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نویسنده: تیمور

قیام باالحصار، از حماسه های 
ماندگار تاریخ ما

کودت��ای غالمان روس 
آغ��از   ،١٣٥٧ ث��ور   ٧ در 
بدبختی ها و خونریزی های 
وحش��تناک در کش��ور ما 
بود. خلقی ها و پرچمی ها 
که با حمایت اربابان روسی 
هیچگونه  ب��دون  و  ش��ان 
حمای��ت توده ای به قدرت 
رس��یده بودند،  برای ادامه 
حاکمیت مستبدانه  شان به 

نوع جدیدی از تروریزم دولتی توسل جستند. آنان دستگاه آدمکشی »اگسا« )که 
بعد به »کام« و »خاد« تغییر نام داد(  را به صورت وس��یع و زیر نظر جاسوس��ان 
کار کش��ته  کی.جی.بی فعال ساخته به دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفان در 
سرتاس��ر افغانس��تان پرداختند. کوچکترین صدای اعتراض را با زندان، گلوله و 

دار پاسخ دادند. 
میهنفروشان تصور داش��تند با سرکوب وحشیانه و فاشیستی، مردم را مطیع 
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و راه را برای پیش��برد اهداف بادارن روس��ی شان هموار می سازند اما برعکس با 
موجی از مخالفت و خیزشهای مردمی روبرو شدند.

اولین قیام ش��هری علیه رژیم وطنفروش خلق و پرچم بتاریخ ۲ سرطان ١٣٥٨ 
در چنداول کابل بود که متاس��فانه افش��ا گردیده و به خون نشس��ت. قرار بود 
س��اعت ١۰:٣۰ همزمان از چندین نقطه کابل حرکت هایی علیه رژیم آغاز گردد 
ولی چنین نشد و فقط جوانان چنداول با خلع سالح ماموریت پولیس و تصرف 
بام تعمی��ر چهارده منزله که یکی از انبارهای اس��لحه رژیم ب��ود، قیام را آغاز 
نمودند. قیام کنندگان بعلت تنها بودن به س��ختی شکست خورده و تعدادی در 
نب��رد نابرابر جان دادند. ب��ه تعقیب آن هزاران تن از زحمتکش��ان ملیت هزاره 
و س��ایر باشندگان چنداول توسط رژیم ددمنش دس��ته دسته دستگیر و تیرباران 

شدند.
دومین خی��زش یک و نیم ماه بعد از 
آن بازهم در ش��هر کابل براه افتاد. این 
حرکت که به »قیام باالحصار« ش��هرت 
یافت به تاریخ ١٤ اس��د ١٣٥٨ توس��ط 
»جبه��ه  مبارزی��ن مجاهد افغانس��تان« 
سازماندهی گردید. در باره این قیام در 
کتب و مقاالت متع��دد معلومات ضد 
و نقیضی ارائه گردیده اس��ت. نوش��ته 
حاضر به مناسبت ٣٥مین سالگرد »قیام 
باالحصار« و بر اس��اس اسناد تاریخی و 
گفتگو با چند تن از ش��رکت کنندگان 
قیام ک��ه وظایفی به عهده داش��تند و 
خوش��بختانه هنوز در قی��د حیات اند 

تهیه گردیده است.
»جبهه مبارزین مجاهد افغانس��تان« 
در سرطان ١٣٥٨ )اگست١٩٧٩( با انتشار 
پالتفرمی در کابل توس��ط تشکل های 

»گروه انقالبی خلق های افغانس��تان«، »حرکت انقالب اس��المی افغانس��تان«، 
»سازمان الجهاد« )ش��اخه چریکی »سازمان مجاهدین مستضعفین افغانستان«(، 
»س��ازمان نجات ملی«، »جمعیت دفاع از اس��الم« و تعدادی از ش��خصیت های 

پالتفرم »جبهه مبارزین مجاهد 
افغانستان«



3
20

13
ی 

وال
 ج

1 ـ
39

2 
ان

رط
 س

م،
نه

ره 
ما

ش

مستقل و ملی و نهاد های محلی ای که هنوز بی نام بودند، با هدف مبارزه علیه 
رژیم پوشالی کابل بنیانگذاری شد. در آغاز شاخه ای از ستمی ها نیز در جلسات 

آن حضور داشتند که بعدها بنابر دالیل معینی کنار گذاشته شدند.
قبل از تاس��یس »جبه��ه مبارزین مجاهد 
افغانس��تان«، قیام کنن��دگان چن��داول نی��ز 
س��ازمان  های متش��کله ی ای��ن جبه��ه را به 
هم��کاری دع��وت نم��وده بودند ام��ا بعلت 
پیوس��تن حزب اس��المی گلبدی��ن به گروه 
تدارک قیام چنداول و احساس خطر مبتنی 
ب��ر از   پش��ت خنجر زدن توس��ط این حزب 
)چنانچه همین پیش��بینی بوقوع پیوس��ت( 
مذاکرات فیمابین بعد از چندین جلس��ه به 

نتیجه  ی مثبت نرسید.
هدف اصلی قیام باالحصار را س��رنگونی 
حاکمی��ت بانده��ای خلق و پرچم تش��کیل 

م��ی داد که برده وار از اوامر ماس��کو اطاعت می نمودند. ای��ن حرکت متهورانه 
بصورت همزمان و سرتاسری در تمام کشور طرح ریزی شده بود. ابتدا باید نقاط 

حس��اس نظامی کابل چون باالحصار، میدان 
هوایی خواجه رواش، می��دان هوایی بگرام، 
کلوپ عس��کری، لوای راکت وغیره اش��غال 
 ش��ده و در عین حال  حمله س��ریع بر رادیو 
کابل صورت بگیرد ک��ه با ده تانک زرهدار 
محافظت می ش��د. تانک ها بع��د از تصفیه 
پرس��ونل، در کنترول چریک ه��ای آموزش 
دی��ده ش��هری و تانکیس��ت های موظف در 
می آمد. بعد از اشغال رادیو و توقف نشرات 
آن ک��ه در واقع ش��فر آغاز قی��ام در کابل 
بود، تمام مراک��ز نظامی و غیرنظامی )چون 
وزارت خانه های دولت��ی( از طرف گروه های 

مردم و تحت رهبری افراد موظف اشغال می گردیدند.
بعد از پخش دستور قیام از طریق رادیو، تمامی مراکز نظامی والیات تصرف 

گل احمد

جبار نورستانی
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گردیده و متعاقب پیوس��تن افس��ران و س��ربازان به قیام کنندگان، به تس��لیح 
گروه های مردم پرداخته می ش��د ت��ا هر نوع مقاومت عوامل رژیم را س��رکوب 
نموده و قدرت را به دس��ت گیرند. س��ازماندهی والیات ب��ه طور کلی از طریق 

رادیو صورت می گرفت.
ارگ که در همان روز )یکش��نبه( مجلس 
کابینه را داشت با توپ های ابوس مستقر در 
باالحصار از زمین و با طیارات میدان هوایی 
بگرام از هوا زیر آتش گرفته می ش��د. ضمنا 
میدان هوای��ی خواج��ه رواش و قوای چهار 
زرهدار در پلچرخ��ی بعنوان مقر اصلی رژیم 
تحت حمالت قوای هوایی قرار می گرفتند.

جاده های اصلی شهر جهت جلوگیری از 
داخل ش��دن قوای کمکی به نفع رژیم بسته 
میش��دند. قوای چهار و قوای پانزده زرهدار 
در پلچرخی نیروی اصلی حمایت کننده ی 
خلقی ها و پرچمی ها به ش��مار میرفتند که 

باید جلو ورود شان به شهر گرفته می شد.
در کابل هزاران نفر در مس��اجد و تکایا و مناطقی چون هودخیل، تره خیل، 

ده س��بز، بینی حصار، ش��یوه کی، بگرامی، 
چهاردهی، دشت برچی، افشار، کوته سنگی، 
چهارآسیاب و مناطقی از لوگر و غیره بسیج 
شده بودند تا بعد از اشغال مراکز نظامی چون 
قرغه، ریش��خور، حس��ین کوت و پلچرخی، 
مس��لح ش��ده و با ایجاد س��نگر ها به مبارزه 
مس��لحانه بپردازند. قرار بود رژیم با تس��لیح 
مردم س��رنگون گردد و با توج��ه به احتمال 
شکست و عقب نشینی قیام، جا های مخفی 
برای ذخیره س��الح نیز در نظر گرفته ش��ده 

بود.
پانزده موتر مل��ی بس بصورت داوطلبانه 

وظیفه گرفتند تا مردم را از حومه ش��هر کابل چون پغمان و ش��مالی به ش��هر 

محسن

محمد داوود
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انتقال دهند.
تعدادی از ش��رکای قیام وظیفه داش��تند تا با بلند کردن شعارهای روی تکه 
که از قبل ترتیب داده شده بودند و پخش اوراق تبلیغاتی چاپ شده در ماشین 

گستتنر، راهپیمایی مردمی را سازماندهی نمایند.
مس��ئوالن قیام برای شناسایی همدیگر از 
نام شب )»جنبش � پیروز«( و نام روز )»آزادی 
� جاوی��د«( اس��تفاده می کردن��د. عالوتا هر 
مس��ئول بخش با بستن بازوبند و نصب نشان 
پالستیکی در روی سینه شناسایی می گردید.

قیام باید درس��ت سر س��اعت١۲:٣۰ روز 
چهاردهم اسد شروع می شد. به دو دلیل: اول 
اینکه تانک های اطراف رادیو بین ساعت ١۲ 
و ١ بعد از ظهر از پرس��ونل خالی شده و به 
سادگی تحت تصرف می آمدند و دوم اینکه 
در باالحصار نیز روس��ها و افس��ران خلقی و 
پرچمی در همین ساعت برای صرف طعام به 
س��الن غذا خوری جمع می شدند که تصفیه 

شان ساده تر عملی می گردید.
اما برنامه قیام طوری که ترتیب داده ش��ده بود اجرا نگردید زیرا س��اعت ١۲ 
شب ١٣ اس��د، دگروال ابراهیم نماینده »حرکت انقالب اسالمی« که در دعوت 
اف��راد ب��ه قیام، بی بن��د و باری و عدم دقت ب��ه خرج داده بود، ب��ه اثر خیانت 
مدیر محمد خان و س��ید حس��ن جگرن )این فرد غیر از سید جگرن قومندان 
مش��هور مناطق مرکزی والیت غزنی است( که وظیفه حساسی در ارگ داشت به 
اگسا )سازمان استخباراتی خلقی ها( معرفی گردید. این فرد همکار قابل اعتماد 
دگروال ابراهیم بود که یک روز قبل از دس��تگیری ش��کررنجی هایی بین شان 
ایجاد شده بود. ابراهیم بعد از دستگیری، شکنجه ها را تحمل نتوانسته و قسمت 
اعظم برنامه قیام را که از آن آگاهی داش��ت خاینانه افش��اء می کند. در نتیجه، 
دولت که از جزئیات قیام مطلع ش��ده اکثر افراد فعال قطعات نظامی را قبل از 

عملیات دستگیر و به اعالم احضارات نمبر یک می پردازد.
گل احمد قوماندان و خالد مع��اون قیام در قطعه باالحصار بودند. این افراد 
که مربوط »گروه انقالبی« و نزد دگروال ابراهیم افشا نشده بودند، در دستگیری 

عبدالحی پیلوت
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های دولت آس��یب نمی بینند. طبعا شخص گل احمد نیز به دلیل اینکه عنصر 
نفوذی در س��ازمان جوانان خلق بود نمی توانست مورد سوءظن افراد دولتی قرار 

گیرد.
جبار نورس��تانی مس��ئولیت چهل تن از چریک هایی را داشت که مکلف به 
تص��رف تانک های اطراف رادیو کابل بودند. دولت چون از قیام و جزئیات آن 
باخبر ش��ده بود ع��ده ای از چریک های جبار را بدون آنک��ه کوچکترین کاری 
انج��ام داده بتوانند در صحن��ه عمل به دام انداخته و خودش را چند روز بعد تر 

در شاه شهید کابل دستگیر نمودند.
رهبری قیام که ساعت ١١ قبل از ظهر روز ١٤ اسد از خیانت و تسلیم شدن 
دگروال ابراهیم و افش��ای پالن آگاه شدند، خواستند با اطالع دادن به باالحصار، 
چریک های موظف اش��غال رادیو و تعدادی از پیش��مرگانی که وظیفه اش��غال 
کلوپ عس��کری و س��ایر اهداف را داش��تند، از قیام جلوگیری نموده آن را به 
تعوی��ق اندازند، ام��ا دگروال ابراهیم که آدرس و مح��ل قومانده قیام را بلد بود 
این مجال را به آنان نداده توانست که داکتر فیض احمد، محسن، محمد داوود 
)اس��تاد اکادمی پولیس( و س��ایر رهبرانی را که نقش کلی��دی در رهبری قیام 

داشتند، یک به یک به چنگ »اگسا« بسپارد.
نتیجتا گل احمد و معاونش خالد که از جزئیات ماجرا بی اطالع مانده بودند 
طبق وظیفه ش��ان عمل کرده، قیام را با اعدام ٤٩ نفر صاحب منصب روس��ی و 
خلق��ی در طعام خانه ی باالحصار س��اعت ١۲:٣۰ بعد از ظه��ر آغاز کردند ولی 
چون نیروی پش��تیبان قبال خنثی ش��ده بود، از طرف قوای رژیم تحت محاصره 
ق��رار گرفتند. ابتدا از تپه مرنجان، باالحصار را تحت آتش گرفتند و بعد قوای 
هوایی داخل اقدام ش��ده بمباردمان را آغاز کرد. مقاومت قهرمانانه باالحصار تا 
س��اعت شش و نیم بعد از ظهر ادامه یافت تا آخرین فرد قیام کننده به هالکت 
رس��ید. تنه��ا یک نفر به نام مال نقیب اهلل، مش��هور به م��ال گل آخوند )بعد ها 
قومندان جمعیت اس��المی در والیت قندهار( توانس��ت از باالحصار فرار کند و 
در قری��ه  ی خود ارغنداب علیه رژیم بجنگد. به ای��ن صورت گل احمد و یاران 
ش��جاعش فرصت نیافتند تا از باالحصار بیرون ش��ده و سالح را بین مردم لوگر، 

چهارآسیاب، شیوه کی و بگرامی توزیع نمایند.
در کنار شهادت گل احمد و یارانش در باالحصار، سایر گردانندگان و رهبران 
قیام چون محمد داوود، محسن، جبار نورستانی، محمد نعیم، عبدالغفور و... که 
توسط »آگسا« دستگیر شده بودند، تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفته به 
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احتمال قوی در پولیگون های پلچرخی زنده به گور شدند.
به این ترتیب با به خون نشستن قیام باالحصار، رادمردان مبارز، درخت تناور 

استقالل و آزادی کشور ما را یکبار دیگر با خون پاک خویش آبیاری کردند.
در گزارش��ی از قیام باالحصار که در نش��ریه »س��وم عقرب«،  ارگان مرکزی 
س��ازمان عمومی محصالن افغانی در خارج از کشور )شماره ١١، اگست ١٩٧٩( 

به نشر رسید آمده است:

»در مقاب�ل رادی�و کابل که از مهمترین نق�اط عملیاتی جبهه 
بشمار میرفت و جمعی از چریک های توده ای تحت رهبری جبهه 
در آنج�ا موض�ع گرفته بودن�د و محمد داوود و چن�د تن دیگر از 
رهبری جبهه هم در آنجا وظیفه داش�تند، حادثه خونین و گرانی 
رخ میدهد. داکتر فیض احمد، محمد محس�ن و دو تن دیگر که 
س�وار بر تکس�ی میخواهند با مس�ئوالن چریکه�ای توده ای در 
مقابل رادیو تماس بگیرند متاس�فانه با راهنمایی مستقیم خاین 
دگروال ابراهیم، تکس�ی حامل آنان مورد گلوله باری عساکر رژیم 

مستقر در آنجا قرار میگیرد.
....

تم�ام آن رزمندگان که به اتهام وابس�تگی به جبهه مبارزین 
مجاهد دس�تگیر میش�وند بالفاصله تحت ش�دیدترین شکنجه 
ها ق�رار میگیرند.... آنان موهای رزمن�دگان را آتش میزنند و بعد 
ب�ر فرق ش�ان روغن داغ میپاش�ند، با انبور گوش�ت تن ش�انرا 
میکنند، بدن شان را میسوزانند، انگشتهای دست و پاهای شانرا 
میش�کنند، ناخن های ش�انرا میکش�ند و... تا آن میهن پرستان 
را ب�ه اعت�راف وادارند ولی هیچک�دام لب نمیگش�ایند. مقاومت 
این دالوران، سادیس�ت های روس�ی و "خلقی" را بیش از پیش 
دیوانه میس�ازد و شکنجه تشدید میشود. از میان مبارزین اسیر، 
رزمنده ی قهرمان جبهه محمد محس�ن پس از دو روز ش�کنجه 
متوات�ر بش�هادت میرس�د و داکتر فی�ض احمد، محم�د داوود، 
عبدالجبار، عبدالغفور و محمد نعیم نیز به حیوانی ترین اشکال 

شکنجه میشوند.
... در آن ش�رایط ک�ه دش�من خونخ�وار توانس�ته ب�ا خف�ه 
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س�اختن قیام و دس�تگیری عده ای از رهبران و مس�ئوالن جبهه 
ضربه ای به نیروهای وطنپرس�ت بزند، داکتر فیض احمد به یاری 
همرزمانش موفق میش�ود از چنگ دشمن فرار کند و این متقابال 
ضربه  ای سخت به دولت وطنفروش بشمار میرود. فرار وی دولت 

ضدمردمی و خیانت پیشه را بینهایت سراسیمه میسازد.
... تعداد دستگیرش�دگان و کسانیکه زیر شکنجه به شهادت 
رس�یده اند تا هنوز دقیق معلوم نیس�ت ولی آنچه مس�لم است 

اینست که تعداد آنان بالغ بر صد نفر است.«

گروه انقالبی نیز طی اعالمیه ای که به تاریخ ۲٣ اس��د ١٣٥٨ انتش��ار داد از 
دستگیری تعدادی از کادرهایش و شهادت محسن خبر داد:

»محمد محس�ن، از بنیادگذاران، عضو مرکزیت "گروه انقالبی 
خلقهای افغانس�تان" و از مسئوالن مهم "جبهه مبارزین مجاهد 
افغانستان" دو روز پس از مقاومتی پرشکوه در حالیکه کوهی از 
اسرار گروه و جبهه را در قلب سرخ خویش نگهمیدارد، قهرمانانه 

شربت شهادت نوشید.«

حکوم��ت  »اعالمی��ه  در 
جمهوری دموکراتیک افغانستان« 
ک��ه از طریق رس��انه ه��ای رژیم 
پوش��الی به تاریخ ١٥ اسد پخش 
ش��د با بیشرمی این قیام کوچک 
و به »پاکس��تانی ها و ایرانی« ها 

نسبت داده شد:

»ساعت دوازده و نیم ظهر امروز عده از پاکستانیها و ایرانیها 
ک�ه در ش�هر کابل نف�وذ کرده بودن�د با اجی�ران نوکرصفت خود 
یکجا ت�الش نمودند تا در ش�هر کابل بینظمی و آش�وب ایجاد 
نمایند و بیک سلس�له فیره�ای ضد نیروی امنی�ی در باالحصار 

کابل پرداختند.«



9
20

13
ی 

وال
 ج

1 ـ
39

2 
ان

رط
 س

م،
نه

ره 
ما

ش

در این قیام که دولت پوشالی روس را به لرزه انداخت، جمعا ۶۰ صاحب منصب، 
٥۰۰ سرباز، ۶ تانک زرهدار و یک هلی کوپتر رژیم نابود گردید. تعدادی تلفات 
این قیام را ۲۰۰۰ نفر خوانده اند. باالحصار در واقع آغازگر موجی از قیام ها در 
س��ایر نقاط کش��ور علیه چاکران روس گردید. چند ماه بعد از آن، غند کوهی 
اسمار در دره کنر به رهبری عبدالروف صافی قیام کرد و ضربه سختی به رژیم 
وارد نمود.هرچند قیام به خون نشس��ت و انس��ان های واالمقامی خون های پاک 
ش��ان را در راه آزادی وطن و مردم فدا نمودند اما رسم شجاعت، از خودگذری و 

عشق به وطن و آزادی را به نسل های بعدی آموختند.
گذش��ته از نتایج سیاس��ی این خیزش، ب��ه علت ناپختگی »گ��روه انقالبی 
خلق های افغانستان« که رهبری اصلی را به عهده داشت، کمبودها و اشتباهات 

فراوانی نیز در آن دیده می شد که چند مورد عمده آن قرار ذیل اند:

ارزیابی دقیق از قوت های متحد در »جبهه مبارزین« صورت نگرفته بود. 	•
رهبری قیام نتوانست محرمیت آن را به صورت درست حفظ نماید. 	•

مطالعه ی نیروی خود، نیروی دش��من، مقایسه این دو و نتیجتا صادر کردن  	•
ق��رار، توام با خوش بینی های ناس��نجیده و غیر واقعی بود. باید محاس��به 
می ش��د که قیام کنندگان با یک فردی چون ظاهر و داوود روبرو نیس��تند، 
بلکه با یک حزب نس��بتا منس��جم و مزدوری مواجه اند که نافش به دولت 

روس بسته بوده و به هر قیمت جلو سقوط شان را می گیرد.
دگروال ابراهیم با آنکه نیروی خوب و وس��یعی در اختیار داش��ت اما از آن  	•
جایی که ضعف بی بند و باری و حاذق نبودنش در مسایل نظامی قبال برمال 

شده بود باید پیش از قیام قرنطین می شد.
قیام کنندگان هرچه را محاس��به کرده بودند به جز عواقب شکس��ت را، به  	•

همین دلیل بعد از شکست تمام نیروهای باقی مانده مدتی منفعل ماندند.
ش��اید بهترین تصمیم راه اندازی عملیات کوچکی می بود برای خلع س��الح  	•
قطعات نظامی در نقاط مختلف افغانستان و مصادره اسلحه و توزیع آن بین 

مردم روستاها برای پیشبرد جنگ طوالنی مدت.
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سومین کنفرانس مشترک 
احزاب مترقی پاکستان و افغانستان 

در کابل برگزار شد

ب��ه تاریخ ۲٣ و ۲٤ جون 
کنفران��س  س��ومین   ۲۰١٣
مترقی  اح��زاب  مش��ترک 
با  افغانس��تان  و  پاکس��تان 
تالش ه��ای »حزب مردمی 
پاکس��تان«  کارگ��ران 
همبس��تگی  »ح��زب  و 
افغانس��تان« و ب��ا کم��ک 
»حزب چپ سویدن« تحت 

عنوان »بنیادگرایی و تروریزم تهدید عمده در راه پیشرفت زنان« در کابل برگزار 
شد. درین کنفرانس بین المللی که به میزبانی حزب همبستگی راه اندازی شده 
بود ٤٥ تن از نمایندگان احزاب، سازمان ها، نهادهای اجتماعی، فعاالن حقوق زن 

و نیز شخصیت های عدالتخواه دو کشور اشتراک ورزیده بودند.
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اش��تراک کنن��دگان روی موان��ع عمده در برابر رش��د زن��ان در عرصه  های 
سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بحث و بخصوص در مورد ددمنش��ی 
های بنیادگرایان اسالمی علیه زنان با حمایت همدستان امپریالیست شان، تبادل 
نظر نمودند. درین جریان راه حلها و برنامه های مش��ترکی که زمینه س��از نقش 
بارز زنان در سطوح مختلف و مخصوصا رده های رهبری و تصمیم گیری احزاب 

مترقی و پیشرو باشد، پیشنهاداتی ارائه گردید.
در نخس��تین روز کنفرانس س��من بصیر به نمایندگی از »حزب همبستگی 

افغانستان« از تشریف آوری مهمانان سپاسگزاری نموده گفت:

