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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١۴ فبروری ٢٧

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۵٧ 

  :به ادامۀ گذشته

  !خوانندگان عزيز

باز ھم مدتھا نتوانستم به ارتباط شبنامه نويس چيزی بنويسم، پوزش می خواھم و اما اينک قبل از ادامۀ بحث از اين که 

ن جنبش چپ نيز نمايندگان رسمی و غير رسمی يافته ادات زشت جامعۀ ما که اينک در دروتوجه تان را به يکی از ع

  .است، جلب می نمايم

نائی دارند، به يقين متوجه اين نکته شده اند که در بسياری از موارد، وقتی آنھائی که به طرز زندگی در روستا ھا آش

 از شر يک مزاحم نجات  راالکان ارضی جنايت پيشه خود نتوانند بدون پرداخت ھزينه ای، خويشمخانھای شرير و 

 ھر که می خواھد -دھند و فرستادن چوکره ھا و ريزه خوار ھای خود را نيز به نفع شان نمی بينند، جھت زدن حريف

و يا ھم از لحاظ اجتماعی » دالک«و يا ھم » پاده وان« يا از لحاظ طبقاتی فردی با پائين ترين موقف طبقاتی چون -باشد

 رقيب و يا فرد يخند روز گار باشد، تحريک نموده در مالء عام دست وی را به در لومپنی و ھرزگی سرامفردی را که 

عيتی قرار می دھند که چه عليه وی موضع بگيرد و يا ھم موضع نگرفته، راھش را تغيير مزاحم انداخته، وی را در موق

  . بسازد» بی آب«دھد، به اصطالح نزد مردم 

دوستانی که اين سلسله را تعقيب نموده اند، به يقين تا حال متوجه شده اند که عين اين سياست زشت و ضد انقالبی در 

ين سلسله، قسمی جريان داشته که ھر چه انسان بی ھويت از لحاظ سياسی و مبارزاتی تقابل با اين قلم از ھمان آغاز ا

بوده، خواسته خود را مطرح نموده گويا به زعم خودش اينجا و آنجا جفنگی پرانده است؛ که مھمترين نمونۀ آن را می 

  .توان در باند حسين جاسوس، صادق دنی و آھن زنگ زده مشاھده نمود

 نه تنھا من بلکه زنده ،يگر را نيز از ياد برد که در کنار باند متذکره، عناصر تسليم طلبی که تا امروزنبايد يک نکتۀ د

 نيز به خاطر اشتباھات و خيانتھای آنھا به ناحق مورد مؤاخذه و دشنام قرار گرفته ايم با وجود آن که در »رھبر«ياد 

ھدايتگر سازمان معرفی شده است، » سؤوليت فردیرھبری جمعی و م«آئين نامۀ سازمان به بسيار روشنی اصل 

کارشان به جائی رسيده که اينک در ھمسوئی با باند حسين، تيغ کين برروی اين قلم و گروپی که جھت بيرون کشيدن 

کشيده، گوشۀ به حيث اتخاذ کنندۀ آن تصميم، » رھبر«و شخص زنده يادآنھا از باتالق تسليم طلبی فرستاده شده بوديم 

  . از ھمان سياست ھای وطنی خويش را به نمايش می گذارندديگری
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بينم که خود را با آنھا طرف بسازم و يا ھم به عبارت ديگر طرف شدن با آنھا را می اگر من اين افراد را در سطحی ن

 و بر ديگک ھا را کوک کرده اند، ھوشدار می دھم که حد خود را بشناسندخود می دانم، به آنھائی که اين گکسر شأن 

  ....ھايشان پوزبند ببندند، ورنه » پاپی«دھن اين 

 ،که با تأسف نتوانستم زمان به خون خفتنش چيزی در خوری» رھبر«در اينجا برای اين که ھم يادی از زنده ياد 

مين ، بخش کوتاھی از سخنرانی آن زنده ياد را که به مناسبت ھفتکرده باشم ی حجتاشد و ھم اتمامتقديمش نمايم، شده ب

در آئينۀ قدنمای انديشه و ) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان«زير عنوان » کلکانی«سالگرد شھادت زنده ياد 

صورت گرفته و به شکل نوشتاری چندين بار تجديد چاپ گرديده است، تقديم می دارم، اميد آنھائی » کردار رفيق مجيد

  :ديادشان نرو» پوزبند«پرورش می دھند، » پاپی«که 

  

  : برخورد به رفقای اشتباه کار-۵«

تجربۀ تاريخی نشان می دھد که اکثر افرادی که مرتکب اشتباھات دگماتيسم و امپريسم می " :مائو تسه دون می گويد

