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اعالمیه ها

معامله ننگین با طالبان و 
رهایی هزاران ویروس طالبی 

خیانت ملی است!

حــال که امریــکا در جورآمدی با طالبــان، قرار اســت در کنار دادن 
امکانات وســیع، حدود ۵ هزار زندانی طالبان جانی را نیز از بند آزاد کند، 
پس از گوش تاوی امریکا، اشــرف غنی برای صدمین بار از »خط ســرخ« 
نمایشــی اش عبــور کرده، در مغایــرت با تمامی اصــول عدالت و حقوق 
بشــر پنج  هزار ویروس خطرناک را به جان مردم ما رها می ســازد. امریکا 

صلــح  هماننــد  غالمانــش  و 
بار  بــا آدمکشــان گلبدینــی، 
دگــر آن لشــکری از عناصــر 
مغزشویی شــده و بیگانــه بــا 
انسانیت را بدون محاکمه مورد 
عفو قــرار می دهند کــه زنان 
را سنگســار کرده و به شــالق 
بســته اند؛ در محاکم صحرایی 
مــردم مظلوم را ســر بریده و 
انتحار و  قصــاص کرده انــد؛ 
انفجار کرده اند؛ افغانستان را به 
دور عصر حجر برگشتانده اند؛ 
مردان را به خاطر نداشتن ریش 
و موی مطابق میل شــان لت و 
کوب نموده اند؛ عامل قتل عام 
و...  مزار  شــمالی،  یکاولنگ، 
اند؛ زنــان را از حقوق ابتدایی 

چــون تحصیل و کار محــروم و جاهالنه تریــن قوانین را بــر آنان تحمیل 
کرده اند؛ بت های بامیان را منفجر ســاخته و افغانســتان را مطابق خواست 
صاحبان پاکســتانی شان به سوی ســیهروزی کشــانیده و هزاران جنایت و 

ستمگری و پلیدی دیگر را مرتکب شده اند.
غنی که بر کرســی نشانده شده است تا سیاست های استعماری امریکا 
و ناتو را با عوامفریبی عجیبی موبه مو اجرا نماید، داد و واویال سر داد که 
رهایی طالبان خط ســرخ حکومت است، اما همانگونه که خلیلزاد منحیث 
نماینــده کاخ ســفید بدون حتــا در جریان گذاشــتن ارگ رهایی پنج هزار 
زندانــی را به چوچه هــای طالب اش وعده داده بــود، از اول معلوم بود که 
غنی صالحیت رد این حکم بادار را نداشــته »خط ســرخ« او نیز شیادی ای 
بیش نیســت. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا به پرســش خبرنگاری که 

»غنی حاضر به رهایی زندانیان طالبان نیست«، بر دلقک ارگ نشین امریکا 
پوزخند زده پاســخ داد »هرکس برای مشهور شدن سروصداهایی می کند«! 
روشــن است که هیچ دولت دست نشــانده نمی تواند دارای »خط سرخ« در 
دفاع از منافع ملی باشــد، پس این بار هم غنی »خط ســرخ« خود را در بدل 
ماندن در کرســی قدرت زیرپا نمود. البته عبداللــه و اطرافیانش نیز برای 
دلربایی به خلیلزاد از به اصطالح طرح معامله »بدون قید و شــرط« با طالبان 
ســخن گفتند که مورد توجه بادار واقع نشد. مگر غنی و چتلی لیس هایش 
به ســان شاه  حسین مرتضوی و صدیق صدیقی در آستانه رهایی انس حقانی 
فریــاد نزدند که »انس حقانی خط ســرخ حکومت اســت«، اما دیدیم که 
چگونــه زرد کردند و امروز این تروریســت بین المللی و طراح ده ها حمله 

انتحاری خطرناک در برابر مردم ما از دوحه به ریش ملت می خندند.
امریکا برای این چرخش در برنامه های اشغالگرانه اش در وطن ما بازهم 
جهت اغوای مردم کارزارهایی را جهت ذهنیت سازی و انحراف افکارعامه 
راه انداخته اســت. این روزها گــواه کارزارهای پــروژه ای زنان به اصطالح 
جامعــه مدنی هســتیم: چندتایی چادری رنگارنگ به ســر کرده و گپ از 
بخشیدن طالب می زنند و شمار دیگر هم ُپس ُپَسک »حق من کجاست؟« را 
بلند کرده اند. شــما گدی گک های رنگی به یاد داشته باشید که هر قدر هم 
که میل دارید طالب و جانیان چهار دهه اخیر را ببخشــید، ولی بازماندگان 
گاه این سرزمین هرگز نمی بخشند، و زنان  قربانیان و باشندگان باوجدان و آ
افغانستان و جهان چادری را پس از حکومت شوم طالبان به مثابه زندان جهالت 
و ســتم بر زنان این کشور جهادی-طالب گزیده و اشغال شده می پندارند نه 
آزادی آنان؛ رنگ ســرخ و ســبز چادری فقط تالش مذبوحانه ای ست برای 
پوشانیدن آالم زنان ما. عده ای که از تلف شدن »حق« زنان در روند ساخت 
و پاخت امریــکا و غالمان اش 
بــا طالبان گــپ می زنند، مگر 
زن افغان در این ســال ها کدام 
حقی داشــته اســت که از آن 
با نشستن   محروم شود؟ شماها 
در پهلوی متباقی زن ستیزان و 
سرجنایتکارانی که ننگ تاریخ 
ما بوده و بر مادر هفتاد ساله و 
دخترک هفت ساله هم رحمی 
نکرده اند، حق زنان افغان را از 
سالیان ســال به معامله گرفته  و 
خون و جنایت را از سر و روی 

عامالن آن لیسیده اید.
همبســتگی  »حــزب 
افغانســتان« همانگونه که قبال 
اعــالم نمــوده اســت، تاکید 
مــی دارد کــه صلح بــا طالبان 
ددمنــش و رهایی جــالدان آنان از زندان، جز تشــدید جنگ و تباهی هیچ 
ارتباطی بــه صلح و امنیت نــدارد. طالبان تنها با صاحبان امریکایی شــان 
صلح کرده، اما »جهاد« شــان را در برابر مردم بی دفاع و ستمکش ما ادامه 
می دهنــد. ما بدین باوریم که صلح میان جنایتکاران هرگز آرامی و ثباتی به 
مردم افغانســتان در پی نداشــته و برای حاکمان جانی هیچ معیار، ارزش و 
منافع ملی وجود ندارد. آنان برای دســتیابی به منافع شان هرگونه ارزش را 
زیرپــا می کنند. فقط در حاکمیت یک دولت دموکراتیک و ملی، می توان 

صحبت از خط سرخ حفظ ارزش های واالی انسانی کرد.

حزب همبستگی افغانستان
۲۵ حوت ۱۳۹۸ – ۱۵ مارچ ۲۰۲۰
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فعالیت های حزب

گردهمایی حزب همبستگی 
در تقبیح رهایی زندانیان 

طالب توسط دولت پوشالی 
افغانستان

۲۵ حــوت ۱۳۹۸ – کابــل: امروز برخی از اعضای حزب همبســتگی 
طی گردهمایی ای در مرکز شــهر حکم رهایی زندانیان طالب توسط دولت 
دست نشــانده افغانستان را تقبیح کردند. اشتراک کنندگان که اغلب شان را 
زنان می ســاخت با شعار مرکزی »معامله ننگین امریکا و غالمانش با طالبان 
وحشــی و رهایی هزاران ویــروس طالبی از زندان ها خیانت ملی اســت!« 
بــه اعتراض پرداخته و به عالوه پالکارت هایی با شــعارهایی همچو »طالبان 
خونخوار را حتا به خاطر انهدام بت های بامیان نمی بخشیم!« »معامله با قاتالن 
زرمینه شهید، بی شرافتی و غداری است!« »صلح با اربابان امریکایی،  جهاد 
در برابــر مردم بی گناه!« »تکرار خیانــت امریکا: اول تحمیل تنظیمی ها و 
حال مجددا طالبان!« را نیز برافراشته بودند که در کنار آن ها، عکس هایی از 

جنایات طالبان نیز دیده می شدند.
در شروع گردهمایی، معترضان شــعارهایی سر دادند و در ادامه خانم 
سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در البالی سخنان اش ابراز داشت:

»از یک طرف می بینیم که امریکا و ســایر کشورهای 
غربی سند عفو و بخشش طالبان را در دوحه امضا می کنند 

و در پهلوی تمام امتیازات دیگر ۵ هزار خونخواران جانی 
و عصر حجری را به جان مردم ستم دیده  ی ما رها می کند. 
و از جانــب دیگر خاینان ملــی را می بینیم  که بخاطر در 
مقــام ماندن و چوکی و پول، مردم را به تمســخر گرفتند. 
عبداللــه با این درامه بازی هایش حکومت موازی ســاخته 
نمی تواند، چون هرچه امریکا بگوید همان را خواهد کرد 
ولــی بخاطر امتیازات بیشــتر و بخاطر این کــه بتواند در 
مقامــش باقی بماند این درامه بازی ها را انجام داده و مردم 

افغانستان را ریشخند می سازد.
امریــکا هم می خواهد وضعیــت به همین گونه گدود 
باقی بماند تــا در این میان برای طالب جا پیدا کند و  نیز 
بفهماند که بدون دولــت امریکا، آنان هیچ اند. دیدیم که 
چگونه بــدون اجازه حکومت پوشــالی و غنی و عبدالله 
سند رهایی ۵ هزار طالب جاهل و زن ستیز را امضا کرد. و 
اشرف غنی وقتی دید به اندازه ی نزد بادار بی ارزش است که 
کرات  حتا دو نفرش را هم در دوحه دعوت نکرد تا در مذا
ســهیم شوند،  با آب و تاب اعالم کرد که صالحیت رهایی 
پنج هــزار طالب را دولــت افغانســتان دارد. اما ما همان 
وقــت گفتــه بودیم کــه حر ف هایش الف و پتاق اســت و 
بدون امر بادار شــور خورده نمی تواند. و سخنگویانش هم 
در مطبوعــات گفتند 
پنج هزار  که رهایــی 
پیش شــرط  زندانــی 
شــده  گفتگوهــا 
نمی تواند.اما یک روز 
اشرف  که  نگذشــت 
غنی دوباره گفت که 
رهایی پنج هزار پیش 
کــره بوده  شــرط مذا
همانگونه  می توانــد. 
کــه در رهایــی انس 
ســرخ”  “خط  حقانی 
را زیرپا نمود، این بار 
نیز به خط زرد تبدیل 

شد.
و دیگر این که بســیار از خــروج نیروهای امریکایی 
کید کنیم کــه امریکا به  گــپ زده می شــود. می خواهیم تا
هیچ وجه نیروهایش را از افغانســتان بیرون کردنی نیست 
تا این که به اهداف شــوم و سیاست های استعماری اش از 
طریق افغانســتان نرســد. و حتما بعــد از پیروزی ترامپ 
بهانه هــای زیادی پیدا خواهند کــرد که حال وقت خروج 
کامل نیروها نیســت و به بهانه های مختلف در افغانستان 

خواهند ماند.«
ســپس، خانم زال، یکی از اعضای حزب همبســتگی قســمت هایی از 

اعالمیه را خواند:
»حال که امریکا در جورآمدی به طالبان، قرار اســت 
در کنار دادن امکانات وسیع، حدود ۵هزار زندانی طالبان 
جانی را نیز از بند آزاد کند، با گوش تاوی امریکا، اشــرف 
غنی برای صدمین بار از »خط ســرخ« نمایشــی اش عبور 
کرده، در مغایرت با تمامی اصول عدالت و حقوق بشــر 
ک را به جان مردم ما رها می سازد. پنج هزار ویروس خطرنا
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...
ما بدین باوریم که صلح میان جنایتکاران هرگز آرامی 
کمان  و ثباتی به مردم افغانســتان در پی نداشته و برای حا
جانی هیــچ معیار، ارزش و منافع ملی وجــود ندارد، آنان 
بــرای دســتیابی بــه منافع شــان هرگونــه ارزش را زیر پا 
کمیت یک دولــت دموکراتیک و  می کننــد. فقــط در حا
ملی، می توان صحبت از خط سرخ حفظ ارزش های واالی 

انسانی کرد.«
برنامه با سر دادن شعارهای بیشتر به پایان رسید.

اعالمیه ها

با مبارزه قاطع علیه 
امپریالیزم، بنیادگرایی            

و مردساالری مضمون مترقی 
۸مارچ را پاس داریم!

هشتم مارچ، روز خجسته ای است که توسط کالرا زتکین در »کنفرانس 
جهانی زنان سوسیالیست« در ۱۹۱۰ به پاس مبارزات زنان کارگر منحیث روز 
جهانی زن پیشــنهاد گردید و تا امروز در سرتاسر جهان برگزار می گردد. ما 
در حالی به پیشواز این روز می رویم که مردم زجردیده و پردرد ما و به ویژه 



شماره ۶۸ | دلو ۱۳۹۸- جوزای ۱۳۹۹، فبروری - جون 2020

4

زنان این کشــور از بالیای گوناگون اشــغال، بنیادگرایی، زن ستیزی، فقر و 
فالکت، کشتار و خونریزی رنج می برند. زنان شوربخت سرزمین ما هنوز 
گوش و گلو بریده می شوند و مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند؛ سنگسار 
و سوزانیده می شوند؛  آنان برای نجات از تمام این آالم دست به خودکشی و 

خودسوزی می زنند؛ و ده ها ستم دیگر را متحمل می شوند.
دولت متجاوز و جنایت گســتر امریکا و شــرکایش که زیر نام »آزادی 
زنان« و »صدور دموکراسی« افغانستان را اشغال کردند، در نخستین روزهای 
ورود شــان گروه به شــدت ضدزن و ضددموکراســی موســوم به »ایتالف 
شــمال« را بر سرنوشــت مردم ســتمدیده ما حاکم کردند. اسناد افشاشده 
سی آی ای توسط ســایت ویکی لیکس برمال می سازد که در اوایل یورش بر 
افغانســتان این سازمان به دولت اشــغالگر امریکا پیشنهاد می کند که »برای 
انسانی نشان دادن چهره جنگ باید از موضوع زنان استفاده کرد.« هرچند، 
شــماری از گدی گک هایی مانند فوزیه کوفی، شــینکی کروخیل، ســیما 
ســمر، ناهید فرید، زهرا نادری، صبرینا ثاقب، شــکریه بارکزی و عده ای 
دیگری را نقل مجلس ساختند تا گویا »آزادی زنان« افغان را به رخ جهانیان 
بکشــند، اما واقعیت کامال وارونه اســت. اگر به نمونه های فراوان گذشته 
برنگردیــم و تنها همین ســه مثال تازه را در نظر بگیریــم، می توان به عمق 
ســتم علیه زنان این کشــور پی برد: چندی پیش،  گواه جاروجنجال ها روی 
تصویــب قانون حمایت از کودکان در پارلمان بودیم و دیدیم جرثومه هایی 
ماننــد قاضی نذیر احمد حنفــی، مولوی ذبیح الله عتیــق، الله گل مجاهد، 
میــرداد نجرابی و دیگــران چگونه برضد این قانون گلــو پاره می کردند؛ 
هیوالیی به نام مجیب الرحمان انصاری در هرات علیه زنان افغانســتان گند 
باد می کند؛ و در آخرین مورد، دولت تروریســت پرور امریکا یکبار دیگر 

طالبان قرون وسطایی و ضدزن را بر گرده های پرزخم مردم سوار می کند.
خواهران دردمند!

باید به یاد داشته باشیم که آزادی زنان در بدل خون روزا لوکزامبورگ ها، 
میناها، مرضیه اسکویی ها، مونیکا آرتل ها،  ناهید صاعدها، سکینه جانسزها 
و هزاران زن مبارز دیگر به دست می آید؛ به یاد داشته باشیم که رهایی زنان 
با آواز رســای کالرا زتکین، اشــرف دهقانی،  مرسدس سوسا،  ماللی جویا، 
انورادا گهاندی، نوال السعداوی،  بلقیس روشن، تسلیمه نسرین، کامیال بیاخو 
و زنان برپاگشته در هر گوشه جهان به دست می آید؛ به یاد داشته باشیم که 
حقوق زنان با تفنگ آرین میرکان، تامارا بانکی، ســیمون سگوئین، نیکول 
فرانس و... به دســت می آید؛ به یاد داشته باشیم که برابری زنان با مقاومت 
لیال قاســم و اعظم روحی آهنگرانی در شکنجه گاه  های رژیم های سفاک به 
دســت می آید. زنان فقط با اتحاد میان هم در پرتو اندیشــه های پیشرو و با 
زور بازوی خویش می توانند زنجیرهای بربریت و جهل را از دســتان شــان 
بگسلند و هیچ نیروی اشغالگر و ارتجاع داخلی آنان را از این همه مرارت ها 

بیرون نمی تواند.
حزب همبستگی افغانستان

۱۸ حوت ۱۳۹۸ - ۸ مارچ ۲۰۲۰

فعالیت های حزب

گرامی داشت                 
»حزب همبستگی افغانستان«          

از روز جهانی زن

کابل؛ ۱۸ حوت ۱۳۹۸: »حزب همبســتگی افغانستان« طی محفلی از 
روز جهانــی زن تحت عنوان »با مبارزه قاطع علیه امپریالیزم، بنیادگرایی و 
مردســاالری مضمون مترقی هشــتم مارچ را پاس داریم!« گرامی داشت به 
عمل آورد. در این برنامه ده ها تن از اعضا و هواداران حزب شرکت ورزیده 

بودند.
در آغاز، مجری برنامه از وضعیت اســفناک زنان محروم افغان یادآور 
شــده، حاکمیت اشغالگران و نوکران بومی شــان را عامل اصلی تیره روزی 
زنــان خواند و بر اتحاد و مبارزه زنان به عنوان تنها راه رهیدن از زنجیرهای 

اسارت و پایان تبعیض، بی عدالتی و نابرابری، تاکید نمود.
خانم زال به نمایندگی از حزب همبستگی در صحبت هایش گفت:

»طی ۱۹ ســال گذشــته، زنان افغان باید پی برده باشند 
کــه امریکا و نوکــران داخلی اش، آنــان را از بند و زنجیر 
کم نــه تنها آزاد  ویــروس بنیادگرایــی و مردســاالری حا
نســاخت، بلکه با تمویل و ترویــج بنیادگرایی و معامله با 
طالــب از زنان افغان انتقام گرفت تا با زندانی ســاختن و 
سرکوب بیش از نصف جامعه توسط مزدوران دینی اش از 
خیزش سرتاسری زنان و مردان محروم افغان علیه اشغال 

جلوگیرد.«
او در بــاره معامله خاینانه تــازه امریکا زیر عنوان مســخره »صلح« با 

طالبان ستم  پیشه و ضدزن گفت:
»...و قــرار اســت امریــکا در معامله جدیــد، طالبان 
درنــده را پــودر و ماتیک زده، دریشــی پوشــانده زیر نام 
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مســخره “صلح” باالی مردم تحمیل نماید. صلح عمیقا با 
عدالــت، دموکراســی و آزادی در پیوند بــوده و با قربانی 
کردن منافع مردم صلح در هیچ کشوری تامین نگشته و نه  
ک  خواهد گشت. ما مکررا گفته ایم که صلح با طالبان سفا
ســرآغاز فصل جدیدی از جنگ و تباهی در افغانســتان 
کم به شمول  خواهد بود. زیرا گروه های جنایت پیشه ی حا
طالبان که هر یک مولود استخبارات بیگانه و حافظ منافع 
کشور خاص هستند، بخاطر تضاد منافع باداران شان، سر 
تقســیم قدرت باهم جور نیامده، دیر یا زود شکم همدیگر 

را خواهند درید.«
زال درباره ماهیت »انتخابات« در کشــور اشغال شده و مخصوصا راجع 

به انتخابات پرتقلب و مسخره اخیر گفت:
»طی ۱۹ ســال گذشــته، انتخابات های پوشالی نه تنها 
“حــالل مشــکالت” مردم نبــوده بلکه خود به پروســه  ی 
خاینانه جهت  تعمیق تفرقه قومی، زبانی و ســمتی مبدل 
شــده، آتش نفاق ملی را شعله ورتر ســاخته است... مردم 

مــا پــی برده اند کــه زیر 
سایه شوم اشغال، هزاربار 
از  پرهیاهوتر  “انتخابات” 
امــروز برگزار شــود، در 
ارگ فقط سرسپرده ترین، 
و  وطن فروش تریــن 
فــرد  معامله گر تریــن 
امریکا  منافــع  به  متعهد 
راه خواهــد یافــت. ما بر 
این باوریم کــه انتخابات 
بــه عنــوان یــک اصــل 
در  فقــط  دموکراتیــک، 
و  مســتقل  افغانســتان 
آزاد و عــاری از ویروس 
بنیادگرایی می تواند معنی 

داشته باشد و بس.«
در ادامــه خانم خاطره شــعر 
»من دردم« را خیلی پرشور دکلمه نمود که با تشویق گرم اشتراک کنندگان 

مواجه شد.
در قســمت دیگر برنامه لیال یکتن از جوانان حزب همبستگی زندگی 
و پیــکار انقالبی دو زن مبارز هــر یک فرمانده »رامونا« از مکســیکو و 
»هایدی تامــارا بانکی بیدر« از ارجنتاین را ارایه نمــود که زندگی مملو از 
پیکـــار، قاطعیت، تعهـــد و شجـــاعت شان برای تمام زنان مایه مبـاهات و 

آموزنده است.
گاه بوده و با شور و  گروه موسیقی »تارها« که متشکل از چند جوان آ
اشتیاق در برنامه های حزب سهم می گیرند، این بار نیز با اجرای آهنگ های 
اعتراضــی محفل را رنگین تر ســاختند. به تعقیب آن ربیـــع پوپل یکتن از 
سه تارنوازان موفق کشور ما چند پارچه اجرا نمود که مورد تشویق حـاضران 

قـرار گرفت.
محفل بــا اجرای گروه تیاتر »پویا« که زندگــی مبارزاتی خانم بلقیس 

روشن را روی صحنه برد، به پایان رسید.
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نویسنده: نادر

استاد داوود امیری،    
ورزشکارجان باخته کشور

در ۱۹ دلــو ۱۳۹۸ اســتاد داوود امیری، مرد برومندی که با عشــق به 
زند گــی و امید به آینــده، جوانان وطن را پرورش داده و همیشــه در فکر 

بهبود و انکشاف ورزش بود، توسط طالبان ددمنش تیرباران گردید.
اســتاد امیری جهت رشد و تشــویق بیشــتر زنان، در این اواخر کلب 
ورزشــی ای را در شــهر تالقان ایجاد کرده بود اما این آرزوی انسانی وی را 
طالبــان جنایتکار تحمل نکرده برعالوه تهدید، از طریق مســاجد نیز علیه 
گیــن پرداختند. اما امیری  شــخص خودش و ورزش زنان به تبلیغات زهرآ
نترسیده بخاطر کسب جواز کلب زنانه به کابل رفت. در بازگشت براساس 
گزارش مالهای جاسوس پیشه، موتر حامل استاد امیری در قریه خواجه پسته 
در مســیر راه کندز-تخار توســط طالبان توقف داده شده و خواستند او را 
با خود ببرند. اســتاد امیری هم با اســتفاده از شگردهای ورزشی اش بر این 
طالبان حمله ور شــده یکی از آنان را نقش زمین می ســازد. طالبی از فاصله 
دور این اســتاد را نشانه می گیرد که در اثر اصابت مرمی یکی از همقطاران 
خودش کشته می شود. کشته  شــدن هم قالده شان، وحشیان طالب را هارتر 
ســاخته، این جوان شــجاع را جابجا به رگبار می بندند. جسدش را در پشت 
موتر بسته کشان کشان تا قریه کنم که قرارگاه طالبان در آنجا موقعیت دارد، 

می برند و سپس آن را ذریعه شاخی و برچه سوراخ سوراخ نموده عقده های 
کثیف خود را می ترکانند.

