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دیدگاه حزب

با گشایش دفتر طالبان در قطر
امریکا امارت خونین طالبان را
به رسمیت شناخت
گش��ایش دفتر ب رای آدمکشان
طالب��ی در قطر تحت ن��ام «امارت
اس�لامی افغانس��تان» ب��ه معنی به
رسمیت شناخته شدن لشکر جهالت
و تروری��زم آی.اس.آی پاکس��تان
بود که بع��د از مذاک��رات مخفی
میان س��ران طالبان و ام ریکا عملی
گردی��د .این دفتر به جالدان طالبی
زمینه م یدهد که رسما با کشورها و نهاد های مختلف تماس برق رار کرده به نفع اهداف شوم
شان استفاده کنند .کرزی به خاطر اینکه درین ج ریان کاخ سفید به او هیچگ ونه ارزشی قایل
نشده و همه کار را مستقل به پیش برده گلهمند است و کرشمه نمود که روند مذاک رات بر
س��ر پیمان امنیتی با ام ریکا را به حالت تعلیق درم یآورد ،اما کرزی نگفت که روند گرفتن
بوجی های دالر از سی.آی.ای را نیز به حالت تعلیق درم یآورد یا از آن دل کنده نم یتواند!
طالبان با همه ژس��ت های ضدام ریکایی ش��ان ،ثابت س��اختند که هنوز هم رش��ته های
ناگسس��تنی با خالق ش��ان دارند و درحالیکه مذاکره با دولت پوش��الی را رد م یکنند اما با
مقام��ات ام ریکایی در ناروی و س��ایرجاها دیدار های مخفی انج��ام م یدهند و تحت ب رنامه
ام ریکا به قطر چندین نماینده م یفرستند.
ام ریکا نیز با اینکار نش��ان م یدهد ک��ه طالبان را همچنان منحی��ث نیروی ذخیره ب رای
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ب رنامه های آینده اش انتخاب مناس��ب م یداند و ب رای ش��رکت آنان در قدرت زمینه س��ازی
دارد .رده بندی عوامف ریبانه این جانوران
به «میان��ه رو» و «تندرو» ،رهایی پیاپی
س رتروریس��ت ه��ای طالب��ی از بگ رام و
گوانتانامو ،دادن دس��ت باز به پلیدت رین
رهب ران این گروه قرون وسطایی در کابل،
اعالن اینکه «ما با طالبان دشمنی نداریم»
و دیگر س��اخت و پاخت های ام ریکا با
ارگ «امارت اسالمی طالبان» در قطر
این گروه پلی��د ماهیت دروغین «جنگ
علیه ترور» ام ری��کا را ب رای هزارمین بار
آفتابی م یس��ازد و به مردم ما این آگاهی را م یدهد که ام ریکا از یکچنین گروه های دست
پروردهاش به آس��انی دست بردار نیست و آنان را هنوز هم بر سر کلکش داشته هروقت نیاز
بود به میدان م یکشد.
چی��زی که درین میان در معامله های ام ریکا به آن کوچکت رین ارزش��ی داده نم یش��ود
س رنوش��ت مردم ماست .طالبان از یکس��و پیاپی با نقشه های آی.اس.آی انتحاری ونش را ب رای
کش��تن بیگناهان و انداختن رعب و وحش��ت میان مردم ما وارد افغانستان م یسازند اما سوی
دیگر ام ریکا به این قاتالن باج م یدهد و کرزی نیز از «ب رادران ناراض» نامیدن این گروه ضد
بش ریت خستگی ندارد.
حال هم که تحت نام زیبای «صلح» ش��رافکنان طالبی ناز داده م یش وند ،در واقع به زخم
های مردم ما نمک پاش��ی صورت م یگیرد .اینکه معامله با طالبان ممکن ب رای ادامه ب رنامه
های اش��غالگ رانه ام ریکا در افغانستان سودمند باشد شکی نم یتوان داشت ،اما منتهای رذالت
و مردم ف ریب یست که صلح با طالبان وحشی را مایه بهروزی ب رای مردم ما شمرد .در تاریخ تا
حال دیده نشده اس��ت که با ق ربانی کردن عدالت ،ملتها به صلح رسیده باشند ،اینکار دست
یابی به صلح را ناممکن تر م یسازد.
اعت��راض کن ون��ی دول��ت کرزی
صل�ح ب�رای امری�کا و مزدورانش
و دیگر نوک��ران ام ریکا بر گش��ایش
دفتر طالبان نه به این دلیل اس��ت که تعری�ف متفاوت از چیزی که مردم ما
برسمیت شناختن یک گروه آدمکش از آن م یدانن�د دارد .ب�رای مردم ما و
و مزدور را عار بدانند چون خود کرزی
عدالتخواهان جهان صلح یعنی قطع
و مقامات دیگر دولتش سالهاست که
خ ونخوارت رین س��ران طالبان را از زندان جنگ و تامین عدالت ،اما برای امریکا،
ه��ا ره��ا م یکنند ،آن��ان را «ب��رادر» صلح یعنی آش�تی با آدمکشان برای
خوان��ده ب��ا هلهل��ه در کاب��ل مورد میس�ر ش�دن زمینه جهت پیش�برد
اس��تقبال ق رار م یدهند و حتی پست ب یدرد سر غارتگری و چپاول.
های کلیدی دولت را ب رایشان پیشکش
م یکنند .آنچه باعث نگ رانی کرزی و
حواری ونش ش��ده اینست که ام ریکا مذاکره با طالبان را مس��تقالنه به پیش برده و این باعث

نگ رانی ارگ نش��ینان گردیده که نش��ود بین دو نوکر ،ام ریکا طالبان را ترجیح داده در آینده
بر قدرت نصب کند.
تعدادی از کارشناس��ان بیمایه دلیل م یآوردند که طالبان مشتاق صلح و مصالحه اند اما
این پاکس��تان است که بر آنان فش��ار آورده از اینکار برحذر م یدارد .گروهی که به این حد
زنجیرش بدست بیگانگان باشد ،چطور ممکن است رهب رانش از اندکت رین حس انسانی و ملی
برخوردار باشند که ب رای صلح بیاندیشند؟ واقعیت اینست که «صلح» چه ب رای طالبان و چه
ب رای ام ریکا و دولت دست نشاندهاش گاو شیری ای شده که از یکسو مردم را ف ریب دهند و
از جانب دیگر طوری وانمود س��ازند که ام ریکا ب رای صلح تالش دارد اما درین راه مش��کالتی
وجود دارد و به مجردی که صلح پیاده شد افغانستان را ترک خواهند کرد.
پاکس��تان اولی��ن کش��وری
بود که از گش��ایش دفتر طالبان
اس��تقبال نم��ود .ای��ن دفتر در
نتیجه توافق پس پرده ام ریکا و
پاکس��تان راه اندازی شده است.
ام ریکا همانگ ونه ک��ه طالبان را
از ط ریق پاکستان در اواسط دهه
نود میالدی به میدان کشید ،حال
هم اگر در ظاهر اینجا و آنجا از
امریکا با سپردن دفتر مفشن به ستمکاران
اختالفات بین ام ریکا و پاکستان
سخن م یرود اما در عمل ام ریکا جاهل طالبی در قطر بر زخم های مردم ما نمک
م یپاشد.
میلیاردها دالر به ارتش پاکستان
واری��ز نموده که بخش عمده آن
طی دوازده س��ال گذشته در تسلیح و تم ویل طالبان و دیگر گروههای تروریستی به مصرف
م یرسد .آنچه مسلم است ،در رابطه با طالبان ،بین ام ریکا و پاکستان اختالف جدیای وجود
ن��دارد و این گروه قرون وس��طایی و مزدور هنوز هم ب رای ام ری��کا به حیث نیروی ذخیره در
تعامالت آینده افغانس��تان مطرح اس��ت چون هیچ گروه دیگری ب��ه این حد نم یتواند جاده
صاف کن استعمار در کشور ما باشد.
روزنامه ها سالهاس��ت که ادامه حمالت طیاره های بدون س رنشین در پاکستان را یکی از
موارد اختالف آنکش��ور با ام ریکا م یخوانند ،اما محت ویات یک س��ند محرمانه استخباراتی
ام ریکا که از ط ریق روزنامه «مک کلینچی» به تاریخ  ٩اپ ریل  ۲۰۱۳پخش ش��د نش��ان م یداد
که تمامی ای��ن حمالت با اجازه و همکاری مس��تقیم آی.اس.آی صورت م یگی رند هرچند
دولت آنکشور در لفظ آنها را محکوم م یکند .ب رای ام ریکا ،پاکستان به م راتب در منطقه از
ارزش باالتری برخوردار اس��ت و به آس��انی با آنکشور معامله م یکند ،اما از آنجاییکه لشکر
عظیمی از جواسیس و نوک رانش را در افغانستان بر سرقدرت دارد و دولت پوشالی کرزی نیز
در باالجیبش جا دارد ،بنا از اینکه افغانس��تان را بر وفق م رادش بچرخاند و مورد استفاده ق رار
دهد ،هیچگ ونه تش ویشی ندارد.
تاریخ خ ونین ام ریکا به هر فرد آگاه ثابت ساخته است که این کشور جز جنگ افروزی
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و کشتار هیچگاهی به صلح نم یاندیشد و مثالی هم نداریم که در جایی پیام آور صلح بوده
باش��د .طی سالهای گذشته دیدیم که افغانستان ،ع راق ،لیبی و حال هم سوریه بدست ام ریکا
و متحدانش با اتکا به جهالت پیش��ه ت رین و بدنام ت رین نیروهای همفکر و هم کردار طالبان
به خاک و خون کش��یده شده به مخروبه مبدل گشتند .ام ریکا و هر کشور زورگو و متجاوز
دیگر از راه جنگ و تجاوز سود بدست م یآورند و نه صلح بنا گشایش دفتر طالبان و دیگر
«تالشها» ب رای ادامه جنگ و خ ون ریزی در کشور اند و نه صلح و ثبات.
و این را هم باید دانست که صلح ب رای ام ریکا و مزدورانش تع ریف متفاوت از چیزی که
م��ردم ما از آن م یدانند دارد .ب رای مردم م��ا و عدالتخواهان جهان صلح یعنی قطع جنگ و
تامین عدالت ،اما ب رای ام ریکا ،صلح یعنی آش��تی با آدمکشان ب رای میسر شدن زمینه جهت
پیش��برد ب یدرد سر غارتگری و چپاول .بنا ام ریکا زیر نام «تالش های صلح» بر سر گروهی
دس��ت نوازش کشیده سرمایه گذاری م یکند که بهتر و سهلتر راه دست اندازی و مستعمره
نگهداشتن افغانستان را مهیا سازد و درین میان فکر نم یکنم بهتر از تروریست های بنیادگ را
چ��ه طالبی و چه تنظیم��ی بتواند نیروهای دیگری را دریابد .بن��ا دور نخواهد بود روزی که
ددمنش��ان طالبی را در کنار چاک ران جنگس��االر و تکنوک رات��ش در ارگ نصب کند که این
سناریو ب رای مردم مظلوم ما جز تحکیم سلطه میهنفروشان و فروخته شدگان و ادامه بح ران و
فساد و جنگ معنی دیگری ندارد.
بقیه از صفحه71

احمد ظاهر ،همپای زمانه خواند و ...
در مقاب��ل از هنرمندان محبوب و میهن دوس��ت که واقعا ب��رای آزادگی و بالندگی
افغانس��تان در ب رابر اس��تبداد و فاش��یزم جان داده اند تجلیلی به عمل نم یآید بلکه در
ذهنیت ها نیز به گ ونهی مبتذل آن ک وبیده م یش وند که احمد ظاهر و «نینواز» نم ونهای
از اینگ ونه هنرمندان اند .خانهای در ش��هر کابل که احمد ظاهر در آن ت ولد ش��د و سالها
زیس��ت باید به مثابه یک جای تاریخی به موزیم موس��یقی افغانس��تان تبدیل م یشد اما
برعکس این خانه فعال به حیث دفتر یک شرکت خصوصی مورد استفاده ق رار م یگیرد.
س��رانجام احمدظاهر در ٢٤جوزای  ١٣٥٨درست در ٣٣مین سالگرهاش توسط جالدان
رژیم خ ونخوار حزب دموک راتیک خلق ،با هدایت مس��تقیم داوود ترون و اس��داله امین و
تنی چند از هم راهانش ناجوانمردانه ظاه را در یک «حادثه» ت رافیکی به قتل رسید.

مرد نمیرد به مـرگ مـرگ از او نام جست
نام چو جاوید شد مـردنش آسان کجاست
آنچه از احمدظاهر به یادگار مانده مجموعهای از آهنگ های ف راموش ناشدن یایس��ت
که تا امروز همپای زمانه پیش م یرود و جایگاهش را تا هنوز به کسی نه سپرده است.

نویسنده :حمید برنا

انتخابات یا «ختنه آخوندی»
در ایران؟
رژیم منف��ور ای ران بازهم در تب و
تاب مضحک��های زیر نام «انتخابات»
اس��ت که به ج رئ��ت م یت��وان آن را
مسخره ت رین انتخابات دنیا نام گذاشت
ــ حتی مسخره تر از دو «انتخابات»
گذشته افغانستان« .انتخابات» تحت
سیطره فاشیس��تهایی که کوچکت رین
ارزش��ی به انس��ان و حقوقش نداشته
و شمش��یر بدس��ت بیش از س��ه دهه
است که هرگ ونه ف ریاد آزادیخواهی و
انسانیت را س رم یب رند.
آخ وندهای ای ران همانند جهالت پیش��گان «امارت اس�لامی» طالبان به ش��دت مستبد،
چپاولگر و طماع با همكاری غ ربی ها و بخصوص ام ریكا در سال  ۱۳۵۷بر ای ران نصب شدند.
وقتی این فاشیس��ت های مذهبی در راس نهاد های اطالعاتی و نظامی به نام «والیت فقیه»
تكیه زدند ،با س��ركوب نیروهای ملی و مترقی ،حكومت اس��تبدادی شان را بر بنای جنایت،
فساد ،غارت ،شه وت رانی در جهان بیمانند ساخته اند.
جمهوری اس�لامی امروز سمبول ب رب ریت و سرکوب و اختناق در جهان است .کوچکت رین
اختالف حتی از جانب حامیان رژیم با وحش��یانه ت رین ص��ورت خفه م یگردد و آزادی های
فردی و مدنی مردم ای ران جبارانه زیر تازیانه و قساوت جاهالن حاکم نقض م یگردند .سانسور
و ضدیت با هرگ ونه مظاهر دموک راسی مشخصه اصلی جانیان حاکم در ای ران م یباشد.
اما با تمام این ،یک مشت جواسیس کثیف و چتلی خواران این رژیم ب ویناک در افغانستان
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ب رایش تبلیغ راه انداخته بر گندیدگ یهایش پرده م یافکنند .از جمله س��ید عیسی حسینی
مزاری ،از جیره خواران ای ران در یکی از آخ رین بیانات بیشرمانه اش گفته است:

«انتخاباتی که اکنون در ایران برگزار م یش�ود ،از مدرنترین
و س�ال مترین انتخابات نه تنها در منطقه بلکه در کل دنیاست».
(خبرگزاری فارس ۹ ،جون )۲۰۱۳
به خاطر این طنز تلخ حسینی مزاری ،الزم نیست به میلی ونها ای رانی اسیر دستگاه خ ونخوار
و مس��تبد آخ وندی و بخصوص زنان محروم آنکشور م راجعه کنیم ،پناهج ویان معصوم ما که
هم ه روزه درد ش�لاق و فاشیزم اربابان حسینی را در آنکشور تج ربه م یکنند ،به روی او تف
خواهند انداخت که اینچنین وقیحانه به غیردموک راتیک ت رین و س��یاهت رین رژیم جهان پوزه
مالی م یکند.
وقتی شخص خون آشامی بنام رهبر تمام قدرت را در پنجال گرفته باشد و همه نهاد های
چماق بدس��ت از وی دس��تور گرفته هرگ ونه صدای مخالف با بند و زندان و شکنجه و اعدام
سرکوب شود ،وقتی زنان به مثابه نیمی از پیکر اجتماع عمال از حیات سیاسی به دور پ رتاب
ش��ده اند ،حرف از «انتخابات» در چنین کشوری جز شیادی مفهومی ندارد بگذریم از اینکه
آن را با القاب خنده آور «مدرن ت رین» و «سالم ت رین» ستود.
دس��تگاه استبداد آخ وندی متشکل از نهاد های ط ویل و ع ریضی است که همه از جالدی
به نام «خامنهای» فرمان م یگی رند و او در واقع «نماینده خدا» ش��مرده ش��ده در همه امور
کشور از حق «وتو» برخوردار است .شورای نگهبان ،قوه قضاییه ،سپاه ،ارتش ،بسیج ،مجلس
خب رگان ،ستاد كل نیروها ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مطبوعات ،رئیس جمهور و  ...در
چنگ این دیکتاتور مذهبی م یباشند.
وقتی ش��رایط اصلی تایید صالحی��ت کاندیدان تعظیم به نهاد قرون وس��طای یای به نام
«والیت فقیه» باشد و کوچکت رین ضدیت و مخالفت با آن توسط نهاد های هیتلری سرکوب
گردد ،تنها انسانهای فروخت هشدهای از نوع چاک ران افغان این غده چرکین م یتوانند یکچنین
«انتخابات» را جدی بگی رند ،اما با پوزخند عناصر با حداقل حس انسانی مواجه م یگردند.
طب��ق قانون این دژخیمان انس��انیت ،كاندیدان باید ابتدا از دم تیغ مجمعی متش��کل از
جالدان مذهبی به نام «ش��ورای نگهبان» بگذرند .این شورا متشكل از  ۱۲نفر اعضا م یباشد
كه  ۶تن توس��ط رهبر و  ۶تن از طرف مجلس به اصطالح نمایندگان انتخاب م یش��وند .در
كشوری که چنین نهاد مذهبی و به شدت متعصب و جاهل صالحیت رد و یا تایید كاندیدان
را داشته باشد آیا م یتوان انتخابات آن كشور را «سالم» دانست؟
در تازه ت رین مورد ،از  ۶۸۶نفر كاندید ریاست جمهوری ،تنها  ۸تن «ختنه سیاسی» و یا
بهتر است بگ ویم «ختنه آخ وندی» شده اند و بقیه همه رد صالحیت گردیدند .حتی یکی از
پایه های این رژیم آدمکش ،هاشمی رفسنجانی که سه دهه است در صف اول جنایتکاران این
دستگاه آدمخوار ق رار داشته ،رد صالحیت گردید .هشت کاندید تاییدشده ،هرکدام مهره های
عمده تحمیل شقاوت و پلیدی نسبت به مردم ش ریف ای ران بوده اند که در یک جامع های با
حداقل اصول دموک راتیک به خاطر خیانت به وطن و مردم محکوم به اشد مجازات م یشدند.

رژیمی که با تنفر همگانی و مقاومت مردمی مواج ه است و از درون بصورت ب یمانندی
پوس��یده ،ب رای مش��روعیت بخشیدنش نیاز به اکروباس��ی های مبت ذلی دارد که س راسر عمر
نکبتب��ارش مملو از این ش��یوه ه��ای عوامف ریبانه بوده اس��ت .ازهمینرو دیگ��ر حنای این
نی رنگهایش رنگ باخته و به درس��تی اکث ریت مردم ای ران انتخابات را به تمسخر م یگی رند و
تمامی نیروهای دگ راندیش و مدافع آزادی علیه این نمایشات خیمه شب بازی بسیج شده آن را
افشا و تح ریم نموده اند.
جنگ بر س��ر قدرت و جاه طلبی ها طی  ۳۵سال حزب جمهوری اسالمی را به دو دسته
«اصولگ را» و «اصالح طلب» كه رقیبان همدیگر ولی با ماهیت یکسان هستند تبدیل نموده
است .سر دسته اصولگ راها خامنهای ،احمدی نژاد ،بادامچیان ،روحانی ،سعید جلیلی ،والیتی
و غیره م یباش��ند و سردس��ته «اصالح طلبان» محمد خاتمی ،میرحس��ین موسوی و كروبی
هس��تند .این دوجناح اگر از یکس��و باهم درگیر بوده ب رای کس��ب قدرت کله همدیگر را
م یش��کنند ،اما در کلیت نظام فاشیستی حاکم هردو مدافع «والیت فقیه» بوده این سیستم
متروک را پرس��تش م یکنند .حاکمیت شاریده آخ وندی امروز بیش از هرزمان دیگر از درون
دچار اختالفات شدید است و ه ریک از س ران مافیایی به خون همدیگر تشنه اند.
طی چندسال گذشته درحالیکه گ راف فقر ،بینوایی ،ب یخانمانی و سیهروزی مردم ای ران
به منتهایش رس��یده ،اما فس��اد مالی و چپاول دارایی های مردم ای ران توسط سرکردگان رژیم
بطور بیسابقهای اوج گرفته است و روزی نیست که ب ویش از رسانه ها بلند نباشد .هرکدام از
مهره های رژیم درحالیکه پایان دوران جباریت ش��ان را روزشماری م یکنند صدها میلیون دالر
را به بانک های خارجی منتقل کرده اند تا آینده خود را تضمین نمایند.
رژی��م ننگین��ی که ملت ای ران از آن تنفر دارد و فقط با توس��ل به زور و چماق و نیروی
مس��لح خود را بر م��ردم تحمیل م یکند ،تالش زیادی به خ��رج داده که با علم کردن پرچم
«اصالح طلبی» چند صباحی دیگر مردم را ف ریفته به انتظار تغییر بنش��اند .اما رویکار آمدن
خاتمی به اصطالح «اصالح طلب» ثابت س��اخت که این دو جناح تار و پود یک ک رباسند و
هیچ فرق ماهوی باهم نداش��ته در کشتار ،جهالت پیشگی و ضدیت با انسانیت و دموکرسی
همه با هم یکدست و متحد اند .مردم ای ران نیز به تج ربه دریافته اند که «اصالح طلبی» شعار
گول زنندهای ب رای ف ریب مردم است و تنها با برچیده شده بنیاد این ماشین اختناق و جنایت
و فس��اد م یتوانند نفس��ی به راحتی بکشند .خیزش های وسیع و س راس��ری در ای ران بعد از
«انتخابات» گذشته بیداری و بی زاری مردم ای ران از این رژیم ضدانسانی را به نمایش گذاشت.
ب��ه نظرم ام ریكا و غرب دوام چنین رژیم س��فاكی را در ای ران به نف��ع خود میبینند زی را
حاكمیت مافیایی در ای ران به جز فساد ،فحشا ،مواد مخدر ،فقر و بیكاری ،بح ران اقتصادی،
كش��تار عناصر ملی و مترقی و بالیای ف راوان دیگر ارمغانی ب رای ملت ای ران نداش��ته است و
امپ ریالیس��تهای غ ربی همیشه عاشق اینچنین رژیمها بوده اند .بار تح ریم های اقتصادی را نیز
فقط مردم نادار ای ران بر دوش م یکشند.
حاکمیت آخ وندی هم با همه س��ر و صدای کرکننده علیه «اس��تکبار جهانی» در طول
حیات ننگینش با ام ریکا ،اس رائیل و غرب در پس پرده در ساخت و پاخت های خاینانه ق رار
داشته است .امروز نیز اگر حمایت نهان ام ریکا از این رژیم نم یبود ،مدتها قبل به زور بازوان
مردم به زباله دان فرس��تاده م یش��د .ام ریکا ب رای پیشبرد سیاست های است راتژیک ،اقتصادی
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و سیاس��ی اش در منطقه ش��دیدا به اینچنین رژیم زورگو و ساطوربدست نیاز دارد .ام ریکا با
تبلیغات و بزرگس��ازی دولت ای ران به بهت رین وجهی جنگ تس��لیحاتی دیگری را در منطقه
دامن زده که از این ط ریق س��ودهای سرشاری به جیب س��ازندگان تسلیحات نظامی آنکشور
واریز م یگردد ،چیزی که ب رای احیای اقتصاد ورشکسته اش حیاتیست.
م��ن یقین کامل دارم که دیگر مردم ای��ران ف ریب آخ وندها را نخورده م یدانند که چهره
های خو نآلود و كثیف چون احمدی نژاد ،رفس��نجانی ،خاتم��ی ،جلیلی ،والیتی ،روحانی،
رضای��ی و غیرهیچ فرقی از همدیگر ندارند و به روی تمامی ش��ان چلیپا م یکش��ند .مردم
ای ران تنها با بازوان توانمند ش��ان و با ش��عار «دموک راسی»« ،آزادی» و «مرگ بر بنیادگ رایی
آخ وندی» م یتوانند خود تغیی رات را بوجود آورند و خود منشاء تغییر باشند بخاطر رهائی از
جهنم رژیم تئوک راتیک ب رای یک ای ران آزاد و عاری از گند آخ وندیزم.
آنان افغانهای مزدورپیشهای که با گرفتن تومان ،روز مرگ بنیانگذار این دولت شکنج هگر
و پاس��بان جهال��ت را در کابل برگزار کردن��د در واقع چتلی های آن رژی��م را به روی خود
مالیدند .کرزی نیز به پاس بوجی های دالری که به حیث ح قالسکوت از آخ وندهای ای رانی
دریافت داشته است ،وظیفه خود دانست که به آتش کشیده شدن تصاویر دیکتاتوران مذهبی
ای ران توسط جوانان افغان را محکوم نماید.

رژیم پلید جمهوری اسالمی رفتنیست ،اما چوچه های ح رام
افغانش نیز قادر نخ واهند شد از تیغ محکمه مردم ما به خاطر
اینهمه وطنفروشی ها و جاسوسی هایشان به این ننگ بش ریت
جان سالم ب رند.
رژیم ددمنش ایران ،موهبتی
برای امریکا در منطقه

لیکوال :فرزاد | ژباړونکی :احمد فوالد

د عراق او افغانستان د جګړی
د څلورو څخه تر شپږو
تریلیونو ډالرو د لګښت څخه
څوک ګټه پورته کوي؟
«هر ټوپک چې جوړیږي ،هره بیړۍ چې په کار اچول
کی���ږي ،هر توغن���دۍ چې توغول کی���ږي ،په آخرین
تحلی���ل کې هغه څ���وک چې په ولږه ک���ې خوړو لپاره
ډوډۍ نه مومي او په سړو کې د اخوستلو لپاره جامی
نه لري د هغوي نه په غال کولو داللت کوي»
ایزونهاور ،د امریکا پخوانې ولس مشر
تر اوس��ه د امریکا د دولت د رس��مې ارقامو په بنسټ داسی انګیرل کیده چې په
افغانس��تان او عراق کې د امریکا د جګړی لګښ��ت کچه به تر دوه تریلیونه (دوه زره
میلیارده) ډالرو ته رسیږي .لیکن یوه نوی څیړنه چې د امریکا د هاروارد د پوهنتون
د پوهانو د  ۲۰کسیزی ډلې لخوا تر سره شوی ،دغه لګښت کچه د څلورو څخه تر
ش��پږو تریلیونو ډالرو ښایی .س��ربیره پر دی دغه څیړنه دا هم ښایې چې دغه دوه
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ویجاړونکو جګړو لږ تر لږه
 ۲۲۵زره تن��ه وژل��ې او التر
اوس��ه هم د دې هیوادونو
د خلک��و او س��رتیرو څخه
قربانی اخلې.
د ه��اروارد د پوهنتون
ی��و ت��ن څیړونک��ی لیندا
بیلم��ز وای��ې :د جګ��ړی
څخ��ه د زیانمن ش��وو دوه
نیم میلیونه کسانو ته د بی کچې صحې خدماتو لګښت او دا شان د جګړی څخه
تپل ش��وي لوړ ټکس ورکول ،د لګښ��ت کچه ورځ تر بلی پورته کوي .تر ټولو پورته
لګښت چې پینټاګون د هغه سره الس او ګریوان دی ،په لس کلنه ویجاړۍ او وژنې
کې هغوی د س��رتیرو کډون او د هغوي په روان او صحت یې ناوړه اغیزه کړی نو د
دغه راس��تانه شوي سرتیرو لپاره د صحې خدماتو وړاندې کول دي .د جنګ د ډګر
څخه د راستانه شویو سرتیرو شمیره چې یو میلیون او  ۶۵زره کسانو ته رسیږي د
نیم څخه زیات یې د درملنې الندې دي او د راپورونو په اس��اس د ځان وژنې پیښ��ی
په کې زیاتی شوي دي.
د  ۲۰۱۳کال د مارچ په  ۲۸مه د «واشنګتن پست» ورځپاڼې د دی څیړنو پایلې
خپری کړی او داسی لیکې د معاشاتو او د متقاعدینو د امتیازاتو د ورکولو په خاطر
له بانکونو څخه د پور اخیس��تنې لګښ��ت نور هم لوړ کړی دی .دا په دی مانا چې
د عراق او افغانستان جګړې د امریکا په پورونو دوه تریلیونه ډالر نور ور زیات کړي.
د دی پورونو  ۲۰س��لنه د  ۲۰۰۱او  ۲۰۱۲زیږدیز کال ترمنځ اخیس��تل ش��وې .په تیرو
لس��و کلنو کې د امریکا د پور اخیس��تنی کچه تر  ۱۶تریلیونو پورته شوی او ورځ تر
بلی پورته کیږي.
امپریالیزم او جګړه دواړه د یوی س��کې دوه مخه دي او د دغه سیس��ټم ژوند د
یرغل او ښ��کیالک پرته ناش��ونی دی .د ا جګړه او د نیستمنو هیوادونو لوټل دي،
چې د ښ��کیالک خونړې څ��رخ ورڅرخوي .امریکا چې د اقتص��ادي پلوه په ډیر بد
وضعیت کې ش��تون لري ،یوازی جنګ ته په مخه کولو س��ره کولی شي چې په نړۍ
بر الس��ه اوس��ي ،سربیره پر دی چې د افغانس��تان جنګ مال ماتونکې لګښت لري،
ولی بیا هم په دغه مهمه جیوپولتیک س��یمه کې پاتی کیدل د دوي برالس��ه ژوند

تضمینوي او نه غواړي چې د دی څخه الس په سر شي.
دا د امریکا ولس دی؛ چې د نیس��تمنۍ او بیوزلۍ س��ربیره د یرغلګریزی جګړې
پیټې په خپلو اوږو وړی ،چې د هغوي ژوند او مستعمرات د ویجاړۍ لور ته بیایې
لیکن د ګوتو په شمیر دغه حریصه ،مفتخوره او جنګ غوښتونکې لږه کې دي چې د
پانکې په ډیرولو ځان خوشحالوي.
په داسی حال کې چې  ۵۰میلیونه
امپریالی��زم او جګړه دواړه
امریکای��ان (ی��و پر ش��پږ وګړي) د د یوی س��کې دوه مخه دي او
بیوزل��ۍ تر کچه الن��دې ژوند کوي د دغه سیستم ژوند د یرغل
او د روان مال��ې کړکیچ له امله یې او ښ��کیالک پرت��ه ناش��ونی
ژون��د نور هم ترخ ش��وی ،لیکن د دی .د ا جګړه او د نیستمنو
ګوتو په ش��میر دغه میلیاردرو ته هیوادون��و لوټ��ل دي ،چ��ې
دغ��ه جګ��ړه ګټه او بقا وربخښ��ي .د ښ��کیالک خون��ړی څ��رخ
د آکس��فام موسس��ې د س��روی په ورڅرخوي.
بنس��ټ چې په  ۲۰۱۳زیږدیز کال د
جنوری په  ۱۸مه یې خپره کړه ،په امریکا کې د یو سلنه بډایه خلکو عاید له ۱۹۸۰
کال څخه را پدیخوا دوه برابره زیات شوی او اقتصادي بحران په هغوي منفي تاثیر
کړی یعنی پانګه یې نوره هم ډیره ش��وی ولی بلخوا یوازی په  ۲۰۱۲کال کې د دری
میلیونو څخه زیات خلک د امریکا د بیوزلۍ د کاروان سره یو ځای شوي دي.
پنټاګون چې د امریکا د بودجې ډیری برخه د نظامی موخو لپاره السته راوړي د
نړی تر ټولو فاس��د اورګان دی او لوټمارۍ په کې ځاله جوړه کړی .د امریکا د تیری
کونکې جګړې اصلی سیاس��ت جوړونکې د نظامي وس��لو جوړونکې غټو ش��رکتونو
خاوندان دي چې دفاع وزارت ته د جګړی اوزار جوړوي او د هر راکټ په توغیدو سره
په سلګونو زره ډالر د هغوي جیب ته ورځي .د دغو شرکتونو څرخونکې سره له دی
چې د پنټاګون په مهمو څوکیو ګمارل شوي د موجوده نظام واک په الس لري.
د امریکا پخوانې ولس مش��ر ایزونهاور ،د نظامی خدمات قراردادي ش��رکتونو ته
سپارلو په اړه داسی خبرداری ورکوي:
« ..دا به د دی المل شې چې نظامي مصارف د ملې امنیت په اړتیا نه ،بلکه د
وسلو جوړونکو شبکو او د منتخبو چارواکو لخوا په لوړه بیه وټاکل شي».
«د پنټاګ��ون لویه غ�لا :د درغلیو او د تروریزم په نوم د جګړی څخه غلطه ګټه
اخیستلو داستان دی» دا کتاب ښاغلې جفری سنټ کلیر په  ۲۰۰۵زیږدیز کال کې

شماره هشتم ،جوزای  1392ـ جون 2013

11

شماره هشتم ،جوزای  1392ـ جون 2013

12

خپور کړ .دا کتاب ښه په جزیتاتو روښانه کوي چې څرنګه واکمن نظام پوری تړلې
غټې کمپنۍ د افغانس��تان او عراق د جنګ تړونونه الس��ته راوړي او په میلیاردونو
ډالر په بډه کوي.
کاتلین کرستش��ن د س��ی.آی.ای پخوانې ش��ننونکې د دی کتاب په اړه داس��ی
وایې:

«رش���وت ،وهل ټکول ،یو طرفه قراردادونه ،جنګ،
ربړونه او د سیاس���تمدارانو پیرودل ټول دغه دردونکې
ش���یان د جفر کلیر په دغه اغیزمن کتاب کې تاریخ
وار او تفصیل س���ره ځای پر ځای شوي او ښایې چې
د امری���کا دفاعې صنعت څرنګه د ځناور خویه افرادو
لخوا چې د جګړی څخه ګټه پورته کوي لوټل ش���وی
او دی موخې لپاره د امریکا ټولنه او سیاستونه جګړه
ایز لور ته بیایې».
«ټول او ځواک» کتاب لیکونکې ریچارد دوف بوف لیکې:

«د څلورو لس���یزو په تیریدو سره اوس هم اوسپنیز
مثلث  Iron Triangleـ ګانګرس ،پنټاګون او نظامې ټکه
داران���و ـ د نظامی لګښ���ت خپله دوه مخ���ه توره تیره
س���اتلې .یو اړخ یې په اقتصاد کې د ونډیزو شرکتونو
غوښ���تنې او ګټې پیاوړی کوي او بل اړخ یې د ملکې
دولت څخه د اړتیا سرچینې لوټی».
پ��ه یو بل کتاب ک��ې د «امریکا پوځیتوب سیاس��ي اقتصاد» ت��ر عنوان الندې
اسماعیل حسین زاده ،د امریکا پوځې ستری بودجې په اړه هر اړخیزه څیړنه کړی.
دا کتاب د الس��وندو په بنس��ټ دا په ډاګه کوي چې څرنګه دغه ستر پوځی لګښت
د امپریالیستي سیستم د څرخولو لپاره اړین دی او پرته له دی به د امریکا ټولنیز
ژوند د ستر ناورین او کړکیچ سره مخ شي:

« ...دا مه���ال جنګ او پوځیتوب د بډایه میلیونرو

او میلی���اردرو په خ���اوره کې په بنس���ټیزی وزلی بدل
شوی .د پنټاګون تړونواالن او د هغی مشران د هیواد
په کچ���ه تر ټولو بډایه او پیس���ه داره خلک دي ....د
جنګ اصلې ګټونکې پوځې صنعتکاران ،مش���ران او د
پنټاګون ټکه داران دي چې د امریکا په ټکس ورکونکو
لوبې کوي».

