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  نا رور رمحمد س
 لمانانشن، ا ز مو

                        

  مادر از دايه ھای مھربانتر
             

که بااسکليت  را  ھای چند وزيرکابينه انگليسمصاحبه روزقبل از ورای دستگاه نشراتی بی بی سی بيانيه و چند

کشورافغانستان که حاصل  وطنداران بيچاره ما درباره اوضاع پاشيده و تاثربار بدون گوشت وپوست بعضی از

اشغالگرانه ومداخله جويانه وظالمانه خود ھمين اشغالگران انگليس واياالت متحده امريکا  سياستھای مغرضانه و

 ازجناب  شنيديم وازخالل گفتارھريک،بی بی سی ترتيب يافته بود يو رادت وتردستی کارکنانفعاليميباشد که با 

ن باره آوزيرصاحبان خارجه ودفاع وماليه انگليس که بامھارت وبيان کلمات مقبول وجمالت زيبا اظھارداشته و در 

جنگ زده ودرحال تباھی وبربادی  برای افغانستان از آنھا که ھريکرديد گستنباط مييختند  چنان اراشک تمساح مي

 از ن پطرول ميپاشند دايه ھای مھربانترآبرآتش  راه انداخته وھرروزه که  خودھمين سياه دالن بيعاطفه ب

 شود که ازنظر تربيه نظامی زکمک ومجھيکطرف می گفتند افغانستان طوری  درضمن اين بيانات از.  مادرميباشند

 شود درتوليد برق چون ءدراقتصاد بايد به پای خود بايستد درزراعت خود کفامين امنيت بپردازد  أو پوليس به ت

ھمسايگان صادرنمايند درساحه علم ودانش ه که برق اضافی را ب بھای خروشان فراوان دارند چنان مجھزشوندآ

  .ماده خدمت گردد که ازکمک خارج بی نيازبا شند آن طوری تربيه وآوتخنيک جوانان 

ترتيب يافته   ً وجود خارجی نداشته و معلوم ميگرديد که بعداًال کنندگانيکه اصالؤارجواب به سازجانب ديگردراظھ

 انگلستان ميباشد درموارد ًمھربانی ظاھری وکينه باطنی که شيوه مستبدين مخصوصا ،گیمھارت وزرن است با

 اساس هرا ب نھاآمی انداختند واعمال گذشته وحاليه که براساس اھداف ومقاصد سياسی خود انجام داده اند روشنی 

  ً:مثال. خير افغانستان معرفی ميداشتند ه حسن نيت و ب

اقو وسوته چن گرفته نشود شايد اين مردم مجھز با غولک و فالخن يا باآ  از افغانستان ھراس دارند اگرجلومردم -  ١

  .  سازندخاکستر مبدله ود ترين موقع کشوربيچاره ومظلوم انگليس رااشغال و آنرا به زب

 نومبر١٢جابرانه وظالمانه وتحميلی ديورند نماينده خود را که در  ـ تعين حدود سرحدی، خود سرانه، يکطرفه،٢

 ميالدی برافغانستان تحميل کرده بودند وازھمان مرحله اول، مرد مان بااحساس وحق بين جھان، ١٨٩٣

انی ميشناختند حتی امروزھم دانشمندان حقوقی نراغيرعادالنه ومخا لف تمام مقررات حقوقی وبين المللی وانسآ

منظورحمايت ه ب ً بين المللی که  به نام ھا ومقاصدمختلف ومخصوصاۀسسؤصدھا مومردم بيغرض ومنصف و

سيس گرديده وھريکی بارھا آنرا ظالمانه أقدرت مندان تازحقوق کشورھای ضعيف و کوچک وجلوگيری ازتجاوز
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حق و قانونی ه نرا بآن، چھره حقوقی بخشيده و ه آسفانه امروزميخواھند بأ، متومخالف حق وعدالت اعالم کرده اند

  . بخوانند 

دراوايل قرن بيستم  فھميد  ھند طالئی از دست ميرود  انيای قدرتمند قرون ھيجده ونوزدھم،ت ـ ھمينکه  بر٣

 شند که استعمال شده نميتوانند ن حکومت نميتوانند وليدران قھرمان آزاديخواه ھند شامل وطندوستانی ميباآوديگربر

يکه ازپنجصد سال ئنھا يک وجب خاک وطن خود را با مليون پوند طالئی برابرنميدانند وھم جوی طالآ  ازيکوھر 

 برای اينکه ارتباطات ؛ درحالت خشکيدن است،انيه کبيرجاری بودتبراينطرف از آن زمين طالئی درکشور ه ب

حيث خار بغل ه ع درراه منافع خود کاری انجام داده و يا عليه ھمسايگان ازآن بدرمنطقه کامل قطع نگردد وعندالموق

صميمی ساير  زاديخواه ھند و ھمکارآيا وسيله دردسر استفاده بتواند، باھزاران چال ونيرنگ وفريب، يکی ازليدران 

يدن لقب قايد اعظم وشناختن بخش ًزعما ی مبارز آزاديخواھان ھند محمدعلی جناح را با انواع دسايس و وعده ھا مثال

