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 Political سياسی

 
  یس ودان محموديرويم

  ٢٠١٢ اکتوبر ١٩

   خصم ھنر و زندگی و فرھنگند  ن ملک کنون سرھنگندينان که بريا

   ننگندمشتی نام اند و معنی ھر   خ ياب تارــه ورق خورد کتــفردا ک

  

  !بچگان شورای نظار و الفزدنھای شان غالم
بود امروز افغانھا دراسارت روسھا وافغانستان در چنگال  غالم بچگان شورای نظار مدعی اند که اگر مسعود نمی

  !بود کشورمستعمره اسير می  يکۀمثابه خونين خرسھای قطبی ب

با تبليغات دروغين بر حقايق  کنند اند و فکر می تاريخ را به ريشخندی گرفته ،وطنفروشان و مجھول الھويتان

وطنفروش و آدمکش که جزء  - سنگ دزد - ك اقليت دزدي ۀمثابه ب را کشند و تنھا خود شان تاريخ خط بطالن می

افغانستان می  خيانت ارمغان ديگری ندارند ناجی آزادی ملی و قھرمانان راستين ملی جنايت و -معامله گری

دھه و اندی سپری شده است و اکثريت خلقھای  وز روسھا چند قرنی نگذشته است و تنھا سهمگر از تجا. پندارند

تماميت   برای آزادی ملی وه ک،دانند باشند و می  تاريخ خونبار ميھن شان میۀدھ  اين سهۀافغانستان شاھدان زند

  . نجنگيده استهکشور رزميده و جان باخته است و کارضی واستقالل 

» تکاملی «ۀقدرت سياسی و مرحل ۀ و جلوس زنازادگان تاريخ بر اريک١٣۵٧منحوس ھفتم ثور بعد از کودتای 

 مقاومت ميھنی از دره ھای مرد افگن و مرد ١٣۵٩شوروی در   سوسيال امپريالسمۀجاوز بربر منشانتکودتا و 

اس آی آرميده  وش آیين زمان مسعود و گلبدين در پشاور پاکستان در آغاکنر آغازيد و اما در پرور نورستان و

  .بودند

 شعله و جريانجوان مترقی  سازمان -  نوينتيکموکرا و سازمانھای جديدی ھم از جنبش دمقاومت خود جوش بود

  شھرت وۀمسلحانه پرداختند که در کمترين زمان آواز مقاومته  سياسی عرض اندام کردند و بۀجاويد در صحن

  .ودمرز ھای کشور عبور نم قھرمانی ھای شان از

حادثه باال  ،حادثه چنداول  -کابلستان ١٣۵٩ تاريخی سوم حوت ۀحادث -  ھرات باستان١٣۵٧ حوت ٢۴ ۀحادث

شد و اين يک حقيقت  محصالن توسط جريانات چپ رھبری می حصار کابل و تظاھرات سراسری متعلمين و

ديگر سازمانھا و  نستان در پيشاپيش افغایو سازمان رھائ) ساما(سازمانھای رزمنده  .باشد می انکار نا پذير تاريخ

آفريدند که خاطرات انقالبی اش در دفتر خونين  حلقات کوچک جنبش انقالبی حماسه ھای تاريخی پديد آوردند و
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  .باشد  مادرج اوراق زرينش میۀطوفان و حماس  سرزمينۀتاريخ رزم و حماس

سازمان  از شھکار ھا و مجاھدت ھای پکتيا ۀفرقبخشی از خلع سالح ، شورش و  حسين کوتۀخلع سالح فرق

ين ت مقاومت و قھرمان راسۀافغانستان اسطور  خلقۀتحت رھبری فرزند فرزان) ساما(افغانستان  آزاديبخش مردم

 جانفشانی  ساما مصدر اشتباه گرديد نبايد قھرمانيھا و، از تاريخۀاينکه در مقطع .بود د قھرنانيملی افغاستان مج

  !دی ملی ناديده گرفتايش را برای حصول آزاھ

ھمه ...بدخشان و کندز و -پنجشير -فراه -نيمروز -ھرات -لوگر-پغمان -صافی  کوه-)شمالی(جبھات کوھدامن 

ترس و لرز را بر اندامھای  ی از جريان شعله جاويد باالخص ساما بنيانگذاری و رھبری گرديد وئسازمانھا توسط

نبايد فراموش کرد که برای اولين بار . لرزه افگنده رملين را بک روسھا و سگان داخلی اش مستولی نمود و قصر

