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  آتش به جان شمع فتد
  

 ھمسو یعنی نھضت فراگیر ادر وامضای طرزالعمل ادغام تشکیالتی دو حزب بر از روزی کھ خبر
 وطن و ،حزب متحد ملی افغانستان از طریق سایت ھای وزین پیام نھضت، مشعل ترقی و دموکراسی و

بارھا با نوشتن دیدگاه ھای تنگ نظرانھ و  کسانی افتاد کھ بارھا و اخبار افغانستان بھ نشر رسید، آتش بھ جان
بل با تمسخر بھ آن می نگریستند،  ب این عملیھ کوشش می کردند وبھ تخری ودانھ بھ طرز نمایانی نھ تنھاحس
سرانجام  وآب شد  ،نش افتاد، سوختپنداشتند کھ آتش بھ جامی عین زمان خویشتن را مانند ھمان شمعی  در

یشتر نھ تنھا ب، سیاسی چپ بھ خوبی می دانستند کھ با وصل شدن این دو حزب بزرگاینان زیرا  .گردیدنابود 
 ودروغین سرتا پا  و ی حقیرنبشتھ ھا گفتھ ھا وشوند بل دیگر ھرگز نخواھند توانست با پیش تجرید می  از

کشورھایی  جھنمیت استخبارا واقعیت اھر فرھنگی ولی دربھ ظھای سند سازی ھای بی ارزش شان، نھاد 
متقبل  رایاوه سرایی ھای سخیف  و بی اساس ھا و سند سازی ھایرسانھ  وجوه مالی این نشریھ ھا، را کھ

   .شده اند، بیشتر از این فریب دھند
  

  ً سیاست  و اردو"ء ھواخواھان کتاب جملھ از و سال ھا پیش با من دوسترا کھ  یکی ازاین عالیجناباناتفاقا
جانش می افتد و با آتش بھ  کھ ھر نغمھء وفاق را می شنود انگاررا ھمو . می شناسم بود" در سھ دھھ اخیر

تا بھ تخریب عملیھء اتحاد و وصال سازمان ھای جدا شده از ایراد کوشش می کند  و اگر یک اما و و ھزار
سایھ خودش و  جنابی را کھ سال ھا می شود بھ جزھمین بلی . موکراتیک خلق افغانستان بپردازدبدنھ حزب د

ً ع  . . . و ،قیوم زی .ن ،شفیع آرام از آسترالیا ،از جمھوری چک *حیدری . ھایش با نام ھای مستعار مثال
بھ مقامات  ش را مجلھ می گذاشت وو نام بھ آدرس خالیق می بست حھ سیاه می کرد و اتھام پشت اتھامصف

ــ پیشکش می کرد و مثابھ یک کار فرھنگی میزبان بھ کشور ِ وانگھی حاال چھ  .می شناسم ،می خواست لھص
و گفتھ  نجارش مانند کفر ابلیس مشھور شدهنا بھ ھ واثر این اعمال ناخجستھ  اکنون او ازمن بگویم یا نگویم 

بھ  پیش افزوده است تابیشتر اش بھ باده نوشی ھای شبانھ بل بھ شدت منزوی گردیده نھ تنھا می شود کھ 
بھ ویژه رنجی را کھ از . جامھء عمل بپوشاند "بردخاطر زان را رنج دورا باید پناه باده در: "شاعر گفتھء

گرد ھمآیی نماینده گان خانوادهء بزرگ  کھ ازراوصلت دوبارهء دو حزب ھمسو می کشد و اندوه بزرگی 
   .ھامبورگ متحمل می گردد ا درحزبی ھ

  
 زیاد زمانگیر طلب آشنامن یک انسان شناختاما بھ کسان انگشت شماری کھ اورا نمی شناسند باید گفت کھ 

 مقام و چوکی و یا ی می توان شناخت کھ بھ اصطالح خرشان از پل بگذرد وھنگام را این گونھ آدم ھا. نیست
خط بطالن ھا ذشتھ د، بر گنآن صورت است کھ دیگر ترا نمی شناس در. دست داده باشی منزلتت را از وپول 

 ھر ھمان طوری کھ کارا ام و. دنتو دریغ نمی کن تھام بربستن ا با خیره سری از گفتن ناروا و د ونمی کش
 بیدل صاحبدل نگفتھ مگر .دشوار است بسیار نیزآشنایی ھا را پاس داشتن بوالھوسی نیست گذشتن از سر، 

  /پاس آشنایی ھا: گفت خون تپید و نفس در/ عالم؟  است در بھ دل گفتم کدامین شیوه دشوار: بود
  

 .یات نیک مرا قبول فرماییدتمن سالم ھا و عزیز" ھمت"جنیر نرفیق ا
ُمیدوارم ھای بیھودهء  این مطلب را کھ بھ پاسخ تقال! دوستان کام باشید، با تمام خانواده ودشا صحتمند و ا

بودم، خدمت شما  برخی از حلقھ ھا برای جلوگیری از یک جا شدن خانوادهء بزرگ حزبی ھا نوشتھ
 در ھای سیاسی شما موضعگیری ا اصول نشراتی وصورتی کھ ب ولی در. رفیق گرامی نیز تقدیم می کنم

