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 در فرهنگ انگلیسی "مرین وبستر" البی چنین تعریف شده است:

an organized group of people who work together to influence government decisions that relate to a 

particular industry, issue, etc.i 

برگردان آن به فارسی دری چنین است: گروهی سازمان یافته از مردمانی که با هم کار میکنند تا بر تصامیم حکومتی تاثیر گذار 

 در عرصه های مرتبط با صنایع خاصی، موضوعی، و غیره. باشند، مثال

 البیگری چنین تعریف میشود: )پارلمان( انگلیس،  iiدر تارنمای

Lobbying is the practice of individuals and organisations trying to influence the opinions of MPs and 

Lords. Methods of lobbying vary and can range from sending letters, making presentations, providing 

briefing material to Members and organised rallies.ii 

البیگری عبارت از عملکرد آنعده از افراد و سازمان هایی است که میکوشند بر عقاید  "برگردان آن به فارسی دری چنین است:

رشته فعالیت هایی از ارسال نامه ها، بگذارند. شیوه های البیگری متنوع بوده و میتواند  ان و لرد ها}ی انگلیس{ تاثیراعضای پارلم

و همایش های متشکل را در بر گیرد." ء ص شده به اعضامواد تلخی بیانات، تهیه ء  رائه ءا  

لمان بریتانیا رفته و از در زیر خواهید خواند که چگونه سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان به البیگری نزد اعضای پار

تکدی میکند! نزد شان "حقوق بشر"، "حق زن" و "دموکراسی" را در "پرتو" فضای "اشغال"  

دریوزگری "چپ" های بورژوازی بروکرات کمپرادور افغانستان  بر آستان خون و خیانت امپریالیسم   البیگری، شگرد عمده ء

اکونومیسم "افغانی" است، بیشرمانه خویشتن را  جهانی" و شکل لیبرالیزه شده ءمیباشد. این "چپ" که دنبالچه رویزیونیسم "سه 

و گاه دم از "شعله ای" بودن و انتساب به جنبش دموکراتیک نوین  درفشدار جنبش دادخواهانه و دموکراتیک خلق افغانستان خوانده،

ر "قانونی" این "چپ" در باتالق وابستگی ژرف به درفش علنی و ابزا افغانستان میزند. حزب همبستگی افغانستان، به مثابه ء

شرکا و شاه شجاع سوم پرورش یافته و اینک در آستان -امپریالیسم جهانی، به منصه ظهور پیوسته و در دامان اشغالگران امریکایی

این  سیاه و ننگین مه ءکارنا ر این نوشته، بخش هایی از میزند. د پارلمان انگلیس دم از "دموکراسی"، "حقوق بشر" و "حق زنان"
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ب را به بررسی و مرور میگیریم. این بخش ها، مرتبط با زندگی حزبی و فعالیت های حزبی و حزحزب و سخنگویش،  سیلی غفار

مزدور منشی حزب همبستگی و شخص سیلی غفار است. البیگری، شگردی است که این حزب و   سیلی غفار بوده، و نشان دهنده ء

و "ضد اشغالگری" این حزب زمانی باز میشود که بوسه های ننگین و   و باز دم میکنند. مشت های "گره کرده"سخنگویش با آن دم 

مستند سازی شود. صدر مائو همیشه تاکید میورزید که " بدون تحقیق حق صحبت  ،این حزب بر آستان اشغالگران وطن فروشانه ء

خلق های  گی و رهبری اش را روشنفکران انقالبی و جنبش دادخواهانه ءنداریم". اگر چه مشاطه گری و مزدور منشی حزب همبست

افغانستان درک نموده اند، اما برای آنکه سایر کسان فریب "سر و صدا" های قالبی و "ضد اشغالگری" این حزب را نخورند، در 

 سازیم.می کریه و خیانت پیشه گی این حزب و سخنگویش را بر مالء اینجا متکی بر تحقیق، چهره ء

 مولود حزب همبستگی افغانستان از زهدان وطن فروشی

داغ  "همبستگی غژ" ارگان نشراتی حزب همبستگی افغانستان، سند "تاریخی" زیر، به مثابه ء نشریه ء 3131اول، جوزای  در شماره ء

حزب »گیریضرورت و چگونگی شكل )ننگین وطن فروشی و من حیث پذیرش یوغ اشغال و استعمار، زیر عنوان 
 به نشر رسیده است:  («همبستگی افغانستان

اش جنگهای تنظیمی برای غصب قدرت، نه تنها بر  از زمان تجاوز روس بر كشور ما و بخصوص بعد از اخراج آنان و سقوط دولت دست نشانده"

فرهنگ و وحشی ترسیم  ی مردم ما خط بطالن كشید و افغان ها را در نظر جهانیان بصورت ملت بی دست آوردها و افتخارات جنگ آزادی خواهانه

ی خودكار قطعه قطعه و در زیر آوار  نفر از شهریان كابل را با راكت و اسلحه ۰۰۶۶۶ی النه گزینی و رشد تروریزم را فراهم نمود؛  هنمود؛ زمین

و یا به مدفون نمود؛ آثار باستانی و فرهنگی را كه قرن ها از گزند وحشی ترین جهانسوزان و جنایتكاران درامان مانده بودند، یكسره نابود كرده 

رسید.  ی تمام كشور را در تاریكی عمیقی فرو برده كه جز وابستگی به اجانب، هیچ دورنمایی برای آن به مشاهده نمی راج بردند؛ و باالخره آیندهتا

برابر ای از روشنفكرانی كه همواره در پی گشایش راهی از این بن بست بودند، با استفاده از شرایط جدیدی كه پشتیبانی جهانیان در  بناًء عده

ی ها را تروریزم و تفنگساالری فراهم آورده است، دست به ایجاد تشكلی دموكراتیك زدند، تا بتوانند افتخارات از دست رفته را احیأ نموده، ویران

 بازسازی و راه روشنی برای بهروزی، بهزیستی و شكوفایی كشور ترسیم نمایند.

آغاز گردید، كه ماحصل آن  ۲۸۳۱ت تبلیغات، نشرات و ایجاد مجالس از ماه جوزای كار مستمر برای ایجاد حزب همبستگی افغانستان بصور

 "كنفرانس دو روزه )جلسه تسوید برنامه واساسنامه( در هوتل سپین زر كابل بود...الخ

سخن  قسمی که در سند فوق می بینیم این حزب، در بدو تاسیس خویش، از استفاده از "شرایط جدیدی"

"پشتیبانی جهانیان در برابر تروریزم و تفنگساالری فراهم آورده است". همه میگوید که  آنرا  

حتی چپ اصیل غیر کمونیست نیز در آن زمان میدانستند و اعالم میداشتند که این  کمونیستهای افغانستان،

شرکا -افغانستان توسط اشغالگران امریکایی چیزی جز اشغال بی شرمانه و ددمنشانه ء "شرایط جدید"

و  ست. اما حزب همبستگی افغانستان، به استقبال و پذیرش بل تحسین این "شرایط جدید" رفته،نی

، افتخار میکنند که "دست به ایجاد تشکلی دموکراتیک  بنیانگذاران اش با استفاده از این "شرایط جدید"

 زدند"!



موضع گرفته است،  حزب همبستگی در این سند، علیه اشغالگران روسی و جنایتکاران جهادی و طالبی

بر افغانستان  شرکا"-اما حینیکه نوبت به تجاوز امریکا رسید، نه تنها ذکری از "تجاوزگری امریکایی ها

استعمارگران  نمی نماید، بلکه به استقبال از این جنایت امپریالیست ها شتافته و تهاجم نظامی و وحشیانه ء

حزب همبستگی از  جشن می گیرد. این تفسیر خاینانه ء ی""مبارزه علیه تروریزم و جنگساالر را به مثابه ء

تحلیل "سه   و "علنی" چیزی جز همان نسخه بدل "دموکراتیک" تجاوز امپریالیست ها بر افغانستان،

خاینانه  سازمان رهایی افغانستان از اوضاع کشور در آن زمان نیست. سازمان رهایی افغانستان، جهانی"

اشغالگران امپریالیست و تکنوکرات های لمیده بر کرسی های قدرت در مدعی بود که می بایست از 

سود جسته و به اصطالح خود شان، "ناگزیر  در  رژیم پوشالی در "مبارزه علیه تروریسم و جنگساالری"

پناه امپریالیسم باید قرار گرفت تا بتوان علیه نمایندگان فئودالیسم یعنی اخوانی ها و طالبان مقاومت و علیه 

شان مبارزه نمود." چنین موضع گیری خاینانه و ضد مارکسیستی، اس و تهداب مشی وطن فروشانه و 

 بود.  و "حزب همبستگی افغانستان" سازمان رهایی و دنبالچه هایش یعنی "راوا" کمپرادور زده ء

ننگین خویش، و شروع  اول، این حزب چه بیشرمانه جزئیات "اعالم موجودیت" در همان شماره ء

را باب دندان امثال سیاف و  اعالم موجودیت" خویش "با تالوت آیاتی از کالم هللا مجید" "جشنواره ء

 چنین بیان میدارد:ربانی، 

 جشنواره اعالم موجودیت -ب:"

نفر برگزار گردید كه در آن انجنیر  ۲۰۶۶بعد از ظهر به اشتراك حدود  ۸:۶۶این جشنواره ساعت 
عبدالخالق نعمت رییس حزب همبستگی افغانستان، حبیبه سرابی وزیر امور زنان، ظاهر حسن معاون 
اداری وزارت اطالعات و فرهنگ، محمدقسیم اخگر تحلیلگر امور سیاسی كشور، فضل الرحمن اوریا 

اینده معلولین و معیوبین افغانستان مدیر مسوول نشریه مشعل دموكراسی و عبدالوهاب كروخی نم
 سخنرانی كرده، بعد گروه های موسیقی هنرنمایی نمودند.

بخش اول محفل با تالوت آیاتی از كالم هللا مجید آغاز و در ابتدا عبدالخالق نعمت رهبر حزب همبستگی 

 افغانستان در بخشی از سخنرانی با شكوهش چنین ابراز نظر نمودند...الخ"

این حزب،  اعالم موجودیت "اسالمی" ه بدنام ترین مشاطه گران سالهای اخیر، در جشنواره ءمی بینید ک

کف زده اند و شاهد هنرنمایی "گروه های موسیقی" در بزم تاسیس یک حزب پوشالی در چوکات وزارت 

 عدلیه رژیم پوشالی بوده اند!



