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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
  ٢٠١٣ اپريل ٢٠

  

 ؟؟!!چرا خرابيم 
 ! خود را بشناس،خواھی ھستی را بشناسی ر میگا

 سقراط

 بخش دوم

توقع دارم ) آزاد افغانستان –افغانستان آزاد (ن و با شھامت  انساتال گرانمايه وواقعاً معذرت از گردانندگان پورباعرض 

ام به نشر بسپارند  ام را بدون سانسور و قطع کلمات و يا جمالت به ھمان شکلی که نوشته تا در صورت امکان اين نوشته

حقير را با لطف و ھای اين  در گذشته ھا ھم نوشته ،باشند البته مسلماً در رفع  نواقص  ادبی وويراستاری آن آزاد می

 ورنه بنده در آن معياری از نويسندگی قرار ندارم تا ،اند َمحبت ھای خاص خود برای خوانندگان قابل خواندن ساخته

 اما توقع دارم آنچه را که نوشته ام و ،يفم تقديم دارمکمل و ھمه جانبه خدمت ھموطنان شرای کامالً م مضمون و نوشته

شوم بلکه  را سانسور ننمايند و در اخير ھر نظری که دارند  بنويسند  نه تنھا متأثر نمی مفھوماتی را بيانگر است آن

 ؟؟!!خوشحال ھم خواھم بود 

ميرويس ودان موده انقالبی بزرگ به فر(لت آور شوروی سابق بر کشور ما  مانه و خجادر زمان تجاوز بی شر

مات بی وجدانی و بی کشور ما ھموار ساخته و خود چه خد بودند که راه تجاوز آنھا را برزنا زاد ه ھا اين ) محمودی

ه فرزند اصيل اين  ديار بود  در تبانی با معجزات اخوان نا سالم ھر چھا نکردند  و بعداً  ناموسی نبود که برای شوروی

علوم  نام تير باران شدند و در  خاکھا د ر  جا ھای ،زندانھا ديدند،  آزاد خواھی و انسان دوستی شعارش بودهھر ک

چه تبليغات و ھياھوی  )خلقی ھا و پرچمی ھا(ھا   شاعران و نويسندگان آن!!!فون گرديدند جمعی مد انفرادی و يا دسته

 عينک سياه به راه انداختند و ھمان) را ھاکشور شو(در ابراز خدمتگذاری و چاپلوسی برای  آور را مانه و خجالتبيشر

 !!شدن از آنھا را نبايد داشت ته و توقع آدم ودودی را تا ھنوز داش

نيست نجو باز و چپ ھای انحرافی  و شئو ا،چاپلوس  ،تماشا بين  ،اما بايد نا گفته نگذاشت  که تمام اقشار ارتجاعی 

قرار منتظر   فرصت طلبان بیۀزندان قھرمان اين سر زمين  بوده و ھنوز ھم   در جمل فرۀگر  مبارزات مسلحان نظاره

 می باشند

ھم و خرافات و جھالت دينی خود   توۀسيد تعقل و تفکر مردمی به ريسمان پوگان و شعرای ما که بدوناز نويسندتعدادی 

جاع داخلی و استعمار بين   وابسته به ارتانحاء از نحویی به ئرا آويزان نموده و چندی ھم با خوشبينی ھای مفکوره 

ھا مردمانی اند که  اشت اينه و شکايتی دنبايد گل ھا  آناتی دارند ازھا و تحوالت ديد منفی طبق  پديدهۀاللملی  شده و بر ھم

آخرت فروش ۀ  بھشتی و حوران آن بوده و بندئیياھای رو انديشه ھبی غرقدر اوھام و خرافات مبلغان دينی و مذ
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ی  سطحی انواع و رسبعد از مطالعه و بر) عالم نما(ک تعداد  از مردم ي ،باشند خفاشان کور و نابينای  جامعه بشری می

 ۀفتن که از مغز ھای  متعفن  و بو گرھای حديث و روايات اسالمی و ساير متو اقسام رساله ھای علمی عالمان و کتاب

 غم شدهر ھمان حدود و در ھمان مفکوره مدنام علمای اسالم تراوش نموده انديشه و باور ھای شان ده سواد ب مشتی  بی

عال داشته که با اين ھمه ھجوم نمايند ھم وجود ف  تيره دل و گمراه قلمداد می،ھنگ رو دگر انديشان را مردمانی بی ف

