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 Social  اجتماعی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۶ فبروری ١٢
  

  جواز منطقی ضربۀ متقابل
١  

  
 دانستن نوشته ھای که لطف نموده، ضمن آموزنده." ن. م"با عرض سپاس و امتنان خدمت ھمکار گرانقدر پورتال خانم 

  :اين قلم، از بعضی جھات آنھا را مورد انتقاد قرار داده اند، می بايد به عرض برسانم

 در اساس نه تنھا شخص خودم، بلکه تا جائی که آگاھی دارم تمام متصديان، ھمکاران قلمی و تخنيکی و نويسندگان -١

بودن به معنای مبرا دانستن خود و يا کس ديگری از " صوممع"گرانقدری که با پورتال ھمکاری می نمايند، اعتقادی به 

 درھمين ،"سديد"آقای خطا و اشتباه نيستند، بھترين شاھد من در اين ادعا نوشته ھای اخير دانشمند متعھد و آزادۀ کشور

آن که آزرده ًباب می باشد؛ بناء صميمانه به عرض می رسانم که حد اقل خودم از انتقادات شما ھمکار گرامی به عالوۀ 

 را با کمال ميل پذيرفته، بر مبنای به اصالح تفکر و کردارم خواھم  نھا را وارد بدانم، آنآنشدم، بلکه در جائی که 

  .پرداخت

 از نظر من مسألۀ آموزش، رابطۀ متقابله است، يعنی به ھمان سانی که من می کوشم تا مطلب قابل استفاده ای تقديم -٢

به نظر . نوشته ھای ديگران بياموزماز ن، خود را موظف می بينم تا شتل نمايم، گذشته از حق داخوانندگان گرامی پورتا

من تالش به منظور آموختن، می تواند يگانه دستمزدی به شمار آيد که در جامعۀ فرھنگی افغانستان، نويسنده ای می 

 شما ھمکار عزيز، به عرض می رسانم که من  مبنا با تواضع کامل خدمتنبر ھمي. تواند از خواننده اش دريافت بدارد

 از پيام تان نيز آموخته، پاسخيابی موخته و خود را مديون زحمات تان می دانم، بلکهآھم نه تنھا از ترجمه ھای قبلی تان 

  .برای برخی از سؤاالت تان نمی تواند از ذھنم به دور بمانند

يد، به يقين در آنجا از نظر تان گذشته است که به محض انتقال  ھرگاه شما به مقاالت گذشتۀ من آشنائی داشته باش-٣

، به "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" ت شعبۀ دری استخبارات المان به پورتالسايبحث ھای فرھنگی انتزاعی از 

يک " نیباری جھا"متصديان وادارۀ پورتال ھوشدار باش يک توطئۀ رذيالنه از طرف ادارۀ مستعمراتی کابل به رياست 

" پرچم"تن از سگھای زنجيری سوسيال امپرياليزم روس که اينک به جای قالدۀ سرخ ديروزی، قالدۀ جديدی به رنگ

امريکا را بر گردن دارد، را داده بودم، اين ھوشدار باش من در سطح شرکت در ھمان بحث ھای غير ضروری و 

شتغال بدان، می خواھند در بقيۀ عمر به دور از آسيب تعلق انتزاعيی بود که برخی از شبه روشنفکران تواب و نادم با ا

به جنبش انقالبی کشور نانی بخورند و آبروئی بفروشند، اين که تقابل ھای اجتماعی بازی شطرنج نيست تا انسان با دانه 
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ششی که شخص ، واضحتر از آن است که نياز به بحث داشته باشد؛ در نتيجه با تمام کوھای بيجانی سروکار داشته باشد

خودم و ساير دوستان به خرچ داديم تا به دام پھن شده از طرف دشمن نزديک نشويم، دشمن با پيش کردن آخرين مھرۀ 

. و لگد پراگنی ھای زير نافی وی، قادر شد اين جنگ ناخواسته را بر ما تحميل بدارد" ھاشميان"شان خرفيلسوف زمان 

ده ھا را به ناحق با سيلی از اتھام، بھتان و افتراء آماج حمالت کين توزانۀ لگد پراگنی ھا و جنگی که نه تنھا ما زن

 ارتجاع قرار داد، بلکه جانبازان و زنده يادان اسطوره ئی جنبش انقالبی را توأم با تاريخ  وبرخاسته از ديدگاه امپرياليزم

