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  .مي كنند
هفــت ثــوري هــا كــه بــا كمــك مــستقيم 
باداران روسـي خـود و كودتـاي نظـامي بـر            

ــي   ــستند، طـ ــدرت نشـ ــة قـ ــال 14اريكـ  سـ
حاكميت شان چنان دمـار از روزگـار مـردم      

دند كــه بايــد چنــدين نــسل  افغانــستان كــشي
  ها و صدمات آنرا جبران خرابي
  

: جداگانه و رو در روي هم قرار مـي گيرنـد          
ظالم در مقابل مظلـوم و ثروتمنـد در مقابـل           

هر كدام از اين دو، در جهت و سـمت       . فقير
خاصي فعاليت نموده، جبهـة خـود را تقويـه          
مي نمايند، و اين روند تاريخ طبقاتي جوامع        

ــي  ــشكيل م ــشري را ت ــد ب ــالم. ده ــراي ظ  ب
رسيدن بـه اهـداف خـود از هـيچ جنايـت و             
قساوتي در حق مظلوم دريغ نمي ورزد و لذا      

 افغانستان مانند هر كـشور ديگـري         تاريخ
يا با روزهاي حماسه آفرين و درخشان رقـم         
ــياه و     ــاي س ــم روزه ــا ه ــت و ي ــورده اس خ
تاريك را تجربه كرده كه خـاطرات تلـخ و           
آسيب هاي وارده از آن تا سـالهاي متمـادي      

هفتم ثـور   . ملت ما را به تباهي كشانده است      
 كه مصادف با كودتاي ننگـين حـزب       1357

به كشتار انسان هاي مظلوم تـا زمـاني دسـت      
  . مي زند كه به اهدافش برسد

افغانستان كـه در حـال حاضـر بـه دسـت            
كشورهاي اشغالگر و پادوان بي مقدار آنهـا        

ــساالران ( ــان و جنگـ ــشتارگاه  ) طالبـ ــه كـ بـ
 و زحمتكشان ايـن سـرزمين مبـدل         مظلومان

ــتراتيژيك    ــافع س ــش من ــت، در آت ــده اس ش
  كشورهاي اشغالگر در رأس همه

  

خلقيانو ټول .  درلوددوام ود توغنديو ويشتل. شول
بيا يې امر وكړ  پله خوا ته راوستول، يخلك د ليون

د دوې تر منځ ځينې . چې ټول په ګوليو وولي
كندهاري عسكر هم وو چې دا قومانده يې ونه منله 

له شرافته  غهدخلقيانو . ېاو پر خلكو يې ډزې ونكړ
 ودرول او ىځا  خلكو سره يوله هم عسكر ډك

يې نور عسكر يې راوغوښتل او بيا د ډزو قومانده 
 چې ډير په كې ېوركړه چې هغوې هم ډزې وكړ

مړه او ځينې په كې ټپيان شول، ځينو ټپيانو د سيند 
خوا ته منډې كړې او ځانونه يې سيند ته 

بيرحمو . ړلو چې څپو له ځان سره يووغورځول
خلقيانو مړي او زخميان د بلدوزر په وسيله راغونډ 

ترې جوړې كړې چې همدا اوس هم يې او ډيرۍ 
  . په كرهالې كې موجودې دي

و او پرچميانو د كور، كالي او ډوډۍ خلقيان
 دروغجنو چيغو سره له خلكو كور واخيست، په

ورته په زهرو يې كالي يې ورته وسيزل او ډوډۍ 
 سپين سترګو جنايتكارانو د غود. ولړله

زياركښانو په نوم داسې جنايتونه وكړل چې هيڅ 
 او نه به يې هم يزياركښ انسان به يې نه وبخښ

 ېتكاران دومره بى حيا او ب جنايغهد. هير كړي
   اوس هم د اشرمه دي چې همد

  

نړ وڅلورديرش كاله كيږي چې د ك
 د بهرنيانو، د تالي ياوسيدونكزياركښ او بيوزله 

څټو او تنظيمي ببر څټو او بيرحمو طالبانو لخوا 
كه نن امريكاييان او د . رټل كيږي او ځوريږي

نړي بزګرانو، ويي ملګري پر كهغوې ناټو
 او د هيواد غورځويكارګرانو او ماشومانو بمونه 

د نورو زياركښو وګړو په شان يې وژني، كه نن 
طالبان په دغه واليت كې ظلم او ستم كوي، كه 

نړيانو پر سر ونن تنظيمي جهاديان د بيوزلو ك
سوداګري كوي او د پاكستان ارتجاعي دولت 

په توغنديو ولي، له نن يې جونګړې او كورونه 
 كال د حمل په 1358 كاله وړاندې د 34څخه 

د دې »  خلقيانو او پرچميانو«نړ د ومه كديرشيو
كرغيړنو تالي څټو او ګوډاګيانو تر ستم الندې 
راغى او په يوه ورځ د دې واليت د كرهالې په 

 تنه زياركښه ځوانان او سپين 1260سيمه كې 
  . شولدانشهي ۍبيرحمبې ساري ږيري په 

 لري او دوامو لړۍ ال ن وژو د دې ډله ايز
و د ټكونړيان هر څه موده وروسته د امريكا او نا

 الوتكو د بمباريو الندې مري، په پرمختللو جنګي
داسې بيرحمې مري چې د دې يانكيانو د تيري، 
ستم او بلوس تاريخ په ويتنام او شمالي كوريا 

ماره كارګران، دهقانان، ښوونكي، يدياړ
د خلقيانو «كوونكي، مامورين او سپين ږيري  زده

تر تاړاك الندې راغلل او په روسي » او پرچميانو
  .مردكيو يې ټټرونه غلبيل شول

قيانو او خل.  وهيوديرشمه كال د ورې 1358د 
رو په مالتړ، د ګپرچميانو چې د روسي ښكيالك

مستو او ليونو ځناورو په شان د انسانانو داړلو ته 
. ، شين كرهالې په وينو ولړوې وې تيزې كړداړې

هره خوا وينه وه چې توييدله، ويالې په وينو 
رنګينې شوې او د باروتو بوي د وينو له بوي سره 

داسې انځور جوړ  مردكيو سره ګډه، لهګډ، وينه 
ته يې اړتيا درلوده » پيكاسو« و چې يوازې ىكړ

  .  پنځويېچې وې
 دود سره سم ښوونكي، له. د جمعې ورځ وه

مامورين، دهقانان او كارګران ټول په خپلو كليو 
سهار وختي خلقي جنايتكارانو د كلي . كې وو

. خبرې كويورسره خلك راوغوښتل چې والي 
ل، نو خلقيانو كله چې خلك جومات ته راغل
الړ شي، والي وورته وويل چې د جومات شا ته 

په ) ټانكونه(خلقيانو شوبلې . ورته هلته په تمه دى
 يې څو كورونه په ىلومړ. حركت راوستلې

 مقاومت سره مخامخ لهتوغنديو وويشتل، خو 

سيمو د رو ان، د نويامريكاي. رويدكې سترګو ته 
 په څير، كونړيان وژني، خو هماغه اوسيدونكو

د يرغلګر ازن ي مت، اوس دغهپخواني ګوډاګيان
افغانستان په ګټه ګڼي او نارې او سورې وهي چې 

د دموكراسۍ او بشري حقونو د خونديتوب «
 په دې دوى. »لپاره نړيوالې ټولنې ته اړتيا لري

ډول ښيي چې په رښتيا هم د يرغلګرو له 
اګيتوب شيدې په مړه خيټه ډالنځې يې د ګوغو

  !!رودلي دي
څلورديرش كاله وړاندې د پسرلي په ښايسته 

نړ كې داسې ناتار پيل شو چې وموسم كې په ك
او له ى وتلى وحشت يې ال د ولسونو له ياده نه د

.  مياشت وهۍد پسرلي لومړن. الړ هم نشيوياده به 
ونه نړ د غرونو واورې اوبه كيدلې، سيندود ك

 پسرلني ؛و او مستو اوبو څپې وهلېواللهانده 
وږمو ګلونه نڅول او ورشوګانې تاندې او 
. سمسورې د چوپانانو تر پښو الندې كيدلې
بزګران په كروندو كې په كار بوخت وو، خوله 

، ېپو كوليې  تڼاكې به ويې تويوله او د ورغوي
چې ناڅاپه تنا په آسمان كې راڅرګنده او د تندر 

، ان انسان1260: يدهوپر كرهالې راولبرښنا 
 همغهزياركښه انسانان، غريبكاران يعنې 

 2ص 

 2ص 

 

در عصري كه مـا بـه       
ســر مــي بــريم، پــر از    
ــگ،   ــشمكش، جنــ كــ
ويرانــي، شــكاف عميــق 
طبقاتي، كشتار، استعمار   

ــت ــتثمار اســ  در. و اســ
چنــين حــالتي، انــسانها   
تيك خلـق   دموكرانــــاگزير در دو صــــف 

بـــــود، ســـــرآغاز 
تمـــــــــــــــــامي 

ــدبختي ــايي  بــ هــ
شـود   محسوب مي 

ــا     ــا ت ــردم م ــه م ك
ــدمات   ــون صـ اكنـ
ــا گوشــت و  ــرا ب آن
پوست خود لمـس    
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.  اياالت متحده و كشورهاي منطقه مـي سـوزد        
هيچ يك از اضالع اين مثلـث خـون و جنايـت            

دسـت كمـي در     ) امريكا، طالب و جنگـساالر    (
همـه بالوقفـه جنايـت      . جنايت از ديگري ندارد   
  .از پي جنايت مي زايند

دشـت و   . غـاز شـد    خونين آ  1392بهار سال   
دمــن، كــوه و صــحرا، شــهر و ده بــا خــون      

تـو گـويي گـل هـاي        . زحمتكشان رنگين شـد   
وحشي از خون افغانها رنگ مي گيرند تـا بهـار           
ــسيم    ــود و نـ ــكوفان شـ ــتقالل و آزادي شـ اسـ
ــا   عطــرآگين رهــايي، نويــد فــرداي روشــن را ب

  . خود به ارمغان آورد
در آغازين روز سال، سه تن از هموطنان مـا          

ــه  ــدنامِ    ب ــساالرانِ ب ــي از جنگ ــسر يك ــت پ دس
تنظيمــي در واليــت پــروان بــه خــاك و خــون  
غلتيدند، و به تعقيب آن نزديك بـه صـد تـن از          
هموطنــان مــا در حمــالت انتحــاري طالبــان     
جنايتكار در واليت فراه كـشته و بـيش از صـد            

هنـوز درد از دسـت      . تن ديگر مجروح گـشتند    
كـه بـار    دادن عزيزان فراهي كاهش نيافتـه بـود         
ــر بــه خــون نشــست  دوازده . ديگــر واليــت كن

ــاران    ــرد در بمب ــك م ــار زن و ي ــودك، چه ك
ــه   هــوايي نيروهــاي امريكــايي در درة شــيگل ب

ايـن سـه حادثـه،      . خاك و خون كشيده شـدند     
مشت نمونـة خـروار از مثلـث جنايـت را نـشان             

دهد كه چگونه همه كمر بـه كـشتار و قتـل             مي
  . زحمتكشان افغانستان بسته اند

امريكا، طالب و جنگساالر همه يك هـدف        
بـيش از  . بربـادي افغانـستان  : را تعقيب مي كننـد  

ــه     ــارجي ب ــاي خ ــوم نيروه ــال از هج ــازده س ي
گـذرد؛ يـازده     رهبري امريكا بـه افغانـستان مـي       

سالي كـه جـز خـون و جنايـت ارمغـاني بـراي              
گـاهي بمبـاران و     . مردم به دنبـال نداشـته اسـت       
يكايي دريـايي از    گاهي رگبار مسلسل هاي امر    

ــم     ــاهي ه ــت و گ ــه اس ــه راه انداخت ــون را ب خ
حمالت انتحاري طالبان و بمگذاري هـا، جـاده         
ها را با خون رنگين مي سازد، و اگر ايـن نـشد،          
ــورش    ــردم ي ــود م ــر هــست و ب جنگــساالران ب

 را در خـاطره هـا زنـده         92برند و سال هاي      مي
  .مي سازند

در اياالت متحده با اهداف ستراتيژيكي كـه        
افغانستان و منطقه دارد، بـراي بـرآورده سـاختن     

تـاريخ  . كنـد  آن از هيچ جنايتي فروگـذار نمـي     
اين كشور قلدر و زورگو با جنايت آلـوده و بـا            
خون زحمتكـشان سـاير كـشورها نوشـته شـده           

