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  داکتر عبدالحنان روستايی

   ٢٠٠٨ اکتوبر ٥المان، 
  
  
  

  هفت اکتوبر، روز تجاوز با هفتاد من دروغ
  

  :درآمدی بر قضيه 
ل از آنکه به کشوری حمله کند، زمينه های مادی و معنوی تجاوز را تاريخ شهادت می دهد که استعمار هميشه قب

 ذهنيت مردمان کشور خود و کشوری که بر آن تجاوز صورت می گيرد آماده  امکانات عملی و تاسازدمهيا می 
 زمانيکه به کشور غنی افريقای جنوبی يورش می برد، مسأله دفاع از ١٨ استعمار انگليس در قرن مثًال. گردد
 تا از يک جانب پشتيبانی جامعۀ مذهبی انگليس را کمايی مسيونار های مذهبی را بهانه قرار داددن و دفاع از تم

 تجاوز بر هندوستان را به بهانۀ دفاع از منافع  همچنان.کند و از جانب ديگر مردمان افريقا و جهان را بفريبد
 ثروتمند را چپاول کرده و باشندگان آنرا در آن کشورسال  ٢٠٠کمپنی های هند شرقی آغاز کرد و بيشتر از 

 افغانستان به بهانۀ جلوس پادشاه حقيقی افغانستان يعنی برانگليس اول به همين گونه تجاوز . داشت اسارت نگه
 به ١٨٧١ سال متارکه در ٣٥بعد از ختم جنگ و .  شروع شد١٨٣٩ بر تخت سلطنت اين کشور در شاه شجاع

 طلبی روس و ايران دوباره آتش اين جنگ را مشتعل کرد و به اشکال و بهانه های بهانۀ جلو گيری از توسعه
  . ادامه داد١٩١٩مختلف تا 

 روس ببرک شياد را بر ميله های تانک روسی سوار کرده به بهانۀ کمک بين  استعمار تزاریبه همين ترفند،
 ١٢٠با  خالف همه قوانين بين الدول ١٩٧٩ دسمبر ٢٧المللی و دفاع از منافع کارگران و دهقانان افغانستان در 

روس ها بعد از تبديل نوکران شان .  جنگی به سرزمين پاک ما حمله کردهزار عسکر تجاوزگر و ماشين عظيم
الکن .  کارگران و دهقانان پرداختندًده سال تمام، به قتل عام مردم افغانستان، مخصوصا در افغانستان بيشتر از

. فروگذار نکردند" انقالب ثور"ين کمک انترناسيوناليستی به اين دو طبقه و دفاع از لحظه ای از فرياد دروغ
اش به بهانۀ کمک انترناسيوناليستی اين همه افغان را زير " خلقی ـ پرچمی"استعمار روس به کمک مزدوران 

رگی بيش از پنج قتل بيش از يک و نيم مليون افغان، آوا. نام ضد انقالب، عمال امپرياليزم و غيره می کشت
مليون ديگر و تخريب سيستماتيک قراء و قصبات مملکت، همه و همه زير نام دفاع از مردم افغانستان و کمک 

در واقعيت امر نيات سوء و واقعی ستراتژيک استعمار روس در البالی . انترناسيوناليستی صورت می گرفت
  .همين کلمات فريبنده پيچانده می شد

ه، به  پيوند زددسيسه ای را به داشتن سالح هـسته يیاليزم امريکا برای تجاوز بر عراق به همين گونه امپري
بهانۀ اين که صدام حسين با داشتن سالح کيمايی و هسته يی برای همۀ بشريت خطر ايجاد می کند، بر آن کشور 

خانه نيرنگ و ريای خود ، آنگاه از زرادت نيافـبعد از آنکه امريکا در عراق سالح هسته يی. حمله نظامی کرد
نتيجۀ اين . سالح زنگار گرفتۀ ديموکراسی را به عنوان دوای شفابخش به خورد مردم عراق و جهانيان داد

