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به سايت وزين " پيام آزادی " !
درود ھای آتشينم ﻧثارتان باد .ضميمه ھذا ﻧوشته ام را که بجواب "اﻧسان" ﻧوشته ام خواھشمندم که درسايت به ﻧشر
بسپاريد.
ﻣيرويس ودان ﻣحمودی

جواب به دروغنامه و جفنگنامه فردی بنام "انسان"
ميرويس ودان محمودی
ھژدھم قوس ١٣٨٩
قبل ازينکه بجواب ﻣزخرفات وياوه گوئيھای" اﻧسان" ،اﻧساﻧيکه سجايا وصفات اﻧساﻧی دربرخوردش بمن اصالً ديده
ﻧمی شود بپردازم ،الزم ديدم تا شمه ای درﻣورد تعريف اﻧسان بنويسم.ھمچنين يک ﻧکته ﺟالب ديگرکه آقای"اﻧسان"
درباره اﻧاتوﻣی وفزيولوژی ﻣغزاﻧسان ،تعريف سطح ھوشياری وحالت اغماء ودرﻣورد روان شناسی ﻣعلوﻣاتی
ارايه داده است .اﻣا ﻣن تا ﺟاييکه اورا ﻣی شناسم اوھمين ﻣسايلی را که کاپی کرده است ﻧخواﻧده واحياﻧا ً اگرخواﻧده
ھم باشد ﻣفھوم آﻧھارا درک ﻧکرده است .اوبه خيال خاﻣش تصورکرده است که با کاپی وﻧشراين ﻣسايل شايد بتواﻧد
عده ای را اغوا کند وازاين طريق باصطالح ھويتی برايش کمائی کند.
تقديم به عزيزاﻧی که درﺟستجوی حقيقت ھستند.
اﻧسان چيست ؟
درست ﻣاﻧند کتابی باز  ،ساده و ﻧاﻧوشته
بايد سرﻧوشت خود را رقم بزﻧی
خود و ﻧه کس ديگر
ھم چون يک بذر زاده شده ای
ﻣی تواﻧی ھمان بذر بماﻧی و بميری
اﻣا ﻣی تواﻧی گل باشی و بشکفی
ﻣی تواﻧی درخت باشی و ببالی
" اوشو "
*******
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"بيچاره آدﻣی در ﻣيان دو رسوايی قرار داد  .اول ﻣی گويد ﻣرا پر کن وگرﻧه رسوايت ﻣی کنم و چون پر شد ﻣی
گويد ﻣرا خالی کن وگرﻧه آبرويت را بر باد خواھم داد !"
) لقمان حکيم (
********
يک کودک فرضی را در ﻧظر بگيريد که در يک صحرا به دﻧيا ﻣی آيد  .غذای او چيست ؟ اول شير بعد ﻧان
،عسل  ،گوشت و  ...يعنی زيباترين و لطيف ترين رستنی ھا را زﻧبور و گاو و گوسفند ﻣی خورﻧد و بعد از اﻧجام
تغييرات در سيستم ارگاﻧيزم آﻧھا بصورت ﻣواد خوراکی تحويل اين کودک ﻣی دھند و بعد کودک چه چيزی تحويل
طبيعت ﻣی دھد ؟؟
حال تصور کنيد که اين وضعيت اداﻣه دارد و اين کودک بيست ساله  ،چھل ساله و شصت ساله ﻣی شود  .گاوھا و
گوسفندھا گياھان را ﻣيخورﻧد و عصاره آﻧرا بصورت شير به او ﻣی دھند  .فرض کنيد که پس ﻣاﻧده ھای توليدی
اين کودک بعد از ﻣصرف غذا تجزيه ﻧشود  .ﻣا با چه ﻣنظره ای روبرو ﻣی شويم ؟؟ آن کودک ديروز اکنون
اﻧساﻧی کھن سال و سپيد ﻣوی شده و در دو طرفش دريايی لبريز از ﻣيليون ھا ليتر ادرار و کوھی اﻧباشته از ﻣدفوع
قرار دارد  .آيا حاصل ﻣا از زﻧدگی اين است ؟؟ آيا ﻣنظور خالق ھستی ازاين ھمه سيستم ھای پيشرفته در بدن
رسيدن به اين کوه  ...و دريايی از  ...بود ؟؟
******
"اگر اﻧساﻧھا در طول عمر خويش ﻣيزان کارکرد ﻣغزشان يک ﻣيليوﻧم ﻣعده شان بود  ،اکنون کره ی زﻣين تعريف
ديگری داشت".
