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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

  رھا .س
 ٢٠١٣ جوالی ٠٣

  ه اینام" الدنگ"مکث کوتاھی روی يک 

  از بی سوادان بی خبر از ھمه چيز
 است که دربين مردمان  ھائیرب المثلضين  اين يکی از قديمی ترين وسطحی تراً ، ظاھر"شنيدن کی بود مانند ديدن"

سوی اين جمله بنگريم، واقعيتی را می يابيم که خود دندان شکن ترين ه عام وجود دارد ولی اگر اندکی با ديد ديالکتيکی ب

  .می باشد" خسپيدگان درلوح محفوظ"پاسخ برای جعل پردازيھای 

 خود را با چند دروغ ئیوکوس رسوا" ای بی مغز لب بگشايدپسته ھ"ارزش اين جمله را زمانی بيشتر درک می کنيم که 

 در افغانستان از طرف » دون مائوتسهۀانديش«خاطرضربه زدن به ه به صدا درآورد، اين بيچارگان ايدآليست که ب

  برسر خود، اھداف خود» مائويستاً عمدت« و»مائويست«سرمايه داران چندی به خدمت گرفته شده اند تا با گذاشتن نام 

ش پيشبرد اھدافخاطره شيطان ھم می تواند ب" قبلی ام به خوبی تذکر دادم که ۀرا پيش برند ودر اين باره من در نوشت

 ھای دروغين حتی ھمين کار را ھم نمی کنند وبا الھام از »مائويست«ولی حاال درک می کنيم که اين " انجيل بخواند

 به پرت وپال گفتن ھای خود شروع نموده اند و نمی دانند که مائوتسه ،انش تئوری ھای پوده وبی مغز ايدآليستی اربابان

تحقيق نا کرده حق سخن :" گويد  دارد که میه ای داھيانۀدون از قبل، اين قماش چوچه ھای خبيث را شناخته بوده و جمل

  "ندارد

ھا از روی اسپ، اين نگاه به گليکی نگرستن :  تحقيق وجود داردۀبرای شناخت گل ھا دوشيو:"گويد مائوتسه دون می

ھا برداشت سطحی وغلط خواھد داشت ودوم پياده شدن از اسپ ونگاه کردن به گل ھا، رفتن درميان گل ھا وموشکافی تن

  " درست برای شناخت گل ھا می باشدۀھا شيوآنھا، که اين تن

ن شده وبه درون ئيستی خود پاوقت نخواستند از اسپ ايدآلي که گفتم اين خسپيدگان لوح محفوظ ھيچ ولی ھمان قسمی

 که اين تحليل پديده ھا نفوذ کنند، فقط از پشت سنگر کمپيوتر اوضاع افغانستان را کنترل وتحليل می کنند ولی اين

 ۀ به ايدآليستان تربيه شدر دارند، اين ديگائی افغانستان خوانۀاين آقايان چقدر با وضعيت عينی جامع) بخوان، خيال پلو(

  .م ربط ندارد قۀ علميۀحوز

 اخير سمت شمال استفراغ کرده اند، مکث کرده ۀ حادثۀکه اينان دربار" ئیچرند گو" يعنیمن فقط روی يک نکته

  .وبازھم قضاوت را به ديگران واگذار می کنم

  "!دولت پوشالی مرکزی"داوری" پيشگاه"جھادی ھادرشمال افغانستان در-خادی} ئیھا{جنگی ھای}سگ{سنگ"

 به دھھاسال اطی مار کشور ازبيک ھزار دھھا که–)تفسير از من است-دوستم(لق ھای ازبيک افغانستاناين قصاب خ"...

  )تکيه روی کلمات از من است(..."است داده کشتن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  :ودر جای ديگر

معلوم است اين کلمه را تازه ياد گرفته اند چون نصف نوشته را اين کلمه تشکيل داده است ودر  {شماری معتنابھی"...

از پرچمی ھای وطن فروش حول وی گرد آمده اند و با عنوان }رورت ومطابقت معنی، استفاده کرده اندضجا بدون ھر 

خويشتن را بر وی عرضه داشته، و وی را مقتدای خويش اعالم " }ناسيوناليسم تاجيکی{ناسيونالليسم تاجيکی"کردن 

  ..."داشته اند

البته ( که از زمان سقوط رژيم مزدور خلق وپرچم" بدالعلی مزاریع"ماھيت اين جمالت چه فرقی دارد با گفته ھای 

در افغانستان جنگ، : "ش تبليغ می کرد؟ مزاری می گفتتا زمان مردار شدن) ن اين تحليل نويسندگاۀرژيم مورد عالق

