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 22/2۰/12۰2                                                                           روشن نجیب

 حوت« یاد شد، ۳از »
 دلو« )قتل عام افشار( چرا یادی نمی کنند؟  21از »

 
دیروز آقای »یونس قانونی«، به مثابهء یگانه سخنران گروه »جمعیت«، از حادثهء »سوم حوت« در کابل یاد کرد  

  .روی نامیدو آنرا نقطهء آغاز حرکت مردم برای اعالم »جهاد« علیه اشغال شو
خوشحالم که بخاطر کمک به حافظه ها و دادن درس های تاریخ به نسل جوان، به چنین نشست ها سر و سامان داده 
می شود، اما به شرطی که استثنی قائل نشویم و همه رویداد های دیروز را، بدون تبعیض و امتیاز و پرده پوشی  

 !حقایق، به صورت بیطرفانه تجلیل کنیم
مراتب تسلیت ام را به بازمانده گان قربانیان آن حادثه )سوم حوت(، که شماری از جواسیس پاکستان، از  نخست باید

احساسات پاک جمعی از جوانان خونگرم آنوقت سود بردند و آنانرا بغرض شورش و ناآرامی ها در شهر تحریک  
  .کردند، ابراز کنم

آشوبگران و حکومت وقت( را تائید نمی کنم، اگر در آن  حادثهء دلخراش »سوم حوت«، که من اعمال هردو طرف )
سالیان و تا زمان حکومت دوکتور نجیب هللا طرفدارانی داشت و برایش اشک می ریختند، امروز آن اهمیت سیاسی 

 !و تبلیغانی اش را از دست داده است، زیرا جای آنرا حوادثی گرفت، که »سوم حوت« را به فراموشی سپرده است
زبان و راه اندازان محفل یاد و بود از »سوم حوت«، یک گروه بیطرف سومی مثالً »نهاد خدمتگزاران  ایکاش می

کابل« می بود، ولی برعکس مراسم را کسانی میزبانی کردند و سخن راندند، که در احوال امروز، به قول وطنی:  
 «!»پیش مردم ما روی و آبرو ندارند

دیرو در مراسم  بود که  آنجا  از جملهء همان هواداران گروه  بلی جالب  قانونی(،  )یونس  اصلی محفل  ز، سخنران 
امریکا«،   -محرکین اصلی حادثهء سوم حوت بود، کسانیکه خود به نیروی خارجی و قوت بالفعل یک »اشغالگر دومی  
مین می کنند  از مغاره های پنجشیر بیرون شدند و به قدرت رسیدند و تا امروز امنیت شانرا اشغالگران امریکائی تأ 

و مرتکب چنان گناهان کبیره و جنایات به مراتب تکان دهنده تر از حادثه »سوم حوت« شده اند، که تاریخ به مانند 
  !جنایات »چنگیز« در منطقه، بیاد خواهد داشت

یاد و بود از آن شورش )سوم حوت(، که نوعی احتجاج و مخالفت با اشغال شوروی بود، امروز بخاطری شنونده  
دارد، که محرکین پشت پردهء آن حادثه که امروز سخنرانی می کنند، خود محصول »اشغال« اند. مگر می شود  ن
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اشغال را دو طعم و هویت داد: اشغال شوروی »تلخ، حرام و غیر اسالمی« و اشغال امریکائی، »شیرین، حالل و  
  ..!اسالمی«؟

، باید استثنی قائل نشویم. وقتی »سوم حوت« را بیاد داریم و آن  اینها که بگذریم، گفتیم که در تجلیل از رویداد ها  از
و    21روز را تجلیل می کنیم، چرا از جنگ »افشار« کابل که تحت قوماندهء شخصی »آمر مسعود« به تاریخ های  

خورشیدی از قرارگاه فرماندهی اش از منزل »رحیم غالم بچه«، رهبری می شد و فاجعه آفرید، به    1۳۷1دلو  22
ثابهء یک رویداد خونین تر از »سوم عقرب« یاد آوری نمی شود و روزی را به نام قربانیان »جنگ افشار« تجلیل  م

نمی کنند، جنگی که عالوه از ویران ساختن هزاران منزل و قتل عام هزاره ها، به زنان آنان نیز تجاوز شد و مال  
   شان تاراج و به غنیمت گرفته شد؟

ی سازم و در پایان می خواهم تبصرهء دیروزم: »کابلی، جمعیتی نیست!« را کمی توضیح گفتنی هایم را مختصر م
 .بدهم، زیرا برخی عزیزان غلط فهمیدند و نوشته اند که کابل شهر و پایتخت همه اقوام و مردم افغانستان است

کابلیان« متعلق به هیچ قوم خاصی نبودند. همه اقوام شریف افغانستان، در کابل عزیز دیروز »برادر وار« و در  »
  ...!کنار هم زندگی می کردند. ما حتی برادران اهل »هنود« خود را »کابلی« خطاب می کردیم و هنوز یاد می کنیم

نگر و مزدور پاکستان و ایران »جمعیت اسالمی« است که  لذا مخاطب نگارنده در آن پیامک کوتاه، همین گروه ویرا
در صدر آن »مال برهان الدین ربانی«، نوکر مشهور و شناخته شدهء پاکستان قرار داشت و امروز سران دست دوم  
اش چون عبدهللا، قانونی، عطای نور، اسمعیل خان و دیگران، به مثابهء ماراِن زخم خورده، بجان همدیگر افتیده اند 

 ..!بهر سو دست و پا می زنند و منتظر تعین سرنوشت شوم خویش اند و
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