آنھا در کلکان   ھشت عراده تانک روسھا در روز اول تجاوزی جنبش ملی و انقالبۀرزم و حماس در تاريخ

. گارگان تاريخ گرديدبدارتش اشغالگر رھسپار جھنم   منھدم گرديد و تعدادی ازیکوھدامن توسط رزمندگان سامائ

آوری   ارج بگذارند و از آن يادیخاطر قھرمانيھا و فداکاريھای جنبش سامائه بايد ب ملی و انقالبی کشورجنبش 

  .پذيرد می نمايند زيرا ساما در عمل رزميد و در جريان جنگ اشتباھاتی صورت

ر ينده انجن کندز تحت قوماۀ جبھ-جان   پنجشير تحت قومانده پھلوان مشھور و نامی کشور شھيد قھرمان احمدۀجبھ

  با ايثار و،فرماندھی گل محمد و جبھات ديگر تحت رھبری و فرمان انقالبيون جبھه نيمروز تحت -سرور 

خاطر ه و پرچمی رزميدند و ب فداکاری در مقابل دشمن غدار سوسيال امپرياليسی و نوکران بی ارزش شان خلقی

نام رفتند که امروز ھيچ فردی نيست که دادند و گم حرمت و نگھداری ميھن مادری و مرز ھای پدری جان

به شانه در   پردل شانهيک نکته را نبايد فراموش کرد که شھيد انقالبی شاه محمد .دارد خاطرات آنھا را گرامی

پيروزی شورش سوم حوت قصر کرملين را   با مجيد قھرمان تالش شباروزی کرد و توانست با١٣۵٩سوم حوت 

 مقاومت اگر ۀپر دل بزرگ اين اسطور. افغانستان زادگاه شيران است ت کرد کهلرزاند و به خرسھای قطبی ثبوب

سپردن اين سردار آزادی  فراموشیه ما نيست بايد اين انقالبی بيکس و بی کوی را فراموش نکرد زيرا ب در ميان

  !قھرمان ملی شاه محمد پردل گرامی باد ياد .باشد نامردی و خيانت بر سامای مجيد بزرگ می

سوخت  می که مردم و کشور در اشغال روسھا درآن آوانیتحفۀ امپرياليسم » ملی«ل درينجاست که قھرمان اؤس

  کجا تشريف داشت و چرا اولين فير تفنگ را عليه روسھا نکرد؟

و راستی برای آزادی ميھن  در جنگ مقاومت ملی در پھلوی سازمانھای چپی ديگر سازمانھا و احزاب ليبرال

که پوز کثيف روسھای  آزادی را آبياری و بارورساختند و تا اين رزميدند وبا جانفشانيھا وايثارگريھای شان درخت

کنند و ھمان ھم  را گم  تا از ميھن آزادگان گور شانندسيه شکست ماليدند و مجبور شان ساخت خاکه ستمگر را ب

 هب اشغال کشور شان رزميدند و دم افغانستان از پير و برنا و مرد و زن ضددر جنک کبير ملی اکثريت مر !شد

ميھن تحفه دادند که تاريخ بشريت چنين قربانی و جانثاری را  مادره ليون شھيد بي آزادی ملی بيشتر از دو مخاطر

  .نداشت خاطرشه ھرگز ب

شد و  بود چنين و چنان می نمی سعودکنند که اگر م افسار گسيختگان شورای نظار ھميشه طعنه وار گوشزد می

  !؟ندکرد می.....و پاکستانيھا و عربھا ناموس ھای ما را بيحرمت

 آی اس آی پاکستان با  پنجشير را با ھمکاریۀمحلی بود که جبھ» ندانقوم«ينجاست که مسعود يک اال درؤس

آورد و بعد از کنترول پنجشير پنجشيری نامردانه در تصرفش   انقالبی٨۵شھادت پھلوان احمد جان و يارانش و 

داد خود مختاری  روسھا جبھه را از موجوديت مجاھدان راه آزادی پاک کرد و بدان منظور قرار دستوره بء بنا
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 پنجشير روسھا مسعود را ۀ جبھۀنماند که قبل از تصفي نا گفته.  نموداء امض١٩٨٣پنجشير را با روسھا در اوائل 

 جبھه را از هرا آغاز نمود  و زمينی شانئیدند و بعد از آن بر جبھه حمالت ھواانتقال دا به خواجه بھاءالدين

