ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻨﻔﻮر
ﮐﺎﺳﻪ ﻟﯿﺴﺎن و ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﻧظر دوﺳﺗﺎن ،ﻣﺎ در وﺿﻊ و ﺷراﯾطﯽ ﻗرار دارﯾم ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓرﻋﯽ ﻣﺷﻐول ﻣﯾﺷدﯾم.
اوﺿﺎع رﻗت ﺑﺎر ﮐﺷور ﺣﮑم ﻧﻣوده و ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ھﻣﮫ وطﻧﭘرﺳﺗﺎن و ﺗرﻗﯽ ﺧواھﺎن رﺳﺎﻟﺗﻣﻧد در ﯾﮏ ﺻف
واﺣد در ﺑراﺑر ﺗوطﺋﮫ ھﺎ و دﺳﺎﯾﺳﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷور ﺑﻼ ﮐﺷﯾده ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗن اﺳت ﻗرار ﻣﯾداﺷﺗﯾم
ﺑﺎ ﺗﺄﺳف و ﺗﺄﺛر ﻓراوان ﮐﮫ دﺷﻣن ﻏدار و ﻣﮑﺎر ﻗﺑل از ﻣﺎ دﺳت ﺑﮑﺎر ﺷده و از ﻣﯾﺎن زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺎﯾل
ﻧظﯾر ﺷﮭﺎدت )ﭘﻧﺞ ھزار ﻧﻔر( را ﮐﮫ ﻣدﺗﮭﺎ از آن ﺳﭘری ﺷده و از آﻧوﻗت ﺗﺎ اﮐﻧون ﺷﺻت و ﭘﻧﺞ ھزار ﻧﻔر
در ﺟﻧﮓ ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﺟﮭﺎدی و ﺣدود ھﻔﺗﺎد ھزار ﻧﻔر در ﺟﻧﮓ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ )ﻧﺎﺗو( و طﺎﻟﺑﺎن
ﺷرارت ﭘﯾﺷﮫ و ﻣزدور ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾده اﻧد و ﮐﺷور ھﻧوز در اﺷﻐﺎل و ﺳﯾطره اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻗرار دارد و
ﻣﯾﺧواھﻧد ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﻼﺑﯽ زﯾر ﭼﺗر ﻧﺎﺗو ﺑﻧﺎم دوﻟت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﻧﺗﺧب ﺳر ﻣردم را ﺷﯾره ﺑﻣﺎﻟﻧد و ﺑﺎ ﺗدوﯾر
ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ای ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﮫ اﺳﺎرت داﯾﻣﯽ زﯾر ﻧﺎم ﻣﻌﺎھده اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ اﻣرﯾﮑﺎی ﺳﻠطﮫ ﮔر
ﻗﺎﻧوﻧﯾت ﺑﺧﺷﻧد ،و ﺑرای اﻏواء و ﻓرﯾب ﻋوام ﻧﺎس از ﺷﮭدای ﮐﮫ ﺧود ﺣزﺑﯽ ھﺎ ھم در آن ﺷﺎﻣل ﺑودﻧد ﻧﻌره
رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﺳر ﻣﯾدھﻧد.