  .ازدپرشکوه تاريخ جنبش انقالبی را نيز خواست با کردار قير گون خودش آلوده بس

آيا به دشمن مردم که مانند سگ ھاری به :  با مشاھدۀ چنين موردی، سؤالی که به وجود می آيد اين است، چه بايد کرد۴

ھر طرف دھن می اندازد، می جفد، تخريب می کند، افتراء می بندد و دروغ می گويد اجازه داد تا به کارش ادامه دھد و 

با کوبيدن سرش به سنگ، از قدسيت يستاد، توطئه ھا و دروغھايش را افشاء کرد، يا اين که با استواری تمام در مقابلش ا

  و پاکی خون جانبازان خلق به دفاع برخاست؟

به نظر ما قبل از ھمه بايد به اين سؤال پاسخ داده شود که ايا بايد جواب داد و يا نه به مانند آنھائی که با عرض پوزش 

  .مايدندستی چارزانو می نشينند؛ تا باد کس ديگری را تاريخ برگردن آنھا بار ناز اين مثال ميھنی، بعد گوز پھلو 

  .!ن. محترم خانم م

منظورم از اين مثال آنھائی است که شکست برنامه ھای جنايتکارانۀ خلق و پرچم و حتا اخوان را، به مثابۀ فروکش 

و ارتجاع پای پس کشيده، جرأت اين را به خود نمی جنبش انقالبی کشور تبليغ نموده، از تقابل به حق عليه امپرياليزم 

دھند تا از تاريخ مبارزاتی جنبش انقالبی کشور و خون جانبازان و زنده يادان اسطوره ئی آن به دفاع برخيزند، آنھائی 

 جرأت اين د، آنھائی که  به خود اجازه ون نيفتادن از بام، آنقدر عقب می روند که از پشت بام بر زمين می افتسکه از تر

ھا، اگر از انقالب، مبارزه و " ھاشميان"را نمی دھند تا در مقابل عوامل شناخته شدۀ امپرياليزم و ارتجاع، از قماش 

  . حد اقل از تاريخ مبارزاتی خود به دفاع برخيزند،جنبش دفاع نمی نمايند

 در دفاع از تاريخ ما که چيزی شکارتا جائی که به من مربوط است، من در قبال اين سؤال به صورت بسيار روشن و آ

با آن که در اينجا پای موجوديت . نيست مگر شرافت ما، ايستادم و اميدوارم بتوانم تا واپسين دم حيات، برآن پای فشارم

کدام سازمان، حزب و تشکلی در بين نبود، تا واکنش ھای ھمگانی ھمکاران قلمی پورتال بر آن متکی باشد، خوشبختانه 

و باندش، به " ھاشميان"فرادی ھمکاران قلمی پورتال، و خبث طينت طرف مقابل در حدی بود، که مبارزه عليه آگاھی ان

و باندش که به اساس " ھاشميان"مثابۀ جزءالينفک مبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع تشخيص داده شده، خالف تصور 

مند بودند، نه تنھا آنھا به اھدافی که تعيين نموده بودند، ديده درائی ھا و رذالت ھای گذشتۀ شان به پيروزی خويش باور 

 دنايل نگرديدند، بلکه شدت ضربات باعث انشعاب و سردرگمی در درون باند گرديده، ديری نخواھد گذشت که ما شاھ

  .تحوالت و شکست ھای ديگر آن باند بگرديم

اجازه داد، تا جنايات شان را قھرمانی جلوه داده،  ھر گاه شما نيز با ما موافق باشيد که نبايد به دشمنان مردم -۵

جانبازيھا و قھرمانيھای فرزندان خلق با افتراء ، دروغ و بھتان بيااليند، و يا به عبارت ديگر حق دفاع از خود متعلقان 

  .به جنبش انقالبی را به مثابۀ يک اصل قبول داشته باشيد، می ماند چگونگی استفاده از اين حق

 خودم در چنين مواردی به ھمان سانی که افراد مورد تھاجم قرار گرفته حق دارند تا از خود به دفاع به نظر شخص

برخيزند، بلکه تمام عناصری که نمی خواھند حقايق تاريخی را در پای مصلحت ھای معينی قربانی نمايند، نيز وظيفه 

د را بدون حب و بغضی در بستر تاريخی آن مطالعه نموده، جايگاه متجاوز دارند تا اگر پای پيش می گذارند، نخست رون

