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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

  

  موسوی

  ٢٠١١ اگست ٠٨

  

  نبود" ھيبت آباد" "وردک"
  

 خوانندگان ارجمندی که قبول زحمت نموده و نوشته ھای اين قلم را نيز از نظر می گذرانند، حتماً به خاطر دارند که

را تقديم می نمودم ) کودک کش آن" تيم ھای مرگ"و " ای. آی. سی"با " آی. اس. آی"تجارت خون ( مطلب وقتی

خالف تصور واھی يک عده از  ؛ تذکر دادم که ماه می به نشر رسيد١۵در ششمين قسمت آن نوشته که به تاريخ 

ا کارگر افتيده، امپرياليزم جنايت گستر امريکا را مداحان امپرياليزم و آنھائی که از لحاظ روانی تبليغات دشمن بر آنھ

نه  "ھيبت آباد" نشان می دھد که پيروزی در ھجوم به خانۀ ل مايشاء می دانند، شواھد و قرائنآسيب ناپذير و فعا

 نظاميان امريکا بود و نه ھم محصول اجتناب ناپذير برتری تکنولوژيک آن کشور؛ بلکه آنچه اھل خانه نتيجۀ درايت

  .  به مانند يک خرگوش آزاميشی به زير تيغ کشيد، اعتماد مطلق اھل خانه به ارتش و دولت پاکستان بودار

به خاطری نتوانستند از خود دفاع نموده چند تن از مھاجمان را به سزای اعمال " ھيبت آباد"اھل خانه در 

ان بود و اصوالً آنھا نمی توانستند احساس  که مصونيت امنيتی آن خانه به دوش ارتش پاکستجنايتکارانۀ شان برسانند

  ":وردک"و اما در . خطر نمايند

، نيز وجود داشت" !!قھرمانان ھيبت آباد" تن از ۶امريکائی که طبق برخی از گزارشھا، در بين آنھا " تيم مرگ"

 خواستند اين بار ، می) شب٣ الی ٢بين ساعت ( با اندکی تفاوت در وقت حمله" ھيبت آباد"تقريباً مشابه با حرکت 

دست به عمليات زده و بدين " وردک"بدون کمک دولت پاکستان و به ھمکاری سربازان ادارۀ مستعمراتی کابل، در 

  .را به رخ ديگران بکشند" تيم ھای مرگ"ترتيب کارآئی نيروھای ويژه يا ھمان 

باشد، عمده ترين نيروھای مھاجم ه نفع از چند جھت بدر انجام اين عمل با آن که تأخير در آغاز عمليات می توانست 

نمی خواست در محاسبات خود بگنجاند، برخورداری از نقش خاينانۀ ارتش پاکستان در " تيم مرگ"مطلبی را که 

در قضيۀ آنھم تا سرحد اعتماد مطلق اھل منزل به ارتش و نظاميان پاکستان و فقدان ھمان حمايت " ھيبت آباد"

  .بود" وردک"
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ارتش جنايتکار امپرياليزم امريکا که غرور کاذب امريکائی را در باالترين درجه با خود حمل می " تيم ھای مرگ"

  : کم بھا دادند که خسارۀ آن را نيزبا خون خويش پرداختندنمايند، در کنار ساير محاسبات به نکات آتی

، در کنار فقدان حمايت دولتی چون  در محاسبات خوش بگنجانندد نخستين تفاوتی که آنھا نخواستند و يا نتوانستن-١

 ، روح و روان عدم اعتماد مردم افغانستان اعم از مردم عادی، مجاھد، جنگساالر،"ھيبت آباد"پاکستان در قضيۀ 

  .به ادارۀ مستعمراتی کابل می باشد... طالب و 

دتی داشته باشند، منھای چه مردم ما در ھرکجائی که زندگی می نمايند و به ھر طيف از افراد جامعه که تعلق عقي

ن را به گردن دارند، به ھيچ صورت باالی ادارۀ آآنھائی که قالدۀ رقيت و بردگی استعمار و ادارۀ مزدور 

ساير و سايل نقليه جنگی بی حرکت  پائين و شبانۀ ھليکوپتر و يا مستعمراتی اعتماد نداشته و نمی توانند مقابل پرواز

  .تفاوت برخورد نمايند

بر مبنای غرور امپرياليستی خويش فراموش نمودند، که مردم افغانستان " تيم ھای مرگ"ه ريزان عملياتی  برنام-٢

شرايط جنگيی که گاھی اين حزب بر آن حزب و زمانی .  دھه است که در شرايط جنگی زندگی می نمايند٣از بيش 

وم آورده ده ھا و صد ھا تن را در بستر ھم ارتش ھای بيگانه و يا مزدوران شان در سکوت شب، بر مردم بيگناه ھج

  .خواب به خاک و خون کشانيده اند

امپرياليزم روس و اکنون امپرياليزم جنايت گستر امريکا بر   دھه سوسيال٣به عبارت ديگر، فضائی را که طی اين 

