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 موسوی   

  ٢٠١٢ جون ٣٠   

  

  

  "پوالد"تذکری چند خدمت آقای 
  

رفتم، اي..." پاسخ به شبنامه نويس"ی متفاوت وقتی در جريان بخش ھا ريش تماس گ ۀ ات ه نقش کميت اً ب ه الزام ن را ب

ه از خوان نعمت انجوئيزم و  ق آن کميت ه از طري ائی ک ام آنھ ه تم ستم ک ی خوشه" ای. آی. سی"نيکوئی می دان  چين

الد نمود، به خصوص اين نو يا باغی خريد نموده اند، سرانجام صدا بلند خواھکرده  ایاحتم ورد آق والد"  در م از " پ

  :بيشتر قرين به حقيقت باشددو جھت می توانست 

رده وار شان از ثانی  از خوان نعمت کميتۀ اتريش و درايشانست خوشه چينی نخ ا ب شانه و حت اکر من ه روی چ  دنبال

ود – "صادق دنی"استفراغ حسين يعنی  ه – در جايش علل چنين مناسباتی را از نزديک بررسی خواھم نم ن ک ا اي  ام

ام " گری٩ه و  ما٩"گذشتاندن مردم کابل  و به اصطالح زدنھمه زور بعد از اين ر ن ه ای را زي اقص الخلق  مخلوق ن

ه ،به دنيا آرند، از شما چه پنھان نه تنھا باعث تعجبم گرديد!" از انتقاد اصولی تا حملۀ اپورتونيستی"  بلکه بار ديگر ب

  :چنانچه وقتی می گويند.  نھفته است اين معتقد گرديدم که در پس ھر ضرب المثلی دنيائی از تجربه

  .می تواند مصداق کامل اين حالت به شمار بيايد" ز اگر دھن وا کند، رسوا شودپستۀ بی مغ"

  !آقای پوالد

ی رغم ، آن که متصديان پورتال با کسانی که حاضر نيستند و يا بھتر است نوشت شھامت آن را ندارندبا وجود ا عل  ت

سؤولبه دودر حد معينی زندگانی در اروپا و  الی، م ه ر بودن از آسيب ھای احتم ته ھای شان را ب اعی نوش يت اجتم

د، و در معرض قضاوت ھمگانیرا دوش گرفته با ھر سطری که می نويسند، بار بار خود و تفکرات شان  رار دھن  ق

، مطمئن باشيد در اولين فرصت ممکن يعنی بعد يندزير نامھای مستعار ھويت اصلی خويش را می پوشانند، بحث نما

  .زب جواسيس، به ھزار ديده سراغ شما نيز خواھم آمدحاز ختم غايلۀ شبنامه نويس و 

ائی ، باشددر ھمين جا بی جا نخواھد بود بر دو نکته اندکی روشنی بيشتر بيندازم ه  آنھ  ناز مطالب صريح و روشک

  . باز ھم به خطا نيفتند،نمايندمی آنچه را ذھن بيمار خودشان می خواھد، برداشت " پوالد"چون آقای 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

رين و اساسی از آن جائی که  ما را اعتقاد بر آن است که جھت صدور حکم در مورد صحت و سقم يک موضوع بھت

ذا ،ترين داور خوانندگان ھمان مطلب است، و در واقع يکی از علل نوشتن ھم  جذب خوانندگان منظور نظر است، ل

سنده از قضاوت  در جائی که استفاده از اسم مستعار بر يک فرد تحميل نشده است، استفاده از آن، در ز نوي ع گري واق

ه . خوانندگان می باشد د ک ر از آن ان م ترسو ت ا ھ اين چنين افراد که يا به آنچه می گويند، اعتقاد و اطمينان ندارند و ي

ته امسؤوليت گفته ھا و نوش اعی شان را از شخصي ی ھ ند شخصيت اجتم شه می کوش د، ھمي ل گردن ت شان را متقب

د، قيصر  شان جسياسی، فرھنگی و مبارزاتی ر را دا نموده، در حالی که زير نام مستعار می خواھن ه زي از اسبش ب

ان قيصر را افتخار  روزمره در زندگی اجتماعی، مگرکشند د ليسيدن کفش ھم ين . خويش می دانن ا چن ا ب از نظر م

ا افرادی که خود شھامت آن را ندارند تا از گفتۀ خويش در محضر عام دفاع نمايند، پای بحث  ه تنھ و تقابل نشستن، ن

