
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

  !داریم  یاد و خاطرة برف کفنان یکاولنگ را گرامی می

 

 

 

  

  

پس از ماه ها چانه زنی بین مقامات 

بلند پایۀ پنتاگون و کاخ سفید، باالخره 

ستراتیژي جدید ایاالت متحده براي 

» پیر خرفت«منطقه و افغانستان از سوي 

اعالم  1396اسد سال  31به تاریخ 

مهم ترین بخش هاي این . گردید

ستراتیژي براي افغانستان راتشدید 

عملیات هوایی علیه طالبان، افزایش 

نیروهاي نظامی امریکایی به افغانستان، 

دوام پروسۀ تمویل و تجهیز نیروهاي 

امنیتی دولت کابل، لغو تقسیم اوقات 

خروج نیروهاي امریکایی از افغانستان، 

اگذاري پروسۀ ملت سازي به دولت و

امریکا در این » عدم مداخلۀ«کابل و 

مسئله، جلوگیري از گسترشِ نفوذ 

طالبان و وادار نمودن آنان براي 

، تحت فشار »صلح«پیوستن به پروسۀ 

قرار دادن پاکستان به نابودي النه هاي 

تروریزم در خاك آن کشور، به آغوش 

کا از کشیدن بیشتر هند و دور شدن امری

عالوه بر آن . پاکستان را شامل می شود

عساکر امریکایی از » پیروزمندانۀ«خروج 

افغانستان، جلوگیري از تکرار خروج 

عجوالنۀ امریکا چنانکه از عراق در سال 

برآمد، تأکید بر از بین بردن  2011

در دو طرف  انپناهگاه هاي امن تروریست

مرز افغانستان و پاکستان، تفویض 

هاي عام و تام به عساکر صالحیت 

امریکایی در از بین بردن شبکه هاي 

تروریستی و تشدید عملیات هاي نظامی، 

به » کمک«عدم صدور چک هاي سفید 

،گرفتن مسئولیت »وحدت ملی«حکومت 

کشتن تروریست ها و باالخره 

فراموش نکردن سناریوي یازده 

سپتمبر بخش هاي دیگري از این 

 .سازد ستراتیژي را می

راآت پنتاگون و کاخ سفید پس از اج

اعالم ستراتیژي جدید از جمله اعزام 

عسکر تازه نفس امریکایی به  3500

افغانستان، تشدید عملیاتهاي هوایی 

پیشینۀ امریکایی ها بر طالبان و  بی

نیروهاي امریکایی در سال (داعشی ها 

حملۀ هوایی را  2600در مجموع  2017

هزاران تن انجام داده که با فرو ریختن 

ها صدها غیر نظامی   بماز جمله مادر بم

 . را به خاك و خون کشیدند

 

جنگ داخلی یمن می بیش از دو دهه از 

گذرد اما این جنگ طی مدت سه سال 

به خصوص بعد از تجاوز نظامی و 

حمالت هوایی عربستان سعودي بر یمن 

به شدت فاجعه بار گردیده و تاکنون 

انی گرفته که  بیش از شانزده هزار قرب

هزار تن آن را افراد ملکی تشکیل  10

خسارت  میلیارد دالر 50، حدود میدهد

را بی  میلیون نفر 3بیش از وارد کرده و 

خانمان ساخته است و هنوز هم روزانه 

در کنار . ده ها نفر قربانی می گیرد

تلفات روزانۀ جنگ، زندگی میلیون ها 

انسان دیگر را گرسنگی، قحطی و شیوع 

تهدید » وبا«امراض گوناگون از جمله 

 »ملل متحد«سازمان چنانچه . می کند

 که هشدار دادذشتۀ میالدي در سال گ

یمن با خطر بروز بدترین قحطی دنیا در 

تخمین زده  بوده وهاي اخیر مواجه   دهه

از جمعت لیون نفر یت مششود که ه می

در معرض قحطی قرار میلیونی آن  24

 صحی بنا بر گزارش سازمان. دارند

 در »وبا« بیماري شیوع زمان از جهان

 این فاتتل آمار 1396تا ماه عقرب  یمن

ه کشور این مختلف مناطق در بیماري  ب

گزارش  ربنا ب و رسیده تن 2194

تقریباً در هر ساعت  »آکسفام« ۀمؤسس

دلیل ابتال به بیماري  یک نفر در یمن به

و  دهد جان خود را از دست می »وبا«

 بیماري به ابتال هزار مورد 908بیش 

 .است شده ثبت »وبا«

رسید که بحران یمن زمانی به اوج خود 

حوثی هاي طرفدار رژیم ایران موسوم 

حوثی تحت رهبري  انصاراهللا به جنبش

 با 1393 حوت 17 در حوثی علی محمد

 و یمن پارلمان کردن اعالم منحل

  ریاست براي نفره 5 شوراي تشکیل

 گرفته و دست در را قدرت جمهوري،

  .شدند مسلط این کشور مناطق اکثر بر

من شمالی حوثی ها بعد از وحدت دو ی

  در» حزب الحق«و جنوبی با تاسیس 

میالدي موجودیت خود را  80 دهۀ

این گروه نام حوثی را از . اعالم کردند

 علی پدر محمد حوثی بدرالدین حسین

 این سابق رهبر و حوثی بنیانگذار

و یکی از سرسپردگان خمینی  جنبش

 2004 سال در یمن ارتش توسط که

ا حوث. به قتل رسید، گرفته است ی ها ب

شروع درگیري هاي شیعه و سنی در 

یمن از کمک هاي فوق العادة مالی و 

نظامی رژیم آخوندي ایران برخوردار 

شده و جایگاه مستحکمی را در این 

. کشور براي خود ایجاد کردند

اي  که شاخه انصارالشریعه

بعد از حوثی ها  می باشد القاعده از

  .گروه قدرتمند این کشور است دومین

منصور هادي رئیس جمهور مستعفی 

ا گروه هاي  یمن که در پی درگیري ب

انصاراهللا حوثی و القاعده در اول دلو 

ه  1393 مجبور به استعفاء شد ب

عربستان سعودي پناه برده و یک ماه 

بعد و با پس گرفتن استعفایش عدن را 

عربستان . مرکز خود اعالم کرد

دي که از حاکمیت شیعیان حوثی سعو

اش 		وابسته به ایران در همسایگی

شدیداً نگران شده بود در ائتالف با 

متحدین منطقوي که از حمایت امریکا 

ه تهاجم  نیز برخودار بود، دست ب

و در ششم  نظامی باالي یمن زده 

حمالت هوایی ویرانگري  1394حمل 

را علیه حوثی ها شروع کرد که فاجعۀ 

ین بمباردمان ها تا اکنون ویرانی ا

   .ادامه دارد

به  1978از سال  که علی عبداهللا صالح

از  جمهور یمن شمالی و عنوان رئیس

جمهور یمن  به عنوان رئیس 1990سال 

درسال ، متحد قدرت را در دست داشت

مردمی که  ةبا اعتراضات گسترد 2012

از قدرت  ،معروف شد یمن »انقالب« به

تا زمان کشته اما  ،گیري کرد ارهکن

همچنان بازیگر تأثیرگذار در شدنش 

صحنه سیاست این کشور بود و نیروهاي 

ها  با حوثی 2015 چمارماه وفادار به او در 

اما زمانی که به سمت  .وارد ائتالف شدند

 13عربستان تغییر جهت داد در 

توسط حوثی ها به قتل  1396قوس

  .رسید

حدود  2014ر سال دآن جمعیت که  یمن

 65حدود تخمین شده، میلیون نفر  24

 شیعه را  درصد 35سنی و آن را درصد 

ه  لاز شماتشکیل می دهد که  ب

هعربستان سعودي خلیج  ، از جنوب ب

و از  دریاي سرخ ساحلبه ب ، از غرعدن

بوده و از موقعیت محدود  عمان شرق به

   .مهم ستراتیژیک برخوردار است

استعمار انگلیس مناطق جنوبی این کشور 

و به  1839سال  دررا  اشغال خود درآورد 

بعد از جنگ دوم جهانی که انگلیس ها 

در آن متحمل خسارات سنگین شدند و 

مستعمراتش یکی پی دیگري به آزادي 

ه  1967ر  رسیدند، یمن جنوبی نیز د ب

یمن جنوبی تا  .استقالل دست یافت

کشوري مستقل و جدا از  1990سال 

ا  1990در سال د و یمن شمالی بو ب

جمهوري عربی یمن معروف به یمن 

شمالی متحد شد و جمهوري یمن را 

   .تأسیس کردند

عربستان سعودي که با پیشروي حوثی 

ها و مرگ علی عبداهللا صالح در یمن و 

دهاي اخیر ایران در همچنان دستاور

عراق و سوریه اوضاع را به نفع خود 

نمی بیند، به شدت احساس نگرانی 

کرده و از پرتاب موشک بالستیک یمن 

به خاك خود به اصطالح پیراهن 

حضرت عثمان ساخته و با تشویق 

ر ایران  امریکا و اسرائیل جهت حمله ب

می خواهد تا از یکسو باالي جنایات 

گذاشته و از خود در یمن سرپوش 

جانب دیگر با محاصره شدید و حمالت 

نظامی بیشتر بر حوثی ها، تا سرحد 

 . اضمحالل این گروه پیش رود

 
 

