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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political سياسی

  
 سليم طاھری

  ٢٠١٢ اکتوبر ٠٩

  ....اين رسم توست که ايستاده بميری
  

 آن ی ازبا قسيم اخگر نشر شده است که در قسمت» فرزانه فارانی «ۀمصاحب» سايت افغان جرمن آنالين «ۀدر حاشي

  »....می خواھم ايستاده بميرم... «:از زبان قسيم اخگر می شنويم

ايستاده مردن؛ اين عبارت را برای نخستين بار در شعری از خسرو گلسرخی، مبارز و کمونيست قھرمان خلق 

  :ايران خواندم

  بر سينه ات نشست

  زخم عميق و کاری دشمن

  اما

  ای سرو ايستاده نيفتادی

  ...اين رسم توست که ايستاده بميری

 رژيم شاه که حمايت مستقيم امپرياليزم امريکا ۀوسيله  ب١٣۵٢نسان شاعر و کمونيست در سال خسرو گلسرخی اين ا

که چشمانش را نمی خواست با تکه  را داشت، به خاطر عقايد مارکسيستی اش در ميدان چيت گر تھران، در حالی

 و ھمرزمش کرامت دانشيان،  ببندند تا در آخرين لحظات زندگی به سوی افق آزادی خلق ايران نگاه کند، با رفيق

من در اين دادگاه برای «:  نظامی شاه فرياد شدۀکه بيش از سی سال نداشت، در محکم او در حالی. تيرباران شد

آری من برای جانم چانه  نمی زنم چرا که فرزند خلق مبارز و دالور ... جانم چانه نمی زنم و حتی برای عمرم

  ». صادق آن ھستمۀدا نيستم و نمونچنانکه گفتم من از خلق ج... ھستم

پس از اعالم حکم اعدام او و کرامت دانشيان، اين دو مبارز . او با رد طلب بخشش از شاه محکوم به اعدام شد

خسرو . ديگر را در آغوش گرفتند  يکدهرديگر را فش ديگر لبخند زدند و بعد دست يک نامدار ايران به يک

 مرداد سياه به ٢٨ ايمان داشته باشيد که حکومت غير قانونی ايران که در شما«:گلسرخی در وصيتنامه اش نوشت

ۀ خلق ايران توسط امريکا تحميل شده در حال احتضار است و دير يا زود با انقالب قھر آميز توده ھای ستم کشيد

  ».ايران واژگون خواھد شد
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 ساواکی ھا ۀ را نشانه گرفت و در محکمجنايات امريکا.  صادق خلق خود باقی ماندۀاو چنانچه گفته بود، نمون

پيکار می کند و می ... خلق قھرمان ويتنام ... «: خلق ويتنام را به گوش ھای چرکين حکومت شاھی رساندۀحماس

  ». امريکا را بر زمين می مالد۵٢ تمدن بی ۀجنگد و پوز

او باور داشت که .  قائل بوداھميت زياد» دوستان صميمی مردم« عوامفريب ھا و ۀخسرو گلسرخی به افشای چھر

امپرياليست ھا برای اغفال خلق و تداوم استثمار و استعمار شان از وسايل گوناگون کار می گيرند و از ھمينرو به 

توطئه ھای امپرياليزم ھر روز به گونه ای ظاھر می شود، اگر شما در زمانی که نيروھای آزادی «حق گفته بود که 

ردند آن زمان را در نظر بگيريد، خلق الجزاير با دشمن خود رو در رو بود يعنی بخش الجزاير مبارزه می ک

سرباز، افسر و گشتی ھای فرانسوی را می ديد و می دانست دشمن اينست، ولی در کشورھای نظير ايران دشمن 

  »...يستبل که فی المثل در لباس احمد آقای آژدان دشمن را فرو می کند که خلق نداند دشمن ک. مرئی نيست

 و ۵٢و اکنون توده ھای ما بيش از صد ھزار سرباز غارتگر را با چشمان خود می بينند که با بم و طياره ھای بی 

چينوک شان سرزمين ما را به نيستی پرتاب می کنند، اما اين عوامفريب ھا ھستند که خلق ما ھنوز لباس 

ن بيرون نکرده تا پوسيدگی و تعفن ھرزه گری شان آنان را از تن شا» انقالبی«و » دموکراتی«و »  روشنفکری«

