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نویسنده :رشاد

قریهای که هر خانوادهاش
در سوگ نشسته است

بــه تاریخ  ۲۶میــزان  ١٨( ۱۳۹۸اکتوبــر  )٢٠١٩در قریه جودره ولســوالی
هســکهمینه ننگرهار ،حین نماز جمعه در داخل مســجد دو انفجار صورت
گرفت که  ٦٤شــهید و  ٤٨تن زخمی بجا گذاشــت .گفته میشود که این
انفجارها ناشــی از حمالت انتحاری بودند ولی هیچکس فرد انتحاری را به
چشم ندیده است.
نماینده حزب همبســتگی افغانستان که به دیدار باشندگان عزادار قریه
رفته بود گزارش میدهد که بازماندگان در وضعیت بد روحی بسر برده و
خانه خانه به ماتمکدهای بدل گشته است.
تصاویــر قربانیان ســخن از حادثه غیرمعمول میگوید و پرســشهای
زیادی را برمیانگیزد اما نهاد یا رسانهای نیست تا در زمینه تحقیق همهجانبه
نماید .تا کنون هیچ فرد یا مرجعی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است.
داکتر عبدالقادر باشــنده ولسوالی هسکهمینه که در بازار ولسوالی کلینک
دارد میگوید:
«اکثر شــهدا و زخمیان این حادثه سوخته بودند .به نظرم
باید مواد کیمیاوی استفاده شده باشد .ما تمام ساحه مسجد
را پالیدیــم و هیچ چره و پارچه فلــزی نیافتیم که بگوییم
بمــب بود .اگر انتحاری هم باشــد باید مــواد کیمیاوی را
باخود آورده باشد».
محترم  ۱۴ساله فرزند تگاب و شاهد عینی این حادثه میگوید:

«مصروف نماز خواندن بودیم و به رکعت دوم باال میشدیم
که دو نفر دویده به مسجد آمدند .ما فکر کردیم که مردم
قریه هســتند و عجله دارند که جماعت از پیش شان تیر
نشــود ،یــک تن به طرف بــاال دوید و فــرد دوم به طرف
پایین .در همین حال روشــنی شــد و به تعقیب آن انفجار
صورت گرفت و مسجد فرو ریخت و همه ما در زیر آوار
گیر ماندیم .بچه کا کایم که در کنارم بود در زیر پایم افتید
و بعدا من هم نفهمیدم و در شفاخانه به هوش آمدم و خبر
شدم که دو بچه کا کایم مومن و غاټول شهید شدهاند».
ایــن قریه در دامنه کوهی در نزدیکی مرز پاکســتان موقعیت دارد که
باشندگان آن با فقر و تنگدستی شب و روز را سپری مینمایند .آب قریه از
چشــمههای باالی کوه میآید که داعش آن را مسدود کرده و ً
بناء زمینهای
جودره بــدون زرع ماندهاند .آب آشــامیدنی نیز از قریههــای همجوار به
صــورت ناکافی تامین میگردد در حالی که در خانههای داعشــیان نلآب
کشــیده شده و از این ناحیه مشکلی ندارند .در جودره فقط یک داکتر به
نام محمد عارف بوده که متاســفانه
وی در همیــن حادثــه جــان باخته
است.
یــک تــن از قربانیــان ایــن
حادثه شــاهد نام داشــت .او که از
نرســنگ ننگرهار فــارغ گردیده
بود در شــفاخانه ولسوالی به صفت
واکسیناتور وظیفه ایفا مینمود .بعد
از ساعات رســمی در قریه خود به
طور رایگان به اطفال و کالنســاالن
ســواد میآموخــت .خانمــش نیز
باسواد بود که به زنان قریه تدریس
میکرد .او در این حادثه با پســر ۳
ســالهاش یحیی و برادر  ١۰سالهاش
هدایت یکجا شهید شده و از شاهد
تنها دخترک یکسالهای به جامانده
است.
از آن جایی که جودره قریه کوچکی اســت هیچ خانوادهای را ســراغ
نداشتیم که در این فاجعه المناک یکی دو شهید نداده باشد .اکثر قربانیان
اطفال و نوجوانان اند و به گزارش ریاست معارف ننگرهار ۲۷تن از قربانیان
شــاگردان مکتب بودهاند .مردم محل میگویند جمعی از بزرگساالن در
همین روز به قریه دیگری جهت اشتراک در مراسم عروسی رفته بودند در
غیر آن آمار قربانیان به مراتب باالتر میرفت.
بنارس که سه پسرش به نامهای بختیار ،عارف و سبیل را از دست داده
است ،دیگر اشــکی برای ریختن و سخنی برای گفتن ندارد .سبیل ۱۵ساله
یک هفته قبل عروسی کرده بود.
ولســوالی هســکهمینه تا یکســال قبل مرکز داعش بــود ولی حاال در
نزدیکی قریــه جودره پایگاه امریکاییها تاســیس گردیده اســت .ضمن
گفتگــو ،مردم محل مدعی شــدند کــه داعش پروژه دولت افغانســتان و
امریکاییهاست و از ســوی هردو برایشان امکانات فراهم میگردد .آنان
میگویند داعشــیان از پاکستان ،چین ،ازبکســتان ،ایران و سایر کشورها به
اینجا آمدهاند .شــبی پس از حادثه دهها زن و مرد داعش شبهنگام تسلیم
«قطعه صفر دو» شــدند اما حتا پولیس ولســوالی هم اجازه دیدار با آنان را
نداشــته و ریاســت امنیت آنان را مخفیانه در موترهای شیشهسیاه به میدان
هوایــی انتقال داد .قطعه صفر دو در تشــکیالت مربــوط امنیت ملی ولی
تحت هدایت امریکاییها وظیفه اجرا میکند.
1
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لیست شهیدان فاجعه قریه جودره
در ولسوالی هسکه مینه ننگرهار

شماره

اسم

۲

عمرخان

رحمت خان

اکرام

۱

۳۹

۳۴

رفیعالله

محمد انوری

۲۵

محبت

۲۷

۳

هجرت

۵

غاټول

کرامت

۷

مطیعالله

عمرخان

۲۴

باسط

خان مست

۱۷

سیداحمد
خیل

آدم خان

۵۶

مومن خان

تحصیلدار

۴۲

اسحاق

خان مست

۳۶

عوثر خان

۲۰

مولوی نواز
خان

دلبر

۶۵

سردار

میراجان

۴

۶

۸

۹

الهور

بختیار

۱۰

عارف

۱۲

سبیل

۱۱
۱۳

بنارس

بنارس

بنارس

حلیم

تورک

۲۰

۲۱
۲۲
۲۳

الیاس

ناصرخان

۲۸
۲۹

۳۰

۳۱

۲۹
۲۵

۲۸
۲۷
۱۸
۳۰

دادمحمد خان
شوکت

۲۵

شاهدگل
جلیل

۲۶

۲۵

۲۷

کابل

نورگالب

۲۷

سنگو

رحمانالله

۲۴
۲۵

جلندر

گالبستان

اجمل

عنایتالله

۲۵

۱۲

۴۰

۱۶

۱۹

سیدان

سمندرخیل

۴۵

گلخان

۶۰

اکرامالله

۱۸

۳۷

حکیمالله

تورک

۳۸

خانی

۱۷

۳۵

حسین

شیرخان

۴۰

۳۰

۳۹
۴۱
۴۲
۴۳

خان محمد

۳۰

کبل خان

۲۵

۳۰

احمد ولی

۶۰

آفریدی

۹

حاجی زرپاچا

سرفراز

سیدان

مغدوخیل

محمد حسن

۷۰
۴۵

۲۵

۴۷
۴۹

وارث

سلطان

۲۲

۴۸
۵۰

مومن

رنا خان

۶۵

منصور

حسین خان

۱۶

۵۲

حفیظ

عیسی گل

۱۰

۵۴

هدایت

۵۱

۵۳
۵۵
۵۶
۵۷

آدمخان
پغمان

جلندر

۱۲

فرمان

حضرت الله

۱۵

داکتر عارف

شیرمست
جلندر

۱۰

سیفالرحمن

۶۰
۲۰

سیفالرحمن

۱۰

۳۰

حوت خیل

نثار

عصمتالله

۴۶

۲۶

فرید

ثواب گل

الیاس

۴۵

۶۰

۱۳

اکرامالله

۴۴

۲۶

گالب

صاحب

اسماعیل

۵۸

۲۹

پنبه گل

ریدی گل

۳۲

۱۴

معتبر

۳۳

۱۲

هدایتالله

محبت

۳۶

خپلواک

۱۵

2

غیرت

ولد

عمر

۳۲

سلیم

سفیر خان

۱۵

۵۹
۶۱
۶۲

۶۳

۶۴

نسیم

حسین خان

۱۹

جمشید

افغان

یونس

خان مست

۱۵

سلیمان

آفریدی

۱۰

بالل

حضرتامان

۱۲

شیرمحمد

۲۰

شاهد

۴

شعیب
زاهد

کبل

سفیر

حضرت

نورالرحمن

فاروق

فرید

شیرمحمد

نجیب
یحی

کریم

زرپاچا صاحب

۱۲
۱۴
۱۵
۱۶

۱۵
۳۰

۴۰

شماره  | 66-67میزان  -جدی  ،۱۳۹۸اکتوبر  - ۲۰۱۹جنوری 2020

فعالیتهای حزب

راهپیمایی حزب همبستگی
در تقبیح حکم رهایی
انس حقانی

اکثر نمازگذاران در اثر ســوختگی شــدید جان باخته و یا شــدیدا مجروح شده اند که شک
بکاربرد مواد کیمیاوی خاصی را برمیانگیزد.

مادر و پدری که ســه پسر شان به نامهای بختیار ،عارف و سبیل را از دست داده در سوگ
نشسته اند.

شاهد با پسرش یحیی  ۳ساله و برادرش هدایت  ۱۰ساله در کنار هم به شهادت رسیدند.

 ۲۴عقــرب  ۱۵( ۱۳۹۸نوامبــر  – )۲۰۱۹کابــل :امروز جمعــی از اعضای
«حزب همبســتگی افغانســتان» طی راهپیماییای اعالم تصمیم رهایی انس
حقانــی و دو خونخوار همدســتاش توســط غنی و شــرکایش را محکوم
کردند .معترضان با شــعار مرکزی «خلیلزاد و دولت پوشالی انس حقانیها
را میبخشــند ،ولی مردم داغدار مــا هرگز نخواهندبخشــید!» راهپیمایی
کــرده و پالکارتّهایی با تصاویر قربانیان حمالت خونین این گروه جانی
«شــبکه حقانی» را بلند کرده و خواهان مجازات شدید این جانیان شدند تا
رهایی آنان .در ضمن ،آنان شعارهایی را نیز بر این پالکارتها نوشته بودند:
«تروریستپروری زیر نام صلح عوامفریبی و نیرنگ خاینانه است!» «انس
حقانــی خونخوار را چاکران امریکا رها کرد ،اما از تیغ عدالت ملت رهایی
نخواهد داشت!» «رهایی انس و سایر قاتالن مردم خیانت ملی است!» «دنیا
و حدیــث ،تازهتریــن قربانیان معاملهگری ضد ملی غنــی و دیگر غالمان
امریکا!»
رها ،یکی از جوانان حزب همبستگی در مصاحبه با خبرنگاری گفت:
«امروز در اینجا جمع شــدهایم تا اعتراض خویش را علیه
رهایی آدمکشانی بهمثل انس حقانی بیان کنیم .هرچند از
این حکومت دستنشانده توقع بیشتری نمیتوان داشت،
وقتــی گلبدین و دههــا جنایتکار دیگــر را در ارگ بدرقه
میکند ،باید انسحقانیها را هم رها ســازد .اگر امریکا و
نظام پوشالیاش قاتالن مردم ما را ببخشند ،مردم پردرد ما
هرگز نخواهند بخشید!»
بهعالوه ،ســیلی غفار ،سخنگوی حزب همبستگی در جریان سخنانش
ابراز داشت:
«امروز عامل قتلعام مردم ما در گوشــه و کنار افغانستان،
همیــن ع و غ اند .غنــی و عبدالله و صالــح و دیگرانش
هیچ فرق ماهوی با انس حقانی ندارند .هردو طرف نوکر
و غــام بوده و طبق دهل امریــکا میرقصند .خون مردم
بیگناه ما به اندازه پشــیزی هم برای شــان ارزشی اندارد.
اگر طالب و حقانی مردم ما با انتحار و انفجار خود از بین
میبرنــد ،غنی و عبدالله بــا بیغیرتی تمام بر این خونها
پا گذاشــته و این خونخواران را میبخشــند .بعد با بســیار
وقاحت و بیشرمی از “رهایی مشروط” گپ میزنند ،چون
میفهمنــد که مردم با این تصمیم شــان بر روی آنان تف
3
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میاندازند .کدام رهایی مشــروط؟ همیــن که رها کردی،
روز بعــد ما طفلکان معصوم خویــش ،دنیا و حدیث را از
دست داده و خانوادههای متعدد دیگر ماتمدار شدند».
خالده ،دخترک  ۱۰ســالهای که یکجا با مادرش در راهپیمایی اشتراک
ورزیده بود ،گفت:
«در اینجــا آمدهام تا همدردیام با خانــواده دنیا و حدیث
نشان دهم ،دو طفل همسن و سال من که دو روز پیش در
حمله انتحاری شهید شدند».
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فعالیتهای حزب

تظاهرات حزب همبستگی
در بامیان علیه رهایی
انس حقانی و دو همزادش

امــروز ( ۲۴عقرب  )۱۳۹۸در شــهر بامیــان ،تعــدادی از جوانان «حزب
همبستگی افغانستان» طی تجمعی رهایی انس حقانی و همقطاران جانیاش
را از ســوی جنایتکاران امریکایــی و دولت معاملهگر و پوشــالی محکوم
کردند.
باآنکه در اثر برف و باد ســرد که فضا را تاریک و توفانی ساخته بود،
تعــدادی نتوانســتند در این اعتراض حضور یابند ،بااینهم در این اکســیون
جمعی از اعضا و هواداران حزب همبســتگی  -شــاخه بامیان شرکت نموده
صــدای مخالفت شــان را با تازهتریــن نیرنگ رژیم دستنشــانده غنی و
صاحبان خارجی شان ابراز نمودند.

راهپیمایی از ســرای پامیر شــروع تا چوک اریکین با سر دادن شعارها
ادامه یافت و در آنجا اعالمیه «حزب همبســتگی افغانستان» قرائت شد .در
قسمت پایانی اعالمیه آمده است:
«بگــذار جان بــس ،ســفیر امریــکا این خیانــت دولت
افغانستان را «اقدام شــجاعانه» بخواند؛ بگذار رحمتالله
نبیل این مهــره آزموده امریکا ،انس حقانی را موســیچه
بــیآزار جلوه دهد؛ بگذار تورن اســماعیل رهایی برادران
همفکــرش را خیر مقدم گوید؛ بگــذار حاجی دینمحمد
با لبخند شــرمآورش -که در واقع تمسخر بر خون هزاران
شهید و زخمی حمالت انتحاری است -او را پسر نازدانه
جاللالدین حقانی خطاب نماید و بگذار خلیلزاد و دولت
پوشــالی انسحقانیها را ببخشــند اما مردم ســتمکش ما
هرگز نمیبخشــند .از گور هر قربانی و آه و ناله هر مادر
5
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ماتمدار فقط و فقط یک صدا برمیخیزد :نه میبخشیم و
نه فراموش میکنیم!»
بعضی جوانان شعارهایی را روی ورق کاک نوشته بودند که روی آنها
خوانده میشد:
 اگر انسهای قاتل رها میشوند ،باید حامیان ذلیل شانمحا کمه گردند.
ننــگ بر حا کمــان مزدوری که به اشــاره اربابان شــانسرنوشــت خونبار ســی میلیون افغــان را فدای «وضعیت
صحی» دو خارجی میکنند!
غنی ،دانش ،عبدالله ،صالح و ...از خون ۱۵۰هزار افغانکه طی ۵ســال حکومت مرگبار شما شــهید شدند شرم و
ننگ کنید!
یکی از جوانان که در مظاهره شرکت داشت گفت:
«هموطنــان یاد تان باشــد ،در صلح جنایتــکاران ،نابودی
مردم نهفته اســت .همانطوریکه در دموکراسی امریکایی
مادربمهــا را بــاالی مــردم مــان آزمایــش کردنــد .پس
جنایتکاران را بنام صلح رها کردن خیانت نابخشودنیست
که داغ ننگش به پیشانی غنی ،عبدالله و کاسهلیسان شان
تا دیر زمانی حک خواهد ماند».
احمد علی ،جوانی دیگری گفت:
«خاموشی در شرایط خونبار که جنایتکاران سرنوشت ما را
به معامله گرفتهاند ،ننگ است .این حرکت گرچه کوچک
است اما آموزندگی دارد و به بیداری مردم میافزاید .کاش
مــردم ما در هر مســئله ملی صدای اعتــراض خود را که
واقعا در ســینه دارند بلند کنند تا ارگنشــینان خاین مثل
انتخابات ریاســت جمهوری به دهان بخورند و بدانند که
راه مردم از راه پرخیانت آنان کامال جداست.
مــردم بامیان هرگز قاتــان بودا و قتلعام مــردم بیدفاع
ولســوالی یکاولنگ را فراموش نکردهاند .اینانیکه به نام
صلــح جنایت میکنند و جنایتکاری را که از ســوی خود
شــان حکم اعدام گرفته رها مینمایند ،نمایندگان مردم نه
بلکه اجیران امریکا اند که ماموریت گرفتهاند تا “برادران
ناراضی” خود را راضی و شامل شرکتی به نام دولت کنند.
من تنها نه ،بلکه  ۹۹فیصد جامعه افغانســتان اینان را دزد
و قاتل میشناسند».
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اعالمیهها

امریکا و مزدورانش
انس حقانیها را میبخشند،
ولی مردم سوگوار ما هرگز!

