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  موسوی

  ٢٠١٢  اگست٠٩

  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

۴٣ 
  :به ادامۀ گذشته

امه نويس عليه اين قلم وارد نموده و از آن طريق عقده ھای کور مشتی خاين و ميھن يکی ديگر از اتھاماتی که شبن

  :فروش را باز نموده است، چنين می باشد

از ھم پاشاندن تشکيالت ساما در شھر پشاور با چپ روی ھای کودکانه، تخريب شخصيت ھای انقالبی و "

  ."آوانتوريسم خاينانه

  !خوانندگان نھايت عزيز

 تا جائی کهکه قبالً ھم نگاشته بودم، شبنامه نويس که از يک جانب دلش از دست اين قلم باد کرده بود ھمان طوری 

 و از طرف ديگر نمی توانست پراتيک مبارزاتی اين قلم را زير سؤال ببرد، در آستانۀ نوشتن ود بترکدبنزديک 

 را گرفت، جھت ترتيب يک متن عليه اين مأموريت انجام چنين امری" از ما بھتران"شبنامه و زمانی که از طرف 

قلم بايد سرای ھر جاسوس و خاينی را دق الباب می نمود و از آنھا می خواست تا اگر چيزی به ارتباط من دارند و 

  .يا به ذھن شان می گردد، با وی درميان گذارند

چه در . ام به خودی خود می باشد، وارد کردن ھمين اتھان تالشھا و استرحامھای مذبوحانهيکی از نمودھای بارز چن

حالی که حاجی استخباراتی خود در پشاور حضور نداشته، تا برمبنای پراتيک خودش به چنان حکمی رسيده باشد، 

رسيدن به چنان حکم و وارد نمودن چنان اتھامی به يقين متأثر از نفوذ دو روند می تواند باشد، نخست آن که شبنامه 

 ھای خاد دولت دسترسی داشته و بر مبنا و از ديد آنھا اعمال مبارزاتی اين قلم به مثابۀ نويس به گزارشات دستگاه

آورانتوريسم تشخيص و از قلم شبنامه نويس بيرون انداخته شده است و يا ھم اين که با دوستی و رفاقت تنگاتنگی که 
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شخص اخير الذکر از جانبی . استه رسيد" داھيانه ای"وجود دارد، وی به چنين حکم " ترافيک خاديست"بين وی و 

که ھمان جيره خواران " تازه انديش ھا"بنا برتعلقاتش با خاد و از طرف ديگر، خيز و جستی که با به اصطالح 

د، داشت چه در آن زمان و چه ھم از زمانی که اين قلم به کانادا آمده ام، با آن که در ظاھر نباش" ليبرالھای جديد"

من نمی گوش فراموش نمی کند اما در غياب و آن جائی که مطمئن باشد، تبصره اش به دست بوسی و تملق را 

  .ايد، روگردان نيست را نشخوار نمی اتھاماز اين که چنينرسد، 

ديروز، از " تازه انديشان"و عده ای ديگر از به اصطالح " ترافيک خاديست"بادر نظرداشت آن که سر و پای 

و از طرف ديگر  - نمونۀ برجستۀ آن داکتر اعظم دادفر– اشغالگران بيرون شده است درون نھاد ھای امپرياليستی و

شخص شبنامه نويس ھم با تمام قوا تالش می ورزيد تا خود را به آستان بوسی امپرياليزم جنايت گستر امريکا و 

ه باشد، بيشتر می تواند مورد شرکاء برساند، احتمال اين که چنين اتھامی را به اشارۀ تمام خاينان به ميھن وارد نمود

  .مداقه قرار بگيرد

در ھرصورت منابع و مآخذ چنين اتھامی ھرکس و يا نھادی که باشد، چند چيز در آن اتھام به صورت مشخص 