اســتاد امیــری، جوان شــجاعی بود که بــا افکار عفونت بــار مالهای 
بنیادگرا، طالبان، داعش و تنظیم های ســاخت پاکستان و ایران مخالف بوده 
و همواره جنایات جاری را به شــاگردان اش افشا می کرد. او به  جز ورزش، 
رشد فرهنگ و تجدد به چیزی نیاندیشیده و جوانان را به ورزش و نه گفتن 
به انحرافات اجتماعی تشــویق می نمــود. داوود امیری باالخره در دفاع از 

افکار انسانی و پیشرو جان باخت.
اگــر خلیلزاد و تحلیلگران ســرکاری صــد  بار تالش ورزنــد تا چهره 
جنایتــکار طالبان را ســفیده مالی کرده و چنان جلــوه دهند که گویا تغییر 
ماهیت داده اند، مردم زجردیده ما هرگز خون استاد داوود امیری و هزاران 
جان باخته دیگر را فراموش نکرده و این وحشیان عصرحجری را نمی بخشند.

جنگ 
۱۸ساله  
برای چه 

بود؟
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    دیدگاه حزب

صلح کاذب درمانگر آالم   
مردم ما شده نمی تواند 

این روزها افزون بر جارچیان امریکا و دولت پوشالی افغانستان تعدادی 
از عناصــر عوامفریب زیر نام »تحلیلگر« و »کارشــناس« درمورد »تامین 
صلح« و گفتگو با طالبان آنچنان باغ های ســرخ و ســبز برای مردم ترسیم 
می کننــد که گویی بعد از دو دهه اشــغال وطن ما توســط امریکا و غرب 
و جویبار خون در کشــور، کورگره گشــوده شــده و افغانستان و مردمش 
شاهد صلح و خوشبختی خواهند بود. البته فراموش نکنیم که این تبلیغات، 
مسموم سازی افکار عامه و صحنه  آرایی ها را قبل از امضای »پیمان امنیتی با 
امریکا« و معامله با حزب فاشیست گلبدین نیز شاهد بودیم اما در عمل جز 

تشدید جنگ و بدبختی چیزی برای مردم به ارمغان نیاورد.
بــا این به اصطالح صلح و انتخابات دســت پخت امریکا، آیا بهروزی و 

آرامش در انتظار مردم ماست؟
همان گونه که اوباما برای برنده  شــدن در دور دوم ریاســت جمهوری، 
به داستان اسامه بن الدن پایان داد، ترامپ هم نخست درامه ابوبکر البغدادی 
را به پایان رســانید و اکنون در تالش اســت تا پروژه طالبان را که ســاخته 
و پرداخته خود شــان اســت، رنگ دیگری دهد، چون بــه خوبی می داند 
که با آن همه وعده های زیبای انتخاباتی اش در گذشــته، مردم امریکا مثل 
گذشته با فجایع گوناگون مواجه بوده، سفره امریکاییان خالی تر گردیده و 
شــمار بی خانمان های آن کشور افزایش یافته  است. از اینرو بایست نیرنگی 

را بــه کار گیرد تــا در انتخابات آتی پیــروز گردد. از همین روســت که 
میلیون هــا دالر را در اختیار خلیلزاد می گذارد تا در تبانی با ســران طالبان 
یک »صلح« فصلی و نمایشــی را در افغانســتان حکمفرما سازد تا ترامپ با 
لقب »ختم کننده طوالنی ترین جنگ امریکا« بر رقبایش پیشی گیرد. همین 

اســت که نام ســراج الدین حقانی 
مســبب قتل هزاران انسان بی گناه 
که دولت امریکا جایزه ده  میلیون 
دالــری برای ســر او تعیین کرده، 
یکباره در تــاراق مقاله  ای پرآب و 
تاب احتماال نوشته شــده در دفاتر 
روزنامــه  در  پاکســتان  آی اس آی 
»نیویارک تایمز« نمایان می شود تا 

برای تبدیل این »تروریســت بد« به یک »تروریست خوب« زمینه چینی و 
ذهنیت سازی صورت گیرد. جریانات چند ماه گذشته و جان و جگر شدن 
علنی خلیلزاد و امریکا با ســران طالبان، ســیلی محکمــی بر دهن آن عده 
قلم به دستان اروپانشین است که باوجود ادعای چپ و انقالبی بودن، آنچنان 
بی مایه و ناشــی می شــوند که اصطالح »مقاومت نســبی طالبــان در برابر 
امریکا« را به کار برده به این گروه جنایت پیشــه، مزدور و قرون وســطایی 

وجهه »ملی« می تراشند.
دولــت جنگ افروز امریکا، همــان طوری که در ۲۰۰۱ پس از اشــغال 
افغانستان، توسط خلیلزاد ســران تنظیم های جهادی –همان هایی که تا دیروز 
دموکراســی را معادل کفر خوانده و حتا شــنیدن صدای تق تق بوت زنان را 
حرام می دانســتند– را یک شــبه در لباس دموکرات و مدافع حقوق زنان در 
کنفرانس بــن آرایش داد، حاال هم خلیلزاد ایــن پدروکیل جنایتکاران افغان 
را ماموریت داده تا طالبان جانی و زن ســتیز را در دوحه سفیده مالی کرده 
رســمیت جهانی ببخشــد. به این هدف، تعدادی از زنان وجدان خفته مانند 
فوزیه کوفی، حبیبه ســرابی، شاه گل رضایی، زینب موحد، اصیال وردک، 
ماری اکرمی، جمیله افغانی، لیال جعفری و چند گدی گک دیگر را نماینده 
زنــان افغان تراشــیده و در کنار شــیرمحمد عباس ســتانکزی، مال برادر، 
عبدالسالم حنفی، سهیل شاهین و کفتاران دیگر می نشاند تا این دشمنان زن 
و انسانیت را در چهره انسان های »تغییر یافته« و »متمدن« به نمایش گذارد. 
ماللی شینواری منحیث زینت المجلس ارگ آنچنان عاری از شرف می شود 
کــه به تعریف و تمجید »پیراهــن و تنبان پاک و عطــر لوکس« نمایندگان 
طالبان می پردازد )برنامه »چهره ها«، تلویزیون ملی( تا حق ســفر به دوحه و 
چند شب رهایش در هوتل 
کرده  را حالل  پنج ســتاره 

باشد.
عــده ای از تحلیلگران 
غربــی ادعــا می کنند که 
کشــور  یــک  افغانســتان 
و  عقب مانــده  به شــدت 
سنتی بوده و دموکراسی ای 
که از ســوی امریکا بر این 
گردیده  تحمیــل  کشــور 
کارساز نیســت. به جواب 
تبلیغاتچی هــای  ایــن 
گفــت  بایــد  امپریالیــزم 
کــه جنایــات دولــت تان 
را در عقــب ایــن جمالت 
و نظریه پــردازی مســخره 
پنهــان نکنید. کاخ  ســفید 

رام  طالبان  محــال  فرض  به 
دست  جنگ  و  خشونت  از  شده 
ذخیره  نیروی  امریکا  بردارند، 
دیگری چــون داعش را وارد 
همیش  زیرا  کرد  خواهد  میدان 
دشــمنان  حیاتش  ادامه  برای 

فرضی برای خود می سازد...
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تغییری در کاهش جنگ و کشــتار در افغانســتان نداشــت، از این معامله 
تازه نیز فقط طالبان ســود برده، هیچ مرهمی بر زخم های مردم ما گذاشته 
نخواهد شــد. حضور امریکا در افغانســتان عمدتا برای تبدیل آسیا به مرکز 
تروریزم و بی ثباتی اســت تا رقبایش و بخصوص چین و روســیه را تهدید 
نموده با مشــکالت دچار نماید. این استراتژی امریکا پابرجاست و متقابال 
کشــورهای منطقه نیز آرام ننشســته عمال در پی خریــد و تجهیز باندهای 
مشــابه در کشــور ما اند تا تروریزم را با تروریزم پاسخ دهند. همین اکنون 
اکثر طالبان در غرب کشــور جیره خوار رژیم منفــور »والیت فقیه«  ایران 
اند. این روزها مخالفت ها از جانب بخش هایی از طالبان را نیز شــاهدیم که 
دیگر قبله بدل کرده از اوامر شــورای کویته پیروی نمی کنند. متاسفانه در 
دورنمای سیاســت جهان و بخصوص افغانســتان، در کوتاه مدت نشانی از 
ختم جنگ و بازگشــت به ثبات 
حداقــل را نمی توان دید. امریکا 
نیــز از لقمــه چرب افغانســتان 
به زودی دســت بردار نیســت و 
تمامی نیروهایش را از کشــورما 
بیــرون نخواهد کــرد. به فرض 
محال طالبان رام شده از خشونت 
و جنگ دســت بردارند، امریکا 
نیــروی ذخیــره دیگــری چون 
داعش را وارد میدان خواهد کرد 
زیرا همیش بــرای ادامه حیاتش 
دشــمنان فرضــی بــرای خــود 
می سازد تا مردم اش را در وحشت 
مالمتی  برعــالوه  و  نگه داشــته 
تمام بدبختی هــای داخلی اش را 
بــر گردن این دشــمن بیندازد و 
بحــران و خیزش هــای داخلی را 
تــا حدی مهار نماید. گذشــته از 
این ها، ادامه زورمداری جنگســاالران که این روزها مگس وار به دور عبدالله 
حلقه زده اند، مافیای موادمخدر و معــادن، گروه هایی چون حزب  تحریر، 
القاعده، جمعیت اصالح، شــبکه حقانی، داعش، حزب ترکســتان اسالمی، 
فاطمیون، جماعــت تبلیغی، نجم وغیره منحیث ویروس های خطرناکی در 
جامعــه ما اند که امنیت و آینده افغانســتان را تهدیــد نموده زهر جهالت و 
توحش شــان را در جامعه تزریــق می کنند، تا وقتی دســت این گروه های 
اســتخباراتی و مرتجع از جامعه ما کوتاه نشود، چشم انداز آینده برای مردم 

ما کماکان تاریک خواهد بود.

ولــو باداران امریکایــی و غربی طالبان آنان را یک هزار بار ببخشــند 
و خونخوارانــی چون انس حقانی ها، مال وثیق هــا، مال نوری ها، مال خیرالله 

و شرکایش بانیان دموکراســی نه بلکه از چهل سال بدینسو تحمیل کنندگان 
تروریــزم، بنیادگرایی، جهالت و مافیا بــر مردم و وطن ما بوده اند. توده ها 
و آزادیخواهان ما طی یک قرن گذشــته برای دموکراسی و عدالت رزمیده 
و قربانــی داده انــد. اگــر امروز ارزش هــای معین انســانی در وطن ما جا 
بــاز کرده، ایــن حاصل جانفشــانی و قربانی شــخصیت های بزرگی چون 
سیدکمال، عبدالخالق، عبدالرحمن محمودی، مینا، ناهید ساعد، اکرم یاری، 
غالم محمد غبار، غالم نبی خان چرخی، مجید کلکانی، سرور جویا، سرور 
واصف و هزاران شــخصیت برازنده و انقالبی سرزمین ما است. امروز حتا 
قرون وسطی اندیشانی چون سیاف، گلبدین، عبدالله، محقق، عطا و دیگران 
تحت تاثیر افکار عامه مجبور گشته اند خود را بنیانگذاران دموکراسی وانمود 
ســازند -دموکراسی ای که تا دیروز ســایه اش را به گلوله می بستند. مردم ما 

هماننــد تمامی ملت هــای دیگر 
با دموکراســی و ترقی مشــکلی 
نداشــته اند، این دولت اشــغالگر 
و  غربــی  شــرکای  و  امریــکا 
منطقــوی اش اند که بــا خیانت 
مــا  نگون بخــت  مــردم  بــه 
به سان کرزی و  دست نشاندگانی 
غنی و عبداللــه را به زور بی۵۲ 
تحمیــل کرد که بــا کارکردهای 
»انتخابات«هــای  و  خاینانــه 
پرفساد و مفتضح شان ارزش های 
مــردم  بیــن  را  دموکراتیــک 

بی اعتبار می سازند.
اشــرف غنــی کــه بــدون 
امریکا نفس هم کشــیده  اجازه 
به صــورت  ابتــدا  نمی توانــد، 
خیله خند طالبان را به آیســکریم 
دعوت کرد و پس از این که آنان 

بــا دولت امریکا در پس پرده به توافق رســیدند، به امر بادار »هفته کاهش 
خشونت« از جانب طالبان را پیش شرط صلح با آنان گذاشته و گویا این که 
طالبان در این مدت مورد آزمایش قرار می گیرند. غنی و دیگر همدســتان 
مــزدورش فقط خود را فریب داده می تواننــد و نه مردم ما را. مگر طالبان 
از ۱۳۷۵ تــا کنــون با اعمال خونیــن و افکار عصر حجری شــان آزمایش 
نداده اند؟ آیا می شــود در مدت یک هفته تمام جنایت این باند آدم کش را 
پاک کرد؟ احیانا در آزمایش شما معلمان سختگیر ناکام شدند، آیا این قدر 

جرات و وجدان دارید که برخالف میل امریکا زبان شور دهید؟
امریکا و غالمانش هم به خوبی درک کرده اند که طالب بدون خشونت 
و تفنــگ دیگر جایگاهی در جامعه نداشــته به هیچ و پوچ مبدل می گردد 
و صاحبان پاکســتانی شــان هم به این زودی از تروریســت پروری و تبدیل 
افغانســتان به مخروبه دست بردار نیســت. به همین دلیل است که مقامات 
امریکایــی بارها اعالم کرده اند که توافق بــا طالبان به معنی آمدن صلح در 
افغانســتان نیســت بنابر این اصطالح جدید »کاهش خشــونت ها« را ابداع 
کردند. البته در این شــکی نیست همان گونه که طالبان طی دو دهه گذشته 
ضربه مهمی به نیروهای امریکایی و ناتو وارد نکرده و دهشــت شان عمدتا 
متوجه مردم عام ما بوده و ده ها هزار انســان بی گناه را وحشیانه به نابودی 
کشــانیده اند، در آینده نیز ســربازان و پایگاه های امریکایی را هدف قرار 

نخواهند داد و به این تعهد به پدران امریکایی شان پابند خواهند ماند.
»حزب همبستگی افغانستان« به کرات اعالم داشته است که گروه های 
ارتجاعی و جنایت پیشه که اوامر بیگانگان را برآورده می سازند، هیچ گاهی 
پیام آور صلح شــده نمی توانند. همانگونه که معاهده با راکتیار کوچکترین 

از راست به چپ: فوزیه کوفی، لیال جعفری، ماری اکرمی در کنفرانس دوحه.
شما ها آن قدر حقیر اید که در بدل سفر خارجی و چند شب رهایش در هوتل پنج ستاره و چندهزار دالر، 
بر شرف و وجدان و همه چیز تان پا بگذارید، ولی روزی رسیدنیست که زنان افغان انتقام خون زرمینه ها، 

فریده ها، تبسم ها و هزاران زن قربانی توحش طالبی را از این هیوالهای قرن بستانند 
و آن وقت شما دلقکان نیز از دادگاه عدالت فرار نخواهید توانست.

بگذار خلیلزاد با برادرخوانده های طالب خویش هم آغوشی کرده چهره پلید خود را در نقاب 
»فرشته صلح« بپوشاند، اما محکمه تاریخ وی را در صف مکناتن، کیوناری، الکساندر برنز 

و ده ها سگ دو دیگر استعمار قرار خواهد داد.
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نبی عمری ها،  مولــوی  خیرخواه ها، 
مولوی فاضل ها و دیگر آدمکشــان 
شــان را از زندان ها رها ســازند، اما 
مردم و تاریخ ما ایــن جمع ماورای 
ارتجاعی و مزدور و دشمن انسانیت 
تنها  بخشــید.  را هرگــز نخواهنــد 

به خاطر گلوی بریده شــده تبسم و انهدام بت های بامیان هم که شده، سران 
این گروه در پیشگاه تاریخ ما محکوم به اشد مجازات اند و چه به صلح تن 

دهند یا نه، روزی با مجازات سخت مردم ما مواجه خواهند شد.
صلح از راه ســاخت و پاخت  پیدا و پنهان اســتعمارگران و غالمان شان 
تامین شدنی نیســت. وظیفه نیروهای مترقی، ضداشغال و بنیادگرایی است 
کــه با قبــول زحمات و خطر در بســیج مردم تالش نماینــد. فقط با یک 
جنبــش جدی ضدبنیادگرایی و ضد اربابان امریکایی، ایرانی و پاکســتانی 
شــان، می توانیم افغانســتان را از بدبختی و جنــگ و تجزیه نجات داده به 
شــاهراه ترقی گامزن ســاخت. مردم بایســت به دور از اختالفات قومی، 
سمتی، لسانی، نژادی و دینی دست به دست هم داده با شعار »نه امریکا،  نه 
جهادی، نه طالبان؛ قدرت به دســت مردم!« بر گرد نیروها و شخصیت های 

مترقی و عدالتخواه حلقه زنند.

 نویسنده: سمیر

نمونه هایی از توهین 
و تحقیر نوکران افغان                 

توسط باداران شان

در ۳۱ ســرطان ۱۳۹۸، ترامپ هنگام دیدار با عمران خان ابراز داشــت که 
گر امریکا می خواست در جنگ افغانستان برنده شود در ظرف یک هفته  ا
توان این کار را داشــت ولی ۱۰ میلیون انســان کشــته می شــد و این کشور 
از نقشــه زمیــن حذف می گردیــد. دولــت ع و غ هم برای کســب آبروی 
قالبی اش، اعالمیه ای صادر و با بی شــرمی تمام نوشــت که »افغانســتان به 
هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خویش را نداده و نخواهد داد« و 
گفته های ترامپ باید از مجراهای دیپلوماتیک وضاحت یابند. معلوم نیست 
که ترامــپ چه وضاحتی می داد تا کمی رگ غیــرت نوکران افغانش به تور 
می آمد. کارکرد دولتمداران دست نشــانده افغانستان از تره کی گرفته تا غنی 
که گرچه همه سوار بر سر انگشت باداران شان بر قدرت نصب شده  اند اما 
همیش کوشــیده اند خود را مســتقل جلوه دهند، رد این واقعیت نیست که 
نوکــر، نوکر بوده و هر قدر هم قیافه ی فیل مامای خود را گیرند بازهم همان 
مــوش می مانند. در ذیل نمونه هایی از توهیــن و تحقیرهایی را می آوریم که 
کران هرروز با انواع شــدیدتر آن برمی خورند ولی شــمار کم  مطمینا این چا

آن ها به رسانه ها درز می کند:

...یگانه ذریعه ای که بر طبق آن تنظیم ها و قوماندانان را تحت اثر خود 
در آورده می توانستیم و آن ها را به خط سیر مطلوب سوق داده می توانستیم، 
همانا تخصیص و یا دریغ داشــتن اکماالت و آموزش بود... معهذا در یک 
دســت علف به خاطر پیشکش داشتم و در دست دیگر چوب دنده به خاطر 

راندن یعنی دریغ داشتن از اسلحه را دارا بودم....

کتاب »تلک خرس«؛ 
نویسنده: دگروال محمد یوسف و مارک ادکین؛ برگردان: داکتر نثار احمد صمد.

حینی که ســازمان استخباراتی شــهزاده ترکی در ۱۹۸۰ به داخل جهاد 
افغانســتان نفوذ می کرد، »ســازمان کنفرانس کشــورهای اسالمی«، متحد 
دولت های اسالمی، نشســت بزرگی را در شهر تفریحی طایف در عربستان 
ســعودی برگزار نمود. سعودی ها می خواســتند تا کنفرانس مذکور مداخله 
شوروی ها در افغانستان را نکوهش کند. یاسر عرفات که در آن زمان توسط 
چپی ها حمایت می شــد، برنامه داشــت که به دفاع از مسکو صحبت کند. 
رهبران شورشی افغانستان از پشاور بدین جا با پرواز آورده شدند تا در دفاع 
از هدف شــان ســخن گویند. به احمد بادیب وظیفه سپرده شد که یکی از 
رهبران مجاهدین را برای ســخنرانی برگزیند تا درســت پس از عرفات علیه 

تنها به خاطــر گلوی بریده 
بت های  انهدام  و  تبسم  شده 
بامیان هم که شــده، سران 
ما  تاریخ  پیشگاه  در  طالبان 

محکوم به اشد مجازات اند.

حضور برادران جهادی، طالبی، خلقی، پرچمی و تکنوکرات پهلوی هم در کنفرانس مسکو.
تا دیروز یکدیگر را اشرار، شر و فساد و... می نامیدند و در شاخ به شاخ شدن های شان 

مسبب قتل صدها هزار انسان بی گناه گردیدند، اما چون مزدوری و چاکری به بیگانگان 
مشخصه مشترک شان است، بادار طبق نیازش هروقت خواست از گوش شان گرفته آنان 

را دور یک میز نشانده در هر پروژه ای مثل لته پاک مورد استفاده قرار می دهد.

ما راضی هستیم                       
اگر شما راضی باشید.

کارتونیست: 
گریم مک کی
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تهاجم شوروی ها صحبت کرده و آن را یک عمل ضداسالمی بنامد.
چندین رهبر شورشــی افغان در سطح قابل قبول عربی بلد بودند ولی 
بادیب دید که سیاف، در آن زمان معاون یکی دیگر از رهبران، روان تر و به 
گونه تاثیرگذار حرف می زند. بادیب بازگو می کند: »ما او ]سیاف[ را برای 
ســخنرانی برگزیدیم. اما به زودی رهبران افغان به نزاع پرداختند. انسان های 
باورنکردنی... هر یک ادعا داشــت که نماینده افغان هاست و باید خودش 
ســخنرانی کند.« اوضاع آنقدر درهم و برهم شد که بادیب تصمیم گرفت 
همــه را در یک اتاق زندان طایف قفل کند تــا زمانی که تمامی روی یک 

سخنران رضایت نشان دهند.

پس از شش ساعت جروبحث در اتاق زندان، افغان ها سیاف را ]منحیث 
ســخنران[ پذیرفتند. ســپس بادیب تصمیم گرفت تا موکل اش با نام بهتری 
به روی اســتیج برود. سیاف با نام »عبدالرسول سیاف« به وی معرفی شده 
بود. او می گوید که دو نام اول وی برای ســعودی ها معنای »غالم پیغمبر« 
را می دهد و این یعنی نیاکان ســیاف به طور رسمی نوکر بوده اند. با افزودن 
واژه »رب« به اســم وی، بادیب معنای نام ســیاف را تغییر داد، یعنی »غالم 
پــروردگار پیغمبر« که بیشــتر جنبه وقف فرد در خدمت دیــن بود تا پایه 
اجتماعی. برای ســالیان متمــادی، بادیب بر این نکته می بالید که ســازمان 
استخبارات سعودی به معنای واقعی کلمه، سیاف را صاحب نام ساخته است.

کتاب »جنگ اشباح«؛ فصل »به اسامه عشق می ورزیدم«؛ 
نویسنده: استیف کول.

