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 Political  سياسی

  
  !نويسندۀ گرانقدر جناب محمد ياسين ايوبی

 دريافت کرده نويد ميدهد،" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"با مسرت نوشتۀ شما را که آغاز همکاری تان را با پورتال 
خود را با ما ادامه داده و هرچه بيشتر از روی تبانی مثمر آرزومنديم که همکاريهای . و با کمال ميل به نشرش پرداختيم

  .  سازشکاران،  پرده برداريد
                          با تقديم محبت

  AA - AA                   ادارۀ پورتال 
  
  

  محمد ياسين ايوبی
   ٢٠٠٨ اکتوبر ١٧ت، فرانکفور

  
  

  بلند پروازی های يک مزدور پا بسته 
  بنام رنگين اسپنتا

  
صلح که به استشارۀ دولت  برای قطع جنگ و تأمين  دولت افغانستان ظاهرًادر اين روز ها آوازۀ مذاکرات بين طالبان و

 رت گرفته، در همه جا از شريف صو تحت رهبری نو و و امريکا و به ميانجيگری عربستان سعودیهای انگلستان
اين مذاکرات اگر از يک جانب سازش و کرنش طرفين را در يک زد و بند سياسی نشان می دهد، از جانب . پيچيده است

زيرا اين به اصطالح . ديگر شکست سياست به اصطالح جامعۀ بين المللی و در رأس آن امريکا را به نمايش می گذارد
ای سرنگونی طالبان، تأمين امنيت، تعميم ديموکراسی، دفاع از حقوق بشر، دفاع از جامعۀ بين المللی که در ظاهر بر

حقوق زن و غيره به افغانستان لشکر کشيده و با نيرنگ فراوان باغ های سبز و سرخ را به معرض چشمان منتظر مردم 
 کرد که سؤالبنا برآن بايد . تش را بر مال ساخرا به نمايش گذاشت و اهداف اصليش ذاشته بود، سر انجام چهره واقعيگ

 در دولت دستنشانده مرام بود، پس چرا خون ده ها هزار افغان را به  و حزب اسالمی گلبديناگر سهيم ساختن طالبان
در يک کالم آغاز مذاکرات با . ناحق ريختانديد و مملکت را بمباران کرده و اقتصاد و هستی کشور را از پا بر انداختيد

  .گيرد و از قبل به شکست محکوم استحق مردم مظلوم افغانستان صورت ميانتيست اندر خيانت که در طالبان آغاز خي
امريکا بنا بر منافع گروپی و يا شخصی افراد، عکس العمل های متفاوتی را در انگلستان و در جامعۀ افغانی اين عمل 

جالبتر از همه عکس . بر آن مخالفت نشان دادندعده ای از اين حرکت استقبال کردند و عده ای هم در برا. قبال داشت
مردم  العمل وزير خارجۀ افغانستان است که به قول عوام برای عشوه گری بر ميخ امريکا می زند و برای فريب بر نعل

 ن رد می کند، از جانب ديگر دروازۀاو از يک طرف مذاکره را به دليل ضعف دولت افغانستا.  می کوبدافغانستان
 در ين مزدور وابستۀ سی آی ای که قبًالا. ا بر روی هر کسی که دولت پوشالی را مشروع بداند، می گشايدمذاکره ر

 برای شرکت در دولت دستنشانده، منحيث مزدور از هر آنچه  به اين سازمان فروخته بود و بعدًا خود را١٩٨٢سال 
  .ده استادعا هايی ضد و نقيض کر داشت گذشته بود، در مورد مذاکرات مذکور

که در وزارت خارجه در " صلح و حل منازعه در تفکر اسالمی"اسپنتا در جريان سخنرانی در سميناری موسوم به 
 اسالم پناهی را که از جنگساالران به  او، مخصوصًاگرچه همه گفته های.  زياد گفتهای چرند،کابل داير شده بود
 سخنان وی که در سرويس خبری بی روی بعض نکات تنها  ذيل  قابل مکث و تأمل اند، با آنهم درعاريت گرفته است،

