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                           م٢٠٠۶ برمنگهم، دسمبر                                                                                       اسحق نگارگر    .   م
                     

  بازهم تذ ُکری خدمِت جناب غالم محمد ناد ر
  

 و نشسته اند نام مستعار متأسفانه یا درپِس دیوار جناِب محترم نادرکه مدعيی شناختن وآن هم شناختِن ژرِف من استند
باید خدمِت شان  به هر صورت .ردیا من افتخار شناسایی شان رانداشته ام که این مسأله برای من چندان اهميت ندا

سازمانی د نه چنين  و مرابدان ببندند قرارداشتم ش دارند که ایشان تال کنم که من نه درسطح رهبری سازمانیعرض
را ناشر اندیشه های  موکراِت چپ با جریده ای که خودیتنها به عنوان یک د من  داشت،رآن هنگام وجود خارجی 

بعدها که برخی ازهمکاران آن جریده  دو شعرنوشته ام و  یک مقاله ومکاری نموده ميخواند ه نوینموکراتيکید
و ئلين پيا برخورد  ازپس آنان کامالًً قطع کرده ام و رابا مدعيی سازمانی به ناِم جوانان مترقی گردیده اند پيونِد خود

دینسو یعنی درست سی وسه سال  بشمسی١٣۵٢سال  تردید گردیده از  د رُکليات مارکسيسم دچارشک وومائوتسه تون
گام  انی که چندکس آن روزگار ُپرسش بی پاُسخ من ازد ر  .با جهان بينی مارکس خداحافظی کرده امپيش ازامروز 

  :باهم رفته بودیم این بود
 و به خاطر قدرِتئوتنها دوحالت ميتواند وجود داشته باشد یا لين پيائدر برخورد مائو با همرزِم نزدیکش لين پيا

که بدین ترتيب مارکسيسم نتوانسته  قدرت را منحصرًا دردست خود نگاه دارد شخصی واقعًا ميخواست کودتا کند و
دون این  -مائوتسه یا و صفوِف حزب کمونست تعدیل نماید  مبارزه درچهل واند سال بعد از  اورا خواهیاست خود
و ئ لين پياپناه انقراِض در را کيش شخصيت خود  ببندد وجعل نموده است تا زباِن انتقاد اطرافياِن خودرا داستان را
  اوهمکاراِن نزدیکِِ کرد و کيش شخصيت مائوتسه تون به زودی عود همان طور که من پيشبينی کرده بودم، .بپوشاند

 می هيباین رویدادها برمن ن .را نيزشامل تصفيه های حزبی نموده به زندان افگندند مرگش همسِر او چند روز بعد از
رابطۀ عاطفی خودرا  هرچيز برای همين مطالعه الزم بود که من پيش از مطالعه نمایم وکه مارکسيسم راعميق تر زد

با تحریِف حقایق آنچه را  بگيرم و خدمِت ثبوت عاطفۀ خود نمی توانستم حقایق را در زیراکه، با مارکسيسم قطع کنم
با آنکه چند ین باربه زندان  بریدم وداراِن آن  - وهوايسمرا با مارکس ودونِد خآری من پي .ثابت نمایم خود پسندیده بودم،
خاموشی را نگاه  آنان داشتم به کسی نگفتم و شناختی که از  مارکس و وطنیبارۀ هواداراِن در افتادم یک کلمه هم

فارم «ه ترجمۀ سوسياليسم برکشورما تاخت من ب تنها آن گاه که سردمداِر اردوگاه به اصطالح صلح و  .داشتم
نظاميی خود نزِد  چين درجاه طلبی های سياسی و این روزگاری بود که روس و پرداختم و جورج ارول» جانوران

بر  رامجازات کند  برای این که به قوِل خودش همسایۀ ضعيِف خودازیاِد ما برود که چين هم نباید. من تفاوتی نداشتند
ين مقارن هم .ه بوددر اشغال نيروهای امپریالستی پذ یرفت را ماکائو  وهانکانگدرهمان ایام ولی  ،هویتنام تاخت

من مقالۀ به زبان انگليسی زیرعنواِن  برافراشت و ت راشوروی یعنی گورباچف درفش گالزنوسروزگارآخرین رهبرِِ
 پ رسيد وفا به چاُارگاِن اتحادیۀ نویسندگان یعنی مجلۀ و ر دانحطاِط ایدیولوژیک مارکسيسم نوشتم که  گالزنوست یا

