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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

  
 حميد توانا

  ٢٠١١ جوالی ٣١

  

 ! می کندئیبی حيا" سعيدی"دروغ می گويد و " سپنتا"
  

ت داخل و خارج از کشور به نشر با درگذشت زنده ياد داد نورانی؛ مقاله ھا، نظرات و ديدگاه ھای گوناگون در نشرا

شماری از نويسندگان، صرفنظر از ديدگاه ايدئولوژيک شان، کار و پيکار نورانی را در مبارزه عليه . رسيدند

ولی در اين ميان . دستان افغانستان دانستنده ب استعمار و اشغال ستوده و او را يکی از با شھامت ترين قلم

 ھای سياسی دانست،  با درگذشت مبارز عزيز ما، جری "جيفه"تر است آنان را مشکوک و شياد که بھ" روشنفکران"

ی نوشتند که خوبست در اينجا به آن اشاره ئتر شدند و ظاھراً با نيت خيرخواھانه ولی ماھيتاً با افترا و تھمت چيز ھا

ا به غل و غش نظرات آنان پی از اين ميان دو قلم فرمايشی و اشغالگر پسند را مورد بحث قرار می دھيم ت.  شودئیھا

  :ببريم

  

 :سپنتا، دروغ می گويد .١

يادی از داد نورانی روزنامه نگار "پس از درگذشت زنده ياد نورانی، سپنتا مقاله ای در ھشت صبح نوشت زيرنام 

ياد در اين نوشته، او تالش کرده است که ضمن تمجيد و ستايش از روحيه آزاديخواھانۀ زنده ". آزاديخواه کشور ما

داد نورانی،  اتھاماتی را نيز به او پيوند بزند، در اين سطور عجالتاً به سه موضوع نوشتۀ او  به شکل گذرا اشاره 

  :می کنيم

 که ضد  چرا سپنتا، ضمن اينکه خود يک اسارت خواه تمام عيار است، از انسانی به تمجيد و ستايش بر می خيزد

" روشنفکران"در افغانستان تکه و پارۀ ما، : واضح و روشن است. زميداسارت و برای آزادی و استقالل کشور می ر

معلول و معيوب به ھيچ ارزشی احترام قائل نيستند و به سان فاحشه ھای سياسی عمل می کنند و تالش دارند تا به 

نند تا به اين خاطر زير زدن سياه روی سياسی شان، وقتاً فوقتاً واژه ھای آزادی، مردم و عدالت را نيز قلُقلُه ک

او که در اين . سپنتا، يکی از نمونه ھای بارز اين خيل است. صورت توانسته باشند، عده ای از ساده لوحان را بفريبند

وليت فروش افغانستان را به عھده گرفته است، کوشش می کند که با پراندن کلمات زيبای آزادی و آزادی ؤمسروزھا 

خت منافع ملی قلمداد کرده و اين وطن فروشی را نه اسارت، بلکه نياز مردم ن سرساخود را يکی از مدافعخواھی، 
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اين مشاور پوشالی به سلسلۀ ھمين کوشش ھا می خواھد با استفاده از درگذشت مرد مبارزی چون داد . وانمود کند

م افغانستان به خوبی اما، مرد.  کندئیاش،  در ميان مردم آبرو و اعتباری برای خود کما" يادنامه"نورانی و انتشار 

می دانند که ميان سپنتاِ اسارت خواه و داد نورانِی آزاديخواه فاصلۀ عميق مبارزه عليه اشغال و مدافعه از اشغال 

او را جز تالش سالوسانه برای کشيدن ماسک آزاديخواھی بر چھره اش،  چيِز بيشتر نمی " يادنامۀ"موجود است و 

 .  دانند

 و افکار بريده بود اما ھنوز بر سر پيمان عدالت و آزادی ءاز آن آرا} داد نورانی{گر چه ا: "... سپنتا می گويد 

داد نورانی، مردی . اتھام قسمت اول اين عبارت، کثيفترين نوع بد اخالقی فکری است ."برای مردم سخت استوار بود

دی بود که به راه و فکر و ايدئولوژيش او انسان باورمن. نبود که مثل سپنتا، در بازار مکاره ای غرب به فروش برسد

باور داشت و ھمه شاھد بوديم که با صراحت در يکی از برنامه ھای تلويزيونی اعالن کرد که دارای نگرش چپ 

او مثل سپنتا، سازمان قبلی اش را رھا نکرد تا به چتليی در لجنزار امپرياليزم تبديل شود، بل . راديکاليستی است

او استواری در راه  برابری . ترک گفت که ديگر آنرا در خدمت فکر و ايدئولوژيش نمی دانستسازمان قبلی اش را 

