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 قضاوت های غیر مسؤوالنه
 و

 توجیهات دور از واقعیت
 

مطالبی را  ۳۵-13۳۱ران به ارتباط نشر لست قربانیان سالهای ر یک عده از قلم بدستان و صاحب نظدرین اواخ
 دانند آنرا خوب می )افغانستان( که ملیون ملیون انسان این مملکت بعید واقعیت هایی است می نویسند که نه تنها از

یک بیحرمتی نابخشودنی در  توان آنرا میه کپوشی عمدی بروی اهداف پنهانی است، نمودار یک چشم  عین حالدر
 . آن دانست و دو ملیون جان باخته و قربان شدۀحق ملت افغانستان 

 اعتراف کردن به گناهو ر خواستن چه رسد به عذنیافته  هتا حال در فرهنگ ما راو گناه   هبلی پذیرفتن اشتباه، خطا
، دانا و نادان ما برای گناه کردگی زمین و آسمان، ایران، امریکا، چین و پاکستان و عادت ما نیست کهثابت شده 

 .قضا و قدر  را مالمت نموده، جامعه ای که هیچ مالمت ندارد.
تن دهی و بپذیری که گذارد که به حقیقیت  اگر سرسپردگی و پیوند محکمت به آن دوران ترا وانمی عزیز!هموطن 

را  و خود ،ردکگو که مردم قیام نم، راه رفتگی بیراه و کار کردگی سراپا گناه و جنایت بود حد اقل گام اول خطاه
شد آنرا به اتهامات مداخالت ملیون قربانی و ویرانی سرتاسری حاصل  سارق افتخارات یک ملت که بخون دو
در مورد دیگران تان ببرک و یارانش و خموشی  شما به  د گفتنر   د وب   . پاکستان، چین و امریکا کم رنگ مساز

 شمارا از آن صف جدا نمی سازد. 
ن ملت جانباز و فداکار افغان را شورشی خواندن و پیرو این و آن دانستن و بر جمیع قیام های شان خط بطالن کشید

 کردن است. بلکه افتخارات یک ملت را زیر پا نه تنها بی انصافی است
نگری  نستان صورت گرفت این دیگر یک خطافرمائید این نوع قیام ها در برابر اولین جمهوریت افغا اینکه می

 کشور بیگانه در یک منطقۀ محدودعلنی  به تحریک که یک بغاوت و یک تمرد محض است. آن یک شورش بود و
 به شکست مواجه گردید. با خود نداشت را پشتی بانی مردم نوچ ورت گرفتص

می با تحقیق علمی خود قیام های مردم را علیه نظام مزدور بطور مستند بصورت یک راپور مکتبی  هموطنی
رود ولی شما بدون درک  نویسد که راستی به چه پیمانه آموزنده بوده و بهترین مؤخذ برای هر محققی بشمار می

حساسیت همین چند روز ماتمزا بنحوی کنار تمام جنایات آن دوره ایستاده و قیام های تأریخی و قهرمانانۀ این ملت 
. اگر جناب دانید تحریک این و آن می پرستی استوار بودا دو خ ی، آزادیخواهیدوسترا که بر پایه های متین وطن 

یام های اولی شما در شهر کابل زندگی داشتید و دور و پیش تان را با عینک دودی عالیق حزبی نمی دیدید در ق
و جاسوسان ایران  .آی .اس .کی و خورد کابل کدام آی شیوه آسیاب وعالءالدین، چهار ،االمانه دانا، دارمتفرق د
 این جریان قیام کردند.شت. همین مردم افغانستان بودند که با محض شناخت چهرۀ حقیقی شرکت دا
چرا افشای یک  دخیل بود.« تور پنجابی» روشنفکران و منورین کشور و قیام مکاتب بازهم مخفی  تالیآیا در تشک

لق تنگی و افسردگی دهد باعث خ   بخش کوچک لستی که فقط شمۀ جنایات ضد بشری را در یک دور معین نشان می
خاطر شما گردیده. اینکه لست از کجا نشأت نموده و کی به کی سپرده مهم نیست اما بیانگر یک حقیقت بسیار تلخ و 

 ناگوار است. مگر اینکه شما بگوئید که این لست غلط است.
اینکه عوامل تم و من رابطۀ بین نشر این لست و دسایس امریکا برای تحریف اذهان عامه از گذارشات فعلی نیاف

ک زرنگاری و جنگ سرد بر آن سایه انداخته باشد توجیه آن دشوار است. ما از شعار های تکراری و میان تهی پار
خاص موضوعات را می نگرند، گمان نمی برم  ی، مردم امروز با آگاهی و بیدارپل باغ عمومی خسته شده ایم

 حکمروایی غیر انسانی و دهشت ناک چهرۀ انسانی ببخشد. توجیهات و استدالالت بی پایه بتواند به یک دور
دانم اینست که بسی گروه ها و اشخاص قیام ملی افغانستان را بر استناد اعمال  موضوع دیگری را که قابل تذکر می

قضاوت می نمایند و آنرا بهانه قرار داده یک مقیم ایران  ربانی، سیاف و خالص و احزاب شیعۀ گلبدین، مسعود،
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را بمنظور دفاع از اعمال جنایتکارانۀ پرچم و خلق و قوای متجاوز شوروی خار شناخته شده و متبارز افغانستان افت
 رنگ سیاه می پاشند.

گیریم  و تقدیس نموده جشن می اگر ما قیام های فرزندان کوه پایه های این سر زمین را علیه استعمار انگریز تکریم
ا علیه مزدوران و خود فروختگان و ارباب شان با عظمت تر با شأن و شوکت باید قیام همگانی ملت افغانستان ر

بیشتر جشن بگیریم و نگذاریم جنایات مشتی خائن، مفسد، فرومایه و خود فروخته و وطن فروخته باالی این افتخار 
 بزرگ سایه بیندازد.

عی ملی افغانستان در جوار اگر هموطنی از نهایت احساس پاک نوشت که مزار راد مرد بزرگ و قهرمان واق
اورا قوم ابتر است. شما گریبان این وطندار را گرفته  رض( قفل بوده بحال خاکسار وعلی )حضرت روضۀ خیالی 

 شمردید و به مقام دفاع از عطای نور و شورای نظار بر آمدید.«  تور پنجابی»پرست و پیوندی طالب و 
، ولی استم با سایه و شبحی هم صحبت شوممعلوم نیست و من نخومن شما را بنام خطاب نکردم که هویت شما 

 خموشی را در برابر موقف گیری های غیر منصفانه و چشم پوشی های علنی تان را از واقعیت ها  گناه دانستم.
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