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خواهران،

تنها با آگاهی و مبارزه متحدانه
م یتوان
زنجیر های ستم را گسست!
ادام��ه س��تم ،تحقی��ر ،آزار
جنس��ی ،تهدید ،قت��ل و صدها
مورد وحش��تبار دیگر افغانس��تان
را به زن��دان بزرگی ب��رای زنانش
مبدل کرده است .با آنکه مجموع
ملت ما در تحت س��یطره جهالت
بنیادگ رای��ی ،اش��غال ام ری��کا و
نات��و و دولت فاس��د فعلی جان
م یکنن��د ،اما بار این اس��تبداد و
بیعدالتی های روزافزون بر ش��انه
زنان نگ ونبخت ما سنگین تر بوده
کمر شان را خم نموده است.
زنان افغانستان طی سالیان متمادی اولین و آسانت رین ق ربانیان ددمنشی های باندهای آدمکش بنیادگ را
بوده اند ،اما با اش��غال افغانستان توس��ط ام ریکا و متحدانش یازده سال است که از وضعیت اسفناک و
دردآور زنان افغانس��تان بصورت شرمآور و خاینانه س��ود تبلیغاتی و سیاسی برده م یشود .بلندگوهای
غرب س��عی نمودند که با پخش اکاذیب و دروغهای ش��اخدار جنگ غارتگ رانه شان را منحیث «جنگ
آزادیبخش ب رای رهایی زنان» جار زدند .با آنکه در شعار ها نام زن در صدر فهرست چه ام ریکا و دولت
مزدورش و چه نهادهای به اصطالح حقوق بش��ر ق رار دارد ،اما عمال هیچ گامی در جهت رفع فش��ارهای
استخوانس��وز بر زنان برداشته نشده و برعکس با گذشت هر روز میزان خش ونت در ب رابر زنان ما افزایش
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بیسابقه م ییابد و جو معافیت تمام ب رای زن ستیزان وحشی حکمفرماست.
فقط چند روز بعد از اش��غال افغانس��تان ،جورج بوش اعالم نمود که «در اثر عملیات ما زنان افغان
دیگر در بند نیس��تند ،آنان آزاد اند ».در نوامبر  2001لورا بوش گفت« :س��رکوب وحشیانهء زنان یکی
از اهداف تروریزم است ...حاال زنان افغان مانند گذشته در خانه های شان زندانی نیستند ...مبارزه علیه
تروریزم در عین حال مبارزه ب رای حقوق و حیثیت زنان است».
حتی وزیر خارجه آلمان ،ژوزف فیش��ر در همان اوایل حمله بر افغانس��تان ب رای توجیه لشکرکشی
نظام��ی ب��ا عوامف ریبی گفته بود« :هدف م��ا قبل از همه بازگرداندن حقوق و عزت غصب ش��ده زنان
افغانستان به آنهاست».
اینان درحالی به این شیادی ها علیه زنان ما دست زدند که بدت رین ناقضان حقوق بشر و حقوق زنان
و جهالت پیش��ه ت رین و پس��ت ت رین نیروها و عناصر را در دولت ساخت خود شان جا دادند و تا امروز
دس��ت جنگساالران و بنیادگ رایان رنگارنگ را در ارتکاب خش��ونت و پستی نسبت بر زنان باز گذاشته
ان��د .با گذش��ت ی��ک دهه
بمبارد و کشتار ،ام ریکا اعالم
م��یدارد ک��ه «ما ب��ا طالبان
جنگ نداریم» و دلقکانش در
ارگ نیز این موجودات قرون
وسطایی را «ب رادران» خطاب
کرده ب رای س��هیم ساختن این
مجس��مه های جنایت ،تحجر
و مزدوری به قدرت ،ش��ب و
روز نم یشناسند.
حقیق��ت مس��لم اس��ت
ک��ه «ح��ق دادنی نیس��ت،
گرفتن یست» به همین علت
ادعا های سالوس��انه ام ریکا و
غرب که گ ویا ب رای بازگرداندن آزادی زنان به افغانستان لشکرکشی نموده اند جز دروغ بیشرمانه چیزی
نبود .اینان نه تنها کوچکت رین خدمتی به زنان افغانستان نکردند بلکه با حمایت بیدریغ از م رتجع ت رین
و ضدزن ت رین گروهها و اف راد و نصب یک دولت فاسد و زن ستیز ،زنان محروم ما را عمیتقر در زنجیر
های جور و حقارت پیچانیدند .اینان با بمباردمان های کور و قتل عام پیاپی ،رنج ها و مصائب ف راوان
دگری را بر زخم های خ ونچکان ملت و بخصوص زنان ما افزودند.
تمام دس��تاورد غرب و دولت پوش��الی در این مدت ب رای زنان افغانستان چند حرکت سمب ولیک و
نمایشی و پروپاگند کرکننده بوده که جز ب رای یک اقلیت کوچک زنان ،ب رای اکث ریت آنان هیچ تغییر
مثبتی در پی نداشت .آنان چند زن ویت رینی را اینجا و آنجا جابجا نموده از آنان به مثابه سمبول رهایی
زنان افغان سوءاس��تفاده وسیع نمودند .پایه گذاری وزارت زنان ،فرس��تادن  68زن به پارلمان جنگساالر،
نصب چند وزیر و والی و مقام زن ،وضع قانون منع خش��ونت علیه زنان و ...همه تالش��های فرمایش��ی
و تبلیغات یای بودند که دهس��ال تمام رسانه های غ ربی آن را نش��انه «آزادی زنان افغان» تبلیغ کردند تا
حمایت مردم شان را در جنگ افغانستان جلب کنند.
به تاریخ  26مارچ  2010س��ایت «ویکی لیکس» یک سند محرم سی.آی.ای .را انتشار داد که در آن
پیش��نهاد شده بود که به خاطر ترغیب مردم اروپا جهت حمایت از جنگ افغانستان ،باید از زنان افغان
اس��تفاده وسیع صورت گیرد و تعدادی از آنان در مطبوعات برجس��ته گردیده طوری نمایان سازند که
جنگ جاری در خدمت بهروزی آنان بوده و بدینصورت اهداف آیساف در افغانستان انسانی جلوه داده

هی�چ ک�س و نیروی�ی
نم یتوان�د ب�ه زن�ان آزادی و
رفاه بیاورد مگر اینکه خود به
آگاهی برسند و متحدانه برای
کس�ب حق�وق ش�ان تالش
نمایند.
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ش وند.
بر اساس همین سیاست ضدانسانی بود که گاهی داستان عایشه در مطبوعات غ ربی برجسته ساخته
م یش��د و یک مشت زنان بیش��رم افغان در این و آن گردهمایی جهانی دعوت گردید که در بدل دالر
در حمایت از ادامه اش��غال سخنپ راکنی کنند ،گاهی به چند زن زینت المجلس و دست پرورده ام ریکا
در کاخ س��فید و نهاد های امپ ریالیس��تی جوایزی داده ش��د تا در مقابل آنان گ ویا به نمایندگی از زنان
افغانستان اظهار سپاس نمایند که «جنگ علیه تروریزم» به آنان آزادی اعطا نموده است .اما خودکشی
و خودس��وزی همه روزه زنان در اکناف افغانس��تان ،تجاوز جنسی جنگس��االران بر صن وبرها ،سائمه ها،
انیس��هها ،زرب یب یها ،گل افروزها ،ش��کیالها ،الل ب یب یها ،عزیزه ها و ف��راوان خواهرکان معصوم ما و
دیگر پلیدی ها و جنایات موحش در ب رابر زنان و دخت ران افغان پرده انداخته ش��د و از دید مردم غرب
پنهان نگهداشته شده است.
ام ریکا با تبدیل افغانس��تان به پایتخت مافیای مواد مخدر و فاس��د ت رین و ب یدروازه ت رین کش��ور
جهان عمال زنان را با بالیای جدیدی مواجه ساخت .امروز از نظر مرگ و میر مادران افغانستان در صدر
فهرست جهان ق رار دارد .زنان نخستین ق ربانیان فقر و بینوایی حاکم در کشور گردیده به سوی تباهی
بیشتر کشانیده شده اند .می زان خودکشی میان زنان با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست .تجاوز جنسی
و قاچاق زنان به باالت رین حدش رسیده .بیعدالتی و گندیدگی در دستگاه قضایی افغانستان حتی بدتر
از دوران س��یاه طالب یس��ت بنا در موارد زیادی محاکم افغانستان خود م رتکب فشارهای عمیق روحی و
جس��می بر زنان منکوبشده ما م یش وند .و حال این جنایتکار پس��ندی به حدی رسیده که کرزی به
طالبان دش��من زن و انسانیت پست وزارت عدلیه و ستره محکمه را پیشکش م یکند تا یکبار دیگر با
دست باز قوانین حیوانی شان را بر زنان بدبخت ما تحمیل نمایند.
س��تم بر زن ریش��ه های عمیق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دارد .هیچ کس و نیرویی نم یتواند
ب��ه زنان آزادی و رفاه بیاورد مگر اینکه خود به آگاهی برس��ند و متحدانه ب رای کس��ب حقوق ش��ان
تالش نمایند .در کش��ورهایی ک��ه زنان به حقوق
ابتدایی دست یافته اند ،نتیجه چندین دهه
جانفش��انی و فعالیت های هماهنگ
س��ازمانهای مبارز زنان بوده است.
حقوق��ی را که انس��انها در اثر
مب��ارزه و پش��تکار بدس��ت
آورن��د ،ب��ه آس��انی ممکن
نیس��ت از دس��ت دهند .اما
در افغانس��تان که از حقوق
اهدای��ی ب��ه زن��ان صحبت
م یش��ود ،امروز پیاپی خود
ام ریکاییان و نوک ران ش��ان داد
م یزنن��د که با خ��روج نیروهای
خارجی این «دستآورد» ها از دست
خواهد رفت!
تا وقتی یک جامعه واقعا دموک راتیک
و عادالنه در کش��ور ما رویکار نیاید ،ریشه
این ددمنش��ی ها ب��ر زنان قطع نخواهد ش��د.
امروز بنیادگ رایان از هر جن��س چه طالبی چه تنظیمی
و چ��ه نوع «والیت فقیه» که نق��ش پایگاه اجتماعی ام ریکا
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و ناتو را در کش��ور ما بازی م یکنند ،همه دش��منان قسم خورده زنان و حامی جنایت علیه زنان اند .بنا
نبرد ضدبنیادگ رایی و ضد اشغالگ ران گام اول ب رای رستگاری زنان نیز محسوب م یگردد .باید زنا ِن آگاه
متش��کل شده درین پیکار نقش شان را ادا نموده و به دیگر زنان کشور این آگاهی را دهند که خاموشی
در ب رابر این وحشت حاکم باعث تشدید آن خواهد شد.
در جوامع��یای که زنان در فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاس��ی و فرهنگی فعال اند ،می زان
ناب رابری جنس��ی نیز در آنجا به حداقل رسیده است .نم ونه بارز آن را م یتوان در کردستان س راغ داشت
که زنان توانسته اند در تمامی عرصه ها و حتی در مبارزه مسلحانه همگام و همصدا با مردان به مثابه
پیشاهنگان جنگ آزادیخواهانه گام بردارند و به زور بازوان شان به خواسته های برحق شان دست یابند،
به همین دلیل ب رب ریت در لباس مذهب نتوانسته در آنجا ریشه دوانیده زنان را در کامش فروبرد.

جدایی دین از دولت و اس��تق رار جامع های عاری از تبعیض و ناب رابری جنس��ی،
مذهبی ،قومی ،ملی و طبقاتی م یتواند ضامن تثبیت جایگاه شایسته زنان گردد.
دراینچنین سیس��تمی زنان خود همگام با مردان م یتوانند تمامی قوانین ضدزن و
ضدانسانیت را لغو نموده در همه عرصه ها نقش فعال ادا نمایند .در ش رایط فعلی
که عمال بیش از نیم نفوس کش��ور ما از حیات سیاسی و اجتماعی به دور پ رتاب
ش��ده اند ،ممکن نیست افغانستان را به جاده ترقی و تعالی رهنمون ساخت .وقتی
زنان و مردان محروم آگاهانه دوش بدوش هم ب رای ش��کوفایی کش��ور کار نمایند،
بدون شک افغانستان زخمی ما س رنوشت دیگری خواهد داشت.
«حزب همبستگی افغانستان» به توانایی های زنان افغانستان اعتقاد راسخ داشته
افتخار دارد که از محدود احزاب کش��ور است که همیشه در حرف و عمل در راه
رهایی زنان فعالیت انجام داده اس��ت .ما به نظ رات احمقانهای که زن را نیم مرد و
«عاجزه» و ناتوان م یشمارد به مثابه اراجیف جاهالنه نگ ریسته به این نظ ریم که در
بس��ی موارد زنان در عمل ثابت کرده اند که وقتی برخی زند ،بهتر و شایسته تر از
مردان در هرگ ونه فعالیتی س��هم ادا کرده اند .ما آرزوی روزی را داریم که یکی از
کادرهای زن ،رهبری حزب ما را بدست گیرد.
«حزب همبس��تگی افغانستان» درحالیکه روز جهانی زن را به تمامی زنان دربند
افغانستان و سایر کش��ورها تب ریک م یگ وید ،مکررا اعالم م یدارد که تبعیض در
ب راب��ر زنان جدا از بیداد بر همه آحاد جامعه ما نیس��ت بنا تنها با آگاهی و مبارزه
متحد و پیگیر م یتوان به اش��غالگ ران و عمال منفور شان شکست داد ،به استبداد
و ب یعدالتی ها نقطه پایان گذاشت و به تساوی حقوق زن و مرد در سایه حکومت
دموک رات و مردمگ را دست یافت.
حزب همبستگی افغانستان
 8مارچ  2013ـ  18حوت 1391
کابل
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با اتحاد و مبارزه
به کشتار مردم بیدفاع هزاره
پایان دهیم!
سالهاس��ت وحش��ت و ب رب ریت بنیادگ رایی از
مردم عام افغانس��تان ،پاکس��تان ،ع راق ،س��وریه،
فلس��طین و سایر کش��ورهای اس�لامی به شکل
فاجع��ه بار و گروه��ی ق ربانی م یگیرد و دس��ته
دسته محروم ت رین و درددیده ت رین اقشار جامعه را
به کام نیس��تی م یکشد .قتل عام سازمان یافته و
وس��یع مردم مظلوم هزاره در شهر ک ویته پاکستان
زی��ر نام «اهل تش��یع» طی س��الهای گذش��ته از
دلخ راشت رین این کش��تارها به شمار م یرود که تا
حال صدها تن بصورت فجیع طعمه آن شده اند.
آخ رین حادثه تکاندهنده که قلب هر انسان باوجدان را پردرد م یسازد حادثه تروریستی در مارکیت
میوه فروشی (علی تاون) ک ویته پاکستان بود که منجر به شهادت حدود نود تن و ج راحت بیش از٢٠٠
تن از زنان ،کودکان و کارگ ران معصوم هزاره و همدیاران مهاجر ما شد.
مس��وولیت این فاجعه را «لش��کر جنگوی» بدوش گرفته اس��ت که از گروههای جهالت پیش��ه و
فاشیس��ت بنیادگ راست .صدها قتل مرموز که به «نسل کش��ی هزارگان» مسما گردیده کار این گروه
حیوانی م یباشد .تروریست های این باند با حمله انتحاری در م راد خانی کابل سال گذشته جان صدها
هموطن بیدفاع ما را در ج ریان م راس��م عاشورا گرفتند« .لشکر جنگوی» و شرکای جرمش چون «سپاه
صحابه»« ،جیش محمدی»« ،لش��کر طیبه» و  ...دسته های آدمخوار و قرون وسطایی اند که از جانب
اخوانبی نالمللی و س��لفی ها و وهابی های ع ربستان پول سرشار بدس��ت م یآورند .اینان اقلیت هزاره
ک ویته را آس��انت رین هدف دانس��ته پیاپی آنان را مورد حمالت ضدانسانی ش��ان ق رار م یدهند .با آنکه
ددمنش��ی این باندهای وحش��ی روشن اس��ت اما رهب ران اینان آزادانه در پاکستان فعالیت دارند و دولت
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و استخبارات ننگین آنکشور بر فعالیت های خ رابکارانهی این دست پروده های شان چشم م یبندند.
گروه های آدمکش بنیادگ را زیر نام شیعه و سنی چندین دهه است که با معامله های ننگین شان با
استخبارات خارجی ،جنگ های قومی و فرق های را در منطقه دامن زده اند که مخصوصا مردم افغانستان
و پاکستان ق ربانیان اصلی آن بوده اند .از یکسو ام ریکا از ط ریق چ وبدستش آی.اس.آی .اینچنین دسته
های فاشیس��تی را حمایت و تسلیح م یکند و از جانبی رژیم پلید «والیت فقیه» ای ران پول و امکانات
کافی به خدمت گروه های تروریست شیعه م یگذارد.
تعدادی از «تحلیلگ ران» هزاره ف ریاد م یزنند که نیروهای خارجی نباید از افغانس��تان خارج ش��وند
ورنه موج هزاره ستیزی و کشتار بیشتر خواهد شد .اینان غافل از این حقیقت روشن اند که این ام ریکا
و غرب است که همین اکنون در پس وقایع خش ونتبار افغانستان و پاکستان دست داشته و بخصوص به
خاطر اهداف منطقوی ش��ان وضعیت بلوچستان پاکستان را با دست اندازی هایشان م یخواهند روزتاروز
وخیم تر سازند .آنان با تعقیب سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» م یکوشند جو تجزیه طلبی در
پاکستان تشدید گردد و بخصوص بلوچستان به آتشدانی مبدل گردد که ب رنامه های اقتصادی چین در
بندر گوادر را س��د نموده طرح های غارتگ رانه خود را عملی سازند .ب رای آنان قتل عام هزاره ها و دیگر
اقلیت های قومی در پاکس��تان فوقالعاده
گواراست و به همین خاطر تا کنون ام ریکا
و غرب و چماق ش��ان ملل متحد در ب رابر
این همه هزاره کش��ی حتی خواندن خطبه
«تاس��ف» و «اظهار همدردی» میان تهی
ش��ان را نیز ف راموش کرده ان��د بگذریم از
اینکه عمال ب رای قطع آن کاری انجام دهند.
مردم س��تمکش هزاره که بار استبداد
مضاع��ف را ق رنه��ا در دو س��وی م��رز
م یکش��ند از جمله درد دیده ت رین اقش��ار
اجتماعی افغانس��تان و پاکستان به حساب درود ب��ه ای��ن خواه��ران ه��زاره م��ا در
م یآین��د .اینان باید در کن��ار مبارزه علیه کویته که پرچمدار اعتراضات وس��یع و
قاتالن جگرگوش��ه های ش��ان ،شناسایی
خودو الهامبخ��ش علی��ه موج قت��ل عام های
طرد نوک��ران بیگانه در درون صفوف
را نی��ز ف راموش نکنند .همی��ن اکنون که وحشیانه بوده اند.
مردم سوگوار ک ویته اجساد لت و پار شده
نود تن از عزیزان ش��ان را بر دوش کشیده روزها س راسر به اعت راضات برحق دست زده اند ،اما گروهی به
نام «مجلس وحدت مس��لمین» که از جیره خواران رژیم پلید ای ران اند بین شان رخنه نموده م یکوشند
در تبانی با مقامات پاکستانی با خون های ریخته شده دست به معامله زده خشم مردم را از مسیر اصلی
آن منحرف سازند.
درحالیک��ه پیاپی مردم هزاره با همدس��تی آی.اس.آی .قتل عام م یش��وند ،چندی قبل دیدیم که
محمد محقق که بیش از دیگ ران سنگ دفاع از مردم هزاره را به سینه م یک وبد از ط ریق حسین یاسای
خادم آی.اس.آی .با پاکستان به ساخت و پاخت پرداخته است .اینچنین عناصر و گروه های معامله گر
عمال مبارزه عدالت خواهانه ملیت هزاره را از پش��ت خنجر م یزنند .این نم ونه ها م یرس��انند که مردم
زحمتک��ش تمامی ملیت ها تنها با اتکا به نیروی خود و حلقه زدن به دور احزاب مردمی ،دموک راس��ی
خواه و صادق م یتوانند به خواستهای انسانی شان برسند.
«حزب همبس��تگی افغانس��تان» درحالیکه با تمامی بازماندگان کش��تارهای ک ویته اظهار همدردی
و همس��ویی میکند معتقد اس��ت که تنها با اتحاد و مبارزه مشترک مردم درددیده تمامی ملیت های
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وطن ماست که میتوان جلو اینهمه سیهروزی ها و استبداد لجام گسیخته را گرفت .فقط و فقط اتحاد
آگاهانه و همدلی اقوام س��اکن در دو طرف مرز در مقابل متجاوزان و آدمکشان حرفوی م یتواند پیام
آور جامعه انس��انی ،آزاد و دموک راتیک ب رای تمامی مردم افغانس��تان و پاکس��تان گ��ردد و به اینهمه
تروریزم و سیاهی نقطه پایان گذارد.
«حزب همبس��تگی افغانستان» اکیدا دس��ت همکاری بسوی شخصیت های ملی ،احزاب مردمی و
نهادهای مترقی و آزادیخواه به نش��انه وحدت و همدلی در ب رابر اش��غالگ ران و چاک ران شان دراز کرده
ف ریاد بر م یدارد که نگذاریم دشمن آشتی ناپذیر مردم با ایجاد تفرقه ،توحش ،توطئه دیگر نی رنگ های
م��درن ،مردم ما را گاهی در کنر و ک ویته و گاهی در عالم تنگ دس��تی و مهاجرت یکی پی دیگری
به جان هم انداخته از پای در آورند .کلید بهروزی ما در اتحاد علیه میهنفروش��ان و خاینان منس��وب به
تمامی ملیت هاست ،زی را بقول ویکتور خارا «مردم متحد شکست ناپذی رند».

با وحدت تمامی ملیت های برادر ،به جنایت و آدمکشی ها پایان دهیم!
حزب همبستگی افغانستان
 ٣٠دلو ١٣٩١
کابل

نفرین بر بنیادگرایان جاهل و آله دست بیگانگان که فقیرترین و معصوم
ترین الیه های جامعه را طعمه حیوان صفتی خود میسازند.
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ژباړه :احمد فوالد

د افغان ماشومانو
ډله ییز وژنې پر وړاندې
د امریکایي رسنیو چپتیا

د امری��کا نوموتو رس��نیو په ع��ادي ډول د امریکای��ي پوځیانو لخوا په افغانس��تان کې د
افغان ولس��ي وګړو پر وژنه په ش��رموونکي توګه چپتیا غوره کړې او یا هم د وژل شویو شمیر
له واقعیت څخه س��ترګې پټوي .په داس��ې حال کې چې د دغه هیواد په نیوټاون ښ��ار په یوه
ښوونځي کې د ډزو له امله د شلو ماشومانو د وژل کیدو پیښه نه یوازې د امریکا بلکې د نړۍ
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د رس��نیو په س��رټکو بدل شوې وه ،لیکن د امریکا مترقي او نیاؤ غوښتونکي لیکونکي رابرټ
دریفوس دغه پیښه د افغان ماشومانو د وژنې سره پرتله کړې ،چې د پنټاګون او ناټو په پرله
پسې هوایي بریدونو کې له منځه ځي ،لیکن د نړۍ خپرونې پرې سترګې پټوي.
د لیکنی «نیوټاون ،افغانستان» ،پښتو ژباړه تاسې ته وړاندې کوم.
سرچینه :د «نیشن» مجله ،د  ۲۰۱۲کال د دسامبر ۲۴مه
لیکونکې :رابرت دریفوس
د امریکا د کانتیکات ایالت په نیو ټاون کې د ش��لو ماش��ومانو په مړینه یو ستر غبرګون:
رسنیو دغه خبر پرته له ځنډ څخه په هره ګڼه کې په پرله پسې په بې سارې توګه خپور کړو
او په نه هیریدونکې توګه ملي بیرغ هم نیم ځوړنده وځړیدو.
په افغانس��تان کې چې په لسګونو ،سلګونو او ان په زرګونو ماشومان له منځه والړه ،ولې
ځواب یې د تل په څیر هیڅ و.
آی��ا افغان ماش��ومان هیڅ ارزښ��ت نلري؟ یا وژونک��ي یې هغه څوک دي چ��ې په تن یې
امریکایي یونیفورم دی ،که هغه پیلوټ ،جنګیالي او که د بې پیلوټه الوتکې چلونکې اوسي،
نو خیر دی.
د  ۱۳۹۱کال د اورې
میاش��ت د ماشومانو د ټول
وژن��ې پیښ��ه ،چ��ې هرومرو
د نظامي ډلګي مش��ر لخوا
ترسره شوه :د افغانستان په
سویل کې د تیرې یکشنبې
پ��ه ورځ د امری��کا د متحده
ایاالت��و ی��و نظام��ي ډلګ��ی
مشر ۱۶ولسي وګړي ،چې ۹
تنه یې ماشومان وو ،هغه مهال ووژل ،کله چې نوموړی له خپې اډې اووت او کور په کور د
خلکو په وژلو یې الس پورې کړ ،چې دغې کړنې یو وار بیا د امریکا ضد احساس��ات راوپارول،
افغان او امریکایي چارواکو وویل...چې دغې سړي  ۱۱تنه ،چې څلور په کې نجونې دي ،چې

عمرونه یې له ش��پږو کالو ټیټ ښ��ودل شوی ،له کورونو یې راویستلي او پر هغوي یی ډزې
کړي.
دا هم ،د  ۱۳۹۱کال د تلې د میاشتې:
په افغانس��تان کې میش��ت نړیوالو ځواکونو نظامي ټلوالې دا منلي ،چې د دوی د توپونو
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په ډزو کې لږ تر لږه درې ماشومان په هلمند والیت کې وژل شوي دي ،چې د خواشینۍ په
څرګندولو یې دا یوه “بوږنونکې کړنه” بللې .د قرباني کورنیو غړو ...وویل چې ماش��ومان یې
د بزګرانو د څپیاکو راټولول لپاره چې د سونګ توکې دي استول شوي وو.
دا ځل بیا هم ۱۳۹۱ ،کال د تلې د میاشتې:
د افغانستان په سویل کې د نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې چې لږ تر لږه
یو ساعت دوام یې وموند ،څلور ماشومان چې په سیمه کې د خپلو څارویو په څرولو بوخت
وو ،ووژل ش��ول ،س��یمه ییزو چارواکو وویل چې نړیوالو ځواکونو د سه شنبې د پیښې په اړه
بخښنه غوښتلې او ویلې یې دي ،چې په دې اړه پلټنې دوام لري.
یا هم ،د  ۱۳۹۱کال کب د میاشتې:
د افغانس��تان ولس مش��ر حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د
ناټو په هوایي بمبارد کې د وژل شويو اتو ماشومانو پړه پر ناټو واچوله.
او د  ۱۳۹۱کال چنګاښ د میاشتې څخه را پدیخوا:
د خوس��ت والیت دولتي چارواکي وایي ،چې د چهارش��نبې په ورځ د بهرنیو ځواکونو په
خونړي هوایي برید کې د دې والیت په یو کلې کې اته ماشومان او دوه ښځې وژل شوې دي
او دې پیښې د افغان حکومت
او غربي چارواکو ترمنځ پرتې
ستونزې ال ډیرې کړې دي.
د دغ��و غمی��زو څخه یوه
ه��م د  ۲۰۰۸کال غمی��زه ده،
چ��ې ۶۰ماش��ومان پ��ه ک��ې
شهیدان شول ،چې د نیوټاون
دوه چن��ده ،درې چنده او څو
چنده وو.
پ��ه کاب��ل ک��ې د ملګ��رو
ملتون��و پ��ه وین��ا :د ملګ��رو
ملتونو بش��ري حقونو کمیټې داس��ې کره بیلګې پیدا کړي ،چې په هغه کې  ۹۰تنه ولس��ي
وګړي چې  ۶۰تنه یې ماشومان دي ،د جمعې په ورځ د افغانستان په لویدیځ یو کلې کې د
هوایي بمبار په ترڅ کې وژل شوي دي.
په افغانستان کې دې ته ورته پیښې په سلګونو دي ،په ځانګړي ډول د  ۲۰۰۱او  ۲۰۰۲کال
څخه را پدیخوا.
خو دا له اټکل څخه لرې بریښ��ې ،چې د س��ي.این.این ټلویزیونې شبکه دې داسې پیښې
د نیو ټاون پیښې په څیر په هره ګڼه کې په پرله پسې توګه پرته له ځنډ څخه خپرې کړي.
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ن ویسنده :واحد منصوری

با درآمد ساالنه صد ثروتمند دنیا
م یتوان فقر را ریشه کن کرد
موسسه انگلیسی آکسفام در گزارشی که به
تاریخ  ۱۸جنوری  ۲۰۱۳انتشار داد از وضعیت ابتر
جهان در  ۲۰۱۲و افزایش ب یس��ابقه ناب رابر و فقر
هشدار م یدهد.
در حالی که در س��ال  ۲۰۱۲درآمد ساالنه ۱۰۰
ثروتمن��د جهان به رقم  ۲۴۰میلیارد دالر رس��یده
اس��ت صدها میلیون تن از م��ردم فقیر در نقاط
مختلف دنیا تنها با در آمد  ۱دالر و  ۲۵س��نت در
روز زندگی کرده اند.
در این گزارش گفته م یش��ود ک��ه با درآمد
یک س��اله این  ۱۰۰ثروتمند م یتوان فقر جهانی
یزند که ب رای زدودن فقر مفرط در جهان س��االنه به  ۱۷۵میلیارد
را مح��و نم��ود .این گزارش تخمین م 
دالر نیاز است.
در گزارش آمده اس��ت که درآمد ساالنه  ۱درصد ثروتمند جهان طی بیست سال گذشته  ۶۰درصد
افزایش داشته است و بح ران اقتصاد جهانی چندسال اخیر نه تنها سبب کاهش درآمد ثروتمندان نشده
بلکه فاصله درآمدی آنها با  ۹۹درصد باقی جمعیت جهان را افزایش داده اس��ت .مارکیت وسایل لوکس
از آغاز بح ران اقتصادی جهان ،یک رشد دورقمی را شاهد بوده است و حدود  ۱۲۰۰میلیاردر موجود در
جهان همه چیز را در چنگ دارند.
آکسفام م ین ویسد:
«در انگلس��تان ناب رابری به س��رعت به می زانی که از زمان چارلز دیکنز { }۱۸۱۲-۱۸۷۰تا به
حال دیده نش��ده بود رس��یده است .در چین ده فیصد برتر ،تقریبا شصت فیصد عواید را در چنگ
دارند .سطح ناب رابری در چین حاال تقریبا مشابه افریقای جنوبی است که ناب رابرترین کشور در کره
زمین است و وضع ناب رابریش بیشتر از زمان اپارتاید است».
«در س راس��ر جهان ،اعت راضات اشغال شهرها خش��م عمومی را از ناب رابریکه از حدش گذشته
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بنابر این گزارش ،در ام ریکا درآمد یک فیصد ثروتمند از سال  ۱۹۸۰به بعد دوچند شده است.
آکسفام نتیجه م یگیرد که میدان سیاست نیز به وسیله مافوق ثروتمندان کنترول م یشود که در
نتیجه حتی در دموک راس��ی ها نیز سیاستگذاری دولتها در خدمت چند سرمایه دار است و نه اکث ریت
فقیر.
از آنجاییکه آکس��فام خود یک موسسه وابسته به امپ ریالیزم است ،راه حل منطقی ب رای زدودن این
بیعدالتی ها پیشنهاد نم یکند و بازهم از رهب ران کشورهای بزرگ سرمایه داری که خود از جمله اقلیت
چپاولگر اند م یخواهد که اقداماتی را روی دست گی رند که تا سال  ۲۰۲۵میزان ناب رابری به سرحد سال
 ۱۹۹۰میالدی بازگردد و نه اینکه کامال ریشه کن گردد.
اما تا زمانیکه محرومان جهان خود ب رای کسب حقوق خود دست به مبارزه نزنند و به زور حق شان را
بدست نیاورند ،این یک فیصد مفتخوار و قس یالقلب هرگز داوطلبانه حاضر نخواهند شد که از لقمه
های چرب شان بگذرند و تن به تسلیم دهند.

