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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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  محمود شاداب

  ٢٠١۴ جون ٢١

  

    يک مبارزچپ انقالبی است»شھبال شاه«آقای 

  و يا يک شورای نظاری  ضد پشتون ؟

 که  گويا خواھان وحدت نيرو ھای چپ انقالبی  شھبال شاهيکی دو روز پيش  شخصی  زير پوشش نام مستعار 

در فيسبوک )  داکتر اشرف غنینمايندۀ امريکا در افغانستان (را عليه   افغانستان می باشد  نوشتۀ پشتون ستيزانه اش

  :اينک به نقل نوشته اش در ذيل توجه نمائيد  . منعکس نمود 

چل نيمه مسلمان نيمه امروز شاھد غر زدن مردی کل، ک! شريف افغانستان مردم« 

  گذشته در خدمتۀکه در دو صدئياز رھبران فروخته شده از جمع ھمان زی ھا يھودی

  :انگليسھا بوده اند بودم، اين مردک

يک لچک  به نظر شما اين مردک .خواھد از دم مسلمان شود ودوم مال شود اول می

 »مدرن نيست؟ 

 :گوئی وی  اين چنين پرداختم   به جواب ھذيانالجرم . نتوانستم چنين اراجيفی  را تحمل نمايم 

 مطرح نباشد اگر ما مخالفين فکری مبارز کسی است که عيوب ظاھری مردم اصالً برايش شابل شاهيا  شاه شھبال آقای

 به کار می ی که معموالً طبقات حاکمه وزورمندان عليه ستمکشانئقبيل نامھا کل وکور ولنگ و از اين و عقيدتی خودرا

در تصوير رھبر زحمتکشان جھان اگر . عمل انقالبی انجام داده ايم ؟؟  ان حربه کار بگيريمبخوانيم و ما ھم از ھم برند

 وجنايتش لنين وآثارش را مردود اعالم می شويد در می يابيد که لنين کبير ھم مو ندارند اما بورژوازی با ھمه فساد خيره

 در ی دارومشکل شان با لنين کم موی وستالين مو کچل نگفته اندشما کل  کل ويا به فرمودۀ کند وگاھی وی را

کنيم  لغت کل را بسيار استعمال می خود ضمناً ما در زبان. ماديت می بخشيدند ) تئوری(عملکردشان است که به کتابھا 

يم اخوندی لغت ايرانی کچل را نيز اضافه کنيم اين نوعی چشمک زدن به رژ وچه ضرورتی وجود دارد که درپھلوی آن

عملکردشان قضاوت خود را  ما در مورد افراد نظر به؟ است يا نھفته در ھمان عصبيت نژادی و اسالمی تان ايران

کنيم از مسيحی بودن ويا نبودن   شان صحبت میۀجنايتکاران داريم وقتی عليه بوش ويا اوباما وسياست ھای ابراز می

که اشرف  اين .اوت ما را اعتقادات مذھبی افراد از ارزش بيندازدنمی خواھيم قض و نمی آوريم شان سخنی بر زبان

 وی ھمان است که ۀ است ماھيت وطنفروشانيھودی کل، کچل ويا نيمه مسلمان ونيمهغنی کل است ويا به فرمودۀ شما 

 و نهچنانچه ماھيت وطنفروشا. ر نمی کرديي وی تغۀباز ھم ماھيت وطنفروشان بود می اگر موی دار ومسلمان کامل

ريش سياف از نظِر بد دور . ھم دارند   اگر چه موی،ھمان است وطنفروشان ماورای ارتجاعی مسعود وعبدهللا ومارشال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ش را بپوشاند اما در  ا نو جوانیۀکه ريش ھم نتوانست فساد اخالقی دور يا از گلبدين رسد و تا مادر ذاتی ھايش می

 زادگاه اين ۀويا لوگر ويا از قري امام صاحب باشد يا پنجشير يا پغمان وفساد وجنايت اينھا ھيچ عاقلی اگر از ھرزگی

  .و وحدت ملی داشته باشد مرض ضد اقوام شريف افغانستان که جانيان ھم باشد شک نمی کند اال کسانی

ای بخشودنی شور ھيچ پنجشيری شريف وزحمتکش را به گناھان نا .قضاوتی در مورد افراد ندارم  من مانند شما چنين 

 جھانی بودند وھنوز ھم ھستند محکوم نمی کنم نظاری ھای وطنفروش که در دوران معاصر در خدمت استخبارات

به خاطر وطنفروشی ) گذشته در خدمت انگليسھا بوده اند ۀصد که در دوئيزی ھا(ی را با حکم » زی«چنانچه ھيچ 

اين مردمان عقب  مثالً احمدزی ھای جنوبی را مد نظر قرار دھيم حاکمه محکوم نمی کنم ھای طبقۀ زی وجنايات