  عظیمی نبی: ارادتمند شما. تضاد باشد، البتھ از عدم نشر آن مکدر نخواھم شد
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گل  بھ زیارتزی شتم کھ روآرزو دا از نزدیک ندیده اما راروشن  جناباین کھ من است یت این واقع ،و اما 
خداوند نخواست و این حسرت بھ دل من کھ ؛ ولی مثل این نیکویش لذت ببرم از محضر و مشرف شده رویش
با شتاب بدوند بھ سوی  نده گی از سر گیرند ودیگر ز خالیق بار سور اسرافیل بدمد وروزی کھ تا  ماند
 و. باز شناسماورا  ببینم ورا از نشانی ھایی کھ دوستان داده اند وی  ،بدوآن بدو  من در زه ھای بھشت ودروا
معرفی من بودند کھ اورا بھ ھم نفسم  دوستان ھمدل و اینباید گفت کھ  او من وغیابی دربارهء آشنایی  اما

ـاز روی طَ  ه بود دیده بودم وجایی چاپ شد یادم نرود کھ بعد ھا عکس اورا نیز کھ در کردند و َ ، ق رویشبَ ـ
چند مرده " این آدم یا بھ گفتھء عالمھ دھخدا ردم می تواند بود؟حدس زده بودم کھ صاحبش از کدام قماش م

مجبور بھ زنده گی  یک کشور با وی دردوستانی کھ را  این آقای روشن آری، .می توانست باشد" حالج
برای ھموطنان شان  کار فرھنگیی را واستھ بودند تا با چاپ نشریھ ییخ وبھ وی اعتماد کرده ، کردن شده

صاحب این قلم  از ،ودندآن ماھنامھ بھیأت تحریر  و گزارآن ھا کھ بنیاد  .انجام دھند بھ من معرفی کرده بودند
 ریھءر فراوان می خواستند تا با نشبا اصرا نیز کشور ھالیند زنده گی می کرد ام درآن ھنگ کھ درناتوان 

صد البتھ توانایی رد خواھش آن دوستان گرمابھ و گلستان  کھ ھمکاری قلمی نمایدکھ بسیار نوپا بود " آزادی"
  . ازمن پوره نبود کھ نبود

  
تاریخ دان نیز معرفی می  - دیا بی مور امورد وب - را کھ خویشتن را ھراز گاھی  سویھء او سطح سواد و 

یک مقال ده سطری  او در. ھ برای مجلھ می نوشت بھ آسانی دریافتمھمان نخستین سرمقالھ ھایی ک کرد، از
ً مبتدا. ده بار اشتباه می کرد ً مبتدا را خبر را می نوشت و مثال  ،با خبر نمی خواند فراموش می کرد یا اصال

یا از لحاظ دستوری و شیوهء  زننده یی برجستھ گی می داشت و متن بھ طور یا تناقض اندیشھ یی در
نھ ھمین حاال بھ طور نمو. (نوشتھ ھایش دیده می شد غیر قابل پذیرش در مشھود ونادرستی ھای  نوشتاری

انفس  تمام آفاق و معتقد بھ تعالیم مارکس در تاریخ دان و کھ او خویشتن را یگانھ ادب شناس و ژورنالیست و
ً  .چھ رسد بھ متن را درست بنویسد،یک نوشتھ عنوان  نیست حتا قادر ،می پندارد تازه ترین نوشتھ  درمثال
 اگر حاال" ؟کرددروازه ھای شھر کابل را بر روی غارتگران باز  کیھا": می نویسدتیتر درشتی  ھایش در

ما تفاوت بین افعال جمع  یرفلم ساز شھ می بیند کھ ژورنالیست و ،یک شاگرد دبستان ھم بخواند این جملھ را
 مون نامھ ھایش کھ از یکی از ریاب درھمین مورد رھنورد ز رد .)نمی داند نیزکنون ھمین ارا تا  مفرد و

  : چنین نوشتپلیھ فرانسھ برایم فرستاده بود 
  

اگر ھر ماه را . ھرماه یک بار چاپ می شود در" آزادی: "دریچھ را می بندم یک انتقاد دیگر ھم می کنم و
 ٠،٧ یعنی برای ھرروز. اردصفحھ د ۴٢این شمارهء اخیر . می شود شصت روز ،سی روز بھ شمار آوریم

 مواردی سخت دالزار در این ھم غلط ھای آن فراوان و می رسد، با) کمی بیشتر از نیم صفحھ(صفحھ 
: بنده گفتھ ام" (اسالم علیکم: "آزادی چاپ می کند و" السالم علیکم: "بھ گونھء مثال بنده می نویسم. ھستند

پس . کسی کھ اسالم عرضھ نکرده ام بنده بر" شما اسالم بر: "زبان من می گوید آزادی از و) سالمتی برشما
می بینید . بداند) کھ این بندهء خداوند باشد(خوانندهء چیز فھم این سخن را حق دارد دال بر بیسوادی نویسنده 

این آقای : "چنین می خوانیم وی ٨٢نامھء ماه ثور  در و"کھ برخی از این غلط ھا سخت دالزار ھستند؟ 
انتظار دارید کھ بھ او چھ جوابی بدھم؟ جواب دادن با این . یاوه یی نوشتھ است چیز ھای ژاژ و نجیب روشن

