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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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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ جوالی ٢٩
  

  و پرداخت خونبھای انتحاری ھا" دھمزنگ"ورثۀ جانباختگان 
جنبش "تی که بعد ھا خود را ن که موضعگيری خودم و پورتال در قبال اختالف در مسير قضيۀ انتقال برق و حرکآبا 

با نشر نوشته ھای " دھمزنگ"ًناميد کامال روشن می باشد و با آن که موقف پورتال در قبال حادثۀ خونبار " روشنائی

ھمکاران و گزارشگران پورتال، در حد زيادی بيان شده است، اين مختصر را بيشتر بنا بر فشار عده ای از دوستان و 

به مانند ھميشه تقاضا دارم تا آنھائی که در قضيه بيشتر از من معلومات .  شان می نگارمتقاضای پاسخ به سؤاالت

  "و اما. دارند، قدم جلو گذاشته با بحث ھای اصالحی و تکميلی شان بر من منت گذارند

به از اين که گذشت زمان و عدم دسترسی ، "فاجعۀ دھمرنگ"و بعد از عرض تسليت خدمت ماتمداران نخست از ھمه، 

يادداشتھای روزانه ام، باعث می گردد تا بيان واقعيت تاريخيی که به مثابۀ درامد بحث انتخاب گرديده، نتواند از تاريخ و 

  .محل دقيق مسأله سخن براند، پوزش می خواھم

در جوشاجوش نبرد آزاديخواھانه عليه اشغالگران سوسيال  ھجری شمسی، ١٣۶٠ سالھا قبل يعنی در جريان سال -١

مپرياليستی، که اقصا نقاط افغانستان به آوردگاه فرزندان صديق ميھن عليه اشغالگران و ارتجاع سياه مبدل شده بود، ا

داکتر "آنرور تحت رھبری زنده ياد "  افغانستانسازمان رھائی"تنی چند از ھمان فرزندان که از لحاظ تشکيالتی به 

قرار داشتند، تصميم گرفتند تا " پاغر" چون زنده يادرزيده ای متعھد و ودر موجوديت کادر ھای مرکزی " فيض احمد

تحميل نموده مردم ما بر نبرد آزاديخواھانۀ " جھاد"به صورت مستقالنه و به دور از جناياتی که مشتی رھزن زير نام 

محل، يک جبھۀ بودند، در يکی از ولسوالی ھای واليت فراه، با برخورداری از حمايت قاطع و ھمه جانبۀ مردمان ھمان 

  .مبارزاتی به وجود آورند

زاديخواھانۀ آجبھه ای که می بايست از لحاظ عملکرد خود به مثابۀ يک نمونۀ سالم، نه تنھا مردم را در امر مبارزات 

شان تا پيروزی ھدايت نمايد، بلکه در بسياری از موارد چون تعليم و تربيت اطفال، خدمات درمانی، پروژه ھای 

آل و انسانی شان را  ، نمائی از دنيای ايده کوچک و از ھمه باالتر ايجاد روابط سالم و عادالنه بين مردمعمرانی خرد و

  .جامۀ عمل بپوشانند

که تحت کنترول دست نشاندگان روس قرار داشت، بقيۀ واليت رھا از فراه در ھمان زمان، به غير از مرکز واليت 

مولوی محمد -ی وابسته به اسالم سياسی اعم از حرکت انقالب اسالمیسلطۀ مزدوران، تحت حاکميت و سلطۀ نھاد ھا
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 و واحد ھای کوچکی از دنباله روان خمينی جالد، انارشيزم و - ربانی-، جمعيت اسالمی- گلبدين- ، حزب اسالمی-نبی

  .را تجربه می نمود" مجاھدين"زورگوئی ھمه روزۀ 

بود، " حاجی رئيس"که از طرف افرادش موسوم به "  محمد شاهحاجی"از ميان تمام آن احزاب، گسترۀ سلطه و فعاليت، 

