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نام ه شخصي ب  نوشته شما  به جواب  آزاد افغانستان–از رفقا و دوستان شنيدم كه در سايت افغانستان آزاد 
 به ميليارددر پي آن   و يواقعهاي  ست به تمام كمونيست نخخطدر  و ، قرار دادهمخاطب را شماكه   [فاريابي

  .؛ منتشر گرديده است   ] روا داشته است را  ، شديد ترين و بدترين توهين ممكنهانسان ها
  ايد ، نقل نموده كه در متن آن نگاشته فاريابي را راشماه ت نوش . رفتمآزاد به سراغ پورتال افغانستان

  ي گفتهزندان پلچرخي و  ياد به ،  خوانده شدشما در نوشته ويكه نقل گفتار درلحظه اي . مطالعه كردم 
  .  مرا به  بحث حقانيت اسالم و كمونيزم دعوت كرد  نامبردهكه، م  خلقي در اتاق جزائي افتاد)خواجه موسي(

ل جلد اودر متن [  اين مطلب تداعي شده در ذهنم را  كه آن خواننده گان عزيزي  ، اگرچه مي شود
  :نظري به آن بياندازند  ذيل ر د ؛باشند مطالعه نكرده ) پيام آزادي (  در سايت  ] اين قلماز )خاطرات زندان(
   » خواسته در مورد اسـالم  و كمونيـزم  دعوت به مناظره نـا - 2 «

  :چنين آمده   همان كتاب39درج صفحه در زير عنوان باال        
الزم است در مورد وي كه بعد از . ه موسي در يك اتاق  قرار داده شدم براي بار دوم  بود كه باخواج  «

كساني كه در ميان بيشترين افراد داراي عالمه  و يا . انتقالش از همين سلول ، ديگر نديدمش ؛ بيشتر بنويسم 
ل رنگ خواجه موسي هم داراي چند عالمه فارقه مث. عالمات فارقه باشند به سادگي به خاطر سپرده مي شوند 

بار اول وي را . رنگ نصواري و جلد سپيد روشن داشت ه موي طاليي ، صورتي داراي خال هاي ريز و كوچك ب
مي .  ديدم  ،  بسيار ناراحت به نظر مي رسيد " اتاق محصلين" در1359در يكي از ماههاي  نيمه دوم سال 

اين مو .  آنكه جرمي را مرتكب شده باشم يك راست به خاد آوردند ، بدون] دانشگاه[ مرا از پوهنتون ": گفت 
طاليي و چشم آسماني كه  بر صورتش خال هاي بسيار ريز و نصواري رنگ ديده ميشد ، اگر  گپ نمي زد و يا 

  .  كسي تشخيص داده نمي توانست كه وي افغان است )شايد(. به كدام زبان اروپايي صحبت مي نمود 
فحش  مي ) زير لب ( به دولت .  كه برگشت " محكمه "از . د  بردن"محكمه "روزي خواجه موسي را به 

با خشمي كه .  اشرا پرسيدند " محكمه " هم سلولي ها از وي جريان  ،)بر روال معمول ( بعد از لحظاتي  . داد 
 بي ناموس ها ": ابراز داشت ، ) ؛ مگر از آوازش اين خشم نمايان گرديد (نمي خواست در چهره اش ظاهر شود  

 سرم از شدت درد ":   بعداً در برابر پرسش ديگري  با ناراحتي و بي ميلي  گفت "...پنج سال  قيد كردند را م
  جمله اشرا ناتمام گذاشته  بر روي توشك دراز كشيده بازويش را برروي "... مي تركد باز گپ مي زنيم 

داني بودند ، مي گفتند كه وي خلقي كه در اين اتاق زن] دانشجو[بعضي از جوانان محصل . پيشانيش گذاشت 
 پليد ترين حزب  شايع ساخت كه به اتهام عضويت  درحزب اسالمي" محكمه "اين جوان خلقي بعد از . است 

بعد از اسالم بنياد گرا  با تعصب ه از آن  تاريخ ب.   گرفتار شده است ]در تاريخ  احزاب اسالم بنياد گرا جهان 
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گلب عضو حزب (  در واقع همكاري اشرا با اطالعات زندان در زير همين پوشش .شديد به دفاع بر مي خاست 
وي كه مؤظف  حاجي نواب يك تن از آدمكشان حزب اسالمي . آغاز كرده بود )  قاتل و اجنت چند سره الدين

ا طور ي( درانتقال شان درمورد زندانياني كه از ديد اطالعات خطرناك تشخيص داده مي شدند اكثراً. شده بود 
از يك بالك به بالك ديگر ، از يك سمت به سمت ديگر ، آنانرا تنها نمي ... ) جزايي و يا انتقال به مقاصد 

