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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

  
  :يادداشت
  !نھايت ارجمندھموطن 

که در واقع جايگاه تمام آزاديخواھان وعناصر ضد "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "تشريف آوری شما را به پورتال 
ست از صميم قلب خوش آمديد گفته ، سھم گيری فعال تان را در حمايت از مواضع آزاديخواھانه  وانقالبی امپرياليزم ا

به ادامه داده  ھمکاری ھای تان واريم در آينده نيز بهاميد . يک تن از فعاالن پورتال آقای موسوی به ديدۀ قدر می نگريم
  .غنای پورتال تان بيفزائيد

  تگار باشيد  مؤفق و رس             
 AA-AA    پورتال              

  
   کابل- سھيل سيمين 

  
  ، "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"گردانندگان عزيز پورتال وزين و مبارز 

فقط چند ھفته ای می شود که با اين سايت وزين آشنا شده ام، شايد بسيار ناوقت، اما . سالم ھا و تمنيات قلبی ام را بپذيريد
اميدواری و شادی می بخشد و ھا وجدان و ضد امپرياليست  فته مطالب زيادی را خواندم که به ھر افغان بادرين چند ھ

اين . عزم شان را در مبارزه عليه بنيادگرايان، امپرياليست ھا و نوکران حقير و مزدبگير شان راسخ و استوار می سازد
آزاد افغانستان را بر فراز -  روشن پورتال افغانستان آزادآغاز نيک را به ھمه ھموطنان رنجديده تبريک گفته و ستارۀ

  .تاريکی ھای کشور تابنده تر خواھانم
  
  

  !، نور را ھدف قرار می دھند"ماللی جويا"خاينان در پناه نام 
  

آدرسش را گرفتم و بی درنگ به . شنيدم" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"از يکی از دوستانم در مورد پورتال وزين 
در کشوری که بيش از ھفت سال در زير چکمه ھای امپرياليست ھای . مطالب آن چه عالی و چه زيبا بود. راغش رفتمس

ًامريکايی و حاميان بين المللی آن خرد و خمير می شود و تقريبا تمامی رسانه ھای داخل کشور به دفاع از اشغال عرق 
آزاد افغانستان به مثابۀ روييدن گلی در ميان - ايت افغانستان آزادمی ريزند و سينه چاک می کنند، فعاليت گردانندگان س

  .  اميدبخش بود،کوير
. در ميان مطالب اين سايت، مطلبی از آقای حسين موسوی در رابطه با اکاديميسن سيستانی توجھم را به خود جلب کرد

مجبور شدم به سايت . ت کافی از او نداشتمجرمن آنالين خوانده بودم، اما شناخ-نوشته ھايی از ايشان را در سايت افغان
عالوه از اينکه مقالۀ وی را مطالعه . سيستانی را مطالعه نمايم(!) جرمن آنالين نيز سری بزنم و مقالۀ جناب- افغان

اولين حسنی که . گر تجاوز امپرياليست ھا به نام ياسر نيز برخوردم ًکردم، تصادفا به مقاله ای از فرد مشکوک و مشاطه
اندن اين مقاالت داشت، دانستن شخصيت واقعی يک پرچمی جنايتکار بود که با قلمش حکم اعدام انقالبيون و انسان خو

ھای آزادۀ زيادی را صادر کرده و بدون ھيچ عذاب وجدان ھنوز ھم بر مدافعان آزادی و ضد امپرياليست ھا می تازد و 
  .ته استآن ديگر وظيفۀ مشاطه کردن اشغالگران را به عھده گرف

   
 نفس مھمترين مسئله ای که در نوشتۀ آقای موسوی وجود دارد و خاينانی چون سيستانی و ياسر نام را گيج ساخته،

ھم به اين خبط " ماللی جويا"و چون شرکت در انتخابات يک رژيم پوشالی و قالده بند امپرياليست ھای خونخوار است 
می کوبند تا او را برائت دھند و با القابی چون شير زن افغان، شجاع، سياسی تن داده است، خود را به زمين و زمان 

نترس، ضد بنيادگرا وغيره اين شرکت خاينانه را که چيزی جز مشروعيت بخشيدن به اشغال و دولت پوشالی نيست، از 
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مت و شجاعت به خرج ًواقعا شھا" ماللی جويا"می پذيرم که . انظار پنھان نمايند و بر خون ھای ريخته شده پا بگذارند
داد و در ميان کفتاران جھادی صدايش را بلند کرد و خواھان محاکمۀ آنان شد، اما اين ھرگز به آن معنا نيست که ما از 

