
  بھ دوش نویسنده گان آنھا میباشد» دیدگاه ھا«مسوولیت مطالب نشر شده در 

 هد  
  »روشن«جعلیات آقای نجیب 

  

 انسان موجود است متفکر، با درک واحساس، که با داشتن این خصوصیات نسبت به دیگر زنده جان
 ها تفکیک میگردد . انسان از همان اغاز که پا در کره زمین نهاد به مفهوم انسان بدون نام هاى چون

   .امریاکائى، اروپائى، اسیائى، افریقائى و استرلیائى یاد میشد
  بدون تردید که ظهور جوامع طبقاتى اولین ضربه، به زنده گى ابتدائى اما جمعى انسانى را وارد
 نمود . با انهم در اثر کار و پیکار نیرو هاى تحول طلب و مترقى انسان و موقف وى، احترام به 

  .کرامت انسانى و حفظ موقف اجتماعى ان دوباره احیا و مورد حمایت قرار گرفت
قلم و  در این کوتاه نبشته باال هدفم از تفکیک خوب و بد توسط انسان ها و انهم انسان هاى که در

  .نوشتھ خودرا سرخط قرار میدھند، میباشد
 کردیم گذشته از ان ما انسان ها مدت کوتاه و یا زمان قابل مالحظه را در دامان مکتب سیاسى سپرى

 داراى ممثل انسان و و انسانیت دفاع مینمود در حرف و عمل که با شهامت و دلیرى از حق انسان
 میباشد  )ا.خ.د.ح (خانواده بزرگ دیروز ما این مکتب بزرگ همانا و اخالق عالى اجتماعى بود کلتور

   .سپاس و ارج بیکران نثارش بادکھ 
َ قضاوت را به خواننده گان گذاشته چیزى بنویسم زیرا خود در مورد تبصره خویش نداشتم تصمیم

  .بودم
 من را واداشت تا در مورد جعلیات اش، کوتاه اما تبصره غیر عادالنه و خصمانه محترم نجیب روشن

  .و مختصر بپردازم
 کلمه صادقانه) ا.خ.د.ح (محبوب ما در رزم و پیکار حزب هر انکه یک روز صادقانه در قدم نخست

 به صراحت روشن نجیب اقاى به همان ارزش و موقف را دارد و باید رفیق را ادا کرده است نزد من
  .، احترام و پیوند رفیقانھ دیروز نزد من محفوظ و محترم استکه ارج بنویسم

 : کھمحترم نجیب روشن از نوشته من در مورد حزب متحد ملى در اغاز به خطا رفته اند ونوشته اند
ناگذیر از نیروھای خارجی و حضور ایاالت متحده امریکا در » حزب متحد ملی«او و حزبش (

  ؟)!افغانستان جانبداری میکند
اما در مقابلھ با طالبان جز بادارانشان، کدام نیروی داخل کشور (در تبصره من آمده است کھ 

  ).اما این مفهوم را ندارد که ما به وجود نیروهاى بیگانه موافق هستیممیتوانست برزمد؟ 
محترم . نمیدانم که محترم نجیب روشن این اتهام را از روى چه به من و حزب متحد ملى وارد مینماید

  .به مثابه حزب سراسرى کشور اکنون در جامعه ما مطرح است حزب متحد ملىنجیب روشن 
 بی اطالع در مورد تجاوز نیروهاى بیگانه متاسفانه از فریاد فرزندان صدیق حزب اقاى نجیب روشن

بھ باور من این دیگر خودرا فریب دادن است، شخصی کھ مسؤول و پیشبرنده نشریھ بھ نام . مانده اند
و با چنین موضع سیاسی از حوادث سیاسی آنھم در اروپا بیخبر باشد، ) آزادی و بعدًا سایت آزادی(

  .برای عقل سلیم غیر قابل قبول و حتی سوال برانگیز است
 تفاھم و ھمبستگی در شھر غرض اکمال معلومات شما باید یاد اور شد که اولین گردهم ائى کمیسون

فرانکفورت آلمان درست ھفت سال قبل کھ نماینده گان اکثریت کشورھای اروپا در آن شرکت داشتند، 
بعدًا موضع حزب متحد ملی در اولین مجمع و دومین مجمع آن مؤخذ سایت مھر اولین و دومین 