  ، ممکن است شکست بخورد؛ کسی که مبارزه کند

  .، شکست خورده استمبارزه نکندآنکه  ولی

  

  برتولت برشت                                             

 

طالبان خورده بودند، این بار نیز بدون 

مقاومت و جنگ ولسوالی را رها و در 

قریه ها و خانه هایی که اطراف ولسوالی 

ه و پناه گرفتند و قرار  داشتند گریخت

باالي نیروهاي طالب از بین قریه ها و 

  . خانه هاي مردم فیر را شروع کردند

طالبان این پیام آوران مرگ و وحشت 

که جزء قتل، غارت و توهین چیزي بلد 

نبودند با تصور اینکه نیروهایی کهاز هر 

جا و هر منطقه باالي شان فیر می 

مربوط حزب  کردند از همان قریه و

وحدت می باشد، لذا سیاه دالن کور دل 

طالب را به قریه ها اعزام و هر فرد 

جوان یا پیري که به دست شان افتاد با 

 .خود به ولسوالی آوردند

 

و بازهم جدي رسید، ماه خون، ماه 

اشک، ماه برف کفنان یکاولنگ، ماهی 

انسان زحمتکش به  350که بیش از 

وسیلۀ وحوش طالبی سالخی و تیرباران 

شدند و خون شان بر برف هاي 

یکاولنگ شکوفه زد و روي تیکه داران 

قومی و جنگساالران را براي همیشه 

  .سیاه و سیاه تر کرد

ولسوالی  1379در زمستان سال 

یکاولنگ والیت بامیان اسیرگروه 

ولسوال طالبان . جنایتکار طالب گردید

این شخص (سید صوفی گردیزي 

سالهاست در حزب وحدت محقق 

با تعدادیاز نیروهایش بر ) فعالیت دارد

یکاولنگ حکومت کرد و حزب وحدت 

که از طالبان شکست سختی خورده 

یت سمنگان پناه بود،به درة صوف وال

برده بود، زمزمه هایی شنیده میشد که 

حزب وحدت قرار است در زمستان 

باالي یکاولنگ حمله کرده و آن را 

این موضوع مردم منطقه . تصرف نماید

را سخت نگران کرده بود تا اینکه 

تعدادي از متنفذین و مو سفیدان به درة 

صوف نزد خلیلی رفته و برایش توصیه 

زمستان باالي یکاولنگ کردند که در 

حمله نکند و در صورت حمله 

هاي بیچارة این ولسوالیاز سرماي   توده

زمستان تلف خواهند شد؛ خلیلی هم 

قول می دهد که  ظاهراً به موسیفدان

به یکاولنگ حمله نکند و بدین لحاظ 

مردم با خاطر آسوده مشغول زندگی 

  .بخور و نمیر و فقیرانۀ خود شدند

ن موسفیدان از درة صوف چند روز از آمد

به یکاولنگ نگذشته بود که نیروهاي 

حزب وحدت از سمت بند امیر باالي 

یکاولنگ حمله کرده و بدون مقاومت 

دو روز . طالبان یکاولنگ را تصرف کردند

از تصرف یکاولنگ به دست حزب 

وحدت نگذشته بود که طالبان به تالفی 

شکست و پس گیري یکاولنگ از 

و  وحدتی ها، چند صد طالب جنایتکار 

مجهزرا از مرکز بامیانبه ولسوالی 

تفنگ بدوشان . یکاولنگ اعزامکردند

و  حزب وحدت که روحیۀ جنگ نداشته 

قبالً شکست هاي پی هم از گروه 

قوي و جهانیتوده هاي یمنی قربانی سیاست هاي منط  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

... درنگی بر      

4ص

خارجی ها و نیروهاي امنیتی دولت کابل از 

گفته می شود (یکطرف و طالبان و داعش 

گروه تروریستی در افغانستان  22که 

از جانب دیگر تا پشت ) فعالیت دارند

دروازه هاي کابل رسیده و روزي نیست 

ده ها تن از طرفین در این جنگ که 

  . ارتجاعی کشته و زخمی نشوند

به گفتۀ پنتاگون در حال حاضر نزدیک به 

درصد خاك افغانستان تحت کنترول  41

روسیه، ایران و پاکستان عمالً . طالبان است

با تمامی امکانات در حال تمویل و تجهیز 

طالبان بوده و تنور جنگ ارتجاعی جاري 

. انی داغتر گردیده استبیشتر از هر زم

تقال داعشی ها به  نباید از یاد برد که اتهام ان

والیت هاي شمال افغانستان بر امریکایی ها 

که از سوي ضمیر کابلوف نمایندة خاص 

روسیه در افغانستان مطرح گردیده و 

گسترش روز افزون پدیدة شوم داعش در 

افغانستان یکی دیگر از موضوعاتی است 

  .این جنگ گردیده است که باعث تشدید

ستراتیژي جدید ترامپ، رقباي آسیایی 

امریکا را که شامل کشور هاي روسیه، 

چین، ایران و پس از این ستراتیژي پاکستان 

می گردد، به تکاپو انداخته تا نگذارند 

به اهداف ستراتیژیک آسیایی  امریکا و ناتو 

خود دست یابند، به همین ملحوظ است که 

ن ستراتیژي اوضاع امنیتی پس از اعالم ای

افغانستان بیشتر از هر زمانی وخیم گردیده 

و روزي نیست که در ده ها نقطه جنگ 

  .شدید بین طرفین به وقوع نپیوندد

در میان شاخ به شاخ شدن امریکا و ناتو با 

رقباي آسیایی شان در جنگ نیابتی و 

ارتجاعی جاري، این توده هاي بیچاره و 

نۀ این جنگ ارتجاعی را فقیر ما اند که هزی

با از دست دادن عزیزان شان، بربادي خانه 

هاي فقیرانۀ شان و کوچ اجباري صدها 

تازه ترین آمار نشان (هزار مرد، زن و طفل 

میدهد که بیش از یک ملیون و هفتصد 

هزار نفر در افغانستان در نتیجۀ جنگ ها و 

اخراج اجباري مهاجرین از ایران و پاکستان  

   .پردازند این خاك می.) دیده اندبیجا گر

 

