
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 سليم طاھری

  ٢٠١١ نومبر ١٣

  

  !عوامفريبی، بدترين دشمن مردم ماست
  

ن، اسارت، م با جنايت، خونريزی، قتل، کشتار، فساد، زنداأاز بن اول تا بن دوم،  روند استعمار کشور ما تو

ه ب" چپ"در بن اول، کثيفترين دشمنان مردم ما از راست تا .  و عوامفريبی ادامه يافته استءشکنجه، فقر، فحشا

دور خليلزاد و لخضر براھيمی رقصيدند و زنگوله و گردنبند اسارت بر پا و گردن بستند و با دھل دموکراسی 

ت سکوت کردند و از ھمه بدتر و زشتر به عوامفريبی پرداختند استعماری پاچه بر زده يا جنايت کردند و يا بر جناي

فريب داده، خود " داد خواھی"نام ه نام انجو و گاه به نام يوناما، گاه به نام مداخله، گاه به و خلق زحمتکش ما را گاه ب

  !!اند" استاذ"و " ازپيشت"از بن اول تا بن دوم مست و خرام به درگاه استعمار صف بسته اند و حقا که در اين زمينه 

مردم ما دشمن . عوامفريبی بدترين دشمن توده ھاست و افغانستان ما سالھاست که شاھد اين بدترين دشمن است

دوست "خونريز خود را به خوبی و درستی تشخيص می نمايند، اما دشمنی را که در لباس و رداء دوست و آنھم 

 می سازد و به اغوای مقاومت ذھنی توده ھا می پردازد و در نھايت به ميدان می آيد و افکار مردم را فاسد" صميمی

امر خيزش ھای مردم را به سراب می برد و به پای دشمن می ريزد، تشخيص اين دشمن و دريدن ماسک آن از  

" دوستان صميمیِ "که اين  زيرا شماری از مردم عزيز ما به گمان اين. وظايف عاجل و مھم نيروھای انقالبی است

ی می کنند، گاه با آنان ھمنوا می ئ ضد دشمنان آنان صف آراهيابان ريِز متلون با بلند کردن شعار ھای تند و تيز، بخ

  !استعمار می ريزد"  چيزھای" "دوستان"که در دست ديگر اين  شوند، غافل از اين

  :می نويسد" چه بايد کرد؟"لنين، يکی از شناخته ترين رھبران کارگران جھان در کتاب 

اين که گفته می شود . من ھرگز از تکرار اين که عوامفريب ھا بدترين دشمنان طبقه کارگرند خسته نخواھم شد "

بدترين بدان علت است که آنھا محرک غريزه ھای ناپسند در جماعت می باشند و برای کارگران عقب مانده ميسر 

 ،ند و گاھی ھم صميمانه به ميدان می آيندنيست اين دشمنان را که به سمت دوستان آن ھا به ميدان می آي

  ." بشناسند

عوامفريب ھای وطن ما کسانی ھستند که در لفظ در کنار مردم ھستند، اما در عمل با اشغالگران و دشمنان در تبانی 

قرار دارند؛ نيم عمل کمرنگ آنان با شعار ھای مردم پسند ھمراه است، اما نيم عمل پر رنگ آنھا با شعار ھای 
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 تيوری ھای ارتجاعی  ظاھراً تالش می کنند از حقوق مردم دفاع کنند، اما ۀرود؛ با عرض من پسند به پيش میدش

 جنگساالران را می خواھند، اما اشغال را نياز ۀخود زير سايه ھمان تيوری ھا در خدمت اشغالگران ھستند؛ محاکم

 ھا هشناسند، اما برای گمراه کردن افکار تودکه دشمن اصلی را بھتر و خوبتر می  جامعه می دانند؛ در حالی

" شير و خط"جنگساالراِن  نوکر را دشمن اصلی می خوانند؛ به جای حمله بر اشغالگر اصلی، پاکستان و ايران را 

اند؛ انجو ھا را " برنده"می کنند؛ در لفظ ضد نشست ھای استعماری اند، اما از لحاظ حضور در اين نشست ھا 

ل مزدور می دانند، اما خود يک دوجين انجو قطار  می کنند؛ در نوشته ضد مدال ھستند، اما کانون پرورش عما

