در باره کارزارمحاکمه مجدد اسد

سروری

دراين روزھايک عده ازافغانستانی ھادراروپافراخوانی راازطريق پست ھای الکترونيکی دريافت کرده اندکه طی آن
ازآن ھاخواسته ميشود تا فرمی راامضاوبه جنايات اسد

سروری شھادت بدھند  .اين فراخوان درحاليکه ازجانب

برخی ازھمکاران قلمی وب سايت "گفتمان" ونورچشمی ھای شان امضاشده ،دراين وب سايت منتشرگشته است .
درفراخوان چنين ميخوانيم":ھموطن ارجمند ،اين بارکه تودرجريان بی عدالتی ھا بوده ايی ويکی ازعزيزان خودرا ازدست
داده ای ميتوانی باشھادت منصفانه تحريری ازطريق خانه پری و ايميل کردن داد خواستی که درھمين صفحه انتشار يافته
است به تحقق عدالت کمک کنی .اين درصورت اعالم دقيق تاريخ محاکمه سروری تو با حضور درمحکمه نيز شھادت داده

ميتوانی" .به اين طريق آقايان فراخوان نويس درذھن خواننده اين توھم راايجادميکنندکه گويااثبات جنايات اسد
سروری به" شھادت منصفانه"محتاج ميباشد .واگرچنين کاری صورت بيگيرد)عدالت( درمورد اواجراميشود!
روشنست که اسد

سروری وجنايتکاران ديگر خلقی -پرچمی نه يک باربلکه ھزاران مرتبه بايد محاکمه وھربارھم

به شديد ترين مجازات محکوم گردد ،اما نبايدفرا موش کرد که:
 -1اسد

سروری درتاريخ خونين  30سال اخيرافغانستان ،يگانه جنايتکاروقاتل ھزاران انسان بيگناه نيست.

 -2جنايت کاروقاتلی ماننداسد

سروری راچه دادگاه ،با چه قانونی وبخاطرکدام اھدافی بايد محاکمه کرد؟

اگردرعقب محاکمه اين قاتل ميھنفروش ندای وجدان و انتقام خون ھزاران شھيدی که بدست او به جاودانگی پيوسته
اند ،نھفته باشد ،درعقب از قلم انداختن محاکمه جنايتکارانی چون سياف ،خليلی ،محسنی ،قانونی ،دوستم ،محقق،
اکبری،انوری،اسماعيل خان ،فھيم و...غيره قوماندان ھای مجاھدين چه انگيزه يی نھفته است؟ اگرسياست
رادرمعادله شامل کنيم ومحاکمه اورا به دليل ميھنفروشی ،جاسوسی  ،قتل مردم افغانستان بخاطر منافع يک ابرقدرت
متجاوزمحاکمه کنيم ،آنگاه بايد از خود پرسيد که آيادرمقام وزارت ،رياست وپارلمان دستگاه قدرت نمايشی کابل
ميتوان کسی راپيداکردکه مزدورامپرياليزم ،وطنفروش ،خاين ملی وحامی منافع امپرياليزم امريکا واروپا نباشد؟ از
قلم انداختن آنھا چه سياستی است؟ اگربرمبنای"مصالح عليای بشری ودفاع ازارزش ھای مدنی دموکراسی وحقوق
بشر)!("محاکمه اسد

سروری را ميخواھيم ،آنگاه چگونه ميتوان آنھائی رافراموش کرد که آرشيف حقوق بشر

ظرفيت ثبت جنايات آنھا راندارد .آنھائيکه زنان ودختران افغانستان را نخست مورد تجاوز وھتک حرمت قرارداده
وسپس به شيوخ عرب فروختند؟ آنھائيکه آثارمدنيت ھزاران ساله افغانستان را از موزيم ملی کشور دزديده و
دربازار سياه اروپا وامريکا قاچاق کردند؟ آنھائی که بزرگترين جنايت را درغرب کابل مرتکب شدند ومخالفين شان
براساس سن افراد برسرشان ميخوکوبيدند و...غيره .دم نزدن ازجنايات اينھا چگونه ميتوان توجيه کرد؟ سرانجام
جنايات کدام يک ازقوماندانان مجاھدين ازبرادران خلقی –پرچمم شان سبکتراست که کسی يک جنايتکارخلقی رابا
قانون جنايتکاراان جھادی محاکمه کند؟
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دانشمندان وروشنفکران عاليقدرافغانستان دراروپا که نام محترم شما ومتعلقين تان که برخی ھنوزطفل اند وبرخی
ديگرھم چنان بيسوادکه حتی نميداننداسد