در اﯾن روز ھﺎی ﮐﮫ از ﭼﮭره ھﺎی ﮐﺎﻧدﯾدان رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﯾن ﻗﺎﺗﻼن ،طﯾّﺎره دزدان ،ﻗطﺎع اﻟطرﯾﻘﺎن،
دو ﺗﺎﺑﻌﯾﺗﮫ ھﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺑران ﻣواد ﻣﺧدر و ﺟﺎﺳوس ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾراﻧﯽ ﻋرﺑﯽ ،اﻧﮕرﯾزی و اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘرده
ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد ﺗﻠوﯾزﯾون ﻟﺟن ﭘراﮔن ﻣﺳﮑﯾن ﯾﺎر ﺑﺎ دﺳﺗﯾﺎری ﺣﺳن ﺳﯾﻐﺎﻧﯽ اﻣﯾری ﺑدﻧﺎم و ﺗرورﯾﺳت ﮐﮫ ﺧودش
ﺑﺎ طﻣطراق اﻋﻣﺎل ﺗرورﯾﺳﺗﯽ اش را ﺟﻧﮓ ﭼرﯾﮑﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎ ﻧﺎ ﺳزا ﮔوﺋﯽ ﻓﺣش و دﺷﻧﺎم ﺑﮫ اﻧﺳﺎن
ھﺎی آزاده ﺑﺎ ﺗﻘوا و وطﻧﭘرﺳت ﻓﺿﺎ را ﻏﺑﺎر آﻟود ﻣﯾﺳﺎزﻧد ﺗﺎ در ﻻی ﻏﺑﺎر آﻟود ﻣﯾﺳﺎزﻧد ﺗﺎ در ﻻی ﻏﺑﺎر از
ﻧﺎﺳزا و دروغ ﭼﮭر ﻣﻧﻔور ﺧود و ﻣﺗﺣدان ﺟﻧﺎﯾت ﭘﯾﺷﮫ ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد و ﻣردم ﺷرﯾف ﮐﺷور را ﺑﻔرﯾﺑﻧد.
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗﺎطﻊ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋﺿﺎی ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺣﯾث وطﻧﭘرﺳﺗﺎن
ﭘرﺷور و ﺧدﻣت ﮔذاران ﺻدﯾق ﺧوﯾش ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد .ﺣﺳﺎب ﻣﺳﮑﯾن ﯾﺎر ﺣﺳن اﻣﯾری ﺗرورﯾﺳت اﯾن ﮐﺎﺳﮫ ﻟﯾﺳﺎن
ﺳﻠطﻧت ظﺎھر ﺧﺎﻧﯽ و ھﺎﺷم ﺧﺎﻧﯽ از ﺣﺳﺎب ﻣردم ﻣﺎ ﺟدا اﺳت.

ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت وزﯾن »اﺻﺎﻟت« در ﺑﺧش »دﯾدﮔﺎه ھﺎ« -ﺑﺧش آزاد ﺳﺎﯾت -ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭼرﻧدﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﮭره
ﻣﻧﻔور دﯾﮕری آﮔﺎھﯽ ﺣﺎﺻل ﺷد ﮐﮫ ھرﮔز از اﯾﺷﺎن اﻧﺗظﺎر اﯾن ﭼﻧﯾﻧﯽ ﻧداﺷﺗﯾم ،آﻗﺎی ﺻدﯾق رھﭘو ﮐﮫ در
زﻣﺎن ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺟﻧﮓ ﺳرد رھﭘو ﺷد و رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ﺗﺎﯾﻣز و ﻣﻌﺎون ﮐﻣﯾﺳﯾون رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣزب ھم
ﺷده ﺑود ﺑﻌد از ﺳﻘوط ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺗﺳﻠط ارﺗﺟﺎع در ﮐﺷور و ﺟﮭﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن )ﺟﻧﮓ ﺳرد( ﻓﺿﺎ را طور
دﯾﮕری دﯾد و دﯾدﮔﺎھش ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾرﻓت ﻧﺧﺳت ﺑﮫ اﻗﺗﺿﺎی زﻣﺎن ﺳﺟرۀ طرزی اش را ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺧود را در
ﻗطﺎر ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﺎن ﺑﺎر دﯾﮕر ﺟﺎ دھد اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﺎﻧﯽ دﯾﮕری ﺧود را ﻧواﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺟﺳور ھﺎ ﺧود را اﺳﺣﺎق
زاﺋﯽ ﻣﺳﻣﺎ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران رﺳﯾدﮔﺎن ﺟدﯾد آﻧﮭﺎ را از ﺧود ﺑداﻧﻧد.
