اتحاد رھروان جنبش
انقالبی)م ل م( افغانستان
 21دسمبر2010
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گژن بيخ ،ستبر پوست ،ميان تھی ونوک تيز
بعد ازاينکه نوشته ھای آقای سمندرتحت عنوان "ھرچی ازدوست
ميرسدنيکوست"! ازجانب گروه پيکاربرای نجات افغانستان)م ل م( ،مائوئيست
ھای افغانستان  ،اتحادرھروان جنبش انقالبی)م ل م( افغانستان ورفقای ديگر
مورد نقد قرارگرفت .شخص ديگر ی بنام" انسان"در دفاع از" سمندر" پا به
ميدان گذاشته ونوشته ھای داستان گونه ودنباله داری " ،ازھر چمن سمنی"
را درنشريه مناسب آن ،سايت تلون مزاج بابا به نشر ميرساند.موصوف تاکنون
نوشته ھايش رادر شش بخش منتشر نموده است .نوشته ھای مذکور بصورت
پراگنده وبدون بافت ارگانيک ودرونی به صورت ذھنی وبه شکل داستانھای
عاميانه وتخيلی به نگارش درآمده است وازتسلسل منطقی نويسندگی به
دوراست .بيشترين بخش ھای اين نبشته را کاپی نوشته ھای جريده) شعله
جاويد(ونوشته ھای تحت عنوان "اناتومی مغزوروانشناسی "...تشکيل ميدھد
که در متن نوشته ھايش ازآن استفاده نموده ومنظورش اين بوده است  ،تا
نشان دھد که گويا وی آدم مھمی است وبا اسناد صحبت مينمايد.درحاليکه
درنوشته ھايش موضوعات کاپی شده ومختلف بيشتر از نظريات مشخص خود
نويسنده پيرامون موضوعات مورد بحث خودنمائی ميکند  .آقای انسا ن در
نوشته ھای رنگارنگش ازمبارزه ايدئولوژيکی طفره ميرود وگاھگاھی
ازبعضی قسمت ھای نوشته ھای رفيق ارجمندش" سمندر"که قبالً مورد نقد

قرار گرفته است .نقل قول ھائی نقل ميکند ولی از نگاه ايدئولوژيکی به دفاع
ازآن بر نمی خيزد وگاھگاھی حمالت پراگنده وغير موجه را با اشارات وايماھا
ی کودکانه باالی منتقدين آقای سمندر به راه می اندازد.گرچه دراين نوشته ھا
کدام مطلب تازه ومھمی نيست که مورد نقد قرارگيرد؛ اماازآنجائيکه نوشته
ھای مذکور در پيرامون دفاع از نويسنده ونوشته "ھرچی از دوست ميرسد
نيکوست "دور ميزند؛ لذا الزم ديديم تا بصورت اجمال بخش ھای از نوشته
ھای موصوف رامورد نقد قرار دھيم تا خوانندگان به شيوه ھا واشکال مختلف
دفاع ازاپورتونيسم بيشترآشنائی پيداکنند .اين وظيفه ای بخشھای مختلف
جنبش انقالبی)م ل م( کشوراست تا در قبال مسائل جاری در مبارزه با
امپرياليزم وارتجاع وافکاروانديشه ھای غير پرولتری واپورتونيستی بيشتر
مواضع مشترک ،درست واصولی اتخاذ نموده ودرراه رسيدن به وحدت اصولی
ورزمنده انقالبی کمک کنند .ھرزمانيکه جنبش ھای انقالبی پرولتری
سرباالميکنند ،درکنارآن حاملين انديشه ھای اپورتونيستی ،رويزيونيستی
وخرده بورژوازی نيزعرض اندام ميکنند .تاريخ جنبش ھای انقالبی وپرولتری
جھان شاھد آنست که بيشترين ضربه ھارابه جنبش ھای انقالبی پرولتری،
اپورتونيست ھای داخل جنبش وارد نموده اند .درچھاردھه اخير ما شاھد
نظرات رنگارنگ اپورتونيستی ،اکونوميستی ،سنتريستی ودگماتيستی در داخل
جنبش )م ل م(کشور بوده ايم که به اشکال گوناگون بر ضد خط انقالبی
وپرولتری رفيق اکرم ياری قرار گرفته وبه آن حمله ورشده اند ،تو طئه
ودسيسه نموده اند وخواسته اند به شکلی از اشکال مانع رشدونموی آن
گردند  .يکی از اين نظريات اپورتونيستی وتسليم طلبانه ،نظريات سنتريستی
است که درحالت نيم جان تالش دارد تابار ديگر درداخل جنبش پرولتری
وانقالبی کشورتوھم وتفرقه ايجاد نمايد.ناگفته نماند که يکی از علل وعوامل
شکست وفروکش نمودن جنبش انقالبی کشور در گذشته اين بود که با پخش
واشاعه نظريات اپورتونيستی ورويزيونيستی در داخل جنبش انقالبی پرولتری
کم بھا داده شد وبموقع برضدآن مبارزه جدی اصولی وقاطع ايدئولوژيکی
صورت نگرفت .بايد از اين اشتباھات که در گذشته صورت گرفته است،
بياموزيم وبر ضد انواع واقسام نظريات اپورتونيستی ورويزيونيستی که به
اشکال گوناگون تبارز مينمايندو سرانجام به تسليم طلبی وانقياد می انجامند
،مبارزه جدی واصــولی
نمائيم .بيائيد ببينيم که آقای" انسان" که يکی ازمدافعين تازه نفس سنتريست
ھاست ،چرادراين لحظه مشخص يکی ويک بار،روی صحنه آمد وظاھراً به
شکل بسيارعاميانه حمالتش را برضد جنبش انقالبی )م ل م ( افغانستان

شروع نمود.آقای انسا ن در آغاز صحبتش رابا کلمات احترام آميز آغاز ميکند
و خودرا يک شخص دلسوزو"محترم" که گويا به ھمه منسوبين ومتعلقين
سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين )شعله جاويد("احترام"
دارد،معرفی مينمايد .امابعد از چندی اين سخنان خودرا يکی ويکبارفراموش
نموده وچھره اصلی خودرا آشکار ميسازد وبه حمالت شخصی وکين توزانه
باالی يک عده افرادمربوط به جنبش انقالبی) م ل م( کشور ميپردازد  .ما در
قسمت اول اين سخنان موصوف را که ميگويد :من به ھمه شعله ای ھا احترام
دارم  ،مورد تحليل وبر رسی قرار ميدھيم تا ببينيم که آياموصوف راست
ميگويد ويا در زير اين الفاظ به ظاھر »نجيبانه« مقاصد ديگری نھفته است .
