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  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
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۵ دسمبر ٣١

   و نتيجه گيری از آنھادو خاطره
٢  

  

ند خبير آنچه در قسمت قبلی اين نبشته و بخش کنونی در دست داريد، در واقع انگيزۀ نگارش آن نوشتۀ گرانسنگ دانشم

دان واقعی کشور و اھکه در دفاع از مج" سديد"و ژرفنگر و نويسندۀ چيره دست کشور ھمکار گرامی پورتال آقای 

  .جھاد نگاشته بودند، می باشد نامافشای دزدان 

ًدر قسمت قبلی که کال خاطرۀ آن دو زنده ياد را نگاشتم، با عرض پوزش خدمت آن عده از دوستان و خوانندگان گرامی 

باشد، تعھد نسبت به بوده که خواسته اند سرنوشت آن دو رزمندۀ فداکار را بدانند، ھدفم بيشتر از آن که زندگينامه نويسی 

به تعبير ديگر آن دو خاطره مقدمه ای بود برای اين که رابطۀ فرد . امر مبارزه و در کل رابطۀ مبارز با مبارزه بود

  . نمايممبارز را از شرکت در مبارزه اندکی روشن

می گذارد، برای مبارزه و يا ھر امر ديگری در ھمه جای دنيا و در ھر سطحی از جنبش، وقتی فردی پای به ميدان 

، از شرکت در مبارزه مطرح آنھائی که نمی خواھند بعد ھا انگشت حسرت بردھان گذارند، انگيزۀ فرد آماده به مبارزه

يت شناختن عضويت يک متقاضی عضويت به اين سازمان و يا آن آنھائی که مسؤوليت انتخاب و به رسم. می باشد

سازمان، اين حزب و يا آن حزب، اين جبھه و يا آن جبھه و در کل اين روند مبارزاتی و يا آن روند مبارزاتی، مکلفيت 

 آمادگی اش به دارند، وقتی با متقاضی جديدی مواجه می گردند، تحقيق کنند تا دريابند که انگيزۀ فرد متقاضی از ابراز

مبارزه چيست؟ ايا بدان علت به اين روند پيوسته، که برادر، پسرکاکا و ساير اقوامش در آنجاست؟ آيا بدان خاطر بدين 

روند عالقه مند است که می خواھد با تکيه براين روند، دشمنی ھای خانوادگی اش را به سرانجام برساند؟، آيا بدين علت 

است که گذشته از آن که شرکت در آن روند مود روز بوده بين دوست و دشمن افتخار مند شرکت در اين روند وآرز

 منافع مادی شخصی و خانوادگی يا با شرکت در آن روندآ جايگاه خاصی را در جامعه برايش تضمين می نمايد؟ وآفرين 

رت زنده ماندن انتظار منفعت را محفوظ می دارد؟ آيا از شرکت در آن روند در صو..  سرای و ،، باغاش از قبيل زمين

را داشته و در صورت کشته شدن چشم اميد به حاتم بخشی خدايش ... رائی، خانه، زمين، ملک، موتر و امادی، پول، د

 آماده به خدمت، و گرفتن کام دل از آنھا رنج مبارزه را غلمانھفتاد حور ھميشه باکره و ده ھا دوخته، از ذوق تصاحب 

تاريخی اش، بدون کمترين  -به وظايف اجتماعیو کمونيست متعھد ين که از موضع يک انسان آگاه يرفته است؟ ويا اذپ

  چشمداشتی می خواھد ادای دين در قبال خود، مردم و کشورش نمايد؟
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در يک کالم برايش شرکت در مبارزه يک تجارت و کاسبی است و می خواھد از آن چيزی به دست بياورد و يا اين که 

ين فقط در آن فکر است که چه دارد تا با تقديم آن، وظيفه و دينش را در قبال ميھن و مردمش و سرانجام حين ادای د