ھای يک تعداد از  قعی از آنھا داشت و ھمچنان اميدوار بود که در براشت  و انديشهفرھنگی استعماری نبايد تو

  .پذير نباشد  نويسندگان و شاعران مردمی ما تأثير

 ،ھام  او.شود  زمان و آھسته آھسته  بر باد ونابود شده و میھنگ ما به مرورربينيم  که تاريخ و ف در مجموع می

 ترويج فرھنگ کند و  ھم ھنگی  در  قالب و چوکات بندی ھای اسالمی و استعماری ما را تھديد میخرافات و بی فر

يم  شو  خوشبينانه تسليم میداريم و خود  نيامده و توجه جدی نمیه  رونق می يابد باز ھم ما بارتجاعی دولت  ھای مسلط

ی که از خادم بودن به آن ھمه ئ موقف اجتماعی  آنھا،دھيم  لت تن در می ھمين بی توجھی به ھر خواری و ذۀو در ساي

 کند و به دريدن و مکيدن خون ھم وطنش آغاز می شعور نزول می نام دين  تا حد حيوان بیه موھومات و خرافات ب

بول محمد را خوردن (ا نه تنھا قبول بلکه بدون تعقل ب زدگان رآلوده با خبائث عرب و عريطانی و عظه ھای شنمايد مو

شود و مردم  و تطبيق ھمه جانبه و کامل اين ھمه کثافت خوری را ھم برای ديگران تبليغ و  عامل می) دانند افتخار می

 دشمن عقل ، دانش و زن ستيز ،ام  خون آش،ساند و ھمه را به عبوديت موجودی ديو سيرت تر را از  بی دينی می

گردد و   روز تا روز مستحکم تر می،نمايد يز به زور و فشار دعوت می و خونر،قی بشری  ضد پيشرفت و تر،انسانی 

سواد را بر داليل  و براھين فالسفه  و دانشمندان عقلی و  ھای مالی بی دھند تا گفته آنھا مردم را در مسيری قرار می

فر ستند  و چنين شيوه و تفکر  و ی را به  ديار عدم م)  گمراھان( و در صورت عدم پذيرش ،د جيح دھنرتعلمی 

  . سال است که در ديار ما حکمفر ماستبيش از يک ھزارکرد  عمل

  مردم ما خرافات ،اشته باشد شی گری تا ابد دوام دحبريت وو ھميشه  سعی دارند تا دوران برباله خورعربز اين قشر 

دھند و چنين بش تا پای جان ايستادگی بخرچ  اند و در راه نگھداریدارب بی دانش و مفتخور را دوست ئی مالو او ھام

 پايان جھان است  ،ياک روانگيرين تراند که ترک نمودن و دست کشيدن ازدار می پندارند و ھمچنان بديگران تلقين می

 مجالس دينی و رسانه ھا با ، مساجد ۀفطر  يکۀ  در جادھای اسالمی ھم و بد تر از ھمه نيمچه شاعر و نيمه نويسنده

   اول و آخر دانش آنھا میئیدوند گه گو  ھای خود چنان میئیھای بی مفھوم و معنی شان   مست   از چرند گو نوشته

) ر محمدادرار مطھ( و مست از می افزايندين جاده ھا نمی بينند  ھر روز بر تند روی خود ادامه ا چون مانعی در،باشند 

 .دانند به ھيچ نوع قانونی انسانی و مردمی خود را پا بند نمی

باشند  و  ھای حکومتی  ظالم را گردن نھاده و تشويق گر ديگران ھم می و به ھمين جھت است که جابر ترين  سيستم 

دست  ه  چپاولگری  ب، تبھکاری ،نھای گذشته  که جز ويرانگری وت از دين و باور ھای خرافاتی  قراينھا استند که دس

دارند و خود را تابع احکام آن غارتگرانی که از گورستان ھای  شرير ترين افراد جامعه محصولی نداشته است بر نمی

يت نويسندگان و شاعران  سال به اينطرف اکثر١۴٠٠ست که از نجادانند و از ي سياه و تاريک جھالت بر خاسته اند  می

ند  تا شاعر ملی و مردمی ؟؟ و ا و نعت گويان اسالمی و متجاوزين استعماری  تبديل شدهيان  قصيده سرا،ما به مداحان 

