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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ولی احمد نوری

                      ٢٠١۶ می ١٨

  مکث جدی بر نوشته ھای سيستانی
  

 

 بسيار دور از عفت وغير مؤدبانه معترضانه، مغرضانه و  محتوياتچند روز قبل کاغذی را با  آقای اعظم سيستانی

که صفتی (، وطنپرست از نويسندگان دانشمند، صائب نظر، قلم بدست نخبه و عده ای، در بارۀ معاشرت انسانیقلم و 

نشر و صفحات آن رسانه را مثل ھميشه با " افغان جرمن آنالين"سياه نموده و در سايت !!) فاقد آنستسيستانی 

 خود سياه ناپاک نام مرا نيز دو مرتبه با قلم نوشتۀ بی محتوای خويشن در ھمي .  خويش آلوده ساخته استمھمالت

  .خوانده است" سلطنت طلب"را ھم دو بار، يک سايت " آريانا افغانستان آنالين"ساخته و سايت 

چه کار ن در طول زندگی تاکه جناب شما بنمايم  موضوع   اين آقای سيستانی باور کنيد من قصد نداشتم وقت گران بھايم را صرف

 با وجدانو چه تھمت ھا و بھتان ھا نبود که به مردمان شريف، نجيب و !! چه دروغ ھا نبود که نگفته ايد!! ھا نبود که نکرده ايد

 مورد انتقاد قرار می "کامه" و "هنقط" ديگران را در چگونهديدم که شما را  و جسارت درآيی  اما وقتی ديده !! ايد نه بستهافغانستان

 )اجبارھيچ بدون ( خويش را ،فعل و اقدام و عمل آری در ، در عملحتی لی خودتان در نقطه و کامه و نوشته و نظر نه، بلکه دھيد و

 و امروز به خود اجازه می دھيد تا بر شخصيت ھا و افراد بوديدافغانستان قرار داده معاصر در خدمت سياه ترين رژيم در تأريخ 

مۀ شما در طی  اعمال ناواداشت تا به  شما مرا به آن  افراطیاين چشم سفيدی  احترامی کنيد، سرزمين قضاوت و بی آن  نفسپاک

  . "تا سياه روی شود ھر که در او غش باشد" ديموکراتيک نگاھی بياندازم  منحوسحزبحاکميت 

در مقالۀ مذکور شما  که در آن مقاله ای از قلم شما به نشر رسيده است؛ – ش ١٣۵٨ ميزان ٧ و۵در روزنامۀ انيس 

 و بعد در جای ديگر »...]وودیاد[ رژيم منفور داودی]زدگان[به کانکور زده گان. . . «:تان در جايی می نويسيد که 

 »...رھايی ھزاران زندانی بال کشيدۀ زمان ظاھر شاھی و داود شاھی. . . «: ھمين نوشتۀ تان می نگاريد که

 تان را با اين انقالبیحرف می زنيد و باالخره مقالۀ " ای انقالب ثورتحقق آرمان ھ"در جاھايی از نوشتۀ تان از 

  : شعار ھا خاتمه می دھيد
  

  .به پيش در راه تحقق آرمان ھای سترگ انقالب ثور

  .به پيش در راه ساختمان جامعه فارغ از استثمار فرد از فرد

 ھر دو بخش ۀائين نقل عکس برداری شدت که در پچاپ شده اس" انيس"ر دو بخش در روزنامۀ دمقالۀ متذکرۀ شما 

می گزارم تا ھموطنان گرامی ما توجه فرمايند که من ھمچو شما به ھر کسی اتھام را در برابر چشمان خوانندگان 
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اين مقالۀ شما حين اشغال افغانستان . ھوايی وارد نمی کنم و برای ادعای خود سند معتبر و تأريخی در اختيار دارم

 ھمه چيغ زدن آن  ثتر خود را داد و شما  پاداش و عروج ببرک ملعون١٣۵٨ جدی ۶به تأريخ  توسط اتحاد شوروی

