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  موسوی
  
  

  توضيحی مختصر اما الزم
  خدمت يک دوست گرانقدر

  
جنگ ميوند، "زير عنوان " سيستانی" به تاريخ چهارم دسمبر مقاله ای داشتيم از قلم توانانی آقای کانديدای اکادميسين

اين يادداشت بين برخی ".  پورتالادارۀ" داشتی وجود داشت با امضای که در ذيل مقاله، ياد" ماللی وغازی سرداره
از دوستان همکار سؤاالتی را به وجود آورده در ضمن زمينه ای گرديده برای عده ای از خفاشان، تا از تاريکی ها 

گسترده ای را آغاز نموده به زعم خودشان انتقام   سازمانيافته و حملۀ" آزاد افغانستانــ افغانستان آزاد" بر پورتال
ی می باشد موارد گرهيآن  غافل از آنکه بحث در اين عرصه يکی از ،شکست های متوالی شان را از پورتال بگيرند

  .نگارنگ به نمايش خواهد گذاشترا از پس نقاب های دروغين ر" انقياد طلبان"قير گون   سياه وکه در نهايت چهرۀ
افغانستان آزاد ــ "مگر قبل از پرداختن به بحث، الزم است تا اندکی در رابطه با چگونگی روند کار ها در پورتال 

  .معلومات ارائه گردد، باشد که سوء تفاهمات را از ميان بردارد" آزاد افغانستان
شبرد کارها طوری سازمان يافته است ، که مقاله ها بعد از تصحيح و پي" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"در پورتال 

 تا آنها مقاله های اصالح شده را در بخش های مربوطه م به همکاران تخنيکی سپرده می شود،ويراستاری های الز
مورد به صورت عادی هرگاه تبصره و يا يادداشتی در رابطه با يک مقاله مورد ضرورت باشد، يادداشت . بگذارند

يا آغاز آن مقاله  همکاران تخنيکی آن تهيه شده در ذيل و نظر به مشورۀ گردانندگان پورتال، من جمله ويراستاران و
 پورتال وجود نداشته باشد، به همکاران  اعضای گردانندۀ به سايرمگر در شرايطی که دسترس.  می شودجا داده

اعالن شده از طرف " اهداف نشراتی" را با درنظرداشت  تا يادداشت الزم،تحنيکی اين صالحيت داده شده است
بعد از ختم کار، گردانندگان ديگر نيز حق دارند تا نسبت به . ضم مقاله به نشر برسانند آن را وکرده  تهيه ،پورتال

افقت خويش را  با آن  آن عدم مويادداشت موضع گرفته، در صورت قبول آنرا موضع پورتال اعالم دارند و در غير
  .ابراز دارند

سيد حسين " از اين قلم يعنی" سيستانی"  آقایم می دارم که يادداشت ذيل مقالۀبا تذکر اين مقدمه با صراحت اعال
  .  ندارد يا مخالف ــ چه اکنون موافق باشند و ــ بوده هيچ گونه ربطی به ساير گردانندگان پورتال" موسوی

 يکی از دوستان ت، به صورت عمده روی نامۀپاسخ اين قلم به آن چيس ه وکه چرا چنين امری اتفاق افتيد را اما اين و
اين زمينه اظهار تشويش نموده اند، تمرکز داده در ضمن نامۀ ديگری را نيز که به احتمال اغلب از  گرانقدر که در

ستاده شده، نيز  به آدرس ايشان فر"افغان جرمن"  سايت انقياد طلبانيا هوادار  و"انقياد طلبان"طرف يک تن از 
که آن نامه ها چنان به وسعت تکثير شده اند که هيچ راهی به جز پاسخ مستقيم  بی پاسخ نمی گذارم  و آنهم به خاطری

  .  آنرا از بين ببرداز طريق پورتال نمی تواند، تأثيران سوِء
   .يۀ مضمون خود استهر نويسنده مسئول محتويات و روح" اين دوست محترم ، از ما می پرسند که باوجود متن

