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بــه تاریــخ  ۱۷اکتوبر
 ،۱۹۹۹سازمان ملل متحد،
 ۲۵نوامبــر را کــه با قتل
ددمنشانه سه خواهر مبارز
اهل دومینکین معروف به
«خواهــران میرابال» رقم
خــورده ،منحیــث «روز
جهانی منع خشونت علیه زنان» تصویب نمود.
شاید در هیچ نقطهای از جهان به اندازه افغانستان در سطح حرف از «آزادی
زنان» و «رفع خشونت علیه زنان» و دیگر شعارهای دلپسند سخن به میان نیامده
باشد .بخصوص طی یکونیم دهه تجاوز امریکا و نصب غالمانش ،زن افغان متاعی
برای نمایشات مسخره و عوامفریبیهای خاینانه اشغالگران و دستنشاندگانش
گردید تا با آن واقعیت ارتجاعی ،ستمکارانه و پلید شانرا بپوشانند .سربرآوردن
ســمارقوار صدها انجیــوی بهاصطالح «مدافع حقــوق زن» و فندهای میلیون
دالری زیر این نام ،همه تالشهای امریکا و غرب برای پوشانیدن ماهیت واقعی
جنگ جنایتکارانه شــان در کشور ما بود تا وانمود ســازند که نه برای چپاول
افغانســتان بلکه برای بهبود زندگی زنانش به اینجا لشکرکشــی کردهاند .فقط
یک مشــت زنان ویترینی و خادم بیگانگان و جنگســاالران جنایتپیشه از نوع
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خواهران ،با مبارزه متشکل
خشونت علیه زنان را ریشهکن سازیم!
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ناهید فرید ،شــکریه بارکزی ،فوزیه کوفی ،آمنه بلخی ،قدریه یزدانپرست،
فاطمه گیالنی ،آمنه افضلی ،ســیما سمر ،آزیتا رفعت ،شینکی کروخیل و ...به
مقام و دالر و نام و نشان رسیدند اما اکثریت مطلق زنان افغان در این ماتمسرای
ویران و تحت حاکمیت خونخواران بنیادگرای حکومتی و طالبی و داعشــی
عذابکش شده ،فریاد جگرسوز شان از هرگوشه سرزمین ما بلند است .دیگر
حتی ســازمانهای جهانی حقوق بشری نیز انکار نمیتوانند که زنان افغان بدتر
از دوران مکدر طالبان زیر بار ستم بوده با شرایط فاجعهبار مواجهند.
اشرف غنی ضمن شعارهای فریبنده کمپاین انتخاباتیاش گفته بود «دولتی
کــه مصونیت زنان را در ســاحات مختلــف فراهم نتواند حق نــدارد خود را
دولت بنامد» ،اما مدهشترین بربریت در برابر فرخندهها ،تبسمها ،رخشانهها،
جمیلهها و هزاران زن گمنام و تیرهروز دیگر در دوران حکومتداری مسخره
و پرفســاد خودش به وقوع پیوست ولی آب از آب تکان نخورد .از یک رژیم
دستنشــانده و بویناک که خود متشکل از سفاکترین دشمنان زن و انسانیت
باشــد ،دولتی که راکتیار ،این تیزابپاش منحرف و جرثومه خیانت و بربادی
و میهنفروشــی را عروسکگونه اســتقبال نماید و طالبان وحشی را «برادر»
خطاب کند ،نباید انتظار کوچکترین رسیدگی به آالم زنان را داشت.
دهشت در برابر زن معلول عواملیست که تا ریشهای به آنها برخورد صورت
نگیرد ،نمیتوان گام موثر در این زمینه برداشــت .تجارب سایر کشورها ثابت
میســازد که کســب آگاهی ،مبارزه پیگیر و سهیم شــدن در حیات سیاسی و
اقتصــادی دالیل عمدهای بودهاند کــه زنان به جایگاه رفیع رســیده همدوش
مردان در رهایی و پیشرفت جامعه نقش شایسته ایفا نمودهاند.
خواهران و مادران داغدار،
در جســم رنجور کشــور ما طی چهار دهه گذشــته ویروس بنیادگرایی که
زنســتیزی مشخصه بارز آن است ،عمیقا ریشــه دوانیده و فرهنگ فیودالی و
مردســاالرانه در تار و پود جامعه عجین گشته است .پرمدعاترین مردان ما نیز
دید تبعیضآمیز نسبت به زنان داشته آنان را موجودات درجه دوم و «عاجزه»
میپندارند .در چنین فضایی تیره ،وظیفه نیروهای مترقی و ضدبنیادگراســت
تا برای بســیج و بارور شدن جنبش سرتاســری و پیشرو زنان در عمل بکوشند.
ی بیرونی
باید به این حقیقت آفتابی سر نهاد که حق نه با گدایی و اتکا به نیرو 
بلکه با پیکار و جانگذشتگی علیه عناصر و جریانات ارتجاعی و ضدزن کسب

 ۲۵نوامبر  ۴( ۲۰۱۷قوس  – )۱۳۹۶کابل

همبستگی مردم علیه کشتار
کارتونیستParker :
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شدنیست .خواهران میرابال ،ایستادگی زنان آیسلند و بخصوص نبرد قهرمانانه
زنان کوبانی نمونههای درخشانی اند که باید آنها را سرمشق قرار داد.
«حزب همبستگی افغانســتان» معتقد است که بدون شرکت فعال زنان هیچ
حرکت عدالتخواهانه و دموکراســیطلبانه نمیتواند پا گیرد .کشوری که نیم
نفوسش در زنجیرهای سهمگین جهالت و بربریت پیچانیده شده باشد ،هرگز به
بهروزی دست نمییابد .برای کسب استقالل کشور و غرس نهال آزادی و سایر
ارزشهای بزرگ انســانی ،باید در کنار مردان ،نیروی خفته زنان را نیز به سیل
بنیانبرکن بدل نمود؛ تنها چنین خروشــی میتواند در رفع خشونت و تبعیض
علیه زنان موثر واقع گردد.
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گردهمایی «حزب همبستگی»
به مناسبت روز جهانی
محو خشونت علیه زنان
 ۳قوس  – ۱۳۹۶کابل:
جمعی از اعضا و هواداران
حزب همبستگی بهمناسبت
«روز جهانی محو خشونت
علیــه زنــان» گردهمایی
اعتراضــیای را در تقبیح
جنایــات و ســتمهای
روزافزون بر زنان برگزار نمودند .در این گردهمایی که عمدتا زنان اشــتراک
ورزیــده بودند ،پالکارتهایــی حاوی تصاویر زنان قربانی در کشــور بهمثل
فرخنده ،رخشــانه ،تبســم و زهرا خاوری را افراشته و خواهان محاکمه عامالن
این جنایات شدند.
در یکی از این پالکارتها نوشــته شده بود« :زهرا جان ،بهجای خودکشی
کاش ریشــه نگونبختیهای زنان افغــان را آتش مــیزدی!» و در دیگری هم
«زنجیرهای اســارت را زنان خود فقط با مبارزه و ایســتادگی شــان میتوانند
درهم شکنند!».
پس از سر دادن شعار برضد جانیان ستمگر بر زنان که اغلب در کرسیهای
دولتی و پارلمان لمیدهاند ،خانم سیلی غفار به نمایندگی از «حزب همبستگی»
گفت:
«شــاید در هیچ نقطهای از جهان به اندازه افغانستان در سطح

|
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حرف از "آزادی زنان" و "رفع خشونت علیه زنان" و دیگر شعارهای
دلپسند ســخن به میان نیامده باشد .بخصوص طی یکونیم دهه
تجــاوز امریکا و نصب غالمانش ،زن افغان متاعی برای نمایشــات
مســخره و عوامفریبیهای خاینانه اشغالگران و دستنشاندگانش
گردید تا با آن واقعیت ارتجاعی ،ستمکارانه و پلید شانرا بپوشانند.
ســربرآوردن ســمارقوار صدها انجیوی بهاصطالح «مدافع حقوق
زن» و فندهــای میلیون دالری زیر این نام ،همه تالشهای امریکا
و غرب برای پوشــانیدن ماهیت واقعی جنگ جنایتکارانه شان در
کشــور ما بود تا وانمود ســازند که نه برای چپاول افغانستان بلکه
برای بهبود زندگی زنانش به اینجا لشکرکشی کردهاند».
در پایان برنامه ،گروه تیاتر جوانان حزب همبستگی وضعیت هولناک زنان
افغانستان را طی سالهای پرمالل اخیر با نمایشی به تصویر کشیدند.
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 ۱۶۰ســال قبــل از
امروز ،خیزش زنان کارگر
در نیویــارک مایهی الهام
برای مبارزات رهاییبخش
زنــان گردیده ،در ســال
 ۱۹۱۰بنابــر پیشــنهاد
کالرازتکین ،هشــتم مارچ
منحیث «روز جهانــی زن» تثبیت گردید .البته دولتهــا و نهادهای ارتجاعی
تــاش دارند این روز را از مضمون سیاســی و عدالتخواهانه تهی ســاخته در
سطح برگزاری محافل بیارزش و تبریکگویی به زنان کاهش دهند .اما ،هشتم
مــارچ با خودگذریها و خون زنان بالنده و مبارز همچون روزا لوکزامبورگ،
سکینه جانسز ،مینا ،ناهید ساعد ،وجیهه ،برتا کاسرس ،زویا ،شیرینعلم هولی،
مونیکا آرتل ،مرضیه احمدی اسکویی ،کارمن اگوادو و همرزمانش ،خواهران
میرابال ،جیالن اوزالب ،تانیا ،لیال قاســم و صدهــا زن آگاه دیگر گره خورده
است.
امســال در حالی به پیشواز این روز خجسته میرویم که آالم و مرارتهای
زنان این ســرزمین نگونبخت بصــورت فاجعهباری فزونــی یافتهاند :گلبدین
تیزابپاش مورد نوازش ارگ و اربابان امریکایی شــان قرار میگیرد؛ طالبان
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در راه رهایی زنان گام برداریم!
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دشمن زن با عذر و زاری فراخوانده میشوند تا در کنار جانیان و خاینان دیگر
بر کرســیهای قدرت تکیه زنند؛ ثریاها در محضر عام بصورت ددمنشــانه لت
و کوب میشــوند؛ عامالن زجرکشــی فرخندهها ،رخشانهها ،تبسمها ،شکیالها
و ...آزادانه میخرامند؛ جانیان عامل تیرهروزی سحرگلها ،مریمها ،مروهها و
هزاران زن ستمدیده دیگر نه تنها مجازات نمیشوند که بر پستهای بلند لمیده
انــد؛ زنانــی در ادارات دولتی مورد آزار و اذیت جنســی و حتی تجاوز قرار
میگیرند؛ قضایای تجاوز بر چندین مریض و پرســتار در شفاخانههای دولتی
برمال میگردد مگر هیچکســی مورد بازخواســت جدی قرار نمیگیرد؛ اغلب
زنان و دختران کشــور در بیشــتر مناطق از ســواد و تحصیل محروم اند؛ هنوز
باالتریــن رقم مرگ و میــر در هنگام زایمان در جهان به زنان افغانســتان تعلق
دارد؛ هر روز زنان بیشــتری بیوه گشــته با کودکان شان به سیهروزی کشانیده
میشوند ،اندک زنانی هم که به نهادهای عدلی مراجعه میکنند با ستم مضاعف
و توهین و تحقیرهای کشنده مواجه میشوند ،و دهها معضل دیگر.
اما از ســوی دیگر ،صاحبــان امریکایی حکومــت ع و غ ،گدیگکهای
کوکیای چون عادله راز ،شــهرزاد اکبر ،ناهید ســرابی ،مقدسه یورش ،غزال
حارث و چند زن مسخشــده دیگر را در شهرهای مختلف امریکا زیر نام «نسل
نــو رهبــران زن افغان» و «زنان اصالحطلب افغــان» رکالم کرده به این و آن
زن افغــان جوایز فرمایشــی میدهند تا وانمود کنند کــه در قتلگاه فرخندهها
و رخشــانهها و شــکنجهگاه ثریاها همهچیز گل و گلزار است و اینهم نمونهای
از آن گلســتان! این زنان که توســط امریکا تربیت و مغزشویی شده اند ،عمال
برای پرده انداختن بر وضعیت فاجعهبار زنان افغان مورد استفاده تبلیغاتی قرار
میگیرند.
جنایتکاران اخوانی ،این دشــمنان خونی انســانیت که زن را وســیله اطفای
شهوت مردان و ماشــین چوچهکشی میپندارند ،مطابق مود روز یاد گرفتهاند
که حتا در کنار زنان ویترینی ارگ بنشینند تا وانمود سازند که تغییر کرده به
مدافعان زن مبدل گشــته اند! حتا موجــود پلید و خونخواری چون راکتیار نیز
میکوشد از این قافله عقب نماند بنا در سخنرانیهای عوامفریبانهاش از حقوق
زن ســخن میگوید و در مالقاتهایش یکی دو زن بیخبر از دنیا را نیز شــامل
میسازد تا خود را امروزی و متفاوت از گذشته نمایش دهد .عقآور است که
سران طالبان از نوع معتصم آغاجان که بوی افکار عصرحجری شان جهان را فرا

 ۱۷حوت  ۸ – ۱۳۹۶مارچ ۲۰۱۸

معجزه آخوند
کارتونیست :مانا نیستانی
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گرفت ،نیز مدعی میشــوند که با زنان مخالفتی نداشته و این یکی تحصیالت
عالــی دخترش را به رخ ملت میکشــد! اما مردم ما به تجربــه دریافته اند که
این ستمپیشگان قرونوسطایی ،ماهیتا کوچکترین تغییری نکرده فقط در سطح
حرف و بنابر اقتضای سیاست اربابان خارجی شان اکت تجدد میکنند و بس.
وضعیت واقعی زنان کشــور در وجود چند گدیگک سرکاری نه ،بلکه در
فریاد پردرد هزاران زن عذابدیده در سراســر کشور تبلور مییابد که تحت
شرایط اسفناکی بسر برده و دادرسی نیز ندارند« .حزب همبستگی افغانستان»
قویا معتقد اســت که بــرای رهایی از این دوزخ ســوزان راهی بهجز آگاهی،
بسیج و مبارزه نداریم .بیایید روز جهانی زن را به روز تعهد برای برکندن ریشه
نگونبختی های زنان وطن اشغالشده و اخوانگزیده ما تبدیل کنیم.
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بزرگداشت «حزب همبستگی
افغانستان» از روز جهانی زن

کابــل؛  ۱۷حــوت
« :۱۳۹۶حزب همبستگی
افغانستان» روز جهانی زن
را طی محفلی با عنوان «با
آگاهی و بســیج رزمنده،
در راه رهایــی زنــان گام
برداریم!» برگــزار نمود.
تاالر برنامه با شــعارهایی همچون «رهایی جامعه در رهایی زنان نهفته است!»،
«وضعیت واقعی زنان کشــور در وجود چند گدیگک ســرکاری نه ،بلکه در
زجرکششدن فرخندهها و رخشانهها تبلور مییابد!»« ،آگاهی و خیزش زنان،
مرگ بنیادگرایی و ارتجاع اســت!» و «رهایی و برابر زنان افغانستان ،فقط در
آگاهی و بسیج و مبارزه زن و مرد این سرزمین تحقق مییابد و بس!»
در آغاز ،خانم ســیلی غفار به نمایندگی از حزب همبســتگی نطق کوتاهی
داشت که در قسمتی از آن گفت:
«وضعیت واقعی زنان کشــور در وجود چند گدیگک سرکاری
نه ،بلکه در فریاد پردرد هزاران زن عذابدیده در سراســر کشــور
تبلور مییابد که تحت شرایط اســفناکی بسر برده و دادرسی نیز
ندارند .حزب همبســتگی قویا معتقد است که برای رهایی از این
دوزخ سوزان راهی بهجز آگاهی ،بسیج و مبارزه نداریم .بیایید روز
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جهانی زن را به روز تعهد برای برکندن ریشه نگونبختی های زنان
وطن اشغالشده و اخوانگزیده ما تبدیل کنیم».
قرار بود که در بزرگداشت روز
زن نمایندههای احزاب و سازمانهای
پیشرو و اعضای مترقی پارلمان را از
کشورهای مختلف بهشمول سویدن،
ایتالیا ،آلمان ،کوردستان ،پاکستان،
جاپان ،هند ،اسپانیا ،هالند ،دنمارک،
ایران ،ترکیه و ناروی با خود داشته
سیلی غفار ،سخنگوی حزب همبستگی
باشیم تا بهطور مشترک آوای آزادی
و مبارزه را بلند کنیم ،اما متاســفانه
بنابر مشــکالت امنیتی و تاخیر در اخذ ویزه ،بهجز نمایندههایی از ایتالیا ،سایر
دوســتان قادر به اشــتراک در محفل نشدند اما اکثر شــان پیامهای همبستگی
فرستادند.
خانــم لینــدا و جولیــا دوتن از
دوستان ایتالیایی حزب ،پیام شان را
خواندند که در بخشــی از آن آمده
بود:
«از  ۷اکتوبــر ۲۰۰۱
بدینســو ،امریکا ،افغانستان را
اشــغال کرده و بهطور روزانه
خانم لیندا و جولیا از ایتالیا
به دالیــل دروغین خود ادامه
میدهد .اشــغال کشــوری که تا به هنوز ادامه داشته و مردمانش
بنابر حضور طالبان ،جنگســاالران ،داعش و دولت پوشالی غنی در
ناامنی بهسر میبرند .نیاز به پاسخها ،پیشنهادها و عمل است .عمل
حزب همبستگی مبتنی بر حقوق بشر ،برابری زنان و مردان ،کشور
متحد بدون تبعیض ملیتی و مذهبی میباشــد .از همین جهت ،از
حزب همبستگی در مبارزهاش پشــتیبانی میکردیم ،میکنیم و
خواهیم کرد».
افــزون بر این ،مبارزان سلحشــور کورد که هر روز با دشــمنان خوانخوار

