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  ٢٠٠٩می  ٢۴: نادر نظری

  

 وال مر  دا   رهء    ای  ه ر
به  ٢٠٠٨ در ماه اگست آلمان، صدای راديوی را با رسولی الدين سراج مصاحبۀاينجانب 

از آنجائيکه موضع ما در قبال نيروهای اشغالگر روشن و شفاف . خواندم »گفتمان«سايت 
افغانستان از جانب  تمال رئيس جمهور شدن خليل زاد دراست، بديهی است که اح

 و تکميل ترهر چه بيشتر ره شدن و  مستعمامپرياليزم امريکا را در خدمت انقياد کشاندن 
و  ،با اين توضيح مختصر موضع سياسی ما چه در قبال خليل زاد. شدن کشور ما ميدانيم

  .چه در قبال تحليل آقای سراج رسولی روشن و مشخص گرديد
با وجوديکه از مصاحبه راديويی آقای سراج رسولی مدت زيادی ميگذرد، امروز در 

غروال رو  کريم بصورت تصادف با تبصره داکتر» افغانستان آزاد-افغانستان آزاد«سايت 
  .نوشته وی را خواندم و بعدًا تصميم گرفتم که تبصره ای بر آن بنويسم ابتدا. برو شدم

غروال و سراج رسولی در قبال شخص خليل زاد و  کريمگرچه موضع سياسی داکتر 
وال اين است که معتقد است تنها اعتراض آقای غر. نيروهای اشغالگر تفاوت اساسی ندارد

طبق تحليل داکترغروال، ! آقای خليل زاد صادقانه بايد برای مردم افغانستان خدمت کند
  !خليلزاد برای مردم افغانستان کار و خدمت ميکند اما اين خدمات صادقانه نيست

  :به چند نمونهء از تحليل ايشان توجه کنيد
 .گرفته صورت افغانستان امور متخصص حيث به رسولی الدين سراج آقای با مصاحبه اين
 تواند می که است کسی يگانه خليلزاد که گويد می تکرار در تکرار و تاکيد پيهم با آقا اين

 تواند می که است کسی يگانه گويا او و .دهد نجات جاری آشفته اوضاع از را افغانستان
 سراج آقای .نمايد حفظ تانافغانس آينده با حکومت را مجاهدين سابق های رهبر بين توازن
 نکرده پشتيبانی طالبان از خليلزاد هيچگاهی آقای که گويد می تأکيد با هم باز رسولی الدين
 .است ديموکرات آدم يک خليلزاد که افزايد می و

از جمله بندی های نا رسا، و عاميانهء اين نويسنده که بيشتر به نو آموز می ماند و ما شااهللا 
و به اصطالح به دو زبان مسلط است، بگذريم، تبصره ايشان از نظر دکترا هم دارد 

از جمله وی درين پاراگراف در . دستور زبان دری نيز غلطی ها و اشتباهات زيادی دارد
  :نمونه اول. دو مورد از وجه وصفی قياسی و کاذب استفاده کرده است

 صورت فغانستانا امور متخصص حيث به رسولی الدين سراج آقای با مصاحبه اين«
  ».گرفته
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  : نمونه دوم
  »...افزايد می و نکرده پشتيبانی ازطالبان«

درينجا صفت نيست تا حالت اسمهای مربوط به خود را وصف » نکرده«و » گرفته«کلمه  
پيدا کرده » صفت«به حالتی از فعل گفته می شود که موقعيت » وجه وصفی«چرا که . کند

نويسنده در صورتی ميتواند از وجه وصفی . زمان نباشد باشد و ديگر مثل فعل وابسته به
در غير آنصورت وجه وصفی ای که استفاده . استفاده کند که فعل موقعيت صفت پيدا کند
  .کرده است، وجه وصفی نا بجا وکاذب است

را » گرفته«اگرآقای غروال به جای وجه وصفی کاذب از فعل استفاده می کرد، جملهء 
زيرا کلمه های کرده، نموده، . می نويشت» نکرده است«را » ردهنک«است و » گرفته«

ايستاده، نشسته، ريخته، شکسته و غيره اگر وجه وصفی نباشد و حالت اسمهای مربوط به 
چون وجه وصفی نيست، حتمًا بايد » کرده«و » گرفته«بنًا . خود را وصف نکند، فعل است

