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 افغانستان

 
مصيبت های بزرگی درتاريخ چندهزارسالهء کشورما ثبت 
گرديده اند که اکثرًا مولود تجاوزنظامی بوده ، قتل ، غارت ، 
سرکوب وتالش برای زيرسلطه کشيدن مردم ما را در پی 

نمونه های برجستهء آن لشکرکشی اسکندرمقدونی . ندداشته ا
و هالکو ، حملهء اعراب ، ، قتل و غارت توسط چنگيز 

نظامی و دست اندازی های حکمروايان فارس ، تجاوز
دسايس انگليس و باالخره لشکرکشی و قتل و غارت توسط 
اتحادشوروی سابق در خطهء آبائی ما بوده که فرجام آن 

 امريکا و متحدين آن در  امپرياليزمامروز تحکيم سلطهء
                                                         .کشور می باشد

بايد يادآورشد که اعراب بسان همهء ديگرمتجاوزين با 
مقاومت قهرمانانه و سرسخت نياکان ما روبرو شدند ولی 

که جنبهء تجاوز منطقوی داشت و (اه آن تعرض را گهر
) هدف آن تحميل عقايد دينی و پخش قهری اسالم بود 

اوزات گذشته تا حال يک مستثنی قراربدهيم ، ديگرهمهء تج
 ء تجاوزگرت مفتضحانهسکشوجه مشترک داشته اند وآن 

بيچارگی اسکندر و هالکو درايام باستان . است
و اگربيشترزبانزد پيشينيان بوده است ، شکست روس 

درقرون ) ٢١ در قرن  امريکا و متحديننبعدوم(انگليس 
ين  ، بيشترزبانزد باشندگان امروزی  کرهء زمنزده و بيست

                                                                 .می باشد
 

 
  قبل از شکست تاريخی اش در سرزمين مااسکندر مقدونی

ولی متآسفانه آنهمه قهرمانی های ديروز و امروز مردم ما 
هرباربه باد فنا رفته و فاجعهء ملی بسان زخمی که هرگز 

 نموده است و چرکين تر و التيام نيابد دوباره عود
دردناکترازگذشته وجود ملت با شهامت مارا شکنجه و عذاب 

ازينرو می توان گفت که هر پيروزی مردم ما . نموده است
سفانه فاجعهء ديگری را بوسيلهء حکام أدر برابر تجاوزگرمت

خاين ، دسايس بيگانگان و دستياری جواسيس آنها درخود 
دقيق آن همه مصائب ، در می پرورانده است که بررسی 

حقيقت نقد کلی تاريخ افغانستان خواهد بود که فقط  برای 

» غبار«ی چون زنده ياد ميرغالم محمد دانشمندشخصيتهای 
تاحدودی هم اين کار صورت گرفته که  ممکن بوده می تواند

مصائب ملی  برچند بند اخيرفقط اشارهبا آنهم ما . است
 وضيحی دهيم زيرا درک و تدرافغانستان را بخود اجازه م

آن ها بنا برمعاصربودن شان و يا هم بعنوان تجارب زنده ، 
                                              . برای ما کم و بيش مقدور است

  
هزارنفری ١٧  داکتر برايدن يگانه  بازماندهء لشکر 

 که در ازای شکست فاحش شان ، )١٨۴٢(هندبرتانوی 
 معروف بازارا دوباره به کشورما تعرض نموده ،انگليس ه

 چارچتهء کابل را به آتش کشيدند

به اين منظور اندکی برمی گرديم به اواخرقرن نزده و اوايل  
 هند برتانوی در افغانستان قسماً نفوذآنگاهی که . قرن بيست

بخاطر تشنجات بين المللی که داشت منجر به اشتعال جنگ 
به سبب سفاکی پدرو عطالت مًا جهانی اول می شد و قس

 و )با ميراث از اميرعبدالرحمن به اميرحبيب اهللا(پسر
.  در برابرآن روزبروز درحال تزلزل بود پنهانمقاومت های

 ـ هرکدام به شيوهء خود ـ  چنان جان آندو جيره خوارانگليس
برلب مردم ما رسانده بودند که هرندای رهائی بخشی می 

های زيرستم استقبال شود ، چنانکه توانست با لبيک توده 
تبلور اين آرمان را ما در نهضت مخفی روشنفکری آنزمان 

کست سوم ششاهد هستيم که دستاورد آن قتل اميرحبيب اهللا ، 
انگليس ، برسميت شناسی استقالل سياسی افغانستان و 
باالخره آغاز دورهء بيسابقه ای از رشد و ترقی در کشور ما 

فاجعهء ه که عنوان اين مقال ميرساند ، ولی همانگون. بود
نوی در حال تکوين بود زيرا استعمار انگليس که از چند 
سده ای بدانسو در کشور هند به حکمروائی لميده بود ، 

 تا ز نمی توانست بيداری و بپاخيزی ملت غيوری را کهگهر
زرگترين قدرت وقت را خونچکان ببارپيکر آن دو دمآن

لمرو مستعمرهء خود بپذيرد ، خصوصاً ساخته بود در کنار ق
که خيزش ملت ما اين باربرپايهء شعور سياسی نسبی استوار 
بوده و ملهم از جنبش روشنفکری و قسمًا جهانبينی مترقی 

تفرقه بيانداز و « ازينرو استعمار انگليس که با سياست . بود
درجهان شهرت يافته بود ، در پی جذب » حکومت کن 

می برآمد تا بتواند دسيسهء تجريد شاه امان بيشتر جواسيس بو
اهللا را رويدست گيرد که غرض ازان کنارزدن عناصر واقعاً 

» طرزی « ملی ، صادق و وطنپرست منجمله عالمه محمود 
بود تا آن زمامدار محبوب را در حلقهء جواسيس ، خسرشاه 

مداحان و عناصر اجير و دست پروردهء خود محصور 
به تخريب وی و برنامه های ملی و ساخته و با راحتی 
                                                   .مترقی  اش بپردازد



نقد دورهء امانی چند ُبعدی است و بنأً  مستلزم دانش وسيع و 
صالحيت علمی می باشد ولی نکته ای را که نبايد فراموش 
 نمود اينست که بلندپروازی های شاه جوان و مغرور از
يکطرف و اصالحات روبنائی و بعضًا کامًال سطحی وی ـ 
درغياب مشاورين صديق پيشين ـ از سوی ديگر، چنان شاه 
امان اهللا را در قبضهء استعمار انگليس و ارتجاع داخلی 

کافی بود تا » پا کج نهادن « محبوس ساخت که فقط يکبار 
همهء آنچه را در مدت قريب به يک دهه با احساس ملی و 

 .تيبانی ملت با سپاس ما برپا نموده بود بخاک يکسان شودپش
                                          !ن شداو دريغ و درد که چن

 

 
امان اهللاشاه   

 
از آنجمله آزادی زن که افتخار آن بحق به شاه امان اهللا بر 
می  گردد و ملکه ثريا اولين ممثل آن حق انسانی بود ، 

  را به مار زخم خورده ای مبدل نمود که ارتجاع مذهبی
هرگزقادر نبود چنان پديده ای را که با قدرت اجتماعی 

         .  بپذيرد مصاف می داد ،)مذهبیفئودالی ـ (مردساالر
ازينروسفرشاه امان اهللا با ملکه ثريا به اروپا که بر مبنای 

وی منجمله و خصوصًا محبوبيت ( محبوبيت بين المللی وی 
 صورت می ) هند برتانوی بعنوان منبع الهام آزادی در

 بهترين فرصتی بود تا استعمار انگليس به همياری گرفت ،
ارتجاع مذهبی بومی و جواسيس بيشمار آن طرح دسيسهء 

مونتاژ نمودن  عکس ملکه ثريا و تکثير . تکفير شاه را بريزد
ميان   شاه امان اهللا در کافرشدنآن در مناطق  قبايلی و تبليغ 

.          عوام جزء اين توطئهء بيشرمانه و خائنانه بوده است  
به ابتکار انگليس و  باينترتيب مانورهای تجريد و تکفير

بچهء سقأ و (» توده ئی« با ظاهربوسيلهء ارتجاع بومی
 ، ملت تازه به آزادی رسيده ، به اجرا در آمده) هاناهمر

يدن به  آرزوهای پرتالش  ، پراستعداد و غيور ما را از رس
بزرگ ملی و انسانی شان  ـ که متأسفانه اساس آن ها در 
رأس هرم اجتماعی  بنأ شده بود ـ  محروم ساخت. ولی اينبار 
فاجعه ای که در پی بود بمراتب گستاخانه تر ، مخرب ترو 

که سفاکانه تر بر مردم حرمان کشيدهء ما تحميل می شد 
ما بالوسيلهء  لت قهرمان از مسيانگل ربيشتر انتقام استعما

                                   . بود )نادر و برادران( اش ايادی
خانوادهء نادر که بوسيلهء اميرعبدالرحمن به هند فرار ! آری

داده شده بود ، با عودت در زمان اميرحبيب اهللا ، نوکران 
. خانه زاد انگليس ـ بمفهوم واقعی آن ـ در افغانستان بودند

عدًا نفوذ نادردر دولت امانی و اشغال مقامات بلند ملکی و ب
نظامی توسط وی و برادرانش ، چنانکه شواهد تاريخی گواه 
آنند ، نمی توانست چيزی بجز توطئهء انگليس و ِاعمال 

  .طرح های استعماری آن باشد
  اولين اقدامات شوم نادرسفاک  بعد از غصب قدرت امانی ، 

ی صديق ، متعهد ، روشن و محبوب قلع و قمع عناصر مل
( کشورچون غالم نبی خان چرخی ، عبدالرحمن لودی 

و عدهء زيادی از عناصر شريف و ) » کبريت«مشهوربه 
غصب قدرت سياسی ـ باخيانت تاريخی . وطنپرست ديگربود

به شاه امان اهللا ـ توسط نادر ، تشويق و حمايهء مردم جنوبی 
شمالی و صدها جنايت نادر برای حمله ، قتل و غارت مردم 

و برادرانش به اشارهء انگليس ، در واقع پياده نمودن نقشهء 
 بمثابهء انتقام استعمار ويف و تخريبچندگانهء سرکوب ، تخ

هيچ افغان شرافتمند و بصير، . انگليس از ملت ما بوده است
. عمق اين فاجعه و پی آمدهای شوم آن را انکارنخواهدکرد

انه فرزند قهرمان و فداکار ملت ـ عبدالخالق ن فرزآافتخار به 
های  حيوان صفتی از قبل پذيرفتنـ که با گذشتن از سر و

درباردرمجازات وی و نزديکانش ، مغز سفاک ترين 
نمايندهء آنزمان بيگانه در افغانستان را مردانه از هم متالشی 

حيل نادر با اضافهء سفاکی منحصر بفرد او ، بدون . کرد
لت ما و آيندهء آن بمراتب تباهکن تر ، شک برای م

سرکوبگرانه تر و کشنده ترمی توانست باشد که با وجود 
انمانسوز آن بوسيلهء اعمال خسرنگونی وی ، اثرات شوم و 

ضدبشری برادران وی ـ بخصوص هاشم جالد ـ  و بی 
عرضگی پسر وی ـ ظاهرشاه ـ بعنوان تداوم فاجعهء ملی 

                                                                .باقی ماند
 مغرضانه و محيالنه ،بودند و هستند عده ای که هدفمندانه 

 می گشايند که  و خانواده اشزبان به ستايش ظاهرشاه
بيشتراين اشخاص بقايای جيره خواران سابق دربار هستند 
ويا هم در محيط مهاجرت در دور و بر مربوطين دور و 

 خانوادهء ظاهرشاه می لولند و از نوکرمنشی به آنها نزديک
اظهار شعف می نمايند زيرا با وجود اطالع از حقايق 

  ،»افغانستان در مسيرتاريخ«تاريخی جلد دوم  کتاب 
، اين جمع ريزه » غبار«اثرزنده ياد ميرغالم محمد

خاندان ظاهرشاه متقاعد بودن » مهم«خوارخودرا هنوزهم به 
ن جمع طفيلی برای توجيه مزدورمنشی خود ، اي. می سازند

» آرامی زمان ظاهرشاه«برداشت سطحی و عوامفريبانهء 
را سند می آورند که مسلمًا فقط اشخاص ناآگاه از حقايق 
تاريخی و سيرتکامل تاريخ سه دههء اخيرکشوررا می توانند 

                     .نگه دارنددر دام تصورات نادرست محسور
                  

   
  ی امان دورهء پرافتخاردومين درفش 

 
، )ولوفاتحانه(همانگونه که قبًال اشاره شد ، هربار تحولی 
ولی فاجعه را . برای ملت ما تا حال فاجعه بدنبال داشته است



. واره در غليان استبداد و ناروا شناسائی کردنمی توان هم
فاجعه می تواند بشکل کامًال آرام و بيصدا دمار از روزگار 