سروری کی ھست ،رادرليست نوشته ايدتانصاب پوره شود ،بااين

شھادت خواھی از مردم ميخواھيدچه کاری را انجام بدھيد؟ آيا شما با تقاضا شھادت به جنايت يک جنايتکار جمع
جنايتکاران وميھنفروش ديگررا)مجريان عدالت(معرفی نمی کنيد؟ با محکوميت يک مزدور ،دادگاه يک نظام دست
نشانده ومزدورديگررامشروعيت نمی بخشيد؟ چه تفاوتی بين مزدوروجنايتکاری که به سوسيال -امپرياليزم شوروی
وابسته بودبامزدوروجنايتکاری که به امپرياليزم امريکاواروپا وابسته است ،وجود دارد که شما اين آخری را
مشروع ميسازيد واولی را سزاوار ھرگونه نفرين وناسزا؟ صرفنظرازاين موضعگيری امريکائی شما ،آيا دراين ميان
کوچکترين عدالتی که شما خودرا شيفته آن نشان ميدھيدوجوددارد؟
ازجانب ديگربرخی ازشماآقايان محترم درحال حاضراعضای دولت ميباشيدوسالھای سال"فرياد"ميکشيديدوبا ندبه
وزاری ازامپرياليست ھا ميخواستيدکه به"نجات تان"بياين د وعلنا افغانستان رااشغال کنند ،ازسال 2001تاکنون
ھرچه درتوان تان بوده بخرچ داده ايد تا اين رژيم فاسدومزدوررااستحکام ببخشيد .شما برای مشروع ساختن آن
حزب ھا ساخته ايدوتاديروز برادران عزيز تان وزيرای کابينه اين نظام بودند ،چراامروزکشف ميکنيد که اسد
سروری جنايتکارومجرم ميباشد؟ آيا اين کارزارجداازخاک انداختن به تعفن پايان ناپذيربحران"دموکراسی" تان
ھست؟ شمائی که با واژه ھا وجمالت گوناگون کوشيده ايد تجمع الشخواران فئودال ،سران عشاير،مفسدين وابسته
به امپرياليزم راتجلی اراده مردم آزادی خواه افغانستان بخوانيد ،چه شده که امروزھيکل قاتل دلبندان خلق افغانستان
را مشاھده کرده ايد؟
مضاف براين آقايان؛ دراين جمع امضای افرادديگری بچشم ميخورندکه خودازبنيان گذاران حزب دموکراتيک خلق
افغانستان بوده اند .افرادی که خمير وخمير ومايه اين جنايت را سرشته اند .اين آقايان تا زمانی که توان داشتند در
"جبھه ملی پدروطن"تره کی  -امين عضوبودند .اين افرادامروزاز جنايت شاگردان ودست پروردگان شان دادخواھی
ميکنند؟ دادخواھی چنين افرادی ازدوستان ودست پروردگان شان بيشتربه شوخی بيمزه يی ميماند که ھدف ناگفته
آن سراپای بدن آدم را درچندش فروميبرد.
♦♦♦
به اينطريق می بينيم که آقايان محترم فراخوان نويس اينگونه مانورھارا به خاطرعملی ساختن اھداف خاص سياسی
ايکه درنظر دارند ،عملی ميکنند .واين اولين بارنيست که آنھا بااينگونه مانوررفتن ھا ميکوشندتوجه روشنفکران
افغانستان را ازوضعيت دشوار زندگی مردم کشور ،جبرواجحافی که برزنان اعمال ميشوند ،نفاق بين اقوام برادر
کشور که ريشه در سگ جنگی ھای مزدوران پارلمان نشين امپرياليست ھا دارند ،وشرايط غيرقابل تحملی که به
واسطه نيروھای مسلح  43کشور به وجود آمده به يک مسئله ديگر منحرف سازند .آنھا درگذشته نيزبا نوشتن،
ترجمه وبحث ھای گمراه کننده ضد ملی وضد آزاديخواھی وبرابری انسان ازطريق اين وب سايت کوشيده اندکه
توجه مردم رااز"بدن بچارميخ کشيده شده عيسی مسيح به زخم ھای دست او" منحرف سازند .نوشته ھای ھرکدام
اين آقايان دروب سايت شبه دولتی گفتمان ،شھادت ميدھندکه آنھا چه کسانی ھستند ودرطی اين  8سال باچه بحث
ھائی بررخساراشغالگران ومتجاوزين امپرياليست سرخاب وسفيدآب ماليده اند.
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اولين مولفه اين ترفند اينست که اين آقايان با اينگونه "عدالتخواھی!"شان به مردم ميگويند که امپرياليست ھا و
مزدوران شان دراساس مجريان"عدالت"اند ،امابه شرطی که جنايات اسد