پشتيبانيھای بی دريغ درھمه حاالت  نام پاکستان ودادن ديگرامتيازات و وعده وه بنيانگذارحکومت اسالمی جديد ب

بيکار کوچه  گاه ازسياست وتحريک يک عده مردمان احساساتی وآ تشويق بعضی خوانين وروحانيون نا ًمخصوصا

مينھای اشغالی زگانه کرده جداتشويق به تشکيل حکومت  او را ناح،ار را جھت پشتسبانی و تقويه جزو با

مالک اصلی اش ه ب راھا نآازافغانستان را که اشغالگران طبق مقررات بين المللی عند الخروج ازھند بايستی 

غ کمکھای بيدري با و نام حمھوری اسالمی پاکستان  به وجودمياورنده ب بخشيده کشورجديد را ه اوبمستردسازند 

ضد دشمنان خود درمنطقه استفاده ه شکل حربه ای به ن ب آخويش طوری تقويه ميکنند که عندالضرورت  بتواند از

بار با ھند دست وپنجه نرم ساخت تا زمينھای بنگله ديش را  کنند که براساس ھمين پالن اين کشور جديد التشکيل چند

مردم افغا نستان  ابنھا آليس برحسب عقده وعداوتھای قديمی  انگۀحمايت غيرعلنی  و زير پرد از دست داد ھمچنين با

عمل آمد ه نيزآماد ه برخورد شد که به اثرميانجيگری برخی کشورھای اسالمی ودوست از برخورد جلوگيری ب

 بعد ازتحميل  جنگھای سه دھه اخير بر وطن ما که  به اثردسايس و مداخالت دشمنان صورت گرفته وتا ًمخصوصا

 اثره ه دارد و پيش چشمان ملل متحد وشورای امنيت وحقوق بشرو سايرمؤسسات بين المللی، بھنوز ادام

اثرمقاومت مردانه مردم افغانستان ه کشتارظالمانه اشغالگران مانند آمدن ھالکوخان وچنگيزدرقرن سيزدھم که ب

ه حتی اطفال لذت ميبردند و بنان ومردان پير زقتل عام پرداخته ازکشتاره متجاوزين را چنان عصبانی ساخت که ب

 بعد ازآن ھمه قتال وخونريزی و. حيوانات وپرندگان بلکه ماليک آسمان گريسته اند چنان  قتال پرداختند که نه تنھا

 رود آمو منظورعودت به وطن ھمينکه ازه حيث حاکم به خود بھای ن يکی ازفاميل يمين امنيت موقتی وتعيأت

رسيدن اين خبر به   با. حاکم چنگيری را کشته و خود حکومت را دردست گرفتند گذشت، مردم محلی افغانستان آن

سيا سوی افغانستان برگشت وقسم ياد کرد، تا با خون اين مردم سنگ آه چنگيز، وی باعصبانيت فراوان ازآمو دريا ب

ابا قساوت قلبی انجام  برنخواھد گشت که عندالورود در سرحد افغانستان ھمين جنايت وحشيانه ر،ندازديرا بحرکت ن

شکل ظالمانه تر ه داد، امروز  عين ھمان کشتارظالمانه توسط سپاه انگليس واياالت متحده امريکا، با وسايل مدرنترب

حتی مبارزينی را که .  ودور ازعاطفه انسانی وقوانين بين المللی درافغانستان وسايرکشورھای اشغالی عملی ميگردد

  بقتل رسانيده و مدفون کرده اند که کشتار سه ھزارطالب تسليم ،مان خواسته انداساخته د تسليمی را بلند فيسپرچم 

قوای اياالت متحد امريکا درشمال افغا نستان در دشت ليلی  پيش چشمان صاحب منصبان وسربازان امريکا ه شده ب

 دستگاه ًمخصوصاتوسط دوستم جالد و قوای آن صورت گرفت  برای ملل متحد  شورای امنيت وحقوق بشر، 

شايد روزی .  تاريخ است گ  نن،نظامی اياالت متحد ه امريکا که اين جريان را می ديدند وحرفی درآن باره نگفتند

درسينه .  ويا درغياب محکوم سازند ًايا شخص وجود آمده حقايق را آشکار و جنايتکاران ومجرمين راه قدرتی ب
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اشغالگران خارجی وجنا يت  وحشی گريھای که متجاوزين و ريانات وتاريخ معاصر افغانستان ازينگونه واقعات ج

  .کاران داخلی انجام داده اند بسيار زياد ثبت ميباشد که ديريا زود ظاھر شدنی است 

   دامن قصا ب رالکه ھایخون ناحق دست ازدامان قاتل برنداشت      ديده باشی 

گيزيان دوم ھم ھمانگونه سوگند ياد کر ده اند که تا با خون ن موجود يعنی اين چناامروزطوريکه می بينيم متجا وز

 ز ا وی سينه محکم گرفته وتا جان دربدن دارندردرميان بازوان و بر  رابيرقاين مردم با شھامت که وطن، ناموس و

جاوز قوای چنگيزی مت عاجز، اين نظره  ب. سنگ آسيا را نچرخانند جنگ رامتوقف نمی سازند،دفاع ميپردازنده ن بآ

حرکت ه سيا را بآ چندين  بلکهسيا نهآين قھرمان کشوريک عمدافبرافغانستان درھمان لحظات اول تجاوز با خون اين 

