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  نجيب ثاقب

٠٧/٠١/١١  

  
  » گفتمان«در  صمد ازھردار خندۀ نيش

    افغانستان مردملبر قبخنجر زھرآگينی است 
  

  ه نــام مـــــــــــردان زنـــدانیــبـ"
  م زنـان تـــبعـــيــــــــدیاــــــه نـبــ

  اران ماــــبـــه نـــام ھـــمــــۀ آن ي
  ه گردن نه نھادن به ظلمت راـــــک
  "ـه شھادت و قـــتـــــل آمده اندـبـ

  )پال الـوار( 
  

" مجبوريت"پرسيده شود که چه معما و يا » گفتمان« ولين وبسايت ؤه اولتر از ھمه از کارمندان و مسالزم است ک

چون " پرچم" حزب مزدور و جنايتکار ه شدۀی گماشته ئ حرفد که نوشته و تصوير جنايتکار و شکنجه گریبو

  اقبال چاپ بيابد؟؟؟در آن وبسايت  "صمد ازھر"

جنايتکار را به راه انداخته بود که " اسدهللا سروری"در حاليکه چندی قبل سايت گفتمان کارزارمحاکمۀ جالد اگسا 

امضاء کردند،   محاکمۀ اوهــــبرلسايت  آندررا ليست طويلی داغدار و شکنجه شدۀ ما تعدادی از ھموطنان 

خنجر زھرآگينی است در قلوب داغدار مردم مبارز ما،  ،در گفتمان با خندۀ نيش دارش "صمد ازھر"تصويرنشر

 و منتھای "پرچم"و " خلق"مزدور جالدان رژيموسيلۀ ه ب ه، ھمۀ زندانيان شکنجه شدءبازماندگان ھردم شھيد شھدا

  ! و قربانيان سوسيال فاشيسم روسیاھانت به روان شھدای مظلوم راه آزادی افغانستان

اسد (ی، در شکنجه مقام استادی به جانی اگسا ستنطق حرفه ئ در نقش يک شکنجه گر و م"صمد ازھر" مادام که 

ت أ و مجال و جر"صمد ازھر" ی پرچمی و خاديستد، چاپ نوشته و عکس شکنجه گر حرفه ئرا دار) پيلوت 

 "اسد هللا سروری" يعنی "صمد ازھر"در حين طرح محاکمۀ شاگرد » گفتمان« تبارز دادن به ھمچو خائنی در 

وسيلۀ عين وبسايت بيانگر چه رويکردی است؟؟؟ اين سياست يک بام و دو ھواست که معانی زيادی ه جنايتکار ب

  .دارد

  !ھيھات، ھيھات

انه اش برای درآوردی و غير مستند و تالش مذبوحف  کردن واژه ھای مرده و ادعای من  ضمن ردي"صمد ازھر"

تاريخ شکنجه و زندان را از پيشينه ھای دور تا ! تبرئــۀ خود در مورد قتل ميوندوال، با يک سير و سفر تاريخی
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 گوانتانامو درباختر پی زمانه ھای ظاھرشاھی و داوود شاھی، تا حکومت مجاھدين وطالب، از ابوغريب درخاور تا

ه وسيلۀ حزب مزدور ب١٣۵٧از کودتای ننگين روسی ھفت ثور  ميگيرد؛ ولی بيشرمانه و به گونۀ شعبده بازی ماھر

 و پيآمد ھای خونين آن برای مردم و کشور ما، از فصل تجاوز عريان نظامی و اشغال کشور ما "پرچم"و " خلق"

 توقيف، شکنجه و اعدام فرزندان آزاديخواه و ميھندوست اين مرزو بوم توسط سوسيال امپرياليسم روس؛ ازپيگرد،

. تذکری نمی دھد... مراکز واليات و در مراکز شکنجه و کشتار رژيم پرچم مثل مراکز خاد، واليت کابل، صدارت،