از يک طرف انتقاد جدی و از طرف ديگر برخوردی . ند به تصحيح آن بپردازند اما اين امر دو شرط داردنشوند می توا

عده ای . ب نيست که برخورد بردبارانه نداشت، چه فقدان آن موجب ايجاد مناسبات غير طبيعی خواھد شدخو. بردبارانه

ی چند تائی بيش نشدندر ھر صورت افراد اصالح . مرتکب اشتباھات بزرگ می شوند و عده ای کوچک

  ) چاپ فارسی١٣۶ ص -۵منتخبات آثار ج ."(نيستند

ھای ناپيمودۀ زيادی را در نورديده است و دستاورد ھای زيادی داشته است و سازمان ما در طی ھشت سال گذشته قلمرو

به يقين کادر ھای رھبری، فعاالن و توده ھای سازمانی ما در اين جريان دچار اشتباھات خرد و بزرگ ايدئولوژيک، 

  .سياسی، نظامی و تشکيالتی زيادی شده اند

ما و انقالب زده  يلی است که ضربات جبران ناپذيری بر پيکر سازمانمسألۀ تسليم طلبی در سازمان به يقين يکی از مسا

. وز ھم تمام نشده استناست، ما اکنون بيش از شش سال است که چرک و گنديدگی آن را از وجود خود می شوئيم و ھ

ات قابل در اين ميان عده ای از رفقای خوب ما که زندگی خود را وقف مبارزه کرده و برای سازمان و انقالب خدم

  .قدری انجام داده اند نيز در اين جريان ملوث شدند

خيانتکاران بايد مجازات شوند، اشتباھکاران بايد موقف ما در قبال اين مسأله در طول شش سال گذشته اين بود که 

ياسی و از لحاظ س.  و دوباره در صف انقالب به مبارزۀ خود ادامه بدھندکمک شوند تا اشتباھات خود را اصالح کنند

ايدئولوژيک تبليغ دامنه داری صورت بگيرد که در آينده امکان تکرار اين اشتباه و اين خيانت را در ميان انقالبيون ما 

  .به حد اقل پائين بياورد

از يک جانب رفقای اشتباه کار ما با  .ما آيا در تمام احوال در تطبيق اين سياست موفق بوده ايم؟ خير ما موفق نبوده ايم

جت به اشبتاھات خود چسپيده اند و حاضر نيستند خود پيشقدم انتقاد کردن از خود و اصالح خود شوند اين مسأله لجا

که بار ھا برای آنھا تذکر داده شده ھيچ گونه تأثيری در شيفتگی و عاشق پيشگی آنھا برای اشتباه و انحراف شان 

آنھا حاضر نيستند حتا با مرگ خود ھم از انحراف خود . دتزلزلی وارد نکرده، آنھا عاشق و شيفتۀ انحراف خود ھستن

از جانب ديگر عده ای از عناصر فراکسيون باز سازمان ما را مورد حمالت کين توزانه قرار .  اين يک مسأله.رندبُ بِ 

ألۀ تسليم بگيرند تا بتوانند فعاليتھای فرکسيونی خود را به پيش ببرند در بارۀ مس» حق السکوت«دادند و برای اين که 

و در وقتی که ما يار سازمان گذاشتند تآيا طرحی برای حل بھتر مسألۀ تسليم طلبی را در اخ. طلبی ھياھو به راه انداختند

تباه کار خود را بگيرند و ديم تا دست رفقای اشبھترين کادر ھا و پاک ترين فرزندان خلق را به کوه صافی فرستا
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 اين گروه حتا يک نفر ھم برای رفتن اين ھدف بزرگ تقديم سازمان نکردند و دسازمان را از کام اژدھا بيرون بکشن

  .فقط به جمع آوردن نيرو مشغول بودند تا سازمان را از پشت خنجر بزنند

ين خاين که بنا بر خودسريھايش مورد شماتت و مالمت بخش غرجستان بود برای انحراف خشم گره خورده ای سبعداً ح

/ ھــ۶٢آيا حسين و کربالئی و حيرت فقط در سال .  يک بارگی مسألۀ تسليم طلبی را عنوان کردکه عليه خودش بود به

در . از مسألۀ تسليم طلبی آگاه شدند؟ نی آنھا از تمام مسايل حتا پيش از ما خبر داشتند و خود در جريان آن بودند.  م٨٣