مولوی "از طريق معاونش در حوزۀ غرب " مولوی نبی"به اساس پايه ھای قومی، برخورداری از حمايت شخص 

 بيشتر ھمه باالتر ھمدستی باشبکه ھای قاچاق مواد مخدر در افغانستان، پاکستان و ايران از و " دوست محمد در زاھدان

  . را می زد" حرف اول"ده به زبان سياسی در تعيين امور واليت بو

" سازمان رھائی"و تمام دار ودسته اش که در حدی از صداقت، جانبازی و سجايای اخالقی رفقای " حاجی محمد شاه"

 از جا آنسلطۀ آنھا را درکه شناخت داشتند و به نيکوئی می دانستند که موجوديت و طرز عمل جبھۀ آنھا گذشته از آن 

بين می برد، چه بسا باعث گردد، تا به مثابۀ يک نمونۀ زنده و کامل از نظم انقالبی، سقف شناخت و متناسب با آن 

رش، به حرف ادتوقعات مردم منطقه را نيز از امر مبارزۀ ضد روسان اشغالگر باال ببرد، بعد از آن که به گفتۀ بر

د تا آنھا را از را وادار ساختن" حاجی رئيس" جبھۀ مستقل پای فشردند، و باز ھم به داشتن" حاجی رئيس گوش ندادند"

  .ميان بردارد

در تمام افغانستان به وسيلۀ روسھا و مزدورانش از يک سو و ارتجاع  ،با درنظرداشت اين که آحاد جنبش چپ افغانستان

شده وقه جوقه به خاک و خون کشيده جو ارتجاع منطقه از دگر سو بار ھا " ای. آی. سی"ھار مذھبی به نمايندگی از 

ًاند، آنچه در نابودی رفقای فراه جلب توجه می نمايد، چگونگی کشتار بيرحمانۀ آنھا و پيامد دردانگيز آن است که ذيال 

  :تذکار می يابد

ای سرراه قريۀ آن رفقاء را مين فرش می کند، وقتی يکی از روز ھا حدود بيست تن از رفق" حاجی محمد شاه"افراد 

 تن از سرنشينان آن را ١۶سوار بر تراکتور جانب عمليات می روند، مين ھا منفجر شده تراکتور و " سازمان رھائی"

  .در دم نابود می کند

به سراغ فاميل ھای " حاجی محمد شاه"فکر نکنيد که قضيه در ھمين جا ختم می گردد، زيرا فردای انفجار افراد 

 از آنھا می خواھند، تا تاوان مين ھای منفجر شده را بدھند، در غير آن ھمه را رفته" سازمان رھائی"جانباختگان 

  .خواھند کشت

 نفر انجاميد، اخبار و ٢٣١ تن و زخمی شدن ٨٠که به کشته شدن بيش از " دھمزنگ"وقتی بعد از حادثۀ خونبار  -٢

 نظر انتقادی نسبت به عملکرد تا اين ًتبصره ھای رسانه ھا را در داخل افغانستان به خصوص چند ميز گردی که معموال

، در ابعاد و بمبش می خواھد" حاجی رئيس"، تعقيب نمودم، متوجه شدم که در اينجا قضيۀ داشته انددولت زمان 

 گرد، به شکلی از اشکال تالش یوسيعتری تکرار گردد، بدان معنا که اکثريت قريب به اتفاق شرکت کنندگان در ميز ھا

ھره چيان را به خاطر استفاده از حق قانونی شان که توسط به اصطالح قانون اساسی ساخت استعمار می ورزند تا مظا

شده است، مورد مؤاخذه قرار دھند که چرا وقتی نھاد ھای امنيتی از آنھا خواسته اند که دست به شناخته به رسميت 

تصميم دارد، انفجاراتی را " داعش"ه است که مظاھره نزنند که خطری به وجود نيايد، گويا برای آنھا گزارشاتی رسيد

