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 Political سياسی

 
 .آزاد ل
 ٢٠١٣ جوالی ١٨

 

  به ادامه-پايان
 جربه آيد به ميانتود تا محک ــوش بــخ

 غش باشدکه در اوھر تا سيه روی شود 

  آقای کبير توخی ،  مبارز زندان ديده و انقالبی پر شور کشورۀو ھمه جانب علمی ۀدانی  از نوشتقدربا اظھار سپاس و  

 ما پشت ميله ھای ۀقوق انسانی خلق زجر کشيده و بال ديدحاش را در دفاع از  که عمری را يعنی بھترين ايام زندگی

ام  رامون آنچه قبالً نوشته انقالبی نمای مرتجع و خاين خواستم پيۀ با چند چھرصحبتزندان سپری نموده اند به ارتباط 

 .بت نمايمحکمی روشنتر ص

ات بندی اين کند در چو خواسته اکرد  کسانی که عمل)  دموکراتيک نوينۀانديش(وليت در قبال ؤبا درک احساس مس

 ين چوکات  ياا   تبارز نموده  و در ما  در قالب ھای سازمانی  و يا به شکل انفرادیۀجامعدر )  جاويدۀشعل(  انديشه

 توان ۀ ما تقديم داشته و می دارند تا اندازۀافراد جامعواقعاً مبارزه نموده و يا ھم موضوعاتی را به غلط قالب نموده و به 

توان  که میرا ی ئ توده ھا  و آنھانزندان راستي تمايز بين انقالبيون واقعی و فرمد نظر داشته و خواسته بودم تا فرق و

شن گردد مخصوصاً رو حد فاصل گذاشته باشم و چنين موضوعی  ، طلب نام گذاشتتازه به دوران رسيده ھای شھرت

يده و يا ھم فھمانقالبی قرار داده و ن خود را در آرايش »ستيئوما نو چندک«ين اواخر چند نفر  به اصطالح اکه در اين

- کسيتمارنقالبی تر از ھمه   ا،قيقتحعاھای  خالی از سياست شده و با اد ۀن شان وارد صحنباباآگاھانه به دستور ار

 ين ادعا را درااند  و قسمتی از  ھا غرض تخريب و بد نام ساختن جنبش ھای ملی و دموکراتيک انقالبی شدهلنينيست

خوانده و متوجه شدم که آنھا با تمسخر و ريشخند و ھمچنان فحش  ،…ھای دو سه نفر محدود در  سايت شورش و  نوشته

با درک احساس ( که چرا نوشتم   اين،و مبارز انقالبی اين مرزو بوم بود و است پرداخته اند و دشنام به ھر چه جانباز 

  : دھمتوانم توضيح  میمختصراً ) وليتؤمس

ھای  و بنده سخت به انديشه!!  تاجران سياسی از آن ۀاستفادءليت من در قبال اين انديشه است و سوؤواحساس مس

جات توده ھا   غرض ن راه راکه تا پای جان ان و جانبازان و مبارزان  واقعی آنرو داشته و پيدموکراتيک نوين اعتقاد

مان و  و رفيق فيض احمد و مينای جانباز قھر- قيوم رھبر– قھرمان مجيد( ستند ی پيوگناکه به جاود رزميده اند تا اين

شان دولت ھای استبدادی و باداران فته و در  مقابل  گردسته  اين انديشه اسلحه به بءکه  با اتکای و ھم به آنان) …

مثل مبارز (لت در راه آزادی تا آخر جنگيدند  و متعھد  با  مشجاعانهياليسم شوروی ھمچنان در مقابل سوسيال امپر

 ير و مبارز دلو به ھزاران مانیغطنخواه و مردم دوست آقای پقھرمان و -  استاد گرامی آقای موسویأتنستوه و با حر

شتاندند ھای مخوف زندانھای مرتجعين و دولت ھای خادم استعمار گذ  سلولر ين ايام جوانی شان را در که بھتیستوطنپر
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ليه وطنپرست که سراسر عمر شان به مبارزه ع ان انسان باشرف وو صد ھا و ھزار) …آقای کبير توخی و (مثل 

