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  :" آنالين- جرمن–افغان "ياد داشت سايت 
  

  !» نادر« غالم محمدلی ـاغ
  

شده بود، برده با سوابق شما آرزوفکر می شود در نوشتۀ مختصر به شما که آشنائی . وشتۀ شما زياد تشکرن ننگرفـاز 
  اين هم از لحاظی. ما صرف آشنائی با سوابق نويسندگی و آثار شما بود و بسدصـمق. استرخ داده  تفاهم کمی سوء

کرديم شما صرف مضمون تان را برای اين سايت ته بوديد و فکر ميـکه شما برای بار اول با اين سايت تماس گرف
نوان ـچون مضمون شما زير ع. لمی خود داشته باشيمـ همکاران قۀشما را در جملو باشد  جهت نشر سپرده ايد

ر يبنشر رسيد، مو ضوع تغي و در آنجا فـرستاده شدهتمان ـگف  سايتبه همزمان "ينـپرواز شاه"و " ص آتشـرق"از
ی شان ارسال اگر بر نگارلیـاغتمان از طرف يکی از دوستان ـ سايت گفمقالۀ  منتشرۀ شما در  به اين معنی که،کرد

يير همه چيز معروض به تغ" پرداختاين مضمون  با و او بجواب شما)  است نگار گر درجلیـاغدر ايميل  (گرديد 
 که شما از موضوع ،چنين فکر شد شما به سايت دير تر رسيد و ب اخير از طرف ديگر جوا. "و دگرگونی است

  .صرف نظر کرده باشيد
د و نزد سايت ، يکی از ديگری برتری ندارنيچکدامـلمی ما هـ که همکاران ق،خدمت شما خاطر نشان ميکنداين سايت 

  . ستندـشان محترم ه ايرکدام ـه
شما  اگر. نشر ميرسده  بازهم ب،تهـتحرير نيافنگار گر  لیـاغ وشتۀ تازۀ  شما، گرچه بجواب ننمضمومان ه اينک

د ـنشر خواهه  نيز اظهاراتی داشته باشيد و از طرف شما ارسال گردد، همچنان ب  استاد نگارگرۀ نوشتاين در برابر
 در درجۀ اول، ها افغانتحکيم وحدت ملی گرفـتن در نظر ، اين سايت در نشراتدر اخير بايد تذکر داد که. رسيد
  را يد سالم سنگ استوار مطبوعات و نشرات آزادـقنت. يمت نداردـگونه ملحوظات ديگری قيچـه. است مضمر

 -جرمن -افغان "يودی نزد کارکنان سايت ـيد و قـديگر کدام ق  .محترم شمرده ميشودلم ـ قت کالم وـفـع. سازديم
  .داردن  و جود "آنالين

  . است در پايان صفحه درج،  نگار گر جهت رفع اشتباهلیـاغ لينک مضمون اخير
  

***************************************************************************  
  »نادر« غالم محمد : از  نوشته 

       

  "پرواز شاهين"و " رقص آتش"از
  تا

  سحاق نگارگرپوهاند محمد ا" رد چرنديات خنده آور"
  

، عنوان جالبی است  افغان جرمن آنالين خواندمرا در سايت وزين" مردم ساالری يا روشنفکرساالری ؟  " ۀمقال     
اين مشکل زمانی دست .  يکی از مشاکل جوامع بشری است که متاسفانه در طی قرنها به آن درگير بوده اندواين واقعًا

ه روشنفکران مشخصی در برشهای مختلف تاريخ ودرمسيرهای مختلف وحتی وپاگير تر و حتی فاجعه آميز ميشود ک
مثال ديروز از آب ميگفتند، امروز از آتش . تحميل ميکنند...خودرا پيشتاز، رهنما، دانشمند، آگاه وخبره و، مخالف

قابل خود، هر اعتراضی را هم در ت.  عطش وتشنگی مردم جلوه دهند رفعۀميگويند و باز ميکوشند هر دو را وسيل
اين قماش پر مدعا در هر دو مقطع خود را ساالرمردم، .  ميگويند...گمراهی وخيانت و...چرند وهجويه والطايالت و

در هر عروسی داماد و " يعنی بقول گورکی . پيشتاز سياست، دانشمند علم وکاشف نوآوری های زمانه معرفی ميکنند
  .  آنها گريست وخالصه اينها همه کاره ی جامعه هستندانها رقصيد، ب آابايد ب. "در هر تشييع جنازه ی فقيد هستند

