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  :ياد داشت اداره 
درين دو روز بدبختی ملت مظلوم .  جدی روزهای اند با لکۀ سياه در تاريخ کشورما۶ ثور و ٧روزهای منحوس 

افغان توسط اتحاد شوروی که از برکت مقاومت افعانها ديگر در روی نقشۀ جهان ديده نميشود و عمال خلقی و 
شش جدی روز تجاوز شوروی بر کشور .  دستپاچه هستندهم مردم ما با آن پرچمی اش شروع و تا امروز هنوز

برماست که درين روز بياد شهدای راه آزادی و استقالل افغنستان و بپاس قدردانی از مجاهدين . عزيزما می باشد
راستين که جان های شيرين خود رادرراهی دفاع از ننگ و ناموس مادر وطن گذاشتند، به تفکر فرو رويم و به 

  !روح جانبازان راه آزادی شاد باد. ان درود بفرستيمارواح پاک ش
  آنالين – جرمن –افغان 

 

************  
         

               نسيم، رهرو
                                                          

  !، خاکستر ودآتش، ُد
 

 :بودکه  بدترين دوره ها اين خواهدسال تو وآغاز  پايان رسيدن هزارمين همانا نشان به!  پاک  ای زردشت "
 :نابود کنند  بسوزانند وهمه چيز را ... خشم، ، از نژاد پريشان ده هزارگونه ديوها با موهای هزارگونه، ،صدگونه
  پايمال  را  آهورايی کارهایۀهم و شادی آسايش،  خوشی، ، راستیکيش، ، بزرگ منشی،مردانگی  دارايی، ميهن،

  ".فرمانروايی کنند درندگی و ستمگری آنگاه با . برود از بين) ورهرام( آتش و   مزديسنان کرده آيين
     )٢۴-٢بهمن يشت (                                                

 
 طبيعت يا تصادم قهرباالثر که آتشی.  وحشت کرده باشند آتش ديدن ازاول ۀدرهمان وهل ما اجداد احتمال ميرود که 

  .ه بود بميان آمد-  قوت اليموتيافتنمنظور به - جريان توليددرابزار کار 
 ديگرغذای  زيرا. استايفا کردهدرزندگی انسان اوليه نقش مثبتی  آن از سودمندۀ استفاد آتش و کشِفکهمسلم است  

 - ان اوليه انس شايد...ميماندحيوانات درنده درامان شر وازميکردبدن خود را با آن گرم  ،خام وبدمزه را نميخورد
   .نمی گرفتويرانسازی کار از آتش به مقاصد -برخالف انسان متمدن امروزی 

، استواراست بر اساس حدسيات ،اگراطالعات ما از آن روزگاری که نه خط بود ونه کتابت ونه تاريخ 
زحمت   انسانهایه را ک ایدستاورد های مادی ومعنویی از نيمم کهيميدان  تاريخبرگ های خون آ لوِدالبالی ازامروز
، منفعت ينتعصبم، گرانتجاوز ۀظالماناعمال ، بدست آورده اند سالهزارن ، طی  با خون دل وعرق جبينکش
   .ستکرده ا مبدل نابودی به کام شعله های سرکش آتش به خاکستر و خشونت، جهل، استعمارانپرست

 مبارزين ،مخالفان ،م پاپ وکليسا، دانشمندانی وماقبل آن بنابرحکآورده اند که دراروپای قرون وسطتاريخنويسان 
  .سپردند درشعله های سوزان آتش می ونوانديشان را

ابراهيم خليل را  و  بعد آتش عظيمی برپاکرد،هيزم بيارندامرکرد تا   به زيردستان خود، نمرودمطابق روايت قرآن
  .افگندآن قعر بت شکنی در"گناه  "بخاطر

  .ويرانی وکشتار بيگناهان ميديدند، بی فرهنگ، پيروزی را درکتابسوزین مستبد وبسياری از پادشاهان و حکمرانا
بجای هيزم  را ی خطی گرانبهاآثارتمامی کتب و ،کندربه سرزمينهای آريانای باستانگفته ميشود که دراثرحمله اس

  .اشتميدحمام ها را گرم نگهسوخت ومي که چندين روزانداختندحمام ها در
  .، آگاهی داريمخاکسترشدن درآتش خشونت وتعصب ابخانه معروف اسکندريه درمصرکه چساازسرنوشت اسفبارکت
" محترقه"طرف عرب بنام ، از بسوختدرآتشبادی ها راآ از بسکه شهرها وين خطهجنگ های اقتيبه سردارعرب در

   .خوانده شد
   .عمه حريق نمودند وآبادی هارا يکی پی ديگرطنهادندپای   هم مسلکاندرجای پایچنگيز وديگران نيز

غزنه  شهرسوختاندن با  سلطان عالوالدينکه نشانه غيرت وشوکت شمرده ميشد  افروزی آتش کردن وويران  گويی 
  !کمايی کرد درتاريخ را" جهانسوز" لقب
که از آن   بسوختندانتقام بازار چارچته کابل را باآتش  هاکتاب های تاريخ خوانده ايم که انگليسدرباز

  . يزی باقی نماندچجزخاکستر
 وقتی اطراق کرده بودباالحصارکابل که درکيوناری سفير انگليس در. يزداردهم تاريخ درد انگ کابلباالحصار

 از ترس افغان های شجاع خانه را آتش زد ودر )١٨٧٩سپتامبر( ،گرفت قرار طلبمحاصره مبارزين استقاللدر
  .دگرديستر خاک وهمراهانش خود ،نلهيب سرکش شعله های آ



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

روی ويرانه های  نه از آتش سوزی ها به زبان هروُدوت گريه کردن الزم است ونه از زبان بيهقی بهدگر ،رويمُدورن
خود  پوست  وبا گوشت ومي بلکه با چشم های خود ديده اهکتابها ندر که وقوع آنرا  ميگويمچيزی از !تاريخ ناليدن

   :ميسوزش آنرا لمس کرده ا
 .ميرفتيم ازمحل اختفای خود بسوی محل ديگری انهمرزم يکتن از با. خورشيدی بود١٣۵٨اه ششم جدی سال  شام سي

 صدای آشنايی ،وقتی به خانه رسيديم.  افزوديمبه سرعت گام های ما .باريدن گرفتآسمان ميدان هوايی بگرام آتش از
کسی .  خبر ميداد را جالدامينسرنگونی حفيظ اهللا د  راديوی تاشکنطريق امواج  از ميخواند" ناجی ملت"که خود را

