
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

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

 
  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ جنوری ١٣

  

  "از کوزه ھمان تراود که دراوست"
تنی چند  قادر شد،» حکومت وحدت ملی« روز، دولت پوشالی و مستعمراتی کابل مسما به ١٠۵سر انجام بعد از گذشتن 

در اين مختصربه ھيچ وجه  قصد ندارم تا . معرفی بدارد» کانديد وزيران«از خاينان به کشور و قاتالن مردم را به مثابۀ 

  آنھادر بطنبا زندگانی برتمام اعضای جمع ميھنفروشان خود فروش مکث نمايم، زيرا با شناختی که من از مردم خود 

در نظر بگيريم ھيچ را خواھد بود، آنھم در سطحی که اگر انصاف »  حاصلتحصيل«دارم، معرفی اشخاص نامبرده، 

نھا را دارد، بلگه آ از يک از ما نمی تواند ادعا نمايد که شناخت ما از افراد معرفی شده، ھمان عمق شناخت مردم

ر نام ھای غرض از نوشتن اين مختصر، ضمن جلب توجه آن عده از افرادی که از دور دستی در آتش داشتند و زي

؛ پاسخ  معرفی بدارند،، حمايت از دموکراسی و حقوق دموکراتيک را مايت شان از عبدهللا عبدهللاحکالن، می خواستند 

 ديگری را که چون اين قلم در افشای باند ھای غنی و و آنجا من و آن عده از نويسندگانآنھائی را نيز بدھم که اينجا 

ری و حتا بھتان نموده، ارتباط شورای نظار با ميھنفروشان پرچمی و اوتھم به پيشد، معبدهللا قلم می زديم و می زنيم

  .رابطۀ غنی با خلقيان جنايتکار را کتمان می نمودند

و آغاز فعاليت ھای آن، با صراحت » انتخابات استعماری«از ھمان نخستين روز ھای که طيف نويسندگانی از سنخ من، 

اصوالً در يک کشور اشغال شده و مستعمره که تمام مقدرات آن توسط، استعمار تعيين ن که آ گذشته از ،اعالم داشتيم

 به رسميت شناختن رفتن پای مضحکه ھائی زير نام انتخابات و يا امثال آن، ھيچ معنا و مفھومی به جزمی گردد، 

 احراز قدرت نموده اند، نيز ، ترکيب نيروھائی که خود را کانديدحاکميت مستعمراتی و سجده بر آستان استعمار ندارد

پيام شومی است به آدرس مردم افغانستان، که موفقيت چنين گروپھا و افراد در انتخابات، دوام مصيبت ھای گذشته به 

اذ چنين مواضعی نمی توانست بدون خ؛ مبرھن است که ات دھۀ اخير و تعميق جنايتبار و خاينانۀ آن می باشد۴خصوص 

ھمين ھم بود که آنھا با تمام قواء می کوشيدند تا ما را متھم به . ماندبامپرياليزم و ارتجاع باقی حمالت متقابل نوکر ھای 

بدان وسيله می کوشيدند تا از ادامۀ   ونمايند، زنده ساختن دشمنی ھای گذشته پيشداوری، قضاوت عجوالنه و خصمانه

  . بحث سالم با ما خود دداری نمايند

جه به ھويت استخباراتی افراد کانديد شده از دو جانب و پيوند ھای آنھا با دشمنان مردم آنھا می کوشيدند در عوض تو

افغانستان، مغرضانه با يکجانبه نگری ضد علمی، گناه آبيل و قابيل را بر احمد شاه ابدالی و آنھائی بيندازند که به عالوۀ 

ھائی که آنھا برآن متکی بودند، دريا ھای خون ، خلقايجاد افغانستان، در طی سه قرن، برای حفظ وجب به وجب کشور

  .نثار کرده و اکنون نيز از ايثار آن دريغ نمی ورزند
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 جناح - حزب دموکراتيک خلق افغانستان«شدۀ وقتی ما در آن زمان می نوشتيم که شورای نظار يعنی نام اسالمی 

 نموده، به جای جواب به آدرس ما دشنام آنھا چنين تعلقی راانکار» نيروی بديل روسھا برای آينده«، يعنی »پرچم

فرستاده، ما را با آن که خود از ھمه خوبتر می دانستند، که حرف و استدالل شان دروغ است، متھم به حمايت از اين و 

  .يا آن قوم می نمودند

 و در پيشانی ليست به اصطالح وزراء نامھای کريمی و علومی دو تن از مگر اکنون که جمع وطنفروشان اعالم گشته

قرار دارد و اين اشخاص وظيفه دارند تا در کنار » ق و پرچموکراتيک خلق جناح ھای خلحزب دم«اعضای سابقه دار 

