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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

  ٢٠١٢ دسمبر ٠۴

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۴٩  

  :به ادامۀ گذشته

 و آشنائی با رفقای جديد نگذشته بود، که" پس منظر تاريخی"من با گروه طرفداران يکی دو ھفته از آغاز ھمکاری 

را که "  سازمان جوانان مترقی"در پوھنتون مسألۀ شرکت و يا عدم شرکت در اتحاديۀ محصالن، ما و طرفدران 

آنھا که عدم شرکت در چه خالف استدالل . را با خود داشتند، در تقابل قرار داد" جريان شعلۀ جاويد"اکثريت مطلق 

اتحاديه ھای آنچنانی را نمودی از گرايشات ماجراجويانه و آوانتوريستی ارزيابی می نمودند، ما را عقيده بر آن بود 

 نيمه مستعمره از آنجائی که ھيچ نوع - اجتماعی نيمه فئودالی–که در کشوری چون افغانستان با ساختار اقتصادی 

  :ندارد، لذا شرکت در چنان حرکاتی می توانستپايه و اساس دموکراتيک وجود 

 نفس شرکت در چنان خيمه شب بازی ھائی، صرف نظر از آن که در تئوری چه گفته می شود، در عمل اذعان -١

 اجتماعی، نيمه -کراتيک و امکان مبارزات دموکراتيک در کشور ھای  با ساختار اقتصادیوبه موجوديت فضای دم

تا آن " شعلۀ جاويد"بوده، در حقيقت نخستين گام در جھت کشيدن خط بطالن بر تمام تبليغات  نيمه مستعمره - فئودالی

  .زمان می باشد

  در عمل به صورت مستقيم تمايالت بريدن از مبارزۀ مسلحانه و دلباختن به مبارزات قانونی را جايگزين -٢

 بين آنھا، مبارزات دموکراتيک را اولويت مبارزات قھر آميز ساخته، به جای رو به جانب توده ھا داشتن و رفتن

  .بخشيدن می باشد

 چنين حرکتی سرسائی خجوالنه و بزدالنه در پيشگاه رويزيونيزم خرسچفی و جانشينان آن بوده، می تواند -٣

  .نجام آن با تأئيد پارلمانتاريزم و شرکت در آن منتھی خواھد شدانخستين گام از راھی تلقی گردد، که سر

ص در آن موقعيت که خشکسالی بيداد نموده ھر آن امکان خيزش توده ھا وجود داشت، چنان امری می  به خصو-۴

  .توانست به مثابۀ توطئه ای از جانب دربار به منظور مصروف ساختن روشنفکران چيده شده باشد
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ا نه تنھا در با چنين برداشتی، با در نظرداشت سطح فکر و برداشت و فھم ما در ھمان زمان، روشن بود که م

انتخابات اتحاديۀ محصالن شرکت نخواھيم ورزيد، بلکه با صراحت عليه آن موضع گرفته، با ابراز موضعگيری 

که اعضايش با تمام قدرت " سازمان جوانان مترقی"قاطع عليه چنان عقبگردی از مواضع انقالبی، فاصلۀ ما را با 

لی تر و روشنتر ترسيم نمائيم؛ و اما اين که به چه صورت اينکار انکار نمايند، ج" سازمان"می کوشيدند تا از وجود 

از آنجائی که يکی از علل . که آن زمان در زندان بودند" رھبری"را انجام بايد بدھيم، تصميم آن را گذاشتند به رفقای

گان برآن مشخص شده بود، انتظار ھم" سازمان جوانان مترقی"جدائی، در علنی گری ھای صورت گرفته به وسيلۀ 

بود تا از يک جانب جھت ابراز موضعگيری گروه و از جانب ديگر اجتناب از علنی گری ھای قبلی، و از ھمه 

" شبنامه"باالتر رد تئوريک چنان حرکتی که تقريباً خاطر اکثريت محصالن را به خود معطوف داشته بود، طی يک 

" رھبری زندان" بين هبات آغاز می يافت، رفقای واسطمگر با تأسف ھمان روزی که انتخا. مواضع گروه بيان گردد

به رفقای پوھنتون پيام فرستادند، که اوالً ضرورت تحرير " عزيز طغيان"و رفقای پوھنتون از طريق زنده ياد رفيق 

شبنامه وجود ندارد و می بايد با بر آمد علنی يک و يا چند رفيق با آن تصميم مخالفت صورت گيرد و در ثانی از 

در سال اول پوھنتون محصل بوده و کسی آنھا را نمی " پس منظر تاريخی"جائی که عدۀ زيادی از رفقای طرفدارآن

شناسد، بايد کوشش به عمل بيايد، تا رفيق و يا رفقائی که مسؤوليت تقابل با آن بر دوش آنھا گذاشته می شود، از حد 

  .قابل شنيدن باشداقل شناخت و شھرت بين محصالن برخوردار باشد، تا صدايش 

از آن به وجود آمد، " کميتۀ اساسی پوھنتون"اين پيام که ھيچ جای تبصره در خود نداشت، ما چند تن را که بعد ھا 

وادار ساخت تا گرد ھم جمع شده به صورت عاجل از اوضاع ارزيابی نموده، رفيق و يا رفقائی را که مسؤوليت 

 و در نتيجه اولين انشعاب بر دوش آنھا گذاشته می شود، مشخص "پس منظر تاريخی"خطير ابالغ مواضع گروه 

  :کسانی که ھمان روز در صحن پوھنتون به عالوۀ اين قلم در آن جلسه حضور داشتند، رفقای ذيل بودند. نمائيم

رھبری "ی پولی تخنيک که بنابراھميت موضوع و به دستور ځ صنف اول پوھن-  زنده ياد رفيق ميرويس فراھی-١

