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  .آزاد ل
  ٢٠١١ جون ١٠

 

 
 مؤثر بايد بود يا مھم ؟؟

 !!ببخش ھموطن 
 

 شرح اين قصه شنو از دو لب دو خته ام

 ت از بھر دل سو خته  امــوزد دلــتا بس

 فرخی يزدی

ھای نا  و خاک من که من از شب زدگان کره ای خاکی بوده و توانائی زدودن  گرده ب! منه  بگو ب– من ھمو طن

دخترک  منی که در ھر قدم کوچه ھای خاکی خود ،انسانی آدمک ھا  را از روی شيشه قلب با صفايم به تنھائی ندارم

 نانی ۀبينم که محتاج لقم وليده میھای ژاس ب لمستان بادر سر مای زھای قد و نيم قد تو   بچه خودم را باکھنه پوش

 ديگری دنبال پوست کچالو و يا ھم چيز در خاکروبه ھای کوچه آراستهکنار تعمير ھای زيبا و  .ھستند و نمی يابند

  .دوند  می، شان را نيمه سير کندۀکه حد اقل شکم عزا ديد

آن باال ھا نشسته و گويند  ی که میئکنند مگر خدا ه میخواھند نيست نا اميدانه به آسمان نگا اما آنجا ھم آنچه می 

ھای گرم شان در ھوای سرد و بارانی که مثل دودی است   کشند و نفس گر است چيزی پر تاب کند ؟ آھی میتماشا

. به جوش می آوردتوانی ناميت  و خون دل را در آتش محرو که  اين ھاستۀمشاھد .يخ می بندد، از آتش سوزنده

ھای باران به آھستگی بيداری   االن که دانه. و فقط تماشا گر بود ماند خاموشاينھمه بيدادميتوان در قبال نچنان که 

  !ای ھموطن...خواھد به تو بگويم من و تو باريدن گرفته  با ديدن ھمين صحنه ھا  دلم می

جھنم سوختن در . ين زندگی نيستا! نه! نهبيا با ھم از  گريبان خدا بگيريم و فر ياد زنيم اين چه زندگی است ؟؟  

  ! بندگيست وذاللتاين ، است آتش سوزان،استبيداد 

کنی کسی  بينيم ؟؟؟ فکر می ما چرا اينطوريم ؟؟ ما چه کم و کاستی داشتيم که چنين شده و اوالد وطن را چنين می

  .چيزی برای گفتننه ھم جوابی دارند و نه چون گيريم  جوابی نمیگوش داده و جوابی خواھد داد ؟؟  مطمئن باش 

ياد آوريم ه ب . و من و تو ھم    تما شاگريم  و در تماشای ھمچو صحنه ھای دلخراشخدا  ھم فقط تماشا گر است 

قلب ھای آگنده از کينه و نفرت  ،چھره ھای منحوس، تمساح ھای وطنی را، خفاشان کور  سياه دل و تاريک انديش
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چه به اثر  .در پی مرگ من و تو اندشکل است اما واقعيت دارد ؟؟  ؟ بلی ھموطن باورش مرا مردمی شانضد 

ھا   بد ن من و تو و طبق لزوم ديد آن .گويند آن باال ھا ست ی که میئيا الزم ديد خدا ،ھای سياه دالن تاريخ کدورت

 و خون  ه ھای گوشت پارچ بايد متالشی شود  و يا تبديل شويم به مسلمانان واقعی جنايت پيشهاينگونه  توسط اوالد ما

و  ھا تصميم دارند من و تو  را از بين ببرند بلی آن. شغال کنندهای و اتمی استعمار گران ئاز بر خورد بم ھای خوشه 

تشخيص نموده اند و راه خود را درست  در کشتن من و تو اختالفی ندارند آنھا .ھا  با ھم متحد ھستند  آن.نابود کنند

 ،عدم درک مابيگناھی ما گناھی باشيم ؟؟ بلی   به نابودی محکوم شديم ؟؟ چرا بايد قر بانی بیاما چرا ما. می پيمايند
ده برای   چند تنی از   ما که و اين فرصتی  خوبی بو ھا  ما و تابع زمان نمودن اين حرکتعدم جنبش و شورش

ديگر ، و بوت پاک استعمارنو کر و چاپلوس ، وجدان خود را از دست داده ووطن فروش و بی خصلت ،کر شودنو

  .خدمتگذار بودن ،فقط پول و امتياز ،ی کندئديگر احساسی که رھنما ،وجدانی نباشد  که قضاوت کند

فھميم  ايم  نمی ندادهموقعيت خود را تشخيص روند اين من و تو ھستيم که  ھدف شان مشخص و در ھمين راه می 

 ه  گاھی ما را ھرزه و گوچه گرد میکبی توجھی من و تو است کی ھستيم و چی بايد انجام دھيم ؟؟  از نفھمی و 