بــن الدن یگانه فــردی نبود که با رد کردن ایتالف شــاهی ]عربســتان 
ســعودی[ و ایاالت متحده علیه عراق، شــهزاده ترکی را در آن فصل خزان 
عصبانــی کرده بود. حکمتیار و ســیاف با وجود دریافــت میلیون ها دالر 
کمک از استخبارات سعودی، عین عمل را مرتکب شدند. به مثابه صدراعظم 
دولت انتقالی افغانســتان، سیاف ضمن ســخنرانی هایش در محضر عام در 
پشــاور، خانواده شاهی سعودی را منحیث انســان های غیراسالمی نکوهش 
می کرد. اداره بوش دیپلومات هایش را نزد دولت پاکستان و خانواده شاهی 
ســعودی فرستاد تا از آنان بخواهند که قیضه موکالن افغان شان را محکم به 

دست گیرند.... شهزاده ترکی خشمگین احمد بادیب را به پاکستان فرستاد.
بادیــب زمانی که به پشــاور رســید دیگر جلو خشــم خــود را گرفته 
نتوانســت. پسان ها توصیف می کند: »وقتی برآشفته می شوم دیگر اعصابم 
را از دســت می دهم.«  او خســته و کوفته به طور مســتقیم به داخل محفل 
عمومی ای رفت که ســیاف در آنجا ســخنرانی داشــت و معامله عربستان 

سعودی با شیطان های امریکایی را تقبیح می کرد.
بادیب فریاد کشــید: »حاال تــو آمده و به ما یــاد می  دهی که در دین 
مان چه بکنیم؟ حتا نام ترا من تغییر دادم! تا یک نام اســالمی شــود!« اگر 
دولت انتقالی افغانســتان گروهی از مجاهدین افغان را می فرستد تا به دفاع 
از عربســتان ســعودی برضد عراق 
بایســتند، این راهی شــده می تواند 
کــه به مردم کمک کنــد تا »به این 
نکته پی ببرند کــه چیزی در جهان 
به نام جمهوری اســالمی افغانستان 
صــورت  در  دارد.«  وجــود  نیــز 
مخالفت ســیاف، او افــزود: »واقعا 
از گفته هایــت ترا پشــیمان خواهم 

ساخت.«
بــرای این کــه ابهامــی در این 
میان نمانده باشــد، این رییس اعلی 
اســتخبارات ســعودی مســتقیما به 
ســیاف گفت: »تو، خانــواده ات و 
افغان ها را می گایم.« و با خشم ساحه 

را ترک کرد.

کتاب »جنگ اشباح«؛ فصل »پیل سرکش«؛ 
نویسنده: استیف کول.

با اســماعیل خان هم مانند دوســتم 
به منافع شــخصی اش اشاره کردم. 
من پذیرفتــم که واقعیــت دارد که 
هراتی هــا بــه انــدازه کابــل در بن 
نماینده نداشــته اند. اما بــه او گفتم که موفقیت کنفرانس بن به ســودش 
خواهد بود. می دانستم که او می خواست به عنوان والی هرات بماند، از این 
رو هشــدار دادم که اگر با روند انتقال سیاسی همکاری نکند، نمی تواند بر 
سر حمایت دوامدار آمریکا حساب باز کند. به من اطمینان داد که تالش بن 
را حمایت و ربانی را به دادن فهرست نامزدهای ائتالف شمال تشویق کند.

کتاب »فرستاده«؛ فصل »جست وجوی رهبران در سایه استبداد«؛ 
نویسنده: زلمی خلیلزاد؛ مترجم: هارون نجفی زاده.

وقتــی تنش ها بار دیگر در اپریل ۲۰۰۴ بــاال گرفت، فرصت یافتم که 
مشکل عطا-دوســتم را یک بار و برای همیشه حل کنم. وقتی دوستم برای 
حمله به میمنه، مرکز والیت فاریاب، ۶۰۰ جنگجو مســتقر کرد، والی ای که 
از ســوی کرزی استخدام شده بود، فرار کرد و در نزدیک مرز ترکمنستان 
پنهان شــد. من و بارنو با کرزی مالقات کردیم و از تصمیمش به اســتقرار 
نیروی ۷۵۰ نفری در شــهر میمنــه برای بازگرداندن نظــم حمایت کردیم. 
دوســتم تهدید کرد که به این واحد حمله می کند. جاللی و غنی اســتدالل 

کردند که نیروهای ارتش ملی دوستم را بایستی بازداشت کنند.
این پیشنهاد جســورانه ولی خطرناک بود. بدون شک نمی توانستیم به 
دوســتم اجازه دهیم که به ارتش ملی حمله کند. به عالوه، چون مشــاوران 
آمریکایی واحد ارتش افغانســتان را همراهی می کردند، در واقع، دوســتم 

غنی در عقب بادارش مایک پومپئو در اخیر کنفرانس مطبوعاتی. 
این نوکر امریکا در جریان دیدارهایش با مقامات امریکایی آنقدر چاپلوسی می کند که هربار عکس  دیدارهایش 

موضوع تمسخر کاربران رسانه های اجتماعی می گردد.
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ســربازان آمریکایی را تهدیــد به حمله می کرد. اما درگیــری بین نیروهای 
دوســتم و ارتش ملی می توانســت فرجام بدی داشته باشد و در ائتالفی که 

ضدطالبان همکاری داشت، شکافی به وجود آورد.
اولین تماس تلفنی من با دوســتم چندان ثمر نداشت. سعی کردم با او 
محترمانــه برخورد کنم. خطوط قرمز ایاالت متحــده را برایش ارائه کردم 
و کوشــیدم برای او در ایــن منازعه راه برون رفت آبرومندانه ای پیشــنهاد 
کنــم. اما حرف های من جایی را نگرفت. دوســتم مرتب تهدید می کرد که 
آمریکایی ها را در »بوجی« به کشورشــان می فرستد. حرف هایش را تکرار 

می کرد. شاید بیش از حد نوشیده بود، عادتی که به آن معروف بود.
من با این تصویر که به او وقت دهم تامل کند یا هوشــیار شــود، گفتم 

که دو ساعت بعد دوباره زنگ خواهم زد.
تماس دومی هم چندان موثر نبود. من هشدار دادم: »حمله به واحدهای 
ارتش ملی، که با آمریکایی ها همراه هستند، حمله ای به نیروهای آمریکایی 
اســت. اگر به آن ها حمله کنــی، از پلی می گذری که دیگر راه بازگشــت 

ندارد.«
هیاهوی دوستم بدون کمی و کاســتی همچنان ادامه داشت: »بدتر از 
ویتنــام خواهد بود. بدتــر از عراق خواهد بود. اگر فکــر می کنی  آنها بد 
بودند، صبر کن و ببین که من در افغانستان چه روزی بر سرتان می آورم.«

روشــن بود که دیگر برای رســاندن پیام خود به دوستم به چیزی فراتر 
از حرف نیاز داشتیم.

من و بارنو بر سر گزینه ها حرف زدیم.
دیروقت همان شــب یک جفــت بمب افکن بی۱- از دیه گو گارســیا 
به حرکت درآورده شــدند. یک بمب صوتی درســت در آسمان باالی خانه 
دوســتم به غرش درآمد. یکی از بی۱- ها وقت عبور از فراز قصر دوســتم 

بمب صوتی را منفجر کرد.
دوستم در افکار عمومی از خود چهره شجاعی نشان داد. به نیویورک 
تایمز خبر داد: »بچه هایم ترســیدند، اما بگذارید بگویم من کسی نیستم که 

بترسم.«
امــا بــه زودی از همایون نــادری، نماینده اش در ایالــت متحده پیامی 
دریافــت کردم کــه همین برای دوســتم کافی اســت و او حاضر اســت 

عقب نشینی کند.
فردایش دوستم در پشت خط تلفن خشمگین بود. پرسید: »شما این جا 
چه جنگی راه انداخته اید؟ به خاطر هواپیمای بمب افگن تان خواب از چشم 

بچه های من پریده!«
بمب افکن بی۱- و بمب صوتی اش او را هوشــیار کرده بود. به دوستم 
گفتم: »می دانی، خیلی خوش شــانس هســتی. تصور کن به جای آمریکا، 

کشــور دیگری با ایــن توانایی ها می بود. فکر می کنــی یک بمب افکن را 
بــدون آن که بمبی پرتاب کند، به پرواز درمــی آورد؟ آیا تو بمب افکنی را 

بدون انداختن بمب به پرواز درمی آوری؟«
دوســتم ساکت بود. گفت دســت ما باال بود. به آرامی گفتم: »ژنرال، 

درباره اش فکر کن. تو هنوز زنده ای و خانه ات هنوز سرپا است....«
دوســتم برای لحظه ای خاموش ماند. ســرانجام پرسید: »می خواهی چه 

کار کنم؟«
پاســخ دادم: »بگذار واحد ارتش بگذرد. اگر شــلیکی شد، اگر حتی 
حادثه ترافیکی روی داد، مســئول خواهی بود و پیامی خواهد داشــت. اما 
اگــر خودداری نشــان دادی، من در چند روز آینده بــه احترامت می آیم و 

افرادت خواهند دید که تو در شمال آدم بزرگی هستی.«

کتاب »فرستاده«؛ فصل »سازندگان در برابر خرابکاران«؛ 
نویسنده: زلمی خلیلزاد؛ مترجم: هارون نجفی زاده.

رنگین دادفر ســپنتا، مشــاور امنیت ملی و رییس ارشد، کمتر توسط 
امریکاییان دیده شــده بــود. او آوازه ی درهم برهمی میــان دیپلومات های 
خارجی داشــت. با موهای جر و بنجری چون انشتاین و بروت پرپشت اش 
برخــورد دوســتانه و مهربانانه  ای داشــت. در بازی ای کــه دیپلومات های 
امریکایی جانوران را برای توصیــف مقامات بلندرتبه افغان برمی گزیدند، 
وی نام کواال )جانور بی دم کیســه دار آســترالیایی با گوش ها و بدن پرپشم 
خاکی رنگ که در درختان زندگی کرده و از برگ و تنه  آن ها تغذیه می کند. 

م( را کمایی کرده بود....
کتاب »پادشاهی پدری: خانواده کرزی و بدبختی های افغانستان«، فصل »کی ارگ را اداره می کند؟«، 
نویسنده: جوشوا پارتلو

تره کــی پیــش از این که به کابــل پرواز کنــد با ا.و. پتــروف،  رابط 
ســابقش با کی جی بی مالقات کرد. وقتی تره کی به قدرت رســید اعضای 
اقامتگاه کی جی بی او را به شــوخی به جای »نورمحمد تره کی«، »نیکوالی 
میخائیلوویــچ تره کانوف« نام گذاشــتند. )تره کان در زبان روســی مادر 

کیکان را گویند.(
کتاب »کی جی بی در افغانستان«؛ فصل »کودتای ماه سپتمبر حکومت صد روزه حفیظ اهلل امین«؛ 
نویسنده؛ واسیلی متروخین؛ برگردان؛ داکتر حمید سیماب.

ببرک کارمل – یاوه ســرای بی نظیر: روشــن اســت ک.گ.ب در سال 
۱۹۷۹ با برگماشــتن ببرک کارمل به رهبری حکومت تازه افغانســتان دچار 
اشــتباه گردیده بود. رهبران ک.گ.ب با عدم اعتراف به این خطای خود 
امیدوار بودند که ســطح پاییــن انتلکتوئل و 
ناتوانی سازماندهی کارمل را خواهند توانست 
با فعالیت های مستشاران حزبی و نظامی جبران 
کنند.... ژنــرال وارینیکف ارزیابی های خود 
را هیچــگاه پنهان نمی کــرد و حتی برخی از 
آنان را چــاپ نیز می کرد. او از ببرک کارمل 
چنین یاد می کند: »او همواره به پیشنهادهایی 
که به او می شــد به دقت گوش فرا می داد و 
خیلی چیزها را یادداشــت می کرد و اکثر در 
پایــان گفتگوها می گفت: شــما طوری به من 
می نگرید و حتما فکر می کنید که این کارمل 
را ببینید که پی در پی می نویســد و می نویسد 
ولی بازهم هیچ کاری نخواهد کرد...« واقعیت 
امــر همین گونه بود. کارمــل نه مورد اعتماد 
همکاران خود بود، نه مورد اعتماد مردم و نه 

در این روزها، سروصداهایی در فیسبوک باالست که گویا در جلسه ای، میان خلیلزاد و سپنتا مشاجره تند لفظی صورت گرفته است 
و عده ای در تالش اند تا از این انسان مرتجع، پهلوان پنبه ای بسازند، اما جوشوا پارتلو در کتاب اش می نویسد: »در بازی ای که 
دیپلومات های امریکایی جانوران را برای توصیف مقامات بلندرتبه افغان برمی گزیدند، وی ]سپنتا[ نام کواال را کمایی کرده بود.«
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مورد اعتماد مستشاران ما. او یاوه سرای بی مانند و فراکسیون باز بی همتایی 
بود که استادانه می توانســت در البالی گفتارهای انقالبی پنهان گردد. این 
»اســتعداد« به او کمک می کرد تا در پیرامون خــود، هاله ای از یک رهبر 
بیافریند. هرباری پس از ارتکاب یک اشــتباه دیگــر او همگان را متقاعد 
می گردانید که: »رفقا، حاال دیگر همه چیز به من روشــن شد، دیگر اشتباه 
نخواهــم کرد!« او عمال به خاطــر مردم مبارزه نمی کــرد –این دیگر کامال 
روشــن بود.... فروپاشی شخصیت کارمل با تمایل آشکار وی به مشروبات 

الکلی بیش از پیش تشدید می یافت.

کتاب »ارتش سرخ در افغانستان«؛ فصل »تغییر کادر رهبری افغانستان«؛ نویسنده: ب. گروموف؛ 
برگردان: عزیز آریانفر.

...آنها ]نمایندگــی کی جی بی و اقامتگاه آن در کابــل[ کارمل را نیز 
فردی تنبل و بی کاره می دانســتند که ساعت ۹ صبح از بستر برمی خاست 
و در کار خــود هم ســخت کوش نبود. کارمل تا حــدی مانند تره کی بود. 
وزیــران را در انتظــار نگه می داشــت و وزیــر امور داخلــه را نه به حیث 
وزیــر امور داخلــه بلکه به حیث مخبر وضعیت رهبــری ح.د.خ.ا. به دفتر 
کار خــود می پذیرفت. کارمل انســان دودل و فاقد اعتمــاد به نفس بود و 
این خصیصه اش در تذبذب آشــکار و ســلوک و برخورد ُشــل و بی حالش 
با ســایرین و آســان زیر تاثیــر دیگــران قرارگرفتن بازتــاب می یافت ولی 
خودش خود را یکی از شخصیت های بزرگ جهانی و پراهمیت تر از فیدل 

کاستروی کیوبا می دانست.
...

گالبزوی روزمره در مورد وضعیت بیست وچهار ساعت گذشته کشور 
به کارمل گزارش می داد. وی از سلوک نمایندگان شوروی در برابر کارمل 
در شــگفت بود چون آن گونه که باید بر وی اعمال نفوذ نمی کردند و بر 
باده نوشــی مســتدام و دائم الخمر بودن وی و کاری که در حزب می کرد، 
چشــم می بســتند. کارمل برای حزب و دولت رهبــری منفعل و بی عرضه 

بود....

...
ســطح و شــیوه زندگی نزدیکان کارمل نیز تعریف زیادی نداشــت. 
محمود بریالی منشــی کمیته مرکزی و رییس شعبه بین المللی ح.د.خ.ا. که 
از زن دیگر پدر کارمل و برادر ناسکه او بود و رهبر احتمالی آینده پنداشته 
می شــد در تجارت و داد و ستد خانه و موتر مصروف بود. نور احمد نور 
و صالح  محمد زیری هر روز از ســاعت ۸ تا ۱۰ کنار ســماوار نشسته چای 

می نوشیدند و قصه می کردند.

کتاب »کی جی بی در افغانستان«؛ فصل »ناسازگاری«؛ 
نویسنده: واسیلی متروخین؛ برگردان: داکتر حمید سیماب.

نویسنده: كاوه عزم

 جنایات هولناک نیروهای 
»نخبه« آسترالیا در افغانستان 

پس از اشــغال افغانستان توســط امریکا و ناتو این کشور به آزمایشگاه 
سالح های مهلک و مســلخ مردم بی گناه تبدیل گردیده است. هر روز در 
گوشــه و کنار وطن ما ده ها تن توســط نیروهای اشغالگر به سبک فلم های 
هالیــوودی به قتل  می رســند و عامــالن آن بدون بازخواســت، به این نوع 
کشــتارها ادامه می دهند. در میان سایر کشــورهایی که به افغانستان هجوم 
آورده اند یکی هم آســترالیا اســت که نیروهای »نخبــه« این دولِت به ظاهر 
»صلح جو« جنایات وحشتناک متعددی را در این ماتمکده مرتکب گردیده  

که اکثر آن از چشم مردم پنهان مانده است.
برادن چپمن ســرباز سابق آسترالیایی از کندک »خدمات ویژه هوایی« 
در برنامه ی »چهار گوشه« که به تاریخ ١٧ مارچ ٢٠٢٠ در سایت »ای بی سی« 

نشر شده، از چگونگی جنایات سربازان آن کشور پرده برمی دارد.
جنایات ســربازان آســترالیایی به حدی تکان دهنده اســت که به گفته 
چپمــن وی را  دچار تکلیف روحی کرده اســت. کشــتار زنــان، اطفال و 
پیرمردان از کارهای روزمره کندک »خدمات ویژه هوایی« اســت. چپمن 

ضمن اظهاراتش می گوید:
»در ماه مــی ٢٠١٢ در یکی از قریه ها، متوجه شــدیم 
شــخصی  با دیــدن ما حرکت کــرد و مبایل خــود را دور 
انداخت و دســت های خود را باال گرفته و جابجا ایستاد. 
ما از او حدود ٣٠ متر فاصله داشتیم. وقتی نزدیکتر شدیم 
یکتن از ســربازان ما از فاصله ٥ الی ١٠ متر به ســینه او 
شــلیک کــرد و وی جابجا مرد. این صحنــه مثل “تمرین 

هدف” بود.
کر آســترالیایی به  دقایقی بعد گزمه دیگری از عســا

برادن چپمن سرباز سابق آسترالیایی 
از کندک »خدمات ویژه هوایی«

کارتونیست: مانا نیستانی  والیت فقیه، دشمن مشترک ماست



شماره ۶۸ | دلو ۱۳۹۸- جوزای ۱۳۹۹، فبروری - جون 2020

13

صحنه رســیدند که سگ شــکاری با خود داشتند. سگ 
ســر فرد کشته شــده را می جویید و  یادم است که سگبان 
به سگش گفت: “می توانی مغز از سرش بیرون کنی...” و 

گفت: “بگذار مزه اش را بچشد.”«

جنایــت دیگری نیز در همان ماه در والیت ارزگان از ســوی عســاکر 
آســترالیایی صــورت گرفت که کمره کاله یک عســکر آنــرا ثبت کرد. 
دلگی »خدمات ویژه هوایی« جهت دســتگیری یک طالب با همراهی یک 
هلیکوپتــر وارد قریــه ای  می  گردند. آنان افغانــی را می بینند که در زمین 
زراعتی نشســته و با شنیدن صدای عســاکر در روی زمین پروت می کند. 
به محض رســیدن، سایر عســاکر بدون گفتگو بر وی شلیک کرده  و او را 
می کشند. عساکر آســترالیایی ادعا دارند که مرد افغان می خواست بر آنان 
فیر کند ولی در ویدیو به وضاحت دیده می شود که در دست آن مرد تنها 

تسبیحی به رنگ سرخ است و بس.
زمانی که جنایات عســاکر آســترالیایی در جنوب کشور فزونی یافت 
دولت آسترالیا هیئتی را جهت بررسی این کشتارها فرستاد که بعد از بررسی 
تمام کشتارها را قانونی و عساکر را بی گناه اعالم کرد. تحقیقات این هیئت 
در مورد جنایت وحشیانه عساکر آســترالیایی بعدها به رسانه ها درز کرد و 
به نام »پرونده های افغان« شهرت یافت که داستان های چند قتل مندرج در 

آن را ذیال شرح می کنم.
تاریخ: ٢ اپریل ٢٠٠٩

محل: قریه چلبی، ولسوالی چوره، والیت ارزگان
نیروهای آســترالیایی بخاطــر تعقیب طالبان به این قریــه رفتند اما در 
آنجــا طالبان را نیافتند و ســه تن را کشــتند. از میان این ســه تــن دو تن با 
دیدن نیروهای آســترالیایی خود را در پشــت علف و کاه و یک تن در بین 
درختان پنهان کردند که هدف شلیک نیروهای »خدمات ویژه هوایی« قرار 
گرفتند. عساکر آســترالیایی ادعا کردند که فردی که در پشت علف پنهان 
شده بود در »حالت شلیک« بود ولی در آنجا هیچ اسلحه ای وجود نداشت.

تاریخ: ٢٧ مارچ ٢٠١١
محل: قریه شاه ظفر، ولسوالی چوره، والیت ارزگان

گزمه روز نیروهای آســترالیایی یک مرد و پســر خرد ســالی را که از 
کلنیک محل برگشــته بودند کشــتند. عساکر آســترالیایی ادعا نمودند که 
دســتان مرد با »نایتریت« آلوده بود پس حتما با خود مواد انفجاری داشت 
ولــی در کنار جســد تنها یک خریطه دوا موجود بــود. مردم محل گفتند 
که مذکور با برادرزاه بیمارش از کلینک ولســوالی به سمت خانه می رفت 
که هدف مرمی نیروهای آســترالیایی قرار گرفت. تحقیقات نشــان داد که 
نشــانه های »نایتریت« نیز کود کیمیاوی ای بــود که این مرد دهقان قبل از 

رفتن به کلینک در زمین های خود پاش داده بود.
تاریخ: مارچ ٢٠١٢

محل: قریه سرخوم والیت ارزگان

در یک عملیــات نیروهای آســترالیایی فرد بی گناهی بــه نام حاجی 
ســردار از ناحیه پا زخمی می شــود و تیم صحی پای او را پانسمان می کند. 
قومندان تیم »خدمات ویژه هوایی« حاجی ســردار را با خود بیرون می برد 
و پس از چند ثانیه صدای فیر می آید. چپمن که شاهد عینی این حادثه بود 
می گوید: »قومندان داخل شــد و مسوول صحی از او پرسید که مریضش 
کجاســت؟ باید او را تداوی کنم. قومندان ســر خود را تکان داد و گفت: 

“او دیگر با ما نیست”«
تاریخ: ٣١ اگست ٢٠١٢

محل: قریه سوله
نیروهای آســترالیایی در تالش پلیســی بودند که سه عسکر آسترالیایی 
را کشــته بود. نیروهای »خدمات ویژه هوایی« به قریه سوله حمله می کنند 
و دو تــن به نام های مال جلیل آخنــد و مال جانان آخند را در حالی تیرباران 
می کنند که دســت های شان بسته بود. عساکر آســترالیایی ادعا کردند که 
مالجلیل می خواســت بر آنــان حمله کند و مالجانــان در مخابره صحبت 

می کرد در حالی که در آنجا نه تفنگی وجود داشت و نه مخابره ای.
تاریخ: ٢٨ فبروری ٢٠١٣

محل: ولسوالی چهارچینه، والیت ارزگان
نیروهای آســترالیایی حین حمله هوایی دو پســر خرد سال و سه خر را 
هدف شلیک قرار داده و کشــتند. آنان ادعا داشتند که اینان طالبان بودند 
ولی تحقیقات نشــان داد که این دو پسر بخاطر جمع کردن هیزم با خرهای 

شان به دشت رفته بودند.
تاریخ: ٩ مارچ ٢٠١٣
محل: والیت ارزگان

یکتن از عســاکر »خدمات ویژه هوایی« در نزدیکــی پایگاه نیروهای 
آسترالیایی مرد و زن افغانی را که با موترسایکل به طرف خانه شان می رفتند 
به گلوله بستند که در این واقعه مرد کشته و زن زخمی می شود. این عسکر 
واقعه مذکور را پنهان نگهداشت تا این که به اثر اعتراض مردم محل قضیه 
افشــا گردید. قومندانان آسترالیایی با فشــار و زور مالمتی این حادثه را بر 
دوش عساکر افغان انداخته و قومندان امنیه را مجبور ساختند تا مسوولیت 

آن را بپذیرد.
تاریخ: ٢٣ سپتامبر ٢٠١٣

محل: قریه پتان ولسوالی چنارتو
عساکر آســترالیایی سه تن را به اتهام همکاری با طالبان دستگیر نموده 
و دســت های شان را با ولچک بســتند. بعد از آغاز تحقیقات به خاطر سوال 
و جواب بیشــتر  خواستند آنان را توســط هلیکوپتر به پایگاه انتقال دهند.  
عســکری دستبند یک اسیر را باز و با شــلیک گلوله وی را کشت. عسکر 
بخاطر توجیه قتل ادعا نمود که زندانی  خواســت ســالح او را بگیرد به این 

دلیل وی را کشت.
تاریخ: ٢٦ سپتامبر ٢٠١٣

محل: قریه سپین کیچه والیت ارزگان

 حاجی سردار که در یک عملیات نیروهای آسترالیایی زخمی و بعدا 
توسط قومندان تیم »خدمات ویژه هوایی« به قتل رسید.

