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  "قسمت اول"

  مختصری بر، دروغ ھای
  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"

٩  

  :صدراعظم"آقای"مکثی بر برخی دروغھای : ب

از ھمه اولتر بايد نوشت که مکث بر برخی دروغھا، نبايد به ھيچ صورت چنان تعبير گردد که گويا صاحب اين قلم را 

زمانی " کتاب"را اعتقاد برآن است که آن  چه من. با ساير بخشھا و يا کل کتاب تأئيد و الفتی در ميان و قصد نقد آن دارم

می توان از آن به نام دروغھای يک ميھنفروش ياد  اکنون فاقد اين ارزش بوده،( توانست ارزش نقد را داشته باشد می

صدراعظم اين شرافت را می داشتند تا در پھلوی به نمايش گذاشتن ميز کارش در قصر صدارت، " جناب"که ) کرد

 در را) حدخا(اھھای قرون وسطائی جنايتکاران الاقل يکی دو قطعه عکس از زير زمينی ھای آن جھنم و شکنجه گ

که حزب شان،  از کشتارھا و جناياتی" درخشان شان"کارنامۀ  ۀ ارائ چاپ و ضمنزندان صدارت و بقيه زندانھا نيز

شايد در .  ما مرتکب گرديده اند، پرده برمی داشتۀشورای انقالبی شان، دولت و حکومت شان در حق مردم بالديد

که بازار عرضه و تقاضا را از ھمه ) اقتصاددان( مذبوحانۀ يک ارزشمندی نقد يافته و به مثابۀ تالش" کتاب"آنصورت 

  .بھتر درک می کند جھت کاريابی مجدد و راه يابی دوباره، به در سالطين و خدايان آتش و خون مشخص نمی شد

" جناب"خويش را خواھد گذاشت، پرچمی بودن  قبلی بر سرتاسر اين مختصر تأثير  که در پيوند با فصل ایهمين نکتود

 که است" ايشان"بودن " ببرک کارمل"اعظم و آنھم شخصيت دوم و به تعبيری دست راست و فرد مورد اعتماد صدر

" جناب"پرچم دانست بيجا نخواھد بود تا " شخصيت حزبی"را فرد شماره يک پرچم و معرف " ببرک"اگر قرار باشد 

  و يا فرد دوم آن حزب دانسته، اگر"برک ثانیب"را که در جميع ساحات از وی نمايندگی و نيابت داشت " ببرک"معاون 

جامع تمام صفات باشند به يقين در " مرشد و پير" رذيله چون ۀخصيص) ٧۶(را نيابند که در تمام  امتياز آن" جنابشان"

  . خواھند بودذيلهرمتصف به اکثريت قريب به اتفاق آن صفات " ببرک"درجه دوم از 

صدراعظم از طرف " جناب"ين مقال بايد به خاطر داشته باشد که اگر گاھی  اۀبا در نظرداشت تذکر فوق، خوانند

گونه توھين شخصی در ميان نبوده بلکه  وری می گردند، قصد ھيچ با صفات يک پرچمی تمام عيار يادآصاحب اين قلم

ادآوری  سال دوران حاکميت مزدوران روس اشغالگر، ي١۴طی " جناب شان"تی لبا در نظرداشت موقعيت حزبی و دو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 مام عيار است به خصوص آنبه مثابۀ يک پرچمی ت" اب شانجن"ت، در واقع بيان قرب و منزلت و اتصاف به آن صفا

به کاسه ليسی ھمان امپرياليزمی ) ءرئيس شورای وزرا" (جناب"ديگر نيز چون " ببرکيان"مرده و " ببرک"که اکنون 

يدند،  ملت ما را با آن فحاشی نموده در بند و زنجير می کش وسيعی از احاد دارند که بيشتر از يک دھه بخشیاشتغال

  .سزائی می يابدب" ارزشمندی" کشتمند "جناب"نقش و موقعيت 

پيروان کشتمند از شاگردان وفادار و از " جناب"در ثانی خواننده بايد به خاطر داشته باشد که نويسندۀ کتاب مورد نظر 

ـ و در مکتب غدر و خيانت !! که صداقت در فرھنگ پرچمی ھا وجود داردتا ھمانجائیبوده ـ " ببرک کارمل"صديق 

ی که خود در کتاب به کار ائبه ھمان معن" (نظم"وی درس دروغ، ديده درائی، پرروئی، جاسوسی، مزدور منشی و 

زھم با. است، ندارد" شياد"که در تاريخ معاصر افغانستان مسمی به " ببرک"را آموخته، دست کمی از ) برده است

  ایهًبا در نظر داشت صفات يک پرچمی تمام عيار اگر احيانا کدام صفح:  اين سطور بايد به خاطر داشته باشدۀخوانند

و " ی نظمیب"کشتمند را به " جناب"يک به حقيقت می يابند، پای اشتباه تايپی و استنساخ در ميان بوده از کتاب را نزد

  .ھيچ خوشايند نباشد" ناروائی"چنين را " جناب ايشان"متھم نسازند که به " راستگوئی"