   . "ترھات را ھیچ عقل سلیمی الزم نمی بیند عبالت و خز
   
انشایی کھ گردانندهء ماھنامھ آزادی بھ  ھای امالیی ومورد نادرستی  آقای رھنورد نبود کھ در اما این تنھا 

من می  از ھم بودند کھ می نوشتند وفرھنگیان دیگری . ی شد، برایم تذکر می دادتکب مصورت پیوستھ مر
  . اشتباھات مکرر کمک کنم  بارهء آن رفع آن کاستی ھا و خواستند تا با آقای نجیب روشن در

   
نوشتھ ھایش  یکی ازنادرستی ھای ھء من دربارهء آن کھ روزی با اولین تذکر دوستان پس ازخوب دیگر،  

گام من بھ آن ھن زیرا در -را پیش از نشر برای من فاکس می کرد نوشتھ ھایش مواجھ شد، بسیاری از
م و دوباره برایش می کردمن آن نوشتھ ھا را می خواندم، اشتباھات را اصالح  - کمپیوتر دسترسی نداشتم

 .)ھالیند موجود اند من درمیان کاغذ ھای  این دستنویس ھا تا ھمین اکنون در(باید گفت کھ . فاکس می نمودم
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این سبب شده بود کھ گاھی  بھ ھمین سبب تیراژ آن اندک بود و آن ھنگام مجلھ ھمکاران محدودی داشت و در
 رفقای دیگر را نیز تشویق کنم کھ بھ آن مجلھ آشنا شده و دوستان و برایش بفرستم و وسھ مطلب بنویسم  دو

ھای اروپایی راه پیدا کشور حلقھ ھای رفقای حزبی ما در در فت ورمجلھ باال گ آرام آرام کار. اشتراک کنند
خود کھ مانند دیگران برای بھ دست آوردن مجلھ مذکور وجھ اشتراک می پرداختم من  ازسوی دیگر .کرد

پشاور داشتم می  بھ مصرف خودم برای دوستان فرھنگیی کھ در کھ برایم می رسید ھمان نسخھ یی را
می دادند، تا  پشاور قرار مرکز کلتوری افغان ھا درکتابخانھ  ماھنامھ مذکور را درآن دوستان  فرستادم و

ً از حسین فخری داستان نویس  من از. قابل دسترسی برای تمام مھاجرین باشد فرھنگیان مقیم آن جا مثال
خلیل  جنییراننویسنده فرھیختھ  شاعر توانا ودوستم  از پشاور و درخالد نویسا  ،معروف کشور، رزاق مامون

رھنورد  حتا از ،امھ ھمکاری قلمی نمایندخواستم تا با ماھنکسل آلمان زنده گی می کرد،  هللا رووفی کھ در
بنده جریدهء : "پاسخم نوشت ضای ھمکاری کردم کھ درد تقاپلیھ فرانسھ زنده گی می کر مون زریاب کھ در

را برایش " آزادی"پس ازآن کھ  و"اھی ندارم چون آن نیز آگ از چند و آزادی را تا کنون ھیچ ندیده ام و
 شاکرم و. را نیز" آزادی"شمارهء  دو نامھء تان را گرفتم و: "نامھء ماه عقرب خویش می نویسد در ،فرستادم
جایگاه  مورد شخصیت و نوشتھ یی در: مثالً : آزادی فرستاد مطالب جالبی برای نشر در آن ھ پس ازک "ممنون

   .بھ تازه گی درگذشتھ بودآن ھنگام  دراز دوکتور امیر حسین آریانپور کھ محمود طرزی و یادکردی 
  
انی را بھ عھده گرفتم و از تقریظ ادبیات داست معرفی کتاب ھای تازه، نقد و ء نوشتھ ھای سیاسی،برعالوه. 

د کھ ینھمکاری نماخواھش کردم تا  وقادی ذھن با و عزیزم محبوبھ جان ذھین کھ قلم توانایی دارند خواھر
رفقای دیگری  بھ زودی دوستان و .خواستنی تبدیل شد سرانجام آن نشریھ بھ یک نشریھ خواندنی و تا ندنمود

وکیل کوچی، محبوب  ،سھام نصیر ،سلیم سلیمی ،مصطفی روزبھ ،عریف غفار ،فیضیعبدالواحد  مانند رفقا
سبب شدند تا ھم جایگاه مجلھ بھ مثابھ  بھ جمع ھمکاران مجلھ اضافھ شده و. . .  و یاسین بیدار ،شاه اعظمی

گردد کھ یی مجلھ بھ آن اندازه  ھم تیراژ وباال تر برود  ات برون مرزی باال ومیان نشر یک نشریھ مترقی در
  .چاپ مجلھ و پست کردن آن را بھ مشترکین بنماید تکافوی مصارف نشر و

  
بنای  ،باال گرفت بار نامبرده و ستان کاردو ومدتی ھمین کھ از برکت ھمکاری بی دریغ رفقا  اما پس از

دلیل قابل وی البتھ . حقیقت بنیاد گزار این نشریھ محسوب می شدند ناسازگاری با رفقایی را پیشھ کرد کھ در
سبب شد تا رفقا دستگیر  ھمین امر ند وخرده گیری ھایش کم نبود وھا قبولی نداشت ولی بھانھ تراشی 

