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ســیاهروزهای  ۸و  ۷ثور در
حالی فرا میرسند که جانیان
میکوشــند در  ۹ثور ،ننگ
دیگری را بر تقویم تاریخ ما
حک کننــد .عناصر ضدملی
و خیانتپیشــه زیــر نامهای
دلپسند صلح ،آرامی و ترقی
باز در یک «لویه جرگه» فرمایشی و امریکایی ،میکوشند طالبان خونریز و
قرونوســطایی را با پشتاره جنایت و سفاکی شان بخشیده در حاکمیت شریک
سازند .این جرگه ضدمردمی راه باز میکند تا این سرزمین نگونبخت عمیقتر
به کام اشغال ،بنیادگرایی ،ارتجاع ،خونریزی ،ناامنی ،فساد ،چپاول ،بیعدالتی
و مصایب دیگر غرق گردد .در این جرگهها و گفتگوهای نمایشی ،نمایندگان
واقعــی مردم رنجدیده ما نه ،بلکــه جانیان  ۷و  ۸ثوری در کنار برادران طالبی
و تکنوکرات خویش گردهم میآیند تــا ملت را عمیقتر در پنجالهای نحس
شان اسیر سازند.
در ظاهــر خلیلــزاد بــرای آوردن صلح در تــک و دو اســت ،اما «حزب
همبســتگی افغانستان» بار بار اعالم داشته اســت که «جنگافروزان بانی صلح
شــده نمیتوانند!» خلیلزاد فقط برای ادامه بیدردســرتر حضــور جنایتبار
امریکا در افغانســتان تالش دارد ،در غیر آن بر همگان روشــن است ،امریکا،
ناتو و متحدان که در لیبیا ،عراق ،سوریه ،اکراین ،سودان و سرزمینهای دیگر
تاریخچه ننگین و پرخون دارند ،چطور حامی دموکراســی ،پیشرفت و آرامش
در کشور ما شده میتوانند؟ البته مردم ما ددمنشیهای دولت استیالگر امریکا
بهشــمول بمباردمانها و تروریســتپروریهایش در افغانستان را نیز فراموش
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نکــرده و هنوز داغدار اند .آنان به یاد دارند که چگونه از ســران خونآشــام
تنظیمهای هفتگانه و هشــتگانه که همه مبدل به موش شــده بودند ،یکشبه
گرگ وحشــی ســاخته آنان را به جان مردم طالبگزیده ما رها کرد .و امروز
خیانت دیگری را مرتکب شــده در کنار راکتیار ،طالبان قساوتپیشه را بر تن
زخمی ملت ما رها میکنند.
نکتــه دیگر این اســت که آیا روشــنفکران اخته امریکاپرســت وطنی که
همهروزه تحلیلهای بویناک تلویزیونی و فیســبوکی شان برای دفاع از اشغال
و زایدههایش هر انســان شرافتمند را ماالمال از خشم میسازد ،آن قدر وجدان
دارند که احساس شرم کنند که امروز امریکا و متحداناش همان طالبی را که
ظاهرا ســاقط کرده بودند ،دوباره بر ارگ مینشــانند و در واقع بر گردههای
پرزخم مردم ستمدیده ما سوار میکنند؟ عدهای از نبود «بدیل» و «جایگزین»
مینالند ،اما اینان با انفعال ،مماشــات و معاملهگریهای شــان عمال وطن را در
توفان ارتجاع و اشــغال و بنیادگرایی عمیقتر غوطهور میسازند .موضعگیری
یک روشنفکر اســت که او را در صف یک مبارز پیشرو و دوست مردم قرار
میدهد یا به یک انسان مرتجع و آستانبوس جنایتپیشگان بدل میسازد.
ســران تنظیمی مانند عطا ،محقق ،قانونی ،تورن اســماعیل و ...یکبار دیگر
ماهیت پلید شــان را به نمایش گذاشــتند که تا دیــروز الف «مقاومت برضد
طالبان» را میزدند ،حال برای بوســیدن پای طالبان چاکر آیاسآی به مسکو
میشــتابند و برای زیارت نمایندگان آدمخوار این گروه مزدور در دوحه سر
میشــکنند .مردم ما به درســتی پی بردهاند که اینان چه میهنفروشــان زبونی
انــد که تن به هر رذالتــی میدهند .در ضمن ،ع و غ کــه اکت ضدیت با این
گفتگوهــا را کردند ،اگر ریاکار و پوشــالی نمیبودند ،حداقل میتوانســتند
مطابق خواست جمعی ملت ،انس حقانی را برای انتقام خون دههاهزار سرباز و
پلیس و هموطنان ملکــی ما به دار آویزند .ولی دیگر در تجربه دریافتهایم که
این دو با مردم همدردیای نداشــته تنها عشق شــان حفظ کرسیهاییست که
جانکیری برای شان عنایت فرموده است!
بر ملت ماست همانطوری که افتخار خیزش در برابر تجاوزکاران انگلیسی
و روســی را دارند ،یکبار دیگر دست به دســت هم داده برضد دولت اشغالگر
امریــکا و نوکران داخلی تنظیمی و طالبیاش به پا خیزند .تا اســتقالل دوباره
وطــن نگونبخت خود را به دســت نیاوریم ،این بازیهای خاینانه با سرنوشــت
مردم از سوی اجانب و ایادی شان به اشکال گوناگون تا بینهایت ادامه خواهد

کابل خونآلود
کارتونیست :مانا نیستانی
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یافت .باید گروههای مقاومت را در سرتاســر کشور در برابر اینهمه ظلم و ستم
تشــکیل داد .زنان کشور ما با الهام از ماللی میوند ،مینا و ناهید پرچم مقاومت
علیه طالب و تنظیمهای هفتگانه و هشتگانه بلند کنند .باید بهسان ماللی جویا
و بلقیــس روشــن ماهیت این گونه جرگههای کفتاران را برمال کنند تا شــاهد
فاجعه  ۷و  ۸دیگری نباشــیم .تاریخ بارها به اثبات رسانیده است که جز مبارزه
و مقاومت و ایستادگی علیه خاینان ملی و اربابان خارجی شان ،هیچ راه دیگری
برای رسیدن به صلح ،عدالت ،دموکراسی و خوشبختی وجود ندارد.
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گردهمایی در تقبیح سیهروزهای
 ۸و  ۷ثور و لویهجرگه مسخره صلح
 ۶ثــور  ۲۶( ۱۳۹۸اپریــل
 - )۲۰۱۹کابل :امروز جمعی
از اعضا و هواخواهان«حزب
همبســتگی افغانســتان» طی
گردهماییای در شــهر کابل
ســیهروزهای  ۷و  ۸ثــور و
جرگه نمایشی صلح را تقبیح
نمودند .دو روز شــوم که حال به ادامه آنها دولت در صدد است تا با لیسیدن
خون از ســروروی طالبان ســفاک ،در  ۹ثور ننگ دیگری را بر تقویم تاریخ
ما حک کند .معترضان شــعارهایی ذیل را ســر میدادند« :جرگههای نمایشی
جنایت است ،جنایت!» «صلح با قاتالن ملت خیانت است ،خیانت!» «آدمکشان
تنظیمــی و طالبی را نمیبخشــیم!» «خون مردم بیگناه خود را نمیبخشــیم!»
«زندهباد قیــام مردم ما برضد جنایتکاران تنظیمــی و طالبی!» «زندهباد اتحاد
مردم ما علیه اشــغالگران امریکایی!» و بر عــاوه پالکارتهایی را با تصاویر
قربانیان دهشت جالدان جهادی و طالبی برافراشته بودند.
خانم سیلی غفار که یکی از سخنرانان این گردهمایی بود ،گفت:
«اعتراض امــروز نه فقط برای تقبیح جنایات هفت و هشــت
ثوریها بلکه تقبیــح جنایات طالبان و حکومتهای کرزی و غنی
نیز است و همچنان اعتراض برضد جرگه مشورتی صلح که جرگهای
فرمایشی ،ضدمردمی و امریکایی میباشد .در  ۹ثور به ادامه دو روز
خونیــن  ۷و  ،۸ننگ دیگری در صفحات تاریخ ما رقم زده خواهد
شــد .چیزی که واضح است ،این جرگه جز غرقکردن مردم ما به
ورطه بدبختی و دربدری بیشتر سود دیگر نخواهد داشت.
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او نقش زنان زینتالمجلس و وجدانخفته در بازیهای استعماری امریکا را
محکوم نموده گفت:
«در این روزها چند زن سرکاری در قالب جامعه مدنی گویا به
نمایندگــی از زنان افغان نزد جنایتکارانی بهمثل محقق و گلبدین
میروند .اینان هرگز نمایندهی زنان زجرکشیده ما شده نمیتوانند.
اینان ،زنان خودفروخته و دلقک بیش نیستند که در بدل پروژه و
پول حاضر اند تن به هر رذالتی دهند».
در گوشهای کودکان تصاویری از قربانیان اخیر انتحاری را در دست داشته
درین گردهمآیی اشتراک ورزیده بودند .گروهی از جوانان حزب همبستگی
با راهاندازی نمایشی نقش سران تنظیمی و طالبی و تکنوکرات را تمثیل نمودند
که زنجیر شان را خلیلزاد در دست داشته هرسو میکشید.
قابل یادآوریست که حزب همبستگی همزمان تظاهراتی را در شهر فراه نیز
به راه انداخته بود که صدهاتن در آن اشــتراک نموده در کنار تقبیح روزهای
شــوم هفت و هشــت ثور ،لویه جرگه به اصطالح صلــح و پوزهمالی به طالبان
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مردم ما طالبان را به خاطر گلوی بریده تبســم ،خون معصوم
زرمینــه ،ضجههای پــردرد رخشــانه ،ویرانی بتهــای بامیان،
قتلعامهای مزار و یکاولنگ و دهها قساوت هیتلری دیگر شان هم
که شده هرگز نخواهند بخشید .این گروه عصرحجری مزدور بیگانه
هرگز اهلیشدنی نیست ولو خلیلزاد بکوشد اینان را در هزار زرورق
خوشنما بپیچاند .امریکا درحالی مهره طالبیاش را بر میز مذاکره
حاضر میکند از در دیگری گروه وحشیتری به نام داعش را برای
تباهی ما سروسامان داده است».
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کودکان تصاویر عدهای از قربانیان انتحاریهای اخیر را به دســت داشته و
خواهان محاکمه و مجازات عامالن آن شدند.
از راست به چپ:
 .علی سلیمی تصویربردار تلویزیون مشعل قربانی انتحاری شش درک ،کابل
 .رامز احمدی تصویر بردار تلویزیون طلوع قربانی انتحاری در کلپ پهلوانی واقع دشت برچی
 .سباوون کاکر خبرنگار رادیو آزادی قربانی انتحاری در کلپ پهلوانی واقع دشت برچی
 .عطااهلل متعلم صنف دوازدهم قربانی انتحاری در کورس موعود
 .سلیم تالش خبرنگار تلویزیون مشعل قربانی انتحاری شش درک ،کابل
 .صمیم فرامرز خبرنگار تلویزیون طلوع قربانی انتحاری در کلپ پهلوانی واقع دشت برچی
 .غازی رسولی خبرنگار تلویزیون یک قربانی انتحاری شش درک ،کابل
 .فرزانه خواهر عطااهلل متعلم صنف دوازدهم قربانی انتحاری در کورس موعود
 .داوود متعلم صنف دوازدهم قربانی انتحاری در کورس موعود
 .شهید تبسم همراه شش تن دیگر در مسیر جاغوری  -قندهار توسط طالبان در  ،۱۳۹۴گلو بریده شد.
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 ۶ثــور  ۲۶( ۱۳۹۸اپریل
 - )۲۰۱۹فــراه :امــروز
جمعــی از اعضای «حزب
همبســتگی افغانســتان»
رهپیمایــیای را در تقبیح
 ۸و  ۷برپا کــرده بودند.
رهپیمایــان پالکارتهایی
حاوی عکسهای قربانیان و ویرانیهای جنگهای تنظیمی را برافراشــته بودند
که بر آنها شــعارهایی نوشــته بود« :نه دولت پوشــالی ،نه تنظیمی و طالبی؛
قدرت به دست مردم!» «ننگ و نفرین به روشنفکران سازشکار و خودفروخته
و مــزدور امریکا ،ایران و پاکســتان!» «تکــرار خیانت امریــکا :اول تحمیل
تنظیمیها و حال مجددا طالبان!» « ۸و  ۷ثور :دو روز سیاه تاریخ افغانستان!»
افزون بر این ،کودکی شــعاری را در دست داشت که توجه همه را به خود
جلب کرده بود:
«قاتالن مادرم ،پــدرم ،برادرم و خواهرم :مــزدوران تنظیمی،
طالبی و داعشی!»

