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  ٢٠١٩ اگست ١۵

  
  "قسمت اول"

  مختصری بر، دروغ ھای
  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"

١٠  

  :به ادامۀ گذشته

  !بلی: کشتمند حق داد که راست می گويد" جناب"اينجاست که بايد به 

ز تجاوز ا ھم امروز مسلمان ھستيد، چه مشتی مزدور، ميھن فروش که تو و ھم قطارانت نه ديروز کمونيست بوديد و نه

  به ناموس ملت افغانستان ھيچ ننگ و عاری ندارند، چگونه می توانند دارای مسلک و مکتب عقيده تی باشند؟

  "!!!آقايان"

ار ھمۀ آنھا صدق می کند، شما به مثابۀ پرچمی ھای ناب و تمام عي" جنابان"باره رًبنا بر صفاتی که قبال تذکار يافت و د

ادعای انتساب به اين و يا آن مسلک را " ولينعمت "ۀشما خودفروختگان فاقد مسلک ھستيد که فقط بنا بر اراده و اشار

که امروز در آشفته بازار کنونی از کمونيزم ادعائی تان ـ با کمونيزم اصلی بدون آنھم شما را سروکاری  اين. می نمائيد

 می آوريد و به ملت می خواھيد بگوئيد که ما ديگر پرچمی ھای قبلی با به یئيد و به اسالم پناھی رونبود ـ تبرا می جو

و چه و چه نيستيم، خاکستر ديگريست که با آن مانند سابق می خواھيد چشم مردم را کور " جھانبينی علمی"اصطالح 

داده ) ر، تومن، يورو، دالر و پوند استرلينگدينار و کلدا(جايش را به ) روبل(صاف و ساده بگوئيد که ديگر . کنيد

  .ًضرورتا بايد اسالم پناھی پيشه کنيد

  "!!!آقايان"

اگر مردم ما نااگاھانه و اخوان آگاھانه کمونيست نمائی ھای شما را جای کمونيزم می گرفتند، مگر فرزندان صالح و 

چه در شکنجه گاه ھا و چه ھم در پوليگونھا قاتالن بی آنھا . جانباز خلق ما به نيکی می دانستند که شما چه کسانی ھستيد

آنھا از موضع کمونيستھای راستين در تقابل با شوروی اشغالگر و مزدوران . مسلک خويش را خوب می شناختند

  .ياد شان گرامی باد. خودفروختۀ آن با ايثار خون، از شرف کمونيستی شان دفاع می کردند

  "!!!آقايان"
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ان به ويژه نيروھای انقالبی آن عليه شما تفنگ گرفتند و در محراب آزادگی جان باختند نه به خاطر اگر مجموع ملت افغ

 را که با بوق و سرنا در اذھان خلقھای جھان عقب مانده و عاشق یآن بود که گويا شما کمونيست بوديد، ھمين مردم

را در ضرب المثل ھای  ذھبی و عقيده تی شانعقبماندگی و تعصب کور معرفی داشته ايد از قرنھا بدين سو تحمل م

و تطبيق آن در زندگی " بز از پای خود آويزان ھست گوسفند از پای خود"، "سی به دين خود، موسی به دين خوديع"

گونه  نقاط افغانستان به نمايش گذاشته، آنھا را ھيچ در اقصا..." احداث معابد ھندوئی در کنار مساجد اسالمی"عملی 

ًحاکم در تقريبا دو و نيم دھۀ اخير در بين نباشد چه در قدم اول اين شما و ساير " ستری مذھبیيھ" جو مسؤوليتی از

 محتوای جنگ آزاديبخش ملی در ھمسوئی کامل با امپرياليزم حريف ۀھمقطاران تان بود که آگاھانه به خاطر تخطئ

شده با شاالرتانيگری وصف ناپذيری، " ربالئیزوار و ک"، ارتجاع منطقه و اخوان به اسالم پناھی رو آورده )غرب(

اخوان و (اين و يا آن آخوند معرفی داشتيد و در يک رقابت افسار گسيخته با دشمنان تاريخی خلق ما " مقلد"خود را 

بر ... ليون دالر، روبل، کلدار، تومن، دينار و ي، اژدھای مذھب را با صرف صدھا م)ی و بين المللی آن ئهتکيه گاه منطق

  .ر جنايات خانمانسوز تان از زباله دان تاريخ بيرون کشيده و بر حيات و ممات ملت ما حاکم گردانيديدبست