 هيچگونه مسؤوليتی را در  ،"مطبوعاتی ــ انتقالی" وسيلۀ  به حيث يك" افغانستان آزاد ــ افغانستان آزاد"پورتال 
چه بود؟ " سيستانی" آقایۀنبش  گنجانيدن آن تبصره در ذيلضرورت ،."قبال مطالب و مضامين هموطنان نمی پذيرد

 که ، غير از آن است" به عهده داشتن کسیمسؤوليت يک امر را"ست که د ، اين قلم برای آن دوست ارجمنپاسخ اين
 خود ، مسؤوليت را متوجه طرف ديگر ساخته، آنبه اتکای فرد ديگری از حقوق دموکراتيک خود استفاده ننموده و

  . که بدان معتقد است، اباء بورزداز رويارويی با خطائی
ب نياورند ــ خويش به حسابه و اميد است کسانی آنرا هتک حرمت ــ نويسم اگر اجازه داشته باشم بايد به صراحت ب

به . مسؤوليت آن متوجه من نيست؛ می باشد و"  به من چه"  سه دهه جنايت ، همين سياستکه يکی از داليل ادامۀ
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ض صورت گيرد، را باال گرفته بدون آنکه به کشتار مردم اعترا  خود يک دليل ، پاچۀبا آوردن هزار و عبارت ديگر
 انسان آگاه عليه آن ظلم اينجا فراموش شده است که به مثابۀدر " . شکر خدا من آدم نکشته ام "دل بدان خوش شده، که

آن است که هرچند مسؤوليت مسقيم را فاعل دارد، زمينه ساز و  اين قلم را اعتقاد بر. يا اجحاف چه بايد می کرد و
يا سکوت خويش را متقبل   نمی تواند مسؤوليت همراهی و،آن عمل سهيم بودهتماشاگر عادی نيز به نوبۀ خود در 

  .نشود
 ک عضو از به اصطالح پارلمان ادارۀ در رابطه با بحث مورد نظر اين قلم را اعتقاد بر آن است که آوردن اسم ي

ــ " ماللی ميوند"ـ ـقهرمان قرون  در کنار» طويله حيوانات«" ماللی جويا" يا به گفتۀ شخص خانم مستعمراتی و
اول در حالی که درفش خونين يک مرد دلير اما زخم خورده را " ماللی"چه ". ماللی ميوند"اهانتيست آشکار عليه 

 ،دوم چشم اميد به الطاف استعمار دوخته" ماللی"شجاعانه به پيشواز مرگ می شتافت،  از زمين برمی داشت و
دموکراسی "پيروزی ر های اشغالگر قاره ها را زير پا گذاشته، پيام آورسوار بر بالهای غول پيکر هواپيما های کشو

های رسمی کسی از وی نمی شنود مکث آنچه در تمام سفر. می گردد" طايیقرون وس"بر جهالت " امريکايی
ی که اين بحث را می گذارم به زمان. ... کوتاهيست بر سعيد آباد ها، عزيز آباد ها، ناد علی ها، شاه ولی کوت ها و

" ماللی"و" ماللی"تفاوت ميان  که ،صورت خواهيم ديد کسی با هويت مشخص خود در اين ميدان گام گذارد، در آن
  .آسمان است" ماه"من و " ماه"همان تفاوت ميان 

داشت را نوشته ام ، به اين هم هيچ اهميتی قايل نيستم که چه کسی از آن نای همين طرز ديد واعتقاد آن ياد بر مب
آنچه را در همان مقطع درست تشخيص داده ام به ندای وجدان . چه کسی آز آن ناراحت شده است  می آيد وخوشش

 ءخود گوش فرا داده ، انجام داده ام ، از اولين روزی هم که عليه روس اشغالگر تفنگ برداشتم با تمام عدم تناسب قوا
 بلکه به ،تنها هيچ گونه هراسی ندارمه ن" انقياد طلبان"فحش های  ترسی بر خود راه ندادم، اکنون نيز از تهديد ها و

  .خفاش گونه از تاريکی حمله نکنند می دهم ، تا با هويت خود پا به ميدان بگذارند و" چلينج"همۀ آنها 
قايسه با جنايتکاران در م" ماللی جويا" دومی که آن دوست گرانمايه پرسيده بودند، تفاوت ميان شخصيت  اما نکتۀو