  .به پوھنتون آمده بود" زندان

  ی ادبيات و علوم بشریځ زنده ياد رفيق عزيز طغيان محصل صنف اول پوھن– ٢

  ی ادبيات و علوم بشریځ زنده ياد رفيق شمس الحق شيرزوی محصل صنف اول پوھن-٣

  بی پوھنتون کابل. سی.  زنده ياد داکترواحد واکمن محصل پی-۴

  ی اقتصادځاول پوھن زنده ياد گل محمد غلجائی محصل صنف -۵

  ی پولی تخنيکځ زنده ياد بھرام محصل صنف اول پوھن-۶

  بی پوھنتون کابل. سی. محصل پی.  رفيق داکتر ف-٧

  ی ادبيات و علوم بشریځمحصل صنف اول پوھن.  رفيق ص-٨

  ی ادبيات و علوم بشریځمحصل صنف اول پوھن . رفيق ن-٩

 مردم و ھمکاری با رھبری تسليم طلب ساما، در سنگر دفاع از  نعمت از نيمروز که بعد ھا با پشت کردن به-١٠

  .اشغال کشور به وسيلۀ طالب از بين رفت

اطالع دارم، مگر از " ص"و " ف" نفر شرکت کننده در آن جلسه، به عالوۀ اين قلم از زنده بودن رفقاء ١١از جمع 

باشند در زمينه معلومات تکميلی، ھيچ اطالعی ندارم، ھرگاه آنھا خواسته " ن"وضع زندگی و مرگ رفيق 

. اصالحی، تکذيبی و يا انتقادی خويش را بنگارند، مسلم است که صفحات پورتال جھت درج نظرات شان باز است

که گويا به مرض " شمس"متباقی از اول الی ششم، به مثابۀ فرزندان  صديق مردم زيسته به غير از زنده ياد رفيق 
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ی يا در جنگھای روياروی و يا ھم در اسارت استعمار سرخ و يا ھم ارتجاع سياه به طبيعی فوت نموده است، متباق

  .جاودانگی پيوسته اند

وقتی از جلسه ياد می نمايم، نبايد به صورت اتوماتيک ذھن ما به طرف جلساتی برود که در جوامع غربی برگزار 

مام خصوصيات يک جلسۀ رسمی را داشته از می گردند، بدان معنا که جلسه به عالوۀ محتوا از لحظ شکلی نيز ت

ھمان اول، ضمن معلوم بودن غرض از تدوين جلسه، ھم منشی آن معلوم باشد و ھم تمام مطالب بر روی کاغذ 

نگاشته  شود، خالف چنان تصوری آن جلسه ھم به مانند صدھا و ھزاران جلسۀ ديگری که از طرف جنبش چپ در 

ی بوده و بدون آن که نوشت و خوانی صورت گيرد، بعد از بررسی اوضاع اقصا نقاط جھان صورت گرفت، شفاھ

آن زمان پوھنتون، فيصله صورت گرفت تا از بين رفقاء دو نفر يعنی اين قلم و زنده ياد رفيق شمس خود را کانديد 

 چرا از جمع تمام علت اين که. نموده، با استفاده از فضاء و امکان فرد کانديد کننده، مواضع گروه را اعالم بداريم

به عبارت ديگر در . رفقاء ما دو نفر انتخاب گرديديم، انتخاب ھريک از ما دليل و يا داليل خاص خود را داشت

حالی که علت انتخاب رفيق شمس شھرت وی در بين تمام رفقای واليات ننگرھار، کنرھا و لغمان و تسلط کاملش بر 

 علت انتخاب شده بودم، که به عالوۀ برخورداری از شھرت نسبی در بين ھر دو زبان دری و پشتو بود، اين قلم بدان

پوھنتون بر مبنای سخنرانی ھای سال قبل در تظاھرات و چند صباحی در کنج زندان ظاھر شاه خوابيدن، شرکت 

شعله ، ،  از "رازق روئين"رقبائی که از طرفداران اتحاديه خود را کانديد می نمودند، يعنی افراد سرشناسی چون 

از جوانان مسلمان که آخری تا آن زمان " عبدهللا"از خلق و فردی به نام " حنيف يرغل"از پرچم، " داوود کاويانی"

 تعداد زيادی از محصالن را در سخنرانی ھای قبل از انتخابات ی خوداز شھرت خاصی برخوردار نبود، به خود

از ھمه گذشته، از آنجائی که . انست به ارمغان بياوردکشانيده، بھترين امکان را جھت تبليغ مواضع ما می تو

در پولی تخنيک با زنده ياد رفيق ميرويس برخورد فزيکی نموده و وی را " جريان شعله جاويد"طرفداران 

مضروب ساخته بودند، اين اميد و شناخت بين رفقای شرکت کننده در جلسه وجود داشت که بر مبنای روابط 

ا ورزشکاران و به خصوص بچه ھای ليسۀ غازی کسی قادر نخواھد شد با من نيز برخورد شخصی  و دوستانه ام ب

  .فزيکی نموده مانع سخنرانی و گفتارم گردد

 دقيقه وقت ما را نگرفت، به ما امکان داد تا ھم من و ھم رفيق شمس الحق ٩٠تمام اين ارزيابی ھا که جمعاً بيش از 

به محض اعالم اسم من به عنوان کانديد، تپ و تالش خاصی در . م بداريماسامی خويش را در جمع کانديد ھا اعال

بين آن عده از جوانانی که از عمق قضايا اطالع نداشتند، به وجود آمد، در حالی که عده ای فکر می نمودند که دو 

انی نموده، در نفر  را از عين جريان کانديد نمودن تکتيکی است که ما می خواھيم به عوض يک نفر دو نفر سخنر

