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 .» تئوري بقاء «  ترويج انقياد طلبي در پوشش احترام به اصل  سخني در مورد-4

  
 آنان سازمان اخگر و شكنجه هاي وحشيانه و اعدام بيدرنگة  بعد از گرفتاري اكثريت اعضاي رهبري وكادر هاي برجست

؛ بازماند گان اين سازمان شديداً ضربه خورده بر مبناي باور هايشان به امر آزادي طبقة كارگر » كام « توسط خلقي هاي 
 ، به ترميم كميته  پرداخته خودشان را جمع و جور كردهكاري به ادامه د تجاوز سوسيال امپرياليزم شورويو مبارزه به ض

يك تن از جواسيس نفوذي اكسا  كه تحت نظر مشاوران روسي ؛ چون . هاي از هم پاشيده شدة شان  همت گماشتند 
پيام " سايت "پوالد " كه از چند سال بدينسو با نام مستعار -[ ساير همرديفانش كار مي كرد ، يعني داكتر غفور سنا  

بعد از ضربه . در داخل سازمان اخگر بود » اكسا « و » كام« مرة شاملين تيم نفوذي كه از ز]  را روبه راه كرده"آزادي
 درحالي كه برادرش آن سازمان را ترك نكرده بود ؛ سازمان قتل عام شدة اخگر را ترك گفته بار -زدن به اين سازمان 

نفوذ » پيكار براي نجات افغانستانسازمان « توظيف شد تا به درون » اكسا « و » كام « ديگراز جانب مشاوران روسي 
، شرايط را براي » ... سازمان پيكار « اين نفوذي آموزش ديده و كاركشته با ساير نفوذي هاي خاد در درون . كند 

سند ننگين تسليمي )  »تئوري بقاء« ( با استفاده از همين تيز  يتة مركزي اين سازمان فراهم كردهگرفتاري اعضاي كم
هم  اعضاي مركزي و تمام كادر هاي گرفتار شدة اين سازمان قبوالندند و در زير آن سند ننگين، همه بارا باالي تمام 
به نمايندگي از ساير اعضاي ] حكيم توانا ، فضل رحيم و فضل كريم [ خادي هاي نفوذي در قالب پيكار . امضاء كردند 

   .تسليم شدة سازمان پيكار ؛ تن به مصاحبة تلويزيوني هم  دادند
بعد از اين كه ارتش سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان تجاوز نمود ، سازمان اخگر كه  به خاطر قرباني هايش 

خاد [  خاد برخوردار شده بود ؛  عوامل نفوذيدر ميان مردم ؛ به خصوص جوانان آزاديخواه كشور از محبوبيت زيادي 
ي تره كي و » اكسا« داوود خان ؛ » مصونيت ملي « شاه ؛ » االت ضبط احو« مركب بود از اكثريت اعضاي مزد بگير  

متوجه اين امر بوده فعاليت تخريباتي شان را در آن سازمان ]  امين و بخش اطالعات پرچمي هاي خادي شده » كام«
با نفوذي هاي سرانجام اين سازمان بار دوم هم زير ضربة خاد قرار گرفت و شماري از اعضاي اصلي اخگر . تشديد نمودند 

 داخل اخگر به همين نهج  تز ادتيم نفوذي خ.  انتقال داده شدند  گرفتار شده ، و به زندان پلچرخيخاد در قالب اخگري
را به خورد اعضاي زنداني شدة كميتة مركزي اين سازمان كه در زير تهديد و تطميع شكسته و درمانده  » تئوري بقاء«

دوستي « ا  استاد دوست كه شعله ئي ها در سالهاي تظاهرات  وي ر تن اخگري  ، يعني يكمنهاي. [ د شده بودند ؛ دادن

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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، از گذشتة سازمانشان به  طي سندي ننگين تسليمي» سازمان پيكار «  مانند اعضاي مركزي تمام شان] مي گفتند » 
به همين نهج در . د قرار دادند نقد پرداخته ، تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان را بيشرمانه مورد تأئي

مصاحبة تلويزيوني هم اشتراك كردند ، كه رسانه هاي دولت دست نشانده روس آواز خيانت شان را به امر آزادي كشور ، 
  [*]به گوش مردم افغانستان رسانيدند ؛  تازنده بمانند 

  
   . افقي سازمان ها  بعد از گرفتاري- سخني در مورد روابط عمودي –5
  
  :روسي زندان در مورد اعضاي گرفتار شدة سازمانهاي چپ انقالبي در مجموع اين چنين بود »  مشاوران« تيك تاك

