
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١٣ جنوری ٠٣

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۵٠  

 

  :به ادامۀ گذشته

، "چه بايد کرد؟"ما را تنھا گذاشت، نخستين سؤالی که مطرح شد، " کلکانی"ن که زنده ياددر ادامۀ جلسه و به دنبال آ

" چه بايد کرد؟"طرح سؤال خود انگيزه ای گرديد برای بحث که آيا در موقعيتی که ما قرار داريم، می توان از . بود

رانجام بحث ما به کجا کشيد و با چه استدال در اين که س. آغاز به کار نمودبايد " چه می توان کرد؟"شروع نمود و يا از 

و ارائۀ حجت و برھان به کار آغاز نموديم، باشد سرجايش؛ مگر آنچه را ھمين نخستين بحث در کميتۀ اساسی پوھنتون 

  : کار ھا بايد آن را در نظر داشته باشيم، نکات آتی بوددبه ھمۀ ما فھماند، تا در آينده و جھت پيشبر

سيره خود را بنماياند، و کسی حاضر نبود تا سه چارکه   کابل، در بين جمع ھمه می خواست يک به اصطالح مردم-

بودنش را بپذيرد، يعنی اتوريته ای که برخاسته از تفوق دانش يک رفيق نسبت به ساير رفقاء باشد، اگر ھم وجود داشت 

  .حد اقل تا آن زمان از مناقشه بيرون نبود

 ما می خواست در صورتی که خواسته باشيم کار ھا بدون جنجال و دلخوری ھا پيش برود،  عدم ھمان اتوريته از ھمۀ-

وکراتيک ھمديگر و اصل رخورد سالم با رفقاء، به حقوق دمبايد ھرچه بيشتر بکوشيم تا ضمن رعايت آداب جلسه و ب

  .ر کم اھميت تلقی ننمائيمدر جريان کارا اکثريت و اقليت، پابندی کامل داشته، به ھيچ صورت ضوابط دموکراتيک 

 بستر ھای متفاوت رشد مبارزاتی و شخصيتی و فاصله ای که از آن بابت خود به خود ايجاد می گرديد، ما را بر آن -

می داشت، تا مبنای ھر حرکتی را، احترام متقابل به ھمديگر، شنيدن نظرات مقابل، ارائۀ استدالل متقابل و بر 

بی جھت رسيدن به يک تفاھم در بھترين صورت اجماع و اتفاق آراء و در غير آن خورداری از حوصله مندی انقال

در واقع ھمان نخستين جلسه تا جائی که به اين قلم ارتباط می گيرد، می توان بنويسم، . اصل اکثريت و اقليت، قرار دھيم

کراتيزم انقالبی را جايگزين صنفی بود آموزشی، که در آن آموخته ھای دموکراتيک را می بايست عملی نموده، دمو

  .مآبانه و تفوق طلبانه می نموديمرژوااليزم خرده بووديعادات و افکار انديو

، قرار بر اين شد که نخست بايد توانائی ھای خويش را دانسته، متناسب با توانائی ھا  و  چندیئسرانجام بعد از بحث ھا

کار ما را متناسب با توانائی ھای بايد باشد ، "چه بايد کرد؟" به با در نظرداشت آن که خط کار ما پاسخ قاطع و انقالبی

  .خويش آغاز نمائيم
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گزارشات ما از وضعيتی که در آن قرار داشتيم زياد طوالنی نبود، چه ھمه می دانستيم که در تمام پوھنتون و 

 تجاور نمی نمود، کتاب آموزشی  تن٣۵ الی ٣٠پوليتخنيک از آغاز اعالم موجوديت تا آن زمان، در کل تعداد رفقاء از 

نداشتيم، برنامۀ آموزشی منظم در حلقه ھا وجود نداشت و ھريک از دبيران متناسب به ذوق و سليقه و يا ھم ھمان کتابی 

 به عنوان متن درسی انتخاب می نمود، امکانات مالی مطلقاً ئی داشترا که خودش با آن بيشتر از ساير کتب آشنا

ی به نام کميته و تشکيالت از خود صاحب يک افغانی ھم نبود، محل آموزش و تدوير حلقات بسيار صفريعنی کميتۀ اساس

 منزل ما و منزل زنده ياد عزيز -محدود و اکثراً در يکی دو خانه ای که رفقای نھاری در آنجا زندگانی می نمودند

اين قلم و زنده ياد گل محمد، متباقی تمام رفقاء  به غير از - کانال متفاوت۵ ارتباط با رھبری در زندان از طريق -طغيان

  .به شکلی از اشکال و از طرق مختلف با رھبری در تماس بودند

وظايفی را که در ھمان زمان برای ما می توانست مطرح باشد، گذشته از خطوط کلی مراعات ھرچه بيشتر مخفی 