  .برای آنھا اعتبار اخالقی قابل شدن است، بلکه در ذات خود حمايت از جبن و بزدلی آنھا نيز به شمار می رود

ۀ دوم دنکت ی باش ۀ بحث م ت در ادام ات نوب ت مراع تخباراتی . ، عل ار عناصر اس ن از سبک ک ه م ائی ک ا ج ه ت چ

ادر   است که نگذارندينامعلومات دارم، يکی از شيوه ھای کار آنھا  سنده ق وده، نوي يک بحث روال عادی خود را پيم

ا به جمعبندی و نتيجه گيری از بحث خويش بگردد،  يده ام ت د سخت کوش م ھرچن ا ھ ين ج در شرايط کنونی آنھا تا ھم

حسين "دور نماند، باز ھم ميدان بحث را عوامل حزب جواسيس در وجود  ھدف اصلی پاسخ به شبنامه نويس از نظر

خوانندۀ کم حوصله از يک جانب  آنقدر وسعت داده اند، که خطر آن که "صادق دنی" و استفراغ متعن وی "جاسوس

" کالوه سر" ناديده گرفته شود و از طرف ديگر به اصطالح نظر نمايد، نمی تواند ادامۀ مطالعۀ نوشته ھا صرفاز 

ذارمرا به انتظار مي" پوالد" آقای  با عرض پوزش از اين کهبناءً . از نزدم خودم گم شود، ھم نمی تواند منتفی باشد  گ

وھينی  ه ت يچ گون ه را صرف به عنوان آن که مطمئن شوند، از اين تأخير قصد ھ ه را ب دارم، يکی دو نکت شان ن ه اي ب

  :مثابۀ فتح باب خدمت شان عرض می دارم

  !"تونيستیری تا حملۀ اپواز انتقاد اصول: "عنوان مطلب شان را چنين نوشته اند" پوالد"آقای 

ستقل۴" در اين عنوان که مرکب از ستقل، کلمۀ م ۀ نام شائی دو کلم وم مشخص را "  و يک عالمت ان است، دو مفھ

مگر متأسفانه فراموش کرده اند بنويسند که برداشت . "حملۀ اپورتونيستی"و " انتقاد اصولی" :خواسته اند بيان نمايند

راز و آيا در نوشتۀ مورد نظر چه است" انتقاد اصولی"شان از  ا خي ده و ي م ين قلم خبر و اثری از آن ديده می ش  و ھ

ه سوء تشت شان از اپورتونيسم چه می باشد؟چنين ننوشته اند که بردا د، ف اين قلم به منظور آن ک ه وجود نياي اھمی ب

  :تونيسم بيان دارمرداشت خود را از اپورم آغاز نموده به اجازۀ شان می خواھم بينخست از توحيد مفاھ

ردار، نظر و به نظر من يکی از بارز ترين و اساسی ترين  ار و ک ين گفت ل ب اوت و تقاب شاخصه ھای اپورتونيسم، تف

ای : ا تئوری و پراتيک می باشد، به صورت مثالھعمل و يا به گفتۀ زبان خارجی دان والد"اميد است آق اصطالح " پ

  .شند را شنيده با"در مثل مناقشه نيست"در 

دفرض می کنيم روسھا ھ ستان ان م در افغان ۀ نوز ھ ای آن، در يک جبھ راد کشور در يکی از گوشه ھ ردی از اف ، ف

 آصف محسنی و از آن  شيخآخند محلی است که سر در آخور" چلی نظامی"قومی تفنگ بردار و يا به عبارت ديگر 

تاده چنين فردی وقتی بخواھد خالف گزارش. طريق تا ناکجا آباد دارد ای فرس ز يک  رفق ه اصطالح مرک از سوی ب

اخرسازمان ه خود خروس و صدای ن ای ا و خالف مشاھدۀ تمام مردم محل و نه تنھا دم خروس بلک ه ۵ش آذانھ  وقت

کمترين اثری از سياست مستقل در تمام زمينه ھا از فرھنگی گرفته تا اقتصادی، نظامی، مالی که اش، و با وجود آن 

ورروندی  وجود نداشته باشد، بخواھد آن را يک جبھۀ مستقل ، در آنجاو سياسی خوجه  که گاھی سرش از آغوش ان