را با عضو ارتباطي »   قسيم«بعضاً مستنطقين در نخستين لحظات تحقيق نمي خواستند  افراد دستگير شده  ، مثال 
 مستنطقين در پروسة تحقيق و شكنجه  استنباط ه بود وكه پيش از وي گرفتار شد» نعيم« و يا مسؤول حلقه اش ، مثالً 

نمي كند ؛ از همين سبب وي  را با ) قسيم ( ابداً اقرار به شناخت از عضوحلقة مربوطة اش » نعيم « كرده بودند كه 
  . رو به رو  نمي كردند ) نعيم( مسؤول حلقه اش 

در دفعة نخست رو به رو شدن  با فرد پائيني خود  ) نعيم( براي اين كه  مسؤول حلقه :  علت  اصلي آن  چنين بود 
عضو » انكاركردن« انكار مسؤول حلقه از شناخت عضو حلقه در نفس امر تداعي كنندة [ از شناخت وي انكار ننمايد  

ر رفيق ، انكا«  حلقه از شناخت مسؤولش در ذهن وي بوده مي تواند ، يا به بيان رساتر قوماندة رفيق مسؤول مبتني بر
از ديدن مسؤول خود در همان برخورد اول ) مانند خودش( را به رفيق تازه گرفتار شده مي رساند كه وي نيز»  ! كن 

؛ مستنطق فرد ديگري از اعضاي همان سازمان را كه ضعف و سستي اش در جريان تحقيق براي ساير ] انكار نمايد 
 با خاد زد و بند هاي كرده بود را وظيفه ل از گرفتاري نجيب قبزندانيان همان سازمان هم آشكار شده بود ، و يا مانند 

زنده « و مفادش را كه همانا » تئوري بقاء « شهادت بدهد ، كه بشكند و بعداً اصل  مي داد تا باالي كادر گرفتارشده
ن كه رابطة  منضبط و در جريان تحقيق براي اي. مي تواند باشد ؛ براي وي مطرح نمايد » ماندن وتداوم مبارزه در آينده 

و اعضاي مقاوم حلقه ، همچنان پابر جا نماند شيوة مستنطقين ) يا دبير يا عضو رابط( مستحكم سازماني ميان مسؤوالن 
اين بود كه مسؤوالن مقاوم حلقات را نزد اعضاي حلقة شان سست و ذليل وخوار و خيانتكار جلوه مي دادند و آنان را 

  چه در قالب طيف چپ انقالبي ، چه در زير (  وانمود مي كرد ، و به تمام جواسيسش مسؤول گرفتاري اعضاي حلقه
  
  

 دو تن از اخگري ها كه يكي خليل نام داشت و ديگرش حنيف يادگار ، و هر دو گويا از زير تيغ امين جالد نجات -[*] 
 روزي در – كه تازه با وي آشنا شده بودم –» يادگار« حنيف . يافته از بازماندگان آن دوران در زندان باقي مانده بودند 

ما اگر به طور علني داخل حزب دموكراتيك خلق شده در « : يكي از سلول ها اين قلم را مخاطب قرار داده چنين گفت 
مي » آن حزب به فعاليت بپردازيم و از همين زمينه ، يعني از اعضاي همين حزب  جلب و جذب نمائيم چه نقص دارد ؟ 

ه  سؤال جوان تسليم شده به خاد ، صرفاً جنبة دانستن اين نظر نيست ؛ بلكه  اشاعة اين خط در ميان زندانيان دانستم ك
از همين سبب با بي . بداند )  مسخره( كه نامبرده  مي خواهد نظر ديگران را در زمينة چنين تاكتيك ... هم  بوده 

  .] .عالقگي موضوع صحبت را تغيير داده به جوابش نپرداختم 
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تسليم نشده و چيزي نگفته را به » نعيم «  مي داد تا فرد مورد نظرش ، مثالً دستور) ش ساير سازمانها و احزاب پوش
زندانيان ساده انديش و خوشباور كه خادي ها و . نشان دهد ) در ميان زندانيان... (مثابة قلمداد كنندة قسيم و احمد و

ه طور ناخود آگاه سخنان جواسيس را در مورد شخص مورد نظر خاد مي پذيرفتند جواسيس اطالعات را نمي شناختند ، ب
و نه تنها از وي دوري اختيار مي كردند ؛ بلكه وي را به ساير زندانيان مورد اعتماد شان به مثابة قلمداد كننده و ضعف 

