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 Political  سياسی

  
  احمد ضيا فاضل بيگی

  ٢٠٠٨ اکتوبر ٦
 

  

   ٢٠٠١ اکتوبر م هفتبه مناسبت
   تجاوز امريکا بر افغانستانروز

  
 طالبان ًا و آغاز جنگی که طی آن ظاهرافغانستانريم مقدس ح تجاوز امريکا بر با روزمصادف است هفتم اکتوبر 

 طالبان، جنگساالران و جنايتکاران نه تنها فارغ نگرديدند، بلکه در  و فتنۀسرنگون شدند ولی مردم افغانستان از شر
موکراسی، حقوق امپرياليزم امريکا که برای فريب مردم دهل دي.  فرو تر رفتند، به اضافۀ ستم استعمار،منجالب ستم آنها

بشر، صلح و پيشرفت اقتصادی را به صدا در آورده بود، از همان آغاز کار کوشيد تا بخش گسترده ای از جنايتکاران، 
و از هيچ نوع ظلم و تعدی بر جان اند تالف شمال جمع شده  که در ائ را بخصوص آنهايی را،جنگساالران و وطنفروشان

مردم به چشم سر . ندکشيدۀ ما سوار کحرمان ديده و رنج بر شانه های مردم ودند،و مال مردم افغانستان دريغ نکرده ب
جنايتکارانی چون مال ربانی، مال سياف، مال قانونی، مال محقق، مال صبغت اهللا، مال خليلی، امريکا چه طور ديدند که 

گان اين شهر را قتل عام کرده دن کابل را ويران و باش مخصوصًا، که افغانستان رامال فهيم، مال اسماعيل و ديگران
 دولت دستنشانده  دربودند، در لويه جرگه ها، کمسيونهای تدوين قانون اساسی، ولسی جرگه و مشرانو جرگه و حکومت

  . ملت را به بازی بگيرندن تا بار ديگر سرنوشت ايکردجا بجا 
 از سابق می شناختند، امريکا کرده بودند،، نسبت خيانت و ظلمی که در حق مردم چون مردم اين جنايتکاران ريشکی را

، سپنتا مولوی دادفر رنگين  مانند ، پروريده بود در آغوش خودکوشيد تا چند خيانتکار و مالی بدون ريش را که از قبل
رنگ ظاهری جنايت مگر  را بر اين خيل کرگسان بيافزايد تا  و چند مالی دگر جليل شمسآيت اهللا ،دامال اعظم داد فر

 اين مال های بدون ريش در فريب مردم نقش موثری ايفاء کردند، چنانکه چندی قبل عده ای از اين خيانت . گرددخيره
 محمود طرزی که همۀ عمر را صرف حصول و صيانت از يعنیپيشگان به نام بزرگداشت از افکار مرد آزاده ای 

 او را به دربار زر و  و افکار آزاديخواهانۀبوسه زنندآزادی کشور نمود، افکار او را به بازی گرفتند تا بر ساطور جالد 
اين مال های بدون ريش فراموش می کنند که همين همقطاران ريشدار شان با همکاری با استعمار . زور خم نمايند

  . بنيانگذاران آن به حساب می رود، سرنگون کردندۀ دولت امانی را که محمود طرزی از جمل،انگليس
ش چندی قبل به سفارت های افغانی احکام فرستاد که  اسپنتا به حکم باداران انگليسی و امريکايیفر همچنان مولوی داد

 تجليل "مسعود" هنظر نمايند و در عوض از درگذشت جنگ ساالری مشهور ب از بزرگداشت روز استقالل کشور صرف
  از استعمار انگليساستقالل کشور حصول  روزخجسته ترين روز زندگی محمود طرزی! زهی خيانت. به عمل بياورند

اين . ه بود کشيد زيادزحمت  پيشرفت و عمران افغانستان برای وآن مبارزه کردعمری برای حصول طرزی که است 
 کرد هادشتن مولوی داد فر سپنتا اسالک. نقطۀ عطف در زندگی او و مردم آزادی دوست کشور محسوب می گرددروز 

