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  موسوی

  ٢٠١١ نومبر ٠٨

  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

١  
  :قبل از آغاز

ت جديد و ضرورت ھای مبارزاتی ايجاب می نمود تا رفقائی که با ھم کار می ، تحوال بود١٣۵٧اواخر خزان سال 

محل تجمع منزل کرائی محقری واقع حصۀ دوم . بنشينيم" کلکانی"ياد رفيقنموديم، پای گزارش و صحبت زنده 

گی می  زندویو فاميل " ه"اش انجنير ، خسر بره با ھمسر ، مادر، برادر"ميرويس"خيرخانه بود که در آن رفيق 

عزيز طغيان و گل رفقاءاين قلم، زنده يادان (رسيدن ما لحظه ای چند از ھنوز  صبح بود و ٨حدود ساعت . نمود

 اول چای را خالص نکرده بوديم، که زنده ياد ۀ نگذشته بود و به اصطالح پيال"ميرويس"و ديدار با ) محمد

  .نيز رسيد" کلکانی"

 به نسبت دور بودن آنھا از کابل تماس نداشت، دقايق چندی به " گل محمدميرويس و"از آن جائی که مدتھا بود با 

  . معمولی و رفيقانه گذشتاحوال پرسی ھای

 گزارش مختصری از "طغيان"به محض رسميت يافتن جلسه، ھمان طوری که برنامۀ کار بود، ابتداء من و رفيق 

گل محمد "بيشتر به خاطر معلومات زنده يادان ، وديمقبلی و جلسۀ آن روز انجام داده بپنج نفرۀ آنچه طی مدت جلسۀ 

 طلبانه در آحاد جنبش بود و از جانبارائه داشتيم؛ گزارشھا که از سوئی ھمه نمايانگر روحيۀ وحت " و ميرويس

طرح شده نيز ، شنيده شده و به سؤاالت روز افزون دولت را بيان می داشتو ترور فزاينده و ديگر دھشت، اختناق 

  .ده شدپاسخ دا

تازه از عسکری خالص شده و گزارش خاص تشکيالتی نداشتند،  "ميرويس و گل محمد"از آن جائی که زنده يادان 

  .آنھا نيز وقت زياد مجلس را نگرفتند
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لی که طرف من و رسيد، وی با ھمان متانت و استواری ھميشگی و در حا" کلکانی"وقتی نوبت به صحبت زنده ياد 

  :ر می انداخت و تبسم حزين و درد آلودی را بر کنج لبان داشت، گفت نظ"انطغي"زنده ياد 

 بين دو ديدار با تأسف اتفاقاتی افتاده که در مقطع در فاصۀ،  ندارمی من به مانند اين دو رفيق، گزارشات خوش!رفقاء

ھمان متانت توأم با ت به تمام آن اتفاقات با بسبه دنبال آن نو .  شرايط کار را بر ما دشوار تر ساخته است،فعلی

  . نظر انداخت،آرامش

طرح می شد، چنان حالتی را به وجود آورده بود که نه تنھا ھيچ زمانی از طالب مطرح شده و فضائی که در آن مم

  :ذھن انسان بيرون رفتنی نيست، بلکه بدون مبالغه می شود گفت

ن که باز ھم  افتخار شرکت در چنان آبخشی از عمر خود را بدھد مشروط بر است حاضر ھدفمندی انسان ھر  

  .بيابدرا جلسۀ پرباری 

ما . روی آنھا رسيد، طبق معمول نوبت به طرح پرسش ھا و بحث "کلکانی" بعد از حدود دوساعت صحبت زنده ياد

" ف"درب را کشود، برادرش" ميرويس"وقتی زنده ياد .  شدزدهمان ادامه می داديم، که درب اتاق ھمچنان به کار

  . توقف اجباری جلسه را اعالم داشت،با آوردن آفتابه لگن سال بيشتر نداشت، سالم داده ١۶ – ١۵زمان که آن

ی صحبت ھا نفر متأثر بوديم، ۵در جريان خوردن نان و آن توقف اجباری در حالی که تا حدود زيادی ھمۀ ما 

