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  .    .          تـعيـق وا تا  اـع اد از              .

  

  )د ـودي.  و (: ته  ـنوش 

    )21/10/2010(   

  

 دارند یدسترس"   بابا" و  " شورش" ، " پيام آزادي" آنانی که به سايت ھای وزين 

) م . ـ ھ(  صفحه ای بقلم )803(  نوشتۀ CDخواھی نخواھی  بمشاجره سختی که ناشی از برآمد  

" تحت عنوان ) جريان دموکراتيک نوين (نستان سابقه داران  سازمان جوانان مترقی افغا ازيکی

 به تعقيبش "جنبش انقالبی پرولتاریا و بوالھوسیھای روشنفکران خرده بورژوا 

ت ـ تح ") م ل م ( تان  ــردم افغانسـات مـكار براي نجـروه پيـ گ"نقد اين نوشته توسط 

به ماهيت و موقعيت جنبش   طانكار از واقعيت ها  و تحريف حقايق  مربو " نوان ــع

 ت در ساي" افغانستان توسط يك اپورتونيست  كهنه كار پرمدعا ؟) م ل م ( انقالبي پرولتري  

باز ھم به " و  "!به پيشواز جنبش ":   و بعد ھم نوشته ھای تحت عناوين "پيام آزادي"وزين 

 – جبهه متحد ضد امپرياليسم  و ارتجاع "ضای جمعی از اعضای به ام "! پيشواز جنبش 

و )   بابا( با امضای ھيئت مسئوالن  " !  سخنی که بايد گفته شود"  و بعد ھم"افغانستان 

 در "بورژوائي پرنسيپ انقالبي در مقابله  با پرنسيپ گرايي "ھمينطور نوشتۀ تحت عنوان 

  .يده ؛ آگاھند  تا کنون به نشر رس"شورش"سايت وزين  
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ًبيان چند سطر فوق صرفا يادھانی از موضوع بوده  و اين نوشته محور چگونگی ادعا و 

  : مطرح گرديده است "!به پيشواز جنبش " "هيبيان"واقعيتھای است  که در 

 از طرف " افغانستان –جبھه متحد ضد امپرياليسم  و ارتجاع " در نشست يکی از جلسات  

 بود ، توأم با زني"  ]... "جبھه "  شخص اول [ " ... جبھه  "  نفر اولثحييکی از رفقا که من

 مزبورو وانمود کرد که نويسنده  نوشتۀ صفحه ای ارائه ) 803(نارضايتی  خبر وصول نوشتۀ 

ی تايپ و در صورت لزوم  نشر ضاتقا )  " ...ضد جبهه متحد " ( مابدون نظرداشت مشکالت 

نموده است  ) بابا ( تو يا ساي " ...ضد جبهه متحد "رگان مرکزی  ا"قطب نما " در نشريهآنرا 

  .که نظر بدالئل متعدد اين تقاضا از جانب  رفقای حاضر در جلسه رد گرديد 

[  )"رفيق ما " ( بوده از طرف ھمين به اصطالح CDبعد از چندی اين نوشته که در يک 

 به تعداد محدودی ، ]ياد شده )  اكسآقاي( منظور شخصی است که در نوشتار رفقا از وی بنام 

يعنی خيلی کمتر از تعداد ادعا شده  در بيانيه کاپی ، و از طريق پست بدسترس رفقای جبھه قرار 

ً کامال سفيد بود و ناگزير از رفيق ديگری ، ايکه بآدرس من فرستاده شده بود CDداده ميشود 

  .اھشم را پذيرفت خواھش کردم تا کاپی آنرا بمن بفرستد و او ھم نيز خو

 صفحۀ آنرا 300 يافتم ؛ بمطالعه اش پرداخته و بيشتر از یس مذکور دسترCDزمانی که به 

 " مشت نمونه خروار ": می رفت و بمصداق ضرب المثل خوانده بودم که داشت حوصله ام سرن

برداشتھا و   تماس گرفته ، CDيعنی توزيع کنندۀ  ) "رفيق ما (" و با ًگفته موقتا کنارش گذاشتم 