تنھا چيزی که تا ھنوز مطرح نگرديده، پول مواد منفجره " حاجی رئيس"در تمام اين مضحکه از تراژيدی . انجام دھد

تا جائی که از روند قضايا استنباط . ای که انتحاری ھا بابت خريد آن مصرف نموده اند و خونبھای خود انتحاری ھاست

نبوغ " به ھمين شکل ادامه يابد، از برکت شارالتانی حاکميت مستعمراتی و حماقت نزديک به جرياند، ھرگاه می گرد

می بايد، آن ھزينه ھا " ھمزنگد"جمعی از تحليل گران، ديری نخواھد گذشت که خانواده ھای جانباختگان، " در بالھت

  .را نيز متقبل گردند
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 آنھم در بھترين - اری از دولت دست نشانده داريم تا پاسخگوی ناتوانی اشآشکار است که ما در اينجا نه انتظ -٣

 در حفاظت از جان - صورت که دست دولت در اين حادثۀ خونين جھت تحقق اھدافش در انتقال الين برق دخيل نباشد

دارند و پيوند مايه مردم باشد، نه از رسانه ھای وابسته به سرمايه که با ھزار ويک تار و رشته به اژدھای ھزار سر سر

که تالش می ورزند تا جنايات گذشتۀ شان را در پناه شوونيزم عظمت طلبانۀ مليت " ھاشميان"نه ھم از کسانی چون 

باور مندی به قانون اساسی ساخت " ھموطن شان را که ھيچ جرمی به جز ٨٠پشتون پنھان نموده، حتا کشته شدن 

 صحبت و انتقاد صريح و بی رحمانه ام، آن عده از افراد و نھاد ھائيست که بلکه طرف. نداشتند، جشن بگيرند" استعمار

 به دنبال شعار ھا و -  اميدوارم ھمين طور باشد- از يک جانب دم از خلق افغانستان می زنند و از طرف ديگر ناآگاھانه

را که بار اول حدود يک  تبليغاتی حاکميت مستعمراتی رفته، به فرض موجوديت چند خاين به وطن، جنبشی  ھایسياست

کھا کشيد، در بست مھر وابستگی به ايران و يا ھم راسيسم ھزارگی زده، به شکلی از اشکال رميليون انسان را روی س

  .می خواھند، کليت جنبش را تخطئه نمايند

ارد و يا خير؟ وجود د" جنبش روشنائی"ً ھمان طوری که قبال نيز نوشتم دراينجا بحث من اين نيست که چيزی به نام -۴

اصل مسأله که . ًبحق است و يا نابحق؟ چه در اين مورد قبال نظراتم را بيان داشته ام" جنبش روشنائی"و آيا خواست 

 ميليونی، حرکتی به وجود آمده که می تواند ۶می بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که در يک گوشه ای از کابل 

 و نھادی ددر نتيجه ھر فر. ز پائين ترين اليه ھا و اقشار اجتماعی را به سرکھا بکشاندبالقوه و بالفعل يک ميليون انسان ا

ی فروشد می بايد از خود بپرسد که در چنين فخر م." ا. ل. م"ی از که ادعای مبارزۀ مردمی کرده در جايش به پيرو

کند؟ آيا به اساس موجوديت تنی چند از  مائو تسه دون چه بايد بۀ پيروانديش- لنينيست- مواقعی به مثابۀ يک مارکسيست 

خاينين ملی که می خواھند کليت جنبش را دکان کاسبی برای خود بسازند، به نفی جنبش پرداخته، از موضع به اصطالح 

 دبا ھدف تجريد و طر، در تبليغاتی که دولت به راه انداخته شريک شوند و يا اين که به مثابۀ يک کمونيست آگاه، "چپ"

در جھت را ه ملت، شجاعانه به دريای مواج خلق غوطه ور شده، نگذارد تا امپرياليزم وارتجاع چنين حرکتی خاينان ب

