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   موسوی

  ٢٠١٢ جنوری ٣١

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٢١  

  :به ادامۀ گذشته

  .نا آگاه است  داند،ی را نمقتيآنکس که حق

  .تبھکاراست کند، ی اما آنرا پنھان مداندی  را مقتي که حقآنکس

   برشتبرتولت

  !خوانندگان نھايت عزيز

اميدوارم پاسخگوئی به شبنامه نويس به عالوۀ آن که شما را خسته نساخته باشد، به سؤاالتی که از پراتيک مبارزاتی 

  .تان وجود داشته، پاسخ ھائی معين و مشخصی نيز يافته باشيداين قلم با خواندن شبنامه و يا قبل از آن نزد

به سلسلۀ پاسخ به اتھامات واھی و کين توزانۀ شبنامه نويس، در اين قسمت که بنا بر اھميت آن ممکن است چندين 

بخش متوالی را به خود اختصاص دھد، به اتھام ذيل شبنامه نويس پاسخ می نويسم، اميد است توضيحات بتواند 

چه از قبل می دانم وجدان فروخته شدۀ شبنامه نويس را توضيحاتی با حجم . خشی از تاريخ کشور ما را روشن نمايدب

  :اتھام چنين است. نيز چاره ساز نيست" مثنوی ھفت من کاغذ"

  " تن سامائی رشيد به تنظيم ھای اخوانی و قتل عام ھمه آنھا در کوه صافی٢۶لو دادن "

 که شبنامه نويس اين ميھن فروش بی آزرم، برای تخدير افکار بی اطالعان آگاھانه از کلمۀ در اينحا گذشته از آن

استفاده می نمايد که می تواند صرف در مورد يک روند و حرکت مخفی به کار رود در حالی که " لو دادن"

بتواند با آن خوانائی " دنلو دا"ت و پنھانی نبود تا کلمۀ با اسم و نام تشکيالت شان چيز پ" ساما"موجوديت افراد

داشته باشد، در ادامۀ اين نوشته به چرائی چنين تحريفی برخواھيم گشت، می خواھم نقل قولی را که از برشت آورده 
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ھمانطوری که . ام با يک بند ديگر که با شرايط جنبش ما خوانائی بيشتر دارد کامل نموده به بحث خويش ادامه بدھم

  :گذشت، برشت می گويددر باال نيز از نظر تان 

  نا آگاه است  داند،ی را نمقتيآنکس که حق"

  "تبھکاراست کند،ی  اما آنرا پنھان مداندی  را مقتي که حقآنکس

  : يک کمی دارد و آن اين است ،اين حکم برشت با تمام جامعيت آن به ارتباط قضيۀ ما

ود آن را تحريف و واژگونه می نمايد، از چه آنکس که حقيقت را می داند اما جھت رسيدن به اميال ضد انقالبی خ

را در چنين حالتی نيز ادامه دھم، خيلی کوتاه و " برشت"اگر من اجازه داشته باشم تا آن حکم معروف . قماشی است

  :مختصر خواھم نوشت

که و اين درست ھمان چيزی است " آنکس که حقيقت را می داند اما آن را تحريف می دارد، خاين و جاسوس است"

  .صدق می نمايد" حاجی استخباراتی"در مورد شبنامه نويس اين 

از آن جائی که گفته اند، چو گفتی دليلش را نيز بياور، توجه تان را به بقيۀ پاسخ ھا ھرچه بيشتر جلب می نمايم، 

که با باشد با به آخر رسيدن اين سلسله شما ھم به اين نتيجه برسيد که شبنامه نويس جاسوس پست فطرتی است 

  .شبنامه نويسی می خواھد به اربان کھنه و جديد خود، خدمت نمايد

اما قبل از آن که به پاسخ شبنامه نويس بپردازم، از آنجائی که پاسخ ھای قبلی حساسيت ھا و سوء تفاھماتی را باعث 

ر است، اين  از اھميت خاصی برخوردااسخدھی کامل به آنھا نيز در زمانی که فرصت مساعد گردد،گرديد که پ

