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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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 Political سياسی

  
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ نومبر ٢۶

  

 !!سوگند ياد کنم  به سوگند، سوگند که مجبورم
 

خواھم  ھای واال و باالی مبارز دلير و نستوه کشور يعنی آقای پغمانی است می عنوان باال که چکيده ای از انديشه

 ھمچنان با وطنداران  شريفم  درد دل کنمکمی با او شان و 

 عکس هو ھمچنان ب )نه آدمی(فقدان انسانھای بادرک انسانی !!  که نداشتن ھمزبان درد کشنده است  چرا؟؟ برای اين

کرد ھای انسانی را  در جامعه ای    به نظر من اگر بتوان معيار سنجش عمل، بسيار موضوعات استۀر دھنديآن تغي

ھا  قرار داد  و فرق گذاشتن بين نيرو ھای تحول طلب و انقالبی   ما يعنی افعانستان در شناخت پديدهمثل کشور  خود

توانيم  ظلم و ستم و بيداد گريھای اجتماعی  گردد  به اين مفھوم که ما نمی  حل مشکل آسانتر  می،و سازشکاران

 ال ينفک ءنھا جزبشماريم برای اينکه آزا  استعماری جھانی مج تجاعی ووابستگی شان از نيرو ھای ارخود را در 

مکيدن خون (خواھند  يکا و انگليس و تمام  قدر ت ھای استعمار گر میآنچه امر:  مثال ساده ،ھمديگر ھستند

ی و محلی  ما بادر نظر داشت منافع طبقاتی  کشور ھای ھمجوار که يک زمانی ه ئھای منطق را قدرت آن)  ھا ملت

 کنند   نشخوار می،اند در  سطح ابتدائی بودهبادار و رھبر ايشان 

خواھم دور از سياست و سياست بازی  و  می ،فته باشديدئولوژيک را نگراکه اين مبحث شکل سياسی و  برای اين

کرد ھای پيشقراوالن راه آزادی انسانی  ھميشه ياد داشته   من با افتخار از عمل: موضوعات تيوريک  عرض بدارم

 .شی نگرددچشم پوبانی ھای شان در راه انسانيت و عدالت انسانی  رم تا قرين دااو سعی بر 

که  برای آزادی انسان از قيد اسارت انسان و  ینمانارھبر و آن قھر ،توانم نقش اساسی و انسانی مجيد مثالً من نمی

ن  واده و زند گی اش را قرباخان ،ينش راکسی که جان شيرتوان    آخر نمی،اند  نا ديده بگيرم  آدم نما ھا انجام داده

ه  ن!!قرار داد) بی تفاوتان(ھا را ھمرديف  ديگران    و آن!!سری گذشتھا سر و اين ملت نموده از آنمن و تو  

ستی ميھن پر ،وجدان  شرف و، خالقيت انسانی ، و ھمچنين با در نظر داشت جسارت اخالقی!!توان گز نمیھر

  زيرانديشه و چوکات بندی سياسی مترقی  قد علم  يا آزادی يا مرگمان مفکوره ھا روی ھ ی که  بعد آنئ   آنھا،،،،و

ياليسم وقت ودنباله سوسيال امپر  گرم و مسلحانه عليه تجاوز  ۀ و تا پای جان در مبارز، اسلحه بر داشتند ،نموده اند

  !!روان به پا خاستند فراموش نمود
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ی که ئ صدا ھاۀو بلند بردن سطح دانش خود و آشنائی بيشتر با نحوخاطر شناخت دقيق از ھمچو انسانھای مبارز  ه ب

دانند گاه گاھی به   می."م.ل. م "ی که خود را مجھز به انديشهئ عدالت و مبارزه مخصوصاً  آنھا،نام آزادی ه ب

  خود می)ۀگمشد(زنم تا باشد آنچه را  ھا و يا ھم رساله ھای قابل دسترس  سری می  کتاب،نت انترھرگوشه و کنار