نس شورای اروپائی حزب متحد ملی و دھھ محفل دیگر و اخرین سند زنده در کشوریکھ خود کنفرا
  .بسر میبری، میباشد

، بعد از اکمال من به مثابه یک هموطن از محترم نجیب روشن ارزو میکنم که اول دقیق مطالعه نموده
 اشتباه و قضاوت .معلومات دقیق بھ تحلیل و ارزیابی بپردازد، جعل نگاری آینده مطلوب ندارد

 پایین تر از دیگرى که اقاى روشن نموده عبارت از نخواندن و یا چشم بستند از سطر اولعجوالنھ 
 خاطر اتحاد من تذکر داده ام که نظر شخصى من است و عالقه وافر من به. عنوان تبصره میباشد

  .، میباشدیاران روزھای دشوار دیروز کھ امروز بھ پارچھ ھا و شاخھ ھا مبدل شده اند
، سازمانھا و احزاب بوجود امده از بدنھ اقاى  روشن جهت راحت خاطر شما باید گفت که همه جزایر

اصلی، ھمانا یاران روزھای دشوار ما است و بھ نزد شخص من محترم میباشند و حق تاخت و تاز را 
اعالمیھ . ردنھدف ما وصل کردن است نھ فصل ک. در مورد ھریک ازاین سازمانھا بھ خود نمیدھم

بھ نظر من ھر انکھ دراین شرایط حساس . شورای اروپایی حزب متحد ملی در زمینھ صراحت دارد
و دشوار بھ شکلی از اشکال در بین نیروھای ملی، مترقی و دموکرات درز می اندازد و فاصلھ ھا را 

  .ا مرتکب میشودبیشتر میسازد، جرم بیشتر از تسلیم حاکمیت و تشکیل جبھھ با مخالفان دیروز ر
از معلومات عالمانھ آقای روشن در مورد چگونگی ظھور طالبان ابراز امتنان میکنم و اضافھ میکنم 
کھ بعد از عودت قطعات نظامی شوروی سابق، انعده از طالب ھا و مخالفان کھ بھ خاطر اشغال 

زنده گی عادی خود کشور توسط نیروھای بیگانھ با دولت می جنگیدند سالح بھ زمین گذاشتھ و بھ 
  .بھ این مفھوم کھ بعد از خروج نظامیان شوروی سابق دیگر جھاد نزد آنھا مفھوم نداشت. ادامھ دادند

، حمایھ و تقویت میشد در ھمان زمان پیشاھنگ اینکه مخالفین جمهورى دموکراتیک از کجا اکمال
خت و تاز و جعل بافی تکرارًا اینکھ محترم نجیب روشن بھ خاطر تا. سازمان پیشاھنگان نیز میدانست

  .من را کاری با آن نیست. ، کار خودش است. . . یادآور شده 
 و از دھھ ادامه مبارزه پارلمانى انگشت انتقاد نهاده و اقاى نجیب روشن در مورد مبارزه پارلمانى

تیم مسلمًا من باید بھ آقای روشن خاطرنشان سازم اینکھ درجای کھ ما نیس. دموکراسی یادآور شده اند
مخالفین نیرومند و قوی ھستند و در جاییکھ ما ھستیم بھ شکلی از اشکال از نیرومند شدن و نیرومند 

در پارلمان ) ا.خ.د.ح(دھھ دموکراسی و دست اورد ھای آن، شرکت . نمودن مخالف ما کاستھ میشود
لمان دھھ دموکراسی در ھمان پار. ان دھھ طالئی دموکراسی از دید خودت، برای من تعجب اور است

نیروھای مخالف حزب محبوب ما فراوان وجود داشت، تاریک اندیشان و انانیکھ بھ بھای خون ملت 
زنده گی می کردند ھم وجود داشت و در ھمان پارلمان دھھ دموکراسی رفقا زنده یاد رفیق 

یگر پارلمان دھھ کارمل و داکتر راتب زاد مورد لت و کوب بیرحمانھ قرار گرفتند و از سوی د  ببرک
چنین » افغانستان در مسیر تاریخ«دموکراسی را شادروان میرغالم محمد غبار در اثر گرانبھای خود 

یک دموکراسی از طرف ) ١٩۶٣در سال (بعد از سقوط صدارت محمد داؤد خان : (تشریح میکند
و گاھی » گاھی دموکراسی اسالمی افغانی«اعالم شد کھ سران حکومتی انرا » باال«دولت از 