  :دند نکات آتی باشن می توانھامطرح گرديده که می بايد پاسخ خود را بيابند و آن

   اذعان به تشکيالت ساما در پشاور-١

  خرب اين قلم با چپ روی ھای کودکانه نقش م-٢

   تخريب شخصيت ھای انقالبی و– ٣

   آوانتوريسم خاينانه-۴

در ھمان مقطع تاريخی پاسخ دھيم، " ساما"ھرگاه خواسته باشيم به تمام اين اتھامات فقط با تکيه بر روند مبارزاتی 

د باطل اعالم می دارد، چه در صورتی که به خودی خو" ساما"گفته می توانيم که چنان اتھامی را حيات مبارزاتی 

داير شد و به دنبال ارزيابی از " ساما"ادعای شبنامه نويس واقعيت می داشت، زمانی که کنفرانس سرتاسری 

عملکرد سازمان و افراد آن، سياست ھائی در تمام زمينه ھا اتخاذ گرديد، ھرگاه چنان می بود که شبنامه نويس 

يست از دست يک آدم تفرقه افکن، مخرب شخصيت ھای خوب سازمان، چپ رو و ادعای آن را دارد، می با

انتخاب و " ساما"آوانتوريست گرفته وی را به دور می انداختند، نه اين که چنان انسانی را به حيث يکی از رھبران 

 دقت در چنان با آن که نفس.  سازی تشکيالت سازمان را به وی بسپارنداز ھمه باالتر مسؤوليت بازسازی و بهِ 

 مسألهروندی بطالن ادعای سخيف شبنامه نويس را فرياد می زند، با آنھم برای روشنتر شدن قضيه با اجازه اندکی 

  .را از نزديک می شکافيم

  !خوانندگان گرامی

 که مشتی انسان خود ھرگاه اتھام شبنامه نويس را با صورت دعوا ھای به اصطالح محاکم انقالبی مزدوران روس

، يعنی آن محاکمی که نظام اعالم آن را از جانب روسھا وظيفه می گرفتند" ارنوال محکمۀ انقالبیڅ"خته به نام فرو

مستعمراتی وابسته به روس را آرايش داده و از آن طريق نيات اشغالگران روسی را در کشتن و بستن ده ھا ھزار 

وجه خواھيد شد که شبنامه نويس اينک بعد از گذشتن می بخشيد مقايسه نمائيد، مت" آرايش قانونی"معدوم و محبوس 

حدود سه دھه، باز ھم ھمان اتھامات را تکرار نموده و از آن طريق، به اصطالح برای اين قلم کيفرخواست مطالبه 

رد مشابه به معنای حکم اعدام بوده است و چون بر اين منظر در قسمت ھای اکيفر خواستی که در مو. می نمايد

  .تر تمرکز خواھم نمود، لذا بحث را در مقطع کنونی از زوايۀ ديگری باز می نمايمبعدی، بيش
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بندی ناز آنجائی که شبنامه نويس در سرتاسر شبنامه و يا ھمان ننگنامه اش برداشت خودش را از استخوا

آن خدمت و يا بيان نداشته است تا بتوان برمبنا و در پرتو " ساما"ايدئولوژيک، شيمای تشکيالتی و سياست ھای 

چپ روی "سنجش نمود و از آن گذشته در شبنامه به صورت مشخص تعريفی از " ساما"خيانت اين قلم را به 

 صورت نگرفته و تنھا به سرقت ترکيب اکتفاء - ترکيب زيبای لنين کجا و دھن کثيف شبنامه نويس کجا–" کودکانه

در عمل می " خاينانه" به کار برده است که با پسوند را نيز در حالی" آوانتوريسم"شده است و ھمچنان اصطالح 

را نيز وارد ادبيات سياسی ما نمايد و تنھا در موردی که تا ..."  صادقانه، انقالبی –آوانتوريسم غير خاينانه "خواھد 

ه است ک" صديق"حدودی بينش و طرز ديد خود را آشکارا بيان داشته ھمان شخصيت ھای قابل تأئيد از نوع داکتر 

؛ لذا پاسخدھی به "شخصيت ھای انقالبی"ياددھانی صورت گرفته و در اينجا " وطنخواه"در آنجا از آنھا به نام 