نھايت يا من به نفع روئين و يا ھم وی به نفع من خواھد گذشت، کسان ديگری بودند که ما را از تقسيم رأی ھا 

موجوديت دو . برحذر داشته و می خواستند به ھر قيمتی که شده، از رفتن پای انتخابات با دو کانديد جلو گيری نمايند

 را نيز سردرگم نموده آنھا نيز می خواستند، بدانند که قضيه از چه قرار  خلقی ھا-کانديد از عين جريان، پرچمی

وجود دارد و " روئين"است، آيا پای کدام تکتيک در ميان است و يا ھم اختالفات شخصی و خودخواھی بين من و 

ی خواستيم بوديم که ھرکدام م" روئين"در ھرصورت شايد آرامتر از ھمه من و . جريان از حل آن عاجز مانده است

  .مواضع خويش را بيان داشته طرف مقابل را از ميدان بدر نمائيم

جھت برگزاری انتخابات قرار برآن بود تا ھريک از کانديد ھا يک نماينده در جمع حاضر نموده، آنھا به عالوۀ 

ت تلف شده را تعيين وقت و نوبت سخنرانی برای کانديد مورد نظرش مسؤوليت داشتند تا در جريان سخنرانی ھا وق

  .نيز قيد نموده به سخنران تذکر تمام شدن وقت را بدھند
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انتخاب نموده " پيشتاز و چيز فھم"خالف ساير جريانات که نمايندگان خود را از بين رفقای به اصطالح خودشان 

کی از صنفی ي" احمد علی"بودند، اين قلم با درس آموزی از برخورد ھای دشمنانۀ تمام طيفھا عليه رفيق ميرويس، 

 تن از جمع ھشت ۵ی ادبيات و علوم بشری که از تصادف ځھايم را که در کنار ساير اعضای تيم ريسمان کشی پوھن

ھای پوھنتون ھم به " بزن بھادر"دوست و رفيق بودند، از جملۀ " احمد علی"نفر در صنف ما بوده و ھمه با من و 

به گريبان سازد، به عنوان نماينده انتخاب نموده، از وی شمار می رفت و کسی حاضر نبود با وی خود را دست 

  .خواستم تا نوبت آخرين سخنران را برای من ثبت نمايد

اين که در جمع آن نماينده ھا، چه نکاتی مورد بحث قرار گرفت و ترتيب سخنرانان روی کدام اساسی صورت 

ک خدمت شما بنگارم، اما وقتی نوبت در موردش چيزی نپرسيدم تا اين" احمد علی"پذيرفت، ھيچ گاھی از 

  :سخنرانان اعالم گشت، لست قرار آتی ترتيب يافته بود

   اين قلم-۵ داوود کاويانی و -۴ رازق روئين، -٣ حنيف يرغل، -٢ عبدهللا، – ١

ی ادبيات و علوم بشری، ځانتخابات و سخنرانی ھای مقدماتی کانديد ھا بنا بر کثرت شاگردان صنوف دوم در پوھن

ر اديتوريم پوھنتون صورت می گرفت که به عالوۀ آن که تمام چوکی ھا پر شده و تعدای چوکی اضافی در رھرو د

سالون نيز از طرف محصالن آورده شده بود، تعدادی ھم در کناره ھای سالون به شکل ايستاده حاضر بودند، با 

 اول بود که در چنان جمعی سخن می گفت، ده آن بيچاره که فکر می کنم برای بار. آغاز يافت" عبدهللا"سخنرانی 

دقيقه اش را در حالتی به پايان رسانيد که نه خوب حرف زد و نه حرف خوبی از دھنش بيرون شد، چند بار به خدا 

  .خدا وجود دارد و پيامبرش به حق است و ھمينبه خدا، قسم خورد که 

ه شمار می رفت و می توانست به دو زبان پشتو و با آن که يکی از سخنرانان ورزيدۀ خلقی ھا ب" حنيف يرغل"

دری خوب صحبت نمايد، مگر از آن جائی که چيز تازه ای برای گفتن نداشت، به عالوۀ چند دشنام به استقامت 

  .را ھر چه دشنام بلد بود، حواله نمود" مائوئيست"به زعم خودش ) منظور پرچمی( اشراف زاده ھا

کی از سخنرانان شعله جاويد بود و انتظار می رفت در آن زمان به جواب و ي"  رازق روئين"فرد سوم که 

سخنرانی اش را اختصاص دھد، به گواھی تمام آن عده از محصالنی که تا ھنوز زنده " حنيف يرغل"دشنامھای 

 می کنم ھستند و اميد که خودش نيز آن را در حافظه داشته باشد، تمام ده دقيقه را در کوبيدن آوانتوريسم که فکر

ھمان روز برايش از طرف بزرگانش تدريس شده بود، اختصاص داده با ھر کالمی که عليه تفنگ و مناسبات لولۀ 

 -تفنگ با قدرت سياسی بيان داشت، در حالی که شعله ئی ھا به گفتۀ مردم خون می خوردند، کف زدنھای ممتد خلقی

  .پرچمی ھا را باعث می گرديد

درست آوانتوريزم پی برده باشد و آن را در ابعاد فلسفی، نظامی، اقتصادی و سياسی به او بدون آن که به مفھوم 

تحليل گرفته بتواند، ده دقيقه تالش نمود تا به حاضران و غايبان بفھماند، کسانی که به عوض استفاده از نعمت 

اويد آنھا را از صف خود طرد د، آوانتوريست بوده و شعله جند تفنگ بردارنفضای دموکراتيک در افغانستان، بخواھ

 پرچمی ھا وقتی بدين قسمت صحبتش رسيدند، متوجه شدند که بايد منتظر خبر - خلقی ھا- نقل به مفھوم–. می نمايد