 .مي نرسيم اقالً نزديک شوھم  اگر به ،دانم

خانمی   ا و ياقای آ چشمم به يک نوشته  ؟؟  پيشتازان  قھرمان صفتۀامشب باز ھم رفتم سراغ  خواندن چند نوشت

در دفاع از آقای پنير خان ھالندی  يعنی ) يان دموکراتيک نوينجرمندان  يکی از  عالقه(بدون نام که خود را 

از ) آقا و ياخانم( نوشته اين موجود ،ھا عالقه دارد اوشان را به پوالد نسبت دھند افتاد و خواندم  ه خيلیشخصی ک

  عالقه نبوده بلکه يا شايد خود شان جناب پنير خان ۀ نشاندھند،اند مندی  گذشته و با طمطراقی که نوشته حد  عالقهسر

 آنچه توجھم را جلب نمود اين ،ھر صورت ه ب!! ؟؟ نزديک شان انکه يکی از ھم دوره ھا و  يادوست باشند و يا اين

آزاد -افغانستان آزاد (فتن  از طرف ديگران مخصوصاً بنده در سايت آزادگان   از فحش گربود که جناب شان

را اذيت   پورتالی که ھر سطر نوشته ھايش  جھانی از شور  دارد جناب شان،تال دشمن شکناين پور) افغانستان

به خر ( جناب شان فراموش نموده اند که من او را !!ام  و مخصوصاً  من که  اين پنيرک را با خر نسبت دادهنموده 

خدمت  ،يک عالم فحش و دشنام نثار بنده نموده اند) ام بلکه  ايشان را در رديف االغ  ھا قلم داد نموده ام نسبت نداده

  آنقدر خوانند  و يا کسانی که دورو برت ترانه ھای سازش میاين واالقدر بايد عرض بدارم که شايد خودت و امثالت

مات راجع به خريت آقای پنيرک  نداشته باشی ؟؟  و يا ھم اگر داشته باشی شايد در حدود تفکر خريت باشد  اما معلو

عد از يان  مخصوصاً ببايد مسيری را که آن جرزنی   خود را مثال می) جريان دموکراتيک نوين(مند   وقتی عالقه

 در مقابل  دولت ھای دست نشانده و ،،،مانی و ساز ، پيموده  و بعداً در گرد ھم آئی ھای گروھی ۴۴سالھای 

نام حزب دموکراتيک خلق و در آخر ھم  ه  داوود شاه  و سگان ھرزه ای ديگر ب،شاھانی خر صفت مثل ظاھر شاه 

اند آشنا  سالميست ھا قربانی ھای بيشماری دادهھای ھار ا با وحشی ھای پست و جانوران  نوکر زاده شده  سگ

ھای پر آرمان شان آماج گلوله ھای گرم دشمنان   سينه،ه  شدھای مشخص تاريخ پرو خالی  زندانھا در مقطع،یباش

دانم خودت در  نمی!!  آگاه باشی،ی شان پشته ھا ساختند ھافته و دشمنان مردم از کشته  خلق قرار گرۀقسم خورد

 ،،،و،، فاميل و،بانيان ھمه و ھمه مثل من و تو زندگی قرار داری ؟؟ اما بدان آن قراز جوش جوانی  کدام مرحله 

قربان شدند و به جاودانگی  ،داشتند  اما برای آزاد شدن من و تو از قيد ظلم و ستم استعمار جھانی  به پيش رفتند

رای رفتن به بھشت و استفاده از باکره ھای بھشتی  ب،بانی از روی ھوس نبود بايد بدانی که اين ھمه قر!! ستند پيو

بابان قدرت  و يا به نوع خدمت به نيرو ھای استعمار و استثماری نبود بلکه ای ارمت گذاری ھخاطر خده ھم نبود ب

 ت بيفزائی که در نيمه راه اھا بود  و ھمچنان  به آگاھی عدالتی ين ھمه بیا ما ازۀخاطر رھائی انسان و جامعه فقط ب

