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  موسوی
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  عمل رويزيونيست ھاوحدت 
  "شورای انقالبی"بر محور

  ادامه گذشته به 
ال  ديگری که از طرف تعدادنکته ای  زيادی از دوستان بدان اشاره گرديده ، زير سؤال بردن سياست پورتال است در قب

سته  حتا يکی از دوستان. راه دادن افرادی چون سيستانی در پورتال و ھمچو اشخاصی دان اين عمل را به مثابه اعالم عف
  :در پاسخ به اين پرسش بايد نوشت. ًرا شديدا به نقد کشيده است آن

ه  آنچه را دراين يچ گون ال ھ ا نظرات پورت  جا می خوانيد بيشتر نظرات شخصی اين قلم است  که در خطوط کلی خود ب
را . مغايرتی ندارد الی آن د وکاستی ھای احتم ر خورد نماين رد ب با آنھم اميد است دوستان نسبت به آن به مثابه نظر يک ف

  .رتالناشی از محدوديت ھای معرفتی اين قلم به حساب آرند تا مواضع پو
بعد اول برداشتيست که يکی از دوستان بزرگوار ما از . به نظر من اين پرسش می بايد در چند بعد مورد بحث قرارگيرد

در پاسخ به اين دوست بايد متذکر شد که اعضای . اين سياست نموده وآنرا به مثابه اعالم عفو ھمچو افرادی دانسته است 
ادی در آنھا اين را به نيکويی می دانند که.  صالحيت ھای شان راپورتال ھم خود را می شناسند وھم حدود رد ونھ  ھيچ ف

ستان–افغانستان آزاد "من جمله پورتال .  تا جنايتکاران وخاينان را عفو نمايندان حق نداردافغانستان وجھ ه "  آزاد افغان ک
  .نه حق چنين کاری را دارد ونه ھم خواست وارادۀ آن را

ا در اي دعای م اھد م يله  ش ه وس اران ب و جنايتک ا عف ه ب ال در رابط ای صريح اعضای پورت ری ھ ه موضع گي ن رابط
پارلمانی که سه جھانی ھا ومزدوران روس به خاطر آن از سر و روی ھم باالرفته در زير الشۀ گنديده ومتعفن سيستانی 

ه خاطر ازاين دوست  ودوستانی از سنخ ايشان. جالد وخاين خودرا زينه می سازند، می باشد ا را ب   انتظار می رود تا م
م . آن اشتباھاتی مورد مؤاخذه قرار داده وانتقاد نمايند که از ما سر زده باشد وده وحک نه اينکه به گناه ھای ناکرده متھم نم

د.صادر نمايند  ورد مشخص از طرف . چنين حکمی حد اقل کم لطفی آن دوستان را نمايندگی می نماي ن م د در اي ھر چن
 خاص با در نظر داشت  اعالميه خاصی صادر نشده است زيرا به صورت عمده صدور اعالميه به مناسبت ھایپورتال

ه  زمان معينی صورت می گيرد مگر با آنھم در  ده ک ان صراحتی مطرح گردي ا چن ضيه ب ن ق ال اي  بند پنج اھداف پورت
د اقی مان ال. نبايد اسباب سوء تفاھمی نزد دوستان ب ستان آزاد "پورت ستان آزاد –افغان د " افغان داف  در بن نج اھ می خود پ

  :نويسد
  " جنگی و مرتكبان جنايات عليه بشريت حمايت كامل از افشاء و به محاكمه كشانيدن مجرمان .۵   " 

ا آن اينجا  برای شخص خود ويا پورتالدوستان نھايت عزيز وگرانقدر من نمی خواھم در را دارم  ی که افتخار ھمکاری ب
شتر از تبليغ نمايم، مگر انصاف حکم می نمايد بنويسم که برخوردی چنين قاطعانه وب ر وبي ا کمت دون قيد زمانی سه ده وي

ستان  شراتی افغان ه ن رد در جامع د ک آن را نمی توان در سياست ھيچ سايتی با ھمين وضاحت مشاھده نمود، فراموش نباي
دينچ سايت ھائی اند که بعد از گذشتن شراتی واھداف خويش را ن م سياست ن وز ھ ذرد ھن ا می گ ه از عمر آنھ الی ک  س

ا . داعالم نداشته ان ال م ری صادر از آن گذشته اين دوستان وقتی چنان حکمی را در حق پورت د موضع گي د باي می دارن
  .ھای فردی وجمعی اعضای پورتال را در قبال چنين امر مھمی ناديده نمی گرفتند

