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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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  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١١ مارچ ٣٠

  

  
  مارک توين  افغانی

  يک طنز دفاعی از مارک توين افغان

  ديوانه بگريز که مستانه آمد

١١  

 با پوزش از آنھا به خاطر تأخير درنشر اين خوانندگان ارجمنددمت بار صحبت را به دنبال عرض سالم خاين 

" چيزی آسيا کند و چيزی ھم گندم نم دارد"ھرچند تنھا من مقصر نيستم زيرا ضرب المثل . قسمت آغاز می نمايم

 با آنھم از آنھا به خاطر مرحمتی که در حق می دارند،. کامالً به حال من و ويراستاران پورتال صدق می نمايد

تشکر می نمايم چون تا جائی که از کار دقيق و حتا نزديک به وسواس آنھا در اصالح مقاالت بر می آيد می توان 

  .نوشت حق دارند اگر گاھی به نوشته ھای از نوع نوشته ھای من زود برخورد ننمايند
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ز آنھا که آدمی است صاحب يکی ا. چندی قبل مثل ھميشه با دو تن از دوستان اين ديار ، يک ديدار دوستانه داشتم

مطالعه و بيش از سخن گفتن خوب فکر می کند و بعداً به حرف آغاز می نمايد از جنگی که بين من و خاينان 

به وجود آمده استقبال نموده زبان به توصيف اين روند کشود، آن ديگری که از لحاظ دوستی " شوربای دموکراسی"

خدا از " افادۀ رد اجتماعی از جمله آدم ھائيست که می شود در موردشزياد با ھم نزديک ھستيم اما از لحاظ خ

بدون درنگ به کاربرد، صحبت آن دوست را قطع نموده بنای نصيحت را را " عمرش کم کرده و به عقلش بيفزايد

اتمه نزد روشنفکران بسيار منفور شده ام و بايد به اين افشاء گری ھا خ" گذاشته در ضمن يادآوری نمود که گويا

  ".دھم

احترام دوستی وی را زياد دارم و نمی خواھم از من برنجد، چون می دانم که منظورش از آن روشنفکران من که 

شوربای "نوشتن سوانح افراد چه کسانی است حرف وی را به دل نگرفتم اما در نزد خود قصد نمودم که ھنگام 

 باال نمايم که نه تنھا از من متنفر باقی بمانند، بلکه قصد  طيف مورد نظر وی را چنان دامندر اين ديار،" دموکراسی

اميدوارم در اين جمله آن دوست مھربان به حساب شمالی والی کدام حريف خود را باالی من . نمايندبکشتنم را نيز 

  .اھدبيفزايد مگر بدون آن که از عمر خودم بکنيز خدا بر عقل من  توته توته نکند که اگر چنين باشد بايد گفت

صحبت نموديم و عده نمودم که در بخش ديگر که ھمين بخش باشد " شوربای دموکراسی"در قسمت قبل از ترکيب 

  .به اين مطلب از نزديک برخورد خواھم نمود

ق شدن به اين مبحث بايد بيفزايم که چون خودم مربوط جريان شعله جاويد نبودم و عاليقم به از پرداختن و عميقبل 

يک نوين بدون ارتباط ارگانيک با کدام نھاد مربوط آن بوده است، لذا تمام مطالبی را که اينجا می جنبش دموکرات

ی از نظرم گذشته ھائنويسم يا بر اثر مصاحبه ھائيست که در زمينه با افراد نموده ام و يا اين که در آن باره نوشته 

  . خودم کمتر متأثر استدر ھر صورت خالف ساير بخش ھا، اين قسمت از پراتيک شخصی. است

تا جائی که از تاريخ جريان شعله جاويد و انشعابات آن بر می آيد، جريان شعله جاويد در آستانۀ کودتای منحوس ثور 

  . در کل به بخش ھای ذيل تقسيم شده بودند٥٧

"  سرخا–ستان سازمان رھائيبخش خلقھای افغان"که خود را زير عنوان " سازمان جوانان مترقی" مرکزی  بقايای-١

  .دوباره متشکل ساخته بودند

گروه زنده ياد داکتر صاحب فيض احمد و دو که به صورت عمده مشتمل بر " گروه انقالبی خلقھای افغانستان "-٢

  .گروه زنده ياد مجيد کلکانی بود

 را در .. داکتر صاحب ھادی محمودی که شخصيت ھای برجسته ای چون زنده ياد بھمن، مسجدی خان و محفل -٣

  .مرکزيت خود داشت

  . يک عده از جوانان مبارز و بيدار که بعد ھا سازمان پيکار را ايجاد نمودند-٤

 يک بخش از جوانان ديگری که ھرچند از لحاظ اعتقادی به باور ھای قبلی خود وفادار نمانده بودند مگر برخی -٥

