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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٣ جون ١٧

  ».آزاد ل« استاد  و پيشنھادبه پاسخ پرسش
نسبت به چند ھفتۀ گذشته احساس  که استاد عزيز، اجازه می خواھم اولتر از ھمه احترامات خود را تقديم داشته، از اين

 به بھبود می نمائيد، برای شما و برای تمام عالقه مندان مقاالت تان تبريک عرض بدارم، اميد ھمين روند ادامه يافته

  :و اما به ارتباط پرسش و پيشنھاد تان. زودی شما را در کمال صحت و سالمت باز يابيم

از جانب برادر و دوست عزيزم موسوی  که ويراستاران پورتال یمتنرا در با آن که در خطوط کلی آن من پاسخ خود 

نگاشته بودند، می يابم، با آنھم خدمت شما و تمام ھمکاران قلمی و خوانندگان گرامی پورتال که در اين اواخر آنھا ھم از 

  :پنيرھای  ھالندی بی نصيب نمانده اند، بايد بنگارم» الطاف بيکران«

که جناب شما کامالً به خاطر داريد با آنھم جھت اطالع آن عده از خوانندگانی که تازه به پورتال رجوع ھر چند می دانم 

ھای شان زمانی آغاز يافت، که من به » ايزم«ضيه بين من و پنير ھای ھالندی با تذکر دھم، از ديد من قنموده اند، بايد 

م نبود، برای مستعار نويسان پيشنھاد نمودم تا نخست با اين سنت  در چوکات طنز که آنقدر زننده ھمانند ساير نوشته ھايم

انحرافی در جنبش انقالبی کشور تمسک نجويند و در ثانی، ھرگاه خود را ناگزير به استفاده از اسم مستعار می بينند، 

نجام سرين را افگار به عوض پرواز ھای تخيلی و سرالطفاً از استفادۀ ترجمۀ اسامی پيشوايان پرولتاريا پرھيز نموده، 

  .نمودن، در ھمان زمين خاکی خود ما باقی بمانند

و اما اين که چرا چنان پيشنھادی را دادم، راستش را بپرسيد، از آن طرح نه قصد توھين به کس و يا کسانی را داشتم و 

بلکه به صورت . برومآنھمه جرأت را داشته و يادارم که در حين نزاع خود سينه سپر ساخته، به جنگ فحاشان نه ھم 

  .عمده علت آن پيشنھاد چند نکته بود که ھرچند قبالً نيز تذکار داده ام، باز ھم تکرار آن را بی فايده نمی دانم

به خصوص "  پرچمی-خلقی«نخستين عاملی که باعث شد تا چنان پيشنھادی را ارائه بدارم، تھاجم گستردۀ وابستگان 

 افراد که اين طيف. در رسانه ھای بيرون مرزی و حتا داخل افغانستان می باشدھا در زير اسمھای مستعار » خادی«

شان با خود دارند و بايد برای ھر روز آن حساب پس بدھند، به عوض ننگين سياھترين کارنامه ھا را در تاريخ زندگانی 

شان را به صورت  ود نحسحساب پسدھی، آرام آرام در پناه اسمھای مستعار مطنطن، صرف نظر از اين که ور

 و ۵٧در جامعه ابراز می دارند، افکار و نظريات انقياد طلبانه و حتا خاينانۀ شان را در دفاع از فاجعۀ ثور زيرکانه ای 

ذره ذره سم عدم اعتقاد به حقانيت مبارزاتی مردم را در دفع تجاوزات نيز بيان داشته،  ۵٨ جدی ۶در ادامۀ ننگين آن 

به نظر من در چنين حالتی اگر آنھا به تکرار خيات خويش استمرار . ذھن نشين می نمايند رتجاعپيھم استعمار و مظالم ا

 فضای مستعار نويسی را با پوشانيدن اسم و رسم خود به می بخشند و بايد مورد باز خواست قرار گيرند، ما ھائی که

  .وش نمائيموجود می آوريم، نيز نبايد نقش منفی خويش را در ايجاد چنان فضائی فرام
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دومين انگيزه در در طرح آن مطلب، دلسوزی به حال جنبش انقالبی افغانستان و جانبازان زنده و به خون خفتۀ آن بوده 

 نمايندگان فکری خود را در وجود ،عه برای جامچه در حالی که در پناه و در سايۀ نشرات برقی، تمام طيف ھا. است

آدمک « و به اصطالح  خويش در جامعه می پردازنداثر گذاریيق به اشخاص مشخصی تجسم می بخشند و ازآن طر

به خورد ھمه می دھند، کار جنبش انقالبی به جائی کشيده که برای اسم مستعار شان، اسم » ھای خود را به مثابۀ آدم

  . دننھا پی ببرمستعار ديگری انتخاب می نمايند، تا نکند  دوستانی که از اسم مستعار اول شان مطلع اند، به ھويت آ

