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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
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧  اکتوبر٠٨

  

  "مظلوم نمائی" در ادامۀ "پناھیاسالم "و " مسلمان نمائی"

٢  

از االغ ربوده فرق بين گروه، را ت ھای آنچنانی، در نفھمی گوی سبق با تمام ادعا"ھاشميان"در قسمت قبل ديديم که 

ۀ معلم کيميای ما در ليس" حسين خان"را نمی داند و به گفتۀ زنده ياد .. جريان، سازمان، حزب، سنديکا، اتحاديه و

 ناپاکش آمد ھمان را بيرون می ريزد، بدون آن که ، ھرچه به دھان"اخته، ريخ می زندگپ خوده پشقل نس"غازی، 

وليت نمايد که شرف انسان در گرو زبانش است، آنی که حرمت زبانش را از طريق راستگوئی ديشد و احساس مسؤنبي

در اين قسمت باز ھم، ھمان جمله را از .  به حراج می گذاردمراعات ننمايد، درواقع شرف خود را با تذکر ھر دروغ

تعلق ) شعلۀ جاويد(به گروه ...  : "رثومۀ کثافت می نگاردجنابغۀ بالھت و .  قرار می دھيمهبعد ديگر آن مورد مطالع

  ".دارد

افغانستان "، اين برای چندمين بار است که از تعلق پورتال "پير و پيرخانۀ جواسيس"جاسوس پير و يا بھتر است نوشت 

ياد نموده و به مانند خری که پايش در گل بند مانده باشد و با ھرحرکت خود را " شعلۀ جاويد"به " آزادافغانستان-آزاد

وی را از ادعای دروغش باز دارد، در تا عميقتر در گل فرو ببرد، لگد پرانی نموده، ھيچ استداللی تا حال قادر نشده 

در تمام اين مدت کوشيده است به وی بفھماند که پورتال يک نھاد " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"نقطۀ مقابل پورتال 

مگر قسمی که ديده می شود چون .  زنده و يا به تاريخ پيوسته می باشدمستقل و بدون رابطه با اين و يا آن سازمان

، ادعايش را نداده جاسوس از قبل تصميم دارد تا به دروغش ادامه دھد، کمترين توجھی به داليل پورتال در زمينه نشان

 آن جاسوس را از انجام در اينجا با آن که می دانيم ھيچ نوع استداللی نمی تواند. به صورت تکراری نشخوار می نمايد

 قبلی اطالع ندارند، مطلع شده تآنھائی که از جريانا که شما خوانندگان عزيز به خصوص وظيفه اش بازدارد به اميد آن

  :شناخت واقعيت باشدظر می اندازيم، باشد کمکی در زمينۀ  مسأله از دو منظر متفاوت نباشند، به

  

  متعلق به شعلۀ جاويد است؟" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" گويا پورتال به تکرار ادعا دارد که" ھاشميان" چرا -١
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در پاسخ به اين سؤال با آن  که بالھت و نادانی اين جاسوس کثيف را از روند ھای مبارزاتی نبايد ھيچ گاھی از نظر 

و اين جاسوس بی آزرم از  ادعای کذب، بيشتر از آن که پايۀ معرفتی داشته باشد ايندور داشت، به نظر من نشخوار 

  .روی نادانی آن را تکرار نمايد، انگيزه ھای ديگری وی را به اين نشر اکاذيب وادار می سازد

 فردی که پورتال را به وجود آورده و ۴او می داند که از جمع . ترکيب متصديان پورتال را می شناسد" ھاشميان "-*

يا نداشتن مطلب جديد، آن را گردانندگی و اداره می نمايند، صرف  سال بدون حتا يک روز وقفه و ٩طی مدت بيش از 

سازمان آزاديبخش مردم "و جنبش دموکراتيک نوين و عضويت به " شعلۀ جاويد"اين قلم سابقۀ ھمراھی با جريان 

انۀ آنھا در آنچه بدان افتخار نموده و حاضرم به تنھائی از عملکرد قھرمانانه و شجاع. را داشته ام) ساما" (افغانستان

بستر تاريخ در مواجھه با ھر فردی که حاضر باشد، عملکرد خودش را در ھمان مقاطع تاريخی جھت مقايسه با 

 در طرف ديگر ترازو قرار دھد، در پيشگاه خلق افغانستان، خلقھای جھان و تاريخ" ساما"و " شعلۀ جاويد"عملکرد 

 ام را می سازد نه ديروز انکار نموده ام، نه امروز انکار می نمايم و اين تعلق را که بخشی از زندگی گذشته. دفاع نمايم

شعلۀ " در حالی سه فرد باقيمانده، نه تنھا ھيچ يک سابقۀ ھمراھی با جريان .نه ھم فردا به انکار آن دست خواھم يازيد