  :بخش پاسخ ھا را با مقدمۀ خاصی آغاز می نمايم

ی ادبيات و علوم بشری آنروز پوھنتون کابل در صنف سوم ځ سال قبل از امروز، يعنی زمانی که در پوھن۴٠حدود 

 "فاروق اعتمادی"رشتۀ تاريخ محصل بودم، نمی دانم کدام يک از محصالن و با چه انگيزه ای، استاد پوھاند داکتر 

را به حرف آورده و به اين بحث کشانيده بود که آيا از پدرکالن ھايش چيزی ميراث برايش باقی مانده است و يا 

  خير؟

من که مانند تمام محصالن می دانستم اين چنين سؤاالت بيشتر از آن که به غرض روشنگری صورت گيرد فقط 

ر کردن است، بدون آن که توجه خاصی به بحث و رس دوردن و در نتيجه از پروگرام عادی داستاد را به حرف آو

  :گفت" اعتمادی"توضيحات داشته باشم و يا اين که قصد خاصی را دنبال نمايم، وقتی استاد

  :ناخود آگاه پرسيدم" ھيچ چيزی از پدران خود به ميراث نبرده است"

  "کدام خريطۀ طال ھم برايتان نمانده است! استاد"

  : سؤال از خود کدام عکس العملی نشان دھد، در آغاز خيلی سريع و صريح گفتاستاد بدون آن که با شنيدن

  !!"نه ھيچ چيز"

آنھائی که دورۀ تحصيل شان را در آن زمانھا سپری نموده اند حتماً به ياد می آورند که محصالن در چنين مواقعی 

 و از خنديدن کدام خطری آنھا را از اين که بخندند، ھراسی نداشتند به خصوص آن که پای خودشان در بين نباشد

 ننمايد، بر ھمين مبنا وقتی استاد با چنان لحنی پاسخ گفت، تقريباً تمام محصالن حتا آنھائی که ھيچ نمی خواھند تھديد

  .طرف قرار بگيرند، به خنده افتادند" اعتمادی"علمی و اداری پوھاند" قد و قامت"با يک استاد آنھم در 

 بعد از يکی دو دقيقه خندۀ محصالن ختم شد، رو به طرف من نموده ضمن آن که از من وقتی" اعتمادی"استاد 

  :خواست تا ايستاده شوم، با لحن عتاب آميزی پرسيد

  "ھدفت از اين سؤال چه بود؟"
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جھت آرام ساختن مطلب " زبان سرخ سر سبز را به بربادی برده است"من که تازه متوجه شده بودم که باز ھم 

  : و توأم با حفظ احترام آن استاد که از لحاظ مسلکی در خور آن بود، پاسخ دادمبسيار آرام

کدام قصد خاصی نداشتم، چون در سابق امکان انتقال پول در بانکھای خارج و يا خريد اسعار بھادار و مخفی "

می رفت، داشتن آن وجود نداشت و از طرف ديگر اموال غير منقول در ھر چپه گرمک دود می شد و به ھوا 

و  نگھداریخانواده ھای ثروتمند، ھميشه می کوشيدند تا نقدينۀ شان را به طال تبديل نموده بدان وسيله آن را 

  "نمايندمحافظت 

استاد که تا حدودی از خنده ھای محصالن عصبانی شده بود، در عوض آن که به پاسخ من قناعت نمايد، با ھمان 

  :لحن عتاب آميز گفت

  "منظورت چنين نبوده استمن می دانم که "

  "منظورم ھمان بود: "واضح است که من ھم گفتم 

  :اما وی در عوض گفت

 که متھم است حين تسليم پشاور به - سلطان محمد خان-می دانم منظورت طعنه ای است به مناسبت پدرکالنم" 

  "رنجيت سنگھه، از نامبرده طال گرفته است

ر تکرار شد و متوجه شدم که استاد رھا کردنی نيست، به عادت ھميشه که چون اين مکالمه با عين عبارت يکی دوبا

  :برای ھيچ حاضرم تا پای جان بروم، با ھمان لحنی که استاد صحبت می نمود، افزودم

  "نه بود بود، مگر دروغ گفته ام و يا تھمت بسته ام؟"

  :ود آيد، باز ھم افزوداستاد که خودش ھم فکر نمی کرد از يک مزاح عادی چنين مشاجره ای به وج