به حيث عضو ھيأت رئيسۀ شورای " خدمات تان" در ازايآن ھمه ، زيرا را دريافت کرديدھا و کاسه ليسی ھای تان 

را اھدا " کانديد اکادميسين" وشالیپ  منسوب شديد و به شما لقب)بگفتۀ بعضی منابع آگاه معاون ببرک کارمل(انقالبی 

به آن اينقدر می نازيد، زيرا رتبۀ علمی بر شما رتبۀ علمی نيست که تايتل و يک اين پاداش  فراموش نشود .کردند

اساس تالش ھای کارھای علمی و پس از تثبيت قابليت و لياقت اثر، از طرف استادان ذيصالح به اشخاص مستحق 

ود که حينی که جناب شما در ترکيب ھيأت رئيسۀ شورای انقالبی تشريف داشتيد،  فراموش نش،داده می شود 

آن ھيأت رئيسه و آن شورای انقالبی اسناد و مدارکی را به تصويب رسانيده است که منافع ) معاونيت ببرک ملعون(

 قرار داده و قربانی مارگر و جھانخوار روسثريخته، يعنی به دولت استپای خوکان ملی افغانستان و مردم آنرا در 

 به نظر که يدا ساخته و نافذ کرده اھيأت رئيسه اش قواعد و مقرراتی رشوری به حيث عضو  آن  شما درکرده است،

ددمنشانه  انداخته شده، شکنجه گرديده و دھات، قصبات، قراء و منازل مردم ما  ھاآن ھزاران ھموطن ما به زندان

 ما به قتل رسيده  بی دفاع و مظلومھموطن شده اند؛ صد ھا ھزار شۀ کشور نا پديد  گرديده و از نقويرانو بمباردمان 

اسناد و با افشای ھرچه بيشتر که حاال ديگر از النه و کاشانۀ شان آوارۀ ديار غير گرديدند  و مليون ھای ندو شھيد شد

 یاه اعضای جنايتکار آن شوراسنادی که توسط شما و بقي،  از اينجا و آنجا جريانات غير بشری خونيناوراق آن

 منتظر دور نيست،. امضاء و نشانی شده است ان شاءهللا روزی در رسانه ھا به اطالع مردم ما خواھد رسيدمخوف 

  !!باشيد

 ھمزمان که شما در توصيف و مدح رژيم مصروف بوديد  و شما به رژيمی مزدوری کرده ايد،اين را ھم از ياد نبريد

شما در جنايت کار و وطن فروش ۀ مقاالت خائنانه و مزورانۀ تان غافل می ساختيد، رژيم و مردم ما را با مطالع

  .کشور ما سرگرم بوددانشمند شکنجه و تيرباران و کشتارھای جمعی ھموطنان بيگناه و افراد شريف و 

اال کرديد حيخطاب م» ]داوودی[  داودیرژيم منفور"را که شما جمھوريتش را به نام " شھيد محمد داوود"ھمان 

پيش به سوی  به"را که قاتالن شان را  ھزار انسان بيگناه وطن مازنيد، ھمان دوازده سنگ جمھوريت آنرا به سينه مي

را باداران تانتان و ن و مظلومان رژيم حاال قربانياولی خوانديد  فرا می  "تحقق آرمان ھای انقالب سترگ ثور

 درجه ١٨٠ درجه نيست اين تغيير ١٠ درجه و ۵نگاه کنيد اين تغيير  .کنيد ياد می" معصوم"و " بيگناه" "شھيد"

  .است

 می گفتيم بيچاره از نادانی و بی عقلی فريب بودما اگر يک آدم امی و بی سواد و کم سواد می بوديد، حرفـی نش

به اين اندازه  تمثيل می کنيد، شما که در زندگی شخصی و رسمی تان را !!"تأريخ نويس" اما شما  نقش بودخورده 

پنھان نموده ايد، " تأريخ نگار"، تغيير رنگ و ماھيت داده ايد و چھرۀ تان را در زير ماسک  بوده بوقلمون مزاج

