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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٨ اکتوبر ١۵
  

   و عزاداری ژورناليستان افغانستان"خاشقجی"مرگ 
خارج از افغانستان، ضمن تا جائی که خود به خاطر می آورم، ما افغانھا در ھر جائی که بوده ايم چه در داخل و چه در 

منت "آن که ھميشه انتظار داشته ايم تا تمام جھان اعم از چپ و راست از ما و جنبش ما در تمام مقاطع دفاع نموده، حتا 

 ئیسابرای ما اعمار نمايند، مگر خود کمتر متوجه يک نکته بوده ايم که در مسايل بين المللی روابط بر مبنای شنا" خانه

  .  استوار باشدد می توانبه امر مبارزاتی طرفھای ديگر و حمايت متقابلابل ق، احترام متمتقابل

انتظار داشته و دارد تا " وناليزم پرولتریيانترناس"به عبارت رساتر در حالی که چپ ما از تمام چپ ھای جھان زير نام 

ز تمام جھان اسالم عين به خاطر تاريخ مصيبت بار چھار دھۀ اخير در افغانستان از ما حمايت نمايند و مسلمان ما ا

انتظار را داشته است و دموکرات و سکوالر ما از دموکراتھا و ھمترازان شان چنين انتظاری را حق پدری شان می 

مورد تجاوز که دانند، مگر در کمتر تظاھراتی به نفع اين و يا آن نيروی چپ و انقالبی، اين و يا آن کشور اسالمی 

، عليه نقض حقوق بشر و استبداد در اين و يا آن کشور شرق و غرب، به جز تعداد امپرياليزم وصھيونيزم قرار گرفته

معدود و انگشت شمار افغان فرد ديگری شرکت نموده باشد، در چنين حالت و جوی وقتی خواندم که اتحاديۀ ژوناليستان 

جمال "اع آن کشور به نام افغانستان در کابل، جنايت وحشيانۀ دولت پادشاھی عربستان سعودی در حق يک تن از اتب

لب متعدد و حتا متناقضی ذھنم را به خود مشغول داشت، مبالغه نکرده ا را محکوم نموده اند، اگر بنويسم مط"خاشقجی

  :ام، زيرا

 از يک سو وقتی می خوانم که قلمزنان جامعۀ در خود فرو رفتۀ افغانستان، به مانند جوجه مرغانی که جھت ادامۀ -*

ۀ تخم و الکی را که در آن زيست می نمايند، شکسته به تنفس در ھوای آزاد شروع می نمايند، باعث حيات بايد پوست

عرضی که امپرياليزم برای آنھا ساخته و خوشنودی و مسرتم می گردد، مگر وقتی می بينم که ھمين جمع با تمام طول 

ون خلق ما، عليه تجاوز علنی، غارتگرانه و ھيچ گاھی در جريان اين ھفده سال جرأت نکرده اند تا به دفاع از خاست، 

حتا برای يکبار د، نرھزنانۀ امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء اعالميه صادر و  زبان قربانيان اين تجاوز باش

جنايات عربستان سعودی در يمن، جنايات اسرائيل در فلسطين، جنايات ترکيه باالی کردھا، جنايات تمام دنيای غرب 

نه تنھا آنھا را محکوم نمی کنند بلکه عده ای از آنھا به خود حق اند و قھای سوريه و ليبيا را، پرتو افگنی نکرده باالی خل

می دھند تا گستاخانه مشی حاکم بر پورتال را که مبارزه عليه امپرياليزم وارتجاع را به مثابۀ يک کل در اقصا نقاط 
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 دھند و حتا کسانی از آنھا که وجدان فروختن را در بارگاه سلطنتی جھان تعقيب و افشاء می نمايد، مورد انتقاد قرار می

  .نمی توانم نفرتم را از چنين طيفی ابراز ندارم" ما را به ديگران چه"و بعد از آن فرا گرفته اند، نشخوار می نمايند که 

جالد سلطنتی در عربستان که بود که مرگش بيشتر از زنده ماندنش باعث افشای خاندان " جمال خاشقجی" و اما اين -*

تا " اردوخان"و از " ترزامی"گرفته تا " ترمپ"چه می خواست و چه می گفت که اينھمه از سعودی گرديد، 

 منظور که نکند قابل دقت بدان. له ايست قابل دقتژورناليستھای در الک فرو رفتۀ ما در نبودش عزاری می نمايند، مسأ

