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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

 
  حامد بھارستانی

  ٢٠١٣ سپتمبر ١٠

  مزدوران فرھنگی،

  گوھر خوشخانه ھای دژخيمان خلق  روسپيان بد
روشنفکران .  فرھنگی استۀبھه ھا، جبھيکی از اين  ج. دشمنان خلق در جبھه ھای گوناگون عليه خلق می جنگند

رزمنده، مبارز  و متعھد در برابر فرھنگ ارتجاعی؛ فرھنگ، ھنر و ادبيات انقالبی را غنا می بخشند و با تمام توان 

  . خلق از جور و ستم قرار می دھندئیرا در خدمت رھا آن

استعمارگران، مستبدين و ارتجاعيون .  کند فرھنگی زيرکانه عمل میۀاما دشمن خلق با تمام نادانی و جھل، در جبھ

بگويند و گاه ھم » پست مدرنيسم«تالش می کنند تا مزدوران فرھنگی شان را از ميان آنانی استخدام کنند که گاه 

ھستند ولی در باطن و از لحاظ ماھوی، » دانا«و » متمدن«اينھا به ظاھر انسان ھای . حواله کنند» رياليسم جادوئی«

  .وحشی و جاھل ھستندانسان ھای 

اين فرھنگيان که شرافت و ناموس فرھنگی و ھنری و ادبی شان را با دالر و يورو و تومان و روپيه آرايش و 

فروش واژه ھا و کلمات دست می آرند، با ه پيرايش می کنند و چون ملنگ ھا در کوچه ھا دعا می فروشند و متاع ب

  . شان را از جيب جالدان و خاينان به مام ميھن می کشندۀان پول شراب و عيش و نوش شب گرانچون دريوزه

کار و بار اين دو فرھنگی روسپی، فروش شرافت .  اين کار و بار ھستندگررھنورد زرياب و پرتو نادری دو دريوز

ھستند و ھم » متمدن«اين دو، روسپی واقعی فرھنگ ھستند، ھم .  مادی از آن استمنفعتو عزت در دری و کسب 

... و »  لورکا و شاملو و پابلو نرودا و لنگستين ھيوز و چخوف و گورکی «؛ وقتی صحبت از»درنده«و » وحشی«

و وقتی بساط جھادی ھا و . شليک می کنند» پست مدرنيسم«حضور دارند و » برنده«است، اين دو با واژه ھای 

 دو با خيل ديگر، حاضر ھستند و چنان استعمارگران گسترده می شود و به قولی مرداب ھا وسعت پيدا می کنند، اين

 که برای ھمين زاده شده اند و ناموس و و جدان، ضمير و شھامت برای ئیخرام و مست واژه پرانی می کنند تو گو

  .ايشان محظور اعالم شده است

انگليس،  امريکا، فرانسه، ۀرھنورد زرياب و پرتو نادری در يکی از جلساتی که امرهللا صالح اين جاسوس کار کشت

ايران و ھند برای يکی از جنايتکاران فاشيست تاريخ معاصر افغانستان، احمدشاه مسعود جھادی برگزار کرده بود، 

  .شرکت کردند و مثل ھميشه نشان دادند که مزدوران ارزشمند جالدان ھستند
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 آتش بندھای متعدد با ، کسی که با راافغانستانھای  احمدشاه مسعود اين قاتل خلق تجمعرھنورد زرياب در اين 

سوسيال امپرياليست ھای روسی جنگ مقاومت ملی را به لجن کشاند، کسی که سگان شورای نظاری اش ھستی و 

 ، اين نوکرند افشار قتل عام کردۀ تن را در منطق١٠٠٠ و تنھا در يک روز بيش از ندشرافت کابليان را چنگ انداخت

 خواند» نام با شکوه و درخشان«رانسه و ھند و رژيم خونريز ايران را ، استخبارات ف. ای. آی.، سی. آی.س ا.آی«

مسعود چھرۀ اثر گذاری در تاريخ ما بوده است، دشمنان مسعود چه بخواھند و چه نخواھند، نام او در « گفت که و

  ».اينھا بايد بکوشند ھمانند مسعود شوند... تاريخ ما به حيث يک نام با شکوه و درخشان ثبت شده است

زرياب به خوبی می داند که طينت احمد شاه مسعود با .  زرياب به معنی واقعی کلمه جنايتکار، وقيح و تبھکار است

 بود که جز کشتار  و قاتلاو يک جھادی فاشيست و اخوانی جنايتکار. جنايت و خيانت و خونريزی عجين شده بود

چھرۀ اثر گذار «می تواند چنين جنايتکاری را چگونه کسی .  کشور چيز ديگری نمی شناختۀتوده ھای ستمديد

آنانی که به ارزش ھای انسانی، به رفاه توده ھا، به استقالل و . بخواند» نام با شکوه و درخشان«و يک » تاريخ

