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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جون ٠٩
  

  "*ن به حق استاشورش عليه مرتجع"

٢  

  ھيچ کس به ھيچ بھانه ای حق ندارد بر مردم فير نمايد

  

جنايت گستر امريکا و اما به ارتباط کشتار اخيری که نوکر استعمار اين سگ زنجيری و پرورش يافتۀ امپرياليزم 

  :نموده و ده ھا تن از ھموطنان ما را به خاک و خون کشيد، می بايد نوشت

ھمه می دانيم که ادارۀ مستعمراتی کابل از ھمان بدو تولد ناميمونش از زھدان چرکين استعمار و ارتجاع نه تنھا 

ت و ندارد و ھمه کس در ھر سطحی از سی از آن احترام و يا محبوبيتی بين مردم نداشتأکمترين پايۀ مردمی و به 

دانش آن را زادۀ استعمار و تجاوز می دانست و می داند، بلکه با ھر حرکت ضد ملی آن، بيشتر آماج نفرت مردم 

به خدمت گمارده شده " عبدهللا"و " غنی"به خصوص از زمانی که حاکميت دوسرۀ . نيز قرار گرفته و می گرفت

کرانۀ اين دو شياد بی ھويت، حاکميت را بيشتر از پيش رسوا نموده، در افغانستان به اند، عملکرد خاينانه و جنايت

جز آنھائی که در نزديکترين حلقات با آنھا قرار دارد، ديگر کسی نمانده است که کمترين اھميتی به اين دو خاين 

  .وطنفروش قايل باشد

د تا خود را مدافع منافع مردم و تأمين کنندۀ فضائی، در حالی که حاکميت دوسره در ظاھر امر می کوشدرچنين 

امنيت آنھا معرفی بدارد و دم از احترام به آرای مردم می زند در يک روندی که از ھمان آغاز می تواند نتيجۀ ضد 

زير " گلبدين"ملی و ضد انسانی آن را پيشبينی نمود، از جانبی با يکی از قاتالن و دشمنان سوگندخوردۀ مردم يعنی 

ن معاھدۀ صلح، دست اخوت و برادری داده، در حالی که زخمھای قربانيان اين جنايتکار تا ھنوز خونچکان عنوا

است، با اعزاز و اکرام از وی، درواقع مجموع ملت را به تمسخر گرفته تحقير می دارد و از جانب ديگر با سياست 

ب و داعش را لديگر از دشمنان خلق طاھای نادرست و غرض آلود امنيتی فضای رشد و نموی ھرچه بيشتر يکی 

فراھم می سازد تا حوادث خونباری چون حمالت خونين توأم با کشتار ھای سفاکانه بر شفاخانۀ سردار محمد داوود، 

 صورت گرفته، نفرت مردم از رژيم را به و سرانجام انفجار کامالً مشکوک چھارراھی زنبق..قول اردوی شاھين و 

ز جمعه تظاھراتی که عمدتاً به وسيلۀ پيامھای فيس بوکی سازماندھی شده بود، با طرح شعار اوج آن برساند، در رو

  .ھای بر کنارشدن چند تن از مقامات امنيتی ادارۀ مستعمراتی به راه می افتد
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تظاھرات که در آغاز به استناد گفته ھای مردم شرکت کننده در آن، به خصوص با شناختی که از ھويت دعوت 

  که اينک تعدادی از آنھا به حيث کميتۀ رھبری تظاھرات خيمه ھای اعتصاب برپا نموده اند، کامالً مسالمت کنندگان

آميز و مطابق به آنچه قانون اساسی زاده تجاوز امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء اعالم می دارد، در جريان 

ه جای آن دست به خشونت اولی زدن، زمينۀ آن را به بود بعد از عدم آمادگی رژيم در پذيرش تقاضا ھای مردم و ب

وجود آورد تا ظرفيت ھای تبارز خشونت متقابل که از دھه بدين سو در اقصا نقاط افغانستان به صورت متراکم و 