" انتقادات خود را  با تعجب و تأثر زياد که ھيچگاه  چنين موضعگيری از شخص نويسندۀ  نوشتۀ 

را نداشتم ؛ با او در ميان گذاشتم و با المقابل او ھم گفت  "...جنبش انقالبی پرولتاریا و 

ًنوشتم و عالوتا نام صفحه انتقاد  ) 40 ( ازکه  با وجود مطالعه قسمتی از آن  نوشته تا کنون بيشتر

ًرا گرفت و گفت او از خواندنش به حدی قھر است و می پرسد  اصال  چرا آدم   ) ن.  ع( شخص 

  ].نبود  "... ضد جبهه متحد "عضو ً اصال ) ن. ع ( اين آقای [ چنين نوشته ای را  بخواند ؟  

 قسمتی از آن که می گفت با مطالعه) " رفيق ما"  (جالبتر از ھمه ، ھمين  به اصطالح

صفحه  انتقاد نوشته ،  طی صحبتی سخت موضع ضد  جريان دموکراتيک ) 40(نوشته  بيشتر از 

گرفته و می گفت که آن يک جريان خودبخودی ، خيلی عقب مانده از ) شعله جاويد ( نوين  
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، ه و خالصه ضد منافع کارگران  و زحمتکشان افغانستان بود) ايران و ترکيه ( جريانات منطقه 

رد گفتارش پرداخته  و باز ھم برای اينکه تأکيدی از و مثالھای متعدد در ھر زمينه به که با دالئل 

  :گفتارش گرفته باشم  ، اين شعر را  برايش  بخوانش گرفتم 

  بر زمينت ميزند نادان دوست      دشمن دانا بلندت ميكند                     

  در زمانش بمثابه مزبورموكراتيك نوين  بمصداق شعر بناء خودت فكر ميكني كه جريان د

 با کمال )"رفيق ما " (  ؟ استدوست نادان  كارگران و سائر زحمتكشان  افغانستان عمل كرده

   "!  بلي ": تأسف گفت 

ھمان بود که لحظۀ بعد در حاليکه  گفتار ھر دو طرف  غير متعارف وجدی بود ، صحبت را  با 

  .رديم گفتن شب بخير قطع ک

صفحه  انتقاد نوشته کند و از طرف ) 40(حال چطور شده ميتواند ، که از يکطرف آدم 

جنبش انقالبی پرولتاريا و بوالھوسيھای روشنفکران "  ۀديگر تمام  نظرات و موضع  نويسندۀ نوشت

شايد ھم ھمين طرز [  ً را عينا  در باره جريان دموکراتيک نوين تبليغ کند ؟"خرده بورژوا 

 که  تا آن زمان آنرا با عناصر مربوط به ه بودھم) "رفيق ما " ( گپ دل   ،رداشت خود غرضانهب

    .]جنبش انقالبی کشور در ميان نگذاشته بود 

چه در گفتار رويا روی " ) رفيق ما ( " با تشخيص ، يعنی درک منطقی از موضعگيری  

"  عه قسمتی کمی از نوشتۀ نويسندهصفحه انتقاد  از مطال) 40(و چه در نوشتارش ، يعنی آن 

که اکنون زايد از صد ھا صفحه شده  " خدا ميداند ( "   "...جنبش انقالبی پرولتاریا و 

نه ؛ بلکه در راستای تاييد نظرات آن و بر ضد جريان )  هح صف803( انتقاد عليه آن نوشته ) باشد 

  !دموکراتيک نوين افغانستان نوشته شده باشد 

  " ... جبهه متحد ضد "از اعضای " جمعی " که با امضای !  پيشواز جنبش در بيانه به

   :  کهميباشد آمده

يم قبلی انتشار دھندھۀ بيانيه کنونی ، البته برخالف تصم" جمع " يکی از رفقای « 

را    "...جنبش انقالبی پرولتاریا و " ، نوشتۀ وتأکيدی که برآن صورت گرفته بود
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، در خارج از ] وديد است . تاکيد بر جمالت از و  [ و غير مسئوالنه رانهبطور خود سمتأسفانه  

، يعنی  در دسترس يکی از رفقای جنبش انقالبی قرار داده  که  او ھم بنوبه " جمع" محدودۀ ھمين 