دند که بايد پيغام ما را به آنھا می رسانيد که گفته رتباط ما و عناصر تسليم طلب مانند زکريا بواشھر کابل حتا عضو 

 خود و تحکيم موقعيت فرکسيونی خود رایحسين فقط برای حفظ بخشی ب. بوديم حتماً بايد از اين خيانت دست بردارند

مسألۀ تسليم طلبی را عنوان کرد و شاکر را به عنوان مسؤول تسليم طلبی و خاين شناخته و خواستار اخراج او از 

بلی ھمين شاکری که اکنون حسين با او ھمکاری دارد و . ازمان و از موقعيت ھای رھبری سازمان شدس

را ساخته اند، در آنروز از نظر حسين خاين بود و بايد از سازمان اخراج می شد و حتا ترور می " انقالبی"سامای

  .گرديد

ضربت زدن افراد معينی از تسليم طلبان رغبت عدۀ ديگری از عناصر فرصت طلب نيز در درون سازمان بودند که به 

داشتند آنھا ھميشه فکر می کردند که اگر اين عناصر متھم دوباره در سازمان بيايند موقعيت ھائی که در انتظار آنھاست 

نام بناًء بايد از پذيرفته شدن اين افراد در درون سازمان و پيشرفت آنھا زير . به طور قطع از دست آنھا بيرون می رود

  .تسليم طلبی جلوگيری کرد

عدۀ ديگر نيز خرده حسابھای وطنی شخصی با تعدادی از افراد متھم به تسليم طلبی داشتند و لبۀ تيغ مبارزۀ خود را عليه 

آنھا کاری ديگر ندارند به جز اين که افراد مخالف خود را به نام تسليم طلب بکوبند و ھميشه . اين رفقاء برگشتانده اند

اين رفقاء غافلند از اين که اين . ه راه بيندازند که تسليم طلبان چنين و چنان کردند و چنين و چنان می کنندھياھو ب

سياست شان توده ھای وسيعی را به دامن روس انداخته و می اندازد و با اين سياست جبران ناپذير ضربات جبران 

  .ناپذير ديگری بر پيکره سازمان زده و می زنند

 را به نفقای ما نيز در برخورد با مسألۀ تسليم طلبی زياده روی می کنند و به خصوص افکار رفقای جواعدۀ ديگر ر

آنھا فيصله ھای سازمانی را در اين مورد زيرپای می گذارند و افکار و نيات خود را در بين . الطائالت آگنده می سازند

سم روس و توجه به ارتجاع مذھبی باز می دارند و فقط کينه و يجوانان تبليغ می نمايند و جوانان را از توجه به امپريال

  .نفرت شان را در مقابل رفقای سازمانی شان دامن می زنند

در ھمه احوال چنانچه ديده شده است، مبارزۀ اين رفقاء نه در مقابل آن عده از تسليم طلبان است که سازمان را به خاک 

جی غنوده و يا ھنوز ھم به توطئه گری عليه سازمان مشغول اند مانند سردار و خون کشاندند و اکنون نيز بيدريغ در کن

  .مانند زکريا، بلکه فقط و فقط عليه رفقائی است که در پھلوی آنھا قرار دارند و می خواھند ھمراه آنھا مبارزه کنند

  :نتيجه گيری می کنيم

 انقالبی و درست داشته ايم ولی در - برخورد علمیما در برخورد نسبت به مسألۀ تسليم طلبی از لحاظ تئوريک و عملی

بعضی ساحات عملی در اين مورد برخورد ھای انديويدواليستی، سوبژکتويستی و مغرضانه داشته و سه اصل معروف 

را در مورد اشتباه کاران مراعات نکرديم و از اين بابت نه تنھا نيروی " حق داشتن، سود جستن و اندازه نگھداشتن"

را برای انحرافات عميق در ھدر داديم که مقداری از پتانسيل انقالبی را عمالً بيطرف ساخته و مھمتر از آن خود را 

  .ديگری در سازمان باز کرده ايم

  :راه حل

   پيشقدم شدن رفقای اشتباه کار و بريدن از عشق نامشروع به انحرافات شان-
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  دن پای کار سازمانی متشکل زير نظر سازمان پيشقدم شدن به انتقاد از خود، بريدن از لجاجت و آم-

 تمام کردن دشمنی ھای مغرضانه و شخصی در رابطه با اشتباه کاران و در نظر گرفتن مصالح انقالب، مصالح -

 ١٣٧٩ھفتم دلو " ساما" نشر کميتۀ امور نشراتی – ٩۶ الی ٩٠ از صفحۀ -  اثر نامبرده شده- ».سازمان و رفقای سازمان