»دو کنفران�س قبلی می�ان همین احزاب در الهور پاکس�تان 
منعقد گردید که در همکاری مش�ترک و تفاهم سیاست ها مفید 
بود. هدف از این نوع نشست ها گذشته از شناخت متقابل، تبادل 
تجارب و رس�یدن به موضعگیری های مش�ترک در مسایل مهم 
منطق�ه و جه�ان، دریافت زمینه ه�ای همکاری عمل�ی میان این 
اح�زاب و ش�یوه مقابله با هر ن�وع تجاوز و زورگوی�ی، تروریزم و 
بنیادگرای�ی، پامال�ی و نقض حقوق زنان و حقوق بش�ر و س�ایر 
مصای�ب می باش�د ت�ا بتوانیم هچون یک س�پر واح�د از حقوق 

ستمکشان دفاع نماییم.«

سپس ان مارگریت نماینده »حزب چپ سویدن« سومین کنفرانس بین المللی 
نیرو های مترقی پاکس��تان و افغانس��تان را در شرایط ناامن کابل تبریک گفت 
و آرزوی موفقیت نموده، بیش��تر همکاری و مبارزه مش��ترک زنان افغانستان و 
پاکس��تان را الزمی دانس��ت تا بعنوان نیروی قوی در راه مب��ارزه برای برابری و 

حقوق زنان منطقه عرض اندام نمایند. وی اضافه نمود:

»تفاوت کلی میان مبارزه زنان اروپایی و زنان شرقی وجود دارد. 
به طور مثال دریافت مزد ناچیز نسبت به مردان، استفاده جویی از 
آنان بمثابه کاال و ابزار جنس�ی، نگریستن بعنوان جنس دوم در 
جامعه، نداش�تن س�هم فعال در رهبری کشور، آزار و اذیت روحی 
و کش�تن شخصیت زن از جمله مس�ایلی اند که تا هنوز زنان ما 
با آن دس�ت و پنجه نرم می کنند ولی بازهم می دانم که ش�رایط 
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زنان افغان و پاکس�تان به 
مراتب اسفبارتر و دشوارتر 
است. موضوعات مهمی در 
آجندای کنفران�س دو روزه 
گنجانیده ش�ده تا بتوانیم 
همه جانب�ه بح�ث نم�وده 
برای  راه ه�ای عمل�ی ای  و 
بی�رون رفت�ن از وضعی�ت 

فاجعه بار زنان بیابیم.«

در ادامه خانم ماللی جویا شیر 
زن دلیر ضد بنیادگرا و اشغالگران 
م��ورد  در  را  نظ��رات صریح��ش 
جنایات  زن��ان،  اس��فبار  وضعیت 
در  جاه��ل  و  بنیادگ��را  اح��زاب 
افغانس��تان و پاکستان ابراز نموده 

گفت:

امری�کا  واق�ع  »در 
هن�وز ه�م در افغانس�تان 
منطق�ه  مجم�وع  در  و 
ب�رای رس�یدن ب�ه اهداف 
و  اقتص�ادی  اس�تراتژیک، 
نظامی�ش ب�ر بنیادگرای�ی 
اسالمی ش�دیدا تکیه دارد. 
در لیبی و سوریه هم دیدیم 
ک�ه امری�کا خونخوارترین 
گ�روه های ش�بکه القاعده 
را تس�لیح و م�ورد حمایت 

ق�رار داد؛ به طالبان وحش�ی در قطر تحت نام "امارت اس�المی 
افغانس�تان" دفتر می س�ازد و ب�ا رژیم ددمنش آخن�دی ایران که 

ان مارگریت نماینده
»حزب چپ سویدن«

ماللی جویا
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س�ی س�ال اس�ت ویروس بنیادگرایی والیت فقی�ه را در منطقه 
ش�یوع می ده�د در پس پرده س�اخت و پاخ�ت دارد. بنیادگرایی 
اسالمی هنوز هم پایگاه مطمئن و وسیله تجاوز امریکا در منطقه 

می باشد ولو در ظاهر با آن درگیراست.
بن�ا، به نظر من ن�ه تنها در براب�ر زنان، بلک�ه در مجموع در 
برابر بهروزی مردم افغانستان، پاکستان، ایران و دیگر کشورهای 
اسالمی، طاعونی بنام بنیادگرایی و فاشیزم مذهبی خطری جدی 
و مانع عمده بر س�ر راه پیش�رفت جنبش ه�ای مردمی، مترقی 
و ستم س�تیزانه می باش�ند. مخصوصا در افغانستان و پاکستان،  
امریکا و غرب با همدس�تی مستقیم سازمان استخبارات نظامی 
پاکس�تان )آی.اس.آی( چندین دهه است که به ترویج جهالت و 

خشونت و تقویت نیروهای ماورای ارتجاعی مشغول اند.«

حفیظ راسخ از »حزب همبستگی افغانستان« در رابطه به تاریخچه بنیادگرایی 
و تروریزم، روابط و تقویتش توس��ط امریکا و غرب از طریق فوج و استخبارات 
پاکستان، استفاده از آن بعنوان سالحی علیه توده ها و بخصوص زنان از یک سو 
و از جه��ت دیگر خطر و بهانه جل��وه دادن این مرض مهلک برای حضور دراز 

مدت و ایجاد پایگاههای دایمی در افغانستان، سخنرانی ای ایراد نمود.
نیاز خان نماین��ده »حزب مردمی 

کارگران پاکستان« گفت:

»مش�کالت عم�ده فراوانی 
در راه رهای�ی زن�ان پاکس�تان 
و افغانس�تان وج�ود دارند ولی 
بزرگترین تهدی�د بنیادگرایی و 
تروری�زم می باش�د. امریکا در 
تبانی ب�ا اس�المگرایان جهت 
گسترش افکار قرون وسطایی 
ت�الش داش�ته و ب�ه تقوی�ت 
می پ�ردازد.  دین�ی  م�دارس 
انتحاری در پاکس�تان  حمالت 

نیاز خان نماینده 
»حزب مردمی کارگران پاکستان«
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و ناامن�ی ها در کراچ�ی نگرانی اصلی مردم بوده و زمینه فعالیت 
زنان را تنگ تر س�اخته است. از ۲۴ سال بدینسو قدرت سیاسی 
و تصمیم گیری ها مطلقا بدس�ت اردوی پاکس�تان بوده و در واقع 
دموکراس�ی وج�ود نداش�ته و در انتخاب�ات نی�ز نق�ش امریکا و 

انگلستان و آی.اس.آی تعیین کننده می باشد.«

»بعد از ١۲ س�ال تجاوز امریکا با ش�عار کاذب دفاع از حقوق 
زنان وضعیت زنان افغان هنوز تاریک و سرنوش�ت ش�ان بدست 
دیگران اس�ت. رس�میت بخش�یدن به طالبان زن س�تیز خیانت 
دیگ�ری به م�ا می باش�د. بخش اعظم زن�ان دولت�ی و پارلمانی 
نماینده مردم نبوده بکله خود ضد زن و جاهل اند و عده ای هم از 
گفتن حقایق بش�دت هراس داشته و حتی در ساخت و پاخت ها 

سهیم اند.«

داکتر تیمور رحمان و مهوش وقار از گروه موسیقی مردمی و پرآوازه پاکستان 
به نام »الل« نیز در مورد حمایت امریکا از بنیادگرایی در پاکستان و افغانستان 

روشنی انداخته به رد نظرات 
جمی��ل عم��ر پرداختند که 
معتقد بود امریکا دشمن زنان 
نه بلکه بعد از ١١ س��پتامبر 
علیه بنیادگرایی مبارزه کرده 
است. داکتر تیمور مثالهایی 
از کش��ور خودش، س��وریه، 
عراق، لیبی و غیره را با دالیل 
مستدل ارائه نمود که چطور 
دولته��ای فاس��د و مرتجع با 
امریکا  حمایت  و  پشتگرمی 
به حیات شان ادامه می دهند.

انجنیر خال��ق نعمت نیز 
بنیادگرایی و تروریزم را به آلودگی محیط زیس��ت تش��بیه نموده، جهانی شدن 
س��رمایه و رشد بنیادگرایی را در همسویی با سیاس��ت ها و منافع امریکا، خطر 

داکتر تیمور رحمان و مهوش وقار از گروه 
موسیقی مردمی و پرآوازه پاکستان به نام 

»الل«
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جدی برای حقوق زنان خوانده گفت بیماری جهالت و زن ستیزی مرز نشناخته 
دامنگیر تمامی کشور های فقیر آسیا تا امریکا می باشد.

ویدا احمد فعال حقوق زن از افغانستان و احسان اله خان از پاکستان در باره 
قربانیان جنگ و مستندسازی جنایات جنگی و تاریخچه ستم و زندگی برده وار 
زنان را با نمایش سالیدهایی تشریح کرده افزودند که امریکا در کشورهای فقیر 
زنان را پروژه ساخته اس��ت. در کش��ورهای مختلف و از قرنها تا امروز زن بعنوان 
غالم و کنیز بخصوص در جوامع مردساالر مورد استفاده قدرتمندان قرار دارند.
جمیل عمر و فاروق س��لهریا فع��االن »حزب مردمی کارگران پاکس��تان«، 
انجنیر نوریه حق نگر عضو »حزب آزادیخواهان مردم افغانس��تان«، پروفیسور 

سیدجالل استاد طب ننگرهار، 
مسعود حس��ن زاده از »گروه 
مورچه ه��ا« و انجنی��ر بصیر 
نماینده »شورای قوم پشه ای« 
در رابط��ه ب��ا ایج��اد اوضاع 
اختناقی و ترور و ترس علیه 
نیروهای سیاس��ی  فع��االن و 
بنیادگرایان و همچنان  توسط 
نق��ش خاینان��ه آن در ط��ول 
و  افغانس��تان  در  چهارده��ه 

پاکستان بحث کردند.
اش��تراک   دوم،  روز  در 
ورکش��اپ های  طی  کنندگان 
و  حل ه��ا  راه  جداگان��ه، 
پیش��نهادات ش��ان را جه��ت 
وح��دت اصول��ی و عمل��ی 

و همس��ویی و همبستگی نیروهای مترقی نه تنها پاکس��تان و افغانستان بلکه 
تمامی آزادیخواهان منطقه ارائه داده همه به این نتیجه رس��یدند که گرچه زنان 
در طول تاریخ برده وار نگهداش��ته ش��ده اند اما طی چند دهه گذش��ته با تقویه 
بنیادگرایی و تروریزم توس��ط قدرت های غربی، می��زان توحش و قید و بندها 
در براب��ر زنان بصورت دردناکی افزایش یافته اس��ت. مردس��االری و جهالت در 
افغانس��تان و پاکستان، وجود اش��غالگران غربی، طالبان قرون وسطایی، ائتالف 

بلقیس روشن
سناتور والیت فراه
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شمال جنایتکار و رژیم های مزدور و آغشته به ویروس بنیادگرایی در دو کشور، 
همه و همه دژ محکمی در برابر رهایی زنان و برقراری عدالت اجتماعی بشمار 
می روند. تمامی اش��تراک کنندگان روی ادامه چنین گردهمایی ها و اکسیون ها، 
پخش نش��رات، راه اندازی ویب سایت مش��ترک و ... نیروهای ملی و دموکرات 
جهت افشای جنایات جاری و همچنان ارتقای آگاهی و بسیج زنان و مردان، در 

آینده توافق نمودند.
نمایندگان و س��خنگویان کنفرانس با پافش��اری روی این اصل که مبارزه بر 
ضد بنیادگرایی مذهبی و ارتجاع بدون مبارزه علیه امپریالیزم بی معنی و ناقص 

است، قطعنامه مشترک شان را صادر نمودند.
روز س��وم به برنامه فرهنگی اختصاص یافته بود که با کنس��رت مش��ترک 

گروه های پیشرو موسیقی »الل« از پاکستان و »مورچه ها« از افغانستان برگزار 
شد و ش��رکت کنندگان از آهنگ های انتقادی و دلنشین داکتر تیمور رحمان، 
مهوش وقار و مس��عود حس��ن زاده گردانندگان دوگ��روه پرصالبت لذت بردند. 
برنامه مشترک هنرمندان عدالتخواه افغانستان و پاکستان در یک شامگاه خاطره 
انگیز این ایده را در انس��ان تقویت می نمود که اگر عناصر و نیروهای مترقی 
و آزادیخواه دو کش��ور علیه ارتجاع و دولتهای فاس��د و ضدمردمی شان متحد 
شوند، بدون ش��ک می توانند نقش مهمی در دگرگونی اوضاع منطقه و رهاندن 

آن از چنگال عفریت جهالت بنیادگرایی و استعمار ادا نمایند.
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د افغانستان او پاکستان 
د مترقي ګوندونو دریم ګډ 

کنفرانس پریکړه لیک

پاکس��تان  او  افغانس��تان  د 
ګ��ډ  دری��م  ګوندون��و  مترق��ي 
د  پاکس��تان  »د  کنفران��س 
کارګران��و ولس��ي ګون��د« او »د 
همبس��تګۍ  د  افغانس��تان 
ګوند« ګډو هڅو په واس��طه د 
»سویډن چپ ګوند« په مرسته 
د »بنسټپالي او تروریزم د ښځو 

د پرمخت��ګ پ��ه الره کې عمده ګواښ« تر نام��ه الندې د جون په ٢٣ او 
٢۴ نیټو، کال ٢٠١٣، کابل کې په الره واچول شو. پدې نړیوال کنفرانس 
ک��ې چ��ې د همبس��تګۍ ګوند په کوربه ت��وب په الره اچول ش��وی و، د 
هغه ګوندونو، سازمانونو، ټولنیز نهادونو نمایندګانو او ملي او دموکرات 
افرادو پکې ګډون کړی و چې د ښځو حقوقو په برخه کې په سیمه کې 
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فعال دي.
پ��دې کنفران��س کې د ګ��ډون کونک��و ترمنځ په عمل ک��ې د ګډې 
مب��ارزې په اړه پریکړه وش��وه. ګډون کونکي پدې اند دي چې د ښ��ځې 
د حقوق��و روان ناورین څخه د وتلو الرې لپاره، د کنفرانس��ونو ادامې، د 
ملي او دموکرات ځواکونو ګډو غونډو، عملي همغږي، د بنس��ټپالۍ او 
تروری��زم پروړاندې د ګډو نش��راتو خپرولو او خلکو ت��ه د پوهاوي ورکولو 
او د بنس��ټپالو، فیوډاالنو او جنګس��االرانو د جنایاتو رسوا کولو په تکل 

ګډې ویب پاڼې په اړه راتلونکي کې هڅې وشي.
ګډون کوونکو د س��یمې د ښ��ځو په سیاس��ي، اقتص��ادي، فرهنګي 
او ټولنی��زو برخ��و ک��ې د پرمخت��ګ د بنس��ټیزو خنډونو پ��ه اړه خبرې 
وکړې او په ځانګړې توګه هغه خنډونه چې اس��المي بنس��ټپالۍ د غرب 
امپریالیس��تانو سره یوځای د ښ��ځو پروړاندې رامنځته کړي، په اړه یې 
نظرونه س��ره ش��ریک کړل. په دې لړ کې د حل الرو او ګډو برنامو په اړه 
چې په ټولو برخو کې د ښځو د رول زمینه جوړونکي او رهبري کوونکي 
دي او پ��ه ځانګړې توګه د مترقي ګوندون��و په لیکو کې تصمیم نیونې 

وکړي، وړاندیزونه وشول.
ښځو د تاریخ په اوږدو کې د وینځو په څیر ژوند درلود مګر د تیرو څو 
لسیزو په موده کې د لویدیز ځواکونو په واسطه د بنسټپالۍ او تروریزم 
په ودې سره، د سیمې هیوادونو کې د هغوی پروړاندې د بربریت، قید 
او بندونو کچه په دردونکي ډول ډیره ش��وې. په افغانستان او پاکستان 
کې جاهل او د ښ��ځو ضد ځواکون��ه، د امریکا نیواکګر دولت، طالبان، 
شمالي ټلواله او په دواړو هیوادونو کې د بنسټپالۍ په ویروس روږدي او 

تړلي دولتونه ټول د ښځو پروړاندې ګواښ ګڼل کیږي.
د کنفرانس ګډون کونکي پدې نظر دي چې په س��یمه کې اس��المي 
بنس��ټپالي د امپریالیزم ټولنیزه اډه ده او اوس هم امریکا، انګلستان او 
نور لویدیز قدرتونه په ټول ځواک س��ره د هغې مالتړ کوي او ورڅخه د 
خپلو س��تراتیژیک او س��یمه ایز اهدافو پرمخ وړلو لپاره ترې ګټه اخلي. 
ځک��ه ن��و د امپریالیزم پروړاندې مبارزې پرته به د بنس��ټپالۍ او ارتجاع 

پروړاندې مبارزه بې مانا او ناقصه وي.
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هغوی پرالندې ګډو ټکو پریکړې ته ورسیدل:

امریکا او لویدیز د افغانستان او پاکستان د ښځو زیارکښۍ څخه   •
ن��اوړه ګټه پورته کوي، د دې لپاره چې په افغانس��تان کې خپل نظامي 
شتون ته دوام ورکړي ترې ګټه پورته کوي په داسې حال کې چې پخپله 

دوی د ښځو پروړاندې جنایتو مسببین دي.
د ښ��ځو ض��د س��ړو پروړان��دې مب��ارزې ترڅنګ، د ښ��ځو ضد   •
ښ��ځو پروړاندې مب��ارزه هم باید هی��ر نکړو. د کرزي الس��پوڅي دولت 
کې ځای ورکړل ش��وي ډیری ښ��ځې د ښ��ځو ریښ��تونې نمایندګانې نه 
بلکه د نیواکګرو، جنګس��االرانو او د ښځې د حقوقو ترټولو بد ناقضینو 

نمایندګي کوي.
د ک��رزي دول��ت او م��زدوره رس��نۍ قص��دا هڅ��ې ک��وي چې د   •
افغانس��تان او پاکستان خلک سره د یوبل پرضد کړي، پداسې حال کې 
چ��ې بای��د د هیوادونو دولتونو او خلکو ترمنځ توپیر وکړو، د پاکس��تان 
دولت او اس��تخبارات دي چې د افغانس��تان په چارو کې السوهنې سره 
جنګ تود س��اتي، پدې اړه د پاکس��تان عام خلک هی��څ قصور نلري او 
د دواړو هیوادون��و مل��ي او دموکرات ګوندونه دن��ده لري چې دا پوهاوی 
خلکو ته ورس��وي او هغوی د خپلو مستبد او مرتجع دولتونو پروړاندې 

همغږۍ او یووالي ته وهڅوي.
هغه سیاس��ي ځواکونه چې ونش��ي کولی د ښ��ځو ترمنځ پراخه   •
کار وک��ړي، هغ��وی د خپلو تش��کیالتو لیک��و او پریک��ړه کونکي ردو ته 
پورت��ه کړي، حق نلري چ��ې پرځان د مترقي او دموک��رات نوم کیږدي. 
د ښ��ځو ترمنځ پراخه کار او د هغوی غوښ��تنو ته پام باید د هر آزادۍ 
غوښتونکي تشکیالتو د جدیت او مخکښ توب مهم معیار وي. د دواړو 
هیوادون��و ملي ګوندونو او نورو نهادونو ترمن��ځ یووالی او ګډه او عملي 
همکاري کولی ش��ي موږ ته د بنس��ټپالۍ او تروریزم اف��کارو د پراخیدو 

څخه مخنیوي کې خدمت وکړي.
د خلک��و د اف��کارو تبلی��غ او ترویج او د بنس��ټپالو او تروریزم د   •
جنایاتو په ډاګه کولو لپاره د یوې ویب پاڼې په الره اچول او د افغانستان 
او پاکس��تان د مترقي ګوندونو ګډې کمیټ��ې رامنځته کول به د دواړو 
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هیوادونو مترقي ځواکونو په تقویت کې لوی رول ولوبوي.
په ټولو ټولنیزو چارو په ځانګړي ډول سیاسي او اقتصادي چارو   •
کې د ښځو رول خورا مهم دی او د پوهاوي ورکولو، زده کړې او د ښځه 
رټنې افکارو پروړاندې مبارزې کار باید له کورنۍ پیل او ټولنې ته وغزوو.

ښ��ځې، چې د بنس��ټپالۍ ترټولو ډیر جنایت او س��تم زغمي، د   •
بنس��ټپالۍ جهال��ت پروړاندې مب��ارزې کې مهم ځ��واک دی. په پوهې 
ورکولو او د ښ��ځو تش��کیل کولو س��ره کولی ش��و د بنس��ټپالۍ ځواک 
ضعیف کړو نو پدې الره کې باید له س��ره هڅه وکړو ترڅو د افغانستان 

او پاکستان دموکراتیک ځواکونو نړیوال روابط خوندي او تقویت کړو.

د ۲۰۱۳ کال د جون ۲۳مه او ۲۴مه نیټه
)د ۱۳۹۲ کال د چنګاښ ۲مه او ۳مه نیټه(

    کابل- افغانستان



21
20

13
ی 

وال
 ج

1 ـ
39

2 
ان

رط
 س

م،
نه

ره 
ما

ش

د نورستان
 په نورګرام ولسوالۍ کې

 د افغانستان د همبستګۍ ګوند 
د فعاالنو غونډه

د  کال   ١٣٩٢ د 
چن��ګاښ پ��ه ١١م��ه 
ولس��والۍ  نورګ��رام  د 
فعاالنو او د افغانستان 
د همبستګۍ ګوند د 
مرکزي دفتر د استازو 
ی��ادې  د  ګ��ډون  پ��ه 
مش��فه  په  ولس��والۍ 
کلي کې غونډه په الر 

واچول شوه.
د غونډې په پیل کې د نورستان والیتي مسئول د غونډې موخه چې 
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په سیمه کې د همبستګۍ ګوند د ولسوالۍ د کمیټې ټاکل وو، ګډون 
وال��و ته روښ��انه کړه او ویي ویل چې یو سیاس��ي ګون��د د خپلو کارونو 
پرمخ وړلو لپاره په منظم ډول اړتیا لري چې په والیتونو او هم ولسوالیو 
کې کمیټې په ټاکنیز ډول رامنځته کړي، څو دموکراتیک اصل وساتل 

شي.
وروسته له دې د ګوند استازی د کمیټو د جوړولو پر ارزښت، د ګوند 
سیاستونو، ملي او نړیواله کچه باندې د ګوند د فعالیت په اړه وغږید او 
ټینګار یې وکړ چې یو سیاسي ګوند هغه مهال کولی شي خپلو موخو 
ته ورس��یږي چې ترڅنګ د خلکو پلوي او مالتړ ولري او دا هغه وخت 

امکان لري چې دواړه اړخونه په رښتینولی سره یو بل ته الس ورکړي.
ن��ن ورځ چې د ملي او د خلکو ګوندونو پروړاندې س��تونزې ش��تون 
ل��ري، پ��ه ګوندونو بان��دې د خلکو هماغه بې ب��اوري ده، چې تیرو څه 
باندې دریو لس��یزو کې رامنځته شوې، په دغه مهال کې چې هر ګوند 
او تنظیم د خلکو په نوم رامنځته شو د ملي او خلکو ګټو مخالف یې 

عمل ترسره کړ او په دغه لړ کې یې خپله چوپړتیا څرګنده کړه.
نوموړي د پورتنۍ مس��ئلې پربنس��ټ زیاته کړه، ی��وازې د ګوند غړي 
دي چې په هوښیارۍ سره د ګوند ټولې کړنې وڅاري څو خاین ګوندونه 
د خپلو ناوړو موخو د ترالسه کولو لپاره خلک د قوم، ژبې او مذهب په 
نوم ونه تیرباسي، څو ملي او د خلکو د ګټو د ساتنې رښتینې ګوندونو 

ته د پرمختیا زمینه چمتو شي.
دغ��ه راز نوم��وړي ټینګار وکړ، چ��ې د ګوند غړي بای��د د خپلو مالي 
مرستو په مټ د ګوند مالي بنسټ پیاوړی کړي او له ګوند څخه هیڅ 
ډول مالي هیله ونه لري »هغه ګوندونه چې غړي د پیسو په زور پیري، 
نه شي کیدای چې غړي یې حساب کوونکي اوسي، څه باندې دیرشتو 

کالو څخه راپاتې تجربې دا روښانه کړل.«
د غون��ډې په دوهمه برخه کې ګډونوالو د ګوند د کارونو پرمخ وړلو، 

د حق العضویت او اعانه عاید د راټولو په اړه خبرې او نظریات ورکړل.
محمد ګل د نورو په استازیتوب وویل:

»موږ په خراب وضعیت کې شتون لرو، د ښوونځیو وضعیت 
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مو خراب دی، روغتونونه مو ډاکتران نه لري، قومي س���تونزې 
او دښ���منی لرو، لیکن دولت بې پروا دی او د یادو س���تونزو په 
اړه د خلکو س���ره هیڅ ډول مرسته نه کوی او د څو کلونو په لړ 

کې زموږ ورځ تر بلی زیاتیږی.«

د غونډې یو بل ګډونوال وویل:

»م���وږ بې وزله خلک یو او د ژوند له ټولو س���هولتونو څخه 
ب���ې برخې یو او هغه څوک چې پ���ه واک کې دي، یوازې د خپلو 
جیبون���و د ډکولو پ���ه فکر کې دي او بې وزل���ه خلک ورته هیڅ 

انسانان نه ښکاري.«

ی��و بل ځوان چې د ګوند غړیتوب لري وویل، کله چې ګوند ته الس 
ورکوئ، باید په س��ر او مال س��ره له خپل ګوند څخه پلوي وکړئ او که 
چی��رې څوک مادي ګټو لپاره له ګوند س��ره یوځ��ای کیږي، باید پوهه 
ش��ي چې دغه ګوند خلکو ته څه نه ورکوي او دغه موږ یو چې له ګوند 

څخه مالتړ او مادي مرسته ورسره وکړو.
د غونډې په بله برخه کې د ذکر ش��ویو مس��ایلو پ��ه اړه هم د والیت 
مس��ئول او هم د ګوند استازي په بشپړ ډول روښنایي واچوله. د دولت 
ماهیت، په دولت کې د جنایتکارانو ش��تون او لویدیځو هیوادونو ته د 
دوی چوپړتی��ا ی��ې بربنډه ک��ړه او دغه راز یې زیاته ک��ړه چې د وضعیت 
بدلون ستاسو په الس کې دی، تاسې په هیڅ ډول کمزوري او بې وزله 
نه یاست او نه وئ، که چیرې تاسې سره راټول او یووالی ولرئ او قومي،  
ژبنی��ز او مذهبي اختالفات چې یو ش��میر جنایتکارانو لخوا ورته لمن 
وه��ل کیږي، له منځه یوس��ئ، نو هیڅوک ب��ه دا ځواک ونه لري، چې 
ستاس��و په برخلیک باندې لوبې وکړي او تاسې کوالی شئ په خپله په 
خپل برخلیک باندې واکمن اوس��ئ، لیکن په دې ش��رط چې زر او زور 
ته تسلیم نه شئ او د هرې بې عدالتۍ پروړاندې مبارزه وکړئ او په یاد 
مو وي چې په دغه مبارزه کې تاسې یوازې نه یاست، ګوند د خپل ټول 

ځواک سره ستاسو ترڅنګ والړ دی.