يان انداخت؛ که چه چيزی چه کسی را ، به خاطر ندارم کدام يک از رفقاء اين مسأله را به مديگری به ميان آمد

  .بيشتر آزار می دھد

 از مرگ رفقای تر ھيچ چيزی دردناک" ھريک از ما چھار نفر با عبارات متفاوت بر يک نکته تأکيد ورزيديم که

  .و درنتيجه ھيچ امری نمی تواند به مانند آن بر ما ناگوار تمام شود" ھمرزم نيست

 خاموش بود و در اين صحبت غير رسمی حصه نگرفته بود، وقتی انظار را متوجه که تا آنزمان" کلکانی"زنده ياد 

  :خود ديد، با ھمان تبسم زھر آگين و تلخ گفت

راستش را بگويم با آن که به خاک افتادن رفقاء تا مغز استخوانم را می سوزاند، مگر يک چيز ديگر ھم است که "

  ".باشدمی بيشتر از آن برايم رنج آور و شکنجه دھنده 

و چون بازھم ما را منتظر ديد، بعد از مکث و سکوتی کوتاه که می توانست بيشتر از ھزاران کتاب گويا تر باشد 

  :افزود

  -ۀ آن نه به مفھوم مرد ساالران– " شنيدن خبر نامردی يک رفيق استو آن چيز"

د، اعتقادش را به حرفی که زده بود به  از به کار بردن کلمات و طرز ادای آنھا می شدوام اين جمله در حالی کهه  ب

  :خوبی دريافت افزود

نمی دانم شما ضربت دردناک از دست دادن يک رفيق را تجربه کرده ايد و يا خير؟ با تأسف من چندين بار آن درد 

و يا   ھمچو حوادث، وقتی حرفی، قضيه اینمگر با تمام دردناک بود. جانکاه و استخوان سوز را تجربه کرده ام

، ھميشه کوشيده ام آن ياد و آن رفيق را نزد خود  استسأله ای ياد آن رفقای در خون خفته را در ذھنم تداعی نمودهم

 وقتی يک دوست و يا يک اما.  و از آن تجديد پيمان بر نيرويم بيفزايمزنده نگھدارم، با ياد او تجديد پيمان نمايم

  ، درد و شکنجۀ جديدی را به ارمغان می آورد، خالف آن ديگر نامردی می کند، تداعی ھر خاطره اش برايمنارفيق

 و خاطراتی را که از وی در ذھن خود دارم دکه ھميشه می خواھم او را با خود زنده داشته باشم، بايد بکوشم تا يا

رد  و اين آن د از بين ببرم،را لحظه به لحظه در ذھن خودرفيق ناھميشه به نوعی بزدايم، به تعبير ديگر آن 

  .جانکاھيست که از به خون خفتن رفقاء بيشتر مرا رنج داده است
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  :به جای مقدمه

و " نجيب ثاقب"آن ھائی که از قضيه خبر نداشتند، حتماً با مطالعۀ نبشتۀ تحليلی و ارزشمند جوان بادرد و متعھد آقای

ن و رااتفاق افتاده باشد که ھوادای  وزشت ندهھ قضيه ای تکاندبه دوام آن نوشته ھای ديگر متوجه شده اند، که بايد

 از چنان اھميتی برخوردار بوده که به گفتۀ دوست ،ھمکاران قلمی پورتال را چنان متأثر و خشمکين ساخته

پورتال را به سنت شکنی واداشته و مطلبی را برای چندين روز در باال " خالق داد پغمانی از مونشن"عزيزم

  .نگھداشته اند

  ! گرامی پورتالانھمکارخوانندگان عزيز و 

طرف فرد و افراد جبونی که نه تنھا جرأت طرح مسايل و اختالفات خود را به از  عليه منآن مسأله شبنامه ای است 

 و نه ھم صورت مستقيم و روياروی ندارند و در مقابل فردی که نه توپ و زرادخانه ای را در اختيار دارد