   موسوی- وارد با رنگ آبی از اين قلم استم  تکيه در تمام–

  

  :برگرديم به ادامۀ بحث خودمان

نگذشته بود که رفقاء از عالقه مندی زنده ياد » داکتر فيض احمد« زنده ياد ادو سه روزی از جلسۀ مشترک ما ب

ی زود تر از کار اطالع داده، خواستار آن شدند تا جلسۀ بعدی را اندک» طرحی پيرامون وحدت«به نوشتۀ » کلکانی«

  .برگزار نمائيم» کلکانی«آنھم بر مبنای پيشنھاد زنده ياد » کميتۀ اساسی«

بدون آن که به » کلکانی«در جلسۀ بعدی که باز ھم به مھمان داری اين قلم خارج از شھر کابل برگزار گرديد، زنده ياد 

 اين نوشته - منظورش رفقای محفل خودش-» ما«که کرد تماسی بگيرد، يادآوری » داکتر«جلسۀ مشترک ما با زنده ياد 

 نيز مطرح نموده ابراز داشتند که در آن صورت ما نيز درا بين خود خوانديم، رفقاء ضمن تأئيد خطوط کلی آن دو پيشنھا

  .در قسمت نشر و تطبيق آن با رفقاء ھمکاری خواھيم نمود

ا در چنان موضوع مھمی بيرون می دھد نه تنھا نبايد از ديد ما اين کامالً واضح بود و است که وقتی انسان طرحی ر

انتظار داشته باشد تا آن طرح بدون کم و کاست مورد پذيرش قرار گيرد، بلکه ھرگاه به امر انقالب و مبارزه صادق 

بر . باشد، بايد اين آمادگی را داشته باشد تا با پذيرش برخورد ھای انتقادی، اصالحی و تکميلی آن طرح را کامل بسازد

  .خواستار شنيدن پيشنھاد رفقاء گرديد» کميتۀ اساسی«به حيث سخنگوی رفقای » ميرويس«ھمين مبنا، زنده ياد 

که در داشتن تواضع انقالبی و فروتنی يکی از نمود ھای بارز نسل خودش بود، با آن که بعد ھا » کلکانی«زنده ياد 

 از آن طرح  نظر دھی ساير رفقايش، ضمن تعريف جامعی، تادانستيم که پيشنھاد اصالح آن طرح بيشتر از خودش بود

و مواضعی که در آن به صورت شفاف بيان شده بود، بر نقش کار و خرد جمعی تأکيد ورزيده، در واقع افزودن دو 

مقيد «و ديگری »  وحدت- مبارزه- وحدت« :يکی گنجانيدن اصل. پراگراف را در دو قسمت جداگانۀ طرح، پيشنھاد نمود

  .»ونيستیمشروط نساختن پروسۀ ايجاد سازمان به حل منازعات جنبش بين المللی کو م

برای ما با آن که به صورت تلويحی در ھر دو زمينه تماسھائی گرفته شده بود، مشخص و متبارز ساختن آنھا به ھيچ 

به منظور آن » کلکانی«ه يادصورت امری نبود تا عليه آنھا مخالفت صورت بگيرد، در نتيجه باز ھم بنا بر پيشنھاد زند

آن دو پراگراف را نيز بر آن » عزيز طغيان«که در متن دوگانگی به مشاھده نرسد، پيشنھاد شد تا شخص زنده ياد 

  .بيفزايد

موافقت » کلکانی«بعد از افزوده شدن آن دو پراگراف و اصالح برخی نکات امالئی و انشائی به صورت مجدد، زنده ياد

ن ابراز داشته، به صورت صريح اعالم داشت که من بعد، ما ھم حين تماس با گروه ھا و محافل ديگر محفل خود را با آ

  .با حرکت از ھمين موضع به طرف جنبش وحدت طلبانه حرکت می نمائيم

 در تعھداتی داشتند،» گروه انقالبی خلقھای افغانستان«با » کلکانی«از آن تاريخ به بعد، از آن جائی که محفل زنده ياد

گل «و » ميرويس«به غير يکی دو بار آنھم به صورت گذرا با زنده يادان رفقاء » ..گروه انقالبی«تمام دوران تماس با 

 عملی بين کميتۀ اساسی و مگر در تمام آن مدت يک نوع ھمکاری. به وجود نيامدما ، جلسۀ مشترک ديگری بين »محمد

به وجود آمده، نخستين ھسته ھای اين ھمکاری از نيمروز آغاز يافته، با در نظرداشت آن که » کلکانی«محفل زنده ياد

