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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ مارچ ٢١
 

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  ! در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

٣ 
کنند و مجيد بزرگ را  شکوه می) سازمان آزاديبخش مردم افغانستان(تا توسط که نقاد و نقادان از طرح کود از آنجائی

کجا تشريف داشتند و چرا ه پرسش ما اين است که خود نقادان در آن دورۀ تاريخی ب آوانتاريست خطاب می نمايند؛

 !يغ می کشند؟ سال از ھالند ج٣٣نقد نکشيده اند و حاال چرا بعد از گذشت ه را ب) ساما(» کودتاگرانۀ«حرکت 

 :د کهنقاد ميگوي

که صدھاخانواده تبنگ فروش، جوالی، سيگرت  اين قيام ازآنجائی.بود) قيام- کودتا(قيام چنداول يک بخش ازاين طرح«

درچنداول وجاده  بادرنگ وسبزی فروش، پينه دوز، سماوارچی، نانوای ونخود فروش مليت ھزاره را فروش، دکاندار،

. جای گذاشته بوده دربين روشنفکران ھزاره انعکاس منفی بزرگی راب  خلق وپرچم انداخت،زيرساطورقصابانه ب ميوند

مثابه يک مثال منفی دربحث ھای بين محصلين ه محصلين مليت ھزاره درپوھنتون کابل ھمين قيام راب دربساموارد

ی اين قيام که صدھاخانواده نتائيج منف. که به فعالين بخش غرجستان ساماضربات بزرگی راواردآورد کردند مطرح می

عبدالقيوم ١٩٨٣درسال. مليت ھزاره ھميشه الينحل باقيمانده بوده ی مربوط بئرادربدرساخت درذھن کادرھای ساما

منظورش ( قوماندان عالیۀپالن افشاشده بودوفرستاد"االتی درمورداين قيام گفتؤدرپاسخ به س رھبردرپشاور،

 !؟".موقع سقط نگرديده دستورقيام ب و درراه گرفتارشد ول،به رفقای چندا )عبدالمجيدکلکانی بود

 

 مگر در چنداول و جاده ميوند تنھا ھزاره ھا مسکن گزين  و يا مصروف کسب و کاسبی بودند؟

مردم بومی کابل و ھمچنان  تنھا  مردم ھزاره زيست داشتند بل قزلباش،ه جادۀ ميوند نواحی و حوالی آن ن/در چنداول 

تاجيک و پشتون  ھوتل ھا و خانه ھا مملو از مردم ازبيک، مسافر خانه ھا، سرايداران ،  دکانداران،تمام دکانھا و

 !!!بودند؟؟؟

باد فراموشی  می سپارد و در ه ينجا نقاد تنھا برای يک بخش کوچک از جامعه اشک تمساح می ريزد و متباقی را بادر

 تکش  و مردم ھزاره که در آن محالت زندگی  و کار میکمال خونسردی می نالد که صد ھا؟؟؟  فاميل ھزارۀ زحم

 !!!کردند توسط جالدان خلقی و پرچمی کشته شده اند؟؟؟

فاميل ھزاره را که در حادثۀ »  صد ھا«دروغ شاخدار تر از اين نشنيده بودم؛ و حاال پرسش ما اينست که اسمائی آن 

دارند تا مردم از آن نسل کشيی که اتفاق افتاده بود و  اما تاريخ چنداول کشته شده بودند در پيشگاه خلق افغانستان ارائه 
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ھزاره ننوشته است با خبر شوند؛ در غير آن ھمان دروغھای شاخدار زمان عبد الرحمان »  صد ھا«بدان پيمانه يعنی 

گويند که  دارند که عبد الرحمان مصدر نسل کشی ھزاره ھا شده است و اما نمی خان را در لوح خاطره ھا زنده می

 !ھزاره را کشته بود و اين ھزاره بود که تيغ کند عبد الرحمان را برای کشتن ھزاره صيقل و تيز کرده بود ھزاره ،

از يکسو چنگيز را پيشوائی بزرگ می  ينجا بوی گند و متعفن قومپرستی در زير نقاب مائويسم  بمشاھده ميرسد؛ادر

» بلخی«دارند، از سوی ديگر مو النا جالل الدين محمد  خطاب می» بابا«جالد را » مزاری«پندارند واز جانب ديگر  