 2016این در حالیست که در سال 

مجموع حمله هاي هوایی امریکایی ها 

، تجرید )رسید حمله می 600به مشکل به 

ترامپ در اولین (بی سابقۀ پاکستان 

خود علیه پاکستان  2018تویت سال 

 33امریکا به شکل احمقانه «: گفت

سال گذشته به  15میلیارد دالر را در 

پاکستان کمک کرده، اما آنان در عوض 

هیچ چیز براي ما نداده اند، جز دروغ و 

ما را احمق فکر کرده فریب و رهبران 

آنان به هراس افگنانی که ما در . اند

افغانستان آنان را هدف قرار میدهیم، پناه 

دیگر بس ... گاه امن مهیا می کنند

 250، به تعلیق در آوردن کمک )»است

ملیون دالري امریکا به پاکستان، افزایش 

ی  سطح همکاري هاي اقتصادي و سیاس

سترش با هند و تشویق آن کشور به گ

فعالیت هاي اقتصادي در افغانستان، وادار 

ی  نمودن ناتو به اعزام بیشتر نیروهاي نظام

به افغانستان،اعزام یک لواي کامل از 

نیروهاي ویژه امریکایی به منظور 

آموزش و مشوره دهی به نیروهاي نظامی 

، سفر رئیس »وحدت ملی«حکومت 

شوراي امنیت سازمان ملل، نیکی هیلی 

ا در سازمان ملل متحد و سفیر امریک

کشور دیگربه  15نماینده هاي بیش از 

ارتباط شکایت هاي دوامدار افغانستان از 

ی  حمالت راکتی و مداخالت نظام

پاکستان،تحرکات روز افزون امریکایی 

ها در منطقه و افغانستان و سفرهاي پیهم 

مقامات بلند پایۀ امریکایی به هند، 

ایر کشور افغانستان، پاکستان، چین و س

هاي منطقه همه بیانگر آنست که امریکا 

متعهد به تطبیق ستراتیژي جدید خود در 

  . باشد افغانستان و منطقهمی

ستراتیژي جدید امریکا براي افغانستان 

در واقع تداوم سیاست این کشور براي 

ن  نفوذ هرچه بیشتر در این منطقه از جها

طراحی گردیده و ادامۀ راهی است که 

هور قبلی امریکا پس از رؤساي جم

آن را طی  2001سناریوي یازده سپتمبر 

قبل از این نیز امریکایی ها با . کرده اند

امضاي پیمان ستراتیژیک، ایجاد 

گانه  9پیشرفته ترین پایگاه هاي نظامی 

، گام هاي »امنیتی«و امضاي قرارداد 

عملی را براي جابجایی طوالنی مدت 

تان در افغانس) حداقل پنجاه سال(

  . برداشته اند

عامل اصلی هزینۀ بیش از یک تریلیون 

دالر در جریان شانزده سال گذشته و به 

خطر انداختن جان هزاران نظامی 

امریکایی که مصارف هر یک آنها 

ساالنه یک ملیون دالر برآورد گردیده 

 2001آمار منتشره نشان میدهد که از (

امریکایی  2500بیش از  2017الی ختم 

ارتجاعی جاري کشته شده و  در جنگ

هزاران امریکایی دیگر معلول یا زخمی 

، به هیچ عنوان نمیتواند )گردیده اند

علیه » جنگ«سناریوي یازده سپتمبر و 

تروریزم باشد، بلکه عامل عمده و 

اساسی عالقمندي بیش ازاندازة 

امریکایی ها به افغانستان، موقعیت 

جغرافیاي اقتصادي و سیاسی این کشور 

قب نگهداشته شده مخصوصاً ع

همسایگی آن با پنج کشور اتمی 

روسیه، چین، پاکستان، هند و ایران (

و قسماً ذخایر معدنی و ) نیمه اتومی

ناسا پیش بینی (منابع سرشار طبیعی 

نموده که ذخایر معدنی و منابع طبیعی 

) افغانستان تریلیون ها دالر ارزش دارد

  .آن می باشد

اً بین ستراتیژي تفاوت ماهوي که ظاهر

ترامپ با ستراتیژي هاي روساي جمهور 

قبلی امریکا به مشاهده میرسد، همانا 

تجرید بی سابقۀ پاکستان و به آغوش 

البته این دوري و . کشیدن هند است

نزدیکی امریکا به پاکستان و هند، دو 

یکی سیاست دو : دلیل عمده دارد

پهلوي پاکستانی ها در برخورد با 

ۀ حقانی و در مجموع گروه طالبان، شبک

هاي تروریست گفته شده که از 

یکطرف به بهانۀ جنگ علیه آنها در 

جریان شانزده سال گذشته میلیاردها دالر 

کمک را از امریکا و انگلیس به دست 

آورده، در حالیکه هیچ نوع برخورد 

هاي تروریستی از   جدي علیه گروه

بان نکرده  جمله شبکۀ حقانی و طال

انب دیگر دولت مستبد و از ج. است

ضد مردمی پاکستان همچون 

هاي سیاسی به دلیل کمک هاي  روسپی

هنگفت چینایی ها، خود را به دامن آن 

کشور انداخته و بیش از اندازه به آنها 

نزدیک شده که این موضوع از چشم 

  .تیزبین حکام امریکا پنهان بوده نمیتواند

در اولین روز » امنیتی«امضاي قرارداد 

با » حکومت وحدت ملی«اي ه

اشغالگران امریکایی به وضوح بیانگر 

» خروج  ستراتیژي«آن است که اصالً 

که در زمان اوباما مطرح گردیده بود و 

هیاهوي بسیار نیز به راه انداخته شد و 

هزاران عسکر امریکایی پس از سال 

نیز افغانستان را ترك کردند،   2014

جدول مطرح بحث نبوده و چیزي به نام 

خروج امریکایی هااز افغانستان وجود 

نداشته، چراکه تئوریسن هاي کاخ سفید 

و نظامیان پنتاگون در بحث جهانی، 

ستراتیژي هاي مقطعی و کوتاه مدت را 

طرح نمی کنند که با تغییر رؤساي 

جمهور، آن ستراتیژي ها بی اعتبار 

این موضوع زمانی آشکار . گردد

ترامپ و گردید که با روي کار آمدن 

طرح ستراتیژي جدید براي افغانستان، 

موضوع خروج نظامیان امریکایی از 

افغانستان کامالً منتفی گردید و ترامپ با 

صراحت اعالم نمود که قصد خروج از 

  .افغانستان را ندارد

پس از اعالم ستراتیژي جدید امریکا 

براي افغانستان و منطقه مخصوصاً موضع 

ر پاکستان، گیري تند ترامپ در براب

وضعیت امنیتی افغانستان بیشتر از هر 

زمانی وخیم گردیده و شدت جنگ بین 

سوسیال امپریالیزم شوروي به روز ششم 

ر  1358جدي سال  با یک صد و ده هزا

عسکر مجهز و کارکشتۀ لشکر چهلم 

بر کشوري که هنوز » سرخ«قشون 

رعیتی در آن حرف  -مناسبات ارباب 

اول را میزد و از پیشرفت هاي 

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، 

ات پیشرفتۀ نظامی، اردوي مجهز تجهیز

و با تجربه، حاکمیت سیاسی مقتدر و 

قواي هوایی فعال و مجهز در آن خبري 

این . نبود، از زمین و هوا هجوم آورد

م  9تهاجم نظامی که بیش از  سال دوا

هزار کشته،  15کرد، براي تجاوزگر 

هزار زخمی، میلیاردها  50نزدیک به 

ازهم  دالر هزینه و باالخره تا مرز

پیش  جمهوریت 15پاشیدن شوروي به 

ن  رفت، اما این تجاوز براي افغانستا

عقب افتاده بیش از یک ملیون کشته، 

یک و نیم ملیون معلول و معیوب، 

ملیون  5نزدیک به سه ملیون زخمی، 

مهاجر، از بین رفتن نیمی از زمین هاي 

فرود آمدن هزاران تُن  زراعتی در نتیجۀ

ي دیگر، جابجایی بمب و مواد انفجار

ملیون حلقه ماین در سراسر  15تا  10

ه  کشور، تخریب مزارع، باغ ها و خان

ه  هاي گلی توده هاي فقیر و باالخره ب

جا ماندن کشوري ویرانه، درگیر با 

ت  جنگ هاي داخلی، حاکمیت امار

قرون وسطایی طالبان و باالخره یلغار 

ه   48 کشور ریز و درشت امپریالیستی ب

چیز  امریکاي جنایتکار سردمداري

  .دیگري به ارمغان نیاورد

تجاوز شوروي ها به افغانستان که ظاهراً 

و » انترناسیونالیزم پرولتري«با شعار 

 »برادر«با حزب » کمک و همکاري«

آغاز ) »دموکراتیک خلق«حزب (

توسعه طلبی  نتیجۀ گردید، در واقع

ر  سوسیال امپریالیزم اتحاد جماهی

ي رسیدن به آبهاي شوروي و استراتیژ

گرم و اوج جنگ سرد بین امپریالیزم 

ل  امریکا و ناتو از یک طرف و سوسیا

ز  امپریالیزم شوروي و پیمان ورشو ا

جانب دیگر در آسیا بود، مخصوصاً 

 1357کودتاي هفت ثور  پس از آنکه

به رهبري » دموکراتیک«حزب منفور 

کی علیه داوود خان که   نورمحمد تره

وود و اعضاي خانوادة او منجر به قتل دا

» خلق«گردید و قدرت سیاسی راجناح 

کی  این حزب به رهبري نورمحمد تره

ی  به دست گرفت، این تهاجم نظام

  .صورت گرفت

امپریالیزم امریکا را  این وضعیت،

آتشین ساخت واز خود واکنش هاي 

جدي و شدیدي نشان داد که عامل 

