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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  )بڼوال(پيکان
 ٢٠١٣ نومبر ١٩

  

  صلح از کجا؟
 

ين مدت دست به دامن اين وآن ادر و شودکه دولتمردان افغانستان تالش دارندتاصلح بيآورند سی وپنج سال می  

سوی اين وآن درازاست تا مالمت کنند وعلت را ه ين مدت انگشت شان بادر وعمر کنند، صدقه بگيرند تا زنند می

  .بيرون ازمرز ھای کشور بجويند

 و آغازبه وحشی کردند وقتی باندخلق وشاخه ھای بدکردارآن به کمک روسھا به قدرت رسيدند،١٣۵٧سال 

مخالفتھا  و نارضايتھا افگندند؛ زندانھا و را گرفتند وبه اعدام گاه ھادسته دسته  مردم  بوزينه وار بنای تقليد راگذاشتند،

 بيشتر به پاکستان و به کشورھای ھمسايه، و ليون ھموطن ماناگزير به ترک وطن گشتنديبيشتر ازپنج م .آغازگرديد

 . ايران پناه بردند

سراريزی  ی داشتند،ا پاک ناشده یا ما حسابھۀدولتھای پاکستان وايران که ھرکدام ازقبل با سرزمين بال کشيد 

را درآنھا جا  مردم ما بالفاصله کمپ ھا درست شد و . سازگار دانستند، اليزالۀم مارا درجھت تٲمين منافعشان عطيمرد

 .ی قراردادند تا بتوانند بھره برداری کنندناگزير در را به جا کردند وآنھا

 تا ضرب شصتی به حريف بزند واورا ازپا درآورد،زمينه را مساعد يافت  غرب که ُمترصد اوضاع بود،  

اولين گام را درجھت ساختن باند ھا ودسته ھا برداشت وھفت بدنام دزد را ريگن درآغوش کشيد وعنوان رھبران جھاد 

باند را  ھشت دسته و .زنجير انقياد وبندگی به گردن آنھا انداخت واين دون صفتان گردن نھادند را به آنھا ٳعطا کرد،

  .دريک سازش وھمدستی رذيالنه جنگ آزادی بخش مردم مارا ُمھر ونشان مذھبی زدند.ولت آخوند ھا خلق کردندد

تجاوز  رقابتھای سازمانھای جاسوسی غرب وشرق قرار گرفت، و  کشمکش ھاۀکشورما صحن ازاين به بعد  

  .جنگ شدت گرفت و روسھا واشغال افغانستان آتش راشعله ورترکرد

چنيگيز اگر چنان کرد  .ويران کردند و بستند شان کشتند،  زمامداریۀخه ھايش درطول دورخلق وشا باند  

کردند تابه خدايان کرملن وفاداری  خلقی وپرچمی مردم سرزمين خودرانابود می ھژمونی قوم وقبيله اش محرکش بود،

  .آن برسرير قدرت تکيه زنندای از در نمايند،

ار وانديشه ھای غلط وصادراتی رابرجامعه تحميل نمايد،غالم بسازد، خلقی اين باند بدنام درصدد بود تا افک  

دوستی باشوروی  راستی وميھن دوستی را؛ ببرک شرط افغان بودن را، .راتوجيح ميکردند وپرچمی مزدوربودن شان

ياه روی بيرون جنگيدند وروسھا رامفتضح وس مقاومت کردند، اما مردم آزاد وميھن پرست ما قيام کردند، و تعيين کرد

  .راندند
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نجيب نانجيب درمقام قدرت تنھا . باذلت وخواری بيرون شدندان نوين آخرين بخش سپاھيان تزار١٩٨٩سال  

 يد،اواسطه شوند تاصلح بي ازاو حمايت کنند، تا کرد به پای تزاران سجده می تاراه حلی پيداکند؛ درصدد برآمد شد،

اشتباه  نوکربيگانه بوده، که قبول کرد تاجائی توبه کرد ث خواند، وحديتآي به مسجدرفت، حزبش رامنحل کرد،

به اربابانش  و تا اگربتواند چندصباحی برسرير قدرت بماند کرد وخواھان صلح بود؛ زد وناله می ضجه می...کرده

  .گرفت میگان روسی راتحويل نکه کسی درجھان حرف شکست خورد غافل ازاين .خدمتی بکند

 به سوی کسانی ماھيت آنھا باخبر بود، از دستگاه جھنمی خاد کسانی درازکرد که خود ونجيب دست به سوی   

 ،نمودصلح درخواست  و درازکرد دست محکوم کرده بود،اً که محکمه فرمايشی باند خلق وشاخه ھايش آنھا راغياب

  .خواستند صلح می کردند، ازپاکستان وايران تکدی می

سال حکمروائی شان ھيچ حرکت مثبتی درجھت رفع ١٣کاردرمدت پرچميھای جنايت  وحشی ویخلقی ھا  

راه ھای  تا کلينيک ساختند؛ مکتب و سرک، .کار زيربنائی درطول اين مدت انجام ندادند نيازمنديھای اجتماعی نکردند،

