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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

 
 

 
 Human rights حقوق بشر

 
  موسوی

  ٢٠٠٨ اگست ٢۵
  

  ننگ سکوت قالده گردن روشنفکران
  

تان  از طريق رسانه ھای خبری ، به شکل سانسور شده وتا حدودی اصالح شده ، اطالع يافتيم که بار ديگر دس
ا ٩٠جنايت گسترامپرياليزم امريکا از آستين کين به در شده ، بيش از   تن از ھموطنان درد مند و زجر کشيدۀ م

ر را درغرب کشور به خاک وخون کشانيده وده ھا تن ديگر را با زخم رزمين گي ام عم رای تم ھای جانسوزی ب
ز از طرف . نموده است ۀ ني انه ورياکاران ا حدی سالوس اوت وت ايتی ، عکس العمل ھای متف ين جن ال چن در قب

د ه صورت . برخی از رسانه ھا ومقامات ابراز گردي ا، ب ا آن واکنش ھ ه عالوه تماس ب ن مختصر ب درطی اي
یعمده به اين نکته عطف توجه صورت خواھد گ ا يعن ه م ت، ک نفکرانيکه از عرق " رف طيف وسيعی از روش

م وده اي ستر عافيت غن يده ودرب ا رس ن ج ه اي ده ب شيده ش ردم در خون ک ان م ين ھم ردم ودر " جب اع از م ه دف ب
  :محکوميت چنين جنايت آشکاری چه انجام داده وچه می توانستيم بکنيم

  :یرسانه ھای خبری غرب – ١
ه مث ی ب ری غرب ای خب انه ھ ت رس ان جناي الع از چن از اط ان آغ ستی از ھم ستم امپرياي تمم سي ه بخش وم اب

ورس  ازار ب ويی در ب و گ ا ـ ت شته ھ ام ک داد وارق ا تع ازی ب گستاخانه وھولناکی، با اگر ومگر، تائيد وتکذيب، ب
ه ديگر از ا بھان راد ملکی ونظامی وده ھ د ـ   جنجال روی اف زارش می دھن زين را گ  نشسته ونوسان قيمت بن

ه شمار می رود؛  ی جنايت جنگی ب ين حرکت ی، چن ين الملل ه شدۀ ب اوالت پذيرفت اصل موضوع که براساس مق
ق در  د واھی تحقي ه امي ان را ب طفره رفته، می کوشند از اھميت موضوع کاسته، مردم خود ومردم سراسر جھ

زاری. مساله تحميق نمايند زارش خبرگ ق گ ر طب وا"ويا آنکه ب ل"سين ھ شی مل راز ، سر من ه اب سبت ب د ن  متح
اين ھمان روشی است . به عبارت ديگر افسار را به دم خر بسته اند. انزجار نموده بازھم خواستار تحقيق گرديد

ی  رات آن يعن ر تحري اليزم ودفت ا ، امپري ردم م دريغ م شتار بي ستان وک اوز برافغان ال تج ه طی ھفت س ل "ک مل
يچ وجه ھميشه بدان توسل جسته ونتيجۀ آن نيز ت" متحد ه ھ وان ب ابودی در کشور است ونمی ت شتار ون داوم ک

  . چيز ديگری از آن توقع نمود
  : اداره مستعمراتی کرزی– ٢

يس آن اداره  ايی" قبل از آنکه به عکس العمل اداره مستعمراتی و رئ ن " ببرک امريک ردازم ، حيف است اي بپ
  .نکته را نگفته به آن بپردازم
رتگويند در سده قبل درحوالی  ه . کابل جوانی زندگی می کرد، الفزن وبی غي ن جوان روز سوم عروسی ب اي

ا تفنگ " داماد سالمی رفتن" رسم  وده ب ، ھمسرش را که تازه عروسی بود باطراوت، بر پشت اسب سوار نم
ه آن ھيکل ، چپن ولنگی وآن قطار  ی از دور ب اد، وقت ه راه افت ه خسر ب وتجھيزات جنگی کامل به طرف خان

ن است شير غران  " بردبر"مرمی ھای  ه اي داخت ، ک ه آن فکر می ان ده را ب ت، بينن نظاره صورت می گرف
  . ورستم دستان که ناموس اش را از چنگ اژدھای سياه وسفيد نجات داده وراھی اقامتگاه خويش می باشد