اعطيۀ امريکا قتل بيشتر از يک مليون عراقی مظلوم، مهاجرت و آوارگی سه مليون دگر و دربدری مجموع 
يکا نه بخاطر نجات عراقی ها از استبداد صدام که دوست ولی همه می دانند که امپرياليزم امر. خلق عراق است

ديرين امريکا بود، بلکه بخاطر منابع نهايت عظيم نفت و گاز اين سرزمين است که بدانجا حمله نظامی کرده 
 چاه نفت موجو در تکزاس ٨٠٠ چاه نفت وجود دارد و اين در حاليست که از ١٨٢١امروز در عراق . است

 دالر، در بحيره ١٠استخراج يک بيرل نفت در تکزاس .  چاه عراق نفت استخراج می شودامريکا برابر به يک
اينست انگيزۀ واقعی تجاوز نظامی امريکا در عراق به .  دالر تمام می شود١ دالر و در عراق فقط ١٥شمال 

  .اضافۀ محاصره ايران که جمعًا در حرير پر زرق و برق ديموکراسی پيچانده شده است
 از فورمول تجاوز که در آغاز اين نوشته ذکری از آن رفت، امپرياليزم امريکا بخاطر استفاده از به تأسی

و منابع مواد خام افغانستان و اهداف ستراتژيک منطقه يی، بايست قبل از  ، تصاحب بازارژيکموقعيتِ سترات
هر چند حمله بر عراق . ساختهمه ذهنيت مردم امريکا و مردم جهان را برای يک جنگ تجاوزکارانه آماده می 
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لذا در . بعد از حمله بر افغانستان صورت گرفت، ولی مکانيزم اين هردو تجاوز شباهت زياد بهم می رسانند
عبای پر جذبه ولی فريبنده ديموکراسی بر حمله بر افغانستان همان سالح زنگ زده را از نيام برون آورد، يعنی 

که کارد شان به کمک امريکا، انگلستان، عربستان سعودی، امارات متحدۀ و به بهانۀ تعجيز طالبان تن کشيده 
عربی و بالخصوص پاکستان به استخوان مردم افغانستان رسيده بود، تعميم ديموکراسی، دفاع از حقوق بشر، 

 بود که استعمار جديد با ساز و برگ ٢٠٠١هفتم اکتوبر . مخصوصًا دفاع از حقوق زن، آهنگ خاک پاک ما کرد
خلف و از گور برخاسته خود را که طالب نام  کشور ما حمله ور شد تا فرزند نا نظامی به ويرانکدۀوحشت آور

 خانه زادش انبه کمک نوکر آنگاه .دارد مظلوم سوار کرده بود از صحنه بردارد و خودش بر شانه های اين ملت
 لشکر کشی، که سردمداران آن با خيال با اين. ما حاکم نمودمردم خود فروخته را بر مقدرات  مشتی اجير و

به  را باز هم  ماميهنکنند،   هم اکنون در خون مردم بيگناه ما شنا میسيطرۀ جهانی و شرب و شنای نفتی
قدرت های جهانی و   در نتيجه. اند سرمايه داری انحصاری تبديل کردههای بين المللی تضاد رقابت وگاههگر

 خود بر آتش اين روشان داخلی و روشنفکران خود فروخته هر کدام به نوبۀ، به کمک وطنفزورمندان منطقه يی
 ، مرض و گرسنگی هيزم می کشند و ملت ما را بار دگر در تداوم و تشديد فاجعه،جنگی که خود افروخته اند

  .ساکن ساخته اند
   

  :اهداف اصلی امريکا 
 پايگاه نظامی و بيش از يک مليون ٧٢٥دارای  کشور جهان افراد يا قوای نظامی مستقر کرده و ١٤٠امريکا در 

. عسکر آمادۀ جنگ دارد تا جنگ های تجاوزکارانه را جهت چپاول ثروت های کشورهای جهان سوم سامان دهد
  : عـبارتند از استفاده از افغانستان ما عمدتًا اهـداف امريکا در کشور 

    انستان ميان کانفـسيوس چين، ارتودوکس روسيه، چون افغ"تقابل مدنيت ها"ـ بحيث تختۀ خيز در خدمت سياست 
  .هـندوييزم و بوديزم هـند و اسالم خاور ميانه قـرار دارد