ميله سوار بر داشت وگردن درقالده بردگی  خود،  رسانيدبرای خلق افغانستان می را  "امنيت " و" آزادی "  مژده که
  .نمايد"  خليج خون را به اوقيانوس وصل " تا گرديد ما وارد کشورروس های توپ استعمارگرانِ 
کوچه وپسکوچه های وطن شان در حال مهمانان ناخوانده ای بودند که درر مردم ماشاهد حضو، فردای اين شام ننگين

  .زنی بودند شتگ
 افغانستان به مستعمره کامل امپرياليسم روس مبدل گرديده :باخود داشت  را دم پيااين ١٣۵٨ ششم جدی  شام آتشباری

   .است
، از نظر حسوب ميگرديدجانبه او معريان نظامی امپرياليسم روس به کشورما که تکامل منطقی تجاوزهمه تجاوز

 انتشار ١٣۵٨در اولين اعالميه اش که در ماه سرطان ) ساما(  سازمان ما .آگاهان سياسی پوشيده نبود بسياری از
، در ضمن تکاپوی بيشرمانه شواهد حاکيست که امپرياليسم روس، با منطق ضد انقالبی خود: " يافت چنين نوشت 

برای مقابله عاجل ) خيره خويش چون باند وطنفروش پرچمبه وسيله نيروهای ذ(برای سرهمبندی کودتای ديگر
  )اولين اعالميه ساما."(تشديد شورش خلق مداخله مستقيم نظامی راشدت بخشيده است باگسترش و

 به راه بلدی )اع ازمردم افغانستان عنوان ميکردکه آمدنش را دف(  اردوی اشغالگر روسبعدها ديديم که چگونه 
خانه ها را به آتش کشيدند  ،دهات افغانستان را به جهنم سوزانی مبدل کردند ياری مزدوران وطنی شهرها ووهم

پرورده های آنها  دست  مقاومت برضد اشغالگران و جنگدرجريانوبازديده شد که ... ا ند ندسوختوانسان ها را زنده 
 ،  ترور فرزندان آزاده مردمو يسات عام المنفعهها وتاسشفاخانه ،  مکتبهادنناگروه های تندرو اسالمی باسوخت

ً  خصومت و اختال . کردندهار  رابه قلب مردم ماآلودیتيرزهر ، باعث فات ذات البينی ميان اين گروههاعالوتا
  . بريان کنند خودهای تنظيمیرا درآتش انتقامجويی   مردم بيگناه ماهنتيجدر وبه جان هم بيفتند ميگرديد که همواره 

  :آتش سوزی  هولناک ديگرواقعهيک  ازک يک چشمديد واين
. طاقهای عمومی بالک دوم بسرميبردمايکی ازمن درمنزل سوم .  خورشيدی بود١٣۶٣ن سال زمستاِ قبل ازظهر 

 به باشی اطاق دستورداد . پايين کردطبقه بااليی چپرکت نشسته بودندرکسانی را که د. وارد اطاق ما شد" خاد "افسر
ذهن . رخ داده استزندانيان ميدانستند که اتفاق مهمی .  نشستن به طبقه بااليی چپرکت را نداردۀجازکه هيچکسی ا

دی بطرف فوالهای  ميله پشِت از. بالک جريان دارد من حکم ميکرد که هرچه هست در بيرون از ۀتجرب کنجکاو و
اف  با دقت به اطر. کرده بودندمحرومدن بيرون شحقِ زندانيان را از. ويلی ديده نميشدحکسی در. بيرون نگاه کردم

 که محلیهمان (  ديوار بود دو که فاصله ميانۀ دوم درگوشبالِک آنسوی ديواره درمتوجه شدم ک. دوختمبالک نظر
ثيه اثا سمت بالک اول  ازعسکرها ) حمام ميگرفتند در آن"خاد"  افسران روس و افسران وحمام سونا ساختند  بعدها

  .بخوبی ديده می شدآن ساحه  موقعييت اطاق ما طوری بود که .می انداختند درآنجا  آوردند وهای مختلفی را می
ثيه آهن پوشهای بالک اول اثا  زير، بعضی از زندانيان تبصره ميکردند که درقسمِتبالک اول بودم وقتی که در 

 .به پيمانه زيادی انبار شده است، َبيک و بستره ، بوت، کتاب ها)نظامی(های عسکری، دريشی ولوازم از قبيل لباس
 " حزبدست جالدان طی دوره های مختلف به  که يست هایاينها مال واسباب آن زنداناين بود که  زندانيان باور
آن نقطه شنيده اند  های عجيبی را ازآواز که آنها شبهنگام  مدعی بودند زندانيان.اعدام گرديده اند" موکراتيک خلقيد

  . يده اند د را خاصیوروشنايی
 دارم خوابم ب ت:گفت . تکليفش پرسيدم  از.مريض استم:  آمده گفت روزی يکی از زندانيان به اسم عبدالوهاب نزدم

فردا . ليت ضد تب دادمبرايش يک تاب. جاروب کشی ميکردک اول بال ه در بود کینامبرده يک جوان فقير. نميبرد
ميخواهد آنرا با کسی در  سينه اش سنگينی ميکند وکه چيزی درمعلوم ميشد  .خود شکايت کرد ناراحتی دوباره از

  .ميان بگذارد
گاهی هم . پاک ميکردندرا نيزمنصبان خاد  ترصاحبا، دفعالوه برپاککاری اتاق، تشناب ها و دهليزجاروب کش ها  

 اينها راپورهای اطاق زندانيان گمان ميکردند که. شاقه برده ميشدنداداره اطالعات به کار ندانی بالک واز طرف قوما
  .نداشتندمورد اعتماد زندانيان قرار روينا  از،را به مقامات زندان ميرسانند

  :عبدالوهابِ  جاروکش قصه اش را اينطور بيان داشت 
را  دروازه ها اطاق های شان انداختند و همه بندی ها را در.ببر به گدام  کاال راگفتند. خواستقوماندانی مرا به کار " 

 چيزی  آنجا.رفتيم بطرف باال چوبی زينه  از راه و يمبيک های زندانيان را گرفت از منزل پايين بکس ها و. زدندقفل 
  افتيده ورق لباس و عکس و کتاب و دريشی و به صدها بيک و. نه به مسلمان و نشان بدهدکافرديدم که  خدا نه به 

ری آنها را پوپنک زده بود  بسياکه ند بود کردهکوتسره سر ب را هاچيز اين. که تا زنده باشم آنرا از ياد نميبرم، بود
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نجانشسته اند آن نفر شهيد افکر ميکردی که هزار. آدم ميترسيد آنها می آمد و بوی خون از .جوالگگ بودند تار وپر از
: برايم گفت ، صاحب منصب وقتی کارم خالص شد. عدام شده اندبود که ا همه کاالی زندانيانی. دوبسوی آدم ميخندن