2012: سگبان کندک »خدمات ویژه هوایی« در والیت ارزگان پس از عملیات.
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نیروهــای »خدمات ویژه هوایــی« در یک عملیات شــبانه بر خانه ای 
یورش بردند که به گفته آنان تروریست ها در آنجا پنهان بودند. ولی در آن  
خانه هیچ تروریســتی حضور نداشت. در این عملیات آنان بسم الله آزادی و 
پسر خردسالش را کشــتند که در کنار پدرش خواب بود. این نیروها سپس 

١٥٠٠ دالر امریکایی بخاطر کشتن طفل به خانواده اش پرداختند.

ضمن عملیات نیروهای »خدمات ویژه هوایی« در والیت زابل ســه تن 
کشته می شــوند. اندریو هستی کاپیتان تیم، اول جسد ها را تالشی  و بعد به 
نوبت یک یک دســت آنان را با چاقو قطع می کند تا به شکل »یادگار« نزد 

خویش نگهدارد.
اعضای تیم اظهار می دارند که اندریو در هر عملیات دست و انگشت 

اجساد را قطع و با خود نگه می داشت.
اندریو هستی فعال نمایند حزب لیبرال در پارلمان آسترالیاست.

داســتان های هولناک جنایات عساکر آسترالیایی فراوان است که بیشتر 
آنــان پنهان مانده اســت. نیروهای »خدمــات ویژه هوایــی« بی رحم ترین 
درنده هایی اند که در آموزش به آنان اجازه هر نوع جنایت داده شده است. 
اینان نه تنها در افغانســتان بلکه در »تیمور شــرقی« نیز جنایاتی را مرتکب 

گردیده اند که نقل آن   مو را بر بدن انسان سیخ می کند.
براندن چپمن در ختم مصاحبه خود می گوید:

»من کوشــیدم تا به آنان بگویم ما اینجا بخاطر کمک 
گر ما زیربناها یا وســایط  آمده ایــم و طالبان مردم بد اند. ا
شخصی مردم را ویران و خانه های شان را بمباردمان کنیم 
کار درســتی نیســت. آنچه ما انجام می دهیــم  جنایت به 

شمار رفته و کشتن این افراد  قتل است.«

فعالیت های حزب

گردهمایی حزب همبستگی                                     
در پشتیبـانی از خیزش    

مردم امریکا

۱۸ جوزا -۱۳۹۹ کابل: جمعی از اعضای »حزب همبستگی افغانستان« 
گردهمایی ای را در پشــتیبانی از اعتراضات پرخروش مردم به جان رسیده 
امریکا علیه نظام اشــغالگر و فاشیســتی حاکم برگــزار نمودند. حزب که 
دفاع از جنبش های ضدامپریالیســتی را یکی از وظایف خویش دانسته و با 
خواست های پیشرو معترضان ضدستم و نابرابری در سراسر دنیا همنوا بوده 

2012 - قریه سوله: نیروهای آسترالیایی پس از حمله بر این قریه بخاطر دستگیری مال 
جلیل آخند و مال جانان آخند چند خانه را به آتش کشیدند.

عسکر کندک »خدمات ویژه هوایی« در حال دستگیری یک مرد افغان 
 به اتهام دست داشتن در قتل عساکر آسترالیایی.
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اســت، می خواست با برگزاری تظاهرات وســیع تری با خیزش  های گسترده  
زحمتکشان امریکا ابراز همبستگی نماید اما با تاسف بنابر تهدید کرونا این 

برنامه با تعداد معدود برگزار گردید. 

»از خیــزش مردم مبارز امریکا علیه سیســتم پوســیده حاکم حمایت 
می کنیم!« شــعار مرکزی این تجمع بوده و اشتراک کنندگان پالکارت هایی 
را با شــعارهای »همبستگی و ایســتادگی در برابر استبداد و ستم را از مردم 
امریکا بیاموزیم!«،»مردم امریکا دولت جنگ افروزشان را وامانده ساختند، 
بیایید ما علیه غالمان افغانش متحدانه برخیزیم!«، »ما افغان ها تحت اشــغال 
امریکا نمی توانیم نفس بکشیم!« »حکومت امریکا خطرناک ترین ویروس 
عصر ماســت!« و »جورج فلوید قربانی یک سیســتم مستبد است!« را در 

دست داشتند.
در اخیر زال یکتن از اعضای حزب اعالمیه را خواند و برنامه با سردادن 
شعارهای ضد دولت خونخوار امریکا که مردم زجرکشیده ما از سالیان سال 

در آتش اشغال آن و تسلط نوکران وطنی اش می سوزند، خاتمه یافت.

فعالیت های حزب

جوانان بامیان               
حزب همبستگی به جنبش 

جهانی علیه نژادپرستی 
دولت امریکا پیوست

به تاریخ ۱۷ جوزای ۱۳۹۹، جمعی از جوانان حزب همبستگی در کنار 
بودای ویران حمایت خویش را از خیزش بی ســابقه خلق ستمدیده امریکا 

دربرابر رژیم خونخوار سرمایه داری و امپریالیزم اعالم نمودند.
جوانان دختر و پســر که تصویر جورج فلوید را به مثابه نمادی از ظلم 
بــر طبقات محکوم آن کشــور بر چهره کشــیده بودند، شــعارهای نیز در 
دست داشتند: »همبســتگی و ایستادگی در برابر استبداد و ستمگران را از 
مردم امریکا بیاموزیم!« »مردم امریکا دولت جنگ افروز شــان را وامانده 
ســاختند، بیایید ما هــم علیه غالمان افغانش متحدانــه برخیزیم!« »چنگال 
خونیــن امپریالیــزم امریکا و فاشــیزم بنیادگرایی ایران را بــا اتحاد و قیام 

سراسری در هم کوبیم!«
یکی از جوانان همبســتگی اعالمیه حزب را تحــت عنوان »از خیزش 
الهامبخــش مردم به جان رســیده امریــکا حمایت می کنیــم« خواند که در 

قسمت پایانی اعالمیه آمده است:
»مبارزه مردان و زنان امریکا علیه سردمداران کاخ سفید 
گون و وال ستریت، در واقع مبارزه ما و بسا ملت های  و پنتا
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زیر اشــغال برای استقالل و آزادی ست. ما از ایستادگی و 
شهامت توده های استثمارشــده امریکا می آموزیم و علیه 
غالمان افغان حکام آن دیار، چه میهنفروشانی که در ارگ 
مجری برنامه های تجــاوزی امریکا اند و یا گروه هایی که 
گون را با درندگی  تحت نام طالب و داعش وغیره تیغ پنتا
بی مانندی بر گلوی هموطنان ما می فشــارند، می رزمیم تا 
برای همیش ســایه خونین فاشــیزم امریکایی و مولودات 
بنیادگرا و تروریســت اش از سرنوشت مردم نگونبخت ما 

کوتاه گردد.«
در اخیر سرور، یکی از اعضای حزب ابراز داشت:

ک  »مردم ســتمکش افغانستان در اوضاع بس خطرنا
در چنــگال جنایات کشــورهای اشــغالگر و بنیادگرازده 
گر امریــکا در تبانی با جنایتکاران طالبی  گیر مانده اند، ا
و تجاوز و ســاخت دولت مزدور به غــارت، خونریزی و 
ک  اســتعمال بم های مــادر قریه و قصبات مــان را به خا
کســتان  و خون یکســان می ســازد، دولت جنایت پرور پا
تروریزم نــوع طالب و داعش صادر می کند تا نوزادان این 
ســرزمین را در بطن مادران به خون بکشــاند و از ســوی 
ک ایران این زخم چرکین منطقه و جهان  دیگر رژیم سفا
با آتش کشیدن موتر حامل کارگران بی دفاع و غرق نمودن 
کتلــه ای گروه از کارگران از هیــچ جنایت ننگین در برابر 
مردم زحمتکش ما هرگز ابا نمی ورزد. پس وظیفه ماست 
تا با بســیج همگانی و قیام سراســری دســت جنایتکاران 

داخلی و خارجی را کوتاه سازیم!«

برگرفته از كتاب »زنان انقالبی«،                                    
نویسنده: آناهیتا اردوان

رامونا، زن دستفروشی که 
رهبر انقالبی زاپاتیست ها شد

»ما ایمــان داریم کــه موقعیت زنان تغییــر خواهد کرد و 
روزی فرا میرسد که با زنان با احترام رفتار شود، آنزمان به 

دموکراسی و عدالت اجتماعی دست یافته ایم.«
یــک  رامونــا«  »فرمانــده 
فروشــندهء دوره گرد بــود که به 
رهبــری انقالبی، کوشــا و خالق، 
بدل گشت. پیکارجویی و جدیت 
فرمانــده رامونا، شــوق و شــور 
مبارزه به ذهن ها را متبادر ســاخت 
و الهام بخــش توده هــای محــروم 
و ســتمدیده ی کشــور مکزیــک 
)مکسیکو( در نبرد برای پی ریزی 
جهانی دیگر گشت و آتش اشتیاق 

و عزم و آهنگ دادخواهی را در دل هزاران نفر، شــعله ور ساخت. در سال 
۱۹۵۹، در تزوتزیل، چیاپــاس، واقع در جنوب مکزیک، به دنیا آمد. او با 
فروش قالب  بافی هایش به توریســت ها امرار معاش میکرد. اما، با گذشت 
زمان متوجه شــد که وضعیت بغرنج اقتصادی، بدون مبارزه بی وقفه، تغییر 
نخواهد کرد. آنزمان، بیش از شــصت درصد بومیان چیاپاس به دلیل قرار 
نفتا )قرارداد تجارت آزاد آمریکای شــمالی( از گرســنگی در رنج بودند. 
رامونا به این نتیجه رســید کــه مرگ در پیکار بهتر از مرگ از گرســنگی 
اســت. بدین ترتیب، جهت پیشبرد اهدافش به ارتش زاپاتیست ها پیوست و 
گاهی بخشی زنان چیاپاس،  بسرعت زبان اسپانیایی را آموخت و در راستای آ

تالشی مستمر، نمود.
زاپاتیســت ها در اول مــاه ژانویه )جنوری( ۱۹۹۴، پیــکار جهت فتح 
شــهرهای بزرگ چیاپاس را، آغــاز کردند. فرماندهی عملیات آزادســازی 
شــهرها به رامونا واگذار شــده بود. ماموران دولتی به طور وحشــیانه ایی به 
رویارویــی با آنان، پرداختنــد. با اینحال، مبارزهء بی امان زاپاتیســت ها، به 
رهبری فرمانــده رامونا، جهت ســرنگونی دولت و آزادســازی زمین های 
کشــاورزان ادامه یافت. افزون بر این، رامونا یکی از هفت فرمانده کمیتهء 

مخفی و انقالبی بومی وابسته به ارتش زاپاتیست ها نیز، بود.
زنان بیش از یک ســوم اعضای ارتش زاپاتیســت ها را تشکیل میدادند 
و اکثر آنها مســئول خیاطی، آشــپزی، تدارکات سالح و سازماندهی مردم 

بودند.
فرمانده رامونا در تدوین قوانیــن انقالبی پیرامون رعایت حقوق زنان 
به مثابه ء اصول جنبش زاپاتیســت ها، نقش بسزایی، ایفاء کرد. زنان مطابق 

 شبکه های 
اجتماعی 
را اسلحه 

سازیم!

 کاریکاتور: بروس مک کینن
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قوانیــن مذکور، از حــق برگزیدن تعداد فرزند، حق برخورداری از شــغل 
مناسب با دســتمزد برابر با مردان، حق مشارکت در فعالیت های اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی، حق دســتیابی به مقام سیاسی و نظامی، حق بهره مندی 
از امکانات آموزشــی و بهداشــتی، حق انتخاب آزادانه ء همسر، برخوردار 
می گشتند و خشونت فزیکی، روحی-روانی و تجاوز جنسی نسبت به زنان 

مربوط به حقوق کیفری نیز ممنوع و مشمول مجازات، می گشت.

فرمانده رامونا اعتقاد داشــت تــا زنان به اهمیت شــرکت در مبارزه ء 
قهرآمیز و قدرتشان جهت کمالیابی تغییرات بنیادین پی نبرند بطور کامل از 
گاه نخواهند گشت. »فرا روی زنان  میزان توانایی و حق و حقوق خویش، آ
مکزیک، هیچ راهی برای دستیابی به حقوق انسانی شان، به جز شرکت در 
مبــارزه ء چریکی وجود ندارد.« در این روند، فرمانده رامونا می کوشــید، 
زنــان مناطق بومی را به مبــارزه جلب کند تا آنان از امکانات بهداشــتی-

درمانی، نگهداری فرزندانشان و شغل مناسب، برخوردار گردند.
فرمانده رامونا در ســال ۱۹۹۴ به ســرطان کلیه مبتال گشــت. در سال 
۱۹۹۵، با جراحی پیوند کلیه توانســت بــه زندگی ادامه دهد و تقریبآ بیش 
از یک دهه با ســرطان مبارزه نمود. آخرین بار، سال ۱۹۹۶، در گردهمایی 
موســوم به »نبرد دیگر« بــرای انســجام نیروها و پی ریزی اپوزیســیونی 
قدرتمنــد در ضدیــت با سیاســت های نولیبرالیســتی و امپریالیســتی در 

مکزیک، سخنرانی کرد. او در این سخنرانی گفت:
»مــا مکزیکــی میخواهیم که به حقوق انســانی مان، 
احترام گذارد؛ ما میخواهیم برای مقام و شــآن انسانی مان 
ارزش قائل شــوند. از اینرو، اینجا گردهم آمده ایم و اعالم 
میداریــم که صــدای دادخواهانه ء جنبش زاپاتیســت ها با 
صــدای همه ء آنانــی که علیه بیدادگــری، تعدی و تطاول 
در سراســر مکزیک مبارزه میکنند، یکی است. ما اعالم 
میداریم کــه مکزیکی بــدون نــدای حق طلبانهء جنبش 

زاپاتیست ها وجود ندارد و نخواهد داشت«.
شرکت کنندگان در خاتمهء سخنرانی فرمانده رامونا، در مکزیکو سیتی 

فریاد زدند:
» رامونا، رامونا، زنده باد فرمانده رامونا«.

از سرنوشــت فرمانــده رامونا پس از حضــور در گردهمایی مزبور و 
واپسین سخنرانی اش، تا صدور گزارشی مبنی بر مبارزه و تالش پیگیر وی 
به مثابه ء یک چریک انقالبی و استراتژیســت نظامی، اطالعی در دســت 
نبود. در بخشــی از گزارش یادشده اعالم شــد: »فرمانده رامونا در مسیر 
رســیدن به بیمارستان به دلیل نارســایی کلیوی، در ۶ ژانویه ء ۲۰۰۶، پس از 
یــک عمر پیکار بی نظیــر و قهرآمیز علیه بی عدالتی، چشــم از جهان فرو 

بست.«
مشــخصات شخصی فرمانده رامونا، پیش از پیوستن به جنبش انقالبی 

زاپاتیست ها، هرگز فاش نگردید.

برگرفته از كتاب »زنان انقالبی«،                                     
نویسنده: آناهیتا اردوان

تانیا، زن مبارزی که تا آخرین 
نفس در گروه چریکی               

به رهبری چه گوارا جنگید

»هایــدی تامــارا بانکــی بیدر«، 
ارنســتو چه گوارا،  چریک همــرزم 
معروف به تانیا، انقالبی کمونیســتی 
بود که نقش بسیار مهمی در جنبشهای 
التین،  امریکای  انقالبی کشــورهای 
ایفا ء کــرد. او تنها زنــی بود که در 
گــروه چریکی به رهبری چه گوارا تا 
آخرین نفس جنگید. امروزه، تصویر 
تانیا در همه فدراسیون های زنان کوبا 

دیده میشود.
تانیــا از پیوند اریــک بانکی و 
نادیــا بیدر، که هردو کمونیســتهای 

آلمانــی بودند، در بوینس آیــرس )آرژانتین( به دنیا آمــد. مادرش یهودی 
بود. پدر و مادرش، در ســال ۱۹۳۹ از دســت نازی های  آلمان گریخته و به 
آرژانتین پناه برده بودند. تانیا، در ســال ۱۹۵۲ همراه با خانواده اش به آلمان 
شرقی رفت. در ســن هجده سالگی، زمانی که در دانشگاه هامبولت آلمان 
در رشــته علوم سیاســی به تحصیل مشــغول بود، به عضویت حزب اتحاد 

سوسیالیست های آلمان درآمد.
سال ۱۹۶۰، زمانی که چه گوارا همراه با رفیق کوبایی اش از آلمان شرقی 
دیدن میکرد با تانیا، که در آن زمان مترجم فســتیوال جوانان بود، آشنا شد. 
او کــه به جنبش های چریکی آمریکای التین عالقه زیادی داشــت و رهبر 
این جنبش ها را مالقات کرده بود در ســال ۱۹۶۱ به کوبا ســفر کرد و در 
آنجا تعلیمــات الزم رزمی را فراگرفت و به زودی بــه یکی از نزدیکترین 
رفیقــان چه گوارا، مبدل گشــت. تانیا تنها زنی بود که تــا آخرین نفس در 
کنار چه گوارا جنگید و شــش هفته قبل از کشــته شــدن چه گوارا به دست 
مزدوران سازمان »سیا«ی آمریکا، در سال ۱۹۶۷، در یک رویارویی نابرابر، 
بی رحمانه کشــته شد. تیم چریکی تانیا از تیم اصلی به فرماندهی چه گوارا 
به طور اتفاقی جدا، مانده بود. تانیا نخستین چریک گروهش بود که مورد 
شلیک مزدوران قرار گرفت. گفته میشد که تیرها به دو دست وی اصابت 
کــرد و او را بــه دریاچه ریوگراند پرتاب نمود. او که دو دســتش مجروح 
شده بود و تا کمر در آب فرو رفته بود، هنوز سالحش را باالی سرش نگاه 
میدارد. چه گوارا که تانیا را بسیار دوست داشت، زمانی که خبر کشته شدن 
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او را شــنید، باور نکرد و گمان می برد که دشــمنان این خبر را برای ناامید 
کردن انقالبیون شــایع کرده اند. البته، چه گوارا نیز تقریبا شــش هفته بعد، 
در ۸ اکتوبر همان ســال به دســت مزدوران سرمایه به قتل رسید. بخشی از 
اســتخوان های بدن تانیا در سال ۱۹۹۸ توسط مردم یافته و در جوار آرامگاه 
چه گوارا در کوبا، سانتا کالرا، به خاک سپرده شد. تانیا در دفتر خاطراتش، 

نوشته بود:
»زندگــی مهمترین چیزی اســت که یک انســان به 
دست میاورد و تنها یکبار به انسان داده میشود، بنابر این، 
باید به گونه یی از آن بهره جست که طی سالیانی که زندگی 
می کنــد، به جز اندوختن تجربه و تدبیر، از اشــتباهات و 
خطاهایی که در گذشته انجام داده، خجالت زده نباشد. در 
این صورت است که هنگام مرگ میتواند بگوید من همه ء 
قــدرت و زندگیــم را برای مبارزه جهت رهایی انســان که 

زیباترین کار و اقدام است صرف کردم1.«

1- این جمله در حقیقت از »نیکوالی الکسویچ« نویسنده روس و از اعضای 
ارتش سرخ روسیه است.

فعالیت های حزب

گردهمایی های حزب 
همبستگی علیه جنایات رژیم 

ایران در والیات مختلف

زخــم به دریا انداختن جوانان دربدر افغــان هنوز تازه بود که مردم ما 
با قســاوت هیتلری دیگری از جانب رژیم ایران مواجه شــده و پلیس رژیم 
چند جوان کارگر افغان را که از فرط فقر، بیچارگی و فالکت به دنبال پیدا 
کردن کار راهی ایران بودند، زنده زنده ســوختاند. این جنایت نابخشودنی 
که پرده از ماهیت رژیم طاعونی برســر اقتدار ایران را یک بار دگر برمال 
ســاخت و موج از نفرت مردم ما علیه رژیم و مزدوان افغاناش را به دنبال 
داشــت، نه تنها وجدان های فروخته شده ی مزدوران افغان رژیم را تکان نداد 
بلکه عوامل و بلندگوهای »فرهنگی« و رســانه های وابسته به رژیم خامنه ای 
مانند »آوا« و... تالش ورزیدند تا زیر نام »مشترکات فرهنگی« این جنایت 

و امثالش را زیر بزنند.
در تقبیح به آتش کشــیده شــدن کارگــران افغان در شــهر یزد، غرق 
ســاختن کارگران در دریــای هریرود و صدها توهیــن و تبعیض و جنایت 
ضدبشــری دیگر توســط رژیم خونخوار خامنه ای-روحانی علیه هموطنان 
مهاجــر ما، ضمن برنامه هــای مختلف اعضا، جوانان و هــواداران حزب در 
مقابل جاسوســخانه های ایران در کابــل، مزار، جالل آباد، هــرات و بامیان 
گردهــم آمدند تا نفرت هموطنــان خود را در مقابل »والیــت فقیه« و نیز 

دولت پوشالی کابل ابراز دارند.
در تمامــی این والیات معترضان خشــمگین شــعارهایی چون »به آتش 
کشــیدن و غرق ساختن زحمتکشان توسط رژیم ســفاک خامنه ای جنایت 
نابخشــودنی است!«، »کمی آب بیاورید که سوختم!«، »رژیم سفاک ایران 
برادران طالب و داعش اشــت!«، »خون زحمتکشــان افغانســتان را هرگز به 
رژیم آدمخوار خامنه ای نمی بخشــیم!«، »مرگ بر استبداد، چه در کابل، چه 

جوانان حزب همبستگی درب جاسوسخانه ایران را در کابل رنگ پاشی کردند
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در تهران!«، و غیره را برضد دولت خونریز ایران فریاد کشیدند.
۱۸ جوزای۱۳۹۹ – کابل: جمعی از جوانان دختر و پسر حزب همبستگی 
افعانستان در حرکت اعتراضی خویش در مقابل دروازه جاسوس خانه ایران 
در کابل گردهم آمده و لوحه و دروازه ســفارت رژیم خون آشــام را رنگ 

زدند.
۱۹ جــوزا ۱۳۹۹ – مــزار: در پی رنگپاشــی جوانان حزب همبســتگی 
اففانســتان بر درب و لوحه سفارت ایران در کابل، تعدادی از اعضای حزب 
در مقابل قونســلگری تجمع اعتراضی برگزار نمــوده و بر روی دیوار النه 

جاسوسی رژیم سفاک خامنه ای-روحانی رنگ پاشیدند. 