ديگری به غير از ساير ھمقطاران ميھنفروش شان امنيت را در افغانستان تأمين نمايند، آيا چنين انتخابی کدام معنای 

ادامۀ جنايت و کشت و کشتار آنھم تحت حاکميت تمام نيروھای وابسته به روس و امريکا می تواند داشته باشد؟؟ اگر 

مفھوم ديگری چنين انتخابی می تواند داشته باشد، اميدوارم آنھائی که در دفاع از انتخابات پوشالی قلم زده اند و آن را 

مردم دانسته اند، قدم رنجه نموده آن مفھوم را برای ما نيز بنويسند، در غير آن اگر چنان تبارز روح دموکراتيک اوج 

اشخاصی کمترين مقداری از شرافت و وجدان ھم داشته باشند، جای دارد که با صراحت از موضعگيری ضد انقالبی و 

  .موده بودند، از مردم معذرت بخواھندکه در ھر مقاله نشخوار ن  کلماتیدخاينانۀ ديروز خويش انتقاد نموده، به تعدا

به شکلی می تواند شباھت ھائی به نخستين کابينۀ رئيس جمھور » عبدهللا- غنی«مشاھدۀ نام علومی و کريمی در کابينۀ 

ی و ديگری در دپر چمی ھا، يکی در اردوی داووو در آنجا ھم خلقی ھا .  سرطان داشته باشد٢۶داوود بعد از کودتای 

 سال با کشتن داوود و خانواده اش، خاک ۵حب چنان نفوذی گرديدند که ديديم بعد از سپری شدن، پوليس آن، صا

  . افغانستان را به ھوا بلند نمودند

آيا اينک که يک خلقی دو آتشه به مثابۀ وزير دفاع و يک پرچمی دو آتشه به حيث وزير داخله مقرر می گردد، آيا باز 

در دستور » تجزيۀ کشور«يا اينک، آخرين بخش درامۀ خونين در افغانستان يعنی ھم ھمان کشتار ھا مد نظر است و 

   که چنين مسؤوليتی به دوش اين دو تن گذاشته شده است؟؟کار قرار گرفته است

به حيث وزير داخله، در کمترين فاصلۀ زمانی تمام ولسوالی ھا از طرف » فيض محمد«ھمه ديديم که به دنبال تقرر

 شدند، به ھمين قسم به اساس نفوذ خلقی ھا در اردو، تمام قطعات رزمی اردو در اختيار آنھا قرار پرچمی ھا اشغال

گرفت، در نتيجه وقتی فاجعۀ خونين ثور به وقوع پيوست، تقريباً نوکران روس از ھمان اولين شب، حاکميت شان را بر 

ده است، باز ھم پرچمی ولسوال مقرر می گردند، افغانستان رسميت بخشيدند، آيا اينک که علومی وزير داخله معرفی ش

  تا فضای تجزيه و تقطيع کشور را فراھم بسازند؟؟

می » افغانستان بانک«و » امنيت ملی«سطح با آن اعالم گرديده است، مسألۀ  ھم نکتۀ ديگری که ضمن اعالم کابينه

يشنھادی شان را به نام شخصيت ھای رؤسای پغنی و عبدهللا در جريان اعالم افراد برای اين دو چوکی، . باشد

اگر اين ادعای . بدان معنا که گويا دو نفر مورد نظر، ھيچ ارتباطی به غنی و عبدهللا ندارند. معرفی نمودند» مستقل«

آيا نفس پذيرش اين ادعا به معنای آن نيست که دولت دست نشانده نه اجازه دارد تا در دروغين مورد قبول قرار گيرد، 

باز ھم اگر چنين است، . ت کشور، اقدامی بورزد و نه ھم اجازه دارد تا مناسبات پولی کشور را کنترول نمايدقسمت امني

  آيا در نفس معرفی ھر دو فرد، جاسوس بودن و تعلق آنھا به امريکا، اعالم نگريده است؟؟ 

، چه در صورتی که با اندکی اد نيستھمان طوری که قبالً نيز تذکر دادم، اشاره به نکات فوق به معنای تأئيد بقيۀ افر

تأمل به ليست نظرانداخته شود، به روشنی ديده می شود که اين کابينه ھم چيزی بيشتر از کابينۀ جواسيس قبلی نيست و 

نوکر استعمار و نمی تواند ھم باشد، زيرا در يک کشور اشغال شده و منقاد استعمار، فقط افرادی برگزيده می شوند که 

  .در واقع از کوزه ھمان تراود که در اوست. ع آن باشندحافظ مناف

       