چنين اتھام مبھمی، ايجاب آن را می نمايد تا باز ھم شما خوانندگان گرامی را به صبر و حوصله مندی دعوت نموده، 

خواستار آنيد، به ختم اين بخش موکول " شبنامه نويس"یآنچه را توسط نامه ھای عديده و متداوم تان يعنی معرف

  . نمايم

بندی ايدئولوژيک، شيمای تشکيالتی و سياست ناستخوا«مگر قبل از وارد شدن به آن بحث يعنی نگاھی گذرا بر 

  :، ناگزيرم باز ھم بر نکات آتی تأکيد بورزم» "ساما"ھای 

باور   انديشۀ مائو تسه دون- لنينيزم - آنھائی که به مارکسيزم  يعنی از نخستين روز ھائی که جنبش انقالبی کشور-١

بر " سازمان جوانان مترقی"  و نھاد ھدايت گر آن - شعلۀ جاويد –" جريان دموکراتيک نوين"در وجود مند بودند، 

يه  افتراق و تجز و زير ضربت مبنای داليل و عوامل عديده ای که اين سطور محل بازکشائی آن نيست، در خطر

قرار گرفت، به موازات و در تقابل با آن خط، تالش به خاطر رسيدن به  وحدت نيروھای انقالبی نيز مورد توجه 

  .قرار گرفته، ھريک از آحاد جنبش متناسب با توانمندی ھا و ظرفيت ھای خودشان، در آن زمينه کوشيده اند

انه ای يادآوری می نمايم به صورت عمده آن بخش  در نتيجه وقتی اين قلم در اين مبحث، از تالشھای وحدت طلب-٢

از تالشھائی را شامل می شود که يا خودم به صورت مستقيم در آن دخيل بوده ام و يا اين که از جانب گروھی که 

چنين تجريدی به ھيچ صورت بدان معنا نبوده و نيست که فقط من و يا ما .  ، انجام يافته استدر آن متشکل بوديم 

  .بوديم که جھت رسيدن به وحدت تالش می ورزيديم و گويا از ديگران خبری نبود

ی  تالشھائی از طرف تمام گروه ھا و محافل جھت نزديک۵٧ با آن که به گواھی تاريخ، قبل از فاجعۀ خونين ثور -٣

با ھمديگر وجود داشت و در نتيجۀ آن تالشھا، گروپھای متمرکزی جای افراد پراکنده را گرفته حتا، بخشی از بقايای 

در عمل برروند پراکندگی " سازمان رھائيبخش خلقھای افغانستان"قادر شده بودند با ايجاد " سازمان جوانان مترقی"

ۀ ثور به ا در نظرداشت جنبش وحدت طلبانه ای که به دنبال فاجعو تفرقه غلبه را اعالم نمايند، مگر آن تالشھا ب

لذا ھرگاه اين قلم بحث خويش را از . ی قابل مقايسه می باشد و نه ھم از لحاظ کمیوجود آمد، نه از لحاظ کيف

زی را که شبفردای فاجعۀ خونين ثور آغاز می نمايم، باز ھم بدان معنا نبوده و نيست که تالش آن عده از رفقای جانبا

قبل از فاجعۀ ثور، ھم و غم زندگانی شان را رسيدن به وحدت جنبش انقالبی کشور که ھمان جنبش دموکراتيک 

 طلبانه است، نه تالشھای فردی و حدتيده بگيرم؛ بلکه در اينجا بيشتر تأکيد روی جنبش ودنوين باشد، می ساخت، نا

  .گروھی

 تمام جامعه و من جمله جنبش چپ افغانستان وارد نمود، که اگر گفته  فاجعۀ خونين ثور چنان تکان عظيمی را بر-۴

شود از ھمان شبفردای آن فاجعه، تمام اقشار و طبقات اجتماعی، چگونگی واکنش فردی و طبقاتی شان را در قبال 

در آن وجود کان خويش نيز در ميان گذاشتند، کمترين مبالغه ای يآن فاجعه، نزد خود مرور نموده با خودی ھا و نزد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