مترادف با زمان ظاهرشاه اگر برای عده ای . مردم در آورد
بوده است ، آنها فراموش می نمايند که آن » آرامی«
پسيويته و . بوده است» آرامش قبل از طوفان»  «آرامش«
نقش » آرامش«ظاهرشاه در ايجاد آن تصوير ) عطالت(

سالهای تمام عموهای ظاهرشاه ـ . تعيين کننده داشته است
بخصوص هاشم جالد ـ بعوض ظاهرشاه ، حکم راندند و قتل 

اين امرظاهرشاه را از نقش واقعی  شاه . و غارت کردند
بدور نگه داشت و طوری که سير زندگی اش ميرساند ، وی 

وآنگاهی هم که زمام امورکشوری را . به عياشی رو آورد
 ، )جمعًا مدت ده سال (در غياب عموهای خود بدست گرفت

رادرپيش » کجدار و مريز«به بزدلی شهرت يافت و سياست 
سياست «بنام » کجدار و مريز«درست همين سياست . گرفت
وی بعنوان زعيم » محجوبيت« در سطح جهانی و »بيطرفی

 بوجود آورد که الص بالخيرخ ، از وی يک در سطح داخلی
نه ناشی از کودنی وی بلکه نتيجهء ذيرکی وی بنفع شخص 

آن  ٢٠٠٧ وتازمان  مرگش در جوالی .می باشدخودش 
»  هم شهيد و هم غازی و هم صحيح و سالمت«موقف 

»  موش و پشک بازی«بهمين دليل ظاهرشاه  .راحفظ کرد
شاهد بود ) تاآخر(های سردار داؤد و سردارولی را از دور 

غيرمستقيم \ولی طرف نمی گرفت زيرا يکی نمايندهء مستقيم
و ديگری خون جوانان بخون ) سردارداؤد(روس در دربار

.  در جاده های کابل را بردست های خود داشت خفته
 خيانت ها و مسئوليتظاهرشاه نمی توانست باصطالح 

 جنايات عموزاده های خودراصرفًا بخاطر اينکه پادشاه بود و 
                     .ساده لوحانه بر گردن بگيرد» داور«يگانه 

                          
 

 
         عمرش         درآخرين سالشاه مخلوع محمدظاهر  

   

ازهمين رو بود که با تشديد تشنجات داخلی کشور و رقابت 
های دربار و با بوبرشدن از وقايعی که در حال تکوين بود ، 

 به بهانهء ١٣۵٢ سرطان ٢۶چند روزقبل از کودتای وی 
تداوی چشم عازم لندن شد و سردارولی را هم با خود بهمراه 

اينکه سردارولی از مانورمطلع بودياخير، معلوم ! برد؟
ولی بهرصورت رويدادها مطابق نقشهء قبلی پيش می . نيست
 روس پشتيبانی ضمنیداؤد به همدستی پرچمی ها و . رفت

ين ظاهرشاه شد و يک نظام جمهوری قالبی را بنأ ها جانش
  ،نهاد که در لفظ جمهوريت بود و در سرشت سلطنت

رياست دولت ، صدارت ، : چنانچه وی چهار پست مهم

 خارجه همه را درقبضهء خود گرفتوزارت دفاع و وزارت 
و متعاقب اين حوادث ، ظاهرشاه بنفع سردار داؤد از 

                                                   ...سلطنت استعفأ داد
 

  
    آرامگاه شاه امان اهللا در شهرجالل آباد

 
بدين ترتيب نوکران خانه زاد انگليس های مقيم هند ، تعهد 
نوکری قدرت استعماری ديگری ـ سوسيال امپرياليزم روس 

)  فعال ببرک و جناح پرچمبا پشتيبانی(ـ را توسط داؤد خان 
ولی بعد از اندک . بنام خود رقم زدنديخ افغانستان در تار

 کودتاچی پرچمی پشتيبانانداؤد به دارمدتی از کودتا ، سر
بزعم خود  و از توسعهء نفوذ و فعاليت آنها خود پشت کرد
سرداؤد بسان اسالف خود که هرکدام از . جلوگيری نمود

قرن نزده تا آندم سرنوشت ملت غيورماراببازی گرفته بودند 
، بازهم حيات مردم و آيندهء فرزندان کشور را در قمار 

 يکی از موجوديتشرق ـ غرب به معامله گذاشت و با وجود 
ـ محمدخان جاللر ـ در . بی.جی.کیخطرناکترين جواسيس 

و بيکبارگی پست وزير تجارت ، از روس ها فاصله گرفت 
به متحدين غرب روی آورد که امضای قراردادهای 

ولی چرخش يکصد و هشتاددرجهء . برداشتهمکاری را در 
 پاکستان : متحدين امريکا و غربسردارداؤد که با نزديکی با

، ايران ، عربستان سعودی و مصر آغاز يافته بود ، 
ـ پرچم که در مدت پنج سال » خلق«نتوانست قوام يابد و باند 

حکمروائی سردار داؤد با کمک وسيع اتحادشوروی سوسيال 
ر تار و پود دولت و اردو نفوذ نموده بودند ، امپرياليستی د

نقشهء سرنگونی وی را خيلی ماهرانه و دقيق براه انداخته ، 
و صحنه پردازی های ديگر، چراغ » خيبر«با قتل ميراکبر

 را ازروس ها دريافت ١٣۵٧ ثور ٧سبز کودتای نظامی 
                                                                    .نمودند

روس ها آنقدر در دستگاه دولتی و اردوی سردارداؤد 
مطمئن راه باز نموده بودند که قراراظهار شاهد عينی ، دو 

ـ » پوزانوف«روز قبل از براه افتادن کودتا ، موتر
سفيرشوروی در کابل ـ بدون سرنشين وبا شيشه های بازدر 

 بيرون  ، درحاليکه هيچ محافظی در آن نزديکی ها نبود
 ٧کودتای . عمارت ميدان هوائی کابل پارک شده بود

قبل از يورش پاده های بنيادگرايان (ـ پرچمی ها  »خلقی«ثور
 برسر را می توان از خونين ترين تصادمات نظامی) به کابل

 طوری که  ، در تاريخ معاصر افغانستان ناميداحراز قدرت
تان پارچه های سوختهء گوشت انسان در شاخه های درخ

. اطراف ارگ در روزهای متعاقب کودتا بچشم می خورد
 آن همه قتل و خونريزی بيسابقه بعنوان تصفيهء  کاشولی

متأسفانه . حساب ميان داؤد و حاميان سابقش باقی می ماند



گفته » انقالب«اين کودتای عريان نظامی که رذيالنه به آن 
رين می شد ، سرآغازوحشتناکترين ، مخرب ترين ، خونين ت
         .و بدنام ترين دورهء زمامداری در کشور ما بوده است

 واشغال نظامی کشورما ١٣۵٧ ثور ٧مقطع زمانی کودتای 
توسط قشون سوسيال امپرياليزم روس در واقع نقطهء 

 بدين معنی که فاجعه .عطف  فاجعه در افغانستان است
مستقردر تار و پود جامعه ، از شکل بطی و مستورظلم ، 

دی و بيعدالتی نظام نيمه فئودالی ـ نيمه مستعمره ، تع
جلوگيری پالن شده از ترقی و پبشرفت اجتماعی همراه با 

سردار داؤد در زمان رياست (حذف آزادی های ابتدائی 
جمهوری خود امرکرد که اجتماع بيش  ازدو نفر در 

، به  )محضرعام غيرقانونی وقابل پيگرد و مجازات است
يم يک قدرت ند بعدی که رکن اشتراک مستقفاجعهء آشکار چ

يعنی به بزرگ سياسی و نظامی  بيگانه   را با خود داشت ، 
                                     . استحاله نمودمستعمرهء روس 
ی که با بقدرت رسيدن ء معاصرفاجعهبعبارهء ديگر ، 

اميرعبدالرحمن ، امارت حبيب اهللا ، دسايس هند برتانوی ، 
خيانت و جنايات نادر و برادرانش ، عطالت و بی ارادگی 
پسرش و باالخره خودخواهی ، ناعاقبت انديشی و بی خبری 

 شکلی به شکلی در آمده بود ، ازسردارداؤد در کشور ما 
اينبار خطرناکتر ، منظم تر و هارتردر چارچوب 

 طرفدار محرومين  ظاهرًا يک سياستعوامفريبانه و جعلی 
 با چماق اردوی تا دندان مسلح روی صحنه آمد جامعه ولی

که بسان پشتيبانی عريان هند برتانوی از اميران دست 
را برجبين خود حمل می نشاندهء اش ، ُمهرحمايت بيگانه 

 برهم خورد و ما شاهد  زندگی اجتماعی ملت درنتيجه.کرد
 يک قدرت اقليت ذوق زدهءدر يک سو: دو پديدهء نو بوديم

درسوی قدرت بيگانه  و )ابر(تکی بر م وبادآورده
و محای خانوادهء نادر گرچه ااکثريت بهت زده ای کهديگر

عدم اعتماد برنمايندگان حواريون شاد شان ساخته بود ولی 
 شان و  سؤظن در مورد اهدافوتازهء قدرت دولتی 

بخصوص کابوس گسترده شدن  روز افزون سيطرهء يک 
نها را سراسيمه می  آقدرت نظامی و ائديولوژيک بيگانه

 مم ابرقدرت نقاب پوش ونهايت مصخصوصًا که آن. ساخت
 بلوک تحت اراده و جزء )عمًال ( ُد فکتونه تنها کشور ما را

ـ بخوانيد زندان بردگان شوروی ـ پيمان وارسا ( ادارهء خود 
 ساخت بلکه ضمنًا طرح ملحق ساختن خاک کشور ما به )

آن » و هضمحل «جمهوريت های آسيای مرکزی و 
 برنامهء دردرپيکرهء امپراطوری سوسيال امپرياليستی را

 سرآغاز آن شايد الحاق رسمی واخان  بعدها کهخود داشت
اينهمه طرحها و کنش های مشکوک ولو با . باشدبوده 

ـ » خلق«و عوامفريبانه ازطرف  باند » دلسوزانه«شعارهای 
 مجموع ملت تقريبًا با آنهمپرچم به خورد مردم داده می شد ،
تا آنکه . نگه داشته بود مارا در حالت انتظار توأم با دلهره

: تشنجات ميان دودستهء رقيب نمايندهء سوسيال امپرياليزم
 که »خلق«عليه بخش پرچم باال گرفت و بخش » خلق«بخش 

 اکثرًا از محيط  وگويا بيشترباخوی وبوی عوام نزديک
جلوه » مردمی«تا شايد بيشتر (  بودندغيرشهری جذب شده

بسرکردگی نورمحمد تره کی درمرحلهء اول احراز  ، )کنند
 را )پرچم( رقيب بخش هقدرت ، توسط روس ها برگزيده شد

از ميدان قدرت به بيرون پرتاب نموده پيشوايان و 
 و عده ای را نرا به عنوان سفيربه خارج فرستادعناصرمهم آ

 تضادهائی در بين خود هم» خلقيها«ولی  .هم زندانی نمود
داشتند که در غياب رقبای پرچمی بيشترحاد شده و 

را در ) »امين«حفيظ اهللا (» شاگرد وفادار« طرفداران 

 »نابغهاستاد  «روياروئی بی پرده و خونين با طرفداران
 قرارداد که نتيجتًا حفيظ اهللا امين از )نورمحمد تره کی(

 ، توطئهء سؤقصد جان بسالمت برده و در انتقام ازآن
رابا فشار دادن بالش بر صورتش ، توسط » استاد«

به آن ديار فرستاد و قدرت » محترمانه«طرفداران خود ، 
            . ن سردار داؤد مطلقًا در دست گرفتدولتی را بسا

کم و بيش سه  ( در مدت کوتاه حکمروائی فاشيستی اشوی
  غيرانسانی با مردم برخوردرويهء ، چنان با سفاکی و )ماه

در . »پشه را به توپ می بست « نمود که بگفتهء معروف 
عين حال ، آوازهء اينکه حفيظ اهللا امين در واقع نمايندهء 

است شايع شد که . ای. آی. امريکا بوده و گويا جاسوس سی
بيشترموافق با سياست  همان مقطع روس ها در افغانستان 
ين بود و در محاسبات شان موجوديت و نقش حفيظ اهللا ام

برايشان مفيد و عوامفريب باشد و پيشبرد ديگر نمی توانست 
ولی نبايست فراموش کرد  .نقشه های بعدی شانرا سد می شد

که از آغاز بقدرت رسيدن نوکران روس ، روحيهء 
آزاديخواهی و تنفر از بيگانهء گستاخ و غالمان حلقه بگوش 

 نفرت به خيزش های شان ، از صرفًا يک احساس
، نا منظم و بدون رهبری آگاهانه تکامل نموده خودبخودی 

