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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

 
  خالق داد پغمانی

 ٢٠١٢ اگست ٢۴

  

  ، خان..."

  "کشمشه از نخود جدا کدیبال کدی بال کدی، 
  

  :دو تذکر الزم

ه دوش گرف" پوالد"سم مستعاردفاع از تسميه به ااز آنجائی که اختالف اين قلم با شخصی که  -١ ه صورت را ب ه، ب ت

ه خود عمده برمبنای عدم قبو ل چنان اسم مستعاری است، لذا به خود حق می دھم تا ختم اين بحث به عوض اسمی ک

  .به کار ببرمرا " پنيرھالندی"انتخاب نموده اند، ھمانی را که من شايستۀ آنھا می دانم يعنی 

شر می ،تظار نشراين نوشته بعد از مدتھا ان -٢ ادۀ ن  دوباره برايم مسترد شده و اينک با اندکی تغيير از متن اولی، آم

  :و اما قبل از ھمه برگرديم به عنوان مطلب. باشد

به صنف دھم شاگرد بودم و خوشبختانه امکان آن را داشتم تا از نعمت موجوديت استادان خوبی وقتی در ليسۀ غازی 

ا را "حبيب سھيلی" استادان خوب و با تجربه يکی ھم استاد برخوردار باشم، در کنار ساير  بود که مضمون فزيک م

ود ی نم دريس م وع . ت تری داشت، يکی از آن ن د ماس تۀ فزيک از ھن ود و در رش شتو ب ادری اش پ ان م ه زب وی ک

ه يک جواب را" نمی دانم"گاھی نسبت به شاگردان کم حوصله نشده و تا پاسخ  استادانی به شمار می رفت که ھيچ  ب

  .مثبت تبديل نمی کرد، دست از پرسان و آن شاگرد بر نمی داشت

يد و به صورت مثال وقتی در صنف دھم، راجع به خاصيت آئينه ھا زی می پرس ا چي سۀ آنھ ی محدب و مقعر و مقاي

ی ص ين طور ال م و ھم ه صنف نھ م ب رده از صنف دھ نف شاگرد، جواب نمی داد، پرسشھايش را قدم به قدم عقب ب

 که تا اينجا حاال" و در نھايت از شاگرد می پرسيد، کشيدھفتم که مضمون فزيک از آنجا آغاز می يافت، به عقب می 

ه "و وقتی شاگرد پاسخ می داد ".  علم فزيکه نکنی از پيشم خالص نمی شیيفريم تا تعآمد از فزيک علمی است ک

ددر حا" سھيلی"، استاد "تبدالت ظاھری اشياء بحث می کند ا لی که از شعف و خوشحالی در پوست نمی گنجي  و حت

ه  گاھی از کف زدن ھم دريغ نمی ورزيد، شاگرد را به نام مخاطب قرار داده با ھمان لھجۀ خاص زبان مادری اش ک

  : را تلفظ می نمود، از ثقلت خاصی برخوردار می شد، می گفت"بال"الم حرف وقتی 
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دا کدی"و يا"  نخود جدا کدی کدی، کشمشه ازخان بال کدی، بال"....  ه ج ه ن"، " شلغمه از بت اقی می گی ک و ن می ت

  ".پائين آوردفامم، می فامی خو بايد سطح سؤاله به سويۀ تو 

ابقه ات را  آقای پنير خان ھالندی، وقتی بحث ھای خودت را می خوانم و می بينم که چگونه می خواھی سبق ھای س

تاد با مورد و بی مورد تکرار نمائی، باو ه فکر اس ا، ب ون وی " سھيلی"ر کن بدون محاب م می خواست، اکن اده دل افت

اخته می  ان را مخاطب س ردن، جنابت شانی و درس ھای خود را از برک ه در ف زنده و حاضر می بود تا بعد از اينھم

  ".پنير خان بالکدی، بالکدی، شلغمه از بته جدا کدی: "گفت

  !جناب محترم

ا  مگر مرض داری که به جای ه ن افی ک د می ب ائی و چرن در روده درازی می نم اده، آنق  پاسخ دادن به يک سؤال س

