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 Political سياسی

  
  لمبه

١٧.١٢.٠٩ 
 

 
  حامی،. ع

   دروغگو يا لوده سياسی؟
  

تکار از مدتی بدينسو دوستان مبارز و آنانی  که خوشبختانه به ھر دو زبان کشور ما، قلم توانمند و متين دارند، اب

 فرھنگی و شماری از آثار –را روی دست گرفته اند و تا اکنون نوشته ھای ارزشمند ادبی " سيند"تأسيس نشرات 

مارکسيستی را به زبان پشتو ترجمه کرده اند و در اين اواخر بر من نيز منت گذاشته و با بزرگواری شان خواھان 

  .ھمکاريم  با اين بنگاه نشراتی شده اند

له به اين خواست ارزشمند لبيک گفته، وعده داده ام که شماری از نوشته درنظرداشت اھميت اين مسأن نيز با و م

ھای ارزشمند را ترجمه و در اختيار اين بنگاه نشراتی قرار بدھم، البته پيش از پيش اعالن می کنم که اين کار با نام 

  ! نکندمستعار صورت خواھد گرفت تا قلمچه معروف، فرصت پاچه گيری پيدا

سيند " ساخته است و بايد از دوستان شعله ورًدر اين روزگار سرد، به کاری آغاز کرده ام که زندگی ام را واقعا 

اما در ميان اين . ممنون و سپاسگزار باشم که توجه مرا به کار بسيار و بسيار ارزشمند جلب کرده اند" خپرندويه

دا می شوند که اينجا و آنجا مدفوع کرده، سبب وقت کشی و چتلی می فوقتا مگس ھايی پيً ھمه کارھای ارزشمند، وقتا

شوند که ناگزير به اين مگس ھا  نيز رسيدگی نمايم؛ چون مدفوع شان را عسل فکر کرده به تناول آن مصروفند و 

  !بدتر از ھمه در تالشند تا ديگران را نيز به اين مدفوع خوری دعوت کنند، نوشک خودتان باد

گندی " وی پشقل خودبينیربر"در يکی از وب سايت ھا بال کشيده و " عارف حامی"نام ه  لوده سياسی باين بار يک

ھم شعله ور " لمبه""او در نوشته ای . با پرداختن به آن غرور پوک اين ھرزه را شکستبايد را انبار کرده است که 

 ھای سياسی  اين حامی دروغگو اشاره ھای چيزھايی را با ھم قطار کرده است که ناگزير به مھمترين لودگی!" شد

  .بايد شود

در . ً، با چرندياتی آغاز شده است که معموال  لوده ھای سياسی به آن پناه می برند!"ھم شعله ور شد" لمبه""نوشته 

اين نوشته کمتر به نوشته ھای من اشاره شده است و بيشتر به دوستھای خوبم موسوی و نورانی توھين و تحقير 

جای پرداختن به ه  گرفته است که اين شيوه، افيونی است که پوده ھای چون حامی به آن معتاد شده اند و بصورت

اما به اطالع عارف خان بايد . اصل بحث، چيزھای بی بنيادی را مطرح می کنند که مضحک و خنده آور است
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موسوی و نورانی آن . و عبث استبرسانم که تالش برای ترور شخصيت سياسی اين دو مبارز مرد، تالش بيھوده 

 انتقاد کنند و بيش از پيش بر خط خوداز  اگر اشتباھی را مرتکب شده باشندًاحيانا شھامت انقالبی را دارند که 

استقالل طلبانه، مردمی و ضد ارتجاع مذھبی محکم و متين به پيش برانند و تا روزی که بر اين خط از جان مايه 

 آنانرا از رھبران سياسی من خطاب کنيد، چه افتخاری بيشتر از اين خواھد بود که اگر می گذارند، شما حق داريد

  . نمايمءروزی بتوانم به اندازه اين دو دوست خوبم، نقشی را در روند مبارزاتی کشورم ايفا

  :حامی می نويسد

، که در "چپی"ای نوشته ی خانم؟ لمبه نمونه ی تپيکيست از فکر مغشوش، مبھم و دگماتيک اوپورتونيست ھ"

تاريکی سرگردانند و ھر طرف شليک می کنند و بويی از ستراتيژی و تاکتيک انقالبی ھم به دماغ خشک شان راه 

دولت اشغالگر ايتاليا آنھم زير رھبری مرد فاشيستی چون سيلويو برلوسکونی در سال :" او مينگارد".نيافته است

  )"از اشغالگران درجه يک کشور ما(ھمينطور معاون پارلمان اروپا "... " ميالدی به ماللی جويا جايزه داد٢٠٠۴

اشغالگر درجه يک کشور برخالف ادعای کودکانه ی شما عمال ھنوز ھم ابرقدرت امريکا می ! نه خير خانم؟ لمبه

