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 2021اکتوبر   21پنجشنبه                                                         ناتور رحمانی        

 گپ پيش خودما باشد ....  
 

 شما را چاقتر از گذشته ها می بينم ، منظور چرب تر معلوم ميشويد ، حاال چکار ميکنيد ؟   --

خود دارم و با تحصيالت عالی    ۀهمان کار هميشگی ، گپ پيش خودما باشد ، با تخصصی که در رشت   --

   از شکنجه گاه های شرق و غرب هيچگاهی الغر و خشک نمی مانم ، 

 يعنی ....   --

ميدانم چه ميگوئيد ، من آدم مسلکی استم ، با زرنگی و َدَدمنشی درهر چرخش سياسی پرزه مهم ماشين   --

ام ، بلی چرخش های آخر سياسی در کشور انگيزه شد برای چرخ خوردن چرخه حيات    ،سياسی بوده 

  گاهی پيرامون سياست اعم از و هيچگونه آ،  من کدام عنصر سياسی نبوده ام  ، درست است    اجتماعی من

تماعی ، اقتصادی و مذهبی نداشته ام ... اجازه بدهيد همه را ميگويم ، گپ پيش خودما باشد ،  جتاريخی ، ا

  ملت ها را در تطور زمان به جوشش آورده ، بارور و ، تغييرو تحول جهان پديده جهانشمول آزاديخواهی 

ستعمار کهنه نيست ، بنابراين امپريالست ها و سوسيال  خواست دل اه  به قوام رسانيده است ، ديگر زمان ب

ديگر نمی توانند بيشرمانه به هرکجای از دنيا که دلشان بخواهد تجاوز نمايند ، بلی گپ  ،  امپريالست ها  

ه  تا تجاوزات سياسی و اقتصادی شانرا ب،  پيش خودما باشد ، همان بود که دست به زمينه سازی ها زدند  

بلی بگذاريد بگويم ، برای قدرت های استعماری سرکوب و نابودی توده های آگاه ،    وی توجيه نمايند ، حن

اين دگر مهم نيست که اين عناصر    ،دگرانديش ، آزاديخواه و ضداستعمارجهانی در اولويت قرار گرفت 

گاهانه  و به مبارزه آ،  و چگونه برای آزادی جوامع تحت ستم شان فرياد ميزنند  ،  ازکجای دنيا سربلند ميکنند  

در مقابل متجاوزين و مزدوران شان اقدام مينمايند ، بطورمشخص سرکوب توده های استقالل طلب ، تجاوز  

حاتی شرق وغرب برای دستبرد  يريزه و مستعمره ساختن شان ، رقابت های تسل   کشور های خرد و  بر

 داری است . ويژه » تيل « امروز يکی از برنامه های متبارز نظام های سرمايه اقتصادی کشورها ب
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گپ پيش خودما باشد ، همانطور که  نوايی رسيدم ،    ه آب و تاب و نان واجازه بدهيد ميگويم ، من چگونه ب

استعمارگران نو با ايجاد و    و ،  رسيده است    ت مستقيم استعمارگران کهنه به پايانگفتم دگر دوران تجاوزا

در رده های بااليی تشکيالت  ، ن بومی و انتخاب وجدان ُمرده ترين وطنفروشا  ، احيای گروهک های اجير

دريغانه آنها را تسليح و تمويل نمودند ،    ی و ب،  بنام احزاب ، دسته ها ، جمعيت ها و سازمان ها ساختند  

 برگ بزرگ تبليغاتی .    توأم با ساز و

ملت   ميگويم ، ميگويم ، چقدر عجله داريد ، گپ پيش خودما باشد ، بلی بهترين بهانه برای تجاوز و تاراج

  ها مسلمان عقيده مند   ت ميدانستند که فريب دادن ميليون حا وضه  ها دين و مذهب را قرار دادند ، زيرا ب

مراتب سهل تر و ساده تر است نسبت به مسايل دگر  ه  ب ،  استفاده از قدسيت ايمان شان  ء  و سو سنت گرا ،

ی همسايه های مغرض ، استفاده  ، بويژه اگر بيشترين اين قشر مسلمان بی سواد باشند ، همان بود که با تبان

جو و فرصت طلب شرق و غرب هفت ، هشت حزب مذهبی را بنام ها و عناوين مختلفی مارک خورده از  

متوليان و روحانی  نام اسالم ايجاد کردند ، بلی گپ پيش خودما باشد » دين را با سياست خلط نمودند «  