قديس بسازيم و تمامی فعاليت ھا و عملکردھايش را توجيه نماييم و ھر کسی که نامی از انتخابات برد و " ماللی جويا"
رکت کرده اند، مورد سوال قرار داد، تلوار را از نيام بکشيم و چپ و راست ھمه را سر بزنيم يا کسانی را که در آن ش

اين يک عمل ايده آليستی و دگماتيک است و فقط کسانی به آن باور دارند . ادای احترام نموده باشيم" ماللی جويا"تا به 
  .که به علم باور ندارند

  
در آن دل " ماللی جويا" که ھر دو تالش دارند با دفاع از انتخابات و شرکت کانديدای اکاديميسن سيستانی و ياسر نام

امپرياليست ھا را به دست آرند، به شکل بسيار آگاھانه و دستوری بر کسانی حمله می برند که شعار مرگ بر امپرياليزم 
ياسر . ن را به تمسخر می گيرنداين دو با بی چشمی و وقاحت بر مبارزۀ ضد امپرياليستی می خندند و آ. را سر می دھند

آقای موسوی نوشته است که ياسر خود سيستانی است، اما من با آن موافق نيستم، زيرا اين طرز نوشتاری به نوشته (نام 
ھای کسانی شباھت دارد که با گرفتن مدال ھای امپرياليستی از خوشحالی در لباس نمی گنجند و آن را به رخ ديگران 

وقتی انسان : "اش چنين می نويسد و امپرياليزم خوشکن) به معنای واقعی کلمه(وشتۀ رذيالنه در آن ن) می کشند
شعارھای ضد امپرياليزم اشخاصی به فرومايگی موسوی را می بيند که چپ و راست با آن بازی می نمايند شنونده حتی 

چرا ياسر جان؟ عقلت خو به جای اس؟ از کدام ديوانه خانه خو فرار نکدی؟ چرا !" ھمان امپرياليزم خوشبين می شود
دانی؟ به اين خاطر که نفس شرکت در انتخابات را خاينانه دانسته است؟ و به اين خاطر که موسوی را فرومايه می 

در آن اشتراک نموده و برای آن کمپاين کرده بود؟ خجالت نمی کشی که با چنين بی چشمی به ديگران " ماللی جويا"
را سنگر " ماللی جويا). "نمی کنیکه ھيچ (ھايت فکر کن  توھين می کنی؟ يک کمی از خر تقدس پايين بيا و به توده

  . نساز و ھر چه در چنتۀ دشنام و اتھام داری، نثار ديگران نکن، زيرا به زودی مشت رسوای تان باز خواھد شد
  

ی رسا و شيوای مالل"چشم ھای تان را خوب باز کنيد و به جمالت ذيل توجه کنيد که از زبان ! آقايان سيستانی و ياسر
الی از خبرنگار آلمانی به نام الزاراسبک در مورد اينکه امريکا چی بايد بکند، برآمده و کانديدای ؤدر پاسخ به س" جويا

... امريکا بايد حمايتش را از جنگ ساالران و جنگ افروزھا متوقف بسازد: "اکاديميسن ھم آن را نقل کرده) کانديد(
! آقايان..." ه خون مردم ما را ميمکند، خلع سالح کندامريکا و متحدينش بايد با جديت گروپ ھای مسلح غيرقانونی را ک

و امريکا فرشتۀ ) که اند(جنگ ساالران و جنگ افروزھا بسيار بد اند : منظور از ارشادات فوق چه است؟ يعنی اينکه
گروپ ھای مسلح "(!) جديت"نجات افغانستان از چنگال آنان است و اين امريکا و متحدينش است که می توانند با 

جنابان آيا ھمين است يا اينکه امريکا خود حامی ھمين  برداشت شما عالی... رقانونی را خلع سالح کرده می توانندغي
جنگساالران و جنگ افروزان است و مايۀ اکثريت جنگ ھا، فقر، سيه روزی، اشغال و بدبختی ھای جھان کنونی؟ وقتی 

ران را حمايت نکند، اين گفته به چه معناست؟ به معنای از اشغالگران کشورش می خواھد که جنگساال" ماللی جويا"
ھمين؟ اين درک بسيار عاميانه . اينکه اشغالگران بسيار خوب اند و فقط ائتالف شمال بد است و خون مردم را می ريزد