را مائو تسه دون قرن » ياری«را که از پدر آريائی و از مادر ترک تبار بود ھزاره می گويند و جالبتر از ھمه اکرم 

د و چه بيشرمانه سنگ زنن ھمه ھست و نيست و زمين و زمان را ھزاره می بينند و مھر ھزاره می........ حاضر گفته و

 !مائويسم و کمونيسم را نيز به سينه ھای خويش می کوبند

صراحت راسيسم ھزاره را در زير نقاب مائويسم می بينيم؛ زيرا  فردی که ادعای کمونيسم و انترناسيوناليسم ه ما ب

د و نبايد مسائل قومی و مليتی را خاطر خدمت به انسان و انسانيت گامھای متين بگذارد و بينديشه پرولتری را دارد بايد ب

  ! عمل می نمايد،ی حقه باز را می بينيم که خالف آنچه ادعا می کندگودامن زند و اما در کمال تأسف يک دروغ 

که نقاد از صد  کابل در زمان حکومت پوشالی امين و تره کی کمتر از سيصد ھزار باشنده و مردم بومی داشت و اين 

گزافه گوئی و مبالغۀ بيمار گونه کرده و اين  اغراق، يا در حادثۀ چنداول کشته شده اند  غلو،ھا فاميل ھزاره که گو

شکل ديوانه واری بر مال می سازد و در معرض ه حرکتش ناشی می شود از حس حقارت و عقده ھای پنھان که ب

 !دارد واننده را نيز فراھم می خۀدھد که سبب تأثر و تأسف خواننده قرار می گيرد و ھم مايۀ خند  قرار میدنخوان

خواستند که با يک قيام مردمی رژيم فاشيستی کودتا را ) ساما(در حادثۀ چنداول اقشار مختلف اجتماعی تحت درفش 

شد و از  ساقط و سرنگون سازند زيرا ساحۀ کشتار  و جنايت اين نوکران فاشيست سوسيال فاشيزم روس وسيعتر می

زندانھا و پليگونھای پلچرخی مملو از آزاديخواھان شده بود و  گرفت؛ مختلف قربانی میتوده ھا ھر روز تحت نامھای 

برخاسته » ساما«رفقای جای شک نيست که در قيام چنداول . کردند مردم در بدترين شرايط فاشيسم تحميلی زيست می

 . بودسراسری شرکت ورزيده بودند و اما قيام  تنھا ھزارگی نبود بلکه از مليت ھزاره نيز

بود  که چرا اينھا در ھمان  مسألۀ  ديگری که مرا وادار به واکنش عليه نوشته ھای ھر دو نقاد  ھالند نشين کرد اين 

عصری که قيام صورت پذيرفت و به شکست انجاميد سکوت مرگ  را اختيار کردند و قيام کنندگان را به نقد نکشيدند و 

 که قافله در حرکت است و جيغ ھای نقادان باعث بطی شدن عزم  و حرکت دانم و متيقنم اگر چه می!افشاء نساختند؟

 .گردد قافله نمی

و بعد از » پويا«شمول نادر علی ه و شھادت آنھا ب»  ساما« مرکزی ۀبعد از شھادت ابر مرد مجيد تا دستگيری کميت

پر عقده و پر از »  مائويست«ول تسليم طلبی جبھات ھرات و کوھدامن يعنی با گذشت بيشر از پنج سال از قيام چندا

نبود؟ اگر بود چرا بيشتر از سه دھه خاموشی را اختيار کرد و حاال بعد از » غرجستان ساما«مدعا مگر عضو بخش 

 !!!راه انداخته است؟؟؟ه گذشت اين ھمه سالھا  از ھالند گويا جيغ و فرياد را ب

 نخست بايد بنويسد که اين ادعايش را م چنداول ياد کرده است؛در قيا»  ساما«نقاد از ھمکاری افسران ناراضی خلقی با 

مگر چه عيبی داشت که خلقيھا از دولت و حکومت و رھبران وطنفروش بر چه مبنائی می تواند ثابت سازد در ثانی 

 شان رو  بر گرداندند و به صف مردم و انقالب بپيودند؟

می ساخت و اين يک حقيقت انکار را به طپش می انداخت و جذب صفوفش بود که قلب ھر انسان آزاده » ساما«ھيبت 