ندن باشد، البته ميدانم توضيح اين مسئله مقداری از سطح شما بلند است و از طرفی ھم پيش کله ی شما ياسين خوا

و در "... خانم لويزا موگانتينی با حمايت معنويش از ماللی جويا در اعالميه ای چنين نوشت."... اشتباه می باشد

ھمين حال آگنوليتو عضو ايتاليايی پارلمان اروپا، جک ليتون رھبر حزب دموکراتيک جديد کانادا و عضو پارلمان 

 جکوپو ويناير عضو پارلمان ايتاليا و يک درجن عضو پارلمان کانادا، خانم اليکسا مک دونا عضو پارلمان کانادا،

المان که ھمه اعضای بلند پايه دولت ھای اشغالگر اند از ماللی جويا حمايت معنوی کردند، آيا اين توھين به کشور 

  ..."و مردم ما نيست

حوصله ی تجزيه و تحليل می باشد، که " چپ"نخير خانم؟ لمبه، اين فکر کودکانه ی بيماران تنبل و بيکاره ی 

تضادھا را بر پايه ی واقعيت ھا ندارند و به گفته مردم ما با يک نه و صد آسان غير از خود تمام دنيا را چپ و 

بحث در رابطه با اصول تاکتيکی انقالبيون را، که سود بردن از تضادھا، منزوی ساختن دشمن . راست ميکوبند

دم ميباشد، اگر با خانم؟ لمبه براه بياندازيم، خوانندگان محترم ما را به توپ اصلی و درھم کوبيدن يکايک دشمنان مر

  ."بستن مگس متھم خواھند کرد

اول بگوييد که دادن جايزه به ماللی جويا از سوی دولت اشغالگر ايتاليا که نيروھای ! نه، حامی جان، رندی نکنيد

ا در بمباردمان وحشيانه به قتل رساندند، مورد قبول تان  ھموطن ما ر۶٠کثيفش تنھا در زير کوه شيندند بيشتر از 

 انقالبی می توانيد اين جايزه را جا بزنيد تا ما ھم بفھيم؛ د که در چارچوب کدام اصول تاکتيکیًاست يا نه؟ ثانيا بگويي

راجعه راستش در اين مورد اطالعی نداريم، ولی وقتی به مبارزات انقالبيون در سطح جھان در وضعيت اشغال م

می کنيم چنين جا زدن ھا به چشم ما نخورده است، اگر منظور تان جلب کمک ھای امريکا توسط حزب کمونيست 

له از سطح شما بلند است ورنه چنين احمقانه آنرا اصول اين مسأچين عليه جاپان اشغالگر باشد، فکر می کنم توضيح 

  .تاکتيکی انقالبی نمی گفتيد

" ماللی جويا و ھياھوی چپ فرسوده"در نوشته . ويد و ديگران را ھم احمق فکر نکنيدکودک نش "تضاد شناس"آقای 

خانم لويزا موگانتينی ) از اشغالگران درجه يک کشور ما(ينطور معاون پارلمان اروپا ھم:"با صراحت آمده است که

  ..."با حمايت معنوی اش از ماللی جويا در اعالميه ای چنين نوشت

 درجه يک کشور ما است؟ نفھميدم کجای اين عبارت مشکل دارد اشغالگراند که پارلمان اروپا از آيا شما باور نداري

يت خاصی مثل عبسيار عادی و ساده است که فھميد که در يک وض. که ذھن کودن تان برای فھم آن قد نمی دھد
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 قطار درجه يک قرار بگيرند و افغانستان اشغالگرانی چون امريکا و اتحاديه اروپا به حيث يک بالک می توانند در

نيروھای چون ترکيه، لھستان، رومانيا، پولند، ليتوانيا و ديگران به حيث پادوھا و اجيران در بالک درجه دوم 

له خورد را  حتی شاگرد مکتب نيز بسيار  و جاھل ھستيد، ورنه اين مسأاشغالگران قرار بگيرند، راستی که کودن

  .خوب می فھمد

اگر جای ديده . بيکاره و تنبل می گويد اما توضيح نمی کند که تنبلی و بيکارگی چيست مرا قيم  غير مست"حامی"

 فقط خربوزه خوری و روت خوری و آشک خوری باشد؛ از بيکاری و تنبلی يک درجن اوالد قطار تالشمباشد که 

ت بسيار خوب زندگی ام را کرده باشم؛ چنان بی برنامه باشم که روزی به دو قوطی سگريت چاره ام نشود، لحظا

واج ساز کرده باشم؛ تمام روزم را به شطرنج بازی د از ھایبرای کود دادن صدھا گلدان سپری کرده باشم؛ قصه

يا تير کرده باشم؛ يا چنان در تماشای مسابقات سگبازی گير کرده باشم که حتی متوجه جيب زدنم ھم نشده باشم؛ 