  .ـ برای تهديد ايران و تکميل خط محاصرۀ آن
، بخصوص که روسيه در صدد است ژيک انرژیسترات ـ عـقـب زدن فـدراسيون روسيه از آسيای ميانه و مناطق

  .نۀ متقابل در برابر پيمان ناتو بسازدکه از گروه شانگهای وز
  .محاصرۀ چين که جای مهمترين دشمن و رقـيب بالـقـوۀ امريکا را احراز کرده استـ 

ـ تسلط بر دو کانون جديد سرمايه داری هند و چين و تالش سرمايه داری رقابت آزاد بر سر تصاحب بازار و 
  . ستعمارمنابع مواد خام و نيروی انسانی کشور های در بند ا

  .ـ نظارت بر فعل و انفعاالت قدرت های اتمی هند، چين، روسيه، پاکستان و احتماًال ايران
  

می گيرد، اهميت آن فوق العاده وسيعتر کشور ما  آمادگی های نظاميی که امريکا در د کهگردمی  روشن بنا برين
 حقـيقـت امر اين احضارات و اقـدامات در. در ساحۀ افغانستان به آن نياز داشته باشد و بيشتر از آنست، که

در کنار اين . ژيک در سطح منطقه دارند که ذکر جزئيات آن در اين نوشته نمی گنجدت ستراتامريکا اهمي
.  سال ديگر در افغانستان حضور نظامی داشته باشد٦٠ تا ٥٠احضارات گفـته می شود که امريکا تصميم دارد 

های کابل، گرديز، قـندهار، هرات و مزار دند که در افغانستان در شهرکرت دفاع امريکا اعالن رامقامات وز
 ١٠که عجالتًا  لذا امريکا در نظر دارد .شريف به مصرف يک ميليارد دالر پايگاه های نظامی اعمار می کنند

استفاده  پايگاه خرد و فرعی ديگر ١٤هزار عسکر خود را در دو پايگاه اصلی بگرام و قندهار جا بجا کند و از 
  .نمايد

لذا واضح می گردد که امريکا که به بهانۀ مجازات طالبان به افغانستان حمله نظامی کرد، کمی بعد تر در ظاهر 
چنانکه امريکا . برای تأمين امنيت دست بکار شد و آهسته آهسته هدف اصلی امريکا از اين جنگ روشن گرديد

الت و غيره صرف نظر کرده، ناقضان حقوق بشر و حقوق از ادعای دفاع از حقوق بشر، حقوق زن، تأمين عد
امريکا برای تقويت . زن را بر اريکۀ قدرت نشاند و از دزدان داراييهای مردم حمايت کرد و هنوز هم می کند

لذا . جبهۀ نام نهاد ضد تروريزم در پی آن شد تا از جنگساالران و مليشای آنها در افغانستان سرباز گيری نمايد
در يک کالم با آمدن . خلع سالح و ملکی سازی را به تعويق انداخته و آنرا به نسيانکده اش فرو بردبرنامۀ 

چنانکه گفته می شود که در روز های اول جنگ . امريکا جنگساالران و آدم کشان حرفوی تقويت بيشتر شدند
 طالب را بدون ٤٠٠٠ که دوستم بخاطر اين پاداش بود.  مليون دالر از امريکا دريافت کرد٧٠تنها دوستم مبلغ 

  .کدام محکمه در زير ريش امريکا که خود را مدافع حقوق بشر می داند، در کانتينر ها قتل کرد
  

  :دروغگوييهای امريکا 
امپرياليزم امريکا که يکی از اهدف خود را سرنگونی طالبان قلمداد می کرد و باقی مقاصدِ ستراتيژيک و شوم 

صلح، ديموکراسی، خلع سالح جنگ  راسی، حقوق بشر، قانون اساسی، امنيت،خود را در زربفت ديموک
ساالران، پيشرفت اقتصادی و غيره می پيچاند پيوسته به مردم امريکا و مردم افغانستان و جهانيان دروغ می 