ســربازان جنايتكــار ايــن كــشور كــه در . اســت
كشتار و قتل مردمان تخـصص دارنـد، خـم بـه            

دكـان و زنـان را بـه تيـر      ابرو نمي آرنـد كـه كو      
ببندند و خانه هـاي گلـي مـردم را بـر سـر شـان          

ايـن ساديـست هـا از ايـن اعمـال           . ويران سازند 
شان لذت مي برنـد و وقتـي ارضـاء نـشوند، بـر              
اجساد كشته شدگان ادرار مي كنند تا از افغانهـا    

نقش پوشالي اين نهادها در بيش      . را بيازارند 
از يــازده ســال كـــشتار و جنايــت توســـط    
نيروهاي خارجي، طالبان و جنگساالران نزد      

ا باختـه   مردم ما آفتابي شده و حنـاي خـود ر         
بـه  » سازمان ملـل  «اولين جنايتي را كه     . است

همدستي اياالت متحده در حق مردم مـا روا        
داشــت، نــصب دوبــارة جنگــساالران بــر      
سرنوشت و زندگي افغانها بود، لذا از مرجع        
و نهادي كه آلة دست جنايتكارترين كـشور     
ــن     ــيش از اي ــوقعي ب ــد، ت ــصر حاضــر باش ع

يتكــار بــه همــين خــاطر جنا. نميتــوان داشــت
پيمانـانش در تـالش      اصلي با همدسـتي هـم     

است تا ضلع ديگر اين مثلـث جنايـت يعنـي         
طالبان را نيز بار ديگـر بـر شـانه هـاي مـردم              

  .سوار كند

با آگـاهي از سرشـت جنايتكارانـة مثلـث        
جنايت، نشرية پيشرو اولين نشريه اي بـود كـه        

ــعار داد ــه    : ش ــساالران و ن ــا و جنگ ــه امريك ن
اكنــون كــه ! دســت مــردمطالبــان، قــدرت بــه 

ماهيـت واقعــي ايـن مثلــث جنايـت بــر همگــان    
روشن شده اسـت، درسـتي ايـن شـعار بـيش از         

آنـاني كـه هنـوز هـم فكـر      . پيش ثابت مي شود 
كنند كه امريكـا و اشـغالگران ديگـر بـراي            مي

نجات مردم ما از شر طالبـان و جنگـساالران بـه            
اين كشور آمده اند تـا بـراي مـا دموكراسـي را             

 كننـد، اكنـون بايـد ديگـر شـيرفهم شـده             هديه
باشند كه هر سه در افغانستان جنايت مـي زاينـد          

چشم پوشي از اين واقعيت و توقع بيـشتر  . و بس 
از اين مثلث جنايت، پاگذاردن بر وجدان چيـز          

  .     ديگري را به نمايش نمي گذارد
 

 ... طالب و كا،يامر
  .انتقام بگيرند

ســازمان هــاي  
ــل،   ــين المل ــو ب عف

ــشر« ــوق بـ و » حقـ
 نيـز » سازمان ملـل  «

اغلباً بعـد از وقـوع     
جنايــت، بــادي بــه 
ــد  هــوا مــي پراكنن
تا بـا حـرف هـاي       
ــرت  ــوده و نفـ بيهـ
انگيز شان بـيش از   
پيش مشام افغانهـا     

سوسيال امپرياليزم شوروي كه دسـت    .  كنند
پي ديگري و بنا بـه      پروردگان خود را يكي     

اش به كرسـي قـدرت       اقتضاي منافع سياسي  
نشاند، با اشغال افغانستان در شش جـدي    مي

  . زمام امور را كامالً در دست گرفت1358
هفــت ثــوري هــا كــه بــا رفتــار ناشــيانه و  
جنايات بي شمار خود ملت مـا را در مقابـل           

كردند با قساوت    خود قرار دادند، تصور مي    
د توانست اين ملت آزاده و      و استبداد خواهن  

آنــان تحــت . ســربلند را مطيــع خــود ســازند
، »هركه بـا مـا نيـست، دشـمن ماسـت          «شعار  

بيش از يك و نيم مليون انسان اين سـرزمين          
را به كام مرگ فرسـتاده و صـدها هـزار تـن       
ديگر را يا معلول و معيوب ساختند و يا هـم           
در زندانهاي مخوف به بند كـشيدند؛ هـشتاد        

ــنجم  درصــد رو ســتاها را تخريــب و يــك پ
جمعيت كشور را مجبور به ترك ديار خـود    

  .و آوارة كشورهاي همسايه كردند
ــوچكترين    ــوري ك ــت ث ــاران هف جنايتك
آوازي را در گلـــو خفـــه نمـــوده و حتـــا    

آميـز دختـران مكاتـب را بـا          تظاهرات صلح 
ــد   ــركوب كردن ــك س ــوپ و تان ــت . ت خيان

بزرگ ديگر هفت ثـوري هـا دامـن زدن بـه           
فات قومي بـا ايجـاد غنـدهاي قـومي و           اختال

مليشايي بود و مهمتر از همـه صـاف كـردن            
 بـود كـه     جاده بـراي نيروهـاي سـياه عقبگـرا        

مردم افغانستان قبالً هرگز آمـادة پـذيرش آنـان          
همــانطوري كــه سرنوشــت هــر رژيــم  . نبودنــد

پوشــالي و وابــسته جــز ســرنگوني و اضــمحالل 
 »حزب دموكراتيك خلـق   «. چيز ديگري نيست  

نيز كـه بعـدها پـاالنش را بـدل كـرد و آنـرا بـه                 
مبـدل سـاختند، راهـي جـز ايـن          » حزب وطـن  «

  .نداشت
مردم افغانستان كه بعد از اين همه قربـاني       
و ايثارگري در مقابـل اشـغالگران روسـي و          
عمال دست نشاندة آنان انتظار داشـتند تـا از          

منــد شـده و حـداقل بــه    نعمـت آزادي بهـره  
د، امــا تــاريخ در آســايش نــسبي دســت يابنــ

 كــه مــصادف بــا ســقوط 1371هــشت ثــور 
رژيم پوشالي نجيب بود، به شكل سـياهتري        
ورق خورد و ايـن بـار قلـب كـشور آسـيب             
ديده آماج حمـالت كـين توزانـة نيروهـايي          
ــه خــاطر    ــد ب ــرار گرفــت كــه حاضــر بودن ق
رسيدن به قدرت، خون تمامي ساكنين شـهر        

مـامي  هـاي بنيـادگرا ت   تنظيم. كابل را بريزند  
نقاط كابل را به سـنگر جنـگ قـدرت ميـان            
خود تبديل كـرده و حتـا بعـضي از رهبـران            

ها فتوا دادنـد تـا بـه خـاطر تطهيـر            اين تنظيم 
شهر از وجود گناهكاران، عالوه بر تخريـب      
شهر بايد تا عمق يـك متـر خـاك آنـرا نيـز              

  .برداشت و دور ريخت
هشت ثوري ها كه جنايات شان تا آن زمـان        

كشور بـي سـابقه بـود، بـا تـسلط هـر             در تاريخ   
هايي از پايتخت، جنـگ خـونين      يكي بر بخش  

آنـان  . را بر سر فتح مناطق ديگري آغاز كردنـد        
مناطق يكديگر را با هـزاران راكـت و موشـك           

  .نمودند هدف قرار داده، به خاك يكسان مي
هشت ثوري هـا نـه تنهـا از ريختانـدن خـون         
يكــديگر لــذت مــي بردنــد بلكــه خــون مــردم  

هــاي خــود محــصور  مظلــومي را كــه در خانــه
مانده بودند پشيزي ارزش نداده و هـر آنچـه در           
ــان انجــام   ــراي آزار و اذيــت آن تــوان داشــتند ب

هــاي  نيروهــاي مليــشايي تنظيمــي روش. دادنــد
هـاي مظلـوم بـه     جديدي را براي كـشتن انـسان   

بستند كه حتا در هيچ كشور ديگر دنيـا          كار مي 
. تجربــه نــشده بــودو توســط هــيچ جنايتكــاري 

رقص مرده، مـيخ بـه سـر كوبيـدن، زايمـان در             
ــدن، چــشم كــشيدن،   ــستان بري محــضر عــام، پ
ــر   ــساني را ب ــي بريــدن، گوشــت ان گــوش و بين
انسان ديگر خوراندن، تجاوز بر زنـان، مـردان و      
كودكـان و ده هــا نــوع جنايــت ديگــر در حــق  
انسانهاي مظلومي صورت گرفت كه جرم شان        

  . از پايتخت بودنداشتن توان فرار
تنظــيم هــا كــه هــر كــدام پيــشوند و پــسوند  
ــة     ــتالف و جبه ــر روز ائ ــتند و ه ــالمي داش اس

دادند؛ فتواي جهاد را عليـه       جديدي تشكيل مي  

دوستان قبلي خـود صـادر كـرده و بـا مخـالفين            
اما اين مردم ناچـار    . شدند قبلي جان و جگر مي    

و فقير پايتخت بودند كه بايـد بـه قيمـت خـون،          
هـا و   و دارايـي خـود تـاوان ايـن ائـتالف     عزت  
  .پرداختند ها را مي انفصال

در زمان حاكميت هـشت ثـوري هـا عـالوه           
بر اينكه به جان و دارايي شخـصي مـردم رحـم            

هاي عامـه، آثـار باسـتاني و         نشد، تمامي دارايي  
هـشت  . دار و ندار كشور نيز به غارت برده شـد         

ها كه بـا هـزار و يـك رشـته بـا حلقـات                ثوري
هــاي اســتخباراتي كــشورهاي  ختلــف شــبكهم

هــاي بــزگ جهــان  همــسايه، منطقــه و قــدرت
وابسته بودند، بـراي تحقـق اهـداف بيگانگـان و       
تخريــب كــشور خــود آنچــه در تــوان داشــتند  

  .انجام دادند
اكنــون بعــد از ايــن همــه جنايــت، غــارت و 

هاي مظلوم و بيگنـاه، اينـك    ريختن خون انسان  
ــتالف  ــه ائ ــت ب ــد   نوب ــاي جدي ــت  ه ــان هف مي

اينـان  . ها رسـيده اسـت    ها و هشت ثوري    ثوري
هـاي جديـد     كنند تا اينبار به ائـتالف      تالش مي 

خود رنگ سـمتي، زبـاني و قـومي دهنـد تـا از              
ــد و از    ــداف خــود دســت يابن ــه اه يكطــرف ب
جانب ديگر بتوانند حاميان خـارجي شـان را در        

هـر دو در    . غارت كشور ما راضـي نگـه دارنـد        
فــروختن خـود بـه بيگانگــان،   تـالش انـد تـا در    

  . گوي سبقت را از ديگري بربايد
 

 ... مي بخشى را م«هفت »نه



خو هيڅوك هم د هغوې د كرغيړنو موخو اېل 
 كسان چې اكثره يې غريبكاران غهد. نشول

نان وو، د هغو ظالمو او دهقا) كارګران(
كارګر او «انسانانو لخوا ووژل شول چې د 

وهلې او په دې ډله ايزه يې چيغې » زياركښ
ني يوژنه يې وښوده چې د زياركښانو رښت

مالتړي او پلويان او مدافعين نه دي بلكې هغه 
 د ګټو خرسيخونړي انسانان دي چې د قطب

 ورځ غېپه د. بې دفاع انسانان داړيلپاره 
 چې نومونه يې د هغوى له دندې  كسانينيالند

، )دهقان(شير :  ووژل شولسره دلته ذكر كوو،
، )مامور(، محمد افضل )غريبكار(تاج محمد 

، )مامور(، فضل الرحمن )غريبكار(فضل 
، سلطان محمد )محصل(حبيب الرحمن 

، عبدالغفار )مستري(، شهسوارخان )متعلم(
، محمدګل )معلم(، عرب خان )معلم(
اهللا   ، امان)غريبكار(، سيدعظيم )يموچ(
، محمد )دهقان(، وزيرمحمد )غريبكار(
، مالعمر )دهقان(، محمدعلي )دهقان(
، شيخ )غريبكار(اهللا   ، شيخ رحمت)غريبكار(