وقوع حرکت ها و تحرکات بعدي علیه 

البته نباید از یاد برد که .گردیدکی   تره

ه  قبل از آغاز تجاوز شوروي ب

افغانستان، سازمان جاسوسی امریکا 

به دستور جیمی کارتر رئیس ) سیا(

جمهور وقت امریکا به تاریخ سوم 

تقریباً شش ماه پیش  1358سرطان سال 

ن  از آنکه شوروي ها به افغانستا

لشکرکشی کنند، براي اولین بار کمک 

مانه را به مخالفین رژیم هاي محر

طرفدار شوروي ها امضاء نموده بود و 

این خود سر آغاز تحریک شوروي ها 

  .به حمله بود

برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر که 

پولندي االصل و مهاجر در امریکا 

بود،در مصاحبه اي که به ارتباط این 

کمک ها داشت، صریحاً اعتراف نمود 

ها به  که قصد آنها تحریک شوروي

ز  اشغال افغانستان بود که مطمئناً این را ا

بهر نجات حملۀ احتمالی نظامی 

شوروي ها به پولند کشور آبایی خود 

ه  .انجام داده بود او در یک مصاحب

ما روس ها را وادار به دخالت «: گفت

نظامی در افغانستان نکردیم، اما آگاهانه 

» .امکانات این اقدام را افزایش دادیم

: که خبرنگار از او سوال کرد کههنگامی

آیا با مرور وقایع گذشته، پشیمان نیست «

ی  از این که از رشد بنیادگرایی اسالم

حمایت کرده و به تامین سالح و 

آموزش براي تروریست هاي آینده 

: برژینسکی پاسخ داد» پرداخته است؟

باید دید در تاریخ جهان اهمیت چه «

 چیزي بیشتراست؟ طالبان یا سقوط

ن  کمونیزم؟ به جنب و جوش در آمد

مسلمانان، یا آزادي اروپاي مرکزي و 

  »پایان جنگ سرد؟

 1358زمانیکه جیمی کارتر در سرطان 

ه  دستور العمل اولین کمک هاي محرمان

به مخالفین رژیم طرفدار شوروي ها را 

امضاء می کرد، برژینسکی مشاور امنیت 

حاال «: ملی کاخ سفید به کارتر گفت

انیم توپ جنگ ویتنام را به زمین می تو

  ».اتحاد جماهیر شوروي بیندازیم

ن  رویارویی دو هیوالي بربادي جها

در افغانستان که ) امریکا و شوروي(

یکی به هدف هژمونی و گسترش سلطه 

 به آب هاي گرم هند، رسیدن بر آسیا،

 به زیر کنترول در آوردن راه هاي آبی

نقل  ، مدیریت)ترانسپورتی و ترانزیتی(

ز  نفتی ا و انتقال کاالهاي تجارتی و مواد 

ر  این مسیرها و فکر تسخیر آسیا را در س

می پروراند و دیگري به هدف به زانو 

در آوردن رقیب سر سخت و به 

تا سرحد » کمونیزم«اصطالح شکست 

امپریالیزم «کمک گرفتن از استعمار پیر 

، )پاکستان(اش  چوبدست و» انگلیس

و  خلیج فارس کشورهاي عربی حوزة

ي   بنیادگرایی اسالمی از هیچ وسیله ا

دریغ نورزید، در واقع عامل مهم 

خارجی وقایع خونین چهار دهۀ اخیر در 

باید متذکر گردید که . افغانستان می باشد

چون طراحان این تجاوز جنایتکارانه و 

لمیده در کاخ کرملین که از یک طرف 

محاسبۀ دقیق و همه جانبه از قدرت 

الیزم امریکا و ناتو نداشتند و از جانب امپری

مخصوصاً  »پرچم«جناح  دیگر رهبران

ببرك کارمل وضعیت افغانستان را به 

صورت اغراق آمیز آماده براي دخالت 

نظامی براي باداران خود تشریح وحاکمان 

شوروي را دعوت و ترغیب به این تجاوز 

عد  کردند، فلهذا این خود میتواند از ب

ن عامل  داخلی مهم تباهی و بربادي افغانستا

  .به شماررود

 امپریالیزم شوروي، پیامد تجاوز سوسیال

هاي بس ناگوار و جبران ناپذیري را براي 

توده هاي زحمتکش و ستمدیدة ما به 

چنانکه پس از خروج  . همراه داشت

، دولت 1367دلو  26شوروي ها به تاریخ 

دست نشاندة آن به رهبري نجیب نتوانست 

ابر فشار تنظیم هاي جنایتکار در بر

ی ) هفتگانه و هشتگانه( که سراپا در وابستگ

به کشورهاي امریکا، انگلیس، ایران، 

پاکستان، قطر، عربستان و سایر کشورهاي 

طماع قرار داشتند، مقاومت نماید و سقوط 

این تنظیم هاي تشنۀ قدرت در فرداي . کرد

سقوط دولت نجیب با راه اندازي 

ونین ترین جنگ داخلی، شدیدترین و خ

آستین ها را براي قتل عام توده ها و 

بربادي کشور بر زدند و تا توانستند، 

کشتند، بستند، چور و چپاول کردند که 

تاریخ از یادآوري فجایع روزهاي 

  . حاکمیت تنظیم هاي جهادي عار دارد

قتل و کشتار توسط تنظیم هاي جهادي 

 یکی از پیامدهاي اسفناك تجاوز قشون

هنوز . شوروي به افغانستان می باشد» سرخ«

ن  خون هاي ریخته شده توسط جنایتکارا

جهادي نخشکیده بود، دود ویرانی شهرها 

 و شعله هاي آتش هنوز خاموش

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نورانی داد تلیاد                  لیکي وینو پھ یې کابلیان

 د مور زما. و کی واده ناوخته مې پالر 

 خوینه داسې زیولو په ماشومانو لورو

 مو. ده کالو ۷۰ د چې وا ته کاریده

 له بې مې پالر. وو ورور یو او خویندې درې

 یې دا او کاوه استغفار تل پیې کومې

 زیاته ورباندې مور زما. و ریدلی عادت

 د کلن ۲۱ تر عمر خپل د ما. وه رانه

 عامه کې کورنیو په هم ل یو من تر هغوی

 .لیدلې وه نه النجه

 تازه خه ووني له کې ورو هغه په

 او ریدم پسې کار په وم، شوی فارغ

 اتم هپ ویل، جان قیس ورته مو چې قیس

 یوه د یوازې مور زما چې کله. و کې ولي

 پالر زما ودله، خواشیني درلودلو په زوی

: ویل موسکا خاصې خپلې او کرار په ورته

 نه و ما مر یم، پاتې یوازی پالره له هم زه

 قیس دې خدای وکم؟ ژوند چې کوالی شو

 خه قیس له ول مو. کي لوي جان

 او و تکه ېک درسونو په هغه. وو خوشاله

 .کول جنجاله له بې هم یې کارونه دباندی

. تلو نه ته کار پالر زما چې کیدې ورې و

 د هم ما او و پاتې خه ووني له قیس

 د یوازې رایوانو. و ایی پرې لون کار

 شیبه هره پالر. کولې خبرې اه په کابل

 کیدو خوا یوې د حاالتو د او ویل استغفار

 .و انتظار په

 پر سترې یې به برخلیک ه چې پوهیدو نه

 سره اندینې له یې خوشالي او غم. وي الر

 دې د عموماً مور. وو شوي غوه سرردانه

 ورو هغو په خو کاوه فکر ل اه په شیانو

 وا ته کولې، پوتنې زیاتې ولو تر یې کې

 پر مې پالر. خوله هغه تشویش ذهني چې

 چې کاوه ارین خویندو دوو پر زما او قیس

 خپل تاسو شي، وبه وشول، ه هر که

 زما چې و ل لومی. کئ تکرار درسونه

 ویل او کولې پرې خبرې هغه د تنده په مور

 ه چې خبر خدای! پالره زلیخا د: یې

 .کیي

 د رر مورانو د چې راختلی و نه لمر ال

. پایدو خوبه له مو او ونیو چاپیریال کابل

ک تر لمن پر یآسمای د کور زموه یو س 

 شورماشور په اونیانو د پالر زما. و پورته

 د چې اونی مخامخ. ووت ته کوې

 یې تل او و خه چارواکو امنیتي دولت

 ورې و کولې، خبرې غ لو په

 خول خرولې، وه نه یې یره چې کیدې

 یوی سی کلن سل یو لکه سر، پر یې

 هپوهید نه او و وال کرار کې نې

 .کیي ه به وروسته شیبه چې

 د کرار کرار واني زرینې لمر د

ر دروازې شیر او آسمایی  وکو پ

 آرام د هغوی د یې کابلیان او غویدې

 پالر زما. رمول کې ورو وروستیو په

 که وې، نه و زلیخا: وویل له و

 د که، سر پر دې چادري مور د وتلې

 ه،ووتل سر پر چادري سهار ه جنرال

. وي بد خه مخونو لوو د مجاهدین

 وروسته خبرې هرې له سهار اونیانو

 چې لکه. کي خیر دې خدای: ویل

 یو می خبرو دې په. دي خراپې خبري

 پک هک شیبه یوه او ولوید زه لي

 زمو پالره: که ناره قیس. شوم پاتې

 د مجاهدینو کیي؟ پیل ژر وونی

 ورته رپال ویلي؟ ه هکله په وونیو

 خیر دې خدای زویه: ویل ویې او وکتل

 .کي

 کان مانه دانه کیدو پیل په وري د

 مور زما سره ک هر له. کیده اوریدل

 ه یې بیرته او غوریده ایه خپل له

 اخ د بجې دوولس غرمې د. وهله

 یوای یې سره پالر له زما چې اونی

 په او راغی ته سرای زمو کاوه، کار

وویل یې نفسکو او وارخطای :

