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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۲۱/۵۰/۱۵۲۲          خاکسار افغان

 

 چپی« ُچسکی خوران»توضیحی در مورد صفت 
 

چرا سیاسیون به اصطالح حرفوی ومتکرربرای افغانستان هموطن محترم اقای وطندوست در نظر سنجی پیرامون )
 ۀن از وعدآن میدانم در غیر آسوالی را با این مقدمه و متن مطرح نموده اند که خود را مکلف به جواب  خطرناک اند(

 اشتراک فعال در بحث عدول کرده ام:
 

گرچه سخاوتمندانه دروازۀ بحت را باز گذاشته اید، اما معلومات بنده در رابطه با جریان های سیاسی در وطن ... 
 .که از این امکانات )بحث( استفاده کنم. فقط به معلومات احتیاج و عالقۀ خاص دارمعزیزم آنقدر جامع نیست، 

 .سوالی که دارم، اگر لطف نموده به آن جواب دهید، از شما ممنون می شوم
 

 .شما چند نام از "ُچسکی خوران چپی" ارائه نموده اید. از جمله شعلۀ جاوید و ساما
ناخته شدۀ این دو جریان در گذشته یا به گفتۀ خود تان " بخصوص در سوال: کدام یک از رهبران یا اعضای ش

یکنیم دهه اخیر از برکت دالر های باد آورده چندان بی بهره هم نبوده اند. حداقل یکی دو خانه، یکی دو موتر، یکی 
 دو خدمتگار دارند."؟

 آیا امکان دارد، کمی مفصلتر در این رابطه معلومات دهید؟
 از اقای وطندوست( )تا اینجا تشکر

 نظر سنجی طی این مختصر جداگانه پاسخ دهم:دم تا سوال ایشان را جدا از صفحۀ ت کرأجر
با هم مدغم شده « ُچسکی خوران چپی»در سوال شما دو بخش جداگانه در بحث یعنی لست جریانات چپی وموضوع 

 اند درحالیکه در بحث از هم مجزا اند.
سال اخیر وضاحت ادرس های غیر مستقل سیاسی بوده درحالیکه مراد از ُچسکی  ۲۵مراد از نامگیری جریانات چپی 

نگری های قبلی( به  )به دوام دست ۱۵۵۲خوران افراد شامل یا در راس ان جریانات چپی بوده اند که پس از سال 
مانده  د نیمه جان وطن باقیو درمقابل انچه را که از جس قافلُه دست نگران امریکا وناتو پیوستند ، از گاو غدود گرفتند

 بود فروختند.
اما معلومات بنده در رابطه با جریان های سیاسی در وطن عزیزم آنقدر جامع نیست، که از  ...اینکه فرموده اید که

بیانگر شکسته نفسی سیاسی شماست چون فلتر استفاده شده در سوال شما از میان  ... این امکانات )بحث( استفاده کنم
 لست طویل جریانات، یک جریان مشخص را مطرح میسازد با یک سوال بسیار مشخص. 

من شخصا این عجله را نداشتم وندارم که با طرح نام اشخاص بحث را درین مرحله از عمومیات به ادرس های فردی 
ث تی نوشتاری را در بحئاستفاده ازین فرصت میخواهم از شما تشکر نمایم که با سوال تان کم جرُ بکشانم ولی به 

 حاضرکنار زدید و اکنون من هم طفره رفته نمیتوانم جز پرداختن به سوال شما. 
 من جوابم را به دو سازمان نام گرفته در سوال شما محدود نمیسازم وچرا؟:

ات سیاسی پیرو اندیشه های سوسیالیستی ترند روسی با جریانات سیاسی پیرو ترند من به این باور نیستم که جریان
چینایی در افغانستان کدام تفاوت بنیادی از هم داشته باشند. هردو ترند را فرزندان زاده شده از قبرغه چپ بابای ادم 

 میدانم.
جات میدید، دومی راه حل را در انقالب اولی راه حل را در انقالب کارگری برخاسته از شهر به کمک دهاقین قریه 

دهقاني برخاسته از دهات به یاری کارگران شهری میدید. در محتوا هردو انقالبات قهر امیز به هدف ایجاد دکتاتوری 
 شتن است. چی کارگر سرمایدار را بکشد یا چی که دهقان فیودال را.شتن کُ بودند. کُ 

و مثال نه تنها در محدوده شعله جاوید و گروپ های وارث ان بلکه فرا تر در بناً اگر ازرده نمیشوید سوال شما را با د
به شمول حزب دموکراتیک خلق افغانستان جواب میدهم. شما خواستار نام های « چپ در افغانستان»محیط بزرگتر 

جعه به لست مشخص شدید و من درین مرحله بحث به دونام بسنده میشوم. اگر خواستار نام های بیشر شدید با مرا
سال اخیر و به  ۲۰های کادری وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی، شورا های امنیت ملی حکومت های افغانستان در 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afghan_khaksar_tschoskikhorane_tschapee.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afghan_khaksar_tschoskikhorane_tschapee.pdf