انداخته اند که ھنوزھم شب و روز نه تنھا اين آسيا ھا با خون کسانيکه به اثرگلوله باران سربازان وھواپيماھای 

آسيا سنگ گردان انداخته  زير نان وسايرکشته شدگان رازال، چرخد بلکه اطف  می،دن ميشوکشتهامريکا وانگليس 

   .تحقيق ميکنند که از آن چگونه مواد تجارتی قابل عرضه دربازار ساخته  می توانند تجربه و

ک لحظه متوقف شود مانند آسيابانانی که درچنين مواقع به مقصد رسيدن گندم جديد، يردان ھمينکه اين آسيا ھای گ

نده اردوی ناتو ما نند آن سرقومندان قوای امريکا وقوممايک کريستل ) خالیآسيا پرچو، دلو(ا ميکنند به آوازبلند صد

حرکت و فعاليت ه ماده خد مت بآپرواز وعساکر ھواپيماھا درغرش و" آسيا پرچودلوخالی"آسيابانان صداميکنند 

ع مردم را بمباران ميکنند ھمچنان افتيده محافل عروسی يا مجالس عزاداری يا مساجد وغيره جا ھای محل تجم

نام پناھگاه تروريستان گلوله ه شندگان آن ببا عساکرشان درخانه ھا ی مردم اگرشب يا روز باشد داخل گرديده بر

. ًخاک وخون ميکشند بعدا اعالن ميدارند جايگاه تروريستان ھدف قرار گرفته ھمه کشته شدنده باری کرده منطقه راب

و روزنامه نگاران وراپورتران آزاد اعالم ميکنند که بين کشته شدگان يک طالب وتروريست ھمينکه مردم منطقه 

ًوجود نداشته ھمه شامل زنان واطفال ومردم عادی ميباشند ، آنگاه والی واليت اوال ميگويد ھمه تروريستھا بودند 

ه شدگان ھمه شامل مردم ملکی زنان بيداد مردم وصدای روزنامه نگاران زياد بلند شده که کش و واگرببينند که داد

واطفال ميباشند آنوقت ازروی مجبوريت ترسيده ولرزيده اظھارميدارد بلی دربين تروريستھای کشته شده ويکی 

 اب کرزی با اظھارنجازسران مشھورشان بنام  مالکچل خان، يکی دو نفرملکی و يک طفل ھم موجود است، که 

چنين اعمال  صورت نگيرد که قابل تحمل نيست و ھم  طارميدھد که ديگرقوای ناتو و امريکا  اخه سف ھم بأت

چند روز بعد جناب قومندان .  ل معرفی گرددومسؤ ،ه چگونه اشخاص وتوسط کی کشته شدهامرتحقيق ميدھد ک

شده ھريکی ازخساره ديدگان وبازماندگان کشته ه سف ميفرمايد سھو شده ما بأنظامی اياالت متحده امريکا با اظھارت

انيه وجناب کرزی و وزيردفاع تبرامی امريکا وظندان نخساره يعنی پنجصد تاھزار دالرميپردازيم جناب قوم

سوی ديگرنگريسته خنده کنان ميگويند ه افغانستان و جناب عظيمی سخنگوی وزارت دفاع و والی منطقه  يکی ب

  .رخود ميروندانيه واياالت متحده امريکا ھميشه بلند باد و پی کاتپرچم ھا ی بر

و سروصداھا زياد بلند شده خشم ونفرت مردم داخل و خارج درحالت فزونی  ن جائيکه اين اعمال ظالمانه تکرارآاز

است ومردم با احساس اکثرکشورھای بشردوست وباعاطفه اعضای ناتوھم متاثرگرديده انتقادات ھم زياد شده لھذا 

حق مردم را خاموش  سازند ه  فعاليت طالبان اين صداھای بقومندان ناتو ميخواھد تحت نام جلوگيری از نشر

تمام رسانه ھای نشراتی داخلی و  امنيت دولتی وکلتور و ،ھای دفاع، داخلهدرصدد اجرای اين مرام ، به وزارت

 ًخارجی دستورداده اند که ازانتشاراخبارمربوط به برخوردھا ی طالبان با قوای دولتی وناتوجلوگيری  شود که فعال 

  . درتطبيق اين امرگرفتاراند 
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اصل مطلب يعنی عامل اين بدبختيھا  کيست؟  ومنبع اصلی جنگ وجدال و النۀ جاسوسی وتروريستی ه  برميگرديم ب

  وفشار درکجا ست ؟  

نام پاکستان را ه غازاين مبحث متذکر گرديده وگفتم دستگاه  ظالم انگليس، کشورساخته و بافته خود بآھمانطوريکه در

ود، يا با چال و فريب ويا با تحميل زور خده غرض استفاه در زمين ديگران عليه مالک اصلی آن ومنطقه بکه 

حق معرفی ميدارند ميکوشند به تعقيب ه سال  باز آنرا قانونی وب پنجاه وچند از وجود آوردند اينک بعده وفشار ب