24

20
13

ی 
وال

 ج
1 ـ

39
2 

ان
رط

 س
م،

نه
ره 

ما
ش

د غون��ډې په پای کې د ګډونوالو لخ��وا د آزادو او دموکراتیکو ټاکنو 
په لړ کې یو تن د ولس��والۍ د مس��ئول او څلور نور د کمیټې د غړو په 
توګه وټاکل ش��ول او وویل ش��ول چې د ګوند د س��تونزو پ��ه اړه لومړی 
باید والیتي مسئول سره خبرې وشي، که چیرې امکان یې نه و او یا دا 
چې کارونه په وخت س��ره نه ترسره کیدل، نیغ په نیغه له مرکزي دفتر 
س��ره په اړیکه کې ش��ئ، څو په ټاکلي وخت سره ستونزو ته د پای ټکی 

کیښودل شي.

اگر به اینترنت دسترس��ی دارید، مقاالت ما را در س��ایت ذیل بخوانید:
www.hambastagi.org

و یا در صفحه فیسبوک ما:
Facebook.com/Afghanistan.Solidarity.Party
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نویسنده: فرزاد

انقالب ناتمام مصر
 علیه استبداد اخوان الشیاطین 

به پیش می رود

مصر  مردم��ی  خی��زش 
ک��ه در فب��روری ۲۰١١ ب��ه 
حسنی  ساله   ٣۰ دیکتاتوری 
مبارک پایان بخش��ید، با به 
دیکتاتوری  کش��یدن  زی��ر 
وارد  اخوان المس��لمین 
مرحل��ه  جدی��دی گردی��د. 
با ش��عار  زحمتکش��انی که 
نان و آزادی برخاس��ته رژیم 
مس��تبد و نوک��ر امریکا را 

س��رنگون کرده بودند، به زودی دریافتند که در دام گزنده اس��تبداد بنیادگرایی 
گیر افتاده و ثمرات تالش های شان به هدر رفته است.

در انتخابات مصر هرچند بنیادگرایان »حزب آزادی و عدالت« توانس��تند با 
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یک اکثریت ش��کننده به قدرت دس��ت یابند، اما این پیروزی در واقع به بیراهه 
کشانیده ش��دن مبارزات مردم بود که در نتیجه س��ازش های پس پرده -توافق 
اخوان المس��لمین با امریکا و حمایت ش��یوخ عرب )بخصوص قطر( و تبلیغات 
وس��یع- بدس��ت آمد. همچنان نیروهای طرفدار دموکراسی و عدالت طی سی 
س��ال حاکمیت نظامیان آنچنان سرکوب شده بودند که در فرصت کوتاه امکان 
سازماندهی و کسب قدرت را نداشتند در حالی که اخوان المسلمین با در دست 
داشتن امکانات وسیع مالی، سیاسی و تبلیغاتی طی دهه های گذشته، شانس باالیی 

دس��تاوردهای  غصب  برای 
ای��ن قیام ه��ا را داش��ت و 
سوءاس��تفاده  ب��ا  باالخ��ره 
و  مذهب��ی  اعتق��ادات  از 
نسبتا  رای  توده ها  ناآگاهی 
باالیی را در مناطق روستایی 

بدست آورد.
اخوان المسلمین  جنبش 
که در س��ال ١٩۲٨ میالدی 
»حس��ن البنا«  توس��ط 
اس��تخبارات  نقش��ه  ب��ا  و 
جریانات  علی��ه  انگلی��س 
اس��تقالل طلب  و  مل��ی 
ش��د  تأس��یس  مص��ر  در 
هم��واره وعده ه��ای چرب 
و گرم م��ی داد و مصری ها 
هیچگاهی عمال مثل افغانها 
حاکمیت و توحش آنان را 

تجربه نکرده بودند.
طی  خامن��ه ای  وقت��ی 
خطبه ای شورش مردم مصر 
علی��ه مب��ارک را »ت��داوم 
انق��الب اس��المی ای��ران« 
نامیده بود، اخوان المسلمین 

شعار مردم مصر در جریان دیدار هیلری 
کلنتن با مرسی:

»این فاحشه را از مصر بیرون پرتاب کنید«
»از جانب مصری ها به مردم امریکا و 

رئیس جمهور اوباما: روابط ما به خاطر ان 
پیترسن }نماینده خاص اوباما در مصر{ 

فاحشه خطرناک است چون او از قاتالن و 
تروریزم اخوان المسلمین حمایت می کند. 
این فاحشه را همین حاال از مصر بیرون 
برانید. آقای رئیس جمهور اوباما، همین 

حاال«
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طی اطالعیه ای به تاریخ ٤ فبروری ۲۰١١ عکس العمل نش��ان داده اعالم کرد که 
قیام مردم مصر شامل همه اقشار این کشور نظیر مسلمانان، مسیحیان و تمامی 
نگرش های سیاسی موجود در مصر است و یک انقالب اسالمی نیست و تاکید 
کرد که این گروه نه به دنبال کس��ب قدرت اس��ت و نه برنامه ای برای این کار 

دارد، بلکه تنها خواستار اصالحات در مصر است.
اما به مجرد تکیه زدن 
ب��ر قدرت، مرس��ی عمال 
اولی��ن تالش��ش را ب��رای 
با  دینی  حکومت  تحکیم 
تغییر قانون اساس��ی آغاز 
نمود ک��ه درین جریان ۲۲ 
تن از اعض��ای مجلس در 
اعتراض بر نفوذ اخوانی ها 
و دیگر متعصبین مذهبی 
که می کوش��یدند قانونی 
قرون وسطایی  و  یکجانبه 
را تحمیل نمایند اس��تعفا 
دادند. بدینصورت تندروان 

اخوانی و س��لفی زمینه یافتند قانونی را تنظیم نمایند مبنی بر شریعت اسالمی 
که در آن از قوانین بین المللی و حقوق بش��ر ذکری بعمل نیامده و آزادی های 
مدن��ی، حقوق اقلی��ت های مذهبی، زنان و اتحادیه های صنفی زیر نام اس��الم 
محدود گردیده است. این قانون جدید که طی یک همه پرسی طراحی شده ای، 
با شرکت فقط ٣۰ فیصد واجدان رای دهی تصویب شد، در حقیقت راه را برای 

طالبانیزه کردن جامعه مصر هموار نمود.
مرسی فقط شش ماه بعد از رس��یدن به ریاست جمهوری، جهت فرمانروایی 
عام و تام منحیث دیکتاتور بنیادگرا طی فرمانی ش��ورای عالی قضایی مصر را 
ک��ه باالترین مرجع حقوقی بود تابع تصمیمات خود اعالم نموده و بدینصورت 
اصل تفکیک قوا را که یکی از مش��خصات هر نظام دموکراتیک اس��ت نقض 
نمود. او با انحصارطلبی ای که خاصه بنیادگرایان است، تمامی گروه های دیگر 
سیاسی را از دایره قدرت به دور پرتاب کرده فقط بر اخوانی های خودش تکیه 

کرد.

شعار تظاهرکنندگان در مصر: »امریکا بیدار 
شو، اوباما از یک رژیم فاشیست در مصر 

پشتیبانی می کند.« 
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پیروزی اخوان المس��لمین در اث��ر توطئه پس پرده امری��کا عملی گردید. 
امریکا که با س��قوط حسنی مبارک دست به کار شده بود تا با منحرف ساختن 
جنب��ش مردمی، دولت مزدور دیگری را در مصر جابج��ا کند نیروی بهتری از 
اخوانی المس��لمین نمی توانس��ت بیابد. چون این جریان با ماهیت ارتجاعی و 
مزدورمنش��انه با وجود شعارهای ضدغربی در اکثر کشورهای جهان و بخصوص 
افغانس��تان ثابت کرده اند که همیش��ه با اس��تعمار به آس��انی کنار آمده و در 
برآورده س��اختن اه��داف آن تالش بخرج می دهن��د. امری��کا همانگونه که از 
بنیادگرایان اس��المی در عربستان، ایران، افغانس��تان و سایر مناطق برای تحقق 
اهداف اس��تراتژیک و اقتصادی اش و سرکوب نیروهای مترقی و استقالل طلب 
سود کافی برده است، فرو رفتن مصر در گنداب فاشیزم دینی را آرزو می کرد. 
از همین رو در واقع دستگاه سرکوب حسنی مبارک را از چنگ خلق بپاخاسته 

نجات داده تسلیم اخوان المسلمین نمود.
مرسی که تحصیلکرده امریکاست و حتی مدتی در آژانس مهم فضایی آن 
کشور »ناسا« وظیفه انجام داده است، طی یک سال ریاست جمهوری، با امریکا 
و اس��رائیل سیاس��ت گرم رژیم مبارک را ادامه داد. هیلری کلنتن وزیر خارجه 
امریکا از اولین مقامات غربی ای بود که به مصر س��فر کرده به دیدار مرس��ی 
ش��تافته حمایتش را از دولت جدید ابراز ک��رد که به تعقیب آن امریکا کمک 

یک ونیم میلیارد دالری را برای دولت اخوان المسلمین آغاز کرد.
رهبران اخوان المس��لمین که چندین دهه در سخنرانی های مزورانه شان علیه 
امریکا و اس��رائیل ش��عار داده وعده تالش برای رهایی فلسطینیان را می دادند، 
با رس��یدن به قدرت فوری اسرائیل را به رسمیت ش��ناختند و شخص مرسی با 
فرس��تادن نامه های محبت آمیز به نمایندگی از مردم مصر به آن کشور خود را 
دوس��ت مخلص ش��یمون پرز رئیس جمهور فاشیست رژیم صهیونیست معرفی 
کرد. اخوانی ها در بحران س��وریه نیز به زایده امریکا و غرب بدل شده در کنار 
القاعده و گروه های تروریس��تی  ای قرار گرفتند که تح��ت لوای امریکا و ناتو 

علیه دولت بشاراسد در جنگ اند.
به علت مداخالت پنهان امریکا در رویدادهای مصر و حمایت از بنیادگرایان، 
در جریان تظاهرات میلیونی، شعارهای تند و پالکارت هایی علیه امریکا و اوباما 
توس��ط تظاهرکنندگان حمل می گردیدند که البته مطبوعات غربی نخواس��تند 

آنها را انعکاس دهند.
اخوان المسلمین که در جریان برنامه انتخاباتی خود به جمعیت ٨٤ میلیونی 
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مص��ر وعده بهبود وضعیت معیش��تی و رفع بیکاری و رک��ود اقتصادی را داده 
بود، آنچنان در تحکیم ریش��ه های اس��تبداد مذهبی غرق ش��د که وعده های 
دروغی��ن اش را بکلی فراموش کرد. به س��بک خمینی ب��رای اخوان مصر نیز 
»اقتص��اد مال خر« بود و بدینترتیب ن��رخ بیکاری که در زمان مبارک ٩ درصد 
ب��ود طی یک س��ال به باالت��ر از ١٣ فیصد افزایش یاف��ت؛ ارزش پول ملی آن 
کش��ور روزبروز کاهش یافته باعث تورم ش��دید گردید؛ دولت مجبور به حذف 
سبس��دی ها گردیده و این وضع زندگی ملت را خرابت��ر نمود؛ صنعت توریزم 
مصر بمثابه منبع مهم عایداتی دچار ورشکس��تگی گردید؛ قروض دولت از ۶٩ 
درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰١۲ به ٧٥ درصد در ۲۰١٣ افزایش یافت که 
باعث بحرانی ش��دن شرایط زندگی ٤۰ فیصد نفوسی شد که زیر خط فقر بسر 
می بردند؛ حدود ٤٥۰۰ فابریکه طی دوس��ال تعطیل گردیدند و دولت نتوانست 
راه حلی برای آن بیاندیش��د؛ کمبود انرژی ب��رق و قطع متواتر آن و نبود مواد 

سوخت کافی و... اوضاع را بیشتر متشنج ساخت.
اخوان��ی های مصر همانند چوچه های هم کیش افغان ش��ان با ش��الق دین 
علیه تمام مظاهر انس��انیت و ترقی برخاسته و یورش بر زنان و تحمیل حجاب 
اجباری از نخس��تین قوانین ش��ان بود. در تظاهرات اخیر برای شکستن روحیه 
زنان، چاقوکش��ان اخوانی زنان معترض بیش��ماری را در روز روش��ن مورد تجاوز 
قرار دادند. آنان حتی آثار باستانی را که منبع پر درآمد و اشتغال زای آن کشور 
اس��ت، عالمت دوران بت پرستی و جاهلیت دانسته محکوم کردند و اگر فشار 

افکار عامه نمی بود همانند طالبان ما مجسمه های فراعنه را نابود می کردند.
جنبش وسیع ضد دیکتاتوری حس��نی مبارک علیه سلب آزادی های فردی 
و بینوایی و فقر به راه افتید، اما با رویکار آمدن مرس��ی مردم بهت زده ش��اهد 
بودند که به جای آن یک دیکتاتوری مذهبی در حال ش��کل گرفتن اس��ت که 
غیر از حمله بر حقوق مدنی، حتی ارزش های سکوالریس��تی رژیم قبلی را نیز 

با بنیادگرایی مذهبی جاگزین کرده است.
نیروهای سیاس��ی مخالف اخوان المس��لمین که سرگذش��ت خونین دستگاه 
آدمک��ش خمینی در ایران را ش��اهد بودند به زودی با دس��تبرد ارتجاع اخوانی 
بر آزادی ه��ای اجتماعی دریافتند که این جماعت متعصب با سوءاس��تفاده از 
عقاید مردم و با نیرنگ در حال برقراری فاش��یزم مذهبی ای اند که مصر را به 
تباهی س��وق خواهد داد. آنان به درس��تی آگاه اند که اگر س��لطه اخوانی ها و 
سلفی ها استحکام یابد آنوقت کار به زیر کشیدن شان دشوار و طوالنی خواهد 
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ب��ود. از همینرو تمامی نیروهای عدالتخواه -  متش��کل از لیبرالها، ملی گرایان، 
طیف های مختلف چپ و سوسیالیس��ت ها و کمونیست ها و غیره تحت پرچم 
»جبهه  نجات ملی« با کنار گذاش��تن اختالف��ات ثانوی دور یک پالتفرم جمع 
ش��ده جنبش »تمرد« را راه ان��دازی نموده و بیش از ۲۲ میلی��ون امضا در پای 

درخواستی برای استعفای مرسی جمعاوری کردند.
تمام ای��ن رویدادها مردم 
مصر را که ب��ا خیزش های 
سیاسی  بیش��تر  ش��جاعانه، 
ش��ده و به آگاهی رس��یده 
بودن��د متوجه س��اخت که 
مملکت ش��ان به سوی یک 
و  تئوکراتی��ک  سیس��تم 
توتالیتر دینی روان است که 
بدتر از دیکتاتوری حس��نی 
مبارک آنان را خواهد فشرد. 
از همین رو جنبش وس��یع 
توده ای در سراس��ر کش��ور 
یکبار دیگر ش��عله ور شد و 

اینبار تیر اصلی شان متوجه اخوان المسلمین و حزب سلفی »النور« بود. با همه 
حیله های مرس��ی، آنان به چیزی کمتر از استعفای او راضی نشدند و بر عملی 

کردن خواستهای شان تاکید ورزیدند.
میدان تحریر که فقط یک س��ال پیش قل��ب تپنده انقالب توده های مصر 
علیه دیکتاتوری مبارک بود، اینک به صحنه مبارزه علیه اس��تبداد دینی مرسی 
بدل گش��ت. صدها ه��زار تن از معترض��ان آگاه دفاتر اخوان المس��لمین را در 
شهرهای مختلف به آتش کشیده شعار می دادند که »مصر ایران نخواهد شد«. 
با آن که درگیری های پراکنده تا کنون به کشته شدن دهها مصری انجامیده اما 

خشم عمومی همچنان توفانی است.
ارتش مصر که به مثابه نیروی س��رکوبگر دیکتاتوری و ش��دیدا وابس��ته به 
امریکا از زمان مبارک به جز نشس��تن عبدالفتاح السیس��ی به جای طنطاوی در 
راس آن، تغییری در س��اختارش وارد نش��ده اس��ت، با درک اینکه دیگر مرسی 
قادر به ادامه حیات نیس��ت با ظاهر دفاع از مردم وارد معرکه ش��د و با کوتادی 

هیلری کلنتن از جمله نخستین مقامات 
غربی بود که به دیدار مرسی به قاهره 

رفته حمایتش را از دولت اخوان  المسلمین 
اعالن نمود. 
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بی دردسر و انتقال مرسی به محل نامعلوم، دولت موقتی را برسرکار نمود چیزی 
که شعف و سرور دهها میلیون مصری را به دنبال داشت.

با آن که توده های مصر طی دو س��ال با اعتراض و ایستادگی توانستند دو 
رژیم منفور را یکی پی دیگری زمینگیر کرده به قدرت همبستگی و همصدایی 
خود پ��ی برند، اما نبود یک نیروی مقتدر مترقی و متش��کل هنوز هم ضعف 
جدی این جنبش بش��مار رفت��ه و به امریکا و نوکران بوم��ی اش اجازه می دهد 
که به آس��انی یکبار دیگر ثمرات از خودگذری های مردم را به کجراه کش��ند. 
شخصیت های چون البرادعی، عمرو  موسی، السید البدوی،  عدلی منصور، شیخ 
االزهر وغیره که درین روزها از آنان به مثابه پیشکس��وتان جنبش در مطبوعات 
غربی نام برده می ش��ود، همه در آخرین تحلیل نمایندگان الیه های اس��تثمارگر 
جامعه اند که به آسانی تن به سازش داده به هیچ صورت برای پیروزی قطعی و 
پیگیری انقالب مردمی و تالشی کامل سیستم پوسیده و مستبد گذشته متعهد 

نیستند.
کارگران و دیگر زحمتکشان مصر جانبازانه در صف اول مبارزات جاری جا 
دارند. درحالیکه در زمان حسنی مبارک جز »فدراسیون اتحادیه های کارگری« 
که ی��ک اتحادیه دولتی بود، هیچ تش��کل کارگری زمینه فعالیت نداش��ت، با 
برچیده ش��دن او باوجود همه دش��واری ها و محدودیت ها کارگران دس��ت به 
بسیج و پایه  گذاری اتحادیه ها زدند.  از جمله »فدراسیون اتحادیه های کارگری 
مس��تقل مصر« )متش��کل از ١٧۰ اتحادیه مس��تقل( بنیانگذاری شد و نخستین 
کنگره اش را در ۲٩ جنوری ۲۰١۲ برگزار کرد. تشکل دیگری زیر نام »کنگره ی 
دموکراتیک کارگران مصر« نیز در همین سال شکل گرفت. اما این تشکل های 

نوپا هنوز از آن موقعیتی برخوردار نیستند که رهبری را به دست گیرند.
ب��ه همین علت مردم مص��ر هنوز راه طوالن��ی ای برای رس��یدن به »نان و 
آزادی« دارند. اما آنچه مس��جل اس��ت، امریکا در تحمیل »جمهوری اسالمی« 
در مصر ناکام ماند اما بدون ش��ک تالشش را برای نصب دیکتاتوری سومی در 
آنجا دوچندان خواهد کرد. ناتوانی و شکس��ت اخوان در خاستگاه آن، خواهی 
نخواهی در تضعیف این جنبش پاس��بان جهالت و جنایت در دیگر کشورها و 

منجمله افغانستان ما بی اثر نخواهد بود.
حکومت اخوان المس��لمین در ی��ک دوران کوتاه نش��ان داد که جریانهای 
بنیادگ��رای دینی ب��ه هیچ وجه نمی توانن��د دموکرات و مدافع عدالت باش��ند 
هر چند برای رس��یدن به قدرت ناگزیر به قب��ول انتخاباتی اند که آنرا کفر و 



32

20
13

ی 
وال

 ج
1 ـ

39
2 

ان
رط

 س
م،

نه
ره 

ما
ش

»غرب��ی« می خوانند. این درس را از جنب��ش عدالتخواهانه »پارک گزی« علیه 
رژیم بنیادگرای ترکیه نیز می ت��وان گرفت. نقش اخیر اخوان در مصر همانند 
عملکرد این جنبش در همه جا تلوارکش��ی مقابل انقالب و سد گشتن در برابر 

پیشرفت تاریخ بود.
لمس��لمین  ن ا خوا ا
در ضم��ن یکبار دیگر 
ک��ه  س��اخت  ثاب��ت 
ب��ا وج��ود حرف ه��ای 
غرب،  علیه  اغواگران��ه 
بهترین متحد امپریالیزم 
بردگ��ی  ب��ه  جه��ت 
ملتهاس��ت.  کش��انیدن 
مردم افغانس��تان که در 
اولین س��الهای ورود این 
لش��کر جهال��ت لق��ب 
به  را  »اخوان الشیاطین« 

آن��ان داده بودند، اینک مردم مصر نیز به ش��یطان صفت بود آنان پی بردند، و 
این امکان مانور های آینده را برای این موجودات عصر حجر فوق العاده دشوار 

می سازد.