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 «سکی خورانچُ » ترکیب شورای نظار احمدشاه مسعود در بیشتر از سی سال گذشته مراجعه فرمایید. لست طویل 
 چپی دستیاب تان خواهد شد.
که وعده دادم. چرا اکنون چنین عریان در مورد این دوفرد؟ چون گذشته وحال این دو نفر واکنون دو فرد بگونه مثال 

درا ظهارات خود شان نیز دیگر راز نیست و به صراحت در مورد گذشته های سیاسی )وناگفته حال سیاسی ( شان 
 لبان گشوده به سخن دارند:

ا، جنرال چند ستاره قوای مسلح افغانستان، با کارکرد های  ـخ  ـد  - کادر رهبری جناح پرچم ح نورالق علومی:: 1
متعدد رسمی در سطح رهبری اردوی ملی افغانستان، یکی از طراحان وفعالین سطح رهبری کودتای شورای نظار و 

در کابل و سمت شمال، مشاور ارشد نظامی احمدشاه مسعود در ماه های بعدی  ۲۷۳۲ستون پنجم ان در ماه ثور سال 
سکی به هالند و فعال ناکام در سربازگیری های سیاسی درهالند و جمع اروپا... )سخن در مورد چُ « مهاجر»ا، کودت

ایرو مدد معاش اجتماعی دارد، مبلغی که  ۲۰۵خوری است وفراموش نشود که یک مهاجر بیکار در اروپا به مشکل 
 تکافوی زندگی بخور نمیر را هم نمیکند(.

ظاهرا به کابل قدم رنجه فرمودندودر اصل  ۰۱از پاکسازی راه حضورمجدد به قوت ب  بعد ۱۵۵۱ایشان در سال  
برای بار چندم به محیط سیاسی افغانستان دیسانت شدند. ابتدا در مهمانخانه های جناب کرزی اطراق فرمودند و با 

دوزی، بارکزی، پوپلزي، نوش جان کردند. به احتمال اغلب ناشی از انشقاق های )س« شین أوئ»اقای کرزی انار و 
 هردو از هم ازرده شدندو راه جدا کردند .   -محمدزی...( جمع شاخجنگی های استراتیژیک واشنگتن و ماسکو

ن اقای علومی بگونه مرموزی ظاهرا با پرچمی بودن وداع کردند. حزب جدیدی بنا نهادند، دراپارتمان پنج بعد از آ
ق نمودند، باز بگونه مرموز به نمایندگی مردم کندهار که سایه اش را به گلوله اتاقه شان )تحفه رایگان روس ها( اطرا

میالدی دوباره باشورای نظار همدست شدندو در سال  ۱۵۵۲جرگه شدند. در سال  یدر ولس« منتخب»میزنند وکیل 
نده شدند و بگمان اغلب دوماه قبل ظاهرا از دربار را ًً  وزیر داخله مربوط تیم داکترعبدهللا عباهلل شده نهایتا ۱۵۲۰

 برایشان موقع تنفس و تفریح داده شد تا برای اجرای دستور بعدی انرژی جمع اوری نمایند.
 
متمول نشده  ۲۲۲۱شاهللا رد نخواهید کرد که ایشان از جنرالی هایشان الی  سکی خوری ایشان؛ اناما در مورد چُ  

معراج معاش گیری شان در چند سال وکالت بوده که از ان هم مرد اند. از پول مددمعاش هالند هم ذخیره نتوانسته اند، 
سال اخیر موتر)ها(. دریور)ان(، خادم)ان( در اختیار داشته اند،  ۲۰بسیار توانای مادی نتوان شد. ولي ایشان طی 

مصارف  مصارف حزب خود را تامین نموده اند وتفریگاه مجللی برای خود در جوار بند قرغه اعمار نموده اند و با
چهل سفر شخصی همبین افغانستان وهالند داشته اند. خانه شان اباد که به کم قناعت نموده ملیاردر نشده  -گزاف سی

 سکی خور هستند که به غدود گاو قناعت کرده اند.اند. درمیان شاه ماران حاضر واقعا چُ 
به بعد مهاجرو  ۲۲۳۲ت هرات، از سال ، باشنده اصلی والی۲۲۰۷دسامبر ۲۰متولد  داکتر رنگین دادفر سپنا::  2

پناهنده سیاسی درالمان، استاد علوم سیاسی دریکی ازمکاتب عالی در شهراخن المان، عضو حزب سبز های المان که 
با در نظرداشت تابعیت و فعالیت بالفعل سیاسی المانی اش بگونه سوال برانگیزی به افغانستان بر میگردد. به سرعت 

ا را میپیماید؛ اموزگار در پوهنتون کابل )ظاهرا معاش بخور و نمیر(، مشاور امور بین المللی نور پله های ارتق
خانه نشین ولی در عمل دست راست  ًً  ظاهرا ۱۵۲۰کرزی، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی، ازنیمه اول سال 

 حامد کرزی.« بابای ملت»و چپ وزبان سیاسی 
در مقایسه با مسلک مقدس شان قشرمحتاج مادی میدانیم که در عمل هم متاسفانه  ما افغان ها معلمین واستادان را 

چنین است. اقای سپنتا به غیر از ده سال مرموز وظایف بلندش باقی همه عمر بعد از تحصیل معلم بوده است که از 
 ان پولدار نمیتوان شد.

