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   افغانستان کھنۀياد و تجزيزم در صدد انقياليفرمانبرداران ارتجاع و امپر
٢  

 
 ! ت ھاين ملياد بين نفاق افگن شيه ترين و فرومايمرتد  تر» یواصف باختر«

 یدن عمديب آن فرو پاشينانه و به تعقي خای گرائی ھمراه و ھمنظرش بعد از علن مرتدیو عده ا» یواصف باختر«

 در یو . کندیجاد ميرابطه ا» ک خلقيحزب دمکرات«با  ،)دي جاوشعلهٔ  - ن افغانستاني نویان دمکراسيجر(صفوف 

 آنان قلم ی منافع استعماری شود و برای میسم  شوروياليال امپريم سوسي تسل،ی و پرچمیت جالدان خلقيزمان حاکم

واصف  «، ھای جھادیستين و فاشيت  خونيدر زمان حاکم.  کندی کند  و از دل و جان خدمت میگلو پاره م ،ندز یم

ن ي گردد و از ھمی مبدل میت اسالميو جمع»  نظاریشورا«باندش ، »احمد شاه مسعود «یحه سرايبه مد» یباختر

 به ی کند و حتا از المذھبیدا مي پیت بسزايش اھمي سمت و زبان براسم پناه برده و مسألهٔ يجا است که به سکتار

 کند و روزگارش را یبي؛عوامفرین طرز تفکر ارتجاعي چن کند تا در پناهی رجوع میزدان پرستي و یزدان شناسي

» م آغا خانيکر« با ١٩٩۶ - ١٩٩٢ ھا ی جھادی ھای  در زمان سگ جنگ، آزرمی پرده و بین مرتد بيا .بچالند

حه ي و مدیمشغول مست)  عقابخانهٔ - قصر عقاب(و در ) انيک (یدا کرده و در دره ھايه ارتباط پيلي اسماعرھبر فرقهٔ 

 .دي نمایم یست سپري خادی ھای با پرچم،یگساري شب روزش  را در م،گري د گردد وبا چند تن مرتدی میسرائ

واصف « . گرداندی از کرامت می از وجدان و عاریانسان را عار ،ج گردداگر ذرات شرافت از وجود انسان خار

 در آغوش مردمش ی خاصهگايامروز جا ، ماندیسپرده بود اگر وفادار م)دي جاوشعلهٔ ( را که به یتعھد، »یباختر

فش  وجدان و شر،اما متأسفانه تن به ذلت داد ،دي گردین توده ھا برخوردار مي در بیعي داشت و از شناخت وسیم

ده اش ي محروم و ستمدیب بودن و شاعر توانا بودن از شناخت توده ھاي بدان ملحوظ به اثر اد،را به حراج گذاشت

نان و ي قصر نش، ناب وخنجر گونشی و اشعاری انقالبی که با نوشته ھای»یواصف باختر«. ديبر خوردار نگرد

چرا در  ،نددي بالیخود مه  ھا با گرفتن نامش بیه ئ مردم و شعل، افگندیطبقات استثمار گر و ستمگر را به لرزره م

 کباره در پرتگاهي ید؟  چرا وياد نکشي مردمش فریار داشت و از درد ھاي سکوت مرگبار اخت،یزمان تجاوز شورو

 سم نھاد ؟يالي پناه آورد وقلمش را در خدمت ارتجاع و امپریسم و سمتگرائيسم به سکتاريذلت سقوط کرد و از کمون

 چند از یده است و تنھا تنيچرا امروز از سر زبان ھا افت ،ورد زبان ھا بود» یواصف باختر«اسم روز ياگر د

 را باال باال زده و از ی و،یک قوم  استثنائي ین جنگيسفاکان و مجرم ، دزدان دارهٔ  ، جنگساالران ،یرھبران جھاد
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ت يت خاموش توده از موجوديو اکثر شان استفاده کرده ی و زبانیسمت ،ی منافع قومی برای ابزار به مثابهٔ یو

 ند؟ا خبری اش بیکيفز

 ،»یمحمود طرز«: ن کهي ایتحت بھانه ا ،ست و معامله گرياپورتون ،مرتد ،ر خرفت ين پيا»یواصف باختر«

 و یزيداً در افغان ستي؛ شدی سفاھت وسفلگ،در کمال وقاحت ، در افغانستان بودهی و زبانیتي ھویآغازگر تنش ھا

با  ،ده انديز که نقاب چپ بر رخسار زرد کشيش نيھا) جمبوره( چند از ی باشد و تنیل م مشغویزيپشتون ست

ست ي با جاسوسان و خادیشان و در تبان ۀ  مزورانی ھایر خرفت با چسنالگي پسمانده از پی ھاینشخوار نمودن  چتل

ناک ي انترنت را بوی مجازیرا و، منفور و مرتد شانیشواي مرشد و پیانت ھايت و خيبه دفاع از جنا ،ی پرچمیھا