 ش 1347برابر  م 1968 ميالدی مخصوصأ از 1960ی ميدانيد که سالها.     من به يک مورد آن اشارتی ميکنم
 ن مائوتسه دو انديشه– لنينيسم –های آزاديبخش وکارگری در سرتاسر جهان بود ومارکسيسم سالهای اعتالی جنبش 

درينجا وارد بحث چگونگی . ورد زبان اکثريت عظيم روشنفکرانی بود که ميخواستند اين جنبش هارا رهبری کنند
علل واسباب آن وضع وآن گرايش و يا صحت وسقم آن نميشوم، ميخواهم فقط به نقش روشنفکری اشاره کنم که درهر 

 م در افغانستان نيز بنابر 1960يم در همان دهه ی از مطلب دور نشو. آشی نخود و در هر غذائی خود را نمک ميداند
طبيعتا درين . عوامل متعدد داخلی وخارجی جنبش های سياسی بوجود آمد که در ماقبل خود مثل ومانندی نداشت

جريانات نيز عده ای روشنفکران ماهم با انگيزه ها و اهداف مختلف کوشيدند اين جنبش ها را بوجود آورند، گسترش 
انجام بر اساس درک و فهم و يا هدف وغرض خود آنرا جهت دهند ومهرانديشه وتفکر خود را برآن بزنند دهند و سر

بازهم بحث برسرهمه جناح ها و يا حتی . که جريانات مختلف سياسی جامعه ی ما از راست تا به چپ محصول آنست
کثيف ترين اراذل ت گرفته تا روشنفکران مدعی رهبری اين جريانات که از استوره های رزم و پيکار وشخصي
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عده ای از مردم ما با تجربه ی مستقيم شان با آن آشنائی . واوباش از آن سربرآوردند، موضوع کار اين مختصر نيست
من يک مورد از روشنفکر سرگردانی را . دارند ونسل بعدی عالقه مند هم ميتواند با پرس وجوی ومطالعه آنرا بداند

يعنی با رهنمائی ديروزش جامعه ی .  درجه ای نشان ميدهد180از ديروز تا امروز سيالن درينجا مثال ميآورم که 
مارا اگر بگوئيم به کعبه رهنمون ميشد، امروز به ترکستان رهنمونش ميشود وشگفت اينکه هم هدف ديروز را کعبه 

ار وخودگذری و دادن جان ميدانست ورسيدن به آن را الزم وفرض ميشمرد و حتی در رسيدن به آن مردم را به ايث
او . وهم ترکستان امروزش را کعبه ی آمال ميخواند و رفتن به آن سمت را نيز فرض مردم . ومال دعوت ميکرد

امروزهم با " من خيرتو را بهتر از خودت ميدانم و تو حق نداری درفهم من شک کنی " ديروز هم بديگران ميگفت 
هنوز مدعی است که گويا رهنما است، مدبر است و درک سالم از . ارد درجه ای اش همان ادعا را د180شيرغلط 

اوهرگز نميگويد که حداقل يکی ازين دوگزينه و رهنمود خودش اشتباه . سياست و جامعه شناسی وغيره وغيره دارد
فسير برآن او نميگويد که با حفظ سنتهای عقبمانده وتعبير و ت. اشتباه کردم" من " اواصال حاضر نيست بگويد . است

مبناها به پيشواز پيشروترين انديشه های زمان رفته است وآن جامه ای مدرن برتن واندام نامتکاملش جور درنيامده و 
برعکس اشتباه را به انديشمندان ونام آوران تاريخ جهان نسبت . اوست که درتطبيق فورمولها به اشتباه درغلتيده است

اين روشنفکرما به ديگران فير . آفريده وسبب دگرگونی های جهانی شده استميدهد که تئوری وعمل شان تاريخی را 
  . ميکند، اوخودشکن نيست آئينه را ميشکند

چه فرمان     حال ببينيم اين آقا ديروز چه برداشتی داشت و چه رهنمود ميداد وامروز چه تعبير و تفسير ميکند و 
 امپرياليزم وارتجاع است شکی نيست اما هرگز نبايد پنداشت در اينکه عصر ما عصر زوال ":ديروز ميگفت . ميدهد

 واپسين دم به ی خود از مسند قدرت فرود می آيند، بلکه برعکس امپرياليستها و مرتجعين درين که مرتجعين به اراده
                مقاله ی ،)نگارگر(مضطرب باختری " (.است ه زهر آن کشنده تر ومهلک ترنيم کشته ای ميمانند ک مار

 جمله درجمالت باال تفسير روشن وتطبيقی اين).  ش 1347، سال "شعله جاويد " ، جريده "رد چرنديات خنده آور"
ودر سطور، . می يابيم" عه ی نورا از بطن کهنه می زاياندزور قابله ايست که جام: "کارل مارکس را که ميگفت