۲۰ جــوزای ۱۳۹۹ – جالل آبــاد: عده ای از اعضای حزب همبســتگی 
افغانستان در مقابل دروازه قونسلگری ایران در شهر جالل آباد گردهم آمده 

و تصویر دو جالد خمینی و خامنه ای را آتش زدند.
در پایان برنامه در شهر جالل آباد شاعر مردمی و مترقی آقای عزت الله 

ځواب این شعرش را دکلمه نمود:
ســعودي او امريکا او پاکســتان دې ټــول خبر وي
افغان غوندې به وســوځي ايــران دې ټول خبر وي
اشراف شتمني خلکو ته پرېږدي دوی به تښتېږي
کارګــر او کســب ګــر او دهقانان دې ټــول خبر وي
زيارکــښ بــه د اوبو ســيندونه خپلــه مديريت کړي
جنــت به شــي وطن افغانســتان دې ټــول خبر وي
جهــاد بــه د تهران پــه اخندانــو باندې فرض شــي
بچيان د دې ګورګين لعين شيطان دې ټول خبر وي
مــا وايــي قيامــت کــې بــه وي ســپي د دوزخونو
وي خبــر  ټــول  دې  شــاعران  او  ناظمــان  ځوابــه 

۲۲ جوزای ۱۳۹۹ – فراه: اعضا و هواداران »حزب همبستگی افغانستان« 
در شــهر فراه گردهم آمــده آتش زدن موتر کارگران افغان و غرق ســاختن 
افغانان در دریای هریرود را تقبیح نمودند. آنان به رسم اعتراض تصویر دو 

جالد خامنه ای و روحانی را آتش زدند.
تظاهــرات با این آهنگ شــاهین نجفی، آوازخــوان مترقی ایران و ضد 

رژیم آغاز شد:
»تو وجودت نجس میکنه زمین و هوا رو

صورتت سیاه میکنه متوم آیینه ها رو

بکشم وسط مثل تو بازم پای خدا رو

به گوه می کشی تو شعر و کلمه ها رو

تو کوتاهی با قد خودت میسنجی آدما رو

با خطکش شکستت می گیری فاصله ها رو

که از چاله به چاه می بری قافله ها رو

عفونت لزجی که می سوزونه الپا رو

خشم حمق بی عمقی که داره می کنه ما رو

مناد موش و دم و سوراخ و دستهی جارو

تو تو خلسهای نشئه از قدرتی و میخندی

منم اونکه میخواد جر بده چرت قصه ها رو

این یه سیل که آروم منیشه چشاتو واکن

ببین رد خط میلیونی خاشاک و خارو

بگیر و ببند و بزن بکش بدر و بدزد

ببین میشه بازم پاک کنی حافظه ها رو

تنها رسم تو و تبار تو سهرابکشیه

زمین چطور از یاد برب خون ندا رو

تا وقتی خون تو رگامون نعرمون بلند

تا کی میشه آخه خفه کنی حنجره ها رو

که از هر قطره خون یه زن و هر کلمه یه مرد

جاریه ساریه کاریه بگو آقا رو ...«

لحظه به لحظه به تعداد و شــور و خروش تظاهرات در شهر فراه اضافه 
گردیده و مردم حمایت شان را از برگزارکنندگان تظاهرات اعالم می نمودند. 
بعضی اشتراک کنندگان رنج و ســتم هایی را که در دیار مهاجرت در ایران 

تجربه کرده اند بازگو نمودند.
معترضان همچنان تصاویری از مبارزان ایرانی را در دســت داشتند که 
به خاطر ایســتادگی در برابر رژیم مســتبد والیت فقیه اعدام شــده اند و یا 
پشــت میله های زندان به سر می برند. یکی ازین تصاویر از زندانی سیاسی 

امیرقلی بود با نقل قول الهامبخشی از وی.
در اخیر تظاهرات جوانان حزب همبســتگی به رسم اعتراض، تصاویر 

روحانی و خامنه ای را به آتش کشیدند.

جوانان حزب همبستگی بر در و دیوار قونسلگری ایران در مزار رنگ پاشیدند

جوانان حزب همبستگی عکس خمینی و خامنه ای خون آشام 
را در جالل آباد به آتش کشیدند

تظاهرات حزب همبستگی افغانستان
 در فراه علیه رژیم جالد ایران
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 فراه

هرات

 ننگرهار

مزارشریف

تصاویری از تظاهرات  حزب همبستگی افغانستان در چهار والیت علیه رژیم سفاک ایران
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اعالمیه  ها

باید جالدان حاکم در ایران را 
احضار و به محاکمه کشانید!

در ۱۸ جوزای ۱۳۹۹، جمعی از جوانان حزب همبســتگی در اعتراض 
بر آتش کشــیدن چند پناهجوی افغان در یزد بر درب و لوحه جاسوس خانه 
رژیم والیت فقیه در کابل رنگ سرخ پاشیده و علیه دولت خون آشام ایران 
کــه عامل توهین و تحقیر و قتل پناهجویان بی پناه افغان و زندان، شــکنجه 
و کشــتار هزاران ایرانی آزاده و انقالبی می باشــد، شــعارهایی ســر دادند. 
بــه تعقیب آن در مزار، بامیــان، جالل آباد، هرات، فــراه و لغمان نیز چنین 
اعتراضاتی برپا شد و در ضمن تصاویر سرجالدان این دستگاه منفور چون 
خمینی، خامنه ای و روحانی را به آتش کشــیدند. به ادامه، اعضا و هواداران 
حزب همبســتگی همراه با چند تشکل دیگر افغان مقیم اروپا، در شهرهای 
مختلف طی اکسیون هایی خشم شان را مقابل بیرحمی و ستم بر پناهجویان 

افغان ابراز نمودند.
به دنبال این حرکت های عدالت خواهانه، قوله رژیم آزادی کش ایران باال 
شده، ابتدا از طریق چوبدســت های فیسبوکی خود شروع به تبلیغات کرد 
که گویا این دشــمنی با زبان فارسی است و »از سوی امریکا برای محدود 
ساختن نقش ایران در افغانستان« راه اندازی می شوند. سپس وزارت خارجه 
ایران با طمطراق تمام اعالم کرد که ســفیر افغانستان را برای پاسخگویی به 

وزارت احضار کرده است.
رژیم خون آشام ایران با ســفیر بی غیرتی به نام عبدالغفور لیوال طرف 
اســت که با وقاحت تمــام در کنار جوان افغان با بدن ســوخته درحالی که 

بر تخت شــفاخانه ولچک زده شــده اســت عکس می گیرد. شما با دولت 
بی اختیار افغانســتان و سفیرک مقام پرســت و وزیرک نوکر تان سیدحسین 
عالمــی بلخی طرفید کــه می توانید به مدد دیگر عمــال بدنام تان همچون 
عبدالله، عطا، خلیلی، محقق، اسماعیل، کرزی، داوودزی، سپنتا، پدرام، سید 
عیسی حسینی مزاری، مشکور کابلی و قلم فروشانی چون رهنورد زریاب، 
کاظم کاظمی، ابوطالب مظفری، حسین فخری، ضیا رفعت، اسدالله حبیب، 
پرتونادری، ضیا قاســمی، یعقوب یسنا وغیره هر »نتیجه تحقیق«  دلخواه را 
بــر آنان بقبوالنید. اما همانند مردم مبارز ایــران که نه قتل عام آبان ماه و نه 
ســرنگونی طیاره اکراینی و نه صدها جنایت دیگر دژخیمان حاکم را هرگز 
نخواهند بخشید، مردم افغانستان هم نه جنایات قبلی و نه جنایت فاشیستی 
دهشتناک امروزی تان را هر قدر هم با شعبده بازی رذیالنه توام باشد هرگز 
بخشودنی نیستند. بگذار تا والیت وقیح ایران گدی گک های جدید افغان اش 
همچون ســیداحمد موســوی مبلغ، هاشــم عصمت الهی، آیت الله هاشمی 
ارزگانی، آصفه ستانکزی و نظایرشان را برای کمایی آبرویش به بازار آورد، 
اما همان گونه که اسالف شان بدنامی بیشتر برای جمهوری خون و جنایت 
تان کمایی کردنــد، اینان هم بهتر 

عمل نخواهند توانست.
خون آشــام  رژیــم  شــما، 
طالبــان  بــا  خامنه ای-روحانــی 
جنایتکار هم ســطح و هم دســتید، 
آنان با اعدام تلویزیون و کاســت 
و ویدیــو به جنگ علم و فرهنگ 
می روند، شــما با »اجنه« خامنه ای 
می خواهید به جنگ کرونا بروید. 
طالبان را ارتجاع پاکستان آفرید و 
ناف شــما را امریکا و متحدان در 
گوادلوپ بریدند و طبیعی ست که 
هردو با عربده کاذب وگوشخراش 
»مرگ بر امپریالیــزم امریکا« باد 
تــان را خالی کنیــد. مگر جهان از 
روابط عیان و پنهان رژیم نامبارک 
شما با دولت جنگ افروز امریکا و 
اســراییل بی خبر اند؟ مگر زدوبند های خاینانه پس پرده شما با »قوت های 
طاغوتی« را که دیگر اســناد آن فراوان در دســترس اند می شــود فراموش 

کرد؟
وزارت خارجه ایران درحالی قوله ســر داده که با »عده قلیل« خواندن 
معترضان، اکســیون های خشم آلود مردم ما را کم ارزش جلوه می دهد. بلی 
مــا »عده قلیل« بودیم، ولی آیا اگر »عده کثیر« می بودیم، آنگونه که جعبه 
سیاه طیاره اوکراینی را در برابر چشم جهانیان بلعیدید، »جعبه سیاه« جالدی 
اخیر تان علیه هموطنان بی پناه ما را در انظار عمومی باز می کردید؟ شرم و 

ننگ ملت ایران و افغانستان بر شما ریاکاران تبهکار دینی باد!
بلی مــا »عده قلیــل« بودیم ولی از رهــروان انســان های بلندقامت و 
حماسه ســازی چون خســرو گلســرخی، صمد بهرنگی، بیژن جزنی، امیر 
پرویز پویان، مســعود احمدزاده، مرضیه احمدی اســکویی، حمید اشرف، 
سعید ســلطانپور، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، شاهرخ زمانی و صدها 
انقالبی دیگر ایرانیم که تنها یاد و خاطرات الهامبخش اســتواری و صالبت 
شــان خواب خوش دســتگاه قرون وسطایی شــما را برهم می زند. بلی این 
»عــده قلیل« غریو فروخورده و سرکوب شــده صدها هــزار تن از مردم و 
کارگران زجرکشــیده ما در ایران زیر حاکمیت مالیان جنایت پیشــه است. 
»عده قلیل« خشــم و عصیان ده هاهزار خانواده نگونبخت را به در و لوحه 
جاسوســخانه های تــان کوبیدند که جوانان و نوباوگان شــان را با وعده های 
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گزارش ها

گزارش سفر سیلی غفار           
به ایتالیا )بخش دوم(

نهاد های »با هم می توانیم« )Insieme Si Puo( و »سازمان هماهنگی 
ایتالیایــی برای زنان افغان« )CISDA( جهت بیان وضع اســفناک امنیتی، 
اجتماعی و اقتصادی مردم، افزایش خشــونت علیه زنان و نقش جنبش های 
پیشــرو افغانســتان در چندین شــهر ایتالیا برنامه های مختلفی ترتیب داده 
بودند. شرکت کنندگان این نشســت ها عمدتا متشکل از مردمان آزادیخواه، 
فمینیســت ها و مدافعــان حقوق زنان، فعاالن ضدجنــگ و احزاب چپ و 
پیشرو ایتالیا بودند. قبل از سخنرانی خانم غفار ابتدا دو سازمان میزبان در 
مورد فعالیت ها و ســفرهای شان در والیات و ولسوالی های دورافتاده کشور 
گزارش داده و شرکا را به کمک بیشتر مردم افغانستان تشویق می نمودند.

به تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ »بنیاد خانواده کوستا« که با گردآوردی اعانه 
از مردم محل چند کورس ســوادآموزی زنان را در افغانســتان براه انداخته 
اســت، در منطقه کورواره برنامه ای را ترتیب داده بود. خانم غفار از عدم 
دسترســی زنان به تعلیم، تحصیل، صحت، عدالت و فرصت های اقتصادی 
صحبت کرده و یادآور شد زنان افغان قربانی انواع خشونت ها در جامعه اند. 
در پایان ســخنانش وی به نقش استعمارگرانه دولت های غربی در افغانستان 
پرداخته و خاطرنشــان ســاخت که حســاب مردم یک کشور از دولت های 

مرتجع شان جداست:
»کمــک مردم آزادیخــواه ولو قطره قطــره اما ارزش 
معنوی باالیی برای زنان درددیده ما داشــته و امید اســت 
اینان صدای رســای زنان افغان باشند تا جلو سیاست های 
شوم حکومت های شان را گرفته و مخصوصا مانع کمک 

به جنایتکاران و مافیای ان جی اویی شوند.«
به تاریخ ۲۲ ســپتامبر ۲۰۱۹ جلسه عمومی سازمان »با هم می توانیم« در 
شهر بیلونو برگزار شد که تمام اعضا و رضاکاران این نهاد و همچنان ناظران 
و مردم شــرکت نمودند. ســیلی غفار به مثابه یکی از سخنرانان مرکزی این 
مجلس، روی نقش نهادهای مدافع حقوق بشــر، زنان، اطفال و در مجموع 

نهادهای کمک کننده در افغانستان، ابراز کرد:
»زنان افغان از طریق پروژه و ان جی او و جامعه مدنی 
هرگــز به آزادی و رســتگاری نخواهند رســید چون اینان 
در بهتریــن حالت کارهای روبنایــی انجام می دهند. زنان 
افغانســتان باید به  ســوی سیاســت آزادیخواهانه و مترقی 
ترغیب گردند تا حقوق خویش را با بازوان خود به دســت 
آرنــد. برابری زنــان افغان فقط با دخیل  شــدن در عرصه 
سیاســت عاری از دغلکاری و نمایشــی و متشکل  شدن 

دور یک تشکل مبارز و وطندوست میسر است و بس.«

دروغین و فریب و نیرنگ مذهبی در جنگ های غارتگرانه عراق و سوریه 
برای هیچ و پوچ به کشتن دادید.

داد و واویــالی رژیم 
والیت وقیح ایران باالســت 
که اعضای حزب همبستگی 
آتــش  را  ایــران  پرچــم 
از خجالت  زده اند،  الکــن 
نمی گوینــد که عکس های 
چــون  قساوت پیشــه هایی 
و  خامنــه ای  خمینــی، 
آتــش  نیــز  را  روحانــی 

زده ایم. بلی این پرچم نماد زندان و شــکنجه و کشــتار مــردم دربند ایران 
اســت. این پرچم نماد توهین و تحقیر افغان های پناهجوست. بلی این پرچم 
مدافع دست نشاندگان افغان تان را به آتش می کشیم و در برابر آن با عکس و 
نقل قول جانبخش امیر امیرقلی و آهنگ شــاهین نجفی اعتراضات خویش 
را باشــکوه می ســازیم. همبســتگی میان مردم ایران و افغانستان بهیچوجه 
نه با تایید و یا ســکوت مقابل جنایات نظام ضدبشــری ایران بلکه مطلقا با 
موضعگیری قاطع و افشــای بی دریغ رژیم و جیره خوارانش در افغانســتان 
میســر است و بس! ما به گفته ی شاملوی بزرگ عدوی تو نه بلکه انکار تو 

استیم!
وقتی اعضای »حزب همبســتگی افغانستان« در جدی ۱۳۸۹ در دفاع 
از زندانیان سیاسی ایران تظاهرات راه انداخته بر لوحه النه جاسوسی دولت 
ایران در کابل رنگ پاشــیدند، با بچه ترســانک ها و اتهامات ســخیف فدا 
حســین مالکی ســفیر وقت ایران مواجه گشــتند، که ما طی اعالمیه ای در 

پاسخ نوشتیم:
»آقای مالکی، شــما می توانید حتی به شــیوه معمول 
رژیم تان با پاســداران ماشه بدســت در سفارت، به تهدید 
مــا ادامه دهید. لیکن ما متقابال شــما را تهدید نمی کنیم، 
زیرا رژیم شما از سوی جنبش شکوهمند مردم ایران زیر 
شدیدترین و واژگون سازنده ترین تهدید قرار دارد که عمر 

نحس اش را به شمارش انداخته است.«
خوشــبختانه امروز تیغ انتقام زحمتکشــان به جان رســیده و نیروهای 
مترقی ایران بیش از هر زمانی بر گلوی سردمداران دستگاه غدر و بربریت 
آخندی نزدیکتر گشته که چماق بدستانش در خیزش های آبان ماه با سرکوب 
وحشیانه و قطع اینترنت توانستند چند صباحی به عمر پرننگ آن بیفزایند. 
ما بنوبه خود در انتظار روز فرخنده ای هســتیم که مــردم ایران با تکیه بر 
نیروی خود و طرد هر قدرت خارجی بار دیگر به پا خاســته و با هوا کردن 
یکبار و برای همیشــه والیت وقیح، آزادی و شادی را به ایران بازگردانند. آن 

زمان مردم سوگوار ما نیز لبخندی پرنشاط بر لب خواهند داشت.

شرم و ننگ بر شما ریاکاران تبهکار دینی باد!
نفرین بر دست نشاندگان افغان شما ریاکاران باد!

حزب همبستگی افغانستان
۲۶ جوزای ۱۳۹۹

همبســتگی میان مردم ایران و 
تایید  با  نه  بهیچوجه  افغانستان 
نظام  جنایات  مقابل  سکوت  یا  و 
مطلقا  بلکه  ایران  ضدبشــری 
با موضعگیری قاطع و افشــای 
جیره خوارانش  و  رژیم  بی دریغ 

در افغانستان میسر است و بس!
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به تاریخ ۲۴ ســپتامبر۲۰۱۹ خانم غفار در شــهر پورچیه سخنرانی هایی 
برای شــاگردان مکاتب و مردم داشــت. در مکاتب وی بیشــتر از تجارب 
شــخصی خود و آغاز فعالیت هایش در نوجوانی می گفت. ضمنا در مورد 
وضعیت پردرد اطفال معلومات ارایه و متعلمین را تشویق به کار بشردوستانه 
برای کودکان افغانستان نمود. در شام همین روز، دفتر والیت این شهر برنامه 

عمومــی ای را با موضــوع وضعیت 
حقوق بشــر و زنــان ترتیــب داده 
بود. در پایان ســخنرانی خانم غفار، 
تعــدادی از مردم با تحســین از کار 
»حزب همبســتگی افغانستان« تعهد 
ســپردند تا همکاری بیشتری داشته 
باشــند. لوح تقدیــری نیز از جانب 
این شهر به خانم غفار بخاطر مبارزه 
خستگی ناپذیرش برای حقوق بشر و 

آزادی اهدا گردید.
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹ سازمان »با 
هم می توانیم« برنامه وســیعی را در 
سینمای شــهر پورچیه برگزار کرده 
بود کــه در ابتدا فلــم »من انقالبم« 

نمایش داده شــد و بعد ســیلی غفار ســخنرانی ای در باره وضعیت جاری 
و مصایــب زنان داشــت. اکثر حضار ابراز داشــتند که ایتالیــا هم مقصر 
وضعیت پرخون افغانســتان به شــمار می رود چون همیشه به نیروهای سیاه 
و جنگســاالران اتکا داشته اســت. اینان بر این باور بودند که صدای مردم 
افغانســتان باید به اتحادیه اروپا رســانیده شــود و از سیاست های شیطانی 
اتحادیه اروپــا مانند پرداخت مبلغ هنگفت به قصاب کابل و یا براه اندازی 
گفتگوهــای صلح با طالبان -این نیروی قرون وســطایی و ضد زن به قیمت 
قربانی  شدن عدالت- جلوگیری گردد. همچمین این فعاالن خواهان ترتیب 
حرکت هــای اعتراضی و مدنی مقابل پارلمــان ایتالیا و اتحادیه اروپا بودند. 
حضار با ابراز احساســات اظهار نمودند که توانســتند امروز چهره دیگری 
از افغانســتان و مبارزه و مقاومت جاری علیه ســتم، بی عدالتی، اشــغال و 

بنیادگرایی در این کشور را مشاهده نمایند.
به تاریخ ۲ اکتوبر ۲۰۱۹ ســیلی غفار دیداری با جمعی از احزاب چپ 
در شهر میالن داشت. در این مجلس آنان روی اهمیت همبستگی بین المللی 
تمام احــزاب چپ و مترقی در سراســر جهان صحبت نمودند. خواســت 
اساســی این بود تا از »حزب همبستگی افغانستان« و دیگر نیروهای پیشرو 

و دموکرات در افغانستان پشتیبانی 
بــه عمل آید. شــرکا به ایــن توافق 
رســیدند تا با نشر مقاالت و کتب 
در مــورد جنبش اســتقالل طلبانه 
افغانســتان،  تهیــه مســتند از کار 
و فعالیــت نیروهــای دموکرات و 
ضداشغال نقش شان را جدی تر ایفا 

نمایند.
خانــم غفــار همچنــان تاکید 
نمــود کــه احــزاب و جریان های 
مترقی و ضدجنگ بر  عالوه سایر 
اقدامــات، بایــد هنگام ســفرهای 
رسمی و غیررســمی سران خاین و 
جنایتکار دست به اعتراض زده و 
حتا مانــع ورود آنان گردند؛ تالش 
ورزنــد تا جنایتــکاران مقیم غرب 

سلب تابعیت شــده و به محاکم معرفی گردند و یا در لیست سیاه کشورها 
ثبت گردند؛ اقداماتی روی دســت گیرند تا از هــر نوع فعالیتی که منجر 
بــه تقویت سیاســی و مالی جنایتکاران می شــود ممانعــت صورت گیرد؛ 
کارزارهایی حمایت از ســازمان های آزادیخواه خصوصا در مواقع مواجهه با 

تهدید به راه اندرند؛ و....
در میــالن یکــی از شــهرهای 
و  ســازمان ها  کــه  ایتالیــا  بــزرگ 
جریان های متعدد فمینیستی فعالیت 
دارند، خانم غفار توانست با جمعی 
از ایــن نهادها و فعاالن دیدار نموده 
و خواهــان همبســتگی جنبش های 
زنان و درسگیری عملی از مبارزات 
زنان سلحشور کوردستان و فلسطین 
و ایران و پارتیزان های ایتالیا و دیگر 
کشــورها گردد. خانم غفار با تاکید 
روی اتحاد و همصدایی برای رهایی 

زنان سراسر جهان گفت:
جامعــه  در  »امــروز 
مــا و در هر گوشــه  جهان 
آنچه بیــش از همه زنان را در چهاردیــوار خانه محدود و 
آزادی  های ابتدایی شــان را ســلب نموده ویروســی به نام 
بنیادگراییســت که در طول قرون ضدیــت حیوانی اش را 
با زنان به نمایش گذاشــته اســت. با ریشــه کن کردن این 
ویروس از جامعه می توان گام های مهمی در عرصه رهایی 
زن برداشــت. پس باید تیــر اصلی مبارزه زنــان در برابر 
بنیادگرایی و منابعی باشد که آن را تقویت می بخشند. باید 
علیه کشــورهای حامی نیروهای ضد زن متحد شویم، باید 
علیــه بنیادگرایی و تروریزم بین المللی گام های مشــترکی 
برداریم. شــما با کمک بدون قید و شــرط تان به جنبش 
زنــان افغانســتان می توانیــد این نقش مهــم تاریخی یعنی 
مبــارزه علیه امپریالیزم و حامیان داخلی اش را در کشــور 

ما ایفا نمایید.«
در کنــار تمام این مجالــس خانم غفار در طول ســفرش مصاحبه های 
فراوانــی انجــام داد از جمله با تلویزیــون و رادیوی ملــی ایتالیا، رادیو و 
تلویزیون شــهر بیلونو، روزنامه های مشهور چون »یونیتا«   )Unita( و »ال 

سیلی غفار و شاروال شهر بیلونو

سیلی غفار با شاروال و معاون شاروال شهر میالن
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گازیتینو« )II Gazzettino( و چندین رسانه دیگر.
در طول ماه ســپتامبر و اکتوبر ۲۰۱۹ ســخنگوی »حزب همبســتگی 
افغانستان« با تعدادی از مقامات محلی ایتالیا نیز دیدارهایی داشت تا از این 
طریق بتواند بر دولت مرکزی فشار وارد نموده و سیاست های جنگ افروزانه 
ایتالیا در افغانســتان را بعنوان یکی از هم پیمان ناتو بیشتر افشا نماید. سیلی 
غفار با والیان و شــاروال ها،  معاونین »کمیسیون فرصت های مساوی ایتالیا« 

و سایر ادارات مالقات نمود.