 در جوار هر كدام يك تن از همكاران مخفي اطالعات تحت پوشش همان تشكيل اي كه زنداني اكثراً. گذاشتند 
خواجه موسي خلقي ] .   صحبت خواهد شد روي اين مسئله باز هم[  مي بود ؛ حضور مي داشت وبسمنبدان 

ه وي ب.  من را نشاني كرده بود  ،براي تثبيت هويت سياسي خود به مثابه يك مسلمان معتقد به حكمتيار
ورژيم   [سوسيال امپرياليزم شوروي دانست كه در ميان مجموع طيف چپ انقالبي ضد تجاوز درستي مي

من  منحيث يك كمونيست شناخته شده . ، نمازنمي خوانديم   ديگر صرفاً  من و سه يا چهار زنداني ،]مزدورش
 نشدم هبارهم به نماز ايستاد  كرد ؛ حتا يكءدرطي مدت حبسم كه هفت سال و نـه ماه و چهـارده روز را  احتوا

 وي در يكي از روز ها كه نماز شام و يا نماز] . در همين رابطه در آينده بحث هايي را دنبال خواهم كرد [ 
 توخي صاحب بيا كه من و شما در رابطه با دين اسالم و ": خفتن  نزديك بود ، مرا مخاطب قرار داده گفت 

 نخستين باري بود كه وي با حاجي نواب در يك سلول توظيف شده بود   فكر مي شد  ."كمونيزم مناظره كنيم 
سرحدي كه با ريا كاري . من نگريست ش حاجي نواب با چهره ي سوال بر انگيز به جانب  ااز اين طرز صحبت. 

شد ، در همين  در برابر چپ  از عدم باورش به خدا حرف مي زد ؛ مگردر اتاق هاي عمومي به نماز ايستاده مي
ء خواجه موسي در حاليكه از جايش به خاطر رفتن به تشناب و وضو. لحظه از تشناب برآمده داخل سلول شد 

 باشه از ": ان تازه به كشفيات حيرت برانگيز دست يافته ، چنين گفت  با لحن يك جو،ساختن بلند مي شد 
موصوف كه داخل تشناب رفت ، حاجي نواب به آهستگي  .  " گرفتن كه خالص شدم باز گپ مي زنيم ء وضو

  "...توخي صاحب بانش كه اينطور كارها كند ما او را نمي شناسيم  : "طوري كه سرحدي نشنود اظهار داشت 
ن بااليش گذاشته شده بود آ ي كه قر" لير"متوجه  .  حاجي نواب به نماز ايستاد بعداً. بش چيزي نگفتم در جوا

  نگاهي به آن انداخته  صفحات اشرا ورق زدم ، چشمم به آن بخش از ترجمه آيه ها افتاد كه  بعداً. ، شدم 
  : نوشته بود 

    . »خود شانرا بكشيد ...  زنان و اطفال شان  كساني كه ايمان نياوردند مال شانرا به غنيمت گرفته«
به خدا و روز قيامت ايمان نمي آورند و  كساني را از اهل كتاب كه ) :  29سوره التوبه آيه ( كشتن مخالفان

بكشيد ، تا  بر خود حرام نميكنند و دين حق را نمي پذيرند چيزهايي را كه خدا و پيامبرش حرام كرده است
    .مذلت جزيه بدهند ود در عينآنگاه كه به دست خ

   123توبه آيه سوره  
    .يا أَيها الَّذِينَ آمُنواْ قَاِتُلواْ الَّذِينَ يُلونَكُم منَ اْلكُفَّارِ ولِيجِدواْ ِفيُكم ِغْلَظةً واعلَمواْ أَنَّ الّله مع الْمتَِّقينَ

بدانيد  و . تا در شما درشتي و شدت را بيابند!  شمايند را بكشيداي كسانيكه ايمان آورده ايد، كافراني كه نزد [  
  ! ]است ارانگكه خداوند با پرهيز
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    5سوره توبه آيه 
تَابواْ  صدٍ فَإِن فَإِذَا انسَلخَ األَْشهرُ اْلحرُم َفاقُْتُلواْ الْمْشرِكِينَ حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصرُوهم واْقعدواْ َلهم ُكلَّ مرْ

ِحيمر غَُفور إِنَّ الّله مبِيَلهاْ الزَّكَاةَ َفَخلُّواْ سآَتوالَةَ وواْ الصأَقَامو.    

