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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  :يادداشت

ای  ای کشور آق د(ضمن ابراز خيرمقدم خدمت نويسندۀ آگاه و توان وده ، از ارسال مطل)فري ان نم راز امتن شان اب ب اي

  .کاری ھای شان با ما ادامه دھندمنديم بتوانند به صورت دوامدار به ھمآرزو

 ، که گويا تمام روشنفکران کشور از اشغالما بدين نکته اعتقاد راسخ داريم که فضای ايجاد شده به وسيلۀ انقياد طلبان

د؛ قتل عام ھموطنانش به وسيلۀ امپرياليزم امريکا و شرکاء، ايجاد پايگاه ھای استعماری و  يش از حمايت می نماين ب

ه  اب ک واج يک حب ل ام د در مقاب ته و نمی توان ال می آورد، ارزش و اھميت نداش ه دنب ين تکان آب مرگش را ب اول

  .خروشان و درھم کوبندۀ مبارزه ايستادگی نمايد

ال  ان را پورت ن تک ه اي ستان آزاد"حال ک ستان-افغان ه است، "  آزاد افغان ه راه انداخت ی ب ين الملل ی و ب در عرصۀ مل

ا پيوستن ھرموج جدا ماند ه کف ھ ه و پراکنده ای از دريای خروشان گذشتۀ شکوھمند ما به اين تکان، به عالوۀ آن ک

ائی در آن رشد می  و ھ ين زال ه چن دابی را ک و حباب ھای چرکين را از سر راه خود بر می دارد، سرعت مرگ گن

  .ساختنمايد نيز بيشتر خواھد

                         شاد و پيروز باشيد

 AA-AAاداره پورتال                    

  

  )فريد ( داوود 

 ٢۶/٢/٢٠١١   

  

  

   "گفتمانان"سايت درمخاطب اين جانب کسی است که 

  .مطلب زير را منتشر کرده است 
  . )س . ب ( آقای  

}  » . ) ا .  ص ( سخنی با  « { عنوان  دومی  } » . ) ه .  م .  س( و . )  ب . م ( سخنی با   « { در زير  عنوان  

ر نام داده  با  انگشتان ئيتغ") انسان (" يا ھمان کسی که به ) س . ب ( جلب  توجه می نمايد   که در بخشی از آن 

  :آن سايت،  پھلوی ھم چيده  است" یتارنما" ی زيرين را  بر روی  ھا"مرواريد"مندش، ھنر
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لمداد کردن و انواع شکنجه دادن و تجربه تلخ افغانستان  وپيش از افغانستان  نشان داده است  که ق... « 

  .زندانی  نمودن و کشتن تا بحال از افغانستان دست نبرداشته است 

ھمين حاال از افغانستان  برای اعتراف گرفتن از متھم سوديم اميتال و مشتقات اش را نتنھا تزريق مينمايند ، بلکه  

بعدن پيش رويش قلم و کاغذ ميگذارند و ميپرسند و توسط چای و نوشيدنی و خوردنی ھا ھم به فرد متھم می دھند و 

اگر من در مورد استنطاق بنويسم  ، مو ھای جانتان . جواب ھای خود را  چنانچه مايل اند ، ميخواھند دريافت دارند 

  »... راست ميگردد 

  

  :نوشته  . "  س . ب" 

  ... " .  ه است تجربه تلخ افغانستان  و  پيش از افغانستان  نشان داد"             

  :به ظاھر ساده، اينجانب صدای يک مشت جنايتکاران  را می شنود  که فرياد می زنندۀ دراين جمل

افغانستان يک نام  دو صد ساله است  قبل از اين  نام ھای ديگر ھم داشته چرا به  يکی از نام ھای تاريخی اش ياد  "

و از اين قبيل سخنان خاينانه  زياد گفته اند و ھم اکنون نيز  "  ...نمی شود که به نام يک قوم مشخص نامگذاری شده 

  . می گويند 

ھرگاه  به دنبال  اين ھا راه بيافتی  سر انجام خواھی ديد که سر و سرحد شان می کشد به ! خواننده باھوش و زيرک 

  .  در مسکو FSBمرکز  سازمان  جاسوسی ايران در تھران و يا 

  : ی  اافاده مطلب ننموده چرا اين طور  " ی فزيولژی مغز  انسان کاوشگر اناتوم" جناب  

اززمانه ھای بسيار گذشته  که "و يا ... " تجربه تلخ تاريخ  کشور باستانی ما از بدو  شکل گيری نخستين دولتش " 

 ، اما تو عمداً .. "" .و يا ... " در طول تاريخ کشور ما " و يا  ..." اولين دولت در کشور ما افغانستان شکل گرفت  

ی، تا در ھنگامی که  برای ديدار سفير جنايتکار  خامنه ای در کابل  می روی، اين سر اچنين جمله ای را  نوشته 