 که آگاھانه به ھرچه دانشمند، فيلسوف و مبارز در اعصار گذشته بوده توھين روا می داری، اين چه شيوۀ بحث است

  ...نه مارکس برايت ارزش دارد، نه انگلس، نه گاليله و نه ھم کوپرنيک و يا دکارت و 

  !خانپنير 

ی ھر  ":وقتی من صاف و ساده می نويسم ستعار شرط اساسی و اول ھمين جا الزم است بيفزايم که انتخاب يک نام م

ه ".مبارزه نيست بلکه عکس العملی است از طرف مبارزان عليه پوليس مخفی دولت ھای استبدادی و را ب د ت را باي چ

 به بخش ھای طبقاتی متفاوت، کارت به  تقسيم بندی نويسندگانجائی بکشاند که با تقسيم بندی من درآوردی خودت از

ارکس و رسدجائی ب ه م ا ب  که جھت توجيه عملکرد از نظر من جبونانه و چه بسا ھم غرض و مرض دار خودت، حت

ان و  تبدای زم دافع انگلس که در تمام عمر با نامھای اصلی شان نوشته و ھيچ تعلقی ھم به سلطنت ھای اس ات م طبق

ارزه  حاکم دان مب نداشتند، روا داشته با قاطعيت بنويسی، که ھرکسی که در کشور ھای استبدادی بااسم اصلی پا به مي

ورژوا، خرده مالک و در يک کالم  م خرده ب ا نمی دان اکم است، ي ۀ ح می گذارد، يا نمايندۀ يکی از جناح ھای طبق

دانسان ناپيگيری در امر مبارزه است و يا اينکه رويزيونيست  ستعار و چه و چه می باش م م د از اس ر آن باي ، در غي

  .در مبارزه عليه استبداد، استفاده نمايد

  !پنير خان

د، و آخر عقل ھم خوب چيزی است،  رم نمی ش مگر مارکس و انگلس که به اصطالح مردم کابل آب در معدۀ شان گ

ود، گاھی از اين کشور و زمانی از کشور ديگری فرار نموده، به نان شب و ر وز خود به خصوص مارکس محتاج ب

رجبن خودشع از ا جھت دف، که اينک پيروی چون تونددر خدمت کدام طبقۀ حاکمه ای قرار داشت د ب وی   می خواھ

سازدلجن پاشيده،  ود ب ق وانم ه دشمنان خل اتی اش ب ق طبق ور تعل ن . مبارزه زير نام اصلی اش را نمود و تبل ی اي وقت

ی نوع قضاوت مطلقگرايانه و  ا داشتن پيروان ايدياليستی تو را می بينم، بايد به اين نتيجه برسم که مارکس و انگلس ب

 و هزيرا تا حال ھيچ دشمنی جرأت نکرده که مارکس و يا انگلس را نمايند. چون خودت، ھيچ نيازی به دشمن نداشتند

منانمدافع طبقۀ حاکم زمان خودشان معرفی بدارند،  ر آنھدش ام را ب ا اتھ م  صد ھ ن حک ه اي د، مگر ب وده ان ا وارد نم

ارزه " مدرسۀ فرانکفورت"خودت ھنوز نرسيده اند، جا دارد اين کشف بزرگت را به " داھيانۀ" ۀ اساسی مب که وظيف

؛ کسيزم زدائی تقديم نموده است، بفرستیردر ما" اريک فروم"با مارکسيزم را به دوش داشته و شاگردانی از قماش 

  -. اگر عقل خود را از دست داده باشند-.ز لطف آنھا بی بھره نمانیکسی چه می داند شايد ا

وبی از آن گذشته مگر ھمين اکنون در جوامع اروپائی  مالی و جن ا اسم اصلی شان و حتا امريکای ش سانی ب ی ک وقت

دد، آنھا ھمه به تعريف خودت نمايندگان طبقات حاکم، اپورتونيست و يا رويزيونوارد ميدان مبارزه می گرد ، نيست ان

  که به چنان کاری دست می زنند؟ 
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  !پنير خان