) اﻧشتين (
*******
اﻣا ارزش و شان اﻧسان :
" سی  .ان  .فلين " ﻣيسرايد :
بزرگی و شان اﻧسان در بزرگی و شان روياھايش
در عظمت عشق ش
در وااليی ارزش ھايش
و در شادی و سرور تقسيم شده اش ﻧھفته است
بزرگی و شان اﻧسان
در بزرگی و شان افکارش
در ارزش تجسم يافته اش
در چشمه ھايی که روحش از آن سيراب ﻣی گردد
و در بينشی که بدان دست يافته ﻧھفته است
بزرگی و شان اﻧسان
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در بزرگی و شان حقيقتی ست که بر لبان ﺟاری ﻣی سازد
در ياری و ﻣساعدتی که بذل ﻣی کند
در ﻣقصدی که ﻣی ﺟويد
و در چگوﻧگی زيستن او ﻧھفته است
آقای"اﻧسان" ﻣن با اسم اصلی ام برايت ﻣينويسم وھويت خودرا درزيراسم ﻣستعار)ھمچوکبک(پنھان ﻧمی سازم؛
زيرا برای از دست دادن چيزی ﻧدارم .سالھای که ﻣن در تورﻧتو)کاﻧادا( اقا ﻣت داشتم از اقاﻣتم اعضای فاﻣيل )
ﻣجموع فاﻣيل ﻣحمودی ( اطالع داشته با )برخی( اعضای فاﻣيل رفت و آﻣد ﻣتقابل داشتيم  .در بعضی ﻣجالس
خاﻧوادگی اشتراک ﻧموده و چند باری شخص ﻧويسنده  8003صفحه و ﻣن حضوراً ھمديگر را ديده ايم  ...؛ ﻣن
ﻣتعجب شدم که پنجاه سال عمر ت را درﻣحمودی شناساسی سپری کرده ای و ھمه را بخوبی ﻣيشناسی ،اﻣا ﻧتنھا که
درﻣورد ﻣن دروغ ﻣيگوئی بلکه يک حقيقت ﻣسلم را رﻧداﻧه ﻣيخواھی از اﻧظار پنھان سازی و در ﻧفی حقيقت ﻧام و
رسمی کمائی ﻧمائی و ﻣھمتر از آن اصليت وھويت واقعی ھادی خان را در ھفت اليه رياء و دروغ برای چند
فردای ديگرﻣخفی سازی  .تو با اين سن و سال بھاران-خزاﻧھا و زﻣستاﻧھای را پشت سر گذاشته ای اﻣا زياد
ﻧيآﻣوخته ای وﻧھايت ساده اﻧديش اﻣا رﻧد و شھرت طلب ﻣيباشی و بدين لحاظ است که زود ﻣورد استفاده
قرارﻣيگيری .ﻧخست تو به شخصيت اﻧساﻧی ام گستاخاﻧه توھين روا داشته ای؛ بدون آﻧکه از شخصيت و شجره
فاﻣيلی ام ﻣعلوﻣات و آگاھی داشته باشی يکباره براﻧگيخته شدی و بجان ﻣن افتادی .ثاﻧياً؛ آﻧاﻧيکه درعقب اين توطئه
و دسيسه خائيناﻧه دست دارﻧد واختيارتودردستشان بوده برسادگی ات ﻣيخندﻧد.اين حرکت گستاخاﻧه وﺟنون آﻣيزت،
ﻣعرف شخصيت ﻣتزلزل وبی ثبات توبوده و ﻧماياﻧگرپا ﻧھادﻧت به حقوق ﻣدﻧی اﻧساﻧھاست .ثالثا؛ ﻧوشته ھايم ﻣتوﺟه
سنتريست ورويزيوﻧيست ھادی خان بود ،ﻧه تو و افرادی ديگر؛ اﻣا تو به وکالت ) سنتريست سرسخت ( درﻣقابل
ﻣن به عکس العمل بی پايه و بی ﻣايه پرداختی ؟ !