  .آمادۀ انفجار وجود دارد، از جانب مظاھره چيان نيز امکان بروز بيابد

ی و مردمی و حتا عاطفی با مردم افغانستان نداشته و ندارند و ھمه سردمداران رژيم که از يک سو ھيچ نوع پيوند مل

نوکر اجنبی و خادم استعمار اند و از جانب ديگر ترس شان از مردم به پا خاسته بيشتر از ملک و بدون استثناء 

ر الموت اديان ابراھيمی است، وقتی صدای پرخروش مردم به گوش شان می رسد، به جالدانی که به ھمين منظو

پرورده اند دستور گلوله باران مردم را صادر کرده، با کشتن ھفت تن از مظاھره چيان و زخمی ساختن ده ھا تن 

نکاتی که از مجموع اين روند بيشتر .  شکار می سازندآديگر ھويت ضد ملی و ضد مردمی شان را ھر چه بيشتر 

  :از ھمه جلب توجه می نمايند، قرار آتی اند

 ١٨٠و چرخش " عبدهللا"و " غنی"ردازانه و اتھام زنانۀ سفارت امريکا در حمايت از قاتالن خلق اعالميۀ دروغپ -١

درجۀ تمام رسانه بعد از صدور اعالميه در محکوميت مظاھره چيان نشان می دھد که دستور و فرمان فير باالی 

صادر نشده، بلکه تاريخ " غنی "مردم و به خاک و خون کشيدن آنھا به يقين از جانب ارگ و دلقک بی مقداری چون

به وسيلۀ سفير امريکا در افغانستان صادر " ترمپ"از جانب کاخ سفيد و شخص اين نکته را روشن خواھد نمود که 

  .عملی شده است" احمد زی"و " عبدهللا"، "غنی"شده و توسط سگان زنجيری از قماش 

 ماھيت اردوی پوشالی ادارۀ مستعمراتی را بر مبنای ھا که" چپ نما" خالف تصور و تبليغات خاينانۀ مشتی از -٢

خاستگاه افراد اردو که بيشترين تعداد آنھا را فرزندان دھقانان و ساير زحمتکشان می سازد، سبعيت و درنده خوئی 

ر خاستگاه افراد نبايد معيار قرا" لنينيستی که –اين حکم مارکسيستی  مقابل مظاھره چيان، به وضاحت برنھاد امنيتی

  . صحه گذاشت"  گيرد و اين موضعگيری طبقاتی افراد است که جايگاه آنھا را مشخص می سازد

روند تکامل قضايا در جمعۀ خونين به وضاحت نشان داد، که تمام آنھائی که در اردوی وابسته به استعمار جمع شده 

اين که آنھا از کدام خاستگاه . قرار دارنداف استعمار دھااند، ھمه ابزار استعمار و در خدمت برآورده ساختن منافع و 

طبقاتی به اتخاذ چنين موضعگيری طبقاتی يعنی موضعگيری دفاع از استعمار و حاکميت دست نشاندۀ آن رسيده اند، 

بر مردم می خواھند نوکران زرخريد استعمار را " فرزندان خلق"به بھانۀ که ، تمام آنھائی پشيزی ارزش نداشته

  .د نيز مشتی وطنفروش اند که وطنفروشی شان را اغواگرانه در لفافۀ وطنپرستی عرضه می دارند بدارند، خوحقنه

 حکم داھيانۀ مارکسيستی در مواجھه با يک ادارۀ مستعمراتی و دست نشانده از نوع ادارۀ مستعمراتی کابل، -٣

در نتيجه تمام . ه، تحکيم و تقويت آنشکستاندن و خرد کردن ماشين آن اداره است، نه در پناه بھانه ھای عوام فريبان

 مستحکم می سازند، چه بخواھند و چه نخواھند صرف نظر از  راآنھائی که به اين ماشين سرکوب روی آورده و آن