مجموع ملت و در پيشاپيش آن نيروھای انقالبی و ملی عليه شما تفنگ گرفتند، زيرا شما را مزدور دشمن و در خدمت 

ترقی و متعھد آن به ھر لباسی که مزدوران اجنبی ملبس دشمن می دانستند، يقين داشته باشيد ملت افغانستان و نيروھای م

گردند، عليه آنھا به پا خاسته ننگ اسارت پذيری را از دامان خويش خواھند زدود، چه اين جامۀ پرچم آن جذاب سرخ 

سه رنگ " پرچم"رنگ شوروی باشد و چه ھم رايت تزوير سبز و سفيد اسالمی و يا بيرقھای رنگارنگ ناتو به ويژه 

  .ريکاام

  "!!!آقايان"

به ) ببرک امريکائی(بخشيد و يا در کنار حال می خواھيد اسالم پناھی کنيد و يا پيوند ھای سابق را استحکام جديد 

نفرت، ننگ که در خدمت اجنبی قرار داريد،  بر تن کنيد تا زمانی" پوستی از بره بر سر و جيلکی از ابريشم"اصطالح 

 مطمئن باشيد فرزندان اصيل اين ميھن، اين ھمه خون ندادند تا چون شما قالده . داشتو نفرين ملت را با خود خواھيد

عوض کنند بلکه آنھا خون دادند، ابر قدرتی را به زانو درآورند و با عزم راسخ و استواری تمام ابرقدرت ديگر را نيز 

برويد به شکرانۀ .  نخواھند کردبه زانو درخواھند آورد و به چيزی کمتر از آزادی ملی و ترقی اجتماعی بسنده

شويد و تا می " زوار، کربالئی و حاجی"خوانده، قران بر سر باز ھم " رد بال"دعای ) ھشت ثور(موجوديت خائينان 

بر خلق " امپرياليزم رقيب"نمی بودند و به مثابۀ دست دراز " اسالم"توانيد اسالم پناھی کنيد، چه اگر خائينان به ملت و 

 را تحميل نمی کردند، امروز در افغانستان آزاد و سر بلند می" آتش متقاطع" انقالبی آن زندگی زير ما و نيروھای

ًرا حتما نيک می دانيد که در محاکم  بايست مقابل محاکم خلق، از کارنامۀ جنايات و خيانتھای تان دفاع می کرديد و اين

  ".جھان بينی علمی"صطالح خلقی نه اسالم پناھی نجات تان داده می توانست و نه ھم به ا

  

   ـ آيا پرچميھا افتخارات مبارزاتی ھم داشتند؟٢

به نوشتن می پردازد خصايل پرچمی گرايانه اش ) پرچم(به ويژه جناح ) حدخا (ۀصدراعظم در بار" جناب"که  ھنگامی

ًاوھام و احيانا يا، تخيالت، ؤگل نموده در عالم ر) ًلطفا ھفتاد و شش صفت يک پرچمی ناب را به خاطر بياوريد(

خلط و به اين نتيجه می " پرچم"با واقعيت ھای آنزمان که از احزاب پيشرو ساير کشورھا دارد، را برداشتھای تاريخی 

رسيد که سکاندار، محور و جھت عمدۀ مبارزات روشنفکران، کارگران و دھقانان در دھۀ ديموکراسی تاجدار، سالھای 

ًبوده و احيانا اگر احزاب و سازمانھای " پرچم"فقط و فقط ) حدخا(وليگونھای و دوران کشتار و پ" داوود"اختناق 
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چيزی جز يک " پرچميان با نظم"ديگری ھم وجود داشتند مبارزات شان در مقايسه با درخشش و تشعشع مبارزات 

اين . کننده را داشتندجرقۀ زودگذر نبوده و در تمام تحوالت اجتماعی ـ سياسی اين پرچميان بودند که رول عمده و تعيين 

 خاطرات زندۀ الاقل ءرا تا به آنجا می رسانند که در تقابل واضح و آشکار با تاريخ چھاردھۀ اخير که جز" ديده درائی"

نصف نفوس افغانستان و جھان است نابودی رژيم سرکوب و کشتار امين را نيز نتيجۀ تجاوز رھزنانۀ اشغالگران 

، )حدخا(پرچميان دانسته با اقرار به حداقل نقش مقاومت ضد " پيگير و دليرانۀ"ات شوروی نديده، بلکه محصول مبارز