امری��کا د «تروری��زم س��ره د جګ��ړی» په نوم پر افغانس��تان پوځ��ې یرغل وکړ او
د تروری��زم لم��ن ی��ې ال ډیره پراخه ک��ړه د یولس کلن��و تیریدو وروس��ته وایې چې
طالبان زموږ دښ��منان نه
دي .دغ��ه جګ��ړه په عراق
کې په دی پلمه چې صدام
حس��ین د ډله ای��زی وژنې
وس��لې لري پ��ه الر واچول
ش��وه لیک��ن دغ��ه دعوی
دروغ ثابت شوه او په هغه
هیواد کې ال تر اوسه د ډله
ایزی وژنی وسلې السته نه
دی راغلې.
امریکا د سلو زرو زیاتو
عراقیان��و د وژلو وروس��ته
د ع��راق د جن��ګ پ��ای ته
رس��یدل اعالن کړ په داس��ی حال کې چې فرقه ای او تروریس��تی نښ��تې ال تر اوسه
روانی دی او ولسې وګړی په کې وژل کیږي او هغه هیواد په کنډواله بدل شوی .په
افغانس��تان کې ال تر اوس��ه د ولس��ې وکړو د وژل کیدو کره ارقام په الس کې نشته،
خو د شک پرته دغه شمیره د عراق څخه پورته ده.
پ��ه افغانس��تان او عراق کې دیره امریکایې ځواکونو پ��ه پورته لیکو کې په پراخه
کچه لوټ او فس��اد شتون لري او د پوځي بودجې ډیره برخه لوټل شوی او د جنګ
غوښتونکو مشرانو جیبو ته ورغلې.
څه موده وړاندې د امریکا د کنګری ځانکړی څارونکې جان اف س��وپکو چې په
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افغانس��تان کې د پوځې پروژو څار یې کوو د پوځ د بیا ودانولو په کړنالره یې کلکه
نیوک��ه وک��ړه او په دغه برخه کې د پراخ فس��اد څخه یې پ��رده پورته کړه .یوه بیلګه
یې د  ۴۷۵میلیونو په ارزښ��ت هغه س��ونګ توکې و چې هیڅ اسناد یی نه درلودل.
سربیره پر دی هغه په پنټاګون او یو اس آی ډي تور ولګو چې هغوي د افغانستان
د بیاودانولو د پروژو لپاره اوږد مهاله برنامه نلري او ډیری پروژی بی کیفیته جوړی
شوي .نوموړي د افغان ځواکونو د هغه اډو څخه لیدنه وکړه کومې چې د امریکایې
ځواکونو لخوا جوړی شوی دي او خبرداری ورکړو چې یوازی په  ۲۰۱۱زیږدیز کال کې
لږ تر لږ څلور سوه میلیونه ډالر لوټل شوی دي.
څ��ه موده وړاندې دی ته ورته ی��و راپور مطبوعاتو خپور کړو چې په عراق کې په
سلګونو میلیونه ډالر فساد خوړلې.
دا یوازی عراق او افغانس��تان نه دی چې د لوړ پوړو چارواکو لخوا په کې په لویه
کچ��ه پیس��ی وهل کیږي .په کال  ۲۰۱۲کې د امریکا دف��اع وزیر لئون پنتا ،د مالې
رس��وایی په علت څلور س��توری لرونکې جنرال ویلیام وارد ،یی د درجې تنزیل سره
مخ کړو .جنرال وارد په افریقا کې د امریکا د پوځی ځواکونو قومندان و.
لیک��ن د لوټ او ت��االن په دغه طوفان کې معموال امریکایی س��رتیری د امریکا
د یو س��لنه حرصناکو او خود غرضو په تول کې قربانی کیږي .په پورته ذکر ش��وی
کت��اب «د امریکا پوځیتوب سیاس��ي اقتصاد» کې د جنرال س��میدلی بوتلر څخه
نقل شوي:

«زموږ د بچیانو مرګ ته لیږلو لپاره هغوی ته د
خوښۍ مفکوری انځور وي”.....دغه جنګ دی لپاره
دی چې نړۍ د ډموکراس���ۍ لپ���اره په خوندي کور
ب���دل کړو ”.یو کس هم هغ���وي ته ونه ویل چې د
دی اصلي المل ډالر او سنت دی .کله چې هغوي
جنګ لور ته م���رش کیدل هیڅ چا هغوي ته ونه
ویل چې ستاس���ی مړینه د جنګې ګټی په مانا ده.
یوازی هغوي ته وویل ش���و چې دا به ستاس���ی “یو
ځالنده یاد” وي».

نویسنده :فرزاد

و اینبار تالش های پوقانهای
برای صلح در افغانستان
خان��م مبارز هندی آرندوتی رای طی س��خن ران یای به تاریخ  ١٦اگس��ت  ٢٠٠٤در ام ریکا
گفته بود:

«انجیویزه کردن سیاس�ت خطری است که مقاومت را به یک
ش�غل بانزاک�ت و معق�ول و باحقوق ماهیانه ،از س�اعت نه صبح
ت�ا پنج بع�د از ظهر ،تبدی�ل م یکند .و گاه و بی�گاه مزایایی هم
اضافه م یشود .مقاومت واقعی اما عواقب واقعی دارد و از حقوق
ماهیانه هم خبری نیس�ت ...س�هم واقعی ان.جی.او ها خاموش
کردن خش�م سیاس�ی مردم اس�ت .آنچه را که مردم بر اساس
حق ش�ان باید داشته باشند ان.جی.او ها بصورت خیرات و کمک
میدهند».
آنوق��ت این نکته مهم وی ب رای ما چندان مفهوم نب��ود ،اما با هجوم هزاران ان.جی.او در
افغانس��تان طی دهسال گذشته و ف ریب ،نی رنگ و فساد ش��ان به دقیق بودن این حرف خانم
رای م یشود پی برد.
با تس��خیر افغانستان توسط اشغالگ ران ام ریکایی دس��ته دسته جوانان مستعد ما از ط ریق
ان.جی.او ها بلعیده شدند .آنان تجارب سیاست های نئ ولیب رالی شان را که چندین دهه است
مردم فقیر کش��ورهای درحال انکشاف را با س��یهروزی مواجه ساخته اند یکایک در کشورما
پیاده کرده دریافته اند که با ان.جی.او و «فند» و سیمینار ها و ت ریننگ ها و بورسیه ها در
این و آن کش��ور چه ساده م یشود جوانان و روشنفک ران را خ ریده در فعالیت هایی مصروف
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نگهداش��ت که با ظاهر انس��انی و
بشردوس��تانه در عمل تیشه به ریشه
ستمدیدگان م یزند و مبارزه عدالت
ج ویان��ه ش��ان را از مس��یر منحرف
م یس��ازد .هزاران ان.جی.او و نهاد
های «جامعه مدنی» در واقع جزئی
از پیچ و مهره های مورد نیاز دستگاه
حاکم س��اخت ام ریکاست ،ب رای آن
مشروعیت بخش��یده م یکوشد از
خشم عمومی در ب رابر آن بکاهد.
ام ری��کا در کنار ان.جی.او ها انبوهی از رس��انه های جمعی را نیز تم ویل نمود که یکی
از وظای��ف آنه��ا انعکاس گس��ترده حرکت های ان.جی.اویی اس��ت تا از ط ری��ق آنها گ ویا
«انساندوستی» و «مه ربانی» ام ریکا و غرب را نسبت به مردم ما نمایش دهند.
هدفم درین نوشته بررسی کلی کارکرد و اهداف ان.جی.او ها نیست چون این مبحث به
موشگافی دقیق نیاز دارد تا مردم افغانستان و بخصوص نسل جوان از اهداف استعماری پنهان
در پس سیاست ان.جی.اویی آگاهی یابند .آنچه م را واداشت که این سطرها را بن ویسم تبلیغ
وس��یع ب رای حرکت ب یمعنی توزیع ده هزار پوقانه گالبی در ش��هر کابل بود که از تل ویزیون
های خصوصی گرفته تا روزنامه ها ،سایتها و چینل های رادی ویی آنچنان به آن پرداختند که
توگ ویی با این ابتکار گره اصلی ب رای ایجاد صلح در افغانستان گشوده شده است.
این اقدام از س��وی نهادی بنام «ما به پوقانه ها ب��اور داریم» ()We Believe in Balloons
برگزار شد که یزمانی آرب ولدا هنرمند ام ریکایی -کلمبیایی مبتکر آنست .دهها جوان متعلق
به نهاد های ان.جی.اویی در آن شرکت نموده و بیش از ده هزار پوقانه گالبی رنگ را در شهر
کابل پخش کردند .آنان هدف این کار ش��ان را «ایجاد انگیزه صلح در ذهن افغانها» خواندند
که این کار عبث ش��ان مورد اس��تقبال «ی وناما» ،وزارت اطالعات و فرهنگ و جمع وسیع از
نهاد های به اصطالح مدنی نیز مواجه شده است.
مطمئن��ا راه اندازی کنن��دگان این حرکت پوقانهای خود نیز م یدانند که این کار ش��ان
تاثیری ب رای آوردن صلح در افغانس��تان نداشته و جز مصروف ساختن یک جمعی از جوانان
ارزش دیگری ندارد .افغانها که بیش از س��ه دهه اس��ت جنگ و کش��تار را تج ربه م یکنند،
نس��بت به هر ملت دیگر «انگیزه صلح» در ذهن دارند و خواس��ت و آرزوی شان رسیدن به
صلح اس��ت و هیچ نیازی وجود ندارد که با پوقانه این ایده را در ذهن ش��ان جا کرد .آقایون
و خانمهای��ی که جهاد پوقانهای «ایجاد انگیزه صل��ح» را راه اندازی کرده و واقعا آن را م وثر
م یدانند بروند این پوقانه ها را در ارگ ریاست جمهوری ،میان اعضای پارلمان ،وزی ران و دیگر
مقام��ات پخش کنند چون همینها اند که با معاملهگری ها ،نوکری ها و گندیدگی هایش��ان
هرگ ونه راه ب رای صلح در افغانستان را بسته اند.
اشت راک کنندگان این ب رنامه طی کنف رانس مطبوعات یای گفتند:

«از ای�ن طری�ق م یخواهیم ب�ه مردم جهان نش�ان دهیم که

افغانها به غیر از خشونت و درگیری ،به صلح و همدیگر پذیری
هم فکر م یکنند».

خ��وب توجه کنی��د ،یعنی
ای��ن م��ردم افغانس��تان ان��د که
عام��ل جن��گ و خش��ونت و
بدامنی اند ول��ی در کنار آن به
«صل��ح» و «همدیگ��ر پذیری»
ه��م فک��ر م یکنند .ای��ن همان
منطق امپ ریالیس��ت هاس��ت که
م یخواهند در ذهن مردم تداعی
نمایند که گ ویا عامل هرآنچه بر
س رتان م یآید شما خود هستید.
آن��ان نم یخواهن��د که دس��تان
خ ونی��ن و وی رانگر ام ریکا و ناتو،
پاکس��تان ،ای ران ،ارگ نشینان و
بانده��ای جنایت��کار بنیادگ را را
در جنگ و خ ون ریزی افغانس��تان
برجسته س��ازند ،برعکس طوری
اس��تدالل م یکنند که این خود
مردم افغانس��تان اند ک��ه عامل
جنگ و خش ونت اند و باید آنان
را بسوی صلح تش ویق نمود .آنان
ای��ن نکته را پنه��ان نگهمیدارند
که مردم افغانستان فقط ق ربانیان
جنگ های خانمانس��وزی اند که
بر اساس نیاز و است راتژی ام ریکا
و غرب درین کشور شعله ور است و روزتاروز کشورهای بیشتری را در کامش فرو م یبرد.
مردم��ی که همه روزه با انفجار های انتحاری��ون آی.اس.آی ،بمب های دوهزار کیلی ویی
اشغالگ ران ام ریکایی و ناتو و جنایت و ستم جنگساالران کشته و ب رباد م یش وند چطور ممکن
اس��ت که آرزوی صلح در س��ر نداشته باشند که حال به کمک پوقانه کوشید این آرزو را در
کله آنان جا داد.
ش��عار «همدیگر پذیری» از همان ش��عار های گول زننده و ارتجاع یایس��ت که هدفش
فقط آش��تی مردم نگ ونبخت ما با آدمکش��ان و خاینان ملی است .مردم ما به خودی خود در
پذیرش همدیگر مش��کلی نداش��ته اند ،این باندهای خاین و جانی بنیادگ را و اربابان شان اند
ک��ه با افش��اندن تخم نفاق م یخواهن��د از هر ط ریق ممکن آنان را به ن��ام قوم ،زبان ،ملیت،
مذهب و سمت به جان هم اندازند تا در اوضاع متخاصم خ وبتر بتوانند ب رنامه های شیطانی و
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ضدملی و پرفس��اد ش��ان را به دور از چشم مردم به پیش ب رند .اما منظور این ان.جی.او زادگان
از «همدیگر پذیری» در واقع تش��ویق مردم به این است که جنایتکاران جنگساالر« ،ب رادران
ناراضی» کرزی« ،دوستان بی نالمللی» شان و مقامات خاین و دزد را بپذی رند و گذشته ننگین
ش��ان را نیز ف راموش کنند تا به صلح برس��ند .اما دیگر ب رای ناآگاه ت رین فرد کشور نیز روشن
است که آشتی با خاینان ملی جز تشدید جنگ و ناامنی و بدبختی معنی دیگری ندارد.
تا حال در تاریخ دیده نش��ده که ملتی از راه آشتی با ستمکاران و خاینان ملی به صلح و
بهروزی رس��یده باشد .تاریخ کشورهای بیشمار و منجمله کشور خود ما ثابت ساخته که تنها
اعت راض و مبارزه مردمی زنگ شکست و نابودی خاینان داخلی و متجاوزان داخلی را به صدا
درآورده است و بس .شرط اول ب رای صلح دایمی ،کسب استقالل و آزادیست چیزی که نسل
ان.جی.اویی ما حتی از بر زبان راندنش بخود میلرزند چون در قاموس ان.جی.او «استقالل»،
«مب��ارزه»« ،آزادیخواهی» و غیره همه کلمات ممنوعه اند و چس��بیدن به آن به معنی قطع
«فند» بر آنان است.
اگر ش��ما به گفته های جوانان دست اندرکار اکثر ان.جی.او ها توجه کنید ،آنان همیشه
از «جامعه جهانی» و غرب به خاطر حضور ش��ان در افغانستان سپاسگزاری و استقبال کرده
هیچگاهی در ب رابر کش��تار و آدمکشی هایشان حرفی به میان نیاورده اند .ب رای آنان ام ریکا
و ناتو آزادکنندگان و هدیه دهندگان خوشبختی به ملت ما اند .این در واقع یکی از وظایفی
اس��ت که ان.جی.او های افغان به عهده دارند ،بهرصورتی ش��ده باید دستان خ ونین ام ریکا از
ط ریق کمپاین های ان.جی.اویی پنهان نگهداشته شود و از آدمکشان ام ریکایی تصویر فرشته
های نجات ارائه گردد .اگر باور ندارید یکبار به گفته های وژمه فروغ ،آزریون متین ،نورجهان
اکبر ،باری س�لام ،عزیز رفیع ،اسد ضمیر ،اصیال وردک ،پلوش��ه حسن ،داکتر نیازی ،صافی
ودان ،نجال ای وبی ،کنشکا نوابی و نظایر شان گوش دهید که با چه بیشرمی در مدح «جامعه
جهانی» و اشغالگ ران گند باد م یکنند.
ان.جی.او ها عمدتا روی ب رنامه های روبنایی و س��طحی کار کرده و هیچگاهی به ریش��ه
و عمق مس��ایل تماس نم یگی رند که خدانکرده حرکت شان «سیاسی» و «رادیکال» وانمود
نش��ود .ب رای آنان هیچگاهی برخورد ریش��های به مس��ئله فقر ،ب یعدالتی ،زورگ ویی ،فساد و
دهها بیماری اجتماعی دیگر مطرح نیس��ت و فقط به این و آن ب رنامه ک وتاه مدت و سطحی
م یپردازن��د .مثال در اکثر ان.جی.او های افغانس��تان مود ش��ده که از این و آن س��فارت و
«دونر»« ،فند» م یگی رند بعد روی مس��ایلی چون فقر ،خش��ونت علیه زنان ،اعتیاد وغیره در
لوکس ت رین ه وتل ها سیمینار و ت ریننگ و میزگرد و  ...برگزار کرده چند زن و مرد دالرگیر
بورژوامآب جمالت طوطی وار و زیبا را رد و بدل کرده ،در اخیر غذاهای رنگانگ نوش جان
نموده پی کار ش��ان م یروند .به همین خاطر بین مردم افغانس��تان این ایده تق ویت شده که
«ان.جی.او یعنی کلوخ را در آب ماندن و رد شدن!»
با مرور مختصر به فعالیت های به ظاهر انسانی اما وی رانگر اکثر ان.جی.او ها به پرمعنی
و عمیق بودن گفته آروندتی رای م یشود پی برد:

«س�هم واقع�ی ان.جی.او ها خاموش کردن خش�م سیاس�ی
مردم است».

دیدگاه حزب

صالبت «مورچه ها»
دم و دستگاه پوشالی را
به وحشت انداخت
هنرمن��د زمان��ی در دل ه��ا راه
م ییابد که آثارش بی��ان درد وطن و
جامع هاش باش��د .متاس��فانه هنر در
مجم��وع و هنر موس��یقی مخصوصا
در افغانستان به ندرت از این کیفیت
برخوردار بوده اس��ت .ولی طی چند
س��ال اخی��ر در کن��ار موس��یقی به
شدت مبتذل ،گوش��خ راش و بازاری،
ش��اهد عرضهی آهنگ های معترض
و ب��ا مای هی آگاهیبخ��ش تعدادی از
هنرمن��دان خ��ود بودهای��م .این مژده
بزرگی اس��ت به جوانان ما که در موس��یقی فقط با «درد دندان» و «آغا بچه» و  . . .عادت
داده شده اند.
ترویج هنر س��طح باال و به دور از ابتذال نه تنها س��لیقه مردم م��ا را پاالیش م یدهد ،بل
آنان را کمک م یکند تا دریابند در جامع های بش��دت بیمار و فرو رفته در جهل و جنایت و
ناب رابری ،هنر م یتواند ح ربه ب ُرایی ب رای مبارزه در ب رابر بیعدالتی ها باش��د ،نه وسیلهای ب رای
تفنن و سرگرمی؛ مرهمی باشد ب رای التیام زخم ها ،نه روغنی که حرکت پیچ و مهره ماشین
سرکوب استبداد را تس ریع کند.
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از جمله هنرمندان جوان وطن ما که پرچم موسیقی معترض و رزمج ویانه را بدست گرفته
اند از مس��عود حسن زاده و ش��کیب مصدق م یشود نام برد که با س رایش آهنگ هایی چون
«کش��ور بی در و دروازه»« ،ما ملت فقی ریم»« ،س��رخط اخبار»« ،ب��ازار آزاد»« ،ملیتاریزم»،
«کابل جان» و ...رنگ و بوی تازهای به موس��یقی ما بخش��یده اند .این دو جوان مستعد که
با عدهای دیگر ،گروه مبارز «مورچه ها» را س��اخته اند ،شام پنجشنبه  ۱٩ثور  ١٣٩٢ب رای بار
نخست به «ملت فقیر» و از هزار سو زخم خوردهی ما ،به اج رای کنسرت خیابانی در کارته
چهار کابل پرداختند.
اینگ ونه کنسرت های
ک منظی��ر پیام الهامبخش
ب رای ش��ن ونده داش��ته و
عرضه کننده موس��یقی
معت��رض و انتقادی علیه
ب یعدالت��ی ه��ا و نوعی
مب��ارزه در ب راب��ر دولت
ه��ای مس��تبد و مقامات
فاسد م یباشند .از ط ریق
اینچنی��ن حرک��ت های
فرهنگ��ی م یت��وان ب��ه
مردم آگاهی داد و در بس��یج آنان نقش��ی ادا کرد .بنا ب یمناسبت نیست که حکام ضدملی
افغانس��تان نیز از راه افتیدن اینچنین ج ریانات ضداس��تبدادی ه راس داشته در ب رابرش سنگ
اندازی م یکنند.
باآنکه طبق روال گندیده بروک راتیک در افغانستان و محدودیتی که عموما ب رای فعالیت
های اجتماعی از طرف دس��تگاه فاس��د کرزی ب رای نیروهای آزادیخواه و استقالل طلب خلق
م یشود ،چند روز قبل از اج رای کنسرت« ،جواز» برگزاری آن از پ ولیس گرفته شده بود ،ولی
با آغاز کنس��رت پ ولیسی که ظاه را ب رای تامین امنیت و نظم حضور داشتند به استیج یورش
ب��رده ب رنامه را مختل نمودند .پ ولیس صدها جوانی را که با عالقه ف راوان ب رای این کنس��رت
تجمع نموده بودند به سبک «ام ربالمعروف» طالبان به زور شالق و دنده هرسو متفرق نمودند
و گردانندگان کنسرت را با خود بردند.
بعد ب رای اینکه جهت س��رکوب ش��ان بهانه مناسبی داشته باش��ند ،یک م ولوی م رتجع را
علم کردند که با س��رهم بندی کردن دروغ های مضحک وانمود سازد که به خاطر «فحشا»،
«ش��راب نوش��ی» و «دخت ران برهنه» این ب رنامه برهم زده ش��د .اتهام بیش��رمانهای که حتی
پشک های منطقه را به خنده وام یدارد .البته همین م ولوی درگاه جنایتکاران در ب رابر قاچاق
کنندگان ش��راب که طی جنگ درونی مافیا ،وزیر مالیه از آنان نام برد ،معافیت داشته علیه
آنان صدایی از او بر نخواهد خاست.
مسعود حسن زاده که تا ساعاتی در بند پ ولیس بود ،بعد از رهایی نوشت:

«ش�وک زده عصبی و ناامید برگشتیم خانه .سیاوش اوستا را

لت و کوب کردند و  ۵ساعت زندانی .شکیب کارش به ُس رفه های
دهش�تناک و کلینیک و س�یرم رسید ،پیش از آن من و شکیب و
دیگر بچه ها را که متهم ردیف اول بودیم ،برای دو ساعت تحت
نظارت پلیسی که با تفنگ آمادهی شلیک مواظب مان بود ،درون
رس�تورانت زندانی کردند .بد و بیراه گفتن�د و تهدید کردند ،یک
عض�و گروه “فیس آف” را با قنداق تفنگ زدند و انداختند .چند تا
از بچه های ش�اعر را هم با توهی�ن و فحش فراری دادند .وقتی
س�یاوش اوستا را کشان کشان و درحالی که دستش را به پشت
اش چرخان�ده بودند به س�مت موتر ش�ان تیل�ه م یکردند ،من
دویدم ،دیگر بچه ها هم دویدند تا مانع ش�وند ،به طور همزمان
 ۳س�رباز تفنگ هایش�ان را به صدا درآورده و آمادهی ش�لیک به
س�مت ما گرفتند .شوخی نبود ،به گفته یکی از آن عساکر“ ،امر
فی�ر” داش�تند .ب�االی چهار جوانی ک�ه در فق�ر و کار و کار و کار
هم هی عمرش�ان را صرف یادگرفتن ساز و سرود کردند تا انسان
های بهتری باشند و چیزی خلق کنند.
گمانه های که دوستان مطرح کرده اند ازینقرار است:
 مالی مسجد پشت ساختمان دو جوان بنیادگرا را تحریککرده و برای برهم زدن کنسرت فرستاده بود.
یک س�ناتور مجلس اعیان هنگام گذشتن از خیابان محلکنس�رت ،با مشاهده این همه تماشاچی و ازدحام آتش م یگیرد
و از مقامات امنیتی م یخواهد تا جلو این برنامه را بگیرند.
ـ چون مورچه ها ساجد حسین جنتی را از برنامه حذف کردند،
حامیان آقای جنتی هم مانع اجرای کنسرت شدند.
من به این فکر می کنم که اگر حمایت و یکصدایی هواداران
مورچ�ه ه�ا و ایس�تاده گی ش�ان نب�ود ،حتم�ا یک ل�ت جانانه
م یخوردی�م و راهی نظارت خانه م یش�دیم .نمیدانم این ش�وک
ت�ا کی باقی خواهد ماند اما مطمئنم این عقده و این حس ها تا
ابد باقی خواهند ماند و روزی به نیروی عظیم برای واژگون کردن
هرنوع دولت و نظام مبدل خواهد شد.
هی�چ ج�ای این ماج�را عجیب ،ب یس�ابقه و نو نیس�ت .کار
دیگ�ری از دولت برنم یآید .تا بوده همین ب�وده ،هر دولتی برای
همین تش�کیل م یشود تا شما را از خود بگیرد و به شما تلقین
کند که ضعیفید و باید رهبری ش�وید و نهایتا هم جایی ،اینگونه
خفه تان م یکند.
من همچنان دلم به آن آمر خش�مگین پولیس هم م یس�وزد
ک�ه اینق�در حقیر و ناش�ی ب�ود و چقدر ب�ه س�ختی آن حیوان
آموزش دیدهی درونش را به خاطر ترس از جمعیتی که پشت ما
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البته حس��ن زاده و یارانش نباید «ناامید» باشند ،این ج ریان باید آنان را متقاعد سازد که
کار آگاهگ رانه و موسیقی رزمی شان به اهدافش دست یافته است .رسیدن نیش هنر «مورچه
ها» به قلب های س��یاه دش��منان ملت بوده که آنان را به عک سالعمل و فشار واداشته است،
پس باید ب رای آنان امید بخش باشد و نه «ناامید» کننده.
در ب رنامه «گروه مورچه ها» ق رار بود س��اجد جنتی نیز از جمله مهمانان باشد ،کسی که
به زور ِ جناحی از مافیای جنایتکار «س��تاره افغان» ش��د و این جوان ف ریب خورده در پاداش
اعالن نموده بود که جوایز در دس��ت داشته را م یفروشد و از پ ولش چند طفل را مثل «استاد
خلیلی» و «مارش��ال» ب رای آینده افغانس��تان ت ربیت م یکند .اگر در افغانستان ق رار باشد دو
چه��رهی ک ریه و کثیف را انتخاب کنن��د که ترکیبی از جهالت ،خیان��ت ،جنایت ،دزدی،
وطنفروش��ی ،بیرحمی ،پول دوستی وغیره را در خود جمع داشته باشد ،کی خواهند بود که
این جوانک در ب رابر پول و رسیدن به نام و نشان به آسانی به دام شان افتاد؟
انتقاد تعدادی از جوانان فیس��بوکی که حضور س��تاره جنایتکاران در ب رنامه مورچه های
آزادیخواه و مردمی را خدش��ه دار ش��دن چهره این گروه معت��رض و ضدجنایتکاران خوانده
بودند ،باعث شد که مورچه ها او را از ب رنامه حذف نموده اعالم کنند:

«مورچه ها به بخشی از انتقاد های درست و منطقی هواداران
خود صمیمانه گوش م یدهند و عمل م یکنند.
دعوت از آقای ساجد حسین جنتی پیشنهاد یکی از دوستانی
بود که “مورچه ها” احترام ویژهای به ایشان دارند .اما حاال بعد از
مشوره با اعضای گروه و سایر دوستان و دوستداران “مورچه ها”،
تصمیم بر این ش�د که آقای س�اجد حسین جنتی در این برنامه
با ما نباش�ند .این کار هم به منظور اس�تقبال از نظریات درست
و هش�دار های به موقع رفقای خوبی ک�ه ما را همراهی م یکنند،
ص�ورت م یگیرد و هم ب�ه دلیل برائت طلبی از هم نظری با آنچه
آقای س�اجد حس�ین در برنامه س�تاره افغان گفته اند .این عمل
گواه روشن تحقق تفکر تعاون و همیاریست».
حوزه سوم امنیتی که گفته م یشود در دست «حزب وحدت» خلیلی ق رار دارد ،احتماال
به همین دلیل به حکم «باال جای» دس��ت به این اقدام س��رک وبگ رانه زد .اگر از یکسو دولت
و م رتجعان رنگارنگ م یخواهند فعالیت های شجاعانه «مورچه ها» را سرکوب کنند و علیه
آن به دسیسه سازی و ارعاب و دروغ پ راکنی پناه ب رند ،اما از جانبی طی چند روز گذشته به
موضوع داغ در شبکه های اجتماعی مبدل گشت و جمع وسیعی از جوانان به دفاع از «مورچه
ها» و ضدیت با دولت برخاسته لشکرکشی پ ولیس را محکوم نمودند.
صفح ه «افغانس��تان» در فیسبوک با انتشار کلپ اتهامات دروغین م ولوی عزیز اهلل مفلح
نوشت:

«کنس�رت کمنظیر گروه مبارز “مورچه ها” در کابل س�رکوب
ش�د چ�ون تمامی آهنگ های ش�ان اعتراض�ی و بیانگر دردهای
مردم ماس�ت .بعد از این س�رکوب ،اینک به رسم معمول ،دولت
پوش�الی به مال و مولوی جاهل و غالم پیشه پناه م یبرد که برای
این س�رکوب دلی�ل “مذهبی” بتراش�د!!! اینان ی�ک مگس درگاه
جنگس�االران را در تلویزیون یک پیش کشیدند تا با قطار کردن
چند دروغ ش�اخدار برهم زدن کنس�رت را “ش�رعی” و “اسلامی”
نمایان سازد.
در کش�وری که برای “موسیقی پروژهای” تمامی امکانات داده
م یش�ود ،فرهاد دریای س�رکاری با لش�کری از ب�ادی گارد جهت
کنس�رت به هلمند برده م یش�ود ،نیروهای امریکایی امنیتش را
تامی�ن میکنند ،کرزی برایش م�دال م یدهد و ...اما گروه “مورچه
ه�ا” که در برابر فس�اد ،ابتذال و وطنفروش�ی ه�ای حاکم دولت
م�زدور ک�رزی ص�دا بلند م یکن�د با چماق غ�داران مل�ی مواجه
م یش�ود .این بهترین درس باید به کس�انی باشد که هنوز فکر
م یکنند امریکا در افغانستان دموکراسی آورده است .دموکراسی
تنه�ا برای کس�انی وجود دارد ک�ه با صدق دل زنجی�ر غالمی را
به گردن اندازند ،اما کس�ی که بخواهد این زنجیر را بگس�لد ،با
سرکوب و بند و زندان مواجه خواهد شد».

این نخستین بار نیس��ت که اعضای باوجدان گروه «مورچه ها» تحت فشار ستمکاران و
جهالت پیش��ه ها ق رار م یگی رند .چند س��ال قبل در ه رات نیز کنسرت اینان ممنوع گردیده
اف راد ش��ان زیرفش��ار و تهدید ق رار گرفتند که ش��کیب مصدق مجبور گردید از کشور ف رار
نموده ،از خارج به انتشار آهنگ های اعت راضی ادامه دهد.
گروه «مورچه ها» که کفن پوش در ب رابر اس��تبداد ایس��تادند و سینه سپر کردند ،یقینا
مایه الهام ب رای نسل جوان کشور خواهند بود که نظاره گر خنثی و ب یتفاوت نسبت به پ رپر
ش��دن مادروطن خود نباش��ند .آنان نم ونه ارائه نمودند که موس��یقی را نیز م یتوان همچون
س�لاحی علیه زورمداران و خاینان ملی به کار بس��ت که به حق درین زمینه موفقانه به پیش
رفته اند و این تهدید و فشار ها گواه پیروزی آنان بشمار م یرود.
حمله بر مورچه ها این آگاهی را م یدهد که ب رای حاکمان فاسد و جنایتکار ،رگبار گیتار
وحش��تناکتر از رگبار مسلسل اس��ت .اینان حاض رند با طالبان تروریست و گروههای تفنگ
بدس��ت جاهل و مزدور به وحدت رسیده آنها را در قدرت سهیم سازند ،اما از گیتار و وجدان
بیدار مورچه ها در ه راس بوده م یخواهند با تهدید و عوامف ریبی آنان را به حاشیه ب رانند.
درحالیک��ه ام ریکا و نوک رانش با اس��تفاده از دالر و چینل های بیش��مار تبلیغاتی ش��ان
م یکوشند جوانان ما را غیرت باخته و خنثی و بل یگو بار آورند ،ما به جوانان رشید «مورچه
ها» درود میفرس��تیم که نقش مهمی در بیداری نسل جوان ادا م یکنند .اینان برعکس یک
تعداد آوازخوانان م رثیه گوی جنایتکاران و خادم اش��غالگ ران که در بدل دالر با آهنگهای به
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ظاهر «میهنی» شان در خدمت
مافی��ای حاک��م ق��رار دارن��د،
درد استخوانس��وز مل��ت را در
آث��ار مان��دگار ش��ان انع��کاس
داده پرچم��دار هن��ر رزمنده و
دموک راس��ی خواهانه در ش رایط
کن ونی گردیده اند.
س��رکوب تظاه��رات حزب
همبس��تگی افغانس��تان ،اعمال
زور در ب راب��ر کنس��رت مورچه
ه��ا و  ...همه نم ونه های تپیک
عملکرد سیس��تم فاشیس��تی ـ
مافیایی م یباشند که م ولودات
نامش��روع دموک راس��ی بی ـ ۵٢
به آن توس��ل جس��ته به موازات «گزارش اقلیت» نخستین آلبوم گروه «مورچه ها»
تشدید تنفر همگانی از خیانت بود که با ترانه های معترض راک استقبال گرم
و رسوایی فاسدت رین ،آلوده ت رین شنوندگان را به دنبال داشت چون در هر آهنگ
شان واقعیت های تلخ وطن ما فریاد شده اند.
و مزدورت ری��ن حاکم��ان تاریخ،
تمامی شش آهنگ این آلبوم از ساخته های
دندان های درنده و خنجر پنهان
در آس��تین خود را ب��ه مردم و مسعود حسن زاده و اجرای شکیب مصدق اند.
بخصوص در ب رابر اعت راض های
س��ازمان یافته نش��ان داده اند .اینان با در خدمت گرفتن «جالد» و «روحانی» کاسه لیس که
الزمه «برق راری نظم» و ادامه اس��تبداد اند ،م یکوشند جو خ ونین خادیستی را اینبار با مارک
ام ریکایی بر جامعه حاکم س��ازند که باید زنگ خطری ب رای عناصر و نیروهای پیشرو و ضد
بنیادگ را باشد.
تاریخچه جنبش های انقالبی در س راس��ر جهان بما درس م یدهد که س��رکوب و فشار و
خفقان همیش��ه تاثیر معکوس داشته تعداد بیش��تری را از ماهیت دولتهای ضدملی آگاهی
م یدهد و موج مبارزات را پرخروشتر م یسازد.