ام��ا درس مهم مصر برای تمامی ملتهای فقیر و 
فرو رفته در جهل و ستم اینست که مردم پابرهنه 
همانگونه که مولدین ثروت اند، سرچشمه خروشان 
قدرت نیز به ش��مار رفته و اگر برخیزند، ماش��ین 
عظیم و تا دندان مس��لح دیکتاتوری و استبداد در 
برابر شان کاری از پیش برده نمی تواند. اما پیروزی 
قطعی و رهیدن از استعمار و استثمار، بدون داشتن 

یک تشکل قدرتمند و پیشرو ناممکن است.

جمعی از اخوانی های بیگانه پرست و منفور 
افغانستان به خاطر سرنگونی حکومت مرسی 

در کابل اشک می ریزند. 
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نویسنده: واحد منصوری

بزکشی بر سر الشه 
»جمعیت اسالمی افغانستان«

رهب��ری  کرس��ی 
اس��المی  »جمعی��ت  در 
مرگ  از  پ��س  افغانس��تان« 
برهان الدین ربانی در س��ال 
۲۰١١ خال��ی ماند. عطا، ضیا 
مسعود، ولی مسعود و صالح 
الدی��ن ربانی تا دی��ر زمانی 
بر س��ر تصاحب این کرسی 
روی اختالفات��ی که دارند به 

نتیجه ای نرسیدند.
اصولنام��ه  اس��اس  ب��ر 
جمعی��ت تنه��ا کنگره حق 
دارد ش��ورای عال��ی و رهبر 

این حزب را انتخاب کند. بیش از دو س��ال این حزب بصورت میراثی توس��ط 
صالح الدین سرپرس��تی ش��د تا اینکه به تاریخ اول جوالی امسال در یک جلسه 
خصوصی در کابل او به حیث رهبر موقت اعالم شد آنهم بدون حضور اعضا و 
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یا برگزاری کنگره. از آنجاییکه عاش��قان کرسی رهبری در جمعیت هیچ کدام 
حاض��ر نبودند از این مقام صرف نظر کنند، بنا آنان به داش��تن چهار »رییس« 
تصمی��م گرفتند: صالح الدین رییس موقت، عط��ا محمد رییس اجرائیه، واصل 
نور مهمند رییس داراالنش��ا و عبدالستار مراد به حیث رییس کمیته سیاسی در 
کنار دو معاون و یک سخنگو اعالن گردیدند. اسماعیل، قانونی، عبداهلل و سایر 
س��ران جمعیت به دلیل نارضایتی از این روند در مراسم حضور نیافتند. تعیین 
چهار رییس و آنهم بصورت غیردموکراتیک در میان بسیاری از حلقات سیاسی 

در افغانستان پرسش برانگیز است.
جمعیت پس از س��قوط طالبان در سال ۲۰۰١به جز رهبر و چند عضو نیمه 
فعال در بدنه نداش��ت اما این وضعیت پس از مرگ ربانی بحرانی ش��د و آنانی 
هم که باقی مانده بودند بزکشی بر سر کرسی رهبری این حزب را آغاز کردند. 
صالح الدین ربانی پس��ر ربانی که سالهای زیادی از عمرش را در خارج گذرانده 
و از برکت پول و دارایی »جهاد فی س��بیل اهلل« ب��ه تحصیالت عالی و زندگی 
عالی دس��ت یافته فکر می کرد همانند بوجی ه��ای دالری که به میراث برده، 
حزب جمعیت هم حق میراثی او خواهد بود بنا تالش کرد که رهبری را بدست 
گیرد. اما بی خبر از آنکه ولی مسعود، ضیا مسعود و عطا محمد عاشق تر از او 
برای بدست آوردن این کرس��ی اند. کرسی ای که حاال دیگر ارزش سمبولیک 

دارد و بس.
این واقعیت درونی جمعیت را حتی قلم بدستان و جارچی های »نخبه« این 
حزب جنایتکار نیز نمی توانند از قلم بیاندازند. رزاق مامون از فرهنگیان مشهور 
جمعیت که با داش��تن روابط تنگاتنگ با تنظیم های جهادی، خوبتر از همه از 

مسایل درونی حزب جمعیت آگاه است در ویبالگ شخصی اش نوشت:

»جمعی�ت اس�المی در ظاهر امربه طور رس�می دس�تخوش 
انش�عاب نش�ده؛ مگر از نظرعملی به پیکر پارچه پارچه شده ای 
شباهت دارد که هر پارچه اش در مسلخ چند "فرد" آویزان است؛ 
عالمتی که در دیگر جریان های جهادی مشاهده نمی شود. ویژه 
گ�ی فاجعه ای که جمعیت اس�المی را در برگرفته، آن اس�ت که 
پنج یا ش�ش "نخبه" درعین حالی که تعلقیت اس�می خود را از 
جمعیت می گیرند، خود، احزاب یا تش�کیالت سیاس�ی جداگانه 
ای را رهب�ری می کنن�د و از جمعیت اس�المی در مواقع بحران یا 
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شکست به مثابۀ انبار تبلیغاتی استفاده می کنند.«

این »نخبه« ها کی ها اند؟

شورای  عبداهلل  عبداهلل 
نظاری و از جمعیتی های 
سرسپرده با تقلید از اوباما 
ن��ام »تغییر و امید« را بر 
اما  نهاد  نوبنیادش  تشکل 
نتوانست کسی را بفریبد؛ 
امراهلل صال��ح که بیش از 
دیگران مورد توجه امریکا 
اس��ت،  س��ی.آی.ای  و 
جریان��ی را به ن��ام »روند 

سبز« راه انداخته که با صرف دالر و فریب یک تعداد جوانان و کودکان ناآگاه 
و مظل��وم اینجا آنج��ا کمپاین های لوکس راه می ان��دازد؛ یونس قانونی چیزی 
به نام »افغانس��تان نوین« س��اخت، حزبی که در آن جز همان افکار بنیادگرایی 
جمعیت هیچ چیز »نوین« عرضه نمی دارد؛ ضیامس��عود با چند جنایتکار دیگر 
»جبهه ملی« را س��اخت و با باد کردن دالر فعالیتش به چند گردهمایی جهت 
نمایش نیرو در اینجا و آنجا خالصه می ش��ود. ولی مس��عود سرگرم سود جویی 
از »بنیاد احمد ش��اه مس��عود« شد که پس از مرگ مسعود منبع و مرجع اصلی 
انتقال میلیون ها دالر از س��رمایه های این خانواده به خارج اس��ت. عطا به فکر 
غصب کامل جمعیت، هرچند حزبی نساخت، اما با توسل به باند مسلح متشکل 
از دزدان��ش امپراطوری اش را در بلخ بنا نهاد و س��رگرم س��رمایه اندوزی ش��د. 
اس��ماعیل در هرات »ش��ورای مجاهدین« را ساخت و همراه با فهیم برای نصب 
افراد شان در پست های مهم و سودآور والیت، ریاست، گمرک، قوماندانی امنیه 
و غیره در سراسر افغانستان شدند. تعدادی از جمعیتی ها نیز با استفاده از زور 
و تقلب کرس��ی های پارلمان را غصب کرده از آن طریق به ستمگری و معامله 

گری شان ادامه دادند.
در میان هزاران س��ند محرمانه ای که حدود س��ه س��ال پیش از سوی صفحه 
انترنتی »ویکی لیکس« افش��ا گردید، گفته شده که احمد ضیاء مسعود معاون 
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س��ابق رییس جمهور کرزی حین سفر به امارات متحده عربی، ٥۲ میلیون دالر 
نقد را از افغانستان به دبی انتقال داده است. موضوع انتقال غیر قانونی این پول 

آن زمان سر خط رسانه های جهان شد اما تا کنون پیگیری نشد.
صدیق چکری عضو برجس��ته جمعیت، داماد ربانی و سرپرست وزارت حج 
و اوقاف کابینه کرزی در سال ١٣٨٩ با پشتاره ای از دالر در میدان هوایی کابل 
دس��تگیر ش��د اما در نهایت توانس��ت با همین پول به لندن فرار کند و تحت 

حمایت انگریزها سرگرم تجارت شخصی در آنجا شود.
قدیر فطرت رییس بانک مرکزی و از اعضای سرش��ناس جمعیت با بیس��ت 
میلیون دالر از سرمایه این بانک به امریکا فرار کرد و زیر بال کاخ سفید آزادانه 

عیش می کند.
یون��س قانونی در زمانی ک��ه وزیر معارف بود، ۲٥ میلیون دالر از س��همیه 
کودکان وطن را به جیب زد، با آنکه ماللی جویا در آنزمان در پارلمان علیه آن 
صدایش را بلند کرد اما حتی دوسیه ای در این ارتباط درج نهاد های قضایی نشد 

چون او به مثابه رییس پارلمان از قدرت کافی برخوردار بود.
حس��ین فهیم که خزانه دار برادرش قسیم فهیم است صدها میلیون دالر از 
کابل بانک را به جیب زد و با قدرت و تکیه به زور معاون اول کرزی بدون هیچ 
بازپرس��ی س��رگرم تجارت مافیایی و به جیب زدن دارایی های عامه است. خود 
فهی��م هزاران جریب زمین دولتی را در چنگش درآورده و حتی زمانی یوس��ف 

پشتون وزیر شهرسازی از او منحیث »رییس مافیای زمین« نام برده بود.
ضرار احمد مقبل، بس��م اهلل محمدی، بصیر سالنگی، ایوب سالنگی، جبار 
تقوای، حفیظ منصور، داکتر مهدی،  علم ایزدیار و ... از جمعیتی های دو آتشه 
بودند که اس��لحه در شانه زیر نام »جهاد فی سبیل اهلل« می جنگیدند اما به مجرد 
چش��یدن مزه دالر و قدرت هرکدام ش��ان به یاری به اصطالح »جامعه جهانی« 
در »الجهاد لقوة الدوالر« غرق اند. اکثر قومندانها و س��ران جمعیت آنچنان در 
چپاولگری، معامله گری های شخصی و قاچاق مواد مخدر سرگرم اند که دیگر 

»جمعیت« و منافع آن برایشان اصال مطرح نیست.
»نخب��ه« های جمعیت خوب می دانند که با هویت فعلی و صدها دوس��یه 
جنایت و آدم کش��ی و قتل و چپاول دیگر نمی توانن��د تحت نام »جمعیتی« 
نسل جوان را فریب داده مثل دوران جهاد بر شانه های آنان سوار شوند. به همین 
عل��ت اینان پیاپی نهاد های جدیدی می س��ازند و با عالوه نمودن کلمه »ملی« 
در نام آنها می خواهند عوامفریب��ی نموده ضدملی بودن و قومی بودن حرکت 
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شانرا پنهان کنند.
این��ان با خریدن چند تن از اقوام پش��تون و ازبیک و هزاره در دایره رهبری 
ت��الش می کنند فرا قومی بودن کاذب خود را به نمایش بگذارند. به طور نمونه 
فضل الرحمان اوریا از قوم پش��تون را در بدل پول خریده سخنگو ساختند. و یا 
فاضل سانچارکی و فیض اهلل ذکی گدی گک هایی هستند که به بلند گو های 
جنایت کاران »جبهه ملی« تبدیل شده و برای بدست آوردن یک مشت دالر بر 

وجدان شان پاگذاشته چتلی خوار جنایت کاران شده اند.
اینان از آنجاییکه از پش��توانه مردمی برخوردار نبوده منفور اند، برای تجمع 
های شان صدهاهزار دالر خرچ می کنند. در جون ۲۰١۲، نجیب اهلل کابلی یکی 
از اعضای رهبری »جبهه ملی« از عضویت در این جبهه بیرون ش��ده دس��ت به 
افش��اگری زد. او اظهار نمود که این جبهه برای نمایش قدرت با پخش پنجصد 
میلیون دالر در تخار و فاریاب برای ولسوالها و سران قوم از آنان خواست مردم 
را برای تجمع در مراس��م شان ترغیب کنند. او در ضمن گفت که این جبهه با 

دریافت کمک از کشورهای خارجی در پی تجزیه افغانستان است.

پیشینه جمعیت

حزب جمعیت اس��المی از احزاب بنیادگرا در افغانس��تان است که با افکار 
اخوان المسلمین مصر توسط تعدادی از تحصیلکردگان پوهنتون االزهر آنکشور 
چون غالم محمد نیازی، سید محمد موسی توانا، وفی اهلل سمیعی، محمد فاضل، 
عبدالعزیز فروغ، سید احمد ترجمان، برهان الدین ربانی و دیگران وارد افغانستان 
ش��د. این حزب در سال ١٣٤۶ در پوهنځی شرعیات کابل توسط افراد نامبرده 
تحت نام »نهضت جوانان مس��لمان« تأس��یس ش��د که با استعفای غالم محمد 
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نیازی در سال ١٣٥١ رهبری به چنگ برهان الدین ربانی رسید.
این حزب پیرو افکار ارتجاعی اخوان المسلمین است که بر اساس تحقیقات 
محق��ق امریکایی روبرت دریفوس که در کتابی تحت عنوان »بازی ش��یطانی« 
آنرا انتش��ار داده است، اساسا در استخبارات انگلیس به خاطر مقابله با جریانات 
ملی و استقالل طلبانه در مصر عرض اندام نمود و در جریان جنگ سرد تحت 

پرورش سی.آی.ای امریکا قرار گرفت.
با کودتای محمد داوود خان در سال ١٣٥۲ اعضا و هواداران جمعیت اسالمی 
تحت فش��ار رژی��م وقت قرار گرفتن��د. ربانی و هم فکرانش در س��ال ١٣٥٣ به 
پاکس��تان فرار کردند و تحت نوازش احزاب اسالمگرا و حکومت ذولفقار علی 
بوتو قرار گرفتند. بوتو بر اس��اس اختالفاتی که با رژیم داوود داش��ت، اخوانی 
های افغانس��تان را تس��لیح و تمویل نموده به خاطر فروپاشاندن دولت کابل به 
افغانس��تان فرستاد در اولین روزها مردم آنان را »اخوان الشیاطین« نامیده مجبور 

به فرار ساختند.
بعد از اش��غال افغانستان توسط شوروی، امریکا و غرب در پرورش این حزب 
نقش فعال بازی کردند و بعد از حزب اس��المی دومین جیره خوار کمک های 
مالی و تسلیحاتی آن بش��مار می رفت که از طریق آی.اس.آی پاکستان به این 

گروه های ضدملی واریز می شد.
محمد قاسم آسمایی، مترجم کتاب دگروال یوسف از مقام های آی.اس.آی 

به نام »دام خرس:  داستان ناگفته افغانستان« در پیشگفتارش می نویسد:

»آی.اس.آی با تحت حمایه قرار دادن اولین گروه چهل نفری 
از فراریان وابسته به "نهضت اسالمی افغانستان" در سال ١٣٥٣ 
و اعاش�ه و اباطه، تربیه نظامی و تس�لیح نمودن و سپس صدور 
آنان به کش�ور، در واقعیت امر اولین جرقۀ این جنگ خانمانسوز 

را برافروخته است.«

محمداکرام اندیش��مند که خود از نویسندگان جمعیتی است در کتاب »ما 
و پاکستان« در مورد چگونگی فرار اولین گروه اخوانی ها به پاکستان نوشت:

»...در زمس�تان )ماه های جنوری و فبروی( س�ال ١٩٧٥ چهل 
نفر از اعضای نهضت اس�المی افغانس�تان در یک پایگاه نظامی 
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ارتش پاکس�تان تحت آم�وزش نظامی قرار گرفتن�د. درتنظیم و 
س�ازماندهی این افراد و سپس ش�ورش ناکام مسلحانه ی شان 
در داخل افغانس�تان جنرال نصیراهلل بابر نقش عمده داش�ت. .. 
چهل نف�ر متذکره که تحت تعلیمات نظامی ژنراالن پاکس�تانی 
قرار گرفتند، از رهبران و فعاالن ارش�د جریان اس�المی بودند که 
بس�یاری از آنها در دوران تجاوز نظامی شوروی و حاکمیت حزب 
دموکراتی�ک خلق ب�ه حیث فرمانده�ان و قوماندان�ان عمده ای 
احزاب و تنظیم های مجاهدین تبارز کردند... چهل نفر از اعضای 
نهض�ت اس�المی در دو گروپ بیس�ت نفری از س�وی افس�ران 
نظامی ارتش پاکستان تعلیم نظامی فرا می گرفتند. در راس این 
دو گروه بیس�ت نفری احمد شاه مسعود و گلبدین حکمتیار قرار 

داشت.«

جمعیت در کنار دیگر احزاب بنیادگرا بخشی از ماشین جنگی آی.اس.آی 
و سی.آی.ای در جنگ ضد شوروی مورد استفاده قرار گرفت. این حزب میلیون 
ها دالر و انواع مختلف سالح سبک و سنگین از امریکا،عربستان سعودی،  ایران 
و پاکستان بدس��ت آورد. امریکا در جریان »جنگ سرد« بنیادگرایی را بهترین 
و مطمئ��ن ترین متحدش عنوان نم��وده به تجربه دریافت که اینان به آس��انی 
ت��ن به مزدوری و خودفروش��ی داده برای اهداف آنان ت��الش می کنند. بعضی 
از قومندانهای جمعیت مثل مس��عود ارتباط های مس��تقیمی نیز با کشور های 
خارجی منجمله فرانس��ه برقرار س��اخته کمک های سرشار از آن طریق بدست 
می آوردن��د. حتی در جریان جنگهای کابل، »جمعیت« به دامان هند، روس��یه، 

ایران و اسرائیل نیز فروغلتید و از آنها کمک دریافت نمود.
دگروال یوسف در کتاب »دام خرس:  داستان ناگفته افغانستان« می نویسد:

م�ا  و  ب�ود  س�رد  ١٩٨۴بس�یار   �  ١٩٨٣ س�ال  »زمس�تان 
نمی توانس�تیم تا ماه می عملیات مؤثری را ب�راه اندازیم. با این 
حال م�ا از طریق منابع اطالعاتی خ�ود از کابل اطالع گرفتیم که 
حمله بزرگ بر پنجش�یر تدارک دیده ش�ده است. من با عجله با 
کارمندان کمیته نظامی خود به ش�ور و بحث پرداخته تا راه های 
کمک موثر به مس�عود را دریافت نماییم. مش�کل ما این بود که 
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کوتاهترین راه ارسال کمک به پنجشیر، از چترال و از طریق کوتل 
ش�مالی هندوکش میگذش�ت و در آن وقت سال، ماالمال از برف 
بود و قوماندانان س�ایرتنظیم ها نمیگذاش�تند از طریق س�احات 
آنان به مس�عود کمک ارسال گردد. این اولین تجربه من بود که 
میدیدم بر اس�اس خصومت های بین تنظیمی میتواند عملیات 
ب�ه ناکامی انجامد. مس�عود وابس�ته به تنظی�م ربانی )جمعیت 
اس�المی( بود، روی همین ملحوظ من بر ربانی فش�ار زیادی وارد 
ک�ردم تا از غرور خویش منصرف و از س�ایر تنظی�م ها بخواهد 
ک�ه در مورد رس�انیدن کمک هم�کاری نمایند. او ب�ا کراهت این 
کار را انج�ام داد، زمان�ی که حکمتیار موافقه نم�ود، من تا اندازۀ 
احس�اس آرامش نمودم زیرا افراد وابس�ته به او، در دهن دره، در 
جبل الس�راج و گلبهار مس�لط بوده و ما میخواستیم از طریق آن 

به حمله متقابل متوسل شویم.«

حزب  ای��ن  وابس��تگی 
ب��ه پاکس��تان و زان��و زدن 
رهبران آن به پیش��گاه مقام 
زمان  در  پاکس��تانی  ه��ای 
دهه  در  مجاهدین  حکومت 
نود میالدی تا حدی آفتابی 
بود ک��ه حتی رس��انه های 
پاکس��تانی نیز آنرا گزارش 

دادند:
روزنامه »جنگ« پاکستان مورخ ۲٧ جون ١٩٩۲:

»رییس جمهور افغانس�تان پروفیس�ور برهان الدین ربانی در 
جری�ان مالقات با جنرال حمید گل در اس�الم آباد از خدمات وی 
س�تایش بعمل آورده از وی خواس�ت که به کابل آمده و منحیث 
مش�اور دولت جمهوری اسالمی افغانس�تان خدمت نماید. درین 
اثنا جنرال حمیدگل از رییس جمهوری افغانس�تان تشکر نموده 

گفت هیچگونه پاداشی نخواهد پذیرفت ....«
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کرزی در دوازده س��ال گذشته با پرورش و نوازش گروه ها و احزاب جهادی 
و روی ق��درت آوردن رهب��ران این گروه ها تالش زیاد به خرج داد تا پیش��ینه ی 
جنایات جهادی ها را زیر بزند و از آنها به منظور حفظ قدرت شخصی در ارگ 
کار بگیرد. او ابتدا ضیاء مسعود را معاونش ساخت و بعد هم فهیم را در کنارش 
نشاند. اما با تمام جنایتکار پروری اش حتی او هم روی برخی اختالفات سیاسی 
نتوانست حقایق را پرده پوش��ی کند و همین بود که به تاریخ١١ سرطان ١٣٩١ 
در جریان یک س��خنرانی به جوانان در خیمه لویه جرگه یاران جهادی اش را به 

این الفاظ افشا کرد:

»اح�زاب جهادی مس�ئول خرابی کابل در دهه هفتادهس�تند. 
کابل را حزب اسالمی و حزب جمعیت اسالمی خراب کردند. حزب 
جنب�ش ب�ا حزب خلق و پرچم دس�ت خود را یک�ی کرد، جنبش 
می خواس�ت جمعی�ت را بزند و جمعیت می خواس�ت، جنبش را 
بزند. ناهنجاری های آن زمان باعث ش�د ت�ا زمینه ورود طالبان و 
خارجی ها به افغانس�تان فراهم شود. قوماندان و قوماندان بازی 
در افغانستان از سوی همین احزاب جهادی و به نام اسالم ایجاد 

شد.«

جنگهای ده��ه هفتاد در کابل 
میان اح��زاب جه��ادی و چور و 
چپ��اول و قتل عام از س��وی این 
احزاب که جمعیت اس��المی نیز 
بخ��ش بزرگی از ای��ن جنایات را 
مرتکب شده داس��تان جداگانه ای 
است که در مبحث دیگر می شود 
به آن پرداخت. با گذش��ت حدود 
بیس��ت س��ال از این جنگ هنوز 
تلخ  هم شهروندان کابل خاطرات 
آنزمان را به ی��اد دارند و مخروبه 
های به ج��ا مان��ده از این جنگ 

تصاویری از فاجعه افشار و تعدادی 
از عامالنش که در گزارشهای »دیده 

بان حقوق بشر« و »پروژه عدالت 
افغانستان« از آنان نام برده شده است. 
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هنوز هم قلب انس��ان را جریحه دار می س��ازد. این جنگهای تنظیمی به آنچنان 
کابوس��ی برای مردم ما بدل ش��ده که امریکا و غرب و نوکرانش هرچند گاهی 
برای ترسانیدن مردم و قبول اسارت و بردگی امریکا تهدید می کنند که در عدم 
حضور امریکا جنگ های داخلی تکرار خواهد ش��د. حتی عامالن این فجایع با 
بیشرمی تمام هرچند گاهی برای کسب امتیازات بیشتر تهدید به »باال شدن به 

کوه« و تکرار آن جنگهای خاینانه می کنند.
از میان این جنایات کافیست قتل عام افشار را به طور نمونه اینجا ذکر کنیم 
که در گزارش »پروژه عدالت افغانس��تان« به تفصیل بیان گردیده است. در این 
گزارش جمعیت و اتحاد دو حزب اصلی عامل جنایات در افش��ار معرفی شده 
است اند که تحت رهبری ربانی، س��یاف، مسعود، فهیم، انور دنگر، مالعزت و 
دیگران، صدها هموطن مظلوم هزاره ما را مورد جنایت، تاراج و بی ناموسی قرار 

دادند.