کھ ھیئت تحریر نشریھ را تشکیل می دادند یکی پی دیگری استعفا داده یی یر رضاآصف الم و دستگ ،صادقی
. زوال آن نشریھ می توانست باشد بھ معنای سقوط واین کھ  نیز با وی قطع کنند راشان  ھمکاری قلمی و

برابر درخشش پول  در ن دیگر می دانستم کھ این شخصچوداشتم  راھی تردید قرارچھار البتھ من ھم در
ھمھ آن  را فدا کند، فقط حیفم می آمد کھ پس ازدوستانش  حتا نزدیک ترین بستھ گان وچیزت ھمھ حاضر اس

  . نشر بازماند از آن مقطع مورد باور رفقا قرار گرفتھ بود یگانھ نشریھ یی کھ در ،تالش و کار
   
ی بھ دست آوردن برا ت طبع وی برایم گفتھ و متذکر شده بودند کھ اوئمورد خس ھمان طوری کھ دوستان در 

برایم شکوه کنان  روزی نامبردهمی گذرد،  خویشحتا شخصی  پول از بسا ارزش ھای زنده گی اجتماعی و
زیرا مصارف چاپ و خرید پاکت  ،نمی تواند مجلھ را بھ صورت ماھنامھ بھ نشر برساند این گفت کھ بعد از

ین تصمیم گرفتھ است تا مجلھ بھ صورت ا بنابر. پست کردن آن بھ آدرس مشترکین بی اندازه زیاد است و
 ومن  پول اشتراک ماھوار یک سال مجلھ را حتا از بود کھ نامبردهحالی  در این نشر شود و فصلنامھ چاپ و

نویسنده یی کھ ھمکار دایمی یک نشریھ باشد نھ تنھا حق  عرف مطبوعاتی از بنا بر -ھمکاران دایمی نشریھ 
نیز  - پرداختھ می شود وی نشر می شود حق الزحمھ کھ ازمضمونی  ای ھراالشتراک گرفتھ نمی شود، بل بر

   .اخذ کرده بود
  
ولی حس  ؛کاستھ ھمکاران دایمی نشریھ ن وخواننده گا فصلنامھ شد و از ،اھنامھانجام آن م خوب دیگر، سر 

شبان بود  وھمین روزان  در .برجستھ و آرام آرام بیدار وجود جناب روشن، بزرگ بینی در خواھی و خود
نو  دوران کودکی و برای درمان عقده ھای سرکوفتھءو  ی حس خود خواھی ھای بیمار گونھکھ برای ارضا
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ھایی کھ خود ممثل ارپیش کسوتان حزب مان بھ وسیلھء افزبی حرمتی و بدگویی  شروع کرد بھباوه گیش 
ند و می خواستند بدین وسیلھ بھ بیماری العالج خود بزرگ بینی بود یشھ ھای پارادوکسی متضاد و حقیراند

   .شایستھ گی آن را نداشتند محبوبیتی باال شوند کھ ھرگز نردبان شھرت و
  

گرد ) حزب وطن(نستان اعضای حزب دموکراتیک خلق افغا ھمین ھنگام بود کھ جمعی از درست در وایضاً 
و برجستھ ساختن  ا نقد سازندهب - بریده باشند یی ھم برای یک لحظھبدون آن کھ با گذشتھء خویش  - ھم آمده

مطابق شرایط و اوضاع مناسبات انسان ھا  و با توجھ بھ استیالی روز افزون گلوبالیزم دراشتباھات گذشتھ 
نھادی را اساس گذاشتند  تفکری را پیشنھاد و ک سازمان سیاسی نوین طرح ھا وبرای ایجاد ی کشور درنوین 

ا مدغم شدن بھ یکی از نھاد ھای پیشتاز چپ درون مرزی کشور بھ بعد ب ابتدا بھ نام نھضت میھنی و ردکھ 
گفتنی است کھ این اقدامات با حسن نیت و بھ . ترقی افغانستان مسمی گردید نام نھضت فراگیر دموکراسی و

آرزوھای دیرین رھبر فقید حزب مان  بھ واقع یعنی در .ھ مردم افغانستان صورت گرفتھ بودآرزوی خدمت ب
را در یک سازمان " تولدی دیگر"دست رفتھ یی کھ رویای  از برک کارمل و مبارزان شھید وزنده یاد ب

 سر می پرورانیدند مطابق شرایط نوین و تا آخرین لمحھء حیات در خدمتگزار بھ مردم وچپ انقالبی 
 فھم و از ولدی دیگراندیشھ ھای این ت اما چون طرح ھا و. جامھء عمل می پوشانیدند پاسخ وایجابات جامعھ 

ن نیز برخی از این کادرھای سرسفید مغروری کھ تا ھمین اکنو سوی دیگر از درک برخی ھا باال بود و
ً وحدت وحدت گفتھ و واقع با موضعگیری ھای  پیغام می فرستند ولی در پیام و -آن جا  و جابھ این  ظاھرا