 .يانی  سخت کشنده  و عذاب دھنده استرجخيانت نمودن به چنين بريدن و 

نمود که بايد در خدمت  دارند که ضرورت زنده ماندن  ايجاب می جان  طوری استدالل می يعنی پنيراگر جناب شان

م ايشان به کن  میفکر!!  ين داشت اھای مثل اعظم داد فر و آقای سپنتا  توقعی بيش از انجو ھا بود پس نبايد از آدم

فت آنچه  باالتری قرار دارند و بايد پذيروابستگی به اجانب نسبت به پنير جان  در سطج   ومراتب از نگاه تيوريک

ام که جاھالنه  دانم چرا طرف صحبت شخصی واقع شده يند اصالً من خودم ھم نمیگو  خود میۀئھا ھم برای تبر آن

کنم آدمی با چنين بر   ھمه ھمان موسوی ھستند ؟؟  فکر نمی،،،تانی  وسمحک با ، پغمانی ،کند  موسوی  فکر می

 ؟؟!!که ايشان ھم ھنوز در  مقطع خر زيستن قرار دارند داشته باشد داشتی ارزش  مفاھمه و يا ثابت ساختن اين

سانی که  باشم که ھر ان تماعی و زندگی ھستم  به اين باور میجتيوريک و پيری امن که ھنوز در سنين جوانی   
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 متجاوز آن زمان يعنی شوروی فته و عليه  قدرتمند ترين  نيروھایدست گره ھای ملی و انسانی اسلحه ب ی انگيزهرو

ا قابل اند   نه تنھ ان ناخلف آن  به مبارزه پرداخته اند  و عليه استعمار جھانی   تا پای جان به پيش رفتهو فرزند

 .شندستش ھم می باستايش ھستند بلکه قابل پر

 .شنی ديده  قدر داشت و عزت نمودروھا را را بايد منحيث   و آن

 ما ۀ؟؟ حال که جامع!!يافتم که انسان بايد مؤثر باشد تا مھم  زندگی و کم و بيش مطالعه درۀب ده ھا سال تجربعد از

وش گرديده اند ناموس فر" ح د خ"شمول ه وجدان  ب دستخوش  دستبرد چپاولگران گرديده و چند ھموطن خاين و بی

و راه !! ايم  ئيم ما ھنوز زندهو بگوبيائيد تا با تفکيک راه مبارزاتی خود از تسليم شدگان و سازشکاران مؤثر باشيم  

 .  را ھم بلديم

 ؟!!آقای دوست پنير جان 

دود و عمدلير و از جان گذشته فقط تعداد زندان نبار اخير وطن از جمع اين ھمه فر خوۀ سال۴٠ين جر يانات ادر  

ی تراشيدند و به اصطالح خودرا قانع ساختند که سازش و تسليم شدن ئھا  بھانه،انگشت شماری  از نيمه راه بر گشتند

و او به  ) ،،…تو ای ھم زنجير و ھمسنگر ( گفت  ؟  طور مثال آنکه می!!بھتراست از زندان رفتن و کشته شدن 

زه  دست کشيد و تعھد سپرد  تا ھرگز به اربابان د آن از مبار زندان و استشمام بوی بۀمجرد داخل شدن در محوط

خاطر آسوده در لندن ه تان آبرو است  و از فيض ھمان بزرگواری قدرت استعماری امروز ب يد باالی چشمقدرت نگو

  رسيده به او پس مانده ھای خوراک استعمار را نشخوار میۀمشغول بيدل شناسی و موالنا شناسی بوده و در کاس

يبکار قبل از تسليم شدنش   و فرو بد بختانه اين موجود مفلوک) مارا ھم ازين نمد کالھی است(کند و ھم ادعا دارد که 

 سمت استادی بنده را ھم داشتند ؟؟

کوب ملت  ما با ھمدستی با نيرو ھای  نامه  ھای ننگين شان در جھت  سرباشد  که کار ديگرش آقای سپنتا می

يان  اول جرجهاو از تيوريسن ھای در) شما ھم معلوم باشده شايد ب(اعظم داد فر  ، باشد چيز میاشغالگر بيانگر ھمه 