  .ريکا درمنطقه بماند امۀاياالت متحد ھمان سياست مداخله جويانه قديم بازھم  درکنار

 دست ۀوھمسايه نيک استقبال کرده، اما ازينکه آل حيث برادره وجود آمدن پاکستان به مردم و حکومت افغانستان ازب

حيث ھمسايگان نيک ه درصورتيکه  ھر دو ميتوانند ب. ديگران وبرای افغانستان خاربغل ودردسرشده گله دارند

ه سربرده درخوشی وغم ھمديگرشريک باشند، به يگر درپھلوی ھم بوبرادر بدون مفکورۀ سلطه جوئی بر يکد

وی  صحنه چگونه اشخاص، چه رولھا رور پاکستان  چه ميگذرد و برشکًعکس واضحا ميبينيم که درپشت پرده 

رابازی ميکنند؟  برادران پاکستانی ما خوابھای طالئی جنرال ضياءالحق زمامدارسابق کشورخود درباره افغانستان 

ن،  مداخالت بی نتيجۀ سه دھۀ اخير و آبعد از. يجه معکوس آنرا که برايش بار آورد شايد فراموش نکرده باشندو نت

خاطردارند که ھمه بيحاصل ونقش بر آب گشت، مداخالت کنونی زعمای فعلی ه ًآرزوھای حکام بعدی راھم يقينا ب

باشندگان افغانستان، اھل اداره و کار يا  ريکی ازنامھا واشکال مختلف بازی ميشود ھه نيزکه تحت مقواھای متنوع ب

چه آرزوھا دارند و چگونه رولھا را  کسبه ومردم  کوچه وبازارھمه ميدانند و می بينند که برادران پاکستانی ما

از يک طرف با اجازه دادن فعاليت به تروريستان مخالف ايران . درمنطقه به اشاره وتوافق رھنمايان بازی ميکنند

 افغانستان درداخل خاک خود رول ژاندارم منطقه را بازی ميکنند، يعنی گھی ھند، گھی افغانستان وگاھگاھی ھند و

، تانحکمتيار بتوانند با اشغال يک قسمت ازھند، کشمير، افغانس ھمکاریه ھم ايران را تھديد کنند  که شايد ب

 حاکم اسبق خود راعملی و پاکستان کبير را تاجکستان وکشورھای شمال افغانستان خواب و خيال جناب ضياء الحق

  .تشکيل دھند

انيه گرفته وميخواھد قدرت نمائی کند به اثرعدم ترا ازدست بر نقص درکجا است؟  اياالت متحده امريکا که قدرت 

آقای اوباما  سفانه درکنارأازين گذشته مت.  در راھی روان است که در پايانش ترکستان است ،شنائی ازمنطقهآ

  :  گونه نظريات ومردم وجود دارداين

 يکعده کارکنان دستگاھای سياه وسفيد اجرائی، ملکی ونظامی آن که درباره افغانستان به مقايسه  ـ:اول 

يرکشورھای آسيائی مينگرند مرتکب اشتباه ميگردند و وقتی متوجه اشتباه خود ميشوند که متحمل تلفات سنگين اس

کاراست ه سالۀ انگليس را که درمنطقه دارند اينھا فاقد آن بوده ووقت زياد بن تجربۀ پنجصد آ  يعنی ،شده اند

ھمچنان قومندانھای نظامی شان که پالنھای خودرا درين کشوربه . تامردمان ھرکشوراين قاره را طورالزم بشناسند

 مين اشتباه بعد ازاساس تجربه جنگ باعراق به اميد موفقيت محاسبه ميکنند مرتکب خبط بزرگی ميگردند وبه اثر ھ

داخل وطن شان قبول ميکنند  که حل ه  تابوتھای جنازه سربازان شان بانتقالمبارزات خونين وقبول تلفات سنگين و 

  .   معضله افغانستان از راه مبارزه جنگی ناممکن است باب مذاکره ھم بايد مفتوح باشد

 آمنا ،قربانا بعضی  بادنجان دور قابھای که جز، بلی  درکنار دستگاه ھای استخباراتی واجرائی امريکائی ھـ: دوم 

، روحيه مردمصدقنا گفتن ديگرچيزی درباره تاريخ وتجربه ازجريانات گذشته اوضاع  وايجابات کنونی وطن،  و

اگر چيزی می دانند، جرأت .  که اطالعاتی بدھند،کرکتر و خصلت وعرف وعادات اقوام مختلف معلومات ندارند

  .   پاسپورت آنھا را درجيب  داشته ازاقسام نعمات آنکشور برخوردارميباشند د زيراگفتن را ندارن
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 کسا نيکه تربيه شدگان ھمان درگاه پرفيض وبرکت امريکا وسوگند خوردگان برای منافع آن آب وخاک اند ـ: سوم 

جزدرنظرداشتن منافع مانند آقای خليلزاد، آقای جاللی و وزيرماليه اسبق وديگرچنين خس وخاشاک ميباشند که 

  . ن حکومت ودستگاه را دارندآاياالت متحده امريکا نه قدرت دفاع ازمفاد وطن ونه جرأت بيان مخالفت با 

 حکومت پاکستان ساخته وبافته انگليس، فعال دوست محل اعتماد پنتاگون وآقای اوباما، ازيکطرف با   ـ:چھارم  