را ازش حذف کنيم، ميشود، » است«اگر پسوند . بيايد» کرده است«و » گرفته است«
  .نا بجا وکاذب استناقص، کلمه های گرفته وکرده وجه وصفی . »کرده«و » گرفته«

نه . رايج و متداول است» رهبران«، »رهبر«همچنان در ادبيات نوشتاری به اسم جمع 
  .»رهبر ها«

  :جناب غروال  دکترا دار ما نوشته است
جهان  مطبوعات در که دهند می تشکيل معلوماتی آنرا تهداب سنگ که اند حقايقی اين ...«

  ».اند شده نشر
در زبان دری برای اسم چيزهای بيجان و اسم معنی در حالت جمع، فعل به صورت مفرد 

را بداند که به چيزی گفته می شود که در » اسم معنی«شايد داکتر صاحب . به کار می رود
صفتها، مفهومها، احساسها، و مانند اينها اشاره عالم خارج وجود ماّدی ندارد و به حالتها، 

ما در زبان فارسی هم به اسم . هم اسم بيجان است و هم اسم جمع »حقايق«بنًا . می کند
فعل مفرد » حقايق«لذا درکلمه . های بيجان فعل مفرد بکار می بريم و هم به اسم های جمع

  . استفاده می شود  نه جمع
چرا که مطبوعات اسم جمع . هم غلط است ،»اند شده جهان نشر مطبوعات در« جملهء
نه . نوشته شود» تشکيل می دهد«بنًا بايد . برای اسم جمع در جمله، فعل مفرد می آيد. است

  !»حقايق اند«نوشته شود؛ نه » حقايق است«همچنان . »تشکيل می دهند«
خط فکری  غروال ميگذرم و می پردازم به کريمبهر صورت از خير غلط نويسی داکتر 

  :وی نوشته است. اين جناب
 دوستان اناهيتا، مائويست،( بوده سياسی گروپ هر عضو رسولی الدين سراج آقای«

 .)دوستم ربانی، خلقی،
 گلب ها، خلقی گروه در را پشتونها همه تا کوشيد مجدانه گذشته در که کسيست آقا ناي

 يک گونۀ به رسولی الدين راجس آقای مأمول اين اجرای برای .کند مدغم طالبان و الدين
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 دست حساس موضوعات همچو به که باشد متوجه بايد آقا اين لذا .کرد عمل فاشيست
  .»نزند

فقط اين قسمت از نوشتهء او  کافی است تا درک و شناخت وی را از گروهای سياسی 
انها چنانچه مشاهده می شود، جناب غروال، سازم.  افغانستان و تحليل سياسی ايشان بدانيم

) آنچه وی آنها را گروپ سياسی خوانده است(و احزاب سياسی افغانستان را تنها در وجود 
تو گويی بغير . ربانی و دوستم بخش بندی کرده است خلقی، دوستان اناهيتا، مائويست،

طبق شناخت ! ازين گروپها؛ کدام سازمان سياسی ديگری در افغانستان وجود نداشته است
ان، ترکيب کميت و کيفيت اين گروپها هم قسمی بوده است که گروپ و استدالل غروال ج

جمعيت «از نظر تشکيالتی . اناهيتا در مقايسه با مائوئيست ها و خلقی ها قرار داشته است
آنقدر ها مهم نبوده است که بايد اسم آنها را در جمع » جنبش ملی اسالمی«و » اسالمی

يعنی اينکه اناهيتا ُکل هم و . عضويت داشته استگروهايی قرار بدهد که اين افراد در آن 
غم و گردانندگی پرچمی ها را بعهده داشته است و بهمين دليل پرچمی ها را از نام اناهيتا 

  !ربانی و دوستم هم همينطور بايد شناخت و
گذشته از اينکه يک نويسنده با سازمانها و احزاب مخالف خود دشمنی دارد، اما اصوًال 

زيرا يک فعال سياسی اگر بخواهد چيزی بنويسد جعل و . زمانها را بايد نام ببرداسم اين سا
بخصوص کسانيکه دارای تحصيالت عالی هستند و دکترا هم . جهل بخورد خواننده ندهد