اپریل و می ۲۰۱۹

رهپیمایی حزب همبستگی در
تقبیح  ۸و  ۷ثور در والیت فراه
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یکی از رهپیمایان در جریان این برنامه گفت:
«امروز این تظاهرات در فراه ،یکی از ناامنترین والیات کشــور
برگزار میشود که شهر از همهسو توسط طالبان محاصره شدهاست
و هر ماه دهها تن در روز روشــن در داخل شــهر ترور میشــوند.
والیتی که بهمثل متباقی کشــور ،دولت به فکر آن نیســت و همه
دولتمندان فقــط در فکر پر کردن جیب خــود اند .حضور حزب
همبستگی در این والیت و برگزاری این چنین تظاهرات به ما امید
میبخشد».

خانم ماللی جویا ،زن فعال سیاســی که برای نخســتین بار در محضر عام در
لویه جرگه قانون اساســی برضد جنایتکاران صدای اعتراضاش را بلند کرد و
سپس به پارلمان راه یافته و با طویله خواندن آن از آنجا اخراج شد ،نیز در این
رهپیمایی حضور داشت .او در قسمتی از سخنرانیاش گفت:
«در کشوری که استقالل وجود نداشته باشد ،صحبت دولت از
صلح و دموکراســی وغیره ارزشها مسخره بوده و من معتقدم که
صلح بدون عدالت معنی ندارد و به یک نیشخند زهرناک میماند».
برنامه با خواندن قســمتهایی از اعالمیه حزب همبستگی که بدین مناسبت
نوشته شده بود به پایان رسید.
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با تجلیل باشکوه نوروز در برابر جهل
و وحشت بنیادگرایی بایستیم!
ننگرهــار  -اول حمــل
 :۱۳۹۸حزب همبســتگی
یکجــا با «شــورای قومی
خیوه ،دره نو ر و بهســود»
جشن نوروز را طی میلهای
در شــرق کشــور برگزار
کردنــد .در ایــن برنامــه
مهمانان و ورزشــکاران در کنار ننگرهار از والیات دیگر نیز اشتراک ورزیده
بودند .در شــروع گرداننده نوروز و ســال نو را به همهی حضار تبریک گفته
ابراز داشت:
«امیدواریم که روزی این جشــن کهن و تاریخی کشور خویش
را در یک افغانســتان آزاد و به دور از لوث اشــغالگران امریکایی و
ناتو و دستنشــاندگان بنیادگرا و غیربنیادگرای شان برگزار کنیم.
در افغانستانی ،این روز خجسته را جشن بگیریم که دیگر خبری از
انتحار ،انفجار و جنگ نباشد».
ســپس چندین شاعر جوان این منطقه شعرهای شــان را دکلمه کردند و در
ادامه انجینر عبدالبصیر به نمایندگی از شــورای قومی درمورد مشکالت منطقه
صحبت کرد.
پس از آن ،خانم سخیزاده به نمایندگی از حزب همبستگی گفت:
«مــا در حالــی نــوروز را جشــن میگیریم کــه بنیادگرایان
تاریکاندیــش بر ضد ایــن میله تاریخی و عنعنــوی تبلیغ کرده
و مــردم را از برگزاری آن باز میدارند .ایــن بنیادگرایان در برابر
جنایتکاران ،زورگویان ،غاصبین و متجاوزان خاموشی اختیار کرده

|
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ولی تحمل یک روز خوشی مردم را ندارند.
در شــرایطی که دســترخوان اغلب مردم ما خالی بوده و هیچ
زمینهای برای تفریح و ســاعتتیری وجود ندارد ،برای یک روز به
دامن طبیعت پناه برده و برای لحظهای دردهای شــان را فراموش
میکنند.
این فتوای بنیادگرایان با انهدام بتهای بامیان توســط طالبان
هیچ فرقی ندارد .هردو در صدد ازبینبردن فرهنگ دیرینه کشــور
ما اند و سوءاســتفاده از دین میکنند .مــردم ما همان طوری که
به دشتها رفته و این روز خجسته را جشن
در دوره شــوم طالبان 
میگرفتنــد ،امروز هم رفته و با این کار شــان مشــتی بر پوزهی
گندیده بنیادگرایان میکوبند».
در ادامه نوبت رسید به نمایشهای ورزشی که تیمهای مختلف نمایشهایی
را اجرا کردند .از جمله ،اســتاد داوود اویاما ،رییس آســیایی کین شــین کان
یکجا با اســتادان دیگر و شــاگردان این ورزش رزمی حرکتهای جالبی را به
نمایش گذاشــتند .در آخر ،حزب همبســتگی تقدیرنامههایــی را به عدهای از
مربیان ورزشهای گوناگون به پاس خدمات و زحمات شان در رشد ورزش در
کشور تقدیم کرد.
برنامه با رقص اتن و رقصهای محلی دیگر به پایان رسید.
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اعالمیهها
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اول مــی یــا روز جهانــی
کارگر ریشــه در اعتصاب
کارگــران امریــکا جهت
تعدیــل در شــرایط کار
و کاهــش ســاعات کار به
هشت ســاعت دارد که در
اول می  ۱۸۸۶آغاز شد و
در سرتاسر کشور یک هزار و دو صد کارخانه را به گرد خود جمع نمود تا این
که در چهارمین روز اعتصاب در «میدان بیده» شــهر شیکاگو تعداد معترضان
به  ۹۰هزار تن رسید ،پولیس بر آنان آتش گشود و سبب کشتار و زخمیشدن
تعــداد زیادی گردید .ســرانجام کارگران محکوم به زنــدان و چند تن اعدام
شــدند .ســپس اول می به نماد جهانی روز اتحاد و مبارزه کارگران در سراسر
جهان مبدل شده و همهساله این روز خجسته را احزاب و اتحادیههای کارگری
با راهاندازی اعتراضات و راهپیمایی گرامی میدارند.
هرچند در دهههای پیش از تجاوز روسها ،تعداد کارگران افغانستان اندک
بودنــد ولی باوجود این نقش برازنــدهای را در اعتصابات و مبارزات آن دور
ایفا کردند که مثالهای ارزشمندی از کارخانه جنگلک کابل و کود برق مزار
داریم .اما با یورش رژیم دستنشــانده خلق-پرچم و حاکمیت شدید خاد کار
میان کارگران تقریبا ناممکن گردیده و به ادامه آن با ورود هیوالهای تنظیمی
و طالبی دیگر ماشــین آالت کارخانههای ما به نرخ آهن کهنه بخصوص توسط
تنظیمهای جنایتپیشه اخوانی در پاکستان به فروش رسیدند .یکی از کارگران
آگاه فابریکه جنگلک در واکنش به الفهای یونس قانونی در ســالهای خون
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عامل بیکاری و سیهروزی کارگران و
زحمتکشان ما ،اشغالگران امریکایی و
رژیم دستنشانده و طالبان خونآشام
اند!
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و خیانت تنظیمی حین دیدارش از این فابریکه ،از جایش برخاسته و میگوید:
«ســر ما سنگدان اســت که هر کدام شما چکش تان را در آن
میکوبیــد .دولت قبلــی [خلق و پرچم] کــه الف دفاع از حقوق
کارگران را میزد ،چیزی نکرد ،تو خو بیخی چیزی نمیکنی!»
امروز دولت متجاوز امریکا و دیگر دول شریک جرماش در تبانی با ارتجاع
داخلی بنیادگرا و غیربنیادگرا همان طوری که با ایجاد طالب و اربکی و داعش
کار میان تودههای روســتایی را محدود ســاختهاند ،به همان گونه افغانستان را
به یک کشــور مصرفی مبدل کردهاند تا از یک سو از نگاه اقتصادی خودکفا
نگردد و از ســوی دیگر جلو رشــد طبقه کارگر را گرفته باشــند .از همین رو
بخش عمده کارگران کشور ما بهویژه نسل جوان در پی کار جان شیرین خود
را به خطر انداخته به ایران ،پاکســتان ،ترکیه و کشورهای اروپایی سرگردان
و لشــکر ارزان فروش نیروی کار اند .کارگران و زحمتکشان داخل کشور هم
تحت مشــقتهای فراوان همهروزه آرد شده و حتا زندگی بخورنمیری ندارند
چه رســد به این که از مزایایی ماننــد تقاعد ،بیمهکار و خدمات صحی رایگان
خبری باشد .آنان در هراس از دست دادن کار شان زندگی کرده و عدهای هم
برای پر کردن شــکم خانواده وادار به پیوستن به صف پولیس و اردو گردیده
و یا طعمه باندهای جنایتپیشه و خاین میگردند.
«حزب همبستگی افغانستان» بهمثابه یک تشکل پیشرو و انقالبی بدین باور
اســت که نیروی اصلی مبارزه برضد هر نوع ارتجاع داخلی و باداران خارجی
شــان را ستمبران شهر و ده میسازند ،از اینرو بر ماست تا کار میان این نیروی
دگرگونســاز را تشدید بخشیم و اوضاع را بهانه نسازیم .فقط با فشردن صمیمانه
دســت تمامی زحمتکشــان باالخص کارگران بایست این شــرایط فاجعهبار را
دگرگون ســازیم و پایگاه خویــش را میان کارگران ،دهقانــان ،مزدورکاران
روزمــزد ،کارگــران شــاروالی ،مامــوران پایینرتبــه دولتــی و خصوصی،
دستفروشــان ،غرفهداران ،پیشهوران ،زنان قالینباف ،تکسیرانان و دهها قشر
دیگر ساخته و دست به ایجاد اتحادیهها زد و با بردن آموزش و آگاهی انقالبی،
قهر و تنفر بالقوهی آنان را به نیروی سیلآسا علیه اشغالگران امریکایی و ایادی
منفور بنیادگرا و غیربنیادگرای مبدل کرد.

گرامی باد روز جهانی گارگر!