سروری رابرطبق"ھاندبوک"آنھابرای

شان تفسيرکنيم! تو گوئی که جمجمه مردم ازمغز تھی گشته وآنھا فراموش کرده اند که اگرامپرياليست ھاومزدوران
شان ضدشکنجه وجنايت ميبودند ،اولترازھمه شکنجه گران وجنايتکاران"ابوغريب""،فلوجه" و"رمادی"
رامحاکمه ميکردند .درآنجا نيازی به شھادت ديگران ھم نداشتند زيراشکنجه گران وجنايتکاران خودبه ارتکاب
شکنجه ھای غيرانسانی اعتراف کرده بودند .اگرآنھا حتی بظاھروبرای عوامفريبی ھم مخالف شکنجه  ،ميبودند
جنايتکاران Black Waterرامحاکمه ميکردند .کدام افغانستانی خبرنداردکه امروزبطور خيلی معمول در"بگرام"
سروری صورت ميگيرد  .فريادانسان تحت شکنجه ،باغرش

درچندکيلومتری کابل جناياتی مساوی به جنايت اسد

جنگنده ھای امپرياليست ھاکه به قصدويران ساختن خانه ھای محقروگلی دھقانان افغانستان ،اززمين برميخيزند،
درھم می آميزد .آقايان محترم ما فکرميکنند که ميتوان مردم را متقاعد ساخت که خارکھنه دست شان را بانيش
گژدم بيرون بکشند.
عالوه بر اينھا؛ تا جائيکه ازبيانه ھای غرايی اين آقايان بدست می آيد ،ھيچکدام آن ھا بواسطه شخص اسد
سروری شکنجه نشده است .اين ھمان مسئله ای است که "ھاندبوک" قضائی امپرياليست ھا براساس آن کارميکند
وشاھدنيز بايد کسی باشد که بواسطه خود اسد
کوچک ترين اثری بر حدوحدود جنايت اسد

سروری شکنجه شده باشد .می بينيم که اين کارزارنميتواند

سروری باشد .ره آورداين کارزارافتضاح آميزبرای آنھا اينست که

برای رسانه ھای خبری امپرياليست ھا بارديگرمضمون ضدکمونيستی تھيه کنند تا آنھاباکوس وکرنا محاکمه يک
جنايتکارخلقی را باعنوان درشت"محاکمه يک کمونيست"نام کنند .ھمانگونه که آنھارژيم سرمايداری حاکم برچين را
يک رژيم کمونيستی)!( ميخوانند ،وھمانگونه که آنھا اتحادشوروی سوسيال -امپرياليستی رايک رژيم کمونيستی
ميگفتند ،آنھا بابيشرمی تمام اسد

سروری رانيزکمونيست خواھن دگفت .وبرای درھم کوفتن روحيه کارگران

وزحمتکشان جھان ،محاکمه اورا ،محاکمه يک کمونيست خواھندناميدوتمام جنايات اورابپای کمونيزم خواھندنوشت.
به اينصورت مولفه استراتيژيک اين کارزاربرضدجنايات اسد

سروری نه بلکه برای تبليغات ضد کمونيستی وخرد

وخمير ساختن نيروھای نا آگاه پرولتری دنيا ميباشد.
♦♦♦
اسد

سروری قصاب نظام سرمايداری دولتی سوسيال -امپرياليزم شوروی درافغانستان بود .اودردفاع ازمنافع

سوسيال -امپرياليزم واشغال افغانستان ھزاران ھزارتن ازفرزندان شريف مردم افغانستان راشکنجه واعدام کرده
است .اين جنايتکاربزرگ وي ارانش بايد ھزاران مرتبه ازگورستان کشيده ومحاکمه شود .اين تنھا داغ ديدگان
افغانستان نيست که با ياد آوری جنايات اين قاتل وياران جنايتکارش درد سوزانی را تا مغزاستخوان شان احساس
ميکنند ،بلکه دستگاه ھای اطالعات امپرياليست ھانيزازکه ومه جنايات اوآگاھی دارندوالزم نيست کسی برای اثبات
جرم اويارانش رفته شھادت بدھد .امپرياليست ھافرياددردمندان ميھنپرست افغانستان راباگوش قلب ھای مملوازکينه
شان شنيده اند وازاينکه اسد