محاصره  و آنها را دستگير و . پس چون ماههاي حرام به سر آمد آنگاه مشركان را هر جا يافتيد به قتل رسانيد  [
آنها دست  چنانچه توبه كردند و نماز به پاي داشتند و زكات دادند پس از . يدو هر سو در كمين آنها باش. كنيد

  ] .كه خدا آمرزنده و مهربان است . بداريد

 كاغذي قرار " خط بر"ن را در همان صفحه اي كه آپيش از آنكه خواجه از داخل تشناب بيرون شود قر
نمازش كه تمام شد ، به . برآمد و به نماز ايستاد خواجه موسي از تشناب .  دور شدم " لير"داشت بر گردانده از

  : باشتاب آميخته با بي ميلي گفتم . مجال حرف زدن ندادمش . ادامه گپ قبلي خود مي خواست چيزي بگويد 
من تا به حال  در زندان با . خواجه صاحب   مي دانم  تو چرا بدون موجب مرا به مناظره دعوت مي كني « 

ن جر وبحثي نداشته ام  و نه تمايل دارم دراين مورد با كسي جرو  ايمانش به خدا و قرآ در رابطه باهيچ كسي
حاال اجازه بده از تو .  از اينكه خودت بدون علت مرا به مناظره دعوت كردي تعجب نمي كنم . بحث  نمايم 

ه دين اسالم دعوت بپرسم كه عساكر اسالم چرا به ساير كشورها تجاوز كرده باشندگان آنرا به زور شمشير ب
كردند و كساني كه  اسالم نياوردند  و به دين و آئين خودشان پشت نكردند و آنرا لگد مال ننمودند ، آنان را در 

دار و ندار شان را به غنيمت گرفتند و خانواده هاي شان را با بند . برابر چشمان  زنان و اوالد هايشان سر بريدند 
 در حالي كه مادران اطفال كوچك و شيرخوارشانرا در -آبله و خونين پر ه وو زنجير بسته با پاي هاي برهن

 به شهر هاي سرداران سپاه غارتگر و سفاك  -آغوش داشتند و پا به پاي عساكر مهاجم گام بر ميداشتند 
  . »  آنها را در خدمت  خود قرار دادند  ،انسان هاي آزاد را به كنيز وغالم و برده تبديل نموده. كشاندند 

ن كسب معلومات كرده نما كه تازه مي خواست در مورد قرآ خلقي  مسلمان " روشنفكـر"اين به اصطالح 
 دامن زده " حزب اسالمي "جر و بحث هايي را  به خاطر تثبيت خودش  به مثابه يك مسلمان صادق و عضو 

 سمت و سوي  مبارزه شانرا در اختالفات بين چپ و راست راعميقتر ساخته و تا سطح برخورد برساند ، همچنان
 منحرف سازد ، با -  كه همانا مبارزه بر ضد رژيم  پوشالي و اشغالگران شوروي بود - ميان زندان از خط اصلي 

 با صداي  تمسخر آميز در جواب وي "ن چنين نوشته شده  اينطور نيست در كجاي قرآ": ت دستپاچگي گف
ن را  مرور كردم ، چشمم به  همين آيه  ها آبعضي از صفحات  قر چند لحظه قبل من بدون اجازه ات ": گفتم 
خواجه صاحب .  بيدرنگ همان صفحات را  برايش نشان دادم كه سخنان فوق در آن وضاحت يافته بود "افتاد 

بعد از مكث كوتاهي  سرش را بلند كرده به شيوه .  ن نظر انداخت آظاهراً با تعمق به آن بخش از آيه هاي قر
 [ "ولس كوچه"  از جانب پرسنده را هم در نظر داشته ، نمي خواهد كه " نان مال "مهرباني كه  نوبت مالي 

در واقع گپ و گفت همان مالهاي . را برنجاند ، به تشريح  و تفسير بيشتر آن آيه  ها پرداخت ] اهالي كوچه 
 و راه گم را به راه راست  دعوت و هدايت  اينان به امر خدا مردم جاهل  وكافر": مساجد را نشخوار كرد كه گويا 

هرگاه اينكار را  نمي كردند مردم در گمراهي مانده  در وحشت و بربريت زندگي ميكردند و در دوزخ  تا . كردند 
حاجي نواب روي هر انگيزه اي كه  بود ... . بار تكرار شده  ليوني و از اين قبيل گپ هاي م"... ابد مي سوختند 
[  خوجه صاحب اين بحث ها را ِبسكالن "خواجه دويده با خشونت كمتر محسوس ابراز داشت در ميان حرف 
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خواجه موسي كه از موقف و صالحيت حزبي حاجي نواب در حزب  . "... در زندان ضرور نيست ] قطع كن 
 قرار "حب  حاجي صا"حكمتيار از طريق اطالعات زندان باخبر بود و از جانب ديگر نياز داشت كه مورد توجه 

بريدن آناني كه اسالم نمي آوردند و  در جهت  سر[  اش  " عالمانه "بگيرد ، خاموش شد و از ادامه تشريحات 
زنان و جگر گوشه هايشان جزو غنايم جنگي محسوب  شده از سرزمين هاي سرسبز و حاصلخيزشان ، و از 