 و به ھمه کس با بر افراشتن رگ بزند جابيرون می شود و زمانی ھم می خواھد با حکيم توانا سر يک سفره بنشيند، 
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د د بقبوالن ردن بخواھ ۀگ ه آن جبھ ان ، ک ته از فرھنگ زب ستقل است، گذش ی و  م ده درائ ی را دي ان عمل ه چن دری ک

وعی ود آن را ن ی ش ا م ائيم، آي ی آن را توصيف نم ای سياس ا واژه ھ واھيم ب ر بخ ت، اگ ته اس ام گذاش ارالتانی ن  ش

  ناميد و يا خير؟" اپورتونيسم"

  :بيائيم با مثال ديگری مطلب خويش را اندکی روشنتر سازيم

و ران، ت ا ديگ ه ب ار و در مواجھ ه در گفت ردی ک ای ف ويش را ج ی خ سيزم "ھم ذھن ودش –مارک ۀ خ ه گفت زم و ب  لنين

ی در عمل " مائوئيزم د وقت ردیگذاشته می خواھد ريش و سبيل تمام جھان را با آن مقراض، کوتاه نماي ين ف ۀ چن  خان

ه " ان يکاد و" در ھر در و ديوار آن آيت شخصی خودش را به زيارت ابوالفضل تبديل نموده را قسمی نصب نمايد ک

د، بلکه  ور نماي ر آن عب ور باشد، از زي بيچاره فرد تازه وارد به اجبار بايد به عالوۀ آن که حين دخول و خروج مجب

ائی ازکه ھنگام نشستن در داخل خانه ھم، به ھر طرف  زاين ھای مختلف و تمثالھ  نگاه نمايد چشمش به آن آيت با دي

ته بخورد"ائمۀ اطھار" ا " زخم چشم" ، تا نکند خدا نخواس د"و ي ه " چشم ب ه ب شوت گون ه دون کي ه را ک صاحب خان

   آيا چنين شخصی را می توان اپورتونيست ناميد و يا خير؟جنگ آسياب بادی مشغول است نظر نمايد،

م  اين که جواب شما چه باشد، برايتان خود" پوالد"آقای  ن قل رای اي  درتان به يقين از اھميت برخوردار است، مگر ب

ز ن چنان شاخص ھای اساسی در شناخت  آ،ھر دو مورد ی و يک او تمي ه از يک عنصر انقالب ر ب پورتونيست حقي

  .حک نموده باشد" پوالد"  گوئی آن را کسی برشمار می آيد تو

ای  والد"دومين نکته ای که بايد به مثابۀ سپاس خدمت آق ام " پ ه ن شان از شخصی ب ذکر اي ان دارم، ت ا جان"بي و " مي

  . ن فرد می باشدآۀ استناد به گفت

  "!پوالد"آقای 

ارزاتی  ۀ مب اختن برنام ا س اد جھت خنث ه خ ودم ک را من نوشته ب  از اين بابت از صميم قلب از شما سپاسگزارم، زي

ۀ  عليه "ساما" يدروند خاينان اختن آن سازمان سخت می کوش ار س ی اعتب ی، و ب سليم طلب ه ت ا من جمل ه ج ا در ھم  ت

ين عناصر ه خصوص ب ستان و ب ه اصپاک د ب ا طالح چپ، پروپاگن ما ب ی ش رد، و اينک وقت يش بب ھای خاصی را پ

نام برديد، اين تذکر تان را به مثابۀ شاھدی از غيب دانسته، باز ھم از شما تشکر می نمايم، " ميا جان"بزرگواری از 

  :مگر ناگزيرم بيفزايم

ه نوشتۀ مگر آدم برايت قحط بود که در آغاز " آدم حسابی" ھا به گفتۀ ايرانی ا جان"چنين دعوائی ب ان " مي يعنی ھم

ا دولت دست  رأی به تنھائی ۴ با دادن خانهعنصر تسليم طلب و خاينی که در جلسۀ مرکزيت در خير ری ب رابطه گي

  .." .پستۀ بی مغز"نشانده را رسميت بخشيد، استناد ورزيده بودی؟ باز ھم داستان 

ه  ودم ک ته ب ه" شاکر"مگر قبل از آن من ننوش ه ۴ حق دادن ک دۀ خاينان شی در آن پدي ا خود داشت، چه نق  رأی را ب

يله  دين وس وده ب د سودا نم ا رنگ و روغن جدي نا ب ا آش دۀ ن رای خوانن ذکرات وی را ب داشت، که اينک می خواھی ت

