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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  کبيرزاده. داکتر م: نويسنده

٠٣.٠۶.١٠  
  

  "لطيف"

  قربانی جنگ قدرت بين امپرياليزم و نوکرانش
 

به کمک مستقيم ھا خلقی ـ پرچمي به دنبال آنکه. ده استافغانستان از سی سال به اينسو درگير زد و بند ھای نظامی بو

رژيم سردار داوود را سرنگون نمودند، چندی نگذشته بود که برای بقای حيات سياسی خويش مجبور به روسھا 

.  سال در اشغال  نظامی روسھا قرار داشتًتقريبا دهاين کشور براي.  از شوروی وقت شدند مداخلۀ مسلحانه استدعای

 روس وبه ۀ حکومت دست نشاند،اما بعد از آن. خواھد يافتد جنگ بعد از خروج روسھا خاتمه کردنفکر مي ه ایعد

  . به جان ھم افتادند تا يکی حکومت را در اختيار گيرد)مزدوران امريکا و ارتجاع منطقه(اصطالح مجاھدين

 شد انیعده از تفنگ به دست ی آنئبرد رويارون سيوان، کابل ميدان نرفند بينوتبعد از سقوط رژيم داکتر نجيب هللا با 

 ولی امروز برای اندوختن ثروت ؛که تا ديروز سنگ دفاع از اسالم و ناموس افغانستان  را به سينه ميکوبيدند

  . و ريکارد خيانت به نواميس ملی قايم کردند مال و ثروت شخصی و ملی را به تاراج بردند،ھای خود جيبدر

آن زمان ھجرت نکرده بودند برای حفظ جان و ناموس خود از دژخيمان تا مردم شھر ھا که  آن عده ازبا اين حال 

و جمعی ھم راھی اروپا و آمريکا شدند و ميدان را برای مدافعين پناه برده  پاکستان  يازمان به کشور ھای ايران

  .اسالم خالی نمودند

 افغانستان که عضويت تيم ھای کلوپ سپورتی اردو و  فوتبالبرازندۀدر اين ميان محمد لطيف يکتن از ورزشکاران 

ی يتيم ملی کشور را نيز کسب کرده بود، شامل بود که با محمد سليم برادرش و ديگر اعضای فاميل خود راھ

 ازدواجش چھار پسر ۀوی مدت ھژده سال در پاکستان زنده گی کرد، ھمانجا عروسی نمود و ثمر. پاکستان شدند

  .ميباشد

ھا چنين بود که ديگر اين کشور داغ اثرات جنگ را نميبيند، زيرا مردمش ھر برخی ط طالبان، تصور بعد از سقو

 مثليکه نمی گذارندولی حقيقت چيز ديگريست و . گونه جنگی را آزمايش کردند و سه نسل قربانی آن شده است

و به کرسی ھا نشاندند ام حکومت به نن امريکائی را که متجاوزاجمعی . افغانستان شبی را به آرامی سپری نمايد
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 ديگران دست به منافع، آگاھانه برای  برخاسته اندآنبا  تبه مخالفکه به تحريک اجانب ديگرگويا جمع ديگری 

  . و ويرانی اين خاک ميزنندمردمکشتار

ر  از يکسو و حمالت انتحاری، ماين گذاری ھای کناپوشالی حکومتی و زمينی خارجی ھا و قوای ئحمالت ھوا

توسط ھا، جاده ھا و پل و پلچک ھا   دولت و تخريب راه پائين رتبۀجاده، سوختاندن مکاتب، کشتن معلمين، مامورين

  . خود مينمايدۀاز سوی ديگر، بيشترين غيرنظاميان را طعمطالبان مزدور ومتحدين جنايتکارشان 

به حق عليه آن فرياد اعتراض شانرا مردم ی خارجی ھا باعث کشته شدن ملکی ھا ميگردند، ئزمانيکه حمالت ھوا

وليت آنرا ؤ مسافتخارھم با کمال وحشی  ولی وقتی در حمالت انتحاری غيرنظاميان ميميرند و طالبان ؛نمايندمي بلند 

گناه   انتقاد نمايد و پيگير کشته شدگان بی مناديان اسالم که از آنت نميکند ويا جرأبه عھده ميگيرند، کسی نيست 

  .گردد

در اين ميان .  کشته شدند  داراالمان شھر کابل دوازده تن از غيرنظاميانۀ روز سه شنبه گذشته  در ساحۀلدر حم

  .محمد لطيف که بعد از ھژده سال خواسته بود دوباره به وطن برگردد و در آنجا اقامت گزيند، نيز شامل بود

  

  

  محمد لطيف قربانی جھل طالبی

  

 ھا و تک حصد افسوس که حال او در ميان ما نيست و من تا حال ھم مزا. ممن او را از خيلی نزديک ميشناخت

اختيار دست بر سر زدم  وقتی خبر شدم که او ھم يکی از قربانيان اين واقعه است  بی . ھايش را به خاطر دارم حرف

تقدير او گويا  ميکرد، ولی پاکستان بود در اينجا چهبه  باخود گفتم، او که .باور نکردمبه آنچه شنيده بودم ولی باآنھم 

  .را به آنجا کشانده بود وديگر لطيف در ميان ما نبود

  :خانمش درحاليکه عقده گلويش را فشرده بود گفت
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دوباره اعمار شده را فراھم و  تازه ۀتمامی ضروريات خان. لطيف صبح زود از خانه برآمد تا راھی شھر گردد" 