شماره  ۵۵و  ،۵۶قوس  -حوت 1396

11

شماره  ۵۵و  ،۵۶قوس  -حوت 1396

12

|
دسامبر  - ۲۰۱۷مارچ ۲۰۱۸

داعشــی و دیگــر ارتجــاع بهطــور
مســلحانه در ســتیز بوده و بــا دهها
مشکل دست و پنجه نرم میکنند ،از
جبهه عفرین در ســوریه و کژار در
ایران پیامهای همبســتگی بهمناسبت
هشتم مارچ به دست آورده بودیم که
کلیپ ویدیویی آن نمایش داده شد.
پیام تصویری مبارزان سلحشور کورد
در روزگار غمانگیزی که فیروز
قندوزی و عدهای دیگر ،ســاز دلنشــین دنبوره را مبدل به جنایت بچهبازی در
محضــر قومندانــان تنظیمی کردهاند؛ آهنگ وحید قاســمی تبدیل به ســرود
جنایتکاران و رهروان دزدان گردیده
اســت ،عدهای در ماتمسرای ویران
مصــروف تعریف از لب و رخســار
یار اند؛ داریم جوانانی را که باوجود
زندگــی بخــور نمیر بــا آهنگهای
اعتراضی شــان ،درد مردم شوربخت
افغانســتان را در گمنامی تمام فریاد
سمیع شاجور از گروه مشت
کشیده و مشــتی اند بر پوزهی طبقه
ســتمگر و دالالن بهاصطالح هنرمند شــان .از همینروســت که رســانههای در
خدمت نیروی حاکم هر گندی را به نشــر میرسانند بهجز آهنگهای کوبنده
از نوع «بچههای مشــت» .برای ما بســا جای افتخار و خرســندی بود که آقای
ســمیع شاجور ،ازدحام رفعت ،شــاهد غفار و بچههای «مشت» از هرات بدون
کدام توقع مالی دعوت ما را پذیرا شده با آهنگهای رپ ،وضعیت ابتر مردم
افغانستان و بهویژه زنان را به تصویر کشیدند.
در ادامــه محفل ،چنــد زن منحیث نمونههــای درد ،تالش و مبــارزه زنان
افغانســتان به معرفی گرفته شــدند که هریک به نحــوی از انحا حصار ذهنیت
تاریکاندیشی و مردســاالری را که زن باید در چهاردیواری خانه بماند درهم
شکسته و برای تغییر زندگی شان در ستیز اند .سپس به خانم ُحسنزیبا (دختری
کــه در والیت کنر چوپانی میکرد ولی حاال معلم مکتب اســت) ،ذاکره (زن
خیاط) و گلجان (مادری که پسر و شوهرش را دست داده و حال غرفه کوچک
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خوراکهفروشی در شهر کهنه دارد)
تقدیرنامــه و تحایفی داده شــد .در
ضمن ،کلیپهایی از سه مادر پردرد
از گوشــههای مختلف کشور نمایش
داده شــد کــه داغ از دســت دادن
دلبندان شــان را بر ســینه دارند .دو
مادر ماتمدار بنابر مشــکالت صحی
گروه تیاتر حزب همبستگی زندگی بیبی عایشه
مشهور به بیبیگل را به تصویر کشیدند.
در برنامه حضور نیافتند و فقط خانم
مهوش ،مادر داغدار شهید برهانالدین (جوانی که در حمله انتحاری چهارراهی
زنبق جان باخت) به نمایندگی از همهی شان شرکت ورزیده بود.
شــایان ذکر اســت که در ایــن برنامــه شــعری از م .آژن در وصف زنان
حماســهآفرین کوبانی که بازتابی اند از نیروی خفته زنان تمام جهان ،توســط
یکی از اعضای حزب دکلمه شد .همچنان ،چندین زن قهرمان سرزمین ما نظیر
ثریا طرزی ،میرمن پروین ،مینا ،ماللی جویا و بلقیس روشــن به معرفی گرفته
شدند.
در اخیر محفل ،گروه تیاتر حزب همبســتگی زندگی بیبی عایشــه مشهور
به بیبیگل را به تصویر کشــیدند .این مادر بالنده که داغ از دســتدادن شش
فرزند جوان و آزادیخواهش ،او را از پا نیانداخت و در سنگر دفاع از استقالل
و آزادی چون کوه استوار ماند.
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کابــل ۲۹ -حــوت
 :۱۳۹۶تعدادی از اعضای
«حزب همبستگی» با تجمع
در برابر منار یادبود شهید
فرخنده ،از سومین سالروز
زجرکششــدن این دختر
معصــوم یادبود بــه عمل
آوردند .اشتراککنندگان پالکارتهایی در محکومیت جنایت علیه فرخنده،
رخشانه ،شکریه تبسم ،زهرا ،قربانیان قتلعام میرزااولنگ و زنان دیگر قربانی
ســتم و بربریت را برافراشــته بودند .پالکارتهایی نیز با این پیامها در دست
اشــتراککنندگان به چشم میخورد« :تا جنایتکاران خاین خلع قدرت نشوند،
هرروز فرخنده دیگری قربانی خواهد گشــت!» «ضجههای دردناک رخشانه،
هــر وجدان بیدار را به مبارزه فرا میخواند!» «زهرا جان ،بهجای خودکشــی
کاش ریشه نگونبختیهای زنان افغان را آتش میزدی!» «من پشتون هزارهام،
انتقام شکریه دلبندم را گرفتنیام!»« ،تا وقتی امریکا و مزدوران بنیادگرایش
حاکمیت دارند ،ســیهروزی زنان افغان را پایانی نخواهــد بود!»« ،زنجیرهای
اســارت را زنان خود فقط با مبارزه و ایستادگی شان میتوانند درهم شکنند!»،
«رهایی زنان افغان از دوزخ اشــغال ،بنیادگرایی و مردساالری با آگاهی ،اتحاد
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یادبود از سومین
سالروز زجرکششدن فرخنده
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داریوش ،از اعضای حزب به نمایندگی از جوانان گفت:
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«دولــت ع و غ ،بلندگوهــای تبلیغاتــیاش و جوانکهــای
وجدانباخته به اصطالح ســخنگویش با بیشــرمی تمام در صدد
فراموشــی دهشــت علیه فرخنده اند .حتی یک تعداد بهاصطالح
فعاالن جامعهمدنی که در ابتدا بصورت پروژهای درین قضیه واویال
راه انداختند ،اما چون دیگر ارباب خارجی و حامیان ارگنشین شان
نمیخواهند الی این قضیه زیاد باال شود و ثانیا فند و وند برایشان
نمیآورد ،ســکوت پرخفت پیشه کرده اند .ولی چطور میشود این
جنایت را از یاد برد وقتی هر فرد این ســرزمین و بخصوص زنانش
روزگار بهتر از فرخنده ندارند و دســتان باالترین مقامات خاین در
پس اینچنین سفاکیها دخیل است؟ دولت با شیوههای گوناگون
بر چشم مردم خاک میپاشد ،اما با مقاومت و ایستادگی باید کاری
کرد که این جنایات به فراموشــی سپرده نشده عامالن اصلی آن،
و نه چند محکوم درجه دهم ،به جزای اعمال شان برسند تا دیگر
شاهد فاجعه کمنظیر و تکاندهنده اینچنینی در برابر زن نباشیم».
خالده ،عضو دیگر حزب در بخشی از سخنانش گفت:
«گفته اند ملتی که تاریخش را فراموش میکند ،ســزاوار تکرار
آن اســت .ما از مردم افغانســتان میخواهیم که زجرکششــدن
فرخندههای افغانســتان را از یاد نبرند و برای تامین عدالت واقعی
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یکی از زنانی که به دیدن منار یادبود فرخنده آمده بود ،ابراز داشت:
«در گذشتهها ،این روزها بهخاطر فرارسیدن نوروز و بهار برای
ما پر از خوشی بود ،ولی از روزی که فرخنده به آن صورت وحشیانه
در آســتانه نوروز کشته شد ،دیگر از ســال نو گریزان استم .کاش
هیچ سال ما نو نمیشد ،مگر فرخنده زنده میبود».
در اخیر ،اشتراککنندگان دسته گلی در پای منار یادبود فرخنده گذاشتند.
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عفرین ،حماسه کوبانی را
تکرار خواهد کرد!
در  ۲۰جنوری ،۲۰۱۸
دولت فاشیســتی ترکیه به
ادامــه جنایاتــش ،بهطور
رسمی اعالم نمود که برای
سرکوب «تروریستهای
پی.کی.کی» و داعش بر
عفرین حمله مینماید .این
دولت مستبد و جنایتپرور برای انحراف اذهان عامه داخلی و جهانیان ،داعش
را نیز با این منطقه گره زد ولی بر همگان روشــن اســت که تقریبا بســاط این
گروه قسی از سوریه برچیده شده و بخصوص در عفرین و حوالیاش خبری از
آنان نیســت .مهمتر از همه بر اساس گزارشهای مراجع معتبر ،دولت اردوغان
از حامیان سرســخت داعش بوده و در حمله بر کوبانــی نیز نظامیان ترکیه در
لباس داعش شرکت داشتند .حداقل رابطه دیرینه و تنگاتنگ ترکیه با گلبدین
خونریز ،مشــهور به «قصاب کابــل» ،داللت بر حمایت این دولت مســتبد از
پلیدترین نیروها میکند .برعالوه ،دولت خونآشام اردوغان همان داعشیهای
گذشــته را زیر چتر نیروی چندهزاری «ارتش آزاد ســوریه» تسلیح و تمویل
نموده و در کنار ارتش رسمی ترکیه به جان مردم دربدر این منطقه رها کرده
اســت .دولت اخوانی ترکیه که خصومت دیرینه با خلق ستمدیده کورد دارد،
هرگز نمیخواهد آنان در صلح و آرامش بسر برده از آزادی و عدالت بهرهمند
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گردند به همین دلیل پیاپی دســت به توطئههای رســوا زده علیه آنان به زور و
دهشت متوسل میشود.
عبداهلل اوجاالن ،رهبر زندانی مبارزان کورد ســه ســال قبل در باره کانتون
عفرین هشــدار داده بود« :امروز ،روزی نیست که کارخانههای نساجی ساخته
شــوند .روز ســاخت کارخانهها برای تولید اســلحه و مهمات است ،آفرینش
کمونیــزم جنگی و ریشــهگرفتن در میــان جامعه ».و امروز این پیشــبینی به
واقعیت پیوست که مشت را فقط با مشت میتوان پاسخ داد.
تاریخ درخشــان ملت کــورد مملو از مبارزه و ایســتادگی در برابر ارتجاع
دینــی و غیردینی اســت و بخصوص پس از مقاومت حماســی در کوبانی که
تجربه شان پربارتر شده ،خاموش ننشسته و سرنوشت خویش را با دستان توانای
زن و مرد این ســرزمین رقم میزنند .شــهر عمدتا کوردنشین عفرین سوریه از
جمله سه کانتون (عفرین ،کوبانی و جزیره) است که بهشکل خودگردان تحت
رهبری «حزب اتحاد دموکراتیــک – پی.وای.دی» اداره گردیده و از ۲۰۱۲
بدینسو در امنیت نسبی بهســر میبرد ،اقوام دیگری مانند عربها ،ترکمنها،
آسوریها ،یزدیها ،ارمنیها ،آرامیها و چچنها را نیز در خود جا داده است.
امروز «نیروهای دموکراتیک ســوری» متشــکل از جنگجویان جانگذشــته
«واحدهای مدافع خلــق – یپگ» و ملیتهای دیگر بخصوص عربها برای
دفاع از عفرین در کنار هم ایســتادهاند .افزون بر آن ،باشــندگان عفرین و حتا
زنان مسن منطقه سالح بر دوش گرفته و قهرمانانه در برابر ارتش تا دندان مسلح
ترکیه و داعشیهای دیروزی میجنگند.
«حزب همبستگی افغانســتان» به نمایندگی از مردم سوگوار افغانستان که
همچون خلق ســتمکش کورد از جنایت و بربریت بنیادگرایان ،ارتجاع منطقه
و دستدرازیهای دول امپریالیســتی رنج میبرند و هر روز در آتش انتحار و
انفجار عزیزان شــان را از دســت میدهند ،حمایتش را با مبارزان عفرین اعالم
نموده و امیدوار است مردم منطقه نیز بهسان کوبانیان از این معرکه سرفراز بدر
آیند .مقاومت این سلحشوران در تاریخ مبارزاتی خلقهای دربند با خط درشت
حک خواهد شــد .مبارزان سرتاسر جهان ،اَ ِوستا خابورها ،سکینه جانسزها ،لیال
قاسمها ،جیالن اوزالبها ،آرین میرکانها و ...را به خاطر خواهند سپرد.
رزمآوران کــورد که حق دارند از تضادهــای درونی قدرتهای جهانی به
نفع مبارزه شــان سود جویند ،باید فریب دوستی بخصوص دولت جنگافروز
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امریــکا را نخورنــد چون
تاریخچــه ایــن ابرقدرت
مملو از پلشــتی و جنایت
و ضدیــت بــا جنبشهای
آزادیخواه اســت .امریکا
اگر در ظاهر و بنابر منافع
منطقــویاش از کوردهــا
حمایت کــرد ،اما روزی
آنــان را از پشــت خنجر
خواهــد زد چنانچه همین
باسور سوران از پیکارگران «واحدهای مدافع خلق » در نبرد با
اکنــون در برابر حمالت
اشغالگران ترکیه در عفرین به شهادت رسید ،در مراسم خاکسپاری،
وحشــیانه ترکیــه فقــط
خواهرش تابوت او را حمل میکند و مادرش تفنگ او را بر دوش
میکشد.
«اظهــار نگرانی» میکند
و بس .مردم افغانســتان تجربه تلخ و خونینــی از جنایتکارپروری و مداخالت
محیالنه کاخ ســفید در کشــور شــان دارند که نتیجه آن فجایعی اســت که از
چهاردهه بدینسو در کشور ما جریان دارد.
فقــط با اتکا به خلق سلحشــور کورد که با اراده و تعهد اســتوار به جنگ
تکنولوژی پیشرفته نظامی دولت ترکیه میروند میتوان مشت محکمی بر پوزه
این ارتش تبهکار کوبید .خلقی که متحدانه برخیزد و در صفوفش شیرزنانی از
نوع اَ ِوستا خابور را داشته باشد که با قربان کردن جانش تانک ترکیه را منفجر
ساخت ،شکســت ناپذیر اســت .همانگونه که وجدانهای بیدار جهان در کنار
مقاومت تاریخی کوبانی ایســتادند ،امروز نیز عفرین را تنها نخواهند گذاشت
چون یک مبارزه حقطلبانه و پیشــرو حتما حمایت عناصر و گروههای مترقی
جهان را با خود خواهد داشت.

ما به مقاومتگران عفرین درود فرستاده
در کنار آنان ایستادهایم!
حزب همبستگی افغانستان
 ۱۰دلو  ۳۰( ۱۳۹۶جنوری )۲۰۱۸

گزارش
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تعدادی از اعضای «حزب
همبســتگی افغانستان» طی
گردهماییای به نمایندگی
از مردم رنجدیده افغانستان
و نیروهای پیشرو و مبارز
این کشور به کارزار «روز
جهانی همبستگی با عفرین» پیوســتند .مرکز عفرین در سوریه ،پس از قریب
دو ماه حمالت شــدید و قتلعام ددمنشــانه رژیم فاشیست اردوغان ،به کمک
داعشــیهایی که حاال زیر چتر نیروی چندهزار نفری «ارتش آزاد ســوریه»
بوســیله ترکیه تمویل میشوند ،اشغال شــد .در اولین ساعات ورود این لشکر
جنایت و بربریت ،به ســبک برادران جهادی شــان در افغانستان ،مجسمه کاوه
آهنگر را به زیر کشــیدند و شــروع به چور و چپاول دار و ندار شــهر کردند.
نیروهای مبارز «واحدیهای مدافع خلق» کورد طی دوماه با مقاومت شجاعانه
جلو پیشــروی ارتش ترکیه و داعشیان را گرفته ضربات شدیدی بر آنان وارد
کردنــد .اما برای جلوگیــری از تلفات غیرنظامیان عقبنشــینی کرده ،اعالم
نمودنــد که با راهاندازی حمالت چریکی ،عفرین را به قبرســتانی برای ارتش
ترکیه بدل خواهند کرد.
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حزب همبستگی
به کارزار جهانی دفاع از عفرین پیوست
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 ۲۴مارچ به حیث روز جهانی دفاع از عفرین اعالن گردید که به این مناسبت
حزب همبستگی نیز تجمع اعتراضیای تشکیل داد .در نخست ،گرداننده برنامه
گفت:
«در شــروع بایست ســال نو را تبریک گفت ،اما در جهانی که
در آمد آمد بهار ،فرخنده زجرکش میشــود ،کودکان عفرین خون
میگریند و حمله انتحاری همه را در ماتم مینشــاند ،دیگر جایی
برای شادی نوروز نمیماند».

سپس ،خانم سیلی غفار ،سخنگوی حزب در البالی سخنانش گفت:
«تاریخ درخشــان ملت کورد مملو از مبارزه و ایســتادگی در
برابــر ارتجاع دینی و غیردینی اســت و بخصوص پس از مقاومت
حماســی در کوبانی که تجربه شان پربارتر شده ،خاموش ننشسته
و سرنوشت خویش را با دستان توانای زن و مرد این سرزمین رقم
میزنند.
...
حزب همبســتگی به نمایندگی از مردم سوگوار افغانستان که
همچون خلق ســتمکش کورد از جنایت و بربریــت بنیادگرایان،
ارتجاع منطقه و دستدرازیهای دول امپریالیستی رنج میبرند و
هر روز در آتش انتحار و انفجار عزیزان شــان را از دست میدهند،
حمایتــش را از مبارزان عفرین اعالم نموده و امیدوار اســت مردم
منطقه نیز بهسان کوبانیان از این معرکه سرفراز بدر آیند .مقاومت
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این سلحشــوران در تاریخ مبارزاتی خلقهای دربند با خط درشت
حک خواهد شد .مبارزان سرتاســر جهان ،ا َ ِوستا خابورها ،سکینه
جانســزها ،لیال قاسمها ،جیالن اوزالبها ،آرین میرکانها و ...را به
خاطر خواهند سپرد».
معترضــان پالکارتهایی بــا تصاویر قربانیــان عفریــن و کاریکاتورهای
اردوغان را بلند نموده بودند .آنان پالکارتهایی به دســت داشــتند که روی
آنها شــعار های ذیل به فارســی ،انگلیسی به چشــم میخورد« :بربریت دولت
فاشیســتی اردوغان در عفرین جنایت جنگی اســت!»« ،عفرین تنها نیست!»،
«عفرین استوارتر از پیش سر بلند خواهد کرد!»« ،سکوت ملل متحد و جهان
بهاصطالح آزاد در برابر وحشــیگری اردوغان در عفرین ننگین است!»« ،دفاع
از عفرین ،دفاع از انسانیت است!» و...
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جنبش خروشان مردم ایران علیه
استبداد مذهبی شکستناپذیر است!
بار دیگر مــردم مبارز
و آگاه ایــران ،علیه رژیم
منفور و ستمپیشه «والیت
فقیــه» بــا شــهامت تمام
برخاســتند .مــا درحالیکه
از رزمندگــی و تعهــد
زنان و مردان شــریف آن
کشــور فروتنانه میآموزیم ،حمایت کامل خود را از حرکتهای مردمی ضد
خونخواران مذهبی اعالم نموده در کنار آنان ایســتادهایم .اگر ایران سرزمین
لکههــای بدنام بشــریت از نوع خمینی ،خامنهای ،خلخالــی ،خاتمی ،روحانی،
رفســنجانی ،محمدرضاشاه ،شاهرودی و نظایرشــان بوده است ،اما در عینحال
سرزمین گلسرخیها ،کمانگرها ،احمدزادهها ،اشرفها ،جزنیها ،اسکوییها،
وکیلیها ،ســلطانپورها ،فراهانیها و هزاران مشعل تابان دیگر است که با خون
شــان عشق به انســانیت و آزادی را در صفحات تاریخ نوشتند .امروز از نیروی
خون آنان اســت که ملتی برخاسته و رعشه بر اندام دژخیمان و خاینان انداخته
است.
خیــزش امروزی مردم از نوع «جنبش ســبز» کروبی و موســوی و دیگر
مهرههای خط و خالدار رژیم نبود که با شعار مسخره «رای من کجاست؟» در
واقع به ادامه اســتبداد و جنایت مهر تایید میکوبید( .که در افغانستان تعدادی
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با تقلید میمونوار از آن کارزار «نام من کجاست؟» را راهاندازی کردند ).این
جنبش با نضجگیری آگاهی مردم ،عظمتش را با شــعارهای «میکشــم میکشم
آن که برادرم کشــت»« ،مرگ بر اصل والیت فقیه»« ،مرگ بر دیکتاتور»،
«میجنگیم میمیریم ایران رو پس میگیریم» و ....ثابت ســاخت که به همین
دلیل دســتگاه ستمپیشه را لرزاند و فوری به سرکوب وحشیانه آن متوسل شد.
طی چند روز بیش از بیســت تن در خیابانها به گلوله بســته شــده به شــهادت
رســیدند و بنابر اعتراف خود شان حداقل  ۳۷۰۰تن دستگیر شدند که از جمله
بازداشتشــدگان سینا قنبری ۲۲ســاله و وحید حیدری تحت ضربات حیوانی
در کشــتارگاههای رژیــم جان باختند اما برای روپوشــی جنایت شــان هردو
مورد را «خودکشــی» اعالم کردند .عفوبینالملل اما از کشتهشــدن پنج تن از
بازداشتشدگان خبر داد.
ناپلیــون زمانــی گفته بود که با هر لشــکری میتوان جنگید به جز لشــکر
گرســنگان ،اما در ایران این تنها گرسنگی و فقر و فالکت و پدیدههایی چون
«گورخوابی»« ،کارتنخوابی»« ،زبالهگردی» و عمیق شــدن بیسابقه فاصله
میان فقر و سرمایه نیست که سبب غلیان مردم گشته است ،بلکه چکیدن خون از
سر و روی رژیم شکنجهگر و مستبد است که گرسنگان و غارتشدگان را سیاسی
ســاخته دیگر نمیخواهند به این وضعیت خفقانآور تحت ســلطه دینساالران
جانی و فاسد تن دهند .مردم ایران نمیتوانند یاد ایستادگی و مقاومت حماسی
هزاران فرزند اصیل شــان را که طی چند دهه بدســت آخوندهای فاشیست به
شهادت رسیدند فراموش کنند و میزان تحمل زحمتکشان نیز لبریز شده است.
نیروی خون نجیب فرزاد کمانگرها ،ســعید ســلطانپورها ،ســتار بهشتیها ،ندا
آغاسلطانها ،مجیدکاووسیفرها ،شیرین علمهولیها ،فرهاد وکیلیها ،شاهرخ
زمانیها ،جعفر پویندهها و هزاران شــخصیت ســرفراز و شــرافتمند دیگر در
خروش بنیادبرانداز خلق ایران عجین گشته که دستگاه خونریز را در امواجش
دیر یا زود غرق کردنیست.
با آنکه این جنبش هنوز ضرورت به ســازماندهی پیشــرو و یکدست دارد،
اما عظمتش دراین اســت که به جناحهای مختلف رژیم مذهبی ،که همه ماهیت
یکســان دارند ،خط بطالن کشــید و آنان نیز عمال در یک صف علیه معترضان
ایستاده اند ولو در حرف «اصالحطلبان» میکوشند با عوامفریبی خواستهای
مردم را مشروع بخوانند .ثانیا این طغیان مردمی ،به جناحهای مرتجع اپوزیسیون
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از نوع سلطنتطلبان و غیره نیز وقعی قایل نشده و آنان را به حاشیه رانده است.
مــردم ایران باید بدانند که خیزش بدون رهبری انقالبی به شکســت منتهی
شــده و یا در نیمهراه دزدیده خواهد شــد .پس بر نیروهای مترقی ایران است
که درین شــرایط روی شعارهای اصلی متحد شده ،در سمتدهی آن نقش ایفا
کننــد و بدینصورت عرصه را برای نیروهــای ارتجاعی و جیرهخوار امریکا و
غرب تنگ سازند .فقط چنین جنبشــی میتواند بر قلهی پیروزی رسیده برای
ستمدیدگان امیدبخش و آورنده خوشبختی باشد.
رســم کلیــه رژیمهای
مرتجــع و ضدمردمــی
است که برای بدنام سازی
جریانهــای تــودهای ،بر
اتهامات پست متوسل شده
آنرا «دسیسه بیگانگان» و
وابسته به این و آن کشور
صحنهای از مبارزه زنان ایران علیه رژیم منفور «والیت فقیه»
که به «دختر خیابان انقالب» شهرت یافت
و استخبارات خارجی وانمود
ســازند .رژیم شــریر «والیت فقیه» نیز از همین حربه کار گرفته خشم مردمی
را ناشی از دستاندازی امریکا ،موساد ،عربستان و غیره وانمود ساخت .درین
شکی نیست که قدرتهای غربی و منطقه میکوشند در صفوف معترضان رخنه
کرده ،آن را از مســیرش منحرف و شــعارهایش را منطبق با منافع خود تغییر
دهند ،اما واقعیت اینست آنانی که چشم امید به امریکا بسته اند که با غالمانش
وارد معرکــه شــده گویا ایران و مردمش را نجات دهــد ،بین مردم خریداری
ندارنــد .دیگر تودههای آگاه ایران از پیامد خونین مداخله جنایتکارانه امریکا
حداقل در افغانستان ،عراق ،سوریه ،لیبیا و سایر نقاط جهان کافی درس گرفته
اند که تحفهای جز تباهی بیشــتر برایشــان به دنبال نخواهد داشــت .ثانیا مردم
ایران به تجربه دریافته اند که رژیم قرونوســطایی خمینی با حمایت امریکا و
غرب رویکار آمده و با زدوبندهای پسپرده همین قدرتها توانست چهاردهه
تمام بر شانههای زخمی ملت ایران پابرجا بماند بنا نمیخواهند بار دیگر در دام
نیرنگ استعمار اسیر گردند.
زنــان ایران کــه تحت ســتمهای چندالیــه رژیم و ســرکوب ددمنشــانه
چماقبدستانش بســر میبرند ،نقش پیشــاهنگ بازی کردند .زنان ایران که از
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مدتها قبــل با یک ابتکار خودجوش ،چندین آخوند را تا ســرحد مرگ روی
جادههــا لت و کوب کردنــد ،در واقع آغازگر این مــوج مردمی بودند و در
جریان اعتراضات نیز شهامت الهامبخش شان را به نمایش گذاشتند .رژیم نیز از
نیروی خفته در رزم زنان سخت در هراس است.
جوانان و محصالن در
واقع نیــروی محرکه آن
بودند که بــا وجدان بلند
و ســینه ســپرکردن شان،
صدای مردم و زحمتکشان
گشــتند .آنــان مثل یک
مشــت جوانــان افغان که
ننگ دویدن پشــت عطا و محقق و صالح و دیگر خاینان را پیشــه کرده اند ،نه
بر اســاس مسایل قومی و ملیتی و سمتی ،بلکه دست به دست هم ،برای آزادی
و دموکراســی و عدالت علیه دشمنان مشترک شان برخاسته ،دیکتاتور مذهبی
و چوکرههایش را متوحش و لرزان ســاخته اند .جوانان ایران به تجربه دریافته
اند که بدون چلیپا کشیدن بر هرچه جانی و میهنفروش و فاسد ،نمیتوان یک
جنبش واقعا پیشــرو و بنیادبرکن راه انداخت .آنان به این حقیقت پی برده اند
که فکر حاکی از اصالح خاینان غلط بودنش را در طول تاریخ به اثبات رسانیده
اســت بنا بدون طرد اینان راهاندازی یک حرکــت آزادیبخش و ملی ناممکن
است.
مردم به جان رسیده ،به تیوریتراشیهای روشنفکران مرتجع از نوع صادق
زیباکالم ،عبــاس میالنی ،اکبر گنجی و ...نیز بهایی قایل نشــدند که همچون
خودفروختگان همکیش افغان شــان سازش با قاتالن و خاینان را تبلیغ میکنند.
اینان نظیر همجنسان افغان شان از نوع رنگین دادفر سپنتا ،که بیشرمانه در برابر
جانیان پوزهمالی نموده به یکی از ستونهای اصلی جنایتکاران «احترام» قایل
اســت ،در برابر هر نهضت تودهای در صف دشــمنان ملت قرار داشته با غریو
جانبخش ملت باید به زبالهدان پرتاب گردند .خیزشگران ایران باید بدانند آن
روشــنفکرانی که داغ سیاه ولو یک روز کار کردن با حاکمیت ستمگران را بر
پیشــانی دارند ،به مثابه عناصر آلوده و وجدانباخته باید به حاشیه پرتاب شده
مورد غضب قرار گیرند ،چون یکچنان شــرفباختگان میتوانند منتقلکننده
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ویروس سازشکاری و خیانت به صفوف مبارزان گردند بنا هرگز قابل اعتماد
نیستند.
هرچند موج تظاهرات
ایران ظاهرا خاموش شده
اســت ،اما تنفر مــردم از
رژیــم قرونوســطایی و
جنایتپیشه ،همچون قوغ
زیر خاکستر آماده انفجار
است که جالدان حاکم بر
ایران را به زبالهدان تاریخ پرتاب خواهد کرد .ستار بهشتی که زیر شکنجههای
وحشیانه دولت ایران به شهادت رسید ،زمانی نوشته بود« ،من سکوت نمیکنم
حتی اگر قرار به رســیدن لحظه مرگ من باشــد» و امروز این جمله حماســی
بدون شــک ورد زبان هر مبارز ایرانیست که از بیدادگری آخوندی ماالمال از
انزجار اند.
پیروزی مــردم ایران
علیــه اســتبداد مذهبــی،
در واقــع پیــروزی مردم
افغانســتان اســت کــه
سالهاســت از ایــن ننــگ
بشــریت زجرکشــیده
و درآتــش بیــداد آن
میسوزند .با سرنگونی حاکمیت آخوندهای دشمن بشریت در ایران ،جواسیس
افغانــش از نوع محقق ،خلیلی ،محســنی و ...و روشــنفکران مزدبگیرش چون
کاظم کاظمی ،سیدعیسی حسینی مزاری ،ذکریا راحل ،رضوانی بامیانی ،جواد
محسنی ،رهنورد زریاب ،صادق عصیان ،ابوطالب مظفری ،رضا محمدی ،لطیف
پدرام و دیگران نیز یتیم گشــته بساط طاعونی شان از کشور ما برچیده خواهد
شد.
مــا به معترضان ضد رژیــم ددمنش خامنهای  -روحانــی درودهای فراوان
فرستاده دستان پرنجابت تک تک آنان را میفشاریم!

