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  لمبه

 
 

  فرسوده" چپ"ماللی جويا و ھياھوی 
  
  

نوشته ای است از آقا يا خانم مصباح که در کابل پرس ظاھرا در مخالفت با " چپ"تاخت و تاز بر ماللی جويا از 
 من مدتھا قبل نوشتۀ.  گذاشته شده است"سيستانی، اکادميک ھرزه گر و دفاع رياضی وار از ماللی جويا"مننوشته 

  .  نشر شده است)آواز( و بعدھا در وبالگ خصوصی من" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "در پورتال رزمنده 
    

ًاگر قضيه شخصا به من ارتباط می گرفت ترجيح می دادم از  دادن . دد بودم که پاسخی ارائه کنم يا نهدر ابتدا متر
پاسخ به آن بگذرم و به کارھای جدی ترم رسيدگی نمايم؛ اما با تأسف که قضيه شخصی نه بلکه بر محور اصول و 

ی چرخد و ناگزير پاسخ بايد ارائه عدم اصول، مبارزه مردمی از يکسو و سردرگمی پوپوليستی از سوی ديگر م
  .داشت

  
ھم مورد تاخت و تاز " چپ"راستی چرا جويا از سنگر فرسوده، لفاظ و بی عمل ":آقا يا خانم مصباح می نويسد

ًھای ماھيتا راست ما نه بعنوان يک جريان فکری مطرح، بلکه بصورت افراد سست " چپ" "قرار می گيرد؟
  ."قده خود کم بينی وضع بسيار مسخره ای دارندعنصر، کم ظرف، بی شخصيت و با ع

  
ولی بدون شک می دانم که . چيست، من ھم ندانستم" چپ"اينکه منظور مصباح از سنگر فرسوده، لفاظ و بی عمل 

مصباح  نيز تا اکنون نتوانسته است حتی يکی از  سنگرھای استعماری ذيل را فتح کند تا او را ما ھم لفاظ، بيعمل، 
  !!کم ظرف، بی شخصيت و نويسنده ای با وضعيت مسخره حساب نکنيمسست عنصر، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بفرماييد که کدام يکی از اين سنگرھا را شما و يا دوستان تان فتح کرده ايد که اينقدر بلند و باال ًمصباح جان، لطفا
می کنم که تا ھنوز يکی از اين گز می کنيد و سبکسرانه ديگران را فرسوده و سست عنصر می ناميد؟ بنده اعتراف 
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سنگرھا را ھم فتح نکرده ام، ولی در حد توان برای فتح اين سنگرھای استعماری بارھا و بارھا نوشته ام و می 
 ضد افتخار می کنم که به .ھراسی ندارم" لفاظی"نويسم و اين وظيفه ای است تاريخی که برای انجام دادنش از اتھام 

موجوديت  ستم و مثل شما لب ھايم را بخيه نکرده ام و باز افتخار می کنم که مثل شماھ" لفاظ"استعمار کشورم 
   .چکمه پوش ھای استعمار را در کشورم تيوريزه نمی کنم

  
نه شما و دوستان تان در کوھپايه ھای .  نه شما تفنگی در دست در داالن و سنگين و بکوا می رزميد و نه من

نه شما و نه ياران تان بر سينه چکمه پوشان استعمار . ه اھتزاز درآورده ايد و نه منھندوکش و بابا درفش استقالل ب
شليک کرده ايد و نه  من، پس با چه حقی و با کدام معيار ديگران را ميزان می کنيد، پوک گری ھم حدی دارد، آقای 

  ! مصباح
  

که استعمار را " چپ"فه دارد که عليه ولی آقای مصباح اجازه بدھيد که با صراحت بگويم که بلی،چپ واقعی وظي
مدال می گيرد، عقده " مراجعی آلوده"تلقی کرده، از " منافع مردم افغانستان"تيوريزه می کند و آنرا مطابق 

  .داشته باشد و اگر نداشته باشد، چه بھتر که بر خود نام چپ نگذارد
  

دفاع از يک پرچمی خاينی می نويسيد که بر مسند شمای که بار اول يا دوم تان است قلم برداشته ايد و آن ھم در 
فرمان قتل ده ھا ھموطن مان را صادر کرده است  و در نوشته تان نشانه ای از  مبارزه ضد " شورای انقالبی"

استعمار ديده نمی شود و تنھا بر بنيادگرايان و جنگساالرانی می تازيد که می دانيد تاخت و تاز تان به مذاق 
 وظيفه کمتر از قسيم اخگر و شکريه بارکزی را انجام می دھيد، ًراتوری جھانی خوش می آيد، دقيقاسردمداران امپ