 ھا و ارتقای آمادگی ھای جسمانی و روانی رفقاء  اصول کاری مبدل نمودن، رفتن بين تودهيکی ازکاری و آن را به 

  :ش را به نکات آتی نيز مبذول می داشتيم عمليات نظامی، می بايست توجه خويجھت انجام

 تقسيم و تنظيم مجدد حلقات آموزشی با در نظرداشت سطح فکری رفقای حلقه، برخورداری از بھانۀ الزم جھت تدوير -

  .ھم واليتی بودن، صنفی بودن و امثال آنجلسات آموزشی، مثالً ھمشھری و 

 تھيۀ مواد درسيی که از يک جانب سطح درک و برداشت رفقاء را ارتقاء دھد و از جانب ديگر رفقاء را  حين -

 پرچمی و جريان بی سر و بی پای شعله جاويد بتواند - برخورد ھای اجتناب ناپذير آنھا عليه رويزيونيست ھای خلقی

  .ھمکاری نمايد

  نظيم حق العضويت ھا با در نظرداشت توانائی رفقاء ت-

   تنظيم رابطه با رھبری و منع ايجاد و يا دوام روابط سياسی چندگانه با رھبری-

   تقسيم وظايف در درون کميتۀ اساسی پوھنتون-

   تشکيل جلسات آموزشی در درون کميتۀ اساسی-

ر ھمانجا حضور داشتند، از آنھا خواھش نموديم تا نخست از ۀ رفقاء د مواد آموزشی، از آنجائی که ھمبه ارتباط تھيه

فکر می کنم تعداد تمام کتابھايم . کتابھائی که من داشتم، ديدن نموده، مواد قابل استفاده از ميان آنھا را بيرون نويس نمايند

 که داشتن آنھمه خالف تصور خودم و چه بسا ده ھا چون من نوعی،.  جلد کتاب می رسيد٨٠٠ الی ٧٠٠به چيزی بين 

کتاب را عالمتی از تشخص صاحب آن می دانستيم، وقتی رفقاء با نگاه ژرف و تيز بين شان به کتابھا در الماريھا نظر 

انداختند، از مجموع چيزی کمتر از ده درصد را قابل استفاده تشخيص داده بقيه را برای کار ما غير قابل استفاده اعالم 

به سرمايۀ زندگی ام بود، باز ھم خوشحال بوديم که حد اقل برای شروع زوال  صدور حکم ھر چند آن گزينش،. داشتند

بعد از جدا کردن کتابھای قابل استفاده و نوشتن لست آنھا که حدود يک ساعت وقت . کار دست ما کامالً خالی نيست

راً نوتھائی بود که رفقاء از روی يک رفقاء را گرفت، به ادامۀ مطلب ساير رفقاء نيز آنچه را در اختيار داشتند و اکث

قابل استفادۀ ما که تعداد و رساله ھای نوت ديگر و يا ھم کتابی اصلی تھيه نموده بودند، نام برده در نتيجه مجموع کتب 

  . جلد می رسيد، مشخص گرديد١۵٠آنھا به 

ا شامل می شدند و ھم کاپيتال مارکس بعد از تھيۀ لست کتابھا، از آنجائی که ھم جامعه شناسی زنده ياد احمد قاسمی ر

را، ضرورت درجه بندی کتابھا، در حلقات نيز مورد بحث قرار گرفته، درواقع قادر شديم به دو مشکل کار ما که تنظيم 

  .حلقات برمبنای سطح فکری رفقاء و نظرداشت شرايطی که قبالً تذکار يافت و انتخاب مواد آموزشی پاسخ مناسب بيابيم

ابطه بايد يادآور شد، از آنجائی که کتب و آثاری که در اختيار ما قرار داشت محدود تر از آن بود که بتوان  در ھمين ر

دست بيايد که امکان خريد آن ه و يا رسالۀ جديدی ب به آنھا اکتفاء نمود، رفقاء فيصله نمودند تا در صورتی که کتاب
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 -  تايپ وجود نداشت- .صحافت زيبا  و خوانا، بادست رو نويسی نمودوجود نداشته باشد، بايد آن را با امانتداری کامل و 

از ھمه زيبا تر بود، آن رفيق سختکوش و از خود گذر داوطلبانه پيشنھاد " عزيز طغيان"و چون خط زنده ياد رفيق 

بدون آن که  ھزاره، مردماز آن به بعد اين فرزند دلير، صبور و  فداکار. نمود، تا آن وظيفه را خود به دوش بگيرد

کمترين فتوری در کارش ديده شود و يا از کاری که انجام می دھد، بر ديگران منت گذارد، با چنان پشتکاری به 

 ادامه داد که انگشت اشارۀ دست راستش به علت گرفتن قلم و فشاری که بر آن نمودهرونويسی و کاپی برداشتن آغاز 

 وارد شده بود، تغيير شکل داده، ھرکس ديگری به جای وی می -ويسیدر ھر بار رون کاپی ۴ الی ٣ - حين کاپی نويسی

