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  مجيد کاوه
٠٣.٠٢.١٠  

 يت و دشنام نداردانچپ مدالگير، ابزاری جز عصب
  

حامی که از مدتی وارد معرکۀ دفاع از چپ مدالگير شده، چنان با عصبيت شمشير ميچرخاند و  .ع

دار واقعی امام مريضش بوده،  شنام ميدھد که ھر آدم اندک آشنا با اين چپ ميداند که او ميراثد

غير از منش لومپنی چيزی از او نياموخته و با چنين منطقی قادر به شوراندن بال مگسی ھم نشده، 

  .خود شان ميباشد بر پوزۀ به خاک ماليدۀ  لگد سنگينیبلکه نه متوجۀ ما نزيان آنا

» اوگار« اول .وشنی ھويداستچند چيز به ر» پسترآمده«اين قوله ھای به فلک رسيدۀ  درعمق و اما

ھر نويسنده ای که با چنين دشنام ھا، کلی گويی و . »شاريدگی«و سوم » وارخطايی«شدگی، دوم 

جمالت پر طمطراق اخالقی بخواھد خوانندگانش را مجاب سازد، نه تنھا موفق به چنين کاری 

اين را ياران و صف اولی .  ميدان را خواھد باخت، چيزی که در عمل ميتوان ديدبلکه نخواھد شد

و يا امام شان با وارخطايی » کنده شاريده«ھای آقای حامی اگر در دل نميفھميدند، فرياد نميزدند که 

  .» کنيدبيرونچشم سرخ کردن سر پولھا را از سر «ابالغ  نميکرد که 

، زبان تمام چپ ھای مدالگيريست که ميخواھند در سمان را ميشکافدکه آقوله ھای اخير آقای حامی 

انبان ھم سگ دوی ھای انجويی، پروپوزل سازی، مشتمالی جاسوسان غربی و باالخره با لميدن در 

آغوش سران اشغال و خم شدن به پای مدال ھای متجاوزان پول کمايی کنند و بانکھا را بترکانند و 

اينان . داشته، نسلی از شعله ای ھا را فاسد نمايند) آنھم در لفافه( و انقالبیھم اداھای کمونيستی 

برای پوشاندن خيانت ھا و انحراف ھای شان از جنبش کبير شعله ای و مائو،  دزديده دزديده، نقل و 

 فحش و دشنام یقول می آورند و بسيار اخالقی و تند مينويسند و ديگران را بر سر ھمان کارھاي

اين کثيف ترين اپورتونيزم و انحرافيست که بايد آنرا .  اند که خود ھزار بار آنھا را انجام دادهميدھند

 اشغال و تجاوز، کثيف ترين مدالھانگذاشت که اين منحرفان از يکسو زير بيرق   کرد وء افشاًوسيعا
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تضاد حرف از ديالکتيک و   و از سوی ديگربه گردن بياويزندرا از دستان خونچکان اشغالگران 

  . بزنند

 به چپ ھای مائوتسه دون انديشه ای که بی ھراس قوله ھای حامی و تمام چپ ھای ءابتدادر 

 زيرا فقط اين . به آسمان بلند نموده، درود ميفرستم پرچمی آنان را–مدالگير و مدافعان خادی 

اينان را در گلوی ۀ بودند که باالخره صدای سالوسانداران کبير شعلۀ جاويدی ھا  دالوران و ميراث

به اعضای » بخشايش نامه« شان شکستند و چنان خوار و ذليل شان کردند که حال اقدام به صدور

  . شورای انقالبی نجيب، اين دلقکان فرومايه تجاوز شوروی و قاتالن ھزاران ھموطن ما، ميکنند

 نميبود، چپ مدالگير اگر مقابله و مبارزۀ پيگير مدافعان راستين انديشۀ مائو در سالھای اخير

و » انجو«، مامور »مداخله«ميتوانست عده ای از جوانان و نوجوانان نورس ما را در دام تئوری 

از اشغالگران خونخوار، در باتالق انقياد و خيانت فرو برند و انحراف عجيبی بر » انتقاد رفيقانه«

مشکالت مالی و پناه يافتن برای  ال با اينکه بنا براما ح. بخشی از جنبش شعله ای مستولی سازند

گاھی  ازر، اما اين جوانان ھيماندهچند جوانی در کنار آنان باق تحصيل و دھھا مشکل مادی ديگر

برای اين طرف معاذيری را پيش نموده وصادقانه ميگويند که خوب است حداقل از پول ھای باد 

و   ابراز ميدارند که فکرءبال استثناآوردۀ اينان، ما ھم برای تحصيل خود سود ببريم، اما اين را 

نانۀ اينان سر جای خود باقيست و گاھی رھبران منحرف اينان را  خاينظر ما در مورد عملکردھای

  . نخواھيم بخشيد

جناب حامی که باچند جملۀ اخالقی و کلمات پرطنطنه خواسته از مدال ھای امپرياليستی ماللی جويا 

دفاع نمايد و ما را چپ دگماتيک بنامد، چنان » ه از تضادھااستفاد«و » يک تاکتيک«به عنوان 

سطحی نگری و کلی گويی نموده که معلوم است خوانندگان ازين الطائالت جز نتيجۀ به عکس 

حامی فکر ميکند که دستگاه ھای استخباراتی امپرياليستی مثل او . چيزی به دست آورده نميتوانند

 از چپ به اين ای   بيخار در سايت ھا با ملغمهکتاب اند کهساده، مغز خر خورده و بدون حساب و 

 بازی ميدھيم و د که ما امپرياليست ھا را با گرفتن اين مدالھانبگوياينان ھم د و ننقضيه برخورد ک

اين ساده لوحی ھا و احمق انديشی ھای خود را !! نان ھم ندانند و به ھمان خريت شان ادامه دھندآ

 امثال خود را بازی ا چنين استدالل ھای احمقانهمدالگيران شايد بتوانند ب. وردخبُبايد حامی جان پله 

، دم دالل ھای اشتوکانه را مسخره کردهدھند، اما معلوم است که انقالبيون ژرف نگر اين است

  .خروس شان را برای ھمه نمايان ميسازند

سران پيشين چون ياسر و مصباح در ميان مدالگيران، اين آقا که خواسته مقداری عالمانه تر از سبک

بحث کند و محفوظات خود را از تئوری ھای مارکسيستی به نمايش بگذارد، در ادامه برايش 

 چنين خفت خواھيم فھماند که اگر آسمان و ريسمان را به ھم بدوزد ممکن نيست رابطۀ به عکس
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کر کند که ھمۀ خوانندگانش  نمايد و الی که فعلمی به نفع خود وارونهی را با چنان تئوری ھای يھا

  .دراز گوش خورده اند چون خود او مغز

است و دستی از امام ) چپ منحرف(حامی که زبان حال تمام مدالگيران در ميان چند نوشتۀ 

. را برگزيده ايم» شعله ورتر شدھم لمبه «سانی ميتوان يافت، نوشتۀ  به آمريضش را در ميان آنھا

 از سوی ديگر تئوری سرايی کمونيستی آقای حامی به مرغی يری ودرين نوشته ھا از يکسو مدالگ

ُميماند که گويند چتلی ميخورد و وقتی پرسيدند چرا؟ پاسخ داد که چتلی صفرا بر است، بعد به 

 و حال که اين آقا ھر دو کار را ميکند، ،چوبش بستند که ھم چتلی ميخوری و ھم داکتری ميکنی

تر ايستاد و برايش فھماند که بين داکتری کردن و چتلی خوردن ميقروی چند نکتۀ نوشته اش عبايد 

  . يکی را انتخاب نمايد

اما قبل از ھمه بايد تذکر داد که برخورد ما در تمام نوشته ھا با ماللی جويا، برخورد با شخص او 