سروری بابه قتل رسانيدن آنھا چنين زمينه يی رابرای پيروزی آنھا مھيا ساخته اند،

دراعماق قلب ازاوتشکرميکنند .زيراامروزبجای مجيدکلکانی شھيدواعظين دموکراسی امريکائی نشسته وسياست
استعماری امپرياليزم را تئوريزه ميکنند .امروزبجای قاضی ضيا ،انجنيرمحمدعلی ،بشيربھمن ،مشتی ازتسليم طلبان
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ميھنفروش وپارلمان بازنشسته اند .امروزبجای شاآغاراشد ،مرتدھای فرصت طلب وسازشکاری نشسته اندکه برای
جلب رضايت امپرياليست ھاباژست ھای ميمون ھای گرسنه برکارل مارکس دھن کجی نشان ميدھند .آنھا سھم گيری
شان را درمبارزات خلق ھای ترک ،کرد وآلمان درکوچه وھا وخيابان ھای ھامبورگ ،کولن ،بن وبرلين امروز
بپای"اشتباھات دوران بچگی شان"مينويسند .امروزبجای آن شعله ای ھای تسليم ناپذير ،شعله يی ھای ngo
دارتسليم طلب نشسته وباارتکاب به خيانت وآگاھی ازابعادخيانتش ،به ارتجاع وامپرياليزم خدمت ميکنند .آن شعله
ای بی ايمان وآن چک چک گرجريان شعله جاويد که تصورميکردبا مايه گذاشتن برمبارزات خلق به نان ونوائی
خواھدرسيد وبھمين دليل آشتی وسازش باامپرياليزم راننگ ميخواند ،امروزبا بيچارگی وزبونی برده ھا ،مبلغ
سياست ھای امپرياليست ھا و مرتجعين گرديده است .اسد
ازمشکالت داخلی امپرياليست ھا نمی بود ،آنھااسد

سروری بزرگترين زمينه سازاين تحول است .اگربرخی

سروری رابارديگربرکرسی"امنيت" اداره استعماری افغانستان

می نشاندند ،چه رسد به اينکه اورا محاکمه کنند!
ھدف ديگرآقايان "کارزاربرپاگر" را زمانی خوب می بينيم که متوجه شويم اين کارزارچگونه دادگاه واسلوب
قضاوت امپرياليزم وارتجاع رادرذھن افرادرسميت ميبخشد .امپرياليزم ودادخواھی خون زمين لرزه ھای تاريخ
افغانستان مانندداود سرمد ،عزيزطغيان ،بشيربھمن ،ملن گ عمار ،مجيدکلکانی ،موسی جوالی؟ وديگرانقالبيون
بزرگ اين سرزمين؟ اين واقعا مسخره است .ازنظرديدگاھی؛ اينگونه کارزارھابرمحوريک مفھوم می چرخندوآن
اينکه سوسيال -امپرياليزم شوروی"بد"بودوامپرياليزم امريکاومتحدين جھانی اش"خوب"" ،مجريان عدالت"
و"دادستان دردرسيدگان"ميباشند .ازنظرسياسی اينگونه بوالھوسی ھای انتقام جويانه توجه مردم را ازمشاھده ستم
وجنايت امپرياليست ھا ونظام حاکم سرمايداری درمجموع منحرف وبرنقاط غيرعمده معطوف مييسازند .به اينطريق
طرح کلی مبارزه با نظام حاکم کنارگذاشته شده ونفرت وانزجارخلق ازاشغالگران استعمارگربجای ديگرھدايت
ميشود .پسته نازک اين کارزاررا بخراشيد تا ماھيت ضد انقالبی وتسليم طلبانه آن را ببينيد.
♦♦♦
دراين ميان اين سوال نيزمطرح ميشودکه آيا محاکمه وزندانی ساختن يک جنايت کارباطول وعرض جنايت ھای
اسد

سروری ،ازجانب ھرکسی که باشدخوب نيست؟ اگربه اين سوال با عاطفه گرايی واحساسات پاسخ داده شود،

پاسخ اينست که"خوب است"  .امااگربه آن ازنظرعلمی وحقيقت جويی پاسخ بدھيم ،حقيقت ازاينقراراست که
محاکمه وزندانی ساختن يک عمل سياسی ميباشد  .درعقب محاکمه وزندانی ساختن افرادقضاوت طبقاتی حاکم است.
بعبارات ديگرمنافع طبقات حاکم تعين کننده قانونی است که قاضی براساس آن افرادرابه زندان ميفرستد .فرض کنيم
اسد

سروری رامجددا محاکمه کردند ،روشن است که محاکمه اوباھمان قانون اداره مسخره آميزاستعماری کابل