م��ا ق وی ًا بر این باوریم که این گ ونه ش��یادی ه��ای ابلیس وار جلو
اعت راض��ات و یا فعالیت های از این دس��ت را نخ واهد گرفت .روزگار
س��یاه حاکم بر ملت ما اگر کسانی را زبون و فرومایه م یسازد ،بدون
ش��ک «مورچه ها»یی هم اند که ش��عر و آهنگ شان زه رافعی است
در کام خاینان ،وطنفروش��ان ،جنایتکاران و آنانی که موسیقی و هر
حرکت مردمی و مترقی را تاپه «کفر» و «فساد» م یزنند.

گزارشها

حزب اسالمی دستپخت امریکا
از «جهاد» علیه بادار
سخن میگوید!
به تاریخ  ٢٦ثور  ١٦( ١٣٩٢می  )٢٠١٣حمله انتحاریای در منطقه ش��اه شهید کابل دهها
هموطن ب یگناه ما را که اکثر شان کودکان بودند کشت .لعل محمد که از بدامنی های لوگر
به کابل پناه آورده بود و م یخواس��ت خانوادهاش در فضای نس��بتا امن بسر برده اطفالش به
مکتب بروند ،دو جگرگوشه ده و سه سالهاش را درین حادثه از دست داد و به ماتم نشست.
مس��ئ ولیت این حمله جنایتکارانه را حزب اس�لامی به عهده گرفت و آن را گوش��های از
«جهاد ضدام ریکایی» اش نام گذاش��ت .این حزب فاشیس��تی درحال��ی ادعای ضدام ریکایی
ب��ودن م یکند که بدنه اصلی رهبری آن در زیر س��ایه ام ریکا و غرب در کابل پس��ت های
مهم دولت پوش��الی کرزی را از ارگ گرفته تا چندین والیت کش��ور در دس��ت دارند .هادی
ارغندی��وال ،فاروق وردک ،ک ریم خ��رم ،حلیم فدایی ،جمعه خان همدرد ،وحیداهلل س��باوون
و دیگر گلبدینی های مش��هور هم��ه روزه با ام ریکایی ها کله م یجنبانن��د و دالر دریافت
م یکنند اما گلبدین جالد از بستر نرم آی.اس.آی شعار «جهاد» علیه ام ریکا داده زیر این نام
مردم عام ما را تباه م یسازد.
اکث ریت مردم افغانس��تان دیگر به تج ربه دریافته اند که ح��زب گلبدین از جیرهخواران
اصلی ام ریکا در ج ریان جنگ ضدروس��ی بود و ش��خص گلبدین از ط ریق جن رال ضیاالحق
دیکتاتور نظامی پاکستان به س��ی.آی.ای .معرفی گردید و مقامات بلندپایه سی.آی.ای .در
سفرهایش��ان به پاکس��تان دیدار های خصوصی با وی داشتند .هفتاد فیصد کمکهای ام ریکا
و غرب به جیب این حزب پلید م یریخت و از ُدردانه ت رین احزاب مورد اعتماد اس��تخبارات
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ام ریکا به ش��مار م یرفت چون با سیاست های ارتجاعی و ضدمل یاش به بهت رین وجه ممکن
راه را ب��رای ب رنامه های آینده ام ریکا در افغانس��تان و منطقه هموار م ینمود .ام ریکا از ط ریق
حزب سفاک اسالمی جمع وسیع از شخصیت های ملی و دموک رات افغانستان را ترور و س ربه
نیس��ت کرد ،عمدتا از ط ریق همین حزب پاسدار جهالت افکار منحط بنیادگ رایی و خش ونت
و توحش را نسل اندرنسل بین کودکان و جوانان ما شایع ساخته افغانستان را به مرکز تروریزم
و مافیای مواد مخدر بدل کرد.
این حزب منفور چندین دهه اس��ت ک��ه با دالر و کلدار ام ریکا و پاکس��تان ب رای مردم
مظلوم افغانس��تان جز ماتم و ب ربادی و فاجعه ارمغانی نداش��ته است و امروز درحالی حرف از
«جه��اد» علیه ام ریکا م یزند که در پس پرده با ام ریکا و دولت مزدورش زد و بند داش��ته و
حتی گفته م یش��ود که ش��خص گلبدین چندین بار مخفیانه در ارگ با کرزی دیدار داشته،
کرزی لنگ وته سیاه با مارک ام ریکایی بر سر او نهاده است.
داس��تان جیره خواری بان��د گلبدین از ام ریکا دیگر حقیقتی اس��ت که هر فرد آگاه به
مسایل افغانستان به خ وبی از آن اطالع دارد و اسناد کافی درین مورد وجود دارد.
من به یک مکتوب رس��می حزب اسالمی به امضای شخص گلبدین دست یافتم که در
س��ال  ١٣٦٣به قومندان فاروق منصور در لوگر فرس��تاده شده است و در کتابی حاوی اسناد
مزدوری احزاب بنیادگ را انتش��ار یافته اس��ت .درین مکتوب از ارسال انواع سالح و مهمات و
منجمله «بم های مس��موم کننده کیمیاوی» از طرف «دوستان بی نالمللی به حزب اسالمی»
نام برده ش��ده و از این قومندان خواسته ش��ده تا چند تن را به پشاور بفرستد که «به کمک
متخصصین کشور های دوست ام ریکا و چین» چگ ونگی استفاده آن را ف را گی رند.

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

با دیدن یکچنین اس��ناد ،ناآگاه ت رین اف راد هم به «جهاد» امروزی گلبدین شیاد در ب رابر
«کشور دوس��ت ام ریکا» به دیده شک نگ ریسته به آن خواهند خندید .جهادی که همه روزه
مردم تیره روز و کودکان ما را ق ربانی م یسازد.
مت��ن این س��ند را
عینا نقل م یکنم:
٢٠/١/١٣٦٣
به فاروق منصور

قومان��دان ح��زب
اس�لامی افغانستان
در والیت لوگر!
ش��ما مطل��ع
هستید که در این
روز ه��ا تع��دادی
زیاد س�لاح های
م��درن از قبی��ل
ان��واع مختل��ف
ه��ا،
ت��وپ
ماش��یندار های
ثقی��ل ،راک��ت
ه��ای متن��وع
از قبی��ل ض��د
اهداف هوائی
و زمین��ی،
مین های ضد
پرس��ونل موسس��ات و بم های مسموم کننده
کیمیاوی از طرف دوستان بی نالمللی به حزب اسالمی افغانستان ارسال گردیده است.
بخاط��ر اینکه در ج ری��ان عملیات مجاهدین ما به وجه احس��ن و مطلوب بتوانند
از آن اس��تفاده کنند وس��یلتاء هدایت داده میشود تا هر چه زودتر از هر کمیته و یا
در ص��ورت لزوم از هر گروپ چ ریکی ب��ه تعداد ( )٣الی ( )٥نفر را غرض ف راگیری
تعلیمات مس��لکی که در اینجا به کمک متخصصین کش��ور های دوست ام ریکا و
چین تدریس میگردد به پشاور روانه دارید.
حکمتیار
)امیر حزب اسالمی افغانستان(
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فعالیتهای حزب

جلسه شورای والیتی
«حزب همبستگی افغانستان»
در کندز برگزار شد
به تاریخ س��ه جوزای
 ١٣٩٢جلسه فعاالن حزب
همبستگی افغانستان در
کندز برگزار گردید .این
نخستین جلس��ه شورای
والیتی ح��زب در کندز
ب��ود که عمدت��ا جوانان
در آن ش��رکت ورزی��ده
بودند .اکث��ر این جوانان
در پوهنتون ها و مکاتب
والی��ت کن��دز مصروف
ف راگیری تحصیل هستند و تعدادی به شغل آزاد و دهقانی مصروف م یباشند .در این جلسه
حدود  ٣٥تن از فعاالن حزب ش��رکت داش��تند که با عالقه مندی خاص از ب رنامه های حزب
حمایت شان را اعالم نموده ب رای هرگ ونه همکاری اظهار آمادگی نمودند.
ابتدا یکی از مس��ئ ولین حزب که از دفتر مرکزی در این جلس��ه ش��رکت کرده بود در
مورد فعالیت های حزب در چند س��ال اخیر ،اکسیون های حزب ،موضعگیری های سیاسی،
گشایش  ٢١دفتر والیتی ،فعالیت های فرهنگی از جمله سایت و ماهنامه «همبستگی غږ»،

برگزاری گردهمآیی ها در مرکز ،سفر های خارجی و سرکوب تظاه رات اخیر حزب در کابل
علیه روزهای ش��وم هش��ت و هفت ثور به صورت فش��رده گزارش ارایه نمود .سپس در مورد
نقش تش��کیالت منضبط و تکیه حزب بر ح قالعض ویت و کمکه��ای اعضا و فعاالن بحث
صورت گرفت که در نتیجه اکثر حاض ران جلس��ه داوطلبانه ح قالعض ویت و اعانه ب رای دفتر
جمعاوری کردند.
بعدا طی یک انتخابات آزاد ،رییس و معاونین شورای والیتی کندز برگزیده شدند و ق رار
شد که روی برگزاری دومین جلسه وسیعتر شورای والیتی با شرکت نمایندگان ولسوالی ها و
ق ریه جات تالش جدی صورت گیرد.
متاس��فانه در اولین نشس��ت حزب در کن��دز ،اکثر اعضا و هواداران ب��ه علت ناامنی از
ولس��والی های این والیت شرکت نتوانس��تد چون طالبان در تبانی با جنگساالرانی که لباس
«اربکی» ب رتن کرده اند زندگی را به باش��ندگان محل تلخ نموده ،همه روزه از مردم ما ق ربانی
م یگی رند.
دفتر والیتی حزب همبس��تگی در کندز به همت و اعانه اعض��ا و هواداران حزب فعال
گردیده اس��ت و به روی عالقمندان باز است .در این جلسه فیصله گردید که هر سه ماه بعد
جلسه شورای والیتی با اشت راک یکی دو تن از مسئ ولین حزب برگزار شود و همچنان هر ماه
یک بار جلسه شورای شهری جلسات منظم شان را داشته باشند و در پخش و فروش نش ریات
و بردن سیاست های حزب همبستگی بین مردم در قشالق های دورافتاده هرچه بیشتر تالش
صورت گیرد .همچنان کمیته مس��ئول بخش کندز وعده س��پرد که در جمعاوری اس��ناد و
گزارش های دقیق از رویداد های محل و ستم و بیعدالتی نسبت به مردم تالش خواهند نمود
تا با نشر آن در سایت حزب و نش ریه «همبستگی غږ» به مردم آگاهی داده شود.
در اخیر در رابطه به انتخابات ،بیکاری جوانان ،سیاست های استعماری نیرو های اشغالگر
و امکان خروج ش��ان از کش��ور و برگشت طالبان بعد از سال  ٢٠١٤که از جمله سوالت مطرح
جلس��ه بودند ،از سوی نماینده دفتر مرکزی حزب پاس��خ داده شده موضعگیری های رسمی
حزب توضیح داده شد.

اگر به اینت رنت دسترس��ی دارید ،مقاالت ما را در س��ایت ذیل بخوانید:
www.hambastagi.org
و یا در صفحه فیسبوک ما:

Facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party
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نویسنده :همرزم

سایه ،شاعر با اصالت
در راه آزادی و عدالت
روزی که آفتاب
از هر دریچه تافت،
روزی که گونه و لب یاران هم نبرد
رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافت،
من نیز باز خواهم گردید آن زمان
سوی ترانه ها و غزلها و بوسه ها،
سوی بهارهای دل انگیز گل فشان،
سوی تو،
عشق من!
هوشنگ ابتهاج
				
س��ایه یکی از سرشناس ت رین چهره های ش��عر معاصر و موسیقی سنتی ای ران است که
همواره دردها و رنج های ملتش را در ب رابر اس��تبداد و ناب راب ریها با صدای ش��عر ف ریاد کرده
است .س��ایه از جایگاه ویژهای در میان س رایندگان غزل و موسیقی کالسیک ای ران برخوردار
است و در شعر نیمایی هم آثار ماندگاری آف ریده که تا اکنون با امید به آینده همپای زندگی
به پیش می تازد.
نام مکملش امیر هوش��نگ ابتهاج س��میعی گیالنی اس��ت که در ش��عر «ه .الف سایه»
تخلص م یکند .در  ٦حوت سال  ۱۳۰۶در خانواده روشنفکر در شهر رشت ای ران مت ولد شد.
پدرش میرزا آقا خان ابتهاج و مادرش فاطمه رفعت از چهره های سرشناس شهرش بود .هنوز
 ١٢سال داشت و متعلم مکتب بود که با ذوق و احساسات به استقبال شعر رفت و به سرودن

قعطات ش��عری دست زد و با موس��یقی نیز در
همین سالها ( )١٣١٨اندک اندک آشنایی یافت.
س��ایه در  ١٣٢٥خورش��یدی با س��رایندگان
غزلهای عاش��قانه و بزمی چون مهدی حمیدی و
ف ریدون ت وللی آشنا م یشود و بر روان شعریاش
اثر م یگذارد .تحت تاثیر این فضا دست به نشر
اولین س��رودهایش با عنوان «نخستین نغمه ها»
زد که چیزی جز غزل های عاشقانه و کالسیک
نبود ولی «نخس��تین نغمه ها» راه را ب رای س��ایه
هموار ساخت تا با شاع ران ط راز اول غزل همانند
ش��ه ریار ،صبا ،احمد عبادی و حس��ین ته رانی
بیش��تر نزدیک و دوس��ت گردد و زمینه رش��د
غزلش را مهیا س��اخت .آهسته آهسته بخصوص
آش��نایی با نادر نادرپور جایگاه غزل را در افکار
س��ایه استوارتر نمود و غزل س��ایه همپای اشعار
زمانهاش به کوچه های ای ران راه یافت .به تعقیب در س��ال ١٣٣٠مجموعه شعری «س راب» به
نشر م یرسد.
س��ایه یکی از غزل س رایان موفق ای ران است که غزلش بار اجتماعی دارد و بیشتر از همه
زاده محیط و متاثر از حافظ ش��ی رازی اس��ت .وی تصحیح دیوان حافظ را در مجموعهای بنام
«حافظ به س��عی س��ایه» به جامعه ارائه کرد که نهایت با ارزش و ماندگار است .سایه معتقد
اس��ت «ش��عر را باید در ای ران گفت!...در اون آب و خاک و ب رای اون مردم....در فضائی که
اگر گرد و خاک هم بلند میشه ،انگار گرد و خاک زمان سعدی و حافظه!»
شفیعی کدکنی شاعر ،محقق و ناقد شعر م ینگارد:

«س�ایه برخالف دیگرانی که به تکرار س�خنان حافظ پرداخته
وری خالق از او ،کوش�یده اس�ت آرزوها و غم
ان�د ،در عی�ن بهره ِ
های انس�ان عصر ما را تصویر کند .همدلی او با انس�ان عدالت
خ�واه قرن بیس�تم ،کم از همدل�ی حافظ با دردمن�دان دوره امیر
مبارزالدین نیس�ت .سایه ستایشگر بهار تاریخی -و نه تقویمی-
اس�ت و در زمس�تانی که اخ�وان تصویر کرده اس�ت ،به نام گل
سرخ آواز می خواند ،و همین است که غزل سایه را در برابر تمام
غزلس�رایان دیگر -در طول هفتصد س�ال پ�س از حافظ ،امتیاز
م یبخشد».
سنگی ست زیر آب ،ولی آن شکسته سنگ
زنـده است ،مـی تپـد بـه امیدی در آن نهفت
دل بـود اگـر بـه سینـ هی دلـدار مـی نشست
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گـل بود اگـر بـه سـایه خـورشید مـی شـگفت
از شعر “مرجان” ١٣٣٢
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در همشهری آنالین آمده است:

«هوشنگ ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا
شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دست مایه
اشعار عاشقانهای شد که در آن ایام سرود».
دهه س��ی خورشیدی دهه تحوالت سیاس��ی و اجتماعی در جامعه ای ران است که ف راز و
نش��یب هایی را در تمام عرصه ها به دنبال دارد .اوضاع آش��فته ،زندگی سامان یافته را در هم
م یک وبد و ش��اعر هم که جزئی از اجتماع است با شناختی که از پدیده های پی رام ونش دارد
خواهی نخواهی راهش را هم در گفتار و هم در رفتار بر م یگزیند .س��ایه در چنین ش رایطی
به عنوان شاعر ،با مفکوره های انقالبی م رتضی کیوان آشنا م یشود و با این اثر گذاری وارد
تحول در اندیش��ه م یگردد که به بار ش��ع ریش غنای مردمی بیشتری م یبخشد و با متفک ران
ش��عر مدرن ای ران که از پایگاه اجتماعی برخوردار هستند همانند نیما یوشیج ،احمد شاملو،
مهدی اخوان ثالث ،اس��ماعیل ش��اهرودی ،منوچهرش��یبانی ،فروغ فرخزاد ،ف ریدون مشیری،
سیاووش کس رایی و سای رین همگام زمانش گام برم یدارد.

بسترم
صدف خالی یک تنهائی است
و تو چون مروارید
گردن آویز کسان دگری.
هوشنگ ابتهاج سایه
«سایه» در مورد این شعر کوچک و پرمحتوا که عنوانش توسط احمد شاملو «احساس»
برگزیده شده و نشان از صمیمیت و دوستی است می گ وید:

« ۲۱دی ماه {جدی}  ،۱۳۳۱با کیوان و شاملو در کافه نشسته
بودیم .من این ش�عرو روی کاغذ س�یگار نوش�تم .شاملو قلمو از
من گرفت و باالی آن نوش�ت :احس�اس! ،یه عالمت تعجب هم
جلوش گذاش».
در سال  ١٣٣١شعر «بر سواد سنگفرش راه» را م یس راید که از مشهورت رین اشعار سیاسی
او به شمار م یرود که استبداد آن دوره را هدف ق رار م یدهد:

بشنو ،ای جالد!

و مپوشان چهره با دستان خونآلود!
م یشناسندت ب هصد نقش و نشان مردم.
م یدرخشد زیر برق چکم ههای تو
لک ههای خون دامنگیر.
و ب هکوه و دشت پیچیدست
نام ننگین تو با هر « ُم ردهباد» خلق کیفرخواه.
و ب هجا ماندست از خون شهیدان
بر سوا ِد سنگفرش راه
نقش یک فریاد:
ای جالد!
ننگتباد!

هنگامیکه نظام کودتایی و اس��تبداد پهلوی ای ران را به سوی جنگ و تباهی کشاند و بر
تمام امور حکومت بیداد سایه افگند وعرصه زندگی بر اقشار گ وناگون تنگتر شد ،سایه بیاد
همرزمانش که در پشت درهای بست هی زندان انتظار شکنجه و دار را م یکشیدند بار دگر پای
گالیای خ ویش را با صبغهی آزادیخواهی و ش��رایط خ ونین به میدان کشید و از عشق جامد
فردی به ش��اه سرود مبارزان راه ای ران مبدل ساخت و به زبان شیوا در شعر «کاروان» به یگانه
عشقش جواب داد:

دیریست ،گالیا!
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هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست.
هرچیز رنگ آتش و خون دارد این زمان
هنگامه رهایی لبها و دستهاست
عصیان زندگی است.
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این ش��هکار س��ایه چندین دهه سرمش��ق مبارزاتی زوج های جوانی بوده که در دو راهی
مبارزه آزادیخواهانه و عشق فردی ق رار م یگرفته اند .به همین سبب این سرود مرزها را گذر
کرد و آوازه اش به س��رزمین های دوری به نیروی الهام همکیش��ان س��ایه در ش رایط ناب رابر و
سخت مبدل شد.
در س��ال « ١٣٣٣س��یاه مش��ق  »١به همکاری انتش��ارات امیر کبیر با مقدمه شه ریار و
یادداش��تی از زنده یاد م رتضی کیوان به بازار ش��عر دوس��تان عرضه م یگردد و به دنبال آن
مجموعه ش��عر «ش��بگیر» زیر چاپ م یرود .تحول فکری سایه را در همشهری آنالین چنین
نگاشته اند:

«س�ایه در مجموعههای بعدی ،اشعار عاشقانه را رها كرد و با
مردم همگام شد .مجموعة “شبگیر” پاسخگوی این اندیشة تازة
اوس�ت كه در این رابطه اشعار اجتماعی با ارزشی پدید م یآورد.
مجموعة “چند برگ از یلدا” راه روش�ن و تازهای در ش�عر معاصر
گشود».
وقتی در اوج فاش��یزم «مک کارتیزم» در ام ریکا ،زوج مبارز مشهور به روزنبرگها به اتهام
دروغین اعدام م یش��وند ،او در م رثی های با مطلع «خبر ک وتاه بود اعدام شان کردند» یکی از
تاثیر ب رانگی زت رین شعر هایش را که در آن امید به آینده و آزادی موج م یزند سرود:

ـ عزیزم ،دخترم!
آنجا ،شگفتانگیز دنیایی است:
دروغ و دشمنی فرمانروایی م ی ُک ند آنجا.
خون انسانها
طال :این کیمیای
ِ
خدایی م ی ُک ند آنجا.
عزیزم
ن از چهره اشکت را ،ز جا برخیز
پاک ک 
تو در من زندهای ،من در تو
ما هرگز نم یمیری م
هزاران دگر
ن و تو با
م 
ِ
ل م یگیری م
ن را ه را دنبا 
ای 
از آن ماست پیروزی
ت فردا
از آن ماس 

با هم ه شادی و بهروزی
عزیزم
کار دنیا رو ب ه آبادیست
ن م یدمد امروز
و هر الل ه ک ه از خون شهیدا 
نوید روز آزادیست.

وقتی جمعی از جوانان مبارز و انقالبی ای ران در ب رابر استبداد شاهی دست به تفنگ برده
در  ١٩دلو  ۱۳۴۹یکی از ماندگارت رین حماس��ه آزدیخواهی را از جنگل های «سیاهکل» رقم
زده رخوت حاکم بر جامعه را شکس��تند ،همانند سایر ش��اع ران بارسالت ،سایه نیز با سرودن
«م رثیه جنگل» حرکت افسانوی و از خودگذری آنان را تجلیل نمود:

امشب همه غ مهای عالم را خبر ُکن!
بنشین و با من گریه سر ُکن،
گریه سر ُکن!
ای جنگل ،ای داد!
از آشیانت بوی خون م یآورد باد،
بر بال سرخ کشکرت پیغام شوم یست،
آنچه چه آمد بر سر آن سرو آزاد؟
ای جنگل ،ای شب!
ای ب یستاره!
خورشید تاریک!
اشک سیاه کهکشانهای گسسته!
آئینۀ دیرینۀ زنگار بسته!
دیدی چراغی را که در چشمت شکستند؟
زمانیکه مبارزات و ق ربانی های مردم ای ران علیه اس��تبداد پهلوی در آستانه پیروزی بود،
او ش��عری با عنوان «آزادی» س��رود اما با تردید که «ای آزادی آیا با زنجیر می آئی؟» .با به
قدرت رس��یدن رژیم پلید آخندی ،متاس��فانه این شک او به حقیقت پیوست و مردم ای ران از
چاله به چاه افتیده با یک رژیم س��فاک تر و ساطوربدس��ت مواجه شدند .دستگاه فاشیستی
«والیت فقیه» آزادیخواهان و عناصر پیش��رو را به بند و زندان کشیده مورد شکنجه و اعدام
ق رار داد و س��ایه نیز در س��ال  ١٣٦٢زندانی گردید .وی خود یکی از خاط راتش از این دوران
را شرح م یدهد:

«در زن�دان جمهوری اسلامی ب�ودم ،همین تران�ه “ایران ای
س�رای امید” از بلند گوی زندان پخش ش�د ...تا که شیندم زدم
زی�ر گریه! همبندم پرس�ید:چرا گریه میکنی؟ گفتم :ش�اعر این
ترانه منم»!!...
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در سال  ١٣٦٠مجموعهی شعر «یادگار خون سرو» سایه توسط انتشارات توس اقبال چاپ
یافت و آن را به رفیق ش��هید خود م رتضی کیوان اهدا کرد و ش��عر «کیوان ستاره بود» نیز
در آن جا دارد:

من در تمام این شب یلدا
دست امید خسته خود را
دردستهای روشن او می گذاشتم
من در تمام این شب یلدا
ایمان آفتابی خود را
از پرتو ستاره او گرم داشتم
کیوان ستاره بود
با نور زندگانی می کرد
با نور درگذشت
او در میان مردمک چشم ما نشست
تا این ودیعه را
روزی به صبحدم بسپاریم
مجموعهی شعر «شبگیر» و «تا صبح شب یلدا» هم راه با دو کاست با صدای شاعر نیز
در همین سال منتشر شد.
حسن علی محمدی در کتاب «از بهار تا شه ریار» م ین ویسد:

«به عقیده ابتهاج ش�عر امروز ناگزیر باید مبین احوال زمان و
احساس�ات ش�اعر كه تاثیر پذیر از پدیده های اجتماعی اوست
باشد و تردید نیست بیان این احساسات و مفاهیم اگر در قالب
اش�عار گذش�ته ممكن باش�د الاقل با همان تركیبات و اشارات و
واژه های مس�تعمل مقدور نیس�ت .در شعر سایه دو جنبه كام ً
ال
متفاوت به چش�م م یخورد ،نیمی از س�روده های وی را غزلیاتی
كه از احساساتی كام ً
ال ش�اعرانه سرشار است ،تشكیل م یدهد
و نیمی دیگر مجموعهی اش�عاری اس�ت ك�ه باصطالح امروز در
قالب نوین موزون ولی غیر مقفی سروده شده است .در حقیقت
آثاری از ایش�ان كه مبین احساس�ات درونی وی از تاثرات است
مش�خص و مربوط به پرواز اندیش�ه شاعرانه او است در غزلها و
دوبیتی های وی همه جا متجلی اس�ت ولی تاثراتی كه از زندگی
مردم و وضع اجتماعی وی س�خن م یگوید بیشتر در فرم جدید
شعر امروز خودنمایی م یكند».
س��ایه در اواسط دهه س��ی و چهل «در محور توجه طرفداران پر شور تحوالت اجتماعی

ق رار م یگیرد» و ش��عر را به عنوان ابزار مبارزاتی در صدر ب رنامه زندگی خ ویش م یپذیرد به
همین دلیل ش��عر وی هر روز پر خون تر در اجتماع ش��هرت م ییابد و به دفاع از محرومان
وارد کارراز س��خت روزگار م یگردد .یکی از اشعار زیبای سایه که توسط مهدی اخوان ثالث
نیز به نقد و تمجید در آن هنگام روبرو ش��ده اس��ت قطعه ایست بنام «زمین» .سایه در این
ش��عر با انتقاد از شاع ران ماقبل و هم دورهاش که همیش به آسمان چشم دوخته و به ستایش
س��تارگان ،زمین را با تمام نعماتش «ناش��ناخته ،گمنام و ب یسپاس» م یدانند ،م یپردازد .وی
برعکس دیگ ران در این ش��عر به س��تایش و تک ریم زمین شاع رانه نگاه م یکند و عظمت این
کره خاکی را به زبان ش��یوا و س��اده بیان م یدارد که جایگاه س��ایه را به عنوان شاعر مطرح
تسجیل کرد .قسمت هایی از این شعر:

ای مادر ،ای زمین!
امروز این منم که ستایشگر توام
از توست ریشه و رگ و خون و خروش من
فرزند حقگزار تو و شاکر توام.
****
فرزند بد سگالی اگر چون حرامیان
بر حرمت تو تاخت
هرگز تهی نشد دلت از مهر مادری
با جمله ناسپاسی و فرزند ب یشناخت.
****
بگذار چون زمین
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شعر زمین ،سرطان ١٣٣٤
س��ایه س راس��ر عمرش را وقف غنای فرهنگ فارسی در بخش هنر موسیقی و شعر کرده
اس��ت و با نش رات گ وناگون ای ران همکاری قلمی داشته و در کنار آن ،او سالهاییکه در ای ران
می زیست همسان سایر انسان های اندیشور جهان سوم که شعر هرگز ب رای شان نان ده نبوده
مجبورا نیرویش را جهت ام رار معیش��ت ب رای مدتی طوالنی در کارخانه سمنت دولتی ته ران
بفروشد.
سایه اشعار نهایت مرغوب و پرخوانندهای را به جامعه تقدیم نموده که به زودی مرزها را
درنوردید و به مناطق دور دست جهان اشاعه یافت .اشعار اله وتی ،سایه ،سیمین بهبهانی ،فروغ
فرخزاد ،حمید مصدق و سایر هم دوره هایش در افغانستان به وسیلهی نش ریات ای رانی در میان
فرهنگیان راه یافت و بعدها با صدای دلنش��ین احمد ظاهر بین مردم افغانستان و تاجکستان
رخنه کرد و به دلها چنگ زد که موقف س��ایه و س��ایر ش��اع ران معاصر را ویژگی بخش��ید.
آهن��گ «امش��ب ب��ه
قص��هی دل من گوش
میکنی  /فردا م را چو
قصه ف راموش میکنی»
و ده ها آهنگ جاودانه
دیگ��ر ک��ه ب��رای بار
نخس��ت در افغانستان
کمپوز ش��ده و توسط
احم��د ظاه��ر اج��را
گردیده اند.
س��ایه در ش��عر
بخصوص غزل دس��تی
باالیی دارد اما معترف
اس��ت که «از موسیقی به شعر رسیده اس��ت» به همین دلیل با ساز و آواز ای رانی گره خورد
و س��خت آشناست ،موسیقی سنتی را ماه رانه م یداند و با خوانندگان همعصرش همکاریهای
ش��ایانی داشته که منجر به رشد و تق ویت موسیقی س��نتی ای ران گردیده است .وی مدت ٦
سال (از  )١٣٥٧ -١٣٥١در رادیو ای ران ایفای وظیفه کرد و بنیانگذار «گروه موسیقی شیدا»،
عارف و «گروه چاووش» نیز بوده اس��ت .ت رانه ها و غزل های بیشماری از آف ریده های سایه،
چه توسط خودش و چه بوسیلهی کمپوزیتورهای معین ای رانی و افغان از دیر زمانی تا اکنون
در همخوانی با ش رایط در گردش است.
س��ایه که اینک  ٨٦س��ال دارد ،طی چند س��ال اخیر از مطبوعات و نشر اشعارش دوری

جس��ت و در این اواخر طلسم س��ک وتش را در هم کوفت و خاط رات زندگی اش را از شعر و
موسیقی گرفته تا سرگذشت و مسایل پی رام ونش بیان نموده که در  ١٣٠٠صفحه زیر نام «پیر
پ رنیان اندیش ،میالد عظیمی و عاطفه طیه در صحبت با سایه» به چاپ رسید.

هنر گام زمان
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است
ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است
گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری
دانی که رسیدن هنر گام زمان است
تو رهرو دیرینهی سر منزل عشقی
بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است
آبی که بر آسود زمینش بخورد زود
دریا شود آن رود که پیوسته روان است
باشد که یکی هم به نشانی بنشیند
بس تیر که در چلهی این کهنه کمان است
از روی تو دل کندنم آموخت زمانه
این دیده از آن روست که خونابه فشان است
دردا و دریغا که در این بازی خونین
بازیچه ی ایام ،دل آدمیان است
دل بر گذر قافله ی الله و گل داشت
این دشت که پامال سواران خزان است
روزی که بجنبد نفس باد بهاری
بینی که گل و سبزه کران تا به کران است
ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی
دردی ست درین سینه که همزاد جهان است
فریاد ،ز داد آن همه گفتند و نکردند
یارب چه قدر فاصلهی دست و زبان است
خون می چکد از دیده در این کنج صبوری
این صبر که من می کنم افشردن جان است
از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود
گنجی ست که اندر قدم راهروان است
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گزارشها

وضع ابتر
شفاخانه صحت طفل کابل
و مرگ  ۱۵٠٠کودک
چند روز قبل بانک جهانی
اعالم نمود که افغانستان به یک
ش��اخص اهداف هزاره سازمان
ملل در تامین آب آش��امیدنی
صحی دس��ت یافته و در زمینه
صح��ت نی��ز ب��ه ای��ن اهداف
نزدیک ش��ده است .ادعایی که
حتی مس��ئ ولین ب رنامه آبرسانی
دولت افغانس��تان در درستی آن
اب راز تردید کردند.
ب��رای اینک��ه نش��ان ده��م
س��ازمانهای جهانی به خاطر ف ریب افکار عام��ه جهان چطور آمار و ارقام دروغین از وضعیت
افغانس��تان ارائه م یدهند ،گزارشی در مورد وضعیت ابتر بزرگت رین شفاخانه افغانستان که در
چندقدمی ارگ ریاس��ت جمهوری و وزارت صحت عامه ق رار دارد تهیه دیدهام که با توجه به
آن م یش��ود وضعیت خدمات درمانی را در نقاط دورافتاده کشور حدس زد و به دروغپردازی
بانک جهانی نف رین فرستاد.
طی  ۱۱س��ال تج��اوز ام ریکا ،نود در ص��د از ده ها میلیارد دالر «کمک» به افغانس��تان

اختالس ش��ده و باقی ماندهاش در پروژه های ک وتاه م��دت و یکبارمصرف ضایع گردید اما
ب رای تق ویت بنیاد اقتصادی کش��ور که دراز مدت و جنبه ت ولیدی داشته باشد ،خشت باالی
خش��ت گذاشته نش��د .تعلیم و ت ربیه و صحت دو س��کتور حیاتی اند که در افغانستان جز
تبلیغات کرکننده و برجسته ساختن آمار راست و دروغ ،در زمینه های کیفیتی و عملی کار
قابل توجهی صورت نگرفته است.
ش��فاخانه صحت طف��ل کابل
یک��ی از تاسیس��اتی اس��ت ک��ه
ح��دود چهار دهه قب��ل به کمک
این��درا گاندی دخت��ر جواهر لعل
نهرو ،صدراعظم وقت هندوس��تان
اعمار گردید و یگانه مرکز تداوی
و اکم��ال تخص��ص داکت��ران در
افغانس��تان م یباش��د که بزرگت رین
ش��فاخانه اطفال در س��طح کشور
است .این ش��فاخانه با داشتن چهار
یکی از واردهای شفاخانه صحت طفل
وارد داخله ،ج راح��ی ،اورت وپیدی،
گوش و گلو و حدود  ۵٠٠کارمند و  ٣٥٠بستر روزانه  ٦٠٠تا  ٨٠٠نفر م راجعین را م یپذیرد.
این ش��فاخانه طی س��الهای گذش��ته از خدمات طبی هند برخوردار بود ،اما درین اواخر
موسس��ات و نهادهای غیر دولتی به جانش چس��پیده و آن را به حدی درگرداب فساد غرق
ساخته اند که اثری از بهبود وضعیت در آن دیده نم یشود ،درحالیکه ادعا م یشود میلیون ها
دالر کمک از سوی کشورهای ترکیه و کانادا و  ...تا حال هم وعده و هم به مصرف رسیده
اس��ت .چنین حالت باعث گردیده تا روزانه ده ها کودک بیم��ار جان خود را ببازند و تعداد
قابل توجهی که توان مالی دارند جهت تداوی به خارج از کشور بروند.
بر اس��اس ارقام دقیق ،سال گذشته بیش از  ۱۵٠٠م ریض در این شفاخانه جان باختند که
رقم باالیی از مرگ و میر کودکان را نش��ان م یدهد .چ را وضعیت در شفاخانهای که در چند
متری ارگ ریاست جمهوری ق رار دارد اینچنین اسفناک است؟ هرگاه وضعیت دقیقتر بررسی
گردد ،دیده م یش��ود که موجودیت سیس��تم مافیایی و دستگاه فاس��د و زنگ زدهی کرزی
بعنوان علتالعلل گندیدگی های موجود در این ش��فاخانه و رقم باالی مرگ و میر اطفال را
سبب گردیده است که چند مورد را با تفصیل بیشتر شرح م یدهم.