طوريکه عملکرد ھايت ﻧشان ﻣيدھد يکعمر را در الف و پتاق و تعريف از خود سپری ﻧموده ای ،روی ھمان دليل
با کشيدن ﻧقاب "اﻧسان" بر چھره ات در تاريکی شب از پشت خنجرﻣيزﻧی  .شايد دراينجا عقده ھای حقارت ات
فوران کرده و درﻣھار کردن آﻧھا ﻣن را اﻧتخاب کردی .بدان که اين اﻧتخابت ﻧھايت ساده لوحاﻧه بوده و توﻣيتواﻧی
با ﻣطالعه آثار ﺟاويداﻧه ﺟاﻣعه شناسی احمد قاسمی و رواﻧشناسی فروويد بخصوص پاوولوف خود را دريابی،
وﻣو شگافی ﻧمائی که آيا يک شخص بيگناه رابخاطربرطرف کردن عقده ھايت بايد با چنين لحنی ﻣورد ﻣالﻣت و
سرزﻧش وآﻣاج ﻣزخرفاتت قراربدھی؟ بنا عقل ،ضميروﺟداﻧترا ازخواب غفلت بيدار ﻧما و راه حل ﻣنطقی را
درياب؛ درغيرآن گفتارھای ارزﻧده )لقمان حکيم( و)اﻧشتاين( درﻣورد "اﻧسان" بودن تو ﻣصداق دارد .
کاپی ﻧوشته ھای علمی و بازی با لغات ﻣتضمن شخصيت سازی تصنعی برايت ﻧميباشد وﻧميتواﻧی چيزيرا که
ھستی در لفافه کلمات پنھان سازی .قاضی عادل زﻣاﻧی حکم قطعی صادر ﻣيکند که تماﻣی ﻣوارد تحقيق را با ارايه
اسناد و شواھد ﻣعتبردرحضورعلنی ﻣدعی و ﻣدافع را ﻣطالعه و بچشم ديده باشد ،ﻧه کورکوراﻧه بدون حضورداشت
شخص ﻣدافع ﻣدعی رابرﻧده اعالم دارد.
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ھادی خان به ﻣرض تزويرودروغگويی گرفتارشده است .خودش گوشه ﻧشسته و چون توفردی را بوکالتش گماشته
ودرتاريکی شب عينک سياه بچشم کرده و در قعر تاريکھا درﺟاده پرازسنگ روان است ودرفش سياھی
"قضاوت" را بلند کرده است .وای بحال ﻣردﻣيکه گرفتارﻣدعيان کوروقاضی ھای ﻧاعادل گردﻧد.
آقای"اﻧسان" غرض آگاھی و ﻣعلوﻣات تو اﺟداد ھادی خان از کشمير به افغاﻧستان ﻣسکن گزين گشته اﻧد.اين فاﻣيل
ﻣحترم اگرفردی ھمچو ھادی خان تحويل ﺟاﻣعه داده است ﻣسئول ﻧيست ،آﻧھا تقصيری ﻧداشته اﻧد؛ زيرا ھرشخصی
ﻣعرف شخصيتش درﺟاﻣعه بوده وﻣسئول عملکرد خوب و بدش ﻣيباشد.اﻣا اين فاﻣيل روشنفکرو روشن
ضميرقھرﻣاﻧاﻧی ھمچو دين ﻣحمد واﻧجنيرلطيف بجاﻣعه ﻣعرفی کرد که با خوﻧھای الله گون شان درخت آزادی را
بارورکردﻧد وشھاﻣت يک ﻣلت ھردم شھيد و آزاديخواه را ترسيم کردﻧد ،يادشان تا ﻣوﺟوديت ھستی گراﻣی باد و
خاطره تابناکشان الھا ﻣبخش ﻣبارزه اﻣروزو فردای ﻧسل اين سرزﻣين دشمن شکن بادا .آﻧھا شجاعاﻧه وسر فرازاﻧه
ﻣرگ را اﻧتخاب کردﻧد ﻧه ذلت وزﻧده ﻣاﻧدن ھمچو ھادی خان را !