  .تأمين، حفظ و تحکيم مواضع شان سمت دھند

بر می آيد، با آن که در ايجاد اين جنبش، خاينينی از " جنبش روشنائی" تا جائی که از زمزمه ھای نچندان بلند درونی -۵

سھم بسزا داشتند، مگر روندی را که جنبش طی نمود، در اولين ضربت، خاينينی از قماش " محقق"و " خليلی"قماش 

را از صفوف خلق دور انداخته، آنھا را به ھمانجا روانه ساخت که از ھمانجا آمده بودند، يعنی " محقق"و " خليلی"

  .آغوش امپرياليزم و ادارۀ مستعمراتی کابل

چه وقتی در تلويزيون می . ميت می گردد که ما به ترکيب درونی جنبش عميقتر توجه نمائيماين نکته زمانی دارای اھ

 سال قبل به اتھام عضويت در سازمان ٣٧بينم که مادر کالنی ضمن ياددھانی از کشته شدن فرزند برومندش در 

غار يک " ساما"ثخواران توسط عمال روس ، آنھم در شرايطی که عده ای از ميرا" ساما"آزاديبخش مردم افغانستان

جمع دوستان شان از  در تا دالر امريکائی خريد کرده، جرأت آن را ندارند ۵٠٠به جھت اختفای ھويت شان موش را 

 ساله ٣٨، خبر کشته شدن نواسۀ را به زبان بياورند" ساما"نام  مألعامدر نامی ببرند تا چه رسد به اين که " ساما"ھويت 

ت دوران جنگ، با نوکری و بيچارگی بزرگ نموده بود، می دھد و از مردم می خواھد تا به اش را که با تمام مشکال

د؛ آنی که خود را صاحب وجدان مبارزاتی می داند، از جانب ھمان وجدان نپاس خونھای ريخته شده، ميدان را ترک نکن

صمد " به گفتۀ زنده ياد -قاط روشنموظف می گردد، تا به ترکيب درونی جنبش بيشتر توجه نموده، با تکيه بر ھمين ن

 در جھت سمتدھی درست و انقالبی جنبش از جان مايه گذارد نه اين - حتادر سطح يک کرم شبتاب ھم اگر باشد" بھرنگی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھمسوئی پنھان شان را با حاکميت مستعمراتی از پرده بيرون انداخته، " اقدام آنھا به مبارزه"که به تخطئۀ جنبش و حتا 

  . کمائی نمايندننگ تاريخ را

در جھت زير پای کردن اتوريتۀ " جنبش روشنائی" ھزاره به مثابۀ ستون فقرات مردم ستمديده و زحمتکش حرکت -۶

بازتاب و نويد می دھد، نيز و ساير ھمقماشان آنھا که در نفس خود پيام عبور از حزب وحدت را " محقق"، "خليلی"

ًعا به امر مبارزه عليه وابستگی و ارتجاع ارج می گذارد، می بايد بدان بوده، کسی که واق" جنبش"تجلی آگاھی درونی 

  .با احترام بنگرد

  !خوانندگان عزيز

 زمام امور و تعيين مقدرات شان را از چنگ تا شده انديک لحظه فکر کنيد که نه تنھا مردم ھزاره در دراز مدت قادر 

نيز قادر شده اند با به زير ... خلقھای ترکمن، تاجيک، پشتون و کشند، بلکه بارتجاع ھار مذھبی و نوکران اجنبی بيرون 

" گلبدين"ھا، " عبدهللا"ھا، " قانونی"ھا، " عطا"ھا، " دوستم"کشيدن جنايتکاران، خاينين و مزدوران اجنبی از قماش 

، در آن نمايند افغانستان را از وجود تمام اين جنايتکاران پاکسازی... ھا و " غنی"ھا، " کرزی"ھا، " سياف"ھا، 

  ؟صورت سيمای کشور ما چگونه خواھد بود

آنھائی که خود را متعھد به امر انقالب می دانند، به ھيچ وجه حق ندارند اين روشنائی کوچک و کم نور را تنھا بگذارند، 