 و افکارش می ديد و باور داشت که انسان وقتی می تواند برای برابری و آزادی واقعی ءو آزادی را در استواری  آرا

 اتھام، شکوه و تعھد سياسی داد نورانی به اين. مردمش پيکار کند که تکيه بر پاغر پوالدين ايدئولوژی پيشرونده بزند

 بيشتر يک مشاور پوشالی را به نمايش می گذارد که چگونه از ئیايدئولوژيش را نمی تواند صدمه بزند، فقط رسوا

 !ايدئولوژی و حتی شرافت سياسی تھی شده است

 و اين "  و ستم شکوه ھا داشتاز ناتوانی ھای حکومت ما در مبارزه با فساد: "... اشغال نواز ما ادامه می دھد

تا جائيکه  من نوشته ھای زنده ياد نورانی را در پيشرو .   زننده است که از يک دجال ساخته استیدومين افترا

تعقيب کرده ام، او از اين حکومت پوشالی شکوه ای نداشت، بلکه با صراحت شعار می داد نه امريکا، نه جنگ 

او خواھان نابودی اين سيستم بود، زيرا آن را اسارتبار می دانست و ابداً در ! ساالران و طالبان، فقط نيروی سوم

قيام ھمگانی (صدد ماستمالی جنايت ھای اين دولت و در مجموع سيستم نبود، بلکه فقط با ھماھنگی نيروی سوم 

 .خواھان سرنگونی آن بود) مردم

تا می توانی افتراء و تھمت بزن، ولی به ياد داشته باش که حال که زنده ياد دادنورانی ديگر در ميان ما نيست، ! سپنتا

 .روند رھروان جنبش انقالبی کشور ھنوز مقاوم و استوار  بر راه رفقای شان به پيش می

  

 :سعيدی، بی حيائی می کند .٢

تين آس" نامه  شده و چيزی بئیاحمد سعيدی، کارشناس پوده، سرکاری و فرمايشی، يکی از کسانی است که ماليخوليا

" خيرخواھانه"به نشر سپرده است، او ھم ظاھراً با ادبيات "آرمان ملی "را در روزنامۀ " کھنه داشتيم از ما گذشتی

را نشان می " کارشناس"نام ه  يک چيزکی بئیکثافتی را بيرون داده است که به بھترين نحو چشم پارگی و بی حيا

  :دت مبتذل او می گذريم و فقط به موضوع مھم زير اشاره می کنيمدر نوشتۀ او از ديد عاميانه و به ش. دھد

ن داد فر اسپنتا از يتنھا انديشه ھا ونظريات محترم داكتر رنگ: "... در بارۀ داد نورانی  می نويسد" کارشناس"اين 

داشت وبر شه مورد تأئيدش بود او در مورد داكتر اسپنتا انديشه وقضاوت استثنائی يرده ھای قدرت وحاکميت ھم

  ..."کرد موقف گيری ھا ومواضع سياسی آن با اعتماد کامل تکيه می

تنھا انديشه ھا و نظريات محترم داکتر رنگين "لعنت بر شما که با اين چشم پارگی ادعا می کنيد که ! آقای سعيدی

مطرح می کنيم و " گينرن"لۀ مھم را از أ، سه مس."دادفر سپنتا از رده ھای قدرت و حاکميت ھميشه مورد تائيدش بود
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شما بفرمائيد مستند بگوئيد که کدام يکی از اينھا مورد تائيد زنده ياد داد نورانی نيز بوده است، اگر نتوانستيد، اجازه 

  :بدھيد شما را  يک مفتری بی حيا خطاب کنيم

 اشغالگران را در سپنتا، خواھان قانونمند شدن استعمار کشور ماست، او در اين روزھا تالش می ورزد که حضور

 برساند، آيا ءافغانستان رسمی بسازد و در عين زمان توافقنامۀ ستراتيژيک اسارت کشور ما را با اشغالگران به امضا

نورانی نيز ھمينطور می انديشيد؟ سپنتا باور دارد که بدون دوستی دايمی با امريکا، منافع ملی کشور ما تأمين نمی 

  نورانی ھم بود؟؟" تأئيد" مورد سپنتا" انديشه"شود، آيا اين 

روزنامۀ ( امريکا يک ضرورت بود ۀوسيله  ھر نوع کشتار و عمليات ب٢٠٠٣سپنتا، در طويلۀ ملت گفت که تا سال 

  آقای سعيدی، آيا اين نظر خاينانه مورد تأئيد آن زنده ياد بود؟ می توانيد ثابت بسازيد؟). ١٣٩٠ اسد ٢اراده، 

