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اعالمیه حزب همبستگی افغانستان

مردم ما جانیان سه دهه را
مجازات کردنی اند!

س��رانجام انتشار اس��امی حدود  ٥٠٠٠ق ربانی آدمخواران رژیم منفور خلقی ـ
پرچمی یکبار دیگر ماس��ک دروغین مدافعان س��ینه چاک «انقالب ثور» را با
س رافکندگی درید و زخم های مردم مظلوم ما را تازه نمود« .لیست مرگ» بخش
کوچک��ی از جنایات ه ولناک رژیم ددمنش حزب دموک راتیک خلق م یباش��د.
قت لعامهای این وطنفروش��ان به  ٥٠٠٠و  ١٠٠٠٠خالصه نم یشود و تومار ١٢٠٠٠
زندانی اعدام ش��ده نیز تا هنوز از آرش��یو ها بیرون کشیده نشده است .جالدان
چاک��ر روس همانند باندهای بنیادگ را ب��ا ریختن خون مردم بیدفاع و مخصوصا
روش��نفک ران و تحصیلکردهها ،تالش داش��تند افغانس��تان را از وجود مغز های
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متفکر و شورشگر ب رای همیش «پاکسازی» نمایند.
میهنفروش��ان خلق یـ پرچمی نه «کم ونیس��ت» بلکه ع وامف ریبان جانی زیر
بیرق «خلق» و «زحمتکش��ان» و «ب رابری» بودند که به این ارزش ها با وقاحت
تمام خیانت روا داشتند .هرچند آنان ق ربانیان شان را با نام و نشان لیست م یکردند،
اما بعد از سقوط شان خ ونخ واران تنظیمی ،طالبی و ام ریکایی هرکدام دههاهزار
هموط��ن ما را به کام مرگ بردند بدون اینکه لیس��تی از آنان به جا گذارند .در
این وطن جنایتکاران و خاینان معلومالحال از هفت تا هش��ت ثور که اینک سر
بر آخور اژدهای بزرگی بنام ام ریکا و ناتو برده اند به جای اینکه به جوخه های
اعدام س��پرده ش وند و یا در گوشه های متروک زندان عمر ننگین خود را سپری
نمایند توسط اشغالگ ران ام ریکایی 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 دس��تان ش��ان به خون مردم آغشته نیست ،باید
یک صدا در افغانس��تان و هر گوش��ه دنیا این کت هس��ران و رهب ران ستمکار و
نوکرصفت شان را محکوم و شایسته اشد مجازات دانسته حساب خود را از اینان
ب رای همیش جدا نمایند:
شهن واز تنی ،جاوید کوهستانی ،جن رال واحد طاقت ،فقیر محمد فقیر ،بارق
ش��فیعی ،خلیل رومان ،کبیر رنجبر ،ث ریا پ رلی��کا ،نورالحق علومی ،خلیل زمر،
میر افغان باوری ،ظاهر طنین ،اناهیتا راتب زاد ،نبی عظیمی ،می وند ،ملک ستیز،
عوض نبی زاده ،محم��د گالبزوی ،عبداهلل نایبی ،ف رید مزدک ،ث ریا پ وپل ،داوود
پنجشیری ،بهین ،عبدالحمید محتاط ،عبداهلل شادان ،سیما شادان ،ظهور رزمجو،
جمیله پلوش��ه ،حبیب منگل ،س��لطان علی کشتمند ،س��لیمان الیق ،دستگیر
پنجشیری ،اسداهلل سروری و ....
دولت گندیده کابل که معج ونی از پلش��ت ت رین جنایتکاران سه دهه پسین
افغانستان م یباش��د «عدالت انتقالی» را همسان هر خ واست ملی دیگر ق ربانی
نموده با فرمان عفو عمومی از ط ریق فس��ادخانهای بن��ام پارلمان تمامی قاتالن
ملت را در حالی بخشید که اکث ریت قاطع مردم تیرخورده ما خ واهان محاکمه و
مج��ازات قصابان پرچمی و خلقی و تنظیمی و طالبی اند .تاریخ حکم م یکند
که نه بخشیدن و ف راموش کردن ،بلکه تصفیه حساب قاطع با گذشته م یتواند
ضامن وحدت ملی ،عدالت و بهروزی یک ملت گردد.
حـزب همبس��تـگـی افغـانس��تــان التیام زخمهای عمیق مادر وطن را در

ایج��اد یک دولت ملی ـ دموک راتیک مبتنی بر اراده مردم دانس��ته و با ش��عار
«نه ام ریکا ،نه طالبان ،نه سایر جنایتکاران ،قدرت بدست مردم!» اکیداً خ واهان
محاکمه ب یقید و شرط تمامی عوامل ب ربادی افغانستان م یباشد .بنا ًء با راهاندازی
راهپیمایی گس��ترده این جنایات شنیع و هیتلری مزدوران روسی و ام ریکایی را
بار دیگ��ر محکوم کرده از ه ممیهنان داغدیده صمیمانه م یطلبیم حرکت های
عدالتخ واهی را تا س��پردن همه س ران جنایت به میز محاکمه و راندن اشغالگ ران
ادامه دهند.

ننگ و مرگ بر پرچم و خلق و شرکای جنایتکار تنظیمی و طالبی شان!
مردم ما خون عزیزان شانرا نه فراموش میکنند و نه میبخشند!

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

حزب همبستگی افغانستان
تا محاکمه جنایتکاران سه دهه
از پا نمی نشیند!

ح��زب همبس��تگی
افغانس��تان ب��ه تاری��خ ۷
می��زان  ۱۳۹۲راهپیمایی
پرش��کوهی را در کاب��ل
ب��راه انداخت .ه��دف از
این اقدام گ رامیداش��ت از
ق ربانیان سه دهه جنگ و
بخصوص آن جانباختگان
آزادیخ واه��ی ب��ود ک��ه
توسط «اگسا» ب یرحمانه
در س��الهای  ۱۳۵۷و  ۱۳۵۸به قتل رس��یده بودند و نام ش��ان در «لیست مرگ»
منتش��ر ش��د .در این تظاه رات صدها تن از فعاالن و ه وادران حزب همبستگی
و تعداد کثیری از اعضای خانواده های این ق ربانیان و باش��ندگان کابل ش��رکت
ورزیده بودند.

این تظاه رات س��اعت  ۱۰:۳۰صبح از ش��اه دو شمش��یره آغاز و با سر دادن
ش��عارهای ک وبنده و پرشور علیه جالدان خلق و پرچم ،وی رانگ ران کابل و قاتالن
 ۶۵۰۰۰باش��نده آن ،طالبان ،دولت فاسد کرزی و اش��غالگ ران ام ریکایی از سوی
اشت راککنندگان زن و مرد ،ادامه یافت .معترضان همه خ واهان محاکمه خاینان
ملی و عامالن جنایات و انتقام خون ق ربانیان از آدمکش��ان «اگس��ا» و «کام» و
«خاد» و نیز رهب ران رهزن و خ ونخوار تنظیمی و طالبی شدند.
مظا هر هکنن��د گا ن
عک سهای آن ش��هیدانی
را ک��ه ن��ام ،تاری��خ اعدام
و ش��ماره ش��ان در لیست
چاپ شده اس��ت ،با خود
حمل میکردن��د .همچنان
عک سه��ای چلیپا خورده
و آدمک های اعدام ش��ده
رهب��ران خل��ق و پرچم را
جوانان حزب همبستگی افغانستان در اخیر
که اکثر ش��ان هن��وز هم
آدمک های رهبران خلق و پرچم را به رسم
در پس��ت های بلند دولت
اعتراض به زبال هدان پرتاب کردند که مورد
فاسد کرزی کار م یکنند،
حمایت و استقبال مردم حاضر واقع شد.
به چشم م یخورد.
بازمان��دگان ق ربانیان با
شعار های تند و تیز علیه رهب ران خلق و پرچم و عامالن سه دهه جنایت نفرت
و انزجار شان را اب راز نموده و از این اقدام حزب حمایت م ینمودند .چندین تن
از ش��رکا که نام اقارب ش��ان در لیست پنج هزار ق ربانی بود احساسات شان را با
شعارهای تند علیه اسداهلل سروری ،گالبزوی ،شهنواز تنی ،علومی و سایر خاینان
ملی بیان نموده ،خ واهان محاکمه هر چه زودتر آنان شدند.
حفیظ راسخ یکی از مسئوالن حزب همبستگی به خب رنگاران گفت:
«م�ا تا زمانی عامالن س�ه ده�ه جنایت و بخص�وص قاتالن
 ۶۵۰۰۰کابلی کش�ته شده در جنگهای تنظیمی و هزاران هزاری
که در دوران خلق و پرچم س�ر به نیس�ت گردیده و فقط لیست
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 ۵۰۰۰آن 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 راهپیمای یهایی 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 کام لتر
جل�وه دهند .اینان با برگزاری مراس�م فاتح هخوانی میخواهند به
زخ مهای ناس�ور فامی لهای قربانیان التیام بخش�ند اما تا وقتی
ک�ه قاتالن ملت م�ا در پارلمان و پس�تهای بلن�د دولتی لمیده
باش�ند ،چنین ح�رکات خاینانه فق�ط برای «فراموش�ی» و «خود
بخشی» بوده و نمک پاش�یدن به زخ مهای هزاران مادر داغدیده
که جگرگوش�ههای شان تا هنوز در گورهای نامعلوم خوابیدهاند،
بزرگترین توهین و ب یحرمتی به تمامی قربانیان است و بس».

6

وقتی معترضان در س��احه پل باغ عمومی رسیدند اعالمیه حزب همبستگی
افغانستان به همین مناس��بت ق رائت گردید که با شعارهای شرکا خاتمه یافت.
ج وانان حزب همبستگی افغانس��تان در اخیر آدمک های رهب ران خلق و پرچم
را به رس��م اعت راض به زبالهدان پ رتاب کردند که مورد حمایت و استقبال مردم
حاضر واقع شد.
در ج ریان مظاهره اعالمیه حزب همبس��تگی افغانستان به لسان های پشتو و
دری وسیع ًا میان مردم پخش گردید.
این مظاهره حدود دو ساعت بعد در ساحه ده افغانان پایان یافت.

نویسنده :فرزاد

طره باز خان ،پلیدترین پاسدار
استبداد و ارتجاع
ه��ر زمان��ی ک��ه از
چهارراه��ی طره باز خان
در ش��هر نو کابل گذر
م یکن��م ،داس��تان های
موحش جنایات و رذالت
ه��ای ای��ن ف��رد جالد
که ن��ام زش��تش بر این
چهارراه گذاشته شده در
نظرم مجس��م م یش وند.
اما متاسفانه نسل ج وان
ما با این قصابان مردم ما آش��نایی چندانی ندارند .دس��ت ان��درکاران رژیم های
س��تمکار و خاین چون در بین مردم منفور اند ،م یکوش��ند با گذاشتن نام های
پلیدت رین مهره های ش��ان بر اماکن عمومی ،به خیال خام شان ،آنان را جاویدانه
س��ازند ،چون طی چندین ده��ه دولتهای ضدملی رویکار آم��ده اند نه تنها این
نامهای ک ریه از جاده های ما زدوده نشدند بلکه برعکس هرروز مناطق دیگری از
کابل و والیات با نام های بدنامت رین عناصر ملوث م یگردند.
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 ریاس��ت ک وتوالی (به اصطالح امروز قومندانی امنیه)
را به عهده داش��ت ،س��رکوب و اعمال فاش��یزم در ب رابر دگ راندیشان و عناصر
وطنپرست و مترقی را با وحشت تمام به پیش م یبرد.
در دوران س��یاه ن��ادر خ��ان و
ص��دارت ب رادرش هاش��م خان که
س��رکوب خ ونی��ن و اختن��اق در
ب رابر هر صدای مخالف حاکمیت
داش��ت ،بزرگت رین شخصیت های
مش��روطه خ��واه و جوان��ان دلیر
و وطندوس��ت مث��ل ول��ی محمد
خ��ان دروازی ،غ�لام نب��ی خ��ان
چرخ��ی ،عبدالرحمن خان لودین،
س��رور ج ویا ،غ�لام جیالنی خان
چرخی ،می��ر غالم محم��د غبار،
عبدالع زی��ز خان ،دین محمد خان،
محمد اس��حاق خان ،شیر محمد
خان چرخ��ی ،فقی��ر احمد خان،
عبدالخالق ،محمود ،محمد عظیم وقتی گلوله های عبدالخالق قهرمان
منش��ی زاده و دهها ارجمند دیگر قلب سیاه نادرخان را درید ،این شاه
مورد وحش��یانه ت رین شکنجه های قس یالقلب در آغوش طره باز خان
آخرین نفس هایش را کشید.
جسمی و روحی ق رار گرفته اکثر
شان اعدام و یا بهت رین دوران عمر
ش��ان را در دخمه های اسارت گذش��تاندند .این جنایت و بیرحمی توسط شخص
طره باز خان و دیگر چماق بدستان درگاه سلطنت که تهی از انسانیت و ش رافت
بودند صورت م یگرفت .تق ریبا در تمامی کتابهای حاوی سرگذش��ت سیاس��ی
رجال مترقی آنزمان ،از این فرد بیمار به مثابه یکی از وحشیان عصرش نام برده
شده است.
میر غالم محمد غبار ،تاریخن ویس ارجمند و مبارز در جلد دوم «افغانس��تان
در مس��یر تاریخ» تحت عنوان «دهش��ت و ترور در افغانس��تان» ،جو حاکم آن
روزگار را اینچنین شرح م یدهد:
«حکوم�ت نادرش�اه بمجرد تش�کیل ش�دن در کابل ،دس�ت

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
دهمزنگ ،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 ج واب این سوال که «این قوماندان طره باز خان که بود؟» (افغانستان
در مسیر تاریخ ،جلد دوم ،ص  )١٤٢م ین ویسد:
«او قبلا در مخابرات نظام�ی دوره امیر حبیب اهلل خان (آئینه
برقی) بمعاش ماهانه  ٢٥روپیه 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 [ ]١٩٧٣زنده و
یکی از ملیونر های پایتخت است.
این قومندان ماهی یکی دوبار برای نظارت زندان سرای موتی
بوقت شام م یآمد ....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»...

10

خالد صدیق چرخی ،فقط ش��ش س��ال داش��ت که با س��ایر کودکان و زنان
خان واده مبارز چرخی توسط رژیم پلید نادرشاه به زندان انداخته شد و  ١٥سال را
در بند سپری نمود .او در کتابی تحت عنوان «از خاط راتم» که در  ٢٠٠٧منتشر
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 م یگذاش�تند و از رفتار ضدانس�انی او با
زندانی�ان که مخالف تمامی موازین اخالقی و انس�انی بود حرف
م یزدن�د .بدرفتاری زبانی و فزیکی او به حدی مخوف بود که من
قادر به بیان آن با کلمات نیستم».

طره باز خان در س��یاهچالهای زندان ک وتوالی کابل ش��خصا مبارزین بزرگ
و ش��خصیت های میهنپرس��ت را مورد حیوانی ت رین بدرفتاری و شکنجه ق رار
م یداد .از جمله گفته م یش��ود که میرعزیز خان و میرمسجدی خان را از موی
سر آویزان نموده مورد لت و کوب ق رار داده بود تا به نشر شبنامه اعت راف کنند
و بعد هم ایندو در کنار صدها روشنفکر ش رافتمند دیگر اعدام شدند( .در مورد
فضای رعب و وحش��ت حاک��م در زندان ک وتوالی تح��ت اداره طره باز خان به
صفحه  ١٤٩جلد دوم «افغانستان در مسیر تاریخ» رجوع کنید).
غبار در بخش دیگری از کتابش در مورد ب رب ریت طره باز خان م ین ویسد:
« ...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

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 عبدالع زیز خان (مدیر ج ریده «طلوع افغان» در دوره امانی) این بود که
منحیث نماینده قندهار در ش��ورای ملی فرمایشی  ،١٩٣٠به انتصاب عبداالحد
خان ماهیار منحیث رئیس آن اعت راض نموده ،تعیین رئیس را حق وکال دانس��ته
بود .به همین دلیل  ١٣س��ال از عمرش را در کش��تارگاه های تحت نظر طره باز
خان با تحقیر و توهین سپری کرد.
وقتی نادر خان غدار بدس��ت عبدالخالق قهرمان به زباله دان تاریخ فرس��تاده
شد ،موجی از بگیر و ببند و فشارهای ک منظیر در ب رابر نیروهای ضد ارتجاعی
آغاز گشت .درین ج ریان نیز طره باز خان هم راه با میرزا محمد شاه خان که اداره
مخوف «ضبط اح واالت» (استخبارات وقت) را رهبری م یکرد به مثابه پاسداران
دس��تگاه غدر و کش��تار عمل کرده شخصا به اس��تنطاق و دریدن عبدالخالق و
یاران��ش پرداختند و او را با س��ایر اعضای خانواده ،نزدی��کان و همصنفانش با
قساوت تمام به شهادت رسانیدند.
در صفحۀ  ١٦٢جلد دوم «افغانستان در مسی رتاریخ» م یخ وانیم:
«بعـد از کش�ته شدن نادر ش�ـاه ،دهها جوان مبارز و روشن
فکر کش�ور زندانی شدند ،در عمارت فوقـانی دروازۀ شرقی ارگ
شکنجه گا ِه هـولناکی تشکیل گردید وهـر شب در این شکنجه
جوانان در زی�ر ولچک و زنجیر احضار
قـرون وس�طایی این
گا ِه
ِ
ِ
و زیر ش�کنجه های گوناگون قرار میگرفتند .آالت شکنجه چوب
های کوتاهی بنام «بیت هنـدی» ،میخ و ریسمان و چکش ،قین
وفان�ه ،آالت تیل�داغ ،گلوله هـای 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 ش��خصا در م راسم اعدام و سالخی بهت رین فرزندان وطن ما شرکت
داش��ت .همین جانی بود که ریس��مان دار را به گردن محمد ولی خان دروازی،
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این روش��نفکر بزرگ که خدمات شایانی به کشور ما نموده است ،انداخته از او
پرسید اگر وصیت یا پیغامی داری بگو.
گفته م یش��ود که زمانی هاش��م خان از تگاب م یگذرد و در باغ بزرگ انار
فردی به نام علی خان توقف ک وتاهی م یکند .او که دلباخته این باغ م یش��ود،
علی خان را احضار نموده ب رایش م یگ وید که باغ را باید ب رایم بفروش��ی .وقتی
او از ف��روش ب��اغ ابا م یورزد ،ب��ه طره باز خان وظیفه م یس��پارد که به کمک
ش�لاق او را وادار به اینکار سازد .همانس��ت که طره باز خان ب رای خوشخدمتی
به بادارش علی خان مظل��وم را حبس نموده زیر ض ربات تازیانه ق رار م یدهد تا
باالخره این فرد مظلوم را مجبور م یسازد که یگانه سرمایه زندگیش را به قیمت
ناچیز به هاشم خان بفروشد.
ب��ه تاری��خ  ٦س��پتامبر
 ١٩٣٣ج وان از جان گذش��ته
و وطندوس��ت محمد عظیم
خان منش��ی زاده در اعت راض
به دس��ت اندازی های دولت
انگلی��س ب��ه قصد کش��تن
سفیر آنکشور داخل سفارت
انگلی��س در کابل ش��د ،اما
وقتی به س��فیر دست نیافت
س��ه تن از کارمندان سفارت
سند تقلبی و مشمئزکنندهای که تحت
را کشته اعالم نمود که «این
عنوان «اقرار تحریری محمد عظیم»
ب رای آن بود تا وزارت خارجه
با امضای طره باز خان منحیث شاهد
لندن بداند که افغانها آنها را
دروغین در شماره  ٦٧٨روزنامه دولتی
میشناس��ند بهر جامه ئی که
«اصالح» ( ١٣سپتامبر  )١٩٣٣با خبر
در افغانس��تان داخل ش وند».
اعدام این جوان رشید نشر گردیده است.
ای��ن ج��وان قهرمان ک��ه با
افتخار به این عمل اعت راف نموده بود به تاریخ  ١٣س��پتامبر  ١٩٣٣اعدام گردید
اما دولت مستبد درحالیکه دوسیه او را مسکوت گذاشت ،سند دروغین و مملو
از الطائالت را به نام اعت رافات محمد عظیم بعد از شهادتش پخش نمود که مملو
از اتهامات بیش��رمانه س��اخته و پرداخته حاکمیت ضدبشری وقت بود .درینجا
بازهم طره باز خان با دنائت تمام هم راه با مال احمد غزنوی و میرزا محمد ش��اه

در پای این نامه تقلبی امضا نموده نوشتند« :نوشته متن را محمد عظیم مذکور
بحضور ما بقلم خود نوشته».
طره باز خان همانند اس�لافش از چاک ران دست به سینه استعمار انگلیس به
ش��مار م یرفت .غبار نقل م یکند که در سال  ١٣١٢حین بازرسی از محبوسین
سیاسی زندان س رای م وتی 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 ب یاحترامی کرده اید و مستحق
مجازات ش�دیدی هس�تید ،چگونه از دولت تقاضای تس�هیالت
میکنید؟»

به پ��اس خدمات
خالصان��ه ط��ره ب��از
خان به نظام ستمکاره
ب��ود که هاش��م خان
خ ونخ��وار این س��گ
م��ورد اعتم��ادش را
ک��ه در توحش مقابل
زندانیان سیاسی زبانزد
عام و خاص بود طی
 ١٧س��ال حاکمیتش
منحی��ث قومن��دان
ک وت والی نگهداش��ته ،طره باز خان در بدل جانفشانی هایش به رژیم
صالحی��ت ه��ای آزادیکش و خادم بیگانگان پیاپی مراتب ترقی
ف راوان��ی ب رایش داد .راپیمود و تا امروز چهارراهی در کابل با نام
ننگینش آلوده گردیده است.
هرچن��د او از اراکین
وزارت داخل��ه بود و باید به وزیر داخله گزارش کارش را م یداد ،اما ق رار معلوم
مس��تقیما با هاش��م خان در تماس بوده اوامر او را با صدق دل عملی م ینمود.
رژیم س��فاک هاش��م خانی در سال  ١٩٤١او را از لوا مش��ری (دگروالی) به فرقه
مش��ری (جن رالی) ارتقا داد .در زمان صدارت ش��اه محمودخ��ان بود که باالخره
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تحت فشار مبارزات جانبازانه روش��نفک ران پیشرو ،دولت دست به تغیی راتی در
ماش��ین س��رک وبش زد .طره باز خان از قومندانی امنیه ع��زل گردیده به جایش
دگروال خ واجه محمد نعيم تعیين گرديد .در س��ال  ١٩٤٨باالخره او تقاعد نمود
و متاس��فانه بدون محاکمه و دادن حساب اینهمه خیانتش به وطن و مردم ما با
پ ولهای ح رامی که به چنگ آورده بود س��الها در کابل عیش و نوش نمود و در
 ١٩٨١مرد.
طره باز خان ،س��ید ش��ریف خان ،محمد نوروز خان ،ميرعبدالع زيز خان ،اهلل
ن واز خان ملتانی ،میرزا محمد ش��اه و چند تن دیگر از جمله جالدان و شکنجه
گ ران استبداد وقت بودند که نام هرکدام شان بین مردم به بیرحمی و وحشیگری
ش��هرت یافت��ه بودند .اما از آنجاییکه جنایات و خدم��ات طره باز خان بود که
چرخ دس��تگاه جبار و ضدملی هاشم خانی را به حرکت درم یآورد و هر صدای
مخالفت را سرکوب م ینمود ،ازینرو در قلب شهر کابل چهارراه یای به نام این
ناانس��ان پست و خاین ملی نامگذاری گردید و تا امروز که حکام فاسد و خادم
ارتجاع در قدرت اند ،نام ک ریه او از این چهارراه برداش��ته نش��ده است .حتی در
یک سایت اینت رنتی خ واندم که همین اکنون یکی از ن واسه های طره باز خان از
جانب دولت کرزی منحیث نماینده فوقالعاده افغانستان در هالند اج رای وظیفه
م یکند و همانند پدرکالن بدنام و خاینش به جاسوسی و رذالت مصروف است.

اگر یک دولت نسبتا دموک راتیک و ملی م یداشتیم،
باید اولتر از همه نام های شهیدان و قهرمانان راستین
ملت ما چون عبدالخالق ،س��ید کمال ،سرور واصف،
عبدال ول��ی خ��ان دروازی ،غالم نبی خ��ان چرخی و
دیگ ران بر این اماکن گذاشته م یشد تا نسل امروزی
از رشادت های این فرزندان صدیق وطن آگاه شده از
جانبازی ها ،اندیش��ه های بلند و همت واالی آنان در
راه آزادی افغانستان و مردمش م یآموختند.