ميفرستد، " )م ل م (  گروه پيكار براي نجات مردم افغانستان " را  به مزبورخودش ، نوشته 

 اصول و اراده جمعی ، نکوھش و انتقاد  نقضرفيق مورد نظر بدليل اين امر ، به محض اطالع از

  ."نامبرده ھم ، متوجه اصل مسئله شده  و از عمل خودش انتقاد نموده است  که گرديد

»  " .. جمع" يکی ار رفقای « : پيش از ھمه غرض رفع ابھام احتمالی که گفته ميشود 

 " جمع" حتي اين ؛شرکت نداشته ام " جمع" ح ن باصطالبايد گفت عالوه از اينکه من در اي

   . دانسته بطور قطع نمي پذيريم"...  جبهه "مجازي را مغاير اساسات 

"  در بيانيه  از جانب  "غير مسئوالنه"  و  "خود سرانه" ھمچنين بکار برد کلمات 

خويش را  از بار   واکنش منطقی ونامعلوم و فاقد صالحيت اصولی سبب شد ، تا حساسيت " جمع 

ً  بيان نمايم و او ظاھرا غرض آرامش )"رفيق ما " (  کلمات متذکره  طی صحبت تيلفونی با زشت

مورد " بيانيه " خاطرم گفت آنطوری که تو از اين کلمات برداشت  و تعريف ميکنی  در نوشته 

  .نظر نبوده  و نيست

  :و حال بايد پرسيد 

آنھم به  "... جبهه متحد ضد "ه بيرون از جمع  از طرف اينجانب بCD ناگر فرستاد

. ع(  بشخص   CDرفقای انقالبی سزاوار چنين کلماتی زشت و توھين آميز باشد ؛ پس فرستادن 

برده  ، نام !با او رو برو می شديم "ًاتفاقا" گويا ... "  جبھه "که ھر گاھی خارج از جلسات )  [ ن 

از طرف ]  متعلقاتش بيان ميکرد و "...د ضد  جبهه متح"مخالفت خويش را با موجوديت 

" عضو ) ن . ع ( ًزيرا طوريکه  قبال نيز گفتم !  سزاوار چه نوع کلماتی خواھد بود ؟)"رفيق ما("

  .نبود ... " جبھه 

  :و در بيانيه می خوانيم 

   . »... و انتقاد گرديد اصول و اراده جمعي ، نكوهش رفيق مورد نظر بدليل نقض« 
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جبھه متحد ضد "  اگر مراد از بکار برد مفھوم  اصولی در اينجا ؛ حتی اساسنامه  ، ًاوال

باشد ، باز ھم  عمل اينجانب مغاير به آن نبوده ؛ بلکه اعمال " افغانستان–امپرياليسم  و ارتجاع 

 ،  تا کنون است  ! "به پيشواز جنبش"  ، "بيانيه " انجام گرفته  از طرح و بيرون دادن اولين 

 بلکه مغاير اصول ؛"... جبهه متحد ضد ")  اساسنامه ( نه تنھا مغاير اصول پذيرفته شده  که 

  .انقالبی نيز ھست 

 جبهه متحد ضد "  بحيث يک موضوع درونی  CD حقيقت اينست  که در رابطه به ًثانيا

اخذ  در آن اراده جمعي نداشته تا تصميمی مبنی بر   "... جبهه متحد ضد "، جلسۀ خاصی "...

فقط ميتواند  " نويسندگانش " از جانب با صطالح " بيانيه " بنابر اين  بکار برد آن در . شده باشد 

  .جھت تکميل  و پر اھميت نشان دادن آن باشد 

 با ثر تماسی )"رفيق ما " (با ھم داشتيم ،  ) بروال ھميشگی(  ، در صحبتی که دو بدو ًثالثا

  ذريعه من  بآن آگاه  بود و انتقاد گونه  برايم گفت بھتر CD  که با رفيق توخی  داشت  از ارسال