ی را يدر کجای پس پشت امام قرار دارد و گاه چه رنج ھا» زن مظلوم«نبوده، چون ميدانيم که اين 

ازين طريق متحمل ميشود و تا جايی اين را ھم مطمئنيم که او ھر زمانی به حداقل پختگی سياسی 

درين . ی خواھد بود که اکنون به گردنش حلقه ميکننديرسيد، اولين اقدام او تف انداختن بر مدال ھا

انجام چنين برای   به سوی منحرفانيست که وی رابلکهجا روی اساسی صحبت ھای ما متوجه او نه 

  . ن سود ميبرند آاعمال ننگينی استعمال ميکنند و خود از

 جز مبارزه در برابر امپرياليزم و ارتجاع ندارند و   که وظيفه ایمشعل بدستان انديشۀ مائو

نميتوانند در مقابل منحرفان پستی که با قالده نمودن مدالھای اشغالگران، توده ھا را به انحراف 

رام و ساکت بنشينند و به ه پابوسی اشغالگران خم ميسازند، آن انقالبی را بميبرند و روشنفکرا

 که اگر کنند مثل اينان خاين و منحرف ميباشند، الی که مدالگيران بگويند که ،اصالت شان پشت کنند

ھر  شده ايم، اگر» دموکرات«و » انجمنی«ميخواھيم، » داد«ما از ھمين دروازه ھای غربی 

 اينان عزيزان، دوستان و دوستداران ما ھستند،  ميکنيم به شما چی؛ی و مشتمالیی را چاپسسرجاسو

 پرچمی ما کاری نداشته باشيد، ما –داريم، شما به دوستان خادی نما به مارکس و مائوی تان کاری 

رميزم و انجو ميدانيم، راه نجات مردم از شر جنگساالران را در وراه نجات مردم افغانستان را ريف

را با افراد کرايی تجليل ميکنيم، با خلقی ھا و » حقوق بشر«يافته ايم و » يوناما«زه ھای دروا

ميسازيم، از جاسوسان غربی و يونامايی ميخواھيم که در کنار » جبھه ملی دموکرات«پرچمی ھا 

کابل  را در ءند و محلی به نام شھدانگذاری که نام شھدای ما ھم جاده ای را نامب» بابه مزاری«جادۀ 

ن  آدر. وغيرهه صادر کنند د، سفارتخانه ھای عزيز غربی ھمچنان برای ما جوخه جوخه ويزنبساز

به عنوان يک جريان را که مھارت ھای تان بلوقت ما نه تنھا حرفی در باب شما نخواھيم نوشت 

ده مينامد، ترسي» چپ دگماتيک«وقتی آقای حامی ما را . ضد انديشۀ مائو تحسين ھم خواھيم کرد
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ترسيده ميخواھد بگويد که او و ماللی جويا مارکسيست ھای واقعی و اصيل ھستند و انديشۀ مائو 

حکم ميکند که با استفاده از تئوری تضاد مائو پای ھرچه اروپايی و امريکايی است را بايد ليسيد و 

 ھای ی ندارند پس تئوری پردازیي که اگر چنين ادعا،را بر حلق آويخت آنان» شجاعت« مدال

چه معنی دارد؟ ما که خود » چپ دگماتيک«حامی و ھدايتگران او در محکوم نمودن ما به عنوان 

و ميدانيم و در پرتو اين انديشه کبير و فنا ناپذير مشی،  انديشه مائ- لنينيزم- را پيروان مارکسيزم

ی کتمان برنامه و جھت کار ما مشخص است و در مورد تمام مسايل جاری نظر خاصی داشته، گاھ

ننموده ايم، ازين منظر شما را به بحث طلبيده و زدن ھم به نعل و ھم به ميخ و بحث ھای کجدار و 

دشمنی با اين انديشه ميدانيم و به کسی اجازه است، »  مرغیداکتر«مريز شما را که ھمان نحوۀ 

 ای که رسالت آن  انديشه.سازندنخواھيم داد که گردن بلند آن را به پای سردمداران بورژوايی خم 

  .  کندن گور بورژوازی است، نه تسليمی و مورد تفقد، دلجويی و حمايت اين خونريزان قرار گرفتن

  :ما درين جا روی چند نکتۀ حامی مکث ميکنيم

مار او و ھدايتگرانش تراوش که ميتواند فقط از مخيلۀ بيرا  صفبندی ضد مارکسيستی ءوی در ابتدا

امروز جامعۀ ما به دو صف انقالبی و ضد انقالبی تقسيم شده است و «:  اينطور بيان ميداردکند،

در يکطرف .  ھيچ صف سومی وجود ندارد و الی در مخيلۀ بيمار و کودکانۀ چپروانًعمال

جنايتکاران جنگی مانند سياف، گلبدين، ربانی، خليلی، قانونی و اوباشان شان و در جھت مقابل 

  .»مردم مظلوم و بال ديده ای ما

آيا چنين صف بندی از سوی کسانی که خود را شعله ای و پيرو انديشه مائو دارند، بسيار مسخره 

باور   و باشد،نيست؟ اين صف بندی برای کسانی مقبول می افتد که اعتقادی به اشغال کشور نداشته

د انقالب م که حامی اينقدر لوده و نادان نيست که نداند در شرايط کنونی صف بندی انقالب و ضيدار

مشکلی که در . يناميمم» انحراف«ھمان مشکلی که ما آنرا .  اما او مشکل داردميخورد،چگونه رقم 

ھای مدالگيران مشھود است، ورنه جويای بيچاره را حکم نميکردند که برای ھر مدالی تمام عملکرد

يکطرف  نيمه فئودالی است که در –  جامعۀ ما مستعمرهدر شرايط کنونی،. کمر خم نمايد

لمان و اانگليس، فرانسه، (آن اشغالگران به سردمداری اياالت متحدۀ امريکا و متحدان درجه اول 

، دولت مزدور، رھبران و قومندانان )ايتاليا که بيشترين سرباز و پول در افغانستان متمرکز کرده اند

ن تکنوکراتی که سران طالبان، جاسوسا جھادی، سران برخی از احزاب قانونی و دوستم، برخی از

به کوبيدن و محکم کردن ميخ اشغال در وطن ما مصروف اند و باالخره سران  از ھر کسی بيشتر

تمام اين جناح ھا در دو طبقۀ . دفاتر يوناما در افغانستان ھمه در صف ضد انقالب قرار دارند

خرده  سوی ديگر کارگران، دھقانان وبورژوا کمپرادور و مالک ارضی قرار داشته و در 

و ملت ما درين اکثريت خالصه کشان افغانستان را بيان  سيمای زحمتبورژوازی قرار گرفته،
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 مارکسيست ھا در شرايط اشغال کنونی کشور ما صف مردم و ضد انقالب را اينطور .دميشو

االر را در صف ضد مشخص ميسازند نه اينکه اشغالگران را فراموش کرده و فقط چند جنگس

 اگر در شرايط فعلی ملک ما با اين صف بندی از مدالگيران پرسيده شود که ًمثال. انقالب جا دھند

در ميان دو جنايتکار يعنی قانونی و وزير دفاع ايتاليا کدام يکی برای استقالل افغانستان خطرناکتر 

ان ھم در مي  و يا اگر پرسيده شود که آيا در وضعيت فعلی کشور ما باز، قانونید ميگوينًاست، حتما

 شينواری را معرفی ً رابرت گيتس و يا شينواری کدام يکی خطرناکتر است، حتماًدو جنايتکار مثال

ميکنند، چون ماللی جويا دومی ھا را مورد دشنام و مالمت قرار ميدھد و از اولی ھا مدال و حمايت 

ليت شانرا ومسؤ« ميخواھد که ) اياالت متحده امريکاًمخصوصا( به دست می آورد و ازين دوستان