ديگر  اسماعيل خان و فهيم و قانونی و سياف و  ربانی و"خيانتکارانی چون  ن حقوق بشر و ، ناقضاجنگی
  . عليه آنها می باشد" جويا" نقش افشاء گرانۀ خانم و" جنايتکاران ائتالف شمال

ر بود تا اول از نمی باشند، بهت" ائتالف شما"خيانت کاران تنها  به اين دوست دانشمند بايد تذکارداد، جنايت کاران و
به دوام آنها از وکالی مربوط  و" گالب زوی ها، علومی ها ، رنجبرها "پرچمی چونــ ن خلقی  خايناجنايت کاران و

 ،رفق به خون خلق ما رنگين استدستان آنها نيز تا ِم ساير احزاب که با ائتالف شمال نبودند و به حزب اسالمی و
 در ثانی از آن دوست انتظار می رفت اين نکته را متوجه . وجود نمی آمد بهینيز ياد می کردند تا هيچ نوع شبهه ا
 بود واد نيست ــ ای کاش در کل چنين می  افر"بد بودن " و"خوب بودن"شوند، که در آن بحث قضيه روی 

ــ  ندتجاوزگران قادر نمی شدند با به نمايش گذاشتن يک چهره ناشناخته بر جنايات خويش سرخاب دموکراسی بمال
شرکت در به .  مستعمراتی وعدم شرکت در آن استاساس قضيه روی شرکت در نهادهای تراز اول ادارۀبلکه 

  . امثالهم اصطالح انتخابات رياست جمهوری، شرکت در به اصطالح انتخابات شورای ملی  و
 ن به ادارۀقانيت بخشيداين قلم را اعتقاد بر آن است که نفس شرکت در همچو به اصطالح انتخاباتی به معنای ح

از . حق حاکميت مردمان آن تائيد تجاوز ختم شده، چيزی نيست مگر خيانت به امر استقالل کشور و مستعمراتی و
که می خواهند در اين رابطه قدم رنجه نموده به درفشانی آغاز نمايند، صميمانه تقاضا دارم تا به خاطر  آنهائی

خود پا پيش گذاشته بگويند که . سنگر نگيرند" ماللی جويا"ن در عقب بيچاره شا" انقياد طلبانۀ"پوشانيدن مواضع 
 مستعمراتی کرزی را چگونه يک نظامی  مستقل؟ ادارۀيا آزاد و افغانستان را چگونه کشوری می بينند؟ اشغال شده و

ای بيگانه در ارتش ه  مستقل؟ حضور صاحب ارادۀمزدور اجنبی و يا دولت قانونی و می دانند، دست نشانده و
يا قاتالنی از قماش ارتش سرخ در لباس  دموکراسی؟ و افغانستان را چگونه ارزيابی می نمايند؟ مبشران آزادی و

جديدی می دانند که مصمم است تا کشور را از درون ويرانه های قرون ــ سه دهه " احمد خان"ديگر؟ کرزی را يک 
ديگری که سوار بر پيل های آهنين ناتو به منظور " شجاع و ببرک کاملشاه " يا يک ،اعمار نمايد جنايت ــ  ايجاد و

  به زنجير کشيدن مردم ما، رنج سفر را تحمل می نمايد؟  
بر جايش " جاللی"برخيزد و" کرزی"يا افراد مشخصی مطرح نيست ، که هر گاه  يا بد بودن فرد و سؤال خوب و

ها جايگزين آنها گردند ، افغانستان شگوفا " ماللی"ها بروند و" ربانی"يا اينکه  گلزار ميگردد و تکيه زند، دنيا گل و
 "دست نشانده بودن"به جايی افراد چه تغييری در کل ،  يا جا سؤال  اساسی در اين جاست که با تغيير و. می گردد
انقياد "تين يا تف که به عقل خود، حمايت های گروهی و آنهائی.  کشور به وجود می آيد"مستعمره بودن "نظام و
يا شايد هم  و"  آزاد افغانستانــ افغانستان آزاد" می خواهند از تاريکی سنگی به طرف پورتال افغان جرمن" طلبان