.تبود که با سرکوب وحشيانهء دولت مزدور روبرو می گش  
       
 

 
يک قهرمان گمنام مقاومت ضدروسی    

 
بنأً  از يکسو عدم کارآرائی رژيم دست نشانده برهبری حفيظ 
اهللا امين و از سوی ديگر قوت گرفتن قيام های ضدروسی و 

روس را برآن داشت تا اينبارزرين قالده های نوکران شان ، 
خودرا که بيصبرانه منتظردست يافتن بقدرت دولتی بودند ، 

نام تری از بخش پرچم باند دروی صحنه آورده وعنصر ب
را سوار برلولهء تانک برای ) ببرک کارمل (طرفدار روس 

بائی ما به وب مردم آزادهء ما واشغال سرزمين آسرک
ازينرو تدارکات آن در روزهای آخر . مايدافغانستان صادر ن

                        .قدرت حفيظ اهللا امين از قوه به فعل درآمد
 



 
    ضع مقاومتاقوای اشغالگر روسی قبل از آغاز حمله باالی مو

شهريان کابل و ديگر نقاط کشور مدت اضافه از يکهفته قبل  
 ، يکنواختاز سرنگونی حفيظ اهللا امين ، به سبب صدای 

، سنگين و ممتد طيارات نظامی غولپيکرروسی که عساکر
وسايط و مهمات نظامی را به پايگاههای مورد نظر می 
رساندند ، خواب راحت نداشتند و ترس و دلهره ازينکه 
بازچه بازی ديگری در پس پرده خواهد بود ، مردم مارا در 

 ١٣۵٨ همان بود که در هفتهء اول ماه جدی. می پيچاندخود 
، روس ها نوکر )١٩٧٩ آخرين روزهای سال  مسيحی(

نافرمان خود ، حفيظ اهللا امين را بيرحمانه کيفر نموده و 
سوگلی معروف خود ، ببرک کارمل را بر سرير قدرت 

           . قالبی و متکی برقدرت نظامی بيگانه نصب نمودند
 
 

 
ـ پرچمی درموضع محاربوی» خلقی«وطنفروشان   

افسرروسیدر کنار   
 

و پرچمی ها در برخورد روياروی قرار » خلقی ها« بازهم 
گرفته ، اينبار پرچمی ها به انتقام برخاستند و همدستان 
حزبی خودرا از زندان رها نمودند و همزمان جشن های 

خودرا » خلقی«فاتحانه برپا نموده و در عوض ، رقبای 
 ، کاش حبس ها. زندانی نموده و بعضًا بقتل رساندند

 و کشت و کشتارها فقط به همين دو گروه بدنام بيدادگری ها
، دستنشانده و خودفروخته که بخاطر حرص قدرت بادآورده 
همدگر را با چنگ و دندان می دريدند خالصه می شد و 
مردم حرمان کشيده و ستمديدهء ما را مورد ظلم و تعدی 

ری ن يکی يا ديگددر واقعيت ، بقدرت رسي. قرار نمی دادند
از آندو بخش باند رقيب ، مشق نمودن دولتمداری و تعميل 

ودراين درامهء . اوامر بيگانه با زبان اسلحه بر مردم بود
را علم نموده ، » انقالب برگشت ناپذير«خونين ، عنوان 

و نجات دهندگان مردم از ظلم و بدبختی » انقالبيون«خودرا 
                          !زهی وقاحت و عوامفريبی. جا می زدند

 کور .بی. جی. کیولی اين باند جواسيس پروردهء خوان 
خوانده بودند زيرا مردم هرقدردر جهل و نادانی نگهداشته 
شده باشند ، بر خير و شرخود کامًال آگاه بوده و تفکيک 

پس جازدن يک . دوست از دشمن را بسادگی می توانند
درت نظامی رسوا و دکته شده توسط يک قکودتای 

استعماری ـ با وجود همه تالش ها و تبليغات روس و 
نوکرانش ـ بهيچوجه نمی توانست جانشين يک انقالب واقعی 
کارگری و توده ئی که از بطن جامعهء خودی برخاسته باشد 

 می رفت ، باال هرقدر شعور سياسی مردم ازينرو. ، شود
بهمان اندازه دشمن هار شده و بااعدام های انفرادی در 

 کشتارجمعی در اثر ُپسته های امنيتی شهری ،زندان ها و
 ،  در مناطق روستائیحمالت زمينی و بمباردمان هوائی
و فقط اندک تعدادی را . مخالفين را بيرحمانه نابود می کرد
مانورها و  يا در اثر وکه يا در اثر ضعف شخصيتی 

 و زيرشعار خود کشيده بودند ، با بوق فشارهای مختلف ،
به نمايش گذاشته و » انقالب« بعنوان توده های طرفدار اُسرن

 درسالهای بعد ، .مذبوحانه به اغفال مردم می کوشيدند
که اکثرًا اشخاص نفوذی » مجاهدين«گروههای تسليمی 

          .  دولت دستنشانده بودند ، نيز به آن جمع افزوده شدند
نوکران بهمدستی  تضاد ميان سوسيال امپرياليزم زخم خورده

  می ملت غيور و آزاديخواه ما اوجقاطعبومی اش و اکثريت 
  جهانيان ـ منجملًهگرفت و بيش از پيش توجه و تحسين

 ولیانگيخت می کشورهای زير يوغ استعمار شوروی ـ رابر
در عين حال زنگ خطر جدی ای بود برای رقبای غربی 
               . شوروی و در رأس آنها اضالع متحدهء امريکا

                                                

 
روستائی کشورهيليکوپترنظامی روس درحال حمله برمناطق   

 
 

ريکا و متحدين اگر از يکسو خواهان درگيرشدن اتحاد ما
ت امريکا در شکسدر انتقام از (شوروری در افغانستان 

بودند تا بودند ، از سوی ديگربهيچوجه با اين موافق ن) ويتنام
جنبش ضداستعماری ملت ما درمسير سالم و مثبت تکامل 
کرده و به الگوی مقاومت توده های مليونی ـ بمفهوم عام آن 

قدرهم اتحاد شوروی با امريکا و رـ مبدل گردد زيرا ه
متحدين درتضاد گويا ائديولوژيک و سياسی قرار می داشت 

 دارای  ابرقدرتو، از نگاه سرشت با هم يکی بوده ، هرد
سرشت امپرياليستی بوده اند که مثال های بيشمارو خصوصاً 
تجربيات عملی مردم در کشور ما و ديگر کشورها ، درستی 

پس مقاومت ضدروسی . اين نکته را به اثبات رسانده است
.  بايست به کجراه کشانده می شددر افغانستان بهر قيمتی بود

ست چنين وچه دستاويزی خوبتراز دين و مذهب می توان
          .ورده سازدآرزوی رقبای روس را در افغانستان برآ



همان بود که مليونها دالرمؤسسات جاسوسی امريکا ، 
انگليس ، فرانسه و امثالهم برای جلب وجذب ، تعليم و تنظيم 
بنيادگرايان اختصاص داده شده و با علم نمودن شعار دفاع از 

 ، مستقيم و غيرمستقيم اسالم ، با همکاری و همدستی فعاالنه
 کشورهائی چون پاکستان ، عربستان سعودی و ايران برای

که البته .  بديل برای خود مصروف شدندساختن
و همدستان آنها تنها به بنيادگرايان » عسکرگيری«

 برای مقاطع و شرايط  بلکه محدود نماندهرنگارنگ آنها
ران  به سربازگيری بيشتر در ميان روشنفک ،مختلف آينده

اساسًا خائن و خودفروختهء  غيرمذهبی و اکثراً 
 ولی قبل ازآنکه .طرفدارامريکا و غرب دست بکار شدند

شکل و شمايل امريکا و غرب  نيروهای  ذخيرهء بعدی را 
روهائی را بيشترپرورش دادند که در جهالت ، ي ، آن نبدهند

     .سفاکی و تاريک انديشی يکی برديگری سبقت می جستند
ضربات ُمهلکی را که مقاومت سلحشورانهء مردم ما ! آری

) ولونامنسجم و قسمًا مصادره شده بنفع امپرياليزم و ايادی(
وارد آورد ، موجب آن شد تا » خرس قطبی«بر پيکرهء 

سوسيال امپرياليزم شوروی قوای نظامی خودرا در سال 
شکست روس در .  از افغانستان خارج سازد١٩٨٩

دی مفتضح بود که قوماندان عمومی قوای افغانستان به آن ح
بعد از شوروی در افغانستان ـ جنرال بوريس گروموف ـ 

عبورازپل دريای آمو صريحًا اظهار داشت که ديگر آرزو 
                    .نظراندازد) بطرف افغانستان(ندارد به عقب 

 

  
 پل قشوای اشغالگر روس بعد از شکست درحال عبور از   

                 )١٩٨٩ فبروری ١۵( مودريای آ
 

بيرون رفت قوای شوروی از افغانستان که پيروزی تاريخی 
و واقعی مردم شجاع ما تلقی  می شود موجب شد تا پايه های 
رژيم دست نشاندهء آن به سرکردگی داکتر نجيب اهللا به لرزه 
درآمده و مردم سقوط آن دولت مزدور را ـ با وجود دوام 

البته . تيبانی بادارانش ـ روزشماری می کردندکمک و پش
اوضاع بحرانی داخل قلمروسوسيال امپرياليزم و معضالت 

همراه با شکست سياسی رهبران آن در روزافزون داخلی آن 
رابطه با رقبای غربی شان ، در تضعيف بادارو مزدور 

                                                     .يکسان نقش داشت
 

  
ـ پرچمی درکنار باداران روسی شان» خلقی«مزدوران   

فرصت جامه بدل نمودن » مداری«همان بود که داکتر نجيب 
را مساعد يافت  و ضمن آنکه  در وقت عقب نشينی قوای 
شوروی از پايتخت ، ارادتمندانه و مطيعانه بمقابل آنها به 

ران  و اکليل های گل برگردن عساکر و افستعظيم ايستاد
 ، به مردم قسمی تبليغ شد که گويا وی بود که روسی آويخت

... قوای شوروی را مجبورساخت تا از افغانستان خارج شوند
همزمان با اين مانورهای تبليغاتی ، وی لحن خودرا نرم و و 

خودرا اخوانی مردمی ساخته و مظالم و جنايات رقبای 
 از موضع ه ، از موضع قربانيان آنها ـ يعنیتانگشت گذاش

مردم ـ حمله و انتقاد برآنها را اغاز نمود که البته اين مانور 
محيالنهء وی که فقط از يک مأمورکارکشتهء سرويس 

می توان انتظار داشت ، نه تنها عده ) کی جی بی(جاسوسی 
ای ساده لوح را فريفت بلکه تا امروزدر اثرتبليغ بقايای باند 

 و مدارک صوتی ـ پرچم و تکثير وسيع عکس ها» خلق«
او ، جمعی را که با منطق » خودمانی«بيانيه ها و گفتار 

ورد می نمايند ، بازهم محسور خبر» بد ازبدتر«ترجيح 
م به انواع گوناگون از آن چـ پر» خلق«نموده و جانيان باند 

 برخالف آنهائی که گذشت زمان .بهره برداری می نمايند
 وجدان شان بيدار بصيرت سياسی شان را از آنها نگرفته و

است ، می دانند که تعداد زيادی از روشنفکران گل سرسبد 
کشور ما را همين دکتور نجيب اهللا زمانيکه رئيس سرويس 

داده و بقتل  بود بدست خود شکنجه» خاد«استخباراتی 
مکر وحيلهء  نجيب بعدها تا آن حدی پيش رفت . رسانده بود

را هم »  محمد «و» سيد«که نام های مفت و بی مسئوليت 
تا عده پيشوند نام اصلی خود ساخت ـ سيد محمد نجيب اهللا ـ 

  اسالمی وای بيخبر و خوشباور را با ظواهر و کرشمه های
                                        .  در دام نگه دارد» مردمی«

ولی سقوط دولت دست نشانده که از نگاه سمبوليک می تواند 
نظام سوسيال امپرياليستی بادار روسی اش پيش درآمد سقوط 

 انگاشته شود ، چنان تسريع شد که مسئولين آن حزب بدنام 
 و طرحهای روز هرا دستپاچه  نمود» دموکراتيک خلق«

احمدشاه (مبادا را که با همدست خود در شورای نظار
پی ريزی نموده بودند ، به اجرأ در آورده ، داکتر ) مسعود

 قدرت به احمدشاه مسعود به پنجشير وکيل غرض تحويلدهی
»  ُبنان سيوان «تحت حمايهءاعزام شد و داکتر نجيب که 

می خواست به خارج فرار ) نمايندهء ملل متحد در کابل(
نمايد ، در ميدان هوائی کابل توسط نوکر دست پروردهء 