بعد اگر فرصت داشتيم متباقی نوشته اورا مورد نقد قرار ميدھيم .آقای انسان
علت وانگيزه يادداشت ھايش را اينطور تحليل وتفسير مينمايد ":در اين جا
چند جمله ای مينويسم تا انگيزه نوشتن اين ياد داشت رابرای شما نگاشته
باشم .چندی پيش يک تن از دوستداران ارجمند وگرانمايه که گرم وسرد روز
گار را ديده وچشيده است ،بمن لطف خويش رامانند ھميشه ارزانی داشته
ونشانی اين برگ برقی بابا ...راياد دھانی نمود .با اينکه داشتن وقت کافی
خودش در ذات خود نعمت پنداشته ميشود وھرکه را مجال نيست تا ھمه روز يا
گاھگاھی ھمه مقاله ھا وکتاب ھا ونوشته ھای چاپی يا ديجيتال وبرقی ويا کدام
صفحه ديگر را بخواند  ،باآن ھم در طی شبھا وروزھا وھفته ھا اندکی وقت
ايراکه دارم بخواندن نوشته ھا در برگ بابا مشغول شدم .نوشته زير عنوان
"ھرچه از دوست ميرسد نيکوست"بيشتر ازھمه توجه ام را بخود جلب کرد".
دوستان عزيز! ببينيد که علت وانگيزه نوشتن اين يادداشت ھا توسط آقای
انسان آنست که يک تن از دوستان گرانمايه اش که "گرم وسرد روزگار راديده
وچشيده است" تارنامه برقی بابارابه آن ياد دھانی نموده است ونوشته زير
عنوان "ھرچی از دوست ميرسد نيکوست "! بيشتر از ھمه توجه اش را جلب
نموده است .وگرنه ھيچوقت آقای انسان دست به قلم نميبرد.اگر يکبار قبول
نمائيم که اين سخنان آقای انسان درست است .اين سوال پيش ميآيد که آقای
انسان با وجودی که خودرا از منسوبين جنبش دموکراتيک نوين )شعله جاويد(
قلمداد مينمايد وسايت بابا ھم اورا يکی از »طاليه داران« جنبش دموکراتيک
نوين معرفی ميکند .مگرچراتا چندی پيش حتی از موجوديت سايت بابا بی خبر
بوده است؟ وچرادوست گرانمايه اش قبالً اين معلومات را در اختيارش قرار
نداده است يااينکه دوست گرانمايه اش که سردوگرم روزگار راھم چشيده است
مانند خود آقای انسان تا چندی پيش از موجوديت سايت بابا اطالعی نداشته
است .به ھرصورت اگر قبول کنيم که راستی آقای انسان تا چندی قبل ،از

موجوديت سايت بابا بی خبر بود ،بازھم سوال ديگری مطرح ميشود که
چراوچطور؟ تجاوز آشکار وبيرحمانه امپرياليزم جنايت کار امريکا وقوای ناتو
که مدت ده سال ميشود کشورش را به جھنم سوزان تبديل نموده است وھرروز
مردم کشورش ،در زير بمباردمان ھای وحشيانه قوای اشغالگر خوردوخمير
ميشوند و بيش از يک ميليون ھموطنش در زير سلطه خون چکان اشغالگران
به مواد مخدر معتاد گرديده اند وميليون ھا تن ديگر در زير خط فقر قرار دارند
واز بی نانی ،بی سر پناھی وانواع واقسام مريضی به کام مرگ ميروند ،زنا ن
که نصف نفوس جامعه راتشکيل ميدھند،تحت سلطه حاکميت نظام مردساالر
رنج وعذاب ميکشند وبه ناموس عده ای از آنھا تجاوز صورت ميگيرد ،توجه
آقای انسان را به خود جلب نکرد  ،آيا جنايات گسترده امپرياليستھا وايادی
داخلی آن ھا برای آقای انسان بی تفاوت بوده است وھيچگاھی انگيزه نوشتن
را در اوتحريک نکرده است که دراين مدت طوالنی سکوت نموده ودست به قلم
نبرده است؟! ولی دفعتا ً باديدن سايت بابا ونوشته ای زير عنوان " ھرچی از
دوست ميرسد نيکوست "تحريک شده و به شوق وشور درآمد ه وبرايش
انگيزه نوشتن ونويسندگی ايجاد شده است!از سخنان باال معلوم ميشود که آقای
انسان ونويسنده نوشته"ھرچه از دوست ميرسد نيکوست"مشابھت ھای
نزديک وتنگانگی باھم دارند .يکی از اين مشابھت ھا اينست که ھم نويسنده
"ھرچی از دوست ميرسد نيکوست "وھم آقای" انسان" در مدت اين ده سال
که کشور شا ن مورداشغال وتجاوز قرار گرفته است  ،سکوت رابرشور
وھيجان ترجيح داده اند .بيائيد به اعتراف خود آقای انسا ن در اين زمينه توجه
نمائيم ":من ميدانم که پيرانه سری بيش نيستم ودر گوشه دنج)جای امن وامان
وخالی از اغيار ،جای خلوت-تأکيد ازماست( لميده ام وميتوانستم ھيچ ننويسم
وھر حرفھای راکه تاحال نوشته شده است باز بخوانم،ھمانطوری که در چھل
وپنج سال اخير خوانده )خوانده ام(وھيچ ننويسم) ننوشتم( .ببينيد دوستان آقای
انسان باوجودی که رژيم ھای استبدادی سلطنتی ،جمھوری قالبی داود ،رژيم
جنايت کار خلق وپرچم  ،رژيم اسالمی تنظيم ھای جنايت کار اسالمی  ،امارت
قرون وسطائی طالبان ودر ده سال اخيرسلطه استعماری اشغالگران امريکائی