  "اين که او چه کاری کرد، طال گرفت و يا تيکر به من چه؟"

اخذه قرار گرفته شده احساس می نمودم، بدون آن که به لحن ؤمن که خود را در چنان مشاجره ای به ناحق مورد م

  :گفتارم تغييری دھم افزودم

يد، از نام آن و تعلق به آن خانواده بيشترين منفعت را چون اگر از طالی آن خانوده چيزی نبرده باش! به شما ھرچه"

برده ايد، چنانچه وقتی در دورۀ ھفت شوراء ساير ھمرزمان تان به زندان افتادند، شکنجه شدند، تبعيد گرديدند و عده 

ک ای از آنھا در زندان پوسيدند و اجساد شان از زندان بيرون آمد، شما در عوض موفق شديد، بعد از تحمل اند

  "زمانی زندان درسھايتان را تا سطح داکترا ادامه داده و اينک بر خر مراد سوار باشيد

وقتی اين حرف ھا را می زدم و به اصطالح ھمه چيز را به گردن گرفته بودم، در حالی که تمام صنف در خاموشی 

لحظه به طرفم نگريسته و  و از ھيچ يک از محصالن صدائی بيرون نمی شد، استاد برای چند فرو رفته بودمطلق 

از اين که بعد از ختم صحبت برجايم نشسته بودم، ھيچ به رخ خود نياورده با آتش زدن سگرت جديد و دود آن را به 

سرعت بلعيدن، برای لحظاتی خاموش اما تا حدودی عصبی از اين طرف ميز به آن طرف ميز رفته، برايش از 

  . قھوه ريختترموزی که ھميشه با خود می آورد، اندکی

ھمان طوری که خود آن حالت را به وجود آورده " اعتمادی"سکوت سنگين در فضای صنف ديری نپائيد، استاد 

 اثری سراغ نمی شد ، با شبود، برای رفع آن نيز مبتکرانه عمل نموده، در حالی که از لحن عصبانی چند لحظه قبل

  .ن چند لحظه قبل خود معذرت خواستآرامش غير قابل باور، به طرف من نگريسته از لحن خش

اين که وی آن آرامش را بر مبنای برخورد دموکراتيک خودش انتخاب نمود و يا فضای ملتھب و آمادۀ ھرلحظه 

تون وی را بدان وادار نمود، به صورت قطع نمی توانم در موردش حکم نمايم، اما پيشآمد نانفجار محيط پوھ
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ب وی مقابل اين قلم درسال بعد و حتا پذيرش در دپارتمنت تاريخ به حيث محترمانه و بدون کينه جوئی از جان

اسيستانت، می تواند گواه بر آن باشد، که آن آرامش را بر مبنای اعتقاد بر حق دموکراتيک انسان در انتقاد از گذشته 

  .و حال به دست آورده بود

ن ھر جمله اش تأسف و ناراحتی احساس می شد، به دنبال پوزش خواھی اولی، در حالی که از درو" اعتمادی"استاد

 سال ھنوز ھم درستی آن بحث را نمی ۴٠يکی از بحثھائی را در آن روز مطرح نمود، که اينک بعد از سپری شدن 

را به کار می " گويا در حقيقت"استاد طبق عادت ھميشه که بين ھرجمله يکی دو بار تکيه کالم. توان به جدل گرفت

  :برد، افزود

يعنی . ر کنار ساير بد بختی ھا يکی ديگر در کشور ما آن است که در اينجا ھيچ زمان قضايا تاريخی نمی شودد" 

 و يردوقتی در تمام کشور ھای ديگر، به محض سپری شدن يک مسأله ديگر به آن برخورد تاريخی صورت می گ

 ھم چنان احساسی به کسی دست می ھيچ کس با طرح و از طرح آن قصد اھانت به فرد ديگری نه می نمايد و نه

ھمين بدبختی باعث می . تا ھنوز انکشاف نکرده است" جرم فرديست نه خانوادگی"دھد، در اينجا تعقل  اين که 

گردد که فردی با موقعيت من که آمر ديپارتمنت تاريخ يگانه فاکولتۀ تاريخ در افغانستان است، از شنيدن نام طال 