ر ھای دسته  به گونۀ خيلی خاينانه ميکوشد تا حتی از باستيل پلچرخی، از پوليگون ھای اعدام و از گو"صمد ازھر"

جمعی اين يادگار دوران حاکميت باند جنايتکار و مزدور پرچم و تجاوز، توحش و اشغال روس رھزن يادی نکند و 

و بادار روسی اش، به عنوان " خلق"صرفاً سالوسانه از جنايات دورۀ امين جالد جدا از باند وطنفروش و جالد پيشۀ 

  .رقيب قدرت باند پرچم نام ميبرد

ورزد تا اگر شود اين خونين ترين فصل تاريخ  انه تالش میمش مذبوحمانند سائر شرکای جر "صمد ازھر"

و ارباب سوسيال امپرياليستی روسی شان " خلق" و "پرچم"افغانستان و جنايات بی حد باند ھای مزدور و آدمکش 

  !!!ل باطلیچه خيا! به فراموشی سپرده شده و از ذھنيت نسل ھای امروز و فردای کشور زدوده شود؟

ی ننگين شان در بعد از ھفت ثور، در قبل از دوران حکمروائ" پرچم"و " خلق " سران حزب مزدور و جنايتکار 

 به دستور ارباب روسی، تا حدی توانستند "محمد داوود"و دوران جمھوريت قالبی ١٣۵٢ سرطان٢۶کودتای روسی

ی آن دولت و به ارگان ھای باالئجواسيس آن حزب،  و ديگر گماشتگان و " فيض محمد"،"صمد ازھر"وسيلۀ ه که ب

عبدالرحيم "، "ميوند وال ھا"خصوص اردو و پوليس را از وجود مخالفين بالقوۀ روس ومخالفين حزب خود ھمچون 

 و به ويژه ارگان ھای هپاک ساخته و با تعبيۀ عوامل و جواسيس خود در بدن... و "ماما زرغون شاه ھا"، "زی ھا

ند تا با تدارک کودتای ننگين ھفت ثور، پروسۀ بمان داوودی، ھمچون مارھای آستين منتظر گزيدن حساس جمھوريت

ننگ ابدی بر جبين سياه احزاب . وسيلۀ تزار ھای نوين نھائی سازنده تمھيد تجاوز نظامی واشغال کشورما را ب

  !!! باد"پرچم"و " خلق"مزدور و آدم کش 

 و بادار روسی شان در پرده ای ديگر از "پرچم"و " خلق"که جنايات بيکران مزدوران خونخوار اکنون، با دريغ 

ی اش و امريکا و شرکای امپرياليستی ناتوئتجاوز و اشغال اين سرزمين به وسيلۀ امپرياليسم جنايت گستر

  .م يافته استوطنفروشی و خيانت ملی ادارۀ مستعمراتی از بنيان فاسد، کارتلی و مافيائی کابل تداو

دريغ مردم ما را عليه تجاوز و اشغال نظامی سوسيال  ثمرۀ آنھمه مجاھدات، قربانی ھا و جان نثاری ھای بی

امپرياليسم روس دزدان در کمين نشستۀ داخلی و خارجی و دشمنان ملی و تاريخی مردم ما ربوده و شکست روس 

 سروری اين دشمنان ملی و تاريخی مردم ما شد نه سروری اشغالگر و ايادی بی مقدار خلقی ــ پرچمی اش، منجر به

  . و حاکميت مردم

مردم شريف، مستضعف و جفا ديدۀ  باالثر اين سروری کاذب دشمنان ملی و تاريخی ما در سه دھۀ متوالی،

ين افغانستان نه تنھا قادر نشدند که جنايتکاران، شکنجه گران، جالدان و عاملين داخلی و خارجی تراژيدی خون

حاکميت چھارده سالۀ رژيم مزدور و منفور به اصطالح دموکراتيک خلق را به دادگاه مردمی بکشانند، بلکه اين 

جنايتکاران، شکنجه گران، جالدان و عاملين بربادی کشور به ھمراه مزدوران، جنايت کاران و ناقضين حقوق بشر 