خيزيد واين بپا! ای ھزاره ھا. خواھند قوم ھزاره را از بين ببرند می) رھبران ديگری تنظيمی( جنگ قوم است واينان

چون برای اين سگ صفتان تنظيمی ھيچ چيزی به جز چوکی، پول وشھرت مھم "(کافران ودشمنان خود را از بين ببريد

: " نبود، ديديم که بعد ھا از ھمان قوم ھزاره با مزاری درگير شدند واين بار مجبور شعار مذھب را پيش کشيدند وگفت

فرشده اند وشيعه اازما بريدند، آنھا در واقع ک يکه باوجود ھزاره بودنش،درافغانستان جنگ، جنگ مذھب است ولی کسان

  ).نوار صوتی -ی از بابه مزاریئدرس ھا"(نيستند

جمع گرديده " عطامحمد نور"گويند که درسمت شمال، تاجيک ھا به حول  وامروز اين توله سگان قوم پرست می

  .استه اند منافع آن به دفاع برخا به دور دوستم گرد آمده وازدارند و ازبک ھ می" عرضه"را " ناسيوناليسم تاجيکی"و

يا پشتون ما   اين جنايت کاران وحشی وکفتار صفت تن ھا قوم ازبک، تاجيک، ھزاره وئیقربانی سگ جنگی ھا: اوالً 

است نه که پيش آنھا مطرح است ھمانا منافع شان  خيانت و وطن فروشی، سمت، قوم ودين نمی خواھد، چيزی. نشده اند

 ه ایربانی وديگر جنايت کاران تنظيمی منطق مسعود، که راکت ھای کور سياف، مزاری، دوستم، زمانی. چيزی ديگر

که صواب ديدمنافع شان چيزی ديگری می بود   مگر اينند را نديد ھيچ کسیۀتذکردادند،  را آماج حمالت خود قرار می

تاجيک يا ازبک بودن درکانتينر ھا کباب می  پشتون، م ھزاره بودن،وآن وقت بود که ھزاران ھم وطن بی گناه ما به جر

 شان ۀشدند، درگور دسته جمعی مدفون می شدند، رقص مرده صورت می گرفت، برسر شان ميخ کوبيده می شد، سين

 ۀدن کننيي، وگرنه در تمام حاالت، تع...تجاوز دسته جمعی صورت می گرفت و بريده می شد، شاش خورانده می شدند،

 بازھم جنگ قومی را ،مشی جنايت شان، منافع شان بود وبس ولی حاال می بينيم که چطور اين توله سگ ھای کوچه

ياآگاھانه (د اين بار نيز ھيزم اين جنگ را از افغان ھای بی گناه بگيرند وبی خبر از ھمه چيزناعالن کرده ومی خواھ

بال عطا محمد روان ھستند وازبيک ھا ھم به دنبال دوستم، پس البد  به دناندارند که تاجيک اعالم می) تالش دارند

که خود جناب ھای عالی ھمين کار را ( سياف شوند وھزاره ھا نيز در رکاب محقق شمشير بزنند پشتون ھا  دنباله رو

يد ھمين تحليل را  جنگ قومی نشسته اند، ناگزير بائیکه در ھالند به اميد برپا کسانی و از طرف ديگر،) ندشروع کرده ا

  .از خواست وافکار خلق افغانستان داشته باشند

خود می بينند که در سمت شمال افغانستان فقط ازبيک ھا ودرقدم دوم تاجيک ھا ) ؟(ئیاينان با کدام دوربين جغرافيا: دوم

گران ھالندی می چيزيکه دعای شبانه روزی تحليل ( ھم در بگيرد بين اين دو قوم است»یجنگ قوم«جای دارند واگر 

  ).باشند

اينان ھيچ وقت نمی خواھند بفھمند که دربين خلق افغانستان از ھر سمت و قومی ھم که باشند، کوچکترين مشکلی وجود 

تاريخ روشن مبارزاتی ميھن ما در برابر تجاوز گران  برادر می باشند و و نداشته وتمام شان مليت ھای باھم برابر

از که در اين جا مشکل است، چگونگی استفاده کردن   را به خوبی ثابت می سازد، چيزیروسی، اين ادعا انگليسی و

 از نوع اين تحليل ئید که دربين جنايت کاران مختلف تنظيمی وجود دارند وتئوريسن ھامليت ھای برادر وبرابر می باش

تنور تعصبات  اف را عميق ساخته و آن به تمام نفوس يک مليت، اين شکوتعميم دادنگران يافت می شوند که با تبليغ 
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 ولی مردم ما ديگر کم کم به آن آگاھی رسيده اند - البته از ھالند -مذھبی را در بين مردم روشن می کنند قومی و