 - سوزان و بي آب و بي علف عربستان بدويتمدن و اجتماع پيشرفته ، آرام و صلح آميز شان به ريگزار هاي 
...] انتقال داده مي شدند ...  شباني و بسيار دور از سير تكامل جوامع همجوار ؛ مثل ايران و افغانستان و مصر و

   .» .منصرف گرديد 
خزد و به كار و بار ب منفور "حزب اسالمي"اين جوان مي كوشيد  بعد از زندان به داخل ! بلي آقاي سديد 

ب اسالمي زنواب كه خود يك  تن از برجسته ترين جنايتكاران ح اجيح. طالعاتي در آن حزب مشغول شود ا
خواجه از طرح مناظره با من از يك جانب  آرزو داشت خود را در ذهن حاجي نواب از . وي را مي شناخت  . بود

 آرام  احزاب روابطه بالنسبهت  هواداران دو آتشه حزب منفور گلبدين ثبت نمايد و از جانب ديگر  مي خواس
  .  نمايد دچار تكان و بحران و تشنج   در زندان اسالمي را عليه طيف چپ

 كه خودش را در زير اسم به عاريه )فاريابي (م كه اين شخصه ا به اين فكر اندر شد ،)من نوعي  ( حاال من
كه بازتابي است از طينت و  دشنامي  -  و و دشنام داد مردم جهان را به باميليونها تا ، ابي قايم كردهي فار گرفته

  مانند خواجه موسي  مي خواهد توجه  ) هفت كوه سياه دربين  (كه نكند  ؛ گرفته-   شخص خودشسرشت
 بعد از خزيدن  صالًايا  و  . حكمتيار بي عار را جلب كندباندبه خصوص ،  اسالمي  باند هاي حاجي نواب هايي
ي در مورد عمق و  سر وصداي فوقتاًوقتاً ناگزير است  ، را كمايي كردهمنفور  حزب آن يت عضودر آن باند افتخار

اصلي   هويت سوالي درمورد ياترديد و شك ود  تا نگذار ،ندازدپهناي ضديت خود با كفر و كمونيزم راه بيا
 به ت شان از وي  شناخ و آنان در موردشكل گيرد،  يش در اذهان  سرباندهاي اسالمي و هم باند ها ،خودش

و يا اگر از اين پروسه عبور كرده خود شانرا به كلفرنيا (   گزارش بدهند) MI6   و  CIA (سازمان هاي مادر 
  ) .در چنين صورت باز هم ناگزيرند باين شگرد به  مخالفين داو و دشنام بدهند  ، رسانده باشند 

 در واقع ، فكر و ذكر امر و نهي  ، در ذهن بشر– اين افيون توده ها –از آغازين  لحظات شكل گيري مذهب 
نهال زهر آگين مجموع احكام و .  بر اساس باور هاي ديني آغاز شد ،  بر مردم و حفظ منافع طبقاتي حاكميت

   انسانهزار  با ريختن خون هزاراندر قالب اسالم سياسي،  يك دولت  ايدئولوژيك تئيهآموزه هاي ديني  در 
  . و از جهان رفتند باغباناني آمدند  ،از صدر اسالم و دوره هاي چهار يار محمد.  پرورانده شد  بيگناه  ودستتهي

  خون و جهاني را به خاك و  ؛ زدند زهرآگين پيوند هايي بر اين نهال،هر كدام  مطابق سليقه و خواست شان 
 مهمترين دستĤورد هاي محققين و  حاوي كتابهزاران هزار جلدو   ؛ مال كردند  و تمدن هايي را لگد؛ كشيدند

   .  شده به كام آتش افگندندتسخير  هاي را در كشوركاوشهاي علمي دانشمندان
  بعد ها سودا . مگر با زوال  امپراطور عثماني نفسي تازه كرد؛در قرون ميانه اسالم سياسي كمرنگ شد 

به دستور  (  انجامسر. تئوريهايي بيابند  براي اسالم سياسي   خواستندءشركاچون  محمد عبده و ، گراني ديني 
 اخوان "  در مصر1928 در  ؛ MI6 و CIAمتفكرين و متخصصين توطئه و تخريب و انهدام در سازمان هاي 

عرض وجود  )به رهبري موالنا مودودي  ( "جماعت اسالمي" 1941 و در ) به رهبري حسن البنا ( " المسلمين
 و  اسالم و كاربرد هاي سياسي و تصرف آنان وسعت و گسترش كارنامه هدف  اساسي . و به ثمر رسيد كرد
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  بود يكژ و تسخير قدرت حاكمه دولتي و تسلط بر انسان ها و قلمرو خانواده هايشان  بنام حكومت ايدئولوغارت
شناخته شده قرن  بيستم تعريف مي شد   معروف و هاي  در حركت اينان اسالم  در روشنايي ساير ايدئولوژي. 
  : ) ]شكست اسالم سياسي ( درج كتاب اش  [ OLIVIER  ROY   به گفته .