وليتی، از نظر او ھمان به جان ھم انداختن امپرياليست  اينکه چه مسؤ.»در افغانستان به سر برسانند

 ميباشد که باالخره امريکا بايد صف ضد انقالب آقای نھا و جنگساالران و استفاده از تضاد ميان آنا

 ھم در صف مردم ن صورت امريکايی ھا آحامی را به عدالت بکشاند و محاکمه کند که در

در حاليکه برای توده ھای مردم افغانستان روشن !! افغانستان و فرزندان راستينش قرار ميگيرند

ھای شان کوچکترين تعلل و فروگذاشتی » وليتمسؤ«کا و متحدان او در اجرای است که امري

 و ذخاير زير  مواد مخدر، آثار باستانیبه قتل بيدريغ مردم ما مصروف اند؛نداشته، ھمين اکنون 

» زندان طاليی«برای ھموطنان ما   مليون دالر۶٠زمينی افغانستان را ميبرند، در بگرام به ارزش 

 معطل ای   وسيلۀ سپيشيل فورس امريکايی لحظهساخته اند، دستگيری و شکنجۀ ھموطنان ما به

ر و پوليس مزدو نميشود، روزانه صدھا فقره تسليحات شان در افغانستان امتحان ميگردد،اردوی

 مدير –ھمانی که انجنير واسع  (پوشالی را برای سرکوب مردم افغانستان سازماندھی ميکنند

. وغيره) ن دلداده بود و تبليغ آنرا درج صفحات روزگاران ميکرد سخت به آ-ول روزگاران ؤمس

 ميکند و معلوم اما با تمام اين جنايات اين ماللی جوياست که دوستانه و رفيقانه برايشان تعيين تکليف

بايد به فرمان ماللی جان سر بگذارند و به فرمايش او اقدام به زدن و درو  نيست اين متجاوزان چرا

 ھمان دشمنان اصلی آقای حامی در ًاگر امريکايی ھا مثال!! ند در افغانستان کنکردن ريشه ھای خود

، ند و تيرباران کردندرا گرفت.) .. وسياف، ربانی، گلبدين، قانونی، خليلی، محقق(صف بندی بااليش 

مشکل اصلی و تضاد عمدۀ مردم ما با اشغالگران حل ميگردد؟ حامی صاحب و امام او وقتی با 

کی جی بی را اعادۀ   يکی از جاسوسان کھنه کار حاضرندخواندن چند جملۀ تمجيدی به ماللی جويا،

 از» اسطورۀ مقاومت«ی به اين حيثيت کنند، با بخشيده شدن مدالی از سوی اشغالگران امريکاي

يا دريغ خواھند ورزيد؟ آلمان و ايتاليا ااعطای حکم اشغال ابدی و تحويل قبالۀ افغانستان به امريکا، 

ن حال اين داد و دھش چارقاته  آی ھم به دنبال داشته باشد، دري ھا که اگر فند و ويزهًمخصوصا

  خواھد شد؟ن
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نيست، چون ميخ اشغال را آگاھانه ميکوبد و آنرا » دگماتيک«و اين را ميدانيم که امام ت! آقای حامی

ورق چپ ميپوشاند و آيا غير از پروژه، فند، انجو، پروپوزل، جايزه و مدال يک لحظه  به ردر ز

يا تا حال مشی و برنامۀ منظمی برايتان تدوين ؟ که اگر چنان نميبود آچيزی ديگری می انديشد

بيرون نمی آمد؟ کدام يکی ضرورت عاجلتر برای يک سازمان و از جلد فاشيزم فردی  نميکرد

  انقالبی است، مصروفيت در فند و مدال و يا مشی و برنامه؟ 

 در ناتو، افغانستان را به اشغال کامل آنتمبر که اشغالگران امريکايی و متحدان  بعد از يازده سپ

ه بايد دساتير باداران متجاوز شان وردند، ديگر جنگساالران به جنايتکارانی مبدل گشتند کآخود در 

ول سازمان سيا در مذاکرات آورند و با اينکه گيرول شيرون مسؤ درءرا مو به مو به اجرا

اما با چند بار قد بلندک ھای سياف، فقط با » سياف از خود ماست« گفته بود که ًکستان رسمايتاج

ن به بعد  آُچنان چپ و ساکت شد که ازرفتن چند عسکر امريکايی به پغمان زير نام تالشی خانۀ او، 

اما امريکايی ھا و متحدان دست اول او که در . جمع خران ولسی جرگه ھم کمتر عر ميزند حتی در

 نيرومندی ھستند تا تمام وسايل سرکوب، سرمايه ادورکمپر بورژواطبقه افغانستان مصمم به تشکيل 

آن طبقه بگذارند و به ۀ ی غربی را به عھدمايه دارريختن سود به دامان کمپنی ھای سر گذاری و

اين خاطر به دنبال چنين مديرانی ھستند، اکنون افرادی چون احدی، زاخيلوال، فرھنگ، شھرانی، 

 در اتمر، زلمی رسول، ييالقی، فاروقی، فاروق وردک، رحيم وردک وغيره با دھھا جاسوسی که

ی که حداقل اين اشغال نود سال دوام بياورد، يماده ساختن چنين فضا، برای آھا قرار دارندس انجوأر

آيا درين روز گار که انقالبيون وظيفۀ تحليل مشخص از اوضاع مشخص را دارند، اين  . کار ميکنند

 تکنوکرات ھا و دموکرات ھا برای تثبيت تئوريک و عملی اشغال کشور ما، کارھای مھمتری از

د، چرا در صف نميکنيوثر تر نيستند؟ اگر انکار جنگساالران به عھده ندارند و برای اين اشغال م

  بندی ھا ازين مزدوران و جاسوسان به عنوان دشمنان خلق نامی نميبريد؟

ای،    نامی از شعلهياسر و مدافعان ديگر ماللی جويا چپ ميگويند، اما با اينکه حامی، مصباح،

اما ما . ر را ويران سازندتصميم ندارند که پل ھای پشت س مارکس و مائو بر زبان نمی آورند و

مصمميم که تا زمانی حامی، مصباح، ياسر، امام و صف اولی ھايشان رک و راست يا مارکسيست 

وقتی انقالبيون . و يا ضد مارکسيست نشوند، اجازه نخواھيم داد که ھم به نعل و ھم به ميخ بزنند

د و از موضع لنينی انقالب دفاع  بی نقاب ميساختنون انديشه منحرفان چپ را در نوشته ھامائوتسه د

ً ميکردند، يکی از صف اولی ھای آقای حامی دست به دست ميماليد که با اين سرخ نمايی ھا حتما

اينکه چرا با سرخنمايی ھای ما کار رھبران آقای حامی خراب !! کار ما ھم خراب خواھد شد

 حال نبايد شيشه بار کرد تا از ھر ميشود، ھمه ميدانند، اما توصيۀ ما برای شان اين است که  به ھر

  . خود لرزيدای بر نوشته
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قای حامی گل کرده و موشکافانه، تئوری سياست و تفنگ را به ميدان می داکتر مرغی آدر ادامه، 

 يکی ًتفنگ مجرد وسيلۀ کشتار است، اما عمال«. را بايد سخت به چوب بست آورد و اينجاست که او

ن برای کشتار  آار ميبندد، امپرياليست ھا و عوامل بنياد گرای شان ازآنرا برای شکار حيوانات به ک

خلق و فرزندان راستينش کار ميگيرند و توده ھای مردم به روفتن استعمار و ايادی آن از تفنگ 

  . »سود ميبرند

فرين آھم تکرار پس سبقی ھای او نباشد، بايد بر چشم پارگی ھای او  درين جا اگر منظور حامی باز