طبقاتی آنھا کجا است، حتا اگر فرزندان دھقانان، کارگران و ساير زحمتکشان نيز باشند، نمونۀ خاستگاه اين که کدام 

يفی است که مارکس آنھا را لومپن پرولتاريا ناميده و به مثابۀ ابزار حاکميت ارتجاعی از آنھا نام کاملی از ھمان ط

  .می برد

 دوم جون درشھر کابل اتفاق افتاد آنھم در غياب  وقتی تظاھراتی در مقياس آنچه روز جمعه، کامالً مبرھن است-۴

 - اد ھا و افراد که چه بسا ھريک از آنھا مواضع فکریسازمانھا و احزاب انقالبی و با برنامه، تمام گروه ھا، نھ
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تی و سياسی خود را نمايندگی نموده صرف در يک نکته با ھم توافق دارند آنھم مقابله با حاکميت است در چنان دعقي

  .حرکتی سھم گرفته، ھر يک از آنھا در مسير تظاھرات خواست خود را تعقيب نمايد

ايندگان تمام اقشار اعم از انقالبی و غير انقالبی در روند معين در کنار ھم قرار در چنين حالتی يعنی زمانی که نم

می گيرند، به ھيچ صورت نبايد به حاکميت اين حق و يا اجازه را داد، تا به بھانۀ شرکت اين و يا آن نيرو، دست به 

رۀ مستعمراتی کشتارش را به بھانۀ امری که ادا. ماشه برده مردم را گلوله باران نموده، حمام خون به راه بيندازد

  .در صفوف تظاھرات اعالم داشت" جمعيت"و " شورای نظار"حضور لومپن ھای 

  !ھموطنان عزيز

اين بسيار ساده لوحی است ھرگاه پذيرفته شود که گويا ادارۀ مستعمراتی کابل به علت حضور اوباش ھای شورای 

خوشبختانه و يا ھم بدبختانه باداران ادارۀ . نظاری در صفوف مظاھره چيان بر خيل مظاھره چی آتش گشوده است

د که وقتی از ميلۀ تفنگ بيرون می شود، به دنبال افراد مستعمراتی تا ھنوز چنان گلوله ھای با ذکاوتی توليد ننموده ان

به استقامت تا اينزمان وقتی گلوله ای . شورای نظار و يا ھم جمعيت حرکت نموده، آنھا را به خاک و خون بکشاند 

يا ، گلوله فرد مقابل خود را سوراخ می کند به اين ھم کار ندارد که فرد شورای نظاری است و فير می شودمظاھره  

از ھمين منظر است که نفس فير بر روی مردم جنايت نابخشودنی است که ھيچ بھانه ای . ھم دشمن شورای نظار

  .نمی تواند آن را پوشش داده، فير کننده را از بازخواست و رسيدن به جزای اعمالش مصون بدارد

اجازه داده شود که با سوء استفاده از  ھرگاه بھانه ھای اين چنينی حاکميت ھا پذيرفته شود و به حاکميت ھا اين -۵

نفرت به حق مردم از يک جريان سياسی معين، بر روی يک تظاھرات که ھزاران نفر در آن اشتراک دارند، گلوله 

باری صورت گيرد، ھيچ فکر نموده ايد که فردا ھمچو حاکميت ھائی با پناه گرفتن در عقب ھمچو بھانه ھای مندرس 

مگر اين ھمان کاری نبود که خلق و پرچم حين . م فرزندان آزادۀ خلق فير خواھد نمود آوری بر تمازو اشمئزا

نجام داده فرزندان آزادۀ مردم را به بھانۀ ا و بعد تر تظاھرات ماه ثور ۵٨سرکوب خونين تظاھرات سوم حوت 

  به خاک و خون کشيد؟..." اخوان، سامائی و "حضور 

  !ھموطنان عزيز

حق خود و مردم در تمام اشکال آن از اعتصاب گرفته تا عالی ترين شکل آن يعنی مبارزۀ مبارزه به خاطر احقاق 