، )مامور(، طالمحمد )غريبكار(اهللا   نعمت
، )غريبكار(جان   ، رحمت)متعلم(محمدرشتيا 

، )غريبكار(، طالب )مامور(خان   فضل
، محمدظريف )غريبكار(ب سيدحبي

الرحمن   ، ګل)غريبكار(، رحمن )غريبكار(
، )غريبكار(، نورالرحمن )غريبكار(

، )غريبكار(، ګلزر )دوكاندار(عبدالغفار 
، )متعلم(، عزيزاهللا )دهقان(سيداحمد ګل 

، ګل )غريبكار(، مرسلين )غريبكار(چنارعلي 

، عبدالمتين )متعلم(، محمدنور )غريبكار(
، سكندر )نجار(، يوسف خان )غريبكار(
، )خياط(، فضل ولد محمد افضل )متعلم(

، شفيق اهللا )عصبي ناروغ(من شمس الرح
، شاه محمود )معلم(، سيد احمد جان )متعلم(
، مكرم خان )معلم(، جهانګيرخان )متعلم(
، يارمحمد )متعلم(، جمشيد )غريبكار(
، محمد )متعلم(، عبدالحنان )غريبكار(

، )متعلم(، عبدالعزيزخان )غريبكار(عزيزخان 

، جنت اهللا ولد مرسلين )غريبكار(شاعلي 
، ملنګ )غريبكار(سافرخان ، م)غريبكار(
، خيرمحمد )مامور(، كچكول )غريبكار(
، عبدالشكور )معلم(خان   ، يعقوب)دهقان(
، )مامور(اهللا ولد يعقوب خان   ، جنت)دهقان(

، )مامور(، ولي محمد )دهقان(آمرمحمد 
اهللا خان   ، سيف)معلم(محمديوسف 

، فضل )غريبكار(، سرورخان )غريبكار(
، )غريبكار(حمد ، قدرم)دوكاندار(محمد 

، حميداهللا كچى )تحويلدار(محمدجان مال 
، )خياط(، محمدكريم خياط )متعلم(

، )غريبكار( ، ديرعلم)غريبكار(اهللا   عصمت
، ګل احمدجان )غريبكار(محمد شينا 

، فضل الرحمن ولد رحمن )غريبكار(
، حاجي محمد )غريبكار(، افسر )غريبكار(

،)غريبكار(، محمد ترمين )مامور(عمر 
، ارسالخان )مولوي(مولوي عبدالرشيد 

، )مولوي(، مولوي عبدالخالق )غريبكار(
، )غريبكار(، آمرسالم )غريبكار(محمد زرين 

، محمدداوود )غريبكار(غالم سخي 

، )غريبكار(، شهزاده )متعلم(عبدالوهاب 
، )مولوي(، محمد )غريبكار(خان ذګرور

، حضرت حسين )غريب كار(خيراهللا 
، )د كلي ملك(، ملك اسالم )غريبكار(

، محمد هاشم )غريبكار(محمد ګالب 
، حبيب )غريبكار(، داد محمد )غريبكار(

، سيداګل )خياط(، غفار )متعلم(الرحمن 
، )خياط(، محمد شريف خان )چينك ساز(

، )يبكارغر(محمد ولد محمد عظيم خان 
، مياجان )متعلم(، منګل )متعلم(ميرسالم 

، بادام )متعلم(، دارور خان )غريبكار(
، نورمحمد )غريبكار(، محصل )غريبكار(
، ابراهيم )غريبكار(، حضرت خان )غريبكار(
، سعداهللا )مامور(، امان اهللا )غريبكار(
، شيرزمان )متعلم(، شمس الدين )دهقان(
، ګل )يبكارغر(، سيدام الدين )غريبكار(

، )غريبكار(، سيداحمد )متعلم(محمدخان 
، )آهنګر(، جمروز خان )غريبكار(شيردل 

، محمود خان )غريبكار(موسى جان 
 ،)متعلم(، مرسلين )غريبكار(

 

يانو او ناټويي ځواكونو په خدمت يامريكا
 دورې له ستايلو ۍكې دي او د خپلې خونړ

نه ستړي كيږي او په دې ډول يو ځل بيا د څخه 
،دوړوي مالګه و پر زخمونيوشهيدانو د كورن

 زياركښ او ږخو ليره نه ده هغه ورځ چې زمو
خپل غچ څخه بيوزله ولس له ټولو ګوډاګيانو 

  !واخلي
،نګه چې وويل شولرڅلكه په دغه ورځ 

 تنه په بيرحمۍ او قساوت ووژل، 1260خلقيانو 

  ارـتـكف
  زماني سرخ مي پوشيد كفتار

  خرششو مي پراند در بين گفتار

  به ياد توده ها بر لب بروت داشت

  ه جرم ريش سر مي برد، بر دارب

  در قفس داشت» مادر«و » دن آرام«

  بود، بار» مانفيست«و » ديالكتيك«

  سالم و واليكم بو نمي برد

  و هورا مي كشيد در وقت كشتار

***  

  پس از چندي زمانه زيرو رو شد

  عوض كرد او چو كفشش كار و كردار

  تمام سرخ ها را سبز ماليد

  اربه فرق خالي اش پيچيد دست

  بروتش را به مسواكي بدل كرد

  دهان را داد بو با عطر نسوار

  اصول شاشي و كنزالدقايق

  ز چاپ قصه خواني، شد خريدار

  و چندي عين نافي كرد تمرين

  ي تار كشيد بر چشمهايش سرمه

  به دستش دره اي امر به معروف

  به جان مرد و زن افتاد، چون مار

***  

  چپه گرمك شد و ريش از كش افتاد

  ي رنگ و شرنگ آمد به بازاربس

  كشيد او سر ز دستار و به تن كرد

  دريشي هاي رنگين فرنگ وار

  هلو گويان به نزد دونران رفت

  بزد در جيب، وند و فند بسيار

  دموكراسي، حقوق زن، عدالت

  به ميزگرد و مجلس كرد نشخوار

***  

  اگرچه بارها پاالن بدل كرد

  هنوز كارش لگد ماليست، اين خوار

  جايي و پايش جاي ديگرسرش 

  بگيرد روز دالر، شام كلدار

  ز قاچاق دل خونين مردم

 جهانش رنگ و رنگين است كفتار

 …»ن７يواله محكمه« د كرهال３ د ډله ايزې وژن３ جنايتكار عاملين، نه

 خپرون３ لخوا چاپ شوی رن／ه »شرويپ«اد د يانو په الس د ！ول وژن３ په يت په کرهال３ ک３ د خلقيد کون７ وال
  .تونو ک３ په پراخ ډول خپور شويپوستر، چ３ په کون７ او نن／رهار وال

 



، )غريبكار(، نوروز خان )غريبكار(محمد 
، )غريبكار(، فيروزخان )معلم(عبدالقادر 
، نور )غريبكار(، طارق )غريبكار(عبدالغني 

، مسافرخان )متعلم(، فاروق )غريبكار(حبيب 
، انورخان )غريبكار( خان ، امين)معلم(
، سيدالرحيم )متعلم(، بهادر )متعلم(
، وزير )غريبكار(، داود ولد سردار )متعلم(

، محمد )غريبكار(، محب اهللا )مامور(محمد 
، محمد )غريبكار(، فيروز )غريبكار(اسحق 

، زاهد اهللا )متعلم(، حمداهللا )غريبكار(روز 
، جمال الدين )معلم(، جانداد )متعلم(
، سيد محمد )غريبكار(، كمال الدين )لممتع(

، ګل محمد )غريبكار(ولد محمد ياسين 
، عالم ګل )غريبكار(، نورمحمد )غريبكار(
، محمد شنا )غريبكار(، محمد ګل )غريبكار(
، نظام الدين )غريبكار(، رحمت اهللا )غريبكار(
، امين اهللا وليد عبدالقيوم )غريبكار(
ي محمد ، عل)غريبكار(، بهرام )غريبكار(
، رحمن اهللا )متعلم( ، انعام اهللا)غريبكار(
، عبدالرحمن )متعلم(، زاهداهللا )متعلم(
شاه ګل ،)غريبكار( ، شمس الرحمن)غريبكار(
، محمديوسف )غريبكار( مياګل ،)غريبكار(
، محمد امين ولد )غريبكار( ، وزير)متعلم(

، صاحب زمين)غريبكار(عبدالحميد 
، عبدالغفار)يبكارغر(الرحيم   ، ګل)غريبكار(
، )غريبكار( ، محمدزمين)غريبكار(

، عبدالرحمن)غريبكار( خان  مشرف
، محمد )غريبكار( ، عيسى خان)غريبكار(

، حاجي فيض )متعلم(امين ولد سيد امين 
، )غريبكار( ، خواجه)غريبكار(محمد 
، )غريبكار( ، رحمت ګل)غريبكار( يارمحمد

، انعام اهللا)غريبكار( الم اسحقغابو 
، فتح )غريبكار( ، محمد زمين ګجر)غريبكار(

، حميدخان)متعلم(، محمداهللا )متعلم(خان 
، نورمحمد )غريبكار( ، مسافرخان)غريبكار(

، محمد )متعلم(، يارمحمد )غريبكار( نجار
، عبدالغفار )غريبكار( امين ولد ګل امين

، )غريبكار( ، ظريف)غريبكار(خوګياني 
، )متعلم(، لعل پاچا )غريبكار( عصمت

، ګل جان پاچا)غريبكار( اخترمحمد
، محمد نبي)غريبكار( ، سيداګل)غريبكار(
، اناراهللا)غريبكار(، فضل آهنګر )غريبكار(
، سيد )د كور ميرمن(، شهيده سرو )غريبكار(

،)متعلم( ، عزيز)غريبكار( ، كرم)معلم( احمد
، ګل )غريبكار(، پيرمحمد )غريبكار( فردوس

، سيد )متعلم(محمد نسيم ، )غريبكار(جان 
، )مامور(، محمد ادريس )غريبكار(حبيب 

، )غريبكار( ، مانورګل)متعلم(عبدالقدوس 
، )غريبكار(، غالم نبي )غريبكار( دوائرخان

، محمد خان)غريبكار(شمس الرحمن 

، )متعلم(، رسول محمد )غريبكار(
، ضياالرحمن)متعلم(محمدالرحمن 

 حمداهللا ،)متعلم( ، محمد ولي)غريبكار(
، )غريبكار(، يوسف ولد رئيس خان )متعلم(

، )متعلم(، عبدالوهاب )غريبكار(جهانزيب 
، موسى خان )غريبكار( شيرمحمد

، كريم اهللا )متعلم(، ګل محمد )غريبكار(
، شهسوار )متعلم(، رحيم اهللا )متعلم(
، نوراهللا )غريبكار(، فاروق )غريبكار(
، )معلم(، جاويد )معلم(، عبداهللا )غريبكار(

، سليم )متعلم(، عصمت اهللا )متعلم( حميداهللا
، محمد )غريبكار(، عبدالولي )غريبكار(اهللا 

، محمد )غريبكار(، شاه جهان )غريبكار(ولي 
، )متعلم(، محمد حكيم )غريبكار(هاشم 

، )غريبكار(، بهاول )متعلم(نوراحمد 
، )غريبكار( ، ګل ولي)غريبكار( زرمحمد

، سيد محمد )علممت(ملنګ ولد محمد جان 
، ګل الرحمن )متعلم(، بختور )معلم(
، غفار )غريبكار(، عبدالرحمن )غريبكار(
، رحمت اهللا )غريبكار(، مالعمر )غريبكار(
، )متعلم(، شيرين )متعلم(، حميداهللا )متعلم(

، )غريبكار( ، عاشق)غريبكار(محمدالرحيم 
، عمرګل )متعلم(، محمد )غريبكار(نوراهللا 

، رحيم اهللا )متعلم( اهللا ، سميع)متعلم(
، )غريبكار(، ملنګ ولد جمشيد )متعلم(

، محمد جان )غريبكار(حضرت ولي 
، موسى )غريبكار(، ګل الرحمن )غريبكار(

، ګل ولي ولد اخترمحمد )غريبكار( خان
، ګل زمان )غريبكار( ، شيرولي)غريبكار(
، وزير محمد )متعلم(، محمدالرحمن )متعلم(
، )معلم(، رحلت )علمم(، شير محمد )معلم(

، محمد ظاهر )غريبكار(جمعه خان 
، مسافر)غريبكار(، محمدګل )غريبكار(
، )غريبكار( ، ګل محمد)غريبكار(

، )غريبكار(، زاهداهللا )غريبكار(وف وعبدالر
، )غريبكار(، ذين اهللا )غريبكار(احسان اهللا 
، )معلم(، سيد محمد )غريبكار( اميرمحمد

، )غريبكار(مت اهللا ، رح)متعلم(عنايت اهللا 
، )غريبكار(، روح اهللا )غريبكار(حميداهللا 