ازجانب ديگربه مشوره دشمنان شان تروريستان جندهللا وسايرمخالفين ايران سرشورانده دست شا نرا می فشارد، 

 ظن نھا ميدھد وگاھگاھی يکی دونفرشانرا که مورد سوءآآنھارا ھم درخاک خود جا داده وھم اجارۀ فعاليت برای  

ه گيرد جھت دل خوشی ايران گرفتار و به آنھا می سپارند وعجب اينست درين کار آنقدرمھارت دارند کبقرار

  .ازھردو جانب  باج ھم می ستا نند 

 مختلف را درخاک خود جا داده و ازآنھا ۀگروپھای تروريستان شناخته شد ضد ھند وافغانستانه بھمچنين 

آنھا خودسری و يا از گاھی اگر يکی . ضد ھريکی ازين کشورھا که خواسته باشد استفاده ميکننده بعندالموقع 

  .  درمقابل پول فراوان آنرا به دشمن وی می سپارند نافرمانی حکومت پاکستان را کنند

 وھمکاران طالبان که در پاکستان آزادانه زندگی ء مال برادر و بعضی ديگررفقا شايد متوجه شده باشيدًاخيرا

ميکردند و دفتر استخباراتی پاکستان با ھريکی ازآنھا درتماس بود ھمينکه پادشاه سعودی وحسنی مبارک رئيس 

 آنھا با سران طالبان و القاعده درتماس ۀوسيله مشوره انگلستان واياالت متحده امريکا خواستند به حکومت مصرب

 حکومت پاکستان متوجه شد که مصر ندواقع شده درباره يافتن راه حل معضلۀ موجود افغانستان به مذاکره بپرداز

نھا که نه کدام ھنربود ونه پروبلم آفتاری گره وعربستا ن در ميان آمده و پاکستان ازصحنه بيرون می ماند فوری ب

داشت  با ھای ھای و داردارکه سر بازان پا کستان سران تروريستانی را که امريکا برای گرفتاری آن جوالھای دالر 

 گرفتار کردند وبه امريکا چنان واضح ساختند که اين ما ھستيم درين منطقه ھرچه بخواھيم انجام ،ن کرده بوديتعي

که به اين چالبازی ومداری گری ھا بلديت ندارند فوری به پاکستان وعده تاديه ھواپيماھا وگلوله ھا ی ئمريکاا. ميدھيم

نھا را با اينگونه کمکھای نظامی درمقابل افغانستان وسايرکشورھای منطقه آھا و دومليارد دالر اضافی ميدھد يعنی 

کار برده ه ردارمحمدنعيم مرحومين عليه پاکستان بد وسوويکه سردار محمد دائاز ھمان چالھا. تقويه ميکنند

ازپشتونھای آزاده چنان حمايت واستفاده می کردند که زمام داران پاکستان خانه گريز می پاليدند امروزعکس آن 

اين نتيجه عدم . جناب کرزی ازمقابل شدن با ايران وپاکستان خانه گريزجستجوميکنند.  درافغانستان عملی  می گردد

ی پنتاگون ازمنطقه، ھوشياری زمامداران پاکستان و نادانی سياستمداران ما وغالمی شان به حکومت اياالت آشنائ

  . متحده امريکا ميباشد 

برای شان  اينکه امريکائيان ميگويند ما افغانستان قوی وقدرتمند را آرزو داريم حقيقت ندارد بلکه ھمه کوشش 

قه ميباشد که برافغانستان به وسايل ممکنه  فشار وارد ساخته زن ومرد حيث ژاندارم منطه ساختن پاکستان قوی ب

قتل رسانيده ھرچه آبادی است به خرابه مبدل ميسازند، مرد م را ه حتی اطفال را به انواع مختلف از زمين وھوا ب

يه ، والی ھا انتبری  و حاکم نظامی امريکا و ای  آازحکومت وحکومت را ازمردم دورميسازند، سفير و دفتر سی  

وحکام  محلی را خود شان بدون سلسله مراتب ديده پول و خالف قوانين موضوعه ھدايت، حتی صالحيت ميدھند  

نام کمک از يک ه ی که  بئپولھا.  لھذا آنھا ازفرمان دولت سرباز می زنند وبه اين ترتيب  نظام حکومت را می پاشند

خارج برميگردانند و آن مبالغی که ه  نمايندگان خود شان دوباره بۀلوسيه راه وارد مملکت ميسازند از راه ديگر ب

رند زيرا در بانکھای خود توسط زعمای افغانی خارج ميگردد ھمه را می بينند وميدا نند اما حرفی بر زبان نمی آ

  . شان انتقال می يابد 
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طن نشده و از راه ايجاد برادری و خالصه، دردھا بسياراست اگرخود مردم با بيداری وھوشياری متوجه مادر و

اين اشغالگران جزاستفاده ازمنابع . اتحاد، دريک راه روان نشده به تداوی درد ھا ونجات وطن از بدبختيھا نپردازند

خرابی  کشور و کشته شدن مردم و سوختن و خرابی ساختمانھای ما ه طبيعی ما جھت سعادت و آرامی مردم خود، ب