خود خوراک گربۀ تيز چنگالی بگردند و يا اين که داد و فرياد شان به پر " به بالرسيدن "ھا قبل از " جوجه"بيچاره 

  .تمام شود" و اردوخان" ترمپ"کردن جيبھای 

يکی از روزنامه نگاران منتقد سياست ھای خاندان سعودی به خصوص شخص وليعھد آن کشور " جمال خاشقجی "-*

ی مخالف خاندان سعودی و حاکميت جبارانه اش نبود، بلکه مخالف  باز ھم بايد تأکيد نمايم و.بود" محمد بن سلمان"

به امريکا به " بن سلمان "طردر مقابل صھيونيزم و نتانياھو و غالمی مف" محمد بن سلمان"سياستھای چاکر منشانۀ 

ر چنانچه در آخرين مصاحبه اش با رسانه ھا که سپوتنيک با تفصيل کامل آن را منتش. بود"ترمپ"خصوص شخص 

دارد برای تأمين نعربستان نياز "را انتقاد نموده، ابراز داشت که " بن سلمان"ًساخت، رسما برخورد ھای چاکر منشانۀ 

  ".امنيتش به کسی باج بدھد، خودش اين توانائی را دارد تا از خود دفاع نمايد

ً برای ھوادارانش، علنا و با حين سخنرانی" ترمپ"تذکر چنين جمله ای آنھم درست زمانی که يک ھفته قبل از آن * 

امريکا به از آن کشور  ميليارد دالر به مثابۀ ھزينۀ حمايت ۵صراحت اعالم داشت که عربستان سعودی می بايد 

  .بپردازد

نظر انداخته می شود، واضح می گردد که دولت " خاشقجی"وقتی به قضيه از ديد انگيزۀ جرم به کشته شدن احتمالی 

  .داشت" محمد بن سلمان"نتانياھو به ھمان اندازه انگيزه برای نابودی نامبرده داشتند، که و " شخص ترمپ"امريکا و 

 و اما اين که امريکا، انگلستان و از ھمه بيشتر ترکيه در قبال قضيه سر وصدا به راه انداخته اند و می خواھند از آن -*

ويا آنھا انسان شده اند و از ديدن ظلم و ستم و يک طريق دولت عربستان را تحت فشار قرار دھند نبايد فکر نمود که گ

ًبلکه دليل سروصدای آنھا کامال مشخص است که چاپيدن پول و دوشيدن .  به لرزه افتاده استقتل به گفتۀ سعدی تن شان

  .ھرچه بيشتر اين گاو شيری می باشد

مده است و حتا بعيد نيست که تمام آ" جیخاشق"ر سر ان قضيه آگاه است و می داند چه ببا آن که از تمام جري" ترمپ"

شاره، با موافقت وی صورت گرفته باشد، مسأله را کش داده اايما و آنچه بر سر وی آمده به شکلی حتا به صورت 

 ميليارد دالر از ۵منتظر واريز شدن " ترمپ. "منتظر نتيجۀ تحقيق می گردد، در حالی که واقعيت قضيه آن طور نيست

ًمطمئنا وقتی انتقال پول صورت گيرد، امپرياليزم . عودی به مثابۀ ھزينۀ حمايت به حساب امريکا استجانب عربستان س

چرکی بود نه  نه "امريکا با ھمان ديده درائی ھميشگی برخاسته از سياست تبليغاتی امپرياليزم، اعالم خواھد داشت که 

  ".پرکی

لعۀ جرايد بين المللی بر می آيد، ا جائی که از مطچه تا. نيز صدق می کند" انخاردو"عين اين مسأله در مورد 

  . ميليارد دالر اعالم داشته است۵" ترمپ"نيز قيمت سکوتش را در قبال قضيه مساوی با امريکا و " اردوخان"

  مدتھا و چه بسا برای اولينزاره ھا بعد اکه بيچ. در اين ميان می بايد به حال اتحاديۀ ژورناليستان افغانستان متأثر شد

وابستگی بار خواسته اند موجوديت شان را در سطح منطقه با ابراز نظر در يک زمينه اعالم بدارند، آنھم به خطا رفته، 

  .اش به امپرياليزم و در بھترين صورت بی خبری اش را از اوضاع جھانی فرياد زده است

  