) روه ، يا  سازمان  و يا حزب گ( خاد وحدت و انضباط مستحكم عمودي ميان تشكيالت . نشان داده  معرفي مي كردند 
  . [*]  يكي را دشمن ديگر مي ساخت . مورد نظرش را بدين نهج  برهم مي زد 

بار ها شاهد  برخورد لفظي شديد بين دو رفيق مربوط به يك حلقه و يك ) ما و ساير رفيق ها ( در درون زندان 
) در داخل زندان ( ك سازمان و يا حزب دشمن خاد با شگرد و شيوه هاي خاصي ؛ حتا در درون ي. سازمان بوديم 

از همپاشي نيرو « تاكتيك[افغان ملتي ها در گام نخست آماج اين تاكتيك . فركسيون هاي كوچكي به ميان آورده بود  
  .قرار گرفته بودند ؛ حتا  مشاجرة لفظي شان به برخورد هاي فزيكي خونين مي انجاميد ]  »هاي دشمن 

مسألة شكنجه شدن ، و يا نه شدن زندانيان در جريان : همين لحظه در ذهنم خطور كرد نكتة مهم ديگري كه 
اطالعات زندان در مورد جواسيس وتسليم شده ها كه در درون و بيرون از زندان با اطالعات زندان : تحقيق مي باشد 

بسيار شكنجه شده اند ؛ اما چيزي  « ... )  ويا » قسيم « (  مثالً :همكاري مستدام و مثمر داشتند ، تبليغ مي كرد كه
؛ مگردر زير شكنجه هاي وحشيانة جالدان سر ... ] و يا » نعيم « ( مثالً [ و آناني كه واقعاً شكنجه شده بودند ، » نگفتند 

» شكنجه نشده « را توسط ايادي و عوامل اطالعاتي خود در داخل و خارج زندان ) اينها ( تسليم خم نكرده بودند ؛ 
 زده باشند ، ترسيده همه چيز را بلبل واري نعيم بدون اينكه يك سيلي به رويش« ( مود مي كردند و جمالتي مثل وان

  . » ... و .... اقرار كرده و احمد و محمود را  قلمداد نموده و
ن سازما» علي البدل كميتة مركزي « يك تن از تسليم شده هاي كامالَ مخفي مانده در جريان تحقيق كه عضو 

تمام اعضاي كميتة مركزي به شمول اآت هميشگي اين نهاد اطالعاتي  يا اجر" قانون خاد "نامدارش هم بود و مطابق 
اش به اطالعات زندان ؛ » خدمات شايسته «  به خاطر »مظلوم نما« اعضاي علي البدل مي بايد اعدام  مي شدند ؛ اما اين 

كه بعد از رهائي از آن افتخار بوسيدن دست نجيب جالد و نشستن [از زندان حال كه از زمان آزادي اين مكار . اعدام نشد 
 ساده انديشان زنداني شده در - با تأسف -سه دهه سپري شده ، خادي ها و ] دور ميز غذا در ارگ شاهي نصيبش شد 

 كابل به اروپا را به پلچرخي ، در مورد شكنجه شدن وي مديحه سرائي مي كنند ، و رفت و آمدش از اروپا به كابل و از
  !!تلقي مي نمايند »  كار و بار مبارزاتي«اصطالح 

  
  

 در زندان صدارت رويش رادرش بادي گارد كريم بهاء بود ،كه ب)» انجنير قادر « (  يك تن از اعضاي سازمان -[ * ] 
شيد با خشم شديد و را به طرف من دور داده ، در حالي كه دست راستش را به عالمة سوگند به صورت الغرش مي ك

به شرفم قسم مي خورم كه غرزي را بعد از رهائي « : نفرت زياد ، كه در سيمايش به وضاحت ديده مي شد ؛ چنين گفت 
دو  رفيق غرزي ابداً باالي وي شهادت نداده بود ؛ اين يك توطئة مستنطقين بود كه ميانة آن. »  از زندان زنده نمي مانم 
و رهائي زندانيان سياسي اين خشم و نفرت نتيجة جبران » عفو عمومي « زد ؛ چناني كه بعد از رفيق را در زندان برهم 