، )غريبكار( ، سيدخان)غريبكار(شريف اهللا 
، ګل محمد ولد عطا محمد )متعلم(سربلند 

، محمدشاه)غريبكار(، فيروز )متعلم(
، عبدالحق )غريبكار(، ولي محمد )غريبكار(
، محمدالدين )غريبكار(، سبحان اهللا )متعلم(
، نصرت )غريبكار(، وزيرمحمد )رغريبكا(

، )غريبكار(، فقير محمد )غريبكار(اهللا 
، )غريبكار(يوسف خان ولد رحيم اهللا 

، اول )متعلم(، سيدمحمد )متعلم(محمداهللا 
، محمد )غريبكار(، محمدشاه )متعلم(ګل 

، )غريبكار(، اظهارالحق )غريبكار(اسحق 

، )غريبكار(، حفيظ اهللا )غريبكار(نوراهللا 
، )متعلم(، محمد ظريف )غريبكار(اهللا محمد

، )غريبكار(، محمد زرين )متعلم(شاه محمد 
، )غريبكار(د و، داو)غريبكار(رحيم اهللا 

، صالح )غريبكار(محمد امين ولد شيرمحمد 
، )غريبكار(، فخرالدين )غريبكار(الدين 

، )غريبكار(ضياالرحمن ولد اكرم 
، محمد )غريبكار(محمدالرحمن ولد محمد 

، زر محمد ولد مشرف خان )غريبكار(ف عار
، سيد )غريبكار(، غفار ولد ګل زمان )متعلم(

، )متعلم(، محمداهللا خان )غريبكار(احمد 
، )غريبكار(، عزيزاهللا )غريبكار(امين اهللا 

، يارمحمد )غريبكار(مسافر ولد شاه محمد 
، رحيم اهللا )متعلم(، ذبيح اهللا )متعلم(
، )كارغريب( ، عبدالمحمد)غريبكار(

، عبداللطيف )غريبكار(بهروزخان 
، محمد )غريبكار(، خليل الرحمن )غريبكار(

، )غريبكار(، نورمحمد شاه )غريبكار( شاه
، )متعلم(، سيد محمد )غريبكار(اجرمحمد 

، )متعلم(، يارمحمد خان )غريبكار(باورخان 
، )غريبكار(، امين الحق )غريبكار(فتح خان 

، اكرم خان)لممتع(ضياالرحمن ولد ابراهيم 
، حكيم اهللا )غريبكار( اهللا  ، ذبيح)غريبكار(
، )غريبكار(، حبيب الرحمن )غريبكار(

، ګل محمد خان )غريبكار(محمدالرحمن 
، رحمت اهللا )غريبكار(، شاه ولي )غريبكار(
، ولي محمد )غريبكار(، محمد )غريبكار(
، مسافر ولد شيرمحمد )غريبكار(
، پرويز )غريبكار(، جان ولي )غريبكار(
، محمد )غريبكار(، محمد نبي )غريبكار(

، )غريبكار(، سبحان اهللا )غريبكار(نسيم 
، )غريبكار(، عبدالشكور )غريبكار(شيرولي 

، ملنګ ولد مكرم خان )غريبكار(عبدالقدوس 
، عاشق اهللا )غريبكار(، يارولي )غريبكار(
، معصوم )غريبكار( رحمت جان ،)غريبكار(
، حكيم خان )غريبكار (، شاه محمد)غريبكار(
، مسافر ولد )غريبكار(، رحيم اهللا )غريبكار(

، زاهداهللا ولد سيد ولي )متعلم(عاشق اهللا 
، مهربان )غريبكار(، حشمت اهللا )متعلم(
، ګل )غريبكار(، محمد جميل )غريبكار(

، )غريبكار(، خوشحال )غريبكار(محمد 
، محمد هارون )غريبكار(موسى خان 

، صالح محمد )غريبكار(، جنت )غريبكار(
، عبدالغفار )غريبكار(، عبدالقدير )غريبكار(
، خان محمد )غريبكار(، پهلوان )متعلم(
، دواخان)غريبكار(، امين جان )غريبكار(
، عمرشاه)غريبكار( ، سيدغفار)غريبكار(
، شناګل)غريبكار( ، مياګل)غريبكار(
 ، )غريبكار(

 

، )غريبكار(، عبدالمختار )متعلم(ګالميرجان 
، عبدالقدير )سرمعلم(سرمعلم عبدالبصيرخان 

، فضل )غريبكار(، غالم صديق )مامور(خان 
، )غريبكار(، حبيب اهللا )ګدام دار(واحد 

، )مامور( ، محمد رسول )مامور(عبدالكبير 
، )غريبكار(، ميرحمزه ) پاس12(سيد رسول 

 عبدالرزاق ،)غريبكار(غالم دستګير 
، محمد اليق )غريبكار(، فضل حق )غريبكار(
، ملنګ ولد فضل )غريبكار(، غفار )غريبكار(

، بادام خان ولد جمال )غريبكار(حق 
، صفر )غريبكار(، تصويرخان )غريبكار(
، شير محمد )مامور(، محمداخان )مامور(

، )غريبكار(، محمد عظيم خان )غريبكار(خان 
، )كمال(ايم خان ، د)غريبكار(محمد امين 

، )مامور(، صالح محمد )غريبكار(يارخان 
، سيد محمد ولد )مامور(محمد رسول 

، )غريبكار(، محمد زمين ) پاس12(نورمحمد 
، شاه )معلم(، وزير محمد )مامور(اختر محمد 

، )د كلي ملك(، سيد غفور )مامور(ولي 
، سخي جان )سرمعلم(سرمعلم عبدالجالل 

، ګل الرحمن )ريبكارغ(، ولي جان )غريبكار(
، خوشحال خان )متعلم(، نورالرحمن )متعلم(
، امين خان )غريبكار(، عبدالغفور خان )معلم(
، سيد محمد )صاحب منصب(، فقير محمد )؟(

، محمد داوود  ولد )متعلم(وليد فقير محمد 
، ګل محمد ولد نورمحمد )متعلم(فقير محمد 

ن ، حكيم خا)غريب كار(، امين اهللا )غريبكار(
، )غريبكار(، جميد علي خان )غريبكار(

، )غريبكار(، ګل جان پاچا )متعلم(محمداخان 
، شير آغا )غريبكار(سيد آغا جان پاچا 

، عزيز اهللا )متعلم(، حسن پاچا )متعلم(
، تاج محمد )غريبكار(، محمد ظاهر )متعلم(
، قاضي )غريبكار(، مال محمد )غريبكار(

، امين )لممع(، محمد ياسين )غريبكار(محمد 
، محمد كريم )غريبكار(جان ولد دلباز 

، رئيس خان )متعلم(، عصمت اهللا )مامور(
، اكرم )غريبكار(، سلطان محمد )غريبكار(
، حبيب خان )غريبكار(، اكبرخان )غريبكار(
، خيرمحمد )غريبكار(، محبت خان )غريبكار(

، )غريبكار(، شير محمد خان )غريبكار(خان 
، )غريبكار(، شاه ګل )غريبكار(محمد حكيم 

، حاجي )معلم(، ګل خان )غريبكار(خير محمد 
، فيض )غريبكار(ګل محمد 

، )مامور(، ميرآ محمد )غريبكار(محمد
، )غريبكار(، لونګ )غريبكار(متحير 
، )غريبكار(، محمد طاهر )مامور(سعادتمن 
، )غريبكار(، محمد ولي )غريبكار(دليل خان 

، ترميرزاده )ارغريبك(سيدامين ولد رحمن اهللا 
، حبيب اهللا )متعلم(، محمداهللا )متعلم(
، سلطان )غريبكار(، احسان اهللا )متعلم(



، )غريبكار(، ميرولي )غريبكار( محمد قاسم
، )معلم(، بختورخان )متعلم(رضوان اهللا 

، )متعلم(، ګل حسين )معلم(محمد حسين 
، )غريبكار(، نورمحمد )غريبكار(فقير محمد 

، )غريبكار(، فضل الرحمن )متعلم(شفق اهللا 
، )غريبكار( ، محمد نادر)متعلم(جمعه ګل 

، محمداهللا)غريبكار(محمد حسن 
، )غريبكار( ، محمد هاشم)غريبكار(

، محمد )معلم(، واحداهللا )معلم(نورالرحمن 
، سيدمال )متعلم(، عبداهللا )غريبكار( حكيم

، ولي محمد )غريبكار(، ګل مال )غريبكار(
، بسم اهللا )متعلم(، احمداهللا )متعلم(
، سيف اهللا )غريبكار(، عبدالرحمن )غريبكار(

، شفق اهللا )ريبكارغ(، كريم اهللا )غريبكار(خان 
، محمد )غريبكار(، محمد حسين)غريبكار(

، )متعلم(، محمد شريف )غريبكار(يونس 
، ابراهيم )معلم(، عمر خان )معلم(جانداهللا 

، نصرت اهللا )متعلم(، سيعداهللا )متعلم(
، )غريبكار(، محمد امين )غريبكار(

، مسافر ولد جمروز خان )غريبكار(عبدالقادر 
، محمدكمال )غريبكار(هللا ، شاكرا)غريبكار(
، محمد )غريبكار(، جمال ناصر )غريبكار(

، محمد )غريبكار( ، سخي)غريبكار(اميرخان 
، پرويز )غريبكار(، نورزمان )غريبكار( حسن

، نهضت اهللا )غريبكار( ولد يارمحمد آهنګر
، ثاقب )غريبكار(، محمد اقبال )غريبكار(
، محمد ظاهر)غريبكار(، داودشاه )غريبكار(
، ميرزا )غريبكار(، قدرت اهللا )غريبكار(

، نورشاه علي خان )غريبكار(محمد 
، )غريبكار(،  ملنګ ولد عين اهللا )غريبكار(

، محمد )متعلم(، انورالحق )معلم(سميع اهللا 
، )غريبكار(، كليم اهللا )غريبكار(ولي 

، احمد ولي)غريبكار(سيدالرحيم 
، غفورخان )غريبكار(، شاه ولي )غريبكار(
، محمدالرحيم )غريبكار(، ګل خان )غريبكار(
، عالم زيب )غريبكار(، سالم خان )غريبكار(
، نظام الدين )متعلم(، محمد حكيم )متعلم(
، احسان )غريبكار(، فيض محمد )غريبكار(

، ګل )غريبكار(، حميداهللا )غريبكار(اهللا 
، غوث الدين )غريبكار(احمد جان 

سيد امير ، )غريبكار(، علي حيدر )غريبكار(
، سيد امين )متعلم(، حيات اهللا )متعلم(جان 

، سرور )غريبكار(، محمد نبي )غريبكار(
اهللا  ، رحيم)متعلم(سيد مال ، )غريبكار(
، غالم على )متعلم(، عبدالمتين )متعلم(
، شمس الرحمن )غريبكار( اهللا  ، نعمت)متعلم(
، فضل )غريبكار(، محمد نظر )غريبكار(

، )غريبكار(ر محمد ، پي)غريبكار(الربى 
، محمدالرحمن )غريبكار(سيدالرحمن 

، قياس )معلم(، صالح الدين )غريبكار(

، )متعلم(، ذبير )معلم( ، شاهداهللا)متعلم(
، )غريبكار(، لعل محمد )غريبكار(افتخار 

، )غريبكار(، ممتاز )غريبكار(قيام الدين 
، فياض )غريبكار(، طوطى )غريبكار(كريا ز

، روح اهللا)نجار( اهللا  انعام، )غريبكار(محمد 
، صديق اهللا)آهنگر(، محمد افضل )نجار(
، عزيزالرحمن )دهقان(، ثناء اهللا )غريبكار(
، جميل خان )معلم(، عبدالظاهر )متعلم(
، محمداهللا )غريبكار(، خوشحال )غريبكار(
، سلطان )غريبكار(، محمد الياس )غريبكار(

، )غريبكار(، عبدالشكور )غريبكار(محمد 
، محمدالدين )متعلم(، ملنگ )متعلم(بادام 

، نوراهللا )دهقان(، تاج محمد )دهقان(
، نورمحمد )دهقان(، يار محمد )دهقان(
، فضل )غريبكار(، رحمت جان )دهقان(