آورند و روز حصول  شاهد ويرانگری اوست، تجليل به عمل  هنوزبه های غرب کابلاز مرگ يک جنگساالر که خراکه 
 طرزی همه عمر فرياد آزاديخواهی سر داد و از خلق های دربند . اندرغب بگذرانند به گل روی انگليس هااستقالل را

 که اينک سپنتاوی دادفر ولی مول.  مردمان آسيا خواست تا زنجير های وابستگی را بگسالنندًادر سراسر جهان مخصوص
  ." قرن وابستگی هاست٢١قرن : "به ريا افکار طرزی را به منظور جعلسازی می کاود گفته است که 

نفی استقالل و  اهداف استعمار در افغانسان ، هفت سال گذشته نشان داد و واقعياتکه تجاربچنان !وطنداران ارجمند 
 زب اسالمی، طالبان و خلقی ها و پرچمی ها در اين دولت پوشالی، ادغام ح دولت دستنشانده،حاکميت سياسی، حفظ

 حمله بر ايران، عقب زدن روسيه از منابع انرژی منابع مواد خام، محاصره و احتماًالاعمار پايگاه های نظامی، غارت 
، با پاکستان و همکاری و کمک  ميانه، جلوگيری از سياست توسعه جويی چين، نظارت بر اوضاع هند و پاکستانایيآس

انتظار استقرار امنيت و صلح، تأمين حقوق بشر، لذا  .صدور اسالم سياسی و تروريزم به روسيه و چين و غيره می باشد
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 ، يا در واقع متجاوزين بر هست و بود کشور ما،ديموکراسی و پيشرفت اقتصادی افغانستان از به اصطالح جامعۀ جهانی
 هفت سال گذشته واقعيت های ذيل اربتج .ی و مغز های بيمار خطور می کندخوابيست که در خيال وطنفروشان حرفو

  : جليتر ساخت  به عنوان مشت نمودی از خرواررا
به استثنای عده قليلی، همه جنايتکاران و وطنفروشان را در ترکيب دولت دستنشانده افغانستان، اعم از  ،ا و ناتوامريک •

واليات و نهاد های دولتی جابجا کرده تا با متجاوزين در قتل وطنداران خود مراکز حکومت، ولسی و مشرانو جرگه، 
 به دو چهره کثيف ديگر يعنی طالبان و حزب ،برای بهبود محصلۀ کارعنقريب، . و ويرانی افغانستان همکاری کنند

 .اسالمی حکمتيار نقش بيشتری داده می شود
لت دستنشانده آنرا توسعه می دهند، همه روزه از هموطنان رنجديده بی امنيتی، که امريکا و ناتو به کمک طالبان و دو •

در واقع امريکا، ناتو و دولت دستنشانده از يک طرف و . ما قربانی می گيرد و مملکت را پيوسته ويران می کند
 .د از جانب ديگر کمر به قتل مردم افغانستان بسته ان به اضافۀ ايتالف شمالطالبان و حزب اسالمی حکمتيار

گرمی متجاوزين نه تنها فارغبال چکر می به پشتجنايتکاران و جنگساالران که خون هزاران انسان را بگردن دارند،  •
ثروتهای ملی، .  ادامه می دهند و نقض حقوق بشرزنند، بلکه هنوز هم به ظلم و ستم و تجاوز به جان و مال مردم

 متجاوزين چور و استشارۀره با توافق دولت دستنشانده و ، منابع معدنی و غيزمينهای ملکيت عامه، آثار تاريخی
طفال عادی شده و اتجاوز بر . ساالران از افغانها پر گرديده زندانهای پيدا و پنهان متجاوزين و جنگ.چپاول می شوند

ييها عکس هان کمتر وجدان افغانها را تکان می دهد، چنانکه قتل عام مردم عزيز آباد شيندند توسط امريکاگناقتل بی 
 . در قبال داشتخفيفالعمل 