  " ... که اينجه ديدی حق نداری به کسی بگويی ههوشت باشه چيزی ر
ديگر قضيه روشن . شدبيدار درذهنم وهاب جاروکش  وحشتناِک حکايت ،آوردن لوازم واسباب ۀبمجرد ديدن صحن

 زندگی برای ابد فارغ "شر"  آنها را از" انقالبی " شان که آدم ُک انتقال داده ميشدآن شهيدانی) پندولهپند و (انبارِ  .بود
  .ساخته بودند

به "  جرمیمدارک" انتقال. کلکين های کوچک صحنه را تماشا ميکردندت زندانيان به شمول باشی اطاق ازاکثري
 غليظی به دوِد. نماند قربانيان جنايت باقی ازنشانی تا هيچگونه  آتش زدند  وريختندپترول "  انبار"روی. پايان رسيد

 ماتم عظيمی برپا .استخوان انسان است که در آتش ميسوزد اين گوشت و که گمان ميکردی  ایگونهبه  هوا برخاست
 قلِب کوچکم چنان ميزد که .ميرسيدما  آن تا سينه های داغدار  گرمی داغ ساعت ها آتش زبانه ميکشيد و .کرده بودند

 بياد آوردم . بودبريدهآنها را سر جالدخونچکان ر افتادم که ساطوشهيدی ها مبارزصد بياد .ديگويی دنيا را ميلرزان
  !"کااليته جم کو: " گفته ميشد اعدامی ه ب داریی معن با لحن را که"بردن " تلخۀلحظ

  .  بودديگری ازنوع  کامالً اين آتش افروزی  و اندگشودهحس ميکردم که به جان شهيدان ما دوباره آتش  ومن ...
  :وباز هم آتش 

از قبيل دوسيه های زندانيان  اسناد مدارک وبسياری از ،را لب بام ديد وقتی سايه عمرش )وپرچمخلق (دولت مزدور 
موترها بار کرده در داش های خشت پزی  اسناد ننگين بردگی خود را درساير  وها  پروتوکول- اعدام شده گان بويژه–

   . زدآتش
شهيد ايوب  و) سخی(، شهيد مالمحمد من. بود يدی خورش١٣٧١ تابستان .زندان حرف بميان آمد از دوسيه واعدام و

هريک ) ساما(اعضای رهبری سازمان ما  ۀدوسيچهار. جه بغرای کابل نشسته بوديمای واقع خوا درخانه) نيزک(
ميرويس که بتاريخ هفدهم سنبله سال وانجنير" ازهر"، نعيم )رضا(علی ، انجنيرمحمد)پويا(انجنيرنادرعلی دهاتی 

چشمان اشک   با.بدست ما رسيده بوداعدام گرديدند در زندان پلچرخی ، همرزمانديگره با راهم خورشيدی ١٣۶١
دوسيه ها اوراق  رفقای شهيدم از بوی انگشتان دسِتنشان و  هنوز .دست ميکشيدمدوسيه ها روی  بريان ۀوسينآلود 

اين هم نامرد دژخيمان  مد که دسِتآيادم .  بمالمهبه ديد آنرا کردم تا برگ برِگ بلند بی اختيار اوراق را .نرفته بود
 ميدان  ماننِداستعالم هر . گذاشتم روی زانويمرا  هادوسيه دوبارهه ازين کارپشيمان شد. کرده استلمس اوراق را 

 ديو : ت راسدرسنگر. ستون جواباتطرف ديگرستون سواالت و  يکطرف.هم جداشده بودزجنگ با خط درشتی ا
، زادگیآ  آزادی و : استعالمجبهه چِپدر و،  بود زانو زدهبردگی و استبداد ،زبونی، غالاش،  تجاوز، نيرنگاسارت،

 ازهيچ وسيله ای انآدم سوزی دشمن ۀ کورديدم که .ردمديدن ک دو سنگر از هر.ميفشرد  پاسا ربا قامِت ايثار مقاومت و
اين خط را  بتواندگرا تا ن آن بودقصد دشم.  استاين جانبازان بيمرگ دريغ نکردهمقاومت درهم شکستاندن  برای
  رايشخواز ديوار ايمان   امکان عبور برای دشمنهمشرايط بد ترين  من درۀ رفقای دست بست ولیان برداردمياز
  .ه بودندنداد
 ،مستنطق شنيده اندالفاظ رکيک از ده ها دشنام و دمهمسنگران شهي ،ميدانستم که دربدل هرسوال وجوابخوب من 
ی قسم جواب ِا  چرا...ای"  است  کهخورده  استعالم به صورت آنها ۀکاغذ مچاله شد، نوشتن جوابباری پس ازوهر
چاشنی کالم شان گران خاد ششدرک يادم آمد که  برخورد شکنجه." هچيزی که مه ميخايم همو قسم جواب بت، ميتی

 زير وزبر را  دست بستهآدمهمه چيز انديشه و  راه وتا "خواندسترورَد "از . بود به مقدساتتعرض فحاشی و
مد داشتند آ در خانه ات کی ها رفت و "ازمن پرسيد  "خاد" وقتی سيداکرام مستنطق رياست تحقيق : يادم آمد .ميکردند

مقصدم از لونده  :  گفتهبر رويم زد کرد وکلوله استعالم را . "ااعضای فاميل م  خويشاوندان و": نوشتم  درپاسخ"؟
 ه تنها يک شوهر داره زن م:" گفتم.زيردندان بگيرم جگرنميتوانستم  ديگر) ها"عفت کالمی": بخوان("های زنت اس

  .باشد برای وقت ديگری ، برسرم چه آورد بعداً اينکه او " ...
عفت ":واژه هايی چون  ما " خاديست"آقايانِ   و خانم ها های نازِکمزاج  درين روزها اين را بخاطری نوشتم که

نچشيده را آنها  (!) عفت کالمِ  خوشبختانه نيش کسانيکه.سندندمی پرا  "فرهنگ افغانی"  و"خالقچوکات ا" و "کالم
  ! با عفت کالم به دنيا آمده اندزاد که اينها مادرد، شايد فکر کنناند

باچهره خشماگين بسويم . لين صفحه عکس او راچسپانده بودنداو  در. آغازکردم)رضا(دوسيه انجنيرمحمدعلی  از 
دستگيری اش به  يک هفته قبل از  که يادم آمد. را با لب پرخنده استقبال ميکردانعادت داشت که دوستعلی . ه کردنگا
 که شوق ازدواج به شدچطور ! ياخداشکر: گفتم . اشتراک نمايم وعروسی امراسم  درخواست تا من   از.ما آمد ۀخان