فعالیتهای حزب

پنجمین نشست سرتاسری فعاالن
«حزب همبستگی افغانستان»
در فراه

به تاریخ  ١۵سنبله ١۳٩٢
( ٦سپتامبر « )٢٠١٣حزب
همبس��تگی افغانس��تان»
طبق ب رنامه معم ولش جلسه
وسیع ن وبتی سه ماههاش را
در والی��ت ف��راه دایر کرد
که جمع کثیری از اعضای
حزب به شمول نمایندگان
ولس والی ها در آن شرکت
نموده بودند.
ارزیابی وضع جاری افغانس��تان و جهان ،مواضع ح��زب در قبال این اوضاع،
جمعبندی از کارکرد سه ماهه حزب در والیت ف راه و انتخاب شورای رهبری این
والیت از جمله موضوعات آجندای این جلسه بودند.
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قب��ل از پرداختن به اجندا ،مس��ئول کمیته
والیت��ی ،مرگ نابهنگام امیرج��ان کارگر یکی
از فعاالن حزب را که به اثر س��کته قلبی جان
باخ��ت ،به خان واده و همس��نگ رانش تس��لیت
گفت.
صدی��ق یکی از ی��اران نزدی��ک امیر جان
ضمن بیان خاط راتش از خصال امیرجان گفت:
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«امیرج�ان ،کارگر پر ش�ور و آزادهای
بود که همچو دو برادر قهرمانش استاد
حبی باهلل خان گجگینی و ش�هباز خان مرگ نابهنگام امیرجان
گجگینی و س�ایر رزمن�دگان فراهی که تمامی اعضای حزب را
در س�نگر مقاوم�ت ضد روس�ی تا پای در سوگ عمیق فرو برد.
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».

متعاقب��ا ب��ه نمایندگی از کمیت��ه والیتی ف راه یکی از اعض��ای این کمیته
به ارزیابی فعالیت حزب در این والیت پرداخت و از دس��تآورد ها ،اش��تباهات،
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 جم عآوری 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».

همچن��ان یکی از اعضای رهبری حزب که ب رای ش��رکت در این جلس��ه از
کابل آمده بود ضمن بحث روی مسایل داخلی و خارجی به پرسش های شرکت
کنندگان در م وارد مختلف پاسخ داد.
او در باره جایگاه حزب در سطح کشور چنین اظهار نظر نمود:

«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 دلگرم ی به مردم ما باشد .حزب همبستگی معتقد
اس�ت که فق�ط با پیوند تودهای اس�ت که م یتوان�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 م یطلبد».

در مورد ش��رایط جاری افغانس��تان که امروز در تنگنای بیداد م یس��وزد و
جنایتکاران معلومالحالی س رنوشت 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"
م یتوان چهرهی 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�دا ً بای�د آن را
پ یگرفت و کوش�ید تا حت یالوسع 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 نهادهایم و تا آخر با
جان و ایمان به آن وفادار خواهیم بود».

بعد از آن ،اعالمیه حزب همبس��تگی افغانستان به مناسبت نود و چهارمین
سالروز استقالل افغانس��تان از جانب آقای نظری یکی از اعضای حزب خوانده
شد.
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ش راره رش��یدی از اعضای حزب ش��عر زیبایی از عبداالهلل رستاخیز را که با
حال و ه وای کن ونی میهن ما همخوانی داش��ت ،دکلمه نمود که مورد استقبال
حضار ق رار گرفت.
در اخیر ش��ش تن از اعضای حزب بصورت دموک راتیک ب رای شورای والیتی
انتخاب گردیدند تا کار حزب را در این والیت بهتر سر و سامان دهند .فرصتی
هم مس��اعد شد ب رای جر و بحث های آزاد که بیشت رین وقت نشست را به خود
اختصاص داد .عمده ت رین س��واالت و مباحثی که به آن ها پرداخته شد عبارت
بودند از:
 چ را حزب انتخابات ریاست جمهوری را تح ریم م یکند؟ چ را کنگره حزب تا کنون برگزار نشده است؟ دلمردگی ها و نا امیدی ها در بین مردم را چگ ونه م یتوان از میان برداشت؟ چگ ونه م یت وان نس��ل جوان را که عمدت ًا ب یعالقه به مسایل سیاسی اند،به کار در حزب ترغیب نمود؟
 مطالب «همبس��تگی غږ» چگ ونه انتخاب م یش��وند ،آیا حزب از پخشنش ریه به س راسر افغانستان راضی است؟
 چگ ونه تمام��ی اعضای حزب ب رای بلند بردن کیفیت نش��ریه م یتوانندنقش ایفا کنند؟
قابل یاددآوریست که اش��ت راک کنندگان هرکدام بر اساس ت وان به صندوق
اعانه حزب پول ریختند.

لیکونکی :عبدالولي بریالی

د خلق او پرچم د ناپاکو څیرو
د محاکمی لپاره یو موټی شی!
د هالنډ د شاهي دولت
لویې څارنوالي د  ۲۰۱۳کال
د س��پتمبر پ��ه ۱۹م��ه یو
 ۵۰۰۰کس��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  ۱۳۵۷لمری��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  ۲۵د 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!
د بهرنیان��و او د هالن��ډ ل��ه
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 شهنواز تنی :کرغیړنه څیره چی د خلکو
په وژلو کی یی مهم رول درلود.
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
چوپ��ړه حکوم��ت ل��س کل��ن
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
ظاهر طنین
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 تڼی هم په هیواد کې ښکته او پورته کیږي....
د دې  ۵۰۰۰کسیز 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  ۱۳۵۷لمریز 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 ۱۳۵۴
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 ۱۳۵۸ل کال د مرغومي میاش��تې په ۶
نیټه یې د شوروي  ۱۴۰زره 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.
 - ۱د خلق او پرچم رژیم لس کلن صدراعظم سلطان علی کشتمند
اوس په لندن کې پټ دی.
 - ۲پرچمي نوراحمد نور اوس په هالنډ کې دی.
 - ۳پرچمي حبیب منګل په هالنډ کې ژوند کوي.
 - ۴خلقي راز محمد پکتین په جرمني کې ژوند کوي.
 - ۵پرچمي عبدالغفار لکڼوال اوس په امریکا کې پروت دی.
 - ۶پرچمي نبی عظیمي له هالنډ څخه بیرته افغانس��تان ته راغلی
دی.
 - ۷خلقي سید محمد ګالب زوی اوس په افغانستان کې دی.
 - ۸پرچمي میر صاحب کاروال په روسیه کې پټ دی.
 - ۹پرچمي عبدالمجید سربلند په امریکا کې اوسیږي.
 - ۱۰خلقي ش��هنواز تڼی اوس په افغانس��تان ک��ې د ملي غورځنګ
رهبر دی.
 - ۱۱پرچمي غالم دستګیر پنجشیري په امریکا کې اوسیږي.
 - ۱۲پرچمي عبدالوکیل په سویس کې پټ دی.

 - ۱۳پرچم��ي نورالح��ق علوم��ي اوس په افغانس��تان ک��ې د عبدالله
عبدالله ترڅنګ فعالیت کوي.
 - ۱۴پرچمي عبدالرشید آرین د افغانستان ملي ګوند رئیس دی.
 - ۱۵خلقي عبدالکریم میثاق په لندن کې اوسیږي.

 - ۱۶پرچمي س��لیمان الیق اوس په افغانس��تان کې د یوناما مشاور
دی.
 - ۱۷جنرال ښاد خندان اوس په ډنمارک کې اوسیږي.
۱۸ـ پرچمي جنرال عبدالقادر اوس په روسیه کې ژوند کوي.
 - ۱۹خلقي او پرچمي عبدالقدوس غوربندي الدرکه دی.
 - ۲۰خلقي کریم شرعي جوزجاني ال درکه دی.
 - ۲۱پرچمي فرید احمد مزدک اوس په روسیه کې دی.
 - ۲۲پرچمي نجم الدین کاویاني اوس په روسیه کې دی.
 - ۲۳پرچمي محمد عوض نبي زاده اروپایي هیواد کې اوسیږي.
 - ۲۴پرچمي اناهیتا راتب زاده په جرمني کې ژوند کوي.
 - ۲۵پرچمي جنرال عبدالرش��ید دوس��تم د افغانستان اسالمي ملي
جنبش بنسټ ایښودونکی اوس په افغانستان کې دی.
 - ۲۶پرچم��ي جنرال همایون پوځي اوس په افغانس��تان کې د دفاع
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 - ۲۷پرچمي جنرال عبدالمجید روزي د افغانس��تان په شبرغان کې
اوسیږي.
 - ۲۸پرچمي جنرال افضل لودین اوس په هالنډ کې اوسیږي.
 - ۲۹خلقي محمد اسماعیل دانش په اروپایي هیواد کې پټ دی.
 - ۳۰خلقي فقیر محمد فقیر په افغانستان کې دی.
 - ۳۱پرچم��ي جن��رال امی��ر محمد جمش��ید په افغانس��تان کې د
زندانونو لوی رئیس دی.
 - ۳۲د پرچم دوران د خاد رئیس جنرال حسام الدین حسام اوس په
هالنډ کې بندي دی.
 - ۳۳خلقي شیر جان مزدور یار ال درکه دی.
 - ۳۴خلقي خیال محمد کټوازی د  ۲۰۱۳کال د جون په میاشت کې
په هالنډ کې ومړ.
 - ۳۵خلقي محمد خان آفت ال درکه دی.
 - ۳۶پرچمي عبدالحمید محتاط له اس��ټرالیا څخه هندوس��تان ته
والړ او اوس په اوکراین کې اوسیږي.
 - ۳۷خلقي صالح محمد زیری الدرکه دی.
۳۸ـ خلق��ي عبدالرش��ید جلیلي د افغانس��تان د مل��ي وحدت ګوند

رئیس دی.
۳۹ـ پرچمي سرور منګل اروپایي هیواد کې پټ دی.
 - ۴۰خلقي ډاکټر شاه ولي ال درکه دی.

 - ۴۱پرچم��ي جن��رال باب��ه جان په افغانس��تان کې د ش��مال زون د
پولیسو قوماندان دی.
 - ۴۲خلق��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.
 -٤٣پرچمي بارق شفیعي په اروپا کې دی.
 -٤٤عبدالله نائبي په اروپا کې دی.
 -٤٥پرچمي ظاهر طنین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی
دی.
 -٤٦جنرال خدایداد په افغانستان کې اوسیږي
 -٤٧پرچمي عبدالله شادان په لندن کې اوسیږي.
 -٤٨پرچمي جنرال عبدالواحد طاقت چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ
پرمهال د خاد رئیس و ،اوس په افغانستان کې نظامي کارپوه دی.
 -٤٩خلقي عبدالجبار قهرمان د ولسي جرګې غړی دی.
 -٥٠پرچمي کبیر رنجبر د آیسا ادارې حقوقي مشاور دی.
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 -٥٢پرچمي ډاکتر بشرمل په امریکا کې اوسیږي.
 -٥٣پرچمي سید اکرام پیګیر په روسیه کې ژوند کوي.
دا چټل��ی څیرې د افغان بې وزله ولس په وژلو ،مهاجرت او د هیواد
 ۳۴زرو 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.

نورالحق علومی

مجید سربلند

امیرمحمد

سلیمان الیق

گالبزوی

فرید مزدک

نویسنده :فرزاد

«لیست مرگ»،
ننگی بر جبین رهبران
میهنفروش خلقی و پرچمی
با انتشار سندی حاوی
لیست حدود پنج هزار تن
که توسط نوک ران روس در
س��الهای  ١٣٥٧و ١٣٥٨
بص��ورت گروه��ی اعدام
گردی��ده ان��د ،زخ مهای
مردم ما ک��ه چندین دهه
است از سرگذشت غمناک
عزیزان الدرک شان خبری
ندارن��د ،ت��ازه گردید .بار
دگر هموطنان ما با دیدن نام دلبندان شان درین لیست ،غرق ماتم گشتند.
«لیست مرگ» از جانب محکمه هالند انتشار یافته و پ ولیس آن کشور م وثق
بودن آن را تایید نموده اس��ت .به اساس پ ولیس هالند این سند  ١٦٠صفح های را
یک زن  ٩٣س��اله افغان مقیم هامبورگ آلمان تس��لیم آنان نموده است .این زن
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س��ند را از ط ریق فلیکس ارماکورا ( )Felix Ermacoraنماینده اسبق خاص ملل
متحد در مس��ئله افغانس��تان
بدست آورده بود.
لیس��ت منتش��ره به مثابه
س��ند جنایت ام��اناهلل عثمان
(که پ ولیس هالند از او به نام
اماناهلل ع .نام برده است) مدیر
تحقیق «آگسا» طی سالهای
حاکمی��ت خلق یها ( ١٣٥٧و
 )١٣٥٨به محاکم آن کش��ور
پیشکش ش��ده بود .اماناهلل از
آدمکش��ان رژیم مزدور روس
بود ک��ه با امضای او دس��ته
دس��ته هموطن��ان بیگن��اه و
بخصوص روش��نفک ران ما به
جوخه اعدام سپرده م یشدند.
ای��ن میهنفروش ج�لاد بعد
از فروپاش��ی رژیم نجیب در
نمونه «دستور انتقال» به امضای امان
هالند درخ واس��ت پناهندگی
اهلل عثمان .پولیس هالند دهها سند را
نم��ود اما ب��ا آنک��ه تقاضای
انتشار داده است اما نام امضاکنندگان در
پناهندگ��ی او رد گردید مثل
تمامی اسناد حذف گردیده است.
دهها آدمک��ش و خاین دیگر
خلقی و پرچمی اجازه یافت
در آنجا بسر برد .این خاین ملی در سال  ٢٠١٢بصورت مرموزی ُم رد و دوسیه او
به آرش��یو سپرده شد .پس از گذشت یک سال از مرگ او ،دولت هالند تصمیم
به انتش��ار این لیست و اسنادی تحت عنوان «دس��تور انتقال» گرفت« .دستور
انتقال» مکتوبهایی اند با امضای مقامات آگس��ا که محبوسین بر اساس آنها
به زندانها و یا هم به اعدام برده م یش��دند .اکثر این مکتوبها با امضای اسداهلل
س��روری ،اماناهلل عثمان ،محمد نواب و دیگ ران صادر شده اند اما پ ولیس هالند
نام امضاکنندگان را حذف نموده است.
این لیست بخش ناچیزی از استبداد و کشتار خاینان هفت ثوری را به نمایش

م یگ��ذارد .البته هموطنان مس��ن ما به یاد دارند که در اثر س��گجنگی های
درونی س ران خلق و پرچم ،زمانی لیستی حاوی نام و نشان  ١٢٠٠٠تنی 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 پ ولیس
هالند هرچند آن لیست را در اختیار ندارند ،ولی ق رار معلوم لیست کن ونی غیر
از آن یکی است.
«حزب همبستگی افغانستان» نیز لیس��تی حاوی  ١٢٦٠هموطن معصوم ما
را که به تاریخ  ٣١حمل  ١٣٥٧در ق ریه کرهاله والیت کنر توس��ط این مزدوران
روس قت لعام ش��دند منتشر ساخت و بدون شک لیست های متعدد دیگری نیز
وجود دارند که تا هنوز در معرض دید همگان ق رار نگرفته اند.
در این لیس��ت «جرم» هر ق ربانی فقط با یک کلمه «اش��رار»« ،شعلهای»،
«اخ وانی»« ،ضدانقالب»« ،مائ وئیس��ت»« ،پخش ش��بنامه»« ،سکتاریس��ت»
و ...ثبت گردیده اس��ت .ذکر شغل قس��مت اعظم اعدام شدگان بعن وان «استاد
پوهنتون»« ،محصل»« ،شاگرد مکتب»« ،معلم»« ،مامور»« ،داکتر»« ،انجنیر»
و ...رساننده آنست که چاک ران روس عمدتا سعی داشتند تا افغانستان را از وجود
شخصی تهای مترقی و عناصر آگاه پاک نمایند.
درین سند ،ق ربانیان بر اساس تاریخ اعدام شان دسته بندی شده اند .در بعضی
روزها بیش از س��یصد تن دس��ت هجمعی قت لعام شده اند .بطور نم ونه به تاریخ ٦
ثور  ١٣٥٨درحالیکه خاینان وطنفروش مست تجلیل از اولین سالگرد «انقالب»
فاجع هبار ش��ان بودند ٢٠٩ ،تن را که اکثر ش��ان محص�لان و متعلمان اند اعدام
نموده اند .در همین روز روزنامه «انیس» پر اس��ت از مقاالت تبلیغاتی مملو از
دروغ و نی رنگ های بیش��رمانه «خدمت به مردم» و «دفاع از زحمتکش��ان» .در
مقال های با دیدهدرآیی خاص گفته م یشود:
«خلق ش�جیع و حماس�ه آفرین ،دری�ن روزها اولین س�الروز
انقلاب کارگ�ری ثور را ش�ادمانه برگزار و تجلی�ل م یکنند 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 م ینمایند که انوار زرینهپوش
خورشید انقالب زنجیرگسل ثور در همه زمینه ها و زوایای زندگی
آنان فیض آزادی های واقعی و فرخندگی همگانی را نثار م یکند».
(«انیس» ٦ ،ثور )١٣٥٨

شماره  11و  ،12سنبله و میزان  1392ـ سپتامبر و اکتوبر 2013

29

شماره  11و  ،12سنبله و میزان  1392ـ سپتامبر و اکتوبر 2013

30

در همین ش��ماره «انیس» مقالهای به قلم دس��تگیر پنجشیری یکی از شاه
مهره های پلید خلق یـ پرچمی نش��ر ش��ده که با وقاح��ت ک منظیری کودتای
منحوس را «ش��هکار انقالبات» نامیده ،قتل عامهای مردم مظلوم ما را س��تایش
م یکند:
« ...در چنی�ن وض�ع و ش�رایط مل�ی و بی نالملل�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
ترهکی 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 ی��ا در روزهایی که تی رباران ها و زنده به گ��ور کردنهای مردم بیگناه ما
ج ریان داش��ت ،ظاهر عظیمی که سالهاس��ت به کرسی س��خنگوی وزارت دفاع
دولت فاس��د کرزی چس��بیده ،منحیث صاحب منصب قصابان خلقی ب رایشان
شعر م یسرود («انیس» ٢٠ ،سنبله :)١٣٥٧
انقالب ثور خلـق اندر جهان  /جنبـش آزادی هــای انقـالب

عظیمی تا یک نفس دارد به تن  /خاک پایی گام های انقالب

هرچن��د در دوران حاکمیت س��تمکاران خلقی ـ پرچمی اداره «آگس��ا» به
«کام» و بع��د «خاد» تغییر نام داد و کس��انی چون اس��داهلل امین و نجیب اهلل
در راس آن ق��رار گرفتند ،اما توحش آن کماکان ادام��ه یافت و دهها هزار تن
بعد از س��ال  ١٣٥٨نیز ق ربانی فاشیزم این دستگاه گردیدند که مستقیما توسط
کی.جی.بی هدایت م یشد.
اگر دس��تگیر پنجش��یری ،بارق ش��فیعی ،س��لیمان الیق ،گالبزوی ،شهنواز
تنی ،علومی ،رنجبر ،سلطان علی کش��تمند ،ظاهر طنین ،نبی عظیمی و سایر
گردانن��دگان رژیم منف��ور و خ ونخوار خلق و پرچم که هن��وز به حیات ننگین
ش��ان ادامه م یدهند اندکی وجدان م یداشتند ،با دیدن این لیست که حکایتگر
فاشیزم و خیانت شان به وطن و ملت ماست ،از مردم ما عذرخواهی نموده دست
به خودکشی م یزدند.
اما برعکس تعدادی از بازمانده های دولت پلید خلقی ـ پرچمی درین روزها
به جای شرم و احساس س رافکندگی ،از ط ریق رسانه ها غوغا راه انداخته اند که
گ ویا انتش��ار این لیست «نفاق ملی را دامن م یزند» و باید با بخشیدن عامالنش
جلو خ ون ریزی و بح ران بیش��تر را در کشور گرفت .اما تاریخ ثابث م یسازد که
تا وقتی جنایتکاران و ست مپیشگان به جزای اعمال شان نرسند ،این فجایع باربار
تک رار خ واهد شد ،بخصوص تاریخ وطن ما گواهی م یدهد که فرهنگ ضدملی
همدیگ ربخش��ی و ب رائت جنایتکاران باعث شده که در هر دوره قتل و کشتار با
حدت و شدت تمام ادامه یابد.
این لیس��ت باید به مثابه سند سفاکی میهنفروش��ان خلقی و پرچمی اساسا
توس��ط دولت افغانس��تان از آرش��یوهای مخفی بیرون کشیده م یش��د .اما از
آنجاییکه دولت پوشالی کرزی با تمامی خاینان و جنای تپیشگان دست دوستی
داده و آنان را به مقامات مهم نصب کرده ،انتش��ار اینچنین اس��ناد را با سفاهت
تمام مخفی نگه م یدارند .کرزی و حواری ونش ترس داش��تند که با افش��ای این
جنایات ممکن نزدیکت رین مهره هایش��ان که در گذش��ته نوک ران روس بودند و
حال در خدمت ام ریکا ق رار گرفته اند آزردهخاطر ش��ده همکاری شان را با دولت
قطع کنند.
همی��ن چند روز قبل بود ک��ه یکی از بازماندگان دول��ت نوکر روس به نام
ث ری��ا پ وپل که منحیث رئیس در اکادمی علوم نصب گردیده خ واهان تمجید از
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ببرک کارمل یکی از جالدان رژیم آدمکش در هشتادمین سالگرد ت ولدش شد.
همچنان از آنجاییکه همین اکنون اکثر خ ونخواران س��ه دهه گذش��ته پست
های کلیدی بخصوص نهادهای اس��تخباراتی و امنیتی دولت را در چنگ دارند
کرزی انتشار سندی حاوی جنایات جنگی سه دهه اخیر را که توسط کمسیون
حقوق بش��ر افغانس��تان تهیه شده س��د نموده مانع آگاه ش��دن مردم از موارد
وحشتناک قتل و کشتار بیگناهان و مشخص شدن عامالن آن گردیده است.
این لیس��ت لکه سیاهی بر پیش��انی ملل متحد نیز حک نمود که در مورد
جنایات جنگی افغانس��تان تحقیق نموده و اینچنین اسنادی در اختیار دارد اما
ب��رای آنکه باعث ناراحتی قصابان مردم ما و حامیان غ ربیش��ان نش��ود آنها را
در پ سخانه هایش قفل نموده از دید مردم جهان پنهان نگهداش��ته اس��ت .ق رار
گزارش روزنامه «گاردین» ( ١٣جون  )٢٠٠٦س��ازمان ملل گزارش  ٢٢٠صفح های
از جنایات جنگی س��ه دهه گذش��ته افغانس��تان تهیه دیده است که تعدادی از
مقامات کن ونی دولت کرزی نیز در آن منحیث جنایتکار جنگی نام برده شده،
اما این گزارش که ق رار بود در جنوری  ٢٠٠٥منتش��ر شود ،تا کنون جلو انتشار
آن گرفته شده است.

امیدوارم تمامی هموطنانی که اینچنین اس��ناد جنایات
خلقی ها و پرچمی های میهنفروش ،بنیادگ رایان خ ونخ وار
و یا طالبان وحشی را در دست دارند بیرون داده نقش شان را
در افشای این پلیدی ها و فاشیزم سه دهه گذشته ادا نمایند.
پرده انداختن و کتمان این جنایات ،نابخشودن یت رین خیانت
نسبت به ملت و وطن ماست.