که بنا بر تعريف شما می بايست به " باب آواکيان"عوان و انصارتان، ھمه در پشت امگر تا ھمين چندی قبل با تمام 

" سيسون" مگر ھمين اکنون وقتی ؛اقتداء نمی کرديدگی در کفش می داشت، يخاطر استفاده از اسم اصلی اش ر

، در ھمان سرزمين پنير يعنی ھالند، با اسم اصلی خود مبارزه می نمايد و روزی نيست ب کمونيست فليپينرھبر حز

اليزم در کل نخواھد تا اورا به فليپين و اعدام روانه سازد، مدافع طبقۀ حاکم و يا رويزيونيست است و يسيستم امپرکه 

با " حزب مارکسيت لنينيست المان"رھبر " اشتفن انگل"،يا اين که وقتی در المان، در بستر پرورش فاشيزم ھيتلری

 که حتا در محکمۀ ارتجاعی آنھا حاضر نمی شود  می طلبدیچنان مصافبه اسم اصلی اش بورژوازی کشورش را 

المان سوگند ياد نمايد و وقتی قاضی از وی دليل خودداری اش را می پرسد، با " قانون اساسی"و يا " انجيل"به 

به انجيل سوگند نمی خورم زيرا . م به ھر دو کتاب سوگند نمی خورمنبه دليل کمونيست بود: ی دھدصراحت پاسخ م

اگرچه استالين و ديگر "به من با نوشتن چنين جمله ای شما در پاسخ تان -به چيزی به نام پيغمبر و خدا اعتقاد ندارم

 به بعثت اذعان داشته " مبعوث شده باشندبرروی زمين" خدا"رھبران بزرگ پرولتاريا پيغمبر نبودند که از طرف

 و به قانون اساسی المان سوگند نمی خورم زيرا نه تنھا ھيچ نوع احترامی برايش قايل نيستم چون مدافع مالکيت - ايد

آن است، بلکه تمام زندگی ام را به آن اختصاص داده ام تا اين قانون را از بين ببرم؛ متعلق به و تقدس خصوصی 

  ، که با اسم اصلی اش به مبارزه گام گذاشته است؟ اپورتونيست و يا رويزيونيست استطبقۀ حاکم،

  !پنير خان

 خورده است و يا  مگر خود مرکز بين خودتتورا نمی دانم که آيا کدام يک از آثار و نوشته ھای آنان به چشم مبارک

ه خصوص دو شخصيت اخير الذکر، خالف اتھام خير، مگر تا جائی که اين قلم از نوشته ھای آنھا استفاده نموده ام، ب

 بيشتر از شما ھم به شما، نه تنھا اپورتونيست و رويزيونيست نيستند، بلکه به صراحت گفته می توانممسؤوالنۀ غير 

 انديشه مائو تسه دون آشنائی دارند، ھم بيشتر اعتقاد دارند، ھم بيشتر جھت تبليغ و دفاع از آن - لنينيزم–مارکسيزم 

  : زده اند، اگر خفه نشويد و من را ھم به باد دشنام نگيريد بايد بنويسم قلم

اين کمال پرروئی و ديده درائی است که انسان جھت پوشاندن ضعف ھا و کمبود ھای خودش، به ديگران توھين روا 

ستعار را با  شما به عوض آن که بيائيد و غرض استفاده از اسم م.دارد، يعنی کاری که شما بدان اشتغال داريد

درنظرداشت اوضاع حاکم در اين و يا آن کشور مطالعه نمائيد و ضرورت آن را بر مبنای فضای به اصطالح 

دموکراتيک به ارزيابی بگيرد، به يک باره خيز دور برداشته، می خواھيد به مانند خلقی ھا در ھمه چيز مبارزۀ 

ما بيچاره ھا که .  ھم از مارکس بگذريد ھم از انگلسطبقاتی و طبقات متخاصم را کشف نموده، برای مفروض تان

  .جای خود داريم

  !پنيرخان

، تعلق طبقاتی و موضعگيری طبقاتی ام فاده می نمايمتتو از کجا می دانی که وقتی من از اسم اصلی خود در اينجا اس

