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 Political سياسی

  
  امين سيماب

٢٧/١٢/١٠  
  

  ١٣٨٩ جدی ٦مصاحبۀ 
  

  :سؤال
  

 ۀ سرآغازھم١٣٥٨ جدی٦ و اشغال نظامی افغانستان توسط سوسيال امپرياليزم شوروی در١٣٥٧ ثور٧کودتای 
بعدازاضمحالل سوسيال امپرياليزم شوروی و . و بربادی ھا درکشورعزيزما افغانستان بوده استخونريزی ھا 

 آن ، خلقی ھا و پرچمی ھا چندبارجامه عوض نموده و مرتکب خيانت ھا و وطنفروشی ۀسقوط دولت دست نشاند
نفروشان خلقی به نفع وطبه نظرشما آيا گذشت زمان درراستای منافع مردم حرکت می کند ويا . ھای بيشترشده اند

  نجات آنھا درپھلوی وطنفروشان امروزی؟ـ پرچمی و درجھت مصونيت بيشتر و 
  

که متأسفانه حقيقت تلخ تا حال ـ اگردرپاسخ شما ، به منظورسمت دھی بحث به آن يا نی جواب بدھم ، بايست بگويم 
ولی . را دارند است که داليل آشکارخودون ماندن وطنفروشان خلقی ـ پرچمی از محاکمه و مجازات مردمی بودهمص

 له است که دردوام اين مصاحبهازی زمان به نفع آنھا فقط ظاھرمسأله ملتفت شويم ، ای بزمانيکه به عمق مسأ
  .ندازمکوشش خواھم کرد تا برآن روشنی بي

  
يا درممالکی که ـ موجوديت وطنفروشان خلقی ـ پرچمی چه به شکل فعال و چه به شکل غيرفعال آن درداخل کشورو

 سياسی و اجتماعی است که به دليل خيانت ھای پيھم مقاومت رسمی ۀًدرآنجا پناھنده شده اند ، واقعا يک معضل
  .ًضدروس و بعدا اشغال افغانستان توسط قوای امريکا و متحدين ، برخورد قاطع با آن صورت نگرفته است

راه احيای حسن اعتماد بين مردم و ھمکاری فعال ـ وطنفروشان خلقی ـ پرچمی درداخل کشورمانع بزرگی در
 سياسی ، مانع ۀبه ھمين ترتيب موجوديت شان به عنوان گويا پناھند. درجھت بسيچ شان عليه قوای اشغالگرمی باشد

و تثبيت ھويت شان به عنوان کتله ای ازيک ملت درساحات  بزرگ ديگری دربرابرنزديکی افغان ھای مھاجر
  . سياسی می باشدفرھنگی ، اجتماعی و

  
» آشتی ملی«ـ خلقی ـ پرچمی ھا ھمانطوری که درسؤال شما آمده است ، چندين بارجامه عوض کرده اند که با 

 خود به آن آغازکرده ، متعاقب به قدرت رسيدن جنگ ساالران ، خود با تمام دستگاه دولتی و استخبارات ۀخودساخت
و راھيابی دوباره   خدمت صادقانه به استعماررقيب شوروی ديروزدرخدمت ارتجاع رقيب قرارگرفتند ؛ و امروزبا

به مقام ھای باالی رسمی و دولتی ، فصل ديگری ازوطنفروشی و خيانت به مردم مظلوم افغانستان را اغازنموده 
  .اند
  

ی ـ اين ھمه تالش وطنفروشان خلق ـ پرچم جھت گريزازجوابدھی به جنايات عظيمی است که موبراندام راست م
ثيرات نسيان حساب می کنند و ھمزمان اآنھا برای رسيدن به ھدف ، برخصوصيت فرسايشی گذشت زمان و ت. کند

  : به چند وسيله متوسل شده اند
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يکی متبارزساختن حتی المقدور روابط و شناخت ھای شخصی ، به خصوص عاليق خانوادگی و خونی با افراد 
  .خودرا درخوشنامی آنعده به زعم خود پنھان بسازندغيرحزبی ، پاکدامن و خوشنام تا آلودگی 

  ديگر ، ھمدستی با بقايای مقاومت رسمی ديروزو بھره مندی ازھمکاری و پشتيبانی آنھا
  ومھم ترازھمه ، امروزخودرا زيرحمايت مستقيم قدرت ھای غربی قراردادن درافغانستان