این عناصر نفوذی  .ن سھیم گردیدندنامیمو این کارزار یک جانبھ شان پروسھ وحدت را ضربھ می زنند، در
تشکل  ضربھ زدن بھ ھر بھ صورت دستوری کھ حاال بل از گذشتھ ھای دور نیز حزب ما نھ تنھا از در

کارگزاران شان  دور با اھداف نزدیک و غات زھرآگین خود قرار داده ومحراق تبلی سازمانی چپ را در
ترقی افغانستان جبھھ گیری  فراگیر دموکراسی و برضد نھضت خسیتن روزھمان ن ازمی دانستند، مطابق 

تختھ مشقی شد برای مخالفت آن عده آن بود کھ نشریھ آقای روشن  از پس و کردند، را آغاز ی کین توزانھھا
بھ  ،شرایط نوین بود نوزایی کھ مولود زمان و کھ تصور می کردند با این دگرگونی ودیگری  یدوستان از

  . شده است خلق افغانستان جفا ب دموکراتیکآرمان ھای حز
  

  :برگردیم
  
ً می بینیم کھ در درازای  .تضادی دارد ازشخصیت چند گانھ و پر این آقای نجیب روشن ھم عجب  اما  مثال

" سھ دھھ اخیر سیاست در اردو و"کتاب  حقایقی کھ در صحھ گذاشتن بر محتویات و چندین سال اندر باب
چھ  آن کتاب فعینبھ یکی از مدا بل نشریھ اش معرفی کتاب را در نھ تنھا آن آمده است، قلم فرسایی می کند و

اما ھمین کھ واقف می شود کھ  ؛مبدل می گردد باال ذکر شد، چھ با نام ھای مستعاری کھ در با اسم حقیقی و
نیان است کھ افتخار ب از زمرهء کسانی و ین سازمان نوینسیاست ھم نھ تنھا عضو ا نویسندهء کتاب اردو و

ھای آزموده شده و استفاده از جانش می افتد و با توصل بھ افزارھ د، ناگھان آتش بنگزاری این سازمان را دار
 کلیپ و تھیھ فلم و ونفی محتویات کتاب سرانجام  کنایھ زدن و گوشھ و بھ تخریب نویسنده و ارنام ھای مستع

نھضت فراگیر  کتاب تا ایجاد سازمان مردمی آنیات محتو حاال پرسش این است کھ اگر. پردازدآن می  نشر
ما از  یجنابلاھمیتش را بھ نزد عا کتاب ارزش و پس چھ اتفاقی افتاد کھ ناگھان آن ،مورد تائید وی بوده است

صفحات اخیر کتاب  درباره حوادث روزھای اخیر حاکمیت در وی بارھا آن کتاب را نخوانده و آیادست داد؟ 
بھ زعم خودش شرمسار سیاست را  کند تا نویسندهء اردو وتھیھ می  ییال کلیپ ویدویونظر نینداختھ بود کھ حا

ً  سازد؟ بھ خاطر نشر مجلھ ھمین آقا را  کرده بود و ھنگامی کھ زنده یاد محمود بریالی بھ دنمارک سفریا مثال
ین آقا نبود کھ د ھا مگر ھمبع می کرد و وی بھ نیکویی یاد غیابش توصیف کرده بود، چگونھ از در آزادی
   مورد وی نوشت؟ دررا مرگ آن زنده یاد آن مقالھء سراپا توھین و تحقیر  پس از

  
ھ یاد ب ،می اندیشموفاق رفقای حزبی مان  مسألھ اتحاد وبدینترتیب ھنگامی کھ بھ شدت نفرت وی از  

آدمی کھ یعنی . داردنام  "میزانتروپ"این مریضی . آن می شوند دچار آدم ھا مریضیی می افتم کھ برخی از
از سخن گفتن و  ثر می شود وھا رنج می برد، از خندیدن شان متأنشستن با آن  از ،از انسان ھا متنفر است
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ً ببینید. خسپیدن شان غمگین خوردن و یدن ولباس پوش آمیزش و  چرا" :آخرین مطلبی کھ می نویسد در !مثال
 بھ امر یکپارچھ گی و کین توزی خود را خصومت و چگونھ درجھء" می شویم" یکجا"شدیم کھ حاال  "جدا"

چون : گرد ھم آمده بودند، نشان می دھد ھامبورگ وحدت خانوادهء بزرگ حزبی ھا کھ نماینده گان شان در
این اواخر از یکسو برای عدم تحقق مصالحھ یی  این میزانتروپ اگر در /وا نمی کنی گرھی خود گره مباش

تازه  بارھا حتا در از سوی دیگر بارھا و ،می ریزدتصنعی  اشک یشنھاد کرده بود، شھید پکھ داکتر نجیب هللا
حھ مجموعھء رویداد بھ این باور نیست کھ مصال فرایند را بھ باد تمسخر می گیرد وترین نوشتھ ھایش این 

  .ناگزیر بھ یک تغییر مثبت می انجامد ،نتیجھ فرھنگ گفتمان و گذشت باشد کھ در ھایی می تواند
  
  :این میزانتروپ یعنی آقای روشن زی و کلیپ پردازیبرگردیم بھ فلم سا 
  
 سایت انترنتی و نھ از خوانده بودم ونشریھ یی را کھ او بھ نشر می رسانید  ھا می شد کھ من نھمدت  