يدھنوز ساعتی از طی طريق آنھا نگذشته بود، که ناگھان از عقب سنگی نعره ای به گوش جو ستاده : "ان رس اي
ه زدمت ه ک و! شو، رويته دور نت ه پرت م!" (تفنگت و را می زن ه ت ده ک ستاده شو، رويت را دور ن تفنگ ات ! اي

ه خورد ).راپرتاب کن ا مخدره"جوان که تا آنزمان ھر چه الف وگزاف بلد بود ب م نمی " علي ود وفکر ھ داده ب



 ٢

د ه مانن د، ب را رس دان عمل ف ين زودی مي ه چن ه ب رد ک ز دور ک ستاده تفنگ را ني ا اي رده متحرک در ج  يک م
  ...)ازاسب ته شو!"( دوربرو، رويته دورنتی! از اسب تا شو:" صدا بازھم بر وی فرمان داد.انداخت

ود ته ب ه صدا از وی خواس ود ک اری را نم شت " صدا. "جوان ھمان ک د از پ ع سالح دي اده وخل ه سوار را پي ک
داختسنگ بيرون جسته با چابکی اول تف ه در دست داشت، دور ان داز . نگ را به دست گرفته ، چوبی را ک بع

ه بکش ! ھر چه دارين پرتين:"آن رو به طرف جوان وھمسرش نموده گفت ه ولنگيت ه، بوتايتان زی !رختايتان چي
ا و! ھر چه داريد بيندازيد!"( نمانه که خبرتان کدم ردم...!رخت ھا ، بوت ھ ان ک ر ت ه خب د ک اقی نمان زی ب ) چي

ان داد ه وی فرم د، ب سليم دي ک را ت دا جوان ی ص رف "وقت رو او ط ه، ب ور !او بچ ه ش خ بگيرک به ش و اس جل
رو به طرف تازه عروس نموده از وی " صدا"و چون جوان ھمان کرد که قطاع الطريق خواسته بود، !"نخوره

ا ھر " صدا"ر وی نيز که از ترس چون بيد می لرزيد، تابع دساتي. خواست تا لباس ھايش را در آورد ده ت گردي
صدا بعد از غارت کامل وگرفتن کام دل از تازه عروس بر جوان نھيب .  کجا که صدا می خواست ، پيش رفت

شتته دور :" وبرای آخرين بار رو به جانب جوان نموده گفت. زده اسب را نزد خود خواست رو، پ رايته بگيروب
  )راھت را بگير وبرو، پشت ات را دورندھی"( نتی
ه طرف " صدا"ان الفزن وقتی جو وده ، روب را به قدر کافی دور ديد، بازھم ھمان شخصيت واقعی اش گل نم

ه" خانم اش نموده گفت ه چه در "( بريم که اگه بفھمه که چه در حقش کديم دلش می ترق د ک ر بفھم ه اگ رويم ک ب
ود، زن که طی آن سه روز به جز الف وگزاف چيزی ) حق اش کرده ام دل اش می ترکد شنيده ب از شوھرش ن

ه "سر انجام تاب نياوره به اعتراض پرسيد مرتيکه بی غيرت، تو چه کدی که ھنوزام گپ می زنی، مالک ھايم
زم را ..." (گرفت، روی مه سياه کدو ال ھای عزي ی م مرد بی غيرت ، تو چه کرده ای که ھنوز ھم گپ می زن

اد رای اف ارت ديگری ب رفتن ـ گرفت ، رويم را سياه نمود ـ عب ورد تجاوز قرارگ ام ) ه م ی تم ر روي ا پ جوان ب
و "( يادت اس که گفت جلو اسبه شخ بگی، مام به ضدش جلو اسبه سست گرفتم" گفت ه گفت ، جل ادت است ک ي

  ....)اسب را شخ بگير، من ھم بر ضد ش جلو اسب را
ايی"حال خود قضاوت کنيد که آيا سرو صدای ه اصطالح " ببرک امريک ه"وب سی جرگ ستعمراتی " ول اداره م

د، در " سست گرفتن جلو اسب "چيزی بيشتر از  پرده ان ا س است ويا خير؟ در شرايطيکه دار وندار مارا به يغم
رين جنايت  ه خاطر تم اری ب ه ھر جنايت ک د ک ته ان ی ارزشی اعالوم داش شرايطيکه خون مردم ما را متاع ب