  .  کنم و فکر می کنم محصل می خواھد مرا به خاطر اتھامی که متوجه پدرکالنم است، توھين نمايداحساس اھانت می

ما و شما که در اينجا جمع شده ايم . چنين برداشتی در ذات خود برای فردی چون من مايۀ تأسف و سرافکندگی است

باز گوئيم در گام اول ايجاب می " واریبربرک "تا تاريخ بخوانيم و می خواھيم از پيدايش انسان تا به امروز را 

نمايد تا خود را با روح تاريخ که ھمانا گذشته گذشته است و نمی شود با کتمان و يا پنھان داشتن آن، برای ھميشه آن 

  ."را از صفحات تاريخ دور نمود، ھمآھنگ بسازيم

تيست که از وی فرا گرفته ام، در يکی از مھمترين نکا" اعتمادی"به دنبال اين بحث که طرح آن از طرف استاد 

  :حالی که می شد تا حدودی صدايش را گرفته و حزين تا سرحد نزديک به يک گلوی پرعقده معرفی داشت، افزود

  !عزيزمحصالن "

شما در کشوری می خواھيد معلم تاريخ گرديد که ھيچ زمانی قضايا تاريخی نمی شود، تا در يک جائی از جنايات 

ان و صدراعظم پر قدرتش سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله صحبتی به ميان آيد، تمام ما امير عبدالرحمن خ

محمد زائی ھا آن را دشنام به خود تلقی نموده بدون آن که بدانيم چه می کنيم به دفاع از آن يعنی به دفاع از جنايت 

ن مثال باز ھم طعنۀ تعلق به آن خانواده به رخم من از ساير مليت ھا و اقوام ياد نمی کنم تا به خاطر داد. می پردازيم

 ٣٠٠کشيده نشود، لذا توصيه ای که برای ھريک تان دارم، به گذشته ھای خانوادگی خودتان مراجعه کنيد ھرگاه تا 

سال قبل ھم کسی در خانوده و فاميل تان متھم به خيانت است، رنج جانکاه ايستاده شدن جلو روی شاگردان را بر 

  "ل ننمائيدخود تحمي

من که تا آن زمان خاموش بودم و صحبت استاد را با گوش جان می شنيدم و از اين که چنان مزاحی به چنين بحثی 

  :کشيده شده بود، از ته دل خوشحال بودم، بعد از ختم صحبت استاد افزودم

خود را در قبال آنچه مسؤول  فقط ،ويا اگر می خواھيد جلو شاگردان تاريخ تدريس کنيد، با برش راديکال از گذشته"

چنين برشی به شما اين جرأت را می دھد تا حقيقت را ھم در مورد خود . احساس نمائيد که از خودتان سرزده است

  ..."و ھم در مورد ديگران بيھراس ابراز بداريد و 

می دانست، به قسم استاد که به احتمال اغلب از توضيح مبارزه طلبانۀ من و صحبتی که کرده بود، خود را قانع 

  :قبل از آغاز جمله افزود" گويا در حقيقت"ھميشه با آوردن 
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  "يا ھمين قسمی که نمايندۀ صنف تان می گويد"

خوانندگان عزيز و ارجمند، به خصوص آنعده از دوستان و رفقائی که از نوشته ھای اخيرم دلخور و ناراحت شده 

  !اند

ا در افغانستان قضايا تاريخی نمی شود و نه ھم ما پرسيديم تا او وادار به گفت که چر" اعتمادی"در آن روز نه استاد 

ظرف ھمان يکی دو ساعت درسی " اعتمادی"مگر از حق نگذريم آنچه را استاد . باز کردن آن بحث پر محتوا گردد

 شخصی و بيان داشت و با آن توضيح عالمانه فضای متشنج صنف را آرام ساخت، کدام يک از ما چه در زندگانی

  چه ھم در زندگانی سياسی تجربه نکرده ايم؟؟

مگر ھمۀ ما روز مره شاھد آن نيستيم که چگونه افراد و اشخاص پاکدامنی به خاطر خاستگاه طبقاتی آنھا و احتماالً 

جنايات اسالفشان، امروز با بيرحمی از طرف جنايتکاران مورد حمله قرار می گيرند بدون آن که خود آن شخص 