 روفتن استعمار و کشتار خلق افغانستان و فرزندان ً که اينطور درس تفنگ و مخصوصاتگف

، در افغانستان غير از امريکايی ھاھای استعماری در شرايط کنونی نيرو. راستينش را ميدھد

سپانوی ھا چه کسانی اند که به کشتار فرزندان راستين مردم لمانھا، ايتالوی ھا و اا، انگليسھا

رای تان فند و مدال قالده که ب بلی که نه تنھا از شما حمايت ميکنندي ھمين ھا،ن ميپردازندافغانستا

 اگر آقای حامی مدالگيران چپ را فرزندان راستين مردم افغانستان مينامند، اينان اکنون .ميکنند

ان را به مورد حمايت اين استعمارگران قرار دارند و اين شمائيد که از آنھا ميخواھيد تا جنگساالر

ديگری در توجيه   کند کارءاين بيان تئوری ھای شما جز اينکه خود تانرا افشا. محاکمه بکشانند

که را آيا ماللی جويا اين استعمارگران . انجوگرايی ھا و مدال گيری ھای شما به سر رسانده نميتواند

نسبت به ھر فرد و ميشناسد؟ اگر ميشناسد پس چگونه شتن مردم افغانستان اشتغال دارند، به ک

قصاب   قادر به تسخير اين ھمه سفارتخانه ھا شده است؟ چگونه دل وزير دفاع ايتاليا ديگرنيروی

» اسطورۀ مقاومت«مردم افغانستان و وزير خارجۀ آن را ربوده و معنی حمايت رسمی اينان از 

  آقای حامی چه معنی دارد؟ 
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 خونين تجاوزگران بر سينۀ مام او خليده، به اثبات رسيده که ھيچ در شرايط کنونی کشور ما که پنجۀ

تی شان يک قران ھم به کسی نميدھد و طوری که اکشوری بدون رضايت شبکه ھای استخبار

ھيچ انجويی نيست که دم آن زير پای شبکه ھای جاسوسی قرار نداشته « نوشته بود روزی امام تو

س ھای تئوريکی را نوشت با اين مسايل حساب خود را پاک ، پس بايد قبل از آنکه چنين در»باشد

اين «وقتی بالفاصله مينويسد که . کرد و بعد اين درس ھا را به فرزندان راستين مردم افغانستان داد

ند رھا را بر پايه واقعيت ھا نداتحليل و تجزيه تضاد... يباشد که فکر کودکانه و بيماران تنبل چپ م

 بحث در رابطه با  نه و صد آسان غير از خود دنيا را چپ و راست بکوبد،و به گفتۀ مردم با يک

اصول تاکتيکی انقالبيون را که سود بردن از تضادھا، منزوی ساختن دشمن اصلی و درھم کوبيدن 

ما درين جا با جمالت آخر آقای حامی که زير آنھا خط کشيده ايم،  . »يکايک دشمنان مردم ميباشد

اما آيا رھبران حامی نيز با آنھا موافق اند و آيا آنھا را در عمل پياده ميکنند؟ . شيم موافق ميباًکامال

، چرا يکبار کار خود را در بناميد» دگماتيک«شما که با اين کلی گويی ميخواھيد ما را ! آقای حامی

عمل با اين تئوری ھا ميزان نميکنيد؟ ما چه کسانی را چپ و راست اما بی دليل و برھان 

ھای متجاوزان به ناموس وطن، دست بکشيد و بار ده ايم؟ اگر شما ھم از ليسيدن پاکسيستی کوبيمار

و باور پيدا کنيد و شعله ای ھا را با انجوگرايی، دل دادن به  راه مارکسيزم و انديشۀ مائديگر به

، قادر به سفارتخانه ھای غربی و فند و مدالگيری نشرمانيد، ما با شما متحد شده، بھتر از تنھايی

اين شما ھستيد که . تشکيل حزب کمونيست افغانستان و پيروزی انقالب دموکراتيک نوين ميشويم

کسی چپ و راست حمله ميکنيد، اما باالخره بر قدوم جاسوسانی چون سيستانی و  سالھا به ھر

  .  چتلی تان برابر ميسازيديگذاريد و آبروی شعله ای ھا را بامسعود فارانی بوسه م

کبير   اشغال خود در آورد، مائو رھبربهن کشور را  آنيکه جاپان به چين حمله برد و بخشی اززما

جاوز بايد با پرولتاريای جھان و پيشوای جنبش شعله ای کشور ما به صراحت نوشت که با جاپان مت

 به  آنانيکه در داخل کشور کوچکترين چراغ سبزی به جاپانی ھا نشان دھند، خاين،رو شدگلوله روب

وی ھمچنان خاطر نشان ساخت، . و بايد يکجا با جاپانی ھا سرنگون شوند ملت و انقالب چين بوده

  واستھر امپرياليستی که در کنار جاپان بايستد و از او حمايت کند، جزء دشمنان مردم چين 

 بايد آنانيکه زير ھر اسمی در مقابل متجاوزان بايستند، دوستان مردم چين بوده، از مبارزه شان

نزمان  آھمانگونه که در. حال وضعيت آنزمان چين و امروز افغانستان را مقايسه کنيم. حمايت کرد

جاپان دشمن درجه يک مردم چين بود، امروز امريکا دشمن درجه اول مردم افغانستان بوده و 

روز متحد نزمان متحد نزديک جاپان و دشمن خلق چين به حساب می آمد، ام ايتاليا در آھمانگونه که
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 يسهيا شما با اين مقا آ واست،ھمدست مستقيم امريکا بوده و جزئی از دشمنان مردم افغانستان  و

  موافق ھستيد يا خير؟ آيا از امريکا و ايتاليا مدال گرفتن را خيانت به اين تئوری ھا نميدانيد؟

اک زدن به چشم تا حال ھيچکدام تان جز چند کلی گويی و پنھان کردن واقعيت و خ! آقای حامی

االت مردم، دشنام ؤانقالبيون چه چيزی را واضح ساخته ايد؟ چرا شما عوض توضيح دادن به س

ميدھيد؟ اگر قرار است از تضاد ميان امپرياليست ھا و جنگساالران استفاده کنيد، اول ميرويد و در 

يد؟ اگر گيريم که  مينمائشويق به محاکمۀ جنگساالران را تناعد آنکنار امپرياليست ھا می ايستيد و ب

ای حذف  يکی برًاختالف تا جايی اوج گرفت که مثال) اشغالگران و جنگساالران( ميان آن دو دشمن

ن وقت از نظر شما دشمن درجه اول و دوم را چطور تشخيص ميدھيد، آيا  آد، درديگری برخيز

ردم ميخواھند که شما  امريکايی ھا دشمن درجه يک اند يا جنگساالران؟ مًاشغالگران، مخصوصا

ما » اسطورۀ ملی« فرياد تان به آسمان برسد که ًنه اينکه فورا. اين بحث را با اين روشنی بيان کنيد

 چنين توضيحی نيستيد، زيرا اما ما ميفھميم که شما قادر به. نموده ايد ءرا افشا را توھين کرده و ما

. مريض شما، پوست تان را خواھد کند» امام«وقت   بايد خود را محکوم نمائيد و آندر آنصورت

 شما چون او تصميم گرفته که تا زنده است، فاشيزم مريض فردی خود را بر شما اعمال دارد و

اما آقای حامی درين مورد يکبار .  فقط پيروان ميمونی خياالت او باشيدبدون ھيچ مشی و برنامه

خر ھرچه دلتان خواست يد و در آشھامت به خرج دھيد و به جواب روشن اين پرسش ھا بپرداز

    . تانرا به عنوان ميراثدار اصيل منش لومپنانۀ رھبر تان، نثار ما سازيددشنام ھای لچکانۀ