  : در انترنت نشر گرديده، به صورت مختصر تبصره می شود ٢٠٠٨ اکتوبر ١٥بی سی مؤرخ 
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مذاکره با مخالفان مسلح تنها در صورتی می تواند به نتيجه برسد که دولت از يک موضع سياسی قوی  ":اسپنتا گفته که 
  ."وارد گفتگو شود

 نداشته باشد، چطور می تواند موضع سياسی قوی ءاز اين مزدور اجنبی بايد پرسيد که دولتی که به مردم اتکا :بصره ت
خويش هيچگاهی نتوانست قوت يابد نکبتبار  سال عمر ١٤ش کردی که دولت خلق و پرچم در طول وداشته باشد؟ فرام

 هيچگاهی زور بيگانگان به مسند قدرت نصب شدند، همچنين که دولت ربانی و مسعود و دولت طالبان که همه به
دولت کرزی که مقدرات آن نيز .  از قوت از خود تبارز دهند، زيرا از ملت فرسنگ ها فاصله داشتندنتوانستند نشانه ای

بدست بيگانگان رقم می خورد و معاشخور امريکاست و معاش جناب شما نيز از کيسۀ سی آی ای حواله می گردد، 
 هزار ٧٠سالهاست که شما را نظاميان امريکايی از خشم ملت خود تان محافظت می کند و بيشتر از . ی شودچطور قو

مگر نه اين است که اين دولت دستنشانده روز تا روز ضعيفتر شده . جلوگيری کند عسکر بيگانه از سقوط شما نمی تواند
پس معلوم است که هر آنکه از دامن ملت . مودماغ کردهو نه تنها منفور ملت گرديده است، بلکه اربابان شما را نيز 

 و مبدأ می گيرد؟ تا چند ا خواب آنرا می بينيد از کجا منشألذا آن قوت سياسی که جناب شم. افتاد، به حضيض ذلت افتيد
ه ترين واقعيات را انکار می کنيد؟ چرا نمی پذيريد که حاکميت سياسی مملکت از بين رفته و وضع اقتصادی کشور آشفت

ها ه به اوج خود رسيده و بيکاری، فقر، گرسنگی، مرض، مواد مخدر و دءارتشا. دوران تاريخ خود را می گذراند
  . تا مشخصۀ يک دولت قوی، و اين همه نشانۀ ضعف روز افزون دولت پوشاليست.مصيبت ديگر در وطن بيداد می کنند

  
اگر در پی تسليم کردن اين خاک  ":چنين هشدار داد که های خارجی اين مزدور وابستۀ امريکا به برخی از کشور

  ."هستيد، بهتر است از افغانستان بيرون شويد
ه اين خاک را دولت غافل از آنکه مردم می دانند ک. دبپاشاسپنتا می خواهد با اين گفته به چشم مردم ما خاک  :تبصره 

 مزدور بارها از موجوديت عساکر اجنبی در افغانستان رجۀ تسليم داده است و اين وزير خا به اجنبی هادستنشانده قبًال
 جهانی به افغانستان خوانده و چه بسی که از  را کمک جامعۀ و اشغال کشوراستقبال کرده و تجاوز نظامی امريکا

او : "ليزا رايس وزير خارجۀ امريکا گفته بود که ودر مالقاتی به کونداسپنتا . اجنبيان، نظاميان بيشتر طلب کرده است
 زهی خيانت و ."فغانستان را از قيد اسارت روس آزاد کرده استااز جانب مردم افغانستان از امريکا تشکر می کند که 

پس خون يک و نيم مليون افغانی که در جنگ ضد روسی ريختانده شد، به خاطر استقالل کشور نبود؟ ! وطنفروشی
. ند که اين مزدور محترم خود را بر چوکی وزارت خارجه نشاندندش می کند که همين کشور ها بودوهمچنان اسپنتا فرام