  .انی برگزارميگردد مراسم در يک حلقه کوچک سازم:گفت  و تحويلم داد محبت آميزۀ  طبق معمول خند؟سرت زد
مقصد مرا دانست  او.  ننشسته بودآنبررنگ سرخ حنا   در زندان کف دستش را ديدم که،مالقات مادراولين لحظات  
  ".نرسيد ما تا آنجاکار:" شوخی کنان گفت و
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  اعتراف نميکنی؟راچ :" ميپرسدیعل از)گر  شکنجه(  مستنطقدرجايی.  اوراق تحقيق را يکی پی ديگری ميخواندم 
من از شما نفرت  " : علی"نفرت داريد؟  منشما از آيا" :مستنطق "  .برای اينکه من يک سامايی هستم  " :علی" 

   " ...تمام اين رژيم نفرت بيکران دارممن از ": علی "از کل رژيم ؟من نفرت داريد يا   از": مستنطق".دارم
 برابرکمره عکاسی در  چرا زنده ياد انجنيرمحمدعلیردم کهکدرک آنگاه  ايان رسيد وجواب به پ ورق سوال وآخرين 
   . پذيرايی کندا خوشرويی را بدشمنان ميهنشنميتوانست  او.انه داشته است خشمگينحالت
ه باول  بار .ستون های جوابات را دوباربوسه باران کردم خشم توام با غروربا موجی از. ه بودطاقتم طاق شد ديگر

   !شانسوگواران  شيرحالل مادردوم به پاس بار  وانگشتان رفيق هايم تماسحرمت 
آنها را  يش خو داغاشکچشمه  در هم من، ند نوشت خودايمان را با جوهر ی شان هادوسيهاوراق رفقای شهيدم اگر
ايکاش  ند؟را چه ميدام واحساس  دردعمق ، شريک نيست بامنتجربه حسی وعاطفیآنکس که درين  .شودادمشست
  ! ديگران انتقال دادبهبا زبان قلم را  غرور اين  درد واين ميشد

  

  
  
نفس خمپاره مجال انفجار فيرپيهم راکت و  ودود  آتش و،هم) ١٣٧١تابستان (همانروز، شوم آتش سوزی هادرتداوم  

  بودند هرطوریداده يناناطم ولينعمت به " اسالممدافعان"   که چرا،کابل ميسوخت. ت را از آدم ميگرفتراحکشيدن 
برادران " پرانی هایراکت . شما را برآورده ميکنيم" دکابل بسوز" آرمان بجا می آوريم و" کحق نم " شدهکه
فرياد باشنده   به ضجه وها" راکت پران  ".دود وخاک به هوا بلند شده بود، هرطرف ستون های آتش. معطلی نداشت"

هيچ کسی . ندترحمی درچنته نداشت ،گوشِت بنی آدم ۀپارچه های پراکند  وناشک کودکا ناله زخميان و های کابل و
   .داشته باشد زندگی ی برایتضميننميتوانست حتی برای يک لحظه هم 

غليظی  دود ،وآتش ستونهای دوددر قطار . ببينيمکه کابل نام داشترا  ای ماتمکدهتوانستيم بلند خواجه بغرامي ۀساحاز 
 را  هايانرمکرو) مرکزگرمی(تاسيسات " مهندس ويرانگر" وال آمد که ًاح دا بع .وابلند گرديدساحه مکروريان به هاز

 "اسالم آباد "  شهری که- ی خطآنسودر ميرفت و آتش به سوی آسمانلمبه های   و تيره دود انبوه.به راکت بسته است
  .فتک ششادی باغ باغ می  نامسلمانان از  دل-نامش نهاده اند 

  !؟ نامقدسی زوی چه آر " !بسوزد  يدکابل با"  
  .نشسته بودم به تماشا را کشورم  قلبمن با چشمان خود سوختن بود که تلخچقدرو... 

ً  .  راه ميرفتممزار شهرخورشيدی داخل کوچه شرشره١٣٧٣سال  .  کتابها افتادتوده چشمم به سرک کنار دراتفاقا
اين کتابها را :  پرسيدم "نادان کتابسوز" از. انداخت میر درآتش سماوا راکتابسرک دانه دانه  کنارسماوارچی

 نبود خون دلچه  ها آنگارش از بابت ن بيچارهکه نويسنده هایبا ارزشی کتابهای بسيار . ميفروشم: ميفروشی ؟ گفت 
  .مبدل ميگرديد بی ارزشخاکسترمشتی به  چه آسان در شکم سماوار اما،بودندخورده ن که

 برادر اين کتابهارا از کجا کردی؟  :فروشنده پرسيدم که  جريان ازيندر. خريدمت کتابها را تا جاييکه امکان داش 
 معامله در بازار چه پيش آمد که! ای خداباز گريستم که  و".س آوردهبرای مبه نرخ چوب  قوماندان اره اين":گفت 
         ت افغانستان از برکت حضورديگر واليا کابل و من ميدانستم که عين عمل در!يکسان استچوب   کتاب ونرخ

سخ ُن گرانبها و و بسياری از اسناد معتبربا   را واليات وکتابخانه های کابل.  صورت ميگيرد" زمينیفرشته های"
  .مبدل کردندبه خاکسر بخاری ها آتش زدند و  در بجای هيزم،خطی و داشته های آرشيف ها

بيداد   بسياری از ارزشها را در آتش خشم و"برادران"از نيز به پيروی" طلبه های کرام "لشکرزمين سوز
نه . استبوده مسابقه ای در کار  رقابت و گریويران گويی برای آتش افروزی و. از ريشه کشيدند خاکسترساختند و

  ... بودا ونه  بزرِگنه پيکره های نه موزيم و نه فيلم و نه کست و امان ماند وکتاب در
اين بود که  درگذشته ها  ازآن تنها فرق .بودخود هيچ تفاوتی نکرده  ذات در ،ا اعصارقديم های نوين ب آتش اندازی

  . استفاده ميکردندمدرن ی کالسيک از وسايل اتوماتيک و منجنيق هابعوض
 ،يرخانه پيش ميرفتمخهرقدری که بسوی کوتل . ل می آمدم کاب سویشمال کشور به  مسافر سرگردان ازاينبازهم 

پروان خبری  سرسبز کوهدامن ومنطقه آن  از ديگر. يت هولناک بيشتر شده ميرفتم در برابر اين جناعمق انزجار
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طرف  هر. کنیمالقاتنميتوانستی  ها تنگی باغ در راجوانان آزاده شمالی .کوچه باغها بيصاحب شده بودند. نبود
نه چراغی   وه بودنداتاک م ه انگوری در ن. به نظرميرسيدتشگرفتهآ ستانهایتاک  و  مزارع،ميديدی خانه های سوخته

 قلعه برای من ديگرآن .شد نمیتر آب  بدونکاريزهای در بی پناهۀ نول پرند حتا.ه بودند همه را کشت،در باالخانه ها
   . بود، نا آشنا به نظر ميرسيدنامدار مردانآمد  هايی که روزگاری محل رفت و