قدر گوچگ شديم و بيچاره که  چرا ؟؟ چرا من و تو اين)  گوسفندانۀگل(گاھی ھم بی خرد و جاھل و گاھی ھم  نامند

  موجب توھين عرب و عجم و خائنان ملی ووطنفروشان ھرزه ھم گشتيم ؟؟

 فکر  به سر زمين قھرمان ساز و نسل ھای پيش آھنگ ؟؟ نه،ی ؟؟ به وطنا خود و اوالدت فکر کردهه  آيا ھر گز ب

اين دکانداران و تاجران  ،کنی اين سازمان سياسی دولت  ؟؟ ھنوز فکر میھنوز صدايت بلند نشده ؟؟ چون نميکنم

 و  بسوزدحال من و توه روز ی به رحم آمده و دلش ب،  نيرو ھای جھان خوار امپر ياليستیدين و مذھب و ھم شايد

؟؟ ما بر گرداننده  کمی از  آنرا بزور گرفته شده نانی که از ما دزديده و به ه ای ازحم و انسان دوستی لقماز روی تر

به قلب پاکت سوکند که اشتباه است ؟؟ فکر آن  .باه استتکنی اش ده دلی ؟؟ اگر چنين فکر می  و ساخوشباوریچه 

بان کنند رحم آنان و مھر رگز رحم نمی  ھنوشيدن  خون من و تو زند ه اندبی وجدانان  و خونخواران  که از  .مباش

  .بودن شان اولين گام خود کشی  آنھا است

ھا شھامت مقاومت  نه آنور .ھا در خونخواری شان و اطاعت بی چون و چرای من و توست  بقای آن!طن  بلی ھمو

ھا دولت ھای   آناسته را ندارند و فقط دلخوشی و تکيه گاهخ  من و تو و ملل به پاۀو ايستادگی در مقابل طغيان آگاھان

 ،ھای بی وجدان و پست فطرتی است در لباس انقالبی آدم .اند  که من و تو را تنھا گذاشته نماھائی اندفاسد و انقالبی
 نياز مبرم ھا ضرورت و ھا به چنين آدم د؟؟؟؟  بلی آننباش  مال و آيـت هللا که از ھموطنان خود ما می،فکر روشن

اند  تا آدم مھم  ديف انقالبيون خود را  ھميشه جا زده انسانی بوده که در رۀھا دشمن من و تو و جامع و آن .دارند

ھای استعماری و گماشتگان  بابان خود که ھمان قدرت قيل و قال شيطانی به پا بوسی ارشوند و بزرگ و بعداً ھم با

 و   و ھدف شان بودهاين وظيف .دست آرنده خود را از خون من و تو  بشان است خود را رسانيده و منافع فردی 

ھا که در سنگر مردمی  و دفاع يکی از آن  .زنم  اگر به حرف من باور نداری برايت مثال می،بلی ھموطن .است

توسط  و با قد م. دادفرسپنتا ی است به اسم رنگينئا نموده بود ھمان آقاه جاز حقوق انسانھای شريف خود را جا ب

 الزم بود شعار در ھر لباسی آمد و ھر چه. پر از شيطنت و منافقتو  استخوانی و قلب ماالمال ۀ چھر،اندام الغر

و ھم خود را پيرو انديشه  سبز ھا وانمود  ساخت و از فلسفه    انقالبی بيش از حد.جلوه کند) مھمی( داد تا اينکه آدم

ه توان داشت  سعی در مھم جلوه دادن خود نمود و  بعداً صف خود را ھای مختلف صحبت نمود و خالصه تا آنجا ک
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از سنگر مقاومت ملی و مردمی توده ھا جدا ساخت و اسم خود را در جمع وطن فروشان و خائنين به ملت رقم زد و 

زياد تر آيا  .ازآن ھم جلو تر به دست بوسی سر مايه دار ھای  جھانی چندين بار و از دريجه ھای مختلف موفق شد

راه انداخت ه عليه کرزی ب) مصلحتی(لمان آنقدر داد و بيداد ا ؟؟ اين آقای ننگين خان در شود  بی وجدانی میازين 

حم نموده و نخواستند قوله ھای اين ولگرد بی پاداش بماند و به نظر خود تشخيص مريکا   به او تر اتا امپرياليسم

و آقای   . رول داشته باشدعقابان آزادیر تداوم تسلط شان بر اين ديار تواند د و می است) مھم(دادند که اين آقا 

ھای تجاوز گر بفھماند که او ھم در  رديف ھمان حيواناتی مثل  ھمه تالشش ھمين بوده تا به نيروننگين رنگين 