  !دارند
ضمنًا مائوئيست يک گروپ يا دسته سياسی نبود؛ بلکه يک سازمان سياسی بود که به 

  .سته های سياسی تقسيم ميشداصطالح غروال به گروپ ها يا د
با پرچمی ها . عناد و دشمنی داکتر غروال حتا ازين جملهء کوتاه شان کامًال آشکار است

از ميان . که دشمنی دارد؛ حتا نام آنها را نميگيرد و آنها را متعلق به گروپ اناهيتا ميداند
که خود جناب چرا . خطاب ميکند» دوستان خلقی«نام بردن اين گروپ ها، خلقی ها را 
شاخهء خلق » حزب ديموکراتيک خلق افغانستان«غروال يکی از اعضای بلند پايه ای 

  .بوده است
به داکتر غروال نرسيد گرچه تا » وزارت صحت عامه«اين وابستگی بدليل اينکه چوکی 

اما هنوز به کارنامهء ؛ تنزل يافته است» دوست«به » رفيق«حدودی سرد شده است که از 
آن ُجز بوی خون، جنايت و خيانت  رویکار نامهء که از سر و . فخر می فروشدخلقی ها 

  .چيزی ديگری نمی بارد
 قسمت ديگری از تحليل داکتر غروال درين پاراگراف اين است که رسولی کسی است که 

 طالبان و الدين گلب ها، خلقی گروه در را پشتونها همه تا کوشيده است مجدانه گذشته در
  .مدغم کند

اگر خواننده از جامعه افغانستان آگاهی نداشته باشد، از نوشته غروال چنين می فهمد که 
 در را سراج رسولی يک سياست مدار در افغانستان بوده است که خواسته است پشتونها
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يعنی اينکه رسولی از نظر عملی چنين . مدغم کند طالبان و الدين گلب ها، خلقی گروه
  .کرده است

شدن موضوع، خدمت خوانندگان عرض کنم که قصد غروال جان چنين  حال برای روشن
منظور وی اين است که رسولی کوشيده است پشتون ها را چنين وانمود و . چيز نيست

. طالبان حمايت ميکند و الدين گلب ها، معرفی کند که همه پشتونها از خط سياسی خلقی
  .گروها خالصه می شوديعنی چهار چوب بينش فکری همه پشتونها در وجود اين 

مشکل اين است که اين غروال جان قادر نيست منظورش را در ! بلی خوانندگان گرامی
  .نوشته اش بيان کند

بهر حال اگر رسولی مجدانه کوشيده است چنين معرفی کند که همه پشتونها از خط سياسی 
تفکر پشتونها نه  چرا که. طالبان حمايت ميکند، کار بدی کرده است و الدين گلب ها، خلقی

تنها محدود و منحصر به بينش جنايت کاران خلق و پرچم و افکار زنگ زده قرون 
وسطايی شان نيستند، بلکه فراتر از مرز های افتخاراتی ای مثل تفکر احمد شاه درانی و 

 -بنًا مقيد کردن همه پشتونها در چهار چوب فکری خلقی. حتا امان اهللا خانی نيز قرار دارد
طالبانی نه از نظر پروپاگند مارک زنی امکان پذير است و نه از نظر تحميل  -الدينیگلب 

  .لذا غروال جان بيهوده وارخطا است. سياست عملی
نگرانی غروال جان تنها از يک دريچه قابل مداوا است که وی خود همت بخرج دهد 

ام افغانستان نيز آلوده بخشی از عناصر پوسيده و گنديده پشتونها را که باقی مليت ها و اقو
به اين معنا که جنايت کاران خلق و . ازين پوسيده گی های خودی است، ديتول کاری کند

تنها . پرچم را تشويق و ترغيب کند تا از جنايات خويش از ملت افغانستان پوزش بطلبد
بخشی از عناصر مفسد و بو گرفته، ضد عفونی بخورد و مردم  درينصورت است که

به اين ترتيب ابتکار کامپاين ضد عفونی کردن . ن به آنها لعن و نفرين نفرستدافغانستا
عناصر مفسد پشتون را خود غروال جان بدست بگيرد تا اين کامپاين در ميان بخش فاسد 
شدهء مليت ها و اقوام ديگر افغانستان نيز نفوذ کند و آنها نيز به ديتول کاری خود رو 

  .بياورند
ببنيد وی . ولی آقای غروال و رفقايش از تاکتکی ديگری برای غسل تعميد استفاده ميکند