، )غريبكار(، عبدالرحمن )غريبكار(الرحمن 
، نور محمد )غريبكار(سيد محمد 

، صالح الدين )معلم(، صالح محمد )غريبكار(
، گل محمد )معلم(، پاينده محمد )معلم(
، نصراهللا )غريبكار(ب ا، نو)دهقان(
، نوبهار )غريبكار(، الهام اهللا )غريبكار(
، محمد امين )نجار(، غفار )غريبكار(
، فضل محمد )باغوان(، وزير محمد )آهنگر(
، زلمى خان )دهقان(، حميداهللا )دهقان(
، محمد )غريبكار(، نور احمدخان )غريبكار(
، محمداهللا )غريبكار(، حفيظ اهللا )ارغريبك(
، )غريبكار(، يار محمد )غريبكار(

، سيدالرحمن )غريبكار(عبدالرحمن 
، گل )غريبكار(، عبدالبصير )غريبكار(

، )نجار(، روزى خان )مامور دولت(محمد 
، )غريبكار(، محمد ياسين )باغوان(خليل اهللا 
، )غريبكار(، عبدالغفار )غريبكار(روح اهللا 

، )غريبكار(، نوراهللا )غريبكار(هللا زاهدا
، )غريبكار(، نوآب خان )غريبكار(شاهپور 

، )غريبكار(، محمد انور )غريبكار(غالم على 
، سيد حبيب )غريبكار(غالم حبيب 

، خان محمد )متعلم( ، رحمت اهللا)غريبكار(
، نور محمد )دهقان(، گل محمد )متعلم(
،)متعلم(، نوروز )معلم(، اسماعيل )دهقان(

، )غريبكار(، امين الحق )غريبكار(فيروز 
، )متعلم(، مكرم خان )غريبكار(انورالحق 

، شاه محمد )متعلم(، تور )معلم(محمد ظريف 
، محمد يوسف )آهنگر(، جان محمد )نجار(
، عزيزاهللا )دهقان(، عبدالمنان )دهقان(
، شاه ولى )غريبكار(، عصمت اهللا )دهقان(

، )غريبكار(، گل امير جان )غريبكار(خان 
، )متعلم(، نوروز خان )غريبكار(محمد حسن 

، )متعلم(، گل محمد )متعلم(حاجى محمد 
، سبحان اهللا )غريبكار(سيد محمد 

، سربلند )غريبكار(، حميداهللا )غريبكار(

، على حيدر )غريبكار(، عبدالمنان )غريبكار(
، سيد حبيب )غريبكار(، حبيب اهللا )غريبكار(
، محمد )غريبكار (، محمد غريب)غريبكار(

، جنت )نجار(، محمد قاسم )غريبكار(يوسف 
، گل محمد )متعلم(، فقير محمد )معلم(اهللا 

ر ، محمد سرو)باغبان(يق اهللا ت، ع)دهقان(
، ابراهيم )متعلم(، گل سعيد )متعلم(
، محمداهللا )غريبكار(، عصمت اهللا )دهقان(
، يار محمد )غريبكار(، رحيم اهللا )غريبكار(
، محمد )غريبكار(، گل محمد )غريبكار(

، محمد )متعلم(، محمد حنيفى )معلم(فهيم 
، گل احمد )دهقان(، فضل عيان )متعلم(شير 
، صاحب )ندهقا(، محمد زمان )دهقان(جان 
، رحمن اهللا )دهقان(، محمد زريق )دهقان(زاده 

، امان اهللا )متعلم(، محمد اهللا )متعلم(
، محمد امين )دهقان(، شير امين )غريبكار(
، ذبيح اهللا )دهقان(، صاحب جان )دهقان(
، عزيز اهللا )نجار(، مجيب اهللا )دهقان(
، جان محمد )دهقان(، ملنگ )گلكار(
، سعيد اهللا )يبكارغر(، حسن گل )غريبكار(
، گل زمان )غريبكار(، رحيم اهللا )غريبكار(
، )غريبكار(، صالح محمد )غريبكار(

، )غريبكار(، غالم محمد )غريبكار(اسماعيل 
، نور )متعلم(، پير محمد )معلم(شير محمد 

، عصمت )دهقان(، نعمت اهللا )متعلم(الرحمن 
، امان خان )دهقان(، سيد محمد )دهقان(اهللا 

، آمر )غريبكار(، فضل محمد )ارغريبك(
، )غريبكار(، محمد ولى )غريبكار(محمد 

، )متعلم(، گل نبى )غريبكار(عاشق اهللا 
، )غريبكار(، محمد ولى )غريبكار(عبدالعلم 
، محمد )متعلم(، محمد شاه )متعلم(گل امين 
، نور )متعلم(، محمد سردار )متعلم(ترمنگل 
ل ، گ)دهقان(، پيرمحمد )غريبكار(محمد 

ر، محمد ناد)دهقان(، گل زاده )دهقان(جان 
، محمد )دهقان(، عبدالرحمن )دهقان(
، زاهد اهللا )غريبكار(، محمد رحيم )دهقان(
، محمد )غريبكار(، غالم حضرت )غريبكار(

، حبيب اهللا )متعلم(، سيد كريم )متعلم(كريم 
، رحيم الدين )متعلم(، انصاراهللا )متعلم(
، شاهد اهللا )يبكارغر(، پير محمد )غريبكار(
، خوشحال )دهقان(، محمد انشا )دهقان(
، زر ولى )دهقان(، محمد ظهير )دهقان(
، شمس )غريبكار(، محمد نبى )غريبكار(

، محمد الرحمن )غريبكار(الرحمن 
، محمد روز )متعلم(، ذبير )غريبكار(
، بهادر خان )غريبكار(، گل محمد )دهقان(
 ميرزا محمد ،)غريبكار(، ذبيح اهللا )غريبكار(
، انصار اهللا )غريبكار(،  خليل اهللا )غريبكار(
، )غريبكار(، رياض الدين )غريبكار(

، )غريبكار(، رحمت اهللا )غريبكار(عبدالمنان 

، )غريبكار(، گل زمان )غريبكار(حميد اله 
، محمد زمان )غريبكار(سرور خان 

، على محمد )غريبكار(، نوروز )غريبكار(
، گل اكبر )غريبكار (، سيد محمد)غريبكار(
، )غريبكار(، داود خان )غريبكار(

، بخت زرين )غريبكار(محمدالرحمن 
، محمد ثناء )متعلم(، امان اهللا )متعلم(
، محمد )غريبكار(، فضل محمد )متعلم(

، شاه )غريبكار(، رحمت گل )غريبكار(يوسف 
، گل )متعلم(، پاينده محمد )دهقان(امين 
، علم )غريبكار(، عمراجان )غريبكار(محمد 

، محمد )غريبكار(، باور خان )غريبكار(خان 
، )غريبكار(، سردار ولى )غريبكار(وف والر

، )غريبكار(، غالم قادر )غريبكار(محمدآخان 
، )دهقان(، عزيز اهللا )دهقان(لطيف اهللا 

، )دهقان(، عزيز الرحمن )دهقان(سعادت 
، )نجار(، محمد اكرم )دهقان(محمد الرحمن 

، )دهقان(، سيد محمد )گلكار (فقير محمد
، )غريبكار(، محمد هاشم )غريبكار(فتح خان 

، )غريبكار(، روح اهللا )غريبكار(محمد هاشم 
، محمد )متعلم(، گل ولى )غريبكار(هارون 
، نور اهللا )متعلم(، شاه محمد )متعلم(امين 

، )آهنگر(، بهرام )دهقان(، ملنگ )متعلم(
، )غريبكار(، قادر خان )غريبكار(فضل محمد 

، )دهقان(، سميع اهللا )دهقان(صالح محمد 
، )دهقان(، فضل الرحمن )دهقان(محمد شاه 
، )معلم(، محمد نادر )غريبكار(عبدالقيوم 

، )متعلم(، مسافر خان )متعلم(حضرت گل 
، ولى )دهقان(، محمد ايوب )متعلم(رحيم اهللا 

، )غريبكار(، محمد عارف )غريبكار(محمد 
، )غريبكار(، عاشق اهللا )رغريبكا(يار محمد 
، )غريبكار(، نجم الدين )غريبكار(گل رحمن 
، )دهقان(، محمد الياس )غريبكار(امداد اهللا 

دهقان (، محمد امين )دهقان(روح االمين 
، )دهقان(، محمد )دهقان(محمد يوسف 

، )غريبكار(، حميداهللا )غريبكار(محمد آصف 
، )متعلم(، محمد حسين )غريبكار(زاهداهللا 

، اميراهللا )مولوى(، اجمل )متعلم(سيد محمد 
، نوارجان )متعلم(، سالم جان )متعلم(
، كريم اهللا )غريبكار(، محمد زمان )غريبكار(
، گل محمد )دهقان(، سلطان محمد )متعلم(
، شهاب الدين )دهقان(، محمد شاه )دهقان(
، على حيدر )دهقان(، رحيم الدين )دهقان(
، )متعلم(، بهرام )دهقان(، جمدر خان )دهقان(

، پاچا )دهقان(، سيد آمر گل )متعلم(مومند 
، محمد )غريبكار(، جان محمد )نجار(خان 
، فضل خان )دهقان(، وحيداهللا )غريبكار(ولى 

، محمد قاسم )متعلم(، انور خان )دهقان(
، امير محمد )معلم(، سيد محمد )معلم(
 ،)دهقان(، محمد نبى )معلم(

 



، )غريبكار(، حميد گل )دهقان( سيد حبيب 
، ملنگ )غريبكار(، فاروق )غريبكار(شيداخان 

، محمد امين )دهقان( ، عبداهللا)دهقان(خان 
، )متعلم(، نور محمد )متعلم(، پلوخ )دهقان(

، )غريبكار(، يار محمد )غريبكار(شاه محمد 
، )غريبكار(، خير محمد )بكارغري(گل محمد 

، امين )دهقان(، سميع اهللا )غريبكار(سرور 
، غالم صديق )دهقان(، نورالحق )دهقان(الحق 

، )معلم(، روح اهللا )دهقان(، صابراهللا )معلم(
، احسان اهللا )گلكار(، ذبيح اهللا )متعلم(سعادت 

، ابراهيم )غريبكار(، نوروز )غريبكار(
، )يبكارغر(، محمد رحيم )غريبكار(

، )غريبكار(، عبدالمتين )غريبكار(عبدالرحمن 
، شير )غريبكار(، وزير محمد )غريبكار(ملنگ 
، امين )غريبكار(، محمد يوسف )دهقان(محمد 

، جانان )غريبكار(، عبدالرحيم )دهقان(اهللا 
، عبدالغفور )غريبكار(، محمد نبى )غريبكار(
، )غريبكار(، مسافر )معلم(، طوطى )غريبكار(

، )غريبكار(، آمر محمد )غريبكار(يف اهللا حن
، محمد صديق )غريبكار(تاج محمد 

 ر، بخت مني)غريبكار(، ملنگ )غريبكار(
، كريم اهللا )متعلم(، احسان اهللا )متعلم(
، )دهقان(، فضل اكبر )نجار(، طاهر خان )دهقان(

، )دهقان(، نظام الدين )غريبكار(سيد اكبر 
، )غريبكار(، حبيب اهللا )دهقان(محصل خان 

، جانداد )غريبكار(، رحيم اهللا )متعلم(اهداهللا ز
 زين، محمد )غريبكار(، اقبال )غريبكار(
، محمد سالم )غريبكار(، زلمى )غريبكار(
، گل محمد )غريبكار(، شاهد اهللا )غريبكار(
، ضيا على )غريبكار(، گل الرحمن )غريبكار(

، ضابط )غريبكار(، وحيد اهللا )غريبكار(خان 
، سيد محمد )متعلم(، مالجان )لممتع(
، )متعلم(، عبداهللا )متعلم(، گل زرين )متعلم(

، سيد احمد گل )معلم(، دلبر )معلم(فضل محمد 
، زاهد اهللا )غريبكار(، عبدالمتين )معلم(
، گل امين )غريبكار(، احمد اهللا )غريبكار(
، وزير محمد )غريبكار(، شاه پور )غريبكار(
، فيروز )يبكارغر(، شاه نبى )غريبكار(
، رحمت اهللا )غريبكار(، محمد صديق )غريبكار(
، محمد اكبر )غريبكار(، پرويز )غريبكار(
مامور (، خليل اهللا )متعلم(، ذاهد اهللا )غريبكار(

، گل محمد )غريبكار(، جان محمد )دولت
، محمد شاه )غريبكار(، رحيم اهللا )غريبكار(
، رحمت اهللا )غريبكار(، ميرويس )غريبكار(
، حميد اهللا )غريبكار(، جنت اهللا )غريبكار(
، حفيظ اهللا )غريبكار(، جانداد )متعلم(
، خير اهللا )دهقان(، گل الرسول )دهقان(
، محمد زمان )نجار(، محمدآخان )دهقان(
، )نجار(، سميع اهللا )گلكار(، عزت اهللا )گلكار(