به نظر من چنين افرادی يا کامالً خنگ و با عرض معذرت االغ تشريف دارند و فکر می کنند وقتی ھويت شان را از 

دوستان و مخاطبان اصلی شان يعنی مردم دربند کشور پنھان می دارند، گويا از دشمن امپرياليستی مردم ما نيز پنھان 

خربوزه «ه حرفی که می زنند اعتقاد ندارند، تا بعد از گفتن به گفتۀ مردم بعد از می نمايند و يا اين که اصوالً يا ب

و يا اين که بدون رودربايستی انسانھای ترسو و جبونی اند که جرأت بيان » خوردن، افتادنش را ھم به گردن بگيرند

  .، ندارندعقايد شان را آنھم در فضائی که خطری تھديد شان نمی کند

بزرگ را برخورد می گذارند نيز تقاضا » ستالين«د عام، به صورت خاص از آنھائی که مثالً اسم خالف اين برخور

وابسته من اين تقاضا را حق خود و تمام افراد .  بگذارند»دالور خان«نمودم تا اول بچه را به دنيا بياورند بعداً اسمش را 

ه چنين نامھائی می خواھند ھويت انقياد طلبانه، جبون و افرادی که در پناتمام به جنبش انقالبی کشور می دانم تا از 

يعنی به .  مجدانه بخواھيم تا پای شان را برابر با گليم شان دراز نمايندنمايندعاری از ننگ و غيرت خويش را پنھان 

اشته آنھائی که صرف با طرح دو سؤال، به عوض دفاع از عملکرد شان، می روند لحاف را از بدن ھمبستران شان برد

، نبايد اجازه داد تا به مثابۀ سمبول ھای جبن، انقياد و دريوزگری، به و تمام اتھامات رذيالنه را به آنھا نسبت می دھند

  . پيشوايان جنبش انقالبی بين المللی توھين روا بدارند

 و رنج را متحمل خوفشب زنده داريھای ممن به مثابۀ فردی که ھم در جنبش بوده ام، ھم برای ميھن و باشندگانش خود 

 گورستان فاميلی ما ديگر جائی دفع آنھا دردربه اساس جنايات روس و اخوان و سھم گيری اعضای فاميل شده ام و ھم 

» صدر«کلمۀ » للو و پنجو«ه، اين حق را به خود می دھم تا نگذارم تا کس و يا کسانی به ھر برای مردۀ جديد باقی نماند

 حتا يک روز در آفتاب سوزان تابستانھای افغانستان، بر روی قير در حد امکانات از تمام آنھائی کهبيائيد . را بچسپاند

را می شنوند، چه کسی در ذھن شان » صدر«ھای سوزان داغ پيکر شان را گذاشته اند، بپرسيم که وقتی آنھا کلمۀ 

پيش روی کس ديگری نامبرد، من حاضرم از » مائو تسه دون«تداعی می گردد؟ حتا اگر يک نفر از آن نسل به جای 

  .بنويسم» صدر به طاقت اِن«چه که » صدر مربع«نام ھريک از پنير ھای ھالندی، 

چه معنا می دھد، باشد سرجای خودش، مگر در داخل جنبش انقالبی افغانستان به خصوص بين » صدر«اين که در لغت 

باور داشته اند، اين کلمه فرا تر از معنای لغوی خود، جای باز » نمارکسيزم، لنينيزم انديشۀ مائو تسه دو«آنھائی که به 

چنانچه در بسياری از موارد دوستان وقتی می . »صدر مائو تسه دون«: نموده فقط می توان يک نفر را بدان نام ياد نمود

در » صدر چنان گفتهبنا به گفتۀ صدر، صدر چنين گفته، «بياورند، ھمين که می گفتند » مائو«از خواستند نقل قولی 

، با در نظرداشت تمام اين خصوصيات حال وقتی چند داعی نمی شدت» صدر مائو«ذھن افراد ھيچ کس ديگری به جز 

نفر که سوگند خورده اند تا شخصيت ھای انقالبی کشور را ترور شخصيتی نمايند تا راه برای باداران شان ھموار 

 از را به کار می برند، مگر نبايد حق داشت تا »صدر«ھم يارانش کلمۀ و يا » حسين«گردد، به ھر جاسوسی از قماش 

  آنھا پرسيد که چنان حرمت شکنی ھائی را چرا و به کدام علتی انجام می دھند؟

آب  به آسياب دشمنان مردم و جنبش انقالبی کشور نمی باشد؟؟ چه ريختن چه کسی نمی داند که چنين نامگذاريھائی 

الغ باشد که نداند کار برد چنين القابی که ھيچ مبنای تشکيالتی ھم ندارد، خوار ساختن و حقير چنان اکسی می تواند 

  .در گوش شنونده می باشد؟؟ و ده ھا دليل ديگر» صدر مائو«ساختن 
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» غف«رفيق ارجمندم ميرويس جان داکتر اما پاسخی که از طرف پنير ھالندی که اينک توسط مبارز دلير و نترس 