وناتوئی ونوکران رنگارنگ وطن فروش داخلی آنھا ،دمار از روزگار مردم
کشيده اند وھزاران ھزار انسان را ازبين برده اند وصدھا ھزار انسان ديگر را
معلول  ،معيوب ومجروح نموده اند .ولی آقای انسان بگفته خودش در گوشه
"دنج" لميده و خاموشی اختيار نموده است  .وحال يکی ويکبار" سمارق
وار"نويسنده شده و از دوست ار جمندش ،نويسنده " ھرچه از دوست ميرسد
نيکوست " وخط فکری اش به دفاع پرداخته است  .کمی به گذشته بر

ميگرديم .منسوبين انقالبی جنبش دموکراتيک نوين نه تنھاعارميدانستند
وميدانند که در برابرظلم ،استثمار ،استبداد ،امپرياليزم ونوکران داخلی آن ھا
سکوت نمايند  ،بلکه وظيفه خويش ميدانستند وميدانند که در برابر بی عدالتی
ھا ،استثمار ،ظلم وستم طبقات مالک وکمپرادور وباداران استعمارگر بين
المللی آنھا مبارزه نمايند  .در گذشته ھزاران ھزار شعله ای به خيابان ھا
برآمدند وشعار مرگ بر ارتجاع ،امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم را بلند
نمودند .گذشته ازآن در سنگرھای گرم دفاع از مردم وميھن بر ضد سوسيال
امپرياليزم ومزدوران داخلی آن رزميدند وصدھا تن آن ھا جانھای شيرين شان
رادر صحنه نبرد ودر زندان ھای فاشيستی باندھای جنايتکار خلق وپرچم
وباداران سوسيال امپرياليست شان از دست دادند  .اما آقای انسا ن  ،مشاھده
کرد ودم نزدودر گوشه "دنج" لميد .آيا شعله ای بودن ھم مانند مسلمان بودن
است که اگر انسان يکبار کلمه به زبان آورد ،مسلمان ميشو د ،اگرچه فرايض
وارکان اسالم رامراعات نکند  .نخير آقای انسان ! شعله ای انقالبی واقعی
کسی ا ست که در فش )م ل م( را چه در گذشته وچه در حال به اھتزاز درآورده
وبر ضد ھرنوع ستم امپرياليستی  ،ملی ،طبقاتی وجنسيتی وتا ختم استثمار
انسان از انسان تا رسيدن به جامعه بدون طبقات مبارزه نمايد .آقای انسان در
جای ديگر مينويسد":اما برای ھمه جوانان بويژه برای ھمه آن ھائيکه برگ
بابا رامنتشر ميسازند  ،ارج بس ارزنده قايلم واز اين رو مينويسم وتاپای عمرم
آرزودارم ناشناخته بمانم ".آقای انسا ن برای انقالبيونی که جان ھای شيرين
شان را در راه اھداف وآرمان ھای انقالبی فدانموده اند ،تنھا "احترام" قايل
است ولی برای آن ھائيکه برگ بابا رامنتشر ميسازند "ارج بس ارزنده قايل
است  -تأکيد ازماست" واز خاطری که به آن ھا" ارج ارزنده "قايل است
مينويسد .عجيب است!؟ آقای انسان برای ميليون ھا ھموطنش که در ظرف"
سه دھه اخير" انواع واقسام مصائب جانی ومالی را متحمل شده اند وبسياری
از آن ھابکام مرگ رفتند "ارج بس ارزنده "قايل نبود ونيست وچيزی ننوشت
ونمی نويسد .وامروز به خاطر گل روی کسانيکه برگ بابارا منتشر ميسازند
،مينويسد  .قضاوت رابه خوانندگان عزيز ميگذاريم  .ليکن کمونيست ھا معتقد
به ايدئولوژی دورانساز طبقه کارگر ھستند ودر پرتو آن ظلم ،استبداد ،استثمار
طبقات فئودال وبورژوازی وامپرياليسم واستعمار را درک ميکنند وبخاطر
نجات طبقات محروم جامعه دست به نوشتن آثار انقالبی ميزنند وتوسط آن از
يک طرف به افشأ گری طبقات استعمارگر واستثمارگر می پردازند وماھيت
وعملکرد دولت ھای ارتجاعی فئودالی وسرمايداری جھانی را افشأ مينمايند،از
طرف ديگر برای رو شن ساختن ذھنيت طبقات محروم وستمکش جامعه دست

به روشنگری ميزنند.رفيق ماتوتسه دون ميگويد":بايد به ھر رفيق فھماند که
نخستين مالک ھر گفتار وکردار يک کمونيست بايد عبارت باشد از انطباق آن با
منافع واالی اکثريت قاطع خلق وبرخورداری از پشتی بانی آنھا .درباره دولت
ائتالفی 24آوريل  1945آثار منتخب جلد .3يکی از خصلت ھای بارز
اپورتونيست ھا تناقض گوئی ودروغگوئی است که به بسيار سادگی ميتوان
آن رادرگفتارو نوشته ھايشان مشاھده نمود  .بيائيد به اين نظريات عاميانه،به
ظاھر دلسوزانه وعاطفی آقای انسان نظر اندازی نمائيم که آيا براستی
موصوف به ھمه مؤسسين سازمان جوانان مترقی ،ناشران ،گردانندگان
وھمکاران شعله جاويد احترام دارد يا در نوشته ھايش تناقض فاحش وجود
دارد.آيا موصوف راست ميگويد؟يا تنھا به آقا ی نويسنده "ھرچی ازدوست
ميرسد نيکوست"احترام قايل است  ":سر سخن :برای خوانندگان عزيز