: حامی زمانی خود را بی آب بی آب ميسازد که در دفاع از انسان مفلوکی چون سيستانی مينويسد

طوری تحت فشار و  که بسياری از افراد جامعه زير سيطرۀ حزب بر سر اقتدارآيا لمبه نميداند «

ات خود يا به عضويت حزب حاکم در ميگرفتند که مجبور ميشدند، برای حفظ جان و حي اجبار قرار

اگر . »ی از حاکميت رانده شوند که خطر کمتری آنان را تھديد کندييند و يا به سوی بخش ھاآ

 تا چه اندازه ای ُکنده که اين ً نيز درين مورد با او موافق باشند، واقعارھبران صف اولی حامی

از نظر آقای .  برای دفاع از مفلوکی مثل سيستانی، شھدای شعله ای را به تحقير ميگيرندکهشاريده 

–حامی ھر انسان پستی که با ھر ذلتی تن به خفت داده و در خدمت متجاوزان روسی و خلقی

و !! انجام داده است» انقالبی«و » ھوشيارانه« اما سر را بچ کرده، کار بسيار پرچمی قرار گرفته،

 ھا که بر استوای دفاع از ھا، رستاخيزھا و بھمن  ھا، محسن  ھا، ياری  به اين صورت مجيدھا، لھيب

ای را بر بلند کوھستان   انديشه مائوتسه دون قرار گرفتند، بيرق رزم شعله-  لنينيزم-مارکسيزم

 ريخ به اھتزاز ابدی نگھداشتند و متجاوزان و مزدوران شان را با اھدای خون خود خوارشھامت تا

و نادرستی انجام داده و برای بچ کردن سر بايد به شاگردی » احمقانه«و ذليل ساختند، کار 

سيستانی، حامی و  امام مريض او مينشستند و برای اين زنده ماندن بايد عضويت شورای انقالبی 
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 محترم اکادميسين سيستانی صاحب جور و تيار مانندلقی ھا را قبول ميکردند که امروز  خ-پرچمی

از نظر آقای حامی بايد واصف !! قای حامی ميپرداختندآ» اسطورۀ ملی«ميماندند و به تمجيد 

باختری ھوشيارترين آدمی بوده باشد که اين کار را ازھمان اول انجام داد و حال شکر زنده و 

است و  ما ھم باز» شيرزن«يابی » وجدان«ی ميکند و چون دروازۀ صدور برگۀ سالمت زندگ

برای رسيدن به چنين جايی برای واصف باختری نيز يک گام باقيمانده و زرياب و پدرام ھم اگر در 

  !! دست خواھند يافتای   به چنان برگهًبنويسند، حتما» اسطوره«توصيف اين 

 ای بوده باشد و کوچکترين احساسی ازين دالوران جانباخته آيا کسی که در عمر خود يکروز شعله

خواندن چنين جمالت پست و ننگينی، از کسی که برای دفاع از مدال ھای  سينه داشته باشد، از در

  رھبران بزرگ مارکسيزم پناه ميبرد، خجالت نميکشد؟» ديالکتيک«و » تضاد« امپرياليستی به

سيستانی چھرۀ معصومی که تا حال کسی را به  ش کنيد و ازاما نه خير آقای حامی، شما ھرچه تال

يد، قادر نميشويد بر اسنادی که ماھيت اصلی اين موجود را بپوشاند خاک  ترسيم نمائگل نزده،

که به خاطر خدمت به بلسيستانی چون تمام وطنفروشان ديگر نه به خاطر بچ کردن سر . بپاشيد

و بال رژيم  آنانيکه فقط برای بچ نمودن سر در زير پر. رژيم دلخواھش به اين صف پيوسته است

آور اکادميسين را از  قلمزنی داشته، نه لقب عق» حقيقت انقالب ثور«خوابيده بودند، نه در 

مزدوران روسی قاپيده، نه گاھی نجيب گاو در سخنرانی ھايش به تمجيد از او نام برده و نه از خاد 

انقالبی راه يافته و باالخره نه به تصحيح کتابھای معارف معاش گرفته و نه به دروازۀ شورای 

 و در چشيدهھا را با کام و حلقومش    در حاليکه سيستانی شما تمام اين چتلی،رژيم قدمی بلند کرده

 ازين طريق به سفرھا و و با رده ھای بااليی قدرت ايل و غيل شده و عرصه ھا فعال تمام اين

و به ھمين خاطر در روزھای اولی که او به خارج رفت و برای ھای بسياری دست يافته است چکر

 عليه رژيم نجيب نمود، سه تن از پرچمی ھا نزدش رفته و به یرد پا گم کردن شروع به نوشته ھاي

تا ديروز که چتلی ھای ما را ميخوردی، ترا مزه ميداد و حال ما «: صراحت برايش اعالن نمودند

 .» مينمائيمءشوی و دھانت را نبندی تمام اسناد استخباراتی ترا افشا که اگر خاموش ن،یويرا بد ميگ

ن  آبه اين گونه او مدتھا موش شد و لب نمی جنباند تا اينکه پناه گاه ماللی جويا را يافت و حال از

ای افغانستان   به اين خاطر پيروان جنبش کبير شعله.ا را توھين و تحقير ميکندھ ای  شعله،سوراخ

  .   خواھند کردیای از اين مفلوک بازپرس اند که روزی در يک دادگاه شعلهقسم خورده 

قريۀ نوده واليت (بود، در بمباران قريۀ ابايی اش » کا گی بی«سيستانی که يکی از جاسوسان 

 رھبری و يکی از قومندانان ساما و قومندان جبھه کادرھایکه در آن انجنير عزيز يکی از ) فراه

اسناد آرشيوی که از امنيت به بيرون . گر به شھادت رسيدند، نيز دست داشتفراه با ھشت تن دي

درز کرده، نشان ميدھند که در آن زمان مکتوبی از سوی رياست مبارزه با باندتيزم خاد به رياست 
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ھفت آن که سيستانی از آن طريق معاش ميگرفت، به تمجيد از ھمکاری ھای اين جاسوس 

اد امتيازات مادی او گرديده است که ما به موقعش اين مکاتيب را فرستاده شده و خواھان ازدي

ھم سکوت نکرده و   اين جرثومۀ استخباراتی با چنان اعمال وطنفروشانه باز.چاپ خواھيم کرد

چکانه ميبندد و با چنان لکه ھای خونی که از  را به تير دشنام و ناسزاھای لای اينک مبارزان شعله

انقالبيون بر قسم ، ، لذا طوری که در باال آمدقدبلندک می نمايدھم  د، بازدامن دار ای ھا بر شعله

شان استوار خواھند ماند و الی که او تا ابد در خارج بماند و در ھمانجا بپوسد و بميرد و انقالبيون 

 را به او دسترسی پيدا نشود که اگر به  اين سو سری کشيد و در خشتک حاميانش ھم پنھان شد، باز

  . ا را با او حساب و کتابی خواھد بودھم م

بگذريم از اينکه، پس از «:  ميگردد که مينويسدبر خفت نويسی ھای حامی افزودتعجب ما وقتی 

 و يا ايستادن در کنار تنظيم ھای حمايت از رژيم نجيبۀ لرتش روسيه از کشور ما مسأخروج ا

رون مقداری از ارشادات فلسفی وی اين جمله را در د» جھادی، خود قابل مکث و بحث ميباشد

طوری بيان ميکند که نبايد، دشمنان ديروز را امروز ھم دشمن گرفت و به اين ترتيب دشمن 

ديروزی ميتواند دوست امروزی باشد و بر طبق اين فلسفه است که آقای سيستانی با تمام 

با » کرات دمو–جبھه ملی«حامی شده و البد ساختن وطنفروشی ھايش دوست امروز رھبران 

نه خير آقای . پرچمی ھا نيز توسط صف اولی ھای آقای حامی بر طبق اين ارشادات بوده است

