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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

 
  ر نسرين معروفیيدپلوم انجن

  ٢٠١٢ فبروری ٢٣
 

   مردمیاسناد و مدارکمصادره و توقيف 

جنايات و خيانتھای خاد استامتداد  از ه ای گوش  
 

مثبت پيرامون اوضاع و جريانات سياسی، اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی که ھمکار اری ذبا تذکر مختصر از اثرگ

را روی اجبار که ھمانا پخش شبنامه از جانب انسانھای بی   جناب موسوی صاحب امکانات و شرايط آنام مبارز

وده، برای خود  از تاريخ مبارزاتی کشور ما به ایوجدان و خاين به مبارزان راه آزادی و توطئه و بھتان به گوش

  .زدند....." به جواب شبنامه نويس و ماھيت پليد آن " عنوانی یمھيا نمودند و دست به نوشتن سلسله مقاالت

  "شری برخيزد که خيری در ميان باشد: " داريم که می گويندیرب المثلض

  .ی دست اندر کار ھستندبا لعنت و نفرين به عامالن شرر افگن و درود و تھنيت به کسانی که در طرح حوادث تاريخ

سوسيال  استعمار هعلي "ساما"بيان حوادث و جريانات مبارزاتی سازمانھای انقالبی به خصوص مبارزات انقالبی 

 خلق و پرچم، دست آورديست در خور تحسين و ستايش و  ھایباندثور يعنی امپرياليسم شوروی و فاجعه آفرينان 

که ھمه شاھد ھستيم آنھا  طوری. ل تاريخی خلق به خاک و خون خفتۀ ماروشنی اندازی است در بيان وقايع و مساي

  . آزادی کشور و خلق در بند آن رقم بزنندرایميھن را ب که با خون خود تاريخ پرافتخار دقادر شدن

ما خوانندگان را از و فھم دوست گرانقدرم جناب موسوی توانسته اند با بيان حوادث رقتبار ولی پر افتخار، درک 

 مسايل تاريخی که سرنوشت خلق ستمديدۀ ما به آن گره خورده در ابھام باقی نمانده در معرض خواندن ه ای ازوشگ

 دھند ءھموطنانی که قلب شان برای آزادی کشور و رھائی انسان در بند آن از يوغ استعمارو ارتجاع می تپد، ارتقا

اھی را بررسی نمايند و نگذاريم که دشمنان خلق تاخود بتوانند ارزيابی واقعيت ھای تاريخی و نه تصورات و

، حوادث و "ديموکراتيک خلق"رنجديدۀ ما مانند شبنامه نويس بی آزرم و رفقای حزبی اش يعنی حزب به اصطالح 

 گزارشات وقايع ؛وارونه بيان داشته نسل ھای آينده را به کجراھه بکشانندجريانات تاريخی سازمانھای انقالبی را 

ود ترويج و تبليغ کنند تا بتوانند خود را با دستان آغشته به خون خلق افغانستان با اھداف خائنانه و رابه نفع خ

  .مغرضانه به حيث حاميان خلق معرفی بدارند
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ھمچنان ھستند گروھی ديگر از ھموطنان ما که از مخاصمت ھای ناشی از تعصبات، عقده، غرور منفی و 

ن مسايل تاريخی در زمينه ھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی خود پرابلمھای شخصی و خانوادگی از بيا

  .طوری به آن برخورد می نمايند که مسايل و پرابلم ھای شخص خود نويسنده است، را کنار می کشند

جای شک نيست که اگر حوادث تاريخی به ارتباط آنچه که در کشور ما افغانستان در دوران استعمار سوسيال 

دگان و نکه بيان آن روی اسناد و مدارک استوار و در معرض ديد خوان سم شوروی گذشته، در صورتیامپريالي

 مسايل   است بس بزرگ و کمکی است با ارزش جھت موضعگيری سالم در قبال آنیشنوندگان قرار گيرد، خدمت

   . اندتاريخی که در گذشته به وقوع پيوسته

 آن ۀجناب موسوی صاحب در پورتال به نشرسپرده می شود و ھنوز سلسلدر ارتباط با گزارشات کتبی که به قلم 

  که از جناب ايشان به حيث شخصيت مبارز و شيفتۀ آزادی کشور و رھائی خلق در بند ویادامه دارد، طبق شناخت