در  ۲۱عقرب  ،۱۳۹۸اشــرف غنی ایستاده در کنار چند چاکر دیگر اعالم
نمود که انس حقانی و دو خونخوار همدستاش عبدالرشید عمری و مالی
خان را از بند رها میکند .اینان یکبار دگر با ریاکاری خواســتند خاک بر
چشم مردم بپاشــند و با اختراع اصطالح «رهایی مشروط» منظوری ندارند
جز این پیام به تروریســتهای جانی که بفرمایید هر تعداد افغان بیگناه را
میکشید ،ولی با باداران خارجی مشترک مان کاری نداشته باشید .چند سال
پیش ،وقتی غنی برای فرو نشــاندن خشم مردم گفت انس حقانی را اعدام
میکند ،روشــن بود که این دروغ محض اســت .ممکن نیســت حکومت
خاینی کــه در برابر گلبدین جانی فرش ســرخ همــوارمینماید و صدها
جنایتکار دیگــر خلقی ،پرچمی ،تنظیمی و طالبی بر کرســیهای بلند آن
لمیدهاند ،دســت به اعدام همکیش خود زند .انس حقانی عضو برجســته
گروه وحشی «شبکه حقانی» و دستپرورده آیاسآی و سیآیای و عامل
دههــا حمله انتحاری و به خاک و خون کشــیدن صدها هموطن بیگناه ما
بود .رهایی این تروریست خطرناک در تبادله با دو استاد خارجی بار دیگر
به اثبات میرساند که برای چوچههای امریکا و غرب سرنوشت دو شهروند
خارجی به مراتب با ارزشتر و مهمتر از حیات میلیونها افغان است.
امروز غنی و شرکا برای توجیه خیانت شان در تالش اند تا این پسر نازدانه
جاللالدیــن حقانی را فقط یک فرد غیرنظامی و مظلوم جلوه دهند .مردم
ما و بخصوص بازماندگان قربانیان حمالت انتحاری از شما وجدانباختگان
این ســوال ساده را میپرسند که اگر به فرض چوچه پلید آیاسآی مسوول

بخش نظامی میبود رها نمیگردیــد؟ آیا رمه گلبدینیهای آدمکش را رها
نکردید؟ مگر طالبان قرونوسطایی را گلهوار آزاد نکردید؟ از سوی دیگر،
غنی اعالم میدارد که این کار را «در مشوره نزدیک و همهجانبه با شرکای
بینالمللی افغانســتان و خاصتا ایاالت متحده امریکا» انجام داده است .این
حرف غنی به یک پوزخند هم نمیارزد .بازهم وطنداران ما میپرسند که آیا
بادارت برای تو غنی وقعی قایل است تا «مشوره» کند؟ آیا مولودات ناپاک
پیشتر از تو برای مالکان خارجی خود از آن ارزشی برخوردار بودهاند که با
آنان مشورهای صورت گیرد؟ شما دستنشاندگان سرخم و بیاراده امریکا
و غرب فقط مجری سیاستهای تروریستپرورانه و جنایتکارانه کاخ سفید
بوده و همچو لتهپاک مورد استفاده قرار میگیرید.
چند روز قبل چتلیپاکهای دولت افغانســتان از نوع صدیق صدیقی،
رهایی انس حقانی را «خط ســرخ دولت» میخواندند ،لیکن آزادسازی این
خونخوار نشان داد که برای یک دولت دستنشانده هیچ خط سرخی وجود
ندارد چون خط ســرخ و غیرســرخ این مزدوران را صاحبان خارجی شــان
مشخص میسازند.
نیرنــگ آشــنای دیگــر غنی و
دمجنبانانش اینســت کــه رهایی
تروریســتها را «گامی در جهت
صلح» نام میگذارند .اما این ادعا
هماننــد قیل و قال قبل از امضای
معاهــده فــروش افغانســتان بــه
امریکا ،دغلکاری رذیالنهای است
کــه کوچکترین ربطــی به صلح
نــدارد .تجربه چهلســال جنگ
و خونریزی افغانســتان نشان داد
کــه صلح با زیرپا کــردن عدالت
هرگز میســر نیســت .بــا اینگونه
باجدهــی احمقانــه ،باندهــای
دهشتآفرین تشــجیع میگردند
تا ســفاکانهتر غیرنظامیان را مورد
حمالت مرگبار شــان قرار داده و گروگانهای بیشتری به چنگ آرند تا در
فرصتهای مناسب آنان را با زندانیان شان تبادله نمایند .فقط یکروز پس
از رهایی ســه خونآشــام ،بهای آن را ملت نگونبخت ما با پرپر شدن دنیای
 ۱۴ساله ،حدیث ۷ســاله و چندین غیرنظامی دیگر در حمله انتحاری کابل
پرداختند.
بگذار جان بس ،ســفیر امریکا این خیانت دولت افغانســتان را «اقدام
شــجاعانه» بخواند؛ بگذار رحمتالله نبیل این مهــره آزموده امریکا ،انس
حقانی را موســیچه بیآزار جلوه دهد؛ بگذار تورن اسماعیل رهایی برادران
همفکرش را خیر مقدم گوید؛ بگذار حاجی دینمحمد با لبخند شرمآورش
که در واقع تمسخر بر خون هزاران شهید و زخمی حمالت انتحاری است-او را پسر نازدانه جاللالدین حقانی خطاب نماید و بگذار خلیلزاد و دولت
پوشــالی انسحقانیها را ببخشند اما مردم ســتمکش ما هرگز نمیبخشند.
از گــور هــر قربانی و آه و نالــه هر مادر ماتمدار فقــط و فقط یک صدا
برمیخیزد :نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم!
«حزب همبســتگی افغانســتان» رهایی و عفو قاتالن ملت را یک عمل
خاینانه و منافی نورمهای قبول شــده جهانی دانســته و آنرا گواه حمایت
امریکا و غرب از تروریســتها و گروههــای مافیاییای میداند که جهت
تحقق منافع خود ،به هیچ اصول انسانی پابند نیستند.

حزب همبستگی افغانستان
 ۲۴عقرب  ۱۵ - ۱۳۹۸نوامبر ۲۰۱۹
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گزارشها

گزارش سفر سیلی غفار
به ایتالیا

در ســپتامبر و اکتوبر  ۲۰۱۹ســیلی غفار ســخنگوی «حزب همبســتگی
افغانســتان» به دعوت نهادی موســوم به «با هم میتوانیم» (Insieme Si
 (Puoبه ایتالیا سفر نموده و با شرکت در چندین کنفرانس پیرامون حقوق
بشــر ،زنان و وضعیت مهاجرین در چندین شــهر مردم ایتالیا را در جریان
فاجعه جاری در افغانستان قرار داد که اینک گزارش آن خدمت خوانندگان
سایت حزب همبستگی ارایه میگردد:

شرکت در کنفرانس مرکز بلدوچی و تحصن
مقابل پایگاه نظامی امریکا در شهر اویانا

از تاریــخ  ۲۶الــی  ۲۹ســپتامبر ۲۰۱۹
ســیلی غفار در کنفرانســی «حقوق بشر،
صلح و همبســتگی بیــن المللــی» که از
در طــرف «مرکز بلدوچــی» دایر گردیده
بود ،شــرکت جســت .این مرکز بیشتر در
زمینــه حقوق بشــر ،دفــاع از اقلیتها و
سکیوالریزم فعال است.
موضوع روز نخســت ،نقــش زنان و
جوانان در پیشــرفت و ترقی کشــور شان
بود .خانم غفار در جریان سخنرانی خود به
وضعیت رقتبار زنان مخصوصا بعد از تجاوز
نظامی امریکا و ناتو از ســال  ۲۰۰۱بدینسو
و سوءاســتفاده غــرب و دولت پوشــالی
افغانســتان از زنان افغان ،نقش جنبش فعال
زنان در وضعیت خونین کشــور ،ضرورت
همبســتگی زنان در ســطح جهــان و نقش
برازنده جوانان منحیث پیشــگامان جنبش
ضد اشــغال و بنیادگرایی در افغانســتان و
غیره پرداخت .در ضمن وی اشــاراتی داشت به وضعیت امنیتی ،حاکمیت
بنیادگرایی و حمایت آنان توســط کشــورهای غربــی ،مهاجرتها ،فقر و
بــیکاری ،اعتیاد و مافیای مــواد مخدر و روند بدنــام بهاصطالح صلح و
انتخابات و تاثیرات ویرانگر بالیای مذکور روی وضعیت زنان.
خانم غفار در جریان سخنانش ابراز داشت:
«خشونت ،ستم ،تحقیر و توهین ،آزار جنسی ،تهدید ،قتل
و صدها مورد وحشتبار دیگر ،افغانستان را به زندان بزرگی
بــرای زنانش مبدل کرده اســت .با آنکــه مجموع ملت
8

ما در ســیطره اشــغال امریکا و ناتو ،جهالــت بنیادگرایی
دولــت فاســد فعلی جان میدهنــد اما بار این اســتبداد و
بیعدالتیهــای روزافــزون بر شــانه زنــان نگونبخت ما
سنگینتر بوده و کمر شان را خم نموده است .افغانستان،
بدترین کشــور برای زنانش خوانده شــده است؛ هنوز هم
 ۸۷٪زنان افغان مورد انواع خشــونت قرار میگیرند؛ نظر
به آمار «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» ساالنه
حدود  ۳۰۰۰افغان دست به خودکشی میزنند که اکثریت
آنــان را زنان تشــکیل میدهند؛ با وجود غــر و فشهای
دولت و مشــت جیرهخور غــرب درباره دســتاوردها در
بخــش آموزش دختران ،بنــا بر گــزارش « ۲۰۱۹دیدهبان
حقوق بشــر» فقط  ۱۶٪زنان باســواد اند و در سال ۲۰۱۸
حدود  ۶۰٪دختران به مکتب نرفتند».
سخنگوی همبستگی با افشــای پروژه مضحک «پروموت» که توسط
«یو.اس.ایــد» تمویل میشــود ،اظهار نمود که همچو برنامههای نمایشــی
کوچکترین تغییری در زندگی زنان افغان به میان نیاورده اســت .این پروژه
که به نقل از جان سپکو رییس «سیگار» ،با بودجه  ۲۸۰میلیون دالر بایست
حــدود  ۷۵۰۰۰زن افغان را از  ۲۰۱۵الی  ۲۰۱۸در زمینه شــغلیابی و ســطح
رهبری کشور کمک کند ،فقط  ۵۵زن را کمک کرده که شرم آن به روی
امریکا ،غنی و بخصوص روال غنی برمیگردد که مبلغ هنگفت این پول را
خرج مصارف دفتر شخصی خود کرده است.
او در مورد راه بیرونرفت از فاجعه کنونی چنین گفت:
«تا وقتی زنان وطن ما به آ گاهی سیاســی نرســید ه و خود
بــرای احقاق حقوق بــه متحدانه مبــارزه نرفتهاند ،فاجعه
حقوق زن در کشــور ادامه خواهد داشــت .باید زنان ما به
نیروی خود واقف گشــته و بدانند
که زنــان همپای مــردان میتوانند
و باید در رهیدن از زنجیر ســتم و
نابرابریها به میدان مبارزه برآمده
و نقش شان را بازی کنند».
در زمینه نقش جوانان در پیشــرفت و
ترقی کشــور و بهمثابه پیشاهنگان جنبش
آزادیخواهی ،سیلی غفار خاطرنشان ساخت
که باوجود سیاســتهای استعماری امریکا
و دول غربی جهت تطمیع جوانان از طریق
دادن بورسیههای تحصیلی ،مقامهای ارشد
دولتــی و غیردولتــی ،معاشهای هنگفت
و زندگــی مجلــل وغیره تــاش صورت
میگیــرد تــا جوانــان را از مبــارزه برای
اســتقالل و آزادی کشــور دور نگهداشته
و بــه موجودات خنثــا و فاقد حس ملی و
وطندوســتی تبدیل نماید ،ولی خوشبختانه
با دیــدن گروههایی از جوانان که از طریق
اجرای موسیقی ،تیاتر ،شعارنویسی روی دیوارهای شهر ،رنگ پاشیدن روی
عکسهای جنایتکاران ،نصب پوســترهای آ گاهیدهنــده روی در و دیوار
وغیره حرکتهای اعتراضی و مدنی خود ،میکوشند نقشی در مبارزه ضد
امپریالیزم و نوکران داخلی شــان ایفا نمایند ،امیدوارکننده است .هنوزهم،
جوانــان باوجدان با روحیه بلند انقالبی در این کشــور نفس میکشــند که
نیروی عمده جنبش آزادیخواهی و اســتقاللطلبی کشور بوده و خار چشم
بنیادگرایان و اشغالگران خارجی بهشمار میآیند.
در شــام روز اول کنفرانــس ،فلــم «من انقالبم» که مبارزه ســه زن از
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افغانســتان ،ســوریه و عراق را به تصویر میکشــد نمایش داده شــد .فلم
مذکــور کار ســیلی غفار بین مــردم مخصوصا زنان و مبــارزه پیگیر وی
علیه بنیادگرایی و اشــغال را به نمایش گذاشــته و نشــان میدهد که جهت
آ گاهیدهی ،بســیج و حل مشــکالت مردم به والیات مختلف کشور سفر
مینماید .بعد از نمایش فلم ضمن ســوال و جواب ،بیشــتر شرکتکنندگان
با تحســین از کار و مبارزه حزب همبســتگی ،حمایت و پشتیبانی خود را
اعالم داشــتند.عدهای اظهار داشتند که به دلیل همدســتی دولت ایتالیا با
امریکا و سایر اشغالگران افغانستان ،شــرمنده اند .اغلب اشتراککنندگان
روز اول کنفرانس با شــنیدن ســخنرانی ســیلی غفار و تماشای فلم ،وعده
ســپردند که از طریق ســازمانهای ضد جنگ و مدافعان حقوق بشــر این
کشــور تالش خواهند ورزید تا با فشــار بر حکومت خویش مانع جنایات
ناتو در افغانستان شوند.
در روز دوم کنفرانــس که بهطور عمده برای حضور نوجوانان در نظر
گرفته شــده بود ،حدود  ۸۰۰شــاگرد از مکاتب مختلــف حضور یافتند و
سخنرانان بیشتر روی آموزش و وضعیت نوجوانان کشورهای شان پرداختند.
خانــم غفار نیز به وضعیت دردآور کودکان ،تاثیرات جنگ  ۴۰ســاله روی
زندگی روزمره آنان و نخستین قربانیان جنگ و بیعدالتی بودن نوجوانان
پرداخــت .وی تاکید ورزید که عامل اصلی یتیم ،معلول و معیوب شــدن
هزاران کودک ،افزایش تعداد کودکانی که مجبور به شــاقترین کارها اند،
معتاد شدن ،دسترســی نداشتن به تعلیم،
صحت ،عدالــت ،ازدواجهــای اجباری
کودکان دختر و دهها نوع خشونتهای
فزیکــی ،روانی و جنســی علیــه آنان،
کشورهای اشغالگر و دولت پوشالی کابل
میباشند .در جواب به سوال بسیاری از
شــاگردان که چه از دســت شان ساخته
است ،ســیلی غفار به آنان پیشنهاد نمود
تــا در زمینه مصــارف مکتب ،صحت،
لباس وغیره به اطفال جنگزده افغانستان
کمک نمایند.
روز ســوم پیرامــون تاثیرات جنگ
بر محیط زیســت و همبســتگی جهانی
علیه کشورهای جنگافروز بود .فعاالن
جنبش «جمعهها برای آینده» (Fridays
 )for Futureاز جمله سخنرانان عمده
این روز به حســاب میرفتند که در این
اواخــر طــی اعتراضات در کشــورهای
مختلف جهان در روز جمعه میخواهند
جلو ســرمایهداران و ابرســرمایهداران جهان را بگیرند که باعث آلودهسازی
خطرناک محیط زیست اند .خانم غفار در جریان سخنرانیاش به این نکته
اشــاره کرد که جنگ تاثیرات مخرب انسانی و محیطزیستی در افغانستان
داشته است .نیروهای ناتو با استفاده از سالحهای یورانیومی در افغانستان،
نه تنها مســبب کشــتار انسانهای زیادی شــده بلکه آب و هوا را نیز آلوده
نمودهاند .در حال حاضر ،پایتخت کشور یکی از آلودهترین شهرهای جهان
محســوب میگردد که ســاالنه جان صدها تن را میگیرد؛ فقط  ۱۲٪مردم
کشــور به آب پاک آشامیدنی دسترســی دارند؛ تمامی جنگالت افغانستان
ســوزانده و قطع شــده که فعال فقط  ۲٪خاک ما شــامل جنگالت است و
باید  ۱۵٪میبود؛ در اثر اســتفاده مواد انفجاری توسط ناتو ،دولت ،طالبان،
داعش و دیگر گروههای تروریســتی تا چند سال بعدی زمینهای افغانستان
قابل کشت و زراعت نخواهد بود که در آینده نه چندان دور فاجعه انسانی
و اقتصادی به بار خواهد آورد.