اهداف «حزب همبستگی افغانستان»:
•افغانستان مستقل ،آزاد ،دموكراتیك و یکپارچه.
•وح��دت مل��ی ب��ر پای��ه اس��تقرار و تحكی��م
دموكراسی استوار بر سکیوالریزم.

•تـس��ـاوی حـقـوق زن و مـرد و تمامی ملیت
های کشور.

•مـبـارزه بر ضد هر نوع بنیادگرایی و مداخالت
خارجی.

•خروج فوری نیروهای اشغالگر امریکایی و ناتو
از کشور.

شماره پنجم ،حوت  1391ـ مارچ 2013

13
ن ویسنده :کاوه عزم

با گذشت دو دهه،
از زخم افشار خون م یچکد
درست بیست س��ال قبل از امروز به تاریخ ٢١
و  ٢٢دل��و  ١٠( ١٣٧١و  ١١فب��روری  )١٩٩٣در
اوج خرمس��تی های تنظیم��ی در کابل ،نیروهای
ش��ورای نظار زیر رهبری احمد شاه مسعود ،اتحاد
اس�لامی تحت رهبری عبدالرب رس��ول سیاف و
حرکت اسالمی تحت فرمان سید حسین انوری در
ج ریان جنگ های خانمانسوز شان با حزب وحدت
اس�لامی ،بر مردم بیگناه هزاره ما در منطقه افشار
کابل ی��ورش برده ه ولناکت رین و ددمنش��انه ت رین
قتل عام و غارتگری را به نمایش گذاشتند .در این
ج ری��ان صدها هموطن ما بط��ور بیرحمانه به قتل  ١٦فبروری  :١٩٩٣آورگان افشار جریان قتل عام
رسیدند ،دار و ندار شان غارت شد ،بر زنان زیادی وحشیانه را که در برابر چشمان شان صورت
گرفته بود به خبرنگاران شرح م یدهند.
تجاوز صورت گرفت و این منطقه فقی رنش��ین به
مخروبه وحش��تناکی مبدل گردید .گزارش س��ال
 ١٩٩٣حقوق بشر «وزارت خارجه ام ریکا» تعداد کشته شدگان این جنایت را حدود هزار تن ذکر نموده
است.
اح��زاب جنایتکار جمعیت و اتحاد در جنگ ش��ان ب��ا حزب آدمکش وحدت اس�لامی به رهبری
عبدالعلی مزاری ،در یک تهاجم گس��ترده بر غرب کابل حمله نمودند و وقتی قومندانها و تفنگداران
وحش��ی حزب وحدت از صحنه ف رار کردند ،نیروهای جمعیتی و س��یافی با درنده خ ویی تمام به جان
اهلیان مظلوم افشار افتاده آنچنان ب رب ریت حیوانی را راه انداختند که قلم از شرح آن عاجز است.
بعد از سالها آوارگی ،تعدادی از بازماندگان این قتل عام به خانه هایشان بازگشته اند ولی کابوس این
توحش و بیرحمی با گذش��ت دو دهه هنوز س راس��ر ذهن آنان را ف راگرفته است .به تاریخ  ١٨دلو ١٣٩١
در جستجوی شاهدان عینی این جنایت تاریخی به دیدار ق ربانیان به افشار سری زدم .دو مادر سوگواری
که عزیزان شان را درین فاجعه از دست داده اند.
خانم گل که در فاجعه افش��ار دو ب رادر خود را از دس��ت داده درحالیکه بغض گل ویش را گرفته بود
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«همه ما در خانه بودیم که اف راد س��یاف و اف راد مس��عود داخل ش��دند دو ب رادرم به نامهای
س��لطان علی و عوض علی و خس��ر ب رادر بزرگم به نام محمد علی را در اولین فرصت کشتند و
م را با قنداق زدند و دو پسرم را به نام های حسن رضا و زین اهلل را با خود بردند .ما بخاطر نجات
ناموس خود با دو دخترم راهی جز فرار نداش��تیم ،اجس��اد را در روی حویلی ماندیم و ناچار راهی
تایمنی ش��دیم .زمانیکه از خانه بیرون ش��دیم در کوچه ما بیش از  ٧٠مرده در روی سرک افتیده
بودند و با پای لچ به سمت تایمنی حرکت کردیم».
خانم گل که اشک از چشمانش جاری بود ادامه م یدهد:
«فردای آنروز بخاطر احوال گیری اجس��اد و دو پسرم دوباره به منطقه افشار آمدم در نزدیکی
پل تخنیک شدیداً مرمی م یبارید و در پوسته
م را ایس��تاد کردند و گفتند ک��ه کجا میروی؟
م��ن گفتم که در ایجا خانه من اس��ت ،گفتند
چادری��ت را باال کن ،زمانیکه چ��ادریام را باال
ک��ردم با عصبانی��ت گفتند که تو خ��و هزاره
هستی تو اینجا چه م یکنی؟»
«گفت��م من به دنب��ال پس��رانم آمدیم و
باید آنان را ببینم .پس از گریه و فریاد بس��یار
زیاد م را به مس��جد بردن��د و گفتند که منتظر
باش .پس از چند لحظ��ه ج راب بچه بزرگم را
ب رایم آوردند .با چیغ و واویال آنرا بوسیدم .یک
قومندان سیاف م را با خود برد و پس از دو روز
با پس رانم م را رها کرد».
«بچه های��م را به کمپنی ب��ردم و خودم
دوباره پش��ت م��رده ها آمدم .دی��دم که ده ها خانم گل در فاجعه افشار دو برادر خود را
جس��د را در یکج��ا جمع کرده ان��د و با بلدوزر
از دست داده.
میخواهند که در زیر خاک کنند .چشمم به دو
ب رادرم افتید و زار زار گریستم و خواستم تا آنان را با خود ببرم .یک تن از نزدیکان ما در آنجا بود
که به کمک وی توانس��تم اجس��اد را با خود ببرم .این سه تن را با بسیار بیرحمی کشته بودند و
چشمان شان را با برچه کشیده بودند».
خانم گل از زبان یکی از دوستانش که شاهد صحنه بوده نقل م یکند که اجساد را در یک مسجد
جمع کرده بودند و پش��ک و س��گ گوشت آنها را م یخوردند .او پش��کی را که مصروف دریدن یک
جس��د بود دور پ رتاب ک��رد ولی اف راد مس��عود او را لت و کوب کرده گفتند که چ را پش��ک را دور
انداختی م یگذاشتی تا این اجساد را بخورند.
خانم گل م یگ وید اف راد س��یاف و مس��عود تنها با کشتن مردم بس��نده نکردند بلکه مال ما را چور
کردند و باالی ناموس ما تجاوز کردند .او شرح م یدهد که تعداد زیادی از دخت ران افشار بخاطر ف رار از
تجاوز جنسی خود را در چاه انداختند.
او ادامه میدهد:
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«یک خانم از نزدیکان ما که در اثر فش��ار باال فلج ش��ده بود در همین حادثه نیست و نابود
ش��د .پسر این خانم که به ساعت ساز مشهور بود م یگفت که کاش من استخوان مادرم را بیابم
تا دلم جمع شود .پس از مدتی خویشاوندان آنان دیده بودند که این زن را در روی دیوار میخکوب
کرده اند».

15

خانم گل به مس��عود و ربانی و س��یاف لعنت م یفرس��تد و آنان را مس��ئول تمامی جنایات افشار
م یداند.
خانم دیگری به نام م ریم که ش��وهرش بنام علی محمد توسط سیاف زندانی شده بود واقعه را ب رایم
چنین بیان نمود:
«زمانیکه ش��وهرم را اف راد سیاف
بردند با س��ه بچ��ه و دو دخترم تنها
ماندم ،از ترس تجاوز خانه را رها کردم
با یک چ��ادری کهنه راه��ی تایمنی
ش��دم و یک شب را در مسجد سپری
کردم ،بعداً به خانه ب رادر شوهرم رفتم
که در آنجا نیز تحت س��تم خانوادگی
ق رار گرفتم .پس از  ٤سال شوهرم در
حالی رها شد که معتاد بود و تکلیف
روانی پی��دا کرده بود .او ت��ا به امروز
یک مریض عصبی اس��ت که اطفال
خود را لت و کوب م یکند و مس��ئول
این همه س��یاف و مسعود و ربانی و
خلیلی اند».

علی محمد که توس��ط افراد س��یاف زندانی
شده بود پس از چهار سال در حالی رها شد
او از زبان ش��وهرش نقل م یکند که که معتاد و مصاب به تکلیف روانی بود.

بیش از صد تن در کانتینری اس��یر بودند
که از آن جمله تنها  ١٢تن زنده رها شدند.
او از وضعیت بد کن ونی زندگیش نیز م ینالد و م یگ وید که اوالد ربانی در خارج تحصیل م یکنند
ولی ما توان پیدا کردن یک لقمه نان را نداریم و شوهرم بیکار است.
م ریم با خشم تمام در انتظار عدالت است:
«اگ��ر یکبار س��یاف را ببینم مانند مالل��ی جویا به او م یگویم که تو جنایتکار هس��تی ،تو
م یخواهی که انتحاری ها در دروازه کابل آویزان شوند ولی پایه دار جای تو و امثالت است».

اسنادی در باره قتل عام افشار
در مورد قتل عام افش��ار ،سازمانهای مدافع حقوق بشر چون «دیده بان حقوق بشر»« ،پروژه عدالت
افغانس��تان»« ،عفو بی نالملل» و غیره تحقیق نموده و در باره چگ ونگی قتل و کش��تار و عاملین آن
گزارش های مفصلی انتشار داده اند.
«پروژه عدالت افغانس��تان» در گزارش کاملی که از جنایات جنگی طی س��ه دهه گذش��ته در سال
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 ٢٠٠٥انتش��ار داد ،فصلی تحت عنوان «قتل عام و تجاوز جنسی دسته جمعی در افشار» دارد که بخش
هایی از آن را نقل م یکنم:
«عملیات افش��ار در فبروری س��ال  ١٩٩٣بزرگترین و کاملترین اس��تفاده قدرت نظامی توسط
دولت اس�لامی افغانس��تان تا آن زمان را نشان داده است .دو هدف تاکتیکی در این عملیات بود.
اول اینکه مس��عود هدف داشت که توسط عملیات ق رارگاه های نظامی و سیاسی حزب وحدت را
فتح کند و گرفتار کردن عبدالعلی مزاری ،رهبر حزب وحدت.
نیروهای��ی که تعرضات را در غ��رب کابل در  ١١-١٠فبروری  ١٩٩٣انجام دادند ،همه رس��م ًا
متعلق به وزارت دفاع دولت اسالمی افغانستان بودند.
وزیر دفاع و قوماندان اعلی دولت اس�لامی در آن زمان در عملیات افش��ار احمد شاه مسعود
بود .وی تمام مس��وولیت برنامه ریزی و دس��تور دهی عملیات های نظامی را داش��ته است .وی
مستقیم ًا قطعات جمعیت اسالمی و به طور غیر مستقیم قطعه اتحاد اسالمی را کنترل م یکرد.
مس��عود اش��ت راک قطعات اتحاد اس�لامی در طی یک توافقی هم راه عبدالرس��ول سیاف ،رهبر
حزب به دس��ت آورد .با وجود اینکه قطعات اتحاد رتبه های تش��کیالتی اردوی افغان ب رایش��ان
داده ش��ده بود ،قوماندان ها در ساحه دستوراتش��ان را از قوماندانهای ارشد اتحاد و شخص سیاف
اخذ م یکردند .س��یاف عم ً
ال به عنوان قوماندان عمومی نیروهای اتحاد در جریان عملیات عمل
م یکرد و مس��تقیم ًا با قوماندانهای ارشد توس��ط مخابره ارتباط داشتند .در این صورت ،سیاف به
طور مساویانه هم راه رهبری جمعیت اسالمی مسوولیت کنترل و فرماندهی را دارد».

بر اساس گزارش «دیده بان حقوق بشر» قومندانهای جمعیت درین عملیات
عبارت بودند از :محمد قسیم فهیم ،انور دنگر ،مال عزت ،محمد اسحاق
پنجشیری ،حاجی بهلول پنجشیری ،بابه جلندر پنجشیری ،بسم اهلل خان،
بابه جان ،گدا محمد ،حاجی الماس ،گل حیدر ،خانجر آخوند پنجشیری ،باز
محمد احمدی بدخشانی.
و قوماندان های اتحاد اسالمی قرار ذیل بودند:
حاجی شیرعلم ،زلمی طوفان ،داکتر عبداهلل ،جکرن نعیم ،مال تاج محمد
شریک ،عبداهلل شاه خنجر ،عبدالمنان دیوانه ،امان اهلل کوچی ،شیرین،
مشتاق اللی ،مال کج کول.
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«دیده بان حقوق بش��ر» در سندی تحت عنوان «دس��تان خو نآلود» در جوالی  ٢٠٠٥ج ریان طرح و
نقشه این عملیات را چنین درج نموده است:
«دیده بان حقوق بش��ر گزارشهای موثق و نامتناقض از چندین مقامی که با شورای نظار و
دولت موقت کار م یکردند دریافت داشته که کارزار نظامی علیه وحدت بوسیله مقامات بلند پایه
جمعیت و شورای نظار ،اتحاد و دولت ربانی طرحریزی و تصویب گردیده بود.
رئیس اس��تخبارات ،محمد قسیم فهیم تمامی مسوولیت را ب رای عملیات های ویژه داشت.
پرس��ونل وی با یک تعداد از قوماندان های ش��یعه اط راف افشار تماس گرفته و تعهد آنها را ب رای
همکاری با حمله دولت اسالمی کسب نمودند.
مهمترین مقر جدید سالح ثقیله قبل از عملیات ،نقطه تپه علی آباد بود .مسعود  ٢٣اسلحه
زیو را در آنجا به هم راه گروه اعزامی  ٣٠نفره مس��تقر کرده بود تا مناطق اط راف س��یلوی مرکزی،
افشار ،کارته سه ،کارته چهار ،و کارته سخی را هدف گیری کنند .اهمیتی که قدرت آتش گروهی
و تعداد زیادی از مکانهاییکه از آنجا س�لاح های ثقیله اس��تفاده م یش��د داش��ت این بود که آنها
بزرگی و اهمیت عملیات را نش��ان دهند .این فقط یک حمله ضربتی و جنگ جزیی نبوده بلکه
یک جنگ تمام عیار بوده که دولت اسالمی ذخائر نظامی ترکیبی از دوره ارتش شوروی سابق و
مجاهدین را در مقابل اهدافی در محدوده پایتخت مستقر کرده بود.
شاهدانی که با نظامیان در زمان عملیات شرکت داشتند ،گزارشاتی را در مورد پالن گذاری و
هماهنگی نظامی که مسعود قبل از عملیات نظامی انجام داده بود ،تهیه نموده اند .طبق گفته
یکی از شاهدان ،قوماندان های ارشد جمعیت به هم راه قوماندان های ارشد اتحاد (شیرعلم و زلمی
طوفان) و مهمترین متحد شیعه بنام سید حسین انوری به عالوه مشاورین نظامی دولت اسالمی
افغانس��تان به ریاس��ت مس��عود در ق رارگاههای ارتش در بادام باغ دو روز قبل از عملیات جلس��ه
داشتند .جلسه دیگر در یک خانه مصون استخبارات در کارته پروان ،نزدیک هوتل انترکانتیننتال
در ش��ب قبل از حمله برگزار ش��د .مس��عود از همین منزل به عنوان اتاق عملیاتی در بیشتر روز
استفاده کرد .همچنین یک جلس های از قوماندان های اتحاد به ریاست سیاف در پغمان یک روز
قبل از عملیات برگزار ش��د .هدف این جلس��ه ها آموزش قوماندان های اصلی به نقش آنها در
حمله زمینی بود.
نقش رهبري سياف در اتحاد و طرحريزي مستقيم جنگ افشار توسط وي ،او
را در جايگاه مسوول اصلي تمام جنايات و بدرفتاريها در افشار ،قرار م يدهد».
خبرگزاری ف رانسه به تاریخ  ١٦فبروری  ١٩٩٣گزارش داد:
«روز دوشنبه حدود  ١٠٠زن مقابل دفتر سازمان ملل در کابل دست به اعتراض زده و خواستار
بازگشت شوه ران و ب رادران زندانی شده شان بودند در حالی که تعدادی هم چور و چپاول ،تجاوز
و قتلهایی را که در ساحه افشار صورت گرفته ،شرح دادند.
فیروزه ،قرآنی را نش��ان داد که توس��ط مرمی پاره ش��ده بود .او گفت که او این قرآن را بروی
مهاجمین وار کرد اما بیهوده بود ،گلوی شوهرش بریده شد و سه دخترش هم کشته شدند».

عاملی��ن این فاجعه امروز هم در کرس��ی های مهم دولت ق رار
دارند اما تمامی ق ربانیان این فاجعه خواستار محاکمه آنان هستند.
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ن ویسنده :همرزم

از حیدر لهیب
شاعر آزاده و مقاوم باید آموخت
زنده یاد حیدر علی لهیب شاعر ،ن ویسنده و
سخنور دانا و شورانگیز ج ریان روشنفکری جنبش
ترقی خواهی افغانس��تان بود که درس آزادگی و
مردن» را در دل تاریخ مبارزاتی میهن ما
«ایستاده ُ
جاودانه حک کرد.
حیدر لهیب در س��ال  ١٣٢٧خورش��یدی در
ش��هر کهنه کابل در خانواده فقیر چشم به جهان
گش��ود .وی از لیس��ه عالی غازی به درجه عالی
فارغ گردید و در س��ال ١٣٤٧خورش��یدی شامل
فاک ولت��ه ادبی��ات و علوم بش��ری پوهنتون کابل
گردید .اس��تعداد ،عش��ق به م��ردم ،موضع قاطع
علیه ستمگ ران و ش��جاعت کم همتا او در ب رابر
ناب راب ریهای اجتماعی سبب شد تا شُ هره پوهنتون
و یک��ی از رهب��ران جنبش نو پای روش��نفکری
کشور در آن سالها گردد.
حی��در لهی��ب از آوان طف ولی��ت ب��ا فقر و
مصایب اجتماعی آش��نا ب��ود بدین لحاظ در اوج
جوانی همین که پایش به پوهنتون رسید آگاهانه
در ب رابر اس��تبداد حاکم ش��اهی قد علم کرد .با
در نظر داش��ت اوضاع و ش��رایط خاص آن زمان
پوهنت ونها به مهد خیزش��های ضداس��تبدادی و سنگر روش��نفک ران آزادیخواه مبدل گردیده بود .راه ها
و اندیش��ه ها به زودی مش��خص شد و در ب رابر هم صف آرایی کردند ،روش��نفک ران آزادیخواه صادقانه
در موض��ع م��ردم افتادند و طی فرصت کم راه خود را از صف روش��نفک ران فرصت طلب ،وطن فروش
و تاریک اندیش��ان ق رنزده که جز خیانت ،جاسوس��ی و کاسه لیس��ی به دربار جنایت پیشگان رسالتی
نداشتند ،جدا نمودند .لهیب و چند تن از قهرمانان جان نثار از پیشگامان این راه ن وین و مترقی بودند.
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برحق س��ایت انت رنیتی «اشعار دشنه گون» که مجموعه برگزیده و پرمحتوا از اشعار شاع ران مردمگ را و
راستین جهان را گردآوری نموده در مورد این مرد رزم و اندیشه به زیبایی م ین ویسد:
«لهیب از جمله ش��اع ران انقالبی و مبارز افغانس��تان و از پرچمداران جنبش پ رافتخار “شعله
جاوید” محس��وب میشد كه علیه روسها ،نوكرانش و تاریك اندیشان اخوانی دریادالنه م یرزمید.
وی در زمره اولین دسته روشنفكران آزادیخواه افغانستان بود كه بعد از بقدرت رسیدن وطنفروشان
جنایتكار خلق و پرچم دس��تگیر و در كنار هزاران فرزند رش��ید افغانس��تان به جوخه اعدام سپرده
شد».
لهیب با درک ش��رایط خ ونبار روزگارش
که توام بود با موانع رنگارنگ و س رب ریدنها،
تس��لیم نامردمان س��تمگر نش��د و با تنفر
ب یپایان از دس��ت هی م��زدور خلق و پرچم و
روشنفک ران مداح و معامله گر ق ویا درسنگر
آزادی و مقاومت ایستاده ماند و تالش نمود
تا انسجام و همبستگی را در میان نیروهای
پ راکن��ده مدافع عدالت ایج��اد نماید که با
تاس��ف قبل از اینکه به این آرزویش برس��د
توسط مزدوران روس سر به نیست شد.
لهیب جوان بع��د از ف راغت از پوهنتون
کابل به ش��غل معلم��ی پرداخت و در مدت
کم به استاد ورزیدهای مبدل شد که شاگردان
و اه��ل مع��ارف از اندوخته ه��ای علمی و
آگاهی دهی سالم این انسان نیکو در زمینه
ش��عر ،داستان و مس��ایل سیاسی مشورت و
سود م یجس��تند .وی تا س��ال ( ١٣٥٧قبل
از دس��تگیری و اعدامش) در این مسلک به
وظیفهاش ادامه داد و با حوصله مندی تمام
ش��اگردانش را مطابق به عالیق و توانمندی
های ش��ان تش��ویق و رهنمایی م یکرد .از
س��وی دیگر او اس��تادی را پ��ل ارتباط بین عقـ��اب زخمـی ام و میتـوانیـــم کش��ـتـن
اندیش��ه های انس��انی و جامعه م یدانست .مگـ��ر محـال بـ��ود لحظـ های کنـ��ی رامـم
او جه��ت آگاهی دهی به جوانان و افش��ای توی��ی ک��ه پش��تت میل��رزد از تص��ور م��رگ
دش��منانی که در لباس مردم آهسته آهسته منـ��م کـ��ه زنـدگـی دیگـر اس��ـت اعـدامـم
ب رای قتل و وی رانی ملت آماده م یش��دند و
با وعده های کاذب اقش��ار و طبقات معین
داوود سرمد
اجتماع��ی را م یف ریفتند خط��رات زیادی را
به جان م یخ رید .لهیب ب��ا تالش ،جدیت،
احساس مسئ ولیت ،پشتکار و همکاری صادقانه با مردم و محیطش به الگوی خستگی ناپذیر و درخشان
بدل شده بود که ب رای باندهای میهنفروش خلق و پرچم قابل تحمل نبود بدین سبب در ب رنامه شوم شان
طرح نابودیش را نامردانه ریختند.
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لهیب هم درعرصه ش��عر مقاومت و هم درعمل انقالب یاش خط درش��ت بین روشنفک ران مردمی و
آزادیخواه از یکس��و و روش��نفک ران بزدل و مزدور از سوی دیگر کشید ،هرگز همانند یاران نیمه راهش
چون واصف باختری ،رهنورد زریاب ،مضطرب باختری ،رازق رویین و س��ایر تس��لیم شدگان در دو راهه
س��ازش و ک رنش ق رار نگرفت و توان شعری و قوت سازمانده یاش را به جالدان میهن و مردمش ارزانی
نداشت .س��رانجام به کاروان ب یبرگشت یاران همقطار رزم و شعر چون عبداالله رستاخیز ،داوود سرمد،
انیس آزاد ،بش��یر بهمن ،سیدال سخندان ،احمد دهزاد ،احمد سلطان سه راب و هزاران قهرمان جانباخته
دگر پیوس��ت که توسط قصابان حزب دموک راتیک خلق و باندهای جانی اخوانالشیاطین به جرم عشق
به مردم و عدم پذیرش خیانت به ملت در پ ولیگ ونهای پلچرخی ،صدارت و شمش��توی پشاور وحشیانه
شکنجه و زنده به گور شدند.
حیدر لهیب س��ر فرو بردن به دامن مزدوران روس��ی را به مثابه مرگ سیاس��ی اش م یپنداش��ت به
همین سبب تا هنوز مقاومت افسانوی و تسلیم ناپذی ریش ورد زبان زندانیان بر آمده از جهنم «خاد» آن
زمان اس��ت .مقاومت ،استواری ،اس��تدالل و جوابهای دندان شکن لهیب در ب رابر جالدان آدمخوار چنان
ب رازنده و ک وبنده بود که تاب و تحمل دشمن را درهم م یشکند که زب ونی شان را با اعدام وی به نمایش
م یگذارند .این جانثاری چنان افسانوی است که حتا بدخواهان افغانستان هم نم یتوانند منکر مقاومت
حماسی این «شیرآهن کوه» گردند .چنانچه شک راهلل کهگدای در مورد وی م ین ویسد:
«یک��ی از هم��دوره های بنده در دانش��گاه کابل جوانی بود بنام حیدرعل��ی لهیب اول نمره
فارس��ی دانش��کده ادبیات که هم نویسنده بود و هم ش��اعر و هم جوان باوقار و باادب .هنگامی
که بنده در نظارت خانه صدارت زندانی بودم یکی از هم اتاقی هایش که بازهم زندانی ش��ده بود
بنام حکیم جان ده دانایی ب رام حکایت کرد که حیدر علی لهیب را در سال  ١٣٥٧زندانی کردند و
اسدهلل سروری و اسداهلل امین از وی تحقیق میکردند .لهیب به آنها گفت که بروند بادارهای شان
را بیاورند که از وی تحقیق نمایند .همین که این را گفت آنها استاد لهیب را با اتوی برقی در شانه
و دستش سوختاندند و زبانش را بریدند که باثر خونریزی درهمان نظارت خانه صدارت شهید شد».
آنانی که به انسان و آزادی انسان از یوغ استبداد صادقانه اندیشیده و دراین کارزار بیباکانه رزمیده
و جان سپرده اند در حقیقت تاریخ مبارزاتی ملل محروم را م یسازند که وجدان های بیدار امروز و فردا
به آن افتخار نموده و تفکر دش��من ستیزانه شان را سرمشق زندگی مبارزاتی شان خواهند ساخت .بدون
ش��ک لهیب نم ونهای از آن قهرمانان بزرگ اس��ت که ملت فقیر ولی آزادی دوس��ت ما به حماسه ها و
راهش فخرکنان درود بی پایان م یفرستد.
حیدر لهیب ش��اعر زمانهاش بود و هم راه با داوود س��رمد از اولین پیشکس��وتان موفق شعر راستین
افغانس��تان به شمار م یرفت .چنانچه در نوشت های تحت عنوان «نم ونه های شعرسیاسی درافغانستان» از
ربانی بغالنی نیز خواندم:
«از نظرتوانایی های س رایش��ی وبه ش��یوهی ش��عر آزاد؛ حیدر لهیب و داوود سرمد یک سرو
گردن از دیگران بلندتر بوده اند».
لهیب با درک رس��الت ش��عر با بار اجتماع یاش آگاهانه و متعهد گام برم یداش��ت .اش��عار به جا
ماندهاش اگر چه انگش��ت ش��مار اند ولی از غنای شعری سرش��ار برخوردار اند .وی با آنکه از شاع ران
مطرح شعر معاصر در افغانستان محسوب م یشد اما با تاسف اشعارش در مطبوعات کم راه یافته اند و
اطالع دقیق در دس��ت نیس��ت که آیا اشعار ستم ستیزانه این فرزانه ب یهمتا توسط دولت وقت نابود شد
یا توسط دیگر دشمنان شعر معترض به یغما رفته اند.
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اندیش ش��ع ِر معاص ِر دری افغانستان بود .با آنكه تعداد
«حیدر لهیب یكی از س��یماهای دگر ِ
اندكی از شعر هایش در مطبوعات قبل از كودتای  ٧ثور اقبال چاپ یافته ،با آنهم “لهیب” جلوه
های تازهی از بالغت كالمی و نگرش شاع رانه را در زبان ما به نمایش می گذارد .متاسفانه حزب
مس��تبد دموكراتیك خلق افغانس��تان ،بر مقتضای سرشت و تفكر ابلهانهی خویش ،این شاعر نو
آیین را نیز ،همچون هزاران دیگر ،بعد از گرفتاری به جوخهی اعدام سپرد».
م را یک شب نگاه تو
ز غرقاب ف راموشی
به باغ آورد و با باغ آشنایم کرد و
از گلها سخن ها گفت
و دست ذهن من را گرم
با سر پنجه نور صمیمیت
 که در کلکش نگین روشن لبخندصداقت را گواهی بود
نوازش کرد
و رنگ نورها را یک به یک بشمرد
و از صبح و صمیمیت حریر داستان ها بافت.