که  نای  اينبفته و بر مگر شريف ما اين ھمه مو ضوعات  خرافاتی را نا ديده قعاً بدبختانه يک تعداد از روشنفکران  وا

وقت در پای  آن گذاشته شده  و عليه آن در جدی نبايد تلقی گردد تا ق اجتماعی  آنئیبنا روۀھنگ منحيث يک پديدفر

ر  نيرو ھای مسلط  اجتماعی يو با تغي!!  طبقاتی نمود ۀين دارند که بايد  مبارزاھا عقيده بر مبارزه صورت گيرد ؟ آن

خود ه بنائی  خود ب بردن دولت ھای غير مردمی موضوعات فرھنگ و کلتور منحيث پديده ھای روو از بين) دولت(

راوش نموده از مغز ھای کثيف گردانندگان ت اين فرھنگ مسلط: أله بايد بخاطر داشت که   با قبول اين مس، کند ر میغييت
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وازی و يا ھم دولت ھای سمبوليک و نامنھاد  به نفع استعمار  خورده بورژوازی و يا ھم بورژ،دولت  ھای فيودالی 

ھای اقتدار و  أثير گذار است ؟؟  و در محکم نگھداشتن پايهيت بنيادی اين دولت ھا تباشد تا چه اندازه در تقو جھانی می

يت مردم ما را  اکثريباً توان  با ناديده گرفتن چنين فرھنگ در کشورما که تقر ھا رول دارد ؟؟ با اين تحليل آيا می نفوذ آن

دمت گذاری اعراب خ اندازه ای را در  فداران اين خرافات که ذلت و پستی بیشوی مغزی نموده و بد بختانه طر و شست

ھنگی نظر داشت و بيخ کن نمودن چنين فرکنند  بدون در  ادرار  محمد را با افتخار تبليغ میخوردن دھد يعنی  نشان می

شالی  استعمار يه و اساسات دولت ھای مقتدر و پوھنگ جھالت و غالمی پاکه اين فربينيم  مبارزه طبقاتی نمود ؟؟ و می

ھای چه نوع  ھنگ که در خدمت چه کسی است  و پايهکنم ضرور باشد تا ماھيت اين فر  میدھد فکر گران را تشکيل می

به مثابۀ را آن ھای اساسی  پايهو   اين ساختار ءسازد  بايد ابتدا دولت و حکمروائی ھای نا مردمی را مستحکم می

ھا را تشريح و به انتقاد  ودن آن ونا حق بودن و فريبکار بءافشافرھنگ طبقات حاکم و جزء الينفک مبارزۀ طبقاتی، 

برای مبارزات طوالنی طبقاتی و سرنگونی  ھمچو  تا ذھنيت عامه را !! شديد و بی امان نمودۀفت و عليه آن مبارزگر

 !!ش يک دولت انسانی و مردمی مساعد ساختدولت ھا و پذير

ه اسمای شان زينت بخش  کایجان گذشته از  اموش نمود که در  پھلوی اين ھمه آدم نما ھا انسانھای شرافتمند ونبايد فر

خاطر انسانھای محروم و بی ه ی  بئ  اين انسانھای گران قدر جانفشانی ھا.اند ھنگ  بشری است وجود داشتهتاريخ و فر

ھا  نمايند و موجوديت چنين انسان ھام و خرافات پشتيبانی می بشريت در بند اوۀ وجدان زخمی شدئیپناه نموده و از رھا

 اما دين و ،دارد   می ه ھای اميد به آينده و  باور به زنده بودن انسانھای با وجدان و پاک را در دلھا زنده نگهشعل

ن ايان و مبارز عدالت جو،دينداران يعنی پاسبانان منافع ديگران گفتار آزاد دگر انديشان را در گلوی شان خفه ساخته 

  ھدايت میکردهگيرند و آنچه خود تصور ھا را به بازی و مسخره می ت تاريخ مل،ستندفر به ھای دار میلی را به چوم

 .نمايند را مقدس  و پاک حساب  میھمان دھند 

نچه بر ما گذشته اوراق خونين خاطر فھم حقايق و آه  اين ملت بدون تعصب و عقده فقط ب،يعنی  اين مردم!! اگر ما 