يا ست، و ميل به جيفۀ دن شخصيت شما که کذب و دروغ و ريااز اين عيب در !!"تأريخی"مگر کتاب ھا و نوشتجات 

عيوب شخصيتی داشته باشد، کار تأريخ نگاری آن چه ارزشی خواھد  مؤرخی که چنين د ماند؟؟،ندارد، مصون خواھ

داشت؟ تأسف و افسوس به آن مخاطبان شريف و خوش باور نوشته جات شما که به آن باور کرده باشند و رويداد 

خته رژيم نيز برای اينکه دروغ پردازی ھای شما را معتبر سا . ھای مندرج آن را واقعيت ھای تأريخی پذيرفته باشند

را چسپانده است، اکادميسنی که در اين عصر و زمان يک زبان خارجی " کانديد اکادميسن"پوشالی باشد به شما لقب 

  . که حتی طريق درست نوشتن زبان مادری خود را نيز بلد نباشد،را چه
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تکاب به جنايات  در جملۀ متھمان ار شماآقای سيستانی اسناد و اوراقی در حال جمع شدن اند که ثابت خواھد ساخت

را فراھم ) زندانی کردن ھا، شکنجه نمودن ھا، و کشتار ھا( ضد بشری در وطن ما که زمينۀ قانونی سازی آن اعمال

  .می ساخته است، اسم مبارک شما ھم درج شدنی می باشد

نظام شاھی و سلطنت در مورد  که  آن سلطنت را د ووشزد شوبه شما گنيز بايد توھين و بی حرمتی شما به 

تان  باداران چھارگانۀ داخلی  و باداران روسی تان )  نجيب– ببرک – امين –تره کی (شما در زمان قدرت 

تان را )رھبران اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی( دھن  خوانديد، و ھنوز ھم زبان و  ، دولت ارتجاعی می 

فرخنده، کثيف می سازيد،  جبه اين نوع کلمات مستھ بارۀ آن سلطنت   ی من و قاطبۀ ملت افغانستانبلن در 

افتادۀ وطن به  را از يکی از واليات دورو امثال شما سلطنتی که شما . به آن احترام و حرمت می گزاريم

برای تان معاش  برد،   افغانی مقرر کرد، که شما به آرامش خاطر درس ۵٠٠مکتب و از مکتب به پوھنتون 

ياد بگيريد نيد و چيزی   شما در پوھنتون مثالاای شما ليليه ساخت که رھايش شما و بر ـ که نگرفتيد ـ بخوا

پياده نرويد و برای شما ھر سال يک جوره دريشی به  پای  بايسکل خريد، که  به شما  آرامش سپری شود و 

پوھنتون به صورت  نمود که در بين  خدمتگار خاک و «سلطنت  بلی ما آن . جلوه نمائيد"آدم "فرزنداھداء 

که د »ملت افغان ر طول چھل سال سلطنت، ھيچ يک از کشورھای حريص ھمسايه قدمی ھم در خاک را 

امنيت سرتاسری برقرار بود و  تا جنوب کشور  تا غرب و از شمال  ما گذاشته نتوانست و از شرق  افغان 

نھايت صلح  در ستان آزاد و غير وابسته شريف افغانمردم ا وحدت واالی ملی و ھموطنی، در  آن سرزمين ب

و ٢۶ جمھوريت ھای  آن برھزاران باردگی ميکردند،  زنو سلم  از آن تا امروز،  ثور شما و بعد٧ سرطان 

بيگانگان جمھوريت ھای  ميگردند، ترجيح می دھيم و قابل اداره دست آورد شما که رھبران کشور ما توسط 

می شماريم   .قدر و احترام 

د شما استعمال کرده بتوانيم؟؟؟ ـ يکی از مقاله را در مور" شخصيت"برای شناخت بھتر شخصيت شما ـ اگر کلمۀ 

 ميزان ۵تاريخی  "انيس"ھای بيشمار تان را از نشرات کابل در زمان حکمروائی جنايتکارانۀ شما که در روزنامۀ 

