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  لمبه

٢٨.٠٣.١٠  
  

  استقالل طلبی يا انقياد طلبی؟
  
  

 اين مصاحبه به خاطر چند مورد. به تازگی مصاحبه ای از ماللی جويا را بروی کمپيوترم پياده کردم و با دقت شنيدم

از بحث بيشتر بر اين مصاحبه می گذرم و فقط  به دو مورد بسيار مھم به شکل گذرا . قابل تبصرۀ کوتاه می باشد

  :اشاره ھائی می کنم

  

  مبارزه ما اثر گذار بوده است

ديريست که بخشی از جنبش روشنفکری و آگاه ما با نظريات ارتجاعی و استعماری عادت داده شده است و اين 

روشنفکران ما به جای ايفای نقش مترقی و انقالبی، ناآگاھانه و در شماری از موارد  ه است کهعادت سبب شد

  .آگاھانه نقش ارتجاعی ايفاء نمايند

برای اينکه بتوانيم جھت مترقی و پيشرونده مبارزه يک روشنفکر انقالبی را صيقل بيشتر بزنيم و جھت ارتجاعی آن 

تا از فحش و دشنام و حرکات بچگانه و طفالنه نھراسيم و رک و راست انحرافات را از ميان برداريم، ناگزيز ھستيم 

  . سياسی و ايدئولوژيک را آماج قرار داده و به فرد مورد نظر کمک انقالبی نمائيم

با شنيدن آخرين مصاحبه ماللی جويا، به اين واقعيت پی بردم که مبارزه عليه انحرافات ايدئولوژيک و سياسی می 

ه ثمر بنشيند و ذھنيت يا عادت سياسيی را که در ضديت با منافع مردم قرار دارد، از ميان برده و به جای آن تواند ب

  .موضع گيری انقالبی را تشويق نمايد

خيلی مسرور و خوشحالم که امروز می بينم مبارزه ما عليه خط حاکم انحرافی آھسته آھسته جا می افتد و ديگر 

  ايتاليا و متحدين ناتوئی امپراتوری جھانی نمی خواھد که به کمک مردم افغانستان بيايند وماللی جويا  از امريکا و

، عکس آن او به تکرار از ماھيت "*يند افغانستان کمک نمای و مردمخواه ی دموکراسی ھايت و شخصيروھابه ن"

ھمچنان او . سخن می گويد" نيرنگ ھای آشنای استعماری و بازی ھای شيطانی امريکا و متحدينش"امپرياليستی و 

امريکا از  "ديگر از امريکا و ايتاليا نمی خواھد که جنايت کاران را محاکمه کنند، زيرا به اين باور رسيده است که 

يک طرف با تمام خاينان و غدار ھای وطن ما دست دوستی می دھد و حتی از آدمکشی مثل مال عمر دعوت می کند 

و ھمين ." رف ديگر در مقابل يک دو تايش به صورت دروغين اظھار نگرانی می کندکه به دولتش بپيوندد و از ط
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 ی و پس از آن ھم برای به دموکراسيابی دستی افغانستان براۀيد ديببدون شک کشور آس" طور او بر سخنش که 

خط " . دارد}ياليزمامپر {المللی ين بۀ جامعيت به کمک و حمای مبرمياج سال جنگ احتی سی ھايرانی ویبازساز

در افغانستان دموکراسی چه که کاريکاتوری از دموکراسی ھم وجود "بطالن می کشد و به نتيجه رسيده است که 

من فکر می کنم که ادعای امريکا در مورد آوردن دموکراسی به افغانستان يک مسخرگی آشنا و دردناک . ندارد

  ." امريکا با مردم ماست

يا در نتيجه مبارزه سازنده ای بوده که مدتھاست از سوی شماری از روشنفکران اين تغيير موضع گيری ماللی جو

چيزی که امروز ماللی جويا به آن رسيده است، ما مدتھا قبل آنرا . آگاه و تشکالت انقالبی کشور ما آغاز شده است 

باح جان، يما جان، عاصم به حيث انحراف ايدئولوژيک با او در ميان نھاديم ولی به جای رسيدگی به اين کمبود، مص