ترجمه از منابع دیگر

مغازله بنیادگرایان اسالمی
با امریکا و غرب

راب��رت دریف��وس ن ویس��نده
کتاب ارزش��مند «بازی ش��یطانی:
چگ ونه ایاالت متح��ده بند از پای
اس�لام بنیادگ را گشود» ،تحقیقات
ف راوانی در باره روابط پیدا و پنهان
ام ری��کا ،س��ی.آی.ای و غ��رب با
جنبش بنیادگ رایی اخ وانالمسلمین
نموده و با اس��ناد و ش واهد بیشمار
 :١٩٥٣سعید رمضان (نفر دوم
برم�لا س��اخته اس��ت ک��ه چطور
از راست) ،داماد حسنالبنا و در
انگلس��تان و ام ری��کا جنب��ش پان واقع وزیر خارجه اخوانالمسلمین
اسالمیس��تی را ک��ه از آن جهالت در کاخ سفید با ایزونهاور رئیس
پیش��گان اخ وانی ،طالبی ،جهادی،
جمهور امریکا .اسناد فاش شده
القاع��ده و غیره س��ردرآوردند ،در نشان م یدهند که سعید رمضان از
مقابله ب��ا جنبش ه��ای مترقی به گماشته های سی.آی.ای .بشمار
مثابه دس��ت پروردههایش به میدان
م یرفت.
کشیده حمایت نمود و تا امروز از
این نیروهای ارتجاعی و ضدملی نه تنها در افغانس��تان بلکه در سایر کشورهای
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اسالمی همچون سگان هارش سود م یبرد.
مقاله ذیل که تحت عنوان «جنگ سرد ،جنگاور مقدس» به قلم دریفوس در
نش ریه «مادر ج ونز» (جنوری و فبروری  )٢٠٠٦انتشار یافته است ،به گوشههایی از
مزدوری سعید رمضان ،یکی از سرکردگان و بنیانگذاران اصلی اخ وانالمسلمین،
به س��ی.آی.ای .تمرکز داده اس��ت که ما با اندک تلخیص ترجمه آن را در ذیل
م یآوریم.
نویسنده :رابرت دریفوس | مترجم :سمیر
منبع« :مادر جونز» ،جنوری و فبروری ٢٠٠٦

جنگ سرد ،جنگاور مقدس
خزان  ،۱۹۵۳دفتر ریاس��ت جمهوری ام ریکا محلی بود ب رای تبادل نظر میان
رئیس جمهور آیزنهاور و جنگاور جوانی از خاورمیانه .در تصویر سیاه و سفیدی
که آن رویداد را بازگو م یکند ،آیزنهاور  ۶۲ساله با موهای رفته دیده م یشود ،با
لباس خاکستری بر تن و قامت ایستاده ،آرنج هایش خمیده و مشت هایش گره
خورده اند مانند اینکه به جا های قدرتمندی فش��ار وارد م یکند .در سمت چپ
او چهره زیت ونی رنگ یک مصری دیده م یش��ود که لباس تاریک بر تن داشته
و ریش و م ویش را منظم و ت راشیده است با بسته کاغذی در عقب خود متوجه
رئیس جمهور است .او فقط  ۲۷سال دارد ،اما درعین حال بیش از ده سال تج ربه
بس عمیق در دنیای پر ش��ر و شور و خش��ونت آلود اسالم ،از مصر تا عمان و
ک راچی را پشت سر نهاده است .او را درین سفر فرستادگان و پژوهشگ ران و مال
ها و فعاالن از هند ،سوریه ،یمن ،اردن ،ترکیه و ع ربستان سعودی که بعضی شال
و عبا بر تن دارند و بعضی ک رتی و پتلون پوشیده اند ،او را هم راهی م یکنند.
مالقات کننده آنروز با رئیس جمهور س��عید رمض��ان بود ،یکی از مقامات
کلیدی و ایدئ ولوگ س��ازمان مخفی و زیر زمینی بنیادگ رایان اس�لامی که بنام
اخ وانالمس��لمین یاد م یگردد .چنانچه او در کنار رئیس جمهور به عنوان یک
مهمان قابل احت رام و مانند رئیس یک کش��ور ایس��تاده بود ن��ه به عنوان یک
سیاستمدار تحت امر.

بطور رسمی ،رمضان ب رای شرکت در کنف رانس پی رامون فرهنگ اسالمی در
پوهنتون پ رنستون به ایاالت متحده آمده بود ،کنف رانسی که از جانب کتابخانه
کانگ ریس تم ویل م یش��د .بر اساس اسناد منتشر ش��ده درین رابطه ،نتیجه این
کنف رانس بازدید تعدادی از ش��خصیت 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  ١٩٨٨با
مقامات بلند پایه سی.آی.ای .و آی.اس.آی .نشان م یدهد از کتابی
تحت عنوان «دشمن اصلی» نوشته میلتن بیردن گرفته شده .میلتن
طی سالهای  ١٩٨٦الی  ١٩٨٩مسئول مهمترین مرکز سی.آی.ای .در
آسیا بود که در اسالم آباد موقعیت داشت .او رسانیدن کمکهای امریکا
به بنیادگرایان افغان را تنظیم م ینمود.
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 م یرفتند و قسمت عمده کمکهای امریکا
را بدست م یآوردند .اینان روابط عمیقی با سی.آی.ای .و آی.اس.آی.
داشتند و مطابق اوامر آنان فعالیت م یکردند .این احزاب ضدملی و
خاین تا امروز رشته هایشان با استخبارات خارجی را حفظ نموده
اند.
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ب��ود .مصارف آن��ان بالغ بود بر  ۲۵۰۰۰دالر ،افزون بر آن مصارف ت رانس��پورتی
نیز ب رای اش��ت راک کنندگان در نظر گرفته شده بود که از جانب اداره اطالعات
بی نالمللی تنظیم م یگردید ،این اداره ش��عب های از وزارت خارجه اس��ت که در
نهاد های استخباراتی ایاالت متحده نفوذ دارد .کمک های اضافی نیز از طرف
خطوط ه وایی ایاالت متحده و «آرمکو»؛ کنسرس��یوم نفتی ام ریکا در ع ربستان
س��عودی صورت م یگرفت .مانند س��ایر ش��رکت کنندگان ،رمضان ،به عنوان
ی��ک ایدئ ولوگ متعصب و نه به عنوان یک محقق که تمام مصارفش پرداخت
م یگردید ،درین کنف رانس شرکت داشت.
س��ندی که اخی را بوس��یله اداره اطالعات بی نالمللی ( )IIAتحت نام «سند
محرمانه اطالعات امنیتی» فاش ش��ده ،تمام اهداف این پروژه را واضح م یسازد:
ه��دف واقعی این بود تا « اف راد و ش��خصیت هایی که در ش��کل دهی افکار
مس��لمانان در عرصه های گ وناگون از جمله معارف ،س��اینس ،قانون و فلس��فه
و بعضا هم در بخش های سیاس��ی نقش دارند گردآورده ش��وند .در میان سایر

 :١٩٨٨گلبدین و مولوی خالص با ریچارد کر ،سفیر امریکا در
پاکستان.
گلبدین در جریان جنگ سرد ،از نازدانه ترین نوکران سی.آی.ای.
به شمار م یرفت و بیش از ششصد میلیون دالر از کمک های این
سازمان به آن تعلق م یگرفت که میان گروههای بنیادگرای افغانستان
در رده نخست قرار داشت و بعد به ترتیب جمعیت اسالمی و
اتحاد اسالمی دومین و سومین چتل یخواران سی.آی.ای .به شمار
م یرفتند.

اهداف که پش��ت این ب رنامه ق رار داش��ت ،یکی این بود تا به ج ریان روشنگری
اس�لامی انگیزه و سمت و سویی با اتکا به این اف راد داده شود ».در عین زمان،
ایاالت متحده در جس��تجوی آن بود تا راه خود را به خاورمیانه باز کند .ش��رق
شناسان ام ریکایی و نخبگان دیگر مصروف تبادل نظر پی رامون این بحث بودند
که چگ ونه از اسالم سیاسی ب رای بسط و گسترش نفوذ ام ریکا در منطقه استفاده
کرد.
ویلی��ام کیس��ی ،رئی��س
ب رای سازمان مخفی با شاخه شبه
نظامی که مسئول ترور ها و خش ونت سی.آی.ای به خاطر ب یثبات
های زیاد اس��ت ،عجیب بود که از ساختن کش��ورهای آسیای
آن به حیث س��ازمان پیش��رو ب رای مرکزی تصمی��م گرفت مواد
تجدید حیات اس�لام نام برده شود .تبلیغاتی به آنجا فرس��تاده
ولی این دید کامال با سیاست ایاالت شود .س��ی.آی.ای .به خاطر
متحده مطابقت داش��ت چنانچه هر ترویج اس�لام در ازبکس��تان،
آنک��ه در مخالف ب��ا کم ونیزم ق رار قرآنکریم را بوسیله یک ازبک
داش��ت از او به عن��وان یک متحد آلمان نش��ین ترجمه نموده
بالقوه یاد م یش��د .هر زمانیکه من پنجه��زار جل��د از آن چ��اپ
با مقامات س��یا و وزارت خارجه که نمود و از طریق آی.اس.آی.
بین جنگ جهانی دوم و فروپاش��ی
و گروههای بنیادگ رای افغان
اتحاد شوروی در خاورمیانه خدمت
ک��رده اند ،مصاحبه داش��ت هام ،آنان آنه��ا را در ازبکس��تان پخش
هم��ه به یک زبان تک��رار م یکنند کرد.
کتاب «جنگ اشباح» ،استیو کول
ک��ه در آن زمان اس�لام یگانه مانع
در مقابل گسترش قدرت شوروی و
ایدی ولوژی مارکس��یزم در میان توده ها بود .تلکات س��یلیه م یگ وید «ما اسالم
را بحی��ث یک وزنه ب��زرگ در مقابل کم ونیزم م یش��ناختیم ».یک دیپلومات
ام ریکایی که در سال های قبل از  ۱۹۵۰در اردن خدمت کرده و با سعید رمضان
مالقات هایی داش��ته اس��ت م یگ وید" .ما او را به عن وان ی��ک نیروی میانه رو
و مثبت م یش��ناختیم ".باالخره ادس ایرمن ایلتز ،دیگ��ر دیپلومات کهنه کار
ام ریکایی که در س��ال های  ۴۰محل کارش ع ربس��تان س��عودی بود م یگ وید،
مقام��ات ام ریکایی در قاهره "دی��دار های منظم" با هم��کاران رمضان و رهبر
اخ وانالمس��لمین ،حس��نالبنا داشتند ،کسیکه موافق سیاس��ت های ام ریکا در
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زمینه بود.
چهار دهه پس از مالقات رمضان در دفتر ریاست جمهوری ،اخ وانالمسلمین
به س��ازمانی تبدیل م یشود که ب رای نسل ها حامی و تم ویل کننده گروه های
اس�لامگ را از ع ربستان سعودی تا س��وریه و از جنیوا تا الهور به شمار م یرود و
رمض��ان نیز که خود مس��ئول بی نالمللی آن بود ،اینک ف��رد م وثر و از نظ ریه
پردازان اسالم سیاسی به حساب م یآید .اسالمگ رایان تندرو پاکستان ،کسانیکه
در بوجود آوردن طالبان در افغانس��تان نقش داشته و نیز از سال  ۱۹۹۰به اینسو
ب��ه حمایت از القاعده پرداخته اند از مدل اخوانالمس��لمین ب رای ش��کل دهی
س��ازمان خود استفاده نمودند .رژیم آخندی ای ران نیز از بطن یک مجمع مخفی
بنام فداییان اسالم برخاسته و متاثر از اخوانالمسلمین بود ،رهبری آن را در سال
های  ۱۹۵۰آیت اهلل روح اهلل خمینی بر عهده داش��ت .حماس ،سازمان تروریستی
فلس��طینی نیز در نخست به عنوان شاخه رس��می اخ وانالمسلمین عرض اندام
کرد .بنیادگ رایان مصری از جهاد اسالمی و گروه های هم پیمان شان که اعضای
آن در  ۱۹۸۱انور س��ادات رئیس جمهور مصر را ترور کردند و در سال  ۱۹۹۰به
سازمان القاعده اسامه پیوستند نیز در سال های  ۱۹۷۰در پرورش اخ وانالمسلمین
س��هم بس��زایی داش��تند .همچنان بعضی از رهب ران افغان که رهبری جهاد ضد
ش��وروی را که بوسیله سی.آی.ای راه اندازی شد ،بر عهده داشتند و به بن الدن
در شکل دهی شبکه «افغانی ع ربی» که پیش درآمدی ب رای القاعده بود کمک
کردند ،نیز از اعضای اخوانالمسلمین بودند.
جای اغ راق نیس��ت اگر گفته ش��ود رمضان پدرکالن فکری اس��امه بن الدن
اس��ت .ولی رمضان ،اخوانالمس��لمین و هم پیمانان دیگر اسالمگ رای شان قادر
نبودند سازمانی به بزرگی القاعده بوجود آورند ،مگر آنکه در ج ریان جنگ سرد
آنان به عن وان متحدین ایاالت متحده شمرده شده و از کمک های پیدا و پنهان
واش��نگتن س��ود نم یبردند ،رمضان نیز ،چنانچه در اسناد ذکر گردیده است ،به
عن وان یک فرد م وثر ب رای سی.آی.ای تشخیص و استخدام شده بود.
س��عید رمضان مت ولد س��ال  ۱۹۲۶شیبین الکوم اس��ت ،دهکدهای که در ۴۰
مایلی ش��مال قاهره در کنار رود نیل ق رار دارد .او  ۱۴ساله بود که با حس نالبنا
ارتباط برق رار نمود و به جنبش او پیوس��ت؛ ش��ش س��ال بعد ،پس از ف راغت از
پوهنتون قاهره ،منش��ی شخصی حس��نالبنا و فرد قابل اعتماد او بود .یکسال
بعد ،رمضان بحیث وی راس��تار "الش��هاب" هفته نامه م ربوط به اخ وانالمسلمین
انتخاب ش��د و در این زمان نیز با دختر بنا عروس��ی کرد ،این موقعیت خ وبی

ب رای او در رهبری سازمان بوجود آورد.
رمضان به عن وان سفیرحسن البنا در گردش بود و ب رای ایجاد شبکه از روابط
بی نالمللی کار م یکرد .در  ،۱۹۴۵او به دارالس�لام تحت کنترول ب ریتانیا سفر
کرد ،جایی که ابر های توفانی جنگ میان عرب ها و یهودیان در حال ش��کل
گیری بود.
در س��ال ه��ای ،۱۹۵۰
احم��د ش��اه مس��عود ماهان��ه
رمضان به ش��کل یک مبلغ
س��یار درآمد ،مانن��د ایلمر دوصده��زار دال��ر از س��ی.آی.ای.
گانتری جنبش اس�لامی .در دریافت م یکرد ک��ه از طریق مرکز
۱۹۴۹و  ۱۹۵۱او به پاکستان س��ی.آی.ای .در اس�لام آب��اد اجرا
س��فر ک��رد ت��ا در کنگره م یشد .گری شرون یکی از سابقه
جهانی مسلمانان در ک راچی کار ترین و با تجربه ترین ماموران
ش��رکت کن��د – نخس��تین سیا در امور افغانستان با مسعود
ف��ردی ک��ه جنب��ش ه��ای در تماس بود و مس��ئولیت انتقال
اس�لامی را در س راسر جهان پول را داشت.
به هم ارتب��اط میداد -جایی
کتاب «جنگ اشباح» ،استیو کول
که در نتیجه ت�لاش هایش
به عن وان دبیرکل آن سازمان
انتخاب ش��د .پاکستان ،اولین کش��وری که بر پایه اصول اسالمی ایجاد شد ،در
حال تبدیل شدن به مرکز جذب ب رای ایدئ ولوگ های بنیادگ را بود و تق ریبا خانه
دوم سعید رمضان محسوب م یش��د .دولت پاکستان نیز ب رنام های را در رادیوی
ملی آن کش��ور به او اختصاص داد و همچنان نخس��ت وزیر ،لیاقت علی خان
پیشگفتاری بر کتاب های رمضان نوشت.
در پاکس��تان ،رمض��ان از نزدیک با یک اس�لامگ رای ج وانان بن��ام ابوالعال
مودودی کار میکرد ،کس��یکه سازمان مشابه به اخوانالمسلمین را تاسیس کرد
که جماعت اسالمی نامیده م یشود .او جوانان تندرو مسلمان را ب رای شرکت در
جنگ فلس��طین استخدام م ینمود ،لذا رمضان به مودودی کمک کرد تا شبکه
وس��یع و قویای از محصالن متعصب و احساس��اتی مسلمان را تشکیل دهد تا
در مقابله با جنبش چپ پاکستان از آنان استفاده بعمل آید .این حرکت که نام
مختصر اردو آن  IJTاست از جوخه های فاشیستی موسولینی الگو برداری شده
ب��ود .این گروه فعالیت های تق ریبا مس��لح خود را از محیط پوهنتون در مقابل
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محصالن چپ ش��روع کرد .چنانچه سید ولی رضا نصر یکی از اف راد صاحبنظر
در مورد این حرکت م ین ویسد؛ «این کشمکش ها از پ رتاب تخم شروع شد و به
ت رتیب راه را ب��رای برخورد های تند بعدی باز نمود »،به همین ت رتیب گروه به
آموزش نس��لی از تندروان پرداخت که بعد ها در  ۱۹۷۷تحت رهبری دیکتاتور
متعصب ،جن رال ضیاالحق قدرت را در پاکستان بدست گرفتند ،آنان به حمایت
از جهاد افغانستان پرداخته و پناهنگاهی ب رای القاعده بوجود آوردند.
اخ وانالمسلمین ناصر را به عنوان یک چهره منفور و سکوالر م یشناختند،
کسی که با اس�لام وداع گفته و عالقمند همکاری با کم ونیزم است -برداشتی
که آنان را به لندن و واش��نگتن نزدیک میس��اخت .در  ،۱۹۵۴یکی از اعضای
اخ وانالمس��لمین س��وءقصدی علیه رهبر مصر انجام داد و به این ت رتیب ناصر
اقدامات جدیای را علیه این سازمان روی دست گرفت ،چنانچه تعداد زیادی از
رهب ران آن را دس��تگیر و زندانی ساخت .رمضان که بحیث مسئول امور خارجی
اخ وان ش��مرده م یشد ،آنزمان در سوریه ش��دیدا مصروف تبلیغات ضد ناصری
بود .ناصر او را از تابعیت مصر محروم ساخت ،اما تبعید او دیری نپایید.
یکبار دیگ��ر این جنگ
ولی رمضان ،اخوانالمسلمین و
سرد بود که رمضان و جنبش
او را مص��ون نگهداش��ت .هم پیمانان دیگر اسالمگ رای شان
این زم��ان موقعیت کاری او ق��ادر نبودند س��ازمانی به بزرگی
آلمان ب��ود ،یک��ی از یاران القاعده بوجود آورند ،مگر آنکه در
اس�لام بنیادگ را این بار پا به جریان جنگ س��رد آنان به عنوان
س��رزمین نازی ها م یگذارد .متحدی��ن ایاالت متحده ش��مرده
زمانیک��ه س��وریه و مص��ر شده و از کمک های پیدا و پنهان
رواب��ط دیپلوماتیک خود را واشنگتن سود نم یبردند ،رمضان
با آلمان ش��رقی برق رار نمود ،نی��ز ،چنانچ��ه در اس��ناد ذک��ر
آلم��ان غ ربی زمین��ه را ب رای
گردیده اس��ت ،به عن��وان یک فرد
کار مخالفی��ن هردو کش��ور
مس��اعد س��اخت ،که به این موثر ب رای سی.آی.ای تشخیص
ت رتیب اخ وانالمس��لمین نیز و استخدام شده بود.
رابرت دریفوس
شامل آن گروه ها م یگردید.
رمض��ان ب��ه کمک رس��می
آلمان غ ربی از حکم اعدامی که در مصر ب رایش صادر ش��ده بود ف رار داده شد؛

او چند س��ال بعد به جنیوا رفت ،مرکز سیاس��ت و توطئه بی نالمللی .آنجا در
 ،۱۹۶۱مرکز اس�لامی جنیوا را پایه گذاری کرد ،نهادی که سال ها پایگاه عمده
اخ وانالمسلمین در اروپا شمرده م یشد.
رمض��ان به عن وان متحد واش��نگتن ب رای مبارزه عیله ناصر ،میان س��ال های
 ۱۹۵۰و ۱۹۶۰از گزینه مهمی که ایاالت متحده در ب رابرش گذاش��ته بود س��ود
برد .ایاالت متحده با ایس��تادن در مقابل ناسی ونالیزم ع ربی نوع ناصر ،بزرگت رین
اش��تباه را بعد از جنگ جهانی دوم در خاورمیانه م رتکب شد :ام ریکا کوشید تا
با س��لطنت ارتجاعی ع ربستان س��عودی همسو شود .درست در سال های ،۱۹۵۰
واش��نگتن ع ربستان سعودی را تش��ویق کرد تا به ایجاد ش��بک های از نهاد ها و
س��ازمان های دست راستی اسالمی بپردازد ،چنانچه در فردای رویش این سازمان
ها القاعده از بس��تر آن س��ر بیرون کرد .مرکز اس�لام یای که رمضان آن را پایه
گذاری نمود از مستفدین عمده این ب رنامه به حساب م یآمد ،که از کمک های
سخاوتمندانه سعودی بهره م یبرد.
این مرکز بزودی محلی شد ب رای تمامی اسالمگ را ها از س راسر جهان تا گرد
هم آمده و ب رای فعالیت های خ��ود ب رنامه ریزی نمایند؛ همچنان فعالیت هایی
نیز ب رای پخش و نش��ر ادبیات اسالمی داشت ،هدف آن بسط و گسترش نفوذ
فکری اخ وانالمسلمین بوده و به گفته هانی رمضان ،پسر سعید رمضان کسیکه
از ردای پ��درش به عن وان رئیس این مرکز ی��اد م یکند« .منظور از ایجاد مرکز
اس�لامی برآورده شدن آرزو هایی است که پدرم در س��ر م یپرورانید تا بتواند
در اینجا به تدریس اندیش��ه های حس��نالبنا بپردازد »،ب��ه گفته او «جایی که
ش��اگردان از تمام کش��ور های ع ربی گرد هم جمع شده و آموزش های اسالمی
را ف را گی رند ».به نقل از ژورنالس��ت ف رانسوی ،ریچارد ل وبی ویر ،کسیکه نوشته
هایی پی رامون رابطه اخوانالمس��لمین با تروریزم دارد ،سعید رمضان از جنیوا به
عن وان بستری ب رای پخش و نشر بی نالمللی اخوانالمسلمین استفاده نمود؛ آنان
حتی ت وانس��تند بانکی بنام التقوا ب رای خود در سویس تاسیس نمایند که شاخه
های��ی در کمپیون ایتالیا و باهاما نیز داش��ت .بعد از حادثه  ۱۱س��پتمبر ۲۰۰۱
التقوا از جانب ایاالت متحده در لست بانک هایی ق رار گرفت که به تروریست
ها کمک کرده اند.
پرس��ش مهم دیگری که در این برهه از زندگی رمضان به ذهن میرس��د :آیا
او در ج ریان س��فرش به ایاالت متحده در  ۱۹۵۳به استخدام سی.آی.ای درآمده
ب��ود؟ خان واده رمضان این موضوع را رد م یکنند ،اما اس��نادی که از آرش��یف
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ملی س��ویس بدست آمده و در روزنامه «لی تیمپس» جنیوا افشا گردیده است
تص ریح م یکند که در ۱۹۶۰مقامات س��ویس «در کنار مس��ایل دیگر از او به
عن وان جاس��وس ب ریتانیا و ام ریکا یاد م یکردند ».در جوالی « ،۲۰۰۵والست ریت
ژورنال» بعد از تحقیقات ف راوان در آرشیف های آلمان و سویس گزارش داد:
«نش�انه های تاریخ یای وج�ود دارند که آق�ای رمضان برای
سی.آی.ای کار م یکرد».