ا ستانی اج شکی سي د دومين نکته در اين مسأله پاسخ به اين پرسش است که چرا به افرادی به خباثت وجنايت پي زه داده ش
  . تا در پورتال به فعاليت آغاز نمايد

احد به نظر می خورد مگر اين قلم وچه بسا ساير دوستان را نيز اعتقاد بر آن است که طرح انتقاد از خود ھرچند يک و
اين   نظرهب. فردی که از خود انتقاد می کند وطرفی که انتقاد می شنود. لو گيری نمودجبه دوبخش آن از تقسيم  نمی توان
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ه . در اينجا دو حق به موازات ھم ودر تقابل با ھمديگر يک زوج ديالکتيکی را می سازندقلم  ردی خود ک فردی از حق ف
اد می ن وده از خود واز عملکرد خود انتق ا ھيچ قانونی نمی تواند مانع آن گردد استفاده نم ل کس وي د ، در جھت مقاب ماي

د، فريب ونيرنگ اتھم حق دارند  ديگری که آن انتقاد از خودرا شاھد اند کسان افی بدانن اقص وناک  آن انتقاد از خود را ن
ا حرکت  جنايات وخيانت ھای طرف مقابل را عظيم، پروسهقلمداد نمايند ويا با وجود پذيرفتن آن  ه تنھ د ک ر از آن بدانن ت

ا نوشته وضمن م. انتقاد از خود آن را جبران نمايد ان طوريکه بارھ ه اميا به عبارت ديگر ھم ا گفت انوس " صاحبه ھ اقي
ود الی نم اد خ را باقاشق انتق ين امری . "جنايت ھا وخيانت ھای آنھا پر آب تر از آن است که بتوان آن ادر نظرداشت چن ب

ا  ست؟ آي ن چاره چي ه او اي ستی؟ ب د ھ را مرت ست زي ول ني ه ات قب ه توب ردد ک ستی اعالم گ از اول بايک برخورد ايديالي
داد  ردی اش در فرصت را ن ه حق ف رام ب ا اينکه ضمن احت د  وي اتش را آشکار نماي واره جناي ل بخشی از کوھ ا حد اق ت

ار  ت ب تۀ نکب ده گذش ر روی صحنه آم ی ب راد معين ا اف رد وي ا ف اخت ت ساعد س را م ای آن ه ھ ود، زمين اد از خ آزادی انتق
ن تا جائيکه . قبال آن انتقاد ھا موضع گيری نمايدوخاينانۀ شان را به نقد بکشند بعد از آن از حق خود استفاده نموده در  اي

زی  ،قلم از صحبت با متصديان پورتال برداشت نموده ام ه ري وال پاي ين من ر ھم سياست پورتال در قبال سيستانی خاين ب
د . شده بود وھيچ يک از اعضای بنيانگزار پورتال در قبال آن متوھم نبودند ه باي ين موضع ک تمام اعضا با حرکت از ھم

ی"به خصوص " حدخا"د نموده وجنايات به وی فرصت داد تا در عمل از خود انتقا انع "شورای انقالب د، م شاء نماي  را اف
ا . نگرديدند"   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "آمدن وی به پورتال  ل ب انبی در تقاب ه از ج ست ک ان چيزي واين درست ھم

ع ه اش را قط ا رابط ا م رکس ب د ھ ی گوين ه م رار دارد ک ا ق انی ھ ه جھ زدوران روس وس ات م ه سرنوشت تبليغ د ب  کن
ا  ه نوشتن وھمکاری ب د صرف مقال سيستانی مواجه خواھد شد، واز جانب ديگر خالف آن تصوراتيست که فکر می کنن

  . پورتال به معنای آن است که پورتال گذشتۀ افراد را فراموش نمايد
ستند  ر . به ھردو بخش منتقدين بايد گفت که خوشبختانه ھر دو طرف در قضاوت ذی حق ني ر خبث اگ ا ب طرف اول بن

رف ديگر طد با تأسف نھراسان سازبا پورتال طينت به يک ترس موھوم دامن می زند تا کس ويا کسانی را از ھمکاری 
  .نيز در برداشت خويش اشتباه می نمايد