حزب همبستگی افغانستان
اول می  ۱۱ - ۲۰۱۹ثور  - ۱۳۹۸بامیان

فعالیتهای حزب

|

بهمناســبت اول می ،حزب
همبســتگی افغانستان طی
یک راهپیمایی با کارگران
فقیــر بامیــان از این روز
بــه عمــل
گرامیداشــت 
آورد.
این راهپیمایی با اشــتراک تعدادی از اقشار پایین جامعه ،اعضا و هواداران
حزب همبستگی شاخه بامیان ،از محلهی کارگران (نزدیک سرای پامیر) شروع
تا چوک ترافیــک ادامه یافت .اگرچه نیروهای امنیتی مانع پیوســتن مردم و
کارگران در این مظاهره شــدند ،باآنهم مردم با گرمی از این حرکت اســتقبال
کردند و با شعار دادنهای مکرر نفرت خود را از اشغالگران ،دولت مافیایی ع
و غ ،فساد ،بیکاری ،ناامنی و ...فریاد کردند .چند شعاری که در این راهپیمایی
با همنوایی شرکتکنندگان دنبال شد:
کارگران ،کارگران  ---آگاهی تان سالح است
کارگران ،کارگران  ---بسیج ،فتح دنیا است
کارگران ،کارگران  ---فردا از آن ما است
عامل بربادی زحمتکشان  -------اشغالگران ـ اشغالگران
عامل بیکاری زحمتکشان  -------رژیم مزدور کابل است
مظاهرهکنندگان در چوک ترافیک تجمع نموده و قطعنامه حزب همبستگی
افغانســتان توسط یکی از جوانان دختر خوانده شد ،در قسمتی از اعالمیه آمده
است:
«امــروز دولت متجاوز امریکا و دیگر دول شــریک جرماش در
تبانی بــا ارتجاع داخلی بنیادگــرا و غیربنیادگرا همان طوری که
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اول می روز جهانی کارگر طی
راهپیمایی در بامیان برگزار شد
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بــا ایجاد طالب و اربکی و داعش کار میان تودههای روســتایی را
محدود ساختهاند ،به همان گونه افغانستان را به یک کشور مصرفی
مبدل کردهاند تا از یک ســو از نــگاه اقتصادی خودکفا نگردیده و
از ســوی دیگر جلو رشــد طبقه کارگر را گرفته باشند .از همین
رو بخش عمده کارگران کشــور ما بهویژه نســل جوان در پی کار
جان شــیرین خود را به خطر انداخته به ایران ،پاکستان ،ترکیه و
کشورهای اروپایی ســرگردان و لشکر ارزان فروش نیروی کار اند.
کارگران و زحمتکشــان داخل کشور هم تحت مشقتهای فراوان
همهروزه آرد شده و حتا زندگی بخورنمیری ندارند چه رسد به این
که از مزایایی مانند تقاعد ،بیمهکار و خدمات صحی رایگان خبری
باشد .آنان در هراس از دست دادن کار شان زندگی کرده و عدهای
هم برای پر کردن شکم خانواده وادار به پیوستن به صف پولیس و
اردو گردیده و یا طعمه باندهای جنایتپیشه و خاین میگردند».
در پایان نماینده «حزب همبستگی افغانستان» از کارگران و سایر افراد که
در برنامه شرکت داشتند اظهار قدردانی نموده ،گفت:
«ما در کنار هم خواهیم بود ،و این راه ماســت و باید مبارزه و
تالش مان را تا ایجاد دولت مبتنی بر اراده مردم و محو جنایتکاران
ادامه دهیم».
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اختطاف جولیان آسانژ توسط
امپریالیستها حمله بر وجدان بیدار
بشریت است!
دموکراســی دروغیــن
امپریالیســتی یــک بــار
دیگر چهــرهی خونیناش
را عریانتــ ر ســاخت.
دولتهای اشغالگر امریکا
و انگلیس که ادعای صدور
دموکراســی به افغانستان،
عــراق ،ســوریه ،لیبیا و اخیــرا ونزویــا را میکنند و خــود را آقایان جهان
میپندارند در تبانی با دولت مزدور اکوادور جولیان آســانژ ،بنیانگذار سایت
افشاگر ویکیلیکس را از سفارت اکوادور در لندن کشان کشان با خود بردند،
و در حقیقت زیر نام قانون این انســان باوجدان و دوســت واقعی ستمکشان را
در انظار عمومی و رسانهها اختطاف کردند .آسانژ حین دستگیریاش با روحیه
بلند از داخــل موتر پولیس بیباکانه با لبخندش به جهانیان میفهماند که با این
همه افشــاگریهایش چنان تیری بر پیکر گندیده سیستم ضدبشری امپریالیستی
و ابرشرکتهای وابســته آنان زده که هیچ ضربهای قامت وی را خم نمیکند.
رســانههای جریان غالب که لجام همهی شان به ابرشرکتها و نظام امپریالیستی
گره خورده ،درحالیکه جریان عروســی مبتذل پسر شهزاده انگلستان را برای
ســاعتها بهطور زنده پخش میکنند ،این واقعه را بهمثابه خبر درجه شــش و
بیارزش ،کوتاه پوشــش دادنــد تا برای نقاب آزادی بیان شــان بینی خمیری
کمایی کرده باشند.
جولیان آســانژ با استعداد و تواناییهایی که دارد ،میتوانست به کارفرمای
قدرتمندی مبدل گشــته در صدر یکی از ابرشــرکتهای فناوری نشســته و از
ســیاحتهای راحت در جزایر کارائیب لذت ببرد ،لیکن او ترجیح داد که در
کنار  ۹۹٪جمعیت تحت ســتم گیتی مانده و ماســک قدرتهای امپریالیستی و
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دستنشــاندگان آنان را بدرد که بهطور روزافزون خون ملل دربند جهان را به
انواع گوناگون میمکند .آســانژ با عملاش مایه الهام برای افشــاگرهای بعدی
همچون چلسی میننگ و ادوارد سنودن گردید که اسناد بیشتری را از جنایات
و قلدریهــای امریکا و متحدانش در اختیار همگان گذاشــته ،میزان بربریت و
طمع این سیستم در حال اضمحالل را آفتابی ساختند.
آســانژ عالوه بر افشــای صدها هزار ســند از سرتاســر جهان با فاشسازی
«یادداشــتهای جنگ افغانســتان» ،خدمت بزرگی به مردم سرزمین ما انجام
داده اســت ،آن هم در شــرایطی که امریکای اشــغالگر و جیرهخــواران پلید
داخلیاش به کمک ابررســانهها به چشــم جهانیان خاک میپاشــیدند که گویا
از افغانســتان بهشــتی ســاختهاند .او دین بزرگی بر مردم ما دارد ،پس باید به
دفاع از او برخاســته هرگونه فشار دولتهای جنایتکار به او را محکوم نماییم.
نشــریه «گاردیــن» پس از دسترســی به اســناد ویکیلیکــس درمورد جنگ
افغانستان نوشت« :این یادداشتها بزرگترین افشاگری در تاریخ ارتش امریکا
میباشــد ...تصویــر دردآوری از جنگ ناکام در افغانســتان و این که چگونه
نیروهای ایتالف در رویدادهای گزارشنشــده صدها شــهروند غیرنظامی این
کشور را به قتل رساندهاند».
به بند کشــیدن جولیان آســانژ فشار نخست بر وی نیســت ،او از روزی که
ی زده پیاپی تحت کارزار افترا و اتهام و پیگرد و تهدید قرار
دست به افشاگر 
داشته اســت .هفت سال اخیر پناهندگی در ســفارت اکوادور چیزی کمتر از
زندان نبود ،بخصوص که در این اواخر آســانژ از مشــکالت جدی صحی رنج
میبرد و زمینه مداوای وی در داخل ســفارت مهیا نبود .نکته دیگری را نباید
فراموش کرد که گامهای عملی جولیان آسانژ و افشاگران دیگر سیلی محکمی
بــر روی آن عده چپهــای حراف وطنی و خارجی اســت که فقط مصروف
ســخنپراکنیهای بیمایه بوده با همه ادعاهای بلند و باالی شــان در صفحات
انترنیت ،شهامت و شــرافت کوچکترین کار عملی را ندارند .آسانژ با شهامت
و پیگیری یک انســان واقعی ،ســایت اینترنتیاش را به حربه برا و بمبی علیه
ابرقدرتهای زورگو و جنایتپرور بدل ساخته در قلب وجدانهای بیدار جهان
راه یافت .جولیان و دیگران ثابت ســاختند که تحت شرایطی یک فرد نیز اگر
آگاهی عمیق داشــته مصممانه دســت به عمل زند قادر است نقش بزرگی علیه
ستم و استعمار ایفا نماید.
«حزب همبستگی افغانستان» بهمثابه یک تشکل انقالبی و صدای ستمکشان
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این ســرزمین ،در برابر خودگذریها و نبرد جولیان آســانژ و افشاگران بالنده
دیگر ســر تعظیم فــرودآورده دفاع از آنان را وظیفــهاش میداند .نقش اینان
کمتر از انقالبیونی نیســت که شکنجه و زندان را به سنگر دیگری مبدل کرده
و تا به آخرین نفس همچون ســروهای ایستاده به پای چوبه دار رفتهاند .ما در
کنار جولیان آســانژ که وجدان بیدار انســانیت و دوســت صدیق مردم ماست
ایستادهایم!
حزب همبستگی افغانستان
 ۲۷حمل  ۱۶ - ۱۳۹۸اپریل ۲۰۱۹

ترامپیزم ،تهدید جدید برای جهان

کارتونیست:

Armando Gamez

فعالیتهای حزب
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 ۲۷حمــل  :۱۳۹۸امــروز
جمعــی از اعضای «حزب
همبســتگی افغانستان» در
دفاع از جولیان آســانژ در
والیتهای کابــل ،بامیان،
فــراه و ننگرهــار گرد هم
آمده و اختطاف این انسان
آزاده را توسط دولتهای اشــغالگر تقبیح کردند .معترضان پالکارتهایی را
برافراشــته بودند که روی آنها به دفاع از آقای آســانژ شعارهایی نوشته شده
بودند« :اختطاف جولیان آســانژ توسط امپریالیســتها حمله بر وجدان بیدار
بشریت است!» «جولیان آسانژ دوست واقعی مردم افغانستان است!» «جولیان
آسانژ قهرمان حقیقت و عدالت است!»
شینکی ،یکی از اعضای حزب همبستگی در ننگرهار گفت:
«امــروز اینجا گرد هم آمدهایــم تا از انســان باوجدانی دفاع
کنیم که تمام چیزش را فدای ستمکشــان جهان کرد .او در برابر
زورگوییهای دولتهای ســفاک برخاست و امروز به صدای ۹۹%
گیتی مبدل شده است».
علی ،عضو جوان دیگر همبستگی در بامیان ابراز داشت:
«آقای آســانژ دوست واقعی مردم افغانســتان میباشد .این را
وظیفه خویش میدانیم که باید از او دفاع کنیم .نامهای پرافتخاری
همچون جولیان آسانژ ثبت تاریخ خواهند گردید!»
خانم ســیلی غفار ،سخنگوی حزب همبســتگی که نیز در گردهمایی کابل
اشتراک ورزیده بود ،در قسمتی از سخنانش گفت:
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گردهماییهای حزب همبستگی
در دفاع از جولیان آسانژ
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«حزب همبســتگی بهمثابه تشکل انقالبی و صدای ستمکشان
این سرزمین ،در برابر خودگذریها و نبرد جولیان آسانژ و افشاگران
بالنده دیگر سر تعظیم فرودآورده دفاع از آنان را وظیفهاش میداند.
نقش اینان کمتر از انقالبیونی نیست که شکنجه و زندان را به سنگر
دیگری مبدل کرده و تا به آخرین نفس همچون سروهای ایستاده
به پای چوبه دار رفتهاند .ما در کنار جولیان آسانژ که وجدان بیدار
انسانیت و دوست صدیق مردم ماست ایستادهایم!»سنده :سلسله
ی حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ در کابل
گردهمای 
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ی حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ در بامیان
گردهمای 

ی حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ در ننگرهار
گردهمای 
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گردهمایی حزب همبستگی در دفاع از جولیان آسانژ در فراه