مص راعهایی از «نگاه تلخ»

هنگامیکه س��خن از ش��عر و ش��اع ران معاصر نو پرداز و مردمگ را یا به کالم س��اده ش��عر معترض
افغانس��تان به میان م یآید با تاثر و تاس��ف ف راوان دیده م یش��ود که عدهای از ن ویسندگان ناآگاه و یا
مزدورصفت حیدر لهیب ،عبداالله رستاخیر ،داود سرمد و سایر جانباختگان را که هم در شعر و هم در
زندگی عادی شان تجسم واالیی از انسان فداکار و پیشگام را به نمایش گذاشته و با خون خود صداقت و
مردمگ رایی را به اثبات رسانده اند در کنار نام های اسداله حبیب ،عبداله نایبی ،بارق شفیعی ،سلیمان
الیق ،لطیف ناظمی ،پ ویا فاریابی ،افس��ر رهبین و غیره که دم شمش��یر جالدان خادیس��ت را سالوسانه
م یس��تودند و تا توان داش��تند بازوان قوی ادبیات و هنر پیشرو را ک وتاه کردند و به توصیف و توسعه
«انقالب شکس��ت ناپذیر ثور» هم در گفتار وهم در رفتار پرداختند جا م یدهند .و یا عدهای دس��ت هی
تس��لیم طلب و نیم هراه چون پ رتو نادری ،رازق رویین ،واصف باختری ،مضطرب باختری و غیره که از
جوی خون یاران ب یتفاوت خیز برداش��تند ،به مردم و آرمانهای انسانگ رایی پشت پا زدند و هیزم آتش
دش��منان مردم گردیدند با ش��اع ران واالمقامی چون لهیب در یک ردیف م یشمارند که گ ویا به شعر و
ادب دری خدمت نموده اند .اینگ ونه مقایس��ه کردن های مس��خره و مغرضانه توهین نابخشودنی به یاد
و آرمانهای ماندگار راد مردان تاریخ محسوب شده که جانهای شی رین خود را سپر نجات ملت ساختند.
لهیب ها تاج افتخار مردم ما اند اما ش��اعرکان نامبرده لکه های ننگ بر دامان ادبیات وطن ما که قلم و
وجدان شان را ارزان به وطنفروشان و پوشالیان جالدمنش عرضه کردند.
رفعت حسینی به ق ولی از واصف باختری اشاره دارد:
زهرناک جان س��پردن نستو ِه
داس��تان
« ...هرچند من آگاهی داش��تم مگرجناب واصف هم
ِ
ِ
گرانمایه لهیب را در یکی از بازداشتگاه ها بازگو کرد و آنگاه چنین افزود :از خیابان های کابل بدم
م یآید .در تمام آن ها ،به هم راهی لهیب گشت و گذار کردهام».
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اگر واقعا واصف به سخنش صادق است و خاط رات لهیب خیابان های کابل را ب رایش بدآیند کرده
اس��ت چ را سالها بعد از شهادت لهیب س��ر به دربار قاتالن لهیب فرو برد و چار زانوزنان همکاسه و هم
پیک آنان در «انجمن ن ویسندگان افغانستان» گردید و به مثابه مدیر مسوول مجله «ژوندون» متعلق به
شعبه تبلیغ و ترویج رژیم دستنشانده روس ب رای این ددمنشان قلم زد .و چ را تا حال از جنایات ه ولناک
ح��زب وطن فروش پرده ب رنم یدارد و صدها چ را و چ راهای .و حداقل گپ اینکه درس��ت س��ی و پنج
س��ال از ش��هادت لهیب و یاران مبارزش گذشت در این مدت لهیب نامور آنطوریکه رزمید و جان سپرد
به اجتماع معرفی نش��د ،گمنام و حتا بدون زندگینامه نس��بتا هم هجانبه از او به نس��ل جوان که چیزی
از حماس��ه ها و اندیش��ه هایش نم یدانند ارائه نشد .پس جوانان باوجدان ما حق ندارند به واصف لعنت
بفرس��تند که ب رای سخن رانی های طوالنی در مورد مسایل ب یارزش «پوهنتون یا دانشگاه» و غیره وقت
دارد ،اما به لهیبی که با او «در تمام خیابان های کابل» گشت و گذار نموده جملهای ننوشت و داستان
شهادت حماسی او را در سینه قفل نمود؟
راس��تی وقتی انس��ان بخاطر زنده ماندن به لجن حقارت فرو م یرود و به آفتاب پشت م یکند دگر
از گفتن حقایق فرس��نگها فاصله م یگیرد و حتا در ب رابر حقیقت کور والل م یش��ود .واصف باختری
و رهنورد زریاب از همین گروه آدم های حقیر اند که با دست باال کردن خود به نشانه تسلیم ،شهامت
و قهرمان��ی لهی��ب و لهیب ه��ای ف راوان را کتمان م یکنن��د حال آنکه به ریا و الف در مجالس��ی آه
وافس��وس کنان این رزمندگان جانباز را از نزدیکت رین دوس��تان خود م یش��مارند .اینان اکنون به مسخ
شدگان ب یارزش��ی م یمانند که جامعه و تاریخ به دور شان انداخته بنا کسب دیگری جز سخن فروشی
به درگاه جنایت و مقدمه و تق ریظ ن ویس��ی به ش��اع ران و ن ویسندگان کم مایه ندارند بنا زبان و قلم شان
در ب رابر حقایق نم یچرخند و کامال خشکیده اند.
لهیب زندگی را دوس��ت داش��ت و به خانواده و پی رام ونش عش��ق م یورزید .او گامزن راه پرف راز و
نش��یب ولی راستین بود و م یتوانست با اندک سازش��ی با چاک ران روس به زندگی ادامه دهد اما هرگز
تردیدی به خود راه نداد و گامی به عقب نکشید چون ادامه زندگی به قیمت قبول خواری را عین مرگ
م یشمرد .او همسان هزاران همرزم ب یباکش به خاطر ایستادگی و افکار مردم یاش در گور گمنامی به
جاودانگی پیوس��ت .آنچه باید از وی آموخت شهامت و استواری در راه منافع ملت و مردم است و این
ودیعه بزرگیس��ت که با خون آزادگانی بیشمار از جنس لهیب آبیاری شده و ب رای نسل ما به ارث مانده
اس��ت .برماست تا با صداقت و پشت کار به منافع شخصی و بخود اندیشی که خاصه اکثر به اصطالح
روش��نفک ران فعلی گشته تف انداخته راه پ رافتخار لهیب و س��ایر جانباختگان راه رهایی را با گام های
متین پ یگی ریم.
متاسفانه اکثر اشعار لهیب از بین رفته و یا بدست های ناپاکی رسیده اند که تا امروز انتشار نیافت ه
اند .یکی دو نم ونه از اشعارش:

نگاه تلخ
چو گلسنگی که در باغ کبود ابر های تیرهی خاموش
از یاد زمان رفتـــه
و نجوای صمیمی لبان موج،
در دهلیز گوشش پیچک سبز ترنم را
تند آرام
و جنبش های شاد سنگ در گهوارهی دریا
ب رایش از شکوه صامت فریاد خود افسانه م یگوید،
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م را یک شب نگاه تو
زغرقاب ف راموشی
به باغ آورد و با باغ آشنایم کرد و
از گلها سخن ها گفت
و دست ذهن من را گرم
با سر پنجه نور صمیمیت
 که در کلکش نگین روشن لبخندصداقت را گواهی بود
نوازش کرد
و رنگ نورها را یک به یک بشمرد
و از صبح و صمیمیت حریر داستان ها بافت
***
و اما من
چنان معتاد گردیدم به رنگ چشم های تو
که گویی تو
نصف دیگرم بودی
و در اعماق حجم روشن خوابم
فروغ سبز آن سان ته نشین گردید
که گویی چشم های من
به غیر از امتداد روشن نجوای دست باغ
راهی را نپیموده
وزان پس انزوای سرد احساسم
زنقش پای مهر باغ
چودشت خشک از باران روشن
بارور می گشت
و آن سان در زالل لحظه هایم گرمی خورشید می رقصید
که معنای نجیب آیه های عطر شب بو را
پرستو ها،
م یتوانستند از من وام بر گیرند و
 باران هاسخاوت را
***
و یک شب شاخه ها دیدم به سان سنگ
زیر چتر زرد باغ
به موج خزه گون تارهای خواب پیچیده
و خواب شاخه ها را من
بلوغ پر غنای بارور گشتن
ودرد رویش جوانه ها تعبیر می کردم
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و رنگ چیره در رنگین کمان الجوردین آسمان خاطرم این بود:
که تا آنگه که خواب مخملین سبزه ها در جوی هستی در شنا باشد
وتا آنگه که قندیل شفق پر
زخون روز ها باشد
باغ های آبی رویای من شاداب خواهد ماند
و گلها خون نور صبح خواهد داشت
ویاد تلخ اندوه و ف راموشی
و استف راغ زرد باغ را از آتش سرما
تصور هم نمی کردم
***
و یک شب ،آه!
شگوفه های باغ چشم تو از باد ریزان شد
وآن شب باد
از نفرت خبر آورد و چشم درد را بگشود
و با داس نگاه درد
طنین سبز شبدر های وحشی راز رشد ساقه ها بشکست،
ودیدم من که شبح گنگ خاموشی
به نخل قهوه ی تلخ نگاهت،
ساقه پیچیده،
و دشتستان خواب چشم های تو
ز رویای ف راموشی ست آکنده
و اکنون چون به چشم تو
نگاه خویش می دوزم،
به یاد برف می افتم و یخبندان
و از سرما به سان باد می لرزم.

تو همانی كه زمان
این كدامین صخره است
وین كدامین دریا
كاین چنین نام ترا م یخواند
وین كدامین نفس سبز نسیم
كاین چنین روح تو در آن جاری است!
در س راشیب زمانی كه دگر یادم نیست
شاید آن لحظهی آغاز ،كه كرد
یوحنا تصویرش:
«واژه بود
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واژگان نزد خدا
واژگان نیز خدایی بودند».
چشمهی سرد نگه بودم و بنشسته به رخسارهی تندیس قرون
یا چنان روشنكی
در علفهای شب آلود سپهر
كه تو از باغ صدای باران
جرقه واری بدرخشیدی و من
چون تمامیت یك حجم شگفتن گشتم
و تمامیت یك پنجره از شعر نزول خورشید
پس آن حادثه ،روز.
همچو آن حجت آواره – كه پشتاره به گلبانگ خرد بست و همه وادی اندوه پیمود
از سپیدی فلق در نگه جابلسا
تا غروب شفق جابلقا
و مقرنس ها را
به اجابت می خواند –
همه تسبیح ترا م یگفتند.
سفری رفتم در حجمی سبز
تا به هشیاری آب
تا به احساس گیاه
تا به اندیشه ی سنگ
تا به اش راق نسیم
تا صمیمیت خاك
و به گردونه ی خورشید دران جاده ی روز
راه ها پیمودم
تا بدان جنگل گهنامهی بلخ
و در آن ساحت همرنگ اثیر
باغبان گل آتش گشتم
گاتها هیمهی آتشكدهی دهنم بود
یشتها رود سپید مهتاب
كه به بنیاد ستبرینهی موم كشمیر
آب بالندهی آتش می ریخت
و كبوتر بچگان با نجوا
روی انبوهی انگشتانش
خواب فردای دگر م یجستند
خواب برگشتن زردشت ز آتشكدهی سرخ فلق.
شیههی رخش ز اصطبل ف راموشی و غوغای بهین تهمتن از چاه شغاد
زابلستانم برد.
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شیر حماسه ز پستان سحر نوشیدم
كه برین نامهی آن واحه به آدین گیرم
واژه ها تا كه ز سرچشمهی خود
سوگوارانه خروشان م یگشت
خشم آرش م یشد
و غریو رستم
و غرور سه راب.
كسوت فتح سیاووش به برم كردم و خورشید به مشتم جا كرد.
باغ آتش را
مغرور سمندر گشتم
و درآن مفصل چون برزخ قرن
تخمهی سبز نجابت گشتم
و پی افگندم از نطم یكی كاخ بلند
كه نیابد هرگز
نه زباران و ز باد
هیچگه رنگ گزند.
من ملك بودم و فردوس برین جایم بود
به تو الی تو از عرش تب را جستم
نغمهی نای روانم زنیستان مهین میقات
گشت زندانی دیجور درآن دیر خ راب آبادی
كه ترا م یجستم
لیك فریاد م را
مطلع شمس ز پژواك پر از جذبهی كوه ها نوشید
من همان ذرهی شمس
قصه پرداز شگرد خورشید
كه نه شب بودم و نه راوی و نه برده ی شب
و در آن روز بزرگ
تا كه میهمانی آیینه پذی رایم گشت
پایه ی دار ز بنای نخست و فرجام
قامتش را اف راشت
و از آن لفظ انا الحق به شهادت پیوست
باز خاكسترم آن جوهر ب یتاب اناالحق ز روان دجله
چون شباهنگ نوا سر م یداد
شیخ اش راق منم ،ققنوس آتش پرداز
كز شهود خرد سرخ چنان آیت نور
كاروانهای درا
ره كشف دگری م یسپرند
چون صفیر پر جبریل به اقصای زمین موعود.
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و چو وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندران ظلمت شب آب حیاتم دادند
كشتی ام را ز نفسهای یكی شرطهی دور
به سبكباری ساحل راندم
سبدی سیب كزان باغ غزلها چیدم
همگی طعم تو داشت.
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واژهی هیچ نبود
و تو بر تارك هر اسطوره
نفس سبز تكلم خواندی
در همه آبی ایوان فلق
گل ابریشمی نور ز لبهای نوازشگر تو پر بار است
و از آن لحن نكیسا كه غنوده است به شبهای صدات
نسترنها همگی خواب شگفتن بینند.
سطر برجستهی شهنامهی هستی از توست
ابدیت با تو
و نهایت باتو
تو همانی كه زمان ،جاری بیرحم خموش
قلهی نام بلند تو نیارد شستن!
نوروز ١٣٥٧
یادكرد :در این شعر ،ابیات و تعابیر برخی شاع ران ،آگاهانه به كار گرفته شده است( .شاعر)

من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی
همه بر میخی زند!
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گزارشها

گوشهای از جاهطلب یهای
«امیر» اسماعیل خان
طرح پیش��نهادی اس��ماعیل خان وزیر برحال
کابین��ه حامد کرزی مبنی بر تش��کیل ش��ورای
مجاهدی��ن و س��پردن اداره و امنی��ت کش��ور
بدست آنان حساس��ی تهای شدیدی را بین مردم
ب رانگیخت چون مردم به تج رب��ه دریافته اند که
این قومندانان خ��ود منبع بدامنی و جنایت بوده
و انتظار امنیت از اینان مسخره است .ثانیا از این
طرح بوی جاهطلبی اسماعیل خان باالست و مردم
را به یاد دوره مکدر امارت او در غرب افغانستان
م یاندازد .به همین علت تش��ویش عمیقی مردم
ه رات را ف را گرفته است.
اسماعیل یک شخص ش��دیدا عقبمانده و
کهنه فکر اس��ت .در عصر حاضر که س��خن از
کمپی وتر و انت رنت و کش��ف ستارهها و سیارهها
در میان م یباش��د ،به «امیر» خوانده ش��دن خود مباهات میکند .در زمان اقت��دارش در ه رات خود را
والی نه بلکه امیر والیتی ه رات م یخواند .و در زمان «امارت»ش دیدیم که به سبک طالبان چه فضای
خفقان را مست ولی ساخته بود .همه به خاطر دارند که تحت اداره او دختری اگر با پسر نامحرم در شهر
گیر م یافتاد فوری ب رای معاینه باکرهگی به شفاخانه انتقال داده م یشد.
وی زیر همین نام ،تمام درآمد و امکانات ه رات (عالوه از عواید دو بندر مهم و مش��هور اسالم قلعه
و تورغندی) ،عایدات و مالیات جایدادهای مردم و شاروالی و غیره را به میل خود صرف م ینمود و تا
مدتی که والی ه رات بود به دولت مرکزی سهمی ازین پول نم یداد و یا هم چیزی ناچیز میداد .همین
خودس��ریها و روابط پنهانش با دولت جبار ای ران بود که باعث ش��د ب��اداران خارج یاش طی عملیات
برقآسا اف رادش را خلع سالح نموده از گوش خودش کشیده به کابل انتقالش دهند.
«امیر» صاحب که از نام جهاد و ش��هیدان بیشت رین سوءاستفاده را م یکند ،عمال به شهدای گمنام
وطن ارزش��ی قایل نیس��ت .او که هیچ یادی از دهها هزار ش��هید مبارز ه رات نکرده اما ب رای پس��رش
میرویس که در یک درگیری ش��خصی با ظاهر نائبزاده به خاطر عیاش��یهایش کش��ته شد ،چندین
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ج ری��ب زمین بی تالمال را غصب کرده مقبره پرزرق و برق س��اخته و دهها قبر م ربوط اهالی ه رات را
بخاطر کش��یدن سرک الی باغی که در آن پسرش دفن اس��ت تخ ریب کرد .گفته م یشود حدود یک
میلیون دالر صرف مقبره پسرش نموده است اما مردم مظلوم را از یادبود مردههای شان که شاید زمانی
قهرمانان جنگ ملی بودند محروم س��اخت( .او به صورتی انتقام پسرش را نیز گرفت و ظاهر نائبزاده
در مس��یر راه مزار-کابل ظاه راً در حادثه ت رافیکی بصورت مرموزی کش��ته ش��د) .امیر صاحب جهادی
به این هم اکتفا نک��رد و چون خود خواه یاش
ح��د و مرز نم یشناس��د ،چندی��ن کوچه جاده
بانک خون را بنام پس��ر عیاشش نامگذاری نمود
در حالیکه ب رای دیگر ش��هدا ن��ه بنای یادبودی
س��اخت نه مقبرههای ش��ان را احاطه کرد و نه
کدام جاده و سرکی را بنام شان ثبت نمود.
ب��ه گفته عزیزاهلل «لودی��ن» رییس مبارزه با
فساد اداری ،او به ارزش دهها میلیون دالر جایداد
عامه را نیز غصب نموده اس��ت اما از آنجاییکه
اس��ماعیل حال یک مهره دولت پوشالی کرزی
گفت��ه م یش��ود اس��ماعیل خ��ان ح��دود یک
اس��ت و ام ریکا به این چنین اف راد خودفروخته
میلیون دالر را صرف اعمار قبر پس��رش که در
نیاز دارد ،مثل ف راوان موارد دیگر فس��اد رهب ران
یک درگیری شخصی کشته شد نموده است.
جهادی ،روی این فس��اد و چپ��اول او نیز پرده
انداخته شد و فعال قضیه خاموش است.
اس��ماعیل در اوایل جنگ ملی که هنوز در اردوی افغانس��تان به رتبه لومری ب ریدمنی ایفای وظیفه
م ینمود،در اثر شورش��ی که در اواخر س��ال  ۱۳۵۷در فرقه زلمی کوت ه رات به وقوع پیوست او نیز
ضد رژیم خلق و پرچم ق رار گرفت و به تورن اس��ماعیل مس��ما شد .البته قبل ازین ،شورش و قیامهای
خودجوش مردم بیگانهستیز و قهرمان ه رات علیه رژیم پوشالی به سرکردگی و رهبری دهها مبارز ملی
و اس��تقاللطلب ب راه انداخته شده بود که حماس��هها آف ریدند و جانهای شی رین خ ویش را فدای آزادی
کشور و مردم خود کردند.
اما اس��تخبارات کشورهای غ ربی با سیاستی که داش��تند نه حامی خیزشهای ملی بلکه با استفاده
از پول و امکانات و تبلیغات رس��انههای نظیر بی.بی.س��ی هر بی نام و نشانی را که خواستند ،مطرح و
مهم جلوه دادند .این مطبوعات غ ربی بودند که اخوانیان نظیر اس��ماعیل و مسعود را «قهرمان» ساخته
و به س��اخت و پاختهای ش��ان با روس��ها در آنزمان پرده انداختند .اما قومندانانی که واقعا ضد روسها
م یجنگیدن��د و حاضر نبودند زیر بار س��ی.آی.ای ،.آی.اس.آی و رژیم ای ران بروند ،همانند مال نس��یم
آخندزاده س ربه نیست شدند.
بعد از سقوط دولت دستنشانده نجیب ،تورن اسماعیل ه رات را متصرف شد و نتیجه سالها مبارزه
و جانبازی مردم را قاپید و با یک مش��ت قومندانچ هها و اعضای خانوادهاش به پولهای افسانوی دست
یافتند.
اس��ماعیل چندین سال است که به شکل غیر مسلکی در وزارت ناکام آب و برق کار م یکند .این
در حالیس��ت که در این پست حرکات غیرمسلکی و منافی منافع و ارزشهای ملی از او سرزده است.
ط��ور مثال «امیر صاحب» زمانی فرموده بود که طی چهل روز مش��کل ب��رق پایتخت را حل م یکند
درحالیکه تا امروز هم مشکل برق کابل بصورت درست حل نگردید .در ضمن او صدها میلیون دالر را
ب رای آوردن برق واردات یای که هر لحظه امکان قطع آن موجود اس��ت صرف نمود اما هیچ کاری ب رای
ساختن بندها ب رای مهار آب سرشار افغانستان و ت ولید برق ننمود.
تعصب و گ رایش��ات سمتی ،قومی و لسانی اس��ماعیل خان زبانزد عام و خاص است .در حالی که
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والیات نیمروز ،ف راه و ه رات هم مرز ای ران اند در دو والیت (ه رات و نیمروز) از ای ران برق وارد نموده و
به کس��انی توزیع نمود ،ولی با مردم ف راه عقدهای برخورد کرده و تا امروز مطلقا از برق دولتی محروم
م یباشند .مردم این والیت مجبورند در بدل فی کیلو وات  ۵۰الی  ۶۰افغانی از برق جن راتوری استفاده
نمایند.
اس��ماعیل خان در مسلک نظامی خود نیز چندان وارد نیست و در نتیجه بلند پروازیهای نظامیش
مردم زیادی را به کش��تن داد و حتی خودش هم اس��یر طالبان گردید .پیروزیهایی که در جنگ ملی
ضد روسی نصیب مردم ه رات شد نتیجه ایثار و فداکاری مردم آن والیت بود نه ابتکار تورن اسماعیل.
وی زمان��ی که با طالبان درگیر جنگ گردید آنان والیات قندهار ،هلمند ،نیمروز و ف راه را اش��غال
کرده بودند و خط مقدم بین او و طالبان منطقه آب خرما (س��اح های بین ف راه رود و شیندند) گردید و
مدتی درین منطقه باهم جنگیده بعد طالبان عقبنش��ینی و تا ولسوالی گرشک رفتند .اسماعیل بدون
این که توازن قوای خود و دشمن را بداند ،دوری و فاصله ه رات تا گرشک را محاسبه کند و یا شناختی
از ماهیت طالبان داشته باشد که درعقب شان دست کیست ،عجوالنه آنان را تا ولسوالی مذکور تعقیب
کرد .بعدا روش��ن ش��د که طالبان عقبنش��ینی تاکتیکی نموده با تجدید قوا در این ساحه با یک ضد
حمله س��نجیده شده و شبخون صف اسماعیل را شکستند که در نتیجه صدها انسان مظلوم که ف ریب
نی رنگهای «امی��ر» را خورده بودند به کام
مرگ رفتند.
در این جن��گ بود که حدود یک صد
جنگج ویی ک��ه از جانب ش��ورای نظار به
کمک��ش آمده بودند در س��احه «توت» به
چن��گ طالب��ان افتاده و ب��دون درنگی در
زیر پل شاه راه همان منطقه تی رباران شدند.
او خودش بدون اینک��ه به اف راد خود توجه
نماید با دار و دس��ته معدودش از راه اسالم
قلعه به ای��ران ف رار نمود و در نتیجه ه رات

اسماعیل خان با استفاده از زور و مقامش اماکن زیادی را در هرات به نام پسرش
نامگذاری نموده است.
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بدست طالبان افتاد.
حس خودخواهی و جاهطلبی اس��ماعیل بیشتر از سایر ب رادران است :صاحب منصبی که در بخش
صحیه فرقه میدان هوایی شیندند در سالهای  ۱۳۷۲-۱۳۷۴ایفای وظیفه م ینمود گفت:
«ما به طرفداری اس��ماعیل خان در س��احه آب خرما با طالبان درگیر جنگ بودیم که یکی از
روزها اس��ماعیل خان اف راد خود را در منطقه ش��وز (شاه حوض) طرف شمال آب خرما جمع کرد و
به سخن رانی پرداخت .تمام حرفهایش روی کلمه جهاد متمرکز بود ،همه را تشویق به جنگ علیه
طالبان م یکرد و م یگفت این جهاد برحق است و هر کس درین جنگ شهید شود از نعمتهای
ف راوان جنت برخوردار م یگردد .بعد صاحبمنصب نسبت ًا مسن دست خود را بلند کرد و پرسید این
جنتی را که شما م یگویید تنها ب رای اوالد غریب ساخته شده یا ب رای دیگران هم است .اسماعیل
خان گفت نی جنت ب رای همه اس��ت .صاحبمنصب گفت ش��ما که این اندازه قدر جهاد و جنت
را م یدانید و تش��ویق م یکنید که مردم خود را به کش��تن بدهند ،پس میرویس جان پس��ر خود
را نیز از ف رانس��ه بخواهید تا در جهاد س��هم بگیرد و از نعمتهای جنت بهرهمند شود .این حرف
صاحبمنصب به مزاج اس��ماعیل خان خوش نیامد و با خشم تمام نزدیک صاحبمنصب شده او را
به سیلی زده توهین کرد و گفت که تو به حرف زدن خود نمیفهمی».

در روزهایی که او مردم را تش��ویق به جهاد م یکرد ،پس��رش
میرویس را به خاطر تحصیالت عالی به ف رانس��ه فرس��تاده بود.
این حرف باالی تمامی رهب ران جهادی صدق م یکند که پس��ران
و دخت��ران خود را از پول و خون ملت مظلوم خارج از کش��ور به
تحصیل روان م یکنند و مردم ناآگاه و بیخبر را تش ویق به جنگ
و همدیگرکش��ی م ینمایند .به همین خاطر کس��ی یاد نخ واهد
داد ک��ه اوالد و ی��ا اقارب رهب ران جه��ادی در ج ریان جنگ ملی
کش��ته شده باشد .تمامی نورچش��م یهای رهبر جمعیت اسالمی
ش��خص برهان الدین ربانی ،که پیش��وای اسماعیل بود ،از فاطمه
ربانی گرفته تا صالحالدین ربانی ،ش��جاع ربان��ی ،جالل ربانی و
غیره در بهت رین پوهنتونه��ای امارات متحده و لندن تحصیالت
عال��ی کردند و با ناز و نعمت کالن ش��دند اما همینها هم ش��رم
نک��رده حرف از «جهاد» و «مقاومت» م یزنند و انتظار دارند که
مثل پدران جنایتکار ش��ان زیر این نام به مقام و دار و ندار کشور
چنگ اندازند.
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ن ویسنده :کاوه عزم

سکینه جانسز ،سمبول مقاومت
مردم مبارز کردستان
س��ه زن مبارز کرد ه ریک
سکینه جانس��ز ،فیدان دوغان
و لی�لا ش��یلمز ب��ه تاریخ نهم
جن��وری  ۲۰۱۳در دفتر مرکز
اطالع رس��انی ک��رد در پاریس
ت��رور ش��دند .از ای��ن جمله
س��کینه جانسز یکی از فعاالن
سرش��ناس ک��رد بود ک��ه به
خاطر سالها مبارزه ب رای رهایی
مردم��ش به س��مبول مقاومت
ملتش مبدل شده بود.
سکینه جانسز بخاطر ستم
و اس��تبداد حاکم ب��ر کردها
در س��ال  ۱۹۷۱دست به مبارزه
زد .وی که از س��تم و فاش��یزم
دول��ت مس��تبد ترکی��ه علیه
کرد های آنکش��ور به س��توه
آمده ب��ود بخاطر آگاهی دهی
و رس��یدن ب��ه آزادی ،خواهان
مبارزه منس��جم و تش��کیالتی
شد .او بارها بخاطر فعالیتهای به تعقیب ترور سیاسی سه فعال زن در قلب فرانسه ،بیش از  ۱۵هزار کرد مقیم
سیاس��یاش دستگیر و زندانی
اروپا در پاریس دست به تظاهرات زده دولت فرانسه را به همدستی با دولت
ترکیه برای قتل آنان متهم نمودند.
ش��د ولی نه ش��کنجه دش��من
وحش��ی اراده و ع��زم وی را
شکس��تاند و نه دامهای مکارانه آنان .او بارها در زندان دیاربکر که به «جهنم دیاربکر» ش��هرت داش��ت
زندانی شد اما بازهم به مبارزهاش ادامه داد.
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سلما دوست هم زنجیر سکینه در مورد مقاومت و استواری وی در مقابل شکنجه دشمن م یگ وید:
«در زندان او را م یبردند و بعد بیهوش برگردانده و به کف س��لول م یانداختند .س��کینه چون
علوی بود او را بیش��تر ش��کنجه م یدادند .او ب رای ما قهرمان بود .س��ینه ه��ای او را بریدند ،هر
دوی آن را بریدند .او حتی فریاد نکش��ید .بلکه به صورت “اسد اوکتای” شکنجه گر بی رحم ،تُف
انداخت».

مقاومت و اس��تواری جانسز آنچنان تاثیرگذار بود که دش��من نیز از شجاعت وی ستایش م یکرد.
سلیم چوروک کایا یکی از دشمنان سرسخت وی م ین ویسد:
«سکینه در کلیه مقاومت
ه��ای زن��دان دیاربکر ش��رکت
داش��ت .ب��ا دفاعی��ه س��یصد
صفح��های اش ،نمون��های از
یک زن کرد است که در تاریخ
جاودانه ش��د .سکینه مانند روزا
لوکزامب��ورگ و ژان��دارک ،یک
قهرمان ملی است».
کرده��ا از س��الهای متم��ادی
بخاطر مب��ارزه ح قطلبانه ش��ان از
س��وی دولتهای م رتجع ای ران ،ع راق،
ترکی��ه و س��وریه م��ورد حم�لات
وحش��یانه ق رار م یگی رند .سرزمین
کردستان فقی رت رین بخش خاک در
ه ریک از این کش��ورها را تش��کیل
م یدهد و م��ردم آن نیز از ابتدایی
ت رین و حیاتی ت ری��ن حقوق مانند
آموزش و صحت و حق ش��هروندی
و تکل��م به زبان ک��ردی در ادارات
دولتی محرومند .کشورهای متذکره
ب��ا افکار بنیادگ رای��ی و ضد آزادی زنان که از جمله ستمدیده ترین الیه های جامعه اند در
مبارزات کردها را ب��ا اتهام «تجزیه کردستان نقش فعالی در سیاست دارند و گفته م یشود
طلب��ی» و «تالش ب��رای برهم زدن
که یک سوم مبارزین کرد را زنان تشکیل م یدهند.
امنیت ملی» با ب یرحمی س��رکوب
م یکنند.
لیال زانا زن س��تم س��تیز کرد بود که به پارلمان ترکیه راه یافت و ش��هامت به خرج داده در اولین
سخن ران یاش به زبان کردی که در ترکیه قدغن بود جمالتی را در صحن پارلمان به زبان راند ولی فوری
از جانب دولت «تروریست» و «تجزیه طلب» نامیده شد و بعد به پانزده سال زندان محکوم گردید.
دول��ت بنیادگ رای ترکیه همانن��د رژیم پلید «والیت فقیه» ای ران ه وی��ت کردها را انکار م یکند و
آنان را جزو ترکهای کوهس��تانی محس��وب م یکنند .دولتهای مستبد از کردها به حدی متنفر اند که
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پس از زلزله وان به تاریخ  ۲۳اکت وبر  ۲۰۱۱در مناطق کردنشین ترکیه که در آن  ۶۰۴تن کشته و ۴۱۵۲
دیگر زخمی ش��دند ،برخی از رس��انهها و سای تهای اجتماعی در ترکیه از وقوع این حادثه ب رای کردها
اظهار رضایت کردند و دولت ترکیه نه تنها از کمک رس��انی به این منطقه جلوگیری کرد بلکه دس��ت
به سرکوب معترضین زد.
یک جن رال سوری در گزارش خود در سال  ۱۹۶۰م یگ وید:
«مشکالت ناش��ی از وجود
کرده��ا پوس��تهای کاذب در
س��رزمین اع راب اس��ت که باید
ای��ن پوس��ته کنده ش��ده و دور
انداخته شود».
این همه س��رکوب ،اس��بتداد و
اس��تثمار باعث شد که مردم محکوم
ک��رد بخاط��ر کس��ب حقوق ش��ان
دس��ت به مبارزه منس��جم و گسترده
زنند .آن��ان در ب رابر دولتهایی که راه
هرگ ونه مبارزه مسالم تآمیز سیاسی
ب رای حقوق ابتدایی شان را با گل وله و
زندان پاسخ م یدهند چارهای نداشتند
مگر اینکه به خاطر بقا و آزادی شان
دست به مبارزه مس��لحانه زده مشت
را با مش��ت پاس��خ گ ویند .به همین
دلی��ل زنان و مردان ک��رد بخصوص
در ترکی��ه ،ای ران و ع راق دس��ت به
س��کینه و عبداهلل اوجاالن دو تن از بنیان گذاران حزب کارگران
ماشه برده حکام فاشیست را وادار به
کردس��تان که در مقابله ب��ا جنایات روزاف��زون رژیم ترکیه در
عقبنشینی نموده بخشی از خواست برابر کردها ناگزیر راه مبارزه مسلحانه را در پیش گرفتند.
هایشان را بر آنان تحمیل نموده اند.
یکی از گروههای کرد که به خاطر مبارزه مس��لحانهاش به زودی پایه وس��یع تودهای یافت «حزب
کارگ ران کردس��تان» یا پ.ک.ک م یباشد که سکینه از جمله پایه گذاران و اعضای مهم رهبری آن به
شمار م یرفت .در صفوف این حزب زنان نقش بارزی داشته و همگام با مردان با تفنگ در دست داشته
از سرزمین شان دفاع م یکنند.
دکتر وسترهایم ،استاد پوهنتون که در مورد زنان مبارز کرد تحقیق انجام داده چنین م ین ویسد:
«مهمترین انگیزه مشترک زنان ب رای پیوستن به پ.ک.ک ،ستم عمومی به همه ُکردها ،چه
زن و چه مرد اس��ت .مس��أله دیگر آزادی و حقوق زنان از قید ستمی است که در مناطق روستایی
ُکردنش��ین به زنان م یش��ود ،که در این قضیه هم حکومت و هم س��اختارهای سنتی خانوادگی
نقش دارند».
دلیل دیگری که زنان کرد توانسته اند نقش بسزایی در میدان سیاست و مبارزه اداء نمایند اینست
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که برعکس افغانس��تان ،گروههای م رتجع و خاین بنیادگ را نتوانس��ته ان��د در صفوف آنان رخنه کرده
مبارزه شان را با جهالت و افکار ضددموک راتیک آلوده سازند.
دکتر خندان چاغالیان ،اس��تاد پوهنتون در ترکیه عامل ش��رکت زنان در مبارزات سیاسی را برخورد
غیر انسانی دولت با کردها م یداند .او م یگ وید:
«رفتار دولت ترکیه با بحران کردها باعث ش��ده زنان از نظر سیاس��ی فعالتر شوند .به گفته
او ،در برخورد آنکارا با کردها ،بعضی روس��تاها با خاک یکسان شده اند و اعضای خانواده بسیاری
از این زنان کشته یا ناپدید شده اند».
بنابر گزارشها از سال  ۱۹۸۴بیش از  ۳۰۰۰۰کرد تنها در ترکیه توسط دولت بنیادگ را و حزب حاکم
اخوانی آن «عدالت و توسعه» کشته شده اند.
زندانهای ترکیه و ای ران پر از مبارزین کردی است که شکنجه و اعدام م یش وند .در دو سال گذشته
در ترکیه بیش از  ۷۰۰۰فعال سیاسی به اتهام همکاری با کردها دستگیر و زندانی شدند و در ای ران نیز
هر روز شاهد اعدام آزادیخوان سرف راز کرد هستیم .اما تمام این تروریزم دولتی علیه این ملت سلحشور
باعث تشدید مبارزه و قیام آنان گشته که حتی دولتهای این کشورها را متوحش و درمانده ساخته است.
در این اواخر حدود هزار زندانی سیاس��ی در بیش از  ۶۰زندان ترکیه بخاطر رسیدن به حقوق اولیه
ش��ان (تحصیل به لسان کردی و خودمختاری) دست به اعتصاب زدند که وضعیت شان تا سرحد مرگ
رس��ید اما مطبوعات جهان کمتر به آن پرداخت .طبق گزارش بی.بی.سی ،ترکیه در سال های  ۱۹۹۶و
 ۲۰۰۰شاهد اعتصاب غذای متعدد زندانیان کرد بود که حدود  ۱۰۰زندانی جان شان را از دست دادند.
دولت ترکیه که با سالها سرکوب وحشیانه قادر به شکستن روحیه این ملت عدالتخواه نشده ،اخی را
مجبور ش��د با عبداهلل اوجاالن رهبر و بنیانگذار زندانی پ.ک.ک .به مذاک رات بپردازد .اما خلق کرد به
چیزی کمتر از حق مس��لم شان ب رای کس��ب خودمختاری قانع نخواهند شد و این تنها راه حل ستم بر
این ملت رنجدیده به شمار م یرود.