  :چه نوشته است
 کشور آينده جمهور رئيس حيث به صادقانه افغانستان مردم جانب از خليلزاد که مطمينًا«

 .گردد نمی انتخاب
 همه از قبل که نستآ بهتر شود، افغانستان آينده جمهور رئيس آنهم با خواهد می او اگر لذا

 شده مرتکب افغانستان مردم حق در که را خود بخشودنی نا و بزرگ فوق العاده اشتباهات
 در و بخواهد عفو مردم از و کند اعالن مردم به خود را گناهان همه و نمايد اصالح
 از فقط و فقط و گردد می صادق مردم به نسبت او که بخورد قسم قرآن به ملت روبروی
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 اعضای و بود کرده نصب قدرت در او که را جنايتکارانی همه و کند می دفاع لتم منافع
 به مردم رفاه راه در را شده چپاول های پول و سپرد می قانون چنگ به را جرگه ولسی
  .»ميرساند خرج

اول اينکه هم کرزی و هم خليل زاد از جانب امريکا بر مردم افغانستان انتخاب و انتصاب 
دوم اينکه غروال گفته است که اگر اين انتخاب . جانب  مردم افغانستان ميگردد، نه از

بشرطی که به . صادقانه هم نباشد، با آنهم خليلزاد ميتواند رئيس جمهور آينده افغانستان شود
  !قرآن قسم بخورد

راستش را اگر بخواهيد آقای غروال، مردم افغانستان تجربه قسم خوردن های دروغين و 
از کارمل گرفته تا نجيب، از . ای حزب ديموکراتيک خلق را ديده استرياکانه اعض

اعضای پائين رتبه گرفته تا باالرتبه  همه و همه از روی فريب و ترفند نه تنها به قرآن  
لذا بعد ازين . قسم ميخوردند بلکه در نماز های جماعت بصورت نمايشی شرکت ميکردند

يتواند مردم را فريب بدهد و نه تظاهر به داشتن نه تظاهر به داشتن  اعتقاد مسلمانی م
  .اعتقاد ليبرالی و ماترياليستی

تازه خليل زاد از روی عدم درک و آگاهی خودش، بقول شما از روی اشتباه به مردم  
افغانستان خيانت کرده است که از جنايت کاران حمايت کند يا عامدًا، عالمًا و آگاهانه چنين 

جرگه هستند؛ يا اينکه  ولسی ايت کارتنها ائتالف شمال و اعضایهم چنان جن کرده است؟
جنايت پيشه حزب ديموکراتيک خلق را نيز بد نام و باقی جنايت کاران و از جمله اعضای 

شامل می شود؟ جنايت کاران خلق و پرچم که همه ساله گور های دسته جمعی توسط آنها 
غانستان ٌبره ماده زائيده است که از قلم در افغانستان کشف می شود، بنظرم برای مردم اف

  انداخته ايد؟
ازين گذشته شما بعنوان  يک کادر حزب ديموکراتيک خلق، يک زمان ادعا داشتيد که 

اگر ماهيت امپرياليزم را بشناسيد،  بايد بدانيد که . ماهيت امپرياليزم را خوب می شناسيد
ماهيت کارانه را درک توانستيد و وقتی خصلت اين جنگ تجاوز. »امپرياليزم يعنی جنگ«

را شناختيد، بعد ميدانيد که کرزی و خليل زاد اجنت های اين هيوالی جهان  امپريالزيم
خوار هستند که فقط برای باداران شان کار ميکنند و صداقت بخرج ميدهند، نه برای مردم 

ه تنها به قرآن بلکه لذا ممکن است  امثال خليلزاد برای فريب و اغوای مردم ما ن. افغانستان
  .به انجيل و تورات هم قسم بخورد اما ماهيت آنها که فرق نميکند

همانطوريکه . آنها برای فريب مردم و دلخوشی بادران شان به هيچ چيزی باور ندارند
اعضای خلق و پرچم واز جمله شخص شما جز به فريب مردم به هيچ چيزی باور مند 

  .نيستيد
ا به امپرياليزم و نظام سرمايه داری باور داريم ولی به توسل جستن ما به ايمان داشتن شم 