عبدالرحمان ﻣحمودی فرزﻧد غالم فاروق خان )ﻣدرس( از ﻣردﻣان بوﻣی کابلستان ﻣيباشد .بين فاﻣيلھای ﻣحمودی
وفاﻣيل ھادی خان ازدواﺟھای صورت گرفته اﻣا آن ﻣزاوﺟتھا ﻧميتواﻧد تغييری درتبارھادی خان ايجاد کند .اگر به
عکسھای زﻧده ياد داکترعبدالرحمان ﻣحمودی بزرگ ويکی از رھبران ﺟريان شعله ﺟاويد ابرﻣرد داکتر رحيم
ﻣحمودی ﻧظری دقيق اﻧداخته شود و با چھره ھادی خان ﻣقايسه شود بروشنی اختالفات رﻧگ ،پوست و شکل
فزيکی شان حکايت از دوھويت تباری ﻣيکند .بنا بر فرﻣوده ﻧورااله خان ﻣحمودی برادرﻣحمودی کبير ،ھادی خان
روزی ﻧزد آﻣوزگار بزرگ رفت و خواھش کرد که اسم ﻣحمودی را آرزو دارد که ﻣنحيث تخلص استفاده کند و
ﻣحمودی صاحب آن تحفه گراﻧبھا را برای ھادی خان داد واو درسايه ھمين ﻧام به شھرت رسيد  .داکتر رحيم
ﻣحمودی درﻣکاتباتی که با ھم درسالھای ١٩٨٧داشتيم درﻣورد ھادی خان صحبتھای را که ﻧوراال خان بيان داشته
بود ،ايشان ﻧيزبا برادرش ھمنظر بود.
زﻧده ياد غالم فاروق خان) ﻣدرس( برادری داشت به اسم غالم صديق خان ﻣشاق ) سرباز( يعنی پدر کالن ﻣن،
ﻧظربروايت غباروﻧوشته چند صد صفحه ای داکتررحيم ﻣحمودی وھم ﻣندرج ﻧاﻣه شخصی ايشان به بنده،
پدروکاکای شان از شخصيتھای ﻣفيد زﻣان خود بودﻧد و درپھلوی اعمارﻣدارس شاگردان خوبی بجاﻣعه تقديم کرده
اﻧد .ﻣن اسم ﻣحمودی را خود اﻧتخاب کرده ام ﻧسبت به عالقه ای که به ايشان داشتم .گرچه در رگھا ی ﻣا يکنوع
خون ﺟاری است و تماﻣی اعضای اصلی و با وﺟدان اين فاﻣيل ﻧاﻣور پدر و پدر کالﻧم را دوست ﻣيداشتند .رابطه
خوﻧی ﻣا اﻧکارﻧا پذيراست .گرچه اﻧتخاب تخلص ﻣحمودی درپھلوی افتخار ،خطرﺟاﻧی و ....برای ﻣن داشته است،
اﻣا ﻣن تا اﻣروزاين خطرھا را با دل و ﺟان پذيرفته ام و بداﻧجھت افتخارھم ﻣيکنم .گرچه خيلی ازاعضای
بسيارﻧزديک فاﻣيل ابرﻣرد ﻣحمودی درغرب ازگذاشتن اسم ﻣحمودی شديدا ﻣيترسند و تخلصھای گوﻧاگوﻧی را
اﻧتخاب کرده اﻧد و يا درکالﻣی ديگردرﺟواﻣع غربی حل شده اﻧد و به راه و رسم ﻣحمودی پشت کرده اﻧد .ﻣن با اين
ﻣختصرﻧقاب تزويرازچھره ای اين "اﻧسان" برداشتم وبرايش توصيه ﻣی ﻧمايم که بجای اﻧتخاب راه ذ لت
بخاطرشھرت کاذب ،وبرخالف گذشته ھای ﻣرﻣوز اش راه صداقت و اﻧساﻧيت را پيشه ات کن .
"اﻧسان"و فلسفه حيوان شناسی:
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ببروعقاب حيواﻧات ﻣغروروﻧترسی اﻧد که درادوارﻣختلف تاريخ درکشورھای ﻣختلف ﻣنحيث ﻧماد غرور و
شجاعت استفاده شده است وھنوزھم درين قرن تعالی سياﻧس و تکنالوژی درفش عده ای ازکشورھا با سيمای اين
دوحيوان ﻣزين ﻣيباشد.