خلق شقاق ھرچھ بیشتر میان اعضای حزب دموکراتیک  جھت نفاق وکھ بھ دستور کارگزارانش محتویات آن 
بھ راه انداختھ بود، خبر داشتم تا این کھ چندی پیش یکی از دوستان برایم نوشت کھ ) حزب وطن(تان افغانس

این کھ کلیپ را دیدم و جیران ماندم کھ چگونھ با خلص . چھ دستھ گلی بھ آب داده است "چند مرده حالج"این 
ومایھ یی کھ بل بھ آدمھای فررا بھ نمایش گذاشتھ است کلیپ کرنا نھ تنھا خودش آن  دھل و آن طمطراق و

چند تا ھرزه مسکینیار و  و) حسن بقھ(ء او ھستند مانند حمید انوری و حسن امیری بدون شک دوستان تازه
ً ! نیز فرستاده است تا ھمزمان نشر کنند و باعث شرمساری. . .  نویس انترنتی و اباطیل گوی مریض من مثال

فرزندان  زنان و غارھا پنھان شدند و آن کھ خود شان در پس از اامثال اور رفقایی گردند کھ ناموس وی و و
 باند سیاف و دیگر جانیان و تیغ تیز گلبدین جنایتکار و خودھا را رھا کرده فرار را بر قرار ترجیح دادند، از

اثنای  در دولت ھای دشوار کھ رئیس حزب وآن روز جنابان دریاین عالکاش . زانیان بالفطره نجات بخشیدند
وزرای قوای  تحصن شده بود ومجبور بھ نماینده گی سازمان ملل متحد  در، شتابزده و نافرجام کشور ترک

بھ  ،کی و کی مال عزت و اعلی نیز آستان بوس حکمتیار و مسلح بھ شمول رئیس ارکان سرقوماندان
بھ  ،کمک می کردند ،دادندپھلوی من ناتوان می نشستند، بھ من مشوره می  می آمدند و درگارنیزیون کابل 

اعاشھ تدارک می دیدند تا  می رفتند، خطوط مقدم جبھھ را روحیھ می بخشیدند، مھمات و مواد ممر وجبھھ 
 شخصیت کارآن  انگشت مالمت گذاشتن بھ این و انتقاد کردن و. دولت جلوگیری می شد از فروپاشی حزب و

تیر "نھ کار عقب جبھھ برگزیده اند  آوری را درکار تیر کھ از کشتھ شدن ھراسیده و است جبون "تیرآوران"
ترسم از ترکان تیر انداز  :.ایستاده اند نبرد صف مقدم در جسور کھ از کشتھ شدن ھرگز نھراسیده و "اندازان
  . طعنھء تیر آورانم می کشد/ نیست 

  
من خود با کمال امانت این ھا حقایقی اند تاریخی کھ . کدام کشف تازه یی نیست ،آن کلیپ آمده اما آن چھ در 

بھ صورت وزھای پس از سقوط حاکمیت ھمان نخستین ر آن کھ این کلیپ ساختھ شود، در پیش ازداری 
) چاپ دوم(کتاب اردو وسیاست  ۶٠٢-۵٩٩نگاھی اگر بھ صص . ثبت تاریخ کرده بودم مفصل نوشتھ و

ن زمان وزیر دفاع دولت نوبنیاد آ در احمدشاه مسعود بھ گارنیزیون کابل کھ مرحوم انداختھ شود، جریان آمدن
  : با تفصیل تذکر داده شده است جمھوری اسالمی افغانستان بود

  
وی تعدادی از قوت ھای  ھمراه با. بھ کابل داخل گردید احمد شاه مسعود باآلخره بعد از ھفتھ یی. . . " 

کاروانی از  جنرال دوستم وی تعدادی از قوت ھا ،مربوط بھ جنرال مومن ٧٠قوت ھای فرقھ  ،شورای نظار
عجلھ  مسعود با شتاب و خیرخانھ توقف کردند و این قوت ھا در. ندمواد اعاشھ بھ کابل رسید ھای تیل وتانکر

نعره ھای  و صداھای هللا اکبر. ود را بھ گارنیزیون کابل رسانیدتاریک روشن شامگاھی خ فراوانی در
 دروازهء. آمدن او خبر می دادند ھارن ھای موترھا از راکت ھا و ،تکیبر، صدای فیرھای کالشینکوف ھا

اتاق  در. . . . سپس او داخل گردید اطراف اتاق جا بھ جا شدند و مسلح در اتاقم بھ شدت باز شد، چند نفر
امیر محمد، داوود ) مدافعھ ھوایی قوماندان ھوایی و(اعظم سعید، فتاح  سید ،آصف دالور، نورالحق علومی

 ،اتاق پر از ژورنالیست. با ھمھ احوالپرسی کرد ھمھ دست داد و او با. نمیدانم کی ھا بودنددیگر  عزیزی، و
 یکی از او در. با وی سخن بزند ھرکس می خواست این چھرهء مشھور را ببیند و. محافظین بود عکاس، و
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بھ  را ختم کرد ودعا  ،دعا خواند. بسم هللا الرحمن الرحیم گفت ،دستان خود را باال کرد ،چوکی ھا نشست
     ". . . مانیز چنین کردیم. ریش باریکش دست کشید