 !!و متعفن ساخته اند

 و ی ات چه  وفا کردیمياران و راھروان قدي ،شهيد که تو به انديد پرسيبا) ناسوريدا( عصر ن اعجوبه و عجوزهٔ يازا

ت ھا را ين مليتضاد ب» یمحمود طرز« ندارد و ی فرقی با پارسی که درین ھستي که حاال مشغول ای کاشتیچه گل

 خت؟حاد سا

 و یندار» ونيل ياسماع«   ویخلق »جنرال طاقت«  با یچ گونه فرق ماھويھ ،ک يلحمفتخور و الک) لنده ور(تو  

 . گذاردیش مي منزجر را به نما تو منفعل و واماندهٔ یسم واقعيسم و سکتاريراس ،»یطرز« و شکوه از یگله گزار

 و ی را برائت داده ایتکاران جھاديجناات و ي و جنایده اي که پوست پشک بر صورت کشیتو آنقدر پست ھست

 !؟ی شان نکرده ای ھایگريه مظالم و وحشي علین اعتراضيکوچکتر

ن قدر کودن ي ا، دامنه دار و دنباله دارشی ادبیقات و کاوش ھايتحق، ن ھمه کش و فش يبا ا» یواصف باختر«مگر 

ک زبان ي یپارس/ی باشد و دری مخلوط می با عربیپارس/یشتر از ھفتاد در صد زبان دري شود  تا نداند  که بیم

  باشد؟یسچه نم

ن يجاد تضاد  بي دانند نه ایم مي تکلم و افھام و تفھلهٔ ي زبان را وس، به مفھوم کلمهی واقعیوطنپرستان و انسان ھا 

 مجھول  و یوھمپالگان و ھم قماشان  مرتد و مرتجع  ،»واصف«خ رجوع گردد اصل و نسب ياگر به تار .توده ھا

ن ي ایمردمان بوم ۀ تواند که از جملی اش ثابت کرده نمی واقعی به معنایچ کسيھ . شودیت ثابت ميا فاقد ھوحت

ت ي که استقالل و حاکمیط فعليبناٌء در شرا.  باشدیاکان شان ميراث نيم ،یپارس/یمرز و بوم ھستند و زبان در

 و یافغانستان«و ھمکالشان » واصف« چه باعث شده است که ، قرار داردیافغانستان در معرض خطر جد

  زبان و سمت را حاد ساخته اند؟ مسألهٔ ،یھني و میس و مقدرات ملي دفاع از نوامیاش به جا»یخراسان

 باشند و منافع یسم ميالينوکران و جاسوسان ارتجاع و امپر ،ناموس فروشان ،ن ھا وطنفروشانيا ،جواب سھل است

 !! باشدیت قرار داشته  و مھم مي شان در  اولویاران خارج ارزش بوده و منافع بادی شان بی برایمل

 با ،گر ھمکالشان مرتدشيسم با دياليعامل ارتجاع و امپر ،فرصت طلب ،حه سرا ين دلقک مديا»  یواصف باختر«

 و حتا)  دي جاوشعلهٔ - ني نویان دمکراسيجر  (یک  فروپاشيمسؤول درجه  ،»  سوم کنگرهٔ «راه انداختن ه ب

 . باشندیم» یمترقسازمان جوانان «

 شدن به اصطالح ی و زندانیدي خورش١٣۴٧ بود که بعد از تظاھرات  سال یگانه فردي ،»یواصف باختر«

سازمان  «ی مخفیو اعضا» ليقلعه کرن«نين محبوسي عضو رابطه ب٫»یسازمان جوانان مترق «ی علنیاعضا

  ۀن توطئيدر ا ، سازندین کرده و پرپر ميچ ھا را گلی شعله ئ،ی و پرچمیخاد ، ین که خلقيا .بود» یجوانان مترق

 ،واصف.  صادقانه داشته استیھمکار»  ا-خ- د - ح«ل بوده و با يصد دخر د صد ،»واصف« ،نانهيالنه و خايرذ

 یسم شوروياليال امپري سوسن قالدهٔ ي با سگان زریو ھمکار) دي جاوشعلهٔ (انت به يخبه خاطر.... مضطرب و،دادفر
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د يستند و فردا بايھرگز قابل بخشش ن ، شان حک ساختندین ھاي بر جبی ننگ ابدغ و لکهٔ  دا،ی و پرچمی خلقیعني

 .گردند) یچنوار( شان محاکمه و یانت ھايات و خيجرم جناه  خلق بدر محکمهٔ 

ز در درباِر ين، »منيژه باخترى«ه طلب باشد و دختريجاسوس و تجز ،ني پدر خا، شرم  و خجالت است کهیچقدر جا

 !دي  نمایبخرامد و مديحه سرائ ، کندیمست ،»عطا  محمد نور «،) توتلهیما مرزاما(ش ي ریبچه ب

 !ر باختهي ضمی جرثومه ای ا،»واصف«ننگت باد 

 