نویسنده :سلسله
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محبوبــه بقایی دختر محمد
امیر بقایی از هزاران قربانی
ددمنشــی باندهای تنظیمی
اســت که طــی جنگهای
بنیادگرایــان در اثر اصابت
راکت حزب منفور گلبدین
با چند همصنفی دیگرش به
شــهادت رسیده و تن توته و پارچه شدهاش را به خانهاش بردند .او در  ۲۳دلو
 ۱۳۵۲در والیــت تخار بهدنیا آمد و تحصیالت ابتدایی خود را در لیســه عالی
نسوان بیبی ساره و تحصیالت عالی را در لیسه مریم به پایان رسانیده بود.
محمد امیر بقایی پدر محبوبه بقایی حادثه دردناک از دســت دادن دخترش
را درحالیکه اشک میریخت برایمان بازگو نمود:
«عصر روز شنبه  ۲۰عقرب  ۱۳۷۴بود ،بعد از ادای نماز سمت
خانه روان بودم که نزدیک خانه مال امام مسجد را با پسر بزرگترم
احمدضیــا بقایی دیدم .احمدضیا نزدیکم آمده و گفت که محبوبه
شهید شده ،باوجودیکه خمیدگی کمرم را با شنیدن چنین خبری
حس کردم اما مقابل آنها خود را نباخته و گفتم ای وضعیت باالی
تمام مردم ما آمده همه روزه شهید و زخمی داریم ،فامیل و خانهای
نیســت که داغ از دست دادن عضو خانواده و جگرگوشههای خود
را نداشته باشند و امروز هم خانه ما است که جگرگوشه خود را از
دســت داده داغدیده شدیم .بعد داخل خانه رفته و دیدم که جسد
پارچه پارچه شــدهاش را در روجایی پیچانیده بودند .چادر را پس
زدم که یک قسمت رویش کامال با پارچههای راکت که خورده بود
توته توته شــده بود .بعد از چند لحظه اقوام و خویشاوندان را خبر
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محبوبه بقایی از قربانیان
دهشت باند فاشیست راکتیار
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کرده و مراســم تدفین را انجام دادیم .بعد از ختم مراسم به محل
حادثــه که روبروی کورس طلوع دانش بود و محبوبه هم درهمین
کورس آمادگی کانکور میخواند رفتم .وقتی به محل رسیدم خبر
شدم به تعداد  ۱۸نفر دختر و پسر کشته و تعداد زیادی هم زخمی
شــده بودند ،راکت هم از سمت چهارآســیاب پرتاب شده بود که
مربوط ساحه گلبدین حکمتیار میشد».

28

محمــد امیر بقایی پدر محبوبه درد نبود دخترش را هرگز فراموش نکرده در انتظار محاکمه گلبدین و
دیگر عوامل جنگهای وحشیانه کابل است.

محبوبه برعالوه که محصل رشته اقتصاد پوهنتون کابل بود چون عالقه زیاد
به طب داشت بنا صنف آمادگی را در کورس طلوع دانش آغاز کرد تا بهخاطر
امتحان کانکور بهمنظور کامیاب شــدن در رشته طب آمادگی بگیرد اما غالمان
پاکســتان و ایران به خاطر عشــق به کرســی ،نهتنها محبوبه بلکه هزاران پیر و
جوان ،زن و مرد ،طفل و بزرگ ما را به خاک و خون نشاندند.
محمد امیر بقایی معتقد اســت که گلبدین به خاطر ارتکاب جنایات سنگین
باید در یک محکمه ملی و بینالمللی محاکمه شود ،نه تنها گلبدین سفاک بلکه
هفت تنظیم ساخت پاکستان و هشت تنظیم ایرانی به اشاره اربابان خارجی شان
افغانستان را به جویبار خون بدل ساختند.
در مسیر راه به مکتبی که محبوبه در آن تحصیالت متوسطه و عالی خود را
به پایان رســانیده بود ســری زدیم و در ادامه به دیدن همان ساحهای که راکت
اصابــت کرده و جان محبوبه و  ۱۸تن دیگر را گرفته بود رفتیم .قســمتی که
راکــت اصابت کرده بود مــردم آن را توغ زده نشــانی کردهاند .محمد امیر
بقایی هم در مورد حادثه برای چند تنی که آنجا حضور داشتند تشریحات داد.

محبوبه تحصیالتش را با اشتیاق در این دو نهاد تحصیلی به پایان رسانیده میخواست داکتر شود تا به
مردمش خدمت نماید ،اما راکتهای گلبدین جالد همه آرزوهایش را باد هوا ساخت.

|

راکتهای کور حزب منفور گلبدین
گشتند.
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تعدادی که در آن روزهای خونین در کابل بودند گفتند:
«همه روزه راکت پرتاب میشــد و جان دهها تن را میگرفت.
وحشــتی کــه این مــزدوران در آن زمــان بوجــود آورده بودند
فراموشناشــدنی است .هر ساحه مربوط یک حزب بود ،مردم شب
و روز را نمیشناختند .نصف شب میبود که افراد مربوط یک حزب
به خانه داخل شــده و تمام وســایل را چور کرده با خود میبردند
کسی اگر مخالفت میکرد کشته میشد .جنایاتی که اینها مرتکب
شــدند عوض اینکه محاکمه شــوند صاحب قدرت ،چوکی و پول
میشوند چون تمام شان شریک جنایت هستند بنا یکدیگر را هم
میبخشند و باالی مردم ما حکومت میکنند».
یک تعــداد عناصر وجدانخفتــه و عاری از
حس انســانی ممکن گلبدین و شــرکای جرمش
را ببخشــند ،امــا بازمانــدگان دههاهزار انســان
معصوم که طــی جنگهای جهادیها به شــهادت
رســیدند هرگــز نمیتواننــد «جــاد کابل» و
قومندانهــای خونخوار گروههــای دخیل چون
حزب جمعیت ،حزب اســامی ،حزب وحدت،
شورای نظار ،اتحاد اســامی ،حرکت و غیره را
ببخشند .بخشایش قاتالن باعث میشود که فجایع
محلی که محبوبه و  ۱۸متعلم دیگر
بهصورت هولناکتر در آینده تکرار گردند.
بــه تاریخ  ۲۰عقــرب  ۱۳۷۴قربانی
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محمد امیر بقایی جریان شهادت دخترش با ۱۸تن دیگر را به رهگذران شرح میدهد.

خــون محبوبه و هــزاران هموطن بیگناه ما را غالمان امریکا و چند عنصــر وجدان خفته به گلبدین
و شــرکای جرمش بخشــیدند ،اما اکثریت ملت ما تا محاکمه عوامل این قساوتها نه میبخشند و نه
فراموش میکنند.

از صفحات تاریخ ما

|

بــا کودتــای  ۷ثــور،
جنایتــکاران عقدهمنــد با
کنده و ســاطور بــه جان
و مــال مــردم بیدفاع در
سراســر میهــن افتادند و
افغانســتان را بــه قتلــگاه
فرزندانش مبــدل کردند.
فراه نیز همانند سایر والیات در اولین یورش جانیان  ۷ثور پایمال خرمستیهای
ددمنشــانه «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» شد .دســتگیریها و قتلهای
دســتجمعی از حوت  ۱۳۵۷آغاز و تا تجاوز سوســیال امپریالیزم که بهصورت
دگر رقم خورد ،ادامه یافت .قصابان خلقی به نام سیاسی و یا پلستر(×) بهترینها
و سرشناسترین ها را از مناطق گوناگون گلچین کرده و بدون محاکمه و ابالغ
جــرم زنجیرپیچ و با هــزار و یک تحقیر به ضرب گلوله و نوک برچه شــکم
دریدند و یا نیمهجان در گورهای دســتجمعی دفن میکردند .این جانیان سوار
بر گردههای پرزخم اقشــار فقیر ،کودتای ننگین شان را بهمثابه انقالب تحمیل
کرده و شعار کاذب «کور،کالی ،دودی» را جار میزدند.
یکی از شاهدان عینی آن وضع خونین را بازگو میکند:
«با کودتای ثور ،تقریبا شــهر و ده به اعتراض و قیام برخاستند
ولی از آنجایی که مردم ما روزهای ســیاه را تجربه نکرده بودند و
هرگز تصور نمیکردند این جانیان آنقدر قسیالقلب اند که بر قوم
و خویــش خود هم رحم به دل ندارند ،به ســادگی به دام افتادند،
از ســوی دیگر مخبرکهای چاپلوس خلقی به نام کمیته در تمام
نقاط فعال بودند و به باالدستان خود راپور اشخاص ملی و ضدرژیم
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لیستی از جانباختگان والیت فراه
توسط جالدان خلقی  -پرچمی
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مزدور را میدادند و آنان نیز بیمکث میکشتند».
محمد د .گ .میگوید:
«در زمانــی کــه
خلقیهــای جنایتکار
در اوج قــدرت بودند،
من از زبان دستیاران
شان بارها شنیدهام که
با افتخار یاد میکردند:
“شــبهنگام شــراب
را میزدیــم و خــود
را مســت میکردیم.
گورها را کــه از قبل
بلدزرها آماده
توســط ُ
کــرده و زندانیــان را
بر لــب پرتــگاه قطار
«قصه میشــود هنگامیکه جالدان خادیست در برابر چشمان
ایســتاد میکردیم ،با داکتر رشــید یارانش را با برچه شکم می دریدند و خون آلود
برچه شــکم شــان را و نیمه جــان به چاه میانداختند ،وی این جنایات هولناک را
تحمل نتوانست و قلبش از حرکت ایستاد».
دریــده دل خود را یخ
میکردیم و یک یک به چاله میانداختیم».
بــا ولچک و زوالنه در دســت و پای قربانیان در داخل فرقــه فراه ،بر این
حقیقت پنهان صحه میگذارد .به گفته یک شاهد عینی:
«از یک گور  ۷۵و از دیگری به تعداد  ۲۹جســد بیرون کشیده
شدند».
کشــف گورهای دســتجمعی در فرقه فراه در آن هنگام بهسان انتشار لیست
 ۵۰۰۰نفری مرگ ،بار دیگر تمامی بازماندگان قربانیان را در ســوگ نشاند و
این والیت را تکان داد .فراهیان به انتقام برخاستند ولی متاسفانه با فتوای چند
مالی شرور خشم مردم در برابر جالدان را صبغه دینی داده و خاموش ساختند.
همان طوری که ذکر شــد ،اکثریت این قربانیان که انســانهای آزاداندیش و
ملی بودند در همان اوایل بهصورت دســتجمعی در فرقه فراه ،چاه کافر قلعه،
باغ نو ،والیت کهنه و سایر نقاط در گورهای نامعلوم دفن شدند و بعدا جالدان
خادیست حتا این دستور را داشــتند که در هرجا دستگیر کردند ،در همان جا
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دفناش کنند.
در سند کوتاهی که به ما رسیده است ،میخوانیم:
«در اواخــر بــرج
حوت  ۵۷الی اواســط
 ۱۳۵۸در والیت فراه
به تعــداد چنــد تن
از جــادان ترهکی و
امین بــه نامهای آغا
گل باعــث  -والــی از
هرات ،شایســته وارث
 مدیــر معارف ،غالمحســین مســتوفی،
اهللداد توفــان  -والی
بعــدی ،طاهر ختیز -
مدیر لیســه زراعت و
«زنده یاد استاد اولیاخان مورخ  ۱۷حمل  ،۱۳۵۸حین تدریس
کمکی  -مدیر لیســه از داخل صنف مکتب ابتدایی ذهکن ـ انادره دستگیر و بعد از
ابونصــر (ارزگانیها) لت وکوب فراوان با ۱۱تن از هموطنان بیگناه آن ولسوالی به
با همــکاری چند تن زندان منتقل شــد .با گذشت چند روز در زندان در کنار سایر
آزادیخواهان توســط جالدان حزب منفور خلق تیرباران و به
از حزبیهــای بیرحم
گور نامعلوم برچ دفن خاک گردید».
فراهی ماننــد محمد
ظریف بزگر  -ســارنوال ،شیراحمد بشرزی  -ولسوال ،عبدالرحمان
 شاروال ،ظاهر نصرو  -مدیر اطالعات کلتور ،منشی حبیب ،مجیدبهلول ،صدیق خاوری ،سرمعلم بصیر ،انجنیر اکبر ،خان آقا ،انجنیر
فیض محمد ،گلاحمد موج ،محمد محســن  -مدیر اداری والیت،
نوراحمد بشرزی  -ولسوال ،رحمالدین ولسوال ،محمد اسماعیل -
ولســوال و تعداد دیگری از همکارانشان مانند معلم عالوالدین،
معلم حکیم ،معلم شکور ،معلم ودود ،عبدالحمید ،سارنوال اماناهلل،
معلم عبدالســام ،عبدالرزاق ،مامور عبدالرشید ،ولسوال عبدالحق،
مامور محمد نســیم ،مامور عبدالقادر وغیــره افراد ردیف پایینتر
مانند غالم ،نعیم ،ســخی ،شــیرمحمد دریور ،محمد دین دریور و
دهها تن از مزدوران و کاسهلیسان دیگر در آن دوره تعداد زیادی از
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هموطنان بیگناه را به اتهامات بسیار اندک و دور از کرامت انسانی
و بشری بدون محاکمه زنده به گور کردند».
در مورد محاکمه صحرایی خادیســتها ارقام دقیق در دســت نیست ،زیرا
قبل از سقوط رژیم مزدور اســناد محرم را سرجنایتکاران به گمان اغلب نابود
کردهاند .اما شــاهدان عینی ارقام مختلفی از سر به نیستکردن  ۵۰۰تا ۱۲۰۰
نفر تنها در والیت فراه طی یک سال دارند.
«حزب همبســتگی افغانســتان» با انتشار لیســت  ۳۲۶تن این جنایات فجیع
را به شــدت تقبیح کرده و خواهان محاکمه علنی قصابان مردم در کنار ســایر
جنایتکاران  ۴دهه اخیر میباشــد .لیست تهیهشــده با امکانات ناچیز از قریهها
و نواحی شــهر که توســط اعضا و هوادران ما آماده شــده تــا اکنون تکمیل
نیســت ،بنابر این از تمامی هموطنان دردمند تقاضا داریم تا با افزودن نام سایر
جانباختگان گمنام همت گماشته و برای راندن جنایتکاران معلومالحال و اربابان
خارجی شان گامهای عملی در سراسر افغانستان بردارند.
«حزب همبســتگی افغانســتان» همصدا با مردم این ســرزمین ،جنایتکاران
خلقی-پرچمی  ،تنظیمی ،طالبی و ســایر وطنفروشــان دربار امریکا را هرگز
قابل عفو نمیداند و بدین ســبب با مستندسازی جنایات هولناک ضدبشری در
کشــور و ارج نهادن به جانباختگان گمنام مصمم است تا بار دیگر همانند منار
یادبود شــهدای یکاولنگ ،منار دیگری را که در آن اســامی شهدا حک دیوار
تاریخ خونبار ما گردد ،به مســاعدت و همکاری بازماندگان قربانیان در والیت
فراه تهدابگذاری نماید.
فایل پیدیاف لیست  ۳۲۶تن از جانباختگان والیت فراه را از اینجا دونلود
نمایید.