بود، از کار باز می ماند، مگر رفيق از جان گذشته و بردبار، خم به ابرو نياورده با ھمان انگشت معيوب و زخمين به 

  .کارش ادامه می داد

خی ھا، که وقتی پای ادعا باشد به وقتی شرايط آن زمان و سختکوشی و بی ادعائی آن رفيق ارجمند را با امروز بر

قانع نيستند، مقايسه می نمايم، از نفس مقايسه ضمن آن که حالت تھوع به " پای گھوارۀ مارکس نشستن" چيزی کمتر از 

من دست می دھد، خجالت نيز می کشم، خجالت می کشم زيرا ما به عوض آن که با در نظرداشت شرايط و اوضاعی که 

، بيشتر از آن زمان با سختکوشی مبتکرانه به رفع نيازمنديھای انقالب کمر ددر آن به سر می بر فعالً خود و کشور ما

ھمت ببنديم، زير عنوان سن و سال از فرا گيری پيش پا افتاده ترين نکات تخنيکی امروزی چون تايپ کردن و کار با 

  .ز استثمار را قايم می نمائيم جديدی ابا ايجاد روابطی ظالمانه نوعکمپيوتر طفره می رويم و يا ھم 

در تقسيم وظايف در درون کميتۀ اساسی، در حالی که بر دوش زنده ياد ميرويس مسؤوليت ارتباط با رھبری نيز گذاشته 

  .شده بود، مسؤوليت سخنگوئی کميته را نيز بنا به پافشاری رفقاء و حرکت از واقعيت وجودی ما به دوش گرفت

 در مجموع وظايف مالی را رفقاء بر دوش زنده ياد گل محمد گذاشتند؛ کاری که از ھمان جمع آوری حق العضويت ھا و

ابتداء با صرف پول شخصی آن زنده ياد آغاز يافته و تا جائی که زندگی مبارزاتی آن رفيق گواھی می دھد، در تمام 

دارائی اش ھم در خدمت انقالب و طول عمر پربارش، ھميشه به کمک ساير رفقاء شتافته در مواقع الزم از بذل تمام 

  .مبارزه دريغ نورزيده است

از آن جائی که بيشترين حلقات آموزشی را اين قلم و زنده ياد شمس الحق ديدن می نموديم، مسؤوليت امور آموزشی 

اليت ھای رفقاء بر دوش ما گذاشته شده، به عالوۀ آن، اين قلم ناگزير بودم تا در مواقع اضطراری و يا ھم شروع به فع

 احتماليی را که از ا آشنا بود، وظايفنظامی، به اساس يکی دو ميل سالحی که در خانه داشتيم و تا حدودی دستم با آنھ

  .طرف رھبری بر کميته گذاشته می شد، نيز پاسخگو باشم

دوش نگرفتند، مگر ھرچند مسؤوليت خاصی را بر " داکتر واکمن"و " انجنيربھرام"از جمع ما ھفت تن، تنھا زنده يادان 

  .وظيفه يافتند تا به صورت رفقای ھمکار، با تمام کميته ھا ھمکاری نمايند

 ھريک از رفقاء با سايرين متفاوت بود و از جانب ۀ مبارزاتی گذشتیھمان طوری که قبالً تذکار يافت، چون بستر ھا

ل دبيری جلسات، به نوبت و به شکل در جمع وجود نداشت، لذا اص" سه چارکه"ديگر بدون آن که کسی بگويد آدم 

اين بدان معنا نبود که گويا خودخواھی رفقاء را وا می داشت تا يکی به ديگری تمکين . دورانی مورد توافق قرار گرفت

ننموده و ھرکس بخواھد، فقط خودش باشد، بلکه بدان معنا بود که ھيچ کس نمی توانست بداند که جھت انجام دبيری 

ر بيابد تا از يتر است، به ھمين علت رفقاء فيصله نمودند، تا به نوبت دبير ھا بعد از ھر دو جلسه تغيجلسات کداميک بھ

نمائی از ميان برود و از طرف ديگر، جريان عادی کار کميتۀ اساسی  يک طرف امکان ھر نوع بزرگ و يا کوچک

  .رفقاء را در آن زمينه نيز ممد و کمک باشد

اال تذکار يافت و ھمه به اتفاق آراء مورد قبول رفقاء قرار گرفته بود، به ارتباط چگونگی بدر خالف تمام مواردی که 

و " عزيز طغيان"تدوير جلسات آموزشی در داخل حلقۀ اساسی، که پيشنھاد آن به صورت مشترک از طرف زنده يادان 
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فاده از اصل اکثريت و ت رأی گيری و اس، ما نا گزير بهه بودارائه شده و از طرف من مورد تأئيد قرار گرفت" گل محمد"

ما ھمه به خود "آن را الزم ندانسته و با ادعای آن که " شمس الحق" چه ، رفقای ديگر به خصوص زنده ياد. اقليت شديم

