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  عمر . س:   نويسنده

٢٧.٠٢.١٠         
            

  !و راست مغشوش نکنيد" چپ"تضاد ھا را از
 

ه؟ ولی چرا فقط او؟ چه خوبتر که مجموع  چه خوب وچرا ن.کمه شودا سروری بايد محجمعی نوشتند که اسدهللا

و اين ھمراه شود به محاکمۀ باندھای . بينندوجزای اعمال ننگين شانرا ب. ھند پرچمی حساب پس د-جالدان خلقی

جنايتکار تنظيم ھای اسالمی، مليشه ھا و سردمداران خونخوار آنھا و درتداومش ھمان طناب به گردن دھارۀ 

فتد، و جنايتکارانی ھم که گستاخانه از بيش از سی سال تا به الساعه مرزھای  نيز بيجنايت پيشه و وحشی طالبان

. کشور ما را عبور کرده و به نامھای مختلف ملت ما را به خون کشيده اند وميکشند، نيز بايد جزای شانرا ببينند

  . . .وھکذا وھکذا

اول اينکه داد رس و دادگر کيست؟ .  ميشودحق مردم دو پرسش ھمراه که ھم اکنون ھمپای اين خواستۀ به واما

قاضی ھا کيانند؟ نظام مزدور حاکم موجود و ارکانش؟ مگر چنين چيزی ممکن است؟ مگر آنھا ترکيبی از ھمان 

آيا جنايتکاران ذکر شده در فوق نيستند؟ که ھم اکنون بر مسند مزدوری و بيداد نشسته غارت وکشتار ميکنند؟  

و يا از .  خواست که خود را محاکمه نمايند و جزا بدھند؟ چنين چيزی از عقل به دور استًمنطقا ميتوان از آنھا

امپرياليزم  جنايت پيشۀ جھانی که خود با لشکر  وسپاه و سالحش با کشتار و ويرانی خلق مظلوم و کشور در بند 

  کشاند؟ را به محاکمه ب  مزدور خودعامالنما ھمه روزه مصروف جنايت است ميتوان انتظار داشت که خود ويا 

خواست که جنايتکاران ) امپرياليزم وحکومت مزدورش(ود از جانيان درحال اجرای جنايتبه کالم ديگر آيا ميش

ماقبل خود را به جرمی که ھم اکنون خود در حال ارتکاب آن ھستند به محاکمه بکشند؟ به نظر من چنين چيزی 

  .نميشود

در بھترين وجھش ياد عزيزان از دست رفته و تبارز .  حال خالی نيستچنين خواستی در مقطع کنونی از دو

احساسات نسبت به آنھا و نفرت نسبت به قاتالن شان که امريست قابل ستايش و ھمراھی، که نظر تعداد زيادی 

اما چنين امرنيکی نه فقط با محور قراردادن يک جانی و فراموش کردن .  استءازنظر دھندگان برھمين مبنا

و درينصورت دادخواه، . ما بايد خواستار محاکمۀ کليۀ جنايتکاران، اعم از داخلی و خارجی، بشويم. گراندي
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حق مردمی است نه حاکميت ھای مزدور و امپرياليستھای متجاوز دگر فقط توده ھای مردم وحاکميت به دادرس ودا

  .و غارتگر و نھادھای مربوطۀ شان

در حالت دوم عمده ساختن طرح چنين خواستی، آنھم محدود به محاکمۀ يک جنايتکار، ناخودآگاه و يا خودآگاه 

 که امپرياليزم جھانی به سردمداری امريکا با  درلحظه ایبدين معنی،. جائی تضادھا منجر ميشوده به ِخلط و جاب

َونشن و کابل  ُمرتب برای گسيل بيشتر نيرو و تدوير جلسات پی درپی در واشنگتن، لندن، بروکسل، استانبول، م

ُجنگ افزارھای تباه کن و طرح ستراتيژی ھای اشغالگرانه و مخرب به کشور ما برنامه ريزی و عمل ميکند، به 

جای اينکه ھم وغم ما و مردم ما و مردم جھانرا به اين توطئه ھا و جنايت و اشغال کشور ما معطوف بداريم و 

اين اشغال، توطئه ھا ونتايج فاجعه بار آن آگاه بسازيم وصدای ملت مظلوم مانرا که ھر روز به ُجھان را از عمق 

دست نيروھای خارجی، حکومت مزدور کرزی و طالبان جنايت پيشه به خون کشيده ميشود به جھانيان برسانيم، 

ًضادھا و يا احيانا زد وبند ًھم وغم مانرا متوجه محاکمۀ مثال سروری ساختن کاريست يا دور از تشخيص  درست ت

فته و بافته به دست تا "جامعۀ مدنی"افراد و نيروھای پس پرده و يا احزاب و نھادھای خورد و ريز و به اصطالح 

در . و يا به پول ديگران  که با دست انداختن به احساسات پاک عده ای آب را خيت ميکنند تا خود را مطرح کنند

جائی تضادھا جلو بگيريم و مسايل اصلی را زير سايۀ مسايل ه ِه از خلط و جابھر صورت بايد متوجه باشيم ک

  .فرعی ُگم نکنيم

از سوی ديگر خيلی دور از انصاف است که ھرگاه جمعی با ياد شھدای به خون خفتۀ شان و با احساسات پاک 

در چنته دارند نثار شان کنند و با َخواستار محاکمۀ جنايتکار و جنايتکارانی شدند، افراد ديگری ھرچه بد  و َرد که 

چنين . لجن پراگنی ھای ھوچيگرانه دامن پاک افراد و نھادھائی را لکه دار سازند که ھرگز شايستۀ  آن نيست

ھياھوئی نيز ِخلط و مغشوش ساختن تضادھا است و اگر ازکمبود فھم نباشد، خدمتگزاری به دشمن است و نتيجه و 

  .وعمال جنايت پيشه اش ميبرندسود آن را فقط دشمن متجاوز 

مطالب وخواسته ھای " ھر سخن جائی وھر نکته مکانی دارد"ما بايد با کمال دقت متوجه باشيم که به مصداق 

وھکذا دقت . جائی ھای بی مورد و زيانبار تضادھا نشويمه مانرا در جای و وقت مناسبش مطرح کنيم  تا سبب جاب

ای مختلف را به جای دشمنان نگيريم، بلکه در بر خورد با دشمنان نيزمسايل کنيم که نه تنھا دوستان در رديف ھ

حق ما دشمنان ُفرصت طلب و ھوچی ھای بازاری سوء ازخواسته ھای به عمده وغير عمده را تشخيص کنيم تا 

  . استفاده  نکنند

  !     جاودان باد خاطرۀ شھدای ميھن

  !       مرگ بر قاتالن مردم

 !     يه امپرياليزم متجاوز وعمال جنايتکار آن     ھمه باھم عل

 


