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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ فبروری ٢٨

  

  "حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعای

١ 

يراستاران آن نه يک فعاليتش را آغاز نموده و از طرف و"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" حد اقل از زمانی که پورتال 

بار و يا ده بار، بلکه ده ھا بار در آخر برخی از مقاالت چنين يادداشتی نگاشته شده است، که ھر دوجناح به اصطالح 

ھيچ ربطی به مارکسيزم و کمونيزم نداشته، چنين انتسابی گذشته از آن که اھانت و "  حدخا-حزب دموکراتيک خلق"

کمونيزم، اگر آگاھانه گفته شده باشد دال بر غرض ورزی لجوجانۀ نويسنده و اگر بھتانيست آشکار بر مارکسيزم و 

ناآگاھانه نگارش يافته باشد، دال بر نادانی و بی اطالعی نويسنده می باشد؛ می خواستم در مورد با تأئيد يادداشت 

مروز به فردا افتاده، باز ھم مسأله از ديد خود اندکی روشنی بيندازم، امری که ھميشه از ابر ويراستاران پورتال 

 در - " سيد ھاشم سديد" خوانندگان عزيز پورتال باقی ماندم؛ تا اين که چند روز قبل ھمکار گرامی پورتال آقای ضمقرو

 يکی از نويسندگان متبحر، ژرف -نگاشته خواھد شد" سديد صاحب"دوام مقاله ھرگاه اسمی از ايشان برده شود، فقط 

که در اينجا و !" پناه به خدا" معلومات آنھا را محيطی وجود ندارد، در مقالۀ شان معنون  به نگر و فردی که گسترۀ

جايھای ديگری به نشر رسيد، مسأله را عالمانه و مؤجز مطرح نموده، از ھمه خواستند که وقتی بحثی را می خواھند 

خصوص وقتی می خواھند راجع به مارکسيزم قلم آغاز و يا ادامه دھند، عملکرد ھا را با ايدئولوژی ھا خلط ننموده، به 

ًبزنند، نبايد چشم شان را بر روی بيمه ھای اجتماعی در اروپای غربی که مستقيما تحت تأثير تفکرات مارکسيستی پای 

  .گرفته اند، ببندند؛ بر اين موضوع با صراحت انگشت گذاشتند

 نيز بر آن داشت تا خالف گذشته و کار را به فردا گذاشتن، اين قلم را" سديد صاحب"مطالعۀ مطلب پر محتوا و آموزندۀ 

 متواضعانه یمگر قبل از ھر آغاز. در اولين فرصت به ادامۀ بحث ايشان من نيز نکته نظراتم را در زمينه اظھار بدارم

 نگارش اين قلم ، لذا ھرگاه در رارا دارم و نه ھم گسترۀ معلومات شان" سديد صاحب"بايد بگويم که نه توان قلمی آقای 

کمبود و يا نقصانی به مشاھده برسد، از خوانندگان توقع دارم تا با بزرگواری که دارند، خطايم را بنگارند، باشد در پناه 

  . خطا ھا را برطرف نمايم،آن

را مارکسيست و يا کمونيست ناميده و بر مبنای ھمان " حزب دموکراتيک خلق"به نظر من وقتی کسانی به اصطالح 

ًم  مستيقما بر مارکسيزم و يا کمونيزم می تازند، در حکم خود آگاھانه و يا نا آگاھانه مرتکب دو خبط فاحش و غير حک
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، فاقد ايدئولوژی و مزدور را مارکسيست و کمونيست معرفی پراگمتيست می گردند، نخست يک نھاد ماضغاقابل 

تطبيق اين يا آن ايدئولوژی را جای خود ھمان ايدئولوژی کردن و ديگری اشتباھات، کاستی ھا و حتا انحرافات را حين 

  .گذاشتن

 اين مختصر خواھم کوشيد تا ضمن برخورد به ھر دو بخش اين انحراف، آبشخور چنين اتھامی را دربه ھمين اساس 

 قماش  به دنبال جواسيسی ازکورکورانهنيز مشخص ساخته ھوشدار الزم را در زمينه برای آن عده از نويسندگانی که 

می باشند، بدھم باشد " ۶ام آی "و " سيا" و چه بسا بدون اين که بدانند حامل افکار و انديشه ھای روان اند،" ھاشميان"

