ماللی جان ديگر مدال نگير که بد است
من غالم حيدر ھمتی يکی از باشنده گان شھر باستانی کابل ميباشم .خدا فرزند کالنم ،سميع جان را عمر دراز
بدھد که در آخر عمر مرا به کمپيوتر وانترنت آشنا کرد و چون کاری ديگری ندارم و شب وروز در خانۀ پدری و
غريبانه ام درکلوله پشته زندگی ميکنم با مصروفيت در خواندن سايت ھا ،سميع جان چنان مرا مصروف ساخته که
روز ھا سر خود را باال کرده نميتوانم .من که درين روز ھا  66ساله ميشوم فاکولتۀ ادبيات را خوانده ام و حيدر
لھيب يکی از دوستان بسيار نزديکم بود و درسالھای دھۀ دموکراسی من ھم از ھزاران کسانی بودم که به جنبش
انقالبی و واقعی شعلۀ جاويد رابطه داشتم و خدا روح حيدر جان لھيب را شاد داشته باشد ،چيز ھای از او ياد گرفته
ام با اينکه صنفی بوديم خود را شاگرد او ميدانم .بعد از آنکه گروه انقالبی را داکتر فيض ساخت و کودتای داود
خان شد من ديگر مامور غالم حيدر خان بودم که ديگر فقط شعله ای بودم و شايد يکی ازعلتی که پس از کودتای
خلقی ھا من را نکشتند اين بود .اما بعد از کودتا ھم چند بار مجيد آغا که خدا روح او را ھم شاد داشته باشد به
ھمين خانۀ ما آمد وچند ماه با او ھمکاری داشتم که دستگير شد و بعد با سازمان ساما ھم رابطه من قطع شد .من
ھيچ وقت مھاجر نشدم و چون بيشتر سازمان ھای شعله يی در خارج بودند من نتوانستم با آنھا تماس داشته باشم.
شايد ھم عمر من به جای رسيده باشد که کدام سازمان مرا قبول نخواھد کرد.
بعد از آنکه طالبان سقوط کرد و خارجی ھا به افغانستان آمد ،من از ھمان روز ھا به کار آنھا خوشبين نبودم و به
دوستانم ميگفتم که اين ھا امپرياليست ميباشند و امپرياليست ھا مملکت ھا را اشغال ميکنند و بعد ھر چيزی درين
کشور ھا باشد را ميبرد و مصرف نميکنند .دران وقت اين دوستان مرا مالمت ميکردند که تو بسيار بدبين ميباشی
اما من گپ آنھا را قبول نميکردم .چون کنفرانس بن را ديدم که فقط ھمان جنايتکاران را که من در کابل از ھرکسی
بيشتر ميشناختم و ديده بودم که چطور قتل ميکردند و چور ميکردند .جمع شده بودند و دولت ساختند .وقتيکه لويه
جرگه اضطراری شد و بعد درلويه جرگه ديگرکه ماللی جويا در آن سياف و ربانی و رھبران ديگر مجاھدين را
بی آب کرد بسيار خوش شدم .اما بعد از آنکه به شورا خود را کانديد کرد ،بسيار خفه شدم  .به ياد من بود که ما
شعله يی ھا در سال  1344پارلمان را تحريم کرديم و لھيب برای من توضيح ميداد که شرکت در اين شورا خيانت
ميباشد .چون در اين شورا اکثر فئودال ھا و استثمارگرھا داخل ميشدند لذا جای برای انقالبی ھای شعله يی نبود.