بر -جاوز اشغالگران امریکایی شرکادر این "جشنواره ء موجودیت" ،عبدالخالق نعمت، رهبر این حزب، ت

 افغانستان را چنین استتار و ماست مالی میکند:

شد زیر نام دین اسالم وارد صحنه گردید.  ى شوم دیگری بنام طالبان، موسوم به لشكر نصیرهللا بابر، كه توسط پاكستان سرپرستى مى سپس پدیده"

كردند؛ ادارات دولتى ماهیت خود را از دست داد و اردوى ملى بكلى منحل شد. هتك حرمت اّن ها بنیاد هاى اقتصادى كشور ما را از ریشه نابود 

سال حاكمیت  ۰سپتامبر ادامه یافت. در طول  ۲۲به مردان و زنان و بخصوص شالق زدن در محضر عام به امر عادى بدل شد این جریان تا 

شد كه  طالبان چشم ها، گوش ها، زبان ها و قلم هاى تمام جهان، از سیاست مدار گرفته تا ژورنالیست، برروى كشور ما بسته بود، چنین وانمود مى

 گویا در افغانستان آرامش كامل حاكم است.

، تصمیم گرفته شد كه این رژیم باید از بین برود همان بود كه سپتامبر سبب شد كه افغانستان دوباره در محراق سیاست جهانى قرار گیرد ۲۲حادثه 

 گردد. بعد از فرار طالبان نیروهاى ائتالفى به افغانستان مى اّیند و راه براى دموكراسى نسبى هموار مى

ى وجود  اش پا به عرصه دیدهحزب همبستگى افغانستان با استفاده از این فرصت و با تعهد خدمت صادقانه و با تمام نیرو به میهن و مردم ستم

 "گذارد. به جاى صحبت هاى بىپایان روی برنامه هاى كار خود مىخواهد عملكردش مبلغ برنامه هایش باشد. می

قسمی که در سطور باال می بینید حزب همبستگی از زبان رهبر بنیانگذار اش، با ارتداد تام، تجاوز 
"آمدن نیرو های ائتالفی" میخواند، و از "هموار شدن  شرکا را-عریان اشغالگران امپریالیست امریکایی

نیروهای ائتالفی و "راه ء هموار شده برای  راه برای دموکراسی نسبی" یاد میکند. در پناه "آمدن"
دموکراسی نسبی" است که درخت ارتداد "همبستگی" بار زهر می آورد، و با بی شرمی و دروغ پردازی 

زده و با چنین ارتداد و وطن  و با تمام نیرو به میهن و مردم ستمدیده اش" تام دم از "تعهد خدمت صادقانه
فروشی "پا به عرصه وجود میگذارد". آنچه در این میانه حزب همبستگی راست میگوید آنست که: 
براستی که "عملکردش مبلغ برنامه هایش" شده است، و این عملکردهای وطن فروشانه و ارتداد ورزی 

و از این  نه و قالده برداری های بی آزرمانه اش است که ثبت تاریخ کشور شده است،های مزدور منشا
 حزب به مثابه ء یک حزب وطن فروش و مزدور اشغالگران امپریالیست یاد میشود.

 حمایت "حزب همبستگی افغانستان" از کاندیداتوری حامد کرزی )شاه شجاع ثالث(

ا چنان به سینه تمام کوفت که حتی وطن فروشان حزب همبستگی افغانستان سنگ وطن فروشی ر 

"خلقی" و پرچمی درس های چاکر پیشه گی خویش به سوسیال امپریالیسم روس را از یاد بردند! می 

بایست اینبار میهن فروشان مزدور سوسیال امپریالیسم روس، هم عنان با مزدوران "همبستگی" در رکاب 

بکوبند. در این راستا، "همبستگی" الگوی پذیرش و نمایش  اشغالگران امپریالیست، طبل "دموکراسی"

"دموکراسی نسبی" اشغالگران امپریالیست برای "خلقی" ها، پرچمی ها و سایر مرتدان شد. بیایید اعالمیه 

 حزب همبستگی در مورد حمایت از کاندیداتوری شاه شجاع ثالث را بعینه باز خوانی کنیم:  ء

اعالمیه
iii
 (3131)افغانستان,  حزب همبستگي افغانستان 



ي  ي اشغالگران روسي و عمال شان، جنگ هاي وحشيانه تنظيمي، تروريزم و جهالت طالبان طي دونيم دهه سلطه

سپتامبر بوقوع  ۱۱ اخير كشور ما و هستي مادي و معنوي آن را در معرض نابودي تمام و كمال قرار داد، تا آنكه فاجعه
پيوست و ائتالف جهاني ضد تروريستي براي برداشتن زخم متعفن طالبان و القاعده از پيكر ميهن ما بوجود آمد كه در 

ي آنان رژيم طالبان ساقط گرديد. صرف نظر از نيرو گرفتن مجدد جنگساالران و احراز پست ها مهم  ي مداخله نتيجه
آمد كه از هر سو شعار هاي دموكراسي خواهي بلند گرديده نهاد هاي مدني و دولتي توسط آنان، شرايطي بوجود 

 ي وجود گذاشتند. دموكراتيك يكي پي ديگر پا به عرصه

و اينك باز هم فرصتي دست داده كه مردم ما بايست براي اولين بار در تاريخ خود جهت انتخاب فرد اول كشور شان 

بند و  ند با انتخاب رييس جمهور و ايجاد دولتي مبتني بر دموكراسي، ولو نيمبه پاي صندوق هاي راي بروند و آرزو دار
آميز و شرايط آرام زندگي براي شان ميسر گردد. اما  ناپيگير، خود را از شر تفنگساالران نجات دهند تا آنكه فضاي صلح

ر جنگساالران و تجزيه اين پروسه از يكسو توسط تروريست هاي طالبي و گلبديني تهديد ميشود و از جانب ديگ

 طلبان در كمين نشسته اند تا با نقاب فريبنده دموكراسي يكبار ديگر خود را بر مردم تحميل نمايند.

ي شرايط مشخص تاريخي كشور براي قطع دست هاي  ي همه جانبه حزب همبستگي افغانستان بعد از مطالعه
ي حداكثر از شرايط موجود جهت  كشور؛ براي استفاده شوم جنگساالري و تروريزم؛ تامين امنيت و ثبات سراسري در

پا گرفتن نيروهاي ملي و دموكرات؛ براي قطع مداخله بيگانگان در امور داخلي كشور ما و براي كسب مجدد هويت 

المللي افغانستان در منطقه و جهان تصميم گرفته است با تمام قوت در انتخابات رياست جمهوري اشتراك ورزد.  بين
 ين منظور لست كانديدان اين پست را مورد بررسي و تدقيق همه جانبه قرار داده به اين نتيجه رسيد كه:به هم

ملت ما در موقعيت خاص انتخاب بين آقاي كرزي از يكطرف و جنگساالران از طرف ديگر قرار گرفته است. حزب 

عدم اتكايش بر مردم و سازش  همبستگي افغانستان حامدكرزي را با وصف عدم قاطعيتش مقابل جنگساالران،

باناپاكترين چهره ها، كانديد مناسب براي احراز اين پست ارزيابي نموده از تمام اعضا و هواداران خود در سرتاسر 
 خواهد كه در زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري از آقاي كرزي حمايت نمايند. كشور مي

 حزب همبستگي افغانستان

۴/۶/۱۱۳۱  

را "کاندید مناسب برای  -شاه شجاع ثالث-باال میخوانید این حزب، به صراحت حامد کرزی قسمی که در

احراز پست ریاست جمهوری" خوانده و "از تمام اعضاء و هواداران خود در سرتاسر کشور میخواهد که 

 در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از آقای کرزی حمایت نمایند."

و مدعی است که "ملت ما در  نوشته، خویش را به نام "ملت" وش، "انتخاب"این حزب خاین و وطن فر

موقعیت خاص انتخاب بین آقای کرزی از یکطرف و جنگساالران از طرف دیگر قرار گرفته است." در 

حقیر و دست  مهره ءبورژوازی بروکرات کمپرادور بوده،  حامد کرزی نماینده ء نظر مارکسیست ها،

ان امپریالیست بود. این "انتخاب" حزب همبستگی، همان استراتیژی ارتدادی "انتخاب اشغالگر  نشانده ء

"بورژوا بروکرات کمپرادر" امپریالیست ها و جنگساالران )که مراد "همبستگی" از آن  میان گزینه ء

یعنی  ،نمایندگان فئودالیته باشد( بوده، و به این ترتیب این حزب خائن به تاسی و تایید از سازمان مادر

اعالم نموده است که می بایست در پناه امپریالیسم، علیه فئودالیسم یعنی  سازمان رهایی افغانستان،

"انتخابات ریاست جمهوری" قرار گرفت! چنین است صاف و پوست کنده   جنگساالران در معرکه ئ

 منطق ارتدادی و میهن فروشی حزب همبستگی افغانستان!



به دستور  تان به دروغ و از سر نیرنگ و برای فریباندن اذهان عامه،امروزه حزب همبستگی افغانس

و "ضد امریکایی" جلوه داده و علیه  خویشتن را "ضد اشغال"  باداران اشغالگر و امپریالیست خویش،

"دیروز" کرزی و اشرف غنی احمد زی و عبدهللا عبدهللا و رژیم پوشالی شعار میدهد. اگر ذره ای این 

خویش در تایید  نخست می بایست "عملکرد" سیاه و میهن فروشانه ء ش وجدان میداشت،حزب میهن فرو

"عملکرد وطن فروشانه   دنباله روی تام از شاه شجاع ثالث را به مثابه ء  حامد کرزی و یاز کاندیداتور

کایی" و "ضد امری و ارتدادی خویش خاطر نشان میکرد! آنگاه ممکن بود افراد ساده لوح به "ضد اشغال"

هرگز خاک فریب در چشم خلق ها  حرافی های بی بنیاد امروزی این حزب، شوند! فریفتهبودن این حزب 

افگندن نمی تواند. خلق ها به وضوح در طی بیش از یک دهه شاهد وطن فروشی و سرسایی این حزب 

های قالبی  این "چپ"ما کرنش  میهن فروش بر آستان اشغالگران امپریالیست بوده اند. خلق های ستمدیده ء

در برابر دالر و پاوند را "تماشا" نموده اند و برایشان معلوم گردیده است که اینها مزدوران حقیری بیش 

هر چند –که مدعی مبارزه  ivنیستند: مزدوران سرمایه و استعمار. حتی بخشی از این گردان میهن فروش

بر دروغگویی ها و خیانت های "چپ" های  -مدعی دروغین مبارزه علیه اشغالگران امپریالیست است

مردابهای "همبستگی"،"رهایی" و "راوا" تاخته و آنها را "چپ مدالگیر" خوانده است. اینهمه نشان دهنده 

سوسیال خیانت پیشه گی های خود توانند   آن است که این "چپ ها"، فقط تف های سرباال بروی گذشته ء ء

 بود و الغیر.



