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  افغانستان- کابل -شاھد رو شنگر

 ٢٠١٣ می ٣١

 

 ؟؟!! شعله جاويدانميراث خوار
يک سلسله بگو شاھد ) انستانآزاد افغ –افغانستان آزاد ( وزين پورتال ۀاز مدتی زيادی شد که بنده منحيث يک خوانند

ای  تا اندازه. ھدد  که مرا بی نھايت رنج می،ھويت و بی پدر و مادر ھستنم يانات سياسی چپی و چند نفر  بیمگو ھای جر

 به اين نتيجه رسيدم  که »پوالد« اين آقای به اصطالحۀاما امروز با خواندن نوشت، که برايم امکان داشت حوصله نمودم 

ات  ککه او شخصيتی بوده و مبارز آنھم در چو پردازد به اين   او اکنون می. نداردءباله خور حيازار و اين مردار خو

خواھد برای خود قدر  و اعتباری کسب نمايد اما بداند که اکنون خيلی دير شده  و می!! انديشه ھای دمو کراتيک نوين

 .م دارتاه از پشاورکوۀ تباط يک قصبه اين ار. است 

به . ديدم و خوشحال بودم   به دو ستی بر خوردم که بعد از سالھا او را می» بازارکابلی«در ماه جون ١٩٧٩در سال 

ی و يا چند ساعتی و يا شب و روزی بنشينيم و درد دل نمائيم  به ھمين تھا ساع یئين ھمه جدااسيديم که بعد ازتوافق ر

فالنی : ستم نا گھان به جوانی ندا داد ودن بوديم که اين ی خوردر  جريان چا د، يم رفتھاافغان) سماوار(ملحوظ در کافه 

 چپلی ،وت ھای باريکان با لنکی چپی که بسته بود و بروجآن !! گفتم اورا ميشناسی؟ گفت بلی و ببين . بيا اينجا. فالنی 

: سيد دوست من پرز دبانه ای که داشت  اؤسان ماز سالم و پرھای مخصوص مجاھدين با ادا و خرام نزديک آمد و بعد 

چيزی نميخواھم فقط می پرسم که تو چه کاره و اينجا دنبال چی : چه خدمتی ميتوانم برايت انجام دھم ؟ دوست من گفت 

ام ھستم تا آنھا را از بازار جمع آوری  واال استاد دنبال کست ھای ثبت شده :مندگی خاص گفت گردی ؟ بيچاره با شر می

خواھم کسی با ديدن کست ھای  اما نمی. دارم) افراد( نفر ھم ۵٠ حزب اسالمی ھستم و ندانقومچون فعالً . نمايم 

دبانه ؤدوستم خيلی م. ندانی جھادی من شک کندر آن رقصيده ام به اسالميت و قومعروسی و يا محفلی دوستان که من د

 کنی ؟؟؟؟؟ ه کار میچ........خوب اگر تمام کست ھا را جمع کردی  با آن سوراخ: سيداز او پر

 . و رفتجيح دادبيچاره قومندان حزب اسالمی با شرمندگی خاصی فرار را بر قرار ترآن 

باشد خاطره  ر عفور ثنا میتکه اصالً داک »پوالد«نام ه بی  شدن نام اين آقاءداستان را برای اين نوشتم که بعد از افشا 

الد که خود را يگانه ميراث خوار اين آقای پو!!!  ھمرديف آنم آمد البته نه به شکلی که داستان را گفتم بلکهياده ی بئھا

ب تواند از چنگال شاھين ھای انقال داند بايد بفھمد  که نمی شعله جاويد  آنھم با پيروی از اکرم ياری در بار نشين می

 :مثالً . ار کندفر

 قبول کنند و به  ئیمنحيث شعلهخواھی ترا مردم  ی نيستی  فقط يک کسی ھستی که میئ وجدان که اصالً شعله تو بی

 حسين و –تو آقای غفور ثنا . اصطالح چھل سال مبارزات سياسی ترا در پشت پرده ھای حرمسرای اسالمی قبول نمايند
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ھا و ئی  شعله کوچک تا بزرگبختانه از  ی جلوه دھيد ؟؟ من بدئ مال تان صادق چه مجبوريت داريد خود را شعله.. آن 

ين ايام جوانی و انسانی خود را پشت ميله کشته شدند به زندان رفتند و بھتر ،ام  تا پای جان رزميده اندکه زير اين نی نانآ

شناسم تو   می، ھمين انديشه ھای دموکراتيک نوين گذشتاندنددر پرتوادی انسان خاطر آزه ھای سياه و تاريک زندانھا ب

 خمينی ۀام  به جز از حفاظت سالح ھا و اسناد کميت را نشنيدهوجدان را در ھيچ جای نديده و اسمت  ناموس و بی احمق بی

م ؟؟ بچي!!گذاری ؟؟؟ بگو نشرم  حيا اين اعمال شوم و بی عزتی ھايت را ھم بر حساب مبارزات خود می ای بی!!!! 