 با عنوان نمودن بازگشت  به قرآن وحديث يعني آنها اين نو آوري را به عنوان  نمودن بازگشت  به اصل ، «
   . »و به صدر اسالم مشروعيت مي بخشيدند 

  :  توجه كنيم منطقهو  به منافع مردم ايران  و خيانت ، جهالتاد جنايت اين نمخمينيبه فرموده 
 ريشه تمام « ؛ » ما بايد به هر قيمت شده باشد  انقالب خودمان را به تمام ممالك اسالمي صادر كنيم «

ا همه مصيبت هايي كه در دني... مصيبت هايي كه تا كنون  براي بشريت پيش آمده  از دانشگاه ها بوده است 
، بدانيد كه خطر دانشگاه  از  اگر  به اسالم عالقه داريد... پيدا شده  از متفكرين و متخصصين دانشگاهي است 

 )1359 آذر 27ديدار با اعضاي دفتر تحكيم وحدت حوزه و دانشگاه ،   (». خطر بمب خوشه اي باالتر است 

 و سوسيال سازمانهاي اطالعاتي غرب سجاسو  چند و اشاره اي كنيم بهبر گرديم به كشور ويران شده خود
  ؛ه تعبيه شد پيرو همين ايدئولوژي مكتب اسالم بنيادگرادر رأس داره گك هاي اخوانيكه  امپرياليزم شوروي

 وساير جنايتكاران و ميهن مال عمر محسني،   ، گلبدين ، مزاري ، محقق ، خليلي ، مسعود ، سيافچو ن رباني
 جنگي و طيارات  هايتانكحضور دايمي ا اكنون به جنايات شان ادامه  به خاطر  كه ت ،فروشاني از همين دست

ت هاي وافر و ثرو و تاراج  تجاوزگران  مردم ما توسط ارتشعام وتداوم قتل ، ن امريكائي و شركا گبمب اف
اره اين سر پيكر پاره پ كه  دعا مي كنند و از خداي ظالم شان استدعا مي نمايند  ما ،...كمياب زير زميني و
 تانك هاي تجاوزگران امريكائي قرار و چرخو مردم فقير و اسيرش هميشه در زير  زنجير زمين خون و آتش 

كه بارها به ناموس مادران و  (  و رهزنان وطن فروش تا امنيت فزيكي و مالي اين جنايتكاران ،داشته باشد
  . ن  گردد در چنين شرايطي تأمي)  خواهران خود تجاوز جنسي نموده اند

 ، فريبكار و وابسته ي شان گان تفكرات  پيشوايان مبتذلده اين  باند هاي جنايت كار كه در واقع ادامه دهن
 با توانمندي  تسليحاتي و ، و خادم دستگاه هاي جاسوسي غرب اند ... ] و ها   مودوديها ،حسن البنا [، مثل  

در ، م به دستاني  فرومايه  و وجدان فروخته را اجير كرده پولي كه دارند از بدو زايششان  تا هم اكنون  قل
 به آناني بتازند،  ... خود فروشان همراه با ساير اجنت هاي مخفي ، و علني روسي و غربي وخدمت گرفته اند ، تا

 در راه رهائي كشور از  ، و اگر هزار جان داشته باشند، براي شان غير ممكن شده  شرايط تحمل چنينكه 
  .  آنرا فدا مي كنند "غير اسالمي" و  اسالمي مزدور  و باند هاي امپرياليزمسلطه

 تخصص  ، بلي ، همين اجيران قلم به دست كه در كار و بار فروش كاالي سياسي خود به هر خريداري
 علماًدئولوژي  و در قالب آدم هاي مذهبي  بافهم ، بر انسان هاي شريف و ميهن پرست و پرشور و اي، دارند

 قادر نيستند با نام اصلي خود وارد ميدان مبارزه گردند  ، مي تازند  و لجن پراگني مي كنندتنظيم شده ي آنان 
  شديداًها در صد مردم افغانستان و خلق هاي منطقه از آن99؛ زيرا به درستي ميدانند كه اكثريت  باالتر از 

  .بازتاب مي دهند را  شانخود  و خشم نفرت  آنان ؛ متنفرند  و با پخسه هاي تف بر روي
    زهدان در )  CIA  و MI6  ( باند هاي اسالمي را سازمان هاي جاسوسي غرب  چركينكه  نطفه از مدتي

ISIبا تولد ي خون و خيانت ورذالت و اين نطفه ها، شوت كرد  سعودي  و المخابرات العامه عربستان  پاكستان 
 در گام نخست در تقابل خونين با چپ انقالبي قرار ،  كردند... ومغارت و كشتار مردناميمون شان آغاز به 
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يك بنياد گراي غير وابسته به سيستم هاي  تا كنون نه ديده و نه شنيده شده كه؛ يك مسلمان صادق  .گرفتند
  بيشرمي از زبان قلم بر روين چنين الفاظ دور از فرهنگ شريف انساني را با چني، اطالعاتي  داخلي و خارجي