 بازار مکاره ء وطن فروشان "همبستگی" سیلی غفار: لعبتی در

سیلی غفار فرزند کیست؟ از کجای این جغرافیای به حراج رفته است؟ متولد کدام سال است؟ این   

 است فریب ژاژخایی هایی این لعبتکسوالها برای  ما و خلق های ستمدیده ای که برخی از آنها ممکن 

ند، اهمیتی ندارد. مهم آنست که ببینیم سیلی غفار از بازار سیاست بورژوابروکرات کمپرادوری را بخور

کدام تریبون و برای کی سخن میگوید. آیا وی از تریبون دوستان خلق و برای خلق سخن میگوید؟ یا 

اینکه از تریبون دشمنان خلق و به نفع امپریالیست ها یاوه میسراید؟ ناگزیر برای بررسی "عملکرد" ها و 

وی را گرفت، و آنها را مورد تحلیل و  سیاسی ی باید سراغ برهه هایی از زندگیکارنامه های این فرد، م

حالجی قرار داد. همانگونه که در باالتر از صدر مائو نقل قول کردیم، "بدون تحقیق حق صحبت 

نداریم." می باید "عملکرد" های وی و مواضع سیاسی او را مستند مورد بررسی قرار داده، و سره را از 

 جدا کنیم. باشد که سیه روی شود هر که در او غش باشد!ناسره 

 ناگزیر چندکی بر بیتی از "موالنای بلخ" میزنیم:

 ستیز" خوش تر آن باشد که حرف "دل

 "انگریز" گفته آید در حدیث 

ببینیم که این "خواهر قبل از آنکه از مارگوت جیمز، یکتن از وکالی پارلمان انگلیس شروع میکنیم. 

ء  وی و در ستایش از وی، چی می گوید، بهتر آنست که این "اعجوبه"ء سیلی غفار، در مورد  خوانده"

خروار" در ابطال این ادعای پوشالی  محافظه کار را بشناسیم. شناخت از وی به مثابه ء "مشت نمونه ء

خارجی خویش، بر  حزب شان،در روابط هواخواهان "حزب همبستگی افغانستان" کارآیی دارد که گویا

نیرو های چپ و دموکراتیک کشور های غربی تکیه میکنند! با آنکه میدانیم که "چپ دموکراتیک" مطمح 

همان "چپ" پوشالی و مرتدی است که حتی از سوسیال دموکراتیزه  نظر "حزب همبستگی افغانستان"

بر مالء شدن روابط میان سیلی غفار و وکالی  شدن هم پایین تر افتاده است، مضحک تر و رسوا تر، 

وکالیی که حتی "چپ" پوشالی و سیاست های سوسیال خیانت پیشه گی  محافظه کار پارلمان انگلیس است،

 را نیز بر نمی تابند. نیرو های "سوسیال دموکرات"



ن، در بخش  میالدی به حیث وکیل از جناح محافظه کار  در پارلما 1121مارگوت جیمز نخست در سال 

میالدی دو باره به این سمت  1122مربوط به تشکیالت شهر استوربریج "منتخب" گردید. وی در سال 

"انتخاب" شد. موصوف هنوز به حیث نماینده ء استوربریج در پارلمان انگلیس عضویت دارد. فعالیت این 

میالدی برمیگردد.  1112که در عین زمان "تجارت پیشه" موفقی نیز هست، به سال  عضو محافظه کار،

 vبه حیث کاندیدای حزب محافظه کار انگلیس عرض اندام نمود.  وی در آن سال،

 حال ببینیم که این فرد، در مورد سیلی غفار و امثالش چی گفتنی هایی دارد:

 231: ستون 1122دسامبر  5

بسیار زیاد ارزش آنرا  بدین سو بوقوع پیوسته است، و 1112"...پیشرفت های واقعی، نه کمتر، از سال 

خوانم که حقوق زنان افغانستان را حین دارد که برای حفظ آنها مبارزه شود. حکومت }انگلیس{ را فرا می

به ثمر رساندن مذاکرات با حکومت افغان و نماینده گان شورشیان، به فراموشی نسپارند.
vi

 

  میلیون یورویی ساالنه ء 231ات مهم است که از نقش کمک های بین المللی، از جمله مشتمل بر تعهد

سازمانهای غیر دولتی و شهامت افرادی از زنان  انکشاف بین المللی، تالش های قابل مالحظه ء اداره ء

افغان قدردانی به عمل آوریم. من در باره ء زنانی از قبیل سیلی غفار، که رئیس }انجوی{ همکاری های 

بشردوستانه برای زنان و اطفال افغانستان
iii
میباشد، سخن میگویم. وی هفته "{حاکایعنی همان انجوی "{

حینیکه به مقصد اشتراک در کنفرانس بن رهسپار بود،  ای پارلمان }انگلیس{،گذشته با من و سایر اعض ء

 مالقات نمود.
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 1121ل ما نیاز داریم به این نکته پی ببریم که پس از عقب نشینی نیروهای }مان{ از افغانستان در سا

که این کار را هر چه بیشتر به وجه احسنش انجام دهیم و مطمئن شویم که پالیسی های  میالدی، نیازمند آنیم

همکاری های ما توام با فشار سیاسیی که اعمال میکنیم، در جهت حمایت از کارهای عالی سازمانهایی 

فال افغانستان(ه زنان افغان(،)همکاری های بشردوستانه برای زنان و اطکنظیر  )شب
iv

)کییر  ، اکشن اید،

انترنشنل و زنانگی( را به حیث نمونه میتوان برای یاد آوری نام  شماری از انجوهای فعال و موثر را در 

عرصه مطرح نمود. فشار بین المللی باید بر همه حکومات، و اولتر از همه باالی حکومت افغان اعمال 

زنان را نباید طی این مباحثات  از نظر به دور افگنند. باشد که قرار امروز در بن، حقوق گردد،
v
 " 

 

 

 مارگوت جیمز، عضو پارلمان انگلیس مربوط به جناح محافظه کار

بورژوازی بروکرات کمپرادور است،نازپرورد  سیلی غفار، همانگونه که از منظر سیاسی نماینده ء

وطن فروش،  عرصه ء کمپرادوریزم نیز بوده و با دالر و پاوند امپریالیست ها بازی میکند. این عفریته ء

رهبری )شبکه " سخن میگوید، در جای دیگر در بورد حاکادر جایی به عنوان " رئیس اجرائی انجوی 

از وی به حیث شریک کاری )اکشن اید(، عمدتا  ،حاکاوی را می یابیم! باز در ارتباط با  viزنان افغان(

اکشن اید انگلستان یاد میشود. در داخل کشور، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان است. جالبتر از همه 
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ه این ترتیب می بینیم که ناف خوانده است. ب viiوی را )فعال حقوق زنان صنعتگر(  اینکه "گاردین"

"پاکی" و "وطن پرستی" این فرد، به ریسمان "صنعت بزرگ" و انجوی مشهور ابزار امپریالیست ها 

است، هم تحت نام شریک کاری  حاکایعنی )اکشن اید( بسته شده است. فردی همزمان هم رئیس اجرائی 

افغان( جلوه میفروشد، و در عین زمان،  در رهبری )شبکه زناناکشن اید، با آن انجو کار میکند، هم 

از طریق رسانه های مزدور نظیر "طلوع" و "خورشید"  فعال حقوق زنان صنعتگر است. اما در داخله،

تنها "سخنگویی حزب همبستگی" وی، مطرح گردیده و سایر چهره های وی "پوشیده" مانده است. 

است، تجاوز امریکا بر افغانستان را "دخالت خالصه ای که اکشن اید از کنفرانس بن دوم تهیه کرده 

امریکا در افغانستان به خاطر مبارزه با تروریزم و دفاع از حقوق زنان افغانستان" خوانده است. حال 

می آید و در چشم خلق ما میخواهد خاک پاشیده از سر دروغ  -این جیره خوار اکشن اید-آنکه سیلی غفار

ضد اشغال جلوه میدهد. باید از این میهن فروش پرسید: آنجا با  و ریا، خویشتن را ضد امریکایی و

  و اینجا با خلق های پا برهنه چرا چنین؟ "شرکا" و ارباب چرا چنان،

مدنی  میداند که برای وی این "مقام" داده شده است  جامعه ء وبسایت "گاردین" وی را یکی از دو نماینده ء

مدنی سخنرانی کند. این خود میرساند که به چی پیمانه این "مبارز  که در بن دوم به نمایندگی از جامعه ء

ه زنی بود که به نمایندگی از وی یگان نوازش اشغالگران امپریالیست است.ضد اشغال" مورد توجه و 

جامعه مدنی افغانستان در آن کنفرانس سخنرانی کرد. این خود میرساند که این "سیلی"  یگانه زن مورد 

مدنی امپریالیسم فرهنگی را  توجه اشغالگران در میان سیلی از خود فروختگانی بود که زیر نام جامعه ء

گران کار میکنند. این سیلی یکتا در آن کنفرانس، سیلی لبیک گفته و در جهت استحکام هژمونی استعمار

را وارث سنن چپ و  هایی کشداری بود بر گونه های بی آزرم کسانی که "حزب همبستگی افغانستان"

چپ دموکراتیک و حتی کمونیستی افغانستان میخواندند. آری! این سیلی هم سیل بود، هم سیلی بود و هم 

 خودش یعنی سیلی!

قرار گزارش گاردین یک گروپ  فغان که این سیلی "به توان سه" در رهبری آن قرار دارد،شبکه زنان ا

پوشش دهنده ء کلیدی متشکل از سازمان های حقوق زنان در افغانستان میباشد. به این ترتیب می بینیم که 

ه زنان اشغالگران و رژیم پوشالی، زیر چتر )شبک همه "سازمان های حقوق زنان" ساخته و پرداخته ء

سیلی غفار و هم قماشان اش را بر آن شبکه مستولی ساخته  افغان( قرار دارد، و اشغالگران امپریالیست،
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که این اشغالگران امپریالیست دارند. باز هم جای شکرش باقی است که در  است. زهی "انقالبی نوازی"

امریکا را "دموکراسی  ادره ءبدل این "انقالبی نوازی"، چرا حزب همبستگی افغانستان، "دموکراسی" ص

 نسبی" و نه دموکراسی "صد فیصد خالص" نمی گوید!!!