بهاءالدین مجروح کتابی درمطالعۀ جنبه های گوناگون نفوذ شوروی درافغانستان هنگامی که مرحوم پروفيسر
درآن  نوشتم و »افغانستان وکابوِس کمونيسم«انگليسی زیِرعنوان من به زباِن نشرميکرد نخستين مقالۀ آن کتاب را

مفهوِم دقيِق این کلمه   افغانی برنخاسته است زیرا که ما نه پرولتاریا بهمقتضياِت جامعۀ استدالل نمودم که کمونيسم از
ازراه تقليد  چينی هردورا  کمونيسم روسی و،روشنفکران . الزم بود آگاهینه دهقان ما صاحب سواد و داشته ایم و

 آن را خيلی بد فهميده و  اندقالۀ روشنفکرساالری راهم که دیدهم و جناِب نادراین همه را ندیده اند .وارد کرده اند
فهم نکاِت عمده اش را خالصه  برای سهولِت .آنجا صحبِت من بسيارعمومی بود د ر .اهانتی به یاراِن خود پنداشته اند

  :ميکنم
ميان کارگران نسبت به روشنفکران پایين تراست بنابراین روشنفکران  ر آگاهيی سياسی دچون سطح سواد و )١

 احزاب چپ تعداد ر      دبه همين دليل هميشه  .صفوف کارگران وارد ميشوند ر دان رهبرازهمان آغاِز کاربه عنو
  .روشنفکران است کارگران کمتر از

را تا آنجا که ميسر است  آنان ميخواهند این امتيازها چون قدرت برای رهبران یک رشته امتيازات ميدهد و) ٢
 به همين دليل به شيوۀ بالاستثناءکيِش مياِن شان درميگيرد و بنابراین، جنِگ قدرت در دراختيارخود نگاه دارند

د  ،درچين سه بار بار، کيش شخصيت در روسيه چهار .شخصيت دراحزاِب چپی که به قدرت رسيده اند، ظهورميکند
ت  ویا به همين بهانه رهبران از قدر استپدیدارگردیده بار ود رافغانستان هم دو بار رکشورهای اروپای شرقی بار،

  .رانده شده اند
ازاین دیدگاه یوتوپيای   وبه جامعۀ بی طبقات برسد  ومبارزۀ طبقاتی را به پایان برساند مارکسيسم نمی تواند) ٣

توزیع،  سایل توليد، زیراکه رهبراِن حزبی به نام پرولتاریا و مارکس چندان فرقی با یوتوپيای توماس مورندارد 
 حتی اگرحزب صد .بدل ميشوند به بورژوا بروکراتهای استثمارگر ميگيرند واختياِر خود  مصرف را در مبادله و

اورا نيزبه  بدل ميشود شعوراو نيزتغييرميخورد و بگيرد چون هستيی مادی کارگر  قراراختيار کارگران درصد در
  .ميکند استثمارگربدل
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را درجهانی که معروض به سانسور  ودکاپيتال خ اگرمارکس خود درقلمرو دکتاتوری پرولتاریا به دنيا می آمد و )۴
 فکری است می نوشت کتابش هرگزمجال نشرنمی یافت وهمين مسأله به تنهایی می تواند ثابت کند که

درست واحمقانه است  ناپرولتاریا به همان اندازه  براین سانسور بنا آفرینش را ميگيرد و و سانسورجلوهرگونه ابتکار
  .راستبداِد فکریرژیِم دیگر مبتنی بکه سانسورهر
ک عمل با نقل ی شاخی به شاخی می پرد و  بحث علمی نماید ازاین موضوعات به جای اینکه بر جناِب نادر

 رژیم های مبتنی برسلطۀ سرمایه یاد ميکند تا ُکشتار مثًال از . دیگرصحه ميگذاردغيرانسانی برعمل غيرانسانی
  .راین ُکشته است آن نيزُکشته است پس ُکشته به ُکشته ُمجرااگ .ونستی را نيزتوجيه نمایدـرژیم های کم ُکشتار

 »نه َکل بانه نه کدو خاک برسِر هردو«ازیاد می َبَرد که  آن ضرب المثل قدیميی خوِد مان را رنمی دانم چرا جناِب ناد
وبرای  دت ميکندازحادثۀ بنی ُقریظه طلِب شها  به سراِغ تاریِخ اسالم ميرود وبرای همين مقصود جناِب نادر باز و