 اشارۀ ابرو  امريکايیچند ماه قبل که امريکا کوزوو را از بدنۀ يوگوسالويا جدا کرد، به مجرديکه ارباب: توجه کنيد 
. ه رسميت شناختی بود که کوزوو را بئ اولين کشور هاند و افغانستان در زمرۀ بالدرنگ دم بجنبا افغانیکرد، مزدور

مردم افغانستان هيچ نوع نقشی ندارد و عده ای از نمايندگی های سياسی و اقتصادی در حاليکه کوزوو در حيات سياسی 
ولی از اينکه ارباب .  بسته شد وزارت خارجۀ افغانستانافغانستان يک سال قبل در چند کشور به دليل فقر اقتصادی

  .باندامری کرد، مزدور هم بايد دمی می جن
اسپنتا فراموش می کند . در يک کالم اين بيگانگان بودند که اسپنتا را از المان فرا خواندند و بار دگر به نوکری گماشتند

 کرزی را تهديد کرد که  وزير خارجۀ المان دولت دستنشاندۀکه وقتی در مجلس استيضاح، افتضاحش بر آسمان بلند شد،
 ه اين سخن اسپنتا مصداق همان گفتۀخالصه ک. ر سياست خواهد داديدر افغانستان تغياگر اسپنتا از چوکی بيافتد، المان 

 همين طور ًادقيق." خاليق خود دانند: "... سعدی شيرازيست که برهنه صورتی را بر شانه حمل می کرد و می گفت 
از . ند وزارت خارجه نشاندندمی دانند که اين کشور های مغضوب تو بودند که ترا فرا خواندند و بر مسهاست و خاليق 

خواهد اسپنتا نمي.  و از اربابان بخواهد تا از افغانستان خارج شونداينرو حد غالم باشد اگر از اين بيشتر بلند پروازی کند
خته اند و از آن سخت پشتيبانی  خود اين مذاکرات را با طالبان براه انداتانس او امريکا و انگلانبداند که ولی نعمت

 بار ،کاکوی اسپنتااين همين قسم کرزی، . اربابان او به کار خود ادامه می دهند!  چه اين مزدور بخواهد و يا نه،کنندمي
همين چند روز قبل دولت پوشالی افغانستان از مال . ها از رهبران طالبان خواسته است که در دولت وی سهيم شوند

ها ارمان کرده که کرزی بار. خود را کانديد نمايد ،مهوریعمر، رهبر طالبان خواست تا برای احراز کرسی رياست ج
ن مال  و طالبان مهم چود ها طالب در ترکيب دولت شامل اند گذشته از اين ص.ای کاش طالبان عساکر او می بودند

ولی اين واقعيات هيچکدام .  در همسايگی اسپنتا در کابل زندگی می کنند، طالبانعبدالوکيل متوکل، وزير خارجۀ
دليل اين . که مذاکرات با طالبان او را غضب آلود کرده  مثلی،ساسيت اسپنتای مزدور را در مقابل طالبان بر نيانگيختح

غضب آلودگی آنست که اگر مذاکرات با طالبان ره به جايی ببرد، چوکی وزارت خارجه با چند وزارت ديگر به طالبان 
دليل اساسی که غالم بر ارباب خود خشم گرفته و صالح و فالح اينست آن . تعلق می گيرد و مزدوران عوض می شوند

آنچه را مردم افغانستان شش هفت سال . افغانستان را بهانه قرار داده از اربابان می خواهد که افغانستان را ترک کنند
آن زه متوجه پيش درک کرده بودند، اينک اسپنتای اکادميسين که هر حرکت خاينانه اش را جنبۀ اکادميک می دهد، تا

اين حقيقت چون آفتاب روشن . شود که اربابان او در افغانستان خيانت می کنند و بايد از مملکت بيرون انداخته شوندمي
 به قدرت نصب کردند و به آنها کمک های مالی و نظامی ١٩٩٠ها در دهۀ ئيامريکاانگليس ها و است که طالبان را 