حال بیایید صدای )اکشن اید( و اشغالگران خارجی را از حلقوم سیلی غفار بشنویم. در گزارش منتشره 

از سوی اکشن اید تحت عنوان )کنفرانس ناتو شیکاگو: در مورد امنیت زنان همین حاال دست به کار 

د، اکشن اید میگوید(، اظهارات سیلی غفار نقل گردیده است. مطالعه ء این مواد که به زبان انگلیسی شوی

، میرساند که زمانیکه سیلی غفار مخاطبان "هموطن" خویش را در نظر دارد و میخواهد سر "عوام اند

جی" میدهد، اما الناس" کاله بگذارد، به زبان فارسی دری یا پشتو شعار های ضد "اشغال" و "ضد خار

زمانیکه مخاطبینی به سطح "جهان" و به اصطالح خودش "جامعه جهانی" مطمح نظرش باشد، دیگر نه 

تنها "اشغالی" و استعماری مطرح نیست، بلکه آنچه مهم است مداحی از دموکراسی و ستودن ارزش های 

مواجه هستیم، سیلی غفاری  "دموکراتیک" غربی ها میباشد. در چنین فضایی، ما با یک سیلی غفار دیگر

که بیگانه از مردم خویش بوده، و به تنها چیزی که می اندیشد منافع و مطامع غربی ها در افغانستان 

میباشد. این سیلی غفار، از حلقوم اکشن اید سخن میگوید، همانگونه که اکشن اید صدای خویش را در نای 

از کمک های جامعه جهانی و دست آورد  اکشن اید،وی "ودیعه" گذارده است! این سیلی غفار، همانند 

و خواستار دموکراتیزه شدن  های "ده ساله" و بعد ها "چهارده ساله" جامعه ء جهانی سپاسگذاری میکند،

که  با بررسی گزارش اکشن اید، بیشتر کشورش در زیر پاشنه ء آهنین استعمارگران متجاوز است! بیایید

و خوانش   ، سیلی غفار از "خروج" قشون متجاوز از افغانستان است بخشی از آن مبین دلواپسی های

که فارغ از "گوش نامحرم" هم وطنانش با شرکای )اکشن اید( و انگریزی  سخنان این سیلی غفار اصلی 

زبان انگلیسی مقال سر میدهد، به ژرفای سوسیال خیانت پیشه گی این سخنگوی "انفصال" که دم  اش به

 از همبستگی میزند، پی بریم:

" سیلی غفار، رئیس اجرائی انجویی مقیم کابل و همکار اکشن اید کمک های بشر دوستانه برای زنان و 

عمل بپوشد و اقدام فوری  و باید جامه ء{  میگوید که اظهارات شیکاگحاکااطفال افغانستان}=انجوی 

 صورت گیرد، اگر واقعا خواست تغییر دوامدار در حیات زنان افغانستان مطرح باشد." 

قسمی که در برهه ء فوق به نقل از سیلی غفار می بینیم، وی مدافع دخالت نظامی ناتو و یانکی ها در 

ات زنان افغان را در گرو اقدام فوری و عملی امور داخلی افغانستان بوده و تغییرات مثبت به سود حی



شدن اظهارات کنفرانس شیکاگو میداند! این موضع گیری با اظهارات دروغ آجین سیلی غفار در رسانه 

خوانی ندارد، بلکه ظاهرا در تضاد با آنها -نه تنها هیچ هم های "درون مرزی" نظیر طلوع و خورشید،

واضع سیلی غفار در رسانه های "ملی" و "افغانستانی" چیزی جز قرار دارد. اما واقعیت این است که م

دودی بر واقعیت زشت مزدور منشی وی نیست. او به دستور اربابان اشغالگر خویش، به   کشیدن پردهء

را نیرنگ  خاطر به انحراف کشانیدن اذهان عامه، شعار های دروغین سر داده و "مرگ به اشغالگران"

چرا وی و هم قماشان اش طی اینهمه سالهایی ک گذشت با این شعار آشنا نبودند؟! بازانه نشخوار میکند. 

زیرا که آنگاه ضرورت بلند نمودن چنان صدایی را "حس" نمی کردند. حال که خلق های ما همه به جان 

مثال آمده و برنا و پیر "مرگ به اشغالگران امریکایی و ناتویی" میگویند، به خاطر آنکه در ذهن توده ها ا

سیلی غفار و حزب خائن اش مزدور اجنبی جلوه نکند، این حزب و سخنگویش ناگزیر شده اند که به 

تا باشد که چند صباحی بیشتر در میان خلق ها به  بگویند، "مرگ به اشغالگران" دستور اربابان خویش،

اکشن اید از سیلی غفار دامن زدن توهم "چپ" نمایی خویش ادامه دهند. حال بیایید نقل قول هایی مستقیم 

انگلیسی است. برگردان اش، توسط ما  همه در اصل به زبان ها، قل قولرا به خوانش گیریم. این ن

 میگیرد. جهت دسترسی خوانندگان به اصل سند، به پیوند آن در انترنت ارجاع داده ایم.صورت 

شدند، بسیاری از چیز ها در " در جریان چند سال اندک آغازین که قشون بین المللی داخل کشور 

 زنان افغان تغییرات به وقوع پیوست. ترقی مثبت بوجود آمد و در زندگی روزانه ء افغانستان تغییر نمود.

،در همه  امور برای همه تغییرات دراماتیکی را بویژه برای بدین سو 1112"بد بختانه از سال 

همچنان تبعیض علیه  بی امنیتی فزاینده بوده ایم.بدین سو شاهد  1112شهروندان شاهد بوده ایم. از سال 

 زندگی برای زنان دشوار تر شده است. زنان در همه سطوح افزایش یافته است.

"سازمان من، که بوسیله ء اکشن اید حمایه مالی میشود، خانه های امن زنانه را در سراسر افغانستان 

برخی از کارمندان من می بایست از ادامه کاری مدیریت میکند، و برای زنان مشوره حقوقی تهیه میکند.

به ویژه در  تحرک زنان،  با ما صرف نظر کنند زیرا که مواجه با خطر مرگ و خشونت ها میشدند.

 مناطق روستایی، از اثر نبود امنیت، بصورت روز افزون محدودتر میشود.

نیست، لهذا به ندرت مخاطرات و حمالتی "بسیاری از زنان افغان به این باور اند که پولیس قابل اطمینان 

 را که متقبل میشوند، را به پولیس اطالع میدهند.



"حساب و پرسشی از تخطی هایی که آیساف و نیروهای امنیتی افغان علیه زنان و اطفال انجام میدهند، 

جاد یک وجود ندارد. اینها مواردی است که ناتو می باید مد نظر داشته باشد در صورتیکه در امر ای

 (Aid, 2012) افغانستان با ثبات و امن تر برای همه شهروندان جدیت در کارش باشد."

وابستگی سیلی غفار به "اکشن اید" و اقرار اش به "سازمان من" و "حمایت اکشن اید" لکه های ننگین و 

وی تیکه دار "خانه های امن" نزد اشغالگران چرکینی است به دامان الف و بلوف های "مبارزاتی" وی. 

را بهشت آمال "دموکراسی" آمریکایی دانسته و گالیه مند است که از آن  1112و دست کم تا سال  است،

تاریخ به بعد اوضاع سیر "دراماتیک" گرفته است. وی نه تنها سخنی از "اشغال" افغانستان از سوی ناتو 

می آورد، نه تنها سخن از "تجاوز" بر کشورش نمی گوید، بلکه به و امپریالیست های غربی به عمل ن

سخن گفته و آنرا مثبت  زبان بسیار "نرم" و شفقت طلبانه از "داخل شدن قشون بین المللی به افغانستان"

زنان افغان تغییرات به  ترقی مثبت بوجود آمد و در زندگی روزانه ء تصریح دارد که:"ارزیابی نموده و 

سیلی های آبداری است بر عذار بی آزرم حزب  سیلی غفار، پیوست." این بیانات چاکرمنشانه ءوقوع 

میان این اظهارات مزدور منشانه ء سیلی غفار و رجز  همبستگی افغانستان و سمپات های بی مغز آن.

هوی در میان تفاوت ماخوانی های وطن فروشانه ء عتیق رحیمی بر آستان اشغالگران امپریالیست چی 

برای کسب آگاهی از نظریات میهن فروشانه و ارتجاعی عتیق رحیمی، داستان نویس و سینماگر است؟ )

کارگران افغانستان: عتیق رحیمی: یک انارشیست؟ یا  سازمان  رجوع کنید به سند "افغانی"،-فرانسوی

 دستانگری سر سوده بر آستان اشغالگران امپریالیست؟(

در گزارش دیگری از اکشن اید تحت عنوان )یک صلح عادالنه؟( که به قول خود شان نتایج یک سروی 

یکی از موارد مندرج  داده اند؛ ویر کنفرانس بن دوماز سوی آنها است، در اخیر )سفارش هایی( برای تد

ء زنان افغان( است. قسمی که قبال ذکر کردیم، سیلی  در این سفارش ها، به نقل از سفارش های )شبکه

غفار در رهبری این )شبکه زنان افغان( قرار دارد. بیایید بخوانیم که آن مورد بخصوص که اکشن اید به 

 ش "معتبر" خویش می آورد، کدام است:نقل از این شبکه در گزار

فیصد هیئت رسمی افغان به کنفرانس بن را تشکیل بدهد، که  01"مطمئن باشیم که جامعه ء مدنی حد اقل 

فیصد آن زنانی باشد که بوسیله جامعه مدنی زنان "انتخاب" شده باشد، تا آنها را نمایندگی  21از آن میانه 

 viiکنند."



فغان تحت رهبری این "سیلی غفار" اعجوبه ء خیانت و وطن فروشی،"مشاور" می بینیم که شبکه زنان ا

وطنی تدویر کنندگان "کنفرانس بن" یا به عبارت دقیق تر و اصلی، سر سپرده ترین "نهاد مدنی" در 

خدمت تدویر کنفرانس بن دوم بوده است. این شبکه در وابستگی تام با اکشن اید، نظریات و راهکار های 

و آنان بودند که به پاس این چاکر پیشه گی، سیلی غفار را به  به امپریالیست ها ارائه دادند،خویش را 

مدنی افغانستان، اجازه اشتراک دراین  مثابه ء یکی از دو زن شرکت کننده به نماینده گی اززنان جامعه ء

 کنفرانس را دادند!!!