حق با ايشان است و اگر  باشد که بسته روزم را برای آن کشته باشم، شوق توت خوری چنان بر من غلبه کرده

 اما بايد حقش است،" به حکم دموکراسی"از ھم خصلت ھای دوستان خود را ديده و دلش را بر من خالی می کند، ب

  .اعتراف کند که يک وقيح بيش نيست

" حوصله ی تجزيه و تحليل تضادھا"ز خود را مسخره عام  و خاص می سازد که ا وقتی اما اين لوده سياسی و

بسيار تند و تيز می گويد اما ھيچ " تضاد شناس"اين . سخن ميراند" اصول تاکتيکی انقالبی"صحبت می کند و از 

او شرم می کند که بگويد . مثالی از اينکه در وضعيت اشغال چگونه می توان از اشغالگران سود برد، ارائه نمی کند

سود مردم و استقالل کشور ما ه بايد کار گرفت تا ب" اصول تاکتيکی انقالبی"اشغالگر از کدام  کشور ۴٢که در ميان 

ما " تضاد شناس"وسيله اين اشغالگر ه  ھموطن ما ب۶٠تمام شود، شايد ھم در دلش ايتاليا را داشته باشد، اما بمبارد 

او خوب ميداند که در . ه نمايش می گذاردب "تھی از شرف و وجدان"را به سکوت واميدارد و مھمتر از ھمه او را 

 اشغالگران با فيصله جمعی و با قضيه افغانستان ميان اشغالگران اختالف بنيادی و اساسی موجود نيست و ھمه

وقتی که اوباما اعالن . ھمکاری نزديک به يکديگر بر کشور ما ھجوم آورده و ھمه در قتل عام مردم ما دست دارند

 نفر و ۵٠٠ھزار نيروی اشغالگر ديگر به کشور ما خواھد فرستاد، بريتانيا با عجله اعزام زودی سی ه کرد که ب

 ديگر را سراباز ١٠٠٠اعزام بيشتر از !!) تسليت می گويمبرايتان  را کومیراستی، دندان پراندن برلوس(ايتاليا 

د و ن استفاده می کنميان کی ھاتضاد  از "ماللی جويا"  ايشان وحال آقای حامی برای ما بگويد که. اعالن داشت

 تن از اھالی زير کوه شيندند را می ۶٠ به اين بانوی جوان چيست؟ وقتی ايتاليا فقط در يک بمباردمان اينھاھدايت 

اصول " تن را می کشند، شما از کدام ١۵٠کشد و امريکايی ھا با ھمکاری ھمين ايتاليا در باالبلوک فراه بيشتر از 

  ؟ که ما از آن بی خبريمود می بريدس" تاکتيکی انقالبی

 بسيار جالبی از سؤاالت" بان ما داغتر از آش استعمارستکاسه انقيادطل"آقای حامی در نوشته ديگر شان با عنوان 

  :انقيادطلبان مطرح کرده است که اينجا با اضافه ھای از سوی من از ايشان و ھمفکران مطرح می گردد

  

کشور زندگی ميداشت و افراد فاميل شما کودکان معيوب به دنيا می } ربغ{اگر خانواده ی شما در شرق " -

 بر ""مبارزه عليه تروريسم فراگير در افغانستان و منطقه"آورد، در آنصورت برخورد شما به قھرمانان 

  صورت می گرفت؟" اصول تاکتيکی انقالبی"و" تجزيه و تحليل تضادھا"بنياد 
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عضای بدن شان ربوده ميشد، در آنصورت برخورد شما به اگر جگر گوشه ھای شما اختطاف و ا" -

 }امريکا، انگليس، اسپانيا، ايتاليا، کانادا{""مبارزه عليه تروريسم فراگير در افغانستان و منطقه"قھرمانان  

 صورت می گرفت؟" اصول تاکتيکی انقالبی"و " تجزيه و تحليل تضادھا"بر بنياد 

 نفر قرار گرفته و بعد مورد تجاوز سگ ۶٠رد تجاوز بيش از اگر شما بجای صاحب منصب گرديزی مو" -

مبارزه عليه تروريسم فراگير در افغانستان و "ھم قرار تان ميداد، در آنصورت برخورد شما به قھرمانان 

 صورت می گرفت؟" اصول تاکتيکی انقالبی"و " تجزيه و تحليل تضادھا" بر بنياد ""منطقه

 داخل شده و بر شما بوجی گذاشته و اعضای خانواده }ايتاليا و اسپانيا{يگانه اگر به خانه ی شما نظاميان ب" -

مبارزه عليه تروريسم فراگير در "تان را مورد تجاوز قرار ميدادند، در آنصورت برخورد شما به قھرمانان