  ."که آمد برآن افزود تا بدين َحد رسيد ، هرن از اول اندک بودنای ظلم در جهاب"  که بودم خوانده من درجای
اين آتش هم موج . آتش هستندسرکش شعله های دردريغ که مردم ما نسل اندرنسل شاهد سوختن کشورشان   با درد و

 از.مواد سوخت اين آتش انداجتماعی   واقشارفقيرترين طبقات. ميگيردقربانی  بيگناهان ازاکنون درسرزمين ما 
نفاق ، غير از مداخله اجانب .انفجار به چيز ديگری آشنا نيستترسناک باصدای ساليان دراز بدينسو گوش ما جز

زندکی مليونها هموطن ما ده ها محروميت ديگر که   ومرض فقر و مانيافته،ی سازافگنی واستخوان شکنی ها
آتش   .ندميگيرکار مهيبترين سالح ها  ما از برای سرکوب بيگانگان. ، ارمغان ديگری نداريمخاکستر کرده استرا

 آيا ميشود . ما را سوخته است مردمروان  بيماری وبی آيندگی روح و،مهاجرت ،نفاق، گرسنگی، بيکاری، بيسوادی
  !  باشد ؟ آفريدهساختن  سوختن و را خدا برای برای چی اينقدرآتش ؟ نشود اين سرزمينکه مپرسيب خود  ازبطورجدی

   را کی پاسخ خواهد گفت ؟اين پرسش ها 
، سرانجام تباهی نقش ادا کرده اند  که دراينهمه آتش افگنی وحلقات بيرونی کشورها و،  داخلیگروه های افراد و

بی  "و" بی خاری" در آنهای جهان اين يگانه کشوری باشد که  شايد درقطارکشور.مقصرشناخته نشده اندهيچگاهی 
  .جفاکرده باشد تا اينحد" عاری
مصيبتها از ولی بطورقطع . ندباهم بافت خورده اريسمان   تارهایاسباب تباهی ما زياد است که به شکل امل وعو

َسر َِرَسن انتهای . علتيست را سبب وپيشامد هر " اند  گفتهکهچنان. ام خلق افغانستان رقم نخورده استابد بن الست تا
 ممردم بربادی کشور و  دوعاملی که دربهتنها . مل را ندارمعوا من درينجا قصد ريشه يابی اين ."آنرا بدست ميدهد

  : اشاره کوتاهی مينمايمنقش اساسی داشته است
  .مداخله بيگانگان ، تجاوز واستعما نقش ويرانساز -
  .ينتجاوزم  وگرانهای مزدورداخلی با استعمار  همدستی گروه-

 بافت اين. نخواهدکرد را رها ماورن گردن ملت رنج، اين ريسمانجی باهم بافت خورده باشندلرُم هردوتازمانيکه 
آتش  بيرون کشيدن ملت از صلح و ". شمرده ميشود ديگری شرط الزمی موجوديتکه يکی ريسمان طوريست

مزدوران . گريبان ملت بدورشود خانمانسوزبرادرکشی وقتی ميتواند متحقق گردد که دست عوامل برادرکشی از
 وقتی بدست می آيد که سرنوشت ملت ما از دوامدار صلح واقعی و و. درکشی اندواضحی عوامل برا بيگانه بطور

يکی بدون  عدم وابستگی رابطه ناگسستنی وجود دارد و بدينصورت ميان صلح و. دست عوامل بيگانه رهايی يابد
  ) "رهبر" شهيد عبدالقيوم ."( ديگری نميتواند تحقق پذيرد

با دزدان  هم بودند کهگروه هايی  ، افراد وانداختند ما ۀخانتش مصيبت را در براقتضای منافع آاگراستعمارگران بنا
به پای  پامتجاوزين  اشغالگران وکه دررکاب  اينها مزدورانی هستند. هيزم بيار اين آتش شدند و دهن جوال گرفتند

 رجی ودشمنان خا متجاوزين و سازش با تن دادن به خفت و .ميشوند آنها درويرانی ميهن ماشريک جرم پنداشته
، وقتی ديدند که پنجالهای خونين چنين نيست  اگر.نيست مالمتی آتش افگنان بيرونی از همدستی با آنها جرمش کمتر

چرا  ،است گ وطن فرورفتهَر گوشت وه وسازمانهای استخباراتی آنها درمداخله و تجاوز استعمارگران جنايت پيش
 دور دسترخوان ثنا ميگفتند و  برای دشمنان دعا وز همه مزدوران آنرو اعتراض سرندادند ؟ فرياد مخالفت و

  برای پينه زدن خود وحتا. ای چرب اين دسترخوان را ميچريدندمورچه استخوانه مانند متجاوزين غمبرميزدند و
آبی " ، " قباپوشان ايرانی " ، "شيخهای نامرد عرب" ، "کرنيل های پاکستانی"، "رفقای مشاور" باند خود به  گروه و

   . وسيله ای دريغ نميکردند هر امکان و ، ازان ديگریياهم کس و" چشمان غربی 
ين انتر لشکر را بخاطرَد توپ و همسايه جنوبيست و دفاع از آنکه ديروز رياکارانه ميگفت هدف از آمدنش! هموطن 

سال های ديگر التيام ه تا جا گذاشت کگونه زخمهای کاری ای در پيکرت بر، ديدی که چناسيوناليستی آورده است
  .نخواهد يافت

  ! را به خاکسترمبدل کردت، چسان وطن دم ميزد"اسالم عزيز"وافغانستان آنکه از آزادی 
 ، اکنون دهات وميدهد کشان را گوشمالیگردن تروريستان ومدعی است آنکه .  چی بگويم"موکراسیي سردمدار د"از

جاهای  بگرام و و درقندهار (- دروطن خود ما-برای ما داده است وردمان وحشيانه قرارقصبات کشورت را زيربمبا
از کجا معلوم که  شان ربوده ميشود و که آه از بساط پناه افغانستان اند مردم بی اين و .نامو آفريده استانتا گو)ديگر
  !بلی نداشته باشند؟  وآری وحشی  تروريستان  هایدر پشت پرده با سرکرده " تروريست ُکشان"خوِد

هم اگر شده روهای يکبار عربده ميکشند والحال هنوز کجابايد ادامه داد ؟ وقتی وطنفروشان معلوم تا اين غمنامه را
دارای اوسط  وطن هرکدام بطورنيم مليون شهيد راه استقالليک و اگر  و. رادر آيينه واقعييت ها نمی بينندسياه شان
اوالد وطن را  حاال اين همه خون های.  به شش مليون ليترميرسد خون خليجاين ، مجموع  باشندبودهخون چهار ليتر
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خون چيست که نظردژخيمان شش مليون ليتر  از.بيشرمانه به سخريه ميگيرندهای با مصاحبه چه ارزان   وچه آسان
  !ارزش حتا يک افسوس را داشته باشد 