شرافت و وجدان از  حفظ جان شان به شبنامه نويسی روی آورند، بلکه گذشته  تا آنھا به خاطر،تشکيالتی را در کنار

فتراء، تھمت و دروغ جا به جا انقالبی حتا از شرافت يک ليبرال نيز برخوردار نيستند، تا اختالفات سياسی را با ا

زم، الزم می دانم برنکات سؤاالت شبنامه نويس بپردابه قبل از آن که به رد اتھامات و پاسخ . پخش شده است؛ ننمايند

  :آتی از قبل تأکيد بورزم

 را نشان می دھد، در دومين دھۀ جون به دستم رسيد، وقتی ٢٠١١ اين شبنامه که تاريخ مھر پشت پاکت نھم جون -١

که شبنامه نويس شبنامه را از نظر گذرانيدم و به محتوای افتراء و اتھامات عميق شدم، با حرکت از اين موضع 

با تمام خشم و نفرتی که آن عمل رذيالنه و حقير و خود فروخته که جرأت روياروئی مستقيم را ندارد، فرديست 

بدون کمترين عکس العملی به کار خود ادامه دادم فقط به خانواده و دوستان  باعث شده بود، مخاينانه در وجود

ھويت بی م تا اگر بتوانند با دقت بيشتر، نزديک از ارسال چنان شبنامه ای يادآوری نموده و از آنھا خواھش نمود

  .ھويت شبنامه نويس را کشف نمايند

 ینارفيق" کلکانی" و الفزنی ھای به گفتۀ زنده يادھنوز چند صباحی از ترسل شبنامه نگذشته بود، که رجز خوانی ھا

و  بيشتر نارفيقد آن سوءظن در موربا تأسف ھر قدر در اين امر بيشتر کوشيدم آن  . توجھم را به خود جلب نمود

 نارفيقی،  قرار داردنارفيقتمام شواھد، داليل و مدارک نمايانگر آن بود که در عقب آن توطئه ھمان چه . عميقتر شد

که نا آگاھانه و يا ھم آگاھانه و برمبنای عقده ھای حقارتی که سرتا پای وجودش را فرا گرفته و تمام افغانھای تورنتو 

ر آن واقف اند، به مثابۀ ابزاری در خدمت امپرياليزم، ارتجاع و نوکران بيمقدار آن قرار  باعم از دوست و دشمن

 می خواھد باز ھم درب ھای چاکری برای اشغالگران ،اميد زير پا کردن آبروی مبارزاتی و شخصی منگرفته به 

 به دست نخواھد آورد، بلکه  غافل از آن که وقتی زبان بکشايم در عاقبت نه تنھا چيزی.را برروی خود باز نمايد

  .بينی خميری کنونی را نيز از دست خواھد داد

 ،ربايستی تقابل خود با وی راودوقتی تحقيقاتم در مورد وی پيش رفت با شناختی که از وی داشتم و بدون ر

ان بدھم، ننگنامۀ نويسنده نشارجگذاری به وی می دانستم و می دانم نخواستم کوچکترين عکس العملی در قبال آن 

شايد ھم در اين تعلل به عالوۀ حقير دانستن نويسنده، پای نوعی عاليقی ھم در ميان بوده که طی ساليان متمادی با آن 

، تا به نابود ساختن معنوی وی اقدام نمايم، شايد ھم يکی از  وجود داشته و ھمان عاليق به من اجازه نمی دادنارفيق

سر افکندگی نزد تمام آن دوستان و ھمکارانی بوده باشد که و لت از احساس خجار داليل تحمل و سکوت اين قلم، فر

  . نزد آنھا به تعريف اکتفاء ننموده حتا با دفاع از وی، با آنھا قطع رابطه نموده امنارفيق از اين طی ساليان متوالی
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بير نموده مجدداً به پخش ننگنامۀ  ترس تع سکوتم را به معناینارفيق آن ،اين وضع ادامه يافت تا آن که در اين اواخر

تشديد فعاليت ھا در پخش آن . خود آغاز و باز ھم آن را به آدرس ھائی چندی در اروپا، کانادا و امريکا فرستاد