نبود امکانات الزم
ادویه و لوازم ضروری ب رای کمک های اولیه در اتاق عاجل این شفاخانه پیدا نم یشود تا
داکتر موظف فوری به م ریضانی که از مناطق مختلف افغانستان به امید شفایابی جگرگوشه
های شان را به آنجا م یآورند رسیدگی الزم نماید .داکتر به م ریضدار نسخه م ین ویسد تا بیرون
از شفاخانه ادویه الزم را بیاورد .بار ها اتفاق افتاده تا قبل از رسیدن ادویه ،م ریض تلف گردد.
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قیمت ادویه در دیپوی به اصطالح دولتی و دواخانهی نزدیک شفاخانه چندین ب رابر گ رانتر از
بازار است و این هم دامی است ب رای م ریضداران تا جیب های شان را خالی کنند.
ت��ا چندی قبل دراتاق عاجل وس��ایل ابتدائی طبی از قبیل آله فش��ار ،نیبوالیزر ،مانیتور
(جهت کنترول عالیم حیاتی م ریض) ،ان جی تی ،سکش��ن تی��وب ،ف ولی کتیتر وغیره که
بهای زیادی هم ندارد ،در دسترس داکت ران ق رار نداشت.
ادویه موجود در شفاخانه کم ،محدود ،بی کیفیت و تاریخ تیر شده است .زی را اکث را ادویه
و وس��ایل امدادی اوال در همان بندر اول ،از سوی موسسه مذکور خورد و برد م یشود و بعدا
در بندر دوم ،مقامات تح ویل گی رنده چاره شان را م یکنند .به همین دلیل بارها دیده شده در
دیپوهای شفاخانه بجای ادویه با کیفیت و دارای تاریخ انقضای طوالنی تر ،ادویه ب یکیفیت
و تاریخ تیرش��ده آورده م یش��ود .گاهی با آنکه نیاز مبرم م ریضان به دوا بیداد م یکند ولی
برعکس ادویه تا حدی در دیپو ش��فاخانه بدون اس��تفاده باقی م یماند که تاریخ انقضایش به
پایان م یرسد .چنانچه سال گذشته دو م وتر ادویه بنابر همین دلیل به کثافتدانی انداخته شد.
یک تن از داکت ران موظف در شفاخانه صحت طفل گفت:

«وقتی نهاد یا فردی به شفاخانه ادویه مساعدت م یکند تاریخ
انقضایش درست است که بعد از ارزیابی در دیپو ذخیره م یگردد
ولی همین که مدت کوتاهی گذشت بنابر معامالت پشت پرده (به
گمان اغلب دوباره به بازار عرضه م یگردد) به جایش ادویه تاریخ
تیر شده گذاشته م یشود که باعث تعجب همه ما م یشود».
ب رای انجام معاینات س��اده خون و ادرار ،الت راس��وند ،ایکو ،س��تی سکن و دیگر معاینات
روزمره ،م ریض باید به بیرون از شفاخانه برده شود .بار ها اتفاق افتاده که م ریض در طول راه
جهت انجام این معاینات فوت کرده است .ماشین ایکوکاردیوگ رافی که توسط افغانهای مقیم
آست رالیا کمک گردیده بود،
ف��ردای نصب ش��دن خ راب
اعالم ش��د و تا هن��وز قابل
استفاده نیست.
وسایل مجهز ج راحی که
ب رای عملی��ات خانه کمک
ش��ده بود مثل زدن سرمه از
چشم در همان راه دزدی شد
و اصال به ش��فاخانه نیامد .یک ماشین کهنه الت راس��وند با کیفیت بسیار پایین در شفاخانه
موجود است که تنها دوساعت در روز کار م یکند ،متباقی م ریضان باید به بیرون از شفاخانه
معاینات خود را تکمیل کنند.
مسئ ولین شفاخانه که صاحب کلینک های شخصی اند ،هرگز ب رای فعال کردن وسائل و
امکانات رایگان ش��فاخانه تالشی بخرج نم یدهند زی را روزانه ده ها م ریض از شفاخانه به آنجا
فرستاده م یش وند که ه ریک ماهانه سهم خود را از آن بدست م یآورند.

کمبود پرسونل
مش��کل دیگر این ش��فاخانه کمبود نرس ،داکتر ،خدمه ،کارگر وغیره است که با تعداد
کارمندان موجود این ش��فاخانه هرگز قادر به ارائه خدمات بهتر به موج س��یل آسای بیماران
نیس��تند .از طرف دیگر یک تعداد پرس��ونل مفت خور ش��فاخانه که با مقامات باال روابط
نزدیک دارند و دهن جوال را با آنان م یگی رند ،اصال دست به گرم و سرد شفاخانه نم یزنند.
به همین دلیل داکت ران ،نرس ها و کارگ ران ش��رافتمند با  ۳۶س��اعت کار در ایام نوک ریوالی،
خود را وقف م ریضان م یسازند که کار و زحمت اینان با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.
دلی��ل دیگری که یک تعداد پرس��ونل ب��ه کار عالقه نم یگی رند و ی��ا در ج ریان کار از
م ریضان پول اخذ م یکنند اینست که معاش آنان کفایت زندگی شان را نم یکند .مثال یک
داکتر هفت هزارافغانی معاش دارد بعالوه سه هزار افغانی در بدل  ۳۶ساعت اضافه کاری که
مجموع ٌا ده هزار افغانی م یش��ود .او باید حداقل ده هزار افغانی ک رایه خانه بپردازد ،پول نان
و لباس ،ک رایه م وتر و س��ایر ضروریات زندگی را چگ ونه پوره کند؟ داکتر چارهای ندارد جز
آنکه دست به م ریضدار دراز کند و از او بنام شی رینی پول طلب کند .این مسئله باعث لطمه
دیدن شخصیت داکتر و بدنامی او در جامعه م یشود که مقصر اصلی آن دولت فاسد فعلی
است که زمینه زندگی آبرومند را از داکت ران م یگیرد.
عالوتا «غم نان» تعدادی از پرس��ونل طبی را به حدی خوار س��اخته که مجبور م یش وند
خالف مس��لک ش��ان به کار های شاق دیگری در خارج از ش��فاخانه بپردازند .بنا نم یتوانند
انرژی الزم خود را صرف خدمت به م ریضان ش��فاخانه نمایند .طبعا کار بگ ونه درس��ت انجام
نم یشود ،ناوقت به محل کارم یآیند و زودتر شفاخانه را ترک م یگ ویند چ را که باید به کار
دیگر خود نیز برسند تا آذوقه زن و فرزند خود را پیدا کنند.
س��اعات کار بیش از حد ،تعداد ب یحس��اب م ریضان ،شکم گرسنه داکتر و نبود آرامش
فکری بعلت کمتر بودن عاید شان نسبت به یک کارگر ساده همه باعث م یش وند تا داکت ران
تمرکز فکری خود را از دست داده برخورد ناسالم با م ریض و م ریضداران داشته باشند.
ده ها م ریض روزانه بصورت پنهانی و غیرمس��لکی در اتاق عاجل با ش��رایط بسیارخ راب
توس��ط یک سیت تعقیم ناشده ختنه م یگردند و از آنان پول اخذ م یگردد که باعث انتقال
ام راض بسیار خط رناک از یک طفل به طفل دیگر م یشود .این ب یمباالتی از چشمان ریاست
ش��فاخانه پنهان نیس��ت .از آنجاییکه رییس خودش در مقابل زیردس��تان دهن پر آب است
بخاطر حفظ مقام ریاس��ت و خاموش نگهداش��تن دزدی هایش نم یتواند چیزی بگ وید .این
مرگ خاموش��ی است که هموطنان ما با اعتماد به چپن سفید داکتر ،اوالد خود را به داکت ران
م یسپارند ولی نم یدانند که چه عاقبتی در انتظار اطفال شان در کمین است.
یکی از نرس های موظف در شفاخانه که نخواست نامش فاش گردد ،م یگ وید:

«مدیر نرس�نگ شفاخانه اوباشی اس�ت که گاهی با تفنگچه
و گاهی هم با دش�نام های بس�یار رکیک سایر پرسونل را تهدید
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کرده ،در خنته و اخاذی پول از مریضداران دس�ت باالیی دارد .این
آدم در ش�ب ه�ای نوکریوالی خ�ود چندین بار تلاش کرده تا از
دختران جوان پایواز به گونهی ب یش�رمانه سواس�تفاده نماید .از
آنجاییکه دم این مکروب به مقامات ارش�د دولتی و اس�تخبارات
گره خورده ،کس�ی جرأت رویارویی با وی را ندارد .این کثافت حتا
گاهگاه�ی بخاطر نمایش قدرت ،پیش چش�م دیگران به رییس
شفاخانه هم م یتازد تا نشان دهد که یکه تاز میدان است».
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معموال م ریضداران آش��نا با وضعیت بد ش��فاخانه به تازه واردین گوشزده م یکنند که به
زنان و دخت ران شان که مجبور اند منحیث پایواز شب بگذرانند ،توجه م یدهند که نباید تنها
از وارد بیرون شده در دهلیز ها بروند.

فقدان تجهیزات
کمبود تجهی زات مش��کل دیگ ریس��ت که با گذش��ت هر سال از عمر ش��فاخانه ،وسایل
فرس��وده ش��ده ولی جایش را هرگز وس��ایل مدرن طبی نم یگیرد .با وجود تمام مش��کالت
موجود ،سال گذشته بیشتر از پنجهزار طفل م ریض با ابتدائی ت رین وسائل و کمت رین امکانات
در عملیات خانه این ش��فاخانه توس��ط داکت ران زحمتکش عملیات گردیدند که اکث ر ٌا ب رای
تعقیم دس��تها مایع انتی س��پتیک و حتا آب صحی پیدا نم یشد ،بگذریم از نبود برق ،اتاق
های سرد ،فقدان دهها وسیله اولیه الزم درعملیات خانه و ....
در کنار تمام بدبختی های دس��ت و پا گیری که جامعه ما را به س��وی نیستی کشانده،
ش��یوع ام راض مزمن و خط رناک است که بستگی مس��تقیم با محیط آلوده ،ازدحام بیش از
حد ت رافیک ،اس��تعمال مواد کیمایی در طول دهه های جنگ و ت راکم نفوس دارد ،مصیبت
دیگ ریست که شانه های مردم ما را خم ساخته است.
چون پست ریاست شفاخانه ها مثل سایر پست های مهم افغانستان یا بر اساس مناسبات
و یا پرداخت پول به اف راد داده م یش��ود ،بن ٌا چنین وضعیت فالکتبار نه وجدان ش��ان را تکان
م یدهد و نه هم چوکی آنان را در خطر م یاندازد .اینان همه غرق زراندوزی ،عیاشی و خوش
خدمتی مقابل باال دست های خود هستند تا خدمت به مردم.
وزارت صحت که جزئی ازین دستگاه فاسد و شاریده است آیا نم یداند که درین شفاخانه
چ��ه م یگذرد؟ م ریضانی که در اتاق های س��رد ب��ا کمپل های چرکین و ب��دن های بیمار
افتاده اند چه درد هایی را م یکش��ند؛ وسیله گرم کردن سیرم هنگام تزریق در شفاخانه پیدا
نم یش��ود؛ در اتاقی که ظرفیت پنج م ریض را دارد پانزده م ریض افتاده و چپرکتی که ب رای
یک کودک س��اخته شده دو تا سه کودک در آن خوابیده که اوکسیجن طبیعی هم ب رایشان
کفایت نم یکند؛ اتاق پانس��مان مخروب های بیش نیست؛ دروازه ها بدون قلفک و زنجیر اند؛
تش��ناب ها شکسته ،ش��یردانها همه خ راب؛ بوی بد عف ونت در اتاق ها؛ بستر های شاریده با
روی جایی های چرکین؛ غذای داکت ران ب رنج خشک با چند دانه کچالوی با آب و روغن خام

و بستر خوابش چپرکت م ریضان و  ...سایر نابسامانی هایی که لیست آن بسیار ط ویل است
و حالت شفاخانه را به مرداب خانهای مبدل ساخته است.
در همین وضعیت اخی ر ٌا هفتاد ل��ک افغانی را بجای اینکه صرف نیازهای اولیه کنند به
رنگ ش��فاخانه مصرف کردند چی زیکه ب رای نمایش بود درحالیکه نیازهای جدیتر و حیاتی
تر موجود بود که این پول در آن بخش ها به هزینه گردد.
آمار مرگ و میر کودکان در س��ه ماه زمس��تان حدود دو ب رابر موسم گرما است .دلیلش
یریزد و
س��ردی هوای اتاق های شفاخانه است که پول تیل س��وخت آن به جیب مقامات م 
اطفال مردم غ ریب در هوای سرد شفاخانه جان م یبازند .مرگ این تعداد اطفال ب رای مقامات
کوچکت رین ارزشی ندارد ،زی را ارجمندی های خودشان در خارج تداوی م یش وند.

ش��فاخانهای که مردم از نقاط مختلف افغانستان به امید نجات کودکان
ش��ان به آن م راجعه م یکنند و تنها در س��ال گذشته  ٢۶٠٠٠م ریض داخل
بس��تر داشت ،از ابتدائی ت رین وسائل و س��ه ولت های طبی محروم است،
مورد چور و تاراج دزدان ق رار گرفته ،بیش��تر به وی ران ه م یماند تا شفاخانه.
باچنین وضعیتی مش��ت نم ونه خروار م یتوان حدس زد که شفاخانه های
دیگر در گوش��ه و کنار دور دست کش��ور چه حالت وحشتناکی خواهد
داشت.

آمار و ارقام «وفیات» شفاخانه صحت طفل طی یک ماه در یک سند رسمی
شفاخانه
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لیکوال :فرزاد| ژباړی :ولید

د ښکیال ک پر وړاندې
غښتلې مبارز هوګوچاویز
د خپلو خلکو په زړونو کې
تل پاتی ځای لري
ي��و س��تر انس��ان ،د
زيارکښانو ټينګ مالتړى،
پ��ه ﻻتين��ې امري��کا ک��ى
د مل��ې او ډیموکراتيک��و
بلګ��ه،
غورځنګون��و
دس��تونزو او تيرى کوونکو
ځواکون��و پ��ر وړان��دې د
مقاوم��ت س��مبول له دی
ن��ړۍ څخ��ه س��ترګې پټې
ک��ړى .هوګ��و د ونزويال د خلکو نوميالى الرښ��ود چى له کلونو راپدیخوا د س��رطان
ناروغې سره ﻻس او ګريوان و د ٢٠١٣م کال د مارچ په شپږمه يي د تل لپاره مخه
ښ��ه وکړه ،په ميليونونو هيوادوال ،د نړې مترقى او د ښ��کیالک ضد انس��انان يي د

غم او خپکان په ټغر کښ��ينول .د خپل وياړلى ژوند په اوږدو کى يي زبیښ��اک ځپلو
خلکو ته ډير درسونه پر ځاى پريښودل.
د څو لسیزو را پدیخوا داسی ټولیز او سر تا سری ماتم چې د یو شخص په مړینه
رامنځ ته ش��وی وي س��اری نه لری .په کاراکاس کى تر دوه ميليونو زيات خلک په
اوږدو ليک��و ک��ى په انتظار وﻻړ ؤ تر څو «قومندان چاويز» س��ره وروس��تۍ ليدنه او
درن��اوې وکړي .کوم انځورونه چى د رس��نيو له خوا مخاب��ره کيږى په هغوى کى د
ونزويال تشالس��ى پرګنې چى د چاويز انځورونه يي په غيږ کى نيولى د وير اوماتم په
حال کى ښ��کاره کوي .که څه هم دغ��ه انځورونه دردوونکى دى ،خو له بل پلوه په
ډاګ��ه ک��وى چى هغه تر کومى اندازى د خپلو خلکو پ��ه زړونو کى ځاى درلود! همدا
ډول د التين��ى امري��کا څو هيوادونو هم عمومى وير اع�لان کړ او خلک په ماتم کى
دې .ډيرى ورځى کيږي چى د هغه مړينه د نړى د خپرونو سرټکی جوړوي او د نړى
په هر ګوټ کى د عدالت پلويان د يوويشتمى پيړې ددغه هوښيار الرښود د تشې په
خاطر افسوس په ډاګه کوى.
هوګو چاويز ،پوره  ١٤کاله د ونزويال دخلکو د هوسا او سوکاله ژوند لپاره کوښښ
وک��ړ .کوم��ه ورځ چى هغه د ټاکنو له الری د ځ��واک واګې په ﻻس کى ونيول ،دغه
د نفتو بډایه هيواد په بش��پړه توګه د امريکا مس��تعمره و او اقتصاد يي د څو مليتى
ش��رکتونو له خوا کنتروليدو او لږه کیو اش��رافو ټول شيان په ﻻس کى درلود ،د ۲۹
میلیونه وګړو ډیری برخه یې بیوزلې او نیستې کړوي.
چاويز چى د پرګنو څخه يي سر راپورته کړى و او د فقر مزه يي څکلې وه ،قدرت
ته رسيدو سره سم يي خپلو خلکو ته یې وعده ورکړه چى د هغوي د ژوند شرايط به
سمبالوې او د استعمارګرو السونه به له هيواد ځنى لنډوې .هغه د سيمون بوليوار
س��ره ک��وم چى د پرتګال او هس��پانيا دواکمن��ۍ ضد جګړه کى د ونزوي�لا او التينى
امريکا افس��انوې اتل و مینه درلوده ،د هغه اس��تعمارې ضد الرى ته ادامه ورکړه او
د خپل سياسي راتلونکى موخه يي «بوليواري انقالب» ونوماو له هيواد څخه يي د
امريکا د الس لنډولو لپاره په جدې مبارزى الس پورى کړ .هغه په واقعيت کى خپل
هي��واد د امريکا له خولې څخه ویس��تو د ترق��ې او پرمختک په الر يي روان کړ .دغه
کار پ��ه هغ��ه وخت کى چى د التينې امريکا زياتره هيوادونه د امريکا د الس پوڅو له
خوا اداره کيدل اسانه کارنه و .خو هغه دغې موخى ته د رسيدلو په خاطر دي پايلى
ته ورس��يد چى بايد تر هر څه د مخه دهيواد په بيوزلو پراخو پرګنو تکيه وکړى او په
دوهم ګام کى د التينې امريکا نور هيوادونه هم سره يو ځاى متحد کړى.
چاوي��ز د التي��ن امريکا ،اتحاد س��مبال کړو هغه په واقعيت ک��ى د التين امريکا
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لمړنې الرښ��ود وه چى ويي کوالى ش��ول له څو کالو چوپتيا وروس��ته په هغه ځاى
کى د ښکیالک او استبداد په وړاندى د مبارزى انقالبې شور او زوږ پياوړى کړى.
دغه هلې ځلې د دى المل ش��وى چى په برازيل ،نيکاراګوئه ،بوليوې او د امريکا په
قاره کى څو نور هيوادونه د خلکو د س��رغړونى او ش��ورش له امله مزدور رژيمونه يو
په بل پسي نسکور او پر ځاي يي ملې او چپی دولتونه منځ ته راوړى ،له کومه ځايه
چى د چاويز دغه س��يمه ايزه جبهه د خلکو د پراخه پرګنو پر بنسټ ټينګه والړه وه،
امريکا س��ره له ډيرو ويجاړوونکو هلو ځلو او الس وهـنې پدى بريالۍ نش��وه چي دغه
جبهه ماته او ويجاړه کړي.
ونزويال د نړی د ډيرو
سترو نفتى زيرمو څښتنه
ده او متح��ده اياﻻت يي
د ډیری برخى پيريدونکى
ده .د دى هي��واد ٨٥
سلنه صادرات نفتو پورى
تړلى دې .د امريکا لپاره
له دى هيواد څخه الس
غوڅي��دل ډير ګران تمام
ش��ول نو ځک��ه پرت��ه له
کوم ځن��ډ څخه کله چى چاويز دخپلى وګړينيزى کړنالرى له کبله په
خپل هيواد کى د ستر پرګنیز سنګر څښتن
چاويز په ١٩٩٨م کال کى
شو ،الرويان به يي هيڅکله اجازه ورنکړى
واک ته ورسيد په سبوتاژ
چى په اسانی سره د هغه له چوپتيا وروسته
او خپلو مزدورانو کار پيل ونزويال يو وار بيا د امريکا او د هغه د نوکرانو
ک��ړ تر څو د هغ��ه وګړنيز
په الس کى پريوځى.
دول��ت نس��کور ک��ړى.
د س��ى ،آى،اى رئي��س
ج��ورج تن��ت پ��ه ډاګه اعالن ک��ړى وه چى «ونزوي�لا د دريم هيواد پ��ه توګه د نفتو
صادرولو له پلوه مونږ ته ډير مهم دى»
چاويز دخپلى وګړينيزى کړنالرى له کبله په خپل هيواد کى د ستر پرګنیز سنګر
څښ��تن ش��و ،الرويان به يي هيڅکله اجازه ورنکړى چى په اس��انی س��ره د هغه له
چوپتيا وروسته ونزويال يو وار بيا د امريکا او د هغه د نوکرانو په الس کى پريوځى.
امريکا چى تل يي د ډموکراتيکو او وګړينيزو رژيمونو په وړاندى جنګ ته دانګلى

او خپ��ل ديکتات��ور نوکران ي��ي د هغوى پر ځاى کښ��ينولى ،د چاويز په وړاندى يي
پراخ��ه جګړې په الر واچولى .س��پينې ماڼ��ې د  ١٤کالو په اوږدو کى يوه ګړۍ هم د
چاويز په مقابل کى له دسيس��و او توطئو الس په س��ر نشوه .امريکايي چارواکی لکه
بوش ،ديک چينى ،رايس ،کولين پاول ،جورج تينت او داس��ى نور چي په خپل هر
مخالف ټاپه وهى ،چاويز يي د «ديکتاتور»« ،اسامه بن الدن» او «هيتلر» څخه بد
تر وبالو ،او د «ډموکراسى په وړاندى ګواښ» او داسى نورو عنوانونو باندې ونوماؤ.
ل��ه کوم��ه ځايه چى ونزويال له امريکا س��ره پ��ه ګاونډيتوب کى پ��روت دى د چاويز
مخالفينو د دښ��من خاوره کى د جبهى ش��اته امن ځاى درلود او له هغه ځايه يي د
سپينې ماڼۍ غوڅ مالتړ تر السه کاوه.
امريکايي مش��هور فلم جوړوونکى اليوراس��تون په کال ٢٠٠٩م کى مستند فلم د
«س��هيل پوله» د هوګو چاويز په نوم جوړ کړ ،چى مونږ د هغه ژوند او هلى ځلى د
دموکراس��ى او عدالت لپاره او د امريکا د دولت الس وهنې ،چل او چلوټو س��ره اشنا
کوى .دغه مستندى صحنې الهام بخښونکى او د زده کړى وړ دې.
پدى مستند کى وينو چى امريکا په څه ډول د چاويز مخالفين د رسنيو په وسلو
سمبالوى او د امريکا له خاورى ټلويزيونى چينلونو له الرى د ونزويال د ډموکراتيک
دول��ت پ��ه وړاندى له زهرو ډک تبليغات په ﻻره اچوى ،پداس��ى حال کى چى چاويز
او دهغه دولت پرله پس��ى د هغه هيواد بيوزلو خلکو ته د س��وکاله ژوند اس��انتياوى
برابروې .د امريکا اس��تخباراتې س��ازمانونه د ونزويال په عس��کرو کى د ننه د کودتا
لپاره پراخه کارونه س��رته رس��وى .چى په پاى کى د ٢٠٠٢م کال د اپريل په مياشت
ک��ى هي��واد د ناورين او بی ثباتی لورى ته راکاږې او د يوې نظامى کودتا له الري د
چاوي��ز دول��ت ړنګوې ،پر ځاى يي دامريکا الس پوڅ��ى پانګه وال د ځواک په ګدۍ
ډډه لګ��وې او (پي��درو کارمونا) د نوى جمهور رئيس په توګه اعالنوى .څو س��اعته
تير شوى نه وه چى امريکا له دغه نوى دولت څخه خپل مالتړ اعالن کړ او (نړيوال
پولې صندوق) هم د مرستى وعده ورکړه.
چاوي��ز ني��ول کيږى او ي��و نامعلوم ځاى کى تر فش��ار الندى راځى چى اس��تعفا
ورکړى خو هغه س��رغړونه کوى او خپل حال داس��ى بيانوى «د چه ګوارا پشان سر
لوړی مرګ ته تیار یم نه س��ر ټیټ ژوند» .کله چى د کودتا خبر د ونزويال بيوزلو او
فقيرو اس��توګن ځايو ته ورس��يد په زرګونو کس��ان له چاويز څخه د دفاع په خاطر د
جمهورى رياس��ت په قصر يرغل وکړ نوې چارواکې يي تر محاصرى الندى راوس��تو
د فوځيان��و عم��ده برخى هم له چاويز څخه خپل مال تړ اعالن کړ او د خلکو په ليکه
کى ودريدل .تر اوسه ال د نوې ادارى له عمر څخه درى ورځى تيرى شوى نوى چى
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د چاويز نظامې پلويانو هغه په فوځې هيلکوپترکى بيرته د جمهورى رياست قصر ته
راس��تون کړ .د هغه هيواد بيوزله خلکو د خوښ��ۍ او غصى په منځ کى د جمهورى
رياس��ت واګ��ى په الس ک��ى ونيولى ،د امري��کا الس پوڅې بيرته خپ��ل اولې ټاټوبى
(امريکا) ته وتښتیدو.
د چاوي��ز دول��ت
پ��ه  ١٤کال��و ک��ى ب��ى
شميره الس��ته راوړنې
ل��رى .ګام پ��ه ګام يي
خصوص��ى مالکي��ت
کمزورې کړ او په ځاي
ي��ي ټولني��ز مالکي��ت
دهي��واد د بيوزلو ډیره
کیو په ګټه پراخه کړو.
هغه ديوې بريالى ټول
پوښتنې په لړ کى اساسې قانون ته تغير ورکړ ،د اصالحاتو لپاره يي الر اواره کړه.
نف��ت ي��ي د څو تنو لوټمارانو له منګلو خالص او مل��ې کړل .د نفتو عوايد يي د
بيوزل��و د ژون��د د کچى لوړولو لپ��اره په کار واچول .هغه پ��ه ورځ کى  ٩٠٠٠٠بيرله
نف��ت د امتي��ازې قيمت له مخې کيوبا ته ورکول او په ځاى يي  ٤٠٠٠٠د روغتيائي
چ��ارو کارکونک��ى له کيوبا څخ��ه ونزويال ته راغلل تر څو د ونزوي�لا خلکو ته په لرې
پرتو سيمو کى چه په عمر کې يي ډاکتر په سترکو ليدلى نه وه د بيمې وړيا روغتيايي
خدمات وړاندى کړى.
چاويز نه يواځى د التينې امريکا بيوزله هيوادو ته په ارزانه توګه د س��ونګ توکې
ليږدول څو څو ځله يي د متحده اياالتو ډيرو بيوزلو تور پوټکو ته هم د سونګ توکې
ویش��لی دى .هغه وخت چى د امريکا خلک په ٢٠٠٥م کال کى د سيلۍ(طوفان) له
ناورين سره مخامخ شول چاويز د هغوي مرستى ته ودانګل د نيويارک ،ماساچوست
او د ځينې نورو ښ��ارونو بيوزله وګړو ته د س��ونګ توکې له بازار څخه تر ٤٠سلنې په
ارزانه بيه ورسول ،کوم چى د بوش د غصې المل ګرځيدلى ؤ.
چاوي��ز د خپلى واکمنې په موده کى تر (١٠٠٠٠٠س��ل زره) زيات کوپراتيوونه د
دول��ت تر څارنې الندى جوړ کړل ،تر يونيم ميليون زيات غړى لري چى د دولت له
هر اړخيزو مرستو ګټه تر السه کوى.
هغه په واقعې توګه توده يي دموکراس��ې نندارى ته وړاندى کړه د ټولو لپاره يي

د هيواد د مهمو تصميم نيولو دروازې پر مخ پرانستې پريښودلى او د کابينې مهمې
ناس��تې يي په مس��تقيم ډول له راډيو څخه خپرولې ،خپله يي په هرى اونۍ کى په
اوس��ط ډول څلويښ��ت ( )٤٠س��اعتونه له خلکو س��ره د هغوى د ستونځو د حل په
هکله خبرى او مش��ورې کولى او هميش��ه پرته له کومې بدبینې او ځان ښوونى لکه
چى په نورو جمهور رئيسانو کى معمول ده د هيواد بيوزلو سيمو ته تګ راتګ کاوه
او د خپلو رفاهې پروژو له پرمختګ څخه يي څارنه کوله او دهغوې له احوال ځينى
يي ځان خبراوه.
تر ٢٠١٠م کال پورى ش��اوخوا ديرش زره ( )٣٠٠٠٠ټولنې (کمونونه) په س��يمه
کى جوړ کړل چى ولسې وګړى په هغو کى غړيتوب لرى تر څو سيمه ايزه دموکراسى
تمثي��ل ک��ړى او د س��تونزو د حل لپ��اره پريکړى وکړې .هغه په هي��واد کى واکمنې
بروکراس��ى ته د پاى ټکې کيښ��ود او د کمون له وزير څخه يي وغوښ��تل چى سيمه
اي��زو کمونونو ته اج��ازه ورکړى تر څو د خپلو پروژو د اړتي��ا په هکله پخپله تصميم
ونيس��ى د پرمخت��ک او څارن��ې کارونه يي ه��م په غاړه واخل��ې .دا د ونزويال د عامو
خلکو په ګټه يو مهم ګام وه چى ډير بيوزله کسان په خپل برخه ليک واکمن شول.
چاوي��ز ه��ر کال روغتياي��ي ،تعليم��ې او د کور جوړول��و بودجه لوړول��ه تر څو له
بيوزلې ،نالوس��تې او بي کورې س��ره مبارزه وکړى .د امريکا د دولت د ورانکارې او
س��تونزو رامنځ ته کولو سره سره دغه کړنالري په بريالیتوب سره سرته ورسولى .د
فقر کچه چى په ١٩٩٨م کال کى تر  ٥٥س��لنې لوړه وه په ٢٠٠٩م کال کى ٢٤س��لنې
ته راټيټه ش��وه ورځ په ورځ ډيرۍ خلک د روغتيايي بيمې او ښ��وونیزو چوپړتیاو تر
سيورې الندى راټول شول.
پ��ه کال ٢٠٠٩م ک��ى چاويز د ژوندانه اړينو توکو ته لک��ه وريجې ،غوړې ،بوره او
داسى نورو ته قانون وټاکه چى د هغه له مخى توليد کوونو ته حد اکثر نرخ په ګوته
ش��و تر څ��و د قيمتونو د لوړيدو مخه ونيس��ې .له دى قانون ځين��ى د ونزويال ډيرو
غريب��و او بى وس��ه کورنيو ګټه تر ﻻاس��ه کړه .چاويز د کيوب��ا برياليو تجربو څخه د
بلګې په توګه د خپل هيواد په ځان بس��يا توب لپاره پراخى کړنالرى تر الس الندى
ونيولې .هغه کرهڼيز(زراعتى) توکې چه پخوا به بهر ته ليږدول کيدل اوس د ننه په
هيواد کى پروسس کيږى او په ارزانه بيه خلکو ته وړاندى کيږې.
چاويز د مځکو د ملې کولو لپاره يوه پراخه کړنالره پيل کړه چى د هغى له مخى
يي پنځه ميليونه هکټاره مځکه د س��ترو مځکه والو له منګلو ځينى خالصه کړه په
بزګرانو يي وويش��له .او ويل يي «مځکه يو خصوصې ش��ئ نه ،بلکى د دولت ملکيت
دى بايد هغو کسانو پورى تړلې وى چى پر مخ يي کار کوى».
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هغ��ه د ښ��ځو نق��ش
ت��ه ډي��ر ارزښ��ت ورکاوه په
٢٠٠٩م کال د ښ��ځى د
نړيوال��ې ورځى په مناس��بت
يي وويل «د ښځو له واقعې
ازادې پرته د نارينه ؤ ازادي
ام��کان نل��رې .يو رښ��تينې
سوسياليس��ت بايد رښتينې
فيمنيس��ت وي» ،د ښ��ځو
چارو وزارت يي جوړ کړ او په
پارلمان کى يي ښځو ته ٤٠
س��لنه ونډه ورکړه ،د ښځو
ځانګړې بانک ي��ي جوړ کړ
هوګو چاويز د امريکا د سترګو اغزې وه.
تر څو س��ودا ګرو ښځو سره
هغه په خپله د ځان او د التين امريکا د
مرسته وکړى ،په کابينه کى څو نورو کيڼ اړخه رهبرانو په سرطان اخته
کيدل د امريکا کار ګڼو .چى د هغه له
يي څو ښځو ته ځاى ورکړ،
د (ونزوي�لا سوسياليس��ت مړېنى سره دغه ګونګوسى نورى هم زياتى
شويدى ،حتى د هغه ډى.این.اى د زياتو
متحد ګوند) په مرکزيت کى
څيړنو لپاره روسى ته وليږدول شول.
چى مش��رتوب يي د هغه په
غاړه وه زياتو ښ��ځو ته ځ��اى ورکړ ،په ټوليزه توګه سياس��ت ،ټولنيزو ،اقتصادې او
کلتورې کارونو کى ښځو ته د برخى ورکولو لپاره ډير زيار وګاله.
چاويز قدرت ته رس��يد و س��ره س��م د جمهورې رياس��ت لوکس لموزين ګاړې د
مل��ت پ��ه ګټه وپل��وره او خپل مياش��تنې  ١٢٠٠ډالرې معاش يي تعليم��ې پروژو ته
بس��پنه ورکړ ،يو شمير دولتې الوتکۍ يي وپلورلې تر څو وکوالى شې په چټکې سره
د خلکو د ژوند وضعيت ته بدلون ورکړى.
کله چى امريکا په افغانس��تان تيرې وکړ ،چاويزله لمړنيو کس��انو څخه وه چى د
افغانستان له خلکو څخه په دفاع راپورته شو ،د امريکا په بمباريو کى د افغان شهيد
شوو ماشومانو انځورونه د يوې تلويزيونى برنامې په لړ کى وغندل او نيوکه يي وکړه
چى نه ښائي د افغانستان عام وګړى او ماشومان د اسامه بن الدن د تروريزم قربانې
ش��ې .هغه وويل «نش��و کوالي چى تروريزم ت��ه د بيګناه عام��و خلکوپه ترور ځواب
ورکړو».