ن و ا خون مظلوم،الی اوراق و صفحات آن خون ه يم که از ال بئتوانم بگو يخ خود را ورق بزنيم به يقين کامل میتار

بانيان راه  بلی خون  قر، دين اسالم و چپاولگران ھستی ما به روی و صورت ھمه می پاشد،بان شده ھای استعمارقر

 !!آزادی  و انسانيت

 و بدون منازعه  حق مالکيت و داند مريکا که خود را تنھاقدرت دنيا میا ۀمايه داری به رھبری اياالت متحددنيای سر

 ۀھب در ھم استعمار يعنی دين و مذۀاده است از بھترين وسيلخود اختصاص ده نوشت سازی ملل ديگر را بن سريتعي

 ۀوابست  ملل جھان ھمان قشر مفت خورۀ نموده است که در ھمیاری شايان و قابل توجھجاوزات خود از آن بھره بردت

 ،  انگلستان، پاکستان، ايران ،ثير گذاری دولت ھای اسالمی عر بستان أ و ھمچنان ت دينی در  خدمت شان بوده است

 اگر کسی جز اين بر ،فت ھای استخباراتی  نبايد ناديده گر ھا از کار خانه رادر توليد مسلمان و رھبران آن…کيه و تر

 !!شن شويما ھم روداشتی دارد لطفاً بنويسند تا م

ھا ھويت ما   آندر اول ر نموديم مثالً يبينيم که ما چطوری از  آزاد بودن به غالم بودن تغي می تاريخ به سادگی ۀبامطالع

ون قبول دين اسالم و باور ھای عرب  ھيچ نيستيم و بايد فرھنگ عربی الندند که ما در مجموع بدرا گرفتند وبر ما قبو

  يعنی  تبديل به  ، و ما را بی فر ھنگ ساختند،يمھويت شد  وقتی ما بی؟!ھنگ خود و ديگر ملل بدانيمرا باالتر از فر

 تاريخ ۀام مرحل بوديم و ھستيم و در کدهناختی داشته باشيم و ببينيم ما ک يعنی از خود ش،يابيم  بايد خود را درشديم) ھيچ(

ھنگ و عد آن فر بعداً ھويت خود را و ب، اگر ما را نمی پذيرند بايد موجوديت فزيکی خود را  ثابت سازيم؟!قرار داريم

 به  که تا بتوان برای خالصی ازچنگال اھريمنی استعمار و خرافات دينی آن به مبارزه پرداخت!!راه و روش خود را

 برای نيل به اين منظور ما بايد راه ،گذارند تا به چنين راھی گام گذاريم    نمايندگان اعراب مارا نمی:توان گفت يقين می
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 !!طوالنی را بپيمائيم

اند  تا  رامزاده ھای ديگر  يعنی پرچمی ھا و خلقی ھا ھم در کمين نشستهحھلوی اين جانوران ودنباله روان اسالمی  در پ

ھا سعی می   آن بايد دھيمشتناک اسالم خود را نجات دھيم کهحی والور آزادی گام بگذاريم و از چنگ ھياگر  در مسي

رز نموده  و دو باره ملت را به موجودات آرام تبديل و خدمتی را به تبا) مثل ھميشه(نمايند در جامه روشنفکر انقالبی 

 با ھر تشکيالتی ،ھمين ملحوظ است که اين حرامزاده ھای تاريخ  با ھر سازمانی ه  خود انجام دھند بۀپدر از بين رفت

شوند  تا  شوند و میسی و بوت پاکی متحد خواھند با چاپلو و ھر قدرتمندی می) ھا و خود ژی آنصرف نظر از ايدئولو(

 گيرندبدست ه  بنحوی از انحاءده و عنان قدرت را به شبر شانه ھای ملت بار ديگر سوار 

خواھيم خود آگاه باشيم بايد  يافت چرا چنينيم ؟؟ اگر واقعاً میشناسيم  و خواھيم درب خود را حال بايد ما ھم  مختصراً 

شده بدانيم  و بعداً  با آگاھی کامل و احتياط تحميل ی که بر ما ئھا ھای حقارت  خودرا شناسائی نموده و انگيزه مکمالً ءابتدا

مت ايشان که دست به سينه به خدی که بر ما چنين مظالمی را رواداشته اند و ھمچنان آنانی الزم به پا خاسته  و عليه آنان