لذا در چنان حالتی که يکی از مشغوليت ھای فکری آحاد جنبش، رفتن پای حرکات وحدت طلبانه است و . ندارد

ھريک از آن آحاد با در نظرداشت سطح فکری ايدئولوژيک و ساير آمادگی ھا، در چنان روندی حصه می گيرد، 

، در چگونگی ارزيابی ھا از پروسۀ جنبش مسلم است که گستردگی طيف و عدم توازن بين تمام سطوح جنبش

وحدت طلبانه، تأثير گذاشته، نمی توان انتظار آن را داشت تا ھمۀ شرکت کنندگان در چنان روندی دارای عين 

برداشت و نتيجه باشند، لذا بازھم تأکيد می ورزم که وقتی اين قلم می خواھم به اتھامات شبنامه نويس پاسخ ارائه 

د، است؛ لذا ھرگاه اينجا و يا ن می باشمھايم برداشتھای شخصی خودم که بيشتر متکی بر تجارببدارم، محور پاسخ

آنجا با تجارب فرد و يا نھاد ديگری از ھمسانی برخوردار نيست، از ديد من چنين عدم ھمسانی نبايد به تکذيب و 

ۀ امر اجتناب ناپذيری که از منظرگاه ھای ترديد يکی از ديگری تعبير بگردد، بلکه آن عدم ھمسانی ھا را بايد به مثاب

متفاوت مايه گرفته اند، پذيرفته، کوشش به عمل آورد تا نا ھمسانی را به مثابۀ مکمل ھمديگر به حساب آورد نه نافی 

  .ھمديگر

 ديدم و نوشتم که فاجعۀ ثور، جنبش وحدت طلبانۀ عظيمی را در سراسر افغانستان و حتا جھان بين نيروھای – ۵

 افغانستان به وجود آورد، تذکر چنين مطلبی ھرگاه بررسی انگيزه ھای متفاوت افراد و گروه انقالبیط به جنبش منو

ھا از شرکت در چنان حرکتی، ناديده گرفته شود نه تنھا پاسخدھی به چونی و چندی اين و يا آن فرد و يا گروه در 

 بلکه سير حرکت و رفت و آمد اين  و يا آن فرد و يا ؛ن امری خواھد گرديد دشوار و حتا ناممک،ھمان مقطع تاريخی

گروه را در حرکت وحدت طلبانه، گسستن از آن و حتا پيوستن با يکی از دشمنان آن ھيچ گاھی درست بررسی 

  .نخواھد شد

تا جائی که تجارب شخصی اين قلم اجازه می دھد تا در زمينه چيزی بنويسم، آحاد جنبش دموکراتيک نوين با عين 

انگيزه و عين ھدف در پروسۀ جنبش وحدت طلبانه، حصه نگرفته، از ميان ده ھا انگيزه، سه انگيزه بيشتر از 

آن سه انگيزه  را می توان قرار آتی رديف بندی . ديگران بيشترين بخش روشنفکران را به طرف خود کشانيده است

  :نمود

با خلق و " اَوُدر زادگی سياسی" گروھی دانستن، درک مسؤوليت تاريخی، تشکل يابی  را ضامن بقای فردی و يا

  .پرچم

 تکان داده و متوجه ت، بخش ھائی از جنبش دموکراتيک نوين را به شد۵٧چه ھمان طوری که فاجعۀ خونين ثور 

اين حقيقت نمود که کودتا بود و نبود کشور و ادامۀ حيات خلقھای افغانستان را به بازيچۀ ھوسرانی ھای مشتی 

ود فروخته مبدل نموده است و برای بقای کشور و نجات مردم آن بايد، دست دوستی و رفاقت به طرف مزدور و خ

ھمگنان خويش دراز نموده، با حرکت از موضع وحدت طلبانه، اختالفات را به شکل اصولی آن حل نمايند، بودند 

قش سازندۀ خويش متوجه باشند، کسانی که درک شان از چنان انگيزه ای زياد فاصله داشته، به عوض آن که به ن