نتیجه گیری:

مشکالت درون حزبی، چند دس��تگی رهبران و مهمتر از همه دوری جستن 
اعضا و هواداران از تش��کیالت حزبی اینها همه از مس��ایل و عواملی فرعی اند 
که جمعیت را از هم پاشانده و جز حضور حباب گونه چیزی بیشتری در بدنه 
ن��دارد. اما عامل اصلی ریخت و شکس��ت در این حزب و دیگر احزاب جهادی 
ریش��ه از بیرون دارد. اینان با افکار وارداتی طرح ریزی شده در استخبارات غربی 
و نه بر اساس نیاز جامعه ما سمارق وار سر بلند کردند و اگر پشتیبانی طوالنی 
غرب و بخصوص امریکا نمی بود جز نام چیزی از اینان در جامعه وجود نداشت.

ناکامی اخوان المس��لمین در دولتمداری، حمله م��ردم بر مقر اصلی آن در 
قاهره و دس��تگیری بی��ش از پنجاه تن از رهبران این جری��ان اخیرا زنگ خطر 
جدی را به تمامی اخوانی ها و بنیادگرایان به صدا درآورد. تحوالت اخیر مصر 
و ترکیه زادگاه اصلی جریان اخوانیزم تصادفی و لحظه ای نه بلکه برخاس��ته از 
مب��ارزه پیگیر و قاط��ع جنبش آزادیخواهانه احزاب و گ��روه های دموکرات و 
عدالتجو در این کش��ور هاست که در این پیکار صدها تن قربانی داده و صدها 
مبارز در این راه راهی زندان ش��ده اند . جنبش ٣٣ میلیونی اخیر در مصر که 
ارتش را مجبور به دست اندازی و حذف مرسی نمود یک حرکت ساده ای نیست 
که رس��انه های غربی آن��را می خواهند کم ارزش جلوه دهن��د و یا هم با دروغ 
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پراکنی آنرا موقتی و لحظه ای تحلیل نمایند.

جمعیت اس��المی افغانس��تان همانن��د پدرخوانده های 
مصری اش با جنایات، چپاولگری ها و ستمگری هایی که 
مرتکب شده با نفرت و خشم مردم روبروست به همین علت 
تنها راهی که برایش مانده بازی با احساسات قومی و زبانی 
و س��متی مردم اس��ت تا برای مدتی بتواند آنان را فریفته 
ب��ه دامش اندازند، اما اگر امروز ن��ه، فردا تمامی رهبرانش 
و بخصوص روش��نفکرانی که برای این جریان سیاسی دم 
تکان داده اند سزای اعمال شانرا خواهند دید و در پیشگاه 
مردم از کردار شان اظهار ندامت و پشیمانی خواهند کرد. 
اما این تنها مردم اند که باید از خیزش مصر درس بگیرند 

و حساب شانرا با اخوانی های افغانستان تصفیه کنند.

ــطه در تمام ارگان های دولتی و غیر  ــوه و واس اختالس، رش
ــکل احزاب هنوز  ــی بیداد میکند؛ آزادی بیان، مطبوعات و تش دولت
ــن را در جهان  ــترین رقم مهاجری ــرار دارد؛ بیش ــطح نازلی ق در س
ــکیل میدهند؛ به علت حاکمیت مناسبات عقب مانده  مردم ما تش
ــته به بیگانگان، هنوز هم این  تولیدی و موجودیت گروههای وابس
ــبی برای تروریست های داخلی و بین المللی  کشور النه ی مناس
ــه ای داریم که تاریخ نیم قرن اخیر  ــمار میرود؛ و باالخره جامع بش
ــت، ظلمانی بوده و  ــتبداد، فاشیزم، تروریزم و وحش ــایه اس آن با س
هیچگاهی طعم دموکراسی واقعی را نچشیده است. حال باید این 
ــیده ما را با رفاه و آسایش و ترقی  ــور را ساخت وملت رنج کش کش

آشنا نمود.

از برنامه »حزب همبستگی افغانستان«
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نویسنده: احمر

یلماز گونای، فلمساز مبارز
 و تسلیم ناپذیر

در چن��د س��ال گذش��ته 
س��ینماگران  از  تع��دادی 
ترین  مافیایی  در  افغانستان، 
و دربدرتری��ن کش��ور جهان 
اند  بی��رون داده  فلم های��ی 
ک��ه تقریبا تمام��ی آنها در 
س��طح پایین تر از فلم های 
پشاوری، بیمایه، ضدهنری و 
فلم  این  اند. مضمون  مبتذل 

ها عمدتا به درد دولت پوشالی و اشغالگران و جنایتکاران میخورند و نه مردمی 
که در زنجیر های س��تم و بیعدالتی اسیر اند. متاس��فانه در افغانستان تا کنون 
هیچ فلمس��از آزاده و ستم ستیز ظهور نکرده اس��ت که آثارش »دست نهادن به 
جراحات ش��هر پیر« باشد درحالیکه در سایر کش��ورهای با دولتهای استبدادی 
شخصیت های ش��رافتمند و مبارزی برخاسته با فلم های شان به جنگ سیاهی 
رفته اند. یکی از اینگونه فلمسازان بزرگ و آزادیخواه که کارهایش نقش مهمی 
در بیداری مردم و پیکار علیه ستمگران ادا نموده است یلماز گونای می باشد.
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یلماز گونای )Yilmaz Güney( در س��ال ١٩٣٧ در روس��تایی نزدیک ش��هر 
آدانای ترکیه در خان��واده ی کردی به دنیا آمد. نام اصلی-اش یلماز پوتون بود 
ولی بعدا تخلص »گونای« را برگزید که به دری »جنوب تس��لیم ناپذیر« معنی 
دارد که آنرا با الهام از مقاومت کردها در جنوب کش��ور بر ضد سیاس��ت های 
شونیس��تی دولت ترکیه برگرفته اس��ت. پدر و مادرش برای کار در مزرعه های 
پنبه به ش��هر آدانا مهاجرت کردند. خودش درمیان پنبه کاران کودکی خود را 
گذران��د و این باع��ث گردید تا بر زندگی آینده اش نیز تاثیرگذار باش��د و در 

فلمهایش زندگی واقعی و مشقت بار مردمش را بازتاب دهد.
یلماز تحصیالتش را در حقوق و اقتصاد در پوهنتون های انقره و استانبول 
ادامه داد ولی در ۲١ س��الگی اس��تعدادش را در فلمس��ازی یافت و تحت نظر 
عاطف یلماز، فلمس��از نامدار ترکیه که در تربیت اکثر فلمس��ازان معاصر این 
کش��ور نقش داش��ت، به کار آغاز نمود. در گذش��ته فلم های فرمایشی دولتی، 
جنگی و نمایش��نامه های کالس��یک روی صحنه می رفت ول��ی یلماز گونای 
و نس��ل نوین س��ینماگران، چهره س��ینمای ترکیه را با فلم هایی که درد و رنج 
مردم عام را به تصویر می کش��یدند، دگرگون کردند. گفته می شود که یلماز 
بارها همچون نمایشگرهای دوره گرد، تنها با پروجکتورش در میان چادرنشین ها 

می رفت تا به این ترتیب توانسته باشد سلیقه  ی عمومی مردم را کشف  کند.
در نخس��ت یلماز به حیث فلمنامه نویس و بازیگر در فلم ها کار می کرد 
که س��االنه به طور اوسط در ۲۰ فلم ظاهر می شد. در ١٩۶۰ در ترکیه نخستین 
کودتای نظام��ی صورت گرفت و دیکتاتوری نظامی تمام کش��ور را به خفقان 
کش��اند. رییس جمهور و وزیرانش اعدام ش��دند و هنرمندان روشنفکر رهسپار 
زن��دان گردیده و یا در زیر ش��کنجه جان دادند. در ١٩۶١ یلماز برای نوش��تن 
رمانی به نام »معادالت س��ه مجهوله« که رژیم آن را کمونیستی و مخالف قانون 
اساسی کشور خواند، به ١٨ ماه زندان محکوم گردید. اما پس از آزادی، شرکت 
فلمس��ازی ترکیه که مربوط دولت بود، دیگر نمی خواس��ت یلماز روی صحنه 
بیآی��د، بنًا خودش به تولید فلم ش��روع نمود که در آغاز فلم های مس��تند می 
س��اخت و بعدها شروع به ساخت فلم های هنری نمود. باالخره در ١٩۶٨ شرکت 
تولید فلم ش��خصی را تاسیس نمود تا بتواند بدون دغدغه از جانب شرکت های 

سینمایی به تولید فلم هایی مطابق میل خود ادامه دهد.
پس از ساخت چندین فلم، در ١٩٧۰ یلماز یکی از فلم های ماندگارش را به نام 
»امید« )Umut( ساخت که منتقدین این فلم را با »دزدان بایسکل«، مشهورترین 
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ایتالیا  نئوریالیس��تی  فلم 
س��اخته ویتوریو دس��یکا 
مقایس��ه می کنن��د. در 
ای��ن فل��م و چن��د فل��م 
بعدی اش مانند »مرثیه«، 
یلماز  »ناامید«،  »درد« و 
احساس��ات م��ردم ترکیه 
بیچارگی  برابر فقر و  در 
اکثریت  دامنگی��ر  را که 
جامعه اس��ت ب��ه تصویر 
می کش��د. در فلم مذکور 
یلم��از در نق��ش مرکزی 
م��رد کردی به ن��ام جبار 
ظاه��ر ش��ده ک��ه گادی 
وان است و تمام خانواده 
بزرگش را از این طریق به 
مش��کل اعاشه می کند و 
در امی��د برنده ش��دن در 
مسابقه التری زندگی می 
کند. ش��انه های جبار در 
زی��ر بار قرض س��نگینی 
م��ی کن��د ت��ا ای��ن که 
روزی موتر بن��ز با گادی 
او تص��ادم م��ی نماید و 

اس��بش می میرد ولی باوج��ود بی گناه بودنش، پولی��س ترافیک او را مالمت 
می کن��د و جب��ار دارایی ناچیزش را در پرداخت به وام دهندگان از دس��ت می 
دهد. پس از آن جبار در جستجوی ثروت پنهان در صحرا که از یکی دوستانش 
در مورد آن ش��نیده، به آنجا می رود ولی یکبار دیگر چیزی به دس��تش نمی 
آید و در پایان فلم جبار دیوانه ش��ده و دس��تانش به سوی آسمان ها بلند است. 
یلماز کوش��یده تا در این فلم زندگی روزمره مردم ترکیه را تبارز دهد و به رسم 
سینمای نئوریالیس��تی از هیچ بازیگر مسلکی، صحنه های از قبل ترتیب داده 

فلم »راه« )Yol( که خفقان و فاشیزم حاکم 
در ترکیه را به نمایش گذاشته از کارهای 
ماندگار یلماز گونای می باشد که هرچند 
جوایز معتبر جهانی را بدست آورد اما در 
ترکیه تا دو دهه تمام اجازه نمایش نیافت.
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شده برای فلم و نورپردازی مصنوعی استفاده ننموده تا همه چیز را واقعی جلوه 
داده باشد. فلم »امید« نقطه عطف در تاریخ سینمای ترکیه به شمار می رود که 
پس از آن فلمس��ازان متعددی رو به تولید فلم های سیاسی و اجتماعی آوردند. 
این فلم به خارج از ترکیه قاچاق گردید و در جشنواره فلم کن به نمایش درآمد. 
در ابتدا دولت ترکیه اجازه نش��ر فلم را نداد ولی بعدها با رفع این محدودیت در 

چندین جشنواره داخلی ترکیه، جوایزی را از آن خود کرد.
در س��ال ١٩٧٤، یلم��از به جرم پناه دادن به ش��اگردان انارشیس��ت به زندان 
فرس��تاده ش��د و پس از آن بنابر عفو عمومی از زندان آزاد گردید ولی در عین 
س��ال به اتهام شلیک به س��وی یک قاضی دوباره راهی زندان شد و از آن پس 
اکثر اوقات عمرش را در زندان س��پری نمود. اما میله های زندان هم نتوانس��ت 
یلماز را از ادامه هنر مردمی اش باز دارد و او به طور خس��تگی ناپذیر به کارش 
ادامه داد و گفت: »شما می توانید به دستانم دستبند بزنید، جسمم را در سلول 

بیاندازید ولی افکارم هنوز آزاد اند.«
یلماز در زندان فلمنامه هایش را می نوش��ت و دو همکارش ش��ریف گورین 
)Serif Gören( و ذک��ی اوکتن )Zeki Ökten( فلم ها را می س��اختند. گفته می 
ش��ود که یلماز فلمنامه هایش را آنقدر به جزییات می نوش��ت که می توان او 
را هم��کار کارگردان قبول کرد، بنابر این اکثر این فلم ها به نام خودش به بازار 
آمد. در این مدت از فلم های مش��هوری که توس��ط یلماز ساخته شده می توان 
از »بدبخت ها« )Zavallılar(، »دوس��ت« )Arkadaş(، »دش��من« )Düşman( و 

»رمه« )Sürü( نام برد.
در آخرین مصاحبه اش با »کریس کوچرای«، خبرنگار و نویسنده فرانسوی 
که مقاالت متعدد و کتابی پیرامون کردها نوش��ته است، در »مجله خاورمیانه« 
در مورد فلم »رمه« چنین می گوید: »در حقیقت این فلم سرگذشت خلق کرد 
اس��ت اما حتا اجازه نداش��تم ]از جانب حکومت[ در س��اخت فلم از زبان کردی 
استفاده کنم و اگر ما چنین می کردیم همه کسانی که در ساخت آن مشارکت 

داشتند بازداشت و روانه زندان می شدند.«
باوجود زندانی بودنش، در ١٩٨۰ دولت ترکیه یلماز را برای ساخت فلم های 
ریالیس��تی به صد س��ال زندان محکوم کرد. فلم هایش ممنوع قرار داده شده از 
بازار جمعآوری و نابود شدند. سرانجام در خزان ١٩٨١ در جریان مرخصی موقت 

از زندان به فرانسه فرار نمود.
هنگام��ی که هنوز در زندان بود، فلم »راه« )Yol( که فلمنامه اش را خودش 
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نوشته بود، ساخته می شد. یلماز رول های این فلم را با خود به خارج برد و پس 
از ویرایش آن در سویس، در بهار ١٩٨۲ در جشنواره فلم کن برنده جایزه معتبر 
»نخل تالیی« ش��د. این فلم در جشنواره »گولدن گلوب« در امریکا نامزد جایزه 
»بهترین فلم خارجی« نیز گردید. فلم »راه« ش��رایط سیاسی و اجتماعی ترکیه 
را پ��س از کودتای نظامی در ١٩٨۰ نش��ان می دهد که تا ١٩٩٩ در ترکیه اجازه 
 Zülfü( نمایش نیافت. قابل ذکر اس��ت موسیقی این فلم توس��ط زلفو لوانیلی
Livaneli( که خواننده و آهنگس��از فلکلور، سیاستمدار و نویسنده چپ ترکی 
می باش��د، ساخته شده است. در این فلم یلماز وضعیت مردم و دولت ترکیه را 
از طری��ق زندگی پنج زندانی که از یک زندان نیمه باز برای یک هفته مرخص 
ش��ده اند، نش��ان می دهد. در فلم »راه« وضعیت خفقان نظامی، ستم بر زنان و 
برخ��ورد با آنان حتا بدتر از یک حیوان، فقر و فحش��ا و قاچاق در ترکیه را به 
خوبی دید. این فلم فاشیزم حاکم در ترکیه را به تصویر کشیده، بصورت هنری 
نش��ان می دهد که اوض��اع عمومی جامعه ترکیه کمت��ر از درون زندانی هایش 

مخوف نیست.
یلم��از   ١٩٨٣ در 
آخری��ن فل��م اش به نام 
را   )Duvar( »دی��وار« 
در فرانس��ه س��اخت که 
وضعیت اسفبار کودکان 
و نوجوان��ان زندان��ی در 
زندان های ترکیه را بیان 
و  کودکان  داش��ت.  می 
بزرگان  از  که  نوجوانانی 
ش��ان می آموزن��د تا در 
مقاب��ل س��ختی ه��ا بر 
علیه  بجنگند،  و  خیزند 
یکدیگ��ر توطئ��ه کنند 
و بر یکدیگر س��تم روا 
دارند. این فلم یلماز نیز 

به جشنواره فلم کن راه یافت ولی برای ١٧ سال در ترکیه ممنوع قرار داده شد. 
در عکس العمل به این فلم، دولت ترکیه حق شهروندی یلماز را از او گرفت و 

یلماز گونای همانند هر هنرمند و روشنفکر 
آزادیخواه و ستم ستیز باربار به بند زندان 

کشیده شد اما با گفتن اینکه »شما می 
توانید به دستانم دستبند بزنید، جسمم را 
در سلول بیاندازید ولی افکارم هنوز آزاد اند« 

رژیم فاشیستی ترکیه را زبون ساخت. 
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محکومیتش به بیس��ت و دو سال زندان بیشتر افزایش یافت. در جریان ساخت 
این فلم در جواب به پرس��ش »کریس کوچرای« که چرا زندان را س��وژه فلمش 

قرار داده، چنین می گوید:

»دو دلیل وجود دارد. اول این که مضمونش به ش�رایط فعلی 
ترکیه بس�یار مطابقت دارد. س�پس، هنوز آماده نیس�تم در اروپا 

فلم بسازم.«

یلماز در س��پتامبر ١٩٨٤ در 
سن ٤٧ س��الگی به علت سرطان 
معده در پاریس درگذش��ت و در 
گورستان »پر الشز« دفن گردید. 
یکی از روزنامه های ترکیه مرگ 
او را چنین اعالم کرد: »فلم تمام 
شد!« یلماز گونای در بیش از ٩۰ 
فلم بازیگ��ری نمود و فلمنامه ۲٥ 
فلم را نوشت یا کارگردانی کرد. 
بیس��واس«،  در ١٩٩٩ »پرادی��پ 
فلمس��از و منتقد فل��م انگلیس 
هندی االص��ل، کتاب��ی در مورد 
زندگی یلماز تحت عنوان »یلماز 
گونای: جنگجوی سینما« نوشت 
ک��ه در آن بر زندگ��ی پر خم و 
پی��چ یلماز و مب��ارزه او از طریق 

فلم هایش می پردازد.
در کشور مافیایی شده ما از فلم های یلماز گونای در تلویزیون هایش خبری 
نیس��ت تا مبادا از طریق آنها مردم افغانس��تان به آگاهی دس��ت یافته همانند 
ملت مبارز کرد برای حقوق ش��ان برخاس��ته رژیم فاس��د را سراسیمه سازند. در 
تلویزی��ون های مافیای ما تا بخواهی فلم ه��ای تخدیرکننده و ضدهنری هندی 
پخش می ش��وند اما از نمایش فلم های آگاهگرانه شیام بنیگل، ساتیا جیت رای 

و غیره اجتناب می گردد.

 آرامگاه یلماز گونای در قبرستان 
»پرالشز« پاریس 
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ب��ا دیدن فلم های پرصالبت یلماز می ت��وان دالیل خیزش های کنونی مردم 
ترکی��ه علیه رژیم مس��تبد آنکش��ور را دریافت. وضعیت واقع��ی ملت ترکیه 
بخصوص کردها تحت رژی��م های جنایتکار و ضدمردمی را فقط از طریق آثار 
یلماز می شود دید نه درامه های ماورای مبتذل »عفت«، »پنج خواهر«، »زمان«، 
»وداع«، »بُعد پنجم«، »وجدان« و غیره که برنامه شده در چینل های تلویزیونی 
افغانس��تان، ایران،  پاکستان و کش��ورهای مختلف خاورمیانه پخش می شوند تا 
مردم را عمیقتر به خواب خرگوش��ی س��وق داده از خی��زش و مبارزه به دنیای 
رویاها بکشانند. بطور مثال از طریق درامه »دنیای اسرار« تالش صورت می گیرد 
که به مردم نگونبخت ما تلقین گردد که به جای کار و تالش دست روی دست 
نشسته در فکر معجزه از آسمان ها باشند و دل به تقدیر دهند چون در هر کار 
زش��تی که با شما صورت می گیرد، اسراری نهفته است که به خیر شما خواهد 

بود.
درامه های کثیف ترکی عمدتا با کمک های مادی امریکا به همکاری دولت 
ترکیه س��اخته ش��ده به زبانهای مختلف ترجمه و بخش می شوند. یکی از این 
درامه های متعفن »عش��ق ممنوع« اس��ت که به ١٣ زبان ترجمه و در کشورهای 
آسیای میانه و جنوبی، عربی و اروپای شرقی نشر می گردد. درین درامه با دروغ 
و نیرنگ نش��ان داده می شود که همس��ویی ترکیه با امریکا، این کشور اسالمی 
را به نماد دموکراس��ی، آزادی و ثروت افس��انوی بدل کرده اس��ت. درین درامه 
برعکس فلم های گونای، زندان بیش��تر به هوتل پنج ستاره می ماند و زندانبانان 

با شما همچون خدمه های هوتل برخورد می کنند.
بقیه از صفحه٧۶

»پوهنتون افغان« فابریکه ...

طالبان در واقع چوچه های خلف جاهلی به نام مالی لنگ اند که به دس��تور انگلیس 
ها علیه امان اهلل خان، ش��اهزاده روش��نفکری که پوزه استعمار پیر را به خاک مالیده بود، 
بغاوت کرد تا جلو اصالحات مترقی و انس��انی دول��ت امانی را بگیرد. امروز نیز طالبان 
به همان صورت توسط اس��تخبارات انگلیس، امریکا و پاکستان جهت فرو بردن عمیقتر 
کش��ور ما به گنداب جهالت و وحش��ت مورد اس��تفاده قرار می گیرند. تبلیغ دس��تگاه 

دروغپراکنی بریتانیا برای این لشکر جاهالن از همین سیاست آب می خورد.
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گزارشگر: شبیر

شغنان درد دیده شهر
 محروم و مهجور

ش��غنان از ولسوالی های 
بدخشان است که در امتداد 
دری��ای پن��ج موقعی��ت و 
حدود ٣٥ هزار نفوس دارد. 
مرکز این ولس��والی با شهر 
فیض آباد تقریبا ٨ س��اعت 
فاصل��ه دارد و ش��ش م��اه 
زمس��تان راه های مواصالتی 
آن مس��دود بوده و مردم از 
م��واد ارتزاقی قب��اًل ذخیره 

شده استفاده میکنند.
اهالی شغنان بعد از شکست حکومت نجیب و حاکمیت مجاهدین مصایب 
و مظالم غیر انسانی بیشماری را از جمعیتی ها متحمل شدند. عبداالول یکی از 
قومندانان بصیر خالد و افرادش بر این ولسوالی حمله برده نه تنها تمام هست و 
بود و حتی ظروف کهنه را به غارت بردند بلکه به عزت و ناموس مردم هم رحم 
نکردند. این قومندان خونخوار ب��ه جنایات و خیانت های متذکره اکتفا نکرده، 
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شغنان را به مجاهدین تاجیکستان فروخته پول های گزافی به دست آورد.
در س��الهای ١٣٧٤-١٣٧۶ برهان الدی��ن ربانی گروه ه��ای جنایتکار اخوانی 
تاجیکس��تان را در افغانس��تان پناه داد که ش��غنان به یک��ی از مراکز آنان بدل 
ش��د. با جابجا شدن این ستم پیش��گان، مردم برعالوه زورگویی و ظلم آنان، مورد 
ضربات راکتی عس��اکر روس��ی مستقر در مرز تاجیکس��تان قرار میگرفتند تا 
اینکه به تاریخ ١۶ اس��د ١٣٧۶ هزاران هزار مردم به تنگ آمده با س��الح و سوته 
و داس بنیادگرای��ان تاجیک  را از منطقه ش��ان راندند. تع��دادی از آنان که راه 
گریز نداشتند تس��لیم و برخی نیز از راه دریا فرار نموده و یا کشته شدند. این 
قیام مردمی علیه س��الح به دستان ناموس نشناس هرگز از صفحات تاریخ زدوده 
نخواهد ش��د. مردم شغنان نش��ان دادند که اگر کسی به خاک شان تعرض و به 
ناموس و عزت شان دست درازی کند، سرنوشتی جز این نخواهد داشت ولو خود 

را با هفت قلم رنگ دینی و جهادی بیاراید.