حامی، اول اينکه ھيچ انقالبی شعله ای در زمان خروج ارتش روسيه درين مورد که در کنار نجيب 

 قابل به ھمان پيمانه که رھبران دولت نجيب وطنفروش و. و يا جھادی ھا بايستد، مکثی نداشتند

وطنفروش بودند،  محاکمه و تيرباران بودند، رھبران جھادی نيز به ھمان پيمانه ضد مردمی و

را به حامی گفته بوده که خوب » مکث«وجدان اين   بی» انقالبی«ن زمان کدام  آمعلوم نيست که در

 که امروز بارھبران ھر دو جريان ھمسان بر اشغال سر مانده و ميبينيم .  نمايدءاست چھرۀ آنرا افشا

ناموس را با  ن زمان حساب صفوف اين جريان ھای بی آاما انقالبيون در. ھم جان و جگر اند

 جدا ساخته، فرق بين اعضای عادی و اعضای شورای انقالبی آنھا را واضح ًصفوف آنھا کامال

شخص انقالبيون در ھر زمانی بايد مشی خود را در قبال دوستان و دشمنان خلق م. نموده بودند

که کوچکترين تمکينی در برابر اشغالگران بکند و تمام  امروز ھم دشمنان ما روشن اند و ھر. ندنک

تالش خود را در رفع اشغال کشور و تدارک برای مبارزه مسلحانه متمرکز نسازد، جز خاين و 

بود،  روشن ًوطنفروش چه بوده ميتواند؟ چيزيکه در زمان شکست روسھا در افغانستان کامال

 اشغالگر اشغالگر است و اين ماھيت را نميتوان با ھيچ مدالی تغيير طوريکه حاال ھم روشن ميباشد،

  .     داد
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 موسوی و نورانی سخت عصبانی است و بعد از درجه بندی امامت آن  آقای حامی درين نوشته بر

نان شوريده که چکانه شھرۀ آفاق است، چ لدو با ھمان روش و منش لومپنانۀ امام خود که در بيان

ۀ رابط! خانم لمبه«: او اين طور مينويسد. گويی در جاھای حساسش ازين ھا زخم چشيده باشد

. را با داد نورانی ما نه ميدانيم ونه ھم ميخواھيم درين رابطه چيزی بدانيم» پيشرو«نشريه 

ا در رابطه گری درين رابطه را ميگذاريم به دوش جاسوسانی که نام اصلی افراد و اشخاص رءافشا

داد  اينکه موسوی و. »ا و انتشارات شان برمال ميسازنددر سايت ھ» چپ«به نشرات و جنبشھای 

نورانی درين مورد چيزی خواھند نوشت و يا خير مربوط خود شان است، اما آنچه تا حال ديده ايم، 

شته ای درسايت ھا نداده اينان به اين دشنام ھا که بيشتر از باد االغ برايشان ارزش ندارد، نه تنھا نو

  صفحه دشنام٢۵٠که جز يکبار وقتی رھبران آقای حامی، اتھام پول گرفتن از جاويد لودين را با 

چکانه در برابر داد نورانی در کابل پرس مطرح کردند، او با اينکه تمام آنھا را جمالت روسپی و ل

ن سود ببرند و بعد توضيح  آ ھا ازبی ارزش ناميد، گفت که نميخواھد درين سايت بنويسد که سيافی

کوتاھی داد که چگونه اکرام جالل زاده، داکتر مسعود متين و انجنير واسع به عنوان کميته رھبری 

 و نشريۀ روزگاران از او خواستند تا  - يکی از احزاب رسمی رژيم پوشالی کابل– حزب ھمبستگی

انه آنرا به انجنير واسع تحويل داده، چيزيکه اين پول ھا را از دفتر کرزی به دست بياورد و بعد ماھ

نرا پذيرفتند و بعد متوجه شدند که با زدن چنان اتھامی بر نورانی  آاين سه تن با سکوت مرگباری

اما اينکه موسوی و نورانی چقدر به جواب اخير حامی خواھند . انددر حقيقت بر خود عريضه کرده 

م، بعد از نيآنچه درين نوشته ما بايد به آنھا اشاره ک مگر ، به خود شان رابطه ميگيرد،پرداخت

گری ھای حامی، به آنھا خواھيم پرداخت، با وجوديکه آقای حامی مينويسد که ءمروری بر افشا

اما در سه صفحه اين نوشته پيوسته !! و نام کسی را درين جا ذکر نمايد »نميخواھد جاسوسی کند«

با وجود آنکه ميداند که نورانی سھيل شده به شکرانگی رھبر شماره يک شما «: اينطور مينويسد

ھمان مرتد بيشرمی است که شب و روزش در رنگ آميزی برنامه ھای » مکروريانی«پارتمان آ

تلويزيونی رژيم پوشالی تالش ميکند، کسی که دل از انقالب و انديشه به آسانی کند ولی از شھرت 

کارشناس امور «راديو و تلويزيون ھا به عنوان و کله پيدا بودنش در  طلبی و ھمه روزه سر

دل کنده نتوانست، کسی که به خاطر جلب الطاف رژيم در ميز گرد ھا به خوشرقصی » سياسی

ميپردازد و برای جلب عنايت خانواده رئيس جمھور به جای زنگ و جامن از چپن کرزی استفاده 

مردم روسپی «در جای ديگر . »دھدھم مقاالت چپ مرتد را در سايتش انتشار مي ميجويد، باز

و باز در جای ديگر » فکر ميکند، بخوبی ميشناسند» چپنکی«ھمگان را مانند خودش ... سياسی که 

را با دادنورانی ما نه ميدانيم و نه ھم ميخواھيم درين رابطه چيزی مطرح » پيشرو«رابطۀ نشريه «
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که، اين رابطه را شما از رھبر شماره الی که مطرح ميشود، اينست منتھا سؤ«و بازھم »  نمائيم

  . »... کرده ايد و يا از جای ديگرءدوی سياسی تان دادخان نورانی دستور گرفته ايد، افشا

 و نام بنويسد، گری کندء حامی تصميم ميگرفت تا جاسوسی و افشاًدرين جا معلوم نيست که اگر مثال

 بعد درجۀ امامت شانرا ذکر کردن از نظر يا اين ھمه داد نورانی و موسوی نوشتن وچه مينوشت؟ آ

 نورانی به طور علنی زندگی ،گری چه چيزی ميباشد؟ تا جائيکه ما اطالع داريمءحامی غير از افشا

دارد و بر فرق نشريۀ پيشرو ھم نامش نوشته است و بايد در جايی ھم زندگی کند، اين جا ميتواند 

نورانی ميتواند با کار و آبلۀ دستش چون شير  (دمکروريان سوم و چھارم و يا ھم شاداب ظفر باش

و تا جائيکه ما معلومات داريم او نزد ھيچ  مادر ھر چی برای زندگی ضرورت داشته باشد تھيه کند

جاسوس و اشغالگری گردن خم نکرده و در چاپی و مشتمالی ھم ھيچگونه تخصصی ندارد که با 

ی کند و دھھا اپارتمان در مکرويان و نقاط ديگر چنان پولھای سخيف و بی ناموسانه به پستی زندگ

گری را حامی و رھبران سرخم و تحکم پذير او که به امام ء مفھوم نام نويسی افشا،)شھر کابل بخرد

ای اقتدا دارند، صرف برای خود محفوظ داشته و ھميشه خود را آدم ھای بسيار  فاشيست و ديوانه

 را ارزشان را با چنان قداستی پيچانده و اين سرگين ھای بی مھم جلوه داده و پنھان بودن نام ھای ش