چاويز چى خلکو س��ره يي نږدې ټولې وعدى عملې کړى وى ،د ٢٠١٢م کال په
انتخاباتو کى په دريم ځل بيا ګټونکې وګرځيده ،خو ناروغې ورله د دي موقع ورنکړه
چى س��وګند ياد کړى او د خپل رياس��ت جمهورى دريمه دوره پيل کړى .چاويز نه
يواځ��ى د ونزيوي�لا د خلکو د زړونو په تل کى ځ��اى نيولى وه بلکى په ټولى نړۍ کى
د امپريالي��زم په وړاندى د يو برالس��ى رهبر په توګه ډي��ر پلويان یی درلودل .د هغه
ناڅاپه مرګ سره سم د نړۍ ډيرو شخصيتونو يو په بل پسى خپله خواشينې په ډاګه
کړه.
د بى.بى.س��ى ،.د راپ��ور له مخى جيمې کارت��ر ،د امريکا پخوانې رئيس جمهور
اعالم وکړ سره له دى چى دهغه له ټولو کارونو سره موافق نه يم .خو هيڅکله د هغه
د ذمه واري په س��رته رسيدو کى چى د ونزويال زرګونو محرومو هستوګنو د سوکالې
په هکله کړى وه هيڅ شک او ترديد نلرم .هغه وويل «هوګوچاويز به د خپلو زړورو
او خپ��ل س��رو ادعاګانو په خاط��ر چى د التينې امريکا د هيوادون��و د خپلواکې لپاره
هلې ځلې کړى په يادونو کى پاتى ش��ى ».شان پن ،د هاليود پيژندل شوى لوبغاړې
په خپلى بيانه کى وويل:
«د امريکا خلکو يو ستر دوست له السه ورکړ؛ داسى دوست
چ���ى حت���ى ترينه خبر ن���ه ؤ ،خو د نړۍ بيوزلو يو اتل له الس���ه
ورکړ».
اليوراستون وليکل:
«هوګوچاوي���ز به تر ابده په تاريخ ک���ى ژوندې پاتى وى .زما
اش���نا! تاسو چى د سولې او هوساينې لپاره هميشه زيار ګاله په
پاى کى ارام اوسه»!
خوزه س��رانو ،د امريکا په ګنګره کى د نيويارک اس��تازى ،د چاويز په مرګ خپله
خواشينې ښکاره کړه او په خپلې انتخاباتې حوزه کى يي خلکو سره د چاويز د نفتې
توکو مرسته وستايله او زياته يي کړه:
«ښائي چاويز ګڼ شمير نيوکو سره مخامخ و خو مهمه داده
چى په ياد ولرو هغه هر وار په دموکراتيکه توګه ټاکل شوې وه،
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د چاوي��ز د مړېن��ې غميزه پداس��ى حال کى د هغه مرس��تيال نيکوالس مادورو،
خپلو خلکو ته اعالم کړه چى سترګې يي له اوښکو ډکې وې .هغه په سرطان باندي
دچاويز اخته کيدل د هغه امپرياليس��تې دښمنانو پورى غوټه کړ .د امريکا دسفارت
دوه نظامې اتشه يي د جاسوسې په تهمت له کاراکاس ځينى بهر کړل .مادورو چى
خپله د ټولنې له کښ��تنې قش��ر ځيني راپورته شوى وه د بس چلونکي ځاى څخه په
مهمو پوس��تنو کى د چاويز په مرس��تيال بدل ش��و .په غوټه کړو موټو يي اعالن وکړ
چ��ى بولي��وارې انقالب به په ټول ځواک س��ره دوام کوى .هغ��ه د خپل هيواد ټولو
مس��ئولينو او خلکو ته په ډاګه کړه چى په ټينګ عش��ق او محبت به د ملې يووالې
څخ��ه س��اتنه کوو .ف��وځ هم اعالم کړه چ��ى د خپلې خاورې د ځمکنې بش��پړتیا او
خپلواکې څخه به ساتنه کوى.
چاويز د خپلى  ١٤کلنې دورې په موده کى پدى بريالى شو چى د ټولنې له عادې
وګ��ړو څخه يو ټيم وروزی او مهمى څوکۍ ورته وس��پارى .هغ��وى په کلنو ،کلنو له
چاويز س��ره يوځاي د هغه د انس��انى او دموکراتيکو کړنالرو دعملې کولو لپاره د سر
په قربانولو خپلې دندې او کارونه سر ته ورسول .اوس چى چاويز نشته ،کيداى شى
هيله مند اوسو چى دوى به د مادورو تر مشرۍ الندى له چاويز څخه پر ځاى پاتې
شوې کارونو ته نوره هم په غوڅه توګه دوام ورکړى او د امريکا د نوکرانو د ورانکاريو
مخه په قاطعيت س��ره ونيس��ې ،اجازه ورنکړې چى دغه هيواد يو وار بيا د س��پينې
ماڼۍ دچور او لوټ په ډګر بدل شى.
چاوي��ز د التين��ې امريکې د يو ځانګړې الر ښ��ود په توګه وښ��ووله ،که چيرې په
بيوزلو خلکو تکيه وش��ى ،کيداى ش��ى په ډير ستر زبر ځواک که هر څومره د انسان
وژنې په پر مخ تللو جنګې ماشينو سمبال هم وې برياليتوب تر السه شى او د خلکو
برخه ليک ته بدلون په برخه کړى.
همدا ډول دا هم امکان لرى چى ډير س��تر رهبران په ځينو ش��رايطو کى له ډيرو
جدې اش��تباه ګانو سره مخامخ ش��ى  .زما په آند د چاويز ډيره جدې اشتباه دايران
«فقيه واليت» فاشيستې رژيم سره د هغه له حد څخه وتلې نږديوالې و .هغه داسى
يو رژيم ته د دوس��تې الس ورکړ چى په هيڅ ډول يي د هغه له فکر او ارمان س��ره
نژديوالې نه درلود بلکه دهغه په مقابل کى يي ځاى درلود .هغه د اسالمې جمهورى
انس��ان وژونکو س��ره په داسى ناوړه توګه روح او تن شوى وه چى د ايران د بد بخته

خلکو او ازادې غوښ��تونکو وژنه يي د منځنۍ پيړۍ د جالدانو په الس له ياده وتلې
وه .د ايران د زرګونو ښځو او مبارزو خلکو وژنه چى د احمدى نژاد -خامنه اې رژيم
د انس��ان وژن��ې په قصابخانه کى ش��کنجه او اعدام کيږى هيڅکله پ��ه دفاع راپورته
نشو .چاويز د ايران د مترقې او روڼ اندو په وړاندې د ايران دموکراسى ضد ،جهالت
پيش��ه او دخلکو ضد اخندى رژيم س��ره دوستى او اتحاد دهغه څهره پيکه کړه .هغه
د امريکا د امپرياليزم څخه له ژورى پوهى سره سره ونشو کړاى د ايران د ديوصفته
رژيم جوړ جاړي چى د پردى تر شا له امريکا او لويديز سره تر سره کيږى پوه شى او
درک يي نکړه چى ايرانې اخندان ،په ټوليزه توګه اسالمې بنسټپاله پوره ديرش کاله
د دغه هيوادونو د استعمارى استراتيژى لپاره په اسيا کى يو پاک اوصاف واټ و.

نشریات «حزب همبستگی افغانستان» را در کابل و والیات
از آدرس های ذیل بدست آورده میتوانید:
کندز

ننگرهار

شهر جالل آباد ،چوک تالشی،
مقابل گمرک کهنه
غرفه فروش اخبار و مجالت
جمیل شیرزاد

جاده والیت،
قرطاسیه فروشی محمد هارون

فراه

والیت فراه ،کتابفروشی عزیزی،
واقع ناحیه سوم ،مقابل
لیسه نفیسه توفیق میر زایی
بلــخ

شهر مزار شریف ،چهارراهی
بیهقی ،پوسته خانه شهری
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
و
چهارراهی بیهقی،
مقابل نشنل بانک پاکستان،
کتاب فروشی فیروز

کـابـل

نمایندگی انجمن نویسندگان
افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

و

کتاب فروشی غالم نبی اشقری،

مکروریان سوم ـ مقابل بالک 112
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نویسنده :فرزاد

جان پیلجر،
گزارشگر باوجدان و نادر
جهان
ج��ان پیلج��ر خب رن��گار و
پژوهش��گر متعه��د آس��ت رالیایی،
ن ویس��نده شجاع و س��ازنده بیش از
بیس��ت فلم مس��تند در باره رویداد
ه��ای مهم جه��ان م یباش��د که از
دهه ش��صت میالدی تا کنون نقش
بس زایی در ب یپرده ساختن خیانتها
و پلیدی ه��ای مخصوصا دولتهای
تجاوزگ��ر ام ریکا و انگلس��تان ادا
نموده است.
فلم های مس��تند «نیکاراگ وئه:
حق یک ملت ب رای زنده ماندن» (« ،)١٩٨٧س��ال صفر :م��رگ ب یصدای کامبوج» (،)١٩٧٩
«مرگ یک ملت ،توطئه تیمور ش��رقی» (« ،)١٩٩٤ب راف راش��تن پرچم و مسلح کردن جهان»
(« ،)١٩٩٤پرداخ��ت بها :کش��تار کودکان ع��راق» (« ،)٢٠٠٠اربابان جدی��د جهان» (،)٢٠٠٢
«دزدی��دن یک ملت» (« ،)٢٠٠٤به نام عدالت» (« ،)٢٠٠٧جنگ علیه دموک راس��ی» (،)٢٠٠٧
«جنگی را که دیده نم یتوانید» ( )٢٠٠٧و غیره فلم های مستند آگاهی بخش و روشنگر از
تالش های پیگیر او ب رای دفاع از عدالت و رنجب ران جهان حکایت م یکنند.

او در سال  ٢٠٠٣با ساختن فلم «شکستن سکوت:حقایق و دروغ های “جنگ علیه ترور”»
اولین خب رنگار غ ربی بود که اهداف ش��یطانی جنگ ام ریکا و غرب در افغانس��تان را برمال
نموده از جنایات تکاندهنده آنان علیه مردم ما سخن گفت .درین فلم او مسلط ساختن دوباره
آدمکشان «ائتالف شمال» بر مردم ما را به جهانیان نشان داد و در گفتگو با ق ربانیان حمالت
وحشیانه ام ریکا در افغانستان از بیرحمی های ه ولناک اشغالگ ران پرده برداشت.
او معتقد است:

«برای خبرنگاران کافی نیست که فقط پیام آوران خنثی باشند
بدون اینکه برنامه های پنهان یای که این پیام ها و افسانه ها را
احاطه کرده اند درک کنند».
ج��ان پیلجر بی��ش از ده کت��اب نیز
تا حال منتش��ر نم��وده که هرک��دام آثار
مان��دگاری اند که از آگاه��ی عمیق او از
دس��ایس مخفی امپ ریالیس��تها در رویداد
ه��ای جه��ان و از جانفش��انی و وجدان
بی��دار او حکایت م یکنند .او همیش��ه
در آث��ارش از جع لپردازیها و تح ریف
هایی پ��رده برم��یدارد ک��ه دولتهای
غ ربی زیر نام حقیق��ت آن را از ط ریق
رسانه های جمعی به خورد مردم داده
و بدینصورت بیشرمانه حقایق را در
هالهای از دروغ پنهان م یکنند.
ن��وام چامس��کی ،اندیش��مند
بزرگ و عدالتخ��واه ام ریکایی در
باره جان پیلجر م یگ وید:

«در دوران�ی غالبا
تی�ره و ظلمان�ی،
کارهای جان پیلجر
مشعل نور و هدایت
بوده اس�ت .حاصل پرتوافکن�ی وی بر حقایق ،روش�نگری هایی
چندین و چندباره ،و ش�جاعت و بصیرت وی همواره الهام بخش
بوده است».
هارول��د پیتر ،ن ویس��نده معتبر و ب رنده جایزه ادبیات ن وب��ل کارهای جان پیلجر را با این
کلمات توصیف کرد:
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جان پیلجر تا کنون به خاطر کاوش��گری های ب یباکانه اش جوایز ف راوانی بدست آورده
است و از جمله دو نفری است که ب رت رین جایزهی روزنامهنگاری ب ریتانیا را دو بار از آن خود
کرده است.
اخی را ترجمه فارس��ی کتابی ب��ه قلم جان پیلجر تحت عنوان «ارباب��ان جدید جهان» را
مرور م یکردم که یکی از درخش��ان ت رین نم ونه های ژورنالیزم تحقیقی و ش��هامت و تعهد
در گزارش��دهی را به نمایش م یگذارد .این کتاب که در سال  ٢٠٠٢منتشر و به همت مه رناز
ش��هابی و مهرداد (خلیل) ش��هابی به فارس��ی برگردانده ش��ده ،حاوی چهار جستار در مورد
دروغپردازی ها و نی رنگ های امپ ریالیستی در چهار نقطه جهان م یباشد.
او در مقدمه کتابش م ین ویسد:

«تالش این کتاب روش�نگری درباره گوش�ههایی از این “نظم
نوین” و اهمیت شکس�تن سکوتی است که پشتیبان قدرت های
بزرگ و دسیسه های آنها ،به ویژه “جنگ” (امریکا و متحدانش در
افغانستان) است .این کتاب ،مشتمل بر چهار جستار است»...
دری��ن مقدمه ،ج��ان پیلجر با توضیح این امر که «در “عصر رس��انه ه��ا” نادانی معادل
توانایی و کتمان حقیقت روال متعارف اس��ت» ،به بح ران رس��انهای در جهان و دورغپ راکنی
حاکم در مطبوعات پرداخته نتیجه م یگیرد:

«غ�ول های رس�انهای که ب�ا قدرت�ی ب یس�ابقه ،مطبوعات،
تلویزیون ،بنگاه های انتشاراتی ،تولید فلم و پایگاه های اطالعاتی
را در تملک دارند ،در رش�د حکومت سرمایه داران نقشی محوری
ب�ازی م یکنند .غول های رس�انهای ،به گفته مجل�ه تایم امریکا،
“ش�به دنیا”یی ساخته اند که در “زمان حال ابدی” به سر م یبرد:
سیاس�ت از طریق رس�انه ها ،جن�گ از طریق رس�انه ها ،عدالت
از طریق رس�انه ها ،و حتی س�وگواری از طریق رس�انه ها (مانند
سوگواری برای درگذشت پرنسس دایانا ،همسر مطلقهی ولیعهد
انگلس�تان) .جا انداختن “اقتص�اد جهانی” در اذهان عمومی مهم
ترین پروژه رسانهای این شرکت هاست».
«ابرشرکت های رسانهای فراملیتی ـ امریکایی و اروپایی ـ که
مناب�ع اصلی اخبار و اطالعات جهان را تحت مالکیت یا مدیریت
خ�ود دارن�د ،چنی�ن اوضاع�ی را پیش ب�رده و از آن پش�تیبانی
م یکنند .این ابرشرکت های رسانهای بخش اعظم “جامعه اطالع

رسانی” را به “عصر رسانه ها” تبدیل کرده اند که فناوری شگفت
آمیز و مدرن آن تکرار ب یوقفه و مسلس�ل وار اطالعات سیاس�ی
“ب یخطر” و مورد قبول “ملت سازان” را میسر ساخته است».

او سیاست «جهانی شدن س��رمایه» را مورد انتقاد ق رار داده خانه خ رابی اکث ریت توده ها
در کشورهای جهان سوم را به تفصیل برم یشمارد:

«ول�ی حقیقت این اس�ت ک�ه ،در زیر این پوش�ش پر زرق و
برق“ ،اقتصاد جهانی” ،در واقع ،جهانی شدن فقر است ـ جهانی
که بیش�تر مردمانش در طول عمر ش�ان حتی یکب�ار هم تلفن
نم یزنن�د و با درآمد روزانه کمتر از  ٢دالر زندگی میکنند؛ جهانی
که ،به علت عدم دسترس�ی به آب بهداشتی ،روزانه  ٦٠٠٠کودک
از بیماری دیفتری جان م یدهند».
«نظ�ام غارتگ�ری پیچیده و پیش�رفتهای بیش از  ٩٠کش�ور
را از س�ال ه�ای ده�هی  ١٩٨٠به بع�د ،مجبور به اعم�ال برنامه
ه�ای “تعدیالت س�اختاری” کرده و ب�ه این ترتیب ،ش�کاف بین
دارا و ن�دار را به میزان ب یس�ابقهای عمی قتر کرده اس�ت .اتحاد
چهار وجهی مس�لط بر “س�ازمان تجارت جهانی” (ایاالت متحده
امریکا ،اروپا ،کانادا و جاپان) و اتحاد سه گانهی واشنگتن (“بانک
جهانی”“ ،صندوق بی نالمللی پ�ول” ،و “خزانه داری ایاالت متحده
امریکا”) که حتی جزئی ترین جنبه های سیاست های دولتی در
کش�ورهای در حال توسعه را کنترل م یکنند ،این شرایط ظالمانه
را “ملت سازی” و “زمامداری باکفایت” نام نهاده اند».
یکی از جس��تار های آگاه یبخش و تکاندهنده کتاب در ب��اره «ماج رای انعقاد نطفهی
“اقتصاد جهانی” در حمام خ ونی اس��ت که جن رال س��وهارتو را در س��ال های  ٦٦-١٩٦٥در
اندونزی به مس��ند قدرت نش��اند ».قتل عام حدود ی ک میلیون ت��ن در اندونزی («بزرگت رین
کش��تار نیم هی دوم قرن بیس��تم») توسط جن رال س��وهارتو به همدستی مس��تقیم ام ریکا با
موشکافی و در انطباق با اسناد غیرقابل انکار توسط جان پیلجر به تحلیل گرفته شده است
و روش��ن م یسازد که آنکشور چگ ونه تحت نام «جهانی سازی» مورد چپاول غارتگ ران غ ربی
ق رار گرفت .او با رفتن به درون جامعه اندونزی و همنشینی با مردم ب ربادرفته آنکشور حقایق
ه ولناکی را از پس جالی ظاهری آنکش��ور برمال نموده در فلم مستندی به نام «اربابان جدید
جهان» به دید جهان گذاش��ت و بعد در فصلی از ای��ن کتاب با جزئیات خیرهکننده عرضه
نموده است.
سیاس��تی ک��ه ام ریکا و غرب در اندونزی پیاده نمودند ،در واق��ع ج ریانی بود که آن را تا
امروز در دهها کشور دیگر و منجمله افغانستان تک رار م یکنند .چپاول و غارت ملتها ،هجوم
چپاولگ ران خارجی بر داش��ته های ملی کشور ،سپردن قدرت به دزدان و آدمکشان حرفوی و
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فاسد ،غرق کردن ملتها زیر بار قروض ،جهانی شدن فقر و فالکت اکث ریت جامعه ،تبلیغات
کرکننده و دروغین و وارونه نشان دادن فعالیت های وی رانگ رانه شان و ...
امروز افغانس��تان ما به مرک��ز نی رنگ ها و
غارتگری های ام ریکا و غرب مبدل ش��ده است
و بیش از یازده س��ال است که زیر نام «کمک
و هم��کاری» مصروف پ��رورش جنایتکاران و
خاینان در وطن ما ب��وده اکث ریت مردم فقیر ما
را به سوی س��یهروزی عمیق تر سوق م یدهند.
ازینرو مرور تج ربه خ ونین سایر کشورهای تحت
س��لطه ام ریکا ب رای درک ماهیت واقعی سیستم
در یکی از آخرین فلم های جان پیلجر به نام
جنگ افروز آنکشور حائز اهمیت ف راوان است.
«جنگی را که دیده نم یتوانید» به بهترین وجهی
بن��ا به خاطر آگاهی مردم ما ،در نوش��ته بعدی
دسایس پنهان در پس «جنگ علیه ترور» فاش
گردیده اند.
م یکوش��م فشرده جس��تار این کتاب در مورد
تج رب��ه دردناک اندون��زی را ب��رای خوانندگان
سایت حزب همبستگی افغانستان تهیه نمایم.
ویدیو های جان پلجر:
http://johnpilger.com/videos
بقیه از صفحه98

شاخ به شاخ شدن قومندانهای ...
س��ال گذشته فهیم خواس��ت خیرمحمد تیمور را از حلقه دوس��تمی های تالقان جدا
نموده به جانب خود س��وق دهد ،این در ش��رایطی بود که خیرمحمد بخاطر قتل دونفر
محکمه م یش��د .فهیم به او یاد داد که مظاهرهای را ت رتیب دهد که خواستار رهایی وی
ش��وند تا بعد بتواند آن را بهانه ق رار داده کار نصب این جانی در پس��ت قومندانی امنیه را
عملی س��ازد .بعد از اینکه مظاهرهای در کلفگان راه افتید ،زمینه رهایی خیرمحمد مهیا
شد و او به قومندانی امنیه تخار منصوب شد .اینچنین مظاه راتی که با به خدمت گرفتن
اوباش��ان و به زور پول راه اندازی م یش��وند اکث را در خدمت قومندانان چپاولگر بوده که
گاهی از جانب ارگ نش��ینان بخاطر رسیدن به اهداف سیاسی شان از آن استفاده صورت
م یگیرد.
این دجاالن با رذالت تم��ام میخواهند بر چوکی های مهم چنگ و دندان انداخته چه
وقتی در مقام اند و چه وقتی از این کرس��ی به دور م یش��وند ب رای مردم عام مش��کل و
فاجعه م یآف رینند.
پ��س از تالش های مکرر ب رای گرفتن نظر ریاس��ت جمهور در خصوص تقاضای این
مظاهره کنندگان ،مسووالن در این اداره حاضر به صحبت نشدند.

نویسنده :کاوه عزم

مردم ترکیه در برابر
استبداد اخوانی برمیخیزند
چندی��ن روز اس��ت که
پایتخ��ت و چندی��ن ش��هر
بزرگ ترکیه شاهد درگیری
و تظاه رات خشماگین است
که دول��ت بنیادگ رای رجب
طیب اردوغان را س راس��یمه
ساخته است .این اعت راضات
زمانی آغاز گشت که دولت
ساخت یک مرکز تجاری را
در پارک گزی میدان تقسیم
که همیش��ه مرکز اکسیون
های سیاس��ی و ضد دولتی بوده اس��ت زیر دس��ت گرفت .یک ماه قبل نیز پ ولیس ترکیه
کارگ رانی را که م یخواس��تند روز جهانی کارگر را در این پارک تجلیل نمایند با فیر گل وله
متفرق و دهها تن را زندانی کرد.
پارک گزی به مردم آزادی دوس��ت ترکیه س��مبول مقاومت را دارد و اقدام به نابودی آن
خشم شان را ب رانگیخت .دولت به علت ه راسی که از مبارزات مردمی و تج رب هی «بهار ع ربی»
دارد سعی نمود این مکان را نابود کند اما به نظر م یرسد که مستبدان حاکم روحیه مقاومت
و ایستادگی مردم را کم گرفته بودند.
طی چند روز گذش��ته نیروهای امنیتی با اس��تفاده از زور و گاز اش��کآور و چماق به
س��رکوب تظاهرکنندگان پرداخته حدود  ١٧٠٠تن را به زندان افکنده اند .اما باوجود سرکوب
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وحش��یانه پ ولیس ،موج تظاه رات پرخروش تر و وسیعتر گردیده است و خواستهای شان نیز
ف رات��ر از اعت راض بر نابودی پارگ رفته ،اردوغان را به اس�لامیزه کرده جامعه ترکیه و اعمال
دیکتاتوری شخصی متهم نموده خواستار استعفای وی شده اند.
اکث ریت تظاهرکنندگان
را جوانانی تشکیل م یدهد
که با الهام از جنبش «اشغال
وال اس��ت ریت» ب��ا ش��عار
«تقس��یم را اش��غال کنید»
علیه دولت برخاس��ته اند .با
آنکه دول��ت اعالم نمود که
کار س��اخت مرکزی تجاری
در پ��ارک گ��زی را متوقف
م یس��ازد اما این نتوانست دولت اردوغان داد از اسالم م یزند اما با فاشیست های
جلو خیزش ه��ا را بگیرد .صیهونیست این قصابان مردم مظلوم فلسطین در
در جم��ع تظاهرکنن��دگان
معامله های ننگین قرار دارد.
پالکارت��ی ب��ا کاریکات��ور
اردوغان دیده م یش��ود که
زیرش نوشته اند «مردم به تو تعظیم نخواهند کرد».
رژیم ترکیه یکی از س��رکوب کنندگان آزادی بیان و مطبوعات در سطح جهان م یباشد.
به گزارش «گاردین» درحالیکه تمام دنیا اعت راضات مردم ترکیه را گزارش م یدادند ،تل ویزیون
آنکشور ب رنامه آشپزی پخش م یکرد و روزنامه ها هم در ب رابر آن سکوت اختیار کردند .حال
که ش��بکه های اجتماعی امکان سانسور گس��ترده اطالعات را ناممکن ساخته است ،اردوغان
خشم اش را در ب رابر آن با گفتن اینکه «شبکه های اجتماعی مخرب ت رین تهدید ب رای جامعه
هستند» بیان نمود.
«عدالت و توس��عه» به رهبری عبداهلل گل و اردوغان ی��ک حزب بنیادگ را و اخوان پرور
اس��ت که از دهسال به اینسو با س��رنیزه بر ترکیه حکومت میچالند .این حزب با رسیدن به
قدرت قانون اساسی را تغییر داد و تالش دارد دستاورد های مردم ترکیه را که نتیجه مبارزات
مردم و س��نت سکیوالریستی آنکشور اس��ت نابود کرده جامعه را به قهق را بکشاند چیزی که
مخالفت های همگانی را در پی داش��ته است .این حزب به مثابه چماق استعماری ام ریکا ،از
حمایت خاص کاخ سفید بخاطر تبلیغ و نشر افکار بنیادگ رایی در ترکیه و منطقه برخوردار
است .اوباما طی سخن ران یای در مورد نظام حاکم ترکیه گفته بود:

«حقیقت این اس�ت که نظام ترکیه ،نظام دموکراتیک و دارای
بیش ترین ارزش های اسلامی م یباش�د .این امر ترکیه را برای
سایر کشورهای اسالمی الگو م یسازد».
ام ریکا که بنیادگ رایی اس�لامی را بهت رین وسیله ب رای به زیر اسارت کشانیدن کشورهای

اس�لامی در نظر دارد ،م یخواهد ترکیه بنیادگ را را به مثابه یک رژیم ضدانس��انی و مسموم
کننده به دیگ ران الگو ق رار دهد تا آس��انتر بتواند آنان را همانند کشور ما به میدان غارت و
زورگ ویی اش بدل بتواند.
بلندگو های تبلیغاتی ام ریکایی نیز به بزرگسازی حزب منفور «عدالت و توسعه» مشغول
اند .سی.ان.ان اردوغان را مرد سال  ٢٠١٠ساخت و «نی ویارک تایمز» در موردش نوشت:

«نخس�ت وزیر ترکی�ه رجب طیب اردوغان برای نس�ل جدید
نسبت به هر کسی دیگر مناسب است ،زیرا وی به توافق اسالم
با آزادی های فردی معتقد بوده و با حزب مس�تقل و رو به رش�د
خود برای خاور میانۀ جدید راهنما (الگو) می باشد».
رس��انههای ام ریکایی این حزب پاسدار جهالت اخوانی را در حالی م یستایند که احزاب
مردمی و مترقی ونزویال و س��ایر کش��ورهای ام ریکای التین را که حاضر نیس��تند در ب رابر
قلدرمنشی ام ریکا سر تسلیم فرود آرند ،احزاب ضد مردمی و مستبد م ینامند ،علیه آنان به
زه رپ راکنی مشغول اند و دستاورد هایشان را وارونه جلوه م یدهند.
رژیم م رتجع ترکیه با جنبش های وسیع مترقی و آزادیخواهانهای مواجه است که بخشی
بصورت مس��لحانه علیه دول��ت م یرزمند .زندانهای ترکیه مملو از اسی رانیس��ت که به جرم
ضدیت با دولت تحت ش��کنجه های ضدانس��انی ق رار دارند و بیشت رین زندانیان را کردهایی

«ما حکومت فاشیستی نمی خواهیم»
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تشکیل م یدهد که در آنکشور از هرگ ونه حقوق انسانی محروم اند .شکنج هگاههای آنکشور
همیش��ه صحنه مبارزه و مقاومت عناصر ش رافتمندی اس��ت که به جرم نه گفتن به استبداد
به زندان افکنده ش��ده اند .سال گذشته هزاران زندانی کرد در چندین زندان آنکشور بصورت
گروهی دس��ت به اعتصاب غذایی زده خواهان ختم حبس انف رادی  ١٣س��اله عبداهلل اوجاالن
رهبر اس��یر حزب کارگ ران کردس��تان و خواستهای دیگری در دفاع از مردم مظلوم کرد شده
بودند .این اعتصاب بعد از  ٦٨روز با درخواست عبداهلل اوجاالن در پیامی که از جزیره «ایمره
آلی» فرستاده بود پایان یافت.
درحالیکه اعتصاب پارس��ال انعکاس وسیع در س��طح جهان داشت و حتی گروه هایی از
مردم در خارج از زندان به خاطر اظهار همبستگی دست به اعتصاب غذایی زدند ،اما اردوغان
به س��بک هر دیکتاتور دیگر از رس��انه ها اعالم نمود که فقط یک زندانی در حال اعتصاب
غذایی بسر م یبرد و اوضاع عادیست!
در سال  ۲۰۰۶بزرگت رین
اعتص��اب غذایی زندانیان
سیاس��ی متعلق به چندین
س��ازمان سوسیالیس��ت و
بخص��وص DHKP/Cدر
بیس��ت زن��دان ترکیه راه
افت��اد ک��ه در نتیجه ١٢٢
تن جان ش��ان را از دس��ت
دادند .این اعتصاب که سه
ماه ادامه داش��ت با حمله
جنون آمی��ز ارتش ترکیه
زنان باشهامت ترکیه نقش فعالی در جنبش کنونی
ب��ه زندانیان و قتل عام ٢٨
داشته در برابر خشونت وحشیانه پولیس ایستادگی
زندانی به پایان رسید.
م یکنند.
دولت مس��تبد ترکیه
در افغانستان ما نیز دستان
خ ونین دارد و به گروه های آدمکش و جانی کمک بیدریغ م یرس��اند .یکی از این باندهای
ضدملی چتلی خوار ترکیه جنبش اس�لامی دوستم م یباشد .دولت ترکیه در ضمن از ط ریق
مکات��ب «افغانـت��رک» که در واقع فاب ریکه های اخوان س��ازی اند ،گن��د بنیادگ رایی را در
وطن ما پخش م یکند .این مکاتب که امکانات سرش��اری بدست دارند ،ممتازت رین شاگردان
را از س راس��ر افغانستان جمع کرده آنان را شستش��وی مغزی م یدهند تا از آنان اخوانی های
مکتب یای بسازند که مثل رهب ران جاهل ساخت االزهر در آینده افغانستان را عمیقتر به سوی
تاریکی و جهل و جنایت سوق دهند .اکثر جوانان درین مکاتب تا صنف دوازدهم تحت نظر
معلمان ترکی که اکث را فارغین النه بنیادگ رایی «االزهر» اند آموزش م یبینند و بعد به ترکیه
فرس��تاده م یش وند که تا از آنان عناصر مسخ ش��ده با افکار ضدانسانی مورد پسند استعمار
ت ربیت ش وند.
در اواخر مارچ  ٢٠١٣خبری در رسانه ها پخش شد که دولت ترکیه چهل محصل از جمله

 ٢٤دختر را جهت ادامه تحصیل به افغانستان فرستاده و اینان جذب پوهنتون کابل شده اند.
تحصیل این محصالن ترک در پوهنت ونی که از درس و تعلیم س��الم در آن خبری نیس��ت،
بیش��تر به فکاهی شباهت دارد و این ایده را تق ویت م یکند که آنان به مثابه «تبلیغی» های
اخوانیزم ترکی جهت مسموم ساختن افکار جوانان ما به اینجا فرستاده شده اند.
خی��زش و ازخودگ��ذری م��ردم ترکیه ب رای کس��ب حقوق ش��ان و دف��اع از ارزش های
دموک راتیک و سکیوالریس��تی آنکش��ور باید ب رای مردم ما که بی��ش از هر ملت دیگری در
چنبره توحش و سیاهی بنیادگ رایی و امپ ریالیزم گی رافتاده اند درسی باشد .با اتحاد ،مبارزه و
ایستادگی همگانی م یتوان زورگ وت رین و مستبدت رین قدرتها را وادار به عقب نشینی ساخت.

بقیه از صفحه108

خبردار :سازمان جاسوسی این.ایس.ای ...
ام ریکا باوجود داش��تن  ١٦س��ازمان جاسوس��ی باز هم قادر نیس��ت که جلو حمالت
تروریس��تی را بگیرد .ب رای این دولت در حال فروپاش��ی که فقر ،بیکاری ،جنگ ،فحشا،
بیخانمانی ...در آن به اوج خود رس��یده و از آینده خود س��خت در ه راس است هر فرد را
مظنون م یشمارد و آن را کنترول م یکند.
سناتور تام ک وبرن که در باره این.ایس.ای .تحقیق کرده هشدار داد:

«دردآور اس�ت که این مراکز ادغام داده ها که دیزائن شده
بودند تا بعد از یازدهم س�پتامبر در اش�تراک گذاری اطالعات
کمک کنند ،خود به بخشی از مشکل مبدل شده اند .به جای
تحکیم تالش�های ضد تروریس�تی ما ،اینان معموال پول را به
هدر دادند و بر آزادی های مدنی امریکاییان پا گذاشتند».
و دی وید روس��ین ،ن ویسنده ام ریکایی دلیل ناکام بودن این اداره را به اینصورت تش ریح
م یکند:

«در دنیای مرموز واش�نگتن ،هوشیار های دروغین ،جنرال
هایی که جنگها را م یبازند ترفیع داده م یشوند و احمق هایی
که نتوانس�تند جلو حادث�ه یازدهم س�پتامبر را بگیرند “مدال
آزادی” دریافت م یکنند».
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نویسنده :همرزم

احمد ظاهر،
همپای زمانه خواند
و بیبدیل ماند
درس��ت  ٣٤س��ال از قتل
احم��د ظاهر گذش��ت ،طی
این مدت نه تنها احمد ظاهر
کهنه و ف راموش نش��ده بلکه
طنی��ن آوازش در قالب ت رانه
های مرغوب او را به ستارهای
ب یغروب در آسمان موسیقی
کش��ورما مبدل س��اخته که
روز ب��ه روز به درخش��ش آن
افزوده م یگ��ردد .از همینرو
احمد ظاهر سرش��ناس ت رین
خوانندهایس��ت ک��ه م��رگ
نتوانس��ت بین او و مخاطبانش فاصله ایجاد کند ،ش��ه رتش مرزها را درهم شکست و بیش از
چهاردهه ت رانه هایش بر زبان عام و خاص در حال گردش است.
احمد ظاهر مت ولد  ٢٤جوزای  ،١٣٢٥فرزند داکتر ظاهر صدراعظم دوران ش��اهی م یباشد
که در یک خانوادهی ثروتمند و اش��رافی بزرگ ش��د .در دوران مکتب به موسیقی رو آورد
و با اس��تعدادی که داش��ت به زودی با خواندن چند ت رانه در دوران مکتبش در لیسه حبیبیه،

به «بلبل حبیبیه» ش��هرت یافت و از همین لیس��ه فارغ و شامل دارالمعلمین شده که بعد از
ف راغت جهت ف راگیری موسیقی رهسپار هندوستان گردید.
در توصیف و تمجید احمد ظاهر به تک رار بیش��تر از س��ایر آوازخوانان گفته و نوش��ته
ش��ده ،ولی آنچه در هالهای از ابهام پیچ خورده و به گوشهای متروکی از سوی حکام مستبد
پ رتاب ش��ده است همانا بلند کردن ف ریاد عصیان و عاصی احمد ظاهر در ب رابر ناب رابری های
اجتماعی بوده که از حنجرهی هم دوره هایش و از پیشکس وتان موسیقی ما شنیده نشده است
و تا هنوز کمتر کسی به آن توجه کرده و آن را سرمشق زندگی هنری خود ق رار داده است.
یگانه نوشت های که تا اکنون به گوشه های پنهان ساز و سرود این خواننده پرآوازه اشارات
م وثق داش��ته و جایگاه احمدظاهر را بیش��تر از پیش تسجیل کرده است «نیم هی ممنوعهی
احمدظاهر» م یباش��د که در س��ایت «پیام زن» نش ریه «جمعیت انقالبی زنان افغانستان» درج
است.