  .شما به  قسم و اعتقاد مذهبی، اصًال باور نميکنيم
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گرچه خواننده ازين نوشته داکتر غروال چنين برداشت ميکند که وی در باره جامعه 
اشاعه و شناسی افغانستان اصًال معلومات ندارد و بيشتر عوام  فريبی های کاذبانه را 

ترويج ميدهد، ولی تجربه سياسی به ما آموخته است که يکی از  تاکتيک های خلقی ها و 
پرچمی ها، پروپاگند های  تبليغاتی  برای ترويج جهل و باور های خرافی در ميان مردم 

آنها تالش می ورزند تا يک سلسله مسايل سياسی را تحريف کرده و حقايق را بشکل . است
هدف آنها اين است تا ذهن مردم را از درک مسايل سياسی مغشوش . سازند وارنه جلوه گر
جلوه دهد و  به اين ترتيب مسايل بسيار روشن و شفاف را گنگ و مبهم. و مسموم کنند

مسايل تا حدودی ُمغلق و پيچيده اجتماعی را قسمی بيان کند تا رشتهء رد يابی و راه حل 
يکی از هدف های آنها اين است تا . فقود بسازندهای سياسی آن را برای مردم مختل و م

مردم را معتقد کند که مسايل  سياسی بسيار بغرنج و پيچيده است که صرفًا روشنفکران 
  . تحصيل کرده، آنهم کسانيکه تحصيالت عالی دارند از آن چيزی ميداند نه افراد عادی

ت ما که به مناسبت هفت يکی ازين تاکتيک ها اين بود که جناب غروال شخصًا در تظاهرا
ابتدا ما فکر  .اکتوبر سالروز اشغال  کشور ما در شهر ويانا برگذار شده بود، شرکت کرد

کرديم که غيرت ملی گرايی جناب غروال جوانه زده و ميخواهد عليه اشغال کشور ما 
اما به محض ورودش درين محفل با يکی از . توسط امپرياليست ها تجاوز گر شرکت کند

اين . ان شرکت کننده که شعار را به اهتزاز در آورده بود، درگير بحث منفی بافی شددوست
دوست گفت که داکتر غروال ابتدا او را سوال پيچ کرده است و چنين گفته بود که درين 
تظاهرات ها مائوئيست ها و چپی ها شرکت ميکند، مگر شما هم چپی هستيد؟ اين  دوست 

من چون چپی هستم . جا جای چپی هاست، نه جای راستی ها در جواب گفته بود، بلی اين
  !در تظارات ضد اشغالگری شرکت ميکنم

آقای غروال گفته بود که اين چيز ها ديگر کهنه شده است و گپ های چپی ها ديگر چندان 
دوست ديگری درين بحث شرکت کرده بود و جواب های دندان شکن ! کار برد ندارد

  .انجام غروال جان سرش را خارانده محفل را ترک کردبرايش داده بود که  سر 
توهم اغتشاش فکری و بنًا ديده می شود که غروال ها تا چه حد سعی ميکند در ذهن مردم 

کسی که شعار را با دستانش باال گرفته بود، البد نميدانسته است که چپی کيستند . خلق کند
سالروز اشغال کشورش را محکوم  کسی که آگاهانه ميخواهد. و راستی چه کسانی هستند

وتقبيح کند، البد نميدانسته است و داکترغروال اين چيز ها را برايش گفته و اين حرکت ها 
  !را کهنه معرفی کرده است تا شرکت کننده بداند

از .  غروال ها هر چه قدر بکوشد، نميتواند حقيقت های تاريخی و اجتماعی را کتمان  کند
هستند و اتفاقًا ها ه است که اين چيز ها کار مائوئيست ها و چپی جمله خودش اقرار کرد
تنها چپی ها و مائوئيست ها هستند که صدای خود شان را در سطح . درست هم گفته است

جهانی بگوش توده ها و خلق های ستمديده ميرساند که عليه تجاوز و اشغالگری 
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استثمار و بهره کشی توسط  جهان نوی را فارغ از ستم و و يزندامپرياليستی بپا خ
  .غارت گر بنا کنند یامپرياليست ها

در آکسيون های ضد ستم گری امپرياليستی راست گرا ها . بلی او درست هم گفته است
تنها در سطح افغانستان اگر در نظر بگيريم، تمامی راستگرا ها آله دست   .شرکت نمی کنند