تيم جاسوسان  رژيم ضد بشری مال ھای ايران در افعانستان ، به خاطر چنين جمله ای   لب خند  تشکر آميزی را در 

تحويل ات دھد و موجب  نشاط و شادمانی و تشويق  تو برای ستايش بيشتر از  سيمای ضد انسانی اش ظاھر ساخته، 

و تو اگر چنين جمله ای  را نمی . در افغانستان  گردد ... جاسوسان ايران زير عبا و قبای  علمای دين و تاجر و 

 بازماندگان  احمد نوشتی  در آنصورت  قانونی ، اين عنصر خود فروخته و از منظر اطالعاتی چند سره ،  و ساير

از جمله قسيم فھيم اين چتل ترين جنايتکار و رھزن  و جاسوس روس از تو در خانه ) ...قھرمان دلخواه (شاه مسعود 

مگر ! جان "  انسان " آخر {   نمی کردند  ئیچه در پنجشير و چه در کابل، ديگر با گرمی پذيرا ھای خلوت شان،

در حضور عده ای  مھمانان افغان  با حرارت از احمد شاه  مسعود )  لمانادر (لی    نبوديد که  در محف...اين  تو  و 

قھرمان "مردم و عامل روس را  ه  عجيبی اين خاين بئی با پر رو....  در برابر حمالت ديگران، به دفاع برخاستيد

.  }" ء پاکستان ساخته بودند اگر  مسعود قھرمان نمی بود ،  طالبان  افغانستان  را جز: " خواند و  فرمود "  ملی

،  با پای ھای برھنه داخل  شدی و آنرا  جاروب  "آرامگاه مسعود قھرمان"ھمچنان  زمانی که قدم رنجه کرده به 

نمودی  ھمانطوری که  گورھای  چھارده قرنه ساير سرلشکر ھای متجاوز و فاسد، چپاولگر وزن باره عرب را در 

 خلق خدا را فريب ميدادی و پير و جوان را ئیا زيارت پرستی و اسالم نماکابل و مزار جاروب می کردی و ب

والن گور آن جنايتکار وطن فروش نظر دادی که  ؤ برای مستشويق به خانقاه رفتن و کسب فيض نمودن ميکردی،

و " نابزيارت آن ج" اگر بتوانی  امداد گران  فالن کشور را  تشويق  خواھی نمود، تا در باز سازی و نو سازی
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پس از ھمين سبب ھم بايد  تاريخ دو  صد ساله .  کمر ھمت ببندند" مرقد مبارک شان"اعمار يک خانقاه در جوار 

ھزاران  ھزار  پخسه تف برآن شرف باختگانی که  عامل از ھمپاشی مليت ھا و اقوام با . برای افغانستان  بسازی 

  .ھم برادر اين سرزمين  اند

؟  اين جمله خاينانه به روشنی تداعی کننده  جر و بحث  ميان خالی،  مشتی از ...   چه بوده مگر پيش  از افغانستان

و امثال شان می " شورای نظاری" ، "وحدتی "خود فروشان و رھزنان متجاوز به خواھران و مادرانشان، يعنی 

  . ش چنين جمله ای، کرنشی است بسيار آ شکار،  در برابر اين مزدوران وطن فرو.  باشد

  و با یاخورده ... و ... خوب شايد  تو  پاس نمک شانرا که در پارتی ھا و مھمانی ھای پنجشير و ھوتل کابل و

شو  و آنجا که مغز جوانان بی خبر را شست( سوغات و تحفه ھای گران قيمت شان به النه ھميشگی ات در شھر نو 

) ميباشد...  نما ھا و چپ منحرف و فرصت طلبان و می دھند  و پته جای خود فروشان اپورتونيست از قماش چپ

ياد  ه و  در چنين حالتی ، مردم ھم حق  دارند که بيت زير را ب . ئیی  تالفی می نمائاھ ؛ با چنين جمله یابرگشته 

 سالسوسانه ات به خنده وا داشتی، ئیين وطنپرست نماابينندگان را باکه خاک بادک  ات در ميدان ھوائی کابل، 

  :مه کنند زمز

  ھر کی نمکش  خورد و  وطنش بفروخت

  "بی از اوست...  در مذھب رندان جھان  "

که قلمداد کردن و انواع شکنجه دادن و زندانی  نمودن و کشتن تا بحال از ... « : و به ادامه چنين می نويسی 

  ». افغانستان دست نبرداشته است 

نديش، ببين مردم ما طی ساليان طوالنی  کمی با خود بي، یاشده " نانسا" که در پس پيری ... ") ديوانه " جان .ب (

و . ھزاران نوع  خدعه و نيرنگ و دسيسه و توطئه و فريب را ديده  و درد آنرا تا مغز استخوانشان حس کرده اند