ﭼﮫ دﻧﯾﺎی ﻋﺟﯾﺑﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ را از ﭼﮭره ﺑزداﯾﻧد ﻣوﺿﻌﮕﯾری ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺧوﯾش را
دﯾدﮔﺎه ﻧوﯾن؟؟؟ ﺟﻠوه ﻣﯾدھﻧد.
دﯾدﮔﺎه اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﻧﺎب ﺷﺎن را در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻓﯾﻠﺳوف ﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷﺎن ﮐﮫ از ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس و ﻧظرﯾﺎﺗش ﺳﺧن
ﻣﯾراﻧﻧد ﺟﺳﺎرت و دﯾده دراﺋﯽ ﺷﺎن ﭘﯾراﻣون ﻟﻧﯾن ﮐﺑﯾر رھﺑر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن و اﺳﺗﺎﻟﯾن دﺷﻣن آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر
ﻓﺎﺷﯾزم و ﺳﭘس ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذاران ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎد روان ﻧور ﻣﺣﻣد ﺗره ﮐﯽ و ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل
و ﻗﯾﺎم ھﻔت ﺛور ھر آﻧﭼﮫ از دھن ﻣﺗﻌﻔن ﺷﺎن ﺑرون آﻣده و ﺑروی ﮐﺎﻏذ رﯾﺧﺗﮫ اﻧد ﺟز ﯾﮏ ﻣﺷت اراﺟﯾف ﺳر
ھم ﺑﻧدی ﺷدۀ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و ﺑﺣث روی آن از ﺻﻼﺣﯾت ﻣن و ﺟﻧﺎب ﻓﯾﻠﺳوف اﺑن اﻟوﻗت ﻓرﺳﺦ ھﺎ ﺑﮫ دور
اﺳت و ﻻزم ﻧﻣﯾداﻧم وارد اﯾن ﺑﺣث ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﻓرﺟﺎﻣﯽ ﻧدارد ﮔردم.
اﻣﺎ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻓﺗﺧﺎرات آن ﻣرﺑوط ﻣﯾﺷود اﻧدﮐﯽ ﻣﮑث ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم.
در اراﺟﯾف ﮐﮫ ﺑﻧﺎم دﯾدﮔﺎه آﻣده اﺳت ﺟﻧﺎب ﺷﺎن ﺳوم ﻋﻘرب را ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺧواﻧده و درﺳت در ﭘﮭﻠوی ﻗوم
ﺷﺎن ﺳردار ﻋﺑداﻟوﻟﯽ ﺟﻼد ﺳﻠطﻧت ﮐﮫ ﻗﺎﺗل آن واﻗﻌﮫ اﻟﻣﻧﺎک ﺑود ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد .ﭼﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﻣن
ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن آن ﻣظﺎھره ﺑودم و ﻣورد ﻟت و ﮐوب ﻗرار ھم ﮔرﻓﺗﮫ ام .ﺟﺎﻟب اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﻣظﺎھره را ﺿد آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ ھم ﻗﻠﻣداد ﮐرده اﯾد ﺷرم ﺗﺎن ﺑﺎد!
