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  ھيوادوال کابلی

 ٢٠١١ سپتمبر ١۵

  »بزپنجشير«از» يادبود «ۀبه ادام
می » مشخصيت واجب االحترا«امپرياليزم ھرزمانی بخواھد يک نوکربی مقدارخودرابيش ازحد ُپف نموده ازآن 

، آن  سان ھزاران توليد استھالکی گذشته  بوی» تاريخ مصرف«زمانی ھم که ديگربه دردش نخورد و  سازد ؛ و

  : پرتاب فرق می کندۀولی شيو...  را به زباله دان پرتاب می نمايد

 عادی ۀرا به عنوان پناھند» شاه شاھان«شود آن   شاه ايران را تا آن حدی به زمين می زند که حتا حاضرنمی

د ميادين شرق و  دردمنۀراه بدھد و وی را آوار)  امريکاۀقلمروامپرياليزم اضالع متحد(ومعمولی درخاک خود 

ولی . به زندان می اندازد وغيره وغيره و بارگی متھم به قاچاق مخدره می سازد يگا را به يکئنور. غرب می سازد

بسيارابتکاری ازسرراه  د الجورد ماند ونه زمرد، به نحوقاچاقبرمشھورومعلوم الحال ديگری راکه درکشورآبائی خو

می رسانند، اعزام اعراب !) مبروع واقعيت انکارناپذيريازدھم سپتنه ازن(تاجائی که فرضيه ھا . خود دورمی سازد

، فقط صحنه سازی بوده واصالً ) شطرنج امريکا دانه ھای عرب چيده شده بودۀمبرھم روی تخت سپتھمدريازد! بلی(

صاحب ھم سنگروی ، به اشاره ورھنمائی باداران امريکائی و متحدين آنھا سربه » مارشال «ۀدرتوطن» زپنجشيرب«

  .نيست شد

را غيرمنطقی بپندارد ؛ ولی پيامد اوضاع و » القاعده«توسط » بزپنجشير« کی می تواند درنظراول کشته شدن 

» جشيرنپبز«س درصورت موجوديت فوان نوکرتازه ن نمی توانست به عن»مارشال«جريانات نشان داد که نه تنھا 

ـ شورای نظار، ) القاعده( طالبان ۀنقش خودرا مخلصانه ادا نمايد بلکه استعمارگران برای تشديد تضاد خودساخت

، انه ھم آنھا را درھدف انتقامجوئیغمداروقربانی نشان می دادند تا منطق عامي» القاعده«بايست آنھا را به دست 

امپرياليزم و شبکه ھای مختلف جاسوسی . ولی اين کافی نبود. يد می نمودئ لشکراستعمارگران توجيه و تأاپيشدرپيش

، نمی انی خودسرمايه گذاری نموده بودندبرای پيشبرد طرح ھای ضد انس» بزپنجشير«بين المللی که سالھا دروجود 

» شھادت«ينجاست که ازااز.  بھره نگيرندچشم پوشيده و ازآن» شھادت بزپنجشير«توانستند برتبليغات حاصله از

ساخته و نوعی کيش شخصيت بعدازمرگ به وی » پيراھن عثمان«توسط خود شان ، » بزپنجشير «ۀسرھم بندی  شد

درکدام . اعطأ نمودند تا ھرموقعی که بخواھند ميزان تأثيرات تبليغاتی آن را دردسايس تفرقه اندازی به کاربگيرند

فغانستان عکس بزپنجشيرچسبانده نشده؟ درچه تعدادازنقاط شھرعکس ھای وی نصب نشده؟  عامه دراۀ نقليۀوسيل

ونبايدفراموش نمود که .  ویۀسربود تا زند بی درد و برای باداران پيشينش به مراتب سودمند» بزپنجشير «ۀپس مرد
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 که سرويس ھاس ساده لوحان غربی است» قھرمان«، پيروانش باشد» قھرمان ملی«زآنکه پيش ا» بزپنجشير«

  .جاسوسی ماھرانه وی را سالھا به خورد شان داده اند

 بيگانگان و يکی ۀآنچه مرابه نوشتن اين سطورواداشت ، عالوه برتجليل تھوآورازمرگ يک قھرمان خودساخت

رم سھيل سيمين دراين رابطه بود که خيلی  محتۀ، خواندن نوشتد جنگ ساالربنيادگرای ظاھراً ملیازجانی ترين افرا