ابعاد  و نوکران آن به ا يک روشن نگری انسانی عليه استعمار با تمام  بسيج شده و ب،داخته اندبه ناموس فروشی پر

شرم تاريخ به اين لحاظ نوشتم که ما را غالم غالمان !! خاسته و اين شرم تاريخ را از خود  دور نمائيم مبارزه بر

؟ چه دلنشين و !به  ؟ به!عراب  غالمی به ا،اند به اين غالمی  افتخار نمائيم   اند و ما را نا آگاھانه مجبور ساخته ساخته

  مداح و حتی خود را در مقابل  اعراب حيثيت سگ می،  بنده و غالم، وجدان ندارند خوش آيند به آنانی است  که اصالً 

توان استعمار  انش  و آنچه را میک آنچه روس استعماری و غالم،ه عرب و دست نشاندگانش چ  مبارزه عليه آن؟!دھند

ستی الزم و  بيگانه پرۀ است خالصه ھر نوع مفکور!!شدموکراسی خواھنوکران مريکا و ابری خونخوار غرب به رھ

ما الزم است تا با ھم بسيج شده و عليه اين ھمه خرافات ۀ پيدت به جوانان ما و ملت در خون ، ماۀ اين بر ھم،حتمی است

 کوچک اگر ھم ۀ که مقدور است حتی به پيمانیئو استبداد ناشی از آن مثل جانباختگان راه آزادی و انسانيت تا آن جا

  !!   بی امان و پيگير  ادامه دھيمۀباشد به مبارز

در !! و شدن   اعتماد  و ھمفکر و ھمسنگر بود ن ، مردم ما در شناخت ئیشوم  از عدم توانا ثر میأی  و متگاھی ھم  جد

!! ؟؟ ببين ھموطن !! شاعران ما در بسا موارد ؟؟ و نقش نويسندگان و!!ھای توانگر واستعماری مقابل اين ھمه نيرو

و سھم فعال چمی و خلقی زير ھدايت مستقيم با کودتای منحوس و شرم آور پر ، ئیچند سال قبل  وقتی خانمان  آل يح

 دتاشد که اين کو عا میووقتی ھمين ملت به پا خاست  و اد!! يعنی ھمين ملت !! بانی ما بوديم  از پا در آمد قر،سھا  رو

که  اين(بازوی ھمين راد مردان و زنان قھرمان کشور از بين رفت نيروی شکست ناپذير است به ھمت واال و زور 

 اجيران ديگر و بی ناموسان ،نوکران ديگر ) شد بحث جداگانه استھا چسپانده  مانی ھای ملی به کیامتياز آن ھمه قھر

 ۀصو شيخک ھای عربی پا بر عربستان  عر، انگلستان، تر کيه،امريکا  ، ايران ، غالمی پاکستان ۀديگر با داشتن حلق

 و زير اين نامھا مردم شريف و خوشباور و انقالبی ھای ،قی زدند کشور گذاشتند  داد از اسالم و ترموجوديت سياسی 

ينگ و آتيال را  تيمور ل،ی چنگيزی کردند که روئ بی ناموسی ھا،ھستی مردم را چپاول نمودند  ،ما را به زندان انداختند 

 .دانيدندسفيد گر

) مخصوصاً شورای نظار(ين مرز و بوم داشتند ا درکهی ئ به غالم ھا و دست پرورده ھاء کشور دنيا با اتکا۴۶بعد آنھم  

ستی  و انسانی  وطنپرآگاھانۀکه اکثريت ما  فاقد شعور چرا؟؟ برای اين!! به بھانه ھای مختلف حمله و تجاوز نمودند 

ھای انسانی ما  دنباله رو   و خصلت،ھای پاک ما  از  انديشه، از مغز ما، از شعور ما، چون از ما،تيم بوديم و ھس

ھويت  يعنی بی!!  شان بود ۀزحمات صد ھا سالمحصول ستی ساختند و  اين  و خرافات و بيگانه پر، ريش ھا ،ھا  چھره

!!  و ما را خاموش نمودند،وجود آوردند ه ار و خرافاتی بکر استعم نو، اسالم زده ،و از ما افغان عرب زده!! ساختن ما 