  . جان، عارف جان  و جان ھای ديگر به ما اتھاماتی بستند که فقط خود شايسته آن بودند 

اينجانب که رسالت تاريخی ام را در اين مبارزه اداء کرده ام، خيلی مسرور و خوشحالم که تالش و کارم در اين 

 انقالبی حاکم  به موضع گيری انقالبی شده است و ديگر ًزمينه اثرگذار بوده و ظاھرا سبب تغيير موضع گيری غير

نه ماللی جويا و نه حاميانش برای دستيابی به دموکراسی و بازسازی افغانستان احتياج مبرمی به کمک و حمايت 

  . نمی بينند} امپرياليزم{جامعه جھانی 

  

  مبارز استتقالل طلب يا قلمزن انقياد طلب؟

آقای سيستانی در امر دفاع از من بدون ترديد به حمايت از مبارزه عليه  :" گويدماللی جويا در اين مصاحبه می

يکی از ابزار عوامل آگاه و ....  در افغانستان برخاستهاستقاللدشمنان پليد وطن ما و شما و دفاع از دموکراسی و 

 که از ھای پاک و مترقی شخصيت ناآگاه امريکا و بنيادگرايان ھم ھمان اتھام پرچمی بودن است که به بعضی از

 دفاع می کنند، زده می شود واين ھمان انتھای درماندگی آنھا را می رساند،  حتی به آقای مسعود فارانی  حقيقت

  ."چطور به سبکی و بی خيالی اتھام پرچمی بودن را ميزنند

دفاع از دموکراسی " به و" شخصيت پاک و مترقی که از حقيقت دفاع می کنند"بھتر است نمونه ھای از قلم اين دو 

والنه ًورد واقعا مسؤاند، آورد تا خوانندگان قضاوت کنند، که ماللی جويا در اين م" و استقالل در افغانستان برخاسته

برخورد کرده يا فقط برای اينکه سيستانی و مسعود برايش دو سه تا مطلب و يک کتابگ قطار کرده به اين ستايش و 

  تمجيد پناه برده ؟

  

  : انیسيست

 ! سالمی جان کامرانيهخانم شجاع و مبارز، سج" -

 جرمن -  افغانيت در سايکا، متحده امرياالت جمھور ايس بارک اوباما، رئی شما را عنوانی موجز و پر محتوانامه

 نامه يک زن و مرد روشنفکر آگاه و وطن پرست افغان را در قالب يليونھا می خواست قلبينکه خواندم، و از اينآنال

 يد دو کاندی گسترده در دور اول انتخابات را از سوقلب عمل تينوسيله و بديد، ارسال کرده ايدکوتاه به قصر سف

 يد ھر دو از کاندين ايد که بايد و روشن ساخته ايد و داکتر عبدهللا عبدهللا محکوم کرده ای حامد کرزيعنیطراز اول 

ر ي با تدوينصورت اير سوم و چھارم داده شود، و در غيدانشدن در دور دوم محروم ساخته شوند و چانس به کاند

 تا يرد صورت بگی ملل متحد اقدامیاز سو)  ساله۴-٣( حکومت موقت يک يل به تشکی، جرگه عنعنويه لويک

 و ی فساد اداريای و مافيز از وجود عناصر جنگ ساالر و زن ستينده دولت آيه و تصفی پاکسازیامکانات برا
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 و ی بداند که در وجود حامد کرزيدا بايکو دولت امر بجا و معقول است يار فراھم گردد، کار بسقاچاق مواد مخدر

 کوتاه مدت در يا درازمدت ی بازسازی برنامه ھايق ھرگز قادر نخواھد شد که به تطبيکاداکتر عبدهللا، امر

 ھا و یناامن)  و داکتر عبدهللایزحامد کر (يد دو کاندين از ايکی کار آمدن ھر یافغانستان موفق گردد بلکه بارو

 يم افغانستان بازھم از طرف تی بازسازی برای المللين بیشورش مخالفان ھمچنان شدت خواھد گرفت و کمک ھا

 ی باقی ابرقدرت جھانيک به عنوان يکا امری  برای و ناکامی خواھد شد و بدناميل و ميف حيد دو کاندين ایھا