به زندگی در يک قطعۀ عسکری در شرايط را  که زندگی مردم  استکشور تحميل نموده، حالتی را به وجود آورده

 خودم بار ھا شاھد بوده ام که مردان خانواده با تمام تجھيزات سربر بالين .احضارات درجه يک مبدل نموده است

گذاشته اند، آنھا نخواسته اند يک لحظه اسلحه را از خود دور نمايند، چه در شرايط افغانستان حيات ھر انسان به 

خود از (نچه در تمام اين مدت سخت مرگبار بوده اعتماد به غير خودآ ل خودش وابسته است،آمادگی و سرعت عم

  .بوده است) يابدمی فرد شروع تا تشکيالت ھای معينی ادامه 

 که  بيش از سه دھه زندگانی در ميدان جنگ افغانستان، تربيت جنگی و نظامی مردم ما را چنان باال برده است-٣

  .ح می تواند با آنھا ھمسری نمايدکمتر جنرال دوران صل

باشد و نه ھم يک "ھيبت آباد"می تواند " وردک"با در نظرداشت نکات تذکار يافته و ده ھا عامل ديگر، اصوالً نه 

امريکا تصميم " تيم مرگ" در نتيجه وقتی .خانوادۀ افغان به اصطالح عرب غنوده در تحت حمايت ارتش پاکستان

 خانه ای که در آن ده ھا زن و کودک زندگی می نمايند، جنايتکارانه حمله نمايند، نمی می گيرد تا در دل شب، بر

گ خانگيی را شتوانند درک کنند که ھليکوپتر حين پائين کردن سربازان، برای باشندگان بيدار يک خانه حيثيت گنج

  . که حين سرما برشاخی بی خيال سينه به آفتاب می دھدپيدا می نمايد

ک اتفاق افتاد، اگر از جانبی گواه روشنی است به اين که ارتش امريکا نيز نه اسفنديار اند و نه ھم آنچه در ورد

اگر اسفنديار و آشيل ھم باشند، برای آسيب رساندن به آنھا بايد چشم اسفنديار و پاشنۀ آشيل را درست نشانه و . آشيل

  .گرفت

که ھمزمان با اين " احمد شاه وردک"مکار گرانقدر ما آقای ھ و خواندنی  تحقيقی ،به استناد نوشتۀ افشاء گرانه 

 نه سرکوب طالب به نشر می رسد، آنچه در وردک می گذرد،!" یڅاڅه وينی ړد وردکو له ز"مطلب زير عنوان

 لبلکه کشتار بی دريغ مردميست مظلوم که گناه شان  عشق به آزادی و استقال. است و نه ھم القاعده و يا گلبدين

آنھا کشته می شوند، خانه ھايشان ويران می گردد، به صد ھا و ھزاران نفر فراری و آواره می . ن استکشور شا

رق ملی و عشق به وطن و آزادی را از محمد جان خان ھا به ميراث برده نمی خواھند به مانند گردند، زيرا عِ 
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عليم وتربيه در ادارۀ مستعمراتی خميده خاينين به مردم افغانستان من جمله مردم وردک از قماش، وزرای دفاع و ت

  .زندگانی نمايند

 که گاھگاھی فيلش ياد ھندوستان نموده و بعد از کشته شدن ده ھا و صد ھا افغان در خواب، و اما ، ببرک امريکائی

، با بی حيائی خاصی که فقط مزدوران استعمار از "به عمليات شبانه دست بزند"زوزه می کشد که کسی حق ندارد 

 نمی اين انسان فاقد وجدان. تسليت می گويد" اوباما" جنايتکاران را به جالد جھانی نآن برخوردار اند، کشته شد

پيام تسليت بفرستد از خود بپرسد که اگر آنھا با راکت دشمن سوز اھل خانه متالشی نمی شدند، که خواھد قبل از آن 

زرم برای يک لحظه نمی تواند بينديشد که ھرگاه آنھا در اين انسان بی آ. چه به روز گار اھل خانه می آوردند

 چند زن و طفل را به خاک و خون می کشيدند، اين دلقک رسوا، عمليات جنايتکارانۀ شان موفق می شدند و باز ھم

  . چگونه نوحه سرائی می نمودباز ھم

 به چه انديشيده و  سخن می راندنشان داد که وقتی امريکا از کاھش تعداد نفراتش" تيم مرگ"اگر عمليات شبانۀ 

شبانه مخالفان خود را نيست و نابود نمايد، اين نکته را نيز به اثبات " تيم ھای مرگ"چگونه می خواھد از طريق 

 .نيست، تا جنايتکاران بدون مجازات در آن مارش نمايند" ھيبت آباد"رسانيد که نه وردک و نه ھيچ جای افغانستان، 

گورستان امپراتوری ھا و متجاوزان بوده و تا ابد باقی افغانستان اريخ درسينۀ خود قيد نموده، بلکه ھمانطوری که ت

  .خواھد ماند

  