در روز چهارم کنفرانس ،عدهای از شرکتکنندگان مقابل پایگاه نظامی
امریکا در شــهر اویانا تحصنی برپا نمودند .آنان ضمن سر دادن شعار علیه
جنگ ،پایگاههای نظامی و جنایات امریکا در کشــورهای مختلف و نصب
پوســترهایی ،ســخنرانی نمودند .در این برنامه که شخصیتهای مشهور و
خبرنگاران ضدجنگ گرد هم آمده بودند ،ســیلی غفار یکی از ســخنرانان
عمده به شمار میرفت که در قسمتی از سخنانش بیان داشت:
«امریکا در جهت اهداف شــوم اســتراتژیک و منطقوی
و اقتصــادی خویش ۹ ،پایگاه نظامــیاش را در خا ک ما
بــا تاییــد دولت دستنشــانده خود نصب کــرد که عمال
کشــور نگونبخت ما را در آتش خون ،جنگ و تروریزم
بیش از پیش فرو برد .امریکا با داشتن پایگاههای نظامی
خــود در افغانســتان نه تنها رقبای جهانــیاش مثل چین،
روســیه و ایران را تهدید میکند بل با داشتن مادر بمبها
( )MOABدر ایــن پایگاههــا تهدیــد بــرای امنیت تمام
جهان است.
من با تا کید میگویم تا زمانی که امریکا پایگاههای نظامی
خود را در ســرزمین ما داشته باشــد صلح و امنیت هرگز
آمدنی نیست».
وی در آخر با خطاب به مردم ایتالیا گفت:
«مــا و شــما باید با درسگیــری از مردم
اکــوادور ،جاپــان ،فلیپیــن و ...که برای
برچیدهشــدن پایگاههای نظامی امریکا
از خا ک شــان متحد شــده و اعتراضات
گســترده خود را در سراسر کشور بهگونه
چشــمگیر آغاز کردند ،مبــارزه خود را
انجام بدهیم .امــروز امریکا حدود ۸۰۰
پایگاه نظامی در  ۱۳۰کشــور جهان دارد
کــه  ۹پایگاه آن در افغانســتان و  ۱۲۰آن
در ایتالیا میباشــد .پس باید یکدیگر را
حمایت کرده و علیه این پایگاهها که جز
خون و خونریزی و کشــتار و بدبختی به
ملتهای مــا دیگر هیچ پیامــدی ندارد
بایســتیم .اتحــاد ،مبارزه و همبســتگی
تمــام مــردم آزادیخواه جهان کــه در آن
جاها پایگاههای نظامی امریکا اند بسیار
حیاتی و مهم برای تضعیف نقش امریکا
در ایــن کشــورها و پیــروزی نیروهــای
ضدجنگ میباشد.
دولت امریکا برای به اســارت کشانیدن مردم جهان سوم،
افزایش فقر ،ناامنی ،بحران و نیز شکســت رقبای نظامی،
سیاســی و اقتصادی خود ،اولتر از همه نیاز به پایگاههای
دایمــی نظامی دارد ،پــس باید در ســطح جهانی اقدامات
وســیع و پیگیر علیه حضــور پایگاههــای نظامی امریکا
صورت گیرد».
یکی از ســخنرانان در این تحصن اظهار داشــت که آنان منحیث مردم
عدالتخــواه ایتالیا از اینکه جــزء ناتو اند و ســاالنه میلیونها دالر بودجه
ســربازان این کشــور در افغاســتان به مصرف میرســد ،احساس خجلت
میکند .و ســپس افزود که باید کارزاری را بــه راه انداخت تا جلو بودجه
نظامی گرفته شــود چرا که پولها مالیات ملت شــان اســت که باید جهت
بهبود وضعیت مردم افغانستان به مصرف برسد.
9
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عصر روز شــنبه مورخ  ۱۴ثور  ۱۳۹۸طالبان از منطقه شــیندند طرف
شــرق ولسوالی فرســی و ولســوالی تولکغور نیروی تازهنفس جمعآوری
نمــوده و قریهجات تیک ،بقنــد و برپل را در محاصــره درآورده و علیه
نویسنده :سلمان
مــردم جنگیدند .اهالی منطقه نیز که از زمان جنگ مقاومت ضدروســی
مســلح ماندهاند به دفاع از خویش برخاسته و در نتیجه این زد و خورد در
قریه بقند یک نفر به اســم بدرالدین جانباخت و  ۷نفر طالب کشته شدند
و به همین ترتیب  ۳نفر از اهالی قریه برپل و  ۱۰نفر طالب کشته شدند.
در قریه تیک این رخداد به گونه دیگری رقم میخورد .طالبان مســلح
وارد خانــه حاجی نصیر و در صحن حویلی بدون پرســش حاجی نصیر و
پســرش را به رگبار گلوله میبندند .فاطمه  ۶۰ســاله خانــم حاجی نصیر با
دیدن قســاوت طالبان و جسد بیجان شوهر و فرزندش در برابر چشمانش،
کالشــینکوفی را به انتقام خانوادهاش برداشته و طالبان را مورد هدف قرار
میدهد که در نتیجه قومندان طالبان به نام نادم از ولســوالی غوریان هرات
همــراه با  ۴جنایتکار دیگر ســر به نیســت میگردند .ایــن برخورد ادامه
مییابــد تا این که یکی از طالبان با راکــت آرپیجی اتاقی را که فاطمه در
آن ســنگر گرفته بود ویران میسازد .ســپس طالبان داخل خانه گردیده و
فرســی ،یکی از عقــب نگهداشــتهترین ولســوالیهای والیت هرات
فاطمه زخمی را کشان کشان در صحن حویلی آورده و در کنار جسد شوهر
حــدود  ۲۸۰کیلومتر از مرکز فاصلــه دارد و اهالی آن به دلیل دورافتادگی،
و فرزنــدش تیربــاران میکنند .این درندگان به این هم اکتفا نکرده جســد
صعبالعبــور بودن راهها و هوای ســرد به شــدت از فقــر و فالکت رنج
بیجان فاطمه را در بین سرک عام میاندازند و موتر سراچه خود را از باالی
میبرند .پیشــه بیش از  ۸۵فیصد باشندگان فرسی زراعت و مالداری بوده
سر و صورت فاطمهی توته توته عبور میدهند.
و از دسترســی به ابتداییترین امکانات تعلیمــی ،فرهنگی ،صحی وغیره
سرنوشت مادران قهرمانی چون فاطمه برای جنایتکاران همدم و همسرشت
محروم اند.
طالبان که زیر چتر امریکای متجاوز ،گاه به نام جنگ با تروریزم و گاه در
عــاوه بر بالیــای طبیعی و فقر کشــنده ،حضور جنایتــکاران طالبی
میــز مذاکرات صلح گرد همآمده و امتیاز میگیرند ،پیامی ندارد .ســخن
زندگی را بر تودههــای بیبضاعت این خطه تیره و
مــا متوجه آن زنان و مردان به اصطالح جامعه مدنی
تار ساخته است.
فاطمه  ۶۰ساله با دیدن قساوت است که با تکرار جمله «طالب طالب دیروز نیست،
طی  ۱۸سال تجاوز امریکا زیر نام «دموکراسی»
تغییــر کرده» اذهانعامــه را به اشــاره ارباب برای
و ســرازیر شــدن میلیونها دالر جهت «بازسازی» ،طالبان و جســد بیجان شوهر
ی که هر لحظــه از مردم قربانی
پذیــرش آدمخواران 
کوچکترین تغییری در زندگی اهالی منطقه نیامده و فرزندش ،کالشــینکوفی را
میگیرند ،مهیا میسازند.
و هنوز مجبورند برای طالبان ذکات ،عشر و جریمه برداشته قومندان طالبان به نام
مقاومت افســانوی و خون ریخته شده فاطمه،
بپردازنــد .چنانچه ســال  ۱۳۹۷از دو قریه تیک و نادم را با  ۴جنایتکار دیگر از بین داغ ننگ ابدیســت بر جبین زنــان خودفروخته و
شیشــار تقریبا  ۱۰خروار گندم و مبلغ سیصد هزار میبرد.
جبونی چون فوزیه کوفی و حببیبه سرابی و ...که
افغانی جمعاوری گردید .مردم نگونبخت فرســی
با اکت دفاع از زنان ،بیشــرمانه چادر عذرخواهی
که در میان دو ســنگ یعنــی دولت بیکفایت و پوشــالی (بخش اربکی)
را زیرپای درندگان قرن پهن ســاخته و از دریــای خون فاطمهها بیتفاوت
و طالبــان خونریــز آرد گردیدهاند بارها اعالم داشــتهاند کــه ما نه اربکی
میگذرند.
میشویم و نه طالب ،بگذارید بیطرفی خود را حفظ کنیم.

فاطمه ،مادر شجاعی
که انتقام گرفت
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نویسنده :قباد

فروزان باد قیام شکوهمند
مردم ایران در برابر رژیم منفور
«والیت فقیه»!

بار دگــر موج اعتراضات مردمی ،رژیم فرســوده و جنایتــکار ایران را به
لرزه درآورده اســت .مخالفتها که با اعــام افزایش  ۳۰۰درصدی قیمت
تیل توســط دولت غارتگر و فاسد در نیمهشب  ۲۳عقرب  ۱۳۹۸آغاز شد،
جرقهای شــد برای شعلهور گشتن خشــم فروخفته مردم بهجانرسیده که به
ســرعت به بیش از  ۱۰۰شــهر از جمله تهران ،کرمانشاه ،یزد ،بوشهر ،تبریز،
آذربایجان ،مریوان ،شــیراز ،اصفهان ،ارومیه و ...گسترش یافته و میلیونها
ایرانی ستمدیده را به سرکها کشانید.

مردم با سر دادن شعارهای «هرکس بیطرف است ،او بیشرف است»،
«دانشــجو ،معلم ،کارگر اتحاد ،اتحاد»« ،مرگ بر جمهوری اســامی»« ،ما
زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم»« ،ترک ،کرد دســت به دست هم علیه
ظلــم برمیخیزیم»« ،دیکتاتور حیا کن ،مملکتو رها کن ،روحانی حیا کن،
مملکتو رها کن»« ،بنزین گرونتر شده ،فقیر فقیرتر شده»« ،ملت گدایی
میکند آغا خدایی میکند»« ،نترســید نترسید ما همه باهم هستیم» و ...در
شهرهای بزرگ به جمع معترضان پیوستند.
دامنــه اعتراضات چنان گســترده و کمســابقه بود که ســران رژیم از
وحشــت ســرنگونی ،انترنت را کامال قطع نموده تا مانع سرایت آن به سایر

نقاط و درز اطالعات شود .موج خیزشهای تودهای و قطع اینترنت به فلج
شدن کشور انجامیده است.
رژیــم آدمکش و فاســد آخوندها  ۴۰ســال اســت ایران را بــه زندانی
وحشتناک مبدل نموده و با تحمیل فقر و فالکت همواره بر معیشت مردم
حمله برده و عامل اصلی بیکاری ،گرسنگی و تورم میباشد .بارها با خشم
تودههای به پا خاسته مقابل گردیده ،اما چنانچه ماشین کشتارش را با زندان
و شکنجه و قلع و قمع آزادیخواهان و انقالبیون زنده نگهداشته ،این بار نیز
خواســتهای مردم را بالفاصله با سرکوب وحشــیانه و گلوله پاسخ داد .از
بیم گســترش اعتراضات تا اکنون جان دهها تن را گرفته و صدها تن دیگر
را زخمی و دستگیر کرده اســت .در شهرهایی چون شیراز که مردم اداره
آن را کامل به دســت گرفتهاند ،نیروهای سرکوبگر از طریق هیلیکوپتر به
تیراندازی پرداخته است.
ســازمان «عفو بینالملل» تا  ۲۸عقرب در  ۲۱شــهر ،شمار کشتهشدگان
را  ۱۰۶تن اعالن نمود که با درنظر داشــت ماهیــت حاکمان جانی و میزان
شدت سرکوب و اســتفاده از سالح در برابر معترضان که ویدیوهای آن در
شــبکههای اجتماعی بازتاب یافته ،به احتمــال قوی آمار قربانیان به مراتب
بیشتر باشد.
در جریان خیزشها ،راهپیمایان سیلآســا بر ادارات دولتی ،حسینیهها
و مراکز پولیس هجوم برده و بعد از درگیری شــدید با ســرکوبگران رژیم
ضمن در دســت گرفتن کنتــرول ،بیش از  ۱۵۰بانــک ،بسهای پولیس و
فروشگاههای بزرگ مربوط سپاه را به آتش کشیدند که خود بیانگر نفرت
بیپایان شان از تبهکاران است.
خامنهای جالد و سران رژیم اســامی خون و جنایت ،قیامکنندگان را
«اشــرار» و «اعتراضات را مردمی نه ،امنیتی» خوانده و برای توجیه کشتار
و دستگیری با نیرنگ همیشــگی ،ریشه آن را «بیرونی» گفتند اما با توجه
بــه شــعارها و مخصوصــا حضور
فقیرترین طبقات و اقشار ،معلمان،
کارگران ،محصالن و ،...ریشهی آن
نــه در «بیرون» بلکه در شــناعت،
ســتم ،نابرابری ،غــارت و در یک
کالم در ماهیــت خونخوارانــه
دولت داعشی ایران نهفته است.
با وصــف این که دولت منفور
بهخاطر خاموش ساختن اعتراضات
بــه حســاب بانکــی  ۲۰میلیون تن
«یارانه» پول نقد فرستاد اما هزاران
زن و مرد شــجاع کماکان با تاکید
روی خواســتههای شــان ،بر ماندن
در خیابانهــا پا میفشــارند .اینان
دیگر به موعظههــای «تحلیلگران»
بیبیســی و «جامعــه مدنــی» و
«مجاهدیــن خلــق» که آنــان را به
مدارا« ،اعتراضات مســالمتآمیز» و «عدم خشــونت» در برابر خشــونت
ســازمانیافته رژیم فرامیخواندند کوچکترین بهایی قایل نشده و با خشم
و انزجار در برابر نظام فاشیستی ایران با شعارهای حاوی خواست سرنگونی
نظام مستبد و تیوکراتیک به خیزششان ادامه دادهاند.
مــردم غیور ایران عمال با کمک به زخمیــان ،پناه دادن به معترضان و
رســاندن آب و غذا به خیزشگران ،همبســتگی شــان را با قیام تودهای به
نمایش گذاشتند.
دفــاع از خیزش شــکوهمند در ایران در مقابل مســتبدان ســتمگر و
آزادیکــش وظیفه هر فرد و نیروی آزادیخواه و مترقی اســت .دیر یا زود
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جنبش مردمی ایران کاخ ســتم «والیت فقیــه» را ویران نموده و امیدواریم
مشــعلی گردد که در پرتو آن تودههای افغانســتان و سایر کشورهای منطقه
نیــز خود را از چنگ هیوالهای جنایتــکار و خاین بنیادگرا و حامیان غربی
شان رهایی بخشند.
تصاویری از هجــوم معترضان بر ادارات دولتی ،حســینیهها و مراکز
پولیس که کنترول شان را به دست خود در آوردند:

شعارهای روی دیوار بر ضد سران رژیم
بانو شلر دادوند برای مردم بوکان سخنرانی و روشنگری کرد
و یکی از جانباختگان بوکان شد.