با هويت خود  بعد از اين به استقامت اين قلم پرتاب نمايند، لطف نموده ميدان های جنگ را دقيق يادداشت نموده و
خدا نخواسته شيشه آمال کسانی را بشکنم که  ه مانند آنها در تاريکی سنگی بيندازم، وتا نکند من هم ب. داخل آن گردند

  .هيچ چنين قصدی را ندارم
  ":افغان جرمن " يک تن از هوادران سايت انقياد طلب اما در رابطه با نوشتۀ و
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را درمعرض نور قرار  خود فاصله گرفته و" دراکواليی"ت ننموده تا با زندگی اين شخص که با تاسف تا هنوز جرأ
در صورت لزوم به نشر تمام آنها مبادرت خواهيم ورزيد، از همان  دهد، ضمن چند جمله ای که تحرير داشته است و

 آزاد  ــافغانستان آزاد"دشمنی خويش را با پورتال  ، خصومت و"انقياد طلبان"آغاز ضمن ابراز تعلق خاطر به 
اينکه  من با"  مفاخر ملی کشور به شمار می روند، با بستن دروغ از جملۀ برخی از نويسندگان آن کهو" افغانستان

ی انترنيتی آنرا ميتوان يافت چيزی  دگر سايت هانوشته های که در معتقد بودم که اين پورتال جز تکرار مقاالت و
 فغانستان آزاد ــا"هستند که پورتال اينکه ايشان معتقد . ماهيت خويش را آشکار نموده است" عرضه نميکند نو را

که " بيدل"مقاالت ديگر سايت ها چيز نوی را عرضه نمی دارد، يا اينکه  به تعبير  نوشته ها و به جز" آزاد افغانستان
  :گفته است

   خاکش بر سر است، می کشد بار جسد       تا گره در سينه دارد دانه نابينايیِ  خوددل ز
  

يا اينکه به همان  عقده مند است که نمی تواند حقايق را ببيند و"  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"ان نسبت به پورتاآنچن
هم از دورن چاه انقياد طلبی   ايشان ،" چاه می بيند، آسمان را برابر با دهانۀقورباغه از درون چاه" تعبير معروف

 که پورتال ،آن حتمًا متوجه می شدنددر غير . اندازه می گيرد" قورباغه " فعاليت پورتال ما را به همان مقياس ساحۀ
اين مأمول   مطبوعاتی کشور بوده وکی از وسايل نشراتی مطرح در جامعۀ، بادر نظرداشت عمر کم آن، امروز ي ما

اگر گاهی ديده می شود . بکری را عرضه نمی کرد مقاالت ارزشمند و مگر اينکه نوآوری ها و، به دست آمدنی نبود
 صرف نظر از آنکه اين حق دموکراتيک ،و يا چند سايت همزمان به نشر می رسندکه برخی مقاالت در دو 

 هيچ "انقياد طلبان"ما را با انحصار طلبی نوع  نويسندگان است که مقاالت شان را به کدام سايت ها روانه می دارند و
تند، خود گويای آن است که کار مناسبتی نباشد، کيفيت تقديم مقاله ها از تمام کسانی که به چند سايت همزمان می فرس

.  متاثر از زمان طوالنی ويراستاری آن باشد،ما از کيفيت باالتری برخوداربوده ، چه بسا تاخير در نشر يک مقاله
 ده ها ميل تشکر از نويسندگان پورتال است، تمام خوانندگان را نيز به مداقه زمينه به عالوهشاهد قول ما در اين 

 از نظر می گذرانند، باهم مقايسه نموده .AA-AA جاهای ديگر و پورتال تمام مقاالتی را که در دعوت می نمائيم تا 
  .AA-AA يا پورتال  و،حکم صادر نمايند که آيا خفاش انقياد طلب  حق به جانب است

 در شورما ديگر حملۀ بزدالنه ای است که از تاريکی بر يکی از شخصيت های شخيص و مفاخر بالمنازع کنکته ای
پشتو؛  استقالل زبان های کشور من جمله دری و سرباز دلير در راه حراست از پاکيزگی و فرهنگ و  ادب وعرصۀ