دنبال اينان سرگردان اند و اما به ه چنان مھم جلوه ميدھند که گويی تمام شبکه ھای استخباراتی دنيا ب

 اين .بياورندخود اجازه ميدھند که نام و نشان ديگران را با ھرگونه کلماتی که دل شان بخواھند 

در حاليکه برای خود . اينان است که برای ما به اندازه نيم پشقل ارزش نداردديگر روسپی فکری 

گری و درجه بندی را ميدھند و بی پروا و بيدريغ ھرگونه دلشان ءآدرس و افشا اجازۀ بيان ھر نام و

ھای گنده نامی برده شد، چنان ھياھو و خاکباد راه ازين باد یبخواھد مينويسند، اما اگر در جاي

ميريزد و لنين ھای زمان با خطر مواجه  ند که گويی ھمين فردا انقالب پرولتری فروميانداز

با وجودی که يکی از ھمين مدالگيران در  (از نظر ما نورانی آدم پت و پنھانی نيست. ميگردند

مطلبی در کابل پريس نوشته بود که نورانی، پاغر و دردی يک نفر می باشد و به زعم خودش 

، ھمانگونه که آقايان جاللزاده، انجنير واسع، داکتر متين و صف !) گری بکندء افشانخواسته بود که

اولی ھای ديگر تانرا ھمه ميشناسند و درين چند سال دھھا بار بر صفحات رسانه ھا ظاھر شده که 

خوب است شما به عنوان متخصصان مشتمالی، چاپی و زنگ و جامن تشخيص بدھيد که ظھور 

  .ه بوده استآنان به کدام گون

اگر قرار است که ظاھر شدن در رسانه ھای دولتی و غير دولتی در افغانستان به مفھوم 

خودت چرا اين زنگ و » اسطورۀ« ھمين ،خوشرقصی و زنگ و جامن پوشيدن باشد، آقای حامی

جامن را ھزار بار در تلويزيون طلوع، تلويزيون دولتی، راديو بی بی سی، راديو آزادی، سی ان 

 رقص او ً آيا مثال ميپوشد؟ديگر داخلی و غربیۀ ، تلويزيون دوستم بای، بيات خان و دھھا رسانان
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ای که ھمين انجنير واسع تو در تلويزيون دولتی چارزانو  با نورانی فرق دارد؟ مگر فراموش کرده

ی  ناتواندم  بی جرئت وبود؟ و اگر آُننشست و چون بز يخزده حين صحبت دھانش کلی گک نشده 

خاطر چند وليت نشريه روزگاران را گرفت و به تبليغ اردوی پوشالی به نميبود، بعد از آنکه مسؤ

» زنگ و جامن« ننگ تاريخ را بر رخسارگان زردش نشاند، او را صد بار، چارنعل به اين دالر

،  کنار سياف، ربانینمی فرستادند؟ ھمين جاللزادۀ تو در تاالر وزارت اطالعات و فرھنگ در

اين وزارت شرکت نداشت و » لۀ ملیمسأ«خاين و جنايتکار ديگر در بحث درام، زرياب و دھھا پ

 آيا او ؟کردخش ندر تلويزيون دولتی پپيوسته از زرياب نقل و قول ميکرد، سخنرانی ھای او را که 

با زنگی که درين تلويزيون بسته بود، جامن ھم داشت يا بی جامن ميرقصيد؟ داکتر مسعود متين 

 پيش بحث او را در مورد زبان که با بيسوادی کامل نه تنھا چيزی برای گفتن نداشت چندیچطور؟ 

که بينی ھمه را بريد، بحثی که کثافاتی چون زرياب و پرتو نادری از يکسو و کريم خرم از سوی بل

 که زير عطلوديگر آنرا برای بر آورده ساختن اميال کثيف شان به راه انداخته بودند، در تلويزيون 

يا   قرار دارد، حضور و شرکت نداشت؟ او چگونه ميرقصيد با جامن ومستقيم سفارت امريکااداره 

  بدون جامن؟ 

 کرده ءندازيد که اين قديس ھا را افشاواويال راه ني( علنی »انقالبيون«شما آقای حامی، چرا بر اين 

ن درحاليکه نورانی با تمام تالش ھای به خاطر شرکت در اين رسانه ھا ھيچ انتقادی نداريد؟ اي) ايد

ماھيت اين بحث و در مورد  ای  بحث زبان شرکت کند و بعد طی مقالهاين کثافات حاضر نشد در 

فکر کردن به وظايف اصلی شان که ھمانا   مردم را ازچگونه ميخواھنداينکه دو طرف اين دعوا 

يد بسياری از انقالبيون غير أيه دور نگھدارند، نوشت که مورد ترفع اشغال و تجاوز است، ب

لی مدالگير قرار گرفت، چيزی که فقط بايد امامان سياسی تو خجالت ميکشيدند و بر رخسار شان چت

  . ميماليدند

ست، چون با روش لومپنانه مينويسد،  از نويسنده ھای روسپی و دروغگو اينکهآقای حامی عالوه بر

 اين را فراموش کرده که امام سياسی درجه اولش تا دل امام لومپن تر از خودش را خوش بسازد،

 قامت ھا بر اين ی اس آی بود که ازينر نشرات پاکستانی رقصانده و فقط آسالھا ھست و بود او را ب

 را آقای  وغيره پشاور و الھورنگ، مشرق، پريس کلب وحدت، جروزنامه .نشرات لذت ميبرد

ای جالل زاده و ديگران فراموش نکرده اند و ببين که  آق،ای  ای؟ اگر از ياد برده حامی از ياد برده

 زمين و زمان را به ھم ميدوزيد، ،الف آمديد ن ھا ھم زنگ و جامن می يابی يا خير؟ اينکه سر آدر

 در برابر بعضی از ًاما گاه در برابر ھمين مطبوعات بی کيفيت و بی ماھيت و مخصوصا

د، چنان خود را زرد کرده ميبازيد که به ژورناليست ھای لومپن که بايد چون سگ چخ شون
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ھای عملی است که اين ھا چيز. ی شير ميتراشيدچاپلوسی رو آورده، از چنين ژورناليست ھاي

  .نميشود با الف و پتاق آنرا کتمان کرد

بايد خودش پاسخ بدھد که از کدام » نورانی دل از انقالب و انديشه به آسانی کند« اينکه نوشته ايد که

ی ديگر پرسيده ايد که نورانی چه اشتباھی کرده  در جا و ھمچنان، و انديشه دل برکنده استانقالب

نچه مربوط ماست اينست  آاما. در کجا از خود انتقاد نموده است که اين ھم مربوط خودش ميشود و

و پای اشغالگران به خاطر گرفتن مدالی قربانی گردد، امام متخصص ت  که در زيرای که اگر انديشه

صادر نمايد، تمام  ھا را به خاطر به دست آوردن دالر  وظيفۀ مشتمالی و چاپی نمودن سر جاسوس

ترين مناسبات خانوادگی را در  انقالبيون را ماموران انجو بسازد، رھبری فاشيستی فردی با کثيف

 جمع حاکم بسازد، عوض تجاوز، به ابداع تئوری مداخله  بپردازد، با ھر چه سفارتخانه ھای

 جان جانی و دست به گردن گردد، به انديشه، انقالب و کار انقالبی پشت ،اشغالگران ملک ماست

پس آيا شما از ھمه پيشتر به چنين .  يوناما معرفی نمايد وغيرهرامردم » دادخواھی«کند، مرجع 

ن عصبيت  بدوً لطفا؟ نورانی؟ کدام يک ازين ھا غلط استًای پشت کرده ايد يا مثال  انقالب و انديشه

اما در مورد اينکه نورانی چه اشتباھی کرد و در کجا انتقاد . و دادن شعار يکی ازين ھا را رد نمائيد