  .می بايد بر آن سرمايه گذاری نموده، شنا را به غوطه ور شدن در آب فرا گيرند

 در دام تبليغات دشمنان - اميد چنين باشد- خالف آن عده از شبه روشنفکران که علی رغم ادعای مبارزه، نا اگاھانه -٧

خلق اسير مانده، می خواھند از مظاھره چيان خونبھای انفجاری ھا را طلب نمايند، ارتجاع وابسته به امپرياليزم بدون 

را به مثابۀ ناقوس مرگ خود شنيده، با تمام " محقق"و " خليلی"از " نبشج"استثناء موقعيت شان را درک نموده، عبور 

و مقامات " محقق"و " خليلی"قوا می کوشند تا با افگندن تمام گناه ھا به گردن مظاھره چيان و اين که چرا به فرمان 

افتخار نموده، تا زنده ھستند امنيتی دولت تمکين نکرده اند، فضائی را به وجود بياورند که برده ھا به حلقۀ بردگی شان 

  .ھيچ گاھی از فرامين طبقات حاکم نافرمانی ننمايند

ً دولت اگر واقعا گزارشی راجع به امکان انفجار داشت، اوال چرا به جای آن که مظاھره چيان را از خطر انفجار -٨ ً

ت ھا و مراقبت ھای امنيتی را تشديد مواظببترساند، به از بين بردن خطر اقدام نکرد و اگر در آن کار ناکام ماند چرا 

به عذر و زاری شان کسی توجه "نمود، اگر اين کار ھم برای شان مقدور نبود، چرا به جای آن که به گفتۀ خودشان ن

شايد کسانی بگويد که . عذر و زاری کنند، به صورت قاطع عليه تدوير تظاھرات ايستاده نشده، آن را منع ننمودند" ننمود

خوب می شد که می شد، دور ماندن از اتھام . ظاھره را منع می کرد، به تخلف از قانون اساسی متھم می شداگر دولت م

  .ً انسانی که اکثرا نان آور خانواده ھايشان بودند٨٠ارزشمند بود و يا جان 

فته با بيرون  ھنوز خون جانباختگان بر روی سرکھای قير نخشکيده بود که رسانه ھا به صورت جمعی، مالمت را يا-٩

يا مگر آاين عجله به چه خاطر؟ . انداختند" داعش"کشيدن پای طالب از اين جنايت، آن را به گردن نطفۀ حرام جديد شان 

 کشته بر جای گذاشت ١٠٠طالب در گذشته به چنين جناياتی دست نيازيده بود؟ مگر فاجعۀ خونبار پکتيکا را که بيش از 

 ھمين حدود انسان در بغالن، طالب اقدام ننموده بود؟ مگر در کارنامۀ سياه طالب، نکشتطالب انجام نداده بود؟ مگر در 

 عجله، تمام رسانه ھا  ندارد که با چنين، وجود"مسعود"قتل عام يکاولنگ، مزار و کوھدامن بعد از فرار مفتضحانۀ 

احبان صفاوتی از لحاظ ماھيت و ًشروع کردند، پای طالب را از ميان کشيدن؟ مگر اصوال بين طالب و داعش کدام ت

 مسلم است که در اينجا دولت دست د؟نتطھير طالب را نشخوار می نمايھا قالده ھايشان وجود دارد، که اين طور رسانه 
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نمی خواھند سوگلی ھای آنھا در مظان اتھام قرار گيرند، تا نکند پروژه ای که " اتمر-غنی"نشانده به خصوص اتحاد 

  .ساختن طالب در قدرت، رويدست دارند، از دست شان بيفتدجھت آوردن و سھيم 

مگر حزب اسالمی، شورای نظار، حزب وحدت، اتحاد اسالمی سياف، جنبش اسالمی مربوط به دوستم و ساير سگان 

 دھۀ خونين، ھمه به اثبات ۴زنجنيری امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی و فئودالی به کرات و باربار در طول اين 