. شوي ویشل برخو دوو پر مجاهدین

 وزارت چارو کورنیو د اسالمی حزب

 او وو د. شي پیل جه شاید نیولی،

و ې په بیا. وکئ مو چارهخپل بی 

. شو پیکه رن مور د زما. ال ته کور

 شوې وارخطا مې خویندې دوی او قیس

 .کل ندې ته مور زما یې انونه او

 یې غونه او زیاتیدل ورو وور کان

 یوې سر پر آسمایی د لي یو. لویدل

 ویرې له مو. ولزاوه کابل چاودنې

 دستکونو کوو د. که منه ته کوې

 یو شان په حالت زلزلې د او کاوه ک ک

 زما او ژلې خور وې. کاوه مو احساس

 پیل قیامت نو نور. ورکاوه زه ورته مور

 واخیست زور ېج بجو دوو تر. و شوی

 مرم خواته هرې یوه هر هدفه له بې او

 خپلې مو. ورولې  منه ته زیرزمین کوچن

 لوي په شیبه په شیبه آسمان کابل د. که

 کرار کرار وریې لوي د  او ورکیده کې

دې ته بام زموو مو شپې تر. کیدې ن 

 زما. وخووو انونه چې کوالی نشوای

. وه اندینه کیدو قضا د لمانه د سره مور

 وانه غ آذان د خه کابل له شپه هغه

 تشناب د کرار مور زما او شو وریدل

 و ریدیده چې قیس. شوه روانه خواته

 ه، مه ته تشناب مورې: که ناره یې له

 زینې دویمې ال مور زما. وکه  تیمم دلته

 یې غ لو په چې ایې وه نه په باندې

 پالر. ولویدله ېک من سرای د او ک  آخ

 قیس ما. شو غستا په ته خوا هغې د مې

ین ي، ونه چې و نیولیلکه هغه خو و 

کوچن په زما مرغ نارې او لپتکې کې غی 

 !مورې مورې،: وهلې

 هغه. وکي ه چې پوهیده نه مې پالر

لو د مور د زما ته زیرزمیننه توان راو 

 ،ورساوه ته مور ان وپ یوه په ما. درلود

 من سرای د. وه نه ژوند نوره هغه خو

 پورې زیرزمین تر مو هغه. و للې وینو په

 او واچاوه ان ورباندې قیس. که راکش

 .وې شوې سده بې مې خویندې دوې

 دویمه. وساتو می مور د مو ورې درې

و د چې ور ه لپاره شیبوکراره ج 

 کور زمو یې ه او اوندی اخ د شوه،

 پورته ته خونې پاس د مو جسد او لراغل ته

ک .وو شوي ناتوانه او ضعیفه هم مو .

 نه خولي مو ه او و تتیدلی رانه خوب

 .وو

 کوی په زمو چې کسانو، پنه شپه لورمه

 مور زما الندې اور او مرمیو د اوسیدل، کې

دې ته کور زموې د نوالیي له کو سره 

 وروسته. وسپارله ته خاورو کې کندې یوې

 داسې الندی ورانیو د قبر شوه، کراري چې

 .و نه پاتې یې نان هی چې و شوی ورک

 کې زیرزمین هغې په مو میاشتې دوې

.  وه شوې خالي بیخي کوه. کې تیرې

 او خالي یوه په مینې تر مور د پالر زما

 پیغلې یوې د( زما کې کوې کسه بې

 تر قیس. وریده زیات اوسیدو په) لور

ر هر. و تکه او زور لوو . و چمتو ته کا

 وې تلې قیس پر هیلې ولې خپلې چې ما

 وي، چې بیه هره په درلود، مې تصمیم

 لپاره خویندو دوو د زما هغه. وساتم هغه

 وریده زیات خه مینی له مور د زما

 و ه هکله دې په چې کوله یې هه خو

 کې میاشتو دوو هغو په پالر زما. وایي نه

 نه استغفار یې نور او و شوی مات يبیخ

 .ویل

 یو نوم په تش هسې وروسته میاشتې دوې

 شول وکوالی مو او شو اعالن اوربند

 غرمه. شو پوه ه یو شاوخوا خپل په چې

 له مور د زما. راورسید ماما زما چې وه

 یې ته شمالي سرای. و نه خبر خه میني

 کوې چې کله. کوله دستفروشي ندې

 یې پوتنه مور د زما کیناست کې

 نه. کتل ته بل یوه چپ ول مو. وکه

 وروسته. ووایو ورته رنه چې پوهیدلو

 بهیدې، مخ پر یې اوکې چې پالر زما

 ولو مو ور هغه. وکه کیسه ورته

 مو عقده میاشتو دوو د چې وژل دومره

 .وایستله سره رات په ماما د

 شوه واکل داسي او شو پاتې شپې د ماما

 هغه د شا پر سره توان خپل د به سبا چې

 یې ویل او ژل قیس. وکو که ته کور

 نه یوازې کې وران دې په مور چې

 .ورکاوه زه ته هغه ماما زما خو پریدي

هی کانو هوايي چې ختلی و نه ال لمر 

 و، کی سور زونو پي زمو لکه کابل

 تلواخیس ه چا هر. ک وپ مو ایه له

 مو. شولو رهي ته خوا کور ماما د او

 الندې دیوالو د چې قبر پر مور د وله

 په او شوو، تم شیبی و یو و شوی ورک

 چې کې کوې هغې په. وژل مو سلیو

 هی اوس وه، وه ه خورا به پخوا

 تراژیدي زمو چې کیدو لیدل نه الروی

 .وویني

...توده هاي یمنی 

جدي  19و  18نیروهاي طالب در روز 

دي طاقت فرسا و برف سنگینی که سر

همه جا را فراگرفته بود از قریه هاي 

آخندان، کشکک، کته خانه، «یکاولنگ 

بیدمشکین، گردبید، جمک، فیروز بهار، 

..دهن کنک، لیلور، گنبدي و بیش از » .