 سال بعد از اضمحالل شوروی سوسيال ٢٠ننگنامه و پيدا کردن چند متحد خود فروخته که ھمين اکنون و 

 بر معدۀ آنھا اندکی فشار وارد شود، پولھا و تفنگھای روسی را استفراغ خواھند کرد و به حق امپرياليستی، ھرگاه

، زمينه را قسمی تغيير  خيانت به ميھن و مردم دربند آن دانست"نماد"می توان ھر يک از آنھا را به نوبۀ خودش 

 ،در قبال سکوت شکستهدو را می شناختند، بعد از مشوره با تمام دوستان و آشنايانی که ما ھر تصميم خود را تا داد 

  : آن عوامل قرار آتی انددر خطوط کلی خود. اين جنگ ناخواسته را پذيرا گردم

 در ننگنامۀ منتشره از جانب خود، تنھا به حمله، تھمت زنی و افتراء بستن  باالی نارفيق از آن جائی که آن :الف

ی از پر افتخار ترين تفاء ننموده و شخصيت ھای گرانقدر و يک اک، خانواده و دوستان شخصی و خانوادگی من من

، خواسته به لجن را که آن زمان من ھم عضو آن بودم"  ساما- سازمان آزاديبخش مردم افغانستان"طع حياتمقا

، آن افتراء ھا، تھمت ھا و لجن پراکنی را تنھا به من منوط "مجيد و رھبر"بکشاند، ادامه دھندگان صادق راه 

 با صراحت ابراز داشتند که با و يا بدون موافقۀ من در اين عرصه گام خواھند گذاشت و از شرافت مبارزاتی ستهندان

  . خواھند خاستبر  و افرادش به دفاع "ساما"

د ضمن توضيح عمق توطئه به نحوی من را به نحتا برخی از آنھا که با ديد روشنتر به قضايا برخورد می نماي

مگس ديگران را به توپ می زنی، مگر در مقابل : ندبقه ام متھم ساخته و با زبان تلويحی گفتمماشات با رفيق سا

  !دوست سابقه ات، گذشته از اعتبار و آبروی خودت، خون شھداء را نيز ارزش قايل نيستی

ن باری ، اين اوليتورنتو در جريان تحقيق و تشخيص ھويت شبنامه نويس، متوجه شدم که طی ساليان طوالنی در :ب

 شبنامه پخش شده است، بلکه قبل از من آن فرد که به ارتباط فردی و به خاطر ھتک حرمت و بد نام ساختن نيست

 که يا آن نيز وجود داشته اند" .ه. س - .ب.ز -.س. خ-.ط. ل- .خ.ن -  ث– .ل. ف-  .ش.ا"  آقايانجملهھم قربانيانی از 

 که از طرف شبنامه نويس با اتھامات و افتراء خود حفظ آبروی شبنامه ھا به دست شان نرسيده و يا ھم به خاطر

 در آينده حمالتمورد حمله قرار گرفته  و به تشديد  خود شخص و فاميل ھای شان  ،و مستھجنھای غير شريفانه 

  .  سکوت را ترجيح داده اندنيز تھديد می شدند،

 مورد  در صورت لزوم حاضرم آن را به آدرس قربانی اطالع از اين مسأله و بعد از دست يافتن به برخی از آنھا که

، ھزينۀ تست ھای فرستاده به خاطر رفع سوءتفاھم و اين که ھمۀ آنھا از قدامت بيش از ده سال برخوردار اندنظر 

متقبل گردم، و از ھمه مھمتر رسيدن به اين حقيقت که تمام آن شبنامه ھا شب فردای پيدا نيز الزم روی کاغذ آن را 

 که سکوت مقابل چنين آدم بی آزرم ، به اين نتيجه رسيدمثير شده اندپخش و تک نارفيقآن ن خصومت بين آنھا و شد

  .تلقی گردددر آينده نيز و وجدان فروخته ای نه تنھا مجاز نيست بلکه می تواند به معنای مجاز دانستن ھمچو رذالتی 