از راست به چپ :ضابط دین محمد انسان آزاده که توسط جالدان خلقی  -پرچمی سالخی شد و سید
وزیر که از قریه چاه زندان ،قلعهکاه میباشد.
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داکتر سیدمحمد

محمد حسین مجدود مشهور به ملک گلوجان

داکتر ســیدمحمد از نخســتین داکتران فراه که خدمتگار تودهها بــود و از چهرههای تابناک جریان
دموکراتیک نوین افغانســتان نیز شمرده میشد .یکی از دوســتانش میافزاید «وقتی اوضاع از سوی
کودتاچیــان ثوری اختناقی شــد برای داکتــر بارها گفتیم خود را مخفی کن او بــا جرات تمام و لب
پرخنده میگفت :همین آدمهای زبون و بیسواد صالحیت کشتن مرا ندارند و من ماهیت کثیف اینان
را خوب میدانم ».
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د دوو تنو شهید شوو خبریاالنو
د کورنۍ څخه لیدنه

د  ۱۳۹۷کال د غویي په
۱۰مــه ځینــې خبریاالن
د کابــل په شــش درک
ســیمې کــې د شــوي
ځانمرګــي بریــد خبــري
پوښــښ ته تللــي وه چې
خپله د یــو بل ځانمرګي
برید ښــکار شول ،پدې پيښــه کې چې نهه تنه شهیدان شوه د دوو تنو
شهید شوو له کورنیو څخه مو لیدنه وکړه .شاه مری فیضي چې د خپلې
کورنــۍ یواځنــی ډودۍ راوړونکی وه د کورنۍ څو تنه غړي یې د ســختو
رنځونو څخه ځوریږي ،او محرم درانۍ هغه انجلۍ چې د ستونزو سربیره
یې بیا هم د خبریالۍ دنده ترســره کوله ،چې دا هم د کور يواځنۍ نفقه
راوړنکې وه.
لومړی د محرم درانۍ کورنۍ ته الړو ،که څه هم د ناروغه پالر څخه
مو د کور پته ترالســه کړې وه خو نیم ساعت سرګردانه د تنګو کوڅو په
منځ کې ګرځيدو ،زاړه او پخواني خټين کورونه او د لرګیو دروازې خال
خــال تر ســترګو کیدې .له هــرې کوڅې چې تیریدو د محــرم انځور مو
پــه خیال کې ګرځيده چې یو وخــت به لدې پخوانیو کورونو تیریده او د
ستونزو سربیره یې بیا هم خپلو خلکو ته خبر رسونه کوله.
باالخره د محرم ورور وپيژندلو ،خپل کورته یې بوتلو ،په کور کې یې
محرم ته فرشــته غږ کاوه .د محرم له پالر محمد شــفیع سره کیناستو
پرته لدې چې څه وپوښتو زړه یې له درده ډک وه تر یوه ساعته یې همدا
جملې تکرارولې:
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«د شــپې مې خپې درد کاوه فرشــته راغله د زیتونو
پــه تیلو یې زما خپــې غوړې کړې ،ويې ویل پالر جانه
خپې دې ســبا لمر ته ونیســه ...............په ســبا مې
لور الړه بیا هیڅکله رانغله ....لور مې شهیده شوه»
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محمد شفیع د محرم درانی پالر

دا جملې یې پداســې حال کې ویلې چې الســونه یې لړزیدل ،ستونی
یې ډک وه ،ســترګې له اوښــکو ډکې وي ،ومې نه غوښتل څه وپوښتم.
رښتیا هیڅ څه مې ذهن ته نه راتلل اخر څه به مې ذهن ته راغلي وه؟؟
د دردیدلــي ســړي ژړغونې خبرو مې ذهن مشــغول کــړو ،هره خبره او
سوال بي روحه او بي معنا وه! له سر تر خپو مې د ارګ په خاینانو لعنت
وایــه چې د محرم د قاتالنو ســره یې د اوربنــد ننګینه داغ هم په تندې
لګیدلې وه .د ورور په ویلو ســره کوښــښ کوی چې دغه ځناور طالبان
هم په واک کې شریک او زموږ ټول خلک یوځای هالک کړي.
وروسته له شیبی هغه بیرته ادامه ورکړه:
«نه پوهیږم تر کله به داسې وي ،د کرزي په وخت
کــې هم داســي وه اوس هم(موخه یــې غني او عبدالله
وه) ....حاالت ورځ تر بلې خرابیږي.
تاســې خــو بهرنیانو راوســتي یاســتئ ،ګوډاګيتوب
کوئ .د هیڅ یوه زامن مو دلته نشته ،تاسې د غریبو د
احواله څه خبر یاســتئ .تاســې زما پشان چې د فرشتې
پالر یم غم نلرئ.
هم وایې موږ جهاد کړی ،پردې جهاد مو لعنت شه
ټول شــیان مو له خاورو ســره خاورې کړل د جهاد په
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نوم ،اوس مو خپل باداران پر موږ واکمن کړل.
تاسو خلک د هیواد څخه تیښتې ته اړ کړل ،د هیواد
څخــه مو کرکــه ورته پیدا کړه ،څــه د ماهیانو خوراک
شوه ،ځینې په کانتینرونو کې مړه شول او ځینې هم په
کیږدیو کې اوسیږي.
يواځې تاسې څلور تنه یاستئ؟ ....موږ مو له توپ،
ټانــک ،الوتکې نــه ډاریږو .موږ مو هیواد له الســه نه
ورکوو .موږ دلته یو .له خپلې خاورې مو ساتنه کوو».
د راپــور لیکلــو په وخت کې مې پام شــوه چې د فرشــتې مور او خور
زمــوږ خبرو تــه د دروازې څخه اخوا غوږ دي ،د فرشــتې له پالر څخه
مې وغوښتل چې موږ د خپلې میرمن خواته بوځئ .د فرشتې ځوریدلې
مورکۍ د محرم په اړه وویل:
«محــرم ډیره هیواد پاله وه ،د خلکو ســره یې مینه
درلــوده ،ویل به یې زه مې خپل ســر د هیواد او خلکو
څخــه صدقــه کــوم ،ویل یــې زه مې د خپلــو خلکو غږ
اوچتوم ،هغه د خپل نوم په څير یوه پریښته وه»
ژړا نور دا ځوریدلې مورکۍ ته د خبرو وخت ورنکړو.
له هغه وروسته د شاه مري کور ته الړو.
شهید شاه مری فیضي د فرانسې اژانس انځور اخیستونکی ،خبریال
او فلــم اخیســتونکی وه .هغه دوه میرمنې او شــپږ اوالدونــه لرل .چې
درې زامــن او یوه لــور یې د یوې میرمن څخــه او دوه زامن چې رواني
تکلیف هم لري د بلې میرمن څخه ،مشــره میرمن یې د زړه رنځ لري.
دعملیاتو او تداوۍ سربیره اوس هم ښه شوې نده.

