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 ۵٠ ۀنشريۀ پيشرو شمار

  ٢٠١۴ سپتمبر ١٠
  

  ؟جنايت و کشتار از اين مرز و بوم رخت برخواھد بست
  

تان نياز است تا چند دھه به عقب برگرديم و آغاز  و افشای قاتالن توده ھای درد ديده و رنج کشيدۀ افغانسئیبرای شناسا

مرور نمائيم تا » سرخ« را از زمان خون و جنايت يعنی چند سال قبل از تجاوز ارتش مردمشکل گيری يا ظھور قاتالن 

 ما را به عھده داشتند، از لست طويل زحمتکشانچندان دور مديريت مستقيم قتل و کشتار که در گذشته ھای ن کسانی

  .ندنتکاران خلق باز نماجناي

  برای تحکيم استبدادی قدرت سياسی خود برنامۀ خلق، حزب منفور دموکراتيکاز فردای کودتای خونين ھفتم ثور

ش پر ناخون ريخت و زندان ھا را از مخالفن سياسی اش به راه انداخت و تا توانست اگسترده ای را برای حذف مخالف

حزب قتل عام گرديدند و در اين که به دست جالدان را  و پنج ھزار نفری نشر لست ھای سيزده ھزار نفری. کرد

گاه   اين حزب به شمار آورد که تاريخ ھيچجناياتتوان منحيث اسناد کوچکی از  می، ھای دسته جمعی دفن شدندگور

  . اين جنايات ھولناک را فراموش نخواھد کرد

در ھمکاری و ھمياری نزديک با عساکر حزب منفور » سرخ«به تعقيب آن راه اندازی عمليات جنايتکارانۀ قشون 

 سال حاکميت اختناقی اين حزب بر خانه و کاشانۀ مردم در سراسر ٩در جريان نزديک به » خلق«دموکراتيک 

ليون يليون مھاجر، دو مي م۵ليون معيوب، بيش از يليون کشته، يک و نيم ميافغانستان، باعث گرديد تا بيش از دو نيم م

اين وقايع سرآغاز جنايات .  داخلی و باالخره نابودی تمامی زيرساخت ھای کشور را به ھمراه داشته باشدۀشدبيجا 

ه کی، کارمل، نجيب، کشتمند، امين، تر.  روا داشته اند دھۀ اخير بر مردم ستمديدۀ ما که قاتالن چھاراستھولناکی 

ر حزب منفور دموکراتيک، قاتالن نابخشودنی توده ھای زاد، گالبزوی، تنی، سروری  و ده ھا جنايتکار ديگر دراتب

  .  پس بدھندمردمی جنايات شان را در دادگاه حسابد که روزی بايد نزحمتکش ما می باش

، شکل خودجوش به خود گرفته بود و از ھر گوشه و »سرخ«قيام ھای مردمی در ابتدای تجاوز چکمه پوشان قشون 

 حق  توده ھا عرصه را بر متجاوزين و هروسی بلند گرديد و مقاومت راستين و بکنار صدای اعتراض عليه اشغالگران 

اما ھنوز چند سالی از اين تجاوز نگذشته بود که عده ای مجھول الھويه . کرد ايادی داخلی آن ھر روز تنگ و تنگتر می

 چون ئیيافت کمک ھای کشورھاکه ھيچ پايگاه مردمی نداشتند، سمارق وار از ھر گوشه و کنار سر بلند کردند و با در

امريکا، عربستان، ايران، پاکستان و ساير کشورھای ذينفع در جنگ عليه اشغالگران روسی رھبری اين قيام ھا و 

حرکت ھای مردمی را به دست گرفتند و با يدک کشيدن پسوند و پيشوند اسالمی در نامگذاری احزاب شان، مردم ما را 

 حق توده ھای ما را در قبضۀ ه مبارزۀ راستين و ب، لذاجھاد و مقاومت شان ھستند» واقعی«مجاب کردند که رھبران 

  .  شان گرفتند
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 فجايع ارتکاببعد از شکست مفتضحانۀ اشغالگران روسی و سرنگونی دولت دست نشاندۀ کابل، تيکه داران جھاد، با 

ران و قاتالن مردم ما را به وجود آوردند که ای از جنايتکا خونين و ھولناک در کابل و ساير واليات کشور، لست تازه

. در برخی موارد، اين جنايات به مراتب ھولناکتر از فجايعی است که اشغالگران روسی و ايادی داخلی آن مرتکب شدند

 ھزار کابلی، معيوب ساختن ھزاران انسان، کوچاندن اجباری صدھا ھزار تن، کوبيدن ميخ بر فرق ۶۵قتل عام بيش از 

ھا، تماشای رقص مرده، قطع اعضای بدن، تجاوز گروھی بر زنان و کودکان، کباب کردن انسان ھا در انسان 

 درصد خانه ھا و ٩٠ھای عامه، زنده به گور کردن انسان ھا، ويرانی بيش از  ئیکانتينرھا، چور و چپاول دارا

شوند،   به نام جنايتکاران جھادی ياد میساختمان ھا و صدھا جنايت فجيع ديگر ارمغان نسل دوم از قاتالن مردم ما که

  . ستان قربانيان آن غير قابل تحمل ا که استماع چنين وقايعی از زباستدر جنگ ھای داخلی 

 از اسامی چنين جنايتکارانی ھر لحظه و ھر روز در اذھان توده ھای ما تازه می شود که عده ای ئیلست بلند باال