با عش��ق و عالقه ای که شغنانی ها به علم و دانش دارند اکثریت پیر و جوان 
آن باس��واد اند. معلمان مکاتب و استادان دارالمعلمین در دوران زمامداری سیاه 
ربانی، مکاتب و دارالمعلمین را حفظ و الی ده س��ال بدون معاش به ش��اگردان 
تدریس نمودند و نگذاش��تند دروازه های آن به روی فرزندان ش��ان بس��ته گردد. 
مکاتب اکثر ولس��والی های بدخشان و حتی تخار برای تدریس علوم طبیعی به 
علت ورزیده و مجرب بودن معلمان را از شغنان استخدام میکنند. گرچه در این 
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اواخ��ر معلمان خوب اکثراً به دلیل عدم تکافوی معاش و نبود امنیت اس��تعفا 
داده به مناطق خویش برگشته اند.

ترانسپورتی،  مشکالت 
بزرگتری��ن معض��ل م��ردم 
بدخش��ان به حس��اب رفته 
و مان��ع عم��ده در براب��ر 
ورود دخت��ران ب��ه یگان��ه 
دارالمعلمین این ولس��والی 
میباشد. چون لیلیه ای برای 
آنان  ن��دارد  وجود  دختران 
ه��ر روزه باید هش��ت الی 
ده س��اعت پی��اده بروند تا 
به این مرکز حاضر برسند. 
فارغان دختر آن  بخصوص 
از بی سرنوش��ت ترین افراد 
ب��وده و زمینه کار در هیچ 

مرجعی حتی مکاتب را ندارند. س��االنه به صورت نورمال ۲۰۰ الی ٤۰۰ محصل 
فارغ میشوند ولی آمریت معارف شغنان در یک امتحان رقابتی تنها چهارده نفر 

را در سال ١٣٩۲ جذب و استخدام نمود.
١٨ لیسه نس��وان و به همین تعداد لیسه های ذکور در شغنان وجود داشته و 
تقریبًا ١٣۰۰۰ ش��اگرد دختر و پس��ر در این مکاتب تدریس میشوند. وضعیت 
تع��داد زیادی از این مکاتب به علت نبود جای مناس��ب، میز و چوکی، کتاب، 
مواد درس��ی، البراتوار و مهمترین مش��کل یعنی بعد فاصله برای معلم و شاگرد 
دلگرمی را از آنان گرفته اس��ت. معاش معلمان ش��غنان به علت دور افتاده بودن 

پس از ماه ها تاخیر به دسترس شان قرار میگیرد.
شغنان از آن جمله ولس��والی های افغانستان است که اگر چه شیوه تولید و 
س��طح اقتصاد آن با سایر مناطق زیاد تفاوت ندارد ولی از لحاظ فرهنگی رنگی 
دگ��ر دارد. مثاًل زنان بدون برقع و حجاب در ش��هرها گش��ت و گذار میکنند. 
میگوین��د روزی مولوی عبدالناصر قومندان امنیه ش��غنان ک��ه از عدم رعایت 
حجاب توس��ط زنان نفرت دارد، از زنی میپرسد که چرا روی لچ و بدون چادری 
گش��ت و گذار میکند، خان��م بدون معطلی به قومندان اظه��ار میدارد که اگر 

جریان امتحان رقابتی در شغنان که فقط 
چهارده تن از این میان استخدام شدند. 
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خدا میخواس��ت که زنان روی لچ نباشند و چهره شان پوشیده باشد، چنانچه به 
سنگ پشت نقاب داده، زنان را هم با نقابی خلق میکرد. پس روی لچی که مورد 

پسندتان نیست سلیقه شخصی شماست نه امر خدا!
برع��الوه تربیه فرزن��دان و کارهای خانه، زنان اکث��راً در تمامی امور زندگی 
دوشادوش مردان کار میکنند. در گلکاری، تربیه مواشی، پشم ریسی، گلیم سازی، 

جمعآوری محصوالت زراعتی و باغ داری نقش فعالی دارند.
وقت��ی یک پس��ت دولت��ی ب��ه رقابت گذاش��ته می ش��ود، تع��داد زیادی 
درخواس��ت دهندگان را دختران و زنان تش��کیل میدهن��د؛ در مصافحه با مردان 
دس��ت میدهند؛ خواهش اعضای فامیل در قس��مت انتخاب همسر نقش درجه 
دوم را دارد و عروس��ی با اقارب نزدیک اصاًل وجود نداش��ته و مصارف عروسی 

بی اندازه پایین است.
و  زن  ض��د  اف��کار 
ب��ه  نس��بت  تبعی��ض 
آنان که در س��ایر نقاط 
منجمل��ه  افغانس��تان 
نه  است،  حاکم  بدخشان 
تنها در ش��غنان بلکه در 
ولس��والی های زیب��اک، 
اشکاشم و واخان ضعیف 
بوده در تع��دادی از این 
ولس��والی ها دخت��ران و 
پسران الی صنف دوازده 

یکجا درس میخوانند.
ب��ا آنکه آب های جاری دایمی ب��رای ایجاد بندهای برق در ش��غنان موجود 
است و با مصرف کم نه تنها این ولسوالی بلکه چندین والیت همسایه بدخشان 
میتوانند صاحب برق ارزان گردند، ولی دفتر آغاخان با مصارف هنگفت برق را 

از تاجیکستان برای قسمت هایی از این ولسوالی وارد نموده است.
ش��غنان چون در امتداد س��واحل دریای پنج موقعیت دارد، زمین های زراعتی 
آن ک��م بوده محصوالت آن حداقل نیازمندی های باش��ندگان را تکافو نمیکند. 
مقداری از زمین های موجود اکثراً مورد تهدید آب دریا قرار داش��ته و سیالب ها 
و طغی��ان آب منبع عواید اهال��ی را تخریب مینمای��د. بدبختانه این معضل از 

زنان شغنان نقش مهم در تمامی فعالیت های 
تولیدی دارند. 



55
20

13
ی 

وال
 ج

1 ـ
39

2 
ان

رط
 س

م،
نه

ره 
ما

ش

گذشته ها تا کنون ادامه دارد.
اکثر مردم این ولس��والی به زبان شغنانی صحبت میکنند ولی شغنانی های 
منطقه روش��انها به زبان روش��انی صحبت که با سایر لهجه های بدخشان تفاوت 

زیادی دارد.
در این ولسوالی با وجود نفوس زیاد و پراکندگی آن در مساحت طوالنی دو 
کلینک دارد که یکی آن در مرکز شغنان و دیگرش به شکل سیار کار میکند. 
تداوی به ش��کل ابتدایی در این کلینک ها صورت گرفته، مریضانی که نیاز به 
جراحی داش��ته باشند یا به تاجیکس��تان انتقال داده میشوند و یا هم فاصله های 

طوالنی ده الی پانزده ساعته را طی و به فیض آباد می آیند.
بنیاد آغاخان که حضور ملموس کمک رسانی و پیشبرد پروژه ها را در والیات 
تخار و بدخش��ان دارد، یگانه موسسه ایست که در ولسوالی های اسماعیلیه نشین 
بدخشان بصورت مستمر فعالیت میکند. برخالف شایعاتی که موسسه آغاخان 
بیشتر به فکر توده های اسماعیلیه است این موسسه بیشتر به منافع انجویی اش 
می اندیش��د تا به مردم اسماعیلیه. پروژه هایی را که آغاخان در این مناطق تحت 
کار میگی��رد چندین برابر مصارف واقعی هزین��ه برمیدارند. مافیای حاکم در 
ای��ن انجوه��ا، پروژه ها را مطابق می��ل خود برآورد نموده پیش��برد کار آن را به 
شرکت های مربوط افراد معین می سپارند. مثاًل در جریان سال های ۲۰۰٩ و ۲۰١۰ 
که اعمار پروژه پل قریه کش��کتان ولسوالی فرخار۲٩۰ هزار دالر هزینه برداشت 
درحالیکه از ظاهر پل میشود دانست که بیش از نیم این پول به جیب زده شده 
اس��ت. دلیل انتخاب پروژه ها در مناطق دور دست اس��ماعیلیه مذهب بدخشان 

توسط بنیاد آغاخان پوششی به این دزدی ها گردیده است.
زندگی برای ش��غنانی ها به دلیل نبود کار و عاید خیلی دش��وار اس��ت زیرا 
محصوالت زراعتی و باغات شان گوشه کوچکی از نیازمندی های زندگی شان را 
هم تکافو نمیتواند. به همین دلیل اکثر جوانان جهت تاًمین نیازمندی های شان 
به ایران میروند و یا به اردو و پولیس رجوع میکنند. گفته میشود که بیشتر از 

١۰۰۰ نفر از اهالی شغنان در اردو سرباز اند.
وضعیت اقتصادی و س��طح زندگی مردم شغنان نهایت خراب بوده آنان خود 
را از بی پناه ترین و بی واسطه ترین مردم در افغانستان احساس میکنند. دلیلش 
هم برخورد متعصبانه و تبعیض آمیز مذهبی نس��بت به آنان است تا جایی که 

به دلیل عدم پابندی به ارکان اسالمی مورد استهزا قرار میگیرند.
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نویسنده: کاوه عزم

صحنه اعدامی
 که به حماسه بدل شد

اس��د   ١١ تاری��خ  ب��ه 
خبرگ��زاری   ،١٣٨۶
از  تصوی��ری  »رویت��رز« 
جری��ان اع��دام دو جوان 
باش��هامت توس��ط رژی��م 
خونخوار ای��ران را مخابره 
کرد ک��ه به زودی جهانی 
شد و لقب »عکس دهه« 
را گرف��ت. جوانی که در 

آخرین لحظات حیاتش در برابر اس��تبداد »والیت فقیه« لبخند زده درحالیکه با 
گام های اس��توار به س��وی تناب دار قدم برمی داشت، دستان ولچک زده اش را 
به عالمت خداحافظی به س��وی جمعیتی که ناظر وحش��ت آخندی بودند تکان 
می داد. این جوان س��رفراز و مبارز که در آس��تانه مرگ نی��ز جالدان رژیم را به 
س��خره گرفته زبون س��اخته بود، مجید کاووسی فر ۲٨ س��اله بود که همراه با 

برادرزاده اش حسین کاووسی فر ۲٤ ساله در مالء عام اعدام شد.
مجید کاووسی فر و حسین کاووسی فر به تاریخ ١١ اسد ١٣٨٤ قاضی حسن 
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احم��دی مقدس، رئیس مجتمع قضائی ارش��اد تهران را که به قصاوت ش��هرت 
داش��ت و پیاپ��ی حکم اعدام آزادیخواهان را بدون مطالعه دوس��یه ش��ان صادر 
می کرد در خیابان احمد قصیر تهران با شلیک تفنگچه اعدام انقالبی نمودند. 
آنان با اینکار خود قصد داش��تند از خون ش��ریف دیگراندیش��ان و نویسندگان 
مردم��ی و بیگناهی که توس��ط قاضی مقدس طی چند ده��ه و بخصوص در 
جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ به زمین ریخته شده بودند انتقام 

بگیرند.
ک��ه  ف��ر  کاووس��ی  مجی��د 
ی��ک کارگ��ر ب��ود و درد و رن��ج 
بی عدالت��ی موج��ود در جامعه  و 
را ب��ا تم��ام وجود ح��س می کرد 
نمی توانس��ت در مقاب��ل قتل عام 
مبارزین و روش��نفکران، شالق زدن 
و سنگس��ار زنان، توهین و تحقیر 
جوانان... بسان روشنفکران اجیر و 
خنثی بی تفاوت و خاموش بنشیند 
و جبین بر پای ستمگران بساید. به 
همین دلیل به گفته خودش بخاطر 
ریشه کن کردن ظلم دست به ترور 

یکی از سرجالدان زد.
رژیم منفور ایران می خواست با 
اعدام این دو قهرمان آتش خشمی 
را که در دل مردم ش��عله ور اس��ت 
خام��وش نم��وده، فض��ای رعب و 
وحشت را تشدید بخشد. ولی مجید 
و حسین چنان شجاعانه به پای دار 
رفتند که با لبخند و دس��ت تکان 
دادن، صحن��ه اع��دام را ب��ه میدان 

مقاومت و رزمندگی در برابر آدمکش��ان آخوندی مبدل کرده این قصد قصابان 
»والیت فقیه« را خنثی نمودند. آنان نه تنها از اعدام یک جالد اظهار پشیمانی 
نکردن��د بلکه اعالم کردند که اگر باز هم شانس��ی برای زندگی کردن بیابند تا 

با آنکه مجید و حسین کاووسی فر 
با دستان کثیف رژیم آخوندی اعدام 
شدند، اما لبخند آنان به مرگ درس 
رزمندگی و ایستادگی بود به مردم 

مبارز ایران و جهان. 
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مرگ دژخیمان به مبارزه ادامه خواهند داد. آنان نش��ان دادند که ماشین کشتار 
جمهوری اس��المی توان شکستن روحیه رزمندگی و ایس��تادگی دگراندیشان را 

نداشته برعکس آنان را مصمم تر می سازد.
به همان پیمانه که کش��ته شدن قاضی قسی القلب باعث شور و شعف مردم 
رنجدیده ایران ش��ده بود، اعدام کاووسی فر ها و آن حرکت پرغرور و حماسی 
آن��ان در برابر چوبه دار تنفر عمیق مردم را در برابر دس��تگاه فاس��د مالیی در 
آنکشور برانگیخت و این جوانان رشید مورد استقبال و حمایت گرم و سراسری 

قرار گرفتند و آندو به حق به استوره ایستادگی در برابر ستم بدل گشتند.
مجید ک��ه تمامی ارکان وجودش را کینه در برابر دس��تگاه خون و خیانت 

جمهوری اسالمی فرا گرفته بود، در آخرین لحظه زندگی خود گفت:

»به درجه ای از فهم و شعور رسیده ام که تشخیص بدهم چه 
کس�ی فاس�د است و با حسین هم عهد ش�ده بودم که هرکسی 
را تش�خیص می  دهیم فاس�د اس�ت بکش�یم.... می  خواستم آن  
قدر مس�ئول و قاضی در این مملکت بکش�م تا اشک رئیس قوه 

قضاییه دربیاید.«

مجید پس از ترور قاضی مقدس به س��فارت امریکا در دوبی رفته خواستار 
پناهندگی سیاس��ی ش��د ولی زد و بند پس پرده امریکا و ایران باعث ش��د که 
ماموران س��ی.آی.ای مستقر در دوبی او را به دولت سفاک ایران تسیلم دهند و 
بدینصورت بود که یکبار دیگر افشاگری های اری بن مناشه )مامور امنیت ملی 
دولت اس��رائیل( در کتاب »پول خون« در باره س��اخت و پاخت های پس پرده 

رژیم ایران با امریکا ثابت شد.
با آنکه خود مجید کاووس��ی فر گفته بود که عمل او سیاس��ی اس��ت ولی 
دولت آزادی کش ایران بخاطر پایین آوردن ارزش جانبازی این جوانان شرافتمند 
تالش کردند عمل آنان را »فاقد انگیزه سیاس��ی« نمایان س��ازند. البته جهالت 
پیش��گان آخندی نگفتند که اگر آنان »انگیزه سیاس��ی« نداشتند پس چرا به 
قیمت جان ش��ان یکی از بدنامترین قاضیان قاتل دهها آزادیخواه ایران را مردار 
کردند. اگر ایندو به گروههای مس��لح مش��هور رابطه نداشته اما مجموع کار و 

زندگیشان حاکی از مطلقا سیاسی بودن شان است.
رژیم منف��ور در کنار اینکه ایندو را افراد غیر سیاس��ی نامید، با دروغ های 
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ش��رم آور اتهام س��ارق و قاتل را نیز بر آنان بس��ت تا افکار عام��ه را علیه آنان 
تحریک کرده از ظهور دو قهرمان جان برکف دیگر در اذهان مردم جلو گیرند 
چ��ون آنان ب��ه تجربه دریافته اند ک��ه چه در دوران خونب��ار پهلوی و چه طی 
بیش از س��ی سال حاکمیت جهالت پیش��گان مذهبی صدها انقالبی ایران با به 
سخره گرفتن مرگ جایگاه ویژه ای در قلب مردم یافتند. خون پرنجابت خسرو 
گلسرخی ها، سعید سلطانپورها، امیر پرویز پویان ها، فرزاد کمانگر ها، شیرین 
علم هولی ه��ا و دهها رزمنده ارجمند دیگر ایران که مرگ را بر زندگی پرذلت 
ترجیح دادند، بدون ش��ک مایه الهام بیش��مار کاووسی فر ها در آینده خواهند 
بود چیزی که همچون کابوسی سران رژیم اسالمی ایران را وحشتزده نگهمیدارد.
ترور فردی شیوه مناسب و مورد تایید برای رهایی از بند استبداد نمی تواند 
باش��د، اما این دولتهای جبار و خونریز ن��وع »والیت فقیه« اند که با راه اندازی 
حکومت وحشت و جنایت و بستن تمامی راه های مبارزه به روی مردم، تعدادی 

را ناچار می سازد که دست به تفنگ برده قانون را در دست گیرند.

قاضی سعید مرتضوی )از چپ سوم( مدعی العموم وقت تهران 
کسی که حکم اعدام مجید و حسین را صادر کرد بخاطر داشتن 

رابطه نزدیک با »حسن احمدی مقدس« و کینه بسیاری که نسبت 
به مجید کاووسی فر داشت، شخصا در مراسم اعدام آنان شرکت 

کرد ولی کاووسی فر با لبخند قهرمانانه جالدان رژیم سفاک را خوار 
و ذلیل کرد. 
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مجید و حسین با قربانی جان شان در واقع ندا سر دادند که در مقابل دولتی 
که بس��ان گرگ هار صداهای مخالف را خفه می کند و کوچکترین ارزش��ی به 
اصول انس��انی و دموکراتیک قایل نیس��ت، مبارزه اصالح طلبانه نمی تواند به 

جایی برسد.
از خ��ون کاووس��ی فرها هزاران مبارز دیگر س��ربلند خواهد ک��رد که رژیم 

پوسیده و بوگرفته آخندی را به زباله دان تاریخ خواهد فرستاد.

چه بیباکانه زیر دار
دالور مرد آزادی

تنفر را به لبخندی
سراسر صحنه را

با دستی در بندی
که جالد زمان را

                   بس زبون می کرد
سکوت زندگان را

              واژگون می کرد
           شکوهمندانه برپا داشت.

چه »خسرو« * گونه اعدامی!
چه عشق پرور لبخندی!

که می آموخت؛
جهان را با تبسم شاد باید کرد

ستمگر را باید کشت.
                               کابل – آژن

* اش��اره به خس��رو گلسرخی مبارز و شاعر س��تم س��تیز ایران که در برابر عدالت رژیم شاهی از 
مردمش به دفاع برخاست و مرگ را بر تسلیم و خواری ترجیح داد.
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نویسنده: مجید احمدی

جمشیدخان »شعله«
 مالک مستبد تخار که

در کتاب درسی سفیده مالی شده

روزی نگاه��م ب��ه چ��اپ 
ت��ازه کت��اب درس��ی صنف 
دوازده��م افتاد که در مکاتب 
تخار تدریس می ش��د. یکی 
از عناوین ای��ن کتاب به فرد 
منفور و مفلوکی از تخار بنام 
اختصاص  »ش��عله«  جمشید 
یافت��ه، او را ب��ه مثاب��ه یک 
چه��ره درخش��ان فرهنگی و 

عالم وطندوس��ت معرفی نموده بدینصورت ب��ه میلیونها جوان ما که این کتب 
مملو از تحریف و دروغ را می خوانند خیانت روا می دارند. برای روش��ن ش��دن 
ذهن خوانندگان با اس��تناد به تاریخ اشاراتی می کنم به شخصیت جمشید خان 

تا به ماهیت او و معارف سیاه بخت و آلوده به مکروب این وطن آشنا شویم.
جمش��ید شعله مشهور به »معاون جمش��ید« فرزند افسقال فیض اهلل متنفذ 
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شریر ولسوالی چاه آب است که در زمان حکومت نادر خان در خان آباد کندز 
بحی��ث معاون جریده »اتحاد« تقرر یافت که از همان زمان به بعد به نام معاون 

جمشید معروف شد. البته معاونیت اوهم داستان طوالنی دارد.
زمانیکه ابراهیم بیگ یکی از باسمچی های شوروی با هفتصد سوار جنگی 
از آن طرف آمو دریا به والیات قطغن و بدخشان متواری شد، نادر خان آنان را به 
بیعت دعوت نمود. او بیعت را نپذیرفت در نتیجه ش��اه محمود خان برادر نادر 
خان با یک تعداد سپاه دولتی و عده کثیری از لشکر عشیره ای از اقوام پکتیا 
به خان آباد کندز که در آن زمان مرکز تجارت س��مت ش��مال افغانس��تان بود، 
لشکر کش��ی کرد. این قوای ایلجاری زیر نام تابع ساختن لقی و ابراهیم بیک، 
هزاران نفر خان آباد را آواره و صدها نفر را قین و فانه نموده به توپ می پراند 

و فراوان به فرزندان مردم تجاوز می کند که داستان خیلی غم انگیزی دارد.
مرحوم میر غالم محمد غبار در صفحات ٧٧ و ٧٨ جلد دوم کتاب مش��هور 

خود »افغانستان در مسیر تاریخ« می نویسد:

»ش�اه محمود خان در قوس ١٣٠٩ تا اسد ١٣١٠ مدت هشت 
م�اه در خ�ان آباد قطغن چنان دس�تگاه بر پا کرد که با دس�تگاه 
س�لطنت مرکزی افغانس�تان فرقی نداش�ت و این دستگاه بدون 
محاکم�ه و محکمه ای زندانهای جدید االحداث خان آباد را با صد 
ه�ا نف�ر از مردم ب�ی گناه این مرز بوم به ش�مول زن�ان و مردان 
ماالم�ال نم�وده ب�ود و درین ش�کنجه خانه ها که پ�ر از چوب و 
تازیان�ه، قین و فانه بود و کش�تار ها و اعدام های دس�ته جمعی 
به عمل آمد. زنان محبوس در خانه جمش�ید خان مورد تعرض و 

هتک عصمت قرار میگرفتند.«
»ش�اه محمود خان متهمین به حمایت از ابراهیم بیک را زیر 
قین و فانه قرار داد تا مجبور به اعتراف گردند، زنان مستور را در 
س�رای جمش�ید خان ) درخان آباد( تحت نظر محافظین بیگانه 

نگهمیداشت و از تجاوز به ناموس آنان جلوگیری نمی کرد...«

البته ارتباط جمش��ید خان از همان زمان با دربار خاندان شاهی و بعداً رابطه 
مس��تقیم با شخص ظاهرشاه بود. او به حدی با دربار رابطه ی نزدیک داشت که 

زور والی و ولسوال به او نمی رسید.
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این خاین هرچه دلش می خواس��ت در ح��ق مردم مظلوم چاه آب انجام می 
داد. بچه ها و دختران مردم را نمی گذاش��ت تا مکتب بروند و برعکس دختران 
و پس��ران خودش تحصیالت عالی انجام میدادند؛ چوب و درخت مردم را بدون 
اجازه ی ش��ان هرقدر که دلش می خواست قطع می کرد؛ برای مزدور کاران و 
دروگران خود گاو و گوس��فند مردم را بدون اج��ازه صاحبش ذبح مینمود و به 
مصرف میرس��اند؛ در فصل پسته چینی که ولسوالی چاه آب پسته زار وسیعی 
دارد راه های منتهی به پس��ته زار را مس��دود کرده تمام پسته های چیده شده 
مردم را به زور می گرفت و مردم با جوال های خالی و چش��م پر اشک به خانه 

های خود بر می گشتند.
جمش��ید در هماهنگی بزرگان و موی س��فیدان چاه آب پالن اعمار مکتب 
ذکور چاه آب را روی دست میگیرد. مکتب متذکره به کمک دهقانان و اهالی 
فقیر چاه آب تقریبًا تکمیل میش��ود. بعد ازینکه مکتب تکمیل ش��د جمشید 
اجازه نمیدهد تا ش��اگردان از مکتب اس��تفاده کنند. م��ردم به کریم فروتن که 

وزیر معارف گلبدینی بخاطر پنهان کردن جنایات برادران وحشی 
خود میخواهد تاریخ سی ساله را حذف کند و در مقابل جالدانی 

چون شعله را قهرمان میسازد.
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نف��ر اول حکومت وق��ت بود عریضه میکنند. کریم فروتن جمش��ید را احضار 
مینمای��د که چرا نمیگذاری مردم از مکتب اس��تفاده کنند. او به جواب فروتن 
اظهار میدارد که من برای شاگردان مکتب نساخته ام. من برای مال و منالم جای 
تهیه نموده ام. به این شکل قضیه سرپوشیده باقی می ماند و کسی به جمشید 

چیزی گفته نمیتواند.
در اولین مظاهره شاگردان لیسه چاه آب که در زمان ظاهرشاه صورت گرفته 
بود افراد جمش��ید خان لیدر های مظاهره را ش��بانه از خانه شان ربوده مورد لت 
کوب و تجاوز جنس��ی قرار دادند. بعد ازینکه پدران آن جوانان را احضار نمود 
و با گرفتن س��ند مبنی بر پشیمانی از تظاهرات و دادن تضمینی که در آینده 

به چنین کاری دست نمی زنند، آنان را رها ساخت.
زمان الدین عالقه دار برادر ارشد حاجی عین الدین »عینی« رقیب سر سخت 
جمش��ید بود. او چون فرد خوشنام و با تقوایی بود در برابرش کینه می ورزید 
تا آنکه طی دسیس��ه ای دریکی از محافل به او زهر خوراند و از س��ر راه خود 

برداشت.
مولوی عالم که در هندوستان تحصیل نموده بود و درپهلوانی و ورزش های 
رزمی ش��هرت به سزایی داش��ت در یکی از محافل با جمشید مسابقه داده او را 
طوری به زمین کوبید که عاقبتش به ش��فاخانه رسید. جمشید ازین واقعه عقده 

به دل گرفت بعد از مدتی ذریعه افرادش به مولوی زهر داده شهیدش ساخت.
عارف چاه آبی که از ش��اعران مش��هور والیت تخار است، مدت زمانی را در 
نش��ریه "اتحاد" کار میکرد. عارف تصمیم میگیرد اشعارش را به چاپ برساند. 
جمشید ازین موضوع آگاه شده ظاهرا به نیت همکاری در قسمت نشر اشعارش 
نزد عارف میرود. عارف اش��عارش را به جمشید س��پرده تا بشکل کتاب به نشر 
برس��د. جمش��ید اش��عار عارف را میگیرد و مدتی بعد به عارف می گوید که 
اش��عار از نزدم گم شده است. جمش��ید که خود را بیدل شناس وقت میدانست 
با اس��تفاده از اشعار دزدی شده عارف، کلیات شعر را به نام خود بیرون میدهد. 