 اين نظر که از طرف رفقاء .امر بيھوده می دانست در درون کميتۀ اساسیرا تدوير جلسات آموزشی " خوانی رسيده ايم

ه دو نصف تقسيم نموده بود که موضعگيری بچنان را ت جلسه قن بھرام و واکمن نيز حمايت می شد، در حقيده يادازن

زنده ياد رفيق ميرويس می توانست در آن تعيين کننده باشد، ھرچند تجارب کار مشترک بعدی به وضاحت نشان داد که 

ياز نداشت، مگر آن رفيق دورنگر و واقع بين نه تنھا بين ما، شايد او تنھا کسی بود که به تدوير چنان جلسات آموزشی ن

به نفع تدوير جلسات آموزشی نظر داد بلکه بعداً وقتی چگونگی تدوير آن جلسات مشخص گرديد اولين کسی بود که 

  .آمادگی خود را جھت دادن کنفرانس اول اعالم داشت

زمان، برای ما يک ان  بر مبنای فھم ما در ھمآن جلسه که تا صبح ادامه يافت، در وقت چای صبح ختم شده در واقع

 را مشخص نمائيم خويشدست آورد بزرگ به شمار می رفت، چه در طی صحبت ھا قادر شده بوديم، حد اقل سمت کار 

و اما اين که بعد ھا در قسمت عملی نمودن آن چه مشکالتی به وجود آمد، به ھيچ صورت از ارزش آن کار رفقاء چيزی 

  .نمی کاھد

يتۀ اساسی پوھنتون، با شور وشوق زايدالوصفی نتايج کارش را با رفقائی که مسؤوليت کار با آنھا را به دوش داشت کم

انتقال داد، که از جانب آن رفقاء ھم مورد استقبال قرار گرفت، مگر وقتی نتايج جلسه را زنده ياد ميرويس به زنده ياد 

زارش را رفقای رھبری قبالً دريافت داشته و با برخی از نکات آن به کلکانی گزارش داده بود، آن رفيق از اين که گ

خصوص قيد تعيين يک رابطۀ معين با رھبری، عدم موافقت خويش را ابراز داشته اند، زنده ياد ميرويس را مطلع 

وزشی رفقاء و ھمچنان خواھش نموده بود که اگر رفقاء مخالف نباشند، وی نيز می خواھد در کنفرانسھای آم ساخته بود

  .شرکت نموده و حتا اگر اجازه باشد، خود نيز ايراد کنفرانسھائی را آمادگی بگيرد

در دومين جلسه که خالف قرار قبلی به عوض ھر دو ھفته، يک ھفته بعد تر صورت گرفت، فضای جلسۀ قبلی اساساً 

 ميرويس غير قابل باور بود تا بتوان با نمی توانست وجود داشته باشد، زيرا برای من ، زنده ياد گل محمد و زنده ياد

سختگيری ما سه نفر و . دنرفقائی کار مشترک نمود که به چنان سھولت از پابندی به تعھدات شان شانه خالی می نماي

پافشاری بر آن که چه کسی گزارش جلسه را بدون اجازه به بيرون از جلسه انتقال داده است، موجب شد تا باز ھم زنده 

بزرگواری و عظمت خود را به نمايش گذاشته در حالی که ازخود انتقاد می نمود متذکر شد، که از " ز طغيانعزي"ياد 

پی گيری قضيه نشان . ين و آخرين دبيرش بود، گزارش داده استکه در واقع اول" عبدهللا عازم"اد جريان جلسه با زنده ي

ن از قضيه مطلع بوده اند، برخاسته از اشتباه زنده ياد داد، که منبع اطالع رھبری و اين که ھر سه رھبر در زندا

  .طغيان، نبوده است، بلکه بايد رفيق و يا رفقای ديگری اين کار مذموم را انجام داده باشد

سرانجام بعد از بحث ھای چندی، ھر سه رفيق ديگر قبول نمودند، که با افرادی خارج از اين کميته که با رھبری در 

  .دارند، راجع به مسأله صحبت ھائی داشتند و آنھا باعث انتقال آن خبر شده اندتماس نزديک قرار 

موجب گرديد، که به فھم ھمان زمان ما يافتن راه حل برايش ساده نبود، مشکل ادامۀ را اين موضوع مشکل ديگری 

 اساسی در ۀله ھای کميتتمام رفقائی که بدون اجازه از فيص. تماس با رفقای قبلی اعم از تماسھای شخصی و يا سياسی

 عمل شان را بر مبنای روابط رفيقانه با افراد و اشخاص معينی یبيرون از کميته گزارش داده بودند، به درجات مختلف

توجيه می نمودند و از طرف ديگر ادعای آن را داشتند که ما نمی توانيم با رفقای خود روابط خويش را محدود و يا قطع 