خصلت سوداگری طبابت ميراث خصمانۀ دولت ھای « ِھجری شمسی تحت عنوان کشـــــال و مــالل آور١٣۵٨

ًنشر شده بود، جنسا در »  ضد خصلت ھای ارتجاعی مبارزۀ اصولی و پيگير صورت ميگيردارتجاعی گذشته است بر

صفت از کدام  ملعون و دون  فرداين سيستانی، کی بود؟؟ و برابر چشمان مردم قرار ميدھم، تا ببيند و بدانند که اعظم

  .ی شده استجنس انسان ھای شيطان خصلت ميباشد و در زندگی مرتکب چه دنائت ھا و چه جنايات

اعظم را تايپ نموده و در برابر " تواريش"برای سھولت مطالعۀ خوانندگان عزيز، متن اين مقالۀ کثيف و خائنانۀ شما 

  . و مردم خود را بشناسند، وطنچشمان ھمه افغانان و قضاوت شان قرار می دھم تا دوست و دشمن خود
 

** * **  
  

سيستانی بيشمار است که تعدادی قليلی از آنھا با رنگ سياه درشت نشانی شده است ولی وعده اغالط اماليی و انشايی مقالۀ تواريش : نوت

 را به خوانندگان از نگاه عدم مؤرخ نماميدھم که در نوشته ھای بعدی ھمه را يکايک به صورت مشرح توضيح نمايم تا سويۀ پائين اين 

  .اده باشماحاطۀ او به روش نوشتاری از نگاه صرف و نحو زبان نشان د
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  انـيـس
  شمسی1358 ميران 5                محمد اعظم سيستانی

  
  

  ميراث خصمانۀ دولت ھای ارتجاعی گذشته است طبا بتخصلت سوداگری 

  بر ضد خصلت ھای ارتجاعی مبارزۀ اصولی و پيگير صورت ميگيرد

) نگ طبقۀ کارگر کشورپيش آھ( عينی و ذھنی جامعۀ افغانستان شرا يطانقالب ثور که بنا بر ضرورت تاريخی ، 

 جديدی را در برابر علمای جامعه شناسی تيز سیبحيث نتيجۀ منطقی مبارزات پانزده سالۀ آن به پيروزی رسيد ، 

 مجھز با ايديدلوژی کار گرعلمی در زمينه طرز و شکل به پيروزی و به قدرت رسيدن حزب طراز نوين طبقۀ 

  ."دورانساز طبقۀ کارگر قرار داد

ان تکامل جوامـع انسانی ، قانو ن مند ی جای گزين شدن پديده ھای نو را در بطن پديده ھای کھنه و زوال رونـد پرتـو

 يک ضرورت تاريخی حکم ميکند و ھيچ چيز و ھيچ قدرتی نميتواند در برابر اين فرمان قاطع تکامل ، بمثا بهيابنده 

  . شودو اقعسد 

خی در حيات سياسی و اجتماعی جامعۀ ما روزی بس سترگ و روز ھفت ثور به مثابۀ نقطۀ چر خشی عظيم تاري

 است که نيرو ھای بلقوۀ خلق با حرکت جھشی خود نظام پوسيدۀ فيودالی و تاريخ زدۀ رو زدر اين . تاريخی است

 کھنۀ آن از ريشه برای ابد سرنگون کرد و به جای آن برای اولين بار نظام خلقی و مناسبا تسلطنتی را با تمام 

ًانقالب اجتماعی ماھيتا عبارت است از شيوۀ  "ميدا نيمچنانچه  .ی را به صورت اساسی، پايدار و مستقر ساختمردم

 از يک مرحلۀ تاريخی را انتقا لچرخشی در زندگی جامعه که  قانون مند حل تناقضات اجتماعی و اجرای آن چنان 

  ."به مرحلۀ عاليتر آن ميسر می سازد
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اجتماعی تغيير صورت بندی اجتماعی ، اقتصادی و جانشين شدن صورت بندی عاليتر به جای  انقال ببه سخن ديگر 

 ارتجاعی بدست طبقۀ حا  کمۀصورت بندی کھنه و زوال يابنده است و ازنظر سياسی انتقال قدرت از دست طبقۀ 

  .پشرو و مترقی است

ای به دست طبقۀ ديگر عالمت نخستين و عمده و انتقال قدرت حاکمه از دست طبقه : به قول رھبر پر وليتاريای جھان

ًاساسی انقالب ، ھم به معنی اکيدا علمی و ھم به معنی علما سياسی اين مفھوم است ً".  
 