به خود ننگ می دانند، اگر چه مدال گيری را مثل شما ھم  ًچون مطمئنا اين دو ھم دفاع از يک جنايتکار پرچمی را
  . ننگ نگويند

  
تنھا در پشت ماللی جويا سنگر گرفته که پا فراتر نھاده و با آنکه اينبار با يک آدم پوده ای روبرو ھستم که نه 

 الطائالت در حد شخصت يکراست در عقب سنگر خونين يک پرچمی مزدور و جنايتکاری چون سيستانی لميده و
  .ش خالی از سود نخواھد بود، ولی پی گيری بحثش پف می کندحقير سياسي

  
ًکه يک نوشته عمدتا ضد سيستانی "  وار از ماللی جوياسيستانی، اکادميک ھرزگر و دفاع رياضی"در نوشته 

  :پرچمی بود، دو موردش به ماللی جويا برمی خورد
  

ا" .١ اع، سؤدفاع خشک و رياضی وار  يک پرچمی از ماللی جوي ن دف ل اي االتی را در  و سکوت او در مقاب
  .ذھن خلق می کند که بايست خود ماللی جويا جواب بدھد

وده زي.  که ناگزير زير اين انتقاد ميرفت، ماللی جويا بودبدون شک يکی از افرادی .٢ را او بر بازوان ستبر ت
بايد حمايتش را از جنگ ساالران )  لمبه–اشغالگر کشور ما (امريکا :"ھا باور ندارد و استدالل می کند که

ا در آخرين ديداری که بوش از افغانستان داشت، با دست شوراندن(و جنگ افروزھا متوقف سازد   سياف ھ
ل ) پشيزی ارزش قايل نيست! و ربانی ھا نشان داد که امريکا به اين تيوری ھا و کمک کند که انسانھايی مث

ه سياف، ربانی، قانونی، فھيم، خليلی، محقق، اسماعيل و ديگران به عوض نصب شدن در مقامات کليدی، ب
ه(مثابه جنايتکاران جنگی  ا جنايتکار ن ا امريک ی جوي وده ھاستبه نظر مالل ه )  بلکه مرجع دادخواھی ت ب
 ..." محاکمه کشانيده شوند

ز صحبت ب       اه از اشغال ني اه گ ا و ھمفکران گ ی جوي ه اين طلب حمايت در حالی صورت می گيرد که مالل
ست(عمل مياورند، کدام عقل سليم  م ) البته منظور سيستانی و ياسر ني ان ھ ه در عين زم ذيرد ک د بپ می توان

 "؟غال بود و ھم طالب حمايت از آنمخالف اش
  

ولی در کشور ما عادت براينست که .له ای بود که در آن نوشته در مورد ماللی جويا نگاشته شده بوداين تمامی مسأ
جای پرداختن به اصل بحث خود را به اين در و آن در می زنيم و چند تا گپ بی معنی را پشت ھم قطار می کنيم ه ب

 تاخت و تاز  بر ماللی - خوب می بود که نويسنده  . ته و خود را پيروز معرکه اعالم می داريمو خاکباد راه انداخ
  .  اين دو بحث را با استدالل بيشتر رد می کرد-"چپ"جويا از 

  
ھدف از تذکر اين دو مورد نه زدن شخصيت ماللی جويا بود و نه ھم خصومت، بلکه انتقادی بود که در حيطه 

طلبانه آنھم در شرايطی که خود نيز با اشغال کشور موافق است و دولت کنونی را پوشالی می ارزش ھای استقالل 
  !!ی که فرق ميان انتقاد و خصومت را نمی دانندئچه می دانستم که ھستند کورمغزھا. داند،  مطرح شده بود
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ولی چنين نيست و . خنی نداشتمله که کشورش اشغال شده است، مخالف می بود، ابدا با او بحث و سأاگر او با اين مس
او گاه گاه از اشغال کشورش صحبت می کند، از اينرو خيلی راحت اشتباه ايدئولوژيکش را با او از طريق آن نوشته 

وقتيکه ماللی جويا می تواند بر مافيای جھادی بشورد، چرا بر اربابان اصلی آنان که در حال . در ميان گذاشتم
 چکمه پوش بر ملت و مردم ما ظلم می کنند، شوريده نمی تواند؟ اشتباه او در اينست ٩٠٠٠٠ زندان و ٢۴حاضر با 

خاطر نجات ه که از اربابان مافيای جھادی و طالبی که ھر روز خون ھموطنان ما را می ريزند،  می خواھد که ب
 ضد مافيای جھادی فرياد زد، حق دارد از آيا کسی که به. دمردم ما قدم رنجه فرمايند و به محاکمه جھادی ھا بپردازن