ال  ستان آزاد"آنھائی که حيات چھار ماھه پورت ستان-افغان تم  را" آزاد افغان ه صورت ح د ب ته ان  از نزديک در نظر داش
ا نيزامکاری نموده وچه کسانی بعد از ارسال يکی دو نوشته  ھمنآمتوجه شده اند که چه کسانی با   ھمکاری خويش را ب

زدور روس  .پورتال کاھش داده اند وع رجز خوانی ھای م ايی از ن م شنگه ھ از آنجائيکه اين موارد بدون سروصدا وال
شده وقاتل خلق ما سيستانی بوده،  د. ستاھيچ کسی متوجه آن نيز ن ان آم ه مي ه صحبت آن ب ون ک ه جرأت از مگر اکن  ب

شراتی واھداف  سنده نتون آسياست نشراتی پورتال به دفاع برآمده اعالم می دارم ھرگاھی که سياست ن ا يک نوي سته اب ن
يچ يک  ه ھ دون آنک ه داده است ب تطابق نمايد در کمال حفظ احترام متقابل از ھمديگر جدا شده ھريک به راه خويش ادام

ن وا. از طرفين به لجن پراگنی دست يازد شاری اي ما اينکه چرا در مورد سيستانی خاين اين طور نشد بر می گردد به پاف
ات  ی"قلم وساير اعضای پورتال به اينکه وعد ھا را عمل نموده به افشای جناي سه " شورای انقالب أت رئي ه خود در ھي ک

رای فره می رفت بلين  وجنايتکار نتنھا از اين عمل طآن قرار داشت، آغاز نمايد مگر آن خا ا ب ود ت که سخت در تالش ب
د نواب "خيانت خود قرينه ھای تاريخی جست وجو نموده امروز خودرا درقفای خاينی از قماش  انمحم ان خ ان "زم  پنھ

  . " امير دوست محمد خانعينک وقطی نسوار" در زير فردادارد و
ر شدت حمالت به مواز" حساب دستم بود"من ھم که به گفته ايرانی ھا  اين، ب ات آن قرينه جويی ھا از طرف آن جالد خ

خود در نوشته وسخن برالگو ھای تاريخی وی تاخته نمی گذاشتم تا سيمای کثيف انقياد طلب خويش را در عقب آويختن 
ه .  پرده ھای تحميقی از گذشته پنھان نمايد ائی را ک ام آنھ شانيدن تم اد ھای از آن گذاشته باربار اصل به محاکمه ک در نھ

شردم ای می ف ر آن پ ا ب ا ومصاحبه ھ ن . تصميم گيرنده حزبی ودولتی اشتغال داشتند مطرح نموده ودر نوشته ھ ی اي وقت
اھی جرأت برخورد تعمل به تکرار اتفاق افتاد،  يچ گ ا کسبا آنکه او ھ م وي ن قل ا اي ه دو ب ا ودو ب  را نداشت  ديگرینھ

ه از سه ضلع ديگر مثلث وخيز چند متری حاضرش ھم به دل پريی وابسته ی  اخالف خروسچف خيانت است ک  – يعن
ا  انی ھ ار سه جھ ان، بابرژينف، نوکران تين سياو پينگ وساير انقياد طلبان در کن ان وآشکار استخبارات الم عوامل پنھ

ده ا راض برايش داده ش ه اعت ان ب ورد زب د م اگست؛ در چن ه ھای پورت انع اجرای برخی برنام ل شوده ومی خواست م
کار در نھادی بر اساس سابقه .  گرديد وی دسيسه ھایاجرای مانع ازتصديان پورتالمگردد، مگر قاطعيت توأم با درايت 

د " شورای انقالبی"چون  ه مانن ا زود ب ر ي د دي ال حرکت نکن ه ھای پورت ر مطابق برنام ه اگ او به نيکويی می دانست ک
  .ن آنکه بتواند حتا صدايش را نيز بلند نمايدالشه متعفن يک سگ از پورتال به دور انداخته خواھد شد بدو

 انتقاد وارد می نمودند که چرا چنين شخصيت ورتالپاميد است با اين توضيح پرسش آن عده از دوستان ارجمندی که بر 
ار،داد ھمکاری رصتفپليد وميھن فروشی را   چه  پاسخ خودرا يافته واين دوستان نيزمتوجه شده باشند که ھدف از آن ک