  
 را دست کم می گيرند که خيانت با تمام اين تالش ھا ، وطنفروشان خلقی ـ پرچمی کورخوانده اند واين واقعيت

 دادخواھی و انتقام ، عکس آن را تشديد ۀعف و مکرر و تداوم جنايت درحق مردم ، به عوض تضعيف روحيمضا
 ۀولی محرک تشديد روحي.  سازدنموده و روزنه ھای نجات وطنفروشان را ازخشم مردم تنگتر و تنگتر می

نگه داشتن آن است که فعاليت  دادخواھی و رسيدن به عدالت واقعی به نفع مردم ، فعاليت پيگيردرجھت شعله ور
ضد وطنفروشان وع امروز و اشکال متنوع مبارزه به ھائی ازقبيل محکوميت تجاوز واستعماردرسالواره ھائی از ن

  .نمونه ھای آن است
  

اين ھا چه پسيف و غيرفعال باشند و .  ماۀه معضله بودن موجوديت وطنفروشان خلقی ـ پرچمی درجامعبرمی گردم ب
 ۀيا مصروف خيانت فعال و ھمدستی درجنايات امروزی درافغانستان ، درھردوصورت برای ملت و آيند

  . کشورمضرھستند
 ملت را تھديد نموده وتوليد مرض می ت جراثيمی را دارند که ھرآن  سالمت وجوددرحالت غيرفعال، اين ھا حيثي

 نمايند ؛ ودرصورت فعال بودن ـ ھمانطوری که دردستگاه دولتی و اردوی فعلی درافغانستان شاھد آن بوده ايم ـ در
  . عمل می کنند،وخيم ساختن امراضی که ملت از چند دھه با آن دست وگريبان است

  
 مجموع يک ملت و ۀًچه نظريک فرد نمی تواند حتما ممثل ارادگر.   اينھا ، حل نسبی معضله نا ممکن نيستۀبا ھم

جانشين حکم آنھا باشد مگرآنچه را من می خواھم دراينجا به آن اشاره کنم ، ازافکاروبرداشت ھای دقيق چند تن 
بدين معنی که حساب صفوف و افراد عادی . ازبزرگان دانشمند مقاومت ملی ـ دموکراتيک و انقالبی کشورملھم است

را ازکادرھای دست اول يعنی مقامات تصميم گيری و نھادھای امنيتی » دموکراتيک خلق افغانستان«حزب بدنام 
  .، داخله و دفاع جدا می سازند» خاد«، » اکسا« روس چون دستگاھھای استخباراتی ۀدولت دست نشاند

  
فوف خلقی ـ پرچمی ھا نيست و نه ھم له به مفھوم برائت بی چون و چرای صًه فورا بايد قيد نمود که طرح مسأالبت

 پائين حزب خلق ـ پرچم بلکه ھدف ، قراردادن صفوف.  عاطفی و ترحم دربين استۀکوچکترين انگيز
و آنھا فقط درصورتی  . وليت وجدانی شان درمقطع زمانی حاضر و استفاده از آن به نفع مردم استدربرابرمسؤ

  :واجد شرايط آن خواھند شد که
  

يعنی برمال و ناموس مردم تجاوز ننموده و گزارشات شان به دولت : صوصی نداشته باشند يک ـ شاکی خ
  .مزدورموجب حبس ، شکنجه و اعدام کسی و يا ضرربه خانواده و بستگان وی نشده باشد

  
  . خود دربسترمبارزاتی امروزبه اثبات رسانندۀدوـ برخورد انتقادی ازخود داشته و درعمل ندامت خود را ازگذشت

  
ً کتبا پرداخته و آن را به ولين آنؤافشای کامل ھرآنچه خيانت و جنايتی را که شاھد بوده اند با اسمای مس بهسه ـ 

  .رسانه ھای ملی ـ انقالبی من جمله سايت ھای انترنيتی بفرستند
  

نونی است بازھم تکرارمی نمايم که موضوع عفو و بخشايش منظورنظرمن نبوده بلکه اين فقط دربسترمبارزاتی ک
 ۀمی توانند به احيای شخصيت خود دست يافته و جبران گذشت» حزب دموکراتيک خلق» «ۀناآلود«که صفوف 

  .خودرا ممکن سازند
 
  