افغانستان به کمک امريکا و ناتو به بزرگترين کشور توليد کننده مواد مخدر تبديل گرديده که عايدات اين مواد ناروا  •
به پای مردم بی گناه آن سبکی   و ناماران داخلی به شمول طالبان ميرودکدر جيب امريکا و انگلستان و جنايت

 .ه می شودافغانستان گذاشت
 . استارتشا و فساد همه تار و پود دولت دستنشانده را به خود پيچانيده و به جامعۀ افغانی نيز سرايت کرده •
پول های بازسازی که ذمت مردم افغانستان اند، در جيب صاحبان ان جی او ها، . از بازسازی دروغين خبری نيست •

 .غارتگران داخلی و خيانتکاران داخلی می ريزد
اطالع مؤسسۀ ملل متحد حدود هفت مليون افغان گرسنگی می کشند که با آمدن زمستان با خطر مرگ مواجه قرار  •

نگان، م نفر از سرما هالک شدند، همچنانيکه صد های ديگر در درۀ صوف، س١٧٠٠ بيشتر از ٢٠٠٧در سال . اند
هنده ا می گردد، زيرا خوانندگان خو از يادآوری ساير آالم و مصايب صرف نظر.تخار و غور از گرسنگی جان دادند

 .خود می دانند که سر اين نخ بسيار دراز است
و اما  . به مردم افغانستان از آن سخن می گفتند٢٠٠١ بهشت موعود يکه متجاوزين در اکتوبر  آناين است سيمای واقعی

به  . و امريکا را نيز شکستانده اند طلسم ناتو، اينکمردم افغانستان همان طوريکه فريب انگليسها و روسها را نخوردند
 و از استقالل کشور خويش دفاع ند استعمار انگليس را به خاک ساييدز پو  در سه جنگ متوالی نياکان ماهمان روالی که

 بار ديگر در بدل ايثار خون يک و نيم مليون انسان اين سرزمين در محراب آزادی و با تحمل تخريب خانه و  وکردند
از سرزمين شان بيرون نيز  آخرين عسکر تزاری را ١٩٨٩ فبروری ١٥بعد از يک دهه جنگ به تاريخ کاشانه شان 

 . انداخته اند تا باز هم مؤفق آيندکوره آزموندر  بار ديگر  خود راسرشت بيگانه نا پذيریاين مردم غيور  ، اينک.ريختند
 و مردم درد کشيدۀ تجاوز محکوم به شکست استه پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان سخت بدين باور است ک

اين حکم تاريخ است و .  حاکم می گردندتنافغانستان بار ديگر سر فرازانه از اين کوره بدر می آيند و بر مقدرات خويش
 تاريخ نيست، تاريخی که بار ديگر بر تارک مردمان رنج کشيده و عذاب  حکمستادگی در برابريهيچ کسی را يارای ا

تاجی از هستی و آزادگی می گذارد و ننگ ابدی را در پيشانی  شور و تسليم نا پذير اين مرز و بومحه ولی سلديد
بار دگر " در دنيا يک نعمت وجود دارد که آزاديست"تاريخی که بر اعتقاد مردم افغانستان که . وطنفروشان حک می کند

  .صحه می گذارد
ۀ  وزير خارجۀ دولت دستنشاندسپنتامولوی دادفر ، بر خالف افکار انستانپورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغ! آری 

، به اين باور است که اين " قرن وابستگی هاست٢١قرن : " که برای خوش خدمتی به بادارانش  گفته است که افغانستان
تجاوز و وارستگی از ، وارستگی از استبداد، وارستگی از آنوارستگی از استعمار و ايادی . قرن، قرن وارستگی هاست

  : به گفتۀ شاعر. مبارزه می کندشکستن اشهزاران بند ديگر که انسان وارسته برای 
  

  ه به ميـخانه کـس استاد نشدـنا رفت  از وسـوسه راه دل شود باز نـشد
  هر کس که در اين زمانه آزاد نشد  شرمندگی هردو جهان خواهد برد

  
  !و داخلیجنگ افروزان خارجی مرگ بر 

 !ه و جاويد باد آزادی زند


