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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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 Human rights بشر حقوق

  
  موسوی

  ٢٠١۵  اپريل٠١

  پيوند داعش و شاه دوشمشيره
  و

   کابل*با باشندگانچند سخنی 
  

  ٣ - ٢-سخنی چند با باشندگان کابل 
قادر نشده سلطۀ و نفوذ يک نيروی اشغالگر درازنای تاريخ ھيچ گاھی در  که  اجتماعی- باپذيرش اين واقعيت تاريخی 

 تداوم بخشيده از ديد خودش جاودانه سازد، مگر اين که در کنار کشتار مردم و سرکوب  ديگریخويش را بر کشور

 ن، رسوم،خونين ھر نوع مقاومتی، به تغيير و دگرگون سازی ساختار ھای فکری و فرھنگی آن جامعه اعم از سن

، ١٣۵٧  ثور ٧ دھه بدين سو که کشور ما را فاجعۀ خونبار ۴اعتقادات و حتا زبان آنھا نپرداخته باشد، می بنيم که از 

در گرداب حوادث ملی و بين المللی و در دريائی از خون و آتش غرق نمود، نيروھای ضد ملی در ھر لباسی که ملبس 

در کنار قتل ھای عام و کشتار ھای دسته جمعی، فرھنگ اصيل جامعۀ ما را نيز در بوده اند، با تمام قواء کوشيده اند تا 

  .دنابعاد گوناگون آماج حمالت ويران گرانۀ شان قرار داده، دگر سازی فرھنگی مردم ما را يک لحظه از ياد نبر

  :اشاره می نمائيمدر ھمين رابطه می توان به ده ھا مثال ارائه داشت، که جھت اختصار مطلب به چند مورد آن 

اين مزدور خود . ه نمود در زمان حاکميتش مشاھداولين مورد را می توان درعربده کشی ھای مذبوحانۀ ببرک کارمل

فروخته و بی مقدار که ھمه چيزش را مرھون کمک ھای خونين بادارش بود، در جوشاجوش برخورداری از قدرت 

، ضمن آن که در ده ھا جای ديگر نيز اعالم نموده بود، در پوليتخنيک  و تقابل خود و بادارش با مردم افغانستانبردگی

کابل به صورت رسمی و با صدای بلند و علنی ابراز داشت، که معيار يک افغان خوب بودن، عشق، عالقه و پيروی 

  . برده وار از شوروی می باشد

را به جای عشق به ميھن، استقالل و وقتی به اصطالح زمامداری در يک کشور ، معيار يک شھروند خوب آن کشور 

آزدای آن؛ عشق به مردم کشورش، رفاه و بھروزی آنھا؛ تابعيت از قانون ھرچند با منافع شخصی، قبيله ئی و سمتی وی 

شندگان آن؛ پاسداری از ارزشھای مثبت فرھنگی نی کشور و باآدر تخالف قرار داشته باشد؛ دفاع از منافع آتی و 

ش تا مرفق در خون باشندگان آن کشور ان معرفی بدارد که دستمتجاوزیو عشق ورزيدن به کشوردوستی .. کشورش و 

خونين است، آشکار است که در اينجا بيشتر از آن که سرخم نمودن به مفھوم فزيکی آن مطرح باشد، تصرف مغز از 

  .و وابستگی می باشدمرار استعمار تدرون و ايجاد يک ارزش استعماری در درون مغز باشندگان آن جھت اس

و قدرت ھای منطقه ئی و فرا منطقه ئی، يکی از ھار مذھبی به ھمين سان وقتی، باند ھای مزدور و وابسته به ارتجاع 

و شده اضافاتی را که طی قرون با الھام گرفتن از ميھن دوستی و وطنپرستی مردم ما، به مثابۀ يک اصل دينی پذيرفته 

» وطن دوستی بخشی از ايمان است«:  که گويا محمد گفته استمودندمبر اسالم تضمين می نآن را تا سرحد گفته ھای پيغ
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 خونين بنه تنھا زير سؤال می برند بلکه ھر نوع وطنپرستی را ھمسان با شرک و ارتداد دانسته، جھت سرکو