اط نمود می بايست خودت از  می توان استنبنسبت به تو به طبقالت حاکمه نزديکتر است؟ تا جائی که از نوشته ھايت

از سنخ خانوادۀ ما را در يک روز می توانستند ده ھا خانواده ا نھه تن خانواده ھائی برخاسته باشی که نيکی از آ

يده ای که من عاجز شو مجدداً به فروش برسانند و به ارتباط موشعگيری طبقاتی، مگر تو در کجا شمشير ک بخرند

، اگر جريان دموکراتيک نوين آن بستر مبارزه باشد، تو را که ھر قدر جست و جو از تعقيب آن عاجز مانده باشم

 مورد خودم از ھمان آغاز چکچکی بودن تا ده ھا زد رائی آشنا نبود، مگر دمکردم کسی با چنين اسم مستعار بی مس

گفت؛ اگر منظور روس و خورد در پوھنتون را در آن زمينه در کارنامه ام دارم، از ھرکسی بپرسی برايت خواھند 
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چشمت به قيافۀ آنھا خورده باشد من مطمئن نيستم که در تمام دوران اشغال افغانستان به وسيلۀ روسھا، يک بار 

 که با گذشتن از روی نعش روسھا، موقعيتم را در بين جبھه تثبيت نموده ام، به ھمين من افتخار دارم بنويسمباشد، 

 خود و بدون ھراس از امريکا و يارانش، عليه آنھا قلم می ی من با اسم اصلشکل در موقعيت کنونی، در حالی که

  .  خود را در زير وزن سنگين پوالد پنھان نموده ای، می خواھی ادعای رستم بودن ھم نمائیکهزنم، تو در حالی 

  !پنير خان 

 نيست که تا کسی از انسان پرسشی به عمل آورد، در عوض پاسخ وی را با مھر به ھيچ وجه شيوۀ بحث سالماين 

ھای رنگارنگ، چنان رنگين بداريم که رنگين اصلی نزد آن رنگ ببازد، اميدوارم اين را ھم بدانی که چنين سياه 

ب نھاد ھای ه جيبه در قدم اول منفعت آن ن گير خود انسان نيز می گردد؛ بلکنمائی ھائی در نھايت نه تنھا دام

  .جاسوسی می رود

واما اين که نوشته ای کسانی بنا بر تعلق استخباراتی شان، وقتی نام اصلی کسی را کشف نمودند، آن را به نھاد ھای 

د از که از آن جائی  مربوط خويش اعالم می دارند ورد طرفبخشی از حقيقت را در خود دارد، می توان ز م  من ني

ا دپذيرش قرار گيرد، منتھ دام می نماي ورد عرض ان ز در م ذيرش، سؤالی ني ا پ ان ب ورد :  ھمزم ن قاعده در م ا اي آي

انی  ه تأسی از دوستان جان ج ی ب ال وقت ه صورت مث ر؟ ب جنابعالی و ساير ھمگنان تان نيز صدق می نمايد و يا خي

ان "مندواحمد بر"با خيره سری و لجاجت می خواھيد به ھمه بقبوالنيد که تان،  م ديگر چه "یموسو" ھم  و نمی دان

وکر  رد، جاسوس و ن شاء ک ما را اف ی کسی ھويت ش ا وقت است، آيا اين کار ھم نمودی از جاسوس مشربی است و ي

د، " دھقانپور"امپرياليزم می باشد و به ھمين سان افشای نام  دام سنخ می داني ته شد، از ک ما نگاش يلۀ ش ه وس ه ب را ک

د و جای ديگر از ا را جويد ھ"ورقانپدھ"رم نگوئيد که يکجا تفالۀ ااميدو د"ه اي ا .  را"برومن د ب  از آنچهآخر می داني

ای شما بر می آيدھای نوشته  ه ھ شخوار تفال د، ن ه داري  که بايد چه اندازه عمر داشته باشيد و با ادعاھای بلند باالئی ک

، مگر اين که من در شناخت خود ديگران گذشته از آن که به ھيچ کسی نمی زيبد، برازندۀ شما به ھيچ صورت نيست

