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   سيامک- ر-س

٢٨.١٠.٠٩  

  

  قھرمانان را چگونه تشخيص نماييم؟
  

ارز ن و مب ستان آزاد"چندی پيش با سر زدن به سايت وزي ستان-افغان وان "  آزادافغان ستانی ، اکادم"عن يک ھرزه سي

را ،ر در آمده بوديبه رشته تحر" لمبه"كه به قلم  "گرد ودفاع رياضی وار از ماللی جويا ه  آن رد ک را جلب ک  توجه م

ا دقت یاالتسؤدر جريان خواندن آن .  تمام مطالعه كردم یبا حوصله مند ادداشت ي در ذھنم خطور كرد که  آنھا را ب

د ييا کردن نان در اين کشور فقير به رؤولی پيدا. بگذارمان ي آنرا بادوستان در میكردم تا شود روز ی می ماند که باي

  .ساعت ھا وقت خود را به آن داد و فرصت بسا از چيزھای خوب و با ارزش را از دست داد

رای زدم و عنوانیسر" ت كابل پرسيسا" ش بهيال ھا باقی مانده بود که چند روز پھنوز سؤ م ي به چشمم خورد كه  ب

ه تحریكه به قلم آقا"چپ"ا از ي جویتاخت و تاز بر مالل"مطلب . مام شدجالب ت ود را مکمل ي مصباح ب ده ب ر در آم

د ت حل ولی در عين زمان يکتعداد سؤاالاندم که با خواندنش يکتعداد از سؤخو رد و چن ر ک از پ نم را ب االت ديگر ذھ

ستان آزادا" لمبه را نيز در پورتال ملی آقای/ روز بعدتر آن پاسخ خانم ستان-فغان رايم جالب "  آزاد افغان ه ب دم ک خوان

  .بود

ا سؤالگذارم يان مي به اجازه شما دوستان اول برداشت خود را از نوشته ھای لمبه و مصباح با شما در م د دو ت  و بع

  .خو را نيز مطرح خواھم کرد

امی برداشت من از نوشته لمبه اينست که او نه کدام خصومت شخصی با ماللی جويا  دارد و نه ھم کدام توھينی و اتھ

د از  فقط اين سؤدر نوشته اول خود او. به او بسته است ا توصيف و تمجي ی جوي ال را مطرح کرده است که چرا مالل

د و رد، رد نمی کن ان را رد ک ه حنجره گلزم سمی ک ستانی پرچمی را ق سأطرف سي ن م ته دوم خود اي له را  در نوش

دال مطرح کرده است که چرا مال ايزه و م لی جويا با تمام اين که با اشغالگران وطن ما مخالف است باز ھم از آنھا ج

  .می گيرد

دم ا دي ی جوي داری خشک را از مالل ط جانب ا . ولی در نوشته آقای مصباح من فق ی جوي ه مالل د ک يچ کس نمی گوي ھ

ايز دال  و ج رفتن م ی گ ست ترسو است و خالف جنايتکاران جھادی سکوت کرده است ول دتر از آن ه از اشغالگران ب
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زی  د و چي ان سکوت کنن ر جھادي ا در براب ی جوي ه خاطر شھامت مالل رفتن آن ب ل گ که آزاديخواھان بتوانند در مقاب

  . نگويند

ی و من وقتی که کتاب ھای  ی، انقالب ان مل تان ھای مشھور قھرمان ا داس ان و ي ادواره ھای آن ان و ي مبارزات قھرمان

دام تقدي زجردیده ام كه از دشمن توده ھاي ندیچ جايمبارز را می خوانم  درھ ردم ك ديده م ه باش دال گرفت ه و م . رنام

ستان ي  امروز وقتی که می بينم خانم جویول ردم افغان ام م ا و ا از دشمن خون آش ًو خصوصا اشغالگران سرزمين م

ايم و جواب يکی از سؤال . متحدانش مدال به گردن انداخته و با آنھا شاد و خندان عکس می گيرد، حيران می مانم ھ

 و دشمنان خود را در که قھرمانان واقعی  کسانی ھستند که گردن ھای شان را برای مدال خم نمی کنندرا می گيريم 

ه خون شان غرق کرده و  م ک ان داري وع قھرمان ن ن راوان از اي ه ھای ف ه نمون در قلب خلق ھای شان جا می گيرند ک

ا ، بسيار مبارزهًبرجسته ترين آنھا، چه گوارا است که من شخصا  کار و حتی چھره کارگری اش را دوست دارم كه ت

  . قھرمان را چگونه تشخيص کنمك نگفت و اينجاست که ميدانميچ گفته دشمن مردم لبي به ھید ولينه رزمناآخر قھرما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا را ھمچنان برايم سؤ دای بحث آنھ ات و آجن سيم اوق ه اشغالگران تق انی ک ال است که رفتن خانم ماللی جويا به پارلم

ا كنم که عضويت در اين قسم پارلمان يمن فكر م. ترتيب می کنند، چقدر به نفع و فايده مردم ماست ت يجز قانونه بھ

 به مردم ی سرسوزنۀ تواند و به اندازی بوده نمیگري دیزي اشغالگر و دموکراسی اھدايی شان چیروھايه ندن بيبخش

  .د از آن فايده ببرند و دموکراسی شان را تبليغ نمايندن كند و تنھا امريکايی ھا می توانی نمیده ما كمكيزجرد

م یپوشال با وجود اينکه از اشغال ودولت يش ھای از  سخنرانیا در بعضيجو ا او ھ م ب ه من ھ   صحبت كرده است ک

ه ،يھسكه م ھلمند،  در عمل می بينم که  با دشمان مردم زرمت ،ینظر ھستم ول االبلوك ، ن اد ويعز ب ك  ي یرو... زآب

اد . گناه را صادر كرده است با خنده و لبخند ديدار می کندين مردم بيزنشسته و با کسانی که حکم  قتل ايم ھمينجا به ي

  : افتادم كه  قبل از تيرباران شدنش گفته بودی راد مرد مبارزآن

د" ان ياب ا جري ا يکج ن ."من را تيرباران کنيد ولی نه با دشمنان خلق چون نمی خواھم که خونم با خون کثيف آنھ  و اي

  .رادمردان قھرمانان واقعی ما ھستند و بايد راه و رسم زندگی آنان را با جان بپذيريم و ادامه بدھيم

  

ه  سؤو دو تا سليم طلبان ن راه ت ا از اي د، را ال من از تمام نويسندگان و روشنفکرانی که آرزوی نجات ماللی جوي دارن

  :اينست
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ه . ١ ايزه ب دال و ج د از دادن م م می خواھن از ھ د ب چرا يکتعداد از نويسندگان و روشنفکران با اين که ضد اشغال ان

   ما دفاع نمايند؟ماللی جويا از سوی اشغالگران  سرزمين

  چگونه می توانيم به حيث آزاديخواھان با خانم جويا ھمکاری نماييم تا از اين مدال ھا و گرفتن آن دست بکشد؟. ٢

 