زيده اند و در خنها در زير چتر تجاوزگران تمامی آ. امپرياليست ها بوده اند و می باشند
لذا غروال ها با اين ترفند ها تنها ميخواهد . واقع امپرياليست ها بانی و پشتيبان آنهاست
چرا که امپراليست ها غروال ها را از چندين . ازين کمايی دل امپرياليست ها را خوش کند

فقيت از سوراخهای غربال، غربال های ريز و دشت تير ميکند و جناب غروال ما با مو
چرا که اگر ازين غربال ها نگذرد، نميتواند . چغيل ها و چلو صاف ها عبور کرده است

  .را بدست بياورد» کار مند ملل متحد«پست دايم 
زيرا اين . از نظر داکتر غروال، فرهنگ اعتراض و شورش گری ديگر کهنه شده است

مسالمت جويی و ديموکراسی گرايی  فرهنگ مقاوت و اعتراض، جايش را به برخورد
با جا گزينی اين فرهنگ مسالمت جويی است  که هر روزی بمب . بورژوايی داده است

های طيارات نيروهای اشغالگر بر روی خانه و کا شانه توده های محروم افغانستان نمی 
! شود ريزد و منجر به ويرانه شدن کاشانه و قتل عام زنان و کودکان اين مرز و بوم نمی

لذا اين فرهنگ عدم خشونت را بايد از امپرياليست ها و روشنفکران مرتجع و وابسته به 
  !!آنها آموخت

چرا . بر عکس تحليل غروال، فرهنگ مقاوت و مبارزه هميشه پديده تازه و جديدی است
تا زمانيکه فرهنگ استثمار و بهره کشی . که طبيعت مبارزه طبقاتی هنوز کهنه نشده است

بقات ستمکش و استثمار شونده جامعه توسط ستم گران رخت بر نبندد، فرهنگ از ط
  .مقاوت و مبارزه بعنوان قطب متضاد آن وجود داشته و اصًال کهنگی ندارد

خود تماشا کرد که تفکر پشتونها  ٢٠٠٨جناب غروال جان در تظارات هفت اکتوبر سال 
صور نشده و حيطه باز و فراخی طالبی مح -گلب الدينی - در وجود گروهای خلقی پرچمی

بهمين دليل از ترکيب و اختالط همگانی اين طرز تفکر چندان . را احتوا کرده است
خوشش نيامد و از بابت اينکه اين تفکر نه تنها در ميان مليت ها و اقوام افغانستان نفوذ 

  .اردکرده است؛ بلکه پيوند های جهانی هم پياکرده است، واهمه د
تظاهرات هفت اکتوبر که مختص به سالروز اشغال افغانستان بر پا گرديده  وی ديد که در

، نده های آن از مليت ها و اقوام مختلفی افغانستان حضور داشتدبود، نه تنها شرکت کنن
اين امر به . بلکه شامل ُترک ها، اتريشی ها، ايرانی ها، و افريقای التينی ها نيز بودند

زيرا که اين فرهنگ نه تنها کهنه و فرسوده . وال ها استشدت مايه تشويش و نگرانی غر
نمی شود، بلکه روز بروز از نظر کميت و کيفيت ابعاد جهانی پيدا کرده است و می کند 

غروال، نميتوان راه جلوگيری از نفوذ آن را  کريمکه ازين بابت جز دلداری دادن به داکتر 
  !بست
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چه آقای رسولی . ل خيلی با هم نزديکی دارددر نتيجه موضع سراج رسولی با داکتر غروا
بخواهد که خليل زاد رئيس جمهور افغاستان شود و چه آقای غروال نخواهد، ماهيت امر 

امپرياليست ها برای سلطه و حفظ تداوم شان در افغاستان . چندان تفاوتی از هم ندارد
ولی و هم غروال چاکرانی به مراتب از خليل زاد ها و کرزی ها زياد دارند که هم رس

غروال زمانی نا آرام  و نا  داکتر کريمخيال . ازين بابت خيال شان راحت و آسوده باشند
قرار خواهد گرديد که بقول غروال چپی ها و مائوئيست ها در افغانستان جنگ ضد اشغال 

  .  و  تجاوز گری را براه بياندازند که درينصورت برای اين جنابان خيلی بد می شود
 