گل « داشتند، با سپردن کار آنھا به زنده ياده ایدر آنجا موافقان و مخالفان عديد» ميرويس«و » گل محمد«زنده يادان 

  .ھداب ھمکاری ھای بعدی گذاشته شددر واقع سنگ ت» محمد
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» کميتۀ مشترک«، و ختم کار ١٣۵٧در ربع اخير سال » ... گروه انقالبی«و » کلکانی«با ختم ھمکاری محفل زنده ياد 

که باز ھم تحرکاتش بنا بر شرايط محدود شده بود، » کلکانی«با پيدايش صف بنديھای جديد؛ بنا بر پيشنھاد زنده ياد 

اسی، با زنده يادان رفقاء ، حسين طغيان، جرأت، داوود سرمد و عزيز اورياخيل، در معيت زنده ياد اعضای کميتۀ اس

  .ديداری داشتيم» کلکانی«

در جريان ديدار، ضمن مبادلۀ گزارشھا به خصوص تالشھای وحدت طلبانه ای که در جنبش وجود داشت و بررسی 

 برخی از قسمت ھای ديگر نيز ھمکاريھائی بين کميتۀ اساسی و اوضاع آنروز، و با در نظرداشت آن که تا آنزمان در

وجود داشت، قرار برآن شد تا من بعد در صورت امکان رفقاء بيشتر گرد ھم آمده، در برخی » کلکانی«محفل زنده ياد 

ور آغاز  فاجعۀ ثنخستين روز ھایاز زمينه ھا کار ھای مشترک شان را عمق بيشتر ببخشند، در واقع پروسه ای که از 

يافته بود و بنا بر داشتن مواضع مشترک در قبال مسايل ملی و بين المللی و اعتماد مبارزاتی متقابلی که بين ھم وجود 

» گل محمد، عزيز طغيان و اين قلم«و پذيرش ما سه رفيق ديگر يعنی زنده يادان » ميرويس«داشت، به پيشنھاد زنده ياد 

که در » کميتۀ اساسی پوھنتون«به شمول خودش، به دوران حيات » کلکانی«د و ھمچين پذيرش رفقای محفل زنده يا

 در ھمه جا از موضع  بعد  فراز و نشيب ھای زيادی را سپری نموده بود، نقطۀ پايان گذاشته از آن به،فرايند حيات

چپ صورت می ، نه تنھا درصحبت ھای روشنفکرانه که به منظور رسيدن به وحدت جنبش »کلکانی«محفل زنده ياد 

گرفت شرکت می نموديم، بلکه در تنظيم تمام کار ھای تشکيالتی آن دوره اعم از کار سياسی و يا نظامی و يا فرھنگی 

  .به صورت دسته جمعی تصميم گرفته، کار مبارزاتی مان را به پيش می برديم

» حمق ذاتی«ر وی را به داشتن در اين اواخر يکی از دوستان گزارش داد که گويا از طرف فردی که زنده ياد رھب

زير سؤال رفته است، زيرا گويا چون خودش در زمينه چيزی » کميتۀ اساسی پوھنتون«مفتخر ساخته بود، موجوديت 

م نخست به ھولت در امر تفھيم مسأله می خواھبرای سآسانترين کار برايش نفی وجود آن بوده است؛ نشنيده است، 

  :تقديم بدارمو شما خوانندگان ارجمند شتم نقبی زده، از آنجا مثالی خدمت جنابشان دورانھائی که مطالعات آخندی دا

در تواريخی که شيعه ھا نوشته اند، نويسندگان آن کتب در ھمۀ موارد کوشيده اند تا برای ھمه چيز يک پاسخ بيابند، از 

  :آورده اند» در عقولھمکلم الناس علی ق«و تذکر جملۀ » ابوتراب«به » علی«آن جمله به ارتباط کنيۀ 

  : يکی از روز ھا وقتی علی با يکی از يارانش از محلی می گذشت، فردی نزد وی مراجعه نموده از وی پرسيد

  »ند؟يويعنی پدر خاک می گ" ابوتراب" را يا علی جانم فدايت، می توانی بگوئی که چرا تو«

  : علی نظری بر وی افکنده، کوتاه پاسخ گفت

می » ابوتراب«می کردم و تقريباً ھميشه خاک آلود بودم، بدان علت من را  بازیزياد خاک چون وقتی کوچک بودم« 

  ».ناميدند

وقتی با يارش از آن مرد گذشتند، ھنوز فاصلۀ زيادی طی ننموده بودند، که مرد ديگری با ظاھر کامالً متفاوت از فرد 