سرود ه ھای افتخارانه  در خير مقدم شان نحوی از انحاء و نويسندگان ما به ءو روی ھمين ملحوظ در ھر دوره شعرا
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درد ه ه بتوان خواند  ک  از اکثر نويسندگان پر نام و آوازه چيز ھای نمی،سی و عجز داشتند  و فعالً ھمتوأم با چاپلو

نويسند تا به مزاق حرامزاده ھای تاريخ برابر  يند محافظه کارانه بوده و با احتياط میگو بخور باشد ؟؟ فقط آنچه می

  و به ھمين ملحوظ از ھمين ،ی به اوشان  مشھور و صاحب مال و منالی شوند شد و بدون آسيب رسيدن جسمی و فکربا

ھای  تلخ اجتماعی ما  توان  مشخص ساخت که واقعيت را نمی اعر  چند نفر آنصد ھا و يا شايد ھم ھزاران نويسنده و ش

کنند   ھا ھنوز ھم جاھالنه قبول نمی باشند ؟؟ تعدادی از آنداده را رھنمود  سيم و راه رھائی آنکه است تر را آنطوری

کات خدمتگذاری بيگانگان ر چو فلھذا ما خود را د،اند  ھنگ ما را مبدل به ھيچ ساخته فرکه ھويت ما  دزديده شده و

از استعمار خون آشام استقبال  ،يند در وصف و مدح اعراب ميسرايند گو مخصوص اعراب می يابيم و آنھا ھر چه می

 نويسند و شعر می ھا خبر دارند و می ھا و کشتار مقدس آن  کار نامه، مرگ ، واقعات شان تولد ۀدارند و از ھم می

  ؟؟!!شيادان تاريخ را بر ما مقدس ساخته و حالل کن مشکالت ما  تی مرده ھای آن  ح،يند گو

رمان و مبارز اين وطن را؟؟ ما خواست؟ و صد ھا قھ  میه بود و چه بود ؟ مجيد کهداننند مير مسجدی ک نمی ، اما

 !!نمائيم  بخت ملتی ھستيم  که به افتخارات ديگران احترام داشته و از تجاوز ديگران با چاکر منشی استقبال میبد

 و چھار ستا بانی دادهليون انسان قريدو محدود دانند که اين ملت تنھا در مقابل تجاوز سياه شوروی  طنان ھمه میھمو

ليون  ي يک م،ليون داستانيتوان گفت حد اقل يک م  در مجموع می،جا مانده است ه  بو يتيم بيوه ،ليون معيوبيم

ين اتواند بگويد چند نفر از  کسی می!! باد رفته داريم و و اميد برليون آرزي يک م،گذشت غمگين و خون آلودسر

شی ھای نا  از اين ھمه غم این مااز قربانی ھای انسانی شان داستان نوشته و يا ھم شاعران ما شمها و يا شاعرھا نويسنده

شن شدن   فاميل اوشان و روی درد و اندوه جانگدازاند تا حد اقل باعث تسکين نسب از تجاوز بيگانگان را انعکاس داده

اطر ه خب!!!!  اند  ين راه گام گذاشتهاکنم کمتر از يک فيصد در  يک صفحه ای از تاريخ خونين ما شوند ؟؟؟؟ فکر می

 ھم یو تعداد ديگر!! که مؤثر خواھند مشھور و مھم باشند تا اين فظه کار بوده و میدستان ما محاه که اکثريت قلم ب اين

خاطر عدم شناخت از به ھای عجيب و غريب شان  با ايجاد کنندگان چنين مصيبت ھا و يک تعداد ھم  خاطر وابستگیه ب

 !!ھنگ اصيل خود  خاموش اندخاطر شناخت ناکاملش از فره ھويت اصلی دزديده شده اش و ھم تعدادی ب

 !! جامعه نيستۀدرد بخور و تسلی دھنده نويسند  ب   آنچه می،نويسند اگر میھم و يا 

وجدان سپرده شده  جانيان و الشخور ھای بیاز دست يک تعداد ه نوشت ما بروز در شرايطی قرار داريم  که سرا امم

خون ساخته  و خود ه  يک زمان و يک مر حله ای از  زندگی آرام اين ملت را آغشته ب،ی اند که يک دوره ئ آنھا،است 

فتن قدرت  از ھيچ  دست گره ی که برای بئ  لميده اند  ھمين ھاھای طاغوتی در  دامان الطاف و َمحبت ھای بيشمار قدرت