 سیلی غفار دارد بزنید: ( که ریاست آنراحاکاسری به پیوند زیر در وبسایت انجوی )

-report-annual-52/99-mainmenu-reports-http://hawca.org/main/en/annual

2009.html 

و  حاکاصفحه با پیامی از سیلی غفار آغاز میشود. قسمی که در بخش های پایینی می بینید، پروژه های 

به وضوح یکی از کارکرد های اصلی خویش را  حاکا دونر هایش معرفی شده اند. در این بخش،

وسیله آن و به این ترتیب، به همگان اعالم میدارد که البیگری، شگردی است که ب "البیگری" میخواند،

دست و پا کرده است، بار بار به "سفارت  حاکا"دونر" یابی میکند. در شمار دونر های پروژه هایی که 

 انگلستان مقیم کابل" بر میخوریم:

Legal Aid Center for Female Victims of Violence – Kabul  

Project Type: Protection and Counseling  

Project Location: Kabul, Afghanistan  

Duration of Project: Since December 2009 

Donor and Partner of Project: Oxfam-Novib, British Embassy Kabul, NZAID and Fayaz Foundation 

Status of Project: Ongoing 

 ست:" شرح زیر که افشاء گر روابط سیلی غفار با سفارت انگلیس است، آمده احاکامذکور، در وبسایت " در مورد پروژه ء

مرکز "همکاری های حقوقی برای  حاکاپس از افتتاح " مرکز همکاری های حقوقی برای اناث قربانی خشونت" در شهر هرات، "

میالدی بود، قسمی که آقای  9002دسامبر  3تاریخ  اناث قربانی خشونت" در شهر کابل را افتتاح میکند... مراسم افتتاحیه ء مرکز به

ای "بریت بولین" از سفارت برتیانیا در این محفل شرکت نموده بودند... در آغاز سیلی غفار به همه سفیر خود شان همراه با آق

مهمانان خوش آمدید گفت، و در باره پروژه معلومات ارائه نمود و عالوه نمود که تصمیم داریم که مراکز همکاری های حقوقی 

http://hawca.org/main/en/annual-reports-mainmenu-52/99-annual-report-2009.html
http://hawca.org/main/en/annual-reports-mainmenu-52/99-annual-report-2009.html
http://www.oxfamnovib.nl/
http://ukinafghanistan.fco.gov.uk/
http://www.nzaid.govt.nz/
http://fayazfoundation.org/


برای حد اقل پنج سال آینده خواهد بود. سپس آقای سفیر در مورد نقش  بیشتری در سایر والیات کشور ایجاد کنیم، و این پروژه ها

ابراز  حاکادولت بریتانیا در امحای خشونت علیه زن سخن گفته و حمایت کامل خویش را از اجرایی شدن مراکز همکاری حقوقی 

 viiiداشت."

***************** 

Capacity Building of Defense Lawyers on Family Law 

Project Type: Education and Awareness Raising  

Project Location: Herat 

Duration of Project: 2009 

British Embassy Kabul Donor of Project: 

Status of Project: Ended 

 ، شرح زیر آمده است:کاحادر وبسایت   در مورد این پروژه

برایش داده  Summer Ball 1112 تصمیم گرفت که پولی را که بوسیله سفارت بریتانیا برنامه ء حاکا"

سفارت بریتانیا اهداء گردیده  بخش امور خیریه و عام المنفعه ء شده بود، و همچنان پولی را که بوسیله ء

ی مدافع و دانشجویان رشته ء حقوق مربوط بود را در راستای آموزش برای ظرفیت سازی برای وکال

و دانشجویان رشته ء حقوق دانشگاه به مصرف برساند. قربانی خشونت  مرکز حقوقی برای اناثیه ء

..نخست بصیر عادل از شرکت کنندگان ورکشاپ سپاسگذاری به عمل آورده و در مورد برنامه ء )محو 

 Summerمساعدتی  وی همچنان در مورد برنامه ء معلومات ارائه نمود. حاکاخشونت علیه زن( دفتر 

Ball  سفارت انگلستان روشنی انداخت. سپس آقای غالم شاه، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

و سفارت بریتانیا سپاسگذاری در خصوص تدویر این ورکشاپ قدردانی به  حاکادانشگاه هرات از دفتر 

 ixعمل آورده و اظهار حمایت و تعهد نمود."

به سفارت بریتانیا اظهر من الشمس  حاکاقسمی که در نمونه های باال میبینید وابستگی مالی و کاری 

و اینهمه از "برکت" البی گری های "درخشان" چاکری بنام سیلی غفار است که در کنار سایر  بوده،

برابر تاریخ چاکران هم قماش خویش، جبین خویش را در آستان امپریالیست های اشغالگر سوده، و در 
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در برابر خونهای پاک نیاکان آزاده ء خویش، و در برابر خلق های بی دفاع خویش که هر روز به  میهن،

 قرار گرفته اند. دست اشغالگران به شهادت میرسند،

این  ده است.عالوه بر سفارت بریتانیا از دونر های دیگری مربوط به برخی دیگر از کشور های امپریالیست یاد ش در وبسایت حاکا،

 انجو، همانگونه که سرش در آخور انگلیس خم است، از آخور امپریالیست های امریکا نیز بی نصیب نمانده است:

Window for Change 

Project Locations: Jalalabad 

Duration of project: 2012-2013 

Donor of the project: AWE Grants - US Embassy 

Project status: Completed in Dec 2013 

  

Most afghan girl does not have the option of choice. The moment they get mature they are 

married to someone regardless of their consent and will. After the marriage these women has no 

choice but to set at home and become a house wife. 

HAWCA with the Funding and support of US Embassy provided a chance for those women and 

girls who want to work in government and private sectors after graduating. The project is called 

Window for Change. In this project we established a center where we were able to teach human 

rights, child rights, women rights, civil rights, international conventions with leadership and 

advocacy courses. The girls were introduced to us by the local schools from grad 10 to grade 11. 

Beside the above mentioned courses they were also trained on how to use computer and 

computer software and English language so that when they graduate they have enough 

knowledge of computer and English to be able to work in an office. Each class was for 2 months 

and in each class there were 60 students. In one year time we were able to graduate 360 students 

from our center. The students were told to share this information with their friends and family. 

At the end of the year a number of 1800 women and girls got benefit from this information 

through peer to peer education. (HAWCA)  



 یبه این ترتیب می بینیم که این انجوی وابسته به امپریالیسم جهانی، تحت قیمومیت سیلی غفار کمر به "خرج" پول های دونر های 

گفتن ها، سیلی   بسته است که قاتالن خلق های بیدفاع افغانستان اند. به این ترتیب، با این "دونر" پرستی ها و زنده باد "دموکراسی"

از پیش میبرد! مبارزه ای که سراپا تسلیم شدن به اشغالگران امپریالیست و توجیه  بی امانی را علیه "اشغالگران" غفار، مبارزه ء

خلق ها  شان در این مرز و بوم است. امثال سیلی غفار، "بزنس" میکنند و خاک میفروشند. اما، نه و تجاوزکارانه ءحضور اشغالگرا

در مسلخ  و با شکم گرسنه، دستان تهی و پاهای برهنه، قربانی میدهند و از آب و خاک و شرف و آزادگی خویش به دفاع بر میخیزند،

 ند.اشغالگران امپریالیست، به شهادت میرس

حال به گوشه هایی از اشتراک وطن فروشانه ء سیلی غفار در کنفرانس بن دوم می پردازیم. چه بهتر که جهت موثق و مستند بودن 

این تحقیق، از زبان خود سیلی غفار و از کلیپی که توسط خودش و شرکای )اکشن اید( اش، تهیه شده است، نقل بیاوریم. در این 

 هم قالده های هم قماش وطن فروش اش، هیچکدام نمی توانند که منکر گفته ها و کرده های خود باشند.صورت، نه سیلی غفار و نه 

نخست لینک کلیپ مذکور را در زیر میدهیم، سپس نوشته ها و نیز گفته های سیلی غفار را از کلیپ مذکور به فارسی دری 

 برگردانده، در اینجا پیاده میکنیم:

https://youtu.be/NKuxJAGLKAE 

 سخنان سیلی غفار:

 ”یت جاری در افغانستان زنان در افغانستان به چالش های بزرگی در مواجهه با خشونت های مختلف مواجه اند."در وضع

 نوشته ء کلیپ:

فعال افغان و همکار اکشن اید سیلی غفار به منظور شرکت در کنفرانس بن }دوم{برای تعین آیندهء افغانستان،   9033"در نوامبر 

 نخست به انگلستان آمد."

 سیلی غفار:سخنان 

 خشونت خانوادگی ، خود سوزی،"خشونت جنسی

 نوشتهء کلیپ:

"ماموریت وی آن بود که سیاستمداران کلیدی را تحت تاثیر قرار دهد تا مطمئن شود که حقوق زنان در هیچ گفتمانی در باره ء آینده ء 

 کشورش به فراموشی سپرده نمی شود."

 سخنان سیلی غفار:

م شده اند. بروی آنها }دختران{ تیزاب پاشیده میشود. آنها اختطاف شده اند. آنها تهدید شده اند که مکتب نروند، مکاتب دخترانه مسمو

 کار نکنند و به خدمات صحی دسترسی نداشته باشند"



 نوشته کلیپ:

 عضو پارلمان بریتانیا مالقات نمود." 10غفار با  طی سه روز، سیلی

 سخنان سیلی غفار:

خاص، هر زن و مرد افغان نگران آن اند که دست آورد هایی که طی ده سال گذشته داشته اند از اثر سازش با طالبان "در این لحظه 

 از  دست شان برون شود."

در این قسمت کلیپ، بخشهایی از سخنان )رت هون آالن دونکان( عضو پارلمان بریتانیا وزیر انکشافات بین المللی آمده است، که از 

بر گردان سخنانش در اینجا صرف نظر میکنیم. بعد از آن بخشی از سخنان مارگوت جیمز عضو محافظه کار پارلمان  پیاده نمودن

بریتانیا آمده است. قبل بر این نیز از این بانو یاد کرده ایم که چگونه از سیلی غفار توصیف به عمل آورده بود. سخنان این بخش اش 

است و نگرانی خویش را از برآیند مذاکره با طالبان به زیان زنان ابراز میکند. سپس برهه ای از  نیز موید بیانات سیلی غفار در لندن

سخنان جیما دویل عضو دیگر پارلمان بریتانیا در کلیپ آمده است. سپس بخشی از بیانات جو سوینسون عضو پارلمان بریتانیا آمده 

طمینان میدهد که بریتانیا به نجات طالبان حرف میزند، و در اخیر ااست که وی نیز از عدم مشارکت زنان در پروسه سازش با 

 افغانستان تداوم خواهد بخشید!