اموس وفرونشاندن عطشی که به خون انسان دارند راھی کشور م اموس وطن ون د، در شرايطيکه ن ا می گردن
ان  ز ھم ه ج ست ب زی ني ستعمراتی چي ای اداره م دن ھ د، زار نالي ه ان اوزين انداخت ای متج ر پ ردی را در زي ف

ی را از ". سست گرفتن جلو اسب" اران ارتش ضد مل وقتی رئيس اين اداره مستعمراتی دست دو تن از جنايتک
  : يگری می ماندکار می گيرد بازھم به داستان د

وده گفت وکر نم ه طرف ن :  خان واربابی با صدای بلند بادی خالی نمود، مگر به خاطر فريب اھل مجلس رو ب
  "او بچه گم شو چار زانو بشين که مارا شرماندی"
ايی" اران اصلی، " ببرک امريک تقامت جنايت ک ه اس شيدن ب شان ک ساح در روز اول وخط و ن د ازاشک تم بع

اند، وقتی متوجه شد  که چنين ساخته کاری ھائی ممکن است جدی گرفته شده وبه انتخاب مجدد اش آسيب برس
  .جنايتکاران امريکائی گردانيد" پيشمرگ"به زودی استغفار نموده ضمن يک سازش جديد، دوتن ديگر را 

  : سايت ھای انترنيتی– ٣
داختم، با تاسف به مثابه مؤثر ترين رسانه تا آن حدی که من به سايت ھای انترنيتی مربوط جامعه افغانی نظر ان

ه در . خبری کمترين تماسی به اين موضوع نگرفته، بيشتر آنھا در دنيای ديگری سير می نمايند مبرھن است ک
چنين مواقعی ، از آن عده سايت ھا که در اصل با تجاوز دمساز بوده واشغال کشوررا به صورت علنی با تبليغ 

ه  د خاينان رز دي دجامع" ط اد نماي ستان را آب ا افغان سته ت ر ب ی کم ين اللمل وان " ه ب ی ت د ، نم ی دارن ی م معرف
سته... خوردن "آنھا آشکارا بعد از. انتظاری به جز آنچه انجام می دھند داشت ر ب ه کم ز ب را ني ان " قاشق آن ھم

اليزم .  وظيفه دارند– چه بھتراست گفته شود -را تبليغ می نمايند که به آن باور   ر ي ه امپ برای آنھا که خدمت ب
ند،  ا باش ذھبی کوش انی وم تجاوزگر تقدس دارد، تا می توانند بايد در جھت ايجاد شقاق ونفاق قومی ، مليتی، زب
ا کسی جاسوس شود، اصل  دارد ت ستان وجود ن ردن در افغان ان ک رای پنھ زی ب ه چي ھر چند آنھا ادعا دارند ک

روز استمساله در آن است  ر از جواسيس دي ه غي روز ب ه جواسيس ام زی را . ک ا چي يدند ت ا اگر می کوش آنھ
سايل  ردم را از طرح م وده فکر وھوش م ی نم کشف نمايند، اينھا تالش دارند تا امر نادرستی را درست معرف

د ال آن سوق دھن ذال فرھنگی وامث ای ابت ه ھ ه بيراھ ای« اساسی ، ب اد ھ ه ـ نھ ورد در مقال ن م ی در اي  امنيت
ه  ا در . » استخباراتی وسايت ھای انتر نيتی ــ به تفصيل بحث صورت گرفت ن ھ ردم " عاشورای"ھمينکه اي م

ا می باشد شانۀ آنھ زدور من سته  وم د ، خود معرف ماھيت واب . ما ، جشن تولد وگراميداشت برگزار می نماين
ا تاسف در روی صحبت بيشتر متوجه آن سايت ھاست که ھنوز تا آن حد به سقوط  د، ب ی شان اذعان ندارن علن

  " .زبان را قورت داده اند"آنھا نيز ھمه 
  
  



 ٣

  : نھاد ھای مدعی مبارزه– ۴
م،  اگر از اينھا سراغی به دست آورديد ، لطف نموده اين قلم را نيز در جريان قرار دھيد، تا جائيکه  من می دان