  د؟؟ در گذشته کمترين نقشی داشته باشفاق افتادهدر ات

گرگ زاده گرگ شود، "مگر ما کسانی نيستيم که با چسبيدن به اصل ارجحيت توارث و با حرکت از اين موضع که 

، نه تنھا موضعگيری طبقاتی افراد را نا ديده می گيريم بلکه در عمل به ھرچه نقش "گرچه با آدميزاده بزرگ شود

   تعليم و تربيه در چگونگی تکامل شخصيت افراد است پشت پا می زنيم؟؟محيط پرورش و

به ... مگر نه اين است که به صرف بچۀ فالنی، برادر فالنی، پدر فالنی و ھمين قسم خواھر، مادر، کاکا، ماما و 

 کسانی را ھم کارت اعتباری دايم العمر می دھيم بدون آن که کمترين شايستگی آن را دارا باشند و صد ھا نفر را

  نزدش رنگ ببازد؟؟" مغضوب عليھم" چنان آماج نفرت و انزجار قرار می دھيم که

به يقين برای چنين طرز ديد و برداشتی ھرکس می تواند بر مبنای تجارب خودش در عرصه ھای پراتيک اجتماعی 

واقعيت را تمثيل نمايد نه تمام انسان، داليل متعددی را عنوان نمايد، داليلی که ھريک می تواند بخش ھائی از يک 

آن واقعيت را، لذا اگر می خواھيم خود  و ديگران را از رنج نجات داده سد راه ترقی و پيشرفت و تحقيق که بخش 

  : از آن است نگرديم بيائيد تاه ایالزم

رم که ھيچ يک  صرفنظر از اين که اعتقاد به موجوديت يک حقيقت مطلق چقدر علمی و ديالکتيکی است، بايد بپذي-

  .از ما، از حقيقت مطلق کذائی نمايندگی نمی نمائيم تا ھر آنچه را خود می گوئيم ديگران وادار به پذيرفتن آن باشند

 بايد بپذيريم که به گفته و اصطالح مردم کابل، ھيچ يک ناف زمين نيستيم، تا ھمه چيز بر طبق خواست و آرمان ما -

، در نتيجه انھم انسانھائی ھستند زنده ھريک با پراتيک اجتماعی خاص خودشموجودات دور و بر ما . پيش برود

ھمان طوری که به ديگران اجازه نمی دھيم تا به عوض ما بينديشند، به خود نيز اين حق را ندھيم تا از موضع 

  .ريفری ميدان، به عملکرد آنھا شپالق خطا زده و نخواسته برای خود و ديگران درد سر بسازيم

يد بپذيريم که وقتی به قضايای تاريخی برخورد می نمائيم، خزيدن در عقب بحث ھا و اشاره ھای احساسی و  با-

عاطفی نه تنھا درست نيست بلکه در زير تأثير چنان روابطی قرار گرفتن، مؤرخ را از وظيفۀ اصلی آن که با 

 آن توان افراد را در پيشبرد جھات مثبت و بررسی دقيق و ھمه جانبه از يک پديدۀ مثبت و يا منفی، با درسگيری از

گی از نکات منفی آن بايد فزونی داد، باز می داريم و اين خود ھمان گناھيست که برشت از آن به نام دبازدارن

  .تبھکاری ياد می نمايد

ست ھمان  بايد بپذيريم که وقتی چيزی به مذاق ما برابر نبود، عکس آن را، آنچه را ما احساس می نمائيم که در-

اين را بپذيريم که اگر کس و . از اعتبار ساقط نسازيم" پدر خوانده"است بدون کتره و يا کنانه و به شيوۀ مافيائی فلم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

نيستند، ما ھم نه تنھا چيزی بيشتر از آنھا نداريم، بلکه در صورت تقابل " جامعه شناس"و " فيلسوف"يا کسان ديگر 

  .بازنده ھم خواھيم بود

د بگيريم که به کار خود پربھا نداده و کار ديگران را بی ارزش به حساب نياوريم، يعنی شاخچه ھای  اين را يا-

لرزان و بی ريشۀ خود را ببينيم و درختان تناور ديگران را که از انبوھی به جنگلی شباھت دارد بی مانند، نفی 