وارجمند اين ياد داشت ھا ميخواھم از پيش بنويسم که برای پيش گيری از
ايجاد ھر نوع سؤتفاھم )کدام سؤتفاھم-تأکيد ازماست(بايست چنانچه شايسته
است من به ھمه اعضای مؤسس سازمان جوانان مترقی احترام عميق دارم
وداشتم.ھمچنان احترام عميق به ھمه آن ھائيکه فقط بخاطر عشق ورزيدن براه
شعله ای کشته شدند وياجان
ورسم شان به عنوان وبه مثابه
دادندويابه)ويا(در ھرجائيکه در زندان وچه در سنگر چه در تبعيدگاھا جان
دادند،داشتم ودارم " .بيائيد اين پاراگراف را مورد غور ومداقه بيشتر قرار
دھيم .دوستان عزيز متوجه باشيد که در ظاھر اين سخنان عاميانه ،خيلی
قشنگ ودلنشين جلوه ميکند .اگر يکبار قبول ھم نمائيم که آقای انسان راست
ميگويد :بازھم تنھا احترام داشتن به مؤسسان سازمان جوانان مترقی
وگردانندگان وھمکاران شعله جاويد ويا شھدای انقالبی آن کافی نيست .اکثريت
مردم عوام وتوده ھای مظلوم وستمکش افغانستان که از مبارزات انقالبی
ومردمی سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين )شعله جاويد(
آگاھی دارند .برای شعله ای ھا احترام قايل ھستند .چه فرقی بين توده ھای
عوام وآقای انسان که خودرا ازمنسوبين) شعله جاويد( قلمداد مينمايد ،وجود
دارد .آقای انسان! مانه تنھا برای مؤسسين انقالبی سازمان جوانان مترقی
وجريان دموکراتيک نوين)شعله جاويد( که در راه آرمان شان شھيد گرديده اند
وچه آنھائی که تاحال زنده ھستند وبر ضد اشغالگران ونوکران داخلی آن ھا
مبارزه مينمايند  ،احترام قايل بوده وھستيم  ،بلکه به تمام مردم رنج کشيد ه
ومظللوم افغانستا ن که مورد استثمار وستم قرار گرفته اند  ،بويژه در سه دھه
اخيرکه مورد تجاوزات وغارت گری ھای کشورھای استعماری سوسيال
امپرياليزم شوروی ،امپرياليزم امريکا ،قوای ناتو ومداخالت پنھان وآشکار

کشورھای ھمسايه) پاکستان وايران( وبسا از کشورھای عربی قرار گرفته اند
وتا حال بيش از دوميليون آن شھيد وصدھا ھزارآنھامجروح ومعلول گرديده اند
احترام داشته وداريم وبه آنھا ارج بزرگ قايل بوده وھستيم .ما بحيث رھروان
را ه جنبش دموکراتيک نوين وشعله جاويد باوجود احترام داشتن به رھبران،
منسوبين وشھدای گلگون کفن راه سرخ مان وظيفه و َدين انقالبی خويش
ميدانيم تا راه پرافتخار آن ھارا ادامه دھيم ،با دشمنان طبقاتی وملی آن ھا
مبارزه آشتی ناپذير نمائيم وپرده از چھرۀ دشمنان رنگارنگ آنھا برداريم .آقای
انسان ادامه ميدھد":ھمچنان از اعماق قلبم به نويسنده مورد نظر اين ياد
داشت که زير عنوان " ھرچه از دوست ميرسد نيکوست"مقاله ھايش رامنتشر
ميسازد در تمام عمر سياسی ام احترام داشتم ودارم " .دراينجا ديده می شود
که احترام به منسوبين جريان دموکراتيک نوين ھم نزدآقای" انسان" حد
واندازه ھای مختلف دارد  .آقای انسان برا ی آقای سمندر استثناء قايل ميشود
وميگويد " :از اعماق قلبم به نويسنده "...ھرچه از دوست می آيد نيکوست
"...در تمام عمر سياسی ام احترام داشتم ودارم " .مشاھده کنيد که آقای انسان
به ديگران تنھا احترام عميق دارد اما برای سمندر از" اعماق قلب" احترام
دارد .به ديگران ممکن چند وقت احترام داشته باشد اما به آقای سمندر"
درتمام عمر" احترام دارد .ببينيد دوستا ن که برداشت انسان از احترام چيست
وچطور ناخودآگاه به دگماتيزم می غلطد ؟ اگر در گذشته ،حال وآينده ھر
گرايش وانحراف اپورتونيستی وياانحراف ايدئولوژيکی ديگری ھم ازآقای
سمندر سر زده ويابزند بازھم آقای انسان در" تمام عمر" به وی احترام
داردوازآن دفاع مينمايد .واينکه سمندرباانحرافات اپورتونيستی آشکارش
درمدت چھل سال جنبش انقالبی پرولتری کشورراصدمه زده است ،برای
شخص "انسان" بی تفاوت است .بازھم او ادامه ميدھد":ناگفته پيداست که به
ھمه انسان ھای که خودرا مربوط نسل اول پيش از شعله جاويد يا دوره ھفتم
شورا وعالقمندان خاص ندای خلق ميداننديا نسل دوم که با نام سازمان جوانان
مترقی وبعدا)بعداً(ھمه کسانيکه خودرا مربوط به شعله جاويد وجريان
دموکراتيک نوين ميدانند واز انشعابات بعدی از پس منظر تاريخی تا ان
ھائيکه)آن ھائيکه(در مورد شان "انقالبيگری خرده بورژوايی را به دور
افگنيم "يا پيرامون اتحاديه محصلين )محصالن(در پوھنتون يا دانشگاه کابل