 ادبيات و فارسی نويسی   بارۀدرافاده فروشی هايشان در" :وقتی آن خفاش گستاخانه می نويسد. صورت گرفته است
به " روز شانرا سپری ميکردند ات اداری آن شب وچوک در خيرات همين  ادارات استعماری و از و غيره بودند و

 در کشورهای بيگانه زندگی که به خاطر اجبار تن به مهاجرت داده و عالوۀ  آنکه آگاهانه به صد ها هزار افغانی
" سنگر داران"وطن را چون ساير " سر می دهيم اما سنگر نمی دهيم "به بهانه   خويش را پيش بردند وشرافتمندانۀ
جهل مرکب خويش را از درک  توهينيست نا بخشودنی، فقر فرهنگی و شرق وغرب نگذاشتند، اهانت وبه حراج 

نگفته است " خفاش انقياد طلب"از آن گذشته . نقش دفاع از اصالت زبان در اصالت فرهنگ کشور نيز بيان می دارد
 از مردم قرار داشت که امروز در کدام جهتی در سنگر دفاع که در زمان مورد نظر خودش چه می کرد؟ در کجا و

 در غياب آن اسطورۀ زمان در همين جا. به خود حق می دهد بزدالنه از تاريکی به سمت ديگران سنگ پرتاب نمايد
فرهنگ به اين نوع خفاشان چلينج می دهم که بيايند کارکرد ها را به قضاوت ديگران بگذاريم، باشد   ادب ودر زمينۀ

  .ز نمايندي تمي،درست را از نادرست تر صحيح را از سقيم ومردم بتوانند با ديد باز
از جانب ديگر در  نام می گذارد و" پارلمان پوشالی" کرزی را خفاش انقياد طلب، در ادامۀ نامه اش از جانبی ادارۀ

ر پارلمان  منتخبی مردم فراه دماللی جويا نمايندۀ"  منتخب واليت فراه می داندرا نمايندۀ" ماللی جويا "دوام جمله
 ،همان يک جمله به خاطر آن دوستی که نامه برايش رسيده ناديده می گيرم ــ غلطی اماليی را در" پوشالی بوده

يک  داشت درهمين جا گفت که در موجوديت اسطوره هايی چون همکار ما در پورتال، خفاش در يک سطر ورنه جا
صدهای ديگر  تاچندی قبل همين خفاش و  داشت ووجود نمی" اسطوره"که اين  غلطی می کند وای بر آن روزی

چون او از وی نمی آموختند، در آن صورت حتمًا روی چهارپای راه می رفتند ــ چنين برداشت متناقض داستان آن 
اين معما را بهتر است خود اين ". هم کوسه است وهم ريش پهن دارد"که می گفتند ، آدم را به خاطر می آورد 

" انتخاب"در" مردم"نقش  می سازد و" پوشالی"را " دولت" يا يک و" پارلمان "ه چه چيزی يک دانشمند حل کند ک
 که اگر وکيل مورد نظر ايشان ،چه است؟ اميد است اين آقا فراموش ننمايد" پارلمان پوشالی"يک عضو در يک 

جنايتکاران از اين مرحمت ساير  حقانيت خود را از انتخاب مردم گرفته است چه دليلی دارد که سياف، قانونی و
از آن گذشته . در نظرداشت سالها تالشی که به خاطر تحميق آنها صورت  گرفته بود؛ برخوردار نشده بودند مردم با

صرف نظر از آنکه در يک کشور اشغال شده رفتن پای تحکيم مناسبات استعماری خيانتيست آشکار به امر  و
 سواد که در زمينۀ!! اه با ضريب بااليی که در يک جايی مانند واليت فر آزادی همان کشور، در صورتی استقالل و