  .بوده وقضايا چگونه تکامل نمود
واداران "  جرمن-جرمن"ديگر آن است که چرا پورتال ھم در تقابل با پرسش  ا ھ يک دريچه نظرخواھی باز نمی نمايد ت
ا "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال  حرکت به مثل نموده خيانت کاران سه جھانی وجنايت کاران خروسچفی را ب

 دراين مورد تا ين قلماھر چند . شانندنسر جای شان بوشخص سيستانی وطن فروش ) استخبارات المان.( د.ان. عوامل ب
ه دارمنھاآتا بتوانم نظر  کدام صحبتی نداشته امپورتال تصديان م باحال  شنھادی ارائ   ، را در قسمت قبول ويا نفی چنين پي

ه وجود آوررم قرار بود تا به ھمين زودی با آنھم تا جائی که اين قلم از برنامه ھای آيندۀ پورتال اطالع دا  دنامکان آنرا ب
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االت ام مق صره تا خوانندگان بتوانند درزير تم سند خوھای تب ه . يش را بنوي م ک صديانمحال نمی دان ان ت ه ھم ال ب  پورت
شاعمل برنامه  ه خاطر سرجا ن ندن آن ًخواھند نمود ويا مقدمتا به تقاضای ھواداران پورتال لبيک گفته ، سالح الزم را ب

  .مربع خيانت در اختيار ايشان قرار خواھد داد
ای هب  ً نظر من ھر دو طرز کار فقط زمانی می تواند مؤثريت داشته باشد که اوال به ارزش ھای دموکراتيک صادقانه پ

ران ه شودبندی نشان داد ه گي د معرک ه مانن ن ک ر"  جرمن–جرمن " نه اي ستانی را عنت ه سي وده فقط آن )١(ک  انتخاب نم
اع آشکار از ننظرات را اجازه نشر می دھبخش از  ه دف داقل ب ا ح ر نخورد وي د که به شکلی از اشکال به مربع خيانت ب

ردن از ک ه ھای فرعی ب ين جبھ انی چن ه ،اين قلم بر نخاسته باشد ودر ث ارزه علي ه مب ا ک ا را از تعقيب ھدف اصلی م  م
وده از اوان پيد"  جرمن–جرمن "چيزی که .  باز ندارد،اشغالگران است ايش تا امروز به مثابه خط حرکی خود تعقيب نم

ه  ه بيراھ ان را ب م زن سندگان وقل ور ھای مصنوعی، نوي اختن تن يه روی بکشاندھميشه می کوشد با داغ س د . حاش ھرچن
بختانه شناخت "افغانستان آزاد –افغانستان آزاد "پورتال  را خوش د زي صديانم را چنين خطری کمتر تھديد می نماي از  ،ت
 "جرمن-جرمن" که يکی از اھداف ند گردند، واين را ھم خوب می دانپورتال ريب  است که نتوانند باعث فۀاندازآنھا به 

ه  اتو ک ات متجاوزين ن از چنين معرکه گيری ھا به عنتری سيستانی، تالش به خاطر آن است تا پورتال را از افشای جناي
د متوجه و مواظب بود به شکلی از اشکال مربع خيانت با نھاد ھای استخباراتی آنھا دررابطه ھستند، بازدارند، باز ھم باي

  .تا آنھا نتوانند در مقياس وسيعتری به چنين کاری توفيق يابند
ده شده واما نکتۀ اه در نظر خواھی گنجاني ا آگ ا عناصر ن  چند در باب برخی از خزعبالتی که از طرف مربع خيانت وي

ول آن. است االزم به تذکر نيست که برخورد نکردن در قبال مطالب ديگر به معنای قب ه ھ ده ب ه صورت عم وده بلکه ب  نب
ته ازھا خاطر نداشتن ارزش مکث ، فرھنگ پائين مباحثه  وھراس داشتن نويسنده  شان گذاش  بيان نامی که پدر شان بر اي

رار "خلف"ًواکنون اين فرزندان ناخلف چه بسا  واقعا  د مطرح بحث ق وده ان ، خويش را در پناه نامھای مستعار پنھان نم
  . ه در مورد بيشترين قسمت آنھا قضيه کج بودن گردن شتر صدق می نمايدورن. نمی گيرد

ا  که حترمیم چند تن از نويسندگان اير سايت ھ رایدر کنار س ان ب اد طلب تند "  جرمن–جرمن "انقي ز مطلب می فرس ني
اع از  ضيه را دف ا"خالف تالش مذبوحانه عنتر اين معرکه يعنی سيستانی  که می کوشد ق ی جوي ان " مالل ل در پارلم وکي