  ] بعد ها در موردش بيشتر صحبت خواهم كرد... زنده ياد فاروق غرزي كشته شد وانجنير قادر . ناپذيري به بار آورد 
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زندان ارتباط شان را با خاد كماكان حفظ  و تسليمي هائي كه بعد از رهائي از خادي هاي مخفي در قالب زنداني
 سياسي رفته با مهارت مختص به خودشان  سر - كرده بودند ، هرازگاهي نزد برخي از زندانياني داراي موقف اجتماعي 

صحبت را با آنان  باز كرده  گپ و گفت را رندانه تا جريانات شكنجه شدن بيرحمانة زندانيان در خاد صدارت مي كشاندند 
گويا از شكنجه هائي وحشيانه اي كه جالدان بيرحم خاد در حق خودشان .ي كه آنان را تحت تأثير قرار مي دادند طور. 

؛ حتا آن هائي را ( هم مرتكب شده بودند ، دهن به شكوه و شكايت باز مي كردند و زندانيان ساده انديش و خوش باور 
را با قصه ) ي شدند و درجريان تحقيق كمتر شكنجه شده بودند كه تا سطح داكتر و استاد پوهنتون در زندان احترام م

غياب ا به اين باور مي رساندند كه در هاي كذائي شكنجه هاي وحشيانه اي كه شده بودند ، افسون مي گردند و آنان ر
  .» ؟! خادي هاي وحشي فالني بيچاره را بسيار زياد شكنجه كرده بودند «  : شان ابراز نظر نموده بگويند 

  
   . از حملة يك خادي ناشناس تا شهادت يك خادي شناخته شده -6

  
 ديري نگذشته بود كه يك جوان باريك اندام با روي الغر كه از تلفظ وي معلوم مي شد از اهالي شمالي است ، 

ميز در با چنين سؤال تحقير آ»  تو هم ضد انقالب هستي ؟ «  : داخل اتاق شده با تحقير مخاطبم ساخته چنين گفت 
.  نمي دانستم با كدام جمله جوابش را بدهم .حيرت زده به طرفش نگاه كردم . سراسر زندگي مواجه نشده بودم 

درنگ روي سؤال اين مزدور . توانمندي تمركز افكار به خاطر جواب منطقي را در همان لحظه از خود نشان داده نتوانستم 
 غرور كاذب اين م بهفكر كردم تداوم سكوت. روس لحظات سكوت تحقير آميز را كه بر من مستولي شده بود ؛ بيشتر كرد 

بعداً شناختمش نامش عبداهللا و از اهالي اوستاكاران كوهستان بود كه [  رقصنده برخورده و خشمگين شد  اخالقبد
 » بچه بازان«. از اوستاكاران كوهستان است » عبداهللا بچة سرور « عبداهللا معروف به  :  زندانيان آن منطقه مي گفتند 

و يا خشمـگين شدن را تمثيل ، ] طرب با ساز محلي مي رقصاندند  او را در عروسي ها ، مجالس و محافل عيش و آن جا
. ه رويم اصابت كرد مشت ديگرش ب. زد ) نزديك به موره هاي گردنم ( كرد ، در هر صورت  مشت محكـمي به گــردنم 

حالت تكيه در. حالت تهوع به من دست داده بود . احساس كردم  چوكي زير وزنة بدنم  دور مي خورد  . سـرم گيچ رفت
شوري خون بيره . اين جنايتكار با تمام نيرو  يك لگد به پايم زده ؛ آن گاه اتاق را ترك كرد . به ديوار ،  بر زمين نشستم 

يك نفر ديگر كه  . دروازه باز شد . مصروف پاك كردن خوني بودم كه در گوشة لبم جمع شده بود . هايم را حس كردم 
در پي اين ناشناس لطيف شريفي . د و دريشي ملكي اتو كشيده به تن  داشت ، وارد اتاق شد اندام الغر و قدي نسبتاً بلن

وي با .  به نظر مي خورد ، چهرة آرام و نگاه نافذي داشت تازه وارد كه ظاهراً موقر و مؤدبشخص . هم داخل  اتاق شد 
حميد « .  بود  KGBوروي و عضو  ازجمهوري تاجيكستان ش. بعد ها اين  شخص را شناختم [ دقت به طرفم ديد 

. هر دو ، وضعيتم را كه به ديوار اتاق تكيه كرده وبه روي كف اتاق نشسته بودم ؛ زير نظر داشتند ] . نام داشت » تاجيك 
.  را براي اين مزدور سرفروخته  تعريف كردم جريان ضرب و شتم » اينجه چرانشسته ئي؟ «: لطيف شريفي از من پرسيد 

