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٢٠١١جون ١٨

گزارشی از یک محفل

ھم گذاشتھ امانی  قرار بازدید ومالقات بین) نجات(روز شنبھ  گذشتھ در شھر ویسبادن المان  شا گردان سابق لیسھ

آن سالھای ۀمتعلمی را  دوباره زنده بسازند وساعاتی در کنار ھم گرد وغبار ایام را ازچھرۀبودند تا خاطرات دور

.بی غمی بزدایند 

گردید کھ در آن فارغان سالھای نیز چنین محافلی از طرف متعلمین سابق لیسھ امانی  برگذار میدر سالھای قبل

د وبرای بر گذاری وسازماندھی برنامھ بعدی یک نفر مطابق نوبت موظف میکردنشرکت می١٩٧٠ـ١٩٧١

سازمانده محفل از فارغان الف سالھای قبلاما امسال خ.گردید کھ در شھر محل سکونت خود آنرا برگذار کند

.نفر  دور ھم جمع شده بودند٣٠عمل آورده بود کھ در حدود  ھ دعوت ب١٩٦٩ـ١٩٧٥سالھای 

سال  چون ھمدیگر خود را نمی شناختند ونام ھمدیگر را نیز بھ یاد ٤٠تا ٣٦نشتاینھا بعد از گذیک  تعداد از

سال فراغت وشھر سکونت  ،پرداختند، یک تعداد نامبھ پیشنھاد یک تن ھمھ باید بھ معرفی خود میءنداشتند بنا

.خود نیز معلومات  ارائھ کردند ۀادخود را گفتھ  ویک تعداد دیگر کھ پر حرف تر بودند  راجع بھ کار وخانو

تا اینکھ نوبت بھ یک پرچمی رسید وی ضمن معرفی خود روی اوضاع افغانستان تماس گرفتھ واز کمبود یک 

در حالیکھ پرچمی ھا عالوه بر پارلمان ارتجاعی ودست نشانده  چند وزیر در (نیروی چپ در ترکیب حکومت 

ننگین ۀصحبت نموده  وچون اوضاع را مطابق میل خود دید از گذشت) رندترکیب حکومت امریکائی وکابینھ نیز دا

.و پر از جنایت خود بھ افتخار یاد کرد 

ران بھ صحبت خود دوام داده ومحفل را سکوت در ھم پیچیده بود وصدای کسی بلند نمی شد تا اینکھ یک فرد سخن

کنی جواب شھدای وطن ت افتخار میپر از جنایتآلود فریاد زد، تو کھ بھ گذشتھشرافتمند با صدای بلند وغضب 

نفره  وجود داشت وھویت ٣٠دو نفر پرچمی دیگر کھ در این جمع .دھد مادر تان می.....وشھدای فامیل مرا کدام 

خود را پنھان کرده بودند چون اوضاع را بھ نفع خود ارزیابی کردند بھ دفاع از رفیق پرچمی خود بر خاستند وبا 

.گفتند کھ بروید  محاکمھ  بین المللی دایر کنید وکسی حق ندارد کھ ما را جنایتکار خطاب کندمیصدای بلند
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عده ای از سالون خارج شدند تامبادا خدای نا خواستھ صدمھ ای عاید حال شان گردد وعده ای دیگر با وجودیکھ ھر 

در این معرکھ قدم پیش بگذارند تنھا یک نفر کدام شان یک ویا چند عضو فامیل خود را از دست داده بودند نخواستند

بر گذار کننده محفل برای آنکھ . نفر را از بین خود اخراج خواھیم کرد٣ی گیری کنیم شما ءدیگر گفت کھ اگر ر

دھیم  کنیم وبعداً برنامھ خود را ادامھ میوضع عادی را دوباره بر قرار بسازد  اعالن کرد کھ چند دقیقھ تفریح می

.کھ این بانگ نا بھ ھنگام را پرچمی ھا ومحافظھ کاران از خدا می خواستند 

و بزدل حال ترسوای عجب زمانھ ای شده است از یک طرف پرچمی ـ خلقی ھا  با استفاده از محافظھ کاری عده 

بعضی افراد در این کنند واز طرف دیگر در محافل ومجالس از   جنایات خود وحزب ننگین خود بھ افتخار یاد می

از شھدای خود تا موکراسی بورژوازی نیز جرأت ندارند ستفاده از ھمین دکشور ھا چنان تحلیل رفتھ اند کھ حتی با ا

.یاد کنند 

وی شھدای میھن  نمی خواستند گردھمآئی شان خراب شود رتعدای ھم پھلوان را زنده خوش است با پا ماندن بر

سابقھ ھستیم بھ خاطر تجدید خاطرات گذشتھ جمع شده ایم ومارا بھ سیاست کاری گفتند کھ ما ھمصنفی ھایومی

.عده ای ھم شاید جرأت وشھامت خود را قبالً بھ زیر پای  خلقی ـ پرچمی ھا انداختھ باشند.نیست 

جمع میمن این چند سطر را بھ خاطری نوشتم تا ھموطنان ما بدانند کھ دکتوران وانجنیران ما کھ در ھمچو محافل 

، در حالی کھ با صدای بلند نفرت محفل جایز ندیده آنتر را درددرنگ زیاخودم.ی اندئشوند از چھ قماش انسان ھا

بھ پرچمی و اکنون انقیاد طلبان امریکائی اعالم می داشتم–با جنایتکاران خلقی نو انزجارم را از ھمکاسھ شد

افغانی، بدون اعتناء بھ درخواست ھای مکرر میزبان مجلس را عنوان احتتاج از حضور میھن فروشان در یک جمع

.بھ شھر محل سکونتم  بر گشتمه منتظر پروگرام ھای بعدی شان نشدترک گفتم، و 

نشست و برخاست با خاینان را برخود ننگ دانستند و بھ مانند من این کھ بعد از برآمدن من از آنجا چھ تعداد دیگری

ھنوز نمی دانم، وقتی اطالعی در زمینھ بھ دستم رسید حتماً خدمت دوستان و خوانندگان از مجلس بیرون شدند، تا

.متعھد و وفادار پورتال تقدیم خواھم نمود

با آنھا کھ آسمان را بھ زمین نمی زد، از نظر من چنین ساعت٣و یا ٢ستن ششاید عده ای فکر نمایند کھ خوب ن

زیرا ھمان طوری کھ در مکتب خوانده . ین خوردن مصیبت بار استنشست و برخاستی بیشتر از آسمان بر زم

دزدی تا پای دار رسید، این چنین نشستن ھا ھم با زدودن حساسیت بین خوب تخم مرغبودیم کھ چگونھ یک پسر از 

کشاند مرز ھا بین صادق و خاین، قاتل و مقتول، حاکم ومحکوم سرانجام انسان را بدانجا می و بد و با از بین بردن

:کھ اکنون عده ای از طراحان مسامحھ بدانجا رسیده اند

مجالس مشترک دایر کردن، یعنی با وطنفروشان و خاینان بھ میھن یعنی با خلق و پرچم، یعنی با دشمنان مردم 

:کھ می توان نوشت. پرچمی ھا و تفالھ ھای آنھا از قماش سازا و سایران حز ب مشترک ساختن–خلقی 

!چنین ذلتی از ما! ور باددور باد، د