حضور گسترده زنان در اعتراضات
12
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نویسنده :احمر

فوران خشم جوانان عراقی
با خواست سرنگونی رژیم
فاسد و پوشالی

طی هفتههای گذشــته ،جادههای بغداد شــاهد موج اعتراضات خشماگین
مردمی بود که با ســرکوب وحشــیانه آن توســط رژیم حاکم ،خروشــانتر
گردیــد .مردم عراق و افغانســتان سرنوشــت کمابیش یکســانی را تجربه
کردهاند .شانزده سال اشغال عراق توسط امریکا ،مردم ستمدیده آن کشور
را عمیقتر در بدبختی ،فقر ،فســاد ،خون و تباهی غرق نمود .مردم عراق
بــا هجوم امریکا و ناتو بیش از یک میلیون دلبند شــان را از دســت داده
از فاشــیزم صدام حسین به دام وحشیانهتر اشــغالگران و چاکران شان اسیر
گردیدند.
طبــق مشــخصه هر
سیســتم تحمیلشــده
بهوســیله امریــکا ،در
عــراق فســاد دولتــی به
اوجــش رســیده کــه در
نتیجه فاصله میان اغنیا و
فقرا روز بــه روز افزایش
مییابــد و طبقــه حاکم
بــرای تــداوم حاکمیتش
تفرقه قومــی ،مذهبی و
ســمتی را دامــن میزند.
رژیم بر سر اقتدار که سر
در آخــور امریکا و ایران
و دیگر کشورهای منطقه
دارد ،همانند همکیشــان
افغــان شــان ،فقــط در
تالش پولاندوزی بیشتر
برای خود و بستگان شان
میباشــند .باوجود درآمد سرشــار از صادرات نفت ،امــا عواید در بخش
خدمات عامالمنفعه به مصرف نرسیده غارت میشود.
در واکنــش به این همه خیانت و فســاد ،مردم عراق بخصوص جوانان
در  ۹میــزان  ۱۳۹۸به جادههای بغداد ریخته و در نزدیکی «منطقه ســبز»
(محدودهای بهشــدت حفاظتشــده در پایتخت کشور که ســفارتخانهها،
وزارتخانههــا و پولداران را در خود جا داده اســت) برضد فســاد ،بیکاری
و خدمات عمومی ناکافی دســت به خیزش زدند .دولت برای سرکوب آن

متوســل به خشــونت و ایجاد رعب گردید ،اما معترضانی که دیگر چیزی
برای ازدســتدادن ندارند ،گام عقب ننهاده و موج آن به شــهرهای دیگر
نیز ســرایت کرد .به گزارش رسانههای معتبر جهان تا کنون بیش از  ۱۰۰تن
کشــته و هزاران تن دیگر زخمی گردیدهاند .همانگونــه که تاریخ بارها به
اثبات رســانیده ،هر جنبش پیشــرو و مردمی که خــون داد ،برای حاکمان
مرتجع خطرناکتر گردیده و دیگر مهار همیشــگی آن ناممکن میگردد.
با آن که کابینه عراق طی نشســت فوقالعاده اجرای اصالحاتی را وعده داد
اما تظاهرکنندگان فریب این نیرنگها را نخورده خواســت سرنگونی رژیم
را مطرح نمودند.
دولت بــا هــراس از ســازماندهی گردهماییهــای بیشــتر از طریق
شــبکههای اجتماعی ،انترنت را در سرتاسر کشور بهجز منطقه کوردستان
در شــمال کشــور قطع کرده اســت .با وجود اعمال مقررات گشتوگذار
پهنه راهپیماییها وسعت یافته و با سرکوب خونین آن ،خواستههای آنان نیز
رادیکالتر میگردد.
بیبیسی انگلیسی در گزارشی به نقل از معترضان مینویسد:
«عراقیــان فقط خواهــان برکنــاری کدام رهبــر یا حزب
سیاســی از قدرت نیســتند .در عوض ،آنان خواستار پایان
نظام سیاسی موجود اند که از  ۲۰۰۳بدینسو پس از تهاجم
بــه رهبری امریکا و ســقوط صدام حســین قــدرت را به
دســت دارد -نظامی که آنان ادعا میکنند همه چیز را به
ویرانی کشانیده است.
آنان به طور مشــخص بــر انتصابات دولتی که براســاس
سهمیهبندی فرقهای و قومی و نه شایستگی فردی صورت
میگیرد ،انتقاد دارند .عراقیان ستمدیده میگویند که این
به رهبران سنی ،کورد و شیعه اجازه میدهد تا از پولهای
عامــه سوءاســتفاده نموده ،خــود و طرفــداران خویش را
پولــدار ســاخته
و ســرمایههای
کشــور را بــا
کمترین خدمت
به مــردم به یغما
برند».
هرچنــد دولــت عــراق
و اپوزیســیون شــریک
جــرماش برچســبهای
گوناگــون بــر معترضان
زده و یکــی آنان را نوکر
ایــران نامیــده و دیگری
نوکر امریکا ،اما واقعیت
عینی نشــان میدهد که
این جنبش وابسته به هیچ
دولت خارجــی نبوده و
فقط ستم روزافزون آنان
را بــه جادهها کشــانیده
اســت ،البته طبیعی اســت که هر جناح و دولتی میکوشــد آن را بهسوی
اهــداف خود به انحراف کشــاند .براســاس گزارشها ،در میــان نیروهای
ســرکوبگر پلیس ،شبهنظامیانی که فارســی صحبت میکردهاند نیز وجود
داشــته و از ســوی دیگر دولت تجاوزگر امریکا حامی نظام دستنشــانده
خویش میباشــد .این دو کشــور به خوبی میدانند کــه واژگونی دولت
پوشــالی عراق و ســر کار آمدن یک نظام مردمی به نفع شــان نبوده و در
یک ائتالف غیرمســتقیم دستبهدســتهم داده از سقوط دولت بهشدت
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ارتجاعی عراق جلوگیری میکنند.
زحمتکشــان عراق ،همچو افغانهــا با فجایع متعــددی مانند تروریزم
و بنیادگرایــی ،تخاصــم قومی و مذهبی ،انتحار و انفجار ،قتل و کشــتار،
فســاد لجامگســیخته ،بیکاری و فقر و دهها مصیبت دیگر دست و پنجه
نرم میکنند .اما مردم و بخصوص جوانان آن کشــور چون از آ گاهیهای
نسبی و سواد برخوردار اند ،در برابر این همه ستمگریها خاموش ننشسته،
واکنش مناســب نشان داده قاطعانه برای به کرسی نشاندن خواستههای شان
میرزمند .حال که خیزش شــان به خون کشیده شد ،ولو برای مدتی دولت
موفق به خاموشــی آن گردد ،اما به مثابه قوغ زیر خاکســتر بار دگر فوران
نموده ،اقتدار دستنشاندگان امریکا و خاینان را به زیر خواهد کشید.

نویسنده :حزب همبستگی افغانستان

خواجه عبدالوکیل با دید
انتقادی به گذشته خویش
به راه مبارزه وفادار ماند

با تاســف و تاثر عمیق ،دگــروال خواجه عبدالوکیل یکــی از اعضای فعال
و رزمنــده «حزب همبســتگی افغانســتان» در  ۱۳ســرطان  ۱۳۹۸در اثر
گازگرفتگــی در زادگاهــش جــان ســپرد .او انســان شــرافتمندی بود که
میهندوستیاش را با موضعگیری قاطع در برابر سران میهنفروش خلقی-
پرچمی ،اشــغالگران امریکایی و متحدان و مــزدوران تنظیمی-طالبی ثابت
نموده و تا پای جان صادقانه به تعهدش به منافع مردم وفادار ماند.
خواجه عبدالوکیل در  ۱۳۲۹در ولســوالی قرهباغ کابل چشــم به جهان
گشــود .او تحصیالت ابتدایی را در لیسه قلعه قاضی سفلی قرهباغ به پایان
رســاند و ســپس در  ۲۷عقرب  ۱۳۴۱شــامل مکتب نظامــی گردید و در
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اول جدی  ۱۳۴۸فارغ شــد .بعد در رشــته تانک به تحصیالت خویش در
پوهنتــون حربی ادامه داد .پس از فراغت از پوهنتون و خدمت در قطعات
مختلف ،به فرقه  ۱۴غزنی در کندک تانک شروع به کار نمود .نامبرده در
 ۱۵عقرب  ۱۳۵۳شــامل کورس در قوای چهار زرهدار شد و بعد از تکمیل
کورس در فرقه  ۱۵قندهار ،لوای  ۷زرهدار منحیث قومندان تعیین بســت
گردیــد .به تعقیب آن به فرقه  ۷کابل تبدیل شــد و در بخش تعلیم و تربیه
منصوبین اردو به ایفای وظیفهپرداخت .در  ۱۳۶۰جهت ماســتری به اتحاد
شوروی رفت و در  ۳۱جوزای  ۱۳۶۴فارغ گردیده و به کشور برگشت .بار
دیگر در قوس  ۱۳۶۷جهت تکمیل آموزش نظامی به شــوروی اعزام شد و
یک سال بعد به وطن آمد.
او میگفت:
«از چند سال بدینسو شک و تردیدهایم نسبت به عملکرد
حزب دموکراتیک خلق زیاد شــده بود و در این سفر من
بیشتر کنجکاو شدم که شوروی ،این “حامی زحمتکشان”
به کجا مــیرود .در بحث و جدلهایی که با جوانان روس
داشــتم ،دریافتم که اینان از اهداف واالی انسانی خویش
فاصله گرفتهاند و سران شان نسبت به “حزب دموکراتیک
خلق” نیز به دیده تحقیر و دستنشانده شان مینگرند».
او تا  ۱۳۹۱به حیث سرمفتش در بخش حقوق ریاست عمومی تفتیش
وزارت دفاع ایفای وظیفه نموده و سرانجام به تقاعد سوق داده شد.
هرچند ،دگروال عبدالوکیل در دولتهای پوشالی ایفای وظیفه میکرد،
اما هرگز وجدانش را دربرابر پول و مقام نفروخت و بدون سوءاســتفاده از
موقعیتاش به معاش کم قناعت نموده فقیرانه زیست و صادق ماند .بیشتر
دگرواالن و جنراالن فاســد در دو دوره پوشــالی مخصوصا بعد از اشــغال
توسط امریکا و شرکا ،از برکت فساد و معامله به سرمایههای هنگفت دست
یافتنــد ،اما دگــروال عبدالوکیل با مبرا بودن از هرنوع آلودگی به فســاد و
برنامه یادبود از خواجه عبدالوکیل.
خیانت ،زندگی فقیرانه را انتخــاب نمود .او منزل اول خانهاش را به کرایه
داده و در منــزل دوم با خانوادهاش زندگی میکرد .و حتا این توان مالی را
وی نــه تنها بــرای معرفی و بردن سیاســتهای حــزب در بین مردم
نداشــت که سقف منزل اول را بهطور اساســی بپوشاند .در کنار آن ،قطعه
همــواره تالش میورزید بلکه با قبول خطر یکجا با خانم و فرزنداناش در
زمیــن میراث پدریاش را به باغ انگور مبــدل کرده و دهقانی میکرد که
اکسیونهای حزب شرکت میکرد .خانم عبدالوکیل میگوید:
صداقت و پاکنفسی وی ،از روی این دو نمونه واضح و آشکار است.
«شــوهرم همیشــه به من میگفت که اگــر روزی نبودم،
خواجه عبدالوکیل در  ۱۳۹۳به «حزب همبستگی افغانستان» پیوست.
یگانه پناهگاهات حزب همبســتگی است .در کنار رفقایم
او که در گذشته عضویت جناح خلق حزب دموکراتیک را داشت ،با انتقاد
به اهــداف و آرمانهای حزب وفادار بمان .کوشــش کن
صریح از گذشــتهاش خود را نادم و وامدار مردماش میدانســت و با این
فرزنــدان مــان را نیــز به این راه تشــویق کنــی ،چون در
ســخن که تنها عمل در راه انســانیت میتواند اشــتباهات گذشته را جبران
افغانستان این یگانه حزبیست که برای استقالل و آزادی
نماید ،حاضر به هرنوع فعالیت و مبارزه در حزب همبستگی بود و درباره
مردم دربدر ما مبارزه میکند».
سران خلق و پرچم میگفت:
«رهبــران مــا بــه مــردم
افغانســتان و اعضــای
حــزب خیانــت کردنــد،
آنان بــا شــعارهای زیبای
“مســکن ،لباس ،نــان” و
“انترناســیونالیزم” مــا را
فریــب داده و در راه غلط
از ما استفاده نمودند .آنان
در عمل مرتکب جنایات
بیشــماری شــدند کــه
خیانتهای شــان تا هنوز
ادامه دارند».
دگــروال وکیــل همیــش در
عبدالوکیل انسان شرافتمندی بود که میهندوستیاش را با موضعگیری قاطع در برابر سران میهنفروش خلقی-پرچمی ،اشغالگران امریکایی و
ســخنانش بــا نفــرت بیپایــان از
متحدان و مزدوران تنظیمی-طالبی ثابت نموده و تا پای جان صادقانه به تعهدش به منافع مردم وفادار ماند.

خلقیهــا ،جنایات شــان را برشــمرده و ماهیت ارتجاعی آنــان را با آوردن
مثالهای مشخص برمال میکرد .او میگفت که خلقیها در دوران حاکمیت
خونین شــان ،انسانهای بیگناه را فقط برای نماز خواندن به نام «اشرار» و
«ضدانقالب» دستگیر و شکنجه میکردند ،اما پس از سقوط دولت نجیب
در کنــار ســرجنایتکاران جهادی قرار گرفته و با مســلماننماییهای مهوع
لنگی به ســر نهاده به حج میروند و در صف نخست نماز میایستند .وی
از این همه ریا و تزویر ابراز انزجار نموده میگفت:
«در چند بحث پراکندهای که با داوود ســرمد شاعر مبارز
داشــتم ،در همان هنگام به من گوشزد کرد که اینان خاین
به اندیشههای مترقی اند .اما با تاسف من دیر فهمیدم ،او
حاال نیســت که در حضورش از خــود انتقاد کنم .فقط با
شــرکت در مبارزه میتوانم بر گذشته بیافتخارم فایق آیم!
اکنون به جوانان توصیه میکنم که تنها راه حل پایاندادن
به تمام مصایب و بدبختیهای جاری افغانســتان ،کســب
آ گاهــی علمی و پیشــرو و مبــارزه پیگیر علیــه عوامل
شوربختی مردم ماست».
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هربار که نشــریه ماهوار حزب به چاپ میرســید ،او از اولین کسانی
میبود که خود را به دفتر حزب رســانده و باوجود زندگی بخورنمیر پول
 ۳۰جلد نشریه را میپراخت و آنها را در بین روشنفکران زادگاهاش و سایر
دوستان توزیع میکرد.
وحید ،یکی از اعضای حزب خاطرهای از وکیل خان را بازگو میکند:
«خوب به یاد دارم ،چند ســال پیش ،زمانی که جمعیتیها
زیر نام “جنبش رســتاخیز تغییر” ولــی در حقیقت برای
کســب امتیــاز از دولت دستنشــانده ،در چند قســمت
شــهر کابل خیمههایی برپا کرده بودند و عطا از مزار گلو
میپنداند کــه حنیف اتمر نماینده داعش در افغانســتان
بوده و عامل کشتهشدن چند مظاهرهکننده جمعیتی است
و اگــر دولت ،اتمر را محا کمه نکند او تظاهرات میلیونی
“نارنجی” را به راه خواهد انداخت.
ما در دفتر مرکزی حزب کنفرانسی داشتیم که آیا میشود
هر حرکت و جنبشــی ولو با شعارهای مردمی را ،تودهای
بنامیم .نمونههایی از جهان منجمله “جنبش همبســتگی
– لهســتان”“ ،انقالب نارنجــی  -اوکراین”“ ،شــبهنظامیان
امریــکای التیــن” “ ،شــبهنظامیان ســلوا جــودم  -هند”،
“خیزشهای اخیر علیــه دولت مردمی ونزویال” و ...داده
شــد و نیرنگهای این نوع جنبشهای ارتجاعی به بحث
گرفتــه شــدند .تا کید بر این شــد که جنبشــی را میتوان
مردمــی نامید کــه از خصال ذیل برخوردار باشــد :دارای
خواستهای مردمی؛ غیروابسته به دول خارجی؛ رهبری
مردمی و غیرارتجاعی؛ متشکل از تمام اقوام و ملیتهای
کشــور؛ حضور فعال زنان و اقلیتهــای قومی و مذهبی
بوده و رهبرانش در حرف و عمل یکسان و دور از هرنوع
وابستگی به ارتجاع و صادق باشند.
اما یکی از شرکتکنندگان در این برنامه پافشاری میکرد
که باید در این شــرایط با عطا متحد شد چون برضد دولت
ایســتاده اســت .هرچند تمــام اشــترا ککنندگان به وی
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توضیح دادند که فرقی میان عطا و دولتمندان کنونی وجود
نــدارد ،ولی تا کید وی ادامه یافــت .دگروال وکیل خان از
جایش برخاســته و با صــدای بلند گفت“ :هیچ فرقی بین
عطــا و اتمر وجود ندارد .هردوی شــان از یک آخور کاه
میخورند .به یاد داشــته باشید روزی خواهد رسید که عطا
و اتمر در کنار هم با دهن پرخنده خواهند نشست .امروز
برای اهداف حزب همبستگی از جانم میگذرم ،ولی اگر
روزی حــزب مرتکب چنین خیانتی شــود ،مــن از اولین
کسانی خواهم بود که دفتر را به آتش خواهم کشید!”
امــروز وقتی اتمر و عطا را در هنگام کارزارهای انتخاباتی
در آغوش یکدیگر دیدم ،ســخنان دقیــق زندهیاد دگروال
وکیل خان به خاطرم آمدند».
خواجــه عبدالوکیل بر آموزش سیاســی تاکید میورزیــد و به جوانان
حزب در جریان جلسات پانزده روزه میگفت که بدون داشتن ایدیولوژی
علمی و مترقی هیچ مبارزهای به پیروزی نرسیده و نخواهد رسید .او با دید
انتقادی به گذشــته خویش به راهش وفادار ماند و تا آخرین رمق زندگی از
آن عدول نکرد.
«حزب همبســتگی افغانستان» با نشر گوشههایی از زندگی عبدالوکیل
ضمن ابراز تســلیت به خانواده و دوستانش بر ادامه راهش پافشاری نموده
و به آن عــده از اعضای ناآ گاه احزاب مزدور که فریب رهبران خاین خود
را خوردهانــد توصیه مینماید تا از آن احــزاب اخوانی و غیراخوانی اجیر
بریده و به افشــای جنایات و خیانتهای رهبران شان پرداخته و از صداقت
و انتقــاد از خود عبدالوکیل بیاموزند .زندگی وکیل خان سرمشقیســت به
آن روشــنفکران ســرگردان و دلمرده و ناامید که باید موضع بیتفاوتی و
سکوت و ننگ پیوســتن به جبهه ارتجاع را ترک گفته و در کنار مبارزهی
مردم بیایستند.