ھانت صورت اک بازانی که با پخش اين ننگنامه به آنھا انسلی از پياد رفتن به خاطرات گذشته  و زنده شدن  :پ

، عامل ديگری بود که من را بر آن داشت تا به اين بحث دردناک که با نشر ھر بخش آن بايد بار بار  در ذھنم گرفته

  .اين سلسله نوشته ھا را آغاز نمايموارد شده  را به خاک بسپارم، نارفيقآن 

رو  خود آن سقوط کرده در حضيض ذلت را دست گرفته و از راھی که پيش ،سله اميد آن که با نوشتن اين سل:ت

 اين کار ،ءداتمی خواھم در اببرای نجات غريق جدل پا گذاشته به اين ، يکی از داليل ديگريست که  باز دارمدارد

انسانی زشت و غير را به وی مساعد سازم تا با تقبيح اين عمل چانس و امکانننگين را به ھمگان بشناسانم و اين 

 می شنوم که وجدان نا آرام و کين توز خود را آرامش بخشد به خصوص وقتی در اين اواخر از طرف ھمراھانش
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، از صميم قلب می خواھم دستش را بگيرم تا از راھی که دانسته است"  و بی ناموسیبی شرفی "وی چنين عملی را

برھمين مبناست که خالف برنامۀ . دگانی اش را به لجن نکشدگزيده است برگشته و بيشتر از اين خود و تاريخ زن

 نخست با پاسخ به سؤاالت و رد اتھامات و افتراءآت آغاز می نمايم، باشد طی ،قبلی، کارم را در عوض معرفی وی

جاع ار استعمار و ارت به ابزرا، با يافتن خويشتن خويش و با فرار از اين از خود بيگانگی مذلتبار که وی اين مدت

   ھر چند زياد بدان اميدوار نيستم-.تبديل نموده، در اين آخر عمر کارنامۀ سياه زندگی اش را طوالنی تر نسازد

تعمق در وقايع گذشته، به استنتاجاتی رسيده ام که بدون آغاز به اين بحث و وی را و  ضمن پرس و پال چند ماھه :ث

  .ستنتاجات را از ذھنم دور نمايم آن ابه پاسخگوئی کشاندن، به ھيچ صورت نمی توانم

بھتان، جعل اکاذيب و بستن افتراء، تھمت، جاسوسی، با توأم است  ضمن آن که شيوۀ کار شبنامه نويس را که -٢

 دون شان يک انسان را آنتوسل به اھانت به آبروی آنھائی که از آنھا نامبرده شده است، به شدت محکوم نموده و 

 در اطراف اندام جنسی افراد است قلمفرسائی ،از ادبيات شبنامه نويس را که تمام توجه آنھدفمند می دانم، استفاده 

دانسته از ھمين اکنون مسلم حق برای خود و تمام آنھائی که می خواھند با ھمان زبان با شبنامه نويس سخن برانند، 

 نتواند "اشرافیرسمی متأثر از فرھنگ ادبيات "با صراحت اعالم می دارم که ھرگاه الزم بدانم و کلمات شسته رفتۀ 

  . حرفم را خواھم زد،عمق منويات و افکارم را بيان دارد، با مراجعه به زبان توده ھای ميليونی کشورم

کلمۀ نامأنوس " فاحشۀ سياسی" بيفزايم، از تمام آنھائی که می خواھند برای مفھوم بوددرھمين جا بی مناسبت نخواھد

 شان امتنانم را نيز بيان می دارم و حفظ عفت کالم، پيشنھاد نمايند، ضمن شنيدن پيشنھادو ناآشنائی را زير نام 

ش با کلمات لومپنانه  و رفقايش و به ناموس زن و فرزند وقتی به حيثيت و آبروی خودشمی خواھم بالمقابل از آنھا 

  .ھانت صورت گرفت، حوصله پيشکش خودشا

 و در .داف و مقاصد ما را بيشتر، صريحتر و خوب تر برساندھيم نوشت که امن و يا دوستان با ھمان ادبياتی خواھ