 آمدندزماني كه مخالفين انقالب اكتوبر از جمهوري هاي جنوب شوروي به افغانستان .  داده باشدكاغذ  انتقال 
 كه قدرت 1950بعد از سال هاي . ها با احتياط بر زبان مي راندند   در مورد كمونيست  راچنين الفاظ ركيك
عات آن كشور در بين مهاجرين وارد ست هاي خاين روسي غصب شد ، عوامل اطالينزيودولتي از جانب روي

 تا از  ،آنان براي اينكه هويت شان برمال نگردد اين گونه داو و دشنام را نشخوار مي كردند. افغانستان شدند 
  تا  ،بر پيشاني اش حك كردچنين داو و دشنام را  نوشتن  ابديشخص ننگن اي  .يك نشوندكمهاجرين اصلي تف

امريكا و  امپرياليزم ل ضديت با كمونيزم و كمونيست ها شناخته شده به پابوسياگر موفق شود به مثابه سمبو
  .شركا  موفق گردد 

ل  هم اكنون مجال نقد و بررسي نوشته سراپا فحاشي اين شخص مجهومصروفيت هايي كه دارم ،من بنا بر 
  عزيز ( چون ديگريمندگان و رز مي بينم كه دوستان، هرگاه هم چنين فرصتي را  پيدا كنم . را ندارم هالهوي
جهات ديگر اين نوشته ارجل  و دشنام نامه را به طرز بي سابقه اي  به زير  شالق منطق برده و ناگفته  ) ينعيم

 ( بر نداشته ؛ بر مالء و آشكار ساخته است آن ي پرده از روي افموشكهيچ  متمادي قرون كه طي  ،ي رايها
 حرامزاده  رهبرش هم  بايد  ،مي بوده و بنا بر استدالل اين شخص مرموزپيغمبري كه خود مولود نكاح غير اسال

  ) .باشد 
 رخ تمام آناني كه از بد هطعنه گويا ب[  را خود  "متفكر"تراوش مغز نامه اش ؛ از واكنشفاريابي نام در جاي 

 روس  و باند هاي  و جنايتكار خلق و پرچم و خاد و قواي متجاوز وطن فروشانحادثه يعني جنايات  مزدوران 
   و قواي متجاوز و اشغالگر امپرياليزم جنايتكار آمريكاو وطن فروش اخوان جهادي و طالبي، رهزن آدمكش 

 خانه و كاشانه و هست و بود شانرا ترك گفته به كشور ) اين خاين ملي (به سرباندي كرزي  آنها ودولت مزدور
  :   كاغذ ريخته است اين چنين بر روي ] هاي خارجي پناهنده شده اند 

 نظام انساني تر براي ساير انسان ها مي داند و خود بر دسترخوان   را اگر جناب سديد كه سوسياليزم  ...  «
   »... كاپيتاليزم و امپرياليزم كه دشمن سوسياليزم است  زانو زده  

 و ر داري و بر ضد تجاوز هر دين و آئيني كه  باورمندي و عليه اشكال وابستگي قراه ب!خواننده با درد 
 ؛ به نبرد در عرصه هاي مختلف  پرداخته و هم اكنون مي هر كشوري كه باشد ، و ازهر جانبي  از – اشغال 

 كه [  طول تاريخ بشريتاين انساني ترين  نظام سياسي در    وكمونيسمپردازي ، بيا يكبار به  سوسياليزم
 وامپرياليسم وديگرنظام هاي ضد مردمي وضد سرمايهستم و ازهرنوع استثمار زحمتكشان وتمام بشريت را

 زن ومرد رابرمبناي رقيت زن به مرد ومحروميت  بين روابطكه (وبرخالف اديان ومذاهب  انساني  نجات مي دهد
 زن ازتمام حقوق برابرانساني واجتماعي  دراين نظام؛ )  حكم مي نمايندبا مردانساني واجتماعي   برابرازحقوق

 از ديد يك تن از نابغه ؛]  مي شود تنظيم انسانياساسبر نيزبوده وروابط بين زن ومرد  با مرد برخورداروسياسي 
در  مي كوشند و مزدوران وطني شان كه قلم به دستان اجير سرمايه ) انشتين ( هاي شناخته شده جهان 

  : ؛ درنگ كن تماس بگيرند  نبوغ و دانش عظيم ويدرمورد كمتر  و يا ، از وي نام نبرند خود نوشته ها
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  :مي نويسد ) »   ؟مچرا سوسياليز "(  در بخشي از مقاله بلند و علمي خود البرت انشتين
يكي وجود فردي  ماست كه  براي رفع نياز هاي اوليه خود تالش مي كند  ؛ . كه  زنده گي ما دو جنبه دارد  