منیر د شاهمری فیضی ورور
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منیر د شاه مری کوچنی ورور چې سترګې یې هم ضعیفې دي وویل:
«ورور مــې زموږ د پنځلس کســیزې کورنۍ یواځنی
سرپرســت وه .د کورنیو ســتونزو ســربیره یــې بیا هم
قــوي اراده او غــټ زړه درلوده .هغه د کور د لګښــت
ترڅنګ زما د پوهنتون مصارف هم راکول ،که څه هم
اقتصادي ستونزي مو ډيرې وې ،خو بیا یې هم زموږ
ټولې اړتیاووې تر خپلې وســې ترســره کولي او هیڅکله
یې له موږ څخه خپلې مرستې ندي سپمولي».
لــه منیر مې وپوښــتل زموږ ددې ټولو بدبختیــو المل څوک دي؟؟
ویی ویل:
«د اوســني وضعیت مســوول دولت دی .نه یواځې
زمــا د ورور یــا د یــوه ډله افغانانو لپــاره ،بلکې د ټول
افغانســتان د خلکو په وړانــدې .همدارنګه جهادي او
تنظیمــي رهبران چې د اســامي دولــت چیغې وهي او
د حدیث او ایت په ویلو ســره غواړي زموږ په ســترګو
کــې خاورې واچوي .موږ د جهادي رهبرانو د واکمنۍ
شــاهدان وه چې څرنګه یې زموږ وینې وبهولې ،هغوی
زمــوږ په وینو قدرت ترالســه کــړی دوي جنایتکاران
دي .دوي بایــد پــه ملــي او بیــن المللــي محکمــه کې
محاکمه شــي .ترهغو چــې جنایتکاران محاکمه نشــي
هیواد به مو د سولې او ارامۍ مخه ونه ویني»
له منیر مو وغوښــتل تر څو موږ د شــاه مري میرمن ته بوځي .هغه
د شــاه مري میرمن ته غږ کړو بیا یې یوې خونې ته وروغوښتو ،میرمن
یې زموږ د ننوتلو څخه اوښــکې تویولې ،د خونې یو کونج ته یې اشــاره
وکړه او ویې ویل:
«هر کله به چې له دندې راوګرځيد دلته به کیناسته،
خپل اوالدونه به یې په غیږ کې واخیســتل مینه به یې
ورکوله ،د کور په کارونو کې به یې له موږ سره مرسته
کولــه .پــه هر ځانمرګــي برید کې دولــت مالمت دی.
خپل اوالدونه یې په بهر کې اوســیږي او خپله په هیڅ
یــو ځانمرګي نــه وربرابریږي ځکه دوي پکې خپله الس
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لري ،اوس که ټول افغانستان موږ ته راکړي هیڅ درد
مو نه دوا کوي ،دا چې شاه مری نور نه اوسي»
د کــور څخــه د وتلو پرمهال د شــاه مــري ماما او مور چــې دواړه له
روغتونه راغلي وه مخ شــوو .نږدې ورغلو ځان مو ور وپیژانده .ماما یې
وویل د شــاه مري له شهادت څخه وروسته یې د کورنۍ ستونزې زیاتې
شــوي ،دوه زامــن او درې ورونه یې ناروغــان دي .مور او میرمن یې د
زړه ناروغۍ لري.

د شاه مری فیضي ماما

د شاه مری فیضي مور

د شــاه مري مور چې ســتونی یې ډک شوی وه له سترګو یې اوښکې
بهیدې او په ســختۍ ســره یــې خبرې کولې ډاډ مې ورکــړو که څه چې
پوهیدمه ډاډګیرنه مې کوم ځای نه نیسي ،هغې وويل:
«خلــک وایي صبر ولره .څنګه صبر ولرم؟ زوی مې
د السه ورکړی .د زړه ټوته مې د مرګ الیق نه وه۲۲ .
کال یــې دنده او خدمت ترســره کــړه ،خو اوس د هغه

|

ټولــه کورنۍ بی سرپرســته پاتې ده .څــه وکړم او چاته
پناه یوسم؟»...
نــور یې ونشــوه کړای خبرې وکــړې ،ژړا او ناروغۍ
هغه خبرو ته پرینښوده.
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 ۱۰سرطان  :۱۳۹۸حمله طالبان ددمنش به تاسیسات وزارت دفاع که قربانیان غیرنظامی زیادی را
در پی داشت.

کابل،

تحمل تمام شد
برخیز عزیز زخمی من
انقالب کن.
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نخستین مکاتبه شا ه اماناهلل خان
با والدیمیر ایلیچ لنین
با کسب استقالل افغانستان،
از نخســتین تالشهای شاه
اماناهلل خان تثبیت موقعیت
افغانســتان منحیــث یــک
کشــور آزاد و مستقل در
ســطح جهان بود .برعکس
حاکمیتهــای قبلی تحت
ســیطره انگلیسها اجازه برقــراری روابط بینالمللی را نداشــتند ،اماناهلل خان
مناسبات وسیعی با جهان ایجاد نمود .حکومت نوبنیاد بلشویک شوروی نخستین
دولت خارجی بود که اســتقالل افغانستان را به رسمیت شناخت« .کمیسار ملی
امور خارجیه جمهوریت شــوروی ترکستان» در نامه مورخ  ۲۷مارچ  ۱۹۱۹به
دولت جدید افغانستان اعالم نمود:
«حکومت جمهوریت روســیه تمام قراردادهائی را که حکومت
تزاری روســیه با حکومــت و امپراطوری حریص دنیــا ،بریطانیه،
درباره بدست آوردن قســطنطنیه و تقسیم سرزمین ترکیه ،ایران
و افغانســتان به امضاء رسانیده بود منســوخ میشمارد ....در عین
حال روسیه استقالل ممالک کوچک همجوار را برسمیت شناخته
و میخواهد با آنها مناســبات دوستانه همجواری و تجارتی را برقرار
سازد».
شــاه اماناهلل خان برای کســب حمایت شــوروی ،به تاریخ  ۷اپریل ۱۹۱۹
نامهای عنوانی والدیمیر ایلیچ لنین رهبر آن کشــور و م.ا.کالینین رییس کمیته
مرکزی اجرائیه کل روسیه به شرح زیر فرستاد:
جناب جاللتماب اعلیحضرت رئیس جمهوریت دولت معظمهء

دولت افغانســتان که خلقت و طبیعت آنرا از اساس و بنیادش
با حریت و مســاوات عالم انسانها شــریک ساخته بوده است ،تا به
حال بنابر بعضی عوارض از شــرف مخابرات و مکالمات و مناسبات
با دولتهای معظمــه و ملتهای مکرمه همنوع خــود برکنار مانده
بود .چون آندوست معظم مهربانم اعلیحضرت رئیس جمهور دولت
معظمهء روســیه باتفاق دیگر رفقای انسانیتشــأن ،فخر و شرف،
صلح و صالح بنیآدم و اعالن حریت و مســاوات دول و ملل عالم
را اکتساب نمودند.

|

دیدار شاه اماناهلل خان از اتحاد شوروی ( ۳تا ۱۶می  )۱۹۲۸که مورد استقبال گرم کالینین ،وروشیلف،
کاراخان ،لوناچارسکی و سایر مقامات آن کشور قرار گرفت.

اپریل و می ۲۰۱۹

روسیه را پادشــاه دولت افغانستان (امیر اماناهلل) سالم دوستانه و
احترام تعظیمکارانه میرساند و از فاجعهء جانسوز قتل پدر خودم،
اعلیحضرت ســراجالمله والدین که از دست کدام غدار نامعلوم در
اثنای ســیاحت ممالک شاهانه شــان مقتول گردیده اند ،بکمال
اســف و حسرت به آن دوســت مهربان ،عالیجناب ،بیانکیفیت و
بخبر دادن از تاجپوشــی و تختنشــینی خودم کــه به تاریخ ۱۹
جمادیاالول ســنه ۱۳۳۷هجری مطابق  ۲۱ماه فبروری ســنهء
 ۱۹۱۹عیســوی ،در کابل پایتخت دولت مستقلهء آزاد افغانستان
به وقوع آمده اســت ،اظهار یگانگی و مخادنت را از لوازم ضروریهء
اتحاد عالم انسانیت و صلح و صالح بنینوعیت عهد میکنم.

شماره  ،۶۳حمل و ثور ۱۳۹۸

43

شماره  ،۶۳حمل و ثور ۱۳۹۸

44

|
اپریل و می ۲۰۱۹

بنا ًء علیه این نخستین دفعه است که بنام ملت مستعد باتکامل
افغان از طرف دولت مســتقل و آزاد افغانســتان بارسال این نامهء
ودایه ،خودم را بختیار میشمارم.
باقی قبول فرمــودن احترامات تعظیمیهء خــودم را از طریق
آندوستدار عالیجناب امید واثق و رجای فایق دارم.
دوست شما امیر اماناهلل

نامه شاه امان اهلل خان به والدیمیر ایلیچ لنین

طــی نامه مورخ  ۲۲می  ۱۹۱۹جوابیهای عنوانی اماناهلل خان به شــرح ذیل
مواصلت نمود (اصل این ســند که در آرشیو وزارت خارجه نگهداری میشود
به زبان دری بوده بوسیله و.ا.لنین و م.ا.کالینین امضا و مهر گردیده است):
خدمت جناب جاللتمآب اعلیحضرت اماناهلل خان امیر مملکت
افغانستان ادام اهلل اقباله العالی.
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نخســتین نامهء از طرف ملت مســتقلهء افغان که مشتمل بر
درود دوستانه به ملت روس و خبردهنده از جلوس آن اعلیحضرت
بر اورنگ تاجداری مملکت افغانســتان بما رسید .در جواب آن از
طریق حکومت کارگران و کشاورزان و از طرف عموم اهالی روسیه
بفرستادن این نامه که مشتمل بر سالم دوستانه است ،به ملت آزاد
و مستقل افغان که آزادی خود را با کمال دالوری از تسلط غاصبین
خارجه مدافعت کرده اســت مبادرت مینمائیم و آن اعلیحضرت را
از جلوس بر ارونگ تاجداری افغانســتان که در تاریخ بیست و یکم
ماه فورال ســنه  ۱۹۱۹بالیمن و االقبال واقع گردیده است عرض
تبریک میگوئیم.
حقیقتاً حکومت کارگران و کشاورزان روسیه به جمیع ملتهائی
که داخل قلمرو جمهوریت روســیه میباشند برابری و آزادی داده
است و چنانکه میفرمائید اساس اتحاد بینالمللی جمیع زحمتکشان
را بر ضد غاصبین و اســتفادهکنندگان از زحمات دیگران اســتوار
نموده است .امیدواریم که کوشش مردمان افغانستان بر متابعت و
پیروی اهالی روســیه در تحصیل آزادی برای استحکام و استقبال
سلطنت افغانســتان بهترین وسائط و وسائل خواهد بود .ارادهء آن
اعلیحضرت را در عقد مناسبات دوســتانه با اهالی روسیه باکمال
خوشــی اســتقبال کرده از آن اعلیحضرت خواهــش میکنیم که
نمایندهء افغانستان در شهر مسکو معین فرمایند و ما هم از جانب
خود میخواهیم نمایندگان حکومت کارگران و کشاورزان را به شهر
کابــل روانه نمائیم و از آن اعلیحضرت خواهش و توقع میکنیم که
در باب ســهولت مرور نمایندگان ما بــه جمیع مامورین حکومت
افغانستان اوامر الزمهء فوریه صادر فرمائید .برقرار شدن مناسبات
دیپلوماســی فیمابین دو ملت بــزرگ روس و افغان باعث خواهد
شد که این دو ملت دســت یاری و معاونت بهمدیگر داده هرگونه
سوءقصدی که از جانب غارتگران خارجه بر آزادی و ملک آنها واقع
شــود دفع و برطرف نمایند .از فرســتادن سالم دوستانهء خود به
مردم آزاد افغانســتان خود را خوشبخت شمرده از آن اعلیحضرت
تمنا میکنیم که سالم را که دوســتان صمیمی اهالی مملکت آن
اعلیحضرت هستیم ،از ما بپذیرند.

شماره  ،۶۳حمل و ثور ۱۳۹۸

45

شماره  ،۶۳حمل و ثور ۱۳۹۸

46

|
اپریل و می ۲۰۱۹

رئیس شــورای کومیســرهای ملی جمهوریت اشتراکی اتحاد
شوروی روسیه
امضاء والدیمیر ایلیچ لنین
رئیس کومیتهء اجرائیه مرکزیهء شــوراهای وکالی کارگران و
کشاورزان و قزاقها و قشون سرخ تمام روسیه
امضاء میخائیل کالینین
در شهر مسکو بتاریخ  ۲۲ماه می سنهء  ۱۹۱۹میالدی
یادداشت:
هردو سند از کتاب «مناسبات افغانستان و اتحاد شوروی در سالهای ۱۹۱۹-
 »۱۹۶۹که مشــترکا توســط وزارت امــور خارجه افغانســتان و وزارت امور
خارجه اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیســتی در دلو  ۱۳۴۹انتشار یافته است،
اقتباس گردیده اند .متن عینا از روی سند اصلی برای انتشار در سایت «حزب
همبستگی افغانستان» بازتایپ گردیده است.

