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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  پيکان بنوال

 ٢٠١۴ مارچ ١٨

  ؟ ديگرۀتوطئ بيداری وجدان يا
می فريب   که در ھر مقطعی توٲم  با نيرنگ وئی است اخير پر از فراز ونشيب ھایتاريخ کشور ما درسده ھا  

 ال بر انگيز که چرا؟ؤ تٲثر وزمانی ھم سۀ مايیھست، گاھ  اين بخشی ازناگزيری زندگی مردم ما بوده وگوئی تو،اشدب

 ھا بوده  ميرسد وتا اکنون بھره از نا بکار ترين وپليد ترين اشخاص ودستهه صاحبان اصلی آن که مردم است نحق ب

    .وھست

 سه جانبه را به ۀص فراری وفاقد صالحيت بود يک معاھد انگليسھا با شجاع الملک که يک شخ١٨٣٨سال  

 رسانيدند که يک طرف معامله شجاع الملک وطرفين ديگر عبارت از انگليسھا ورنجيت سنگھه پادشاه پنجاب ءامضا

در عوض شجاع الملک . مفاد اين قرار داد که به صورت مشروح در تاريخ آمده به نفع انگليس وپادشاه پنجاب بود بود،

 . بر اريکه قدرت قرار داده شد١٨٣٩ت قيادت انگليسھا زير عنوان شاه شجاع در سال تح

در يک سمت مردم با رھبران  آمدن انگليس در کشور باعث گرديد تا مردم قيام کنند وعليه متجاوزين بجنگند،  

بخش  رٲس جنبش آزادي بيشتر در درسمت ديگر رھبران  دست پرورده با امکانت بھتر و واقعی به منظور دفع اجانب،

خود  قيام مردم در مقابل استعمار باعث شکست انگليسھا گرديد، اما ثمر آن به دامن عناصر پليد و. مردم قرار گرفتند

  .آنچه اين وطن فروشان به مردم دادند چنين بود .فروخته ريختانده شد

 نمود واليات شرقی را از ءا امضاکه شاه شجاع ابدالی با انگليسھ) ١٨٣٩ و ١٨٣٨(معاھدات الھور وقندھار   

قدرت نمود ، امير  استقالل کشور را فدای مقام و  نمود وءکشور مجزا نمود، معاھده پشاور که امير دوست محمد امضا

بخش ديگری از مناطق شرقی کشور به بدان وسيله  نمود که ء ننگين گندمک را با انگليس امضاۀمحمد يعقوب معاھد

ه مطابق مفاد آن  کرد کء امير عبدالرحمان معاھده ديورند را امضا١٨٩٣در سال  . ١٨٧٩سالانگليس واگذار گرديد 

 نمود تا ءمضاارا باانگليسھا   معاھده ای١٩٠۵امير حبيب هللا درسال  . شرقی کشوربرای انگليس رسيدتمام واليات مھم

ی برای مردم وطن ماست که تاحاال از اين تعھدات ميراث شوم رھبران قالب. برتعھدات اخالف تاجدارش صحه بگذارد

  .دست مردم نرسيده  دلخواه بۀدرطول اين سالھا نتيج و برند آن رنج می

انگليس بود منجر به شکست انگليسھا گرديد عليه  ستانافغانآزاديخواھانۀ مردم  که سومين جنگ ١٩١٩سال   

اما شاه در  قبلی بھتر وروشنتر بود، یت به دوره ھادست گرفت، ھر چند نسبه که در نتيجه شاه امان هللا زمام امور را ب

 مناطق از دست رفته را مطرح نکرد، آنھم در ۀعادا بر نيآمد و ھا وانگليسافغانامرای ی معاھدات گذشته بين لغااصدد 

 گونه بر سپس نوبت به نادر وظاھر رسيد که در طول حکمروائی شان ھيچ.  منھزم گرديده بودمقابل دولتی که عمالً 

آنچه مرام وخواھش استعمار بوده وھست انقياد مردم وقبولی غالمی  .والنه نسبت به مردم وکشور نداشتندؤخورد مس

کنند تا مردم مطيع وغالم وار گوش به  است، انگليس وروس وحاال امريکا ومتحدين جنايتکار آن تالش کرده ومی
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مر بوده وادامه ا استعمار تمام توجه وتٲکيد شان بر ھمين  دستۀپرداخت شاھان ورھبران ساخته و  ،اءفرمان باشند، امر

  .دارد

 اين ۀ روس ومتحدينشان ۘپشتوانی را به مقام قدرت قرارداد، تزارھا»مچ پرخلق و« ھای که باند١٩٧٨کودتای   

 باآمدن قوای روس. از ھمان نخستين روزھا مقاومت درمقابل نوکران روس آغاز گرديد و دولت غير قانونی بودند

امريکا کشور را به ميدان جنگ تبديل   روس ویومتحدينش آتش جنگ سراسر کشور را در بر گرفت ، امپرياليستھا

 ابر قدرتھا ۀکه برای آزادی کشور شان قيام کرده بودند درمحاصر مردمی .کردند وبازار توطئه ودسيسه گرم گرديد

 دزد درايران درست ۀارھنخوار در پاکستان وھشت د وحشی وخوۀھفت گل. قرار گرفتند وبرای شان رھبر تراشيده شد

 قرار دادند وبھترين ۀ انقالبی رادر محاصریرھبران واقعی وسازمانھا. کردند ورھبران مزدور را در رٲس آنھا گذاشتند

ه  آدمکش را باال کشيدند ودولت بیدر فرجام باند ھا و يا در جبھات نابود کردند فرزندان مردم را يا در زندانھا و

   .١٩٩٢اصطالح مجاھدين را  به قدرت رساندند 

تا اربابان خود را مطمئن بسازند  که قدرت داشتند کشتند، سوختند وويران کردند ، تیطول مدجنگ ساالران در  