  .ننمائيم

ته و چون قرآن به طاق باال گذاشته ايم، تعيين می کند،  اين را بياموزيم که ماھيت و ھويت ما را نه آنچه خود گف-

بلکه نزد ھمه کس و در تاريخ ھويت و ماھيت ما را به آنچه عمل می نمائيم، می سازد و قتی بين خواستھا و نظرات 

نيسم ما فاصله می افتد، نبايد ديگران را از بابت تذکر آن به باد مالمت گرفت، بلکه خود را از مصداق کامل اپورتو

 اگر پراتيک مبين ماھيت و ھويت يک پديده نباشد، نه تنھا چه . نظر و عمل برھانيمۀکه چيزی نيست مگر فاصل

،  نيز رزميده ايم"انترناسيوناليزم کذائی"باز اثری نمی ماند، بلکه بايد از اين که عليه " انجو"ديگر از احزاب 

  ....و. حساب پس دھيم

 تنھا انسانھا در بستر زمان به وجود می آيند، رشد می کنند و سرانجام می ميرند و فقط  اين نکته را بياموزيم که نه-

آنھائی در حيطۀ تفکر زنده می مانند که توانسته باشند، افکار و نظرات خود را چنان با بستر تکامل ھمساز سازند 

ار آيد، به ھمان سان سازمانھا، که آن تفکر در ذات خود حلقه ای از تکامل تفکر در زنجير بی انتھای آن به شم

احزاب و حتا دولت ھائی که به قيمت خون ميليونھا انسان درد مند، آگاه و پيشتاز به وجود آمده اند، ھمين بستر را 

طی می نمايند، به وجود می آيند، رشد می کنند و وقتی پويائی خويش را از دست دادند می ميرند، اين سير طبيعی 

 ھا چه در زمينۀ اجتماع و چه در زمينۀ طبيعت است، پس به عوض آن که چيزی را مقدس بسازيم تمام اشياء و پديده

و بدان طريق به عناصر خاين و ميھن فروش زمينۀ آن را به وجود بياوريم تا خود را در عقب چنان تفکر ضد علمی 

انی که در ايجاد و رشد و شکوفائی آن و ضد ديالکتيکی پنھان نمايند، با برخورد ديالکتيکی به پديده ھا، به ھمان س

نقشی را که تاريخ به عھدۀ ما گذاشته بود، چه خورد و چه ھم بزرگ انجام می داديم، بکوشيم در بارور سازی مجدد 

يد و اضافاتی را که با علت  و تمام آن زواھمه چيز را با علت وجودی آنھا و خود از نظر دورنداريمآن در آينده نيز 

  .ساز نيستند، به يک باره دور بريزيموجودی آن دم

بايد اين را بپذيريم که ديگران جديت ما را در امری که ادعا نموده .  بکوشيم تا در برخورد به تاريخ صادق باشيم-

  .ايم در ميزان صداقت ما می دانند

ائی است که در قلمرو  و سروکار تاريخ با انسانھای عادی و آنھ بپذيريم که ھرکس عمل می کند اشتباه ھم می کند-

  .تاريخ می گنجند، نه به اصطالح با معصومين و يا اساطير

به نظر من آنچه می تواند در برداشت ما تغيير وارد نموده و نزد ما ھم قضايا را تاريخی بسازد، نکاتی بود که در 

ده ھا علت ديگر را نشانه باال تذکار يافت، به يقين دوستان و خوانندگان ديگر جھت رھائی از چنين معضلی ھريک 

  .می گيرند

تا جائی که به اين قلم ارتباط می گيرد، طی بخش آينده يعنی در پاسخ به اتھام رذيالنۀ شبنامه نويس و اين قلم را در 

 تن از جوانان سامائی به غرض تبرئۀ باداران خودش، مسؤول دانستن، خواھم کوشيد تا تذکرات فوق ٢۶کشته شدن 

چه رنجش دوستان ھرقدر درد انگيز باشد، نمی . ه باشم، اميد است باعث رنج کس و يا کسانی نگردمرا در نظر داشت

  . تواند با جرم کتمان حقايق قابل مقايسه باشد

 ادامه دارد