 ؟صورت می گرفت" اصول تاکتيکی انقالبی"و " تجزيه و تحليل تضادھا" بر بنياد ""افغانستان و منطقه

برگشته و جسد اعضای خانواده تان را در زير پارچه ھای } زير کوه شيندند{اگر شما روزی از بازار " -

مبارزه عليه تروريسم فراگير در افغانستان "خانه ی تان می يافتيد، در آنصورت برخورد شما به قھرمانان 

 صورت می گرفت؟" اصول تاکتيکی انقالبی"و " تجزيه و تحليل تضادھا" بر بنياد ""و منطقه

ًمثال {اگر برادر، پسر و يا پدر شما را در جريان رفتن بر سر کار نظاميان جانی و ساديست بيگانه " -

در آنصورت  اول مورد حمله سگان شان قرار داده و سپس با ضربه گلوله به شھادت ميرساند،} ايتاليا

" تجزيه و تحليل تضادھا" بر بنياد ""قهمبارزه عليه تروريسم فراگير در افغانستان و منط"برخورد شما به 

و آيا قبول کنيم که شما ماللی جان را خواھيد بخشيد وقتی ؟  گرفتمیصورت " اصول تاکتيکی انقالبی"و 

که خبر شويد که از ھمين ايتاليا جايزه و مدال گرفته و افتخار شھروندی آن نيز نصيبش شده است و عکس 

ً اگر وجدان داشته باشيد طبعا که پاسخ تان منفی جاوز جنسی دارد؟؟ھای رنگارنگی با ھدايتگران ھمين ت

 .حق داريد او را ببخشيد" به حکم دموکراسی"است، در غير آن 

  

" سيستانی، اکادميک ھرزه گر و دفاع رياضی وار از ماللی جويا"در نوشته ی . می گويند دزد سر خود پر دارد

و  رندي که در کنار مردم قرار بگنستي ای مستعمراتین در کشورھا روشنفکرای جدفي از وظایکي": آمده است که

 مردم را رانگري وی ھاشهي با اندنکهي کنند، نه ای ضد استبداد و استعمار رھبرهروشنگرانه مردم را در مبارزه ب

 ،یستياليپر امی باور ساخته؛ کنگره ھای شان بيیبه سراب استبداد و استعمار ببرند و آنان را بر بازوان ستبر رھا

 یاسيس" زميپلورال" صورت به ني را مرجع نجات آنھا دانسته و به ای استبدادی و نھاد ھای اشغالیپارلمان ھا

  ". استعمار سر ببرندیپاه استعمار تن بدھند و باور مردم را ب

ارزه دارند  مبیی را دربر می گيرد که باوجوديکه ادعاآقای حامی،  اين يک نظر کلی  است که تمام روشنفکران

نمی دانم شما خاطر بلند کردن شعار يا به دروازه ھای پارلمان ميروند و يا ھم به يوناما مراجعه می کنند، ه ولی ب

چرا آنرا تنھا به ماللی جويا وصله کرده ايد؟ آيا به نظر شما اين گفته ھا در مورد او نيز صدق می کند؟ فکر می 

، غير مستقيم ماللی  ھستيد يک منافق سياسی نيز ھستيد، زيرا از يکسوشود که شما در عين زمان که يک دروغگو

، انقالبی خطابش می د و از سوی ديگر او را قھرمان ساختهيمی گوي... و" ساده لوح " و"، "مبلغ بی مايه"جويا را 

   ."تاريکی سرگردان اند"ًاين دقيقا خصلت فاحشه ھای سياسی است که در . کنيد
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سايت کميته " اگر ثابت شود که اين حامی آگاھانه يا ناآگاھانه به قھرمانش توھين کرده است، آيا ؟ باورتان نمی آيد

وعده می کند که  بر عليه او می نويسد و آنرا در وب سايت ھای مختلف نشر و او را نفرين " دفاع از ماللی جويا

  :می کند؟ پس به حامی منافق ماللی جويا گوش بدھيد

انسانھای جھان سوم را فاقد استعداد، تفکر و کلتور دانسته، به مردم کشورھای خود القا می کنند، که ًنتيجتا آنھا ) ٢"

خود توانايی حل مشکالت خود را مردم کشورھای جھان سومی بربر، وحشی، غير متمدن و بی فرھنگ بوده، 

 لي محقق، اسماع،یلي خلم،ي فھ،یون قان،ی رباناف،ي مثل سيیکمک کند که انسانھااز امريکا می خواھند که {ندارند 

فلھذا ما نه }  شونددهي  به محاکمه کشانی جنگتکارانيمثابه جناه  ب،یدي به عوض نصب شدن در مقامات کلگرانيو د

بخاطر استعمار، چپاول ذخاير، تجارت مواد مخدر و جنايت، بلکه جھت متمدن ساختن کشورھای جھان سوم و 

