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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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 بازھم فاجعه
 خصوص کسانيکه از تريبون پورتاله  خود را خدمت تمامی رفيقان مبارز وبۀ سالم ھای پراز احساس ورفيقان:مدخل

زندگی را برای نوکران امپرياليسم وارتجاع وتفاله ھای بدبوی خلق وپرچم تلخ ساخته " زاد افغانستانآ-افغانستان آزاد"

ابراز تشکر می کنم واين خود نشان داد که انتخاب " داد پغمانی خالق"  پاسخ کامل وجامع رفيقۀاند، تقديم داشته واز ارائ

حتی نام خود را نيز " مائويست ھای عجيب وغريب" مثل که  بايد روی يک اساس واصول باشد نه اينیتخلص ھر نام و

  . محدود قوم پرستی انتخاب کردۀاز روی عاليق وروابط واز دريچ

  . جبرئيل ھرات آمده بودندۀکرد که به تازگی از ناحي  از مھمانانی میئی ھمسايه ام پذيراۀروز گذشته خان

 از یاد تاصدايم کرده وچند لحظه دننھا از ميزبان خود خواسته بو داشتم، آئی از مھمانان آشناتن با دوچون اين قلم قبالً 

که من داخل اطاق شدم دو مھمان مرد ودو زن را ديدم ، در آن  اوضاع اين طرف وآن طرف بين خود قصه کنيم، زمانی

ی نبوده وقت يک شخصی چپ  پيداکردم که خيلی با احساس بود ھرچند معلوم بود که او ھيچئیميان با مرد مسنی آشنا

ديدم باخود  يعنی منحيث يک مبارز دريک جريان چپی شامل نبوده اما وقتی ھمان شور واشتياق مبارزاتی اش را می

 يک ۀد اندکی حتی به اندازن دھان خود مائويسم می پرانۀکه از شش گوش" پنير ھای ھالندی"گفتم ای کاش ھمان  می

  .داشتند یاحساس وشرافت اين مرد را در خود ھا م فيصد شور،

 اخير درافغانستان ۀ تحوالت سه ونيم دھۀطور اجمال نظرش را درباره که سخنم با مرد مسن به سياست کشيد ب  زمانی

 اين جمله را از زبانش اً جويا شدم ديدم با خشم ونفرت تمام، دوران ھای يکی سياه از ديگری را محکوم کرد من دقيق

  :شنيدم

ھرکسی ولو باھرنام که آمد به جز جنايت وخيانت به ھمين وطن چيزی ديگری را ، در اين وطن ردبچيم پشت گپ نگ"

خدمت به خلق مارا دريدند وتباه ساختند ھرچند از کمونيسم چيزی نام به ارمغان نياورد، کمونيستان خلق وپرچم زير 

 ند کرد ن به خوبی ياد مینمی دانم ولی باخود فکر می کنم که اگر کمونيستم ھمين باشد پس چرا در روسيه وچين از آ

؟ وکسان ديگر ھم که زير نام اسالم آمد چون من خودم يک ندخواند وآن را بھشت روی زمين برای آدم ھای غريب می

خالصه نه اسالم شان برای ما کار ....د با اسالم ھم موافقت نداره ایدانم که کارھای اينھا ذر مسلمان ھستم به خوبی می

  "کرد ونه کمونيست شان
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که آن پدر مسن چرا رويزيونيست ھای خلق وپرچم را  دھم اما اين درجمالت ذکر شده ھرچند موافقت خود را نشان می

 ۀخاست بحث جداست که گنجانيدنش در اين نبشت که چرا از اسالم به دفاع برمی خواند ويا اين نه کمونيست میھاناآگا

  .کوچک از حوصله وظرفيت دور است

ملين ويرانی ھای وطن وبدبختی ھای ھموطن خود را با جمالت نفرت انگيز مزين می ساخت پی که عا مرد مسن زمانی

ش پيچکاری کرده است، اوفقط حکايتی از کتاب ھا آموخته ونه کسی درگوشالی ه بردم که او اين جمالت را نه از الب

  . ويک برادرش، دريافته بود دو بچهو بااز دست دادن را که ائیکرد ھمان حقيقت ھا واقعيت ھای حقيقی را می

  

  :کنه مطلب

  . را از شھر جبرئيل ھرات بيان کرد که برايم بسيار تکان دھنده بودیادر آخر مھمانان قضيه 

  :قضيه از اين قرار است

 أله ایدر تاريخ بيست وھشت جوزا از اثر شدت فقر وتندگدستی روی مس" عوض"نام ه درشھرجبرئيل ھرات شخصی ب

  .شدک خاطرفرونشاندن عصبانيت خود دختر دوساله اش را میه ه ودر اين ميان ببا زنش دعوا کرد

طور قاچاق به طرف ايران می ه  قبل بهکه شش ما  مدت يک سال است بی کار به سر می برد وزمانیاً عوض که تقريب

در طول  رداخته و خانه را نپۀشود، چھار ماه بوده که کراي می" ردمرز" ورود به محض رسيدن به آنجا دستگير شده

، باالخره روزی ه استورد آ بخور ونميرش را نيز به صورت قرض از دکان ھای آشنا میۀ اندک خوراکهاين چھار ما

دھی يا  خانه رامیھۀ  چھارماۀگويد که يا امروز کراي از روزھا صاحب خانه بعد از چندبار اخطار عاجل به عوض می

مانی، عوض با اعصاب   مییگروبه  خانه ۀبخورت را پيش من تاتحويل کرايدرد ه  خانه را ترک کرده واجناس باً فور

ما حتی يک بار " مھسا "ۀگويد درطول عمر دوسال يد که درکنار اين ھمه مشکالت زنش می آنا آرام وخراب به خانه می

وره لباس ايد يک جھم برايش يک جوره لباس نخريديم ولی حاالکه او ھيچ لباس برای پوشيدن ندارد به ھرطريقی شده ب

عدم وجودمواد   خانه، قرض داری دکان،ۀکند کراي چ مانده است، عوض پيش خود فکر میل برايش بگيری وگرنه کامالً 

تمام اين ھا درشرايطی است که کوچکترين کار ودرآمدی ندارم وبا اين حال غم ديگری برغم ھای ديگر ...خوراکی و

  .اضافه شد، لباس برای اوالدان

ساله اش را می برد تا ديگر  و با چاقو گلوی مھسای دوماندهحمل عوض از پذيرفتن اين ھمه مشکالت عاجز توان وت

  . درکارنباشدی لباسخريدن

  !مرگ بر امپرياليسم وارتجاع

  !مرگ بر تفاله ھای خلق وپرچم

  زنده باد جنبش انقالبی کشور ومبارزات مردم ما
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