اسنادی از آرشیف استخباراتی آلمان غ ربی که در «والست ریت ژورنال» افشا
شد ،نشان میدهد که رمضان بار ها با پاسپورت رسمی سیاسی اردنی که بوسیله
س��ی.آی.ای ب رایش تهیه شده بود ،سفر کرده است ،چنانچه «تمام مصارفش از
جان��ب ام ریکا پرداخت م یگردید ».او نیز از نزدیک با س��ی.آی.ای در کمیته
نجات از بلش��ویزم کار م یکرد ،نهادی که در س��ال های  ۱۹۵۰و « ۱۹۶۰رادیو
اروپای آزاد» و «رادیو آزادی» (دو ش��بک های که توس��ط س��ی.آی.ای تاسیس
شدند) را ایجاد نمود .بر اساس اسناد ارائه شده در ژورنال ،در ماه می  ،۱۹۶۱یک
کارمند سی.آی.ای در کمیته نجات از بلش ویزم با رمضان مالقات نمود تا طرحی
«مشترک تبلیغاتی را علیه اتحاد شوروی ب ریزند».
چنانچه معلوم شد ،مرکز اسالمی تنها بخشی از آرزو ها و ب رنامه های رمضان
نبود .در  ۱۹۶۲او دس��ت به ایجاد شبکه وسیعتر از این زد ،سازمان قدرتمند که
بعد ها مرکزی ب رای تندروان ش��د که پیرو انت رناس��ی ونالیزم وهابی بودند :پیمان
جهانی مسلمانان .هانی رمضان م یگ وید« ،پدرم تنها یکی از اساس گذاران این
پیم��ان نبود» بلکه «ایده اصلی ب رای ایجاد این پیمان از او بود ».با کمک های
ف راوانی که از جانب س��عودی صورت م یگرفت ،پیمان قادر ش��د تا مبلغینی
به جا های دیگر فرس��تاده و به اشاعه افکار خود بپردازد ،آنان همچنان مبالغی
را ب رای س��اخت مس��اجد اختصاص دادند که از مدل وهابیت استفاده م ینمود،
افزون بر آن این کمک ها به اتحادیه های اسالمی از شمال اف ریقا تا آسیای میانه
م یرس��ید ،حتی دامنه آن به خارج از محدوده کش��ور های اسالمی نیز کشیده
شد .بگفته گیلیس کیپل ،اسالم شناس معروف ف رانسوی ،این پیمان معبری بود
ب رای انتقال کمک های مالی سعودی به تندروان اسالمی ،از اسالمگ رایان راست
اف راطی در پاکس��تان تا جهادی های افغانستان و خود سازمان اخ وانالمسلمین.
«آنان مس��تفید ش��وندگان مهم را تش��خیص داده و به ع ربستان سعودی دعوت

م ینمودند ،بعد از توصیه های مذهبی (تزکیه) زمینه ف راهم م یشد تا از کمک
های س��خاوتمندانه اعضای خانواده سلطنتی و یا یکی از تاج ران عرب بهرهمند
ش��وند ».کیپل در کتابش« ،جهاد :می راث اس�لام سیاس��ی» مین ویسد؛ «پیمان
بوس��یله مجموعهای از رهب ران مذهبی سعودی و یا علمایی از شبه قاره هند که
با مکاتب دی وبندی م رتبط بودند و یا حزبی که بوس��یله مودودی ایجاد گردید،
رهبری م یش��د ».جنبش دی وبندی ،که مکتبی از بنیادگ رایی اف راطی اس�لامی
اس��ت در هند بوجود آمد ،این جنبش دس��ت به ایجاد سیستمی از مدرسه های
اسالمی در پاکستان زد که در نتیجه طالبان از آن بیرون آمدند.
در  ،۱۹۷۰اخ وانالمسلمین
در ج��والی « ،۲۰۰۵والس��تریت
و رمضان ق ویا مورد حمایت
ق��رار گرفتند ،درس��ت پس ژورن��ال» بع��د از تحقیق��ات
از م��رگ ناص��ر و به قدرت ف��راوان در آرش��یف ه��ای آلم��ان
رسیدن انور سادات ،کسیکه و س��ویس گ��زارش داد« :نش��انه
دهه ها پیش یکی از اعضای ه��ای تاریخ یای وج��ود دارند که
اخ وانالمس��لمین و اکن��ون آق��ای رمض��ان ب رای س��ی.آی.ای
رئی��س جمهور مص��ر بود .کار م یکرد ».اس��نادی از آرش��یف
یک س��ال بع��د ،رمضان در اس��تخباراتی آلم��ان غربی که در
راس یک هیئت متش��کل از «والس��تریت ژورنال» افش��ا ش��د،
نمایندگان اخ وانالمس��لمین نش��ان میدهد که رمض��ان بار ها
که بوسیله ع ربستان سعودی با پاسپورت رسمی سیاسی اردنی
تنظیم و تم ویل گردیده بود
ک��ه بوس��یله س��ی.آی.ای برایش
ب��ه مصر رفت ،ه��دف ازین
دی��دار مذاک��ره با س��ادات تهیه شده بود ،س��فر کرده است،
بر س��ر دادن اجازه فعالیت چنانچه «تمام مصارفش از جانب
دوب��اره به آنان در مصر بود ،امریکا پرداخت م یگردید».
رابرت دریفوس
۱۷س��ال پس از ممنوع شدن
آن( .بگفته رابرت بایر ،یکی
از ماموران س��ابق عملیاتی س��ی.آی.ای که در مورد روابط اخ وانالمس��لمین با
سی.آی.ای نوشته است ،ع ربستان سعودی «دالل این معامله میان اخ وان و مصر
بود)».
درین زمان ،سادات در تالش آن بود تا روابط مصر با اتحاد شوروی را دگرگون
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س��ازد ،گذار ق ویت رین کش��ور جهان عرب به محور ایاالت متحده و ع ربس��تان
س��عودی .اما سادات فاقد پایه های سیاس��ی قوی در اج رای این امر بود ،لذا در
تالش تصفیه عناصر کلیدی در دولت برآمد ،که روی خط ناصر ایستاده بودند.
او ب رای ایجاد پایگاه جدید دس��ت کمک به جانب اخ وانالمسلمین دراز کرد و
این فرصتی طالیی بود ب رای تبارز دوباره این گروه.
در دهه  ،۱۹۷۰جنبش اس�لامی مصر وسیعا گس��ترش پیدا کرد ،آنان نهاد
های کلیدی را بدس��ت گرفته و م راکز اسالمگ رایی اف راطی را می زبانی نمودند،
که به ن وبه خود ت وانس��تند س��هم بارز را در دهه  ۱۹۸۰ب رای جهاد ضد ش��وروی
افغانستان که بوسیله س��ی.آی.ای راه اندازی شده بود ،ایفا نمایند .آنان سازمان
جدید اس�لامی 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  ۱۹۸۱این
اف راط گ رایان در مقابل حامی خود ایس��تادند :سادات در یک ب رنامه تل ویزی ونی
که نظامیان در مقابلش رژه میرفتند ،در مقابل دید عموم ،بوسیله یک اسالمگ را
ترور شد.
ب��ه همان اندازه که رمضان در ده��ه های  ۶۰و  ۷۰میالدی در خاورمیانه فرد
ش��ناخته شده و بانفوذ به حس��اب م یآمد ،اینجا در غرب چهرهاش پنهان بود.
ممکن اولین بار ام ریکایی ها نام او را در پی وند با یک قتل مرموز در واش��نگتن
ش��نیده باشند؛ این ش��اید اولین نم ونه از تروریزم اسالمی در ایاالت متحده بود.
در  ۲۲ج��والی  ،۱۹۸۰زنگ دروازه علی اکبر طباطبایی به صدا درآمد؛ مش��اور
مطبوعاتی س��فارت ام ریکا در واش��نگتن ،کسی که بعد از سقوط شاه در ۱۹۷۹
بنیاد ای ران آزاد را ایجاد کرد و بزودی به یکی از چهره های مطرح مخالف رژیم
اسالمی آیت اهلل خمینی تبدیل ش��د .عقب دروازهاش آنروز مرد ج وان ایستاده
بود که لباس پس��ته رس��انی بر تن داش��ت .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 باش��د ،ام ریکایی مس��لمان بود که دی وید بیل فیلد نام داشت .تحقیقات
ص��ورت گرفته از بی��ل فیلد که اکنون خودش را داوود ص�لاح الدین م ینامد،
حکایت از آن دارد که نخس��ت او به جنیوا و بعدا به ای ران س��فر داش��ته است.
تحقی��ق کنندگان به این واقعیت عجیب پ یبردند :درس��ت قب��ل ازین حادثه،
تماس های تیلف ونی با سعید رمضان از نزدیک محل کار بیل فیلد در واشنگتن،
از یک تلفن عمومی صورت گرفته است .رمضان ــ یکی از حامیان پروپاقرص

انقالب خمینی ،کس��یکه با این ف راری در جنیوا صحبت کرده و زمینه ف رار او
از س��فارت ای ران در سویس را ف راهم کرد ،همچنان تماس هایی با پسر آیت اهلل
خمینی در ای ران داش��ت تا اطمینان حاص��ل کند که بیل فیلد مصون به ته ران
رس��یده است .چنانچه آشکار ش��د ،بیل فیلد قبل از اس��تخدامش بحیث گارد
امنیتی در س��فارت ای ران در واشنگتن با رمضان صحبت نموده است .به نقل از
روزنامه «نی ویورکر» ،بیل فیلد قبل از ترور طباطبایی  ۵۰۰۰دالر از حامیانش در
دولت ای ران بدست آورده بود.
بیل فیلد و رمض��ان ب رای اولین بار
در ج��ون  ۱۹۷۵با ه��م مالقات کردند،
زمانیکه رمضان چند م��اه را در ایاالت
متحده س��پری کرد ،سفری که ب رای او
فرصت داد تا در مرکز اسالمی واشنگتن
س��خن رانی کن��د ،مس��جدی در عصر
آیزنهاور در خیابان ماسوچیس��یتس در
نزدیکی راک ک ری��ک پارک .اولین بار
در ات��اق ه وتلی که رمضان س��اکن بود
یکدیگر را دیدند؛ بعد از آن رمضان سه
ماه دیگر را در خانه متوس��ط بیل فیلد
در جاده راندولف واش��نگتن بس��ر برد.
ربانی و مولوی خالص با ریگان در قصر سفید.
رمض��ان ب رایش در م��ورد جهاد موعظه
نوکری باندهای بنیادگرای
م یک��رد تا جای��ی که ای��ن ام ریکایی
ج��وان ف ریفته او ش��ده و ب��ه عبادتش افغانستان به امریکا دیگر برای
هیچکس پوشیده نمانده.
پرداخت .بر اس��اس اسناد بدست آمده
که بعد ها در «واش��نگتن پس��ت» به
نش��ر 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 ب رایش
آموخته بود ،اگر ب رای حمایت از انقالب اس�لامی دست به اعمال خش ونت آمیز
بزند ،در هنگام اج رای عمل ترس به او دس��ت نمیدهد ،بلکه این عمل بسادگی
انجام پذیرفته و ف راموش میشود .بیل فیلد بعدا به «نی ویورکر» گفت« ،صدایش
ب رایم این را تلقین میکرد که از اوامرش اطاعت کنم».
در ای ران بیل فیلد فرس��تاده س��ری رمضان محسوب م یش��د .یکبار نیز به
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نیاب��ت از رمضان با معمر القذافی رهبر لیبی تماس برق رار کرد؛ بعدا او نام هی
رس��می را از جانب رمضان به رئیس جمهور افغانستان برهانالدین ربانی رساند.
ب رای دو سال نیز در جهاد افغانستان علیه اشغال شوروی شرکت کرد.
در س��ال های  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰میالدی ،همزمان با بقدرت رس��یدن خمینی در
ای ران و رویکار آمدن دیکتاتوری ضیاالحق در پاکس��تان ،جهاد افغانس��تان نیز
ج ریان داش��ت .م وازی به آن اخوانالمسلمین در مصر ،س��وریه ،فلسطین و جا
های دیگر ش��بکه های ق��وی زیرزمینی را بوجود آورد ،روی��ش این حرکت ها
در خاورمیانه نتیجه زحمات خس��تگی ناپذیر رمضان بود .با آنکه اسالمگ رایی
اکنون روی پای خود ایستاده بود ،اما که ولت سن ویژگی های سابق را از رمضان
ربوده بود ،موقعیت ب رترش دیگر دوام نداش��ت و در  ۱۹۹۵در س��ن  ۶۹سالگی
درگذش��ت .پسرش هانی مسئ ولیت هایش را در مرکز اسالمی بدوش گرفت ،اما
فرزند دیگرش ،طارق ،استاد پوهنتون در سوئیس راه اف راطیت پدر را نم یپیمود.
در  ،۲۰۰۴پوهنتون ن وتردام از او خواس��ت تا به عنوان پروفیسور به اندیانا بیاید،
اما او از آمدن به ایاالت متحده ام ریکا بازداشته شد ،درست زمانیکه اداره امنیت
داخلی از دادن ویزه ورود به او ابا ورزید.
امروز ،می راث های بجا مانده از رمضان همه جا دیده م یشود .اخ وانالمسلمین
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 ش وند .آنان از حمایت و
پشتیبانی فرمانروایان نفتی ای رانی و ع ربی ،ب رای ساخت زی ربنا سیاسی نیرومند
اس��تفاده نموده اند .از مصر تا سوریه (جایی که خش ونت های زیرزمینی تهدید
در مقابل نظام س��کوالر و ملی گ را بشار اسد بحساب م یآیند) و هرج و مرج در
ع راق ،کش��وری که مخالفین سنی مسیر بنیادگ رایی را م یپیمایند و درین میان
عمده ت رین آن حزب اسالمی ع راق ،شاخهای از اخوانالمسلمین است.
ری ویل مارک ج ریخت ،مامور اس��بق س��ی.آی.ای که اکنون در انس��تیتوت
س��رمایه گ��ذاری نو محافظ��ه کاران ام ری��کا کار میکند ،در کت��اب خود بنام
«پارادوکس اسالمی» که در  ۲۰۰۴بچاپ رسیده اشاره م ینماید؛ حتی اکنون اگر
اخ وانالمس��لمین قدرت را در مصر بدست گرفته و م وانع در مقابل دموک راسی
ایج��اد کند «ایاالت متحده ام ریکا هنوز هم در کنار ش��ان باقی خ واهد ماند تا
اینکه به حمایت از دیکتاتوری سکوالر بپردازد».
از حکوم��ت مذهبی تحت حمایت ام ریکا در بغداد تا اس�لامگ رایان دس��ت
راستی در پاکستان ،بازی شیادانه ام ریکا در همس ویی با بنیادگ رایی ادامه دارد.

نویسنده :احمد شاملو

سخنرانی احمد شاملو:

من درد مشتركم ،مرا فریاد کن

متن��ی ک��ه در زی��ر
م یخ وانید س��خن رانی احمد
ش��املو ،ش��اعر ،ن ویس��نده
و اندیش��مند مب��ارز ای��ران
است که در س��ال  ١٩٨٨در
كنگ��ره ن ويس��ندگان آلمان
(اينت رلي��ت) ،ب��ا موض��وع
«جه��ان س��وم ،جه��ان ما»
ای��راد نموده اس��ت .آنچه را
احمد شاملو:
شاملو  ٢٥سال قبل در مورد
میخواهم بگويم تا آن زمان كه جهل
وضعی��ت کش��ورهای جهان
هست فقر نيز هست ،و تا فقر برجا
س��وم و چپاولگ��ری جهان
است جهالت نيز باقی است.
سرمایه تحلیل نموده ،امروز
بص��ورت موح شتر در ب رابر
چش��مان ما رخ م یدهد .بنا وظیفهای که ش��املو ب رای روش��نفک ران جهان سوم
تعیین کرده ،با تاکید هرچه تمامتر نیاز عصر ما را م یس��ازد« :روشنفكر جهان
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من درد مشترکم ،م را فریاد کن
آقای رييس ،خان مها ،آقايان
اجازه بدهيد نخست س��پاس بیدريغم را با فشردن صميمانه دستهايی كه
چنين با نگ رانی از پش��ت حصارهای رفاه و صنعت ب ه سوی ما مردم بهاصطالح
جهان سوم دراز شده است اب راز كنم و آنگاه ،پيش از سخن گفتن از مسائل جهان
س��وم به حضور ه ولناك واپس ماندگی فرهنگی ،جهل مطلق و خ رافهپرس��تی
بهويژه
حاضر در قلب و حاش��يه ش��هرهای بزرگ س راسر جهان اش��اره كنم كه 
ترم «جهان س��وم» را مخدوش م یكند .يعنی بر ميليونها نفر انسان تيرهروزی
حلبیآبادها يا به

انگش��ت بگذارم كه درون ل ولههای س��يمانی ،زير پله��ا ،در
س��ادگی در حاش��يه خيابانها میل ولند و از آفتاب سوزان و بارانهای بیبركت
پناهی میج ويند .انسانهايی كه جفتگيری م یكنند ،میزايند ،و كودكانشان
را در باتالقی از لجن و مگس رها م یكنند تا اگر نمي رند نس��ل بیس رپناهان را
از انق راض رهايی بخشند .ب راستی كی میتواند بگ ويد انسانهايی كه فیالمثل
در سانس��ت پارك ،در قلب ني ويورك ثروتمند از گرسنگی مداوم رنج میب رند
مردم جهان چندماند؟
بج��ز اينان حدود يكچهارم از جمعيت پنج ميلياردی س��ياره ما در نقاطی
زندگ��ی م یكنند كه حتی از ابتدايیت رين ش��رايط ي��ك زندگی بخور و نمير
هم محرومند .از ذكر آمارها چش��م میپوش��م و به همي نقدر اكتفا م یكنم كه
بگ ويم ما نظام موجود جهان را ب رای ابداعات هنری و توسعه دانش و بينش آدمی
انگيزهيی س��خت نيرومند میشناسيم ،گيرم تنها در جهت امحاء آن :يعنی در
جهت تنها هدفی كه تالش ادبی و ش��عری اين عصر وحش��ت و گرس��نگی را
توجيه م یكند.
در نظ��ام موجود جه��ان فرهنگ انس��انی اعتال نم یياب��د .بهعبارت ديگر:
مجموع��ه تلقي��ات ،منشها ،پي وندهای م رئ��ی و نام رئی مي��ان مردمان و بيان
ع واطف و احساسات و دردهای فردی و گروهی نمیت واند آنچنان كه شايسته
دس��تاوردهای مادی انسان اس��ت ب رای همگان آگاهی دهنده ،غنی ،و سرشار از
تعهد متقابل باش��د .در گردش مهارش��ده روزگار ما كه زم��ام آن را قدرتمندان

اقتصادی ،سياستمداران حرفهئی ،فرماندهان نظامی و آدمخ واران امنيتی بهدست
دارن��د تمامی ارزشهای مادی و تجهي زات و تاسيس��ات ت وليدی و اطالعاتی و
خدماتیئی كه آدميان آف ريدهاند از دس��ترس انس��انهای تحت س��لطه بهدور
مانده اس��ت .ما ،در سرزمينهای عقبمانده و كمتوس��عه آشكارا میبينيم كه
حاصل كار انسانها بهصورت س��ودهای كالن از دسترس آنان خارج میشود تا
در بازگردش خود ابزارهای سلطه وسي عتر و كارآمدتری ف راهم آورد .و بدينسان،
در ب رابر يكپارچگی فزاينده س��رمايه در س��طح جهانی ،يكپارچگی انسانهايی
كه عليه م وانع رشد خود نيروی ذخيره عظيمی در آستين دارند خنثی میشود.
تصور اين نكته كه مشيتی
مرم��وز هر قلمروی از س��طح
زمين را به پادش��اهی بخشيده
آنقدرها هم كودكانهتر از اين
تصور نيس��ت كه هركشوری
جداگان��ه مس��وول رش��د ي��ا
واپسماندگ��ی خ ويش اس��ت.
– با قبول اي��ن حكم از پيش
ص��ادر ش��ده ،جهان ب��ه مثابه
جنگل رقابتی تصوير میشود
كه در آن هركش��وری حق آن را دارد كه عنانگس��يخته به تاخت و تاز پردازد،
بچاپد ،بروبد ،بيندوزد ،صادركند ،بازارها را به هزار مكر و كيد بقاپد و ش��عب
واحدهای خود را در س راس��ر جهان برق رار كند – .اگر چنين باش��د ،جهان سوم
در مقابل جهان پيش��رفته فقط بهس��ادگی وظايفی را برعه��ده میگيرد كه نه
جهانش��مول اس��ت نه الزماالج راء .در آن صورت ،ديگر جهان سوم فقط تعارف
زبانی خيرخ واهان هيی است كه حتی میتواند در همين پيام ساده «جهان سوم:
جهان ما» نيز مستتر باشد.
ب��اری ،جه��ان عرصه رقاب تها هس��ت اما ن��ه ميان همه م��ردم و ب رای همه
هدفها .رقابت را واحدهای ت وليدی و بهخصوص ف راملت یهايی دنبال م یكنند
كه هماكنون س��قف فروش بيست تا از پيش��تازانشان از هزار ميليارد دالر نيز
ف راتر میرود ،يعنی يكصدب رابر درآمد ملی كشور من زامبيا ،كشور من شيلی،
كش��ور من بلغارستان ،كش��ور من بنگالدش ،و حتی كش��ور من اي ران كه ،تازه
بهدليل منابع سرش��ار نفت و گازش از دارات رين كش��ورهای جهان سوم بهشمار
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اس��ت .رقابت جهانی ،به جهان سوم كه میرسد رقابتی میشود سلطهج ويانه و
بهرهكشانه ،هرچند كه در ت رازويی نامي زان ،ارزشهای مادی جهان پيشرفته سهم
كمتری دارد .كشور ش��يلی بهمثابه ت وليدكننده بخش اعظم مس جهان در سال
بيش از يك ميليون تن مس به كشورهای صنعتی – بهويژه اياالتمتحد و ژاپن
و آلمان و انگليس صادر م یكند و با اين حال دس��تمزد كارگ ران بخش تصفيه
م وادمعدنیِ خود ش��يلی در حدود يك دهم دس��تمزد كارگ ران همين بخش در
اياالتمتحد اس��ت .و در حالیكه واردات ش��يلی از اين كشورها در همين دهه
حاض��ر با افزايش قيمتی در حدود دو ب رابر روبهرو بوده كه س��ال به س��ال هم
فزون��ی میگي��رد ،در ب��ازار مس
اصو ً
ال زير سلطه سياسی
صادراتی ركود مرگباری حاكم است
كه به سال  ١٩٧٣زير چشم همه ما سرمايههای جهانی و فشار
با توطئ��ه س��رمايهداری انحصاری حكومتهای دستنش��انده
جهان و خ ونتای ش��يلی به رهبری آنه��ا ،در ي��ك كالم ،فق��ط
آیتیتیپينوشه برق رار شد .مردم عناص��ر ارتجاع��ی فرهنگ
شيلی كه با جان و خونشان چرخ بومی رشد م یكند.
صنعت عالم را میگردانند هرسال
بهنفع انحصارهای جهانی ارزش بيشتری را از دست میدهند .شاخص اين معادله
مايوس كننده ت رازوی ابليس است.
ِ
تالش
آنچه از مناب ِع كش��ورهای ما بهاصطالح جهان سوم بيرون میرود ،آنچه
كارگ��ران ما در واحدهای ف رامليتی نصيب آنه��ا م یكند ،آنچه از بازارهای ما
به جيب صادر و واردكنندگان میرود؛ و آنچه از خزانه دولتهای دستنش��انده
يا ماج راجو يا ارتجاعی به كيسه سالحفروشان بينالمللی س رازير میشود ،همه
ب رای ادامه حيات اقتصادی قدرتهای موجود اهميتی اكسي ژنی دارد .در غرب
و ش��رق میگ ويند« :جای بس��ی خوشوقتی اس��ت كه در عرض چهل و چند
س��ال جنگی جهانی روی نداده!» – چه وقاحت��ی! درتمام اين مدت جنگهای
ِ
خاك بسياری از كشورهای جهان را به ت وبره كرده است.
بیش��كو ِه بیحاصلی
ِ
جنگ آن كشورها نيست .آنها جنگ
جنگ كش��ورهای جها ِن س��وم البته كه
شان را به جهان سوم منتقل م یكنند .كارخانههای سالحسازی به بر ِ
كت چهچيز
میگ��ردد؟ و مگر جز اين اس��ت كه اگر اين جنگها نباش��د میبايد د ِر اين
كارخانهها را گل بگي رند؟ عوايد جهان س��وم چ را بايد بهجای سرمايهگذاری در
قلمروهايی كه حاصلش رفاه و س ربلندی آدمی است صرف خ ريد وسايل كشتار

ستمكشانی بشود كه در آينه تصويری دقيق ًا مشابه خود ما دارند؟
اما در مقابل س��لطهج ويی غرب صنعتی ،اردوگاه جهان ديگر ،بلوك ش��رق
پيش��رفته هم ،حتی اگر بپذي ريم كه به گ ونهئی واكنشی ،به تسليح تا بن دندان
و حضورهای ناموج��ه و كودتاهای بهظاهر انق�لاب و بهرهبرداری و ارعابگری
دست زده است كه حاصل جمع عملكرد جهانی آن ب رای ما تا به امروز جز ياس
حاصلی بهبار نياورده .البته هنوز پيش��بينی نمیتوان كرد تحوالت ظاه راً همه
جانبه موسوم به پرهاسترويكای چندسال اخير اين اردوگاه را چه آيندهيی انتظار
م یكش��د و اردوگاه عقبماندگی و گرسنگی را از آن چه نصيبی خواهد بود.
حقيقت اين اس��ت كه تا به امروز ،علیرغم ش��عارهای انساندوستانه يا تعارفات
ديپلماتيك ،در هر كجا كه دو جها ِن رقيب توانستهاند بهرهئی مادی يا سياسی
بهدس��ت آرن��د اول به آن انديش��يدهاند بعد به چيزهای مس��تحبی كه بهظاهر
اخالقی و انسانی است و گرچه ضرورتش را حتمی و حياتی جلوه دادهاند آنچه
نصيب ما بردگان قرن بيستم كرده آبنبات چ وبی ارزان بهايی هم نبودهاست؛ و
حقيقت بارزتر اين كه :شكم امرو ِز گرسنگی با نان فردا سير نمیشود.
س��رمايهها كه روزی در ج ريان رقابتی خردكننده در كمين دريدن يكديگر
بودند امروز در س��طح جهانی ب رادرانه در يكديگر ادغام میش��وند و گسترش
م یيابند اما به هر تقدير ،همينكه پای ملل تحت سلطه ب ه ميان آيد ،حتی اگر
ش��ده به ياری ارتش مزدوران،
آن حاكميتها كه بنابر خصلت
در اين كشورها شكلبندیهای
اجتماع��ی ويژه و فش��ارهای خود فقط م یكوش��ند تودهها را
سياس��ی حسابشدهای پديد هرچه ناآگاهتر نگهدارند تا بشود
میآورن��د ك��ه بيانكنن��ده با ادعاهای فريبكارانه افسونشان
روابطی ناگزي��ر ،يكطرفه ،و كرد ،و بهناچار با چسباندن ِ
انگ
از باال ب��ه پايين ب��ا خود آن جاسوس��ی اجنب��ی و خ راب��كار
قدرتها اس��ت .وابس��تگیِ دس��ت مخالفان بي��داردل خود را
حت��ی بهظاه��ر دمك راتيكی كوتاه م یكنند
میس��ازند ك��ه اگر ه��م با
بازبودن نس��بی دست و پای حاكميتهای دستنشانده و ارتجاعی و دولتهای
عالقهمند به ش��لتاق و ايجاد تشتت و بح ران هم راه باشد ،باز چيزی است سوای
آن وابس��تگی كه بهدالئل آش��كار ميان خود آن متروپله��ا وجود دارد و ما در
باشگاه نمايشیشان اعضايی بيقدر و بيگانهايم.
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بدينس��ان ،ما ،بينشم��ان را از فقر و بیعدالتی نظ��ام حاكم بركل جهان
هنگامی میت وانيم ارائه كنيم كه اصطالح «جهان سوم» را دربست كنار بگذاريم.
نه! چيزی به نام جهان س��وم ،به معنی جهان مجزايی كه نت وانسته است گليمش
را از س��يالب به دركشد وجود ندارد .فرهنگ جهانی مجموعه تمامی فرهنگها
است ،اما اگر امروز سهم كشورهای موسوم به جهان سوم در اين مجموعه كافی
نيست يكی بهدليل فقر اقتصادی است ،ديگر به اين دليل بسيار ساده كه اصوالً
زير سلطه سياسی سرمايههای جهانی و فشار حكومتهای دستنشانده آنها ،در
يك كالم ،فقط عناصر ارتجاعی فرهنگ بومی رش��د م یكند .من در اين باب
بهخصوص مثال تاريخی بس��يار جالبی دارم :ما با دريغ و تاسفی عميق شورشی
ِ
هندی
را ب ه خاطر میآوريم كه به س��ال  ١٨٥٧در هند به راه افتاد و حتی ارتش
انگليس (ش��امل اف راد هندو و مس��لمان) نيز به آن پيوست و شورش به قيامی
مسلحانه مبدل شد اما انگيزه شورش نه استقاللطلبی بود نه بيداد فقر و مرض
و گرسنگی ،نه چ ريدهشدن هند تا مغز استخوان و نه هيچ معارضه غرورانگيز و
ِ
دست استعمار انگليس
انسانی ديگر .قيام مسلحانهيی كه سه سال تمام كار به
داد و هند را به خون كش��يد علتش فقط اين وهن غيرقابل تحمل بود كه روغن
تفنگهای انفيلد  Enfieldارتش هندی انگليس با مخلوطی از چ ربی گاو مقدس
هندوها و خوك نجس مسلمانها ساخته شده آسمان را به زمين آورده بود!
دريغا كه فقر
چه ب ه آسانی احتضار فضيلت است!