تن از فقیر ترین، نادارترین و  350

زحمتکش ترین افراد را با پاي برهنه 

 روي برف جمع کرده و در پشت

موسسۀ آکسفام و دهن شوراب با 

  .دست هاي بسته تیرباران کردند

سه شبانه روز اجساد شهداء روي برف 

افتاده و طالبان به کسی اجازة 

چون . گردآوري و دفن شهداء را ندادند

تعداد اندکی از مردانی که از هر قریه 

ا فرار  باقی مانده بود همگی به کوه ه

 کرده بودند، بعد از گذشت سه روز

از سوي طالبان اعالم » عفو«فرمان 

شد و چند نفر پیر مرد از هر قریه 

اجساد شهداء را که به علت سردي هوا 

با هم چسپیده بودند، جمع آوري و با 

. موتر کاماز به قریه ها انتقال دادند

درهر قریه محشري بر پا شده بود، 

یکی شوهرش سوراخ سوراخ شده بود، 

د، یکی یکی برادرش تکه تکه شده بو

فرزندش سالخی شده بود و یکی چند 

تن از عزیزان خویش را از دست داده 

اي بدون ماتم نبود؛  هیچ خانه. بود

تکیه خانه ها پر از اجساد شهداء بودند، 

بازماندگان شهداء آنقدر گریسته بودند 

که دیگر اشکی براي شان باقی نمانده 

باالخره با همت زنان و موسفیدانی .بود

یه ها باقی مانده بود،اجساد که در قر

در گورهاي دسته جمعی دفن 

این انسان هاي بی گناه که .شدند

توسط طالبان و به تحریک حزب 

وحدتسالخی شدند از اقشار پایین 

جامعه بودند و هیچ پیوندي با هیچ 

  .حزب و تنظیمی نداشتند

بعد از قتل عام یکاولنگ نیروهاي 

 خلیلی به درة چاشت گریختند و منتظر

فرصت ماندند تا طالبان را از ولسوالی 

در اواخر ماه ثور . یکاولنگ بیرون کنند

حزب وحدت دوباره به 1380سال 

ولسوالی حمله کردند و ولسوالی را 

ه اذیت و آزار مردم و  تصرف نموده و ب

غارت دکان ها و خانه ها، پایمال 

نمودن کشت مردم توسط اسپهایشان 

نیروي پرداختند،تا اینکه بار دیگر 

عظیمی از طالبان به یکاولنگ رفته 

نیروهاي خلیلی را دوانده و یکاولنگ 

ار به آتش کشیدند یک هفته . را این ب

ر یکاولنگ می سوخت،  خانه ها و بازا

فضاي زیبا و دلنشین یکاولنگ در بهار 

. پر از دود و خاکستر شده بود 1380

تمام قریه ها از سکنه خالی شده بودند 

یرانی چیزیبه چشم و جز وحشت و و

شهر و دکان ها به تلی از . نمی خورد

مخروبه و خاك و خاکستر مبدل شده 

کیلومتري  20بود و کسی تا فاصلۀ

  .ولسوالی دیده نمیشد

با وجود این همه جنایت و شناعت بر 

توده هاي بیچارة ولسوالی یکاولنگ از 

و حزب وحدت، با دیده  سوي طالبان 

حدت درایی یکی از رهبران حزب و

گفته بود، کسانی که در یکاولنگ کشته 

ا بیرق طالب به  شدند طالب بودند و ب

شان رفته » کاکاي پسران«استقبال 

. بودند و حق شان بود که کشته شوند

وحدتی ها ناجوانمردانه بر مرگ عزیزان 

یکاولنگ قهقه سر دادند و بد مستی 

تنظیم هاي ساخت ایران مستقر . کردند

نند دیگر همپاله در مناطق مرکزي ما

هاي شان که در حالت نزع قرار داشتند 

و خونخواران طالبی حال شان را حسابی 

سپتمبر  11جا آورده بود با  پیش آمدن 

اي در  جان تازه) 52.ب(و با حمایت

کالبد شان دمیده شد و یک شبه همه 

» مدرن«و » دموکرات«نکتایی پوش،

به این ترتیب ورق جدیدي از .شدند

ر که با اشغال، تجاوز، بمبارد، تاریخ کشو

فقر، بیکاري و بدبختی توده ها همراه 

  .بود، گشوده شد

خود را در غم عزیزان » پیشرو«نشریۀ

یکاولنگ شریک دانسته و بازوان مردم 

را در انتقام از قاتالن ملت ستبر و 

به خاطر »پیشرو«. نیرومند می خواهد

همدردي و غمشریکی با بازماندگان 

ل هاي گذشتهبراي اولین شهداء در سا

بار عکس و نام شهداي یکاولنگ را 

توسط دوستان، خوانندگان و وارثان 

شهداء جمع آوري و به نشر سپرد و با 

تهیۀ فیلم مستندي خواست دین خود 

را در قبال شهداي یکاولنگ در حد 

توان ادا نماید تا باشد این یادواره ها 

همچون خنجري بر قلب تیکه داران 

نوکران سرسپردة استعمار قومی و 

  .عمیق تر و برنده تر فرود آید

بار »پیشرو«دست اندرکاران نشریۀ 

دیگر یاد و خاطرة برف کفنان شهداي 

یکاولنگ را گرامی داشته و به روان 

شهداي این حادثۀ خونین اداي احترام 

  . می نمایند

 

امریکا که در این منطقه اهداف 

ستراتیژیک خود را دنبال می کند، در 

بحران آفرینی و تضعیف کشورهاي 

مخالف اسرائیل و همچنان فروش 

اي تسلیحات به متحدینش تا اندازه 

اما در مورد یمن . موفق بوده است

که حوثی ها با تمام فشار نظامی 

عربستان سعودي و متحدان 

اش در حال استحکام پایه 		منطقوي

هاي قدرت خود می باشند، با مطرح 

ساختن مسئله پرتاب موشک بالستیک 

یمن به میدان هوایی ریاض در 

سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه این 

بوده و در اختیار موشک ساخت ایران 

حوثی ها قرار داده شده، وارد مرحله 

جدي تر جنگ یمن شده و با فشار 

بیشتر به دولت ایران می خواهد مانع 

  . توسعه طلبی آن در منطقه گردد

در این میان چیزي که خیلی واضح 

است و همانطوري که در عراق، 

سوریه، افغانستان، لیبیا و سایر کشور 

اي هایی که درگیر جنگ ه

سازماندهی شده از سوي قدرت هاي 

بزرگ همچون امریکا بوده اند، قربانی 

اصلی این جنگ ها توده هایی هستند 

که نه نفعی در این جنگ ها داشته اند 

و نه توان خاموش کردن جنگ هایی 

را دارند که توسط خارجیان و براي 

ه راه انداخته می  منافع خود شان ب

  . شود

ی جنگ میلیون در یمن نیز قربانی اصل

ها نفر از توده هاي محروم و بدبختی 

هستند که هیچ نفعی در این جنگ 

نداشته اند و صرف بار طاقت فرساي 

و  رقابت میان عربستان و ایران 

ی اش را از 	متحدان منطقوي و جهان

یک طرف و مصیبت قحطی و امراض 

را از جانب دیگر » وبا«فراگیري چون 

رقابت گر  کشند و نظاره به دوش می

هاي منطقوي و توسعه طلبی قدرت 

هاي بیرونی و عوامل داخلی آن 

مخ   4 .باشند می

...یاد و خاطرة 
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 نافعم حافظ »ملی وحدت« دولت 

