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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

   

  محمدحيد راختر

 ٢٠١٧ می ٢١

  چرا کاری کند عاقل که بارآرد پشيمانی
چف بر سرقدرت، سران اتحاد کنند، با روی کار آمدن گورب ئيد میأ که به ياد می آوريم واسناد ھم تئیتا جا

 خود يعنی اشغال نظامی افغانستان پی برده، درصدد خروج نيروھای ارتش سرخ از جماھيرشوروی سابق، به اشتباه

پس در قدم اول به تمام . ش را پيش بينی کرده بود ھمان آوان رژيم دست نشانده سقوط ازءً بنا .کشور ما گرديدند

 حزب، کارمندان ۀاعضای بلند پاي

اطالعات دولتی يعنی خاديست ھا 

شد تا با پاسپورت ھای سفری توزيع 

سرنگونی دولت پوشالی  شان بتوانند 

  .ازآن استفاده نمايند 

زمانی که رژيم دست . ھمانطورھم شد

 سقوط قرارگرفت، ۀنشانده درآستان

اکثراعضای حزب دموکراتيک خلق 

افغانستان، خالف ادعاھای گذشته و 

امريکا سرازير شده وازھمان کشورھای ، کانادا، استراليا و ئیشعارھای کاذب و ضد امپرياليزم، به کشورھای اروپا

  .امپرياليسيتی درخواست پناھندگی نمودند

 با ھموطنانی را که قبالٌ از مظالم شان فرار نموده ئیروت روياأ در آغازپناھنده ھای تازه وارد شھامت و جر

از . ته باقی بماندسعی می ورزيدند که چھره ھای شان ناشناخ.  پناھنده شده بودند، نداشتندئیودرکشورھای اروپا

 فاميل ۀيابھترگفته شود درساي. آمد را آغازنمودندو طرف ديگربا دوستان و خانواده ھای خود درتماس شده رفت 

سف که بسياری از ھموطنان ما نسبت قرابت و خويشاوندی و يا دوستی ھای أبا ت. درجمع افغان ھا ظاھر می شدند

بانی به دفاع ازآن ھا برامده  و نمی گذاشتند تا مردم عليه ايشان  به لحاظ مسايل قومی وزادورا ن تحصيل وحت

  . برايشان حد اقل بگويند که چه کرديد و سر را در گريبان ببريدنمودهموضعگيری 

 فرھنگی که  توسط ھموطنان ما ی خود را با اتحاديه ھائیخلقی و پرچمی درکشورھای اروپا" رفقای"بعضی از

ه کارھای سياسی را کنار گذاشته، به کارھای به اصطالح فرھنگی روی آوردند وھم فعاليت داشتند، نزديک ساخت
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 ويک "ءرفقا"ن وغيره تشکيل بدھندو جمعی ازا را به نام ھای شورای مھاجرئیسعی ورزيدند خود شان اتحاديه ھا

گی ھنگی و رسيدده به فعاليت ھای فرتعداد ازپرچمی پسندان وافراد بی احساس و بی خاصيت را دور خود جمع کر

  .به امور پناھندگان تازه وارد  پرداختند 

کاران خلقی و پرچمی  خواستند تا  ناب زمانی که  يک پست گاو دراجتماع افغان ھا جای يافتند، آھسته آھسته  اين

 حزبی شان را که دراثرمقاومت مردم افغانستان از ھم پاشيده است، دوباره بازسازی ۀروابط و پيوند ھای گذشت

 درسطوح ای که از گذشته دربين شان وحتئی ھائچون مخالفت ھای ذات البينی،  خود خواھی ھا، برتری جو.  نمايند

باال وجود داشت، نتوانستند در يک صف واحد حزبی قرار بگيرند، بلکه به جناح ھا وشاخه ھای مختلف تقسيم و 

 شان قھرمان ساخته وآن ھا را به ۀاز زنده و مردھرجناح آن دنباله رو به اصطالح رھبرشان شده .  پراگنده شدند

واگر سخن از خيانت، جنايت و وطنفروشی به ميان آيد، ھيچ کدام شان حاضر .  پرستش  ستوده ومی ستايندۀسوي