آنانی طالب حمايت باشد که ستمگری و خونريزی شان مردم ما را به ستوه آورده؟ آيا کسی که بر سياف و ربانی و 
قانونی و پيرم قل و نورزی و جالدان ديگر حمله برد، چرا بايد در مقابل اشغالگران تمکين نمايد و با لبخند و دست 

   بر زخم ھای مردم ما نمک بپاشد و استعمار را بھتر از استبداد بداند، آقای مصباح؟در دست آنان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ماللی جويا و لويز کيپس عضو کنگره امريکا از حزب دموکرات (
  

خانم جويا از يکسو از اشغال صحبت می کند و از سوی ديگر خودش از حمايت معنوی و مادی اشغالگران 
در . ست و اين در کشور اشغال شده مثل افغانستان يک فاجعه سياسی است که از او انتظارش نمی رودبرخوردارا

آينده اسپانيا در "حالی که او از اشغال صحبت می کند، وزاری دفاع و خارجه اسپانيای اشغالگر در کنفرانس 
ا يک ضد اشغال می توانند ابراز با او ابراز ھمبستگی می کنند، ندانستيم که چگونه اشغالگران ب" افغانستان

 می ءھمبستگی نمايند؟ وزير دفاع اسپانيا که از يکسو حکم فرستادن سربازان شان را برای کشتار مردم ما امضا
يد که اين  به مردم ما بگوئًکند، از سوی ديگر با قھرمان مصباح جان ابراز ھمبستگی می نمايد، مصباح عزيز، لطفا

  !عش است تا مردم بھتر و خوبتر قضاوت کرده بتوانندابراز ھمبستگی از چه نو
  

و آيا شما آقای مصباح، از ماللی جويا ھمين انتظار را داريد که با وزير خارجه ايتاليا، يکی از کشورھای اشغالگر 
  ميھن ما، چنين بی محتوا و استعماری صحبت کند؟
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  )ی که ھر روز مردم ما را می کشدماللی جويا و وزير خارجه ايتاليا، کشور اشغالگر(
  
 ياستی سيد بايد به مردم افغانستان نمای واقعا خدمتيخواھدم  يتاليا خاطرنشان ساخت که اگر دولت ايا جویمالل"

 از جنگساالران ائتالف شمال يتو از ھرگونه حما يد اتخاذ نمايشود دنبال ميکاه دولت امريلوسه مستقل از آنچه ب
 بر يکا دولت امريه و تک.يد افغانستان کمک نمای خواه و مردمی دموکراسی ھايت و شخصروھايدست بردارد و به ن

 ی امروزیره روزي تی در افغانستان و عامل اصل(!)ی جامعه جھان را علت عمده شکست ی جھادی ھايستترور
چه ) اليزم جھانیامپري(يد که پيروزی جامعه جھانی ، اگر لطف کنيد به خوانندگان بگوئمصباح(. عنوان نمود

 )بار آورد؟ه خوشبختی را می توانست ب
 ی جنگيتکاران افغانستان، محاکمه جنایئ قضايستم سی کار برای خواست تا در راستايتالياا دولت ھمچنان از جويا
  )از سايت کميته دفاع از ماللی جويا." (يد نمايگيری مجدانه پيد را بايطرف محکمه بيکدر 

  
  ميالدی به ماللی ٢٠٠۴ در سال یسيلويو برلوسکونا آنھم زير رھبری مرد فاشيستی چون دولت اشغالگر ايتالي

ه  به او و شکريه بارکزی نيز جايزه ای ب٢٠٠٧و بعدھا در سال ) سايت کميته دفاع از ماللی جويا(جويا جايزه داد
گرديد که بر بنياد آن،  وی تعلق نام گل طاليی تفويض کرد که در مراسم اعطای آن پيام وزير خارجه ايتاليا قرائت 

، آيا شما خدمات آنان در راه حقوق بشر مردم افغانستان را ستوده بود تبريک گفتهگرفتن جايزه به دو زن افغان را 
از ماللی جويا ھمين انتظار را داريد که از سوی کشورھای اشغالگر تقدير و تحسين شود و او سکوت کند و جوايز 

لمانی در انقش غير موثر نيروھای "از کشورھای اشغالگر بپيذيرد و گاھی ھم از " دتضا"را پشت ھم بنام 
  صحبت کند،  آقای مصباح؟؟ " افغانستان

  
ش از لويزا موگانتينی با حمايت معنويخانم ) از اشغالگران درجه يک کشور ما(ھمينطور معاون پارلمان اروپا 