ن در فقر و بدبختی وگرسنگی زيادترنگھداشته شده وخود به آند که بازھم خرابتر و مردم عالقه ندارند،  ميکوش

  . آسوده حالی  بھره برداری کنند 

   !نمايندگا ن مردم  درپارلمان افغانستان! جناب کرزی 

 اين کشور متوجه باشيد تربيه قوای نظامی افغانستان توسط پاکستان پالن زير پرده انگلستان ميباشد که بار ديگر

 و سه سال قبل آخرين آثار استعمارانگليس را که رانندگی عراده جات، مانند ھند و پاکستان طرف شصتآزاده را که 

 درزمان سلطنت محمد ظاھرشاه و صدارت شاه ١٩۴٧چپ بود جناب غالم محمد فرھاد کابل شاروال درسال 

اکنون  . ری ازاستعمار انگليس درين کشورباقی نماندرداده ازبين برد که  ديگر آثايطرف راست تغيه محمود خان ب

تاجائيکه من فکرميکنم آنھا ميخواھند روحيه اردوی افغانی مانند روحيۀ سپاه پاکستان که تربيه يافته انگليس و 

ه ب. ن ازين روحيه بھره مند شوندانستوابستگی غيرشعوری به پادشاه و پرچم انگلستان دارند بار آيد يعنی اردوی افغا

 تاريخ ۀصراسم و رسمی که ميشود کشورھائيکه درع عبارت ديگر فعاليت اساسی انگليس درين است بايد به ھر

وری انگلستان ت که تحت مراقبت امپرانام دومينيون يا تحت الحمايه يا امارت يا کلونی وديگراسم ياعنوانیه گذشته ب

اشد چنانچه اگرخوانندگان محترم شنيده باشند چند بودند امروزھم ازيک نقطه نظر بايد ھمان وابستگی موجود ب

روزقبل دستگاه نشراتی بی ،بی ، سی  انگليس درضمن نشرات روزانه گفتند که ھفتاد کشورآسيا ئی و افريقائی 

ن انيه بودند وامروزھم ازبعضی جھات، به آن وابستگی دارند وچنان فھميده شد که افغانستان نيزدر آتبرتحت نظر 

به شھادت تمام مردم جھان شرق و غرب ، شمال وجنوب ، مردم افغانستان درتمام . ودب گرديده جمله محسوب

ن در مبارزه و پيکار بوده او مھاجمادوارتاريخ زندگی سياسی خود اسارت را نپذيرفته ھميشه با اشغالگران 

مرزگرديده در تالش اشغال انيای کبيرکه با کشورما ھم توری بريتا اشغال ھند توسط امپرخ بعد ازتاريًمخصوصا

افغانستان وپيوستن آن به ھند شده که مردم ما  در راه دفاع ازاستقالل وتماميت ارضی خويش با آنھا که قدرت 

تسخيرناپذير و بدون غروب نام داشت ھميشه درپيکار بوده وچنان دست وپنجه نرم ساخته که سه بارھمان قدرت را 

زود ترين موقع از برکت ه اگر گاھی اشغال شده اند ب.  به زندگی آزاد پرداخته انداز کشور بيرون انداخته وبا سربلند

به جرأت ميتوان گفت اين قتال وخونريزی و روزھای سياه . فداکاری وسربازی فرزندان قھرمان ما نجات يافته اند

   .يی ھا ی قديمی ميباشدوبيچارگی و بدبختيھای کنونی کشور و مردم ماھمه محصول ھمان کينه وکدورتھا و رويا رو

فغان اين . به بارگاه کبريائی ازين  مينالد که دسته تبر يکی ازشاخه ھای خودم ميباشد درخت شب وروز

شما صدای وطندوستان .  دست گرفته ومطابق دھل دشمنان اتن می اندازنده کشورنيزازکسانی است که قدرت را ب

اگر ديگر چيزی نميتوانيد آواز تان را دردنيای بشريت بلند :  ينستواقعی را بشنويد که چه ميگويند ؟ فرياد شان ا

اين صداھا بی تاثيرنبوده مردم آزاده و زمام داران با احساس کشورھای بيطرف وبشردوست مانند مردمان . بسازيد

قبول بشری لمان وبعضی کشورھای ديگر را اينگونه اعمال ظالمانه و وحشيانه وغيرقابل اا ليا، يتھالند، جاپان، ا

ولوپابند درپيمانھا و ھمبستگی ھای سياسی ناتو وغيره باشند، آرام نميگذارد وصدای مخا لفانه و بشردوستانه 

  .  آنھا را عليه دولتھای شان بلند ميسازدۀومنصفان
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با ھو شياری وديدگان بازمتوجه مادر وطن باش که درميان گرگان درنده داخلی وخارجی طوری ! ھموطن عزيز 

سوی ھريکی ازما وشما ه تارآمده که ھريکی ميخواھند حصه ببرند ، او با نا اميدی وچشمان نگران وتاثرباربگرف

  . مينگرد، ا ميد وتکيه گاھش تنھا من وتو ميباشيم

ه يرازھمان ديگربغ سفانه چشمان بعضی خواھران وبرادران جوان  ما را ماھانه ده ھزار دالرطوری گرفته کهأمت