کند چرا به  ھا خس و خاشاک ديگر قرار داشته و از ھما ن آخور خوراک می ربانی و ده ،قانونی، عبدهللا  ،کرزی

خور با کرزی آ سلطنتی از ھمان ۀيلخواست در ھمان طو اند ؟؟او ھم می او  تو جه ندارند  مگر او را فراموش کرده

و باالخره   . استعمار را نشخوار نمايدۀ تفاله شدۀاه و يونجکبقايای ) شان گله ھای ھمجنس(خان و باقيمانده 

 دادند و جناب ھم  با گر فتن آن توشه  سگ زنجيری اشد توته نانی به باداران شان الزم ديده و توسط جناب خليل زا

م به مقام باال تر يعنی مشاور امنيتی و بعداً ھ .با خوشحالی بی حد خاموشانه رھسپار وزارت امور خارجه شدند

وده و   يافتند و فعالً ھم با ھمکاری ھمجنسانش در خدمت نيرو ھای تجاوز گر بيش از پيش بءتقاکرزی خان ار

 ننگينمشوره ھا ی او در کشتار ھم وطنان مظلوم ما بسا مؤثر است که ھمين تجربه و پيشر فت غير انسانی آقای 

و در ھمين راه پا بگذارد و با  باشد) مھم( آرزو کند که نام باقی سمندره  بباعث شد تا يک آدمک  کار دستی مانند 

 فر او ھم  مھم گردد تا بلکه توجه مقامات استعماری و دست جفنگ گوئی و تعقيب راه آقای ننگين و اعظم داد

             .دھای طفال نه ای دار  ين راه تالشسد که ھنوز ھم درھم برنشاندگان شان را جلب و توته استخوانی به او
رگاه و آ(صطالح وطنی ما ندازد و به اسرمايه بي. خواھد نانی بخورد ھر کسی از يک راھی می !ھموطن من

  .داشته باشند) بارگاه

 اين ۀ آبرو فروشی الزمی آنست و  آنوقت ھم، زحمت کار دارد،آيد دست نمیه ھا مجانی ب  اينھيچ يک از مگر 

ه   و فر يب خوردن ھای  ما بخوشباوریو  –  عدم اتحاد ما–خبری من و تو   بیتوانند از بر کت چيز ھا را می

يت شان نان خوردن شب و روز خود را نداشتند وکيل که اکثر مگر اين ھمه وزير و .ندد آورماً که قسدست آورند 

ھا از کجا شد ؟؟؟  بگو  از کجا شد ؟؟؟؟ آن ھموطن ما که    ثروت آن،تر و در چند جا خانه دارندوامروز چند نوع م

 فقط بايد .خوانيم است بينيم و می از آنچه میچنين نيست واقعيت غير ) ھا را خدا داده  آن( نوشت اشتباھاً و يا قصداً 

خدا به قوم  ،ھا نداده اين است که گويم که خدا به آن چشم بينا داشت و مغز متفکر  و تخدير نشده ؟؟  برای اين می

ترين قوم ياد کرد اما وقتی که شش  بر ين و حتی غذای آماده شده از آسمان فرستاد و آنھا را بھتريھود ھمه چيز داد

 که اين قوم بر ۀ آن عالوه آن خدا بسو ختند زنده می هھای آدم سوزی ھيتلر زند کورهليون  انسان از ھمان قوم در م

گويم   ؟؟ به اين ملحوظ می گوشت و استخوان آن مظلومان ھم به مشامش نرسيدۀسوختجسته را نجات نداد بلکه بوی 

 کند ؟؟؟؟ يلی خوش باورند تعير نکرده و نمیکه موقف خدا در مقابل بندگانش مخصوصاً افغان ھا که خ

       ۀحمان قدرت خود  باچپاول و  کشتار بيرکه در زمانوجدان ووطن فروش  یب) پرچمی و خلقی(اگر آن چند  
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پا و چند پولی اين طرف و آنطرف در اروتاريخ را نصيب شدند و با تاراج  و ننگ مندگی ن صديق ميھن شرزندافر

ياليست ھا  ھستند  ھای استعمار و غالم غالمان امپری که چوچهئ ھامال گککنند و اين  میمريکا فضل فروشی ا

ھای بی پايان شان که ھمه را از چور و چپاول زندگی من و تو  به دست آورده  اند و امروز به ھر  ھا و ثروت زمين

اند تا به ھمه تقديرات الھی و   ساختهدنباله رو خوش باور وقصند و از من و تو فقط پيرور ساز استعمار و بيگانه می

  .خوش آمد  بايد تسليم  باشيم –کرد آنھا تن داده و تسليم ھر چه پيش آمد  عمل

ی اجنبی به پيش وجدان را ؟؟  که تا کدام اندازه در خدمت به ارتجاع و نيروھا ببين اين آقای سپنتای بی !ھموطن من