سرزﻣين تاريخی و باستاﻧی ﻣا ﻧيزبه آﻣوت عقابان بلند پروازوبيشه شيران در درازﻧای تاريخ و تا ھم اکنون ﻣشھور
ﻣيباشد.پس تشبيه راد ﻣردان زﻧجيرشکن با ببروعقاب وياشير ،وآﻧاﻧيکه ﻣرداﻧه از آزادی و ھستی يک خلق و
سرزﻣين دفاع کرده اﻧد و خوﻧھای گلگون شاﻧرا ﻧثارﻧموده اﻧد ،ارج و احتراﻣيست به ﻣبارزه ،حماسه آفرينی و
پيکار شان ﻧه توھين بمقام ارزشمند آﻧھا .درادبيات کشورھای ﻣختلفی ازﻧام اين حيواﻧات ﻣنحيث تشبيه توصيفی
برای افراد ﻣورد ﻧظرآﻧان استفاده شده است .واينکه شما ازآن بی خبرھستيد ﻣتأسفم .ﻧا گفته ﻧبايد گذاشت عقاب
آﻧقدرحيوان ﻣغروری ﻣيباشد زﻣاﻧيکه ﻧاتواﻧی و کھولت را حس ﻣيکند خودش را ازآسمان به صغره ھا پرت ﻣيکند
وﻣرگ را با آغوش باز پذيرا ﻣيشود تا باچشماﻧش ﻧبيند که زاغ سياه و خفاش بزﻧدگی اش پايان ﻣيبخشد .درادبيات
با درﻧظرداشت ھمين خصوصيت وشيوه زﻧدگی اين حيواﻧات ،افرادی را با خوی وخواص شخصی واﺟتماعی
ﻣشخص شان به حيواﻧات ديگر )چون گرگ درﻧده ،روباه ﻣکار ،ﻣوش ﻣوذی ،اسب سرکش ،شيرغران ... ،وغيره(
تشبيه ﻣيکنند .ﻣثالً وقتی ﻣائوتسه دون ﻣی گويد که ":اﻣپرياليسم وسگھای زﻧجيری اش ويا اﻣپرياليسم ببرکاغذی
است" ؛ ﻣنظورﻣائوتسه دون اين ﻧبوده که فقط "شخص" اﻣپرياليستھا وﻧوکران آﻧھاراتوھين ﻧمايد .درﻧزد اﻧقالبيون
ﻣردﻣی بيشترﻣوقعيت وشخصيت اﺟتماعی طبقاتی افراد وايدئولوژی سياسی آﻧھا وعملکردھای شان عليه طبقات
خلق ،ﻣد ﻧظراست .
ﻣن با بصيرت کاﻣل دريافتم که ﻧوشته ھای که بنام" اﻧسان" درسايت "بابا" به ﻧشرﻣی رسد ازشخص ھادی خان
بوده واين خليفه ﻣکاران درپشت پرده صحنه گردان ﻣيباشد .داﻧسته ﻧمی شود که اين آقای "اﻧسان" تنھا با تغييرلغات
والفاظ و با دروغھای شاخداروبا اين سطح پائين آگاھی ﻣيخواھد چه را ثابت بسازد إ حقيقت ديگری که شخص
ﻧھايت پسيفی از ﻧزديکان ﻣحمودی بزرگ ظاھرا با استاد ﻣکرورياء ھمکاری ﻣيکند اﻣا حرفھای ﻣراﻧسبت به وی
تائيد ﻣيکند زيرا او ﻣيداﻧد که حقيقت چيست.
پس به اين ﻧتيجه ﻣيرسم که دروغھا وترفند ھای دستياران ھادی خان و توطئه ھای ايشان ﻧميتواﻧد به شخصيتم
صدﻣه وخدشه ای وارد کند.ﻣن شھرت طلب ﻧيستم و ادعای ھم ﻧکرده ام زيرا فاﻣيل کاکای داکترﻣحمودی يعنی
پدرکالن بنده ازﻣعروف ترين ﻧخبگان زﻣاﻧش بود واعضای فاﻣيل گراﻣی داکترﻣحمودی بزرگ اين ﻣسئله رابخوبی
ﻣيداﻧند .چون ازکودکی با ﻧام و الھام ازﻣحمودی تحقيروتوھين شده ام و حتا بجای فاکولته اﻧجنيری کابل ﺟبراً به
دارالمعلمين قندھارﻣعرفی شدم  ......وغيره .ﻣن شخصيت اﻧساﻧی ھيچکس را توھين و تحقير ﻧکرده ام بلکه افکار،
ﻧظريات وعملکرد ھای ﻧادرست سياسی شاﻧرا به ﻧقد کشيده وافشاء ساخته ام.چون ﻣن از تبارآرش کماﻧگيرھستم
وضربت تيرھای ﻣن آﻧقدرقوی بود واست که تاريخ را بوﺟود آورده است .بدان لحاظ تيرحقيقت  ،ھادی خان و
رفقايش را شديدا زخمی ساخته است و ﻧدای ﻧاله ھايشان کوش فلک را کرساخته است وحاال به اﻧتقام گيری برآﻣده
اﻧد.