  .پاشانده شده ، نمی توانندادعای زنده بودن نماينداز طرف امپر ياليزم " خاک مرده" گويا بر بام تمام آنھا
  : روشنفکران وقلم به دستان منفرد– ۵

اب  دی، انتزاعی واکادميک در ب ه يک بحث تجري دن ب راز از  افتي اطر احت ه خ نفکر"ب ا " روش صحبت را ب
  :آغاز می نمايم" قيوم رھبر"خاطره ای ازجانباخته مردم زنده ياد 

ه " رھبر"ده ياد دريکی از شب ھا که با زن دی ب سايل چن عزم ديدار دوستی را داشيم وقرار بود در آنجا روی م
ا  ه م دار قرارنداشت ونمی دانست ک بحث بپردازيم، در بين راه يک تن ازھمراھان که در جريان اھميت آن دي

ه می خواست در ھر شرايطی  شه اش ک ق عادت ھمي ستيم، طب م ھ ا ھ ادل نظر ب ين راه مشغول تب ر ب از دونف
  : صحبت آن دوست گرانقدر وآن رھبر بی ھمتا مستفيد شود، در کنار ما قرار گرفته پرسيد

  "می بخشيد، می توانيد توضيح دھيد، که روشنفکر را چه می توان تعريف کرد" 
  :با خوشرويی که صفت جبلی اش بود، رو به طرف ھمراه ما نموده گفت" رھبر"زنده ياد 

  ":ًرا به خاطر بسپار تا بعدا دراين باره صحبت نمائيم" بيدل" بيت ًاستاد جان، برای فعال اين"
  "ھرکه پاکج می گذارد خون دل ما می خوريم            شيشۀ ناموس عالم در بغل داريم ما" 

ه صورت  نمی دانم آنھا سر انجام فرصت يافتند تا در آن مورد صحبت نمايند ويا خير؟ ھرگاه صحبتی در زمين
سد؛ گرفته باشد، ا زی بنوي اد چي ده ي ا بحث آن زن ميد است زمانی خود آن دوست قلم به دست گرفته در رابطه ب

  .ھر چند حق مطلب را ادا کردن از بحث ھای آن فرزانه، برای ھيچ يک از ما مقدور نبوده ونخواھد بود
  :خواسته باشيم روشنفکررا بشناسيم، می توان نوشت" بيدل"ھرگاه از منظر 
ی  نفکر يعن ه روش ی ب د، يعن سؤوليت نماي ذرد ، احساس م احول وی می گ ه در محيط م ال آنچ ه در قب ردی ک ف

ه حق يک ملت ، يک  تين وب افع راس افظ من ی ح نفکر يعن د، روش ا باش ضايل کوش ا واستقرارف زدودن کژی ھ
الم" يعنی کسيکه. جامعه ودر سطح جھانی انسان ھای روی زمين اموس ع شه ن د " شي ته وباي از را در بغل داش

اه . شيشه ايکه با ھرخورده سنگی ترک برداشته می شکند، بايد با قاطعيت حفاظت شود. آن حفاظت نمايد ھر گ
ودن،  اد ب د نق اد می شود، مانن ن طرف وآن طرف از آن ي ه اي ژه گی ھای ديگری ک ا وي آن خصوصيات را ب

دن بيفزائيم ؛ تصوير انسانی برای معترض بودن، نوآوربودن، آزادبودن از ھر قيد وبند ونمی دانم ديگر چه، بو
  .ما مجسم خواھدشد که در بين مدعيان آن حتا به صورت نسبی نيز نمی توان فردی را يافت

ن سکوت  ا اي د، آي دان می افزاين ز ب ی را ني سوند انقالب ا پ د وبرخی ھ نفکر می دان برای نسلی که خود را روش
ردن مرگبار در قبال چنين جنايتی آشکار، ھمان طوق لعنت  ه زيب گ ست ک ابدی ويا قالده نوکری امپريابيزم ني

وده واز  م سکوت نم وز ھ ی رحمی آشکاری، ھن ين جنايت وب دن چن ا دي د؟ چطور می شود ب وده ان خويش نم
  حمايت مردم در خون حفته وبه پا خاسته، اباء ورزيد وبازھم ادعای روشنفکری، افغانيت وانسانيت نمود؟

