
  
  

   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  ــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادــچو کشور نباشـد تن من مبــ                             
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  ير خليل اهللا معروفیدپلوم انجن
   ٢٠٠٨ آگست ٢٧ برلين، 

 
 

  قتل زنان و کودکان افغان
  

    :بترسيد زيد، از سه چنهنديان می گوي
  

   افغانِ برا و از انتقام کـُ پلنگ، از زهرِ از يشِک
  

 ، خبر Berliner Tagesspiegel" برلينر تاگس شپيگل" اگست روزنامۀ مشهور برلين بنام ٢٣در شمارۀ مؤرخ 
  : نفر افراد ملکی وطنم را چنين خواندم ٧٦ه شدن کشت
.  نفر هالک گرديده اند٧٦به گزارش کابل در حملۀ قوای ائتالف  تحت قوماندۀ اتازونی، در غرب افغانستان « 

عالوه . طوری که وزارت داخلۀ افغانستان گزارش داده، قسمت اعظم قربانيان ملکی را زنان و اطفال تشکيل ميدهند
وزارت داخلۀ افغانستان اين حادثه .  اين گزارش تعداد زيادی هم جراحت برداشته و وضعشان وخيم استبر آن طبق

  .قلمداد کرد" تصادِف غير عمدی"را يک 
در عمليات قوای ائتالف به . قوای ائتالف تنها گزارش دادند ، که ضمن اين عمليات سی جنگ آور طالب را کشته اند

 نفر ٨قوای ائتالف نظر به اظهارات خود شان،  در اواسط همين ماه . ملکی هالک ميگردندمقابل طالبان پيوسته افراد 



 نفر افراد ملکی ٦٤در ماه جوالی در طی دو عمليات قوای ائتالف جمعًا . افراد ملکی را در واليت ارزگان کشته اند
دادند،  در يک محفل عروسی اشتراک اين قربانيان  که اکثر شان را زنان و اطفالی تشکيل مي. به هالکت رسيده اند

  ».کرده بودند
  "عزيزآباد" نفر وطندار معصوم ما از قريۀ ٩١  چنانکه بعدًا روشن گرديد، طی اين حملۀ وحشيانۀ قوای اشغالگر، 

  .  ولسوالی شيندند واليت هرات به خاک و  خون غلتيدند و جام شهادت نوشيدند
       

  :هفت سال پيش از امروز
 به صحنه درآمد و دست آويز تاخت و تاز و تجاوز برای اتازونی درست گرديد، ٢٠٠١ۀ يازدم سپتمبر واقعوقتی 

قوای امريکائی ــ و در رکاب آن قوای ممالک ديگر پيمان ناتو ــ بر افغانستان يورش آورده ، رژيم طالبان را روفتند 
  ".ملی" و " افغانی"يز ديگر بوده ميتواند، به غير از و دولتی را در افغانستان بر سر اقتدار آوردند، که ماهيتش هر چ

، که صالحيتش بدست اشغالگران است و اعمالش يکسره در مسير "ملی"ست و نه "افغانی"اين دولت ازين خاطر نه 
 را در "کوتوال استعمار"رول " قوای ائتالف بين المللی"و " آيسف"منافع اجانب اروپائی و امريکائی سير ميکند و 

  . عزيز ما به عهده گرفته اندوطن
گستردۀ ايشان است که در مناطق  بی باکانه و يکی تهاجمات و حمالت" کوتوال استعمار"از کارروائی های ناروای 

شرقی و جنوبی وطن ما اعمال ميکنند و اينک اين عمليات نظامی به غرب کشور نيز کشانيده شده و مثال بارز آن قتل 
  .ندند واليت هرات استشي" عزيز آباد"عام قريۀ 

    
مردم هندوستان که قرون متمادی با افغانان سر و کار داشته و از سجايا ، خصائل ، خصوصيات و وجنات ايشان به 

  :کلی اطالع دارند، مثلی دارند مشهور و بدين فحوا که 
  *» حذر کنيد؛ از يشک پلنگ، از زهر کفچه مار و از انتقام افغان از سه چيز بايد« 
يان اين مثل را در واقع پس از تجربۀ بس طوالنی درست کرده و به حيث گوشزدی به نسل های بعدی به ارمغان هند

  . و کاش قوای اشغالگر اين مثل را شنيده و درست درکش ميکردند، تا از قهر افغانان در امان می ماندند. سپرده اند
  : ما مردم هم مثلی داريم بس مشهور که 

  .)گيردن چهل سال بعد انتقام خود را می افغا( » ِمِگــَرهاد قصِد خودهاوغان چل سال ب« 
  .کاش قوای اشغالگر اين مثل دری را شنيده و درست درک ميکردند، و در کار ما غرض نمی گرفتند