شماره  ۵۵و  ،۵۶قوس  -حوت 1396

29
گزارش

|
از تاریــخ  ۲۴عقــرب
الی  ۴قوس  ،۱۳۹۶سیلی
غفار ،ســخنگوی «حزب
همبســتگی» ســفری بــه
والیتهای بامیان ،ننگرهار
و لغمــان نمود تا با اعضا و
هواداران حزب دیدارهایی
داشته باشد.
در روز نخست سفرش به بامیان ،خانم غفار طی مالقاتی با جمعی از استادان
و محصالن پوهنتون بامیان روی مشکالت پوهنتون و دیگر حوزههای تحصیلی
ایــن والیت صحبت نمودند .ســپس ،با شــماری از نماینــدگان «حلقه جوانان
افغانستان» دیدار کرد .این جمع جوانان که در والیتهای بامیان ،غزنی ،کابل
و لوگر فعال اند با امکانات اندک شــخصی کتابخانههایی تاســیس نموده و در
جهت بلند بردن آگاهی نســل نو کشور تالش میورزند .در البالی صحبتها،
یکی از این جوانان خانم غفار را مخاطب قرار داده گفت:
«هرگاهی احســاس مایوسی و دلشســتگی میکنیم ،بهطور
مشــترک ویدیوی مصاحبههای شــما را میبینیم تــا دوباره نیرو
گیریم».
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سفر سیلی غفار به
بامیان ،ننگرهار و لغمان
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وی جلســهای با جمعی
از جوانان حزب همبستگی
در شــهر بامیان داشت که
روی چگونگی گســترش
فعالیتهــای حزب در آن
والیــت بــا آنــان گفتگو
نمــود .در ایــن جلســه،
جلسه با جوانان حزب در شهر بامیان
اغلــب اشــتراککننده بــر
فراهم نمودن فرصتهایی از ســوی مســووالن حزب تاکیــد ورزیدند تا آنان
نقش موثرتری در فعالیتهای حزب ایفا کرده و در ضمن خواســتار برگزاری
کنفرانسهای ویژه برای اعضای جوان حزب از والیات مختلف کشور شدند.
در روز دوم ســفر،
خانم غفــار به ولســوالی
یکاولنگ رهســپار شد تا
بــا خانوادههــای قربانیان
قتلعــام یکاولنگ دیدار
نماید .او ابتدا با عدهای از
بازماندگان شهدای قتلعام
دیدار با خانواده های قربانیان قتل عام یکاولنگ
مالقات نمود و سپس یکجا با
آنان به دیدن منار یادبودی رفتند که توسط حزب همبستگی به یاد شهدای آن
جنایت توسط طالبان جانی ،ساخته شدهاست .سیلی در بخشی از سخنانش گفت:
«حزب همبستگی
بــه یــاری نزدیکان
شــهدای قتلعــام
یکاولنــگ منــاری را
اعمار نمــود تا یادبود
از انسانهای مظلومی
باشــد که فقط برای
هــزاره و شــیعهبودن
با جمعی از خانواده های قربانیان در کنار منار یادبود
قتل عام یکاولنگ
توسط طالبان قسی و
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دسیســه حزب وحدت و خلیلی به قتل رسیدند .این منار در کنار
ادای احترام به خون پاک قربانیان ،یادآور نکتهای اســت که نباید
این خونهای پاک را به فراموشــی سپرد و عامالن آن باید به میز
محاکمه کشانیده شوند».
بعــد از دیــدار از یکی
از گورهای جمعی شهدای
قتلعام ،وی به خانه شــهید
نجیب و میرعلی رفت تا از
حال مادران رنجور این دو
شهید باخبر گردد .دو مادر
داغداری کــه دیگر توان
سیلی غفار با مادر شهید میرعلی
راه رفتن را نداشــته و فقط با
اشــک و ناله نام پسران جانباختهی شان را یاد میکنند .در اخیر به خانهی معلم
ایوب خان رفت تا عکس و چندین نقاشی چاپشده یکجا با گزارش نشرشده در
نشریه همبســتگی درمورد
این معلم تســلیمناپذیر در
برابر اشــغالگران روسی و
دستنشــاندگان داخلیاش
را بــه خانــواده وی تقدیم
کند .خانم و برادر شــهید
معلــم ایوب خان با اشــک
سیلی غفار حین دیدار با خانواده شهید معلم ایوب خان
از وی پذیرایــی کــرده و از
خاطرات این عضو خانواده از دست رفتهی شان گفتند.
پس از برگشت از بامیان ،خانم غفار رهسپار ننگرهار شد .در آنجا با مادر دو
تن از قربانیانی مالقات نمود که در دهه  ۱۳۶۰توســط حزب جنایتکار اسالمی
گلبدین اختطاف گردیده و تا به امروز خبری از آنان نیســت .این مادر پردرد
گفت:
«با آمدن گلبدین قاتل یکبار دیگر درد از دســت دادن پسرانم
تازه شــد ولی امیدوارم تا روزی زنده بمانم که انتقام خون شان را
از این قاتل بگیرم».
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بعــد از مالقات با یکی
از قربانیــان حمله هوایی
طیارههــای بیسرنشــین
امریکایی که از والیت کنر
به دیدن خانــم غفار آمده
بود تا از سرگذشت پردرد
خود بگوید ،خانم غفار با
سیلی غفار با مادر دو تن از قربانیانی که توسط
جمعی از دستاندرکاران
حزب جنایتکار اسالمی گلبدین اختطاف گردیده
و تا امروز خبری از آنان نیست.
مجلــه «مینه» بــه رهبری
آقای عزتاهلل ځواب و ســپس جمعی از نمایندگان شــورای مردمی ولســوالی
خوگیانــی دیــدار نمــود
کــه آنان حمایت شــان را
از حــزب همبســتگی و
موضعگیریهــای ســیلی
غفار ابــراز نمودنــد .بعد
از چاشــت بــا عــدهای از
محصــان اعضــای حزب
مالقات با جمعی از زنان ولسوالیهای دره نور و خیوه
که از راههای دور به دیدن خانم غفار آمده بودند.
جلســهای داشــت که بیشتر
روی رخنه و گســترش بنیادگرایی در نهادهای تحصیلی متمرکز بود .یکی از
محصالن دختر که در پوهنتون ننگرهار درس میخواند ،گفت:
«پوهنتــون ننگرهــار مملو از محصــان و اســتادان مربوط
احــزاب بنیادگــرا و
تاریکاندیــش چون
حزب اسالمی گلبدین،
طالبان و داعش است
که نظام خــود را در
محوطــه پوهنتــون
اعمــال میکنند .این
اســتادان متحجــر
مالقات با جمعی از زنان ولسوالیهای دره نور و خیوه که از
راههای دور به دیدن خانم غفار آمده بودند.
محصالن دختر و پسر
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را از روی لباس و ســر و صورت شان نمره میدهند .درصورتی که
کدام دختری از ســوی این جمع محصالن پستفطرت بیحجاب
تلقی شود ،مورد تهدید و اذیت قرار گرفته و تا کنون چندین دختر
مجبور به ترک پوهنتون شدهاند».
خانــم غفــار بــر نقش
پیشرو محصالن و جوانان
حزب در نهادهای تحصیلی
تاکید ورزیده خاطرنشــان
ساخت که چه بار سنگینی
بر دوش آنــان برای تغییر
جامعه قرار دارد.
سیلی غفار با جمعی از شاگردان یکی از مکاتب خیوه که
در زیر خیمه درس می خواندند.
فــردای آن روز ،وی
ضمن دیدار با جمعی از زنان
ولســوالیهای خیوه و دره نور و شــورای قومی این دو ولســوالی ،به یکی از
مکاتب ابتداییه و کورس ســوادآموزی زنان ســر زد .در پایان این روز ،کتیبه
یادبودی را بر مزار شــهید
نسیمه نهاد .شــهید نسیمه،
دختــر نوجوانــی که در
اثر شــبخون اشــغالگران
روسی بر ولســوالی خیوه
به شــهادت رســیده بود و
یکی از مکاتــب دخترانه
سیلی غفار بر مزار شهید نسیمه
در مهاجرت به نام این دخت
معصوم مسما بود ،جایی که خانم غفار چندین سال مکتب خود را آنجا خوانده
است.
در برگشــت ،وی به والیت لغمان رفته و در آنجا با یک زن قربانی خشونت
خانوادگی مالقات کرد تا جویای راهحلهای برای کمک به او شــد .در اخیر
در جلســه نوبتی اعضای حزب اشــتراک ورزید که روی سیاستها و گامهای
آتی حزب میچرخید.
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شهید مینا،
نماد مبارزه عدالتخواهانه زنان افغان
شــهید مینــا ( ۷حوت
 ۱۵ ۱۳۳۴دلــو )۱۳۶۵زن مبارزی بود که نخستین
سازمان سیاسی زنان افغان
به نــام «جمعیــت انقالبی
زنان افغانســتان» (راوا) را
بنیان گذاشــت و برای ده
ســال رهبری آن را به عهده داشــت .مینا در سازماندهی تظاهرات وسیع  ۹ثور
 ۱۳۵۹مکاتب دختران کابل علیه دولت مزدور روس که طی آن ناهید و وجیهه
به شهادت رسیدند نقش بارزی داشت .وی از نخستین سیاستمدارانی بود که در
کنــار مبارزه در برابر متجاوزان روســی و مزدوران خلقی و پرچمیاش ،خطر
توحش بنیادگرایی را نیز گوشــزد نموده تاکید میورزید که باید جنبش را از
لوث باندهای خونخــوار اخوانی پاک نمود ورنه مردم ما روزهای تیرهتری را
تجربه خواهند کرد .مینا باالخره در یک توطئه «خاد» به همدستی باند گلبدین
به تاریخ  ۱۵دلو  ۴( ۱۳۶۵فبروری  )۱۹۸۷در شهر کویته پاکستان به شهادت
رسید و زنده نماند که صحت این پیشبینی داهیانهاش را ببیند.
در  ۲۰۰۳میلــودی ایرماچایلد چاویــس (،)Melody Ermachild Chavis
نویسنده فیمنیست امریکایی ،طی مصاحبههای رویاروی با اعضای «راوا» ،در
مــورد زندگی این زن مبارز کتابی تحت عنوان «مینا ،زن قهرمان افغانســتان -
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شــهیدی که جمعیت انقالبی زنان افغانستان (راوا) را بنیان گذاشت» نوشت که
به پنج زبان ترجمه شده اما متاسفانه متن فارسی آن تا کنون منتشر نشده است.
در اهداییه کتاب میخوانیم:
«این کتاب برای میناهای جوان این جهان اســت که در آینده
برای پیکار علیه بی-عدالتی و بنیادگرایی بزرگ شده و مبارزه برای
صلح ،آزادی ،دموکراسی و حقوق زنان را ادامه خواهند داد».
این کتاب سرشــار از نکات آموزنده بهویژه برای جوانان است که چگونه
مینا با زندگی شخصی و بیتفاوتی بدرود گفته و برای تحقق یک دنیای عادالنه
و برابر تا نثار خونش میرزمد.
قســمتهایی از فصل «زندگی مخفی» (صفحــات  )۹۵-۹۹این کتاب را
ترجمه و در دســترس خوانندگان سایت همبستگی قرار میدهم تا باشد جوانان
بخصوص دختران این ســرزمین اشــغالی و گزیدهشــدهی ارتجاع بنیادگرا و
غیربنیادگرای داخلی ،با الهام از شهید مینا جوانه زنند.
در  ۱۹۸۱پس از راهپیماییها،
تعداد بیشماری بازداشت و ناپدید
شــده بودند که دیگــر برگزاری
بیشــتر اعتراضات عامــه ناممکن
به نظر میرســید .مردم ترســیده
و دلســرد شــده بودند .با سانسور
مطبوعــات ،مــردم هیــچ راهــی
شهید مینا ( ۷حوت  ۱۵ - ۱۳۳۴دلو  )۱۳۶۵زن مبارزی
بود که نخستین سازمان سیاسی زنان افغان به نام
نداشتند تا بدانند که چه میگذرد.
«جمعیت انقالبی زنان افغانستان» (راوا ) را بنیان گذاشت و
مینــا تصمیم شــجاعانهای گرفت.
برای ده سال رهبری آن را به عهده داشت.
وی کمیتــهای از زنــان «راوا» را
تشکیل داد تا روی نشریهای کار کنند که زنان را تشویق به اشتراک در مبارزه
علیه شورویها کند.
«راوا» تصمیم گرفت تا مجله کوچکی را به چاپ برســاند که آن را «پیام
زن» نام گذاشــت .آنان به کدام چاپخانهای دسترســی نداشتند .چندین صفحه
متن را تایپ کرده و تصاویر را با دســت چســباندند .چندین مقاله را خود مینا
نوشــت .آنان بهطور پنهانی و با اســتفاده از یک ماشین میموگراف ،نقلهایی
از ایــن مجله را ســاخته و در اپریــل  ۱۹۸۱موفق به چاپ تقریبا هزار نســخه

شماره  ۵۵و  ،۵۶قوس  -حوت 1396

35

شماره  ۵۵و  ،۵۶قوس  -حوت 1396

36

|
دسامبر  - ۲۰۱۷مارچ ۲۰۱۸

شدند .مجله چاپشده در سالگرد مرگ
دخترانی (شهید ناهید و شهید وجیهه .م)
که یک ســال پیش در تظاهرات بزرگی
به شــهادت رســیده بودند ،آماده پخش
بود.
مجلــه «پیــام زن» بدرفتاریهــا و
خشــونت رژیم را مســتند میکرد .اما
مهمتر از آن« ،پیام زن» یگانه نشریهای
در کشور درمورد زنان بود که تهدیدها
علیه آنــان و مقاومت شــان را منعکس
میساخت.
شــماره نخســت این مجلــه ،تصویر
کتابی از ایرماچایلد چاویس (Melody
خیرهای از دختر مکتبــی با چهره گرد
 )Ermachild Chavisتحت عنوان «مینا ،زن
موســوم به ناهید را بــر روی جلد خود قهرمان افغانستان  -شهیدی که جمعیت انقالبی
زنان افغانستان (راوا) را بنیان گذاشت»
داشــت که در قیام مردمی اپریل ۱۹۸۰
به ضرب گلوله به قتل رسیده بود .و در
متن همراه چنین نگاشــته شده بود« :مادر میهن ،دخترانت را عروس کردی و
آنها را جاودانه در قلبت جا دادی .دخترانی که حنای دســت شــان ،قطرههای
گلگون خون شان است».
شماره نخست ،شعر امضانشدهی مینا را نیز در بر داشت که به زبان پراحساس
و زیبای فارسی سروده شده است:

هرگز بر نمیگردم
م كه دیگر بیدار گشتهام
من زن 
م و توفان گشتهام
م برخاست 
ی كودكان 
از خاكستر اجساد سوخته 
از جویبار خون برادرانم سر بلند كردهام
از توفان خشم ملتم نیرو گرفتهام
از دیوارها و دهكدههای سوخته كشورم نفرت به دشمن برداشتهام
حاال دگر مرا زار و ناتوان مپندار هموطن،

|
دسامبر  - ۲۰۱۷مارچ ۲۰۱۸

م كه دیگر بیدار گشتهام
من زن 
را ه خود را یافتهام و هرگز بر نمیگردم
ن دیگر آن زنجیرها را از پا گسستهام
م 
ی بیخبریها را گشودهام
ی بسته 
من درها 
من از همه چوریهای زر وداع كردهام
م ك ه بودم
هموطن وای برادر ،دیگر آن نیست 
م كه دیگر بیدار گشتهام
من زن 
من را ه خود را یافتهام و هرگز بر نمیگردم
م همه چیز را در شب سیا ه كشورم دیدهام
با نگاه تیزبین 
فریادهای نیمهشبی مادران بیفرزند در گوشهایم غوغا كردهاند
ن پا برهنه ،آواره و بیالنه را دیدهام
ن كودكا 
م 
ن حنا بسته،
م ك ه با دستا 
ن عروسانی را دیدها 
م 
ن نمودهاند
ی بر ت 
لباس سیاه بیوهگ 
من دیوارهای قد كشیدهی زندانها را دیدهام
كه آزادی را در شكمهای گرسنهی خود بلعیدهاند
من در میان مقاومتها ،دلیریها و حماسهها دوباره زاده شدهام
ج خون و در فتح و پیروزی
ن نفسها در میان اموا 
ن در آخری 
م 
سرود آزادی را آموختهام
حاال دیگر مرا زار و ناتوان مپندار
هموطن وای برادر،
من در كنار تو و با تو در راه نجات وطنم همنوا و همصدا گشتهام
ن برپا گشته پیوند خورده است
نز 
م با فریاد هزارا 
صدای 
م با مشت هزاران هموطنم گره خورده است
مشت 
من در كنار تو و در راه ملتم قدم گذاشتهام
م این هم ه رنج زندگی و همه بند بندگی
تا یكجا بشكنی 
م ك ه بودم
ن آن نیست 
م 
هموطن وای برادر،
م كه دیگر بیدار گشتهام
من زن 
من را ه خود را یافتهام و هرگز بر نمیگردم
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زنان با قبول خطر به زندگی شــان ،مجله «پیام زن» را به اعضا و هواداران
میرســاندند .این مجله میان دوستان و همسایههای مورد اعتماد دست به دست
میشــد .در صنفهای ســوادآموزی «راوا» مطالعه «پیــام زن» ترجیح داده
میشد.
شــورویها قیود شبگردی را در شــهر کابل تحمیل نموده بودند که پس از
تاریکی هوا و پیش از طلوع به مردم اجازه بیرونشــدن از خانه داده نمیشد و
این رفتن از یکجا به جای دیگر را مشکلتر میساخت.
رویا ،زنی کــه در قاچاق پیغامها
به داخل زندان بسیار مهارت داشت،
در توزیــع «پیام زن » نیــز موفق از
آب بــدر آمد .رویا ،خودش ســواد
نداشت ولی میخواست این صفحات
ارزشــمند خبر و اشعار تا حد ممکن
در دســترس بیشتر زنان قرار گیرد و
برای انجام این کار جانش را به خطر
میانداخت .او از عضو دیگر «راوا»
میخواست که برایش این مجله را با
صدای بلند بخواند.
مینــا و رویا همچو دو شــریک
شماره « ۵۰پیام زن»،
بــا همدیگر کار میکردنــد .باید از
نشریه «جمعیت انقالبی زنان افغانستان»
نقاط بازرســی پلیس در سراسر شهر
میگذشتند .خیلی ترسناک بود که به جمع عساکر مسلح با تفنگهای خودکار
که در یک قطار ایســتادهاند ،نزدیک شــده و از تالشــی اجتناب ورزید .مینا
تاکید میورزید که مجلهها نزد وی باشند .او بستهای از «پیام زن» را در پایین
خریطهای پر از کاالهای دوختهشده و روی تارهای رنگارنگ و باالی آن یک
بسته چاکلیت را میگذاشت .وقتی سربازی خریطه مینا را میپالید ،رویا بدون
این که نفس بکشــد در کنارش میایستاد و بهســوی آنان مینگریست .وقتی
ســرباز قوطی چاکلیت را میدید به تالشــی پایان میداد .او چاکلیت را برای
خود گرفته و به آنان اجازه رفتن میداد.
برای چندین بار ،چیزی نمانده بود که این دو قاچاقبردستگیر شوند .یکبار،
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آنان سعی میکردند تا مجلهها را به منطقه دهافغانان شهر کابل ببرند ولی دیدند
که خانهای که قرار است به آن بروند توسط پلیس محاصره شده است .هرچند
برای دوستان شان نگران بودند ولی چارهای نداشتندجز برگشت و گذر از آن
همه نقاط بازرسی پلیس یکجا با مجلههایی داخل خریطه.
مینا هیچگاهی نمیخواست
که رویا را به خطر بیاندازد .او
اجازه نمیداد که رویا یکجا با
وی به داخل خانهها برود ،چون
شاید پلیس در داخل خانه باشد
و یا در هنــگام حضور آنان به
آنجــا حملــه کند .او بــه رویا
میگفــت« :منتظر مــن باش.
اگر در ظرف ده دقیقه نیامدم،
مینا در نهمین کنگره حزب سوسیالیست فرانسه
فوری از اینجا برو».
در والنس ۲۴ ،اکتوبر ۱۹۸۱
مطالب شــماره بعدی «پیام
زن» مــورخ جــوالی  ،۱۹۸۱توصیف از خطرهایی میکرد که شــاگردان در
برابر استبداد متقبل شده بودند:
«شــاگردان لیســه زرغونه بســیار مبتکر بودند .آنــان برای
برنامهریزی تظاهــرات در صحن مکتب جلســهای برگزار کردند.
نخستین کار شــان قطع لین تلفون مکتب بود .از اینرو ،مسووالن
مکتب نتوانســتند بــه پلیس اطالع دهند که آنان را دســتگیر یا
بکشند .بعد آنان به جادهها ریخته به سایر شاگردان پیوستند.
دختری به نام فهیمه از لیســه آریانا توســط یک سرباز روسی
در کنار دریای کابل مورد هدف قرار گرفت .جســم او درحالیکه
خون از آن جاری بود به روی سرک کشانیده میشد که در نتیجه
لباسهایش کامال از تنش بیرون گردید .شــاگرد پســر از مکتب
انقالب کوشــید او را نجات دهد ولی او نیز با فیر مرمی کشته شد.
کســانی که شــاهد صحنه بودند میگویند که تا هنوز فریاد آنان
برای کمک در گوش شــان نجوا دارد .به زودی سربازان روسی با
تانکهای شان به سرکها برآمده ،فوری دروازههای آهنی تمامی
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مکاتب بسته شدند و جمعی از شاگردان در داخل تا مدت طوالنی
گیر مانده با عادیشــدن اوضاع زمینه یافتند تا به خانههای شان
بروند .وقتی جادهها تحت پوشش ارتش روس درآمد ،شاگردان در
گروههای کوچک رها شــدند .روز بعــد مکاتب در اکثر نقاط کابل
بسته بودند».
این نوشتههایی بود که شورویها برای خاموشی آن ،هیچ حدی نمیشناختند.
آنان بهشــدت در صدد شکار ناشران «پیام زن» بودند .پولیس به خانه والدین
مینــا آمــده آنجا را تالشــی و همه را مــورد بازجویی قرار دادنــد .او (مینا)
کجاســت؟ پولیس چطور از وجود مینا باخبر شده بود؟ هیچکس برای پولیس
چیزی نگفت .یکی از برادرانش که هنوز ده ســال هم نداشــت ،به زندان برده
شده و مورد لت و کوب قرار گرفت .اما وقتی چیزی نگفت ،آزاد گردید.