ملی وتاريخی مردم در ر در پناه اين حاکميت دشمنان  از نوع اسالم سياسی و جانيان سيکوالهتازه به دوران رسيد

  . ونيت قانونی يافتنددرون کشورمص
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ازينروست که در غياب اراده و حاکميت ملی و مردمی در ميدان سياست کشور، اين جنايتکاران، شکنجه گران، 

نيت در داخل و جالدان و عاملين بربادی کشور بدون تشويش و اضطراب  از بازخواست، در کمال آسايش و ام

چون کشتمند، پنجشيری، غوربندی، عظيمی، ازھر، علومی، رنجبر، اسحاق توخی، گالبزوی ( خارج از کشـــــــور

ت کنند به زعم شان تاريخ اين تاريخ جنايت خويش را نوشته و جرأضمن دفاع ازکوھوارۀ جنايات خودھا، ...) و

  .خطۀ شيران را مسخ کنند

ما و مسألـۀ مقدرات ملی و تاريخی مردم اين سرزمين ھمراه با آرمان شھدای راه آزادی، اشغال امپرياليستی کشور 

نيرو ھا و نھاد ھای جدی ضد اشغال امپرياليستی کشور و دارای اصالت ملی، دموکراتيک، و مترقی را جداً فرا می 

وشت اين مردم مظلوم را پس از وليتی بدر شده و نگذارند که سرنن حالت کرختی، بی تفاوتی و بی مسؤخواند تا ازي

اينھمه مجاھدات، قربانی ھا و جان نثاری ھا، کفن کش ديگری رقم زند و در تاريخ اين مرزو بوم تراژيدی خونين 

  .بار بار تکرار شود

محاکمۀ عادالنۀ تمامی گماشتگان، جنايتکاران، شکنجه گران، قاتالن بيش از يک و نيم مليون افغان و عاملين خلقی 

چمی بربادی کشور ھمراه با کليه جنايتکاران، وطنفروشان و ناقضين حقوق حقۀ انسانی در تاريخ خونين سه و پر

سروری ھا، صمد ازھر ھا، اسحاق توخی ھا، دوستم ھا ، ربانی ھا، و سياف ھا، "جمله  دھۀ کشور ما افغانستان من

حق و انصراف ناپذير ه  عدالت مردمی خواست بدر دادگاه" ...خليلی ــ محقق ھا، گلب الدين ھا ــ مال عمر ھا و

ممکن نيست، مگر در پناه حاکميت ) کشاندن کليه جنايتکاران در دادگاه مردم(تحقق اين مأمول . مردم داغدار ماست

  !به اميد رسيدن به آنروز. ملی و مردمی در عرصۀ سياست کشور

افشاگرانۀ نصير مھرين، صبور هللا سياه سنگ، در خاتمه با تشکر بی پايان از زحمات و پژوھش ھای تاريخی و 

محمد شاه فرھود، کبير توخی، رازق مامون، پيکار پامير و ديگران برای روشن ساختن گوشه ھای تاريک و پنھانی 

و " خلق" حوادث خونين دورۀ حاکميت مزدوران روس و آفتابی ساختن جناياِت در تاريکی احزاب جنايت گستر 

ظار ميرود که پيوند منطقی و تاريخی اين جنايت در تاريکی را با جنايات آفتابی جاری در ، از آنان انت"پرچم"

ساحت کشور اشغال شدۀ ما دريافته و آنرا برجسته تر مطرح سازند، نه اينکه صرف به بيان دردھا و حقايق دردناک 

 تداوم فاجعۀ ھفت هيخی کنونی به مثاب کرده و از پرداختن به واقعيت ھا و تراژيدی غم انگيز ملی و تارءگذشته اکتفا

  .به ھر دليلی احتراز جويند" مرحلۀ تکاملی آن" ثور و 

  

   ميالدی٢٠١١نـــجـــيـــب ثــاقـــــب   تــــــورنــــتــــــــــو ــ کانادا    اول جنوری 

  