مقاطعی با آنھا در تقابل را نداشته اند بلکه در " شعله"و يا بخش ھای ديگر جريان " ساما"و يا عضويت با " جاويد

  .نيز قرار داشته اند

خوبی می داند، به خصوص با شناخت نزديکی که با يک فرد از آن جمع سه نفری ه جاسوس اين نکته را ب" شمياناھ"

دارد، ھيچ شکی برايش در زمينه باقی نمی ماند که آنچه ادعا دارد دروغ و بھتان است، اما ھميشه آن را تکرار می 

  :رادارد، زي

فرا گرفته و در طی بيش از " مک کارتيزم" اين جاسوس کثيف که درسھای تبليغات استخباراتی اش را در مکتب -*

 سال آن را نشخوار نموده، در ھمان مکتب آموخته است که وقتی از موضع يک استخباراتی به تبليغ مسأله ای ٧٠ و ۶٠

 نمايد، به عبارت رسا تر، تبليغ "بيان واقعيتبه محصور " را می پردازد، نبايد ھيچ گاھی و در تحت ھيچ شرايطی خود

استخباراتی ھيچ مناسبتی با بيان واقعيت ندارد، بلکه می بايد مطلبی به خورد ديگران داده شود که بيشترين دستاورد را 

که به ھمسرش وارد و اتھاماتی " شاه امان هللا" نمونه ھای برجستۀ چنين تبليغاتی را می توان در زمان .بار بياورد

 تذکر پدران فکری نبايد چنان -"ھاشميان"استخبارات انگليس در آن زمان يعنی پدران فکری . نمودند، مشاھده کرد

 ھم خود می دانستند که -منتفی می دانمًمطلقا را با انگليسھا وی " پدر بيولوژيک "موجوديت روابطتعبير گردد که من 

مگر با آنھم استخبارات با حرکت از موقعيت . می دانست که با دروغ سروکار دارد" شاه امان هللا"دروغ می گويند و ھم 

  .ضريب ھوش پائين مخاطبان، ھمان ادعای کذب را تکرار می کرد، تا نتيجه اش را گرفت

 را استخباراتی بی آزرم فعلی، خود به خوبی می داند که دروغ می گويد و تمام آنچه از دھانش بيرون می شود و کاغذ

به مانند روی خودش سياه سياه می سازد، دروغ است و جعل، مگر برای وی در اينجا راستگوئی و صداقت مطرح 

او در جريان عمر کثافتبارش به نيکوئی فرا .  نمايدبرای وی مھم آن است که ھرآنچه ارباب گفته وی نشخوار. نيست

کرده " باال باال"گرفته است که کسی وی را به خاطر صداقت و راستگوئی استخدام ننموده، بلکه وی را به ھمين منظور 

  . اند که عندالموقع دروغ بگويد

 د نوشته ھايش مراجعه می کنند، در حاين نکته را نيز به نيکوئی می داند که ضريب ھوش اکثر کسانی که به" ھاشميان"

به ھمين لحاظ و برای رفع اين نقيصه از تکرار خسته نمی شود . نيست" شاه امان هللا"ضريب ھوش مخاطبان زمان 

فرا گرفته است که وقتی دروغ تکرار و باز ھم تکرار گردد سرانجام مخاطبان " مک کارتيزم"چون در ھمان مکتب 

  .يدپيدا می نماا احمق خود ر
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را به جريان " آزادافغانستان-افغانستان آزاد" علت ديگری که اين جاسوس کثيف تالش می ورزد، ھميشه پورتال -*

، حرکت از اين موضع است که اگر کسی بداند که حرفش راست است و گويا پورتال ارتباط دھد" شعلۀ جاويد"

باشد گذشته از اين که با چسپانيدن برچسب کفر، راھيان و می " شعله"متعلق به جريان " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

 النفس و فاسدی را که از بيروکراسی فاسد خاندان فعيضداعيان اسالم سياسی را از آن دور می سازد، تمام عناصر 

اسوس در تجريد قرار می دھد، از اين ھم بيشتر اين جرا باقيمانده، از آن دور نموده، به زعم خودش پورتال " طالئی"

می پيچاند، " شعلۀ جاويد"در يک دوسيه با جريان را " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "کثيف فکر می کند وقتی پورتال 

  .به بادارانش و ايادی آنھا خدمتی می نمايد، تا از مؤثريت کار مبارزاتی پورتال بکاھد

به مانند شمشير دو دم عمل نموده، اگر در بخشی اين جاسوس کثيف، در اين ارزيابی ھيچ نمی داند که چنين تبليغاتی 