مسلحانه، که ريختن به خيابانھا و دست به تظاھرات زدن و شورش بر پا نمودن، حق انصراف ناپذير مردم است که 

تش گشوده با گلوله باران ھيچ کسی به ھيچ بھانه ای حق ندارد تا مانع آن گردد چه رسد به اين که بر روی آن آ

  .ھا را اعزاز و اکرام نمايد" گلبدين"ھای حق کشی چون  مظاھره انسان حقخواه را به خون کشيده، انسان

 در غياب سازمانھا و احزاب پيشرو، مسلم است که ھر حرکت اعم از خودجوش و يا ھم خراب و ضعيف -۶

ما ھمه شاھد بوده و ھستيم که چگونه اسالم .  قرار می گيردسازمانيافته آسانتر مورد تھاجم دشمنان نقابدار مردم

سياسی قادر شد از ضعف جنبش انقالبی، نا آگاھی عوام و وظيفه ناشناسی طيفی وسيعی از روشنفکران خارج از 

حوزۀ چپ انقالبی سود جسته، در ھمياری و ھمسوئی کامل با امپرياليزم و ارتجاع منطقه، با تھی ساختن خيزش 

ھزار واھانۀ مردم ما از محتوای آزاديخواھانه و مترقی آن، بر آن سايه انداخته با به خاک و خون کشانيدن آزاديخ

عزيز ما افغانستان را از چالۀ استعمار روس مستقيماً به چاه ارتجاع سياه مذھبی و انقالبی پاکباز ميھن، کشور

  .امپرياليزم غرب انداختند

اند اتفاق بيفتد، يعنی در غياب نيروھای انقالبی، عدم آگاھی توده ھا و بی ھموطنان، عين اوضاع باز ھم می تو

، "جمعيت اسالمی"تفاوتی ساير طيف ھای روشنفکری، نھاد ھای کمين کرده برای غصب دستاورد مردم از قماش 
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رصد آن تمام باند کرزی و ديگر نواله خوران امپرياليزم و ارتجاع مت" شورای حراست و ثبات"، "شورای نظار"

اينکار فقط زمانی تحقق پذير است که ما به . اند تا از آب را گل آلود نموده ماھی دلخواه خويش را صيد نمايند

وظايف مان عمل ننموده، ضمن دفاع از کليت جنبش ضد مزدوران جنايتکار آمريکا و شرکاء، باند ھای منتظر 

  .ستبرد آنھا مورد تھاجم ارتجاع  و امپرياليزم قرار بگيردفرصت را افشاء ننموده مردم معترض را تنھا بگذاريم تا د

 گذشته از اين که مظاھره  را در مقايسه با اعتصاب  يعنی شکل عاليتر مبارزه را به شکل دنی تر آن مبدل -٧

ساختن، از جانب ھر نيروئی که صورت گيرد خود به تنھائی امريست قابل توضيح و سؤال برانگيز، و می تواند در 

 خيمه زدن ھا از جانب نيروھای وابسته به دولت به منظور به کجراه کشانيدن خيزش وطع کنونی اعتصابات مق

مردم صورت گرفته باشد و چه بسا نيروھای رقيب ادارۀ مستعمراتی خواسته باشند تا از آن بابت برای خود جايگاه 

 بھانه ھای راھبندان  و اذيت مردم و يا ھم قوی تری به دست آورند، مقابله با اعتصاب و خيمه ھای اعتصاب، به

  .ضرر ھای اقتصادی، سياستيست ضد ملی و ضد انقالبی که بايد عليه آن ايستاد

ۀ سفارت امريکا کامالً رنگ عوض نموده اند تو گوئی ماری بوده يرسانه ھای جيره خوار استعمار که بعد از اعالم

 که تشکيل خيمه ھای مردم بقبوالننديافته اند، سخت در تالش اند تا به اند که پوست انداخته با پوست تازه جالی جديد 

