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 زنبور های بی نیش ماه عقرب

. یک عضو با سایر اعضای یک پیکر، شرط وجودی دیگر اشکال آزادی است ۀهر شکل از آزادی، همچون رابط»
 .هر بار که بخشی از آزادی ضربه می خورد، این خود آزادی است که ضربه خورده است

 .هر بار که شکلی از آزادی طرد می شود، این خود آزادی است که طرد شده است
  «...در اعماق وجدان ها و چه در یک مجمع سیاسی و هچآزادی، آزادی است چه در بیان مرکب چاپ خانه ها، 

 هموطن،
نگبت بار  تئاتردر این روزها در وطن ما آدمک های کلیشه ای و مجسمه های کوکی نقش تأریخی خود را در این 

 .مردگان، بار دیگر به نمایش گذاشته اند
گو  های از خود بیگانه، خرد باخته، دوتنی چند از دو زیستان، شخصیت های دوپاره، وجدان های پریشان و انسان 

و دو رو، در کسوت روشنفکران بر طبل تهی تبلیغات ضد انسانی و ضد دیموکراتیک و قوم و سمت پرستانه و 
 .ده اندکر خود، بیشتر از هر زمان دیگر به کوبیدن آغاز ۀتجزیه طلبان

بیش از  نبدخواهاشتاب مند تأریخ، مشت  ۀرسوا باز هم به فرمان قدرت مند زمان و گردون مضحكهبا نمایش این 
پیش باز خواهد شد و حقایق مکنون در پردۀ ریا و دد اندیشی بر همگان و بخصوص بر انسان آزاد افغانستان 

 .آشکارا و هویدا خواهد گردید
سیال  ژاژ خواهی های پاسداران استبداد و عربده های دوره و چماق داران، هرگز نمی تواند موج از خود رفته و

 .از چشمان حقیقت بین داور زمان به دور نگهدارد ءحقیقت را در لجن اتهام، توهین و افترا
 .اتهام و توطئه از لجن زار اندیشۀ اجیران بیگانه، هر روز بیشتر سر می زند ۀعلف هرز

دیگران، با علم ننگ بار و کامروایی در خون و به بهای تباهی همه چیز  آدم کشان حرفوی، در ادامۀ یک زندگی
کردن مسایل پوچ قومی ـ سمتی شان در کنار کارزار گستردۀ آدم کشی و آدم ربایی موجی از حمالت تبلیغاتی 

 .گسترده را علیه نیروهای جانبدار آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی، در افغانستان تدارک دیده اند
ل و تخریب و اتهام را علیه ساکنان شرافتمند افغانستان ورق پاره های ضد انسانی، بی مایه و بی محتوا و پر از جع

 .و علیه همدیگر به نشر می رسانند
انسان های درستکار و آزاد افغان به اهداف مکنون در نوشته ها و هم چنین به هویت گوینده ها و نگارنده های آن 

مای حقیقی آنها با لگد زدن ها و چنگ نوشته ها و سخنرانی های بی محتوای آن ها که در آن سی .آشنایی کامل دارند
و دندان گرفتن ها به خوبی به نمایش گذاشته شده است، بنام ملت کبیر افغانستان و انسان های آزاد افغان توهین 

را به رهایی انسان زحمت کش افغان و به  بزرگی است، به انسان های درستکار و صادق افغان که تمام امید شان
 .اضطراب در کشور ما بسته اندفردای بدون دلهره و 

و شیفتۀ استبداد به انسان های آزاد افغان مصمم اند، با متانت و شکیبایی تالش کنند، تا بلکه به مجریان خط ترور 
یک و گذشته یک جریان ضد دیموکرات زنجیرکنند که اگر افغانستان وطن مشترک ما در حلقۀ  تفهیم، نحوی از انحا

