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  » متين متين« جز با ھموطن گرامی ؤسخنی م
 

  !نخست سالم

يسبوک در تأئيد سوسياليزم در خالل در ھمين صفحۀ ف( ... ) ھموطن ما : بنويسم  با پوزش از شما ، اجازه می خواھم

 سوسياليزم را تا رسيدن به  سه جمله در دو و يا وی را مالمت نموده  شما بی درنگ . يک يا دو جمله توضيح داد 

 که  نوشتيد خرده گرفته  ھموطن   بر آن   اعتراض کنان  تشريح نموديد و در پايان تفسيرکوتاه تان جامعۀ کمونيستی

 قوی اعتراض و ناراحتی تان ۀپشتوان را بيان نموده است ؛ و اين مثل را  آن  است  زی که عيانچرا در مورد چي

  : نوشتيد  ساخته  

  .» که عيان است چه حاجت به بيان است  چيزی «  

خائينان به امر سوسياليزم   خصوص از زمانی کهه ب.  مسألۀ يک نسل است   کمونيستی ولوژیئديتبليع ا! آقای متين 

علم مبارزۀ طبقاتی و ( اين علم ۀ دست به ترور واژه واژ نموده در افغانستان کودتا ) رويوزيونيست ھای خلق و پرچم (

 پرولتاريای جھان در مورد تبليغ و تلقين نظرات رھبران . زدند  ... ) انقالب دموکراتيک نوين و انقالب سوسياليستی و

جـــــوان را   نسل  مفھوم ممانعت تبليغ در اذھان است ؛ بلکه رسا و نادرست تنھا بکلی ناه ن) اين مثل ( در ميان مردم 

 بنابرآن کار برد. دارد ]  ھزاران بار بمبارد می شود  امپرياليستی و اسالمی  تبيلغات ھای شان توسطهزکه روزانه مغ[

 ؛ بلکه دور  ذيرفتنی نبودهرابطه پ در اين) »که عيان است چه حاجت به بيان است  چيزی « ( نا بجای اين مثل 

  .انداختنی است 

و  ساختار دولت ھای تحليل خصوصه  بايد توجه کنيد که انديشه ھای دورانساز و مترقی ، ب به اين امر نھايت مھم

مردم ساده انديش و   و مقوالت سياسی نظامی و اقتصاد سياسی برای نسل جوان انقالب ، ارزيابی و شکافتن متن

اند به تحليل   نسل جوان و مردمی که عادت کرده اند ، و خو گرفته–مبرم وضروری  ست نھايتخوشباور امری ا

؛ يا » و تا ابد خواھد بود دولت ھميشه بوده  « :سرمايه که می فرمايند و می نويسند  صاحبان اجيران قلم به دست

و  افالطون و سقراط به نقل از يا » ند قانون است ورنه انسان يک ديگر خود پاره پاره می کن دولت برای حفظ نظم و«

» دولت ايدۀ آسمانی است « نويسند که  می روسو و مالتوس و ساير دانشمندان و سياستمداران حافظ مالکيت خصوصی 

بار در رسانه ھای گفتاری ، ديداری ، شنيداری  آنان به صد ھا و ھزاران  اين قبيل سخنان را. پوچ  و از اين چرنديات 

در کتاب ھای درسی کودکان و جوانان و اوراق و اسناد و کتاب ھا برای محصالن و دانشجويان . بليغ می کنند ، ت... و

 در ميان  اجيره شدۀ شان ھمچنان اين سخنان پوچ و خنده برانگيز را از زبان مال ھای پوده و   نمايند ؛  ھم درج می

   . مردم تبليغ و ترويج می نمايند
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  : دين اسالم  خصوص بهه تبليغ در اديان نمايم ، ب بگذاريد اشاره ای به

آخوند ھای شيعه . زياد شديدتر از تسنن است  تبليغ بسيار -  که ھمواره در تقابل با تسنن قرار دارد- در مذھب شيعه 

 حتا حفظ قرآن را به کودکان خوشباور و ساده انديش شيعه تلقين می کنند ؛ اين مذھب را به توده ھای ھميشه حقانيت 

