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 سخنی چند با مبارز روشنگر

 »شاھد«آقای 
 در مورد د مطروحه با دقت مطالعه و از احساسات پاک تان و نظريات نيک جناب شما را در موارا پر محتوۀنوشت

 .مند می باشمسپاس) آزاد افغانستان –افغانستان آزاد (پورتال آزادگان 

تال بشما چيزی بنويسند و من از شما ردم تا بزرگواران گردانندگان پور داده و صبر نکأتکه چرا به خود جر اين

ته و ابراز نظر خوب ھر نوشکنم   فکر می،ام ن پورتال خلط شدهادارم به اين لحاظ است که از بس در ي اری میزسپاسگ

شناسم واحساس شما   به من مر بوط است و ھمچنان شما را خوبتر می،تال و گردانندگان معزز آنو يابد به ارتباط پور

 .کنم را درک می

گستاخی اين (و  ميخواھم با اين چند سطر در مورد نوشته شما ابراز نظر بدارم نه  به حيث يگی از گردانندگان پورتال 

 دانش و ،احساس: که  و آن اين. فقط منحيث يکی از خوانندگان ھميشگی و ھمکار قلمی شان ) ز نخواھم کردگھررا 

نويسم  که من چيزی می ينااز. تال قابل تحسين استکرد گردانندگان پور عملات و باور مندی به نظرکرد شما در   عمل

چون خود !! نه به ھيچ وجه. مايم  ن)قد بلندک(ه اصطالح بل  دليل به آن نيست که در مقابل بزرگان و گرانمايگان پورتا

نمايم تا از نيک انديشان در مورد به نيکی ياد و از بد   خود را مجبور احساس می،دانم تال میرا از ھمکاران قلمی پور

ھای وش سياسی و موضع گيری ر، سبک نوشتن، بينان به آن که  روی عدم فھم شان از موضوعات مطروحه پورتال

 توان  ۀنمايند تا انداز وليت میؤی بدون مسئاند و يا ھم بر خورد ھای شخصی و سليقه  انقالبی شان بد بين و ياوه سرا شده

روش سياسی و عقيدتی و و  که به سبک یدازم و اگر ممکن نشد مجبورم به خاطر اعتقاد و باور سختبه قناعت شان بپر

 خلل اندازی شان در مسير راه مبارزات و يا ھم بد نام ،بر خيزم و با يافتن داليلھا به مبارزه  تال دارم با آنپورعملی 

 . نمايمءھا را افشا  آن، راه آزادی و شرافت انسانی ماۀمانان جانباختھمين نخبگان مبتکر و مبارز و قھرساختن 

مائيد که از  طرح آن  اما توجه فرجق داريد گله مند باشيد. ارم زبنده ھم سپاسگ) ميانجگری (ۀاز گله مندی تان در بار

ين مورد صحبت ابود که با شما و دوستان  در)  ی ھائ شعله(يان سياسی فقط يک خدمتی به جرميانجگری منظور من  

نوشته  )پرسش و خواھش(تر خوانده باشيد آن ميانجگری زير عنوان   بنده را به اين ارتباط دقيقۀاگر نوشت. ام ھم نموده

سشی را مطرح و بعداً در صورت توافق شان خواھشم را ن کالنکاری کنم از بزرگان خود پرکه من چني ينا قبل از،شده

 .مودندواران ھم جواباتی در مورد لطف فرمطرح ساختم که آن بزرگ) ميانجگری(در قبال آن 

نداده و موافقت و گز جواب ھريعنی اين سه ترياکی و افيونی  . نمودم به واقعيت پيوست چيزی را  که پيشبينی می 
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در را مطرح نساختند و شما آقای شاھد اولين کسی بوديد که داو طلبانه مھماندار بودن آنھا را در قلب افغانستان  ياعدم آن

) البته به افتخار بزرگان انقالبی ما نه ھرزه ھای مائوئيست( من ايميل نموديد ه فت باگر صورت می پذير چنان جلسه ای