عجب صبری خدا دارد!
اگر من جای او بودم
همان یک لحظه اول
كه اول ظلم را م یدیدم از مخلوق ب یوجدان،
جهان را با همه زیبائی و زشتی
به روی یکدگر ویرانه م یکردم.
عجب صبری خدا دارد
اگر من جای او بودم
.....
معینی کرمانشاهی
احمدظاهر در ب رابر حاکمانی که موس��یقی را هنر پس��ت دانسته آن را به دیده حقارت
م ینگ ریستند و به هنرمندش «سازنده» خطاب م یکردند ق ویا ایستاد و با تمام مخالفت های
پدر که صدراعظم وقت بود به موسیقی رو آورد و این هنر را به جایگاه نسبتا راستینش سوق
داد .او با پش��ت کار ،صدای گی را و ق ریحه دلنواز در راه مدرن س��اختن موس��یقی کالسیک
افغانس��تان گام های آگاهانه و عملی برداش��ت و در اولین فرص��ت توجه همگان را به خود
جل��ب کرد .وی با خواندن «آخر ای دریا» به رادیو افغانس��تان راه یافت که زمینه ش��ه رتش
را مس��اعد ساخت .او س��فرهای هنری و سیاحتی به کش��ورهای گ وناگون داشت که بر روح
هنرج ویش اثرگذار بود بنا با تاثیر از موسیقی پاپ ،موسیقی شرق و غرب را با نوآوری آالت
مدرن درهم ریخت و به افغانستان اهدا کرد.
احمدظاه��ر ناب ت رین و بهت رین غزل های دورانش را که ه��م از لحاظ مضمون و هم در
فرم ش��عری جلوه های تازه و س��ادهای در سطح شعر منطقه داش��ته از میان شاع ران قدیم و
معاصر همانند م ولوی ،حافظ ،سعدی ،ع راقی ،بسطامی ،اله وتی ،فرخی یزدی ،فروغ فرخزاد،
سیمین بهبهانی ،هـ .الف.سایه ،رهی معیری ،قادری ،تورسون زاده و دهها شاعر نامدار دیگر
منطقه برگزیده و گ ویات رین مص راع های آن را انتخاب نموده است .او اشعار شاع ران زیادی را
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با آواز گی رایش در دل کوچه
ه��ا و پس��کوچه ها ب��ر زبان
مردم ج��اری س��اخته و آنان
را مخصوص��ا در افغانس��تان
و تاجیکس��تان ب��ه گ ون��هی
ش��یوا به معرفی گرفته است
چنانچه یکی از شاع ران مطرح
تاجیک اعت راف م یکند که
ما ش��اع ران معاصر ای رانی را
از ط ریق آهن��گ های زیبای
احمد ظاهر شناختیم و آهسته
آهسته با آنها نزدیک شدیم.
عالوه ب��ر آن ،این احمد
ظاهر است که ب رای اولین بار
در افغانس��تان شعر نیمایی را
نینواز (چپ) نقش مهمی در شکل گیری شخصیت
که بنام شعر نو معروف است
هنری احمد ظاهر داشت.
در قالب آهن��گ های زیبا و
عامه پس��ند م یآمی��زد و به
جامعه عرض��ه م یدارد« .وای باران ب��اران» از حمید مصدق« ،عجب صب��ری خدا دارد» از
معینی کرمانشاهی« ،یاغی» از هوشنگ شفا« ،پرکن پیاله را» از ف ریدون مشیری و ....شهکار
شاع رانی اس��ت که با صدای جادویی احمد ظاهر رونق تازه م یگی رند ،اشعاری که از زوایای
اجتماعی و نوگ رایی اهمیت ویژهای دارند.
در مقاله یاد ش��ده «نیم هی ممنوعهی احمد ظاهر» به خ وبی به این نکته اش��اراتی رفته
است:

«احمد ظاهر ش�عرمعروف “صبر خدا” از معینی کرمانش�اهی
را ک�ه تا ب�ه آن زمان از حنج�ره هیچ آوازخوانی (حت�ی در ایران)
شنیده نشده بود ،خواند .جالب است که تا امروز هم هیچ کسی
جرئ�ت خواندن “صبر خدا” را نکرده اس�ت؛ “زندگی آخر س�رآید
بندگی در کار نیس�ت” ابوالقاس�م الهوتی و “کیست در شهر که
از دس�ت غمت داد نداش�ت” فرخی یزدی را با آهنگ های بسیار
زیبایی س�رایید؛ قس�متی از منظومه “آبی ،خاکس�تری ،سیاه” و
“باران شیش�ه پنجره را شس�ت” حمید مصدق و “یاغی” از داکتر
هوش�نگ شفا را س�رود؛ “به داغ نامرادی س�وختم” بهترین شعر
خلی لاله خلیلی ش�اعر مرتجع ،اخوانی و درباری را خواند؛ از بین
صده�ا کار داریوش هنرمند آزادیخواه ایران “زندانی” او را انتخاب
کرد؛ و» ...

احمدظاهر تنها از اشعار ک وبندهی ابوالقاسم اله وتی شاعر مبارز ای ران ١٤قطعه را در قالب
آهنگ های دلنواز به یادگار مانده است که شعر ذیل نم ونهای از آن است:

زنـــدگی آخر سر آیـــد بندگــی در کـــار نیست
بنــــدگی گر شرط باشد زنـــــدگی در کار نیست
گــر فشار دشمنان آبت کنــد مسکیــن مشــــو
مـــرد بـاش ای خسته دل شرمندگی در کار نیسـت
بـا حقـارت گــر ببـارد بـر سـرت بــــــاران در
آسمــــان را گـو برو بــــارندگی در کـــارنیست
گـــر که با وابستگی داران این دنیـــــــا شـوی
دورش افــگن این چنین دارندگـی در کــار نیسـت
گــر بشرط پایکوبی سر بمـــانــــــد در تن ات
جــان ده و ردکــن سر افــکندگی در کـار نیسـت
زنـــدگی آزادی انســـان و استقــــــالل اوست
بهـــــر آزادی جدل کن بنـــــدگی در کار نیست
احمد ظاهر بخش��ی از شعر «بیداد» فرخی یزدی ،شاعر ستم ستیز و پرشور ای ران را که
در اوج اس��تبداد شاهی علیه رضا شاه سروده است خواند که در جامعه بسته ما کمتر کسی
از شدیدا سیاسی بودن این شعر آگاهی داشت و بیشتر آن را شعر صرفا عاشقانه م یپنداشتند:

کیست در شهــر کــه از دست غــمت داد نداشت
هیچکـــس همچـــو تــو بیدادگــری یاد نداشت
گــوش فریــاد شنــو نیست خدایــا در شهـــر
ورنــه از دست تــو کس نیست کــه فریاد نداشت
خــوش به گل درد دل خویش بــافغان مــی گفت
مــرغ بیـــدل خبـــر از حیلـــه صیــاد نداشت
عشــق در کــوهکنی داد نشــان قـــدرت خویش
ورنـــه ایـــن مــایــه هنـر تیشه فرهاد نداشت
جــز بــــه آزادی مــلــت نبــــود آبــــادی
آه اگــــــر مملـکتــــی ملـــــت آزاد نداشت
فقــــــر و بیچــــارگی و خــــون جـــــگر
چـــه غمی بــود کــه این خاطر ناشــاد نـداشت
هــــر بنـــائی ننهـــادند بــــر افکـار عمـوم
بـــود اگـر زآهــــن ،او پــایـــه و بنیاد نداشت
کــی تـــوانـست بـدیـن پــایه دهـد داد سخن
فـــرخـی گـر بــه غــزل طـبع خـداداد نـداشت
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و یا شعر اندیشه ب رانگیز «یاغی» از هوشنگ شفا ب رای نخستین بار توسط احمدظاهر به
گوش مردم ما رسید:

بر لبانم غنچ هی لبخند پژمردهست
نغم هام دلگیر و افسردهست
نه سرودی ،نه سروری
نه هم آوازی ،نه شوری
زندگی گویا ز دنیا رخت بربسته ست
یا که خاک مرده روی شهر پاشیده ست
این چه آیینی؟ چه قانونی؟ چه تدبیریست؟
من از این آرامش سنگین و صامت عاصیم دیگر
من از این آهنگ یکسان و مکرر عاصیم دیگر
من سرودی تازه می خواهم
جنبشی ،شوری ،نشاطی ،فریادهایی تازه م یجویم
من بهر آیین و مسلک ،کو کسی را از تالشش باز م یدارد
عاصی ام دیگر
.....
زندگی یعنی تکاپو
زندگی یعنی هیاهو
طی س��الیان متواتر آوازخوان��ان جوان به تقلید از احمد ظاهر جی��غ های زیادی زدند و
یا گاهی به س��روده های وی گلو تازه کرده ،به همانگ ونه ش��قیقه ماندند و س��ر م یجنباند
ول��ی به جایی نرس��یدند
زی��را ابت��کار و خالقیت
«عاش��قان س��ینه چاک»
احمد ظاهر تنها در تقلید
طوط��ی وار و س��طحی
نگ��ری از هن��ر و دمک
زدن به درب��ار جنایتکاران
خالص��ه نم یش��ود بلکه
زهر کش��ندهای را به نام
هنر موسیقی خورد ملت
م یدادند که سالها به کار
آگاهگ ران��ه و مب��ارزهی
مت��داوم نی��از اس��ت تا
مقبره احمد ظاهر در جریان سگ جنگی تنظیمی
تصفیه کاری شود .اینان
انفجار داده شد.
از جنب��ه ه��ای مثبت و

خالقیت هنری احمدظاهر فرسنگ ها فاصله دارند و ادعا شان از هنر پوچ محسوب م یشود.
احمدظاهر با تمام اش راف زادگ یاش حس وطندوستی و مردمخواهی داشت و عالوه بر اینکه
به درگاه جنایت و جنایتکاران خلق و پرچم س��رفرو نب��رد برعکس علیه آنان نفرت و کینه
ب یپایان داش��ت .بدبختانه کس��انی که تا دیروز ب رای رژیم قاتل احمد ظاهر و میلی ونها انسان
ب یگناه دیگر س��از و س��رود تهیه و سر م یدادند با دیده درآیی وقیحانه خواندنهای وی را به
فرمایش باداران تازه کار ،ف ریاد م یزنند که نهایت دردآوراست.
احمد ظاهر با تمام موانعی که بر س��ر راه هنرش وجود داش��ت ب رای موسیقی افغانستان
کارهای درخور تمجید و ماندگاری انجاد داد .او اشعار توفانی را به آهنگ کشید که تا امروز
از گفتن الفاظ بکرش زبان در دهان آوازخوانان قرصکی« ،آهای با یک تن اتن کی م یشود»،
«آشتی میوه شی رین خداست»« ،چای و چیلمی» و سای رین م یسوزد.
با تاس��ف باید گفت همین که نام احمدظاهر به میان م یآید ،بدون اینکه به جنبه های
بزرگ هنرش توجه ش��ود فورا جلوه هایی از دخت ربازی و می خوارگ یاش برجس��ته و بزرگ
م یگ��ردد زی را رژیم قاتل و منفور کودتایی که جان احم��د ظاهر را گرفت فقط با تبلیغات
زهرآگین و ضد اخالقی نس��بت به احمد ظاهر خواست تا خشم و نفرت مردم را ب رای مدتی
فرو نش��اند و قتل احمدظاهر را که همهم های در آن هنگام ب رپا کرده بود خاموش س��ازد .به
تعقیب آن هر رژیم دیگری که بر گرده های مردم نصب ش��د در کنار هزاران هزار جنایتی
که آف ریدند آواز وی را جرم پنداش��ته و حتا لشکر جهل و جنایت تنظیمی گورش را منفجر
س��اختند تا مبادا زمزم های از او ش��نیده ش��ود .حال آنکه هنر و دانش موسیقی وی هم راه با
سهمی که در این عرصه ادا کرده است را نم یتوان به وزن اشتباهات حتا زنندهاش به ت رازوی
قضاوت کشید.
ف رام��وش نباید کرد که احم��د ظاهر در خانوادهی ثروتمند با ن��از و تنعم پرورش یافته
و هنگامیکه «ش��هره شهر» شد در گرو اوضاع و ش��رایط فوقالعاده ملوث و دوستان ف راوان
ولی ناخلفش به انح راف کشانیده شد .و اما در میان این همه دوستان نابکار و منحرف یاران
خوب و استادان ورزیدهای نیز در کنارش بودند که در شکل گیری هنر و شخصیت هنریاش
ب ینهای��ت م وثر بودند از آن میان م یتوان از فضل احمد ذک ریا مش��هور به «نینواز» ،اس��تاد
ارمان ،عبدالرحیم ساربان ،ظاهر ه ویدا ،ت رانه ساز و ...یاد کرد .وی در واپسین سالهای عمرش
به ماهیت کثیف و فرصت طلبانه دوستان و اقارب هرزهاش که پایش را بار بار به کشمکش
و جدال خانوادگی ،ب یش��خصیت سازی ،زندان و زوالنه و س رانجام زمینه قتلش را مهیا نمود،
پ یبرده بود .در مقابل ،اثر و تالش زنده یاد «نینواز» و سایر دوستان سالمش که هر کدام در
درخشش احمد ظاهر نقش بسزایی بازی کردند قابل توجه اند ،ولی جالدان در کمین نشسته
با توطئه نزدیکانش مجال ندادند و او را در اوج شهرت سر به نیست کردند.
از آنجاییکه تا هنوز ش��عاع اس��تبداد بر تمام امور زندگی ما سایه افکنده ،آنانیکه در راه
خدمت به وطن و مردم گام نهادند و قابل تقدیر اند در این س��رزمین نه تنها به جایگاه واالی
خود نرس��یده بلکه همیش��ه در حاشیه رانده شده اند و فقط جنایت و جنایتکارانی که عامل
ب ربادی افغانس��تان اند به دیده تحس��ین و تمجید نگاه م یش��وند و جاده ه��ا ،اماکن ،م راکز
فرهنگی و هنری و  ....بنام آنان تسجیل و تصویب م یگردد.
بقیه در صفحه 4
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از سایتهای دیگر

آخرین نطق آلنده سالوادور
رهبر دموکراتیک مردم شیلی
به تاریخ  ١١سپتامبر ،١٩٧٣
دولت س��الوادور آلنده ،رئیس
جمهور دموک راتیک و منتخب
ش��یلی طی ک وت��ادی خ ونین
نظام��ی تحت رهب��ری جن رال
آگوس��تو پینوشه که مستقیما
توسط «س��ی.آی.ای» حمایت
و دیکته م یش��د س��قوط داده
شد .با س رنگ ونی دولت مترقی
شیلی ،س��ه دهه تمام فاشیزم و
ترور و کش��تار بر شیلی سایه
افکند و هزاران آزادیخواه و دگ راندیش زندانی و «ناپدید» شدند.
باوجود تالش ام ریکا ب رای جلوگیری از محاکمه پینوشه ،او باالخره در سال  ١٩٩٧به جرم
جنایت علیه بش��ریت و فساد مالی بازداش��ت و تحت محاکمه ق رار گرفت اما پیش از اعالن
نتیجه محکمه در اثر بیماری در سال  ٢٠٠٦به زباله دان تاریخ رفت.
در روز کودتا و در حالیکه کاخ ریاس��تی تحت بمباردمان نظامیان ق رار داش��ت ،آلنده از
ط ریق رادیو «ماخای هنس» که از مقر ریاست جمهوری پخش م یشد آخ رین نطقش را به گوش
مردمش رس��انید که باوجود دردناک بودنش از بس��ی جوانب الهامبخش و س��تایش ب رانگیز
است .از البالی این نطق ک وتاه م یتوان وجدان بیدار ،روحیه ازخود گذری و تعهد یک رهبر
راستین به نادارت رین الیه های جامع هاش را حس کرد .ترجمه کامل آن را از «کتاب جمعه» به

سردبیری احمد شاملو عینا نقل م یکنیم:
منبع« :کتاب جمعه» ،شماره  ١٩ ،۱۱میزان ١٣٥٨
ترجمه :ف  -فریاد.

هموطنان!
ب یگمان ای��ن آخ رین باری
خواه��د بود ک��ه من با ش��ما
س��خن م یگ ویم .نیروی هوایی
برجه��ای فرس��تنده پورتالس و
کورپوراس��یون را ب ُمباران کرده
اس��ت .کلمات م��ن آکنده از
تلخ��ی نیس��ت اما سرش��ار از
ن��ا امی��دی و غبن اس��ت :این
کلماتی است که آنهایی را که
س��وگند دروغ خوردن��د اخالقاً،
آخرین عکس آلنده .او تا آخرین رمق در برابر
محکوم م یکند:
س��ربازان ش��یلی را ،س��ر کودتاچیان ایستادگی نموده جان داد اما تسلیم
نشد.
فرماندهان افتخاری را ،دریاساالر
ِ
ِ
القلب
نیروی دریایی را اشغال کرده ،آقای مِندوزا ،ژن را ِل قس ی
مِ رینو را که سرخود فرماندهی
فرومایه  -کس��ی که همین دیروز وفاداری خود را نسبت ب هدولت اعالم کرد و اکنون او نیز
خود را ب هسمت ژن رال فرماندهی پلیس ویژه شیلی منصوب کرده است.
در ب رابر چنین حقایقی ،تنها م یتوانم یک چیز ب هکارگ ران بگ ویم« :من تس��لیم نخواهم
شد!»
در مواجهه با تصمیمی تاریخی ،در این برزخ ،ب هخاطر وفاداری ب هخلق زندگی خودم را فدا
م یکنم ،و با اطمینان ب هش��ما م یگ ویم که یقین دارم دانههایی که ب هدست ما در ُوجدانهای
ش ریف هزاران هزار شیلیائی کشته شده است هیچگاه از میوه بارآوردن باز نخواهد ماند.
ِ
اس��ارت خود درآورن��د اما َرون ِد تکامل
نظام یها نیرومند هس��تند ،آنها قادرند مردم را ب ه
اجتماع را نه با جنایت مانع م یتوان شد نه با زور.
تاریخ در کنار ما است و مردمند که آن را م یسازند.

کارگران میهن من!
م یخواهم از ش��ما ب هخاطر وفاداری و صداقتی که همواره نس��بت ب همن نش��ان دادهاید
فس ر
سپاس��گزاری کنم .سپاس��گزاری ب هخاطر ایمان و اعتمادی که ب همردی دادید که تنها ُم ّ
ِ
ِ
حکومت قانون را وجهة
آرزوهای بزرگ عدالت بود و در اظهاراتش احت رام ب هقانون اساس��ی و
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ِ
همت خ ویش ق��رار داد و ب هاین
تع ّهد پیوسته وفادار ماند.
در این لحظات نهایی آخ رین
چی��زی ک��ه م یتوان��م ب هش��ما
بگ ویم این اس��ت که امیدوارم از
این رویدادها بیاموزید :س��رمایه
خارج��ی و امپ ریالی��زم هم راه با
ارتج��اع فض��ای مناس��بی ب رای
نیروه��ای مس��لح ف راه��م آورده
[]۱
است تا ب ه ُس�� ّنت ِ
های مرسوم
کودتاچیان نظامی نوکر امریکا هزاران جوان آزادیخواه
خود پشت کنند؛ ُسنتهایی که شیلی را در اولین روزهای حاکمیت شان شکنجه و به
ژن رال اشنایدر [ ]۲آموزش داده بود
قتل رسانیدند .یکی از قربانیان این جنایات ویکتور
و فرمان��ده آرایا بار دیگر آنها را
خارا آوازخوان مردمی و پرشور آنکشور بود.
تص ریح و تأکید کرده بود .آنان
هر دو ق ربانیا ِن همان ش رایط هستند ،ق ربانیان همان اف رادی که اکنون پشت سرشان در انتظار
ِ
مداخالت بیگانه ،ب رای ادامه دفاع از امتیازات و
ایس��تادهاند تا قدرت خود را دوباره از ط ریق
منافع عظی مشان ب هدست آورند.
بیش از همه روی سخنم با ز ِن صبور سرزمی نمان است ،با زن دهقان که ب هما ایمان داشت،
ب��ا زن کارگر که بیش از ح ِد انتظار کار م یکرد ،ب هم��ادر که از توجه عمیق ما ب هفرزندانش
آگاه بود.
روی س��خنم با اهل حرف ههای آزاد اس��ت که چون وطنپرس��تان رفتار کردند؛ ب هآنها که
تا چن��د روز پیش مبارزه را علیه
شورش��ی که ب هوس��یله اصناف
حرف های اداره م یشد ادامه دادند.
ای��ن قش��ر از اصن��اف ب هوجود
آمد تا از امتیازاتی که سیس��تم
سرمای هداری که ب هشمار کوچکی
از اف راد بود ،دفاع کند.
من با جوانان سخن م یگ ویم،
با آنها که سرود خواندند ،با آنها
که روح مبارزهجوی خود را ب هما
ایثار کردند.
من با انس��ان شیلیایی سخن
م یگ وی��م؛ با کارگ��ر ،با دهقان،
با روش��نفکر ،با آنان که شکنجه
از کودتای خونین یازدهم سپتامبر  ١٩٧٣شیلی به مثابه
و آزار خواهن��د دی��د چ��را که
«یازدهم سپتامبر اول» نام برده م یشود.
فاشیس��م زمان درازی در وطن ما

ِ
خطوط آهن و خ رابکاری در ل ولههای
زیس��ته است :در اعمال تروریس��تی ،انفجار پلها و قطع
نفت و گاز.
ِ
س��کوت کس��انی که موظف ب هاج رای( ...این بخ��ش از گفت ههای آلنده ،ب هجهت
نظر ب ه
غرش انفجارها شنیده نم یشد - ).تاریخ درباره آنان داوری خواهد کرد.
ّ
بدون تردید فرس��تنده ماخای هنس محکوم ب هس��کوت خواهد شد و طنینِ آرام صدای من
ب هگوش ش��ما نخواهد رسید :این اهمیتی ندارد .ا ّم ا شما ب هچند نظر شنید ِن صدای م را دنبال
خواهید کرد؛ من همیشه با شما خواهم بود؛ دست کم در شما خاطره انسانی موقر و شایسته
را که ب ههمبستگی کارگ ران وفادار بود برجای خواهم نهاد.
م��ردم باید از خود دفاع کنند اما نباید ق ربانی ش��وند .مردم نباید ب هخود اجازه دهند که
درهم شکنند یا از میان برداشته ش وند ،مردم نباید ب هخود اجازه دهند که تحقیر ش وند.

کارگران وطنم!
من ب هشیلی و س رنوشت آن ایمان دارم .شیلیائ یهای دیگری خواهند آمد و بر این دقایق
تیره و تلخ که خیانت در کا ِر اِعما ِل خ ویش است غلبه خواهند کرد .شما باید این را بدانید
که دیر یا زود و خیلی زود خیابانهای پهناور گش��وده خواهند ش��د تا د ر آنها انسانهای آزاد
ب رای ساختنِ یک جامعه بهتر ِرژه روند.

زند ه باد شیلی!
زند ه باد مردم!
زنده باد کارگران!

ای��ن آخ رین حرفهایم اس��ت ب ییقین فدا ش��د ِن
من بیهوده نخ واهد بود .من حتم دارم که این ،دس��ت
کم درس��ی اخالقی خ واهد بود که خیانت ،بُزدلی و
جنایت را محکوم خ واهد کرد.
زیرنویس ها:
١ـ مقصود از سنتهای مرسوم ،عدم مداخله ارتش در سیاست است.
٢ـ ژن رال اشنایدر فرمانده ارتش شیلی که در  ۱۹۷۰بهدست عوامل ارتجاع بهقتل رسید.
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لیکوال :فرزاد| ژباړونکی :احمد فوالد

میرمن مارګرټ ټاچر
په ذاللت له دی نړۍ فنا شوه،
لیکن ناوړه میراث یې ال تر اوسه
وژونکې دی
پ��ه دی ورځ��و ک��ې د
انګلستان د ړومبنۍ ښځینه
وزی��ری مارګ��رت تاچ��ر چ��ې
د  ۱۹۷۹ام ن��ه ت��ر د  ۱۹۹۰ام
کال پوری ی��ې واک درلود ،د
مړین��ې خبر یې په خلکو کې
د خوښۍ ولولې را وپارولې .که
څه هم یو خوا د نړۍ تر ټولو ناوړه شخصیتونو لکه ډیویډ کمرون ،هنری کسینجر،
ټونی بلیر ،ګورباچف ،لخ والس��ا ،آنګال مرکل ،فرانسوا اوالند ،اوباما روپردت مرداک
او داسی نورو هغه «فوالدینه میرمن» بولې او ستاینه یی کوي بل خوا د انګلستان
زیارکښان هغه د بدمرغۍ پیل ګڼی او رټیې.

د انګلس��تان او نړۍ غوره شوی خپرونې هڅه کوي چې میرمن ټاچر ته انسانی
بڼه ورکړی .د انګلستان دولت دمعمول پرته د  ۱۵میلیونه ډالرو په لګښت د هغې
د جنازی مراسم تر سره کړل .لیکن د انګلستان خلکو د مرګ د خبر په اوریدو سره
س��م ډلې ډلې واټونو ته راووتل او د خوښ��ۍ نه یې په اتڼ الس پوری کړو او نوموړی
د کارګرانو س��ره په ظالمانه چنلد او په نړیواله کچه باندې په جنایتکاره سیاستونو
وترټله .په لس��ګونو زره کسان د انګلستان ،اس��کاټلنډ او ایرلنډ په مختلفو ښارونو
ک��ې چ��ې د « تاچریزم» څخه ډیر کړیدلی ؤ د هغې په غبرګون کې پالکارتونه پورته
کړل او په الریونونو یې الس پوری کړو.
بیوزل��و او زیارکښ��انو خپ��ل
دغې دښ��من پ��ر وړاندې جدی
غبرګ��ون ښ��کاره ک��ړ ،دول��ت
مجور شو چې د دغه مراسمو د
امنیت لپاره  ۴۰۰۰زره پولیس او
 ۷۰۰کسه امنیتی پرسونل ځای
پر ځای کړی ،په داسی حال کې
چې د پل س��نت په کلیس��ا کې
د ګډون والو ټول ش��میر یوازی
 ۲۷۰۰تنو ته رس��یدو .په دی لړ
کې څو تن��ه اعتراض کوونکې د
پولیسو لخوانه ونیول شول.
تاچر د افغانستان له بنسټپاله ګوندونو
ټاچر د پانګونې نوی لیبرال
مالتړ وکړ او د هغوی استازی یی په
او ی��ا د محافظ��ه کار انقالب د
خپل دفتر لندن کی وستایل.
ډل��ې ړومبنې اس��تازې وه ،چې
ت��ر نن ورځې پوری نه ی��وازی د بډایه هیوادونو بیوزله بلکه ټول مس��تعمرات یی د
ویجاړۍ او غالمۍ کندې ته بوتلل.
د هغ��ی د ډیموکراتیک ضد نوی لیبرال سیاس��ت اصل��ی ځانګړتیاوې د دولتې
تصدی��و خصوصی کول ،ټولنی��زو چوپړتیاؤ را کمول ،د روغتیایی او ښ��وونیز نظام
طبقاتی کول ،په ټولنه کې د کارګران د نقش راکمول په خاطر په کارګری سندیکاو
بان��دې یرغل ،د زیارکښ��و معترضینو ټکول ،د طبقاتی توپیرون��و ډیروالی ،جګړه او
پوځیتوب او  ...چې پایلو یی د انګلستان ټولنه او نړۍ د ویجاړۍ او نیستی کندې
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ته واچوله .د نړۍ روان پانګه ایز کړکیچ د دی انس��ان ضد سیاس��تونو منطقي پایله
ده.
ټاچر د سوړ جنګ په
اږدو کې واک ته ورس��یده
او د رونال��ډ ری��ګان س��ره
ی��و ځای د ن��ړۍ په کچه
ارتجاع��ی او جنایت��کاره
سیاس��ت ی��ی ولوبول��و
او وین��ې څښ��ونکې،
جنایت��کاره او دیکتات��ور
«دنگ دانگ ،شیشکه مړه شوه!»
رژیمون��و څخه یی مالتړ
وک��ړو .زم��وږ د هیواد د بدمرغی��و یو المل هم میرمن تاچ��ر او ریګان ګڼل کیږي.
هغوی د دی لپاره چې خپل روسي رقیب ته ماته ورکړی په بیشرمۍ سره یی افغانان
پ��ه خپل��و وینو ولبول .دوی د خپلو موخو الس ته راړلو په موخه په ناوړه ،جاهله او
انس��ان خوړونکې بنس��ټپاله ډلو باندې پانګونه وکړه او د روس��انو پر وړاندې زموږ د
خلکو د مقاومت لوری بدل کړو .د بنس��ټپاله ګلبدین ،رباني ،س��یاف و ...ګوندونو
ته د بی کچې مالتړ او بی کچه پیسو او پوځې تجهیزاتو ورکولو زموږ هیواد یی په
مافیا او نړیوال تروریزم بدل کړو.
ټاچ��ر خپل��ه پ��ه  ۱۹۸۱کال کې پاکس��تان ته س��فر وکړ او د هغه هی��واد پوځې
دیکتات��ور جن��رال ضیاالح��ق ی��ی پ��ه خپله برنام��ه کې ش��ریک کړ او س��یمه یی
بنس��ټپالنې او جهالت لور ته بوتله .هغی د خپلو افغانو بنس��ټپالو سره هم ولیدل
او خپل مالتړ یی تری اعالن کړ چې په پایله کې د وسلو ،مهماتو او ډالرو سیالب
د انسان وژونکو بنسټپالو جیبونو ته توی شو.
مس��عود خلیل��ې د افغان بنس��ټپاله جنایتکاران��و چوپړ په  ۱۶اپری��ل  ۲۰۱۳کې
بی.بې.س��ي ته وویل« :په پاکس��تان کې د افغان مجاهدین��و څخه د میرمن تاچر
مالتړ زموږ لپاره یو ښه زیری او یوه نوی تګالره وه».
ک��ه څ��ه هم دغه مالتړ د انګلی��س او امریکا د ګوډاګیانو دپاره د خوښ��ۍ المل
شو ،لیکن زموږ د خلکو لپاره د ویجاړۍ ،وژنې او ګډوډې زنګ و چې په میلیونونو
افغانان یی ووژل او زموږ هیواد یی د جهالت او بنسټپالنې په اور کې ډوب کړ چې
هیواد په کورنې جګړی کې راښ��کیل او د منځنۍ پیړۍ ځناوره طالبان ،القاعده او

د امریکا او ناټو هیوادونو یرغمل کړو .د تاچر په مړینه په واقعیت کې د افغانستان
جنایتکاره اخوانې مشرانو خپله نیا د السه ورکړه.
ټاچر د ایران او عراق په جګړه کې د صدام حسین څخه خپل مالتړ اعالن کړو

او پوځې امکانات یی نوموړی دیکتاتور ته برابر کړل .هغی د ش��یلې هیواد انس��ان
وژونکې جنرال پینوشه څخه خپل مالتړ وکړو ،د نژادی توپیر ضد اتل نلسن ماندال
یی «تروریس��ت» ونومؤ او پر وړاندې یی د س��ویلې افریقا اپارتاید رژیم څخه مالتړ
وکړو ،په  ۱۹۸۲کال کې د ارجنټاین د مالویناوس د ټاپوګانو د مالکیت په سرخونړې
جګ��ړی ت��ه مخه وکړه او د بی ګناه خلکو د وژلو المل ش��وه ،د خلیج په جنګ کې
هم الس درلود چې د یو میلیون عراقیانو ژوند یې واخیس��ت ،لیکن په وروس��تیو
ورځو کې د چارو څخه په استعفا ورکولو اړ شوه.
په انګلس��تان کې د زیارکښانو پر وړاندې بیرحمانه سیاست په درلودلو نوموړی
د «فوالدین میرمن» په نوم ش��هرت پیدا کړو .هغې په واقعیت کې د هیواد د زیار
کښانو په وړاندې جنګ پیل کړو او د هغوي الریونونه یې په وحشیانه توګه وځپل
چې د بیساری اقتصادي کړکیچ المل شو.
په انګلس��تان کې
ټولنیزې ب��ی انډوالې
زور واخیس��ت او د
کارګران��و پ��ه ځانګړی
ډول پ��ه ش��مال ک��ې
د کانون��و د کارګران��و
غوس��ه ی��ی راوپارول��ه
او په ی��و موټې الریون
ی��ې الس پ��وری کړو.
لیک��ن هغ��ی د دوي
کله یی چی د تاچر تابوت وړو ،خلکو د اعتراض
پر وړاندې تر وروستۍ
په ډول د هغی جنازی ته شا کړه او د هغی پر
ش��یبې پ��وری د
ضد ناری وهلی.
پولیس��ې تاوتریخوالې
کار واخیست چې په پای کې په  ۱۹۸۴کال کې قحطی هغوي تسلیمۍ ته اړباستل
لیکن د نوموړی سره یې کرکې په زړه کې ځای ونیؤ .د کانونو د کارګرانو پر وړاندې
بیرحم��ې د دی المل ش��وه چې په زرګون��و کارګران خپل کارونه دالس��ه ورکړی او د
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خپل��و ټولو حقونو څخه بی برخه پاتې ش��ي .په انګلس��تان ک��ې د تاچر پانګه اییز
سیاست چې د لږه کیو په چوپړ کې ؤ ،لږ تر لږه د دریو میلیونو کارګرانو د بیکاری
او د یو میلیون ماشومانو د بیوزلۍ المل شو.
ډیویډ هاپر چې په اتیایمه لسیزه کې د کانونو د کارګرانو مشر و او دامهال اوویا
کلن دي او د تاچر د مړینې خوښ��ې لمانځې د «سکای نیوز» ټلویزیونی شبکې ته
یی داسی وویل:
«زموږ لپاره تر دی مهاله دا تر ټولو غوره زیږیدنه وه .زه خوښ��ې لمانځم .هغه
یوه بی رحمه ښځه وه چې د شمال د کانونو ټولنه یی له منځه یوړه .هغه د هیواد
د کارګران��و لپ��اره ل��وی ناورین و .لیک��ن د ډیویډ کامرون د کابینې د بډایه کس��انو
پش��ان ځینې هغه خوښ لرې ...ټاچر د هټلر او د دویم نړیوال جنګ ال زیات زیان
زموږ ټولنې ته اړولې .موږ څرنګه کوالی شو چې داسی چا ته درناوې وکړو».
د لیورپول د فوټبال د ټیم پلویان هم د هغې ډلې څخه ؤ چا چې د ټاچر مړینه
په ترخو ش��عارونو بدرګه کړه .دغه کرکه د هیلزبورو د لوبغالې د پیښ��ې څخه اوبه
څښې ،دغه پيښه په  ۱۹۸۹کال کې د لیورپول او ناټینګهام فورست ټیمونو تر منځ
د نیمه پایلوبې په لړ کې رامنځ ته ش��وی وه .په دغه ورځ د وګړو د ش��میر زیاتوالې
او د پولیس��و نیمګړتیاوی د دی المل شوي چې نظم ګډوډ شي او  ۹۶کسان خپل
ژوند دالس��ه ورکړي او د  ۷۶۶څخه زیات کس��ان چې ډیری د لیورپول د ټیم پلویان
ؤ ټپی��ان ش��ول ،دا هغ��ه ناورین و چې د ټاچر د دولت پر وړاندې د خلکو غوس��ه ال
زیاته کړه.
ټاچر د ایرلنډ د خلکو پر وړاندې هم د یو بیرحمه واکمن په څیر چلند وکړو .په
 ۱۹۸۱کال کې د ایرلنډ لس تنه خپلواکې غوښتونکو مشرانو د انګلستان په زندان
کې د نه خوړلو په اعتصاب الس پوری کړو د هغوي یواځینې غوښ��تنه دا وه چې د
سیاس��ې زندانیانو په توګه د وپیژندل ش��ې نه د جنایتکارانو په توګه .دغه اعتصاب
 ۵۰ورځو ته وغځید لیکن میرمن تاچر د کوم خواخوږي پرته د تیر په څیر هغوي
جنایتکار ونومول او د هغوي غوښ��تنو ته یی هیڅ پام ونه کړو تر څو هغوي خپل
خوږ ژوند د السه ورکړو.
د دی دغه چلند په ش��مالې ایرلنډ کې د نښ��تو او تاوتریخوالې المل شو چې د
ټاچر په امر په مرمیو ځواب ش��و چې بی ش��میره بی ګناه خلک په کې مړه شول.
تاچر د دی پر ځای چې د ش��مالې ایرلنډ پیښ��ه په سوله ایز ډول حل کړی ،د هغه
جنایتکاره بانډونو س��ره یی الس یو کړو کوم چې د انګس��تان د څارګری ډلې لخوا

یې مالې مالتړ کیدو او داش��ان یې د هغه ځای د آزادي غوښ��تونکې په وژلو الس
پوری کړو.
د ټاچ��ر د پی��ر
دولت��ې تروریزم دومره
کرکج��ن و چ��ې د
تی��ر کال په دس��امبر
میاش��ت ک��ې د هغه
هی��واد لوم��ړی وزی��ر
ډیویډ کامرون دی ته
اړ ش��و چې پ��ه ۱۹۸۹
ام کال ک��ې د تاچر په تاچر د افغانستان د خلکو راتلونکی د ضیاالحق
فاشیست په ولکه کی ورکړ ترڅو د بنسټپالو
حکم د ایرلنډی وکیل
کړیو پر روزنه زمونږ هیواد دغو ننګونو سره مخ
پ��ت فینوکین د هغې
کړی.
د کورن��ې پر وړاندې د
پولیس��و په وس��یله د وژل کیدو څخه بخښ��نه وغواړي .کامرون س��ربیره پر دی د

نلس��ن ماندال څخه هم په دی خاطر چې تاچر هغه تروریس��ت نومولې و بخښ��نه
وغوښتله.
د تاچر څخه را پاتی خونړی او ش��وم میراث دا په ډاګه کوي چې یوازی د ښ��ځو
سیاسي ګډون د خلکو په ضد او استعماری دستګاه کې که څه هم په لوړه کچه وي
هیڅ کله نشې کوالی چې د ښځو په وړاندې توپیر ،جنسي نابرابری او په ټولنه کې
د سړو واکمنې را کمه کړي .د تاچر ویجاړونکې سمون د انګلستان او تړلې هیوادونو
ښځې د بیوزلې او نیستې کندې ته وغورځولې .همدا علت و چې په انګلستان کې د
سړو په پرتله ډیرو ښځو د تاچر د مړینې په خوښې کې ګډون کړی و.

