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  نيکبين. ف 

  
  
  

  آنكس را آه حساب پاك است،
  از محاسبه چه باك است

  
هاي خود  آريانا ، نکات نظر، تجارب و برداشت وني  خويش با تلويزۀ سليمان اليق چندي قبل  طي مصاحبیاقا

 داکتر نِجيب و ظهور حاکميت تي شکست حاکمۀدر پروس) حزب وطن( ا.خ.د.را از عملکرد رهبران ح
  .  آريانا در ميان گذاشتونيمجاهدين با بينندگان تلويز

 و تقديم ١٩٩٢ شکست پالن صلح ملل متحد در سال ۀ يقين کامل که هنوز هم بسياري از زواياي پروژبه
که روشن شدن آنها از اهميت خاص ، هاي معين جهادي در افغانستان تاريک بودهحاکميت سياسي به گروه 

مدن و استقامت دادن آ ن نکات نظر آقاي اليق پيرامون نقش رهبران حزب وطن در بمياًءبنا. برخوردار ميباشد
  .  در خور توجه بوده  و خواهان تحليل و ارزيابي دقيقتر و وسيعتر ميباشد١٩٩٢حوادث 

تعدادي از نشريه هاي انترنيتي به جاي آنکه به تحليل  انه که يک تعداد از گروه ها و حلقات سياسي   و متاسفاما
  بپردازند به سازماندهي ١٩٩٢و ارزيابي اظهارات اقاي اليق پيرامون نقش رهبران حزب وطن  در حوادث 

  .  و خصمانه عليه وي مبادرت ورزيده اندانهتبليغات جانبدار
د گفت که هراس از روشن شدن حقايق تاريخي  و ترس از آغاز و پيشبرد مباحثات پيرامون  صراحت بايبه

مبارزين سياسي  بايد در قدم اول توانائي .  ، براي مبارزين امروز بمعني خود کشي سياسي است١٩٩٢ ۀفاجع
م سوم اخالق و  و در قديخيدر قدم دوم  قدرت پذيرش واقعيت هاي دردناک تار شنيدن حرف هاي طرف مقابل ،

احزاب و شخصيت سياسي که از بحث . ت اصالح اشتباهات خود و جريانات  سياسي خود را داشته باشندأجر
  انتقادي ۀ سياسي شان بگونۀآزاد روي عملکرد ديروز و امروز خويش هراس دارند و نمي خواهند که گذشت

  .  سياسي ندارندۀاغ مبارز گرم و ددان مشارکت را در ميیمطالعه گردد ، توانائي و شايستگ
ليت پرور و اذعان داشت که شخصيت هاي متعهد و  احزاب سالم سياسي در پيشبرد مبارزات خويش   مسؤبايد

  .   مبارزه سياسي حاضر به نوع قرباني ميباشندۀبوده  و در پروس
 در مورد سهم خودش  در  جوابۀقاي اليق طي مصاحبه خويش با تلويزيون آريانا   از ارائآ ياد آوريست که قابل

  .  طفره رفت١٩٩٢بروز حوادث 
قاي اليق  با انتقاد از خود و با روشن ساختن نقش مرموز خودش در حوادث آ من، عادالنه ميبود که  بفکر

  . ميپرداخت١٩٩٢ بخصوص ببرک کارمل در قضاياي ءبه  افشاي نقش  ساير شرکا١٩٩٢
 ، کارمل را در عملي ساختن ١٩٩٢ ،امين و در سال ١٣٥٧در سال " ترس جانش"  آقاي اليق ازشايد

اگر چنين بوده باشد، بهتر آن بود  که آقاي اليق، حقيفت امر را . ي کرده باشدهپرگرامهاي سياسي  شان همرا
  . بازگو ميکرد

  نوع مباحثات ميتوانند در ني با اشتراک خويش  در١٩٩٢ يقين که صاحبنظران و شاهدان عيني حوادث به
 را ای  نقش شايسته ٩٠ نقش رهبران حزب وطن، بويژه نقش  ببرک کارمل  در حوادث المناک سالهاي افشاي
  .  نمايندءايفا
ن  آانجام داده اند، صفوف حزب در رابطه به ) حزب وطن( ا .خ.د. تذکر است ، آنچه که ديروز رهبران حقابل
ستي و حسن همجواري افغانستان و اتحاد شوروي چنانچه در مورد  عقد قرار داد دو. ل و جوابده نمي باشدومسؤ
 تره کي از مقامات حزبي و د از صفوف حزب کسي نظر نخواست؛ در مورد  برکناري نورمحم١٣٥٧قوس  در

دولتي و سياست محو فزيکي او وهزاران تن از اعضاي حزب از صفوف حزب نظر خواهي صورت نگرفت؛ 
 قواي شوروي و اشغال کشور توسط قواي سرخ شوروي به آراي ۀلدر مورد از ميان بردن حفيظ اهللا امين بوسي