  :لذا جا دارد چند مورد از اين دروغگويی ها را مثال بياوريم . گفت
رزبرگ نمايندۀ با صالحيت و خاص امريکا بود ، دو جناح يعنی جناح سلطنت و آقای خليلزاد که در کنفرانس پيت

. ائتالف شمال را که مملکت را از پا انداخته بودند، در ترکيب دولت موقت بر شانۀ مردم افغانستان سوار کرد
ا بر صوابديد در حقيقت امر اين يک دولت دست نشانده بود که در آن نمايندگان واقعی مردم حضور نداشتند و بن

. امريکا و با توجه به منافع کشورهای همسايه، اساس اين دولت ضد ملی که تا هنوز فاجعه می زايد، گذاشته شد
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 ٥٠٢ فرا خوانده شد که به اساس اظهارات ملل متحد از جملۀ ٢٠٠٢به تعقيب آن لويه جرگۀ اضطراری در سال 
بعد از آن . بوط به جناح های مختلف جنگساالران بودند در صد آنها مر٧٠تن نمايندگان لويه جرگۀ اضطراری 

نوسان می تدوين قانون اساسی که پر از تناقض گوييست و بين دو قطب متضاد قوانين مدنی و شريعت اسالمی 
در سال خنده آور تر اينکه .  بوجود آمد،نمايد و جنگساالران و جنايتکاران و وطنفروشان را مصونيت می دهد

صورت گرفت که در رأس هر کدام آن يک جنايتکار و ای مواد قانون اساسی در هفت کميته روی  غور ٢٠٠٣
بدون ترديد نشان داد، که دخالت مضحکۀ انتخابات پارلمانی به وجود آمد که بعد از آن . الر قرار داشتاجنگ س

آن عده از .  راه دادجرگه ولسی  را در و آدم کشان حرفویامريکا مرتجع ترين و بيرحم ترين عـناصر
 برای ٢٠٠٥ملل متحد در سال . جنايتکاران که در ولسی جرگه نيامدند، در مشرانو جرگه حضور يافتند

 نمايندۀ پارلمانی که اکثر شان بی سواد يا کم ٢٤٨ مليون دالر مصرف کرد تا ٣٥٠انتخابات پارلمانی افغانستان 
ريکا کوشش کرد تا به نحوی از انحا از شرکت احزاب ام. سواد و تعداد زياد شان جنگساالر است، انتخاب گردند

 ٢٠٠٧در اخير جنوری  عالوه بر اين .در انتخابات جلوگيری کرده و قدرت بيشتر را به کرزی واگذار شود
ا در يازده ماده به تصويب منشوری ر" مصالحه ملی"زير نام  شورای به اصطالح ملی دولت دست نشانده

  که کشور را تباه و باشندگان آنرا از پا در انداخته بودند،کاران جنگ های افغانستانبر اساس آن جنايت که رسانيد
 جالب است که امريکا در روند دولت سازی و نيل به ديموکراسی المان و جاپان .نديد گرداز پيگرد قانونی معاف

و جاپان در همان فردای بعد از جنگ عمومی دوم را مثال می آورد، ولی آگاهانه از ياد می برد که در المان 
ولی در افغانستان نه تنها جنايتکاران محاکمه نگرديدند، بلکه . پايان جنگ محکمه جنايتکاران جنگی آغاز گرديد

  .در ذيل به دو مثال از اين نيرنگ ها اشاره می شود. در قدرت دولتی سهيم شدند
  

  :طالبان 
 و گاز امريکا مخصوصًا در دست کنسرسيوم نفتی سرنوشت خلقت و سرنگونی طالبان در دست کمپنی های نفت

دانا چنانکه . يونوکال بود که توسط امريکا و انگلستان طرح و توسط عربستان سعودی و پاکستان تطبيق گرديد
 خود در ميالدی ٢٠٠١ سپتمبر سال ١٧رورا باکر کانگرسمن ُجمهوريخواه ايالت کليفـورنيا در سخنرانی 