  خواسته و يا نخواسته در خدمت تعميل اھداف خاد قرار بگيری؟

  "!پوالد"آقای 

ه اگر آن زمان که سازمان به صدور م ب ه ھ ه خود حق داشت و ن ود و ن وده ب اء نم  قطعنامۀ کنفرانس سرتاسری اکتف

ورد  شتر در م تار معلومات بي تخباراتی، خواس اد اس شابه يک نھ ا از موضع و م ود، ت کس ديگری اين حق را قايل ب

ی"جزئيات قضيه گردد، افرادی از قماش خودت به پيروی از حسين جاسوس  سليم طلب ه را " ت راھن عب ه پي ان علي ثم

د،  و نوکرانش می ريسسياب روآو بدان وسيله آب به وده منمبدل " ساما" ا ختي اکر"و ب اد " سردار" و "ش رای ايج ب

ل حزب کمونيست مذبوحانه تالش می نموديد  ل تأم اد قاب ا، زي دگی ھ ی بري ين بين شايد بتوان گفت، نا آگاھی و اين چن
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اريخ و با وجود آن که بخش ھائی از سياست ھای خاد افشاء شده و نيست، مگر اينک با گذشت حدود سه دھه از آن ت

که تا آخرين روز " رشاک"ھم به نوشتۀ ين قلم ھرگاه کسی پيدا شود و بازبا وجود نوشته ھای افشاء گرانه و تاريخی ا

ذيرد"ساما"اخراجش از  ما، حاضر نشد تسليم طلبی را به مثابۀ يک پديدۀ خاينانه بپ ورزد، ش اء ب ام ، اتک ر آن چه ن  ب

م نمی گذاريد، قضي سانی ندھندۀ آن است کاشۀ خودتان است مگر برای اين قل د در جمع ک سندگانی را باي ين نوي ه چن

  .حساب نمود که از ترس تر شدن، خود را به آب انداخته باشند

اب  از آن گذشته، جناب شما وقتی می خواھيد ولی از کت ل ق ه نق ه علت آن ک ق ع"اين قلم را ب ریرفي ان "ضو رھب  ت

وده  آورده ام و الزم نديده ام که به غير از حکم کلی در مورد نويسنده به جزئيات کتابش بپردازم و اين را ھم وعده نم

ی  ا ذھن د ب شيد، می خواھي ان  خاص خودگری ام که در فرصت مناسب سطر سطر آن نوشته را به بحث خواھم ک ت

تاين اجازه را می دھيد تاسنگ مالمت بار نمائيد، آيا به من نوعی ھم  ه از نوش سليم "شاکر" ۀ در مورد جنابعالی ک  ت

ول  نقل به عوض و ھمکار اشغالگران،   "کرزی "طلب ديروز و معين برحال يکی از وزارتخانه ھای  تناد می ق اس

  می دانيم؟ر نيم کاسه داريد و ما نورزيد، بپرسم که آيا با مواضع ديروزش موافق بوديد و يا اکنون کاسه ای زي

  !آقای پوالد

 شبنامه نويس، نوشتۀ تان را با دقت کامل بررسی نمايم، چه بسا نخست از توحيد ۀختم سلسل برايتان وعده می دھم، با

اور ان ني ه مي اختگی ب رق س د و ب ر رع دون اب ز مفاھيم با يک ديگر آغاز نمايم تا نکند در فضای ب ما ني ه باشم، از ش

وده، ماحصل صميمانه توقع دارم تا نوشت ۀ اين قلم را اندکی با دقت بيشتر بخوانيد، تا بتوانيد درست از آن برداشت نم

  .جای نوشتۀ من نگذاريدبه ذھن بيمار تان را 

در اخير اين را می دانم که استفراغ حسين شما را نمی گذارد، تا منتظر پاسخ مانده و به فحاشی ھايتان ادامه ندھيد، 

دشنامھای تان را با زبان رکيکتر از آن پاسخ خواھم گفت، بحث   رسيدن نوبت تان، فقط بدانيد تاھم  را ينمگر ا

در نتيجه اگر واقعاً می خواھيد بحث نمائيد خود را از .  می گذارم، برای زمانی که نوبت تان برسدرا مطالب ویر

کار اسمی " رحمت" از به عوض عقده کشائی و خود نمائی ھای جبلی ، بيرون نموده، "صادق دنی"زير سيطرۀ 

 !برھانيد"  گرپوالد "خيانتھای  شانه ھای تان را از زير سنگينی گرفته