بعدا عارِف شاعر درین زمینه چنین گفت:

داشتم از مسلک دیرینه دو سه بیت و غزل
ب��ه ف�ریب او زک�ف�م ب�رد و چ�ک�نم

خالصه این خان ظالم و شریر ودر ضمن مریض روانی برای مردم چاه آب نه 
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زمین گذاش��ت و نه امنیت. به هست و بود شان همیشه تعرض میکرد و شریر 
ترین خان در منطقه محس��وب میش��د. چنانچه عارف چاه آبی ش��اعر مشهور 

ولسوالی چاه والیت تخار در موردش می گوید:

آفرین بر شوره خاک فتنه انگیز چاه آب
م�وتر ابلیس را ج�مشید چاالن میکند

جمش��ید ق��د بلند و هیکل قوی داش��ت. م��ردم مح��ل وی را دراز بی نیاز 
میگفتند. که البته بی نیاز درین جا به معنی دراز بی حد آمده. چنانچه عارف 

چاه آبی شعری درین باره به وی سروده است:

احمق و بی نیاز کستی زن در درازی دراز کستی زن  
خود او بی نماز کستی زن امر بمعروف میکند ما را  

آمر بشیر چاه آبی یکی از قومندانان جنایت پیشه چاه آب که سالهای قبل 
م��ردم چاه آب مثل س��گ او را از منطقه چغ نمودند، برادر زاده او اس��ت. این 

خاندان به شکلی از اشکال هنوز هم به گرده های مردم سوار هستند.
بقیه از صفحه٨٤

شهامت ادوارد اسنودن ...
می س��ازد و حریم خصوصی شان توس��ط این ش��رکتها مورد تهدید قرار می گیرد، 
ش��رکتهایی که برای کس��ب پول ممکن به راحتی اطالعات شخصی افراد را در اختیار 
منابع دیگر قرار دهند. درس��ت همانگونه که ش��رکت های امنیتی خصوصی طی یازده 
س��ال گذشته در افغانستان به یک منبع فس��اد و ناامنی و جنایت بدل شده اند،  جامعه 
امریکا نیز از خصوصی س��ازی خدمات نظامی و اس��تخباراتی توس��ط دولت شان رنج 

می کشند.
ظهور اسنودن ها برای هزارمین بار ثابت می سازد که دولتهای جبار و ضد دموکراتیک 
با توس��ل به بزرگترین ماش��ین جنگی و استخباراتی نیز قادر نیس��تند انسانیت را نابود 
کرده تمامی وجدانها را آلوده س��ازند، کسانی حتی از درون دستگاه پوسیده شان علیه 
ش��ان برمی خیزند. اسنودن ها در واقع با به خطر انداختن حیات شان بزرگترین درسها را 

به مردم جهان می دهند تا از ماهیت واقعی و پلید دولت امریکا آگاهی یابند.
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نویسنده: کاوه عزم

به زندگی پرمشقت و دردآور 
 هموطنان هندو و سیک

باید خون گریست

س��تم  هندوها  و  س��یکها 
دیده ترین باشندگان افغانستان 
ان��د ک��ه از ابتدای��ی تری��ن 
حقوق انس��انی مح��روم بوده 
وضعی��ت ابتر ش��ان قلب هر 
انس��ان ش��رافتمند را جریحه 
دار می س��ازد. طی س��ه دهه 
حاکمی��ت س��یاه و ننگی��ن 
طالب��ان  تنظیم��ی،  ج��الدان 
جاه��ل و خونری��ز و دول��ت 

فاس��د کرزی بدترین جنایات و حق تلفی ه��ا در حق آنان صورت گرفته که تا 
هنوز ادامه دارد. این توحش باعث گردیده اس��ت که اکثر آنان مجبور به ترک 
افغانستان ش��وند و آنانی که هنوز در کشور اند از آینده خود سخت در هراس 

اند.
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س��یکها تقربیًا از ٥۰۰ س��ال به اینسو در افغانس��تان زندگی می کنند که به 
گفته خودش��ان تا قبل از به قدرت رس��یدن تنظیم های وحشی در یک فضای 
صمیمیت و دوستی با دیگر مردم اطراف و نواحی خود زندگی می کردند ولی 
پس از حاکمیت باندهای غارتگر اخوانی عرصه زندگی بر روی آنان تنگ شد و 
به نامهای »کافر« و »بیگانه« آزار و اذیت می ش��دند که فعاًل در تمام افغانستان 

٣٧۲ فامیل باقی مانده اند و بس.
طی س��الهای ١٩٩۲-٩۶ اکثر معابد سیکها به سنگرهای جنگ مبدل شده و 
یا ویران شدند، مال شان به حیث »غنیمت« چور می شد، بر ناموس شان تجاوز 
صورت می گرفت و خانه و زمین های ش��ان توسط اوباشان شورای نظار و دیگر 

تنظیم های مستبد در کابل غصب شدند.
راویل س��نگ، رهبر س��یکها در ننگرهار می گوی��د در دوران جنگ داخلی 
زمین و جایداد ما توسط جنگساالران محلی چور شد. او به تاریخ ١٨ مارچ ۲۰۰٩ 

به خبرگزاری IRIN گفت:

»قبل از جنگهای خانمانس�ور به تع�داد ١٦٦٧٣ فامیل هندو 
و س�یک در افغانس�تان زندگی می کردند ولی در این س�ی سال 
بیشترین درد و رنج را تحمل کردیم و اکثریت مردم ما افغانستان 

را ترک گفتند.«

معب��د هموطن��ان هندوی ما در ش��هرکهنه کاب��ل که در جری��ان جنگهای 

معبد هموطنان هندوی ما در شهرکهنه کابل که در جریان جنگهای 
جنایتکارانه تنظیمی به مخروبه مبدل گشت.
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جنایتکارانه تنظیمی به مخروبه مبدل گشت.
الله حکیم دلسوز یک تن از باشندگان والیات کندز می گوید که چند باب 

حویلی اش توسط قومندان جهادی میرزا ناصری چور شد.
»انجمن اجتماعی دادخواهان افغان« که بخشی از جنایات المناک جنگهای 
کابل را مس��تند سازی نموده اس��ت، گفتگویی با منا یکی از زنان هندوی مقیم 

شوربازار کابل دارد که وحشتناک و دردآور است:

»از س�الیان متم�ادی در کوچه هندوگذر ش�وربازار کابل بود و 
باش دارم. با داخل ش�دن تنظیم ها به کابل، افراد ش�ورای نظار 
به قومندانی داراب حاکمیت منطقه ش�هر کهنه را بدست گرفت. 
در همان ابتدا درمس�ال ما را چور کردند و تمام بت های ما را به 
س�رک عمومی انداخته، با خنده و تحقیر و مس�خرگی به وسیله 
فیر مرمی س�الح های مختلف آن را در پیش چش�مان ما از بین 
بردند. آنان برای ما گفتند که ش�ما از هندوس�تان هستید چرا به 
وطن خود نمی روید؟ در حالی که این وحشی ها نمی دانستند که 

وطن اصلی و آبایی ما افغانستان بود و هست.
بعد از این حادثه قومندان داراب به افراد خود امر کرد تا منازل 
هن�دو ه�ا را چور نموده خود ش�ان را از خانه ها بی�رون کنند. در 
همین حال افراد جنبش به رهبری دوس�تم به قومندانی رس�ول 

پهلوان نیز غرض غارت اموال ما داخل منطقه شدند.
دوستمی ها روی دزدی اموال خانه های مردم بی گناه با شورای 
نظاری ها جنگ را آغاز کردند. ما همه از ترس جنگ در منازل خود 
مخفی ش�دیم. با آنک�ه دروازه حویلی ما قفل ب�ود افراد قومندان 
داراب با فیر مرمی کالش�نکوف آن را شکستانده داخل شدند. ما 
همه زنان از ترس خود را پش�ت یکی از اتاق ها که شکل الماری 
را داشت، پنهان نمودیم. پدرم به اسم بندرینات در صحن حویلی 
مان�د. بعد از این که تمام اموال م�ا را غارت کردند یکی از آن ها 
که فکر می کنم س�ر گروپ ش�ان بود امر داد تا پدرم را بکشند. 
دلیلش هم این بود که هندو هس�تیم، کافر هستیم و باید کشته 
ش�ویم. ما از پناهگاه خود صحنه را می توانس�تیم تماش�ا کنیم. 
یکی از افراد این گروه که کاله پکول به س�ر، چش�مان آبی رنگ 
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و قد متوس�ط داش�ت با کالش�نکوف باالی پدرم فیر نمود. تمام 
اعض�ای فامیلم ک�ه در الماری پنهان بودند ب�ا دیدن صحنه قتل 
پدرم از مخفیگاه بیرون برآمدند. ش�لیک مرمی ها دوباره ش�روع 
ش�د. من در مخف�ی گاه از حال رفتم. زمانی ک�ه به هوش آمدم 
دی�دم تمام اعضای فامیلم به قتل رس�یده ان�د، چون تنها مانده 
بودم از ناچاری به یک فامیل مس�لمان پناه بردم. بعد از گذشت 

مدتی با آن فامیل به پاکستان مهاجر شدم.«

منا می گوید انتظار روزی را می کشد که در جامعه عدالت واقعی تامین شود 
و قاتالن فامیلش را به چوبه ی دار ببیند.

گفت��ه می ش��ود در زم��ان حاکمیت 
باندهای تنظیم��ی و طالبان مردان هندو 
و س��یک را به زور ختنه می کردند و بر 
آنان فشار وارد می شد که مسلمان شوند. 
طالبان حتی حکمی صادر کردند که باید 
هندوها و س��یک ها ی��ک تکه زرد را در 
بازوی شان ببندند که با توجه به آن بتوان 
آنان را از مسلمانان فرق نمود، کاری که 
فاشیست های نازی بر یهودیان در جریان 

جنگ دوم جهانی روا می داشتند.
مش��کل دیگری که ای��ن هموطنان ما 
ب��ا آن مواجه ان��د نبود »هندو س��وزان« 
اس��ت. آنان می گویند که تقربیًا از صد 
س��ال بدینس��و در منطقه ی قلعچه هندو 
س��وزان داش��تند که فعال باشندگان محل 

مانع مراس��م سوزانیدن اجساد شان می شوند. نمایندگان آنان می گویند بارها این 
مش��کل را با مقامات در میان گذاشته اند ولی هیچ گوش شنوایی وجود ندارد. 
اینان ادعا دارند که دولت همیش��ه برایش��ان وعده های مفت داده ولی هرگز آن 
را عملی نکرده است. یکی دو تن هندو و سیک را که کرزی منحیث نماینده 
اینان در نهادهای دولتی جابجا نموده مثل دیگر مقرری های او افراد سازشکاری 

اند که بیشتر بلی گوی حکومت اند تا نماینده راستین این مردم مظلوم.

یکتن از قربانیان
جنگهای تنظیمی
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اینان گفتند که چندی قبل دولت در منطقه ی پلچرخی برایش��ان زمین داد 
ولی بعداً معلوم شد که آن زمین مربوط به کوچی هاست.

به تاریخ ١۶ نوامبر ۲۰١۲ ش��ماری از س��یکها درحالیکه جس��د یکی عزیزان 
ش��انرا بر شانه های شان حمل می کردند دست به اعتراض زدند. آنان می گفتند 
که مردم ما را نمی گذارند تا این جس��د را بس��وزانیم. معترضان اضافه نمودند 

زمانیکه به پولیس مراجعه کردیم آنان نیز ما را لت کوب کردند.
دروند سنگ به آژانس خبری پژواک گفت:

»پولیس مرا به سیلی زد و گفت که هرگز شما را نمی گذاریم 
تا این مراسم را برگزار کنید.«

اوتار س��نگ می گوید که در سال ۲۰۰٥ آنان دو جسد را از کابل به خوست 
و دو جس��د دیگر را به جالل آباد و در س��ال ۲۰۰٧ دو جس��د دیگر را به غزنی 

جهت سوختاندن بردند.
سیکها نه تنها در کابل بلکه در سایر والیات نیز به این مشکل مواجه اند.

بسن سنگ که در کابل زندگی می کند و برادرش فوت کرد بخاطر سوزاندن 
جس��د به قلعچه رفتند ولی مردم ممانعت کردند و اینان مجبور شدند که جسد 
را ب��ه جالل آباد انتقال دهند. وی افزود که هر کس این توان مالی را ندارد که 

اجساد خویشاوندان خود را از یک والیت به والیت دیگر انتقال دهد.
اقلی��ت های س��یک و هندو در پهلوی مش��کالت فوق از نعمت س��واد و 
درس خوان��دن نیز محروم اند. آنان ش��کایت دارند ک��ه نمی توانند اطفال خود 
را به مکاتب بفرس��تند، زیرا در آنجا توهین و تحقیر می شوند و وزارت معارف 
مکاتب خاصی نیز برای آنان راه اندازی نکرده اس��ت. به گفته رویندر سنگ در 
حدود ٥۰۰ الی ٥٥۰ طفل در والی��ات هلمند، لغمان، ننگرهار، کندز، کابل و... 

بخاطر توهین از مکتب رفتن باز مانده اند.
کلجیت سنگ ٩ ساله به تاریخ ۲١ جوالی ۲۰١١ طی مصاحبه ای  با »انستیتوت 

گزارشدهی جنگ و صلح« گفت:

»مه مکتب می رفتم ولی در آنجا اکثریت مسلمان مرا ریشخند 
می کردند به این خاطر حاال در یک مدرس�ه  ی مذهبی غیررسمی 

خودم ما درس می خوانم.«
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جگجیت سنگ ١١ ساله به آژانس خبری پژواک گفت:

»اکثری�ت اطف�ال ما ح�اال مکتب نمی روند، در مکتب توس�ط 
مسلمانان توهین می شوند، موهای شان را قطع می کنند و حتی 

لت و کوب می کنند، آنان به ما هیچ احترام نمی کنند.«

فامیلهای  از  زیادی  شماری 
س��یک و هند به علت نداشتن 
س��رپناه در گرودوارها )معابد( 
شان زندگی پرمشقتی را سپری 
می کنن��د. یک��ی از اینچنین 
معابد در ش��هر کهن��ه کابل 
موقعی��ت دارد، جایی که در 
گذش��ته تعداد زی��ادی از این 
هموطنان معص��وم ما در آنجا 
زندگ��ی می کردند ام��ا امروز 

فق��ط چند فامیل محدود باق��ی مانده اند که در داخل معب��د با ترس و دلهره 
زندگی می کنند.

وضعی��ت ابتر و غیرانس��انی خواه��ران و برادران 
هندو و سیک ما وجدان هر انسان آگاه و شرافتمند 
را جریحه دار می س��ازد. در کشوری که اقلیت های 
مذهبی اش با اینچنین روزگار تیره ای مواجه باش��ند، 
سخن گفتن از دموکراس��ی و آزادی در آن کشور به 
طنز مس��خره ای می ماند و بس. آزادی و رفاه اقلیت 

های یک کشور، معیار آزادی آن جامعه است.
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نویسنده: تیمور

»پوهنتون افغان«
 فابریکه مدرن طالب کشی

 در قلب کابل

»دخترانی با لباس های رنگی 
در دانش��گاه مقام های پیش��ین 
طالبان« عنوان گزارشی بود که 
ب��ه تاریخ ١٧ می ۲۰١٣ از طریق 
سایت بی.بی.سی فارسی به نشر 
رسید. این گزارش یکجانبه که 
بیش��تر رنگ تبلیغات��ی به نفع 
طالبان داش��ت از یک موسسه 
جدید تعلیمی به نام »پوهنتون 

افغان« خبر می دهد که در چهارچوب سازمانی موسوم به »بنیاد افغان« در کابل 
آغاز به فعالیت کرده است. این موسسه از سوی مقام های پیشین طالبان تشکیل 
شده اس��ت. بنابر گزارش یاد ش��ده در کنار آن یک مکتب هم فعال است که 

صدها دختر در آن آموزش می بینند.
وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان، عبدالرزاق فتاحی وزیر تجارت 
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طالبان، عبدالس��الم ضعیف سفیر طالبان در اسالم آباد، مولوی نور جالل معاون 
وزارت داخل��ه، فضل محمد فیض��ان معاون وزارت تجارت و ش��ماری دیگر از 
مقام ه��ای رژیم طالبان مالکان این پوهنتون هس��تند که بطور رس��می در کابل 
فعالیت دارند. آنان ظاهرا می گویند که به مصارف شخصی دست به اینکار زده 
اند اما به احتمال قوی »فند« های کالنی از جانب نهاد های غربی چون یو.ایس.
اید که مش��تاق کمک به یکچنین مراکز متعلق به جنایتکاران اند بدست آورده 

اند.
بی.بی.س��ی از وکیل  احمد متوکل وزیر خارجه جهالت پیش��ه ترین و پلید 
ترین رژیم تاریخ بشریت نقل می کند که »طالبان اصوالً مخالف آموزش دختران 
نبودند«، »درصورتی که هیچ  گونه تهدیدی وجود نداشته باشد و دیگر عوارض 
جانبی نیز دفع شود، هیچ کسی نمی تواند از این حق مسلم دختران چشم پوشی 

کند.«
و طبعا بی.بی.سی از این کثافت نمی پرسد که اگر »طالبان مخالف آموزش 
دختران نبودند« پس چرا در دوران امارت پرخون شان که »عوارض جانبی« نیز 
به زعم خود ش��ان »دفع« بود دختران را خانه نش��ین کرده با شالق مورد بدترین 
توهین ها و شکنجه های حیوانی قرار دادند. حداقل به خاطر اصل ژورنالیستی 
»توازن خبر« هم که ش��ده، بی.بی.سی نخواسته اش��اره ای به ددمنشی های این 
جرثومه های جنایت و ارتجاع داشته باشد که طی حاکمیت ٥ ساله شان چه بر 

سر زنان آوردند و چطور نسلی را محروم از آموزش و تحصیل کردند.
متوکلی که امروز با گذش��تن از زیر کمان رس��تم امریکا و دریافت بس��ته 
ه��ای دالر خود را طرفدار حقوق زنان جا می زن��د، در دوران وزارتش در جواب 
خبرنگاری که با اش��اره به اعدام زرمینه در غازی استدیوم کابل از او پرسید چرا 
ش��ما استدیوم ورزشی را که جایی برای لذت بردن است به جای اعدام زنان بدل 

کرده اید به سبک یک فاشیست تمام عیار جواب داد:

»وقتی عدالت باالی کسی عملی می شود این خود لذتبخش 
اس�ت، اگر غربیها درین زمینه اعتراض دارن�د، بفرمایند برای ما 

یک جای خاص به خاطر اعدامها اعمار نمایند.«

در گزارش به طالبان تس��لیم شده امریکایی طوری تبلیغ شده که گویا اینان 
کس��انی هستند که از برکت همنش��ینی با »غربی های متمدن« و تحت پرچم 
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آنان قرار گرفتن، به انسانهای نورمال و قابل قبول جامعه تبدیل شده اند. ضمنا 
فردا اگر امریکا الزم بداند، َس��ر  ب��رادران »ناراض« طالب را هم در آخور قدرت 
کابل با برادران آدمکش تنظیمی شان یکجا ببندد، به شرطی که سایه امریکا از 
سر افغانستان کم نشود، پیش��رفت)!( های فراوان دیگری برای اهلی ساختن این 

مخلوقات عصر حجر هم نصیب مردم ما خواهد شد.
در گزارش بی بی سی آمده:

»این کوش�ش ها در گوش�ه ای از ش�هر کابل به هر دلیلی که 
باش�د، برای بس�یاری از ش�هروندان افغ�ان امیدی ب�رای تغییر 

است.«

تالش  بریتانیا  بلندگ��وی 
ش��یادی،  این  ب��ا  می کن��د 
مردم��ی را که تیر جنایت و 
بربریت طالبان را تا امروز در 
قلب ش��ان احساس می کنند 
ناآشنا  آنانی که  فریب دهد. 
افغانستان هستند و  تاریخ  به 
از عم��ق ایدئول��وژی طالبان 
و س��ایر ب��رادران همفک��ر 
بنیادگرای شان آگاهی ندارند 
که چگونه ابت��دا انگلیس و 
بعد ه��م امریکا از اس��الم و 
بنیادگرایی منحیث وسیله ای 

بس��یار مناس��ب برای قلع و قمع مخالفان تس��لیم ناپذیر و به انقیاد کشاندن و 
تحمیق مردم در مس��تعمراتش اس��تفاده کردند، ممکن فریب این نوع تبلیغات 
رذیالنه را بخورند و به عبث »امیدی برای تغییر« داش��ته باش��ند که با س��پردن 
چند چوکی به باند مالعمر و گلبدین بساط جنگ از افغانستان برچیده شده و 
صلح و رفاه به این کش��ور برمی گردد. اما اکثریت مردم ما به تجربه دریافته اند 
همانگونه که ماهیت نوکران تنظیمی امریکا با پوشیدن دریشی و نکتایی تغییر 
نکرد و همچنان به غارتگری و وحش��یگری خود با رن��گ و لعاب تازه ای ادامه 