در این دیدارها ضمن بحث روی مســایل حاد کشــور، روی نکات ذیل 
تاکید گردید:

کمه کشانیدن سران گروه طالبان  - تالش برای به محا
کم بین المللی به جــای حمایت دولت ایتالیا از به  در محا

 اصطالح پروسه صلح که فقط یک بازی سیاسی است.
- جلوگیــری از حمایــت مالــی اتحادیــه اروپــا از 

جنایتکارانی چون گلبدین.
- اعتــراض علیــه دولــت ایتالیــا بدلیــل حمایت از 
جنایتــکاران و مافیــای موادمخدر مانند اســماعیل خان، 

فوزیه کوفی، شورای نظار وغیره جنگساالران.
- حمایت قاطــع از جنبش های مدافع حقوق زنان نه 

مافیای ان جی اوها.
والی شهر بیلونو وعده ســپرد تا ضمن گردهمایی تمام والیان در شهر 
روم تالش خواهد کرد تا این مســایل را مطرح و دست به اقدامات مشترک 

و مشابه زنند.
والی شــهر فمیووینتو نیز وعده ســپرد که کوشــش نهایی خویش را 
بــه کار می برد تا الاقل کمک های این منطقه به مردم افغانســتان، از طریق 
نهاد های خوشــنام و مدافع واقعی مردم، بدست نیازمندان برسد و به نوبه 
خودش در جریان جلســات با مقامات مرکزی، روی مسایل یادشده پافشار 
نماید. در آخر وی لوح تقدیر منطقه فمیووینتو را به خانم غفار اهدا نمود.

گزارش ها

یادبود از سالگرد زجرکش  شدن 
شهید فرخنده

۲۸ حوت ۱۳۹۸ – کابل: عده ای از جوانان »حزب همبستگی افغانستان« 
جهت یادبود از ســالگرد حادثه جانگداز پرپر شدن فرخنده توسط گروهی 
از اوباشــان با پشــتوانه ســرجنایتکاران حاکم، پای منار یادبود فرخنده گل 
گذاشته و نیز شــعارهایی را در اطراف آن نصب نمودند. حزب همبستگی 
در نظر داشــت تا بسان ســال های گذشته، امســال نیز این برنامه را به طور 
گسترده برگزار نماید، اما بنابر شیوع ویروس کرونا ترجیح داد که از تجمع 

جلوگیری کرده و فقط چند جوان بدانجا بروند.
در  شــعارهای نصب شــده مزین با تصویر خونین شهید فرخنده دیده 

می شدند:
»فکــر انتقــام فرخنــده را هیچ زن و مرد شــرافتمند افغــان فراموش 

نمی کند!« »خاینان قاتل فرخنده و باداران پلید شان، کرونای اصلی اند!«
باید به یاد داشت که سرجنایتکاران دخیل در این قساوت و نظام مزدور 
حاکم در تالش اند تا قتل دهشتناک فرخنده و صدها جنایت جاری دیگر 
در کشور به باد فراموشی سپرده شده و در عوض با نمایش چند گدی گک 
در داخل و خارج، چهره ای کذبی برای این ســرزمین پرخون و درد و ستم 
می تراشــند تا توانسته باشند به ســلطه خویش و باداران اشغالگر شان ادامه 
دهند، ولی این وظیفه و مسوولیت هر انسان شرافتمند است تا واقعیت های 
تلخ را برمال ســاخته و نگذارند که از خاطره ها زدوده شوند چون ملتی که 

تاریخ اش را فراموش می کند سزاوار تکرار آن است.

سیلی غفار و والی شهر فمیو وینیتو

اهدای لوح تقدیر به سیلی غفار از طرف والیت پورچیه
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نویسنده: قباد

»الهیات رهایی بخش«،       
نقطه مقابل الهیات 

حکومتی و بنیادگرایی!

تقریبــا چهــار دهه اســت کــه در وطن مــا گروه های تروریســتی و 
جنایت پیشــه، با سوءاســتفاده از عقاید و دین مردم به ســتم و غارتگری و 
مــزدوری پرداخته اند ولــی نه تنها حرکتی جدی از جانــب روحانیون علیه 
آن ظهــور نکرده که برعکــس جمعی از روحانیــون در خدمت اینان قرار 
گرفته اند. آیا در تمامی کشــورهای جهــان، روحانیون و مذهب حربه ای به 

دست چنین باندهای ستمگر به خاطر سرکوب مردم اند؟ 
درین نوشته به تجربه امریکای التین می پردازم که چگونه یک جنبش 
عدالت خواهانــه از میان روحانیون علیه ســتم و اســتبداد ســربرآورد و به 

»الهیات رهایی بخش« شهرت یافت.
پیدایــش و شــکل گیری »الهیات رهایی بخش«، بــه مثابه جنبش دینی 
ضداستعماری و ضداستثماری و مدافع ستم دیدگان جامعه، ریشه در شرایط 
اختناقی، کودتاهای »ســیا« و حاکمیت دیکتاتوری های نظامی در دهه های 
۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در امریــکای التین دارد. اوج گیری مبــارزات انقالبی علیه 
امپریالیزم و عوامل آن در کشــورهای امریکای التین و جهان سوم، بخشی 
از عالمان پیشــرو مســیحیت را به موضع گیری انقالبی در برابر مداخالت 
امپریالیســتی امریکا و رژیم های مســتبد بومی واداشته و از بطن تحوالت 
انقالبــی، جنبش های »مســیحیان بــرای سوســیالیزم« یا »کشیشــان برای 

سوســیالیزم« متولــد گردیده و بــه راه افتاد. الهیات رهایی بخش پاســخی 
رادیکال از ســوی نمایندگان غیرحکومتی کلیسا به شرایط ظالمانه آن دوران 

بود.
نخســتین نظــرات در مورد الهیــات آزادی بخش با آغاز پروتســتانیزم 
و اصالحات دینی در مســیحیت شــکل گرفت و عالمان سکوالر مسیحی 
در قــرن بیســتم در تکامل آن نقش کلیدی داشــتند تا این کــه در دومین 
گردهمایی اسقف های کلیساهای کاتولیک امریکایی التین در سال ۱۹۶۸، 
در شــهر مدلین کولمبیا که با تفســیر انقالبی مسیحیت به سود فقرا همراه 
بود، »الهیات رهایی بخش« متولد گردید. جمعی از اســقفان امریکای التین 
بعــد از یک دهه در ۱۹۷۹ در شــهر پوئبالی مکزیــک گردهم آمده و با 
تحلیل از شرایط اجتماعی و اقتصادی امریکای التین، به انتقاد از مداخالت 
اســتعماری امریکا و دولت های دست نشانده و مستبد حاکم پرداختند و با 
تاکیــد بر این که »خدا فقیران را ترجیح می دهد«، موضع گیری شــان را در 

مقابل هرنوع ظلم و بی عدالتی اعالم نمودند.
برخالف کلیســای حکومتی، واتیکان و بنیادگرایی مسیحی که همانند 
بنیادگرایــی اســالمی در خدمت اســتعمارگران، امپریالیــزم جنگ افروز 
و رژیم های دست نشــانده و مســتبد قرار داشــته و مردم را از شورش های 
نظام های  سرنگون ســاز علیــه 
ضدمردمــی  پوســیده ی 
بازداشــته، در کنــار زر و زور 
ایســتاده ، متحد و بازوی قوی 
و  تجــاوز  و  کشــتار  ماشــین 
بربــادی امپریالیزم محســوب 
الهیــات  عالمــان  می شــوند، 
رهایی بخش، مسیحیت و کلیسا 
ســتم دیدگان  خدمــت  در  را 
جامعه خواســته و مبارزه علیه 
استعمار و اســتثمار، و رسیدن 
بــه آزادی، عدالت اجتماعی و 
رفاه همگانی و تساوی بین زن 
و مرد را وظیفه خود دانسته و 
بــا تعهد به منافع فقرا و مبارزه 
برای آنــان در کنار جنبش های 
کشیشان  ایســتاده اند.  انقالبی 
برجسته  این جنبش کلودویس و لیوناردو بوف از برازیل، گوستاو گوتیرز 
از پیرو، خوزه میگویز بونینو از ونزویال و کامیلو تورس از کولمبیا بودند 

که نقش مهمی در تکوین الهیات آزادی بخش ایفا نمودند.
گوستاو گوتیرز می گوید:

»توسعه  ی واقعی امریکای التین تنها در صورتی میسر 
اســت که رهایی از سلطه ی کشــورهای قدرتمند خصوصا 
ایــاالت متحده امریکا تحقق پذیــرد و این رهایی نیازمند 
انقالبی اســت کــه به طرزی عمیق و گســترده، رهایی از 
تمامی عوامل محدود کننده یا بازدارنده ی خودشــکوفایی 

انسان ها را به ارمغان آورد و موانع آزادی را برچیند.«
پیروان این نهضت بخاطر دفــاع از مظلومان و تهدید منافع امپریالیزم 
امریکا در امریکای التین مانند ســایر انقالبیون با انواع قید و بند و تهدید 
مواجه بوده، آشــکارا یا پنهان توســط دولت های منفور امریکا و رژیم های 
تحت حمایه اش زندانی، شــکنجه، کشــته و ترور شــده  و می شــوند. نوام 
چامســکی اندیشمند مترقی امریکا طی ســخنرانی  در پوهنتون کولمبیا در 
۲۰۰۹ از جنایات امپریالیزم امریکا در کشورهای امریکای التین یادآور شده 

گفت:
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بــا  متحــده  »ایــاالت 
درگیــری در عملیات نظامی 
فعال به نابــود کردن الهیات 
و  داد،  ادامــه  رهایی بخــش 
در پــی آن تعــداد کثیری از 
کشیشان، برادران و خواهران 
مقتول، از جمله حتا ُاســکار 
رومــرو اســقف اعظم ســان 
ســالوادور را بجــا گذاشــت. 
روی هم رفتــه، بیــن ١٩۶۴ و 
رهبــر   ١٠٠ از  بیــش   ١٩٨۵
مذهبی در امریکای التین به 
قتل رسیدند، و خونریزی در 

آن جا خاتمه نیافت.«
اسقف مارسیلو باروس گفت:

برانــداز  یــک  »مــرا 
با شماســت!  می نامید؟ حق 
من همگام با مردم سرزمینم 
مبارزه می کنم و همپای آنان 

به پیش می روم. همانند یک پارتیزان نیز به انقالب عشق 
می ورزم.«

مخالفان امپریالیســت و واتیــکان و نمایندگان کلیســاهای حکومتی، 
الهیــات رهایی بخــش را جنبش خطرناک در بســیج فقرا علیــه امپریالیزم 
ارزیابی کرده و با حرکت از منافع ارتجاعی شــان ایــن جنبش را »انحراف 
از اساســات مســیحیت« و »اتحاد نامیمون میان مســیحیت و مارکســیزم« 
دانســته به تخطئه از آن پرداختند. گوســتاو گوتیرز مشهور به پدر الهیات 
رهایی بخش و نویسنده کتاب »الهیاتی در مورد رهایی« )کتابی که در آن از 
کلیســا می خواهد در مبارزه برای رهایی فقرا و کمک به آنان احساس تعهد 
کنــد(، با بیان این که بدون دانش چپ و کاربرد آن درک و تغییر شــرایط 
هولناک مردمان فقیر امریکای التین دشــوار است، از استفاده تیوری های 
چپ انقالبی که »ابزاری اســت برای تحلیــل اجتماع« دفاع نمود. او با این 
اعتقاد که »الهیات رهایی ریشــه در ســتیز انقالبی دارد«، تحول بنیادی در 

وضعیت ستم کشــان جامعه را بدون 
بــه  سیاســی-اجتماعی  انقــالب 
نیروهای مترقی غیر ممکن  رهبری 

می دانست.
غــرب  اســقفان در  در ۱۹۷۳ 
برازیل ســندی بــا عنــوان مویه ی 
کلیسا با چنین نتیجه گیری ای منتشر 

ساختند: 
»ســرمایه داری باید کــه از میان 
برود، ســرمایه داری این شــر عظیم، 
ایــن گنــاه ماالمــال، این ریشــه ی 
گندیــده و همان درختی اســت که 
همــگان میــوه و بهــر ه ی آن را بــه 
چشم خود دیده اند: فقر، گرسنگی، 
بیماری، مرگ. بــرای پایان دادن به 
آن، بایــد مالکیــت خصوصی ابزار 
تولید )در کارخانه ها، زمین، تجارت 

و بانک ها( از دور خارج شوند.«
نماینــدگان و پیــروان الهیــات 

جنبش هــای  از  رهایی بخــش 
انقالبی و دولت های غیروابســته 
و چپ  گــرای ونزویــال و کیوبــا 
و... حمایه و همبســتگی شــان را 
اعــالم نموده و روابــط خوبی با 
رهبران احزاب و تشکل های چپی 
برقرار نمودند. یکی از عالمان این 
الهیات به نام سوبرینو می گوید:

منبــع  تنهــا  »فقــرا 
بــرای  موثــق  الهیاتــی 
درک تعالیــم و حقیقــت 
در  کلیسا  هستند،  مسیح 
وضعیتــی کــه امریکای 
التین با آن روبروست از 

فقرا جانبداری می کند.«
در ســپتامبر ۱۹۸۴ واتیــکان 
عنــوان  تحــت  بیانیــه  ای  طــی 
»تعلیــم در بــاب برخــی ابعــاد 
الهیــات رهایی بخش« کــه به قلم 
یوزف راتزینگر نوشــته شــده بود، مســیحیان کاتولیک را از خطر الهیات 
رهایی بخش هشــدار داده و یک ســال بعد لئوناردو بوف، یکی از رهبران 
الهیــات آزادی بخش را که گفته بود »افرادی که در کلیســا می روند مالک 
چیزی نیستند و حال آن که کاردینال ها و اسقف ها صاحب همه چیز هستند 
و این نوعی ســرمایه داری مطلق است و بدین ترتیب، واتیکان خواهان یک 
کلیســای متمرکز است«، برای یک سال مجبور به ســکوت کردند. او در 
مصاحبه ای، دســتگاه کلیسا را از نظر سیاســی یک »نظام سلطنتی مطلقه« 

معنوی به حساب می آورد.
همچنــان پاپ ژان پل دوم که در همکاری با قدرت های امپریالیســتی 
غربی در جنگ سرد شناخته شده است، در همکاری با امپریالیزم امریکا و 
دیکتاتوری پینوشه در سرکوب الهیات رهایی  بخش نقش مخرب بازی کرد.

هر چند نمایندگان کلیســای رسمی، الهیات رهایی بخش را در امریکای 
التیــن مرده پنداشــته و به زهرپراکنی علیه آن ادامــه می دهند اما برگزاری 

لیوناردو بوف در مصاحبه ای می گوید:
»خطر بزرگ در امریکای التین هیچگاه مارکسیزم نبوده است، بلکه سرمایه داری وحشی و 

بی اعتنایی طبقات حاکم، مدعی مسیحیت و ضدمردم بوده است.«
»برای مسیحیت بسیار دردناک است که بسیاری از جوامع مسیحی در واتیکان و پاپ 

چهره فردی را می دیدند که در کنار ستمگران است و به آنان یاری می کند.«

هلدز کامارا می گوید:
»آنگاه که من به بی نوایی خوراک می دهم مرا قدیس می خوانند. 

هنگامی که می پرسم چرا بی نوایان خوراک ندارند مرا کمونیست می خوانند.«
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نشســت ها و کنگــره مدافعان این 
زنــده  از   ۲۰۱۲ از  بعــد  نهضــت 
بودن و حضورشــان در سیاســت 
و مبــارزه خبر می دهــد. جنبش 
بومیــان در مکســیکو از ۱۹۹۴، 
جنبــش کارگران بدون مســکن و 
برازیل  در  بی خانمان هــا  جنبــش 
تاهنوز از حمایه نمایندگان الهیات 

رهایی بخش برخوردار اند. آنان با ساندینیســت ها و سایر گروه ها و احزاب 
انقالبی بنای همکاری گذاشتند و با روی کار آمدن روسای جمهور مردمی 
چون هوگو چاویــز در ونزویال، دانیل اورتگا در نیکاراگوئه، اوو مورالیس 
در بولیویــا، رافایل کورئــا در اکوادور و فرناندو لوگــو در پاراگوئه دامنه 
فعالیت این جنبش بیش از قبل وســعت یافتــه و حضور جدی در تحوالت 

سیاسی دارد.
اصطــالح الهیات رهایی بخش مختص مســیحیت نبوده و در مورد هر 
نظام الهیاتی غیربنیادگرا که هدفش مبارزه علیه انواع بی عدالتی، زورگویی، 

فقر و دهشت باشد، نیز می توان بکار برد.
عده ای با تفســیر روشنفکرپسندانه از نظرات ارتجاعی سیدجمال الدین 
افغان، اقبال الهوری، شــریعتی، مطهری و ســایر نظریه پردازان بنیادگرایی 
اســالمی که دشمنی شــان را با علم، تمدن و پیشــرفت زیر نام مخالفت با 
»اســتعمار« و »امپریالیزم« پوشــانیده و بنیادگرایی خون آشــام اسالمی را 
تیوریزه نموده راه رشــد جهل و جنایت، غارت و تباهی کشورهای اسالمی 
را توســط امپریالیزم هموار نمودند، می خواهند آنان و مخصوصا شریعتی 
را از »بنیانگذاران الهیات رهایی بخش اسالمی«! معرفی نمایند که از دل آن 
تاکنون غیر از رژیم داعشــی ایران، بوکوحــرام، القاعده، جهادی، طالب و 

داعش و... افراد و جریان مترقی بیرون نشده و نه می تواند بیرون شود!
البته میرمســجدی خان ها، مال محمدشــاه ها و ده ها روحانی شرافتمند 
دیگــر بــدور از آلودگی بنیادگرایــی در تاریخ مبارزات ضداســتعماری و 
اســتبدادی کشــور ما را می توان نماینــدگان واقعی »الهیــات رهایی بخش 
اســالمی« نامید کــه نقطه مقابــل روحانیون اجیر و خایــن چون حضرت 
شــوربازارها، مالی لنگ ها، قیام الدین کشــاف ها، نذیراحمد حنفی ها، مال 
تره خیل هــا، مجیب الرحمان انصاری هــا، مولوی ایاز نیازی هــا، مالعمرها 
و ســایر مالهای مرتجــع بودند که نه تنها با هیچ دشــمن خارجی و داخلی 
نساختند بلکه در راه استقالل، آزادی و دموکراسی جان شان را فدا نمودند.
امروز در وطن ما به همچو جنبشی در برابر بنیادگرایی و توحش طالبی 
و جهادی و داعشــی و دیگر انواع دین مداران مزدور بیگانه و ستمکار نیاز 

داریم.

اعالمیی

د غویي اوومې او اتمې 
کروناګانو او د هغوي        
د شریکانو له شړلو پرته،  

د کرونا ویروس سره جګړه 
بې پایلې ده!

ثور زبون
بوی خون می آید

بوی کشتار و جنایت
بوی آن دشمن دون می آید

یکی تقویم را ورق بزند
این چه ماهی ست مگر؟

آه باز آن ثور زبون می آید!
آ.پ.

د غویې اوومې او اتمې کرغیړنې ورځې راغلې او زمونږ د زیارکښــو 
خلکو ټپونه یوځل بیا تازه شــول: د روســانو د یرغل، بندخونو او ربړونو، 
د کورنۍ د غړو ورکیدلــو، ژوندي په ګور کولو، اعدام او په زرګونو نورو 
ظلمونو ټپونه؛ د جهــادي تنظیمونو واکمني، جګــړه او توغندي توغولو، 
لوټ او تاالن، وژنو، پر ۷کلنې ماشــومې او ۷۰ کلنې مور تېری، تیښــته او 
در پــه دري، د مړي نڅا ننداره او د انســانانو پر کوپړیو د میخونو ټکوهلو 
او نــورو ځناورتوبونو ټپونه؛ دا ټول ددې المل شــول چې د منځنیو پیړیو 
ځنــاور زمونږ پر کړیدلي ولس واکمن شــي او وروســته د امریکا او هغې 
مالتړو ته د یرغل زمینه برابره شــوه. خو ســږکال د بې حســابه کړاونو او 

دردونو ترڅنګ، د کرونا ویروس هم پرې ورزیات شو.
د غویې اوومې او اتمې بدمرغه بوم اوس هم د هیواد په توره فضا کې 
الــوزي او زمونــږ خلک د هغه له بدو پایلو تــر اوس هم رنځیږي. د کرونا 
ویــروس پر وړاندی د دولت په اصطالح مرســتې هم د دغه درد یوه څنډه 
بیانوي. الســپوڅي او ملي ضد حکومتیان په بې شرمۍ او سپین سترګتوب له 
خلکو ســره د مرســتې الپې او باټې وهي. د څلورنیم کیلو غنمو په ویشلو 
سره، امرالله صالح په بې شرمې سره »د خلکو دروازو ته د حکومت رسولو« 
پــه اړه غږیږي، د کابل والــي وایي چې »د خوړو په نه شــتون کې، مونږ 
خوراکي توکي د کابل ښــاریانو کورونو ته رســوو« او وحید »کوید ۲۷« 
له ټولو مرداریو وروســته په تلویزیون کې راښکاره شو او د غني له خولې 
وایي چې خلک باید ډاډه اوســي که چیرې اوضاع خراپه شوه، دولت ددې 
وړتیــا لري چې خلکو ته ډوډۍ ورســوي! معلومه نده چې وضعیت به نور 

 شــعار جنبش  مســیحی در 
بی زمین،  برای  »زمین  برازیل: 
غذا برای گرســنه، سواد برای 
بی سواد، با اعمال خیر؟ نه، بلکه 
جدی  به  دولت  کردن  مجبور  با 
برابر  در  خود  مسوولیت  گرفتن 

فقیرترین شهروندان.« 

کامیلیو تورس کشیش کاتولیک کولمبیایی بود که به جنبش چریکی چپ گرایان پیوست 
و در 1966 در درگیری با نیروهای دولتی جان خود را از دست داد، چنین گفته است:

»کاتولیکی که انقالبی نیست در گناهی مرگ آور زندگی می کند!.«
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څومره خراپ شــي چــې د »اولې نړې د دې هیواد د ولسمشــر نازکه زړه« 
ورحمیږي؟ څومره نور بدمرغه وحیدالله ګان باید د خپل اوالد د نس مړولو 
لپاره ځان وژنه وکړي چــې باالخره څلورنیم کیلو د خروخوراک غنم دغو 

رنځیدلو کورنیو ته ورسیږي او یا نه؟

له بــل پلوه ګــورو هماغه د دیــن ټیکه دارانو چې تر پرونــه او نن پر 
خلکــو چپه میچنــې ګرځوي، اوس ځــای خپلو نازولو لکــه صالح الدین 
ربانی، حبیب الرحمان حکمتیار، باتور دوســتم، تمیم جرات، احمد مسعود، 
حبیب الرحمان ســیاف، خالد نــور، گل رحمان همدرد،  ادیــب فهیم، علی 
محقــق، طاها صادق، ذبیح الماس، مهدی انــوری، تقی خلیلی، احمد علی 
حضرت او نورو ته تشــوي چې د پتلون او نکتایي او دریشــي په اغوستلو 
سره د خپلو پلرونو جنایتونو او هیواد پلورنې ته دوام ورکړي. خو، د رجب 
منګول په څیر خلک چې د جهادي تنظیمونو د ځناورتوب قرباني شــوي 
او د هغــوي لپاره جنګیدلي نن د یوې مــړۍ ډوډۍ لپاره حیران دي او یوه 
ورځ بــه د لــوږې او بیوزلۍ په همدې کوڅو کې پرته له دې چې یوپاڼه هم 
له ځایه وخوځیږي، مري. دا د هغوی لپاره چې د جنایتکارانو مرداري څټي 
ښــه ســبق ده چې هرڅومره دغو خاینانو ته منډې ووهۍ تاسو ته له رجب 
منګول نه ډیر ارزښــت نه درکوي او هر وخت مو چې د لګښــت نیټه پوره 

شوه، له هغه مظلوم ځوان څخه به په بد حالت لری وغورځول شئ.
رنځیدلو هیوادوالو!