نام ھای رفاه اجتماع و انقالب ه ی  که بئھا يغ نورزيده اند  ھمين مردم درۀحمانننگی تاريخی و ھيچ نوع کشتار بيربی 

ه ين ديار را ب حق است صد ھا ھزار انسان مظلوم و ھر دم شھيد اه اسالم جھان شمول و اسالم من ب،پذير برگشت نا

ھا که از برادری و برابری  امروز آن!!  و امروزدر مجموع ھمه شدند تاج سر ما ،اند  خاک و خون غو طه ور ساخته

  حقوق بشر و حق ،ھا از برابری و برادری  يند آنگو ھا از برابری شما با خود نمی  بايد بدانيم که  آن،زنند حرف می

 سياف خونخوار خلقی ھا و ، حزب وحدت ، شان من و تو نيستيم بلکه شورای نظار  منظور،زنند  آزادی انسانی دم می

 ؟؟!!ند و برابر ارکه ھمه امروز با ھم براد، باشد می…  افغان ملتی ھا و ، حقانی ھا ، گلبدينی  ھا ،پرچمی ھا 

ينی ھا رقاصه ھای سياسی و د آن!! ھا برادر ھمديگراند زير ھدايات استعمار جھانی   آن،آنھا با ھم ديگر اختالفی ندارند 

 امر يکا و شيخک ھای خليجی ، انگلستان ،تر کيه  ،عر بستان ،ايران  ،کستر پاکستان استند که  بلدند چطوری به ار

 .رقصيدندھم  خوب رقصيدند وواقعاً !!قصند بر

 زيادی ائی دارند و تعداد ملت حکمروۀھنگ زده ھای بيگانه  بر سر نوشت کاف ھمچو فر،حال وقتی ھمچو بی ھويتان 

  نبايد شکوه و،نوشت ساز ملت اند  مذھبی به دور شان جمع است  و سر و، قومی ،ھای سمتی  خاطر علته ھم ب
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راه معلمين و آگاھانی اند که ه ب چشم ب دختران ما در  مکات؟؟!! شکايتی از نويسندگان و شاعران غير مردمی داشت

   ما اميدوار و چشم به راه  مشعل تا بنگاک رھائی ملی میۀو محروم نگھداشته شدسل جوان ن ، باشنداايشان را رھنم

کشند  ين راه زحمت میاليت تاريخی خود توجه داشته  و در وؤای ما به اين مس اعر و نويسندهباشند  که متأسفانه کمتر ش

ير پای     تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن نُه کرسی فلک نھد انديشه ز( به مانند ظھير فريابیھا ھنوز ھم  مثل  يت آناکثر

  ؟؟) !!دھد

 زير عنوان ٢٠١٣ جنوری ٣٠ را  که  به تار يخ  »محمودیودان ميرويس « مبارز واقعی ی انسانۀمن وقتی آن نوشت

 يه میکه گر گند  سوگند به سوخوانم رتال آزادگان نشر شد میو در ھمين پو) الشعرا ھم انتخاب شد مبارکش يادملک (

 اخالقی و اجتماعی نخواسته آنچه را بايد گفت بنويسد ؟ و من ھميشه با ،چون جناب شان روی ملحو ظاتی ادبی  !! کنم

 ؟!!يد اما گو او مردانه راست میکنم   يه میشته گرخواندن آن نو

شنی  رو ھمچنان از،گذارد    مھتابی  يار  و زلف  پر شکنش را به نمايش میۀھای که تعريف  چھر خواندن نوشته

يوس کننده است آنھا با وجود اين أرانه قلم کشيدن واقعاً معاجزانه و مزدو ،… براق و دلدل و ،صورت بنياد گذاران دين

!! ؟ کدام معشوق ؟؟  شاعر من ند ؟؟ کدام يار ؟ھا ھنوز ھم سراغ يار و معشوق دارھا و مصيبت  ھا و رنج ھمه بدبختی

ياد آوردن پيچ و زلف يار  ه  بس است  مدح و ثنا و صفت عرب کردن ؟؟ از ب ؟ ديگریبيا و بخود آ!!  من ۀسندنوي

زير  و در ! زندانی است و محروم!! ت ؟؟ معشوقه ات ھم اسير است ؟ چون يار!ين ھا ھمه درگذر ااز!! ناراحت بودن 