 ۀدرساحچرا  .به درمانگاه ھا برسانند را تا اطفال درس بردگی بگيرند وتا زخمی ھايشان اکماالتی ھموار باشد،

بازارھا ومارکيت ھارا پر ازاموال روسی واروپای شرقی کردند وکشوررا به  تعاونی ساختند، اقتصادھم عمل کردند،

  . مصرفی تبديل کردندۀيک جامع

مليت ھای ساکن  مردم راازھم جداکردند، شان جنايت کردند، نوکران سرسپرده درطول سالھای زمامداری  

بدين ترتيب دردوجبھه  .مذھبی ومحلی قومی،  زبانی،ۀ رابه جان ھم انداختند به گوندرکشورراازھم دور کردند وآنھا

غرب درپاکستان وايران درعين  رسمی، مزدورانشان درداخل و و روسھا شد؛ مردم  مافعاليت می عليه منافع کشورو

ھرچه بيشتر  ود کنند،مردم را ناب و ھاو ھزاران جاسوس غرب درداخل فعال بودند تاھرچه بيشتر کشور را حال صد

  .ازھم جدا کنند وجامعه راتک سلولی بسازند تاھر فردعليه ديگری بجنگد

 آرامش در بيھوده برای آوردن صلح وی ازتالشھا بعد .آن بود)ۀانقالب کبير ثور ورھبران نابغ(اين دست آورد   

به  اين وحشيان آدمکش شھرھا و. نوبت به گروھای وحشی وغارتگر رسيد .سقوط کرد  روسھاۀکشور دولت دست نشاند

مردم رابه لجن  دست آورد بيشتر از ھفتاد ھزار ھموطن ماراکشتند، خصوص شھرکابل را به يک ويرانه تبديل کردند،

  بازھم خواھان صلح بودند؛ازکجا؟ کارناروا انجام دادند، صدھا و کشيدند

 که ساخته وپرداخته امپرياليستھا بودند که دانند ھم مردم ما وھم مردم جھان می  سياه طالبان آغاز شد،ۀدور  

تفوق  بيچاره ساختن مردم، شکستاندن غرورملی،  فرھنگی،یغارت ميراثھا. ديگریۀ ديگری وبرنامۀمرحل .نصب شدند

کشور رابه جايگاه  .در دستور کار اين گماشته ھا بود که تا توانستندخدمت گذاری کردند يک مليت برمليت ھا ديگر،

 خواست برآورده آنچه غرب درتبانی با پاکستان می .ھزاران ھموطن ماناگزير به ترک وطن شدند و کردندناامن مبدل 

از  مزدور است، مزدور، .ست ا قانونمند باند خلق وشاخه ھايش بود وۀباند ھای تربيه شده در پاکستان وايران ادام .شد

 دست ۀ ايران آلۀ پاکستان ھشت گانۀ ھفت گانی دست روسھا وباندھاۀخلق وپرچم آل .خورد مھم نيست دست کی می

  . که شد منطقه را ناآرام بسازند تا پای امپرياليستھا باز شود؛ انستان وغغربيھا بودند که دريک سازش وسيع اف

 غرب ۀشغال افغانستان توسط امپرياليستھا باعث گرديد تاجنگ ساالران به قدرت برسند ودولت ساخته شدا  

پنجاه ھزار عسکر خودرا  و زيرنام مبارزه با تروريزم بيشتراز صد گرديد، ين منافع اربابان خودوقيحانه درصدد تٲم

 را سيل ناراضی ھا و واليات را بمبارد کردند ولسواليھا و قريه ھا، . جنگ راوسيعتر ساختندۀجابه جا کردند وساح

 ۀجديدی زير نام طالبان ومرکز تربيدرآنسوی مرز درداخل پاکستان باز کمپ ھای  .مجبور به ترک کشور کردند

ی که ازخوان نعمت به درو نگه داشته شدند مثل گلبدين جاه اعده  .اوضاع راتيره تر کردند تروريستھا ساختند و
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اين ھمان  و برای شان ساخته شد تا مردم را بازھم عليه خودشان بجنگانند  روز مبادا،ۀوموقيعت خاصی به عنوان مھر

  .که کردند؛ ه وھمدستانشان بود که پياده کنند جھان سرمايۀبرنام

 بی ارزش، درطول اين مدت اگر کاری کرده اند روبنائی و گذرد، حاال قريب سيزده سال ازحکومت حامد می  

  . خيزۀ تختۀتبديل افغا نستان به منزل  خلق وپرچم است،ۀ ھمان برنامۀاندکی اگر تعمق گردد ادام

بيداد  و داد و درخواست صلح گرم کرده اند را با لھا تربيون سخنرانی شاندولت ھای دست نشانده در اين سا  

  :ال اين جاست کهؤس .راه انداختنه اند که گويا خواھان صلح وآرامش انده ب

  صلح ازکجا؟    

    

 

 