ھمچنان پير و مرشد کھن سالت که  {  که تو و امثالتئیحاال ھم  عقاب شم سياسی شان از آن بلندا  و از آن اوج ھا

ش  منصرف می  صاف و اشاره ، وی را از رخ دادن پر ھایءزمانی در قطعه بازی  سياسی وی با مردم،  با ايما

، حتی در }ش می کردی تا حريفان وی را قمار بازچيره دست کشور بخوانند  تشويقنمودی و به تداوم چال دو قاته

ت مردماينرا ھمه به سادگی می فھمند که تو از مدتھا پيش نمکدان  .   و طيران  نمائيدزير آن بلندا نمی توانيد جوالن

فرستاده " سياسی"د خان پيوسته بودی و بعد ھا که به سر زمين  اروپا  برای کار  گويا ورا شکستانده و به شبکه داو

  شده از شکنجه کردن ءشرکاو در پی آن نمک خور  ناتو و . شدی، آنگاه نمک خور دولت آن سرزمين نيز شدی

، بی شرمانه طفره می ..."تا بحال... "ندان ھای  افغانستان  با نوشتن  در زئیمريکاااسيران  توسط جنايتکاران 

  شکنجه گران خارجی و مزدوران وطنی اش را ... "تزريق سوديم اميتال و مشتقات اش" ... روی و با نوشتن  

ھمين يک بار سوزن زدن  به متھم  ديگر موجب ناراحتی   وی نمی شوند و به تبرئه می کنی ، که گويا آنھا با 

  !اگر اينطور است،  پس  به عکس ھای  پايان نوشته  نظر کن . سادگی اعتراف آنھا را می گيرند
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     اندام جنسی زندانی را بريده اندئیشکنجه گران امريکا

  

، اگر یا را به چه منظور نوشته )» من در مورد استنطاق بنويسم، مو ھای جانتان راست ميگردد  اگر« (اين جمله 

شايد ھم .  یا  تذکرد داده یااز اينکه زندانی شده ")  انسان("نام مستعار ه اشتباه نکرده باشم، در يک نوشته ات ب

در آن وقت  يکی از .  افه و بلوفه استمنظورت زندان در دوره خلقی ھا بوده باشد که اين در نفس خود يک گز

آشنايانم  که در وزارت داخله خلقی ھای آدمخوار کاری داشت و سرگردان از اين شعبه به آن شعبه  در رفت و آمد 

وی که ترا به حيث .  بود، ترا  در  کدام شعبه آن وزارت ديده بود که با لباس صاحب منصبان پوليسی ملبس بودی

و تو در جواب آن شخص  " شما و اين لباس صاحب منصبی"ازتو  با تعجب پرسيده  بود که  می شناخت ئیشعله 

  :چنين گفته  بودی 
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 اين {!" هللا  يک انقالبی با ھر لباسی که الزم باشد  در ھر کجا می تانه که ظاھر شوه،  ای خو تعجب نداره و "

بل مواد مورد ضرورت مردم را می فروشد،  ش  در کا دکانشخص که  ھيچ گاه کشورش را ترک نگفته وحاال در

  . }شبی در خانه اش در حضور چند  مھمان  اين  موضوع را بيان کرد که  اين جانب ھم در آنجا  مھمان بودم 

در آن زمان،  يعنی در زمان خلقی ھای سفاک، اعضای کميته مرکزی سازمانی که  يک تن از اعضای نزديک 

و تو مدتی بعد از گرفتاری و اعدام رفقايت . در يک روز  گرفتار شدند) مان اخگرساز(فاميلم عضو مرکزی آن بود 

. در وزارت داخله خلقی ھا  با آن لباس نظامی ديده شده بودی)  از عضويت تو در سازمان اخگر ھمه خبر دارند(

به احتمال  . یاه گرفته   که  تو ھم  در گرفتاری آنان  حصدمور پوليس خلقی بودنت  به روشنی ميرسانأافشای اين م

مو "و " استنطاق"  که حال از یاقوی که مستنطق آنان  نيز شده و اشکال شکنجه را باالی آن مبارزان تجربه کرده 

شماری از رفقای آن عضو شھيد فاميلم  در کابل، که  کدام کاری سياسی  . حرف می زنی " ھای جان راست شدن

 و ضربه ئیت می نمايند،  می گويند که رفقای ما از چند جھت مورد شناسانمی کنند ، بعضی اوقات که با ھم صحب

 از بردن نام  دو يا سه تن ديگرکه اکنون در {ی داشته است  آنھا نقشھم در ضربه خوردن) ديوانه. ب (قرار گرفت 

ا خود داری می اروپا خودشان را به موش مردگی زده اند، و دوستان از آنھا در آن مھمانی نام بردند، در اين ج

  .}نمايم

در اينجا ما با يک انسان  و ھزار انسان  سر و کار داريم  که در افغانستان نيست و نابود شده است  چه در « 