.  و همکاسه استا اعالم کرده که او هم طالب است و با طالبان کرام همخوابهآقای کرزی خودش بار ه. فراوان نمودند
. يها و انگليسها در پشت جبهۀ طالبان کمک های نظامی و لوژيستکی کرده اندئها ديده شده که امريکاعالوه بر اين بار
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 تا خروج ر را از جا نجنباندولی اين ها هيچکدام اسپنتای مزدو... صد ها طالب را در نهاد های دولتی مقرر کردند و
  . نمايدءنيرو های اجنبی را از افغانستان تقاضا

   
آنانيکه برای آوردن صلح مذاکره با مخالفان مسلح دولت را آغاز کرده اند در حقيقت پيام  ": ادامه می دهد که اسپنتا

  ."آوران تسليم و فرار هستند
 تسليم امريکا و کميت سياسی و خاک پاک وطن را قبًالسليم کنيد؟ حاکدام تسليم؟ ديگر چه باقی مانده است که ت: تبصره 

حادثۀ بمباران .  کشور جهان در ميهن ما فرمان می رانند و مردم ما را بمباران می کنند٣٧بيشتر از . انگليس کرده ايد
ان همميهن تان  کشتگبخاطر و حتی ست و شما و دولت مزدور تان تماشاچيی بيش نيستيد گويای آنعزيز آباد مثال

 اقتصاد خوران تسليم کرده ايد که در نتيجه جهاناقتصاد کشور را قبًال به بازار آزاد سرمايۀ. اعتراضی هم نکرديد
 غريب شما ليبرال های جديد را برای جهانی شدن سرمايه و توليد کمک می کنيد تا کشور ها. مملکت را فلج ساخته اند
 در ٩٥ وزير اقتصاد دولت دستنشانده بيشتر از همين اکنون بنا بر گفتۀ. د خالی کنن بين المللی جاشوند و برای سرمايۀ

بازار تجارت را تسليم مافيای مواد مخدر و خويشتن خويش را تسليم . صد ضروريات مملکت از خارج وارد می گردد
  پس دگر چه مانده است که آن را تسليم کنيد؟. امريکا و انگليس کرده ايد

جناب شما در ايام جنگ آزاديبخش هزاران کيلومتر از ميهن دور تر فرار . ر نهاد شما عجين شده استو اما فرار د
همکاسه های تو چون آقايان جاللی، اشرف غنی احمد زی و .  شديداز ديده ها غايب ترکرديد و در زمان طالبان هنوز 

ميز کابينه نظری بياندازيد، يک نفر مقيم نمی اگر در . ديگران با شنيدن يک شرفه به سرزمين اصلی شان فرار کردند
 به کشور باز گشتند و بر شانه های اين ملت مظلوم ٥٢بينيد، بلکه همه فراريانی اند که در رکاب امريکا و در سايۀ بی 

ل مگر کاکوی تو کرزی از امريکا و دوستان تو هر يک ارسالن از امريکا، تورن اسماعيل از ايران، جلي. سوار شده اند
 ٧ قهرمانان فراری را در روز جشن منحوس نيامدند؟ چهرۀ...  از المان و  و جناب شماشمس از سويس، اعظم دادفر

قاله در اين رابطه خواندن م. ثور امسال همه بخاطر دارند که قهرمانان فراری در فرار از همديگر سبقت می جستند
پس اگر . استقابل سفارش " فرار قهرمانان" تحت عنوان  در سايت افغان جرمن آنالينجناب دپلوم انجنير معروفی

دزد هم خدا می گويد "عوام مثلی دارند که .  بايد ديدفراری را هويتی باشد مصداقش را در وجود شما و هم کاسگان شما
  ".و کاروان هم

  
 ما بيشتر از پيش سخن از صلح است، سخن از صلحی است در اين روز ها در کشور جنگ زدۀ"  :اسپنتا ادامه می دهد