 ..."ه ای مارکس مصداق عملی روزمره ميدهد وميگويد در تائيد اين گفت) نگارگر(ديگر آقای مضطرب باختری 
درگوشه گوشه ای جهان اين خلق . عصر ما عصر زوال امپرياليسم ويکی از درخشانترين چرخشگاه های تاريخ است

ستثمارگر مغرور را تومار هستی مشتی ا است که درفش پر افتخارمبارزه ی پيگير وبی امان خود را برميافرازد و
  .)همانجا ( ".ددرهم می پيچ

با اين .  عکس اين موضع را اتخاذ ميکند " ...مردم ساالری يا " حال چه ميشود کرد آقای نگارگر امروز در مقاله ی 
  : حال بازهم ببينيم ديروز چه ميگفت و چه رزمنده وپر غرور ومطمئن ميگفت

  
   من ای همرزم وهمزنجير وهمسنگر همی دانم   

  له برق خشم خواهد جست که از حماسه ای اين شع   
     شگوفاتر گل خونين رستاخيز خواهد خواست 
     وزين گل ميوه ای آزادی جاويد خواهی چيد 

     طنين نعره ی پيکارجويان در دل صحرای رعب آور
  .   صالی مرگ دژخيم است

     من ای همرزم وهمزنجير وهمسنگر همی دانم 
  است  "رقص آتش وخون"   که اين حماسه 

  تيغ کوهسار ازخون ما گلرنگ خواهد شد    س
  "درسنگر پيکارهستی سازدشمن سوز"   بدور پيکر خونين ما 

     شفق هر شامگاهان رقص شورانگيز خواهد کرد
  

*             *                *                    
  

      تودرپيکارآزادی بجز زنجير خود چيزی نخواهی داد و خواهی برد 
  را که مزد شست رنج بيکران توست     جهانی 

      توای همرزم وهمزنجير وهمسنگر زجا برخيز 
      که هم چون دانه اندر کشتزار خاطر برزيگران روئيم 

      شگوفانتر شويم آنگاه و با نيروی رعب انگيز وتوفانزای 
      برافرازيم پرچم را وافروزيم آتش را 
  م آرا    وجاويدان کنيم اين رقص آتشخيز رز

   ...    که تا اين ناکسان سوزند وآن اهريمنان سوزند
  ) همانجا ، رقص آتش                                                               ( 
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پرولتاريا برای تغيير "تازد واين جمله ای مارکس را که ، امروز برمارکس ميگوينده ی همين حماسه ی رقص آتش

  . به تمسخر ميگيرد" جير خود را از دست نميدهدی جز زنجهان چيز
  

 شما بگوئيد که اين همان روشنفکری نيست که گاه به نعل وگاه به ميخ ميزند و درهر شرايط برای مطرح ساختن 
 انديشه – لينينسم -ديروز که پرچم مارکسيسم . خود پای هر سندی را امضا ميکند و به نرخ روز نان ميخورد" من"

امروز . ميخواند" آفتاب سرخ خاور" و "  زحمتمهرعالم تاب"رافراشته بود آقای نگارگر آنرا ن همه جا بمائوتسه دو
که بنابر خيانت گروههای زرپرست وقدرت طلب آن پرچم تاحدی فروکشيده شده است اين آقا وصاف امپرياليسم، 

وانی باشد که ميشود گفت اميد جا ه اگر چنين شخصی از نظر سنی در عنفوان ج. ليبراليسم ودموکراسی اش ميشود
او با . ولی در سن کهولت ديگر ازين رنگ بازی های تهوع آور چه ميخواهد ؟ اين را خدا ميداند. ومقامی را دارد

 با آنکه اساتيد فن خود بودند ازين گونه توبه کردن ها و ...آنکه ميداند که احسان طبری ها ونورالدين کيانوری ها و
حال مابعد های شان به چه نان .  نه تنها طرفی نبستند که لعنت مردم و لعنت تاريخ را هم با خود بردندتوجيه کردن ها

پوهاند محمد اسحاق نگارگر نيز يکی ازآن مدعيان عرصه ی مبارزه و ادبيات  .ونوائی خواهند رسيد ؟ من نميدانم
ن وسالمت ايده های بنيانگذاران انديشه های است که ديروز با قاطعيت و به هزار ويک دليل برحقانيت حق ستمکشا

 انديشه مائوتسه دون تاکيد ميکرد و تحقق آنرا وظيفه هر انسان با درد و – لنينيسم –پيشرو کارگری يعنی مارکسيسم 
او هرگونه سازش با اربابان زور را . از پيروزی ودورنمای آن نيز با قاطعيت اطمينان ميداد. شرافتمند ميدانست