شرافت خانم  عزت واز" نترناسيوناليسترفقای ا" ی"آبرو"  برای حفظعهده کسانی پوره است که تنها از  اين کار
  ( *)! ميگذرند)ننگرهاری(افغان

 زبان اين وطنفروشان بی  که ازستتعجب زماني. تعجب نيست مايه هيچگونه تاسف وبيحيايی ها برای مردم ما اين 
  .حرف حسابی بشنوندننگ 

  
  با طينت اصلی چه کند بد گهر افتاد  گرجان بدهد سنگ سياه لعل نگردد

                                         
 پايه اش، براحتی يک مقام بلند ليسند  مردم ما خون می-تا سالهای ديگر  و–  هنوزهمشجناياتشر که از رسوایحزب

 نه ،گويی هيچ اتفاقی نيفتاده باشد. گناه ميداند هرگونه غلطی و حزب خود را مبرا از  خود و، ياوه ها يک مشتبا
موسيچه  "حق اين شان نکند که در"کاسه ليسان  امپرياليستها و"آب سرد نصيب نان گرم و خداوند ؟نه پرگی  چرگی و

  !! نبود که نبستندچه اتهامات ناروای" های بی آزار
  وباند بازی های ذاتی، ناشی از خود خواهی ها" راتيک خلقحزب دموک"کشمکش های درونی  اختالفات و

 "نميتواند بحساب داشتنشعبده بازی را هيچ نوبتی مچنان زندان رفتن های  ه.بوده است اين حزب خودخوری های
  . زدن را ماند ...زانو نشستن پس از رهاچ اين افسانه ها  .زند  در درون حزب جا"مواضع اصولی

درخون با گلوله های کسانی " قوماندان دلير انقالب" ، اگر شدخفه " شاگرد وفادار"  به دست "روح حزب" اگر
در قسمت صداقت :" خود ميگفت " رفقای حزبی" در برابر پرسش های مکرر  ازقتلشکه فقط تا چند دقيقه قبلد غلطي

 وافسران ، اعضای دفتر سياسی، اعضای کميته مرکزی ، اگر جمعی از"رفقای شوروی هيچ شکی نبايد داشتوتعهد 
 ،تقسيم قدرت ناراض از" دارانپرچم"يا اگر   و،ی هم تا قتلگاه به زندان ميروند وعده ا) باند امين(کادر های حزب 

  شاگرِد"،"ی خاينلوم"  با استفاده از تجربه  اگربعد هم ، وتيرباران ميکشد زندان و ها و شان تا سفارتخانهکار
 اگرهم وزير دفاع شخ بروت که هنوزچربی جای او تکيه ميزند،خود در بخت ميپراند و تخت و  را از"داستا"  "دومی

 به خودش  بپاميخيزد و"پيشوا"عليه با بد خويی بر ،بودشک دست پخت خانم خانه از بروت های او نرفته روغن آ
شاگرد ناسپاس را تاچوبه دار چهارراهی  سرنوشت نشيند و رام نمیآ شترکينه  "د استا" اگر،م ميگيردمنزلگاه اصلی َد
          وری حکم ميراند که شاگردان دست پروردش درقصر رياست جمه" پيشوا" هنوز :يا اينکه   و،آريانا ميرساند

يسکی که از  بوتلهای و ور گوسپندهای بريان وَد) هوتل پروان( چند قدمی ارگ  در) اعضای صاحب صالحيت خاد (
چينی  سرگرم توطئه و مينشينند،  خريده شده بود) محکوم کرده بودند  به اعدامکه او را غيابی ( دشمن ديروزی پول

  ... می شوندی  خود " پيشوا"عليه 
 سبب باند بازی های داخلی تکبر و ، خواهی هاخود بلکه ،ضع اصولیاداشتن مو ، وطن ونه بخاطر مردم کارهااين 

به بيماری  آغاز مبتال حزب شما ازپوست کنده نميگوييد که  صاف و  چرا.شمشير بکشندگرديد تا بررخ همديگر
  .شرمساری بوده است وطنفروشی و سرانجام  ، خيانت ود خوری، وابستگیخو ،ير توطئه، خود خواهیذدرمان ناپ

برادران  "قبولی در کتاب و قيدثبت نام و بخاطرَدوش  ۀمسابق: را هم باچشمان خود ديديم که چه واقع شد  پايان کار و
کسی بطرف . ل تعميد و گرفتن غس) اشراربی فرهنگ ياد ميکردند دشمنان آشتی ناپذير وديروزآنها را بنام(  "جهادی

 بگويم که بازار هچ ...پتوپيچ سرش از چهار آسياب می برآمد ،  کسی هم لنگی برسر،سراج ميدويدلا تپه سرخ جبل
 يا  استفرق هموطنی اصابت کردهيا  يک مرمی ای که به سينه ، همه ميدانند.گرم استهم ايندم معامله تا  و اين داد

گی   با پای وسر برهنه بسوی آواره کهبا عفت افغان  زن آنيا  است ومودهنانفجار موشکی ساختمانی را تخريب 
 هيچ .سهيم است "ائتالفیگروه های " دسِت غيرمستقيم مستقيم يا،  اين مصيبت هاۀهمدر ...ه استوذلت کشانده شد

پاک  مردم ما من به دا)ميدادندان هم دست شورکه بيگمان در پس پرده بادار(کسی حق ندارد اين بازی های مسخره را
     ، اتهام را از قبيل جاسوس هزاران دشنام و ،دام اين گروه ها به آدرسهای حريف هرکگذشته ها تا ايندم  از.کند
 خاينين ولی تاريخ نشان داد که وطنفروشان و.  اندفرستاده و .و . کودتاچی و ، جنايتکار ونادان، اشرافی، مفسد ،شياد
  !ک کرباس اند ته ي و سربه قول معروف  ملی

 ييت ها وعيافت واقدر رک وها از َدفروشان رسوا از آنجهت نيست که اين و چشم سفيدی ميهن نول به خاک ماليدن
 اينکه تا اين !آب داده اند به  گلی را هاالک ازهمه بهترخود ميدانند که چچ  اين خانم ها و آقايان رند و.اندحقايق عاجز

بوجود خود شان در(شرايط خاصی که پيش آمد  فضا و اينها با استفاده از. داردديگری شده اند دليل " شيرکِ"حد
 و. بعدی بپوشانند  جناياتازدحامجنايات گذشته را در  انتها ويميخواهند خ )کردند آگاهانه کاراين حالتآوردن 
  .رد داردمورد بکار ُب ديگرنيزهم مسلکان  وهمکيشان قدم بقدم تا امروز برایاينکار