یاد و خاطره زندهیاد عبدالوکیل و سایر
جانباختگان حزب همبستگی گرامیباد!
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نویسنده :متین ضیا

فدرالیزم و تجزیهطلبی
لطیف پدرام خاین و شرکا،
خواست «سیا»« ،واواک»،
«آیاسآی» و «موساد»

دوســتان گرامی ،با درود این نوشــته را برایتان فرستادم که امید پس از هر
گونه اصالحاتی ،آن را ســزاوار انتشــار در سایت رزمنده حزب همبستگی
بیابید( .متین ضیا)
لطیف پدرام مشــهور به خوشخانهای با سابقه شــکنجهگری در خاد و
دستگاه استخبارات ربانی-مسعود مدتهاست که به عنوان مخالف تمامیت
ارضی افغانستان و لجنپراکن به سهم و خاطره استقاللطلبانه و مترقی شاه
امانالله در اذهان مردم ما کوبیده شــده و به علت بیش از حد مســتی در
ایــن فکر و تبلیغ خاینانهاش ،عدهای خواســتار انحالل فزیکی این یکی از
بدنامترین واواکیها در کشور شــدند که بالنتیجه در مجلسی در ننگرهار
مجبور شــد از برخورد رذیالنهاش به شــاه امانالله از مــردم عذر بخواهد.
ولی او بنابر منش روســپیوارش بیشتر از آن وقیح است که به یکچنین
عذرخواهیهایی پابند بماند .برخیها بر آن اند که او چون میخواهد به هر
حال در رســانهها «مطرح» باشــد از هیچ حرکتی هر قدر هم ارتجاعی و در
خدمت «واواک»« ،آیاسآی» و «سیا» ابا نمیورزد .او دقیقتر از هر کس
میداند که مثال در انتخابات ریاســتجمهوری پنجاه رای از پنجاه هموطن
نســبتا آ گاه و افغانستاندوســت
حاصــل نمیتوانــد و در انتخابات
پارلمانی هم شکســت مفتضحانهای
خــورد امــا بــه جــای حیــا کردن
و آرام نشســتن ،در انتخابــات
ریاســتجمهوری نام نوشــت! او
از تجزیهطلبــی و اهانت به امانالله
هزار بار هم که پوزش بخواهد ،فردا
بــاز به آن نجاســتخوریهایش رو
خواهد نمود زیرا طاقت محو نام و
عکساش از رسانهها را ندارد.
لیکــن آقــای تجزیهطلــب این
روزها غرهتر و شــادمانهتر از پیش
جــان تــازه گرفت زمانــی که جو
بایدن دشــمن یکپارچگی افغانستان
پســتان در دهانــش نهــاد« :وقتی

پاکستان سه والیت افغانستان را در شرق کشور کنترول میکند افغانستان را
نمیتوانیم درســت کنیم ،درست شدنی نیست .جو بایدن تلویحانه راه حل
()۱
فدرالیزم را برای افغانستان پیشنهاد کرده است».
و لطیف خان با شنیدن این حرف پدر امپریالیستاش به رقص درآمده
و بــدون فوت وقت گفت« :جو بایدن وضعیت جاری افغانســتان را خوب
درک و تحلیل کرده است که ساختار کنونی در افغانستان جوابگو نبوده
بلکــه تنها راه حــل نجات این کشــور در بحران کنونــی و ختم حکومت
قبیلــهای ،فقط تشــکیل حکومت فدرالی میباشــد ...تکــت انتخاباتی ما
(آزادی ،عدالت و امنیت) با دیدگاه و هدف آقای جو بایدن به خاطر تامین
عدالت و امنیت سرتاسری در افغانستان زیر ساحه حکومت فدرالی موافق
()۲
است و بر تشکیل حکومت فدرالی نیز تاکید میکند».
برای یک دشمن قسم خوردهی افغانستان متحد ،صدای یک امریکایی
خصم افغانســتان واقعا بــه منزله نفس مســیحا به فکری مــرده و حامالن
مردهترش میباشد .در حالی که برای یک افغان پاک و بیادعا ،آواز تجزیه
این مرز و بوم از هر ســو و از هر فردی ،قولهی مشئومی تلقی میشود که
حاضر است برای خشکاندن و قطع آن قوله از خونش بگذرد.
لطیف پــدرام در این کارزار ننگیــن و دلربایی از «ســیا»« ،واواک»،
«آیاسآی» و «موساد» تنها نیست .شورای نظار ،جمعیت اسالمی افغانستان،
ســایت خراسان ،کابلپرس ،و ...بیباک یا شــرمنده شرمنده بر عین خط
روان اند.
دولت امریکا جهت ادامه استیال بر کشورهایی همواره کوشیده آنها را
بر اســاس زبان ،مذهب و قوم تقسیم کند تا از آتش دشمنی بین آنها کاسته
نشده و بدینوسیله در چنگ داشتن آنها برایش آسانتر و حضور نظامیاش
موجه و ناگزیر جلوه نماید .بر مبنای همین سیاست امپریالیستی ،در ۱۳۹۰
چند تن از اعضای کنگره امریکا به ریاســت دانا رورابکر در انســتیتیوت
اسپن (که از سوی شرکتهای امپریالیستی نظیر کارنیگی ،برادران راکفلر،
بنیاد فورد و ...تمویل میشود) از عطا محمد ،محقق ،ضیا مسعود ،فیضالله
ذکی ،حسین یاســا ،یونس قانونی ،امرالله صالح ،داکتر عبدالله و ...دعوت
کــرد تا در کنفرانس فدرالیزم افغانســتان در برلین تشــریف ببرند .البته نه
آن توطئه و نه توطئههای دیگر قبل و بعد از آن ،به علت مخالفت شــدید و
یکصدای مردم افغانستان نتوانستند جامه عمل بپوشند.
مهم این اســت که طــرح تجزیه وطن ما به شــمال و جنــوب زیر نام
فریبنده فدرالیزم از دیرباز تا حال روی میز دولت جهادیپرور ،طالبپرور
و داعشپــرور امریکا قــرار دارد و هنوز ایادیاش محقــق ،لطیف پدرام،
قانونی ،دوســتم ،ضیا مسعود و ...را از تالش برای اجرای آن ناامید نساخته
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لزاد ،او را «دیپلمات بسیار برجسته
مقلد زلمی خلی 
است.
رنگین سپنتا میمون ِ
()۶
پیشــینه غوغای فدرالیزم در افغانستان تحت ســلطه جنایتبار مافیای
و توانا» توصیف مینماید الکن به این ســیاهمار «بسیار توانا» در این وطن
جهادی و گلبدینی و بخصوص اظهارات جو بایدن به وضاحت میرســاند
گفته میشــود «روی دروغگو سیاه» و در امریکا به یقین حتی از کودکان
خواهد شنید «!( »Liar, Liar, Pants on Fireیا چیزی از این قبیل که
که این نقشه از کله یک هرزهی واواکی و امثالش نجهیده بلکه دستپخت
«ســیا» میباشــد که غالمان وطنیاش در فرصتهای معین آن را نشــخوار
ما بلد نیســتیم) که چرا پس از دههها ،ناگهان وابسته و چاکر «آیاسآی» و
میکنند تا سرســپردگی و وفاداری خود را به «ســیا» و دیگر اســتخبارات
«عسکر پیاده و زیر کنترول» پاکستان بودن طالبان را حاشا میکند! آوردن
ثابت نموده باشند.
شــواهد متعدد در مورد این که مادر طالبان «ســیا» و پدر شان «آیاسآی»
اســت را زاید میدانم .تنها این گفتهی تازهی عمران خان سیلیای سختی به
امریکا به یاری «آیاسآی» و عربســتان با ایجاد «تنظیم»های جهادی به
سرکردگی جنایتکاران حرفهای و در دست گرفتن کامل زنجیرشان هر چند
لزاد «فراموشکار» میباشد« :ارتش پاکستان و آیاسآی ،القاعده
روی خلی 
را برای جنگ در افغانستان آموزش دادند
ثمر و آینده جنگ مقاومت ضدروســی
را دزدید ،موفق شــد افغانســتان را ویتنام
پس همیشــه یــک رابطه میــان القاعده و
()۷
اتحاد شوروی ســازد .حال دولت روسیه
آیاسآی بــوده ».بینظیــر بوتــو اقرار
هم بیمیل نیســت بــرای گرفتن انتقامی
نموده بود« :فکــر رویکار آوردن طالبان
ســرزمین ما را از طریق تشدید تضادهای
از انگلیسها بود ،مدیریت آنرا امریکایی
قومــی ،مذهبــی ،خرید ســران طالبی و
ها بعهــده گرفتند ،هزینۀ آنرا ســعودیها
جهــادی و پشــتیبانی پنهان و آشــکار از
پرداختند و من اســباب آنرا فراهم کرده و
()۸
فدرالیزم بــه ویتنام دومی بــرای امریکا
طرح را به اجرا درآوردم ».جنرال اســد
بدل کند.
درانی رییس اســبق «آیاسآی» نیز از این
چــرا چنین اســت؟ چرا عــاوه بر لطیف خان هر قدر بیشتر خود را زیرپای گلبدین و سایر جنایتپیشگان و مقامات واقعیت پرده برداشــته و به خبرنگاری که
امریکا و پاکســتان ،روسیه و ایران و حتی
پرســیده بود «آیا از نقش پاکستان بهویژه
پاکستانی بیندازی ،ماهیت خاینانهی تجزیهطلبیات را برجستهتر میسازی.
ترکیــه همچو کفتاران بر میهن بیرمق ما،
آیاسآی یا ســازمان اســتخبارات نظامی
میهنی در بند اشــغال و جهادی و طالبی نشســته و قصد دریدن کامل آن را
آن کشور که شــما زمانی رییســش بودید ،در ایجاد جنبش طالبان پشیمان
دارند؟ زیرا در افغانســتان از داشــتن دو ابزاری (اکثریت ناآ گاه و اقلیت
هســتید؟» جواب داده بــود« :آنچه را که ما انجام دادیــم یکی از نیازهای
()۳
خاین) برخوردارند که چرچیل گفته بود.
شــرایط آن زمان بود .تا هنوز هم از آنچه انجام شده است ،پشیمان نیستم و
()۹
من فکر میکنم که ما آن طوری که الزم بود ،بازی کردیم».
اکثریــت ملت مــا در اثر ضربات خونبــار و پرفاجعه  ۴۰ســال اخیر
لزاد به شمار میرود:
و این مشتی بر دهان خلی 
دولتهــای پوشــالی و فرهنگ قرون وســطایی جهادی و طالبــی ناآ گاه
«احمد رشــید در فایننشل تایمز پیشنهاد تجزیه افغانستان
ماندهانــد ،و اقلیتــی از فاســدترین خاینــان از نــوع کــرزی و خاندان و
را که روبرت بلکویل سفیر پیشین آمریکا در هند مطرح
کابینههای جاســوس و غارتگرش تا دولت به همان اندازه فاسد و چپاولگر
کرده است ،رد میکند .آقای بلیک در یکی از شمارههای
غنی و داکتر عبدالله وقیحی که نه از گرانپوشــی تهوعآورش میشــرمد
قبلی فایننشل تایمز نوشته
و نــه از خریدهایش از اروپــا .در این میان
طبعــا اراذل میهنفــروش دســتدوم نظیر لطیف پدرام در ایــن کارزار ننگین و دلربایی از بــود کــه چــون آمریــکا
نمیتواند در جنگ جاری
لطیف پد()۴رام ،کامران میرهزار ،غالمســخی «ســیا»« ،واواک»« ،آیاسآی» و «موساد» تنها
در افغانســتان برنده شود،
ارزگانی و ...بیقرارانه سعی میورزند از
افغانستان،
اسالمی
جمعیت
نظار،
شورای
نیست.
پس بایــد تجزیــه بالفعل
ســروران سرجنایتکارشان در جلب «سیا» و
شرمنده
یا
باک
ی
ب
و...
پرس،
ل
کاب
خراسان،
سایت
این کشــور را بررسی کند.
«آیاسآی» عقــب نمانند .ارزگانی ،کامران
میرهزار ،رزاق مامــون و غیره تجزیهطلبان شرمنده بر عین خط روان اند.
جنوب پشتوننشــین را به
طالبان بگذارد و از شمال
در شادیمرگک شدن «دکتر» از حرف جو
کــه در آن ازبکها ،تاجیکها و هزارهها زندگی میکنند
بایدن شــریک اند .و این بیانگر تنیدگی ناف آنــان با ناف رورابکرها ،جو
حمایت کند ....احمد رشید مینویسد که حتی یک افغان
لزادها و از این قبیل گردانندگان ماشین خون و خیانت امریکا
بایدنها ،خلی 
هم از چنین پیشــنهادی حمایت نمیکند ....احمد رشید
در جهان و مشخصا افغانستان شوربخت میباشد.
ادامه میدهد که ترکیب قومی افغانســتان بســیار پیچیده
هنگامی که فوزیه کوفی با دنائت یک زن خودفروخته چتلی طالبان را
اســت .پشتونها در شمال با ازبکها و تاجیکها زندگی
خــورد ،عمر زاخیلوال امیرالمومنینی با دهان پخ و متفاخرانه با آنان عکس
میکنند و جنوب نیز ســهم ســا کنان غیر پشتون دارد....
یادگاری گرفت و کرزی مثل همیشــه از داللــی برای «برادران ناراض»اش
به نوشــته احمد رشــید ،تجزیه افغانســتان نتایج خونبارتر
سر از پا نمیشناخت ،بسیاری تعجب کردند که چه شده که خاینان مذکور
و وحشــتنا کتر از تجزیــه هند در ســال  ۱۹۴۷را در پی
در آب تطهیــر ریختن بر مزدوران «آیاسآی» توجهــی به حفظ ظاهر هم
خواهد داشــت .احمد رشــید در ادامه نوشــته است اگر
نمینمایند .آنان خبر نداشــتند که زلمی خلیلزاد مدتها قبل این حقنه را
آمریکا و ناتو جنوب افغانســتان را ترک کنند این خیانتی
در مغز دوحهرفتگان تطبیق کرده بود« :در گذشته حدس میزدم طالبها
به آن پشتونهایی خواهد بود که در برابر طالبان مقاومت
یک عسکر پیاده زیر کنترول یک کشور خارجی است اما بعد از این ۹-۱۰
کردهاند .....احمد رشید پیشنهاد تجزیه افغانستان از سوی
مــاه به این نتیجه رســیدم که او گپ از حقیقت کمی فرق دارد .هســتند
()۱۰
طالبهایی وطندوســت که میخواهند یک افغانســتان پیشــرفته و با امن
سفیر پیشین آمریکا در هند را سادهدالنه میخواند».
()۵
خلیلزاد باید بفهمد که مردم این اسناد را جدی میگیرند و نه جعلیات
رویکار بیاید».
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او را.
ضمنا« ،دیپلمات توانا» با این گفتارش در کمیته روابط خارجی مجلس
نمایندگان امریکا ( ۱۲جوالی  )۲۰۱۶چه میکند:
«از دیدی وســیعتر استفاده پا کســتان از عوامل افراطی و
تروریســت به شمول تهدید هندوســتان ،نقش مهمی در
هراس جهانی از افراطگرایی اسالمی دارد .اگر قرار است
در شکســت تروریزم و افراطیت در سراســر جهان موفق
باشیم باید علیه آن بایستیم ....از سقوط طالبان به این سو
پا کســتان به بازی دوجانبه محیالنه و خطرنا کی مشغول
بوده اســت .پا کستان از یک ســو چهره شریک امریکا
را بــه خود میگیرد ولی از ســوی دیگر از شــبکه طالبان
و حقانــی مرتبط بــا القاعده پشــتیبانی میکند .از ســال
 ۲۰۰۵طالبان و شــبکه حقانی در پا کستان تجدید سازمان
یافته و شــورش ویرانگری را بر ضــد نیروهای امریکایی
و افغــان راه انداختهاند ....پرویز مشــرف ســالها بعد از
عزل از رهبری کشــورش ،با مباهات از حمایت پا کستان
از گروههای افراطی ســخن گفت ....امریکا در قبال این
سیاســت پا کســتان باید به فشار بر اســامآباد بیفزاید....
افزایــش حمالت پهپادهــا علیه حقانی و رهبران ســتیزه
جوی طالبان این پیام را برســاند ولــی حمالت پهپادها به
تنهایی و بدون فشــارهای همزمان سیاســی و مالی ،کافی
نخواهد بود ....واشــنگتن باید به پا کســتان هشــدار دهد
کــه با تعزیرات شــدیدتری نظیر ایران مواجه خواهد شــد
اگر مذاکرات صلح بین حکومت افغانســتان و طالبان را
تســهیل نکند ....در حال حاضر پا کســتان برای امریکا
یک “متحد غیرناتویی” به حساب میرود .این بههیچوجه
مناسب نیست .با توجه به سیاست و کردار پا کستان بهتر
اســت این کشــور در فهرست کشــورهای حامی تروریزم
وزارت خارجه ما شامل گردد».
چه پیش آمد که تجربه پانزده ســاله «پدرخوانده آدمکشــان جهادی و
طالبی» فقط با مذاکرات چندماهه با طالبان دود هوا شــد و تروریستهای
قرون وســطایی که باید با پهپادها نابود گردند ،به کسانی استحاله یافتند که
«افغانستان پیشرفته» میخواهند؟

دانشمند محترم حمید خراسانی از نوچههای عطامحمد به اتهام باجگیری ،اختطاف ،قتل،
چپاولگری ،داشتن افراد مسلح جنایتپیشه ،قاچاق مواد مخدر و  ...عجالتا در زندان است؛
تو جناب لطیف پدرام در تمامی تبهکاریهایش شریک بودهای یا عمدتا در داللی وی به
«استاد»ش؟