 سخنان سیلی غفار:

محلی کار میکند و به صدای زنان جامعه  من اکشن اید را به مثابه ء یکی از اندک سازمان های بین المللی میدانم که واقعا با جامعه ء"

حمایت، حمایت قانونی، حمایت روانی اجتماعی فراهم میکند. ایشان را از لحاظ اقتصادی حمایت میکند. گوش فرا میدهد و برایشان 

آموزش دهی، در سطح باال مورد حمایت قرار میدهد. و همچنان  تمامی فعالیت هایی که اکشن اید بریتانیا برای  زنان را در عرصه ء

ازمانها متمایز و متفاوت میسازد. حاال آنها }متصدیان اکشن اید{ مرا اینجا آورده اند زنان افغان انجام میدهد این سازمان را از سایر س

و حاال   تا با سیاست سازان بحث نمایم که هنگامی که درمورد آینده ء افغانستان بحث میشود، حقوق زنان به فراموشی سپرده نشود.

ندگان گوناگون حکومت انگلستان در بن مالقات نموده ام و وعده من احساس میکنم که از فرصت کافی برخوردار شده ام که با نمای

 هایشان را گرفته ام که حقوق زنان در صدر آجندای شان خواهد بود."

 نوشتهء کلیپ:

حقوق زنان در افغانستان پاداش پذیرفت که در مجالس  "سه روز سرشار از مالقات های بیشمار سیلی بوسیله ء پیامش در باره ء

 یتانیا پژواک یافت."پارلمان بر

تجاوز  در این بخش کلیپ، بخشی از سخنان بانو جو سوینسون عضو پارلمان بریتانیا آمده است. وی در بخشی از سخنان خویش،

امپریالیستی بر افغانستان را با عبارت "نرم" و دروغین "مداخله نظامی" ماستمالی میکند. سپس دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به 

د سخنان جو سوینسون مبنی بر بهبود وضعیت زنان افغانستان طی ده سال "مداخله نظامی" گذشته، می پردازد. وی در جایی از تایی

حاال در افغانستان زنان در پارلمان عضویت دارند. در دفاع از حقوق زنان موضع میگیرند...و ما در پهلوی "سخنان خود میگوید که: 



یگ مون عضو دیگر پارلمان ابراز اطمینان میکند که حقوق زنان در افغانستان در آینده موردحمایت سپس بانو مشان قرار داریم."

بیان میدارد که وضعیت زنان  در افغانستان به عقب بر نمی گردد و دولت  قرار خواهد گرفت. سپس آقای آالستر بورت عضو پارلمان

دیگر پارلمان صدای حمایت خویش را بلند میکند. قسمی که می  یلر نماینده ءافغانستان باید به تعهدات خود صادق باشد. سپس جان اسپ

و اینها همه به زنان کشور اشغال شده از سوی  بینیم "البی گری" سیلی غفار در میان این اعضای پارلمان انگلیس بی نتیجه نمانده،

خویش برخوردار خواهند بود. زنان کشور ما در پاسخ از "حقوق"  ارتش خویش، وعده میسپارند که در قفسی که برایشان ساخته اند،

اگر اینقدر دوستدار ما و حقوق زن هستید، لطفا دست از سر ما بردارید و ما را به بردگی نکشید و "به این جنایتکاران میگویند که: 

نیست. پس درست تر آن است استقالل ما را از ما نگیرید." واضح استکه این خواست مردم ما مورد پذیرش استعمارگران اشغالگر 

که زنان کشور ما دوشادوش برادران خویش علیه اشغالگران استعمارگر به پا خاسته و استقالل خویش را بدست آورند. سپس فرد 

 دیگری باز بر حضور دختران در مکاتب دخترانه انگشت گذارده و آنرا به تحسین میگیرد.

 سخنان سیلی غفار:

ن از اعضای پارلمان و وزا بدست آوردم مبنی بر اینکه حقوق زنان افغان در صدر آجندای شان باشد، "تعهدات و وعده هایی که م

من در برخی از فعالیت ها از قبیل شب پیمایی اقدام کردم، برای من از اینکه در میان چنان بیشتر از یک... برای من بود. و وقتی که 

بسیار دلنشین بود. آنها در شب مارش میکردند و  جا باشم ، یک تجربه ءزنان دلیر که خواستار حقوق خویش بودند،  شب یک

میخواستند مطمئن شوند که زنان در اینجا در این مملکت مصئون هستند و زنان مشابه مردان از حقوق مساوی برخوردار هستند ، 

 همانگونه که ما در افغانستان به شیوه ای مختلف، خواهان حقوق مشابه آن هستیم."

 چنین میگوید: ،در شارتی دیگر، در جریان برنامه  باز

و خشونت علیه زنان را خاتمه بخشیم و به بی عدالتی مرده باد بگوییم. و من واقعا معتقد به   "بیایید دستان خویش را بدست هم بدهیم،

 هرگز شکست نخواهند خورد." زنانی که متحد باشند، آنچیزی هستم که شما قبال گفتید که:

 کلیپ:نوشته 

افغانستان به رسمیت شناخت، اما تعهدات و وعده های محکم در  "هر چند کنفرانس بن حقوق زنان را در مباحثات پیرامون آینده ء

. لهذا سیلی غفار و اکشن اید یکجا به کار خود در افغانستان و در سطح بین المللی ادامه جهت مصئونیت زنان کشور ،ارائه نگردید 

 xباشند که حقوق زنان افغانستان محفوظ است."میدهند تا مطمئن 

 "اکشن اید" به خط  انگلیسی آمده و کلیپ به فرجام میرسد. ء در ختم، کلمه

                                                           
x
، به لینک زیر مراجعه کنید:برای بدست آوردن این کلیپ   

https://youtu.be/NKuxJAGLKAE 
 



سیلی غفار به این ترتیب، شرافت میهن و خواهر و مادر افغان خویش را در پای اعضای پارلمان انگلیس ریخته، و در برابر وزرای 

ه این ترتیب می بینیم که این "بانو" در وطن فروشی دست کمی از امثال اناهیتا راتب زاد، محبوبه کابینه ء انگلیس سر خم نمود. ب

 کارمل، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی، معصومه عصمتی وردک و ... ندارد.

 سیلی غفار و هیالری کلینتون

امپریالیسم امریکا را به بررسی میگیریم. به  سخنگوی حزب همبستگی افغانستان( در این بخش، مزدوری و وابستگی سیلی غفار )

بودن را در  برمیگردیم به همان کنفرانس بن دوم و این بار می بینیم که چگونه بانو کلینتون سیلی غفار "چپی" و  مدعی "شعله ای"

 مورد قدر دانی قرار میدهد. مدنی" زنان افغان در جامعه ء "نماینده ء کنار خود گرفته و وی را به مثابه ء

 

می پاشد  نهمه در داخله خاک در چشم خلق هاعکس باال در کنفرانس بن دوم گرفته شده است. قسمی که می بینید این بانو سیلی که ای

کاندیدای احراز پست  ری کلینتون معلوم الحال که اینکو ضد امریکایی می نمایاند، چگونه در کنار هیال و خویشتن را "ضد اشغال"

بدون تحقیق حق صحبت کردن نداریم." این  غنوده است! صدر مائو همیشه میگفت که: الت متحده امریکا است،ریاست جمهوری ایا

 سخن صدر مائو را بار بار در این سند آورده ایم. حال به سند زیر توجه کنید:

Chapter 2 U.S. Secretary of State Clinton holds a breakfast meeting with 

Afghan civil society representatives and Afghan Women's Network in 

Bonn 
U.S. Secretary of State Hillary Clinton (R) holds a breakfast meeting with Afghan civil society 

representatives and Afghan Women's Network, as she sits alongside Selay Ghaffar of the Humanitarian 

Assistance to Women and Children of Afghanistan during an international conference on the future of 

Afghanistan, in Bonn December 5, 2011. Foreign governments pledged on Monday to support 

http://townhall.com/photos/2011/12/05/us_secretary_of_state_clinton_holds_a_breakfast_meeting_with_afghan_civil_society_representatives_and_afghan_womens_network_in_bonn
http://townhall.com/photos/2011/12/05/us_secretary_of_state_clinton_holds_a_breakfast_meeting_with_afghan_civil_society_representatives_and_afghan_womens_network_in_bonn
http://townhall.com/photos/2011/12/05/us_secretary_of_state_clinton_holds_a_breakfast_meeting_with_afghan_civil_society_representatives_and_afghan_womens_network_in_bonn


Afghanistan long after allied troops go home, with or without a political settlement with insurgents once 

seen as the best way to prevent a new civil war. REUTERS/J. Scott Applewhite/Pool (GERMANY -xi 

 برگردان سند فوق به فارسی دری:

هیالری کالینتون ) نفر راست در تصویر(، نشست صرف صبحانه )چای صبح( را  داریامریکا در امور دولت منشی ایاالت متحده ء"

مدنی افغانستان و شبکه زنان افغان برگزار میکند، قسمی که شما می بینید وی در کنار سیلی غفار از دفتر  با نماینده گان زن جامعه ء

نشسته است. دول خارجی روز  9033دسامبر  5ه تاریخ افغانستان در بن ب )حاکا( در جریان یک نشست بین المللی برای آینده ء

دوشنبه اظهار تعهد کردند که از افغانستان پس از خروج نیروهایشان حمایت به عمل آورند، البته در صورت یک راه حل سیاسی یا 

 گیری از جنگ داخلی به نظر میرسید:رویترز"غیر سیاسی با شورشیان، که زمانی بهترین گزینه برای جلو

مبنای سند فوق: بر  

I.  در نشست بین المللی "برای آینده افغانستان" این هیالری کلینتون با هم قماشانش اند که آینده افغانستان را در بن دوم رقم

 میزنند، و سیلی غفار در کنار هیالری کلینتون، یک تن از "آینده سازان" معرفی میشود!

II. "بن دوم ترسیم میشود، در کنار هیالری و در خدمت نقشه امپریالیست ها ای که برای افغانستان در  سیلی غفار در "آینده

 قرار دارد.