  
 جناباین  از ؟ ھمچنانور می داشت چنان نمی کرد کھ ما کردیمآن جا حض در اگر آقای نجیب روشن آیا( 

ً وزیر دفاع نبود؟ پس  آن شب و این مسألھ را نیز باید پرسید کھ مگر در روز این آقای احمد شاه مسعود رسما
ً اگر آقای نجیب روشن و و بھ گارنیزیون کابل چھ تعجبی دارد؟ آمدن او آن  یا دوستان دیگرش در آیا مثال

   ) دفاع اجازه داخل شدن بھ گارنیزیون کابل را نمی دادند؟ موقع قوماندان گارنیزیون کابل می بودند، بھ وزیر
   

   :سیاست چنین می خوانیم سطور بعدی ھمان صفحھ اردو و در
این برادرھا نمی  بسیار زحمت ھا کشیدید، دیگھ مھ می فھمم کھ اگر شما و صاحب شما دیگھعظیمی . .  ." 

دیگھ  شھر کابل جوی ھای خون جاری می گردید و در. خود نایل می شد وربودید، حکمتیار صاحب بھ منظ
مھ ھمرای او . گردیدوضع بسیار خراب می  مردم پایمال می شدند و. حکمتیار ھمھ گی را قتل عام می کرد

مال آن ھا دفاع کنم؛ اما او  ناموس و ،از جان ،برایش گفتھ بودم کھ مجبور ھستم از مردم کابل گپ زده و
  " . . . حرف ھای مرا قبول نکرد

   
آقای روشن را متوجھ بسازم کھ آیا این نکات را سال ھا  آن باز نویسی کردم تا ا را بھ خاطراین حرف ھ 

 آزادی قلم رنجھ کرده بود؟ آیا این تصویری کھ اردو و برای دفاعش درابی نخوانده بود کھ ھمان کت پیش در
نیست؟ آیا جناب شان حاال حاال ھا  دا گویا تربی ص کلیپ صامت وآن  ھ آن روز داده است ازسیاست از حادث

یورش گلبدین  م وتھاج بھ این نتیجھ رسیده اند کھ گارنیزیون کابل نمی بایست جلو پس از سال ھا تفکر
 را از جملھ خانواده عالیجناب ناموس مردم کابل از مال و و جان و کمتیار را بھ شھر کابل می گرفتح

گفتھ ھای احمد شاه مسعود معلوم  از: ببینید نجات می بخشید؟ گلبدینی ھای تروریست تجاوز پایمال شدن و
دست کم اعضای حزب  –کشتن  بستن و زدن و وکرنا  است کھ حکمتیار تصمیم قاطع داشتھ است تا با دھل و

 حزبی ھا وورود پیروزمندانھ اش را با برپا کردن جشن خون  بھ شھر داخل شده و - روشنفکران شھر کابل و
تنھا این  تنھا وھمچنان از حرف ھای وی این حقیقت نیز بیخی روشن است کھ . اعالن کند روشنفکران کشور

   .ندانھ حکمتیار بھ شھر کابل گردیده استزمنع ورود پیروگارنیزیون کابل بوده است کھ ما
  
بار . وان می بیندنیروھای تحت فرماندھی این نات آری این چندمین شکست بزرگی است کھ آقای حکمتیار از 

جنگ جالل آباد تحت فرماندھی  جان، بار دوم پس از دفاع قھرمانانھء اردوی افغانستان دراول در تنگی واخ
 شھنواز تنی وزیر دفاع وقت و کودتای نافرجام وی و این بندهء خدا، بار سوم در صف دالور وستر جنرال آ
نفوذی اش در درون  افراد ھنگامی کھ نیروھایش توسط شخصیت ھا و شکست مفتضحانھ اش در بار چھارم
بھ جز  ارگ جمھوری دخول کرده و حتا درجنراالن قوای مسلح  جملھ برخی از سترجنراالن و حاکمیت از

این برای من ھیچ قابل تعجب نیست کھ  بنابر. از گارنیزیون کابل ھیچ نیروی مقاومت باقی نمانده بود
شان از آن کلیپ پیراھن عثمان درست تلویزیون ھای مبتذل  وسایت ھای انترنتی  ریون حکمتیار درحوا

و با بازاری ترین فحش ھا بھ  را بنویسد" اشک تمساح"اوباش را وظیفھ دادند تا  وکردند و چند تا ارازل 
این تروریست دست  غم رانده شدن حکمتیار کھ ازآب خنکی بھ آن جای شان بریزند  ،آدرس این جانب

تا ھمین اکنون می سوزد، بل گالیھ ام از تیرآورانی است کھ  ،آی. اس.نازدانھ سازمان جھنمی آی پرورده و
آن کھ بھ گفتھء  غافل از. می کنند ق روشن تاریخ را مسخحقای مانند آقای روشن زبان بھ طعنھ می گشایند و

م /بدگویی نامھربانانم غمی  نیست از :شاملو َ َر   /.رفتھ مدت ھا کھ من زین یاوه گویی ھا کــ
  
  اما دروازه ھای کابل را چھ کسانی بھ روی مجاھدین باز کردند؟  
  
کھ یگانھ تمویل  ندولت کابل گشوده شددروازه ھای کابل از ھمان روزی بھ روی مخالفین د! آقای روشن 