 جنبش  :که اينست، درندزاری ميکش  اينهمه خواری و مردم ماقدوم نحس شان که از ی گنهکاران(!) نسیخوش چا
 ازجوهرهدفمند ومتعالی تهی "آنها   دستپرورده های  برضد اشغالگران روس وافغانستانمجاهد  مقاومتجويانه مردم

  .درغلتيد"  وابتذال کاسبکارانه دام توطئه های يغماگرانهشد ودر
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ميتوان جمله زير در سرزمين ما و جمع شدن بساط استعماری آنرا قوای روس از فرار قعييت تلخ اوضاع پس ازوا 
  :يافت 

  ".شب رفت وسحرنيامد" 
 عظمت جنبش مقاومت وعدم پيروزی شکست امپرياليسم روس نشانه بطور ساده ": به قول شهيد عبدالقيوم رهبريا 

   ".مقاومت را ميسازد اين ضعف مردم جانب
جنبش   و،اوضاع به شکل ديگرحرکت ميکرد، اگربالخيرميکشندخالص  خود را،ديده درايیحاال که اينها با چاالکی و

 طريق  ازره رَپَپ وميديدی که روزانه صدها توبه نامه  ، بازبه بيراهه کشانده نميشدمسيراصلی اش مقاومت از
به نگارش می آمد " کجراهه" ها ده ،موجودای طمطراق های بج .به نشرميرسيدتلويزيون ها  روزنامه ها و، راديوها 

  ... را شاهد ميبوديم ديگرهای خجالت آورنامه واستغفار
وی زندانيان دست بسته جفيده شام تا پگاه به ر گلويی که از: "  گفت  چه  زيبا ودلنشين"ايمل سيزدهم"  ارجمنِدنويسنده
  ."، دروغ گفته استدبگوياگر و" دوست دارم "ميتواند بگويد ، نباشد

باب طعامی در بارگاه ار کالم وهر  پيش از ديروز،بيگانه پرستانی که: نوشتميتوان درجمله باالتغييری آوردن با 
  .  شانرا با کلمه مقدس وطن شيرين کنندکام تلخحق ندارند ، امروزميزدند" شاه سالمی"

  . استعبثی امرخوشبختی مردمدرجهت  عملیام گيک برداشتن   درغيرآن.کردبنجل ها را صاف  اين جروباييست 
 دل خوش کردن به داشتن چند تا وزير ؟خاک به چشم پاشيدن ها ميشود تاريخ را تخطئه کرد   با اين ديده دراييها وآيا 
کسانی که به اين چيزها  .شده نميتواندبيگناهی يا هم  غيره عالمت قوت و صفحه انترنت و يده وجريا هم  وکيل و و

 يکصدوبيست ۀبه اضاف(.قرارداشت شاناختياردرازين بيشتر چيزها اينديروزياد نبرند که  زوش ميکنند، ادل خ
  )هزاربرچه دار روس

  
  پای بست ويران است           خواجه دربنِد نقش ايوان است خانه از

   
هم تاريخ اين غلطی را  اگرفرضاً باز  و،شالق انتقاد قرار ندهيمديد واقعبينانه ولی بيرحمانه زيرگذشته ها را با  اگر
 مصيبت های حاصلش ،سوم به سلطنت برسند  ها بار دوم و خاناميردوست محمد  و "رسدم شتربه زمين بُد"  وبکند

   .افتيدرنج های ملت درد مند ما خواهدکوه  روی  است کهسنگين تری
روان شان ته نشين شده است  ردر روح و آنقدشان دردست دشمنان بيگانه است و خوی بندگیکه هنوزهم افسار یآنها

های گرم شان کله  را از به وطنخيال خدمتگزاری ، اميد نزديک شدن به مردم وکه قادربه راندن آن نيستند
  . دوربريزند

وه گرانه بکاريهای شان بازهم عش ازای آنهمه ناجنايتکاران روسياه در ال بيگانه وعم!  عجب زمانه ای! پروردگارا 
       :    برای شان بگويند  آنها معذرت بخواهند وا ميخواهند ازاز مردم م

  
  نازت بکشم  که نازنينی  گرتوبرسروچشمم نشينی 

  
عذاب ازنه   و مردمینه ازمحاکمه عادالنه. ميهن فروشان ازهيچ کيفری بيم ندارند جنايتکاران ودرحال حاضر

  )؟ دعذاب بکشکجاست وجدانی  که (.وجدانی
همه نزد صفوف پاکدل از، اولتررندخاينين ملی که در بربادی افغانستان رول اصلی دا يتکاران و سردسته های جنا

بازماندگان اين قربانيان روزی   و) زنده ومرده( انقربانيی ازلشکر.  فريب خورده خود شان پاسخگو اندوخوش قلِب
های پا ،وطن ما کاشتند ن حزب در خارمغيالنی که رهبران خاين اي. روزی دست به يخن آنها خواهند انداختهن

با دست های پاک  ، وه موج ميزدتحول جامع حزب را که دردلهای شان آرمان تغيير و اعضای اينبسياری از
  .خونين کرده است نيز،معرکه بيرون شده انداز

 اخي تکبر و وخود قربانی شته انديری را نداگصالحيت تصميم  آالم نقش و که در آوردن مصيبتها و یها آن صفوف و
، در قطار پناه رهبران خاين سنگر نگيرنددريهوده صورتيکه ديگر ب ، درشده اند ين فرعون های باال نشکاریتن

به دنبال سايه های دروغين دويدن هيچ ثمری   همه کس ميداند که.خاک فروشان قرار نخواهند گرفت دالالن خون و
  ! ندارد درقبالجزضياع وقت

 نخواهند ، هيچگاهی نشده اند خسته هنوزهم"بت های سرگينی سرنگون شده" به پایودجس رکوع و از  آنهاييکه
کشان کشان  ،گور سياه  تا خاِکآنها را  ،راين ايمان کو  و بسازندشان را آزادخوابيده انرژی   ظرفيت ها وتوانست
  .  برددخواه باخود

فاصل  کشيدن خط اعتراف به گناه و. يقت استت که معنايش نريسدن به حق جرم ديگريس،به گناه ترس از اعتراف 
 راد ُمبه منزل شان که بارکجآنهايی  . هم هستشان نيست که نشانه شجاعت کسرتنهاه  نجنايتکاران ميان خود و

  !ندارند راخودده ها سال ديگرچانس برای اصالح غلطی های  ، استرسيده ن
  !برادرمن خواهر و! هموطن 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
8