ل قضيه به فھم امروزی جنبش، شايد بسيار ساده جلوه نمايد؛ مگر در آن شرايط تا ما به اين نکته حکه باوجودی . نمائيم

رسيديم که بين حفظ و حتا رشد روابط شخصی با سياسی بايد مرز قايل شد و ھمچنان رفقاء می توانند با رفقای سياسی و 

رش کميتۀ اساسی و ھمچنين به اين استنتاج می خواھند صحبت نمايند به غير از گزاکه يا شخصی شان از ھر دری 
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ھستيم ھستند و يا ھم با اين که رسيدم که افراد مورد تماس از دو حالت خارج نيستند، يا رفيق ما در ھمين محدوده ای 

روند ديگر سروکاری ندارند، برای آنھائی که به ھمين روند تعلق دارند، می توانند جريان کار رااز طريق روابط معين 

و آنھائی که با آن روند سروکاری ندارند، حق ندارند از قضيه چيزی بدانند؛ بيش از چند ساعت  يش دريافت بدارندخو

با آن که در ھمان جلسه ھر چھار رفيقی که غير مسؤوالنه گزارشات کار را بيرون انتقال داده بودند، . وقت ما تلف شد

" طغيان"نان عمل زشتی دست نيازند، مگر با تأسف به غير از زنده ياداز خود انتقاد نموده و تعھد نمودند که ديگر به چ

در ميان نگذاشت، سه " عازم" که به تعھد خود استوار مانده و ديگر از بابت کميتۀ اساسی پوھنتون حرفی با زنده ياد

  .ه بودندشد" انتقاد پروف"کار مبادرت ورزيدند که به گفتۀ زنده ياد ميرويسادامۀ رفيق ديگر آن قدر به 

اين معضل تنھا ناشی از ضعف آن سه رفيق نبود، بلکه رھبری نيز با ادعای اين که ما حق داريم ھر رفيقی را ھر 

عکس . زمانی که خواسته باشيم نزد خود خواسته و از آنھا استفسار جريان وقايع را نمائيم، مشکل را تشديد می نمودند

ق دارند در صورتی که به گزارشات عضو رابط قانع نباشند و يا فکر نمايند رھبری، ما را عقيده بر اين بود که آنھا ح

که عضو رابط آنھا را به عمد در جريان وقايع قرار نمی دھند، با ھر رفيقی که خواسته باشند در تماس شده و از آنھا 

يده و حکم صادر پرسش نمايند، مگر اين که جريان ھر جلسه را، ھريک از آنھا از طريق رابطۀ خاص خودش، شن

نمايد، اولين نتيجۀ آن بی اعتمادی به عضو رابط بوده و از آن گذشته به نحوی شاخک شانی و جاسوس پروری در 

امری که در عوض تعميق اعتماد متقابل بين رفقاء باعث بروز سبک کار سازمان ھای . درون تشکيالت خواھد انجاميد

  . رديداستخباراتی در يک تشکيالت انقالبی خواھد گ

نمی دانم فھم ناقص آنروز ما جھت متقاعد ساختن رھبری به اجتناب از چنان عملی کفايت نمی کرد و يا ھم رھبری و 

شاخک ھای آنھا در داخل کميتۀ اساسی خيره سر تر از آن بودند که از انجام چنان عمل زشتی اجتناب بورزند و يا ھم 

د نداشت، به خود نيز اطمينان نداشته و می کوشيدند بدان وسيله وزير نام در اساس رھبری گذشته از اين که بر ما اعتما

چه بسا ھر سه عاملی که تذکار يافت باعث  و اطالع از تمام کيف و کان قضيه، در انشعابات بعدی سرشان بی کاله نماند

  .شده بود که تا آخرين روز دوام ھمکاری ما با رھبری، کميتۀ اساسی از آن بابت رنج ببرد

خی آن ادامه دھم، مسؤوليت وجدانی احساس می نمايم تا سپاسم را خدمت زنده يادان يقبل از آن که بحث را در تداوم تار

  .ميرويس و کلکانی نيز ابراز بدارم

 در انوشتم که زنده ياد کلکانی پيشنھاد داده بود، تا در صورتی که رفقاء مخالف نباشند به او نير اجازه داده شود ت

سھای رفقاء حضور به ھم رسانيده و حتا خود نيز ايراد کنفرانسھائی را به عھده بگيرد، اين پيشنھاد از طرف کنفران

اولين کنفرانس . رفقای کميته مورد قبول قرار گرفته، بر ھمين مبنا زنده ياد کلکانی در چند کنفرانس رفقاء شرکت نمود

خالف سبک کاری که من از منبر فرا گرفته  . لنين ارائه داشت" ؟چه بايد کرد"به ارتباط کتاب " ميرويس" را زنده ياد

در آن می دانستيم که ھمه چيزی را حفظ نموده، با اندکی تغييرات به زبان خود تحويل ديگران را و توانائی يک فرد 