  .ًمن بعد وقتی قلم به دست می گيرند و می خواھند چيزی بنويسند، نخست بينديشند، بعدا اقدام به نوشتن نمايند

 و يا ھمان نينيزمل- معتقد به مارکسيزم" حزب دموکراتيک خلق"اصطالح  به منظور آن که روشن شود که آيا  به -١

بوده اند و يا نه، از معيار آشنا برای مردم ما در قسمت ايمان " کمونيزم"طوری که برخی از نويسندگان ادعا می دارند، 

  - اين را ھم می دانيم که در مثال مناقشه نيست- به اسالم مثال می زنم

اقرار زبانی، : پای ايمان به اسالم مطرح می گردد، بسيار عاجل سه نکته عرض اندام می نمايدھمه می دانيم وقتی 

را از "  بامنتآ" يعنی مؤمن به کسی می توان اطالق نمود که - صالحه از منظر اسالم- تصديق قلبی و اعمال صالحه

نه در زبان به يعنی اگر کسی . از وی سربزنداعمال صالحه اول الی آخر به زبان اقرار، در قلب تصديق و بر مبنای آن 

 چون اشراف به -اقرار نمايد و نه ھم اعمالی که از منظر اسالم صالحه اعالم شده از وی ديده شود، "  بامنتآ"

  . نمی توان به چنان شخصی مؤمن خطاب نمود- تصديق قبلی به ھيچ صورت و برای ھيچ يک از ما مقدور نيست

به مارکسيزم و کمونيزم، از عين سنجه " حزب دموکراتيک خلق"شد به ارتباط پيوند دادن به اصطالح حال اگر قرار با

  :و معيار کار بگيريم، می توانيم از خود و از بيگانه بپرسيم که

می باشد، تا آن را " ينيستلن-حزب مارکسيست" حزبی گفته و نوشته اند، که حزب شان يک  کدام اثردر آنھا در کجا و -

   در مورد آنھا استناد جست؟ باللسانبتوان به مثابۀ اقرار 

 در اعمال صالحه از منظر مارکسيزم، خدمت به خلق يک کشوردر جھت رفع ھرگونه ستم و استثمار فرد از فرد، -

  .می گيردالغای مالکيت خصوصی و کار مزدی و تأمين رفاه و بھروزی برای آنھا در رأس ھمه قرار 

حزب " که جھت اثبات ادعای واھی انتساب به اصطالح با در نظر داشت ھمين دو معيار، آيا کسی پيدا شده می تواند

به مارکسيزم و کمونيزم بتواند سندی ارائه دھد؟ اگر می توانند اين گز و اين ميدان، تا در پرتو " دموکراتيک افغانستان

 ھا سند و نوشته را اما خالف چنين ادعائی می توان ده. ا را سبک و سنگين نمائيممعيار ھای مارکسيستی بتوانيم آن ادع

و رھبران آن ھيچ گاھی نه تنھا مارکسيست نبوده اند بلکه بر مبنای ادعای خودشان ھر آنچه را " حدخا"مثال داد که 

  :چنانچه. انجام داده اند ملھم از اعتقادات شان به اسالم بوده است

اين بت سرگينی ساخت سوسيال امپرياليزم " نور محمد تره کی"نامۀ زندگانی شان تا شنيدن مصاحبه ھای آنھائی که رنج

 به عقب بر می گردد، به ياد دارند که نه يک بار بلکه نامبرده در چندين مصاحبه وقتی راجع به استخوانبندی روس

 است، نه دموکراتيکحزب يک حزب ما  "ًبرنگاران سؤال شد، وی علنا ابراز داشت کهخفکری حزب از وی توسط 

 شان را نگاشته اند، شما در ھيچ يک از اطراتخ" حدخا"گذشته از آن امروز چندين تن از رھبران آنروزی " کمونيستی

علی  سلطان"آنھا نه تنھا نمی توانيد نکته ای بيابيد که آنھا ادعای مارکسيست بودن نموده باشند، بلکه برخی از آنھا مانند 

اھدائيه  مسؤول ايدئولوژيک حزب و بعد ھا صدراعظم در دولت دست نشاندۀ روس، کتاب شان را حين نگاشتن "کشتمند

