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  »دموکراسي«افغانستان او لس کاله په وينو لړلې 

واد  ضد» ترھګرۍ«او » دموکراسۍ«اندې لس کاله وړاندې د لويديځ نيواکګرو څه ب وږ ھي ه زم ه نام جګړې پ

تمګرو . ونيو اټو س ا او ن په تيرو لسو کالو کې زموږ کړيدلي ولس نه يوازې دموکراسي ونه ليدله، بلکې د امريک

شو دلی ن ې بيلګی مون اريخ کې ي ه ت ره وکړی چې پ سو .پوځيانو ھغه کانې له دې ولس س رو ل ه تي و کې  پ کلون

ه  ړۍ بيوزل ره ګ ې ھ ه اور ک تم پ ړې چې د س وره ک ه غ ه دوزخ بڼ ويل د ھغ وځي، او اوس داسې  س سونه س ول

  .ښکاري چې شمال ھم د افغانانو په کشتارګاه بدليږي

وړه شوې  ه ل تو پرتل پږو مياش د يوناما د نوي راپور له مخې د ستمځپلي ولس د وژنې کچه د تيرکال د لومړيو ش

سونو د د دې راپ. ده ال کې د ول يالدی ک ه روان م ه پ تو پرتل پږو مياش و ش ور له مخې د تير ميالدی کال د لومړي

  .وژنې کچه اولس سلنه زياته شوې ده

ي چې د  ر جون ٢٠١٢جيمز روډ ھيور د يوناما دفتر د بشري حقونو د څانګې مشر واي ه ت وري څخ ه جن ال ل  ک

ه  واليتونو کې د ملکي وګړو د ت۵پورې د شمال په  ه ٣١٧لفاتو کچ ه دې څخ ه وه چې ل ه وژل شوي ١٣٢ تن  تن

  . تنه يې ټپيان دي١٨٢او 

ه  وا پ واکګرو لخ ې د ني ان پرګن ښه افغ ه زيارک دوي چې دا وخت بيوزل جوړې کشتارګاه کې داسې دا شميرې څرګن

اني ورک آزمايوي چې ګټه يې تيري» دموکراسۍ«خونړۍ  وازې قرب  آزادی .ويکوونکي او الس پوڅي لوټي او ولس ي

ه  سونو د مټ پ ھغه څه نه ده چې ډالۍ شي، بلکې ھغه په زور اخيستل کيږي، ھغه ھم د ستمګرانو په زور نه بلکې د ول

  .زور، ځکه ستمګران ھيچا ته ھم آزادی نشي ورکوالی، آن خپلو ولسونو ته ھم

  

  !!شد» ھديه«قلمی که با آن استقالل کشور امضاء شد، در بی استقاللی 

 سال قبل استقالل کشور را اعالم کرد و اين اعالم را ٩٣او .  خان با وجودی که شھزاده بود اما استقالل طلب بودامان هللا

ه دولتی  ه«با قلمی امضاء کرد که اينک در بی استقاللی کشور ما از سوی نواسه و دخترش ب يس   می» ھدي شود که رئ

زد   انگريزی، اشک میگرتل و غارتجمھور آن برای توقف حمالت شبانه به وسيله نيروھای قا م در حالی در . ري اين قل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ا درد و ويترين موزيم گذاشته می شود، که کشور ما توھين ادرار کردن نيروھای جانی  امريکا را بر اجساد مرده ھايش ب

  .کشند  می شود که انگليس ھا با ده ھزار نيرو بر مردم ما بم می ريزند و آنان را می» ھديه«غم می بيند، اين قلم در حالی 

ا را در جنايت و ستمگری  اگر امان هللا خان زنده می بود، مطمئناً اين قلم را در شرايطی که ستمگران خارجی کشور م

از » ھديه«شان به دوزخ و کشتارگاه تبديل کرده اند، به ھيچ کسی  ه کردن آن را می داشت، ب نمی کرد و اگر تصميم ھدي

د، در  ا آن امضاء کن ھم مطمئناً آن را به جنبش مترقی استقالل طلبانۀ کشور ما ھديه می کرد تا مثل او استقالل کشور را ب

  .غير آن، آن را ننگين نمی ساخت

 

  ، فريادی برای رھايیموسيقی

د . ما باور داريم که موسيقی بايد خنجر بران در قلب دشمنان رنگارنگ ميھن ما باشد موسيقی وقتی بر دلھا چنگ می زن

که در کنار مردم برای منافع مردم به صدا بيايد، چنانچه ويکتور خارا گيتارش را چون شمشير ساطع در قلب پينوشه، 

ل ديکتاتوری که از حمايت مست قيم دولت ستمگر امريکا برخوردار بود، فرو برد، يا تيکن جا فاکلی که رئيس جمھور قات

ام  رو تم رد؛ از اين سه ک ده مقاي ات درن کشور خود را در ترانه ھايش جالد خواند و يا پينک که سرمايه داران را با حيوان

  .قھرمانان فرھنگی و ھنری، مردم ستمديدۀ جھان ھستند

ه خاطرات ما ھنوز جان لنون  ا ب ه بارھ ائزی ک ھايی نداريم که به خاطر ترانه ھايش توسط نيکسون تبعيد شد، يا جون ب

ه . که صدای آزادی را در جامائيکا بلند کردی ش به زندان رفت و يا باب مارلياعتراضات ه گفت وز ب موسيقی کنونی ما ھن

ه وسيل. می کند خنجر عليه استعمار و استبداد عمل ناست زيرا چون» بندتنبانی«ای  انی ۀولی وقتی ھمين موسيقی ھم ب  آن

ر أھي. يد نفس اين عمل را محکوم کردکه سالھاست از عقايد مردم سوء استفاده می کنند، قدغن اعالم می شود، با ت تحري

ر فرق  پيشرو با محکوم کردن نفس ممنوعيت موسيقی، آرزو دارد که آھنگ و ترانه ھای ھنرمندان کشور ما چون گرز ب

 .خاينان فرود آيد و رسالت تاريخی خود را اداء نمايد

  

  !کشتار کارگران به وسيلۀ فاشيستھای سرمايه، محکوم است

ا را ئی و متحدان ناتوئن امريکادر حالی که سرمايه داران فاشيست از طريق اشغالگرا ی آن زحمتکشان کشور م

د و بيرحمانه می کشند و بعد از کشتن، اجساد آنان را طعمه سگ ھا ی ارتش می سازند و يا بر آن ادرار می کنن

ر   گاه ھم با اين اجساد خونين عکس يادگاری می وبی ب ای جن رمايه داری در افريق ام س ای نظ ست ھ گيرند، فاشي

ه . کارگران معدن پالتين آتش می گشايند د ک اين عمل جنايتکارانه ادعاھای کاذبانۀ سرمايه داری را نشان می دھ

ه می چگونه تحمل يک اع ه ماش ان دست ب ن حرکت ھراس تصاب سازماندھی شده را ندارند و چون موش از اي

  .شوند

ای أھي شان افريق ارگران و زحمتک ا ک ود را ب ت تحرير پيشرو اين کشتار بيرحمانه را محکوم کرده، ھمبستگی خ

 .دارد جنوبی اعالم می

  

 

 

 

 