ق مردم را به خود جلب مي كند  و خواهان سهيم ديگر اينكه ما وجود اجتماعي هم داريم  كه محبت و تشوي
  .شدن  در زدودن  غم مردم و برپائي امكانات بهتر زنده گي براي عموم است 

  ضد اخالق بشري را با طرح سواالتفتن ديگر اين شخص گمنام كه اهداف ناپاكي س"در"و ؛ اما در مورد  
 از آقاي ، ] »... يزم كه دشمن سوسياليزم است  زانو زده  و خود بر دسترخوان كاپيتاليزم و امپريال ... « [  اش

ه دنگارن تĤسف كه با يك جهان  : بايد به طور بسيار فشرده اشاره نمود كه-  يركانه دنبال مي كندز - سديد
، با بي  حادثه به كشورهاي غربي پناهنده شده اند  اش تمام كساني را كه از بدنوشته در  )فاريابي (  مرموز
در اصل  . است   توهين كرده ) و يا سازمان سيا در تشكيل اسالم جهادي روسيه فدرال عامل نفوذي  (رحمي

 و ساير زحمتكشان  پرولتارياي كشور هاي غربي استثمار  از ،"كمك" به اصطالح اين پول بسيار بسيار ناچيز
  ول به مستمندان بومي ودر هزار اين پ) 0ر000  (صفر صفر   صفر عشاريه صفر .  مي شود جهان تĤمين

 كشور ندارد   سرمايه : و مهمتر از همه كه.  پرداخت مي شود  )توهين  آنهم با اشكال ( ي خارجي پناهنده ها
ها   با صدور سرمايه از دهه"جهان سوم" به اصطالح  بودند كه در كشور هاي امپرياليست ها  پس همين .

)  افغانستان را  خلقهاي ثروت از جمله( انتقال دادند  ف به غرببدينسو ثروت همين كشور را زير نام هاي مختل
 با   اكنون كه هم،  سرمايه داران غربي سرازير شده به كيسه به غارت برده شده ، در مجموع اين ثروت هاي. 

   كه  [ " جهان سوم"  پناهنده هاي استثمار شده ي كشورهاي صالحيت تقسيم نعم مادي ، بهسوء استفاده از 
  خود اين سرمايه ساالران و توسط  اي استعماري و استثماري و نظامي ه پروژه روي روشنتر بگويم ز بد حادثه ياا

سر زمين هاي   و كتل  كوه  آواره دشت و بيابان و رانده شده ، پدري دست نشانده ي شان از كشور هاي عوامل
    تا باند هاي ،و نجيب گرفته و امين و كارمل تره كي  بانداز (، تا باند هاي دست نشانده   شده اند بيگانه

بدون دغدغه خاطر در غارت ثروت   (   كرزي امريكاييهمينطور )  ساخته امريكا و روس (  و طالبيجهادي
؛ بخش  ] گرفته بتوانند  سرجوال را با امپرياليست ها كشور هاي مادي و معنوي و استثمار خلق هاي مظلوم اين

  .  مي پر دازند به چنگ آورده را پولِ نبسيار بسيار ناچيز اي
چرا به   از كدام مدرك و  بودجه و  چگونه و از كدام"سوسيال " يا "ولفير"پول به اصطالح :  بحث اينكه 

   . گنجد بخش هاي پناهنده گان  پرداخت مي شود ؛ در اين ياداشت نمي 
 كهرا ليارد ها انساني يو مردم جهان را و م ،مردم مارا ،  شما را  ،ن را من به اين شخصي كه م!آقاي سديد 
توقع دارم .  من وي را  يك انسان مي دانم  ،با تمام توهين اش.  توهين كرده است  ،زيستند در طي سده ها

  : نگردد كسيمثالي را كه در زير مي آورم موجب ناراحتي  
  :چينايي ها يك مثل دارند كه 

   ." با سنگ بزنيم هرگز به مقصد نمي رسيم   ،و وعو عو كندطوط  به طرف ماكه اگر ما هر سگي را " 
 و  ،كين و در مغز عليل  و بيمار خود داشته باشندشند  كه هر چه در قلب چركين و پرحاال شايد صد تن با

مده  آران ا از جيره خو نا چيزي جواب همه اينها را نبايد داد ؛  منهاي شمار ،به نام نقد و انتقاد متوجه ما بسازند
شوراي نظار ( روسي و خزيده در باند هاي اسالمي اخوان  به افغانستان از بخش هاي آسيايي شوروي سابق