نه .واقعیت این است که خلیلزاد نه مشاعرش را از دست داده و نه در
عالم بیخودی این حرفها را پرانده .امریکا که میخواهد هر طوری هست
با طالبان صلح کند پس غیر از چشــمکزدن به پاکستان ،برای صحنهآرایی،
باید خلیلزاد خودفروختگان گوناگونی را به مســکو و دوحه میفرســتاد تا
مانند نبی مصداق ،جعفر مهدوی ،نرشیر نگارگر ،روستار ترهکی ،خلیلالله
هاشــمیان ،جنــرال رحمتاللــه صافــی و ...خاکپای چشمســرمهایهای
«آیاسآی»ای را بلیســند ،و بــه آنان تفهیم مینمود کــه طلبهکرام غالمان
حلقه بگوش پاکستان نه بلکه وطندوست ،خواهان صلح و افغانستان پیشرفته
اند! چیزی که خود طالبان هم از گفتناش خجالت میکشند .و دیدیم که با
لزاد بود که از عطامحمد گرفته تا
اطاعت بردهوار از همین فرمان پدر خلی 
حامد کرزی ،عمر زاخیلوال ،لطیف پدرام ،رنگین سپنتا ،اسماعیل ،قانونی،
محقق و سایر مادرفروشان ،پروانهوار گرد عباس ستانکزی و سایر آدمکشان
طالبی چرخیدند و چرخیدند و فوزیه کوفی شرفباخته در واقع به نیابت
از همه میهنفروشان اناث و ذکور ،با الهام از پدرش خلیلزاد گفت «طالبان
تغییر کردهاند»!
حتی یک چهره ملی بین این حقوقبگیران کثیف «ســیا» پیدا نشد که
طالبان را به نام اصلیشــان -تروریستها و سرسپردگان آیاسآی -خوانده،
کارنامــه جنایات هیتلــری آنان را برمــا نموده و تالشهــای خلیلزاد را
دغلــکاریای هالکتبار علیه مردم و میهن ما اعالم کند .آری ،قســمی که

لطیف خان هر قدر بیشتر خود را زیرپای گلبدین و سایر جنایتپیشگان و مقامات پاکستانی بیندازی ،ماهیت خاینانهی تجزیهطلبیات را برجستهتر میسازی.
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چرچیل گفته تــا زمانی که
امریکا یــا هر قدرت زورگو
مشــتی غــداران بنیادگرا و
غیربنیادگــرا را در اختیــار
داشــته باشــد و مردم ما به
نیروی عظیــم برانداز خود
پــی نبردهانــد ،میتواند با
سرنوشــت مردم مــا بازی
کرده و برای آینده آنان توســط همان پاپیگکهای روی زانوی شــان «راه
حلهای» امریکا ،ایران و پاکستانپسند را ارایه دارند.
بــاری ،دروغگویــی خلیــلزاد ،هیــچ تعجب نــدارد .امریــکا که به
منفورتریــن ،جنگافروزترین و قلدرترین کشــور در جهان ملقب اســت
چگونه سیاســتهایش میتواند عاری از ریا و پیمانشــکنی باشــد؟ مگر
امریکا راجع به ســاحهای کشتار جمعی صدام دروغ نگفت تا با این بهانه
به عراق حمله کند؟ مگر تجاوز اشغالگرانهاش به افغانستان زیر نام «آزادی،
دموکراســی و تامیــن حقوق زنان» نبــود ولی به جای طالبــان لنگیپوش،
خونآشــامان نکتاییپوش بیناموستر و ســیاهکارتر از طالبان را بر مسند
قدرت نهنشــاند؟ مگر ترامپ متهم نیست که تنها در یک سال کارش بیش
از دو هزار دروغ تحویل داده؟( )۱۱و ســیانان مدعی نیســت که ترامپ تا
 ۲۰۱۹دههزار بار دروغگو تشــریف داشته اســت؟( )۱۲پس این مهرهاش چه
باشــد که دروغ نبافد آن هم به دولت پوشالی و مشتی مرتجعان مادرفروش
در مسکو و دوحه؟
خلیلزاد طبق سیاســت تفرقه انداز و مسلط شو امریکا میداند که در
افغانســتانی چنین در تقال در گرداب مدهــش بنیادگرایی ،توطئه فدرالیزم
چقدر مطابق سیاســت امپریالیســتی قطعه قطعه کردن نوع یوگوسالوی و
تفرق قومی و مذهبی کشورهای وابسته است.
ً
بناء لطیف پدرام و شــرکای «فدرال» طلــباش را عزیز میدارد و هر
چنــد وقت بعد آنان را به ســر دادن این نغمه نحس وچ میکند .گســیل او
به مسکو و پاکســتان از همین دسیسهی تقسیم افغانستان به شمال و جنوب
آب میخــورد! او بــه آنجا رفت تــا مولودات فاشیســت «آیاسآی» را از
نطفهی حرام فدرالی ،تجزیه افغانستان و به رسمیت شناختن خط دیورند در
شکماش اطمینان دهد .سرخمی حضوری او به طالبان در دوحه در خدمت
تقویت عمیقتر پیوندش با «آیاسآی» هم بوده است.

طرح تجزیه وطن ما به شمال
و جنوب زیر نــام فریبنده
فدرالیــزم از دیرباز تا حال
روی میز دولت جهادیپرور،
طالبپــرور و داعشپرور
امریکا قرار دارد.

لطیف خان ،هزار بار دهانت را بشوی و بعد نام حفیظ آهنگرپورها ،مجید کلکانیها و قیوم
رهبرها را بگیر که در راه حفظ یکپارچگی و بهروزی میهنشان از جان گذشتند و زمانی
که قبل از تیرباران شدن توسط خاد شکنجه میشدند ،تو چه بسا یکی از شکنجهگران
بودی و حاال همآواز با امریکا و پاکستان خورشید و عشق این فرزندان را میخواهی دو
پاره کنی .بین تو و آن جانباختگان دریایی از خون حایل است .ننگ و نفرین راهروان آن
قهرمانان بر تو و شرکای وطنفروشات!

لطیف پدرام و دوستم در جمع خبرنگاران پس از هتکحرمت خانه اکبر بای.
اگر دولتی وجود میداشت این هردو باید به عنوان اوباش بیناموس در زندان میپوسیدند.

مستر خلیلزاد میتوانی به اینگونه طالبان و غیرطالبان بوتپاکت که صدقه و قربانت
میشوند هر امرونهیی کنی اما یادت باشد که اینان برای مردم افغانستان به مثابه
خودفروختگان و نوکران بیگانه حیثیتی ندارند.
20

در اینجا بد نیســت تاکید نمود که اگــر این مرغک باز بیوقت آذان
فدرالیــزم را شــروع کرده ،تقصیری نــدارد .از یک واواکــی که دهانش
را با فحاشــی علیه شــاه اماناللــه بیاالید و در مقابل از نبــش قبر و تکریم
حبیبالله کلکانی با اوباش شــورای نظاری به خلســه فرو رود ،دیورند را
ســرحد مسجل بداند( ،)۱۳افشاگریهای زنان مبارز را به شیوه اسحق نگارگر
با کشیدن تنبانش پاسخ دهد( ،)۱۴در برخورد به آدمخوریهای رژیم خون و
خیانت خامنهای ،سنگ و کلوخ شده همچو تمامی به اصطالح نویسندگان
و شاعران و سیاستمداران واواکی و سازشکار دهانش را ببندد و ...توقعی
غیر از این نیســت .او با تجزیهطلبی آشــکارش و بوســیدن پای طالبان چه
()۱۵
فرقی دارد با مفلوکی به اســم نورالله جلیلی و تملقهای کراهتانگیزش
بــه طالبان؟ رقتانگیز وضع کسانیســت کــه او را «دکتر» گفتــه باال باال
میکنند به جای این که ماســکش را دریده و ماهیت واواکی و ضدملی او
را آفتابی نموده به رویش تف بیندازند.
اما در رســوا و طرد نمودن این فرد نباید تاکید بر جریان خوشخانهای
بودنش اساســی پنداشته شود ،باید کوشــید بر نقطهنظرات ضدملی او که

شماره  | 66-67میزان  -جدی  ،۱۳۹۸اکتوبر  - ۲۰۱۹جنوری 2020

نسخه پی.دیاف این کتاب را از آدرس انترنتی زیر
بدست آورید:
hambastagi.org/new/fa/category/book

«ســیا» و مادرفروشــان طالبی ،جهادی و
ملهم اند از «سیا»« ،آیاسآی»« ،واواک» ،با اطاعت بردهوار از فرمان پدر خلیلزاد بود
«ام.آی »۶و «موساد» دایر بر پیوسته نوکر،
غیرجهــادیاش نیز بــه فدرالیزمبازیهای
عقبمانده ،فقیر ،بنیادگرا و متفرق بودن که از عطامحمد گرفتــه تا حامد کرزی ،عمر
خودت« ،دکتر»ات و همفکران میخندند.
افغانستان ،تمرکز داد.
زاخیلوال ،لطیف پدرام ،رنگین سپنتا ،اسماعیل ،ولی این ترا و نظایرت را به سکوت و استعفا
وار
ه
پروان
مادرفروشان،
سایر
و
محقق
قانونی،
تردیــدی نیســت که اگر چــه امروز
از اجرای فرمایش «سیآیای»« ،آیاسآی»
افغانســتان زیر یوغ اشــغال و پــادوان آن گرد عباس ستانکزی و سایر آدمکشان طالبی «واواک» و «موســاد» وا نخواهد داشــت
جان میکند ،ســرانجام گورستان دشمنان چرخیدند و چرخیدند.
زیرا تا وقتی که ســرجنایتکاران جهادی بر
خارجی و ســگهای زنجیری آنان چه از
سرانگشــتان والدهای شان زنده و فعال اند
جنس مالی لنگ ،چه حبیبالله کلکانــی ،نادر ،پرچمی ،خلقی ،طالبی و
شمایان باید خالصانه و خستگیناپذیر به دهل سوراخشدهی آنان برقصید.
چــه جهادی گردیده و کلیه اقوام ما با خشــم و انزجار بیکرانی در ســینه
 )۵مصاحبه با تلویزیون «طلوع» ۲ ،سپتامبر .۲۰۱۹
همراه با روشــنفکران انقالبی خود بهمنآســا توفیده و گلیم آن دشمنان و
 )۶رنگین ســپنتا در برنامــه «کاکتوس» تلویزیــون یک ۳۱ ،جنوری
همدســتان خرد و کالن واواکی ،آیاسآیی و موسادی آنان را از بیخوبن بر
.۲۰۱۹
خواهند چید.
 )۷بیبیسی فارسی ۲۴ ،سپتامبر .۲۰۱۹
پینوشتها:
 )۸مصاحبه با «لوموند» ۳۰ ،اکتوبر .۲۰۰۰
 )۱سایت آریا نیوز ۲۳ ،سنبله .۱۳۹۸
 )۹روزنامه « ۸صبح» ۲۹ ،حمل .۱۳۹۴
 )۲همانجا.
 )۱۰بیبیسی فارسی ۵ ،اگست ۲۰۱۰
 )۳زمانی چرچیل در پاســخ به این ســوال اوریانا فاالچی که چرا شما
 )۱۰بیبیسی فارسی ۵ ،اگست ۲۰۱۰
برای ایجاد یک دولت دستنشــانده آنقدر دور به هند میروید اما این کار
 )۱۲سیانان ۲۹ ،اپریل .۲۰۱۹
را نمیتوانید در بیخگوش خودتان یعنی در آیرلند انجام دهید؟ جواب داد:
 )۱۳در مــورد دیورند باید تصریح نمود که حل آن منوط به اســتقرار
برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج است که آنها را در آیرلند نداریم
دولتهای دموکراتیک در پاکســتان و افغانستان اســت تا با مراجعه آزاد و
یعنی اکثریت ناآ گاه و اقلیت خاین.
عادالنه به آرای پشــتونها و بلوچهای دو طرف خط مناقشهی دیرین خاتمه
 )۴ایــن آقا طی مقالهای هر قدر توان رودهدرازی داشــته به خرج داده
یافته و آغاز دوستیای پایدار بین مردم دو سرزمین بنیان نهاده شود.
تــا از «فواید» و «کرامات» بیشــمار فدرالیزم از زبان «بابه مزاری» و غیره
« )۱۴فحاشی های بیناموســانهی لطیف پدرام (آوان) نمیتواند جواب
«بابه»هــا روی کاغذ آورد بدون آن که قادر باشــد بفرمایــد هم اکنون در
مطلب “پیام زن“ باشد»« ،پیام زن» نشریه «جمعیت انقالبی زنان افغانستان»
کشــوری که به برکت ســلطه جانیان دزد جهادی و به اصطالح تکنوکراتان
(راوا) ،شماره مسلسل  ،۴۱عقرب .۱۳۷۴
مولود «ســیا» با معاشهای نجومی ،آه در بســاطش نمانده و امپریالیستها
« )۱۵ســید نورالله جلیلی نامزد انتخابات ریاســتجمهوری افغانستان
و پاکستان و ایران کل هســتیاش را تهدید میکنند ،تجویز فدرالیزم برای
میگویــد ،در صورت پیروزی در انتخابات ،نظام سیاســی را از جمهوری
آن اگر صرفا به معنی اتن انداختن فرومایگان بیوجدان بر ســر یک جنازه
اسالمی به امارت اســامی تغییر خواهد داد .آقای جلیلی در مصاحبهای با
عزیز نیست ،چیست؟ او و امثالش به واهی و غدارانه بودن پالن شان وقوف
رادیو آزادی گفته که در صورت نیاز ســرود ملی و رنگ بیرق افغانســتان
دارند که هم اکنون در نبود فدرالیــزم مدرالیزم ،این «بابه مزاری»ها« ،بابه
را نیــز تغییر میدهد .او جنــگ طالبان را مشــروع میخواند و میگوید
مسعود»ها« ،بابه گلبدین»ها«،بابه عطا»ها« ،بابه سیاف»ها و بقیه «بابه»های
این گروه برای اعادۀ امارات اســامی میجنگد»( .رادیو آزادی۲۸ ،ســنبله
تبهکارتان چه بر سر مردم بیدفاع آوردهاند که وقتی بر مناطق فدرالیشده
)۱۳۹۸
حاکم گردند ،خواهند آورد .مشــخصا :در صورتی که «بابه محقق» بر یک
والیت دست بازتر داشته باشــد ،دیگر به سبک «بابه مزاری» هوس داشتن
پتنوسهای پر از چشــمهای قربانیانش و ســینههای بریده زنان را نخواهد
داشــت؟ رشید دوستم دیگر از گلیمجمعی ،تجاوز به همراهی لطیف پدرام
بر خانه اکبربای ،تجاوز جنســی به فیضالله ذکی ،احمد ایشــچی و ســایر
مخالفانش دســت خواهد کشید؟ سیاف به میخزنی بر کلهی مردم هزاره ما
و عرضــه زنان ما به باداران عربش نخواهــد پرداخت؟ عطا محمد به همین
صدهــا میلیون دالــر دارایی کنونی قناعت کرده ،به چــور و رهزنی ادامه
نداده و دارههای مافیاییاش به ســرکردگی حمید خراســانی ،داکتر ربیع،
افضــل حدید ،جنرال صبور ،زلمی یونســی و ...را منحل خواهد کرد؟ در
خوردوبرد و قاچاقبری ظاهر قدیر ،فوزیه کوفی ،گلبدین ،یونس قانونی،
ضیا مســعود ،ولی مسعود و شــرکا در قلمروهای فدرالیشان وقفهای پدید
خواهد آمد؟ آیا خیل کالن دزدان و هرویینســاالران پارلماننشین با معجزه
فدرالیزم ،انسانهایی شریف ،باوجدان و وطندوست شده و دستدردست
بقیــه همتایان میهنفروش شــان ،به قصد تجزیه کشــور ،رابطــه خود را با
«واواک» و «آیاسآی» قطــع خواهنــد کــرد؟ بر اســاس کــدام معجزه،
ســرجنایتکاران در هر فدرال از قومبــازی و مذهببازی روی برتافته و به
حقوق متساوی شهروندی زنان و مردان احترام خواهند گذاشت؟ آیا...
آقــای ارزگانی میدانی و میدانیم که ســگ و پشــک این دیار اســیر
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نویسنده :پروین

مقاومت انسان باهمت دربرابر
قومندان منفور جمعیتی
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نسخه پی.دیاف این کتاب را از آدرس انترنتی زیر
بدست آورید:
hambastagi.org/new/fa/category/book

مرد میانهســال به نام بازمحمد در قریه کیمان میانشهر ولسوالی ورسج تخار
زندگــی دارد .او همواره چه در زادگاه خود و چه در ایران مصروف شــغل
بنایی بوده و به همین ســبب به اســتاد بازمحمد معروف شــده است .این
گلکار تنگدست باوجودی که یک عمر کار ساختمانی انجام داده است اما
هرگز صاحب سرپناهی برای خودش نشده است.
در ســنبله  ،۱۳۹۷هنگامی که او مصروف شاخچهبری درختانش بود،
این قومنــدان وکیل با گروهــی از تفنگدارانش به اســتاد بازمحمد اخطار
میدهــد که تمام این زمینها را وی خریداری کــرده و دیگر کاری با این
زمین نداشــته باشد .در پاسخ ،بازمحمد شــرح میدهد که همه اهالی محل
از خرید این زمین توســط وی و نیز داشــتن قباله شرعی آن آ گاه اند .مگر
این قومندان که از ســالیان ســال چون کنهای از خون دیگران تغذیه کرده
است با بسیار تکبر و تمسخر خطاب به بازمحمد میگوید که فورا زمین را
چهاردیواری میکند و او هم هیچ کاری نخواهد توانســت .بازمحمد اعالم
میدارد که این زمین حیثیت ناموس را برایش دارد و کسی نمیتواند آن را

از وی بگیرد .قومندان وحشی با کمک پسر و دامادش به بازمحمد حملهور
میشــود ،ولی وی در دفاع از خود با اره در دستداشــته به گردن ،کمر و
پاهای قومندان ضربه زده و هر سه مهاجم را شدیدا زخمی میسازد.
سه زخمی (قومندان وکیل ،پسر و دامادش) به شفاخانه ولسوالی ورسج
انتقال داده میشوند و شفاخانه هم به بهانه این که در اینجا تداوی امکانپذیر
نیســت آنان را به کندز میفرستد تا باالخره به کابل منتقل میشوند .گفته
میشــود که یک پای قومندان از حرکت مانده است .بعدا قضیه به دعوای
رســمی میکشد مگر از این که مردم منطقه همه از استاد بازمحمد حمایت
مینمایند ،دعوا به نفع وی تمام میشود.
ایســتادگی یک انسان شجاع و غیور در برابر زورگویی و ظلم میتواند
غرور خاینان را درهم شکسته آنان را وادار به تسلیم نماید .بر مردم ماست تا
علیه ســتم و فشار هر زورگو که بیشتر مربوط تنظیمهای جنایتپیشه مانند
حزب اســامی ،جمعیت ،اتحاد سیاف و جنبش میشوند برخاسته نگذارند
که دیگر خون هموطنان ســتمکش ما را بمکند .خاموشــی ما ،این جانیان را
بیشتر از پیش هار میسازد.
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اعالمیهها

آیاسآی و مزدوران
طالبش ،قاتل داکتر ناکامورا
و همکارانش اند!