III. هیالری کلینتن است سیلی غفار مهمان ضیافت صبحانه ء 

IV.  سیلی غفار )سخنگوی حزب همبستگی افغانستان(که همزمان رئیس انجوی )حاکا( و )شبکه زنان افغان است( از همین سه

 ندهمان بن دوم قرار دارد. میدانیم که اشتراک کننده گان بن دوم، ر خدمت پروژه ءو د شرکت کرده، آدرس در "نشست"

. همان ننگ تاریخی که گریبانگیر رده اندرا به خارجی ها تقدیم ک اشتراک کننده گان بن اول، سند وطن فروشی خویش

 یباشد.بن اول است، گریبانگیر اشتراک کنندگان بن دوم نیز م "افغان" های اشتراک کننده ء

V.  ادعا های اخیر حزب همبستگی افغانستان درخصوص ضدیت با اشغالگران و دولت امریکا، با توجه به سرسایی سیلی غفار

بر آستان هیالری کلینتون و امپریالیست های امریکایی باد میشود و به هوا میرود. سیلی غفار که اینهمه در رسانه های 

حزب خودمیزند، "چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکند" و با بی ننگی و  شعار های ضد امریکایی از آدرس "داخلی"

 میشود. افغانستان" رسوایی تام، جیره خوار هیالری کلینتن و یکی از مهندسان "وطنی" بن دوم و "آینده ء

VI. لی غفار موید و است که افغانهای وطن فروش نظیر سی دوم طرح شد، "ارمغانی" شومی که برای افغانستان در بن " "آینده

 آن اند. آورنده ء

VII. "سازمان رهایی افغانستان است. پس اشتراک سازمان رهایی افغانستان  میدانیم که حزب همبستگی افغانستان، درفش "بیرونی

از  و "حاکا" در نشست بن دوم همانند بن اول ثابت میشود. این سازمان زیر نام های خررنگ کن نظیر "شبکه زنان افغان"

سیلی غفار به عهده  و نمایندگی زنان را در این پروسه از سوی سازمان رهایی افغانستان، بن دوم بوده، پروسه ء مشمولین

 داشته است.
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VIII. ،نیرو های خارجی را برای کشور خویش پس از "خروج  را در بن دوم دارد که "حمایت" این "دست آورد" سیلی غفار

مسئله اصال خروج نیروها نبوده و ترفندی است از سوی اشغالگران و پروسه نیروهایشان" بدست آورد. با آنکه میدانیم که 

ء اشغال ادامه یافته است. با آنهم، نفس مسئله به این معنا است که با فرض اینکه خارجی ها از افغانستان بیرون شوند، باز 

از افغانستان) بخوانید حزب  سیلی غفار دست از دامان شان برنداشته و میخواهد مطمئن شودکه خارجی ها به حمایت

امپریالیست ها( ادامه خواهند داد. سیلی و حزبش  همبستگی افغانستان و سایر نیرو های وطن فروش و ساخته و پرداخته ء

استعمارگران اشغالگر اند که هرگز تحمل نمیکنند که پس از "خروج"  چنان شیفته و وابسته ء که علیه اشغال شعار میدهند،

تمامی دروغ ها و  حمایت شان از افغانستان قطع شود!!! می بینیم که این سند ابطال کننده ء رجی از افغانستان،نیرو های خا

و "ضد اشغالگری" حزب همبستگی افغانستان و سیلی غفار میباشد. سخنان دروغین سیلی غفار  نیرنگ های "خارجی ستیز"

شعار های "ضد خارجی" را در  . وی به دروغ و نیرنگ بازانه،آشغالهایی است از مطبخ زهرآگین اشغالگران امپریالیست

رسانه های محلی مزدور عنوان کرده در خورد "عام" میدهد تا خود و حزب اش را ضد امریکایی و ضد اشغالگران وانمود 

 "سیلی غفار و حزبش تا گلو غرق در لجن وطن فروشی اند. میدارد، کند.حال آنکه قسمی که سند باال بر مالء

سخنانی که سیلی غفار در بن دوم ابراز داشت، اوج وطن فروشی و امپریالیست پرستی وی را به نمایش میگذارد. وی از  

" )بخوان اشغالگران امپریالیست( توقع دارد که در وعده هایی که سپرده اند صادق باشند.  جهانی رژیم پوشالی و "جامعه ء

 شرکا دارد. اینک عین سخنان این زن وطن فروش:-و اشغالگران امریکایی وی چشم امید و طلب صداقت از رژیم پوشالی

حقوق بشر و  جهانی توقع داریم، باشد که به دموکراسی، تعهدات را از حکومت افغان و جامعه ء "...ما عملی شدن صادقانه ء

 xiiحقوق زن نایل آییم. و صلح با عدالت خواهد آمد"

یک فرد مزدور امپریالیست های اشغالگر  علنا خویشتن را از لحاظ سیاسی به مثابه ء سیلی غفار قسمی که در فوق میخوانید،

به نمایش میگذارد. وی برای همه اطمینان میدهد که در صورتیکه جامعه جهانی و حکومت افغان به تعهدات خود عمل 

ران امپریالیست با سناریوی "بن عمل می پوشد. وی یقین دارد که اشغالگ حقوق بشر و حقوق زن جامه ء دموکراسی، کنند،

اشغالگران از حکومت  اشغال و "حمایت" خویش نوید صلح و عدالت می آورند. وی معتقد است که زیر سایه ء دوم"

 "صلح و عدالت خواهد آمد". پوشالی،

هرگز این  ان میبود،و اگر مادرش افغان بود و وی واقعا دختر یک مادر افغ  سیلی غفار اگر از مادر افغان به دنیا می آمد،

 عکس یادگاری بگیرد: هیالری کلینتن با وی "رفیقانه" "مهربانی"  ننگ را پذیرا نمیشد که در آغوش  و در سایه ء
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آری! بدون تحقیق حق صحبت کردن نداریم. برای دسترسی به منبع تصویر فوق که در آن شماری از افغان های وطن 

شرکا در افغانستان -هیالری کلینتن بر نعش قربانیان حمالت زمینی و هوایی امریکافروش از جمله سیلی غفار در آغوش 

 به پیوند انترنتی زیر مراجعه کنید: میخندند،

2391928/in/photostreamhttps://www.flickr.com/photos/usembassylondon/431/ 

 منبع تصویر زیر قسمی که در پیوند می بینید به نقل از سفارت امریکا بوده است.

با هیالری کلینتن و لذت بردن سیلی غفار از تماشای آن صحنه را   و حال دست دادن یک زن وطن فروش دیگر "افغان"

 تماشا کنید:

 

خویشتن را درفشدار مبارزات  در زیر سقفی ننگین بنام "حزب همبستگی افغانستان" حال فکر کنید که این وطن فروش ها می آیند و

هیالری کلینتون در این نشست ننگین اعالم میدارد که" به خاطر حقوق زنان  خلق افغانستان میخوانند! آزادیخواهانه و دادخواهانه ء

 و استقبالش میکنند. و سیلی غفار و هم قماشان اش برایش کف میزنند افغان مبارزه میکند"

جهادی نیز نمایندهء -ه  خیانت پیشه گان خادیی نیست کتافته ای جدا بافته از نسیج پوچ و دروغین اش، سیلی غفار بر خالف ادعاهای

شرکا را –بندگی به اشغالگران امپریالست  و مانند آنها قالده ء ماریا بشیر،و... بوده، . وی از قماش امثال فوزیه کوفی، سیما ثمر،آن اند

به تصویر ننگین زیر که به  کثیف خویش را بر چکمه های خونین هیالری کلینتون می مالد. اگر باور ندارید، و پوزه ء دارد،در گردن 

 توجه کنید: در سفارت امریکا مقیم شهر کابل گرفته شده است، 9033اکتوبر  90تاریخ 

https://www.flickr.com/photos/usembassylondon/4312391928/in/photostream/


 

U.S. Secretary of State Hillary Clinton (2nd R) meets with Afghan women during a civil society roundtable 

discussion at the U.S. Embassy in Kabul October 20, 2011. From left are Selay Ghaffar, Maria Bashir, 

Fawzia Koofi, Clinton and Dr. Sima Samar (Kevin Lamaruqe/Courtesy Reuters). 

تون )شخص دوم طرف راست در تصویر( همراه با زنان افغان در جریان آنچه که "میز قسمی که در تصویر می بینید، هیالری کلین

میالدی مالقات کرده است. از  9033اکتوبر  90مدنی خوانده شده است" در سفارت امریکا مقیم کابل به تاریخ  جامعه ء گرد مباحثه ء

 xiiiکلینتون و داکتر سیما سمرهیالری  ماریا بشیر، فوزیه کوفی، چپ به راست در تصویر: سیلی غفار،

چهره ها و صف بندی های پلید مشاطه گران را  در سند علیه مشاطه گری، سازمان کارگران افغانستان،

اسناد سایر تشکیالت  و سازمان ما نموده است. بر مبنای اسناد و تحلیل های علمی و موثق  افشاء

مزدوران کثیف امپریالیسم و  های وطن فروش،جهادی -همانند خادی امثال سیلی غفار،  مائوئیستی کشور،

پوشالی امریکایی را به تن  لباس پلید "دموکراسی" ارتجاع اند که به خاطر فریب و تخدیر اذهان عامه،

                                                           
xiii

 http://blogs.cfr.org/coleman/2013/05/13/debating-hillary-clintons-legacy-as-secretary-of-state/ 
 

http://blogs.cfr.org/coleman/2013/05/13/debating-hillary-clintons-legacy-as-secretary-of-state/


بر جبین های بی آزرم  کرده و ننگ فروش وطن و دشمنی با دموکراسی کارگری را چون داغ ننگ ابدی،

 خویش دارند!

سیلی غفار چنان مقرب درگاه امپریالیست های امریکایی است که  س بن دوم،طرفه تر اینکه در کنفران

 وی را مقرب تر دانسته و در پهلوی خویش نشانده است: هیالری از میان همه،

 

است برای کسانی که از سر بی خبری یا هم از سر وجدان باختگی به توصیف  تصویر باال جواب "تلخی"

مربی  در برابر ددمنشان جهادی می ستایند. آنها فراموش نموده اند که:پرداخته و شجاعت وی را  "سیلی"

در دست چپ اش،  جهادی ها به دست راست هیالری کلینتن است، قالده ء زنجیرداری مربا بزن! اگر

 دیگری است که امثال سیلی غفار را بسوی خود میکشد. قالده ءزنجیر 

رح وطن فروشی هایش، مصاحبه ء کلییر پروفوست با اندر باب شمایل وطن فروشانه ء سیلی غفار و ش 

به صراحت به دفاع از  سیلی غفار، سیلی غفار راجع به کنفرانس بن دوم را ذکر میکنیم. در این مصاحبه،

و بیم آن دارد  گذشته برخاسته  ها طی یک دهه ء های اشغال افغانستان از سوی امپریالیست "دست آورد"

 دست بروند:از  که آن دست آورد ها،

"بیم دارم که دست آورد های شکنندی که زنان افغان طی ده سال گذشته بدست آورده اند ممکن است در 

به    صورتی که جامعه جهانی پشت در های بسته با گروه های شورشی و حکومت به مذاکرات بپردازد،

 xivسازش و معامله گذاشته شود"
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سیلی غفار و حزبش به امپریالیست های اشغالگر را از برای آنکه اوج مزدورمنشی و وابستگی سیاسی 

سه دقیقه ای اش در کنفرانس بن دوم توجه کنید.در  بیش از  زبان خودش بشنویم و بخوانیم، به "نطق"

شرکا بر -این "نطق" ننگین و وطن فروشانه که سراپا در دفاع از تجاوز امپریالیست های اشغالگر