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ﻣن يک شخص ﻣعمولی ﻣيباشم و پيام دھنده حقيقت ھای تلخ .گرچه ﻧوشته ھايم از ﻧگاه اﻧتخاب واژه و ھمچنان
ادبيات در سطح پائين است اﻣا به سنگينی کوه بابا -سليمان وپاﻣير.تا فعال تنھا سنگچلی از آﻧھا بر فرق ھادی خان
فرود آﻣده است وچنان به تقاليش افگنده که آثارش را درحرکات کجداروﻣريزش بوضاحت ﻣيبينم .چرا آقای ھادی
حاضر ﻧمی شود شخصا ً در برابرم قرارگيرد و ھرخس و خاشاک را وسيله ساخته تا ﻣراتوھين ﻧمايند .ﻣگرايشان
ﻣدعی صداقت و اﻧقالبی بودن ﻧيستند؟ اگرواقعا ً اﻧقالبی و صادق است پس ازچه ﻣيھراسد.ﺟواب آن سھل ﻣيباشد
زيرا وی سالھاست که به تخريب ﺟنبش اﻧقالبی ﻣردم وبنيان گذاران واقعی آن ﻣصروف است .اوﻣار يخزده ای بود
درآستين سازﻣان ﺟواﻧان ﻣترقی و شعله ﺟاويد .بعد ازگذشتن چھاردھه در ﻧبود رھبران وکادرھای اصلی آن
يخھايش باز شد و به ﻧيش زدن و زھر پراگنی پرداخته است .اوفکرﻣيکند زھرش کارکردی خواھد داشت؛ اﻣا
يکباره ﻣتوﺟه وﺟداﻧھای زﻧده ای شد که ھمه از شعله ﺟاويد و رھبران و کادرھايش اصلی اش بدفاع برخاستند و
ﺟاﻧاﻧه از کارﻧاﻣه ھای اﻧقالبی و غرور آفرين ياران و رفقای شان با تجديد سوگند وفاداری پشتيباﻧی ﻧمودﻧد .اين
حرکت توفنده قصرخياالت خام ) اشاعه تحريف حقايق در ﻣورد ﺟريان دﻣوکراتيک ﻧوين و شخصيت ھای
ﺟاﻧباخته و اسطوره ساز آن ﻣجيد و ياری و  ...وھمچنان شخصيت بزرگ صدر ﻣائو و آثارش( ھادی خان را
لرزاﻧيد و در ﻣيان اﻧبارخاک و گرد پرتابش کرد و يک حقيقتی را ثابت ساخت و آن حقيقت چھره واقعی و
سنتريست وی بود.
اين سوال درﻣيان ﻣی آيد که چرا ھادی خان بعد ازگذشت چھاردھه ﻣتوﺟه "اشتباھات" شعله ﺟاويد شد؟گرچه
خودش برای چند صباحی رھبر آن ﺟريان بود.پس اپورتوﻧيست خواﻧدن ﺟريان شعله از طرف وی چه ﻣفھوﻣی
بجزاپورتوﻧيست وخائين بودن خودش را ثابت ﻣيکند .چطوريک ﺟريان "اپورتوﻧيستی" ﻣيتواﻧد حماسه بيافريند
وصدھا تن اﻧسان اﻧقالبی را بخاطردفاع ازآزادی ﻣردم ووطن قربان کند؟ ھادی صدرﻣائورا اپورتوﻧيست
ورويزيوﻧيست ﻣی خواﻧد؛ ﻣگريک رھبر اپورتوﻧيست ﻣيتواﻧد با بسيچ ﻣردﻣش بزرگترين کشورھای استعماری
واﻣپرياليستی وﻧوکران داخلی آﻧھا را شکست دھد وبرای کشورش ھويت ﻣلی ﻣستقل بخشد وباپيروزی اﻧقالب
دﻣوکراتيک ﻧوين واﻧقالب سوسياليستی صد ھا ﻣيليون اﻧسان را از ستم واستثمار،ازفقروگرسنگی ،بيچارگی
واززھرتباھکن ترياک ﻧجات دھد ؟ اوکاستروی رويزيوﻧيست ﻣرتد راسوسياليست ،وروسيه سوسيال اﻣپرياليستی
را دژسوسياليزم خواﻧده است .اﻣا ابرﻣردان اﻧقالبی ای چون ياری و ﻣجيد را اپورتوﻧيست و ......خطاب ﻣی کند.