  ."که نمی دانيم با چه کسی و يا چگونه صلح می کنيم
واقعيت همين است که تو و دولت پوشالی . که باآلخره به صورت غير ارادی واقعيت را گفتی! آفرين   صد:تبصره 

. می دانند که با که صلح کنند و چگونه صلح کنندند که در دست اجنبی هاست و اجنبی هاييعنی آقای کرزی کاکوی تو 
از همين سبب است که تمام . تو وهمکارانت انسان های بی مقداری در دست امريکا و انگليس چيز بيشتر نيستيد
هند و شما را به پشيزی تحويل معامالت بر سرنوشت مردم افغانستان را همين کشور ها بدون انديشه انجام می د

. کنيده شما آنرا به نحو احسن تمثيل ميحاصل مزدوريست و اينست صورت واقعی يک دولت دستنشانده کاين . گيرندنمي
  : که می داند با که صلح کند و چگونه صلح کند اينک مثالی از يک دولت ملی و مردمی و

ام معلمی بود عادی که  وقتی مذاکرات صلح پاريس بين امريکا و ويتنام به جريان افتيد، نمايندۀ مردم ويتن١٩٧٠در دهۀ 
اين معلم مامور وزارت خارجۀ ويتنام نبود ولی پشتيبانی قاطبۀ ملت . از يکی از دهکده های دور دست ويتنام آمده بود

اين . از جانب امريکا يکی از فرعون های وزارت خارجه در اين مذاکرات شرکت داشت. ويتنام را با خود داشت
قات مهمی که ابر قدرت های جهان را شاخ به شاخ کرده بود، حاضر باشد در فرعون حتی حاضر نبود در چنين مال

ولی سر انجام در اثر فشار جهانيان . مذاکرات سياسی با معلمی که لباس کارگری به تن داشت، به مذاکره بنشيند
مودی از دولتی که اينست ن. مذاکرات صورت گرفت و امريکا گام به گام عقب نشينی کرده باآلخره از ويتنام فرار کرد

 دارد که در آن معلمی عادی با لباس کارگری در برابر فرعون زمان قد راست می کند و از منافع ملت ء ملت اتکارب
 يک کشور مستقل است در حالی که  اين مشخصۀ.دفاع می کند و می داند که با که صلح کند و چگونه صلح کندخود 

با که که  چنان تنگتر کرده اند که نمی داند  در گردنشهر روزحلقه وابستگی  بۀابمثرا نکتايی اسپنتا امريکا و انگليس 
  .صلح کند و چگونه صلح کند

  
برخی که در تنگا قرار گرفته اند و شکست خود را شکست همۀ جهان می دانند، می خواهند پيام "  : می گويد اسپنتا

  ."انهزام را در گوش کودکان ما زمزمه کنند
نانکه جامعۀ بين المللی خود اذعان می کند، اين جامعه در افغانستان شکست خورده است و اين شکست چ! آری :تبصره 

 شکست امريکا در همين ترتيبفغانستان تأثيرات جهانی داشت، بهمان طوريکه شکست روس در ا. اهميت جهانی دارد
آزارد  بين المللی باکی نيست، آنچه او را میولی اسپنتا را از شکست جامعۀ . های جهانی در قبال داردافغانستان پيامد

بار گران روانيست که از همکاريهای اين مزدور با اجنبی ها و جنگساالران داخلی مايه می گيرد که رويش را برای ابد 
ی که مرتکب شده بايد جواب ئ مردم از همه خيانت هاين ترس او از روزيست که در محکمۀعالوه بر ا. سياه کرده است
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زيرا نه .  اسپنتا می تواند راحت باشدو انگليس در گوش کودکان افغان، تسليم طلبی امريکا و اما از ناحيۀ زمزمۀ. بدهد
 توانسته اند  را آنهاآنچه. امريکا و نه هم انگليس توان رساندن زمزمه های سازش و تسليم را در گوش کودکان ما دارند