 ءالت را افشامن حاضرم تا پای جان ترا و امث. ند ؟؟ بگو ھر چه از دل تنگت می بر آيد ھای مثل تو شرم و حيا ندار آدم

 چسپانيده ايد تا »ممائويسزير نام جنبش چپ ی ھستيد که مثل تار جوال خود را بر ئناموس ھا شما کثافت ھا و بی. نمايم 

 ،ھای بزرگوار موسوی ن نوشتهند من فکر ميکردم با خوا. بد نام سازيدجنبش دموکراتيک نوين و انديشۀ مائو تسه دونرا

با منطق با وضاحت   ھای مدلول ن محمودی و ھم نوشتها ميرويس ودونترسمبارز دلير ، ینخالقداد پغماانقالبی شھير 

 و کپوالد يا رئيس بان اخير ۀبختانه با خواندن نوشت اما بدبه راه خواھيد آمد،شما ) ساز مان انقالبی افغانستان(انقالبی  

می؟ و گرو شده چرا از فراری شدنت می شر تو !!يا گلجان فھميدم که نی ؟؟؟ چنين شخصيتی وجود ندارد که پند گيرد 

و گروه ھای ... …مبارزه عليه امپر ياليست ھا به ام اما  نويسی که من بلی از افغانستان فرار  نموده با وقاحت می

چھار سال تو که در سنگر خمينی با حفظ اسناد و اسلحه کميته خمينی  !! ناموس  او بی. ارتجاعی اسالمی پرداخته ام

نوشتۀ داکتر احمد علی رھبر عه نمائيد به جمرا(ی ؟؟؟ دار مت بودی چطور  از مبارزه با آنھا  صحبت میف خدمصرو

ن مثل اکه تو بی وجد  که موسوی بزرگوار را به فحاشی گر فته ای؟؟ چرا ؟؟ بخاطر اين اين) و بنيانگذار سازمان پيکار

وار ھستی ؟؟ مگر نيستی ؟؟ مثل دوست َمحبت امپرياليسم اميد اشت بهترحم خلقی ھا و پرچمی ھا اعتقاد درھبرت که به 

گفت تا پيشئنھادی در چوگات حزب سبز آنقدر به کرزی و حکومت دست نشانده اش بد  !!! و رفيقت رنگين دادفر سپنتا 

عا دمالی و است.... …ناموس آنقدر  حتی از تو ھم   در  مثل اعظم داد فر که اين بی!! يافت نمود و به مقصد خود رسيددر

ه  بیر گشت و د ه ھا تالش و استدالل شخصسبرايش ميخواست  ه میچ آی اس آی پيش رفت که باالخره آندر  باره ب

 .مؤثر واقع نگرديدبرای باز داشتنش از خيانت مان ملت شاخه انشعابی چپی افغان ملت نام داکتر رحيم پشتونياز از ساز

ميرويس ، زند  انقالبی تاريخ می تازيد مخصوصاً موسوی بزرگوار به ھر فرشما بی ناموسانه!! ای بی وجدانان تاريخ 

، اسطورۀ مقاومت در زندان رفيق ساوو و سرانجام سازمان انقالبی افغانستان که در دل خالقداد پغمانی، ودان محمودی 

که وجدان شما   برای اين!! ثيف تر از کثافت  کحتا شما خيلی کثيف ھستيد اين را بايد بدانيد که . آتش و خون می رزمد

را در  اختيار باداران قرار  پولی  دفاع نتواند  و آن) ٢۵(و از انسانی که از شرافت خود در حدود . از بين رفته است 

 اگر. ی جلوه دھدئ ھم چيدن چند ايزم و سيزم  خود را انقالبی و مخصوصاً شعلهه تواند با ب دھد به يقين کامل نمی

 که -دارند مثل شما باشند..... ست بودن ووطنپر ، انقالبی بود ن،ی بود نئ  شعله،دعای انسانیاکه   ی ی و آنانئ شعله

 !!شان باد ۀ لعنت به ھم- چنين نيستند

،  وطن فروش،وجدان  بی،ناموس ی تا امروز بیئ  ھا دارم  ھيچ شعله ئی سال عمرم از شعله۶۵اشتی که من درچون برد

که اين طبيعی است و )  در صدبه استثنای يک( مرده گاو و سازش کار نبود ه اند ،تر کونی ينئو در سطج پاانه خادم بيگ

يبی غرض تثبيت  موجود يت خود را با فريبکاری و عوام فرنتی  انتنر سايت 4سفانه که شما سه نفر  که أبختانه و متبد

 . از ھمان جمع يک در صد به شمار می آئيدبدبختانه سفانه و أو اغوای تود ه ھا  به نمايش گذاشته ايد مت

ينانه و ھم خااد مبارز اين ميھن خيلی  بھتان شما به گرانمايه ترين افرباور نمائيد که اين موضع گيری و تھمت و 

 ، پلخمری،جاجی،  دايکندی، غور، مالستان، نورستان،يد در کابلئيد نی ؟؟ بيائگو جاھالنه بوده و است  و اگر می

تا ديده شود . با ھم صحبت نمائيم..... و زرغون شھر، سفيد سنگ لوگر، الل  آبادج ، زابل،جاغوری، غور بند، شیدو