 ای را که دررابطه با ألهجادارد تا دوسه مس. نوشته اند» بزپنجشير«جا و مستند درمورد دھمين سال کشته شدن ه ب

ثق شنيده ام ، نقل نمايم تا آن عده شيادان وياھم عناصربی خاصيتی که و مسعود ، تقريباً مۀخيانت ھای داردودست

، درتالش صرافغانستان را به زبان می آورند تاريخ معاۀيک جاسوس چندبادار» سجايای«وارھنوزھم طوطی 

  : خود غرض فريب مردم بيشترناکام شده و طشت رسوائی شان بازھم ازبام پائين افتدۀرذيالن

» مسعود«، جائی که ولی چند تن ازسفارت افغانستان درلندناوج خرمستی جھادی ھا بود که شنيدم ) ١

سفيربود ، موتررسمی سفارت را سوارشده ازآنجا برای اشتراک به يک محفل عروسی به يکی » بزپنجشير«برادر

 سفارت افغانستان دربرتانيا ۀمسافرت نمودند که طبعاً پول تيل ھم ازبودج) احتماالً سويدن(ازممالک سکنديناوی 

، دراين قسمت روشنی ع داشته باشندراطالاميد ھموطنان مقيم انگلستان که ازموضوع بيشت. پرداخته شده است

  .بيندازند

درھمان سال ھا ھموطنی درشھرژنيودرسويس به نمايندگی دائمی افغانستان برای اجرای کاراداری مربوط به ) ٢

وقتی ازوی پرسيد که . وی گفت که بسيارمتعجب شد که درسفارت را يک ھندی بازنمود. وابستگانش مراجعه نمود

دزدان جھادی (تان چه می کنند؟ درپاسخ شنيد که دفاترنزديک با درورودی سفارت را ازافغانھا آنھا درسفارت افغانس

اين واقعيت تلخ نشان . افغانھا دردفاتربعدی کارمی کنند و خود... به کرايه گرفته اند) جمعيت اسالمی و شورای نظار

 زمرد سيرشدند ونه ھم با چوروچپاول  ربانی و مسعود نه با قاچاق پشتاره ھای الجورد وۀمی دھد که دارودست

ھمانطوری که خلقی ھا ... که حتا اتاق ھای سفارت راھم به کرايه داده و پول آن را به جيب زدند... واليات پايتخت و

 روس سفارت ھا را چورنموده و حتا تا امروزبه اتباع ممالک ۀو پرچمی ھا درشب وروزسقوط رژيم دشت نشاند

  !پاسپورت می فروشندديگردربدل پول ھنگفت 

 خودرا» چپ«با جريان ) گالب به روی تان:  وطنیۀبه گفت(شنيدم که يک عنصرمالخوليا وبوقلمون که زمانی ) ٣

 پنجشير، به لوليدن به سمت ۀنزديک جلوه داده وادای روشنفکری درمی آورد ولی به دليل انتساب به در

اق آثارباستانی دستگيرشده و چدرميدان ھوائی کابل درحال قا ، اخيراً ھم ھيچگاه بی تمايل نبوده است» ربزپنجشي«

مايند و مسلماً ناق نمی چ مسعود تصادفاً آثارتاريخی را قاۀاما ازآنجائی که دارودست. چندروزی را درزندان گذشتاند

، توسط يک مافيائی آن بين المللی بوده و حاميان خودرا درھرجا دارند ، آن خاين بی وجدان وننگ جامعه ۀ که شبک

، وی را » !گومش کو ديوانه اس«: که  پنجشيربود با استدالل اينۀ امنيتی که اوھم منسوب به درۀافسرباالرتب

آنعده ھموطنانی که ازاين مورد مشخص اطالع  اميد. ازچنگ قانون نجات داده و دوباره راھی اروپا ساختند

، قتداردرافغانستان را شنيده باشندخی توسط دزدان برسراديگری از قاچاق آثارتاري ردابيشترداشته باشند وياھم مو

  . سازنداءخاموش نمانده و آنچه را می دانند افش

  !نفرين به دزدان قاچاقچی خزيده درادارهء مستعمراتی کابل

  !مرگ براشغالگران

  !زنده بادمردم

  !پاينده باد افغانستان آزاد