ی را که  ئالب و داعش را به خدمت گرفتند ، آنها، فقهی ، طمال ، مولوی ، آخوند  ،  های مفتخور و متظاهر

ی که به يک  ئاستند ، آنها  خدمت سرمايداری امپرياليزم ، و استعمارجهانی بوده و   هميشه در رکاب و در 

اشاره بادار شان ، جهان هستی ، زيبايی ، آگاهی ، تمدن ، انسان و انسانيت را ، با آيه ، حديث ، فتوا با  

 است ....  بسيار به نفع اشغالگران متجاوز اين   اک و خون می کشند ،  اتکاء به شرع تازی ، به خ

مريکا و  ادر مقابل برنامه های کاری امپريالست ، شوروی  يزمدانيد ، وقتی سوسيال امپريال ی بلی ، شما م

امان   بی  واقعی  نبرد  و سربداران  ساالران   ، بکف  جان  ،  مبارزين  افغانستان  نجات  برای  به شکست  ، 

برای افغان  ،  تا سطح از هم پاشيدگی مواجه گرديد ، آغاز بزرگترين فاجعه به تناسب فجايع قبلی  مفتضحانه  

آخر    ۀ ده  وسعت فاجعه يا جنگ های صليبی چند   سرزمين شان شد ، گپ پيش خود ما باشد ، عمق و   ها و 

های مادی  هيچکس نمی تواند تخمين نمايد ، يک کشور با عظمت تاريخی ويران گرديد ، تمام داشته  ،  را  

هنر ، ادب و افتخارات    ، و معنوی آن تاراج شد ، هوا ، زمين و زنده جان آن اسير و در بند گرديد ، فرهنگ

وغالم منش به امر باداران خويش در هاون بيداد   ،آنرا همان وجدان ُمرده های وطن ستيز   ۀ چند هزار سال

،  های جاطلبانه بين روحانيون سياسی    جهل کوبيده و نابود کردند ، گپ پيش خودما باشد ، درين جنگ   و

ديگر معيوب گرديده اند ، نصف بيشتر نفوس کشور را بيوه    تر از دو ميليون انسان تلف شده و ميليونبيش 

ها ، يتيم ها ، بيماران روانی ناشی از بيداد و بدبختی ، بی خانه ها و آواره ها تشکيل ميدهند ، روزگاری  

باشد ، ازهمان هنگام تا اکنون گرسنگی ، تاريکی ، فقر ، مرض ، بی    بدی بود و است ، گپ پيش خودما 
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ميان ويرانه های شهر و ده ميدود  ،  ظلم ، ترس ، تاراج ، تجاوز و دهها مصيبت دگر  اعتياد ،  دانشی ،  

 وهر لحظه قربانی ميگيرد و خون تازه مينوشد ؟!  

دور فکر ميکنم ، به آن وقت ها که نوزادان   بلی ميگويم ، گپ پيش خود ما باشد ، به گذشته های نه چندان 

آن دوران مردم از ترس    و با صدای خمپاره ها بيدار ميشدند ، در ،  با آواز راکت ها به خواب ميرفتند  

تبديل گرديده بود    حويلی به مزار کوچک شهدا   يند ، هر باران گلوله نمی توانستند ُمرده های خود را دفن نما 

گور های دسته   در، فرزندان شانرا  ۀته و جمجمه های سوراخ سوراخ شد ، بعضی ها استخوان های شکس

جمعی جستجو مينمودند ، کوتاه که هرگز کوتاه نخواهد بود ، آنچه جنايت ، خيانت ، بيداد ، سرکوب و قتل  

و اخوانی های کمونست انجام دادند ، جالب اينکه  ،    ی عام ُمردم را که به تصور نگنجد کمونست های اخوان 

 زهم تشنگی شان برای کشتار و ويرانی مرفوع نگرديده است ؟!  هنو

و هيچ افغان با احساسی فراموش  ،  ، اين همه پستی و پلشتی را هيچ انسان با وجدان  گپ پيش خود ما باشد  

، بلی من هم ميخواهم روی همين نکته مکث نمايم ، ما گفتيم ، مردم دنيا مالحظه  نمی کند و نمی بخشد  

اشد نياز به موجوديت تروريزم  ،  ميداند که امپرياليزم برای بقای حيات و زندگی مادی اش  جهان  کردند و 

را    بلی ، اين تروريست ها   از نوع مذهبی آن دارد » گرچه خودش بزرگترين تروريست در جهان است « 