طالبان در دوران امارت پرخون شان 
دختران را خانه نشین کرده با شالق 

مورد بدترین توهین ها و شکنجه های 
حیوانی قرار می دادند. 
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دادن��د، چوچه ه��ای طالبی امریکا نیز با تغییر قیافه، افکار و آمال فاشیس��تی 
شانرا به نفع مردم تغییر نداده بلکه محیالنه تر به شرافکنی و خیانت شان ادامه 

خواهند داد.
در حالیکه اوال ممکن نیس��ت این لش��کر جهل، یک انچ از خواستهای ضد 
انس��انی، ضد زن و ضد آزادی ش��ان که سالهای س��ال از طرف باداران در وجود 
آنان حقنه ش��ده، بگذرند. زیرا تحصیل در مجموع و تحصیل زنان بطور اخص 
باعث آگاهی و بیداری مردم ش��ده و تن به انقیاد بنیادگرایان به عنوان دشمنان 
داخلی و اشغالگران به عنوان دشمنان خارجی نمی نهند چیزی که استعمارگران 
این صاحبان طالب��ان از آن در هراس اند. آنچه را طالبان تحت عنوان »تعلیم و 
تربی��ه« در نهادهایی نوع »پوهنتون افغان« به کودکان و جوانان ما می دهند در 
واقع ضدیت با علم و دانش و هرگونه مظاهر پیش��رفت و ترقی  است. اینان زیر 
ن��ام تحصیل به جوانان م��ا زهر بنیادگرایی و انتحار و م��زدوری و غارتگری را 

تدریس می کنند.
در یک کش��وری با حداقل اصول دموکراتی��ک، خاینانی از نوع مالمتوکل، 
مالضعی��ف و.... به خاطر فاش��یزم و بربریت ش��ان در برابر م��ردم و وطن ما و 
چاکری ش��ان به استخبارات پاکستان تحت محاکمه قرار می گرفتند، اما دولت 
ک��رزی به این افراد بیمار و پلید اجازه می دهد که آزادانه به مش��وب س��اختن 
اذه��ان کودکان و جوانان ما ادامه دهند و نس��ل جدی��دی از عناصر ضدملی و 

ضدترقی و پیشرفت را برای برنامه های آینده شان تربیت نمایند.
ثانیا اگر به اثر مصلحت، لزوم دید و فشار های بادار تن به قبول این ابتدایی 
ترین ارزش انسانی بدهند، به معنی تغییر ماهیت این عناصر به شدت وطنفروش 
و مزدور بیگانه نیس��ت. مردم ما بخاطر این همه خونهای بیگناهانی را که این 
لش��کر وحشت زیر نام اس��الم و با جنون مذهبی انتحاری و غیر انتحاری ریخته 
ان��د، قتل ه��ای عامی که به راه انداخته اند، ویران��ه هایی که در وطن ما به جا 
گذاشته اند، آثار باستانی ای را که نابود و به یغما برده اند، به تحقیر و توهینی 
که در برابر مردم مرتکب شدند خالصه هزاران شری که درین وطن براه انداختند 

ممکن نیست به آسانی از بازخواست و محاکمه آنان بگذرند.
طالبان اینرا نیز دریافته اند که تنها با فراگیری دروس مدارس قرون وسطایی 
پاکس��تان قادر نیس��تند در آینده به دولتداری و مناسبات ش��ان با جهان ادامه 
دهند، به همین خاطر طالب بچه هایی از نوع رحمت اهلل هاشمی را به مهمترین 
یونیورس��تی امریکا جهت تحصیل می فرس��تند و نمایندگان شان در دفتر قطر 
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نیز انگلیس��ی می پرانند. و ش��کی نیس��ت که در این پوهنتون جدید به شکار 
جوان��ان ناآگاه و تربیت آنان به مثابه س��خنگویان و مقامات آینده ش��ان تالش 

خواهند کرد.
ثالثا ضدیت و مخالفت بنیادگرایی با علم و تحصیل امر تصادفی نیس��ت، 
بلکه تاریخ صد س��ال اخیر افغانستان ماالمال از ضدیت حیوانی آنان با هر نوع 

پیشرفت و ترقی و بخصوص نهضت زنان بوده است.
گلبدین مزدور آی.اس.آی در زمان سلطنت ظاهرشاه بر روی دختران مکاتب 
تیزاب می پاش��ید تا مانع تحصیل شان ش��ود؛ حبیب اهلل کلکانی دست نشانده 
انگلی��س دروازه تمام مکاتب را بس��ت؛ دو دهه تم��ام در مکاتب تحت نظارت 
تنظیم های اخوانی به کمک مستقیم امریکا به کودکان معصوم ما به جای علم، 
خش��ونت و افکار ضدانسانی تدریس می ش��د، طالبان به امر باداران پاکستانی 
شان یکی از وظایف خود را اگر دیروز بستن تمام مراکز تحصیلی و کار برای 
زنان می دانستند، امروز مکتب سوزی، معلم کشی و تهدید زنان شاغل را وظیفه 
ش��رعی خود می دانند. آنان از مکاتبی که س��ر و کار ش��ان با علم تمدن است 
نمی توانند س��ربازگیری کنند، این فقط مدرس��ه های دینی است که می توانند 

انتحاری های خود را پرورش دهند.

طالبان سابق تنها مدارس دینی پاکستان را منحیث مراکز طالب 
کشی و تربیت انتحاری در اختیار داشتند، حال آزادانه در کابل نیز از 

طریق نهاد های به اصطالح تعلیمی شان اینکار را انجام می دهند. 

بقیه در صفحه 50
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 نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات
از آدرس های ذیل بدست آورده می توانید:

   
 جاده والیت،

قرطاسیه فروشی محمد هارون

کندز

شهر جالل آباد، چوک تالشی، 
 مقابل گمرک کهنه

غرفه فروش اخبار و مجالت 
جمیل شیرزاد

ننگرهار

 نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

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

و
جوی شیر، کتاب فروشی صافی حیات

و
چهار راهی صدارت، شرکت کتاب

 شاه محمد

کـابـل

شهر مزار شریف، چهارراهی 
بیهقی، پوسته خانه شهری

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی

و

 چهارراهی بیهقی،
 مقابل نشنل بانک پاکستان،

کتاب فروشی فیروز

بلــخ

والیت فراه، کتابفروشی عزیزی، 
واقع ناحیه سوم، مقابل

 لیسه نفیسه توفیق میر زایی

فراه

والیت کنر، چغانسرای،
 سرک قومندانی،

 کتابفروشی احمد ظاهر

کنر

والیت غزنی، بازار سنگماشه، 
سرجوی حوزه، کتابفروشی صبا 

غزنی

والیت ننگرهار، ولسوالی خیوه، 
کتابفروشی سیار

ننگرهار
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نویسنده: فرزاد

شهامت ادوارد اسنودن
 و بزرگترین رسوایی اطالعاتی 

دولت امریکا

درحالیکه دولت امریکا در 
نقاط مختلف جهان به جنگ 
و خش��ونت متوسل می شود، 
بر آزادیهای فردی مردمش و 
تمام جهان چنگ انداخته و با 
راه اندازی حکومت جاسوسی 
ق��رن ۲١ همه ک��س را تحت 
نظر دارد، هر روز امریکاییان 
می کنند  ظهور  ش��رافتمندی 
که خطر را به جان پذیرفته با 

افشای اسناد محرم، حکام جنگ افروز را روسیاه و رسوا می سازند.
برادلی مننگ حدود س��ه سال می ش��ود که به خاطر سپردن صدهاهزار سند 
به ویکی لیکس در محکمه نظامی امریکا تحت ش��کنجه های روحی و جسمی 
قرار دارد و جولیان آس��انژ به خاطر انتشار اس��ناد جنایات و پلشتی های دولت 
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آنکش��ور بیش از یکسال می شود که در س��فارت اکوادور در لندن پناه گرفته 
اس��ت. اما این فشار ها باعث نش��ده که دیگران مرعوب شده دست از افشاگری 
بردارند بلکه برعکس با تش��دید خفقان و سرکوب، افراد باوجدان بیشتری قدم 
در راه برادلی مننگ ها می گذارند. اینک روزهاست که ادوارد اسنودن سی ساله 
تازه ترین افشاگر اطالعات محرمانه س��ازمان جاسوسی امنیت ملی امریکا )ان.
ایس.ای( تحت پیگرد دولت امریکا قرار دارد چون با بیرون دادن اس��ناد دس��ت 
اندازی عظیم این س��ازمان بر داده های آنالین، بزرگترین رس��وایی را برای دولت 

اوباما به بار آورده است.
ادوارد اس��نودن )Edward Snowden( پیم��ان کار س��ابق ان.ایس.ای  اس��ناد 
اش��د محرم مربوط به کنترل وس��یع فعالیت های دیجیتال شهروندان به وسیله 
این س��ازمان را در اختیار رس��انه ها گذاش��ت که به تاریخ ٧ جون ۲۰١٣ روزنامه 
»گاردین« بخشی از آن را منتشر ساخت. انتشار این خبر همچون بمبی بود که 
تمام جهان را تکان داد و برای همگان آش��کار ساخت که نهاد های استخباراتی 
امریکا با یک برنامه س��ری موس��وم به PRISM بر ارتباط��ات آنالین تمام جهان 

چنگ انداخته اند.
بعد از درز این خبر، جیمز کالپر رئیس اطالعات ملی امریکا تایید نمود که 
از شش سال بدینس��و دولتش مقادیر بزرگ داده های شرکت هایی چون گوگل 
و فیس��وک را به خاطر یافتن تهدید هایی علی��ه امنیت ملی امریکا جمعاوری 
می کند. بازهم »تهدید امنیتی« و »تروریزم« بهانه ایست بدست کاخ سفید که 

به محدود کردن آزادی های شهروندان جهان ادامه دهد.
ضمنا مجله »اش��پیگل« چاپ آلمان به تاریخ ۲٩ جون ۲۰١٣ گزارش داد که 
اسنودن مدرکی در اختیار این مجله قرار داده است که نشان می دهد ان.ایس.ای 
دفاتر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن و مقر سازمان ملل متحد در نیویارک 
را شنود کرده است. این س��ند نحوه جاسوسی شبکه های داخلی کمپیوتر این 
دفتر را تش��ریح کرده اس��ت که با واکنش تند کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا 

مواجه گشت.
همزمان با آفتابی ش��دن محدوده وسیع جاسوس��ی اینترنتی توسط ان.ایس.
 GCHQ ای، مطبوعات اطالع دادند که نهاد اس��تخباراتی انگلس��تان موسوم به
نیز برنامه مش��ابه تجس��س اینترنتی را تحت نام Tempora به پیش برده تمامی 

مکالمات تلفنی و اتصاالت اینترنتی را تحت نظر دارد.
روزنامه »گاردین« به تاریخ ١۰ جون بنابر خواس��ت اسنودن هویت او را فاش 
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نم��ود چون نمی خواس��ت به این دلیل دوس��تان و همکاران��ش تحت پیگرد و 
بازجویی قرار گیرند. او علت این کارش را چنین بیان نمود:

»یگانه انگیزه من این بود که مردم را به این امر آگاه سازم که 
چ�ه چیزی به نام آنان و چ�ه چیزی علیه آنان صورت می گیرد.... 
من نمی خواهم در جامعه ای بس�ر برم که چنین چیزهایی در آن 
رخ می دهن�د... م�ن نمی خواهم در جهانی زندگ�ی کنم که در آن 

هرآنچه می گویم و انجام می دهم ضبط می شوند.«

او در مصاحب��ه ای با گلی��ن گرینوالد خبرنگار »گاردی��ن« توضیح می دهد 
که یک زندگی بس��یار راحت، نامزاد، خانه ای در هاوایی، ش��غل مطمئن و یک 

فامیلی که به آن عشق می ورزد دارد اما:

»... م�ن می خواهم تم�ام اینها را قربانی ده�م چون وجدانم 
اجازه نمی دهد که دولت امریکا حریم خصوصی همه کس، آزادی 
اینترنت و حقوق ابتدایی مردم سراسر جهان را با ماشین عظیم 

تجسسی اش که بصورت مخفی راه افتیده است نابود سازد.«

وقتی از او س��وال ش��د که آیا به این نکته فکر کرده که دولت امریکا چه 
عکس العملی در برابر این افشاگری اش انجام خواهد داد گفت:

»بل�ی، من ممکن به س�ی.آی.ای تحویل داده ش�وم. ممکن 
کس�انی را ب�ه دنبال م�ن بیاندازند. یا حتی ممک�ن مراجع ثالث 
این�کار را انج�ام دهن�د، آن�ان بص�ورت تنگاتن�گ با تع�دادی از 
کش�ورهای دیگر کار می کنند.... ممکن نیس�ت که شما در برابر 
قوی ترین س�ازمان جاسوس�ی جه�ان قد علم کنی�د ولی کامال 
عاری از ریسک بسر برید.... در عین حال شما مجبورید در مورد 
چی�زی که ب�رای خود تا مهم اس�ت عزم به خرج دهی�د. اما اگر 
زندگ�ی غیرآزاد ولی پرآس�ایش برایتان چیز قابل قبول اس�ت، و 
من فکر می کنم که جمع وس�یع ما بر اس�اس فطرت انس�انی 
چنی�ن می کنیم، پ�س می توانید هر صبح برخیزید، به س�ر کار 
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تان بروید، چک های کالنی را در برابر کار ناچیز علیه منافع عامه 
بدس�ت آورید، بعد ش�بانه به تعقیب دیدن برنامه های موردنظر 

تلویزیونی تان بخوابید.«
»ول�ی اگر درک کنی که این جهانیس�ت که تو در س�اختنش 
نقش ادا کردی و این می تواند برای نس�ل های آینده بدتر ش�ود، 
نسل بعدی ای که س�اختار ستمکاری امروز را توسعه خواهد داد،  
درینص�ورت درمی یابی ک�ه باید قبول خطر کنی ب�دون اینکه به 

پیامد آن بیاندیشی.«

او در ادامه توضیح می دهد که اگر نیتش از این کار فقط رسانیدن ضرر به 
امریکا و نفع ش��خصی می بود می توانست به آسانی اطالعات را در بازار آزاد به 
روسیه، که مشتاق اینچنین مواد است به فروش برساند. او ادعا دارد که حتی به 

مکالمات و ایمیل های رئیس جمهور امریکا نیز می توانست دست یابد:

»من به فهرس�ت کامل تمامی کسانی که به ان.ایس.ای کار 
می کنند، به مجموع جامعه اطالعاتی امریکا و وس�ایل مخفی در 
سراس�ر جهان، موقعیت هر مرکز آن و اینکه چه وظایفی دارند و 

غیره دسترسی داشتم.«

روزنامه  ب��ه  اس��نودن 
گاردی��ن گف��ت ک��ه در 
گذش��ته در بخش امنیت 
اطالع��ات  تکنول��وژی 
»سیا« کار می کرده است 
و در سال ۲۰۰٧ با پوشش 
ژنی��و  در  دیپلماتی��ک 
سویس مس��تقر شد و در 

آنجا به مجموعه گسترده ای از اسناد محرمانه دسترسی داشت. وی درباره کار در 
ژنیو گفت: اکثر چیزهایی که در ژنیو دیدم واقعًا مرا درباره چگونگی عملکرد 
دولتم و تأثیراتی که این عملکرد برجهان می گذاش��ت، ناامید کرد. من متوجه 
شدم که بخشی از جریانی هستم که بیش از آنکه مفید باشد، ضرر رسان است.
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طی یک دهه گذش��ته که دولت امریکا با فاش��یزم تم��ام عیار به جنگ و 
کش��تار و حمله بر حقوق دموکراتیک مردم پرداخت��ه، وجدان های بیداری از 
درون دس��تگاه خطر به جان خریده دس��ت به افش��اگری زده اند. هزاران سرباز 
ضدجنگ، جنبش وسیع اش��غال والستریت، درز صدهاهزار سند محرم از طریق 
ویکی لیک��س و غیره همه نمود های مقاومت و ایس��تادگی مردم امریکا را در 
برابر حرکت های ضدانس��انی و ضددموکراتیک سیس��تم حاکم در آنکشور به 

نمایش گذاشته اند.
در س��ال ۲۰۰۲ نیز یک مقام ان.ایس.ای به نام ویلیام ادوراد بنی فاش نموده 
بود که این س��ازمان بصورت غیرقانونی شهروندان امریکا را مورد جاسوسی قرار 

داده بر اطالعات آنالین شان نظارت دارد.
دول��ت امریکا اس��نودن 
را به جاسوس��ی متهم کرده 
و درحالیک��ه او ب��ه هانگ 
کانگ و از آنجا به مسکو 
رفت��ه و نهایت��ا به کش��ور 
اکوادور تقاضای پناهندگی 
سیاسی نموده، می  کوشد او 
را بازداشت و همانند برادلی 
و  منن��گ تحت ش��کنجه 

زندان قرار دهد. اوباما رس��ما از روس��یه خواست که او را به امریکا برگرداند اما 
پوتی��ن به این خواس��ت جواب رد داد. جوبایدن مع��اون اوباما از رئیس جمهور 
اکوادور خواست که به هیچصورت به اسنودن پناهندگی ندهد. مقامات امریکا 
ترس دارند که او راز های بیش��تر اطالعاتی امریکا را فاش نماید. اوباما خود در 
کنفرانس مطبوعاتی کاخ س��فید گفت: »من هراس دارم که او ممکن اس��ناد 

بیشتری در اختیار داشته باشد.«
اما در امریکا و سراسر جهان، مردم و عدالتخواهان از او به مثابه قهرمان یاد 
نموده دفاع می کنند. س��ازمانها معتبر دفاع از حریم خصوصی کاربران و امنیت 
اینترنت نیز به دفاع از او برخاس��ته از دولت امریکا میخواهند که به جای فشار 
ب��ر او، بر نظارت بی روی��ه ان.ایس.ای بر اطالعات کارب��ران پایان دهد. چندین 
س��ازمان مدافع آزادی اینترنت با راه اندازی س��ایتی از همه درخواست کرده اند 
که نامه هایی را عنوانی دولت امریکا بفرس��تند و اعتراض شانرا به خاطر مورد 
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جاسوسی قرار گرفتن آن دولت ابراز نمایند، میلیونها تن طی چند هفته گذشته 
کاخ سفید، کانگرس و دیگر نهاد های امریکا را مورد بمبارد نامه های اعتراضی 

قرار دادند.
الرنس ولکیرس��ن، س��ابق رئی��س دفتر کولن پ��اول وزیرخارج��ه امریکا در 

مصاحبه ای با »ریل نیوز« به تاریخ ١٨ جون ۲۰١٣ گفت:

»آنچ�ه در م�ورد اس�نودن می دان�م اینس�ت که او ب�ه خاطر 
دموکراس�ی م�ا و ب�ه خاطر حف�ظ آزادی ه�ای مدنی م�ا نگران 
اس�ت.... آنچه از س�خنان کیت الکس�اندر )رئیس ان.ایس.ای(، 
جیمز کالپر )رئیس اطالعات ملی امریکا(، رئیس جمهور اوباما و 
.... می شنوم،  در می یابم که اینان همه احمق ها هستند.... اوباما 
در کمپاین انتخاباتی اش وعده تصحیح سیس�تم های موجود را 
داد، اما به مجرد رسیدن به قدرت در های تحقیق در مورد تخلف 

های قانونی را بست.«

به تاریخ ۲۶ جون ۲۰١٣، جمع وس��یع از ش��خصیت های سرش��ناس امریکا 
و جهان چون اولیور س��تون )فلمس��از(، نوم چامس��کی )پروفیسور و اندیشمند 
بزرگ(، تام هایدن )نویس��نده و فعال سیاسی(، جان پلجر )فلمساز و نویسنده(، 
نومی کالین )نویس��نده و فعال سیاس��ی( و هزاران تن دیگر با ارسال نامه ای به 
رئیس جمهور اکوادور، از او خواستند که به اسنودن پناهندگی سیاسی دهد. در 

بخشی از این نامه آمده است:

»افش�اگری ه�ای اس�نودن نمایانگر تجاوز ش�دید به حقوق 
اساس�ی تس�جیل ش�ده در قانون اساس�ی برای مردم امریکا و 
حقوق مردم س�ایر ملتهاس�ت. اما به جای تمرک�ز روی خطراتی 
که بر آزادی و حریم خصوصی مردم توسط این روشنگری هویدا 
گردی�ده و تالش ب�رای اصالحات الزمی جه�ت محافظت حقوق 
شهروندان، اداره اوباما، کانگرس امریکا و اکثریت رسانه ها یکبار 
دیگر خش�م شانرا به پیام آور این قضیه �� افشاگر شجاعی که 
با قبول ریس�ک کالن ش�خصی قدم گذاش�ت تا مردم امریکا را 
از آنچی�زی که به نام آنان ص�ورت می گیرد و چیزی که بر آن روا 
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داشته می شود آگاه سازد، معطوف نموده اند.«
»آنچه را اسنودن برمال ساخته است به فعالیت های ان.ایس.
ای مربوط می ش�ود که از حراست موجود در الیحه چهارم قانون 
اساسی امریکا علیه "جستجو و تصرف غیرمعقول" تخلف نموده 
اس�ت. هیچ مدرکی وجود ندارد که افش�اگری های او امنیت ملی 
امریکا را مورد تهدید قرار داده و یا چنین قصدی داش�ته باش�د. 
به جای رس�یدگی به این موارد و حمایت از حقوق مردم امریکا و 
جهان، یکبار دیگر اداره اوباما تالش دارد آنانی را خاموش س�ازد 
که این تخلفات را برجس�ته س�اخته اند. این در مقوله س�رکوب 
سیاس�ی ج�ا می گی�رد و به ش�ما ح�ق می دهد که به اس�نودن 

پناهندگی سیاسی اعطا نمایید.«

یک  ت��ازه  رازهای 
مش��کل ج��دی دیگر 
در سیس��تم جاسوسی 
برم��ال  را  امری��کا 
ساخت که درین روزها 
س��ازمانها  مخصوص��ا 
بش��ر  حقوق  مداف��ع 
مدنی  ه��ای  آزادی  و 
بر آن انگش��ت انتقاد 
می گذارند. اسنودن در 
ش��رکت  کارمند  واقع 

خصوصی بوز آلن )Booz Allen( بود که به ان.ایس.ای خدمات ارائه می کرد و 
از آن طریق به اس��ناد دس��ت یافته بود. این شرکتهای خصوصی پول های کالن 
مالیه دهندگان را به جیب می زنند و درحالی به اطالعات اش��د محرم دسترس��ی 
دارند که هیچگونه مسئولیتی در قبال مردم نداشته فقط به سودآوری خود فکر 
می کنند. ازاینرو جمعاوری اطالعات توسط نهاد های استخباراتی امریکا به این 
پیمانه وسیع و جهانی و افتادن آن بدست شرکت های خصوصی که کارمندان 

شانرا بدون غور کافی جذب می کنند، خطرات جدی را متوجه مردم جهان 

شعار مردم هانگ کانگ در دفاع از سنودن:
"شرم بر دولت امریکا"

بقیه در صفحه 65



هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانس��تان مس��تقل، آزاد و دموکرات هس��تید؛ اگر 
آرزوی س��ربلندی افغانستان و آس��ایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛ 
اگ��ر می خواهید علی��ه جنایات و خیانت های اش��غالگران و نوکران 
میهنفروشش نقشی ادا کنید، به حزب همبستگی افغانستان بپیوندید 
و در تکثی��ر و پخش نش��ریات حزب تان هرچه بیش��تر و وس��یعتر 

بکوشید!

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

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

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

youtube.com/AfghanSolidarity یوتیوب:   

»حزب همبس��تگی افغانس��تان« برای پیش��برد فعالیت هایش به 
حق العضوی��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