  KGBمشاور نظامي شوروي  « آن گاه همراه با  . » اين كي بود ؟ . اين چه وضع است « : ذائي اظهار داشت با تعجب ك
  . از اتاق خارج شدند  » )حميد تاجيك ( در خاد 

بعد از آن كه  دو مزدور روس اتاق را ترك كردند ، بار ديگر به اثر درد ناشي از ضرب و شتم خادي ناشناس در خود 
كرم ، مانند اسپ سركش و رام نا شدني بر ميدان محدود ذهن آتش گرفته ام پاي مي كوبيد و با تمام نيرو به ف. پيچيدم 

هر سو ، سر مي كشيد و راه بيرون رفت از اين تنگناي استخوان شكن و از اين بن بست خرد كننده را جست و جو مي 
ط دريائي از درد بود كه تن كوبيده  شده ام را با موجه فق. مكان را هم احساس نمي كردم . از زمان خبري نبود . كرد 

  .هاي آتشزا و نهايت زجر دهنده اش ، به هر سو پرتاب مي كرد
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اين بار شريفي لعنتي نخست و در پي آن يك جوان قد . از صداي باز شدن دروازة اتاق متوجه پيرامون خود شدم 
. بيشتر باالي وي تمركز نكردم . ه زود گذر اين جوان را نشناختم من درنخستين  نگا. بلند ورزيده اندام داخل اتاق شد 

به مجردي كه از زمين برخاستم بار ديگر سرم گيج . » ببين اين را هم نمي شناسي ! ايستاده شو « : شريفي جالد گفت 
ده گفت بنشين؛ وي چوكي را كش كرد و به طرفم نزديك كر . »سرم دور مي خورد«   :رفت و به ديوار تكيه داده گفتم

با دقت به روي اين جوان قد بلند و ورزيده اندام كه به . كمي بهتر شدم . آن گاه خودش از اتاق برآمد . خوب مي شود 
. از ديدن وي تهديد نجيب در ذهنم تداعي شد . اين همان تيمور كاراته باز خادي بود . طرفم  نگاه مي كرد ، ديدم 

حتماً به تيمور گفته كه توخي ترا شناسائي كرده درموردت .  من كار نجيب خاين است فهميدم كه رو در روئي تيمور با
اتاق « بردند در » 2بالك«زماني كه از زندان صدارت ما را به [ گپ زده و خواسته كه از سازمان اخراجت نمايند 

  ] .ز سازمان شده بودم ؟  تيمور اين موضوع را به من گفت كه چرا وي را جاسوس گفته خواهان اخراجش ا» محصلين 
 نجيب و تيمور هر دو مي خواستند از من هم انتقام بكشند ، و از اين سياهچال به سياهچال عميقتر سرنگونم سازند 

. در پي چاره بودم . دچار اضطراب شدم )  يكي خاين تسليم شده ، ديگرش خادي تمام عيار ( از تصور دشمني اين دو . 
 مي خواست  قدرت تفكر سالم را از من سلب نمايد ؛  معضله از ميزان اضطراب شديدي كهن حلبا همين شيوة پيدا كرد

اين را مي دانستم هر زماني كه گسترة اضطراب شديد ذهن انسان را احتواء نمايد و زمان درنگ آن در . به زودي كاستم 
  .صفحة ذهن طوالني تر شود ،  روان را آسيب مي رساند 

تيمور كه در قاب صورتش شرم و اجبار كذائي را منعكس ساخته بود ؛ . ديگر وارد اطاق شد مستنطق مزدور بار 
وي در حالي كه نمي . سالمش را با سالم جواب داده گفتم من شما را نمي شناسم » ! سالم رفيق توخي « : گفت 

 به خاطري  .مي شناسمما را اما من ش«  : بيدرنگ در جوابم گفت خواست از لبخند تمسخر آميزش جلوگيري نمايد ، 
كه مسؤول و عضو ارتباطي من بعد از نجيب بودي ؛  رفيق توخي من دروغ نمي گويم ، اگر بخواهي  چند باري كه با هم 

هرچه مي خواهي بگو ؛ مگر من ترا  بار « : در جواب اين خادي نفوذي گفتم . »  ديديم و نشستيم  ، همه را برايت بگويم
كه در ( براي اين كه از گپ گپ نخيزد ؛  بيش از اين گفت و شنيد را با اين خادي نفوذي . »ينم اولي است كه مي ب