ھستند حوادث و جريانات مبارزاتی خلق ما را که خود شاھد و به اسارت کشيدۀ آن دارم، متيقن ھستم که ايشان قادر 

نمايند و ھمه را در رشتۀ بيان خود حافظۀ به  ءاتکابا ر بودند، دقيق و بدون کم و کاست ض مبارزه حاۀدر صحن

  .تحرير درآورند

، ياددھانی از  يس  سلسلۀ مربوط به شبنامه نودر ھمين شان نوشته ھای ز اچند قسمتکه خود شان در  با آنھم قراری

 طی ده سال تجاوز شوروی ، مسايل و عوامل تاريخی روزانه در خاطرات مبارزاتی  و که يادداشتھایاسناد و مدارک

 اگر آن ؛ نوشته اند، درج صفحات کاغذ نموده بودند،را که مربوط به سرنوشت خلق ھا و مبارزات جانبازانۀ آنھا بود

به يقين که استفاده از آن در طرح مسايل  می توانست کمکی بس ارزشمند در زمينه ياداشتھا را در اختيار می داشتند 

  .باشد

که نزد نگارنده و صاحب آن ارزش خاص خود را دارد از نگاه تاريخی  به نظر من چنين ياداشتھا عالوه بر اين

  . است بس گرانبھا و با ارزشه ایگنجين

 نموده اند و حاضر نيستند در اين شرايط که مصادرهه و آنھا را  را در انحصار خود گرفتیکه چنين مدارک کسانی

 تاايشان بتوانند در طرح ، که درج صفحات آن مدارک گرديده به صاحبش برگردانندیايشان دست به نگارش وقايع

ه با  را کم آندرد و آلورکه بودند عشاھد، و داخل در ميدان م را در قبال آنچه که خود ناظر، شانليت ومسايل مسؤ

وشی را که انتخاب نموده اند ربيشتر و بھتر از حال انجام دھند، بايد بپذيرند نمودند، وجود خويش احساس  پود وتار

 ھر کدام ما نبايد فراموش نمائيم که .  پرچمی ھمکاسه می سازد-آنھا را در نابودی مغز ھا با جناياتکاران خلقی

ليت کوچک باشد و يا بزرک درادای آن نبايد دريغ و اين مسؤخواه. ليت داريمودرقبال کشور و مردم خود مسؤ

  .ورزيد

را  ر نيستند آنض نموده اند وحا"محبوس" جناب موسوی صاحب را نزد خود یکه يادداشتھا حاال خطاب به کسانی

 عملی است ، عملی که به آن مبادرت می ورزند و يا دشمنباشنددر دسترس نويسنده اش قراردھند ، خواه دوست 

 ، آنھا را ھا جنايت و خيانت را در حق مبارزان انقالبی ما انجام دادند که خادی ھمانطوریچه . وار نه و خادیائناخ

 و دسته جمعی فردی یھاه فضای رعب و وحشت و ده ھا شکنجه به قتلگاايجاد در زندانھا محبوس نمودند با 

اسناد و مدارک آنھا را به . ون از آنھا باقی نماندو نشانی جز از خاک و خ تا به زعم خود شان ديگراثرند فرستاد

که اسناد جناب موسوی صاحب را در  پس کسانی. تاراج بردند تا توانسته باشند تاريخ مبارزاتی شان را نابود کنند

 است نابخشودنی و خيانتی است که یرا به صاحبش بر نگردانند، گناھ کار نگيرند و آناختيار دارند اگر از تعقل 

  . آن بر جبين خاين حک شدنی استمھر
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ما شاھد ھستيم که خلق مبارز افغانستان قادر شد استعمار سوسيال امپرياليسم شوروی را : که   در اخير با تذکر اين

اما نام و خاطرات مبارزان انقالبی کشور . به سقوط و نابودی سوق دھند" ديموکراتيک خلق"با دھارۀ بد نام حزب 

 کسانی که فکر می کنند با مصادرۀ يادداشتھای شخصی قادر .ودانه و پر افتخار باقی خواھد ماندما تا تاريخ است جا

پنھان و کتمان نمايند، در مثل عام آنھائی اند که می را خواھند شد، تاريخ مبارزاتی افراد و سازمانھا ھا 

  .قماشی می توانند باشندچه رادی از ؛ شما خود قضاوت نمائيد که چنان اف"آفتاب را با دو انگشت بپوشانند"خواھند

  

   

  

 

 

 