  .شر، آزادی زنان و ساير ارزش ھای انسانی بدانجا ميرويمتعميل ديموکراسی، تحقق حقوق ب

اينکه ايدئولوگ ھای بورژوازی امپرياليستی به تبليغ، ترويج و توسعه ی ھمچو افکار استعماری، ناسالم و ضد 

بنظر من انسانھايی که . بشری می پردازند، حتی گله ای نيز نمی تواند مطرح باشد، اين جز سرشت شان است

ملی تفکر استعماری را، که کشتار، فقر و ادعای روشنفکری دارند و از کشورھای جھان سوم می آيند و نتيجه ی ع

بدبختی مردم کشورھای شان است، می بينند و بازھم به مثابه مبلغ بی مايه و تھی از شرف و وجدان عمل می کنند، 

يا بايد عوامل مزدبگير اشغالگران باشند و يا ھم احمقان و ساده لوحانی اند، که مزدوری يی بی مزد يگانه مايه ی 

اين گونه روشنفکران، که جرئت، شھامت و کفايت رفتن در بين توده ھای مردم خود، جوش . می باشدافتخار شان 

طبيعتا از نيروی بيکران و خوردن با آنان و حوصله ی کار طوالنی يی آگاھگرانه و سازنده ميان آنھا را ندارند، 

 از جنگ ساالران تي از ھرگونه حما که دن خواھی مايتالي او از دولت {اليزال توده ھای مردم خود بيخبر مانده 

 در  و بايددي افغانستان کمک نمای و مردمه خوای دموکراسی ھاتي و شخصروھايائتالف شمال دست بردارد و به ن

 مجدانه دي را باطرفي محکمه بکي در ی جنگتکاراني افغانستان، محاکمه جنايی قضاستمي سی کار برایراستا

م چون خودشان کفايت آوردن کوچکترين تغييری در اوضاع را نيز ندارند، فلھذا از و از جانبی ھ }دي نمایريگيپ

مردم و ملت خود مايوس شده و از سويی ھم مرعوب قدرت و زرق و برق کشورھای امپرياليستی می شوند، تحت 

   ." آن ميشوندتاثير تبليغات ايدئولوژيک استعمارگران قرار گرفته، آنرا با چشم بسته باور کرده، حامل و مبلغ

، "مبلغ بی مايه"به قھرمان خود کرده ايد و او را " توھين"می بينيد که شما بدترين ! بيشک، حامی دروغگو و لوده

خطاب کرده ايد، " مزدور بی مزد بيگانه"و "احمق ساده لودح"، "مزدبگير اشغالگران"، "تھی از شرف و وجدان"

وی اليزال مردم به استعمارگران مراجعه می کنند، مبلغين بی مايه زيرا به نظر شما روشنفکرانی که به جای نير

جای اين ھمه ه ولی ندانستم چرا رگ ھای گردن تان باد می گيرد وقتی که من ب. ًھستند که تصادفا درست ھم گفته ايد

اشتباه جدی خاطر ھمين بی باوری بر بازوان ستبر توده ھا دارای ه  بًکه شما کرده ايد، او را دقيقا" توھينی"

  ايدئولوژيک ميدانم؟؟

راگرافی چنين أه در پبه ھمين مسئ" سيستانی اکاديمک ھرزه گر و دفاع رياضی وار از ماللی جويا"من در نوشته

 او بر رايز.  بوداي جوی رفت، ماللی انتقاد مني اري زري که ناگزی از افرادیکي شک بدون" :اشاره کرده بودم

 را از تشي حماديبا)  لمبه–اشغالگر کشور ما  (کايامر:" کند کهیدارد و استدالل مبازوان ستبر توده ھا باور ن

 داشت، با دست شوراندن ن که بوش از افغانستایداري دنيدر آخر(جنگ ساالران و جنگ افروزھا متوقف سازد 

 يیند که انسانھاو کمک ک) ستي نلي ارزش قایزيپش!  ھا یوري تني به اکاي ھا نشان داد که امری ھا و ربانافيس

ه  ب،یدي به عوض نصب شدن در مقامات کلگراني و دلي محقق، اسماع،یلي خلم،ي فھ،ی قانون،ی رباناف،يمثل س
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به محاکمه )  توده ھاستی نه بلکه مرجع دادخواھتکاري جناکاي امراي جویبه نظر مالل (ی جنگتکارانيمثابه جنا

  ..." شونددهيکشان

  :نوشت" سايت کميته دفاع از ماللی جويا"ه بود که ھنوز اين سخن به پايان نرسيد

 یاستي سدي بادينما  به مردم افغانستانیً خواھد واقعا خدمتی مايتالياگر دولت ا خاطر نشان ساخت که اي جویمالل"

  از جنگ ساالران ائتالف شمالتي و از ھرگونه حمادي شود اتخاذ نمای دنبال مکاي دولت امرلهيمستقل از آنچه به وس