نتانیاهو و اردوغان ،جانیانی از یک سرمنشا
کارتونیستCarlos Latuff :

نویسنده :فروزان
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بــه تاریــخ اول اپریل
 ،۱۹۷۱زنــی کــه خود را
جهانگــرد آســترالیایی
معرفی میکرد ،با روبرتو
کواینتانییا ،قونسل بولیویا
در شــهر هامبورگ آلمان
قرار مالقــات میگذارد.
این زن ۳۴ســاله که کاله و لباس شــیک بر تن و عینک آفتابی به چشم داشت
وارد دفتر قونســل گردیده ،با خونســردی تفنگچهای از بکســش درآورده با
شــلیک چند گلوله او را به قتل میرســاند .وی ســپس کاله ،بکس ،تفنگچه و
ســایر وســایلش را در گوشــهای پرتاب کرده بدون اینکه اثری از خود برجا
گذارد موفق به فرار میگردد .این زن مونیکا آرتل ( )Monika Ertlبود که به
«انتقامگیر چهگوارا» شهرت یافته است .در بکس دستی او یادداشتی به دست
آمد که روی آن نوشته بود« :پیروزی یا مرگ ،ارتش آزادیبخش ملی».
وقتــی به تاریخ  ۹اکتوبر  ،۱۹۶۷ارنســتو چهگوارا قهرمان نامدار امریکای
التین به همکاری مستقیم سی.آی.ای در بولیویا به قتل رسید ،به فرمان دگروال
روبرتو کواینتانییا دســتانش را قطع کردند .دو ســال پس از آن ،کواینتانییا با
ضربات قنداق تفنگ ،کمر زندانی سیاسی به نام گوئیدو اینتی پاردو از رهبران
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مونیکا آرتل،
زنی که انتقام چهگوارا را گرفت
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چریکهــا و یکی از پنج چریک باقیمانده از جنبــش چهگوارا در بولیویا را
شکست و بعد او را به قتل رسانید .از آن زمان ،روبرتو به یک چهره منفور میان
چپها بدل گشت و «ارتش
آزادیبخش ملی» ()ELN
در پــی گرفتــن انتقام از
او بود .دولــت بولیویا از
ترس همرزمان چهگوارا،
او را منحیــث قونســل به
هامبورگ اعزام نمود.
مونیــکا آرتل عشــق
بیکران و تعهدی اســتوار
بــه چهگــوارا و آرمــان  ۹سپتامبر  :۱۹۶۹روبرتو کواینتانییا بعد از قتل اینتی پاردو درحالیکه
سگریتی به دست دارد ،فاتحانه جریان را به خبرنگاران شرح میدهد.
انقالبیاش داشت و اینتی
پاردو نیز منبع الهامش بود .به درخواســت «جنبش آزادیبخش ملی» او برای
انتقامجویی رفقای همرزمش کمر بســته و در این راه حاضر بود جانش را فدا
نماید .جمله معروف «نه میبخشــیم و نه فراموش میکنیم» که در اصل از این
زن مصمــم و آزادیخــواه
اســت بــه شــعارش مبدل
گردیده بود .او در آخرین
نامه به خانوادهاش در سال
 ۱۹۶۹نوشــت« :بدرود،
من میروم و شما دیگر مرا
هرگز نخواهید دید».
مونیکا آرتل در ســال
 ۱۹۳۷در شــهر مونیــخ
آلمــان به دنیا آمد .پدرش
مونیکا با پدرش هانس آرتل ،که از تبلیغاتچیهای نازیها بود.
هانــس آرتل طــی جنگ
جهانی دوم به نازیها پیوســت و به عنوان عکاس بــه یکی از تبلیغاتچیهای
هیتلر بدل گشت .با ورود ارتش سرخ به برلین در  ۲می  ،۱۹۴۵هانس با جمعی
از جنایتکاران نازی به کمک ســازمانهای نظامی امریــکا از طریق واتیکان در

|
دسامبر  - ۲۰۱۷مارچ ۲۰۱۸

بولیویا پناه داده شــد و در بدل آن اطالعاتش را به آنان ســپرد .مونیکا در سال
 ۱۹۵۳که  ۱۵ســال داشــت با خواهر و مادرش به بولیویــا مهاجرت نموده به
پدرش پیوســتند .او تا آخر عمر با پدرش اختالفات شــدید سیاسی داشت و از
این که پدرش در خدمت نظام فاشیستی قرار گرفته بود رنج میبرد.
مونیکا ســال  ۱۹۵۸با یک آلمانی ازدواج کرده در شیلی نزدیک اقامتگاه
کارگران معدن مســکن گزید .وضعیت معدنچیان و زندگی فالکتبار آنان تاثیر
ژرفی بر جهانبینیاش نســبت به طبقه محکوم و ســتمزدهی جامعه گذاشــت.
او کانونی برای رســیدگی به یتیمان ســاخت که جهــت جمعاوری کمکهای
مالی برای آن به کشــورهای مختلف سفرهایی داشت که در همین گیرودار با
جریانات چپ رابطه برقرار کرد .طی این سالها با «ارتش آزادیبخش ملی» در
بولیویا در تماس شــده بعدها به یکی از کادرهای برجسته آن مبدل گشت .وی
از طریق اینتی با چهگوارا رابطه نزدیک داشــت .به گفته خواهرش او تصمیم
داشت جهان را تغییر دهد.
او از یــک خانه بزرگ پــدرش در الپاز،
برای مخفــی کردن چریکهــا و نگهداری
اســلحه ارتش اســتفاده میکــرد .زمانی که
میخواســت از آن خانه برای تمرینات نظامی
چریکها یک اردوگاه بســازد پدرش آگاه
شده دستور ترک خانه را داد.
مونیکا آرتل بعد از گرفتن انتقام چهگوارا
و اینتــی با آن که تحت تعقیب ســی.آی.ای
و اســتخبارات آلمان بود ،با یک پاســپورت
جعلــی ارجنتاینی بصورت مخفیانه بین کیوبا
و فرانسه در رفت و آمد بود .طی این سالها با در سال  ،۲۰۱۱سرگذشت مونیکا در کتابی
رژه دبری ،روزنامهنگار و نویسنده فرانسوی تحت عنوان «دختری که انتقام چهگوارا
را گرفت» منتشر شد .در سال  ۱۹۸۹فلم
کــه یکی از هواخواهان حکومت ســلوادور مستندی نیز در مورد زندگی او ساخته شده
بود.
آلنده در شیلی و از همرزمان و نظریهپردازان
«جنبش آزادیبخش ملی» در بولیویا بود ،در تماس بود .بنابر گفته رژی دبری،
او تالش داشــت که کالوس باربی ،رییس سابق گشتاپوی شهر لیون فرانسه را
که به قتلعام چهارهزار تــن متهم بود ،ربوده به محکمه جنایتکاران جنگی در
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فرانسه که او را زیر پیگرد داشت ،تحویل
دهــد .باربی به کمــک نهادهــای نظامی
امریکا از طریق واتیکان به بولیویا فرستاده
شده با هویت جدیدی منحیث دست راست
سی.آی.ای ،در مقام مشاور دیکتاتورهای
آن کشور خدمت میکرد .مونیکا از طریق
پــدرش به هویت اصلی او پــی برده بود.
تفنگچهای که مونیکا با آن انتقام چهگوارا
را گرفت.
هرچند مونیکا موفق به ربودن او نشد ،اما
در سال  ۱۹۸۳دستگیر و به فرانسه منتقل شد که در ۱۷۷مورد به جنایت جنگی
متهم و به حبس ابد محکوم گشــت .باربی نهایتا در اثر بیماری در ســال ۱۹۹۱
در زندان جان باخت.
دولت بولیویا جایزهای باالتر از جایزهی تعیین شده برای ترور چهگوارا را
باالی مونیکا گذاشته نامش در لیست تروریستان جهان درج گردید.
مونیــکا در حالی که تالش داشــت به
خانه پدری در الپاز برود ،شناسایی شده به
قتل رسید .گفته میشود که کالوس باربی
ســهمی در به دام انداختن او داشته است.
هرناندو کالوو اسپینا در کتاب «زیبارویان
و شورشیان» ( )Belles et rebellesجریان
به دام افتادنش را شرح میدهد:
« ...مونیکا بههمراه یک ارجنتاینی
بود .هنگامی که نزدیک خانه پدری
خبر انتقامگیری مونیکا انعکاس وسیع در
روزنامههای جهان داشت.
رسیدند ،یک خانم فروشنده آنان را
از خطــر آگاه کرد :محل تحت اشــغال بــود و نظامیان منطقه را
محاصره کرده بودند.
ســه روز پــس از آن در محله آلتو در جــوار پایتخت ،آنان را
مییابند .آن روز  ۱۲ماه می  ۱۹۷۳بود .ظاهرا ً یک خانه امن بوده
که بهعنوان مخفیگاه بــهکار میرفت .ولی بهرغم آن ،پولیس آنان
را یافته بــود .چریک و همراهش تا آخرین مرمیشــان مقاومت
کردند .پولیس اظهار داشــت که آنان طی درگیری کشــته شدند.

کارتونیست :بهنام محمدی
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«دختران خیابان انقالب» در ایران

دسامبر  - ۲۰۱۷مارچ ۲۰۱۸

ولی ســالها بعد ،پدر مونیکا گفت که دخترش پیش از آن که به
قتل برسد تحت شکنجه قرار گرفته بوده است».
با وصف اصرار خانواده و بخصوص خواهرش بر تحویلدهی جســد او ،از
ترس گســترش محبوبیت و تبدیل شــدنش به عنوان نماد شجاعت و ایستادگی
برای آزادیخواهان و زحمتکشان جهان ،هرگز جسدش به خانواده سپرده نشد.
تنها در ورودی گورســتانی در الپاز لوحی نصب است که روی آن نوشته اند:
«در اینجا مونیکا آرتل آرمیده است».
این زن پیشــرو و بااراده ،با نثار جانش انتقام خون دو قهرمان را از دشمنان
راه آزادی گرفته و خود به یکی از قهرمانان تاریخ بدل گشــت .خون مونیکاها
اگر از یک طرف پشت امپریالیزم و نظامهای اجیر وابسته و دستنشاندهاش را
میلرزاند از جانب دیگر الهامبخش پیکار بیامان و سازشناپذیر میلیونها مبارز
راه آزادی وعدالت در سراسر جهان بوده و خواهد بود.
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لت و کوب وحشیانه زنی
در ولسوالی چاهآب تخار
به تاریخ  ۱۲دلو ۱۳۹۶
در قریــه ربــاط عمدیــن
ولســوالی چــاهآب ،زن
۲۲ســالهای به نام ثریا در
محضــر عام مــورد لت و
کــوب قرار گرفــت .این
زن که شوهرش در ایران
بهســر میبرد ،به اتهام رابطه عاشقانه با مرد دیگری ،به فرمان قومندان فیض از
سروگرپهای بشیر قانت مربوط حزب منفور اسالمی گلبدین در یک محکمه
صحرایی با وحشت تمام مورد ضرب و شتم قرار میگیرد.
در ویدیوی نشرشــده در فیســبوک ،زن چادریپوشــی را میبینیم که حتا
میشود ترس وی را از زیر چند الیه تکه احساس نمود ،به زور وادار به نشستن
بر روی زمین گردیده و سپس مردان خشمگین با خمچهچوبهایی در دست بر
پشت و دیگر قسمتهای بدن وی با دشنامهای رکیک میزنند .البته قرار گفته
مردم محل ،این زن کودکی نیز به دنیا آورده که آن انسان بیگناه در نخستین
ســاعات زندگیاش توســط همین جمع هیوالصفت کشته و بعد به جان این زن
میافتند .جزییات بیشــتر درمــورد وضعیت فعلی این زن مظلوم در دســترس
نیست ولی گفته میشود ،وی در حال حاضر در خانه خسرانش بهسر میبرد.
شایان یادآوریست که این جنایت در منطقه تحت حاکمیت طالبان و داعش

اتفاق نیافتاده بلکه در زیر ریش همین دولت وحشــت ملی توســط زیردستان
جانیای موسوم به گلبدین رخ داده است که امروزه منحیث سفیر صلح تراشیده
میشــود و این امیرک مفلوک برای انحراف اذهان عامه از خونخواریهایش،
به دری و فارسی میچسبد .باشندگان چاهآب همهروزه در زیر چکمههای بشیر
قانت قسی و سرگروپهایش پامال میشوند ولی دادرسی ندارند.
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قربانی نمودن آزادی بهخاطر امنیت!
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عبدالرحمن لودین ،د افغانستان په
روڼآندی خوځښت کی بلیدونکی
«اورلګیت»
«افغانســتان
د
همبســتګې ګوند» زموږ
د هیواد د تاریخ ریښــتینو
اتالنــو او انقالبــی څیــرو
معرفــی کــول د خپلــو
اړینــو دنــدو څخــه ګڼی،
د خپلواکــۍ د الرې
زړورو مبارزانــو څخــه
عبدالرحمن لودین درپیژنو چې د خپل ژوند په اوه دیرشــتم پسرلې کې د بې
رحمه نادرخان له خوا په دار وځړول شــو هغه د ســپیڅلو او زړورو روڼاندو
یوه څرګنده بیلګه وه ،چې خپل ســر یې د خپلو هیلو په الره کې قربان کړ او
د ریښتینې مبارزی تګالره یې موږ ته وښودله.
له همدې امله د مشروطیت دوران د پام وړ میړانو مبارزانو تاریخ بیاکتنه
د نن ورځې نســل لپاره اړینه ده چې بهرني یرغلګر او د هغوي کورنې چوپړګر
هڅه کوی چې د جګرو څخه دغه ســتړی ولس په ګواښــونکو پلمو ســره لکه
تســلیمطلبی ،له سیاست څخه تیښــته ،سیاست ضد او مدنی ټولنو له الری
هغــو په کراره-کــراره له ملیهویت څخه خالص او نیــواک او زورواکی منلو
باندی روږدي کړي.
عبدالرحمــن لودین (۱۲۷۲ــ  )۱۳۰۹چــې د یوی مودی لپاره یی تخلص
«کبریــت» وه د مشــروطیت غورځنــګ نامتو شــخصیت ،لیکــوال ،باجذبه
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شــاعر ،سیاســتوال او د بریتانویانــو
او د هغــوی الســپوڅو پــه وړانــدی
نه تســلیمیدونکی مبــارز وه .هغه په
 ۱۲۷۲لمریــز (۱۸۹۳م) کال کــې په
کابل کې زیږیدلی خپلې زدهکړې یې
د رشــدیه (ثانوي) تر کچې د حبیبې
په لېسه کې بشــپړې کړې .نوموړي
چې د پښتو او فارسی په ژبو السبری
درلوده د اردو ،ترکی او لږی انګلیسی
او عربی سره هم بلد وه .هغه لومړنی
ځــوان وو چــې د محمود طــرزی تر
څارنــې الندی یې په «ســراجاالخبار
افغانیــه» کی لیکنــې او ژباړې کولی
او شــعرونه یــې خپریــدل .عبدالحی
حبیببــی «پــه افغانســتان کــی د
مشروطیت غورځنګ» په کتاب کې د لودین له خولې لیکی چې مولوی سرور
واصف ،د لومړي مشروطیت له نامتو او ویاړلو څیرو څخه وو او د حبیبې په
لېسه کې د هغه د ادبیاتو ښوونکې وه.
د لودین له ځانګړتیاوو څخه یوه دا وه چې په څه باندې به یې فکر کاوه په
هغه باندې به یې عمل کاوه ،هاغه څه چې په خواشــینې سره د نن ورځې په
روڼاندو کې نه څرګندیږي .هغه په سپینو خبرو کولو او جدیت باندې مشهور
وه او د حقایقو څخه یې سترګې نه پټولې او د هغه له بیانولو څخه یې په خپل
زړه کې ویری ته ځاي نه ورکاوه او کوالی شو چې د هغه دغه ځانګړتیا د هغه
څخه د پاتی شــویو شعرونو په ټولګه کې په څرګنده توګه ومومو .د حبیبالله
واکمنــۍ پــر مهال ،هغه د سیاســي لیدلوری او انقالبی زړورتیا ســره د دویم
مشروطیت د پټو تشکیالتو کیڼ اړخ د مشر په توګه وټاکه.
کله چې امیر حبیبالله خان لومړنی روڼآندی غورځنګ چی د «جمعیت
سری ملی» (لومړی مشروطیت) په نوم یو ګوند کې جوړ شوي وه په خونړۍ
توګه وځاپه او د هغې څخه  ۴۵تنه غړي ونیول شو ۷ ،تنه په دار وځړول۳۶ ،
تنه یی بندیان او  ۲تنو چې د ګوند سره یی خیانت او له دربار سره یی مرسته
کــړی وه ډالۍ ورکړې ،د ناتارۍ او ځناورتوب په دغه ډول کړکیچن وضعیت
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کې د مبارزې د دوام مســئولیت د لودین او د هغه د یارانو په غاړه شــو ،هغه
ځوانان چې د افغانستان د خپلواکۍ او پرمختګ مینهوال ول ،امیر حبیبالله
یې د انګلیس استازی او د افغانستان وروسته پاتی کیدلو المل ګڼلو.
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په «سراجاالخبار افغانیه» کې خپور شوي انځور ۱۲۹۲ ،کال د زمري  ،۱۳دویم کال ۲۲ ،ګڼه

پــه ټولنــه کې د واکمنی ناتــارۍ او زورزیاتــی له امله دغو ځوانانو نه شــو
کولی چې په یو ګوند کې ســره راټول شــي ،د نړیوالو انقالبونو او غورځنکونو
لکه د شــوروی جمهوریتونو اتحادیه ،ترکیه ،هندوســتان ،عربی هیوادونه او
نور څخه په الهام اخیســتنې ســره ،د یوی پټی او کوچنې ډلې په توګه یی په
مطالعه پیل وکړ او خپلې جګړې ته یی ادامه ورکړه .یوه له ډیرو بنسټیزو ډولو
څخه د لودین له خوا څخه رهبری کیدله .دوی په یوه پټه ناســته کې پریکړه
وکړه ،پاچا چې پرته له عیاشــۍ او انګریزانو ته د خدمت کولو څخه کومه بله
دنده نه لری ،له منځه یوســئ او دغه دنده یې د لودین په غاړه واچوله.هغه
د  ۱۲۹۷کال د چنــګاښ پــه  ۱۹۱۸( ۱۲جوالی  )۴په پاچا باندی په توفنچې
سره برید وکړ.
میر غالم محمد غبار ،مبارز تاریخلیکونکې «افغانســتان د تاریخ په اوږدو
کې» (لومړی ټوک ۷۲۰ ،او  ۷۲۱پانو کې» د دې پیښې شرح داسې کوي:
پــه  ۱۹۱۸کال کــې (د مشروطهغوښــتونکو لــه ځپلــو څخــه ۹

کال وروســته) د ســراجاالخبار لیکونکــې عبدالرحمــن خــان لودین

(ســیداحمد خان د تره زوی( ))۱چې یو رادیکال او ګرمطبعیته ځوان

وه ،د امیرحبیبالله خان د زوکړی جشن په شپه د "شوربازار" قاضی
کوڅې تر څنګ د هټې په بلۍ کې د هغه ګاډی په تمه ناست وه چې

امیر په کې ســپور وه ( په هغه وخت کې د یو پادشــاه لپاره دا یو عام

کار و چې د جشــن او د کابل په روښــانه شــپو کې د ارګ له بازارونو
او څلــورالرو او شــوربازار څخه به تیریــده) .همدا چې د امیر ګاډی د

نوموړی هټې تر څنګ راورســیده .عبدالرحمــن خان په هغه باندی
ډز وکړ او مردکی د ګاډی په باډی ولګیدلی ،خو ګاډی په چټکې سره

خلیلــی مرتجع پالر} له بل لوری د قضې کشــف پــه موخه راووت .د

نامتــو جاسوســانو له ټولګــې څخه یو تن د "ســرور د کونډی ځوی"
وه چــې په همدې بازار کې یی د سمیســاری هټې درلودله او د مخه

یــې عبدالرحمن خان څارنه کوله (د عبدالرحمن خان کور د هغه له
هټې څخه لږ پورته د تیږو توږلو په کوڅه کې پروت وه).

په هر حال عبدالرحمن خان په زنځیر او غاړکۍ سره د دولتی ارګ

پــه زندان کې بندی شــو .د دی څخه وروســته یو ډلــه نور روڼاندی
چې د عبدالرحمن خان له دغه چاری ســره یی تړاو نه درلود د هغه
تر شــا د ارګ زندان ته ولیږل شــول لکه عبدالهادی خان داوی چې

"پریشان" یی تخلص کاوه ،عبدالحمید خان کمیدان ،محمد اسحق

خــان قزلبــاش د محمد اکبرخان چنداولی زوی ،شــمسالدین خان
د حربی ښــوونځی پخوانې زدهکونکی او شــیر محمد خان په "افغان
بیگ" مشهور د حربی ښوونځی محصل».