 -لطيف شريفي جنايت پيشة خود فروخته به تيمور اشاره كرد . زايد مي دانستم ) سازمان توسط من شناخته شده بود 
  . بعداً دو خادي از اتاق خارج شدند -كه از چشمم دور نماند 

تو گوئي خدايان كائينات مانع طلوع خورشيد . ر روز بودم ؛ مگر از روز كدام عاليمي به چشم نمي خورد به انتظا
  .شده بودند 

   
   . تهية لست نام و آدرس رفيق هاي  ساوو قبل از ضربه خوردن سازمان – 7
  

)  رفيق لطيف محمودي (مدتي پيش از ضربه خوردن سازمان ، روزي كه حلقة ما داير شد ، رفيق ارتباطي با مركز 
  : خواست مركز را اين چنين مطرح كرد 

رفيق ها گفتند  هرگاه  مسؤول حلقه  و يا  مسؤولين  دو سه حلقه همزمان و يا يكي بعد ديگري گرفتار شوند ، «  
رور است تا نام  براي اينكه ارتباط با ساير اعضاي حلقه و اعضاي حلقه هاي پائين  و پائينتر از آن ها  بر قرار بماند ؛ ض

  ». اصلي رفيق هاي عضو سازمان با آدرس اصلي خانه و يا محل كارشان جمع آوري شده به مركز سازمان فرستاده شود 
ا ياز آنجائي كه كبير توخي ، رفيق فاروق غرزي ، رفيق فتاح ودود  و شماري از رفيق هائي كه در ارتباط با توخي و 

، نجيب ، ) م . هـ ( ين واقعيت تلخ در درون سازمان  پي برده بودند كه رهبر سازمان ساير رفيق ها قرار داشتند ، به ا
 و يكي دوتن ديگر از نزديكانش كه....) و» صوفي«، » قاري«،» ظاهر« با نامهاي مستعار( ضياء قريشي خادي نفوذي 
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از همين سبب برخي از حلقه هايشان شامل كميته مركزي بودند ، در خط ضديت با انديشة مائو تسه دون  قرار داشتند ، 
به يك مورد از اين رياكاري كه در . را پنهان مي كردند و از گزارش آن حلقات به كميتة مركزي خود داري مي نمودند 

  :  زندان پلـچرخي برمال و افشاء شد ، مختصراً در زير اشاره مي كنم 
 با داليلي كه من – مركزي ساير اعضاي رهبري را  زماني كه رفيق بهمن و رفيق مسجدي و رفيق سرور در كميتة

را هرچه زودتر از سازمان اخراج ) رحماني . س . غ (   وادار ساختند كه -پيش كشيده و به روي آن پافشاري مي نمودم 
 به عوض اين كه مطابق فيصلة كميتة مركزي از سازمان( نمايند ؛ آنان ظاهراً پذيرفتند ؛ مگر در خفا  اين شخص را 

اين شخص در »  زنداني شدن « در درون حلقات شان حفظ كردند ، تا اين كه  گويا با دو و يا سه ماه ) اخراج مي كردند 
زندان پلچرخي و دو باره آزاد شدنش از زندان پلچرخي و ارتباط تنگاتنگش با قاري  اين رياكاري رهبر سازمان برمال 

  .  گشت 
در زمان انتخابات اعضاي كميتة مركز :  بايد مختصراً تذكر داد . )  م . هــ ( كتر از رياكاري و فركسيونبازي ديگر  دا

كه خود تا آن زمان شامل [ از ميان حلقة ما كه فقط مسؤول ارتباط آن حلقه باكميتة مركزي ، رفيق لطيف محمودي بود 
 كميتة م  از حلقة ما  به سمت عضوو سر سفيد روي اين احتمال  حساب كرده بود كه اين قل] كميتة مركزي نشده بود 

 از همين سبب به رفيق لطيف اجازه نداد كه موضوع رأي گيري را براي  انتخاب عضو كميتة .مركزي برگزيده خواهد شد 
با اين شگرد فركسيون پرستي وارد عمل شده ، نتيجه انتخابش به كميتة . ) م . هـ . ( مركزي ، در حلقة ما طرح نمايد 