باشد    ی اب و تعبيه می نمايد ، تا بهانه  خودش يا سازمان های استخباراتی منوط بخودش ايجاد ، احيا ، ترتي

،  برگ نظامی اش    برای تجاوزات اش بنام جنگ با تروريزم ، تا بتواند و اجازه داشته باشد با تمام ساز و 

 » جنگ با تروريزم بهترين توجيه برای تجاوز مستقيم « ؟!   اشغال نموده و تاراج نمايد  کشوری را

عراق ، بوسنيا ، سوماليا  های خونين کشورهای چون افغانستان ،   با چنين برنامه  گپ پيش خودما باشد ، و 

بخاطر مرام های  ،  و چند تای ديگر را مورد تاخت و تاز قرار داده  ، لتوانيا ، سوريه ، اوکرائين  ، چيچين  

برای مردم آن سرزمين ها خون و خاکستر ارمغان داده است ، گپ پيش خودما باشد ، اين    ،   سياسی اش

امپريالست ها را درهر کجای از دنيا اجيران گردن خميده ، بی آزرم و بی وجدان بومی سرعت  مرام شوم  

 بخشيده و می بخشند .  

فاتحه    ،و مسلمان نما های تروريست درجهان نباشد ،  بلی شما درست گفتيد ، هرگاه مسله اسالم سياسی  

به    هستوی دگر نخواهد توانست يکروز   و ،  خانه های اتمی    د امپرياليزم خوانده است ، باورکنيد باتمام زرا

 دلخواه اش زندگی نمايد .  

؟ گپ     از جمله همان اجيران وجدان ُمرده استم،  من چرا اين اعترافات را ميکنم درحاليکه خود من هم  

پيش خودما باشد ، گاه گاهی حقايق غير ارادی از زبانم برون می جهد ، ببخشيد ، من اکنون درين دستگاه  

در خارج شکل گرفته     قالل و ... تجهت فريب يک ملت بنام احيای دموکراسی ، آزادی ، اس   يا رژيم که
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اند »  نشانده  آن  اعدام   وعروسکی را به صرير قدرت  نظام     مامور   ، باشد  استم ، گپ پيش خودما   »

های  خودش وهم پيمان    عمالا ،  تروريزم و نجات توده های تحت ستم      سرمايداری امريکا به بهانه جنگ با 

روز به کشتار مردم بی دفاع و بيگناه می پردازند ، و دولتی    هر   و ،  اش در افغانستان حضور نظامی دارند  

هم وغم شان چور و چپاول دارايی  که در واقع وجود خارجی ندارد با اراکين آن هيچ غمی ندارند ، تنها  

 .    اک ... با همدستی مافيای جهانی در فضای غبارآلود تير و تري،  های عامه است 

خاموش نمی     دقيق است درست گفتی ، درين وضع و احوال عناصر وطنخواه ، انقالبی و آزادی دوست 

مانند و بنحوی به مبارزات خويش با امپرياليزم متجاوز و اجيرانش می پردازند ، رژيم ها هم بيکار نمی  

آن    که يکی از ،  دام می سپارند  نشينند ، آنها را تحت پيگرد قرار داده ، شکار نموده بدست ماموران اع

دار   ۀيا دسته جمعی از چوب ، ماموران من استم ، گپ پيش خود ما باشد ، من هم آنها را بصورت انفرادی 

نه چندان دور    ۀ ، از گذشت و يا پيش کدام ديوار استاده نموده امر تير باران شان را داده ام   آويزان کرده  

درآن سالهای سياه آنقدر  ،  ه کشتار و اعدام هزاران زندانی سياسی  کنيد ابعاد وسيع فاجع  سخن است ، باور 

» جنايت بزرگ بشری « خواند ، و من سلسله پرداز آن  که حتا سازمان عفوبين المللی آنرا،  گسترده بود  

اعدام ها بودم ، رژيم های دست نشانده نظام های سرمايداری شرق و غرب ُحکم اعدام هرکسی را صادر  

آن    ير ، جوان ، مرد ، زن ، و نوجوانان را ، گپ پيش خود ما باشد ، زندان ) پلچرخی ( درميکرد ، پ 

به قتلگاه    خود جای داده و   روزها زياد وحشتناک و آدمخوار بود ، زيرا بيشترين زندانيان سياسی را در 

 هراس انگيزی تبديل شده بود .  