 کشور به کام مرگ می کشيده به صد ھا تن از آنھا را در داخل و خارجاز نيام  تيغ کين ،ميھنپرستان واقعی کشور

کشانند و حتا کار را تاجائی پيش می برند که استفاده از کلمۀ ملت را مساوی با کفر و زنديق اعالم داشته، بديل آن را در 

که تمام مسلمين را طبق حکم اسالم شامل می شود معرفی می دارند، خالف تصور آن عده از چپ نماھائی » امت«کلمۀ 

 دھۀ اخير نشان داد که چوچه ھای سيد ۴ين جابه جائی کلمات، نيت سوئی وجود ندارد، تاريخ که فکر می کردند، در ا

از ھمان اول تصميم داشتند، تا کشور ما را به ميدان » ملت«به جای » امت«قطب و محمد قطب، با انتخاب آگاھانۀ کلمۀ 

ده، قدم به قدم با گرفتن فرھنگ و سنن مثبت تاخت و تاز تمام نيروھای عقبمانده و تاريخزدۀ ارتجاع اسالمی مبدل نمو

تا در پناه آن و با توسل به قرآن به . جامعۀ ما، بی فرھنگی از نوع اخوانی، طالب و القاعده ئی را جايگزين آن نمايند

 ،انسانی بسازند» جوجه کباب«رقص مرگ را تماشا نمايند، در کانتينر ھا ، سينۀ زنھا را ببرند، »فرھنگ شکنجه«مثابۀ 

را با دست يک جانی عرب قطع نمايند، خانه و کاشانۀ مردم را ويران ساخته به نواميس آنھا تجاوز نمايند  شسر ھموطن

  ... و

به مثابۀ مکمل دو تالش قبلی، ھنگامی که امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء بر افغانستان تاخته، در صدد آن شدند 

فرھنگ «ادۀ کشور، دنيای استعماری خويش را بنيان گذارند و در پوشش تا بر خرده استخوانھای انسانھای آز

ھر آنچه می توانستند انجام دھند، به خصوص زمانی که عفريت شقاوت ھيلری کلينتن، تمام جنايات » امريکائی

ران به اعالم داشته به موازات آن جواسيس و نوک» امريکائی فرھنگ«زياده روی از را سيستماتيک ارتشيان آن کشور 

 اعمالی  چنينظاھر افغان آنھا، ستايشات شان را از امريکا و ارتش خونريز آن فزونی بخشيدند، مسلم بود که ھدف از

، استعمار و ايادی آن با ھمان وسيله می خواستند، مردم ما می باشداستحاله و دگرگونی فرھنگ پر بار مبارزاتی مردم 

ارزشھای اخالقی شان و در نتيجه با خودشان بيگانه ساخته، حاکميت شان را ما را با فرھنگ شان، با تاريخ شان، با 

 .تداوم بخشند

مردم نا آگاه ما، در تحت فشارھای مضاعف که برخی از اين تالشھای ويرانگر زمانی به بار می نشيند که می بينيم 

رزشھای فرھنگی ما را که متجاوز زندگانی کمر شان خميده می گردد و خواسته و يا نا خواسته، يکی از واالترين ا

ستيزی و جاسوس ستيزی بود، از ياد برده، به جای کين  و نفرتی که در طول تاريخ عليه جاسوس و اشغالگر به مثابۀ 

ضامن بقای کشور داشتند، در حالی که عده ای با بی تفاوتی از کنار اين پديدۀ شوم گذشته، حاضر شدند تا جواسيس را 

رند، بخش ديگری از آنھا جاسوسی و جاسوس پروری را نردبان ترقی و رسيدن به آرزوھای در کنار خود بپذي

  . سرکوفت شدۀ شان دانسته، در عمل به جاسوسی آغاز نمودند

در نتيجه، قبح جاسوسی نزد آنھا، قباحت خود را از دست داده، به جای ارزش پذيرفته شدۀ نفرت از جاسوس و 