 دارم بی اندازه  احترام) ...دان محمودی ومثل ميرويس و(ياليسم جھانی گذشته  است استعمار و امپر ،استثمار ،ارتجاع 

بور جانسته و مرا خيانت به اين مفکوره و جنبش د سياسی ۀاستفاد خاطر اعتقاد به باور ھای خود  ھر نوع سوءه فلھذا ب

 ا خوب بۀ سابقچندانبا داشتن ن ،اواخر چند بی سرو پای لچک خوين اکه در دانم و اين ين انديشه خود را میابه دفاع از

ھای چپ شروع به تخر يب انقالبيون   انديشهنام زير معرکه شده و وارد،…يشی ھای اتو نموده و ساجق به دھن و در

 جان ھای ،سانيت و توده ھا انآزادینجات کشور و  در راه  کهنان به نفی تمام رھبران اين جنبش ھا ھمچنمودند  و

ين قھرمانان راه آزادی که بھترين ايام ابه تعدادی زيادی ازھين ھمچنان تو شيرين خود را از دست دادند پرداختند و

ئی و چرند گو ،ءافترا ، بھتان ،ديده و از ھيچ نوع فحش رگ ھای زندانھا گذشتاندند شعار شان زندگی خود را در سلول

کشی  ساخته و شخصيت ردان نشدند تا باشد که ذھن پيروان اين انديشه مخصوصاً نسل جوان ما  را خلل داررو گ

  ؟؟نمايند

باله زھای نشر شده و   البته آن بيچاره ھا و تاريخ زده ھای جبون ھم داليلی دارند؟ که با در نظر داشت محتويات  نوشته

 خادم ،چون نوکر استعمار اند اين است که ۀتوان به کنه مطلب پی برد و آن نشان دھند ی را که نشخوار نموده اند میئھا

اند  و آنھا  اری دست زدهن ک به چنيباشند اجباراً  فطرت است می  مرتجع و پست،خاين ھرچه نافع مۀمين کنندتأ ،بيگانگان

غفور داکتر( سه نفر تواند بگويد که ھمين  اگر کسی می،ن پا بوسی ھا سازند  اليق اياند  تا خود را خيلی زحمت کشيده

 واقعاً انسانی و عملی برای ۀيک روز فقط يک روز مبارزدر تمام عمر خود )  حسين جاسوس  و صادق خاين،اچ نس

سيال امپر ياليسم شوروی اسلحه شند و يا ھم در زمان تسلط سوھا انجام داده با ادی آنآزنجات توده ھای مظلوم کشور و 

 شان تا ام فحش و دشن، ھائیباز گناھان و ياوه گو صادقانه به نفع مردم نموده اند  ۀداشته و فقط يک دقيقه مبارزبر

 اما کسانی که) غون خلقی ؟رر زتتباط نا مشروع شان با داکبه جز ار(؟؟ ،صله باشد تواند قابل حو ای می دازهان

 چند تواند با ھمکاری دفاع کنند امروز چطور می) داکتر زرغون خلقی(نتوانستند در ايام جوانی خود از خود در مقابل 

قی نمايد و ادعا دارند که  مترۀ انديشدر پرتونھم ی مبارزه آاکه دعو  اينۀالوعه نت آمده بنفر از قماش خودش در  انتر

؟؟ مگر چنين ھا را انقالبی دانست  آن،دارند ی صحبت م)سميبھار مائو(د و ابلھانه از بايد به تاريخ سپرکسيسم را مار

ھای  تروان استعمار و قدري و  پھا گماشتگان که آن خاطر اينه ب! است که  نيست ؟؟ نانهي خاطرحی در قاموس انقالب

ی را از بنياد منفجر سازند و در ذھنيت ئ ھا وظيفه دارند تا ھر جنبش چپی انقالبی توده  و آن،باشند  دنيا مییگوزور

ی و مردمی ئ ھای جنبش ھای  توده سيم نمايند تا پايهتر ... و، خود خواه،جو جراھا مردمان  ما  مردم از رھبران آن

  احمقانه است؟؟ نيست ؟؟  !! شکست بر دارد

از بنده به ) خواھشپرسش و  (ای  زير عنوان ان تاريخ چندی قبل  نوشتهاين پليد  ۀد شء افشابا در نظر داشت ماھيت

