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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 نويسپيشنھادی به شبنامه 
 

 اخير يعنی پخش ۀشخصيت وپست سخت نفرت دارم اما اين واقع ھای بی با آدم که از صحبت نمودن با وجودی

يه شخصيت عالی و مبارز ملی و انقالبی کشور که صورت گرفته خود را مجبوراحساس نمودم تا به اين شبنامه عل

ای را  وقت تلف نمايم و برايش چند نکته دست گرفته وه وجدان دو باره صحبت نموده  قلم ب شخص پليد و منفور و بی

  :يادھانی کنم

 پستی و ھرزگی فرو رفته و فرو مايگی را در ،ن قعر بد بختیشما که خود  در چنا !حيا و بيشرم قا و يا آقايان بیآ

شما که  ،شی جز عادت تان شده استشما که اين ھمه پستی و کجرو ،ايد خون و رگ رگ خود جا داده، ضمير

ی ھای تباھی و ک شما که عادت داريد در تاري،جاه و مقام به حراج گذاشته ايد ،را در مقابل پول ناموس و شرف تان

 ، شما که  اخالق،ايد  شما که بد ترين راه نفس کشيدن و زنده ماندن را اختيار نموده، ھای زندگی گام بر داريدسياھی
 شما که گرويده و دنباله ،ی که سازنده يک شخصيت خوب انسانی است نداريدئناموس و ھمه چيز ھا ،وجدان،شرف

تا  يد ؟؟ئآ  کابل نمیه ايد چرا ب ی را پيشه خود ساختهگاو....... شما که. مانند ھستيد) کلجان(و ) تاجو(رو اعمال 

کر منش خود صاحب کار و باری گرديد؟؟؟ باور کنيد بھترين جا برای شما و امثال تان دولت کابل در دولت بادار نو

ص اما يک چيز را بايد بدانيد  که شما در رديف آن ھمه اشخا. قبول کنيد امثال شما در آن دولت زياد ھستند .است

ترين را خواھيد  ينئباشد مقام پا در دولت کابل  مشغول رقص ھای سياسی و دينی می وجدان که فعالً  پست و بی

 ،کنم آن بی وجدانان ھم شما را بپذيرند؟؟ تو ای دالل شخصيت ھستيد که فکر نمی داشت يعنی شماآنقدر خورد و بی
ھای توانی جلو پيشروی نھضت  امه ھايت باشد نمیتو با ھيچ عملی ولو ننگين تر از شبن.......ای ،ای واسطه

ای بايد  تو که شخصيت نداری اگر داری آنھم شخصيت شکسته وورق ورق شده .فته و سدی ايجاد کنیمترقی را گر

خواھد با ترور ھای سياسی شخصی در جامعه تبارز  شخصيت نمی با احساس و با ،باشد چون ھيچ عنصر با وجدان
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.  انسانی و ملی سھم عملی داشته خنجر بزندۀی که سالھا در مبارزئھا و آنھا ريف ترين انساننمايد و از پشت به ش
توانی از خود آدم درست کنی چطور قادر خواھی بود مانع جلو رفتن نيرو ھای پيشتاز شوی ؟؟ تو در  تو که نمی

  ؟داری ؟ه پيش برتوانی يک گامی ھم ب شخصيت ھای انقالبی و سياسی نمی مقابله با

خوبی و سادگی خوب و بد را فھميده و فرق ه جوانان ما ديگر چشم و گوش بسته  نيستند آنھا ب ، امروز مردم ما

  .نمايند انسان و االغ را می

فرھنگ بوده  مجلس آرای چند آدم بی) شايد در آوان جوانی(کمی فکر کن آن وقتی که خودت  !قای شبنامه نويس آ

 اين کثافت ھای ذھنی و فکری امروزی ات ۀزدی و ريش  به پھلوی ديگر غلط میاز يک پھلو) آنھا(و در خدمت  

ين مرزو بوم وجوداشته که رگ رگ خون شان اخورد جوانان و مردمی در  می "آب"از ھمان زمانھا ازآنجا 

ی ئآنھااند و  ھای زندان ھای تاريک و مخوف باالخره تير باران شده در گوشه ،ماالمال از عشق وطن و مردم بوده

سا ترين شرايط زندگی عليه  در طاقت فر، ممکنه و اسباب دست داشتهۀھر وسيله ھم که زنده ماندند تا امروز ب