  .شخص خودش به مثابۀ انسان متعھد، به شکل درست آن انجام دھد

  :ته می توانمر زمينه حکم نمايم، با صراحت نوش د تا جائی که تجارب عملی شخص اين قلم اجازه می دھد

از موضع "  پرچم- خلق"اصی که آگاھانه به مبارزه عليه روس اشغالگر و مزدوران بی مقدار آنھا افراد و اشخ

و اين را ھم می دانستند که مبارزه عليه روس اشغالگر و  کمونيستی و خدمت به مردم تفنگ به دست گرفته بودند

عادی که  تا چه رسد به شرايط غيراستعمر يک انسان عادی  طوالنيتر از،ارتجاع ھار مذھبی در ھمان شکل عادی آن

 ھميشه بر باالی سرشان در حرکت است، ھيچ گاھی بدين فکر نبوده اند تا چيزی از شرکت شان ساطور دژخيم مرگ

ھائی از زمرد و ياقوت داشتند و نه ھم آن قدر زنباره و صرقآنھا نه باور به . در مبارزه به جيب شخص خودشان بريزد

 جان شان را ازدست دھند، در نتيجه وقتی نقدسيدن به وصال حوران ھميشه باکرۀ بھشتی ر احمق بودند که به اميد

انگيزۀ شرکت شان در مبارزه خدمت به خلق و آزادی کشور بود، به اين قانع بودند که اگر اجساد شان پلی شود که 

 را در آنسوی بردگی و رقيت به راھيان راه آزادی و بھروزی انسان با عبور از باالی آن درفش ظفرمند انسان آزاد

  .اھتزار در آورند، وظايف شان را خاتمه يافته تلقی نمايند

  !خوانندگان نھايت عزيز

نقطۀ مقابل اين جانبازان راه آزادی و بھروزی انسان، وقتی انگيزه و ھدف کس و يا کسانی حال می خواھد يک نفر 

 مبارزه به نحوی دست زدن به يک امر تجارتی و کاسبکارانه باشد، باشد و يا به ھزاران و ميليونھا انسان، از شرکت در

چنان شخصی از لحاظ اعتقادی بدين اميد در مبارزه شرکت بورزد تا در صورت پيروزی از غنايم به دست آمده از 

  زندگانی اش را سرو سامان و رونق بدھد و در صورت مردن ھم، بر آنھمه حور دست يافته به کمک،"دار الحرب"

ض نمايد، حور زير پايش را عوھر آن  یگاستعمال دارو ھای تقويت جنسی به مانند گنجشک خاناز   نيازبی خدايش

به جنگ طرف مقابل را نھا آمالمتی را در کجا بايد جست و جو نمود؟ در اين و يا آن انسان و يا ھم در طرز تفکری که 

   می فرستد؟ميدانبا انگيزه ھای تأمين منافع شخصی به 

  !خوانندگان نھايت عزيز

از يک سو می خواھند در عقب اسالم پناه گرفته با اسالم پناھی به " ھاشميان"چون افراد نادان و استخباراتيی از قماش 

رده ساخته بتوانند و از سوی ران شان را بدرستی برآوازاديخواھانۀ کشور دست يازند تا منافع بادآنفی جنبش مترقی و 

بارزۀ مبه نفی ...  ھا و "نگلبدي" ھا، "محقق" ھا، "عبدهللا" ھا، "قانونی" ھا، "سياف"ن از با مثال آورد ديگر

 بحثم را اندکی در باب ھمين انگيزه ھای ،ھمآزاديخوھانۀ مردم ما نايل آيند، به اجازۀ شما خوانندگان گرامی اين قلم 

  . گرددمبارزاتی و مکتب فکری آنھا اختصاص می دھم، باشد قضيه بيشتر روشن

تان لشکر کشيدند، به غير از احزاب اخوانی که به تحريک نواله انی که روسھای اشغالگر بر افغانساين را می دانيم، زم