زب ھمبستگی که از خود نمود تا جائيکه به ما معلوم است، نورانی از شرکت در سازمانی چون ح

نتخابات اول رياست  مملو از باد االغ نبود و ھمچنان دفاع از کرزی در اای بی شباھت به پوقانه

جمھوری را در چند جا ازخود انتقاد کرده که از نظر ما چيزی جز شھامت يک نفر انقالبی بوده 

  . نميتواند

شما «ھم حامی در رابطه به شرکت نورانی در بحث ھای انتخابات مينويسد که  در جای ديگری باز

دفاع از کرزی در رابطه با انتخابات در ) نورانی(ميتوانيد يکی از آخرين تبارزھای انقالبی او را 

  در ،»از گردانندگان تلويزيون ھای افغانستان طالب شويد» کارشناس امور سياسی«به مثابه 

 بر«ای حداقل شرافتمندی ميبود، با نوشتن چنين کذبی بايد گفته ميشد که  صورتيکه حامی نويسنده

 ھر نوع  افغانستان را تعقيب کرده وتا جائيکه ما مطبوعات. »شرف اين دروغگوی چشمپاره لعنت

دقتی و کلی گويی عمدی را معادل بيشرافتی ميدانيم، بايد گفت که نورانی خود حق دارد در برابر نا

ھم مربوط ماست اينست که نورانی فقط در يک برنامه  اين اتھامات از خود دفاع کند، اما آنچه باز

ه گردانندگی نصير فياض شرکت کرد و اولين چيزی ريانا يکجا با ستانکزی بآانتخاباتی تلويزيون 

 زير اشغال نه تنھا ھيچ دردی را دوا کرده ًاين انتخابات پوشالی، مخصوصا«که گفت اين بود که 

 گرداننده ، به مجرد اين موضعگيری.»نميتواند که بيشتر به چشم مردم افغانستان خاک پاشيده ميشود

اما صحبت ما درين مورد با شما .  و جور کردن بحثش نشدھاج و واج ماند و تا آخر قادر به جمع

 دفاع از انتخابات متھم اين است که مگر شما مخالف اين انتخابات ھستيد که حال نورانی را در
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ديگری از چشمپارگی ھای آشکار آقای حامی است، چون جوابش را به ۀ ميکنيد؟ اين ھم نمون

 مربوط ما ميشود اينکه قبل از به راه افتادن انتخابات ھم آنچه اما باز. تلويزيون آريانا آورديم

ن با استناد به  آمنتشر ساختيم و در» ات زير اشغال را تحريم کنيم انتخاب«زير عنوان را  ای  هجزو

رسم و ھر  تجربيات بلشويک ھا، انقالبيون چينی و شعله جاويدی ثابت ساختيم که زير ھر اسم و

اما شما طی . اشغال کشور ما ميباشد ھر تائيد گذاشتن برتوجيھی شرکت درين انتخابات، م

 بدون مخالفت با اصل انتخابات،  فقط در لست کانديدان از شرکت چند تن درين انتخابات ای يهاعالم

اری انتخابات کوچکترين  برگز اصله کرديد که اينان را خوش نداريم و ضمن اينکه بگلهشکايت و 

ھای واليتی چنان سگ دوی کرديد که يکی از ر انتخابات شوراتيد، برای شرکت داعتراضی نداش

ھای شما در يکی از والياتی که باالخره حداقل با يک تن به شرکت در شورای واليتی » کادر«

کار برای شرکت درين انتخابات کار دموکراتيک «شرفياب شديد، به صراحت اعالن کرد که 

 که مگر بلشويک ھا در دوما شرکت گفت و با سبکسری و بيسوادی خاصی» تشکيالتی ماست

 نميگشتانديد مگر شما تصوير يکی از کانديدان شورای واليتی پايتخت را دست به دست!! نکردند

ه  بً پس مخالفت شما با شرکت درين انتخابات چيست که ديگران را مثالکه به اين کانديد رأی بدھيد؟

  ؟ محکوم ميکنيدخاطر حرف زدن درين مورد 

ھمين  او» شيرزن« روی ستيج رسانه ھا ايستاده و صحبت کرده اند و رآقای حامی سالھا برھبران 

ه اکنون به اين کار مصروف است و وی درحاليکه تمامی اين کارھا را برای رھبران خود درست، ب

 به عنوان پادوان انتخابات شما. جا و انقالبی ميداند، اما برای ديگران  آنرا زنگ و جامن مينامد

 از شرق تا غرب کشور ،ھای واليتی که چيزی باالتر از چتلی ھای انتخابات زير اشغال نيستوراش

شرکت  و ھم ھمين چند ماه قبل سگ دوی کرديد و از ھمين حاال جلسات در دفعه قبلبا تمام قوا ھم 

تانرا وری کارت دست  آخاطر جمعه ار مينمائيد و برای ھر لومپنی بزگدر انتخابات پارلمانی را بر

آنچه در تئوری قبول دارند، ھمانطور عمل  با اينکه در عمل ھزار باررا دراز ميکنيد، اما ديگران 

ما از تئوريسن . گی سياسی است که فاحش،محکوم ميکنيد و اين چيزی باالتر از اپورتونيزميکنند، م

ا شرکت در آي بران خود را چگونه ارزيابی ميکند؟ميخواھيم که اين کار رھ) حامی خان(چپ 

 به شدت پست و ضد انقالبی است و ی، ولسی جرگه و مشرانو جرگه عملانتخابات شوراھای واليتی

دو کار را نکرده ايد که اگر  يا اظھار نظر و محکوم کردن چنين انتخاباتی در رسانه ھا؟ شما ھر

ون اتھام زنی اما اگر بد. را تشريح نمائيم نه، اجازه بدھيد با فکت و سند انکار ناپذير آنھا

ھمانطوريکه ما شما را منحرف و مدالگير نام نھاده و داليل اين انحراف را به زاللی آفتاب ذکر 

 به ًکرده ايم، شما ھم در اصول چيزی بر ما وارد ميدانيد، به صورت مشخص ارائه داريد که مثال

 تا حال ھر آنچه ياسر، .شت کرده و خالف آن عمل نموده ايم انديشه مائو پ- لنينيزم-کجای مارکسيزم
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مصباح، حامی، جالل زاده، واسع، داکتر متين و ديگران نوشته اند، فقط دشنام و اتھام بوده است، 

  .اما چيزی که از لحاظ اصول عدول ما را از انديشۀ کمونيستی نشان دھيد، يک کلمه ھم نياورده اند

ی را برای يآثار مائو کلی گويی ھا کی ازاگر مليون بار اداھای چپ انقالبی بکنيد و دزد! آقای حامی

برائت تان بياوريد، اما باالخره نگوئيد که آيا انجوگرايی، مدالگيری، سفارت روی، دادخواھی 

يا  انديشه مائو - لنينيزم-  مارکسيزمدفاع ازانجمنی، سگدوی انتخاباتی و حمايت اشغالگران را 

داشته باشيم و اگر بی ھيچ کلی گويی آنرا با تئوری  آن ميدانيد، نميتوانيم به کار شما کاری نمخالف

الھا نزد  اين سؤ. نخواھيد شدھای تضاد و ديالکتيک تشريح ننماييد، قادر به قناعت دادن خسی ھم

ھمه انقالبيون شعله ای چنانچه آقای پوالد نيز آنھا را مطرح ساخته، به جای خود باقی خواھند ماند 

حراف ھا، لغزش ھا و گناھان ضد انقالبی تان چشم بپوشيم، اين اصالت و ما نميتوانيم از اين ھمه ان

 .حکم ارتداد خود ميدانيم ماست و لگد ماندن بر اين وظيفه را در

 

  

        
      

         
                                            

                  
  

        
       

    
 