  .نگاه در زمينه حکمی صادر نمايندآًو مدافع و قاتل و قربانی را حين قضاوت دقيقا در نظر داشته باشند و 
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ريفانه در و باندش، شما و تمام آنھائی که می خواھند با خلوص نيت و ش" ھاشميان"در ھمين مورد مشخص تقابل با 

 دارد، از نظر وجوداز جانبين که در اين پروسه را  تمام نوشته ھائی  دارند تاه حق و وظيفمسأله ابراز نظر نمايند،

" افغان جرمن"بگذرانند، ببينند که کدام طرف به فحاشی ھای پائين نافی و ناموسی آغاز نمود، آنھم در سطحی که حتا 

جھت احتراز از انشعاب ديگری در آن باتالق که طبق اطالع " ھاشميان"گرديد و اين باتالق متعفن حاضر به نشر آن ن

انتشار بيابد آنھا تمام " ھاشميان"اخطار داده بودند که ھرگاه آن مطلب " قيس صغير"کسانی به صورت مستقيم به 

سيده در آن افرادی با به نشر ر" تول افغانستان"و پروژه ھايش قطع خواھند نمود ودر " باتالق"ھمکاری شان را با 

دشنامھای ناموسی مورد حمله قرار گرفتند؛ به نظر من وقتی کس  و يا کسانی می خواھد در مورد ابراز نمايد، نخست 

  ".درخت را ببيند و جنگل را نه"بايد خود را با کم و کيف آن آشنا بسازد نه اين که به اصطالح 

و باندش گستاخانه " ھاشميان"ی که باعث می گردد تا افرادی از قماش به نظر من، در کنار ساير عوامل، يکی از عوامل

تم خو بی پروا، بر دار و ندار ديگران تاخته، افتخارات آنھا را به لجن بکشانند، مصلحت جوئی ھای افراديست که جھت 

ھند و اين را وظيفۀ به خود حق نمی ديک غايله، قبل از دعوت اين طرف و يا آن طرف به مراعات اينکار و يا آنکار، 

 ھمان آغاز با مماشات، نه تنھا بر از ھتاک و آغازگر آن غايله را محکوم نمايند، بلکه ،خود نمی دانند تا نخست متجاوز

واقعيت و حق دفاع از خود يک طرف پای می گذارند، بلکه در عمل اسباب و زمينه ساز ادامۀ آن خباثت ھا در اشکال 

  .ديگری نيز می گردند

ذر از اين که وظايف ديگران در چنين مواقعی چيست، بر می گردم به اين که دفاع از خود به چه معناست؟ و آيا با گ

  ۀ دشمن را ممنوع قرار دھد و يا خير؟دکسی حق دارد بر فرد مدافع استفاده از سالح مورد استفا

اشته باشيد، چون اين نوشته طيف گسترده تری ھر چند می دانم شما خانم محترم دراک تر از آنيد که به ارائۀ مثال نياز د

  :را در نظر دارد، به اجازه مثالی خدمت تان عرض می دارم

جنايتگستر امريکا، تمام زور گوئی ھا و جناياتش " موسوی"ھمه می دانيم که در جھان کنونی، امپرياليزم به گفتۀ استاد 

چندين بار نابود نمايد، را ر جمعی که می توانند کرۀ زمين را به يمن داشتن سالح ھای پيشرفته من جمله سالحھای کشتا

استوار ساخته است، ھمين ماشين جنايت، در حالی که از ھر چرخ و پرزۀ آن ماشين، خون خلقھا به زمين می ريزد، 

 به دنبال اين می گردد که چه کسی غولک ساخته" چراغ و فلته"بدون آن که جنايات خودش را بر رويش بياورد، با 

در چنين موردی وظيفۀ يک آدمی که از بيرون به قضايا می نگرد، چيست؟ ايا محکوم نمودن . است و چه کسی فالخن

ی می داند که حامپرياليزم جنايتکارامريکا  و يا آن ديگری که يگانه راه دفاع و بقايش را در دستيابی به ھمان سال

  امپرياليزم جنايتگستر امريکا از آن بھره می جويد؟ 

 استمرار جنايات امپرياليزم زبه نظر من، منع مدافع از تالش به خاطر سالح مثمر، ھيچ معنا و نتيجۀ ديگری به ج

رانۀ امريکا ، انگليس انداشته و نخواھد داشت، متأسفانه اين ھمان چيزی بود که تاريخ آن را به ما نشان داد، حملۀ جنايتک