توسط همين سالح هاست . يت می کندذاست که گوش کودکان ما را ارساندن صدا های دلخراش تانک و توپ و طياره 
 سال به اين طرف پدران اين کودکان را امريکا، انگليس، پاکستان و ديگران می کشند و اسپنتای مزدور اين ٧که از 

  .همه قتل همميهنان خود را کمک جامعۀ بين المللی می داند
خصلتی که با " و به گفته بزرگان ند آنها سروده ادلا شير خود در گوش زمزمه عشق به آزادی را مادران اين کودکان ب

  :چنانکه مرحوم اولمير سروده بود ". شير اندر شود با مرگ بدر شود
  
  دا مو د بابا وطن، دا مو د دادا وطن    ږوايی په خاپورو کی داسی ماشومان ز مون

  
  پر ما باندی دير گران دی، دا افغانستان دی

  
صلحی را که پيام آوران تسليم و مناديان فرار می خواهند، صلحی است که از طريق گردن " :مه می دهد که اسپنتا ادا

  ."های بريده و پذيرش بردگی بايد تأمين شود
 طالب تنها ٤٠ بيشتر از  وطوری که در باال تذکر داده شد، صد ها طالب در نهاد های دولت جا به جا شده اند :تبصره 

رهبران جهادی از طرف .  طالب ديگر را آقای کرزی در مشرانو جرگه انتصاب کرد٣٣. ندموجود اگه در ولسی جر
پنتا در ولسی جرگه رأی اعتماد وقتی اس. امريکا خريده شده اند و امريکا آگاهانه افغانستان را به دست آنها داده است

 وکالی محترم"، !" دگان محترم ملتنماين" : کرد اقضان حقوق بشر را چنين خطابگرفت طالبان و جنگساالران و نمي
 حتی برای کمپاين رأی اعتماد از جنايتکارانی چون سياف طلب کمک کرد و شرمسارانه بر دست . ...و !" منتخب مردم

 شود که سؤالحال جا دارد . های خون آلود سياف بوسه زد، همان طوريکه دستان کثيف سردار عبدالولی را بوسيده بود
 چرا در آن زمان آن جنايتکاران را. دور چرا در آن زمان از گردن های بريده و پذيرش بردگی سخن نگفتاسپنتای مز

  خواند؟ .. و!" وکالی محترم منتخب مردم"، !"نمايندگان محترم ملت "که سالها گردن بريده بودند،
ف، ربانی، خليلی، اسماعيل خان، اسپنتا از چندين سال به اين طرف با اين جنگساالران و ناقضان حقوق بشر چون سيا

ی که به دست اينها بريده شده سخنی به ميان ئ ولی هيچگاهی از گردن ها،محقق، قانونی و ديگران َسر و ِسر دارد
رسانند و همديگر را در خوان اين ملت فقير حضور به هم ميدر هر ضيافتی اين دشمنان ملت افغانستان بر . نياورد

آخر فرق مال سياف و مال ربانی با مال . دن های بريده و پذيرش بردگی سخنی در ميان نيستآغوش می کشند ولی از گر
عمر در کجاست؟ آيا اين هرسه عمری را در نوکری پاکستان نگذشتاندند و هزاران گردن را نبريدند و بردگی را ترويج 

تکاران می نشينی، فراموش می کنی که مسعود و ديگر جناي ءضيانکردند؟ وقتی تو در ميز کابينه در پهلوی خليلی و 
گردن های بريده و پذيرش بردگی  در آن زمان يادی از. باند های شان به امر اينها هزاران هزار افغان را سر بريده اند

  !زهی خيانت و مردم فريبی. چنگی بر دلت نمی زند
  

و به روی کسانيکه بخواهند مشروعيت دولت بدون شک دروازه های گفتگ" :اسپنتا در پايان گفتار خود يادآوری کرد که 
  ."را بپذيرند باز است