 مرکزي دموکراتيک خلق افغانستان، ۀ کميت١٨ پلنومدر تصاميم پلنوم ها از جمله  .صفوف حزب مراجعه نگرديد
 گوشت ۀ حوت از صفوف حزب بمثاب١٦ یدر کودتا.  واقعي صفو ف حزب انعکاس نيافته بودۀداخواست و ار
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 ، با صفوف حزب خيانت صورت ٩٠ آن در بازي هاي خطير سياسي سالهاي ۀ گرديد و به ادامدم توپ استفاده
هاي جنگي ه   در دفاع از حاکميت حزب خويش  در برابر گروطن صفوف حزب و١٩٩٢در ثور  .گرفت

ا قوماندان جمعيت اسالمي، شوراي نظار ، حزب اما رهبران حزب وطن  ب، جهادي در سنگر ها قرار داشتند 
و آفرين به کسانيکه تا "  رهبران" آفرين به شما. وحدت و حزب اسالمي، پيمان دوستي و همکاري بسته بودند

  .          دفاع مي نمايندرهبرانهنوز هم از ين 
 ۀوزي و امروزي  خويش را بمثابانتقاد باالي رهبران سياسي دير ا ،.خ.د.بق  حا تعدادي از فعالين سمتاسفانه

آنها با تمام وسايل و ذرايع ممکن از . ول و واجب اال حترام ميدانندؤ مسرييک امر ممنوع پنداشته و آنها  را غ
ا در حوادث خونين تاريخي افغانستان جلوگيري .خ.د. تاريخي پيرامون نقش رهبران حۀسازند بحث هاي آزاد و

  . گين عليه آقاي اليق جز همين سلسله  ميباشدکه تبليغات زهر آ، مي نمايند 
 تاريک ا ما بخواهيم و يا نخواهيم با گذشت زمان و با  بررسي جريانات سياسي و اجتماعي کشور ، زواياگر

  عناصر آگاه و متعهد از چنين بررسي ها هراس ندارند؛ بگفته بزرگان ما. د نحوادث تاريخي روشن ميگرد
  
  "آنكس را آه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است"                              
  
  

  : AA-AA پورتاليادداشت ادارۀ
را با امانتداری کامل نشر نموديم ، مگر به خاطر روشن شدن ذهن خوانندگان ارجمند " نيکبين" آقای نبشتۀ

   :  آن تحرير داريم  را نيز بری چندپورتال ناگزيريم نکات
و حمايت تلويحی شان از " حزب دموکراتيک خلق"ن از مناسبات درونی به اصطالح ــ هر چند معلومات شا

صفوف آن حزب ، اين احتمال را قوت می بخشد که ممکن خود نيز عضو آن باند ميهن فروش و جنايتکار بوده 
نشر مطلب ايشان د، ــ اميد است اين چنين نباشد ــ  با آنهم شک را برای امتناع از همکاری کافی ندانسته، به نباش

  .پرداختيم
 ايشان که بايد به افراد چانس و امکان اين را داد تا واقعيت های تاريخی سه دهۀ اخير را از پرده بيرون قفــ مو

ما را . د که قاتل فرزندان آنها چه کسانی بوده اند، می تواند مورد حمايت ما نيز قرارگيردناندازند، تا مردم بدان
بايد همه چيز علنی .  که برای يک درهم جوشی سالم اجتماعی نبايد هيچ چيزی کتمان شودنيز اعتقاد بر آنست،

  .گرديده به مردم اين امکام را داد تا دوستان و دشمنان خويش را آگاهانه انتخاب نمايند
نيز يک تن از جنايتکاران و مزدوران روس به شمار رفته، می بايد " سليمان اليق"ــ از نظر ما شخص 

  .گوی جنايات و خيانت هائی که مرتکب گرديده ؛ باشدپاسخ
سليمان " به خاطر به سکوت واداشتن  ــاين رسواترين مزدور روســ " ببرک"صداهايی را که باند  ــ سر و

 را از جانب هرکسی و يا ما چنين تالشها. هت کتمان حقيقت، تالشيست مذبوحانه در جبه راه انداخته است" اليق
  .گيرد؛ محکوم می نمائيمب نهادی که صورت

مشوره نشده است، " حزب"چند جا اشاره نموده اند، که چه کارهايی با صفوف به اصطالح آن " نيکبين"ــ آقای
مگر نمی خواهند اين حقيقت را بيان دارند که هر چند رهبران در مقام تصميم گيرنده نزد تاريخ مسؤوليت دارند 

، قتی از افشاء گری صحبت می نماينددر جنايات سهيم بوده و می بايد و، صفوف نيز به مثابۀ بازوی اجرائی 
 عملی می گرديد، با شان را که به وسيلۀ آنها" حزب"ۀ رهبری خود سرمشق شده ، دساتير جنايتکاران

فقط در چنان صورتيست که می توان به . مشرح توضيح نمايند" رهبری و صفوف"درنظرداشت نقش هريک 
  .مودسخن شان اعتماد ن

نمی توانند عين مسؤوليت رهبران را داشته باشند، مگر آنها بايد " حزب"ــ ضرورت به توضيح ندارد که صفوف
در عمل و آنهم از طريق افشاء گری های پيهم و مستدل ثابت نمايند ، که غير از رهبران شان هستند، ورنه 

از بين ، بال تعميل فيصله های جمعی مسؤوليت فردی افراد را در ق" حزب"صرف ادعای تعلق به صفوف يک 
  .نمی برد
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