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نویسنده:  فرزاد

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، 
مضحکه  دیگر استعمار

س��روصدای  روزها  دری��ن 
کرکننده ای در مورد انتخابات 
٢٠١٤ راه افتی��ده و مطبوعات 
داخل��ی و خارجی با طمطراق 
تمام از آن س��خن می گویند. 
مملو  خصوصی  های  رس��انه 
از میزگ��رد ها و مصاحبه ها با 
»کارشناسان« و »تحلیلگران« 
کرایی و فروخته ش��ده اس��ت 

ک��ه هرکدام در مورد اهمیت و ض��رورت این انتخابات تحلیل های میان تهی و 
گول زننده ارائه می دارند.

تقریب��ا تمامی این گفتگوهایی که ح��ول انتخابات صورت می گیرند یک 
هدف کلی را دنبال می کنند که زیر شعار عوامفریبانه »رای شما � آینده شما« 
به مردم طوری تفهیم نمایند که گویا انتخابات سرنوش��ت ش��انرا تعیین خواهد 
کرد و فقط اگر در دادن رای به فرد شایسته کمی دقت الزم را بخرج دهند دیگر 
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دنیا گل و گلزار بوده افغانستان به جاده ترقی و شکوفایی رهنمون خواهد شد. 
یعنی اگر طی پنج س��ال گذش��ته از انتخابات قبلی تا حال مردم به خواس��ت 
ش��ان نرسیدند و افغانستان کماکان در گنداب فساد، اشغال، جنایت، بدبختی و 
چپاولگ��ری غطه ور ماند، مقصر عمده مردم اند که در دادن رای »دقت« کافی 

نداشتند!!
درین هیچ جای ش��ک نیس��ت که انتخابات از ارکان مهم دموکراسی بشمار 
می رود. اما در کش��وری که در اش��غال امریکا و بیش از چهل کشور دیگر قرار 
داشته باش��د، رژیم دست نش��انده و مال- مافیایی حاکم باش��د، بی امنی، فساد 
گسترده و چپاولگری بیداد نماید، بیش از ٩٠ فیصد مواد مخدر جهان را تولید 
کند، بیکاری و فقر به اوج خود رس��یده باش��د و بی عدالتی در تمامی ش��ئون 
زندگی غوغا کند، زنانش به مثابه نیم پیکر جامعه زیر بار ستم مضاعف حیوانی 
بس��ر برند، جنگ و جهالت هر لحظه جان ش��هروندانش را بگیرد، سرمایه های 
مل��ی به تاراج رود اما بودج��ه انتخابات از طریق پیش کردن کاس��ه گدایی به 
این و آن کش��ور تامین گ��ردد و .... ادعای موجودیت دموکراس��ی به فکاهی 
می ماند. در افغانس��تان، ما فقط با کاریکاتوری از دموکراس��ی مواجهیم که به 
مثابه اسلحه تبلیغاتی امریکا و نوکرانش مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. شرط 
اول موجودیت دموکراس��ی، استقالل و عدالت است که افغانستان از این ارزشها 

بی بهره است. بنا در نبود دموکراسی، انتخابات هیچگونه مشروعیتی ندارد.
وقتی ریی��س جمهور بدون اجازه کاخ س��فید حتی اجازه تش��ناب رفتن را 
نداش��ته باشد و بوجی های دالر از سی.آی.ای، ام.آی.شش، واواک و دیگر نهاد 
های خطرناک اس��تخباراتی به دفتر رییس جمهور سرازیر شده، شخص کرزی با 
بیش��رمی آنرا »خیلی مفید« بنامد و برای ادامه آن ع��ذر و زاری نماید، حتی 
ی��ک کودک افغان قادر به درک این نکت��ه خواهد بود که رییس جمهور آینده 
بدون گذشتن از زیر کمان رستم امریکا ممکن نیست به کرسی ارگ تکیه زند.
در س��رزمین خونبار و اش��غال ش��ده ی ما بدون اندکترین ش��ک و شبهه ای 
می ت��وان گفت که رییس جمهور بعدی قبال در پس دروازه های بس��ته در کاخ 
س��فید انتخاب گردیده است و این فرد بیعت نامه ای را با اوباما به امضا رسانیده 
است. اما برای فریب مردم و مشروعیت بخشیدن به سرسپرده بعدی امریکا الزم 
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اس��ت که یک انتخابات نمایش��ی برگزار گردد. اینست حقیقت روشن در باره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان که روشنفکران خادم امریکا و رسانه های 

تمویل شده آنکشور آنرا زیر می زنند.
اس��تراتژی  در  افغانس��تان 
جهانگش��ایی امریکا در آس��یا 
نقش کلی��دی دارد بنا با تمام 
چن��گ و دندان ب��رای حضور 
نظامی و کشاندن افغانستان به 
مسیر دلخواهش تالش خواهد 
کرد. نصب یک رییس جمهور 
میهنف��روش و بلی گو و حفظ 
افغانس��تان در آن  مسیری که 

روان اس��ت ملزومه اصلی این سیاست امریکا خواهد بود. پس زمامداران امریکا 
هرگ��ز اجازه نمی دهند که یک رییس جمه��ور دارای اندکترین حس و وجدان 

ملی و متعهد به خواستهای مردم در وطن ما رویکار آید.
شیوه های نوین اس��تعمار همین است که ما در افغانستان نمونه تپیک آنرا 
ش��اهدیم. در کش��ورهای دیگر برای حف��ظ ظاهر و گول زدن مردم، اس��تعمار 
گاهگاهی دس��ت به تغییر چهره ها میزند و ت��ا مدت دیگری مردم را به انتظار 
بهبود وضعیت زندگی ش��ان می نش��اند. اما در افغانس��تان شغالی و بی صاحب، 
امریکا به کمک جمع وسیع از جواسیس و نوکرانش و داشتن رسانه های بیشمار 
به مثابه س��الح موثر تبلیغاتی حتی نی��از به تغییر چهره نمی بیند و از مردم ما 

می خواهد که از میان همان مهره های پلید و امتحان شده یکی را برگزینند.
زلمی خلیلزاد به مثابه نماینده غیررس��می کاخ س��فید عهده دار پروژه اداره 
افغانستان و رام کردن گرگان تنظیمی و مافیایی است که تمامی کاندیدان مثل 
مگس به دور او حلقه زده گام اول رس��یدن ب��ه ارگ را دلربایی به او می دانند. 
مسئولیت ش��یطانی خلیلزاد نیز کشف فورمول هاییست که افغانستان را لقمه 
بی درد س��ر و باب دندان تر برای امریکا بسازد و در تقسیم افغانستان لت و پار 
ش��ده به همه ی این درندگان س��همی قابل قبول بدهد تا س��ر به زیر و گوش به 

ــلم  ــه از همین اکنون مس آنچ
ــت،  این  ــن اس ــل آفتاب روش و مث
ــزی را به  ــا چی ــات مطلق انتخاب
نفع مردم ما تغییر نخواهد داد. 
ــان گردد،  ــدام برنده اع ولو هرک
ــفبار و بیعدالتی و  ــت اس وضعی
فساد جاری ادامه خواهد یافت.
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فرمان بادار باش��ند. او در پیاده کردن این ماموریتش مش��کل چندانی هم ندارد 
زیرا هریک از به اصطالح کاندید های منفور کس��انی هستند که در جبین سایی 
و پوزه مالی به بادار بین هم سرش��کنی می کنند. البته درین میان اس��فبار وضع 
آن جوانک هاییس��ت که از فقر آگاهی و یا هم با گرفتن بسته های دالر اینجا 
و آنجا اکس��یون هایی راه انداخته خواهان کاندیداتوری خلیلزاد برای کرس��ی 

ریاست جمهوری گردیدند.
با مرور لیست کاندیدان ریاست جمهوری نیز می شود به مسخره و استبدادی 
ب��ودن انتخاب��ات آینده صحه گذاش��ت. اگر در افغانس��تان ش��مه ای از اصول 
دموکراس��ی حاکم می بود، اکثر ده کاندیدی که از جانب کمس��یون انتخابات 
ت��ا اکنون مورد تایید قرار گرفته اند، بای��د اولتر از همه به مثابه خاینان ملی و 

برباددهندگان وطن و مردم ما به میز محاکمه کشانیده می شدند.
اش��رف غنی، رحیم وردک، عبداهلل، زلمی رس��ول، س��یاف،  دوستم، شیرزی، 
انوری، قیوم کرزی، ضیا مس��عود و ... کاندیدانی اند که مردم ما ١٢ سال تمام 
از دیدن آنان در باالترین رده های دولت پوشالی کرزی رنج کشیده اند. همینها 
پای��ه گ��ذاران و گردانندگان سیس��تم مافیایی فعلی بوده اند ک��ه امروز حتی 
بلندگوه��ای تبلیغات��ی امریکا نیز از ضرورت »تغیی��ر« آن حرف می زنند و از 
مردم می خواهند که برای این تغییر »با دقت« رای شانرا در انتخابات آتی مورد 
اس��تفاده قرار دهند. حتی قطب الدین هالل که در باالترین رده حزب فاشیست 
گلبدین چندین دهه اس��ت با هدایت مس��تقیم آی.اس.آی به ارتکاب جنایت و 
خیانت نس��بت به وطن و مردم ما مصروف اس��ت،  اجازه یافته است که از این 

خوان بی نصیب نمانده در این نمایش به ظاهر دموکراتیک شرکت ورزد.
ش��اید در هیچ کشوری نظیر نداشته باش��د که مهره های آزموده شده ای که 
متهم به جنایت جنگی و فس��اد و غارتگری اند بدون تصفیه حساب با گذشته 
ش��ان اجازه داده شده باشند که برای رهبری کشوری وارد میدان انتخابات شوند. 
تنها دیدن لیس��ت کاندیدان و معاونان شان کافیست که انسان دچار تهوع شده 
به آنانی نفرین بفرس��تند که چشمان شان کور و وجدان شان آلوده شده از پس 
چینل های تبلیغات��ی امریکا فریاد می زنند که »مردم ما برای خالصی از وضع 

فعلی جز رفتن به پای صندوق های رای هیچ گزینه دیگری ندارند«.
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تاجپوش��ی هریک از این عناصر ضدملی، مرتجع و خادم بیگانگان در ارگ 
کوچکتری��ن تغییر مثبتی را به نفع مردم ما به ب��ار نخواهد آورد. از آنجاییکه 
این��ان خود نیز می دانن��د که مردم به تجربه دریافته اند که رای دادن ش��ان در 
خرک و درک فعلی جز ضیاع وقت مفهومی ندارد، بنا از همین اکنون هرکدام 
با قومی و زبانی س��اختن انتخابات و وعده های دروغین و بلندباال می کوش��ند 
عده ای را فریب داده به پای صندوق های رای بکش��انند و بدینصورت تنور این 

مضحکه را گرم نگهدارند.
البته فس��اد بیسابقه در انتخابات حقیقتی است که نیاز به بیان ندارد و این 
به خودی خود مش��روعیت هرگونه انتخاباتی را باطل می سازد. با آنکه کمسیون 
انتخاب��ات خود وجود حدود یک ونیم میلیون رای تقلبی به نفع کرزی و بیش 
از ششصد هزار رای به نفع عبداهلل را در انتخابات قبلی تایید نموده بود اما آب 
از آب ت��کان نخورد و س��لطان تقلب به ارگ راه یاف��ت و عزیزاهلل لودین رییس 
کمس��یون و داوود نجفی رییس دارالنشای انتخابات به پاس تقلبکاری گسترده 

زلمی خلیلزاد به مثابه نماینده غیر رسمی کاخ سفید عهده دار پروژه 
اداره افغانستان و رام کردن گرگان تنظیمی و مافیایی است که تمامی 

کاندیدان مثل مگس به دور او حلقه زده گام اول رسیدن به ارگ را 
دلربایی به او می دانند.
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ش��ان به پست های کلیدی گمارده ش��دند. وضعیت انتخابات ٢٠١٤ با توجه به 
»نهادینه شدن فس��اد« در تار و پود دستگاه حاکم،  به مراتب بدتر و خیله خند 

تر از گذشته خواهد بود.
آنچه از همین اکنون مس��لم و مثل آفتاب روشن است،  این انتخابات مطلقا 
چی��زی را به نفع مردم ما تغیی��ر نخواهد داد. ولو هرک��دام برنده اعالن گردد، 
وضعیت اس��فبار و بیعدالتی و فس��اد جاری ادامه خواهد یافت. رییس جمهور 
بعدی وظیفه خواهد داش��ت که سیاس��ت ضدملی کرزی و تیمش را ادامه داده 
افغانس��تان را به قیمت س��یهروزی مردمش همچنان به مثاب��ه لقمه چرب برای 
امری��کا و متحدانش نگهدارد. آنانیکه فعال قادر به درک این حقیقت نیس��تند، 
با گذش��ت اندک زمانی درخواهند یافت که »کله پز برخاس��ت به جایش سگ 

نشست«!

بقیه از صفحه8
تیرباران فجیعانه معلم فریده ...

و در سطح ولسوالی به حیث معاون شورای زنان انتخاب شده بود. او معتقد بود که تا زنان 
بیرق آزادی را دوشادوش مردان حمل نکنند و وارد مبارزه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی نگردند، هرگز به حقوق شان نخواهند رسید.
صبح ١ میزان ١۳٩٢ هنگامی که فریده به طرف ش��هر میرفت، موتر حامل مسافران 
در مسیر راه قلعه کاه و مرکز فراه از سوی طالبان توقف داده شد. ضمن تالشی و بازرسی 
بدون هیچ سوال و جوابی از فریده، وی از موتر بیرون خوانده شده و در جلو چشم سایر 

مسافران با شلیک مرمی  از پشت به سرش تیرباران گردید.
مبارزه پرش��ور فریده برای ارتقای آگاهی و س��واد آموزی زن��ان، جاهالن بزدل طالبی 
را به وحش��ت انداخته بود. این تاریک اندیش��ان می دانند که بیداری زنان و آگاهی مردم 
باعث نابودی فکری و فزیکی آنان می ش��ود بنا با ترور و وحشت و بربریت می خواهند به 
جنایت و حاکمیت ننگین ش��ان ادامه دهند. اما هرگز نمی توانند روحیه استقالل طلبی و 
آزاداندیش��ی را با این نوع حمالت وحشیانه بکشند بلکه حس انتقام جویی را در دل ملت 

ما شعله ورتر می کنند.
روح فریده شاد و یادش گرامی باد!
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گزارشها

تیرباران فجیعانه معلم فریده 
توسط طالبان وحشی

معلم��ه  احم��دی  فری��ده 
زحمتک��ش و از فع��االن »حزب 
همبستگی افغانس��تان« به تاریخ 
اول می��زان ١۳٩٢ س��اعت ٦:١٥ 
صب��ح در س��ن پنجاه س��الگی، 
هنگامی که سمت شهر می رفت، 
در مسیر راه قلعه کاه و مرکز فراه 
از سوی طالبان آدمکش و جاهل 

به قتل رس��ید. فریده احمدی بنت سید اسماعیل در سال ١۳٤٢ در قریه کوجر 
ولس��والی قلعه کاه چشم به جهان گشود. بعلت عدم موجودیت مکاتب دختران 
در آن زم��ان، وی ب��ه فرا گرفتن علوم دینی نزد پدرش پرداخت. س��خت عالقه 
داشت که آموزگار خوب باشد بنا با زحمات خود و فامیلش سواد ابتدایی را در 

خانه کسب نمود.
در سال ١۳٦٠ با یک روش��نفکر منطقه ازدواج کرد. در همان سال ها جنگ 
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مقاومت ضد روس��ی اوج گرفت و این فامی��ل نیز همانند هزاران دیگر به ایران 
مهاجر ش��د. خانواده فریده در جنگ ضد روسی سهم فعال داشته و چندین تن 
از اقاربش به بخاطر عقاید سیاسی و مخالفت شان با دولت پوشالی خلق و پرچم 

سر به نیست گردیده اند.
فقر، دوری از وطن و ادامه جنگ مقاومت ضد روسی روحیه شکست ناپذیری 
به وی داده بود. با این همه مصایبی که دامنگیرش بود، با برادران مبارز خود در 
جنگ مقاومت ضد روس��ی سهم بارزی ادا می نمود. فداکاری و پشتکارش وی را 

بعنوان شخصیت محبوب و مهربان در میان مردم تبارز داده بود.
در س��ال١۳٧١ به وطن برگشت اما دیری نگذشت که فریده و فامیلش بازهم 
همانند س��ایر مردم به علت جنگ های خاینانه تنظیمی به پاکستان و سپس به 
ایران آواره شدند. وی در سخت ترین شرایط به تربیه و آموزش اطفالش توجه الزم 
داشت و همچنان خود کورس های سوادآموزی را موفقانه در یکی از کمپ های 
مهاجرین به پایان رس��انیده سند فراغت بدست آورد و بزودی توانست به حیث 

معلم مضمون دری تدریس کند.
در س��ال ١۳8١ در اثر زلزله شدیدی که در ش��هر بم ایران به وقوع پیوست، 
فریده س��ه پسر نوجوان )هر یک پرویز، جمشید و توریالی( و دو دخترش )هما 
و مینا( را از دست داد و خودش نیز شدیداً زخمی شد که باالخره به معلولیتش 
انجامید. این حادثه دلخراش و غم انگیز و از دس��ت دادن جگرگوشه هایش وی 
را جس��ما ضعیف کرده بود اما حوادث ناگوار و شوربختی های زمانش نتوانست 
حس مردم دوستی را در وی جریحه دار سازد بلکه با روحیه استوارش هرگز تسلیم 

این همه نگونبختی ها نشده به مبارزه اش ادامه داد.
فریده بخاطر ادا نمودن س��هم ارزنده برای زنانی که در مناطق دوردس��ت از 
س��واد محروم بودند، با روحیه عالی و با وجود تهدیدهای شدید امنیتی از سوی 
طالبان جاهل، وظیفه مقدس معلمی را انتخاب نمود. او می خواس��ت که اطفال 
و بخص��وص زنان با فرا گرفتن س��واد و علم علی��ه بی عدالتی ها مبارزه نموده، 
مصدر خدمت به کش��ور شان ش��وند. وی بخاطر خدمت بیشتر به زنان تنها به 
معلمی اکتفا نکرده بلکه بخاطر شکس��تن طلسم خانه نشینی زنان، در »شورای 

بقیه در صفحه 6همبستگی ملی« به حیث رئیسه شورای قریه خود
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نویسنده: همرزم

فرخی یزدی
طالیه دار شعر معترض

و پرچم دار آزادی

فرخ��ی ی��زدی ش��اعری نیس��ت 
که بت��وان ب��ا ش��اعران نان ب��ه نرخ 
روز خ��وردگان مقایس��ه اش  ک��رد. او 
شاعریست که اس��توار در راه عدالت 
و ترقی گام نه��اد و جان داد. فرخی 
شاعر و مبارز متعهد که سروده هایش 
را ابزار ساخت تا مغز زورمندان را پاش 
پاش س��ازد و بازوی تهیدستان را یاور 

گردد و امروز اندیشه و مقاومت جاودانه اش  به آهنگ مبارزاتی خلق های در بند 
و راه و رسم رزمندگان جنبش های آزادیخواهی مبدل گشته است.

میرزا محمد با تخلص فرخی یزدی فرزند ابراهیم سمس��ارزاده یزدی، شاعر 
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آزاده و روزنامه نگار مشروطه طلب که در سال ١٢٦8 خورشیدی در خانواده فقیر 
ش��هر یزد ای��ران دیده به جهان گش��ود. دوره ی ابتدای��ی را در مکاتب عادی و 
مرسلین انگلیس در زادگاهش خواند و در ١٥ سالگی به جرم سرودن طنز شعری 

خطاب به مدرسان و مدیران، از مکتب اخراج شد.
گفته می  ش��ود که دوره ی  تحصیلی فرخی تا ١٦ سالگی بوده و تحصیالت 
عالی نداش��ته اس��ت ولی زبان و کالمش چنان قوی بود ک��ه آزادیخواهان »تاج 

الشعرا« خطابش کرده و حکام مستبد او را تهدید جدی می پنداشتند.