نوشته گرديده است .احترام عميق دارم ومن به ھمه آنھائيکه از شعله جاويد به
بعد منشعب شدند وبه نام ھای پس منظری ھا  ،گروه انتقادی ،گروه انقالبی
خلق ھای افغانستان ،نويسندگان ايدولوژی)ايدئولوژی(چيست  ،سازمان اخگر
 ،ساما ،پيکار برای نجات افغانستان )سازمان پيکار برای نجات

افغانستان(انشعابيون ساما يعنی :ساما با تغيير برنامه اولی ،ندای ا زادی)ندای
آزادی( ،ساوو ،وھمه دسته ھای انشعابی از پيکر ساما وھمه انسان ھای که
بنام ھای زيادی به پيکر جريان شعله جاويد به شکلی از اشکال رابطه شان
ميرسد ومتشکل بودند وھستند ،وھمه انسان ھای که در بين شما جوانان
نيستند وسرفرازانه زيستند وجان دادند احترام عميق دارم وبه نزد خودم
يادشان راگرامی ميدارم" .توجه نمائيد که آقای انسان به خاطراحترام گذاشتن
به نسل اول پيش از شعله جاويد ونسل دوم بنام سازمان جوانان مترقی
وگروھای منشعب بعد ازآن يک صفحه راسياه ميسازد تا خودرا انسان »شريف
«ومحبوب القلوب نشان دھد .در حاليکه ميتوانست اين احترام گذاری را در
دوسه خط انجام دھد .بھر حال در ادامه اين بحث می بينيم که آيا آقای انسان
راستی به اين حرف ھای خودباور دار ديا خير؟.آقای انسان به ھمه کسانيکه به
)شعله جاويد (متعلق بودند صرف احترام قايل است ولی از نگاه ايدئولوژيکی
معلوم نيست که نظر آقای انسان وبرخورد آن با اين گروه ھا وسازمان ھا چه
است وانسان از کدام گروه ،سازمان وياسازمان ھا و خط ايدئولوژيک وسياسی
شان دفاع مينمايد  .بر ھمه رفقای که اندکی ازموجوديت سازمان جوانان مترقی
و جنبش انقالبی دموکراتيک نوين )شعله جاويد (آگاھی دارند معلوم است که
پس منظر نويسان ازجمله مضطرب باختری )حال مداح امپرياليسم و ارتجاع(
وانجينير عثمان )که فوت نموه است( انتقادات غير اصولی وتھمت وبھتان را
باالی رفيق اکرم ياری وارد ساختند وآن را عامل ارتجاع وسلطنت در درون
جنبش خواندند.ولی آقای انسان ھم به مضطرب باختری وانجنير عثمان احترام
قايل است وھم به رفيق اکرم ياری که تاآخربه خط انقالبی )م ل م(
وفادارماند.ھرگاه آقای انسان به نظريات مضطرب باختری وانجنير عثمان
احترام قايل است اين عمل آقای انسان در ذاتش بی احترامی آشکار به رفيق
اکرم ياری وسايرشعله ای ھای انقالبی است .آقای سمندردر نوشته اش رفيق
اکرم ياری را به" راحت طلبی ،موعظه گوئی وپرت وپال گوئی" شالق کش
ميکند و آقای انسان از نوشته آن به دفاع برميخيزد ولی ادعا مينمايد که ھم به
سمندر وھم به رفيق اکرم ياری احترام دارد .گذشته از اينکه به آقای سمندر
احترام عميق دارد ،در نوشته ھايش از مسايل نغز وبکراو نيز يادآور ميشود .
دوستان قضاوت رابه شما ميگذاريم که آيا راستی آقای انسان به ھمه شعله
ای ھا ومنسوبين آن از جمله رفيق اکرم ياری احترام دار د ويا بخاطر فريب
واغفال مردم وعالقمندان ومنسوبين جريان دموکراتيک نوين )شعله
جاويد(اين صحنه سازی و احترام بازی را به راه انداخته است .آيا امکان دارد
که ھم به دزد احترام داشت وھم به صاحب خانه .آقای انسان متوجه باشيد

ھمانطور که شما با نام گذاشتن کلمه "انسان "باالی خود نميتوانيد خودرا
انسان به مفھوم واقعی کلمه ويا انسان مترقی جلوه دھيد واز سخنان وعملکرد
شما معلوم ميشود که شما ازچه نوع انسان ھای ھستيد وبه کدام طيف انسان
ھا قرار داريدواز اعمال آنھا دفاع مينمائيد .ھمانطور با بکاربردن واژه احترام
ھم که يک واژه قشنگ است نميتوانی خودرا،آدم محترم جلوه دھی  .ما
نميتوانيم واژه زيبای احترام را در پای ھمه کس بريزيم وآن رابرای ھمه
يکسان بکار ببريم .بگفته ناصر خسرو قباديانی بلخی":من آن نيم که در پای
خوکان  -بريزم مر اين قيمتی دُرلفظ دری را "ما نتنھا برای اشغال گران،
جنايت کاران ونوکران داخلی آن ھا وتسليم طلبان که در گذشته شعله ای بودند
واکنون در پاشنه ھای خون چکان امپرياليزم بوسه ميزنند واشغال وجنايت
آنھارا توجيه دموکراتيک مينمايند واپورتونيستھا ورويزيونيستھای رنگارنگ
احترام قايل نيستيم ،بلکه بر ضد آنھا مبارزه نموده وچھره وعملکرد خائنانه
آنھارا برای تمام مردم کشور افشأ مينمائيم .انسان ادامه ميدھد:
ھمچنان ھرچه اشتباھا )اشتباھات( بيراھی ھاوناتوانيھا) کدام اشتباھات؟،کدام