 »نغاره خانۀ استعمار«چه بود؟؟ ھر دو نوشته ھم در پورتال ضد استعماری خود ما و ھم در داده شدشود، ناميده می 

و ساير ھمکاران » موسوی«دوست عزيزم برادر و  در ھمين جا با گلۀ رفيقانه از - . وجود دارد، می توان ديد و خواند

 کاری و يا اتھام زنی، به صراحتی که يکی از بدون کدام مالحظه -پورتال در صورتی که شناختی از وی داشتند

است ھرگز با آن شيوه » داکتر غف«خصايص جبلی ھر افغان با ايمان است، می گويم که ھرگاه می دانستم طرف مقابلم 

اگر ھيچ » ھر کس دندان گوساله اش را خودش می داند« به بحث با وی نمی پرداختم، زيرا ھمان طوری که گفته اند

دوره اش کامالً وی را می شناسند که چه  سال نشناسد، محصالن ھم ۴٠را بعد از سپری شدن حدود »  غفداکتر«کسی 

و ھم خلقی در چه مناسباتی قرار داشت، آيا نزديکی ھای شان تنھا به اساس صنفی بودن » زرغون«کسی بوده و با داکتر

؟؟ شايد خوانندگان ندانند، مگر خودش و خودم می بوده و يا راز ھای نگفتنی ديگری ھم در ميان بوده استمسلک بودن 

اشغال کشور به وسيلۀ روسھا به مانند  و بعد از از کشور فرار نموده» داکتر زرغون«او دقيقاً بعد از دستگيری که دانيم 

وذ در در ساحات مختلف صداقت شان را به نوکری روسھا، اثبات می نمودند، وی نيز با نفکه افراد داکتر نامبرده ساير

  .جنبش انقالبی، از ھمان طريق به صورت مستمر، جنبش را ضربت زده است

اما ھر چه بود، با آن که تا آنزمان به ھويت اصلی مقاله نويس آشنا نبودم، مگر کارش را جاسوس مشربانه يافته، طی 

 و توله سگ فحاش» غف«يکی دو نوشته، در حدی که نزدم ارزش داشت، با وی تسويه حساب نمودم، اين که داکتر 

صادق جاسوس طی اين مدت چه گفته و نوشته اند، کمترين ارزشی برايم ندارد، زيرا در زندگی آموخته ام که از 

  .  انتظار مماشات نداشته باشمان مردمدشمن

توخی،  و باريک بين رفيق  به مانند جنابعالی، مبارز نستوه،خوشبختانه سير حوادث با دخول افراد جديدی در اين بحث

ھمرزم نترس و شجاع ما ميرويس جان، خانم ھای دلير و آزاده ھريک رحيمه توخی و نسرين معروفی و از ھمه مھمتر 

 درفش مبارزۀ انقالبی کشور را در پای خوکان سرمايه و ارتجاع خم نکرده يعنی افغانستانيگانه سازمانی که در داخل 

جريان بحث با آنھا بدان رسيده بودم تقويت نموده عمق بيشتر بخشيد که ، باوری را که در »سازمان انقالبی افغانستان«

آن را ھرگاه کدام زمانی در ل  راه حوبدانم تضاد من با آنھا تضاد بين مردم و دشمنان مردم بوده ماھيتاً آشتی ناپذير 

در کنار که زمانی  درکه چھرۀ مارموسک مانندش را » غف«به خصوص با داکترداخل افغانستان با ھم سر خورديم 

، حل می خزيد، ھيچگاھی از ياد نخواھم برد، با تمسک به شيوۀ افغانھا حين حل تضاد با دشمنان شان» داکتر زرعون«

و اما صادق را که از چھره با تأسف با وی شناخت ندارم، اميد است زمانی در افغانستان با ھم معرفت . خواھم نمود

بدھم، که چنان روزی به حالش بياورم که صد بار به مادرش به خاطر به را رايش قولش بيابيم، می توانم از ھمين حاال ب

  .دنيا آوردنش لعنت فرستاده، از جائی که بر آمده صد بار تف نمايد

، ضرم با آنھا شرکت بورزم ھر جائی که شما خواسته باشيد، حاو اما به حساب شرکت در يک مناظرۀ روياروی در

يت شواھد ؤ را پيشنھاد خواھيد نمود، من نمی توانم در آن باره اظھار نظر نمايم، مگر خودم به راينک شما چه اجندائی

  : و قرائن دو نکته را به اثبات خواھم رساند

  »داکتر زرغون«با » داکتر غف« پيوند -١

به قتل رسانيد اين که صادق چرا نصرهللا را که با تأسف من از نزديک وی را می شناختم، به کمک حسين جاسوس  -٢

  ؟؟ و نابودی مرکزيت آن سازمان چه بوده است۶٠و ارتباط آن با ضربت خوردن کميتۀ فرھنگی ساما در سال 

   پغمانی- آرزومند صحت و سالمتی کامل تان

  

 