نتيجتًا ، داکتر نجيب . ـ رشيد دوُستم ـ توقف داده شدخودش 
متحد در کابل پناه برده و در همانجا زير به نمايندگی ملل 

                                                             .نظارت ماند



آنچه همه بدانند (» راز پولی شينيل«بدينگونه رازهائی چون 
زبانزد همگان بود ، يعنی ) ولی هنوزهم راز پنداشته شود

 حدود ده سال امضای قرار داد احمدشاه مسعود با روس ها
ده کامالً رقبل از آن و جورآمد وی با جناح پرچم ، از پ

 با ١٣۵٧ ثور ٧و بدين ترتيب سياهروز  .بيرون افتاد
تحويل قدرت به جهادی ها توسط  (١٣٧١ ثور٨سياهروز 

.                            عمًال گره خورد) ـ پرچم» خلق«باند   

                                                             
 

 
يکی ازجانی ترين و بدنام » گلم جم«مشهور به (رشيد دوستوم 

استحاله » مجاهد«به » کمونست«ترين جنگ ساالرانی که از 
دو همدست رژيم   ) :درپس منظر(» مسعود«و احمدشاه ) نمود

        برمردم تحميل شده انددست نشاندهء روس که تا امروز
      

ـ پرچمی ها تدريجًا از روی صحنه به پشت آن می » یخلق«
احمدشاه . می گرفتند» مجاهدين«رفتند و جای شانرا گويا 

مسعودکه سقوط قريب  الوقوع دولت دست نشاندهء روس را 
حق به حقدار «انتظار داشت ، به نجيب پيام داد که بايد 

منظورازان هشدار به هم پيمانان پرچمی اش بود تا . »برسد
ـ » لقیخ«ادا قرارداد با روس ها و عهد و پيمانش با مب

پرچمی ها را فراموش کرده و يا ناديده بگيرند ، و در دست 
که (و پاچگی ، قدرت دولتی را به رقيب سرسخت وی 

ـ گلبدين )  سابقهء پرچمی قبل از اخوانی شدن داشت
همان بودکه مسعود و ياران به مراد . حکمتيار ـ  بسپارند

رسيدن به کابل ، نماز  احمدشاه مسعود بمجرد رسيدند و
 توگوئی که کشور آزاد شد ، مردم ... وردشکرانه بجا آ

!                   شادمان شدند و آرزوهای ملی برآورده شدند
همانگونه که گفته آمديم ، هرفاجعه فاجعهء ديگری را !   نه

 ، در بطن خود می پرورانيد وآنرا بسان نوزاد عجيب الخلقه
                . يک هيوالی کريه ترو وحشتناکتربدنيا می آورد

 

  
پدرهء ارتجاع مذهبی از جملهء هفت تا  و چند سه چهرهء منفور 

در زير حمايهءباداران شان» ... هفت«مشهور به   
                

که با دورهء مؤقت » مجاهدين«وچنين بود که سلطهء مستقيم 
) صبغت اهللا مجددی(کهنه کار شياد » رياست جمهوری«

کورانديشی مثل » جهادی«آغاز و بعدًا به  يک همتای 
خودش  ـ برهان الدين ربانی ـ انتقال کرد ، سرآغاز دور 
ديگری از وحشتناکترين و سياه ترين بحران سياسی و 

 درطی آن عناصرفاسد و اجتماعی در افغانستان بود که
رت های خارجی خودفروخته ، با اشاره و پشتيبانی قد

، يک مليت را به قتل ، تجاوز به !) خصوصًا اسالمی(
ناموس و تخريب خانه و کاشانهء مليت ديگر تحريک نمودند 

 با بقدرت رسيدن طالبان و ِاعمال که اين حال و احوال
 توسط آنها به نقطهء  بيشتردهشت و وحشت باورنکردنی

                                                         .اوج خود رسيد
 

 
 کاريکاتورمسعود ، دوستوم و گلبدين

 
 

، » جهادی ها«در تمام مدت حکمروائی ملوک الطوائفی 
بی ـ داکترنجيب ـ که در طرح و .جی.جاسوس محيل کی

عملی نمودن هزاران مانورو دسيسه دست داشت ، در دفتر 
ملل متحد بعنوان پناهنده بسربرده وضمن بازديد منظم 

تکامل اوضاع را از دور زيرنظر احمدشاه مسعود از وی ، 



ـ پرچم ، به » خلق«وی باری قبل از سقوط دولت . داشت
ادامهء عوامفريبی های خود گفته بود که اگر از قدرت کنار 

درکوچه کوچهء شهرکابل جوی خون جاری  ، رود
آن خائن بی مقدار اين را سکوت می کرد که ...  خواهدشد

ت رسيدن وی و در زمان قدرت وی ، باداران قبل از بقدر
ـ پرچمی اش به » خلقی«روسی اش و همدستان جنايتکار 

صدها مراتبه جوی های خون را در کابل و واليات جاری 
ازطرف ديگر ، هرگاه فرضيهء جوی خون در . نموده بودند

يط قتل و اآنگونه شر» نجيب خاد«ميان هم نمی بود ، 
رای توجيه رژيم دست نشاندهء خونريزی رابنفع خود و ب

به .  تحريک می کرد تدارک ديده و مسلمًاروس ، خود
احتمال قوی ، داکتر نجيب با شناختی که از رقبای  خود و 

ل کشورداشت ، وقوع جوی های خون را خمجموع شرايط دا
 ، ولی بهيچوجه اين پيشگوئی . امری ناگزير می ديد

اسيس دولت ويکه  جامرمشکل و غيرقابل تجسم نبود در حال
با تبليغ اين پيشگوئی ، خواستند تا ازداکترنجيب نزد عوام 

بسازند که تا امروزبا آويزان نمودن عکس » ولی اهللا«يک 
 های وی در دکانهای خود ، پرچمی ها ازين مانور رذيالنه  
 برای توجيه گذشتهء سياه خود و دوام عمر ننگين خود سود 

                                                                    .ميبرند
هرافغان بيدار و با احساسی که از جنايات جهادی ها در 
قلمروهای مفتوحهء شان اطالع داشته و ياهم خود مستقيماً 

 ، بخوبی می توانست مجسم بسازد که ستقربانی آنها بوده ا
چه چيزی بجز اشک ، خون ، قتل ، » حکومت مجاهدين«

 حرمت و حمله برناموس مردم را به ارمغان هتک
اين را البته بهيچوجه نمی توان انکار کردکه . خواهدآورد

 به تعداد زياد وجود داشتند و بعنوان مجاهدين واقعی
قهرمانان گمنام مردانه در راه دفاع از خاک کشور و نواميس 

ودر اينهم . ملی زجرها ديده ، معيوب گشته و ياهم شهيد شدند
شک نيست که عدهء زيادی از آنها بدون رفتن زير بار جای 

ائديولوژی اخوانيت و ياهم اشتراک درجنايات و بيرحمی 
، صرفًا بمنظور دسترسی به » مجاهلين«های داره های 

سالح برای مقابله با دشمن تا دندان مسلح و بغرض دفاع 
ازخانواده ، کاشانه و ده و منطقهء شان ، در دفاتر تنظيم های 

وزمانی هم که آن . ثبت نام نموده بودند» مقاومت رسمی«
داره های دزدان بقدرت رسيدند ، مجاهدين واقعی و سربکف 
را به انواع و اقسام دسايس و توطئه ها از صحنه بيرون 

نمونه های . رانده ، به انزوا و فقر و سيه روزی سوق دادند
يلهء آنگونه جفا و ناروا در تمام نقاط افغانستان ، وبوس

                                    .، از شمار بيرون است هرتنظيم
 

 
»نکبتبار«کاريکاتورکلبدين   

 
بدينگونه مدت چهارسال ، داکترنجيب در مقرملل متحد در 

بودو احدشاه مسعود ، ياور » نظربند«کابل باصطالح 
وفاداراو ، از وی ديدارنموده و باهم حرکات بعدی را اساس 

آن ، » مسعود«احمدشاه متأسفانه هيچکس از. اشتندمی گذ
سؤال نکرد که » قهرمان ُپف شده توسط استخبارات غرب«

چه شدند؟ وياهم خودت بعنوان » کمونست ها«آنهمه 
اين رابطهء دوستی و حمايت را از ديد اسالمی و » مجاهد«

خون صدها هزاربيگناهی که اينها شهيد ساختند چگونه 
کنی؟ ولی مبرهن است که اصالً توضيح و توجيه می 

ضرورت سؤال پيش نمی آمد چون نقاب ها از ديروقتی از 
افتاده بود و مردم با سرشت » جهادی ها«صورت های کريه 

 بايد از ياد نبرد که .اصلی آنها آشنائی کامل پيدا نموده بودند
احمدشاه مسعود تا نزديک شدن طالبان به شهر کابل ، 

می فرستاد که هرچه زودتر به وی مکررًا به نجيب پيام 
پيوسته و بکمک قوای وی از کابل سالمت و بدون صدمه 

                                                              .خارج شود
                                                           
 

  
رقوای متجاوز قهرمانان گمنام مقاومت ملی در باالی هيليکوپت 

ندا به غنيمت گرفتهروسی که با شهامت بی نظير آن را   
     

باند پرچم ، تن » آوازه های سرچوک « وبازهم تبليغ رذيالنه
و » وطنپرستی«ندادن داکترنجيب برای فرار از کابل را 

 غيره و غيره جا زدند ، در حاليکه در ی وو» پايمردی«
ميان خارجی بود تا با واقعيت داکترنجيب بيصبرانه منتظرحا

بوق و سرنا به سراغ وی آمده و او را با تشريفات از کابل 
وی اين انتظار را خصوصًا از امريکا داشت و . بيرون کنند

 قبًال موافقه نموده بود تا در مقابل نجات خود عشايقرار 
آنهمه (وپناهنده شدن در امريکا ، خاطرات سياسی خود 

به ) جرب و آبديده می دانستچيزی را که بعنوان جاسوس م
که اين چشم انتظاری وی با رسيدن . امريکائی ها بسپارد
                                                     .طالبان خاتمه يافت

 که داره های )١٩٩٢ ـ ١٩٩۶ (درمدت اضافه از چهارسال
تنظيمی برکشور حکومت راندند ، بدترين جنايات غيرقابل 

از زنده سوزاندن افراد مليت . دم ما روا داشته شدتصوربرمر
هزاره توسط  قوای سياف تا کوبيدن ميخ برفرق اسيرمليت 

اسيرسربريده شده و شکنجهء » رقص مرگ«های ديگر، 
زن حامله برای زود وضع حمل نمودن در برابرجالدانش 
توسط ايادی آخوندهای ايران در چوکات حزب وحدت ، 

زور عقد نمودن دختران ب، اختطاف و تجاوز برناموس مردم 
، کنيز  »گلم جم«وسط مليشهء دوستمی معروف به  تجوان

  سياف وساختن زنان و صدها جنايت و خيانت توسط
                        .ديگرباندها   در حق مردم صورت گرفت

 



  
، ايجنت آخوندهای ايران و يکی ) دروسط(» مزاری«عبدالعلی 

بدترين » وحدت« جنايتکارکه در رأس حزب ديگرازچهره های
      جنايات نابخشودنی را درحق مليت های برادرمرتکب شد
  وباالخره مانند داکترنجيب توسط طالبان کيفرگرديد

 
اينهمه اعمال حيوانی و ضدبشری در زير نام اسالم  ! آری

هرکدام از اسالم نوع خود بعنوان حربه برضد . انجام شد
رده ، مردم رابه غيرانسانی ترين شکلی حريف استفاده ب

آن باندهای دزد و . مورد آزار و اذيت قرار می دادند
جنايتکار مزدور قدرت های خارجی هدفمندانه به نابودی 
ميراث فرهنگی ما به اشارهء بيگانگان آغاز نموده به 
سوزاندن کتابخانه ها مبادرت ورزيدند و چون اکثرًا بيسواد 

هم پيرو ائديولوژی منحط اخوانيت بودند ، و جاهل بودند ويا 
کته خطه بان ، َميده خطه «با معيارخودساخته و جاهالنهء 

عمل می کردند که در نتيجه کتابهای مالئی و » بسوزان
درامان مانده و »  بازارقصه خوانی پشاور«مدرسه ئی نوع 

                  .اکثرًا کتب علمی و پرارزش طعمهء آتش شدند
ون عالوه بر عطش خون ،  حرص چپاول و چنها ولی آ

دنائت تجاوزبرعفت و ناموس ، دستور تخريب از طرف 
                                        باداران پاکستانی ، ايرانی  و
غيرهء خود گرفته بودند ، به تقسيم شهرها و مناطق پرداخته 
نه و بعدًا برای الحاق قلمرورقيب به برخوردهای مسلحا

برخاستند که مسلمًا هدف ازان تخريب و انهدام شهرو  
نشان داده و » زهرچشم«ساختارهای آن بود تا نتنها به رقيب 