ناميدند، متباقی تمام " ماسالم و کمونيز"جنگ بين را  ارتجاع منطقه؛ مبارزات مردم ما دھندگان آنھا امپرياليزم جھانی و

با سالح ھای دست ..." پردی راغلی ده " نفی اجنبی و بيگانه دانسته با طرح شعارمردم غرض از شرکت در مبارزه را

  .داشتۀ شان به ميدان نبرد پای گذاشتند

سر می " که خلق افغانستان ند شدمطمئنبعد از آن که و امپرياليزم جھانی و ارتجاع منطقه بعد از سکوت ننگين اولی 

ز ھمان آغاز نقشه ھايشان را برای بعد از شکست شوروی عيار نموده،  ا،"دھند، مگر دست بيعت به اجنبی نمی دھند

و رزم " مھاجر" آوارگان و پناھجويان کشور ما را ،"مجاھد"شروع نمودند به اين که رزمندگان راه آزادی کشور ما را 
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زاديخواھانه آ جنبش  گيریلمعرفی داشته، با تمام قدرت کوشيدند تا از شک" انقالب اسالمی"را زاديخواھانۀ مردم ما آ

  . جلوگيری به عمل بياورنداندر کشور ما با شعار ھای خاص خودش

نی است که امپرياليزم جھانی با تحريک و به دست ارتجاع ھار مذھبی در ھای خو جوی ی ما، اين ادعا مصدقشاھد و

نی و ارتجاع ھاامپرياليزم ج. اختقلع و قمع وحشيانۀ نيروھای انقالبی و ملی در داخل و خارج از افغانستان به راه اند

که بستر پيدايش القاعده، طالب و داعش گرديدند، توجيه را ھار مذھبی به خاطر آن که دخالت نيروھای سياه مذھبی 

زادی ملی را کفر و شرک اعالم داشته، آنمايند، به صورت رسمی و علنی وطنپرستی، آزاديخواھی و مبارزه به خاطر 

ھا " الفت" در خارج از کشور ھم نه از خون ، گذشته از قتل صد ھا انسان آزاده در داخل کشوربا حرکت از ھمين منظر

  .ھا"مجروح"  و نه ھم از خونندگذشت

 ھا و "مينا" ھا، "دمفيض اح" ھا، "رھبر" ، ھا"سعادت"ھا، "رضوانی"ھا، "عصمت"اگر کسی بگويد که کشته شدن 

 محمد در مورد آنھا بود که از دين برگشته گويا مرتد شده بودند، قتل صدھای ديگر در خارج از کشور اجرای احکام هللا

  ھا را چگونه می توانند پاسخ گويند؟" مجروح"ھا و "الفت"عام روشنفکران مسلمانی چون 

واقعيت قضيه اين است که امپرياليزم جھانی و ارتجاع ھار مذھبی منطقه و فرا منطقه، در اساس دشمن خونی موجوديت 

ۀ خدمت به مردم؛ خدمت به کشور و خدمت به آزادی افغانستان بودند، آنھا نمی خواستند ھيچ کسی بدون چشم انگيز

آنھا می دانستند که وقتی . ران ھميشه باکرۀ بھشتی در ميدان نبرد افغانستان پای گذارندحوو " الحربدار "داشت غنايم

 ،زمامپرياليان مبارزه، پای گذاشت فردا حين مداخلۀ نظام فردی با انگيزه ھای آزاديخواھانه و خدمت به خلق در ميد

، اين بود که با تمام امکانات ضمن سرکوب خونين صاحبان انگيزۀ خدمت به خلق، به  خاستعليه وی ھم بر خواھد

تان افغانس. ھزاران مکتب و مدرسه جھت تربيت انسانی گشودند که در آنجا فقط اسالم و باز ھم اسالم تدريس می شد

، اموال شان،  زنھای شان، اطفال شان  ن سال قبل، خون باشندگان آ١۴٠٠م اعالم گشت و با تکيه بر احکا" دارالحرب"

