
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

  
  موسوی

٠٧/٠١/١١  

  "حدخا"سازی احاد مکثی بر چونی و چندی باز

  بخش سوم
  :به ادامه گذشته

  ":حدخا"سازی تشکيالت ھای مساعد برای باززمينه 

که ھريک بيش از ربع قرن تجربه کار سياسی و تشکيالتی را در انبان " حدخا"نفروش گذشته از رھبری خاين و وط

ه  که در جريان حاکميت آن حزب ميھن داشتند وبرخی از کادر ھای آنھا ان ب فروش در پناه استخبارات شوروی آنزم

نائی  شکيالتی آش ديت فن سازماندھی و کار ت افی و بل دک ه دست آوردن ساعد ديب ه ھای م ا ، زمين رای آنھ ز ب گری ني

ه صورت مختصر  وجود داشت تا بتوانند تالش شان را به منظور دوباره سازی حزب بر آن پايه استوار نمايند، که ب

  :در ذيل از آنھا نام می بريم

  :رويکش ساختن اتحاديه ھای صنفی: الف

ستعمراتی کرزی  شيوه-"و نجيب" ببرک" به ماھيت اداره ھائی از قماش اداره مستعمراتی نی که آنا  کار در اداره م

 از نزديک آشنائی دارند به خوبی می دانند که در ھمچو -بيشتر بر تکثير و انکشاف انجو است تا گسترش اتحاديه ھا

ر "روی داليل متعددی از جمله در دست دارد، " حزب"رژيم ھائی که در ظاھر تمام زمام امور را  ردم، کم فريب م

ی  د امنيت اظتی بن رایو حف ری، ب ام ديگ ر ن تخباراتی در زي ای اس اخک ھ راد، ش رورش اف ذب و پ ستر ج زب، ب  ح

القوه و  منان ب شخيص دش د..." ت دام می نماين ومی عرض ان ه ھای صنفی و ق ه اصطالح اتحادي ائی از . ب ه ھ اتحادي

اش دان، ا"قم ه ھنرمن سندگان، اتحادي ه نوي ان، اتحادي ازمان زن ان، س ه دھقان ارگران، اتحادي ه ک ه اتحادي تحادي

ان و  ه معلم ستان، اتحادي روش..." ژورنالي يھن ف زدور و م ان حاکميت آن حزب م ه در زم ار  ک ه و کن ر گوش در ھ

ه ."ب. گ . ک"و " خاد"مستقيم و تحت ادارۀ " حدخا"افغانستان در چوکات  ود و ب دام می نم  سمارق وار عرض ان

ذکار ھزاران کارمند، کارگر ، معلم و متعلم را در خود جای می دا اال ت ه در ب ائی را ک تفاده ھ ان اس د، اگر در آن زم

ا ا و برش ھ ال ريزش ھ ه دنب زدوران روس و ب ستقيم م تم حاکميت م د از خ ت، بع  یيافت، از آنھا صورت می گرف

ادر ھای دست اول اولی ی و ک ران حزب ورد توجه رھب ستان سخت م رار " حدخا" به خصوص در خارج از افغان ق

  .گرفتند
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 از آن جائی که در ابتداء و قتی در جائی خود را مصون احساس نمودند،"حدخا"از احاد ه ھر چند نفری بدان معنا، ک

ه  اجرأت آن را نداشتند تا دم از احياء و دوباره سازی حزب شان ک ه پ ا ب  در جنايت و خيانت غرق است، از سر ت

  .دند اتحاديه ھای قبلی افتااحياءبزنند بسيار آگاھانه و ھدف مند به فکر 

ر سقف ھای " حدخا"اگر از جانبی آنھا با اين ترفند قادر شدند تقريباً بيشترين بخش از اعضاء و ھواداران  را در زي

د، از  شان دھن ه ن ر سياست بيگان ه ام متفاوت جمع نمايند و در ظاھر با حرکت از پيشبرد يک امر صنفی، خود را ب