عطش قدرت طلبی خودرا ارضا نمايند بلکه مردم گروگان 
ی شان گ را ـ که در اثرتخريب شهر زندشده در قبضهء رقيب

 ـ ندبودبخاک يکسان شده و دست بين آنها و امثال شان شده 
بطور مثال شهر کابل بين . از قبل به بعيت و تابعيت وادارند

جمعيت اسالمی : تنطيم های جهادی وباندمليشه تقسيم شده بود
، رشيد دوستم ) مکروريان و شهرکهنه(ربانی ـ مسعود 

بخشی از مکروريان ،  منطفهء چمن حضوری و غازی (
هء شاه منطق(، حزب اسالمی گلبدين ) ديوم و سياه سنگتس

از پل آرتل بطرف دهمزنگ و کوتهء (و حزب وحدت ) شهيد
شايد هم داره های ديگری از دزدان و جنايتکاران ). سنگی

               . که مسلمًا بودنددرين تقسيمات شريک بوده باشند
          
 

 
از جملهء رهبران جهادی که ) راست(» گيالنی«سيداحمد 

قيادت  پيک شراب ومياننوسان وی  ودج با واصًالعراقی بوده و
 مذهبی ، سالها بعنوان رهبرجهادی
 برمردم ستمديدهء ما تحميل شد

 
فت و آمد در قلمرو تحت ادارهء يک تنظيم به قلمرو تنظيم ر

ديگرنهايت خطرناک بود و منجر به اسير شدن و ياهم  به 
در ختم روز ، بمجرد . قيمت حيات فرد تمام می شد

، مردم با وحشت به خانه های خود پناه فرارسيدن تاريکی 
می بردند چون در صورت بازداشت از طرف افرادمسلح 
يکی از تنظيم ها ـ که اکثرًا دزد و رهزن بودند ـ نه تنها آنچه 
را با خود می داشتند ربوده می شد بلکه در مقابل کوچکترين 
مقاومت يا اعتراض ، شديدًا لت و کوب شده و بعضًا کشته 

قف وبارها افراد مسلح شخص سوار بربايسکل را ت. می شدند
: داده با محکم گرفتن هندل بايسکل ، با تهديد به وی می گفتند

:  مالک بايسکل فقط دو راه داشت.»ای ره چند می خری؟«
يا بايست پولی را که خود دزدان تعيين کرده بودند بپردازد 

کل پياده و يا هم از بايس!) يعنی بايسکل خودرا دوباره بخرد(
و اين اعمال ...  شده آنرا به دزدان مسلح تنظيمی  بسپارد

 که در ی» اسالم عزيز«و آن . گوياهمه اعمال اسالمی بودند
زمان روس ها و دولت دست نشانده اش گويا در خطربود ، 
به اين گونه به مردم بازگردانده می شد تا در سايهء جنايت و 

 را گصدبار بدتر از مر» حيات«خيانت مدافعين آن ،  مردم 
                                                .ن بسته بسربرندازب

تصادمات مسلحانهء جهادی ها تا آن حدی شديد و غيرمترقبه 
حظه ، در کوچه و بازار و ياهم در لبود که در هرآن و هر

ف چند ربين خانه ، مردم طعمهء راکت می شدند و در ظ
 يکخانواده به تاالب خون و اجساد سوخته ثانيه زندگی عادی

و قطعه قطعه مبدل گرديده و دود از دماغ مردم بيدفاع و 
بعضًا موقعيکه راکت در موقع شب . تحت ستم در می آورد

بخت برگشته هائی را از حيات ساقط می کرد ، بازماندگان 
شان از ترس قيود شبگردی و خصوصًا روبرو شدن با 

زدان و آدم  ربايان قادر نبودند از خانه جنايتکاران مسلح ، د
 که خانواده ، قربانيان بارها اتفاق افتاده بود. خارج شوند

راکت را در صحن حويلی و با عجله دفن نموده اند چون 
دوام تبادلهء آتش و اصابت راکت مجال آنرا نمی داد تا آنها 
عزيزان شهيد خودراتا گورستان برده و بشکل معمول و با 

 یاينها همه ثمرهء پشتيبان! بلی.  عنعنوی بخاک سپارندمراسم
و اميد شان به زندگی بهتر و » مجاهدين«مردم مظلوم ما از 

                                    .آنها بود» فتح«بمجرد » آزادی«
، فقط به ) اسالمی و غيراسالمی(انه گاجيران قدرت های بي

نها عمل آ نوکری به اساس طرح ها ودستور آنها و با تعهد
می کردند ودر حقيقت ، تصادمات مسلح تنظيم ها مسابقهء 

گوشت دم «قدرت باداران خارجی شان بود که مردم مارا 
. خود ساخته به ارضا  و اقنای خود می پرداختند» توپ



البته اين (خبيث ترين نمونه های آن گلبدين و سياف هستند  
اين . ) شان نيستبمعنی تقليل و تخفيف جنايات رقبای 

باندهای جنايتکار در اثرجنگ های خونباری که براه 
ربانی ـ مسعود در مقابله با گلبدين ، سياف در : انداختند

م با يکی يا ديگری از ومقابله با حزب وحدت ، رشيد دوست
آنها . آنها ، شهر و ديارمارا يکسر به گورستان مبدل نمودند

د و آنهمه جنايات بيسابقه  می بردنظحاز کشتن و نابود کردن 
     و طرف... رابه گونهء تفنن و مسابقه انجام ميدادند

        . از يک روز تا روز ديگر تغيير می نمودء شانمقابله
        

 
 ازجملهء مسئولين چندگانهء »سياف«و رسول » مسعود«احمدشاه 

»جهادی ها«جنايات و برادرکشی های دورهء حکمروائی   
 

 که يکديگر را چند روز متواتر می دريدند ، يمیظدو تن
بيکبارگی با هم کنار آمده و با تنطيم يا گروه ديگری مصاف 

تی  را سنگر قرار می دادند که لآنها عمارات دو. می دادند
ی های پوهنتون کابل ځتکاندهنده ترين مثال آن عمارات پوهن

يم ها آن کانون علم و فرهنگ را به تهوع ظبود که تن
ی ځرين کشتارگاه مبدل نمودند طوری که عمارت پوهنآورت

       .تعليم و تربيه به شکنجه گاه حزب وحدت مبدل شده بود
طور مثال . در نتيجه هفتاد فيصد شهر کابل کامًال تخريب شد

ديگر نشانی از ليسهء غازی ، عمارات جادهء ميوند ، 
 خانه ها و کوچه های بسياریحضوری وآپارتمان های چمن 

 کارته های اطراف ،بهمين ترتيب . هرکهنهء کابل نيستش
شهر هم به تل خاک مبدل شده اند و حتی صحن بعضی از 

اينهمه جنايات ، کشتار و . حويلی ها هنوز با ماين فرش است
تخريب ، مردم مارا به انواع مختلف سوگوار ساخت زيرا نه 

م اسال«تنها عزيزان بيگناه خودرا در اثر ددمنشی مدافعين 
از دست دادند بلکه آنچه بعنوان خانه و کاشانه  داشتند » ناب

و می توانست پناهگاه جسمی شان باشد و ياهم مکتبی و 
دانشکده ای که دران درس خوانده بودند ، تعميری که دران 
به اجتماع مصدر خدمت شده بودند و صدها نشانی ديگر که 

وانی و مجموع خاطرات جمعی  بودند و بعنوان پناهگاه ر
عاطفی می توانست  خاطرات شخصی و جمعی  شانرا زنده 

افغان ستمديده هم . نگه دارد ، از آنها بيرحمانه گرفته شد
بايست در سوگ اعضای خانواده می نشست هم در سوگ 

 شهر و ديار ، هم در سوگ گهم درسو، دوست و آشنا 
و هم در سوگ خاطرات ...  ميراث های علمی و فرهنگی

                                                     ! معیشخصی و ج

همانطوريکه اشاره رفت ، استعمار برای هرمقطع نيروهای 
در رابطه با مخالفين شوروی ، به . ذخيره تدارک می بيند

وطيف های مختلف (جلب و جذب بنيادگرايان اسالمی 
و روشنفکران خودفروخته ، درباال ) »معتدل«مرتجعين 

ولی آنچه بکلی غيرمترقبه بوده و همه جهانيان را . اره شداش
» نهضت طالبان«قرارداد ، ظهور » کارتمام شده«در مقابل 

                                                                       .بود
 

 
درحال سرگوشی » قانونی«و يونس » ربانی«برهان الدين 

؟؟...  دربارهء  
                                                                      

» البراتوار«توليدشده در » وحوش«آوازهء اين نوعی از 
جاسوسی امريکا ـ انگليس ـ پاکستان ـ عربستان سعودی ، 
. اوًال جسته و گريخته به گوش مردم داخل کشور ميرسيد

ِ  مستقيمًا داغديد ه از حتی برچهرهء بعضی از اشخاص
بنيادگرايان ، با شنيدن خبر پيشرفت طالبان از پاکستان 
بطرف داخل خاک افغانستان ، خوشباورانه لبخند نمايان می 

» عدالت پسند«تحت تأثيرآوازه های سياست شد و آنها 
طالبان و امثال اينچنين تبليغات پوچ و محاسبه شده ، رسيدن 

سعود طالبان به کابل و سرنگون شدن رژيم ربانی ـ م
. را روز شماری می نمودند) ـ پرچمی ها» خلقی«پناهگاه (

مالربانی شياد و مسعود مکارکه قدرت دولتی را از پرچمی 
ها تحويل گرفته و در مدت چهارسال و اندی با رقبای خود 
درکشتار مردم و تخريب پايتخت و واليات مصروف بودند ، 

د طوری ـ پرچمی ها می پرداختن» خلقی«ضمنًا به حمايهء 
که آن وطنفروشان اکثرًا در وظايف خود مثل سابق ادامه می 

    .بود» خاد«دادند که نمونهء مشهور آن سرويس جاسوسی 
بدينگونه ربانی و مسعود آنقدربه تکرارجنايات و خيانت ها 
پرداخته بودند که مردم مطلقًا از آنها متنفربوده ، زوال شان 

کارناپذير با اضافهء اين واقعيت ان. را آرزو می کردند
 ، وزنهء پشتيبانی قدرت های غربی و منطقوی از طالبان

جمع تنظيم (موجب شد که دولت اسالمی ربانی ـ مسعود 
، هفته ها ) هائی که به نوعی در تقسيم قدرت شريک بودند

کابل ، به لرزه افتاده و » فتح«پيش از رسيدن طالبان و 
            .بفرار بگذارندربانی و مسعود با دار ودستهء خود پا

ربانی قبًال در بدخشان مخفی شده بود ولی مسعود حتی در 
بدين معنی . عقب نشينی خود هم خائنانه مردم را ضربت زد

که وی با خارج شدن از کابل ، در شمالی برعليه طالبان 
سنگر گرفت و با سؤ استفاده از روحيهء آزادهء مردم شمالی 

شروی يرابعنوان سپردر برابرپو سلحشوری شان ، آنها 
طالبان بکاربرد که درنتيجه طالبان وحشی نه تنها به قتل عام 
در مناطق کوهدامن و سرای خواجه دست زدند بلکه با قطع 
تاک ها و درخت های مثمر، ماين پاشی در زمين های 

 و باالخره مزروعی ، انهدام کاريزها بوسيلهء مواد منفلقه
 و تاکستانها ، نه تنها مردم را آتش زدن خانه های مردم



عزادار و بی خانمان ساختند بلکه آنها را از منبع درآمد و 
امرار معيشت شان که توليدات باغ و زمين زراعتی شان بود 

                                                  .، نيز محروم ساختند
 های باوجوديکه طرح های زمامداران خائن پاکستانی و عقده

) ميراث شوم نادر و خاندانش(مزمن ارتجاع و استعمار
بمقابل مردم غيورشمالی ، هم در جنايات وحشيانهء طالبان 
نقش داشت ولی خيانت مسعود ـ بعنوان محرک آن اعمال 

نيروهای . غيرانسانی طالبان ـ بجای خود نابخشودنی است
 میچـ پر» خلقی«بسان همتاها و همدستان (ربانی ـ مسعود 

دم بيگانه بوده بخود و بقای ننگين خود ر، آنقدر از م) شان
می انديشيدند که در زمان عقب نشينی در مناطق مرکزی 
کشور، با سرسيمگی و ترس از مرگ ، عده ای از افراد 

و بدينگونه ربانی و . بيگناه ملکی را زير تانک نمودند
مسعود بسان موش های موذی و ترسو ، يکی در بدخشان و 

در سوراخ ها پناه برده و مردم باربار ری در پنجشير ، ديگ
ستمديده و حرمان کشيدهء ما رااينبار طعمهء دنی ترين ، بی 
فرهنگ ترين و وحشی ترين دسته بندی های مذهبی ـ 