  :اولی نزد علی مراجعه نموده، بعد  احوال پرسی معمول پرسيد

  »می نامند؟» ابوتراب«يا علی، می توانی بگوئی که چرا تو را «

  :علی نظری بر وی افکنده، با تأنی پاسخ داد

از آن جائی که بيشتر ايام عمرم را در زراعت و باغبانی گذشتانده و انواع خاکھا را می شناسم و می دانم که کدام نوع 

  . اندلقب داده" ابوتراب"به من برای زرع و يا غرس کدام نوع نبات مفيد است، خاک 

وقتی آن مرد ھم از آنھا دور شد، يار علی که معنای اين دوگونه تفسير را به درستی نفھميده بود، طاقت نياورده از علی 

  :پرسيد

  »يا علی اين دو پاسخ در مورد يک پرسش؟«
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  :علی به دوستش نظر انداخته، گفت

وچک بودم زياد خاکبازی می کردم و ھمين طور شناختم از انواع اقعاً وقتی کن وھر دو پاسخ درست است، چو« 

چه برای اولی که فرد بيابان . منتھا در پاسخ دادن بايد فھم طرف مقابل و آگاھی وی را نيز در نظر می گرفتم. خاکھا

ياد می نمودم نه گردی بود و در عمرش راجع به تنوع خاکھا نه شنيده و نه ھم فکر نموده بود، ھر گاه از انواع خاکھا 

تنھا چيزی از صحبتم نمی فھميد بلکه، کامالً گيج و چه بسا بيراه ھم می شد، ھمين است که بايد برای ھر کسی به اندازۀ 

  »عقلش صحبت نمود

خوانندگان عزيز، حال که اين قصۀ طوالنی را از نظر گذرانيديد، اين که شما چقدر از آن انتباه خواھيد گرفت، مورد 

 می کنم، تا به مھره ھای بازی شان توصيه گوشزد، بلکه نه تنھا اميدوارم بلکه به صاحبان پاپی گک ھا بحث نيست

 و است و يا ھم اين هنمايند در ھمان سطحی حرف بزنند که می دانند و ھر آن چيزی را که يا از عقل خودشان باالتر بود

 و انکار آن نپردازند، در غير آن ممکن است جھت رفع که روی مسايل امنيتی از آن خبر نداشتند، به تکذيب، تخطئه

  .آتش زده شوندنيز ايرادات طول اين صفحات به جائی بکشد، که به عالوۀ شبش ھا، پوستين ھا 

که من تا اينک نه از آن کالھی برای خود ساخته ام و نه » کميتۀ اساسی پوھنتون« از آن گذشته، به ارتباط موجوديت

ا فرد ديگری نيز اطالع دارند  ھآنزمان به ده »مضطرب باختری«ميمی را دارم، گذشته از شخص بعد از اين چنين تص

که عده ای از آنھا ھم اکنون در زير علم انقياد طلبانی سينه می زنند، که رسن شخص منکر آن نيز بر ھمان ميخ دور 

ی بود، بعد از آنھمه افتضاح اينک در  ننوشتم گره خورده است و يا بسته شده است، زيرا اگر چنان م-.خورده است

  -ھمسوئی با صادق و حسين از پاچۀ من نمی گرفت

به به مثابۀ کميتۀ رھبری جديد با تقسيم وظايف جديدی که » کلکانی«از تاريخ ادغام کميتۀ اساسی، با محفل زنده ياد

ده، بدون استثناء در تمام وجود آمد، ھر يک از رفقای قبلی کميته در چوکات سياست ھای کلی محفل حرکت نمو

  . سھيم بوده مسؤوليت آن را بر دوش می کشيمخود تصاميمی که گرفته شده است، به نوبۀ 

طرح پيرامون «در اين جريان با ده ھا گروپ خرد و بزرگ تماسھائی به وجود آمده، بر مبنای ھمان اصولی که در 

 کاله و چپنی آرزو نمايند، در پروسۀ وحدت سھم گرفته مطرح شده بود، گروپھای چندی بدون آن که برای خود» وحدت

صيت مبارزاتی زنده ياد در اين که شخ. نمودندنقش تاريخی شان را ادا » سازمان آزاديبخش مردم افغانستان«در ايجاد 

 در اين گرد ھم آئی نقش بسزائی داشته، ھيچ جای شکی نيست، مگر اين بدان معنا نيست که امروز کسانی» کلکانی«