تابوت های سکینه جانسز ،فیدان دوغان و لیال شیلمز که با پرچم «حزب کارگران کردستان»
پیچانیده شده بودند ،در امواج خشم صدها هزار سوگوار در دیاربکر تشییع گردیدند.
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لیکونکی :احمد فوالد

«د چای غورځنګ» ،د امریکا
د جنګی ماشین څرخونکې
د امریکا د چای غورځنګ
( ،)Tea Party Movementد
 ۲۰۰۹کال پ��ه پی��ل کې هغه
مه��ال د جمهوری��ت ګون��د
پلویان��و ،محافظ��ه کارو او
لیبرالیستانو د نارضایته غړو
لخوا رامنځته ش��و ،کله چې
ځ��واک د ډیموک��رات ګون��د
پلوه بارک اوباما ترالس��ه کړو،
په دې کې راټول ش��وي ډیری
سپین پوستکې لوی پانګوال او د جنګ د ماشین څرخونکې داړه ماران دي .په حقیقت کې
دا یو ټولنیز او ولس��یز خوځښ��ت نه دی ،بلکې د ش��خصي ګټو او ځواک د تامین لپاره یوه
غولونکې دسیسه ده.
د چای غورځنګ یو ارتجاعي او فاشیستي غورځنګ دی ،چې د اوسني اقتصادي کړکیچ
پ��ه بهیر کې رامنځته ش��وی دی او کیدای ش��ي ،چ��ې په ټولنه کې ارتجاع��ي ځواک ته وده
ورکړي .د دې جنبش خطر په دې کې دی ،چې د خلکو رښ��تینو اندیښنو څخه غلطه ګټه
پورت��ه کوي او هغوی توکمیز ،نژادي ،او بهرنیو ضد احساس��اتو باندې س��مبالوي .کله چې
خلک بې روزګاره ش��ي او خپل کورونه او ژوند دالس��ه ورکړي ،نو ډیر زر په دې څیر ش��عارونو
غولیږي او باور ورباندې کوي.
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د چای غورځنګ اصلي موخه ښکیالکي جنګونو پراخول ،د اقتصاد د ریاضتي سیاستونو
پلي کول او د ناڅیزه ټولنیزو چوپړتیاوو او روغتیایي بیمه د ټولو لپاره له منځه وړل ،په لویو
پانګوالو باندې د مالیاتو را کمول او په بی وزلو باندې ور زیاتول دي.
همدا پانګوال «ټي پارټي» ،چې په سر کې یې اسرا پیلین او ډیویډ اچ کوک دي ،د امریکا
ښ��کیالکګر دول��ت چلوي او هغه ښ��کیالک او جګړې ته هڅوي .په بې وزل��و او منځحاله
امریکایان��و ورځ تربل��ې مالیات ور ډیروي او خپل کم��وي ،د بې کارۍ کچه ورځ تر بلې پورته
کی��ږي ټولنی��زې چوپړتی��اوې له منځه ځي او یوازې په دې کوښ��ښ ک��ې دي چې څه ډول
کوالی شي چې خپله نظامي بودیجه لوړه کړي او پر وروسته پاتې هیوادونو خیټه واچوي.
د فاشیستۍ ښه بیلګه یې دا ده ،چې د اقتصادي کړکیچ او د ټولنیزو بی عدالتیو څخه
را پورته ش��وي پرګنې پرته له دې ،چې په سیاس��ي او اقتصادي نظام کې کوم بدلون راش��ي او
حق حقدار ته ورس��یږي په ډیر ماهرانه ډول باندې د دې فاشیس��تانو لخوا د هیټلر په شان
هغوی ارتجاعي او فاشیستي موخو لپاره استعمالوي .لکه څرنګه چې په آلمان کې د نازیانو
او هیټل��ر د رامنځت��ه کیدو وړاندې هغ��ه هیواد په اقتصادي ناورین کې راګیر او د سیاس��ي
بی ثباتۍ س��ره الس او ګریوان و ،نو هیټلر ناسیونالیس��تي احساس��اتو ته لمن ووهله او یو
«فاشیس��ت» د ملګري او دوس��ت په جامه کې ځواکمن او د غولیدلو خلکو پر مټ میدان
ته را ووت.
په دې کې هیڅ شک نشته ،چې د چای غورځنګ هڅه د امریکا د ناراضي پرګنو راټولول
دي ،ولې د اندیښ��نې وړ خبره خو دا ده ،چې د چای ګوند ش��عار چې وایي «خپل وطن باید
بیرته واخلو» یو ارتجاعي او هیټلري شعار دی ،چې راتلونکی یې هم له فاشیزم پرته بل څه
نه دی.

تاری��خ م��وږ ت��ه راپ��ه ی��ادوي ،هی��واد چ��ې
خپلواک��ي ونلري ،په واقعیت کې هیڅ څه هم
نه لري او مادي او معنوي شتمنۍ یې په خطر
کې وي .آزادۍ ،دموکراسۍ ،عدالت ،ځمکنۍ
بش��پړتیا او نورو انساني ارزښتونو ته د رسیدو
لپاره لومړی ګام د خپلواکۍ ترالسه کول دي.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند اعالمیه ،د  ۱۳۹۱کال د زمري  ۲۸مه
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ن ویسنده :احمد میالد

تصویب کنندگان بودجه مسخره
در پیشگاه ملت
شرمسار خواهند ماند
تصویب بودجه یکی از پولآور
ت رین م راحل ب رای اعض��ای پارلمان
جنگساالر افغانس��تان است .در این
ج ریان اس��ت که مانن��د رای اعتماد
ب��ه وزرا ،زد و بن��د ه��ای پس پرده
ج ریان داش��ته و اعضای فاسد ب رای
منافع شخصی خود تالش م یکنند
و در مجم��وع ب رای بلند بردن معاش
و س��ایر امتیازات چانه زنی صورت
م یگیرد.
درحالیکه بودجه سال  ١٣٩٢دو
بار توسط مجلس رد شده بود اما به
یکبارگی ب��دون تغیی رات مهمی به
تصویب رس��ید .اینکه در ب رابر این
تصویب چه چی��زی عاید این جمع
معامله گر ش��ده طی روز های آتی
برمال خواهد ش��د .احتماال مثل سال
گذشته باز ازدیاد معاش ،یک ع راده
م وت��ر لوکس و دیگ��ر امکاناتی در
خدم��ت تصوی��ب کنن��دگان ق رار
گرفته باش��د ورنه هیچ انسان س��الم با حداقل همدردی به ملت به اینچنین بودج های منافی خواستهای
ملت نم یتوانست رای مثبت دهد.
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در این بودجه  ٨٦میلیون دالر ب رای مصارف دفتر رئیس جمهوری در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در
ضمن  ٥٨٢میلیون دالر از بودجه حدود هفت میلیارد دالری به عنوان «کد احتیاط» اختصاص داده شده
که صالحیت مصرف آن به دست شخص حامد کرزی م یباشد و ب رای همگان معلوم است که این پول
عمدتا حیف و میل شده ب رای بازی های سیاسی و شخصی از آن سوءاستفاده رذیالنه صورت م یگیرد.
اسداهلل سعادتی یکی از اعضای پارلمان به بی .بی .سی .گفت:
«کد احتیاط از کدهایی اس��ت که اکث را از آنها سوءاس��تفاده صورت م یگیرد ،در اختیار ریاست
جمهوری است و در موارد سیاسی از آنها استفاده م یشود».
وقتی اعضای پارلمان فاس��د خود م یدانند که از این پول کالن سوءاستفاده صورت م یگیرد ،پس
رای دادن ب��ه آن جز خیانت به مردم فقیر افغانس��تان معنی دیگری ندارد .در حالیکه فقر و بیکاری و
دربدری کامل ملت مظلوم ما را ف را گرفته است ،حیف
اختصاص  ٧٠میلیون دالر به
و میل بودجه ملی در دس��ت یک مش��ت چپاولگر را
تنها آنانی م یتوانن��د رای مثبت دهند که جز منافع رفع بحران کابل بانک یکی دیگر
شخصی به هیچ چیزی نم یاندیشند.
از موارد این بودجه است که جز
اختص��اص  ٧٠میلیون دالر به رف��ع بح ران کابل
بان��ک یکی دیگر از موارد این بودجه اس��ت که جز خیانت به ح��ق ملت نام دیگری
خیان��ت به حق ملت نام دیگری نم یتوان بر آن نهاد .نم یتوان بر آن نهاد.
درحالیکه حدود ی��ک میلیارد دال��ر در کابل بانک
توس��ط مافیای اقتصادی و منجمله خانواده کرزی و فهیم غارت ش��ده ،دولت ضدملی و مزدور کرزی
به جای فش��ار باالی غارتگ ران و انداختن این خاینان در پس میله های زندان ،این مبالغ را از جیب ملت
م یپ��ردازد .پ ولی که باید ب رای بهب��ود زندگی مردم و حل مصایب مردم خرج م یش��د عمال به جیب
چپاولگ ران کابل بانک ریخته م یش��ود .دولت در بودجه س��ال  ١٣٩١نیز  ٥١میلیون دالر ملت را زده به
جیب چند خاین کابل بانک واریز نموده بود.
عمر زاخیلوال در سخنانش در مجلس طوری استدالل نمود که چون قسمت عمده بودجه از کمکهای
جهانی تم ویل م یش��ود ،آنان اختیاری بر آن ندارند و مجبور اند طبق خواس��ت کمک کنندگان عمل
کنند .این آقا فاش نم یکند که کدام منبع اس��تعماری و دش��من مردم بر او و این فش��ار را آورده که
پ ولهایی که باید در بخش صحت و تعلیم و ت ربیه و س��ایر خدمات عامه مصرف ش��ود ،به جیب دزدان
کابل بانک و دزدان ارگ ریخته ش��ود .اگر او کوچکت رین همدردی با مردم م یداش��ت به جای س��رخم
ش م یکرد و اعالم م یکرد که در دولتی که جلوش به دست
کردن در ب رابر این فشار ها استعفایش را پی 
خارجی ها و بنگاه های امپ ریالیس��تی باش��د کارنم یتواند .اما او با چش��م پارگی این فشار ها را دلیل
موجه دانسته به پارلمان پیش م یکند و جنگساالران پارلمان هم به او چک چک م یکنند.
اگر دولت کرزی فاسد ت رین و پوشالی ت رین دولت جهان نم یبود و عواید داخلی افغانستان به جای
چپاول به صورت درس��ت به بودجه ملی انتقال م ییاف��ت ،امروز کچکول گدایی دولت به جانب منابع
استعماری دراز نم یشد که هرکدام در ب رابر کمکهایشان خواسته های خاینانه شان را از ط ریق دولت دست
نشانده بر مردم ما تحمیل م یکنند و افغانستان را عمال جاسوسخانه شان ساخته اند.

از آنجاییک��ه اکث��ر اعضای پارلمان نه بر اس��اس رای واقع��ی ملت بلکه
بر اس��اس تقل��ب و زورگ ویی و معامله گ��ری به پارلمان راه یافت��ه اند ،آنان
کوچکت رین احساس مسئ ولیت در ب رابر مردم نداشته به هر عمل منافی منافع
ملت دس��ت م یزنن��د و مطمئن اند که در دور بعدی نی��ز باوجود تنفر ملت
م یت وانند کرسی ها را به همین صورت به آسانی اشغال نمایند.
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بخش دوم

تاریخچه سازمان استخباراتی
امریکا ،سی.آی.ای
منبع :الترناتیو کانسپریسی | مترجم :فرزاد
«اگر میدانس�تم که اداره اس�تخبارات مرکزی امریکا (س�یا) به گش�تاپوی
امری�کا مبدل میش�ود ،من در س�ال  ١٩٤٧هرگ�ز به پایه گ�ذاری آن رای مثبت
نم یدادم».
(رئیس جمهور ام ریکا ،هری اس ترومن)١٩٦١ ،
()١

در سال  ١٩٥٤س��ی.آی.ای دومین ک وتادیش
را به خاطر ب راندازی یک دموک راس��ی خارجی راه
اندازی نمود که اینبار هدف گواتماال بود تا رهبر
محبوب آنکشور جکوب آربنز گوزمن را که تازه
یک ونی��م میلیون هکتار زمین را ب��ه نفع دهقانان
ملی نموده بود ب راندازد .قبل از آن فقط دوعشاریه
دو فیصد زمینداران گواتماال بیش از هفتاد فیصد
زمین های آنکش��ور را در اختیار داشتند .قسمت
()۲
عمده این زمین ها به کمپنی «ي ونايتد فروت»
تعلق داش��ت که هیئت مدیره آن دوستان نزدیک
ب رادران دالس ( )۳بودند و میخواستند که گواتماال
را منحی��ث جمه��وری ت ولیدکنن��ده کیله حفظ
نمایند .بنا یکبار دیگر س��ی.آی.ای دس��ت به ارس��ال تبلیغاتچی ها ،اجی ران داخلی ،گروه های ت ربیت
ش��ده ش��به نظامی و بمبارد پایتخت پرداخته دیکتاتور دس��ت نشانده شان كاس��تيلو آرماس را رویکار
آوردند ،کسی که به «ی ونایتد فروت» و دو عشاریه دو فیصد زمیندار همه چیز را مهیا نمود .دیکتاتور
های نظامی بعد از آن تا سی سال بر گواتماال حکومت نمودند و بیش از صدهزار غی رنظامی را به قتل
رسانیدند .سی.آی.ای این ماموریت را «عملیات موفقیت» نام گذاشته بود.
جان ستاک ویل ،یک مقام سابق سی.آی.ای .گفته است:
«سی.آی.ای .دموکراسی های فعال را در بیش از بیست کشور جهان سرنگون کرده است».
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سی.آی.ای .همیشه ست راتژی یکسان را تعقیب م یکند .ابتدا رهب ران محبوب و منتخب خارجی را
به مثابه یک تهدید جهانی معرفی م یکند ،رهب رانی که مردم شان را از ط ریق ملی ساختن صنایع تحت
کنترول خارجیان کمک م یکنند ،از کارگ ران حمایت م یکنند ،به تقس��یم مجدد ثروت ،زمین ودیگر
چیزها به نفع اکث ریت فقیر و طبقه متوسط و علیه اقلیت ماورای ثروتمند م یپردازند.
بعدا سی.آی.ای گروه های شبه نظامی
مخالف را در آنکش��ور شناسایی و به آنان
کم��ک کرده وعده م یده��د که در بدل
اعطای آزادی تجارت به ام ریکا ،ب رایش��ان
قدرت سیاسی را واگذار خواهد کرد.
به تعقیب آن از ط ریق اجیر س��اختن،
آم��وزش و کمک مالی ب��ه این نوع گروه
ه��ا ،ب��ه کم��ک پروپاگن��د ،انتخاب��ات
پ رتقل��ب ،تهدی��د ،عملیات نف��وذی در
اح��زاب اپوزیس��یون ،ارعاب ،ش��کنجه،
س��ب وتاژ اقتصادی ،جوخه های کش��تار و نمای��ی از الئوس که بقایای بمباردم��ان هوایی امریکا
ترور و غیره اداره برس��راقتدار را س رنگون در آن تا کنون به جا مانده اس��ت .بین س��الهای ١٩٦٤
م یسازد .س��رانجام گروه های شبه نظامی الی  ١٩٧٣امری��کا طی ٥٨٠هزار مورد بمباردمان ،بیش
تحت حمایه س��ی.آی.ای .ب��ا راه اندازی از دومیلی��ون تن م��واد انفجاری ب��االی الئوس ریخت.
کودتاهای��ی به ق��درت میرس��ند و یک در جریان جن��گ ویتنام ،امریکا  ٢٧٠میلیون عدد بمب
دیکتاتور حامی ش��رکتهای خارجی نصب خوش��های در الئوس کاش��ت که با گذش��ت چهل سال
هنوز هم این بمب های منفجر ناشده از مردم قربانی
ش��ده رهب ران س��ابق منحیث سیاس��یون
م یگیرند.
اف راطی یا کم ونیس��ت تبلیغ شده به تمام
جهان نمایش داده م یشود که گ ویا امپ ریالیزم ام ریکا یک پ ولیس ضروری جهانیست.
س��ی.آی.ای .تمامی این چیزها را به مثابه یک علم س��رهم بندی نموده در نهاد های بدنام «مکتب
ام ریکای��ی» تدری��س م یکند .آنان همچن��ان کتابهایی تحت عن��وان «راهنما ب��رای آزادیخواهان» و
«راهنمای آموزش��ی ب رای بهره کش��ی از منابع انسانی» به چاپ رس��انیده روش های شکنجه ،اخاذی،
استنطاق ،تبلیغات و خ رابکاری را به مقامات نظامی خارجی آموزش م یدهد.
از س��ال  ١٩٥٤سی.آی.ای .عملیاتی را ب رای س��رنگ ونی دولت کم ونیست ویتنام شمالی آغاز نمود
درحالیکه از رژیم نگودین دیم در ویتنام جن وبی حمایت م یکرد.
از  ١٩٥٧الی  ١٩٧٣س��ی.آی.ای .چیزی را که «جنگ مخفی» نام گرفته در الئوس راه انداخت که
طی آن تق ریبا هر سال یک کودتا را به هدف ب راندازی دموک راسی آنجا سازمان داد .بعد از چندین تالش
ناموفق ،ام ریکا کارزار بمباردمان را آغاز نمود و بیش از تمامی دوران جنگ دوم جهانی باالی آن کشور
بمب ریخت و ماین گذاری نمود .هزاران تن از مردم الئوس کش��ته شدند و یک سوم جمعیت آن آواره
و مجبور به زندگی در مغاره ها گردیدند .تا هنوز هم همه روزه مردم الئوس توس��ط ماین های منفجر
ناشده کشته و یا معیوب م یش وند.
در  ١٩٥٩ام ریکا کمک نمود که پاپا دوک دوالر ،دیکتاتور هایتی به قدرت رس��د که دس��ته های او
باعث قتل بیش از صدهزار تن شدند.
در  ١٩٦١س��ی.آی.ای ط��ی «عملیات مانگ��وس» (عملیات میمون پوزه دراز) ت�لاش ناکامی ب رای
ب راندازی فیدل کاسترو نمود.
در س��ال  ١٩٦١س��ی.آی.ای .رافائل تروجیلو رهبر جمهوری دومینکن را ترور نمود ،رهبر منتخب
و دموک راتیک زائیر پات ریس لمومبا را به قتل رس��انید و کودتایی را علیه رئیس جمهور اکوادور خوزه
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والس��کو راه اندازی نم��ود که به تعقیب آن ج��ان اف کندی رئیس جمهور ام ری��کا آلن دالس رئیس
سی.آی.ای .را برکنار نمود.
در  ١٩٦٣س��ی.آی.ای .ب��از در جمه��وری
دومینکی��ن و اکوادور ب رای راه اندازی کودتا های
نظامی دس��ت به کار ش��د و خوان بوش و رئیس
جمهور آروسیمانا را نابود نمود.
در  ١٩٦٤کودتای دیگری توسط پول و اسلحه
سی.آی.ای .در ب رازیل راه اندازی شد که دیکتاتور
جن رال کاستیلو ب رانکو را جاگزین رئیس جمهور
منتخب جوا گوالرت نمود .پ ولیس مخفی ت ربیت
یافته س��ی.آی.ای .به غ��ارت و راه اندازی جوخه
های کشتار آغاز نمود.
در  ١٩٦٥س��ی.آی.ای .کودت��ا های��ی را در
اندونی زی��ا و زائیر به راه انداخت��ه دیکتاتور های
نظام��ی را برس��ر کار آورد .جن رال س��وهارتو در
اندونی زیا بعد از آن بیش از یک میلیون هموطنش
را قصابی نمود.
در  ١٩٦٧یک کودتا به پشتیبانی سی.آی.ای.
دولت ی ونان را ب رانداخت.
جنایت س ربازان ام ریکایی در ویتنام
در  ١٩٦٨آن��ان در دس��تگیری چ��ه گوارا در
ب ولیوی همکاری کردند.
در  ١٩٧٠ش��هزاده محبوب کمبودیا سیهانوک را از قدرت به زیر کشیدند و به بدینصورت ب رای به
قدرت رسیدن حزب خمرهای سرخ راه را باز کردند که باعث کشتار یک میلیون انسان گردید.
در  ١٩٧١به کودتایی در ب ولیوی یاری رسانیدند که باعث نصب دیکتاتور هوگو بنزیر گردید ،کسی
که بیش از دوهزار تن از مخالفان سیاسی اش را شکنجه داده به قتل رسانید.
در  ١٩٧٣س��ی.آی.ای .س��لوادور آلنده رئیس جمهور منتخب طی یک پروس��ه دموک راتیک را در
چلی به قتل رسانید و به جایش جن رال اگوسته پینوشه را نصب کرد که به کشتار هزاران تن دست زد.
و این ج ریان ادامه دارد.
«انجمن مخالفان مس��ئول» گزارشی انتش��ار داده است که در آن تخمین زده شده که تا سال ١٩٨٧
حدود ش��ش میلیون نفر در س راسر جهان در نتیجه عملیات های مخفی سی.آی.ای .کشته شده اند .از
آن سال به بعد میلی ونهای نامعلوم دیگر به این ارقام افزود گردیده اند.
س��ازمان عفو بی نالملل در گزارش س��االنه در باره کمک نظامی ام ریکا و حقوق بشر در سال ١٩٩٦
نوشت:
«در س راس��ر جهان ،هر لحظه ممکن یک مرد ،زن یا کودک بدست دولتها یا گروهای مسلح
سیاسی بیجا ،شکنجه ،قتل و یا ناپدید گردد .معموال ایاالت متحده مقصر دانسته م یشود» .

یادداشت های مترجم:
ِ )۱گش��تاپو  Gestapoنام اختصاری نیروی پلیس مخفی آلمان نازی بود که مرکز اطالعات نظامی
هیتلر بشمار میرفت و در کنار اِس اِس به سرکوب وحشیانه مخالفین م یپرداخت.
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« )۲ی ونایت��د ف��روت»
ک��ه فعال به  Chiquitaتغییر نام داده اس��ت یک کمپنی
غول پیکر ام ریکاییس��ت که انحص��ار بخش عمده ت ولید
و تج��ارت کیله و چک وتره کش��ورهای ام ریکای التین را
در چنگش درآورده اس��ت و نم ونه تپیک استعمار جدید
را به نمایش گذاش��ته عام��ل فقر و تباه��ی دهقانان این
کشورهاست .این کمپنی عملی کننده سیاست استعماری
ام ریکا بوده تالش م یکند اقتصاد این کشورها را ی کپایه
نگهداشته فقط به ت ولید کیله محدود نماید به همین علت
چند کشور ام ریکای التین به «جمهوری کلیه» نیز شهرت
یافته اند.
ی ونایت��د فروت نه تنها میلی ونه��ا هکتار زمین زراعتی
کش��ورهایی چ��ون هن��دوراس ،گواتم��اال ،الس��الوادور،
کوس��تاریکا ،اک��وادور ،کلمبیا و غی��ره را در چنگ دارد
بلک��ه انحصار بخ��ش عمده خطوط آهن ،بن��ادرو راههای
مواصالتی را نیز در اختیار دارد.
این کمپنی با در دس��ت داشتن ش��اهرگ های اقتصادی ام ریکای التین عمال در رویدادهای سیاسی
نفوذ نموده از نوعی حق وتو در سیاس��ت های دولتهای محلی برخوردار است و با همدستی با سی.آی.
ای .به راه اندازی کودتا ها و قدرتمند ساختن دیکتاتورها همکاری م یکند.
«ی ونایتد فروت» به خاطر همدس��تی با رژیم مستبد باتیس��تا ،با به قدرت رسیدن فیدل کاسترو از
کی وبا رانده ش��د اما چنگالهایش را در س��ایر کش��ورهای ام ریکای التین همچنان تا عمق فرو برده به
مکیدن شیره جان زحمتکشان مصروف است.
()United Fruit Company

 )۳ب��رادران دالس عبارتند از آلن دالس ،رئيس س��ی.آی.ای .در س��الهای  ،١٩٦١-١٩٥٣و ب رادرش
جان فاس��تر دالس ،وزير خارجه ام ریکا در س��الهای  .١٩٥٩-١٩٥٣آنان نواسه های جوزف هتلی دالس
از مالکين و بردهداران بزرگ آنکش��ور بودند که فاشیزم ام ریکایی را بنیان گذاشتند و سالها در سیاست
های خش ونتبار آنکشور نقش مرکزی داشتند.
ب رادران دالس که ثروت هنگفتی در دس��ت داشتند با نازی های آلمان نیز ارتباط داشته در تحکیم
ق��درت هیتلر تالش بخرج دادند .تئ��وری آنان این بود که ام ریکا باید ه��ر حرکت ضدام ریکایی را در
خارج با اس��لحه اتمی و در داخل با سرکوب شدید پاس��خ دهد .اینان دردوره مکدر «مک کارتیزم» در
دهه  ٥٠در ام ریکا که تحت عنوان مبارزه علیه کم ونیزم جو س��رکوب و وحشت شدید بخصوص علیه
روش��نفک ران حکمفرما بود و دگ راندیش��ان با ش��کنجه و آزار و زندان و حتی اعدام مواجه بودند ،نقش
مهمی بازی نمودند.