آتشی . تن وروح ما زخميست. پيشروی ما کنده اند چاله دشمنان صدها چاه و. ستاهر مشکالت سر کوهی ازموانع و
 ما ندار و چيزی نمانده که همه دار. تدمارما بيرون کرده اس ، دود ازه اندخارجی افروخت را که دشمنان داخلی و

الزم است "  تکان ذهنی " رچيزقبل ازه. خواهد بوددير ، فردامهارنکنيمرا  اگربخود نياييم و اين فتنه ها .شودخاکستر
در نهادن م گا هراقدامی به معنای ،تکان ايجاد اين بدون. صيقل دهد مانراروح و  فکرۀ ته نشين شدزنگارهای تا

همه  اولتراز بايد .بوجود آيدفرمايش با االثر  چيزی نيست که"تکان ذهنی" البته.  استتکرارفاجعه سرانجام  وتاريکی
آگاهی دوعنصرمهم   وحدت و.به سنجش گرفتبنای نيازها ماراده همچوکاری را بر  و کرد خودگريبان در سر

 الزم داريم ،وسايل اين آرمانها ابزار و ۀبرای هم. دست نداداميد را از  پيروزی مردم فکرکرد وبه  بايد.درپيروزيست
 زمانمقطع سه هر.باشند آينده د جدا از اکنون ونها نميتوانگذشته  .ساختن آن باشيمفت به فکرشرا که با صداقت و

ميان مقوالت  .، مطرود استهرپوششی که باشدوابستگی زير. ندجريان يگانه تاريخ را ميساز ) آينده- حال-گذشته (
 يک جنبش وابسته هرقدرهم تاييد توده های مليونی راباخود حمل نمايد،  ".وابستگی بايد تفاوت قايل شد همبستگی و

آزاديبخش ميتواند  وحرکت يک جنبش مشکل استعماری رافقط. کشورنيسته استعماری دراً  قادربه حل معضلخصلت
  )رهبر.  ق -شهيد ." (حل نمايد

 خروشان قهرمردم و به امواج جغدآسای آنانکه خاينانه است نوحه جبونانه و  چه: " گفته استمجيدکلکانیياد زنده
، بلکه بايک دشمن عليه دشمن جات رانه بامردم  ونرستگاری راه و سمت گيری درست نهايی آن باورندارند

  )" در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته است"شبنامه."( ديگرسراغ مينمايند
 خود جهان از برادری وهمبستگی مردمان. خود ديواری از فوالد بسازد هيچ احمقی نيست که بدوردنيای امروزیدر

 در صورتيکه ما اين .بندگی زمين تاآسمان فاصله دارد  که با وابستگی و معيينی استهایمعيار  اصول ودارای
بزرگ (اين نه قدرتهای بين المللی" ، به گفته شهيد عبدا لقيوم رهبرنظر نگيريمدراصول   اينچوکاتدر را معادله

که بحيث پشتوانه ما عمل ميکند ، بلکه اين ماهستيم که به عنوان پشتوانه آنها عمل ميکنيم که  است ) ،کوچک،متوسط
  ".ميگويند" وابستگی" در قاموس سياسی به آن

شرط اساسی برای داعيه مبارزه  قدم نخستين و، روان کشيدن خوی بندگی ازمغز وبيرون  اسارت معنوی و بريدن از
، تبليغات راه برويمتلقين اينکه ما بدون عصای وابستگی نميتوانيم روی پاهای خود . در راه آرمان برحق مردم است

  . به اعتياد بسياری ها مبدل گرديده استهلهالهای پسين اين زهر سال متاسفانه طیکهدشمنان است 
طريق  روزی از. رار بگيردد روز قوابستگی ودرماندگی بالهای شومش را تا آنجا گسترده است که نزديک است ُم

) از پشکايست بزرگتر حيوان درنده (  "پيشو پلنگ"  ولسوال يکی از ولسوالی های کابل از شر ،راديوی بی بی سی
 تا تقاضا ميکرد" جامعه جهانی"ولسوال بخاطرنابودی پيشوپلنگ ازمصاحبه در آن بود که نقطه خجالت آور. ميناليد

  ! به دادشان برسد
  

  کس نخارد پشِت من       جز ناُخنِ  انگشِت من
  

وسايل  شه های تانگ ها وال( با خرس ها پنجه داد  وروس را برزمين گذاشت امپراطوری ملتی که پشت! آری 
 کنار وطن با زبان حال شجاعت ملت هم در گوشه و هنوز قرنتجارت پرسود آهن فروشانغم رل  ازرهی دشمن علی

  ! عاجز بماند؟ " پيشو" چگونه ممکن است در برابر)ما راترجمانی مينمايد 
  !تضاد است لی ومستقل با زبونی و وابستگی درسياست م
  !عزيز ان وطندار

پيام رهايی را قرائت  تواننمي از بلند گوهای دشمنان. کاله بگذارندما مردم ديگرسران را اجازه ندهيم که باره بازقُح
وطن دوستی  ، حق ندارند از آزادی وشوندميديسانت به کشور به فرمان آنها بيگانگان و  با برنامه هایکسانيکه. کرد

 ريسمان کسيکه. ن به ريش مردم خنديدن استنجابت دم زد ت وشراف از دهن خون آلود با دست و هکذا .حرف بزنند
تشر پيام  همانگونه که با توپ و؟ بگويداستقالل   از آزادی وچگونه ميتواند،  باشد داشتهگردنبندگی در اسارت و

   ! داده نميشوددوستی  وصلح
قامت ، هيچگاهی ای زخمی مانشانه ه ارتجاع از اختن بارگران استعمار وبدون به زمين اند  :وآخر کالم اينکه

  ! سعادت وجود ندارد  آزادی وجز اين برای راهی ،است يا طوالنیدشواراگر اين کار. يم کردراست نخواه
            

فهم اين نکته هم .  زندگی ميکنيم کافی نيستروزی مغاک تيره بدبختی وسيه ما در اين نکته که تنها درک" 
  غرق در تيره گی– ما همانند–فراز حادثه ها  مان بيشماری درنشيب ومرد ضروريست که ملت های زيادی و

د حاکميت به دست آورده اند که آتيه خو ، برگذشته وتاريخ خود فقط آنهايی برخود و وسياهی روزگاربوده اند و
  همت راباليا برای خروج از ورطه ها و دل نگهداشته و، فروغ جاودانه اميد را درمی هاناکا عمق مصيبت ها ودر

  ")رهبر"شهيد عبدالقيوم ." ( ازدست نداده اند
  



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
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روفوالکساندرماي: نوشته " درپشت پرده های جنگ افغانستان"مراجعه شود به کتاب  ( *)   
يا نفرعزيزآر:                                     ترجمه   

 


