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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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 حامد بھارستانی

  ٢٠١٣ می ٢۶

  پوده، ديوانه شده اند،» مائويست ھای«

  !ايشان  را زنجير کن» پوالد «
  

 پوده از جاسوسی تا تاختن "مائويست ھای"«نوان  کوتاه زير عه ایبه تاريخ يازدھم مارچ سالروان ميالدی،  نوشت

ارسال کردم که » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«به پورتال » !يمستبر رھبران جنبش، ما چرا در سکوت ا

در » مائويست ھای افغانستان« از طرف ه ایاکنون جوابي. خوشبختانه از طرف گردانندگان مبارز آن به نشر رسيد

  .نشر شده است»  شورش «نامه سايت شان ب

ارائه شده است، در بخش اول آن، چيزھای را به »  حامد بھارستانیۀدر پاسخ به نوشت«اين جوابيه که زير عنوان  

» مائويست ھای«اين نوع اتھام زدن نشان می دھد که يا . من وصله کرده اند که من ھيچ گونه اطالعی از آن ندارم

که در آنجا حضور دارد، در زودترين فرصت آنھا را به ديوانه » پوالد«د که بايد پوده، ديوانه ھای زنجيری شده ان

  .خانه برده تا زنجير زده شوند، يا ايشان مرا با کس ديگر عوضی گرفته اند

پوده به جای » مائويست ھای «خصوص که ه وليت کنم؛ بؤاخالق انقالبی ايجاب می نمايد، تا در اين زمينه رفع مس

  .  ورد حمله قرار بدھند، کسی ديگری را قربانی کرده اندکه مرا م اين

  :می نويسند» مائويست ھا«

 سفله قبيله گرانيزبااستفاده ازھمين تاکتيک به نام ھای مختلف نوشته ميکندوگاه گاھی ژست شاعران  را « .١

می "مدبھارستنانیحا"رابکارميگيردوزمانی زيرنام مستعار "واکمن"نام "اشعارش"در. می گيرد و گويا شعرميگويد

 ».نويسد

خود گرفته ام و نه ھم شعر گفته ام و نه ھم شعری دارم ه  من نه شاعر ھستم و نه ھم ھيچ گاه ژست شاعرانه ب:کوتاه

  .استفاده کنم» واکمن«تا در آن از  

اوبابرخی ازرفقای . راازچندين سال به اينطرف ميشناسيم) سفيه قبيله پرست(ماحامدبھارستانی«  .٢

درنامه ھايش اوازنام اصلی اش استفاده ميکردومامتاسفانه متن . تماس داشت"شورش"ين باآدرس وب سايتماوھمچن

وھرزمانيکه اوعليه . نامه ھای الکترونی اوراتازمانی که اوعليه مابه نام اصلی اش موضع نگيردنميتوانيم افشاکنيم

چون اوآدم . ی وچه درخارج ازآن افشا کنيم مابنام اصلی اش بنويسد، ماميتوانيم تمام کارھای اوراچه درپلچرخ
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اما برای ما فرقی نميکند . احساساتی وابتدائی است ديری نخواھدگذشت که اوعليه ما به نام اصلی اش موضع بيگيرد

فقط افرادابتدائی "کثرت افرادھمفکر"تعددنام ياجلوه ھای مجازی. که او چه نام داردوتحت چه نامی عليه مامی نويسد

حرف ميزنيم ھم سيدغالم " حامدبھارستانی"وقتی از. رافريب ميدھدنه انسان نظريه پردازوآگاه را"گراکميئت "و

  ".خودش"وھم"چه کسی حرف ميزنيم"ميداندکه مااز

شناختم و بعد ھم نوشته ھای » موسوی« عزيز ۀرا از نوشته ھای رزمند» مائويست ھای افغانستان« من :کوتاه

نه ايميل فرستاده ام و نه ھم » شورش« قابل تذکر می دانم که ھيچگاه به وب سايت .خواندم» شورش«ايشان را در 

گاه  به زندان  من ھيچ.  بيش نيستینامه، وقتی چنين چيزی را انجام نداده باشم، منطقاً صحبت از نام اصلی، دروغ

غانستان به اشغال سوسيال پلچرخی به حيث زندانی برده نشده ام، چون ھنوز پا به سن جوانی نگذاشته بودم که اف

  .امپرياليزم شوروی درآمد و خانواده ما ناچار شد،  سالنگ را پشت سر بگذراند و ھمه  به پاکستان برويم

از من، يا کس » از چه کسی حرف می زنيد«صحبت می کنيد، » حامد بھارستانی«راستش نفھميدم،  وقتی شما از 

