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 Ideological  ايدولوژيک مسايل 

  
  ھيواد وال کابلی

٢٠.٠۶.٠٩  

 
  »عبيدی«در رابطه با نظرات نادرست آقای محمد صالح 

  
  !                                                  »تانافغانستان آزاد ـ آزاد افغانس«گردانندگان ارجمند پورتال ارزشمند 

  
با .  ماه جاری در صفحۀ اول پورتال افتخارنشريافت١۶به تاريخ » عبيدی«جالبی ازآقای محمدصالح » نوشتۀ«

خواندن آن به اين امرمھم ملتفت شدم که پاسداری از منزه ماندن و شفافيت پورتال بيش از پيش دردستور 
درضمن دادن رخصت نشربه چنان نوشته در پورتال ، خود به ثبوت می رساند که اين . ی گيردروزقرار م

و احترام به آزادی ) به معنی واقعی آن(ًپورتال واقعا يک پورتال ملی ـ دموکراتيک بوده رعايت دموکراسی 
                                                .                             انديشه و بيان را به شکل شايستۀ آن تمثيل می نمايد
آگاھی يافتم ، خواستم چندسطری در رابطه بنويسم » عبيدی«من از ھمان لحظاتی که از نظرات نادرست آقای 

در نوشته ھای شان ، ھرکدام به » آھنگر«. ًو بعدا محترم آقای ش» سودائی«. ًولی درين فاصله اوال آقای ک
خط » عبيدی«يدۀ خود ، برنظرات سوء و اتھامات بی اساس و شرم آورآقای محمدصالح شيوۀ معقول و پسند

» افغانستان آزاد«بطالن کشيدند که باعث مسرت و رضايت خاطرشمارزيادی از خوانندگان پورتال پرافتخار
وطنان ًواحيانا ھم(» آھنگر«و » سودائی«پس آنچه درينجا می نويسم به رسم ھمنوائی با آقايان . شده است

البته بايد خاطرنشان سازم که . می باشد) نوشته باشند» عبيدی«ديگری ، اگرچيزی در اصالح نظرات آقای 
، از » آھنگر«. در نوشتۀ محترم ش» جريان دموکراتيک نوين«ازنگاه ارزش تاريخی ، شرح کوتاه گذشتۀ 

فانه ازھمپاشی آن جريان ًاھميت خاصی برخورداراست و مسلما به عنوان فشردۀ چگونگی ظھور و متأس
وھم برای اصالح (سياسی پرافتخارو شکوھمند تاريخ معاصرافغانستان ، می تواند برای جوانان مملکت 

  .                                  ، مأخذ بس قيمتدارو به مثابۀ اشعۀ تنويرکننده برای پژوھش سالم باشد) نظرات غلط و گمراه کننده
ًرا مستقيما مخاطب قراردھم زيرا ) اگراسم شان اصلی باشد(» عبيدی«قای محمدصالح من سرآن ندارم تا آ

موضوعی را که پيش کشيده اند ، موضوع بحث شخصی و اختالف ميان دوفرد نيست بلکه موضوع ملی است 
از جانب ديگر ، ھرآنچه بايد به . و به ھمه ھموطنان صادق و مدافع ارزش ھای واالی ملی مربوط می شود

  .               صورت مؤجزگفته می شد ، در نوشته ھای ھموطنان گرانقدری که ازآنھا نام برده شد ، آمده است
  :                                                                                                                                  با آنھم

تاخته » شعله ئی ھا«ًو روشنفکران و دقيقا بر» باسوادان«برمجموع » عبيدی«ای محمدصالح به گونه ای که آق
) وديگرنقاط اروپا(درآنزمان درھسپانيه . درھسپانيۀ قرن پانزدھم شباھت دارد" انکيزيسيون" اند ، به شيوۀ 

 بود تا فردی برفرد ، کافی) مانند دھشت امروزی طالبان(يعنی دراوج قدرت مذھب و دراوج دھشت سلطۀ دين 
شناخته شود و » گنھکار«ازھمان لحظه » متھم« وی شھادت ناحق دھد تا فرد يت باضددرديگرتھمت ببندد و

، بايست به )  مذھبيون مبدل شده بودۀکه به رکن عدلی ـ قضائی سلط(درجريان شکنجه ھای غيرقابل باور
                                                                           .                    ثبوت می رساند که بيگناه بوده است