  ؛ و تشويش اش اينبود که ميبود) "... جبهه متحد ضد "اعضای ( بود موضوع در بين خود ما 

CD ًضمن رفع تشويش بيجايش  پرنسيبا ...  ير از جنبش انقالبی نيفتد ؟ غ  بدست  اشخاص

  . اين عمل را نيز بيان کردم که دالئلم  از طرفش  رد نگرديد  هموج انتقادش را پذريرفتم  و داليل 

مطرح "  رفيق ما "  بوده باشد در اين صحبت از طرف  نكوهشبراما سخنی که دال 

 گزافه گوئی ًصرفا ميتواند مبتنی بر " ! به پيشواز جنبش"" بيانيه "نگرديد ؛ اما بکار بردن آن در 

   .بسآن باشد و و خود نشناسی نويسندۀ 

با آگاھی از اينکه اشخاص و سازمانھای مسئول ، با صالحيت  و واجد شرايط حق 

، از يکنفر شناخته شده  عضو  رھبری سازمان )  صفحه 803( بررسی و انتقاد  چنين نوشته ای 

را ميداشته باشند  که از نزديک به نظرات و عملکرد )  دموکراتيک نوين جريان(وجوانان  مترقی 

روی ھمين ملحوظ منھم  بعد از .ص در پروسه مبارزات تا کنونی اش  واقف باشند ھای آن شخ

نخست بنزديكترين  رفقايم را ) م . ھـ ( صفحه ای  بقلم ) 803(   حاوی CDمطالعه قسمتی از 

كه از مبارزين انقالبي راستين و شناخته شده در  )رفيق كبير توخي و رفيق رحيمه توخي ( 

اين   ،" بيانيه "و بر خالف گفته .  افغانستان ميباشند ، فرستادم سطح جنبش چپ  واقعي
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آنست  که  ثرباالچنانچه  .  قع انجام دادم، مسئوالنه و بموعمل  سازنده و انقالبي را  آگاهانه 

خوانندگان  عالقمند  از البالی مباحث عمده و سازندۀ نوشته ھای منتشر شده  در سايت ھايی که  

توانند  قضاوت سالمتر و اصولی تری در مورد افکار ، نظرات و  نيات تذکرش رفت  ، مي

  . اشخاص در گذشته و حال جنبش مردمی  داشته باشند 

"  رفيق ما " ، "... جبهه متحد ضد "از مدتھا بدينسو ؛ در غياب  جمع اساسی  و واقعی 

خود ساخته و مجازی را باصطالح در " جمع" ًخود سرانه متشبث با قداماتی شده و بعدا گويا 

  ؟! جريان قرار ميدھد و انتقاد ميشود

  : "بيانيه " توجه کنيد باين متون  

به  ، سرانجام  ... "گروه " انتشار دھندگان  بيانيه با مسئول آن " جمع "   مفاھمه رفيقی از «_  

جنبش " مذکور تا تصميم شخص نويسندۀ نوشته ... "  گروه " که اين توافق منتھی گرديد 

  مبنی بر انتشار علنی آن ، از نشر اصل نوشته  خود داری   "...انقالبی پرولتاریا و 

   .» اکتفا نمايد ... نموده  و تنھا به انتشار موضعگيری خودش 

گروه پيکار " يه ،  مفاھمه يکی از افراد خودش با مسئول انتشار دھنده ھمين بيان" جمع   " «_ 

ًرا اصوال بعنوان  يک عمل غير ضروری و نادرست ) " م ل م ( برای نجارت مردم افغانستان  

  »ارزيابی نموده و بدينسان  مورد انتقاد قرار ميدھند 

 )"فيق ما ر" (   و ضد انقالبی از اين شاخه به آن شاخه پريدنھا  و موضعگيری خصمانه

جنبش " بنوشته   ") م ل م (  گروه پيكار براي نجارت مردم افغانستان  "بمقابل  انتقاد 

و موارد ديگر بود  مزبور و جوابگوی نويسندۀ نوشته و بحيث مدافع  "...انقالبی پرولتاریا 