 !نیست زحمتکشان

ت از واقعی توضیح بتوانیم اینکه براي  ماهی

ر مقدم بداریم، ارائه »ملی وحدت« دولت  ب

 ونگیګچ دولت، از واقعی تعریف همه

 و انواع دولت، تکامل پروسه آن، پیدایش

 در تا داریم ارائه معلومات باید دولت ماهیت

ت ماهیت از کلی دید یک آن روشنی  دول

 .باشیم شتهدا »ملی وحدت«

 تضادهاي ناپذیري آشتی محصول دولت

 نیرویی وجه هیچ به دولت. است طبقاتی

 تحمیل جامعه بر جامعه از خارج که نیست

 و اخالقی افکار تحقق دولت. باشد شده

 محصول دولت نیست، هم عقل تحقق جلوه

 دولت. است آن تکامل از مرحله در جامعه

 هايتضاد جامعه که است ادعا این نمایانگر

 آشتی قطبهاي به و است کرده پیدا الینحل

 ندارد را آن از رهایی توان که ناپذیري

 قطبها این که این براي. است شده تجزیه

 اقتصادي منافع داراي) متخاصم طبقات(

 تحمل ثمر بی مبارزه یک در متضاد

ا همدیگر  قدرت به ضرورت ندارند، ر

 است جامعه مافوق ظاهر در که شد احساس

 چوکات در آنرا و بکاهد تصادم شدت از تا

ن از که قدرت این. نگهدارد محدود نظم  درو

 قرار جامعه فوق ما را خود و برخاسته جامعه

ا خودش و میدهد ز بیش ر ه با پیش ا  جامع

 .است دولت میسازد، بیگانه

ش درباره علمی و اصلی اندیشه اینجا در  نق

 کامل روشنی با آن اهمیت و دولت تاریخی

ن آن در آنجا، در دولت. است هشد بیان  زما

د طبقاتی تضادهاي که دلیل این به و  نمیتوان

ت وجود. آید می پدید پذیرباشد آشتی  دول

 آشتی طبقاتی تضادهاي که کند می ثابت

 .اند ناپذیر

 دستگاه طبقاتی، فرمانروایی دستگاه دولت

 دستگاه و دیگر طبقه بر طبقه یک ستمگري

 ستمگري این به که است نظمی ایجاد

 دستگاه دولت. میدهد قانونی صورت

ه است معین طبقه فرمانروایی و ستمگري  ک

) مخالفش طبقات( خود مقابل قطب با

 افزاري دولت. باشد پذیر  آشتی نمیتواند

 .میباشد ستمکش طبقات استثمار براي

 خصوصیات بنابر بورژوازي دولتهاي

ه عقب جوامع خویش استعمارگرانه  نگهداشت

 دولتهاي و آورده خود سلطه رزی را شده

 آن در را پوشالی و نشانده دست وابسته،

 جوامع در( مینمایند تحمیل مردم بر جوامع

 دست و وابسته هاي نظام مستعمره نیمه

 نظامهاي مستعمره جوامع در و نشانده

 ).میسازند حاکم را پوشالی

 به را دولت ماهیت یافت، تذکر باال در آنچه

 دوران تا آن پیدایش وبد از آن فشردة شکل

ا. مینماید توضیح حاضر ا توضیحات چنین ب  آی

رد که ماهیتی این با »ملی وحدت« دولت  دا

 !هرگز باشد؟ زحمتکشان منافع حافظ میتواند

 بیگانگان اشارة به »ملی وحدت« دولت چون

ر را دیگر کشورهاي منافع و شده ساخته  ب

 اصل این روي دهد، می ارجحیت مردم منافع

ز یکی دولت این  مردمی ضد فاسد، دولتهاي ا

. است داري سرمایه بزرگ کشورهاي خادم و

 حاکمیت بر اینکه براي »ملی وحدت« دولت

،( دولت قوه سه باشد، داده قانونیت خود  مقننه

ا گرفته خود کنترول در را) اجراییه قضائیه،  ت

 قوه سه این و بدارد روا ستم زحمتکشان بر

ا دولتی مختلف ستمگرانۀ وظایف کدام هر  ر

  قوه. میدهند انجام شان ساختار اساس به

 که مینماید تصویب و وضع را قوانینی مقننه

ا ستمگري و استثمار  در دهد؛ جلوه قانونی ر

 و بوده فساد با توأم قوه این حرکت هر ضمن

ت و گري معامله در خود کاري بعد در  خیان

 .میباشد غرق مردم به

ز قضائیه قوه  است ارتجاعی تارساخ داراي نی

 رسانیده ملت استخوان به را کارد فسادش که

 هاي دوسیه تا شوند می مجبور مردم اکثراً و

 ترین ارتجاعی در را خود قضایی و حقوقی

 ارجاع فصل و حل براي) طالبان( دستگاه

، دوسیه فصل و حل آن غیر در. نمایند  ها

 فساد داستانهاي. است نخودسیاه پشت گشتن

 انسانهاي براي که دارد وجود هقضای قوه در

 .است دهنده تکان بااحساس

 طبقات حاکمیت ممثل که اجرائیه قوه

، پوشالی دولت و حاکم ارتجاعی  میباشد

 شامل و سازد می را دولت عمدة بخش

ت مسقل ادارات و ها خانه وزارت تمامی  دول

 قوه در فساد. میباشد دولت کاره همه و بوده

 تمامی که است وسیع قدر آن اجرائیه

ا دولت بخشهاي  تحت خود فساد ویروس با ر

 بین ایکه گري معامله روابط. دارد کنترول

 همگان به وجوددارد اجراییه وقوه پارلمان

ز میشود؛ استجواب وزیر. هویداست  خانه« ا

؛ تحمیل وزیر بر مقرریهایی »ملت  میگردد

؛ داده وعده وکال به هایی پروژه  میشود

 خود احضار لبد در شده احضار وزیر

ر پارلمان به را گذافی پولهاي  سرازی

 .مینماید

ا راي اخذ درزمان معامالت رسواترین  وزر

 معامالت این و است پارلمان وکالي از

 آب از را پوشالی دولت رسوایی تشت

 این. میسازد رسواتر را دولت آورده، بیرون

 بلکه پوشالی هاي دولت در تنها نه

 حتی دیگر ستمگر طبقاتی دولتهاي

 بورژوازي هاي دولت ترین دموکراتیک

. میباشند بیشرمانه رسواییهاي چنین داراي

 پوشالی دولت تنها نه کالم یک در

 که دول تمامی بلکه »ملی وحدت«

 طبقاتی تضادهاي ناپذیري آشتی محصول

 بشري ضد و ظالمانه سرشت داراي اند،

  .میباشند

 نهادهاي دولتی، نهادهاي پهلوي در

 بشر حقوق کمیسیونهاي چون غیردولتی

 موسسات مدنی، جامعه انتخابات، و

 موسسات و خارجی و داخلی غیردولتی

 مردمی غیر نهادهاي همه) متحد ملل

ر و استعمار خدمت در و بوده  قرار استثما

 .دارند

 کمیسیون جمله از کمیسیونها کار نتایج

 اصطالح به غمش و هم همه بشر حقوق

 فقر، ماا میباشد زنان علیه خشونت

 وغیره خارجی نیروهاي جنایات بیکاري،

 که مینماید وانمود چنین نموده روپوشی را

. است گلزار و گل افغانستان ناحیه آن از

 موضوعات باالي هرگز کمیسیون این

ر استعمار، اشغال، چون اساسی  استثما

 بدبختیها این همه عامل که وغیره

  .نمیگیرد تماس میباشد،

ر نتایج  و بدتر هم انتخابات کمیسیون کا

 بشر حقوق کمیسیون از آمیزتر فساد

 هاي دوره کار جریان در. میباشد

 نموده تثبیت کمیسیون این انتخاباتی

 انتخابات این چه؟ یعنی انتخابات که است

 کننده تامین خود کمیسیون با همراه

 چه زحمتکشان براي و اند؟ کیها منافع

 ونکمیسی است؟ آورده بار به را ارمغانی

 مانند هم نهاد این که نمود ثابت انتخابات

 و بوده تقلب و فساد از پر دیگر نهادهاي

 .است مردمی ضد شدت به آن کارکرد

 کشورهاي دیگر سوغات مدنی جامعه

 در هایش فعالیت تمام که است خارجی

 و دارد قرار کننده تمویل کشورهاي خدمت

. کند می گله و انتقاد صرف کنونی دولت از

ه گیرد نمی تماس مواردي به ههیچگا  ک

ا دولت با مستقیم تقابل در را نهاد این  ی

 معاشات زیرا دهد قرار آن خارجی حامیان

 پرداخت بیرونی کشورهاي توسط نهاد این

 .شود می

 و خارجی و داخلی غیردولتی مؤسسات

ه اند نهادهایی همه متحد ملل مؤسسات  ک

د کشورهاي منافع خدمت در  قدرتمن

اً نهادها این. دارند قرار ريدا سرمایه  اکثر

 آنها پرورش و جواسیس استخدام به

 جاسوس در که کدام هر بوده مصروف

 را زیادي جاسوسان و باشد ماهر پروري

 مالی امکانات نماید، پرورش و استخدام

 شان اختیار در ها پروژه پوشش زیر زیادي

ا انجوها تهداب چون میگیرد قرار ت ب  خیان

ح تمام در بناء ،است شده گذاشته  سطو

اشند فساد و خیانت مصروف  .میب

 طبقاتی مهر اجتماعی هاي پدیده تمامی

 الذکر فوق نهادهاي و دولت. دارد را خود

ا و میباشند حاکم طبقات منافع حافظ نیز  ی

 و دولتی نهادهاي دیگر، عبارت به

ه اشکال از شکلی به همه غیردولتی  وابست

 منافع فظحا خودش دولت و بوده دولت به

 .میباشد ستمگرانه نظام در ستمگر طبقات

 جایگزینی راستاي در باید زحمتکشان

م تمامی منافع که کنند کار نظامی  مرد

ت زیرا باشد، مسجل آن در زحمتکش  دول

 هرگز نهادهایش و امکانات تمام با کنونی

 ستمکش طبقات آسایش و رفاه فکر در

ه اند شامل کسانی دولت این در. نیست  ک

 بسیاري و بوده بیرونی کشورهاي به بستهوا

ۀ هاي داغ گذشته، در آنان از  برجست

 پیشانی بر را چپاول و چور جنایت، خیانت،

ز نیز اکنون هم و دارند  خیانت، نوع هیچ ا

 و زحمتکشان حق در جنایت و فساد

 این. کنند نمی دریغ جامعه فرودستان

 منافع حامی هیچصورت به دولت

ت این. نیست نزحمتکشا و ستمکشان  دول

 خاینان قلدران، منافع حفظ تالش در فقط

 فساد رسوایی تشت. است پیشگان فساد و

ه بام از قبل ها مدت آن کارآیی عدم و  افتاد

، علیه مبارزه در آن سروصداي و  فساد

   .گیرد نمی را جایی

 

 انورونکی انسانیت او برابر د ویه، میکائیل

 

... 