اش  مخصوصاً اقامت شان در پشاور پاکستان   ريان زندگیج و يا ھم در ء  اما شايد ھم از ابتدا،دموکراتيک نوين بود

ترين دستگاه شدن و وزير شدن افتادند تا چاپلوسانه  در بدالمللی  در فکر خر  ھای جاسوسی  بين و ارتباطات با شبکه

 ھای  کثيف آن دستگاه  باشند دولتی يکی از پايه

توان منحيث سازشکاران  با استعمار برای رسيدن به يک   می،،،،،،جوره و ناجوره و و ھمچنان از پوالد و پنير، 

 ؟!!اند  ی ھای شان فقط در رديف دوم آمدهتر  ياد نمود البته نه به آن بزرگی  قبل چيز باالتر و قوی

ھای  جھان  زندانش  در راه نجات آن با بزرگترين قدرتملتی که بھترين فر: يندتوانند بگو می!! حال آقای خوشبين 

و ، شھر به شھر  با حفظ انسجام  صحرا به صحرا، کوه به کوه،دست گرفتهه  اسلجه بدست و پنجه نرم نموده،

مان شان آماج گلوله ھای  ھای پر آر اند و سينه ه پيش رفتهو ليت ھای  انسانی  بؤ و درک مساط سازمانی خودضان

توان  ھا و سازمان و تسليم شدن يک تعداد عناصر سست بنياد را نمی   رھا نمودن آن،قدرت مندان قرار گر فته است

 خايننانه تلقی نمود ؟؟

 که به يقين کامل آگاھان و پيشتازان جنبش ھای ، سرخۀ ستارنامه سيد بر دستم میه  قبل نشر يه ای بیدر سالھا

ھا  در يکی از آن!! ختر امروز نام باه  به ایياند  و ھمچنين نشر بی بھره نبوده آن ۀرھائی بخش  مردم از مطالع

شکنجه پارچه انقالبی مردمی  وقتی که زير   يک،ای پيرامون يک انقالبی خواندم  اسمش مھندس کتيرائی بود  نوشته

  :فی بزند گفتاه ساواک مجبورش ساختند حردستگ

ساواک پشميانی اورا از راھی که پيموده طلب ! خواست ود که ساواک میبن چوابی ن؟ و اي!! مردمم و بس ، ملتم
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گذاشت  به شرف و عزت مردم خود  مبارزه ۀ چون وقتی که کتيرائی  پا به عرص،ای بود  داشت اما زحمت بيھوده

داشت گامھايش از بعد بربردند  بانگاه میو زمانی که اور ا به طرف قر!! ی موده بود که يا مرگ يا آزادگند ياد نسو

تا آنجا که بان شد  و ھای انسانی اش قر  و برای خواستهماند و آن راد مرد قھرمان رفت زمين چاپ خون بر زمين می

نجه ھای ساواک   آنقدر زير شک؛غل رانندگی داشتکنم ش بود که فکر می) نابدل(نام ه می بدر حافظه دارم نفر دو

بيدند که ديگر توان حرکت را ، يک شب اورا آنقدر زدند و کوعث تعجب شکنجه گران شدمقاومت نمود که با

 اتاقش رساند و از آن ۀھوش  آمد خودش را کشان کشان به پنجره  اما نابدل وقتی ب، شکنجه گران رفتند،نداشت

 به د آنگاه شروع نمودن،تاب نمود و آرزو داشت بميرد اما نمرد نيمه جانش را به بيرون پرنی جسدپنجره خودش  يع

يه نويسم باور کن گر پنير جان ھمين حاال گه اين نوشته را می!! ھا  بيرون کشيدن روده ھايش  و قطع نمودن آن

 !!!دھد تا اين نوشته را تکميل کنم  موقع نمی

ل  در مقابءيان دموکراتيک نوين عالقه داشتی و ھم داری  بايد صدايت ابتدااً  به جراگر تو واقع!!  خوشبين نو جوان