را بر مردم گوش به فرمان بسازند، تمام ناروا ھا  کنند تا افغانھا را به بردگی خو بدھند و که از ھيچ کوششی دريغ نمی

که کابل را به  خانه ھارا چپاول کردند وشھر ھارا ويران کردند، تا جائی عملی کردند، دختران، زنان مردم را گرفتند،

در  را به اطاعت وادارند، اما قامت مردم خم نشد و شھر ارواح تبديل کردند وچنان مردم را در مضيقه قرار دادند تا آنھا

شود،   وحشی درک کردند که ايستادگی مردم احتماالً منجر به قيام مییکه اربابان گله ھا زمانی .مقابل مقاومت کردند

  ..جھت تسکين رھبران جديدی را وارد کارزار کردند، طالبان

 حرکت طالبان از سپين بولدک آغاز گرديد وبه زودی واليت قندھار را تصرف نمودند وبالفاصله ١٩٩۴سال   

را تحت کنترول آوردند مردم نفس کشيدند وفکر کردند که اين ھمان مجاھديست که می اعمال وحرکات باندھای آدمکش 

 خودرا ۀ تمام کشور را به تصرف در آوردند، درين مدت چھر تقريباً ١٩٩٧به ميان آمد، تا سال قت ود وآرامش مگفتن

طالبان . کردند نت پياده می را با خشو»اسالم ناب محمدی«رسيد،  که به دست شان می برھنه کردند ودر ھر منطقه ای

چنان وحشتی را خلق کردند که دمار از روزگار مردم بر آوردند، برای درھم ريختن مردم ، برای ذليل کردن مردم 

پدر را در  وبرای غالم ساختن مردم، از ھيچ ٳھانتی خودداری نکردند، برای ازميان برداشتن وشکستاندن غرور مردم،

به خدايان زر و   روحی بزنند وۀتا ضرب  شوھر وخواھر را در مقابل برادر به شالق بستند،مقابل پسر ، زن را درمقابل

 را در انظار به نمايش گذاشتند ودر نھايت مردم »اسالم ناب محمدی«. زور خدمت کنند، در عوض به مقام قدرت بمانند

ز کردند، درست در چنين موقيعتی  نفرت خودرا در مقابل طالبان ابراۀبه ستوه آمدند، مقاومت آغاز گرديد وھم

  . امريکا ومتحدينش باز يک آدم نمای بی ھويت، بی صالحيت ومزدور منش رابه مقام رھبری قرار دادند٢٠٠١سال

 تسليم ناپذير و قبالً عرض کردم که اين گويا بخشی از سرنوشت مردم ماست که خون شان ھدر برود، مقاوم،  

   سياست، چرا؟؟ ۀبازنده در عرصازخود گذر، برنده در ميدان جنگ و 

 سال حکومت کرد، يکی از فاسدترين دولتھای جھان را پايه گذاشت، ودر طول اين مدت ١٢آقای حامد خان   

چپاول بودند، امريکا وھم رکابانش مصروف کشتار ، کارد به استخوان مردم  خودش واطرافيانش مشغول دزدی و

وابسته به اينجوھا وکمپنی ھای خارجی   فروخته شده وه ایترض، فقط عدند ومع ارسيده ودر تمام کشور مردم ناراض

ھوی به راه انداخته که ھرگاه ھيا" *مزدورزی"د ، دولت دست نشانده ودر رٲس نساز اند که پايگاه اين دولت را می

ث سالھای گذشته گردد وباز حوا  جنگ ھای داخلی میۀ نرسد افغانستان صحنءپيمان امنيتی با ژاندارم جھانی به امضا

  ایعده.  کندءاز جانبی شرط با اربابش می گذارد، کودن می خواھد امريکا ضمانت بدھد تا او امضا تکرار خواھد شد و

بدين . گردد فاسد شده را وادار کرده اند که تبليغات به راه بيندازند که عدم داشتن پيمان امنيتی باعث ھرج ومرج می
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ه قرار داده اند تا فرصت را مساعد کنند ويک رھبر تازه به ميدان بفرستند، ومقامی ھم ترتيب مردم ناراض را در مضيق

تا باشد که مردم اين کشور را مطابق ميل  الالی خائن به جايش بيآورند، به حامد خان بدھند، حاال که بابای خرف مرده،

  .زھی خيال باطل... استعمار گران بسازند

 پيمان امنيتی است یمضاا امريکا وانگليس مخالف ۀد مزدور به اشاره ومشوررسد، حام آنچه مسلم به نظر می  

چنانچه با مقاومت   کند وءمضااس جمھور بعدی اين توافق را ئيی برای آينده باشد، ھرگاه راتا وجھه پيدا کند ومھره 

  .افغانستان دنبال کندرھبری باشد که اھداف اشغالگران را در  قائد و" شود که می"رو شود ه مردم در آينده روب

 ديگری به تالش خود برای در ۀ ديگريست تا به شيوۀنيست بلکه توطئ" مزدور زی"اين بيداری وجدان آقای   

  !!بيچاره مردم ... وفادار باقی بامنداين مرز وبوم سرزمين و مردم بند کشيدن 

  

ر مقابل استعمار گران روسی و امريکائی به که باشندگان آن دنام منطقه ای است در قندھار »کرز« از آن جائی که - * 

ھزاران تن قربانی داده است، من از بردن تخلص اين خاين به وطن که می تواند اھانتی باشد عليه باشندگان ولسوالی 

  .ب. پ .ناميدم که با شغل پدری اش مناسبت بيشتر دارد» مزدورزی«کرز، خود داری ورزيدم و در عوض وی را 

    

    

  

 

 