در چنين فضائی است که .  مباح اعالم گرديده، ھمه چيز حکم غنيمت را يافتو ھر آنچه در تملک داشتند در يک کالم

 ھا و به صد ھای ديگر از "عبدهللا" ھا، "قانونی" ھا، "محسنی"،  ھا"محقق" ھا، "مسعود" ھا، "ربانی" ھا، "سياف"

 و بقيه ده يار عمر، علی، محمدزھدان چرکين امپرياليزم و ارتجاع متولد می شوند و به ھمان کاری دست می يازند، که 

  .ندبھشتی انجام داده بود

  !عزيزنھايت خوانندگان 

عمل تنه و ريشۀ ، به مانند آن است که کسی دراز رھبران جھادی" ھاشميان"انتقاد افرادی از قماش انسان بيدانشی مانند 

آبياری و تيمار کند، مگر شاخه ھای آن را ببرد، يا به ھمان عبارت معروف،  درختی را که ميوۀ تلخی بار می آورد

  .درخت ببيند و جنگل را از ديده فرو گذارد

، "عبدهللا"، "قانونی"، "گلبدين"، "محسنی"، "ربانی"، "سياف" اين قلم به خود حق می دھد از ھمه بپرسد، کدام عمل

را با آنچه محمد و ده يار بھشتی وی انجام دادند، مغايرت دارد که بخواھيم اين کوران را مالمت و آنھائی ...  و "محقق"

  ؟ئيمکه کوران را به دنبال صدای خويش می کشانند تقدير نما

انسانی که نان شام خود را نداشت به فردی تبديل نشد که برای سيزده زنش، سيزده مگر محمد بعد از ده سال ھجرت، از 

  خانۀ جداگانه اجاره نموده بود؟

ش زرھش، مگر علی، فردی که در آغاز آمدن به مدينه، پول ازدواجش را نداشت و به گواھی اسناد تاريخ با فرو

 باال نمی رفت پاروام کشته شدن، ثروتش چنان از را پرداخت، در ھنگدختر محمد مه مصارف عروسی و طويانۀ فاط

  :که شاعر گفته است
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  "برو ای کدای مسکين در خانۀ علی  زن      که نگين پادشاھی دھد از کرم گدا را

چھل ھزار " ام کلثوم"مگر عمر، که تاريخ اسالم از وی به نام عادل ياد می کند، نبود که به غرض ازدواج با دختر علی

  رداخت؟مھريه پ درھم

مگر طلحه و زبير ھر دو از ياران بھشتی دھگانۀ محمد نيستند، و مگر غير از اين است که ھنگام انتقال اموال شان از 

  ؟ شتر بار شده بود٧٠يک واليت به واليت ديگر، تنھا اموال شخصی شان بر 

ھيزگاری چنان شھره اند که در جمع  و پرءاينھائی را که نام بردم آنھائی اند، که جای نماز آب کشيده، ھريک به تقوا

لقب يافته اند و معاويه که تمام " غنی"يند، حال آنھائی که از ھمين جمع به مانند عثمانآران بھشتی محمد به حساب می اي

  .ش می دانست، باشد سرجايشدامپراتوری اسالمی را مال شخصی خو

با مغز خالی عربده نکشيده، بھتان نمی " ھاشميان"انند از ھمين جا برای تمام آنھائی که چيزی در بساط دارند و به م

يت اسناد و کتب تاريخ تنھا عملکرد ده يار بھشتی محمد را با آنھائی که نام و ؤبندند، چلينج می دھم، بيائيد تا به ر

ت کوچکترين ماحصل نبرد آزاديخواھانۀ خلق ما را به نام رھبران مجاھدين دزديده اند، مقايسه کنيم، ھرگاه کسی توانس