از اسارت وطن، غالمی ھموطن، بربادی ناموس، طالق دادن ھمسر، بی ناموسی درحق . ه نيستندھيچ چيزی متوج

خواھر ومادر، کشته شدن زنان ومردان واطفال بيگناه ومشتعل شدن آتش سوزان درمنازل خواھران وبرادران شان 

رھزاران وطندارش کشته ،  خنده کنان ميگذرند  و نميدانند که عوض اين ماھانه ده ھزاردالبيرقوزير پاشدن 

عجبتراينکه اين مجنونان ماه ده ھزاردالر باسربلند می گويند . ووطنش در قيد استعمارجديد قدرتمندان قرارميگيرد

اين ساده دالن کورمغز فھميده نميتوانند که اشغال گران درعوض اين پول . اين لطف وکمک خداوند برای ما است

جوانان بيخرد پاک دل متوجه خدمت خود در برابراين پول ناچبز نشده اند،  درک نھا چگونه استفاده ميکنند اين آاز

  کهنمی توا نند که اين گرگان درنده  برای چه ھدف و مقصد ومنظور اين وجه را ميپردازند ؟  اينھا نميدانند 

  ودختران جوان،ن واشغالگران انگليس، زناناابل مھاجمدرجنگھای استقالل افغانستان ودفاع ازخاک وطن، درمق

ن ، نان وآب ميرسانيدند وھزاران  شان درالش کوه ھای بلند و يا درميان دره ھای امبارزدرجبھات گرم جنگ به 

يا رتبه ومقام تف  تحفه، بخشش، دالر، پوند، کلدار، ولایر، ،ولن به پااين مبارز.شھادت رسيده اند ه پرپيچ وخم ب

ع از وطن را ترجيح ميدادند واز تسليم شدن به دشمن و يا اجرای خدمت منظور دفاه انداخته مرگ درجبھات جنگ ب

  .نھا ننگ داشتنده آب

نمايندگان مردم درمجالس شورای ملی ومشرانو جرگه،   ،ءاز جوانان ساده دل گله کرديم  نميدانم به زمام دار، وزرا

 ومعاش را درخواب ھم نمی ديدند، امروزرتبه اينکشورکه اکثرشان چنين مقام   وجنراالن و ديگرمامورين بلندءسفرا

د ست آ ورده  برای اينکه خدانخواسته ازدست نرود مانند گوسفندان قربانی ، گردن نھاده چشمان ديد وزبان ه ب

ن اوزگفتارشان به مقابل اين ظلم و استبداد، تجاوز بر نواميس، کشتار، خرابی آشکار و بی قانونی صريح متجا

مين صلح وبرقراری امنيت آمده چنين جنايات انجام ميدھند کورو گنگ أ ھستند جھت توقوتھای خارجی که مدعی

  است چه اسمی بگذاريم وبکدام جا ونزد کدام قدرتی شکايت ببريم ؟ 

  خــــد ا يـــــا بـــه  بــــا ر گاه تـــوپــنــا ه مــی آ و ر يــــم  

موضوعات  يناعرف وعادات افغانستان وکم توجھی در ،روحيه مردمشنائی اياالت متحده امريکا ازاوضاع  آنا

شايد اين آغازباشد و يقين داريم .منعکس کننده جريانات اخيربوده وبرخورد رئيس دولت افغانستان را بار آورده که

قای خليلزاد و امثا ل آ نگری یجرأت ميگويم مشوره ھای ناسنجيده وسطحه ب. آينده ناگوارتر را درعقب داشته باشد

ن ، اين حالت آی وروحيه مردم ه ئاين سرزمين افسان درباره افغانستان به زمام داران سابق وحال بيخبرازوضع وی

ن بازھم ھمينھا باشند آينده را بدتراز امروز و تکانھای بعدی را برای امريکائيان شايد شديد امشاوررا بار آورده اگر

 ملت محمد "بابای" درھمان مرحله اول ازنيرو و قدرت معنوی اگرخليلزادھا.وخطرناکترازجريا نات ويتنام ميبينم 

ه زاد ميگذاشت وبآفعاليت نمی پرداخت و دست آن مرد وطن و مردم شناس را ه عليه آن ب وظاھرشاه استفاده کرده

زموده وکھنه کار را در کنارخود جمع وبا ھمکاری جوانان تازه کارچرخھای آوی موقع ميداد که تيکنوکراتھای 

انداختند امروزکھنه کاران ازصحنه کناررفته وجوانان،  ه واز کار افتاده حکومتی را دوباره به حرکت میکھن

ليت را به دست گرفته وافغانستان با حيثيت ملی وبين المللی بارديگربه حرکت وفعاليت آغاز ميکرد و مانند ؤومس

دن ھزاران انسان بی گناه، طوريکه بعضی منابع امروزبعد از ده سال فعاليت ناکام وصرف ملياردھا دالر و کشته ش
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د که د ست بسوی مصطفی ظاھرنوه بی تجربه وتازه کارھمان بابای ملت يقای اوبامامجبورنميگردآنشراتی ميگويند 

  ا  .دوش خليلزادھا و سيرت ھا نيست ؟ه  آيا گناه اين ب.درازکرده  وازوی کمک  بخواھد

ر حله که  تمام دستگاه حکومت موجود افغانستان را از باال تا پايان مردمان کم ور اين بود ، درين مآبرای من تعجب 