ردم اداره مست د م عمراتی کابل وانمود سازد وعربده می کشد که نمی تواند تجاوز بر آن خانم را تحمل نمايد وفکر می کن
ه " شورای انقالبی"فراموش نموده اند که وی يک عضو بلند رتبه در  رفتن يک رتب رژيم ميھن فروشان بوده به خاطر گ

ه در  ه شوروی، يک خان سافرت ب دان از علمی، يک موتر والگا ، چند م رای فرزن ورس تحصيلی ب د ب ان وچن مکروري
ا معضله را اختالف شخصی که برتر وارزش مند تراز ناموس فردی می باشدناموس ملت  د ت ، گذشته است؛ تالش دارن

ديعنتر قلم داد نموده برنامه ھا وپبين اين قلم و آن  ديم می دارن زاع تق تم ن ه اصطالح مصالحه وخ . شنھاداتی به منظور ب
ه قب ر معرک رای عنت ا تبريک وب سنده ھ رای آن نوي ل از آن که محتوای اين پيشنھاد ھا را به بحث بگيرم در گام نخست ب

  .تسليت عرض می دارم
 تبريک به خاطر آن که آنھا قادر شدند به کاله برداری آن تجسم خيانت پی برده  ومی دانند که در اين جا پای فرد سومی 

شيمن -اشد مرا از آن باکی نيست  که اگر ھم ب–در بين نيست    ونبايد به عنتر معرکه اجازه داد که به يمن  رنگ سرخ ن
تين )٢(گاه  ی"سابقه اش تمام پوس شد" شورای انقالب ه آتش ک ه کشور . را ب ستانی خاين ب ه سي ر معرک رای عنت سليت ب ت

د"  جرمن–جرمن "وقاتل مردم به خاطر آن که وقتی در ميان ھمکاران نزديک سانی پي ر صداقت وی ک ه ب ا می شوند ک
ه د" جاسوسی" شک نموده می خواھند قضيه را آنطوری که ھست ببينند، قضاوت مردم خارج از اين الن ودچه خواھ  .  ب

ن  د، اي تمداد می جوين ال شان اس به خصوص وقتی قربانيان يکی پشت ديگری آمادگی به داد خواھی می گيرند واز پورت
  .رددتسليت می تواند جدی تر مطرح گ

شتر از  زی بي م  چي ام ھ د در آن ھنگ شائی ميکنن ده گ ر رقص او عق ه امروز از مم ائی ک وطی ھ ا ل  اين عنتر بايد بداند ن
ه . به وی کمک نخواھند کرد" عنتری که لوطی اش مرده بوده"ھمان  د  ، ب ام رس ه اتم ه منطق اش ب انی ک ر زم ن عنت اي

د ًحتما لذا  معرفی می دارد، ريسمان مندرس قوم وقبيله پناه برده خودرا پشتون ل را خوب می دان پشتوی اين ضرب المث
ر از طرف ". آب تا گلو بچه زير پای:"  ن عنت ر اي ه ب ال "  جرمن–جرمن "خوانندگان خواھند ديد ک ين سياست اعم ھم

  .خواھد شد ويا خير
   .گرديم به اصل پيشنھادبر 

شنھاد شان را بدون آن که به نيت اين افراد شک نموده و آنھا را نيز  ه شمار آورده و پب ع خيانت ب به مثايه بخشی از مرب
 از يک حقيقت را  که ايشان با تأسف يک بخشنيز توطئه گرانه معرفی دارم بايد خدمت اين حضرات به عرض برسانم

ر  " جرمن -جرمن"ديده اند، ھمان بخشی که در اين منازعه قلمی کشيدن پای فرد سوم تالشيست مذبوحانه از طرف عنت
اوت .  شخصی بين اين قلم وعنتر نيست، اختالفًواما بخش ديگر حقيقت آن است که اساسا اين اختالف ه عالوۀ تف زيرا ب

ه وی و در شخصيت ھا که اين قلم تا امروز سر بر آستان ھيچ زورمندی خم ننموده  شان داده  ک ر ن زندگی نکبت بار عنت
ه–است  " پاالن  وسگ ھرکاروانرھ خر" ن نکت ات خواھم  اي ه اثب ارش ب ه نکبت ب دگانی نام ان زن ا بي ه وقت آن ب  را ب