امريکا خود نقـش مهمی در ايجاد طالبان داشت و همين امريکا بود که پاکستان، حکومت : کانگرس گفـت که 
همچنان بينظير بوتهو در مصاحبه . يد و تقـويت آنها تشويق نمودئ سعودی و کشور های خليج را در تأعـربستان

 انگليس ها بود، مديريت آنرا امريکاييها به عهده فکر روی کار آوردن طالبان از": ای در لندن گفـته بود که 
طالبان بارها " .داشتند، مصرف آنرا سعودی ها پرداختند و من اسباب آنرا فـراهم آوردم و طرح را اجراء کردم

بنا بر دعوت امريکا بدان کشور سفر کرده و قرار داد هايی با آن کشور بستند که آقای خليلزاد هميشه مهماندار 
جنگ ابر قدرت ها و پروژۀ پايپالين "جزييات اين قضايا را نگارنده در کتابی زير عنوان . می بودطالبان 
به دسترس " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"جمعبندی کرده که به زودی در کتابخانۀ پورتال " افغانستان

  .خوانندگان محترم قرار می گيرد
.  به بهانۀ دستگيری بن الدن، طالبان را تهديد به جنگ کردند٢٠٠١ سپتمبر ١١در هر حال امريکاييها بعد از 

اگر طالبان بن الدن را تسليم هم می دادند، با آنهم حملۀ امريکا صورت می گرف، زيرا مقدرات طالبان قبًال در 
ی در اين وقت بود که امريکا مصمم گرديد تا در مناطق نفت و گاز خيز آسيا.  مهر خورده بود٢٠٠١ماه اگست 

بی ترديد طالبان در افغانستان مرتکب جنايات هولناک شده بودند و هنوز هم می شوند، . ميانه جای پای باز نمايد
ولی مرام امريکا نه نابودی طالبان بود و نه هم تأمين حقوق بشر، بلکه امريکا قصد داشت به هر نحوی که شود 

راتيژيک افغانستان استفاده کند، چه از منابع نفت و گاز در افغانستان حضور نظامی داشته باشد تا از موقعيتِ ست
از اين . آسيای ميانه و چه هم از شبکۀ تجارتی آسيای جنوبی و چه هم از بازار های در حال رشد هند و چين

بنا بر آن جای تعجب نيست اگر مال وکيل . روست که طالبان زير چتر حمايت انگليس و امريکا قرار دارند
ارجۀ طالبان از خزانۀ دولت در ويالی بزرگی در کارته وزير اکبر خان کابل در عشرت زندگی متوکل وزير خ

به همين ترتيب مال سالم ضعيف و صد ها طالب ديگر . می کند و توسط محافظين امريکايی حفاظت می گردد
نو جرگه و نهاد صد ها طالب ديگر در ولسی جرگه، مشرا. در کابل زير نظر امريکا و انگليس زندگی می کنند

های دولتی جا به جا شده اند و اينک دولت افغانستان از مال عمر خواسته است که خودش را برای احراز رياست 
گذشته از اين تا حال چندين مرتبه انگليس ها و امريکاييهای در عقب جبهات . جمهوری افغانستان کانديد نمايد

 عده ای از آنها را در ولسوالی ها مقرر نموده اند مثًال در برای طالبان سالح، مهمات و پول رسانده اند و
انگليس ها بارها به طالبان پيشنهاد کردند که مدارس دينی خود را از پاکستان به هلمند انتقال . ولسوالی پنجوايی

ه مناطق حتی انگليس ها حاضر شدند دو سه واليت جنوب افغانستان را به آنها واگذار کنند، ولی طالبان هم. دهند
 مال ربانی، مال سياف، مال صبغت اهللا، ١٩٨٠در دهۀ . جنوب هندوکش را می خواستند تا به پاکستان ملحق کنند

اسالم مرز ندارد و سرحدات "مال گلبدين، مال احمد شاه مسعود و ديگر نوکران پاکستان هم فرياد می کشيدند که 
ت که در اين معامالت خاک ما کسی از مردم افغانستان جالب اس." کشور اسالمی پاکستان تا آمو دريا می رسد