ت نکرده ام، چون او در خارج از افغانستان زندگی می کند و من گاه حضوری مالقا را ھيچ» موسوی«ديگری؟ من 

ما حتی صحبت تلفنی ھم نداشته ايم، تنھای چيزی که ميان ما مشترک بوده، مبارزه عليه . در داخل افغانستان

  .از اينرو نوشته ھای او را می خوانم و موضع ضد اشغال او را می ستايم. اشغالگری است

است وحتی نام خانوادگی اش "قبيله پرست"تانی ازنظررشدوتکامل فکری موجودابتدائی و حامدبھارس«       .٣

 امپرياليزم شوروی -بنابه داليل نامعلومی به واسطه عوامل سوسيال"حامد بھارستانی...."ھمان نام قبيله اش ميباشد

ضای باندھای خودشان خلق وپرچم ھرکس وحتی اع. درافغانستان دستگيرشده و مدتی رادرزندان گذرانيده است

  » .رانيزدرزندان می انداختندولی دونوع زندانی رانتنھا نميکشتندبلکه باآنھا رفتاردوستانه ھم داشتند

باشد، اين ) بھارستانی(پوده، تخلصم » مائويست ھای«من در چيست؟ اگر منظور » قبيله پرستی« نفھميدم که :کوتاه

کيد می کنم من ھيچ گاه زندان أت. چون يک نام مستعار است. وادگی من نيستاين نام خان. به کدام قبيله ارتباطی ندارد

که عوامل سوسيال امپرياليزم شوروی ما را دستگير کرده باشند، چون چنانچه گفتم، قبل از  نرفته ام، بگذريم از اين

که در سال   تا اينرسيدن به سن جوانی، کشور را با خانواده ام ترک کردم و در کمپ ھای پاکستان زندگی کرده،

  . به کابل برگشتم١٣٨١

ما ازقول افرادی که اوخودکتباگفته باآنھاآشنائی داشته ودريک اطاق زندگی ميکرده است، شنيده ايم که «          .۴

  »...اين توطئه گر مفلوک درحاليکه خوددرکانادازندگی ميکند. او با خاد پلچرخی ھمکاری ميکرد

 و در  يک اتاق زندگی چيزی ننوشته ام؛ در مورد ھمکاری با خاد ئیا کتباً از آشنا من تا اکنون ھيچ ج:کوتاه

 ديدم، وقتی به مالقات يکی از ١٣٨٨پلچرخی بايد بگويم، که من زندان پلچرخی را برای نخستين بار در سال 

 در کابل زندگی می کنم و تا اکنون ھای پوده بايد بگويم که من تا ھمين امروز» مائويست«به . دوستانم رفته بودم

م را به ايشان بدھم تا از ھمان نولفياگر ايشان استخباراتی نمی بودند، حاضر بودم، نمره ت. سفری به کانادا نداشته ام

  .ھالند با من تماس می گرفتند

 سال عمرش بازھم ۶٠نزدما که اورا می شناسيم اين را ميرساندکه نويسنده آدم کودنی است که بعد از«          .۵

  ».تاکنون انسان بودن رايادنگرفته وبافرھنگ خيابانی وکوچه ای زندگی ميکند

 تان به ۀ کودن است، از ھمين نوشتچه کسیکه  اين.  شما مرا نمی شناسيد، چنانچه من شما را نمی شناسم:کوتاه

ای کاش، زندگی . خوب کودنی است ۀپای او نوشتن، نمونه کسی را نشناختن و ده ھا دروغ ب. خوبی نمايان است
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د، دريغ نورزم؛  سال عمر کنم، تا اگر خدمتی از من برای مردم ساخته بوَ ۶٠انتحاری و اشغالی کابل، اجازه بدھد تا 

  .من شصت ساله نيستم

وتوھم درگذشته که اوسالمت راعليک نميکرد ازاو شکايت ھاداشتی وھمين طورکه امروزعليه مامی «           . ۶

. يسی آنروزھا قصه ھای طوالنی ای اززنان ودختران اورابه ديگران ميگفتی ونشان ميدادی که ازاونفرت دارینو

  ».امانفرت ماازاوبانفرت توازاوفرق دارد

که موضعش  شناخته ام، آنھم از طريق نوشته ھايش، از آنجائی» پورتال« را از طريق »موسوی« من، رفيق :کوتاه

االتی پيرامونش مطرح کردم، که ايشان نيز از او ؤ دوره مکتب شاگرد او بودند، سری که  درا درست يافتم، از کسان

 نی شده و نه ھم مالقات حضوری، که از او برای اينولفيچنانچه گفتم ھيچ وقت ميان ما نه صحبت ت .ستايش کردند