، از اول آن ھموطن را به صليب اتھام غرض و توطئه » شعله ئی ھا«بر» عبيدی« آقای ۀمن خالف حمل
وده را برای شان قائل می شوم که معلومات شان از منابع غرض آلود ب» تبرئه«ميخکوب نمی کنم بلکه اين راه 
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آميخته و ) زشتی ًولواساسا با حسن نيت و رد(و آنگونه معلومات کاذب با عکس العمل ھای منفی ذھن خودشان 
  .                                              می گويند» گدوله«وجود آورده اند که درزبان عاميانه به آن ه ازآن چيزی ب

. ، درآغاز از خود سخن می گويند» دفع ھرگونه بال«برای به شخص خود نظرنيک دارند و » عبيدی«آقای 
درشرايطی که » عبيدی«مگرسؤال عمده اينست که چراآقای . اين حق طبيعی شان است و مراباآن کاری نيست

 ما ھرآن ۀکشورآبائی ما درزيرچکمه ھای قوای اشغالگرامريکائی و متحدين آنھا قرارداشته و مردم ستمديد
 قرار می گيرند ؛ و درعين حال سوزش قمچين جھل ساالران طالب را دربسا نقاط کشور مورد اھانت و حمله

ه  ناجوانمردانه و ھدفمند را برصديق ترين فرزندان اين خطه بۀبروجود خود احساس می کنند ، اينچنين حمل
                                                           .                                                                    راه انداخته اند

ًواقعا درفقررقتبارسواد و » عبيدی«يا اينکه آقای محمدصالح : به نظرمن دو فرضيه موجود بوده می تواند
ای خنده آور ًکامال خام بيرون آمده اند و با بيرون ريختن انديشه ھ»  حوادثۀکور«معلومات قرارداشته و از 

در رديف محصلين و متعلمينی که ضد وی سينه را ) ظاھرشاه(» ول نخست مملکتمسؤ«د قرار دادن مانن
ـ پرچمی ھا برای راه انداختن کودتا در » خلقی«با » شعله ئی ھا«سپرنموده بودند و يا وانمود کردن اين که 

ـ پرچمی ھا » خلقی«ت واقعی رقابت بودند تا به ارگ شاھی اولتردست يابند ؛  و ياھم ، قرينه سازی با جنايا
توانسته اند به » عبيدی«آقای ...  که فقط در ذھن» شعله ئی ھا«خيالی بالمثل » جنايات«گويا برای اثبات 

 با ايشان از در ترحم و گذشت می بايدحقيقت بپيوندند ، فقط خودرا مضمون تحميق و تمسخر قرار داده اند که 
  .                                                          پيش آمده و زھرگفتارشانرا با پادزھرمنطق اصالحی خنثی نمود

ًيک فرد بيخبرنيست بلکه عمدا تحمق پيشه نموده » عبيدی« دوم اين می تواند باشد که آقای محمد صالح ۀفرضي
و » افغانستان آزاد«حق از پورتال ه ً ناصادق و اغراض شوم خودرا اوال درستايش بۀگذشت اصلی ، ۀتا چھر
ھرگاه اين فرضيه به واقعيت نزديک باشد ، . نشان دادن خود از انظارپنھان نمايد» مؤمن«و » ملی«ًبعدا با 

                                            .                                              داليل توجيه آن ھم کم نخواھد بود
اعم از (صادقانه و عالمانه بيان داشته اند ، بھترين فرزندان ملت » آھنگر«و » سودائی«ھمانطوری که آقايان 

ن و جنايتکاران ناميده می شوند زيرا خاينا» له ئیشع«) شھدای گلگون کفن و روشنفکران درقيد حيات
ـ دوستمی ـ طالبی ـ  يانکی زاده و غربی زاده ، ھيچکدام با تمام امکانات » جھادی«ـ پرچمی ـ » خلقی«

بادآورده و پشتيبانی بيدريغ باداران ديروزی و امروزی شان ، قادرنيستند دربرابر پاکطينتی ، پاکدامنی ، 
) ازھربخشی که بوده اند(» شعله ئی ھا«آزادگی ، ازخودگذری ، صداقت مردمی ، پايمردی و جانبازی 
ازينجاست که مذبوحانه برنام لجن می پاشند . ھمسری نموده و در برابر آن رسا قامتان تاريخ کشورسربلند کنند

ـ پرچمی » خلقی «جاسوسان . درست نمايند» جايگاه«زعم خود تاريخ را تحريف نموده و برای خود ه تا ب
» عبيدی«چنانچه آقای . اھای اخوانی شانھمين ترتيب ھمته ب. دراين فن استاد بودند. بی.جی. دامان کیۀپرورد

ھا و پرچمی ھا را می کوبد ھم اخوانی ھا » خلقی«از ھمان آغاز حمالت لفظی خود ـ برای ردگم کردن ـ ھم 
چرک و ريمش ، ھمانا » تراوش«ولی ھدف اصلی و آماج حمله و ...  ھا را و ھم » افغان ملتی«را و ھم 