به مبارزات خود و باداران خارجی آنھا غالمان و نوکران بيگانگان  ،استبداد و ار تجاع داخلی و طفيلی ھای وطنی

شی ھمجنسان محفوظ داری کنون سنگان وحاز چنگال گروانستی تو که تنھا وجود خود را نت .دھند ادامه داده و می

 برای نگھداری و محافظت ،که شرف دارندی برای  حفظ شرافت آنان ،خاطر حفظ بدن توه که ب استه و عليه آنبر خ

  داری ؟؟؟؟؟ ش میخته اند قد علم نموده و شب نامه پداخين مرزو بوم بيدريغ به مبارزه پرا

داشت تصر دانشمند محترم موسوی چنين بر مخۀتو شايد پرچمی يا خلقی باشی اما از نوشتدم کر  من اول فکر می

ز کسی را به رگز و ھگکه شخصيتی مثل موسوی ھر نمودم که خودت مدتی دوست او ھم بودی و به باور اين

 تو پرچمی و يا  پس، چنين  آلوده و پست داشته باشدۀکند که حد اقل بفھمد يک لحظه ھم  سابق دوستی انتخاب نمی

و کسی ھستی باشی؟؟؟؟  اعظم دادفر و آنکه کالھی از نمد دارد می -خلقی علنی نيستی؟؟ حتماً آدمی از قماش سپنتا

 انسانی موسوی جا قی جازده و مثل مار آستين در قلمرو فکری وکه خود را در قالب روشن ضمير انسانی و متر

  ای ؟؟ به زدن بودهزده و منتظر فرصت مناسب برای ضر

مثل يک انسان و يک فرد مسؤول در قبال  ، حقيقت دارد بيا عزيزم مثل يک "شما" ۀنديات شبنامګر محتويات چر ا

ھای   مطبوعات بفرست به سايترا برای نشر به جامعه و مردم محروم و مصييبت ديده ات شھامت داشته باش آن

 انقالبی و ۀخواھند يک انديش کنند و می ويی نشر میگ بھا ھر چه چرند و پرت و پال  آن ! نترس!نيتی روان کنانتر

اده است  بيا بنويس و جوابت و اين خيلی س. تمام سايتھای انقياد طلبخواھی ؟؟  آدرس می. انسانی را صدمه بزنند

پ و چپ مثل خفاشان شبنامه بنويسی و ارسال بداری ؟؟؟ بيا علنی خردنه سر گکه مثل دزد ھای   نه اين!يرگرا ب

  ی در غير آن خجالت کشيده توبه نما و معذرت بخواه ؟؟؟؟ ئو گويس و ھمه را قناعت بده که خودت راست میبن

ميراث خوار (نام ه حاال چرا خانم نکسن ؟؟ حدود سی و چند سال قبل کتابی ب .تو باده ای لعنت خانم نکسن ب

 رئيس جمھور آنوقت کتاب خاطرات نکسندر  يک قسمت از آن کتاب از  .  مھدی بھار را خواندمۀنوشت) استعمار

که بوده خدمت  چون عين کلمات يادم نمانده فقط موضوع آن را ھمچنان. يکا چند سطری را ياداشت نموده بودامر

  :دارم خوانندگان عرض می
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و در فضای آزاد وقتی در ترمينال ميدان ھوائی برازيل (نويسد  در کتاب خاطرات نکسن از زبان خانمش چنين می 

تعجب نمودم در آسمان  .ن باريدن گر فتاھای بار متوجه شدم که دانه نيکسن مشغول سخنرانی بودآسمان صاف 

نھائی که برای الکباز آسمان نگاه نمودم ديدم که آن باران نيست بلکه مردم آن شھر طرف ه صاف و بارش ؟؟ ب

 ، به سمت ما تف می انداختندتر از ما موقعيت داشتنھا در ارتفاع باال و تقريباً آن بالکتماشاچيان ترتيب داده بودند

  )؟؟؟؟؟ و من پيراھنی را که تازه خريده بود تر ديدم ؟؟؟؟؟ 

ن سر در کف طرف مشو ا مبارز سياسی و اجتماعی وۀبا مردم و اشخاص شناخته شد... …بلی آقای شبنامه نويس 

آخر حيا ھم چيزی خوبی است اما .... …بودی  یورنه روزی را خواھد ديدی که شايد آرزو نمائی که خانم نکسن م

 !افسوس که تو نداری

 

   


