
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

  

  جاويد

  ٢٠١١ جون ٠٥

  

 جنايتکاران طالبی وجنايتکاران شورای نظاری

  !م ئيرا با تمام قوت ونيرو محکوم نما
  

سی زدم که در آن نوشته ای ازآقای باقی سمندر در امروز فرصتی دست داد وسری به سايت بانيان شورای ديموکرا

ن جنرال ماشينی داوودـ  حادثه تروريستی تخار و کشته شدن عده ای از قاچاقچيان  معروف مواد مخدر چوۀبار

  .ندان امنيه واليت تخار وغيره جنايتکاران  درج گرديده بود پامير وشاه جھان نوری قوم٣٠٣ون ندان زداوود قوم

  .ليت حمله را طالبان به عھده گرفته بودندومسؤوطبق معمول 

 پدر شورای نظاری خود را از دست داده و ئیراه انداخته است که تو گوه ی در اين مورد بئآقای سمندر چنان ھياھو

  .بار ديگر بعد از مرگ خاين معروف احمد شاه مسعود يتيم گرديده است

ر چگونه  اعمار کند تا مزار وی را نيز زيارتگاه اھل دل وعرفان واکنون خانقاه دوم بر مزار اين قاچاقچی مواد مخد

  .بسازد) بخوان قاچاقچيان(

در ھفده سالی که گذشت جز بربريت «  طالبان را نوشته وگفته است که طالبان  ۀم خود تاريخچآقای سمندر به زع

بار آورده ه مردم افغانستان ب برایدھشت و کشتار فردی و جمعی وتفرقه اندازی ميان مردم افغانستان  چه چيزی را 

نا زن ستيزی ، فرھنگ ساختند ھما می کردند وپا بر جا آنچه را در جامعه تحکيم می« نگارد که  و باز می» ؟اند 

  »ودر يک کالم تمدن ستيزی در عمق ستراتيژی پاکستان بود واست.......قتل وکشتار عام  ،ستيزی

 سال بلکه از روزيکه امريکا ١٧ز روز به وجود آمدن طالبان در ھمين آقای سمندر دھشت وبربريت وکشتار نه ا

 سيافی ،  نحس  اخوان را در زاھدان چرکين آی اس آی گذاشت واز آن چوچه ھای  جميعتی ، گلبدينی،ۀتخم

آورد ودر مکتب خيانت وجنايت آنھا را پرورش داده وبه اخوان مکتبی را محمدی وغيره بيرون  ، مجددی،خالصی

  . نحس استۀمد وطالبان محصول بعدی ھمان تخمآا را تحول داد، به وجود آنھ

دست   ما با تمام گوشت وپوست خود ستم وبربريت ودھشتۀاز تولد نا ميمون اخوان تا امروز مردم ستمديد

  .کنند  پروردگان امريکا را نه تنھا حس بلکه ھر روز آنرا تجربه می
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کنند  ورای نظاری، ويا نوع طالبی آن  تا امروز در جامعه تحکيم کرده ومی،جميعتی، شآنچه اخوان چه نوع گلبدينی

زن ستيزی فرھنگ ستيزی وقتل وکشتار است که نه تنھا توسط طالبان ضد علم وفرھنگ بلکه توسط برادران 

  .جھادی با فرھنگ شان نيز اعمال گرديده  وبعد ار اين ھم اعمال ميگردد

بيند وجنايت قاچاقچيان   خود را به کوری زده است که جنايت طالبان را میآقای سمندر يا چشمش کور است ويا

واگر طالبان ھم از قوم وتبار آقای سمندر  ببيندشورای نظاری را که چون از قوم وتبار خودش ھستند ديده نمی تواند

  .بود جنايتکار نه بلکه آدم ھای متمدن می بودند وجنايتی از آن ھا سر نمی زد می

 انتحاری را ۀيک عده ای ديگر با بی تفاوتی خود خويشتن را نظاره گر جلوه داده واين حادث«فرمايد  در میآقای سمن