ده اند، که دست ھيچ يک از آنھا حين قطع نھال وحدت ملی و تماميت ارضی کشور نمی لرزد، مگر قتل ھای عام نرساني

 بلخ، ھمۀ اينھا گواه بر آن نيست که تمام نيروھای نامبرده -در کابل، چاه آھو، افشار، کانتينر ھای عرض راه شبرغان

ا داشته و در زمانش ھريک از آنھا چنين فجايعی را خلق نموده اند؟ شده بالقوه و بالفعل توانائی ايجاد چنين فاجعه ھائی ر

جديد متھم می سازند؟ اين " بزبالگردان"چه شد که از بين اين ھمه قاتل و جنايتکار، ھمه يک صدا، داعش را به مثابۀ 

 ھار ترين آنھا می يکی از" داعش"درست است که در مقطع کنونی،  در بين گرگانی که به جان مردم انداخته شده اند، 

ًبه اساس ادعای ھای دولت دست نشانده، فعال در واليات مشرقی " داعش"باشد، مگر اين را نبايد از ياد برد که 

افغانستان، حضور فعال نظامی و سياسی دارند، با در نظرداشت ھمين ادعا چطور شد که يک نيروی تازه وارد با تمام 

 -را با چنين گستره و پھنائی، در خارج از حوزۀ حضور و فعاليت سياسیمحدوديت ھای ظرفيتی خودش، عملياتی 

  نظامی اش انجام می دھد؟

ولت دست نشانده و ايادی آن اگر خود جليقۀ انتحاری را بر تن ننموده ھمين سروصدا به خودی خود نشان می دھد، که د

  .عدتی دريغ نورزيده انداز ھيچ نوع ھمکاری و مسا" دھمزنگ "تاباشند، در انتقال فرد انتحاری 

در اين جای ھيچ شکی وجود ندارد که وقتی حرکت و يا جنبشی با ظرفيت بسيج و کشانيدن صد ھا ھزار انسان در  -١٠

نظامی تمام اقشار و طبقات اجتماعی ھمان محل، -يک جائی از کرۀ زمين به وجود می آيد، به عالوۀ نمايندگان سياسی

مپرياليستی ھمزمان با ارتجاع مذھبی ھمان منطقه، به مانند گرگان گرسنه، جھت به نفع تمام قدرت ھای دور و نزديک ا

خود کشيدن و حتا دريدن آن جنبش و حرکت پای پيش نموده، ھيچ يک از آنھا حاضر نيست تا به خاطر حضور آن 

  .اين قانون عام در ھر جنبشی قابل تطبيق است. ديگری از مداخله دست بردارد

آغاز می يابد و در نخستين زورآزمائی با ادارۀ " جنبش روشنائی"ھمين منظر، وقتی حرکتی زير نام با حرکت از 

مستعمراتی کابل به صد ھا ھزار انسان را به سرکھا می کشاند، ھيچ جائی شکی وجود ندارد که نمايندگان سياسی تمام 

در حالت تھاجم، از خرده بورژوازی شھری اقشار و طبقات اجتماعی از فئوداليزم محتضر گرفته تا کمپرادوريزم 

 جمع شده ھريک از آنھا با ھمه در آن.. گرفته تا خرده مالکان روستائی، از روشنفکران گرفته تا شبه روشنفکران و 

  .تمام قوا بکوشند، تا جنبش را در جھت حفظ منافع خودشان سمت دھند

ای استخباراتی و در حدی رسميت يافتن فعاليت ھای شان گذشته از نيروھای داخلی، موجوديت دست دراز تمام نھاد ھ

در افغانستان، باعث می گردد که تمام قدرت ھای امپرياليستی دور و نزديک، کشور ھای ھمسايه و ارتجاع منطقه نيز 

ايند، لذا به وسيلۀ عمال شان بخواھند آن حرکت را به ابزار تأمين منافع و خواستھای امپرياليزم و ارتجاع منطقه مبدل نم