  ". خواھد ماند

سيستانی را به " روشنفکر" استقالل طلبی ی از امی توانيد نمونه جای اين پاراگراف طويل شما ماللی جان، در ک

خوانندگان آدرس بدھيد؟ آيا اينھا دفاع از استقالل است يا چسناله ھای استبداد؟؟ دلھره از ترس بدنامی امريکا به 

" روشنفکر"ی بر آستان قصر سفيد؟؟ اين  دفاع از استقالل است يا جبين سائحيث يک ابرقدرت جھانی، به نظر شما

ی که باور دارد که امريکا برنامه ھای درازمدت بازسازی در افغانستان دارد، چگونه می تواند در دفاع از استقالل 

را زير نام بازسازی پنھان کند، می تواند " نيرنگ و بازی ھای شيطانی امريکا"کشور برخيزد؟ و آيا کسی که 

 دفاع کند؟؟" حقيقت"و از " یشخصيت پاک و مترق"

 که يشدند، در انتخابات برنده می احمدزیداکتر اشرف غن يا داکتر رمضان بشر دوست و ی، کرزی بجايکاشا  "...-

صادق، ، مردان دانشمند يد، ھر دو کاندينا... يرا بودند،زيد مفيار مردم افغانستان بطور عموم بسی برايدبدون ترد

 ". آنرا داشتند که افغانستان را از بحران موجوده نجات دھندی و توانائھستندپاک نفس، و قاطع و مصمم 

او خود . ف غنی احمدزی يکی از ايدئولوگ ھای استعمار در کشور ماستماللی جان، می دانم که ميدانيد که اشر

بروی طرح استعماری کنفرانس لندن که . اعتراف می کند که طرح استعماری کنفرانس بن را او آماده کرده بود

 مالعمر آدمکش را ھم قرار است در آخور دولت پوشالی بسته کنند، نيز او کار کرده بود و در حال حاضر بروی

اشرف غنی احمدزی که يک استعمار زده تمام عيار است به نظر . طرح کنفرانس کابل نيز شب و روز کار می کند

ًآيا واقعا يک شخصيت پاک و مترقی . شما، انسان صادق و پاک نفس است" شخصيت پاک و مترقی"و " روشنفکر"

فس بگويد؟ آيا شما ھم به اين باور ھستيد که می تواند از اشرف غنی احمدزی دفاع کند و او را انسان صادق و پاک ن

صادق و پاک نفس بودن اشرف غنی احمدزی حقيقتی ملموس است؟ فکر نمی کنيد که سيستانی دروغ می گويد؟ آيا 

  دفاع از يک شخصيت استعماری در عين زمان دفاع از استقالل کشور شده می تواند؟؟؟

 به نقض حقوق بشر ين جنگ ساالران و متھميانود را از م خين بود که معاونی اگر قرار میباز ھم کرز "-

 ينکهاول ا.  داردی برتريم که از چند لحاظ بر فھيد گزی جنرال دوستم را بر ميم، فھی پس بھتر بود بجايند،برگز

 خود را در ی رای اشاره ويک مردم با م نموده بود، وفا کرد و در جوزجان تمای که با کرزیدوستم در تعھد

دوم .  استيم فھيم شود که دوستم بر قول و قرار خود محکمتر از قسی لحاظ معلوم ميناز ا. يختند ریکرزصندوق 

  "  استيم روشنفکر تر از مالفھينکها

وقتی که می گويد که دوستم روشنفکرتر از مال فھيم است، " شخصيت پاک و مترقی"ماللی جان، آيا سيستانی، 

وافقيد؟ آيا شما که يک شخصيت مترقی ھستيد به خودتان اجازه می دھيد چنين حقيقت می گويد؟؟ شما با سيستانی م

چنين احمقانه صحبت می کند؟؟؟ کدام مورد اين پاراگراف با دفاع از " روشنفکر"صحبت کنيد، اگر نه، پس چرا 