نقش روشنفکران خودفروخته

کارتونیست :گمنام
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نامه والدیمیر ایلیچ لنین به شاه امان الله خان
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گوشهای از فقر درون شهر
یکــی از سیاســتهای
امپریالیستی در کشورهای
مســتعمره ،مســتور نگــه
داشتن فقر مدهش و دهها
مصیبت دیگر که اکثریت
مــردم بــا آنها دســت و
گریبان اند ،میباشــد .در
کشور ما هم امپریالیزم امریکا با سرازیر کردن میلیونها دالر ،نوکران بنیادگرا
و تکنوکراتش را صاحب ثروتهای بیحد و حصر نموده و تالش میکند تا با
اعمار چند شهرک ،بلندمنزل و مراکز بزرگ تجارتی را بهنام توسعه و پیشرفت
کشــور جار زده و ظاهرا شکاف عمیق طبقاتی را که در کوچه و پسکوچههای
شــهر و دیار مــا بیداد میکند ،پنهان نماید .لیکن وقتــی به صدمتری ارگ ،از
ســرکهای پخته به خامه و پشــت آن بلندمنزلها برویم فقر مضاعفی که پیر،
جــوان ،کودک ،زن و مرد این ســرزمین را عذابکش میکند را میتوانیم با
تمام وجود احساس نماییم.
آصف  ۱۳ســاله یکی از صدها کودکیســت که طعم واقعی فقر را چشیده
و روزانه در چهارراهی ســابقه تایمنی ،بوت پالــش میدهد .وی با پدرکالن،
مادرکالن و یگانه برادرش زندگی میکند .آصف و برادرش که از او کوچکتر
اســت مجبور اند قوتالیموت خانواده چهارنفره خود را پیدا کنند .مادر شان
چند سال قبل در مریضی سرطان وفات کرده و پدر معتادش بیخبر از وضع و
حال آنان در زیر پل سوخته زندگی میکند.
آصــف کودکی بیش نیســت اما بار طاقتفرســای زندگی از وی انســان
زحمتکش و با اراده ساخته است .او در مورد کار خود میگوید:

وقتی از او پرسیدم که در آینده میخواهی چه کاره شوی ،گفت:
«میخواهــم قاضی شــوم تا حق مردم غریــب را از زورمندان
بگیرم».
محمــد ایوب پدرکالن آصف که از مریضی شــکر رنج میبرد از وضعیت
اسفبار خویش چنین میگوید:
«پدر آصف همراه اندیوالهای خود معتاد شــد ،او یگانه پسرم
بود و حال زیر پل ســوخته بسر میبرد ۱۷ .سال است که مریضی
شــکر دارم و مدت  ۱۰سال میشود که توان کار کردن را از دست
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ب کشید نشان داد:
با دستان کوچک ،سیاه و چروکش  ۵۰افغانی را از جی 
«امروز همین قدر کار کردم».
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«هر صبح قبل ســاعت هشت این جا میآیم و تا شام مصروف
رنگ کردن بوتهای مردم میباشــم ،مجبور اســتم که کار کنم،
ماهانه سههزار افغانی کرایه خانه میدهیم و به هر شکلی که شده
پول کرایه خانــه را باید پیدا کنم .روزانه بین  ۵۰الی  ۱۰۰افغانی
پول بهدست میآورم و به خانه میبرم».
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دادهام .من و خانمم به همین دو نواســه امید بستهایم ،یکی شان
بوت رنگ میکند و دیگرش شــاگرد سلمان است .اگر اینان شام
چیزی آوردند خو خوب است ،اگر نه هیچ ،گرسنه میخوابیم».
آصف و خانــوادهاش
یکی از میلیونها شهروند
این کشــور اند که تجاوز
امریکا و ســرازیر شــدن
کمکهــای بینالمللــی
ذرهای هــم در روزگار
برگشــتهی آنــان تغییــر
نیــآورده اســت و بــرای
آنان تفاوت نمیکند کی
در انتخابات برنده خواهد
شــد ،زیرا تغییر وضع زندگی شــان نه با انتخابات بلکه با قیام سرتاسری میسر
است و بس.

حاکم و محکوم

کارتونیستWilliam Balfour-Ker :

نویسنده :ماری تابان
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خواهران ارجمند،
میخواهــم قبل از همه
برای تان صمیمانه تبریک
عــرض نمایــم کــه مثــل
ســالهای پیش هشتم مارچ
روز جهانــی زن را باوجود
تهدیدهای شدید امنیتی در
جمع وسیعی از زنان و مردان در کابل برگزار نمودید .امسال متاسفانه در کابل
نبودم و نتوانستم در این برنامه باشکوه شرکت کنم .گزارش محفل را در سایت
وزین «حزب همبســتگی افغانستان» خواندم که مانند همیشه برایم آموزنده و
دلگرمکننده بود باالخص ســخنان ســیلی غفار یکبار دیگر من و به یقین دیگر
زنــان افغان را امید داد ،امید به مبارزه برای رهایی زنان ســرزمین ما از چنگال
خونین و سیاه دولت امریکا و بنیادگرایان جنایتپیشه.
انتظار داشــتم شعر خنجری و زیبای ســیمین بهبهانی ،شاعر شهیر و مبارز را
که بیانگر وضعیت غیرانسانی زنان ،چه در ایران تحت حاکمیت رژیم جنایتکار
مالیی و چه در افغانســتان زیرســاطور بنیادگرایان طالبی ،داعشــی و تنظیمی،
میباشد ،را نشر نمایید که کاش مدتها قبل سایت حزب را با این شعر بزرگ
مزین نموده بودید.

حق حضانت برای تو درد زایمان برای من
نام خانوادگی برای تو
زحمت خانواده برای من
سند خانه برای تو
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شعری از سیمین بهبهانی
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بیگاری خانه برای من
چهار عقد برای تو
حسرت عشق برای من
هزار صیغه برای تو
حکم سنگسار برای من
هوس برای تو
عفاف برای من
این بــود آزادی و برابری حقوق برای زن و
مرد
زنها حق اعتراض ندارند!!!
آرام بمیــر بانو که حتی عکســت را پس از
مردن
برروی آگهی ترحیمت نمیزنند!!!
ناﻣﻢ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ
زمانی زنده به گورم میکردی
گاه سنگسار
گاه مرا ضعیفه میخواندی
گاه لچک به سر
و من از هر «مردی» که تویی مردترم
همان وقت که تو عربده میکشی
و من به حکم آبروداری
پنجره را میبندم!
همان وقت که من درد میکشم
و تو پدر میشوی
و باور کن،
که من از تو مردترم
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زن عشق زاید
و تو برایش نام انتخاب میکنی!
او درد میکشد
و تو نگران از اینکه
بچه دختر نباشد!!!
او بیخوابی میکشد
و تو خواب حوریان بهشتی میبینی!!!
او مادر میشود
و همه جا میپرســـــند :نام پدر؟!!!
قانونت عادالنه نیست دنیا.

اپریل و می ۲۰۱۹

همان وقت که در تکسی
زانویت را به زانویم میسایی
و من خودم را جمع میکنم
و آهســته میگویــم« :آقای راننــده لطفا
نگهدار!»
و باز هم من از تو مردترم
همان وقت که پیش پاهایم
ترمز میزنی و میگویی چند؟
و من رویم را بر میگردانم
و تونمیدانی که دلم
چگونه میگرید
گریستنی سخت،
دور از اندیشهی بیمار تو
و باور کن که همان وقت
درست همان وقت
«من» از «تو» مردترم
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در کنار کارگران رزمنده و بپاخاستهی
ایران میایستیم!
مــوج اعتراضــات و
اعتصابــات کارگــری
سرتاسر ایران را فرا گرفته
اســت ،زحمتکشــان برای
کسب ابتداییترین حقوق
به جادهها ریخته جمهوری
خونآشــام مذهبــی را
به وحشــت انداخته اند .ســردمداران خون و خیانت «والیــت فقیه» به روش
استبدادی همیشگی خود ،به سرکوب هر صدای مخالف با غل و زنجیر متوسل
شــده و دهها کارگر مبارز و فعال اجتماعی را دستگیر و زیر شکنجههای قرون
وسطایی برده اند.
البته مردم شریف و ستمستیز ایران از سالهاست که تحت سایه دار و زندان
رژیم جنایتکار خامنهای ـ روحانی علیرغم ســرکوب وحشــیانه ،با اعتراضات
عظیم و پرخروش خود بر جمهوری منفور اســامی خط بطالن کشیدهاند .طی
نزدیک به سه ماه اخیر اعتصابات سراسری و راهپیماییهای گسترده کارگران
کارخانهجات نیشکر هفتتپه و شــرکت فوالد در خوزستان ،بار دیگر روحیه
رزمندگی و جسارت کارگران ایران را به نمایش گذاشته است.
در کارخانه نیشــکر هفتتپه بیــش از هفت هزار کارگــر دایمی و فصلی
مصروف کار اند ،اینان دو سال پیش ،بعد از واگذاری کارخانه به شرکتهای
خصوصی شــدیدتر از قبل زیر چرخ سرمایهداری آخوندی خرد و خمیر شده
و دیگر ماههاســت از دســتمزد آنان خبری نیســت .یک ســال قبل همزمان با
خیزشهای مردمی ماه جدی ،این کارگران در اعتراض بر شرایط طاقتفرسای
کار و پرداخت نشدن حقوق شان ،راهپیمایی نمودند که بعد از چند روز خاتمه
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یافت .در عقرب امسال اما بار دیگر قاطعتر با شعار «مرگ بر ستمگر ،درود بر
کارگر!» دست به اعتصاب زدند ،در یکی از شعارهای دیگر خود با صراحت به
جمهوری خونخوار اعالم کردند« :نه تهدید نه زندان این بار اثر ندارد!» .آنان
با زنان و کودکان شان مشــترک راهپیمایی مینمایند و شعارها و خواستههای
آنان سیاسیتر میشود.
باالتــر از چهار هزار کارگر از شــرکت فوالد ایران در خوزســتان نیز که
نزدیک به یکســال میشــود دســتمزد دریافت نکردهاند و کارد به استخوان
شان رســیده ،ماههاست که در اعتصاب بســر میبرند .زنان و محصالن هم در
همبســتگی با کارگران ،با آنان پیوستهاند .جالدان بسیجی در یک یورش شبانه
پانزده تن از فعاالن کارگر را دستگیر و زندانی کردند.
رژیم ستمپیشــه ایران همانند هر رژیم فاشیست دیگر دلیل تمامی مشکالت
و بحرانهای اقتصادی را به گردن عوامل دســت چندم و بیرونی انداخته تالش
میکند تا رد پای سیاستهای ارتجاعی و غارتگریهای نجومی مهرههای اصلی
رژیم در کشانیده شدن تودهها به سیاهروزی را پنهان سازد .اما دیگر کارگران
آگاه ایــران پی بردهاند که مســبب اصلی فقر و دربــدری آنان در درجه اول
حاکمان فاســد رژیم ضدمردمی و جنایتکار اسالمیســت .آنان به درستی شعار
میدهند که «دشمن ما همین جاست ،دروغ میگن امریکاست!» .آنان میدانند
که دســت دولت و مفسدان سرمایهدار در یک کاســه است بنا شعار میدهند:
«دولت ،مختلص ،پیوند تان مبارک!»
در حالی که طبقات ســتمبر ایران بار سنگین تحریمهای اقتصادی امریکای
جهانخوار را که ناشــی از بازی موش و پشــک برنامههای هستوی ایران است،
بر دوش میکشــند ،دولــت تیوکراتیک ایران نوکران و سرســپردگانش چه
در ســوریه و یمن و چه در افغانســتان ،قبال تنظیمهای هشتگانه و امروز طالبان
ددمنش را حمایت نموده و میلیونها دالر را صرف تجهیز و تســلیح گروههای
تروریستی و وحشی میکند .کارگران همچنان چهره کثیف و تجاوزگر رژیم
را افشا نموده فریاد زدند« :سوریه را رها کن فکری به حال ما کن!».
رژیــم در یک اقدام نوزده تن از رهبران اتحادیههای کارگری را دســتگیر
نمود که در این میان اسماعیل بخشی و مسلم آزمند از فعاالن و رهبران سندیکا
را به اتهام «امنیتی» در زندان نگه داشته و شکنجه میکند .اسماعیل بخشی که
جریان شکنجهشــدن وحشــیانهاش را بازگو نموده بود تحت فشار قرار گرفت
کــه آن را انکار نماید اما او در نامه سرگشــادهای وزیر اطالعات را به مناظره
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در برنامه زنده تلویزیونی فراخوانده از موضع خود ذرهای عقبنشــینی نکرد.
علی نجاتی عضو برجســته سندیکاهای کارگران نیشــکر هفتتپه در  ۷قوس
هم از منزلش ربوده شــد و حاال تحت شکنجههای وحشیانه رژیم در کنار سایر
رزمندگان مقاومت میکند.
موج اعتراضات کارگران تنها مختص به خوزســتان نماند بلکه به شــهرهای
دیگر ایران هم سرایت نموده است .رژیم دهها کارگر ،فعال مدنی و روزنامهنگار
باوجدان را که صدای معترضان را انعکاس دادند ،دستگیر و تحت فشار گرفته
است.
مقاومت و دلیریهای زنان و مردان مبارز ایران دایما سرمشــق و الهامبخش
مبارزان و نیروهای دموکراتیک در افغانستان بوده است .ما همواره همبستگی
و حمایت قلبی خود را با این ســتارههای درخشــان راه آزادی و برابری ابراز
داشتهایم .ما درحالی که دفاع از خون فرزندان صدیق و شجاع ایران چون فرزاد
کمانگر ،ستار بهشتی ،ندا آغا سلطان ،شیرین علم هولی ،فرهاد وکیلی ،شاهرخ
زمانی ،جعفر پوینده ،مجید کاووســیفر ،ســینا قنبری ،وحید حیدری ،رامین
حسین پناهی و دهها انقالبی دیگر را وظیفهی ضروری خود میدانیم ،نفرت و
انزجار عمیق خود را نثار دســتپرودگان رژیم جنایتپرور ایران در افغانستان؛
محقق ،خلیلــی ،اکبری ،اســماعیل ،قانونی ،عطا محمــد ...و «واواکی»های
فرهنگی نظیر رهنوردزریاب ،کاظم کاظمی ،عسکر موسوی ،حسین فخری،...
مینماییم.
درود بر کارگران انقالبی ایران!
زنــده و پاینده باد مبارزات خلق سلحشــور ایران علیــه جمهوری خیانت و
جنایت!