خصوص امپرياليزم امريکا بر قامت ه  بارز آژادان ھای  ماست که امپرياليست ھا و بۀھا نمون» اخگر«. نمايان شود

دوخته تا با الطائالت و سم پاشی ھا مردم ما را گمراه » حقوق بشری«و » دموکراتيکی«، »روشنفکری«آنان  لباس 

  .عمر استعمار را طوالنی سازندکنند و 

که  در حالی. ديدم» حزب ھمبستگی افغانستان« لوکس، فيشنی و با ساز و آواز ۀقسيم اخگر را بار اول در جشنوار

 مسخره مصرف می شد و ساز و آواز محلی و غير ۀھزاران دالر برای اين جشنوار» فروشگاه«در منزل باالی 

 زنان ما بر اجساد ھمسران شان تا عرش خدا می رفت و در کندھار و شيندند ۀلمحلی باال بود، در ھلمند ضجه و نا

بر پا » جشنواره«توانسته بود از برکت آن »  حزب ھمبستگی« می شدند که ی» سیدموکرا«توده ھای ما قربانی 

شتھای ديوانه وار ما با چه بی ننگی و بی شرمی دور ميزھا حلقه زده بوديم و مينوھای رنگين و خوشمزه را با ا. کند

 زحمتکش ديگر از گرسنگی می ۀکه کودکان کاکا ھاشم و خاله رخشانه و ده ھا کاکا و خال می بلعيديم، در حالی

با » فروشگاه«ما در حالی ميزھای پر را رھا می کرديم و از پله ھای . مردند و از تب سوزان در خود می پيچيدند

  !   می کردئیريد دوای عروسش با چشمان نمناک گداآروغ گنده پائين می آمديم که زنی برای خ

قسيم اخگر جزوی از مھمانانی بود که . اعالم موجوديت کرد» حزب ھمبستگی افغانستان«در اين جشنواره، 

ده و لرزانش که نمادی از صدای بريده بري.  او بر دل چنگ می زدیراستش صحبت ھا. سخنرانی کوتاه ارائه کرد

او از . بود به افت و خيز صدايش، شکوه می داد» حزب دموکراتيک خلق« خاينان ش در سلول ھایمقاومت

مشروطيت گفت، کبريت ھا و کاتب ھا را زنده کرد و چرخی ھا را حماسه خواند و عبدالخالق را نمادی از جوانان 

  .مقاومتگر

. ھر اجاق است» اخگر«ديده شد که او . گرمايش در آن شب خوش آيند بوداما قسيم اخگر واقعی، اخگری نبود که 

حاضری می دھد و غبار و بلخی را نيز » شورای نظاری« ھای  جلسهگرفته تا » حزب ھمبستگی «ۀاز جشنوار

  .فراموش نمی کند

لجنزار در » ھشت صبح «ۀول روزنامؤيکباره سر و کله اش به حيث مدير مس» فروزانی«در ميان اين ھمه 

 جلسۀاو در ھمان اولين . ھمين باتالق بود که قسيم اخگر را بيش از پيش آلوده ساخت. مطبوعات افغانستان  باال شد

جنايت » برشت «ۀ کشور ما دروغ گفت و به گفتۀمطبوعاتی اين روزنامه،  به خلق افغانستان، به توده ھای ستمديد
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مطبوعات افغانستان دانسته به مطبوعات را ضربه و انه ھا  رسی صبح،  وابستگ٨ ۀول روزنامؤمسر يمد« :کرد

 را یم وابستگي اگر وادار به توقف آنھم شویچ منبع عرض اندام نموده و حتي به ھیه بدون وابستگين نشريافزود؛ ا

راژ دارد ي او عجالتاً سه ھزار تۀد که به گفتي گوین روزنامه سخن مي از استقالل ای اخگر در حالیآقا.... ميري پذینم

  ». گرددیل مي تموین ارگان نشراتي ھمسو با ای روشنفکران، جوانان، نھادھایو از مدرک کمک ھا

او حق . قسيم اخگر می تواند بی شعور باشد، اما اين حق را ندارد که مردم ما را نيز مانند خود بی شعور فکر کند

ھمه، چه کار . را دروغ می خواند، تبھکار بگويددارد دروغ بگويد، ولی مردم ما نيز حق دارد، او را که حقيقت 