توصيه می نمايند و مردم را واميدارند که بر خاک و کلوخ کربال روزانه پنج بار پيشانی شان را بمالند و آن را  شان

 شان را پاره و تکه نمايند  ودر اسماعيليه به گونۀ ديگر تا حدی که خانم تببوسند  و در روز ھای محرم پوست و گوش

. ام جواھرات شان را بعد از وفات شان به بزرگ شان ھديه می کنند که وی خود را با طال وزن کند ھای محترم شان تم

حتا در وقت ھمبستر  مال ھای تسنن به مردم تلقين می نمايند که در وقت نخستين لقمه نان نام خدا را بر زبان بيارند؛

   . .  ... يند که اوالد شان گفتن را نبايد فراموش نما» بسم هللا « شدن با سياه سر ھايشان 

  :باز ھم توجه شما را به مھم بودن تبليغ و تکرار مکررات در مورد اسالم تسنن جلب می نمايم 

جريان مراسم حج و چرخک  اجازه نمی دادند کسی از مال ھای عربستان ) تا چندين سال اخير ( از صد ھاسال گذشته 

شما خود   سال بدينسو چنداز . بردارد  کسی عکس خانۀ کعبه     به گردخوردن ھای خوشباوران ساده انديش مردم جھان

پايه ھای لرزان دين و  خاطر ھراس از ازدياد خدا نشناسان در جھان و تحکيمه ب خداوندان زمينی کعبه شاھد ھستيد که

را بر ) کعبه ( سياه اجازه دادند عکس و فلم برداری از خانۀ  دست به يک سلسله تبليغات سيستماتيک زده مذھب اسالم

ھنگفتی به خاطر توجه بيشتر  پول ھای در اين راه. سازند  لويزيون ھای ممالک اسالمی رائجسينما و ت روی پرده ھای

می پردازند ، که تلويزيون ھای کابل و در پيشاپيش "درآمد سرشار منبع" اين  مردم به آمدن به عرب سعودی و طواف

وحيد قاسمی خادی (  دو خادی  قرار گرفته اند من جمله از مسخره ای با ھم در رقابت " ١لويزيون ت " و" طلوع " آنھا 

.... مسلمانی نمائی ھای تھوع آور نموده در وصف حج و » آوازشناس«  نذير خارای  تا گرفته ) و فرھاد دريای چتل  

  .می سرآيند و به مزد خود می افزايند 

اعالن می نمايند ؛ زيرا  ھزاران بار ماه را طی يک ساده» سانديويچ «يک عدد . اعالنات بازار اگر توجه شده باشد  به

  ديگر اين غذای ساده وجود دارد که روزانه صد ھا بارنوعبازار فروش ، دھا  فروشندگانش به درستی واقف اند که در

 تا جائی که توان مالی دارند -ار ده ھاب اين ھا ھم غذای شان را روزانه. از جانب صاحبانش در رسانه ھا تبليغ می شود 

جائی را برای  گم نشود و ساندويچ ساخته شدۀ آنھا ؛ سازندگان اين غذا تبليغات ساير  تبليغ می کنند ، تا در زير انبوه-

کند ھمين  گرسنگی می   سکه می رود و احسا باشد ، تا در بازار به خود اختصاص داده خودش در ذھن شنونده، 

  .بر گزيند  اعالن شدۀ آنان را فرآوردۀ غذائی 

می بايد در ميان نسل جوان و  بيشتر از آن پيشوايان پرولتاريا را نه يک بار ؛ نه صد بار ؛ بل ما ھم نياز داريم نظرات 

فرين آتحليل ھای زھر آگين و تباھی  سبب برخاست طوری نشست کند که يم ، تا در اذھان مردمئتبليغ و تلقين نما مردم 

خصوصی ، ابدی بودن دولت ، و دھا پيکره ای که در خدمت استثمار مردم  تقدس مالکيتۀ در بار [ سرمايهاجيران 

پس می . ريشه گرفته بارور گردد   سر انجام در اذھان مردم عميقاً  گردد ، و اين ھسته ھای علماً شکل يافته ] دارد قرار

  »ردد چيزی که عيان است بايست ھزاران بار بيان گ« : شود گفت 

  سپتمبر دلسوز ٧ دلسوز 