ھادی خان با کمک غيبی در لحظاتی ازھمان خاﻧه ای "فرار" ﻣی کند که رفقايش در ھمان لحظات از آﻧجا
دستگيرو بعدا بشھادت ﻣيرسند .ازبرکت پولھای سفارت چين لم و لنگرﻣی اﻧدازد و ھمه را اپورتوﻧيست ﻣيخواﻧد؛
اﻣا ازديدن چھره اش درآيينه حقيقت ﻣی ترسد إإإﻣگراين راھکارھا وعملکرد ھای ﻧنگينش چه چيز را به اثبات ﻣی
رساﻧد.
حال فردی بنام "اﻧسان" با شالق تھمت و افتراء باالی فرقم ﻣيکوبد که گويا در بد ﻧاﻣی سرورش ھادی خان کوشا
ھستم و به "کراﻣت اﻧساﻧی" اش توھين رواداشته ام وگويا عفت کالم را ﻣراعات ﻧکرده ام .درحاليکه ﻣن ﺟز
حقيقت خالفی ﻧگفته ام و گفتارھايم ﻣطابق با اصول ﻣيباشد.ﻣن يک زحمتکشم وھيچ کس شکی در زحمتکش بودﻧم
ﻧدارد .زﻣاﻧی درپاکستان خوردن ﻧان )قاق( و پوپنک زده را قبول کردم .اﻣا بدری ﻧزدم و ازکار با گروه ھای
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ارتجاعی سياه اسالﻣی اباء ورزيدم .ﻣن ﻣاﻧند ديگراﻧسان ھای زحمتکش ﻣتکی به توان بازويم ﻣيباشم .ازشھرت
بيزارم وازچاپلوسی ﻧفرت عميق دارم .پس درکوبيدن وافشای اشتباھات سنتريست ورويوزيوﻧيست عقده ای  ،خود
را به شھرت ﻧميرساﻧم بلکه حقايق تلخی را افشاء ﻣيکنم وخواب از چشمان ﻣرتجعين ربوده ام .بدان اساس بر خود
ﻣيبالم و ازعواقبش ھم ﻧميترسم.
سعدی ايکه شيرين سخنش خواﻧند گستاخاﻧه بمليت افغان توھين کرده است .ﻣوالﻧای بزرگ دراشعارش بعضی
اﻧساﻧھا را به خرتشبيه کرده و بارھا دراشعارش از آلت تناسلی اﻧسان ﻧاﻣبرده است .لنين ﻣنشويکی را چوچه سگ
خطاب کرد زيرا وی به ﻣارکس توھين کرده بود.در ادبيات سياسی از فاحشه سياسی ھميشه ياد ﻣيشود و خائنين به
ﻣردم وﻣيھن با کلماتی چون ﻧوکروچاکروحراﻣزاده ﻣخاطب ﻣيگردﻧد .حاال اگرﻣن به ھمين آقای »اﻧسان« که به
ﻣن اھاﻧت کرده وﻣراﻣورد حمله قرارداده است ،چنين القابی بدھم ،رگھای گردن عده ای ﻣی پندد و»لچکم«
ﻣيپندارﻧد!اﻣا ﻧزد حقيقتگرايان ﻣعنای ﻧدارد.پس بنده ازگفتارم درﻣورد ھادی خان پشيمان ﻧبوده بخاطريکه حقيقت
را براساس ديا لکتيک وبرقاطعيت بيان کرده ام .
طوريکه ھويداست چوکيدار"بابا" برای خوشی خاطر ﻣتحد تازه يافته اش وی يعنی»اﻧسان« را عضو سازﻣان
ﺟواﻧان ﻣترقی خواﻧده اﻣا»اﻧسان« آن ادعا را رد ﻧه کرده است ،ازاو ﻣيخواھم که ﻧظرش را دراين باره ابرازکند.
اينکه پنجاه خزان زﻧدگی اش را درﻣحمودی شناسی گذراﻧيده وھنوزکه ھنوزاست چيزی دراين باره ﻧمی داﻧد.