لودین نه یواځې د پادشاه د ترور په ناکامه پالن او له زندان څخه د لومړی
مشــروطیت بندیانو په خوشــې کولو کی پاتې راغی ،بلکــه خپله هم زندان ته
واچــول شــو او په اعدام محکومه شــو .د لومــړی مشــروطیت زندانیانو او د
پادشــاه د وژنې د تورنو ډلې (دویم مشــروطیت) ژوند د ویښــتانو په تار تړل
شــوی وو هره شــیبه یی شونتیا درلودله چې اعدام شــی خو پر هر المل چې
وو ،امیــر د دغه زندانیانو لــه ډلې څخه هیڅ یو تن اعدام نه کړ او د لغمان د
کلهګوش په ښکارځاي کې د هغه تر وژلو کیدلو په زندان کې پاتې شول.
د  ۱۲۹۷کال د سلواغې په ( ۳۰د  ۱۹۱۹کال د فبروری په  )۲۰د حبیبالله
له وژنې سره سم ،امانالله چې ځوان او روڼاندی شهزاده وو واک ته ورسیده
او د خپل پالر د دوران ټول سیاسی زندانیان یې خوشې کړل او مهمې چارې

|
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یی وروسپارلی.
تر خوشــې کیدلو وروسته ،لودین یوه
مــوده په «امــان افغان» جریــده کې کار
کاوه .په ۱۳۰۰ش کال کی د قانونجوړونی
پــاوی غړی شــو او پــه  ۱۳۰۲کال کې،
بخــارا ته د ســفر کول ځانګــړی پالوي په
توګه وټاکل شــو .د شــوروی جمهوریتونو
اتحاد کې د سیاسي پالوي غړی او په هغه
هیواد کې د ســفارت ځانکړی غړی وه .او
«په افغانستان کې د مشروطیت غورځنګ»
له کتاب څخه اخیستل شوي انځور ،د
یوه مــوده یې هم «مرکه دپښــتو» علمی
عبدالحی حبیبی لیکنه
او څیړنیــز ټولنې رئیس پــه توګه کار کړی
دی.
په  ۱۳۰۳کال کې د شاه امانالله د سرمنشی مرستیال شو خو د امانالله
خان ســره یــې د اصالحاتو په چارو کې اختالف نظر له املــه ،هغه ژر تر ژره
استعفا ورکړه او کندهار ته راغی او په کور کې کیناست.
پــه  ۱۳۰۳کال کــې د پغمان لویی جرګې له غــړو څخه وه چې په خپل وار
ســره یې د هغه مالیانو په غلی کول کې چې نه یې غوښــتل امانی اصالحات
ومنی په میړانې سره یی استدالل کاوه او خپل نظرونه یې څرګندول:
«دینی علما باید په هر کار کې الســوهنه ونکړی او په هغه کارونو

کــې چې خــدای ولس او حکومت خپلواکه کړی دی ،باید الســوهنه

ونکــړی .دا خبــری دی ته ورته دی چې حکومت یوځای ته د ســړک
او یا پښــیابله الرې غزول غــواړی ،نو په دغه وخت کې باید له علماو

پوښتنه وشي چې په کوم ځاې کې پولچک کیښودل شي ،او د مال له

اجازی څخه پرته دا کار ونه شــي«( »...د دارلســلطنه د لوې جرګې
یوه پیښه» ۲۸۵ ،۱۳۰۳ ،او  ۲۸۶پاڼه)

شاه امان الله خان کندهار ته د سفر په مهال ( )۱۳۰۵د شاروالې ریاست
فعال کړ او لودین یې دی ته اړباسته چې اداره یې کړی .نوموړی په صداقت
او پاک لمنې شــهرت درلود ،د یو کال څخه وروســته یې د کابل ګمرکاتو په
ریاســت کې مقرر کړ ځکه چې د کابل ګمرکاتو ریاســت د فساد مرکز وو تر څو
هغه د فساد څخه پاک کړی.
لودین د هغه ټولکې روڼاندو څخه نه وه چې د دربار ســره یې اړیکې او د
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دولت لوړو او حساســو پوسټونو کې کار کولو هغه د خپلو خلکو او هیواد سره
لــه مینــې څخه بې برخې کړی وای ،او د جوړجــاړی او معامله کولو الره یې
خپلــه کــړی وای .هغه د  ۱۳۰۶کال په لویه جرګه د شــاه امــان الله په بیړنۍ
توګه د ځنیو اصالحاتو په پلې کول کې لکه د ښځو حجاب لری کول د نیوکې
النــدی ونیول ،او ټینګار یې کاوه چې دغه اصالحات ښــه او اړین دی خو په
هغه وخت کې نه چې انګریزان د زرګونو چال او دوکو ســره د توطیې په حال
کې دی او په بشــپړه توګه د نوی دولت نســکورول غواړی .او همدا شان هم
وشــو .لودین اســتعفا ورکړه او د لږ وخت په تیریدلو سره د داخلې او بهرنیو
توطئو په پایله کې د  ۳۰۰تنو وســلوالو له خوا چې ســپکو وسلو څخه یې پرته
څه نه درلودل د یو ډاکو په مشرۍ یې د امانې دولت نسکور نکړ.
لودین له هغو لومړنېو کسانو څخه وو چې د حبیبالله کلکانی واکمنۍ پر
مهال زندان ته واچول شو .آوازه شوه چې اعدام شوی دی .میر غالم محمد
غبــار «افغانســتان د تاریخ په اوږدو کې» کتــاب (د لومړی ټوک ۷۲۳ ،پاڼه)
کې لیکې« :دغه خبر د روڼاندو په ټولګه کې د تندر په شــان اغیز وکړ آن د
میمنهګې ځوانانو څخه یو تن د دې پیښې په تاثیر سره یوه شعر ولیکه او ماته
یې راکړ» .خو دغه آوازې ریښــتیا نه وی او له یو څه مودې وروســته خوشی
شــو .په طبیعې توګه د دغه پادشــاه پــه دوران کې چې د پوهــې او پرمختګ
دښــمن او د انګلیــس ګوډاکــی وه د لودین په شــان مبارزانــو او روڼاندو ته
شرایط سخت شوی وه.
د نادرخــان په منځته راتګ ســره ،د نوموړی رژیم پــه وړاندی د روڼاندو
بیبــاوری ،شــک او ګواښــونه بــې لوری نــه وو ،هغه د خپل لومړی کرښــې
مخالفانــو په له منځه وړلو ســره خپلــه واکمنې ټینګه کــړه ،او ډیر ژر د دغه
جالد ریښتینې څیره بربنډه شوه او پر هیواد مینو او د انګریزانو ضد روڼاندو
په ځپلو یی پيل وکړ .تاج محمد خان پروانې یې په شیرپور کې توپ ته وتاړه؛
فیض محمد خان باروتساز چې یوه پښه یی درلودله او له بلې پښې څخه په
زوالنو تړل شــوی وه په توب باندی ټوټی ټوټی شــو او ویل کیږی چې هغه د
اعدام په وخت کې نادر شاه ته ډیری سپکې سپورې وویلی؛ غالم محیالدین
خان آرتی یې په پیښور کې ترور کړ؛ د غالم محمد غبار سره بخت یاری وکړه
او اعدام نه شــو ،زندانې او تبعید شــو .برسیره پر دی مرزا عبدالرحمن خان،
سعدالدین خان وکیل ،انور خان بسمل او نور زندان ته واچول شول.
جــاد نادرخان ،عبدالرحمــن خان لودین چې په هغــه وخت کې د کابل
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ښــاروال وو په دوکې سره د دلکشا ماڼۍ ته راوغوښت او په بشپړی آرامی یې
هغه ســره خبری وکړی د ډوډۍ خوړلو څخه وروســته یې په پټه خپلو پوځي
ســاتونکو تــه امر وکړ چې هغه په ډزو ووژنــې ،په دغه ډول زموږ د تاریخ دغه
ستر شخصیت په داسې حالت کې چې  ۳۷کاله عمر یې درلوده د  ۱۳۰۹کال
د زمــري پــه  ۱۹۳۰( ۳کال د جــوالی په  )۲۵د ارګ ســاعت برج تر څنګ د
خپلو سترو آرمانونو په الره کې سر ورکړ او د ټولو په زړونو کې تل پاتې شو.
پرتــه لــه محاکمی څخه د لودین په اعدام کولو کې د نادر خان بیړه ســید
قاســم رشــتیا د نادرخان د سرمنشــی ،میرزا محمد خان او حافظ نورمحمد
خان کهگدای له خولی داسی بیانوي:
«لکه څرنګه چې د شمالی لور ته د بلوا دویمه پیښه تر سره شوه،

عبدالرحمن خان د کابل ښــاروالی رئیس د کابل خلکو مســلح کولو

لپاره د یو شمیر وسلو غوښتنه وکړ .نادرخان په هغه شکمن شو او په

هغه وخت کې چې عبدالرحمن خان د پادشــاه اوامر په خپله کتابچه
کې نوټ کول نادر شاه د هغه د الس څخه کتابچه واخیستله او شپه

یې ولوســتله .د هغه ټول یاداشتونه او انقالبی شعرونه یی ولوستل.

ســهار ته یې نوموړی د وزیرانو غونډې کې خپل حضور ته راوغوښته
او د نوموړی د یاداشــتونو له مخې یې د خپل ځان په وړاندی د هغه

مخالفــت د هغه مخ ته راوویســتل نو دغــې مجلس امر وکړ چې هغه
اعدام کړی».

د لودیــن څخه د نــادر ویری کوم بل المل نه درلــوده :لودین هغه څوک
وه چې په ټینګې اراده ســره یې پریکړه کړی وه تر څو امیر حبیبالله خان په
خپلو السونو باندی له منځه یوسی؛ د نادرخان له خوا د شاه امانالله خان د
ســلطنت وکیل ولی خان دروازی د فرمایشی محاکمې په لړ کې ،لودین نارې
ســورې وکړی چې «په نړۍ کې له دغې محاکمې څخه بله زلنده محاکمه نه
ده تر ســره شــوی چې د ولی خان په شــان کس د محاکمه کولو لپاره د بچه
سقاو په پلوی چې کوم تورونه او شاهدان د ولی خان په وړاندی راوړل شوي
وه ،ټول د بچه سقاو ملګری او پلویان دي .له ګیدړ څخه وپوښتل شول چې
شــاهد دی څوک دی؟ په ځواب کې یی خپله لکۍ وخوځوله او ویویل دا زما
شاهد .»...د لودین میړانی ،پاکلمنی او ریښتینوالی څخه پرته بل څه نه وو
چې د نادر خان په خپل زړه کې له هغې څخه ویره وکړی.
د انګریزانــو خوشــحالولو او هغوی ته د خپلې مــزدورۍ ثابتولو لپاره نادر
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یوازې د انقالبی روڼاند په له منځه وړلو یې بســنه ونکړه ،د نورو مبارزانو د
ســپکاوی او ویرولو لپــاره یې د لودین
مړی په خر باندی د هغه ښــځې خواته
ته شــوربازار ته ولیــږه او د هغه کورنې
یې دې ته اړباســتله چې سم د السه د
شهدای صالحین په هدیره کې پرته له
کوم نوم او نښــان او پرته له هیڅ ډول
ویل کیږی چې د عبدالرحمن لودین مقبره د
شهدای صالحین «پنجه شاه» په غاړو څنډو کې
مراسمو خاورو ته وسپارل شی.
موقعیت لری .په خواشینې سره «همبستګۍ
د نادر زلنده رژیم چې د مخالفانو په
ګوند» د پراخو هڅو په کولو سره تر اوسه ونه
کولې شو چې د هغه سمه پته ومومې تر څو د
وړانــدی یې د مکیز او دوکې په ســپک
هغې په بیاجوړولو الس پوری کړی .هغه ملګری
سیاســت الس پوری کاوه ،د لودین په چې په دغه برخه کې ال ډير معلومات لری له موږ
سره دی په اړیکه کې شی.
وړاندی یی هم د هغه د شهادت څخه
وروسته د درواغو تورونه په هغه پوری کړل .دولتی مجلې «اصالح» د ۱۳۰۹
کال د زمــرې پــه  ۳نیټــه کــې پــه  ۶۷ګڼه کې زمــوږ د تاریخ د دغــه ځالنده
شخصیت د اعدام یو لنډ او دردونکې خبر خپور کړ:
د «اصالح»  ۶۸ګڼه ( ۱۳۰۹کال د زمرې په  )۷یوه بشــپړه پاڼه د لودین
په وړاندی د درواغو او ســپکاوی تورونو ته ځانکړی شــوی وه تر څو د هغه د
شهادت څخه وروسته بدنومې کړی او د هغه اعدام کول ښه ښکاره کړی .په
دغه لیکنه کې لودین یو «فطرت ًا فاسد او په جوړښت کې خیانت نغښتی» کس
نومول شــوی دی ،د حبیبالله کلکانی ســره په مرســتې تورن او د «شمالی
اشــرار» و نومول شــو .د جرم السوند هم د یاداښــت یو کتابچه عنوان شوی
چې «په تاریخوار ډول ټوله د هغه په خاینانه قلم په مختلفو وختونو کی لیکل
شــوی وه د حکومــت الس ته ولویــده چی ددې کتابچې ټــول مواد د هغه د
کرغیړنــو او منافقانه افکارو ښــکارندوی وه ».او ددې ترڅنګ د هغه د دفتر
او کور لټون په هکله هم لیکل شوی چی «څو بوتله شراب هم د هغه له کور
څخه الس ته راغلل او د بیدینۍ او کفر هغه الســوندونه چی هغه د اسالم او
عالمانو او روحانیت سپکاوی په اړه لیکلی وو هم کشف شول».
پــه داســې حال کې چې د لودین د قتل حکــم پرته له محکمې څخه خپله
نادرخان ورکړی وه ،د درواغو په دغه لیکنه کې دا هم لیکل شــوی وه چې د
زمرې په دریمه« ،په یوی ځانکړی غونډه کې چې د وزیرانو او یو شمیر علماو
او سالکارانو پالوی په کې ګډون درلوده» او د «محکمې پالوی» په وړاندی
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ګواکی د «ملی خیانت او هیواد ته خیانت پر هغه ثابت شو» او د اعدام حکم
یې په یو «لنډه محکمه» کی اعالن شو او هماغه ورځ «د هغه د اعدام چارې
هم تر سره شوی».
د کرغیړن نادرخان د داخلی چارو وزیر ګل محمد خان مهمند دا دنده په
غــاړه واخیســته تر څو لودین چې د خلکــو او روڼاند په منځ کی یې ځانګړی
ځاي درلود بد نومی کړی .هغه د کابل چوبفروشی جومات پر منبر پورته شو
او لودین یی لومړی کافر ،مرتد او ملحد وباله ،وروسته یی خلکو ته د شرابو
یو بوتل ښــکاره کړ ترڅو دا جوته کړی چې دا یې د هغه کور څخه د تفتیش
پــه وخت کې موندلې دی .په داســې حال کې چــې د تفتیش په مهال کې په
اصل کې هغوی د لودین د ټولو لیکنو په لټه کې ول تر څو آزادیغوښتونکی
او آزاد فکــره آثــارو خپرول مخه
ونیســی .په همدغــه ډول هغه د مثال پــه توګه کــه چیری...
شــعرونه او مقالــی ،د پښــتو مالیانــو او شــیخانو او ږیرورو
بشــپړ قاموس په دوه ټوکه کې ،راشــی او حکومــت ونیســی،
د ژوندانــه خاطــرات ،د معاصر نــو ږیرهخرونکو ژونــد ته دی
رجال تذکره ،د ترکې او نورو ژبو خیــر وی تر ټولو د مخه مولوی
څخه د مختلفو نظامنامو ژباړی صاحبــان خپــل ځــان پــه دغه
چــی ال تر هغه مهاله نه وو چاپ بالعمــوم ډلــی بانــدی غــازی
شــوی ټــول ونیول شــول او له ګنی.
منځه یی یوړل.
د  ۱۳۰۲کال د لیندۍ ۲
د لودین لیک شاه امانالله ته
ویل کیږی چې د امانی رژیم
پــه کړکیچنو ورځو کې لودین یو
اوږد لیــک د «معروضــات عاجزانه» تر ســرلیک الندی خپــل وړاندیزونه او
لیدلــورې د ولیخان دروازی په الس شــاه امانالله ته ولیږه چې د معلومات
پر بنســټ هغه په الس لیکل شــوی متن چې احمدولی ســروش ،د ولیخان
دروازی ځوی سره وو هیڅ کله یې هغه خپور نکړ.
نادر فکر کاوه چې د ولس په وژلو لو ربړولو ســره کولی شــي د خپلې زلنده
واکمنۍ لپاره شرایط چمتو کړی او یو څو ورځې ډیر حکومت وکړی .خو هغه
په ریښتیا سره تیروتی وو .شهید سیدکمال د نادر خان ورور یې په برلین کې
له منځه ویوړ او تر هغه وروسته عبدالخالق خان قهرمان د محمود او نورو په
ملتیا ســره په ځوانه ځوانۍ کې د هیواد آزادغوښتونکو مبارزانو څخه په الهام

اخیستنې سره ،د عدالت پلې کول یې په خپل الس کې واخیستل ،او په خپلو
السونو یې دغه تاریخې ننګ ته د پای ټکې کیښوده.
د لودین شعر «نعره» ،د هغه د ټولو انقالبی افکارو آیینه ده چې د لومړی
نړیوالې جګړې په دوران کې ویل شوی دی:

از یک طرف نهنگ و ز دیگر طرف پلنگ
هر دو بخون ما دهن خویش کرده رنگ
اکنون که گشته اند بخود مبتال ز جنگ
جهدی کنید بهر چه هست این درنگ
در حفظ راه حق همه تیغ و سپر شوید
این وقت فرصت است نهنگام جشن و سور
هر کس که فوت میکندش میشود کفور
بس در همین خالل و چنین حال و این فتور
تیزی و سعی و همت تان اینقدر ضرور
تا از برای چشم عدو نیشتر شوید
امروز در تمامی عالم چه شور و شر
برپا و ما نشسته از آنجمله بیخبر
نی فکر سود نی سر سود ایمان بسر
افسوس بر فالکت حال چنین بشر
باید ز شرم آب ز پا تا بسر شوید

|

ای ملت از برای خدا زودتر شوید
از شر و مکر و حیله دشمن خبر شوید
تا از صدای صاعقهاش گنگ و کر شوید
وانگه چو رعد نعرهزنان دربدر شوید
مانند برق جلوهکنان در نظر شوید
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اهلل عالم است که این خصم بدسرشت
اینحب حب خویش چسان کرده است کشت
تا هیچ فرق کرده نیاید ز خوب و زشت
نقشی چنین بساط ببایست در نوشت
ترسم خدا نخواسته زیر و زبر شوید
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خصم بزرگ خویش شناسید انگلیز
زان پس عدوی دیگرتان است روس نیز
در این زمانه عهد نیر زد بیک پشیز
دارید ملت و وطن خویشتن عزیز
با اتحاد جمله چو شیر و شکر شوید
حاضر کنید اسلحه کوبید طبل و کوس
آرید روبجنگ چو عثمانی و پروس
تا حلق انگلیز فشارید و نای روس
در جاغر تفنگ گذارید کارتوس
چون شیر راست سوی مخالف بدر شوید
باری بسیر سوزن ساعت نظر بدوز
در لمحهها و لحظه و ساعت گذشت روز
همواره در تلف گذرد عمر ما چو یوز
افتاده ز بهر چه استادهگی هنوز
چیزی شوید یا کم و یا بیشتر شوید
ای غافل از زمانه و شاغل به لهو و گلف
با دشمن خبیث کسی کرده است حلف؟
خود فکر کن عدو نکند چون ز عهد خلف
باید گریست بر سر این احمقی و جلف
تا چند برای دیدن حق کور و کر شوید
()۲
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این کرچ راست در کمر و جیغه در کاله
بس وضع خوب و فیشن روز است واه واه
اما چه عیب روشن و بیهمتیست اه
کین هر دو محض بهر نمایش شود نگاه
باید برین حمیت خود نوحهگر شوید
از حال پر تاسف این ملت نجیب
خواهم بیان کنم بحضور تو ای ادیب
تا کی که بشنوی یااهلل و یا نصیب
زین داستان نغز چنین قصهی عجیب
بهر شنیدن سخنم گوش اگر شوید
کردند خائنان جفاکیش بیفروغ
آقایی زمانه همه بهر خود قروغ
جهل و نفاق و بیخبری غفلت و دروغ
انداخته بگردن ما حلقه چو یوغ
گویند در اطاعت ما گاو و خر شوید
گر مستبدی ز روی جهالت عتاب کرد
یا غیر حق کدام کسی را عذاب کرد
یا بهر نفع خویش جهانی را خراب کرد
ناچارش عقل عالم و آدم خطاب کرد
تا کی بکشف حال چنین خیره سر شوید
هر کجا که جاهلیست پر از جهل و ابلهی
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زینسان که در کاله و فراکوت و بوت نو
از رشک میبرید یکی از دگر گرو
ترسید ز انگلیز چو اطفال از ببو
تا کی پس از دریژ نگویید زیر زو
یکبار الزم است بعزم سفر شوید
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تفتیش در معارف ما میکند زهی!
چشمش پر از حرام دلی از خرد تهی
پس ای برادران چو چنین است گمرهی
بهر خدا از حال وطن باخبر شوید
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بر نقد و جنس مالی ما خائنان امین
در مجلس سیاسی ما جاهالن مکین
نی فکر و هوش و قلب نه وجدان عقل و دین
تا بهر انتباه صدائی کشد چنین
کی غافالن زخواب تنعم بدر شوید
هر یک نشسته است به زین آنچنان تلک
کس نیست غم ز ملت و پرواش از ملک
با صد غرور و کبر همیتازد اسپ دک
کس نیست تا بسینه ایشان کند شلک
خوب ای خران چرید که تا چاغتر شوید
هر لحظه چون خیال چنین حال غم فزا
آید بسر ز جوش شود فرق من جدا
دایم بآه و ناله و افغان کنم نگاه
اندر هجوم اشک همیگویم این دعا
کی ظالمان خاک بسر دربدر شوید
-

( )۱کاکا ســیداحمد خان ( ۱۳۰۶کال د کب په  ۱۴مړ شــوی) د
لودین پالر ،چې په کندهار کې زیږیدلی هم د لومړی مشروطیت یو له
فعالو مبارزانو له ټولګې څخه و چې یولس کاله یې د امیرحبیبالله په
زندان کې تیر کړی .د شــیرعلی خان په وخت کې یې حربی ښوونځې
ولوســت ،د ســیمې د ریاضیپوهانو له ټولګې څخه وو او ناچاپه کتاب کاکا سیداحمد خان لودین
«خالصه الحساب» یې ولیکه او څرنګه چې د سواد زدهکړی سره یې
مینه درلودله ،د پاخه عمر لرونکو کســانو لپاره یې د ســواد زدهکړی لومړنی کتاب د « کاکا اصول»
په نامه ولیکه چې په هند او پاکستان کی هم د هغه اصول په کار وړل کیدل.
( )۲امیــر حبیبالله خان د ګلف لوبې ســره مینه درلودلــه او هر ورځ یې په چمن حضوری کې
د ګلف لوبه کوله.