به تاریخ  ۱۳قوس  ،۱۳۹۸خبر کشتهشدن داکتر تتسو ناکامورا و پنج همکار
افغاناش در شهر جاللآباد ،مردم درددیده افغانستان را در سوگ نشاند .این
شــهروند جاپان که از سه دهه بدینســو زندگی خود را وقف کار و آبادانی
کرد و بــا فروتنی نمونــه خویش
آســتین باال زده و در خشــرهترین
کارها و با پشــتکار عجیبی خدمت
مینمــود .ایــن فرد انساندوســت
نســبت به زندگی آسوده در جاپان،
طبابت ،آبرسانی و تبدیل دشتهای
خشک به باغهای سرسبز و پرمیوه
را برای مــا وظیفه خود قــرار داد.
داکتر ناکامورا درست نقطه مقابل
پروژههای ماشــین امپریالیزم مانند
زلمیخلیلــزاد ،جانبس ،ســکات
میلــر ،آیکنبیری و غیــره بود که
فقــط برای تباهــی و قتل و غارت
آمدند.
دولت دستنشــانده افغانستان
کــه مملــو از فاســدان و خاینــان
میباشــد ،در حالــی کــه پولهای
کالنــی را زیر نام کــود  ۹۱وغیره
و دههــا امکانــات دیگــر از قبیل
محافــظ ،اســلحه و موترهــای زره
بــه ویرانگرانــی همچــو گلبدین،
ســیاف ،عطا ،مســلمیار و ...حیف
و میــل میکند ،مگر بــرای تامین
امنیت انســان بزرگ و الهامبخشی چون داکتر ناکامورا هیچگونه امکاناتی
فراهم نکرد .صدها واســطه زرهی دولتی در خدمت کســانی قرار دارد که
اندکترین ســودی از آنان به مردم نمیرسد چه که عامل بدبختی این ملت
اند ،اما ناکامورا در نبود امکانات امنیتی ،به آسانی در موتر سادهاش مورد
حمله قرار گرفته به شــهادت رسید .چند سال قبل ،همکار دیگر وی به نام
کازویــا ایتو که همانند او در خدمت مردم ما روز و شــب نمیشــناخت،
اختطاف و به قتل رســید و با آن که اهالی محل عامالن را میشناســند ولی

دولت پوشــالی مثل صدهــا قضیه دیگر باالی این جنایت وحشــیانه خاک
انداخت .اگر دولت قاتالن کازویا ایتو را دســتگیر و به ســزای اعمال شان
میرســانید ،امــروز ناکامورا این دوســت صدیق و شــرافتمند ما اینچنین
دردناک به قتل نمیرسید.
عامل قتل داکتر ناکامورا و همکارانش آیاسآی پاکســتان است که از
طریق چاکران داخلیاش به تروریستپروری در سرزمین ما ادامه میدهد.
دولت پاکســتان همانگونه که خاک کنر را سالهاســت مورد موشکباران
قــرار میدهد ،هر آن کســی را که در پی کار جدی برای اســتفاده از آب
دریاها در شرق کشور باشد ،دشمن پنداشته آماج حمله قرار میدهد .داکتر
ناکامورا برعکس اشــرف غنی که شــعار «مهار آبهای افغانستان»اش یک
وعده دروغین انتخاباتیســت ،عمال با حفر کانالهایی ،بخشی از آب دریای
کنر را برای زراعت و اســتفاده مردم ننگرهار مهار نمود و این نمیتوانست
عکسالعمل دولت پاکســتان را که آب سرشــار افغانستان رایگان به خاکش
سرازیر میشود ،برنیانگیزد.
ما در حالی که اعمال جنایتکارانه دولت پاکســتان را در خاک کشــور
خود محکــوم میکنیــم ،از وطنداران خــود میخواهیم که علیــه خاینان
ارگنشین متحد و همصدا شوند چون به دلیل موجودیت دستپروردههای
پاکستان در باالترین ردههایش ،نه تنها جلو این آدمکشیها گرفته نمیشود
که با رها ساختن نوکران درجه یک آیاسآی از جنس انسحقانی ،هیزم به
آتش خانمانسوز دولت منفور پاکستان در خاک ما میریزند.
«حزب همبســتگی افغانســتان» بهنمایندگی از مردم ستمدیده کشور،
قتل داکتر تتسو ناکامورا و پنج همکار
افغــاناش را بهشــدت تقبیــح نموده
و بــه جهانیــان اعــام مــیدارد که با
کشــتار این شــهروند باوجدان جاپانی
بایــد درک کننــد کــه ملــت داغدار
افغانســتان با چه هیوالهــا و درندگانی
روبــرو اند .در ضمن از مــردم جاپان
پــوزش میطلبیــم که امنیــت داکتر
ناکامــورا را تامین نتوانســتیم ،انســان
شــرافتمندی کــه زندگــیاش را برای
پیشرفت و شــکوفایی اهدا کرده بود
ولــی متاســفانه این دوســت واقعی و
فداکار ما آسان طعمه ددمنشان گردید.
مردم صلحدوســت جاپان ،ما شرمنده
شــما هســتیم! اما روزی رسیدنیســت
که در افغانســتان مجسمههای کلمنتینا
کنتونی ،پروفیســور متایــاز تامزاک،
شهید کازویا ایتو ،شــهید داکتر تتسو
ناکامورا و دهها شهروند گرانمایه جهان
بنا گردد که طی ســالهای گذشــته با
جانفشــانی و بردباری برای ســرزمین
ماتمــدار ما تا ســرحد نثار خون شــان
زحمت کشیدند.
نام داکتر ناکامورا با خط زرین در تاریخ حک خواهد شد .او در قلب
هممیهنان ما جا داشــته ،داســتانهای فداکاری و زندگــی پرافتخارش را به
کودکان خود تعلیم خواهیم داد تا آن را سرمشق زندگی خویش قرار دهند.

حزب همبستگی افغانستان
 ۱۵قوس  ۶ – ۱۳۹۸دسامبر ۲۰۱۹
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خانم بلقیس روشن صدای رسای مردم افغانستان در حال سخنرانی در اکسیون حزب همبستگی افغانستان

فعالیتهای حزب

راهپیمایی حزب همبستگی
در محکومیت قتل
داکتر ناکامورا و پنج همکارش

 ۱۵قــوس  ۶( ۱۳۹۸دســامبر  – )۲۰۱۹کابــل :جمعــی از اعضــای «حزب
همبستگی افغانســتان» با راهپیمایی بهسمت نمایندگی سفارت پاکستان در
شــهر کابل کشتهشدن داکتر تتسو ناکامورا و پنج همکار افغاناش را تقبیح
کردند .آنان آیاسآی و چاکران داخلیاش را عامل قتل این دوست صدیق
مردم افغانســتان اعالم داشته و برضد این جانیان شعارهایی سر دادند که در
چهار دهه اخیر سبب درد و رنج بیکران مردم ما شدهاند.
خانم بلقیس روشــن ،نماینده واقعی مردم ماتمدار افغانستان در پارلمان
که نیز در این راهپیمایی اشــتراک ورزیده بود ،در قسمتی از سخنرانیاش
بیان کرد:
«با ابراز تسلیت به خانواده داکتر نا کامورا و مردم جاپان و
افغانستان ،امروز به دعوت حزب همبستگی در این برنامه
شــرکت کردهام تا از خون این دوســت مردم افغانستان و
24

پنــج همکارش دفاع کنم .داکتر نا کامــورا با ترک زندگی
راحت کشــورش به کشور ما آمد و دشتهای خا کدان ما
را سرسبز ساخت .دولت پا کستان در قتل داکتر نا کامورا
دســت دارد که نمیخواســت از آب افغانستان بینصیب
بماند .حکومت افغانستان اگر ذرهای هم غیرت دارد باید
از خون این انسانهای بیگناه بازخواست کند!»
راهپیمایان کــه پالکارتهایی با تصاویر داکتــر ناکامورا و همکارش
کازویا ایتو که نیز در  ۲۰۰۸در ولســوالی خیوه ننگرهار به شــهادت رسیده
اســت را حمل مینمودند ،با کفهای پرشور شــان از حضور خانم روشن
ابراز اســتقبال کردند .بهعــاوه ،در این پالکارتهای شــعارهایی به زبان
فارسی ،پشتو ،جاپانی و انگلیسی نوشته شده بودند« :آیاسآی و مزدوران
طالبــش ،قاتل داکتــر ناکامورا و همکارانش اند!» «مردم افغانســتان انتقام
خون شــهیدان ما داکتر ناکامــورا و کازویا ایتو را گرفتنــی اند!» «قاتالن
داکتر ناکامورا و همکارانش باید فوری دستگیر و مجازات شوند!» «داکتر
ناکامورا ،دوســت صدیق مردم افغانســتان!» «مردم جاپان ،شرمندهایم که
نتوانستم از داکتر ناکامورا حفاظت کنیم!» «داکتر ناکامورا همیش در قلب
ما جاودان است!»
خالــد ،یکی از اعضای حزب همبســتگی که بغــض گلویش را گرفته
بود ،گفت:
«از مردم شــریف جاپان شــرمنده هستیم که از این فرزند
انساندوست شان حفاظت نتوانســتیم! شرمندهایم که در
امنیــت کا کا مراد خویش نا کام ماندیم .روزی اگر کودکم
درمورد انسان بپرسد ،مثال داکتر نا کامورا را خواهم داد».

شماره  | 66-67میزان  -جدی  ،۱۳۹۸اکتوبر  - ۲۰۱۹جنوری 2020

فعالیتهای حزب

تحصن حزب همبستگی
در سوگ داکتر ناکامورا در تخار

بــه تاریخ  ۲۲قوس  ،۱۳۹۸جمعی از اعضای حزب همبســتگی جهت ادای
احترام به داکتــر ناکامورا در نزدکی پوهنتون تخار تحصنی را بر پا کردند
که در  ۱۳قوس  ۱۳۹۸یکجا با پنج همکار افغاناش به دستور آیاسآی در
ننگرهار به شهادت رسیده بود.
در ابتدا ،خانم نوین ،یکی از اعضای حزب همبستگی گفت:
«با درد و تاســف فراوان از طریق رســانهها خبر شدیم که
کا کا مــراد جاپانی که ســالها مصروف تــداوی مریضان
بیبضاعــت ننگرهار و ســاخت پروژههای آبرســانی و
زراعتی در آنجا بود ،توســط آدمکشــان جاهل و مزدور به
شهادت رســیده است .این درد جانکاه ،مردم افغانستان و
جهان را تکان داده همهی انســانهای واقعی را در سوگ
نشاند .داکتر نا کامورا ،این انسان واال با جبین پر از عرق
و لبان پرخنده در تمام مشــکالت در کنار مردم ننگرهار
قرار داشت».
او ،در ادامه افزود:
«ما اعضای حزب همبســتگی در این گوشهی افغانستان
جمع شــدهایم تا برای این مرد بزرگوار ادای احترام نموده
و ســوگند شــرف یاد کنیم که وی را سرمشق تالشورزی
خویش بسازیم!»
ســپس ،یکی دیگر از اعضــای حزب درمورد کارنامههــای کاکا مراد
روشنی انداخته گفت:

«در شرایطی که روشنفکران و تحصیلیافتههای افغانستان
به فکر ترک این ســرزمین بالدیده اند و همهروزه شــاهد
ســیل مهاجران و بخصــوص جوانان بهســوی دیار غرب
اســتیم و برای عدهای زندگی در غرب به عشــق ســوزان
25
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آنان مبدل شده است ،این انسان وارسته و دلسوز بهترین
زندگــی را در جاپــان رها کــرده اینجا آمــد و در خدمت
تهیدســتان و محرومان قرار گرفت .ما باید از این انسان
مهربان بیاموزیم و مثل او بادرک باشــیم و از مشــکالت
نهراســیده در صــف مقدم در کنار تودههــای مظلوم قرار
بگیریم».
برنامه با روشــننمودن شمع و گذاشتن دســتههای گل در پای تصویر
داکتر ناکامورا به پایان رسید.

فعالیتهای حزب

گردهمایی حزب همبستگی
در جاللآباد در تقبیح قتل
داکتر ناکامورا و همکارانش

 ۱۴قــوس  ۵( ۱۳۹۸دســمبر  -)۲۰۱۹جاللآباد :امروز شــماری از اعضا و
هواداران «حزب همبســتگی افغانســتان» طی گرهماییای درست در محل
کشتهشــدن داکتر تتسو ناکامورا قتل وی و پنج همکارش را تقبیح کردند.
آنان آقای ناکامورا را انســان زحمتکش و دوســت صدیــق افغانان نامیده و
قتل وی را لکه ننگ بر جبین دولت پوشــالی دانستند .معترضان عکسهای
ناکامورا را با خود داشــتند که در آن شــعارهایی نیز نوشــته شــده بودند:
«ناکامورا ،انتقام خون ترا از تروریســتان وحشی میگیریم!» «یاد ناکامورا
در قلبهای ما زنده اســت!» «ناکامورای عزیز ،مردم افغانســتان هیچگاه
خدمــات و خودگذری ترا فراموش نخواهند کــرد!» «بیتوجهی دولت در
تامین امنیت داکتر ناکامورا شرمآور است!» «مردم افغانستان برای از دست
دادن یک دوست واقعی سوگوار اند!»

«گزیده اشعار انیس آزاد»
پیدیاف این کتاب را از این آدرس بدست آورید:

hambastagi.org/new/fa/category/book/2695-anis-azad-poem-book.html
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شــازیه ،یک تن از اعضای حزب همبســتگی در مصاحبه با رســانهای
گفت:
«داکتر نا کامورا کسی بود که زمینهای خشک را سرسبز
کرد و به صدها دهقان زمینه کشــاوزی را مساعد کرد .او
زندگــی آرام جاپــان را رها کرده و بــرای خدمت به مردم
پابرهنه اینجا آمد .ولی تروریســتان وحشــی او را کشتند.
دولت نتوانســت امنیت او را تامین کند .چند ســال پیش
برادرش توســط طالبان تاریکاندیش ترور شد و امروز او
را کشــتند .دولت مــزدور به جنایتکارانــی مثل گلبدین و
عطا و قدیر و دوســتم که در ویرانی کشــور دســت دارند
صدهــا محافظ داده ولی به امنیــت نا کامورا که در جهت
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آبادنی کار میکرد هیچ توجه نکرد».
احمد شــرق ،نماینده حزب همبســتگی در والیت ننگرهار در سخنان
خود گفت:
«نا کامورا در منطقه خیوه به کا کا مراد شــهرت داشت .او
دوســت واقعی مردم زحمتکش بود و بــه آنان زمینه کار
را مســاعد کرده بود .نا کامورا را بهخاطری کشــتند که در
پروژههــای زیربنایی کار میکرد چیزی که دولت امریکا
آن را نمیخواهد .تروریســتان ،نا کامورا را کشتند ولی یاد
او تا ابد در قلبهای ما زنده خواهد بود».
عزتالله ځواب ،شاعر و نویسنده پیشرو مقیم مشرقی ،شعری را که در
سوگ کشتهشدن داکتر ناکامورا سروده بود دکلمه کرد:
سیند دې مهار که غر دې وېوړه که نه؟
پرهر -پرهر ټټر دې وېوړه که نه ؟
چې خدای ته ورغلي نو څه دې وويل؟
زما د قام خبر دې وېوړه که نه؟
وخته ډېر ژر دې مازیګر نه کړلو؟
په وينو سور سحر دې وېوړه که نه؟
ناکامورا جاپان ته کله الړې؟
تللی به يې چې سر دې وېوړه که نه؟
اوس به باغونه مونږ ته څوک جوړوي؟
مرګه؛ د ګلو کر دې وېوړه که نه؟
لوی او واړه درپسې وژړېدل!
سم سالمت ټبر دې وېوړه که نه؟
ځوابه کلي نه خو ښار ته ورک شوې!
خېر خو دې نه و؛ شر دې وېوړه که نه؟
گردهمایی با گذاشتن دســتهگل در پای عکس داکتر ناکامورا به پایان
رسید.