تاچ��ر که څ��ه هم پ��ه ذاللت له دی ن��ړۍ فنا
ش��وه ،لیکن د هغې ناوړه میراث لکه بیوزلې،
نیس��تې او جنګ چې په ټوله نړۍ یې س��وری
کړی التر اوس��ه د ځپل شو ټولنو او هیوادونو
څخ قربانې اخلې.
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اگر نسل زباله ها
آگاه و متشکل شوند....
کابل بیشت رین آسیب جنگ های سی و پنج
س��ال اخیر را به خود دیده اس��ت .شه ریان کابل
هنوز هم در کابوس وحشتناک دوران بگیر و ببند
خادی های وطنفروش ،جنگ های خاینانه تنظیم
های جنایتکار و شالق و ُدره طالبان فاشیست به
س��ر م یب رند و نگ ران آینده خود هستند .وی رانه
های بجا مانده از مس��تی تنظیم ها در این شهر و
چهره های تکیده و غمزدهی ش��هروندانش ،هنوز
هم حکایه از زخم ها و رنج های عمیق آن روزگار
را در خود دارد.
چند روز قبل گذرم به منطقه «ارزان قیمت»
کابل ش��د .وضعیت اس��فبار تعدادی از کودکان
زباله ها م را واداش��ت تا این یادداشت مختصر را
ب رایتان بفرستم:
وضعیت زندگی عدهای از باش��ندگان منطقه
ارزان قیمت کابل تفاوت چندانی با زندگی مغاره
نشینان والیت بامیان ندارد .بیکاری و فقر باعث شده تا کودکان خانواده ها از رفتن به مکتب
محروم بمانند و تمام روز در زباله ها سرگردان باشند تا چیزی ب رای خوردن و آهنپاره و کاغذ
ب رای فروش بیابند.
بالل فرزند نعیم م یگ وید:

«تنه�ا راه ب�رای زنده ماندن خودم و س�ه عض�و فامیلم جمع
آوری زباله هاست».

موارد استفاده از این زباله ها را از وی پرسیدم گفت:

«آن زبال�ه هایی که از بقایای مواد خوراکه خانواده های پولدار
و ی�ا گندی�ده های�ی که دکان�داران به یک گوش�ه یی از دش�ت
م یاندازند مثل نان قاق ،بقایای میوه جات و ترکاری را شستش�و
داده و م یخوریم .آن چیزهایی که از بقایای پوش�اک مردم اس�ت
پوش�یدنی ما م یشود مثل بوت های فرسوده ،چپلک های کهنه،
پتلون و پیراهن هایی که مردم آن را دور م یاندازند .باقی زباله ها
مثل کارتن و پالس�تیک و چوب را برای سوخت و دیگر ضروریات
استفاده م یکنیم».
چ را به این روز افتادید؟ آیا کسی دیگر و یا راه دیگر ب رای آماده کردن ضروریات زندگی
تان ندارید؟

«نه ،خانواده ما مدت هجده سال است که از لغمان کوچ کرده
و در ارزان قیم�ت زندگی میکنی�م .در دوران جنگ های تنظیمی
خانه ما زیر گلوله باران حزب اسالمی گلبدین قرار گرفت و ویران
ش�د .پدرم با خواهر کالنم با اصابت گلوله راکت ،معیوب شدند.
من نه ساله بودم که باالخره پدرم فوت کرد .خواهرم همان قسم
معیوب مانده و هر روز بار دوشتر میش�ود .مادرم مریض است.
همس�ایه ه�ا میگویند او س�ل (توبرکلوز) دارد .ما هی�چ امکانات
(پول) نداریم تا مادرم را به داکتر ببریم و تداویش کنیم .من تنها
نان آور فامیل هس�تم .تا واسطه نداش�ته باشی حتی اندکترین
کاره�ا هم گیرت نم یآید .تنها راه زنده ماندن ما اینس�ت که در
زبال�ه ها بگردیم چون ضروری�ات اولیه زندگی ما مثل لباس ،نان،
سوخت و دیگر چیز ها بدون پرداخت پول از آنجا بود م یشود.
من مدت یک و نیم سال گدایی کردم ولی بعدها چون تعداد
گداها زیاد شده رفت ،آن کسب را هم رها کردم .فکر کردم همین
زباله جمع کردن شاید ما را از گرسنگی حتمی نجات دهد.
مادرم همیش�ه م یگوید ،از این زندگی مرگ خوبتر است .ولی
چه کار کنیم.
سال گذشته هنگامیکه افراد دولتی در کوچه ما آمدند و گفتند
لیس�ت فقرا را م یگیرند تا برایش�ان کمک بیاورند .لیست ما را
گرفتند ولی دو ماه بعد دیدیم تمام کمکها به کس�انی داده ش�د
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س��لما ،بهار ،بالل ،خی راهلل و ...اینها تنها گدایان و زباله جمع کن های این محل نیس��تند.
مثل آنان میلیون ها کودک این وطن مثل گل های در حال پ رپر شدن هستند.
امروز از برکت حضور اش��غالگ ران و حاکمیت مش��تی دزد و خاین بر س رنوشت مردم ۵
میلیون کودک افغان از تحصیل محروم هس��تند؛ از هر پنج کودک افغان ،یک کودک قبل
از پنج سالگی جان خود را از دست م یدهد؛ از یک میلیون معتاد افغان  ۲۵٠٠٠٠آن کودکان
هس��تند؛  ۲میلیون کودک بعلت فقر و یا تنها نان آور خانه بودن به کار های ش��اق مشغول
هس��تند؛ از  ٩میلیون هموطن ما که زیر خط فقر زندگی م یکنند ،اکثر شان اطفال هستند؛
اکثر کودکان افغان بعلت فقر و ناداری دچار سؤتغذی بوده از ت ربیت سالم ،تف ریح و سرگرمی
مناس��ب و ورزش محروم هستند و به شدت مورد خش ونت خانوادگی ق رار م یگی رند؛ از طرف
زورگ ویان و جنگس��االران در معرض آزار جنس��ی و تجاوز ق رار دارند؛ به منظور باجگیری به
گروگان گرفته م یش��وند؛ به خاطر قاچاق ،سؤاستفاده های جنسی و استفاده از اعضای بدن
ش��ان اختطاف م یش وند؛ از طرف فاشیس��تهای مذهبی طالب ب رای عملیات انتحاری با ف ریب
مورد استفاده ق رار م یگی رند و هزاران مصیبت دیگر.
مبارزه ب رای دفاع از حقوق فق را و نجات وطن از چنگ اشغالگ ران تنها با یکی دو کتاب
خواندن و از آن نقل قول پ راندن؛ س��ایت های انت رنتی به رنگ های سرخ و سبز از خارج و یا
داخل ایجاد کردن؛ هفته پنج ش��ش روز را مصروف زندگی حقیر و بیهوده خود شدن و تنها
یکی دو روز آن هم در لفظ و یا در س��طح نوش��ته بصورت اماتور انقالبی بودن و انرژی خود
را ه��در دادن؛ ب��ا درد های مردم نیامیختن و از دور و ب��ا ب یتفاوتی نظارهگر مرگ تدریجی
مردم بودن؛ دش��من عمده و غیر عمده را نش��ناختن و در س��طح کوچه و بازار بر یکدیگر
تاختن و تا مرز پ ولیس��ی گری پیش رفتن؛ مجادالت ش��خصی پیش پا افتاده و بیگانه از درد
و خواست مردم راه انداختن و از آن ب رای خود مشغ ولیت ایجاد کردن؛ بخاطر ارضای شهوت
خودخواهی ،به گذش��ت هی خود نازیدن ،خود را ناف زمین و زمان دانستن و دیگ ران را به هیچ
گرفت��ن؛ با حقارت و فرومایگی الفیدن و ت��و از من و من از تو تقدیر کردن؛ خالصه نم ونه
های بسیار منفی ارائه کردن و به اینصورت تعدادی از روشنفک ران ناآگاه و از دنیا ب یخبر را
بدآموز س��اختن و از راه بدر کردن نه تنها درد این مردم و وطن مداوا نم یش��ود ،بلکه فقط و
فقط آب در آسیاب دشمن ریختن است و بس.
کافیس��ت همین مدعیان خدمت به مردم یکبار به خود زحم��ت داده ،از برج عاج خود
پایی��ن آمده و به خم و پیچ کوچه های ف راموش ش��ده وطن و مردم نظری بیافگنند ،ش��اید
اندکی بخود بیایند و دریابند که فاصله بین تئوری پردازیهای انت رنتی و روش��نفک رانه شان با
حقیقت موجود در جامعه به چه اندازه عمیق است.
ی��ک راه وج��ود دارد :ترس و محافظ��ه کاری را از خود دور نمودن ،ب��ا صداقت و اراده
آهنین در ب رابر دشمن ایستادن و خود را در توفان کارزار مردم انداختن ،آنان را آگاهی دادن
و بسیج نمودن و به راه درست هدایت کردن .تنها درینصورت است که م یتوان بالل ها را از
دنیای زباله ها به دنیای انس��انی رهنمون شد و از آنان با آگاهی دهی و بسیج آنان کاخ های
ستمگ ران را بر سر خود و راهیان شان وی ران کرد.

گزارشها

تظاهرات خشماگین مردم فراه
در برابر قتل صراف
توسط منسوبین اردوی ملی
به تاریخ  ٧ث��ور  ١٣٩٢دو تن از
منس وبین اردو ملی به نام های رامین
ولد محمد آقا مس��ک ونه ولس��والی
گلبهار والیت پ��روان و عبیداهلل ولد
عبداهلل مس��ک ونه والیت پنجشیر ،با
یک ص راف کم سرمایه به نام محمد
قدی��م ولد فضل احمد ک��ه در ب رابر
مارکیت ص رافی والیت ف راه یک دکه
ص رافی دارد معامل��ه م یکنند .آنان
مبلغ بیس��ت هزار دالر را از نزد وی
خ ریداری کرده به او م یگ ویند با ما
ب��ه لواء بیا که پ ولت را بپردازیم .این
دو تن با ص راف س��وار بر م وتر رنجر
اردوی ملی م یش��وند و به سمت لوا
حرکت م یکنند .در مس��یر راه در نزدیکی دهنه یک کوه آنان ص راف را با ضرب گل وله به
قتلرسانده جسدش را به یک شیله م یاندازند و با پ ولش ف رار م یکنند.
بعد از چند س��اعت اقارب محمد قدیم از الدرک ش��دن او نگ ران ش��ده به جستجو آغاز
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م یکنند .وقتی به لواء م راجعه م یکنند به آنان گفته م یش��ود که دو تن از منس وبین اردوی
ملی برآمده اند و از آنان خبری نیس��ت .بعد ب رایش��ان گفته ش��د که آندو در والیت ه رات
دستگیر شده اند.
مردم ف راه که از موارد پیاپی جنایت و کشتار در والیت شان به ستوه آمده اند به روزهای
 ٨و  ٩ثور به رسم اعت راض دکان ها را بند و بازار را مسدود نمودند و تا سه روز جنازه را دفن
نکرده خواهان س��پردن قاتالن به اقارب مقتول ش��دند .معترضین سه روز پیاپی با خشم تمام
انزجار و نفرت خود را از دس��تگاه فاس��د دولتی ابزار داشته در قدم نخست خواهان محاکمه
س��ریع و علنی قاتالن ش��دند .آنان در ضمن علیه والی ف راه شعار داده خواهان برکناری وی و
محاکمه شخصی قوماندان لواء گردیدند.
مردم و اهل کسبه ف راه اعت راض داشتند که والی ف راه جز اینکه در چهار دیواری خود را
محف��وظ نموده بیش از یکص��د نفر بادی گارد خاص او را نگهداری مینمایند نه به غم مردم
اس��ت و نه به فکر خدمت .در مدت  ٨الی  ٩ماهی که وی به این س��مت منسوب شده کار
مثبتی انجام نداده اس��ت .او ب رای حفظ جانش جاده عمومی را که راه های ش��فاخانه ملکی،
لیس��ه اب ونصر ف راهی ،مکتب متوسطه نمبر یک ،مکتب شپی لیسه ،ریاست معارف و  ...از
آن م یگذرد از چوک والیت الی انتهای احاطه والیت مسدود نموده که با این کار مردم را با
مشکالت ف راوانی مواجه نموده است.
س��ر انجام در اثر پافش��اری مردم ،اعالن گردید که قاتالن را هم راه با هیئتی از ه رات به
ف راه انتقال م یدهند .همان بود که س��اعت  ٩صبح دوش��نبه ٩ ،ثور  ١٣٩٢هر دو قاتل را به
ریاس��ت امنیت ملی ف راه تح ویل دادند که در تحقیقات ابتدایی هر دو به جرم شان اعت راف
نموده اند .هیئت مذکور نیز در صحن والیت با مردم دیدار نموده ب رای ش��ان اطمینان دادند
که مجرمین را مجازات خواهند کرد.
گفته م یش��ود که از میان قاتالن ،رامین دریور و عبیداهلل بادیگارد زلمی «نبرد» قومندان
لوای دوم پیاده م ربوط قل اردوی  ٢٠٧ظفر بوده ضمن ًا از اقارب نزدیک وی م یباشند.
مردم در تقاضاهای خود اعالم داشتند تا مجرمین در ظرف یک هفته باید به اشد مجازات
محکوم گردید این حکم باالیش��ان عملی گردد .ولی از آنجائیکه در افغانس��تان زور و پول
و واس��طه پادشاهی و حاکمیت م ینماید بعید به نظر م یرس��د که این قاتالن به سزای شان
برسند .گذشت زمان روشن خواهد ساخت که با خون این جوان ب یگناه چه معاملهای صورت
خواهد گرفت .تجارب گذش��ته نش��ان داده اس��ت که مس��ایل اینچنین که پای زورمندان و
تفنگس��االران در آن دخیل باشد ،به آسانی زیر زده شده عدالت ق ربانی امیال شوم یک مشت
جنایتکار و خاین م یگردد .در بین مردم ف راه شایع شده است که قاتالن حمایت قسیم فهیم
را باخود دارند.

گزارشها

رگبار نیروهای مرزی
رژیم سفاک ایران
به دهها زحمتکش افغان

صبح جمعه ۲۰ ،ثور  ۱۳۹۲حدود  ۳۰۰تن از مردم غ ریبکار و زحمتکش از مناطق مختلف
افغانس��تان بخاطر کار و کس��ب لقمه حالل راهی ای ران بودند .در مرز افغانس��تان و ای ران در
پوست هی «پشمیکه» که م ربوط ولسوالی ج وین والیت ف راه م یباشد در یک معامله با قوماندان
ت ولی پشمیکه بنام لعل محمد ،فی کارگر پنجاه هزار تومان رشوه جور آمد م یکنند تا آنان
را سالم به ای ران انتقال دهند.
این قوماندان که به «اللک سیاه» مشهور است و از جمله دزدان و رهزنان پ ولیس سرحدی
منطقه محسوب م یگردد ،به کارگ ران م یگ وید که با ای رانی ها جور آمده است و آنان بدون
دردسر م یتوانند وارد آنکشور ش وند .اما زمانیکه آنان وارد خاک ای ران م یگردند از دو سمت
مورد تی رباران شدید ماشیندار های نیروهای امنیتی رژیم آدمکش ای ران ق رار م یگی رند.
یکی از شاهدان عینی که زخمی م یباشد م یگ وید که او جسد  ۱۰تن را دیده است که
شهید شدند .از جمله مجروحان این حادثه  ۱۸تن توانسته اند به خاک افغانستان برگردند که
در شفاخانه مرکزی ف راه بستری اند.
یک مس��وول ش��فاخانه ف راه تایید نمود که  ۱۸نفر زخمی و یک نفر کشته به شفاخانه
مرکزی ف راه انتقال داده ش��ده اند که از جمله وضعیت  ۱۰تن ش��ان وخیم بود که به جاهای
دیگر منتقل شدند.
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تعدادی از زخمیان این حادثه که هنوز در شفاخانه مرکزی ف راه تحت مداوا ق رار دارند:
عبدالمنان ولد هستی ۱۵ ،ساله
عزت اهلل ولد عبدالع زیز ۱۶ ،ساله
سیف الدین ولد محی الدین ۱۹ ،ساله
امام الدین ولد بهاوالدین ۲۲ ،ساله
ولی جان ولد تور جان ۱۸ ،ساله
سیدظفر ولد سید کاظم ۲۲ ،ساله
محمد جان ولد محمدخان ۱۶ ،ساله
محبوب ولد خنجر ۱۲ ،ساله
از س رنوش��ت  ۲۷۱نفر دیگ ریکه کش��ته ،مجروح و یا در اس��ارت دولت ای��ران اند هنوز
معلومات دقیق در دست نم یباشد .سخنگوی والی ف راه به رسانه ها گفته است که آنان ب رای
انتقال شهیدان این حادثه تالش دارند.
سگان ش��کاری رژیم آخندی ای ران کوچکت رین ارزشی به حیات افغانها قایل نبوده و بارها
بصورت وحش��یانه مردم مظلوم ما را در مرزهایش به قتل رس��انیده اند و دولت فاسد و مزدور
کرزی نیز همیشه بر تمامی این جنایات رژیم پلید «والیت فقیه» ای ران چشم م یبندد.

تعدادی از زخمیان این حادثه در شفاخانه والیتی فراه

گزارشها

داستان پرپر شدن
بیوه های افغان
توسط تروریست های عرب
از رواب��ط تنگاتن��گ بان��د
س��یاف ب��ا وهابی ه��ای عرب،
دریافت پول سرش��ار از آنان ،پناه
دادن به تروریس��ت ه��ای عرب
و منجمل��ه اس��امه ب��ن الدن در
افغانستان توسط شخص سیاف و
دیگر چاکری های حزب «اتحاد
اسالمی» همیشه در مطبوعات به
شکل آشکار سخن رفته است .اما
ی��ک جنبه خیانت ای��ن باند در
ب رابر مردم و بخصوص زنان ما که به ف راموشی سپرده شده پیشکش بیوه زنان مظلوم جنگی
افغانستان توسط این گروه جنایتکار به ع ربها و ب یس رنوشت ساختن آنان است.
جنگ مقاومت ضدروس��ی مردم ما با بیوه ش��دن صدهاهزار زن هم راه بود .اکثر این زنان
ب رای حفظ جان و ف رار از جنگ با کودکان ش��ان به پاکس��تان مهاجر ش��ده در کمپ های
دوزخآسا تحت اداره باندهای منفور بنیادگ را و از جمله حزب اسالمی و اتحاد اسالمی جابجا
گردیدند .یک��ی از این کمپ ها در جهانگیرآباد باجور موقعیت داش��ت که صدها زن بیوه
قتل عام وحش��یانه دولت مزدور روس در کرهاله کنر را در خود جا داده بود و به کمپ بیوه
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ها شهرت یافته بود.
کمپ دیگری خ��اص بیوه
های جنگی در ناص رباغ پش��اور
بود که حدود س��ه هزار زن بیوه
در آن زندگی میکردند .این زنان
معصوم از یکس��و نفق��ه آوران
خانواده خود را از دس��ت داده با
کودکان ش��ان آواره شده بودند،
از جانب دیگر طعمه هوس��رانی
و پست فط رتی باندهای بنیادگ را
و بخصوص حزب اتحاد اسالمی
س��یاف ،ق رار میگرفتند .سیافی
ها ای��ن بیوه ها را ش��کار کرده
به بهانه های مختلف به ع ربهای
زنب��اره و جاهل��ی که زی��ر نام
«جهاد» به افغانستان و پاکستان
س��رازیر ش��ده بودند پیش��کش
م یکردن��د ک��ه ج ری��ان ای��ن
ش��رفباختگی ه��ا در آنزمان در سیاف بر جنازه تروریست های عرب گریست ،اما
رس��انه های جهان انعکاس یافته بر بیوه های افغان خیانت نموده آنان را با مرگ
بود .در کنار وهابیون س��یافی،
تدریجی مواجه ساخت.
سلفی های تحت رهبری جنایت
پیش��های به نام جمی لالرحمن (مش��هور به م ولوی حس��ین) نیز در این رذالت بیشرمانه دست
داشتند.
رادیو بی.بی.سی .به تاریخ  ٢٤سپتامبر  ١٩٨٩گزارشی در باره وضعیت بیوه های معصوم
کمپ ناص رباغ پخش نمود که بخش هایی از آن را در ذیل نقل م یکنم تا نسل جوانی که از
گذشته مکدر و خاینانه این تیکه داران «جهاد» بیخبر اند آگاهی یابند:

«ای�ن بی�وگان درمان�ده اکن�ون ناگزی�ر ب�ا چهره دیگ�ری از
تهیدس�تی و عدم اطمینان زندگی م یکنند .چهرهی بهره کشی
جنس�ی .مردان بخصوص مردان کش�ورهای عربی آنها را فریب
م یدهند و به حباله نکاح خود در م یآورند.
ام�ا ای�ن مردان پس از چند هفته زندگی و بهره بری جنس�ی
آنها را ترک می کنند و بیوه امیدبس�ته و از اردوگاه خس�ته را در
گوش�هی مس�افرخانهای ب یپناه و تنها باق�ی م یگذارند و او در
م ییابد که ازدواج معجزه آس�ا و رهانن�ده ،جز صیغه کوتاه مدت
نبوده است .بسیاری از بیوه های جنگی سعی دارند از نو با کسی

ازدواج کنند .با کس�ی از زاد و بوم خودشان اما متاسفانه بسیاری
از پسران و مردان در جنگ کشته شده اند و تنها دام مردان عرب
برای بهره بری جنسی است که سر راه آنان باز است.
بی�وه های جنگ�ی در اردوگاه آوارگان کمترین محل و ارزش را
دارند .آنان نم یدانند اگر جنگ هم تمام بش�ود ،چه بر سرش�ان
خواه�د آمد .غم و نگران�ی و نگهداری از بچه ها و آینده نامعلوم،
بسیاری از آنان را به آستانه جنون کشانده است.
ش�وهران این بیوه ها همه در جهاد کش�ته ش�ده اند اما نظم
و نظامی در کار نیس�ت ک�ه از آنان نگهداری کن�د .خانواده های
آوارگان در اردوگاه ه�ای پاکس�تان از ط�رف مقامات پاکس�تان و
گروهه�ای امداد بین المللی پس از آنکه نامش�ان توس�ط س�ر
فرماندهان یکی از هفت حزب مجاهدین که در پش�اور هس�تند
به ثبت برس�ند ،مقررهی ماهانه و جیره غذایی دریافت م یکنند.
ام�ا تنها مردان مجاز هس�تند که ثب�ت نام کنن�د و از این مزایا
برخوردار ش�وند .بیوه ها که بیش�تر ش�ان فرزند هم دارند ،غالب اً
بجز جیره غذایی هیچگون�ه کمک دیگری دریافت نم یکنند .بنا
ب�ر این پارهای از بی�وه ها برای دیگران رخت ش�ویی و دوزندگی
م یکنند .اما این کار هم از طرف مالهای مجاهدین منع شده زیرا
س�بب م یش�ود که آنها با مردان برخورد پیدا کنند .چندی پیش
بعنوان مجازات ،بیوه هایی که نپذیرفتند دست از کار بکشد و در
خانه بنشینند ،خانه های شان به آتش کشیده شد».

این ب یناموس��ی در ب رابر زنان افغ��ان در ج ریان جنگهای خاینانه کاب��ل نیز ادامه یافت.
تروریس��ت های ع ربی که در کنار سیافی ها م یجنگیدند ،اسی ران زن را مورد تجاوز جنسی
ق رار م یدادند.
یک تاکسی ران در کابل (نامش محفوظ) که خود مدتی توسط سیافی ها گروگان گرفته
شده بود ،چشمدید خود را این گ ونه بیان کرد:

«سیاف در منطقه خوش�حال خان مینه از کانتینرها به عربها
خانه میس�اخت و زنانی را که در جن�گ غنیمت میگرفت یا زنان
بی�وه که ش�وهران خود را در جنگهای بین تنظی�م ها هفتگانه و
هشتگانه از دست داده بودند؛ به آنان تحفه م یداد و در بدل بیک
های پر از ریال و دالر م یگرفتند».
چندی قبل در یک جرگه قومی در ننگرهار ،یک قومندان س��ابق بلند ش��د و اعت راض
کرد که جنگس��االران حاکم در آنجا زنان را از پش��اور قاچاق نموده ب رای بهرهبرداری جنسی
ام ریکای��ی ها در پایگاه های ش��ان در آن والیت تقدیم م یکنن��د و در بدل آن پول هنگفت
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بدس��ت م یآورند .جنایت علیه زنان افغانستان توسط جهالت پیشگان بنیادگ را کماکان ادامه
دارد اما ف ریاد زنان مظلوم ما شنیده نم یشود.
بنیادگ رایان چاک رپیشه با کارنامه سیاه شان ثابت کرده اند که همه غالمان پول و مقام اند
و در ب رابر آن ایمان و شرف م یبازند و س رنوشت بیوه های جنگی را نیز در اینچنین معامله
های ننگین به بازی گرفتند .استیو کول در کتابش «جنگ ارواح» از شهزاده ترکی الفیصل
رئیس سابق سازمان جاسوسی ع ربستان سعودی نقل م یکند:

«هرگاهی که با س�یاف و یا دیگ�ر قومندانهای افغان مالقات
م یکردم قبل از آغاز صحبت همیشه کتابچه چک بانک یام را در
دست داشتم».
گری ش��رون ،از ماموران س��ابق و کارکشته سی.آی.ای .در افغانس��تان که بعد از یازدهم
س��پتامبر مسئ ولیت رسانیدن بس��ته های دالر به رهب ران ائتالف شمال را به عهده داشت ،در
کتابش تحت عنوان « »First Inج ریان پرداخت پول به سیاف را چنین شرح م یدهد:

ً
قبلا در یک
«زمان�ی که بس�ته ه�ای نوت صد دال�ری را که
پالس�تیک ش�فاف پیچانیده بودم روی میزی که در وس�ط اتاق
جا داش�ت گذاش�تم ،سیاف با یک حمله برق آس�ا پول را از روی
میز برداشت و برای مدت کوتاه با چشمان از حدقه برآمده به آن
خیره شد و بعد آنرا به یکی از همراهانش پرتاب نمود».

عل��ی الرغ��م هج��وم «ائتالف جهان��ی» و قطع��ات نظامی
«آیس��اف» در افغانس��تان اوضاع هنوز بحرانی تر شده و کشور ما
از ب��ی ثباتی ،نا امنی ،جن��گ و زورگویی تفنگس��االران و حامیان
قلمی شان کماکان رنج می برد؛ اختالفات ملیتی ،قومی ،منطقوی،
مذهبی و لسانی وحدت ملی كشور را خدشه دار ساخته است؛ هنوز
هم اكثریت مردم خود را مصون احساس نمی كنند بخصوص زنان
كه با دردناكترین تخطی های حقوق بش��ر در اش��كال گوناگون آن
روبرو هستند؛ كتله های وسیعی از مردم ما علی الرغم مقاومت و
جانبازی شان با دادن بیش از یک میلیون قربانی ،نه نان و سرپناه
مناس��ب دارند و نه از آموزش ،صحت و س��ایر س��هولت های اولیه
زندگی بهره مند هستند.
از برنامه «حزب همبستگی افغانستان»

نویسنده :فرزاد

تبعیض وحشتناک
سیستم قضایی امریکا
در برابر سیاهان
ب��ه تاری��خ  ۳۰م��ی ۲۰۱۳
تعدادی از رس��انه های ام ریکا
گزارش دادند که س��مت وارد،
یک فرد بینوای سیاهپوس��ت
به خاطر دزدی��دن یک پارچه
گوش��ت از مغازهای در ایالت
تگ��زاس ام ری��کا به  ۵۰س��ال
حبس محکوم گردید ۵۰ .سال
حبس ب رای دزدیدن چیزی که
فقط  ۳۵دالر ارزش داشت.
ام��ا در قضی��ه دیگ��ری
در نوامب��ر  ۲۰۱۲در ایال��ت
اوکالهوما ،تایلر ایلرد ،جوان  ۱۷س��اله سفیدپوس��ت در حین رانندگی در حال نشه با درختی
تصادم نموده دوس��ت  ۱۶ساله اش را کش��ت .قاضی جزای او را چنین اعالن کرد :تا دهسال
باید هر یکشنبه به کلیسا رفته ب رای قتل غیرعمدی طلب آمرزش نماید!
مقایس��ه این دو مورد ،عمق بیعدالتی و برخورد نژادپرس��تانه در سیستم قضایی ام ریکا را
به نمایش میگذارد.
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در محاکم ام ریکا بطور سیس��تماتیک در تطبیق قوانین ،در ب رابر سیاهپوس��تان تبعیض
آمیز برخورد صورت میگیرد .اخی را یک گزارش س��نای ام ریکا نشان داد که از دسامبر ۲۰۰۷
الی س��پتامبر  ۲۰۱۱اف راد سیاهپوس��ت نسبت به سفیدپوس��تان در ج رایم مشابه به حدود ۲۰
فیصد حبس های طوالنی تر از سوی محاکم محکوم شده اند.
مای��کل س��ک ولنک در
سایت «گل وبل گ رند» به تاریخ
 ۱۰اپ ری��ل  ۲۰۱۳به ش��رح این
موض��وع میپردازد ک��ه تعداد
زندانیان سیاهپوس��ت ام ریکا
امروز بیش از تعداد بردگان در
سال  ۱۸۵۰میباشند .با داشتن
 ۲.۳میلیون زندانی ،او ام ریکا
را «بزرگت ری��ن زندانبان جهان»
مینامد:
سمت وارد سیاهپوست برای دزدیدن بسته گوشت
به پنجاه سال زندان محکوم شد اما تایلر ایلرد
«هی�چ دلی�ل
عاقالنهای نمیتواند سفیدپوست به خاطر قتل یک جوان محکوم گردید
که تا دهسال هر یکشنبه به کلیسا رفته طلب
اس�تدالل کن�د که
آمرزش نماید!
یک جامعه میتواند

ب�ه حیات�ش ادامه
ده�د وقتی از ه�ر نه کودک پدر یکی آنان در زندان بس�ر میبرد.
این وضعیت کنونی س�یاهان امریکاست ،در مقایسه با سفیدها
که از هر  ۵۷کودک پدر یکی شان در زندان است».