، )متعلم(، فضل اكبر )غريبكار(شير محمد 

، محمد على )متعلم(، ايوب )متعلم(عبدالحق 
، شاهد اهللا )غريبكار(، زيړګل )غريبكار(
وف و، محمدالر)دهقان(، عبدالغفار )دهقان(
، )غريبكار(، سيدالرحمن )غريبكار(

، )متعلم(، محمد الرحمن )غريبكار(عبدالرحمن 
، وزير )متعلم(، محمد اهللا )متعلم(سعيد اهللا 

، نور محمد )دهقان(، سميع اهللا )دهقان(محمد 
، )نجار(، نظام الدين )دهقان(، محصل )هقاند(

، )دهقان(، محمد ظاهر )دهقان(غالم محمد 
، گل )غريبكار(، عبدالمنان )دهقان(سيد محمد 

، ذبيح )غريبكار(، وحدت اهللا )غريبكار(محمد 
، مصباح )غريبكار(، نصرت اهللا )غريبكار(اهللا 

، فضل )دهقان(، قيام الدين )غريبكار(الدين 
، حيدر خان )غريبكار(، واحد اهللا )ندهقا(موال 

، مياگل )غريبكار(باوون س، )غريبكار(
، نياز ولى )غريبكار(، تاج محمد )غريبكار(
، )متعلم(، سرور )متعلم(، جمدر خان )غريبكار(

، )غريبكار(، معراج الدين )غريبكار(شير آغاز 
، گل )غريبكار(، شاهد اهللا )متعلم(فضل خان 

، )غريبكار(لدين ، محرا)غريبكار(زمان 
، صاحب زاده )غريبكار(محمدالرسول 

، محمد اليق )غريبكار(، امير زاده )غريبكار(
، جانان )دهقان(، محمد حسن )غريبكار(
، محمد يونس )گلكار(، عبدالرزاق )دهقان(
، )دهقان(، گل خان )دهقان(، شاه فقير )دهقان(

، سيد )غريبكار(، يار ولى )دهقان(حميداهللا 
، صالح )غريبكار(، مير حسن )كارغريب(ولى 

، عاشق اهللا )متعلم(، سيد محمد )متعلم(محمد 
، )دهقان(ايسته ښ، )دهقان(، مير احمد )دهقان(

، عزت )دهقان(، محمد سليم )دهقان(محمد اهللا 
، مير حسن )غريبكار(، امان خان )غريبكار(اهللا 

، محمد امير )غريبكار(، فقير محمد )غريبكار(
، سلطان جان )غريبكار(اهللا ، احمد)دهقان(
، محمد سلى )غريبكار(، زر محمد )غريبكار(
، عبدالرحمن )غريبكار(، صديق اهللا )غريبكار(
، گل الرحمن )متعلم(، ضيا الرحمن )غريبكار(
، حبيب الرحمن )متعلم(، فضل ولى )متعلم(
، )گلكار(، محمد قايل )دهقان(، سردار )دهقان(

، )دهقان(من ، فضل الرح)دهقان(رحمان جان 
، )دهقان(، ناصر خان )دهقان(ميرزا محمد 

، )غريبكار(، زير علم خان )دهقان(محمد ثناء 
، )غريبكار(، محمد شعيب )غريبكار(عالم زيب 
، فردول )متعلم( ، واحد اهللا)دهقان(جان ولى 

، )دهقان(، پښتون )متعلم(، شهنواز )متعلم(
، طال )غريبكار(، جمشيد )دهقان(كامران 

، )دهقان(، پيرمحمد )مامور دولت (محمد
، محمد )دهقان(، محمد امين )دهقان(شيرزمان 
، سيد )دهقان(، محمد ظريف )دهقان(يوسف 

، رحمت گل )دهقان(، شيدا گل )دهقان(ولى 
، )غريبكار(، سردار )غريبكار(، محمد )دهقان(

، )دهقان(، فيروز )غريبكار(امين جان 
، محمد )قانده(، عبدالنبى )دهقان(عبدالرحمن 

، ولى محمد )متعلم(، جان آغا )متعلم(نبى 
، خير محمد )دهقان(، يار محمد )متعلم(
، )دهقان(، رمضان )دهقان(، شاه ولى )دهقان(

، غريب )دهقان(، ثناء اهللا )دهقان(عتيق اهللا 
، محمد جان )غريبكار(، عزت اهللا )دهقان(
، سيد شريف )غريبكار(، حبيب اهللا )غريبكار(
، محمد عمر )غريبكار(، دلبر )رغريبكا(
، كريم اهللا )غريبكار(، سلطان محمد )غريبكار(

، )غريبكار(، گل جان )غريبكار(عبدالغفار 
، )غريبكار(، جان محمد )غريبكار(عبدالقدير 

، )دهقان(، سيد محمد )غريبكار(خان محمد 
، )دهقان(، سيف اهللا خان )دهقان(عبدالولى 

، )دهقان(هللا ، هدايت ا)دهقان(مطيع اهللا 
، سيد )دهقان(، ميا جان )دهقان(عبدالخالق 

، رحمت اهللا )دهقان(، افغان )دهقان(احمد 
، شير امين )متعلم(، گل سيد )دهقان(
، فقير محمد )متعلم(، بارز خان )متعلم(
، شاه محمود )دهقان(، على محمد )دهقان(
، شفيق اهللا )دهقان(، عزيزاهللا )دهقان(
، عطا اهللا )غريبكار(ن ، گل الرحم)غريبكار(
، شاه فقير )غريبكار(، واحد اهللا )غريبكار(
، محمد )غريبكار( خان ر، جمد)غريبكار(

، مجيب )دهقان(، عبدالقدوس )دهقان(امين 
، مير )متعلم(، عبداالكبر خان )متعلم(خان 

، رحمت )دهقان(، اكرام اهللا )دهقان(اكبر خان 
سين ، ح)غريبكار(، شمس الدين )دهقان(اهللا 
، محمد )غريبكار(، محمد عمر )غريبكار(شاه 

، )غريبكار(، اكبرخان )غريبكار(امين 
، )غريبكار(، پيرمحمد )غريبكار(محمداكرم 

، خيرمحمد )غريبكار(سيد احمدجان 
، غياث )غريبكار(، سيدمحمد )غريبكار(

، )غريبكار(، محمد صديق )غريبكار(الدين 
، )يبكارغر(، فضل اهللا )غريبكار(عزيزالرحمن 

، محمد )غريبكار(، معصوم )غريبكار(كبير 
، نظام )غريبكار(، بادام )غريبكار(شير خان 

، )غريبكار(، محمد حسن )غريبكار(الدين 
، )غريبكار(، سيد عالم )غريبكار(ضياء اهللا 
، )غريبكار(، نوروز خان )غريبكار(گل محمد 

، )غريبكار(، عبداهللا )غريبكار(امان اهللا 
، نور الرحمن )غريبكار(محمد هاشم 

، منورخان )غريبكار(، حضرت على )غريبكار(
، مسافر )غريبكار(، داد محمد )غريبكار(
، عبدالولى )غريبكار(، عبدالوكيل )غريبكار(
، ملنگ )غريبكار(، محمد عارف )غريبكار(
، سيد )غريبكار(، ضياءالرسول )غريبكار(

، سيد )غريبكار(، فضل اهللا )غريبكار(هاشم 
، عصمت )غريبكار(، بريالى )غريبكار(يم الرح
، گل )غريبكار(، شاه امين )غريبكار(اهللا 

، امير )غريبكار(، سيد ولى )غريبكار(ميران 
، سيد )غريبكار(، شاه حسين )غريبكار (حمزه

، محمد نبى )متعلم(، فضل خالق )دهقان(حبيب 
، فاروق )غريبكار(، وزير محمد )معلم(
، محمد حسن )ريبكارغ(، سميع اهللا )غريبكار(
، كريم اهللا )غريبكار(، عتيق اهللا )غريبكار(
، رحمت اهللا )غريبكار(، موسى خان )غريبكار(
، محمد اكبر )گلكار(، شمس الدين )متعلم(
، گل )معلم(، زلمى )دهقان(، جان محمد )دهقان(

، )گلكار(، غالم محمد )متعلم(محمد خان 
  ...او) غريبكار(، حبيب الرحمن )دهقان(محمود 
 شهيدانو وينې د كونړ په سيندونو كې غود د

 په و شهيدانو د وينو سكروټغوڅپې ووهلې، د د
غو شوې، د دځالندهدنګو دنګو غرونو كې 

 او ېشيهدانو آواز په ناړو كې، انګازې جوړې كړ
د پرچميانو او خلقيانو له مخې نه يې د 

نقاب ليرې كړ او د دې ځناورو وحشي » انسانيت«
  . ټولو ته بربنډه كړهڅيره يې

د دې شهيدانو ماشومان، ميندې، 
 پلرونه او يميرمنې، خويندې او سپين ږير

ترونه او ماماګان، د غرونو له څوكو تير شول 
ميشت او ځانونه يې باجوړ ته ورسول او هلته 

دغه . په نوم ياديده »كرهالې كمپ«د شول چې 
ال ميشت شوي نه وو چې بيوزلي خلك 
. ر د هغوې ښكار ته راورسيدلتنظيمې سوداګ

 ځوريدلو انسانانو درد چا وانه وريد، د غود د
نګه رڅلكه هغوې درد په سوداګرۍ بدل شو، 

نړ، و، باالبلوك، كندهار، كډنډچې نن د شين
، ننګرهار، خوست، ميدان وردك، كندز

د دردمنو او نورو سيمو  زابل، ارزګان، هلمند
وښاو رنځيدلو خويندو، ميندو او زيارك
م هانسانانو درد په سپينه ماڼۍ او بكينګ

  .ماڼۍ كې خرڅيږي
د افغانستان ټول جنايتكاران، كه خلقي وو 
او كه پرچمي، كه جهادي دي كه طالبي، كه 
امريكايي دي كه ناټويي، كه دولتي دي كه 
نادولتي، يوازې ولس محاكمه كوالې شي، نه 

.»محكمه» ملي««او نه هم » نړيواله محكمه«
ه څوك چې ولس دوكه كوي او د هر هغ

چيغې وهي، د ولسونو پر »  محكمېېنړيوال«
ن په توګه يټپونو مالګه شيندې او بايد د خا

  .   وپيژندل شي
 خپرونه، د كرهالې د شهيدانو »پيشرو«د 

كورنيو ته ډاډګيرنې تر څنګ، باور لري چې د 
افغانستان د ولس د شهيدانو د وينې د هر 

 ده او ډير ژر به د ې پوښتنه كيدونكيڅاڅك
خپلواكۍ، آزادۍ او هوساينې بيرغ په هسكو 

 او غليمان به د ولس په يڅوكو په رپيدو ش
تاريخ » ډاكټر برايدن«وړاندې په ګونډو او د 

  . به بيا وليكل شي
 



ورهاي ديگر يورش مي بـرد      كه بي وقفه بر كش     
 و مـا  و مردم را بـه خـاك و خـون مـي كـشاند؟           

بايـد در كنـار كـي قـرار       ) هـاي افغانـستان    توده(
  ؟بگيريم

ــ  ــشتار را وظيف ــا ك ــد،  ةامريك ــي دان ــود م  خ
ــر درواز ــام ةچنانچــه ب  ورودي پايگــاهي در ويتن

كارها به خوبي پيش ميرونـد و كـار          «:نوشته بود 
 در كوريــاي جنايــت امريكــا» .مــا كــشتن اســت

شمالي، ويتنام، جاپـان، عـراق و افغانـستان خـود           
گواه اينست كه ما با كشوري روبرو هـستيم كـه           

  .در مقام كشتار بر سكوي اول ايستاده است
امريكا در جريان جنگ سه ساله در كورياي        

 فيصد نفوس ايـن     30) 1950تا   1935 از(شمالي  
يعنــي از هــشت تــا نــه مليــون . كــشور را كــشت

ي آن زمان، نزديك به يك بر سوم آنـان    كورياي
 شـهر   78 نيروهاي امريكايي كشته شدند،      توسط

ايـن  . نابود شد و هزاران قريه به خاك تبديل شد   
بزرگترين كشتاري است كـه در تجـاوز نظـامي           

 شـده تـاريخ   ثبـت   يك كشور بـر كـشور ديگـر         
در حاليكه در جنگ سه سـاله اشـغالگرانه         . است

