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  خپلواک
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  حامی. رعشه مرگ بر اندام ع
   پاسبان ماللی جويا

  

ت ميگيرد پر از أاز نوشته ھای يک ساديست سياسی نشکه " لمبه ھم شعله ور شد"حامی تحت عنوان . آقای عۀ نوشت

 حق ماللی جويا قلمداد نمايد، اما به جای ه را از طرفداران پر و پا قرض و باراجيف و ابتذال بوده و خواسته خود

  .دو پيسه سازده طرفداری از وی توانسته موصوفش را ب

از آنجمله . ه اند حامی در نوشتۀ خود عالوه بر خانم لمبه، ديگران را نيز به خيال خام خويش به تير بست.آقای ع

متذکر شده که آقای موسوی دارای شخصيت بيمار است، چرا که از وطن فروشانی مثل اعظم سيستانی  که تمام 

حامی، انتقاد کردن از شخصيت . اگر به نظر آقای ع. روز چتلی روس ھا را ميخورد، انتقاد به عمل آورده است

" بيماری"چرا که آقای موسوی با اين !!. است" بيمار"سوی ًھای چون سيستانی، بيماری است، پس واقعا آقای مو

 نموده است، سيستانی کثيفی که با وقاحت تمام به کثافت خوری، ءخود چھرۀ کثيف سيستانی را به پيش توده ھا افشا

  .شده است"مدالگيران"امروز نقل مجلس 

گری دست زده و دسته گلی را به آب ءه افشا، در باره داد نورانی خواسته به فکر کوته نظرانۀ خود، بحامی. آقای ع

ت أحامی نش. ر سياسی آقای عگری، از شعوءاين به اصطالح افشا.  نمايدءداده رابطۀ نشريه پيشرو با وی را افشا

 در حيث سردبير اين نشريهه می کند و درک ندارد که  اين نشريه در وزارت اطالعات و فرھنگ ثبت است و او ب

در ھر نوشتۀ اين نشريه موضع گيری ھای دقيق سياسی به رشته تحرير . ول استؤ نشريه مسمقابل ھر نوشتۀ اين

  .  اسمی، نکرده استھيچدر آمده است و ھيچ کرنشی در مقابل تجاوزگران و پادوان آن به 

 باز در جای ديگر در مورد شرکت نورانی در تلويزيون ھای  داخلی و خارجی  اشاراتی نموده  و انتقاد می کند که

 ھای نورانی و هين را درک نمی کند که تمامی نوشتھم تکرار ھمان کوته بينی ھای سياسی آقای حامی است و ا

صحبت ھای نورانی در مخالفت با اشغالگران و موسيچه ھای روی دست آنھا از خلق و پرچم شروع تا جھادی ھا، 

می باشد و ھيچ کس ھم از حضورش در تلويزيون تکنوکرات ھا، طالبان و ساير سرسپردگان سرمايه و امپرياليزم 

ھا منکر نشده  و ھمه او را ميبيند و محل کارش را ھم بلد ھستند، اما در مورد موسيچۀ بی گناه خود يعنی ماللی 
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جويا که در ھمين تلويزيون ھا و مطبوعات پوشالی داخلی و خارجی با افتخار حضور می يابند  و  مدال می گيرند، 

  .و حتی افتخار نموده و ھيچ انتقادی ھم نداردسکوت کرده 

حامی . لطف نموده آقای ع. خوانده است" چپ"حامی در قسمتی از نوشتۀ خود، ديگران را دگماتيست ھای . آقای ع

بنويسد که خودش کدام قله شامخ انقالب را فتح کرده و يا کدام شمشيری به نفع انقالب و توده ھای محروم اين سر 

ت؟ جز اينکه صرف توانسته است توسط عمال خود از کشورھای متجاوزگر، پروژه به دست آورده و زمين زده اس

  .افغان باز نمايد" قھرمان دخت"انجو بسازد و راه مدال گيری را برای ماللی جويا 

مدال گردد، چرا که وی بيشتر از ھر دختر افغان " تقدير"باشد بايد اول از سيما سمر " مدال گرفتن"له أاگر مس

وقتی سخن سر مدال .  استنمودهگرفته و مکاتب وکلينک ھای زيادی را در مناطق ھزاره نشين فعال و اعمار 

ال نکند که ؤدال دھندگان را گم کرده تا کسی سگرفتن ماللی جويا ميرسد، خود را شيرغلت زده  ميخواھد رد پای م

ی که کشور را اشغال نموده و  ھر روز ئ امپرياليست ھاآيا اين مدال گرفتن ھا از امپرياليست ھای متجاوزگر نيست؟

حامی با نظرات پوچ و . خوانندۀ عزيز به نظر شما، آقای ع. مردم زحمتکش و بی گناه ما را قتل عام می نمايند

به " جامعه جھانی"مبتذل خود چقدر توانسته است به داد توده ھای زحمتکش ما برسد که روزانه توسط ماشين جنگی 

  ی رسند؟قتل م

از برخورد يک انقالبی متعھد به منافع توده ھا و انقالب سر " لمبه ھم شعله ور شد"حامی نوشتۀ . آيا به نظر آقای ع

  چشمه ميگيرد و يا از يک مريض دگماتيست چپ که برای دل خوشی استعمار و استثمار به آن دست زده است؟ 

به رشتۀ تحرير در آورده و در آن " ھوچی" را تحت نام ه ای کشور شوراھا، ماکسيم گورکی نوشتنويسندۀ شھير