ن خارج ھم ، از لحاظ مسلکی  -رساند  ال ويکی دو ت اگر ھيچ کسی نداند حد اقل خود آن شرف فروخته وھمکاران پورت
وای دياتاز پورتال به نيکوئی می دانند که به چه اندازه وقت من را ويراستاری شکل ومحت ه در  وی می گرفت چرن ، ک

  .نتيجه مرا عاری باالتر از آن نخواھد بود که خودرا با يک خاين جالد در يک ترازو قرار دھم
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تعمار  ر اس ی در طرف ديگر است، يک طرف مرگ ب اد طلب ين  آزاديخواھی در يک طرف وانقي  در اينجا اختالف ب
عرضه می "  نواب محمد زمان خان"بانه وخاينانه ازانگليس در قرن نزده وبيست می گويد وطرف ديگر الگوی انقيادطل

ام لارد، يک طرف تا ھنوز پارچه ھای فد د وطرف ديگر از ن دن خود حمل می نماي ز مذاب روسی را شب وروز در ب
ی ننگ  م ب ان رس ه ھم اخته ب اھدائی دشمن خلق در ربع چھارم قرن گذشته يعنی سوسيال امپر ياليزم روس تاج افتخار س

ا ھا در زير  شامدی ب ی ھراس از ھر پي ستان ب ايۀ آن خوش می چرد، يک طرف از نخستين روز ھای اشغال افغان س
ه نوشته ھا ، صحبت ھای پلتاکی وشرکت در تظاھرات  ه مثاب اتو را ب الت "مبارزه ضد متجاوزان ن و ورس ونی از ن آزم

  :برای مردم درد مند ما دانسته با صدای بلند فرياد می کشد " ديگر
  ان بندگی زور برده اند     ای مرگ ھمتی که نخواھيم اين قيودبرما گم

اختمان کشور  رای س ی ب ا شانس طالئ يلۀ آنھ ه وس ا را ب ق م شتار خل درت ھای اشغالگر  وک مگر طرف ديگر تجاوز ق
ر پرده برای اولين با" تطبيق معاھده ننگين ديورند زير نام تعقيب القاعده وطالب" معرفی می دارد، يک طرف با نوشتن 

ه جبن " ما اتک می خواھيم آنھا متک"از سياست ضد انسانی پنجابی ھا بر می دارد وطرف ديگر با نوشتن مقالۀ  خاينان
و وابستگی خويش را اعالم داشته مردم پشتون وبلوچ را دو دسته به پاکستان پيش کش می نمايد، يک طرف  شرکت در 

ی تائيد تجاوز ودر نتيجه خيانت به کشور وخون مليونھا شھيد راه آزادی انتخابات رياست جمھوری وپارلمانی را به معنا
ه طرف ديگرآاين دو قرن شجاعانه در محراب طی که  الی ک د در ح د زادی  وآزادگی جان باخته اند می دان اه تائي  در پن

دام سر جوال را گرفته می خواھند به ا"  آنالين–جرمن "نقش فردی اشخاص معينی يکجا با انقياد طلبان ه ک يدن ب د رس مي
ی"نقش قدامه لشکر اجانب وھمان عضو "جاللی"چوکی در کنار داکتر ته " شورای انقالب ردرا گذش ده گي ه عھ ا . ب وده ھ

  .مورد ديگر
حال که قضيه با اين گستردگی مطرح شد اميد است آن عده از نويسندگان محترم که با نيت نيک مگر از روی عدم غور 

ا  الزم به مواضع دو طرف چنين ا تأسف مواضع فکری آنھ  پيشنھاد ھائی را ارائه نموده و می نمايند، متوجه گردند که ب
د دو  نيدن چن راز از ش ه خاطر احت ای آن ب شت و درست نبوده از من نوعی می خواھند تا به کشور ومنافع علي نام ، پ دش

سه  أت رئي ق عضويت در ھي ه از طري روش ک يھن ف ی"نموده با يک خاين م يھن  "شورای انقالب سان م زاران ان خون ھ
  "از آستان ھمت ما ذلت است دور". را باز نمايم  مصالحهاببپرست افغان را به گردن دارد 

د  ه خواھ اھی ادام به شما آقايان با ھر نيتی که به چنين پيشنھادی دست يازيده ايد بايد اطمينان بدھم که اين منازعه تا آن گ
رد روز گ ر طرف ديگر پي ی صاحب يافت که اراده يک طرف ب ر ب ن عنت ه اي نم ک ين حاال روزی را می بي د من از ھم