ب ه جای چيزی بهنام جهان س��وم پارهيی از جهان يگانه ما پديدار اس��ت كه
نظام نارسا و س راسر تضاد موجود ،بخش كوچكی از آن را در مدار توسعه وابسته
ب��ه م راكز ت راكم س��رمايه ق رار میدهد و بخشهاي��ی از آن را به زبالهدان جهان
پيش��رفته مبدل م یكند و انبوهی از مردم سياره را در برهوت عقبماندگی به
حال خود میگذارد.
حت��ی اگر با توهم��ی كودكانه افزايش باس��وادان را ب رای توس��عه فرهنگ
دستكم زمينهيی تلقی بتوان كرد بهرهكشی از انسان چه جايی ب رای آن باقی
میگذارد؟ ما ب رای آن كه بيهوده در بره وتی بیمخاطب ف رياد نكش��يده باشيم
نيازمند رشد آگاهیها هستيم ،گيرم كار به جايی رسيدهاست كه ديگر امروز
الزمه چنين رش��دی تنها در امكانات ب رنامهريزی شده حاكميتها است؛ اما آن

حاكميته��ا كه بنابر خصلت خود فقط میكوش��ند تودهها را هرچه ناآگاهتر
نگهدارند تا بشود با ادعاهای ف ريبكارانه افسونشان كرد ،و بهناچار با چسباندن
ِ
انگ جاسوسی اجنبی و خ رابكار دست مخالفان بيداردل خود را ك وتاه م یكنند
و اجازه هيچگ ونه اظهارنظر معطوف به نقد و ترديد را نمیدهند چهگ ونه ممكن
اس��ت به رش��د فرصت دهند تا در س��ايه آزادی ،آن هم آزادی اليههای متعهد
اجتماعی ،سر از ميان ميلههای سياهچالش بيرون كشد؟
اگر توس��عه دانش و هن�� ِر ناقدانه ذه��ن تودهها را از قالبه��ای خ رافی يا
حموده��ای القايی فك��ری میرهاند و فرهنگ فرزانگان را اعتال میبخش��د .با
حضور چهارچش��می دولتهايی كه همه مجاهده شان در ط ريق دور نگ هداشتن
مردم از پیبردن به واقعيات خالصه میش��ود چه اميدی ب رای رس��تگاری باقی
میماند؟ دلس��پردن به اميد تالش و كوش��ش دلس��وزانه از س��وی حكومتها
حاصلی جز افزايش فاصله عقبماندگی ندارد.
ول��ی ناگزي ريم با دريغ بس��يار اين واقعيت را هم بگ ويم ك��ه ما گرفتار دور
باطل طلسم گ ون هيی شدهايم .من درست سی و چهار سال پيش از اين در شعری
نوشتهام:
… و م�ردی كه اكنون با ديوارهای اتاقش آوا ِر آخرين را انتظار
م یكشد
از پنجره كوتاه كلبه به سپيداری خشك نظر میدوزد:
سپيدا ِر خشكی كه مرغی سياه برآن آشيان كرده است.
و مردی كه روز همه روز از پس دريچههای حماسهاش نگران
كوچه بود اكنون با خود میگويد:
– اگر سپيدار من بشكفد مرغ سيا پرواز خواهد كرد.
– اگر مرغ سيا بگذرد سپيدار من خواهد شكفت!

میخ واهم بگ ويم تا آن زمان كه جهل هس��ت فقر نيز هست ،و تا فقر برجا
است جهالت نيز باقی است .اما جهالت – چه به معنای خاص باشد چه بهمعنای
ناآگاهی مادرزاد ،چه بهمعنای ق رارگرفتن در معرض تحميق و مغزش��ويی باشد
ب رای زوب رتافتنِ داوطلبانه خلق از معب ِد دانش بش��ری به شوق بر خاك افتادن در
ب رابر بتهای عتيق خ رافه و ه مچشمی در تعصبات كوركورانه – بیگمان پس
از روبيده شدن فقر نيز باقی خواهد ماند… اشاعه دانش و ارتقای فرهنگ ب رای
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آزادی بخشيدن به انسانها ،دستكم ب رای ما كه عل یرغم سوز دلمان از مصائب
ب هرهكشی و ظلم جهانی و علیرغم دوریمان از امكانات هنوز میت واند اميدی
باش��د به فردايی ،خود بهقدر سرس��ختی در ب رابر نظام موجود ارزش��مند است.
نمیت وان ب رای نجات انس��ان در انتظار آنرو ِز موعود نشست كه انقالب جهانی
همه بنيانهای بهرهكشی و تحميق مردم بهخاطر بيماری سلطهج ويیهای فردی
يا گروهی را از ميان بردهباشد .اگر به جزمانديشی يا خوشخيالی دچار نيامده
باش��يم میپذي ريم كه هر مبارزه اجتماعی در راس��تای يگانگی و رهايی بشری
جزيی از يك انقالب جهانی اس��ت كه خود تبل��ور تمامی تالشهای طوالنی
انسان عصر ما خ واهد بود.
ب��رای م��ا روش��نفك ران اي��ن
اش��اعه دان��ش و ارتق��ای
كش��ورها – ك��ه هيچچي��ز ب رای
خود نمیخ واهي��م – حتی فرصت فرهنگ ب رای آزادی بخشيدن
ايج��اد ديالُگ��ی با اليهه��ای توده به انس��انها  ...خ��ود بهقدر
باق��ی نگذاش��تهاند .دولتهامان ما سرس��ختی در ب راب��ر نظ��ام
را ع وامل دستنش��انده و دش��منان موجود ارزشمند است.
س�لامت فك��ری تودهه��ای مردم
میخ وانند ،و در حالی كه م یكوش��ند تودههای پشت دي وار نگه داشتهشده ما
را از خاطر بب رند بيناترها چش��م به ما دوختهاند .و ما نه میت وانيم و نه مجازيم
و نه م وثر میدانيم كه بدون ياریهای بنيانی و دگرگون ش��دن سامان و ساختار
زندگی مردم حصور خود را با بهرهج ويی از سمب وليسمی معماگ ونه اعالم كنيم
و دل تودهها را با ارائه آثاری فاقد ص راحت خوش داريم.

م��ن به معجزه در آن مفهوم ك��ه اهل ايمان معتقدند
اعتقادی ندارم؛ اما باكم نيست كه اينجا در حضور شما
همدردا ِن جهانی مش��كلمان را با اين عبارت غمانگيز
بيان كنم كه :روش��نفكر جهان س��وم باي��د معجزهيی
صورت دهد و در كوه غيرممكنها ت ونلی بزند.
متشكرم.

گزارشها :محمود سیاووش

غارتگران آثار تاریخی آیخانم
مقربان «قهرمان ملی»

تاراج و قاچاق وسیع
غارتگران گنجینه باستانی آی خانم
آثار تاریخی افغانس��تان
و کاوش ه��ا و تخ ری��ب
اماک��ن باس��تانی آن از
جب��ران ناپذی��ر ت ری��ن
جنایات ب��ه می راث های
فرهنگ��ی م��ا به ش��مار
م یرود .این آث��ار بدون
ش��ک م ربوط ب��ه مردم
افغانس��تان بوده و سندی
از س��هم شایس��ته آن��ان
در تکامل فرهنگ بش��ری م یباش��د .اما چور و نابودی آن توس��ط لشکر جهل
و جنای��ت تنظیمی و طالبی ن��ه تنها خیانت به مردم افغانس��تان بلکه جنایت
علیه می راث تاریخی بش��ریت هم است و از دالیلی که بی چون و چ را م یتوان
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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 تخ ریب مجس��مه های بودا به دس��ت طالبان جاهل و چپاول موزیم
کابل توس��ط تنظیم های جانی ف راوان گفته شده اس��ت ،اما از ب ربادرفتن یکی
از ارزش��مندت رین داشته های تاریخی ما در تپه آیخانم والیت تخار کمتر سخن

ساحه تاریخی آیخانم قبل و بعد از تاراج شدنش توسط قومندان
های تنظیمی.

گفته شده است.
آیخانم از جمله چهارده ش��هر بزرگ جهان اس��ت که بنام اسکندریه ها از
امپ راتوری اس��کندر مقدونی هم راه با هفتاد قلعه جنگ��ی در قلمرو امپ راتوری
او در س راس��ر جهان بجا مانده است .این تپه تاریخی در ق ریه آیخانم ولسوالی
دشت قلعه والیت تخار در کنار دریای آمو و کوکچه موقعیت دارد.
راز موجودیت ش��هر باستانی آیخانم ب رای نخستین بار در سال  ١٩٦١زمانی
گش��وده ش��د که آثاری متعلق به این منطقه توس��ط مردم محل بیرون گردیده
بدست باستان شناسان رسید .تیم باستان شناسان افغان – ف رانسه تحت س رپرستی
پروفیس��ور پاول ب رنارد ( )Paul Bernardاز س��ال  ١٩٦٥ت��ا  ١٩٧٨میالدی جمعآ
پانزده دوره در آیخانم حف ریات نموده که تعدادی از آثار مکشوفه آن ساحه را
در «اطاق آیخانم» موزیم ملی افغانس��تان به نمایش گذاشته بودند .با کودتای
شوم هفت ثور این حف ریات ناتمام ماند و زمینه ب رای غارت آن مهیا گردید.
مخروب��های را که امروز به نام «آیخانم» م یشناس��یم یکی از صدها اماکن
تاریخی این س��رزمین اس��ت که در زمان حیات مسعود و ربانی در ش رایطی که
والیت تخار قلمرو آنان بود توس��ط نیروهای نظامی شان چپاول گردید .این تپه
توس��ط قومندانان مس��عود ه ریک پیرم قل ضیایی ،قاضی کبیر مرزبان ،بشیر

قانت (یا بشیر چاهآبی) ،سبحان قل اب راهیمی و مامور حسن تاراج گردید.
درباره اهمیت تاریخی تپه آیخانم حرف هایی گفته شده .ق رار معلوم حتی
در پارلمان و ریاست جمهوری روی ب ربادرفتن آن بحث های ب ینتیج های صورت
گرفت��ه .ولی از اینکه کدام اف��راد با چه روابط تنظیمی دس��ت به این جنایت
نابخشودنی زده اند ،طبق معمول در دستگاه فاسد حاکم سکوت خفتبار صورت
گرفته است .هیچکس تاکنون بر زبان نیاورده که تپه آیخانم در دوره زمامداری
برهانالدین ربانی و احمدش��اه مسعود به دست اف راد و عزیزت رین قومندانان شان
تاراج گردید .اینان کس��انی اند که دوشادوش مسعود میجنگیدند و در اینگ ونه

تعدادی از غارتگران عمده آثار آیخانم.
جنایات ش ریک هم بودند.
مجس��مه های بامیان به دس��ت مالعمر نابود نشد ،بلکه به امر مالعمر و در
عصر زمام��داری او نابود گردیدند .ولی هیچکس ای��ن حماقت را نم یکند تا
بگ وی��د که نابودی مجس��مه های بامیان کار اف راد مالعم��ر بود نه خودش و به
این ش��کل او را ب رائت دهد .به همین صورت آیخانم هدیه مس��عود و ربانی به
قومندانان ش��ان بود تا آنان را با تفنگداران ش��ان ب��ا انرژیتر راهی جنگ های
دهشتناک تنظیمی در کابل نمایند.
در نش��رات م ربوط به ش��ورای نظار و جمعیت اس�لامی تحسین و توصیف
های ف راوان��ی از قومندانان متذکره صورت گرفته اس��ت و هرکجا در رابطه به
مفید بودن اینان و نقش آف رینی های ش��ان به جبهه مس��عود بحث های ط ویلی
راه اندازی شده است .رفتن پیرم قل با مسعود به اروپا یکی از دالیل خوب بوده
م یت واند.
در جشن هایی که ساالنه از طرف شورای نظار و جمعیت در مناطق مختلف
برگزار م یگردید س��اعت ها در تمجید و تع ریف همین قومندانانی که تیش��ه
بر ریش��ه های تاریخی ما زدند اختصاص م ییافت .ولی متاسفانه زمانیکه بحث
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جنایات اینان به میان م یآید وضع  ١٨٠درجه تغییر م یکند و یکس��ره اینان را
قدرت های محلی م یشمارند ،تا وانمود سازند که ربطی به مسعود و شورای نظار
و یا در کل اخ وان و تنظیمی های تخار ندارند .ولی اینگ ونه ش��یادی ها سودی
ن��دارد چون آفتاب را با دو انگش��ت نم یتوان پنهان کرد .م��ردم تخار که تیغ
جنایت و ب رب ریت اینان را تا اعماق قلب ش��ان احساس م یکنند تمام این چهره
های بدنام و کارکردهای
شرمآور شان را م یدانند.
مصاحب��های را ک��ه
«کلی��د گ��روپ» (٢
س��رطان  )١٣٩٠با رئیس
اطالعات و فرهنگ تخار
س��ید عاقب اهلل ادیب یار
در خصوص عامالن تاراج
آیخانم انجام داده نم ونه
این مدعاس��ت :عاقباهلل
تصویری از آیخانم در گذشته که
ک��ه از مسعودپرس��تان و
بصورت دیجتال بازسازی گردیده است.
عبداهلل پرستان پروپاقرص
تالقان اس��ت ،اظهار م یدارد که آیخانم از سوی زورمندان محلی چپاول گردید
که م ربوط به هیچ تنظیمی نبودند! همچنان حبیبه دانش وکیل ولسی جرگه از
تخار (خانم قومندان امیر هزارباغی که فع ً
ال حیات ندارد) نیز بخاطر خوشرقصی
بهتر به سیاس��ت های حاکم از طالبان هم در غارت آیخانم اسم برده است که
خیلی عجیب و خندهآور است .این به اصطالح نماینده ملت ،ب رای اینکه دستان
خ ونپر ش��وهرش را که یکی از تاراجگ ران عمده آیخان��م بود پنهان نگهدارد،
طالبانی را که هرگز به این منطقه پا نگذاش��ته اند محکوم به حساب م یآورد.
زمانیک��ه طالبان جهالت پیش��ه و وحش��ی ب��ه اط راف دریای کوکچه مس��تقر
گردیدند ،تپه آیخانم ش��امل مناطق تحت نفوذ آنان نم یشد ،حتی یک سوزن
هم تا این مدت در تپه آیخانم از ش��ر قومندانان احمدشاه مسعود باقی نمانده
بود که طعمه طالبان گردد.
اینک��ه چپاولگ ران آیخانم کی ه��ا بودند ،مطلبی را س��ند گ ونه از کتاب
عبدالقی��وم فطرت یک��ی از مداحان قلمی تنظیم های جه��ادی تخار م یآورم.
چون استناد بر نوشته های او که تحت رهنمایی های غیرمستقیم بنیاد احمدشاه

مسعود به رشته تح ریر آمده ،اسناد قابل اعتبار است که جای هیچ گ ونه گ ریزی
ب رای آدم های ُپرروی از جنس عاقباهلل ها باقی نم یگذارد:
«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 نمبر ٦به قومندانی
ش�هید س�ید نج مالدین واثق فعال گردید که دربرگیرنده امنیت
در والیات بدخش�ان ،تخار ،کندز و بغالن بود .ریاس�ت ارکان قول
اردوی نمب�ر ٦را ملا پیرم قل ضیایی و معاونی�ت آن قول اردو را
عارف خ�ان کندزی به دوش گرفته بودن�د ....قومندانی فرقه ٥٥
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 ٥١٨
پیاده از تشکیل فرقه  ٥٥در 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
کفایتاهلل 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 چاهآبی 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  ٥٥ایفای وظیفه میکرد( ».صفحه  ١٤٩- ١٤٨کتاب «رس��تاق در
دوره های جهاد و مقاومت»)

کاوش های غیرقان ونی تپه آیخانم به امر قومندانان مس��عود هر یک پیرم
قل ضیایی ،قاضی کبیر مرزبان ،بش��یر چاه آبی ،مامورحس��ن و قومندان امیر
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هزارباغی در سال  ١٣٧٤شروع و مدت سه الی چهار سال ادامه یافت .صدها تن
از م ربوطین این قومندانان طی چندین سال مشغول کندن و پالیدن تپه آیخانم
بوده هزاران تکه آثار تاریخی آن را بیرون کش��یدند که تعداد زیاد آن از ط ریق
قاچاقب��ران آثار تاریخی به بازار های پاکس��تان انتقال یافت .در میان قومندانان
متذکره نقش اساس��ی را مال پیرم قل به عهده داش��ت .او به دلیل شکس��تاندن
جبهات حزب اس�لامی به نفع جمعیت و شورای نظار در ولس والی های ماورای
کوکچ��ه و همچنان به دلیل حاکم بودن در ولس��والی بزرگ و پ رنفوس والیت
تخار ،از جمله قومندانان نازدانه احمدشاه مسعود محسوب م یشد که صدور امر
تاراج تپه آیخانم ،مکان های تاریخی ،غصب ملکیت های دولتی و غیر دولتی
مناطق تحت نفوذش ،بخشی
از «رس��الت جه��ادی» وی
بشمار م یرفت.
ط��ی کاوش های��ی که
در آیخانم صورت گرفت،
ه��زاران تک��ه آثار بدس��ت
آمده به اش��کال و کیفیت
های مختلف یافت گردید.
در روزهایی که پیرم قل به غارت آثار
آفتابه ه��ا ،تبنگ ها ،کوزه آیخانم مصروف بود ،احمد شاه مسعود
ه��ا ،کاس��ه ه��ا ،ج��ام ها ،او را ناز داده در سفر اروپاییش با خود برد.
مجس��مه ها و س��که های
مصور طالیی ،نقرهیی ،هفت جوش ،پالتین ،مس��ی ،مجس��مه هایی از عقیق و
یاقوت و فلزات مختلف ،زیورات بخصوص گوش��واره های طالیی با نگین های
فی��روزه و یاقوت ،کره های پا ،گردن بندها هم راه با نگین های گ رانبها از طال،
نقره ،هفت جوش ،دس��ت گیرهای دروازه و قاش��ق ها ،کتیبه هایی که روی آن
تصاویری از انس��انها ،حیوانات و آفتاب و ماه بصورت برجسته نقش بسته و از
فلزات س��اخته شده بود پیدا م یشد و بفروش م یرس��ید .مهره هایی از سنگ
ه��ای قیمتی با نقش و نگارهای متفاوت نی��ز از انتیک های پرفروش آیخانم
بود .تجارت انتیک و آثار تاریخی از س��ال  ١٣٨٤از جمله پرعاید ت رین تجارت
در س��طح افغانستان بشمار م یرفت .صدها قاچاقبر با بوجی های پول در پشت
بسوی تخار و بخصوص ولسوالی دشت قلعه و رستاق جهت خ رید انتیک سفر
م یکردند.

وقت��ی دهل چور آیخانم به امر فرماندهان متذکره ن واخته ش��د ،آنان چهار
نمایندگی جهت اخذ خمس اشیای یافت شده از آیخانم درین محل باز کردند.
اف راد تعیین ش��ده از طرف اینان بر کارهر تیم در تپه ،نظارت م یکرد تا بداند
که چیزی یافته اس��ت یا نه .به مجردی که تیمی جنس��ی را پیدا م یکرد فوراً
به نمایندگی ها اطالع داده م یش��د .نمایندگی ها هم بدون معطلی وی را جهت
پرداخت خمس احضار م یکردند .هرگاه ش��ئی و یا جنس یافت ش��ده به نظر
ش��ان ارزشمند به نظر م یآمد بطور مکمل زیرعنوان اینکه به دولت تح ویل داده
م یش��ود از نزدش اخذ ش��ده با دادن چند لک افغانی پول رایج وقت به عنوان
بخش��ش رخصتاش م یکردند .اگر جنس یافت شده س��که های نقرهای و یا
هفت جوش م یبود که در آن زمان زیاد یافت گردیده بود ،درین صورت بیشتر
از مناصفه آن را م یگرفتند و
به آن م یگفتند خمس یا پنج
یک.
«داکت��ر» ن��وراهلل از ق ریه
کیش��ان رس��تاق در اوای��ل به
حی��ث نماینده پیرم قل جهت
اخذ خمس یا اخذ پنج یک به راست :عکس یکی از پایه های آی خانم
امر پیرم قل توظیف ش��د که که توسط باستان شناسان فرانسوی
عکاسی شده بود.
مدتی بع��د «داکتر» فی ضاهلل
این وظیفه را به دست گرفت .چپ :پایه های دیوار های آیخانم که
نوراهلل ک��ه از جمله داکترهای اکنون در هوتل قاضی کبیر موجود اند.
شش ماهه پاکستانی است ،آدم کم بضاعت بود ولی بعد از سپری کردن وظیفه
اخذ خمس از غنایم انتیک آیخانم به فرد پ ولدار در سطح ولس والی دشت قلعه
والیت تخار تبدیل گردید که فع ً
ال صاحب چندین س رای ،حدود شصت دکان و
چهارده دربند ح ویلی مجلل تنها در ش��هر دشت قلعه والیت تخار دارد .یکی از
اف رادی که با استفاده از زور و قدرت جهادیاش بعد از چور و چپاول آثار ،پایه
های س��نگی و دی وارهای آیخانم را شکسته به خانهاش انتقال داد قاضی کبیر
مرزبان اس��ت .تصاویر این آثار گ رانبها که بصورت ب یارزش��ی در ساخت خانه
و ه وتل وی بکار رفته اند در مطبوعات معتبر جهانی نیز انعکاس یافته است.
وقتی گزارشگر بی.بی.سی با قاضی کبیر مرزبان قومندان فرقه  ٥٥احمدشاه
مس��عود در زمان چورکان آیخانم (بعدا مشاور حامد کرزی گردید و فع ً
ال عضو
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پارلمان اس��ت) درباره انتقال پایه ها و س��ر پایه های ساختمان های آیخانم به
ه وتلش در ش��هر خ واجه بهاوالدین را ج ویا ش��د ،نامبرده ب رای اینکه خود را از
مالمتی نجات داده باشد اظهار م یدارد که گ ویا مردم آیخانم را تاراج م یکردند
و او پایه های س��نگی دیوارهای این ش��هر تاریخی را به خان هاش انتقال داد تا از
دستبرد آنان نجات یابد و همچنان با دیدهدرایی شرمآورعالوه م یکند که ب رای
انتقال آن پول به مصرف رس��انیده و اگر دولت خواهان گرفتن آن اس��ت باید
ای��ن پول را به وی بپردازد! قاض��ی کبیر در کنار پیرم قل جز تاراجگ ران عمده
آیخانم بش��مار م یرود .قاضی کبیر غیر از س��رپایه های دی وارها که به علت
دش واری انتقال آن به پاکستان به فروش نرسید ،صدها پارچه انتیک را که او و
ب رادران ه مجنسش از آیخانم تصاحب کردند و تعداد شان را بفروش رسانیدند
و تعدادی را هنوز هم با خود
دارند.
ب��رای وضاح��ت بیش��تر
داس��تان یکی از مجسمه های
س��نگی آیخانم که توس��ط
ش��خصی پی��دا ش��د و بعداً
توسط اف راد مامورحسن ضبط
گردید را بازگو م یکنم.
هنوز ت��اراج آیخانم تازه
آغاز گردیده بود که شخصی
مجس��مه کندن کاری بزرگ
س��نگ یای را که یک کودک
خ وابی��ده ب��ود از زیر خاک یکی از کتیبه های طالیی استثنای یای
که از آیخانم پیدا شد و توسط
بی��رون م یکش��د ،چش��مان
مجس��مه از نگین های سرخ ،قاچاقبران انتیک به خارج انتقال یافت.
گوش��وارهای آن دارای نگین این اثر ارزشمند تاریخی ما در بازار های
ه��ای یاق��وت و ب��ه گردنش سیاه بدون مبالغه به دهها ملیون دالر
دست به دست شده است.
هم خطوط برجسته مصور به
ش��کل زیورات کندن کاری ش��ده بود که گوش��واره و گردن بند مکمل با طال
و نگین های رنگه به ش��کل برجس��ته پرکاری ش��ده بود .مامورحسن همین که
مجس��مه را از نزد یابندهاش اخذ م یکند ،آن را جهت فروش به پاکس��تان انتقال

داد که درین ج ریان از طرف کارمندان به اصطالح امنیت در شهر تالقان ضبط و
دستگیر شد .فیض اهلل بیگ معاون اوپ راتیفی ریاست امنیت به امر قسیم فهیم
این ماموریت را به عهده گرفته آن را ضبط کرد و اف راد مامورحس��ن را هم راه با
مجسمه س��نگی که به کودک سنگی مشهور گردیده بود ،دستگیر نمود .یک
روز از ضبط مجسمه نگذشته بود که مامورحسن با اکرم خان رئیس امنیت وقت
تخ��ار ارتباط م یگیرد و از او خواهش م یکند ک��ه ده هزار لک افغانی ب رایت
م یدهم مجسمه را تح ویلم کن .مامورحسن همچنان یادآور م یشود که من یک
کاپی تقلبی این جنس را با خود دارم که اگر پول را بگیری و مال را ب رایم تسلیم
نمایی ،هیچ گ ونه مس��ئ ولیتی نخواهی داش��ت .اکرم خان به سخنان مامورحسن
توجه نم یکند و مجس��مه را به فهیم که آن وقت وزیر امنیت افغانس��تان بود
ارس��ال م یکند .فهیم بخاطر خوش خدمت��ی های اینان چهارصد لک افغانی به
فیض اهلل بیگ و چهارصد لک افغانی به اکرم خان بخش��ش م یدهد .فی ضاهلل
بی��گ ده لک افغانی این مقدار پ��ول را پنج ج ریب زمین آبی دوفصله در تخار
م یخرد .مجس��مه آیخانم که رش��وه واپس گیریاش ده هزار لک افغانی پول
س��ابق معادل دوصد ج ریب زمین آبی باشد قیمت اصلی آن چند خ واهد بود و
فهیم آن را چند به چه قیمت گزافی به فروش رس��انیده اس��ت؟ سوالیست که
باید «مارشال» ج وابش را ارایه نماید.