رد چرنديات خنده " خوانده و با متانت به" خنده آورچرنديات" ه انسان ميدانست وهرگفته درين ارتباط را خيانت ب
ولی امروز که درکبرسن درآغوش شيطان جا خوش کرده، هر سفيدی را که در پختگی سن باچشم . ميپرداخت"آور

باز درينجا از خواننده ی عزيز دعوت . خود دقيقا سفيد ميديد، در کهولت وبا عينک ديگران بنظرش سياه ميخورد
  :ميکنم که با دقت به شعری از ديروز او توجه کنيد

  
  گناهت چيست در پهنای اين وادی درد انگيز تو ای فرزند رنج، ای کارگر، ای اختر روشن                        

   بر خيز و با اهريمن افسردگی   بستيزمگر موج  وجودت  را نباشد   قدرت  طوفان ؟                        به  پا 
  تالش  گوهر هستی   مکن  در  ساحل    آرام                           که اين ننگ است  ننگ پنجه ی زورآزمای تو
  تو موجی ، موج را بيمی نباشد از دل گرداب                           چسان  دربند  افسون  کهن   بستند  پای  تو ؟

  ر کوره ی بيداد  اين مشتی   ستمگستر                           روان  خويشتن  سوزی وشمع غير افروزیچرا  د
  گوهران را نيست سيری از زراندوزی   که اين بد    بشکن                       طلسم  شوم اين  دون همتان  ددمنش     

  به  صد  رزمندگی  پيکار خونين را مهيا شو            خروشان موج رزم انگيزشو برخصم آتش زن              
  را  پذيرا شو) زحمت( مباد  افسرد گی  روح  تو را  از خنجر  بيداد                           طلوع  مهر عالمتاب 

  ) ه شعله جاويد مضطرب باختری ، پرواز شاهين ، جريد                                                             ( 
  

حال . نده استچقدر رزمنده ، دلسوزانه ، پيشرو ورهنمود ده. خواننده ی عزيز حتما به عمق اين شعر توجه کرده ايد 
. آقای نگارگر مقايسه کنيد خواهيد ديد که از همه جهات در تقابل همديگر اند..." مردم ساالری يا"آنرا به مقاله ای 

 آن زمان هم در سطح رهبری و حال هم در سطح پوهاند است اين چنين تناقض چگونه ميشود روشنفکری که در
نبوديد " روشنفکر" نگارگر ميپرسيم شما خودتان يک از آقای. گوئی کند ؟ ودر هر دو زمان هم حرفش درست باشد

ش گوهر تال" که چون ساالر کارگران چنين فرمان قاطع برای نبرد بی امان وموج آسا برای کارگران ميداديد ؟ و
ميدانستيد؟ حال چرا تصوير تانرا درآينه ی ديگران ميبينيد و چگونه حاضر ميشويد در " هستی درساحل آرام را ننگ

  .  آرام برمنگهم نه تنها خود به چنين ننگی تن در دهيد که ديگران را نيز در آن پرت ميکنيدگوشه ی
  

ده که بايد آنرا به تاکيد شما رنجبران کشور ما پذيرا چه بو) زحمت(آقای نگارگرهدف تان ازطلوع مهر عالمتاب 
  ميشدند ؟

را پذيرا شدند، به باد اتهام و توهين های ناروا ميگيريد " طلوع مهر عالمتاب زحمت"    چه شد که همه کسانی راکه 
  : داديد که شما آقای نگارگر از موضع رهبری جنبش انقالبی يک کشور در بند فرمان . ؟ اين کمال بی انصافی است

  
             توشاهينی قفس بشکن به پرواز آ و مستی کن 

                                                     که بر آزادگان داغ اسارت سخت ننگين است 
             مگر ای کارگر، ای پور رنج آخر نميدانی ؟ 

  است  شرين  تالش زندگی در کارزار مرگ                                                    
  

    باهمسوئی به اين فرمان برحق شما وهمرزمان تان هزاران انسان معصوم از سراسر کشور، از اقصی نقاط ميهن 
به زندانها رفتند، شکنجه شدند، از تحصيل وکار و زندگی محروم شدند . بتالش زندگی در کارزار مرگ شتافتند
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ظالمانه نيست که شما، آری شما به تمام .  مبارز جانهای شيرين شانرا درين راه هديه کردندودرنهايت صدها قهرمان
آن جانبازی ها وقربانی ها خط بطالن بکشيد؟ شايد بتوانيد با قلم تان چنين کاری بکنيد ولی آن قربان شدگان که بر 