  .پرسانی نمی کند
کسانيکه به َسر و ِسر طالبان با امريکا و انگلستان عالقه مند باشند، می توانند به مقالۀ جناب عبدالحی واحدی 

ی طالبان و حزب اسالمی حکمتيار با کمک امريکا و انگليس روز تا روز در کشور مسلط م"تحت عنوان 
در يک کالم طالبان با امريکا و انگلستان . مراجعه نمايند" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"در پورتال " شوند

 ٢٠٠٨ اکتوبر ٥چنانکه به تاريخ . دوستی دارند و قرار است که در دولت دستنشانده سهم بيشتر حاصل نمايند
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به بی بی  (Mark Carleton-Smith) لتون سميثنرال مارک کارج بريتانيا شانزدهيک قوماندان لشکر هوايی 
 به شورش ها در افغانستان، ممکن است الزم باشد با ستيزه جويان اسالمگرا برای پايان دادن: "سی گفت که 
آنچه در اين ."  مليات نظامی عليه طالبان، به پيروزی قطعی نخواهد رسيد زيرا ع.، معامله شوديعنی طالبان

 .دم افغانستان است که همه روزه قربانی ترور های متجاوزين و طالبان می گردندبازی پامال می شود مر
  
  :  امنيت و صلح 

چنانکه به همه خوانندگان ارجمند معلوم است، با گذشت هر روز وضع امنيت بد تر شده و در کنار تا کنار 
 بين ٢٠٠٧ستان در سال  تعداد خشونت ها در افغان٢٠٠٥در مقايسه با سال . مملکت آتش جنگ فروزان است

تنها در سال .  حمله رسيد١٦٠ به ٢٠٠٧تعداد حمالت انتحاری در سال .  در صد افزايش يافته است٣٠ تا ٢٠
قرار .  دو برابر می باشد٢٠٠٦ نفر از افراد ملکی کشته شده اند که در مقايسه با سال ٨٠٠٠ بيشتر از ٢٠٠٧

 ٢٠٠٨ تا اگست ٢٠٠١ اکتبر ٧ی طب بلومبرگ انتشار يافته از ارقام موثقی که از پوهنتون نيوهمشاير و پوهن
به نقل از مقالۀ جناب داکتر رحمت زيرکيار، مؤرخ (صد هزار انسان بی گناه در اثر جنگ به هالکت رسيده اند 

دولت در ". افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"در پورتال " درخواست برای صلح" زير عنوان ٢٠٠٨ اگست ١٨
در .)  هزار قبضه سالح سبک و سنگين را جمع آوری کند٧٠ت سال توانسته با مصرف گزاف صرف طول هف

حاليکه حدس زده می شود که تنها در شمال مملکت حدود يک مليون قبضه سالح دست بدست می گردد و سيل 
غانستان در اثر جنگ بنابر آمار ملل متحد تنها در جنوب اف. سالح از شمال به جنوب بخاطر فروش انتقال می يابد

 يکی از قوماندان های ٢٠٠٨ به تاريخ دوم اکتوبر . هزار نفر محل سکونت خود را ترک گفته اند١٠٠حدود 
قوتهای امريکا در ديداری با جورش بوش وضع امنيتی افغانستان را وخيم خوانده و طالب ده هزار عسکر تازه 

 در افغانستان ازدياد بخشد، چنانکه المانها قبًال اعالن کرده همچنين ناتو در صدد آنست تا عساکرش را. دم گرديد
 نظامی ٨٠٠دولت فرانسه هم در نظر دارد تا .  عسکر تازه دم به افغانستان می فرستند١٥٠٠اند که به تعداد 

لذا اوضاع ثابت می کند که امنيت با موجوديت قوتهای اجنبی در افغانستان هر . ديگر به افغانستان روان کند
خرابی اوضاع امنيتی چانس صلح را از بين می برد، بخصوص که آقای صبغت اهللا مجددی . روز بدتر می شود

 سال اخير جانی ترين جنايتکاران و جنگساالران را توسط پول در ٧که رئيس تحکيم صلح است در ظرف 
گذشته از . دامن می زنندپروسۀ به اصطالح تحکيم صلح مدغم کرده که با آرامی خاطر در خفا پيوسته جنگ را 