نویسنده :رحمت
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در  ۹صبــح ۴ ،دلــو
 ،۱۳۹۶گــروه وحشــی
داعش بــر دفتــر «نجات
کــودکان» حمله نمود که
در کنار تلفــات محافظان
و کارمنــدان ایــن اداره،
دکانــداران و باشــندگان
چهار دو بر ســاحه نیز کشــته و زخمی شــدند .در جمع قربانیان ،یک خیاط و
ســلمان نیز بودند که به نمایندگی از حزب همبســتگی به دیدار شان رفته و از
نزدیک جویای حال آنان شدیم.
نخست به سلمانی رفتیم که یکی از کارکنانش به نام اسماعیل پسر حسینگل
یک چشــم خویش را از دســت داده اســت .به دکان داخل میشــویم و استاد
نجیباهلل یکجا با برادر  ۱۴ساله اسماعیل مصروف کار اند .بعد از احوالپرسی،
درمــورد حادثه میپرســیم .نجیباهلل که هنــوز تــرس آن روز در وجودش
هویداست ،درباره اسماعیل میگوید:
«روز قیامت بود .در شــروع دیدم که زخمیهــا و مردهها در
همهجا افتادهاند .متوجه شــدم که اســماعیل هم بر زمین افتاده
و خون از بدنش جاریســت .ســینهخیز بهسویش رفته و دیدم که
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دیدار با زخمیان حمله داعشیهای
بربرصفت در ننگرهار
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زنده اســت .وی را به [شــفاخانه]
صحت عامه انتقال دادم .اســماعیل،
 ۸ساله بود که با من کار را در همین
دکان شــروع کرد .یگانــه نفقهآور
خانواده ده نفــری خود بود و روزانه
در حدود  ۵۰۰کلدار کمایی میکرد.
زندگیاش پر از مشکالت است .بسیار
پسر زحمتکش و هوشیار است و در
اسماعیل
این حمله وحشیانه یک چشم خود
را از دست داده و از کار باز ماند».
برادر اســماعیل که در آن روز خیلی ترســیده بود ،داستان را این طور بیان
میکند:
«حدودا ســاعت  ۹صبح ،برادرم مصروف کار در دکان بود که
ناگهان یک انفجار شــدید شــد و در اثر آن تمام شیشههای دکان
شکســتند .یک توته شیشه به چشم اســماعیل خورد و کور شد.
اســماعیل بیهوش شــده بود و به کمک دکانداران دیگر از اینجا
کشیده شد».
سپس افزود:
«این حمله وحشــیانهای بود که وقتی اســماعیل را به صحت
عامه انتقال دادیم ،در آنجا زخمیهای بیشــمار بودند .بعد دیدیم
که تداوی اســماعیل به خوبی پیش نمــیرود و از همینرو وی را
به پاکســتان بردیم .تا به حال ،هیچ مرجع دولتی یا غیردولتی به
خبر اســماعیل نیآمده و حال تمام مسوولیت برادرم بر دوش من
میباشد تا بهجای او در دکان کار کرده و برای خانوادهام لقمه نانی
فراهم کنم».
استاد نجیباهلل میگوید که در جریان تهاجم تمام دکانش ویران شده بود و
برای ترمیم دوباره آن تقریبا  ۱۰۰هزار کلدار به مصرف رسانده است.
در پهلوی ســلمانی ،خیاطخانهای هم اســت که اســتاد نجیباهلل میگوید،
صاحب آن خیبر نام داشــته و از لغمان بود که در این حمله شــهید شده است.
موفق نشــدیم تا با خانواده وی ببینیم ،اما دکانداران اطرافش میگویند که او
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تنها نانآور فامیل پنج نفریاش بود .شهید
خیبر هم با مشــکالت فراوان دست و پنجه
نرم میکرد .زمانی منحیث محافظ در یکی
از شرکتهای مخابراتی کار میکرد ولی
پسانها کارش را از دست داد .برای مدتی
بیکار بود و سپس با اخذ قرضه این دکان
خیاطی را گشود .خیبر که تنها در دکانش
کار میکرد ،فقط قادر بود که روزانه یک
خیبر
جوره کاال بدوزد و در بدل آن  ۵۰۰کلدار
عاید میکرد .اکنــون ،دکان خیبر بهطور
کامل متالشی شده است.
در این جنگ که از  ۹صبح تا  ۷شــام ادامه داشــت ،یک خیاط دیگر به نام
عتیقاهلل پسر محمد نظیر نیز زخم برداشته است .نامبرده پیرامون حمله آنروزی
و زخمیشدنش ابراز میدارد:
«ناگهــان شــلیک شــد ،تالش
میورزیدم تا از دکان بیرون شوم که
در ایــن اثنا یک انفجار قوی شــد و
یک چره آن بــه زانویم اصابت کرد.
تصور کردم که پایم قطع شده است.
همین قدر توانســتم کــه خود را تا
جایی برســانم و بعد بیهوش شده و
بر زمین افتادم .دکانداران دیگر مرا از
ساحه بیرون کردند .من برای کمایی
عتیقاهلل
چنــد روپیه از خانه بیرون شــده و
نمیدانســتم که چنین حادثهای اتفاق میافتد .روزانه  ۵۰۰کلدار
کمایی میکنم و یک خانواده بزرگ دارم .به شــفاخانه ســاحوی
ننگرهار رفتم ،شــمار زخمیها زیاد بود و بنابر بیر و بار به شــکل
درست تداویام نشد».
در اخیر میگوید:
«در تمام این حمالت ،همین دولتیهایی دســت دارند که در
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موترهای شیشه ســیاه میگردند .هیچ امکان ندارد که مهاجمان
مســلح با راکت و پیکا آمده و نیروهــای امنیتی که اینقدر تالش
میورزنــد ،آنان را نشناســند .مــن یک تفنگچــه را حمل کرده
نمیتوانم ولی اینان با اینقدر ســاح و مهمــات آمده و برای ۱۰
تا  ۱۲ســاعت میجنگند .این چند خاین که برای کســب پول بر
کرســیها لمیدهاند و برای حفظ قدرت شــان مردم را تنور سرخ
میسوزانند».

یک پروژه با چند نام

کارتونیست :کارلوس التوف Carlos Latuff
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یکــی از هموطنانی که
در حادثــه المنــاک حمله
انتحــاری وزیــر محمــد
اکبرخان به تاریخ  ۹عقرب
 ۱۳۹۶به شــهادت رسید،
کودک  ۱۴سالهای بود که
در جادههــای وزیرمحمد
اکبر خان دستفروشی میکرد .او ملکه نام داشت ،از  ۷سالگی برای حمایت از
خانواده آغاز به کار کرده و دوشــادوش پدر و برادر از نانآوران فامیل بود.
ملکه برای نان چاشــت به ســوی غرفه پدرش روان بود که متاسفانه در انفجار
انتحاری ،قلب کوچک اما پرامیدش برای همیشه از حرکت بازایستاد.
به تاریخ  ۲جدی  ۱۳۹۶به دیدار پدر ملکه رفتیم .او ســماوارچی اســت و
در پــارک وزیر محمد اکبرخان غرفــهی کوچکی دارد .وقتی نزدیک دریچه
کوچک غرفه شــدیم با پدر ملکه ســر خوردیم که ما را به داخل دعوت کرد.
او که به کاکاخان معروف اســت ،فردی خوشقلب و مهربان اســت .در اولین
نگاه چشــمم به قاب عکســی افتاد که در آن تصاویر مختلف ملکه هنگامی که
دستفروشی میکرد دیده میشد .با تماشای چهره معصوم او از یکسو ،و دیدن
فقر و بینوایی مردم ما از سوی دیگر ،سراسر وجود انسان را درد فرا میگرفت.
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ملکهی دستفروش،
پدر خانواده بود
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پدرش جریان حادثه را چنین شرح داد:
«منتظــر ملکه بــودم تا نان
چاشــت را بخوریــم ،صــدای
انفجار را شــنیدم .وارخطا شده
و برامدم .پهرهدارها احوال دادند
که دخترکت زخمی شــده و به
شفاخانه منتقل گردیده است .تا
کاکا خان ،پدر ملکه
ســاعتهای  ۱۰بجه شب از این
شــفاخانه به آن شفاخانه ســرگردان بودم و دخترم را نمییافتم.
باالخره جسم بیجان دخترم را در سردخانه چهارصدبستر دیدم .از
قلب به پایین چره خورده بود ،دلکش پاره شــده بود .خدا میداند
که آن لحظه چه زجری کشیدیم».
دو خواهر کوچک ملکه نیز به غرفه داخل شــده در گوشهای ایستادند .از
آنان درمورد ملکه پرســیدم ،لحظهای به ســویم دیده ،سکوت کرده و چیزی
نگفتند .پدر ملکه در این اثنا بیک ملکه را به ما نشان داد که لکههایی از خون
بر آن دیده میشد .او گفت:
«ملکــه هرچنــد مکتــب
نمیرفت اما همیشه با خواهران
کوچکــش کمک میکــرد .او از
درس ماند اما همیشــه کوشش
میکرد خواهران کوچکش را به
درس تشویق کند .برای شان قلم
و کتابچه میآورد».
بیک ملکه که لکههایی از خون بر آن دیده میشد.
پس از لحظهای سکوت ،کاکا خان
ادامه داد:
یک شــب جلسه گرفتیم که در خانواده ما کیها در بیرون کار کنند .پسرم
را گفتــم تو باید با من کار کنی .ملکه دســتش را بلند کــرد که پدر جان من
میخواهــم با شــما کار کنم .گفتــم بچیم خنک نمیخــوری؟ هرچند مادرش
نمیخواست اما خودش سخت گرفت و گفت میخواهم کنار برادرم کار کنم.
در طول  ۷ســال کار او در اینجا ،شــاه و گدا این ملکه را میشناخت .چشمان
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همه از این حادثه پر اشــک بود .از روزی که ملکه شهید شده دلم نمیخواهد
در این پارک بیایم .دلم نمیخواهد به طرف دروازه پارک ببینم.
پــدر ملکه برایمان قصههــای زیادی از
دخترش را تعریف کرد ،به سادگی میشد
در صدا و ســیمایش ،خاطرات خوشی که
از ملکه داشــت و درد از دست دادن او را
احساس کرد .او میگفت:
«ملکه همیشه خودش را در کنارم
همچون پدر یک خانواده با مسئولیت
میدانســت .هنــوز یادم اســت که
خوردنیهایــی که در بیکش میآورد
را به من نشــان مــیداد و میگفت
پــدر اینها را بــرای اوالدکهای مان
نگهداریم».
با هم درمورد دخیل بودن دولت دســت
ملکه و خواهرش
نشــانده و جنایتکاران چهــار دهه در موج
بدامنــی و جنایــات جاری در کشــور زیاد صحبت کردیــم .از او در اینمورد
پرســیدم ،اما طبق معمول او هم مانند صدهــا هموطن دیگر ما که کام ْ
ال از این
وضعیت خسته اند در یک جمله گفت:
«چیزی که عیان اســت چه حاجت به بیان است .هرچه بگویم
بی فایده و بی تاثیر است .هرکسی که عامل این کار است اوالدش
اینطور شود تا از دل ما مردم بیاید .غریب همیشه پایمال است».
در اکثر دیدارهایی که با خانوادههای قربانیان داشتم ،شاهد فقر ،سیهروزی،
ستم ،کار شاقه ،شــب و روز جان کندن برای بدست آوردن لقمه نانی و دیگر
بدبختیهای هموطنانم بودم .اشغالگران و دولت دست نشانده و خیل جنایتکاران
از اوضاع تیره و تار افغانســتان ســود میبرند اما این مردم تیرهروز و نادار ما
اند که هر روز و هرلحظه قربانی داده زندگی شــان با ماتم و سوگواری همراه
میگردد .برای رهیدن از این فاجعه فقط یک راه وجود دارد که مردم ما دور
یک تشکل مترقی و ضد جنایتکاران و باداران خارجی شان متحد شده به جنگ
خاینان ملی و ستمپیشگان بروند.
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نطق شاه اماناهلل خان
علیه قومپرستی و فرقهگرایی
بخشی از خطبه شاهاماناهلل خان در خرقهمبارک قندهار
به روز جمعه ۷ ،عقرب ۱۳۰۴
منبع« :امان افغان» ،سال ششم ،شماره  ۸ ،۳۷قوس ۱۳۰۴ش
 ....کســانی که ســابق
ازین در بین تــان قومیت
و غیــره امتیازات را تولید
و طرح افگنده اند ،مقصد
شــان فقــط پیــش بردن
مقاصد شــخصیه آنها بوده
تنها به همین اســما قومیت
میان مردم عناد و نفاق و همچشــمی را پیدا کرده ،بدین وسیله منافع خودها را
پیش میبردند .خودم این مسلک و نیت را با لذات بد دیده ،برخالف مقررات
اســامیه میپندارم و نمیخواهم که مزید برین ازین پره و جنبهداری ضرری
باتفاق و عالم اسالم و ترقیات افغانستان بهمرسد.
دشمنان ما خوبتر دانسته اند که همه تن درین مسائل میکوشند و بنام قومی
و دیگر مسائل وطنی تخم منحوس شقاق و نفاق را در بین ما ریخته ما را بمیان
خود ما انداخته خود شان در بلندی نشسته تماشای خونریزی و استخوانشکنی
و قصابی ما را میکنند .فکر کنید که در سرتاسر سرحدات ما این بازار مخالفت
و ُکشــت و خون بچهواسطه گرم اســت؟ و چند دانه کارتوس دیگرها در آن

|

(درین جا ذات شــاهانه بگریه افتادند ســامعین را نیز رقت فوقالعاده دست
داد).
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تلف شده است؟
بدون اینکه ثروت مال و نفوس همان سرحدیهای بیچاره را از دست خود
شان بر وجود خودشان صرف میکنند.
باز به شما من گویم که این خیاالت جاهالنه را کامال از دماغهای تان کشیده
تا بتوانید مراتب مؤدت و اخوت را بین خویش مســتحکم کنید و کســانی را
که برای عزت و ترقیات تان میکوشــند و شب و روز در خدمت تان سرگرم
میباشــد بنظر احترام و تقدیر بنگرید .میباید که شما ازین یک مسئله خرابی و
اضرار قومیت و پره و جنبهداری را حس میکردید ،که بمجردیکه دشمنهای
شــرف اســامیت تان بر خاک مملکت تان دســت یافته بود علیالفور در پی
تفریق شــیعه و سنی و درانی و غلجایی افتاده ازین پره و جنبهداری برای خود
معلومات حاصل کرد و فقط از همین فرقهبندی و قومیتپســندی ما هر فایده
را که گرفته توانســتند گرفتند .افسوس داریم که شیعه و سنی هردو مسلمان،
هــردو کلمهگوی و هردو اهل قبله میباشــند پس چه چیز این دو فرقه معظمه
اســامیه را به اندازه از همدیگر دور کرده که همواره مناقشــه شــان بمجادله
میانجامــد! ای کاش! اگر شــما عقل دوربین میداشــتید و علت این تیرگی را
که دســت زمانه در بین ســنی و شیعه افگنده است بچشــم حقیقت میدیدید و
میســنجیدید که از این مخالفت آیا اســام منفعت گرفته است و یا خسارات
کشیده و دشــمنان ما ازین خصومت درمیانی ما چقدر عظمت یافته اند! آه! ما
را بدســت خود ما از ما جدا کرده اند تکه تکه نموده اند ،پارچه پارچه ساخته
اند و تمام قوای ما را میان خود ما تحلیل رسانیده اند.
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شجاعالدوله ،زموږ د تاریخ
ملی او ویاړلی شخصیت
د افغانســتان پــه
مشروطیت غورځنګ کې
بیشمیره ملی او هیوادپاله
شخصیتونو شتون درلود
چــې د خپلواکــۍ الس ته
راوړلو لپاره یې پرله پســی
هڅی کړی دی او د خپلو
وینــو په قربانولو ســره یــې د خپلواکۍ ،عدالت او دموکراســی بیرق اوچت او
رپانده ســاتلې دی .خو د څو لســیزو په لړ کې د السپوڅو او زلنده حکومتونو
په واکمنۍ ســره د دوې څخه ډیری هیر شــوی دی او پر ځای یې د ولس د
بدمرغۍ عامالن د «اتالنو» په څیر ښودل شوی دی.
پرمختللی او ولسواکه ملتونه او دولتونه په نړۍ کې د خپلواکۍ ســاتونکو
او خپلــو ریښــتینو اتالنو څخه په مســوالنه ډول لمانځنه کــوی ،د هغوی له
قربانــی ورکونکــو کړنــو او هیوادپالنــې او ژوند څخه د فلمونو او مجســمو په
جــوړول او یــا په نــورو الرو لمانځنه کوی تر څو نوی نســل دهغوی څخه په
زدهکړی ســره د هیواد او ټولنی په وړاندې بااحساس او کټورو انسانانو باندی
بدل شــی .خو په خواشــینۍ ســره چې زموږ په هیواد کی د ارتجاع او بهرنې
چوپړانو له خوا هغه کسانو ته اتالن ویل کیږی چې په عمل کې زموږ د تاریخ
ننګ وی خو زموږ د تاریخ د ریښــتینو زامنو په اړوند ناڅیزه پلټنه هم نه ده
ترسره شوی.

راورســیده او له عینالدوله ســره یې لیدنه وکړه .دا هماغه کس دی
چــې ویل کیــږی د دربار د پټې ټولنې غړی او د عینالدوله همکار او
امیرحبیبالله خان وژونکې دی( ».ص )۷۴۲

«د پایتخــت په ټولو څلورالرو کې پــه ډاګه ویل کیږی چې د امیر

حبیباللــه خــان وژونکــې خادم شــجاعالدوله خان (د دربــار د پټې
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«شــجاعالدوله خــان د جمعه ورځې د ګهیځ پــه  ۱۰بجو کابل ته
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د «افغانســتان همبســتګې ګوند» د هیواد ريښتینو او نوم ورکو اتالنو په
پیژندنې سره ،غواړی چې د بهرنیو چوپړانو هڅې چې غواړی زموږ د هیواد د
نیواکضد او خپلواکۍغوښتونکو شــخصیتونو نومونه خنثی کړی ،هیوادپالو
او عزتمندو ځوانانو ته وروپیژني.
شــجاعالدوله خــان زمــوږ د تاریخ له
هغــه اتالنــو څخه دی چې د مشــروطیت
غورځنګ د نورو ســترو شــخصیتونو او د
اماناللــه خان د یارانو په څیر یی د هیواد
تاریخ په حساســو شــیبو کی رغنــده ونډه
لوبولــی ده .هغه چــې د جبیبالله خان د
دربــار خادم و او تر امانالله او محمد ولی
خان دروازی وروسته د «دربار پټه ټولنه»
کــی چــې د مشروطهغوښــتونکو یو ټولګه
وه د مخورو کســانو څخه شــمیرل کیده .شجاعالدوله بابکرخیل غوربندی امانالله خان
ته له نژدی مشروطهغوښتونکو څخه و چې
نومــوړی هوښــیار ،زیــرک او علمپالونکی
ویل کیږی د امیرحبیبالله خان ننګین ژوند
ته یې د پای ټکې کیښوده.
سړی و چې په فارســی ،پښتو ،انګلسی او
روسی ژبو یې بشپړ السبری درلود.
شــجاع الدواله د شــاه دوله خان ځوی او د نایبســاالر پروانه خان لمسې
د امیــر عبدالرحمــن په وخت کــې د غوربند له خانانو څخــه و چی په ۱۸۹۶
میالدی کال کې په پروان کې زیږیدلی او وروسته د «غالمبچهګانو» له ډلې،
د حبیبالله خان دربار ته الرده وموندله .ویل کیږی چې هغه شجاعالدوله و
چې د فاســد حبیبالله خان د وژلو ماموریت یی پلی کړ او د هیواد خپلواکۍ
او د یو ملی او عدالتغوښتونکی دولت منځ ته راتګ لپاره یې الره پرانیستله.
میر غالم محمد غبار د «افغانســتان د تاریخ په اوږدو کې» کتاب په لومړی
ټوک کې لیکې:
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امیر اماناله خان په وخت کې ،د عامه امنیت وزیر ،د هرات تنظیمه

پالوی رئیس او په پای کې په لندن کې افغان لومړی وزیرمختار شو.

انګریزانو هغه ته په بده ســترګه کتل او امانیه دولت د نســکوریدلو په
وخت کې یې هغه له لندن څخه وویستل شو( ».ص )۷۴۵
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امیــر حبیبالله خــان د ۱۹۱۹
کال پــه فبــروری کــې د غرڅــو او
ماهیانو ښکار په موخه له جاللآباد
څخــه د لغمان کلهګــوش ته والړ
او په نیمه شــپه کې پــه ډزو ووژل
شــو .د خپل پالر زلنــده حکومت
تــه یــې د پــای ټکــې کیښــودو او
د مشروطهغوښــتونکو واک تــه
رســیدلو او د هیواد خپلواکې لپاره
دا د امانالله خان سیاســی حرکت
و .شــجاع الدوله په دې المل چې د مشروطهغوښــتونکو د باور وړ کس و او
د دربار خادم په توګه یې د امیر د کیږدۍ جوړولو مسولیت درلود او هغه ته
یی الس رســی درلود ،دغه دنده په غاړه واخیســتله او ځنې نورو کسانو هم د
دربار په شاوخوا کې شتون درلود چې د نوموړی لپاره یی الره جوړه کړی وه.
په کابل کې د امانالله خان واک ته رســیدلو ســره ســم ،شجاع الدوله د
دولت په لوړو پوسټونو کې وګومارل شو .سید مسعود پوهنیار «د مشروطیت
څرګندیدل او د زورواکۍ قربانیانو» د کتاب په  ۹۷مخ کې په دغه اړوند لیکې:
«لکه څرنګه چې د  ۱۹۱۹کال په می میاشــت کې د امانی دولت

لومړی کابینه جوړه شــو ،شــجاع الدوله د امنیت وزیر و او وروســته

پــه هرات کــې د تنظیمه پالوی رئیس په توګه وګومارل شــو (۱۳۰۰
ل د مرغومــی پــه  .)۲۰له  ۱۹۲۴څخه تــر  ۱۹۲۸کال پوری په لندن

کې د افغانســتان ســفیر و او وروســته د  ۱۳۰۸ل څخــه ( )۱۹۲۹له

هغه ځای لری شو او په برلین کې وګومارل شو ...او په م ۱۹۲۹کال
کې د امانی دولت نســکوریدلو پــه وخت کې بیاځلې د هرات تنظیمه

رئیس شو خو کله چې شجاعالدوله د سقاوی بلوا په وخت کې هرات
ته راغی نایبســاالر عبدالرحیم خان صافی وار له مخه د هرات خلک

خپل کړی ول نو له همدې امله شــجاعالدوله مهاجرت ته اړ شــو او
برلین ته والړ».
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په آلمان کې د «همبستګې ګوند» له غړو څخه په مننې سره چې په ډيرو هڅو سره یې
د شجاع الدوله قبر ومونده او د هغه انځورونه یې موږ ته راولیږل.