 مورد بدھد، آن رفيق ارجمند با حوصله مندی تمام کتاب را با در نظرداشت فصول آن، بخش بندی نموده، در ھر

يادداشتھای مختصری نيز برداشته بود، يادداشتھائی که در صورت تنظيم دوبارۀ آنھا می توانست به عنوان يک جزوۀ 

  .به شمار بيايد" چه بايد کرد؟" فشرده از کتاب

به توضيحات، مثالھای تطبيقی در شرايط افغانستان و تسلطی که آن زنده ياد ھنگام ايراد کنفرانس از خود نشان داد، 

خوبی گويای آن بود که زنده ياد ميرويس، کارش را جدی گرفته، برای ارائۀ درست آن ساعت ھا از وقتش را سرمايه 

  .کرده است

در ختم کنفرانس، ھمان طوری که از اول قرار بود تا رفقاء صحبت ھای اصالحی، تکميلی، انتقادی و يا ھم پرسش 

 مطلبی بر آن گنج افزود، در اخير ھمه زنده ياد کلکانی ضمن تعريف و ھای شان را بيان دارند، ھر رفيق از طرف خود
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تمجيد از کار زنده ياد ميرويس و اين که خودش از آن بسيار آموخته است، با وجود تذکر زنده ياد ميرويس بر يک نکته 

ستند تا تنی چند از فالسفۀ و آن اين که آثار مارکسيستی لنينيستی، صرف يک اثر فلسفی نبوده و ني. بيشتر توجه نشان داد

جينۀ بی انتھای علوم بيفزايند، بلکه ھمه و بدون استثناء در عين حالی که اھميت علمی و فلسفی گنزمان با نوشتن آن بر 

شان را دارند، با در نظرداشت آن که به پاسخ نياز زمان شان نگارش يافته اند، حيثيت رھنمای فردی و مشی عملی يک 

  .اشته اندروند سياسی را د

اگر بنويسم که مشاھدۀ سبک کار زنده ياد ميرويس و بحث تکميلی زنده ياد کلکانی، بيشتر از ھمه چيز به من فھماند که 

چه گذشته از آن که سبک کاری که من با آن بزرگ شده بودم نمی . شايد مبالغه نکرده باشم" سخت نادان تشريف دارم"

جا باقی گذارد، در تمام عمرم ھرگز اتفاق نيفتاده بود که وقتی کتابی را باز می توانست ھيچ ميراثی را بعد از من بر 

نمايم، جھت درک محتوای کتاب، نخست سری به زمانی که آن کتاب نگارش يافته بود زده، ببينم که چرا آن کتاب 

ر مشکالت جامعۀ  مشکلی ب،نگارش يافته است، آيا با نگارش کتاب مشکلی حل شده است و يا اين که نفس نگارش

جامعه داشته است، از ھمين منظر است که تکامل و سر انجام نگارش آن کتاب چه نقشی در روند . بشری افزوده است

 مؤسسات تربيه معلم که به حساب سال اول ماستری به شمار می  رفت، راجع به ١٧وقتی در جريان کورسھای صنف 

" منتصر"ا، صحبت نمودم، بيشتر از ھمه کس استاد رھنمای ما آقای زمان بروز زردشت و نياز زمان به پيدايش اوست

  .تحت تأثير قرار گرفته خواھش نمود تا آن سخنرانی را جزوه ساخته در اخيار ساير استادان قرار بدھم

 می اين را بار ھا نوشته ام و باز ھم می نويسم که انسان وقتی آمادگی فراگيری را داشته باشد از ھمه کس و ھمه چيز

تواند بياموزد، از دانشمند و از توده، از پير کھن سال و از طفل کوچک، فقط بايد اين آمادگی و ظرفيت را ھميشه در 

علم نظر داشت تا بتوان چيزی آموخت، بر ھمين مبنا به انباشته از ی ئخود داشت و به جھان ماحول خود به مثابۀ دنيا

دواساز ابراز امتنان نموده ام جا دارد در ھمين مبحث از دو " علی شاه"و " سرور مخلص"ھمان سانی که از زنده ياد 

ازه ای که مشاھدۀ دچه به ھمان ان. رفيق عاليقدر و بزرگوار خود زنده يادان ميرويس و کلکانی نيز ابراز امتنان نمايم

ارۀ زنده ياد کلکانی کافی بود به مانند من، ھمان اش" گيرائی"فرد سبک کار زنده ياد ميرويس برايم آموزنده بود، برای 

تا من بعد حين مطالعۀ يک کتاب، نخست شرايط پيدايش و نقشی را که آن کتاب در روند تکامل جامعه به عھده داشته 

صدر " در بارۀ تضاد"ھمين ھم بود که وقتی در کنفرانس بعدی، اين قلم به ارتباط رسالۀ . است، خود را متمرکز بسازم