  .از شما به خطا رفته باشم و شما ھمان باشيد، که از نوشته ھايتان بر می آيد

  !پنير خان

ه  ۀ جمھوری ازشما نوشته ايد که در مقطع کنونی علت  استفادۀ شما ازاسم مستعار، ھراسی است ک  نقش جنايتکاران

ي. اسالمی ايران داريد ر چن شانۀ جمھوری با آن که در ظاھر ام ه و ددمن ا در نظرداشت ماھيت جنايتکاران انی ب ن بي

ر است  ا بھت ه و ي فيد نام در نوشت اسالمی ايران، می تواند مورد توجه قرار گيرد، مگر با اندکی دقت، در قسمت س

  . نکاتی عرض اندام می نمايند که با تأسف کار شما را از آنچه ھم است زار تر می سازدالی سطور،

ر سياسیودی که ترس و يا چه باوج سان به تعبي ۀ ھر ان ار جمھوری اسالمی، وظيف م جنايتک ی از رژي اط امنيت  احتي

د در نخعاقل و بالغی می تواند باشد، مگر به ارتباط يک افغان که ادعای مبارزه ام تس می نمايد، فکر نمی نمائي ين گ

د . ان و يا پاکستان و يا نمی دانم جای ديگریبايد تمام احتياط امنيتی را از نيروھای اشغالگر نمايد تا اير ا می تواني آي

غالگران احتي م وبنويسيد بر چه مبنا و به کدام اساس شما از اش د، مگر از رژي ی نداري ا اليت جھل دارياط امنيت د؟ آي

ه خدا نخواسته کدام سری بين شما و آنھا وجود دارد و من يلدنگ از آن اطالع ندارم و يا اين که آنھا معت د ک ده ان قد ش

د  ا نکن ستيد ت وده، متوجه آن ھ ا احساس امنيت نم م از جانب آنھ شما برايشان کدام خطری نيستيد، از آن بابت شما ھ

ان  رژيم آخوندی ايران و ماشين قتاله اش از وجود ذی ورد ت ل موعود را در م ده، نقش عزرائي ر ش ا خب ما ب جود ش

دام  اگر چنين است می توانی لطفت.ايفاء نمايند ا ک ه ب سی ک  را شامل حال اين يتيم و صغير سنی و سياسی نموده بنوي
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ور بار نوشتنھر  روان شده بعد از توزرنگی به چنان اطمينانی از جانب آنھا دست يافته ای، تا من ھم به دنبال   مجب

  خواب بر ترسم غلبه نمايد؟به اميد آن که دھم يليم را قورت ب ده قرص ونباشم تا

ا می شود اگر اين طور يده ای، آي رای خودت تراش  نيست برای آدمی در قد و قواره ای که خودت از لحاظ سياسی ب

. ترسيدی ھمان احتياط امنيتی از نيروھای اشغالگر، بايد از رژيم آخونديا تعبير سياسی پذيرفت که به عوض ترس و 

  . برايت امنيت جانی داده باشندزبانم الل، قريب است بنويسم نکند خودت کاری کرده باشی که اشغالگران

م د از رژي ه باي رده ای ک رز سنجری از آن گذشته، مگر توچه ک انی ھستی؟ فريب ل، بترسی؟ اشرف دھق  واليت جھ

د ر مانند ساير رھبران جنبش چپ ايران چوب الی چرخ آن رژيم گذاشته ای که بايد ھمه را ياستی؟ ھ رده، بياين ا ک ھ

داری و ... ين مسأله با عرض معذرت خود را چھار دنبال خودت؟ فکر نمی کنی در ا ان می پن ه چن رده ای ک گمان ک

  دچار شده ای که سايۀ سياه رژيم واليت جھل را به دنبالت می بينی؟ " پارانويد" از يا به نوعی

  !پنير خان

دم خاطرت جمع جمع باشد ھرگاه رژيم واليت فقيه بخواھد کس و يا کسانی را از جمع افغانھا سربه ني د در ق ست نماي