!!  ضد  زور مندان جنگيده اند هداشته بھا که اسلحه بر د نه در مقابل آنستان بلند شواين ھمه تسليم شدگان و انجو پر

در زندان ھيچ گاھی و در ھيچ شرايطی ياد داشته باش ه ب!! و يا سالھای سال پشت ميله ھای زندان خوابيده بودند 

، آنجا غم است و درد و انواع خوراکه ھا ميسر نيست! دارند  زيع نمی شراب توکباب و! دھند  مھمانی ترتيب نمی

صيه ، فلھذا توجان گاھی زندانی بوده ايد ؟؟؟ فکر نکنمدانم خودت يا آقای پنير نمی!! نوشت نکبت بار مصيبت و سر

خدمت اختند که در ارز بزرگ کبير توخی را و خدمات رحيمه جان توخی را که الحق ثابت سدارم خاطرات مب می

: آورم  ھای  ميرويس ودان را بخوانيد تا بدانيد زندان يعنی چی ؟؟  مثالی برايت می توده ھا استند و ھمچنان  نوشته

تر و بر تر از  ه زنده ماندن ما مھمآقای مو سوی و خالقداد پغمانی ھر دو از جمله کسانی ھستند که در شرايطی ک

 تفنگ بر داشتند و در  يک اصوليت عام و تام سازمانی ،ھمه چيز برای ما بود ھمين فرزندان با شھامت ميھن بودند

ھا انسانی بود   آيا به نظر خودت  عمل آن!!خاستندشان از ناموس من و تو به دفاع بران  ضد  اشغال گران و بادارهب

توخی در زندان بنای اگر آقای د؟ آيا فکر نميکني!! ؟؟؟؟؟؟ بسيار ساده بازی رفتن ليم و دنبال انجوست،  يا سازشو

در داشت نه  بار استعمار میايگاھی در درجزاری  و پذيرش خدمت گذاری به زور گويان را می پذيرفت امروز 

يند شرف و گو  دادند  به اين  میحر جيای مرگ پيش رفتند و مرگ را تفتند و تا پتوده ھا ؟؟ اما او شان نپذيردل 

 !!انسانيت

ھای اخير  که نوشته  برای اين؛گيرند باد نا سزا میه حال بايد بدانی که چرا ديگران آقای موسوی مبارز واقعی را ب

ی که خود ئانه پرده بر داشته است و باعث ناراحتی آنھاحز خيانت ھای يک تعداد ديگر در جريان مبارزات مسلاو ا

 عجيبی ھستيم  يعنی ساده بين  ما ملت!!  گرديده است ،ين رابطه سھم د اشته و يا ھم به يک نوعی وابسته بودندادر

موضوعات ملی  زير قضاوت برود که  اعمال خود ما به ارتباط  داريم تا اين ئيد میأھر چيز را ت!! و خوش باور 

ه مبارز و قضاوت کننده و شنونده و خواننده است به باد شود و ديوانه وار ھر چ قت است وجود ما خار باران میآنو

 دفاع نمائيم ولو آن موقف خاينانه و پست ھم نحاء از احویخواھيم از موقف داشتگی خود به ن فته  و میگرپرخاش 

ال کرد رسی و دنبرا بر شود به سادگی آن بينيم که می ھا به تعقل پردازيم می  اين بحثۀاگر دقيق در  بار!!بوده باشد 

 شان اعتراف و انتقاد کنند و ۀينان خا موضع گيری ھایبه  به عوض آن که  ھمين آقايان مبارزان نيمه راهمثالً 

ھا  کنم کسی آن  فکر نمی،،،، وجدانم تکان خورده و،ام   اشتباه بود و فالن و فالن و من االن متوجه شده،بلی: بگويند

 .خطاب کند) خر(را 

) خر(ت اگر  ملت و انساني،ھمچو موجودات خاين به وطنبه که : گر زحمت نشود بنگارند ا!! حال آقای خوش بين 
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 توان داد ؟؟ ھا می گفته نشود چی نامی به آن