اما شرکت ماللی جويا درين شورا مزۀ ھمان گپ ھای او را که در لويه جرگه کرده بود از بين برد .من فکر
ميکردم که دوستان و رھبران ماللی جويا او را نخواھند ماند که در اين جای جنايتکاران که من ميبينم درآن خلقی
ھا ،پرچمی ھا  ،مجاھدين ،حزب اسالمی گلبدين که سيدال را کشت و من در آن زمان سخن ھای سيدال سخندان
را بسيار خوش داشتم شرکت داشتند ،بودن ماللی جويا را بسيار بد ميديدم و نتيجۀ آن را ھم ديديم که چطور او را
از آنجا بيرون کردند و او نبايد شعله يی ھا را با رفتن به چنان جايی بد نام ميکرد و من از آن به بعد چندان جويا
جان را تعريف نميکنم .مخصوصا که ميبينم بسيار پشت خارجی ھا را گرفته و ھميشه در سايت ھا ميخوانم که از
امريکا و اروپا مدال و جايزه ميگيرد .من فکر کردم که او با اعظم دادفر ھم نظر شده است .اما دوستان گفتند که نه
او بسيار ضد اعظم دادفر ميباشد و دوستان او دادفر را بد ميبينند .من در زمان پرچمی ھا ھم کابل بودم و اين اعظم
سيستانی که رئيس شورای انقالب شده بود و از خاد نمبر ھفت معاش ميگرفت و تمام مردم کابل مخصوصا شعله
يی ھای سابقه او را خوب ميشناسند که شب و روز ھمراه مشاورين شراب و کباب ميخورد و برايشان مشوره
ميداد وقتيکه ديدم که او به جويا جان مقاله مينويسد و او را بسيار تعريف ميکند برای دوست خود که او ھم شعله
يی بود وحال در وزارت کار و امور اجتماعی مامور است و او ھم در روز ھای اول از ماللی جويا تعريف ميکرد
گفتم که کار بسيار خراب شد و ما بعد ازين به کسی نگوييم که ماللی جويا مربوط به ماست که بسيار نام بد ی دارد
مخصوصا که اکثر دوستان من در ھمين کابل بودند و وطنفروشی ھای اين رئيس شورای انقالب را خوب ميداند.
در اين اواخر در سايت کابل پرس مقاله از برادری به نام مصباح خواندم و چند روز بعد نيز مقاله ای از يک
خواھر بنام لمبه جان در سايت افغانستان آزاد خواندم که معلوم ميشد ميان شان بسيار جنجال است.اين جنجال بر
سر ماللی جويا بود که حتما مردمان بسياری آنھا را خوانده است .لمبه اين اعتراض را دارد که در حالتی که
امريکايی ھا افغانستان را اشغال کرده و به افغانستان تجاوز کرده به ماللی جويا مدال ميدھد و چرا ماللی جويا آن
را ميگيرد که من ھم ھمين نظر را دارم و اين را از سر وجدان شعله يی خود ميگويم که وقتی عکس ھای ماللی
جويا را ديدم که خارجی ھای که تمام آنھا در افغانستان سرباز و صاحب منصب دارند و ھر روز تانکھای آنھا را

در شھر کابل در رفت و آمد ميبينم ،با خنده او را در با محبت در بغل گرفته اند چنان مرا خشم گرفت که حيران
شدم به چند پرچمی که با خانواده ما رفت و آمد دارند و من ھميشه آنھا را مزدور روس ميگويم با اين عکس ھا
چطور جواب بدھم  ،خالصه اينکه يا ماللی جويا رسما اعالن کند که با شعله يی ھا ھيچ دوستی ندارد و يا اين کار
ھا را بس کند و ازين بيشتر ما را پيش ھر دوست و دشمن بی آب نسازد .من در نوشته لمبه جان عکس ھای زيادی
را ديدم و مخصوصا ھمان عکس اول که جويا جان زير بيرق امريکا ايستاده بود مرا گيچ کرد و کشت .اگر ماللی
جويا به افغانستان بيايد و ببيند که در ھمين کابل خود ما امريکايی ھا و اروپايی ھا چه ميکنند او حتما مدال ھای
شان را پيش شان خواھد انداخت و خواھد گفت که بر پدر شما و مدال ھای شما لعنت و اگر دران وقت ھم نگويد،
بايد از ماللی جويا پرسيد که او با اين امپرياليست ھا چه رابطه دارد و چرا رھبران وکسانی که در چارگرد جويا