درحالیکه سیاهان  ۳۰فیصد جمعیت ام ریکا را تشکیل میدهند اما  ۶۰فیصد زندانیان در
آن کش��ور سیاهپوستان اند .یکی از هر سه سیاهپوست ام ریکایی در طول عمرش مزه زندان
را میچشد.
در ام ریکا اکثر سیاهپوس��تان ب��ه ج رایم م رتبط با مواد مخدر به زندان افکنده میش��وند
درحالیکه سازمان دیده بان حقوق بشر طی گزارشی به تاریخ  ۲مارچ  ۲۰۰۹با استناد بر آماری
که از اف.بی.آی بدس��ت آورده ب��ه «اختالف نژادی» در ادارات تنفی��ذ قوانین مواد مخدر
اعت راض نمود:

«نزدیک به س�ه دهه میش�ود که س�یاهان با می�زان باالتری
نس�بت به س�فید ها به اتهام مواد مخدر بازداش�ت میشوند ،با
آنکه با نسبت تقریبا مساوی در قانون شکنی سهیم اند».
دونالد والکس ،پروفیس��ور در پوهنتون حقوق جورجیا طی مقالهای نژادپرستی حاکم در

سیستم قضایی ام ریکا را به باد انتقاد گرفته میگ وید:

«در سراس�ر تاریخ ما ،ویروس نژادپرس�تی سیس�تم عدالت
جنایی امریکا را ملوث ساخته است».
دونال��د والکس ش��رح میدهد که حتی پرآوازه ت رین رهب ران سیاهپوس��ت ام ریکا ش�لاق
بیعدالت��ی و زندان را ش��خصا تج ربه ک��رده اند .او بطور نم ون��ه از محمد علی کلی و جک
جانس��ون مشت زنان سیاهپوس��ت و مارتین ل وتر کینگ رهبر بزرگ جنبش «حقوق مدنی»
ام ریکا مثال میآورد که هرکدام به اتهامات بیپایه به زندان انداخته شده اند:

«در  ۲۳س�پتامبر  ،۱۹۶۰مارتی�ن لوت�ر کینگ ب�ه خاطر یک
تخلف جزئی ترافیکی در منطقه دیکالب بصورت مس�خره به ۱۲
م�اه زندان محکوم ش�د باآنکه حداکثر  ۶م�اه کیفر در یکچنین
م�وارد مجاز بود .او حت�ی بیش از حد محکومیت�ش را در زندان
دولتی جورجیا گذشتاند».
در س��ال  ۲۰۰۸مجله «ام ریکای ام��روز» نظرخواه یای راه انداخ��ت که طی آن اکث ریت
اش��ت راک کنندگان به وجود گس��ترده تبعیض نژادی نس��بت به س��یاهان در آنکشور اذعان
نمودند .از جمله  ۷۸%سیاهان به این نظر بودند که مورد تبعیض ق رار میگی رند.
البته ناب رابری نژادی در ام ریکا تنها محدود به قضای آنکشور نمیشود و در تمامی عرصه
های زندگی هم هگیر بوده یکی از مسایل عمده اجتماعی را تشکیل میدهد .از نظر امکانات
مالی و رفاهی نیز سیاهان با ش رایط بدی روبرو اند .بطور اوسط درآمد یک خانواده سفید ۲۰
ب رابر درآمد خانواده سیاهپوست است.
برخورد پ ولیس در ب رابر سیاهان وحشیانه بوده و همیشه اعت راضات و کمپاین های وسیع
مخالفان راس��یزم در ام ریکا را در بر داش��ته است .فقط طی س��ه ماه اول سال  ،۲۰۱۲پ ولیس
ام ریکا  ۳۰تن از سیاهان را بقتل رسانیده است.
ام ریکایی که ادعای رفع نژادپرس��تی داش��ته پیاپی کش��ورهای دیگر را زیر نام «حقوق
بش��ر» و «دموک راسی» با اش��غال و بمب مورد تجاوز ق رار میدهد ،خود برخورد غی رانسانی و
وحشتناک در ب رابر سیاهان را به نمایش میگذارد .به چند نم ونه دردناک توجه کنید:
ل وی��ز تایلر فقط  ۱۶س��ال
داش��ت که به ج��رم آتش زدن
«پواینر ه وتل» در ایالت تکسن
در س��ال  ۱۹۷۰دستگیر گردید
جرمی که او همیشه آن را انکار
نمود .بعد از گذشتاندن بیش از
چهل س��ال در زندان ،در اوایل
لویز تایلر
 ۲۰۱۳ب��ه علت «نب��ود مدارک
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کافی» و «نبود شاهد عینی» از زندان رها گردید .او در حالی از جانب قاضیان سفیدپوست
 ۲۸ب��ار به حبس ابد محکوم ش��ده بود که گزارش��های اولیه گواهی میدادن��د که در آنروز
مصروف کمک به زخمیان آتش سوزی بود.
کورنیلی��وس دوپ��ری ،م��رد سیاهپوس��ت
دیگ ریس��ت که به جرم تجاوز جنسی و رهزنی
در س��ال  ۱۹۷۹به هفتاد سال زندان محکوم شد،
اتهامی که همیشه آن را رد نموده بود .باالخره در
اثر تالشهای س��ازمانی به نام «پروژه بیگناهی»
و آزمایش دی.ان.ای ،او بیگناه ثابت ش��ده بعد
از گذشتاندن حدود سی سال زندان رها گردید.
مومی��ا ابوجم��ال ،روزنام��ه ن��گار و مبارز
سرش��ناس عضو جنبش «پلنگان سياه» از سال
 ۱۹۸۱ت��ا حال ب��ه اتهام واهی قتل یک افس��ر
پ ولیس به اعدام محکوم ش��ده در زندان بس��ر
میب��رد .کارزار جهانی دف��اع از ابوجمال باعث
کورنیلیوس دوپری
ش��ده که دولت ام ری��کا اع��دام او را به تع ویق
بیاندازد.
کلی رنس لی ب راندلی سیاهپوس��ت دیگ ریس��ت که به اتهام تجاوز جنسی و قتل در سال
 ۱۹۸۱به مرگ محکوم ش��د درحالیکه ش��واهد کافی در مورد محکومیتش وجود نداش��ت.
باالخره در اثر اعت راضات وس��یع به محاکمه غیرعادالنه او و اظهارات یک قاضی مشهور که
گفته بود «هیچ مورد دیگری به این حد س��ناریوی تکان دهنده پیشداروی نژادی را به نمایش
نگذاشته است» دوسیه او بازبینی و بیگناه شناخته شد .او بعد از گذشتاندن نه سال در انتظار
اعدام رهایی یافت.
طی چند دهه گذشته ،هرچند تعدادی از سیاهپوستان به پست های کلیدی دولت ام ریکا
رس��یده اند و حتی باراک اوباما به مثابه نخس��تین رئیس جمهور سیاهپوس��ت به کاخ سفید
راه یاف��ت ،اما از آنجاییکه او و امثالش چ��ون کاندولیزا رایس ،ک ولین پاول ،اریک ه ولدر و
غیره عمدتا نمایندگان انحصارات بزرگ امپ ریالیستی و پاسدار منافع طبقات حاکم و سیستم
انگلی موجود اند ،کوچکت رین بهبودی در وضعیت اقلیت سیاهپوس��ت آنکشور که هنوز هم
تحت س��تم های گ وناگ ونی حیات بس��ر میب رند رونما نگردیده است .حتی گفته میشود که
تبعیض در دوران اوباما تشدید یافته است.

اس��تبداد در سیس��تم قضایی نسبت به س��یاهان در حالی بیداد میکند که
لوی س��ارن وال ام ریکا اریک ه ولدر خود یک سیاهپوست است .این میرساند که
آنچه ماهیت اف راد را تعیین میکند نه رنگ پوست و قوم و قبیله بلکه افکار و
دیدگاه هایش��ان است .سیاهپوستان ام ریکا به رهب ران بزرگ و عدالتخ واهی چون
ل وترکینگ و تشکیالت مبارزی چون «پلنگان سیاه» نیاز دارند تا از زیر بار ستم
و استبداد رهایی یابند.

گزارشها

شاخ به شاخ شدن
قومندانهای خونریز جمعیتی
در تخار
چندین روز م یشود که
تخاصم و اختالف��ات میان
دو قومندان بدنام جمعیتی
بخاط��ر غص��ب کرس��ی
قومندان��ی امنی��ه والی��ت
تخار باعث مس��دود ش��دن
راه کلف��گان و بدخش��ان و
تعطیل دکانه��ا و کار و بار
ش��ده که زندگی را بر مردم خیر محمد تیمور و آغاگل قطغنی دو قومندان شریر
تخ��ار و بدخش��ان تنگ و
تخار که به جان هم افتیده اند.
دشوار ساخته است.
در این اواخر خیرمحمد تیمور مش��هور به «چ ریک» قوامن��دان امنیه تخار از وظیفهاش
برکنار و به جایش آغاگل قطغنی که در گذشته شاروال تالقان بود؛ تعیین شد .با این تبدیلی،
«چ ریک» اوباشان خود را جمع کرده دست به تظاه رات زدند و راه مواصالتی تخار و بدخشان
را مسدود کرده ،بازار و مارکیت را بسته اند تا بر مقامات فشار بیاورند که او پس بتواند این
کرسی پردرآمد را به چنگ گیرد.
چ ری��ک و قطغنی ه��ردو از قومندانهای خ ون ریز حزب جمعی��ت و از اف راد خاص فهیم
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هس��تند که در چور ،چپاول ،غارت ،قاچاق و اختطاف دس��ت باال دارند و با استفاده از زور و
مقام شان زمینه تجارت سیاه باند فهیم را بسوی تاجیکستان مهیا م یسازند.
عبدالحنان مشهور به حاجی آغاگل
قطغنی از جمله قومندانان ش��ریر احمد
شاه مسعود در تخار بود .او از حاض رباش
های مال ودود یکی ازقومندانان مش��هور
جمعیت اس�لامی بود .وقت��ی مال ودود
هم راه ب��ا یازده ت��ن از قومندانان مطرح
جمعیت اسالمی توسط سیدجمال حزبی
در س��ال  ١٣٦٨در تنگی فرخار به قتل
رسید ،آغاگل جانش��ینش گردید که با
گذش��ت زمان به حاجی آغاگل قطغنی
ش��هرت یافت .آغاگل ط��ی حاکمیتش
چ��ه در دوران «جهاد» و چ��ه منحیث
شاروال تالقان بدون مبالغه هزاران ج ریب
زمین ملکی��ت های دولتی را فروخته به خیرمحمد «چریک» با شاه ولی اهلل ادیب
دارایی قارونی دست یافت .او  ٢٥دربند والی بدخشان که هردو از چهره های بدنام
باند فهیم اند
ح ویلی مجلل دارد که هرکدام بیش��ت راز
نیم میلیون دالر ارزش دارند .کلکنیک
ها ،س��رای ها ،تانک تیل ها ،م وتر فروش��ی ها و صدها ج ریب زمین آبی دوفصله مشهور در
شهر تالقان م ربوط به حاجی آغا گل است .در سالهایی که مسجد جامع تالقان اعمار م یشد
پول اعمار آن از دکان داران و اف راد جمع آوری م یشد که مبالغ درشت آن را همین فردی که
حال به پست قومندان امنیه تعیین شده به جیب زد .آغا گل تق ریب ًا نصف باغ زراعت تالقان
را که صدها ج ریب زمین م یشود و در کنار گوالیی باغ موقعیت دارد نمره بندی و به فروش
رس��اند .او ضمنا قاتل صدها انسان ب یگناه اس��ت که در ب یرحمی و قصاوت شهرت خاص
دارد .درمنطقه تحت تس��لط اش زندان های شخصی ،ش��کنجه گاه ،و سیاه چالها داشت که
مخالفین را در آنجا جزا م یداد .او بخاطر حفاظت جانش صدها تن اوباش مسلح را نگه داشته
که پول اعاشه آنان را از دولت م یگیرد.
از جانب دیگر خیرمحمد تیمور ،پیرمحمد خاکس��ار ،عبداهلل بیک پس ران مطلب بیک،
پی��رم قل ،و یکتع��داد از قومندان ازبک زبان ش��ورای نظاری اتحادی های تش��کیل داده اند و
خواستار حق از به اصطالح تاجیکان حاکم در تخار هستند و وقتی تغییر و تبدیلی هایی در
پست های مهم دولتی صورت م یگیرد این موضوع را بهانه ق رار داده زی رنام اینکه گ ویا به حق
مسلم ازبک ها تعرض صورت گرفته است مردمان ب یخبر را جمع نموده دست به اعت راضات
خش��ونت بار م یزنند و از اوضاع استفاده سیاسی م یب رند .این درحالیکه که هیچ جناح اینان
از مردم مظلوم ازبیک و تاجیک نمایندگی نم یکنند و سه دهه است که زیر نام قوم و زبان
مردم را شکنجه کرده به سیهروزی کشانیده اند.
بقیه در صفحه 60

گزارشها

ولسوالی قلعه زال کندز
در آتش فقر ،بیکاری
و حاکمیت جنگساالران
و طالبان می سوزد
ولس��والی قلع��ه زال در
شمالغرب والیت کندز یکی از
دور افت��اده ت رین مناطق اس��ت
که اکثر باش��ندگان آن ترکمن،
ازبیک و کوچی هستند.
اکث��ر باش��ندگان این محل
دهقان بوده و به باغداری ،کشت
زراعت و مالداری مش��غول می
باش��ند .در گذش��ته این منطقه
یک��ی از پایگاه های مهم حزب
«گلیم جم��ع» دوس��تم بوده و
بدت رین جنایات را درحق مردم این محل انجام داده اند.
این حزب با وحش��ت و دهشت به چور و چپاول خانه های مردم پرداخته و به زور تفنگ
آنان را مجبور به تهیه غذا ب رای اوباشان خود میکردند .هنگام شب به خانه های محل یورش
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برده باالی ناموس مردم دس��ت درازی می کردند و باغ های بادام و س��رتاق های خانه و لباس
مردم را با خود می بردند و یا هم آتش می زند.
در جن��گ های خ ونین که میان طرفداران ح��زب « جنبش» به رهبری لعل پهلوان ،قادر
پهلوان و حزب اس�لامی -به رهبری نبی «گیچی» که اکنون قومندان «اربکی» و عبدالمنان
«هزاره» قومندان امینه این ولسوالی و جمعیت اسالمی به رهبری حاجی حبیب اهلل «معتصم»
ولسوال فعلی می باشد صد ها تن از باشدگان این محل کشته شده اند .این اف راد مثل گذشته
بر گرده مردم سوار اند و در دستگاه فاسد نفوذ دارند که مردم هم از ترس آنان شکایت کرده
نمی توانند.
با گذشت  ١٢سال حاکمیت دولت پوشالی کرزی کوچک ت رین تغییری در زندگی مردم
این محل نیامده است .فقر ،بیکاری ،ناامنی ،حاکمیت جنگساالران سابق در لباس « اربکی»
و وحشت طالبان در منطقه ،از یکطرف و گرفتن «عشر» و «ذکات» از سوی زورمندان محل
بنام تامین «امنیت» از طرف دیگر ،زندگی را بر مردم دشوار و فالکتبار ساخته است.
در این ولس��والی از س��رک ،برق ،کلینیک ،مکتب ،پل و پلچک ...ک��ه نیازهای اولیه
باشندگان است خبری نیست.
«پروژه همبس��تگی ملی» وزارت احیاء و انکشاف دهات بخاطر پاشیدن خاک در چشم
مردم چند پروژه بی ارزش را روی دست گرفته و پ ولی گزاف که با این بخش اختصاص یافته
از سوی زورمندان محل مقامات بلندپایه حیف و میل می شود.
اکثر اطفال به دلیل نا امنی و فقر به مکتب نمی روند به کار های شاقه دهقانی با پدران
شان همکار هس��تند و دخت ران نیز بخاطر تهدید طالبان و حاکمیت مالیان محل از تحصیل
محروم اند و در خانه های شان در قالین بافی مصروف می باشند.

نبود کلینیک و امکانات صحی که باعث مرگ و میر مادران و اطفال میشود معضلهای
دیگ ریست که مردم قلعه زال همسان سایر والیات با آن دست و گ ریبان اند.
نور اهلل یکی از دهقانان محل ،زندگی اش را این طور قصه میکند:

« من صاحب  ٨فرزند هس�تم و همه اطفالم بی سواد است و
در دهقانی با من مصروف هس�تند ب�ا وجود تالش های فراوان و
کار ش�اقه در زمین های مردم نمیتوانم زندگی خود را به درستی
پی�ش ببرم .در چه�ار روز یک بار دیگ خانه م�ان جوش میکند
در دیگ�ر روز ها گش�نه و یا با ن�ان و آب گذران میکنیم .مثل من
ص�د ها دهقان بیچاره دیگر همی�ن وضعیت را دارد ،بعد از آمدن
حکوم�ت کرزی وضع زندگی ما خوب نش�د که خراب هم ش�ده،
همه چیز قیمت شده است ما توان خریداری یک بوری آرد را هم
نداریم ،سال دوازده ماه قرضدار هستیم و تمام حاصالت خویشرا
به قرض حس�اب میکنیم .در دیگر جا ها س�هولت در کش�ت و
زراع�ت آمده ولی تا هنوز ما از این نعمت برخوردار نیس�تیم و به
شکل قدیم از گاو و قلبه استفاده میکنیم».
باشندگان این محل نفقه فامیل شان را از حاصالت بادام بدست می آورند و لی امسال این
حاصل ش��ان را هم آفت طبیعی زده و یا س��ردی هوا از بین برده است .اکثر مردم که زندگی
بخور نمیر شان را از ط ریق باغدرای پیش میبرد ،در اثر چور و چپاول و غصب زمین باغات
شان از دست داده اند و نگ ران آینده خود و فامیل هستند.

شماره هشتم ،جوزای  1392ـ جون 2013

101

شماره هشتم ،جوزای  1392ـ جون 2013

102
گزارشها

اعتراضات محصلین
علیه غصب  ٨٥٠جریب زمین
پوهنتون تخار
روز هاس��ت ک��ه محصلی��ن
پوهنتون والی��ت تخار علیه غصب
زمین های پوهنتون ش��ان توس��ط
مافی��ای زمی��ن درف��ش اعت راض
بدست گرفته اند .اعت راضات اینان
در اوایل ش��کل مس��الم تآمیز و
کام ً
ال آرام داش��ت ،اما وقتی دیدند
که به خواس��ت های ش��ان پاس��خ
عملی داده نم یش��ود ،شیوه های
دیگر را روی دست گرفته تا هنوز
به آن ادامه داده اند .این اعت راضات
که از اعتصاب درس��ی ش��روع گردیده بود روز دوش��نبه  ٢٠جوزای  ١٣٩٢شکل راهپیمایی
خیابانی را بخود گرفت که صدها محصل به جاده ها ریخته خواهان واپس گیری زمین های
پوهنتون تخار از غاصبین گردیدند.
ماج را زمانی آغاز ش��د که مس��ئ ولین شرکت ش��هرک س��ازی که غاصبین اصلی زمین
پوهنتون تخار بش��مار م یآیند مانع ادامه کار دیوار احاطه پوهنتون تخار شدند که متعاقب ًا با
مقاومت خشمآگین استادان باش��رف و محصالن شجاع این پوهنتون روبرو گردیدند .از قبل
افواهاتی بگوش محصالن رس��یده بود که  ٨٥٠ج ریب زمین این پوهنتون درهمدستی کامل

چند تن از جنگس��االران برس��ر اقتدار ه ریک غالم غوث اب وبکر (والی سابق تخار) ،قومندان
حاجی آغاگل قطغنی (س��ابق شاروال تالقان و فع ً
ال قومندان امنیه تخار) ،سید نبی و امان اهلل
حنی��ف از ایدئ ولوگ های ح��زب جمعیت و چند تنی دیگر از خاک فروش��ان حرفوی این
والیت به مردم عادی و شرکت شهرک سازی فروخته شده است.
وقت��ی کار دی��وار احاطه
این پوهنتون طب��ق اندازه ٨٥٠
ج ری��ب زمین آغاز گردید ،کار
آن از جانب ش��رکتی که گفته
م یشود از نزدیکان قسیم فهیم
اس��ت توقف داده م یشود .به
اساس نقشهای که دیوار احاطه
پوهنت��ون طبق آن باید تکمیل
ش��ود ،تمامی زمین ها شهرک
اط راف پوهنتون تخار را ش��امل «مقامات فاسد در برابر فساد سکوت م یکنند ما
م یشود.
سکوت نم یکنیم!»
بع��د از حاکمیت ش��ورای
نظار و جمعیت در تخار ،غارت
زمین های دولتی و ش��خصی توسط زورمندان تفنگ بدست اینان به یک امر عادی بدل شد
که در کنار قاچاق مواد مخدر ،یکی از شیوه های پول اندوزی قومندان های مستبد و جانی
بحس��اب م یآید .مال و دارایی های افس��انویای را که این عناصر ضدملی امروز در اختیار
دارند نتیجه یکچنین چپاولگری هاست.
هی��چ قس��مت از زمین ه��ای دولتی در تخار وجود ن��دارد که تیرچپ��اول قومندان های
خ ونخوار را نخورده باشد.
طبق ماس��تر پالن ش��هر تالقان دوطرف سرک قیر از منطقه س��رک شهیدی الی گوالیی
باغ ش��ه رتالقان ملکی��ت دارالمعلمین بود که بالک های لیلیه ،بالک های تدریس��ی ،بالک
های رهایش��ی ب رای اس��تادان در آن مدنظر گرفته شده اس��ت ،اما در زمان حیات احمد شاه
مسعود این ساحه بین قومندان های شورای نظاری تقسیم گردید .قومندان پیرمحمد ،قومندان
انجینر عم��ر ،حضرت بنگی
چ��ی در بخش��ی از آن خانه
اعم��ار نمودن��د و قس��مت
ه��ای باقیمان��ده را به فروش
رسانیدند.
دو ط��رف کن��ار پ��ل
عمومی تالق��ان که یکطرف
آن فعال ایس��تگاه م وتر های
کابل موقعی��ت دارد ،صدها
ج ری��ب زمی��ن ش��خصی را
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ش��امل م یش��د که طی این دوران غصب و به فروش رس��ید .قبل از حضور منحوس تفنگ
بدستان شورای نظار و جمعیت در تخار ،تالقان دارای فاب ریک هی مشهور به فاب ریکه پخته بود.
حاصالت پخته تالقان به این فاب ریکه منتقل شده پ راسس م یشد .زمین هایی که در آن پخته
کشت م یشد اکث را در کنار دریای تالقان و سایر نقاط تخار موقعیت داشت که هزاران ج ریب
زمی��ن را احتوا م یکرد .یک بخش این زمین ها ملکیت س��کتور خصوصی بود که در زمان
حاکمیت ربانی و مسعود در تخار توسط قومندان های اینان تاراج و به فروش رسانیده شد.
ماس��ت رپالن ش��هر تالقان در زمان داوود خان مطابق با معیارهای ش��هر س��ازی طرح ریزی
گردیده بود .س��احات تف ریحی وسیع در هر قسمت ش��هر در نظر گرفته شده بود که امروز
تمامی این ساحات یا در چنگ قومندان های شورای نظاری و جمعیتی ق رار دارد و یا بوسیله
اینان به فروش رفته است.
قصر مطلب بیک که در س��رک ش��ش ش��هر تالق��ان موقعیت دارد اص�لا ملکیت غند
اوپ راتیفی م یباشد.
باغ ذخیره که یک محیط تف ریحی و م ربوط به سکتور زراعت والیت تخار م یشد چندین
هزار ج ریب زمین را ش��امل م یش��د .این باغ مثل صدها س��احه دولتی دیگر چنان قیچی و
دزدیده شد که حاال یک چهار دیواری کوچک بنام باغ زراعت تالقان از آن باقی مانده است
و بس.
والی وقت غالم غوث اب وبکر و س��ایر قومندان هایی که اس��مای تعداد شان تذکر یافت،
 ٨٥٠ج ریب زمین پوهنتون تخار را با اس��تفاده از قدرت شان به اف راد عادی و زوردار فروختند
و پ ولش را به جیب زدند که امروز اعت راضات وسیع محصلین و استادان وطندوست پوهنتون
تخار را ب رانگیخته اس��ت اما دولت مافیایی کرزی به درخواست برحق جوانان بااحساس وطن
چشم م یبندد.

در اثر طغیان محصالن ،روزهاست که پوهنتون تخار فلج گردیده است اما
مقامات فاسد توجهی به خواست برحق آنان ندارد.

نویسنده :کاوه عزم

خبردار:
سازمان جاسوسی این.ایس.ای
تمامی فعالیت های آنالین تانرا
زیر نظر دارد
به تاریخ  ٧ج��ون  ٢٠١٣روزنامه
«گاردی��ن» خب��ر داد که به اس��ناد
محرم��ی دس��ت یافت��ه که نش��ان
م یدهد آژان��س امنیت ملی ام ریکا
( )NSAب��ه بان��ک ه��ای داده های
گوگل ،فیس��بوک ،یاهو ،پل تاک،
سکایپ ،مایکروسافت ،اپل و دیگر
ش��رکتهای بزرگ اینت رنت��ی ام ریکا
دسترس��ی مس��تقیم یافت��ه با یک
ب رنامه س��ری موس��وم به  PRISMاز
مقامات رسمی کشور اجازه جمعاوری اطالعات در مورد کارب ران این شبکه ها را بدست آورده
است .آنان تمامی اطالعات از جمله مکالمات تلفنی ،ایمیل ها ،تاریخچه جستجو ،تصاویر و
سایر کارهای کارب ران را در اختیار دارند .ادوارد اسنودن ،پیمانکار این.ایس.ای و کارمند سابق
س��ی.آی.ای ،که اطالعات محرم را در اختیار این روزنامه ق رار داده است بعد از این افشاگری
به هانگ کانگ ف رار کرده است.
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دولت ام ریکا که ش��بکه های وسیع جاسوس��ی و بیش از دوصدهزار مامور مخفی جهت
جاسوسی در اختیار دارد با توسل به شیوه های غیرقان ونی تالش دارد که تمامی فعالیت های
نه تنها مردم ام ریکا بلکه جهان را تحت نظر گیرد .در گذشته «خطر کم ونیزم» بهانهای ب رای
این جاسوس��ی بود اما امروز «خطر تروریزم» را دستاویز مناسب ب رای اینکارش دانسته تبلیغ
م یکند .کیت الکس��اندر رئیس این.ایس.ای ب رای اینکه دس��ت انداختن این سازمان به ح ریم
خصوصی کارب ران اینت رنت را موجه نش��ان دهد به کنگره آنکشور گفت این سازمان با اینکار
بعد از یازدهم سپتامبر موفق شده است که از حداقل  ٥٠حمله تروریستی جلوگیری کند.
آژانس امنیت ملی ( )NSAآژانس دولتی ام ریکا است که در  ٤نوامبر  ١٩٥٢تاسیس شد.
وظیفه اصلی این سازمان جاسوسی و نظارت بر مخاب رات و فعالیتهای ماهواری (تلفن ،فاکس،
ایمیل ،ارتباطات انفورماتیک )....است .آژانس امنیت ملی یکی از محرمانه ت رین سازمانهای
جاسوسی در جهان به حساب م یآید که تا چند سال گذشته نیز مردم با آن آشنایی نداشتند.
این س��ازمان در چوکات سازمان دفاع ایاالت متحده ام ریکا کار م یکند و مرکز آن در ایالت
م ریلند است.
جیم��ز بامفورد ( )James Bamfordن ویس��ندهای که به مدت  ٢٥س��ال در مورد آژانس
امنیت ملی تحقیق کرده م یگ وید:

«در نظر آنهایی که از همه چیز مطلع هستند حروف اختصاری
 NSAب�ه معنای ( No Such Agencyچنین س�ازمانی وج�ود ندارد!)
است و آنهایی که در داخل سازمان هستند حروف اختصاری NSA
را ب�ه ص�ورت ( Never Say Anythingهیچگاه چیزی نگو!) تفس�یر
م یکنند».
ای��ن س��ازمان در بیش از
بیس��ت کش��ور جهان حدود
پنج��اه مرکز ش��نود دارد که
بی��ش از صدهزار نف��ر در آن
مصروف کار اند .م راکز اصلی
آن در انگلس��تان ،نیوزیلن��د،
اس��ت رالیا و آلمان م یباش��ند.
بودج��ه این س��ازمان ش��انزده
میلیارد دالر گفته ش��ده ولی
رقم واقعی ب��ه م راتب بزرگتر
از این اس��ت .این سازمان بطور
مرکز این.ایس.ای در مریلند
مداوم تماس ه��ا از راه دور را
کنترول م یکند که به گفته جان پیک ،کارشناس ام ریکایی مسائل اطالعاتی ،آژانس امنیت
ملی ایاالت متحده ،حدود  ۹۵درصد ارتباطات از راه دور را در س راسر جهان تحت کنترل دارد
ولی اگر این ادعا را غلو فرض کنیم بازهم اکث ریت مردم به این باور اند که این.ایس.ای بیش

از  ٥٠درصد اطالعات را ش��نود م یکند .رییس این آژانس ژن رال کیت الکساندر ،در یکی از
مصاحب ههایش با مطبوعات ،اعالم کرده بود که او باید هر س��ه ساعت ،اطالعاتی معادل کل
کتابخانه کنگره ام ریکا را تحت ادارهاش داشته باشد.
این.ایس.ای .مکالمات تلفنی را از ط ریق ماهوارههای «مرکوری»« ،ترومپت» ،یا «مانتور»
دریافت م یکند و به مرکز میفرستد تا در آنجا غ ربال ش وند .این م راکز از دو ط ریق صداها را
ضبط م یکنند یکی از ط ریق شمارههای تلفن و دیگر از طرق صدای فرد.
در این م راکز ابر کمپی وترهایی بنام ک رای ( )Crayجابجا ش��ده اند که به آن شماره های
خاص داده م یشود تا هر وقت از آن تماس برق رار شد ضبط گردد و یا به همین کمیپ وترها
صدای ش��خص داده م یش��ود که هر زمان فرد مذکور از هر شمارهای تماس بگیرد صدایش
در کمپی وتر حفظ شود.
این.ایس.ای .بطور مداوم ش��بکه های انت رنتی را نیز کنترول م یکند .ش��رکتهای مشهور
کمپی وترس��ازی و خدمات انت رنتی با این س��ازمان به حدی روابط نزدیک دارد که به آن اجازه
میدهد تا بدون اطالع مشت ریان کمپی وترها و انت رنت شان را کنترول کند.
ام ریکا در همدس��تی با انگلستان و چند کشور دیگر سیستم جاسوسی ماهوارهای بسیار
پیش��رفت های تحت نام «اش��لون» را در اواخر نود میالدی راه اندازی کرده به شنود ارتباطات
کشورهای دیگر میپرداختند .در سپتامبر  ،١٩٩٨با افشای این سیستم ،نمایندگان پارلمان اروپا
عک سالعمل شدی داللحنی نشان داده از واشنگتن در مورد توضیح خواستند .این سیستم ب رای
بار اول در کتاب یک محق��ق نيوزيلندى تحت عنوان «قدرت مخفى» ( )Secret Powerدر
سال  ١٩٩٦فاش گردید .اما از آن سالها به بعد سیستم های پیشترفت هتری توسط سازمان های
اس��تخباراتی ام ریکا راه اندازی شده اند که  PRISMتازه ت رین آن محسوب م یگردد .توسط
این سیس��تم جدید ،تمامی فعالیت های آنالین حدود یک میلیارد کاربر فیسبوک ،بیش از
 ٥٠٠میلیون کاربر ج یمیل و به همین منوال صدها میلیون کارب ران سایر غول های اینت رنتی
بدون دردس��ر در دسترس این.ایس.ای ق رار م یگی رند .در واقع هر ایمیلی که میفرستید ،هر
عکس��ی را که به اشت راک م یگذارید و یا هر مکالم های اینت رنت یای که انجام م یدهید یک
کاپی آن مستقیما به م راکز این.ایس.ای م یرود.
بوش پس��ر با صدور الیح های تحت نام «وطنپرس��تی» به این.ایس.ای بدون مجوز س��تره
محکم��ه در خفا اجازه داد تا تمامی مکالمات ش��هروندان ام ریکایی را ش��نود کند در حالی
که طبق قانون «تجس��س اطالعات خارجی» ()Foreign Intelligence Surveillance Court
بخاطر س��مع مکالم هی ش��هروندان ام ریکایی
باید اجازه سه قاضی را داشته باشید.
این س��ازمان جاسوس��ی ام ریکا با AT&T
شرکت خدمات تلفنی در ام ریکا ق رارداد بسته
ب��ود که از مح��رم ت رین تماس��های ام ریکایان
باخبر ش��وند .مارک کالی��ن ()Mark Klein
که  ١١س��ال ب رای ش��رکت  AT&Tکار کرده
بود اس��نادی ارائه نمود که نش��ان م یداد این
مارک کالین
شرکت در تأسیسات خود در سانف رانسیسکو،
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ماش��ینهایی نصب کرده که یک نس��خه از تمام ایمی لها ،ویب س��ایت ها ،مکالمات تلفنی
مشت ریان خود را ضبط کرده و در اختیار آژانس امنیت ملی ق رار داده است.
این نسخ هبرداریها ش��امل فعالی تهای اینت رنتی داخلی و خارجی تمام مشت ریان AT&T
ب��ود .به گزارش کالی��ن ،مکالمات و ارتباطات مش��ت ریان ام ریکایی در یک ات��اق توزیع به
نام “ ”٦٤١Aدر یکی از تأسیس��ات ش��رکت  AT&Tنس��خهبرداری ش��ده و در اختیار آژانس
ق��رار م یگرفتند .کالین ابتدا این اس��ناد را به روزنامهی «الس انجل��س تایمز» داد ولی آنان
بخاطر فش��اری که این.ایس.ای باالیشان وارد کرده بود از نشر آن خود داری کردند که بعدها
«نی ویارک تایمز» آن را به نش��ر س��پرد .گفته میشود که  AT&Tبالغ بر  ١٠٦میلیون مشتری
دارد .روزنامهی «ام ریکن فری پرس» در یک گزارش خود فاش س��اخته که نرمافزار های این
ب رنامه ها توسط «موساد» (سازمان جاسوسی اس رائیل) ساخته م یش وند.
راس��ل تای��س (Russel
راسل تایس
 )Ticeیکت��ن از کارمن��دان
سابق آژانس امنیت ملی نیز
اس��نادی مبنی بر ضبط غیر
قان ون��ی مکالم هه��ا را فاش
س��اخت که چندی بعد این
آژان��س وی را بیم��ار روانی
خطاب ک��رده به ش��فاخانه
فرس��تاد .تایس در سال ٢٠٠٩
در یک ب رنامه تل ویزی ونی در
شبکه «ان.ب ی.سی» ()NBC
گفت:

«آژانس امنی�ت ملی امریکا ب�ه ارتباطات تم�ام امریکای یها
(فاک�س ،تماسه�ای تلفن�ی و ارتباطات کامپیوتری) دسترس�ی
دارد .مهم نیس�ت که در کانزاس باش�ی یا در وس�ط کشور و یا
اینکه اصال تماس خارجی نداش�ته باشید .آنها تمام ارتباطات را
زیر نظر دارند».

تایس م یگ وید که مسئ ولیت کنترول روزنامه نگاران را بطور بیست و چهار ساعته داشت.
وی م یافزاید که دقیق نم یدانست این معلومات به چه منظور استفاده م یشود ولی بصورت
دیجیتال ذخیره م یشد.
تایس بارها کوش��ش کرد که به سنا حاضر شود و شهادت بدهد ولی موفق نشد و بعدها
از طرف محکمه فدرال بخاطر افشای اس رار محاکمه شد که به گفته خودش:

«این شیوه مرسوم دولت امریکا برای ترساندن افشاء کنندگان
فعالی تهای غیرقانونی است».
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هموطنان درد دیده،
اگر خ واهان افغانس��تان مس��تقل ،آزاد و دموک رات هس��تید؛ اگر
آرزوی س��ربلندی افغانستان و آس��ایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛
اگ��ر م یخ واهید علی��ه جنایات و خیانت های اش��غالگ ران و نوک ران
میهنفروشش نقشی ادا کنید ،به حزب همبستگی افغانستان بپی وندید
و در تکثی��ر و پخش نش��ریات حزب تان هرچه بیش��تر و وس��یعتر
بکوشید!
آدرس :پست بکس شماره  ،240پسته خانه مرکزی
		 کابل ـ افغانستان
موبایل:
ایمیل:
سایت:
فیسبوک:
تویتر:
یوتیوب:

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

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