  ....خود مدالگيران درجه يک ھستند و

اين عوامفريب ھا از ابزار گونه گونی برای عوامفريبی استفاده می کنند، از فرد گرفته تا گروه ھا، احزاب، انجوھا، 

 يکی از ابزار بسيار مھم " مدنیۀجامع"طور کلی ه ب.  خواھانه و غيرهرسانه ھا، انجمن ھای سرکاری و داد

 ۀجامع"ھر رکن . ليارد ھا دالر سرمايه گذاری کرده استيعوامفريبانه است که در چند سال گذشته استعمار بر آن م

  .ر داردخصوص خود را به پيش می برد که از آنجمله انجوھا بيشتر مورد نوازش جالدان قراه ، وظايف ب"مدنی

تعفن عوامفريبی وقتی بيشتر مشام را می آزارد که  ابزار آن  از طرف کسانی مورد استفاده قرار می گيرد  که در 

ديگران را نيز به حيرت واميدارد، اما در عمل " ضديت"حرف ضد اشغال و اشغالگران ھستند و تندی و تيزی اين 

 در صورت فرصت به افشای اين عوامفريبان نيز  پرداخته خواھد بارھا و بارھا جبھه بر آستان اشغال می گذارند که

  .شد

 يکی از انجو ۀاما در اين جا تالش می شود تا به حيث مشت نمونه خروار،  تازه ترين کار استعماری و عوامفريبان

  . )حاکا(نام امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان ه ی بئانجيو. ھا را مورد بررسی قرار بدھيم

 بن اول، بن دوم با کوس و کرنای رسانه ھای غربی برای تداوم استعمار بيشتر کنفرانسقرار است، پس از 

نيز يخن پارگی را " جامعه مدنی افغانستان"در کنار چھره ھای بن اول، اينبار اعضای . افغانستان برگزار گردد

 ١۵٠ باالخره در انتخاباتی که انجام دادند از ميان  ھستند کهکنفزانسآغاز کرده و خواھان نماينده ھای شان در اين 

رئيس  ("سيلی غفار" انتخاب شدند که از اين ميان فقط دو تن، جلسه تن به عنوان نمايندگان برای اين ٣۴نامزد، 

 ۀو باری سالم سخنگوی شبک) انجو حاکا که چندی قبل در کنار ھيلری کلنتن در سفارت امريکا در کابل ديده شد

 در گزارشی که در سايت "سيلی غفار".  اصلی بن را دارندکنفرانس  حق شرکت در "مدنی و حقوق بشر ۀجامع"

 در اين کنفرانس ابراز نظر کرده است، که "جامعه مدنی"فارسی بی بی سی انعکاس يافته است، در مورد شرکت 

  :می گيريم ما به مھمترين ھای آنھا تماس

که آن جا گرفته می شود، نظريات ) یئھا تصميم(ند شويم که در تصاميمی  اين رووارد] ای[ما می خواھيم به گونه "ـ

  ."ما دخيل باشد

که دونران و   برای اين کنفرانس چيست، ولی تا جائی"جامعه مدنی"که نمی دانيم نظريات مشخص   از آنجائی

" جامعه" حدودی نظريات اين  ھزار سرباز می کشند و می درند، تا١۵٠اربابان اين جامعه را می شناسيم که با 

 به حيث نماينده درجه يک "غفار"ال از خانم ؤاما اينجا چند تا س. برای ما روشن است و قبالً در زمينه توضيح داديم

  : در کنفرانس استعماری بن، داريم"جامعه مدنی"

انه نه، که روزانه کشته شوند؛  کنفرانس دوم فيصله خواھد کرد که استعمار افغانستان تداوم يابد؛ مردم افغانستان شب

ی که ده ھاتن از زحمتکشان ما را می کشند، ئعمليات ھواحضور اشغالگران در افغانستان  قانونی و رسمی شود؛  

 خارجی ۀوسيله  دولت افغانستان صورت بگيرد؛ دولت پوشالی استحکام پيدا کند؛ به اسارت گرفتن توده ھا بۀبا اجاز
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 مدنی، خالف آنچه ۀجامع" صديق "ۀ، آيا شما به حيث نمايند"غفار"خانم .... و بگيرد؛ھا نه که داخلی ھا صورت 

  !اعالن می کنيم که نه! نظر خواھيد داد که ارباب دونر تان تا از شما می خواھد؟ ما با قاطعيت اعالن می کنيم که نه