 " شورش"  و " پيام آزادي "که توضيحات ضروری ، الزمی و بموقع در سايت ھای وزين 

  . نشر سپرده شد بدست

  :باز در جائی از بيانيه ميخوانيم 

چنين شيوه ھای ، ازھرکس و از ھر جھتی که باشند ، بی ترديد اساليب و شيوه   ...  «   

ھای سياسی نادرست و غير اصولی متعلق  به آن دورانی از سير تکامل اجتماعی  تاريخی جامعه 
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با ھدف و با  ، ولی با درک ، ناپخته و نارس،   جنبش نو پاميگردند که در بطن آن،  ھرچند يک

  »!  برافراشت ، که متأسفانه بداليلی ھم  به اعتال نرسيد د قآرمانھای واالی انقالبی

 صحت دارد »  ...با هدف و با آرمانهاي انقالبي...  «: حال بايد پرسيد که اين گفته ھايت  

 ( ی صحبت تيلفونی با من  بيان کردی ؟ و يا آن موضعگيری ضد جريان  دموکراتيک نوين  که ط

  ) .فشرده مطالب  صحبت تيلفونی ما در صفحات پيشتر ھمين نوشته بيان گرديد 

  . ادعا ھا باشد به قضاوت خوانندگان محترم  نحقانيت اي

 ھنوز ھم باورمند به ) " مارفيق" (نکه يدر ھمينجا چيزی که جالب و قابل يادھانی است  ا

در حاليکه  تاريخ تحريريش بگفتۀ نويسندۀ . صفحه ای است ) 803( ودن نوشتۀ اصطالح  بخامه ب

 ؛  است ھنوز ھم خاميا با گذشت اين مدت ، وگ.   ميباشد ) بيشتر از پنجسال( م  2005آن سال 

 ناپخته و نارس ، جنبش نو پايک ) شعله جاويد (  تازه  فھميده که آن جريان  )"رفيق ما   "  (ولی

 ؟ البته پرداختن! غيره بوده ، گويا تأسفش اينست که کاش آن جنبش از ابتدا پخته می بودو غيره و 

  . از توان اين نوشته بيرون است ) "رفيق ما " (به گفتۀ  بحث عدم اعتالي جنبشبه 

  :بيانيه می نويسد 

نه  "  بيانيه" به آدرس افراد صادر کنند  ... "  جنبش انقالبی پرولتاريا "   ارسال نوشته «

بمقصد انتشار ؛ بلکه برای اطالع و تبادل نظر و در صورت مقتضی ، برای  دامن زدن بيک 

ٍبحث سياسی  غير علنی در محدوده ھمان شناخت و عاليق رفيقانه  فی مابين نويسنده  نوشته 

  ». مد نظر بوده و می باشد "  جمع"  و برخی از افراد ھمين مزبور

جنبش انقالب "  نوشته «:  ميخوانيم که !   به پيشواز جنبش در حاليکه در پاراگراف دوم

ياد شده در " جمع انقالبی "  ھمين پستي  يكي از افرادالبته ماھھا قبل ، به آدرس ... "  پرولتاريا 

  »... بيانيه کنونی ، مواصلت نموده  بود " متن و مؤخره 

 تعقيبش ميگويد به آدرس يکی از و به...  صادر کننده  افراددر يکجا گفته ميشود  به آدرس

  .بکار برده ميشود) صيغه مفرد ( و دفعه ديگر ) صيغه جمع ( ؛ يعنی يکدفعه  ... افراد 
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 و برخی  از ندۀ نوشته مذبورس فی مابين نويعاليق رفيقانهو " ... «: در رابطه با اينکه می گويد 

رفيق ما ( "اقعيت اينست که تنھا  اين شته وصحت ندا)  صيغه جمع   (  .»...  "جمع " افراد ھمين 

  .عاليق رفيقانه و غيره غيره داشت و بس ) م . ھـ (  مزبوربود  که  با نويسندۀ نوشته ) " 

  :ای که  اينطور بپايان رسيده " بيانيه " در اينجا  گفتارم را با بيان چند سطر فوق  بارتباط 

   »عي از اعضاي  جم«                                         

   »" افغانستان – جبهه متحد ضد امپرياليسم و ارتجاع "  «               

 جبهه متحد "کوتاه کرده ،  اجازه ميخواھم نظر ھر چند اجمالی  در رابطه با چگونگی ايجاد 