رسانه ای کرده باشند و چه نکرده باشند، به خوبی می دانند که تمويل روزنامه ای مثل ھشت صبح که ھمزمان در 

چندين واليت کشور با دو رنگ نشر می شود و دارای وب سايت نيز می باشد، نه از طريق اعالنات تجاری ميسر 

دست می آيد، يعنی ه ب» نھادھای ھمسو«بلکه پول آن از » مدرک کمک ھای روشنفکران، جوانان«است و نه ھم از 

  .   امريکاۀخصوص سفارت خانه سفارت خانه ھا و ب

که «( او ۀروزنام. را حالل کرد» نھادھای ھمسو«پيش رفت و دالرھای .  نکردء اين جنايت اکتفاه قسيم اخگر ب

 چه ۀداوودزی نمايند« زير تيتر درشت ١٣٩٠ اسد ١٨از جمله در ) »ا داردشه و تفکر خاص خودش ريصدا، اند

امريکا داند و برای مردم افغانستان نيز روشن است که  آقای داوودزی خوب می«: نوشت» کسی در اسالم آباد است؟

 درست .ده استھای فراوانی ش ھا و فداکاری به عنوان يک دوست توانا و صادق برای مردم افغانستان متحمل قربانی

مبر به افغانستان آمد و ھدف اوليه آن کشور جلوگيری از تکرار حمالت  يازدھم سپتۀاست که امريکا پس از حادث

المللی  ھای متحدان بين تواند بر فداکاری ھيچ افغان آگاه و متعھد نمیمبر به آن کشور بود، اما سپتمشابه به يازدھم 

مگر چگونه ممکن است که ميان .  امريکا چشم پوشی کندۀ جمله اياالت متحدافغانستان در طول ده سال گذشته و از

ھا ھزار سرباز و متخصص به کشور ما اعزام کرده است و برای مردم ما قربانی  امريکا که ميلياردھا دالر، ده

 حاضر ھم ای ندارد و  و پاکستانی که ھمه روز جز انتحار و کشتار و ويرانی چيزی ديگری برای ما تحفهدھد می

تکيه از من (» .والنه را بيان کرده و آن را دشمن خطاب کنيمؤ بردارد، اين گونه اظھارات غيرمسنيست از آن دست

  )س. است 

 «که   ھشت صبح با سخن اخير لئون پانه تا وزير دفاع اياالت متحده امريکا مبنی بر اينۀمگر اين گفته ھای روزنام

مين امنيت و حق حاکميت افغانستان از دست أز نيروھای خود را در جنگ برای تامريکا بيش از دو ھزار نفر ا... 

ھای افرادی که برای افغانستان جنگيده و  تر بود اگر آقای کرزی به جای انتقاد، از فداکاری خيلی مناسب... .داده است

  جا آب نمی خورد؟، چه تفاوتی دارد، مگر ھر دو از يک».کرد اند، قدردانی می جان خود را از دست داده

از اينرو قسيم اخگر، مدتھاست که به زانو درآمده، جبين بر آستان قصر سفيد گذاشته و مدتھاست که از لحاظ سياسی 

، »شاه«و چه به سبک » امپراتور«برای خلق افغانستان مرده است،  لذا تالشش برای ايستاده مردن چه به سبک 

او . يستد و ايستاده بميرداپا به مرده نمی تواند ب. ه را ذوق زده می کند و بازی با کلمات است که يک عدئیھرزه گو

  .سف لميده خواھد مردأدر ميان لجنزار دموکراسی امپرياليستی لميده و با ت

 واقعی ۀ خلق ويتنام در آخرين لحظات زندگی اش، نمونۀاما خسرو گلسرخی، با نفرين کردن امريکا، با تکرار حماس

او چون گل سرخ، سينه اش را عريان ساخت، گلوله .  او  چون سرو ايستاد، نيفتاد و ايستاده مرد. ايستاده مردن است

  .ھای دشمن بر آن شکوفه زد و در ميان گل و گلبرگ و شکوفه و عطر بر فراز انسانيت اتراق کرد

  !او سروی ايستاده بود و ايستاده مرد و رسم ايستاده مردن را جاودانه ساخت

   بداندروزی که خلق
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  ھر قطره قطره خون تو 

  ...                                       محراب می شود

  اين خلق

  نام بزرگ ترا

                در ھر سرود ميھنی اش

  .                                   آواز می دھد

  

  

  

  

  

 