المللی در باره   در کنفرانس بينی که پيش از اينئھا خانم غفار افزود که تصميم:" ـ سايت بی بی سی می نويسد

  ." افغانستان در ده سال گذشته اتخاذ شده، بيشتر در حد حرف باقی مانده و عملی نشده است

ت می کند، اما أنشتان  " پاپ"، شما مالمت نيستيد، اين تيوری ھای پوده از تيوری ھای ارتجاعی "غفار"خانم 

را که در بن اول و ده سال گذشته فيصله کردند، به بسيار استعمارگران ھر چيز و ھر موردی : واضح است که

 گذاشته شده است و درد افغان ھای ء اجراۀ آنھا در حرف باقی نمانده بلکه به منصۀھيچ فيصل. خوبی انجام داده اند

 در بن اول فيصله! ست که استعمارگران ھر چه که خواستند با درد که عملی کردند اوطندوست و مردم دوست ھمين

درآيد ودولت پوشالی در آن حاکم شود؛ جنايت ساالران قدرت را "  جھانیۀجامع"کردند که افغانستان به اشغال 

بقاپند، بکشند، چور کنند و به انباشت بيشتر سرمايه دست بزنند؛ لويه جرگه جنايتکاران به خاطر تعيين رئيس 

بار برگزار شود؛  انتخابات پوشالی رياست پوشالی دوره ھای موقت و انتقالی و تصويب قانون اساسی اسارت

ز  به کار آغا"سی آی ای و ايم آی شش"جمھوری و پارلمان برگزار گردد؛ اردو، پوليس و امنيت با ھدايت مستقيم 

ق برويد؛ انجوھای پوشالی صف بزند و ده ھا حزب در وزارت عدليه راجستر کند؛ رسانه ھای مزدور چون سمارُ 

استاد امور " از "غفار"خانم ... ی تثبيت گردد؛ افغان ھا کشته شوند؛ زندان ساخته شود وشود تا پلوراليزم غرب

 ءتان بپرسيد که کدام حرف در ده سال عملی نشده است که حال شما برای عملی کردن آن اينقدر تقال" ارتجاعی

لمان و پايگاه ھای دايمی ايتاليا و داريد، شايد، منظور تان امضای پيمان ستراتيژيک با امريکا، فرانسه، انگليس، ا

اطمينان بدھيد که  با دريغ نوبت اين اسارت " استاد امور ارتجاعی"ی نکنيد، به ئ باشد، وارخطا"امپراتوری جھانی"

  !نيز می رسد

خانم غفار گفت که نھادھای مدنی افغانستان : "ـ و سايت بی بی سی از قول گزارشگرش وحيد پيکان ادامه می دھد

" بن دوم"ور در نشست ھای گذشته درس گرفته و اين بار تالش می شود که نقش جامعه مدنی در نشست از حض

  ." برجسته باشد

  ، باز ھم از پاپ انجو ھای تان بپرسيد، کدام درس ھا؟"غفار"خانم 

اشغالگران که،  درس اين:  اگر سخن از درس گيری مردم ما باشد، مردم ما درس ھای فراوانی از بن اول گرفته اند

که شعار ھای حقوق بشری،  گاه نمی توانند به ديگران دموکراسی بدھند؛ درس اين جنايتکارانی ھستند که ابداً و ھيچ

عدالت انتقالی، حقوق زن و رفاه  دونران تان ھمه کذب و دروغ بيش نيست؛ مردم ما آموختند که چگونه امريکا و 

 و بزرگ ديگر، جنايتکاران کشور ما را بر روی يک آخور بسته کردند انگليس و فرانسه و ايتاليا و مزدوران خورد

و نامش را جمھوری اسالمی افغانستان گذاشتند؛  مردم آموختند و باز ھم با درد و دريغ که با پوست و استخوان 

آموختند که  ھزار بمبارد بر سر شان انجام دادند؛ آنھا با تجربه ۵٠لمس کردند که چرا مجريان بن اول در يک سال 

 کنونی چيزی جز تناب اسارت بر گلوگاه شان نيست؛ آنھا خود چور شدند، چپاول شدند و ۀقوانين استعمارگران

غارت شدند و آموختند که استعمار به سود چپاولگران طبقات حاکمه است و از اينرو استعمار  را بدتر از استبداد 