ارزات . به مانند يک سگ کثيف بنای ليسيدن پايم را خواھد گذاشت چگونه بارديگر ا از مب اله ٢۵٠من در صحبت ھ  س
سته ام رای يک روز نب ر ن. مردم ما ياددھانی کرده ام مطمئن باشيد خودم نيز کمرم را ب ه زي ع خيانت را ب ا مرب کشيده ت

  .مردم وجنبش انقالبی کشور خود به چھار ميخ تاريخ نکشم آنھا را آسوده نخواھم گذاشتپيشگاه ودر 
  ،با عنتر اين معرکه سيستانیھم سخنی واما 
ستاددريوزه اين  ا اي ا گر بی رقيب که جرأت تنھ ار ھ ه خود ب م ک ن قل ه اي ا چه رسد ب دارد ت ردی را ن يچ ف ل ھ ن در مقاب

ا"استه است که از عاجزانه والتماس آميز خو ايم" یيقف پ ه از وی صرف نظر نم رد وخاکی ک اه گ ا در پن ن روز ھ ، اي
تره استداجانب مجموع مربع خيانت به راه افت اده ، خود را گم کرده وبه مانند روباھی که در پناه سايه ش  راه ميرفت واف

د ، د عظيمی دارت که چه تنهخمی فرو ھياھوی عده ای مزدور روس ، چين و المان را نعرۀ خود دانسته دم از آن می زن
د مربع خيانتن تا پاچه گيراکه بايد اين قلم گويا از کس ويا کسانی معذرت بخواھم نام نياالين ه دش در  . بيش از اين زبان ب

  :فرزندان صديق کشور بايد نوشتاب اين خاين به وطن وقاتل جو
ه در  اين  د بلک رای خودش نمی دان ودی ب ا کمب تباه نتنھ ال يک اش قلم در مکتبی پرورش يافته که انتقاد از خود را در قب

دنوع خود ھيچ شجاعتی را باال ه . تر از آن نيز نمی دان اد از خود ب تباھی شده باشد انتق اه مرتکب اش ارت ديگر ھرگ عب
ستادگی روی کسر شأن وی نبوده بلکه علو ھمت وی را آشکار می سازد ودر صورتی که اشتباھی مرت شده باشد اي کب ن

  .موضع ودفاع قاطعانه از آنچه بيان داشته است متبلور شخصيت گوينده می باشد
اريکی زوبرگرديم  در تبصره من  .دشنکی م هزبه موضع خاصی که مربع خيانت در قفای آن سنگر گرفته جبونانه از ت

ی آن  اداره مستعمراتی يک کشور اشغال شده وزير نبشته عنتر اين معرکه، نوشته ام که نفس شرکت در انتخابات  به معن
ه به آن کشور می باشدتائيد تجاوز ودر نتيجه خيانت  اد ب ين اعتق ا ھم اد را دارم و در طول عمر ب ، امروز ھم ھمين اعتق

راز می اگر . ارزه ادامه خواھم دادمب ا صراحت اب ه تناسخ ارواح می داشتم ب تمداعتقادی ب ا اش ا صد ھ اه ده ھ ه ھرگ  ک
ر اين . مان خود پشت نمی کردموھيچ گاھی به آر د برنگشتهبه دنيا می آمدم از اين حکم خووھزاران بار ھم   ه را اگ نکت

سلی تاگر . ھيچ کسی نداند شخص سيستانی جالد به نيکويی می داند ه ن د، من ب ا ھم نمی داند بايد بدان اه ھ ه م ق دارم ک عل
ه معذرت ورديد تا يک تن از آنھا راآکوشش به عمل  شانيده وادار ب ون ک ره  تلويزي  به بھای زنده ماندن شان به پشت کم

ا معذرت گلولۀ سربی وطناب دار راکه ، نسلی خواھی نمائيد، نسلی که ايستاده جان دادند اما خميده نه زيستند  پذيرفتند ام
د ول ننمودن يھن را قب منان م ستانیس. خواھی از دش سه دمی توان ي أت رئي ار ديگر از موضع يک عضو ھي شورای " ب