توفيری بين دو عملکرد پيدا کند، حاضرم در پيشگاه تاريخ از تمام آنچه عليه جنايات اسالم و مکتب جنايت پرور اسالم 

و جنايتکارانی چون "ھاشميان" که بھترين شاگرانش افرادی اند از قماش انسان خيره سر، دروغگو و تھمت گری مانند

آن بايد بدانيم که وقتی انسان تھمتگری ه ام پوزش بخواھم، درغيرشت نولاح، تا ...و " محسنی"، "سياف"

  .می خواھد عليه رھبران مجاھد قلم بزند، انگيزه و محرکش از اين عمل چيست" ھاشميان"مانند

  !خوانندگان نھايت عزيز

تا امروز که حدود  که مردم ما عليه دشمنان ميھن بعد از تجاوز اشغالگران روسی، تفنگ برداشتند از نخستين روز ھائی

که خواسته اند، عملکرد آن رھبران را نقد نمايند، ما ی دمتعد سال از آن تاريخ می گذرد، بودند و ھستند روند ھای ٣۶

  .باز ھم مکلفيت داريم تا انگيزۀ چنين نقد ھائی را با دقت شناسائی وبر حسب آن موضعگيری نمائيم

 ندالی که به مبارزات آزاديخواھانۀ مردم ارج بيشتر از جان خويش قايل ااين که عده ای بدون کدام چشمداشتی در عين ح

 پرچمی و اينک سگھای بويکش امپرياليزم -د، به غير از آن عده خلقینمگر بر رھبران مجاھدين، انتقاد روا می دار

نه، و يا ھم بی اھميت جھانی است که ھدف آنھا از انتقاد بر مجاھدين و رھبران شان، در اساس نفی مبارزۀ آزاديخواھا

  .جلوه دادن آن می باشد

  !خوانندگان نھايت عزيز

 اين "مال عمر"در عين حالی که در زمانش لبھای گنديده اش را بر قسمتی از جلد " ھاشميان"ه انسانی مانندوقتی نيم

شان با حاکميت می خواھد تا جھت حفظ منافع تاريخی " منصور"بر معروف  ھم از قاچاقاينک و قاتل خلق ما سائيد

 فو از يک طرمراتی کابل کنار آمده درخوان نعمت گسترده شده از جانب امپرياليزم و ارتجاع به صورت علنی عمست

" ھفت کوه سياه دربين"دسترخوان دست دراز نمايد، بدين مفھوم نيست که وی دلش به حال مردم ما سوخته و يا ھم 

بايد از ھمان ابتداء . سيله، مکتب و بستر پرورش چنين افرادی را نقد نمايدآنقدر وجدان پيدا کرده که می خواھد بدان و

دست به چنين انتقاد ھائی " ھاشميان"به صورت قاطع گفت، که ھيچ گاھی نبوده و نيست؛ بلکه وقتی افرادی از قماش 

  : و چنينً را در محدودۀ زمانی که فعال قرار داريم، مطمح نظر قرار دھيمان، موضعگيری ھايشمی زنند

دارد، به اميد آن که تنی می  اعالم " عبدهللا-غنی "از سوئی حمايتش را از با انتقاد از رھبران مجاھدين " ھاشميان "-١

 که بين شودوارد جنگی می و از سوی ديگر چند بی خبر و يا بھتر است گفت بی خرد تر از خود را به دنبالش بکشد، 
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به وجود ..  و "داوود زی"، "قانونی"، "سياف"ساخت .. " ی حراست و ثباتشورا"دولت دست نشانده و به اصطالح 

  .آمده و خواھان حق شان از فروش ميھن در اين مقطع زمانی از حريف خويش اند

حاصلش را به کس که به جنگ، نه از برای خدا است و نه ھم از برای آن " ھاشميان"نبايد فراموش کرد که اين دخالت 

که عمری را در کاسه ليسی استعمار و نوکرانش گذشتانده و با افرادی از قماش " ھاشميان"د، ديگری پيشکش نماي