 فقر، تکدی، بيکاری و بيماری آموختند که  استعمار به جز از درد و ،ءفرياد کردند؛ آنھا با فرورفتن در باتالق فحشا

 مدنی را شناختند که نوکران زرخريد استعمار ھستند و کار انجو ھای تان را به ۀرنج ارمغان ديگری ندارد؛ جامع

  ...امپرياليزم عمل می کنند و" عمال مزدور"خوبی درک کردند که به حيث کانون تربيه 
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 در استعمار کنونی، " مدنیۀجامع"نقش بيشتر :  نيز از بن اول  تا بن دوم واضح است" مدنیۀجامع"اما درس ھای 

پول بيشتر برای پياده کردن شعار ھای اربابان، حمايت معنوی و مادی بيشتر برای اغوای فکری مردم با قلقله 

روشنفکران "د ھای بيشتر، حساب بر حقوق بشر و دموکراسی و عدالت انتقالی، سپانسر بيشتر، مدال ھای بيشتر، فن

  ... و" حقوق بشر"و " حقوق زن"به عوض جنگ ساالران و طالبان، توجه بيشتر به " و دموکرات ھا

و بيجا نيست که مردم دير يا زود، . و ھمينجاست که درس ھای مردم و درس ھای شما، دو راه جداگانه می پيمايد

ه اگر ھزار بار ھم بحتا  پايان خواھد گذاشت، ۀه عوامفريبی ھای تان نقطشما را با انجوھايتان طرد خواھد کرد و ب

  ! نمائيد استعماری تکدی کنفرانسدر يک" برجسته تر"نام زن و کودک افغانستان برای نقش 

مردم ما نقش انجوھا را در طول ده سال گذشته به خوبی درک کرده اند، که چگونه جنايت ھای دونران شان را 

چونه پاشی می کنند، چگونه خشم مردم را عليه بربريت کنونی با مقوله ھای حقوق بشر، عدالت انتقالی ماستمالی و 

 دست می " مدنیۀجامع" مردم ما از طريق ۀو دادخواھی خاموش می کنند،  چگونه به تخدير ذھنيت مقاومتگران

  .  زنند

که در يکی از وبالگ ھا " جنايتکارانۀ محاکم جھادی و –خنازيريان خادی "نويسنده ای به نام محمود، در مطلبی 

نشر شده است، تعريف بسيار خوبی از انجو ھا ارائه می کند که نمايانگر دانش عالی ايشان در ماھيت و مضمون 

  :انجوھاست

دھند که گردانندگانش از عمال  ی پول نمیئابداً به اينجيو) ايران» واواک «و نيز(» ای آی  سی« و عمدتاً *غرب" 

ھای کشور اينجيو را مو به مو  اش آشنا و صد در صد متيقن که سياست  آنھا نباشد و با زيره و پودينهۀموده شدآز

  ."  دفتر ھم نخواھد پذيرفتۀول نه که منحيث پيادؤکند، او را مدير مس  میءاجرا

که مطمئناً خبر می شود،  ، گر چه ديرگاھيست از قلم محمود چيزی نخوانده ايم، ولی اگر او  خبر شود، "غفار"خانم 

 بکس و بکسک رئيس اش را **)امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان(نام حاکا ه که انجويی سابقه داری ب

 ۀجامع" مظلوم عبارت "سيلی جان"ولين اصلی آن در دھان ؤمی کند و مسآماده رفتن به نشست استعماری بن دوم 

را می کارند؛ او آرام نخواھد نشست و ھمانطور که به جنگ "  ھاعملی شدن"و " درس گيری ھا" و "مدنی

ی ھم خواھد رفت و مبادا در اين ميان شما ئانجو)  ھدايتگران( جھادی رفت، به جنگ خنازيريان –خنازيريان خادی 

  !را از جمله عمال مزدور تثبيت کند

سر می برد، و مدتھاست که از ه  در سکوت بھا باشيد، زيرا ديريست که آقای محمود" خوشبخترين"اما شايد شما از 

کند يا نه، آيا ی را آغاز می ئانيم که جنگ عليه خنازيريان انجوقلم روان ايشان چيزی تازه ای نخوانده ايم، لذا نمی د