از اين می گذريم که روئين به . ھای داغی باشند و کانديد دو نفر از عين جريان، استفادۀ ابزاری از انتخابات نيست

ائو تسه دون آنروزی که طرد تفنگ به دستان را اعالم داشت چگونه در بستر مبارزات اصطالح مدافع انديشۀ م

دموکراتيک سازمان جوانان مترقی به مانند ده ھا و صدھا تن ديگر از ھمقماشانش تغيير ماھيت و ھويت داده نه تنھا 

وسھای اشغالگر بر در زمان حاکميت مزدوران روس با گرفتن سرجوال جنايت و خيانت با مزدوران روس و ر

تاريخ جنبش دموکراتيک نوين زباله پرتاب نمودند، بلکه امروز نيز راھيان و مدافعان ھمان مکتب و تفکر يکی از 
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فضای به وجود آمده با شرکت در پارلمان استعماری قصد کار تبليغی را دارد و آن ديگری با شرکت در انجو ھا، به 

  : در زمينه توجه خوانندگان به يک نکته را جلب می نمايمتنھا. فکر پر کردن جيب خودش می باشد

 خيانت و لغزش ھرچند در گام نخست و در ظاھر کوچک و بی اھميت باشد، وقتی برخورد درست و انقالبی با آن 

صورت نگيرد، با ھر روزی که از آن می گذرد، حجم آن با تساعد ھندسی بزرگ و بزرگتر شده، لغزشکار بدون 

داند، سرانجام در باتالق خيانت سقوط می نمايد، اين مسأله نه تنھا درستی خود را در طول تاريخ در آن که خود ب

، بلکه در زندگانی سياسی و مبارزاتی نيز به ده ھا و صد نمودهجريان عمل ميليونھا و ميليارد ھا انسان عادی ثابت 

ھا که اينک با " روئين"چه بخواھيم از نمونۀ . ھا بار در اقصا نقاط جھان صدق خود را به اثبات رسانيده است

 توزانۀ خود قرار داده اند و يا اين که از به وحدت کشور ما را آماج حمالت کين" افغانستانی"چسپيدن به اصطالح 

يادی نمائيم، روند حرکت به طرف خيانت به مردم، به انقالب و به کشور از " مائويست ھای افغانستانی"اصطالح 

بسيار کوچک؛ در يکی رفتن پای اتحاديه محصالن و از آنجا تا در حرمسرای روس اشغالگر خانه داماد ھمان نقاط 

فضاء " صادقانه"شدن و در ديگری از نان کميتۀ اتريش تا غرق شدن به لجن انقياد طلبی و جاسوسی که اينک فقط 

بر طبل و سازائی  شورای نظاری ،را متعفن می سازد، آغاز يافته و در ھمسوئی کامل با تجزيه طلبان پرچمی

  .و تجزيۀ کشور می نوازند، باز ھم اثبات ھمان تجربه دربستر ديگری می باشد" افغانستانی"

 از قرار اطالع بعد از عمری جنايت و خيانت در دور ببرک و –" داوود کاويانی"، "رازق روئين"با ختم سخنرانی 

که از حمايت تمام رھبران آنروز پرچم در پوھنتون اعم از  - نمايدالمان زندگانی می" ھيسن"نجيب اينک در ايالت 

داکتر نجيب، وکيل، فاروق، اسماعيل دراز، اسماعيل جھش برادرش و ساير پرچميان سرشناس در پوھنتون 

کمترين نيشی نخورده بود بلکه با عنوان کردن شرکت در " رازق روئين"برخوردار بود و نه تنھا از سخنرانی 

 دموکراتيک در فضای دموکراتيک، تز رويزيونيستی احزاب حاکم را نيز پيروز شده يافته بود، با ھمان ادا مبارزات

و اطوار مخصوصی که پرچمی ھا اعم از مرد و زن آنھا از دبستان ببرک و اناھيتا آموخته بودند با ھزار و يک 

و حتا نشان دادن چراغ سبز به " روئين"نیدلبری و عشوه، به صحبت آغاز نموده ضمن استقبال صميمانه از سخنرا

وانتوريزم و ماجراجوئی آروئين ھا که درب پرچم ھميشه بر رروی آنھا باز است، کافی است تا آنھا در عمل از 

بريده به دامان آنھا بيايند و تذکر اين که سرانجام تاريخ حقانيت ادعای ببرک را که پادشاه افغانستان مترقيترين 

اعالم داشت که با کف زدنھای ممتد پرچمی ھا و حتا خلقی ھا بدرقه " روئين" شرق است، از زبان شاھان در تمام

می شد، روی صحبت را به طرف جمھوری خلق چين و شخص صدر مائو گردانيده، با پرروئی يک پرچمی، از 

  :ھمه پرسيد

و بدون آن که منتظر پاسخ بماند " گلوله ای  که سينۀ خلق بنگال را می شکافد در کدام فابريکه ساخته می شود"

  :افزود

  ". آن گلوله ھا در چين ساخته می شوند، و اين يعنی تبانی آشکار امپرياليزم و مائوئيزم"

که حتا در فکرش ھم نمی گذشت که اين چنين از معرکه بی آسيب بيرون شده باشد، با ھمان تبختر " داوود کاويانی"

و نھاد گرداننده اش را داده در حالی که به شدت از " روئين"ی و ھمکاری به پرچميگرانه بار ديگر پيشنھاد دوست

  .طرف پرچمی ھا با کف زدن استقبال می گرديد، از ستيژ پائين آمد

که فکر می نمودند، موسوی " جوره"اين مطلب را به خاطری به تفصيل نگاشتم تا به عالوۀ آن که به سؤال آقای 