بايد اذعان داشت که نيرو ھـای پيشرو و مترقی اجتماع از طريق انقالب راه تکامل سالـم جامعه را بـه سـوی جلـو 

انقالب را لکوموتيو " مارکس"ا در جھت ترقی تأمين ميکنند و به ھمين جھت ، می کشايند و گسترش سريع جامعه ر

 ز ما نصورت قاطع و برگشت ناپذير مطابق به خواست  بکشور ماه اين مساله در خو ش بختا نه. تاريخ ناميده است

انستان تحقق  و پيکار جوی خلق به پيش تازی حزب دموکراتيک خلق افغفرزندا  ن مبارزو ضرورت تاريخ، بدست 

خلق افغانستان در مرکز ثقل ) ١(دموکراتيک گرديد و امروز حزب تامينخودش  خلق بر سرنوشت حا کميتيافت و 

تامين کامل رشد نيروھای بالنده و برای ساختمان جامعۀ نوين و امپرياليزم و ارتجاع بين المللی کار انقالبی برضد 

  . قرار دارد طبقۀ کارگرباتيو ر ی دوران سازپيشرو مجھز 
                                                 

1
ھای پشتو و دری و فارسی و غيره زبان ھای زمين آمده است و در لسان فرانسوی از زبان ھای التين در زبان " ديموکراسی"اصطالح  -  

و در لسان انگليسی و ھمه ممالک انگليسی زبان چنين تحرير  )démocratie( :و ھمه کشورھای فرانسوی زبان چنين نوشته ميشود
در ايران اين » تــوده«در آغاز ظھور گروه .  را دارد) ديموکراسی(و ھر دو طرز نوشتاری ھمان آھنگ واحد ) democracy( :ميشود

کلمه را از زبان فرانسوی گرفتند و مانند صد ھا کلمۀ ديگر غلط تلفظ کردند و غلط نوشتند و از ھمان جا وابستگان گروه ھای چپ خلق و 
. ز غلط می نويسند ولی درست تلفظ ميکنندپرچم و شعله و متباقی گروه ھای ضال در افغانستان آنرا از ايرانی ھا شنيدند و گرفتند و تا امرو

  .دارند) ديموکراتيک(عين پروبليم را با کلمۀ 
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 با نگرش واقع بينانه و شناخت ھمه جانبۀ جامعۀ ما موازی با روند نيرومند تکامل افغانستا نحزب دموکراتيک خلق 

 از چنگال بيرحمانۀ محرو ماجتماعی جوامع در کوتاه زمانی ، اقدامات سودمند و ارتقايی در جھت نجات خلق ھای 

 آنرا در تمام گوشه تاثير با مرض بيسوادی و فساد اجتماعی انجام داده که همبارز ظلم و ستم و بی عدالتی اجتماعی و 

به کانکور  و فرھنگی ميتوان به آسانی ديد و لمس کرد توجه عاجل دولت اقتصا دیھا و زوايای حيات اجتماعی ، 

 نا برابری رسيدگی فوری دولت به حال کارمندان دولتی با متالشی کردن مرز ھای زدگا ن رژيم منفور داود ی

خلق ما و اجتماعی از ناحيۀ ماکوالت و کوپون کارگران و اجيران با مامورين ، ارج نھادن به فرھنگ و زبان و ھنر 

 خر من ھااز طريق نشرات راديو و جرايد و ھمچنان بررسی احوال محبوسين و به آتش کشاندن ) ٢(مليت ھای کشور