تاریخ به ما م یآموزد کشوری که استقالل نداشت ،در واقع هیچ
چیزی ندارد و همه داشته های مادی و معنوی آن در خطر م یباشند.
کس��ب استقالل گام اول در راه رسیدن به آزادی ،دموکراسی ،عدالت،
تمامیت ارضی و دیگر ارزشهای انسانی م یباشد.
از اعالمیه «حزب همبستگی افغانستان» ٢٨ ،اسد ١٣٩١
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په افشارو کې
د ډله ییزی وژنی عامالن
څوک وو؟
د بش��ري حقون��و څارونک��ې ډلې
پ��ه خپ��ل یو ک��ره او ب��اورې راپور کې
د ش��ورای نظار او لن��ډ محاله دولت
د چارواک��و ل��ه خول��ې لیک��ې ،چې د
افشارو په س��یمه کې د وحدت ګوند
س��ره په جګړی کی د بیوزلو هزارګانو
پ��ر وړاندې د جګړی پالن د جمعیت
او ش��ورای نظ��ار ،اتح��اد او د ربانې د
دولت جګپ��وړو چارواکو لخوا ترتیب
او تصویب شوې و.
خانم ګل چی خپل دوه ورونه یی په افشارو کی له
«د افغانس��تان لپ��اره د عدال��ت
السه ورکړی.
پ��روژه» ی��و خپل��واک او غی��ر دولتي
بنس��ټ دی ،چې په افغانستان کې د
افش��ارو او ورت��ه ن��ورو نظامي عملیاتو پ��ه اړه د  ۱۹۷۹کال څخه ت��ر د  ۲۰۰۱کال پورې پلټنې
کړي او په خپل هغه ګزارش کې چې د  ۲۰۰۵کال د جنورۍ په میاشت کې خپور کړ ،د دغو
عملیاتو په اړه داسې سپړنه کوي.
دغه ډله ییزه وژنه چې د  ۱۹۹۳کال د فبروري په لسمه نیټه پیل شوه ،ټول هغه ځواکونه
چې په دی جګړه کې یې ګډون درلود ،مخکې له یرغل څخه د کابل دننه او شاوخوا سیمو

شماره پنجم ،حوت  1391ـ مارچ 2013

45

کې ځای پر ځای شوي وو.
افغانس��تان د اس�لامي دولت اصلي موخ��ه د ځانکړو عملیاتو په وس��یله د وحدت ګوند
ځپل او د بمباریو لپاره د نوي توپونو ځای پر ځای کول وو.
دا ځکه چې هغه مهال د ځانګړو عملیاتو مسوولیت د استخباراتو رییس جنرال محمد
قس��یم فهی��م پر غاړه درلود ،پرس��ونل یې په دې وتوانیدل ،چې د افش��ارو ش��اوخوا ش��یعه
قومندانان��و س��ره اړیکې ټینګ��ې کړي او د
اس�لامي دول��ت د یرغل لپ��اره د هغوی د
مرستې هوکړه خپله کړي.
د عیني ش��اهدانو پ��ه وینا ،د جمعیت
لوړ پوړو قومندانانو د اتحاد ګوند جګپوړو
قومندانانو (ش��یرعلم او زلم��ی طوفان) او
ستر شیعه متحد سید حسین انوري سره
او د افغانس��تان د اس�لامي دول��ت نظامي
س�لاکارانو س��ربیره ،د مس��عود په مشرۍ
ل��ه عملیاتو دوه ورځ��ې وړاندې د بادام باغ
پ��ه نظامي قرارګاه ک��ې غونډه درل��وده .له
یرغ��ل څخه ی��وه ورځ مخکې بله جلس��ه
د انټرکانټیننټ��ال هوټل ترڅن��ګ د کارته
پروان په س��یمه ک��ې د اس��تخباراتو په یو
خوندي کور کې ترس��ره ش��وه .مسعود له
همدې ک��ور څخه د عملیات��و د خونې په
توګ��ه ډیر کار واخیس��ت .دې ت��ه ورته یوه
غونډه له جګړې څخه یوازې یوه ورځ مخکې په پغمان کې د اتحاد ګوند د قومندانانو س��ره
د س��یاف په مش��رۍ را وبلل ش��وه .د دې ټولو غون��ډو اصلي موخې د قومندانان��و روزنه او په
ځمکنۍ حمله کې د هغوی د نقش څرنګوالی و.
د اسالمي دولت ځواکونو د  ۱۹۹۳کال د فبرورۍ په  ۱۰-۱۱د کابل په لویدیځه څنډه خپل
سر تا سري بمبار د ټولنیزو علومو انسټیټوټ په څلور خواو ،افشارو او د ښار په نورو شیعه
میش��تو س��یمو پیل کړ .د نظامیانو پرمختګ د  ۱۱فبرورۍ د س��هار په  ۵بجو پیل شو او دا
هغه وخت و ،چې جنګ نور په ټوله مانا شروع شوی و .د نظامي قطعې لومړنی پرمختګ د
بادام باغ له لورې د افشارو شاته د رادار غونډۍ ته و .د افغانستان د اسالمي دولت ځواکونه
پرته له ځنډ او مقاومت په دې بریالي ش��ول ،چې د یادې غونډۍ لوړې څوکې ونیس��ي او د
وحدت ګوند مهم دفاعي سنګرونه ورمات کړي.
د اتح��اد او جمعی��ت لخ��وا اس��تول ش��ویو لویو ډلو ل��ه لویدیځ ل��ور څخه د افش��ارو پر
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ل��ور پرمخت��ګ وک��ړو .د کابل پل��ي تخنیک تر ټولو ن��ږدې او د اصلي عملیات��و جبهې ته د
رس��یدو ړومبن��ی خ��ط و .د جمعیت ځواکونه د افش��ارو د س��ړک په اږدو ک��ې د کارته پروان
او انټرکانټیننټ��ال ل��ه الرې څخه د ټولنیزو علومو انس��ټیټوټ پر لور افش��ارو ته ورننوتل .د
اس�لامي دولت ځواکون��و د کابل لویدیځ لور ته په ځانګ��ړي ډول د جبهې لومړنیو محاصره
ش��ویو کرښ��و پر لور پرمختګ ونه کړو .لیکن درندو بمبارونو ته یې زور ورکړو او بې ش��میره
ځواکونه یی له ګواښ څخه د مخنوي لپاره ځای پر ځای کړل.
د جمعیت او شورای نظار ځواکونو پر افشارو خپل تمرکز ډیر کړو او د راکټي او توغندیزو
بریدون��و له امله ملکي وګړي اړ ش��ول ،چې افش��ار پریږدي .په بمب��ار او د توپونو په ډزو کې
د وژل ش��ویو کس��انو کره شمیر څرګند نه دی ،لیکن د افغانس��تان لپاره د عدالت پروژې د
ژغورل شویو کسانو سره مرکې کړي ،هغو څرګنده کړې ده ،چې جسدونه د سړکونو او کوڅو
پرمخ پراته وو .هغوی ویلې چې د توپونو ،هاوانونو او راکټونو ش��دت دومره ډیر و ،چې هیچا
نه شو کولی چې د یرغل پر ورځ له خپلو کورنو د باندې ووځي.
د افغانس��تان لپ��اره عدالت په یاد راپور کې د انس��ان وژونکو جه��ادي ګوندونو له زرګونو
جنایتونو ،لوټماریو او جنسي تیریو څخه په مستند ډول پرده پورته شوې ،چې دلته د ټولو
یادونه ناشونی کار دی او یوازې د بیلګې په توګه د یو دوه عیني شاهدانو څرګندونې راخلو.
(ک) د س�لام تپې اوس��یدونکی وایي :زه د خپل تره په کور کې وم ،چې جګړه پیل شوه،
ما په خپلو س��ترګو لیدل چې ګل حیدر پنجش��یري له س�لام تپې څخه د پوهنتون سیمه
چې د اکبر قاس��مي په واک کې وه ،په هاوان ویش��تله .تقریبا له غرمې وروس��ته و چې زموږ
ی��و ګاون��ډي د پالر د پښ��ې د ټپیکیدو له امله زما د تره کور ت��ه راغی ،زما تره چې یو نظامي
افس��ر و ،نو تل به ورس��ره په کور کې د روغتیایي مرستو لومړي توکو شتون درلود .کله چې
تره مې د ټپ په درملنه الس پورې کړ ،نو زه یې د اوبو راوړلو لپاره چې ټپ ورته پرې مینځي
ولیږدولم او د کورنۍ پاتي ټول غړي د کور په صالون کې د ګاونډي د ټپونو د پانسمان لیدو
ته را ټول شوي وو.
کل��ه چ��ې (ک) د اوبو راوړلو لپاره به��ر الړو د تره کور یې د وحدت ګوند لخوا په توغندي
وویشتل شو.
«حویل���ۍ په خاورو او دوړو کې ډوبه ش���وه .ډیرې خښ���تې او خاورې
را بان���دې پریوت���ې لیکن د الله په فضل چې ټپي نه ش���وم او یوازې لږ
ګنګس او ټکنی ش���وم ،لیکن کله چې هوا پاکه او س���ترګې مې روښانه
ش���وې ومې لیدل ،چې د کور پوړونه ویجاړ ش���وي دي .نرۍ ژړا مې پر
غوږ شوه هڅه مې وکړه چې خښتې او خاوره ترې لرې کړم ،لیکن بریالی
نه شوم».
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(ک) ،الړو او خپل تره ځوی یې راوس��ت چې جس��دونه را وباس��ي او حویلۍ کې یې خښ
کړي .دا ځکه چې جنګ ډیر تود او د جنازو بل ځای ته لیږدول ناشونی کار و .په دغه پیښه
کې د ګاونډي په ګډون د یوې کورنۍ  ۹کسان ووژل شول ،چې نومونه یې په الندې ډول دي:
۱ـ تره محمد عظیم
۲ـ د محمد عظیم میرمن
 -۳زلمې  ۱۶کلن
 -۴زړګې  ۱۴کلن
 -۵ډلګې ۱۲کلن
 -۶زمری ۱۰کلن
 -۷شکیال  ۸کلنه
 -۸فریبا  ۶کلنه
 -۹ګاونډي نظر محمد
یو بل تن چې د س��یاف راکټیز بریدونو زیانمن کړی و (ی) په نوم چې په  ۱۳۷۱کال کې
د کابل په لویدیځ کې اوس��یدو ،وایي ښ��کیل لوري په خپلو کې د ځواک پر س��ر جنګیدل.
ی��وه ورځ یو راکټ د دی��وان بیګې یا کمپنۍ له لوري چې د اتحاد ګوند ځواکونه په کې ځای
پر ځای وو ،زموږ په کور ولګید او زما  ۲۸کلن ځوی محمد حس��ین او  ۲۴کلنه لور زهرا په
کې ووژل شوه.
د افشارو د عملیاتو په لړ کې د سیاف د اتحاد اسالمي ځواکونو له سیمې څخه د ولسي

وګړو د ایس��تلو په موخه د ولس��ي وګړو پر وړاندې د جنسي تیري او نورو ناوړو بریدونو څخه
کار واخیس��ت .د افغانستان لپاره د عدالت پروژې د عملیاتو په جریان کې د اتحاد ځواکونو
لخوا د جنس��ي تیري قربانیانو او ش��اهدانو س��ره مرکې کړي دي .د (م) په نوم ش��اهده وایي
کل��ه چ��ې د اتحاد ځواکونو زما پ��ه ځوی ډزې وکړې ،نو ما هڅه وکړه ،چې هغه وژغورم نو زه
په الس او پښه ټپي او پریوتلم .آغلې زیاته کړه:
«په داس���ۍ حال کې چې له مانه وینه بهیدله ،هغوي پر ما جنس���ي
تیری وکړو»

درې تنو زما الس او پښې ونیولې او څلورم تن پر ما تیری وکړ .څو نورې ښځې چې زموږ
ک��ور ت��ه ی��ې پناه راوړې وه :یوه زم��ا ګاونډۍ (ز) او د هغې دوه لورګان��ې او یوه بله (ر) په نوم
میرمن وه .د (ز) دواړه لورګانې چې  ۱۴او  ۱۶کلنې وې او (ر) په نوم میرمن ،دریواړه د اتحاد
د عسکرو لخوا په نوبت سره د جنسي تجاوز الندې راغلې .د (ز) یوه لور چې د مقاومت هڅه
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یې وکړه په برچه ووهل شوه.
یوه بله ښځینه شاهده وایي ،چې د عملیاتو په دویمه ورځ په افشارو کې د سیلو خواته
وسله والو سړو یې پر کور یرغل وکړو:
«موږ یې ووهلو او پر ما او زما خور یې جنسي تیری وکړ او په پای
کې د کور ټوله شتمني یې راته لوټ کړه».
بله ښځینه شاهده د ش به نوم وایي ،د افشارو له نیولو وروسته د اتحاد اسالمي ځواکونه
د س��هار پ��ه  ۷بجو په زوره ک��ور ته یې ننوتل او د میرمن ش په ګ��ډون د نوموړې پر څلورو
لورګانو او  ۱۴کلنې خور او د هغې سیمې پر دوو نور ښځو ډله ییز جنسي تیری وکړ.
په س��لګونه داسې نورې پیښ��ې تاریخ په خپلو پاڼو کې ثبت کړي ،چې په ویلو یې عاجز
یو .په دغه ناورین او ټول وژنه کې د جنایتکاره جهادي ګوندونو (د وحدت او اتحاد ګوندونو د
مشرانو) لخوا غوره شوي کمیسیون چې د کورنیو څخه یې شکایتونه راټول کړي ،په خپل
راپور کې وایي ،د جنګ په دروان کې  ۸۰۰تنه اس��یر ش��وي ،چې ډیره برخه یې هغه کس��ان
جوړوي چې عمرونه یې د  ۱۰او  ۳۵کلنو ترمنځ دي او د هغوی له ډلې له  ۷۰۰تر  ۷۵۰کسانو
پورې وژل ش��وي او یا هم مړه ش��وي دي .دا کمیس��یون وایي چې له  ۷۰څخه تر  ۸۰پورې د
ولس��ي وګړو وژنه يې ثبت کړې ،چې د افش��ارو په کوڅو کې وژل ش��وي وو ،دا هغه ارقام دي
چې د بشري حقونو د څارونکو راپور سره سمون خوري.
د دې کمیس��یون مش��ران وایي ،د ښ��ځو تښ��تول او له منځه وړلو په اړه ډیر مالومات
پ��ه الس ک��ې لري ،لیکن پ��ه دې اړه د خبر اترو لپ��اره یوازې څو کورنۍ حاضرې ش��وي .یاد
کمیس��یون ډی��روي ،چې د افش��ارو پ��ه جنګ کې او له جنګ څخه وروس��ته ش��اوخوا ۵۰۰۰
کورونه لوټ شوي دي چې دا هم د بشري حقونو د څارونکو د ګزارش سره ډډه لګوي.
جنګیال��ي او نظامي -سیاس��ي ګوندونه چ��ې په ی��ادو جنایتونو ،خیانتون��و ،لوټماریو او
جنسي تیریو کې الس لري ،جمعیت ،وحدت ،اتحاد او حرکت ګوندونه دي.

جمعیت اسالمي:
•رباني د جمعیت ګوند مشر او د وخت د اسالمی دولت رییس
•مسعود د اسالمی دولت د دفاع وزیر او دافشارو د ټول وژنې طراح
•محمد قسیم فهیم ،د استخباراتو رییس او د ځانګړو عملیاتو مسوول
•بسم الله خان ،د جمعیت د عملیاتو قوماندان
•حاجی الماس ،د جمعیت قوماندان
•انور ډنګر ،د فرقی قوماندان او د افشار په عملیاتو کې په تجاوز تورن
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•مال عزت ،د فرقې قوماندان او د افشار په عملیاتو کې په تیریو تورن
•محمد اسحاق پنجشیري ،د لوای قوماندان چې په برید کې شریک و
•حاجی بهلول پنجشیري ،د لوا قوماندان او په افشارو باندې برید کوونکې
•بابه جلندر پنجشیري ،د لوا قوماندان چې په عملیاتو کې ګډون درلود
•خانجر آخوند پنجشیري،د کنډک قوماندان او په برید کې شریک
•باز محمد احمدي بدخشاني ،د فرقې قوماندان او د قرغی له لوری برید کوونکې
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اتحاد اسالمي گوند:
•عبدالرب رس��ول س��یاف ،د اتحاد اسالمي ګوند مش��ر ،او د پورته ذکر شوي جنایاتو
مس��تقیم او یا غیر مس��تقیم مشر چې په دی اساس د جنګې جنایتکار په حیث په
یاد ګزارش پیژندل شوی.
•حاجی ش��یرعلم ،سیاف پوری تړلی فرقې قومانداناو د عملیاتو اولی او دوهمی ورځې
د جنایاتو مسوول او د عملیاتو اصلې پالنونکې
•زلم��ی طوف��ان ،د  ۵۹۷لوای قوماندان او د افش��ارو د عملیاتو اول��ی او دوهمی ورځی
جنایاتو مسوول او د عملیاتو طراح
•ډاکتر عبدالله ،د کنډک قوماندان او په افشارو باندۍ د عملیاتو قوماندان
•جګړن نعیم ،د کنډک قوماندان او د افشارو د عملیاتو قوماندان
•مال تاج محمد ،د عملیاتو د پالنګزار
•عبدالله شاه ،په افشارو کې د نظامیانو مشر او انسان تښتونې او نیونې مسوول
•خنجر ،چې د عملیاتو په دوهمه ورځ یې خپل ځواکونه په افشارو کې ځاي پر ځاي
کړل
•عبدالمنان دیوانه ،د کنډک قوماندان او افشارو د ټول وژنې شریک
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•امان الله کوچی ،د کنډک قوماندان او د دویمي ورځې دعملیاتو قوماندان
•شیرین ،د کنډک قوماندان او د افشار دعملیاتو د دویمی ورځي ګډونوال
•مشتاق اللی ،د غنډ قوماندان او د عملیاتو د دویمی ورځي ګډونوال
•م�لا کج کول ،چې د افش��ارو په عملیاتو کې خپ��ل نظامیان په دویمه ورځ ځای پر
ځای کړل

وحدت گوند:
د وحدت ګوند ځواکونه چې مشری یې عبد العلي مزاری کوله په یادو کالنو کې د ولسي
وګړو په نیونو ،تښ��تونو ،ربړونو او په جنس��ي تیریو تورن دي .د وحدت ګوند هغه وخت په
جنایت بوخته قوماندانانو نوم لړ په الندې ډول دی.
•عبد العلي مزاري د وحدت ګوند مشر
•عبدالکریم خلیلي د وحدت ګوند مرستیال
•محقق د وحدت ګوند قوماندان
•شفیع دیوانه د کابل په لویدیځ کې د وحدت جنایتکاره قوماندان
•ناصر دیوانه د کابل په لویدیځ کې د وحدت جنایتکاره قوماندان
•عبد الواحید ترکمني
•محسن سلطاني
•طاهر طوفان
•صداقت جوهري
•قوماندان بهرامي

حرکت اسالمي گوند:
پ��ه ی��اد ناوری��ن کې د حرکت اس�لامی ګون��د رغنده رول لوبول��ی او د جمعی��ت او اتحاد
ګوندون��و جنایات��و ته یې الر هواره کړه .د برید د پیل څخه تر پایه پوری په یادو عملیاتو کې
برخه درلوده.
•محمد آصف محسني ګوند مشر
•س��ید حس��ین انوري د ګوند سرتاس��ری قوماندان او د افشارو د ډله ییزی وژنې پالن
جوړونکې
•محمد علی جاوید د حرکت ګوند قوماندان او د افشارو د عملیاتو قومندان
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ن ویسنده :کاوه عزم

بحران اقتصادی
و موج نوین جنب شهای اعتراضی
بح ران اقتص��ادی ،بیماری ب یدرمان
سیس��تم س��رمای هداری بوده که عواقب
مرگباری را ب رای کارگ��ران و تودههای
زحمتک��ش ب��ه بار م��یآورد .منش��اء
ای��ن بح رانها تضاده��ای درونی ت ولید
سرمای هداری است که با مناسبات حاکم
سازگار نم یباش��د .در گذشت ههای دور
در عص��ر فیودال��ی ،بح رانه��ا در اثر
کمبود ت ولید و عقبماندگی نیروهای
م ولده بوج��ود م یآمد ول��ی در عصر
سرمای هداری با رشد عظیم وسایل ت ولید “کاپیتالیزم کارایی ندارد جهان دیگری ممکن است”
و توانای یهای خالق انس��ان ،س��رمایه
داران به خاطر بدست آوردن سود بیشتر
دس��ت به ت ولید لگام گس��یخته می زنند که موجب اضافه ت ولید ش��ده و به تعطیل فاب ریک هها و بیکاری
میلی ونها کارگر م یانجامد.
در کش��ورهایی که دچار بح ران م یش��وند ،گدامها پر از کاالهایی م یش��وند که مردم توان خ رید
آن را ندارند ،میلی ونها تن مواد غذایی به بحر انداخته م یش��ود ت��ا ارزش کاالها پایان نیاید ولی مردم از
گرسنگی و س��رما م یمی رند .سود از ط ریق اس��تثمار کارگ ران تنها راه گردش ماشین نظام سرمای هداری
اس��ت و وقتی س��رمای هدار نتواند به این سود دست یابد فاب ریکه را تعطیل نموده س راسر جامعه را بح ران
و بیکاری ف را م یگیرد .بح ران اقتصادی جاری از س��رمای هگذاری وسیع در بخش مسکن در ام ریکا آغاز
گش��ت و در حالی که صدها هزار منزل مس��ک ونی خالی از س��کنه اند ،میلی ونها ام ریکایی در جادهها
م یخوابند و س رپناهی ندارند.
از آنجایی که هرج و مرج در عرصه ت ولید س��رمای هداری حکمفرماس��ت و صاحب س��رمایه فقط به
س��ودآوری فکر م یکند و نه نیاز جامعه ،و ثانی��ا نتیجه زحمت کارگ ران به جیب یک اقلیت کوچک
م یریزد ،این وضعیت خواهی نخواهی در مرحله معین به بح ران م یانجامد .با جهانی ش��دن س��رمایه،
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اقتصاد کش��ورها به همدیگر وابس��تگی عمیق داش��ته ،بح ران اقتصادی ام ریکا به زودی س راسر جهان
سرمایه را در کامش فرو برد.
سیستم سرمای هداری که خود آف ریننده بح ران است م یکوشد بار آن را بر دوش کارگ ران و زحمتکشان
بیان��دازد و حت��ی ب��ا راه انداختن جنگ ه��ای پیاپی و چپاول کش��ورهای فقیر بر بح��ران فایق آید.
بدینصورت ،سیستم حاکمه تحت نام سیاست ریاضتی عمال فالکت ،ب یعدالتی ،گرسنگی و بیخانمانی
را بر مردم عام این کشورها تحمیل م یکند و روزتاروز بر محدود کردن حقوق و آزادیهای آنان اقدام
م یکند .در کشورهای اروپایی و ام ریکا بیکاری وسیع و فقر گسترده حاکم شده است .اف رایش مالیات،
باال رفتن س��ن تقاعد و کاهش مبلغ تقاعد ،کاهش بیم ههای اجتماعی از جمله اقداماتیست که زندگی
اقش��ار پایینی جامعه را فالکتبارتر س��اخته است این درحالیست که دولتها مبالغ کالن از بودجه ملی را
به جیب ش��رکتهای غول پیکر م یریزند تا جلو ورشکستگی شان را بگی رند .بطور مثال دولت اوباما ۷۸۷
میلی��ارد دالر را به بازار مس��کن تزریق نمود که م یتوان آن را واریز ک��ردن پول از جیب ملت به جیب
چند س��رمای هدار نامید .بنابر گزارش موسسه «آکسفام» طی بح ران جاری یک اقلیت کوچک صاحبان
سرمایه های عظیم به سود های هنگفتی دست یافته اند .تنها در ام ریکا بیش از ۵۰میلیون نفر در فقر
کامل بسر م یب رند.
الزلو اندرو کمیش��نر اتحادیه اروپا در امور اجتماعی و کار در کنف رانس خبری در بروکسل گفت
حدود بیس��ت و پنج میلیون و چهار صد هزار کودک در بیس��ت و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا در
خطر فقر ق رار دارند .وی تأکید کرد که بح ران اقتصادی و اجتماعی جاری به طبقات ستمکش و فقیر
جامعه اروپا خسارات سنگینی وارد کرده و در نتیجه اوضاع بدتر شده است .الزلو اندور نسبت به یک
ش��کاف عمیق میان طبقات اجتماعی اروپا هش��دار داد .وی افزود :پی شبینی از آینده بسیار تیره است
و رشد اقتصادی رو به نزول.
بر اس��اس گزارش «یورو استت» در ماه نوامبر ،۲۰۱۲در ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا  ۲۶میلیون و
۶۱هزار مرد و زن بیکار هستند که از جمله  ۱۸میلیون و  ۸۲۰هزار آن در حوزه یورو زندگی میکنند.
در میان این کشورها اسپانیا و ی ونان در وضعیت بدتری ق رار دارند ،نرخ بیکاری در هر دو کشور به
ت رتیب  ۲۶.۶فیصد و  ۲۶فیصد م یباشد .در پ رتگال و ف رانسه نیز طی این مدت تعداد بیکاران افزایش
یافته که حدود  ۱۰.۷درصد جمعیت ف رانس��ه و  ۱۶.۳درصد جمعی��ت پ رتگال بیکار اند .وزارت کار و
امور اجتماعی چک نیز در ماه دس��امبر ۲۰۱۲اعالم کرد که نرخ بیکاری در این کش��ور به  ۹.۴فیصد
رسیده است.
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آمار جدید حاکی از آن اس��ت که حدود  ۴۰میلیون نفر در اروپا از نبود غذا رنج میب رند و بیش از
۴میلیون نفر بدون س رپناه روی جادهها و پارکها م یخوابند.
فقر در میان کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در حال افزایش اس��ت .این خط��ر مخصوص ًا جوانان،
فامی لهای بدون س رپرس��ت و زنان را تهدید م یکند .طبق آمار رسمی منتشر شده توسط اتحادیه اروپا،
میزان بیکاری در میان جوانان در منطقه اقتصادی یورو ۲۴.۴ ،فیصد اس��ت که از این جمله  ۹.۸فیصد
آن زنان هستند.
ویلیام هیگ ،وزیر خارجه ب ریتانیا م یگ وید که یورو س��اختمانی در حال س��وختن است بدون هیچ
راه خروجی.
درحالی که این کشورها هزینههای درمانی و تعلیم و ت ربیه و سایر خدمات اجتماعی را ب رای مردم
کاهش م یدهند ،اما همه س��اله مصارف نظامی شان را افزایش داده و به جنگ و اشغالگری م یپردازند.
بودجه رس��می نظامی ام ریکا  ۶۸۹.۶میلیارد دالر ،ف رانسه  ۵۸.۲میلیارد دالر ،آلمان  ۴۳.۵میلیارد دالر و
ایتالیا  ۳۲میلیارد دالر بوده اس��ت که با این مصارف هنگفت م یشد فقر را در س رتاسر جهان ریشهکن
کرد اما بخش عمده این پول ب رای کشتار و ب ربادی کشورهای جهان سوم به کار رفته است.
ولی مردم به س��توه آمده از این وضعیت آرام ننشس��ته دس��ت به اعت راض و مب��ارزه م یزنند .طی
س��الهای گذشته ش��اهد ظهور جنب شهای وس��یع جهانی علیه نظام سرمای هداری کش��ورهای بح ران زده
بودهایم که ش��عار نابودی سیستم را س��ر م یدهند .این جنبش ها در ضمن علیه جنگهای غارتگ رانه در
ع راق ،افغانستان ،سوریه ،لیبی و  ...نیز شعار م یدهند و خواهان ختم آن اند.
فش��ار این ریاضتها و استثمار در کشورهای ی ونان ،ایتالیا ،اسپانیا ،انگلستان و ...به اندازهای شدید
بود که حتی اتحای هها و فدراسی ونهای محافظ هکار و طرفدار دولت نیز مجبور به اعت راض گردیدند.
اولین اعت راضات منسجم و جدی در سپتامبر
 ۲۰۱۲در نی وی��ارک موس��وم ب��ه جنبش اش��غال
والاست ریت به میان آمد .با آغاز این مبارزات ضد
س��رمای هداری ،در مدت دو هفته بیش از  ۵۰شهر
آم ریکا به جنبش اش��غال م راکز مالی پیوس��تند.
مردم ام ریکا علیه سیاس��تهای اشغالگ رانهی کشور
شان که سبب فقر و فالکت ،سرکوب و اختناق،
اس��تثمار و ناب رابری می ش��ود باهم و یکصدا به
پاخاستند .شعار ما  ۹۹درصد میخواهیم قدرت را
از ی��ک درصدی که بر جهان حکم می رانند ،باز
برخورد فاشیستی پلیس انگلستان با
پس بگی ریم ،به ش��عار و س��مبل این جنبش بدل
تظاهر کنندگان
شد.
به تعقیب آن در  ۱۵اکتبر در بیش از  ۸۰کشور و تق ریبا هزار شهر مختلف دنیا میلی ونها نفر علیه
س��رمای هداری به اعت راض برخاستند .در شهرهای روم و مادرید  ۲۰۰هزار نفر تجمع کردند و این خیزش
بنام جنبش «مردم خش��مگین» مس��می ش��د .در هم هی این اعت راضات کارگ ران ،پیشهوران ،داکت ران،
رانندگان ،ملوانان و ...در صف مقدم ق رار داشتند.
به تاریخ  ۱۴س��پتامبر  ۲۰۱۲در اس��پانیا یک مرد به جانآمده از ش رایط وخیم و نابسامان اقتصادی
و سیاس��تهای پلی��د دولت ،خود را به آتش کش��ید .تظاهرکنندگان پالکارتهایی با ش��عارهای چون
«تروری��زم اجتماعی را متوقف کنید»« ،بزودی دولت از مردگان نیز س��رقت خواهد کرد»« ،آیاماف
یعنی گرسنگی و بدبختی»« ،زندگی مان را پس دهید» با خود حمل م یکردند.
در آلمان نیز اتحادی به نام «توزیع عادالنه مالیات بر ثروتهای بزرگ» که از چند اتحادیه کارگری
و انجمن اجتماعی تش��کیل شده اس��ت با بیش از  ۴۰هزار نفر ،در اعت راض به وضعیت بد اقتصادی در
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شهرهایهامبورگ ،بوخوم ،ب رلین ،ف رانکفورت و کلن دست به تظاه رات زدند .یکی از مسئوالن اتحادیه
( )Ver.diدر ف رانکفورت چنین گفت:
«آنانی که بحران را بوجود آوردهاند باید بار آن را بدوش کشند نه مردم بیچاره و فقیر».

به تاریخ  ٢٩س��پتامبر  ٢٠١٢نزدیک به  ١٠٠هزار کارگ��ر در لی زبن در اعت راض به افزایش مالیات و
دزدی مزد کارگ ران و مبلغ تقاعد به جادهها برآمدند که در تاریخ پ رتگال بزرگت رین تظاه رات به حساب
م یآمد .اعت راضکنندگان با شعار «مرگ بر صندوق بی نالمللی پول و مرگ بر بانک مرکزی» تظاه رات
را هم راهی م یکردند .ارمنیو کارلوس رییس اتحادیه کارگ ران ( )CGTPبا تکیه بر چنین نیروی بزرگی
گفت:
«ما دیگر حتا یک یورو کاهش دستمزدها را نخواهیم پذیرفت .این سرمایه است که باید پول
بحران را بدهد و نه ما».
کپتالیزم در اوج بح ران معموال به فاشیزم رو آورده به سرکوب وحشیانه خیزشها و اعت راضات دست
م یزند .مردم به س��توهآمده نه تنها از وضعیت بد اقتصادی رنج میب رند بلکه توسط ماشین سرکوب این
رژی مها همواره لت و کوب و شکنجه م یش وند .هر تظاه رات توسط گل ولههای پالستیکی ،گاز اشکآور
و چوب و س��وته و ضرب و ش��تم سرکوب شده و دهها و صدها تن معترض به زندان انداخته م یش وند.
به دنبال جنبش «اشغال والس��ت ریت» در نی ویارک ،پلیس فدرال ام ریکا (اف.بی.آی ).فعالین آن را تحت
نظر گرفته و در اس��ناد داخلی اش ،که اخی را به مطبوعات درز نمود ،از این جنبش به عنوان «تروریزم
داخلی» یاد نموده است.
مبارزه با نظام س��رمای هداری در هر گوش��ه و کنار این کش��ورها ج ریان دارد و مردم به این آگاهی
رس��یدهاند که ثمره زحمات آنان توسط یک مش��ت مفتخوار که در ت ولید هیچ سهمی ندارند غصب
م یش��ود .آنان به این نتیجه رس��یدهاند که مبارزات فردی به جایی نم یرسد و بخاطر گرفتن حق خود
باید منسجم به مبارزه پرداخت و تا زمانی که سیستم توزیع ناعادالنه بر جهان حاکم باشد مردم فقیر و
گرسنه نم یتوانند روی خوشبختی را ببینند.

آمار جدید حاکی از آن است که حدود  ۴۰میلیون نفر در اروپا از نبود غذا رنج میبرند
و بیش از ۴میلیون نفر بدون سرپناه روی جادهها و پارکها م یخوابند.
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گزارشها

اعتراضات وسیع مردم هرات
بر قتل فجیع کودک  ٩ساله
س��ه روز پی در پی ه رات ش��اهد
تحص��ن ،مظاه��ره و اعتص��اب کاری
وس��یع بود .این تحصن در اعت راض به
قتل وحشیانه طفلک معصوم  ٩سالهای
بنام عل��ی س��ینا ن��وروزی راه اندازی
گردید .علی س��ینا فرزن��د نذیر احمد
نوروزی از تاج ران ه رات بود که حدود
یکماه قبل اختطاف گردید و به تاریخ
 ١٢دلو  ١٣٩١جسدش در بدل نود هزار
دالر ام ریکایی به فامیلش تح ویل داده
شد.
هر چند نیرو ه��ای امنیتی ه رات
از بازداش��ت هشت تن به اتهام این قتل
خبر داده اند اما از آنجاییکه حکومت
تا گلو غرق در فس��اد اس��ت ،مردم بر چگ ونگ��ی تطبیق قانون بر مجرمان ب یب��اور اند و حتی ادعای
دستیگری این هشت تن را باور نم یکنند.
در تحصن روز شنبه  ١٤دلو  ١٣٩١که اکثر شرکت کنندگان آن را اهل کسبه ،صنعتکاران ،دکانداران
و تاج ران تش��کیل م یدادند از حکومت خواس��تار اعدام مجرمان اختطاف ه��ای پیاپی گردیدند .درین
تحصن والدینی نیز حضور داشتند که فرزندان شان تا کنون در اختطاف به سر میب رند.
گروگان گیری پدیده ش��ومی اس��ت که دولت در جلوگیری از آن هیچ اقدام جدی به عمل نیاورده
است .فقر و بیکاری ،تالش های سازمان یافته ب رای ف رار سرمایه ها از کشور ،عقده های شخصی و غیره
عوامل این نوع اختطاف ها به شمار م یروند.
اما بدامنی و زورگیری تنها مشکل شهروندان ه رات نیست ،چند روز قبل نیز ه رات شاهد تظاه رات
گس��ترده کارگ رانی بود که از بیکاری و فقر به س��توه آمده بودند و از حکومت خواستار ایجاد مشاغل
گردیدند.
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مدتی قبل حاجی عبدالس��تار معاون کش��ف قوماندانی زون چهارم س��رحدی به رسانه ها گفته بود
که س��ارنوالی ه رات ،با دریاف��ت  ٤٥هزار دالر ام ریکایی یک قاچاقبر مواد مخ��در را از بند رها کرده
اس��ت؛ ادعایی که از سوی ماریا بشیر ،رییس سارنوالی استیناف ه رات رد شد اما بهرصورت مردم ه رات
از کارکرد ادارات کش��فی و قضایی ه رات ناراض اند و آنان را به فس��اد گسترده و بیاعتنایی در ب رابر
خواست مردم متهم م یکنند.