 کماکان بر گرده  ساخته شده است و امريکای جنايتکارکنونی که توسطزيادی از اين جنايتکاران ھمين اکنون در دولت 

  . ھای مردم ما سوار اند و کماکان به جنايات شان ادامه ميدھند

 رھبران تنظيم تمامی. سامی اين جنايتکاران، صفحات زيادی را سياه می کند که از حوصلۀ اين مقال خارج استدرج ا

در اين ميان احزابی .  در قتل، کشتار، تباھی و بربادی خاک وطن سھيم اندءافتگانه و ھشتگانه به نحوی از انحھای ھ

 وحشيانه تر ارتکاب در ، شان بودندی و انگليسئی، امريکاقلوب باداران پاکستانی، ايرانی، عربیمحبوب الکه بيشتر 

 ھولناک بيشتر از ساير تيکه داران جھاد دخيل اند که تاريخ خونين کشور ما قضاوت منصفانۀ خود را در جناياتچنين 

  .ستحۀ آن نام ھای شان درج گرديده اقبال ھر يک آنھا نموده و در ھر صف

جنگ ھای داخلی نخشکيده بود که گروھک فاشيستی ديگری به نام طالبان برق ھنوز خون ھای ريخته شده در جريان 

 درصد خاک افغانستان را تحت سيطرۀ خود در آورد و پوقانۀ تيکه داران جھاد را ترکاند و نامی از آن ٩٠آسا بيشتر از 

مستقيماً تمويل و ) س آیآی ا(اين گروھک فاشيستی که توسط سازمان جاسوسی پاکستان . ھمه مدعيان قدرت باقی نماند

  .پرداختند» شريعت غرای محمدی«به تطبيق شدت فاشيستی تجھيز می گرديد، با پياده نمودن افکار به 

 اين گروھک ۀ ھای مذھبی به سرگرمی ھمه روز، زير ديوار کردن و قتلسر بريدن عام، ءبريدن اعضای بدن در مال

مال عمر، مال  . به قتل رساندندئیين بھانه ھا در دادگاه ھای صحرافاشيستی تبديل شده بود و ھزاران انسان را به ا

احسان هللا، مال محمد، مال عباس، مال ربانی، مال محمد حسن، مال بورجان، مال متوکل، مال برادر، مال نورالدين، مال 

يتکارانی اند که مانند شامل لست جناوکيل احمد، مال عبدالرحمن، مال عبدالحکيم و صدھا جنايتکار ديگر در اين دوره 

  .جنايتکاران جھادی بايد در دادگاه خلق به جزای اعمال شان برسند

، برگ ديگری از تاريخ خون و باروت را در کشور ما ورق زد و دولتی متشکل از ٢٠٠١سناريوی يازده سپتمبر 

از فردای تجاوز  .  گرفت در بن شکلاياالت متحدهجنايتکاران چھار دھۀ اخير  و تکنوکرات ھای غرب به فرمايش 

  که در آن میئی، صفحۀ جديدی از لست قاتالن مردم ما باز گرديد، لست طويل و بلند باال٢٠٠١غرب در ھفتم اکتوبر 

 اين لست نيروھای تازه نفسی از قاتالن مردم ما بهتوان نه تنھا قاتالن چھار دھۀ اخير را به وضوح مشاھده کرد، بلکه 

 در قتل و کشتار مردم ما بيشترين سھم را  به رھبری اياالت متحدهھای تا دندان مسلح ناتونيرواضافه گرديده که نيز 

  .گرفته اند

، ديده می شود که نه تنھا »جنگ عليه القاعده و تروريزم«با گذشت نزديک به سيزده سال از يلغار غربی ھا به بھانۀ 

تری به خود می گيرد و روزی ھر روز اين فجايع ابعاد وسيعلکه  ببه ميان نيامده مردم ما ۀ روزکاھشی در کشتار ھمه

ساختگی جاری » جنگ«نيست که خبر کشته شدن ده ھا زن، طفل و غير نظامی را در عمليات جداگانۀ طرف ھای 
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، در سال ٢٠١٢در تازه ترين گزارشی که دبيرکل سازمان ملل به نشر رسانده، ديده می شود که نسبت به سال . نشنويم

    .آمده است درصد افزايش ٣٠تنھا در قتل و کشتار کودکان بيشتر از  ٢٠١٣

، سر بريدن مردم، بمباران مراسم ی، کارگذاری ماين ھای کنار جادهقتل، کشتار، راه اندازی حمالت انتحاری و انفجار

گی کشورھای  از فرھنگ جنای هت و راه اندازی عمليات شبانه گوشخوشی و غم توده ھا توسط طياره ھای بی پيلو

   .فرستند روزانه ده ھا انسان را به کام مرگ می که می سازدتجاوزگر غربی را 

د و اگر خاموشی اختيار کنيم و ھيچ اعتراضی عليه استعمار و اخير مردم ما سر درازی دارلست قاتالن چھاردھۀ 

ھا   تودهميان انقالبی که از گ ورويم و نيروھای مترقی، پيشاھنھمۀ ما در الک خود فرو استبداد نداشته باشيم و 

ناً ھر روز بر ئ دارند به پا نخيزند و در آگاھی و رھبری توده ھا سھم فعال نگيرند، مطمئی آشنانابرخاسته و با درد آن

آن زمان توده ھا ديگر اعتماد شان را به رھبری  تعداد جنايتکاران مردم ما اضافه گرديده و روزی فرا خواھد رسيد که

 .خود از دست خواھند دادپيشاھنگ 

 

  