  : داشته باشم ) ابـا بـ( و سايت    " ...ضد 

نب و دوست ديگری  ما که در يک شھر باثر تماس ، تشويق و وعده ھمکاری بويژه  اينجا_ 

 و قبول تقاضای ما از جانبش  بود که عدۀ البته بدالئل مختلف  جدا ")رفيق ما (" زندگی داشتيم  با 

کميته تدارک ضد تھاجم امپرياليستی  «که باالثر تکامل  " ... جبهه متحد ضد "شده از پيکر 

  " ... جبهه متحد ضد "نام اين جمع را باز ھم  بوجود آمده بود ، گرد ھم آمديم  و  »بافغانستان 

  .گذاشتيم 

 نتی احساسکمبود سايت انتر  " ... جبهه متحد ضد "بمرور زمان و به مقتضای اجراآت  _ 

  تالشھای زيادی برای  دستيابی بآن  بعمل آورده بود که )"رفيق ما " (ميشد و بھمين ملحوظ 

ايجاد ، ( ن و دوست ديگرم  موضوع را تا نتيجۀ نھايی   ، باز ھم مبداليلی مؤفق باينکار نشد 

  .مؤفقانه دنبال کرديم ) طرح و ديزاين  اوليه اش 

ذريعه ھمين دوست )  داشت هکی بوده ؟ و چه وظيف( و مختصر معرفی اش   ) بــابــا( _ 

  .نتخاب شد   بحيث نام سايت تعيين و ا)"رفيق ما " (ھمشھری ام  تھيه ، ترتيب  و بعد از موافقه 

چه در زمينه  شکل و چه در ( دور از انصاف ميدانم که تذکری در رابطه به تکامل بعدی سايت 

از طرف ديگر  و سائر ) بابا ( از يکطرف و در زيبائی جمالت مختصر سوانح ) زمينه محتوا 

  . نداشته باشم )"رفيق ما " ( یروزنه شبازحمات 
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 رفت شبا خصوصياتی که ذکر  " ...تحد ضد  جبهه م"اينست  که   ،آنچه مشخص است

 و فرود ھای نيز بود ، چنانچه  فرازحاویًدر جريان  کار کرد ھايش در زمان موجوديتش ، طبعا 

و  )  بابا( ،  سايت  " قطب نما" شماره نشريۀ ) 16( افزودی ھر چند محدود  اعضايش ، ايجاد 

ثبت اش و با کمال تأسف غيابت بيشتر از چند غيره را ميتوان  ھرچند ناکافی ؛ اما از گامھای م

 " ... جبهه متحد ضد "  ؛تا آخرين نشست " ... جبهه متحد ضد "سال عدۀ زيادی از اعضای 

  .را دليل ضعف  و ناتوانی پيشبرد  امور آن دانست 

از مدتھا بدينسو  عوض جستجو و يافتن گزينش ھای جھت تقويه و پيشبرد امر مبارزه  

  بار )"رفيق ما " (مقتضی بوده   "... ضد جبهه متحد " راستای اصولی و آنچه نام و تکاملش در

 با مسمی نبوده  بايد منحل "... جبهه متحد ضد "بار  اصرار می کرد که باين جمع موجود ، نام 

 جبهه متحد "ًگردد ، چون بعضا با اتکاء به پيشرفت ھای محدود  و نسبی که در بدو تأسيس  

" مشھود  نبود  پافشاری و آرزوی تکاملش را  در جھت بھتر و اصولی تر  داشتند ،   " ...ضد 

 "با اين وجود بازھم !   ميداد ح ترجيراًبا حفظ خواستھای درونی خود ظاھرا خاموشی " رفيق ما 
    .دادـای زيادتر غير سياسی  ادامه ميــھ تـًنگان صرفا بانشسـنگ لـل " ...جبهه متحد ضد 

   :  دو نکته را قابل يادھانی ميدانم در اينجا

 )"رفيق ما " (در شھر محل اقامت  " ... جبهه متحد ضد " جلسات  ، اينکه  تماميک 

ًو قاعدتا يکی ، دو .  تاريخ نشست بعدی تعيين ميگرديد ، ، اينکه در ھر نشست دو  و؛شده برگزار 