اينها چطور ممکن است که با دشمنی که به خاک و مقدسات کشور ما چنين می تازد، صلح کرد؟ صلح تا زمانی 
امکان پذير نيست که متجاوزين از کشور بيرون نروند و اين همه جنايت کار و جنگ ساالر و طالب و روشنفکر 

  .مرتد را با خود نبرند
  

  !وطنداران ارجمند 
با مداخالت پيدا و پنهان کشور های اجنبی مخصوصًا امريکا و انگليس در امور داخلی، خارجی و مقدرات 

از جانب ديگر بخش های وسيع مملکت زير کنترول طالبان . افغانستان، حاکميت سياسی کشور از بين رفته است
، روسيه، ايران، پاکستان و هند در عوامل امريکا، انگليس. قرار دارد که عمًال توسط پاکستان هدايت می شوند

لذا افغانستان فاقد حاکميت . نهاد های دولی مانند حکومت، ولسی جرگه، مشرانو جرگه و غيره تعبيه شده اند
 ٢٠٠٧چنانکه در سال . سياسی می باشد که در آن ارتشا، جنايت و توليد مواد مخدر به سرعت رشد می کند

 هزار تن تخمين زده می شود ٩ تا ٧نستان توليد گرديده که مقدار آن بين  در صد ترياک جهان در افغا٩٥حدود 
 در صد مردم افغانستان مصروف کار ١٠ هزار هکتار زمين زرع گرديده است که در آن ١٩٧که در يک ساحۀ 

در زمان طالبان توليد .  هزار هکتار بيشتر می باشد٢٠ حدود ٢٠٠٦اين ساحۀ کشت در مقايسه با سال . بودند
از درک ترياک و مشتقات آن ساالنه به مليارد ها دالر معامله .  تن در سال تنزيل کرده بود١٨٠ترياک تا 

صورت می گيرد که در اين معامالت نه تنها جنگساالران و اعضای بلند پايه دولت دخيل اند، بلکه مافيای مواد 
 مليارد ٣،١داخل افغانستان به ارزش  ب٢٠٠٦تنها در سال . مخدر حتی در سطح دولت های خارجی دست دارند

  .دالر معامله مواد مخدر صورت گرفته که اين مبلغ پنج برابر بودجۀ دولت افغانستان است
به اساس سنجش سازمان ملل متحد از هر طفلی که چشم به جهان می گشايد، يکی قبل از آنکه پا به پنج سالگی 

 تن شان بر سر تولد فرزند خويش از بين می روند که ١٦مادر از هر هزار . بگذارد، در افغانستان تلف می شود
 مليارد دالر کمک دريافت کرده ١٨دولت دستنشانده افغانستان در طول هفت سال حدود . در جهان بی سابقه است

نيمی از اتباع .  نفر تلف می شود٨٠٠٠ولی با آنهم بيشتر از شش مليون افغان گرسنگی می کشد و ساالنه 
صنايع ملی از هم پاشيده و افغانستان بازار . ار اند و توليدی قابل ذکری در مملکت صورت نمی گيردمملکت بيک

 در صد مردم روزانه به يک دالر ٧٠ تا ٦٠کشور ما بين در . فروش مواد توليدی کشور های ديگر شده است
 ٥٠اما . امرار حيات می کنند دالر در ماه ٥٠ هزار مامور و مستخدم دولت به ٢٨٠زندگی می کنند، در حاليکه 

. هزار کارمند و مامور ان جی او ها و سازمانهای امدادی شان ماهانه بيش از هزار دالر معاش می گيرند
آقای امين فرهنگ وزير تجارت . بسياری از مشاورين خارجی در يک روز هزار دالر معاش دريافت می کنند

 نخوانده بود و از امريکا به حيث مشاور در وزارت  را١٢برای يکی از خويشاوندان خود که حتی صنف 
پول هائی که مملکت به .  هزار دالر معاش مقرر کرده بود٢٩٥تجارت مقرر شده بود، ساالنه از بانک جهانی 