  . نميگردند
غيان ها، مجيد کلکانی ها، عبداالهللا رستاخيز ها،     لطفا باری به وجدان تان مراجعه کنيد، جواب خون حسين ط

 را که همه سرفرازان راست قامت تاريخ کشور ما هستند چه خواهيد داد ؟ من به عنوان کسيکه هنوز ...ميرويس ها و
 .به شما احترام دارم، تصور ميکنم روند کار موجود جنبش انقالبی چه درسطح کشور وچه در جهان به ميل تان نيست

اگر در مثل مناقشتی نباشد در مورد دينی مثال اسالم . نقص در اصول نيستيپذيريم، ولی نقص در تطبيقات که خوب م
  : ميگوئيم 

  .    هرعيب که هست درمسلمانی ماستاسالم  بذات  خود  ندارد عيبی                                     
  

  . گلبدين ، آيت اله فالن ، وملک فالن وغيره متعلق است نه به اسالم بلی درين جا همه عيب ها به مال عمر، بن الدن،
  

    پس از تطبيقات اشتباه آميز در يک تفکر، که دين نيست واز آسمان نازل نشده، چرا بايد به نفی آن انديشه حتی به 
از . بيقات به چشم ميخوردنفی نکات مثبت آن که عمال منجر به آزادی انسان ميشود رسيد ؟ حتی در اديان نيز تنوع تط

صدر اسالم که در انتخاب خليفه اختالف بوجود آمد و به جنگ های خونين و قتل حتی خلفا وصدها وهزاران مسلمان 
بنام خوارج ويا طرفدار حضرت علی ومعاويه، که هردو ياران مقرب پيغمبر بودند، تا واقعه ی خونين کربال بدست 

روز شاهد وقايع خونين جنگ های شيعه وسنی در لبنان، عراق، افغانستان، پاکستان و  ما تا ام...فرزندان شان رسيد و
آيا اجازه ميدهيد کسی بگويد عيب در اسالم . جاهای ديگر هستيم و تا دين وجود دارد اين معرکه وجود خواهد داشت

م کره ی زمين وبا تطبيق ؟ درتما...وشما بگوئيد اسالم اصيل کدام است ؟ سنی، شيعه يا وهابی و سلفی و است ؟
ی اسالم جامعه ی اسالمی مطلوب، بی درد و سر و با رفاه وصلح وآرامش برای مسلمين  هزاروچهارصد ساله

  درکجاست ؟ 
    به من بگوئيد عيسويت اصيل کدام است ؟ کاتوليک، پروتستان ويا ارتدوکس وديگران ؟ کليساها هرکدام شان در 

کردن ها وکشتاری دست نزده اند ؟ بهمين تازگی ها پيش چشم تان در انگليس وايرلند تطبيق تفکر خود به چه ويران 
 حتی به کودکان 21اين انسانهای متمدن قرن . بين کاتوليک ها وپروتستان ها چه برخوردهای خشنی صورت گرفت

   ...ويهوديت و. هم رحم نکردند
ی که اديان خدائی با برنامه های مدون شده از جانب خدا     توجه کنيد آقای نگارگر درين جامعه ی بی سروپای انسان

نتوانستند طی هزاران سال جامعه ی موعود ودلخواه خود را ) پيغمبران( درکتب آسمانی ورهنمائی فرستادگان خدا 
 بسازند، درحاليکه در تحقق آن از کشته ها پشته ها ساختند، حال چرا کسی بايد از آدم های گناه کار انتظار تحقق

با اين حال کاش ميتوانستيم با تمام زحمات وتلفات مؤمنين اکنون يک جامعه ی . بهشت زمين را درچند دهه داشته باشد
گوشه ای از نياز مردم را مرفوع ) نه قرائت وفتوا وتعبيرو تفسير( مذهبی را نشان دهيم که توليدات صنعتی اش 

 رفته اند عليرغم انحرافات شان وبا تمام ...تفکر مارکس  در حاليکه همان جوامعيکه چند قدمی در راه .ميساخت
دست . محاصره ی همه جانبه ی امپرياليسم از زمين قد برافراشته اند وهرگز به جوامع مذهبی قابل مقايسه نيستند

نی اين مقايسه هرگز به مع. آورد های برخی شان جهان را فرا گرفته است ونياز ملياردها انسان را برآورده ميسازد
هدف من اينست . تائيد دربست آن جوامع نيست، آنها عيب های فراوانی دارند، ولی باجوامع مذهبی قابل مقايسه نيستند