آن زمان كه بنهادم سر به پای آزادی
دست خود زجان شستم از برای آزادی

فرخ��ی در کودکی ش��اگرد نانوا ب��ود و چون نان را به خانه های اش��راف و 
عیان میرس��اند بیش��تر متوجه تفاوت های زندگی و بی عدالتی شده و سرانجام 
ایستادگی در برابر آن به س��الح مبارزه اش  � شعر معترض و عریان � مبدل شد و 

فرخی را زبان زد شهر ساخت. »رعایا« در زندگینامه فرخی می  نویسد:

»اش�عار فرخی دارای مفهومی جدی و قاطع اس�ت كه معتقد 
به آرمانی است كه حاضر است برای آن خود را قربانی سازد.«

دهخدا نخستین زمزمه های شعری فرخی را این گونه می  نگارد:

»فرخی شاعری را از كودكی آغاز نمود. فرخی خود معتقد بود 
كه طبع ش�عرش از مطالعه اشعار س�عدی بخصوص رباعی زیر 

به شعر میل كرده  است:

گر در همه شهر، یکسر نیشتر است
در پای كسی رود كه درویش تر است

میل از طرفی كند كه زر بیش تر است
ب�ا این ه�مه راستی ك�ه می�زان دارد
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همچنان فرخی از اشعار مسعود 
سعد س��لیمان نیز متاثر بوده اما 
درده��ا و نابرابری ه��ای اجتماعی 
ماحول��ش آم��وزگار راس��تین وی 
به ش��مار می رود. محم��د رادمرد 
در مطلبی تح��ت عنوان »فرخی 
یزدی ش��اعر راه آزادی« دوران پر 
کشمکش زندگی او را چنین شرح 

می دهد:

»فرخی یزدی در دورانی پرآش�وب از تاریخ ایران می  زیس�ت. 
هف�ت س�اله ب�ود كه گلول�ه می�رزا رض�ای كرمانی ب�ه حکومت 
خودكامه ناصرالدین شاه پایان داد و هجده ساله بود كه دستخط 
مش�روطه توسط مظفرالدین شاه امضاء شد و نخستین مجلس 
ش�ورای ملی گش�وده ش�د. اما دس�تخط ش�اه عدالت و آزادی را 
ب�ه ارمغان نیاورد، زی�را همان حکام قدیم ب�ا صورتکی جدید در 
مسند بیدادگری نشستند. اینگونه بود كه فرخی یزدی در جهت 
دغدغه های اجتماعی خود ش�عر را به مثاب�ه ابزاری قرار داد.... او 
نمونه ای بارز از ش�عرای عصر بیداری است. این دوره كه مبارزات 
جنبش مش�روطه را در خود دارد و به نقش و حضور مردم تاكید 
دارد، مهمتری�ن درون مایه های�ش عبارت بودن�د از: وطن، آزادی، 
قانون گرای�ی، تعلیم و تربی�ت نوین، رویکرد به م�ردم، توجه به 
جامع�ه زنان، عنایت به تمدن جدید و نفرت از دیکتاتوری. فرخی 
حتی از اشعار غنایی و عاشقانه خود نیز با بهره گیری از شیوه ها 

و شگردهای هنری، اوضاع روزگار خود را به نقد كشیده است.«

فرخی ٢۳ سال داشت که در مراسم عید نوروز برعکس تمامی شاعران مداح 
استبداد وقت،  علیه حاکم یزد شعری سرود و او را »ضحاک« خطاب نمود. این 

روزنامه طوفان در 8 سال انتشار 1۵ 
بار توقیف گردیده و مدیر و صاحب 
امتیاز آن به دادگاه کشیده شدند. 
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ش��عر قهر حاکم را برانگیخت که در نتیجه دستور داد که فرخی را دستگیر و 
ل��ب هایش را با نخ و س��وزن بدوزند و بعد به زن��دان افکنند. از این زمان به بعد 
بود که او به »شاعر لب دوخته« شهرت یافت. خود در شعری به آن اشاره دارد:

شرح این قصه شنو از دو لب دوخته ام
ت�ا بسوزد دلت از به�ر دل س�وخته ام

حس��ین مسرت در مقاله ای تحت عنوان »فرخی یزدی، سخنوری سخندان و 
ستم ستیز« می نویسد:

»فرخ�ی بعد از رهای�ی از زندان، به "تهران" رفت و در س�ال 
١٣٠٠ ه.ش، "روزنامه طوفان" را انتش�ار داد و مقاالت تندی علیه 
"س�ردار سپه" نوشت و به دخالت انگلیسی ها در نظام حکومتی 
"ای�ران" اعتراض كرد. فرخی در اوای�ل "جنگ بین المللی اول" از 
تهران رهس�پار "عراق" ش�د. چندی در آنجا بود. آنگاه به ایران 
بازگش�ت و هنگام�ه ق�رارداد "وث�وق الدوله"، ش�عری علیه این 

قرارداد سرود كه بر اثر آن، زندانی شد.«

درین سالها در ش��عری علیه رضا شاه موضع گرفت، که احمد ظاهر آنرا در 
قالب آهنگ زیبایی اجرا کرده است:

كیست در شهر كه از دست غمت داد نداشت
هیچکس همچو تو بیدادگری یاد نداشت

گوش فریاد شنو نیست خدایا در شهر
ورنه از دست تو كس نیست كه فریاد نداشت

خوش به گل درد دل خویش به افغان می گفت
مرغ بیدل خبر از حیله صیاد نداشت

عشق در كوه كنی داد نشان قدرت خویش
ور نه این مایه هنر تیشه فرهاد نداشت
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جز به آزادی ملت نبود آبادی
آه اگر مملکتی ملت آزاد نداشت

فقر و بدبختیی و بیچارگی و خون جگری
چه غمی بود كه این خاطر ناشاد نداشت

غزل فرخی عالوه بر مضمون قوی  دارای قالب های زیبا و دل پسند می  باشد و 
به همین دلیل شهرت وی به جفرافیای ایران محدود نمانده بلکه در افغانستان و 
تاجیکستان نیز او را شاعر رزم و خروش می  شناسند. بعضی غزل های عاشقانه و 
ناب فرخی با صدای گیرای احمد ظاهر مرزها را عبور کرده و بمثابه ترانه های 

ماندگار در دلها جایگاه یافته است.
با  تم��ام عم��ر  فرخ��ی در 
ناداری دس��ت و پنجه نرم کرد 
و در پستوهای بی نور و فقیرانه 
زیس��ت و آواز دربند مردمش را 
در قالب صدها مطلب و ش��عر 
س��اخت  منعکس  آگاهی بخش 
ول��ی تس��لیم زر و زور نش��د. 
وی باره��ا به ج��رم آزادیخواهی 
با توهین  افش��ای مس��تبدان  و 
و تحقی��ر راهی زندان ش��ده و 
شکنجه و مظالم را در راه رهایی 
خلق ب��ه جان خرید و راه مبارزه 
و سعادت را برای نسل های بعدی 

با مقاومت بی نظیرش هموار س��اخته. تنها روزنامه توفان به دلیل افش��اگری های 
جانانه اش  ١٥ بار توقیف ش��د و فرخی نیز همراه با آن یا به زندان رفت و یا در 

توقیف خانگی تحت نظارت شدید قرار گرفت.
کاوه شیرزاد در نوشته »فرخی یزدی شاعر "لب دوخته" به روایت اشعارش« 

اشاراتی به طبع شعری و مبارزات سیاسی وی دارد:
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»فرخی در همان اوان جوانی با قریحه تابناک و ذوق سرش�ار 
خ�دادادی، اش�عاری بکر با مضامین بیس�ابقه در وص�ف آزادی و 
آزادیخواهی می  س�رود. ایش�ان در طلوع مش�روطیت و پیدایش 
ح�زب دمک�رات ایران از دمکرات های ج�دی و حقیقی یزد و جزء 
آزادیخواهان آن ش�هر بود، فرخی در غزلی آزادی را چنین تفسیر 

می  كند:

قسم به عزت و قدر و مقام آزادی،
كه روح بخش جهان است نام آزادی،

به پیش اهل جهان محترم بود آنکس،
كه داشت از دل و جان احترام آزادی،

چگونه پای گذاری بصرف دعوت شیخ،
به مسلکی كه ندارد مرام آزادی،

هزاربار بود به ز صبح استبداد،
برای دسته پا بسته، شام آزادی،
به روزگار قیامت بپا شود آن روز،
كنند رنجبران چون قیام آزادی،

اكر خدای به من فرصتی دهد یک روز،
كشم ز مرتجعین انتقام آزادی،

زبند بندگی خواجه كی شوی آزاد،
چو فرخی نشوی گر غالم آزادی...

در زندگینامه فرخی یزدی به کوش��ش »دهخدا« دوره ی  وکالتش در شورای 
ملی ایران ش��رح داده شده که وضعیت مسخره شورای ملی افغانستان و برخورد 

نمایندگانش به ماللی جویا را در برابر چشم انسان مجسم می سازد:

»در س�ال ١٣٠۷ خورش�یدی، فرخی یزدی به عن�وان نماینده 
مجلس ش�ورای مل�ی در دوره هفتم قانون گ�ذاری، از طرف مردم 
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ی�زد انتخاب گردید و به هم�راه محمدرضا طلوع، تنها نمایندگان 
بازمانده در جناح اقلیت را تشکیل دادند. با توجه به اینکه تمامی 
بقیه وكال حامی دولت رضاش�اه بودند، فرخی مرتبا از س�ایر وكال 
ناس�زا می شنید و حتی یکبار در مجلس توسط حیدری، نماینده 
مهاب�اد م�ورد ضرب و ش�تم نیز قرار گرف�ت. از آن پس با اظهار 
این كه حتی در كانون عدل و داد نیز امنیت جانی ندارد، س�اكن 

مجلس شد و پس از چند شب، مخفیانه از تهران فرار نمود.«

فرخی در باره ی  نمایندگان مجلس رضاخانی می گوید:

»...البت�ه بر اثر فریادهای اعت�راض ما گاهی چرت نمایندگان 
محترم پاره می  ش�د سر بلند می  كردند، فحش و ناسزا می  گفتند 
و دوباره به خواب خرگوش�ی فرو می  رفتند. هر وقت هم نخست 
وزیر یا وزیر صحبت می  كرد، كارشان این بود كه بگویند صحیح 
است قربان. در اثر تمرین در این كار چنان استاد شده بودند كه 
حتی در حال چرت زدن هم می  توانس�تند وظیفه ی  خود را انجام 
دهند و بگویند صحیح است قربان! بدون این كه چرت شان پاره 
ش�ود. بله در همان حالت چرت، سرنوش�ت ی�ک ملت را تعیین 

می  كردند.«

انور خامه ای، در نوشته ی »٢ سال با فرخی یزدی در زندان قصر« می  نویسد:

»در ای�ن هنگام یکی از دانش�جویان ایران�ی در آلمان بر اثر 
تضییقاتی كه س�فارت ایران در برلن و سرپرس�تی دانش�جویان 
ایرانی برایش ایجاد كرده بودند، خودكشی كرد و این امر موجب 
اعتراض شدید دانشجویان ایرانی و روزنامه های هوادار آن ها شد 
و كار به دادرسی كشید. در این دادگاه دانشجویان معترض اظهار 
داش�تند در ای�ران آزادی وجود ندارد و حکومت اس�تبدادی برقرار 
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است، به طوری كه نمایندگان مجلس نیز تامین ندارند تا عقیده 
خ�ود را ابراز كنند. آن ها فرار و پناهنده ش�دن فرخی را به عنوان 
دلیل�ی ارائه كردن�د. دادگاه فرخی را احضار ك�رد و فرخی صحت 
گفته دانشجویان را مورد تایید قرار داد. در نتیجه دادگاه حکم به 
محکومی�ت دولت ایران صادر كرد. ای�ن رویداد باعث اوج گرفتن 

آتش خشم رضاشاه نسبت به فرخی شد.«

فرخی در سراسر عمر کوتاهش در جنگ و گریز با دشمن از شهری به شهری 
و از کشوری به کشوری رفت؛ سختی ها و بدبختی های فراوان را متحمل شد ولی 
هرگز آرام نگرفت و قلب سرکش��ش از ش��ورش باز نه ایستاد زیرا فقر کشنده و 
مظالم اجتماعی مردمش را روز به روز به تباهی می  کشاند و فرخی نمی  توانست 
از کنار این همه قس��اوت بی تفاوت بگذرد. ازینرو برای مبارزه و رهایی از یوغ 
استبداد راه ها و شیوه های گوناگون را جستجو کرد؛ از نشر قطعات شعری طنز 
گونه ش��روع تا اشعار میهنی و از مشروطه خواهی تا پیوستن به حزب دموکرات 
ایران و نمایندگی مردم در پارلمان همه و همه ش��یوه های مبارزاتی ای بودند که 
فرخی با سرفرازی آن را آزمود تا آرزوهایش را بر بنای واقعیت ها آباد سازد. فرخی 

فرخی با جمعی از نویسندگان در اوایل سلطنت رضا شاه
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خی��ال زندگی مجلل 
برای خ��ود و اهل و 
اعیال��ش را در هی��چ 
زندگی  از  مرحل��ه ای 
در س��ر نپروراند ورنه 
می  توانس��ت ب��ه نان 
وی  برس��د.  نوایی  و 
ب��ا اندیش��ه و تفکر 
داش��ت  که  واالی��ی 
اس��تقرار  خواه��ان 

اس��تقالل، آزادی و عدالت اجتماعی در س��رزمینش ب��ود و در این راه از جانش 
گذشت.

فرخ��ی از روش��نفکران دالل و خودفروخته به اندازه ش��اعران متملق نفرت 
داشت و مبارزه علیه آنان را جزئی از وظایفش می  دانست. چنانچه خود سرود:

خود تو نیک می  دانی نیم از شاعران چاپلوس
ك�ز ب�رای سیم بنمای�م كسی را پ�ای بوس

زندان، شکنجه، توهین و تحقیر مکرر شانه های فرخی را خم نمی  سازد و او 
هرگز پش��یمان نمی  شود؛ بنا دشمن خود را در برابر فرخی مبارز عاجز می یابد 

تا اینکه به گفته  دهخدا:

»س�رانجام در پی گزارشات جاسوسان به رئیس زندان مبنی 
بر اینکه فرخی اش�عار سیاسی می  س�ازد و بین زندانیان منتشر 
میکن�د او را از زندان قصر به زندان موقت تهران انتقال داده و در 
س�لول انفرادی میگذارند تا این كه در شب ٢٥ مهر ماه }میزان{ 
١٣١٨ به بیمارس�تان زندان میبرندش و به زندگی سراس�ر رنج و 

مبارزه اش توسط آمپول هوا دكتر احمدی-خاتمه می دهند.«

سلول انفرادی فرخی یزدی در زندان قصر
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پس از مرگ او، حس��ین مکی به تالش فراوان دیوان فرخی یزدی را ترتیب 
نمود و اش��عارش را از البالی نش��ریات آنزمان و دوستان و همراهانش جمعاوری 

کرد.
فرخی به دستور جالدان وقت جان باخت ولی فرخی واندیشه ضد استبدادی 
اش جاودانه شد وجایگاه خاص را در قلب ها برای قرنهااز آن خود ساخت و اما 
آن مس��تبدان و جالدان که جان فرخی را گرفتن��د و بر راه فرخی طرح توطئه 
و دهش��ت ریختند بی نام و نش��ان ماندند واگر یاد هم گردند با زشتی و پلشتی 

همراه اند. بقول فرخی زنده یاد:

فرخی را نام جاوی�دان شود/ كاخ استبدادیان وی�ران شود

نمونه ای از اشعار فرخی

آن زمان كه بنهادم سر به پای آزادی
دست خود ز جان شستم از برای آزادی

تا مگر به دست آرم دامن وصالش را
می دوم به پای سر در قفای آزادی
با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز

حمله میکند دایم بر بنای آزادی
در محیط طوفای زای، ماهرانه در جنگ است

ناخدای استبداد با خدای آزادی
شیخ از آن كند اصرار بر خرابی احرار

چون بقای خود بیند در فنای آزادی
دامن محبت را گر كنی ز خون رنگین

می توان تو را گفتن پیشوای آزادی
فرخی ز جان و دل می كند در این محفل

دل نثار استقالل، جان فدای آزادی
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لیکونکی: احمد فوالد

د الس پوڅی دولت ښوونیز نصاب 
د ماشومانو ذهنونه په

زهرو ککړوی

ښ��وونه او روزن��ه د ه��ری 
د  او  اړتی��ا  بنس��ټیزه  ټولن��ې 
پرمخت��ک ړومن��ې عنصر کڼل 
کیږي نو په کار ده، چې د نورو 
هیوادونو په شان په افغانستان 
ک��ي هم دی ته د لومړیتوب او 
پاملرنی ځانګ��ړی حق ورکړی 
ش��ي. ښوونیز نصاب تل باید د 
سیاس��ي موخو او مبارزو څخه 
لری سوچه او آرام وساتل شې.

د پام وړ خبر خو دادی کله چې ما وغوښ��تل د خپل ماش��وم زوی چې د ش��پږم 
ټولګ��ې زده کوونکې دی درس��ی ارزون��ه وکړم نو د ف��اروق وردګ د پوهنې وزارت د 
ش��پږم ټولګې دغ��ی »دروس علوم اجتماعی« کتاب زما پ��ام ځانته واړو او زه یی د 

روسانو د السپوڅو د »سیاست« کتاب په یاد کې ډوب کړم.
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د روس��ي ګوډاګیان��و پ��ه وخت کې ه��م یو ډبل کتاب د »سیاس��ت« پ��ه نوم په 
ښ��وونیز نصاب کې ورزیات ش��وي و او دغه کتاب به د نهم څخه تر دولس��م ټولګې 
پوری تدریس کیدو د دغی کتاب منځ پانګه د ببرک کارمل ویناؤ، د السپوڅې رژیم 
صفت، پلینومونو، د وطن پلورونکې ګوند السوندونو، فرمایشې لویه جرګو »د افغان 
شوروي دوستې« او داسی نورو تبلیغاتې موضوعاتو جوړوله او په دی ترتیب به یی 

زموږ د ځوانانو  ذهنونه پریمنځل تر څو هغوی هم د روسانو چوپړان وروزي.
دا پ��ه داس��ی حال کې ده چې څو کاله وړان��دې د کرزی جنایتکاره حاکم رژیم په 
ځانګ��ړی ډول د پوهن��ې په وزارت ک��ې د ویجاړونکې ګوند »حزب اس��المی« وزیر 
فاروق وردک پریکړه وکړه چې د افغانستان څلویښت کلن تاریخ باید په بشپړه توګه 
د افغانستان د تعلیمی نصاب څخه وویستل شي، تر څو زموږ راتلونکې نسل د دی 
سړی وژونکو بنسټپاله جهادی جنایتکارانو د خیانت، لوټمارۍ، بی ناموسۍ، پاټک 
ساالرۍ، وطن پلورنې او راکټ باران څخه بی خبره پاتې شي او په دی ډول ځان د 

محاکمه کولو څخه وژغوری.
بل پلوه په دی کتاب کې دغه یولس کلنه دوره چې افغانس��تان په بشپړه توګه د 
امریکا لخوا یرغمل ش��وی و، امریکایی مافیای واکمنه، مخدره توکو زور اخیس��تی 
و انس��ان وژنه عام ش��وی وه او په فساد باندې د هر افغان بیچاره نوم ککړ شوی ؤ، 
دا هغه څه دی چې په تیره یوه لس��یزه کې زموږ پر خلکو تپل ش��وي سربیره په دی 
حیرانونک��ې دروغ��و ته په رڼا ورځ لمن وهل ش��وی چې په لی��دو یی د خلکو کرکه ال 

زیاتیږي.
لکه څرنګه چې الزمه وه هغه ش��ان قضاوت او ریښتنولې په دی کتاب کې نشته 
او تل په څیر د هیواد د بچیانو او زلمیانو س��ره د حاکمه رژیم لخوا خیانت ش��وی، 
په دی کتاب کې باید د افغانس��تان د مافیای کیدو، په تیرو لس��و کلنو کې د امریکا 
او ناټ��و لخوا زموږ د بی ګناه هیوادوالو وژل کیدل، د جنایتکاره تنظیمي بانډونو د 
ځواکم��ن کی��دو او په لوړ څوکیو د هغوی ګم��ارل، د جالدانو د پارلمان او د هیواد 
په کچه د جنګس��االرانو او لوټمارانو پیاوړی کیدو، د ګوډاګې دولت په فس��اد او په 
مخدره توکو کې په نړیواله کچه لومړی مقام تر الس��ه کول، ورځ تر بلې د ناامنۍ د 
کچې لوړ والې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالې او زور زیاتی څخه هیڅ پرده نه ده 
پورته ش��وي او ی��وازی او یوازی زموږ د تنکیو ماش��ومانو د ذهنونو د خرابولو لپاره 

رنګارنګ دروغو ته په کې په ډیره بیشرمۍ هڅه شوی.
د بیلګ��ې پ��ه ډول د دی کتاب څ��و عنوانونه زه نقل ک��وم، د »بن کنفرانس، د 
هی��واد بیا رغونه او د افغانس��تان پارلمان« د بن کنفرانس ت��ر عنوان الندې راغلی  
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»زموږ موخه د افغانس��تان د ش��خړي ه��وارول، د ملی پخالین��ی رامنځته کول، د 
دایمې س��ولې ټینګښ��ت، د بش��ري حقونو مراعتول او د یو ملې سرتاسری حکومت 
جوړول دي«. ډیر ارزښ��ت لری چې په دی موضوع لک تم ش��و، د بن د کنفرانس 
جوړیدل د افغانستان د نیولو لپاره یو مهمه توتیه وه چې د امریکا په مشری په ډیر 
مهارت او له مخکې څخه طرح ش��وی پالن په مطابق د افغانس��تان الندې کول یی 
باوری کړل، نن سبا چې څومره جنایات او خیانت د نیواکګرو او د هغوی د کورنی 
ګوډاګیانو لخوا په افغانس��تان کې کیږی س��رچینه یی هماغه د بن کنفرانس دی، 

که د یاد کنفرانس موخی یو په یو 
تحلیل کړو دا به جوته ش��ی چې 
ای��ا پ��ه افغانس��تان ک��ې جن��ګ 
جګړه او ش��خړی هواری ش��وی 
او ک��ه د وخ��ت پ��ه تیری��دو ی��ی 
ن��ور ه��م زور اخیس��تی، د مل��ی 
پخالینی رامنځته کولو کې څومر 
پرمختګ شوی ځواب یی هیڅ، 
طالبان التر اوس��ه په خپل دریځ 
والړ دی، د کوچینان��و او ه��زاره 
دانش��ګاه  او  پوهنت��ون  د  ګان 
شخړو نور هم ال زور اخیستې، د 
دایمی س��ولي د ټینګښت په نوم 
پ��ه میلیونونو ډالر جنګس��االرانو 
جیبو ته الړی او د س��ولی جریان 