بر خالف آشغال بافی های دروغین اش در رسانه های "داخلی"  افغانستان است، می بینیم که سیلی غفار،

و مانند یک نوکر حلقه به  در کنفرانس بن، "سر راست" که دم از ضدیت با اشغال و خارجی ها میزند،

و  ،xvبه خاطر "مبارزه علیه تروریسم"و... سخن میگوید و "آمدن شان" جهانی" به ستایش "جامعه ء گوش،

 دنائت و وقاحت میرساند: ی را تا "عرش اعلی"نوکرمنشی و وطن فروش

"حضرات محترم، نمایندگان معزز! بعد از ظهر تان به خیر! من درست همان مواردی را که همکارانم 

 دنبال میکنم. البته با مطرح نمودن موارد بیشتر این کار را خواهم کرد.  مطرح نمودند،

تا زنان افغان را رهایی بخشد و دموکراسی  تروریسم جنگ کند،جهانی به افغانستان آمد تا علیه  جامعه ء

برای افغانستان بیاورد. اما متاسفانه بعد از گذشت ده سال، در پهلوی دست آورد های بزرگ و 

با ثبات و مستقل میباشد.  خواست دموکراسی و یک دولت قوی، افغانستان هنوز در همان مرحله ءعمده،

سم نه تنها به سر منزل مقصود نرسیده است بلکه پیچیدگی بیشتری پیدا نبرد برای شکست دادن تروری

که حیات همه افغانها خصوصا زنان را در  کرده است. حاال راه حل سیاسی دارد به وقوع می پیوندد،

پدیده ء خطرناک برای آینده ء خطر می اندازد. و اگر ما نتوانیم به این نتیجه برسیم که تروریسم یک 

است، نمی توانیم در باره ء صلح، امنیت و دموکراسی در افغانستان سخنی داشته باشیم. طالبان افغانستان 

و القاعده تنها گروه هایی نیست که علیه شان باید رزمید. در سیستم موجوده، عناصری بر اریکه ء قدرت 

وه هایی که با اندکه جنایات فراموش ناشدنی بین المللی  را در نقض حقوق بشر انجام داده اند، گر

تروریست ها و گروه های افراطی در این کشور پیوند دارند، و نیاز عاجل و فوری آن است که آنها باید 

از قدرت حذف گردند و به عدالت کشانیده شوند. هنگامی که ما در باره ء تروریسم صحبت میکنیم،نباید 

در لحظه ء کنونی به حال مملکت }ما{ صحبت در مورد کوکنار و مافیای مواد مخدر را فراموش کنیم که 

بسیار خطرناک اند، و یک خطر اقتصادی برای کشور ها و انکشاف زیربنایی شان محسوب میگردند. 

کشور را تشکیل میدهد، آسیب های بالقوه متعددی در  G.D.Pتجارت مواد مخدر که محتمال یک سوم 

کشور های  ترین تولید کننده ء کوکنار میباشد.درازمدت در اقتصاد به جا خواهد گذاشت. افغانستان بزرگ
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سرمایه گذار، مصرف کننده گان آن اند. ما تنها دولت افغان را مالمت نمی توانیم، بلکه جامعه ء جهانی 

نیز مسئولیت این مشکل را به عهده دارند. امروزه هزاران کودک افغان، جوانان و زنان از اعتیاد به 

گذاشتن نقطه ء ختمی بر فرهنگ معافیت، حکومت افغان و جامعه ء جهانی  مواد مخدر رنج میبرند. برای

ین جرائم را ات جنسی را به تحقیق گیرند، فاعلباید صادقانه و با تعهد کامل ختمی بر فساد گذاشته، تجاوز

به جزا کشانند و برای قربانیان جنگ عدالت را مهیا سازند. معافیت برای کسانی که مرتکب تجاوز و 

یات جنگی شده اند سبب میشود که به ارتکاب جنایات بیشتر مبادرت ورزند. ما قویا از عملی شدن جنا

عدالت انتقالی در افغانستان حمایت میکنیم. دولت افغان باید یک روند گزارش دهی شفاف برای نهاد های 

د در نظر داشته باشد و داشته باشد و قوانین بین المللی را که مورد تایید قرار داده است بای حقوق بشری

نیاز دارد به اثبات برساند که قوانین و نهادهای مدافع قانون در افغانستان در تضاد با تعهدات حقوقی بین 

 المللی خود قرار ندارند...."

قسمی که می بینید از برگردان بخش اخیر این صحبت بیش از "سه دقیقه ای" مجبورا "صرف نظر" 

زیرا که این بخش نهایی، در کلیپی که در انترنت موجود است، فاقد "صدا" کرده ایم. میدانید چرا؟ 

میباشد. این موضوع خود ظن آنرا تقویت میکند، که آخرین بخش رجز خوانی ها و آشغال پراگنی های 

گری نپردازد، هواخواهان یا شاید هم اربابانش "بی -افشا-سیلی غفار را به خاطر آنکه ازاین بیش به خود

اخته اند! این بخش که کمتر از یک دقیقه باقی مانده صحبت را در بر میگیرد، برای ما "مرموز" صدا" س

 باقی مانده است. به هر حال، الحال نیز باید تاکید ورزید که: بدون تحقیق حق صحبت نداریم.

نیم، قسمی که در سخنان منقول فوق از  "معاهده" ننگین بن دوم سیلی غفار وطن فروش در فوق میخوا

هدف "آمدن" و نه تجاوز "جامعه ء جهانی" و نه اشغالگران امپریالیست در افغانستان، سه سناریو بوده 

است: "مبارزه علیه تروریسم"، "رهایی زنان افغان" و "دموکراسی" برای افغانستان! می بینیم که سیلی 

امثال تونی بلیر و نیکالی غفار به زبان اعضای کنگره امریکا و دژخیمان سنای آن کشور و به زبان 

سارکوزی سخن میگوید. ذکری، بحثی و تحلیلی از اهداف اشغالگرانه و استعماری "جامعه جهانی" در 

بین نیست. این خود میرساند که این "چپ کمپرادور"، برای آن مامور شده است که از ذهن مردم 

ف اشغالگران امپریالیست را بزداید، و افغانستان امکان هر گونه برداشت "سوء" در باره ء نیات و اهدا

شرکا به خاطر آزاد سازی -برایشان بگوید که امثال سیاف، ربانی و دوستم راست گفته اند و امریکا

افغانستان از لوث تروریسم آمده اند، و میخواهند رهایی برای زنان افغان به ارمغان آورده، و دموکراسی 

است اوج ارتداد و خود فروختگی سخنگوی حزب همبستگی  را در این ویرانستان تامین کنند! این



افغانستان در اجالس بن دوم! همین شخص هنگامی که در تلویزیون های مزدور "داخلی" ظاهر میشود 

شرکا "یاد میکند"، اما حینیکه نزد بادران خود مانند یک ماچه سگ دست -از اهداف اشغالگرانه ء امریکا

انی و سرایش مثنوی بحر طویل رو آورده، و از ارمغان "مبارزه علیه آموز دنبک میزند، به رجز خو

تروریسم"، "رهایی برای زنان افغان" و "دموکراسی" به مثابه ء دست ره آورد های "آمدن" جامعه ء 

 جهانی برای افغانستان یاد میکند.

 نتیجه:

ماحصل تحقیق فوق، به وضوح مبرهن میدارد که حزب همبستگی افغانستان و شخص سخنگویش یعنی 

سیلی غفار به مثابه ء مهره های حقیر اشغالگران امپریالیست، به توجیه و تطهیر اشغال افغانستان از 

ش، همانند سوی "جامعه ء جهانی" یعنی همان اشغالگران امپریالیست مامور شده اند. این حزب وطن فرو

پرچمی" در خدمت عملی شدن برنامه های استعمارگران اشغالگر قرار داشته و -وطن فروشان "خلقی

بویی از "افغانیت" و وطن پرستی نبرده اند. اینها با وطن فروشی و وجدان باختگی تام، در دامن ننگین 

نند. اینها برای آنکه خود غنوده، و بر خون میلیون ها "هموطن" خویش بزنس )تجارت( میکدالر و یورو 

را مطاعی گرانبها تر از جهادی ها و طالب های ناقض حقوق بشر در افغانستان نشان بدهند، به بدگویی 

"افراطیون" نزد بادران خویش که آفرینندگان همان افراطیون نیز اند، پرداخته و قصیده ء مطیع بودن در 

خاطر عملی شدن بی دغدغه و بی اصطکاک اهداف آستان ارباب را سروده از آنها میخواهند که به 

استعماری اربابان، بهتر آنست که آنان به این "دموکرات" های وطن فروش تکیه کنند نه بر نیروهای 

"افراطی" و "ضد دموکراسی" جهادی و طالبی! می بینیم که تضادی که میان این "چپ" های وطن 

ضادی است از نوع غیر انتاگونیستی، و تضادی طالبی است، ت-فروش و نیروهای وطن فروش جهادی

است میان صف بندی های دشمن خلق افغانستان! حزب همبستگی افغانستان از آنجایی که کشکول 

البیگری و دریوزگی بر آستان اشغالگران امپریالیست را بر دوش میکشد، در صف دشمنان خلق 

رات، مترقی و وطن پرست بوده، و لزوم افغانستان قرار داشته، و منفور و مطرود نیرو های دموک

مبارزه بر ضد این نیرو های وطن فروش و دشمن آزادی افغانستان، از ارکان عمده ء مبارزه به خاطر 

تنویر اذهان خلق ها از شر تاریکی و پلشتی خط سیاه ء این حزب است. حزب همبستگی افغانستان هنوز 

طبیق میکند: به خاطر مبارزه علیه "فئودالیسم"، می باید همان خط ارتدادی سازمان رهایی را تمثیل و ت

 در پناه امپریالیسم غنود و "مبارزه کرد".! 



سازمان کارگران افغانستان با ارائه این سند به پیشگاه خلق کبیر افغانستان و جنبش انقالبی کشور، 

و کوچک به جنبش میخواهد گامی ولو کوچک در راستای مبارزه علیه مرتدان برداشته و خدمتی ول

انقالبی و پیشرونده ء کشور انجام دهد. امیدوراریم که کاستی هایی را که درنگارش و تدوین  این اثر 

 تحقیقی  راه یافته است، از سر عمد ندانسته و به نقد و تصحیح کشیده، بر ما منت گذارید.

 با درود های آتشین به روان شهدای جنبش انقالبی خلق های افغانستان!

 واژگون باد خیمه شب بازی های رژیم پوشالی شاه شجاع چهارم!

 انقالب زنده باد!

 سازمان کارگران افغانستان
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