 و ديگرانی از ھمين "احمد بھزاد"، "سرور دانش"، "محقق"، "خليلی"در چنين شرايطی موجوديت افرادی از قماش

  يک عنصر انقالبی را بدين وادارد تا شاخک دقماش نه تنھا سؤال بر انگيز نيست بلکه عدم حضور علنی شان می باي

  .ر بطن چنان جنبشی جست و جو نمايدھای نفوذی مخفی عوامل امپرياليزم و ارتجاع را د

وقتی تا اينجای مسأله می رسيم، آيا نمی بايد تمام آنھائی که درحرف ادعای نمايندگی از منافع پرولتاريای افغانستان را 

 انديشۀ -لنينيزم-مارکسيزم"می نمايند، از خودبپرسند که موقعيت، جايگاه و نقش آنھا در چنين حرکتی در کجاست؟ آيا 

به ما اين حق و اجازه را می دھد، که جمعيت صد ھا ھزار نفری را صرف به خاطر حضور حتا " تسه دونمائو
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پاچۀ خود را " در پناه  رھا کرده و بی عملی خويش را-  که چنين ھم نيست- پررنگ نمايندگان امپرياليزم و ارتجاع

  توجيه و پنھان داريم؟" باالکشيدن تا لکه دار نگردد

 سال است ۵٠و کسی که بيش از "  انديشۀ مائو تسه دون- لنينيزم-مارکسيزم"ضع يک عنصر معتقد به به نظر من از مو

ھست و بود خود را وقف مبارزه جھت پيروزی ھمين آرمان نموده است، ھيچ خطائی باالتر از آن نيست که در چنين 

عاجش نشسته و توده ھای را در تنزل نموده، خود در برج " شبه روشنفکر"موقعيتی، عنصر انقالبی در سطح يک 

  :و اما. ، از شرکت فعال در آن خود داری ورزدشتهميدان مبارزه تنھا گذا

شرکت فعال بدان معنا نيست که در مقابل خواستھای ارتجاعی مسلط بر آن حرکت تمکين نموده، بوزينه وار به تقليد و 

آنی حاضر باشد صحت نظرات و پيشنھادات خودش را پيروی از آنھا بپردازد، بلکه بدان معناست که ھر لحظه و ھر 

در عمل به آزمون گذاشته، کاستی ھا، نقايص و سمت حرکت ارتجاعی و زيان آور طبقات و اقشار ضد مردمی را به 

ش جنبفقط در چنين صورتيست که يک نيروی آگاه می تواند گام مثبتی در جھت سمتدھی درست يک . جنبش ارائه دارد

نه اين که يا بوزينه وار به دنباله روی کورکورانه از آن جنبش بپردازد و يا ھم نشسته بربرج عاجش، . دتوده ئی بردار

ينده نيز آبا چماق انتقاد ھمان کاری را انجام دھد که ادارۀ مستعمراتی کابل، آن را پيشتر و بيشتر از آنھا انجام داده و در 

  .انجام خواھند داد

آنھم تحت سرپرستی " اشرف غنی"از طرف دلقک استعمار يعنی " يون حقيقت يابکميس"توظيف به اصطالح  -١١

نمی تواند چيزی کمتر از اھانت به شعور تمام مردم افغانستان به خصوص خانواده " لوی څارنوال ادارۀ مستعمراتی"

رسی يک واقعه، ھای جانباختگان فاجعۀ دھمزنگ تلقی گردد، آخر از چه زمان تا حال رسم براين بوده که جھت بر

  . وظيفۀ تحقيق و مستنطق را به دوش خود متھمين ھمان قضيه گذاشت

در عمل بدين حقيقت اذعان داشت که در ايجاد " دان امنيه واليت کابلنقوم"ادارۀ مستعمراتی کابل با سبکدوش ساختن 