بيراھی ھاوکدام ناتوانی ھا-تأکيد ازماست(آگاھانه وناآگاھانه از سازمان جوانان
مترقی بدينسو سرزده خودرا جزای )جزء(ازکل مسوولين آن ميدانم وبدی
ھاازمن وخوبيھا ازشما  -افتخارات از شما وشرمندگيھا ازمن  -پيروزيھا از
شما شکستھا ازمن -کيفرو جزا از طرف شما جسم وجان برای تحمل جزاھا
ازمن " .ببينيد که اين سخنان آقای انسان چقدر به انديشه ھای علمی طبقه
کارگروديالکتيک در مغايرت وتضاد قرار دارد .وی با پخش اين نظريات
عاميانه ميخواھد خودرا دلسوز جنبش نشان دھد و بگفته خودش بدی
ھا،بيراھی ھا و شرمندگی ھارا پذيرفته وازآن به دفاع بر ميخيزد.کمونيستھا
ھميشه اشتباھات خويش را با سالح انتقاد وانتقاد ازخود مشخص ميسازند
وبرای رفع آن ميکوشند .رفيق مائوتسه دون ميگويد":ما باآموختن از
اشتباھات وپس نشينی ھا بادرايت تر شده ايم واز اين جھت کارمان را بھتر
اداره ميکنيم .برای يک حزب سياسی ويا يک فرد مشکل است که از اشتباه بر
کنار بماند ،اما ما ميخواھيم که حتی االمکان کمتر اشتباه رخ دھد.ھمينکه
اشتباھی رخ داد ،بايد فوراً تصحيح شود ،البته ھرچه زودتر وھرچه کاملتر
بھتر.درباره ديکتاتوری دموکراتيک خلق  30ژوئن  .1949رفيق مائو از
تصحيح اشتباھات صحبت ميکند وانسان از پذيرفتن آن  .به اين سخنان انسان
توجه نمائيد ":اگر من ميخواھم ناشناخته بمانم ،ھمان طوری که در چھل
وپنج سال اخير نا شناخته استم وميباشم ،برای شما جوانان اذعان ميدارم ويا
به طور صريح اعتراف ميدارم که من باتمام کژ ومژبودنم محصول جوانان

مترقی وبعداً شعله جاويد ميباشم اين از برکت ويمن سازمان جوانان مترقی
وشعله جاويد است واگر بدی ھای دارم از من است ومن ھم محصول محيط
اجتماعی خودم استم وبودم ومحيط اجتماعی شعورم راساخته است" .دوستان
توجه کنيد که آقای انسان دراينجا چطور زيرکانه با رديف کردن چند واژه
متناقض ميخواھد خودرا با نيرنگ وحيله به جريان دموکراتيک نوين ،شعله
جاويد سنجاق نمايد .از يک طرف از کژ ومژ بودنش اعتراف مينمايدولی
واضح نميسازد که منظورش از کژ ومژبودنش چيست ؟ بايدآن را واضح
سازد .اگر منظورش نقص ونواقص است ،بايد آن را واضح سا خته وبعد در
رفع آن بکوشد .از اين سخنان آقای انسان بوضاحت فھميده ميشود که
موصوف ديگر به انديشه ھای مترقی وعلمی سازمان جوانان مترقی وجريان
دموکراتيک نوين) شعله جاويد( معتقد نيست؛ زيرا شعله ای ھا ھرگا ه
اشتباھات ونقص ونواقصی داشته باشند از" کژ ومژبودن" حرف نميزنند بلکه
با سالح انتقاد وانتقاد از خود آن رامشخص نمود ه وبرای اصالح آن ميکوشند
نه اينکه با الفاظ عاميانه کژ ومژ) که نقص ونواقص را می پوشاند( تظاھر
نموده وخودرابرائت دھند .اميدآقای انسان" کژو مژ بودنش" را درآينده
تشريح نمايد که منظورش چيست؟ گرچه برای ما استعمال ھمچو کلمات مانند
"پرت وپالگفتن" دوستش تازگی ندارد وبگفته شاعری :به ھر رنگ که
خواھی جامه ميپوش -من از طرز خرامت ميشناسم .ھمچنان با استعمال اين
کلمات که"اگر بديھای دارم )کدام بديھا؟ تأکيد ازماست(ازمن است ومن ھم
محصول محيط اجتماعی خودم ھستم وبودم ومحيط اجتماعی شعورم را ساخته
است" .آقای انسان با تذکردادن اين جمالت از يک طرف ميخواھد خودرااز بدی
ھا برائت دھد واز طرف ديگر خودرا ،آدم »فلسفی ودانشمند« جلوه دھد .اين
درست است که انسانھا محصول محيط اجتماعی شان ھستند ولی کسانيکه به
ايدئولوژی طبقه کارگرمعتقد اند وبدان عمل مينمايند در ھر قدم سعی وکوشش
به عمل می آورندتا ازخطاھا واشتباھات بپر ھيزند وخود را اصالح
نمايند.ھمچنان بايد برای تغيير محيط اجتماعی اقدام ومبارزه نمايند نه اينکه
خودرابنام "محصول محيط اجتماعی "برائت دھند.آقای انسان بعد از اينکه
حلف وفاداری و مراتب احترام گذاری را ادامينمايد ،يکباره بدون در نظرداشت
نوشته ھای قبلی اش حمالت شخصی وغير موجه اش را باالی دونفر از
نويسندگان که مقاله ھايشان رادر سايت" پيام آزادی"به نشر ميرسانند،آغاز
مينمايد وبعد تھديد کنان ميگويد که اگر"ضرورت باشد نام اصلی فرد
نويسنده  ...برای خوانندگان افشآ نمايم  ." ...دوستان ببينيد که آيا براستی
آقای انسان به سخنان خويش که قبالً گفته بود که به ھمه منسوبين شعله جاويد