يکسان »  و ملک محسنامير حبيب هللا کلکانی«دستۀ با دانسته، آن را » کلکان«فقط از آن را بخواھند تمام سازمان 

به روند  - مشھور به شور انگيز-»معلم زکريا«صورت در حالی که در آمدن گروپ زنده ياد ھر معرفی بدارند، به 

تأثير اساسی را به جای گذاشته بود، درآمدن رفقای » ر. ع«و رابطه اش با » ميرويس«نقش زنده ياد " ساما"ايجاد 

، رفقای مرکز واليت »زنده ياد فتاح موج و رفقايش«، بخشی از رفقای کوھستان » زنده ياد معلم عبدالحی-تگاب«

 بخشی از رفقای مزار، تخار و، ولسوالی پنجشير، باميان، ولسوالی ھای پنجاب، يکاولنگ، لعل و سرجنگل و دايکندی، 

که » باالحصار کابل«و » .کورس آ«، »٨فرقۀ «به خصوص بين صاحب منصبان بدخشان، من جمله رفقائی در کابل 

مسؤول » نورهللا« چون زنده ياد ضابط در جبھات نبرد و برخی در چريک ھای شھری شھر کابل تعدادی از آنھا 

ا در راه نجات ميھن و بھروزی مردم آن با حماسه آفريده سرانجام جان ھای عزيز شان ر ۵٩چريکھای شھری در سال 

 ، سابقۀ مبارزاتی و دبيری حلقات شان به وسيلۀ چاريکارو حتا تنی چند در فداء نمودند در ھم شکستن سلطۀ سرمايه 

از آنجائی  که در اينجا نه پای تاريخسازی جعلکارانه در ميان است و نه ھم قصد ترکه و يا اين قلم، بی تأثيرنبوده است، 

 در مرکز شھر کابل مثالً گروپ زنده - » عزيز طغيان و گل محمد«نقش زنده يادان نمی خواھم راجع به  ،تقسيم مقاماتی 

 از آنھا زنده بوده و می توانند مصدق گفتارم گردند و نيمروز و فراه ارزش افرادیياد واکمن که خوشبختانه تا ھنوز 
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 بگويم، ھمين قدر تذکر می دھم که در مجموع تمام افرادی که بعد از ، به تفصيل سخنتعيين کنندۀ خود را داشته اند

حصه گرفته و بعداً به مثابۀ " ساما" در پروسۀ تشکل »کميتۀ اساسی پوھنتون«سالھا کار ايدئولوژيک سياسی در پيوند با 

 داشته» .ا. ل. م«ی به به خون خفته اند، ھمه کمونيست بوده و اعتقاد راسخ" ساما"اعضای عادی و يا بخشی از رھبری 

 کمترين ادای دين در قبال خون آنھا، حراست از آرمان کمونيستی و ھويت ايدئولوژيک سازمانی که در پای اند که

  .درفش آن جان باختند، می باشد

ھمزمان در » سازمان آزاديبخش مردم افغانستان«اين نکات را به خاطری يادآوری نمودم تا ديده شود که پروسۀ تشکل 

  .سطوح و ابعاد مختلف جريان يافته و ھيچ کس امروز حق ندارد، آن را محلی گرايانه مصادره نمايد

 محفل زنده ياد کلکانی را می ساخت، بر مبنای ھمان طرز ديد پذيرش پيش شرطھا و ،در کنار روندی که در نھايت

خصوص در داخل شھر کابل که تئوری جذب و جمع، جنبش وحدت طلبانه به صورت مواج آن در داخل کشور، به 

وع اين تالشھا سرانجام سه مبيشترين بخش از روشنفکران انقالبی در آنجا حيات به سر می بردند ، به پيش تاخته از مج

- سازمان جوانان مترقیاول، محفل سمندر که برخی از کادر ھای دست » کلکانی«محفل زنده ياد . کتلۀ اساسی پديد آمد

پوھاند – بشير بھمن، مسجدی، لطيف محمودی و شخصيت ھای مستقلی چون زنده ياد گردان  چون زنده يادان- سجم

انجنير قدوس به « زنده يادان را محفل  که نمايندگی از آنھا۴ و روابطش و گروپ متشکل از - ھاشم صاعدداکتر سيد

ف که به اساس گفتۀ معلم زلمی معلم اشر« ، »  معروف به پويا–نادر علی دھاتی  «- »نمايندگی از رفقای رزمندۀ ھرات

  .و شاھپور قريشی» حيثيت عضو ارتباط با جنبش وحدت طلبانه را داشته نه اين که مسؤول آن بوده باشد

