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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

  
  ۵١نشريه پيشرو شماره 

 ٢٠١۵ می ١٣
 

  سی و پنج سال گذشت، اما فجايع ھنوز ادامه دارد
  

حوزه ھای (به آب ھای گرم ھند يای رسيدن ؤسی و پنج سال قبل از امروز لئونيد برژنف اين خرس قطب شمال که ر

را در سر می پروراند تصميم گرفت تا اين خواب را عملی ) نفتی خليج فارس و ايجاد پايگاه ھای نظامی در اقيانوس ھند

يا زمانی بود که حفيظ هللا امين بعد از قتل تره کی ؤاز نظر برژنف مناسب ترين وقت برای عملی نمودن اين ر. سازد

با ساز و برگ نظامی » سرخ«به ھمين ھدف قشون . شده بود» ميرغضب« به گفتۀ ببرک کارمل ی، مستبد وأخود ر

که ببرک کارمل اين سر دستۀ وطنفروشان   در حالی١٣۵٨ ھزار عسکر تا دندان مسلح در ششم جدی ١٣٠ھمراه با 

ونی رژيم مستبد حفيظ هللا را با خود داشتند، از مرز ھای کشور ما عبور نموده و با سرنگ» دموکراتيک«حزب منفور 

  .امين قدرت سياسی را با زور برچۀ روسی در اختيار کارمل قرار دادند

 ۵٠ سال و ٩حيث پل عبوری تصور کرده بودند، با گذشت  سردمداران سوسيال امپرياليسم شوروی که افغانستان را من

گرم ھند با سر افکنده و کشته شدن بيش از يای خيالی رسيدن به آب ھای ؤروز از ھجوم وحشيانه بدون دست يابی به ر

 ١۵ برای شوروی جز فروپاشی و تجزيه به ه ای ھزار عسکر، ده ھا ھزار زخمی و ھزينۀ ميليارد ھا دالر که نتيج١٣

  .   افغانستان را ترک گفت١٣۶٧ دلو ٢۶کشور چيز ديگری در پی نداشت، به تاريخ 

ليون يليون کشته و نزديک به سه ميش ما تا زمان خروج روس ھا، دو معواقب خونين اين تجاوز بر مردم فقير و زحمتک

 ۵وارد نمودن ضربات کشنده بر پيکر اقتصاد افغانستان به صدھا ميليارد دالر رسيد، بيش از . معيوب و معلول بود

ه  اقتصاد، ليون ھا طفل از درس و مکتب باز ماندند و باالخريليون افغان به خارج از کشور مھاجر گرديدند، ميم

  .فرھنگ و شيرازۀ افغانستان به کلی نابود و از ھم فرو پاشيد

ن روسی از خاک پاک کشور زيبای ما محو نگرديده بود که شمارش معکوس اھنوز جای چکمه ھای خونين متجاوز

يب سقوط سقوط دولت دست نشاندۀ کرملين توسط تنظيم ھای جھادی با تشديد جنگ آغاز گرديد و بعد از مدتی دولت نج

  .کرد و دورۀ جديدی از قتل و کشتار توده ھای درد ديدۀ ما فرا رسيد

 مو ،بد مستی ھای تنظيم ھای جھادی در فردای سقوط کابل، فجايع ھولناکی را به ھمراه داشت که يادآوری از آن روزھا

  انسان تنھا در شھر کابل  ھزار۶۵ بيش از ٧۵ تا ٧١ داخلی سال ھای ھایدر طول جنگ. کندرا به تن انسان راست می 

ن در ھر گوشۀ شھر کابل اجساد انسا. به شھادت رسيدند و ھزاران انسان ديگر در اين شھر معلول و معيوب گرديدند

 به زمين افتاده بود که اميد زندگی بھتر را بعد از سقوط دولت نجيب در سر داشتند، اما با دريغ و درد که چنين نشد یئھا

 درصد شھر به کلی ويران شد ٨٠بيش از .  فرمان باداران شان، کابل را به شھر ارواح مبدل کردندو رھبران جھادی به

تا امروز ھم آثار و عاليم جنگ داخلی در کابل به وضوح . و ھر گوشۀ پايتخت ساحۀ نفوذ و پاتک يک رھبر جھادی بود
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ده می شود که داغ ھزاران مرمی را در خود نمايان است؛ ساختمان ھا، ديوارھا و پايه ھای برق بسياری در کابل دي

  .دارند

که مرکز جنگ ھای خونين داخلی کابل بود، اما ساير شھرھا و نقاط کشور نيز از گزند زھر تنظيم ھای جھادی در  با آن

در حال که در کابل به جان ھم افتاده بودند، در ساير واليات نيز   اين تنظيم ھای ھفتگانه وھشتگانه چنان.امان نماندند