ته ھای خودش خودمان می رسد که " موسوی"به حساب اين اول  ه عالوۀ نوش ی چون ب االت بزرگمردان شر مق ا ن ب

ر سعيدیآزاد، نعيمی، باحث ای داکت وا از آق د فت ا، دست ، چن ال آنھ سته  و امث لمان رشدی را از پشت ب ه منطق س ب

ده ا دم گردي اح ال استآخوندی واجب القتل و مب انی انتخاب ؛ آنھ رای قرب ا کسی را ب ا افغانھ ع م د از جم  اگر بخواھن

 مقالۀ افشاء گرانه عليه آنھا ٨٠٠ سال بيش از ٣نمايند، باز ھم از ميان کسانی انتخاب خواھند کرد که ظرف کمتر از 

ر از باالنشر نموده در ھر ميتينگ و سخنرانی نيز دامن آخوند ھا را  اير "وسویم" نموده اند و آنھم کسی به غي  و س

رن، نه اين که بيايمتصديان پورتال نمی باشد د آد دنبال بچه مسلمانی که نه تنھا در خانه اش آيت ق زان می کن ن را آوي

د، ب ر زده باش م از وی س اری ھ ر ک رين صورت اگ د ت ان دارد و در ب م ايم ت ھ ه بعث ه، ب اه ابلک ه درگ تغفار ب  اس

  .از آن پوزش طلبيده کفاره بپردازد  می تواندبرروی زمين!! نمايندگان خداوند

  !پنير خان

ه عمل  و پرسش ب ردی چون ت خودت در وسط نامه ات از من پرسيده ای، که چه کسی به من اين حق را داده تا از ف

ه ح م ب ه حال خودماآورم، باور کن با خواندن اين مطلب دلم ھ م ب و سوخت و ھ د از . ل ت ه بع و سوخت ک ه حال ت ب

از ھ ه سال ب م مکتب و اينھم ه صنف نھ وده ب اق را متوقف نم ا در انفس و آف ا سير م ور می سازی ت م من را مجب

شه : "وارداد بزنم" سھيلی"گوشزد نموده را " حق گرفته می شود نه داده"ن تاريخ رفته، جملۀ ومضم دی، کشم ال ک ب

ه " از نخود جدا کدی شته ام ک ين آدمی طرف گ ا چن ه چرا ب ه خاطری ک زی از وی و به حال خودم ب وانم چي نمی ت

  . بياموزم

  !جناب محترم

ن از ھاين حق را خودم به خود داده ام، عمل مبارزاتی ام به من داده است، ف مم از مبارزه برايم داده است، ديدن دھا ت

ا که پرچمی ھا و خلقی ھا  تخلص شھدای بزرگ وطن ما را اعم از رستاخيز ھا، رزبان ھا، لھيب ھا، دادگر ھا و حت

ی زند ردم فريب ه م روز ب ا ام ه تنھ ق ن وده و ازآن طري ستعار خويش انتخاب نم ه ھائی چون آھنگر را به مثابۀ اسم م

اداران شان را در  ياه خود و ب تبداد س ان اس دن قرباني ده مان مشغول اند بلکه بسيار آگاھانه و با برنامه، می خواھند زن

د ھا و صده ھای بعد بر ريش هتاريخ ثبت نموده برای دھ ن حق ؛ ھرچه آدم مبارز است خود و اخالف شان بخندن اي

ايملبه من داده و ھر را  ارزان راستين تفکيک نم دی رااز مب ر ھای ھالن ا پني د ت مگر سه . حظه بر من نھيب می زن

ام  والد"چھار سال قبل نبود که کسی به ن ده " اسماعيل پ ستنطق زن ين م ه اول ماً اعالم داشت ک د رس شراتی چن طی ن
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ای " پوالد"، و يا بوده است" جيد کلکانی م"ياد تادم آق ر و اس ه جان براب سندۀ ب ه نوي ا ." آزاد ل"ھای ديگری ک از آنھ

  .يادآوری نموده اند

  !پنير خان

د و حاضر می شدشم ضايا می نگرم، می ديدي ه ق ه من ب ن منظری ک م اگر از اي ردن يدا ھ ا ک ر پ ار زي ه در کن  ک