پيش از آن که راجع به محتوای کتاب بحث نمايم، شرايط تاريخی پيدايش آن را تحليل نموده و به مائو صحبت نمودم و 

مشی پيروزمند يک حزب پيروزمند در مبارزات "دنبال بيان محتوای کتاب، استنتاج خودم را از آن کتاب با بيان 

ار گرفته و مصممانه از من خواست تا خالصه نمودم؛ بيشتر از ھمه مورد تقدير زنده ياد کلکانی قر" دورانساز شان

 کاری که با تأسف ھيچ زمانی فرصت آن را نيافته ام تا بدان دست يازم، شايد ھم در آن -.استنتاجم را به نگارش در آورم

  .زمانھائی که وقت ھم ميسر بود عظمت کتاب و انتظار کمال گرايانه از خودم مانع انجام آن بوده است

ی  به اصطالح بين صفوف به خوبی پيش می رفت، مگر عکس آن مشکالت کار در درون کميتۀ ھرچند کار کميتۀ اساس

 رفيقی که به تدوير ۴به صورت مثال به دنبال آن که ما . اساسی، و با رھبری ھمه روزه ابعاد بيشتری می يافت

يست، آمادگی کنفرانس را می کنفرانسھا رأی مثبت داده بوديم، نوبت ما تمام شد و يکی از سه تن رفيق مخالف می با

که به ندرت در جريان کار با ھم توافق نظر داشتند، يک باره و " بھرام، شمس و واکمن" گرفت، آن سه رفيق زنده يادان

ول مخالف بوديم لذا ھيچ اجباری نمی بينيم رد کرده و گفتند، که چون ما از امتحداً ارائۀ کنفرانس به وسيلۀ خودشان را 

دھيم و چون پای رأی گيری و اطاعت اقليت از اکثريت به ميان آمد، آنھا بحث را به حفظ حقوق اقليت که کنفرانس ب

اين که در آن . کشانيده، ھر نوع شرکت فعال در امر کنفرانس دھی را نافی حقوق دموکراتيک شان معرفی می نمودند

ا تالش ورزيد تا طرف ديگر را متقاعد سازد، مورد بحث ھا تا کجا ھا کشيد و چگونه با عالمی از نادانی ھريک از م
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آنھم در کشوری مانند افغانستان که ھيچ گونه سابقۀ مبارزۀ دموکراتيک وجود نداشت، خودش داستانيست اندوھگين اما 

، که اميد است خارج از اين سلسله زمانی به آن برگردم، ھمچنين با رھبری نيز ھمه روزه دچار مشکل بوديم، یديگر

نداری، بايد کس را  نھايت از زنده ياد کلکانی پرسان نموديم که خودت بنابر مخفی بودن امکان تماس با آنھا وقتی در

ديگری باشد که رابطۀ خودت را با زندان تأمين نمايد، و اين کسی که به نام رھبری با خودت حرف می زند، خودش 

  :بری طرح ننمائيم، وی نيز جوابی نداشته افزودباالخره کيست و چرا ما نبايد مستقيماً مشکالت ما را با رھ

از مدتھا بدين سو من ھم عين تقاضا را برای عضو رابطم نموده و با در نظرداشت آن که من فقط يک ھمکار با روابط 

ر شما ھستم، نه رفيق تشکيالتی تان، تذکر داده ام که نمی خواھم بيشتر از اين در مقابل کميتۀ اساسی بی جواب باشم، مگ

آنھا نپذيرفتند و اينک که شما ھم ھمان خواست را مطرح می نمائيد من از جانب خود رابطه با کميتۀ اساسی را قطع می 

چاره ای که وقتی برمالشد، به مانند شعله ای بود که بين يک بشکۀ باروت انداخته . نمايم، تا آنھا خود چاره ای بينديشند

  . شود

بنای شناخت ھای قومی و منطقه ئی، در خارج از زندان عده ای را زير نام کميتۀ معلوم شد که رھبری زندان، بر م

مرکزی گروه، به انجام کار ھا توظيف نموده اند آنھم کسانی که نه تنھا بدون استثناء ھيچ يک از آنھا از لحاظ سطح و 

نھا در حلقات آموزشی کميتۀ اساسی فھم و دانش شان با اعضای کميتۀ اساسی پوھنتون ھم سطح نبودند، بلکه چند تن از آ

چنين روشی که نمايانگر روابط ضد . نيز تنظيم شده بودند، با تأسف در ھمانجا ھم از رفقای نخبه به شمار نمی رفتند

انقالبی بود، باعث گرديد، تا برای بار نخست، کميتۀ اساسی پوھنتون برخورد ھای صريح خويش را با رھبری آغاز 

  .نمايد

ی جھت حل اين معضله، با گريز از واقعيت قضيه، مسؤوليت تمام اشتباھات را بر دوش يکی از اعضای ھرچند رھبر