که وقتی حتی اديان خدائی موفق نشدند جامعه ی ايده آل برای انسان بسازند و سرمايه داری هم که هيوالی 
دگی کند والترناتيو ديگری هم نه آقای نگارگر ونه هيچکس خونخواری است که فقط با تغذيه خون انسانها ميتواند زن

ديگری تاکنون ارائه نکرده است، نفی همه تفکرات نوعی نهليسم نيست، که برهمه چيز مهر نفی وبطالن ميزند وهيچ 
  . چيزی برای ارائه کردن ندارد

که جايزالخطا هستند وخود بارها     حال شما آقای نگارگر چرا با نفی همه چيز به خط مشی ها وتفکرات بندگانی 
گفته اند خطای مارا اصالح کنيد وتحقق سالم تفکرات شان واقعا سازنده بوده اينقدر سخت ميگيريد ؟ آنهم درحاليکه هم 
اکنون جامعه ی ما را، کشور ما را وحتی بشريت را بنيادگرائی مذهبی وامپرياليسم جهانی به انواع ترور و بمباردمان 

  .بودی ميکنند، نه کمونيسم ويا ايسم وليسم ديگریتهديد به نا
  ! آقای نگارگر !  آری    

    هم اکنون درجهان ما ودرشرايطی که مذهب وسرمايه دست در دست هم عالمی را بخون ميکشند، يکی با بمب 
 ...نک ودستی از انسانها گوشت تکه وپاره ميسازد و ديگری بزور ارتش های خونخوارش وبا بمب و راکت و تا

تمدن ها را نابود ميکند، افغانستان، عراق و فلسطين را اشغال ميکند و در آنجا موج خون براه مياندازد، برای تحقير 
 ... ميسازد، بغداد و بيروت وقندهار و...، قندهار، ابوغريب، گوانتانامو و ی انسان زندانهای شرم آور بگراموشکنجه

 اين مشاطه گر –به حدی که حتی فوکوياما .  مرتکب ميشودراايت ديگررا به تل خاک بدل ميکند وهزاران جن
 باهمه پرروئی وسفسطه بازی توجيه گرانه اش ديگر نميتواند آنرا توجيه کند وخود را از آن دور -نئوليبراليسم 

داشته باشد؟ کمونيسم گفتن چه معنائی ميتواند " شر"درچنين شرايطی اينهمه را به حاشيه گذاشتن وسخن از . ميسازد
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حال اگر قرار باشد ازگذشته ها هم . آخر شما که ماشااله خيلی خوب ميدانيد که هر سخن جائی وهرنکته مکانی دارد
از . ياد شود، مذهب وسرمايه وپيش سرمايه درتاريخ آنقدر جانی وآدم کش دارند که هيچ کسی به گردشان نميرسد

تا هتلر ها، موسيلينی ها، پنوشه ها، فرانکوها، .... عبدالرحمن ها وچنگيز ها، تيمورلنگ ها، سلطان محمودها، امير
 امين -سوهارتو ها، مارکوسها، ايدی امينها، ساموزاها، صدامها، بوشها، رامسفلد ها، شارونها، بن الدن ها، ترکی 

ا دکتاتور وخونريز  محقق ها وصده– ربانی ها، دوستم ها، سيافها، خليلی – نجيب ها، گلبدين ها، مسعود -ها، ببرک 
ديگر که لکه های پاک نشدنی دامان بشريت هستند، چگونه ميتوان گذار کرد وفقط درمقطع کوتاهی از تاريخ وبه يکی 

  دونفر آن چسپيد ؟ 
اگر خونهای ريخته شده بدست مدافعان سود وسرمايه ومذهب را جمع کنيد طغيان آن سونامی خطر !     آقای نگارگر 
شما چرا اينهمه را ماست مالی ميکنيد مگر مردم وتاريخ چشم وحافظه .  بحر هند خواهد ساختناکتر از سونامی

  ندارند ؟ 
    آقای نگارگر ازچه ميترسيد وبه چه ميانديشيد که چنين توجيه گری ناشايستی را پيشه کرده ايد وچنين در قفس تنگ 

شينان دوران فريفته است، مضطرب باختری تعصب گير افتاده ايد ؟ اگر چشم تانرا فسونکاری های اورنگ ن
  : بی پايگی آنرا بما چنين گفته بود ) نگارگر(

                                            من ای همرزم وهمزنجير وهمسنگر هميدانم 
                                            من ای همرزم وهمزنجير وهمسنگر هميدانم 

                             که جاويدان نباشد اين سياهی وين فسونکاری               
                                            ندارد پايه ای ديرندگی اورنگ اهريمن