خودم ھرچند(را  به ارتباط ساما ای  گرانه ءافشاھای که آقای موسوی  ھمچو نوشته  ينامن خيلی خوشحالم از  

 شان  ۀھای مطرو ح نامهانه و برح بين شان نبوده و به مبارزات مسل خوششود که اما اين دليل نمی) متسامائی نيس

نه فھميدن و شناخت از يک تعداد عناصر خاين به جنبش خستگی نا پذيری  ادامه دادند  وربا ) نداشته باشماحترام 

را ادامه داده )  ساماتاريخ(ھا   ھا ھم مشکل بود و اميدوارم جناب شان  اين نوشته ھای ملی  برای نسل جوان ما خيلی

از ؛و باز ھم بنويسند و ھمچنان از مبارز دلير وطن ميرويس جان توقع دارم تا آنچه از خاطرات دارند بنويسند

نانی که جز آدان خالق و ن،،، تا باشد روشنی بر تاريخ مبارزاتی فرز از جانياختگان و، ء دوستان و رفقا،زندان

  !!، افگنده شودشور ما منظوری نداشتند و به پيش رفتند ناموس و شرافت انسانی  در  ک،وطن 

 خر به ھمو جانورانی  که در قالب آدم  در جامعه زيست دارند ۀبا وجوديکه انتقاد ھای شديدی در مورد اطالق کلم

شمندان نھين به خر د انسته اند  من با قبول نظر آن ھمه خبرگان و دا دوستان آنرا توۀھايم وارد شده که ھم بر نوشته

 !!گويم ھمه خر اند  تسليم شدگان  را می،آن نيمه راه رفتگان ) دور از شرافت خر(فقط برای يک بار  ديگر 

نام ه ای داشتم ب که من چند ماه قبل نوشته برای اين!! گفتم نه خر ) االغ(بايد خوشحال باشد که او شان را پنير جان 

انات چپی خواسته بودم  تا اختالفات خود را اگر در حد وطن يه در آن نوشته با عجز از تمام جرک) يک نظر(

ود بنيان يک مرکز واحد و ش انتقاد سالم و انتقاد از خش نموده با َمحبت و صميمت و پذيرفروشی نباشد فرامو

م از ل  رھائی مردميمانه  بسيج شده و گام ھای ابتدائی را در قباصگذاشته و ." م. ل. م"پذيری را بر مبنای شکست نا

منتشره ) نام پوالده ب قابل توجه شخص( دومی ام  زير عنوان ۀارند و ھمچنان در نوشتچنگ استعمار خونخوار بر د

اشتم متأسفانه روی ھر ملحوظی بود جناب  در ھمين پورتال پيشنھاداتی  و نظرياتی به اوشان د٢٠١٢گست ا ١٩

فتند  و فقط وقتی متوجه شدند که اسم مبارک شان در گرھا را ناديده   آن نوشتهۀشان خاموشی اختيار نموده و ھم

عکس العمل نشان داده و قيل و قال به راه  ،رديف خائنين به ميھن مثل سپنتاو دادفر ھمسان با خر انعکاس يافت

اند اما  العملی نشان داده نيستند عکس) خر(که ثابت سازند  یخاطره کنم که دوستان ايشان ب انداختند حال قبول می

 ؟؟!!تباط به اتحاد و يا ھم دعوت به  جرو بحث ای  انسانی  ماه ھا قبل من در ارھ چرا در مقابل نوشته

 خورم که خاينان به جنبش ھای انقالبی ھمه خر اند  سوگند می،و به سوگند 

زمان با  ع دارم ھمتوق)  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد (ال گرانمايه و حماسه آفرين خود در اخير اين نوشته از پور ت

نشر اين چند سطر آن دو نوشته قبلی را  به نشر بسپارند تا باشد اگرآقای پنير جان متوجه شوند که چرا بی جواب 

 ؟؟!!اند  بوده

http://www.afgazad.com/Siasi-12/081912-AL-Qaabel-Tawajohe-Polaad.pdf 

  

  

 

 