ﻣطﻠب دﯾﮕر ﺣﻣﻠﮫ ﻧﺎ ﻣرداﻧﮫ ﺗﺎن ﺑر ﻣظﺎھر ﺿد اﺳﭘﯾرو اﮔﻧﯾو ﻣﻌﺎون رﯾﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت آﻣرﯾﮑﺎ اﺳت ﮐﮫ ﻣن
اﻓﺗﺧﺎر اﺷﺗراک در آن را ﻧﯾز داﺷﺗم و ﺑﺎ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣوﺿﻌﮕﯾری راﺳﺎ ً ﺑﮫ دﻓﺎع ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم آﻣرﯾﮑﺎ
ﻣﯾﺑراﯾﯾد ﺗﺎ از آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﺎداش ﺧدﻣت ﺑدﺳت آورﯾد و اﯾن ﺗظﺎھرات ھم ﺑﮫ دﺳﺗور ﺣزب ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ
ﺣﺎل ﺷﻣﺎ در ﺿدﯾت ﺑﮫ آن ﻗرار دارﯾد ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﭘﺎداش ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣرور زﻣﺎن ﺷده و ﺷﻣﺎ از آن ﺳودی
درﯾﺎﻓت ﻧﺧواھﯾد ﮐرد .اﻓﺳوس اﺳت ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﺎن! اﯾن ﮐﮫ ﮐﺎرﻣل را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳوﯾﺗﯾﺳت ﺑودﻧش ﻣورد "اﻧﺗﻘﺎد"

ﻗرار داده اﯾد ﻣﮕر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ داﺷﺗن ﺿدﯾت ﺑﮫ ﺳوﯾﺗﯾزم ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾد ﻣﻌﺎون رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و رﺋﯾس ﮐﺎﺑل ﺗﺎﯾﻣز
ﺷوﯾد ﮐﮫ اﺑدا ً ﻟُطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺧود دروغ ﻧﮕوﯾﯾد .ﺑﮫ دﯾﮕران ﮐﮫ ﺧﯾر؟؟
از ھﻣﮫ ﺷرﻣﻧﺎﮐﺗر اﯾﻧﮑﮫ از ﻣوﺿﻊ ﺣزب ﮐﮫ ھرﮔز ﺧط ﻣﻧﺣوس دﯾورﻧد را ﺑرﺳﻣﯾت ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳد ﻓراﮐﺳﯾون
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺣزب ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت ﻣوﺿﻊ ﻣﯾﮕﯾرد ﻧزد ﺟﻧﺎب ﺷﺎن ھراﺳﻧﺎک اﺳت .ﮐﺎر ھر ﺑﻠﮭوﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮔذﺷﺗن
از ﺳر -ﺻﻔت ﻋﺎﺷق ﻣرداﻧﮫ ﺑود ﺳرﺑﺎزی.
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿﻌﮕﯾری ﺣزب در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﮫ آن را ﺿدﯾت ﺑﺎ
ﮐﺷور ھﺎی ﺑﮫ زﻋم ﺷﺎن آزاد و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﭼون اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺟرﻣﻧﯽ و  . . .ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾدارد.
ﺟﻧﺎب ﺷﺎن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ھﯾﭼوﻗت ﻋﺿو ﺻﺎدق ﺣزب ﻧﺑوده و ﺗﻣﺎم ﻋﻣر را ﺑﺎ ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی و دو روﺋﯽ در ﺣزب
ﮔذراﻧده اﺳت .ﭼﮫ اﯾن آﻗﺎی ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﺑﻠﻧد ﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺣزﺑﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻓرﯾب ﮐﺎری رﺳﺎﻧﯾده ﺑﺎﯾد از
ﺟﺎﻧب دﺷﻣﻧﺎن ﺣزب ﺑراﯾش ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻔرﺳﺗد .زﯾرا ﺣزب اﯾن ﮐﺷور ھﺎ را ﮐﺷور ھﺎی ﺑورژوا اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ را اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔر ﮐﮭﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﺧواﻧد ﻧﮫ آزاد و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ!!!
اﯾن آﻗﺎی ﮐﮫ ﺗﺑﺎرش را ﺑﻌد از ﺳﻘوط ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣزب ﺑرخ ﻣردم ﻣﯾﮑﺷد و ﺧود را از ﻗوم طرزی ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧد
ﻣﯾﺧواھد او را ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾﺎدان ﭼون ﻣﺳﮑﯾن ﯾﺎر و اﻣﯾری ﮐﺎﺳﮫ ﻟﯾﺳﺎن و ﭘﺎﺳداران دودﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ﮐﮫ
دو ﻣﻧﻔورش از ﺑﯾرون و ﯾﮏ ﻣﻧﻔورش از درون در اﯾن ﺑرھﮥ از زﻣﺎن آب ﺑﮫ آﺳﯾﺎب ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم
ﻣﯾرﯾزﻧد.
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