  .ش را نيز فداء نمودنداز آنھا از لحظ سياسی در ضديت خود عليه روس اشغالگر جان خوي

 يک گروه ديگر از منسوبين جريان دموکراتيک نوين که در ھرات و برخی از واليات ديگر مستقالنه به فعاليت -٦

  .ادامه می دادند

 بخش وسيعی از روشنفکرانی که در اروپا به خصوص المان زندگی می نمودند و ضمن عضويت در اتحاديه -٧

  .نيز به وجود آورده بودندن اخکر را عمومی محصالن افغانی، سازما
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 جم غفيری از نيروھای پراکنده که به مرور زمان يا جذب نيروھای ذکر شده در سطور باال گرديدند و اينکه -٨

  .ھمان ناشناس از بين رفته و يا اين که به دشمن خلق پيوستند

 زير ساطور قصابان ٥٨ و اوايل ٥٧در اواخر " سرخا" بخشی که در فوق تذکار يافت با کمال تأسف ٨از جمع 

  .خالق و پرچم رفته، آنچنان نقش مؤثری از آنھا برای بعد باقی نماند

گروه انقالبی خلقھای افغانستان در جريان پروسۀ وحدت تمام نيروھا روی داليل مختلف من جمله چگونگی بر 

شده، يک قسمت آن که ھمان بخش تين سياو پينگ دوپارچه " سه جھان"خورد به تئوری ارتجاعی و ضد کارگری 

" سازمان رھائی افغانستان"خود را " مشعل رھائی"زنده ياد داکتر صاحب فيض احمد باشد به استناد نوشتۀ خودشان

  . در افغانستان گرديدند"تئوری سه جھان"نام گذاشته مشعلدار مبارزه برای 

 ماھه، سرانجام در ١٤اکرات وحدت طلبانۀکلکانی باشد، در جريان يک روند مذياد بخش ديگر که گروه زنده 

را با شرکت محفل داکتر صاحب ھادی خان، عده ای روشنفکران پراگنده از طيف ھای " ساما "١٣٥٨سرطان 

موضع گيری برنامه ئی و " تئوری سه جھان"ابطه با ر اينھا با آن که در .متفاوت و دوستان ھرات به وجود آوردند

اسی داشتند و آنرا خيانتی می دانستند به جنبش بين المللی کمونيستی، مگر وحدت جنبش چپ را تابع قبول و يا يس

نفی آن نمی کردند چون اعتقاد داشتند که بر مبنای رشد نا متوازن جنبش، برداشت ھمه از آن يکسان نيست و بايد 

اين سازمان نيز بعد از . ز جنبش تجريد نمودارا کوشيد تا ضمن گرفتن دست خطاکاران، خيره سران وابسته 

را بنيان " ساوو" نموده داکتر صاحب محمودی و رفقايش با برآمدن از ساما، بدستگيری زنده ياد کلکانی انشعا

  .گذاشتند

تئوری "سازمان پيکار و اخگر ھر دو به شدت عليه تئوری سه جھان بودند، منتھا با يک تفاوت که اخگری ھا با رد 

" دوسيستم"و نظريه رويزيونيستی " تيرانا"از طريق را  از ھمه می خواستند، تا گره کور انقالب جھانی "انسه جھ

  .نيز موضع داشت" دوسيستم"انورخواجه حل کنند در حالی که پيکار عليه 

ب  سالی که روس و نوکرانش در افغانستان با خون مردم آسيا١٤تا جائی که تجارب گذشته نشان می دھد، ظرف 

استعماری خود را فعال نگھداشته بودند، ده ھا و صدھا حرکت وحدت طلبانه در داخل و خارج افغانستان به 

 و ن سازمان رھائیراخصوص خارج افغانستان، بر مبنای اختالفات حل ناشدنی و خصمانه ای که بين افراد و ھوادا

  .وجود داشت، ھيچ گاھی راه حل نيافت" اخگر"افراد 

لۀ روسھا و ايادی آنھا به راه افتاده بود می يدون کمترين انعطافی دريای خونی را که در افغانستان به وسآنھا ھر دو ب

پيروزی مردم شب فردای وحدت آنھا "ديدند و با آن که از لحظ تئوری اين را می دانستند که به گفتۀ زنده ياد رھبر

 می آمد و نه آن ديگری، حاضر بود جھان را با کوتاه" تين سياوپينگ"، مگر نه آن يکی از تئوری "ميسر است

  .دعوت ننمايد" ضمانت قرچه"انورخواجه به " دوسيستم"طرح 

و صدای " اتحاديه عمومی" ثور ٢٣اسناد اين جنگ ھای نفرت افگنانه و تفرقه آميز را می توان در نشرات 