                                 .سياسی تاريخ معاصرجهان ساختند
 

 
نان قرون وسطائی طالبان وحشی محصول طرح و ارادهء مشترک دشم

مردم افغانستان» متمدن«ودشمنان ) عربستان و پاکستان(  
) آنامريکا و متحدين غربی (  

 
که تا آندم يک پديدهء معمائی بود ، تدريجاً » نهضت طالبان«
قاب از چهره انداخت و در تقابل با تبليغات باداران غربی  ـ ن

 اسالمی و جواسيس داخلی آنها که راه را برای سلطهء
سرويس . طالبان باز می نمودند ، واقعيت ها برمال می شد

های استخباراتی غرب و پاکستان ، بوسيلهء اجيران شان در 
تبليغ می » ملی«داخل کشور ، طالبان را يک نهضت کامًال 

برای منافع ) پاکستان(خود » والد«کردند که گويا حتی با 
ياهم . داشتندگويا در تقابل قرار ) ط ديورند و امثالهمخ(ملی 

گويا چنان عدالتی را با آمدن خود تطبيق خواهند کرد که در 
که واقعًا مثل آن در بيعدالتی (جهان مثل آن ديده نشده است 

در حاليکه واقعيت ها . و غيره و غيره!!) ديده نشده است
مردگان زندهء قرون «آشکار ساختند که اين دستهء 

غربی و اسالمی ، های » داکترفرانکينشتاين«را » وسطائی
با طرح انگليس ، پشتيبانی سياسی ـ نظامی امريکا ، کمک 
لوژستيکی پاکستان و کمک پولی عربستان سعودی ، بسان  

                          .يک هيوال ، مشترکًا بوجود آورده بودند
 

 
دنشفردی که توسط طالبان با حلق آويز  

  اعدام شده استکريناز  
 

يد نيست که عده ای از طالبان ، در اساس البته جای ترد
کوکان افغان کمپ های مهاجرين در پاکستان بودند که بعد از 
رسيدن خانواده های شان به پاکستان ، با دسيسهء سی ـ آی ـ 
ای ، انتلجينس سرويس انگليس و آی ـ اس  ـ آی پاکستان ، 

 قبل ادر مدرسه های دينی تحت تربيت گرفته شده  و از ساله
رای چنين روزی تعليم کورانديشی ، خون آشامی و حيوان ب

، صفتی داده می شدند تا در موقع ضرورت باداران شان 
    .بسان جانوران وحشی برای دريدن مردم رها ساخته شوند

هارتراز گلبدين ، (البته عالوه برايجاد نيروی مذهبی هار 
 »زمکاميوني«در مقابله با ) واريون جهادی شانحسياف و 

، امريکا هدف ) آنوقت غربرقيب سوسيال امپرياليستی (
و آن . ديگری هم با روی صحنه آوردن طالبان داشت

استقرار رژيمی بود که با جهانبينی فرتوت و حکومت مبتنی 
برکورانديشی ، مردم را قهرًا در قبضهء دين و تعقيدات  آن 
نی داشته و از طرف ديگر ـ و مهمتر ازهمه ـ پاسبان پايپ الي

باشد که امريکا طرح ساختمان آنرا از طريق افغانستان از 
نقش سياسی و روی صحنه آمدن . سالها پيش داشت

هم با همان طرح امريکا پيوند » خليل زاد«و » کرزی«
مستقيم داشت که تا هنوزهم بداليل مختلف قادر به عملی 

 ١٩٩۶بدينگونه طالبان در سپتامبر .ستساختن آن نشده ا
نموده و اولين اقدام شان اعدام داکترنجيب و » فتح«کابل را 

برادرش و از حلق آويختن اجساد آنها در يکی از چارراهی 
                                                           .های کابل بود

 

 
نخواهد ديد نکرده روزبد آنکه بد  

                                                           
در مورد شيوه و چگونگی اعدام داکتر نجيب فرضيه های 

وی در » خلقی«مختلف موجود است ، از جمله انتقام رقبای 
ولی فرضيهء افسرا آی ـ اس ـ آی در جامهء . جامهء طالب



فه نمودن صدای داکترنجيب ، خطالب و عجلهء آنها برای 
ره شد ، اهم محتمل بنظرميرسد زيرا طوری که اش

. ترنجيب رازهای زيادی را می خواست به غرب بفروشدداک
شايد اسراری برضد منافع پاکستان ـ وياهم اسرار بدنامی 
خود باداران غربی شان ـ نزد داکترنجيب بوده باشد که 

ولی اين عمل . موجب چنان انتقام قرون وسطائی گرديد
طالبان باعث هيچگونه احساس همدردی از طرف مردم نشد 

 و نجيببدور جسد معيوب ساخته شده و حلق آويز بلکه آنها 
بعبارهء ديگر ، . برادرش ، بگونهء تفنن جمع می شدند

 در مورد »چاهکن خود درچاه است«ضرب المثل معروف 
آنزمانی که وی با بيرحمی . داکتر نجيب بکلی صدق می کند

فاشيستی ، با تکيه بر باداران روسی خود ، مخالفين 
 پرچم راکه اکثرًا افراد منور و دست ـ» خلق«سرسخت باند 

اول جامعهء ما بودند ، بعضًا بدست خود نابود می کرد ، 
هيچگاه تصور نمی توانست که خود روزی بدست جاهل 
ترين و کورانديش ترين گروه به آنچنان شکل فجيع از بين 

ولی کاش وی بدست مردم و بازماندگان . خواهدرفت
 مردمی وبرشماری تک تک قربانيانش ـ بعداز يک محاکمهء

ر برابر تمام جهانيان کيفر می شد تا اينگونه دجناياتش ـ 
شهيد «وطنفروشان پرچمی با ! مرگ بدون حسابدهی

جلوه دادن آن جاسوس وطنفروش ، ملعبهء دست » مردمی
روس و عوامفريب مشهور ، نعش وی را بعد از مرگش هم 

                       .برگردهء مردم ستمديدهء ما تحميل می کنند
چنين بود که صفحهء خونين جديدی در زندگی مردم 
بيدفاع و حرمان کشيدهء ما باز شد و ميراث تشديد فشار 
و پيگرد که با رژيم مطلق العنان داؤد آغاز شده و با 
رژيم های پيهم وطنفروش و آلهء دست بيگانگان قوس 

   نطاقصعودی را پيموده بود ، اينک با اضافهء ُبعد است
، به اوج ) سلطهء محتسب(مذهبی در محضرعام 

وقتی از . وحشتناک و جانکاه ترين حد خود رسيده بود
ياد می کنيم ، » محتسبوکراسی«استنطاق مذهبی و نظام 

ضمنًا به مفهوم قدرت مطلق و سرکوبگرمردساالر 
است که بدون شک قربانی آن زنان شريف جامعهء 

                                                         !مابوده اند
و بيداری که از ماهيت بادار دينی  هرآن افغان با وجدان

 آگاهی داشته ) نظام وهابيت عربستان سعودی(طالبان 
سانی جواب چراها در مورد طالبان را می آباشد ، به 

نظام عربستان سعودی را هرگاه . زندبتواند حدس 
 ـ نه معيارهای فرمايشی بامعيارهای واقعی انسانی

مطابق منافع امپرياليزم ـ ارزيابی نمائيم ، فرتوت ترين 
 و ناانسانی ترين نظام ، بيرحم ترين ، کورانديش ترين

در دنيا است که با نقاب دين و مذهب و با  موجود
سؤاستفاده از عقيدهء مذهبی مليون ها انسان پاک نيت 

ار بيرحمانه ، ، بقای طفيلی خودرا با استثم کرهء ارض
 بيشرمانهء عريان و پنهان یظلم بيرون از تصورو تبان

با همدستان و هم پيمانان غربی و متحدين آنها ، تضمين 
ازينرو آنچه را طالبان در سيما و لباس ظاهراً . می کند

افغانی برمردم بيرحمانه اعمال می نمودند ، تطبيق 
ناگون معيارها و کنش های آل سعود بوده که دشمنان گو

                            .ملت و کشورما ازان سودبرده اند
بی چون و » والد«(با آمدن طالبان ، نه تنها پاکستان 

خودرا عمًال حاکم افغانستان می پنداشت ) چرای آنها

بلکه باداران پاکستان ـ دپلومات های امريکائی و 
ليس ـ بدون پاسپورت و ويزه و بدون کوچکترين گان
به حاکميت ملی مردم افغانستان ) حتی ظاهری(رام احت

و اين .  در رفت و آمد بودند، بين پاکستان و افغانستان
               !»خانهء بی در و بی دروازه«: را می گويند

 در ضمن طرح های تخريبی پاکستان که سردمداران 
آن کشور بيصبرانه در انتظار آن بودند ، از قبيل خريد 

 زمين در افغانستان ، چپاول آثارباستانی و خيلی ارزان
درين . جنايات گوناگون به منصهء اجرأ در می آمد

رابطه از تخريب بت های تاريخی باميان می توان نام 
. برد که نمی توان نقش پاکستان را دران ناديده گرفت

که سالها سياحين شان » متمدن«حتی ممالک غربی 
ير به افغانستان می آن آثاربينظ برای تماشا و تمجيد

آمدند ، درانهدام و امحای آن آثار باستانی و مشهور 
کشورما مسئوليت بزرگ اخالقی دارند که هيچگاه با 

نمی توانند خيانت خودرا پنهان » اشک تمساح«ريختن 
» يونسکو«از » متمدن«مگرهيچيک از مراجع . سازند
 مدافع فرهنگ و ميراث  باصطالح تا حکوماتگرفته

مربی (می توانستند با آوردن فشار برپاکستانبشری ن
مانع آن عمل ضدفرهنگی وضد ميراث پربار ) طالبان

بشری شوند؟ طالبان که پنهانی و بيکبارگی به تخريب 
بت های باميان مبادرت نورزيدند بلکه مدتها قبل نيت 
شوم خودراعلنًا ابراز داشته ، در برابر ديد جهانيان و با 

ن جنايت تاريخی در حق ميراث آ آگاهی کامل آنها به
                           .فرهنگی مردم ما دست بکار شدند

 

 
وحوش طالبی  توسط  بت های تاريخی باميانمنفجرنمودن    

 
البته منفجرساختن بت های باميان به گونهء يک نمايش 
تلويزيونی صورت گرفت در حاليکه با تبرشکستاندن و 

ار موزيم کابل و چپاول مجموعه پارچه پارچه نمودن آث
های باستانی کشوربنفع باداران پاکستانی طالبان ـ 

ـ کامًال در خفا » بهوتو«و بينظير» بابر«نصيراهللا 
طالبان اگر » بت شکنی«سياست . صورت می گرفت

داشته و ازوهابيت در ظاهرانگيزهء دينی و مذهبی 
عربستان سعودی آب می خورد ، در عين حال تطبيق 



وارث برتانوی های مقيم (است زمامداران پاکستانی سي
 امحای ميراث فرهنگی و هويت ملی ما منظورب) هند

درينجا ضروراست از فداکاری . صورت می گرفت
های وطنپرستانهء رئيس موزيم ملی کابل ـ آقای 

ـ و مأمورين وطنپرست موزيم » مسعودی«عمراخان 
ار داشته قر» وحوش طالبی«مقابله با قدم که در صف م

و بابه قمار گذاشتن زندگی خود ، قسمتی از آثارموزيم 
کابل را از تخريب حتمی محفوظ داشتند ، يادکرد و به 

از آنجائيکه طالبان با . خدمات پرقيمت آنها ارج گذاشت
هرآنچه نشانهء تمدن و فرهنگ ـ حتی در شکل ابتدائی 
آن ـ بود به خصومت برمی خاستند ، بودند وطنپرستان 

، هنرمند و نقاش ، که قهرمانانه آثارهنری و منامی گ
) اعم از نقشی ، صوتی و تصويری(فرهنگی 

راازخطرحتمی نابودی بدست طالبان نجات داده و 
بدينگونه خدمات غيرقابل تخمين را به کشور و مردم آن 

                                                     .انجام داده اند
رست اعمال قرون وسطائی و وحشيانهء آنچه در فه

طالبان واقعًا اولويت داشته ، همانا خصومت با زنان 
جامعهء ما و محروم ساختن آنها از اساسی ترين حقوق 

هرگاه . انسانی منجمله بيرون شدن از منزل بوده است
قرار باشد برطالبان اسم ديگری بگذاريم ، آن اسم با 

زنان مظلوم . خواهدبود» انان زنبننداز«مسمی 
کشورماکه در ميان شان تعداد بيش از حد بيوه گان 
موجود بود که شوهران شان اکثرًا در راه نجات وطن 
از شرتجاوزسوسيال امپرياليزم شوروی جام شهادت 
نوشيده بودند و ياهم بدست رژيم های وطنفروش 