ازآقای " اﻧسان" که ادعای شعله ای بودن

دارد،

سوال ﻣی کنم که درطی سی سال اخيرکه ﻣردم

وکشوردرزيرآتش سوسيال اﻣپرياليستھای ﺟنايتکاروﻣزدوران خلقی پرچمی آن اين وطنفروشان آد ﻣکش وگروه
ھای اسالﻣی وحشی ﺟنايتکارﻣزدورواﻣپرياليستھای ﺟنايتکاراﻣريکا وﻧاتوودولت ﻣزدورکرزی قرارداشته ودارد
وبيش ازدوﻣيليون ھم وطن ﻣا بقتل رسيده اﻧد وھزاران اﻧسان آزادی خواه توسط باﻧدھای ﺟنايتکارخلقی پرچمی
درزﻧداﻧھا وحشياﻧه شکنجه شده اﻧد؛ شما آقای" اﻧسان" درچه ﻣوقعيتی قرارداشتيد وﻣشغول چه وظايفی بوده
وھستيد؟! بايد خاطرﻧشان ﻧمايم که حرکات وژستھای»اﻧسان« ﻣرﻣوزﻣی باشد .و ﺟای شکی باقی ﻧمی گذارد که
فعالً او به ساز شورای ﻧظاروپرچمی ھا ﻣی رقصد و ثناگوی آﻧھا بوده و درآغوش کلوﻧياليسم ﻧوين اباطه و اعاشه
ﻣيشود.
اسم ﻣرا اکثرا افغاﻧھای که در سالھای  1983-1982به کاﻧادا آﻣده اﻧد بخوبی ﻣيشناسند.پس ضرورتی ﻧمی بينم که
ھمچو"اﻧسان" دروغگو و دروغپرداز و ذليل اسمم را پنھان سازم .ای "اﻧسان" زبون! ھمان کسی که عنان
اختيارت در دستش ﻣيباشد و برايت ﻣينويسد وتوبناﻣت ﻧشرﻣی کنی ،بدان که درخفا سخت به حماقتت ﻣيخندد .اگر
خودت رابا ﻧام اصلی ات ﻣعرفی ﻧکنی ﻣن سجل وسواﻧح وکارﻧاﻣه ﻧنگينت را برای ھمه گان ﻣعرفی خواھم کرد.
"اﻧسان" دراختتام چرﻧدياتش چنين ﻣينگارد":ﻣا با علم سروکارداريم .استفاده از شيوه ھای پيش پای افتاده بھم
اﻧدازی ھارا آﻣاج واژه ھای سازﻧده خود در تمام عمر قرار داده ايم وخواھيم داد .اگردرخاﻧھ کس است ھمين حرف
ھا بس است!!".
آفرينت "اﻧسان"! از کدام علم حرف ﻣی زﻧی ،کدام اثرعلمی رابه ﻧشرسپرده ای؟ آقا! با تکرارطو طی وار واژه
ھای که خليفه ات به خوردت ﻣی دھد ،عالم ﻧمی شودی؛ آﻧھا ھم درﻣاھيت ارتجاعی ھستند.ديگراين ﻧوع ﻧبشته ھا
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دم و دودی ﻧداشته ،بداﻧجھت ھيچ خواﻧنده ای ﻧدارد واگرﻣيداشت حال خليفه ات شاگردان زيادی بايد ﻣيداشت که
ﻧدارد ! فقط توواﻣثال توھستند که ﻣی خواھند اين ﻧوشته ھا را»علمی« ﺟابزﻧند .خليفه ات ﻧاحق به تکاپوافتاده است
تابارديگرچرﻧديات وافکارسنتريستی ورويزيوﻧيستی اشرا"ﻣارکسيسم -لنينيسم" ﺟا بزﻧد .اين تووچوکيدارسايت"بابا"
ھستيد که آﻧھارا"اﻧقالبی وﻣترقی" ﻣی خواﻧيد .شما وخليفه شما کورخواﻧده ايد .بازھم برايت ﻣيگويم درين خزان
زﻧدگی ھمچو اﻧسان فکرکن وھرکس را ازآيينه شکسته اعمال و کردارت ﻧبين وبازيچه قرارﻧگير ،اين است اتمام
حجتم.
با درود آتشين به ﺟاﻧباختگان شعله يی إ
درود به ﺟنبش اﻧقالبی إ