 فغانستان را زخم خونین اعالن کردمسألھ اافغانستان یعنی اتحاد شوروی وقت،  حامی حزب و دولت کننده و
ا بھ ماسکو ن دولت رمخالفی. دوم جھان معاملھ کرد برای کشیدن پایش از مرداب افغانستان با ابر قدرت و
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دروازه ھای کابل زمانی گشوده . ایشان را بھ رسمیت شناخت کره نمود ومذا مطایبھ ون ھا با آ ،دعوت کرد
دروازه ھای کابل زمانی . دیزل بھ افغانستان فرستاده نشد پترول ویک قطره  کھ دیگر حتا یک مرمی و ندشد

را با دشمنی کھ دیگر تا دندان مسلح و  "مصالحھ"دولت از موضع ضعیف  گشوده گردیدند کھ رھبر حزب و
دروازه ھای کابل زمانی بھ روی مجاھدین . فای وجدان بھ پیروزی خویش باورمند شده بود، اعالن کردتا ژر

دفاع افغانستان برای  سھ ماه کامل چوکی مقام وزارت ،گشوده شده بودند کھ سال ھا پیش از سقوط حاکمیت
پاسیفی گمارده شده  و در پسترفیع مظلوم قربانی جنرال  خالی شده و د شاه مسعود پیشکش ومرحوم احم

کی تاری دولت در باز گردیدند کھ شخص اول حزب وبھ روی مخالفین دولت  دروازه ھای کابل زمانی .بود
آخرین تحلیل ناگزیری گشوده شدن این دروازه ھا را از ھمان  در و شب قصد ترک نمودن کشور را کرد

با اعمال  لودش و حفیظ هللا امین خون آشامجستجو کرد کھ شادروان تره کی با فرمان ھای شتاب آروزی باید 
برای بازگشت بھ سرزمین شان سالح  سبب گردیدند تا مردم بھ کوه ھا باال شوند و کردار فاشیستی اش و

   .برای دفاع از عقیده و آرمان شان تا پای جان برزمند بگیرند و
  
تمام این سال  کھ در ھست ھا بوده و پاس آشنایی حرمت بھ قلم واین . این چھ بنویسم بیشتر ازخوب دیگر،  

حقیقت قلم  سنگر در دوستان دیگر مان شتن دربارهء دوستی کھ زمانی تصور می کردم با من ونو ھا مرا از
یرین تلخ نیست و کوشش شده داشتھ است و لحن این نبشتھ ھم بھ پاس ھمان دوستی ھای د باز قدم می زند، و

ً بھ عوض . رروندان مقصود بھ کان واژه ھا برای بیمالیم تریتا  است و " مطلب آشنا"واژهء " ناسپاس"مثال
زنده گی چنان اتفاق می افتد کھ بدون آن کھ خودت  باید بگویم کھ گھگاھی در این را ھم .قس علی ھذا
 ودمرداب دروغ گویی و اتھام زنی غرق می ش برابر چشمانت در ناگھان درآشنایی  ،دوستی ،یبخواھی رفیق

ممکن است  حالی کھ از لحاظ فزیکی زنده و در برای ھمیشھ از دست داده ای، ت می رسد کھ اورابھ نظر و
چنین ساختن و پخش دوستان تازه اش بھ  با وسال ھا زنده باشد  سال ھا وبگذار این آقا . تو عمر کند از بیشتر

واند چیز دیگری باشد جز اما آیا مرداب می ت دل خوش کند؛ ،کھ ساختھء مرداب افکارشان است ییکلیپ ھا
نوای بیشتر می  این راه آقای روشن را بھ مشھور شدن و بھ نان و اگر **محل تخم گذاری حشرات فساد؟

  !اسی می رھاند، بگذار مؤفقیت نصیبش باداز این انزوای سی رساند و
  
  /نھاد آتش بھ جان شمع فتد کاین بنا/  اول بنا نبود بسوزند عاشقان: دیگر چھ؟ دیگر این کھ 
  
ً بھ گفتھء. قصھ درازاین  شب کوتاه است و :آری     :آل احمد جالل عجالتا
  یا ھــــو  
   
  
 .ا با مباھات فراوان دربارهء این نام ھای مستعار کھ از خودش بود، بامن سخن گفتھ استآفای روشن بارھ*  

  .از آغاز فصل سرد، از فروغ فرخزاد کھ گفتھ بودمصراعی است  **
  
  واند باشد مردابچھ می ت 
  چھ می تواند باشد جز جای تخم ریزی حشرات فساد 
  افکار سرد خانھ را جنازه ھای باد کرده رقم می زنند 
  سیاھی  نامرد در 

  آه. . .  سوسک  فقدان مردیش را پنھان کرده است و
  وقتی کھ سوسک سخن می گوید

   چرا توقف کنم؟
  فروغ فرخزاد 
 
 

   م مرده است بعد ازاین چھ حرفی می توانم داشت؟اما من با کسی کھ دیگر برای
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  :نمونھ ھایی از نامھ ھای اعظم رھنورد زریاب اندر باب نشریھ آزادی و گردانندهء آن آقای نجیب روشن 
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