منحوس و قرون  نگردیده بود که گروه

وسطایی امارت اسالمی طالبان که از 

تمویل و تجهیز می .) آي.اس.آي(طرف 

گردید، براي پیاده کردن امیال چوبدست 

در افغانستان، تطبیق ) پاکستان(امپریالیزم 

و راندن جهادي ها به  پروژة یونوکال

غارها، شالق را بر جان توده هاي خسته از 

جنگ برداشته و تا توانستند ظلم کردند و 

دورة . افغانستان را به قهقرا سوق دادند

سیاه حاکمیت طالبان که تاریخ خونین 

کشور ما گواه آن است، سال هاي سال 

همچون کابوس در اذهان توده ها باقی 

اي تراژیک این دورة خواهد ماند و پیامده

  .تاریک هرگز فراموش تاریخ نخواهد شد

ناتو  باروت تجاوز امریکا و  دورة خون و 

که از » جنگ علیه تروریزم«به بهانۀ 

شانزده سال به این طرف آغاز گردیده و 

هر روز ده ها تن از توده هاي زجر دیدة 

ما را به خاك و خون میکشد،در واقع 

یر به شمار تداوم تراژیدي چهار دهۀ اخ

میرود که سر آغاز آن تجاوز وحشیانۀ 

سوسیال امپریالیزم شوروي و ادامۀ آن 

تطبیق ستراتیژي آسیایی امپریالیزم 

امریکا و شرکا در افغانستان می باشد که 

ر  طی شانزده سال گذشته همه روزهب

زندگی هر یک ما به صورت مستقیم 

تاثیرات منفی و مخرب خود را به جا 

کماکان باید درد از دست  گذاشته استو

دادن عزیزان خود را در حمالت هوایی، 

هاي  زمینی، انتحاري و انفجاري طرف

جنگ ارتجاعی و خود ساختۀ کنونی 

تحمل نموده و با پوست و گوشت خود 

اثرات مخرب فقر، بیکاري، فساد، توهین و 

   .تحقیر استعمار و استبداد را حس نمائیم

 
...  

 چې وکئ حرکت: کاوه ینار مې ماما

 د شیبه هره دي، اعتباره بې حاالت

دې ته پل آرتل. شته امکان ېجن 

 د. شوه پیل جه سخته چې وو شوي

 آسمایي یې خه سر له کال د ذراه

 د مو. ویشتله دروازه شیر یې ایه هغه له او

 ویجاو و د. شوو رایر کې من جې

 هر وهلې، نارې ماما. وو پراته پناه تر دیوالونو

 انونه غوروئ، یې و اخیستي مو چې ه

 مو کې ویالو په الندې دیوالونو و د. تئوسا

 او پالر زما. وو نه ال ژا د. و کی پروت

 خوا بلې ماما او مو او ته خوا یوی قیس

 مو مرمیو او کانو جې د. وو پراته ته

 کې حالت هغه په ماما. کو جال بله یوه له

لیچو په الرو د او کوله ساتنه زموکې ک 

 هغه د بیا ورسولو، مرکز تر ار د مو یې

 ورسیدو مخکې مو. شوو رهي خواته کور

. وو اندیمن خورا اه په پالر او قیس د او

 وه شپه. راتلو او تلو دباندې شیبه هره ماما

 یې پوتنه قیس د راورسید، پالر زما چې

. وو شوي جال بله یوه له هم هغوی. وکه

ې موخو و انتظار په قیس د میاشتې او ور 

  .رانغی هیکله نجا قیس

 

 

رانه سویني ویه میکائیل  او ویونکی ت

 د کال ۱۹۴۶ د. دی پنونکی موسیقي

ه اپریل . وزیید کې نمارک په لسمه پ

ه هومره ویه، و استعمار ل  خه نیواک ا

 وک زغم یې مور چې دا چې لري کرکه

 نازي د نوموی چې راو یې طاقت او

 نیې له نیواک د نمارک د لخوا المان

یکمرغه ان وزیوي، وروسته ور یوه  ن

 نازي. دی خوشاله پلوه دې له او بولي

ریل د نمارک المان،  نیواک تر نهمه په اپ

 .ونیو الندې

 کې کال ۱۹۵۵ په لپاره ل لومي د

 لور زو هغه دا تیروي، یتار پر وتې

هو یې ماما چې وو یار سیمه  ال رت

ه د. کوي  میکائیل. نومیده »السه« ماما وی

 اغیزې تر بهیر سیاسي د ژر یر ویه،

 دوه کې کال ۱۹۵۶ په. راغی الندې

 په مجارستان د: شوی سره تر پیې مهمې

اون خلکو د کې بوداپست  شو وپل پ

ال سوئز د عبدالناصر جمال او  ملي کان

 او انلیسي سم ورسره چې ک اعالن

. وک تیری مصر پر واکونو فرانسوي

 بدل ژوند ویه میکائیل د پیو دوو دې

،و شو سیاسي نور هغه ک  له یې هنر ا

و اعتراض  .شو مل سره مقاومت ا

 زده. دی کال ککیچونو د ۱۹۶۷

ه ون په سوین د کیاالنو  کې اروپا پ

ه  کې ویتنام په دي، اچولی الره په پاونون

 عمارياست ایالتونو متحده د امریکې د

 امپریالیزم د وارا چه ده، شوی تیزه جه

ه کوبا لپاره جې د واندې په  بولیوي ت

 د کال همدې په ویه،... او رسیدلی ته

 د او وري هاخوا مبارزې سیاسي

 یوای سره مبارزې طبقاتي رادیکالی

دیکالې همدې د هم ترانه او هنر. کیي  را

یاوتیا د مبارزې  کارل د. کاروي لپاره پ

یکنې مارکس  په لیکنو همدې د او لولي ل

 د. کوي پیل پنونې په ترانو د کې را

 لیکنو د مارکس د ترانه »السه اوبدونکی«

 :لیکي الندې اغیزې تر

 هغوې لري، پیسې او واک چې وک

 دي آزاد ول

 او ووهي ولوي، نیستمن چې دي آزاد

 کي یې  زنداني

ه اوبدنې د او و ل  نیر  په یې سره رخ ی

 .وتي

ه میکائیل ه وی  بیورن د کې کال ۱۹۷۰ پ

 هوال د سره کلمدسون پتر او آفزلیوس

 په چې له هغه که، جوه له باندوال

 موسیق انقالبي او اعتراضي د کې سوین

 لې باندوال هوال د. شوه بدله سمبول په

 د ولسونو د کې په چې ویلی ترانې هغه

 تمروس د او کیده پورته غ اعتراضونو

 .رابلل ته مبارزې ستمپلي یې واندې په

یه، ۱۱ په سپتمبر د کال ۱۹۷۳ د  ن

 ولسي د آلنده سالوادور د پینوشه اوستو

و وکه کودتا واندې په دولت  یې آلنده ا

 پینوشه د ور لومی په کودتا د. ووژو

ه حکم د هغه د مرییانو  ولس چیلي د مخې ل

ه ژمن او انقالبي ) یکتورخاراو( ویونکی تران

 د چې یې له او ویه میکائیل. ووژو

و ه ستمران ه هنر د ضد پ ه وسل  کې الس پ

ه خارا ویکتور د لرله، ه دا یاد پ ه تران   :وویل

  
 د چې کسان داسې دي یر

  لپاره واکمنو

 او اچوي خاورو پر انونه

 الس په دستمال ته واکمنانو

  ودریي

 د چې کسان داسې دي یر

 جوه رخواندست د واکمنانو

 لپاره خوولو

 کوي مالي غوه                                                                             

 واکله الره خپله تا خو

 وویلې ترانې لپاره ولسونو د تا

 واکمنانو د او ژمنو واکمنانو د تا

 ورنک ارزت ته واونو

 !خارا ویکتور هو،

 زه د بندیانو د رهلپا آزاد د تا

ی بیان کلیمې تنک 

 دې کلیمې ستمپلو هغو د او

 کی بیان

 دي باورمن راتلونکي په چې

 واک هلته چې راتلونکي هغه په

  وي سره ولسونو د یوازې

 او واک ته هیلو کسانو هغو د تا

ه زورتیا  وروبخل

 الندې موزو د واکمنانو د چې

 کوي ژوندی

 واندې په شتمنو لکیو د تا

 آواز کرکې خپلې د یوازې او یوازې

 .ک اوچت

 