  استقالل و دموکراسی و حقيقت ھمخوانی دارد؟؟
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 کج يوار حکومت در بن کج گذاشته شده و البد دينخشت اول ا کرد که ی نکته ھم اشاره مين به ايسن،کاش ھار "-

 يت امنياستبا پوست ر) خارجه، داخله، دفاع (يدی بود که سه وزارت کلی چگونه حکومتين ایبراست. باال رفته است

 و يکھمراه با ده ھا پوست دپلومات) يری پنجشه خانواديک یبه اعضا(ی با چھار سفارت و لقب قھرمان ملی،مل

 پشتون يت وال١۵ ی برای وليرد،تعلق بگ... کوچکی ولسواليک به يس و صدھا قوماندان پوليس و رئينا معصدھ

  "  قدرت داده نشود؟ی ولسواليک ينبه اندازه ھم... ی ولسوال١۴٠ از يش با بيننش

ه دفاع از ماللی جان، اين بحث قوم و موم و مليت و پشتون و پنجشيری را چگونه ارزيابی می کنيد؟ چه ربطی ب

بصورت بسيار دردناک در بحث ھای خاينانه "تان " روشنفکر"استقالل کشور دارد؟؟ آيا متوجه ھستيد که 

غرق شده است؟؟ آيا برای يک شخصيت پاک و مترقی چنين الطائالتی می تواند معنی داشته باشد؟؟؟  " شونيستی

در اين " شخصيت پاک و مترقی"د، چرا بايد شما خوب می دانيد که حکومت بن از چورکان جنايتکاران تشکيل ش

  ؟...زمينه دلھره داشته باشد؟؟ آيا او عمل خاينانه انجام نمی دھد؟؟؟ و

  

  :مسعود فارانی

نبايد با احترام خالصانه به کانديدھای مثل جناب دکتور رمضان بشر دوست، دکتور اشرف غنی احمدزی، " -

  .زحمات کرزی را نيز ناديده گرفت

نقاط مثبت را نيز ... و...ل زعامت اش با تمام بدی ھا و نارسايی ھا، داشتن برادران مافيايی اش وکرزی در طو

  .داشت که چشمان پر از اغماض ما آنھا را ديده نمی تواند

امروز باز تاريخ تکرار ميشود اگر به آرامش نسبی، تحصالت گسترده، جنگھای مسلح که به جنگھای انتخاباتی 

 کنند و آزادی بيان که تا ديروز نمی ]فکر[کرده تا حدی زمينه ميسر شده تا مردم بتوانند تفکر ]ارتقاء[ارتقاع

توانستند نامی از جنگساالران را بر زبان آورند، امروز از برکت ژرف انديشی عامليت خوب جناب کرزی، ھر 

  .کس می تواند آنھا را بدون ترس برمال سازد

  جناب کرزی نتوانست دارھا را بخاطر باال کشيدن جنگساالران برپا کند اينکه بخاطر بی حوصلگی روشنگرايان

خدمات کرزی در " آھسته ولی مطمئن"بگفته آلمان ھا . بسيار خردمندانه و دورمنظر عالی را در آن ميتوان ديد

يخ باز تکرار ًلطفا شيرازه اين روند را باز با بی حوصلگی ويران نکنيد تا دچار سرگشتگی نشده و تار. جريان است

  ."خير و صالح جامعه در انتخاب دوباره جناب کرزی خواھد بود. نشود و سبب ندامت تان نگردد

ماللی جان، با آنکه عکس العمل تان در مقابل اين انقيادطلبی ھای مسعود جان فارانی واضح و روشن است، چرا او 

اکثر روشنفکران ما که در غرب ھستند :"ايد ؟ شما در ھمين مصاحبه گفته "شخصيت پاک و مترقی می گوييد"را 

يا ھواخواه رژيم پوشالی فاسد مافيايی کرزی ھستند و يکتعداد زيادی ھم می بينيم بصورت .... با بی شرمی عجيبی

را که ھواخواه رژيم شما چگونه يک بی شرم ." غرق ھستند... بسيار دردناک در بحث ھای خاينانه شونيستی

در اين مدت  :"يد؟؟  با آنکه شما باور داريد کهمی گوئ" شخصيت پاک و مترقی"ھست، ی کرزی پوشالی مافيائ