الت��ر اوس��ه جانبینو په رس��میت ن��ه دی پیژندلی او که د بش��ری حقونو څخه بحث 
وک��ړو ن��و هغ��ه به اضافه وی ځک��ه چې په تیرو لس��و کلنو کې چې کوم س��ر غړونه د 
بش��ري حقونو څخه د امریکا، ناټو او د افغانس��تان الس��پوڅې حکوم��ت او واکمنو 
جنکساالرانو لخوا شوی د دریو لسیزو جنایتات به درنه هیر کړی. د سرتاسری ملی 
حکومت په اړه خو به هیڅ نه وایم ځکه چې د ملې خیانت س��مبول مارش��ال فهیم، 
خلیلی، اس��ماعیل خان، دوس��تم، محقق او سیاف چې ټول عمر یی په انسان وژنه 
او په ملې تبعیض کې تیر ش��وی نو د دی داس��ی ځناورو څخه د ملی حاکمیت تمه 

درلودل بیهوده دی.
هیواد د بیا رغونی په نامه په بیلیونونو ډالر له یوی خوا راغلی او د بلی خوا بیرته 

په دی کتاب کې اوس���نی یولس کلنه دوره چې 
افغانستان په بشپړه توګه د امریکا لخوا یرغمل 
ش���وی، امریکایی مافیای واکمنه، مخدره توکو 
زور اخیستی و انسان وژنه عام شوی، هیڅ اشاره 
نه دی ش���وی او یوازی او ی���وازی زموږ د تنکیو 
ماش���ومانو د ذهنونو د خرابولو لپاره رنګارنګ 

دروغو ته په کې په ډیره بیشرمۍ هڅه شوی.
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وتل��ی او ت��ش په نامه ځینی س��طحی کارونه چ��ې عمر یی د دو ورځ��و زیات نه و د 
افغانانو د غولونی لپاره تر سره شوي ځکه چې ښکیالکګر ځواکونو تاریخ مالوم دی 
چ��ې پ��ه هیڅ هیواد کې د بیخبنا لپاره کار نه دی ک��ړی او د بیا رغونی په نوم خپل 

چوپړان څربوي او د جاسوسۍ لومې غوړوي.
ب��ی له ش��که چې پارلم��ان د ډیموکراتیکو ټولنو یو ښ��ه انځ��ور دی خو ړومبنی 

شرط یی دادی چې هیواد باید 
خپل��واک او آزاد ووس��ی ځکه 
چ��ې پ��ه مس��تعمره هیوادونو 
ک��ې ټولټاکن��ې رڼی ن��ه وي نو 
ارزښت هم نه لری، چون هلته 
د ټوپک، ډالر او ګواښ په وزله 
زورواک��ې ځواک ته رس��یږې، 
ن��و په دغ��ه صورت ک��ې ځای 
لری چ��ې د مالل��ی جویا هغه 
مش��هوره اصط��الح »طویل��ه 
خان��ه ی��ا بان��ډه« پارلم��ان ته 
وکارول ش��ي. نو قضاوت اوس 
ستاس��ی پ��ه الس کی دی چې 
داسی کړنو ته بل رنګ ورکول 
او هغ��ه په تعلیم��ی نصاب کې 

ورکډول خیانت دی او که نه.
زما په اند په تعلیمې نصاب کې دا ډول فرمایشي او له دروغو ډک کتابونو شتون 
د ک��رزی د دول��ت لخ��وا د پوهنې او زموږ د اوالدونو س��ره د خیانت بل��ه بیلګه ده. 
که څه هم په تیرو دیرش��و کلنو کې جهادي تنظیمونو د س��ی. آی. ای په مرس��ته د 
امریکا د »نبراسکا پوهنتون« لخوا په ترتیب شوو کتابونو کې بربریت، تاوتریخوالې، 
وین��ی به��ول، د بنس��ټپالنې او جګ��ړه اییزو اف��کارو تدریس »ت مانا ت��وره، ټ مانا 
ټوپک« زموږ د ماشومانو سپیڅلې ذهنون کرغیړن کړل او زموږه څو ځوان نسلونه 
جاهله، پردی او د معاصر علوم څخه بی خبر را لوی شول، اوس بیا هم د ګلبدین 
جنایتکاره ګوند ته د پوهنې د وزارت س��پارل زموږ د خلکو س��ره د تیرو تیروتنو او 

جنایاتو تکرار دی.

د ک���رزی جنایتکاره حاکم رژیم پ���ه ځانګړی ډول 
د پوهنې پ���ه وزارت کې د ویجاړونکې ګوند »حزب 
اس���امی« وزیر فاروق وردک پریکړه کړی وه چې د 
افغانس���تان څلویښ���ت کلن تاریخ باید په بشپړه 
توګه د افغانستان د تعلیمی نصاب څخه وویستل 
شي، تر څو زموږ راتلونکې نسل د دی سړی وژونکو 
بنسټپاله جهادی جنایتکارانو د خیانت، لوټمارۍ، 
بی ناموس���ۍ، پاټک ساالرۍ، وطن پلورنې او راکټ 

باران څخه بی خبره پاتې شي.
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صفحاتی از تاریخ ما

آنچه غبار ٦٢ سال قبل در 
وصف امروز نوشته بود

مقال��ه ای ک��ه در زیر 
می خوانی��د ب��ه قلم یک 
روشنفکر ش��رافتمند و از 
مبارزان مترقی وطن ما میر 
غالم محمد غبار به رش��ته 
تحری��ر درآم��ده و حدود 
٦٢ سال قبل در هفته نامه 
»نداء خلق« انتش��ار یافته 
ب��ود. او در این مطلب که 

در آن نه لفاظی به چش��م می خورد و نه جمله پردازی های معمول روشنفکرانه، 
امروز ما را ش��رح داده است. غبار وظیفه دانس��ته تا در شرایط پرخفقان آنزمان 
ریسک را به جان خریده به ملتش، به روشنفکرانش و به فرزندانش راه سعادت و 

ترقی در سایه آزادگی را نشان دهد.
ولی جمعی از روشنفکران زبون، تسلیم طلب و وجدان باخته امروزی بیشرمانه 
با اس��تفاده از هر فرصت و تربیونی تالش می ورزند تا از »دستاوردها«ی دولت 
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پوشالی و بیکاره سخن به میان آورده این فاسد ترین و بی اراده ترین دولت تاریخ 
را سفیده مالی کنند. اینان به این بسنده نکرده شب و روز گلو می درند که اگر 
امریکا افغانس��تان را ترک کند و یا »قرارداد استراتژیک« امضا نگردد، زمین از 
زیر پا و آسمان از سر مردم رفته و محو خواهیم شد تا بدینصورت مردم مظلوم 
ما را تا ابد در زنجیر های ذلتبار غالمی بیگانگان و مزدبگیران داخلیش اس��یر 

نگهدارند.
درحالی که راه حل واقعی همان است که غبار گرانقدر برای ما چندین دهه 
قبل نش��ان داد. راهی که خود و یارانش برای رسیدن به آن تا پای جان رزمیدند 

و درس انسانیت، آزادگی و شرافتمند زیستن را برای ما به میراث گذاشتند.

ما چه داریم؟
منبع: »نداء خلق«، شماره سوم، سال اول، 19 حمل 1330

نویسنده: میر غالم محمد غبار

ظاهرا هر چیز! مثال وزارت، ریاس��ات، موسس��ات متن��وع، معارف، تجارت، 
شوارع و حمل و نقل و صدها چیز دیگر. اما معنا تقریبا هیچ چیز و یا کم چیز. 
بطور مثال دیروز نداشتیم و امروز وزارت معدن داریم اما این وزارت در عمل چه 
کرده؟ نفت و ذغال و آهن اس��تخراج کرده یا کدام ش��ئی دیگر؟ همه میدانیم 
هی��چ چیز تنها کاری که کرده همان نمک کهن��ه یادگار دوره حضرت نوح را 
در عوض قاطر توس��ط الری حمل و نقل و بقیمت گزاف تری بمردم داده است. 
همچنین در قرن گذشته ما وزارت مالیه نداشتیم و امروز داریم ولی همانطور که 
در گذشته حساب قطعی ساالنه مملکت را نمیدانستیم امروز هم نمیدانیم. فقط 
فرقی که در بین دیروز و امروز است این است که آنوقت مستوفی ها اسپ سوار 
ش��ده و روی توشک مینشستند و امروز روسای مالیه با قلم رنگین امضا های پر 
نقش و نگار طغرائی مینمایند و موتر های چند متره سوار میشوند. کار دیگر و 
مهم تشکیالت جدیده ما این است که هر یک به توسعه بی سبب مربوطه خود 
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کوشیده. اتصاال شعبه های بوقلمون بعنوان تدقیق، ارتباط مخصوص و اصالح و 
ترقی و ده ها چیز دیگر ایجاد و رتبه های س��ر گیج کنی اختراع کرده میروند 
بدرجه ی که اینک در یک ریاس��ت چندین معی��ن اول و ثانی و ثالث و رابع و 
در ی��ک وزارت چندین وزیر و وزیر مختار و در یک کابینه چندین وزیر دولت 
و ملت روی هم ریخته اند. در حالی که نه مملکت زراعتی شده و نه صناعتی.

عل��ت عقب ماندگی و بی خبری ما عدم رعایت اصول دیموکراس��ی در طرز 
اداره ماس��ت و ب��س. و تا ما به تحکیم این مبان��ی از صمیم قلب و با تمام قوا 
متفقا کوش��ش نکنیم نه این که مالک چیزی نخواهیم شد بلکه خطر از دست 

دادن چیزی است که فعال داریم.
نه ص��ادرات ترقی کرد و ن��ه واردات تنزل، نه حکومت قانونی ش��ده و نه 
ملت با س��واد. راه ها خراب، پل ها منهدم، حمل و نقل قلیل، زراعت و صناعت 
مانند قرون وس��طی، نرخ ها مترقی و ملت فقیر و بیچاره است و سالهاست این 
تشکیالت وسیع و اسمی ما مصروف تعیین القاب و رنگ و روغن عمارات است 
و ماه ها در س��ر تقرر فالن عالیجناب در فالن پست مباحثات گرمی مینمایند. 
گاهی هم ش��کل البس��ه چپراسی ها تعدیل و کاله مس��تخدمین از مربع به سه 
گوش��ه تبدیل میشود. الکن نه معدنی اس��تخراج، نه نهری حفر، نه فابریکه ای 
تورید و نه بندی تعمیر گردید. مگر گاهی بطور بیس��ابقه و مسخره در جراید 
اعالن میشد که فالن فابریکه دولت )یعنی ملت( ملی شد )یعنی بفالن شخص به 
قیمت نازلی فروخته و لهذا مال شخصی شد.( خوب پس علت این بی خبری ما 
چیست؟ خواهید گفت دو چیز یا هیئت مدیره حکومت نخواسته اند ما چیزی 
داش��ته باشیم و یا خواسته اند ولی نتوانس��ته اند و چون استعفا نکرده اند در هر 
دو صورت نزد خلق و تاریخ مملکت مس��ئول اند ولی به عقیده ما علت اصلی 
نهفته تر اس��ت و آن این است که اصال ماشین اداری ما چپه و غلط بسته شده. 
فی المثل اگر عقل وزرا روی زمین را از یک دروازه این دستگاه داخل کنید بعد 
از یک سال از دروازه دیگر آن خسته، ناکام و بدنام برون میرود. زیرا بسته کاری 
ماش��ین حکومت بارها از بسته کاری ماشین یک ساعت بزرگتر مهمتر و محتاج 
علم و دانش بیشتریس��ت. علم و دانشی که نتیجه تجارت بی پایان و چند هزار 
س��اله بنی نوع انس��ان بوده و بنام علم حقوق و اداره در دسترس ملل روی زمین 
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گذاش��ته شده است. مثال یک س��اعت اگر پرزه های آن چپه و غلط بسته شود 
گرچه توس��ط پروفیسر های بزرگی هم باشد آیا کار میکند؟ ماحصل این علم را 
میتوان در یک جمله »اصول دیموکراس��ی« خالصه کرد یعنی تفکیک قوای 
ثالثه، حکومت قانون، مس��ئولیت کابینه در نزد ملت، آزادی و مساوات ملت و 
اشتراک در امور اجتماع. پس تکرار میکنیم که علت عقب ماندگی و بی خبری 
ما عدم رعایت اصول دیموکراس��ی در طرز اداره ماست و بس. و تا ما به تحکیم 
ای��ن مبانی از صمیم قلب و با تمام قوا متفقا کوش��ش نکنیم نه این که مالک 
چیزی نخواهیم ش��د بلکه خطر از دس��ت دادن چیزی است که فعال داریم. پس 
وظیفه نخس��تین منورین و جرایر ملی همانا تبلیغ اصول دیموکراسی و مبازه با 

بقایای مطلقیت و استبداد است و بس.

بقیه از صفحه۳٤
یاد سوم عقرب را...

...
روز دوش�نبه تظاهركنندگان كه می خواستند وارد تاالر شوند به 
طرف پولیس سنگ پرتاب كردند. با جلوگیری از ورود به تاالر ولسی 
جرگه مظاهره چیان به س�مت داراالم�ان رفتند و به طرف موترها و 
ساختمان ها سنگ پرتاب كردند. در این میان وزارت تجارت و لیسه 

حبیبیه خساره مند شدند.
چاش�ت تظاهركنن�دگان به نقاط مختلف ش�هر رفتند. نیروهای 
امنیتی زمانی مداخله كردند كه آنان به سمت پولیس سنگ پرتاب 

می كردند. منابع دولتی از قربانیان چیزی نگفتند.«

با گذشت ٤8 سال و فشارهای متعدد از طرف حکام مزدورمنش و تاریک اندیش امروز 
هم احزاب و س��ازمان های مردمی ای وجود دارند که با الهام از سوم عقرب بدون اندکترین 
سازش و تسلیم طلبی به مبارزات شان ادامه داده و سخت بر این باورند که تنها راه نجات 
مردم و کش��ور در مبارزه متحدانه علیه هرنوع ارتجاع، بنیادگرایی و استعمار نهفته است 

و بس.
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گزارشونه

عنایت الله د ناپوهی پر وړاندی 
ځالنده ستوری و!

عنایت الله د معلم امان الله 
نورس��تاني ځوی په کال ١٣٧١ 
لمریز کال د کنړ والیت د غازي 
آباد ولس��والۍ اړون��د د درین په 
کلي کې زیږیدلی و، لومړنۍ زده 
کړې یې په پالرن��ي ټاټوبي کې 
ترسره کړې او ثانوي دوره یې د 
آسدآباد په صنایع لیسه کی پای 
ته ورسوله. نوموړی ال د لیسې 

په دوران کې په خپله زده کړه بوخت و چې د افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند د غړو 
تراغیزې راغی او په ١٣۸٧ لمریز کال کې د دغه ګوند غړیتوب یې ترالسه کړ.

ځ��وان عنایت الله چې په الهام یې ش��هرت درلوده د افغانس��تان د همبس��تګۍ 
ګوند په الریونونو کې د لس��ګونو هم صنفیانو س��ره یوځای فعاله ونډه اخس��تله، د 
نوم��وړي همدغه سیاس��ي کړن��ې د دې المل وګرځیدلې چې د لیس��ې اخواني مدیر 
ورته ګواښونه ورکړي او د څه وخت لپاره د خپلو نورو ټولګیوالو په ګډون له لیلیې 
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څخه وایستل شي.
مګر دغو ګواښ��ونو د هغه سیاس��ي غرور مات نه کړ، بلکې ال پیاوړی شو او هم د 
ټولګیوالو ترمنځ یې د سیاس��ي فعالیتونو په ډګر کې ش��هرت وموند. له دې وروسته 
نوموړي د افغانس��تان د همبس��تګۍ ګوند په تش��کیالتو کې د خپلې سیمې او د زده 

کوونکو ترمنځ د فعالیت کولو دنده پرغاړه درلوده.
عنایت الله په خپل وجود کې ټولنیز او سیاسي خصلتونو درلودل، نو ځکه په ډیر 
لږ وخت کې د خپلو ملګرو ترمنځ وځلید. نوموړی په دې ورس��تیو کې د کنړ والیت 
د تنویر پوهنتون د حقوقو د څانګې د دویم کال محصل و او د خپل عمر زیاته برخه 

یې د ښوونې او روزنې ترالسه کولو لپاره وقف کړی وه.
د نوموړي همدغه سیاسي فعال شعور د دې المل شو چې د درین طالبي سپو 
لخوا یې پالر ته ګواښونه وشول چې ځوی یې له زده کړې څخه منع کړي، که داسې 
ونه کړي، نو کورنۍ به یې ورته له خپل کلي څخه وش��ړي، لیکن د عنایت الله پالر 
د طالب��ي س��پو دغه جهالت او د ځ��وی هیلو ته په کتلو خپله میرم��ن او نور تنکي 
ماشومان په پالرنۍ ټاټوبي کې پریښودل او د خپل ځوی سره د کنړ والیت په مرکز 
چغسرایي کې یوځای اوسیده او د خپلې کورنۍ د راویستلو په لټه کی شول. پالر او 
ځ��وی د کورنۍ د ژغورنې پ��ه فکر کی ډوب وو، چې ناڅاپه عنایت الله د خپلو ملګرو 
س��ره یوځای ش��یګل ولس��والۍ ته د یوې فاتحې لپاره والړ او د بیرته راس��تنیدو په 
وخت کې یې موټر ټکر شو، د ده ملګري سخت ټپي شول خو له بده مرغه نوموړی 
د ١٣٩٢ لمری��ز کال د زم��ري د میاش��تې په ٣٠ نیټه د یویش��تو)٢١( کالو په عمر د 

مازدیګر په ٣ بجو مړ شو.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند د دغه مبارز محصل په مړینه اوښکی نه تویوي، 
بلکې هغه په خپل ځواک بدلوي او د ګوند موخو او سیاس��تونو د ترالس��ه کولو او د 

دښمن ځپلو لپاره کلکه مبارزه کوي.
یاد یی تل ژوندی وی!

اگر به اینترنت 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
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نویسنده: کاوه عزم

یاد سوم عقرب را
با مبارزه پیگیر بر ضد ارتجاع

و استعمار گرامی بداریم!

س��وم عقرب ١۳٤٤ نقطه 
عطف مبارزات روش��نفکران 
انقالبی و آزادیخواهان کشور 
ما محسوب می گردد. در این 
روز ج��الدان حاک��م خاندان 
س��لطنتی ظاهرش��اه بر روی 
محصالن و روشنفکران آتش 
گش��وده ش��ماری از جوانان 
مب��ارز را کش��ته، زخمی و 
راهی زن��دان کردند و نقاب 
دموکراس��ی که یک س��ال 

قبل از این حادثه در لویه جرگه فرمایش��ی تصویب ش��ده بود، دریده ش��د. این 

حسن خیاط یکی از قربانیان سوم عقرب
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حرکت در آن هنگام برای بار نخس��ت روش��نفکران کشور ما را از زیر سقف به 
میدان مبارزات عملی کش��اند. در این روز خط فاصل میان سازش��کاران خلق و 
پرچم و دیگراندیش��ان مترقی به مردم ثابت گردید و فهمیدند که افراد وابسته 
ب��ه بیگانگان و نوکرمنش نمی توانند از آنان نمایندگی کرده و از حقوق ش��ان 

دفاع نمایند.
رهب��ران ح��زب دموکراتیک خلق، چه در داخل ش��ورا و چ��ه در بیرون از 
مدافعان سرسخت رژیم مستبد ظاهر ش��اه بوده و او را »مترقی ترین شاه آسیا« 
می نامیدند. در دوره دوازدهم ش��ورا ببرک کارم��ل، اناهیتا راتب زاد، حفیظ اهلل 
امین و سایر نوکران روس از جمله طرفداران رژیم بودند. در همین زمان بود که 
تره کی دستان ظاهرشاه را بخاطر اینکه با مقامات روسی دیدار داشت در میدان 

هوایی کابل بوسید.
تاری��خ ٢ عقرب ١۳٤٤  به 
صدراعظم یوسف با کابینه اش 
بخاط��ر گرفتن رای به ش��ورا 
نماین��دگان اعالن  میرف��ت و 
کردن��د که جری��ان رای دهی 
اس��ت و هم��ه مردم  علن��ی 
اش��تراک  آن  در  می توانن��د 
منظ��ور  همی��ن  ب��ه  کنن��د 
م��ردم کابل،  از  جمع کثیری 
محصالن پوهنتون و شاگردان 

مکاتب وارد شورا شدند. زمانی که وکالی طرفدار حکومت این صحنه را دیدند 
از حضور مردم و عریان ش��دن چهره اصلی نمایندگان مزدور به هراس ش��ده به 

بهانه های مختلف جریان رای دهی را به تعویق انداختند.
روز بعد هزاران تن از محصالن، متعلمان و روش��نفکران به طرف شورا رفتند 
و در آنجا با ممانعت پولیس روبرو ش��دند. تعداد زیادی از معترضان وطندوست 
در آنجا س��خنرانی کردند و به گفته یک ش��اهد عینی نینواز آنروز در شورا به 
طرفداری از مظاهره چیان س��خنرانی نمود و از وکال خواست تا جریان رای دهی 

این حرکت در آن هنگام برای بار 
نخست در افغانستان روشنفکران 
ــقف به میدان مبارزات  را از زیر س
ــاند. در این روز با خط  عملی کش
ــکاران خلق و  ــان سازش فاصل می
ــی  ــان مترق ــم و دیگراندیش پرچ
ــه افراد  ــت گردید ک ــردم ثاب به م
ــته به بیگانگان و نوکرمنش  وابس
نمی توانند از آنان نمایندگی کرده 

و از حقوق شان دفاع نمایند.
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را علنی بس��ازند و به محصالن و مردم عام اجازه داده ش��ود تا از آن دیدن کنند 
ولی کسی به حرف های او گوش فرا نداد و مظاهره به خشم گرایید. عساکر و 
نیروهای ارتجاعی به ش��دت مانع ورود تظاهرکنندگان شدند. نیروهای امنیتی به 
خاطر پراکنده س��اختن مردم ابتدا گاز اشک آور استفاده نموده و به تعقیب آن 

به آنان شلیک کردند که در نتیجه چندین تن کشته و زخمی شدند.
نیروهای ارتجاعی دهها تن را دستگیر و راهی زندان ساختند. کسانی که در 
آنجا حضور داشتند می گویند در اثر فیر پولیس مکتب حبیبیه زیاد خساره دید. 
در بسیاری نوشته ها تعداد کشته شدگان سه نفر )فرید، حکیم، حسن( گفته شده 

شماری از اعضا و رهبران »سازمان جوانان مترقی« در زندان دهمزنگ
از راست به چپ صف ایستاده: 

بشیر بهمن، قاسم واهب، عبداالله رستاخیز، عین علی بنیاد، 
شناخته نشد، داکتر هادی محمودی. 