زار مردم آزيرا به زعم آنھا باعث اذيت و . اعتراضی نبايد در اماکنی برپا گردد که محل عبور و مرور مردم است

ھانه می خواھند جای اين رسانه ھا که تا مغز استخوان وابسته به امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی اند، آگا. می گردد

جالد و قربانی را عوض نموده، به جای آن که دولت را به خاطر کشتار بيرحمانۀ آن محکوم نمايند، می خواھند از 

  .عدم آگاھی مردم سوء استفاده نموده، در پناه طرح مسايل عاطفی، معترضان را محکوم نمايند

رزاتی کنونی را که سخت آسيب پذير و ارزيم تا شکل مبدر چنين حالتی برماست در عين حالی که می بايد تالش بو

 عاليتر مبارزه يعنی تظاھرات تبديل نموده، دست بخشی از حاکميت مستعمراتی لقابل خريد و فروش است، به شک

ھای وابسته به استعمار ۀ رسانه را از آن کوتاه نمائيم، عليه تبليغات انقياد طلبان" جمعيت"و " شورای نظار"يعنی 

  . نگذاريم مرده ھا را ادارۀ مستعمراتی به خاطر ايثار خون شان شالق بزنند،ايستاده نيز

، از طريق ٢٠١٧ مظاھره چيان بايد بدانند که سرنوشت حرکت شان و پاسداری از خون شھدای دوم جون -٨

 گردد، ھرگاه آنھا مماشات و فرستادن اين و يا آن فرد جھت صحبت و چانه زنی با ادارۀ مستعمراتی کابل تعيين نمی

خواسته باشند واقعاً به اھداف شان نايل گردند، جھت شان را به جای انتظار ارحام ارگ نشينان به تقويت بازوان 

تظاھراتی در خيابانھا به نبرد فرا زمانی خودشان انتخاب نموده، بی پروا تر حاکميت دست نشانده را در ھمين مقطع 

  .خوانند

در " گلبدين"را در ھمين جا خاتمه ببخشم، از طريق تلويزيون شنيدم که جالد کابل،  وقتی می خواستم، اين نوشته ٩

مصاحبه ای با انتقاد از مظاھره چيان و حمايت از دولت دست نشانده، اعالم داشت که به کسی اجازه نمی دھد تا اين 

  .نظام را به زير کشد

  :ز اولين قاتالن فرزندان خلق ما بگويمجای دارد در ھمين جا به اين سگ زنجيری امپرياليزم و يکی ا

حمايت نمودی، " غنی"يعنی ادارۀ مستعمراتی کابل و رأس آن " نظام" کار خوبی شد که مصاحبه نموده و از -* 

از يک سرشت و خميره ترکيب يافته، ھر دو " غنی"زيرا در غير آن کسانی بودند که ھنوز ھم باور نداشتند که تو و 

  . امپرياليزم امريکا می باشيدنوکر و سگ دست آموز

ن ئمطم. را زير سؤال ببرد، اين را ديگر کور خوانده ای" نظام"و اما اين که گفته ای به کسی اجازه نمی دھی تا  -*

عمراتی و به زير کشيدن ادارۀ آن است، نه تنھا برای مبارزۀ و تصميم شان نابودی اين نظام مستقصد که باشد آنھائی 
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ی به خصوص فرد کثيفی چون تو نيازندارند، بلکه نفس مخالفت خودت با آنھا، می تواند انگيزۀ شان به اجازۀ کس

م شان را تا زمانی ادامه دھند که گذشته از حاکميت استعماری، تو و افراد  رز چند چندان ساخته، راحرکت شان

يده بر ويرانه ھای پايه ھای استبداد، مانند تو را نيز به جرم کشتار مردم بی گناه، به سزای اعمال ننگين تان رسان

  .بنيان يک افغانستان آزاد، آباد و مترقی را اعمار نمايند

  