پایه های تاریخی آی خانم در هوتل یک جنگساالر در خواجه
بهاوالدین تخار
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یک��ی از هزاران فردی که در چ��ورکان تپه تاریخی آیخانم گنجی را یافت
علیمردان اس��ت که بعداً به حاجی علیمردان بای هزارس��مچی مشهور گردید.
حاجی علیمردان بکس حاوی  ٣٦٠٠سکه طال را که مشهور به سکه های طالیی
دوکله ـ دواس��په بود ،می یابد و به ق ریه هزار س��مچ رس��تاق والیت تخار انتقال
م یده��د .وزن ه ریک از این س��که ها چه��ارو نیم مثقال ـ مع��ادل  ٢٠.٢٥گ رام
م یشد .پیرم قل که ازین پیشامد نیک در ج ریان است به ق ریه هزارسمچ رستاق
رفته مناصفه این س��که ه��ا را به عنوان خمس از وی م یس��تاند و نصف باقی
مانده آن را علیمردان هم راه با ب رادرانش تقسیم م یکند .هنگام تقسیم این گنج
حاض رباش��ان و چاپلوسان اط راف پیرم قل هم تعدادی از آن را به عن وان شی رینی
به دس��ت م یآورند .پهلوان ق ربان هزار سمچی  ٢٥دانه سکه را بخشش میگیرد.
به همین ت رتیب س��ایر اف راد و حاضر باش��ان پیرم قل با دریافت چند چند دانه
ازین سکه ها شی رینی حق خ ویش را دریافت میدارند .حاجی علیمردان ادعا دارد
که پیرم قل با استفاده از زور و قدرت خ ویش بقیه سکه ها را به عناوین مختلف
از نزدش گرفت .وقتی تعداد این س��که ها به بازار راه یافت و تجار آن را جهت
فروش به پاکس��تان انتقال دادند ،کسانی که صرف دو یا سه دانه آن را خ ریده و
به پاکستان برد ،به بزرگت رین پول داران منطقه تبدیل شدند.
س��بحان قل معاون پیرم قل در ج ریان کمپاین انتخابات پارلمانی خود یک
دانه س��که طال را مبلغ  ٢٨٠٠٠دالر ام ریکایی بفروش رساند .اگرچه دقیق ًا واضح
نگردید که این س��که از جمله کدام سکه ها بود سکه هایی که ازعلیمردان بای
خمس گرفته و یا خمس کدام گنج دیگر تپه آیخانم .بهرحال ،سکه هایی که
حاجی علیمردان یافته بود و نصف بیش��تر آن به مال پیرم قل و اف رادش رسید
از جمله ب ینظی رت رین سکه های یافت شده دوران خود چه از لحاظ وزن و چه از
لحاظ نوعیت ش��هرت یافته بود .به فرض اگر قیمت فی دانه این سکه ها را به
پایین ت رین نرخ فروش در تخار س��ی هزار دالر ام ریکایی حساب نماییم .قیمت
مجموعی س��که هایی که پیرم قل از علیمردان بای خمس گرفته اس��ت چهل
هشت ملیون دالر ام ریکایی م یگردد .هرگاه یک قلم خمس که پیرم قل از آثار
یافت ش��ده تپه تاریخی آیخانم از یک نفر به دست آورد چنین باشد ،تمامی
خمس ها و اجناس بدس��ت آمده در ج ریان س��ه یا چهار سال که توسط هزاران
نفر هنگام تاراج آیخانم صورت گرفت و بدون شک  ٪٩٠آن به نفع اینان بود،
چه مقدار خ واهد بود؟
مناطق زیادی در هر نقطه افغانس��تان موجود اند ک��ه آثار تاریخی و ماقبل

تاریخی زیادی را درخود مدفون دارند .در ولس��والی رس��تاق و س��ایر ولسوالی
های والیت تخار بخصوص ماورای کوکچه که پنج ولس��والی را ش��امل میشود
ده ه��ا مکان وج��ود دارد که مردم آنها را به عنوان اماکن تاریخی م یشناس��ند.
پل بیگم ،کافرقلعه ،س��مچ کافر ،بینی ملخ ،گنج ،خواجه مس��که ،دشت طال،
زیارت خوجه س��رخه ،زیارت خواجه میری ،ایل کاشان ،هزار سمچ رستاق ،کنده
چش��مه ،چهل دخت ران ،خان پشت ،شرخه بازار ،دش��ت آبی ،قزل قلعه ،خواجه
جرغاتو ،خ واجه س��بز پوش ولی ،ده وری و ...اماکنی اند که آثار تاریخی از آن
بیرون ش��د .درین مناطق هم دهل چور از طرف پیرم قل ن واخته ش��د به تعقیب
آن صدها اثر تاریخی پیدا ش��ده از آن توسط پیرم قل و سبحان قل ضبط شد.
پیرم قل و قومندانان جنایتکارش معتقد بودند که اگر به مردم اجازه داده ش��ود
که بر اماکن تاریخی رستاق و ولسوالی های اط رافش جهت دریافت انتیک زیر
نظر هیات شان کار صورت بگیرد درین صورت انتیک های موجود درین اماکن
بدون مصرف و رایگان بدس��ت شان میاید .فقط با این نیت شوم بود که دراین
س��احات کار به ش��کل کام ً
ال ب یرویه صورت گرف��ت و ارزش فرهنگی تمامی
ساحات باستانی ولس والی های ماورای کوکچه نابود گردید.

تخریب و تاراج آثار باستانی آیخانم در دهه نود میالدی باعث از
بین رفتن کامل ارزش تاریخی گنجین های گردید که قدامت دوهزار و
سیصد ساله داشت.
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منطقه دش��ت طالی رستاق که یکی از ده ها مکان تاریخی ولس والی رستاق
والیت تخار است زیر نظر امی ران خون آشام رستاق پیرم قل و سبحان قل مدت
دوس��ال مورد کاوش های خاینانه ق رار گرفت .این مکان های تاریخی که دارای
صده��ا قبر م ربوط به چندین هزار س��ال قبل اس��ت ،پامال خ واس��ته های ضد
فرهنگی زمامداران جاهل ش��د و هزاران تکه آثار (زیورات ،ظروف ،مجسمه ها،
کم ربندها ،دستبند هایی که شکل ماهی ،مار و سایر اشکال بخصوص خزندگان
را دارا بودن��د و از فل��زات مختلفی چون طال ،نقره ،هف��ت جوش و گاهی هم
س��نگی به وزن های مختلف و اندازه های متف��اوت پیدا میگردید) که متعاقب ًا
توس��ط پیرم قل و س��بحان قل بزور تصاحب میش��د .اگر از جمله کاوشگ ران
کس��ی و یا جمعی که اش��یای انتیک را م ییافت و س��روصدایش باال نمیشد،
میت وانست آن را در بازارهای پاکستان به فروش برساند.
ب رای وضاحت بیشتر دو داستان را بازگو میکنم که گ واه این مدعا اند:
درج ری��ان کن��دن
نهر آب در رستاق که
ازمنطقه دش��ت طالی
ولس والی رستاق والیت
تخار میگذشت و این
س��احه تاریخی بعد از
ق ریه خانقاه ولس��والی
رس��تاق آغاز میشود،
جمع��ه خ��ان ب��رادر
قادر سیابی دو کاسه
طالیی را پیدا میکند.
اف��واه پیدا ش��دن دو
کاس��ه طالی��ی ب��اال
میگیرد تا باالخره که
نمون های از هزاران سکه که از آیخانم بدست
گپ به «آمرصاحبان»
آمده اند
رستاق میرسد .سبحان
قل معاو ِن پیرم قل جمعه خان را احضار نموده کاس��ه های طالیی را از نزد شان
میگیرد.
در ش رایطی که قلعه تاریخی آیخانم با حفر غیرقان ونی تاراج میشد ،تعدادی

از اف��راد در قلعه تاریخی
ک��ه به ن��ام کاف��ر قلعه
ی��اد میش��ود و در یکی
از ق ری��ه های ولس��والی
رس��تاق موقعی��ت دارد،
همزم��ان کار میکردند.
از می��ان کاوش��گ ران در
کافرقلع��ه ی��ک گروپ
جن��س تاریخ��ی طالیی
به تاریخ  ٢نوامبر  ،٢٠٠١انا بادخین خبرنگار
که ش��باهت به س��گک
«سیاتل پست انتلجینسر» گزارشی از
کم ربن��د دارد را پی��دا
چپاول آثار آیخانم منتشر نمود .عکس
میکن��د .همینک��ه ای��ن
باال که در حاشیه این گزارش به چاپ رسیده
ش��خص در اث��ر کاوش
محبوباهلل یک قاچاقبر آثار تاریخی را در
چند هفت��های این اثر را
کنار بازمانده های آیخانم نشان م یدهد که
م ییاب��د ،موض��وع فاش
به گفته خودش از طریق قاچاق آثار آیخانم
میش��ود و گپ ب��ه پیرم
به حدود یک میلیون دالر سرمایه دست
ق��ل میرس��د .پی��رم قل
یافته است.
فوراً میرس��د و به او امر
میکند که جنس را تس��لیم نماید .امام علی ب رادر س��رمعلم مال ولی که یکی
از اف راد این تیم میباش��د ،کسی اس��ت که مقابل پیرم قل م یایستد و پیرم قل
را در میان صدها نفر که نظارهگر ماج را هس��تند با اثبات نمودن اینکه او آدم
یآبرو میس��ازد .او به پیرم قل اظهار میدارد
ب یپاس��ی بیش نیس��ت ب یآب و ب 
که تو س��رگروپی بیش نبودی که حاال زورگی��ری میکنی .من از طرف مالنادر
مامور کش��تن تو تعیین شده بودم و در ش رایطی که یک فشارماشه کالشنکوف
از طرف ما میت وانس��ت به زندگ یات خاتمه دهد اینکار را نکردم چیزی که تو
هم ب یخبر نیس��تی .ولی تو را ببین که چه اندازه خم چش��م و ب یحیا هستی
که آنروزها را نادیده میگیری .با وجودیکه ش��رایط بد اقتصادی ما را میدانی و
فقر و فالکت ما را م یبینی دست از بزور گیری حتی از من ب رنمیداری .تف و
لعنت به تو آدم ب یپاس!
از جمل��ه اماکن دیگر تاریخی که در زمان پیرم قل به تاراج رفت و تعدادی
از اف��راد هنگام کاوش های غیرقان ونی خاکش را بدور ریخته ارزش تاریخ ی آن را
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ب رای ابد نابود میکردند ،یکی هم دش��ت آبی رستاق است .ناصر پسر بای جان،
خلیل س��یف اهلل و حبیب در ج ریان کاوش هایی که درین منطقه داشتند یک
جوره گوش واره طالیی با نگین های یاقوت را پیدا میکنند که آوازه آن به گوش
حاکمان میرس��د .سبحان قل این سه نفر را در خانه قومندان بای احضار میکند
و با تهدید گوش واره را با پرداخت یک هزار دالر از نزدشان م یستاند .سبحان قل
بعداً این گوش واره را به قیمت  ٢٦٠٠٠دالر ام ریکایی به عیسی خان پسر حاجی
بابه دشتی قلعه چی به فروش میرساند.
زمانیکه طالبان به اط راف
دریای کوکچه جهت خاتمه
بخشیدن به حاکمیت مسعود
مس��تقر ش��دند ،قومندانان
مس��عود م��ال و دارایی های
قارون��ی منق��ول خ ویش را
هم راه با فامیل های ش��ان به
ای ران و تاجیکس��تان انتقال
دادن��د .از آن جمل��ه ش��ش
فرون��د هلیک وپت��ر در چهار
پ��رواز م��ال و دارای��ی های
پیرم قل و س��بحان قل را به
مشهد انتقال داد .در یکی از
پروازها که ام وال پیرم قل به
مشهد انتقال میشد ،یک نفر پیرم قل ،یکی از چپاولگران آیخانم ،فرد
نزدیک به احم دشاه مسعود بود.
زخم��ی بنام گل ول��د نور از
دشت آبی ولس والی رستاق والیت تخار از اف راد میرعلم کندزی که درخط جنگ
آس��یب جدی دیده بود بخاطر تداوی به ای ران برده میشد ،نیز حضور داشت .به
دلیل عدم موجودیت ش��فاخانه مجهز در تخار مرس��وم بود که زخمی های خط
جنگ جبهه مس��عود جهت تداوی به ای ران و تاجیکستان منتقل ش وند .از جمله
ام وال م ربوط پیرم قل سیزده بکس که حاوی آثار تاریخی میباشد هنگام تالشی
پ ولیس ای ران جنجال میاف ریند که بعداً به اشاره مسعود رها میگردد .گل ولد نور
که در متن موضوع ق رار 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

موضوع به فکر کش��تن گل م یافتد .تا اینکه در جش��ن نوروزی رستاق موقع را
ب رابر میکند و با اس��پ بزکشی وی را پامال میسازد .درین حادثه که گل شدیداً
ض ربه دیده بود ،هنگام انتقال جهت تداوی به کندز در مسیر راه جان باخت.
اگر این سوال مطرح شود که شش بال هلیک وپتر در چهار پرواز کدام اموال
پیرم قل و س��بحان قل را به ای ران انتقال داد ،از هیچکس این ج واب را نخواهید
ش��نید ولی بدون شک که ایشان دوشک و بالشت های خانه خ ویش را در شش
طی��اره طی چهار پ��رواز به ای ران انتقال ندادند! حتی اطف��ال هم میدانند که او
ام��وال و دارایی های خ ویش را که در طول دوره به اصطالح جهاد و مقاومت از
خون و مال مردم رس��تاق جمع آوری کرده بود در مشهد جابجا ساخت .اگرچه
یک قسمت ج واب این سوال در باال تذکر یافته است ولی ماج را ابعاد به م راتب
گسترده تر دارد .بنا ًء بجا میدانیم که یک مقدارمفصل تر در رابطه به سرچشمه
های ام وال «عالی جنابان جهادی» که بیش��تر اموال ش��ان را ِش مش طال تشکیل
میداد و به ای ران انتقال یافت به موضوع پرداخته شود.

پی��رم قل که از می راث پدر خر نداش��ت تا س��وار
ش��ود ،بعد از حاکم شدن به س رنوشت مردم رستاق به
سرمایه های قارونی دست یافت که بخش عمده آن را از
آیخانم بدست آورد .خون مردم وی را صاحب هزاران
راس گوس��فند ،ده ها دربند ح ویلی قش��نگ چندین
ج ریبی در شهر رستاق و سایر شهرهای افغانستان که
هرک��دام بی��ش از نیم ملیون دال��ر ارزش دارد ،ده ها
راس اسپ بزی که قیمت ه ریک شان از صدهزار دالر
تجاوز م یکند ،مارکیت های بزرگ ،باغ های ب یطول
و عرض میوه ،تانک ه��ای تیل ،حمام ،ه وتل ،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 ـ پرچمي چټل رژیم شاوخوا د  ۵۰۰۰قربانیانو
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

جنایتون��و یوه بیلګ��ه ده .د دغو هیوادپلورو ټولوژن��ې په  ۵۰۰۰او ۱۰۰۰۰
نه خالصه کیږي او د  ۱۲۰۰۰په 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 ب ېدف��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 ـ 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 ب يب يس��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 ـ 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 ځپ لشویو 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  ۱۳۹۲کال د تلې ۷مه (د  ۲۰۱۳کال د سپتمبر ۲۹مه) – کابل

نویسنده :فرزاد

«لویه جرگه» های امریکایی
بازتابگر آرای مردم نیستند

دول��ت ام ریکا و دس��ت
نش��اندگانش جهت پیش��برد
سیاست های استعماری شان
و ب��رای ف ریب م��ردم ما از
بس��ی مق وله ها سوءاستفاده
رذیالنه نموده ان��د .یکی از
این مق وله ه��ای ملی «ل ویه
جرگه» است که بارها تحت
عناوین گ وناگون به تمسخر گرفته شده است.
طی یک دهه گذش��ته چندین جرگه فرمایش��ی و مس��خره ب��رای تحمیل
ب رنامه های وی رانگ رانه ام ریکا ب��ر مردم ما برگزار گردید .تحت نام «ل ویه جرگه
اضط راری» اداره کش��ور ب��ه عناصر ضدملی و عامل قتل و کش��تار دهها هزار
هموطن ما س��پرده شد ،زیر نام «جرگه مشورتی صلح» پیوستن دوباره آدمکشان
قرون وسطایی به دستگاه مالـ مافیایی هموار گشت و در «ل ویه جرگه عنعنوی»،
جمعی از نمایندگان همین دولت ب رای سپردن س رنوشت افغانستان به ام ریکا رای
مثبت دادند.
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البته درین ش��کی نیست که در تاریخ افغانس��تان ،جرگه ها نقش م وثری در
حل مسایل مهم کشور داشته اند .یکی از نم ونه های درخشان آن در سال ١٧٠٩
میالدی در قندهار بود که مطلقا ماهیت متفاوت از جرگه های ساختگی امروز
داش��ت .وقتی وطن ما تحت س��یطره صف ویان ای ران و نماینده آن به نام گرگین
مورد ظلم و اس��تبداد ب ینظیر ق رار گرفته بود ،پدران ما چه پش��تون ،تاجیک،
هزاره ،بلوچ ،ازبک و ....گرد هم آمده با راه اندازی جرگه ملی ب رای رهایی کشور
تصمیم مهمی اتخاذ کردند .بر اس��اس فیصله همین جرگه ،مردم تمامی ملیت
ها ما یکپارچه علیه قش��ون 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 ه وتک 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 ک��رزی و عناصر بیوط��ن در جرگه های ام ریکایی چند س��ال اخیر داد
م یزنند که ما باید به ام ریکا بمثابه «دوس��ت اس��ت راتژیک» تکیه کنیم و جلو
خروج نیروهایش را بگی ریم ورنه وطن ما توس��ط پاکستان و ای ران بلعیده خواهد
ش��د! دیدن همه روزه جنایات و وحش��یگری های نیروه��ای ام ریکایی و ناتو و
خدشه دار شدن اس��تقالل ،آزادی و تمامیت ارضی کشور هیچگاه وجدان های
خفته آنان را تکان نم یدهد.
ترکیب جرگه های دهسال اخیر بیش از همه مشمئزکننده بوده است .مردم
م��ا از دیدن منفورت رین چهره ها در صفوف اول آن همیش��ه رنج کش��یده اند.
گردانندگی این جرگه ه��ا عمدتا به آنانی واگذار گردیده که باربار ثابت کرده
ان��د در بدل پول و مق��ام حاضر اند منافع ملی را زی رپا ک��رده حتی وطن را به
خارجی عرضه دارند.
این روزها کرزی بازهم در صدد است مضحکه دیگری را به نام «ل ویه جرگه»
دایر کرده ب رای امضای س��ند ننگین فروش افغانس��تان به ام ریکا راه باز نماید.
عناصر دس��تچین ک��رزی و اط رافیانش درین جرگه مطلقا ب��ا کمال وقاحت به
پای��گاه های دایم��ی دولت خ ونخوار ام ریکا در کش��ور و تف ویض مصونیت به
س ربازانش رای مثبت خواهند داد .در ضمن این جرگه در خدمت کاندید آینده

کرزی ب رای پس��ت ریاس��ت جمهوری خواهد بود و از ط ریق یک مشت عناصر
مورد نظرش زمینه را ب رای نصب یک رئیس جمهور مورد پس��ندش و چه بس��ا
تمدید دوران فسادساالری خودش هموار خواهد کرد.
بل یگ ویان دولت پوش��الی
تصامی��م جرگه ها و نشس��ت
دالیل خندهآوری م یت راش��ند
که گ ویا ب رای رهیدن کش��ور های��ی که نمایندگان��ش از جانب
از بح ران و افتیدنش به دامان دول��ت ب��یاراده و غرق در فس��اد
پاکس��تان و ای��ران بای��د به تعیی��ن ش��ده و محتویات��ش از
ام ری��کا پناه برد .ول��ی اینان خ��ارج دیکته ش��وند ،کوچکترین
دس��تان خ ونین این ابرقدرت ارزش��ی نداش��ته ،پیوند زدن لقب
جنگ افروز در لیبی ،ع راق« ،نماین��دگان مل��ت» به اش��تراک
س��وریه و اقصی نقاط جهان کنندگان��ش ج��ز اهان��ت به ملت
را ندی��ده ای��ن حقیق��ت را معن ی دیگری ندارد.
زی��ر م یزنند ک��ه ام ریکا به
مثابه حام��ی و تم ویل کننده
باندهای آدمکش بنیادگ را و بخص��وص طالبان ،یکی از ع وامل اصلی وضعیت
فاجعه بار کن ونی در کش��ور ما بوده است .اما مردم ما باید بدانند که پناه بردن
به ام ریکا که تاریخش با جنایت و تجاوز و شیطان صفتی اندود است ،به گفته
تاریخن وی��س مب��ارز وطن ما میر غالم محمد غبار به معنی پناه بردن گوس��فند
به گرگ گرس��نه است .اتکا به یک سیس��تم زورگو و خ ون ریز را راه حل قضیه
افغانستان نامیدن منتهای حماقت و حتی خیانت به تمامیت ارضی ،استقالل و
حاکمیت ملی وطن و مردم ماست.
ک��رزی با راه اندازی ای��ن جرگه نامنهاد تالش م یورزد فروش افغانس��تان به
ام ریکا را مش��روع و بر اساس رای و مشوره ملت وانمود سازد .اما تصامیم جرگه
ها و نشس��ت هایی ک��ه نمایندگانش از جانب دولت ب یاراده و غرق در فس��اد
تعیین ش��ده و محت ویاتش از خارج دیکته ش��وند ،کوچکت رین ارزش��ی نداشته،
پی ون��د زدن لقب «نمایندگان ملت» به اش��ت راک کنندگانش جز اهانت به ملت
معن��ی دیگری ندارد .آنانی که به عرضه مادروطن به یک اش��غالگر رای مثبت
دهند به هیچصورت نم یتوانند نمایندگان ملت شجاعی باشند که همیشه پوزه
متجاوزان خارجی را به خاک مالیده است.
همانگ ونه که ماللی ج ویا با نطق ش��جاعانهاش ماهی��ت «ل ویه جرگه قانون
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اساس��ی» را آفتابی کرده ماس��ک جنایتکاران و قاچقب ران معلومالحال در آن را
دری��د ،آیا در جرگه کن ونی که قصد فروش وط��ن ما به ام ریکا را دارد ،زن و یا
مرد ش رافتمند و وطندوستی در میان نمایندگانش پیدا خ واهد شد که این وظیفه
سترگ را انجام داده جرگه را بر سر نوک ران ام ریکا خ راب کند؟
اما آنچه مس��لم است در قرن بیست و یکم دیگر نم یت وان «جرگه» را یک
نهاد دموک راتیک خ وانده ب رای حل قضایای مهم کشور به آن اتکا کرد .چندین
دهه اس��ت که نام ل ویه 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» نم ون های از سوءاستفاده از جرگه را توسط نادرشاه شرح م یدهد:
«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
 ١٩٣٠جرگ هئ�ی از  ٣٠١نمایندگان فرمایش�ی والیات افغانس�تان
تش�کیل و  ٢٠٩نفر مامورین رس�می و افس�ران نظامی دولت را
در جرگه شامل ساخت ...در حالیکه اکثریت جرگه عدهء روحانی،
مالک و مامور گماش�ته دولت در دس�ت دولت و عنان جرگه بنام
مذهب در دست عدهء 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 ش��ان
س��خن نم یگ ویم چون بر همگان روشن است .اما کرزی و ح واری ونش ،نام جرگه
را بدتر از نادرشاه و حتی میهنفروشان خلقی و پرچمی آلوده و ب یاعتبار ساخته
اند.
درین ش��کی نیست که اگر یک دولت نسبتا ملی و دموک راتیک در کشور
ما حاکمیت م یداش��ت ،رجوع به آرای مردم از ط ریق جرگه ها م یت وانس��ت در
بس��ی م وارد م وثر افتد .پیروزی جنبش استقالل طلبانه افغانستان در سال ١٩١٩
و شکس��ت مفتضحانه انگلیسها عمدتا به حکم جرگه های ملی که ممثل اراده
مردم ما بود به حقانیت پیوس��ت .غازی امان اهلل خان به مثابه شاه وطندوست و

آزادیخ واه ب رای زدودن می راث اس��تبداد و بردگی گذشته و طرح اصالحاتی ب رای
ترقی و تعالی افغانس��تان س��ه ل ویه جرگه مهمی را طی حاکمیت ده س��ال هاش
برگزار کرد .این جرگه ها با تصاویب و تصامیم مهم شان ب رای تامین رفاه مردم
افغانستان ثبت تاریخ گردیده اند.