يک شبه اين ھمه راه را طی نموده است پاسخ داده باشم، بلکه پايه ھای تاريخی برخی معانقه ھائی را که اين روز 

غرب صورت می گيرد، نيز روشن ساخته ايشان را از با خلق و پرچم و امپرياليزم " صادقانه"ھا از طرف عده ای 
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امر به معروف "آخر نه اين که من از بستر آخندی آمده و . ھمسوئی با خاينان به کشور و مردم آن برحذر داشته باشم

  !!را بخشی از پايه ھای اعتقادی خود می دانم" و نھی از منکر

 از آن باال به طرف پائين نظر می اندازم و تمام چوکی ھای وقتی اينک در آن باال در روی ستيژ خود را می بينم و

 و خلقی ھای ، امتياز حسناولی را اشغال شده از طرف پرچمی ھای معروفی چون داکتر نجيب، وکيل، فاروق

 می بينم و رفقای ...چون داکتر دادفر، داکتر شاکر و معروفی چون پيوند، داکتر زرغون و چند تن شعله ئی نامدار

 شمار خود ما را که در مقايسه با تمام نيروھای سياسی آنروز پوھنتون از لحاظ عددی حتا کمتر از اخوان انگشت

بوده و مجموع آنھا به مشکل از تعداد انگشتان دستان و پا ھا فزونی می گرفت، و صحنه ھای درگيرئی را که قبل 

 کابل به ياد می آورم، فکر می کنم يا آنقدر از آن بين پرچم و شعله چه در صحن پوھنتون و چه ھم در داخل شھر

عقب مانده و نادان بودم که نمی دانستم لت و کتک خوردن چيست و چطور می شود يک مشت نيک بخت و مشت 

ديگر بد بخت باشد و يا اين که به درستی راھی که انتخاب نموده بودم آنچنان باورمند و معتقد بودم که نه تنھا آن 

 نمی توانست و نتوانست در دلم ذره ای ترس و ھراس  به وجود بياورد، بلکه اگر آن جمع را ده  نفر۵٠٠ و يا ۴٠٠

چندان ھم بزرگتر می ساختند و به دست ھريکی قداره و خنجری جھت بريدن و دريدن سر و پيکرم نيز می دادند، 

 از خود چيزی بگويم در اينجا تمام بدون آن که خواسته باشم. چيزی به نام ترس برايم نمی توانست وجود داشته باشد

آنھائی را که در جريان مبارزات مسلحانه در کنار ھم بوديم و اينک برخی ھا خود را کنار کشيده و عده ای از آن 

دشمن اند به گواھی می طلبم، تا ھر آن جائی که ترس و يا سستی از اين قلم در دفاع نيزجمع، به دشمن پيوسته با من 

ان ديده باشند، بنگارند، بنگارند تا ديده شود که موضعگيری آن زمان من از ناآگاھی نبوده بلکه ايمان از خلق افغانست

  . اء نموده بودت و شھامت را به من اعطراسخم به درستی راھی که انتخاب نموده بودم، آن جرأ

 است درگيری آنروز آغاز از آن گذشته اين را ھم خودم می دانستم و ھم عدۀ زيادی از بچه ھای غازی، که ممکن

يابد و من ھم به قدر کافی لت و کوب شوم، مگر اين که درگيری آغاز يافته در ھمان روز ھم ختم شود، ھيچ 

من ھم عملی تضمينی برايش وجود ندارد، به عبارت ديگر ھرگاه کسی می خواست ماجرای زنده ياد ميرويس را بر 

برای خود فرمايش می داد، زيرا از ھمان لحظۀ جدائی " خشتک چرمی"فتۀ مردم کابل بايدسازد، قبل از ھمه به گ

  .می بايست منتظر حملۀ غافلگيرانه و انتقامجويانه ام می بود

را با " با شھامت"کدام جائی آوردن صفت " صادق دنی"در اينجا به مثابۀ جملۀ معترضه بايد يادآوری نمايم که گويا 

چنين قضاوتی از طرف صادق دنی ھيچ جای . تاخته است" صادقانه"ارجمندی اسم اين قلم بھانه گرفته و بر رفيق 

تعجب ندارد، زيرا اگر وی به ھمين سان مغالطه نکرده و دروغ نگويد و در واقع با سياه نمائی روابط بين ما، ذھن 

ھای " شجاعت"خوانندگان را از قبل مشوش نسازد، در زمان خواندن گزارش مسافرتم به جاغوری و قتی از

و صداقتش حرفی به ميان انداخته، کسانی را به شھادت بطلبم که صادق دنی اينک بر رکاب مرده و " صادق دنی"

  .زندۀ آنھا سجده به جا می آورد، ديگران به ماھيت وی پی خواھند برد

  :برگرديم به جلسۀ مورد نظر

نه ھم اميد پشتيبانی بزرگ مستمعين را، بر خالف بيچاره عبدهللا که نه سابقۀ سخنرانی را در کارنامه اش داشت و 

مبنای تجاربی که طی ساليان طوالنی در رشتۀ سخنرانی کسب نموده بودم، در ھمان دقايقی که حريفانم سخنرانی 

نموده و ھريک به شکلی، می خواست ما را ضربت بزند، به ناگزيز می بايست به محتوای سخنرانی ام انديشيده می 

ۀ پاسخ رقباء و مخالفان، به اصطالح آخندی از حضار نيز به جای گريه کف زدن بگيرم و از ھمه کوشيدم تا به عالو
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تضاد اصلی را فراموش ننمايم و " روئين"گذشته متن سخنرانی کوتاھم را چنان تقسيم نمايم که از يک جانب چون 

  .اد شعله را به سمت ما نيز باز نمايداز جانب ديگر، سخنرانی تنھا به اعالم موضع منتج نشده بلکه درب مراجعۀ افر