 .تو عمال علت وجودی و رسالت ملی و میهنی خود را از دست داده اس ، علماستا در بند بماند
، به ی اجیران و نو به دولت رسیده گانآزاد به عنوان پیکرۀ زنده و توانمند عهده دار شدن پیشخوان افغان هایبرای 

 .هیچ بهایی ممکن و میسر نیست که بدان تن در داد
ساییدن بر زمین نفرت بار بیگانه و اعتراف بی پروا بر این  جبینو دست افشانی در آستان دشمنان مردم افغانستان 

ن بسته اند از مشتی درمانده و خو میثاق، جدایی آنهایی را که با مردم و یاران و میهن ، ناگزیرخیانت های تأریخی
 .قوم پرست و تجزیه طلب باعث می گردد ۀواماند

ملی با ایشان برخورد شود و  خائنین، باید از موضع زور و قدرت به عنوان چون افراد اجیر و خود فروخته اند
س از مرگ و توطئه و تهمت و این حکم بی برگشت افغان های آزاد است که بی هرا. مورد پیگرد قانون قرار گیرند

 .سال دفاع کنند ، با همه توش و توان از افغانستان کهنءافترا
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که روابط بیشتر  آنها استبداديجهان  رفتار آنها در لدستور العمو  ه،ین نامئ، آیستزاد این وطن با مانفافغان های آ
 .، آشنا هستنداضطرار است تا اختیار بر پایۀ

مظهری است از چسپیدن کودکانه و متعصبانه به معیار  .ت، فستیوالی از ناسزاگویی اسحرف ها و نوشته های شان
 .مسخ شده و گذشته ستا ه،ماند باز ، از کاره، من درآوردیهای فرسود

سیال  ، در مبارزه با آنچهخود را جهان فکری و سیمای معنوی سنگ مغزان کوته فکر در سراسر آن تجلی تأریخی
 .باز می یابد یینکو، به وجهه و پر تحرک و آینده گرا است

ایش از و این همه ست مكرراتتکرار این . توهین و بد و بیراهه روا می دارند هللا، به شاه امان به بزرگان تأریخی ما
 .نۀ تمام نمای اندیشه بیمار آنها توجیه دیگری نمی تواند داشته باشدئیخون و کین و نفرت به جز آ

اجیران قوم و سمت پرست و تجزیه طلب باهمه توش و توان بر باد گره می زنند و در هاون آب می کوبند تا قناری 
 .همسایه ها پیش از فرا رسیدن بهاران نیست و نابود کننداندیشه را در زیر چکمه های خونین 

، که با تکیه بر علیل و ناتوان و بیمار فکری عدۀ اعتقاديحرف ها و کارهای شان چیزی نیست به جز از منشور 
امکانات فراهم شده از جانب بیگانه ها بر انسان های آزاد شمشیر می کشند و هر منتقدی را که خواستار مسلح 

 .تکفیر در هم می کوبند ۀع از حیثیت و هستی شان است با درفکری و آرمانی طبقات محروم جامعه برای دفاکردن 
که می تواند از  سؤالیراستی زمانیکه آدم به ژرفای نابخردی و تاریک فکری تجزیه طلبان پی می برد، نخستین 

ۀ قدرت لم بدهند به جز از خون و خون ریزی خودش بپرسد این خواهد بود که افرادی از این قبیل زمانیکه بر اریک
 ؟ل انسان ساالری تن در خواهند دادبه تقدیس کدام اصو
و عقب مانده و خجالتی از  سطحي، ه ایاست، برداشت کلیش ، اندیشه های شان سترون و نازاین ها بیمار هستند

 .مسایل جاری کشور دارند
 

 .گرو های سمت و قوم پرست بیمار تلقی شده نمی توانداین حرف ها به هیچ وجه به عنوان دادن پاسخ به 
د خ را بر گونه های زرد و مسلول خودر هر حالت این ها و رهبرک های شان دیر یا زود ضربت گران سیلی تأری

 آذین  .خداوند نگهبان کهن میهن ما باد .احساس خواهند کرد
 

 پایان
 