ر  اطرمردن ھ ه خ ه ب را" "زیب"آنھائيک ن " قيامت کب ر اي د، مگ ی دارن ا م ه پ د، آرزو ٩١ب سان نبودن ر ان  نف
يچ  ه حرکت وھ يچ قلمی را ب ا ھ تن آنھ ه خون خف ه ب تند، ک دن نداش نداشتند، از ھمه باالتر حق حيات وزنده مان

ی ان ھرات ا وجو زبانی را به صدا نياورد؟ مگر خون ما از خون  آزادگ ا ب ه آنھ ر است ک ر وسرخ ت د رنگين ت
د  يش می رون حاکميت تفنگ وجنايت در کشور، بی ھراس به حمايت از ھم ميھنان شان برخاسته تا پای جان پ
و ما زبان را به مطالب ديگری می گشائيم که در مقطع کنونی ھيچ دردی را دوا وھيچ زخمی را مرحم نيست؟ 

ه آن د ب يم باي يموقتی چنين افت وسقوطی را در جامعه روشنفکری خويش می بين ن دھ اريخ ت ه ت م قاطعان :  حک
راھم  ای خويش را ف ه بق ط زمين د فق ه می خواھن د ک اع وترسوئی ان ر، طم روشنفکران، خرده بورژواھای حقي

ا "سست گرفتن جلو"برخی با. به کدام قيمت ، برای شان مھم نيست . سازند م ب ، عده ای با قالده زرين ونبذی ھ
  . سکوت مرگبار

د از اينکه روشنفکران وطن ما م ه دست خودشان ھست ، می خواھن ند، انتخاب ب ی خواھند از کدام بخش باش
  .معرفی نموده ومی خواھند از آن ديگر، ميل ورضای خودشان" بيدل"سلکی باشند که 

  : چه می توان کرد؟– ۶
ردی وجمعی  وده اعتراضات ف د نم ادريم صدای خويش را بلن وان ق ه در حد ت ا ھم ورد مشخص م در ھمين م

  . ای را عليه اين جنايت وجنايات مشابه آن به راه بيندازيمگسترده
ن  اد مختلف اي ده ابع ار ش ه ک د دست ب سند باي ی بنوي به صورت مثال آنھائيکه قلم به دست اند، ومی توانند مطلب

  .جنايت را به ديگران توضيح نمايند
ه آنھائيکه تا ھنوز دست به قلم نبرده وچيزی ننوشته اند می توانند در ھر ج راض خويش را ب ائيکه ھستند، اعت

ا  ـ ت د ـ ايتی اعالم دارن ين جن ه چن ا علي صورت علنی ابراز داشته، خشم ونفرت شان را به صورت مصاحبه ھ
ادگی کامل دارد "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال " صوتی وتصويری"جائيکه من اطالع دارم بخش  آم

   خون خفتۀ ما، امکان مصاحبه ھای متعدد را فراھم سازدــتا درھمچو مواردی به دفاع از مردم به



 ۴

ستان ، جمع شده  ر افغان ده ب ه کنن به ھر تعداد افراد ممکن، مقابل دفاتر ملل متحد وپارلمان ھای کشورھای حمل
ا را  ا توضيح داده ، آنھ ردم عادی آن کشور ھ رای م ه را ب اتی، اصل واقع ان جناي راز انزجار از چن ضمن اب

  . يات سياستمداران شان بنمايندمتوجه جنا
ردم  اع از م ه ھای دف اد کميت ه ايج ه، ب ا رفت شور ھ ردم آن ک د در خارج از کشوربين م ه ھشتاد باي به مانند دھ

رات آن ر تحري ستی ودفت ه دولت ھای امپريالي د ب ل متحد" افغانستان دست يازيد، نباي ا "مل ن اجازه را داد ت ، اي
وان . ثابه خدمت به آنھا به خورد مردم خود بدھندکشتار بيرحمانه يک ملت را به م ه می ت وده ھا کار ديگری ک

  ... انجام داد
  !مرگ بر امپرياليزم جنايت گستر امريکا

  !رھبران کاخ سفيد وشرکای جرم آنھا را بايد به مثابه جنايت کاران جنگی به پای ميز محاکمه کشانيد
  !اه ما به کار نمی افتدشکسته باد قلمی که در دفاع از خون مردم بی گن

  !بريده باد زبانی که در مقابل جنايت وتجاوزسکوت می کند
  
  
  
  