عکسها از گزارشگر حزب همبستگی در هرات
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شیوه های وحشت بنیادگرایان
در همه جا یکسان است
در  ٢١جنوری  ،٢٠١٣محکمه جهانی ج رائم
جنگی بنگالدیش ،موالن��ا عبدالکالم آزاد رهبر
س��ابق جماعت اس�لامی ،از احزاب بنیادگ رای
آنکش��ور را ب��ه جرم کش��تار جمع��ی و تجاوز
جنسی در ج ریان جنگ  ١٩٧١بصورت غیابی به
اعدام محکوم نمود .عبدالکالم قبل از آغاز کار
محاکمه از کش��ور ف رار نموده و گفته م یشود
که به پاکستان پناه برده است.
بر اساس شواهدی که در محکمه ارائه شد،
موالنا آزاد درین جنگ از ارتش پاکستان مهمات
و اس��لحه بدست آورده شخصا در قتل عام مردم
و آتش زدن چندین ق ریه دس��ت داشته است .او موالن��ا عبدال��کالم آزاد رهبر س��ابق
ضمنا متهم به تجاوز جنسی به چند زن در ق ریه جماعت اس�لامی بنگالدی��ش که به
ناتیابادا م یباشد.
جرم جنایات جنگی و تجاوز جنسی
عبدالقادر مال رهبر جماعت اس�لامی ،دالور
حسین س��عیدی از اعضای ارش��د آن و پنج تن به اعدام محکوم شد.
دیگر از رهب ران جماعت اسالمی بنگالدیش نیز
به جرم جنایات جنگی به حبس ابد محکوم ش��دند .این حکم محکمه با استقبال مردم آنکشور مواجه
شده است.
بنگالدیش که در آنزمان «پاکس��تان شرقی» نامیده م یشد در جنگی نه ماهه از پاکستان جدا شد.
حزب جماعت اس�لامی برضد جنگ های آزادیبخش بنگالدیش ق رار داش��ت و ب��ه حمایت نیرو های
پاکستانی با تشکیل گروپ های متعدد نظامی به تجاوز ،قتل و ح ریق های عمدی پرداخت .درین جنگ
بیش از  ٣میلیون تن کشته شدند و به حدود  ٢٠٠هزار زن در آن کشور تجاوز جنسی صورت گرفت.
خش ونت و کشتار و رذالت مشخصه بارز گروه های بنیادگ را در تمامی نقاط جهان است .قتل عامها
و بدرفتاری غی رانس��انی رژیم آخندی مقابل مردم ای ران ،کشتار فجیع زنان و کودکان توسط بنیادگ رایان
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در الجزایر ،جانورخ ویی بنیادگ رایان س��ودانی در ب رابر اقلیت های مذهبی ،س��بعیت رقتبار گروه های
بنیادگ را در پاکس��تان و مثالهای ف راوان دیگر نمایانگر آنست که بیرحمی بخشی از افکار و شیوه کار
بنیادگ رایان اس��ت و از آنجاییکه با شیوه انسانی قادر نیس��تند جهالت و افکار قرون وسطایی شان را بر
مردم بقبوالنند ،بنا با توسل به فاشیزم و ش رارت م یکوشند خود را بر مردم تحمیل نمایند.
ما در افغانستان انواع مختلف بنیادگ رایان چه نوع تنظیمی ،چه طالبی و چه «والیت فقیه» را دیدیم
که هرکدام نسبت به دیگری در درندهخ ویی گوی سبقت ربودند .داستان های گردن ب ریدن ها ،انتحاری
های کور ،میخ بر فرق ک وبیدن ها ،رقص مرده ،کباب کردن ها در کانتینر ،ش�لاق زدن ها ،تجاوز های
جنس��ی وحشتبار گوشه هایی از فاش��یزم ع ریان بنیادگ رایان افغان اند که امروز دیگر کودکان ما هم با
آن آشنایی دارند.
امروز با قانون همدیگر بخش��ی ،حمایت ام ریکا و غرب و قدرت در دس��ت داش��ته ،این آدمکشان
حرفوی از چنگ عدالت ف رار نموده اند ،اما روزی خواهد رسید که همانند ب رادارن ه مکیش بنگالدیشی
شان در دادگاه ملت محکوم گردیده به جزای اعمال شان برسند.

گوشهای از جنایات مشترک جماعت اسالمی و نیروهای
پاکستانی در جریان جنگ  ١٩٧١در بنگالدیش.
تصویر از genocidebangladesh.org
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ن ویسنده :احمر

کارلوس التوف
با کارتون های خنجرگونش
همسنگر ستمدیدگان جهان است
کارلوس التوف« :هنر من از شماس��ت .از آن به دفاع از فلس��طینی ها و
همه مردمی که تحت ستم هستند ،استفاده نمایید».
کارلوس التوف ( ،)Carlos Latuffکارت ونیست
سیاس��ی ب رازیلی اس��ت که با کارت��ون های ضد
امپ ریالیس��ت یاش در دف��اع از م��ردم تحت س��تم
جهان نقش مهمی در افش��ای چه��ره جنایتکارانه
کش��ورهای زورگو و اس��تعماری ادا نموده است.
او در ج ری��ان خیزش ه��ای جهان ع��رب با آثار
خنجرگ��ون و هنرمندانهاش در کنار مردم به جان
رسیده ایس��تاده عمال در مبارزه آنان علیه ستم و
ارتجاع سهیم گردید.
کارل��وس در  ۳۰نومبر  ۱۹۶۸در ش��هر «ریو
دی جین ریو» ب رازیل ب��ه دنیا آمد و به گفته خود
او اج��دادش از لبنان به این کش��ور آمده اند ولی
حمایت��ش از ملت فلس��طین و دیگر کش��ورهای
ع ربی هیچ ربطی بر این پی وند ندارد.
کارتون های کارلوس بر موضوع ضدیت با جهانی ش��دن ،س��رمایه داری و اشغال نظامی ام ریکا می
چرخد ولی بیش��تر به خاطر کارتون های آگاهگ رانه و دلپس��ندی که در دفاع از مردم فلسطین و بهار
ع ربی انتش��ار داده اس��ت ش��هرت جهانی یافته اس��ت .کارلوس آثارش را از ط ریق ایمیل و شبکه های
اجتماعی به طور رایگان در خدمت دوس��تدارانش و مردم رنجدی��ده جهان می گذارد .به باور کارلوس،
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کارت ونیس��ت نه تنها یک هنرمند بلکه یک ژورنالیست می باش��د و اگر در کنار آن فعال سیاسی نیز
باش��د پس نظاره-گر رویداد ها نه بلکه عضو فعال تاریخ خواهد بود .به عالوه کارهای هنری  ،کارلوس
در می��دان عم��ل نیز فعال بوده در اعت راضات ضد جنگ های اس��تعماری و دیگ��ر بی عدالتی ها نیز
شرکت می ج وید.
در  ۲جنوری  ،۲۰۰۷در مصاحبه ای با ویبالگ هنری «بین هاین» پی رامون کارت ونیست شدنش چنین
می گ وید:
«از آوان کودکی رس��امی می کردم و خواب هنرمند شدن را می دیدم .هرچند خانواده ام فکر
می کردند که رس��یدن به این هدف مش��کل است چون به باور آنان هنرمند شدن نیاز به حمایت
اف راد پرقدرتی دارد .خانواده ام فقیر بود و با افراد پرقدرت رابطه نداشتیم پس چندان فرصتی ب رایم
وجود نداش��ت .با کارهای مختلف بزرگ ش��دم که هیچکدام ربطی به هنر نداش��ت تا این که در
 ۱۹۸۹به حیث رس��ام در یکی از ش��رکت های آگهی دهی در مرکز تجارتی ش��هر جینریو وظیفه
ای پیدا نمودم .پس از یک س��ال کارم را رها کردم و از آن بعد به ش��کل رس��ام آزاد ب رای نشریات
اتحادیه های صنفی چپ کار کردم».

کارتون ه��ای کارلوس گ وی��ای درک عمیق
او از ج ریان��ات پس پرده روی��داد های جهان اند.
او ب��ه خ وبی دس��ت ام ریکا و دیگر کش��ورهای
جنگ اف��روز را در وقایع ه ولن��اک در هر نقطه
جهان کش��ف نموده آن را در آث��ارش بدون هیچ
چش��مدیدی ب��ا مه��ارت ک منظیری ب��ه تصویر
م یکش��د .اگر در اینت رنت در جستجوی کلمات
«جن��گ»« ،جنایت»« ،اش��غال»« ،اس��تعمار» و
غیره باش��ید ،بدون شک با چندین کارتون عالی
کارلوس س��ر خواهید خورد .او با کارتون هایش
در مبارزه تمامی ملتهای فقیر و دربند همنواست
و در کنار شان م یایستد.
پ��ارهای از کارت��ون های کارلوس به اش��غال
ام ریکا در افغانستان و ع راق اختصاص یافته اند.
به طور مثال در کارت ونی نشان م یدهد که چطور
طالبان یا به عبارت دیگر بنیادگ رایان اسالمی که
دستپروده های دولت ام ریکا بودند با صاحبانشان
در جنگ اند .در کارتون ها دیگری باراک اوباما
عس��اکر ام ریکایی خسته و شکس��ت خورده از طرح مشهور کارلوس که به نماد مقاومت و
جنگ ع راق را به افغانس��تان سوق می-دهد .در ایستادگی مردم فلسطین علیه اشغالگران
کارت ون��ی هم اظه��ار می دارد ک��ه دولت ام ریکا صهیونیستی مبدل شده است.
زیر نام جنگ علی��ه تروریزم عین جنایات زندان
ابوغ ریب را در اکثر نقاط جهان انجام می دهد .در چند کارتون دیگر او از قهرمانی ژورنالیست ع راقی،
منتظ��ر الزیدی حمایت نم��وده که با زدن ب وتش بر روی جورج بوش خداحافظی جانانه مردم ع راق را به
این رئیس جمهور جنگ افروز رسانید.
کارتون هایی از کارلوس ،ماش��ین تبلیغاتی و دروغ پ راگنی ام ریکا را به خ وبی به تصویر می کشد
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«اگ��ر دروغی را با بزرگی کاف��ی بگویی و آن را تکرار کنی ،باالخره مردم به آن باور خواهند
کرد».
در بعضی از کارتون هایش ،کارلوس چهره واقعی اوباما را افش��ا نموده و او را عین جورج بوش می
داند و جواب خ وبی به آن س��اده لوحانی م یدهد که حتا باوجود مخالف بودن ش��ان با سیاس��ت های
اس��تعماری دولت ام ریکا ،بر این باور بودند که با به قدرت رس��یدن اوباما دنیا گل و گلزار خواهد شد.
کارلوس حرف اروندتی رای ،فعال سیاس��ی و ن ویسنده چیره دست هندی ،را به صورت کارت ونی جذاب
به جهان ارایه م یکند که «اوباما دزد روز است و بوش دزد شب بود» ...
کارل��وس وقت��ی در  ۱۹۹۹از ک رانه باختری غزه دیدار نمود ،با دی��دن رنج و م رارت های مردم آنجا
تصمیم گرفت تا هنرش را وقف مبارزه ملت فلس��طین بر ضد دولت جنایتکار اس رائیل نماید و در این
مورد در  ۱۸جنوری  ۲۰۰۹به «گلف نیوز» گفت:
«به ادریس ،مرد فلسطینی که او را در هییرون دیدم ،قول دادم که پس از برگشتم به ب رازیل،
مهارتم را در خدمت ملت فلس��طین ق رار خواهم داد و این کاری است که تا به حال کوشش می
کنم».
کارلوس در کارتون هایش به جهانیان نشان م یدهد که دولت صهی ونیست دقیقا جنایاتی را م رتکب
می ش��ود که نازی ها بر ضد یهودیان در ج ریان جنگ جهانی دوم م رتکب ش��ده بودند .ولی طرفداران
دولت اس راییل ب رای پوشانیدن جنایات شان ،کارتون-های کارلوس را یهودستیز نامیده و در ردیف آثار
نی ونازی ها ق رار می دهند که در عکس العمل به این اتهام کارلوس در  ۱۸دسمبر  ۲۰۰۸به اخبار یهودی
«فارود» جواب داد:
« ...کارتون های من بر یهودها و مذهب یهودیت هیچ تمرکزی ندارد .هدف من اسراییل به
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حیث نهاد سیاس��ی ،دولت و نیروهای مس��لح اش که در خدمت اهداف امریکا در خاور میانه کار
می کند و بخصوص سیاس��ت های اس راییل علیه فلس��طینیان است .از قضای روزگار اسراییلی
های یهود بر فلس��طینیان س��تم روا م یدارند .اگر اینان عیسوی ،مس��لمان یا بودایی می بودند
باز هم من همان گونه از آنان انتقاد می کردم .من کارتون هایی درمورد جورج بوش ،کاندولیس��ا
رایس ،تونی بلیر ،ارنستو زیدیلو (رییس جمهور پیشین مکسیکو) و پینوشه ساختم که هیچکدام
شان یهود نیستند ....گفتن این که کارتون های من بیان طرز کهن ضد یهودیت است ،استراتیژی
مشهوری ب رای بی اعتبارسازی انتقادها از اس راییل است».
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در س��الهای اخیر کارت��ون های کارلوس بر وقایع به��ار عرب می چرخند .در واق��ع او با این آثار
روشنگ رانه و عال یاش در کنار معترضان و انقالبیون این جنبش ایستاد به آنان یاری رسانید .در نخست
مبارزه مردم دلیر مصر را در خیابان ها بر ضد رژیم مس��تبد حس��نی مبارک نش��ان می دهد و این که
چطور دولت ام ریکا و اس��راییل در زیر بازوان این نظام ظالم ب رای نجاتش در آمده اند .در کارتون های
امروز کارلوس درمورد مصر می توان دید که بنیادگ رای اس�لامی و عیسوی دست به دست هم داده اند
تا ثمره انقالب مصر را به یغما بب رند و یکبار دیگر این کش��ور را به سوی نابودی و قهق را بکشند و در
پای دولت خ ونخوار ام ریکا ب ریزند.
با وجود کارزار وسیع علیه کارلوس از سوی دولت اس راییل و ام ریکا ،او استوارانه به راهش ادامه می
دهد و م یگ وید:
«اگر نامم را در گوگل جستجو کنید ،ویبالگ ها و صفحات متعددی را خواهید یافت که مرا
به نام های مختلف صدا می کنند و حتا تهدید به مرگ می کنند .کارزار افترا آمیزی را نیز بر ضد
من ش��روع کرده اند ،ولی من به چنین چیزهای ارزش قایل نیستم .هنر و تالشم ب رای مردم عام
زجرکش��یده وقف شده چه فلسطینیانی هستند که در اردوگاه های مهاجرین در لبنان زندگی می
کنند یا مردمی در مناطق زاغه نشین جینیریو».
و یا در مصاحبه ای با سایت خبری «منصات» که از بیروت نشر می گردد ،می گ وید:

«کارتون های من برای خرده بورژواها و س�رمایه داران نیست
پ�س هیچ پروا ندارم ک�ه آنان چه م یگویند و فکر م یکنند .من
هنرم را برای مردمی که در غزه ،بغداد و زاغه نشین های امریکای
التین زندگی م یکنند ،یعنی توده های عام مردم تقدیم م یکنم.
امیدوارم که هنرم به روحیه مردم رنجدیده و آزادیخواهان در هر
گوشه و کنار این سیاره قوت بخشد».
وقتی در مصاحب های با مجله «کیودبلیو» ( ۱۷دس��امبر  )۲۰۱۱از او پرس��یده ش��د که آیا به خاطر
تهدیدهایی که دریافت م یکند در نظر دارد که از کارش دست بردارد گفت« :تنها مرگ م یتواند م را
از کارم باز دارد».
برای معلومات بیشتر درمورد کارهای کارلوس التوف به صفحات ذیل رجوع کنید:
http://twitpic.com/photos/CarlosLatuff

شماره پنجم ،حوت  1391ـ مارچ 2013

63

چند نمونه از کارتون
های کارلوس التوف
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ن ویسنده :احمد میالد

بازهم جشن و پایکوبی
نوکران ایران در کابل
در س��ی و چهارمی��ن س��الگرد
حاکمیت جه��ل و تاریک��ی در ای ران،
در حالیک��ه رژیم آخندی غرق فس��اد
و اختالفات عمی��ق داخلی و مواجه با
جنبش تودهای مردم است ،اما با س رازیر
کردن پول سرشار به م ریدان و نوک رانش
در افغانستان سالگرد «انقالب اسالمی»
را در کش��ور م��ا تجلی��ل م یکنند و
رسانه های تم ویل شده رژیم درین روزها
دروغهای شاخدار سردمداران پلید ای ران
را نش��خوار کرده از این ننگ انسانیت
درحالیکه سالروز رژیم آخندی را اکثر مردم ایران «دهه
فرشته نجات م یت راشند.
زجر» نامیده محکوم م یکنند ،جمعی از نوکرانش در
«خبرگ��زاری آوا» ک��ه چم��اق
فرهنگ��ی ای��ران در کش��ور ماس��ت ،افغانستان با گرفتن بوجی های تومان آنرا تحت عنوان
«دهه فجر» تجلیل کردند.
مصاحب های با اب ولفضل ظهرهوند سفیر
ای��ران در کابل ،که گفته م یش��ود از
مهره های اس��تخباراتی آنکش��ور است ،انجام داده است .وی فاش نموده که «کمک ما به افغانستان هم
وجه دولتی دارد و هم وجه غیررس��می که غیررس��می ،خیلی باالتر بوده است» .او هرچند در باره این
«وجه غیررس��می» توضیحات بیش��تری ارائه نم یکند اما مردم ما به تج ربه دریافته اند که این وجوه به
جیب گروهی از مزدوران و جواس��یس افغانش واریز م یش��ود تا چهره ک ریه و گندیده دولت ای ران را
سفیده مالی نموده راه مداخالت و وی رانگری های خاینانه آن را در کشور ما هموار سازند.
درحالیکه در ای ران فقر و فالکت بیداد م یکند و آنکشور با بح ران بیسابقهای مواجه است ،اما ب رای
وی رانگری در کنار کمک به طالبان و باندهای جنایتکار نوع حزب وحدت ،پول های سرش��اری به یک
تعداد به اصطالح فرهنگیان افغان میپردازد تا با انتشار نش ریات مبتذل در مدح رژیمی که از سر و رویش
خون مردم نجیب ای ران جاریست دروغپ راکنی نموده در پوشش کار فرهنگی و ادبی ،به ای رانیزه کردن
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جامعه ما بپردازند و وطن ما را نیز با گند بنیادگ رایی نوع «والیت فقیه» ملوث سازند.
ای ران توس��ط بوجی های تومان و نوک ران افغانش نیمی از بدنه حکومت فاس��د کرزی را در کنترول
خود درآورده ،بخش عمده پارلمان را تصرف کرده اس��ت ،حدود بیس��ت رادیو و تل ویزیون افغانستان را
در چنگ گرفته و بیش��مار ج راید ،نش��ریات و روزنامه ها و هفته نامه های چاپ افغانستان را به ت ربیون
ویروس پ راکن یاش مبدل کرده است.
«راه فردا»« ،تمدن»« ،نگاه»« ،ک وثر» و برخی دیگر رس��انه های متعلق به نوک ران ای ران این روز ها
بیشتر اوقات نش رات خود را به تحلیل و توصیف از کارنامه مکدر و ننگین آخندهای ای رانی اختصاص
داده اند .در بیشتر این ب رنامه ها مهمان هایی دعوت م یش وند که تحصیل کرده های مدارس و پوهنتون
های ای ران باشند و مهر تائید قم و «واواک» را بر پیشانی داشته باشند.
یکی از نش��ریات آخندی افغانس��تان در چاپلوس��ی به «والیت فقیه» ای ران به حدی پیش رفته که
جالد رژیم ،خامنهای را «امام» خطاب کرده اس��ت ،چیزی که در خود ای ران هم معمول نیس��ت! کمتر
تکیه خانه و مدرس��ه اهل تش��یع در افغانستان را شاید س راغ داش��ت که گردانندگانش جیرهخوار رژیم
ددمنش ای ران نباشند .س��رمایه گذاری های گسترده ای ران در افغانستان نتیج هاش همین است که امروز
این نوک ران کاس��ه داغتر از آش ش��ده و «دهه فجر» را درحالیکه اکث ریت مردم ای ران از آن تنفر دارند،
برگزار م یکنند.
دس��ت اندازی ها و مزدورپروری های رژیم فاشیست ای ران در کش��ور ما آنچنان گسترده و ه ولناک
اس��ت که حتی ام راهلل صالح باآنکه خودش با جمعی از نوک ران ای ران همنش��ینی دارد ،اما طی مقالهای
گوش��ههایی از تهاجم وسیع فرهنگی ،سیاسی و اس��تخباراتی ای ران را برمال نموده از آن اظهار نگ رانی
نموده است.
ای رنا چند روز قبل طی گزارشی نوشت:
«جش��ن های متعدد بزرگداش��ت دهه مبارک فجر از  ١٢بهمن با آغاز سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ای ران در افغانستان آغاز شده است».
«ای رنا» خبرگزاری رس��می ای ران بخش��هایی از س��خن رانی محمد محقق از رهب ران حزب وحدت و
جنایت کاران جنگی افغانس��تان نش��ر کرده که طی آن به توصیف و تمجی��د از کارنامه های خ ونین
خمینی پرداخته است .او گفته است:
«انقالب اس�لامی با شعار نه غربی ،نه شرقی ،جمهوری اس�لامی آمد و ثابت کرد م یتوان
بدون این دو قطب هم زندگی کرد».
اما امروز کیس��ت که از معامله ه��ای کثیف پس پرده این دس��تگاه دروغپ راکن با ام ریکا و غرب
ب یخبر باش��د .آنانی که ف ریب ش��عار گول زننده «نه ش��رقی و نه غ ربی» خمینی را خورده اند یکبار
افش��اگری های دکتر اب راهیم یزدی از مشاوران نزدیک خمینی را مرور کنند که چطور خمینی قبل از
به قدرت رس��یدن با ام ریکا در ارتباط بود که در نتیجه در اول جنوری  ١٩٧٩چهار قدرت امپ ریالیس��تی
وقت به س��رگردگی ام ریکا در «کنف رانس گوادلوپ» به توافق رس��یدند که به رژیم ش��اه در ای ران پایان
دهند و حکومت را به مالیان تحت رهبری خمینی منتقل کنند تا از افتیدن قدرت بدس��ت چ ریکهای
کم ونیست که پرچمدار مبارزات ضدشاه بودند جلوگیری نمایند.
محق��ق احتم��اال از رس��وایی «ای ران گی��ت» در  ١٣٦٤خبر ن��دارد که خمینی با همه ش��عارهای
ضدام ریکایی اش در خفا با ام ریکا و اس��رائیل معامله نموده در بدل تس��لیحات نظامی پول هنگفت به
این دو کش��ور م یپرداخت که نهایتا ب رای تسلیح و تجهیز شورشیان ضدانقالبی نیکاراگ وئه به مصرف
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رس��ید .امروز نیز ای ران بهت رین وسیله ب رای ام ریکا و غرب جهت پیشبرد سیاست های هژم ونیستی شان
در منطقه م یباشد که با همه سروصدا ها و اختالفات ظاهری در خفا باهم معاشقه دارند.
محقق ادامه م یدهد:
«الگوی ما ب رای جهان اسالم ،جمهوری اسالمی است تا مردم رییس جمهوری خود را انتخاب
و ب راساس آموزه های اسالمی زندگی کنند».

محقق در این سخن رانی احساساتی و با شور سخن رانده دستگاه شکنجه و کشتار ای ران را الگو ق رار
م یدهد که توگ ویی از رستاخیز آخندب رانداز مردم ای ران با شعار «نه به جمهوری اسالمی» کامال ب یخبر
باشد و نداند که بادارانش چگ ونه در توفان اعت راضات مردمی راه گم کرده اند.
اگر محقق پوست پشک به رخ کشیده گندیدگی رژیم نامبارکش را نم یبیند ،اما دیگر ب رای ناآگاه
ت رین انس��انها نیز ثابت ش��ده که انقالب اسالمی در ای ران در سال  ١٣٥٧که نتیج هاش روی قدرت آمدن
جاهل ت رین و تاریک اندیش ت رین انس��انهای قرن ش��د ،ب رای مردم ای ران و همسایگانش جز سیهروزی و
بدبختی ارمغانی به دنبال نداش��ت .ای رانی هاییکه سالها از آزادی های نسبی برخوردار بودند با روی کار
آمدن آخند ها  ٣٤سال تمام در تحت اداره حاکمیت فاشیستی با قید و بند های طالبی بسر کرده اند
و همیش��ه ساطور جهالت پیشه های «والیت فقیه» را بر سر شان احساس کرده اند .حاکمیت آنکشور
دیگر در سطح جهان به مثابه منفورت رین ،ش رافکن ت رین و عوامف ریب ت رین دولت شناخته شده است.
با آغاز دوره سیاه در ای ران خمینی با تمامی مظاهر انسانیت اعالن جنگ نمود .او در پیام رادی ویی
خود در اسد  ١٣٥٨گفت:
«آنهاییکه صحبت از دموکراسی م یکنند از اف راد طایفه بنی قریظه هم بدتر اند ،باید همهی
آنها اعدام شوند . . .ما به اذن خدا همه را سرکوب م یکنیم».
محقق و نظایرش با الگ وبرداری از این گفته مرش��د ش��ان بوده که طی چند دهه گذش��ته دست به
جنایت و غارتگری و چپاول زدند و همانند اس��تادان شان ش��یوه های جدید قتل و کشتار را به نمایش
گذاشتند .اما از آنجاییکه امروز «صحبت از دموک راسی» ب رای این جنایتکاران سودآور و دالرزاست ،بنا

آقای محقق ،رژیم پلیس یایکه کوچکترین اعترض را با چماق و زندان و اعدام پاسخ
م یدهد تنها برای جناب شما و دیگر دژخیمان انسانیت م یتواند «الگو» باشد نه مردم ما.
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برعکس حکم فرع ونی پیشوای شان با عوامف ریبی کلمه دموک راسی را نیز قلقله م یکنند.
در تابس��تان  ١٣٦٧به حکم مس��تقیم خمینی هزاران روش��نفکر ،آزادیخواه و دگ راندیش طی چند
روز بدون هیچ محاکم های در کش��تارگاه های رژیم قتل عام شدند .به دخت ران باکره قبل از اعدام تجاوز
ش��د که گ ویا به بهش��ت نروند و این روند قتل و کشتار تا امروز ادامه دارد و زندانهای آنکشور مملو از
زندانیان سیاسی زن و مرد م یباشد.
هش��ت حزب س��اخت ای ران با «الگو» برداری از بادار شان سالها مناطق مرکزی افغانستان را به مرکز
جنایت و پلیدی های ش��ان مبدل نمودند و بعد هم وحش��یگ ریها و جنایات حزب وحدت دست پرورده
ای ران را در جنگهای داخلی کابل تج ربه نمودیم.

ام��روز که اکث ریت م��ردم ای��ران یکپارچه به جمهوری اس�لامی
نه م یگ ویند و با جنبش ها و اعت راضات وس��یع ش��ان آن را با بح ران
بیس��ابقهای مواجه ساخته اند ،اما یک مش��ت مزدبگیر های غیرت
باخته اش در افغانستان هنوز هم بر شمشیر خ ونین آن رژیم نامبارک
یزنند و ب رای این ننگ بش ریت قلمفرسایی و مدیحه س رایی
بوس��ه م 
دارن��د .اما اگر این��ان بت وانند مردم داخل افغانس��تان را ف ریب دهند،
میلی ونها هموطن ما که س��الها با تحقیر و توهین های شکنج هبار در
ای ران بس��ر کرده و با تمام وجود ماهیت قبیح و ضدانسانی دستگاه
«والیت فقیه» را تج ربه نموده اند ،به روی محقق و دیگر چتل یخ واران
دولت سفاک ای ران تف خ واهند انداخت.

میزان حقارت و غالمی بعضی رسانه های افغان را از روی این نمونه حدس بزنید.
درحالیکه در ایران تا حال کسیخامن های جالد را «امام» نخوانده ،نوکران افغانش این مقام
را نیز به او تفویض نمودند!
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گزارشها

تصاویری از
جنایات عبدالحکیم شجاعی،
قومندان خونخوار اربکی
در ارزگان
عبدالحکیم شجاعی به عنوان قوماندان یک گروه مسلح هفتاد نفری زیر نام پ ولیس محلی یا اربکی
در ولسوالی خاص ارزگان تعیین شده است و با استفاده از این مقامش به کشتار و چپاول گسترده دست
یزن��د ،اما از آنجاییکه حمایت خلیلی و نیروهای ام ریکایی را با خود دارد دولت تا حال هیچ اقدامی
م 
در ب رابر او ننموده است.
شجاعی که باش��نده غزنی م یباشد یکی از قوماندانهای وحشی «حزب وحدت اسالمی» به رهبری
ک ریم خلیلی معاون کرزی بوده که با ددمنشی هایش فغان مردم را بلند نموده است .باشندگان این والیت
م یگ ویند این قوماندان ستمگر بیش از صد غیر نظامی را به قتل رسانیده است .از جمله او شانزده تن
از باشندگان ب یگناه ولسوالی خاص این والیت را تی رباران نمود.
داس��تان قت��ل و خ��ون ریزی این جنگس��االر
وحدت��ی یک ماه پی��ش آنچنان آفتابی ش��د که
حکومت جنایت پرور کرزی هم نتوانس��ت از آن
چش��م پوشی کند و وزارت داخله دستور بازداشت
این جنایت کار را صادر کرد .اما از آنجاییکه این
قومندان در ارگ مداف��ع دارد و ضمنا با نیروهای
خاص ام ریکایی همکاری دارد بنا با تمام جنایاتش
هنوز هم آزاد است.
به تاری��خ  ۲١عقرب  ۱۳۹۱جمع��ی از اهالی
ولسوالی ارزگان خاص به کمسیون سمع شکایات
پارلمان از س��تمگری های ش��جاعی و خاموش��ی
دولت ش��کایت نمودند و چندی��ن روز متوالی در حکیم شجاعی ،قومندان خونخوار اربکی
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ب رابر تعمیر شورای ملی دست به تظاه رات زدند .یکی از معترضین به مطبوعات گفت:
«نتیجه ای که ما از دولت گرفته ایم این است که یک فرد غیرمسئول مسلح به نام شجاعی
را نه گرفته می تواند و نه در موردش اقدام می کند ...هم طالب ما را می زند و هم حکومت .چاره
ما چیست؟ ما مجبور م یشویم که با طالبان برویم و سالح بگیریم و در مقابل دولت بجنگیم».