                                            سرايد اين شب تاريک وغم گستر
  و درفرجام اين تاريکی تلخ وروان فرسا                                           

                                             برايد آفتاب سرخ از خاور 
  ). ش 1347،  سال "شعله جاويد " ، جريده )نگارگر(، مضطرب باختری "رقص آتش"شعر( 

  
ن آفتاب سرخ از خاور نويد     سروده ی فوق خيلی گويا واطمينان بخش است وجهانی پر از نور واميد در برآمد

درهمين سروده است که مضطرب باختری . ميدهد ادامه اين سروده نيز سرتاپايش رزم است و اميد وآزادگی
  :بماگفته است ) نگارگر(
  
  

  چه باک ازمرگ آخر زندگی در بندگی ننگ است     "
      تو درپيکار آزادی بجز زنجير خود چيزی نخواهی داد وخواهی برد

  " انی را که مزد شست رنج بيکران تست    جه
  

. نه شما تا اين حد بخود حق نميدهيد. است" شعار" نکند بگوئيد گفته های مضطرب باختری !      آقای نگارگر
درآنصورت مضطرب باختری حق دارد بشما بگويد که حرفهای امروز تان ترس است، توبه واستغفار است وتوجيه 

  . امدی ناشايست داردزندگی ساحل نشينی است که پي
شما بهتر از من ميدانيد که درمورد مارکس وافکارش سالهاست که بحث جريان دارد و رد افکار !     آقای نگارگر 

عالوتا نميشود که از يک زبان يک . مارکس بهمين سادگی که شما به اين نوشته ی تان به آن برخورد کرده ايد نيست
تا سرحد تقدس بشنويم و بپذيريم و باز از همان زبان ترديد همان امر وهمان مرتبه تائيد امر و يا شخصيتی را 

  ."مردم گوسفند نيستند"، اين ديگر پذيرفتنی نيست، چون شخصيت را تا سرحد تکفير
  

    ما شاهديم که در مورد مارکس از دانشمندانی مثل پرودون ودورينگ وهزاران پروفيسور و دانشمند ديگر تا 
ولی نتوانستند آن . ی مثل فوکوياما که پايان تاريخ را اعالن کرد، درين عرصه زور آزمائی کرده اندحراف وفالبين

شما خود در انگلستان شاهد بوديد که درمسابقه ی بهترين شخصيت سده ی اخير، . افکار را از ذهن مردم بزدايند
يت اول ومحبوب مردم اروپا برگزيده عليرغم تمام تبليغات جارچی های ضد مارکس، بازهم مارکس به عنوان شخص

 هم اکنون بحثی در اقتصاد وجامعه شناسی نيست که در آن به مارکس استناد نشود و .اين انتخاب آزاد مردم بود. شد
 .درين حال خورده گيريهای شما ديگر چه کاری از پيش خواهد برد. ما رجعت دوباره ای را به مارکس شاهد هستيم

نيسم مبارزه کنيد و با اين شکل شما را برآن وا ميدارند که با نوشتن مقاالتی گويا عليه کمواما اگر خدای نکرده 
" رد چرنديات خنده آور"تان به همه چيز پشت کنيد تا لقمه ی نان حالل تان شود، درين صورت شما را به " مبارزه"

زه را به دستور اربابان خويش محدود نمايند آنانيکه به توده ها پشت کرده باشند واشکال مبار: " تا ن متوجه ميسازم 
بگذار اينان بدور اين نمايش های دل خوش . درچنته های مغز شان چيزی جز همين چرنديات خنده آور يافت نميشود

  ."کنک برقصند ولی توده در هر حال راه خودرا يافتنی است 
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ز برايش سازمانی از انقالبيون جانبا: "فته است  خرده گرفته اند که گ    آقای نگارگر درنوشته ی شان به لنين هم
  ) نگارگر2 ص ...مقاله مردم ساالری" ( بدهيد تا جهان را دگرگون نمايد

  . آقای نگارگر معترض هستند که لنين درينجا بيشتر به عنصر زور وخشونت اتکا ميکرد
  

و خشونت معنی کردن از مضطرب سازماندهی وتشکيالت را فقط زور . اين چه نوع برداشتی است!     ای وای 
هر بچه ی که الفبای مبارزه را بداند ميتواند بفهمد که سازمان يا تشکيالت ابزار نظم وهماهنگی . خيلی بعيد است

مبارزه است وانقالبی جانباز نيز انسان پيشتاز، متعهد وعملورزی است که برای بهبود وضع مردم وجامعه اش 
برداشت آقای نگارگر از نقل قول باال . رصت طلب، جاه طلب، هردم خيال وترسو نيستاماتور، ف. ايثارگرانه ميرزمد