ديگر قرص !!  کنی ی ندارد که از آن صحبتئبيند  ؟ ديگر گيسو  زجر می،کشد  له میپاشنه ھای آھنين ستمگران نا

 برده بودن اعراب ھم ديگر افتخار نيست ؟؟ مانش باشی ؟رآمھتاب گونه ندارد ؟؟؟ که به ۀ چھر

 ليت انسانی و ووؤاقل مساھيم روشنگر باشيم و حدخو مگر نمی!! بايد مبارزه کرد تا سر حد نجات و حکمروائی  

م و بنويسيم ئيھر نظری داريم  بايد بگو م ؟؟ئي نماءه شده اداخبر  نگھداشت وجدانی خود را در  قبال اين ملت مظلوم و بی

 !! مئيين معضله را پيدا نمااھای اساسی و اصولی بيرون رفت از  ھا راه شنی ھمين جرو بحثتا باشد در رو

مثل !  (!الزم است که نوشت!!پيدهتکنيد برای نجات اين ملت در  خون  دانيد و تصور می د آنچه میئيد بنويسيد  بگوئيبيا

که چنين  نبايد فرار نمود ؟؟ بايد آنچه نوشتيم و يا می نويسيم و يا ھم اين) ؟؟فيسوران اسالمی پرو ،داکتران اسالمی 

م و انتقاد سالم را ئي انتقاد نما، اگر شرف و عزت داريم و به اين ملت مظلوم اعتماد؟؟ بايد بنويسيم،ی داريمئباور ھا

ھا و باور ھای خود را بی جواب بگذاريم ؟ اين جز  م و صد ھا سؤال خوانندگان نوشتهئيماکه فرار ن نه اين) بپذيريم ؟؟

کشور  بی ھمتی و  رفتن و خود را بيطرف نشان دادن در واقعات هرفھر نوع  ط) دھد ؟؟ فريبکاری چيزی را نشان نمی

 نمودن از انبار تير، ھای اسالمی  مرمی و بم،ھر نوع بی توجھی  به زحم ھای اين ملت ناشی از بم ھای استعمار ی 

 .می ھا  نھايت پستی و بی وجد آنی خواھد بودچطرف خلقی ھا و پر

! سی نمودن  و يا خود را مھم جلوه دادن نوشت  چاپلو،فتن  مقام و امتياز گر، مشھور شدن ،خاطر روز گذرانی ه بايد بن

 از خوانندگان معزز معذرت ،م  جدی و انسانی بايد باشد نويسي آنچه می! سور  تر از زخم نا ه دردی داريم  عميقھم!! 

 نه من در آن مقام و منزلتی نيستم که چنين حکم ،کنم  وليت صادر میؤ  تکليف و مس،خواھم  که به عوض پيشنھاد می

 .خواھم ؟؟ معذرت می!!به ھمين ملحوظ از حدود  خود متجاوز شدم !! دردی کشنده ! دارم اما درد دارم

 ای ،ستی و نوکر  بودن و شدن به استعمار و اعر اب  نجات دھيم ين راه خرافات پراو بنويسيد تا اين ملت را از د ئيبيا 

 به و مرھم گذاری!! طنان تان حساس داريد در  قبال زخم ھای ھموبنويسيد آنچه درک و ا!! ای شاعران !! نويسندگان 

ين بد بختی که کم کم  به اھا را از   آن،د ئيھا سخن گو  و غم و زجر آن از دردد وئي بيا،گند آن ؟ شما را به وجدان تان سو

 ورنه اين ،نجات دھيدمی روند يان وکر منشی به قدرت مندان و زور گوباله خوری از محمد و اعراب و يا نزطرف 

خواھند  نش می اين مرد می که  معتاد  به افيون دينی گشته و اين رقاصگان عر ب م،شوی مغری شده  و ملت که شست
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ھا شما نويسندگان و شاعران بی  ين  انديشها پيامد ھای ناشی از ۀول ھمؤاله خوری سوق دھند مسباين ملت را به ز

 يخ بلکه ھمين مردم  شما را به محاکمه خواھد  کشانيد فرا خواھد  رسيد که نه تنھا تاراحساس  خواھيد بود و روزی

 ! قھرمان وطنانفرزنديکی از)  ودان محمودیميرويس(درود به مبارز بزرگ و با حيا 
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