ابل دارد، در مقدور باعث می گردد تا عناصر متزلزل، وابسته به سلطنت، ترسو و ضعيف النفس را از کنار پورتال 

 سال حيات ٩را به وی اعطاء نموده، چنانچه تاريخ " شعلۀ جاويد"زاتی جريان پر افتخار افتخارات و دستاورد ھای مبار

رزاتی پورتال نشان می دھد، آن را به محور تجمع تمام عناصر انقالبی، نھاد ھای مبارزاتی و تمام انسانھائی مبدل مبا

وقتی از چنين .  مبارزه می نمايندمی سازد که برای آزادی افغانستان از قيد و بند استعمار و ارتجاع و رفاه مردم آن

  .ۀ کثافت ابراز امتنان نمودمنظری به قضيه نگريسته شود جای دارد از جرثوم

  

   پورتال چرا حاضر نيست، خرمن بادآورده را به نفع خود مصادره نمايد؟-٢

و " شعلۀ جاويد"با تمام احترامی که به مبارزات آگاھگرانۀ جريان " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"متصديان پورتال 

ه مثابۀ دشمن شماره يک خلق ما در ھمان مقطع تاريخی آحاد بعدی آن به خصوص در افشای سوسيال امپرياليزم روس ب

ھمسوئی و ھماھنگی تنگاتنگ با و افشای ارتجاع ھار مذھبی که قادر است در زير پرچم مندرس اسالم سياسی، در 

چنين يال امپرياليزم و امپرياليزم، منافع خلق ما را به حراج گذاشته، خود دار وندار خلق ما را تاراج نمايد، دارد و سوس

ور از شرافت مبارزاتی خود می داند که ميراث رزاتی کشور می داند، اين را به داحترامی را احترام به تاريخ مبا

  .مبارزاتی ديگران را به نفع خود مصادره نمايد

شته اعتقاد داريم تنھا آنھائی به مصادرۀ عملکرد ديگران دست می يازند که يا در گذاين قلم متصديان پورتال من جمله 

ود نمی بينند، م کار شايسته ای را در خنبوده اند و يا ھم در آينده ظرفيت مبارزاتی انجاارزشی نيک و قابل عمل مصدر 

به ھمين لحاظ به مانند دزدان سرگردنه، امروز يکی را پيشوا انتخاب نموده، خود را از خصيه ھای وی آويزان می کنند 

  .فردا ديگری را

افتخار دارند بنويسند که در طی تمام اين سالھائی که در افغانستان " آزاد افغانستان- ستان آزادافغان"متصديان پورتال 

جوی ھای خون به وسيلۀ امپرياليستھای شرق و غرب و ايادی ميھنفروش آنھا جاری شده است نه تنھا ھيچ گاھی و در 

ای ھيچ مقاوله و قرارداد ميھنفروشانه ای ھيچ مقطع و مکانی دست شان به خون خلق شان آغشته نشده و نه تنھا در پ

امضاء ننموده اند و نه تنھا ھيچ گاھی سرشان را در مقابل زور و زر اعم از امپرياليستی و يا اخوانی و طالبی خم 

ی سائيده اند، بلکه در تمام اين مدت، آگاھانه و با استوارنبر جلد کسی به مثابۀ بوسۀ تکريم و تابعيت  راننموده لبانشان 

  . آزادی کشور و رفاه مردم شجاعانه دفاع نموده، در آينده نيز بدان ادامه خواھند داد وتمام از استقالل

نھاديست مستقل و " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"متصديان پورتال من جمله اين قلم، وقتی تأکيد می نمائيم که پورتال 

ت نھادی ندارد که ما متعلق به آنھا و يا آنھا متعلق به ما باشند، بدين علآزاد و ھيچ ارتباط تشکيالتی با ھيچ سازمان و يا 

خط حرکی با نيست که گويا از مسؤوليت گرفتن ھراس داريم و يا ھم آن بخش از مبارزات آنھا را که در تطابق کامل 
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 که در جھت آزادی عکس آن ما به فعاليت ھای مبارزاتی تمام نھاد ھا و عناصری. پورتال می باشد، قبول نداريم

ھدفی می دانند که می را  افغانستان از قيد و بند امپرياليزم و ارتجاع مبارزه نموده و می نمايند و رفاه مردم افغانستان

بايد به خاطر آن در کنار مبارزه عليه استعمار و ارتجاع رزميد، احترام عميق قايل بوده، حاضريم تا پای جان از آنھا 

  .دفاع نمائيم

. نھاديست مستقل و آزاد، بيان يک واقعيت است" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال : تيجه وقتی می نويسيمدر ن

  .آن را ديده نمی توانند" ھاشميان"واقعيتی که کوران سياسی و عوامل استخبارات از قماش جاسوس پير 

  ادامه دارد