زمان  عبدالرحمن خان و يا حبيب هللا خان و يا امان هللا خان  و يا نادر شاه و يا ظاھر شاه و داودشاه و تره کی 

 ».  ديگران و پيش از اين ھمچنان   اميد وارم در آينده چنين نباشد شاه و ببرک شاه و نجيب شاه و

 تو اگر به کار و کردارت ھوشيار ھستی  توده ھای مردم ھم ، ھمگی  مغز دارند، حتی ) !جان  ديوانه. ب(ببين ،  

 رندانه خلط جنايت در جمله باال  گويا. کودکانشان نوعيت تار کاغذ پران ھا را در آسمان خدا تشخيص داده می توانند

شکنجه  و کشتار ھزاران انسان بيگناه  و عدالت خوا ه و آزاديخواه  را  که عامل  استعمار انگليس  يعنی  .  یاکرده 

عبدالرحمن خان جالد و خاين به مردم و کشور مرتکب شده، با  اعدام  چند يا چندين و يا چند ده تن در زمان زنده 

به ) ش باشد به جايشسترارزيابی نقاط منفی و عملکرد ھای ھای ناد( نام تاريخ کشور ياد  امان  خان مرد نيکو

د خان ميزان جنايت را  ھمسان و ھم وزن  وانمود کرده وھمچنان با زمان ظاھر شاه خاين و داو. یامقايسه گرفته 

؛ ...)و سروری وی و امين  تره ک(از بيان شکنجه و کشتار ده ھا ھزار انسان در زندان توسط مزدوران روس  !  یا

ھمچنان از تذکار ميزان کشتار ھای دسته جمعی  ده ھا ھزار انسان ديگر در زندان ھای  کارمل و نجيب  تير آمده  

و خاينانه تر از ھمه که از جنايات قھرمان مورد نظرت  احمد شاه مسعود  . یازده " کوچه حسن چپ"خودت را به 

و شورای نظار وابسته اش به روس،  و وحدتی ھا و )   مناطق ھزاره نشين کابلخصوص دره در بسا نقاط کشور ب(

ليون بار خاينانه تر و رذيالنه تر اينکه ، کشتار  و م .یانام  نبرده ... سيافی ھا و گلبدين ھا  و طالبان و دوستمی ھا و

 ، تا یاجاوز کامال ً ناديده گرفته  ات را در طی ده سال تئی وناتوئیھای فردی و دسته جمعی  توسط باداران امريکا

  .يت آزرده نشود" اوباما " 

برايت اجازه  داده نشود  که . در مورد  شعبده بازی ھای سياسی ات و خاک را به چشم مردم زدن ھايت،  بايد نوشت

" زادی سرباز آ"ت  آشفته بسازی و خودت را گويا  با نگاشته ھای بی ربطه و مضحکاذھان برخی  از بيخبران را 

د  فرو ووالن حکومت داوؤدر برابر مستو در واقع سرت را که به پشيزی نيرزد، از سال ھای سال پيش . جا بزنی  

شخصی جلوه بده را له آمدنت به اروپا أ سوق  دادند و برايت گفتند مسھمان ھا ترا  به سرزمين اروپا . آورده بودی

شدنت  سر زبان ھا به بام بلند خانه باال )  لچ و لق(ان کامال برھنه به ھمين سبب قصه  لباس پاره کردنت و با ج... 
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" نام نامی"ت را پسران شوخ کوچه ھا در پھلوی نامت اضافه نمودند و نامرا ھمسايه و " ديوانه"افتاد و پسوند

  ") . ديوانه. ب ("ساختند، يعنی 

چه سود  که ھيچگاھی نمی تواند داغ )  ھوائیدر ميدان(از باد کردن  و ماليدن نمايشی خاک وطن  بر سر و رويت 

  . ، پاک نمايد )ت حک شده که در پيشاني(ننگ سر فرو آوردنت را 

  ! ای بريده از مردم،  و لميده در زير سايه دشمنان وطن 

اميد واريم مردم آزاديخواه ما، امپرياليزم جنايتکار امريکا و شرکايش را از کشور بيرون رانده به آزادی   

روزی برسند ؛ آنگاه ؛ خوش خدمتی ھای تو ؛  کرنش ھای تو ، سرخم کردن ھای تو  در برابر امپرياليزم وبھ

 ھای تو ، خيانت ھای تو و نمک ناشناسی ھای تو در برابر مادر وطن در ئیمتجاوز و اشغالگر از يکطرف ، رسوا

  .  ۀ ما گردد متن قصه ھای  تو  سبب سرگرمی شبھای طوالنی و سرد زمستان  مردم آزاد

 .باقی بماند" انسان  " تو  زنده بمانی، تا سخن !  جان .ب                       

 