  »نمايند شماری می گرند وبرای به پسروزی رسيدن طالبان روز   ديگر به فال نيک مينۀمانند ده ھا حادث

ان روز شماری کنند وآنرا به فال نيک آقای سمندر نه دجال طالبی فرشته ھای آزادی اند که کسی برای پيروزی ش

. بنگرند ونه دزدان وجنايتکاران سمت شمال وجھادی ھا فرشته ھای صلح اند که مانند شما برای شان گلو پاره شود 

ھا از عناصر ارتجاعی به دفاع بر خيزند وکشته » ديوانه«ھای چيز فھم کشور چون » انسان«اين شرم آور است که 

 ارتجاع به گوش تان آشنا است مگر جنرال داوود مربع ۀآقای سمندر آيا واژ .ء بشمارند شھداھای شان را در جمله

 کنند معنی واژه ھا نيز نزد شان دگرگون می نماد کامل ارتجاع نبود ونيست راستی کسانيکه به راه مردم  پشت می

  .گردد 

 مردم ۀخواھانمردم افغانستان و جنبش آزاديردد ی که برای پيروزی شان بايد روز شماری گئآقای سمندر يگانه نيرو

 امپرياليست ھا بخش ديگر نيروھای اتجاعی را ترور ۀاينکه يک بخش نيروھای ارتجاعی ودست پرورد.است وبس 

  .د و جو کننکند بھتر است که آقای سمندر اين تضاد را در بين کشور ھای امپرياليستيجست می

مان اشغال افغانستان توسط امريکا ونيرو ھای ناتو تا وقت مرگ خود جنرال داوود  يا شھيد آقای سمندر از ز

 کرده اند مراجعه ءرسانه ھای المانی ھم در زمانش اين موضوع را افشا(مصروف تجارت وقاچاق مواد مخدر بود  

 کامالً در انحصار که با حمايت وتبانی المان وامريکا قاچاق مواد مخدر به روسيه را ) شود به ھفته نامه ھای اشپيگل

چنانچه . وی قرار داده بودند تا رقيب امريکا را ضربه بزند ومنابع مالی برای اسالمگرايان چيچينی فراھم بسازند

مقامات روسی بار ھا در اين مورد اعتراض کرده اند وحتی يکی دوبار ھمراه امريکائی ھا ونيروھای افغان نابودی 

 ۀشورای دست نشانده وديگر ارگان ھای قدرت از مداخل. تماشا کرده اند نمايشی کشت زار ھای مواد مخدر را 

ولی اينبار روس ھا به ھمکاری اسالمگرايان ازبک ويک . دوباره روس ھا در افغانستان دادوفرياد به راه انداختند

شدند وجنرال بخش شورای نظار که از دوران اشغال افغانستان تا امروز باھم روابط تنگاتنگ دارند دست به کار 

داوود را کشتند تا مانع ورود غير مجاز مواد مخدر در قلمرو خود شوند وضمناً ضرب شستی به رقبای المانی 

 اساسی نيروی امپريالستی رقيب را ترور ۀآقای سمندر يک نيروی امپرياليستی مھر. امريکائی خودنشان داده باشند

سمان بلند که پای شما نيز در جاھای اساس بنداست که فغان تان را تاآراه می اندازيد مثليه کند وشما داد وفرياد ب می

آقای سمندر ترور خصلت ذاتی امپرياليست ھاست نابودی امپريالست ھا  روزنابودی ترور نيز خواھد . کرده است

  .بود

 بيمار خود آنرا خواھد مطابق  ذھن آقای سمندر مانند تمام اپورتونيست ھا در نوشتن نقل قول ھا ھم مشکل دارد ومی

و اميدوارم ديگران در گرانبھا وجواھرات خود را » من کلوخ ای را پرتاب مينمايم«( ر دھد  چنانچه می نويسد ييتغ

به ميدان سياست بکشند وبا ارايه طرح ھا وديدگاه ھا بتوانيم به شکل وسيع تر وگسترده تر ھمه نيروھای ملی را که 