صف نشسته، از راست به چپ: 
اسحاق نگارگر، دکتور رحیم محمودی، عظیم محمودی،
 انجنیر محمد عثمان، داکتر سیف الرحمان محمودی.
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ولی به گفته ش��رکت کنندگان مظاهره، بیش از سه نفر کشته و شمار زخمیان 
به اندازه ای زیاد بود که دهلیزهای ش��فاخانه گندانا )ش��فاخانه ابن سینای فعلی( 
پر بود. ولی نویسندگان خلقی و پرچمی و مزدوران دولت مستبد ظاهرشاه مثل 
سلطانعلی کش��تمند، جنرال محمد نبی نایب خیل، دستگیر پنجشیری، داکتر 
محمدحسن شرق و... به خاطر پنهان کردن جنایت نابخشودنی شان این ارقام را 

به مراتب کمتر نوشته اند.
رهبری این تظاهرات عمدتًا در دس��ت »س��ازمان جوانان مترقی« بود که در 
میزان ١۳٤٤ تاس��یس و موضع مخالف خلق و پرچم، اخوان و دولت فاسد ظاهر 
شاه داشت. در روز سوم عقرب داکتر هادی محمودی، بشیر بهمن و سایر رهبران 
و اعضای این س��ازمان ضمن سخنرانی در پوهنتون و نقاط مختلف شهر ماهیت 
پلید دولت را به مردم بیان کردند که به همین دلیل چندین تن ش��ان دس��تگیر 

و شکنجه شدند.
محمد صادق صاحب��ی که در آنزمان متعلم صنف دوازدهم لیس��ه حبیبیه 
بود میگوید که روز س��وم عقرب تعداد زیاد محصالن و متعلمان نزدیک دروازه 
لیس��ه حبیبیه تجمع نموده و می خواس��تند تا ما هم با آنان یکجا ش��ویم ولی 
نیروهای پولیس مانع می ش��دند. آنان بسیار فشار آوردند و از طرف دیگر ما هم 
می خواستیم تا به هر صورتی به آنان بپیوندیم. بین محصالن و پولیس درگیری 
ش��روع شد، پولیس مردم را تعقیب کرده و دستگیر می کردند که مرا هم ابتدا 

لت و کوب و بعداً به یک جیپ انداختند.
کتاب »"سوم عقرب" را دگر بار بنگریم« از او چنین نقل میکند:

»موترجی�پ حركت كرد. در بی�رون صداها و فریادها بلند بود. 
دركارتۀ چهار در یک تعمیر از موتر پیاده شدیم... همه را در یک 
اطاق نیمه تاریک انداختند. من از ناحیۀ شانه درد داشتم، چند تن 
دیگر نیز می نالیدن�د. از پهلوی اطاق صدای دیگران نیز می آمد. 
دقایق بعد فضای اطاق قس�می ش�د كه با اندک روشنی جوانان 
دیگر را نیز دیدیم. یک تن را كه پسان ها تشخیص دادم و همان 

جا انداخته بودند، بشیر بهمن نام داشت.«
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اهمیت این مظاهره در آن بود که بر عالوه روشنفکران اقشار مختلف جامعه 
در آن آگاهانه ش��رکت ورزی��ده بودند. آنان ماهیت ارتجاع��ی و مزدورانه رژیم 
ش��اهی را درک کرده و برای دموکراسی واقعی و رهایی مردم دردیده کشور از 

بند اسارت می رزمیدند.
چنانچه یک تن بنام حسن خیاط )که تا صنف هفتم در لیسه حبیبیه درس 
خوانده بود و فقر و گرس��نگی فامیل به او اجازه ادامه تحصیل نداد( در همان 
نوجوانی س��تم و استبداد هاش��م خانی را با گوشت و استخوان لمس کرده و با 

انزجار تمام فعاالنه در تظاهرات سهم داشت.
محمد انور برادر حس��ن خیاط که فع��ال در آلمان زندگی می کند خاطرات 
خود را از آن روز که در کتاب »"س��وم عق��رب" را دگر بار بنگریم« آمده این 

گونه بیان می دارد:

»در ٤ عقرب از خواب برخاستم. برادرم )محمد حسن( پیشتر 
از خانه برآمده بود. بچه ها )همس�ایه و دوستان( گفتند برویم كه 
اعتصاب اس�ت. با غالم سخی، فضل احمد، غالم سیاه و دیگران 
كه نام هایش�ان از یادم رفته اس�ت رفتیم سینمای پامیر یکعده 
محصلین بودند كه گپ می زدند و ش�عار میدادند. یکی گفت كه 
رفق�ای م�ا را در ماموریت پولی�س كارتۀ ٤ بندی ك�رده اند، همه 

برویم پارلمان.
حركت كردیم ما هم طرف كارتۀ ٤، در دهمزنگ برادرم را دیدم، 
گفت، تو هم آمدی، بیا كه برویم. درچهار راهی، دیدیم كه پولیس 
ها )نظامیان( آمدند، یک دفعه فیر كردند. ٤ نفر در زمین افتادند، 
پیش چش�مم یکی برادرم و دیگران. برادرم را بغل كردم و فریاد 
كردم كه كمک كنید. یک نفر به نام عس�کر كه می ش�ناختمش 
م�را كمک كرد. برادرم را در بغلم گرفتم، یک تاكس�ی ران گفت 
بیایی�د. برادرم را در تاكس�ی انداختیم، تا ش�فاخانه علی آباد در 

بغلم بود. شفاخانه كه رفتیم وقت شهید شده بود.«
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ولی بازهم نویس��ندگان مرتجع و س��رکاری بخاطر پایین آوردن اهمیت این 
روز حس��ن خیاط و دیگر کشته شدگان را به نام »سیل بین« و »رهرو« معرفی 

کردند.
اهمیت بارز دیگر حرکت سوم عقرب پاک بودن آن از لوث »اخوان المسلمین« 

است. در آنزمان هنوز کسی آنان را در افغانستان به رسمیت نمی شناخت.
دولت ضدمردمی ظاهرش��اه از یک طرف این تظاهرات باشکوه را در نشرات 
خود بازتاب نداد تا از ورود اندیش��ه های مترقی در بین مردم جلوگیری کند از 
طرف دیگر بخاطر مغش��وش کردن اذهان آنرا وارونه جلوه داد. ولی بسیار کور 
خوانده بود، این روز آغاز جنبش مترقی ای بود که پایه های حکومت پوسیده را 

به لرزه درآورد و با کلمات زرین در تاریخ واقعی حک است.
روزنامه دولتی »کابل تایمز« در شماره ١٧٦، ٤ عقرب ١۳٤٤ چنین می نویسد:

»دی�روز صب�ح گروپی از مظاهره چیان خواس�تند ب�ه زور وارد 
ساختمان ولسی جرگه شوند ولی پولیس آنان را به عقب راند.

بقیه در صفحه 26

بریده روزنامه »کابل تایمز«، ٤ عقرب 13٤٤
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گزارشها

نور احمد
به دست طالبان وحشی تیرباران شد

ن��ور احم��د از اعض��ای »ح��زب 
همبس��تگی افغانستان« در والیت فراه 
به تاریخ ۳٠ میزان ١۳٩٢ توسط طالبان 
وحشی به شهادت رسید و بدینصورت 
خان��واده، دوس��تان و همرزمان��ش در 

سوگ عمیقی نشستند.
نوراحمد ولد خان محمد مس��کونه 

قریه ترگین ولس��والی پش��ت کوه قلعه کاه والیت فراه در س��ال ١۳٥٠ در یک 
خانواده محروم و فقیر دیده به دنیا گش��ود و در طول حیاتش فقر و تنگدستی 
را بطور مس��تقیم تجربه کرده بود لذا مشکالت اقتصادی کارگران و دهقانان را 

به خوبی درک میکرد.
نوراحمد تا صنف دوازدهم درس خوانده بود ولی به علت مشکالت اقتصادی 
خانواده  نتوانس��ت به تحصیل خود که سخت مش��تاق آن بود ادامه دهد. او ٧ 
فرزن��د دارد که یکی از آنان را ب��ه علت نبودن زمینه تدریس و ناتوانی مالی به 
پرورش��گاهی در شهر هرات فرس��تاده تا تحصیل خود را ادامه دهد و به گفته 
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خود نور احمد تا در آینده بتواند مصدر خدمت به خلق ناتوانش ش��ود. وی از 
س��ال ١۳٩١ بدینسو منحیث مامور انکشاف دهات ولس��والی پشت کوه ایفای 

وظیفه می نمود.
نور احمد که بخوبی درک کرده بود رهایی از ظلم و س��تم در مبارزه پیگیر 
و متحد نهفته اس��ت، عضویت »حزب همبس��تگی افغانستان« را کسب نموده 
از فعاالن جدی حزب در آن والیت بش��مار می رفت و عضویت کمیته ولسوالی 

قلعه کاه را نیز بدست آورده بود.
او زمانی در جمع فعاالن حزب گفته بود:

»چون یگانه حامی بیچارگان و ضد نابس�امانی ها و همچنان 
علی�ه بیدادگ�ری ها، حزب همبس�تگی را یافتم لذا خواس�تم كه 
عضویت آنرا حاصل نمایم كه خوشبختانه چنین هم شد و وعده 
دادم كه هرآن چیزی كه از دستم ساخته باشد در این راه پرشکوه 

دریغ نخواهم ورزید.«

به تاریخ ۳٠ میزان ١۳٩٢ او از ش��هر فراه بس��وی ولس��والی پشت کوه قلعه 
کاه روان بود که در مسیر راه موتر حاملش توسط آدمکشان طالبی توقف داده 
می ش��ود و او را به شکل بیرحمانه جابجا تیرباران می کنند. او جز فکر خدمت 
به مردم و بهبود زندگی ش��ان هیچ تقصیری نداش��ت،  چیزی که مزدورپیشگان 

طالب آنرا کفر و ناروا تلقی می کنند.

»حزب همبستگی افغانستان« شهادت معصومانه نور احمد 
را به خانواده، بس��تگان و تمامی اعضای حزب تسلیت گفته 
تعهد می س��پارد که انتقام خون شریف او را با ادامه بی تزلزل 

پیکار علیه طالبان و اربابان خارجی شان خواهد گرفت.

یاد ارجمند نور احمد گرامی باد!
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ترجمه از منابع بیرونی

در زمان »ریالیست ها«
و متعصبان، دلیلی برای 

خوشبینی وجود دارد
 

نویسنده: جان پلجر | مترجم: احمر
منبع: johnpilger.com، 19 سپتامبر 2013

مهمترین یادبود امس��ال، یادبود 
٤٠ س��الگی١١ س��پتمبر ١٩٧۳ – 
دموکراتی��ک  دول��ت  س��رنگونی 
شیلی توسط جنرال اگستو پینوشه 
و هنری کیس��نجر، وزی��ر خارجه 
ایاالت متحده، بود. آرشیف امنیت 
ملی در واشنگتن اسناد جدیدی را 
به نشر رسانیده که نقش کیسنجر 

را در قساوتی که باعث مرگ هزاران انسان شد، فاش می نماید.
در یکی از اسناد غیررده بندی شده صوتی، صدای کیسنجر شنیده می شود 
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که ب��ا رییس جمهور ریچارد نیکس��ون برای براندازی رییس جمهور س��لوادور 
آلنده برنامه ریزی می کنند. آنان ش��بیه آدمکش��ان مافیای��ی به نظر می آیند. 
کیسنجر اخطار می دهد که »نمونه ی موثر« دموکراسی اصالحاتی آلنده »می 
تواند خاینانه« باش��د. او به ریچارد هیلمز رییس س��ی.آی.ای می گوید: »اجازه 
نمی دهیم که ش��یلی از دس��ت ما برود«، و هیلمز در ج��واب اظهار می دارد: 
»من با خودت موافقم«. وقتی قتل عام جریان داش��ت، کیسنجر اخطار یکی از 
کارمندان بلندرتبه اش پیرامون مقیاس حدت س��تم را نادیده گرفت. وی در خفا 

به پینوشه گفت: 

»تو خدمت بزرگی را برای غرب انجام دادی.«

من بس��یاری از قربانیان پینوش��ه و کیسنجر را می شناسم. سارا دی وات که 
در آن زمان محصل بوده، مکان هایی را برایم نشان داد که در آنجا لت و کوب 
ش��ده بود، مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود و برق داده ش��ده بود. در یکی از 
روزهای زمس��تانی در حومه شهر س��انتیاگو، از میان یکی از مرکزهای شکنجه 
گذشتیم که به »ویال گریمالدی« شهرت دارد. این جایی است که در آن صدها 
تن به مثل سارا دی وات مشقت های زیادی را تحمل نموده و به قتل رسیده اند 

و یا »ناپدید« شده اند.
درک جنایت پیش��گی کیس��نجر جهت فهم آنچه که ایاالت متحده آن را 
»سیاس��ت خارجی«اش می نامد، اساسی می باش��د. کیسنجر در واشنگتن فرد 
بانفوذی باقی مانده اس��ت و ش��خص مورد عالقه باراک اوباما نیز می باشد که 
از او همیش��ه مشوره می گیرد. زمانی که اس��راییل، عربستان سعودی، مصر و 
بحرین با س��اخت و پاخت و س��الح های ایاالت متحده جنای��ت روا می دارند، 
معافیت آن ها و تزویر اوباما، خاصیت ناب کیس��نجر است. سوریه نباید سالح 
های کیمیایی داش��ته باشد، ولی اسراییل حق داشتن و استعمالش را دارد. ایران 
نباید برنامه هس��توی داش��ته باشد، ولی اس��راییل می تواند سالح های هستوی 
بیش��تر از بریتانیا داشته باش��د. آکادمس��ین ها و مراکز تحقیقاتی- تبلیغاتی 
انگلیس-امریکایی که ادعای تخصص »مبارزه علیه تروریزم« و »امنیت ملی« 
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را دارند این را »ریالیزم – واقعیت گرایی« یا »ریال پولیتیک – سیاست واقعی« 
می نامند که در حقیقت معنای متضاد دارند.

در هفت��ه های اخیر، روزنامه »نیو ستیس��تمین« مقاله ای را به قلم جان بیو، 
آکادمس��ین دیپارتمنت مطالعات جنگ »گینگ��ز کالج« )مرکزی که جنگجو 
جنگ س��رد، الرنس فریدمن، آن را به ش��هرت رسانید( نش��ر کرد. بیو در مورد 

رای رد پارلم��ان که به دیوید 
کامرون اجازه نداد تا با باراک 
اوبام��ا در حمل��ه غیرقانونی 
ب��ر س��وریه یکج��ا ش��ود و 
مخالفت اغل��ب مردم بریتانیا 
ه��ای  مل��ت  بمباردم��ان  در 
دیگ��ر، اظهار تاس��ف نموده 
اس��ت. وی در آخر این مقاله 
بیان می دارد ک��ه می خواهد 
»جایگاه هانری ای. کیسنجر 
در سیاس��ت خارجی و روابط 
بین المللی« را در واش��نگتن 
تعقیب کند. اگ��ر این مزاح 
سیاهی نباشد، پس بی حرمتی 
ب��ه س��ارا دی وات و دیگ��ر 
قربانیان بی ش��مار کیسنجر 
اس��ت بخصوص کسانی که 
در هولوکاس��ت کیس��نجر و 

نیکسون یعنی بمباردمان سری و نامشروع کامبوج، جان شان را از دست دادند.
پس از جنگ جهانی دوم، دکترین »ریالیزم« توسط ایاالت متحده با حمایت 
مالی بنیادهای فورد، کارنیج و راکفلر و »او.ایس.ایس« )طالیه دار سی.آی.ای( و 
شورای روابط خارجی، اختراع گردید. در پوهنتون های بزرگ به محصالن آموزش 
داده شد تا به انسان ها با دید کارایی و تاریخ مصرف شان یا به زبان دیگر تهدید 

در یکی از اسناد غیررده بندی شده 
صوتی، صدای کیسنجر شنیده می شود 

که با رییس جمهور ریچارد نیکسون 
برای براندازی رییس جمهور سلوادور 
آلنده برنامه ریزی می کنند. آنان شبیه 

آدمکشان مافیایی به نظر می آیند. 
کیسنجر اخطار می دهد که »نمونه ی 

موثر« دموکراسی اصاحاتی آلنده 
»می تواند خاینانه« باشد. او به ریچارد 

هیلمز رییس سی.آی.ای می گوید: »اجازه 
نمی دهیم که شیلی از دست ما برود.«
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ش��ان به »ما« بنگرند. این خودپرستی ش��ان در خدمت توجیه جنگ سرد قرار 
گرفت و وقتی این جنگ پایان یافت نوبت رسید به »جنگ علیه تروریزم«. این 
نوع دید را می توان در آن سوی اقیانوس اطلس یعنی بریتانیا جستجو کرد که 
طبقه حاکم این کشور همیشه با نوس��تالوژی امپراتوری شان زندگی می کنند. 
تونی بلر از این دیدگاه استفاده می کرد تا به ارتکاب و توجیه جنایات جنگی 
اش ادامه دهد تا این که با این دروغ ها بر همگان غالب شد. مرگ فجیع بیشتر از 

هزار انس��ان در هر هفته یکی 
از میراث های این فرد اس��ت، 
قابل  ول��ی هنوزهم نظرات��ش 
الس��تر کمپبیل،  قبول است. 
مش��اور ارش��د تونی بلر، نقل 
هر مجلس و صاحب نظر هر 
مصاحبه اس��ت. ب��ه نظر می 
رس��د که تمام خون ها شسته 

شده است.
س��وریه پروژه فعلی است. 
پس از این که اوباما از س��وی 
روسیه و مردم عام مورد حمله 
ق��رار گرف��ت، ح��اال او »راه 
دیپلماسی« را در پیش گرفته 
است. آیا این کار را می کند؟ 
در حالی که در ١٢ س��پتمبر 
و  روس��ی  کنندگان  مباحث��ه 

امریکایی دور هم جمع شده اند، ایاالت متحده حمایتش را از ملیشه های وابسته 
به القاعده را با فرس��تادن مخفی س��الح هایی از طریق ترکیه، اروپای ش��رقی و 
خلی��ج افزایش داد. پدرخوانده هیچ هدفی برای از دس��ت دادن نوکرانش ندارد. 
القاعده در جریان عملیات س��ایکلون – گردباد سی.آی.ای که مجاهدین را در 
افغانستان اشغال شده توسط شوروی مسلح کرد، ساخته شد. از آن پس، جهادی 

سرنوشت  و  شیلی  به  من 
شیلیائیهای  دارم.  ایمان  آن 
این  بر  و  آمد  دیگری خواهند 
خیانت  که  تلخ  و  تیره  دقایق 
است  خویش  اِعماِل  کاِر  در 
باید  شما  کرد.  خواهند  غلبه 
یا زود و  بدانید که دیر  را  این 
پهناور  خیابانهای  زود  خیلی 
گشوده خواهند شد تا در آنها 
ساختِن  برای  آزاد  انسانهای 

یک جامعه بهتر ِرژه روند.