بنابر گزارش خبرگزاری «آوا» ( ۲۳عقرب :)۱۳۹۱
«عبدالقدیر؛ از شاکیان این قضیه در این باره گفت« :شجاعی بیشتر کشته شدگان را توسط
ش��کنجه های روحی و جس��می بسیار خشن به قتل رسانده است ».او اضافه كرد که این فرد ،در
مجموع  ١٢١نفر را كش��ته و نزديك به  ٢٠ميليون افغانی را به اجبار از مردم اخاذی کرده اس��ت و
همچنین به  ٧زن نيز تجاوز نموده كه اسناد آن نزد نمايندگان مردم ارزگان موجود است.
این در حالی است که عبيداهلل باركزی؛ رئيس كميسيون سمع شكايات و نماينده مردم ارزگان
در مجلس نمايندگان م یگويد که عبدالحكيم شجاعی از سال  ١٣٨٨به اين سو با نيروهای ويژه
امريكايی در واليت ارزگان ،همکاری داشته و در چند رويداد جداگانه ،متهم به قتل شماری از غير
نظاميان نیز م یباشد.
به گفته وی ،ش��ماری از مقامات و حلقات دولتی بر اس��اس روابط ،از اين ش��خص حمايت
م یكنند».
مجتبی پتنگ وزیر داخله که به کمسیون ف راخوانده شده بود گفت:
«همی��ن قدر ب رای تان گفته می توانم که ش��جاعی یک فرد غیرمس��ئول اس��ت ،من امر
گرفتاری وی صادر کرده ام ....انشااهلل در مدتی کم ،دستگیر می شود».
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اما عمال هیچ اقدامی ب رای دستگیری این جانی صورت نگرفت.
به اساس گزارش ها ،عبدالحکیم شجاعی چندی پیش زندانی شده بود اما به طوری مرموزی از قید
رها ش��د .امان اهلل عظیمی سناتور والیت ارزگان در مش رانو جرگه اعالم نمود که شجاعی در اثر مداخله
مستقیم معاونیت دوم ریاست جمهوری و شخص ک ریم خلیلی از بند رها شده است.
گفته م یش��ود که عبدالحیکم شجاعی به دنبال رهایی از زندان در یکی از مهمانخانه های خلیلی
در کابل نگهداری م یشود.

قربانیان جنایات عبدالحکیم شجاعی در ارزگان
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از سایت های دیگر

دست پنتاگون
پشت مداخلۀ فرانسه در مالی
نویسنده :ویلیام انگدال | مترجم :حمید محوی
منبع :گاهنامۀ هنر و مبارزه ۲۵ ،جنوری ۲۰۱۳

در حالی که س��ربازان ف رانسوی به مالی حمله
م یکنند ت��ا جلوی پیش��روی مبارزان مس��لمان
را بگی رن��د ،از این پ��س پرسش��هائی در رابطه با
انگیزۀ چنین جنگی مطرح م یگردد .ن ویس��نده و
پژوهشگر مسائل جغ رافیای سیاسی ویلیام انگدال
ب��ه تل ویزیون آر -تی گفت ک��ه ایاالت متحده از
ف رانس��ه به عنوان بز گر گله اس��تفاده می کند تا
اعتبار خودش را نجات دهد.
آر تی :وقتی که ف رانسه و بقیۀ منطقۀ اتحادیۀ
اروپا در پی برطرف س��اختن بح ران هستند ،هدف
پاریس در مداخله اش در یک جنگ دیگر در خارج چیست؟
ویلیام انگدل :بس��یار خوب ،من فکر می کنم که مداخله در مالی یکی دیگر از الگوهای قدیمی
ف رانس��ه در نقش��ی است که در بی ثبات سازی آنچه به ویژه سال گذشته در لیبی و در ج ریان س رنگون
س��ازی رژیم قذافی به عهده داش��ت .به عبارتی خاص چنین موضوعی ،حرکت نئو استعماری ف رانسه را
در حال ارتکاب به عمل نشان می دهد.
ولی به ش��کل جالبی ،فکر می کنم که مداخلۀ ف رانسه در واقع دست قدرتمند پنتاگون آم ریکائی
اس��ت که خود را ب رای تجزیۀ مالی آماده می کند ،یعنی واقعه ای که در ش��مال مالی در شرف تک وین
است ،و منطقه ای که القاعده و تروریست های دیگر موجبات مداخلۀ نظامی ف رانسه را ف راهم آورده اند
و به همین گ ونه در جنوب مالی که بیش��تر مناطق آن به کش��اورزی اختصاص دارد .زی را اخی را با توجه
به کش��ف منابع مهم نفتی در ش��مال مالی ،چنین کشفی می تواند مس��تقیما خیلی ها را به این فکر
وادارد و ب رایش��ان فرصت مغتنمی باشد که شورشیان مسلح ،طی سال گذشته ،از مرز لیبی ف راتر بروند،
و همزمان یک کاپیتان ارتش مالی که توسط ایاالت متحده آموزش دیده است ،در جنوب مالی کودتا
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کند و علیه رئیس جمهوری که به ش��کل دموک راتیک انتخاب ش��ده –(موضوعی که در مورد رؤسای
جمهور آف ریقائی خیلی نادر بنظر می رسد) – رژیم دیکتاتوری ب راه بیاندازد.
بر این اساس ،این ج ریان نشان مرکز فرماندهی آم ریکا در آف ریقا ،آف ریکوم ،را بر خود دارد ،و تالش
بر این اس��ت که تمام منطقه با منابع طبیعی اش نظامی س��ازی ش��ود .در این زمینه ،مالی پل اولیه و
اس��ت راتژیک است .مالی با الجزائر هم مرز اس��ت که یکی از نخستین اول ویت های مداخالت احتمالی
و متنوع ناتو از ط ریق ف رانس��ه ،ایاالت متحده و دیگ ران اس��ت .عالوه بر این در اط راف مالی کشورهای
دیگر مانند موریتانی ،س��احل عاج ،گینه ،بورکینافاسو دیده می شود که تمام این کشورها دارای منابع
طبیعی سرشار و تق ریبا دست نخورده است :طال ،منگنز ،و مس.
آر تی :چ را ف رانسه نخستین کشور غ ربی بود که مستقیما مداخله کرد؟ این ابتکار عمل نظامی چه
پیغامی ب رای هم پیمانان ف رانسه داشته است؟
ویلیام انگدل :م��ن فکر می کنم که این
ادع��ای فرانس��ه ب��رای دف��اع از
موض��وع اس��ت راتژی دولت اوبام��ا را منعکس
می کند :بگذاریم که ف رانسه روی این مسئله دموکراس��ی در رویاروئی ب��ا القاعده،
ض ربه ه��ا را دریافت کند ،مثل آنچه در لیبی بی آنک��ه ب��ه منافع بنی��ادی خویش
انجام داد و یا در موارد دیگر طی یک سال و
نیم گذشته ،و خود ایاالت متحده بر آن است بیاندیش��د ،دروغ محض اس��ت .ابتدا
که مخفیانه و در پش��ت پرده عمل کند ،زی را بای��د دانس��ت و ب��ه ی��اد آورد کرد که
اقدام مس��تقیم مانند آنچه در افغانستان یا در فرانس��ه هی��چ موضع گی��ری اصولی
ع راق رویداد م یتواند ب��ه ب یاعتباری هر چه در رابطه با القاعده ندارد .س��ال ۲۰۱۱
بیشتر ایاالت متحده بیانجامد .ایاالت متحده
در اینجا بیشتر نقش زیرکانهای بازی م یکند ،نیروه��ای جهاد طلب لیب��ی در کنار
ولی در اعالم پش��تیبانی از ف رانسه و حرکت پاری��س و ناتو رژیم قذافی را س��رنگون
نظامی اش – و ب��ه هچنین حرکات آف ریکوم کردن��د و پاری��س پیوس��ته از جبه��ۀ
تأخیر نکرد و این دو سال گذشته در مالی به النصرت پش��تیبانی کرده است که یکی
روشنی نشان م یدهد که در واقع این عملیات از ش��عبات القاع��ده ب��وده و در س��وریه
آم ریکائی است و ف رانسه نقش ب رادر کوچک
طی جن��گ نیابتی از س��وی ناتو برای
را به عهده دارد.
آر تی :تحت ش��رایطی ای��ن منازعه می سرنگونی بشاراالسد مبارزه م یکند.
تواند از هم گس��یخته شود؟ اگر ف رانسوی ها
شکس��ت بخورند چه کشور دیگری می تواند
ارنست وولف و الکساندر النتیه
این کارزار را بعهده بگیرد؟
ویلیام انگدل :کشورهای اروپائی دیگر به
هیچ عنوان مایل نیس��تند با نیروهایشان در زمین وارد وضعیتی مشابه به افغانستان ش وند .آلمانها کمک
های بشردوس��تانه و چند کوماندو فرس��تاده اند ،ولی حقیقتا ،من فکر می کنم که این سازمان القاعده
ش��اخۀ مغرب اسالمی خیلی مضنون است و زمان بندی فعالیت هایش این حدس را به ذهن متبادر می
سازد که شاید تعدادی از کشورهای هم پیمان ناتو در حال ارسال کمک نظامی به آنها هستند تا ش رایط
را ب رای بهانۀ جنگ و مداخلۀ ناتو ف راهم سازند .من فکر می کنم که ما شاهد بازی شرم آوری در مالی
هس��تیم و چنین ج رایانی خیلی خط رناک است ،در حالی که آف ریقا قارهای است که خیلی به سرعت
توسط چین کشف شد ،اروپا و بقیۀ جهان ،به عنوان مناطق آیندهای هستند که منابع طبیعی وسیع آنها
باید زیر پوشش امنیتی ق رار بگیرد.
آبش��ار نتای��ج وقتی ف رانس��ه مداخل��هاش را در مالی آغاز کرد ،هم��ان گ ونه که الک��س کوربا از
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«ک ونتروپ وئن» (سایت لیب رال) به آرتی گفته است ،م یبایستی خودش را ب رای مقابله با «آبشاری از نتایج
بیهوده» آماده کند ،مانند ج ریان گروگان گیری در الجزائر:
الکس کوربا روی آنتن آر تی گفت:
«م��ا در ح��ال مبادلۀ تهدید با تع��دادی قربانی ،یعنی غیر نظامیان هس��تیم» .الکس کوربا
تحلیل گر ،فکر م یکند که در حالی که شورش��یان نیروهایشان را وارد کارزار کرده اند ،منازعه به
کش��ور همس��ایه گس��ترش یافته ،و چنین روندی می تواند تمام آفریقای غربی را در بر گیرد .به
باور کوربل ،ف رانس��ه با وارد ش��دن به چنین منازعه ای که به قطع یقین اوج گیرنده اس��ت ،دچار
اشتباه شده است.
و اضافه می کند:
«آیا ما واقعا ب رای جنگ در آفریقای غربی آماده هستیم؟ فکر نمی کنم».
افکار عمومی ف رانس��ه نیز از رویکرد دولت پش��تیبانی نم یکند« ،زی را وقتی او انتخاب ش��د۶۴ ،
درص��د آرای ف رانس��وی فکر می کردند که ف رانس��وآ هوالند قادر به رویاروئی ب��ا بح ران های مهم بین
المللی نیس��ت… به زودی مردم پی خواهند برد که این جنگ بیهوده بوده و خیلی پر هزینه اس��ت».
این تحلیل گر در عین حال فکر می کند که ف رانس��ه نمی تواند به سادگی از عهدۀ مخارج این جنگ
بر بیاید« .ما در حال حاضر در  ۱۶عملیات جنگی در س راسر جهان شرکت داریم و مالی آخ رین است.
بدهی دولت یک مش��کل واقعی است و بودجه از س��ال  ۱۹۷۴از تعادل برخوردار نیست ،ما حتی یک
سانتیم هم پول زیادی ب رای یک جنگ بیهوده نداریم».

نیروها و افرادی که یک
ملیت را بر دیگری برتری
داده نفاق ملیتی را دامن
م یزنند دشمنان مردم ما
و خاین به ملت اند.
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ن ویسنده :ش ریفه

از ایستادگی مردم ایتالیا
علیه پایگاههای امریکا بیاموزیم
در ختم جن��گ جهان��ی دوم ،بعد
از بمباردم��ان ،تخ ریب و کش��تار مردم
بیگناه توسط فاشیس تهای نازی از یک
س��و و جنگندههای متفقین به رهبری
ایاالت متح��ده از س��وی دیگر ،بعضی
از ش��هرهای اروپایی در تصرف ام ریکا
درآمده و بعدا به مثابه پایگاههای بزرگ
نظامی باقی ماندند.
اکثر این پایگاهها در نقاط مختلف
جهان ب��ه «ش��هرک»های ام ریکای یای
مبدل شدهاند که تسلیحات ،تجهی زات،
پرسونل و خانواده های نظامیان در آنها
جابجا ش��دهاند .این س��احات نه تنها کامال تحت کنترول و نفوذ ارتش و استخبارات ام ریکا بوده بلکه
وس��یعا در پیاده ساختن سیاس��تهای چپاولگ رانه و جهانخوارانه ،مداخله در امور کشورهای می زبان و
نیز در عملیاتهای گ وناگون نظامی و بمباردمان  -و در واقع کشتار غی رنظامیان و وی رانی سرزمی نهای
فقیر مانند افغانستان -مورد استفاده ق رار م یگی رند.
از سال  ١٩٥٥بدینس��و یکی از چنین پایگاهها بنام «کمپ ایدرل» در «ویچنزیا»ی ایتالیا موقعیت
دارد ،ش��هری در شمال ،سرش��ار از منابع طبیعی ،معادن ،آب و غیره .این شهر بدلیل قدامت و اهمیت
تاریخ یای که دارد جزء می راث فرهنگی ی ونیسکو محسوب م یگردد.
در اوایل س��ال  ١٩٩٤ام ریکا و دولت وقت ایتالیا به س��رکردگی رئیس جمهور فاشیس��ت س��ویلو
ب رلس��ک ونی به دور از چش��م مردم روی طرحی به توافق رسیدند که بر اساس آن ق رار شد پایگاه مذکور
وس��عت داده شده س��احه «دالم ولین» ،یکی از میدانهای هوایی این شهر را نیز شامل گردد .این اقدام
پایگاه متذکره را به بزرگت رین ق رارگاه نظامی ارتش ایاالت متحده در خارج از مرزهایش مبدل م یکند.
در س��ال  ٢٠٠٦ب��ود که اهالی ویچنزیا مطلع گردیدند که ق رار اس��ت محل زندگ��ی آنان «می زبان»
مهمانان ناخواندهای گردد که در حال حاضر مشغول «صدور دموک راسی» به سایر کشورها اند! در حالی
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که باشندگان این شهر به شدت مخالف چنین اقداماتی بودند ،دولت محلی و مرکزی ایتالیا با تبانی و
سازش با مقامات ام ریکایی طرح را نهایی و به تصویب رسانیدند .بر مالیه دهندگان ایتالوی تحمیل شد
ت��ا ٤١فیصد مصارف بودوباش نظامی��ان ام ریکایی و نیز پول پروژههای زی ربنایی نظیر جادهها و برق را
تم ویل نمایند که به صدها میلیون یورو م یرسد.
مردم ایتالیا نه تنها مصارف نظامی کشور خود بلکه بخش اعظم مصارف پایگاههای ام ریکایی را نیز
به ش��کل پرداخت مالیههای باال به دولت ،متقبل م یش وند .نظام حاکمه ایتالیا با کاهش هر چه بیشتر
بودجه رفاه عامه ،از میان کش��ورهای عضو ناتو ٣٧ ،فیصد یعنی باالت رین هزینه پایگاههای ام ریکایی را
به دوش دارد.
وقتی در اولین روزهای سال  ٢٠٠٧طرح توسعه پایگاه نظامی آماده پیاده شدن گردید ،هزاران باشنده
ویچنزیا که به هیچ وجه نم یخواس��تند افتخارات تاریخی و زیبایی شهرش��ان را از دست دهند ،به مرکز
ش��هر س��رازیر ش��دند تا تصمیم خود را در مخالفت با این طرح اتخاذ نمایند .این سرآغاز جنبش عظیم
مردمی علیه حضور نظامی ام ریکا بود .در  ١٧جنوری  ٢٠٠٧بالغ بر ١٥٠هزار نفر دست به دست هم داده
و به ش��کل سمب ولیک مرز شهر ش��ان را حلقه زده ،یکصدا خشم و مخالفت شدید شان را با ه رنوع نقشه
نظامی در ویچنزیا به نمایش گذاشتند.
از این تاریخ به بعد صدها ب رنامه و اکس��یون و کمپاین اعت راضی یکی پی دیگری ت رتیب داده ش��د
که مخصوصا جوانان نقش فعالی در آن داش��تند .در عین حال معترضان هر روز حمایت و همبستگی
بیشتری از اهالی سایر ایاالت و شهرها را بدست م یآوردند .دامنه این جنبش به ایتالیا محدود نمانده به
تمام اروپا کشانیده شد .حد اقل دو فستیوال بزرگ اروپایی در حمایت از مردم ویچنزیا برگزار گردید.
بزودی جنبشی موسوم به «نه به دالم ولین» ( )No to Dal Molinشکل گرفت و فعاالن آن بر عالوه
راهپیمای یها به محاصره نمادین ش��هر ادامه داده ،یکبار حتی دیوار حفاظتی منطقه دالم ولین را درهم
شکس��ته و ب رای سه روز مسلسل آن را در تصرف خود نگهداشتند .مردم از اث رات مخرب این تاسیسات
نظامی بر محیط زیس��ت شان آگاهی زیادی بدست آورده و بیش��تر درم ییافتند که سیاستمداران شان
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با استفاده از دستگاههای دروغپ راکنی و زورگ ویی ،آنان را ف ریب داده در معرض خطر ق رار م یدهند.
با توجه به مخالفتهای شدید ،گسترده و وسیع ،مقامات اعالم نمودند که رف راندمی را در این رابطه
برگ��زار خواهند کرد .ام��ا فقط چهار روز قبل از برگزاری آن ،دولت مرکزی به حکم ب رلس��ک ونی جلو
این هم هپرس��ی را گرفت .این عمل دولت تنفر عمیق مردم را ب رافروخت .آنان مصمم گردیدند تا خود
یکچنین هم هپرس یای را برگزار نموده س رنوشتشان را مشخص کنند .در نتیجه این رف راندم غیر رسمی
که بصورت خیلی اصولی و تطبیق تمامی مقررات الزم ب رای انتخابات -به تاریخ  ٥س��پتامبر  ٢٠٠٨باشرکت وسیع مردم برگزار گردید ٩٥ ،فیصد مردم رای مخالف دادند .این رف راندم به اشکال گ وناگون و
س��مب ولیک در نقاط مختلف ایتالیا و حتی دور افتادهت رین جزایر آن هم برگزار شد تا نم ونهای باشد از
همبستگی س رتاسری مردم این کشور علیه حضور نظامی ام ریکا.
انزو سس��کاتو رئیس جنب��ش «نه به دالم ولین» در پیامی به مناس��بت موفقیت این رایگیری
نوشت:
«این نمونه فوقالعادهای بود از این که مردم محل چگونه با توس��ل به دموکراس��ی پیروزی
بدس��ت م یآورند ....بیش از دو س��ال اس��ت که اهالی این ش��هر نه تنها در جلوگیری از تعمیر
پایگاه��ی موفق بودهاند ک��ه مخالف آن اند ،بلکه نقش فعالی در سیاس��تی بازی کردهاند که بر
زندگی آنان و دیگران در این کره زمین تاثیرگذار است .زنده باد دموکراسی!»

گرچه از فبروری  ٢٠٠٩توسعه و ساختمان پایگاه جدید رسما آغاز شد اما راهپیمای یها ،تظاه رات و
فعالی تهای مردم علیه آن ادامه یافت .دولت ام ریکا با توجه به نفوذی که باالی مقامات فاشیست ایتالیا
دارد و اهمیتی که این پایگاه ب رایش داش��ت ،بهرصورتی سد مقاومت مردم ایتالیا گردید .تق ریبا هر بار
اعت راضات مردمی با خشنت رین برخورد پلیس مواجه گردیده و حامیان و فعاالن «نه به دالم ولین» مورد
ضرب و شتم وحشیانه ق رار گرفته و تعداد کثیری از آنان دستگیر شدهاند.
قابل یادآوریس��ت که در این اعت راضات زنان نقش اساس��ی داشته و سازمانهای فمنیستی و فعاالن
حقوق زنان پیشاپیش هر صف ایستاده اند.
با وجود ش��عارهای مزورانه ام ریکا زیر نام «تس��خیر قلوب و اذهان» و وعده های چ ربی که به مردم
ایتالیا دادند که گ ویا با اعمار اس��تدیوم های ورزش��ی و تیم های ف وتبال با آنان همکاری خواهد نمود،
هیچکدام این عوامف ریبی ها نتوانس��ته باعث قناعت آنان گردد چون آنان اس��تقالل و آزادی ش��ان را بر
هرچیز دیگری اهمیت م یدهند.
عناص��ر آگاه ایتالیا طی چندین دهه به تج ریه دریافته اند ک��ه در بعضی از این کم پهای نظامی
ایاالت متحده بر عالوه ت ربیه دهها جاس��وس ،عملیاتهای س��ری فاشیس��تی و ضد کم ونیستی نظیر
 Gladioس��ازماندهی شدهاند تا دولت و فضای سیاسی اروپا تا حد امکان تحت قیمومیت ام ریکا باشد،
کامال همانند سیاس��تهای بنیادگ راپرور و جنایتکارپرور این دولت در افغانس��تان تکه تکه شده از زمان
تجاوز روسها تا به امروز.
مردم رنجدیده افغانس��تان ب��ا درسگیری از تجارب تلخی که کش��ورهای مختلف اروپایی ،جاپان،
کوریا و غیره از پایگاه های نظامی ام ریکا داش��ته اند ،باید نگذارند که دس��تگاه حاکمه این کش��ور به
اش��غال کامل و مطلق سرزمین ش��ان نایل آید .باید قاطعانه علیه سیاستهای زورگ ویانه ام ریکا و غرب
مقاومت نمود و این ایس��تادگی بدون ش��ک حمایت هزاران و میلیونها آزادیخواه افغانستان ،منطقه و
جهان را با خود خواهد داشت.

ب��ه امید ب رپای��ی و اوجگیری چنین جنب شهای ضداش��غال و ارتجاع داخلی ،و
مدافع استقالل و دموک راسی در کشور وی ران و تاراج شدهی ما!
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گزارشها

رسانه های بریتانیا
تجمل پسندی کرزی و تیمش
در لندن را به تمسخر م یگی رند
ک��رزی با تی��م چه��ل نفره ب��ه خاطر
گفتگوی ک مارزش س��ه جانبه با انگلس��تان
و پاکس��تان به لن��دن رفته بود .ام��ا دیروز
مطبوعات انگلس��تان او را به خاطر مصارف
هنگفت این س��فر و پاییدن در لوکس ت رین
ه وتل لندن مورد تمسخر ق رار دادند.
«دیلی میل» ( ٨فبروری  )٢٠١٣نوشت:
«کشور جنگزده او یکی از فقیرترین
ه��ای دنیاس��ت .ول��ی رئی��س جمهور
افغانستان حامد کرزی با درخواستش از
تکس دهندگان بریتانیایی که او و چهل تن از هم راهانش را در جریان اقامتش در لندن در کلرج
جا دهند ،نشان داد که او ب رای اشیای تجملی اشتها دارد».
کلرج ،ه وتل دوصدس��اله لندن است که به خاطر تجمل و قیمتی بودنش در دنیا شهرت دارد و آن را
معادل قصر باش��کوه باکینگهام ،محل بودوباش ملکه آنکش��ور ق رار م یدهند .این ه وتل محل عیاشی
ش��یخ های عرب ،ابرستاره های س��ینمایی ،رهب ران کش��ورهای ثروتمند و خ رپول های جهان است که
حضور یک ش��ب در آن تا هفت هزار پ وند (معادل بیش از پنج و نیم لک افغانی) مصرف دارد .حتی
ارزانت رین اتاق این ه وتل شبانه یکهزار پ وند ک رایه دارد.
«دیلی میل» در ادامه م ین ویسد:
«وزارت خارجه انگلس��تان موافقت نمود که مصارف ش��خص کرزی و ده تن از همراهانش را
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بپردازد ،اما دولت افغانستان که ساالنه  ١٧٥میلیون پوند از پول تکس دهندگان بریتانیا را بصورت
کمک بدست م یآورد ،بخش باقی مانده مصارف را پرداخت نمود».
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روزنامه «گاردین» ( ٨فبروری  )٢٠١٣که مقالهای درین ارتباط انتشار داده است م ین ویسد که قیمت
ی��ک چای عادی ب��ا چند کلچه درین ه وتل چهل پ وند قیمت دارد و ک��رزی و تیمش در حالی به این
ه وت��ل قیمتی م یروند که یکروز قبل از س��فرش حکمی صادر نموده ب��ود که باید نهادهای دولتی از
هزینه های اضافی بکاهند.
کرزی به تاریخ  ١٤دلو  ١٣٩١حکمی را «در مورد رعایت صرفه ج ویی و جلوگیری از مصارف غیر
ضروری» صادر نمود که در آن گفته شده است:
«تمامی وزارت ها و ادارات دولتی مکلف اند در مصارف قرطاسیه ،روغنیات ،ترمیمات و سایر
مصارف یومیه ادارات مربوط اصل صرفه جویی را مالک عمل ق رار داده از هر گونه مصارف غیر
ضروری ،اج رای س��فر خرچها در س��فر های خارجی خارج از نورم معینه ،س��فر های غیر ضروری
خاصت ًا آنعده س��فر های که مصارف آن بدوش دولت افغانستان باشد و سایر عواملی که مصارف
بودجوی اضافی را در قبال داشته جداً اجتناب نموده و مصارف ادارات دولتی را به حد اقل کاهش
دهند».
مقایس��ه این حکم کرزی به عمل خودش ،باعث غلیان خشم هر افغان دارای اندکت رین حس انسانی
م یشود.
در کش��وری ک��ه میلی ونها تن در آن گرس��نه م یخوابند ،بودج هاش از کمک ه��ای خی راتی اعاده
یزند ،بر اینگ ونه لوکس پس��ندی و مصارف گزاف
م یگ��ردد و هرطرفش رن��ج و فقر و بینوایی داد م 
مقامات جز خیانت ملی نامی نم یتوان گذاش��ت .ننگ این رس��وایی تازه کرزی و باندش به روی او و
تمامی «مقامات» نامحترمی م ینشیند که درین سفر او را هم راهی م یکردند.

«ح��زب همبس��تگی افغانس��تان» درحالیك��ه به
معتق��دات مذهب��ی تم��ام م��ردم افغانس��تان احت��رام
م یگذارد ،خواهان پایان بخش��یدن به هرگونه تعصب
و سؤاس��تفاده از معتقدات مذهبی م��ردم ،ختم فوری
جنگ ه��ای خاینان هی گروپ های مس��لح و محاكمه
تمام��ی جنایت��كاران جنگی و خاین��ان ملی و ضبط و
مصادره ثروت ه��ای فراوان آنان ک��ه از کودتای ننگین
هفت ثور  ۱۳۵۷باینسو گرد آورده اند ،م یباشد.
از برنامه «حزب همبستگی افغانستان»
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ن ویسنده :احمد میالد

کشمکش درونی حزب «گلم جم»،
س رنوشت محتوم
تمامی احزاب جنایتکار
احزاب جنگس��االر که طی یازده س��ال گذشته
هرک��دام داد از دموک راس��ی م یزنند در عمل ب ویی
از دموک راسی را در خود نداشته و صحنه زورمداری
و زدوبند های ش��دید و خ ونین م یباش��ند« .حزب
جنبش ملی اس�لامی افغانس��تان» یا به گفته مردم
«حزب گلم جم» یکی از این احزاب است که بارها
کش��مکش های درونی اش حتی به کشت و خون
و رس��وایی کشیده است .کشته شدن رسول پهلوان،
پیوس��تن جن رال ملک به طالبان و غیره نم ونه هایی
از پیامد های تخاصم رهب ران حزب در گذشته بوده اند.
درین روزها یکبار دیگر تنش ها در س��طح رهبری این حزب باال گرفته اس��ت .دوستم شخصا سید
نور اهلل سادات رئیس حزب را برکنار نموده به جایش عزیزاهلل کارگر را به حیث س رپرست جدید جنبش
تعیین نموده است .سید نوراهلل و  ٩تن دیگر حتی از شورای مرکزی حزب نیز اخ راج شده اند.
س��يد نوراهلل در سخنانی که از رسانه های افغانستان پخش ش��د با اب راز خشم اعالم نمود که دوستم
علیه او به زورگ ویی پرداخته و اگر از مداخله غیرقان ونی در امور حزب دس��ت بردار نش��ود او به افشای
جنای��ات او خواه��د پرداخت! آقای س��ادات به این س��وال جوابی ندارد که وقت��ی از عمق جنایات و
آدمکشی های شخص دوستم مطلع است بازهم چطور بیش از سی سال است که با یک «جنایتکار» در
یک حزب کار م یکند .البته مردم پاس��خ به این س��وال را به خ وبی م یدانند که نوراهلل همانند استادش
ت ربیت یافته «خاد» بدنام رژیم پوش��الی روس بوده و در آدمکش��ی و وی رانگری از مسکو جواز دریافت
نموده است بنا کار با جنایتکاران ب رایش گواراست.
حزب جنبش از نوک ران ترکیه در افغانس��تان اس��ت که در ضمن با روسیه ،ازبکستان و ترکمنستان
نیز روابط تنگاتنگ دارد .ترکیه که م یداند دوس��تم یک فرد جاهل و بیس��واد است و توانایی رهبری
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و آیندهای ندارد ،م یکوشد که یک فرد نسبتا آموزش دیده و توانا را جاگزین او سازد چی زیکه دوستم
آن را درک کرده و مقابلش سخت جانی م یکند.
در س��ند محرم مورخ  ٤جنوری  ٢٠٠٩س��فارت ام ریکا در کابل که از ط ریق ویک یلیکس بیرون داده
شد آمده است:
«جنبش عمدتا از جانب دولتهای ترکیه و ازبکس��تان کمک مالی دریافت م یکند ...به گفته
بازمحم��د جوزجانی ،ترکیه از طریق س��فارتش در تاش��کند به رهب ران جنب��ش پول نقد پرداخت
م یکند ....مقامات ترکیه بصورت فعاالنه جامعه ترک تبار و کرزی را تشویق م یکند که نوراهلل را
به حیث رهبر جنبش به رس��میت بشناس��ند ...ترکها کمکهایشان به تلویزیون آینه را در مسیری
تغییرجهت داده اند که کنترول آنرا بیش��تر به نوراهلل واگذار نمایند ....بخش عمده پولها در اختیار
نوراهلل ق رار م یگیرد اما ب رادر دوستم عبدالقادر دارایی حزب در کابل را در چنگ دارد .ترکیه تالش
دارد که نفوذ دوستم را در حزب محدود سازد» ...
در سند باال از جمله پ ریشانی ترکیه
از «م یبارگی شدید» و «دمدمی مزاج»
بودن دوستم یاد شده است که آنان را به
فکر تغییر رهبری جنبش انداخته است.
در سند دیگری از س��فارت ام ریکا
م��ورخ  ٢٨جنوری  ٢٠٠٨که در س��ایت
ویک یلیکس انتشار یافته آمده است:
«قنسل ترکیه در مزار م یگوید
دولت ترکیه ت�لاش دارد که توازن
میان دوس��تم و ن��وراهلل را نگهدارد.
ترکیه ش��دیدا باالی رهبری نوراهلل
سرمایه گذاری م یکند».

عالم ساعی والی جوزجان با عبداهلل گل رئیس
جمهور ترکیه
در س��ال  ٢٠٠٦نیز جنجال بر س��ر ساعی به مثابه یکی از مهره های ترکیه تالش
رهبری جنبش باعث گردید که دوستم
داشت جلو حزب جنبش را بدست گیرد.