وليت آن را چه درزمان زمامداری شان برسرمردم مظلوم ما آورده بودند، پذيرا شوند، بلکه يکی ديگر ؤنيستند تا مس

  . جنايات قتل وقتال می دانند ۀول ھمؤخويش را مس

 مردم و جھانيان را به جنايات جنگی  وجنگ ھای قدرت طلبی تنظيم هازھمه مھتر سعی ورزيده و می ورزند تا توج

درحالی که به ھيچ صورت جنايت وويرانکاری ھای تنظيم . ھای جھادی سابق معطوف ساخته خود را برائت بدھند

بلکه داغ سياه و ننگين .  باند خلق و پرچم گرددۀارده سالھ  روپوشی برجنايات  چھای جھادی سابق نمی تواند

  وطنفروشی که به پيشانی ھای شان خورده ايشان را به حيث کريه ترين چھره ھا درتاريخ افغانستان ثبت کرده است 

ولی . را تقبيح نمايد خلق و پرچم تربيت سياسی گذشته "رفقای"زندگی درکشور ھای غربی باعث شده که بعضی از 

 شان خط بطالن بکشند برخود و حزبی بودن شان افتخارمی کنند،  ۀاکثر شان از يک سو نمی خواھند بر گذشت

  : ازجانب ديگر می خواھند به آن اسم ورسمی که درزمان قدرت شان  ياد می شدند ياد نگردند به طور مثال 

وجناح پرچم ھم قطارانش را با کلمه  " ملگری "ۀکلم ش را بابا کودتای نا ميمون ھفت ثور جناح خلق اعضای حزب

و يا اينکه  ...) ملگری ( ولی اکنون  اگر کسی بخواھد ايشان را  . صدا می زدند و افتخار ھم می کردند "  رفيق"

  .  بنامد آن رابرخود کنايه ويا توھين دانسته و وبرای شان دل پذير وخوش آيند نيست....) رفيق (

 يا اين که نمی خواھند مردم ايشان را من. ديگر ديده می شود که يک  نوع احساس شرمندگی می نمايند ازجانب 

ن  داشتند مانند منشی سازمان ، منشی سازمان اوليه، فعاالھمچنان از وظايفی که قبالً . حيث يک وطنفروش بشناسد

مات رکيک وتوھين آميز سر پرخاش رامی  حساسيت نشان داده با کلرياست اطالعات دولتی يا اکسا و خاد فوراً 

وليت  قتل ؤھيچ کدام شان حاضر نيست تا مس. جنايات تنظيم ھای جھادی را به رخ انسان می کشند گيرند و فوراً 

  . وقتال و شکنجه را به دوش بگيرد

.  وری نمودمی که با ما ھمکاربود کامنتی نوشته و ازخاديست بودنش ياد آئ فيسبوک به يکی از خاديست ھاۀدرصفح

بود درحالی که در » تبليغ وضد تبليغ «  من ۀدرجواب برايم نوشت که بلی من در خاد شش درک بودم ولی وظيف

  . را نديديم  مقابل چشمانم  يکی دونفر ازھمکاران مارا باخود برد و ديگرتا امروزنه ما ونه خانوادٔه شان روی شان

» ند وضد پرو پاگند بود گپروپا«  من ۀی من درخاد بودم ولی وظيفيکی ديگرازاين خاديست ھا اظھار داشت که بل

  . پس تاکنون نفھميديم که  اين ھمه شکنجه وقتل وقتال را در دستگاه جھنمی خاد کی ھا انجام داده است 

 را به ھمان اسم ورسم  خلقی و پرچمی  باالخره بايد درک کنند تا زمانی که زنده ھستند مردم ايشان" رفقای"پس 

اگردرزمانی که برسر قدرت قرار داشتند حزبی بودن برای استفاده از چوکی . شناخته و می شناسند) ملگری ورفيق(
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پس حاال چراخجالت می کشند واگر بد بود چرا راھی را انتخاب نموده . ومقام خوب بود وبه آن افتخارمی کردند

  .بودند تعقيب نمی کنند

  .ق زندگی نزد مردم افغانستان شرمسار و روی سيه  باقی خواھند ماند  ھرچه کنند ھرکدام شان تا آخرين رم

  

   

  

  

 

 