آلنده سالوادور
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های برای تفریق جوامع عرب و محو تهدیدهای ناس��یونالیزم پان-عرب بر ضد 
»منافع« غرب و گسترش مستعمراتی غیرقانونی اسراییل، استفاده شده اند. این 

را شیوه »ریالیزم« کیسنجر گویند.
در ٢٠٠٦ ب��ا دوان کلرایج مش��هور به »دیوی« مصاحبه کردم، وی مس��ئول 
س��ی.آی.ای در امریکایی التین در دهه ١٩8٠ بود. او »ریالیس��ت« واقعی بود. 
مانند کیس��نجر و نیکس��ون در س��ند صوتی، ذهنیتش را واضح بیان کرد. او 
س��لوادور آلنده را چنین خطاب کرد »نامش در ش��یلی چیس��ت« و گفت که 
»برای منافع ملی ما، باید به آنجا می رفتم«. زمانی از او پرسیدم که با چه حق 
دولت های دیگر را س��رنگون می کند، در پاس��خ گفت: »خوش تان می آید یا 
ب��د تان، ما کاری می کنیم که دل ما می خواهد. پس جهانیان به این کار باید 

عادت کنید.«

جهان دیگر به این کار عادت نکرد. قاره ای که توسط 
آنانی که نیکسون »حرامیهای ما« مینامید مورد تاخت و 
ت��از قرار گرفته بود، دولت های امریکای التین در مقابل 
خوشی های کلرایج مبارزه کردند و رویاهای دموکراسی 
اجتماعی آلنده را عملی نمودند – چیزی که کس��ینجر 
از آن ترس داشت. امروز، اکثر امریکای التین از سیاست 
خارجی و اص��ول مقدس ایاالت متحده مس��تقل و آزاد 
اس��ت. فقر به نیم رس��یده؛ کودکان بیش��تر از پنج سال 
زندگی می کنند؛ بزرگس��االن خواندن و نوشتن را آموخته 
اند. این پیش��رفت های چشمگیر در غرب منفی گزارش 
داده می-ش��وند و »ریالیست ها« از آن چشم پوشی می 
کنند. ولی این نکات ظاهراً منفی نباید از خوش��بینی و 

الهام ما در برابر این ارزش ها بکاهد.
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ترجمه از منابع بیرونی

در مکتب نخبگان بریتانیا
چه چیزی آموزش داده میشود؟

مترجم: »کالج  یادداش��ت 
ایتون«، مکتب ش��بانه روزی 
پسرانیست که در سال ١٤٤٠ 
انگلستان  شاه  توسط  میالدی 
به نام هانری ٤ در شهر ایتون 
این کش��ور تاس��یس گردید. 
پس��ران  تعلیمی  مرکز  درین 

نخبه ها تحت تعلیم قرار گرفته ش��یوه های انگریزی نیرنگ و استعمار به آنان 
آموزش داده می ش��ود تا منحیث رهبران آینده با توس��ل به اصول ضدانس��انی 
ماکیاولی بر مردم س��تم روا دارند. مطالعات نش��ان میدهند که 8٠ فیصد آنانی 
که پس��تهای مهم دولتی انگلستان را به عهده داشته اند، فارغالتحصیل این نوع 
مراکز میباش��ند. صدراعظم فعلی انگلستان، دیوید کامرون، نیز در این مکتب 

درس خوانده است.
مکاتب تربیت دیکتاتورها و جالدان نه تنها در بریتانیا که در دیگر کشورهای 
امپریالیس��تی و بخصوص امریکا نیز وجود دارند ک��ه در کنار تربیت رهبران 
قسی القلب آینده کشور شان، مزدوران قالده ای از کشورهای جهان سومی را نیز 



43
20

13
ر 

مب
نوا

 ـ 
13

92
ب 

قر
، ع

هم
ز د

سی
ره 

ما
ش

تربیت می کنند تا در آینده آنان را منحیث س��گان شکاری در کشورهای متبوع 
ش��ان نصب کنند. آنان جوانان مس��تعد و ذکی را زیر ن��ام »بورس تحصیلی« 
تحت تربیت گرفته مغزش��ویی می کنند تا از آنان عناصر شریر، جاسوس پیشه 
و عاری از حس انسانی و ملی تربیت کنند. در دستگاه پوشالی و فاسد کنونی 
افغانس��تان نیز از اینگونه تربیت یافتگان اس��تعمار کم نیستند که با صدق دل 
به صاحبان غربی ش��ان مصروف خدمت اند اما وطن و مردم ما را بسوی تباهی 
عمیقتر س��وق می دهند. مقاله زیر به گوش��ه ای از دروس اس��تبدادی ای که در 

یکی از این مکاتب آموزش داده می شوند اشاره دارد.

سوال امتحان شمولیت در ایتون:
شیوه ای که نخبگان بریتانیا برای اندیشیدن

آموزش داده می شوند
نویسنده: الوری پینی | مترجم: احمر

منبع: روزنامه »نیو استیتسمن«، 24 می 2013

همانگونه که یکی از سوالهای امتحان شمولیت در دوره های مجانی مکتب 
ایتون نش��ان می دهد، پسران جوان تش��ویق می شوند که به این نکته فکر کنند 
که انس��انیت، ترحم و حتی ش��عور برای برنده ش��دن چیزهای ثانوی به شمار 
می آیند. از اینجاس��ت که شما با سیاس��تمدارانی برمی خورید که خط مشی را 
وضع می کنند که بدون توجه به هزینه انس��انی آن فقط بتواند حزب ش��انرا به 

پیروزی برساند.
وقتی که شما صدراعظم هس��تید چطور میتوانید از کشتار شهروندان دفاع 
کنید؟ از شاگردانی که برای بورس مکتب نخبگان ایتون رقابت میکردند همین 
س��وال در امتحان شمولیت ٢٠١١ پرسیده شد که به نظر میرسد از حوادث اخیر 

لندن الهام گرفته است:
»سال ٢٠٤٠ است. در خیابانهای لندن شورش برپاست چون 
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برتانی�ا پ�س از بح�ران نفت در خ�اور میانه دیگر پت�رول ندارد. 
معترضان به ساختمان های عامه یورش برده اند. چندین پولیس 
كش�ته اند. در نتیجه، دولت ارتش را برای فرونشاندن معترضان 
اعزام نموده است. پس از دو روز، اعتراضات خاموش میشود ولی 
بیس�ت و پنچ تن از معترضان توس�ط ارتش به قتل رسیده اند. 
شما صدراعظم هستید. سخنرانی ای بنویسید كه برای همگان 
به نش�ر میرس�د و ش�رح دهید چرا اعزام ارتش علیه معترضان 
یگان�ه گزینهای كه ضروری و اخالقی نیز اس�ت در اختیار ش�ما 

بود.«

مدیر این مکتب در تویتر درمورد این س��وال واکنش نشان داد و ادعا میکند 
که فقط یک تمرین روش��نفکری بوده و بر پایه نوش��ته ماکیاولی ]فیلس��وف 
ایتالوی که بر دیکتاتور بودن دولت پافشاری میکرد[ به نام شهزاده استوار است. 
ولی چنین نیس��ت. در اصل سوالهای این نوع –عنوان هایی برای جر و بحث به 
نوعی طراحی میشوند تا برای شاگردانی که از مسایلی که اخالقًا غیرقابل دفاع 
اس��ت، زیر نام برقراری »نظم« دفاع نموده و پاداش دریافت کنند- در تمام دور 
نظام آموزشی نخبگان انگلستان به طور ناگهانی سر بیرون میکنند، که از دوره 
مقدماتی آغاز شروع شده و در جریان مکتب مانند »کالج ایتون« و بعد اتحادیه 

کیمبریج و آکسفورد ادامه مییابد و آگاهانه در پارلمان طرحریزی میگردد.
باالخره زمانی که ش��ما مسئول ش��دید، این چنین باید استدالل کنید. شما 
برای این کار آم��وزش میبینید تا اعمالی را که اخالقًا توجیه ناپذیر اند در هر 
صورت توجیه کنید در غیر آن مس��ابقه را خواهید باخت. خیلی مردان جوان 
و ش��ریف را دیده ام که باید برای نسل کشی و شکنجه دلیل بتراشند چون این 
یگانه راه موفقیت ش��ان اس��ت. آنانی که این کار را نمیتوانند، برای شان گفته 
می شود که به سیاست کاری نداشته باشند. کسانی که قرار است نخبگان فردا 
باش��ند، برای جواب های درس��ت یا حاوی احساس دلس��وزی و ترحم انسانی، 
پاداش نمیگیرند بلکه در صورت شکس��ت مخالفان پ��اداش می گیرند. به این 
شکل شما سیاستمداری میش��وید که هرآن چیزی که به شما گفته میشود، در 
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موردش جر و بحث کنید و مطابق سیاستهایی که به نفع گروه تان باشد، عمل 
کنید و هیچ اهمیتی ندارد که دیگران از بابت این کار چقدر ضربه میخورند.

برع��الوه، این فقط یک س��وال عام برای کارخانگی نیس��ت. این س��وال در 
امتحان ش��مولیت بورس آمده اس��ت، امتحانی که برای انتخاب مردان جوانی 
طراحی ش��ده که بنابر فضیلت، لیاقت و زرنگی و نه ثروت خانوادگی به صف 
پول��داران و قدرتمندان بپیوندند. اکثر مکتبهای خصوصی چند بورس را فراهم 
میس��ازند تا از پرداخت مالیه فرار نموده باش��ند، بلی کال��ج ایتون نیز خود را 
غیرانتفاع��ی تلقی میکند و برای به دس��ت آوردن نتایج بهتر در امتحان، برای 
چند جوان کتابخوان از طبقه متوسط در میان سرمایه داران راه می دهد. سیزده 
س��ال پیش در امتحان مشابه ش��رکت جس��تم، زیرا پدر و مادرم میخواستند تا 
تحصیالت خصوصی داش��ته باش��م چون توان پرداخت مصارفم را نداشتند. در 
صدها امتحانی که تا به حال شرکت نموده ام چنین سوالهایی نداشته اند که بر 

آیندهام تاثیر بگذارد.
اگر این سوال برایم میآمد، میدانم که وضعیتم بهم می خورد و با خط درشت 
مینوش��تم: »لعنتیها خفه شوید!« ولی مطمئنًا امروز بزرگتر شده ام و آن پسرک 

بخواهم  ک��ه  نیس��تم  جوان 
افتخ��ار کند.  م��ن  بر  مادر 
فردی که ای��ن چنین جواب 
س��ریع بدهد، جایش در این 
صدراعظمی  نیست:  امتحان 
که بخواهد کشتار معترضان 
اینچنی��ن توجی��ه کن��د  را 
و حاکمی��ت قان��ون از ه��م 
پاشیده است دیگر حق ندارد 
به کارش ادامه دهد و باید به 
س��متش  از  فرصت  زودترین 
اس��تعفا دهد. این هدف این 

نوع امتحانها میباشد.

ــت دیکتاتورها و  ــب تربی مکات
ــا در بریتانیا که  ــه تنه جادان ن
در دیگر کشورهای امپریالیستی 
ــز وجود  ــکا نی ــوص امری و بخص
ــار تربیت رهبران  ــد که در کن دارن
ــان،  ــور ش ــی القلب آینده کش قس
ــورهای  ــاده ای از کش ــزدوران ق م
ــت  تربی ــز  نی را  ــومی  ــان س جه
ــان را  ــده آن ــا در آین ــد ت می کنن
در  ــکاری  ش ــگان  س ــث  منحی
ــان نصب  ــوع ش ــورهای متب کش

کنند.
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کافی نیس��ت شما فقط یک فرد ذکی باش��ید. هدف این نوع امتحانها این 
اس��ت تا به ش��ما بگوید که اگر میخواهید بخشی از نخبگان حاکم باشید باید 
ارزشهای آنان را مراعات کنید و آن ارزشها این اند که به هر قیمتی باید قدرت 
تان را حفظ کنید حتا اگر ضرورت شود مسایل انکارناپذیر را نیز توجیه کنید. 
اگ��ر اخالقی که به مثل عقربه قطب نما مطابق وضعیت برای حفظ قدرت تان 
نچرخد، ش��ما به درد هیچ چیزی نمیخورید. هدف اصلی آن سوال که به خورد 
تان داده میش��ود این اس��ت که »شما صدراعظم هس��تید« و مکلف اید به هر 

قیمتی سمت تان را حفظ کنید.
مکتب ایتون مردان جوان س��رمایه دار را برای کسب قدرت آموزش میدهد. 
این مکتب کامال پسرانه تا به حال نوزده صدراعظم انگلستان به شمول صدراعظم 
فعلی ]دیوید کامرون[ را تولید نموده است. شاروال لندن و چندین عضو کابینه 
نیز ش��امل لیس��ت فارغان این مکتب میشوند. به طور خالصه میتوان گفت که 
تقریبًا اغلب سیاستمداران پرقدرت ما در مکتب ایتون درس خوانده اند و ارزش 
هایش را فرا گرفته اند. ارزشهایی که در صورت کشتار معترضان پاسخ هایی با 
ذکاوت و لفاظ��ی ارائه کنید تا اینکه با تعمق طوالنی تر به وجدان تان مراجعه 
کنید، نوش��ته های ماکیاولی را نه به حیث هجونامه بلکه مرجع هدایت کننده 
تان مطالعه کنید. هر کس��ی که این س��وال را ترتیب داده است، یعنی نوجوان 
س��یزده سالهای را در کرسی صدراعظم وادار به توجیه کشتار معترضان میکند، 
خوب این احتمال را میداند که روزی یکی از این بچه ها صدراعظم خواهد شد 
و در موقعیت��ی قرار خواهد گرفت که واقع��ًا امر قتل معترضان را خواهد داد. 

برای این جواب چند امتیاز خواهید گرفت؟

در اکثر کلوپ ه��ا و جوامع نجیب زادگان، س��والهایی اند که 
اجازه طرح آنها را ندارید. برای بعضی از نس��ل های جوانان نازدانه 
نجیب زاده برتانیا هرگز چنین سوالی در امتحان شان نخواهد آمد: 
آیا دلیل مش��خصی وجود دارد که ما مسئولیت را به دوش داشته 

باشیم؟
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نویسنده: رها آرزو

جنبش زاپاتیست
اعتراضی به سیاست های 
استعماری امپریالیست ها

در امریکای التین

جنبش ه��ای  م��ورد  در 
آزادیبخش و ضد استعماری 
کمت��ر  التی��ن  امری��کای 
فردی  هیچ  شاید  شنیده ایم؛ 
علت این بی خبری را فاصله 
جغرافیای��ی نپندارد، زیرا به 
ق��ول معروف ام��روز دیگر 
دنیا دهکده کوچکی ش��ده 

اس��ت که می ش��ود از آن چه در یک گوشه دوردست اتفاق می افتد همه فوری 
مطلع ش��وند. اما مطبوعات جهان و بخصوص کش��ور ما اصال به این مس��ایل 
نمی پردازند؛ معلومات ما از کش��ورهای امریکای التین محدود می شود به چند 
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س��ریال مبتذل عشقی و پلیس��ی مکس��یکویی و کلمبیایی در تلویزیون های 
خصوصی که در آن هم و غم مردمان این س��رزمین ها مثال رس��یدن به عاش��ق 
پولدار و زیبا، نش��ان داده می ش��ود و بس. اما واقعیت چیزی دیگریس��ت، این 
ملت ه��ا وارثان تمدن ب��س عظیم و پربار »مایا« هس��تند، تمدنی که تا قبل از 
یورش اس��تعمارگران اروپایی درخشان و بی مانند بود. تاریخ ملل امریکای التین 
بعد از اس��تعمار توام بوده با مبارزه و پیکار. جنبش های فراوانی سر برافراشتند، 

رزمیدند و با دادن قربانی ارزش هایی آفریدند.
در این نوشته تالش می نمایم تا گوشه ای از کار و مبارزه یکی از جنبش های 
 )EZLN( »انقالبی و دهقانی مکسیکو را که »ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی
اس��ت و با اعالم موجودیتش سروصدای زیادی در سطح جهان بلند نمود،  روشن 

کنم.
مکس��یکو از جمله کشورهای امریکای التین که در شمال قاره امریکا واقع 
ش��ده و هم مرز با کانادا و ایاالت متحده در ١٥٢١ میالدی به اش��غال متجاوزان 
اس��پانیایی درآمد و یکی از بزرگترین مس��تعمرات شان به شمار می رفت. قبل 
ازین فقط سرخ پوس��تان بومی که حاال ٩.8 درصد تمامی جمعیت ١١۳ میلیونی 
مکس��یکو را تشکیل می دهند، در این سرزمین سکونت داشتند. پس از سه قرن 
استیالی اسپانیا در نتیجه جنگ های استقالل طلبانه در ١8١٠ استقالل مکسیکو 

اعالم گردید.
مکس��یکو کش��ور زراعتی ایس��ت که اقتصاد عمده مردم وابس��ته به زمین 
می باش��د. در اواخ��ر ق��رن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم می��الدی نمودهایی از 
س��رمایه داری بیشتر در سمت ش��مال این کش��ور که با امریکا سرحد مشترک 
داش��تند، بروز نمود. در جنوب که اکثری��ت جمعیت در آنجا تراکم یافته بود، 
فیودالیزم با تمام قوت خود باقی بود. در روس��تا ها زمینداران بزرگ و صاحبان 
فارم ها ش��یره جان مردم را  مکیده و شانه های روس��تاییان زیر بار ستم خم بود. 
جهت بهبود وضع دهقانان اصالحات ارضی در دستور روز جنبش های انقالبی از 

جمله »ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی« قرار داشت.
 Emiliano نام زاپاتیست ها از اسم شخصیت انقالبی مکسیکو امیلیانو زاپاتا
Zapata گرفته شده است. زاپاتا رهبر افسانوی مکسیکوست که با بسیج دهقانان، 
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یک نیروی مهم انقالبی را به نام »ارتش آزادیبخش جنوب« بنیانگذاری نمود و 
در انقالب ١٩١٠ مکسیکو علیه دیکتاتوری پورفیریو دیاس نقش عمده داشت. 
اکثریت س��ربازان »ارت��ش آزادیبخش جنوب« دهقانان فقی��ری بودند که علیه 
تعدی و س��تم مالکان ارضی و جهت پیاده شدن اصالحات ارضی در مکسیکو 
مب��ارزه می کردند. زاپات��ا در ١٩١٩ میالدی به اثر فری��ب و خیانت گواخاردو 
یکی از افس��ران دولت به دام افتیده و به گلوله بسته شد. زاپاتا به قهرمان ملی 
مکس��یکو مبدل گردید و جنبش آزادیبخش این کشور به پاس احترام و ادامه 
راه وی، خود را »ارتش زاپاتیس��تی آزادیبخش ملی« نام گذاشتند. این ارتش در 
دهم نوامبر ١٩8۳ تاس��یس شد،  زمانی که گروهی شش نفره از آزادیخواهان که 
خود را شورش��ی می نامیدند تدارک رفتن به کوه های جنوب ش��رقی مکسیکو 
در منطق��ه چیاپاس را دیدند. به گفته مع��اون فرمانده مارکوس یکی از رهبران 
پرآوازه زاپاتیس��ت ها، آنان از پانزده س��ال برای ای��ن روز آمادگی گرفته بودند 
)زاپاتیس��ت ها توده ها را فرمانده��ان اصلی می دانند ازینرو رهبر جنبش ش��ان 
را معاون فرمانده خطاب می کنند(. به یقین که تاریخ رس��می تاس��یس »ارتش 
زاپاتیس��تی آزایبخش ملی« دهم نوامبر ١٩8۳ است، لیکن اعضای زاپاتیست ها 
را بومیان سرخ پوس��ت مکسیکویی تش��کیل می دهند که از دهه ٤٠ میالدی به 

معاون فرمانده مارکوس یکی از رهبران پرآوازه زاپاتیست ها
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بعد در جنگل های استوایی »الکاندون« واقع در مرز گواتماال متشکل شده و در 
دف��اع از حق کارگران و دهقانان بی زمین، طرح مبارزه علیه مالکان بزرگ ارضی 

را چیدند.
گلوری��ا مونیوز رامیرز در مقدمه کت��اب »کالم و آتش: تاریخچه ای از ارتش 

زاپاتیستی آزادیبخش ملی« می نویسد:

»پنجص�د س�ال رن�ج و مقاومت بومی�ان، ارت�ش آزادیبخش 
زاپاتیستی را "چون صدف از سینه بیرون داد".«

قرنهاس��ت که دولت های دیکتاتور مکس��یکو با پیش��برد سیاس��ت دیرینه 
استعماری امپریالیست ها، قلع و قمع بومیان سرخ پوست این سرزمین را در راس 
اهداف شان قرار داده اند. بعد از حمله اشغالگران اروپایی به قاره امریکا و غارت 
این س��رزمین ها، س��اکنان اصلی آن ها به نادارترین و س��تمدیده ترین طبقات و 
اقش��ار اجتماعی تبدیل شدند و طی چندین قرن از کوچکترین حقوق شان نیز 
محروم گردیدند. زاپاتیست ها در کنار مبارزه برای برقراری عدالت اجتماعی در 
پ��ی اعاده هویت و حقوق برابر بومیان اند. مع��اون فرمانده مارکوس بومیان را 
به مردگان تشبیه می کند؛ کسانی که فرهنگ، زبان و رسم و راه شان از قرن ها 

زنان زاپاتیست، در مبارزه علیه نیروهای سرکوبگر دولت مستبد 
مکسیکو با شهامت تمام وارد عمل می شوند.
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بدینسو مانند مرده ها به فراموشی سپرده شده است.
زاپاتیس��ت ها با آن که تاکید بر حقوق بومیان مکس��یکو دارند اما به هیچ 
عنوان خواستار خودمختاری و تش��کیل دولت جداگانه آنان نیستند. آنان برای 
حق��وق تمامی س��تمدیدگان نژادی، قومی، جنس��ی و طبقاتی در مکس��یکو 

می رزمند. زاپاتیست ها می گویند:

»ما مکسیکویی هستیم و جزئی از آن...«

بی��ن س��ال های ١٩8۳ ال��ی ١٩٩٤ این جنبش بی��ن  توده های روس��تاها کار 
س��ازماندهی را پیش برد. در حالی که پایگاه های شان در کوه ها بود تعدادی از 
آنان بین روستا های اطراف رفتند و دهقانان و روستاییان را آگاهی داده متشکل 
س��اختند تا برای پیش��برد نبرد دراز مدت با زورمندان و حاکمان سرمایه آماده 
شوند. روس��تا های زیادی در چیاپاس به این جنبش پیوستند و از آن ها حمایت 

کردند.
فرمانده مارکوس که نویسنده و شاعر هم است در نوشته هایش به افسانه های 
سرخ پوس��تی و مایای��ی رجوع می کن��د و از آن ها الهام می گیرد. وی به رس��م 
سرخ پوستان قبل از کش��ف امریکا نقاب بر چهره می بندد که اکثر اعضای زن 
و مرد زاپاتیس��ت ها عین کار را می کنند. این روش خوبی برای ش��ناخته نشدن 
و حفظ هویت می باش��د. بنا بر تحقیقات س��ازمان جاسوسی دولت مکسیکو، 
مارکوس نام مستعاری است که این مرد بر خود نهاده است؛ وی از مکسیکو ستی 
اس��ت و قبل از پیوس��تن به زاپاتیست ها استاد فلس��فه و اطالعات در یکی از 
پوهنتون های مکسیکوس��تی بود. فرمانده مارکوس در حلقات مترقی امریکای 
ش��مالی و اروپا بمثابه رهبر مبارز و مردم��ی از محبوبیت فراوان برخودار بوده 
و او را »چه گوارای ن��و« می خوانند. اما جایگاه فرمانده مارکوس بین بومیان و 
روستاییان مکسیکویی درخور توجه اس��ت. در فلم مستندی که محصول یک 
کمپنی مس��تقل کانادایی اس��ت، زنان بومی در روس��تا ها خاطرات ش��ان را از 
مارکوس بیان می دارند، مردی که اکثریت صورتش را ندیده اند. روستاییان شرح 
می دهند که مارک��وس با آنان یکجا غذا خ��ورده و در کلبه های آنان خوابیده 
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اس��ت. آنان باور نداش��تند که وی تحصیل کرده و اهل ش��هر باشد چون کامال 
همانند آنان بود و همانند آنان می زیست.