تماشای رقص مرده، بريدن پستان زنان، به آتش زدن انسان ھا در کانتينرھا، ميخ کوبيدن به . ديگر بودند دريدن يک

فرق انسان ھا، قطع اعضای بدن، تماشای دسته جمعی زنان در ھنگام والدت، تجاوز بر ريش سفيدان، تجاوز گروھی 

  .ۀ جنگ ھای داخلی اند از فجايع ھولناک دوره ایبر زنان و کودکان نمون

 سر بر آوردن گروھکی به نام طالبان در اوج جنايات جھادی ھا، برای مردمی که ھر لحظه انتظار مرگ را می

که، اين گروه جنايتکار و مزدور قرار است به دستور سازمان  کشيدند، روزنۀ اميدی را ايجاد کرد، اما غافل از اين

  .را با وحشت و دھشت بر آنھا تحميل نمايند» امارت اسالمی« داری به نام جاسوسی پاکستان نظام جديدی از حکومت

، يکی از خشن ترين نظام ھای سياسی دورۀ تاريخ پر از فراز »شريعت اسالمی«امارت اسالمی طالبان به بھانۀ تطبيق 

نمودن زنان در چھار دست و پا بريدن ھا، سر بريدن ھا، بلست نمودن ريش مردان، قيد . و نشيب کشور ما را رقم زد

ديواری خانه ھا، بستن مکاتب دخترانه، ادا کردن اجباری نماز بر مردم، به چھار ميخ کشيدن آالت و اسباب موسيقی در 

 به کمک مالی و تخنيکی ٢٠٠١ تا ١٩٩۶طالبان که از سال . چھارراھی ھا از مشخصه ھای بارز اين نظام منحوس بود

ی داشتند، ئ درصد خاک افغانستان حکمروا٩٠از  مالی عربستان سعودی در بيشتر ًاستخبارات پاکستان مخصوصا کمک

زحمتکش در شھر مزار شريف و ۀ توان از  قتل و کشتار ھزاران تود به جنايات بسياری دست زدند که از جمله می

  . واليت ھای باميان و سرپل يادآوری نمود

جنگ عليه القاعده و « ھجوم وحشيانۀ اشغالگران غربی زير نام که عده ای خوش باور و از دنيا بی خبر، با وجود آن

زندگی بھتر را به توده ھای زحمتکش و رنج » نويد«دانسته و » یئفرصت طال« را ٢٠٠١ر ھفتم اکتوبر د» طالبان

روت ما ، صفحۀ جديدی از جنايات فجيع و غير انسانی در کشور خون و بانديدۀ افغانستان دادند، اما خالف ادعاھای آنا

  . باز شد

از تجاوز وحشيانۀ غربی ھا به سردمداری امريکای جنايتکار تاکنون ھمه روزه ده ھا انسان زحمتکش و فقير در 

در آخرين . زرگری و خود ساختۀ جاری کشته و زخمی می شوند» جنگ«افغانستان اشغالی از سوی طرف ھای 

 غير ٩۶٢٩ بيش از ٢٠١۴ه می شود که تنھا در يازده ماه  ديد،گزارشی که از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسيده

  .دھد  درصد افزايش را نشان می١٩نظامی کشته و زخمی شده اند که نسبت به سال گذشته 

ھای بالعوض، » کمک« درصد بودجۀ آن از طريق ۶۵ بيشتر از ١٣٩٣ما در کشوری زندگی می کنيم که تنھا در سال 

روزی نيست که خبر . وايد داخلی و يک درصد آن از قرضه ھا تمويل می گردد درصد بودجۀ آن از ع٣۴کمتر از 

ليون کودک در اين کشور به کارھای شاقه مصروف اند، يک ينزديک به دو م. ناگوار و تکان دھنده در آن به نشر نرسد

للی در صدر فاسد ترين الم بين» دوستان» «خيرات«اين کشور از . ليون و ششصد ھزار انسان مبتال به مواد مخدر انديم

توليد و قاچاق مواد مخدر يکی ديگر از معضله ھای بزرگ اين کشور است و سالھاست که . کشورھای جھان قرار دارد

مردم افغانستان از جملۀ غمگين ترين مردمان جھان .  بزرگترين توليد کنندۀ ترياک را از آن خود نموده استيکاردر

  .کند د میبی قانونی بيدا. شناخته شده اند

تاريخ خونين چھار دھۀ اخير بيانگر آن است که بيشترين قربانيان اين جنگ ھا را توده ھای ستمديده و زحمتکش ما 

طرف مشتی جاسوس و وطنفروش بر  دھند و اين فجايع ھولناک تا زمانی ادامه خواھند داشت که از يک تشکيل می
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رھای طماع ھمسايه و ساير کشورھای امپرياليستی در افغانستان اريکۀ قدرت تکيه بزنند و از جانب ديگر منافع کشو

  .تأمين نگردد

 

 