ياداشتھای (کتاب ) ۵٣٩(در صفحۀ . رول روسھا را نيز در حد يک کمک و آنھم در آخرين لحظات ارزيابی می کند

  :کشتمند می نويسد" جناب) "سياسی و رويداد ھای تاريخی

بود که بزرگترين ) حدخا(سی، از ميان تمام جريانات و جنبشھا، اين بخش پرچميھای شايان يادآوريست که از لحاظ سيا"

، - آنچنانی داده اند" نظم"قربانی ـ شايد منظورش قربانيھای باشد که سازمان زنان پرچم ومحترمه کريمه جان با تبارز 

  " نمودء ايفابرانداختن رژيم خدعه و ستم امين را به خاطر نقش تعيين کنندهرا متحمل گرديد و 

بدين گونه دست کم نيمی از بدنۀ حزب ديموکراتيک خلق افغانستان : "می خوانيم) ۵۵٠(در ھمان کتاب صفحۀ 

به مثابۀ يک سازمان متشکل به رغم پيگردھای رژيم، نه تنھا زنده ماندند بلکه در آستانۀ سرنگونی رژيم ) پرچميھا(

 و در تحوالت بعدی در جامعه، روند برانداختن رژيمن آورده و در تکتاز حفيظ هللا امين پرتحرک و نيرومند سر برو

  . نمودندء ايفانقش تعيين کنندۀ

  .است" موسوی" باال تکيه روی کلمات از من قولھای در نقل : تذکر

صدراعظم را " جناب"که دو پرگراف باال را با واقعيتھای آنروز به ارزيابی گيريم، الزم است اندکی نظرات  قبل از آن

اين مفھوم را تا زمانی در کتاب به کار می برد که عليه امين و امينی ھااست، بعد از ( رابطه با جنبش آزاديخواھانه در

سرنگونی امين و حاکميت روسھا ديگر مبارزات خلق ما در ھيچ کجای کتاب به نام جنبش آزاديخواھانه ياد نمی شود، 

  . ًمقابل امين نيز مختصرا مرور کنم)  پرچمی ناب بوده باشد صفت يک٧۶شايد يکی از داليل چنين امتناعی ھمان 

ارزانی داشته، ضمن " مرحمت) "۵٣٩ و ۵٣٨(ًصدراعظم، تقريبا در چيزی کمتر از دو صفحۀ کتابش " جناب"

کابل، از ) دانشگاه(تحريفھای آشکار و مغالطه ھای آگاھانه با يادآوری از برخی حرکات روشنفکری در پوھنتون 

ديگری نام می برد که از نظر وی بنابر فشار روزافزون وپيگرد پوليسی دولت سرکوب گرديدند و فقط اين مبارزات 

کشتمند جلب می " جناب"را به متن  را ساختند، توجه تان" امين"پرچمی بودند که زنده ماندند و کار !!" روئين تنان"

  .کنم

ا اعم از سابق و جديد، پيکارعليه رژيم خودکامه و ھدف تمام اين سازمانھا و جمعيتھ): "۵٣٩(ھمان کتاب صفحۀ 

ولی فعاليتھای اغلب فراکسيونھا و جريانات متذکره در باال به وسيلۀ احزاب بنيادگرای . برانداختن فرمانروائی آن بود

ز آنھا برخی ا. اسالمی معين در داخل و خارج کشور محدود و عقيم گرديد، سازمانھا و رھبران آنھا نابود و کشته شدند

سياست پيگرد بی امان، کشف سازمانھا نيز با کاربرد .) م. منظور امين است(ھمچنان رژيم . به خودی خود از بين رفتند

   ..."  و تشکالت آنھا به وسيلۀ جواسيس بيشمار خويش، مشی خشن قلع و قمع آنھا را در پيش گرفت

  تکيه روی کلمات از من است ـ م ـ: تذکر

بعد از انشعاب در چه وضعيتی قرار داشته و از زمان به وجود آمدن الی زوال " پرچم"ی بينيم که در اينجا ابتداء م

 باال را اندکی باز ۀننگينش چه رولی را در دوره ھای تاريخی مختلف بازی نموده است و به تعقيب پراگرافھای نقل شد

  :کشتمند کمک می گيرم" جناب"می کنم و باز ھم از 

  ادامه دارد