 می گردد که در آن جاسوسی و جاسوس پروری به مثابۀ يک امتياز به شمار می ايم قجاسوسی، معيار ارزشی جديدی

  .رود

ًدوستانی که با نوشته ھای اين قلم آشنا ھستند حتما به خاطر می آورند که حدود يک دھه قبل، در جريان نوشتن مقالۀ 

 و ابراز داشتم که ميھن ما از با صراحت اين نکته را مطرح نموده»  باز تولد يک کشور کھن١٧۴٧سال «معنون به 

در .  در آستانۀ استحاله به ضد خود قرار گرفته است،مرگ ارزشھای مثبت قبلی و ھجوم ضد ارزشھا به مثابۀ ارزش

ھمانجا پيشنھاد نمودم که بيائيد تا به عوض بر سر و کلۀ ھم کوفتن و با معيار ھای متفاوت، راه فراق و دشمنی را 

ی ما را به بحث گذاشته، بعد از توحيد درک ما از ارزشھای مثبت و منفی، عملکرد ما را با آن  ارزشھایپيمودن، معيار

  .سنجه نمائيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 قرار گرفت، در بستر زمان، ضد ارزش مگذشته از اين که، برخی از معيار ھای ارزشی مثبت جامعۀ ما مورد تھاج

رزش بر مردم تحميل نمود، که در کنار جاسوسی و  ا به مثابۀھای چندی، خودش را در جامعۀ آسيب ديده و بيمار ما

  .جاسوس پروری، تقدس فاجعه آفرينی نيز می باشد

فاجعه آفرينی بدان مفھوم، که ھرکس بيشتر فاجعه آفريده، انسان کشته، خانۀ مردم را تخريب نموده، به نواميس مردم 

 ترس و ھراس از خود فرو برده است، به جای دست تطاول و تجاوز دراز نموده و بر مبنای آن به نحوی جامعه را در

را بيابند تا آن جنايتکاران و ناقضان حقوق انسان را به پای ميز محاکمه بکشانند، آنھا به پشتوانۀ آن آن که مردم توانائی 

 شان را بر  و خواستھایلعه را گروگان گرفته، اميامجناياتی که انجام داده و بالقوه باز ھم قادر به تکرار آن ھستند، جا

  .دارندبمجموع ملت تحميل 

ران عصای دست استعمار و ار صد با سياستھای کشور ھای اشغالگر در تطابق قرار داشته، جنايتکدامری که صد 

  .شتوانۀ جنايتکاران می گرددپاستعمار 

 آن جلب می برای روشن شدن کامل اين قضيه، توجه تان را به به اصطالح انتخابات رياست جمھوری و کانديد ھای

-ع « که در نھايت ادارۀ چپاول و انقياد دو کانديد به اصطالح پيشتاز راًمشترکا بيشتر از ھمه لطف نموده بيائيد . نمايم

نيم که ارتقای مقام سران از اشرف غنی الی محقق، بر مبنای کدام ارزش و کدام يرا ساختند، به بحث گرفته، می ب» غ

  . پذيرفته استخدمتی به مردم افغانستان صورت

 به شانسان خود فروخته و جاسوسی که در بدترين روز ھای افغانستان، يعنی زمانی که ھست و بود:  اشرف غنی-١

وسيلۀ روس اشغالگر زير سؤال قرار داشت، بدون کوچکترين عالقه ای به افغانستان، در خدمت بانک جھانی قرار 

.  جنايتگستر امريکا را در غارت ملتھا و خلقھای ديگر ياری می رسانيد، امپرياليزم»سيا«داشته و به مثابۀ يک کماشتۀ 

آموخته ھايش را در خدمت مردم افغانستان و يا مردم که ًاحيانا اگر دانشی ھم در زمان تحصيل آموخته بود، به جای آن 

و سرمايه ھای انحصاری جھان قرار دھد، آن را در خدمت فريب مردم و تاراج منابع مالی ملتھا، به نفع بانک جھانی 

 امريکائی، پايش را به افغانستان گذاشت، ھمه می دانيم که  جريان اشغال با طيارات بمب افگنوقتی در. قرار داده بود