تان را از ھم دور داشته و آتش خشم و کين يک به يک مرور نمود؛ جنگھائی که نسل انقالبی افغانس" فازا"افغانستان 

  .را بين شان فروزانتر می نمود

مگر به مجرد سقوط دولت نجيب و آمدن مجاھدين و شکل گيری حمام خون کابل، اين افراد و گروه ھا تمام گذشته 

و يا چند  در دو ھا را فراموش نموده، چنان به معاشقه و معانقه با ھم آغاز کردند تو گوئی آنھا يک روح بودند در

 يک صفحه و يا يک "خط دوسيستم"از آمدن مجاھدين به بعد ھيچ کس به خاطر ندارد که اتحاديه عمومی و . بدن

 و نه ھم شنيده است که باقی سمندر،  از آن زمان کس نه ديده. و فازا بنويسد" تئوری سه جھان" خط سطر در مورد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

که " اسپنتا، نجيب روشن، فاروق فارانی"کلمه عليه يک طر و يا يک س" دوسيستم" معراج اميری و ساير شيفتگان

در عين زمان ھجاما و سازمان پشت سر آن .  را به گردن داشتند، به زبان آورده باشند"تئوری سه جھان"ھمه قالدۀ 

 کوه"ھرچند در آن دعوا طرف نبود، مگر يک لحظه نمی توانست دريک جلسه شرکت نمايد بدون آن که با "ساما"

 و ساير "ساما"و تسليم طلبی به چھار ميخ کشيده نشود و يا باند رسول و دادفر که کمونيستھای " موش زائيد

کمونيستھا را دشمنان خونی خود می دانستند و حتا با زير پا کردن شرافت مسلکی افراد معينی از آن سازمان را می 

 تمام دعوا ھا را فراموش نموده در آن جرگه سھيم خواستند به وسيلۀ دوا ھای عوضی به گورستان بفرستند، نيز

" شوربای دموکراسی" درجه ای تمام آن نھاد ھا ، ھرگاه فعاليت ھای بعدی شان در ١٨٠اين چرخش يک شبۀ . شدند

  : را نشان نمی داد شايد از طرف آيندگان چنان قضاوت می شد آنھااصل و جوھر " فرياد امپرياليزم"و 

منان معجزه و آنھائی که منکر اعجاز ھستند، در ختم قرن بيست و در جلو چشم ھمگان به به کوری چشم دش! بلی

شبانه خرد صد ساله صاحب " ل. م"خصوص چشمان بيدار و نگران جنبش چپ، معجزه ای اتفاق افتاد و مناديان 

مه درس عشق از و فردای روزی که می بايست مثل ھميشه به خود خوری و نفرت پراگنی اشتغال ورزند، ھ. شدند

  . شدند، چند تن و يک جانليلی و مجنون و وفاداری از رمئو و ژوليت فرا گرفته

خوانندۀ عزيز من از کسانی نيستم که به شقاق و دشمنی معتاد باشم، عکس آن خودم بار ھا در زمانش از دوستانی 

اختالفات  خرده اختالفات خود را اسير که به ھريک از آنھا ارتباط داشتند، صميمانه تقاضا نموده بودم تا بر محور

دورانی نسازند و بکوشند تا در بستر عمل بر مشکالت من جمله مشکالت اعتقادی فايق آيند، مگر وقتی با چنين 

 درجه مواجه می گردم حق دارم از خود بپرسم که علت چيست؟ حق دارم با قضيه در عوض ساده ١٨٠گردش 

درست مطالعۀ ھمين پيامد ھاست که به . عواقب و پيامد ھای آنرا مطالعه نمايملوحانه، ھوشيارانه برخورد نموده 

يک باره در پشت چھره به ظاھر، چپ و انقالبی ھويت ھای کثيف و سياه اعضای استخبارات امريکا يعنی اعضای 

  .خود را می نماياند" ای. آی.سی "

 از مشتی خاين به افغانستان و مشتی خاين به متشکل" شوربای دموکراسی"و ھمين پيامد ھاست که نشان می دھد 

 ٤جنبش چپ تشکيل شده بود که عکس گذشته که وظيفه داشت تا نگذارد سنگ باالی سنگ بند ماند، نگذارد 

روشنفکر انقالبی به دور ھم گرد آيند، نگذارد تا آنھا متحدانه عليه استعمار روس برزمند، اين بار وظيفه گرفته ھمه 

  .سقف غالمی امپرياليزم امريکا. سقف دموکراسی امريکائی.  جمع نمايدرا زير يک سقف،

                                                                                                           ادامه دارد

  