می ..." شورای حراست و ثبات "پيوند ھای ناگسستنی دارد، وقتی مشاھده می نمايد که به اصطالح " انیھباری ج"

نبوغ "م به حساب کبر سن و ھمان خواھد با ولينعمتان و دوستان ھمکاسه اش، از در مخالفت داخل شود، اگر خودش ھ

عقلش قد ندھد تا وارد ميدان گردد، از طرف آنھائی که در تمام اين مدت قالدۀ افرادی از قماش وی را در " در بالھت

  . بر روی زمين را پيشه نمايدنمايندگان خداتخريب دست داشته اند، گماشته می شود تا داخل ميدان شده، 

وی را بر آن " مالمنصور"به طالب به خصوص در اين مقطع حساس اظھار بيعت مجدد به " ھاشميان" تعلقات غليظ -٢

 ديروزش را توجيه می دارد، ته از آن که موضع گيری طالب پرستانۀمی دارد، تا با حمله بر رھبران جھاد، گذش

  .چاکری امروزش را نيز بيان بدارد

، که وی را در اساس مخالف مبارزۀ آزيخواھانۀ مردم ما  پرچمی-  تعلقات و روابط مخفی اش با وطنفروشان خلقی-٣

ساخته بود، اينک به شکل ديگری خود را متبارز ساخته، از طريق حمله بر رھبران مجاھدين، می خواھد خدمتی به 

  . پرچمی اش نموده باشد- قای خلقیفر

لوه دادن آن، می خواھد خدمتی به  علنی بر رھبران مجاھدين و خصومت مخفی با اصل جھاد و بی اعتبار جۀ با حمل-۴

انجام نيروھای اشغالگر کنونی که با تمام قواء می کوشند تا شکست روسھا را در افغانستان به نفع خود مصادره نمايند، 

  . دھد

  ... و-۶ -۵

  !خوانندگان نھايت عزيز

عملی می بايد متوجه بود که ھر  آنچه به مثابۀ نتيجه گيری از اين مختصر می خواھم توجه تان را بدان جلب نمايم، در

و يا بد اين و خوب انگيزه و علت اصلی دخالت يک فرد در يک روند اجتماعی چيست؟  زمانی ھيچ گاھی از عملکرد 

  .يا آن فرد متعجب و يا متأثر نمی شويد، که از ھمان آغاز انگيزۀ آن فرد را بدرستی دريافته باشيد

  

  :يادداشت

و به  زياد یدر شھر کابل به دام دولت افتاده و بعد از تحمل شکنجه ھا١٣۶٠در اسد سال " یميرويس فراھ"  زنده ياد-١

جان را به قيمت حراج، آبرو، شرف، وجدان، تاريخ و "دنبال آن که خالف عناصر تسليم طلب و سازشکار که 

ضع انقالبی و کمونيستی اش،  با ايستادگی بر موا"اعتقادات مبارزاتی يک نسل از بھترين فرزندان ميھن، نجات دادند

  . اعدام گرديد١٣۶١از طرف دشمنان مردم و ميھن با جمعی از يارانش در سال 

که آموختن را از شام ھمانروز آغاز و در تمام مدت اقامت در پاکستان و يا ھم حضور در جبھه، " اکبر" زنده ياد -٢

سازمانيافته از طرف نوکران امپرياليزم امريکا و ، در جريان يک توطئۀ ١٣۶٢لحظه ای آن را ترک ننمود، در سال 

دستگير و بعد از تحمل شکنجه ھای زياد، به وسيلۀ يک تن از عمال القاعده سر " سياف"ارتجاع ھار مذھبی وابستگان 

  .بريده شد

بوس خود ترا دس آنھا دندنشتير باران و سرببرند، مگر قادر را " اکبر"و" ميرويس"م و ارتجاع قادر شدند امپرياليز

  .بسازند