بيداد جنگ ساالران به ستوه آمده اند، بتواند انتخابات دموکراتيک  به مانند ساير مناطق از سيطره و آموزی دارد و
ه کجا می کشد؟ انتظار ب" پوشالی " در نتيجه؛ قضيۀبرگزار گردد از کجا معلوم که در ديگر جا ها نيز چنان نبوده و
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از   زير نام  وهويت خودش پا به ميدان گذارد و،دارم که خفاش انقياد طلب با خواندن اين جمالت از تاريکی بدر شده
  .دور بر روشنی ماهتاب زوزه نکشد

خاين " وياماللی ج" که يا ثابت سازيم که ،خفاش انقياد طلب ، در اخير بياناتش پا را جلو تر گذاشته از ما می خواهد
 ما را شامل طيف مدافعين جنگساالران ، ناقضين حقوق بشر و يا اينکه شک جنابشان به يقين مبدل شده و است و

  . خاينين شورای نظار خواهند دانست
 تا ديده شود که واقعًا جنابشان کهرا آشکار بسازند   که اول خود،پنهانش می گويم مدافعين پيدا و به اين انقياد طلب و

 يا يک تن از آنهائی  اين قلم آسيب برسانند و شانرا به وسيلۀند حريف ديرينۀند؟ يک شورای نظاری که می خواههست
  که هر گاه از دنبش بگيری به مانند يک گژدم تو را به خاد رهنمون می گردد؟

 ادارۀ يا از وزارت خانه های دوم شورای نظاری کسانی هستند که با شورای نظار روی يک ميز نشسته و
شورای نظاری آنهايی هستند که با سايت های مربوط به . مستعمراتی زير نام های مختلف کمک دريافت می دارند

عليه ما توطئه می کنند، شورای نظاری آنهايی هستند که به مانند شورای نظار  شورای نظار نويسنده مبادله نموده و
 ورای نظاری آنهايی اند که در هفتۀ را تقديس می کنند، ش"بن"قرارداد  باند های مربوطۀ آن حاکميت استعمار و و

  .تيغ شورای نظار را عليه ما بگردانند کام نمی کشايد تا اگر بتوانند، لبۀ تيز مرگ مسعود زبان را قورت داده الم تا
به خاطر رزوهای آنها، يعنی خارج افغانستان  آتاحت اند، که چرا بهشی که از اين نار سخنی هم با آنانو اما

موجوديت افرادی چون من نوعی ، با آوردن قضايای دردناک افغانستان مختل گرديده و هميشه اين عدم رضايت 
 را در زير خروارها مبارزه جوئی کاذبانه ميخواهند بپوشانند و ادعاء دارند که چرا در خارج از افغانستان به شخوي

  :ايد گفت بپخش چنين نظرياتی پرداخته ميشود، 
منطقی تجاوز عمل ميکنيد، مطمئن باشيد افرادی چون من ۀ امتداد بن طوری که شما در خارج از افغانستان به مثاهما

ۀ ادامۀ منطقی مقاومت آزاديخواهانۀ داخل کشور، به مثاب ،نوعی ، خارج از افغانستان را برای شما اختصاص نداده
د، نه اينکه به ياوه سرائی دست حريف را تحمل کنيکه ازين بابت بايد بياموزيد . داشت در همه جا حضور خواهند

حاضر .  نگاشتمء دستگير شان شود،اين جواب مختصر را برای تمام آنهائی که عالقه داشتند چيزی از قضايا. زنيد
وظايف افراد، نيروها، سازمانها واحزاب وطنپرست در "که تمايل داشته باشد در رابطه با  هم هستم  با هر کسی

برای هوچيگری ها، شارالتان . قناعت بخش دست بزنم به يک بحث سازنده و" اشغال يک کشور چه می باشدشرايط 
 مستعمراتی و  ادارۀکه از هر کسی. نه هم ارزشی بدان قايل هستم خفاش گونه خراميدن ها نه وقت دارم و بازيها و

 بيفزايد، در غيرآن نبايد اميدوار باشد که به هر شرکت در انتخابات آن دفاع می نمايد، قدم رنجه نموده بر فهم من هم
  .مرا جواب است" به يخنت داخل شود از دهنت برآيد و"دشنامی پاسخی خواهد شنيد چه در آن رابطه حکم 

  
  
 

 
 