که شما تا چه اندازه بين مردم جای پای دارد و آنھائی را که شما فحش می دھيد در بين مردم از چه جايگاھی برخوردار 
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  .ھستند

 سال سواری دادی و به دوام آن در پاکستان با ۴رت رسانيدن باند ھای خمينی تو انسان کثيف و فراری که اول در به قد

کار در انجو ھا، خالف گفتۀ خودت که گويا نيروی کارت را به فروش رسانيده ای، در اصل شرف و ناموست را به 

ن و کرگسان، به با فرار به خارج و تنھا گذاشتن مردم در جمع الشخوراحراج امپرياليزم و ارتجاع گذاشته بودی، 

سازمان انقالبی «عوض آن که اينک از آن بابت از خود انتقاد نموده در پيشگاه مردم طلب عفو نمائی، در مقابله با 

بی حيائی را به جائی می رسانی که به تمام مردم افغانستان و تمام آنھائی که در داخل افغانستان با مرگ » افغانستان

را می زنی بدون آن که کمترين شرم و يا با امپرياليزمو سازگاری آن ھا تان ھمکاری دست و پنجه نرم می نمايند، بھ

  .خجالتی از اين عمل کثيفت داشته باشی

  !!او انسان وطن فروش

، ھر خانۀ ما را به  و در رقابت باساير جنايتکاران اسالمیوقتی بادارانت در سپاه پاسداران حين سگ جنگی ھای کابل

بزنی؟؟ تو کثافت  انجويست وقتی انجويسم دم  مردم از حيات و منافعدفاع  بهاختند تو کجا بودی تا گورستان مبدل می س

اولين حاصل زھر آگين خود را در وجود طالب با زور گلوله و شالق به خورد زن و مرد افغان می داد و از کشته ھا 

 به »مصيبت پوالد ساخته«ز تو جھت دفع آن  که کمترين حمايتی اپشته می ساخت، در کدام سوراخ موشی خزيده بودی

فرزندانت با نيروی عيال محترمه و ؟؟ و وقتی باداران غربی ات من جمله امپرياليزم ھالند، يعنی کشوری که نيامدعمل 

د، بر وطن ما ھجوم آورده، دمار از روز نکارشان و پرداخت ماليه ماشين جنايت آن را تمويل و آمادۀ حرکت می ساز

 مردم ھر دم شھيد کشيده و می کشد تو سمارق زھری کجا بوده و ھستی تا بيائی و در ميدان رزم خود را گار اين

خود از دادن ماليه  به حکم اعتراض به جنايات رژيم ھالند »!!روابط انترناسيوناليستی« و يا حد اقل با آنھمه بيازمائی؟؟

  داری نمائيد؟؟

 عمری خيانت و وطن فروشی، يک شبه، آرش کمانگير شده با ايثار  که بعد ازتوله سگ کسی انتظار اين را نداردتو از 

خونت و جانت از قدسيت سرزمينت دفاع نمائی، مگر اين را حق خود می دانيم که به تو توله سگ فراری اجازه ندھيم  

  .تا به کسانی که حتا يک لحظه مردم خويش را تنھا نگذاشته اند، فحاشی نمائی

  !!يرت و وطن فروشاو انسان بی غ

اصطالح تو و سگان ھمکاسه ات، لجن پراکنی، فحاشی و اتھام زنی تان را مبارزۀ ايدئولوژيک نام گذاشته، با نشخوار 

در وقتی  به آدم و عالم بد و بيراه حواله می داريد؛ آيا می شود از شما پرسيد که -  اين ميراث خروسچف- » مائويسم«

 و رفتن به پای  سالم ک به غير از افشای خيانت ھا و اشتباھات و سره ساختن نيرو ھایاساس ھدف از مبارزۀ ايدئولوژي

نيست، آيا حاضريد در صورتی که تمام متعلقان جنبش انقالبی دست بسته مقابل شما ايستاده شده و وحدت چيز ديگری 

، از خانه نکرده باشنداز صدر مائو، ارتش سرخ از شما چنان اطاعتی را اعالن بدارند که بلشويکھا از لنين و سربازان 

ھای زيبا با تمام لوازم راحتی و عصری ھالند، صرف نظر نموده به داخل کشورتان قدم رنجه نمائيد؟؟ اين سؤال يک 

پرسش جدی است، مخاطب آن وجدان فروخته شدۀ خودتان است، شما تا حال فقط دروغ گفته ايد، فحش داده ايد، اتھام 

و مادرھايتان نيستيد، بگوئيد » کوری و کبودی«، اينک از خودتان پرسيده می شود، اگر  نموده ايدبسته ايد و جاسوسی

  طبق گفتۀ صدر مائو در عمل بيازمائيد؟؟را حاضريد به وطن آمده صحت ادعا ھايتان 

  :توصيۀ من به شما خود فروختگان بی آزرم اين است

  !! وجدانی بگرديدوقتی نمی توانيد انقالبی باشيد، حد اقل انسان با

 شاھد رو شنگر

 