رد"انقالبی د ب ه گور خواھ ان را ب ن آرم ی دستور به اعدام اين قلم صادر نمايد، مگر اي ه حرفی خالف وجدان مل ،  ام ک
 نفس شرکت در يک اداره ا صدای بلند بارديگر بر آن تاکيد می روزم وبکه نوشته امھمانطور . قلم ويا زبانم بيرون آيداز

  .مستعمراتی را به معنای تائيد تجاوز وخيانت به خلق وکشور خود می دانم
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ۀ تنگ اين  د وحلق د مان ن الشۀ کثيف خواھن عنتر معرکه بايد بداند که اين گرد وخاک ھا فرو خواھند نشست، سرانجام اي
د او را باياو .  پيشاپيش آنھا اين قلمنيروھای ملی وآزاديخواه ودر ه جنايت د بدان ارزه علي ا مب ود ت ال خواھيم نم در دنب آنق

رای بخشی از وجدا" شورای انقالبی"ن ملی ودر رأس ھمۀ آنھا اوخاينجنگی کاران  انی ب يچ مک ن جامعه را ساخته در ھ
ه سايت ھای ديگر ھیجائيکه برختا . چنين افرادی محل تبارز باقی نماند ل می  از دوستان که ب د، نق ه می کنن م مراجع

ازمايندن دان آن ت ه ودر يکی دو سايت عکسھا و گويا روند طرد اين عنصر خاين به ميھن وقاتل فرزن االت مه آغاز يافت ق
وز آغاز حرکت است، شريفه ھھاين . از صفحات خود برداشته اندرا " خر ھر پاالن وسگ ھر کاراون"اين  ين ن ا ، مت
ا ل  ،ھ ا، گ دالکريم ھ دعب ته ان دان گذاش ه مي ا ب ازه پ ا ت ا وصاحب زاده ھ ا، سھيل ھ د ھ ه از محم ی ک ا نفرت شورای "،  ب

زدوران روس  اين حرکت در تددمطمئن باشمی توند وجود دارد " انقالبی ه م د ک د ش دل خواھ اوم خود به ھمان بھمنی مب
  .ه خاينان متحد آنھا از سر راه خويش خواھند روبيدرا با جمل

  :مھدتذکر ھم الزم می افتد دو نکته را نيز از آن که به اين قسمت مقاله پايان دقبل 
سير  در  گام نخست تشکرات عميق خويش را خدمت آن عده از دوستان ناشناسی که در اين ماجرا جرئت کردند خالف م

راز می دارم برخيزندع از حقانيت آن حکمافد بهو هدزقلم ،  نتاخييله مربع فاضل آب به راه انداخته شده به وس ن . ؛ اب اي
ع خيانت حرکت آنھا بارديگر به مثابه نمودی از بلوغ فکری مردم ما نمی ت ۀ مرب واند ضربۀ سنگينی بر وجدان ھای خفت

  .نباشد
ق " شورای انقالبی" که در زير لوای تشکر از آن عده افراديستابراز دوم نکتۀ   به رقص وپايکوبی پرداخته ھر چه الي

ه اما  و.  به من نسبت داده واتھام بستنددگی آنھا بوداشأن خانو ابراز تشکر بدان علت که موجوديت ننگين خويش را ادام
ز مطالعه . فزيکی اين قلم معرفی ننمودند ادر خويش ني ه دامن م ام ب ستن اتھ ع خيانت از ب ه مرب شان داد ک اتھامات آنھا ن

وان باين ھمه ناخلف را پدری وليت پذيرش برای اين قلم چنان اتھامی بس کشنده بود که مسؤمگر شرم ندارند،  ه دوش ت ب
  .گرفت

  رشته سر دراز دارداين 
ه = عنتر) ١( رای طرب ب رد آن را ب نوعی ميمون از راسته پريمات ھا با نشيمنگاه سرخ وموی بور که مطربان دوره گ

وان نده  ز.آھنگ ساز وضرب برقصانند ر عن ابی زي دايت در کت ود"ياد صادق ھ رده ب وطی اش م ه ل ری ک تان " عنت داس
ی ايش م م توان ا قل د از مرگ صاحب وی  ب ز يک ميمون را بع اردحزن انگي زینحزن اعاقبت .  نگ ه در انتظار گي  ک

  .سيستانی ھا بعد از خوابيدن گرد وخاک مربع خيانت می باشد
  .می باشد" البیشورای انق"سيستانی درکنايه از سابقه "نشيمنگاه سرخ"اين جا در ) ٢(
 