مضطرب باختری . چون آقای نگارگر بارها سازمان انقالبی را درست معنی وتدريس کرده اند. مغلطه ی عمدی است
 يعنی انسانهای متعهد ميدانست که گفته ای لينين بر سازماندهی وتعهد تکيه ميکند وسازمانی از انقالبيون جانباز

  .وعملورز ومنضبط ميخواهد، درينجا حرف زور نيست
اين نميتواند تعريف دقيق آن ابزار را وارونه .     شايد بگوئيد برخی ها از سازمان وحزب ابزار زور ساخته اند

ارگر ديروز آنرا به آقای نگ. قلم آقای نگارگر يک ابزار کاراست که بايد جهت آگاهی مردم از آن استفاده شود. سازد
نفع رنجبران وانديشه های پيشرو شان وآزادی زحمتکشان و بر ضد اربابان زر و زور و تزوير بکار ميبرد، امروز 

درينصورت گناه قلم چيست ؟ يا مثال بلدوزر يک وسيله ی برای استفاده درساختمان . آنرا برخالف اين روند ميدواند
صيهونيست اسرائيل از آن عمدتا برای ويران کردن خانه وکاشانه ی مردم سرک، خانه وغيره است، ولی رهبران 

مظلوم فلسطين استفاده ميکنند، گناه بلدوزر چيست ؟ ويا مثال از ارتش ميتوان بحيث وسيله ی دفاع از استقالل 
های وحاکميت ارضی يک کشور استفاده کرد ولی همه شاهديم که لشکر گشايان از آن برای تجاوز به سرزمين 

منحرفين هم معرف تعريف . اين انسان است که نوع استفاده از ابزار را مشخص ميسازد. ديگران استفاده ميکنند
  .درست ابزار نيستند

تازه درين راه هيچکس آن  صحت گفته اش را به اثبات رسانده است و   دوما اينکه لينين به آنچه گفته عمل کرده و 
رايش نداد، بلکه اوخودش با توانمندی آنرا از بنياد بوجود آورد وبعد هم برهبری سازمان انقالبيون جانباز راهم ب

توسط مردم انقالب اکتبر را در روسيه به پيروزی رساند وبا تاسيس ) حزب بلشويک(ازماندهی آن سازمان وس
 باشند که نکند آقای نگارگر حال بدين باور. جمهوری شوروی سوسياليستی چهره جهان را واقعا دگرگون ساخت

درينصورت نميشود بحثی را به نتيجه . جهان قبل از پيروزی انقالب اکتبر وبعد از آن کماکان به يک حالت بوده است
مهر "باری همين دگرگونی يعنی پيدايش کشور سوسياليستی را ) نگارگر(ولی آقای مضطرب باختری . رساند 

حال چرا . عنی دقيقا بهمين جهت واستقامت قومانده داده اندي" سوی روشنائی ها"گفته ومردم را به " عالمتاب زحمت
بهانه گيری ميکنند ؟ اگر نگوئيم که اين خطای ذهن شان به دليل مرض کهولت است، پس بايد غرضی را درين 

اميد است کاه . ومن هنوز نميخواهم غرض ورزی را به مضطرب باختری نسبت بدهم.  جستجو کردتناقض گوئی
ا که خواننده عزيز پی برده است که فقط اين چنين روشنفکرانی اند که هميشه خودرا شبان وام. ده باشمبيدانه باد نکر

من خير تورا بهتر از : "ض گوئی های شان بازهم ميگويندومردم را رمه های گوسفندی ونادان ميدانند وبا تمام تناق
  " .م وتو حق نداری درفهم من شک کنیخودت ميدان

 با عنوان قراردادن جمالت فوق دقيقا در برابر آئينه ايستاده است وتصويری را که از قامت خميده     آقای نگارگر
ازنفس "وزانوزده اش در آئينه ميبيند به ديگران وحتی به راست قامتان جاودانه ی تاريخ هم نسبت ميدهد وگاه وبيگاه 

  :  دقيقا درهمچو موارد ی صدق ميکند که گفته ی بيدل هم. خاشاک اتهام برآنها باد ميکند " سرد غرض جويش
  

  صبح وشام از نفس سرد غرض جويی چند                     " 
  "                                                                  باد باديست به عالم  که چنين باد  مباد 

  
de.gmx@nadir.g

 
  نگار گرلیـاغ لينک مضمون اخير

  همه چيز معروض به تغيير ودگرگونی است، به استثنای مغزهای متحجرمبتال به ويروِس ايديولوژی
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http://www.ago-data.de/negargar_hama_chees_maroos.pdf
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