 هر حال -  مینامیدند» دموکراسی قالبی«میخواندند، و بعضی از منتقدین انرا » دموکراسی تاجدار«
 و در باطن ھمان اداره ارستوکراسی قدیم و خودمختاری خانواده سلطنتی باقی  این ظاھر امر بوددر
  ).ماند

احزاب دیگری ) ا.خ.د.ح(بھ ھمین ترتیب تاریخ گواه انست کھ در مبارزات پارلمانی دیروز عالوه از 
قبل نیز نماینده ھا داشتند و تشکیل جبھھ داده بر نابسامانی ھا و قانون شکنی ھای دوره دموکراسی و 

  .از آن میرزمیدند، در مبارزه تکتیک ھای آنرا نباید فراموش کرد
 اقاى روشن  من اصًال این هدف را نداشته و ندارم که این شخصیت را در مورد مقایسه شخصیت ها :

 با شخصیت دیگر در مقایسه قرار دهم و اخالقًا این صالحیت را نیز ندارم و من از جمله انانى نیستم
 که به هر کس میتازند واز خود میالفند . محترم روشن  بال کردید ومن را در گناه بزرگ سیاسى قرار
 داده اتهام مقایسه شخصیت بینظیر ورهبر بى بدیل حزب ما را که تاریخ نامشرا به خط زرین با خود

 یاد خواهد داشت و خاطراتش براى فرد ،فرد حزبى هاى صادق جاودان و ارزش مند است  ﴿زنده
فرزند صدیق خلق ما، خدمتگار و مبارز نستوه وطن و مردم، مبارز دلیر و محبوب ) رملکا  ببرک



.  کھ چنین دید و ھدف را اصًال من ندارم نموده استواردھمھ ملت افغان را با رفیق محترم علومی 
کارمل نزد من محفوظ و جاودان است و شخصیت ھمرزمان دلیرشان  موقف و مقام زنده یاد ببرک

  . رامقابل احت
آقای روشن باز ناخوانده ُمھر جعل و اتھام گذاشتھ است، اگر من قاتلین و جنایتکاران تحریر داشتھ ام 

عالوه برآن متوجھ شدن بھ اشتباه و . بھ اساس یادآوری از نوشتھ رفیق محترم گنجعلی عبداهللا میباشد
تو امروز بھ مخالفین خود عدم تکرار آن قابل عفو خداوند است و نباید فراموش کرد کھ اگر من و 

نمونھ مثال آن . قاتل و جنایتکار خطاب می کنیم، آنھا نیز ھمین القاب را بھ ادرس ما بیان میدارند
این . تلویزیون اریانا مسکین یار بھ گوینده گی شخص آقای مسکین یار، آقای شکیب و امیری میباشد

 برید و با کی در کدام دادگاه و محکمھ کھ کی چی کرد؟ با کی و یا کدام استشاره پیوست و از کی
آقای روشن برای من و تو عمده و اساس این است کھ . مورد بازپرس قرار میگیرد مشکل آنھاست

 در تفاھم و اتفاق گیلم کینھ، نفرت، خودخواھی، خود محوری، اتھام و جعل را جمع نموده، مشترکًا
 نیرومند متحد سیاسی را ایجاد نماییم و در مورد نظر، اگر حزب واحد را تشکیل داده نمیتوانیم، جبھھ

و اگر واقعًا با انحرافات، . اینده و مسؤولیتی کھ از دیروز در برابر ما قرار دارد مشترکًا بیاندیشیم
کجرویھا و سایر نارسایی ھا مبارزه می کنیم بجا و سازنده خواھد بود و است کھ در زیر یک سقف با 

اگر با طرح و روان جاری موافق نیستیم، طرح خودرا پیشکش نماییم و رفقای دیروز خود نشستھ و 
  .بھتر است کھ آقای روشن در این راستا فعال گردد و رسالت خودرا ادا کند

 از درجھ عالی برخوردار اتهام وارد کردن، پیوند بستن، در وارونه جلوه دادن، محترم نجیب روشن
 این درجه تنها در مورد رفیق محترم علومى نه بلکه در مورد سایر رفقاى گرامى که عمراست، 