ه  اين نمون.کنند تا تلخ گردد و زياد خورده نشود ذخيره می آرد جواری خود را از يک سال به سال ديگر نگھداشته شده

خودی  م ملتکه ناسيوناليز توانند اال کسانی را ھمه ديده می....» سال گذشتهۀدر دو صد کهئيزی ھا« از ھمان ای

 اين کانديد زی دار. به نمايش بگذارد  در پشت اين زی گفتن ھا عصبيت ضد اقوام را چشمان شان را کور کرده باشد و

 ھر دو به امر باداران پاکستانی خود حاجت خدای امريکائی شان نيست حاضر بدون زی عبدهللا احمد غنی با کانديد

 بلکه ناموس فروشان مدرن ھستند به نظر من ھردو لچک نه. ی بگذرند ھستند از ناموس خود ھم برای رياست جمھور

 . باالتر ھستند دنباله روان شان يک مرحله از خود شان و

  محمود شاداب      

  

 گرانقدر تقاضا می نمايم تا نوشتۀ بعدی وی را که در ذيل  نقل شده به نقد  اينک از نويسندگان آگاه و دانشمند پورتال

  محمود  شاداب. حنت  بگذارند من م کشيده بر

  :اينک نوشتۀ بعدی اين شورای نظاری 

   » Shabal Shah« :  

يھودی از رھبران فروخته شده از  امروز شاھد غر زدن مردی کل، کچل نيمه مسلمان نيمه! مردم شريف افغانستان«  

اول ميخواھد از دم مسلمان  : مردکانگليسھا بوده اند بودم، اين   گذشته در خدمتۀکه در دو صدئيجمع ھمان زی ھا

 » مدرن نيست؟ به نظر شما اين مردک يک لچک .شود ودوم مال شود

  : و نوشته اش متوجه ما است بال شاه نوشته شاه

شوند وچون گلھای بھاری  ب میآوطن ومردمش ذره ذره   !پايان برای تک تک شما عزيزان رفقای انقالبی درود بی «

برای  ونشانی ماند گار  نھا بماندآنکه اثری از آبی  در لحظات، باد ھای شمال وغرب؛ ا وزشريزند وب می خشکند، می

روشنفکر انقالبی   :پراکنند و ديگر ھيچ چون  مبارزه در گوشه ھای نا پيدا میۀتداوم مبارزه، باز گرداندن روح وانگيز

تا حال نشانی مستمر از يک بينش و   و مشغول است با بيرون ريختن عقده ھای تاريخی ؛ ھنوز به حرکت فردی و

تبديل نمايد به  انقالبی را از حاشيه به متن بکشاند، وبه يک نيروی با لنده وباز دارنده حرکت ماند گار که جنبش چپ

بيرون مرز ھا وچه  ن چه دراگويم که دل ھر يک کدام مبارز که با اطمينان وباور قوی می در حالی  .رسد مالحظه نمی

زند وحال پرواز دارد؛ اما چرا اين  شقانه میطبقاتی عا زاد از ھر نوع ستم آ مرفه وۀکشور برای يک جامعدر داخل 

  شود؟ نمی رزوی پاک محققآ

سامان دادن فرکسيون  و حرکت در گروپھای کوچک است ھمان تک روی و ن ،آمن به اين مفکوره ھستم که علت  

 اتحاد در محور ۀزمون گرفتن روحيآھمديگری پذيری و به   يکجا بودن ،اگر وھرگاه از فرصتھای. ھای بيکار ونا کاره

چون  .خواھد بود ن ماآ از یی ترديد پيروز بم،ئيپيشه کنيم واين روحيه را به خرد جمعی مبدل نما يک تشکل پيشتاز را

موختن ازين آبا  يکند؛را به ھمراه حمل م ھاتام با اشتبأجنبش چپ کشور اينک با کوله باری از تجربيات تلخ شکست تو
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 قدرت شدن است که قدرتھای. زنده ياد را از خصم دون باز ستاند پاک باخته و تواند خون بھای شھدای می  تلخ،ۀگذشت

با د ئيبيا  .جنايت پيشه را درجايش ميخکوب کند وبه تمام نا بسامانيھای کنونی نقطه پايان بگذارد معامله گر و اھريمنی ،

ودر راه يک جا ساختن جزاير ھم انديشان   بپرھيزيمه ئیموزيم؛ از جدالھای سليقذشته ھا بياھم يکی شويم، از گ

  . مترقی، زادی وطنی مرفهآموفقيت رسيدن به استقالل و زاديخواه ھمت گماريم ، اينست رازآ

  »  شماۀمنتظر نظرات رفيقان

  ٢٠١۴ جون ٢٠

 

  