حضرت فيل ھم نمی "يبيا و سوريه تا اينک، بعدش را گفتۀ مردم کابلو شرکاء بر کشور عقب نگھداشته شدۀ عراق، ل

  "داند

  .!ن. محترم خانم م

 با تکيه بر ھمين سالح، ناسزا، "ھاشميان"و باندش بی شباھت با ھم نيستند، در حالی که " ھاشميان"مناسبات ما ھم با 

در خارج از کشور از تمام چيز فھمان جامعه بھتان، افتراء، تھمت و فحاشی قادر شده است ظرف مدت بيش از سه دھه 

باج بگيرد، و کمتر کسی جرأت اين راداشته و يافته  تا عليه اين انسان بی آزرم و دروغگو بايستد، شما از ما می 
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يک دسته گل  وی حين اين درگيری تحميلی استفاده ننموده، جواب بمب اتومی اش را با ۀح دست داشتخواھيد تا از سال

  . به مصاف رفت يم تا مردۀ ما را بگويند، بيچاره آدم خوبی بود و با دشمن با دسته ای گل سرخسرخی بدھ

  .!ن. محترم خانم م

به شما سخت احترام قايل ھستم و اين را حق تان می دانم به ھر نحوی که می خواھيد به قضايا نگريسته و قضاوت 

م با ھمان اسلحله ای بجنگم که او در جنک عليه من استفاده می نمائيد، مگر با اجازه اين را حق خود می دانم با دشمن

می خواھم سالحی را عليه دشمنم به کارببرم که کمترين حد زمانی نابودش کند، تا دست از تجاوز بردارد و مانند . نمايد

را مضمحل و نابود اين سالح بايد سالحی باشد که بر وی کارآئی دارد، سالحی که او . به حياتش ادامه دھد" بچۀ آدم"

  .داده جری تر سازد سازد نه اين که وی را نوازش

به ناموس خودم و يا يک ھمرزمم می تازد، از من نخواھيد که با گل و بلبل و زبان شعر و ادب با وی " ھاشميان"وقتی 

زم وارتجاع را بکوبم تا صحبت نمايم، اين را حق من بدانيد که با ھمان زبان حتا به مراتب شديد تر آن توله سگ امپريالي

  .ديگر کسی جرأت نکند که به جای بحث، فحش ناموسی به کسی بدھد

  .!ن. محترم خانم م

، بخشی از يک حقيقت مسلم را اين که نوشته ايد آنھا ظرف اين يک سال خواسته اند ما را از کار آگاھگرانۀ ما باز دارند

آزاد -افغانستان آزاد"گر اين را ھم می بايد ديد که نه تنھا پورتالبا خود حمل می نمايد و آنھم بيان خواست آنھاست، م

با تکيه بر نيروی سرشار ھمکاران قلمی خود به چنين دامی اسير نشده و صرف ظرف سال گذشته بيشتر از " افغانستان

اريخ نشراتی يک ھزار مطلب افشاء گرانۀ  ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی به نشر رسانيده که خودش می تواند در ت

و باندش پرداخته اند، نيز در حد توان بحث را " ھاشميان"کشور بی نظير باشد، بلکه نويسندگانی که به ناگزير، به پاسخ 

  .ھا به فکر شان نيز خطور نمی کرد" ھاشميان"ًدر ساحاتی امتداد داده اند، که اساسا 

مراجعه کنيد و ببينيد که چگونه ايشان از بحث " معروفی"جھت اثبات اين ادعا، لطف نموده به مقاالت استاد سخن آقای 

" سديد"کورس تدريس زبان ساخته اند، به نوشته ھای دانشمند و نويسندۀ چيره دست  آزادۀ کشور آقای " ھاشميان"عليه 

قرار داده را بھانه قرار داده، ريشه ھای گنديدۀ خرافات مذھبی را اماج حمالت شان " ھاشميان"مراجعه کنيد که چگونه 

، ساير دوستان و "موسوی"، "ميرويس ودان محمودی"، "عزيز نعيمی"، ".آزاد ل"اند، ھر يک از ھمکاران، آقايان 

  .درستنويسی  و خط امالئی پورتال را بر آن تحميل نموده ايم" ھاشميان"سرانجام خودم، چگونه زير عنوان مبارزه عليه 

   ادامه دارد

   

 

 
 