  مگر   ،اعدام ها و تيرباران ها گذشته است اينک سالها از آن روزگار، از آن کشتار های دسته جمعی ،  

آزادی ميگفتند ، آن فروغ چشمان شان    نعره های زهره شکن آن رادمردان جسور را که وطن وهنوز هم 

که حتا در  ،  و آن قامت های پرغرور شانرا    ،  کريه جالد ها می نگريستند   ۀرا که با نفرت تلخ به چهر 

 ياد دارم .  ه  رديد بکوتاهترين لحظه بين مرگ و زندگی خم نمی گ

، در رشته اعدام زندانيان  گپ پيش خودما باشد ، بيشرمی من محصول همان تخصص و تحصيل ام است  

به وجود من نياز دارند  و مزدور ، رژيم های دست نشانده  ، من آدم مسلکی استم و درهر دوران  ، سياسی 

دار زدن و تيرباران زندانيان  ه  است ، لذت ب، مگر از شما چه پنهان درين اواخر تعداد اعدام ها کاهش يافته  

سياسی را از دست داده ام ، درازگوش های انتحاری هر توته زمين را گورستان می سازند ، يا درين  

 ياد آزادی وطن نفس ميکشند .  ه ، ب هنگامه زندانيان سياسی درهمان دخمه های سرد و نمناک خويش

آدمکشان حرفوی ، قاچاقبران مافيايی ،     ، اموس مردمشرف و ن   مگر جانيان ، متجاوزين به کودکان ،

دزدان و چپاولگران دارايی های عامه ، آدم ربايان ، حاملين بمب های انتحاری ،    ،سياستبازان دغلکار
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ذايی ، رشوه خوران ، اختالس گران ، جاسوسان ممالک غير و دهها خاين و جانی ديگر  غمحتکرين مواد  

واره ،  خيانت مصون و آزاد ميگردند و روی پيکر زخمی ، مريض ، آ   با وجود ارتکاب مکرر جنايت و 

 .    ها افغان با بدمستی ميرقصند و ...ميليون   ۀگرسنه و سرما خورد 

گپ پيش خودما باشد ، من درآينده هم همين پُست و مقام را خواهم داشت ، زيرا هنوز روزگار سياه درين  

نگرش اسالم خودساخته    وحشی های تاريخ زده ای تازی وش باسرزمين به فرجام نرسيده است ، ببين بازهم  

جنگ ساالران آلوده بخون ملت و بدنام ، همين جانيان ، خيانت پيشه گان و دغلکاران  از آن طرف قرون ،  

ميخ  ا به مقام های لشکری و کشوری  خودشانر  به کمک استعمار و استخبارات جهانی   ،با کمال وقاحت  

آزرم های تاريخ ، به امر بادارهای خارجی شان ، به نوای رسيده و صاحب تاج و  همه اين بی ، کرده اند 

 .    وهمان کاسه ...تخت شده اند ؟!! بلی بازهمان آش است  

زندانيان سياسی يا آزاديخواهان خواهم بود ، چه ، چه    ،    و من هم همان مامور مسلکی اجرای حکم اعدام

، گپ پيش خودما باشد ،    ند ، که درآينده چنين کنند حترام گذاشت اکی  به رأی ملت  نده آوراست ،  گفتيد ؟ خ 

دالت خواه و مردم دوست اند ، چنان در دام روزی و روزگار، و تنگناه  ی که براستی وطنپرست ، عئآنها

از سلطه استعمار و  ،  خواب های خوش رهايی را  که در حالت استحاله    ،  مانده اند   حسرت و عسرت گير 

 .  زيرا آنها متکی و برده بيگانه ها نيستند ...  می بينند و سخت رنج می برند ،  ، استبداد رنگارنگ 

،  گپ پيش خودما باشد ، اين تنها و تنها ملت است که ميتواند با يکپارچگی ، وحدت ، احساس مشترک  

 .   مردم را سعادت مند و آرام بسازد   کشور را آزاد و معمور ، ، تفاهم و هوشياری سياسی 

 .   که قلب هر افغان با وجدان را به سختی ميفشارد و ... ، تی ، اعترافات بسيار تکان دهنده بسيار گف 

که ما افغان ها به هيچوجه آن همه اعمال  ،  مگر حرف پيش همه و همگانی باشد ، و بخاطر داشته باش  

نه فراموش  نه می بخشيم و     ضد بشری رژيم های دست نشانده چپ و راست وطن ستيز و دشمن َمردم را » 

   . «  می کنيم

 

 