 خصما نهالغای مناسبات  زمان ظاھرشاھی و داوود شاھی، کشيدۀ  بالز ندانیدوسيه ھای متھمين و رھايی ھزاران 

 ظلم چنگا لگروی و سود خوری با صدور فرمان شماره ششم که منجر به رھايی يازده مليون دھقان مظلوم از 

 دوران بير حمانهگروی داران و سود خواران گرديد با اعالم فرمان شماره ھفتم کاخ بی بنياد مناسبات ظالمانه و 

پدرساالری از ھم فرو پاشيد و در اثر آنھزاران طفل معصوم از فروختن قبل از رسيدن به سن شانزده سالگی نجات 

 فرمان دوران ساز شماره ھشتم در مورد اصالحات دموکراتيک ارضی بخاطر محو کامل مناسبات کھنه .داده شدند 

 شد که کو بيد هرق فيو داليزم در کشور چنان بشدت  چون گرز تاريخ بر ففيو دا لی و ماقبل فيو دالیو تاريخ زده 

  . کاخ جبروت چندين ھزار سالۀ آن از بنياد واژگون گشت
 

  )ادامه دارد(پايان بخش اول 
  

  انـيـس
  شمسی1358 ميران 7                        اعظم سيستانی    

  

  ....... ميراث خصمانۀ دولت ھای ارتجاعی گذشته است طبا بتخصلت سوداگری 
 

تحقق آرمان ھای از موثری ن ھا و ده ھا اقدام مھم انقالبی ديگر را ميتوان مثال زد که ھر کدام آن نشانه بارز و اي

اين اقدامات ھر يک موجد پيوند ھای عميق اجتماعی و دموکراتيک بين توده ھای خلق و دولت . استانقالب ثور 

و . کشان و دولت خلقی شان محکم تر شده می رودخلقی گرديد و روز بروز رشته ھای ھمبستگی و اعتماد زحمت 

 خدمات صحی رايگان خاتمه دادن به سوداگری ھای ضد اجتماعی در امور صحی و مبارزه تامينھمچنان در جھت 

  .عليه بيماری گونه گون و بسط و توسعه طب وقايوی و معالجوی گامھای سودمندی برداشته شد

دان طبابت را در کشور تکان ميدھد و به عناصر وطن پرست و شريف توجه و دقت در اين بخش يک بار ديگر وج

آيا الزم . ھوشدار ميدھد که بر عليه سوداگری ھای ضد اجتماعی در امور صحی مبارزه بی امان خودرا آغاز کند

                                                 
) افغانستان» خلق«يا به اصطالح رفيق سيستانی (  من بار ھا نوشته ام که برای بار نخست تفرقه اندازی و متفرق سازی مردم افغانستان - ٣ 

اين يکی از آرزو ھای بسيار جدی رھبران اتحاد شوروی جھان خوار بود که . رديددر کشور توسط رھبران دنی و خائن خلق و پرچم آغاز گ
برای تسلط بھتر و کنترول بيشتر و کاملتر کشور ما و ممکن دخول بی مشکل آن در حلقۀ جمھوريت ھای اقمار شان بعد از دگرگونی 

اقوام و تبارھای شريف و نجيب افغانستان را به مليت ھا به کمک و فرمانبرداری نوکران خلق و پرچم شان نام و ھويت ھمه  کودتای ثور
بود از بين ببرند و مانند ديگر جمھوريت ھای اقمار شوروی، ملت افغانستان ) افــغــان(تبديل کردند تا مليت يگانۀ مملکت افغانستان را که 

به ھمين مناسبت بود که خلقی ھا .  جھان معرفی کنندرا نيز به مليت ھای جمھوری افغانستان در بطن اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی به
و پرچمی ھا تحت ھدايت و امر باداران شان وزارت سرحدات افغانستان که از چھار دھه قبل از زمان اعليحضرت محمد نادرشاه در کابينۀ 