 »موسوی«ی خصوصی رفيق که در مورد زندگ من، ضمن اين. که سالم مرا عليک نکرده باشد، شکايت کرده باشم

الی بکنم، اين ؤنمی فھم، ابداً به خوداجازه نداده ام در مورد زندگی خصوصی اش، حتی از طريق ايميل از ايشان س

چيزی که برای من ارزشمند بوده، موضع قاطع او عليه اشغالگران و .  من استۀبه من نه ارتباطی دارد و نه وظيف

  .کار در اين عرصه است

وتوبودی که "جليل شمس برای جاسوسی به کانادافرستاده"توبودی که آوازه می انداختی که سيدغالم را«        . ٧

اورابه حيث يک جاسوس ميشناسندوتو بودی که آوازه می )"اقليئت(چريک ھای فدائی خلق"آوازه می انداختی که

رگزبه حرف ھای توباورنداشتيم ولی ماھ. غيره... انداختی که گروه اشرف دھقانی ديگر براو اعتنادندارد و

  ».وميدانستيم که تو آدمی استی که به حرف ھای تونبايدباورکرد

من ھيچ .  وقتی من کانادا نبوده ام، پس آوازه انداختن من ھم در مورد ھر کسی که بوده باشد، منطقی نيست:کوتاه

ه کی را به حيث يک جاسوس و کی را به ندارم که متکبرانه اعالن کنم ک) اقليت(ارتباطی با چريک ھای فدائی خلق 

ده نبوده، بلکه ارزيابی نن کنييو اگر چنين ارتباطی ھم می داشتم، قضاوت آنھا برايم تع. حيث يک انقالبی می شناسند

اش در خانه ھای تيمی » حماسه مقاومت«را  با کتاب » اشرف دھقانی«من بار اول . خودم بيشتر اھميت داشت

آن گروه کمونيست ھای  در پاکستان شناختم و ھيچ گونه رابطه ای نه با اين گروه و »  ستان افغانئیسازمان رھا«

  .ايران ندارم

توبرطبق اعتراف خودت درھمين نوشته درزمان حيات اوبرسازمان داکتر فيض اوپشت پازدی وبه يک «         . ٨

راتاحدحمالت نژادپرستانه ...  آن جوان ماتوراخوب ميشناسيم واين توھستی که). تشکل سنتريستی پيوستی

  ».تحريک کرده ای ومادرآينده تمام حرف ھای او راباتوحساب ميکنيم "ھزاره ھا"برضد

 افغانستان بودم، بلکه اين عضويت ئیرفيق احمد، عضو سازمان رھازنده ياد  من نه تنھا پس از درگذشت :کوتاه

ی با ئکه بحث ھا آن عضوی ھيچ تشکيالتی نبوده ام، با وجودی سال قبل پايان يافت و بعد از ١۵چيزی در حدود 

داشته ام، ولی ھنوز به ديدگاه ھای مشترک در بسا از مسائل مھم با اين سازمان نرسيده » سازمان انقالبی افغانستان«

.  نوشته کنداين بحث ھا در کابل صورت گرفته است و اگر سازمان انقالبی الزم می بيند، می تواند در اين زمينه. ام

  .  صورت می گيرد) د بھارستانیماح( سازمان انقالبی افغانستان، تحت ھمين نام مستعار ۀديدارھا با نمايند

مرا نمی شناسد، شما چگونه می توانيد مرا بشناسيد که ھيچ رابطه و » موسوی«واضح بگويم،  وقتی رفيق عزيز 

 سازمان انقالبی افغانستان است و ۀم مستعار مرا می شناسد، نمايندتنھا کسی که با ھمين نا. ارتباطی با شما نداشته ام

است، برای ھيچ ) ميرويس ودان محمودی(ھمين نماينده می فھمد که من ھيچ جوانی را که ھدف شما پوده ھا 

  .من، ميرويس ودان محمودی را از طريق نوشته ھايش می شناسم. موردی تحريک نکرده ام
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پوده اينست که اگر بحثی دارند با من داشته باشند، و به ناحق به ديگران » مائويست ھای «که،  تقاضايم از آخر اين

حامد «که بخش دوم را به رشته تحرير بياورند، به خود بيايند و از تاختن بر کسی که  حمله نکنند و قبل از اين

ی ديگران ايشان را به ديوانه ھای اگر نوشته ھا. نيست، خودداری کنند تا مبادا حق تلفی صورت بگيرد» بھارستانی

به ايشان ھمکاری کند و با بردن به ديوانه خانه، به معالجه آنان پرداخته » پوالد«زنجيری تبديل کرده اند، بھتر است 

  . مرا  رد کنندۀو پس از صحت يابی،  با اعصاب آرام، نوشت

  