که ]را[نی از آمدن نيروھای امريکايی و ناتو به افغانستان است، درغير آن کسا) اگر به ھمين بسنده کنيم(و غيرسياسی 
. از امريکا می خواھند کشور شان را نجات دھد، بايد خاين و نوکر امريکا بدانيم، ولو ظاھر بسيار فريبنده داشته باشند

به " لی جويامال"لرزه بر اندام جنايتکاران جھادی انداخت، اما اگر به ھر نظر " جويا"تکرار می کنم، شجاعت و تھور 
من نميدانم او گاھی از پارلمان کانادا و .  نگريسته شود، بس عاميانه و ايده آليستی استير و مقدسعنوان آيه ھای اليتغ

زمانی ھم از ايتاليا می خواھد که نيروھای شان را از افغانستان بکشند و در چرخش ديگر از امپرياليست ھای امريکايی 
 انگشت انتقاد ولو دوستانه و صميمانه "جويا"و اگر بر اين گفتۀ . کمک می طلبد تا جنگساالران را حمايت نکند

ًبرای اينکه مسير بحث را منحرف سازند، فورا بر منتقد مھر جاسوس بودن ائتالف شمال، " جويا پرستان"بگذاری، 
" جويا"کوبند و خود را از شر منتقد راحت می سازند، زيرا مردم ھم فکر می کنند که  بنيادگرايان، خاد وغيره را می

ھا چيزی در  و اين آدمی که بر فالن گفته و عمل او انگشت گذارده، خاين است چون بسياری از تودهراست می گويد 
مورد نيات و استراتيژی امپرياليزم و خون آشامی آن نمی دانند و در عين حال دل پرخونی از جنايتکاران ائتالف شمال 

  .دارند
  

ضعيت کشور را چگونه ارزيابی می کنند، مستعمره يا مستقل؟ آقايان سيستانی و ياسر بايد در قدم اول جواب دھند که و
اگر مستعمره، پس دولت آن ھم بايد پوشالی باشد و ھر کسی که با شرکت خود در انتخابات آن بر آن مھر تأييد می زند، 

ور ما را بدون اينکه کش(!) خاين است و اگر کشور را مستقل می دانند، تکرار ھمان گپ است که امريکايی ھای دلسوز
  ! اشغال کنند، برای نجات کشور ما از رژيم سياه طالبان به کمک ما شتافتند و ما را از بدبختی نجات دادند

  
بر مبارزۀ ضد امپرياليستی يورش نبريد، چون اين " ماللی جويا"ندازيد و از پناه  باد به راه نيًلطفا خاک! آقايان
 و می دانيم که مردم ما آنقدر زجر ديده و بدبختی کشيده اند که ھر کسی می دانيد. ھا باالخره دريده خواھند شد ماسک

" جويا پرستان"و ) کاری که ماللی جويا کرد(که بر ضد جھادی ھا و طالبان شعار دھد، او را قھرمان خود می دانند 
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. و او را سپر می سازنداين را به خوبی درک کرده و تمام کثافت کاری ھا و مزدوری شان را زير ھمين نام می پوشانند 
کسانی که گويا خود را چيز فھم می دانند و ادعای پيشاھنگی توده ھا را يدک می کشند، برخورد ناشيانۀ آنان در مورد 

  . مسايل افغانستان و اشغال جز خدمت به اشغالگران چيز ديگری را به نمايش نمی گذارد
  

  :مجموعۀ شعری اش خوانده بودمچند سال قبل شعر زيبايی از محمد شاه فرھود را در 
  

  مرا از تفنگ ھای پر
  ھراسی نيست

  من از توطئه ی دست ھای خالی می ترسم  
  

و مردم ما را ھم از امريکايی ھا و متحدانش ھراسی نيست، زيرا دشمنان مردم اند و تفنگ ھای پر در دست دارند و 
، زيرا با کلمات بسيار زيبا و مردم خوشکن، انقالبيون برای شکار ما آمده اند؛ ما از توطتۀ دست ھای خالی می ترسيم

بگذار سيه رويان نور را ھدف قرار دھند، نور نورانی تر و . را از عقب خنجر می زنند و به امپرياليزم خدمت می کنند
  .سيه رويان سيه روتر می شوند

 