  .......)داعيه ملی  ـ دموکراتيک
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  : نويسدمی" فرھنگ چين "ۀمائوتسه دون به مناسبت انتشار مجل

خوشبختانه در . خواھم اين مسايل را مطالعه کنم ، ولی ھنوز در آغاز کارم می ،من در مسايل فرھنگی وارد نيستم[

طور مفصل مورد بررسی قرار داده اند و نوشته زمخت ه  رفقای بسيار ضمن مقاالتی اين موضوع را ب"نآين "

 ما شايد ۀبرای کارکنان فرھنکی پيشرو  تمام کشور نوشت .تواند به مثابه فتح باب تلقی شود تراشيده ام فقط میون

ما  .ا آنھا گوھر خود را عرضه دارندی از حقيقت را نشان دھد وچون کلوخی است که پرتاب شده تئھاه گوش

در  . نياز مندی ھای ملت ما باشد ، برسيماميدواريم که با شرکت آنھا در بحث به نتايج صحيحی که پاشح گوی 

   ]٥٠٦ ـ٥٠٥باره دموکراسی نوين منتخب آثار جلد دوم صفحات 

نکه آنرا در گيمه جا دھد مانند آنکه گفتار خودش است باز آآورد بدون  ودر جای ديگر وقتی از استالين نقل قول می

ود بسازد وآنرا از مضمون انقالبی اش تھی بسازد از خرا خواھد گفتار ديگران  دارد ومی ھم آنرا ناقص ارائه می

  .که اين کوششی است عبث ومانند خاک خشکی است که بر ديوار نمی چسپد

ما متوجه  اگر ميخواھيم در سياست اشتباه نکنيم بايست به آينده بنگريم ونه اينکه گذشته گرا بوده وتمام ھم وغم«

آقای سمندر گذشته چراغ راه آينده است تا ما از گذشته » .اريمگذشته ھا شده واز اينده نگری خود را بر حذر د

 مثبتی بگذاريم تنھا کسانی از گذشته وجمع د را اصالح نکنيم نمی توانيم قدموتجارب خود نياموزيم واشتباھات خو

  .بندی تجارب گذشته ھراس دارند که دستان شان به خون ھمرزمان وھموطنان شان رنگين است

رفت  ترقی می  مارکسيست ھا اشتباه نکردند که فعاليت خود را فقط متوجه  پرولتاريا که رو به: [استالين ميگويد 

 نيروی نا چيزی بود  رفته رفته رشد نموده ترقی کرد وبه نيروی ءدانيم پرولتاريا در ابتدا نمودند زيرا چنانچه می

  .درجه اول سياسی وتاريخی مبدل گشت 

وچند سطر پاينتر نوشته است جلو نگاه کنيم نه به عقب ه ت اشتباه نکرده باشيم بايد ببنابراين برای اينکه در سياس

  ]برای آنکه در سياست اشتباه نکرده باشيم بايد انقالبی بود نه اصالح طلب 

 در بارۀ ماترياليسم ديالکتيک وماترياليسم تاريخی ١٩٣٨اتحا د شوروی سال ) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست 

  ١٨٠صفحه 

، با آن ھم طرح اين پرسش نمی ر من روی تمام نوشته آقای سمندر مکث کنم مثنوی ھفتاد من کاغذ خواھد شداگ

  :تواند خالی از مفاد برای شناخت تاريخ افغانستان و روشنفکران خود فروخته ای از قماش باقی سمندر باشد

وۀ وطنفروشان شورای نظاری و اسالم  سال قبل بر می گرداند، به عال١٧ جنايت را به آقای سمندر سابقۀوقتی 

  مکتبی، ديگر چه کسانی را می خواھد از قضاوت تاريخ به دور نگه دارد؟

پرچمی من جمله يار غار آقای سمندر –در جھت تبرئۀ جنايتکاران خلقی  آيا اين تاريخ گذاری تالشی مذبوحانه 

    نمی تواند باشد؟؟"صمد ازھر"

  

  
  
  
  
  

 