له څلورو لســیزو راپدېخــوا مونږ ټول د خلق او پرچــم، اووه ګونو او 
اته ګونــو ګوندونو، طالــب او داعش، امریکایی ښــکیالکګرو او د هغوي 
کورنیو چوپړانو په اور کې ســوځیدلي یو او تــر هغې پورې چې د خپلو 
حقونو تر الســه کولو او د عدالت پلی کولو لپاره راوالړ نشــو بې لوګي او 
لمبې به ســوځیږو. هغه خاین او ناپوهه کارپوهان چې د پنځه زره طالبانو پر 
خوشــې کولو ټینګار کوي، آیا نه پوهیږي چې دغــه زرګونه وژونکي او د 
ځناورتوب او ناپوهۍ بیلګې به ســوله راولي که زمونږ خلکو ځوان او زوړ 
او ښــځو او نارینو لپاره ناورینونه؟ نو د ځان او خلکو غولونه بې عقلي ده 
چې د پاکستان له وینې څښونکو چوپړانو څخه د سولې تمه ولرو. یو وخت 
جهادي خاینو تنظیمونو له پاکســتان څخه دا دستور اخیستی وو چې کابل 
باید وسوځیږي، اوس طالبان هم دستور لري چې ټول افغانستان ویجاړ شي 
او یا د پاکستان تر واک الندې طالبي امارت پکې رامنځته شي. هیڅ بهرنی 
هیواد له هغې ډلې ښــکیالکګره امریکا زمونږ ژغورونکې نشی کیدلی، د 
جنایتکارانو تر منځ سوله هیڅکله سوله او امنیت نشی راوستلی، هیڅ بهرنی 
الس مونږ له دغو کړاونو نشــي خالصولی. یواځې په یووالي ســره چې له 
قومي، ژبني، ســمتي، مذهبي مسایلو څخه پاک وي د خاینانو او د هغوي 
د بهرنیــو مالتړو پر وړانــدې وجنګیږو. یواځې د غویــي اوومې او اتمې 

جنایتکارنو په محاکمه کولو سره دغه کرغیړنه جنتري واړو!

د افغانستان همبستګۍ ګوند
 ۱۳۹۹ کال د غویي اتمه

نویسنده: منیره

خودکشی وحیداهلل،         
ننگ دیگری بر پیشانی 

حکومت غنی

وحیداللــه، کارمند »اداره احصاییه مرکزی و معلومات«، روز یکشــنبه 
مــورخ ۲۳ حمــل ۱۳۹۹،  درحالی خــود را در زیرزمینی خانــه اش به دار 
آویخت که برای پنج فرزندش نتوانســت لقمه نانی بیاورد. وحیدالله که در 
منطقه دیوان بیگی ناحیه پنج شــهر کابل زندگی می کرد،  از سه ماه بدینسو 
معاش اش را از جانب دولت دریافت نکرده بود و باوجود مراجعه مکرر به 
دفترش، جوابی نگرفته بود. وحیدالله روزی که می کوشــد تا قرض نموده 
و یک بوجی آرد برای ســیر کردن شــکم کودکان اش بخرد اما تالش هایش 

بی نتیجه می ماند، به خانه برگشته و دست به خودکشی می زند.
در ســرزمین نگون بخــت مــا وحیدالله های زیــادی اند که بــا فقر و 
تنگدستی دســت و پنجه نرم کرده و حتا وادار به خودکشی می شوند ولی 
پول های کمک شده خارجی بخاظر مبارزه با ویروس کرونا به دولت فاسد 
در جیب شــاه دزدانی چــون وحید عمر و امثالهم می رود که با بی شــرمی 
تمام در رســانه ها ظاهر شــده و الف و پتاق از مراکز خیالی رســیدگی به 
مریض های کرونا می زنند. از ســوی دیگــر، در مقابل مرگ چندین داکتر 
و ده هــا هموطن دیگر و وحیدالله ها چرت غنی و عبدالله خراب نشــده و 
برای مقام و چوکی مصروف چانه زنی  می باشــند. حضور نحس اشغالگران 
امریکایی و شــرکا و جنایات وحوش طالبی باعث می شــود که مرارت های  

مردم رنجور ما چند برابر افزایش یابد.
ولــی هموطنان عزیز در مقابل دولت فاســد و دست نشــانده راه حل 
خودکشــی نیســت، بیایید با هم متحدانه علیه این جانیــان مبارزه نموده و 
جواب مرگ وحیدالله ها را با کشــیدن پول ملــت از حلقوم وحید عمرها و 

همتایان اش بگیریم.
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شرکت هواخواهان حزب 
همبستگی در اعتراضات ضد 

رژیم خونخوار ایران در اروپا

بــه تاریخ ۲۴ جوزا ۱۳۹۹ )۱۳ جون ۲۰۲۰( در ســه شــهر آلمان )برلین، 
هامبورگ و هانور( و شهر یتبوری ســویدن »هواخواهان حزب همبستگی 
افغانســتان در اروپــا« در راهپیمایی هایــی که توســط نهادهــای مترقی و 
دموکراســی خواه افغــان و ایرانی در مخالفت با برخورد غیرانســانی رژیم 
خونخــوار والیت فقیه ایــران علیه مهاجران افغان به راه انداخته شــده بود، 

شرکت ورزیدند.
پلیــس جنایتکار ایران در دو ماه اخیــر جان ده ها جوان بینوای افغان را 
گرفت که برای پیدا کردن لقمه نانی راهی این کشــور شــده بودند. رژیم 
دست نشــانده کابل مانند ده هــا جنایت دیگر در این مورد هم خاموشــی 
اختیــار کرده و فقط با گفتن »پیگیری دیپلماتیــک« قضیه را زیر زد. اما 
جوانان »حزب همبســتگی افغانســتان« بتاریخ ۱۸ جوزا در کابل با پاشیدن 
رنگ ســرخ به عنوان نماد وحشــت و خون بر لوح جاسوســخانه ایران در 

کابل و ســایر والیات افغانستان خشــم و انزجار خود را نسبت به رژیم پلید 
ایران و نوکــران داخلی اش ابراز نمودند. دامنــه اعتراضات جوانان »حزب 
همبستگی افغانستان« عمومی تر شد و طی چند روز گذشته هموطنان ما در 
والیات مختلف افغانستان اعتراض کردند و عکس های خامنه ای و روحانی 
را بــا پرچم ایران ســوزانیدند. همچنان افغان  های وطندوســت با ایرانی های 
آزادیخواه و مترقی اعتراضات متعددی را در شــهرهای مختلف کشورهای 

اروپایی علیه رژیم ایران راه انداختند.
نهاد کلتــوری Wake Up Afghan Community )جامعه افغان ها 
برخیزید( در همکاری با »هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا« 
و جمع کثیری از هموطنان ما جهت تقبیح کشــتار بیرحمانه  ی جوانان افغان 
توســط رژیم خون آشام روحانی ـ خامنه ای در شهر هامبورگ آلمان گردهم 
آمدنــد. آقای عبدالقهار همت و آقای وحید ســراج از ســوی نهاد »جامعه 
افغان هــا برخیزید« طی ســخنرانی های خود وحشــت رژیم ایــران را علیه 
افغان ها محکوم نموده و خواهان به محاکمه کشانیدن عامالن جنایات اخیر 

رژیم شدند.
نســرین صافی یکی از فعاالن »هواخواهان حزب همبستگی افغانستان 
در اروپــا« اعالمیــه این گردهمایی را قرائت کرد کــه در آن جنایات رژیم 
ایــران در حــق مهاجران افغــان و حمایت ایــران از گروه هــای بنیادگرا و 
تروریست افغان افشــا گردیده و تاکید شد که خون زحمتکشان افغان را به 

رژیم آدمخوار ایران هرگز نمی بخشیم.
آقای ظاهر تیموری یکی دیگر از اعضای »هواخواهان حزب همبستگی 
افغانســتان در اروپا« شــعر حماســی ای را دکلمه نمود که مورد اســتقبال 

حاضران قرار گرفت.
در جریان گردهمایی آقای میرویس آشفته به نمایندگی از »خانه افغان« 

سخنرانی نموده اعمال رژیم ایران در برابر افغان ها را وحشیانه خواند.
گردهمایی ساعت هفت شام پایان یافت.
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تجمع اعتراضی مقابل 
سفارت ایران در برلین            

علیه کشتار مهاجران افغان

۱۲ مــی ۲۰۲۰: »خانــه فرهنگی افغــان  در برلیــن«، »هواخواهان حزب 
همبستگی افغانستان در اروپا« و »نهاد همصدایی« در اعتراض به شکنجه و 
کشــتار ۵۷ پناهجوی افغان که در اول ماه می توسط پولیس سرحدی ایران 
صورت گرفتــه بود، گردهمایی ای را مقابل النه جاسوســی ایران در برلین 
بــه راه انداختند. باوجود محدودیت برگــزاری اجتماعات در آلمان به دلیل 
شیوع کرونا، تعداد کثیری از افغان ها و ایرانیان در این برنامه شرکت داشتند 
و علیه تازه ترین جنایات دستگاه »والیت فقیه« صدای شان را بلند کردند.

گردهمایی ســاعت ۱۱ قبل از ظهر آغاز گردید و ســاعت یک بعد از 
ظهر پایان یافت. بیش از ۱۵۰ تن در این اعتراض شــرکت داشــتند لیکن به 
دلیل اعمال محدودیت بر تجمعات در ۵۰ نفر، شرکت کنندگان در دسته های 
مختلــف وارد تجمع شــده و دوباره بیــرون می شــدند. اعتراض کنندگان 
شــعارهایی را علیه رژیم ایران تکرار می کردند. آنــان رژیم خونخوار ایران 
را که بر بنیاد انسان کشــی، فاشــیزم دینی و وحشــت اســتوار است، قاتل 
پناهجویان بی پناه افغان می دانستند که برای پیدا کردن کار می خواستند به 

ایران بروند. پلیس جنایتکار ایران که هیچگاهی حتی به مردم خود هم رحم 
ندارد این گروه مهاجرین را پس از دستگیری که در بین آنان نوجوانان زیر 
۱۸ ســال نیز بودند، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده و با زور اسلحه 

به رودخانه هریرود پرتاب نمودند.
در این تجمع اعتراضی ابتدا شــکیب مصدق هنرمند مردمی افغانستان 
شــرکت کنندگان را خوش آمدید گفته این جنایت نابخشــودنی را محکوم 
نمــود. بعدا آقــای صبور زمانی مســئول »خانه فرهنگی افغــان در برلین« 
ســخنرانی داشت. وی ســتم هایی را که رژیم مذهبی ایران از آوان استقرار 
خویــش تا کنون بر مردم ما بخصوص پناهندگان افغان روا داشــته اســت 

برشمرد. او نه تنها رژیم ایران که سردمداران افغانستان را نیز محکوم کرد.
یکتن از فعاالن »هواخواهان حزب همبســتگی افغانستان در اروپا« طی 
ســخنرانی ای گفت: »برخورد فاشیستی رژیم ایران و وحشیگری نیروهای 
مرزی اش نه اولین اســت و نه هم آخرین جنایــت آنان علیه افغان ها خواهد 
بود. دشــمنی رژیم ایران با مردم ما چهل سال قبل با تربیه، تجهیز و تمویل 
مــزدوران بنیادگرای افغانش آغاز گردید که تا بــه امروز مردم ما از وجود 
آنان عذاب می کشــند. این جاسوســان که در مــرگ بی رحم ترین جالد در 
ســپاه پاسداران قاسم سلیمانی اشک ریختند و حتی غرض پابوسی و اظهار 
سوگواری تا تهران و قم و ســفارت ایران در کابل شتافتند، در برابر کشتار 
هموطنــان ما مانند دیگر جنایات باداران شــان خاموش ماندند و حتی یک 
جملــه در مورد آن نگفتند. دولت کابل نیــز فقط به توظیف نمودن کمیته 
تحقیق در زمینه بســنده کرد که مانند ســایر کمسیون ها و کمیته ها کارش 
بی نتیجه و خاک پاشــیدن به چشــم مردم ما خواهد بود.« وی عالوه نمود 
که رژیم ایــران نه تنها افغان های بیگناه را قتل، شــکنجه، تحقیر و رد مرز 
می نماید بلکه از ســرکوب، شکنجه، زندانی نمودن و اعدام  مردم خود نیز 
دریغ نمی کند. نماینده »هواخواهان حزب همبســتگی افغانستان در اروپا« 
از آن دوســتان ایرانی که جهت تقبیح اعمال رژیم ایران و اظهار همبستگی 
با مردم افغانســتان در این برنامه حضور داشتند اظهار سپاسگزاری نمود و 
حمایت خود را با پیکار نیروهای مبارز و مترقی ایران علیه رژیم جمهوری 

اسالمی خون آشام اعالم کرد.
در البــالی برنامه آهنگ های اعتراضی توســط شــکیب مصدق اجرا 

می گردید که با شور و هلهله اشتراک کنندگان همراهی می شد.
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هواخواهان حزب 
همبستگی در تظاهرات علیه 
رژیم آزادی کش ایران در برلین

به تاریــخ ۲۴ جوزای ۱۳۹۹ )۱۳ جــون ۲۰۲۰( »خانه فرهنگ افغان ها« 
بــا چند نهاد دیگر افغان و ایرانی تظاهرات وســیع را در شــهر برلین آلمان 
جهــت محکومیت برخورد جنایتکارانه رژیم ایران در برابر مهاجران افغان، 
براه انداخــت. در این تجمع که بیش از هزار تن حضور داشــتند، اعضای 
»هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا« نیز شرکت فعال داشتند. 
برنامــه ســاعت چهار عصــر در میدان الکســاندر پالتس برلیــن با آهنگ 
»انترناسیونال« با صدای شــکیب مصدق هنرمند اعتراضی افغانستان آغاز 
گردیــد. تظاهرکننــدگان پالکارت هایی علیه رژیم جنایتــکار ایران با خود 
داشــتند و شعارهایی علیه دستگاه ستمگر روحانیـ  خامنه ای سر می دادند. 
آنان برای ابراز خشــم و نفرت علیه ســردمداران ایران، تصاویر خامنه ای را 
زیــر پا انداخته و با لگد آن ها را پاره کردند. شــرکت زنان در این تظاهرات 
چشمگیر بود. تعدادی از شرکت کنندگان تجربه سال ها زندگی رقت بار زیر 
حاکمیت رژیم ایران را داشتند و با رسانه ها از سختی های آن دوران صحبت 

می کردند.
آقای صبور زمانــی طی نطقی به زبان آلمانــی و دری جنایات دولت 
ایران را محکوم نمود و تاکید کرد که تنها رژیم ایران مســئول بدبختی های 
هموطنان مهاجر ما نیست، دولت فاسد افغانستان و کشورهای متجاوز زندگی 
افغان ها را چنان سخت و شکنجه بار ساخته اند که جوانان ما مجبور می شوند 
برای پیدا کردن کار و زندگی بهتر از کشــور فرار کنند که در جریان فرار 
با خطر از دســت دادن جان خود مواجه انــد. نماینده ی »هواخواهان حزب 
همبســتگی افغانســتان در اروپا« هم در این برنامه ســخنرانی کرد، وی در 
بخشــی از صحبت هایش گفت:  »... اگر امروز دولت های ایران و پاکستان 
اینگونه دست شان در جنایت علیه مردم ما باز است و جرات می کنند مردم 
ما را توهین و تحقیر کنند، نتیجه خیانت آن جاسوسان و جیره خواران افغان 
شان است که سال هاســت در دامان آنان پرورش یافته اند. جنایت پیشگانی 
نظیر گلبدین، محقق، ســیاف، عطا محمد، خلیلی، اســماعیل، اکبری، مال 
عمر و دیگر ســران طالبان و داعشیان بخاطر منافع خود شان با وطنفروشی 
و خیانت به کشــور، مردم ما را نزد ایران و پاکســتان خوار ســاختند. این 
بی مسلکان در مرگ بی رحم ترین جالد سپاه پاسداران قاسم سلیمانی اشک 
ریختند و ســوگ گرفتند، لیکن امروز با کشــته شدن ده ها مهاجر درمانده 
ما خاموش اند و یا با بی شرمی توجیه می کنند و می گویند که دولت ایران 
حق دارد بخاطر امنیت خود و مبارزه با قاچاق انســان این کارها را بکند.« 

وی اضافه کرد:
»بیایید ننگ و نفرین را نثار آن شاعران و نویسندگان 
افغان نظیر لطیف پدرام، کاظم کاظمی، ابوطالب مظفری، 
رهنــورد زریاب، حســین فخری، تابش و غیــره کنیم که 
بجــای ادای رســالت اصلی شــان کــه باید صــدای مردم 
رنجدیده ما می بودند و ســوگنامه هایی برای اشــک و رنج 
ملت ما می نوشتند و می ســرودند، جاسوس ایران شدند و 
در ســوگ خمینی و خامنه ای و ســلیمانی شعر سرودند. 

اینان روسیاهان تاریخ اند.«
تظاهرات بعد از دو ساعت و سردادن شعارهایی علیه رژیم ایران خاتمه 

یافت.
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 از رسانه ها

انعکاس رسانه یی رنگ پاشی 
درب جاسوسخانه ایران        

در کابل توسط جوانان   
حزب همبستگی افغانستان

تجمع اعتراض آمیز در مقابل سفارت ایران در کابل
منبع: ایندیپندنت فارسی، 18 جوزا 1399

امروز، یک شــنبه ۱۸خرداد ماه، گروهی از معترضان به رفتارهای اخیر 
ماموران جمهوری اســالمی ایران با شــهروندان اهل افغانســتان در مرز دو 
کشور و هم چنین در جاده ای در حوالی استان یزد، دست به تجمع اعتراضی 

زدند.
معترضان در شهر کابل، پایتخت افغانستان، رنگ سرخ به نماد »خون« 
بر تابلو ســفارت جمهوری اسالمی ایران پاشــیدند و این گونه خشم خود را 

نسبت به رفتارهای اخیر ماموران جمهوری اسالمی ایران ابراز داشتند.
در هفته های گذشــته و به خصوص پــس از گزارش هایی از رفتار غیر 
انسانی ماموران مرزی جمهوری اسالمی ایران با مهاجران افغان و اجبار آنها 
بــه پریدن در رودخانه هریرود، واکنش های زیادی برانگیخته شــد. در پی 
آن، جمهوری اســالمی ایران هیاتی را برای بررسی ابعاد ماجرا به افغانستان 

فرستاد.
محسن بهاروند، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران که 
در راس هیاتی جهت بررســی این موضوع به کابل رفته بود، اعالم کرد که 

ایران با دولت افغانستان به توافق رسیدند که مدارک طرف افغانی نیز مورد 
بررسی قرار بگیرد.

بهاروند در آن زمان گفته بود که
»طــرف افغانــی مصاحبه های را با کســانی که از این 
حادثــه جان ســالم به در برده انــد ، انجام داده اســت. در 
صورتی که این مدارک مشــخص کنــد که تخلفی صورت 
گرفته اســت، آنان این مدارک را به مراجع باالتر خواهند 

سپرد تا مورد بررسی قرار گیرد.«
به فاصله بســیار کمی از آن ماجرا، شــلیک مامــوران انتظامی به یک 
خــودرو در جــاده بافق-یزد که حامل مهاجران افغانســتانی بوده اســت، 
منجر به آتش گرفتن خودرو می شــود. ویدیوهای بسیار دلخراشی از لحظه 
آتش گرفتن خودرو و نیز سرنشــینان آن در شبکه های اجتماعی منتشر شده 

است.
احمــد ترحمی بهابادی، معاون سیاســی اســتان یزد در ایران، شــلیک 
ماموران نیروی انتظامی ایران به خودرو مهاجران افغان را تائید کرد و گفت 
که گویا آن »خودرو به دلیل سرعت زیاد با موانع کنار جاده برخورد کرده 

و آتش  گرفته است.«
براســاس روایت نیــروی انتظامی، آن هــا پس از اخطــار توقف به این 
خودرو و چند شــلیک هوایی، به چرخ های خودرو در حال فرار شــلیک 
کردند که در پی آن شــلیک و پنچر شدن چرخ ها، خودرو چندین کیلومتر 
ادامه مســیر داده و ســرانجام بر اثر حریق و برخورد به موانع کنار جاده، 

متوقف  شده است.
در این حادثه سه شهروند افغانستان جان باختند.

در پی آن حادثه، غفور لیوال، ســفیر افغانســتان در ایران، به شــهر یزد 
رفت تا درباره تیراندازی به خودرو حامل مهاجران افغان تحقیق کند.

رنگ باران درب سفارت رژیم آخوندی در کابل
منبع: خبرگر، 18 جوزا 1399

»مرگ بر استبداد، چه در کابل، چه در تهران!«شعار ها:
رنگ باران درب ســفارت رژیم آخوندی در کابل توسط جوانان حزب 
همبســتگی افغانســتان – ۱۸ خرداد جوانان حزب همبستگی مقابل سفارت 
رژیم ایران در کابل تجمع اعتراضی برگزار کردند و لوحه و دروازه سفارت 

را به رسم اعتراض رنگ پاشیدند
این جوانان معترض و خشمگین شعارهایی را برضد رژیم خونریز ایران 
فریاد می کشیدند: »به آتش کشیدن و غرق ساختن زحمتکشان توسط نظام 
ایران جنایت نابخشــودنی است!« »خون زحمتکشــان افغانستان را هرگز به 

رژیم آدمخوار خامنه ای نمی بخشیم!«

معترضان به سفارت ایران در کابل رنگ پاشیدند
منبع: لج ور، 18 جوزا 1399

شــماری از اعضای حزب همبستگی افغانســتان در اعتراض به سانحه 
آتــش گرفتن خودرو حامل مهاجران افغان در ایران و غرق شــدن شــماری 
از افغان ها در مرز با این کشــور، مقابل ســفارت ایران در کابل تجمع و این 

حوادث را تقبیح کردند.
معترضــان بــه لوحــه و درب ســفارت ایــران در کابل رنگ ســرخ 
پاشــیدند. آنها نیروهای امنیتــی ایران را به “غرق کــردن افغان ها در مرز” 
و “به آتش کشــیدن خودرو افغان ها در یزد” متهم می کنند و آن را »جنایت 

نابخشودنی« می خوانند.
در هلمند هم شــماری از اعضای جامعه مدنی در همین رابطه اعتراض 
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کردند و خواستار عدالت برای قربانیان شدند.