اطالع " رفيق ما " تراک خويش به شتر تيلفونی  از اشيروز قبل از موعد معين  غرض اطمينان ب

  .ميداديم 

رفيق " (روز معينه به ] نشست[ بھمين روال آمادگی خود و دوست ھمشھری ديگرم را در

با بی [ ، در جوابم  ) بدالئلی اگر ضرورت افتاد بيان خواھم کرد (   اطمينان دادم ؛ اما او )"ما 

را داشته "... جبهه متحد ضد " ادامه جلساتديگر موضوعي كه ايجاب «  :  چنين گفت   ]  عالقگی

   . » باشد ، نداريم
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قابل يادھانی است  که از اين گفتگو بيشتر از يکسال  و اندی ميگذرد  و تا ھنوز که ھنوز 

م برگزار نگرديده  و اين گفته اتما  " ... جبهه متحد ضد "است  ھيچ جلسه ای در ارتباط به 

ين جمع با ابا  " ... جبهه متحد ضد " پيش می گفت  نام موضعش که از مدتھاحجتی بود به 

ً با فھم اينکه عملش کامال فردی ، يکجانبه  و مغاير تمام  فيصله ھا و تصاميم  و .مسمی نيست 

 "بود ؛ ولی فضای غير دوستانه  حاکم بر   " ... جبهه متحد ضد "پرنسيبھای مندرج اساسنامه 

ی  و ادامه آن از طرف چند فرد مشخص  منتفی بنظر می  ضرورت پافشار " ...جبهه متحد ضد 

  . آمد 

 جبهه متحد " نشستی  در رابطه به   نوع حال عالوه بر اينکه در اينمدت طوالنی ھيچ

 "صورت نگرفته  ؛ بلکه حتی صحبتی ھم  در زمينه چگونگی موضوعات  متعلق به  " ...ضد 

  . يت اعضای اساسی  و مؤسس صورت نگرفته با اکثر) بابا ( و سايت   " ...جبهه متحد ضد 

در صورت :  با نظر داشت  بيان مختصر فوق ،  پرسشھايی که بميان می آيد اينست که 

" عدم موجويت  اکثريت  اعضای مؤسس ، ھيأت مسئوالن و ھئيت  تحرير چگونه با امضای 

"  ، بازھم " !به پيشواز جنبش""  بيانيه " ،  " ... جبهه متحد ضد "از اعضای " جمعی

( سئوالن بامضای ھئيت  م "!  و سخنی که بايد گفته شود  " ،"!به پيشواز جنبش "" بيانيه 

  ! ؟د بيرون داده ميشو) بابا 

 جبهه "آيا حضور يکنفر از اعضای ھيأت  مسئوالن و تحرير ،  با فرض موجوديت 

  جبهه متحد ضد "نامه  اول اساسل در حاليکه  در فص( بکدام مجوز اصولی  " ...متحد ضد 

 متشبث به ) جبھه  از اصل رھبری جمعی و مسئوليت فردی پيروی مينمايد :  می خوانيم که  "...

  جبهه متحد ضد "  در صورتی که آنشخص  از مدتھا قبل  بدليل اينکه !اقدامات آنچنانی ميشود 

  ؟! با اين جمع موجود با مسمی نبوده  و خواھان انحاللش باشد  "...

ن در نظر داشت  حقايق موجود  دو  ب)"رفيق ما " ( که باز ھم  وده شدبا آنچه گفته آمد  دي

   بادامه اعمال خود سرانه و غير مسئوالنه خويش مبادرت ميورزد ياخير ؟
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 در مواجهه با چنين وضعيتي است كه اينجانب تمامي عاليق خويش را بحيث  يكي از _
 جبهه متحد ضد امپرياليسم  و "در)  هئيت تحريرمؤسس ، هيأت  مسئوالن و( اعضاي  
هم )  بابا( ايكه  از مدتها پيش ديگر موجوديت خارجي نداشته و سايت  " افغانستان–ارتجاع 

ها رهبري و هدايت ميگردد ،  طي طريق  كه مسيري ديگري كه معلوم نيست  از طرف كي
    .ميكند ، بدينوسيله قطع شده اعالم ميدارم

  

    