را ملعبۀ دست خود ساخته به چنان " روئين"به ھمين اساس و با قصد اين که سرانجام تضاد بين ما و آنھائی که 

مذلتی کشانيده اند، در صورتی که ھر دو طرف خواسته باشيم به امر انقالب انديشيده و عمل نمائيم، حل شدنيست و 

 در ماھيت آشتی ناپذير نيست، با عناد کودکانه به مقام انتاگونيستی رسانيده نا خود آگاه به خيانت نبايد تضادی را که

نابخردانه انجام داد و اينک نفرين نسلی از پاکبازان جنبش کمونيستی را " آھن زنگ زده"بلغزيم، کاری که با تأسف 

ھا اختصاص " وانتوريستآ"از ما به گفتۀ وی تمام وقت سخنرانی اش را در مذمت " روئين"با خود دارد؛ ھرچند 

نفس مردگان تاريخ، می خواھند ملت ما را زنده از نمی خواھم به جواب کسانی بپردازم که "داده بود، با يک جملۀ 

 توجه اساسی ام را به طرف رويزيونيست - مطمئن نيستم معنای صحبتم را فھميده باشد-از عبدهللا گذشته" بسازند

و شرکاء معطوف نموده، در پاسخ به سؤال وی در مورد اين که " داوود کاويانی"چمی به خصوص  پر-ھای خلقی

، با ذکر اين که پاکستان عضو رسمی "گلوله ای که سينۀ مردم بنگال را می شکافد در کجا ساخته شده است"

 امپرياليزم امريکا اکمال سنتو بوده و تمام تجھيزات آن را امپرياليزم غرب به خصوصو پيمانھای منطقه ئی سيتو 

می نمايد، محل ساخته شدن فابريکه را نيز در تمام سرزمينھای ناتو آدرس دادم، اما بالمقابل خود نيز سؤالی مطرح 

  :نمودم

و يا فرد ديگری از رفقای شان حاضر " کاويانی"حال که سؤال محل ساخت سالح ھای پاکستان داده شد، آيا آقای "

يف آورده بفرمايند، گلوله ای که سال گذشته در مقابل ھمين پوھنتون، سينۀ اصيل قھرمان را است بر روی ستيژ تشر

شکافت در کدام فابريکه ساخته شده بود، آيا حاضر است بگويد گلوله ای که سينه ھای پر آرمان شھدای سوم عقرب، 

دراند در کدام زراد خانه ای خيزش خلق صافی، خيزش خلق قندھار و ساير خلقھای افغانستان را درانده و می 

وقتی صحبت به اينجا رسيد شعله ئی ھائی که از قضيه اطالع نداشتند و به اصطالح از دشنامھای " ساخته شده است

سخت خود را زخمی و افگار احساس می نمودند، با چنان شدت و حدتی از صحبتم استقبال نمودند، " داوود کاويانی"

اما من که نمی خواستم وقتم را کف زدنھای ممتد ضايع سازد به . آن را نشنيده اندتو گوئی تا آنزمان ھيچ گاھی 

نماينده ام تذکر دادم که طرفدار کف زدن نيستم بايد وقتم را قيد نمايد، و به دوام آن برای سؤالی که خود مطرح نموده 

  :بودم به سرعت پاسخ داده افزودم

 سوسيال امپرياليزم روس اين دشمن خلق افغانستان، خلق شوروی و مسلم است که اين سالح ھا ھمه در زرادخانۀ"

و بدون آن که منتظر خاتمه يافتن استقبال و کف زدنھا باشم با ھمان صدای " خلقھای سراسر جان ساخته شده است

 عليهبلند از ھمه خواستم تا با شعار مرگ بر صادر کنندگان اسلحه به دولت ھای ارتجاعی، نفرت خويش را 

ھمراھی حضار که در واقع . پرياليزم امريکا و سوسيال امپرياليزم شوروی و ساير تجاران مرگ اعالم بدارندام

ضرب المثل سنگ مفت و گنجشک مفت را تداعی می نمود، باز ھم فضای اديتوريم را به لرزه در آورده، خالف 

کوبيدن انديشۀ مائو مبدل نمايند، نتيجۀ خواست حريفان و دشمنان ما که می خواستند آن تربيون را به زدن ما و 

بعد از .  حمايت اکثريت قريب به اتفاق شعله ئی ھا را نسبت به خود جلب نمودم،معکوس بار آورده، در ھمان محل

 پرچمی به قدر کافی به حساب خود رسيده و زمينۀ آن به وجود آمده -آن که مطمئن شدم که ريويزيونيست ھای خلقی

ً -را بدھم " روئين"ی تا پاسخ اھانت ھا قدرت " صحبت عليه آنھا را با شعار معروف - دقيقه١٠ دقيقه از ٧ تقريبا

آغاز نموده در وقت باقی مانده گرايشات رويزيونيستی، پارلمانتاريستی " سياسی از لولۀ تفنگ بيرون می شود

 نموده ، قبل از آن که به صورت رھبری جريان شعله جاويد و پشت گردن آنھا به امر مبارزۀ مسلحانه را يادآوری
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يک جانبه ختم صحبتھا را اعالم نموده از ھمه بخواھم کسانی که آمده بودند تا برای ما رأی دھند، حال که متوجه اين 

توطئۀ دربار شده اند، از ايشان می خواھم تا با من اديتوريم را ترک نموده، رويزيونيستان ، خاينان و درباريان را 

کسانی که تا ديروز :" ود به تنھائی با سرنوشت مردم پای معامله بنشينند، با لحن تمسخر آميزی افزودمبگذارند تا خ

ادعای برآمدن قدرت سياسی از لولۀ تفنگ را داشتند و اينک به آن پشت کرده می خواھند به وسيلۀ لولۀ اتحاديه به 