ولی چنین چشمداش��تی از یک دولت تحمیل شده توسط ام ریکا
و غرب که می زان فس��اد ،خیانت و وابس��تگی برده وارش دیگر ب رای
ناآگاه ت رین اف راد نیز ه ویداس��ت ،به خ واب و خیال م یماند .تصامیم
جرگ های که توس��ط چنین دولتی راه اندازی شود ،فقط در ضدیت با
خ واس��ت مردم و منافع ملی وطن ما خ واهد بود و بس .پس باید علیه
این جرگه های فرمایش��ی و ام ریکایی برخاس��ت و ماهیت استعماری
آن را 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 م یکند.
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انعکاس مطبوعاتی مظاهره

مظاهره کنندگان:
عامالن قتل پنجهزار تن
محاکمۀ علنى شوند
منبع :آژانس خبری پژواک 7 ،میزان 1392

کابل (پ��ژواک٧ ،مي زان
 :)٩٢صده��ا تن در ش��هر
کاب��ل مظاه��ره نم��وده و
خ واس��تار محاکم��ۀ علنى
قات�لان ق رباني��ان زم��ان
رژيم کم ونيس��تى شدند و
نهاده��اى جامعۀ مدنى نيز
خ واه��ان دادخ واه��ى ب راى
ق ربانيان گرديدند.
مظاهره ،صبح امروز از س��احۀ زيارت شاه دو شمش��يره آغاز گرديده و آنها
با سردادن ش��عارهاى «جنايتکاران جنگى و عامالن ب ربادى کشور ،بايد محاکمۀ
علنى ش وند» ،به سوى پارک زرنگار راهپيمايى کردند.

انجنير حفيظ اهلل راس��خ مس��وول سياسى و تش��کيالتى حزب همبستگى
افغانس��تان ،به آژانس خبرى پژواک گفت که آنها به خاطرى دس��ت به مظاهره
زده اند که هزاران روش��نفکر ،در زمان رژيم خلق و پرچم نابود گرديده و ليست
آنها اخي راً به نشر رسيده است.
لوی څارن والی هالند ،هفتۀ گذشته اسامى پنجهزار افغان را نشر نمود که در
زمان رژيم کم ونيس��تى در سال هاى  ١٣٥٧و  ١٣٥٨در افغانستان کشته شده اند؛
حکومت هالند ،اين فهرست را بر مبنای اظهارات يک پناهندۀ افغان به نام امان
اهلل در آن کشور ،تهيه کرده است.
ام��ان اهلل در س��ال  ١٩٩٣ميالدى در هالن��د ،پناهنده ش��ده و بخاطر اينکه
پناهندگى اش قبول ش��ود؛ اعت راف نموده که رييس تحقيق در س��ازمان اکس��ا
(خاد) بوده و در آنجا تعداد زيادى از افغانها را ش��کنجه نموده و به قتل رسانده
است.
راس��خ گفت که هنوز هم اين سلسله ادامه داشته و توسط طالبان هم صدها
تن به قتل رسيده اند.
وى عالوه کرد:
«بايد عامالن اين قتل ها دستگير و علناً محاکمه شوند».

قمر بنات عزيزى کارمند وزارت معارف که در جمع آنها ش��امل بود ،گفت
که هزاران ج وان ،در وقت کم ونيس��ت ها به ش��کل دس��ته جمعى زنده به گور
شدند و حاال هم ج وانان ،در حمالت انتحارى و انفجارى کشته ميش وند.
وى اف��زود که يک ب رادرش در وقت حکومت داکتر نجيب توس��ط ش��بکۀ
استخباراتى(خاد) به قتل رسيده و ميخواهد که عامالن آن ،بايد به کيفر اعمال
خود برسند.
باقی س��مندر ،فعال جامع��ه مدنی و يکتن از مظاه��ره کننده ها گفت که
خ واهان به محکمه کش��انیدن جنایتکاران هس��تند و باید جنایتکاران به ش��کل
قان ونی و علنی محکمه ش وند.
موصوف افزود:
«م�دت هفت ماه به پایان حکومت کنونی باقی مانده اس�ت؛
اگ�ر اي�ن حکوم�ت وفاداراند ،باید ت�ا هفت ماه ای�ن مجرمین را
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محکمۀ علنی کنند».

80

مظاهره کنندگان ،تمثال برخى اعضاى س��ابق رژيم کم ونيستى را با ريسمان
سرخ و به حالت حلق آويز با خود حمل ميکردند.
آنها تصاويرسلطان على کشتنمد ،دستگير پنجشيرى ،اسداهلل سرورى ،سلیمان
الیق،ش��هن واز تنى ،کبير رنجبر ،نورالحق علومى ،ظاهر طنين ،بارق ش��فيعى،
خليل رومان ،جن رال واحد طاقت ،س��ید محمد گالب زوى ،داوود پنجش��يرى،
حبيب منگل ،ث ريا پ رليکا ،ث ريا پ وپل ،س��يما شادان ،عبداهلل شادان،ف رید مزدک،
فقیرمحمد فقیر ،جاوید کوهس��تانی ،خلیل زمر،می رافغ��ان باوری ،اناهیتا راتب
زاد ،نبی عظیمی ،می وند ،ملک س��تیز ،عوض نب��ی زاده ،عبداهلل نایبی ،،بهین،
عبدالحمی��د محتاط ،،ظهور رزمجو و جمیله پلوش��ه،را ني��ز با خود حمل مى
نمودند.
همچنان در ش��عارهاى کتبى آنها «استقالل ،ديموک راسى ،عدالت اجتماعى
ُ
آدمکش��ان خلق – پرچم ،تنظيمى و طالبى و
ب��ه ياد ق ربانيان گمنام و بى مزار
ام ريکايى» به چشم ميخورد.
حزب همبستگى افغانستان ،در سال  ٢٠٠٤ميالدى تاسيس شده که به ادعاى
مسووالن آن ،اين حزب هزاران عضو دارد و بيشت رين فعاليت شان در کابل ،ف راه،
کنر ،ننگرهار ،بلخ ،تخار و باميان متمرکز است.
...

انعکاس مطبوعاتی

راهپیمایی برای
مجازات عامالن کشتارهای
ی سال گذشته در افغانستان
س 
منبع :بی.بی.سی فارسی 7 ،میزان 1392

ش��ماری از نهاده��ای
مدنی و ج ریانهای سیاسی
ام��روز در راهپیمایی به یاد
ق ربانیان جنگهای سه دهه
گذش��ته در کابل خ واستار
برخ��ورد ب��ا عام�لان این
سلسله کشتارها شدند.
ح��زب
ه��واداران
همبس��تگی افغانستان ،در
راهپیمای��ی اعت راضی در کابل علیه رهب ران سیاس��یای ک��ه به گفته آن ها در
جنگ های سه دهه گذشته نقش اساسی داشتند ،شعار سر دادند.
این معترضان که با اعضای شماری از خانوادههای ق ربانیان هم راهی م یشدند
با خود تصاویر تعدادی از چهره های سیاسی را حمل م یکردند که به روی آنان
عالمت چلیپا (صلیب) کشیده شده بود.
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خ واس��ت اصلی معترضان ب��ه دادگاه کش��اندن و مجازات عامالن کش��تار
افغانهایی است که در سی سال گذشته کشته شده اند.
این اعت راضات به دنبال انتش��ار فهرس��ت نام و ه ویت پنج هزار نفری که در
س��ال های  ۱۳۵۷و  ۱۳۵۸خورشیدی در افغانس��تان کشته شده اند ،سازماندهی
شده است.
سازماندهان این راهپیمایی گفته اند که تعداد ق ربانیانی که در "قت لعامهای"
اواخر دهه پنجاه کش��ته شده اند ،پنج هزار نیست و تعداد آن ها به هزاران نفر
می رسد.
حکومت افغانستان هم فردا و پس فردا روز های دوشنبه  ۸می زان/مهر و سه
شنبه  ۹می زان ،به خاطر یادبود از این ق ربانیان در س راسر کشور پرچم خود را در
حالت نیمه اف راش��ته ق رار می دهد و ب رای یک روز م راسم فاتحه خ وانی برگزار
م یکند.
وابس��تگاه ق ربانی��ان اواخر دهه هفت��اد همچنین در محوط��ه بیرونی قصر
داراالمان کابل تجمع کرده و به یاد از دست دادگان خود شمع روشن کردند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی که ش��امل چند نهاد حقوق بش��ری و مدنی
است هم در نشست خبری ای در کابل خواسته است که عامالن کشتارهای سی
دهه گذشته باید مجازات ش وند.
محمد رحیم جامی یک عضو این گروه به ب یب یسی گفت که باید عامالن
این کشتارها به دادگاه کشانده شود و نباید "احزاب و گروه هایی که خود متهم
به جنایت های جنگی هس��تند ،از فهرست کشتار پنج هزارنفری ب رای تبلیغات
سیاسی و انتخاباتی" استفاده کنند.
کمیس��یون حقوق بش��ر افغانستان از س��ال  ۲۰۰۳به بعد ،پس از یک سری
بررس��ی ها ،گزارش مستندی به هدف اج رای عدالت انتقالی تهیه کرده اما این
گزارش تا هنوز منتشر نشده است.
اگر به اینت رنت دسترس��ی دارید ،مقاالت ما را در س��ایت ذیل بخوانید:
www.hambastagi.org
و یا در صفحه فیسبوک ما:

Facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party

انعکاس مطبوعاتی

مظاهره کننده ها:
عامالن قتل  ۵هزار کشته شده،
محاکمه شوند
منبع :رادیو آزادی 7 ،میزان 1392

به سلسلهء عکس العمل
ها در رابطه به کش��ته شدن
پن��ج ه��زار افغان از س��وی
دس��تگاه اس��تخباراتی رژیم
کم ونیس��تی (اگسا) ،صدها
ت��ن از باش��نده گان کاب��ل
به روز یکش��نبه دس��ت به
مظاهره زدند.
ای��ن معترضان که تعداد
شان به صدها تن می رس��ید با راهپیمایی در مقابل مسجد شاه دوشمشیره الی
وزارت اطالعات و فرهنگ ،خواهان محاکمه عاملین این قتل ها شدند.
حفیظ راس��خ مسوول تشکیالتی سیاس��ی حزب همبستگی یکی از برگزار
کننده گان این راهیپمایی به خب رنگاران 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».

84

این اف راد به اتهامات چون اخوانی ،اش��رار ،مأوییست ،افغانملت 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

ادبی��ات ف ولکلوری��ک
( )Folkloreیک��ی از
پ ربارت ری��ن گنجین��ه ها در
فرهنگ تمامی ملل جهان
اس��ت ک��ه خوش��بختانه
ادبیات کش��ورما هم ارثیه
غن یای از آثار ف ولکلوریک
را در خ��ود دارد اما کمتر
به آن پرداخته ش��ده است.
هرچند تفحص در ادبیات
مردمی افغانس��تان نیازمند
تحقی��ق عمی��ق و ت�لاش
کاف یست اما به گوشه هایی از آن در این نوشته اشاره خ واهم کرد.
ادبیات عامیانه یا ش��فاهی که معموال سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر
منتقل م یگردد به ادبیاتی اطالق م یشود که آف ریدگان آن اف راد گمنام و مردم
ع��ادی بوده ،هدفش انعکاس واقعیتهای اجتماع��ی و تلخی روزگار و یا بازتاب

روح ،روان و آرزوهای انسان و محیط معین شمرده م یشود ،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 ویژهای برخوردار است.
ادبی��ات ف ولكلور ك ه به بیان مروج امروزیان ب ه فرهنگ مردم ،فرهنگ عام ه،
دانش ع وام ،فرهنگ توده و  ...تع ریف و ترجمه گردیده اس��ت ب رای نخس��تین
بار در نیم هی قرن  ١٨میالدی توسط اروپاییان معرفی و جمع آوری گردید و با
الهام از آن در اقصا مناطق جهان از س��وی ن ویسندگان و پژوهشگ ران این سلسله
تعقیب و ثبت گردید .مثال در ای ران صادق هدایت ،صمد به رنگی ،احمد شاملو
و دیگ��ران با جمعآوری و آف رینش مجدد این گوهر نهفته در دل کوی و برزن،
خدمت بزرگی به ادبیات ف ولکلوریک نمودند .اما در افغانس��تان با تاس��ف باید
گفت که همانن��د صدها رمز و راز دیگر زندگی ،ادبیات عامیانه یا به گوش��ه
گور س��وق داده شده و یا در سینه ها حبس مانده که تالش و فکر جستجوگر
و رس��التمند را م یطلبد که به جمع��اوری و غنای این گنجینه بپردازد .آنچه از
این داش��ته های جامعه تا کنون روانه کتب و مجالت گردیده ب ینهایت اندک،
ناقص و کم مایه است.
پ��س بطور کلی ادبیات ف ولکوری��ک از ارزش واالیی که همانا حفظ ه ویت
ملی ،آداب و رس��وم مثبت ،طرز زندگی س��اده ،مبارزه با ناگ واریهای اجتماعی،
ضدیت با استبداد و استعمار و تاریخ واقعی ملل است ،برخوردار م یباشد.
ادبیات عامیانه ش��امل چندین بخش گس��ترده اس��ت که می ت وان به شکل
فش��رده در نثر از اس��طوره ها ،افس��انه ها ،قصه ها و غیره نام برد و در نظم از
چاربیتی ها ،تک بیتی ها ،ت رانه و تصنیف ،الالیی و سوگناله ها یادآور شد.
به همین صورت ،ش��اخهی دیگر آن ش��امل ضرب المثل ،طنز ،چیس��تان،
فکاهیات ،معما ،بازی های زبانی و ...م یش��ود که همپای زمان واقعات دردناک
و افسانه های ماندگار زندگی را حرف به حرف تعقیب نموده تا به امروز رسیده
است.
در ط��ول اعصار توده های مردم در مقابل اس��تبداد طبقات حاکم ،ش��اهان
مس��تبد و تجاوزات بیگانگان مطابق محل و ش رایط زندگی شان آثار گ رانبهایی
آف ریده اند .این گوش��ه از ادبیات حماسی ما آف ریدههایی اند که بیانگر آرزوها
و ضدیت مردم در مقابل حکام خودکامه ،جهالت ،خ رافات و بسا نابسامی های
وابسته به آن م یباشد .این سلسله سترگ و بیباک که درس ایستادگی و نفرت
به انسانهایی م یدهد که با دردهای زمانه خو گرفته و در ب رابر استبداد دهانشان
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را سخیفانه دوخته اند.
ادبیات عامیانه که زادگاهش تودهی 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 اس��تفاده از امکانات در دست داشته خود همیشه
کوشیده اند تا در بدل رز و زیور و زمین مورخین ،شاع ران ،هنرمندان ،ن ویسندگان
س��رکاری و ب یمایهای را ب رای بقای حاکمیت خود گماشته و سلطه ننگین خود
را طوالنی س��ازند .این دست هی هنر فروشان با آف رینش داستانها ،ضرب المثلها و
کتابهای ب یش��ماری بخاطر اغفال و ارعاب توده ها تدوین نموده این پروس��ه تا
طلوع آفتاب مردم ادامه خواهد داش��ت.این ادبیات ضدمردمی تا امروز بوسیله
م رتجعان و مس��تبدین نشخوار م یشود که نقطه مقابل ادبیات مردمی م یباشد.
بطور نم ونه رس��ول سیاف یکی از وی رانگ ران و جنایتگ ران مشهور عصر ما زباله
های گنده و تاریخزده را بنام «شعر» و می راث گذشتگان طی سخن ران یای تک رار
نمود که «با خدا دادگان س��تیزه مکن ـ که خدا داده را خدا داده اس��ت» تا کار
مطیع س��ازی و تحمیق مردم را به با توسل به ادبیات منفعل و سرکاری گذشته
آسان س��ازد .دربار خون و خیانت آقای کرزی پر است از مداحان ب یمسلک و
مردم ستیز که خوش خدمتی و نان به نرخ روز خوردن را جز عادت زندگی خود
پنداشته و تن به ذلت م یدهند.
مشترکات فرهنگی ستمزدگان را حتا تقسیم بندی های جغ رافیایی نیز از هم
جدا نساخته است و شباهت های ف راوان را م یتوان 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 افس��انه های بیشمار ،ضربالمثل های
ماندگار ،طنزها ،فکاهات و دوبیتی های آبدار و نیش دار را ایجاد نموده اند که
هیچ ن ویسنده  ،شاعر و هنرمند سرکاری و خود فروخته قدرت ایجاد آن را ندارد.
این ادبیات به حدی گس��تره وغنی اند که جمع آوری هم هی آنها امکانات وافر
م یطلبد .ادبیات ظ ریف و ک وبنده را همس��ان قهرمانان واقعی ش��ان توده های
ملل زحمتکش م یآف رینند و چو مردمک چش��م در خاطره ها حفظ نموده و از
نسلی به نسل دیگ رانتقال م یدهند .البته ه رنسلی بر غنا و عظمت آن افزوده و
به کمال تکامل رسانده و به نسل بعدی به ارث گذاشته است.
درافس��انه های گ وناگون به وضوح دیده م یشود که ش��اهان و ستمگ ران را
به س��خره گرفته اند و از آنان آدمهای کودن و مضحک ساخته اند و در مقابل
از ت��وده ه��ای مردم قهرمانان باخ��رد و درایت نمایش داده ان��د و این نم ونه ها

را م یت وان در خم هر کوچه ش��هر و ده افغانس��تان دریافت نمود .قس��م نم ونه
افسان های را در اینجا نقل خواهیم نمود که گواه حقایق فوق است:
«درزمان قدیم شاه مستبدی حکومت م یکرد 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 م یآمدند ک�ه ازهم هی غذا
ه�ا ابتدا ش�اه و درباریان اس�تفاده کرده و پس مان�ده آنرا اهالی
م یخوردن�د و مردم از این وضع به ش�دت رنج م یبردند 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 م ینمود.
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 م یطلبن�د که موصوف ب�ه صدای بلند
ب�ا افس�وس و آه م یگف�ت :ای کاش ش�اگردی تربی�ه م یکردم
ک�ه هنرم در دنیا باقی م یماند .س�خنان او را ش�اه و درباریانش
شنیدند و از وی پرسیدند که تو چی هنرداری؟ او در جواب گفت:
من حریرجنت م یبافم که غیرازمن کس�ی ای�ن هنر را نم یداند
و یک�ی از خواص حریر جنت این اس�ت که حاللزادگان آنرا دیده
م یتوانند 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 برم یگردد .در خانه زیردرختی کارگاه بافندگی ایجاد
م یکن�د ک�ه در آن تاری به چش�م نم یخورد چون وج�ود ندارد و
پسرش را مترصد م یسازد و به او م یگوید؛ 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 م یش�ود و ماکوی