جان ھستند و او را رھنمايی ميکنند برايش نميگويد که ديگر به اين کشور ھا نرود و مدال نگيرد .يکی از کسانی
که خود را از دوست ھای ماللی جويا ميگفت به من گفت که ماللی جويا پيش خارجی ھا بسيار اعتبار پيدا کرده و
حتی خليلزاد ھم به ماللی جويا بسيار خوشبين است و شنيده ام که برايش کتاب ھم نوشته کرده اند مگر خودم باور
نکردم .اما نوشته که برادر مصباح کرده خوش من نيامد .او لمبه را يک نفر نگفته و طوری نشان داده که چند نفر
ھستند و طرفدار ماللی جويا نميباشد و به خاطری که ماللی جويا بسيار شھامت دارد و سياف و ربانی را داو و
دشنام ميزند ،تمام مردم از او حمايت ميکند و لمبه که ميخواسته مثل جويا مشھور شود و نشده عقده گرفته است،
اما اين را لمبه جواب نداده که اگر خودش مخالف مدال گرفتن است به خاطر چی مقابل جويا برای رسيدن به مدال
عقده گرفته است و من اين طور برداشت کردم ،اما لمبه جان اين را قبول ندارد و از امپيرياليزم ھا بد ميبرد که
درست است .ما و شما ھمه ميدانيم که سياف و ربانی نوکر ھای امريکا و انگليس ميباشند .اين ريش دراز ھا را در
ھمان زمان شعله يی ھا اخوان الشياطين و نوکر انگليس ميگفتند و امان ﷲ خان را شکست دادند و سيدال سخندان
را به قتل رساندند ،پس اين ھا به زور ھمين امريکايی ھا و انگليس ھا جنايت ميکنند ،نه به زور خود ،پس اصل
مايه فساد و دشمن اول مردم افغانستان ھمين امپرياليزم ھای امريکايی و اروپايی ميباشند .اين را واقعا من نفھميدم
که چرا ماللی جويا ضد امريکا است و از امريکايی ھای که خانم لمبه عکس آنھا را ھم آورده مدال ميگيرد و
جايزه ميگيرد .مگر در حال حاضرپوسکنده بايد بپرسم که دشمن اصلی مردم افغانستان سياف و ربانی است يا
امريکا و انگليس؟ اگر ھمين لحظه امريکا و انگليس بگويد که اين ھا را کار ندارد ،فردا ھردوی شان و تمام
جنگساالران از حرکت می افتند .پس نبايد ماللی جويا از امريکا بخواھد که اين ھا را پس کند و اين گپ به مردم
رقمی معلوم ميشود که البته ماللی جويا و رفيقان او مثل برادر مصباح از ربانی و سياف ھم به امريکا نزديکتر
ميباشد که ماللی جويا اينطور دوستانه از آنھا ميخواھد که نوکران شان را پس کند .من از دوستان ماللی جويا اين
اميد را نداشتم که اينطور بگويد .اين مصباح بازھم يک چيزی گفته که من واقعا نفھميدم و نگفته که لمبه کی است
که مثل چريکھای اکثريت و حزب توده ميشود و چرا لمبه با ماللی جويا عقده دارد؟ از نوشته معلوم ميشود که اين
ھا دو سازمان چپی شعله يی است که يکی ديگر را ميگويد که چپ اصلی نيست .پس از روی اين گپ ھا معلوم
ميشود که بايد اصل جنگ مابين دو سازمان باشد نه مابين لمبه و مصباح و ماللی جويا .در اين نوشته من از لمبه
چيزی که کمونيستی نوشته باشد ،نديدم و بازھم حيران ھستم که اصل گپ درکجا ميباشد .اگر ماللی جويا برعالوه
مدال جايزه ھم از امريکايی ھا و اروپايی ھا گرفته باشد ،اين را قبول کنيد که مرا سخت پريشان ميسازد به
خاطريکه ھرکسی که تا حال جويا جان را تخريب کرده مرا بد آمده و من مخالفت کرده ام و حال که اگر اين طور
از امپرياليزم ھا پول بگيرد ،من ديگر او را دوست نداشته از او دفاع نميکنم .چون من در ھمين کابل ديده ام که
عسکران اين ھا چگونه اطفال را از سرتانکھا ميزنند و ميکشند و درعروسی ھا صد ھا دختر جوان مثل ماللی
جويا را بمباران ميکند.