 کاي دولت امرهيو تک. دي افغانستان کمک نمای و مردمه خوای دموکراسی ھاتي و شخصروھايو به ندست بردارد 

 ی امروزی روزرهي تی در افغانستان و عامل اصلی را علت عمده شکست جامعه جھانی جھادی ھاستيبر ترور

 .عنوان نمود

 ی جنگتکاراني افغانستان، محاکمه جنايی قضاستمي سی کار برای خواست تا در راستاايتالي ھمچنان از دولت اايجو

  ."دي نمایريگي مجدانه پدي را باطرفي محکمه بکيدر 

 آنھا انسانھای ًنتيجتا"راگراف شما باور بر نيروی اليزال مردم می بينيد، آيا با اين نوع طلب ھا پدر کجای اين دو 

که مردم کشورھای "می کنند، ن "ءه مردم کشورھای خود القاب"  ندانسته و"جھان سوم را فاقد استعداد، تفکر و کلتور

ه فلھذا ما نه بخود توانايی حل مشکالت خود را ندارند جھان سومی بربر، وحشی، غير متمدن و بی فرھنگ بوده، 

خاطر استعمار، چپاول ذخاير، تجارت مواد مخدر و جنايت، بلکه جھت متمدن ساختن کشورھای جھان سوم و تعميل 

 ءو کی مبلغ اين القا." راسی، تحقق حقوق بشر، آزادی زنان و ساير ارزش ھای انسانی بدانجا ميرويمديموک

  کردنھاست، شما، ماللی جويا يا من و موسوی و داد نورانی؟؟؟؟؟

 کردنھای تان را می گيريد يا نه، اما تا جای که مربوط به من می شود،" توھين"حال به شما واگذار می کنيم که 

کردن ھا و طلب حمايت از امپرياليزم برای کسی که ادعای ضد " ءالقا"کيد می کنم که  ھم تأ می کنم و بازکيدتأ

آنجا از اشغال صحبت می کند، يک اشتباه جدی ايدئولوژيک است و بايد به آن رسيدگی و امپرياليستی دارد و اينجا 

در يک سخنرانی ضد اشغال و در سخنرانی م که اين نوع سخن ھای ضد و نقيض، يعنی يولی فراموش نکن. شود

که " چپی"نمونه ی تپيکيست از فکر مغشوش، مبھم و دگماتيک اوپورتونيست ھای "ديگر طالب حمايت از اشغال 

در تاريکی سرگردانند و ھر طرف شليک می کنند و بويی از ستراتيژی و تاکتيک انقالبی ھم به دماغ خشک شان 

  ."راه نيافته است

   :ادامه می دھد"  از آش استعمارستکاسه انقيادطلبان ما داغتر"شته حامی در نو

مردم می گويند، که روسھا جنايتکار بودند، خانه ھای ما را ويران کردند و ميليون ھا انسان را ! آقايون انقيادطلب"

بر، ريکايی ھا متکبه قتل رساندند، ولی با آنھم ھزار بار نسبت به امريکايی ھا شرف داشتند، زيرا که در حد ام

  .نبودندقصی القلب و بی ناموس 
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و " تجزيه و تحليل تضاد ھا"عارف خان، اين کانگريس زن ھم متکبر، قصی القلب و بی ناموس است، يا بر اساس 

  می توانيد از او ھم سودھای خاصی ببريد؟؟" اصول تاکتيکی انقالبی"

  :و می نويسد

ی انقيادطلبان، جنايتکاران جنگی را در مقامات و پست ھای مھم دولتی نصب کرده اينکه امريکاييان برادران ناتن" 

و آنھا را بجان مردم مظلوم ما رھا کرده اند، گرچه وقتا فوقتا مورد انتقادک ھای پوک انقيادطلبان قرار می گيرند، 

رد حمله قرار ميگيرد، بلکه  مو نه به مثابه اراده و قصد اربابانولی واقعيت مسئله طوريست، که اين مسئله نيز

 مطرحست، که اربابان چرا به جای آن جناوران غير متمدن چاکران دريشی پوش  به شکل گاليه ایبيشتر

  ."را مورد نوازش قرار نمی دھند} دموکرات ھا و آزاديخواھان{

باور . گفته است"  طلبانانتقادک ھای پوک انقياد"لوده سياسی باز خرابی کرده و نادانسته انتقادات ماللی جويا را 

  :تان نمی آيد، بخوانيد

 ی ھایراني وی بازسازی و پس از آن ھم برای به دموکراسیابي دستی افغانستان برای دهي دبيبدون شک کشور آس"

 امروز ما با حضور مشکل . دارد}امپرياليزم{ی الملل ني بی  جامعهتي به کمک و حمای مبرماجياحت نگ سال جیس