 .ی در پيوند با اين ايمل اظھار آمادگی نمودند ديگربعداً دوستانو 

 ۀخود اجازه با نوشتن اين موضوع خواستم روشن سازم که آن ميانجگری من گستاخی به بزرگان نبوده و در آينده ھم ب 

 .قد بلندک را نخواھم داد

قابل توجه (ھای  ه خور در نوشتهبالزھای آن سه کثافت تاريخ و  شما اگر باز ھم دقيق شويد  بر داشت ھای من از نوشته

و ) ھای نا سالم مغز ھای ضعيف و انديشه) (تو ضيحاتی پيرامون خر) (تيوريسن خر ھا و االغ ھای)(شخص بنام پوالد

 .باشد  موضع گيری سالم بنده میۀشنی انعکاس يافته  که نشاندھندخوبی و روه  ديگر بۀچند نوشت

تشريف دارند که با ) خر(ای ھا به اندازه  دارم که آن ھانی مید خود يادۀوبنه که نوشتيد من ھم ب ھمچنان ھمانطوری

 را به آن مبارز نستوه و بزرگ ين تعدادادانند ؟؟؟؟ و ھر نوشته از نفر بشمول بنده ھمه را موسوی میسم چند انوشتن 

چون !! سازند   با عظمت تر میتر و دانند که با اين نسبت دادن مقام بزرگ اوشان را بزرگ آنھا نمی.دھند  تباط میار

ھای تازه از قلم ھمين تعداد ھفت و ھشت نفر  که از ديدگاه  تال ھمه روزه مضامين جديد و نوشته خوانندگان اين پورۀھم

 ،که موسوی بزرگوار چنان از فلسفه يعنی اين!! سد ر  آن ھم موسوی است به نشر می،آن کثافت ھا ھمه يک نفر

) عالوه مبارزات پر افتخار مسلحانهه در واقعيت امر چنين است ب.(وم ودانش بھره مند است  سياست و تمام عل،حکمت

جای !!!! دارد ؟؟؟ آنھم بدون وقفه  ضه می خيلی مھم به خوانندگان عرۀکه در بعضی روز ھا سه و يا جھار نوشت

 قادر به نوشتن حد  کشند بيرون می خر مانند خود راۀ کل،نيتی اين سه نفر که از پنج سايت انترچون. خوشبختی است 

 تازه ۀھا چند نوشت وقت تلف نمائيد  و بعداً بنويسيد که آن. امتحان کنيد .   در يک ھفته ھم نيستند ا پر محتوۀاقل يک نوشت

 بينيد که تفاوت راه از کجا ست تا به کجا ؟؟؟؟ اند  ؟؟ بعد می  در چند روز از سايتھای شان بيرون دادهاو پر محتو

 فحش شود اگر توجه نمائيد ھمان تھمت و پنداريد و در ھر پنج سايت ھمزمان نشر می ای را که اگر ھم تازه می ن نوشتهآ

 .د چند ايزم و سيسم جديد آورده شده استھای تگرار شده است که در قي

ه چاند  که بدانند آن سيدهحد اقل حاال به اين درجه از فھم ر) آفرين شان(کشند   ننگين خود خجالت میۀکه از گذشت آنان

 صحبت می) بھار مائوئيسم(ای است که  از  که از  سياست آگاھی شان به اندازه آنان. آور است نموده اند  امروز خجالت

ھا   شان نادرست است چون به نظر من آنۀنوشتن بيشتر در بار. اند   را خوانده ن آخزعبالتی که ھمه قبالً ...... دارند و

دانندگان خواھند خود را مطرح و ذھنيت گر که با در گير شدن و از ھر چمن سمنی می ارند و آن اين دیمنظور خاص

 پور تال را از مسير اصلی مبارزه منحرف و متوجه خود سازند که اينھم يک نوع ضر به زدن به پيکر مبارزات است

  :شما پرسش جواب  

 !بلی من به آنچه نوشتيد باور دارم 

 

 

 