 تا كنون و يا در كلفرنياي امريكا لنگر انداخته و با يك تن از اجنت هاي  ( امريكائيو اخوان ) جمعيت اسالمي 
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 مال  از عده ايهمينطور ؛)  دايمي قرار گرفته تورنتو در تماس مقيم  شوروي سابق و روسيه كنونيمخفي مانده 
 اطالعاتي كشور هاي  هاي و ساير عناصري كه در خدمت سازمان شده وابسته به اطال عات ايران ايراني هاي

  . قرار دارند  سعوديو المخابرات العامه عربستانپاكستان   ISI غربي  به شمول 
  

  : ياد آوري الزم
  ، متهم به كمونيست بودن هستيد اين شخص ازطرف  كه شما  حال:ويسم اجازه بدهيد بنآقاي سديد ، 

كه آيا   مشخص سازيدائيد ونمبيان   با شفافيت را  سياسي تان -  ايدئولوژيك موضع  جهان بيني و  لطف نموده
  . ... دموكرات و يا  آته ئيست و به مثابه يك كمونيست  مي نويسيد و يا يك فرد

 و انسان دوستي كه در پي دريافت  شريف تمام  كاوشگران  شما و را بهير جاني سيسعيد  ازشعري بلند
 و عليه اشكال ستم و تجاوز و تسخير و غارت و بي  ، از عمر عزيزشان مايه گذاشته اند ،درست از نادرست

انه مي  شجاع جواسيس هزار چهره ،عدالتي و خرافات  ؛ هكذا افشاي بي امان  سيماي واقعي اشخاص وابسته و 
  .  تقديم مي نمايم  ؛رزمند 

     . پيروز باشيد امپرياليزمرا جيره خوفات پرستان و اشاعه كننده گانافات و خرادر مبارزه تان عليه خر
        با احترام  

  خدا نا شناس

  
   دانا كه منخبر داري اي شيخ

  خدا ناشناسم ، خدا ناشناس
   ره سخن ايننه سر بسته گويم در

  ير دارم هراسنه از چوب تكف
  زدم چون قدم از عدم در وجود

  خدايت برم اعتباري نداشت
  خداي تو ننگين و آلوده بود
  پرستيدنش افتخاري نداشت

  خدائي بدينسان اسير نياز
  كه بر طاعت چون توئي بسته چشم

  خدائي كه بهر دو ركعت نماز
  گه آيد به رحم و گه آيد به خشم

  خدائي كه جز در زبان عرب
   نفهمد كالميانبه ديگر زب

  خدائي كه ناگه شود در غضب
  بسوزد به كين خرمن خاص و عام

  خدائي چنان خود سر و بلهوس
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  كه قهرش كند بي گناهان تباه
  به پاداش خشنودي يك مگس

  ز دوزخ رهاند تني پر گناه
  خدائي كه با شهپر جبريل
  كند شهر آباد را زير و رو

  خدائي كه در كام درياي نيل
  اني فروبرد لشكر بيكر

  خدائي كه بي مزد و مدح و ثنا
  نگردد به كار كسي چاره ساز
  خدانيست بيچاره ، ورنه چرا
  !به مدح و ثناي تو دارد نياز 

  خداي توگه رام و گه سركش است
  چو ديوي كه اش بايد افسون كنند

   خوش است "دالل بازي"دل او به 
  چون كنند» شفاعت گران « وگرنه 

  و حورخداي تو با وصف غلمان 
  دل بندگان را به دست آورد

   تهديد و زور بهبه مكر و فريب و
  به زير نگين هر چه است آورد

  خداي تو مانند خان مغل
  "به تهديد چون بر كشد تيغ حكم "

  ز تهديد آن كارفرماي كل
  "بمانند كر و بيان صم و بكم "

  چو درياي قهرش درآيد به موج
  نداند گنه كاره از بيگناه

  و افكند فوج فوجبه دوزخ فر
  مسلمان و كافر ، سپيد و سياه

  خداي تو اندر حصار ريا 
  نهان گشته كز كس نبيند گزند

   به چون و چرا گركسي دم زند
  به تكفير گردد چماقش بلند
  خداي تو با خيل كر و بيان

  به عرش اندرون بزمكي ساخته
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  چو شاهي كه از كار خلق جهان 
  هبه كار حرمخانه پرداخت

  ه در خلوتي تو به تونهان گشت
  به درگاه او جز ترا راه نيست

  توئي محرم او كه از كار او
  كسي در جهان جز تو آگاه نيست

  تو زاهد بدينسان خدائي بناز
  كه مخلق طبع كج انديش توست

  ند آزباسير نياز است و پا
  خدائي چنين اليق ريش توست

  نه پنهان نه سربسته گويم سخن
  دهاستخدا نيست اين جانور ، اژ

  مرنج از من اي شيخ دانا كه من 
  .  خداست " اين "خدا ناشناسم اگر
****             