به نظر من که سالھا پيش شعله يی بوده و حاال ھم خود را چپ ميدانم بايد کسی که پيرو چپ است در ھيچ سفارت
نرود و مدال و جايزه نگيرد مخصوصا جاسوسانی مثل اعظم سيستانی را وقت ندھد که از او توصيف کند به
خاطريکه ھمين جاسوسان روسی بسياری از ھم فکران و ھم نظران شعله يی ما وشما را کشته است و من خودم
ھمان لست  13ھزار نفر را در زمان حفيظ ﷲ امين ديدم که اکثر شان شعله يی بود .در ھمان وقت اعظم سيستانی،
رھنورد زرياب ،واصف باختری و خاين ھای ديگر از خاد ھفت معاش ميگرفت که اگر سيستانی و ديگران بگويند
که ما اين معاش را نگرفته ايم  ،من کوشش خواھم کرد که ھمان اسناد را به زودی پيدا کنم و به کابل پرس بفرستم
که چاپ شود ومن ميترسم که دران وقت خدا ناخواسته ضرری به جويا جان پيدا نشود .جون از ھرکس درين روز
ھا بيشتر اين پرچمی خود فروخته از او تعريف ميکند و ميخواھد که پھلوی ماللی جويا خود را بگيرد و پرچمی
گری خود را پاک کند که اين برای شعله يی ھا بسيار شرم و خجالت ميباشد .اگر دوست ھای ماللی جويا بگويد که
ما شعله يی نيستيم در آن وقت من به کار شان کار ندارم .با اينکه من ھيچ غرضی ندارم و چندان شعله يی

سرشناس ھم نبودم مگربه شعله يی ھا بسيار احترام ميکنم و زمانيکه فھميدم سپنتا ھم شعله يی بوده و بعد به
امريکايی ھا نزديک شده و وزير شده بسيار بد من آمد و حال که لمبه نوشته که او ھم درصفت ماللی جويا مقاله
نوشته بسيار خفه شدم ،مگر با انھم تا به حالی ھم سپنتا مدال نگرفته مثليکه او از خود آنھا باشد و حالی با اين مدال
و جايزه ھا ميخواھد که جويا جان را ھم از خود بسازد و من چون کاکای او که سر سفيد و تجربۀ چند سال
امپرياليزم درافغانستان و تجربه ھای کار خاد که پيشروی من بعضی از شعله يی ھا را بازی ميداد دارم به او
نصيحت ميکنم که ديگرازين مدال ھا نگيرد و ھرکه او را برای گرفتن اين مدال ھا تشويق ميکند دوست او نه که
دشمن او ميباشد و اين را ھم ميگويم که وقتی سن و سال جويا جان باال رفت و به پختگی سياسی رسيد  ،حتما
ازاين دوستان که برايش راه کج را نشان ميدھند و به وسيلۀ او برای خود پول پيدا ميکند متنفرخواھد شد و آن وقت
خواھد فھميد که چقدر اشتباه کرده است .چرا که تاريخ ھر کس مخصوصا آدم ھای نامداری مثل ماللی جويا نوشته
ميشود و اگر امروز از ترس امريکايی ھا در افغانستان کسی قضاوت کرده نميتواند ،فردا اين کار صورت ميگيرد
و آن وقت تمام زحمتکشی ھای جويا جان برباد شده و کاری ھم از دست او بر امده نخواھد شد و خواھد فھميد که
دوست ھای بيراه چقدر برای آدم ضربه ميزند.