 مليارد دالر رسيده است بايد روزی نسل های متعدد افغانستان برای ١٨قرض می گيرد و اينک ميزان آن به 
  .دولت دستنشانده افغانستان چنين با سر نوشت مردم ما بازی می کند. ود آن جان بکنندپرداخت اصل قرض و س
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اين دولت از ديموکراسی، آزادی مطبوعات و غيره سخن می گويد و روشنفکران خود فروخته که سر بر آستان 
حاالنکه .  دهندامريکا می سايند، مظاهر دروغين اين ديموکراسی قالبی را می شمارند و خلق خدا را فريب می
ديموکراسی . حاکميت سياسی ما از بين رفته و سرنوشت ما به دست جنايتکاران داخلی و خارجی افتاده است

  .بدون آزادی ملی و آزادی ملی بدون عدالت اجتماعی سرابی بيش نيستند
ن نعمت زندگی، رفاه، سالمت و سعادت مردم ما زمانی ميسر می گردد که آزادی افغانستان، يعنی اين بزرگتري

 ١٩١٩ و ١٨٧٨، ١٨٣٩در سه جنگ متوالی در سالهای نياکان ما برای نيل به اين نعمت بزرگ . حاصل گردد
 نسل موجود با درس از نياکان . استعمار انگليس را به خاک ساييده و از استقالل کشور خويش دفاع کردندپوزۀ

دی و با تحمل تخريب خانه و ين سرزمين در محراب آزابار ديگر در بدل ايثار خون يک و نيم مليون انسان اما 
 آخرين عسکر تزاری را از سرزمين  نه تنها١٩٨٩ فبروری ١٥ شان بعد از يک دهه جنگ به تاريخ کاشانۀ

از اينرو هويدا می گردد که بر  .، بلکه شيرازۀ آن سيستم استبدادی را از ريشه بر انداختندشان بيرون ريختند
 فرو پاشی .يهای زورگو، متجاوز و قلدر را تاريخ بر عهده اين ملت پا برهنه گذاشته استانداختن امپراتور

زنده ياد . امپراتوری يونانی، انگليس و روسيه تزاری به دست همين ملت گواه بال منازع اين حقيقت روشن است
داهيانه شکست تزاران محمد هاشم زمانی در آغاز تجاوز روس شعر زيبائی برای مقاومت سروده بود که در آن 

  :نوين را چنين پيشبينی کرده بود 
  

  خوری به شکستونه، وار راغلی د روسانو دی  لی دیړدلته سکندر، مغل، انگريز شکست خو
  

بنا برآن شکست امپراتوری امريکا را نيز تاريخ به عهدۀ اين مردم رنج کشيده و عذاب ديده گذاشته است که 
لذا بر ماست تا به تمام قوا بکوشيم که متجاوزين را از خاک پاک خود بيرون . درنگی را در آن جواز نمی داند

هر چند در تاريخ اين کشور عوامل و چگونگی تجاوز و جنگ از هم متفاوت بوده اند ولی دو خصلت در . کنيم
رقص دود به ساز متجاوزين به يکی اينکه فقط عده ای مع. شته اندهمه جنگهای اين سرزمين وجه مشترک دا

 اين ملت بر ضد تجاوز رزميده دزد دهن جوال گرفته اند ولی قاطبۀافتيده، جبين بر آستان بيگانه ساييده و با 
شکوه مردم اين سرزمين هم متجاوزين و هم مزدوران بومی شان را يگر اينکه سيل خروشان مبارزات پرد. است

ار ديگر عظمتش را در افق های وسيع، اين شکوه بزرگ ب.  از سر راه خويش روفته استشاکچون خس و خا
سيمای ابر اندود کنونی نمی تواند روشنايی را از آسمان آبی . باز و روشن و نويد بخش کشور تجلی می دهد

ديری نخواهد پاييد که اين پرده سياه دريده شده و راه به سوی آفتاب درخشان آزادی که هرگز از . کشور بزدايد
   .تابش نمی ماند، باز گردد

  
 

 