ند، ه ا وطن ما را در اشغال خود درآورد"يک جهان پشتيبانی"واقع با   جهانی ناتوئی و درکه با پشتوانۀقوای اشغالگر 
و به اصطالح های آنی  موفقيت. طاع خود ساختفکر ميکردند، که با زور سرنيزه ميتوان اين ملت را منکوب و ُم

، تا فکر کنند که کار  و جسارت بخشيد اتازونی و پايدوان ناتوئی آنرا جری ساخت،ر طالبانبرابدر " مقطعی"شيک 
ل بستند و تا توانستند، زير نام قلع و قمع طالبان ، به قلع و  به زور نظامی و سرکوب د فقطاز همين رو. ساخته است

  .قمع آزاديخواهان و مبارزان راه آزادی پرداختند
و می بينيم که . ديديم و می بينيممی را همه روزه " کوتوال استعمار"زورآزمائی ها و از زور کار گرفتن های قوای 

 تعجب .ندمناطق پشتون نشين ما دست يازيده  می روه سرکوب ، بو افراطيان و تروريستانزير نام سرکوب طالبان 
تعجبی ندارد، که با هرچه بيشتر گشتن اعمال زور، . آور نيست که با گذشت هر روز مقاومت شديد تر ميگردد

هيچ تعجبی ندارد، که شيرازۀ امور با گذشت هر . بيشتر ميگردد و بيشتر نشو و نمو ميکندبه همان پيمانه مقاومت هم 
 در "مخمصۀ ناتو" امروز حالتی را می بينيم، که به ،با شاريدن امور. روز، بيشتر از دست  قوای ناتو می شارد

بر اثر سياستهای تجاوزکارانه و از برکت سياست اعمال زور نظامی، امروز حالتی .  استافغانستان شباهت پيدا کرده
در آن زمان . ير قوای اشغالگر شوروی ملعون شده بودرا مشاهده می کنيم، که در دهۀ هشتاد سردچار و گريبانگ

قوای شوروی با يکصد تا يکصد و پنجاه هزار عسکر و ال و لشکر اردوی سرخ به مدت ده سال با مبارزان راه 
آزادی ما کله ونگ جنگ بودند، و چون ديگر کاری از دست شان ساخته نبود و تلفات شان روز به روز بيشتر شده 

مگر اينکه دو پای داشتند و چار پای ديگر قرض کرده و از سرزمينی بگريزند، که ايمان گری نديدند، ميرفت، راه دي
  !!!!!!!فلک در خطر است

  
، تاريخ ُمدام تکرار ميگردد و به تحقيق که عاقبت کار اشغالگران ناتوئی نيز جز گريز "پند ناپذيران"هرآئينه که برای 

ندی و افغانی واقعًا چه داهيانه واقعيت های عينی جامعۀ ما و روحيۀ افغانان را همان ضرب المثل های ه. نخواهد بود
و کاش قوای اشغالگر، پيش از دست درازی بدين خاک هردو مثل را شنيده و نص آنها را درست به .  ترسيم ميکنند

  .حافظه می سپردند
  

 فکتورها و عوامل عالوه برايد ، چون ــ ر افغانستان روز به روز قوس صعودی خود را می پيمتلفات قوای ناتو د
يا مستقيم دست به سالح ميبرند و ، " کوتوال استعمار"ها و کارروائيهای ناروای قوای ديگر ــ ، آسيب ديدگان بمبارد

کوتوال "کنند، تا انتقام خود را از قوای  ايشان اين کار را می. يا به صف جنگ آوران و مبارزان مسلح می پيوندند
  .بگيرند" راستعما

المانی در قندوز و امروز يک عسکر ....  چند روز پيش ده عسکر فرانسوی را کشتند ، بعد سه عسکر پولندی را و 
  !!!!!!!!متحمل تلفات جانی نگردند" مارکوتوال استع" روزی نيست که قوای و.  کشته شد



  :و اين هنوز اول دم سحر است ؛ باش تا صبح دولتش بدمد 
   

  دولتش بدمد       کاين هنوز اول دم سحر استباش تا صبح 
  

**********  
  :توضيح 

است، " دندان پيشروی و تيز حيوان درنده"کلمۀ دری و در معنای ، " َرشک"و " اشک"و " َمشک"بر وزن " يشک* "
 گويند که "ناب"در عربی . تلفظ ميگردد" اشک"در زبان عاميانه و گفتاری دری . را پاره ميکندشکار که با آن گوشت 

 .است" انياب"جمعش 