 ی و فرزندان واقعخواھاني آزادی از صداتي حمای به جاروھاي نني است که اني در کشورمان ای خارجیروھاين

 نيدرخواست ما ا .... فاسد و دست نشانده گماشته شده اندی از دولتتيملت با استفاده از فشار و سرکوب به حما

 از یباني و پشتتيبه حما در مقابل خواست ملت افغانستان دست برداشته و ستادني از اروھاي ننياست که ا

  )٢٠٠٧گفتگوی شھروند با ماللی جويا، دسامبر   (". بپردازندخواهي دموکرات و آزادیروھاين

  : است، اگر نه، پس چرا چنين حکم کرده ايدلهعارف خان، آيا اينھا انتقادھای پوک و گ

گرچه وقتا فوقتا مورد .... صب کردهجنايتکاران جنگی را در مقامات و پست ھای مھم دولتی ن... اينکه امريکاييان"

 مطرحست، که اربابان چرا به جای آن  به شکل گاليه ایبيشتر.... انتقادک ھای پوک انقيادطلبان قرار می گيرند

  ."را مورد نوازش قرار نمی دھند}" آزاديخواه"و " دموکرات"و { جناوران غير متمدن چاکران دريشی پوش 

ناجوان،  نه به کمک مصباح رفتی، نه به . ه ھمکاری ھای اکاديميکت نياز دارندسيستانی، چرا سکوت؟ دوستانت ب

کمک مسعود فارانی شتافتی و نه ھم اکنون دست عارف خان را می گيری، يله زود باش که غرور پوک اينھا دارد 

  !کن" بازسازيش"شو و " مرد"می ريزد، بيا 

ه عارف خان به او، دوستانش نعيم بارز و مسعود فارانی  زيرا او می فھمد ک. و دليل سکوت سيستانی واضح است

  .نيز در نوشته ھايش  پت و پنھانی  توھين و اھانت کرده است

  :تی پف کرده استاچنين افراز!" از نامه خانم سجيه و نوشته ماللی نظام حمايت می کنم"ۀ  سيستانی در نوشت

  !خانم شجاع و مبارز، سجيه جان کامرانی سالم"

 جرمن - جز و پر محتوای شما را عنوانی بارک اوباما، رئيس جمھور اياالت متحده امريکا، در سايت افغاننامه مو

 در قالب يک خواست قلبی ميليونھا زن و مرد روشنفکر آگاه و وطن پرست افغان راآنالين خواندم، و از اينکه 

رده در دور اول انتخابات را از سوی دو نامه کوتاه به قصر سفيد ارسال کرده ايد، و بدينوسيله عمل تقلب گست

کانديد طراز اول يعنی حامد کرزی و داکتر عبدهللا عبدهللا محکوم کرده ايد و روشن ساخته ايد که بايد اين ھر دو از 

کانديد شدن در دور دوم محروم ساخته شوند و چانس به کانديدان سوم و چھارم داده شود، و در غير اينصورت با 

از سوی ملل متحد اقدامی صورت )  ساله۴-٣(يه جرگه عنعنوی، به تشکيل يک حکومت موقت تدوير يک لو

بگيرد تا امکانات برای پاکسازی و تصفيه دولت آينده از وجود عناصر جنگ ساالر و زن ستيز و مافيای فساد 
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بداند که در وجود حامد اداری و قاچاق مواد مخدر فراھم گردد، کار بسيار بجا و معقول است و دولت امريکا بايد 

کرزی و داکتر عبدهللا، امريکا ھرگز قادر نخواھد شد که به تطبيق برنامه ھای بازسازی درازمدت يا کوتاه مدت در 

ناامنی ھا و ) حامد کرزی و داکتر عبدهللا(افغانستان موفق گردد بلکه باروی کار آمدن ھر يکی از اين دو کانديد 

اھد گرفت و کمک ھای بين المللی برای بازسازی افغانستان بازھم از طرف تيم شورش مخالفان ھمچنان شدت خو

برای امريکا به عنوان يک ابرقدرت جھانی } !!؟{و بدنامی و ناکامی ھای اين دو کانديد حيف و ميل خواھد شد 

   .باقی خواھد ماند

!  را ھر ھفته فرياد می کشيدبه آرزوی موفقيت شما خانم شجاع افغان سجيه جان، که درد مردم مظلوم افغان

  "سيستانی

ميداند از سوی ديگر شما را کاسه " وجدان بيدار"بر من خرده نگيريد، کسی که از يکسو شما را دارای ! سيستانی

انقياد طلب، ايدئولوگ ھای : داغتر از آش استعمار گفته و چيزی که فحش است نثار شما واری آدم ھا کرده است

مايه و تھی از شرف و وجدان، عامل مزدبگير اشغالگران، احمق و ساده لوح، مزدور بی مزد امپرياليزم، مبلغ بی 