اســماعیل بخشــی رهبر اعتصابات کارگری شرکت نیشــکر هفتتپه که در بند جالد رژیم جمهوری
اسالمی بسر میبرد.

نویسنده :رها آرزو

انجینر نصيراهلل عبيدی پسر
حاجــی اول شــاه عبیدی
در  ۱۴ســنبله ۱۳۲۵
خورشيدی در شــوربازار
کابل چشم به جهان گشود.
مکتــب ابتدایــی را در
عاشقان و عارفان خواند و
از لیســه عالی غازی فــارغ گردید .اوایل دهه  ۴۰در عصر شــکوفایی جنبش
روشــنفکری کشــور ،عبیدی جوان وارد فاکولته انجینری پوهنتون کابل شد
و با اندیشههای نوین آشــنا گردید .در  ۱۳۴۵استعداد سرشارش سبب شد که
برای ادامه تحصیل به اتحاد جماهیر شوروی برود .بعد از هفت سال تحصيل در
رشــته برق حرارتی به درجه ماستری از پوهنتون مسکو فارغ و دوباره به وطن
برگشــت و در وزارت معادن و صنایع آغاز به کار نمود .بعد از مدتی بهحيث
مدير عمومی برق حرارتی در فابریکه کود و برق مزار مقرر گردید.
انجینر عبیدی شخصیت وطندوست و باجراتی بود ،وی از آوان تحصیل در
پوهنتون کابل زمانی که هنوز کودتای خونین هفت ثور صورت نگرفته بود به
ماهیت خودفروخته خلقیها و پرچمیها پی برده و در بحث با دیگر محصالن
آنان را افشــا مینمــود .اعطای بورس تحصیلی شــوروی وی را رام نکرد ،در
مســکو هم با روسها و خلقیها و پرچمیها مجادله داشت و بهمثابه یک انسان
وطنپرست از افغانستان و منافع ملی آن دفاع میکرد.

|

کی میان ابرهای تیره پنهان میشود
آسمان ما که با خون شهیدان روشن است

اپریل و می ۲۰۱۹

خون انجینر عبیدی لکه ننگ
ابدیست در دامن جالدان خلق-پرچم
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حدود يک ســال قبل از کودتای ننگین ثــور ،از فابریکه کود و برق مزار
به کابل تبديل شــد و در دفتر مقاوالت و ماشــینری وزارت معادن و صنایع به
وظیفه گماشته شد .علت تبديلی وی پرخاش متداوم او با مشاوران و کارمندان
روســی در فابریکه کود و برق مزار جهت دفاع از حــق انجینران و کارگران
افغان در آنجا بود.
در زمان ریاســتجمهوریاش،
داوود خــان هيئت ســه نفری را به
رهبری انجینر نصيراهلل عبيدی برای
تفتيــش به فابریکه کــود و برق به
مزار شريف فرســتاد و دستور داد
کــه در جریــان این تفتیــش بنابر
کمبود بودجه تعدادی از کارگران
و انجینران افغان باید از کار برکنار
گردند .نصیراهلل در جریان بررسی
متوجه شــد که در فابریکه کود و
برق روسهای کــه فقط میخانیک
ساده استند از امتیازات یک انجینر
انجینرعبیدی
برخــوردار میشــوند ،درحالیکه
صدها انجینر ورزیده افغان بیوظیفه بوده و یا قرار اســت بیکار شوند .هیئت
ســهنفره به رهبری انجینر نصیراهلل بعد از برگشــت از مزار به کابل گزارشی را
تهیه و به دولت ارایه نمودند که براســاس آن صدها مشــاور و کارمند روسی
فابریکه کود و برق که با فاميلهای شان به مزار آمده بودند و خون ملت ما را
میمکيدند ،اضافه بست شدند .فقط در حدود صد کارگر و انجینر روسی حفظ
گردیدند تا آنان در ظرف يک ســال کارگران افغان را آموزش داده و بعد به
کشور شان برگردند .پرچمیها که در دولت داوود خان دست باال داشتند و در
واقع همهکاره آن بودند مانع عملیشدن این پیشنهاد گردیدند.
اسماعیل دانش از خلقیهای مشــهور در شوروی با انجینر نصیراهلل همزمان
تحصیل میکرد باوجودیکه اســتعداد و ســطح علمی او با نصیراهلل اصال قابل
مقایســه نبود اما بعد از کودتای هفت ثور به لحــاظ خلقیبودنش وزیر معادن
و صنایع گردید .انجینر نصیراهلل که کارمند آن وزارت بود حاضر نشــد که به
اتاق اسماعیل دانش رفته و مقام جدیدش را به او تبریک بگوید.
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روسها که بنای غارت افغانســتان را داشتند ،میخواستند تمام ماشین آالت
فابریکه حجاری و نجاری کابل را که از امریکا خریداری شده بود از بین رفته
و ناکارآمد قلمداد کرده بهجای آن ماشینهای روسی را به افغانستان به فروش
برســانند .نصیراهلل و چند انجینر دیگر افغان در برابر آنان قرار گرفتند .انجینر
نصیراهلل خود یک ماشــینی را که مشــاوران روســی آن را از کارافتاده گفته
بودند ،دوباره ترمیم و به کار انداخت.
این رفتارهای نصیراهلل و همکارانش برای روسها و دستنشــاندگان خلقی
و پرچمی شــان قابل قبول نبود و کینهی عمیق از آنان به دل گرفته و باالخره
در پی نابودی شــان شــدند .چند روز قبل از گرفتاری انجنير نصيراهلل عبيدی،
محمــد امين ابوی که در دفتــر مقاوالت و ماشــینری وزارت معادن و صنایع
همکار وی بود به دســتور اسداهلل سروری ،ریيس اگسا از خانهاش گرفتار و به
شــهادت رســید .بعدا در  ۲۸ثور  ۱۳۵۸انجینر نصيراهلل عبيدی را که فقط ٣٣
سال داشت از اتاقش در جاده ميوند کابل به جرم وطنپرستی دستگیر نموده به
خاد صدارت بردند و بعدا به جای نامعلومی انتقال دادند .در  ۲۴عقرب ۱۳۵۸
اسم وی در جمله شهدای بود که لیست آنان را حفیظاهلل امین جانی در وزارت
داخله نصب نمود و به فامیلهای شان اعالم کرد که عزیزان شان کشته شده و
دیگر پشت زندانها و مراکز خاد نگردند .نام شهید نصیراهلل در لیست پنج هزار
شهید که در سنبله  ۱۳۹۲توسط پولیس هالند انتشار یافت در شماره  ١٠٤٥هم
آمده اســت .علت جرم او اخوانی درج شده است .در اینجا در پهلوی هزاران
نیرنگ باندهای جنایتکار خلق و پرچم این دروغ شــاخدار شــان را هم به سمع
ملت افغانســتان باید رســانید که انجنير نصيراهلل عبيدی و همفکرانش هرگز و
هیچ زمانی با اخوانیها رابطه نداشــتهاند بلکــه آنان مربوط جریانات انقالبی و
روشنفکری بودند که تحمل جنایات و خیانتهای وطنفروشان خلقی و پرچمی
را نداشتند.
در اخیر باید خاطرنشــان کــرد که انجنير نصيراهلل عبيــدی در تمام دوران
خدمتش بهمثابه یــک انجینر بامهارت با صداقت ایفای وظیفه نموده که بعد از
شــهادتش بهجز از اسناد تحصیلی و چند جلد کتاب و یادداشتهایش چیزی از
خود به جا نگذاشته است .چهره آرام ،پر از صفا و صمیمیت با صدای پرطنين
انجینر نصیراهلل عبیدی هرگز از خاطر يارانش محو نخواهد شد.
یادش گرامیباد!
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نویسن
کابل

نشریات «حزب همبستگی افغانستان» را در کابل و والیات
از آدرسهای ذیل به دست آورده میتوانید:
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
کتاب فروشی عبدالغفور عرفانی
کتاب فروشی عبدالرازق انصاری
مزار شریف ،چهارراهی بیهقی،
پوسته خانه شهری
کتاب فروشی فیروز
مقابل نشنل بانک پاکستان

تخار
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

کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

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

بغالن
کتاب و قرطاسیه فروشی فردوسی
شهر پلخمری ،مقابل غضنفر بانک

بدخشان
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