 .پذير  بودنا
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 در دسترس ما قرار رسيد و بعداً  ی که توسط نقاد و ھمپاله ھايش در کويته به نشر میئدر يکی از نشريه  ھا و نوشته ھا

رت سياسی نيستند بايد آنھا را در خادی و پرچمی  ديگر در کرسی قد گرفت تذکر داده شده بود که  جنايتکاران خلقی،

 !؟.......مبارزه کرد و» انقالب«تا پيروزی ........  ضد طالبان و هجذب  و با آنھا ھمکاری نمود و ب.... صفوف 

راه انداخته شد و شکست خورد شما عضو ه در آن آوان که قيام چنداول ب گرديم به نقاد نخست کاکا جان، حاال بر می

به حيث بنيان » احمد علی«پاسخ بگوئيد که اوالً ادعای داکتر بوديد؛ برای خوانندگان و مردم » يکارپ«مرکزيت سازمان 

گذار سازمان تان، مبنی بر تدارک قيام و آن را علت ايجاد سازمان پيکار دانستن به چه معنا بوده و نقش جنابعالی در آن 

می ناميد بوده است؟ در ثانی بگوئيد در کدام سندی ھمان » ام قي–کودتا « آيا مگر به غير از دنباله روی از آنچه سالھا

را يک حرکت قدرت طلبانه و ضد انقالبی خواند و محکومش  ری کرد و آني سازمان شما عليه قيام چنداول جبھه گزمان

م منطق سر کرد؟ اگر محکوم کرد با کدام سنديت و اگر نکرد چرا و حاال بعد از گذشت سه دھه در نبود  رھبران با کدا

 !رسد جزء بدنامی و رو سياھی؟ راه انداخته ايد و چه نفعی برايتان میه و صدا ھا را ب

استمداد می » ساما«از آن به زعم خودش در نفی و بدگوئی  بر مقايسه می کند و ونقاد قيام چنداول را با انقالب اکت

 دولت موقت بکشانم و در توبر و قيام اردو و سربازانجا نمی خواھم بحثم را به بررسی انقالب اکنجويد، با آن که در اي

 ١٠«لنين به کتاب » تز ھای اپريل«عوض از نقاد می خواھم تا حد اقل قبل از آغاز به بحث در کنار مطالعۀ دقيق 

 به وی گوشزد می نمايم که در منطق يکی از زشت منتشره در ھمين پورتال مراجعه نمايد،» روزی که دنيا را تغيير داد

  .باشد» قياس مع الفارق«ترين عادات، می تواند چسپيدن به 

اظ ح ندارم و نه ھم آنزمان که از ل»ساما«با آن که من خود را نه اينک که ھيچ گونه ارتباطی با ھيچ يک از بخشھای 

خود ندارم  نوشته نشده و در نتيجه معلومات تشکيالتی الزم در قسمت پاسخدھی »ساما«تشکيالتی نامم به پنسل ھم در 

يا از تمام آنھائی که و به ھمين اساس را در آن موقعيت و سطحی نمی يابم  تا مسؤوليت پاسخدھی را بر دوش گيرم 

که به مانند ھمان سرباز  »موسوی«  و يا ھم به مانند رفيق می گيرند»ساما«ھنوز ھم اعتبار مبارزاتی شان را از نام 

که » ساما«م ھنوز ھم از سنگر خود دفاع می نمود، يک تنه به دفاع از تاريخ جاپانی که بعد از تسليم امپراتور و خت

به در اين رابطه شکسته صميمانه می خواھم تا سکوت شان را  درخشانترين بخش جنبش چپ می باشد، می پردازد

 لجن پراکنی »اماس«جواب اين نقادان پرمدعا بپردازند و نگذارند تا دوره گردان ھرزه ای از قماش نقادان بر تاريخ 

  :الزم می دانم چند نکته را از ديد خود پاسخ بگويم ،نمايند

تنھا ارگ کابل ه فيض قھرمان و رفقای جانباز و فداکار شان با جرأت دست به چنان اقدامی زدند ن که مجيد قھرمان، اين

رادۀ مبارزاتی يک خلق را نمايندگی از آن جائی که اذات خود ه بل کرملين را نيز بلرزه افگندند و اين قيام شجاعانه ب

