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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ١۴
 

 ظاھر و داوود و روشنفکران قالبی
  

 درين آوانی. شوند ر میرسند و صد ھای ديگر آواره و دربد ده ھا تن ھر روز به قتل می. در افغانستان خون می جوشد

 موضوعاتی را به بھانۀ ،وابسته" روشنفکران"که توجه بايد به سوی بدبختی ھای کنونی معطوف شود، عده ای از 

. تحميلی کنونی منحرف شودھای افشای حقايق تاريخی طور ھدفمند مطرح می کنند تا توجه مردم از مظالم و شرارت 

برند و يک دسته از ميھن فروشان  عمال داخلی آن موفقانه اين پروژه را پيش میشود که امپرياليسم و  ازين معلوم می

  .را در داخل و خارج تمويل می نمايند

زنم تا اگر  که فرصت برايم دست دھد و ھمچنان انترنت در کابل ميسر شود، سری به سايت ھای افغان ھا می حينی

متوجه شده ام که تعدادی از نويسندگان در سايتی  به نام افغان بعد از ھشت و ھفت ثور امسال، . بتوانم چيزی بياموزم

جرمن آنالين متواتر در مورد خوبی و خرابی ظاھر شاه و داوود خان مضمون می نويسند و شخص ديگری ھم تمام 

 تصور. اعظم سابق متمرکز ساخته تا او را انسان عاری از ھر نوع خطا معرفی نمايدقوت خود را بر ميوندوال صدر

دارند، آگاھانه و روی دستورات  معرفی می" روشنفکر"رخ و دانشمند و ؤشود يک عده ھم ميھنان ما که خود را م می

ھدف کلی ازين طرح، انحراف اذھان مردم ما در داخل و خارج از اشغال افغانستان، . برند خاص اين طرح را پيش می

  . کنونی استمزدوری دولت مستعمراتی کابل و بی امنيتی و ھرج و مرج 

چند گروه . که حوادث خونبار کنونی به ياد فراموشی سپرده نشود البته حقايق تاريخی بايد گفته شود و آن ھم در صورتی

اول، دولت مستعمراتی و مزدور کابل که . به خوشحالی از به گودال افتادن روشنفکران قالبی بھره برداری می نمايند

. دوم، گروه ھای جھادی که صد ھا ھزار تن را کشتند و شھر ھا را ويران کردند. استتا گلو در کثافت و مرداری غرق 

چھارم، طالبان که با شرارت کم . سوم، خلقی و پرچمی ھای خاک فروش که می بينند کسی به فکر خيانت شان نيست

بی وجدان جانانه موفق " وشنفکرانر"ًواقعا که امپرياليسم در به دام انداختن . دھند نظير به کشتار و ويرانگری ادامه می

  .شده است

دانند،   ديگر که مدافع افراد خاص در نظام سلطنتی اند  و آنھا  را از ھمه گناه ھا و اشتباھات مبراء  میۀخدمت  آن عد

عرض شود که ھيچ صدراعظم، ھيچ وزير و سفير و ھيچ والی و رئيس بدون سرسپردگی به طبقۀ حاکم آن وقت به مقام 

در افغانستان اشغال شدۀ کنونی مشاھده نمائيد که ھيچ . اين يک اصل کلی در تمام نظام ھاست.  نظر نمی رسيدمورد 

.  ه سرسپردگی خود را به  اشغال گران که قوای حاکم اند، ابراز بدارد کتواند به مقامی دست يابد مگر اين فردی نمی

 خلق گرديده بود، دليل ملی بودن ھمان صدراعظم و وزير اگر بين صدراعظم و شاه و يا بين وزير و صدراعظم تشنج

که حاال  رسيد، طوری نبود، بلکه کشمکش و تضاد  در داخل  طبقۀ حاکم آن وقت افغانستان يک امر طبيعی به نظر می
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. تضاد بين غنی و عبدهللا که ھر دو مزدورند، معنی برتری يکی بر ديگری نيست. ھم عين حالت را مشاھده می نمائيم

  . وان ھم انقالبی بود و ھم صدراعظم، ھم مردمی بود و ھم  سفير و وزير نظام ارتجاعی سلطنتیی تلذا نم

از ھم ميھنان خود تمنا دارم که به بدبختی ھای مردم کنونی افغانستان توجه نمايند تا مردم و کشور ما  ازين حالت 

  .   با وجدان سالم حقايق تاريخی را موشکافی نمائيمکامل و در آرامش آن وقت ما خواھيم توانست . نکبتبار رھائی يابد

 

 

 