شنا به امور مملکتداری که جزقدرت نمائی و منافع شخصی وکمک به فاميل وجمع آوری ثروت آتجربه ، نا 

 وملل دست گرفته، سايردستگاه ھای اداره کننده وروزی رساننده دولته وبيخبرازحال وروزگارمردم ومملکت ب

فعاليت ه  ب"قای کرزیآ"متحد وبعضی کشورھای خارجی ويکعده نما يندگان پارلمان وسنا و بعضی واليھا عليه 

 ،غاز کرده اند ايشان  رول قھرمان ملی شدن را بازی کرده با بيان حقايق ، ازچھره ھای درندگان  ودشمنان وطنآ

گفته وادامه فعاليت شان را ....و...و.. تقالل ومنافع ملی ومقوا ھای شان رابرداشته ھمه رامخالف کرامت انسانی واس

صورت موجود، بی لزوم وھم يکعده اعضای پارلمان وسنا را آلۀ دست بيگانگان وعليه کشورمعرفی داشته ه ب

 خارجی و يک عضو افغانی ميباشد شرم عضوًمخصوصا کميسيون انتحابات وطن خود را که متشکل ازسه 

ايکاش اين عکس العمل را  .بيوقت ميدانم وانده من سالم ميفرستم اما اين تالش ھا را بيھوده ووروغير قابل تحمل خآ

سه ياچھارسال قبل انجام ميداد  بازھم باوجودی که بعضی برادران اين را چال وبازی جديد اشغالگران  می دانند اما 

 و در برابر حرکت موھن اوباما عکس حق مردم ميباشد که بلند ساختهه ًمن شخصا ان حرکت را که عين صدای ب

قای کرزی را مبھم و  آ مطلب را تائيد اما جنون مفھومالعمل نشان داده وخاموش نمانده  بی ارزش نميدانم  بارديگر

   .دل وجان برايش تبريک ميگويم و توفيق ميخواھم از گيچ کننده می يابم  اما

   قای عبد هللا عبدهللاآواما 

نظر من که خدا کند اشتباه کرده باشم، ه ب. اموش می بودند  با ارزش تر ازين صدا  بود حيف ھزاران حيف اگرخ

برای اينکه ازصحنه دورنمانده واظھاروجود کرده وھم خارجی ھا را  بفھماند که من با شما ھستم وشما مرا 

ا مخالف منافع ملی آنر درنظرداشته باشيد طی مصاحبۀ مطبوعاتی با ھياھو برکرزی و بيانات وی سخت تاخته و

ما از  طرناک داشته وخمعرفی وگفته ما بدون قوای خارجی زند گی نميتوانيم وبيانات کرزی برای افغانستان عواقب 

  .ن دفاع نميکنيم  آ

عقيده من متن ھمين گفتارجناب کرزی عين صدای بسی وطندوستان ميباشد  اينکه شما با آن ه ب! جناب عبد هللا عبدهللا

  .  خود شما استه يد امرجداگانه ومربوط بموافق نيست

  ! ھمو طن گرانقدر مھربان 

دراخيرميخواھم بگويم ما ميدانيم اين گفتارھا درنزد آنھائيکه براساس پالنھای بزرگ وروحيه حاکميت برافغانستان 

  . وربوده و   پالن خودرا پيش ميبرندآکارميکنند خنده 

 قدرتمندان و بر طبق پالنھای مرتب تمام اين بدبختيھا، خرابی وکشتار،اما تذکر اين مطلب را ناگفته نميگذارم 

استعمار نوين درکشورھای دارای منابع طبيعی ورو به انکشاف که مردم آن مقاومت کنند واقع شدنی ، اتحاد 

ند عاطفه بدان اما جابرين وقدرتمندان جھان وحکمرانان ظا لم وبی. وھمبستگی مردم ، مقاومت را شکستنی است

  والسالم .  نھا را شکستنی استآحوادث طبيعی کمر ز جلوگيری ا

  :يادداشت

با صراحت و وضاحت کامل ابراز " رنا"ضمن ادای احترام خدمت آقای "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

 پورتال معتقد .می دارد که با بخشی از استنتاجات ايشان به عالوۀ آنکه موافق نيست به شدت ھم مخالف می باشد

در چنين حالت، ھر فرد خواه ظاھر شاه باشد، .  است که افغانستان در اشغال کامل نيرو ھای امپرياليستی قرار دارد
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به خصوص نقش .  خواه کرزی و يا کدام شخص ديگر يک دست نشانده محسوب شده و محکوم تاريخ می گردد

ودش و فاميلش در قبال تجاوز شوروی و ھمراھی با ظاھر پادشاه مخلوع افغانستان بعد از سکوت ننگين خ

تانکھای ناتو حين اشغال افغانستان  لکه ننگ ديگريست بر دامان آن خانواده که ھيچ گاھی تاريخ آنرا فراموش 

از مبارزۀ مردم کشور برای آزادی وطن قاطعانه حمايت "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال  .نخواھد کرد

  .می کند

   AA-AAداره پورتالا
  

 