آنزمان و حتا گفته می توانيم تا  ماه مذاکرات وحدت طلبانه که در نوع خودش تا ١۴ بعد از ١٣۵٨وقتی در سرطان 

در جريان کنفرانسی از تمام اين " ساما" است، سازمان آزاديبخش مردم افغانستاناکنون در افغانستان بی نظير بوده و 

» .ا. ل. م«گروه ھای سه گانه پا به عرصۀ وجود گذاشت، به غير از زنده ياد شاھپور قريشی، که عدم اعتقاد خود را به 

متباقی تمام افراد بدون استثناء اری آن حصه نگرفت، بنيانگذدر را ترک و » ساما«ابراز داشته، در عمل پروسۀ تشکل 

نگاشته شده بود، افتخار » طرح پيرامون وحدت«با پذيرش ھر سه پيش شرط ايدئولوژيک و سياسی، مطابق ھمانچه در 

  . کمائی نمودند،در ايجاد اولين محصول تالشھای وحدت طلبانۀ يک نسلرا تاريخی شان 

اران دلير آن يکی پی ديگری به خاک و خون کشانيده شد و چگونه چه گذشت و چگونه بنيانگذ» ساما«ر اين که بعد ھا ب

در فاصلۀ کم " ساما"به ارتباط روند مبارزاتی و حياتی بعد از ھجوم سوسيال امپرياليزم روس بر افغانستان دو مصيبت 

ر نھايت رفيق سمندر  اتفاق افتاد که د- دستگير شدن زنده ياد کلکانی و رھائی اعظم دادفر از زندان -و تقريباً ھمزمان

» کبير توخی«رفيق نستوه ما  تا جائی که اکنون  ورا که در آن زمان تمام اميد ھا به وی بسته شده و چشم اميد ھمه بود، 

 از  »ظاھر قريشی معروف به قاری«و » نجيب«ی از قماش  ، زير تأثير وسوسه ھای عناصر مشکوککار می دھدذت

ی منتخب اولين کنگره در نگرۀ سازمان و به خصوص پولينوم اول کميتۀ مرکزکت جدا نمود و در نھاي» ساما«بدنۀ 

می توان آن را نخستين  که نبود »حکميت«در قضيه » ابو موسی اشعری«ر يافت که بی شباھت به قضاوت يوفضائی تد

ۀ آن ننگھای تاريخی ن زنددانسته، شرکت کنندگاسازمان گام در جھت تسليم طلبی طبقاتی و در نھايت تسليم طلبی ملی 

سيب آه و از آن  بدان دست يافت١٣۶٠ و ضرباتی که سازمان الی سال ھا به دنبال آن دستاوردسخگوئی کشاند و را به پا

يکی داستان است پر از آب « :  گفته است اشند از ھمان سنخی به شمار برود که فردوسی در بارهتوا، می پذيرفت

رور آفرين و شکست ھای نابود کننده، ھمه در پرتو پذيرش برنامۀ سازمان که يک مگر تمام اين دستاوردھای غ؛ »چشم

 سازمان بدون استثناء تا جائی که از رأی آنھا به برنامۀ ارانبنيانگذبوده به دست آمده » .ا. ل. م«مبتنی بربرنامۀ 

با ھر برآمدی که " ساما"ر نتيجه بودند، د» .ا. ل. م«سازمان بر می آيد ھمه کمونيست، و تمام آنھا از پيروان صادق 

بود و « يعنی تضاد - و تضادی را که از اين ناحيه با خود حمل می کردو ماھيت کمونيستی  دموکراتيک –داشت 
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و برای اولين بار در ايجاد سه سالح خلق را از وظايف برنامه ئی خود دانسته که ، يک سازمان کمونيستی بود »نمود

در آن مسير رزم  مبارزه به خاطر تصرف قدرت سياسی را در دستور کار خود قرار داده تاريخ جنبش چپ افغانستان

  .دورانساز خود را به پيش می برد

اين که در اين اواخر از طريق رسانه ھای امپرياليستی و از جانب افراد مشکوکی، يک روز مجيد مسلمان اعالم می 

يک سازمان کمونيستی نه، بلکه يک " ساما" نتيجه می گيرند که گويا  آنازگردد و روز ديگر زنده ياد نادر علی پويا و 

ی بوده، عوامل خاص خود را دارد، که در قسمت ديگر اين ژنھاد اسالمی و يا ھم در بھترين صورت فاقد ايدئولو

  .نوشتار بدان خواھيم پرداخت

  ادامه دارد