 آنرا تا امروز به چشم سر می بينيم که موسوم ساختند، که نتائج منفی) مليت ھا(افغانستان عرض وجود نموده بود لغو نموده و به وزارت 
  .ند و می سازندز افغان زير اين جنايت مشھود می سوتملت متحد و يک مش
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ب نيست بر عليه طبيبی که از پول بيوه و از پول يتيم و معصوم محروم از لطف پدری در فضای ھمين کشور و با آ

و ھوای ھمين خاک، به خاطر خدمت به توده ھای محروم و رنجديده درس خوانده، و علم فرا گرفته باشد و امروز 

باز ھم اين اندوخته خودرا با اشک و خون دل ھموطنش معاوضه کند و از خدمت مجانی برای توده ھای رنجديده 

  .پھلو تھی کند، مبارزه شود

از ديدن جسم مريض چشمش را به جيب مريض دوخته است و عليه طبيبی که ٔآيا بجا نيست عليه طبيبی که پيش 

زخم خاری را برای مريض بدبختش باصطالح زخم ناسور جلوه می دھد و آنرا چشمه پول و سوداگری طبابت برای 

 خود می سازد و عليه طبيبی که از تشوشات روحی مريضش بحد ممکن سوء استفاده بجويد و با خراشيدن پوست بدن

پول گزاف بدست آورد، يا بر عليه طبيبی که از ) به عنوان عمليات (مريض در اتاق تاريک معاينه خانه اش 

وارخطايی به خاطر تحصيل پول سه چھار مريض را يکی بعد ديگری روی ميزش ميخواباند و سپس صرف نام 

معاينه نمی کند، آيا نبايد عليه اين ھای روی نسخه نوشته شدگی اش ثبت ميکند و ھيچ کدام از مريضان اش را بدقت 

چنين طبيبان سوداگر و پول پرست مبارزه بی امان به راه افتد؟ و آيا نبايد اين چنين اشخاص در محاکمه خلق و تاريخ 

  .خلق رسوا و بد نام گردند

ا سوداگری ھای اين کار مطابق به اھداف انقالبی وظيفه فرد فرد از فرزندان صديق و انقالبی کشور است که بايد ب

 .ضد اجتماعی در امور صحی سر سخت مبارزه کنند

  .ٔمی بايد آنھا را وادار به انجام خدمات مجانی طبی در محدوده تخصص و رشته شان نمود

بايد به مردم فھماند طبيبانيکه از منافع شخصی شان بخاطر . ٔمی بايد وجدان خلقی را درين عده اشخاص بيدار کرد

سالم و صحت مند و رفاه توده ھای وسيع زحمتکش در ميگذرند در واقع از درد خلق با خبر ٔساختن يک جامعه 

  . بوده و بخاطر خلق زحمتکش ايثار و فداکاری می نمايند

وزارت صحت عامه آنرا طرح و تصويب نموده است که اين اقدام بزرگی است بر ضد سوداگری ھای اجتماعی در 

يکی از . ماند که دولت خلقی شان جز آرامی و سعادت خلق ديگر ھدفی نداردبايد به مردم فھ .امور صحی کشور

اقدامات مفيد ديگر دولت خلقی ما برای فراھم آوردن ھر چه بيشتر تسھيالت در ساحه عرضه خدمات صحی به خلق 

ت در معاينه خانه ھای شخصی و والد(ھای زحمتکش کشور در عمل پياده کردن اليحه جديد پرکتس شخصی طبی 

ًاست که اخيرا دولت خلقی ما عقيده دارد که پيشرفت سريع و سالم وقتی نصيب کشور ميشود که دامن ) ھای خانگی

از ميان اطفال و مادران و دھقانان و کارگران و پيشه وران مرض . مرض از ميان توده ھای زحمتکش برچيده شود

 مرض عاری باشد مادری که کودکش در آتش درد و کارگريکه سالم باشد دھقانی که صحتش از. به کلی نابود گردد

مريضی نسوزد وظايفش را بھتر انجام ميدھد و زودتر پسر ميرساند و بدين سان پالن ھا و پروگرام ھای انکشافی و 