سرویس ملی بس بوده، نه غذای خود را خود اماده  نه راکب ۱۵۵۲ان شاهللا با من موافق هستید که ایشان بعد از سال 
کرده، نه در کدام خانه کرایی زوراباد اطراق نموده، نه خود رانندگی موتر را نموده یعنی نام خدا یکی دوموتر، یکی 
 دودریور، یکی دواشپز ویکی دومحافظ داشته است... ملیاردر هم نشده چون از شاه ماران اجازه نداشته ولی ماشاهللا

 .قناعت میکند« از گاوغدود»سکی خور کدام شاخ و دم دارد که از نابلدی در غارت به زندگی متمولی دارند. پس چُ 
ایشان که اکنون در رسمیات هیچ کاره یی بیش نیستند یکروز در مسکو، روز دیگر در دهلی، روز دیگر در برلین یا 

های مرموز و بی حساب )دست بدست شده در داخل واشنگتن حضور دارند. این همه مصارف شان اگر از پول 
 ید؟گردد پس از کجا می آتامین نمی -طیارات هنگام پرواز( که اغلبا بوی استخباراتی دارد
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ایشان مرد شیک پوشی هستند ویک نوع رقابت مود ولباس با اقای عبدهللا عبدهللا دارند. اگر مجموع قیمت دریشی ها  
سال معاش دولتی یک معلم پاکدست کشور است. این همه  چندرد گردد حداقل بیشتر از ونکتایی های اقای سپنتا براو

 .نصیب شده است؟ سکی خوریاز کجا وچگونه بجز از چُ 
 اکنون مغز جواب من به مغز سوال شما اقای وطندوست بزرگوار:

هم  که از هویت خود انکاریست افغان هستند ئوت عقیده وفعالیت های سیاسی یک مائاقای رنگین دادفر سپنتا از جه
 نمیکنند در مصاحبه های میدیایی به توضیح ان نیز میپردازند.

 
جانب دیگر مساله که چرا سازمان های مائوئیستی نیز در افغانستان مستقل نبوده واز بطن استقالل جامعه سربلند 

 نکرده اند؟:
 ایل را به نتایج اولی مباحثات واگذار میشویم.درین مرحله از بحث مشترک ما به یک اشاره اکتفا میکنیم و عمق مس

سیسات نساجی جبل السراج در محل تأتحت نام متخصصین فنی برای اعمار  ًً  سال قبل چینایی ها ظاهرا ۲۵حدود 
 از محل سرکشید که بعد ها ساما، ساوو، رهایی، پیکار... شدند.« جاوید»های « شعله»حضور یافتند. مقارن ان 

یزم ئوچینایی ها در شمال کابل، ظهور مائوتنها با خود مشوره کنید!... ایا واقعا هیچ رابطه بین حضور  مرا غایب بدانید
 افغانی و بسا بعد تر شورای نظاردر پنجشیر نیافتید؟

که از حیات وخدای ناخواسته ممات اخری توانا و اقای  محمودی، برادران داکتر هادی، مجید کلکانیمرحومین  
 یشدند؟فکری م با اندیشه های مائو تغذیۀ کابلشهر کهنه  یاکندهار ، پنجشیر، کلکانواقف نیستم از کدام کتابخانه 

یستی در افغانستان بخت بلندی داشتند که هیچگاه به حاکمیت سیاسی نرسیدند پس بار گناه های بزرگ ئوجریانات مائ
 را نیزحمل نمیکنند چون ارتکاب گناه های بزرگ تنها از موقعیت حاکمانه ممکن است. ولی گناه صغیره هم گناه است. 

ل شد ولی سوال در حدی مهم بود که جواب جواب به سوال هموطن محترم اقای وطندوست طوی نوشتۀ حاضر به بهانۀ
 مختصر به ان معنی طفره رفتن را میداد.

در اخیر از هموطنان گرامی، برادران و اندیواالنی که تا کنون در بحث غایبند نیز خواهشمندم تا در مورد دیروز،  
حث گردند و محتویات را غنا شامل ب (ز مادر ایرانی)و هشت تنظیم ا (از مادر پاکستانی)امروز وفردای هفت تنظیم 

 بو است.حث ها زنده باد ومرده باد گفتن تأبخشند. هیچ پیش شرط دیگر وجود ندارد جز اینکه درین ب
 تا این دم نه خاتمه.
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