په خواشــینې ســره چې په لندن او برلین کی د هغه د کړنو په اړه مو ډیر
معلومات په الس کې نه شته .شجاعالدوله د امان الله خان له سرتیرو پلویانو
څخــه و ،پــه  ۱۹۳۳کال کــې د آلیحیی زلنده حکومت له خوا د افغانســتان
تابعیــت څخــه بې برخې شــو چې پــه پایه کــې د دوهمې نړیوالــی جګړی په
تودیدلو سره په  ۱۹۴۴کال کې ومړ او د ترکانو سیمې په یوه هدیره کې خاورو
ته وسپارل شو.

بنیانگذار داعش
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گزارش سفر سیلی غفار
به اسپانیا
سیلی غفار ،سخنگوی
همبســتگی
«حــزب
افغانستان» ،توسط چندین
حــزب و نهــاد ضدجنگ
و پیشــرو به کشــورهای
مختلــف اروپایی دعوت
شده است .به تاریخ  ۱۳و
 ۱۴قــوس  ۱۳۹۶به شــهر پالما دی مویورکا ،مرکز جزایر بالیاریک اســپانیا،
توســط «پودیم بالیارس» ،شــاخه کاتــاالن حزب «پودیمــوس – میتوانیم»
دعوت شده بود.
در نخســت وی دیداری با آقای بالتاســار پیکورنیل ،رییس پارلمان جزایر
بالیاریک داشت که قبل از به قدرت رسیدن حزب «پودیموس» رهبری یکی از
اتحادی هّهای کارگری را داشته و چندین بار در جریان اعتراضات و اعتصابها
بازداشــت شده است .خانم غفار از واقعیتهای تلخ کشور و نقش کثیف دولت
امریکا و دیگر کشــورهای ناتو صحبت نمود و این که چطور «اتحادیه اروپا»
که از یکســو ادعای حمایت از حقوق بشــر و دموکراسی را میکند ،مصارف
مالــی گلبدین ،این منفورترین فرد بنیادگرا و جنگســاالر مشــهور به «قصاب
کابــل» را به عهده میگیرد .آقای پیکورنیل وعده ســپرد که نکات مذکور را
در پارلمان مرکزی اســپانیا ببرد تا روی آن بحث صورت گیرد .برعالوه ،وی
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با آقای میکیل اینسنیات و
آقای خیســوس خواردو،
رییس و معاون شــهر پالما
دی مویــورکا ،و همچنان
خانم نینا پیرون – مســوول
سیاســتهای برابــری این
دیدار سیلی غفار با شاروال و معاون شاروالی شهر پالما
شــهر ،مالقات کرد که با
جزیره بلیارس  -اسپانیا
آنان روی مشکالت حاضر
در کشــور صحبت نمود که باعث دربدری شــهروندان افغانستان و بخصوص
جوانان میگردد .البته نکته قابل ذکر این اســت که جزایر بارلیاریک و دیگر
مناطقی که حزب «پودیموس» اکثرت آرای دولت محلی را در اختیار دارند،
برخورد انســانی با پناهجویان داشــته و با ســخاوتمندی تمام به آنان رسیدگی
میکنند.
در کنــار دیــدار بــا
تعدادی از اعضای پارلمان
اسپانیا از جمله آقای خوان
پیــدرو یانیــس ،خانم مای
دی ال کونچــا – مســوول
محلی حقوق زنان از جانب
دیدار سیلی غفار با رییس پارلمان جزیره بلیارس  -اسپانیا
حــزب «پودیمــوس»،
و خانــم هیلینا هیریــرا ،وی در دو گردهمایی عمومی تحــت عناوین «صلح،
دموکراسی و عدالت برای افغانســتان» و «صلح ،سیکوالریزم و حقوق زنان»
که در عین شهر برگزار شده بود ،سخنرانی نمود.
«حزب همبســتگی افغانســتان» از حزب «پودیموس» ،پارلمان و شاروالی
شــهر پالما دی مویورکا برای دعوت و مهمانوازی شان از نماینده حزب ابراز
امتنان مینماید .این فرصت مناسبی برای حزب همبستگی است که برای اولین
بار به اســپانیا دعوت شده و بدینوســیله نمایندهاش توانست با تشکلها و افراد
پیشــرو و مبارز این کشــور مالقات نماید .امیدواریم که ایــن در نوینی برای
همدلی و همبســتگی جهانی باشد تا بتوانیم صدای مان را بهطور مشترک برای
صلح ،دموکراسی و عدالت اجتماعی بلند کنیم.
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گزارش سفر سیلی غفار
به ایتالیا
سیلی غفار ،سخنگوی
همبســتگی
«حــزب
افغانســتان» بــه دعــوت
بینالمللــی
ســازمان
«کاســپی» ( )COSPEدر
کنفرانسی بهمناسبت «روز
جهانی منع خشــونت علیه
زنان» در شــهر میالن ایتالیــا که به تاریخ  ۲۸نوامبــر  ۲۰۱۷تدویر یافته بود،
شــرکت ورزید .برعالوه ،یک آگاه امور زنان و خبرنگار شــهیر ایتالیایی نیز
درمورد وضعیت زنان افغان سخنرانی نمودند .آنان با سفر به داخل افغانستان ،به
عمق فاجعه زنان پی برده بودند ،چنانچه بهخوبی انعکاس این وضع در گفتههای
شان متبارز بود.
در ایــن کنفرانس ،خانم غفار درباره وضعیت اســفبار زنــان افغان صحبت
نموده و از رابطه مستقیم آن با اشغال کشور توسط نیروهای امریکایی و ناتو و
حاکمیت دستگاه پوشالی ع و غ یاد نمود که چگونه کشور را به دوزخی برای
زنان و مردان ما مبدل ساختهاند.
او در قسمتی از صحبتهایش چنین گفت:
«شــاید در هیچ نقطهای از جهان به اندازه افغانستان در سطح
حرف از "آزادی زنان" و "منع خشونت علیه زنان" و دیگر شعارهای
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دروغیــن ســخن
بــه میــان نیامده
باشــد .بخصــوص
م دهه
طــی یکونی 
تجــاوز امریــکا و
نصــب غالمانــش،
شرکت سیلی غفار در کنفرانس شهر بلونیا  -ایتالیا
زن افغــان متاعــی
برای نمایشــات مســخره و عوامفریبیهای خاینانه اشــغالگران و
دستنشــاندگانش گردید تا با آن واقعیت ارتجاعی ،ســتمکارانه و
پلید شان را بپوشانند».
وی همچنان با انتقاد از حکومت «وحشت ملی» درمورد رسیدگی به مسایل
زنان افزود:
«از یــک رژیــم دستنشــانده و بویناک که خود متشــکل از
سفاکترین دشــمنان زن و انسانیت باشد ،دولتی که راکتیار ،این
تیزابپاش شــنیع و جرثومه خیانت و بربادی و میهنفروشــی را
ی را "برادر" خطاب
عروســکگونه اســتقبال نماید و طالبان وحش 
کند ،نباید انتظار کوچکترین رسیدگی به آالم زنان را داشت».
در آخر ســیلی غفار به نقش زنان قهرمان دنیا در رهایی زنان از یوغ ســتم
و اســتبداد اشــاره نموده و گفت که باید با درسگیری از زنانی همچون اشرف
دهقانــی ،مینــا ،ســکینه
جانسیز ،خواهران میرابال
و صدها زن مبارز دیگر و به
ویژه با سر مشق قراردادن
مبارزات شیرزنان کوبانی،
متحــد شــده و زنجیرهای
سخنرانی سیلی غفار در شاروالی شهر پیدینا  -ایتالیا
ظلم و ستم و بیعدالتی بر
زنان را با زور بازوان پرتوان خود بشکنیم.
در حاشــیه کنفرانس ،سیلی غفار با آژانس خبری بینالمللی «پرسزنسا» و
رادیو «پاپیولر» نیز مصاحبههایی نمود.
افزون بر شرکت در کنفرانس مذکور ،خانم غفار در چهار شهر دیگر ایتالیا
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از جمله بولنیا ،پیسا ،پیدینا
و روم نیز ســخنرانیهایی
برای مردم ایتالیا داشــت.
خانــم کرســتیانا چیــا،
خبرنــگار ایتالیاییای که
از دهــه  ۷۰بدینســو بــه
مصاحبه سیلی غفار با رادیو پاپیالری  -ایتالیا
افغانســتان ســفر نموده و
گزارشهای واقعبینانهای از شــرایط مکدر کشــور برای مراجع معتبری مانند
روزنامــه «الیونیتا» ( )L’Unitaتهیه میکند ،اخیرا کتابی با عنوان «دسترســی
زنان به عدالت» شــرایط
هولناک زنان افغان نگاشته
که در این برنامه همراه با
سیلی غفار از آن رونمایی
کــرد .این کتــاب بیانگر
واقعیتهــای تلــخ نظــام
قضایی کشــور است .در اهدا تقدیر نامه برای سیلی غفار توسط شهر پیدینا و درزونا  -ایتالیا
کتاب مذکور به نکته مهمی اشــاره شده که باوجود حضور صدها انجیو به نام
دفاع از حقوق زن و سرازیرشــدن میلیونها دالر ،بازهم زنان افغان زیر ساطور
جنایتکاران طالبی و تنظیمی زجرکش میشوند.
در این سـ�فر ،شـ�هرهای پیادین ا (�Pia
 )deanو درزونــا ( )Drizzonaایتالیا برای
سیلی غفار تقدیرنامههایی بهخاطر حمایت
و تقدیر از کارهای وی جهت مبارزه برای
زنان افغان و کشورش اهدا کرد .خانم ایوانا
کوازینی ،شاروال شهر پیادینا از سیلی غفار
بهعنوان یک فعال سیاســی و الگویی برای
تمام زنان مبارز یاد کرده و وعده ســپرد از
هــر طریق ممکن ،بر دولــت مرکزی خود
فشــار وارد نماید تا دست از سرجنایتکاران کتابی با عنوان «دسترسی زنان به عدالت»
از کرستیانا چیال
که دشمنان اصلی زنان افغان اند ،بردارد و

کمکهای مردم ایتالیا نباید به جیب آنان ســرازیر شــود .وی همچنان حمایت
خود را از نیروهای پیشــرو و دموکرات افغانســتان اعالم کرده و اظهار داشت
تــاش میورزد با حمایــت از نیروهای مترقی در سراســر جهان نقش خود را
منحیث یک انسان آزاده ادا نماید.
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دولت امریکا ،پلیدترین شکنجهگر جهان

ظاهرا دولت امریکا و ســی.آی.ای داد از حقوق بشــر و دموکراسی میزنند،
اما در حقیقت این دولت اشــغالگر برای حفظ هژمونی نظامی و اقتصادی بر
جهان و رسیدن به اهداف استراتیژیکش دست به هر جنایتی میزند.
کارتونیست :پیتر بروکس Peter Brookes
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دیدار سیلی غفار
با احزاب مترقی کشورهای اروپایی
خانم ســیلی غفــار در
دســامبر  ۲۰۱۷در سفری
بــه اروپا با چنــد حزب و
ســازمان مترقی و پیشرو
کشورهای مختلف از جمله
نمایندگان احزاب اسپانیا،
ایتالیــا ،هالنــد و آلمــان
دیدار سیلی غفار با دو عضو پارلمان حزب چپ آلمان
مالقات نمود.
هدف از دیدار خانم غفار با این احزاب ایجاد همبســتگی بینالمللی احزاب
پیشرو و دموکرات در سراسر جهان بود .در این برنامهها وی روی همکاری و
حمایت این احزاب با تشیکالت و نهادهای مترقی افغانستان صحبت نمود .تمام
احزاب مذکور حمایت از احزاب و سازمانهای مترقی را جزو از اهداف خود
یاد کرده و تاکید ورزیدند که تا حد توان از «حزب همبســتگی افغانستان» و
تمام جریانهای عدالتخواهانه افغانستان حمایت مینمایند.
خانم غفار از آنان خواست تا بر دولتهای اشغالگر خود فشار وارد کنند تا
به حضور نظامی و سیاســتهای جنگافروزانه شان در افغانستان و دیگر نقاط
جهــان پایان دهند .وی از آنان دعوت نمود تا اعتراضات گســتردهای را علیه
سیاســتهای شوم کشورهای غربی درمورد افغانستان سازمان دهند .وی افزود
که آنان بایست برای افشای بیشتر دستان خونین دول کشورهای متجاوز غربی،
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کنفرانسهــا و برنامههایی
درمورد افغانستان برگزار
نمــوده و بــا اســتفاده از
رســانهها صــدای مــردم
افغانســتان را بلند نمایند.
دیدار سیلی غفار با حزب چپ ایتالیا
نمایندگان احزاب مذکور
وعده ســپردند که از طریق پارلمان کشورهای خود فشارهای الزم را خواهند
آورد.
خانــم غفــار از مبارزه
فعال حزب همبستگی علیه
جنایتکاران داخلی و تنفر
مردم نسبت به این احزاب
بنیادگرا و مرتجع صحبت
کرد .وی یادآور شــد که
دیدار با آرین فلیخنتهارت معاون شاروالی شهر امستردام
هالند و هانس فان منشی حزب جپ هالند
از چهار دهه بدینسو چنین
احزاب جنایتکار توســط کشورهای غربی حمایت میشــوند .وی تاکید کرد
که باید تالش صورت گیرد تا جنایتکاران مقیم غرب ســلب تابعیت شــده و به
محاکم معرفی گردند و یا در لیســت سیاه کشــورها جا داده شوند و در ضمن
اقداماتی برای جلوگیری و مســدود نمودن هر نوع فعالیتی که منجر به تقویت
سیاسی و مالی جنایتکاران
میشود صورت گیرد.
یکی از مســایل عمده
دیگــر که مــورد بحث و
گفتگو میان نماینده حزب
همبستگی و احزاب اروپا
دیدار سیلی غفار باهانس فان هایننگین
منشی حزب چپ هالند
قرار گرفت ،حمایت شان
از مهاجران افغان و محکوم کردن سیاســتهای تبعیضآمیز کشورهای غربی
علیه مهاجران بود .قابل یادآوری اســت که این احزاب همیشــه حرکتهایی
جهت دفاع از مهاجران داشته و یکبار دیگر وعده سپردند که همیشه به حمایت
شان ادامه داده و مانع اخراج اجباری آنان به افغانستان خواهند شد.
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دیدار سیلی غفار با افغانهای
مهاجر کشورهای اروپایی
در دســامبر ،۲۰۱۷
خانم سیلی غفار به دعوت
«هواخواهــان حــزب
همبســتگی افغانســتان در
اروپــا» بــه چند کشــور
اروپایی سفری داشت که
بخشی از این سفر را دیدار
سخنرانی سیلی غفار برای افغانان مقیم شهر هانور  -آلمان
و گفتگــو بــا افغانهــای
مهاجر تشکیل میداد .در کنار اشتراک در برنامههای گوناگون ،وی در مجالس
عامه ترتیبدادهشــده به وسیله هموطنان ما در شهرهای مختلف از جمله الیدن
هالند ،هامبورگ و هانور آلمان سخنرانی نمود.
بخش عمده ســخنرانیها را وضعیت اسفبار کشور ،حاکمیت جنایتکاران و
ایجاد ایتالفهای ضد ملی میان شان ،گســترش فقر ،بیکاری ،اعتیاد میلیونها
جــوان به مواد مخدر ،نقش نیروهای خارجی در پیدایش و تداوم فاجعه جاری
و بحران مهاجرت ،تشکیل میداد.
در قسمتی از سخنانش درمورد ایتالفهای اخیر ابراز داشت:
«تضادهای درونی و زد و بندهای حاکمان مرتجع و ضدملی به
حدی رسیده که دیگر تعفن آن مشام هر افغان باوجدان را میآزارد.
و این تضادها باعث شــده که در این اواخــر یکبار دیگر پلیدترین
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عناصــر و عامــان
تیــرهروزی و فاجعه
جــاری در وطــن
مــا ،تحــت عناوین
زیبای "ایتالف برای
نجات افغانســتان"،
سخنرانی سیلی غفار در شهر الیدن  -هالند
"اتحــاد مردمــی"،
"جبهه نوین افغانستان"" ،شــورای حراست و ثبات"" ،محور مردم
افغانســتان" وغیره کله به کله شــده تا مردم ما را بیشتر بهسوی
تباهی ســوق دهند .ایتالفسازی این جنایتکاران فقط به تمسخر
مــیارزد .اکثریت مردم ما ب ه درســتی درک کردهاند که درنده با
درنــده جور نمیآید .اینان ،بار بــار از این نوع ایتالف و جورآمدها
کردهاند .اما نتیجه ،باز دریدن شکم همدیگر بوده است .ایتالفها و
اتحادهایی که ولو با جذابترین شعارها توسط افراد و جریانهای
مرتجع و ضدملی راهاندازی گردند ،افغانســتان را عمیقتر به کام
خونریزی و تباهی میکشــانند .چنین همدستشــدنها نه برای
منافع ملی بلکه بر ســر قدرت و پول و چپاول آخرین داشتههای
ملت است .عمر پرتعفن سیاســی این تاجران دین و قوم به پایان
رسیده و فقط به زور پول و دست نوازش اربابان خارجی شان است
که هنوز بر شانههای زخمی مردم سوار اند».
در قسمتهایی از ســخنانش ،او به گروههایی چون القاعده ،طالبان ،داعش
و ...اشاره نموده گفت:
«نیرومندشــدن این نیروها در افغانســتان اتفاقى نبوده آنان
مولودات شومى اند كه توسط امريكا و غرب برای خار چشم نشان
دادن به رقباى جهانی و منطقوی شــان استفاده میشوند .چنانچه
میبینیم که کشــور ما در شــرایط کنونی در حال مبدلشدن به
ميدان جنگ میان امریکا ،روسیه ،چین و سایر کشورهای ذیدخل
است».
در کنفرانس هالند در کنار خانم غفار ،حامد ســعیدی از حزب «کومله» به
تشریح وضعیت حقوق بشر در ایران و اروپا پرداخت .آقای سعیدی در البالی
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سخنرانیاش گفت:
«حقوق بشر همیشــه حربهای در دســت امپریالیزم بهخاطر
تحت کنترول نگهداشتن ملتهای تحت ستم بوده است .توحش و
بربریت حاکم در جهان زیر چهره دموکراسی یکی از سیاستهای
خاینانه امپریالیزم جهانی است».
در اخیــر صحبتهایــش ،وی از امید به مبارزه و ضــرورت درسگیری از
مبارزات مردم در بهار عرب و شمال افریقا یادآور شد.
در هامبــورگ ،عباس
مظاهری یکــی از مبارزان
ایرانــی نیــز در برنامــه
حضور داشت که پیاماش
بــرای اشــتراککنندگان
امیدبخش بود .وی که ۱۴
سیلی غفار و عباس مظاهری
ســال را در ســیاهچالهای
مخوف شــاه خونریز ایران گذرانیده و بیش از  ۵۰سال از زندگیاش را وقف
مبارزه نموده است ،پیاماش را این چنین آغاز کرد:
«با درود به دوســتان عزیز! من از فرانکفورت  ۶۰۰کیلومتر را
طی کرده تنها برای شنیدن سخنان سیلی غفار اینجا آمده آمدهام.
من خانم سیلی غفار را میشناسم .سخنرانیها و مصاحبههای وی
را شــنیدهام .به گمان من ،ســیلی غفار یک خانم بسیار بیباک و
مبارز و فرهیخته است .افتخار میکنم که توانستم باالخره یک روز
سر موقع اینجا برسم و سخناناش را بشنوم».
وی با چشمان پراشک که بغض سخت گلویش را گرفته بود ،ادامه داد:
«کارهایــی را که دولت ایران در قبــال افغانها انجام میدهد،
برایم منحیث یک ایرانی شــرمآور اســت .من شرم دارم که بگویم
ایرانی هســتم ،درحالیکه افغانها در ایــران از هیچ نوع حقوقی
برخوردار نیستند!»
در برنامه هانور در کنار خانم غفار ،داکتر حنان روســتایی از روشــنفکران
باوجدان کشــور و آقای اندریاس برندلیــو از حزب «چپ آلمان» نیز صحبت
نمودند.
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آقای برندلیو در قسمتی از سخنانش گفت:
«استراتژی جدید امریکا برای افغانستان مانند استراتژی امریکا
بعــد از جنگ جهانی دوم خطرناک اســت .آزمایش بزرگترین بم
امریکا در افغانســتان انســان را به یاد بمباردمانهای هیروشیما و
ناگاساکی چاپان میاندازد».
وی همچنان بــا تاکید
یادآور شــد کــه منافع ما
در منافــع خلقهای جهان
اســت ،چون امپریالیزم و
نظامیگری دشمن مشترک
ما میباشند.
دیدار سیلی غفار با افغانان مقیم هامبورک  -آلمان
قســمت پایانی تمامی
برنامهها به پرســش و پاسخ و تبادل نظر میان اشتراککنندگان اختصاص یافته
بود که در آن روی مسایل مختلف جر و بحث صورت گرفت.
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سیلی غفار در شهر هانور  -آلمان
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پیام مبارزان کورد از جبهه عفرین
به حزب همبستگی
بهمناسبت روز جهانی زن
نام مــن بریوان عفرین
اســت .قبل از هرچیز باید
بگویم مقاومت کنونی در
عفرین با پیشاهنگی زنان به
پیش میرود .این مقاومت
بیگمــان پیامی برای همه
جهــان و همه زنــان دارد.
آنهایی که به اینجا حمله کردهاند دارای ذهنیت مردساالرانه با قدمت  ٦هزار
ســال هستند .به فکر و اراده و موجودیت زنان حمله میکنند .سرکردگی این
حمله با حکومت اشغالگر ترکیه و اردوغان است .دولت اردوغان از زمانی که
روی کار آمده مدام زنان را تهدید کرده اســت .همواره منکر اراده زنان بوده
اســت .حتا به بدن زنان هم حمله میکنند .اردوغان در این رابطه نقش اساســی
دارد .ارتش او عملیاتی در سراســر عفریــن آغاز کرده که هدف اصلی آن از
بین بردن اراده زن است.
اما اراده زنی که در قرن بیســت و یکم با این قدرت ظهور پیدا کرده و از
جهان و مردم مظلوم دفاع میکند ،شکســتنی نیســت .رهبر جنبش در روژاوا
و شــمال سوریه ،زنان هســتند .البته نه فقط زنان کورد؛ زنان عرب ،سریانی و
ترکمان و زنان عضو همه اجتماعات دیگر برای مطالباتشان مبارزه میکنند .ما
میدانیم وقتی که زنان به موجودیت و اراده خود دست پیدا میکنند ،نیروهای
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ســلطهجوی مردســاالر قادر به هضم و تحمل آن نیستند .اردوغان هم پیشرفت
زنــان را هضم نکرده و برای همیــن حمله میكند .کانتــون عفرین با توپ و
تانــک و هواپیما هدف حمله قرار گرفته اما قادر به شکســت ما نخواهند بود.
نمیتوانند در برابر زن آزاد ،دارای هویت و آگاه ،به پیروزی برســند .مشکل
اســت بتوان زنانی که به هســتی و واقعیت خود پی بردهاند را مجبور به تعظیم
در برابر ساختار مردساالر کرد .اگر ما در سراسر عفرین مبارزه میکنیم برای
همین است.
اما با تاسف باید بگویم هجومی که به ما در عفرین صورت گرفته است بسیار
ناعادالنه اســت .حکومت اشــغالگر ترکیه از اعضای ناتو است و از تکنولوژی
نظامی آن اســتفاده میکند .ولی مــا فقط با اراده و اندیشــه و باورهای خود
مبارزه میکنیم .ما صاحبان این خاک و این درختان زیتون هستیم .هرگز اجازه
نمیدهیم دولت فاشیســت اردوغان به راحتی وارد این خاک شود .میدانیم که
بهای ســنگینی باید بپردازیم ولی برای آن آمادهایم .از همان ابتدا مشخص بود
که هزینه این مقاومت ســنگین است .از اینجا به تمام زنان جهان میگوییم که
هر قیمتی الزم باشد پرداخت میکنیم اما اجازه نمیدهیم که دوباره مردساالری
به این ســرزمین برگــردد .آنها نمیتوانند پاهای کثیف خــود را بر این خاک
مقدس بگذارند .بین النهرین همیشه در تاریخ نقشآفرین بوده است .این منطقه
از لحاظ تاریخی مهد فرهنگ بشــری بوده .مقاومت عفرین نیز به نمایندگی از
بشــریت اســت و این پیام را میدهد که نباید هرگز در برابر اشغالگری تسلیم
شد .فقط با مبارزه و مقاومت میتوانیم نجات پیدا کنیم و پیروز شویم .به غیر
از این به چیز دیگری نباید فکر کنیم .هرچند این جنگ نابرابر است اما با اراده
آزاد خود موفق شدهایم در برابر فناوری نظامی بایستیم.
پیام ما به زنان افغانســتان این اســت .زنان هر کجا که باشــند یکی هستند.
عواطف ،احساسات و دیدگاه ما مانند یکدیگر است .ما همفکر هستیم .هرچند
جســم ما از هم دور اســت اما روح ما یکیست .ادراک مشابه ما اجازه میدهد
که متحد شــویم .همانطور که ما دردهای زنان افغانستان را احساس میکنیم و
در آن شــریک میشویم ،باور داریم که زنان افغانستان نیز مبارزه ما در عفرین
را حــس میکننــد .باور داریم که مبارزه ما را پیگیــری میکنند و از آن نیرو
میگیرند .هشــت مارس را بــه همه زنان جهان از جمله تمامی زنان افغانســتان
تبریک میگوییم .قلب ما برای شما میتپد و انتظار داریم که قلب زنان در هر
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جــای جهان برای مبارزه زن در عفرین بتپد .اگــر چه رنگ و زبان ما متفاوت
باشد اما بدن ،روح و اندیشه ما یکی است .قرن بیست و یکم ،قرن زنان خواهد
بــود .زنــان آزاد که رهبری جهــان و مظلومین را بر عهــده بگیرند و به تفکر
مردســاالرانه بگویند دیگر بس است .حاکمیت این منطق دیگر بس است .مرد
حاکم ،مرد نژادپرست و مردی که هیچ اراده و هویتی برای زن قایل نیست را
از این خاک دفع میکنیم .آن را به زباله دان تاریخ میاندازیم .بار دیگر هشت
مارس را تبریک میگوییــم و تکرار میکنیم که پیروزی ما در عفرین ،میالد
نوین و روشنگر راه زنان خواهد بود.