نيز گوسفند وار به اين دام پا " لوده ھای سياسی "،"عزيز"ا آقای جانب ديگر مردم عادی و به گفتۀ ھمکار گرانقدر م

ز  ان را ني د، بلکه مخالف شان ندادن زی ن د نفرت انگي گذاشته نه تنھا خود ھيچ گونه تالشی به خاطر رھائی از چنين بن

در زير يک چتر " خاحد"اينان د گرفته در عمل با جنايتکاران و خبه باد انتقا" برخورد انتقام جويانه سياسی"زير نام 

  .قرار گرفتند

تفاده " اجتناب از فعاليت سياسی" آن اتحاديه ھا که در آغاز سياست ا سوء اس ان و ب ا گذشت زم د ب را تبليغ می نمودن

ر داده  ه تغيي از ساده لوحی برخی از شبه روشنفکران، آن سياست را به سياست ضديت با عناصر آگاه و متعھد جامع

ده " حدخا"تا به دوام نيات و اھداف رھبران کوشش به عمل آوردند  ا دي که قلع و قمع تمام وطنپرستان بود، اينھا نيز ب

ن کشور متوجه سازند،يدن ھای مسخره و با صغرا کبرا چدرائی در .  لبه تيغ مبارزۀ شان را عليه فرزندان اصيل اي

ار  شبرد ک ه نتيجه اتحاديه بازی ھا اگر از جانبی بھانه ايست به خاطر پي ی خودشان از طرف ديگر، گلول ھای حزب

  .ايست که از آن سنگر عليه مبارزان و عناصر ملی و انقالبی آتش می گردد

  : سايت ھای انترنيتی مشکوک-ب

راد  ه اف اع از " حدخا"در کنار ده ھا سايت انترنيتی ک ه دف ام و ھويت مشخص ب ا ن ی و ب ه صورت علن ا حدودی ب ت

از آب"د، ھستند تعداد ديگری از سايت ھا که در ظاھرگذشتۀ ننگين شان باز نموده ان زار آيت و " جانم ا ھ شيده و ب ک

  .نيز معرفی نمايند" حدخا" مستقل بودن دشمن به عالوۀحديث می کوشند تا خود را 

داء " افغان جرمن"شروع و به " خاوران" ھا که به صورت عمده از تاين ساي ه در ابت می رسد با تمام تالش ھائی ک

ارزه،  شديد مب ا ت د، مگر در عمل و ب يم نماين الی را ترس به خرچ دادند تا بين خود و و نوکران روس يک فاصلۀ خي

ا دست " پرچمی زادگان رسوا"ھويت اصلی شان را آشکار نموده ،  در عمل به اثبات رسانيدند که در پرروئی نه تنھ

ن ادعای . اقعی خويش ندارند بلکه در برخی موارد دستان آنھا را از پشت نيز بسته اندکمی از پدران و برای اثبات اي

  . می تواند بزرگترين و موثق ترين سند باشد" حزبی ھایکميته"ما يک نظر اجمالی به لست نويسندگان اين 

تگير  ا دس ر در يک ج ا"چنانچه اگ د در جای دي" پنجشيری ھ دان داری می نماي ا"گر مي ازجان"، "ودان ھ ا ، " ب ھ

دان صديق ھا و ده " سيستانی ھا" ه فرزن رت خويش را علي ين و نف وطنفروش ديگر خويش را پنھان نموده از آنجا ک

  .مردم و کشور دربند ما ابراز می دارند

ه  د، ک ود دارن ز وج ا ني ايت ھ ری از س داد ديگ ا، تع ته از آنھ ازار"گذش سادی ب ا راه" ک ويش را ب شراتی خ  دادن ن

ود. مزدوران روس می خواھند جبران نمايند . ھرچند در مورد اين بخش از سايت ھا بايد اندکی با احتياط برخورد نم

ه  زيرا آنھا نه تنھا دروازه ھای سايت خويش را برروی عناصر خلقی و پرچمی باز می گذارند بلکه در عمل خود ب