ايد پاسخگوی انجام چنين جنايتی فاجعۀ دھمزنگ، خود آن اداره و نھاد ھای امنيتی بيشتر از ھر کسی مسؤوليت داشته، ب

تنی چند از با را " لوی څارنوالش"حال چطور شد که ھمين متھم درجه اول، خود می برد و خود می دوزد و . باشد

ديگر جيره خورانش موظف می سازد تا حقيقت فاجعۀ دھمزنگ را جست و جو نمايد، آنھم حتا در غياب يک تن از 

راتی با اين سياست در عمل نشان داد که خواھان حل قضيه در کل عمادارۀ مست" . جنبش روشنائی"اعضای به اصطالح 

 برای افراد معينی چه بسا از و روشن شدن مسأله به ھيچ وجه نيست و می خواھد بدين وسيله ضمن زمان کمائی کردن،

زير سؤال برده اند، قاعدۀ جنبش و آنھائی که سلسله مراتب قدرت در حزب وحدت و حاکميت ادارۀ مستعمراتی را 

  .دوسيه ھای امنيتی ترتيب داده، بدين سان خود را از تمکين به خواست مردم نجات دھد

 در اين روز ھا، نکته ای ديگری بيشتر از طرف سخنگويان ادارۀ مستعمراتی کابل در کل و سخنگويان به -١٢

حاضر به مذاکره بود، " جنبش روشنائی"ا اصطالح مقام رياست جمھوری نشخوار می گردد، اين است که گويا دولت ب

  .مگر آنھا مذاکره را نپذيرفتند

تا جائی که از دقت در قضايا می توان استنباط نمود، در اين بيان بخشی از حقيقت نھفته است نه کل آن؛ زيرا اين درست 

سيد که چرا آنھا حاضر حاضر نشد با دولت دست نشانده صحبت نمايد، مگر اين را ھم بايد پر" جنبش روشنائی"است 

نشدند تا پای صحبت بنشينند؟ پاسخ اين سؤال آن است که ادارۀ مستعمراتی کابل، ملھم از کبر و تفرعن دلقک ديسانت 

ًبه جای آن که حق انتخاب نماينده را به جنبش بدھد، رسما اعالم داشت که با " اشرف غنی"شده از جانب استعمار يعنی 

مذاکره خواھد " کرزی"دم " خليلی"و " عبدهللا عبدهللا"دم " محقق "-دمشو انيد روباه  بخو- "سرور دانش"معاونش 

  . کرد
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  خوانندگان عزيز،

، از واشنگتن تا بيجينگ و از اسالم آباد تا رياض و قطر، و از عقب دروازۀ وقتی از يک جانب می بينيم که ھمين دلقک

ی، زير نام تالش به خاطر صلح با تعدادی جنايتکار و دشمن اين جنرال اردوی پاکستان تا آن خرد ضابط ھمان اردو

ملت، که به صورت علنی از طرف مردم افغانستان به خصوص مليت شجاع پشتون طرد شده اند، چنان دريوزه گرانه و 

در چاپلوسانه، سر بر استان می آيد که به مثابۀ يک افغان، تحمل ديدن آن برای کسی ميسر نيست، مگر از جانب ديگر 

ره کور ديگری مبدل گردد با چنان تفرعنی گ که می تواند به - درست و يا نادرست آن باشد به جايش-مقابل يک حرکت 

 ضريب ھوش معمولی می ابرخورد نموده، نمايندگان طرف مقابل را ھم می خواھد خودش انتخاب نمايد، ھر انسانی ب

ه است؟ اين دلقک استعمار چرا می خواھد يک گره عادی را به بايد از خود بپرسد که در پس تمام اين ماجرا چه نھفت

وشنودی چند جنايتکار طالبی، به سياست عبدالرحمان خان پناه برده، با خکورگره تبديل نمايد؟ آيا تصميم دارد جھت 

  ...اعالم جنگ عليه ھزاره ھا، دل آنھا را به دست بياورد و و

 .اين رشته سر دراز دارد

 
 