 سقوط شان در فضای آزاد به ھمراه ندارد ، برای اھداف شان نايل آيند، رسيدن به آرزو ھايشان را که چيزی به جز

  .شان مبارک باد می گويم

اين که صحبت من چقدر خوب بود و يا بد، ارزيابی آن را می گذاريم به ھمانھائی که آنزمان آن را شنيده و بخواھند 

د با ما خارج شوند، از چيزی در آن مورد بنگارند، اما آنچه مھم بود اعالم اين که کسانی که نمی خواھند رأی بدھن

آن جائی که از يک جانب عدۀ زيادی تحت تأثير سخنرانی قرار داشتند و از طرف ديگر، با اعالم ختم صحبت ھا 

ی ادبيات و علوم بشری محصل ځفقط کسانی حق داشتند تا در سالون باقی بمانند که در يکی از صنوف دوم پوھن

، نه تنھا کميت اصلی رفقای ما در آن جمع از انظار مخفی ماند، بلکه بودند، اکثريت حضار را با ما بيرون نموده

مراجعۀ افراد بی خبر شعله را به طرف ما مساعد ساخته، قادر شديم از آن حرکت بردی به نفع تشکيالت امکان 

  .نوپای خود ثبت نمائيم

پيشنھاد رفيق شمس الحق ارزيابی مثبتی که از آن صحبت ھا و نتايج آن صورت گرفت، روی داليل مشخصی به 

  :قرار شد تا برنامۀ کانديد وی ملغاء اعالم گردد

  . نگرانی از اين که نتوانيم باز ھم عين برد را تکرار نموده و چيزی از دستاوردھايمان را از دست ندھيم-١

ر چنان حالتی  خطر آن که جريان شعله با آمادگی قبلی برخورد نموده، کار به زد و خورد بکشد، که مسلم بود د-٢

  .ما سمت لت خور قرار داشتيم

 ريزويزيونيست ھای خلق و پرچم نيز اين بار غافلگير نشده در ھمسوئی با شعله ئی ھا، به دفاع از شرکت در -٣

  .اتحاديه پرداخته، وقت معينه جھت رد آن کفايت نخواھد نمود

ست چنين بر سخنرانی ھای حريفان کوبنده حمله  اظھار متواضعانۀ زنده ياد رفيق شمس الحق که گويا وی قادر ني-۴

 .نموده و از ھمه بد تر صدای خفۀ وی بود که بدون بلند گو به مشکل شنيده می شد

به دنبال علنی شدن اختالفات و درنتيجه انشعاب در جريان دموکراتيک نوين، متناسب با مراجعت افراد جديد به 

م، زنده ياد ميرويس، زنده ياد شمس الحق و زنده ياد داکتر واکمن، ھريک از افراد شناخته شده، به خصوص اين قل

ساحه و فشار کار برما بيشتر گرديده، از ھمه اولتر ايجاب می نمود، تا ما خود را برای بحث ھای روياروی با افراد 

 زنده ياد رفيق  مھمتر با رويزيونيست ھای خلق و پرچم آماده می ساختيم، زيرا در آن زمان به جزمشعله و از آنھ

ميرويس که بر تمام قضايای انشعاب اشراف ھمه جانبه داشت، نه من که با آن سخنرانی به حيث سخنگوی محفل 

پس منظر "شناخته شده بودم و نه ھم ساير رفقاء چيز زيادی در رابطه با روند و پروسۀ انشعاب که منجر به نوشتن 

 فکری و دانش ما ھم به اندازه ای نبود که در روياروئی ھا به شده بود، نمی دانستيم، به عالوه سطح" تاريخی

خصوص با افراد شعلۀ جاويد، بتوانيم ھميشه پيروز باشيم و در نتيجه ناگزير بوديم در ھر جلسۀ جر و بحثی زنده ياد 

  .رفيق ميرويس را که به پھلوان شکست ناپذير و کوره ديده ای مبدل شده بود، به کمک بطلبيم

از آن . اين کمبود و ارتقای سطح فکری رفقاء قرار گذاشتيم تا اولتر از ھمه حلقات آموزشی ترتيب يابدجھت رفع 

از "ميرويس، واحد، شمس الحق و بھرام" نفره در وجود زنده يادان ۴جائی که تا ھمان زمان در عمل يک کميتۀ 

ه ای اطالع نداشتند، وقتی پای تقسيم وجود داشت که بقيه از موجوديت چنين کميت" پس منظر تاريخی"طرفداران 
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حلقات آموزشی به ميان آمد، نمی دانم که برحسب فيصلۀ خود کميته و يا ھم دستوراتی که به نام زندان به آنھا می 

رسيد، حلقات را قسمی تنظيم نمودند که در دو حلقۀ جداگانه زنده ياد شمس الحق، ھم می بايست مسؤوليت امور 

به عھده می گرفت و ھم در حلقۀ ديگری مسؤوليت .) ، نعمت، و ص. ن(در کنار سه رفيق ديگرآموزشی اين قلم را 

  .آموزش زنده ياد رفيق عزيز طغيان را با سه تن ديگر عھده دار می شد

از جريان امور آموزش در حلقۀ دومی اطالع دقيق ندارم که از چه زمانی مشکل بين دبير و اعضای حلقه به ميان 

 حلقه ای که قرار بود من در آن بياموزم، از ھمان اولين روز جلسه ضمن بحث روی برخی از مفاھيم نه آمد، اما در

تنھا خودم متوجه شدم که در اين حلقه آن که بايد بيشتر بياموزد من نيستم بلکه ساير اعضای حلقه من جمله شخص 