 ١٩٨٣ملی مسعود وطنفروش در اواخر سال   تاريخی و خيانتۀبعداز آن حادث .فرزندان مبارز خلق تھی ساختد

   و در اختيارطلبی را با روسھا به امضاء رسانيد و سالنگ را برای روسھا  تسليمۀقرار داد آتش بس و يا معاھد

مقاومت ملی را در سراسر  دست آوردند تا جنبشه  ننگين روسھا فرصت طالئی بۀبعد از آن معاھد .آنھا گذاشت

  .افغانستان ضربه بزنند که چنان ھم شد

 روسی را کشته است و چند نفر کشور چه وقت عليه روسھا رزميده است و چند نفر عسکر» ملی«پس قھرمان 

  است؟ دفاع از وطن از دست داده خاطره فاميلش را ب

عسکر روسی را با فير تفنگش کشته  فلم مسعود را در اختيار داشته باشند که مسعود يک -اگر شورای نظار ويدئو

که جنگ رويا  شرطیه ب .شوم روم و مجاور قبرمسعود می پنجشير می باشد در معرض تماشا قرار دھند من به

مقابل  ھمچنان ثبوت کنند که مسعود در.ا در حالت جنگيدن نشان دھدر جنگ ريطرف در گ روی باشد و ھر دو

کنيم و به اين منظور  جنگ حسابش می روسھا جنگيده و اگر ھم بينی مرغ روسھا را خون نکرده باشد باز ھم ما

خواھم که مسعود را در حالت نشانه  راستی از شورای نظار می .کنم می سند زنده از شورای نظار درخواست

» دشمن« ضد هکه ب دھد دھد و يا شورای نظار را نشان می و امتحان سالح که خاکباد را نشان می تن کوهگرف

 فلم در ھر جا پوز ۀشود و يا بچ تلکسوب ھم ديده نمی راه انداخته اند که طرف در گير دره گويا عملياتی را ب

ين بار مھزار را برای د و خود شان سند جنگ مسعود عليه روسھا پيشکش نکننۀمثابه ب گيرد گرفته عکس می

باعث قناعت خاطرم واقع گشت من ھم با شورای  االتم را ارائه داد وؤاگر شورای نظار جواب س .ريشخند نسازند

  .گشت نظار ھمگام و ھمنوا خواھم

 که سازمانھا و احزاب ت پنج واليات شمال را در کنترولش داشت در حالیيت بود و جمعيمسعود قوماندان جمع

  .فعاليت ھای سياسی ونظامی داشتند و دارای جبھات جنگ بودند شمول سرخا و ستم ملی در آنوالياته ديگر ب

 قوماندان بلخ بود و ديگر جبھات  پنجشير تحميل نمود و ذبيع هللاۀمسعود را ای اس ای منحيث قوماندان جبھ

ل کنيم که مسعود با چند صد نفر دزدان پس بايد قبو .شد کنترول و رھبری می جمعيت توسط قوماندانھای محلی

منحيث  نجات داد و اکثريت  افغانستان را بدون جنگ از روسھاسنگ دزد و سنگفروش تنھا و تنھا - سرگردنه

  !تماشاچی عمل کرده اند و بس؟

ی خاطر دفاع از آزاده را ب شان جگر گوشه ھایازليون يپرسد افغانھا بيشتر از دو م باز ھم ذھن کنجکاو ما می

ليون شھيد تنھا از يک ولسوالی يآنزمان چقدر بود و آيا بيشتر از دو م ملی از دست داده اند پس نفوس پنجشير در

جام شھادت نوشيدند و  ،بروس ريچاردسن) مردی که ھرگز نجنگيد(نده ن بودند و تحت قومواليت پروا کوچک

   بودند؟تماشاچیمتباقی مردم 

  افغانستان تجاوز نکرده اند؟ وپاکستان در) القاعده(کند مگر اعراب  الی در ذھن ما خطور میؤباز ھم س

و پايگاھش را در بدخشان انتقال نداده   عظام دوستی بر قرار نکرده بودمگر مسعود با رھبر نخستين القاعده عبدهللا

  بود؟

  کشور آورد؟ه بدوباره از سودان   آريانا بعد از فرار روسھاۀآيا ھمين ربانی نبود که اسامه را با طيار

 مسعود از جواب دادن طفره می خواھد و اما شورای نظار و پنجشيريھای طرفدار الھاست که جواب میؤخيلی س

 !و واقعيت را بپذيرند حقيقت را بگويند شوند که در پيشگاه خلق ما روند و حاضر نمی