رفيق »  اتاق محصلين«در داخل . اين عدم صداقت و رياكاري وي در زندان افشاء شد . لطيف محمودي بود مركزي رفيق 
ها هر يك يونس زرياب  فاروق غرزي ، فتاح ودود ، اين قلم و رفيق انجنير رحمت حضور داشتند كه ما از موضوع 

بايد تذكر داد كه رفيق . ق زرياب با خبر شديم انتخابات به خاطر برگزيدن عضو كميتة مركزي در تمام حلقات توسط رفي
زرياب و  رفيق شير علم نيز به انديشة مائو تسه دون باور مند بودند و با يك جهان درد و داغ كه اين دو هم مانند ساير 

   .باورمند بودند  فاميل هايشان از كمك هاي سازمان محروم شدند. ) ا . ل . م ( رفيق هاي  زنداني كه به 
 ،) هدايت ( ، از رفيق هاي مركز صرفاً رفيق بهمن ، رفيق مسجدي . ) م . هـ . د ( برابر اين فركسيون پنهاني در 

اين تضاد را رهبر سازمان و هوادارانش . رفيق سرور ، رفيق لطيف محمودي ، رفيق زرياب و رفيق شير علم  قرار داشتند 
.) م .  هـ  ( رهبر سازمان  .  در غير آن كميتة مركزي از هم مي پاشيد .در درون و بيرون از سازمان برمال نساخته بودند 

 « را تشكيل دهد ، در طول مدتي كه در مركز سازمان » ساوو«و پيش از اين كه » سازمان جوانان مترقي « از بدو تشكل 
 بعد از ضربه خوردن ساوو ، و  قرار داشت ، از ضديتش با انديشة مائو تسه دون سخني به ميان نياورده بود ؛ حتا » ساما

كه [ » اتحاد ماركسيست لنينيست هاي افغانستان« ، يعني »  امـــال «رفتنش به پاكستان ، و به ميان آوردن به اصطالح 
ن را نمايان ؛ اين تضادش با انديشة مائو تسه دو]  تركيب كميتة مركزي آن به سان محتواي كجكول درويشان بود 

و در پي آن   نخست توسط طالبان وحشي سال خاموشي در قبال وقايع خونبار و اشغال كشور25 زدرست بعد ا. نساخت 
 امپرياليزم جنايتگستر و غارتگر امريكا و شركاي جهاني اش و قتل عام مردم توسطه اشغالگران و مزدوران جهادي و توسط

آنگاه از راز ] تقال داده شد و مهر سكوت بر لب زد زماني كه از طرف دفتر ملل متحد از پاكستان به  كانادا ان[ طالبي اش 
 صفحه ئي پرده برداشت و به اسطورة مبارزه و مقاومت رفيق 800 طي نوشتة  )تضادش با انديشة مائوتسه ( انش پنه

  .  حمله كرد...  مجيد كلكاني و
ق فاروق غرزي ، رفيق فتاح به اساس همين برآيند منطقي ازعملكرد هاي رياكارانة رهبر سازمان بود كه من ، رفي

) لطيف محمودي ( ودود و جمع ديگر ، از مجموع حلقات خود ، صرفاً نام اصلي و آدرس آن هائي را به عضو رابط با مركز 
داديم كه هوادار سازمان بودند ، و كار سياسي تشكيالتي با آن ها دشواري هاي خطرناكي را در آن شرايط اختناق و بگيرو 

 در نظر) بخش مائوتسه دون انديشه ( برمبناي همين دشواريهاي خطرناك بود كه رفقاي رهبري . ده بود ببند  بار آور
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 درحواشي سازمان ) نام اصلي همايون (  رحيم  مسؤوليت  به -گرفتند به تدريج هواداران را در چند حلقة به هم متصل 
  .  به دشمن سازمان و انديشة مترقي تبديل نگردند نگهدارند ، تا اين كه به گونه اي عذرشان طوري خواسته شود كه

بايد بنويسم كه براي نسل نو كه در راه پر ) بنا به ملحوظات منطقي ( من در اينجا ، در رابطه  به دو تن از اينها ، 
كه كوله بار بس بزرگ  [تهلكه و پر پيچ و خم مبارزة مخفي در شرايط اشغال كشور توسط امپرياليست هاي جهاني 

؛ ] تجارب چندين دهه نفوذ شان را در درون تشكيالت دشمنان طبقاتي شان  در سراسر جهان پياده كرده و مي كنند 
  .آگاهي دهنده و شايد هم آموزنده باشد 

  ادامه دارد
  
  
  
  