باالخره در اول جنوری ١٩٩٤ زاپاتیس��ت ها تدارک حمله به نیروهای دولتی 
در چیاپاس را دیدند. در این نبرد سه هزار زن و مرد از سوی زاپاتیست ها بسیج 
شدند. با آنکه زاپاتیست ها ضرباتی را در این روز از سوی رژیم فدرال مکسیکو 
متحمل ش��دند، از جمل��ه یکی از رهبران ش��ان بنام فرمانده پ��درو که معاون 
ماکورس بود کش��ته ش��د، اما توانستند شش ش��هرک را در چیاپاس به تصرف 
خود درآوردند. زاپاتیست ها ١٧٩ زندانی را که عمدتا دهقانان سرخ پوست بوده و 
توسط زمینداران محبوس شده بودند آزاد ساختند. آنان بانک مرکزی چیاپاس را 
به تصرف خود درآوردند و با مس��لط شدن به پایگاه های نظامی دولت سالح های 

شان را مصادره کردند. در این 
روز م��ردم مس��لح گردیده و 

حقوق شان را می خواستند.
دولت مکس��یکو نامی از 
»ارتش زاپاتیس��تی آزایبخش 
مل��ی« نمی ب��رد و آن��ان را 
و  خارجی«  »تروریس��ت های 

»متخلفین« می خواند.
مس��لحانه  قی��ام  روز 
مص��ادف  زاپاتیس��ت ها 
ب��ود ب��ا اولی��ن روز اج��رای 
ق��رارداد تج��ارت آزاد نفت��ا 
)NAFTA( که بر اس��اس آن 
میان  تجارتی  محدودیت های 
امریکا، کانادا و مکسیکو به 

تدریج از بین می رفت و برای دهقانان و کسبه کاران خرده پا خانه خرابی و فاجعه 
بار می آورد. اکثر تحلیل گران اول جنوری ١٩٩٤ روز قیام مسلحانه زاپاتیست ها 
را روز تول��د جنبش جهانی علیه نولیبرالیزم و جهانی س��ازی می دانند. قرارداد 

زاپاتیست ها به این نکته دقیقا معترف                 
اند که حقوق خود را از حلقوم صاحبان 

سرمایه فقط به زور می توان کشید؛
 با زاری و تقا نمی شود زیرا آنان 

حاضر نیستند که پس بدهند.
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»نفتا« به س��رمایه های بزرگ که مانند اژدها در پی بلعیدن و س��یاهروز کردن 
پایینترین اقش��ار جامعه اند، اجازه س��رمایه گذاری آزاد و بدون قید و ش��رط را 
می دهد. رسانه های غربی تبلیغ می کردند که مکسیکو وارد جهان اول می گردد 
در حالی که نیمی از نفوس از گرس��نگی رن��ج می بردند. قرارداد »نفتا« باعث 
افزایش نرخ س��رمایه گذاری های خارجی می گردی��د که در نتیجه اقتصاد بومی 
کش��ور را به تباهی می کش��انید و به انباشت لجام گس��یخته ثروت در دست 

افرادی قلیل منتهی می گردید.
یکی از ویژگی های برجس��ته زاپاتیس��ت ها قیام مسلحانه در برابر زورمندان 
می باش��د. گلوری��ا مونیوز رامیرز می گوی��د آنان دنبال توصیه های مش��کوک 
نهادهای ایدئولوژیک امپریالیس��تی نرفتند که مبارزه »عدم خشونت« را تبلیغ 
می کنند. وی معتقد اس��ت که اگر آنان دس��ت به اسلحه نمی بردند نه مردم به 
عزم مبارزاتی ش��ان اعتقاد پیدا می کردند و دنبال ش��ان می آمدند و نه دشمنان 
ش��ان آنان را تا این حد جدی می گرفتند. زاپاتیس��ت ها ب��ه این نکته هم دقیقا 
معت��رف اند که حقوق خود را از حلقوم صاحبان س��رمایه فقط به زور می توان 

کشید؛ با زاری و تقال نمی شود زیرا آنان حاضر نیستند که پس بدهند.
بازه��م در کتاب »کالم و آتش: تاریخچه ای از ارتش زاپاتیس��تی آزادیبخش 

ملی«، یکی از زاپاتیست ها چنین می گوید:

»در ی�ک مقط�ع زمانی خلق مکس�یکو وادار م�ان كرد كه در 
كنار اس�لحه راه ه�ای دیگری را هم بشناس�یم... به عنوان ارتش 
زاپاتیس�تی مذاكرات را پذیرفتیم چون مردم از ما خواستند. ولی 
ای�ن قضیه امروزه دیگر كهنه ش�ده. امروز خلق مکزیک، بومی و 
غیر بومی، دیگر پی برده اس�ت كه با دولت كاری پیش نمی رود. 
دولت و ثروتمندان از اس�تعمار دس�ت نخواهند كش�ید، آن ها از 
خود دفاع خواهند كرد. آن ها زندانی  می كنند،  به قتل می رس�انند، 
ش�کنجه می كنند و مفقوداالثر می س�ازند. دنیای شان این گونه 
اس�ت. ما هم كه یک ارتش هس�تیم، كوش�یدند همین كارها را 

بکنند.
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دول�ت و اح�زاب بازهم بومی�ان را به مس�خره گرفتند. ظاهرا 
مذاكره برای حل مس�ایل اس�ت، اما مذاك�ره كاری از پیش نبرد. 
ولی با وجود این برای آن كه مردم را بشناسیم به كار مان آمد.«

را  فراوانی  راه های  زاپاتیس��ت ها 
برای شکس��ت ان��زوا و تجریدی که 
دولت مکس��یکو و حامی��ان آن بر 
آن��ان تحمی��ل می کنن��د، در پیش 
گرفته ان��د. بر عالوه تم��اس با مردم 
مکس��یکو و مطبوعات این کش��ور، 
از طریق انترنت با صدها س��ازمان و 
نهاد طرف��دار عدال��ت اجتماعی در 
سرتاس��ر دنیا ارتب��اط قایم کرده اند. 
دو س��ال بعد از آغاز قیام مس��لحانه 
خواس��تند تبلیغات دولت را که آنان 
را تروریست و خطرناک جار می زدند 
به تمس��خر گرفت��ه در جنگل های 
چیاپاس کنفرانس بین المللی را برپا 
نمایند ک��ه در آن فعاالن مبارز برای 
آزادی و عدالت از بسیاری کشورهای 
دنیا از جمله امریکا، کانادا، آرژنتین، 
س��ویس، ایتالیا،  فرانس��ه و اس��پانیا 

شرکت ورزیده بودند.
برای عدالت  تنها  نه  زاپاتیست ها 
و آزادی مب��ارزه می کنن��د که عمال 
به جنگ تبعیض  جنس��ی که پیامد 

جامعه استبدادی است می روند. آنان در کنار مردان هزاران جنگجوی زن دارند. 
در اولین دسته شش نفره زاپاتیستی که به کوه ها رفتند یکی آنان زن بود. زنان 

الیا کازان فلمساز مشهور امریکا، 
در فلم ارزنده »زنده باد زاپاتا!« 

)19۵2( سرگذشت زندگی حماسی 
زاپاتا را به تصویر کشیده که 

فلمنامه توسط نویسنده سرشناس 
امریکایی جان اشتاین بک تهیه 
گردیده و مارلون براندو در نقش 

زاپاتا در آن ظاهر گردید.
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در دهکده ها همانند مردان س��ازماندهی می ش��وند. درین زمینه مجله »زنان در 
عمل« در شماره نهم سال ١٩٩٤ خود درباره مبارزه سوزانا زن زاپاتیست نوشت: 

»س�وزانا آرای هزاران زن بومی را برای بهتر ش�دن وضع زنان 
و رفع تبعیض علیه آنان در مارچ ١٩٩٣ بیان داش�ت و به همین 
دلیل گفته می ش�ود كه اولین قیام و یا برآمد زاپاتیست ها را این 

زن رهبری كرد.«

دولت مکس��یکو به کمک امریکا برای س��رکوب زاپاتیست ها ارتش قوی را 
درنظر گرفت در عینحال گروه های ملیش��ا را ایجاد نمود تا با وحشتی که آنان 
برپا می کنند ریشه های زاپاتیست ها را در روستاهای مکسیکو قطع کنند. ملیشا 

ده ها روستا را به آتش کشیدند و 
هر کی با آنان مخالفت می کرد 
صدها  می شد،  نامیده  زاپاتیست 
ت��ن از روستانش��ینان ب��ه ج��رم 
همکاری و حمایت از زاپاتیست ها 
از مناطق خود فراری شدند. لیکن 
هیچ کدام این ها مقاومت آهنین 
انقالبیون زاپاتیس��تی و توده های 
را  مکس��یکو  آگاهی یافت��ه ی 
نشکستانده است، آنان می رزمند 
و ت��ا س��پیده دم آزادی و عدالت 
خواهن��د رزمید. ای��ن جنبش نه 
تنها در مکس��یکو که در س��ایر 
کشورهای س��تمدیده جو مبارزه 
و خیزش در براب��ر نیولیبرالیزم 
و سیاس��ت های وحشیانه جهانی 

سازی را شعله ور نمود.

یکی از ویژگی های برجسته 
زاپاتیست ها قیام مسلحانه در 
برابر زورمندان می باشد. گلوریا 
ــان دنبال  ــوز می گوید آن مونی
توصیه های مشکوک نهادهای 
ــتی  امپریالیس ــک  ایدئولوژی
ــدم  »ع ــارزه  مب ــه  ک ــد  نرفتن
ــغ می کنند.  ــونت« را تبلی خش
ــه اگر آنان  ــت ک وی معتقد اس
ــلحه نمی بردند  اس به  ــت  دس
نه مردم به عزم مبارزاتی شان 
اعتقاد پیدا می کردند و دنبال 
ــمنان  ــان می آمدند و نه دش ش
ــا این حد جدی  ــان آنان را ت ش

می گرفتند.
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گزارشها: محمود سیاوش

رویای استفاده از
آب کوکچه و آمو

عوامل جنایت ساالران و سایر 
پرزه های متحجر و مفلوک نظام 
فعل��ی، با چش��م پارگی خاصی 
کشور  افغانس��تان  که  معتقدند 
امکانات  و  اس��ت  عقب مان��ده 
رش��د و انکش��اف اقتصادی در 
آن وجود ن��دارد و با این تحلیل 
نتیج��ه میگیرند ک��ه در زمینه 

عدم رشد اقتصادی طی دهه  های گذشته و بخصوص زمان حاکمیت مجاهدین و 
رژیم کرزی، رهبران و رژیم های بر سر قدرت تقصیری ندارند. حتی روشنفکران 
خودفروخت��ه نیز اظه��ار میدارند که رکود اقتصادی و درب��دری و فقر مردم ما 
طی س��ی س��ال اخیر ناشی از نبود امکانات انکش��اف اقتصادیست، نه سلطه و 

حاکمیت گروه ها و احزاب وطنفروش و عامالن خیانت ها و جنایات.
من مثل هر افغان تش��نه آبادی و خوشبختی وقتی یک چنین حرف ها را از 
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روش��نفکران مقیم تخار و بدخشان میشنوم برآشفته شده و میخواهم بگویم که 
جناب عالی، حداقل پروژه آبرسانی کوکچه را با ساختمان ها و وسایط مخروبه اش 
هر از گاهی به چش��م مشاهده مینمایی و همچنان آگاه هستی که اگر راهزنی 
و ویران��ی و غارت تاسیس��ات و تجهیزات گران قیمت توس��ط مجاهدین آغاز 
نمیش��د، به مثابه بخش��ی از پروژه بزرگ از آغاز تا به حال کشور ما را به سمت 

پیشرفت هایی سوق میداد.
ب��ه همین منظور اطالعاتی در مورد پروژه آبرس��انی و بن��د برق کوکچه را 
به مثابه یکی از سرنوشت س��ازترین پروژه های اقتصادی افغانس��تان که فعال به 
فراموش��ی سپرده شده است مینویسم تا یکبار دیگر به نسل جوان امروز هویدا 
گردد که حاکمان منفور س��ی س��ال اخیر چه خیانت هایی را به روند رش��د و 

انکشاف اقتصادی این خطه وارد نموده اند.
پ��روژه آبی��اری کوکچه یکی از برنامه ه��ای بزرگ اقتصادی افغانس��تان در 
بخش زراعت و آبیاری بود که مطالعات اقتصادی و تخنیکی آن طی س��ال های 
زمامداری داوود خان تکمیل گردید. هدف آن چنانچه از نامش پیداس��ت تامین 
آب کاف��ی برای زمین های کم آب و بی آب بود. در مرحله اول اراضی س��مت 
راس��ت )از پل کوکچه الی آخر قریه الله گذر ولسوالی ینگی قلعه( و در مرحله 
دوم سمت چپ )از پل کوکچه تا ساحات ولسوالی های خواجه غار، دشت ارچی 
و امام صاحب و دش��ت آبدان میرعلم( را در بر میگرفت. اراضی جناح راس��ت 
دریا جمعًا ٢٠٠٠٠ هکتار )معادل صد هزار جریب( زمین میباشد که 8٠٠٠ هکتار 
اراضی کم آب و ١٢٠٠٠هکتار اراضی للمی بایر میباش��ند. زمین های مذکور با 
اعمار یک بند آب گردان باالی دریای کوکچه در ناحیه پل کوکچه و حفر یک 

کانال با ظرفیت ٢٠ متر مکعب آب تحت آبیاری قرار میگیرد.
پروژه کوکچه در دهه ٦٠ با در نظرداش��ت ه��دف اصلی )پالن احداث فارم 
میکانیزه در س��احه( ٢٠٠٠ هکتار را طور مقدماتی روی دس��ت گرفت. از جمله 
٤8٠ هکتار زمین که ش��امل ٢٤ بالک میباشد کاماًل آماده بهره برداری گردیده 
و مدت چهار س��ال تحت کش��ت قرار گرفت و حاصالت قناعت بخشی از آن 
بدست آمد. ٩٠ فیصد امور هموارکاری و احداث سیستم های آبیاری ١٥٠ هکتار 
دیگر که شامل ٥ بالک میباشد نیز تکمیل ولی تحت کشت قرار نگرفته بود. 
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٢٥ فیص��د کار٢8٠ هکت��ار دیگر هم صورت گرفته ب��ود. چون بند آب گردان 
ساخته نشده بود جهت پیشبرد امور آبیاری اراضی متذکره آب مورد نیاز توسط 
واترپمپ تامین میگردید. متاس��فانه بعد از س��ال١۳٧١ و هجوم تنظیم ها پروژه 
مذکور با رکود مواجه گردیده و دارایی های آن با آفات جنگ ها نیست  و نابود 
شد. س��اختمان های اساسی شبکه آبیاری نزدیک اراضی هم تلف و واترپمپ ها 

به یغما رفتند.
ناگفته نباید گذاش��ت که در اراضی متذکره کشت انواع حبوبات و اشجار 
و پخته آزمایش و نتایج مطلوب بدست آمده است. ضمنا پروژه کوکچه تعمیر 
تاسیس��ات ضروری تولیدی شامل ورکش��اپ های تخنیکی دیپوها، دفاتر اداری 
و ١8 باب تعمیر رهایش��ی را نیز در بر میگرفت ک��ه اکثر آن تکمیل و مورد 
استفاده قرار داشتند. با تاسف که در ردیف سایر جایداد های پروژه ساختمان های 

متذک��ره نی��ز ٧٠-٩٠ فیصد 
تخریب شده  اند.

آب اراض��ی جن��اح چپ 
دری��ای کوکچ��ه ک��ه بال��غ 
بر٦٠٠٠٠ هکتار زمین میباشد 
و مقدار 8 -١٠ میگاوات برق، 
از کانالی به ظرفیت ١٠٠متر 
مکع��ب آب تامین میگردید 
و این پ��الن مرحله دوم پروژه 
بود. اس��ناد و نقشه های کاری 
پروژه در زمره جایداد های آن 

از بی��ن رفته اما کاپی های آن را میتوان از ریاس��ت پالن وزارت آبیاری و وزارت 
پالن یا از وزارت آبیاری کشور ازبکستان بدست آورد.

به اس��اس محاسبات فعلی که از آب دریای کوکچه صورت گرفته است، با 
در نظرداشت پیش��رفت هایی که در تکنولوژی ماشین های تولید برق طی چند 
دهه  گذش��ته به وجود آمده این دریا ظرفیت تولیدی ١٠٠٠-٢٥٠٠ میگاوات برق 
را به صورت نرمال داراس��ت که آن را ب��ه عنوان بزرگترین منبع تولید انرژی در 

ــتان تحت  ــه افغانس ــا وقتیک ت
سیطره امریکا و سایر متجاوزان 
و  ــا  آبه از  ــتفاده  اس دارد،  ــرار  ق
ــای طبیعی ما  ــته ه ــر داش دیگ
ــا باقی خواهد ماند.  همچون روی
ــتعماری هرگز  ــای اس ــور ه کش
ــتعمرات  مس ــه  ک ــد  نمی خواهن
ــان به خودکفایی و شکوفایی  ش

برسند.
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سطح کشور تبارز میدهد.
غی��ر از زمین ه��ای همواری که در اطراف دریای کوکچ��ه و آمو در مناطق 
بدخش��ان، کندز، تخار، بلخ جزء برنامه های آبرسانی بحساب میامد و طرح آنها 
روی دس��ت گرفته شده بود، میلیون ها هکتار زمین للمی در دامنه های تپه های 
اط��راف وجود دارد که موجودیت انرژی ب��رق ارزانی که از آب خود این دریاها 
بدس��ت بیاید، به آس��انی زمینه آبیاری آنها را میس��ر خواهد ساخت. یعنی با 
ایجاد بندهای ب��رق و بند های آب گردان در امتداد دریای آمو و دریای کوکچه 
و مدیریت درس��ت آن میتوانیم س��یمای تمامی تپه ه��ا و کوه های خاکی این 
س��رزمین را بکلی تغییر داده و با افزایش حجم تولیدات زراعتی س��طح زندگی 
را انکشاف دهیم. فعالً  فقط ٢٩ بالک زراعتی )جمعًا ٦۳٠هکتار زمین( با نصب 
واتر پمپ ه��ا در س��ینج اول و دوم و ترمیم و نصب گیس��ت های دهنه جات و 

پاک کاری شبکه های آبیاری آماده بهره برداری شده میتواند.
تخریب��ات طبیع��ی طی میلیون ها س��ال حوزه های فرو افت��اده ای به عنوان 
محالت مناسب ذخیره آب دریای کوکچه را جهت استفاده دایمی و به گونه ای 
که به کش��ورهای تاجکستان و ازبکس��تان صدمه نزند ایجاد نموده است. مثاًل 
س��احه فروافتاده از بهارک تا جرم، س��احه فروافتاده فیض آباد، یمگان بدخشان 
و نواح��ی مش��ابه دیگر در تخار از جمله گودال هایی ان��د که با مصرف اندک 
صده��ا بیلیون متر مکعب آب را برای به گردش درآوردن همیش��گی چرخ های 
توربین های برق و اس��تفاده آب برای فصل های کم آب ذخیره مینمایند. برقی 
که از آب دریای کوکچه تولید میشود ظرفیت این را دارد که تمامی زمین های 

للمی صفحات شمال را از دریاها و آب های زیرزمینی آبیاری نماید.
محص��والت برنج  والیت تخار که ١٥٤٠٠٠ هکتار زمین آبی دارد و به ش��کل 
س��نتی و بدون دانش و وسایل مدرن تولید میش��ود، تقریبا برای چندین والیت 
همس��ایه تخار کفایت میکند. واضح اس��ت که اگر معادل این مس��احت زمین 

آبیاری شوند چه تحولی در عرصه زراعت به وجود خواهد آمد.
نکته بس��یار مهم این است که تکمیل و اعمار بند های برق و آب گردان در 
امت��داد دریای کوکچه تنها با مصرف یک دهم اعانه  کش��ورهای کمک کننده 

–که تا به حال سرقت رفته و یا حیف و میل گردیده- ممکن بود.
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این تنها پروژه های تخار و بدخشان نیستند که به این وضعیت گرفتار شده 
اند، پروژه آبرس��انی نیمه کاره بند کمال خان که کار اعمار آن در س��ال ١۳٥٢–