سال، به مثابۀ چوبدست امريکا و عضو رابط ارتش اشغالگر و خونريز آن کشور با ادارۀ مستعمراتی در تمام اين سيزده 

ھمين خدمت مستدام . کابل و ساير جنگ ساالر ھا، جھت تحکيم مناسبات انقياد طلبانه در خدمت امريکا قرار داشت

  . سر وی بگذاردباعث شد تا کری باز قدرت را بر سر وی فرود آورده، تاج فروش ميھن را بر

ران روس حتا برای يک لحظه دود تفنگش کاھش نيافته و جنايتکاری که نه تنھا در تمام دوران حاکميت مزدو:  دوستم-٢

به ھر کجا پای می گذاشت، دريائی از خون و آتش، ويرانی و بی ناموسی از خود در قفا می گذاشت، بلکه خيانت به 

 به نجيب پشت کرده، دستان مسعود را می فشارد، زمانی مسعود را فدای ی روزولی نعمت در وی چنان نھادينه شده که

 ميليون دالر، تمام شمال ۵٠ريش گلبدين می نمايد، روزی ديگر باز ھم به پای ربانی می افتد و بازھم با گرفتن 

رير قدرت باز ھم خون خلق ما اشتن مال عمر بر س پاکستان می نمايد، تا آنھا با گمافغانستان را دو دسته تسليم نمايندگان

 ھزار طالب، ١٢رابريزانند، به تمام اين جنايات قناعت ننموده، عندالموقع در رکاب امريکا قرار گرفته، با کشتن 

  .به اوج آن می رسانداستخوان شکنی بين اقوام و مليتھای متفاوت افغانستان را 

حاکميت دارودسته ھای جھادی در کابل و افغانستان، به جاسوس بی آزرم ايران، که در تمام فجايع :  سرور دانش-٣

 حزب -دگی از سپاه پاسداران ايران و حافظ منافع بيگانگان در افغانستان عمل نموده، روی ديگر سکۀ شورای نظارننماي

  .وحدت را کامل می نمود

شفاخانۀ « د ھای استخباراتی آنھا درارتباط با امريکائی ھا و نھاکه ھمزمان جاسوس خود فروخته ای :  عبدهللا عبدهللا-۴

به جرم فقط يکبار ھورا گفتن در طول حيات نيز فروخته، خالف تمام آنھائی که » .ب.ج.ک«، خود را به روسھا و »نور
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در خدمت روسھا پرچم در  عضويت باشان، از طرف اخوان در پاکستان و افغانستان به قتل رسيدند، عمری را 

 مسعود، به عوض يک داکتر و عالج بيماران، دوران وحشت و -ۀ قدرت از نجيب به ربانی ، به محض استحالگذشتاندن

فشار و سينه ا مسعود را از موقف يکتن از رھبران جنايت پشت سر گذاشتن، به خصوص در فجايع -ترور ربانی 

يتگستر امريکا قرار گفتن و ًبريدنھای آن زمان نقش مستقيم و فرماندھی داشتن، بعد تر مجددا در رکاب امپرياليزم جنا

  .را از دل و جان پذيرفتن، چه خدمتی از وی سر زده است، تا کس و يا کسانی به دنبالش به راه بفتند» کاپيتاالسيون«

زاديخواھانۀ مردم عليه اشغالگران، آگلبدينی سفاکی که گذشته از کشتار بيگناھان در جريان مبارزات :  محمد خان-۵

قضان حقوق بشر به خاطر جناياتی که در جريان درگيری ھای جھادی ھا، در کابل صورت گرفته بزرگترين نايکی از 

 ھزار قربانی آن جنايات به صد ھا و ھزاران تن آنھا، در ھمان محلی که به خون خفته اند، به اجبار ٧٠و تا ھنوز، از 

ی سر زده است، که امروز به تأسی از آن باز دفن و حتا گورستان نيافته اند، به غير از فاجعه آفرينی چه خدمتی از و