 که مثال مقاومت يدارم اعالم ميا خود را از جوی و ھمبستگنیيبامن پشت"ماللی جويا در اعالميه ای چنين نوشت 
ه  جنگساالران را مورد نکوھش قرار داد، تا حال ب٢٠٠٣ جرگه سال يه که در لوياجو.... يرودشمار مه زنان ب

 ياسی سيم تصميک به ی فردای ھيد تھدين شده است، اما حال ايد تھدی به مرگ و تجاوز جنسشيخاطر آن سخنران
 يان بی به حق آزادًيدا گرفت، که شديتش عضويق به تعليم پارلمان تصمشيزيونيشدند که بعد از مصاحبه تلومبدل 

  " .يکندضربه وارد م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )ماللی جويا و لويزا موگانتينی معاون پارلمان اروپا و جالد کودکان ھلمندی و تمام مردم افغانستان(

  
ی پارلمان اروپا، جک ليتون رھبر حزب دموکراتيک جديد کانادا و عضو ليائر ھمين حال آگنوليتو عضو ايتاو د

پارلمان کانادا، خانم اليکسا مک دونا عضو پارلمان کانادا، جکوپو ويناير عضو پارلمان ايتاليا و يک درجن عضو 
ند، آيا اين توھين به لمان که ھمه اعضای بلندپايه دولت ھای اشغالگر اند از ماللی جويا حمايت معنوی کرداپارلمان 

حيث فرزند اين کشور حق دارد در برابر نوازش اين استعمارگران ه کشور و مردم ما نيست و آيا ماللی جويا ب
   مختلف   تبليغ نمايد، درست می گويم آقای مصباح؟یسکوت و از ھمه بدتر آنرا از طريق سايت ھا

  
 ما ی آرزو."فغانستان به جويا پاداش نداده و نخواھد دادھيچ مرجعی آلوده و ضد منافع مردم ا":شما می نويسيد

ھم ھمين بود و ای کاش ھيچ مرجعی آلوده و ضد منافع مردم افغانستان به او پاداش نمی داد تا او قھرمانانه سمبول 
سوی  به سان گلوله ھای شکر آلود به - معنوی و مادی–ضد اشغال می شد، ولی با درد که چنين نشد و ده ھا پاداش 

اعطای مدال از سوی مجددی و حامد کرزی در لوی جرگه : او شليک شد که آلوده و ضد منافع مردم افغانستان بود
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يس ايالت ترنسکی ايتاليا و خانم پوليسترانی وزير فوايد عامه ايتاليا، اعطای جايزه ئقانون اساسی، حمايت مارتين ر
 از سوی شاروال شھر برکلی امريکا به خاطر ٢٠٠۶در ، اعطای تقديرنامه افتخاری ٢٠٠۴دولت ايتاليا در 

شجاعت و کارخستگی ناپذيرش برای حقوق بشر، ستايش وزير خارجه ايتاليا از او، ابراز ھمبستگی وزرای دفاع و 
خارجه اسپانيا با او، اعطای جايزه از سوی خانم ايديت رو سکرتر وزارت امور اجتماعی و کار جمھوری ھنگری، 

، کانديد جايزه حقوق بشر پارلمان اروپا، " مجمع اقتصادی جھان" رھبر جوان از سوی ٢۵٠ه حيث انتخاب او ب
ريس مردان و م با لبخند و خنده با سناتوران و کانگأاعطای شھروندی افتخاری از سوی دولت ايتاليا، عکس ھای تو

) ھمان شير نر( نعيم بارز، اسحق نگارگری،  مقاله ھای سيستانی، سپنتا، مسعود فارانی، محمدزنان اشغالگر امريکائ
  و غيره به دفاع از او، ھمه چيزھای بود که آلوده و ضد منافع مردم افغانستان بود، چطور آقای مصباح؟

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ور بين المللی و اروپائی  اين خانم عينکی را می شناسيد، ايمابونينو وزير امًآقای مصباح حتما: و گپ آخر اين که
ھر گاه توانستيد اين سنگر اشغال، موقعيتش در نقشه استعماری  ش ھم معاون وزير خارجه ايتاليا است،يتاليا و دوميا

 عنصر، کم ظرف، لفاظ و بيعمل کشور ما نشان داده شده  است، را فتح کرديد، حق داريد ديگران را فرسوده، سست
د صاف و ساده شما را يک سکرتر پوده ماللی جويا يد، و اگر چنين بود و چنان؛ پس ديگران را حق بدھيبگوئ

  بگويند، درست؟؟
  

 .تا بعد
 