١۳٥٧ ش��روع گردید ولی تا هن��وز هیچ اقدامی برای اعم��ار مجدد آن صورت 
نگرفته اس��ت. طی ١٢ سال اخیر که بصورت گوشخراش از »بازسازی« صحبت 
به عمل می آید این پروژه حیاتی نیز مورد بی توجهی خاینانه قرار گرفته است. 
پروژه بند کمال خ��ان که ١٠٠هزار هکتار زمین را از منطقه چهاربرجک تا آخر 
ولس��والی گنگ نیمروز آبیاری و به کش��تزار تبدیل میکرد، مبلغ ۳۳ میلیون 
دالر با کشور چکس��لواکیا قرارداد گردیده بود. افغانستان کشور زراعتی ای که 
فقط در صورت اس��تفاده درس��ت آب های جاری و زیرزمینی، به دلیل داش��تن 
مزارع وس��یع در س��طح منطقه به پیشرفت های چش��مگیر دست خواهد یافت. 
مس��احت زمین های زراعتی افغانس��تان را 8 میلیون هکت��ار تخمین زده اند که 
ساحه معدودی آن به ش��کل پراکنده و سنتی مورد استفاده دهقانان قرار داشته 
و قس��مت اعظم آن به علت نبود آب غیر قابل استفاده است. این در حالیست 
که افغانس��تان از جمله کشور هاییست که دارای ذخایر بزرگ آبی میباشد ولی 
به علت نداش��تن بندها و ذخایر آب های آن به هدر میرود. س��االنه ٥٠ میلیارد 
مت��ر مکعب آب که ق��درت تولید هزاران میگاوات ب��رق را دارد بخصوص در 
سرزمین های ایران و پاکستان میریزد و انرژی برق به قیمت گزاف از کشورهای 
همسایه وارد میشود. مجموعه آب های زیرزمینی و روزمینی افغانستان را ٧٠ الی 
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٩٠ میلی��ارد متر مکعب ب��رآورد کرده اند که ۳٠-٢٠ درصد آن در داخل و بقیه 
به علت ضعف مدیریت مورد اس��تفاده کشورهای همس��ایه قرار میگیرد. طبق 
محاس��باتی ارزش یک متر مکعب آب ش��یرین که از کشوری به کشور دیگر 
میرود یک دالر اس��ت و به این شکل س��االنه به ارزش ٥٠ میلیارد دالر آب های 

افغانستان به کشور های همسایه به صورت رایگان میرود.
با محاس��بات ارقام باال بازهم روش��ن میگردد که عامل پسماندگی اقتصادی 
افغانس��تان نه نبود زمینه های انکش��اف بلکه اقتدار مس��تبدان فرصت طلب و 
س��ودجو و نوکر بیگانه اس��ت. تا زمانی که رهبران، احزاب و جریانات سیاسی 
ارتجاعی و ضد مردمی و وابس��ته به بیگان��گان مثل احزاب جنایت کار خلق و 
پرچم و اخوانی ها بر اریکه قدرت تکیه زده اند، امکان هیچگونه ش��کوفایی در 

زندگی مردم میسر نیست.
تا وقتیکه افغانس��تان تحت س��یطره امریکا و س��ایر 
متجاوزان قرار دارد، اس��تفاده از آبها و دیگر داشته های 
طبیعی ما همچون رویا باقی خواهد ماند. کش��ور های 
اس��تعماری هرگز نمی خواهند که مس��تعمرات شان به 
خودکفایی و ش��کوفایی برسند. آنان حاضرند میلیونها 
دالر را برای انتقال برق وارداتی به مصرف بر سانند، اما 
نوکران ش��انرا از کار روی پروژه ه��ای زیربنایی برحذر 
می دارن��د. فق��ر و بدبختی و محتاج ب��ودن مردم یک 
کشور، زمینه ساز غارتگری و تاخت و تاز آنان بوده بنا به 
هر قیمتی می کوشند جز یک مشت نوکر و دالل شان، 
توده های عام کش��ورهای تحت س��لطه شان در فالکت 
و بدبختی تمام بس��ر برند. آن »تحلیلگران« و فروخته 
شده هایی که حضور دایمی امریکا را برای پیشرفت و 
ترقی افغانستان مفید و الزم تبلیغ می کنند،  این حقایق 

روشن را عمدا زیر می زنند.
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گزارشها: شبیر

یک انجنیر جوان توسط
پسر شاروال فیض آباد

به قتل رسید

صبح روز س��ه شنبه، 
 ٥(  ١۳٩٢ عق��رب   ١٤
ی��ک   ،)٢٠١۳ نوامب��ر 
انجنی��ر ج��وان ب��ه نام 
جاوید در محفل عروسی 
نوراحمد  توسط  برادرش 
ماش��ینی  جنرال  پس��ر 
قوماندان  از  نذیرمحم��د 
از  ک��ه  جمعیتی  ه��ای 

مدتی بدینسو از جانب شخص قس��یم فهیم به حیث شاروال فیض آباد تعیین 
شده به ضرب چاقو به قتل رسید.

مردم فیض آباد که شاهد صحنه قتل این جوان بدست پسر چاقوکش شاروال 
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بودند می گویند هنگامی که او این انجنیر را به قتل رسانید هیچ سرباز پولیس 
و یا امنیت ملی برای بازداشت قاتل کمک نکرد و سیل بین باقی ماندند. گفته 
می ش��ود پسر ش��اروال، این جوان را به دلیل این که موترش را کاروان عروسی 

برای چند دقیقه متوقف کرده بود به قتل رسانید.
انجنیر جاوید از چند س��ال به این سو به حیث معاون بخش ساختمانی بنیاد 

توسعه یی آغاخان در بدخشان ایفای وظیفه می کرد.
والی، قوماندان امنیه و ش��اروال بدخش��ان از جمله گماش��تگان قسیم فهیم 
هس��تند که در دهها مورد قتل و چور و چپاول دس��ت دارند و این والیت را به 
جهنمی برای بدخش��ی ها مبدل کرده اند. تمامی مسووالن این والیت از جمله 
قوماندانها و خونخواران باندهای تنظیمی هستند که جز توجه به منافع شخصی 

هیچ کاری به مردم بیچاره و فقیر باشنده های بدخشان نکرده اند.

در کش��ور مافیایی ما دوسیه قتل این جوان بدخشی 
ه��م مانند صدها و هزاران قضیه دیگر یکبار دیگر زیر 
زده خواهد شد و حتی صدای اعتراضات در بدخشان را 

نیز مثل گذشته خفه خواهند کرد.

اهداف ما:
ــتقل، آزاد، دموکراتیک و تقسیم  ــتان مس افغانس
ــدون هیچگونه  ــردم ب ــه در آن همه ی م ــر ک ناپذی
ــی، مذهبی،  ــی، قومی، دین ــض ملیتی، جنس تبعی
لسانی و منطقوی با روحیه همبستگی و احساس 

آرامش، زیست کنند. 
از برنامه »حزب همبستگی افغانستان«



64

20
13

ر 
مب

نوا
 ـ 

13
92

ب 
قر

، ع
هم

ز د
سی

ره 
ما

ش

نویسنده: نوید نابدل

مقایسه دردناک میان
آزادگی و پوزه مالی

اعت��راض به اس��تبداد و بیعدالتی 
انس��انهای آزادی دوس��ت و  توس��ط 
ش��رافتمند با ش��یوه ه��ای گوناگون 
همیش��ه در مطبوعات جهان انعکاس 
یافته است. یکی از نمونه های آن که 
سال گذشته س��رخط اخبار بریتانیا و 
جهان گردید دست ندادن رونان اوگارا 

یکی از قهرمانان تیم رگبی ایرلند به ملکه بریتانیا بود. رونان با این کار تاریخی 
ضدیتش را با چندین دهه جنایت، سرکوب و وحشت دولت انگلستان در ایرلند 
شمالی به نمایش گذاشت. این عمل او با پشتیبانی و حمایت وسیع مردم ایرلند 

مواجه گشت.
وقتی رس��انه های جهان در اش��غال دولتها و نهاد های استعماری قرار داشته 
بر حقایق پرده می افکنند، اینچنین ش��یوه ه��ای ابراز ضدیت در برابر ظالمان، 
مطبوعات را وادار به انعکاس آن می س��ازد که خواهی نخواهی باعث بلند رفتن 
آگاهی مردم و توجه به قضایایی میگردد که توس��ط رسانه های نام آور زیر زده 
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شده اند.
آزادگی و ش��رف رونان را زمانی می توان بهتر درک و مورد تمجید قرار داد 
که غرور انس��انی او را با چاپلوس��ی، گردن پتی و پوزه مالی رهبران پوشالی و 

مزدورپیشه وطن ما در برابر اربابان شان مقایسه نمود.

رونان اوگارا، دستانش را در جیبش نگهداشت و نخواست با ملکه استعمار دست دهد.

تملق و سرخمی کرزی به ملکه بریتانیا
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از سایتهای دیگر

آقای دوستم!
اعتراف یادتان رفت!

منبع: خبرگزاری خاورمیانه، 16 میزان 1392
نویسنده: مسعود حسن زاده

عبارات��ی که دوس��تم ب��رای )به 
گفته ی رس��انه ها( مع��ذرت خواهی 
اس��تفاده می کند، از جنس عباراتی 
هس��تند که به ح��وزه ادبیات قدرت 
تعلق دارن��د. ادبیاتی توصیفی، کلی 
گویانه، مطمین و کمی فخر فروشانه 
و تعیین گرایانه. اما مگر این عبارات 
برای معذرت خواهی نیستند؟ چرا در 

فقدان عنصر اساسی »عذرخواهی« یعنی »اعتراف« مطرح می گردند؟
من نمیخواهم در چاهی که رس��انه ها افتادند بیفتم. هیچ نشانی از معذرت 
خواهی در این عبارات نیست. عبارات دستور اند. دستوراتی برای تنظیم فضای 

انتخاباتی و نزدیک کردن پارادوکس ها به هم. دوستم می گوید:
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»وقت آن فرا رس�یده اس�ت كه همه ما از اث�رات منفی ای كه 
سیاست های ما در گذشته به مردم سراسر كشور رسانده است، 
از آنان معذرت بخواهیم. من می خواهم در این راس�تا پیش قدم 
باش�م و بگویم كه ما از هم�ه ی آنانی كه در هر دو طرف جنگ ها 
متحمل آسیب ش�ده اند، معذرت می خواهیم و سعی می كنیم تا 
انتخابات كنونی، س�رآغاز صفحه جدیدی در سیاست كشورمان 
گردد كه جنگ راه حل اختالف ها نباش�د؛ بلکه ما از راه هم پذیری، 

اصالحات و گفتگو به وفاق ملی نایل شویم.«

دوس��تم کشته ش��دن ٧٠ هزار انس��ان غیر نظامی کابلی را به عاملی نسبت 
می دهد که جایگاهش فقط در درون نظام دال و مدلول های ادبیات قدرت است 
و فق��ط ادبیات قدرت می تواند آن را برتابد و به حربه ای برای چرخیدن معادله 
سیاست و رقابت انتخاباتی از نوع افغانستانی آن تبدیل کند و به طوالنی شدن 
عمر این چرخه منتهی ش��ود. می گوید »سیاست های ما«! و در ادبیات قدرت، 
می ش��ود جنایتی هولن��اک را با همین عبارت به ناگزیری ای سیاس��ی تعبیر و 
تحری��ف کرد. همان روایت آش��نا و فراگیری که همه ی جن��اح های درگیر و 
تمامی قاتالن مردم کابل آن را به خوبی بلدند و خیلی خوب هم از آن استفاده 
می کنند. مثلن جناح بر س��ر قدرت در آن زمان، جنایات انجام شده را با همین 
حربه که »سیاست و شرایط ایجاب می کرد تا حکومت )جناحی که حکومت 
را قبضه کرده بود( از خود دفاع کند.« برای چندین جناح نظامی � سیاسی که 
فاجع��ه جنگ های تنظیمی را در کابل رقم زدند، کش��تن غیر نظامیان از اقوام 
دیگر، امروز به نوعی ناگزیری سیاس��ی و اقدامی برای دفاع از خود تعبیر شده 

و تحریف می گردد.
اما دوس��تم اندکی در این اعالمیه لحن این »ناگزیری سیاس��ی« را به ادبیات 
قدرت نزدیک تر کرده اس��ت. خیلی پر بیراه نیس��ت که فرض کنیم که این 
ابتکار نه از دوس��تم که از اش��رف غنی احمدزی بوده اس��ت. چون احمدزی به 
نیکی می داند که باید هر چه زودتر شبهات ایجاد شده در مورد انتخاب دوستم 
)یک چهره جنگ س��االر متهم به جرایم جنگی( ب��ه عنوان معاون خویش را به 
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حمای��ت کننده گان خودش )جامعه جهانی و امریکا( برطرف کند و توضیحی 
عقالنی تر در مورد ترکیب کمپاین اش ارایه نماید. اما اینجا با زیرکی خیلی از 
ملحوظات دیگر نیز در نظر گرفته ش��ده است، ازجمله حفظ اتوریته ی دوستم 
در می��ان رقبای دیگر جه��ادی اش. به همین دلیل کوتاهتری��ن راه ممکن برای 
دس��ت یابی به این امر از طریق نزدیک ک��ردن ادبیات این به اصطالح »معذرت 

خواهی«، به ادبیات قدرت و چرخه ی سیاست جاری در افغانستان بوده است.
ادبیات دوس��تم، ادبیات دستور اس��ت، چون توضیح نمی دهد و با پی رنگ 
تعیی��ن گ��ری از نوع ادبیات قدرت همراه اس��ت. در افقی که دوس��تم قبل از 
معذرت خواهی بوس��یله ی همین کلمات تعیین می کند، کشتار و نسل کشی 
انس��ان ها در جنگ های تنظیمی کابل یک اشتباه سیاسی تعیین شده ودر این 
ادبیات، دیگر نیازی به کنکاش و مس��تند ساختن آن جنایات نیست و هم باید 

فراموش شان کرد و از نو شروع کرد.
لحن نهادهای مدعی پروس��ه عدالت انتقالی از جمله کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان نیز در این مورد باعث تعجب و درنگ است. این نهاد 
ه��ا نی��ز گویا چون رس��انه ها در دام ای��ن ادبیات قدرت افتاده ان��د و در حال 
همراهی استراتژی ای هستند که به نرمال سازی روند معافیت از طریق »معذرت 
خواهی« می انجامد.اکثر این نهاد ها با عباراتی تش��ریفاتی و تحس��ین گرایانه 
از ای��ن اعالمیه یادکرده اند و آن را آغازی تازه دانس��ته اند و به دوس��تم آفرین 
گفته اند. دلیل این کار کاملن مش��خص اس��ت، این نهاد ها نیز کار در راستای 
دادخواهی را به برنامه ای سیاس��ی و چانه زنی برای امتیاز گیری شخصی مبدل 
ک��رده اند. به همین دلیل به هرنوع ادبیات قدرت خوش��امد می گویند و آن را 
گس��ترش می دهند و فرایندی حیاتی را به اعالم موضع هایی فاقد هرنوع جنبه 
حقیقی س��ازی و کلماتی دیپلماتیک و ادبیاتی بسته تقلیل می دهند. کاربرد 
این ادبیات به جای ادبیات دادخواهی توسط این نهاد ها پیامد های روشنی دارد 
که طوالنی شدن عمر جنایتکاران جنگی و حفظ قدرت و منافع شان از مشهود 
ترین آن اس��ت. دوستم با همین عبارات می رود که معاون اول دولت آینده شود 
و این یعنی این که کس��ی که متهم به جنایت جنگی و نس��ل کش��ی ست، با 
حربه ی معذرت خواهی از این نوع، بار دیگر با س��کوت نهاد های مدافع حقوق 
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بشر و مدعی عدالت انتقالی و همراهی آشکار شان، بار دیگر برگرده ی مردمی 
سوار می شود که فرزندان یا پدرانشان را کشته است.

اما چرا دوستم قبل از معذرت خواهی اعتراف نمی کند؟ چرا این به اصطالح 
»معذرت خواه��ی« در فقدان عنصر ضروری دیگر، یعن��ی اعتراف به جنایت 

مطرح می گردد؟
اگر جنایتی صورت نگرفته اس��ت، معذرت خواهی برای چیست؟ آیا مگر 

سوژه و سبب معذرت خواهی کشتار غیرنظامیان نیست؟
با طرح این س��واالت می ش��ود ادعا نمود که رس��انه ها همه به بیراهه رفته 
اند، هدف دوس��تم معذرت خواهی نه، بلکه تحری��ف مفهوم جنایت جنگی و 
عذرخواهی س��ت. دوستم ابتدا صورت مسئله را تغییر می دهد و کشتار و نسل 
کشی مردم غیر نظامی را صرفن تا سرحد اشتباه سیاسی تقلیل می دهد و آن را 
پدیده ی سپری شده می داند و سپس با لحنی عام، طوری که نه سوژه ی معذرت 
خواهی ش��فاف اس��ت و نه طرف مع��ذرت خواهی، و با خوان��دن نوعی دعای 
آمرزش از مردم با فروتنی ای سیاستمدارانه معذرت می خواهد اما از کدام مردم؟

مردم��ی که ادبیات قدرت از آن یاد می کند و زیاد هم یاد 
می کند، هرگز مردمی نیس��تند که متضرر می ش��وند، کشته 
می شوند، آواره می ش��وند و طبقه حاکم با همین »اشتباهات 
سیاس��ی« آنان را قربانی خود و بقای خ��ود می کند. منظور 
دوس��تم از »مردم« افراد معتقد به خود و آنانی که در دایره ی 
تامین مفاد ش��خصی اش حضور دارند اس��ت. این اعالمیه در 
حقیقت طرح ایده های تازه در توجیه جنایات و ایجاد مکانیزم 
دفاعی تازه در ش��رایط تازه ی افغانس��تان است. دوستم با طرح 
این ایده، به سایر شرکا و آنانی که از لحاظ وضعیت در جایی 
مشابه قرار دارند و انگش��ت همه ی مردم به سمت شان است، 
اطمینان می دهد که هنوز می ش��ود حکمروایی کرد و مصون 

بود.
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از سایتهای دیگر

رسوایی در نشست بین المللی 
برندگان جایزه صلح نوبل

در ورشو
منبع: مجله هفته، 7 عقرب1392

نویسنده: ا. م. شیری

مراس��م  اکتبر   ٢١ روز 
نشست  س��یزهمین  افتتاح 
برن��دگان  الملل��ی  بی��ن 
جای��زه صل��ح نوب��ل، که 
معم��وال اینگونه نشس��تها 
را میخائی��ل گارباچ��وف، 
»اولی��ن و آخری��ن رئیس 
جمهور« اتحاد ش��وروی و 

شخصیت بس��یار محبوب غرب افتتاح می کند، پیش نرفت. زیرا، این نشست 
بدون حضور گارباچوف و در ش��رایط پریش��ان حالی میزبان، لخ والسا، »رئیس 
جمهور« سابق لهستان )١٩٩٥-١٩٩٠( در ورشو، پایتخت لهستان گشایش یافت و 
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دقایقی بعد، با سخنرانی مایرید کوریگان )Mairead Corrigan(، یکی دیگر از 
برندگان جایزه صلح نوبل به افتضاح کشیده شد.