همتاهای اسالمی شان نابود ساخته شده و » کامونست«
ست فشارچندين برابر رااز طرف بودند ، اينبارباي

موجودات انسان نمائی متحمل می شدند که نه تنهادر 
کوه و دشت بزرگ شده و به ندرت با گرمی کانون 

ودند بلکه فقط با بخانواده و معاشرت اجتماعی آشنا 
برعالوه ، آنها . زبان زور و سالح سخن می گفتند

 و پاکستانی ، عرب ، چيچين(بعضًا حتی افغان نبودند
و اگرهم از نژاد افغان االصل بودند ، با زبان و ). غيره

چنين . فرهنگ مردم زير سلطهء خودآشنا نبودند
بيگانگان بی آزرم ، با تکيه بر باداران گوناگون خود ، 
برمردم ما فرمان رانده و نيمی از پيکراجتماع مارا 
مستقيمًا زير آزار و شکنجه قرار داده بودند خصوصاً 

زياد زنان بيوه و يا دختران يتيم ، در غياب که تعداد 
وررا بعهده گرفته آمرد خانواده ، جبرًا بايست نقش نان 

و برای بقای خود و اعضای خانواده ، به کارهای شاقه 
. زنداناچيز بپردو ياهم دوره گردی و فروش امتعهء 

ولی طالبان حتی همين راه فداکارانهء تأمين بقأ را هم 
      . نموده و آنها را به تگدی کشاندندبرزنان مظلوم سد

 

 
درزمان سلطهء مستقيم طالبان زنان شريف کشورما حق بيرون 

!نداشتند» محرم شرعی«شدن از منزل را بدون همراهی يک   
 

رويهء  اين بدان معنی نيست که طالبان با زنان گدا
 گدا بودن بر» گناه«برخالف ، . دندانسانی می نمو

ضافه شده و لگد بيرحم طالبان زن بودن ا» گناه«
طالبان حتی ...  می کرد»توجيه« برپهلوی شانرا

صدای پای زنان را در موقع راه رفتن در جاده ها 
وانمود کرده به زنان امرنموده بودند تا بوت » گناه«

های کری بلند نپوشيده و فقط کفش هائی را به پا کنند 
ی پای زنان که آرام بوده صدا توليد نکند زيرا گويا صدا

توجه مردان را جلب نموده و باعث تحريک شهوت می 
                                                 !زهی دنائت. شد

بسيار ممکن است ايجاد و تحميل تعقيدات مضحک 
رزنان توسط طالبان ، با تکيه براساسات مذهبی و ياهم ب

اينکه برای  ، درواقعيت زمينه هائی بوده باشد وهابيت
زنان بيشتر در اثر ناچاری ، فشارزندگی و خصوصاً 
دستپاچگی ، دچار اشتباه شده و ناخودآگاه از 
اوامرطالبان جاهل تخطی نموده مستوجب مجازات 

سان و بيدفاعی آو ازينروصيد ... نها شوندآشرعی 
که طالب بچهء وحشی و بی فرهنگ ، آنهارا ... باشند

                 ... نمايدمحکوم» جزا«مطابق ميل خود به 
اينهمه جنايات قرون وسطائی و بخصوص دست 
بريدنها و دست های بريده را خوشه وار به نمايش 

مدافع «و » دنيای متمدن«گذاشتن دوام داشت و 
. هم با بی تفاوتی نظاره می کرد» سرسخت حقوق بشر

ذهنيت عامهء چنان کشورها اکثرًا اين نکته را که خود 
، خالق ) غربی» متمدن«ردمدار کشورهای س(امريکا 

طالبان وحشی بوده اند ديريست فراموش نموده اند ، و 
حکومات شان عامدانه از اين واقعيت عريان طفره می 
روند و قسمی وانمود می کنند که طالبان محصول 

براساس . آن اندجامعهء افغانی و فرهنگ و عنعنهء 
کشورهای تعميم همين ذهنيت عوامفريبانه که در 

ـ با اعتمادبرکوتاهی حافظه و نسيان زودرس » متمدن«
مردمان شان ـ  بسط می دادند ، حمله بر برجهای 

امپرياليزم . دوگانهء نيويارک را سرهم بندی نمودند
 شوروی مامريکا که بعد از فروپاشی سوسيال امپرياليز

ديگر رقيب درخوری نداشت ، بايست به هرقيمتی می 



ايجاد کند تا چرخش کارخانه » شمند«شد برای خود 
. های سالح و در مجموع نظام سود و سرمايه کند نشود

نان با بستن اتهام آن حمله برايجنت سابقه دار سی ـ چهم
و با تمسک به اين بهانه که ) اوسامه بن الدن(آی ـ ای 

وی در افغانستان بسربرده از طرف طالبان حمايت می 
برکشورما و اشغال شود ، طرح محاسبه شدهء تجاوز

            .نظامی آن رابا متحدين خود به اجرأ درآوردند
 

 
  درجريان عمليات نظامی و متحدينقوای اشغالگرامريکا  

 درخاک کشورما
 

ابرقدرت ديگری ، اينبار امپرياليزم رقيب ! آری
شوروری ، برکشورما حمله برده و آنرا در 

 با يزم امريکاامپريال.  به اشغال درآورد٢٠٠١اکتوبر
 در بسا نقاط افغانستان ، تخريب منازل فرش قالی بم

مردم و کشتاراهالی ، حتی برسمبول کمک های بشری 
غرب يعنی صليب احمر هم رحم نکرده وبا رها نمودن 

      .بم ، يکی از مراکز آنرامنفلق نموده و به آتش کشيد
      

 
هدف بمباردمان ذخيره خانهء صليب احمردرنزديکی شهرکابل که 
 قوای امريکائی قرار گرفته است

 
دو روزقبل از حمله بربرج های دوگانهء نيويارک ، 
قوماندان مشهوردست پروردهء فرانسه و دوست ديرين 

، ) »مسعود«احمدشاه (ـ پرچمی ها » خلقی«روس ها و 
ظاهرًا در اثرتوطئهء القاعده ، توسط دونفرگماشتهء 

يقت پشت پرده تاحال هم عرب بقتل رسيد درحاليکه حق

وبا وجوديکه غربی ها در سوگ وی . معلوم نيست
نشستند و حتی محکمه ای بسطح بين المللی برای 
افرادی که در ارتباط قتل وی گرفتارشده اند ، برپا 

لومات زيادی راجع به چگونگی آن در عمنمودند ولی 
يک فرضيه چنين وانمود می کند که چون . دست نيست
ت فرانسه بود ، امريکا خواست قبل از مسعود ايجن

گروپ » خريدن دربست«حمله برافغانستان و 
، ) مسمی شده بود» اتحاد شمال«که حال به (» مسعود«

عنصری را که نميشد آشکارا و کامًال به نفع خود بکار 
گرفت ، ازسرراه بردارد تا دردسری از ناحيهء يکه 

نسوی حتی پشتيبانان فرا. تازی وی درميان نباشد
همگان دراروپا و . مسعود به وی پشت نموده بودند

جهان شاهد بودند که اندکی قبل از حادثهء نيويارک ، 
سفرنمود وبا کمال تعجب با ) فرانسه(مسعود به غرب 

سردی و بی تفاوتی کامل زمامداران فرانسوی 
روبروگرديد تا جائيکه بعضی از سياسيون پارلمان 

ايست رئيس جمهور ، فرانسه اعتراض نمودند که ب
را با تشريفات بحضور می » مسعود«ژاک شيراک ، 

ولی اگر مالقات هائی در خفا صورت گرفته . پذيرفت
فرضيهء . نيافت ، خبرآن در مطبوعات انعکاس دباش

می پندارد که يا » مسعود«را طراح قتل » فهيم«ديگر، 
ييراوضاع به نفع غبدليل جاه طلبی ، درآستانهء ت

خارجی ديگر ، وياهم به اشارهء خود آن پشتيبانان 
ردو هآن . را ازسرراه کنارزد» مسعود«پشتيبانان ، 

بهرحال . فرضيه می توانند کامًال باهم منطبق باشند
در گذشته برای مردم ما » مسعود «همانطوری که بوِد

بجزنکبت و سيه روزی ارمغان ديگری نداشت ، نبود 
                . است تأثيری درسطح ملی نداشتهماوهم کدا

 

 
ائی و غربی برای مردم ستمديدهء ماکتازه ، اينبارامري» ارمغان«  

 
 » مسعود«مردهء   ،برای قوای بيگانه مگراينبار،

 بوده است تا با دادن عنوان دروغين طرحبيشترم
به وی از طريق دولت دست نشانده » قهرمان ملی«

 او و تکثير تهوع آور عکس های» کرزی«بسرکردگی 
، به عوامفريبی نوع جديدی دست زده ، ماشين 

فاتحان «که بيشرمانه » اتحادشمال«پروپاگند را بنفع 



واقعًا که قوای . ناميده شدند ، بچرخ آورد» کابل
زورگوی امپرياليستی و متحدين آنها، شعور مردم 
غيور و آزادهء مارا بمسخره گرفته اند و بارباردر 

دست پروردهء » وقاتمخل«تاريخ معصر کشور ما ، 
 ، »بابای ملت«، » سپهساالر«خودرا با عناوين 

  مردم ما  بر  و امثالهم »قهرمان ملی« و » مجاهد«
                                   .              ندانموده  تحميل

 

 
 در ازمسئولين برادرکشی و بربادی يکی» ربانی«برهان الدين 

ازچند دهه باينسو با » مجددی«اهللا افغانستان که مانند صبغت 
گانگان برمردم ما تحميل می شودعناوين مختلف ذريعهء بي  

 
قدرت های امپرياليستی درافغانستان ، در حال حاضر 

بوده و » خود کوزه و خود کوزه گر و خود ِگل کوزه«
بعد ازانکه طرحهای خودرا با زور بم و راکت تحميل 

مان کشيدهء ما می نمودند ، از مردم ستمديده و حر
. که ساخته اند ، سجده کنند» بتی« تا در پای خواهند

ولی اين خيال !! خواهند بود» کافر«درغيرآن همه 
واهی را امريکائی ها و متحدين آنها ، بسان اسالف 

به اين  تجاوزگرشان ، بگور خواهند برد و ديريازود
نهال اين چمن گرريشه «واقعيت ملتفت خواهند شد که 

و چنانکه تاريخ پرافتخار ملت » از زمين دارد... دارد
ما بارها به اثبات رسانده است ، اينبارهم گياهان هرزهء 

 با توفان و حواريون» کرزی«:دست نشاندهء آنها چون 
خشم توده ها از بيخ و بن ريشه کن شده و روفته 

ازهمين حاال سردمداران امريکائی پيچيده . خواهندشد
ولی تا . ستان را يادآورمی شوندبودن مسئلهء افغان

برد تا رژيم  آنزمان ، همه امکانات را بکارخواهند
دست نشانده ولی بی ريشهء تحت حمايت خودرا رنگ 

داده ، با تهديد » حقوق بشر«و » دموکراسی«و روغن 
م و غيرمستقيم مردم به بازگشت به وحشت يمستق

ودهشت طالبان درصورت سقوط دولت فعلی و امثال 
 . بقای ننگين آنراتضمين می نمايند ،ن تخويف هاچني

درعمل ، امريکا و متحدين ، نه تنها پروپاگند بلکه 
اجرای سياست های خودرا به کمک طيف بزرگی از 
  .خائنين ملی اعم ازمذهبی و غيرمذهبی به پيش می برند

» کرزی«(درهياهوی سقوط ظاهری دولت طالبان 
امروزهم همان طرح درابتدأ با طالبان همراه بود و 

لولهء نفت و نقشه های ستراتيژيک امريکا است که 
، ) هستهء فعاليت های دولت مزدورراتشکيل می دهند

به کابل و بمباران » اتحادشمال«سرازيرشدن 
بيرحمانهء دهات کشورتوسط نيروهای فاشيست 

ی پاکستان آـ امريکائی ، عده ای از افسران آی ـ اس 
فغانستان فعال بودند و طالبان که در جامهء طالب درا

وحشی را در جنايات آدمکشی و تخريب کشورما 
رهبری می نمودند ، توسط دولت پاکستان و با تضمين 
امريکا ، در تاريکی شب بصورت تحت الحفظ از 
مناطق شمال افغانستان ذريعهء طياره به پاکستان انتقال 

ازطرف ديگر، بمجرد استقراردولت دست . داده شدند
، وی عفوعمومی » کرزی«انده و برکرسی نشستن نش

طالبان را اعالن کرد و حتی به طالب بچه ها پول جيب 
حال سئوال عمده درينست که . خرچ هم اعطأ کرد

باموجوديت (اگرواقعًا حکومت طالبان درافغانستان 
 سپتامبردست داشتند و ١١درواقعهء ) يا بدون آنالقاعده 

