه پروفیســور انو محمد را در بــاره جریاناتی بخوانید که 
چطور بانک جهانی صنعت جوتی )نوعی از الیاف گیاهی اســت که آن را در 
بافتــن بوجی و طناب به کار می برند. مترجــم( بنگالدیش را نابود نمود. )مجله 

»شبتاهیک ٢٠٠٠«، ۳٠ نوامبر ٢٠٠۷(

اگر مســاعدت، تجارت، دیپلوماسی، رشوه و هیچ 
چیزی کارآیی نداشــت، انتخاب دیگــر وجود دارد، 
کمی تاسف آور ولی دشــوارتر، تحمیل تحریم های 
اقتصادی را می شــود آزمود. اگر این یکی هم مفید 
واقع نشــد، بمب افکن ها در پایگاه دیگو گارسیا در 
انتظار اند. رویهمرفته در کنترول نگهداشــتن جهان 

برای امپراتور کار آسانی نیست!

تظاهرات باشندگان دیگو گارسیا: »ما حق داریم که در خانه های 
خود زندگی کنیم!«
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 نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات
از آدرس های ذیل بدست آورده می توانید:

   

 جاده والیت،
قرطاسیه فروشی محمد هارون

کندز

شهر جالل آباد، چوک تالشی، 
 مقابل گمرک کهنه

غرفه فروش اخبار و مجالت 
جمیل شیرزاد

و

ولسوالی خیوه،
کتابفروشی سیار

ننگرهار

 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

    و
کتاب فروشی غالم نبی اشقری، 
مکروریان سوم � مقابل بالک ۱۱2

و
جوی شیر، کتاب فروشی صافی حیات

و
چهار راهی صدارت، شرکت کتاب

 شاه محمد

کـابـل

شهر مزار شریف، چهارراهی 
بیهقی، پوسته خانه شهری

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی

و

 چهارراهی بیهقی،
 مقابل نشنل بانک پاکستان،

کتاب فروشی فیروز

بلــخ

کتابفروشی عزیزی، 
واقع ناحیه سوم، مقابل

 لیسه نفیسه توفیق میر زایی

فراه

بازار سنگماشه، سرجوی حوزه، 
کتابفروشی صبا 

غزنی

چغانسرای، سرک قومندانی،
 کتابفروشی احمد ظاهر

کنر



هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانســتان مســتقل، آزاد و دموکرات هســتید؛ اگر 
آرزوی ســربلندی افغانستان و آســایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛ 
اگــر می خواهید علیــه جنایات و خیانت های اشــغالگران و نوکران 
میهنفروشــش نقشــی ادا کنید، به حزب همبس�تگی افغانستان 
بپیوندیــد و در تکثیر و پخش نشــریات حزب تان هرچه بیشــتر و 

وسیعتر بکوشید!

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

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

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

youtube.com/AfghanSolidarity یوتیوب:   

»حزب همبســتگی افغانســتان« برای پیشــبرد فعالیت هایش به 
حق العضویــت اعضــا و اعانه هواداران و دوســتدارانش اتــکا دارد. با 

کمک های نقدی تان ما را یاری دهید:

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