  : حامی را خوب به تصوير کشيده است که قسمتی از آن را در اينجا نقل می کنم. شخصيت انسان ھای چون ع

ًاحتماال اين يک . ھوچيگری نتيجۀ ساده فساد جسمی و روحی فرد دليل انکار ناپذيز و حد اعلی زوال آن است"

مرض مزمن غشاء مغزی است که از سوء تغذيه اجتماعی ناشی شده است يا يک نوع بيماری است که در آن 

ز محيط ناشی ميشود کمتر ًاعضای حس مرتبا ضعيف تر و سست تر می شود و بيش از پيش تاثيراتی را که ا

  .احساس ميکند و اين خود کودنی شعور را سبب ميگردد

ھوچی موجوديست که ھيچگونه احساس اجتماعی نداشته و رابطه ای با جھان اطراف خود احساس نمی نمايد و از 

زندگی تمام ارزش ھا بی اطالع بوده و حتی به تدريج غريزه صيانت نفس را از دست ميدھد و ديگر از ارزش 

. ھم مربوط سازده سختی ميتواند ايده ھا را به شخصی خود آگاه نيست او قادر نيست پيوسته و منظم فکر کند و فقط ب

ی می ماند که برقی ميزند و با نور کور سوئی برای لحظه ای قسمت بسيار ئجريان ھای فکرش فقط به جرقه ھا

حال او به شکل بيمار گونه ای حساس و در عين . ايدکوچک از جھان اطراف را روشن ميکند و به نيستی می گر

ش ضعيف است و شايد علت اينکه چرا طرز تفکرش خالف معمول است و نيز دليل ميدان ديدش کم و قدرت ترکيب

  . طرفداری او از سفسطه ھمين امر باشد

گرچه به آنچه . "ندھوچی مدعی است که اين زمان نيست که فرد را ميسازد بلکه فرد است که زمان را می آفري

و بدين ترتيب بر " آنچه مھم است الفاظ خوبست نه اعمال خوب"ولی باز ادامه ميدھد که" ميگويد اعتقاد ندارد

او آماده است که تغيير سريعی در موقعيت تيوريکی و اجتماعی اش رخ بدھد، . احساس ناتوانی خود صحه ميگذارد

او شخصيتی است که نه تنھا خرد شده . ی فکر عليل و ناتوان اوستچيزيکه يکبار ديگر گواه بی ثباتی و خود سر

واحدی به يکديگر جوش " من"سختی تاکنون به صورته وجدان و غريزه اش ب. بلکه به دو نيم تقسيم شده است

ثی است، وکمی تجربه شخصی و قدرت تنظيم کنندۀ فکری درين اشخاص موجب تفوق تجربه مور. خورده اند
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 اشباح تيره و کينه جوی گذشته چون. ع ولی با سستی و بی نتيجه با سايه پدر بزرگ در جدال استبنابرين الينقط

ًاو را محاصره مينمايد و او را دايما در حال تحريک ناراحت کننده نگه ميدارد و در اعماق غريزه اش روح انتقام 

. جوی يک محرک تند و قوی استاعصاب سست و فرسوده او در جست. تمايالت بدوی و حيوانی را بيدارميکند

اين موجود به ناتوانی . تمايل ھوچی به ھرزگی و فساد جنسی و شھوت پرستی و ساديسم ازين جا ناشی ميشود

خويش آگاه ھست بيش از پيش مجبور ميشود که تقاضاھای دايم التزايدی را که زندگی عرضه ميکند رد نمايد و اين 

اجتماعی و به نھليسم و رنجش و تلخی که صفت بارز فرد ھوچی است امر به از دست دادن احساس معنوی و 

  .منتھی ميگردد

از لحاظ اجتماعی مفرتر از باسيل امراض . او شخصی است که در سراسر زندگی در مرز ديوانگی پرسه ميزند

ه  بمسری است و او را که منبع آلودگی و فساد معنوی است نميتوان با روش ھای که برای انھدام ميکروب

  .کارميبرند ريشه کن کرد

در عمق افکار نا مربوط و اعمال عجيب و تنفر آورش، خصومت به جھان و مردم و عداوت غريزی و ناتوانی و 

طورناقص رشد کرده است بنابرين تلوتلو خوران پشت سر جريان ه ادراک او ب. بدبينی يک انسان بيمار نھفته است

را گم کرده است و قادر نيست، آن را پيدا کند و فريادھايش بی ثمر است سختی لک و لک ميکند و راه ه زندگی ب

  .زيرا فريادھای ضعيفی است، جمالتش نامفھوم وکالمش بی فروغ و التماسش بی نتيجه است

. زيرا  افراد دور و برش درست مثل خودش ناتوان و نيمه ديوانه اند و مثل خود او قادربه ھيچگونه کمکی نيستند

رست مثل او شرير و بدکارند، به راھی که ديگران رفته اند تف مياندازد، با آنچه که قادر به درکش نيستند آنھا که د

ناسزا می گويند و آنچه که دشمن آنھاست يعنی تمام چيزھائی را که فعال و آکنده از روح خالقيت است و جھان را با 

  ". قرار ميدھندءن به آينده مشتعل ميسازند مورد استھزالو اعمالی که انجام داده زينت می دھد و از آتش ايماءتال

  

حامی تقديم نمائيم و از حامی بخواھيم که از مرض مھلک . پس بيجا نخواھد بود که اين نوشتۀ گورکی را به آقای ع

  .ماليخوليايی خود لذت ببرد

  

  

  

  

  