ھشت سال به سرنوشت زنان کشور ما بدترين  خيانت ھا صورت گرفته و تا امروز ھم بدبختانه جريان دارد و درين 

ولی ...." اسی شدهمدت ھشت سال شاھد ھستيم که چطور زير نام آنھا بی شرمانه خاينانه بھره برداری ھای سي

  .نبايد زحمات کرزی را ناديده گرفت :"باور دارد که" شخصيت پاک و مترقی"

نقاط مثبت را نيز ... و...ش با تمام بدی ھا و نارسايی ھا، داشتن برادران مافيايی اش وکرزی در طول زعامت 

می کند، شما يا مسعود فارانی؟؟ کی از حقيقت دفاع " .داشت که چشمان پر از اغماض ما آنھا را ديده نمی تواند
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چشمان کی پر از اغماض است، از شما يا از مسعود فارانی؟؟ به نظر من اين مسعود فارانی است که دروغ می 

گويد و به بھترين نحو انقيادطلبی اش را به نمايش می گذارد، پس اين آغا کجا، چگونه، چه وقت از استقالل دفاع 

ًا شما واقعا طرفدار اين انقياد طلب ھستيد، انقيادطلبی که کرزی را به خير و صالح کرده و حقيقت گفته است؟؟؟ آي

  يد؟؟و شما او را نوکر و پوشالی می گوئجامعه می داند 

 متوجه باشيد که اين دفاع غير دفاع کنيد، ولی" شخصيت ھای پاک و مترقی"خانم جويا، شما حق داريد از اين 

  .والنه استمسؤ

  .تا بعد

  

  :ھای قبلی ماللی جوياصحبت *
 يم، فھی، قانونی، ربانياف، مثل سيی را از جنگ ساالران و جنگ افروزھا متوقف سازد و کمک کند که انسانھايتش حمايد بايکاامر"-

از کتاب  ("... شونديده به محاکمه کشانی جنگيتکاران به مثابه جنايدی، به عوض نصب شدن در مقامات کليگران و ديلمحقق، اسماع
 )يستانیس

  
 يله مستقل از آنچه به وسياستی سيد بايد به مردم افغانستان نمایً خواھد واقعا خدمتی ميتاليا خاطر نشان ساخت که اگر دولت ايا جویمالل"-

 ی ھايت و شخصيروھا از جنگ ساالران ائتالف شمال دست بردارد و به نيت و از ھرگونه حمايد شود اتخاذ نمای دنبال ميکادولت امر
 در ی را علت عمده شکست جامعه جھانی جھادی ھايست بر تروريکا دولت امريهو تک. يد افغانستان کمک نمای و مردمخواه یموکراسد

 . عنوان نمودی امروزی روزيره تیافغانستان و عامل اصل

 يطرف محکمه بيک در ی جنگکارانيت افغانستان، محاکمه جنايی قضايستم سی کار برای خواست تا در راستايتاليا ھمچنان از دولت اجويا
 )سايت کميته دفاع از ماللی جويا (".يد نمايگيری مجدانه پيدرا با

 ياج سال جنگ احتی سی ھايرانی وی بازسازی و پس از آن ھم برای به دموکراسيابی دستی افغانستان براۀيد ديببدون شک کشور آس"-
 ين است که اين در کشورمان ای خارجيروھایمشکل امروز ما با حضور ن. دارد} ياليزمامپر {المللی ين بۀ جامعيت به کمک و حمایمبرم

 فاسد و دست نشانده ی از دولتيت ملت با استفاده از فشار و سرکوب به حمای و فرزندان واقعيخواھان آزادیت از صداي حمای به جايروھان
 يبانی و پشتيتدر مقابل خواست ملت افغانستان دست برداشته و به حما يستادن از ايروھا نين است که ايندرخواست ما ا.... گماشته شده اند

 )٢٠٠٧ دسامبر يا، جوی شھروند با ماللیگفتگو." ( بپردازنديخواه دموکرات و آزاديروھایاز ن

  
  .کروشه ھا و برجسته نمودن ھا از منست: نوت

 

 