به دین ایمان است که  متود باور .ایدیولوژی هيچ اعتنا نفرموده اند و دین، فکرکه ایشان به تفاوِت  خواننده ثابت ميکند
) ع(حضرت مسيح مسلمانان اعتقاد دارند که قرن هاست که مسيحيان و .حصاِر ُکلياِت آن هيچ راهی نيست عقل را در

چه بنياِد علمی  بر که چه گونه یا این حادثه هرگز به این ُپرسش نمی پردازند ازدوشيزه ای باکره به دنيا آمد اما،
 می گویند مورد حادثۀ بنی ُقریظه نيز مسلمانان حضرِت پيامبِر اکرم را به حکم ایمان شارع ميدانند و در. استواراست
به اساس   براساِس واقعيت ها پذیرفته می شود وولی ایدیولوژی .ودیگرهيچ همين بود )ج(کرد به فرماِن خدا آن چه او

. دین ها برای هزاران سال باقی ميمانند می روند و برای همين است که ایدیولوژی ها می آیند و. واقعيت ها رد ميشود
مارکسيسم هم ادعای . دتيوری های علمی مخلوط نفرمایي مثال می دادید دین را با ایدیولوژی ها و این اگر از بعد

فکر کنم که هرگونه حرکت به یک  پذیرفته باشم و فزیک نيوتن را ر حاال اگرمن تيوری حرکت دعلمی بودن ميکند،
حرکت  ر پروتون ها ددرون هرماده الکترون ها و که در ثابت کند ماکس پالنک بياید و دارد و عامل خارجی نياز

اگر  خارجی نيازندارد به نظِر شما من حق ندارم این تيوری تازه را بپذیرم واین حرکت به هيچ عامل  دایمی استند و
   باشد؟ درگاه این وآن رمل این پذیرش حتمًا باید چاکری دپذیرفتم عا

این  تهداب ویران کرده ام و ذهِن خود از د ر برای اطمينان خاطرجناِب شما باید عرض کنم که من خانۀ مارکسيسم را
مين  درز  اما، رِد مارکس نزِد من مانند آن مارکسيست های عادی نيست که می گویند کاپيتال رانمرا حِق خود می دا

کس را  ازمار دیگر فيلسوفاِن مارکسيست و بعد آری من امروزهم نوشته های مارکس و .برآن مدفوع نموده اند دفن و
مطالعه کردِن مارکس به دليِل محبت نيست  .مائوتسه تون وقت ضایع نميکنم ميخوانم الکن برآثارلنين، استالين و

دیروز نظرات مرا پذیرفته اید دليِل  شما هم اگر  وآنان نيستدیگران به دليِل دشمنی با چنانکه مطالعه نکردن لنين و
 .برجا می بود آن محبت شخصيی جناب عالی نسبت به شخص من نبوده است که اگر می بود آن محبت امروزهم پا

 شما با را شکسته ام و امروز من آن ها صحبت ميکردم که مورِد پرستش هردوی مان بود اما،  هایُبت ازمن  دیروز
این دارید که پيرواِن جواِن شما نگاِه التفاتی به نگارش  ترس از برای پرستش آنها دعوت ميکنيد و خشم مرا غيظ و

را   ُبت های شما دیگرچون  پرسش قراردهند وامورِد  رداشتهای  شما چند باور  آن چون ودرپرتِو های من بيفگنند و
 .به من خبرميدهيد شعرفالن متشاعر  یاخشِم فالن همرزم سابق و از غيظ و نمی پرستم مرا به نهليسم متهم می فرمایيد

 رُغم ُغم خاله زنک های احساساتی دمی کنم که این  احساس شده ام وروبرو این گونه خشم ها ته نيز باگذش من در
 آخر احساساِت خاله زنکی ر .این شيوه ها دوری ميکنند م اززناِن عاِل مردان و ث های علمی راه ندارد وبح جرو
به جای  می کند تامگرهای متعدد را پهلوی هم قطار و اگر رکجا ميتوان یافت که جناِب ناد این در زتراز امتبار

مستبدین  ِن گذشته ازبرائت داداِن خود قراردهد و خود یا دوستسرگردانی مستبدین گوناگون مرا مسؤول ُکشته شدن و
آن ماننِد  جوی و جست نگارگر دنباِل قدرت می بود مسلمًا در اگر اهانت کند؟ به استقالِل شخصيِت همرزماِن خود نيز