 شب وروز تالش می کنند تا ھرتيری ،به خلق خودانقالبی و آزاديخواھانه آگاھی بردن  خاطره وانقالبيونی دارند که ب

  .مزدوران امپرياليسم به خاک بنشيندرھا شده از جانب 

ھمان ه که در نوشته ھای قبلی ام تذکر دادم که انقالب در افغانستان از ھالند، غير ممکن است، ب ھمان قسمی! آقايان

) مائويست(ترتيب تحليل اوضاع وشرايط دقيق يک کشور مثل افغانستان نيز از ھالند محال است، حزب کمونيست ھند

 ترين احزاب کمونيستی درجھان محسوب شده ومبارزات شان نيز اين سخن را ثابت می سازد که يکی از قدرت مند

 خودشان تمام اوضاع جھان در کف دست شان است ۀھمين حاال بسيار مناطق آزاد شده دارد، سمپاتيزانی دارد که به گفت

 ۀ درباری ھر افغاناً انستان وھالند وطبيعتواز طرف ديگر مناسبات کشور ھند با افغانستان، متفاوت است با مناسبات افغ

 افغانستان آگاھی بيشتری دارند  نسبت ۀ ھالند وبه ھمين قسم ھنديان نيز دربارۀھند بيشتر وبھتر معلومات دارد تا دربار

} )مائويست( رھبران حزب کمونيست ھند{ثير دارند ولی آنھاأبه ھالند ودر کل، اين ھا عواملی ھستند که باالی شناخت ت

چپ وقت مثل کاھنان ھالندی دست به رمل واسطرالب نمی برند، اعالم موضع شان را درقبال جريان  که ھيچ

که از ھالند عوعو می کنند چون آنھا نه جريان ھستند، نه چپ ھستند ونه در افغانستان ھستند ونه  نه کسانی( درافغانستان

چگونگی برخورد شان با اوضاع فعلی، غلط از آب در آمد که و) ھم کوچکترين آگاھی نسبت به اوضاع افغانستان دارند

بی جوره بوده می بينيم که چه " ال وطالعف" ما سازش ندارد ولی ھالند نشينان ماکه شکر خدا در ۀبا وضعيت عينی جامع

ان را، ازھم  از اوضاع افغانستان دارند ومی بينيم که به چه آسانی مليت ھای باھم برادر افغانست!!يک تحليل نازدانه

از دعای کور موش، بارو : "گويم جداکرده وبه دنبال چند کفتار روان شان می کنند، اما من صرف يک جمله می

  "نموباره

بازھم  ش مثال در اينجا می آورم و قضاوتبرای نشان دادن بيگانگی اين مزدوران با ادبيات وعلم من چند نکته را منحيث

  . خوانندگانعھدۀبه 

سه روز آتيه را  آن ۀ دراين واليت زدند ودامندست به اعتراض به فساد اداری موجود: "...مشکل دستوری

  )تکيه از من است"(.دربرگرفت

  ..." بنيادينۀ کشور به گونکليد حالل مشکالتاين است "...

،    ....جاپای....،   ....ناسيونالليسم....،    .... امپرياليست ھا اندپرداختهارتجاع منطقه که ساخته و:....ئیمشکل امال

  ....،   سنگ جنگی ھای...ازبيکه....

  

 ۀدری، کلم- درحاليکه در فرھنگ فارسیندرا به جای واليت به کار برده ا" وال "ۀاين آقايان چندين بارکلم: تذکر

ک به معنی مل" والء "ۀ ديگر از کلمئیقرابت، خويشی، ياری ودوستداری آمده است ودرجا، محبت، دوستی" والء"

به   که به مفھوم قديم کلمه وبه جمع از پيروان يک شريعت يا يک مذھب خاصیپادشاھی تعبير شده است، ھمان پادشاھ

، "واليات"ياد می کنند که آنھم ھيچ ربطی با کلمات " واليت علی"نام ه  در مذھب شيعه چيزی را بکاربرده می شد مثالً 

، والی به معنی امروزی که درنظام ھا )امل يک شھر وتوابع آن باشند که شمنطقهالبته به مفھوم قسمتی از "( واليت"

 زبان ۀشوند، ندارد وخداکند که اين ھم يک کشف جديدی از طرف آقايان در عرص وحکومت ھای امروزی استفاده می

  . ما کاشفان لغات را در برابر خود خواھد ديديمۀ شدئینباشد وگرنه به جای چند ماليخوليا

  سم وارتجاعياليمرگ بر امپر

  ث خلق وپرچمي خبیمرگ بر تفاله ھا

 درافغانستاندون  مائوتسه ۀشيپرشور باد معتقدان به اند زنده و