وکسانيکه ازآن منشعب شده اند احترام دارم ،متعھد است ياخير .آيا دونفر که
مورد حمالت آقای انسان قرار دارند ،به گروھا ويا سازمانھای منشعب شده
ازجريان دموکراتيک نوين )شعله ای جاويد( تعلق ندارند ؟ نگاه کنيد که ادعا تا
واقعيت چقدر فرق دارد درجای ديگر باز گفته ھای قبلی اش رافراموش ميکند
ومحيالنه به مسئولين سايت پيام آزادی حمله ور ميشود ومينويسد":مسوول
سايت پيام آزادی ميداند که ھمچو نويسنده ای اسم بامسمائی نيست "بعد ادامه
ميدھد"::اگر سايت پيام آزادی وگردانندگان اصلی پشت پرده ميخواھند با اين
تر تيب ميان اعضای خانواده محمودی گويا حس بی اعتمادی خلق نمايند
،بايست بدانند که انگليس ھا ی استعمارگر کھن ھميشه ميگفتند تفرقه بيانداز
وحکومت کن".دوستان ببينيد اوج کينه توزی وبی احترامی آقای انسان را به
گردانندگان سايت" پيام آزادی" .آقای انسان بدون تحليل طبقاتی وبدون در
نظرداشت جايگاه وموقف طبقاتی گردانندگان سايت "پيام آزادی" آنھارا بدون
ھيچگونه مسووليت تاريخی ،مبارزاتی وحتی وجدانی به انگليس ھای
استعمارگرتشبه مينمايد.حال قضاوت رابه شما ميگذاريم که آيا راستی آقای
انسان که کلمه انسان را با خود يدک ميکشد،راستی به گفته ھايش باور دارد
ويا در زير کاسه نيم کاسۀ است .آقای انسان ھنوز به درک اين مسائل نايل
نگرديده است که مسائل خانوادگی با مسائل سياسی فرق دار د وھنوز به القاب
گل آغا وشيرآغاو ...پابندبوده وبه آن استناد ميجويد،تا به خط ايدئولوژيک
سياسی وعملکردھای افراد .در حا ليکه امکان آن وجوددارد که در بين افراد
يک فاميل ھم اختالف نظر واختالف ايدئولوژيک سياسی وجود داشته باشد
وھر فرد مسوول گفتار وکردار خويش است به اين سخنان انسان توجه نمائيد:
"از روزی که نشانی تارنامه يعنی بابا رابمن دادند،نميدانم خواسته يا
ناخواسته مرابه مسائل خواستند بکشانند که در شرايط امروزی واين سن
وسال که نويسنده اين سطور دارد کار شاق وتاقت)طاقت(فرسائی را ايجاب
ميکند" .از سخنان باالی آقای انسان معلوم ميشودکه پای آقای انسان توسط
ديگران به اين مسائل کشانيده شده است واين سن وسالی که نويسنده
دارد،شايد اين کار برايش شاق وطاقت فرساست .وای ازآن روزی که عنان
انسان بدست خودش نباشد وديگران اورا به کاری مجبور سازند ومورد
استعمال قراردھند .ماھم حيران ھستيم که بيچاره آقای انسا ن که دراين مدت
بيش وکم شصت سال عمرش در گوشه "دنج " لميد ودم نزد ،ولی چرا حاال به
زور ويا به چال ونيرنگ که خودش ھم نميداند پايش به اين کار شاق وطاقت
فرسا کشانيده شده است.وای بحالش! به ھر صورت کسانيکه از مبارزه
ايدئولوژيکی طفره بروندوخواسته ھای شخصی خود وديگران را بجای واقعيت

ھا بنشانند وبه دفاع ازنظريات ومواضع انحرافی "سمندر"برآيند ،اين تناقض
گوئی بوضاحت در نوشته ھاوگفتارشان ھويدا ميگردد.آقای انسا ن زمانيکه
متوجه ميشودويا کدام شخص ديگر برايش تذکر ميدھد که در نوشته ھايش
اغالط امالئی وانشائی زيادی وجود داردمينويسد":اگر ناشرين برگ برقی
بابالطفا)لطف( نموده ودر نسخه منتشره اين اصالحات را وارد گردانند برمن
منت ميگذارند.اشتباه من ناشی از شتاب وعجله است که برای نگاشتن
دارم .مردم ميگويند که عجله کار شيطان است .عجله ام را که باعث سکتگی
شما در خواندن شده است برمن ببخشاييد".آقای انسان ميخواھد نشان دھد که
گويا اغالط نوشته ھايش ناشی از تند نويسی وشتاب در نوشتن است ولی
معلوم نيست که چراآقای انسان در نوشتن اين خزعبالت اش عجله وشتاب
دارد .آيا اين شتاب وعجله به ميل خودش بوده است تا خاليگاه ننوشتن سه
دھه گذشته اش راجبران نمايد ويا اينکه کسانيکه خواسته يا نا خواسته پايش
رادراين کار" شاق وطاقت فرسا" کشانيده اند بااليش فشار ميآورند تا ھرچه
سريعتر بنويسد وبه سايت بابا ارسال نمايد .به ھر حال تاجائی که از نوشته
ھای آقای انسان معلوم است در نوشته ھای موصوف اغالط امالئی وانشائی آن
قدر زياد است که ايجاب نقد جداگانه را مينمايد .من تا جائيکه اغالط نامبرده را
متوجه شده ام در داخل قوس ھا  ،صورت درست آنرا تذکر داده ام .اميد آقای
انسان در نوشته ھای بعدی اش دقت نمايد وبه عجله ننويسد.