  .ھم خدمتی انجام دھد

 نگذاشته، در ی به منظور اعمارالی سنگ ديگراجاسوس و جنايتکاری که در تمام طول عمرش، سنگی را ب:  محقق-۶

ته قتل عوض يکی از تخريبگران شھر کابل و يکی از کسانيست که در رقابت با شورای نظار و شخص عبدهللا، تا توانس

عام نموده، از بزرگترين افتخاراتش، شاگردی مزاری جالد، ريختن خون مردم، بريدن سينۀ زنھا و کوبيدن ميخ بر سر 

  .نسان زنده بوده استا

  !خوانندگان ارجمند

وقتی به تمام افرادی که در فوق از آنھا نام گرفته شد و به ده ھا و صد ھای ديگر که مشابه و ھمرنگ آنھا ھستند و 

مستحق مقاماتی ساخته را امروز در جامعه از اعتبار گذائی برخوردار اند، نيک نظر انداخته می شود، چه چيزی آنھا 

راسر جھان چلينج می دھم، اگر کسی پيدا شد ثابت ويند؟ به تمام طرفدران آنھا در ساست که اينک از آن بھره می ج

مت به آنھا و کشتن مردم بيدفاع افغانستان کوچکترين کاری به نفع  بيگاناگان و خدبه ینمايد که آنھا به غير از جاسوس

مردم افغانستان انجام داده اند، حاضرم با خضوع و خشوع تمام در پيشگاه مردم و تاريخ از آنچه نوشته ام پوزش 

ند، آيا بخواھم، در غير آن وقتی چنين اشخاصی با چنين سابقه و کرداری، زمام امور يک کشور را به دست می گير

 به  ترقی و رسيدن به قدرت راهنفس اين امر به معنای تقديس فاجعه آفرينی، باعث نمی گردد که ديگر نسل جوان را

جای خدمت به خلق در فاجعه آفرينی ديده، اين جنايتکاران را به حيث پيشوا، رھبر و سرمشق زندگانی شان حرمت 

  بگذارند؟

  !خوانندگان عزيز

دس می گردد، آن جوان بی سواد و يا ھم کم سواد، مذھب زده و متحجر، بيگانه با سجايای اخالقی وقتی فاجعه آفرينی مق

ًو ارزشھای فرھنگی خود ما، با ديدن چنان صحنه ای چه عکس العملی را نشان می دھد و اصوال عقل سليم چه عکس 

  العملی را می تواند از وی متوقع باشد؟ 

دهللا می نگرد و به اسماعيل و سياف می نگرد، به محقق و محمد خان و يا سرور بی او وقتی به دوستم می نگرد، به عب

. دانش می نگرد، می بيند که نردبان ترقی و رسيدن آنھا به قدرت و نجات از فقر و فالکت فقط فاجعه آفرينی بوده و بس

ی يک سنگ، تخته سنگ را بر پس او ھم تصميم می گيرد تا جھت رسيدنش به قدرت و پر آوازه ساختن نامش، به جا

فرق فرخنده بکوبد، به آنھم اکتفاء نکند وی را با خود به بام کشيده، از آنجا وی را به پائين بيفگند، به آن ھم قانع نشده، 

چنين جوانانی . جسد بيجان ويا نيمه جان يک دختر بی پناه را به دنبال موتر کشيده، سرانجام زنده زنده وی را آتش بزند

  .اھند زود مشھور شده، در صورت امکان ھرچه زود تر مدارج ترقی اداری را طی نمايندمی خو

  !خوانندگان ارجمند
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حال که تا اينجا آمده ايم، آيا ھيچ می دانی تو و آن . »سبب گناه و مسبب سبب گناه«: در فقه يک اصطالح وجود دارد

انتخابات استعماری حصه گرفته، در عمل با دادن رأی به ديگری، به ھر بھانه و زير ھر نامی که بوده، در به اصطالح 

آفرينی و جعه ابر تقديس ف... غنی ھا، دوستم ھا، دانش ھا، عبدهللا ھا، محمد خان ھا، محقق ھا، سياف ھا، اسماعيل ھا و