  :کشتمند" جناب"اينک اين شما و اين ھم دروغھای 

  

  : ـ معنی جھان بينی علمی و اسالم پناھی نويسنده١

ولوژی ئک و سياسی حزبی که به گفتۀ خودش، ايديولوژئليت ايدو بعد از دو دھه يدک کشيدن، مسؤکشتمند" جناب"

لينينيزم می سازد و در برنامه ھا صحبت " ببرک"و به گفتۀ " نديشۀ پيشرو عصرا"، "جھان بينی علمی"را  رھنمای آن

ولوژی پيشرو عصر آشنا و ئھرگاه اين حزب بتواند زحمتکشان و روشنفکران کشور را متحد بسازد و ايشان به ايد"از 

  )١۴۴(در ميان باشد ـ سلطانعلی کشتمند صفحۀ " معتقد شوند

ولوژی ئبر اساس ايد: " حزب چنين آمده بوددر قسمت پايانی مرامنامۀ:  نگاردکتابش می) ١۵٩(در صفحۀ ) ک. س(

به زبان فارسی در ايران و از  آثار انتشار يافته: " می نگارد." ک. س" ) ١٨۵(، در صفحۀ " جھانبينی علمیمترقی و

چنين در صفحۀ و ھ" العات اعضای حزب شمرده می شدخذ مھم برای مطآ ايران منابع و مۀجملۀ نشرات حزب تود

ھر کسی که به : "در اساسنامه به حيث يکی از شرايط عضويت چنين پيشبينی شده بود: ھمان کتاب می نويسد) ١٧۵(

انديشه ھای ... ئوری مارکسيستی ـ لنينيستی را فرا گيردرتيک خلق پذيرفته می شود، بايد تيعضويت حزب ديموک

  ."ددر بين توده ھا تبليغ کن...  راسوسياليزم علمی

کشتمند کتابش را آغاز می کند بنابر ھمان خصلت ذاتی " جناب"ولوژيک، وقتی ئبا تمام آن ادعاھای بلند باالی ايد

که دو روئی و تزوير جز انفکاک ناپذير شخصيت آنھا را می سازد با آوردن يک بيت در آغاز کتاب " پرچميگرايانۀ"

  :چنين آغاز سخن می کند

  کـار     تو خوشنود باشی و ما رستکارخـدايا چنـان کـن که پايان 

صدراعظم را باز و علل اسالم پناھی اش را ارزيابی کرده بتوانم در گام نخست " جناب"که مچ دست  به خاطر آن

 ۀصدراعظم يعنی وابستگی فکری به حزب تود" جناب"، آنھم با در نظرداشت خط فکری "جھانبينی علمی"تعريفی از 

نوشته شده، " امير نيک آئين"که به وسيلۀ )  ايرانۀحزب تود(يکی از نشرات ) اسی و اجتماعیواژه نامۀ سي(ايران، از 

" جناب" باشد خود با مطالعۀ آن ميزان انتساب صفات يک پرچمی ناب را به ،را خدمت خوانندگان تقديم می دارم

  .صدراعظم مشخص سازند
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اين واژه در .  جھانۀنظريات، مفاھيم و تصورات در بارعبارت است از سيستم "جھانبينی : می خوانيم) ٧۶(در صفحۀ 

 از نظريات و عقايد ما را احاطه کرده، دربر می گيرد ـکه   جھانیۀمعنای وسيع خود کليه نظريات انسان را در بار

  ."عی و غيرهيفلسفی و اجتماعی و سياسی گرفته تا اخالقی و ھنری و مسايل مربوط به علوم طب

جھانبينی ...  جھانبينی و ھستۀ مرکزی آن عبارت است از نظريات و عقايد فلسفیۀدود تر واژمفھوم مح: "ھمان صفحه

  ..."را می توان به دو دسته تقسيم کرد، ماترياليستی و ايدياليستی

جھانبينی کمونيستی ـ مارکسيزم لنينيزم ـ به شکل پيگير و جامعی يک جھانينی علمی : "می خوانيم) ٧٧(در صفحۀ 

حقيقت و علميت جھانبينی مارکسيستی لينينستی را تمام تاريخ پراتيک بشريت، زندگی و کليه : "ان صفحهدر ھم" است

  "کند دستاورد ھا و دانش بشری ثابت می

 عزيز، در اينجا من نه قصد تفتيش عقايد را دارم و نه ھم در صدد آن ھستم تا صحت و سقم اين و يا آن ۀخوانند

 ۀولوژيک ـ يعنی سازندئول ايد که مسؤ و دارد بپرسم چطور امکان داشتم، بلکه می خواھمولوژی را به اثبات برسانئايد

ه و اعتقاد راسخ داشت) .ل .م(، به جھانبينی علمی  و باشدتفکر و انديشۀ يک حزب به اصطالح مارکسيستی لينينيستی بود

  ؟؟ديا به گفتار نم تا در ديگران نيز چنين اعتقادی را به وجود آورد اما خود به نام خدا آغازاشدب و در تالش آن دارد