. ھا باقيمانده بود تا ساير وسايل منزل را که از پاکستان آورده بود جا به جا نمائيم ًکرده بود و صرفا رنگ آميزی خانه

 شھر ۀوقتی از خانه بيرون شد با يکی از دوستانش که دکان بزازی در شھر داشت، ھمراه با پسر او يکجا روان

  ". بعد با موجی از آتش که از انفجار انتحار کننده برميخيزد مواجه خواھند شدی که لحظاتاينخبر از   ولی بی؛شدند

 عمومی چنداول ۀھا از تکيه خان  لطيف و دوستش در حضور صدھا تن از اقارب، دوستان و نزديکان آنۀجناز

نی را ديد که ميپرسيد آيا در ميان حاضرين مجلس ھنوز ھم ميشد چشمان حيرا. گويا قيامت برپا بود. برداشته شد

  آنچه شنيده حقيقت دارد؟؟؟

  .ريده شوندابدون شستشو بايد به خاک سپ:  گفتاين دو تن چنان سوخته بودند که شيخ زاده

برادران لطيف که در آمريکا ساکن بودند بعد از شنيدن خبر کشته شدن لطيف شوک ديدند، برادر بزرگترش محمد 

 از شدت شوک نتوانسته بود به کابل برود ولی برادر ديگرش که ياسين ،وتبال بوده است که خود دفاع تيم ملی ف،سليم

  .مشھور است، اکنون به کابل آمده است) ياسين شيرپيره ( نام دارد و در فوتبال افغانستان به نام 

ده خواھد ا به عھوليت تربيه و نگھداشت پسرانش رؤبعد از وفات لطيف، چه کسی مس، حال بيائيد قضاوت کنيم

وليت به عھده ميگيرند ميدانند که در اينگونه ؤ و امثال وی است؟ آيا آنانيکه مسول قتل ویؤچه کسی مس. گرفت

  حمالت بيشترين قربانيان را ملکی ھا تشکيل ميدھند؟

من نميگويم آزادی خون نميخواھد، اين کشور در گذشته ھم اينگونه امتحانات را سپری نموده است، اما سؤال 

  برای چه ميجنگند؟و نجاست که در افغانستان کيھا اي

  يا جنگ بر سر قدرت؟و ـ اقتصاديست؟ سياسی  ويا يک جنگ آيا اين جنگ، مذھبی است

  . خود دست به کشتار بيگناھان افغان ميزنندمنافع اربابان خارجیھردو جانب درگير برای بقای 

د شان است، وگرنه چرا راه حل مناسبی سنجيده اگر قوای خارجی و دولتی ميجنگند ، صرف برای منافع خو

  نميشود؟

يت و خوشنودی اربابان خود افغانھا را ئکه برای رضابل که نه برای بقای دين و کشور طالبان وامثال آنھا ھم 

ی ئگان قدرت اند که برای کشتار ھموطنان خود نوکر پاکستانيھاھا آنعده از خود فروختگان سياسی و تشن اين. ميکشند

 خودشان حکومت ميکردند و حيثيت، آبرو، وقار و سرمايه ھای تاريخ ۀيگردند که تا ديروز بر افغانستان به واسطم

يک طالب پاکستانی برای اعمار )اعانه جمع کردن(من شاھد چنده گيری . افغانستان را برباد دادندۀپنج ھزارسال

. ھا برای آزادی مملکت مبارزه ميکردند  ای کاش اين. در جاده ای ميوند کابل بود ه ام، مسجدی در پشاور پاکستان

  .اند  افغانستان را ميدان جنگ ساخته، مزدور برای اربابان خودگروهدوھر. ھرگز چنين نيست! نه

ی از برای خوشنودی باداران ئاين کشور ھمواره برای آزادی خود قربانی داده است، اما نه اينکه جانھای گرانبھا

  .رودديگران از دست ما ب

  

  :يادداشت
 که اين گزارش انتقادی را برای ما فرستاده اند و به اميد آنکه با تشکر از ھمکار جوان ما آقای داکتر کبيرزاده

  :تاثرات عميق متصديان پورتال را برای فاميل آن در خون خفتۀ بيگناه واسطه گردند، می نگاريم
حالت تا زمانی ادامه خواھد يافت که مردم تعيين سرنوشت شان د می ورزيم،  اين ھميشه گفته ايم و بار ديگر تأکيما 

ند، ما را اعتقاد راسخ بر آن است که وقتی مردم افغانستان خود  باشرا به مشتی اجنبی ويا نوکران آنھا محول نموده
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 درنده پا به ميدان مبارزه بگذارند و ھر دو طرف درگير را به نبرد مرگ و زندگی فرا خوانند، سلطۀ استعمار و
مردم  توان مقاومت از دست داده  و ما قادر خواھيم شد تا ضمن نبرد ھای پوالدين خوئی ارتجاع در مقابل ارادۀ 

  . تعيين کننده ، کشور خويش را آزاد  و مردم آنرا از جور و اجحاف مناديان اسالم سياسی برھانيم
  به اميد آنروز                                                                                                                 

 AA-AAاداره پورتال                                                                                                             

 

 

 

 

   