ا کشورمارا بمباردمان و درازای آن امپرياليزم امريک
اشغال کرد، درآنصورت چرا دولت امريکا گذاشت تا 
طالبان به آرامی و بدون محاکمه و مجازات کنارروند؟ 
گذشته ازينکه حادثهء نيويارک وطرح اشغال افغانستان 
باهم بسته باشند يانه ، همه واقعيت ها دال برآنست که 

پايگاه تمام اشغال نظامی افغانستان و تبديل آن به يک 
 و  بودعيار امپرياليزم غرب ، از قبل و دقيقًا طرح شده

بهيچوجه موضوع تصادفی و عکس العمل خشماگين 
محض ـ آنطوريکه برای اغفال ذهنيت عامهء غرب 

                                       .نشانداده می شود ـ نيست
 

 
سپتامبر  ١١ بتاريخ کهحمله بر برجهای دوگانهء نيويارک 

 به اساس شواهد روزافزون توطئهء و  صورت گرفت ٢٠٠١
خود امپرياليزم امريکا و همدستان صهيونيست آن بوده است تا 
حمالت قبًال طراحی شده برافغانستان ، عراق وتسلط برمنطقه 

 راتوجيه نمايند
 
نکتهء ديگرقابل توجه اينست که امريکا و متحدين فقط 

و گرفتاری وی ياد » دناوسامه بن ال«هرچندباری از
کار وی را «می کنند ، درحاليکه اگرواقعًا بخواهند 

، کافيست تا عمليات نظامی خودرا فقط » يکطرفه کنند
سازند و آن دانهء سرطانی را برگرفتاری وی متمرکز
مسلم است که اين کار راتا  .از وجود کشور ما برکنند



بهانه ای سالها انجام نخواهند داد زيرا منطقی نيست که 
را که خود بوجود آورده اند و آنر در افغانستان جابجا 

ازطرف . نموده اند ، خود بدست خود از ميان بردارند
عربستان سعودی و (ديگر، حاميان اسالمی طالبان 

منافع متعدد و مغلق مشترک با امريکا در ) پاکستان
رابطه با طالبان دارند که امريکا آنهاراناديده گرفته نمی 

تأييد اين موضوع تصميم امريکا برای ازدياد . اندتو
                          .قوای نظامی اش درافغانستان است

 

 
بمباردمان و تخريب سرپناه مردم درجريان حمالت انتقامجويانهء 

 قوای امريکائی درافغانستان

 
باشد و اصلی هدف » بن الدن«هرگاه گرفتاری 

 دستگير شود ، اين» تصادفًا«بالفرض پس فردا وی 
همه قوای اضافی برعالوهء هزاران ديگر، چه 

بايست درافغانستان داشته باشند؟ بعبارهء » مصروفيتی«
مده است که به اين سادگی از  آامريکاچرا: بسيار ساده

افغانستان خارج شود؟ جواب اين سؤال را بايست در 
» کرزی«نظامی امريکائی ها با دولت  قرارداد

همهء آنچه را امريکا و متحدين غربی آن . تجوکردسج
تان به اجرأ در می نسبا مصرف ملياردها دالر در افغا

آورند ، نمايشنامه ای بيش نيست که در قدم اول غرض 
بوده در » متمدن«ازان اغفال اذهان عامهء کشورهای 

عين حال پردهء استتاريست برمانورهای نظامی غرب 
              .راتيژيکو تالش استقرارآن برای اهداف ست

همزمان با آن ، امريکا و ديگرغربی ها به چپاول 
رداخته و پ ذخايرزيرزمينی کشورما باکمال فراغ خاطر

با تشويق غيرمستقيم کشت موادمخدره و قاچاق آن ، 
         .به ملياردها دالرمفاد اقتصادی به جيب می زنند

ت ولی جنايات ديگرامريکا و متحدين و حکومت دس 
نشانده که برای توده های ستمديدهء ما بيحد شکنجه 
دهنده وغيرقابل تحمل است ، همان حمايت کامل از 
خائنين ملی قماش گوناگون و خصوصًا استخدام آنها 

سران . برای پيشبرد طرح های استعماری می باشد
مليشه ، که دست » دوستم « تنظيم ها ، بشمول رشيد

ت های برادر تر است ، های شان تا مرافق به خون ملي
ـ » خلق«شانه به شانهء چهره های شناخته شدهء باند 

.و ارکان آن جا داده شده اند» کرزی«پرچم ، در دولت   
ازطرف ديگر، با کمال تأسف افرادی که قبالً 
درمقاومت دموکراتيک و روشنفکری به نحوی از انحأ 

» شعله ئی« آنها نزد عوام به ی ازفعال بوده و تعداد
 ، هم به يوغ استعمرگران گردن مانده ، شهوربودندم

پست هائی را در دولت دست نشاندهء بيگانگان و 
مربوطات آن قبولدارشده اند که نه تنها مرتکب خيانت 
تاريخی درحق توده ها شده بلکه توهين بزرگی را به 

شعلهء «بنيانگذاران و اعضای صديق جريان پرافتخار 
اين قماش نوع تازهء . اندوقت هم مرتکب شده » جاويد

خائنين خواهی نخواهی به بلندگوهای قوای اشغالگر 
وهرقدرهم نقاب . مبدل شده و همدستان ايادی آنها اند

« ، » دموکراسی«و ياهم » خدمت به ملت وکشور«
لی صبرچهره بيآويزند، اهداف ا» آزادی انديشه و بيان

نمی مزدورمنشی آنها از چشم تيزبين مردم پنهان مانده 
                                                              .توانند

 

 
درحال )  وزيرخارجهء افغانستان(سپنتا » دادفر«داکتررنگين 

کدام در که هر) وزيرخارجهء فرانسه(صحبت با بيرنارد کوشنير
شان ، » چپی« به سابقهء نبا پشت نمودمملکت خود 

داليزم قرارگرفته اندرخدمت امپري اينبارآشکارا  
     

ازمدت هفت سالی که ازاشغال کشورما توسط قوای 
مبارزه با «ادعای  فاشيست امريکا و متحدين زير

، » بازسازی«، » اعادهء صلح و امنيت«و » تروريزم
و غيره می گذرد ، نه تنها وضع » استقرار دموکراسی«

زندگی مردم بهترنشد بلکه ازبسا جهات اوضاع به 
امنيت که .  تازه و بيسابقه گرائيدفاجعهء

ن است ، ازکشوربکلی آشعاراستعماروارتجاع همدست 
رخت بربسته و حتی در پايتخت افغانستان تأمين شده 

درعين حال خشونت قوای . تواند نمی
الگردربرابرمردم ملکی و ضعف و بی تفاوتی غاش

به » کرزی «ظاهربا وجود ت(دولت دست نشانده 
      .ز غيرقابل تحمل شده می رود، روزبرو) اعتراض
 بعنوان نتيجه گيری بايست يادآورشد  راولی آنچه

، فاجعهء ملی به ١٣۵٧ ثور ٧اينست که با کودتای 
، » بم خوشه ئی«ن تکامل کرد و بسان آنقطهء حاد 

حوادث خونين و جنايات ضدبشری بيشماری را درحق 
ا ـ پرچمی ها ب» خلقی «.مردم مظلوم ما باعث گرديد

استقبال از قشون سوسيال امپرياليزم شوروی و خدمت 
 صادقانه به آن قدرت استعماری در کشورآبائی ما ، 
دروازهء مملکت راعمًال بروی تمام متجاوزين بعدی 

 شورویبهانه ای دادند بدست رقبای غربی باز نموده و 
تا عقبگراترين و وحشی ترين عناصرنمايندهء دين و 

» بديل«ل و تسليح نموده بعنوان مذهب راتربيت ، تموي



درصفوف مقاومت ملی برحق مردم ما بگمارند و آنرا 
                                                .به کجراه بکشانند

ـ پرچمی ها کنارآمدن با همتاهای » خلقی«خيانت ديگر
حتی .اخوانی شان و قرارگرفتن درخدمت آنها بوده است

 پرچمی به  بعضًا و قومی ،نظربه ارتباطات خونی
به گلبدين » خلقی«و  »دوستم« و يا قوای »اتحادشمال«

ولی اين بدان . ، سياف و بعدًا به جمع طالبان پيوست
صوصاً خ(ـ پرچمی » خلقی«معنی نيست که آنعده 
که به خارج از کشور پناهنده ) رهبران و کادرهای آنها

. اندشده اند ، دراين خيانت و جنايت سهيم نبوده 
ـ پرچم » خلق«برخالف ، اکثرکادرهای بلند پايهء باند 

مقيم خارج همان هائی هستند که دربيشترين خيانت ها ، 
                     . اندبودهم يجنايات و وطنفروشی ها سه

عالوه برآن ، با تجاوزنظامی امريکا و متحدين ، بازهم 
سته در ـ پرچمی ها داوطلبانه به اشغالگران پيو» خلقی«

پست های مختلف به خدمت به قوای خارجی و 
آنکه ديروز در . ديگرايادی بومی آنها مشغول اند

» کرزی«فعال بود ، امروزعضوگارد محافظ » خاد«
ـ پرچم بود ، امروز » خلق«آنکه ديروز کادر باند. است

و »  سياف«چون » جهادی«در پهلوی برادران 
.       ه و غيرهوغير.  ، وکيل شورا شده است»قانونی«  

پس بايست با يادآوری از يک و نيم مليون افغانی که 
ـ پرچمی » خلقی«بدست روس های متجاوز و نوکران 

شان به شهادت رسيدند ، با يادآوری ازمردان ، زنان و 
کودکان معصومی که در مناطق مختلف کشورما ـ 
بخصوص شهرکابل ـ در اثر فير راکت های تنظيم ها 

تمی قطعه قطعه شدند ، با يادآوری از ومليشهء دوس
اعدام های قرون وسطائی بدست طالبان وحشی و دست 
بريدن های وحشيانهء آنها ، و باالخره با بخاطرداشتن 
اين واقعيت که امريکا و متحدين با زورگوئی فاشيستی 
متکی برسالح پيشرفته و خصوصًا با بيگانگی مطلق با 

ی براجتماعات عادی فرهنگ مردم ما ، با بسيار سادگ
     .هموطنان ما حمله ورشده و آنها را قتل عام می کنند

 

 
درميان قربانيان بمباران جنايتکاران  کودکان معصوم اکثرًا

 امريکائی و متحدين ديده می شوند
 

يادآوری همهء اين واقعيت های تلخ و امثال  با! آری    
ده آن ، بايست خيال و رؤيای دموکراسی کاذب اعطأش

توسط استعماررا کنارگذاشته و با وجدان بيدار و با 
مسئوليت ، در راه افشای جنايات و جنايتکاران 

هرفرد با وجدان و با احساسی که به افغان . بپاخاست
بودن خود افتخار می کند و حس وطنپرستی و مردم 
دوستی در نهادش زنده است ، بايست مطمئن باشد که با 

 ادرخواهدقدر سطح فردی ، اندک تحرک وطنپرستانه 
بود تا خدمت بزرگی را در درازمدت برای وطن و 

رزوهای بزرگ ملی آرسيدن به . هموطن خودانجام دهد
و انسانی ، به زوربازوی خود و همبستگی فعال با 
هموطنان شريف خود ممکن است نه با اميد داشتن به 

        !الطاف بيگانگان متجاوز و ياهم با پيوستن به آنها
اين قطره ها هستند که به موج خروشان و سهمگين  

. فردی را ناديده گرفت پس نبايد توان. مبدل می شوند
. فقط بايست در تنظيم و سمت دهی سالم آن تالش کرد

ها »  خلقی«اولين شرط پيروزی درين راستا ، افشای 
و  پرچمی ها ـ اين خائنين متکرر ـ و فاصله گرفتن با 

ا وجود خزيدن شان در صفوف مردم زيرا بآنها است 
در داخل کشور و در صفوف پناهندگان در خارج از 
کشور ، منافع آنها منافع فردی و گروهی بوده ، همهء 
هم و غم شان تالشی است برای گريز از خشم برحق 

آنها بيچوجه . ندروزهء شانچمردم ما و بقای ننگين 
لوم پاسدار منافع ملی نيستند بلکه اين جواسيس مع

الحال از دهه ها قبل تا حال ، منافع ملی مارا چندين 
                 .متجاوز خود فروخته اند) ان(باربه بادار

          
 
 
 

!با ايمان به توان توده ها  
!با تکيه برراه و اصوليت انقالبی  

! ارتجاعوبامبارزهء بی امان عليه استعمار   
ليم با مبارزهء بی امان عليه انحراف و تس

!طلبی  

بااميد به فرداهای روشن و فارغ ازظلم و 
 بربريت قرون وسطائی و بربريت 

!»متمدن«  
 
 
 

سايت های آزاد انترنيت: منبع تصاوير  

                    
 