شماره  11و  ،12سنبله و میزان  1392ـ سپتامبر و اکتوبر 2013

89

شماره  11و  ،12سنبله و میزان  1392ـ سپتامبر و اکتوبر 2013

خال�ی را این طرف و آنطرف پرتاب م یکن�د .زمانیکه هیات وزراء
به خانهاش میرس�ند او مصروف کار شده نزد آنان بخاطراحترام
نمیخی�زد و ب�ه آن�ان م یگوید 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 م یپذیرند .وزیر و هیات درکارگاه آثار از
چی�زی نم یبینند وهمه دردل به م�ادران خود نفرین گفته خود را
حرامزاده م یدانند .ولی به روی خود نم یآوردند .جوال از وزیر دربار
م یپرس�د که حریرجنت را چگونه یافتی�د؟ وزیر م یگوید ،خیلی
قش�نگ و ظری�ف اس�ت واه  ،واه و هیات ....هم به تایید او س�ر
م یجنبانن�د .بار دیگر جوال از وزیردربار م یپرس�د که تاحال چند
مت�ر بافت�هام؟ وزیر پیش خود حدس زده م یگوید :ش�ما تا حال
س�ه متر حریر بافته اید .جوال م یگوید ،شما واقع اً حاللزاده اید و
درست من سه متر بافتهام .
باالخره هیات نزد ش�اه آمده تعریف و تمجید زیادی از رنگ و
ظراف�ت و مرغوبیت حریرم ینمایند و م یگویند ،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 م یسازند .هفته دوم باز هیات به رهبری
قاض یالقضات از طرف شاه به خانه جوال آمده و باز جوال را مصروف
بافت�ن آن م یبینن�د و ب�از طبق معم�ول ج�وال از قاض یالقضات
م یپرس�د ،جناب عالی از نظر ش�ما رنگ و ظرافت حریر چگونه
است .قاضی در حالیکه چیزی نم یبیند و در دل خود را حرامزاده
دانس�ته به خود لعنت م یفرس�تد ،به جوال م یگوید؛ واقع اً حریر
جنت اس�ت و خیلی خوش رنگ و مرغوب معلوم م یشود .بازهم
هیات به رسم تایید س�ر م یجنبانند و باز جوال از قاض یالقضات
م یپرس�د که چن�د متربافتهام قاض�ی م یگوید ب�ه گمان اغلب
ش�ش متربافته اید .جوال هیجانی ش�ده م یگوید که واقع اً شما
حالل�زاده اید و کامال درس�ت دیده اید من فقط ش�ش متر حریر
بافتهام .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 م یگوید 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 م یکند .ش�اه جشنی به مناس�بت پوشیدن حریر برپا
م یدارد و از تمام مناطقی که دراطراف قلمرو پادشاهی او زند گی
م یکنند درین جش�ن دعوت به عم�ل آورده و قبل از آن محلی را
برای جمع شدن مردم و مهمانان تعیین م یکنند 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
م یآیند تا حریر جنت
را پوش�یده ب�ه می�ان
م�ردم برون�د .ج�وال
ب�ه ش�اه م یگوید که
پیراه�ن و تنب�ان از
حری�ر جن�ت س�اخته
ش�ده اس�ت و آنرا جز
حالل�زاده ه�ا کس�ی
دیگر نم یبیند و بند تنبان از تار و پود دنیایی اس�ت که هرکس
آن�را م یبیند .جوال ش�اه را ل�چ و لخت م ینماید و ابت�دا پیراهن
را به طریق خاصی به او م یپوش�اند و کس�ی آن�را نم یبیند ولی
بخاطریک�ه حرام�زاده خطاب نش�وند هم�ه واه واه م یگویند و از
رن�گ و رخ آن تمجی�د م ینماین�د و خود ش�اه نی�ز در بدن خود
چیزی نم یبیند ،دردل خود را حرامزاده دانسته و مادرش را لعنت
میفرس�تد ول�ی در ظاهر مثل دیگ�ران واه واه م یگوی�د و خود را
خوش�حال نشان م یدهد .در میان ولوله تماشاچیان تنبان را هم
به تن ش�اه کرده بند تنبان را به کمرش�اه م یبندند .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 م یگیرد و همه
پادش�اه را برهنه دیده غیر از بن�د تنبان چیزی دیگری نم یبینند
ول�ی بخاطریکه حرام�زاده خطاب نش�وند هم�ه واه واه کنان به
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تعریف و توصیف حریر جنت م یپردازند.
باالخره بعد از چند روز ش�اه ملکه خود را قسم م یدهد که در
بدن او چیزی بنام لباس م یبیند یا خیر؟ خانم ش�اه م یگوید نه
تنه�ا من بلکه هیچکس در بدن ش�ما چیزی بن�ام لباس ندیده
است .درباریان و خود شاه در نتیجه بجایی م یرسند که م یدانند
جوال آنان را فریب داده و سر شان کاله گذاشته است .لشکر شاه
با قهر و غضب به خانه جوال هوشمند هجوم م یبرند و با تعجب
در م ییابند که جا است و جوال نه».
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این ضربالمثل «جا اس��ت وجوال نه» از همان زمان مانده است و در گفتار
روزانه مردم ما استفاده م یشود .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
تم��ام دوبیتی ها ،فکاهات ،طنزها و ضربالمثل وغیره ادبیات ف ولکلوریک این
گ ونه طرح ها به ص راحت دیده م یشود.
ن ویس��ندگان غ ربی معموال س��وژه های آثار ش��ان را از میان ادبیات سرش��ار
فلکلوریک کشورهای ش��رقی جس��تجو نموده ،بهت رین بخش های این ادبیات
مردمی و دس��ت نخورده را ج��ذب فرهنگ خود نموده به آن غنا م یبخش��ند.
اما متاس��فانه ن ویسندگان شرقی و بخصوص افغانس��تان از این گنجینه استفاده
چندانی نکرده و حتی تعدادی از ن ویسندگان سرکاری از استفاده ادبیات مردمی
در آثار ش��ان خجالت کشیده آن را نوعی کسر شان تصور م یکنند .اما مبارزین
راه عدالت و دموک راسی م یتوانند و باید در یافتن این نوع ادبیات ،که در واقع
زبان توده هاس��ت ،تالش وافر بخرج دهند و در نبش��ته هایش��ان از آن استفاده
نمایند ،چون این نوع ادبیات اس��ت که مردم عمدتا بیس واد افغانستان به آسانی
و عمیقا آن را درک کرده و پیام مبارزین به مخاطبان عمیقتر رسوخ م ینماید.
البت��ه در زمان ما ب��ا جنایات و کش��تار بی دریغ خلق و پرچم و روس��های
متجاوز ،جنایات جهادی ها در کابل و س��ایر نقاط افغانستان ،وحشی گری های
طالبان ب ربرمنش ،بمباردمان کور ام ریکا و متحدانش و حکومت فاس��د کرزی و
کابینه و مجلس��ینش توده های مردم ف راوان دوبیتی ،فکاهی ،طنز ،ضربالمثل
و  ...آف ریده اند که بیانگر امیال آنان و بازگوکننده واقعیت های تلخ و جانکاه
سرزمین ماس��ت .مث ً
ال در زمان زمامداران تنظیمی که پاتک ساالری ،وند گیری
و چور و چپاول حد نم یشناخت ،فکاهی را به این مضمون یافتم« :از قومندان

جهادی پرس��یده اند که خدا را دوس��ت داری یا خداون��د را ،جهادی در جواب
م یگ وید خداوند را .می گ ویند چ را؟ م یگ وید چون که وند دارد ».این فکاهی
ساده و امثالهم با تمام سادگ یاش نمایندگی از فرهنگ ،سیاست و چپاول دزدانی
م یکند که روزگاری س رنوش��ت افغانستان را در گرو خود داشتند و اینک یک
شبه دموک رات شده با ثروت افس��انوی زندگی تجملی را در همین کابل مملو
از فقر دارند.
توده ها با ظ رافت خاص بعضی کلمات و جمالتی را که با معنای واقعی آن
همخ وانی ندارد با شی رین زبانی خود را به کوچه حسن چپ م یزنند تا پیامی را
که م یخ واهند بیان دارند با این کج فهمی های درس��ت اندیش همیشه اهداف
مردمی جهت آگاهی عامه تفهیم م یش��ود .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" م یخوانند .و یا ترکی را خرکی ،کرزی را شاه شجاع،
نجیب را نجیب گاو م یگفتند .همین قسم در زمان تجاوز روسها صدها دوبیتی
توسط مردم سروده شده که هنرمندان محلی آزادانه با تار و غیچک در محافل
خود زمزمه م یکردند .بط��ور نم ونه در مورد مالصمد یکتن از مجاهدان پاکباز
خان آباد تخار که شهرت خ وبی داشت دوبیت یای به این مضمون سروده بودند:
سرکوه بلند تانکها قطار اس
مالصمد میگه راکت برقی

مالصمد م یگه راکت بکار اس
چرنگس م یکند در گوش خلقی

و یا
امو دهقان و شالی ره مه قربان امو مـرد جوالـی ره مه قـربـان
کتی دستای خالی میکنن جنگ امو دستای خالی ره مـه قربـان

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 م یترسیدیم بر کوچ های عاشقان نمی رقصیدیم.

داستان کوراوغلو (بچ هی کور) که همگان کم و بیش در موردش شنیده اند از
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همین قسم اشعار ف ولکلوریک است که در سمت شمال افغانستان ،تاجیکستان،
ازبکستان و سایر مناطق با ساز مخصوصی در شب های زمستان سروده م یشود
و مردم تا پایان ش��ب با عالقه وافر به آن گوش ف را م یدهند .با هجوم فرهنگی
بیگانگان و در خدمت گرفتن ده ها تل ویزیون و رادیو جهت امیال مبتذل و شوم
دش��منان این بوم و بر تا هنوز این س��نت کهن ولی دلپذیر پا برجا در دل توده
ملت زنده باقی مانده اس��ت .البته تدوین و تنظیم داس��تان «کوراوغلو و کچل
حمزه» و س��ایر نوش��ته های زنده یاد صمد به رنگی شهکارهای ادب یایست که
نقش ب رازندهای در دو سوی مرزها ایجاد نموده و چند نسل پی در پی را به سوی
مردمخ واهی سوق داده است.

نتیجه این که ادبیات ف ولکلوریک و حماسی سالح ب رنده و
روحی طبقات محروم جامعه در ب رابر اس��تبداد و تجاوز است
ک��ه هنر و ادبی��ات انقالبی و مردمگ��را را در پی خود خلق
نموده است .با آنکه در مسیر تاریخ از سوی هیچ نهاد دولتی و
غیر دولتی ب رای حفظ آن اقدامی نشده است و در سینه های
دردمندان محبوس اس��ت و تا هنوز بدبختانه گام های مثبت
ب رای رفع این نقیصه برداشته نشده است ولی توقف نپذیرفته
در جنگ سیاهی و ستم به پیش م یرود.

«حزب همبستگی افغانستان» در حالیکه

مخالف هرگونه تجاوز کشوری بر کشور دیگر

م یباشد ،دفاع از جنبش های آزادیخواهان هی

مل��ت ها را ب��رای رهایی ش��ان از وظایف خود
م یداند.

از برنامه «حزب همبستگی افغانستان»

ترجمه از منابع بیرونی

حکایت یک جزیره:
امپریالیزم در عمل
نویسنده :ارتشاد احمد | مترجم :فرزاد
منبع ،One Struggle South Florida :اول کتوبر ٢٠١٢

« بهر ص�و ر ت ،
امپریالیزم جدید قبال بر
ما تحمیل ش�ده است.
این یک نس�خه تغییر
شکل داده و موثر شده
چیزیست که قبال ما در
م�وردش میدانس�تیم.
ب�رای نخس�تین بار در
تاری�خ ی�ک امپراتور با
زرادخان�ه سلاح هایی
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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(و دیگو گارسیا ـ باید عالوه کنم ـ اگر شما یک جزیره کوچک با جمعیت
فق��ط چند هزار نفر ،واق��ع در یک منطقه مهم اس��ت راتژیک و دارای موقعیت
مناسب جغ رافیای سیاسی باشید).
س��ال  ١٩٧٢بود ،بنگالدیش تازه اس��تقاللش را حاصل ک��رده بود .نام دیگو
گارس��یا ،یکی از جزایر مجم��وع الجزایر چاگوس در اوقیان��وس هند ،آغاز به
ظاهر ش��ان در صفحات روزنام��ه ها کرد .دولت ام ریکا تالش داش��ت که یک
پای��گاه نظامی را در آنج��ا بنا کند .زمزمه هایی در حلقات سیاس��ی و روزنامه
ه��ای بنگالدیش درین وقت ج ریان داش��ت .چ��را ام ریکا اینق��در نزدیک به ما
پایگاه میسازد؟ چه انگیزهای دارند؟ آیا ام ریکا تالش دارد که ما را تهدید کند؟
چون ش��هروندان کشور تازه به استقالل رسیده بنگالدیش خود را آسیب پذیر و
بیمناک احس��اس میکردند .در ذهن آنان هنوز این نکته تازه بود که فقط چند
ماه قبل آن ،اداره نکس��ون میخواست هر کاری انجام دهد و از جمله کشتیهای
جنگ��ی به خلیج بنگال اعزام نماید تا جلو ظهور بنگالدیش به مثابه یک دولت
مستقل را بگیرد.
خوب ،بعد از س��ی و پنج س��ال طوالنی ،مطمئن هستم که دیگو گارسیا از
حافظه اکثر بنگالدیش��ی ها محو گردیده اس��ت .اما طرح ام ریکا ب رای ساختن
پایگاه نظامی در این جزیره از مجموع الجزایر چاگوس هیچگاهی توقف نکرد.
امروز این جزیره کامال بوسیله نیروی دریایی ام ریکا کنترول میشود .آنها پایگاه
خ��ود را «کمپ عدالت» نام گذاش��ته اند و این جزیره را که ش��کل جای پا را
داراست« ،جای پای آزادی» م ینامند.
اما بعد از دانس��تن س رنوش��ت حدود دو هزار باشنده آن من فکر میکنم که
خ��وب نبود آن��را در عوض «کمپ بیعدالتی» و یا «جای پ��ای امپ ریالیزم» نام
میگذاش��تند؟ اما باید به خاطر آورد که با آغاز عملیات نظامی ام ریکا در ع راق
در  ٢٠٠٣آن��را «عملیات ب رای آزادی ع راق» نام نهادند .باید س��وال کرد ،آزادی
ب رای ع راق ،یا گرفتن آزادی از ع راق؟ در مورد آزادی چه کس��ی حرف می زنیم؟
آیا در این نامگذاری ها حقیقتی وجود دارد؟ بلی ،فقط اگر آن را س��رچپه کنید.
(یک دوس��ت من به ش��وخی میگفت «عملیات رهایی ع راق» (Operation
 )Iraqi Liberationبهتر بود چون مختصر آن «نفت» ( )OILمیش��ود که
درینصورت حداقل ذرهای از حقیقت را در خود خواهد داشت!)

دیگو گارسیا بعد از چندین سال دوباره توجه م را زمانی جلب کرد که نوشته
مسیمو ساالب ریسی تحت عنوان «پس��ت کارت :دیگو گارسیا» را در «تایم» به
تاریخ  ١٣سپتامبر  ٢٠٠٧خ واندم.
مسیمو ساالب ریسی ،خب رنگار مجله «تایم» ،رئیس جمهور جورج دبلیو بوش
را در بازگش��ت از س��فر اعالم ناش��دهای از ع راق در اوایل اپ ریل  ٢٠٠٧هم راهی
میکرد .نیروی ه وایی شماره یک (طیاره خاص رئیس جمهور ام ریکا) ب رای یک
توقف نود دقیقهای جهت س��وخت گیری در دیگو گارس��یا به زمین نشس��ت.
بگذارید از ساالب ریسی به کلمات خودش بشن ویم:
«به دیگو گارس�یا خوش آمدی�د –  ٢٧٢٠هکتار پایگاه نظامی
محص�ور در جزیره مرجانی خالی از س�کنه در وس�ط اوقیانوس
هند ،با فاصله  ١٦٠٠کیلومتر از نزدیک ترین قاره .در سال ١٩٦٦
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  ٣٦٠٠متری 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 س��کنه» چه معنی میدهد؟ «موافقت نامه سری با ب ریتانیا؟» نیاز
مخفی نگهداشتن چه بود؟ به خواندن ادامه دهید.
ساالب ریسی ادامه میدهد:
«بدبختان�ه ،س�اختمان پایگاه در س�ال  ١٩٧١م�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  ١٩٠٠کیلومتر بسوی غرب اوقیانوس
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بنا ،این بود معنی «خالی از س��کنه»! بستن س��اکنان و فرستان شان به جای
دیگری ب رای همیشه! بعد از چند دقیقه جستجو در اینت رنت با کلیدواژه «دیگو
گارس��یا» سرگذشت غمناک این جزیره و ساکنان بدبخت آن در ب رابر تان ظاهر
میشود .وحشتناک و غ مانگیز است.

انبوهی از بمب افکن های بی -۱لنسر در پایگاه نظامی ارتش امریکا
روی این جزیره مستقر هستند .از طرف دیگر این جزیره یکی از
انبارهای مهمات ایاالت متحدهاست و واحد مرکزی برای اطالعات
جوی نیز م یباشد.
ماورای ّ
دیگو گارسیا بزرگت رین جزیره از میان  ٥٢جزیره مجموعالجزایر چاگوس در
اوقیانوس هند است .فقط حدود هزار میل از هندوستان فاصله دارد .در سالهای
 ١٥٠٠بوس��یله یک جهانگرد پ رتگالی (احتماال دیگو گارس��یا نام او بوده باشد)
کشف شد و در  ١٩٦٥بخشی از قلمرو ب ریتانیایی اوقیانوس هند گردید .ب ریتانیا
در سال  ١٩٧٠آن را تحت یک معامله سری (از پارلمان انگلیس و کانگرس ام ریکا

مخفی نگهداش��ته شد)
به ام ریکا به اجاره داد.
درین وق��ت ،حدود
دوه��زار چاگوس��ی
(مردم جزیره به این نام
معروف اند .مترجم) در
دیگو گارس��یا زندگی
میکردند .دولت ب ریتانیا
با اداره ام ری��کا توطئه
چی��د ک��ه جزی��ره را
«بروبد» و «صحی» کند( .کلمات داخل گیمه عینا در اسناد مقامات ام ریکایی
استفاده شده اند).
بیایید از جان پلجر بشن ویم:
«دیگ�و گارس�یا برای اولی�ن بار در ق�رن  ١٨صاحب 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
 ١٩٦٠فلمبرداری ش�ده دانس�تم که چرا با هر ف�رد چاگوس که
من تا حال مواجه شدهام 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 گ ویا فقط کارگ ران پیمان کار
موقتی بودند و مجبور ش��دند که یک هزار میل دور تر به موریتانیا «بازگشت»
کنند .این ب رایشان مهم نبود که اینان در این جزیره حداقل ب رای پنج نسل پیاپی
زندگی کرده اند ،این ب رایش��ان اهمیت نداش��ت که اینان مالک خانه ها ،زمین،
موسسات زراعتی ،م واشی و کسب و کار م ربوط 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  ،١٩٦٦سر 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»)
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س��ر بروس گ ریتبچ ،والی سیشل وظیفه داده ش��ده بود که پاکسازی دیگو
گارس��یا را انجام دهد .او عملیات «صحی س��اختن» را با کشتن تق ریبا یکهزار

باشندگان این جزیره هیچگاهی از تالش برای بازگشت به وطن شان
دست بر نداشته اند.

س��گ بوس��یله خفه کردن شان توس��ط دودی که از وس��ایط نقلیه مخصوص
اردوی ام ریکا خارج میش��د 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 پ رتاب ش��دند .در آنجا تعدادی از آنان از افسردگی ،حمله
قلبی ،سوءتغذی و قحطی جان دادند.
امروز دیگو گارس��یا پایگاه بسیار مهم سوخت گیری میباشد .این پایگاه در
جنگ سال  ١٩٩١در خلیج فارس ،در موقع عملیات «روباه صح را» مورد استفاده
ق رار گرفت .همچنان منحیث ایس��تگاه طیارات بم��ب افکن بی ٢و بی ٥٢در
ج ریان حمله بر افغانستان و فیر موشک های دوربرد کروز به هدف ع راق نقش
بازی کرد .در «عملیات آزادی ع راق» دیگو گارس��یا یکبار دیگر نقش اساسی
اس��ت راتی ژیک را به عهده داش��ت .طیارات بمب افکن ،موش��ک ها و آنتن های
موقعیت یاب آن میت وانند آسیا ،اف ریقا و شرق میانه را تحت پوشش ق رار دهند.
حال اجازه دهید مختص را شرح دهم که چطور ابرقدرت ،مبارزه جزیره نشینان
ب رای بازگشت به سرزمین شان را سرکوب میکند.
در س��ال  ٢٠٠٠محکمه عالی انگلس��تان حکم صادر ک��رد که اخ راج جزیره
نشینان غیرقان ونی بوده اس��ت .ولی متعاقب آن وزارت خارجه فوری اعالم نمود
که به علت یک «ق رارداد» با ام ریکا جزیره نش��ینان نمیت وانند به دیگو گارسیا
برگردند .در سال  ،٢٠٠٣در یک دوسیه دیگر محکمه عالی ،قضاوت سال ٢٠٠٠
مضمحل اعالن گردید و جزیره نشینان از حق دریافت غ رامت و بازگشت محرم
گردیدند .ام ریکا« ،امنیت» را ب رای ممانعت از بازگشت آنان دلیل آورد و دولت
انگلستان در سال  ٢٠٠٤حکم صادر کرد که آنان هیچگاهی نمیت وانند به جزیره
برگردند.
و باز در یک تصمیم دیگر در س��ال  ٢٠٠٦از جانب محکمه عالی در لندن،
حق بازگش��ت جزیره نش��ینان به س��ایر جزایر چاگوس (ماند جزایر سلومون و
پیروس بانهوس که بیش از صد میل از دیگو گارس��یا فاصله دارند) به رسمیت
ش��ناخته ش��د و اخ راج آنان «ظالمانه ،غیرقان ونی و نقض معیار های قبول شده
اخالق��ی» توصیف گردید .اما ام ریکا بازهم با بازگش��ت آن��ان به دلیل امنیتی
مخالفت میورزد .آنان فقط پرس��نل نظامی و کارکنان خود را در مجموعالجزایر
چاگوس اجازه میدهند( .بورگونا برون ر« ،دیگو گارس�یا در کجای جهان موقعیت
دارد؟ پایگاه است راتژیک ام ریکا و انگلستان با یک تاریخچه مکدر)».
حکایت دیگو گارس��یا ندرتا در رسانه های ام ریکا گزارش شده است .ما تنها
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میشن ویم که رئیس جمهور بوش از یک «موقعیت نامعلوم» سفر غیرمنتظرهای
به ع��راق نمود .ما هیچگاه از خود س��وال نمیکنیم که ای��ن موقعیت نامعلوم
کجاس��ت و چ را باید نامعلوم بماند .مردم عادی ام ریکا و انگلس��تان چیزی در
م��ورد قتل عام و تبعید اجباری جمعیت دیگو گارس��یا که در س��الهای هفتاد
صورت گرفت چیزی نمیدانند .چ را؟ پروفیس��ور نوم چامسکی دالیل آن را بیان
میدارد .در ج واب 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 وسیع یای برای مداخله در منابع
ان�رژی خلیج در نظر داش�ت .نیروهای اصل�ی مداخلهگر 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
دربارهاش نمیدانید( ».نوم چامسکی« ،چامسکی در باره چاگوس)».

این ش��یوه کار امپ ریالیزم جدید است .اجازه دهید پس به نقل قول آرندوتی
رای برگردیم« :او س�لاحهای مختلفی را به کار م یاندازد که به بازار های جدید
راه یاب��د ».در صورت «لزوم»« ،امپ راتور» به خاطر دالیل «امنیتی» و به منظور
«عدالت» و «آزادی» میتواند تمامی جمعیت یک جزیره را جب را متواری سازد.
در م واقع دیگر ،امپ راتور ممکن بس��یار س��اده با کمک م��واد غذایی و کمک
تسلیحاتی کنترول م وثری بر یک کشور و منطقه بیابد .معموال ،امپ راتور شاید
هیچ مشکلی در یافتن نخبگان ،سیاسیون و مقامات نظامی فاسد محلی نداشته
باش��د .بعضا ،شاید از دیپلوماسی آرایش داده ش��ده کار بگی رید ،در حالتی هم
ممکن مش��ت آهنین الزمی تلقی گردد .گاهی ،فرس��تادن یک طیاره مملو از
کمک بش��ری تنها کاری خواهد بود که امپ رات��ور انجام دهد ،در حاالت دیگر
ش��اید به بمب افکن های بی ٥٢متوس��ل ش��ود .در بعضی کش��ور ها ،سازمان
تجارت جهانی ( ،)WTOصن��دوق جهانی پول ( )IMFیا بانک جهانی میتواند

کار را یکس��ره کند ،در کش��ورهای دیگر ،امپ راتور شاید ناتو و سی.آی.ای .را
وظیفه دهد( .مصاحبه پروفیس��ور انو محمد را در ب��اره ج ریاناتی بخوانید که
چطور بانک جهانی صنعت ج وتی (نوعی از الیاف گیاهی اس��ت که آن را در
بافت��ن بوجی و طناب به کار م یب رند .مترج��م) بنگالدیش را نابود نمود( .مجله
«شبتاهیک  ٣٠ ،»٢٠٠٠نوامبر )٢٠٠٧

اگر مس��اعدت ،تجارت ،دیپلوماسی ،رشوه و هیچ
چیزی کارآیی نداش��ت ،انتخاب دیگ��ر وجود دارد،
کمی تاسف آور ولی دش��وارتر ،تحمیل تح ریم های
اقتصادی را م یش��ود آزمود .اگر این یکی هم مفید
واقع نش��د ،بمب افکن ها در پایگاه دیگو گارسیا در
انتظار اند .رویهمرفته در کنترول نگهداش��تن جهان
ب رای امپ راتور 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 آدرسهای ذیل بدست آورده میتوانید:
ننگرهار
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کندز

شهر جالل آباد ،چوک تالشی،
مقابل گمرک کهنه
غرفه فروش اخبار و مجالت
جمیل شیرزاد
و
ولسوالی خیوه،
کتابفروشی سیار
کنر

چغانسرای ،سرک قومندانی،
کتابفروشی احمد ظاهر
بلــخ

جاده والیت،
قرطاسیه فروشی محمد هارون
فراه

کتابفروشی عزیزی،
واقع ناحیه سوم ،مقابل
لیسه نفیسه توفیق میر زایی
غزنی

بازار سنگماشه ،سرجوی حوزه،
کتابفروشی صبا
کـابـل

شهر مزار شریف ،چهارراهی
بیهقی ،پوسته خانه شهری
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی

نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

و

کتاب فروشی غالم نبی اشقری،
مکروریان سوم ـ مقابل بالک 112

چهارراهی بیهقی،
مقابل نشنل بانک پاکستان،
کتاب فروشی فیروز

و

و

جوی شیر ،کتاب فروشی صافی حیات

و

چهار راهی صدارت ،شرکت کتاب
شاه محمد

هموطنان درد دیده،
اگر خ واهان افغانس��تان مس��تقل ،آزاد و دموک رات هس��تید؛ اگر
آرزوی س��ربلندی افغانستان و آس��ایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛
اگ��ر م یخ واهید علی��ه جنایات و خیانت های اش��غالگ ران و نوک ران
میهنفروش��ش نقش��ی ادا کنید ،به حزب همبس�تگی افغانستان
بپی وندی��د و در تکثیر و پخش نش��ریات حزب تان هرچه بیش��تر و
وسیعتر بکوشید!
آدرس :پست بکس شماره  ،240پسته خانه مرکزی
		 کابل ـ افغانستان
موبایل:
ایمیل:
سایت:
فیسبوک:
تویتر:
یوتیوب:

0093-700-231590
info@hambastagi.org
www.hambastagi.org
facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party
twitter.com/solidarity22
youtube.com/AfghanSolidarity

«حزب همبس��تگی افغانس��تان» ب رای پیش��برد فعالیت هایش به
ح قالعض وی��ت اعض��ا و اعانه هواداران و دوس��تدارانش ات��کا دارد .با
کمک های نقدی تان ما را یاری دهید:
Azizi Bank
Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan
Name: Sayed Mahmood
Account No: 001903204644917