گزارشگر :رشاد

یادبود از داکتر ناکامورا
در ننگرهار

به تاریخ  ۲۲قوس  ،۱۳۹۸اعضای «شورای قومی دره نور ،خیوه و بهسود»
طی همایشــی از زحمات و ازخودگذریهای شــهید داکتر تتســو ناکامورا
قدردانی نموده و کشتهشــدن وی و پنج همکار افغاناش –شهید سیدرحیم،
شــهید عبدالقدوس ،شهید جمعهگل ،شــهید زینالعابدین و شهید مندوزی
علیخیل– را تقبیح کردند .در آغاز ،گرداننده برنامه ابراز داشت:
«داکتر نا کامورا زندگی راحت جاپان را کنار گذاشــته و به
کشــور ما آمد .او زمینهای خشک بیحاصل را با کار و
زحمــاتاش مبدل به باغهای میــوه و زمینهای زراعتی
حاصلخیز کرد .او برخالف اشــغالگران ،برای سرسبزی
و آرامــی کشــور ما به اینجــا آمده بود .دولت افغانســتان
کــه در راس آن فاســدان ،جنایتکاران و خاینــان جابهجا
شــدهاند ،میلیونها دالــر را زیر نام این و آن حیف و میل
میکننــد .آنان برای امنیت جانی هر خاین میلیونها دالر
را به مصرف میرســانند ،ولی برای این انسان بشردوست
اندکترین توجهای هم نکردند .چند سال پیش ،همکارش
به نام کازویا ایتو اختطاف و بعد تیرباران گردید .هرچند،
مــردم محل قاتالن وی را میشناســند ،اما دولت بهســان
صدها قضیه دیگر ،بر روی آن نیز خا ک پاشید.
...
داکتــر نا کامورا ثابت کرد که اگر قدرت در دســت مردم
فرودست قرار گیرد ،آنان میتوانند که دشتهای خشک
را به گلستان مبدل کنند.
...
قاتــل داکتــر نا کامــورا ،ســازمان جاسوســی آیاسآی
پا کستان میباشد که از طریق چا کران داخلی خود دست
به چنین جنایتی زد».
ســپس ،انجینر بصیر ،رییس این شورای قومی در قسمتی از سخنانش
گفت:
«بهنمایندگی از شــورای قومی مرگ داکتر تتسو نا کامورا
و همــکاراناش را به مردم افغانســتان و جاپان تســلیت
میگویــم .کشتهشــدن داکتــر نا کامورا یکبــار دیگر این
حقیقــت تلــخ را بــه اثبات رســاند کــه در این ســرزمین
نگونبخــت انســانهایی که از صدق دل بــرای این وطن
کار میکنند ،عمر کوتاهی دارند و دشــمنان متعدد در پی
حذف آنان اند.
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...
عمدتا ،مرکــز کار داکتر
نا کامورا ولســوالی خیوه
بــود و شــورای قومی ما
همــکاری نزدیک با وی
داشت .انســانیت حد و
مرز نمیشناســد .باید از
انسانیت داکتر نا کامورا
بیاموزیــم و به کــودکان
مان گوشــزد کنیم که این
انســان واقعی را سرمشق
خویش قرار دهند».
در ادامه ،چند تنی که تجربه
کار مســتقیم با داکتــر ناکامورا
را داشــته و یــا از خدمــات ایــن
انســان جلیل مستفید شده بودند،
درمــورد صحبت کردند .مدیــر عبدالقدوس ،یکی از افــرادی که بهطور
مستقیم با داکتر ناکامورا کار کرده گفت:
«پیش از کار وی ،همه آب کثیف مینوشیدیم .مگر بنابر
ابتکار و زحمــات داکتر نا کامورا ،امروز در دشــتهای
سوزان گمبیری باغهای مالته ،کشتزارهای گندم ،شالی و
نیشــکر داریم ولی صد حیف که دیگر داکتر نا کامورا را
با خود نداریم! برای همهی ما جای شرم است :او مهمان
ما بود و ما از مهمان دلسوز خویش حفاظت نتوانستیم».
شــایان یادآوریست که هر سخنران به مشکل جلو اشک خود را گرفته
و بغض گلوی شــان را چنان میفشــرد که گویی دلبند خویش را از دست
داده باشــند ،که این فقط ناشــی از کار صادقانه زندهیــاد داکتر ناکامورا
میگــردد .افزون بر ایــن ،در این برنامه زندگینامه وی خوانده شــد و دو
دختر جوان شــعرهایی را خواندند که سوگ داکتر ناکامورا سروده بودند.
در ضمن ،قســمتهایی از مستندی که کار شبانهروزی داکتر ناکامورا را به
تصویر میکشید نیز به نمایش گذاشته شد.
بهعالوه ،پدران دو تن از همکاران افغان داکتر ناکامورا از ولسوالی دره
نور نیز در برنامه اشــتراک ورزیده بودند که هریک از فقر و تنگدســتی
شان گفتند و این که یگانه نانآور خانواده شان را از دست دادهاند.
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فعالیتهای حزب

یادبود از شهدای
قتلعام یکاولنگ توسط
حزب همبستگی

بــه تاریــخ  ۱۷جدی « ،۱۳۹۸حزب همبســتگی افغانســتان» بــا همکاری
بازماندگان قربانیان محفل یادبود شهدای قتلعام یکاولنگ را بار دیگر در
بازار نیک (مرکز یکاولنگ) برگزار نمود .در نخست ،همه شرکتکنندگان
محفل برای دقیقهای به یاد لحظات تیرباران جانباختگان ســکوت نمودند.
ســپس ،اعالمیه حزب توســط فانــوس ،یکی از جوانان حزب همبســتگی
خوانده و کلیپهایی که آالم بازماندگان این فاجعه را به تصویر میکشــید
نمایش داده شد که اشک شرکتکنندگان را جاری ساخت.
عبداالحد ،جوانــی که پدرش را در قتلعام مردم بیگناه یکاولنگ از
دست داده بود ،شعری را دکلمه کرد:
حرف ما گر نزند گرز به اندام ستم
فکر ما گر نکند مکتب عشق را آباد
گام ما گر نشود پله بهسوی خورشید
پوچ و بیمعنا است
زندگی شور مرا
دست ِتوانای ترا میطلبد
موج از خودگذری خلق کنیم
راه هموار شدنیست
هرکه در بیعملی ُمرد
رفیق ما نیست.
ِ
زال بهنمایندگی از حزب همبستگی در سخنانش بیان داشت:
«هموطنــان درددیــده! فاجعه اســت .جنایتــکاری به نام

گلبدیــن که دیــروز خانههای مان را ویــران کرد؛ مردم ما
را به خا ک و خون یکســان نمود؛ به عفت زنان ما تجاوز
کرد؛ مردم ما را بیوطن و فراری ساخت ،چندی قبل زیر
نــام صلح از ســوی امریکای متجاوز و دولت فاســد ع و
غ همچو فرزنــد نازدانه نوازش داده شــده و بر گردههای
زخمی مان تحمیل شــد .اکنون همیــن مزدور چندقاتهي
امریکا ،پا کســتان ،ایران حدود ســیصد نفــر تنها محافظ
معاشبگیــر دارد و ماهانــه میلیونهــا دالــر و افغانی از
بودجه ملت فقیر ،از درک مالیه و زحمات مردم که دیروز
همهی شــان را نیســتونابود میکرد به جیباش سرازیر
و مصــرف میکنــد و حتا برای حفاظت ایــن جانی ارگ
دیگری برایش ساختهاند.
مردم باور کنید فاجعه اســت و اگر خاموشی اختیار کنیم
ایــن بربریت تکرار میشــود ،دیروز گلبدیــن را این گونه
آوردنــد و امــروز میخواهنــد طالبان خونخــوار و قاتالن
هــزاران هموطن بیگناه ما را ســهیم در قدرت ســاخته و
بــرای آنــان نیز که خون مردم ما از ســر و صورت شــان
جاریســت را چنین ناز دهند و سرانجام دست شان را در
ادامه فساد و جنایات بیشتر قانونی سازند».
در ادامــه ،اشــتراککنندگان به «میدان قتلعــام یکاولنگ» رفته و با
گذاشــتن اکلیل گل در پای منار شهدا همه با هم فریاد کشیدند« :ما قاتالن
عزیزان مان را نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم!»
در پایان ،ســردار که پدرش را در جریان این قســاوت طالبان از دست
داده بهنمایندگی از مردم داغدار یکاولنگ تعهدش را چنین بیان کرد:
«من بهعنوان یــک جوان و یکی از بازمانــدگان قربانیان
قســم یاد میکنم :پدر جانم آرام بخــواب! همدیاران عزیز
یکاولنگیام که جان را بیمحابا در راه حرمت و شــرافت
ایــن خا ک نثار کردهایــد ،آرام بگیرید! خون ترا پدر جان
و خــون هــزاران هزار هموطن سراســر کشــورم را هرگز
بــه معامله و ســودا نخواهیم گرفت .و ایــن خانیان ملی و
معاملهگران سیاســی را که جان شــیرین شما را به سادگی
فروختــه و به دســت گرگان طالبی ســپردند و تا امروز به
این سفا کی و وطنفروشــی ادامه میدهند ،ما چه که حتا
ســنگ و چوب یکاولنگ نخواهند بخشــید .پدر جان به
آبلههای دستانات و به عرق پیشانیات که صادقانه برای
فرزندانات شــب و روز کار میکردی ،قســم میخورم که
جنایتــکاران و قاتالن این ســرزمین را تا به محا کم ملی و
بینالمللی نکشــم -چه زنده باشــند و چه در زیر خا ک-
هرگز آرام نخواهم گرفت!»
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برگرفته از :صفحه فیسبوک بلقیس روشن

محفل قدردانی
از بلقیس روشن
در دشت برچی

بــه تاریــخ  ۱۹جــدی  ،۱۳۹۸جمعی از نهادها و باشــندگان دشــت برچی
شــهر کابل طی محفلی از خانم بلقیس روشــن قدردانی نموده شجاعت و
ایســتادگیاش به خاطر منافع مردم را ســتودند .در مقدمــه ،مجری برنامه
ابراز داشت:
«امــروز اینجا جمع شــدهایم تــا از زن شــجاعی قدردانی
نماییم که شــهامت بلند ،ایســتادگی پوالدین ،صراحت و
صداقتش از وی قهرمان محبوب بین مردم ساخته است.
بلقیــس روشــن ،از جمله زنان مبارز و تاریخســاز کشــور
پامالشــدهی ماست که برخالف وکالی فاسد و معاملهگر
پارلمــان ،با قامت اســتوار در برابر هیــوالی بنیادگرایی و
اربابان خارجی شان ایستاده و جنایتها ،خیانتها ،فساد
و معاملهگری طبقات حا کم را افشــا کرده و به زبان مردم
دربند خود مبدل شده است».
چون  ۱۹جدی مصــادف بود با نزدهمین ســالگرد قتلعام یکهولنگ
بدست طالبان وحشــی ،از تمام حضار خواسته شد که به پا ایستاده و به یاد
شــهدای یکهاولنگ و قربانیان انتحار و انفجار در سرتاســر افغانستان یک
دقیقه سکوت نمایند .در ادامه قسمتهایی از زندگی مبارزاتی خانم بلقیس
روشن شرح داده شــد .بعد شعر «هرگز برنمیگردم» سروده شهید مینا که
اخیرا قســمتی از آن در یکی از سخنرانیهای خانم روشن در تاالر عمومی
پارلمان خوانده شده بود ،توسط یکی از دختران دشت برچی دکلمه گردید.
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آقــای هــادی بهنمایندگی از باشــندگان دشــت برچی در بخشــی از
سخناناش گفت:
«امروز شــهرت و محبوبیت خانم بلقیس روشن سرتاسر
افغانســتان را فرا گرفته است .او فقط نماینده والیت فراه
نه که تمام کشــور است .چند روز پیش ،سفری به یکی از
مناطق دورافتاده بامیان داشــتم و با پیرزنی برخوردم که به
مشکل راه میرفت و دید چشــمانش بسیار ضعیف بود،
اما او بلقیس روشــن را میشــناخت و برایم از شــجاعت
وی تعریــف و تمجید کرد .وقتــی در موبایلم ،کلپهای
ســخنرانی و مصاحبههای وی را نشان دادم ،از خوشی در
لباس نمیگنجید».
در ادامه ،کلپهایی از جریان سخنرانی و مصاحبههای بلقیس روشن به
نمایش گذاشــته شد .بعد ،تقدیرنامههایی از جانب خانم روشن به نهادهایی
داده شد که در ترویج سواد بهگونه رضاکار تالش ورزیدهاند :انجمن عملی
فرهنگی مفتاحالعلوم ،انجمــن اجتماعی امید ،انجمن اجتماعی و فرهنگی
ورس ،انجمن تکامل افکار نوین ،فناوران
میهندوستان و سازمان رفاه افغانستان.
خانم روشــن در قســمتی از ســخناناش
گفت:
«وقتــی در چنیــن گردهماییای
اشــتراک مــیورزم و این جمع
وســیع را میبینم ،میدانم که بار
مسوولیتام سنگینتر میگردد.
به شما تعهد میکنم که لحظهای
ســازش نخواهم کــرد .هرگاهی
دیدیــد که صحبتهــای بلقیس
آرام شــده ،نرم شــده ،ســکوت
میکند ،بفهمید که آن روز ،روز
مرگ بلقیس اســت و بلقیس از
جمله کســانی شده که علیه شما
مردم ،علیه مردم افغانســتان در
دورترین نقاط –از بدخشــان گرفته تا زابل و فاریاب و غور
و بامیــان -که تحت ســتم اند ،قرار گرفته و پشــت کرده
است .تعهد میســپارم که اگر برای یک روز زنده باشم یا
ده سال دیگر ،صدای شما خواهم بود ،و با هیچ جنایتکار
و خاین و وطنفروشــی معامله نخواهــم کرد .زندهباد مردم
افغانستان! اتحاد مردم افغانستان پایندهباد!»
پــس از آن ،آقــای عبدالکریــم همــت بهنمایندگی از «ســازمان رفاه
افغانستان» طی سخنرانیای گفت:
«شــما مردم دشــت برچی با اظهار حمایت تــان از خانم
بلقیــس روشــن ،در حقیقت احترامگذاشــتن بــه گلوی
بریده تبســمها و مهســاها ،دریای خــون میوند موعود و
رخشــانههای روزگار میباشــد ... .باید برضد انسانهای
مرتجعی بهســان اللهگل مجاهد متحد شد و آواز بلند کرد
که میگوید زن وسیله است» .
در پایــان ،لوحی به پاس شــجاعت و تعهد خانم بلقیس روشــن برضد
اشــغالگران و نوکران داخلی شان توسط جمعی از نهادها و باشندگان دشت
برچی کابل به او اعطا شــد و تصویر وی که توســط یکی از دختران عضو
«سازمان رفاه افغانستان» نقاشی گردیده بود به وی تقدیم شد.
در ختــم برنامه جمعی وســیع از زنــان و مردان با خانــم بلقیس ابراز
احساسات نموده با وی عکسهای یادگاری گرفتند.
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نشریات «حزب همبستگی افغانستان» را در کابل و والیات از آدرسهای ذیل به دست آورده میتوانید:
کابل
نمایندگی انجمن نویسندگان افغانستان
جوار پارک تیمور شاهی
شرکت کتاب شاه محمد
چهارراهی صدارت
کتاب فروشی مقدم
مارکیت جوی شیر کابل
کتابخانه وحدت
نیاز بیک ،دکان حاجی
کتاب فروشی معلم محمد وحید
د افغانستان آریانا مارکیت ،دکان اول
کتاب فروشی رفیع اهلل
پل باغ عمومی ،لب سرک ،زیر پشتنی بانک

هرات
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

کنر

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

کتابفروشی احمد ظاهر
چغانسرای ،سرک قومندانی

کندز

فراه

قرطاسیه فروشی محمد هارون
جاده والیت

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

غزنی

کتاب و قرطاسیه فروشی توحید
شهرک البیرونی ،جاده خاتم االنبیا
کتاب و قرطاسیه فروشی احمدی
پالن سوم ،کوچه زیارت خواجه علی
کتاب فروشی فرهنگ 1
جوار کتابخانه عامه
کتاب فروشی فرهنگ 2

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

سرک تانک تیل کهنه ،رسته نجارها

ننگرهار
کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه

هموطنان درد دیده،
اگر خواهان افغانستان مستقل ،آزاد و دموکرات هستید؛ اگر آرزوی سربلندی افغانستان و آسایش مردم مظلوم ما را به دل
دارید؛ اگر تالش میورزید علیه جنایات و خیانتهای اشــغالگران و نوکران میهنفروش شــان نقشــی ادا کنید ،به «حزب
همبستگی افغانستان» بپیوندید و در تکثیر و پخش نشریات حزب تان هرچه بیشتر و وسیعتر بکوشید!
«حزب همبستگی افغانستان» برای پیشبرد فعالیتهایش به حقالعضویت اعضا و اعانهی هواداران و دوستدارانش اتکا دارد.
با کمکهای نقدیتان ما را یاری دهید:
Bank-e Millie Afghan
Ibne Sina Watt, Kabul, Afghanistan
Name: Ali Ahmad
Account No: 1001201070799

«من انقالبم!»

فلــم مستندیســت کــه مبارزات زنان انقالبــی و فعال در عرصه آزادی و حقوق زن را در ســه کشــور به تصویر
میکشد :روجدا فالت ،فرمانده نیروهای «واحدهای مدافع خلق» در سوریه ،ینار محمد بنیانگذار «نهاد آزادی
زنان» در عراق و سیلی غفار سخنگوی «حزب همبستگی افغانستان».
این مستند توسط بینیدیتا ارجنتری کارگردانی شده و تولید ( )Possible Filmو ( )Rai Cinemaمیباشد.
تصویربرداری فلم در جنوری  ۲۰۱۸نهایی شد و در نوامبر  ۲۰۱۸به روی پردهی سینماها رفت.

برای دریافت نسخه فارسی و انگلیسی این مستند با ما در تماس شوید.