کدام مشروعيت؟ دولتی را که اجنبی ها در غياب مردم افغانستان ساخته و جنگساالران و ناقضان حقوق بشر  :تبصره 
ز مشروعيت دولتی که امنيت مردم را تأمين نتواند، هرگ.  هيچ نوع مشروعيتی ندارد، اندرا بر مسند قدرت نصب کرده

دولتی که نيمی از خاک آن زير . دولتی که به کمک بيگانگان محافظه می شود، دارای مشروعيت نيست. کسب نمی کند
دولتی که نيم . فرمانروايی امريکا و نيم دگر آن زير نظارت طالب يا در واقع پاکستان قرار دارد، مشروع نمی باشد

در يک کالم دولت .  می کشند، از مشروعيت فرسنگ ها فاصله دارداتباع آن بيکار و يک چهارم مردم آن گرسنگی
اين قاعده در .  مستعمراتی هيچگاهی مشروعيت نداشته و هميشه محکوم به زوال بوده انده هایهای دستنشانده و ادار

  .مورد دولت کرزی هم صادق است
ران سال است که باغ های انار ما را سرسبز و رودخانۀ هيرمند هزا" : با اين جمالت به سخنرانی خود پايان داد اسپنتا

  ."شاداب می سازد و اين در آينده نيز چنين خواهد بود
 سال است که اربابان اسپنتا يعنی امريکا و انگليس همه روزه قصبات و دهکده های هيرمند را ٧ ًادقيق! عجبا: تبصره 

مند جا بجا شده شترين تعداد عساکر خارجی در هيربي. يندبمباران می کنند و باشندگان آنرا با خاک و خون يکسان می نما
  راتا حال هزاران تن بم در آن مناطق ريختانده اند و هزاران هيرمندی را به شهادت رسانده اند و هزاران ديگر. اند

 ١٥ به تاريخ  هيرمندی غير نظامی٢٧ مصروف نوشتن همين سطور بودم که دوستی از کشته شدن .آواره کرده اند
 اکتوبر ١٦ توسط قوای ناتو و امريکا خبر داد که متن اين خبر در سرويس خبری بی بی سی مؤرخ ٢٠٠٨اکتوبر 
 زن و کودک از جمله يک ١٨در خبر آمده است که در بين کشته شدگان جسد .  در انترنت نشر گرديده است٢٠٠٨

  .مانده اند" ناد علی"ی سؤالنوزاد شش ماهه ديده شده و ساير اجساد در ميان ويرانه های ول
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 ٢٠٠٨ اکتوبر  ١٥ ناتو مؤرختلفات حمله 

  عکس از بی بی سی. در هلمند
  

 ده و سری به منطقۀبرود  برون  خود ای کاش اسپنتای مزدورمی توانست برای يک ساعت از حلقۀ محافظان امريکايی
يمه های پالستيکی و روی زمين نمناک پا برهنه و د تا از حال آوارگان هيرمندی که زير خنزخدايداد و وزير آباد کابل ب

با خبر از اينکه اين مظلومان ظلم امريکا، انگليس و پاکستان اند که باغ . شکم گرسنه زندگی می کنند، با خبر می شد
 وضع آوارگان هيرمندی در واليت. های سبز انار آنها به اضافۀ خانه و کاشانۀ شان تخريب و خود شان آواره شده اند

اسپنتای مزدور نمی خواهد قبول کند که با آمدن امريکا و انگليس که هردو با . هيرمند و قندهار اسف انگيز تر است
. طالبان در معامالت مواد مخدر شريک اند، آن باغ های سبز انار را به مزارع سرخ و بنفش خشخاش تبديل کرده اند

  .مورد آنرا به اوج کمال رسانيده استآخر ديده درايی را حديست که اسپنتای مزدور در هر 
تجاوز بيگانگان انگليسی، روسی و اينک امريکايی بر  داغ  داغدارش دارد، همانالی آنچه را هيرمند توفنده در سينۀو