تواند با  نا سالم  ووطن فروش می –وجدان  ه ھر انسان بیيزی شود و اين مزيتی است کرفت تا مالک يک چ

ھا در پس گوچه ھای بد نام تاريخ  ازين قماش آدم .شده آقای ننگين  عزت و ناموس صاحب آن شود ک،وختن آبروفر

بی  ايمان قال(   اظھار ايمان می کردی که يک روز به آن ژئھين مردم ما و ايدئولو به تو آقای ننگينزياد ھستند اما

فقط برای خشنودی باداران  .پشت نموده و فحش ھم داد )انسانیردم و رسيدن به اھداف شوم و غير برای فريب م

 ننگين تاريخ در پھلوی ۀھا نام اين لک  زيادی است که در رسانهمدت .و شد از جمله تير آوران امپر ياليسم. خود

البته در مجالس  و روی مال حظات ( به پر چمی ھا گک ھاشود  و ھمچنان وقتی که مال  ذکر میی ئ شعلهکلمه 

 ؟؟ اين تصادفی نيست ھا گويند کمونيست ھا می  آنگويند پرچمی ھا و خلقی ھا ؟؟  فحش بدھند نمیخواھند می )خاص

ی ھا را ھم ئ  اين باند ھای آدمکش تعريف و شعلهۀينان ھای خاھا و باداران شان کمونيسم را در چوکات عملکردکه آن

             .بود کنند آزادی و انسانی را ناۀنوع مفکورکشند تا ھر   به انظار مردم می،وجدان  بی وشکل سپنتای ننگينبه 
 سياسی و عقيدتی بودن حق ھر انسان آزاد است و ھر کسی حق دارد باور ھای ۀمترقی بودن و يا پيرو ھر انديش

 در اجتماع تظاھر و استد را پيرو آن انديشه که ممثل باور ھايش خود را در اساس و مرام آن انديشه تطبيق و خو

تداوم يافته و در راه ) البته خالف منافع مردمی نباشد(تواند تا  سرحد تکامل و پيروزی    میهتبارز دھد اين عقيد

ا در  آن  که خود ر ننگينسی مثلھمت و چاپلو  اما آدم بی.دارد تحقق آن مبارزات عميق و پيگير را ايجاب می

سليمان اليق    ،تر کی ،حفيظ امين ،نمود در رديف  بی وجدانانی مثل ببرک کرد و تظاھر  می قلمرو حساب می

 ديگر در پيوند با ارتجاع و نيروھای استعماری خود را قرار داده و در اصل در وجدان ھا وطن فروش بیو صد 

د تا نيرو  پستی نايل گشت و تالش نموۀجدرائين ترين پ  نجات بخش ملی تا حد سقوط به ۀنابودی  مفکور تخريب و

ھای آقای  کرد ی ھا را در چوکات عملئ فقط از او خوشنود و شعله ءکاھای امپر ياليست و ارتجاع داخلی و شر

نام کونيست در اجتماع معرفی و ه  معرفی و پرچمی و خلقی را باعظم داد فر و آن آقای کاله دار از نمد ،ننگين

 تا ھر دوی اين مفکوره  زير سؤال ھموطنان ما  و .ھندعيار سنجش و عدالت انسانی قرار د ھای شان را مکرد عمل

ن نقشه ھای سياسی و يا . را بد ببينند شعله ھاھا قرار گيرد و مردم ما ھم از کمونيسم دل سياه شده و ھم ديگر ملت

  .دين ھدف را نشانه زنند  بر مردم جھان است تا با يک تير چن مغزان تسلط خواهۀمطروح

 باھم صميمی و يکی شنونده درد و سوز ديگر خود باشيم يقين کامل دارم درد من و ھموطن درد دلم زياد است بيا تا

و ھای اساسی  مبارزه را مشخص  راهو  به تفاھم برسيمبيا با ھم  .تو مشترک است فقط مشکل عدم ھمزبانی است
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  .وجدان شان به پيکار بی امان خود ادامه دھيم  بیچوکره ھا و تير آوران و در راه محوکامل استعمار و استثمار

  .مھم باشيم ؟؟ نه مؤثر خود ۀبيا تا برای جامع 

ھا در سر زمين آبائی ؟ اما آنشايد خانه دانم کجا رفتند ؟؟  نمی، اند ھا ھم رفته بچه ،ھموطن ببخشی باران شديد شد

  ه؟دانم چيزی برای خوردن يافتند يا ن پس کجا رفتند ؟؟ نمی) مثل من و تو(،دھستن بيگانهخود خانه ھم ندارند؟؟ و 

 ! ببخشی ھموطن،گفتار خود را با ھمو طن عزيز خودم ادامه دھمۀ اين باران لعنی نگذاشت تا من سلسل

 

  