اگر معيار تغيير (صفحۀ کتابش به غير از کربالنمائی اوليه و آنھم در يک قطعه عکس يادگاری ) ١٠٨٣(ھرگاه ضمن 

، صدراعظم نبايد فراموش نمايد که از آن تاريخ به بعد" جناب" يک فوتو باشد ۀولوژيک صرف ارائئاعتقادی و ايد

 به شوروی سابق و مجموع بالک شرق، به کجا سرنکشيده، بر قبر ضمن مسافرتھای عديدۀ رسمی و غير رسمی اش

کدام سرباز گمنامی اکليل گل نگذاشت، با چه کسانی روبوسی ننموده، دستان چه کسانی را به گرمی نفشرده و باالخره 

نين  لدر کجاھا عکس يادگاری نگرفته است؟ آيا می توان باور کرد که مھمان رسمی صدراعظم شوروی بود و بر قبر

به مثابۀ حزب برادر دعوت شده ) ٢۶(که در کنگره  ادای احترام نکرد و عکس يادگاری نگرفت؟ آنھم صدراعظم دولتی

که در يک مقطع مشخصی از تاريخ  نين و ساير شخصيتھای بزرگید افزود ادای احترام باالی قبر لبالفاصله باي) باشد؟

 شده اند و گرفتن عکس يادگاری در آنجا، نه تنھا در ذات خود مصدر خدمات فراموش ناشدنی و بزرگی برای بشريت

 ديگری از کتابش ر قسمتدھرگاه   شخصيت تاريخی و دورانساز است،امر قبيحی نيست بلکه بيانگر احترام به يک

د خو) ارتداد(ولوژيکش را با پرچم برمال و از گذشتۀ به اصطالح مارکسيستی لينينستی و يا به تعبير آخوندھا ئفاصلۀ ايد

) تازه مسلمانان ھشت ثور(صدراعظم نيز از جملۀ " جناب"کان آن وجود داشت تا پذيرفت بلی طلب مغفرت می نمود ام

به خاطر (بايست مطابق فقه تشيع  نصورت ھم میمی باشد، در آ)  ـ ٢٠ ـ و سکر ـ ٣٠مسلمانان سکر ـ (و يا 

ًمی داند، حد شرعی در موردش اجرا می شد که مطمئنا غير  مرتد را در اين دنيا قابل پذيرش نکه توبۀ) کربالنمائی اش

   . تايمز و ھايد پارک لندن می بوداز تماشای

ًکه بعدا خواھيم ديد احترام خود را به  ً به چشم نمی خورد و عالوتا در تمام کتاب ھمانطوری ایهاما چون چنين توب

 می آورد، بايد پرسيد که ياتی خود به شمارتجاوزکاران شوروی حفظ و تعلق فکری اش را با پرچم از افتخارات ح

  پرچمی ما کدام يک را دروغ می گويد؟" شخصيت ناب"

  آيا به اصطالح کمونيزم گستری ديروزش دروغ بوده و يا اسالم پناھی امروزش ديده درائی تازه است؟

در ) .ل. م( به اصطالح پرچمی ما در ھردو مورد دروغ نگفته باشد؟ ديروز که تنور" کرکتر ناب"از کجا معلوم که 

شوروی داغ بود و کارفرمايانش را اعضای حزب به اصطالح کمونيست شوروی و دولت آن کشور تشکيل می داد، از 

زار به کمکھای به اصطالح انترناسيوناليستی شوروی سود برده و تخمھايش را در ھمان سبد می گذاشت و امروز که با

 خود از طريق اعانه ھای دولت المان که گاه و بيگاه زير عنوان حق "چوفگوربه "کساد، ) .ش. ک. ح(اصطالح 
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نينااندرووا در تالش آنند تا خود " خانم"سيگانوف و " آقای" پرداخته می شود، زندگی می کند و سسه اشؤريسرچ به م

د ھندوستان نموده فيلش يا) رئيس شورای وزيران" (جناب"در چنين حالتيست که . از قافلۀ غارت شوروی عقب نمانند

 رقيت و بردگی اش می افتد، به کربالئی نمائی به خاطر اسالم پناھی دست می يازد، در اين راه ھم ۀبه فکر تغيير قالد

 ياداوری از مسافرت عراق می گردد،چنان محتاطانه گام می گذارد که حتا وقتی بنابر ضرورت اسالم پناھی مجبور به 

که  دچار شود و يا اين" بوش"که نکند به غضب   از ترس آننمی شد،" الئیکرب"ما " کربالئی"در غير آن بيچاره 

جلو صدراعظم تا جائی " جناب"اما اسالم پناھی .  می کندء اکتفارا ناراحت سازد به واقعه نگاری صرف" رفيق صدام"

نيست نبوديم  ما کمونگارد که گويا غرب به ناحق ما را کمونيست خطاب می کرد ومی رود که به صورت شکوائيه می 

  .آنرا نقل می دارد ـ" کارمل"ماريوف از زبان " رفيق"ھمان کاری را می کرد که " لعنتی" غرب ـ

  ادامه دارد

   

  

  

  

  