دوستان عزيز! دراخيرمی خواھم درچند پاراگراف کوتاه فرق بين شعله ای ھای
واقعا ً انقالبی واپورتونيست ھا وتسليم طلبان را مشخص سازم تا خوانندگان
عزيزخصوصا ً نسل جوان کشور به سادگی بتوانند آنھارا از ھم تفکيک نمايند و
درحال وآينده فريب اپورتونيست ھا وتسليم طلبان رانخورند  -1.شعله ھا چه
در گذشته وچه در حال امپرياليز م ،ارتجاع ونوکران داخلی آنھارا دشمن درجه
يک خلق افغانستان دانسته واز افشأ آنھا يک لحظه دريغ ننموده ونمی نمايند
ولی اپور تونيست ھا چه در گذشته وچه در حال تسليم طلبی وسازش را با
امپرياليزم پيشه نموده اند .بويژه در ده سال اخير در برابر جنايات امپرياليزم
امريکا وقوای ناتوونوکران داخلی آنھا سکوت نموده وانقياد وتسليم طلبی
راپيشه نموده اند -2.شعله ای ھا از زمان رژيم سلطنتی ظاھر شاه تاکنون که
رژيم دست نشانده کرزی در قدرت است  ،شرکت در اين دولت ھا وپارلمان
ھای ار تجاعی آنھارا قاطعانه رد نموده ا ند وآن را خيانت به مردم دانسته
اند.ولی اپور تونيستھا وتسليم طلبان دراين مدت بويژه در ده سال اخير سازش
وتسليم طلبی راپيشه نموده اند وشرکت در دولت دست نشانده وپارلمان آن را
مجاز شمردند وعده ای ازآنھا به مقام ھای وزارت،وکالت ،مشاور وکار شناس

رسيدند وبرای مشروعيت بخشيدن دولت دست نشانده مشق دموکراسی
ودلدادگی با امپرياليزم سر دادند.وحتی بعضی از اين ھا به استفاده جوئی ھم
متھم شده اند  -3.شعله ای ھا ھيچگاه به نام) ان جی او( وباصطالح بازسازی
)که در اصل ويران سازی واستفاده جوئی است ( در خدمت گزاری به اھداف
سلطه جويانه ورفرميستی امپرياليست ھا قرار نگرفته وانجوئيزم وانجوسازی
را پروژه ھای اقتصادی وتبليغاتی دولت ھای استعماری دانسه و قاطعانه آن
راافشأ نموده اند .اما اپورتونيست ھا وتسليم طلبان انجوئيزم وانجوسازی را
وظيفه اساسی خويش قرارداده اند واز اين راه در پياده نمودن اھداف
وپالنھای امپرياليزم شرکت ورزيدند وعده ای از آنھا صاحب جاه وجالل شدند
وبه لک ھا ومليونھا دالر نصيب گرديند -4شعله ای ھا در نشرات شان از يک
طرف اشغال گری وجنايت امپرياليستھا ودولت دست نشانده کرزی وطالبان
وھمه گروه ھای ارتجاعی و جنايتکار را افشأ مينمايند واز طرف ديگر به
پخش ،تبليغ وترويج نظريات انقالبی مردمی می پردازند تا سطح آگاھی مردم
ارتقا يابد وتوده ھای مظلوم کشور که مورد شديدترين نوع استعمار،استثمار ،
بھره کشی وظلم واجحاف قرار دارند ،بتوانند از حق وحقوق شان به دفاع بر
خاسته وبه رھبری حزب انقالبی طبقه کارگر امپرياليستھای وايادی داخلی شان
رابه شکست مواجه ساخته و دولت ملی ومردمی دموکراسی نوين را جايگزين
آن سازند.اما اپورتونيستھا وتسليم طلبان در مقابل اشغالگری وظلم امپرياليست
ھا ونوکران داخلی شان مھر سکوت برلب کوبيده وبرای مردم چنين وانمود
ميسازند که گويا :امپرياليست ھااز طالبان کرده خوبتر اند واگر امپرياليست ھا
از افغانستان برآيند باز طالبان دوباره به قدرت ميرسند.در حاليکه بر ھمه
معلوم است که به قدرت رسيدن طالبان و گروه ھا ونيروھای ارتجاعی اسالمی
درکشورھای اسالمی ديگر چه در گذشته و چه در حال جزء پروژه ھای دراز
مدت امپرياليستھای جنايت کار بوده تا کشورھای که بيشترين مردم آنرا
مسلمانان تشکيل ميدھند نتوانند به آزادی واستقالل واقعی خويش نايل آمده
وحاکم برسرنوشت خويش گردند .ھمين اکنون عده ای از طالبان مانند مال
ضعيف ،مال سالم راکتی ،وکيل احمد متوکل وغيره درحمايت دولت دست نشانده
کرزی وحاميان بين المللی اش به سر ميبرند ونقش ميانجيگری رابين طالبان
ودولت واشغالگران ايفا مينمايند ،تا زمينه برگشت مجدد طالبان وحزب اسالمی
را به افغانستان آماده سازند .اين مشابه به آن است که در اواخر دولت دست
نشانده خلق وپرچم در زما ن داکترنجيب به حمايت وتوافق دولت ھای سوسيال
امپرياليزم شوروی ودولت پاکستان زمينه سفر برھان الدين ربانی به مسکو
فراھم گرديد وبه تعقيب آن ديد وبازديد ھای پنھانی وآشکار بين مجاھدين

ودولت دست نشانده نجيب صورت گرفت وزمينه را برای بازگشت تنظيم ھای
اسالمی مساعد ساختند .اگرچه بعدھا بطورمستند افشاء گرديد که قبل ازاين
تاريخ ھم گروه ربانی ومسعودبادولت سوسيال امپرياليسم شوروی ودولت
دست نشانده درکابل زد وبند وقرارومداربوده وپيمانھای داشته اند.
اپورتونيست ھا وتسليم طلبان از ھر قماشی که باشند در نشرات شان نه تنھا
امپرياليستھارا مورد حمله قرار نميدھند بلکه حتی از استعمال واژه امپرياليزم
ھم ابأ ميورزند وبجای" امپرياليزم امريکا" صرف امريکا ياد آور ميشوند ولی
ھمه آنھا شعله ای ھا ی معتقد به )م ل م ( را که برضد امپرياليست ھا ونوکران
داخلی آنھا مبارزه مينمايند ،به اشکال گوناگون مورد حمله قرار ميدھند واز
ھيچ نوع تخريب ،توطئه دسيسه،افتراء واھانت در حق شان دريغ نمی نمايند5.
– شعله ای ھا بخاطر آزادی کشور از يوغ امپرياليزم وارتجاع مذھبی
و»غيرمذھبی« مبارزه نموده ومبارزه شان را تا ايجاد جامعه بدون طبقه
ومحواستثمار فرد از فرد ادامه ميدھند .اما اپورتونيستھا وتسليم طلبان مبارزه
شان را تا سقوط به گودال انقياد وتسليم طلبی ادامه داده  ،به مبارزات
رفرميستی رومی آورند وسرانجام مانند پيروان مکتب فرانکفورت به دفاع
ازمنافع بورژوازی برخاسته ودرآن منحل ميشوند .دوستان حال شما با مطالعه
نوشته ھای آقای انسان خود قضاوت نمائيد که آقای انسان ودوستان
اند؟.
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