مايد، در ھمان نخستين روز قبول نمود که بايد دبير حلقه نيز متوجه شده، با ذکر اين که ترکيب حلقه بايد تغيير ن

  .جھت يافتن يک راه حل درست، با رفقای ديگر مشوره نمايد

ما که با عطش تمام می خواستيم چيزی بياموزيم، از چنان ترکيب ناموزنی برخوردار بوديم که ھيچ نوع اميد پيشبرد 

مطالعات دايرة  سابقۀ  سال٨تا آن زمان بيش از کار آموزشی در آن نمی توانست باشد، چه در حالی که اين قلم 

المعارفی گسترده و پراگنده ای را در تمام زمينه ھا داشتم، دربين ما رفقائی بودند که بر مبنای حاکميت معارف 

نامتوازن در افغانستان، متن مورد نظر را به درستی خوانده نمی توانستند و از ھمه بدتر دانش شخص دبير نيز به 

ا سه کتابی محدود بود که از اينجا و يا آنجا به دست آورده، نزد خود خوانده بود، بدون آن که دست پرورش دو و ي

باغبانی بر بااليش بوده باشد و يا حد اقل با افراد ھم سطح خودش در زمينۀ کتاب خوانده شده به مباحثه پرداخته 

  .باشد

جملۀ کسانی خود را به شمار نمی آورد که فکر می کنند، ناف خوشبختانه زنده ياد رفيق شمس الحق، در آن زمان از 

زمين  چه که ناف عالم بوده و ھر آنچه را بلغور می نمايند عين مارکسيزم است، بعد از سومين و يا چھارمين جلسۀ 

آموزشی در داخل حلقه اعالم داشت که بنا بر فيصلۀ رفقاء من بعد مسؤوليت آموزشی جلسه را رفيق موسوی به 

  .عھده خواھد داشت

به عالوۀ آن حلقه، بنا برمراجعۀ تعداد ديگری از جوانانی که به ما مراجعه می نمودند، دو حلقۀ ديگر نيز به من 

سپرده شده، در نتيجه منی که خود می دانستم تا چه حد نياز به کمک فکری و آموزشی داشتم و دارم، به ناگزير بايد 

  .مودم رفيق ديگرکار آموزشی می ن١٢با 

در ھمين زمان در جريان تماسھای افقی که روزانه بين رفقاء وجود داشت به دنبال مراجعات متواتر برخی از رفقاء 

من جمله زنده يادان رفيق عزيز طغيان و رفيق گل محمد که فکر می نمودند، من بايد از ھمه چيز خبر داشته باشم 

اين ابراز .  کسی را نيافته بودند، تا مشکالت شان را حل نمايدمطلع شدم که آنھا نيز به عين مشکل مواجه بوده و

ناراحتی ھا که در آغاز شکل زمزمه و به مرور زمان ُغم ُغم و اعتراض را گرفت، فکر می کنم باعث شد تا يکی 

از روز ھا توسط زنده ياد رفيق شمس الحق به من اطالع داده شود، در صورتی که برايم ممکن باشد، آمادگی 

  . نفر بگيرم زيرا قرار است جلسۀ مھمی در آنجا داير شود٨ برای - بيشتر از لحاظ امنيتی–يرائی پذ

 نفر کدام آمادگی خاصی الزم نداشت، روز را مشخص ١٠ الی ٨چون با امکاناتی که ما در محل داشتيم پذيرائی از 

  :در روز موعود زنده يادان رفقای ذيل آمده بودند. نموديم

 با تمام رفقای –" ز طغيان، گل محمد، بھرام، شمس الحق، داکتر واحد و يک رفيق ديگر به نام عمرميرويس، عزي"

حاضر آشنائی کافی وجود داشت، صرف عمر را يک بار با دو رفيق ديگر در معيت رفيق ميرويس ديده بودم، 

  .بدون آن که باھم زياد صحبت نموده باشيم
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 سال از ما مسنتر به نظر می رسيد، جلسه را به اجازه، ١٠ تا ٨ود گفت که می ش" عمر"به حساب سن و سال رفيق 

دستور و نيابت رفقای زندان شروع نموده، ضمن بحث در بارۀ اوضاع جاری آن وقت محفل، تصميم رفقای زندان 

جا را نسبت به گسترش حلقۀ اساسی پوھنتون آنھم بعد از يک رأی گيری مخفی بين کادر ھا با ترکيبی که در آن

در عين زمان افزود که رفقای خارج کميتۀ اساسی پوھنتون با در نظرداشت وظايف و . حاضر بودند، اعالم داشت

مسؤوليت ھائی که آن کميته در آينده به عھده خواھد داشت، خواھان آن است تا چگونگی پيشبرد امور را خود به 

عضو رابط، با رھبری زندان به صورت رسمی صورت دموکراتيک سازماندھی نموده فقط يک نماينده به عنوان 

  .می توانست روابط کميتۀ اساسی پوھنتون با ساير بخش ھای محفل و رھبری را تنظيم نمايد

نمايد، اين رفيق که بعد ھا دانستيم زنده ياد مجيد کلکانی بود،  و در يک رابطۀ ھمکاری با رفقای زندان مبارزه می 

کيب آن را که می توان گفت از تمام اقوام و مليت ھای کشور در آن عضو وجود تشکيل کميتۀ اساسی پوھنتون و تر

داشت و در ھمان مقطع در شايستگی نسبی آنھا نيز ھيچ جای شکی نبود، به ھمه تبريک گفته، در واقع تمام آنچه را 

 و پيشبرد امور به شکلی از اشکال با محيط پوھنتون و خارج از آن در مکاتب در ارتباط بود، رسيدگی، تنظيم

  . مبارزاتی آنھا را از وظايف کميته معرفی نمود

  ادامه دارد

 

 