مارید کوریگان، صلحدوس��ت ایرلندی، برنده جایزه صلح نوبل س��ال ١٩٧٦ 
)مشترکا با بتی ویلیامز( بخاطر حل و فصل مناقشه ایرلند شمالی، در بخشی از 
سخنان هیحان انگیز خود، اعطای جایزه صلح نوبل سال ٢٠٠٩ به باراک اوباما را 
بشدت تقبیح نمود و با حمله بی پروا به آمریکا و اروپا، ارتش ناتو را یک ارتش 

اشغالگر و متجاوز خواند. او گفت:

»ما همه می دانم كه در عراق تس�لیحات امحاء جمعی وجود 
نداش�ت، با این وجود، این كش�ور را بمباران كردند. االن غربیها 
در مقابل هر كشور نامطلوبی مثل عراق، لیبی حتی گردن كلفتی 
م�ی كنند. آنها اقدام خود را تجاوز انساندوس�تانه می نامند. می 
گویند موظف بدفاع از ش�هروندان غیرنظامی هس�تند و كشور را 
با بمبارانها و موش�کهای بالدار با خاک یکس�ان می كنند. اكنون 

ایران و كره شمالی در نوبت بعدی هستند…«

در مورد اعطای جایزه صلح نوبل س��ال ٢٠٠٩ به رئیس جمهور آمریکا، باراک 
اوباما، همچنین، به نوش��تاری تحت عنوان »ریش دس��ت ش��ما، قیچی دس��ت 

شماست«، رجوع کنید.
عالوه بر این، یک روز پس از افتضاح در نشس��ت بین المللی برندگان جایزه 
صلح نوبل در ورش��و، سازمان عفو بین الملل دولت آمریکا را بعلت کشتار مردم 
غیرنظامی یمن و پاکستان با هواپیماهای بی سرنشین به ارتکاب جرایم جنگی 
متهم کرد و تصریح نمود که دولت اوباما از دس��تیابی دیده بانان حقوق بشر به 

واقعیات بیشتر جلوگیری می کند.
موضوع قابل ذکر دیگر در رابطه با امپریالیسم آمریکا این است که یک روز 
قبل از گشایش نشس��ت بین المللی برندگان جایزه صلح نوبل در ورشو، برخی 
رس��انه ها از اب��داع نوع جدیدتر ماده مخدر بنام »تمس��اح« در آمریکا )احتماال 
توس��ط دولت آمریکا( خبر دادند که از همان اولین بار استعمال آن، فرد معتاد 
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میش��ود و در عرض کمتر از دو ماه از پ��ای درمی آید. در ادامه همین گزارش 
گفته میش��ود، که روانشناس��ان آمریکائی گروههائ��ی از جوانان را برای قتل و 

کشتار تربیت میکنند….
در ارتب��اط با یادآوری گزارش��ات خبری فوق، توضیح و بررس��ی چند نکته 

ضروری بنظر می رسد:
نکته اول- در مورد چرائی پریش��ان حالی لخ والس��ا در نشست بین المللی 
برن��دگان جایزه صلح نوب��ل. خود »قهرمان« موضوع را ب��ا مرخصی اخیرش از 
بیمارس��تان توضیح داد. اما، بنظر می رسد این دلیل، نه واقعی بود و نه، کافی. 
گمان می رود، علت آن، اساس��ا با نفرت عمومی نس��بت ب��ه وی انزوای او در 
جامعه، بخصوص در جامعه لهس��تان بستگی داش��ته باشد. فراموش نباید کرد 
زمانی که در س��الهای نود قرن گذش��ته، در اثر حمله سراس��ری دنیای سرمایه 
ب��ه عدالت اجتماعی، فضای جهانی چنان بس��ود نیروهای فوق ارتجاعی تغییر 
یاف��ت که لخ والس��ا، این بز طالی��ه دار گله خائنان و وطن فروش��ان معاصر، با 
کمک و پش��تیبانی همه جانبه سیاس��ی، تبلیغاتی، تشکیالتی، ایدئولوژیک و 
مال��ی همان دولتهائی که امروز خود را »دوس��تانه س��وریه« می نامند و دیروز، 
»دوس��تان« خلقهای س��ومالی، افغانس��تان، عراق، لیبی، مصر، یمن و … می 
خواندند، پس آنکه با اکثریت بزرگ آرا رأی دهندگان فریب خورده لهستانی به 
ریاس��ت جمهوری این کشور برگمارده شد، کار، تولید، علم و تمام زیرساختهای 
اقتصادی لهس��تان را نابود ساخت، کش��ور تحت »رهبری« خودش را به فاحشه 
خانه و مرکز صدور فاحشه تبدیل کرد. لهستان را به زیر سلطه استعماری غرب 
کشانید و بعضویت ارتش جنایی امپریالیسم- ناتو- در آورد… اما، زمان زیادی 
طول نکشید که مردم فریب خورده و »اّمی«، ولی در واقع بسیار داناتر و آگاه 
تر از بس��یاری یاوه گویان دانشمندنما، تجربتا به فریبکاری غرب امپریالیستی، 
بخص��وص، دولتهای آنگلوساکس��ونی و همچنین، به اش��تباه خود پی بردند و 
سعی کردند اشتباه تاریخی خود را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری تصحیح 
نمایند. در راستای تصحیح همین اشتباه بود، که لخ والسا در دوره دوم انتخابات 
ریاس��ت جمهوری لهستان فقط از پشتیبانی دو دهم )٢/٠( درصد رآی دهندگان 
لهستانی برخوردار ش��د… اگر چه این مشت آهنین رأی دهندگان لهستانی در 
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شرایط گرفتاری لهستان در پنجه استعمار بی تأثیر بود، اما پس از آن لخ والسا 
س��ر در الک خود ف��رو برد و بدلیل نفرت و انزجار عمومی نس��بت به وی، از 
نظرها پنهان گردید. باحتمال بسیار قوی، علت پریشان حالی قهرمان خیانت به 
کشور و مردم لهستان در نشست بین المللی برندگان جایزه صلح نوبل در ورشو 

نیز همین بوده است.
نکته دوم- عدم حضور میخائیل گارباچوف. در گزارش��ات خبری رسانه ها، 
هیچ توضیحی در باره علت غیبت میخائیل گارباچوف در س��یزهمین نشست 
بی��ن المللی برندگان جایزه صلح نوبل داده نش��د. اما، دلیل واقعی آن تا حدود 

بسیار زیادی روشن است.
میخائی��ل گارباچوف، بزرگترین خائن و جنایتکار تمام تاریخ بش��ر، تا آنجا 
که بنده اطالع دارم، مدتهاس��ت که به محاق رفته و از انظار پنهان ش��ده است. 
اگر ولی نعمت های آنگلوساکس��ون وی در اینجا و آنجا نامی از او نبرند، هیچ 
ک��س، چه در خرابه های باقی مانده از اتحاد ش��وروی و چ��ه در خارج از آنها 
بفکر او نیس��ت. زیرا، نه تنها خلقهای کش��ورهای »بلوک ش��رق«، حتی همه 
بشریت مترقی از س��الها پیش می دانند که در اثر خیانت دهشتناک میخائیل 
گارباچوف و باندهای مزدور داخلی همنوای او به کشور اتحاد شوروی و خلقها، 
حزب و دولت تحت »رهبری« آنها، غرب امپریالیستی نه فقط موفق شد عدالت 
اجتماعی را تخریب و اتحاد ش��وری را تجزیه نموده و تمام اجزای آن را )منهای 
جمهوری بالروس که علیرغم تمام حمالت و فش��ارهای امپریالیس��م موفق شد 
نظام اجتماعی- اقتصادی عادالنه را حفظ نماید(، به زائده س��رمایه داری و اغلب 
آنها را به حیاط خلوت و مس��تعمرات مفلوک امپریالیس��م تبدیل کند، بلکه، 
سبب تخریب راه آغاز شده بشریت بسوی عدالت اجتماعی، و همچنین، نوزائی 
و توسعه فاشیس��م مهارگسیخته غرب و حمله سراسری آن به کل جهان و همه 
دس��تآوردهای بش��ری گردید و زمینه بمباران و ویرانی دهها کش��ور و بیکاری، 
فقر و خانه خرابی صدها میلیون نفر و کش��تار دهها میلیون نفر دیگر در اثر 
حم��الت جنون آمیز امپریالیس��م آمریکا و متحدانش را فراهم س��اخت. با این 
توصیف مختصر، تصور اینکه میخائیل گارباچوف، حتی تحت تدابیر ش��دید 
امنیتی، جس��ارت حضور در مجامع عمومی را داش��ته باش��د، یک تصور باطل 
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است.
نکت��ه س��وم- اینک��ه هر 
کس��ی، می بایس��ت پاس��خ 
یکسری س��ؤاالت را، حداقل 
برای خ��ودش، بده��د. مثال، 
آمریکا خ��ودش را چه کاره 
ای��ن جهان می داند و از جان 
و مال بشریت چه میخواهد؟ 
اس��ت  مجاز  آمری��کا  چ��را 
علیرغم راه اندازی کشتارهای 
ویتن��ام،  )ک��ره،  میلیون��ی 
کامب��وج، ای��ران، اندون��زی، 
لیب��ی،  افغانس��تان،  ع��راق، 
س��ودان، س��ومالی، س��وریه، 
پاکس��تان، مصر، یمن، بطور 
کل��ی در تمام کش��ور های 
آس��یا، آمریکای التین، اروپا، 
آفریقا(، دم از »دمکراس��ی« 

و »حق��وق بش��ر« بزند؟ آیا می تواند این واقعیت بدیه��ی را بپذیرد که دولتها 
آمریکا، همانطور که باراک اوباما در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد تصریح 
نمود، از ایدئولوژی صهیونیس��م پیروی میکند؟ چرا هر کشوری باید با آمریکا 
رابطه »حسنه« داشته باشد؟ آیا بخاطر این است که این دولت یک سارق مسلح 
بین المللی اس��ت، قریب نهصد پایگاه نظامی زورگیری در سراسر جهان دادر، با 
دالر بی هیچ پش��توانه و نیروی نظامی س��لطه خود را به جهان اعمال می کند؟ 
چرا برنامه هسته ای ایران یا جمهوری دمکراتیک خلق کره فقط برای آمریکا و 
متحدان اروپائی آن مش��کل است؟ چرا فقط آمریکا و متحدانش وظیفه »جنگ 
با تروریس��م« را بعهده گرفته اند؟ چرا فقط آمریکا و متحدانش می توانند هر 
کش��ور دلخواهی تهدید کنند، تحریم نمایند، بمباران و ویران س��ازند…؟ اگر 

ــر دیگر در  ــل ذک ــوع قاب موض
ــم آمریکا این  رابطه با امپریالیس
ــت که یک روز قبل از گشایش  اس
ــدگان  ــی برن ــن الملل ــت بی نشس
جایزه صلح نوبل در ورشو، برخی 
ــوع جدیدتر  ــانه ها از ابداع ن رس
ــاح« در  ــام »تمس ــاده مخدر بن م
ــط دولت  ــاال توس ــکا )احتم آمری
ــه از همان  ــکا( خبر دادند ک آمری
اولین بار استعمال آن، فرد معتاد 
ــر از دو  ــود و در عرض کمت میش
ــد. در ادامه  ــای درمی آی ــاه از پ م
ــود، که  همین گزارش گفته میش
روانشناسان آمریکائی گروههائی 
ــتار  ــان را برای قتل و کش از جوان

تربیت میکنند….
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کشوری با آمریکا رابطه نداشته باشد، مثال چه چیزهائی را از دست میدهد؟ مواد 
مخدر، بلوکه کردن نقدینگی هایش در قمارخانه های امپریالیس��تی )از جمله، 
بانک جهانی(، یا رواج و اش��اعه بیماریها کشنده؟ چرا آمریکا حق دارد گسترده 
ترین مقدار تس��لیحات امحاء جمعی )اتمی، شیمیائی، میکروبی و غیره( را در 
اختیار داشته باشد؟ جاسوس��ی جهانی آمریکا و صدهای چرای دیگر پیشکش 
وازدگان سیاس��ی. و لذا، بدون دادن پاس��خ صریح به این پرسشها، بدون شناخت 
و آگاهی به خصوصیات و ویژگی های امپریالیس��م آمریکا، یا باید »ورزشکار« 
ب��ود و مثل دولت غربگرای »اعت��دال و امید« آقای حس��ن روحانی در مقابل 
امپریالیس��م آمریکا، این راهزن بین الملل��ی به نمایش »نرمش قهرمانانه« )بزبان 
ساده تر، دوال و راست شدن( مشغول شد، که خود این چیزی نیست جز تبعیت 
از فرامین س��ارق مسلح و س��جده در پیش پای گردن کلفتی، که در همه حال 
خواس��ت خود را به کرسی خواهد نشاند یا باید پذیرفت، که دیگر زمان اتحاد 
و اتفاق همه خلقهای آزادیخواه، عدالت طلب و صلحدوس��ت جهان برای مهار 

حاکمان مهاجم آمریکا، این دیوانگان زنجیرگسیخته فرارسیده است.
نکت��ه آخر و مهمت��ر از همه اینک��ه، علیرغم بازتاب 
جهانی بویژه، س��خنان مایرید کوریگان در نشس��ت بین 
المللی برندگان جایزه صلح نوبل در ورش��و و بیانیه عفو 
بین الملل، حیرت آور است که رسانه های فارسی و دری 
زبان وابس��ته به گروهها و دس��تجات لیبرال و غرب زده، 
بویژه، آن دس��ته از وازدگان باصطالح سیاسی که تا زمان 
خیانت دهشتناک باند مزدور گارباچوف به چیزی کمتر 
از »سوسیالیس��م، همین امروز« رضای��ت نمی دادند، در 
مقابل اخبار و گزارش��ات فوق الذکر س��کوت قبرستانی 
اختیار کردند. چ�را؟ در صورتیکه همه آنها علی الظاهر 
معترفند که چش��م بس��تن بر واقعیات، ی��ک تبه کاری 

آشکار است.
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گزارشها: واحد منصوری

بدمعاشی شهزاده مسعود
و فساد در ادارات ورزشی 

افغانستان

لت وک��وب عبدالفتاح یاس��ر 
مش��اور پیش��ین کریک��ت بورد 
افغانس��تان توسط شهزاده مسعود 
رئی��س این بورد مرا واداش��ت تا 
ن��گاه کلی ب��ه مدیری��ت ورزش 
افغانس��تان بیاندازم که این بخش 
مهم جامعه در دست چه کسانی 

اسیر است.
آقای یاسر جوان حدود ٢8 ساله به تاریخ ١8 عقرب ١۳٩٢ در دوکان عکاسی 
کوچک خود در منطقه کارته نو از س��وی ش��هزاده مسعود، برادرش و چند تن 
از محافظان ش��خصی او مورد لت و کوب قرار گرفت. ش��هزاده مسعود به این 
بهانه که گویا برای فوتو کاپی تذکره به این دوکان آمده ابتدا یاس��ر را با خاین 
گفتن توهین می کند و س��پس لمپن وار او را می کوبد و لگد مال می کند. در 
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نهایت یاسر با سر و صورت خون آلود تحویل پولیس حوزه هشتم امنیتی کابل 
می شود. او یک شبانه روز با بدن زخمی در قید پولیس بسر می برد.

یاسر خبرنگاری است که چند س��الی با تلویزیون »آریانا« و »شمشاد« کار 
کرده و حدود چهار ماه پیش به عنوان مشاور مطبوعاتی اداره کریکت افغانستان 
تعیین شد. آنزمان عمر زاخیلوال وزیر مالیه ریاست این اداره را بر عهده داشت. 
اما با انتصاب ش��هزاده مسعود به عنوان رئیس کریکت بورد، یاسر با بیست نفر 
دیگر برکنار می ش��وند و به جای آن��ان از اقارب و نزدیکان رئیس جدید جابجا 

می گردند.
یاس��ر که حقایق زیادی از نحوه مدیریت مسعود و دیگر مسووالن کریکت 
و خورد و برد های این افراد با خود داش��ت آنرا تاریخ وار و مستند روی صفحه 

فیسبوک خود گذاشت و در یکی دو ویب سایت خبری نیز نشر کرد.
در بخش��ی از مطلب آقای 

یاسر آمده است که:
ش��هزاده مس��عود رئی��س 
عمومی کریکت بورد، نس��یم 
اهلل دان��ش رئی��س اجرای��وی 
نور  ب��ورد و  س��ابق کریکت 
اجرایوی  رئی��س  مراد  محمد 
فعلی این اداره با تشکیل یک 
مثلث فساد پول اداره کریکت 
افغانستان و ورزشکاران را برای 
تفریح و خوش گذرانی خود 

و اعض��ای خانواده های خود در دوبی و برخی کش��ور ه��ای دیگر به مصرف 
رسانده اند، مصارف تیلفون ش��خصی مسعود ماهوار شصت هزار افغانی است، 
پولهای کمک ش��ده ش��رکت مخابراتی اتصاالت و چندین تاجر و اداره کمک 

دهند به جیب این افراد رفته است.
کریکت بورد حدود یک میلیون دالر بودجه انکشافی از حکومت افغانستان 
بدست می آورد، هفتصد هزار دالر از شرکت مخابراتی اتصاالت و هفتصد هزار 

شهزاده مسعود )وسط( با سران جهادی 
روابط تنگاتنگ دارد از همین رو در راس 
کریکت بورد آمده در حالی که از ورزش 

بویی نمی برد.
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دالر دیگر از شورای جهانی کریکت می گیرد اما مقدار ناچیز این پول در زمینه 
کریکت مصرف می شود و متباقی به جیب شخصی این افراد واریز می شود.

کارمن��دان کریکت ب��ورد حتی تا چندین ماه معاش ماهوار خود را بدس��ت 
نمی آورند. آقای یاسر همچنان نوشته است که کریکت بورد زیر نام تاسیس یک 
اکادمی کریکت در س��ال ٢٠١١ دوصد و پنجاه هزار دالر امریکایی از اتصاالت 

بدست آورد اما تا کنون از ساخت و ساز این اکادمی هیچ خبری نیست.
از س��ه س��ال به این س��و مس��ووالن کریکت بورد زیر نام مالیه از معاشات 

کارمندان پول اخذ می کنند اما این پول تحویل خزانه حکومت نشده است.
آقای یاس��ر همچنان نوش��ته اس��ت که اسناد و مدارک فس��اد و چپاول در 
کریک��ت بورد را با خ��ود دارد و آنرا تحویل مراجع قانون��ی خواهد کرد و در 

آینده نیز پرده از حقایق این اداره بر خواهد داشت.
یاسر پس از این لت و کوب چندین بار از سوی شهزاده مسعود تهدید شده 
و به او گفته ش��ده که باید دهنش را ببندد ورنه با وضعیت بدتر از حال روبرو 

خواهد شد.
اما آنچه در اداره مافیایی کرزی معمول اس��ت، تا کنون هیچ نهاد حکومتی 
قضیه لت و کوب و توهین این خبرنگار را بررس��ی نکرده و از شهزاده مسعود 

هم برای بدمعاشی و خود کامگی اش پرس و پال نشده است.
بی بی سی فارسی ) ١١ نوامبر ٢٠١۳ ( از زبان شهزاده مسعود گزارش داد:

»آقای مس�عود افزود وقتی كه به دكان عکاس�ی آقای یاس�ر 
رفت، یاس�ر دس�ت به یخنش انداخ�ت و در مقابل، ب�رادر آقای 
مس�عود او را هل داد و ش�ماری از قابهای عکس از قفس�ه های 

عکاسی به سر و صورت یاسر خورد و سرش را زخمی كرد.«

مسعود در کنار ریاست کریکت بورد به حیث مشاور امور قبایل و سرحدات 
در مشاور خانه کرزی نیز کار می کند. او طی دوازده سال گذشته تحت حمایت 
کرزی در بدنه حکومت فاس��د چس��پیده و از این طریق به آرگاه و بارگاه دست 

یافته است.
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ورزش افغانس��تان در یک دهه گذش��ته گاو شیریی ش��ده برای جنگساالران 
جهادی و برخی اطرافیان کرزی. آنان بعضی پیروزی هایی را که ورزش��کاران ما 
با تالش و امکانات ش��خصی در بازی های جهانی کس��ب می کنند به نام خود 
ثب��ت کرده از این طریق برای خود تبلیغ کرده فند بدس��ت می آورند و آنرا به 

جیب می زنند.
کرزی برای جلب و جذب چهره های جهادی و کش��اندن ش��ان بسوی خود، 
کرسی ریاست رشته های مختلف ورزش را به افرادی سپرده که نه از ورزش بویی 
می برند و نه هم در گذش��ته در این بخش تجربه کاری دارند. جامعه ورزشکاران 
افغانستان از این عناصر فاسد و ضدملی تنفر داشته همیشه از طریق مطبوعات 

صدای اعتراض شان بلند است اما کسی به داد آنان نمی رسد.
ظاهر اغبر از قوماندان های جهادی نزدیک به قسیم فهیم، کرام الدین کرام 
از دیگر جهادی های س��ر سپرده به فهیم و ش��هزاده مسعود از اطرافیان کرزی 
چن��ان بر بودج��ه و امکانات و مزایای ورزش لمیده اند که گویا میراثی اس��ت 
از نی��اکان برای آنان. ظاهر اغبر دوس��یه ای »در قضیه تزویز و سواس��تفاده از 
صالحیت وظیفوی« در ریاس��ت څارنوالی مبارزه با جرایم فس��اد اداری دارد اما 
مثل هزاران دوس��یه دیگر فس��اد و غارت به آرشیو سپرده ش��د. او اخیرا روی 
برخی اختالفات با بادارش فهیم از این پس��ت کنار زده ش��د و تالش و کمپاین 
هایش نیز برای قاپیدن دوباره این کرسی به جایی نرسید. حکومت کرزی کرام 
الدین کرام والی پنجش��یر و ریس اجباری فدراسیون فوتبال را به جای اغبر در 
المپی��ک نصب کرد. مدیری بدتر از مدی��ر قبلی که جز چانته پر کردن و به 

جیب زدن مهارت دیگر ندارد.
ورزش افغانس��تان زمینه های فراوان رش��د و کس��ب 
افتخارات در س��طح جهان را دارد، اما موجودیت فاسدان 
در راس آن باعث ش��ده که پیش��رفت ها درین زمینه به 
حداقل برس��د و آنچه تا کنون نصیب ش��ده عمدتا به 
پش��تکار و تالش شخصی ورزش��کاران ما بدست آمده 

است.



80

20
13

ر 
مب

نوا
 ـ 

13
92

ب 
قر

، ع
هم

ز د
سی

ره 
ما

ش

 نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در كابل و والیات
از آدرس های ذیل بدست آورده می توانید:

   

 جاده والیت،
قرطاسیه فروشی محمد هارون

کندز

شهر جالل آباد، چوک تالشی، 
 مقابل گمرک کهنه

غرفه فروش اخبار و مجالت 
جمیل شیرزاد

و

ولسوالی خیوه،
کتابفروشی سیار

ننگرهار

 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

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

و
جوی شیر، کتاب فروشی صافی حیات

و
چهار راهی صدارت، شرکت کتاب

 شاه محمد

کـابـل

شهر مزار شریف، چهارراهی 
بیهقی، پوسته خانه شهری

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی

و

 چهارراهی بیهقی،
 مقابل نشنل بانک پاکستان،

کتاب فروشی فیروز

بلــخ

کتابفروشی عزیزی، 
واقع ناحیه سوم، مقابل

 لیسه نفیسه توفیق میر زایی

فراه

بازار سنگماشه، سرجوی حوزه، 
کتابفروشی صبا 

غزنی

چغانسرای، سرک قومندانی،
 کتابفروشی احمد ظاهر

کنر