رفتن پای حرکت وحدت طلبانه را ضامن بقای فردی و گروھی خويش تصور نموده می پنداشتند و حتا برخی ھا با 

؛  ھمچنان بودند عدۀ ديگری که يک شبه "ھرگاه وحدت نکنيم نيست و نابود خواھيم شد"قاطعيت حکم می نمودند که 

ابۀ حريف ھای ديروزی آنھا، اشتھای رسيدن به قدرت را در وجود آنھا نيز به قدرت رسيدن خلق و پرچم به مث

  .تحريک نموده، با تمام قوا کوشش به عمل آوردند تا از پروسۀ جنبش وحدت طلبانه عقب نمانند

ھمان طوری که ديديم ھريک از گروه ھا و افراد بر مبنای انگيزۀ آنھا از سھم گيری در جنبش وحدت طلبانه، به 

 و مبارزه وفادار مانده بخش ھای معينی از آن که با انگيزه ھای غير انقالبی در جنبش حصه گرفته بودند به جنبش

محض آن که ديگر از طريق جنبش چپ رسيدن به آن انگيزه ھا را ناممکن دانستند و يا از طرق ديگری آن انگيزه 
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دادفر ھا که انگيزۀ ورود آنھا در چنان پروسه ای از ھا رفع گرديد به جنبش پشت نموده، کسانی از قماش اسپنتا ھا و 

در رقابت با نجيب و يا وکيل رسيدن به مقامات عاليۀ دولتی بود، در زير تيغ خون چکان امپرياليزم امريکا خدمت 

  .به امپرياليزم و خيانت به کشور و خلق آن را در دستور کار خويش قرار دادند

 شمسی، که توأم بود با کناره گيری عده ای از منسوبين آن جنبش ۵٠جريان دھۀ  در انقالبی رشد نامتوازن جنبش -۶

  .در کل، جريان و حرکت جنبش وحدت طلبانه را از جھات مختلف زير فشار قرار داده بود

 از لحاظ کمی و کيفی ۵٠به عبارت ديگر در حالی که بخشی از مربوطين جنبش انقالبی کشور، در جريان دھۀ 

رمنطقه نظير و مانندی نداشتند و برخی از افراد بودند که به جرأت می توان گفت، ده سطحی رسانيده رشد شان را ب

، از لحاظ حرفی برای گفتن داشته باشندآنھا می توانستند در بسياری از موارد در سطح جنبش بين المللی کمونيستی 

 و آزموده ای پرورش داده بودند، از لحاظ نظامی به ده ھا ميل تفنگ در اختيار داشته و کادر ھای نظامی نترس

تشکيالتی در سراسر افغانستان حلقات تشکيالتی خويش را داشته کار آنھا در سطح يک سازمان پيشرفتۀ سياسی 

نظامی روز تا روز رونق بيشتری می يافت، بودند گروه ھا و افرادی که يا در ھمان قالب و سطح روشنفکری خود 

يا ھم کسانی که طی تمام آن سالھا، از جنبش فاصله گرفته، ھريکی برای خود دنيای را مصروف می ساختند و 

  .خاص خود را به وجود آورده بود

در چنان فضائی نا ھمگونی و عدم توازن رشد جنبش انقالبی اگر از يک سو اشتغاالت فکری جداگانه ای را به 

 ده ھا و صد ھا انحراف ايدئولوژيک سياسی در وجود می آورد از طرف ديگر، جنبش وحدت طلبانه می بايست با

کاری که حتا در شرايط و اوضاع عادی نيز باری بود بس گران . جريان پروسۀ تشکل تصفيه حساب نيز می نمود

 افغانستان در ھمان مقطع تاريخی کشور تا چه رسد به اوضاع دھشتناک حاکم، که مزدوران انقالبیبر دوش جنبش 

  .بور می نمودند، خطی از خون و آتش در قفاء به يادگار می گذاشتندروس از ھر جائی که ع

  ادامه دارد

  

  

 