  :چنين آغاز می نمايند

  ٧. ص- جلد اول- "به نام خداوند بخشايندۀ مھربان"
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  :و در صفحۀ بعد می نويسد

  ١١. ص - جلد اول-"خدايا چنان کن که پايان کار      تو خوشنود باشی و ما رستگار"

 چاپ دوم، سال -بنگاه انتشارات و مطبعۀ ميوند:  چاپ. سلطان علی کشتمند- يادداشتھای سياسی و رويدادھای تاريخی

٢٠٠٣  

يک تن از فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران، وقتی در " بابک آزاد" به گفتۀ رفيق رزمنده و ھمکار پورتال هبه عالو

در " حدخا" در آنجا وجود دارد، گشت می زده اند به قبر يک تن از رھبران لندن در گورستانی که آرامگاه مارکس نيز

  .نگاشته شده بود" بسم هللا الرحمان الرحيم"آنجا برخورده اند، که باالی لوحه سنگش 

را به مارکسيزم و کمونيزم " حدخا"که ھر گاه و بيگاه تالش می ورزيد تا با ھزاران زحمت نخست حال از شما آقايانی 

نفی  و کمونيست ادعائی به يسيتس مارک ازگذشتن فوق العاده مؤثر بچسپانيد و در دوام آن، با سرشھایو با استفاده از 

 که مرده و زنده آنھا با نام  دنا ، نبايد پرسيد که اين چگونه مارکسيست و يا کمونيست ھائیمارکسيزم و کمونيزم برسيد

  ت داشته و قابل پرستش می باشد، کار شان را آغاز نمايند؟ يعنی آنچه فقط برای مسلمانان ارجحي" هللا"

معتقد بود؟ مگر می " هللا"مگر می شود ھم مارکسيست بود، يعنی به سه منبع و سه جزء مارکسيزم باور داشت و ھم به 

به انجام برساند که کار را چنان ھدايت، رھبری و  آغاز می نمايد و از وی می طلبد" هللا"شود کسی که کارش را به نام 

خوشنود باشد و فاعل کار رستگار، چنان شخصی مارکسيست باشد يعنی نه تنھا ھيچ گونه " هللا"که در ختم کار او يعنی 

و يا کدام نيروی فوق طبيعی ديگری نداشته باشد بلکه ھمۀ آنھا را مخلوق ذھن " يھوه"، " خدا"، "هللا"اعتقادی به وجود 

  بشناسد؟" حقيقت ذھنی" را به مثابۀ يک انسان دانسته و در کل خدا

" هللا"، حقيقت ذھنيی به نام "ماترياليزم ديالکتيک"مگر می شود فردی را که بر مبنای يکی از اجزای مارکسيزم يعنی 

  را نه خالق انسان بلکه مخلوق ذھن انسان می داند، مسلمان باشد؟ 

سيزم معتقد و يا دسترسی داشته باشد تا چنان اجتماعی را برای درک چنين حقيقتی حتمی نيست که کسی به فلسفۀ مارک

اجتماع ضدين "با ھمان منطق قديم اقل قبول کند، ھمينقدر بسنده است که شخص صاحب فکر آزاد و سالم باشد و يا حد 

آشنائی داشته باشد تا چنان افرادی را به جای مارکسيست و کمونيست، انسانھای دروغگو، مزدور و " محال است

، خم و راست می نمايند، طلبی بداند که جھت رسيدن به حاکميت و حفظ آن، خود را متناسب با جھت باد غالبفرصت 

  .يعنی طرفداران حزب باد

افرادی که برای آنھا توسل به اين و يا آن ايدئولوژی ، مکتب فکری، دين و يا مذھبی، فقط ارزش وسيله ای را دارد که 

به مانند ھزاران مسلمان نمائی که در ظاھر امر . ده نمود؛ نه چيزی بيشتر و نه ھم کمترھمان مقطع می توان از آن استفا

خود را مسلمان می نامند اما در حقيقت ھمان نواله خوران امپرياليزم و ارتجاع اند، که با اسالم نمائی می خواھند، ماھی 

  .دلخواه خويش را از آب گل آلود استعمار به دست آورند

 ادامه دارد


