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 ادعای دولت دست نشانده راجع به
  به موضوعات امنيتی" جنبش روشنائی"بی اعتنائی

  

سازمان  تروريستی داعش مسؤوليت اين فاجعه را به دوش . دنبال داشتحادثۀ خونبار در کابل محکوميت جھانی را به 

در حالی که بی کفايتی دولت مستعمراتی و مزدور کابل باعث می شود تا اين دولت . گرفته و به آن فخر می فروشد

جنبش "ھرات  گناه را می اندازند به گردن برپاکنندگان مظا،نخواھد و يا نتواند جلو ھمچو حوادث مرگبار را بگيرد

که گويا به مسايل امنيتی و دريافت اخطار ھا توجه نکرده اند و دليل چنين کم توجھيی را  ھم کشمکش درونی  " روشنائی

  . که کربال را در دھمزنگ زنده ساخت، اعالم می دارند" جنبش روشنائی"در 

سياسی، اجتماعی و عقيدتی وجود تضاد عميق " جنبش روشنائی"گزارش ھا حاکيست که بين نسل نو و نسل قديم در 

رھبران قديم را از صحنه دور د و دست گيررا به " جنبش"د که جوالن اين جنبش سعی می نماينسل جوان در. دارد

و ھمقطاران شان برای نسل جوان قابل پذيرش نيستند، زيرا آنھا به " دانش"، "محقق"، "خليلی"افرادی مانند . دنماي

در ادعای نسل جوان به ارتباط رھبری قديم . افراد فروخته شده، وابسته و فاسد می باشند کهتجربه ثابت ساخته اند 

  .کمترين ترديدی وجود ندارد

از زمرۀ کسانی بودند که بر اريکۀ قدرت نصب ... و " خليلی"و " محقق" بعد از تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان، 

به صورت خاص که دارای عقايد " جنبش روشنائی"جوان در کل و درتکامل اوضاع و ارتقای درک نسل . گرديدند

  .ی نسل قديم احترامی قايل نباشندناند، باعث گرديده تا به رھبری کنونی يع" روشنفکرانه"

فضای به وجود آمده بعد از انفجارات خونين و دھشتناک، اين زمينه را به وجود آورده تا از يک طرف رھبری خود 

در عوض " فرار به جلو"ش کنونی و از طرف ديگر دولت دست نشانده، با انتخاب سياست فروش و ميھن فرو

پاسخگوئی جھت فساد و ناتوانی ھای شان، مظاھره چيان را مالمت نمايند که چرا گويا به اخطار ھای داده شده از جانب 

 و به ھمان سان تشويش ھای دولت به آنھا داده بود" ھوشدار باش"سفارت امريکا طبق شنيدگی که " خليلی"و " محقق"

  .دست نشانده از احتمال حمالت انفجاری توجھی نکرده اند

برای منی که ھمين امروز صبح، خون صد ھا انسان ھموطنم را که تا آنزمان برروی سرک نخشکيده بود، ديدم اين 

آنچه در مقطع کنونی در . تا چه حدی درست و تا کجا نادرست است" جنبش روشنائی"نکته مورد بحث نيست که 
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 انسان دردمند و رنجکشيدۀ ميھنم است  که فدای آزمندی ھای مشتی وطنفروش و خود ٨٠اولويت قرار می گيرد، جان 

  .شده استاز سوی ديگر فروش از يک سو و يک دولت دست نشانده 

 ھوشدار شان صراحت الزم را ًوقتی رھبران فعلی از ھوشدار شان ياد می کنند، ھيچ اين را به خاطر دارند که اوال

نداشت و در آن گفته نشده بود که گويا سفارت امريکا بدانھا از حمالت انفجاری اطالع داده است و در ثانی ھيچ می 

" شير سفيد" مخفی و آشکار آنھا، کار را به جائی رسانيده که اگر بگويندھای دانند که وطنفروشی ھا و منفعت جوئی 

   را نپذيريند؟؟است مردم حق دارند آن

و اما دولت دست نشانده و سفارت امريکا که اينک می خواھند گناه معاشقۀ  شان را با طالب، القاعده و داعش، به گردن 

ًآن عده از مردمی که می خواھند از حقوق دموکراتيک شان استفاده نمايند، بيندازند، بايد جواب بدھند که اوال وقتی منبع 

ی دانستند و مطمئن بودند که چنين فاجعه ای به وقوع خواھد پيوست، چرا جھت دستگيری اطالعتی شان را موثق م

 وقتی در انجام آن وظيفه ناکام ماندند، چرا به اساس ھمان راپور ھای  و اقدامی ننمودند و خنثی ساختن فاجعهجنايتکاران

  استخباراتی با صراحت تظاھرات را منع نکردند؟

ته اند، خًميان خارجی آنھا نمی دانند، که اوال به اساس ھمان قانون اساسی که خود بريده و دوآيا دولت دست نشانده و حا

تظاھرات از حقوق خدشه ناپذير مردم است و در ثانی ھم دولت دست نشانده و ھم نيروھای اشغالگر مکلفيت دارند، تا 

  از حيات، جان، مال و ناموس مردم حمايت نمايند؟

راجع به بروز چنان فاجعه ای، نمی تواند بدان معنا " محقق"و " خليلی"فارت امريکا در کابل به آيا اطالع زير گوشی س

 شباشد که استعمار و دولت دست نشانده، خود برنامه ھائی داشتند  و نمی خواستند وطنفروشان مشھوری از قما

  . در آن تلف بگردند" خليلی"و " محقق"

راسر جھان نشان داده که استعمار نمی گذارد تا جنبش ھای مستقلی شکل و در سما تجارب تاريخی در کشور خود 

عمال استعمار بايد درھر جا باشد تا استعمار گران بتوانند آن تحرک را طبق دلخواه به حرکت .  تکامل نمايند،گرفته

  . درآورند

 

 

 

 

 
 