فقط کار موجد ارزش است و . خلقی کشور مطابق به پيشبينی ھای مطروحه بھتر امکان تطبيق و تحقيق پيدا ميکند

 انجام گرفته ميتواند که نيروی کار يعنی کارگر و دھقان و پيشه ور و تمام زحمتکشان ما افراد سالم اين کار وقتی

ٔپس برای ببار آوردن يک چنين جامعه سالم نيرومند بايد ھمگی . باشد تا بتوانند نعمات مادی قابل استعمال توليد کنند
ٔ اقليت محدود و مفت خوار که زاده مناسبات مناسبات طبابت را از خدمت. با دولت خلقی خود صادقانه ھمکاری کنيم

ٔکھنه فيودالی در کشور است، بدر آوريم و در خدمت توده ھای زحمتکشان مليونی که موجد ارزش ھای مادی اند 
  .بايستی راھھای سالم و مفيد را جستجو کنيم تا دولت بھتر بتواند در تحقق اين ارمان سترگ توفيق يابد. بگماريم
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ت سوداگکری طبابت ميراث خصمانه طبقات دولت ھای مستبد و ارتجاعی گذشته است بايد بر ضد خصلت خصل

 .ھای ارتجاعی و ضد خلقی مبارزه پيگير و اصولی به راه اندخته شود و تا سرحد نابودی آن ادامه پيدا کند

 

ه از طرف دشمنان خلق و بايد بخاطر ھمبستگی کامل زحمتکشان و از ميان بردن نا برابری ھای اجتماعی ک

ٔاستعمارگران برای سوار شدن بر گرده زحمتکشان و بھره کشی بيرحمانه ازايشان در طی نيم قرن سلطنت شوم 
  واه و فيوداالنـــول پرستان خود خـپ ران ارتجاع،ـشده مبارزه کرد و نگذاشت نوک ق ما تحميلـلـخاندان نادری بر خ

ھای زحمتکش درز ايجاد کنند و از راه اندوختن دارايی غير  ھمبستگی خلقکمپرادور در وحدتغاصب و سوداگران 

موکراتيک خلق افغانستان وظيفه دارد تا برای ساختمان جامعه حزب د.  جدا از خلق ايجاد نمايندٔمجاز طبقه ممتاز و

ر کارش مدنظر قدعدادش و به ھرکس بھرکس بقدر است فرد و جامعه که در مرحله اول ازفارغ از استثمار فرد از

است، صفوف زحمتکشان را با وحدت دھقانان و کارگران و پيشه وران کم پايه بھم نزديک و فشرده تر سازد و اين 

ضرورت مبرم را از راه کوپراتيف ھا که در آنجا ميتوان منافع شخصی دھقانان و خورده مالکان کم پايه را با 

  .آورده گرداندمصالح عليای کشور و تمام جامعه تلفيق داد، بر 

  .ورثراه تحقق آرمان ھای سترگ انقالب به پيش در 

  . فرد به پيش در راه ساختمان جامعه فارغ از استثمار فرد از
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** * **  

** * **  
 اعظم سيستانی  اين تأريخ نگار دروغين را ۀ که خوانندگان واقع بين و منصف متن ھر دو بخش مقالدمی روتوقع 

  . مستند آن مطالعه و حقيقت سيمای اين جناب را دريافته باشندھمراه با تبصره و معرفی
 پايان

١۵/٠۵/٢٠١۶ 

  

  :يادداشت

، از آنجائی که  محتوای مقالۀ ايشان نقد عملکرد خاينانه و "ولی احمد نوری"به عالوۀ احترام عميق ما به آقای 
روشنگرانۀ تاريخی بين ايشان و فرد آغاز يک بحث نقطۀ است و می تواند به مثابۀ " اعظم سيستانی"جنايتکارانۀ 

آگاھانه از ويراستاری مقاله خودداری نموده، مطلب را به " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"نامبرده قرار گيرد، پورتال 
  . ھمان شکلی که فرستاده شده بود، منتشر نمود

 AA-AA ادارۀ پورتال
 