صورت ميگيرد .اين قانون يک سلسله دگم ھای ارتجاعی فرمايشی است که درجھت حمايه منافع ارتجاع وامپرياليزم
طرح گرديده .کارزاربرای محاکمه اسد

سروری درحقيقت امرفراخوان خلق به نديدن اشغال ومستعمره بودن

افغانستان وحتی بدترازآن به رسميت شناختن نظام قضائی يی که بابمب ھای فاسفورويورانيوم سنگين امپرياليست
ھاايجادشده وحمايه ميگردد -ميباشد .برسميت شناختن روبنای قضائی يک نظام به معنی برسميت شناختن روبنای
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سياسی آن نيزميباشد .معنی سياسی اين مسئله برسميت شناختن و پذيرفتن اسارت افغانستان است .چنين کاری
پشتيبانی از به زيرآتش گرفتن ده وديارمردم ،قتلعام توده ھای بيدفاع ،غارت وچپاول دارايی ھای کشورميباشد.
♦♦♦
درجريان جنگ مقاومت ،بارھا احزاب جھادی با خائنين وميھنفروشان خلقی -پرچمی که از قوم وقبيله خود شان می
آمدند تماس گرفته ويکديگر راعليه آرمان آزاديخواھانه مردم افغانستان کمک وامداد کرده اند .واقعات تاريخی اين
دوران نشان ميدھند که خلق وپرچم با برادران مجاھدش تنھا مشکلی که داشتند مشکل اربابان شان بود .آنھا
بعداز 8ثورتمام جنايت کاران وقاتلين خلق وپرچم را که دستان شان تا مرفق بخون ھزاران افغانستانی رنگين بودند،
مورد عفو قراردادند .امروزنيزھمان ھائی برکرسی ھای رياست جمھوری ومعاونيت و رياست پارلمان وجاھای
ديگر به نمايش گذارده شده اند که بنام"قوم"و"قبيله" جنايتکاران خانگی شان رامورد حمايه قراردادند .اگرچند
آقايان فراخوان نويس به مردم ميگويندکه "ازغرب بادشرطه مساعدی ميوزد" ،ولی مردم افغانستان بياد دارند که
خلق وپرچم بلندتر ازاينھا اينگونه باد شرطه حرف ميزدند .اين باد شرط کشتی آقايان فراخوان نويس راھرلحظه از
ساحل نجات آنھا دورميکند .آنھا ديگرنه وزيری دارند ونه پائينترازآن رئيسی ،بجای دوستان آنھا اکنون افراد ديگر
نشسته اند وچنين کارزار به راه انداختن ھا نيزجزآنکه خودرا مسخره کنند ،فائده ديگری ندارد.
برای معلومات"آقايان کارزاربه راه انداز"الزم به تذکراست که خلق وپرچم ،طالب ومجاھد بزرگترين جفارادرحق
خلق افغانستان رواداشته اندوخلق افغانستان بايدازآنھابپرسندکه"چرادلبندان رشيدوانقالبی مارابقتل رسانيديد؟"،
"چراھرکسی راکه اندکی ھوای ميھنپرستی ومردم دوستی درسرداشت درمقابل دسته آتش قرارداديد؟" و "چرا
انقالبيون اديب وشاعران توانای کشورمانندداودسرمد ،حيدرلھيب ،عبداال_ رستاخيز وميھن پرستان بزرگ اين
سرزمين مانند بشيربھمن ،عزيزطغيان،مجيد کلکانی ،قاضی ضيا وصدھاسروبوستان آزادی کشوررانابودکرديد"وبه
ھمين صورت از برادران مجاھدآنھابپرسندکه"چطورشما نتنھاخوددرجنايت دست اين ھا راازپشت بستيد بلکه ،اين
جانيان قاتل رانيزعفو کرديد؟" .چنين پرسشی فقط ميتواند در داد گاه جمھوری توده ای خلق افغانستان تحت قوانين
جنائی دموکراسی نوين ازقاتلين وجنايت کاران خلقی -پرچمی وجھادی -طالبی انجام يابد.اگر"آقايان کارزاربه راه
انداز"واقعا برضد جنايت واجحاف برمردم افغانستان ميباشند ،بايدازھمين حاال راه شان راازاستعمار وامپرياليزم جدا
ساخته وبرای رسيدن به اين آرزوکارکنند .درغيرآن مخالفت آنھابااسد

سروری معنی بيشتری جزازمخالفت چوچه

طرفداران امپرياليزم امريکابا مزدوران سوسيال -امپرياليزم شوروی ندارد.

مائويست ھای افغانستان

 ٩دلو ١٣٨٨
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