  :يمئعوض آن که بگو

عميق خود نفرت " شايان داردآبر شاخ گل بلبلی "  چون  تعابيریازاستفاده  - "بر ريشت دانۀ برنجی چسبيده است "

تا مرفق به خون خلقھا  که دست شان ميداشته ھمچو ادبياتی را شايستۀ ھمان دربار و درباريانی می دانرا ابراز 

که بار بار  برای نجات کشور و بھروزی و يا دوستان ھمرزمی شته است و برای فردی چون خودم رنگين و آغ

م که يننگين تر از آن می دانرا  ، انداختنی را در قيد ھمچو قيوديشخوم، ي مرگ رفته امردم پابرھنۀ آن تا آستانۀ

اميدورام کسانی در اين ميان پيدا نشوند که با اولين مقاالتی از نوع نوشته ھای . ايندن را می نمآبرخی ھا تصور 

، زيرا برای من دشنام ھا با رنگ و بوی طبقاتی آن مطرح نمايند فرزندان مسلم آغاز ۀ خواندن نوحمردمی و باز، به

 با زبان عريان و عام تبيان يک حقيقاست و اصوالً آنچه را بسياری از روشنفکران دشنام می دانند، دشنام نه بلکه 

  .متصف نمايدصفت دشنام و ناسزا آن است که فردی سزاوار صفتی نباشد و کسی بخواھد وی را بدان . فھم است

 از تمام دوستانی که طی اين مدت، در کنارم ايستاده و ضمن محکوم نمودن توطئۀ شبنامه نويسی، يا به صورت -٣

خته اند که درجھان تحت سيطرۀ سرمايۀ امپرياليستی می توان بر ده ھا، صد ھا،  ثابت سا و يا ھم شفاھییکتب

با اعتبار و  نمی گذارند مشتی ميھن فروش بی آزرم که یزاده و شرافتمندآونھا و ھزاران ميليون انسان يھزارھا، ميل

  . می دارم شان ابرازخدمتکمال امتنانم را  هاطمينان نمود، بازی نمايدحيثيت عناصر انقالبی و ميھن دوست 

 نخست به اتھامات، بر می آيدنيز   اين سلسله نوشته ھاو قسمی که از عنوان ھمان طوری که قبالً نيز تذکر دادم -۴

افشای ماھيت پليد شب نامه " و در ختم توضيحات افتراءآت و جعل اکاذيب شبنامه نويس روشنی انداخته می شود

  .مطرح بحث قرار خواھد گرفت" نويس
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علی و "ليل چنين گزينشی، ضمن آن که مساعد ساختن امکان و فرصت برای خوانندگان است تا بدون حب و بغض د

انس به شبنامه نويس نيز است تا پا پيش نموده با انتقاد از د، دادن آخرين چن و پيشدواری به مسأله برخورد نماي"عمر

   .نجات دھدنھائی را از ضربت و رسوائی ، اگر برايش آبروئی باقيمانده باشد، آن روشی که برگزيده

 اش ري از شبنامه نويس نيز به خاطر موقعيتی که به وجود آورده تا برخی از واقعيت ھای زندگی مبارزاتی خو-۵

به آن برخورد  اکنون در پاسخ به وی ناگزيرم  و و يا حفظ تعھد تا حال بيان نداشته امرفقاء مسألۀ امنيت تأثيرکه زير 

  .شکرم، متنمايم

 اميد وی ھم از چنين شرافتی برخوردار باشد که وقتی به اتھامات، افتراءآت و جعل اکاذيب وی روشنی انداخته شد 

ھم  ھرچند بدين امر - داردر بهپا پيش نموده و با انتقاد از خود برای يک بار ھم اگر باشد، در زندگی گام شرافتمندان

  .زياد اميدوار نيستم

 و ارائۀ پاسخ به آنھا، تمام خوانندگان می توانند، در صورتی که توضيحات را کافی ندانند  بعد از طرح مسايل-۶

  .سؤاالت شان را به آدرس پورتال بفرستند، مطمئن باشند در ختم اين سلسله ھيچ سؤالی بدون جواب نخواھد ماند

   داردادامه

   

  

  

  