‘تجمع اعتراضی اعضای حزب هم بسته گی 
در برابر سفارت ایران در کابل’

منبع: رادیو آزادی، 23 جوزا 1399

ده ها تن دیروز)۱۸ جوزا( در افغانســتان، در اعتراض به کشــته شــدن 
مسافرین افغان در شهر یزد ایران، دست به مظاهره زدند.

تظاهرکننده گان در کابل و هلمند دیروز در واکنش به رویداد شــلیک 
گلوله از سوی نیروهای ایرانی بر یک موتر مسافرین افغان اعتراض کردند.
شــمار ایــن تظاهرکننده گان در برابر ســفارت ایــران در کابل کم ولی 
صداها بلند و واکنش شــان تند بــود. آنها در شعارهای شــان رژیم ایران را 

“افغان کش” خوانده و می گفتند خون هموطنان شان را نمی بخشند.

مظاهــره ظهر دیروز در مقابل ســفارت ایران را حزب هم بســته گی به 
راه انداخته بود. ســیلی غفار ســخنگوی این حزب در صفحه فیسبوک اش 
نوشته است “سوختاندن زحمت کشان توسط رژیم خون خوار خامنه ای جرم 

نابخشودنی است”.
مقام های افغان تایید کرده اند که در شــهر یزد ایران چهارشنبه گذشته 
موتر حامل مســافرین افغان هدف شــلیک نیروهای ایرانی قرار گرفت و 
موتر آتش گرفت که در آن سه مسافر کشته شده و چند تن دیگر جراحت 

برداشتند.
باوجود آن که این موتر در تصاویر منتشر شده کوچک به نظر می رسد، 

ولی گفته می شود حداقل ۱۴ تن سوار آن بودند.
قاچاقچیان اغلبًا مســافران افغان را در موترهای کوچک تیزرفتار وارد 

ایران می کنند.
باوجود آنکــه تجمعات مردم به ســبب ویروس کرونا مشــکل آفرین 
خوانده می شــود ولی با آنهم دیروز برعالوه کابل در هلمند نیز شماری از 

فعاالن مدنی و مردم عام تجمع نموده اعتراض کردند.
عبدالولــی پتیــال یک فعال مدنــی در هلمند خواهــان برخورد جدی 

حکومت افغانستان و جهانیان در برابر ایران به سبب این حادثه شد.
او گفت:

“مــا از دولت مرکــزی می خواهیم فــورًا روابط با ایــران را قطع کند، 
ســفارت ایران را ببندد. آنها اصول همسایه گی را نمی فهمند. از جهانیان هم 

می خواهیم هرچه زودتر تحریمات بیشتر بر ایران وضع کنند.”
عبدال باقی یک فعال دیگر هلمندی مقام ها و سیاســیون افغان را مورد 

انتقاد قرارداد و گفت که علیه ایران قاطعانه عمل نمی کنند.
آقای باقی افزود:

“آب وطن ما را می نوشــند و با چشــم بد به مــا می نگرند. از حکومت 
می پرسیم که چرا خاموش است؟ سیاستمداران چرا چنین اند؟ فردا فرزندان 
شــما را هم به همین شکل می کشند، شما را هم می سوزانند، چرا از مردم ما 

دفاع نمی کنید؟”
افغــان که  ویدیــوی جــوان 
سوخته است و آب می خواهد در 
نشر گسترده  اجتماعی  رسانه های 
یافته و خشم شدید مردم را باعث 

شده است.
توییتر  و  فیســبوک  کاربران 
در هشــتگ بنام “کمی آب بیاور 
که ســوختم” شریک شده و برای 

عدالت صدا بلند کرده اند.
از  ازیــن گزارش هــای  پیش 
غرق کــردن مهاجریــن افغان در 
نیروهای سرحدی  توسط  هریرود 
ایران نشــر شــد، حادثه ی که ادعا 
شــد در آن به تاریــخ دوازدهم ماه 
ثور ۴۶ پناهجوی افغان از ســوی 
نیروهای ســرحدی ایــران بعد از 
لت و کوب و فشار گلوله وادار به 
انداختن خــود در دریای هریرود 

شدند.
از ایــن حادثه هفده تن نجات 
افغان  اجســاد ۱۲ کارگــر  یافتند، 
از آب کشــیده شــد ۱۷ تن دیگر 

هنوزهم الدرک اند.
عبدالغفــور لیوال ســفیر افغانســتان در ایــران به رادیــو آزادی گفت 
تحقیقــات جدی در مورد حادثهء آتــش زدن افغان ها در یزد جریان دارد و 

جزئیات حادثه را با دقت تعقیب می کنند.

حزب همبستگی افغانستان: خامنه ای باید بدلیل 
قتل هزاران ایرانی و افغان محاکمه شود

منبع: العربیه، 25 جوزا 1399

تجمع اعتراضی شماری از اعضای حزب هم بسته گی در برابر سفارت ایران، در واکنش
 به شلیک نیروهای ایرانی بر موتر حامل مسافرین افغان در یزد.
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سیلی غفار ســخنگوی حزب همبستگی افغانستان یک شنبه 14 ژوئن 
در واکنش به احضار سفیر کشــورش در تهران توسط وزارت امور خارجه 
ایران اعالم کرد، باید خامنه ای به دلیل »قتل هزاران فرزند رشید خلق ایران« 

احضار و محاکمه شود.
ســیلی غفار در صفحه رسمی فیســبوک اش نوشت: »خامنه ای و سایر 
جالدان حاکم در ایران را نه تنها به دلیل ستم بر کارگران افغان بلکه به خاطر 
در بند کشــیدن، شکنجه و قتل هزاران فرزند رشید خلق ایران باید احضار، 

محاکمه و به سزای اعمال شان رسانید!«.
در همین حال، مریم ســما عضو مجلس نمایندگان افغانستان شنبه 13 
ژوئن در توییتی به احضار ســفیر افغانســتان در تهران توسط وزارت امور 
خارجه ایران واکنش شــدید نشان داد. سما نوشت: » مردم ما را غرق کردند 
و ســوختاندند، حال وزارت خارجه ایران بیشــرمانه ســفیر مــا را به خاطر 
اعتراض مردم مان به این جنایت و کشــتار احضار کرده اســت. این است 
رفتار کشــور همسایه و مسلمان. دیده درایی به این می گویند. شرم است به 
وزارت خارجه ما که در این مورد اعتراض نکند. ما این جنایات را فراموش 

نمی کنیم، وزارت خارجه پاسخگو باش«.
هم چنان، براســاس منابع خبری، شــماری از افغان های مقیم اروپا روز 
شــنبه 13 ژوئن در شهرهای پاریس، فرانکفورت و برلین علیه برخوردهای 

نیروهای ایرانی با پناهجویان افغان اعتراض کردند.
اما وزارت خارجه ایران شــنبه 13 ژوئن سفیر افغانستان در تهران را به 

دلیل آنچه »پاره ای توضیحات« خواند به این وزارتخانه احضار کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت خارجه ایران، معترضان افغان 
را »عــده ای معدود از جریانات خاص سیاســی که دارای ســابقه ضدیت با 
جمهوری اسالمی ایران و حسن همجواری میان دو کشور ایران و افغانستان« 
هستند، خواند و ادعا کرد: »به بهانه فوت چند تن از اتباع آن کشور که قصد 
ورود غیرقانونی به ایران داشــته و یــا به صورت قاچاقی و غیرقانونی وارد 
ایران شــده بودند، مرتکب برخی اقدامات اهانت آمیز و تعرض به سفارت 
جمهوری اســالمی ایران و سایر نمایندگی های کشورمان در افغانستان شده 

بودند«.
اداره کل اطالع رســانی و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه ایران 
اعــالم کرد که در جریــان این دیدار مدیر کل آســیای غربی وزارت امور 
خارجــه ایــران »مراتب نگرانــی« از تاثیــر اقدامات معترضــان بر روابط 

همسایگی دو کشور را ابراز کرد.
از ســوی دیگر، وزارت امور خارجه افغانستان با نشر اعالمیه ای در این 
مورد نوشــت: »مردم افغانســتان در چندین شهر نســبت به وقوع حوادث 
ناگوار اخیر در دهنه ی ذوالفقار و شــهر یــزد راهپیمایی اعتراضی کردند. 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایــران در واکنش به این تجمعات و 
اعتراض های مســالمت آمیز سفیر افغانستان را احضار و یادداشت اعتراضی 

را تسلیم کرد«.
در ادامه این اعالمیه آمده: »ســفیر ج.ا.افغانستان با کنش دیپلوماتیک 
خاطر نشــان ســاخت که هر شــهروند افغان بر اســاس قوانیــن و حقوق 
شــهروندی حق دارد اقدام به برگزاری تجمعات مســالمت آمیز کند. هرگاه 
رفتار تظاهرکننــدگان منجر به بی نظمی و اخالل در اجرای قوانین گردد از 

سوی نهادی مؤظف مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت«.
گفتنی اســت، در روزهای اخیر شــماری از شــهروندان افغانستان در 
شــهرهای کابل، هرات، مزارشــریف، جالل آباد، فراه و لشکرگاه هلمند این 
کشــور علیه برخورد دولت ایــران با مهاجرین افغان تجمــع اعتراضی برپا 
کردند و در برخی شــهرها عکس های خمینی، خامنه ای، حســن روحانی و 

هم چنان پرچم رژیم ایران را به آتش کشیدند.

کابل کې الريون کوونکي: د ایران رژیم د افغانانو وژونکی دی
منبع: روهي وېب پاڼه، ۱۹ جوزا ۱۳۹۹

روهي )دوه نۍ/۱۸ د غبرګولي(، د ایران په یز والیت کې د افغان کډوال 
د موټر له ســوځولو وروسته یو شمېر مدني فعاالنو او کابل ښاریانو د ایران 
سفارت مخې ته الریون وکړ او د ایران رژیم د افغانانو وژونکی رژیم وبله.

الریــون کوونکــو د افغان کډوالو پــر وړاندې د ایــران حکومت دوه 
وروســتۍ پېښې وغاندلې او له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې یې غوښتنه 

وکړه چې په جدي ډول یې تعقیب کړي.
له کابل وراېخوا په هلمند او کندهار کې هم خلکو د ایراني پولیســو له 

لوري د افغان کډوالو سوځول یو غېر انساني او غېر اسالمي عمل یاد کړ.
افغان ولسمشــر محمد اشرف غني هم نن د وزیرانو شورا په غونډه کې 
بهرنیو چارو وزارت ته دنده وســپارله چې له ډپلماټیکو الرو یاده پېښــه په 

جدي ډول سره تعقیب کړي.

حمله جوانان افغانستان به سفارت رژیم ایران 
با شعار مرگ بر استبداد، چه در کابل، چه در تهران!

منبع: بسوی پیروزی، 18 جوزا 1399

جوانان حزب همبستگی یکشــنبه ۱۸ خرداد مقابل سفارت رژیم ایران 
در کابــل تجمع و اعتراض کردند و با حمله خود لوحه و ورودی ســفارت 
رژیم ایران را به رســم اعتراض رنگ پاشــیدند تا نفرت هموطنان خود را به 

رژیم ایران ابراز دارند.
جوانان معترض و خشــمگین علیه رژیم ایران شعار می دادند: »به آتش 
کشــیدن و غرق ساختن زحمتکشان توســط نظام ایران جنایت نابخشودنی 
اســت!« »کمــی آب بیاورید که ســوختیم!«و گفتند »خون زحمتکشــان 
افغانســتان را هرگز بــه رژیم آدمخــوار خامنه ای نمی بخشــیم!« »مرگ بر 

استبداد، چه در کابل، چه در تهران!«

حمله جوانان حزب همبستگی افغانستان 
به سفارت رژیم ایران

منبع: ایران آزادی، 19 جوزا 1399

حمله جوانان حزب همبســتگی افغانستان به سفارت رژیم ایران با شعار 
»مرگ بر استبداد، چه در کابل، چه در تهران

جوانان حزب همبســتگی افغانســتان روز یکشــنبه ۱۸خــرداد ماه در 
اعتراض به کشتار جوانان افغان جویای کار در مرز ایران و افغانستان توسط 
نیروی ســرکوبگر انتظامی در مقابل ســفارت رژیم ایران در کابل تجمع و 

اعتراض کردند
جوانــان معترض افغانســتانی در مقابل ســفارت حاکمیت آخوندی به 
ســر دادن شــعار پرداختند و با حمله خود لوحه ورودی سفارت حاکمیت 
آخوندی را به  رســم اعتراض، رنگ پاشــیدند تا نفرت هموطنان خود را به 

آخوندهای حاکم بر ایران ابراز دارند.
جوانان زن و مرد معترض و خشــمگین علیه آخوندها شــعار می دادند: 
»به آتش کشــیدن و غرق ســاختن زحمتکشــان توســط نظام ایران جنایت 
نابخشــودنی اســت!«، »کمی آب بیاورید که ســوختیم!« و گفتند »خون 
زحمتکشــان افغانســتان را هرگز به رژیم آدمخوار خامنه ای نمی بخشــیم!«، 

»مرگ بر استبداد، چه در کابل، چه در تهران!«.
یادآوری اینکه؛ پیشتر سایت کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان با 
انتشــار اطالعیه ای از کشــتار مهاجران افغانی جویای کار در مرزهای ایران 
توســط نیروی ســرکوبگر انتظامی دادخواهی کرده بــود و این عمل ضد 
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انسانی را مغایر با قوانین بین المللی و نقض آشکار ارزش های حقوق بشری 
نامیده بود.

یکی از نجات یافتگان با گفتن اینکه ۲۳ مهاجر غرق شــدند گفته بود، 
»همــه ما گریه می کردیم و به نیروهای ایرانــی زاری می کردیم که ما را به 

داخل آب نیاندازند، اما آنها به هر حال این کار را کردند«.

کابل او هلمند کې د ایران ضد مظاهرې
منبع: مشال ریډیو، ۱۹ جوزا ۱۳۹۹

لســګونه کسانو پرون په کابل او هلمند کې د ایراني ځواکونو له خوا د 
افغان مسافرو د وژنې په غبرګون مظاهره وکړه.

د افغانســتان پالزمېنه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمېر کم، خو 
پــه غږ لوړ مدني فعاالن او عام خلک ټول شــوي ول او په ایران کې یې د 

افغانانو په وژنه تند غبرګون وښود.
دوی په خپلو شــعارونو کې د ایران رژیــم د افغانانو وژونکی وباله او 

ویل  یې چې د خپلو وطنوالو افغانانو وینې نه وربخښي.
دا افغان فعاالن او خلک یکشــنبه ماسپیښــین مهال د همبستګي ګوند 

له خوا دې اعتراضي غونډې ته وربلل شوي وو.
د دې ګونــد ویاندې ســیلۍ غفار پــه خپله فېس بوک پاڼــه لیکلي: “د 
خامنه یي د خونکاره رژیم له خوا د زحمتکښــو ســوځول او په اوبو غرقول 

نه بخښونکی جنایت دی.”
افغــان چارواکــو تأیید کړې چې د ایران په یزد کې تېره چهارشــنبه له 
افغان مســافرو یو ډک موټر په مرمۍ ویشتل شــوی او بیا یې اور اخیستی 
چې په کې درې کسان مړه شوي، اته تنه ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه 

غوښتونکو په کمپ یا اردوګاه کې ساتل کېږي.
د راپورونو په اساس د افغان مسافرو دا موټر که څه هم وړوکی ښکاري، 

خو په کې له ۱۰ زیات افغان مسافر ناست و.
قاچــاق وړونکي اکثر ایران ته په الر پــه وړو او تېز رفتاره موټرو کې 
افغان مســافر ډېر جوخت ســره کېنوي او تر اصلي ظرفیت هم څو برابره 

سورلۍ انتقالوي.
ســره له دې چې د کرونا ویروس په خاطر د خلکو راټولېدل ستونزمن 
بلل شــوي، خو دې پېښــې پرون په کابل ســربېره په هلمند کې هم مدني 

فعاالن او عام خلک وپارول او د ایران ضد مظاهرې یې وکړې.

د هلمنــد یوه مدني فعال عبدالولــي پتیال د افغان حکومت او نړیوالې 
ټولنې له خوا له ایران سره د یادو پېښو په خاطر د جدي چلند غوښتنه وکړه.

دی وایي: “موږ پر مرکزي دولت دا غږ دی چې بس دی ډېر ژر اړیکې 
ورســره پرې کړئ. نور مو ســفارت ورســره بند کړئ دا په همســایه توب 
نه پوهېږي. په نړیوالو هم زموږ دا غږ دی چې هر څومره ژر کېږي په ایران 

باندې نور بندیزونه هم ولګول شي.”
د هلمند یوه بل مدني فعال او قومي مشــر عبدالباقي افغان سیاستوال 

او حکومتي مشران ګرم وبلل چې د ایران په وړاندې قاطع عمل نه کوي.
هغه وویل:

“زمــوږ د وطن اوبه هم څښــي او بیا زموږ وطن ته په 

بده ســترګه ګوري. حکومت څخه دا غواړو چې تاسو ولې 
داســې چپه خوله پاته کېږئ؟ اې سیاســتوالو تاسو ولې په 
دغه رقم فکر کوئ. سبا به ستاسو زامن هم همداسې وژني 
تاســو به هم ســوځوي. ولې دا زموږ د وطن د خلکو دفاع 

نه کوئ.”
د افغان مســافرو د موټر د ســوځېدلو او د هغه افغان زلمي وېډیو چې 
بدن یې نیم ســوځېدلی او اوبه غواړي په فېس بوکونو، ټویټر او یوټیوب کې 

په لکونه ځل کتل شوې او خلک یې سخت پارولي دي.
د ټولنیو رسنیو په تېره بیا فېس بوک او ټویټر زرګونه کاروونکو “کمی_

آب_بیار_که_ســوختم” لږې اوبه راوړه چې وســوم په نوم هشټګونو سره 
د افغان مســافرو په وړاندې د ایراني پوځیانو چلنــد غندلی او د عدالت د 

ټینګښت غږ یې پورته کړی.
په یزد کې د افغان مســافرو په موټر باندې ایراني پوځیانو داسې وخت 
ډزې کړي چې د هریرود په سیند کې د لسګونه افغان کارګرو د غرقولو له 

پېښې ال میاشت نه ده پوره.
د ثور په ۱۲مه د افغانســتان او ایران ګډې پولې سره ۴۶ افغانان د ایراني 
پوله ساتو ځواکونو له خوا د ډزو او وهلو په زور اړ شوي و چې ځانونه سیند 
ته واچوي چې په دې پېښــه کې افغــان چارواکو د ۱۲ افغان کارګرو مړي له 
اوبو را وایستل، ۱۷ تنه له اوبو ژوندي ووتل او د ۱۷ نورو ال مړی او ژوندی 

ورک دی.
په ایران کې د افغانســتان ســفیر عبدالغفور لېوال ازادي راډیو ته وویل 
چې په یزد کې د پېښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي او د هریرود د څه وخت 

مخکې پېښې جزئیات هم په لوړه کچه تعقیبېږي.
ســفیر لېوال زیاته کړه چې دی په خپله یزد ته تللی و او هلته یې ایراني 
چارواکو ته جدي سپارښــتنه کړې چې له افغان تپیانو سره ښه چلند وکړي 
او هغوی د دې سپارښتنې د پر ځای کولو ترڅنګ ویلي چې د پېښې اصلي 

مسبب به ونیسي.
هغه زیاته کړه:

“د دې غمجنې پېښــې له راپېښېدو په لومړنیو لحظو 
کې موږ اقدام کړی دی. د رسمي مراجعو له طریقه مو دا 
کو( د نورو مسببینو  پېښــه څېړلې ده. دوی )ایراني چاروا
ترڅنګ د دې پېښــې د موټر ډرېور اصلي مســبب ګڼلی 
چې د تېښــتې هڅه یې کړې ده او د ده د سرعت په نتیجه 
کې تــر ډزو وروســته موټــر اور اخیســتی. دوی )ایراني 
کــو( ویلي چې دا موټر چلوونکی پېژندل شــوی او  چاروا

ډېر ژر به یې ونیسي.”
په لومړي سر کې ایرانیو چارواکو دا نه  تایدوله چې عسکرو یې د افغان 
مسافرو موټر په ډزو ویشتلی خو د وېډیوګانو او څېړنو له خپرېدو پس یې 
ومنله چې پر په هغه موټر ډزې کړي چې له دوی وتښتېد او د مخدره توکو 

لېږدولو شک ورباندې کېده.
د ایران بهرنیو چارو وزارت د دې پېښې په اړه څه نه  دي ویلي او یوازې 

یې د یزد د سیمه ییزو چارواکو په څرګندونو بسیا کړی دی.
د ایران پوځ او ټوله کې حاکم رژیم له افغان کډوالو او هغو افغانانو سره 

چې ایران ته په قاچاق ځي په منظم توپیر او ناوړه چلند تورن دي.
ایران د نږدې درېوو میلیونو افغانانو کوربه بلل شــوی چې له دې ډلې 
یو میلیون په قانوني توګه هلته اوسېږي او پاتې نور یې له قاچاقي الرو ایران 
تــه تللي چې اکثر له همدې ډلې ســره د ایراني رژیــم د ناوړه چلند، وهل 

ټکولو او ان وژنو راپورونه خپرېږي.
ایرانــي چارواکي بیا د دې ادعا لري چې دوی کلونه یې د افغانانو ښــه 
کوربه توب کړی او اوس مرســته ورسره کوي چې بېرته خپل وطن ته ستانه 

شي.



نشریات »حزب همبستگی افغانستان« را در کابل و والیات از آدرس های ذیل به دست آورید:

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

فوتوکاپی آمو، نجیب اهلل رحیمی 
تالقان، بندر بدخشان، مقابل فوائد عامه، 
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کندز

قرطاسیه فروشی محمد هارون
 جاده والیت

بامیان

کتاب فروشی 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
سرک تانک تیل کهنه، رسته نجارها

ننگرهار

کتابفروشی سیار
ولسوالی خیوه 

کنر

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

هموطنان درددیده،
اگر خواهان افغانستان مستقل، آزاد و دموکرات هستید؛ اگر آرزوی سربلندی افغانستان و آسایش مردم مظلوم ما را به دل دارید؛ اگر تالش می ورزید علیه جنایات 
و خیانت های اشــغالگران و نوکران میهن فروش شان نقشــی ادا کنید، به »حزب همبستگی افغانستان« بپیوندید و در تکثیر و پخش نشریات آن هرچه بیشتر و 

وسیع تر بکوشید!

»حزب همبســتگی افغانستان« برای پیشــبرد فعالیت هایش به حق العضویت اعضا و اعانه ی هواداران و دوستدارانش اتکا دارد. با کمک های نقدی تان ما را یاری 
دهید:

Bank-e Millie Afghan
Ibne Sina Watt, Kabul, Afghanistan 
Name: Ali Ahmad
Account No: 1001201070799



منار یادبود شهید فرخنده

خاینان قاتل فرخنده و باداران 
پلید شان، کرونای اصلی اند!