 ھا از داد ئیوسيله امريکاه ضد استعمار و ضد اشغال و ضد کشتار و قتل مردم ما ب من حاضرم ده ھا مورد از 

وسيله ه نورانی را  به شما رديف کنم، شما حداقل يک  مورد را تذکر بدھيد که زنده ياد داد نورانی ھر نوع کشتار ب

  .  ضرورت دانسته باشد٢٠٠٣امريکا  را تا سال 

 حجاب اسالمی در ئیتضاح پول آخوند ھای ايرانی را به ھمراه داشت، از زيباسپنتا، پس از سفرش به ايران که اف

ايران چه ھا که نگفت و با اين توصيف ھا  عمالً چراغ سبز مزدوری اش را به ايران نيز نشان داد، آيا نورانی 

ه طالعات افغانستان، بھمنظرش بود و او ھم حجاب اسالمی ايرانی را زيبا می پنداشت؟  حتماً به ياد داريد که سايت م

خاطر انتشار مقاله ھای ضد رژيم ايران در شماره ھای گوناگون نشريه پيشرو، بر داد نورانی تاخت؛ چگونه امکان 

 حجاب اسالمی آنھم از جنس آخوندی ۀکه نورانی نظر کثيف کسی را تأئيد کند که واله و شيفت" کارشناس"دارد، آقای 

  اش باشد؟

او در مورد داكتر اسپنتا انديشه وقضاوت استثنائی داشت وبر موقف گيری ھا و : "... ی گويدنادان ما م" کارشناس"

  ."کرد مواضع سياسی آن با اعتماد کامل تکيه می

سر (در جواب به مقالۀ سپنتا !" گلۀ وطنفروشان سراسر افغانستان متحد شويد" را زير نام ه ایاين قلم قبالً نوشت

 ۴۴که در شمارۀ ) ی اصلی عقد پيمان ستراتيژيک امپرياليزم امريکا با افغانستانوطنفروش و يکی از مھره ھا

چاپ شده بود،  نوشته ام که در پورتال !" گله ھای سراسر جھان متحد شويد"روزنامۀ دولتی انيس تحت عنوان 

 نورانی در دفتر کارش قبل از نوشتن اين مطلب به زنده ياد داد.  نشر شده است"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

او گفت که بلی، . مراجعه کردم، چون می دانستم که مدتی را در دوره مھاجرت با سپنتا کارھای مشترک داشته است

سپنتا زمانی انقالبی بود ولی بعدھا از انقالب دست کشيد ولی ضد انقالب نبود، اما با گذشت روزگار از ايدئولوژی 

با نصبش در مقام ھای بلند پايه دولتی به شرافت و وجدانش نيز . اش تبديل شداش ھم بريد و به ضد ايدئولوژی 

رود و در پروسۀ   از سيستم استعماری کشور ما به حساب میئیخيانت کرد و در حال حاضر کسی است که جز

نستان متحد گلۀ وطنفروشان سراسر افغا"او از تصميمم در مورد نوشتۀ مقاله . وطنفروشی با انرژی تمام کار می کند

  .با جديت استقبال کرد و آن را يک ضرورت دانست!"  شويد

آقای سعيدی، من  نه در  نشريه پيشرو، نه ھم در نوشته ھايش در آرمان ملی و نه ھم در ھيچ نوشتۀ ديگر از آن زنده 

کرده باشد، " مل تکيهبا اعتماد کا} سپنتا{بر موقف گيری ھا و مواضع سياسی "ياِد مبارز، نتوانستم پيدا کنم که او 

ولی مواردی فراوانی را يافتم که او عليه موقف گيری ھا و مواضع سياسی وطنفروشانۀ سپنتا، با قاطعيت موضع 

  . کرده استءگرفته و آنرا افشا
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، لطفاً به ياد کسی که عمری را عليه اشغال رزميد و به خاطر مردم زحمتکش کشورش نوشت و از "کارشناس"آقای 

ان و پادوھای داخلی اش قوغ کينه و نفرت در سينه داشت، چنين  بی محابا، شياد گونه و سالوسانه قلم استعمارگر

او به قلم شما نياز ندارد، چون دوستان و ياران متعھدش، ھمانطور که در زندگی مبارزاتی اش به او بازو . نزنيد

ريد در کف گرفتند، می دانند که چگونه به پای دادند، تابوتش را از زمين برداشتند و اشک فرزندانش را چون مروا

  .مبارزه اش يادواره بنويسند و می توانند ياد او را جاودانه بسازند

  

 
  
 
 
 