يـا كـشته شـد، در        فيـصد نفـوس كور     30امريكا  
ــا   ــا تنه ــاني دوم بريتاني ــگ جه ــصد، 0,94جن  في

 فيـصد و ايـاالت      1,89 فيصد، چين    1,35فرانسه  
ــصد نفــوس خــود را از  0,32متحــده امريكــا   في

 قتل و كـشتار  ة و اين به خوبي فاجعند،دست داد 

ــمالي   ــاي ش ــطدر كوري ــاييتوس ــاي   امريك ه
  .فاشيست و استعمارگر را نشان مي دهد

 لي مي كه فرمان جنرال مـك         جنرال كرتس 
آرتر مبني بر سوزاندن و كشتن كوريـايي هـا  را            

در  «: مـي گويـد  ،كـرد   مـي ء اجرا1950در سال   
ــود  ــاه نب ــي گن ــا كــسي ب ــا. كوري  حكــومتي نآن

داشتند و ما با مردم مـي جنگيـديم، مـا بـا كـدام               
جنگيديم، از اينرو هـيچ      نيروي مجهز ديگر نمي   

را مـي كـشتم،     گنـاه    نگران نبودم كه مـردم بـي      
ــودم  ــيچ نگــران نب ــد» .ه ــي افزاي ــام  «:او م ــا تم م

شهركها را در كورياي شمالي و حتـي بعـضاً در           
جنـرال  » . حريـق سـاختيم  ةكورياي جنوبي طعمـ   

كرتس لي مي، جالد ارتش امريكا بود كـه قبـل         
 جاپـان   1945 اگـست    15از آن از دهم مارچ تـا        

ن  آة كرد كه در نتيجـ انهاي آتشزا بمبار  را با بم  
 شــهر بــزرگ و يــك مليــون جاپــاني كــشته  63

ــايتي را كــه ايــن اوج .شــدند ــة » تمــدن« جن و قل
در زمان اشغال ويتنام انجام داد، تـا        » دموكراسي«

هـا را بـه      هنوز هم كشتار مي آفرينـد و ويتنـامي        
جنايتي كه تـاريخ بـشريت      . كام مرگ مي كشد   

  .هرگز آن را فراموش نخواهد كرد
ه پاي اسـتعمارگران    اين قساوت بي نظير كه ب     

امريكـايي نوشــته شـده، هنــوز بـه پايــان نرســيده    
امريكا همين اكنون در افغانستان بي وقفـه        . است

 هزار عمليات   50كند، ساالنه بيش از      كشتار مي 
هوايي انجام مي دهد، صـدها هـزار تـن در ايـن             
جنگ تـا اكنـون كـشته، زخمـي، اسـير و آواره             

  !!!»ما نهادينه شود
دهـد   امريكا نشان مي   توسطكشتار عراقي ها    

كه اياالت متحده با گذشـت نزديـك بـه هفتـاد            
ــسانهاست    ــك ان ــه ي ــل درج ــال، قات ــز . س مرك

هـاي عراقـي     مطالعات النست تعداد كشته شـده     
ميـان سـال    ( امريكا   توسطرا پس از اشغال عراق      

ــوعي  ) 2006 و 2003 ــور مجم ــن 655000بط  ت
 اين به خوبي نشان مـي دهـد   .تخمين كرده است 

 و غــارت هــيچ امريكــا جــز كــشتاردولــت كــه 
ــرا    ــدارد كــه بخواهــد آن ــساني ديگــر ن ارزش ان
توسعه دهد، فقط فواحش سياسي مي توانند اين         
ــي و    ــان صــلح، دموكراس ــان را نگهب جــالد جه

  !! حقوق بشر بخوانند
چه دردنـاكتر از ايـن بـوده مـي توانـد وقتـي              

هـا و سـاير ملـل كـه          جالد جهاني براي ما افغان    
 و اجانـب    ناگـ نتاريخ درخشان مبارزه عليـه بيگا     

 چـه   ؟بياورد» حقوق بشر «و  » دموكراسي«د،  ندار
توانـد كـه چنـد تـا زن          دردناكتر از اين بوده مي    

نـد و از    ندور هيلري كلنـتن حلقـه بز      ه  سركاري ب 

تكـدي  » حقـوق بـشر  «اين خالـه زنـك غـارتگر        
توانـد كـه      و چه دردناكتر از اين بوده مي       ؟ندنك

هيلري كلنتن پـس از مـرگ كـيم جونـگ ايـل             
 بـراي   ما عميقـاً  «هبر كورياي شمالي بگويد كه      ر

آســايش و رفــاه مــردم كوريــاي شــمالي نگــران 
ــا در ايــن وضــعيت بغــرنج   هــستيم و دعاهــاي م

  !!»متوجه مردم كورياي شمالي است
در اين وضـعيت كـه كوريـاي شـمالي بـا            
بزرگترين قاتل جهان روبروست، قـاتلي كـه         
همين اكنون كودكان، زنان و مـردان كـشور         

، خانـه هـاي   كـشد  با بيرحمي تمـام مـي     را  ما  
 مي كند و با ادرار بـر اجـساد   انمردم را بمبار  

دارد، بـر     هـا تـوهين روا مـي        مردم، به افغـان   
ــاي شــمالي    ــار مــردم كوري ــا در كن ماســت ت

 يـــستيم و بـــه دفـــاع اخالقـــي از كـــشورياب
كــشد، نــه    كــه نــه مــردم مــا را مــيبرخيــزيم
ــار ــيانبمب ــه    م ــد، ن ــ كن ــي م ــور داخل ا در ام

و نه هم به حيـث مـزدور در         كند   ميمداخله  
  . خدمت غارتگران ناتويي قرار دارد

 

 ...كوريايقاتل كيست، 

 ته د قناعت ځواب وركړي، تل هڅه كوي د 
د شك هيڅ ځاى . كرزي اداره په فساد تورنه كړي

 دولت له سره تر پايه په فساد كې نشته چې د كرزي
ډوب دى، خو دا چې د دغه فساد اصلي لوبغاړي او 
عاملين څوك دي، بايد لومړى يرغلګرانو ته ګوته 

د . ونيول شي، بيا د هغوى السپوڅي دولت ته
ورځپاڼې رپوټ په ډاګه كوي چې » هشت صبح«
او د دولت چارواكي تر كوم حد په » نړيواله ټولنه«

دا د دواړو خواو د .  او ښكيل ديفساد كې ككړ
  .ستر فساد يوه كوچنۍ بيلګه انځوروي

وايي چې په افغانستان كې يې » نړيواله ټولنه«
ميلياردونه ډالر لګولي، خو څرګنده نه ده چې دغه 
ميلياردونه ډالر په كوم ځاى او كومو برخو كې 
لګيدلي، ځكه د دوي خپلې ګومارل شوې ډلي په 

 كې د پراخ مالي فساد خبرې دغو لګول شويو پيسو
كه بهرنيانو افغان چارواكي په فساد اخته . كوي

كړي نه واي، په هيڅ ډول نه توانيدل چې دومره ژر 
د دې . خپلو ستراتيژيكو موخو ته ځان نږدې كړي

لپاره چې د هغوى خولې بندې وساتي، بايد په 
قصدي او عمدي ډول په فساد كې ښكيل شي، څو 

فاسد دولت او فاسد . ه خبره ونلريد ويلو لپاره كوم
چارواكي په ښه ډول كوالى شي بهرنيانو ته 

مالي وكړي او په بدل كې بهرنيان  خدمت او غوړه
هم هغوى په خپل څنګ كې تر هغه وخته وساتي 

  . چې ورته اړتيا ولري
نړيوالې «مالي او اداري فساد د اوسني دولت او 

ساد پرته خپلې دوى دواړه له ف. الزمه برخه ده» ټولنې
دواړه د هرې ورځې په . بقا ته دوام وركوالى نشي

تيريدو سره نور هم په فساد كې ډوبيږي او دغه لړۍ به 
تر هغو دوام ومومي، تر څو چې د دواړو خواو شر د 

  . افغانانو له سره كم شوى نه وي
 

ــون   ــك ملي ــر ) 1,000,000(پرداخــت ي دال
 مـشاور خـارجي،     40امريكايي معاش ماهانه بـه      

 هــزار دالــر بــه نــام كرايــة مهمانخانــة وزيــر، 37
صدها هزار دالر به بلي گويان و نزديكـان وزيـر        
تحت نام معاش ماهانه، استبداد وزيـر معـادن در     

اك افـراد و اشـخاص در واقـع         استخدام و انفك  
هايي از اين فساد را در بخشي از دولـت           گوشه

نشان ميدهـد، امـا اينكـه در بخـش قراردادهـا و        
ــت   داوطلبــي ــه چــه ميــزان خيان هــاي معــادن ب

صــورت گرفتــه، از حوصــلة ايــن مقــال خــارج 
  .است

اگر به صورت گـذرا بـه چنـد معـدن در            
كشور اشاره شود، مي بينيم كـه ارزش هـاي    

ه در اين معادن سر به ملياردها دالـر مـي           نهفت
تنها معدن آهن حاجي گك بـا داشـتن         . زند

ــارد   ــيش از دو ملي ــن ) 2,000,000,000(ب ت
 درصد آهـن    62آهن كه سنگ آن بيشتر از       

تــرين معــادن آهــن در  دارد، يكــي از غنــي
ــده اســـت  در صـــورت . جهـــان تثبيـــت شـ

موجوديــت دولــت مردمــي و مــستقل، ايــن  
 سال، هـر سـال پـنج        200ي  معدن ميتواند برا  

دالـــر نـــصيب  ) 5,000,000,000(مليـــارد 
. دسترخوان هاي مـردم ايـن سـرزمين نمايـد         
همچنان  معدن مـس عينـك يكـي ديگـر از        
معادن غني كشور است كه ده ها مليـون تـن    
مــس بــه ارزش ملياردهــا دالــر در آن نهفتــه  

ها معدن كوچـك     به همين ترتيب ده   . است

ــرا  ــز در اط ــر ني ــزرگ ديگ ــاف و ب ف و اكن
دوسـتان  «كشور دست نخورده باقي مانده و        

 دارنـــد تـــا بـــا اســـتفاده از تـــالش» خـــارجي
  .ترفندهاي مختلف آنها را تصاحب نمايند

دولت كابل كه يكي از فاسدترين دولت       
هاي جهان شهرة عام و خاص اسـت، چـون          
نمايندة واقعي مردم اين سرزمين نمي باشـد،        

 نهفتـة ايـن     نه تنها قادر به كنتـرول ثروتهـاي       
كــشور بــوده نمــي توانــد بلكــه بــا وابــستگي 
هايي كه تعـداد زيـادي از مقامـات بلندپايـة           
آن بــه دولتهــاي دور و نزديــك دارنــد، هــر 
ــي    ــيالم م ــه را ل ــاي نهفت ــروت ه ــن ث روز اي

در صورتيكه اوضاع سياسـي كـشور       . نمايند
تغيير نخورد و دولت مردمي و دموكراتيك        

مـردم باشـد،    درصـد  95كه نمايندة اكثريت   
هـاي   سر قـدرت نيايـد، مطمئنـاً بـراي نـسل          

آيندة اين كشور، چيزي جزء بدبختي، فقرو       
  .بيچارگي باقي نخواهد ماند

به همة نيروهـاي آزاديخـواه، روشـنفكر،        
مترقي و استقالل طلب است كه از هر طريق         

هـاي طبيعـي ايـن       ممكن نگذارند تا ثـروت    
جي كشور به تاراج رفته و يا اشغالگران خار        

و ســـاير ) جواســـيس(از طريـــق مـــشاورين 
. وابــستگان خــود كــشور مــا را لــيالم نماينــد
افغانستان امروز بيـشتر از هـر زمـاني بـه ايـن             
ــب    ــتقالل طلـ ــواه و اسـ ــاي آزاديخـ نيروهـ

  . ضرورت دارد
 

 ... فساد  د«ولنهټ يوالهړن»

 ...كشوري با ثروت هاي 

 از غنــي تــرين كــشورهاي جهــان از لحــاظ  
ايـن موضـوع   . داشتن منابع طبيعي مـي باشـد     

خواهي نخواهي حـرص و آز سـرمايه را بـه           
خود جلب نموده و هـر يـك از كـشورهاي           

اي  از اين خـوان، لقمـه     اشغالگر مي خواهد    
به دست آورد و يا امتيـاز خـود را از طريـق              

افغانــستان در جـــاي  » جنــگ «شــركت در  
ديگري از جهان از امريكاي اشغالگر نصيب    