 چنانکه.  مقاومت جانبازانۀ هيرمنديان در مقابل تجاوز است، هيرمند می درخشدآنچه در سينۀو . حريم مقدس آنست
 هنوز نه  ميوند و نعرۀ ماللی در جنگ ندپوز انگليس را به خاک ماليددر آغوش هيرمند، معرکۀ ميوند  هيرمنديان در

  :فته بود  همه افغانها طنين انداز است که گتنها در گوش هيرمنديان، بلکه در گوش
  

  خدايژو الليه بی ننگی ته دی ساتينه    که په ميوند کی شهيد نشوی
  

هرمانانی چون ماللی و محمد ايوب خان غازی و صد های ديگر شهادت می دهد، از اگر هيرمند از يک جانب بر ق
جانب ديگر شاهد خيانت فرزندان ننگينی چون ولی محمد خان التی و خان شيرين خان که با دشمن همکاری کردند و 

 با انگليس ها و بدون شک هيرمند آزاده و سرکش اسپنتای مزدور را که. ننگ ابدی را باخود بردند، نيز می باشد
يها و دگر دشمنان افغانستان همکاری صميمانه دارد، در پهلوی ولی محمد خان التی و خان شيرين خان جا بجا ئامريکا

چو دزدی با چراغ آيد، گزيده تر برد "بر گردن اين چهره خاين خواهد نوشت  کم سوادان، کرده جهت تفريق از آن
  ". کاال

  
  !خوانندگان ارجمند 

ی امريکا، انگلستان، پاکستان و عربستان سعودی همکاران ديرينۀ طالبان اند و اينک قصد دارند تا طالبان و دولت ها
خواهد امريکا نمي.  اصلی خويش کار کنندحزب اسالمی را در ترکيب دولت دستنشانده سهيم سازند تا بتوانند برای اهداف

 به همين .ورت ناتو ذليل شده و آبروی امريکا و اروپا می ريزدجنگ افغانستان را در همه ابعاد ببازد، زيرا در اين ص
واويالی اسپنتا و بلند پروازيهای اين مزدور پا بسته که نفس مذاکرات را . دليل است که می خواهد با طالبان مذاکره کنند

ای طالبان بايد نفی نمی کند، بلکه تنها بر نحوۀ آن انتقاد می ورزد، صرف بخاطر چوکی وزارت خارجه است که بر
و اگر نه اين اپورتونيست با امريکا، انگليس، طالبان، خلقی ها و پرچمی ها و اکثريت جنگساالران و . خالی گردد

 حتی محاکمۀ جنايتکاران جنگی را به چنانکه اسپنتا. آميخته استناقضان حقوق بشر کنار آمده با آنها در جبهۀ واحدی 
 و در مرگ مسعود، اين جنگساالر و نوکر روس، مرثيه خواند و در هجران او هدامنيت افغانستان خطر ناک تلقی کر

پرچمی معلوم الحالی را که حزب منسوب به او خون صد ها هزار افغان را به گردن دارد، عالوه بر اين . اشک بريخت
اينک . گشتها خميده باربه حيث نمايندۀ افغانستان در ملل متحد مقرر کرده و به درگاه شورای نظار و ائتالف شمال 
توبره می خورد و هم از  سخنش در مورد مذاکرات با طالبان صراحت نداشته و در سردرگمی دست و پا زده، هم از

  .کاهدان
 در واقع جبهۀ دشمنان مردم افغانستان را تقويت کرده و حال  در دولت مزدورينراک طالبان و حزب اسالمی گلبداشت

چون افغانستان هنوز در چنگال . قدرت ها و قدرتهای منطقه يی بيشتر از پيش زار می سازدميهن ما را در کشمکش ابر 
جنايتکاران است و آزاد نمی باشد از اينرو يگانه راه سعادت وطن فقط و فقط در استرداد استقالل و حاکميت سياسی 

 پايان.    خود فروخته اثری نباشدکشور است که در آن از اجنبی، طالب، جنگساالر، ناقضان حقوق بشر و روشنفکران