.                                             عفن را درمتن با خطوط درشت متبارز ساخته استمت» تراوش«است که آن » شعله ئی ھا«
  

  :                                                                                         انقالبی چه خوش سروده استی شاعر
  

  به ھررنگی که خواھی جامه می پوش
  !ز خرامت می شناسممن از طر

  
خرچ داده اند تا ه ـ پرچمی ھا بيشترين تالش را ب» خلقی« ميھن و مردم ما ، ۀدرميان دشمنان سوگندخورد

 کشور را نزد عوام شريک و ۀ گذشتۀچند دھ) و ديگرروشنفکران غيروابسته» شعله ئی«(مجموع روشنفکران 
» خلقی«ذبوحانه می خواھند فريب دھند ، خود قربانی ھمدست جنايات خود نشان دھند درحاليکه آنھائی را که م

ـ » خلقی«. ـ پرچمی ھا بوده اند و محال است به اراجيف و چرنديات وطنفروشان معلوم الحال گوش فرادھند
پرچمی ھا با اخوانی ھا و طالبان مشکلی نداشته اند زيرا به گونه ای با آنھا کنارآمده و يا ھم درآنھا مزج شده 

می باشد که چون از آغازين » شعله ئی«امپراتوری روس ، روشنفکران » يتيمان«ه خارچشم آن يگان. اند
» جنرال زادگان«روزھا با بانگ رسا برنوکران روس فرياد کشيده بودند که با آنھا سرسازش نداشته و چون 

برای » هچار«فرمان نمی گيرند ، يگانه ) منظورکاخ کرملين(» مسند واال«از ) منظور ببرک شياد(
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 قوای اشغالگر برای تضمين چند ۀ ميھن و بوسه زدن برچکمۀشان ازسر راه فروش دوبار» برداشتن«
.                                         می باشد» شعله ئی ھا«مذبوحانه و ازقبل طراحی شدهء » بدنام کردن«روزحيات ننگين شان ، 

 د، باي) و طالبان باقی ماندند» جھادی ھا«که متواتردرخدمت (ازقماش خاديست ھا باشد » عبيدی«ھرگاه آقای 
. درحال کسب خودآگاھی است» شعله ئی« ھمان تبارۀعزا برپاکند و خون بگريد زيرا نسل نوی با روحي

که عکس » کرزی«مراتی تظاھرات چندھفته پيش درصحن پوھنتون کابل عليه قوای اشغالگر و دولت مستع
.                         به ديد ھموطنان رسانده شد ، شاھد اين مدعا است» افغانستان آزاد«ھای تظاھرات درھمان روز در پورتال 

  !                 راه انداختن اتھامات نادرست نادم باشند ، سالم به ايشانه دراشتباه بوده و ازب» عبيدی«ای ھرگاه آق
باشد ، درآنصورت جمالت آخرين اين نوشته » مؤمن«و » ملی«عنصرمغرض با نقاب » عبيدی«ھرگاه آقای 

                                                                  !                              عنوان نفرين متوجه اش خواھدبوده ب
  

  !رملی ، ضداستعمار و ضدارتجاع به پيشصدر راه ھمصدائی و ھمسوئی عنا
  

  ھيوادوال کابلی
  

  ٢٠٠٩جون ٢٠
  

د: يادداشت ان شريف وروشنفکران متعھ ه آرزوی به عنوان ھوطن ھمسنگر دردفاع ازمنافع ميھن و مردم ، از آنعده ھموطن ی ک
و يا ھم امثال آن داشته باشند ، خواھشمندم تا با نام و شھرت اصلی خود » عبيدی« آقای ۀحق خود را دربرابرنوشته بيان خشم ب

د نوشت را انترنيت ـ ازطريق تحريکاتی مانن دی «ۀبرآمد نکنند زي رين وسيل» عبي د بھت رای ۀـ می توان  شناسائی عناصرمبارز ب
  ھيوادوال کابلی . المللی شودشبکه ھای جاسوسی بين

                                                                                                                      
  !با سپاس و عرض حدمت

  

  

 پوھنتون  ۀنمونه ای ازتبارزشعورسياسی نسل نو مبارزين درمحوطـ يا  » سخندان«تصويرشھيدانقالبی ـ سيدال 
  )١٣٨۶(کابل 
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  ١٣٨۶برستونی درنزديکی دفاتررياست پوھنتون کابل ـ  تابستان » سخندان«تصويرسيدال 

  