  . شود
چون ارزش ثـروت هـاي طبيعـي افغانـستان          
سر به هزاران مليارد دالر ميزند، به همـين خـاطر           

خـود  » مـشاورين «با استخدام   » دوستان خارجي «
در وزارت معادن تالش دارند تا سـهمي از ايـن      
ــد   ــت آورنــ ــه دســ ــزرگ را بــ ــت بــ . نعمــ

ــشاگري ــة هــشت صــبح    اف ــر روزنام ــاي اخي ه
دة هاي نهفتـه در پـس پـر        اي از واقعيت   گوشه

  .چور و چپاول معادن كشور را نشان ميدهد

  ايـن درد و رنـج، ايـن        تمـام . شده انـد  
بــدبختي و ناهنجــاري، ايــن اســارت و 

 به خاطري صورت مـي گيـرد        انبمبار
ـ   ةكه به گفت   ري وزيـر خارجـه      جان ك

ها نور دانـش و علـم را بـه           امريكايي«
ــان ــد  افغــ ــا ببرنــ ــول  » هــ ــه قــ و بــ

هــــاي جامعــــه مــــدني  عروســــك
دموكراسي و حقـوق بـشر در كـشور     «



 

 

 ؟كاكورياي شمالي يا امريقاتل كيست، 

 چيزي به كسي كه سخت است فهماندن 

 .گيرد در قبال نفهميدنش پول مي

احمد شاملو
 

 ميالدي كال راهيسې په افغانستان 2001له 
كې د جوړې شوې ډرامې ډيرې صحنې نه 

دا چې د . راسپړو، ځكه د لمر په څير روښانه دي
دغې ډرامې اصلي لوبغاړى څوك دى، څرنګه 
يې د بن غونډې ته بڼه وركړه، كومه ناروا لوبه يې 
ې د افغان د رنځيدلي ولس په تاوان او خپلې ګټ

لپاره د سياست په برخه كې پلې كړه، همدې 
لوبغاړي د سياست په څنګ كې په اقتصادي او 
نورو برخو كې كوم رول ولوباوه، ټولو ته څرګند 

  . دى
هغه هيواد او هغه ولس چې د كلونو رنځونو 
او كړاونو پاى د بن غونډې په هنداره كې ليده، 
څرنګه بيرته د هماغو وينه څښونكو په ولكه كې 
يرغمل شو چې څه دپاسه درې لسيزو په بهير كې 
يې د هيواد، ملي حاكميت او خلكو په ژوند او 

د بن غونډې د . مال منګولې ښخې كړې وې
سياسي او اقتصادي مافيا نوې بڼه په اصطالح د 
غربي دموكراسۍ په اډانه كې چې په واقعيت كې 
د انسان او انسانيت د اسارت او غالمۍ يو بل ډول 

  .امنځته كړهدى، ر
دا څرګنده ده چې په يوه هيواد كې اقتصاد د 
پرمختګ، سوكالۍ، سياسي او ټولنيزې ودې 
اساسي عامل ګڼل كيږي او زموږ هيواد او خلكو 

تر هرڅه دمخه اقتصادي رغونې ته اړتيا درلوده، 
له دې كبله د خلكو د تيرايستلو لپاره د بن په 

نې غونډې كې د اقتصادي رغونې بې شميره ژم
وشوې، آن د هيواد د ودې او پرمختګ لپاره د 
مارشال پالن په څير نغاره وډنګول شوه، هيلې او 

  اميدونه راژوندي شول، خو پايله څه شوه؟
د كرزي د ګوډاګي حكومت په اډانه كې د 
بهرنيو په خوښه داسې ادارې، موسسې او 
كميسيونونه رامنځته شول چې واګې يې د تيرو 

اينو تكنوكراتانو په الس كې وينو څښونكو او خ
شوې پيسې په » مرسته«څه ناڅه . وركړل شوې

يوه نوم او بل نوم د زورواكو او امپرياليستي 
ګوډاګيانو او الس پوڅو لخوا حيف او ميل 

كله چې د دغو ټولو كړيو جيبونه ډك . شوې
شول او خپل راتلونكى ژوند يې په بيالبيلو ډولونو 

 كې له هرې خوا تضمين شو، د كرزي په دولت
په ځانګړي ډول د بهرنيانو لخوا چې په خپله تر 
. ټولو ستر فاسدان دي، د فساد ډنډوره ګرمه كړه
. دواړو خواو يو بل په پراخ مالي فساد تورن كړ
: ويليم ډال اِمپل، كرزي ته په ځواب كې وويل

دى په هغو السونو غاښونه لګوي چې ده ته «
رغلګر د دې امريكا او نور ي» .ډوډۍ وركوي

  لپاره چې په خپلو هيوادونو كې خلكو
  

بيش از يازده سال است كه امريكا با هـم          
پيمانــان نــاتويي و مــزدوران خــرد و بــزرگ 
ديگر در افغانستان مي كشد، بم مي ريـزد و          
عــساكر وحــشي و ديوانــة آن بــر اجــساد     

كنند و كودكان و زنان را       مي ها ادرار  مرده
ايـن نخـستين جنايـت      . به رگبـار مـي بندنـد      

. امريكا نيست و آخـر آن هـم نخواهـد بـود           
تاريخ امريكا با جنايـت، وحـشت، بربريـت،      
قتل و كـشتار و سـتم بـر ملـل ديگـر عجـين               
ــادآورد    ــاي بـ ــروت هـ ــت و ثـ ــده اسـ  ةشـ
امپراتوري امريكا، با خون ملل و خلـق هـاي      

 اگـر حـرف     . رنگين است  فقير و نادار جهان   
از استعدادي براي انباشت سرمايه در اقتصاد       
ــارت و چپـــاول      ــن سيـــستم غـ ــازار، ايـ بـ
زحمتكشان، هم در ميان باشد، اين اسـتعداد        

  .چيزي نيست جز استعداد كشتار
همين . امريكا بزرگترين قاتل جهان است    

 كـه بـا    اسـت  قاتالنه امريكا سبب شده    ةچهر

ــادار و  أت ــر و ن ــردم فقي ــف م ــت س  تهيدس
 انزجـار و نفـرت بـه        ة ديـد  هسراسر جهان ب  

ها نگـاه كننـد، در حاليكـه بايـد        امريكايي
هــاي امريكــايي و حتــي  بــدانيم كــه تــوده

كارمندان عـادي دولـت آن نبايـد بـا تنفـر           
ــرو شــوند، ايــن فقــط   ســاير تــوده هــا روب

ــا طــرح هــاي  مدارانسياســت  هــستند كــه ب
ي اشغال، كشتار و غارت، دنيا را به دوزخـ        

 زحمتكـشان تبـديل كـرده انـد و هـر         رايب
حسابي كه صورت مي گيرد، بايد بـا ايـن          

ولـي بايـد يـادآوري       .طراحان تصفيه شود  
 كــه نقــش تــوده هــاي امريكــايي در شــود

مخالفـت بـا اسـتعمار، اسـتثمار و غـارت و      
چپاول ملل ديگـر، بخـصوص افغانـستان و         
عـــراق، نقـــش پـــسيف و در مـــواردي    

اي يورش خود همـوار  در كشور ما، راه را بر 
ــداختن   ســاخت و اينــك در صــدد شــكم ان

هـاي   دايمي بر خاك ما مي باشد كه رسـانه        
مزدورش در اين راستا بطور خستگي ناپـذير      
ميزگرد و بحث مي گذارند و گـزارش تهيـه      

  .مي كنند
 تبليغـات   اولويـت كورياي شمالي نيـز در      

اين تبليغـات شـامل شـيطان       . امريكا قرار داد  
ــ ــدن، تهدي ــتفاده از  خوان ــان، اس ــراي جه د ب

 دوربـرد،   يهـا  سالح اتمي، شـليك راكـت     
دولــت غيــر مــسوول، رهبــران احــساساتي و  

 ايـن   تمـام هـدف   كـه   باشـد،    مـي ... ويرانگر
تبليغـات، زمينـه ســازي بـراي حـضور بيــشتر     

  .امريكا در منطقه مي باشد
در اين نوشته بطور گذرا به ايـن موضـوع          

اي  بـر  اصـلي اشاره مي كنم كه كـي تهديـد         
كورياي شـمالي بزرگتـرين     جهان است، آيا    

   امريكاةاياالت متحدقاتل است يا 
  

 و  2001بر   سـپتم  11سناريوي  » بركت«از  
ــيش از    ــوم ب ــب آن هج ــه تعقي ــشور 40ب  ك

ــام   ــر ن ــه » جنــگ«جهــان زي القاعــده و «علي
ايـن دشـمن فرضـي كـه همچـون          » تروريزم

نــوزاد بــدجنس و نــاقص الخلقــه بــا دســتان 
. خــونريز ســازمانهاي جاسوســي ســيا و آي 

آي تربيه و پرورش يافته بـود، بـيش از         . اس
در اين مـدت كـشور      . يازده سال مي گذرد   

ز زمين و هـوا مـورد تاخـت و تـاز قـرار              ما ا 
هـاي سـتمديدة     گرفته و هر روز خون توده     

ما با دستان اين جالدان تاريخ به زمـين مـي           
  . ريزد

امروز با گذشت بيش از يك دهـه، ايـن          
خاتمه نيافته و هر روز بـه شـدت و          » جنگ«

حدت آن افزوده مي شـود و كماكـان ايـن           
وج اخيــراً هيــاهوي خــر. دنبالــه دارد» قــصه«

 و كوبيدن بـر     2014اشغالگران غربي بعد از     
هـاي   ، حلقه »مخالفين«با  » صلح«طبل خالي   

ديگـــري از زنجيـــر اســـارت تـــوده هـــاي  
زحمتكش و ستمديدة ما نمايان گرديده تـا        
بلكه تيوريسن هـاي كـاخ سـفيد و نظاميـان           
پنتاگون بتوانند از اين طريق زمينـه را بـراي          

 خـود   تطبيق دهة چهارم سـتراتيژي آسـيايي      
  .فراهم نمايند

بـين دول  » امنيتـي «امضاي پيمان اسارتبار  
15واشــنگتن و كابــل و جابجــايي بيــشتر از 

و » امنيتـي «هزار عسكر مطابق به مفاد پيمان        
هزاران تـن ديگـر خـارج از ايـن پيمـان در             
پيشرفته ترين پايگاه هاي نظامي كه در ايـن         
ــون     ــا همچ ــه تنه ــده، ن ــار گردي ــدت اعم م

بر سر كشورهاي آسـيايي     شمشير دموكلس   
مخــصوصاً چـــين، روســيه، ايـــران، هنـــد،   
پاكــستان و كــشورهاي نفــت خيــز آســياي  
ــر      ــب ديگ ــه از جان ــته بلك ــرار داش ــه ق ميان
جهـــانخواران حـــريص ســـرمايه از طريـــق 

خود در وزارت هـاي     » جواسيس«جابجايي  
ــاير ادارات     ــادن و س ــه مع ــف از جمل مختل
ــر   ــداختن  شــكم ب ــه فكــر ان ــل ب دولــت كاب

  . هاي طبيعي كشور ما نيز مي باشندثروت
ــيش از  ــه از 1400موجوديــــت بــ  نقطــ

ــه   ــاير طبيعـــي كـ ــدني و ذخـ ــاحات معـ سـ
مطالعات اخير آن را تثبيـت نمـوده و ارزش         
آن به هزاران مليارد دالر ميرسد، به وضـوح         

  نمايانگر آن است كه افغانستان يكي
  

امريكايي بوده  حمايتگرانه از سياست هاي     
 بتواننـد   مردم ايـن كـشور     آرزومندم   .است

با انزجار از دولت ستمگر شان، همبستگي       
هاي ملل ديگـر، اسـتحكام       خود را با توده   
  .بيشتر ببخشند

ــابق     ــور س ــيس جمه ــارتر رئ ــي ك جيم
امريكا در مورد اهميت تبليغات گفته بـود         

 تبليغـات بـه   ةكه هـر دالـري كـه در عرصـ       
 از هـر دالـري      ثرترؤمصرف مـي رسـد، مـ      

. است كه براي تسليحات استفاده مي شود       
و اينك اهميت تبليغات امريكـا را هـم در          
افغانستان، هم در عراق و در اين اواخر در         
. مسئله كورياي شمالي به خوبي مـي بينـيم        
امريكا بـا راه انـدازي تبليغـات دروغـين و           

گذاري هنگفت در بخش تبليغات      سرمايه
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 كشوري با ثروت هاي هنگفت طبيعي، اما فقير
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