ش��خصا فی��ض اهلل ذکی ،س��خنگوی
کن ونی جنبش را لت و کوب نموده ب یحیثیت سازد.
اس��داهلل اوگوز ،خب رنگار مس��تقر در اس��تانبول در مقالهای به خش��م ترکیه در ناتوانی دوستم ب رای
پیش��برد اهدافش در افغانس��تان و حیف و میل کمک هایش از جانب او پرداخته در ضمن کشمکش
های داخلی حزب و ج ریان لت و کوب ذکی را مفصال شرح داده است:
«جنگ قدرت میان دوس��تم و کرزی و کاهش محبوبیت دوستم در شمال ،دولت ترکیه را با
مش��کل جدی مواجه س��اخته بود .ازینرو ترکیه در پی تغییر رهبری حزب جنبش اسالمی گردید.
اس��تخبارات و وزارت خارج��ه ترکی��ه تصمیم گرفتند که فیض اهلل ذکی را ک��ه از افراد نزدیک به
دوس��تم بود به رهبری حزب جنبش تعیین کنند .وقتی مقامات ترکیه به کابل رس��یدند ،آنان به
ذک��ی اطمینان دادند که از این تغییر رهبری پش��تیبانی م یکنن��د ،او قبول کرد که رهبری حزب
جنبش را بپذیرد.
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اما از طریقی دوس��تم از این جریان مطلع م یش��ود و ذکی و ش��اکر کارگر از افراد مهم خود
را ب��ه ش��برغان ف رام یخواند .کارگر از رفتن ابا م یورزد اما ذکی ک��ه مطمئن بود ترکیه امنیت او
را تامین م یکند ،به ش��برغان رفت .اما او خبر نداش��ت که دوس��تم قس��م خورده بود که او را به
سختی مجازات نماید .به گزارش منابع مخفی ،عساکر دوستم به لت و کوب شدید او پرداختند و
خود دوستم که نتوانست قهرش را کنترول نماید چندین سیلی به روی او حواله کرد .بعد به امر
دوس��تم ،سربازانش ذکی را مورد تجاوز جنس��ی ق رار دادند چیزی که در افغانستان شرم آور ترین
جزا پنداشته م یشود.
ذکی ب رای تداوی به تاش��کند فرستاده شد و وقتی به کابل برگشت یکی از مقامات ترکیه به
دیدارش رفت که ذکی به او گفت :ش��ما م را در ب رابر ش��یر انداختید و دریده شدن من به وسیله او
را تماشا کردید».
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قبول س��گدوی ب رای دوس��تم و غنیمت
شمردن کرسی س��خنگوی حزب توسط ذکی
یآبرو و ذلیل شدنش رساننده این امر
باوجود ب 
است که تمامی عناصر فروخته شده و ضدملی
به آسانی غیرت و وجدان شان را در گرو دالر و
مقام گذاشته پست زیستن را ترجیح م یدهند.
از آنجاییک��ه رهب ران احزاب مزدورپیش��ه
افغانستان به آسانی در ب رابر پول و مقام خ رید
و فروش م یش وند ،اینان هیچگاهی ب رای مدت
طوالن��ی با هم جور آم��ده نم یتوانند و پیاپی
ط��رف بدل م یکنند و هرچن��د گاهی به جان دوستم م یکوشد پسرش باتور را که
همدیگر م یافتند.
دوس��تم که زمانی ب��ه حداقل هفت والیت در دامان باداران ترکیش تربیت یافته
شمال کش��ور حکم رانی داش��ت ،فعال آنچنان منحیث جانشین اش مطرح سازد.
ناتوان شده که مجبور م یشود با رقبای دی رینش
عطا و محقق ائتالف تش��کیل دهد .عطا هم ب رای تثبیت موقعیت و بلند بردن قیمتش در بازیهای آتی
انتخاباتی با دوس��تمی که زمانی او را «ظالم»« ،مستبد»« ،فاسد»« ،دزد نامی»« ،چپاولگر» و «بدتر از
طالبان» نامیده بود دست دوستی داد.
کرزی که ب رای آینده اش اتحاد جانیان ش��مال را به حالش مناس��ب نم یداند ،تالش نموده تا حزب
جنبش را پارچه پارچه کند و بدنه بزرگ آن را بسوی خود جلب کند .سید نوراهلل و محمد عالم ساعی
والی جوزجان از اف راد مهم جنبش اند که به س��وی کرزی تمایل داش��ته م یکوش��ند اعضای دیگر این
حزب را نیز بسوی کرزی بکشانند چیزی که یکی از عوامل طرد شان بوسیله دوستم گردیده است.
فعال جنبش از نظر تش��کیالتی و سیاس��ی دچار سردرگمی است .دوس��تم با پیش کشیدن باتور و
بهادر دو فرزندش که ارثیه دار کارنامه س��یاه پدر هس��تند ،تضاد در درون کادر های رهبری جنبش بر
سر انتخاب رهبر را حدت بخشیده است .او «بنیاد دوستم» را به منظور ف ریب توده ها و مطرح ساختن
باتور که آموزش دیده ترکیه است توسط ب یشخصیت ت رین اف راد بنام جوانان جنبش ب راه انداخت .زی را
از ی��ک ط��رف خود او دیگر از آن توان و اتوریته در میان حامیان و هواخواهانش برخوردار نیس��ت از
جانب دیگر با انشعابات و انفصاالت پ یهم جنبش نسبت به دیروز فوقالعاده تضعیف گردیده و میدان
مانور سیاس یاش نیز محدود شده است.
دوس��تم در نظر داشت امسال کنگره جنبش را دایر نماید اما بنابر ملحوظات باال و کشیدگی های
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عمیق قادر به این کار نشد و مجبورا به رسم دیکتاتور ها با یک فرمان سید نور اهلل و چند تن دیگر را
به دور پ رتاب کرد تا تفوقش را در این حزب جنایتکار و ضدملی حفظ نماید.
س��ید نوراهلل با حمایت تاشکند خود را رهبر جنبش قلمداد م یکرد و چندان روابط نیک با دوستم
نداش��ت .ثانیا محمد عالم س��اعی والی فعلی جوزجان با حمایت ترکیه دع��وای رهبری جنبش را دارد
چنانچه اخی را در بعضی سایت ها و شبکه های اجتماعی اعضای موسس حزب جدیدی به نام «جنبش
مردم افغانستان» را تحت رهبری خودش به نشر سپرده است .او به عنوان سرسخت ت رین رقیب سیاسی
دوس��تم نزد باداران پان ترکیس��تاش بحساب م یرود چنانچه چندین بار با دوستم شاخ به شاخ نیز شده
است.
ش��اخه خود دوستم با پس رانش حلقه مزدوری ازبکستان ،روس��یه ،ترکمنستان ،ترکیه و ام ریکا را به
گردن دارد .چنانچه روزنامه «تایمز» به نقل از چندین مقام رسمی ام ریکا در قبال نوکری او مین ویسد:
«جن رال دوستم از سازمان سيا حقوق دریافت م یکرد و شبه نظامیان او از نزدیک با نیروهای
ویژه ایاالت متحده امریکا در سال  ٢٠٠١کار م یکردند».
این تنها حزب جنبش نیست که این روز ها در حال انشعاب و سردرگمی است .این س رنوشت محتوم
تمامی احزاب و نهاد هاییس��ت که نه بر اس��اس نیاز جامعه بلکه ب رای معامله گری ها و منافع شخصی
و گروهی یک اقلیت سودجو و خاین عرض اندام کرده اند.
این وضعیت دامنگیر حزب جمعیت اس�لامی نیز گردیده اس��ت .صالح الدین ربانی ،عطا محمد و
حفیظ منصور سه چهرهای اند که هرکدام ب رای به چنگ آوردن مقام رهبری این حزب کله م یشکنند.
به دنبال کش��ته ش��دن ربانی حزب جمعیت چند پارچه ش��ده و تنها به گ ونه س��مب ولیک فعالیت دارد
و اختالفات به حدی س��نگین اس��ت که حت��ی نم یتوانند کنگره حزب را دایر نم��وده رهبر جدید را
برگزینند.
پس از انتصاب صالح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح عمال او زیر بیرق کرزی درآمد
و در تضاد با منافع دیگر جمعیتی های مخالف کرزی ق رار گرفت .عطا محمد از آنجاییکه در گذشته
جمعیت از نام و نش��ان خ وبی برخوردار نبوده تا هنوز قادر نش��ده هم حزبی هایش را قناعت دهد تا او
را به حیث رهبر انتخاب کنند .بیش��تر جمعیتی ها او را فرد خودخواه و س��ودجو م یدانند .از حفیظ
منصور هم به عنوان فردی در جمعیت یاد م یش��ود که مشتاق تئوری صادر کردن فیلسوفمآبانه است
اما در عمل کارای یای ندارد.
این کش و گیر های معامله گ ران سیاس��ی و ستمکاران هنوز در آغاز کار است .با آغاز نام ن ویسی
کاندیدان انتخابات ،جناح بندی ها و کش��کمش های شدید تر و مفتضح تر را شاهد خواهیم بود و در
نهایت دالر و دستان پس پرده باداران خارجی اینان موقعیت هرکدامشان را مشخص خواهد کرد.

اگر به اینت رنت دسترسی دارید ،مقاالت ما را در سایت ذیل بخ وانید:
www.hambastagi.org
و یا در صفحه فیسبوک ما:

Facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party
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ن ویسنده :فرزاد

«پول خون» ،روایت پس پرده
زد و بند آخندهای ایران
با اسرائیل و امریکا
به قدرت رس��یدن خمینی آغاز یک دوره
مکدر و خ ونین در ای ران بود که رویداد هایش
ت��ا امروز تمامی کش��ورهای منطق��ه را تحت
تاثی رات وی رانگرش ق رار داده اس��ت .مخصوصا
افغانس��تان ما یک��ی از ق ربانیان انقالب س��یاه
آخن��دی در ای ران گردی��د و ام��روز این رژیم
ددمنش در کش��ور ما دست باال داشته از ط ریق
جواس��یس و دس��ت پرورده های��ش به صدور
جهالت و جنایتش میان مردم ما مشغول است.
خمینی تحت ش��عار مبارزه با «اس��تکبار
جهانی» و «ش��یطان بزرگ» و دفاع از مردم فلسطین به میدان آمد و تا کنون آخند های سردمدار رژیم
خونآش��ام اکت های ضدام ریکایی و ضداس��رائیلی نموده طوری وانمود م یس��ازند که این کشور «نه
شرقی و نه غ ربی» توانسته است الگ ویی از یک کشور مستقل را ارائه دهد.
اما آفتابی ش��دن حقای��ق پس پرده ماج راهای چنددهه گذش��ته به این ادعای گ��ول زننده جالدان
جمهوری اس�لامی خط بطالن م یکش��د و ثابت م یسازد از روزی که این دس��تگاه شکنجه و کشتار و
عوامف ریبی توسط قدرتهای امپ ریالیستی در «کنف رانس گوادلوپ» نطفه گذاری شد تا امروز در نهان با
ام ریکا و اس رائیل و دیگر کشور های «استکباری» معامله های گندیده و بزرگی داشته است.
آری بن مناشه ( ،)Ari Ben-Menasheاس رائیلی ای ران یاالصل از اعضای اطالعاتی استخبارات اس رائیل
بود که در کتابی تحت عنوان «منافع جنگ» به افش��ای عملیات های ش��یطانی رژیم صیه ونیس��تی و
مماشات ننگین آخند های ای رانی با اس رائیل و ام ریکا پرداخته است.
بن مناش��ه در «مرکز فعالیتهای اطالعاتی و ضد جاسوسی اس رائیل» موقعیت مهمی داشت و نقش
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اصلی را در مذاک رات و تماس های بس��یار محرمانه اس��رائیل با رژیم جمهوری اس�لامی ای ران به عهده
داشت .او که دوسال به عنوان مشاور ویژه اطالعاتی صدراعظم سابق اس رائیل اسحق شمیر نیز کار کرده
است یکی از اعضای کمیته شش نفره بسیار مخفی ای ران و اس رائیل بود که در سالهای هشتاد میالدی
تمامی معامله های بزرگ فروش اسلحه به ای ران از ط ریق آن عملی م یشد .اس رائیل از ط ریق این کمیته
در بدل پول های هنگفت ،اسلحه به رژیم م یداد تا جلو شکست آن را در ب رابر ع راق بگیرد.
بن مناشه که در این ج ریان اختالف نظرهایی با موساد و سی.آی.ای .پیدا کرد ،تصمیم به افشاگری
گرف��ت و ب��ه این خاطر یک س��ال در ام ریکا زندانی گردید و از ورود به اس��رائیل ب رای همیش��ه منع
گردید .با آنکه اس رائیل و ام ریکا
کوش��یدند تا از انتشار کتاب او
جلوگیری کنن��د ،این کتاب در
س��ال  ۱۹۹۲منتشر شد که تحت
عنوان «پول خون» توسط داکتر
مسعود انصاری به فارسی ترجمه
گردیده است.
دری��ن کت��اب ش��رح وقایع
ف راوانی درج گردیده که بلندپایه
ت رین مقامات جمهوری اس�لامی
چ��ون خمینی ،مه��دی کروبی،
احمد خمینی ،مهدی کاش��انی ،بن مناشه در مقدمه کتابش م ینویسد« :این کتاب
هاش��می رفس��نجانی و دیگ ران به منظور تاوان (وارستگی از گناه) به رشته تحریر
در دیدار های پنهانی با اس رائیل درآمده است .من امید دارم که نگارش سرگذشتم تا
ش��رکت کرده با آن به س��اخت حدودی به پیرایش اش��تباهات وحشتناکی که در
و پاخت پرداخته ان��د و در این
ج ریان پ وله��ای کالنی به جیب دهه  ١٩٨٠به وقوع پیوست ،بیانجامد و به برکناری
زده به حساب های شخصی خود آنهایی که س��بب آفرینش رویدادهای هراس انگیز
در آلمان و س��ویس انتقال داده مذکور شدند ،از قدرت کمک نماید».
اند.
در صفحه  ٩٢کتاب م یخوانيم:
«ظه��ور خمينی در اي ران ،ب رای اس��رائيل موهبتی بود که کمتر در درازای س��الهای زياد ،در
اين منطقه روی داده بود .خمينی يک فرد راديکال ،ضد امريکائی و ضد عرب بود .او گوئی ب رای
انجام هدف های ما روی کار آمده بود و ما باور داش��تيم که منافع امنيت ملی ما ايجاب میکرد
که به او کمک و ياری دهيم».
یک��ی دیگر از ج ریانات آگاهی بخش درج ش��ده درین کتاب زد و بند ه��ای پس پرده خمینی با
اس رائیل در ج ریان گروگان گیری سفارت ام ریکا در ته ران بود .اس رائیل در همدستی با جمهوریخواهان
ام ریکا به رهب ران روحانی ای ران  ٥٢میلیون دالر به صورت رش��وه پرداخت نمود تا رهایی گروگانها را در
ج ریان انتخابات ام ریکا به تع ویق اندازند که زمینه ب رنده شدن رونالد ریگان میسر گردد:
« ...طرفهای جمهوریخواه شرط کردند که آزادی گروگانها تا پیش از  ۲۰جنوری  ،۱۹۸۱یعنی
روز آغاز ریاس��ت جمهوری ریگان ،انجام نگیرد .این ش��رط انجام ش��د و درست همزمان با مراسم
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اندکی بعد از پیروزی ریگان در انتخابات  ۴نوامبر  ،۱۹۸۰در روز  ۲۸نوامبر کمیته مشترک نظامی
و امنیتی ،به تصمیم مناخیم بگین ،صدراعظم اس رائیل ،به ریاست ساجی ،رئیس سازمان اطالعات نظامی
وزارت دفاع و با ش��رکت عالی ت رین مقامات امنیتی و نظامی تش��کیل شد که در آن اری بن مناشه نیز
شرکت م یکرد .این کمیته در دسامبر  ۱۹۸۰به اری بن مناشه ماموریت سپرد که  ۵۲میلیون دالر مورد
توافق را به آخند های ای رانی انتقال دهد .بن مناش��ه ۵۲ ،میلیون از این پول را ،به حس��اب س��یدمهدی
کاش��انی در بانک ُورمز ژنیو به صورت نقد واریز کرد و خبر آن را به اطالع کاش��انی که در ه وتلی در
ژنیو اقامت داشت ،رساند.
بن مناشه در مقدمه کتابش م ین ویسد:
« ...من احس��اس کردم که اگر زبان به افشاگری بگش��ایم ب رای آدمیان سودمند خواهد بود.
مردم باید از رویدادهایی که در دهس��ال گذش��ته از آنها و نش��ریات و رسانه های گروهی پوشیده
مانده است آگاه شوند .مردم باید بدانند چگونه اس رائیل و امریکا از ایجاد صلح و آرامش در منطقه
جلوگیری کرده اند ،چگونه حکومت امریکا هنوز سالحهای شیمیایی در اختیار صدام حسین قرار
م یدهد و نیز چگونه رونالد ریگن و جورج بوش ب رای پیروزی در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال
 ١٩٨٠امریکا با دادن اسلحه و مهمات به ای رانیها آنها را وادار کردند که آزادی گروگانهای امریکایی
را به تاخیر بیندازند و نیز رویداد های مهم دیگری از این قبیل».
«درون مايه اين کتاب زياد زيبا نيست و من نيز از سهمی که در آفرينش رويدادهای داستان
اين کتاب داشتهام به خود نم یبالم .اين سرگذشت دهه  ١٩٨٠است ـ سال هائی که از پول های
کالن ،آز و طمع سيری ناپذير ،فساد ،رشوه خواری و تباهی ناکاويده و پوشيده مانده حکايت می
کند».

من مطالعه این کت��اب را به آنانی توصیه م یکنم که به باور خام
شان جمهوری خونآشام اس�لامی ای ران و در مجموع جهالتپیشگان
بنیادگ را را «ضد امپ ریالیست» و «ضد ام ریکایی» خوانده تا هنوز از
این حقیقت روش��ن ب یخبر اند که بنیادگ رایی اسالمی به مثابه اوالد
ح رام ام ریکا و غرب حرکت خاینانه و ضدملی است که با همه شعار
های عوامف ریبانه ضدغ ربی ش��ان در تبانی با قدرتهای جنگ افروز و
زورگو بهت رین خدمت را ب رای تحقق اهداف پلید اس��تعماری ام ریکا،
اس رائیل ،انگلستان و غیره انجام داده و م یدهند.
متن کامل ترجمه فارسی این کتاب را بصورت فایل پی.دی.ایف از آدرس زیر دونلود کنید:

www.hambastagi.org/new/images/pdf/profits_of_war_by_ari_ben-menashe_farsi.pdf
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پیشگفتار مترجم
داکتر مسعود انصاری
واشنگتن ،دی.سی ،.سپتامبر ١٩٩٣

گفتارهای این کتاب بیانگر بخش��ی از رویدادهای دردناک تاریخی س��الهای  ١٩٨٠ای ران می باشد.
این کتاب یکی از س��ندهای گ ویا و آش��کار خیانتهای بارز دولتمردان حکومت آخ وندیسم ای ران نسبت
به ملت و کشور ای ران است.
آخ وندهای ای ران از نخستین روزهایی که با نی رنگ و دغلکاری به کرسی قدرت تکیه زدند ،سیاست
خارجی خود را به قول خودش��ان مبارزه با ام ریکای جهانخوار (ش��یطان بزرگ) ،و آزادی سرزمین قدس
(فلس��طین) از یوغ اس��رائیل اعالم داشتند .اما گفتارهای این کتاب از چهره سالوسپیشه و نی رنگباز و
فاسد دولتمردان حکومت آخ وندیسم ،نقاب برم یدارد و
به روشنی نش��ان م یدهد که مالیان حکومت جمهوری
اس�لامی ای ران ،ب رای دفع حمله ع��راق مبلغ  ٨٠بیلیون
دالر از اس��رائیل جنگافزار خ ریداری کردند و از بخش
مهم��ی از این پول ب��ه نفع خود سوءاس��تفاده و آن را
به حس��ابهای خود در بانکهای خارج��ی واریز کردند.
ب��رای مثال ،در دومین م رتب��های که مترجم این کتاب
از سوی «کانون اندیش��هوران ای رانی» موجودی مالیان
را در بانکه��ای خارجی از تل ویزی ونه��ای ای رانی منطقه
واشنگتن ،دی.سی .اعالم داشت ،موجودی تنها سه نفر
از آنها به شرح زیر بوده است:
موجودی علی اکبر هاشمی رفسنجانی در اونیون
دو بانک س��ویس ش��عبه ژنو ٣٨٣ ،اعش��ار  ۳میلیون
ف رانک ف رانسه .در بانک سوسیته ژن رال شعبه زوریخ،
 ۳۴۶اعشار  ۷میلیون دالر ،در بانک اشپارکاسه شعبه
س��یبورگ آلمان ۲۸۹ ،اعش��ار  ۹میلیون مارک ،در
کردیت بانک س��ویس ش��عبه ل��وزان ٤٣٨ ،میلیون
ف رانک.
موجودی سید علی خامنهای در کردیت بانک سویس شعبه ژنیو٢٦٦،میلیون دالر ،در بانک سوسیته
ژن رال ٥٣٤ ،میلیون دالر.
موجودی احمد خمینی در بانک سوسیته ژن رال٤٣٥ ،میلیون دالر ،در درسدنر بانک شعبه دوسلدورف
آلمان ۱۶۷ ،اعشار  ۴میلیون مارک ،بانک اشپارکاسه شعبه ف رانکفورت آلمان١٤٨ ،میلیون مارک.
ن ویس��نده این کتاب آشکارا فاش م یسازد که خود از سوی دولت اس رائیل مامور وصول و پرداخت
تنه��ا مبلغ  ٥٢میلیون دالر رش��وه به مالیان ب��رای آزادی دیپلماتهای گ��روگان ام ریکایی بوده و نیز به
روشنی بیان م یدارد ،مبالغی از  ٨٠بیلیون دالر پول خ ریداری جنگافزارها را آخ وندها ب رای خود رشوه
گرفتند .بعالوه تسلیحات مذکور که بیشتر کهنه و از کار افتاده بوده ،از گوشه و کنار جهان خ ریداری
و به قول ن ویس��نده کتاب با ارقام نجومی به حکومت جمهوری اسالمی فروخته شده است .بطوری که
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س��ازمانهای اطالعاتی کشورهای ام ریکا و اس رائیل پس از آن همه هزینهها و برداشتهای کالن و نابجایی
که از سودهای حاصله از داد و ستدهای جنگ افزارهای مذکور کرده ،هر یک هنوز مبلغ  ٧٥٠میلیون
دالر در حسابهای سری خود ذخیره دارند .این عمل تنها یکی از اعمال خائنانه مالیان در غارت و چپاول
اموال ملی کشور ما بوده است.
از بین  ٢٤کتابی که من تا کنون به زبان فارسی و انگلیسی به رشته نگارش در آوردهام ،این سومین
کتابی اس��ت که به زبان فارس��ی ترجمه می کنم .من به چند دلیل زیر تصمیم به ترجمه این کتاب به
زبان فارسی گرفتم:
 -١گفتارهای این کتاب از بخش مهمی از روابط سیاسی پوشیده مالیان ،ب ویژه با کشورهای ام ریکا
و اس رائیل پرده بر می دارد و رویدادهای سیاسی ١٥ساله کشور ما را که تا کنون در هیچ یک از کتبی
که در باره ای ران به چاپ رسیده ،ذکری از آنها نرفته است ،آشکار م یسازد.
 -٢ن ویس��نده کتاب که مقام مش��اور اطالعاتی نخس توزیر اس رائیل را برعهده داشته ،خود از طرف
کشور اس رائیل بطور رسمی عامل اج رای رویدادهایی بوده که در این کتاب بیان کرده است.

 -٣در دیدارهایی که من با ن ویس��نده کتاب (آقای اری بن -مناش��ه) ،در واشنگتن ،دی.سی .داشتم،
راس��تگفتاری و درستکرداری او م را بس��یار زیر تاثیر ق رار داد .ب ویژه باید به این نکته اشاره کنم که
آقای ( )Kevin Keatingکه از طرف کمپانی  K Videoبا مسافرت به کشورهای گ وناگون دنیا مشغول
مصاحبه و فیلمبرداری از بعضی از س��ران و ش��خصیتهای مهم بی نالمللی درباره رویدادهایی است که
در این کتاب شرح داده شده ،به من اظهار داشت ،در مصاحب ههایی که وی با س ران و شخصیتهای مهم
بی نالمللی بعمل آورده ،تمام آنها اظهارات ن ویسنده کتاب را تایید کردهاند.
....
 -٤گفتارهای این کتاب جهانبینی ویژهای به خواننده القا کرده روش��نبینی پ ویایی از کنش��ها و
واکنشهای سیاسی جهانی و نیز نقش نام رئی و شگفتانگیز سازمانهای اطالعاتی در آف رینش رویدادهای
شگرف بی نالمللی به خواننده ف رتاب م یکند .مطالب این کتاب نشان م یدهد که سازمانهای اطالعاتی
و جاسوس��ی کشورهای دنیا با نیروی پول و تکن ولوژی پیش��رفته دشمنان خود را بدون آگاهی آنها در
خدمت اج رای هدفهای سیاس��ی و جاسوسی خود در م یآورند و با دستهای داوطلبانه آنها خون رقیبان
و مخالفان خود را در هر کجای جهان که باشند نثار منافع ملی خ ویش م یسازند.
درونمایه این کتاب داس��تان تلخ اعمال جنایتکارانه گروهی ش��یاد مذهبی نماس��ت که زیر ردای
مذهبی خود شمش��یر پنهان کرده و به منظور تامین منافع فردی و طبقاتی خود ،آلت دست بیگانگان
شده و بوسیله ح ربه مردم ف ریب مذهب ،ملت پیشرویی را به ژرفای جهل و عقبافتادگی اعصار پیشین
برگردانیده و آنها را به مغاک فقر و مسکنت و محرومیت س رنگون م یسازند.
«س��انتا یانا» فیلسوف آسیای یاالصل ام ریکایی م یگ وید« :آنهایی که از تاریخ گذشته خود ب یخبر
م یمانند ،محکوم به تک رار آن هستند ».من ترجمه این کتاب را که نشانگر بخش ناچیزی از خیانتها و
ستمدین یهای مالیان به تاریخ ملی ،مردم و کشور عزیز ماست ،به ه ممیهنان گ رانارج ف راداشت م یکنم،
به این امید که مهندسان و سازندگان ای ران آزاد فردا اجازه ندهند ،حتی در حکومتهای الئیک آزادی که
در آینده در کشور ما بوجود خواهد آمد ،طبقه مفتخوار مال حقوقبگیر ثروت ملی ما بوده وآزادی ما
را از آفت وجوه خائن و پسگ را نهاد این گروه ترفندپیشه مصون نگه دارند.
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مافیاپیشگان بلخ،
هست یام را از من ربودند
اسم من شکیبا اس��ت ،باشنده شهر مزار
هس��تم .صاحب ش��ش فرزن��د ،دو دختر و
چهار پسر م یباش��م .من و شوهرم در یکی
از مکات��ب والیت بلخ معل��م بودیم .در یک
ح ویلی ک رای��ی زندگی داش��تیم .با هزار و
یک مشکل و تنگ دستی حاصل یک عمر
زحمت خ ویش را نمره زمینی در منطقه نور
خدای شهر مزار خ ریدیم.
شوهر و پسر جوانم ایرج که بیست سال
عمر داش��ت و محصل س��ال دوم پوهنځی
اقتصاد پوهنتون بلخ بود بعد از وقت با تقبل
ش��اق ت رین کار ها اندک پ ولی تهیه نمودند
تا س رپناه شان را آباد سازند .باوجود مشکالت
صح��ی و اقتصادی ف راوان ،زندگی خوش��ی
داش��تیم .ناگه��ان هم��ه چیز ب��ه یکبارگی
ایرج جوان توسط مافیای بلخ به قتل رسید
کامال دگرگون ش��د و هستی من که شوهر
و فرزندم بودند در ظرف کمتر از دو هفته از کفم رفتند و بدن های نازنین شان نزد چشمان من و سایر
اوالد هایم پ رپر شدند.
اول اس��د مصادف به اول رمضان سال  ١٣٩١بود .ایرج خواست تا دیوار های خانه تازه اعمار شده را
بر روال معمول آب زند .او م وترسایکلش را در دهن دروازه بیرون از ح ویلی گذاشت .بعد از آن ،زمانیکه
م یخواست دوباره خانه بیاید چار مرد نقاب پوش که گمان م یرفت لچک های سرکوچه باشند همچون
حیوانات وحش��ی بر اط رافش حلقه زدند و با درنده خ ویی به مانند گرگ گرسنه بر م وترسایکل فرزندم
که یگانه پایکش خانه ما بود ،چسپیدند .لیکن او تا آخر با تحمل شدیدت رین ض ربات دست ،پا و چاقو
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مقاومت کرد ،دس��تش را محکم به م وتر س��ایکلش چسپانده بود ،پردرد نفس م یکشید و نم یگذاشت
غارتگ ران مال و جان مردم ،غرور جوانیش را مفتضحانه بشکنند .اما جانیان سفاک که عمر ذلتبار شان را
با کش��تن و چپاول سپری نموده اند و نان از میل تفنگ ف رنگ خوردند سینه پاک ایرجم را در امواجی
از گل وله ها سوراخ سوراخ نمودند .م وترسایکلش را با خود بردند و تن خون آلودش را بما گذاشتند.
زمانیکه ش��وهرم را خبر دادند با آنکه توان راه رفتن را از دس��ت داده بود با شتاب به سوی دلبندش
دوید و جس��د ب یجانش را که گلگون در شط خون بود ،بهت زده دید و خودش از حال رفت .دو هفته
بعد او هم ب رای دایم در کنار ایرج جان خوابید و م را با پنج فرزند کوچکم تنها گذاش��ت .حاال من باید
مادر و هم پدر اوالدهایم باش��م و مسئ ولیت معیش��ت شان را عمال بدوش گیرم چون نان آوران خود را از
دست دادهام.
از آنروز تا حال به ده ها دفتر« ،مرجع و مقام» بلخ رفتم اما کسی بدادم نرسید و صدای من مظلوم
س��وگمند را ب یغیرت ها نشنیدند تا عاملین این جنایت شناسایی و محاکمه م یشدند و الاقل ب رین درد
جانکاه ما اندک آرامش م یبخشیدند.

برآنانیکه ستایشگر جنایت و خیانت اند و بر دستان خ ونپر جالد بوسه
م یزنند بدانند که مزار ب رای امپ راتور بلخ و مافیاپیشگان ه مسنخش مامن
امن و آرام اس��ت تا س��لطه ش رارت و غارت ش��ان را گستردهتر پهن کنند
اما ب رای مردم داغدار ما جهنم س��وزان .آدمکشان برس راقتدار که خود در
جنایات و پس��تی ها دس��ت دارند ،در ب رابر درد جانکاه ستمدیده هایی
چ��ون من کامال معافی��ت یافته اند چون این��ان در همین جو جنایت و
ب رب ریت م یت وانند بهتر به حیات ننگین شان ادامه دهند.

این دی.وی.دی و نش��ریات «حزب
همبس��تگی افغانستان» را از در کابل
از آدرس ذیل بدست آورده م یتوانید:

نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمورشاهی

هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانس��تان مستقل ،آزاد و دموک رات هستید؛
اگر آرزوی س��ربلندی افغانستان و آسایش مردم مظلوم ما را
ب��ه دل دارید؛ اگر م یخواهید علی��ه جنایات و خیانت های
اش��غالگران و نوکران میهنفروشش نقشی ادا کنید ،به حزب
همبستگی افغانستان بپیوندید و در تکثیر و پخش نشریات
حزب تان هرچه بیشتر و وسیعتر بکوشید!
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