می نمود و درست نقطۀ مقابل آنھائی بود که به اميد اولويت و حدت تضاد بين مزدوران روس و اخوان، دست بسته خود 

 نجات دھندۀ ھوادارن خويش را نيز تسليم طلبانه پاسخ دادند، بوده است و است ؛ نزد تمام را تسليم آنھا نموده حتا ندای 

که در دفاع از استعمار قلم نمی زنند، از چنان ارج و منزلتی برخوردار است که نقادان انجو باز حتا فکر آن را آنھائی 

 .نيز نمی توانند نمايند

  .شھيدان و جانباختگان قيام انقالبی چنداول درود و ھزاران درود بر رھبران ،

تان تاريخی و ھزاره جات کنونی که در پيوند  از اعماق غرجس آنخالف مردمان عادی ھزاره و پيشاھنگان راستين

  به نبرد ضد استعماری و ضد ارتجاعی خويش ادامه داده و ما بار ھا نوشتهتنگاتنگ با ساير مليتھا و اقوام ساکن کشور،

 و گزارشات آنھا را در ھمين پورتال خوانده ايم، وابستگان استعمار و ارتجاع در درون مليت زحمتکش ھزاره چنان ھا

يکی از جبھۀ  و راست ھزاره در اين دوران ديده نمی شود؛» چپ« ھيچ فرقی بين ضائی را به وجود آورده اند کهف

دنبال می کنند اھداف مشترکی را برای به انقياد کشيدن و نابودی افغان و افغانستان  »  چپ«راست و ديگری از سنگر 
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ی ايران و جمھوری اسالمی پاکستان در تبانی و ھمکاری  با دو دشمن ديرينۀ کشور جمھوری اسالمو ھر دو مشترکاً 

مردم ھزاره ديگر مليتھای تحت » حق«بھانۀ زحمتکش بودن و تحت ستم بودن ھزاره و  ببھانۀ دفاع از ه ھر دو ب .اند

 .باد فراموشی سپرده اند و وقعی نميگذارنده ستم  و اکثريت توده ھا را ب

زنند و اما جنايات ھزاره ھای جنايتکار را با ديگر  ليۀ خلق ھزاره داد میدر کمال تعجب از ظلم و ستم طبقاتی ع

ھمپالگان اخوانی و وطنفروش شان که کابل را به دريائی از خون مبدل ساختند و باعث کشتار ھفتاد و پنجھزار کابلی و 

 !!!دھند؟؟؟ ريخ برائت میگاھی محکوم نکرده و برای آن زنازادگان و حرامزادگان تا ويرانی کابلستان گرديدند ھيچ

آی اس ( زيرا ھزاره ھای کويته که در رأس  حادثۀ خونين کويته در پھلوی مذھبی بودنش يک حادثۀ سياسی نيز بود ؛ 

ھزاره ھای عادی را در خدمت جاسوسی استخدام کرده اند تا عليه  و اردوی پاکستان  مشغول خدمت می باشند،) آی

زشت باعث خشم و نفرت مبارزان بلوچ و اين حرکت شنيع  .ونيسم پنجابی جاسوسی کنندنفع شئوه بلوچ ھا و پشتونھا ب

، حادثه ای که در ھمه حال به کشته شدن انسانھای بيگناھی خاطر انتقام، حادثۀ خونين کويته را آفريدنده واقع شد و ب

 !!!انجاميده و نمی تواند به ھيچ وجه محکوم نگردد

 ھم »مائويسم«ليننيزم و مارکسيزم ،  انديشه ھای دورانساز د را نشان داده حتا در پناهھويت خو نقاد در اينجاست که

 مليت »مائويسم«پس خلق افغانستان بايد بدانند که مدعيان  را بپوشاند؛ نتوانست راسيسم و عقده ھای تاريخی اش

خدمت سکتاريسم و تجزيه طلبی و  در »مائويسم« بيش نبوده و  اينھا تحت پوشش یفاشيستھا و تجزيه طلبان پرستان،

 .د وبسن و ارجی نمی گذارديگران و حقوق ديگران وقعه  خود بوده و ب»يزم اھزاره«

 ....... ادامه دارد

 ميرويس ودان محمودی

 

 

 