 ، منِِِاما .وکالت ميرسيد به مقاِم وزارت و شما برآستاِن قدرت بخشان جبين می سود و همرزماِن قابِل افتخاِر برخی از
   آموخته ام که هنِر ُپشت پا زدن را خوبل محضِر بيدبه اصطالِح شما نهليست از

  
  گرِد دماِغ همت سرکوِب هربنایيست
  قصِر فلک بلنداست تا پشِت پا نباشد

  
 دارد که خوانندگانِِ خود را می پندارید به راستی آن خاصيت را داشت واگرنوشته های من چنانکه شما  جناِب نادر،

 داران شوروی سابق، افغانستان نمی تواند یک باِر دیگر تجربۀ هوا از ميکند اینک من به شما می گویم که بعد وجاد
رجا بگيری را ازه براین جلو ضرر د بنا طریق دهات گردتيوری تسخيرشهرها از تجربۀ مائویسم و وارالبرات

  .ۀ گندیده ومتعفن رابه خاک بسپارید الِش این ُمرداین لجاجت بيجا بردارید و دست از  بيایيد و.سوداست
به شيوه های گوناگون تفسير کرده اند ولی مهم تغييرآن  فيلسوفان جهان را«برای تان گفته بود که  »بزرگ«مارکِس 

اژدهای  که این فلسفه نتوانست  تغييِر جهان ممکن نيست زیرا،فهومِن کوچک برای تان می گویم که با این فلس ».است
 برِج عاج  از لين پيائوودیگران را مائو، خروسچف، برژنف، مهارکند ولنين، استالين، درون معتقداِن خود را

  .خودخواهی های شان فرو بيارد
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مِن بيچاره نيز   دسته جنایتکاران ازردیِف یک در به محاکمه می کشانند و مرا» اگر«که با کلمۀ شرطی  رجناِب ناد
 کسی به خاطرتغييرعقيد ه محاکمه و یاد ميبرند وآن اینکه آن اشخاص را یک بدیهی ساده را از باز نام ميبرند،
 انقالِب« ایشان پاُسخ ميخواهند واگرجناِب ناد رتوانستند  است که ازکند ولی به خاطرجنایاِت شاِنمجازات نمي

بيرون  برسانند من به ایشان حق می دهم که استخوان های مرا ازگور خود را درافغانستان به ثمر »یموکراتيِک نویِند
خواهد گفت  به ُجرم تغييِر عقيده محاکمه نمایند ولی حتم دارم که زباِن حاِل آن استخوان پاره ها نيزبه ایشان بيارند و

  .نه چشم بسته به دنباِل کس روان شد دعوت کرد وخویشتن  برای انقياِد کورکورانه از صاحِب آن نه کسی را :که
ناگزیرم  امِر نادرست هيچ وقت یک امِر درست را نمی سازند و عرض کرده بودم که دو من قبًال خدمِت جناِب نادر

این  را از ها ما نوشته ام ولی آن نگارش بسيار  دست راستی نيزنيروهای باز بگویم که من برضِد اشغاِل امپریاليسم و
خاصًة  امپریاليسم و .بدبختانه وضع ما ایجاب مبارزه د رهرد وجبهه را می کند .گارش ها بی نيازنمی سازدن

که نادیده انگاشته شود وانگهی  آبی وبی ضررنيستِ امپریاليسم امریکا اژدهای خطرناک است ولی کمونيزم نيزمار
دسته جمعی که به ناِم دکتاتوری  ضِد استبداِدترجمه های من بر نگارش ها و من نفهميدم که شما به چه دليل از

  پرولتاریا برمردم تحميل شده است آزرده خاطرمی شوید؟
 با بتاِن مورِد عالقۀ شما  بيانول دارید به شرِط این که آزادینيست که شما حِق آزادی بيان را قب آیا معنای آن این 

  کاری نداشته باشد؟
امروز فزیک بدین شيوه با هم وارد بحث نمی  مورِد تيوریهای دیروز و  دروحرِف آخرنيزاین که دو دانشمنِد فزیک

 بسيار وقت بهانه بدبختانه شوند ولی سياستمدارانِِ شکسته خورده هميشه برای توجيه شکسِت خود بهانه می جویند و
زیِر نگين  شور راما جدا نمی شدند اکنون نيِم ک بهمان از سی وسه سال پيش فالن و اگر .های شان خيالی ميباشد

  .....داشتيم اما، حيف وافسوس که 
                                                 

  پایان
                              

  
                               

  
 