ستعمراتی  ه ادارۀ م وط ب شرات من وارد حيو مکمل الکترول کابمثابه بخشی از ن سا م وده در ب ثيت نيک آن عمل نم

  .ھا را نيز به عھده می گيرند" اسپنتا"سخنگوئی 
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ه سرشت مشترک وکری – وقتی از اين منظر به عملکرد چنين سايت ھائی نظر انداخته شود، متوجه می شويم ک  ن

وان ، نوکران متجاوزان متعدد را به ھمسوئی و ھمکاری -روس و نوکری امريکا ائی را می ت کشانده، چنان سايت ھ

  .تيکسان دانس" حدخا"حت با سايت ھای با بسيار صرا

ه  قضيه زمانی تأسف آور و دردانگيز می گردد که يک عده از افراد ضد اشغال می خواھند ھمچو نھاد ھای وابسته ب

سم، امپرياليسم اشغالگر را تربيون تبليغات خويش گردانيده، نا آگاھانه با اعتبار د ادن به سايت ھای وابسته به امپريالي

  - به اين بحث باز خواھيم گشت–. گيرندمی در خدمت امپرياليسم قرار 

  : برخورد ھای عاطفی مردم نا آگاه–پ 

د، برخورد " حدخا"يکی از زمينه ھای ديگری که برای  امکان بازسازی مجدد را فراھم نموده و ھمه روزه می نماي

ره خَ خَ "ھای عاطفی و  رهي ا تأسف" ي ا ب ه ي ست ک ده از مردمي ای آن ع تن ھ ا ازگف ضاعت آنھ اعی ب رد اجتم  از ، خ

 و "گذشته را صلوات"،" خير است" فزونی ندارد و يا ھم خود ريگی در کفش داشته در پناه ھر ميمون نماانسانھای 

  .را پنھان نمايد" حدخا"د ماھيت و ھويت يک وطنفروش نامثالھم می خواھ

  : باشد، به صورت مثالهای عاطفی می تواند اشکال گوناگون داشتاين برخورد ھ

  "ھرچه نباشد افغان ھستند"زير نام " حدخا" شرکت در غم و شادی افراد منوط به -

   آنھا را به محافل شادی و غم خويش دعوت نمودن-

  قه ئی را به وجود آوردنط رفت و آمد ھای خانوادگی و من-

  ره رفتن از افشای بی دريغ آنھا طف-

   در مقابل بقايای آنھا بدون حساسيت برخورد نمودن-

  ا تبديل نکردنھ ھر جلسه و مذاکره ای را به محاکمۀ آن-

  به آنھا فرصت زھر پراگنی دادن" اعاده حق دموکراتيک" با ادعای -

   نوعی از بی تفاوتی را در مقابل آنھا دامن زدن-

  ا مناديان اسالم سياسی بی ارزش نشان دادن جنايات آنھا را در يک مقايسۀ مع الفارق ب-

روه  زدوران روس امکان بازسازی آن گ ه م ه ب ردم ماست ک سؤوالنۀ خود م ر م وصد ھا مورد از برخورد ھای غي

  .خونريز و ميھن فروش را مساعد می نمايد

ر ھمين جا بالفادر  زد صله بايد افزود که اگ ه اصل محکوميت در ن اور ب سانی ب ا ک اهگسبب "کس و ي مسبب " و" ن

ل ،وجود داشته باشد" سبب گناه ه از خود مقاب شان می " حدخا" نبايد فراموش نمايند که با ھر گذشت و انعطافی ک ن

د ريختدھند ردم خواھ رروی م ه در نھايت ب د ک ه .  در واقع به دست خود خشتی از يک ديواری را بلند می برن و ب

  . بايد از آن عملکرد خويش پاسخگو باشنددر پيشگاه خلق و تاريخ" مسبب سبب گناه"مثابه 

    ادامه دارد                                                                                                         