فقط ( انجو ھا نوکران  دگان اقبال نشر يافت تا اگر ممکن باشد با اين حرافان و آزاين پور تالاتباط ھمين موضوع در ار

 در يک) ھای دموکراتيک نوين ر بر داشت شان  از انديشه جوان  ددن ذھنيت عامه مخصوصاً نسلخاطر روشن شه ب

 ۀت و کی جاسوس ؟؟ آنھم در کابل ويران  اسزاد نشسته و در  بر خورد رو ياروی  تثبيت شود که کی انقالبیفضای  آ

 حسين جاسوس و صادق ظفر –اکتر سناچ ای دآق (العمل منفی و عالقه نشان ندادن آن سه نفر يعنی عکس اما !افغانستان 

وش و شيک ھای  پنابان  فقط مبارزين نکتائیجين واقعيت تلخ است که اين عالي خود بيانگر اتجمعیبه ھمچو ) خاين

 تا ،نيتی  خود را انقالبی جلوه داده و در ھمان حدود بسنده نمايندنشرات انتر خواھند از راه ھالندی ھستند  که فقط می

؟ ھمچنان بايد !!اد کنند ي) صدر(ھا  منحيث  پيده از آنتروزی چند نفر از بيخبران و خوشباوران اين ملت در خون باشد 

ھا که  صحبت آنھا چيزی برای گفتن نداشتند و ندارند  و اگر آن ھمه تجمعیخاطر داشت  که در صورت وقوع ھمچو ه ب

 اين  فيشنی ھای انقالبی ،فت رگ ض چشم ديد توده ھا قرار میفت و عاقالنه و انقالبی در معردر آنجا صورت می پذير
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در مقابل !! العمل  فلھذا  آنھا خاموشی را تر جيح دادند تا عکس!! اشتند خود کشی ندصان سياسی راھی به جز و رقا

 ؟؟!!ھمچو پيشنھاد

خواھند  ن راه آزادی  فقط میابارز انقالبيون و مۀ دادن به ھمحشفھن پارگی و   با دو آنچه فھميده شد اين عاليجنابان 

حان سياسی و سطحی نگر مسايل سياسی و مبارزاتی  کشور وانمود سازند معه مطرح سازند و به ساده لوخود را در جا

ھا انتخاب   آور ترين راھی است که آناين بد ترين راه زندگی نمودن و خجالتکه ای ھستند ؟؟  که آنھا ھم يک کاره

 .نموده اند

 گری ھای ء افشا–رانقدر  و مبارز نستوه آقای موسوی  استاد گھای  نوشته،ھای سازمان انقالبی افغانستان  نوشتهواندن خ

   توده ھا ميرويس وداناستواررزند دلير و مبارز زند قھرمان وطن آقای پغمانی  و مدارک و اسناد ارائه شده توسط ففر

تباط  ين ارادر و دوستان و رفقای ديگر  خی ندان ديده  آقای کبير تو بر خورد  انقالبی و با شھامت مبارز زمحمودی  و

فلھذا با ناديده باشد    ننگين اين بی حرمتان به جنبش انقالبی  میۀ زندگينامھای تلخی پيرامون ھمه و ھمه بيانگر  واقعيت

 دموکراتيک نوين ۀبی پيرو انديشالمللی منحيث يک گروه و يا ھم افرادی با نقاب انقال ھا در سطح ملی و بين فتن آنگر

المللی  مبارزه با   قوت ھای بينۀتوان در قبال مبارزه با استثمار و استعمار جھانی  و دولت ھای مرتجع دست نشاند می

ھا به توده ھا  که ھويت اصلی و ماھيت شخصيتی آن آنھا را ھم در ھر حدودی که باشد نبايد فراموش کرد و تا زمانی

 .ايد اين مبارزه را ادامه داد ب،آشکار گردد

ی  ئھا  که به ار تباط اين مسأله با من تماس گرفته و نوشتهی نظرات و موضع گيری تمام دوستان،ھا  توصيه،از حسن نظر

   نمايم   اظھار سپاس می،اند پيرامون روشن شدن فکتور ھای اصلی داشته

 

 