ۀ که در اينجا کشتن وحشيان» مسبب سبب گناه« شما ، ، به اندازۀ فقط ھمان يک رأیجاسوس مشربی صحه گذاشته

  فرخنده است، نمی باشی؟ 

بدان معنا که پوليس در دوران . يکی از داليل عدم دخالت پوليس ھم می تواند ريشه در دور نگری پوليس داشته باشد

يعنی فرد مورد تعقيب ديروزی امروز بر . خدمتش نيک ديده که فاجعه آفرينی، سرانجام به امتياز گيری ختم شده است

گردد، در گوشه بکه مبادا فاجعه آفرين امروز، آمر فردايش   اينس در نتيجه پوليس از ترسرير قدرت تکيه زده است،

  .ايستاده نظاره گر باقی می ماندای 

  :و اما تو باشندۀ کابل

ًحتما تا حاال متوجه شده ای که چرا در عنوان مطلب، مقابل کلمۀ باشنده ستاره گذاشته ام، اگر تا حال متوجه نشده باشی، 

ئی که شاھد ماجرا بودی اما وقتی می خواستم عنوان اين رنجنامه که در واقع اقامۀ دعوا عليه تو. وب دقت کناکنون خ

ب طاخ» وطندار«و يا » ھمشھری« را ھم می سازد، بنويسم، در آغاز می خواستم توی نوعی را مداخله نکرده ای

نی را که حمله بر يک دختر بی پناه را می بينند اما خود ، اما ھرقدر کوشيدم وجدانم به من اجازه نداد، کس و يا کسانمايم

يک شھر، يک فرھنگ و يا تاريخ را در اختيار » خود را نگھدار«و » به مه چی«، از موضع يک انسان دخالت نکرده

  . نفر جنايتکار قرار می دھند، وطندار خطاب نمايم٣٠ - ٢٠

  و اما چه بايد کرد؟

يعی ھريک از حاضران می بايد، قربانی را به مثابۀ خواھر، دختر و مادر خود احساس با تأکيد بر اين که در چنين وقا

ًنموده، شجاعانه پای در ميدان گذارد و مطمئن باشد که دخالت مثبت و انسانی اش بدون پشتيبان نمی ماند، احيانا اگر ھم 

کان اسطوره شدن وجود ندارد، انسان زمانی به بدون پشتيبان بماند، اين را ھم بايد بپذيرد که برای انسانھا ھمه روزه ام

اسطوره مبدل می گردد که متناسب با شرايط زمان و مکان، ھمانی را انجام دھد که انسانھای عادی در انجام آن ناتوان 

  .اند

يار در چنين مواردی نبايد به يک مشت انسان خود فروخته و حقير اين امکان راداد تا کردار ضد انسانی خودشان را مع

و سنجه ساخته، بدان وسيله يک ملت و يک تاريخ را به گروگان بگيرند و اما اينک ھمۀ شاھدان جبون آن فاجعه می بايد 

عرق شرم از رخسار شان پاک نمايند که نخواستند تا از حيات يک دختر جوان به دفاع برخيزند، جای دارد تا به خاطر 

گذاشته، تا عامالن و حاميان آن جنايت را پيش  پای هر دفاع از خون فرخندجلو گيری از تکرار چنين وقايعی، شجاعانه د

  .به کيفر اعمال شان نرسانيده اند دمی آرام ننشينند

ميل فرخنده که ھر لحظه ممکن است زير فشار قرار گرفته و در ا دفاع از خون فرخنده را از دوش فربر ماست تا با

يم، ھريک در ھر کجائی که ھستيم با تشکيل کميته ھای دفاع از خون فرخنده، نھايت به شکستن آنھا خاتمه بيابد بردار

نگذاريم تا از يک سو دولت دست نشانده، خون وی را در مقدم ارتجاع ھار مذھبی قربانی نمايد و از جانب ديگر، 

  .تجاع بسازدکاسبکاران سياسی و انقياد طلبان جبون، آن را وجه المعامله و وجه المصالحه با استعمار و ار

  اين رشته سر دراز دارد

 