بھ عقیده من محترم علومی . ، میباشدشیرین شان را در خدمتگذاری بھ وطن و مردم وقف نموده اند
حقایق را کتمان نکرده و انچھ بود بھ شما بیان داشتھ است، از اغوا و فریب استفاده ننموده است کھ 

 نشان میدھد و باید یاداور شوم کھ من مدافع رفیقیکھ شکر خداوند این خود صداقتش را در برابر رفقا
حیات دارد، فعال است و در دشوارترین شرایط در داخل کشور مبارزه میکند نیستم، اما عدم درک 

  .دقیق آقای نجیب روشن مایھ تعجب من است
تا حال مردم «: آقای نجیب روشن باز در فکر شور و شوق دیروز و یا جوانی افتاده مینویسد کھ 

 نماینده گی میکند و زعامت جنبش افغانستان از زبان نورالحق علومی کھ گویا از روشنفکران
آقای . »روشنفکری درون پارلمان را بھ ارث برده است، چیزی نشنیده و نھ خوانده اند و امثال ان

رد و یا اینکھ نجیب روشن از اولین برامد و مصاحبھ تلویزیونی محترم علومی واقعًا خبر ندا
خودخواھی پیش پیش چشمانش را گرفتھ، انکار مینماید و عالوه بر ان در تفکیک شرایط دیروز و 

  .امروز ناتوان و یا در مغالطھ قرار دارد
 زمان تفاھم و ھمبستگی تمام نیروھای روشن، مترقی، دموکرات و - بھ ھر ترتیب، اکنون زمان

میسیون تدارک نھ بلکھ ضرورت است بھ خاطر اینده وطنپرست است، این خواست، تنھا خواست ک
  .مردم و وطن مان افغانستان

با درنظرداشت تبصره سراپا خصمانھ آقای روشن کھ بعد از یک سکوت طوالنی باری دیگر روی 
صفحات انترنیتی دیگر سایتھا و بلخصوص سایت وزین پندار ظاھر گردیده مسرور گردیدم، 

وارد میدان ) نھضت آینده افغانستان( و یا سازمان خود قع بینی و طرح خودآرزومندم کھ در آینده با وا
گردد و در پھلوی انتقادات خود، نظر و پیشنھاد ارائھ نموده واقعًا مصدر خدمت بھ وطن و التھام 

این . دھنده دردھای مردم رنجدیده و بالکشیده وطن ما گردیده و کمک کننده تحرک بوجودامده باشد
  .طن و مردم وطن از یک روشنفکر و انسان مترقیاست ارزوی و

در مورد انتقاد باید نوشت کھ تکمیل کننده است بھ شرط انکھ سالم و سازنده باشد و ما از این نوع 
  .انتقادھا حمایت میکنیم

آقای روشن حتمًا میداند کھ انتقاد نمودن، توھین کردن و حقیر جلوه دادن کاری است ساده اما عملکرد 
  .ر رفع ھمھ اینھا کاریست نھایت دشوار و عملیست شجاعانھبھ خاط



در قضاوت خود : چیزی دیگریکھ باید توجھ شمارا بھ ان معطوف سازم عبارت از این است کھ
، از شتاب و عجلھ کار  بلخصوص رفقا و یاران روزھای دشوار،پیرامون رویدادھا، اشخاص و افراد

ودرا دارد و از شتاب و عجلھ استفاده کردن در این نگیرید، زیرا ھریک شخصیت سیاسی و ملی خ
  .موارد کار انسان و بلخصوص انسان ھای روشن مترقی و دموکرات نیست

آقای نجیب روشن، دوره ھای احساسات و جوانی گذشت، عمر بھ آخر رسید، دم را غنیمت شمرده، 
  .اگر خیری از ما پوره نیست، کوشش کنیم کھ شری ھم نرسانیم

 بھ صراحت بیان میدارم کھ برای ما رھبران دیروز و رھبران احزاب و سازمانھای باری دیگر
مختلف امروز بھ استثنای باند ادمکش امین، قابل احترام بوده و دید ما رفیقانھ است و مقام و موقف 

کارمل محفوظ و جاودان است، من کسی را در مقایسھ با این شخصیت بزرگ سیاسی  زنده یاد ببرک
  .شور قرار نداده ام، اما ھراس دارم کھ خود بھ این جفا مرتکب نشویدتاریخ ک

  
  .صحت و سالمتی بھ آقای نجیب روشن ارزو میدارم

  
  شھاب الدین سرمند