ت، مايوس شده، مرعوب قدرت پر زرق و برق کشورھای امپرياليستی، انه، بی کفايت، بی شھامت و بی جرأبيگ

 بدنامی و ناکامی امريکا زيرا شما بر بازوان ستبر توده ھا باور نداريد و ترس از. چشم بسته  وکودن استعمار زده

دلھره خاطر تان را می سازد و از اوباما می خواھيد که کی را بر چوکی نصب کند، کی را برطرف کند، لويه 

خواست قلبی ميليونھا زن و مرد روشنفکر آگاه و "ندازد يا نه و جاھالنه آنرا ه راه بيجرگه بسازد يا نه، اداره موقت ب

  !شما می فھميد و عارف حامی، مرا در کار شما بيشتر از اين غرضی نيست. نيدتبليغ می ک" وطن پرست افغان

" حوصله ی تجزيه و تحليل تضادھا را بر پايه واقعيت ھا"و اما عارف حامی مرا مخاطب قرار داده حکم کرده که 

زيه و تحليل حوصله ی تج"ً يگانه چيزی که در نوشته عارف خان صحيح است ھمين نکته است که من واقعا. ندارم

در نوشته ھای مبتذل از نوع پايين را ندارم، حال عارف حامی خود را برنده فکر می " تضادھا را بر پايه واقعيت ھا

  :کند يا بازنده، کار خودش است

مردم دلير افغانستان با وجود تھديد طالبان و خطر ناامنی، از جان مايه گذاشتند و به پای صندوق ھای رای رفتند "-

  ." ساختندسرفرازنديد مورد عالقه خود را و کا

که ايکاش بجای کرزی، داکتر رمضان بشر دوست و يا داکتر اشرف غنی احمدزی در انتخابات برنده ميشدند، "... -

اين ھر دو کانديد، مردان دانشمند، صادق، ... بدون ترديد برای مردم افغانستان بطور عموم بسيار مفيد بودند،زيرا

  ."اطع و مصمم ھستند و توانائی آنرا داشتند که افغانستان را از بحران موجوده نجات دھندپاک نفس، و ق

ًکرزی اگر واقعا می خواست که زمينه صلح در کشور فراھم شود و مناطق پشتون نشين، از بمباردمانھای  "-

ق و دوستم و خليلی را که فھميم ومحق :قوتھای خارجی نجات يابد، بھتر بود که متھمين به جنايت عليه بشريت چون

ايستادن اين اشخاص در پھلوی کرزی، حکم . ی ساختمدشمنان درجه يک طالبان اند، در دولت جديد خود شامل ن

  }نادان سياسی، آيا راه حل تمام مشکل وضعيت کنونی ھمين است؟{ ."نمک پاشيدن را بر زخمھای طالبان دارد

 خود را از ميان جنگ ساالران و متھمين به نقض حقوق بشر باز ھم کرزی اگر قرار می بود که معاونين"-

اول اينکه . برگزيند، پس بھتر بود بجای فھيم، جنرال دوستم را بر می گزيد که از چند لحاظ بر فھيم برتری دارد

دوستم در تعھدی که با کرزی نموده بود، وفا کرد و در جوزجان تمام مردم با يک اشاره وی رای خود را در 

دوم . از اين لحاظ معلوم می شود که دوستم بر قول و قرار خود محکمتر از قسيم فھيم است. ق کرزی ريختندصندو
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عاصم /ياسر/مصباح/چه کشفی، مبارک تان باشد عارف حامی! واه واه{.اينکه روشنفکر تر از مالفھيم است

  )سيستانی گرفته شده است "تونھاانتخاب مجدد کرزی، سرکوبی بيشتر پش"ۀ ھر چھار پاراگراف از نوشت"( }!سيف

کاش ھاريسن، به اين نکته ھم اشاره می کرد که خشت اول اين حکومت در بن کج گذاشته شده و البد ديوار کج " -

با پوست رياست امنيت ) خارجه، داخله، دفاع(براستی اين چگونه حکومتی بود که سه وزارت کليدی . باال رفته است

ھمراه با ده ھا پوست دپلوماتيک و ) به اعضای يک خانواده پنجشيری( قھرمان ملیملی، با چھار سفارت و لقب

 واليت پشتون ١۵تعلق بگيرد، ولی برای ...صدھا معين و رئيس و صدھا قوماندان پوليس به يک ولسوالی کوچک

زی از نسل کشی آيا زعامت کر ("به اندازه ھمين يک ولسوالی قدرت داده نشود؟...  ولسوالی١۴٠نشين با بيش  از 

  )پشتونھا جلو خواھد گرفت؟، سيستانی

  !دوستمی مبارک تان باشد" وجدان بيدار"اين " تضادشناس"آقای 
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