 غرب تبديل می کنند، خنازيريان استعمار ۀی را که دختران مظلوم ما را به جواسيس و عمال آزمودئآقايان و خانم ھا

  اھد گفت يا نه؟خو

بر محمود جان است که با قلم روانش اين جنگ را آغاز کند و ما را در اين نبرد تنھا نگذارد، اگر سکوت می کند، 

 جھادی شک کنيم و او -ما حق داريم بر خود ايشان، بر قلم روان شان و بر جنگ ھای شان عليه خنازيريان خادی 

 جھادی بدون جنگ عليه –نيم؛ زيرا جنگ عليه خنازيريان خادی  امروزی بخواۀرا يکی از عوامفريبان جامع

  . ی نداردئی معنائتعمار و جنگ عليه خنازيريان انجوخنازيريان اس

 ۀی که قرار است به حيث نمايندئعليه انجوشدار، محمود اين جنگ مھم را آغاز نکند، آنھم واگر با وجود اين  ھ

  :پس اجازه بدھد که با ھانا آرنت فليسوف آلمانی ھمنوا شويم در بن دوم حضور پيدا کند، " مدنیۀجامع"
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بين و نادان ممکن نيست، اين گونه روشنفکران  ھای خودکامه بدون حضور روشنفکران کوته گيری حکومت شکل"

  ".کنند که مدعی مبارزه با آنند در عمل به رژيمی خدمت می

 

-------- 

ی که در نشر اين کتاب سھيم بوده اند، اظھار سپاس و ئکل ھا حاکا از ھمکاری تمامی افراد و تشۀسسؤم  "*

اتحاديه "و خانم لوييزا مورگانتينی، معاون " يونيفيم"از خانم انيز البرادی، رئيس اجراييوی . قدردانی می نمايد

د که ما را تشکر می کن" نيوزيالند ايد"از " حاکا "ۀسسؤم..... م ويژه ای شان سپاسگزاريمبه خاطر ارسال پيا" اروپا

 ."در تمويل نشر اين کتاب کمک کردند

حمايت نموده، زيرا اين نھاد موضوع تعليم و تربيه " حاکا "ۀسسؤملل متحد از کار و رھبری مدفتر صندوق جھانی "

انيز البردی، رئيس اجرائيوی ...."  زنان را حتی تحت رژيم طالبان نيز به مثابه اولويت کاری خويش قرار داده بود

  "پرنده در قفس"فيم، کتاب يوني

درود می فرستم، چون آنان ھمه روزه ) حاکا( امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان ۀسسؤمن به تعھد م "* *

بر مشکالت فراوان غلبه می کنند تا زنانی را نجات دھند که سال ھای زيادی از ظلم و بی داد گری، تبعيض، جنگ، 

رسالت اين نھاد که توانمند سازی زنان است، ارزشمند است، زيرا . ی رنج می برندبی عدالتی، نوميدی و ويران

 خدمات اجتماعی مجانی و کمک و باالتر از ھمه دادن ۀاميدوارم اينان به عرض. زنان نيازمند را تنھا نمی گذارند

گانتينی، معاون پارلمان لوييزا مور" نيرو به زنانی که در شاھراھی به سوی آزادی روان اند، ھمچنان دادمه دھد

   حاکاۀسسؤ از انتشارات م"پرنده در قفس"اروپا، کتاب 

و " نيوزيالند ايد"، و حمايت مالی "ارزش دھی"  "حمايت"،"رسالت"، تعيين " درود فرستادن ھا"آقای محمود اين 

ل متحد و در مقابل در مجموع غرب  و آنھم کته سران غرب، مثل معاون پارلمان اروپا و صندوق جھانی سازمان مل

 شود، آيا گردانندگان  اساس تعريف شما چگونه بايد توضيح دادهه حاکا از آنھا، بۀسسؤم" اظھار سپاس و قدردانی"

اش آشنا و صد در صد   غرب می دانيد که غرب با زيره و پودينه ۀسسه را نيز  از عمال آزموده شدؤاصلی اين م

در مورد که معلومات کافی   اينۀکنند، يا به بھان  میءو را مو به مو اجراھای کشور اينجي متيقن  ھستند که سياست

  !دست شماسته  متذکره نداريد، سکوت می کنيد، انتخاب بۀسسؤم

  

  

  

   

  

 

  