نفکرانه و خود  ای روش واھی ھ تنخودخ ود پنداش ال خ ايه را م ردن و آن س ان ک ان پنھ ايۀ بزرگ ه را در س دکی ب ، ان

ائی را می  جنبش ھم تفاده ھ ين سوء اس و چن د و جل مسؤوالنه برخورد نمائيد، به يقين به مانند من صدا بلند می کردي

ه خصوص انتخاب اس ا گرفتيد و اعالم می داشتيد که يکی از داليل انتخاب اسم مستعار در کل و ب ستعاری ب مھای م

ه ھويت تاريخی، کتمان گذشتۀ زشت و جنايتکارانۀ افراد می تواند باشد  و به جای آن که دست ما را از اروپا گرفته ب

ه، - تو اول ھوچی مين شو و بعد دو صد اسم مستعار پيشکشت-ويتنام و ھوچی مين برسانی س، گاليل ارکس و انگل  م

ال دادهاعضای دايرة المعارف، روسو، مونتسکيو ت،  و صدر مائو را مث ه جناي د از آنھم سانی بع ا ک ، نمی گذاشتی ت

  .اينک قادر شوند با انتخاب يک اسم مستعار  شسته وروفته، مجدداً مردم فريبی را پيشه نمايند

  !پنير خان

انی از ا ه محض ياددھ ه ب حترامت در آخر نامه ات، خود خواھی ھا و خود مرکز بينی کارت را به جائی رسانيده، ک

شات  ای گراي ه و ادع ر گرفت د ت م بلن ردن از وی ھ ود را يک سر و گ ه خ رده ای ک تالين، فراموش نک ه شخص س ب

  .ايدياليستی را در وی بنمائی

ه چه بخواھی و چ: جی وقتی می نويسم رم از اين قضاوتم نرنااميدو د ک ر از آني ه ھم نخواھی تو و امثال تو کوچک ت

ه صورت رسمی اصل . د نمائيدار وبخواھيد بر ستالين انتقادی يعنی تو وقتی در ھمان نوشتۀ قبلی ات در پاسخ من ب

ود ه از ايدياليست ب ستی نبعثت و ارسال رسل و پيامبری را قبول نموده ای، ديگر خجالت دارد ک شات ايديالي  و گراي

شيدن.   چيزی ياد نمائی ستالين بخواھی ه محض ک ه ب ن چه رسمی است ک ته اي ه گذش ران از ھم س، رھب  آخرين نف

ست ھای  ه رويزيوني پرولتاريا از طرف بھترين دوستان و ھمراھان شان مھر ايدياليستی می خورند، ھمان طوری ک

  .خودش به مائو تسه دون" امپرياليسم و انقالب"خروسچفی بر ستالين وارد کردند و انورخوجه در کتاب 

  . نکشيدند"محمد"باد که ھيچ گاھی پنجه بر رخسار  پدر مسلمانھا آۀدر اين جا، آيا نمی توان گفت خان

  !پنير خان

وده ام، راستش را  يزم خالصه نم به ارتباط ستالين، تو اين قلم را انتقاد نموده ای که چرا نقش وی را در شکست فاش

ه ائی را ک سمت ھ ه خصوص آن ق ا را ب و بخواھی از يک جانب آن نوشته محل بيان خدمات ستالين نبود تا ھمۀ آنھ  ت

د ؛ بياورم،نمی دانیمی دانم که ھم ننوشته ای چون   از جانب ديگر نمی خواستم با نوشتن مطلبی، باب يک بحث جدي

ازی و رجز خوانی . را بر روی خود بکشايم، مگر متأسفم که تو آن علت را ندانسته، شروع کردی در ھوا شمشير ب

م، زيرا اگر غير از اين می کردی که تا حال انجام داده ای من حال با شناختی که از تو پيدا کرده ام زياد متعجب نيست

  :می گفتم" سھيلی"ھم به ناگزير بايد به مانند آقای 

 "؟؟!!پنيره از پوالد جدا کدی. ، بال کدی بال کدی!پنير خان"