آزادی باور دارند و عليه وطنفروشی، خيانت به منافع مردم، جاسوسی و قتل و کشتار خلق ھای تھيدست ھستند، 

 می خوانند که در کنار عبدالرحمن خان و شاه شجاع و نادرخان و  ای وحشی و درندهجناوران را ئیچنين انسان ھا

بايد به زباله دان تاريخ و برھان الدين ربانی ی مزاری لحبيب هللا خان کلکانی و ببرک کارمل و نجيب و عبدالع

پای ه  فرھنگيان بی وجدان ھستند که باين تنھا رھنورد زرياب، واصف باختری و پرتو نادری و ساير. حواله شوند

  .مدح و توصيف خاينان و وطنفروشان می نشينند

پرتو نادری که به گردن پتی شھرت دارد، در اين مراسم که در آن جھادی ھای فاشيست پير و جوان حضور داشتند، 

ين جھان می آيند و احمد شاه مسعود مرد بزرگی بود و مردان بزرگ به ا«:در باره احمد شاه مسعود چنين گفت

  »زندگی شان با يک تاريخ آغاز می شود؛ ولی فرجامی ندارند

کافی است به خرابی ھای باقيمانده از جنگ مسعود جھادی با ساير جرثومه ھای کثيف جھادی در کابل يک نگاه 

شتار، در بود، بزرگ در جنايت، در ک» بزرگ«مسعود . احمد شاه مسعود پی برد» بزرگی«گذرا کرد تا به عمق 

قتل عام، در تجاوز جنسی بر دختران کابل، در تربيه و پرورش قومندانان کثيف و خونريز و قاچاقبر؛ او به 

در زمان . ای. ای. روابط با سی» امرهللا صالح«اطرافيانش روحيه وطنفروشی می آموخت و ھمين بود که به گفتۀ 

و » استاد« امريکائی بر کشور ما بم ريزی آغاز کردند، احمد شاه مسعود تأمين شده بود و ھمين که استعمارگران

  .شاگردان مسعود ھمه به تکدی پرداختند و تقاضای پرتاب بم ھای کالنتر کردند

بود، اما مکتب خيانت به وطن، خيانت به توده ھا، خيانت به » مکتب«بود و به گفتۀ يونس قانونی » بزرگ«مسعود 

ارزش ھای انسانی و پرتو نادری، رھنورد زرياب، رازق فانی و واصف وحدت خلق ھای افغانستان، خيانت به 

واصف . او استفاده می برند» از راه کارھا و انديشۀ«و شاگردان اين مکتب ھستند که به حق »  استادان«باختری، 

ان و باختری که زمانی  در کنار خلق خود بود با شعرھای انقالبی و برنده اش توده ھا را به رھائی از جابر

  :می سرايد» حماسۀ شعله ھا«او در قسمتی از شعر . ستمگران دعوت می کرد

مگر / مگر از دشنۀ خونريز دژخيمان/ سر از دامان پندار سياه خويش بردار/ تو ای ھمرزم و ھمزنجير و ھم سنگر

ترس لبريز مگر مينای روحت از شرنگ / ھراسی در نھانگاه روان خويشتن داری/ زين روسپيان خويان بد گوھر

تا اين خسان اين / پرچم آزادگی و برفروزی آتشی/ که تا برخيزی و زنجيرھا را بشکنی و برفرازی/.../است؟

  ).١٣۴٧شعله جاويد، شماره دوم، سال . (ناکسان در آن بسوزند
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ھمان اما وقتی از شرافت و شھامت سياسی تھی شد و به دريوزه گری پرداخت، به پای ھمان ناکسان، ھمان خسان، 

چنين ) احمدشاه مسعود(روسپيان بد گوھر، ھمان دشنۀ خونريز دژخيمان بوسه زد و برای سر قافلۀ جنايتکاران 

  :روسپی وار سرود

 چون سبز جامه، سرخ نی سرخرو، /کو؟ ناورد ۀپھن فراز گردن يل آن /کو؟ آورد باد گنج آن گان آلوده فقر ھای

 چشم آن نجيب، نگاھان آن /بود داستانپرداز بيزبانی زبان با/کو؟ زرد نديدم رنگش دشمنان پيش که آن /بھار روح

 شبھای که آن /کو؟ درد بی ای ديگر آشنای درد چنان کو /افگنديش پا ز ناپيدا دست کدامين ای /کو؟ غمپرورد

 سوز به نآ /بيت شاه دالرا را شھادت سرخ دفتر /کو؟ آورد می عشق بلوغ پيغام که آن /نشاند خاکستر به را سترون

  کو؟ فرد ھستی ديوان در سينه

ه  دشمن ھستند و ھمه با دژخيمان توده ھا از داری که بۀاينھا موسيچه ھای بی گناه نيستند، بلکه جزوی از جبھ

  .دستان ستبر خلق تھيه می شود، بايد آونگ شوند

  

  

 