تحریف تاریخ توسط استعمارگران

در مسیر تاریخ ،کشورهای استعمارگر همیشه در صدد مسخ تاریخ بودهاند.
مثال زمانی که برتانیا به هند و کشــورهای دیگر برای تاراج منابع طبیعی
شان یورش برد ،زیر نام آوردن تمدن جنایاتش را پنهان نمود.
کارتونیست :کارلوس التوف Carlos Latuff

نویسنده :جامعه آزاد زنان شرق کردستان  -کژار
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تاریخ بردگی زن نوشته
نشــده ،اما تاریــخ آزادی
زنان در حال نوشتهشــدن
است .ســده بیست و یکم،
ســدهای اســت کــه زنان
بــه خواســت و مطالبات
آزادیخواهانهی خود شان
رسیدهاند .و برای رســیدن به این خواستهها و مطالبات ،زنان زیادی جان خود
شــان را فدا کردهاند .در زیر گیوتینها ،در زیــر طنابهای دار و در زندانها
زنان بســیاری را دیدیم که با فداکردن جان خود و ریختن خون خود ،تاریخی
از آزادی ،تاریخی از مبارزه و تاریخی از مقاومت را نوشتند.
و در ایــن روز ،جا دارد که  ۸مارس را بــه تمامی زنان مبارز و تمامی زنان
آزادیخواه که در راه رسیدن به خواستهها و مطالبات خود شان مبارزه و مقاومت
میکنند ،تبریک بگوییم .ما هم ،همچون «جامعه آزاد زنان شــرق کردستان –
کژار» ،این روز را به تمامی زنان جهان و به تمامی مبارزان راه آزادی تبریک
میگوییم .و این روز را بخصوص به «حزب همبســتگی افغانســتان» و تمامی
زنانی که در این حزب مبارزه میکنند و فعال اند ،تبریک میگوییم .جا دارد
از اینجا از مبارزات و مقاومتهایی که زنانی که در این حزب فعالیت دارند به
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یاد بیآوریم که برای پشــتیبانی خود شان از مبارزاتی که در کوبانی ،عفرین و
علیه رژیم ضدزن ایران که با سیاستهای خود شان روزانه روح و جسم زنان را
و موجودیت زن را انکار میکنند ،پشتیبانی کرده و فعالیتهای چشمگیری را
داشتهاند ،تشکر و قدردانی بکنیم و در این راه بگوییم که تا زنان به همبستگی
نرسند ،تا تمامی زنان جهان با ایدئولوژیهای جدای هم اگر وجود داشته باشد،
اما در زیر ذهنیت و زیر ســایه اقتداری که قــرار دارند ،میتوانیم بگوییم که
درد مشــترکی دارند و برای حل این درد مشــترک ،همبســتگی مهم است .ما
همچون «جامعه آزاد زنان شرق کردستان – کژار» بار دیگر اعالم همبستگی و
اعالم دوستی و رفاقت آزادیخواهانه را با تمامی حزبها ،با تمامی شخصیتها
و تمامی مبارزینی که برای رسیدن به خواستههای زنان ،برای مبارزه با ذهنیت
اقتدارگر مرد فعالیت میکنند ،دســت دوســتی را دراز میکنیم و برای تمامی
فعالیتهای مشترک آمادگی خود مان را اعالم میکنیم.
و از اینجا یکبــار دیگر ،این روز را به زنــان تبریک میگوییم ،بخصوص
زنانــی که االن در جبهههای جنگ در عفرین مقاومت میکنند و با خون پاک
خود شــان تاریخــی از مقاومت ،تاریخی از آزادی و آزادگی را مینویســند.
تاریخی که االن با خون زنان مبارز و آزادیخواه همچون اویستا ،همچون بارین
نوشته میشود ،تاریخیست که به ما تمامی زنان تعلق دارد .این نه تنها برای زنان
کــورد ،برای تمام زنان جهان ارمغانی از مقاومت ،ارمغانی از مبارزه و ارمغانی
از آزادیســت .برای همیــن ،از همینجا بار دیگر به تمام زنــان مبارزی که در
افغانســتان در مقابل ذهنیت اقتدارگری که وجود دارد ،مبارزه میکنند ،فعال
اند و برای تمامی زنانی که دل شــان االن در کنار مبارزان زن و برای مبارزان
زن در عفریــن میتپد ،بار دیگر این روز را تبریــک میگوییم و به امید روز
آزادی ،و به امید رســیدن به روزی که تمامی زنان با اتحاد و همبســتگی خود
شان ،مانیفیست آزادی زنان را و تاریخ آزادی زنان را با همدیگر بنویسند .این
روز را بار دیگر به همهی زنان تبریک میگوییم.
ژن ،ژیان ،آزادی!

نویسنده :چیزدا
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ســازمان «چیــزدا»
در ایتالیــا متشــکل از
زنانیســت کــه اغلب عمر
مبارزاتــی شــان را وقف
دادخواهــی بــرای اعاده
حقــوق انســانهای دربند
و ســتمدیده جهــان نظیر
فلســطین ،الجزایر و کوردســتان کردهاند .آنان از ســال  ۱۹۹۹توجه جهانیان
بخصوص مردم ایتالیا را بر ســتم و قساوت علیه زن افغان جلب نمودند .زمانی
که ســایه شوم طالبان بر کشور مســتولی و میدان ورزشی به کشتارگاه زرمینه
مبدل شــده بود ،آنان تصمیم گرفتند تا ســازمانی را ایجــاد کنند که از فریاد
آزادیخواهی و دموکراســیطلبی در افغانســتان حمایــت نمایند .در دو دهه
گذشته سازمان «چیزدا» با تالش خستگیناپذیر و حتا قبول خطر به حمایت از
زنان زجردیده و نیروهای پیشرو افغانستان ادامه داده است.
بــه بهانه روزجهانــی زن ،چند تن از نمایندگان این ســازمان مهمان «حزب
همبســتگی افغانستان» بودند تا با فعالیت ،مشــکالت و موانعی که حزب با آن
درگیر اســت آشنا شــده راه های همکاری دوجانبه را جستجو نمایند .پیام این
سازمان به زنان افغانستان در محفل بزرگی که حزب همبستگی به مناسبت روز
جهانی زن در کابل برگزار کرده بود خوانده شــد که ویدیو و ترجمه فارسی
آنرا انتشار میدهیم.
متن پیام:
برای ما زنان ایتالیایی ،امروز فرصت بودن در افغانســتان چنین مفهوم است
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که به فکر داســتانی هســتیم و آن هم داستان افغانســتان و داستانهای دیگری
کــه ظاهرا دور به نظر میرســند ولــی خیلی نزدیکیم .این بدان معناســت که
مردم افغانســتان و نیروهــای انقالبیاش را فراموش نکنیم .بــا حضور مان در
کابل بهمناســبت  ۸مارچ ،روز جهانی زن و تماشــا بهسوی چشمان رفقای زن،
میخواهیم عمق احساسات سیاسی و انسانی خویش را ابراز داریم.
در میــان تمام زنان جهان ،ما از زنان افغان جهــت برابری و رهایی حمایت
میکنیم ،عناوینی که به ظاهر در افغانســتان و کشــور اروپاییای بهمثل ایتالیا
ناممکن به نظر میرســند .در کشــور ما ،رهایی زنان همیشه مورد تهاجم قرار
گرفتهاســت .در  ۲۰۱۷در ایتالیــا ،در هر دو روز یک زن به قتل رســیده و ۷
میلیون زن در این ســال یکبار مورد خشــونت قرار گرفتهاند .حتا کودکان در
امــان نبودهاند :در  ،۲۰۱۶بیشــتر از  ۵هزار طفل قربانی نوعی از خشــونت یا
بدرفتاری بودهاند.
این مهم اســت که باید هرکدام ما وضعیت شــخصی خود را درک کرده و
بــرای زندگی باوقار مبارزه کند تا مثالی بــرای متباقی زنان گردیده و زنجیره
نمونههای مثبت را ایجاد کنند .ما در مقابل خویش ،نمونه زنان مبارز کوردستان
را داریم که همهروزه برضد دشمن بهمراتب قویتر از خود و با هدف مشخص
یعنی آزادی در پیکار اند .آنان برای تعیین سرنوشــت خویش ،برای احترام به
رسوم خویش و حقوق زن و مرد این سرزمین میرزمند.
کشــورهای اروپایی و ایتالیا بخشی از آن ،همیشه با سیاستهای غیرقانونی
شان ،زندگی باوقار در کشورهای دیگر را سختتر میسازند و افغانستان بیشتر
از همه از گزینه بهشدت رنج میبرد .اولین آن خروج اجباری  ۸۰هزار پناهجوی
افغان است که تا اکتوبر  ۹۵۰۰ ،۲۰۱۷تن شان اخراج شدند .در جریان پرواز
بهسوی کابل با بعضی از این اخراجشدگان بهطور مستقیم برخوردیم ،انسانهایی
که خانواده خویش را از دســت داده و در خطر بهسر میبرند ولی امروز بنابر
خواســت غیرعادالنه دولتهای اروپایی وادار به برگشــت شــدهاند .دوم آن،
حمایت ایتالیا از اشغال افغانستان توسط امریکاست که مصارف روزانه حضور
نیروهای نظامی این کشــور در افغانستان به  ۱،۳میلیون یورو میرسد و در ۱۶
سال اشغال بهطور مجموعی  ۸میلیارد میشود.
از  ۷اکتوبر  ۲۰۰۱بدینســو ،امریکا ،افغانســتان را اشــغال کرده و بهطور
روزانه به دالیل دروغین خود ادامه میدهد .اشغال کشوری که تا به هنوز ادامه
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حاکمان دیکتاتور و ضدمردمی معموال در ظاهر «امن و نظم» را در جامعه مستولی میسازند ولی این نظم گورستانی
به قیمت زیرپاشدن آزادی ،عدالت و دموکراسی و سیهروزی هزاران انسان بیگناه دیگر پابرجا است .پینوشه ،سوهارتو،
تروخیلو ،باتیسا ،زینالعابدین بن علی ،فوجیموری ،حسنی مبارک و دهها دیکتاتور پلید دیگر در بدل خون شهروندان
معصوم شان قصرهای مجلل استوار نموده بودند اما با توفان خشم ملت شان مواجه شده ،به زبالهدان سپرده شدند.
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Luc Vernimmen

حاکمان خاین

کارتونیست :لوک ورنیمین
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داشــته و مردمانش بنابر حضور طالبان ،جنگســاالران ،داعش و دولت پوشالی
غنی در ناامنی بهســر میبرند .نیاز به پاســخها ،پیشــنهادها و عمل است .عمل
حزب همبســتگی مبتنی بر حقوق بشــر ،برابری زنان و مردان ،کشــور متحد
بدون تبعیض ملیتی و مذهبی میباشــد .از همین جهت ،از حزب همبستگی در
مبارزهاش پشتیبانی میکردیم ،میکنیم و خواهیم کرد.
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طارق رمضان ،اخوانیزادهی متهم
به چندین قضیه تجاوز جنسی
طارق رمضان ،نواســه
حســنالبنا – بنیانگــذار
اخوانالمســلین مصــر،
نویسنده کتابهای متعدد
پیرامــون اســام و جامعه
اروپا و برعالوه در چندین
پوهنتــون معتبــر دنیــا از عکس چپ :ایندا عیاری ،نویسنده کتاب «انتخاب آزادبودن کردم»
و قربانی تجاوز جنسی طارق رمضان نواسه حسنالبنای اخوانی
جملــه پوهنتون اکســفورد
تدریس میکند .او همچنان مشــاور دولت انگلســتان و اتحادیه اروپا در امور
اسالمی میباشد .در سال  ،۲۰۰۰مجله «تایم» وی را در لیست  ۱۰۰انسان و ۷
فــرد مذهبی تاثیرگذار جهان قرار داد .اما منتقدانش ،وی را «گرگی در لباس
میش» پنداشته و ادعا میکنند که این فرد بنیادگرا افکار تاریکش را در پشت
جمالت و کتابهای زیبا پنهان میکند و هیچفرقی با اخوانیان دیگر ندارد.
امــروز هــم میبینیم که واقعا پنــدار و کردار این اخوانــیزادهی صاحب
تحصیالت باال و دریشــیپوش با اخوانیبچهگکهــای پاچهبلند کدام تفاوتی
نــدارد .اگر آنان در کنج مســاجد به زنان و کودکان تجــاوز میکنند ،طارق
رمضان در هوتلهای پنج ستاره چنین جنایتی را مرتکب میشود.
ایندا عیاری ،یکی از زنان قربانی این متجاوز ،چند سال پیش کتابی درمورد
زندگــیاش به نام «انتخــاب آزادبودن کردم» نوشــت و در آن بنابر ترس از
تهدیدهای بعدی و مســایل قانونی در اثبات اتهام ،متجاوزش را «زبیر» معرفی
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میکنــد .در این کتــاب،نگارنده ابراز میدارد که چگونــه پس از جدایی از
شــوهر سلفیاش ،مجذوب آموزههای «زبیر» شــده تا این که مرد مذکور در
 ۲۰۱۲وی را به اتاق هوتلش در پاریس دعوت میکند .سپس میافزاید ،پیش
از تقدیر نوشتههای آن مرد ،این پروفیسر همچون حیوانی بر وی حملهور شده
و بــا ضرب و شــتم او را مورد تجاوز قرار میدهــد .از آن پس ،بهطور مکرر
ایــن زن را ارعاب و تهدید میکند تا با وی ازدواج کند .اخیرا خانم عیاری در
صفحه فیســبوکش نوشت« :امروز تصدیق میکنم که زبیر مشهور همان طارق
رمضان میباشد ».و شکایتی علیه او نزد پلیس درج کرد.
پــس از آن ،چندیــن
زن دیگر نیز شــکایتهای
تجــاوز جنســی علیــه
رمضــان درج کردند .در
قضیه نخســت ،زن معلول
 :١٩٥٣سعید رمضان (نفر دوم از راست) ،داماد حسنالبنا و پدر
فرانسوی که به دین اسالم طارق رمضان ،در واقع وزیر خارجه اخوانالمسلمین در کاخ سفید با
ایزونهاور رئیس جمهور امریکا .اسناد فاش شده نشان میدهند که
گراییــده ،میگویــد در
سعید رمضان از گماشته های سی.آی.ای .به شمار میرفت.
 ۲۰۰۹در لیــون – فرانســه
برای پرســش مسایل شــرعی نزد رمضان در هوتلش میرود و این مرد او را به
بهانهای به اتاق خود برده و با ضرب مشت و لگد بر وی تجاوز میکند .شاکی
ســوم هم ادعا میکند که رمضان تصاویر برهنه را برایش میفرستاده و از آن
طریق میخواســته وی را تهدید نماید .شــاکیان قضیه چهارم هم چهار زنی از
سویس اند که در نوجوانی شان ،قربانی تجاوز جنسی طارق رمضان بودهاند.
اخیرا ،محاکمه این مرد متجاوز در فرانسه برگزار گردید و اگر ادعاها ثابت
گردند ،طارق رمضان حداقل به  ۲۵سال زندان محکوم خواهد شد.
اخوانیها با افکار گندیده که مردم افغانســتان نیز از چهار دهه بدینســو در
آتش بیداد شــان میسوزند ،در هر لباســی در آیند بازهم ترویجدهنده کشتار،
سنگسار ،تجاوز جنسی و وحشت اند .این اولین باری نیست که ارتکاب تجاوز
توســط واعظان اخوانی در جهان و افغانســتان برمال میگردد ،و این تعجب هم
ندارد زیرا این همان افکار بنیادگرای شان را میسازد که زن چیزی نیست بهجز
آلت رفع شهوت جنسی مرد و باید مورد چنین رفتاری قرار گیرد.
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نشریات «حزب همبستگی افغانستان» را در کابل و والیات
از آدرسهای ذیل به دست آورده میتوانید:
کابل

غزنی
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نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی

کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی ،جاده خاتم االنبیا

شرکت کتاب شاه محمد
چهارراهی صدارت

کتاب و قرطاسیه فروشی احمدی
پالن سوم ،کوچه زیارت خواجه علی

کتاب فروشی مقدم
مارکیت جوی شیر کابل

کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار کتابخانه عامه

کتابخانه وحدت
نیاز بیک ،دکان حاجی

کتاب فروشی فرهنگ 2
سرک تانک تیل کهنه ،رسته نجارها

کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا مارکیت ،دکان اول

ننگرهار

کتاب فروشی رفیع اهلل
پل باغ عمومی ،لب سرک ،زیر پشتنی بانک

کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه

هرات

کنر

کتاب و قرطاسیه فروشی
عبدالجبار "یعقوبی"
جکان غوند یازده،
مقابل مکتب متوسطه خلیل اهلل خلیلی

بلخ

کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

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

کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری
مزار شریف ،چهارراهی بیهقی،
پوسته خانه شهری

بغالن

کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانک پاکستان

کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی
شهر پلخمری ،مقابل غضنفر بانک

تخار

بدخشان

فوتوکاپی آمو ،نجیب اهلل رحیمی
تالقان ،بندر بدخشان ،مقابل فوائد عامه،
دکان نمبر 10

کندز
قرطاسیه فروشی محمد هارون
جاده والیت

بامیان
کتابفروشی محمد ظاهر حیدری،
جوار سبزی فروشی ،شهر بامیان

کتاب و قرطاسیه فروشی ضیایی
فیض آباد ،دشت شهدا ،مقابل تربیه معلم

نورستان
عکاسخانه ،فوتوکاپی و قرطاسیه فروشی میا
روبروی مسجد انصاف مارکیت ،پارون  -نورستان
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هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانســتان مســتقل ،آزاد و دموکرات هســتید؛ اگر
آرزوی سربلندی افغانستان و آسایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛
اگر تالش میورزید علیه جنایات و خیانتهای اشغالگران و نوکران
میهنفروش شــان نقشــی ادا کنید ،به «حزب همبســتگی افغانستان»
بپیوندیــد و در تکثیــر و پخش نشــریات حزب تان هرچه بیشــتر و
وسیعتر بکوشید!
آدرس :پست بکس شماره  ،240پسته خانه مرکزی
		 کابل ـ افغانستان
موبایل0093-700-231590 :

ایمیلinfo@hambastagi.org :

سایتwww.hambastagi.org :

فیسبوکFB.com/Afghanistan.Solidarity.Party :
		 facebook.com/hambastagi

تویترtwitter.com/hambastagi :

یوتیوبyoutube.com/AfghanSolidarity :

«حزب همبســتگی افغانســتان» بــرای پیشــبرد فعالیتهایش به
حقالعضویت اعضــا و اعانهی هواداران و دوســتدارانش اتکا دارد.
با کمکهای نقدیتان ما را یاری دهید:
Azizi Bank
Koti-e-Sangi Branch, Kabul, Afghanistan
Name: Sayed Mahmood
Account No: 001903204644917

شماره  ۵۵و  ،۵۶قوس  -حوت 1396
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