انداخت و برای بعد قرار گذاشته شد تا يکی از رفقای " حسين طغيان"رابط رھبری با خارج از زندان يعنی زنده ياد

 اعتماد و عشق و عالقه ای که باعث شده بود کميتۀ اساسی پوھنتون مسؤوليت تأمين اين رابطه را به دوش بگيرد، مگر

بريده با تحمل صد ھا دو و دشنام و تقابل ھای فکری گاه و بيگاه و حتا پشت " شعله جاويد"تا رفقاء از جريان پر عظمت 

 سياسی بر مبنای جدائی راه ھا، در تشکيل گروه پس منظر تاريخی –پا زدن به دوستی ھای ديرينه و عميق شخصی 

رند، اگر نگويم کامالً مرده بود به جرأت می توانم بنويسم آنقدر آسيب ديده بود که ترميم آن نياز به زمان، حصه بگي

داشته بدون آن دم زدن از . ا. ل. صداقت و پافشاری طرفين بر امر مبارزه و احترام به حقوق متقابل ھمديگردر بستر م

   .ا آن زمان گفته شده استتنست پوچ ترين داستانی باشد، که حل اختالف بين رھبری و کميتۀ اساسی پوھنتون می توا

مگر با وجود تعھد رھبری به اجتناب از شاخک شانی و ايجاد روابط افقی، گذشت زمان با تأسف نشان داد، که عضو 

رون  اگر ننويسم آخرين فردی بود که از مناسبات د– به صورت عمده زنده ياد ميرويس –رابط کميتۀ اساسی پوھنتون 

اين قضيه زمانی . زندان و تصاميم رھبری مطلع می گرديد، به جرأت نوشته می توانم چھارمين فرد به شمار می رفت

در داخل کميتۀ اساسی به پرخاش و درگيری لفظی مبدل شد، که با وجود مالقات ھای منظم زنده ياد ميرويس با رھبری، 

در طرف ديگر به " داکتر عين علی بنياد" از يک جانب و زنده ياد" مضطرب و زنده ياد انجنير عثمان"اختالفات بين 

آورده شده، ھريک از طرفين سخت پافشاری داشتند، تا تمام کميته به نفع طرف " بھرام"و " واکمن"وسيلۀ زنده يادان 

  .مورد نظر خودش موضع گيری نمايد

زرگ دو رفيق که جايداد ھای خانوادگی شان را به به موازات پيشرفت کار ما در زمينه ھای تشکيالتی با اعانۀ پولی ب

فروش رسانيده و دو دسته تقديم نماينده ھای رھبری نموده بودند، تقريباً می شد گفت بستر مناسبی جھت رشد گروه به 

وجود آمده است، آنھم در صورتی که رھبری قادر می شد از فضای به وجود آمده، که جريان شعلۀ جاويد با ھمان 

که به وجود آمده بود، به طرف سر در گمی و تجزيه حرکت می نمود، بادرايت و تعھد انقالبی سود جسته، سرعتی 
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ھمان طوری که در تخريب جريان شعله جاويد با افشاء گريھای خود نقش بازی نموده بود، در جذب و ساختمان مجدد 

حرکتی از طرف رھبری نه تنھا مشھود و محسوس آن نيرو ھا نيز نقش فعال ايفاء نمايد؛ مگر با تأسف چنين خواست و 

  .ايراد بھانه ھای بنی اسرائيلی، تالشھای کميتۀ اساسی را می خواست به صفر ضرب بزندبا نبود، بلکه 

به وسيلۀ ارتجاع ھار مذھبی که به شدت از طرف حکومت وقت و " دانسيدال سخن" زنده ياد در چنين فضائی است که

فردای روز به . مورد حمايت قرار می گرفت، با سبعيت تمام به قتل رسيد"  شفيقموسی"صدراعظم اخوانی آن

افراد نھاری و ن اعم از وتنجاودانگی پيوستن آن زنده ياد، حينی که تمام محصالن و ساير جريانات سياسی فعال در پوھ

ن ملت از قضيه مطلع گرديدند، جريان شعله جاويد، خلقی ھا، پرچمی ھا، صدای عوام و افغايا بدون ارتباط تشکيالتی 

  .محکوم نمودندرا ھريک از موضع خاص خودش، قتل آن زنده ياد را جنايت دانسته، عمل جنايتکارانۀ اخوان 

 نفر می رسيديم، نيز بر مبنای جلسه ای که شب قبل و بعد ۵٠  رفقای ما که در آن زمان از لحاظ عددی شايد به بيش از 

 فيصله نموده بودند که در صورت برخورد علنی ساير وسيدال به صورت عاجل داير ياد از شنيدن جانباختن زنده 

 و محکوميت اخوان ، ما ھم به صورت علنی، ضمن به شدت محکوم نمودن اخوان و درگيریبه اين جريانات سياسی 

م در غير آن از طريق نشر اريذاعالم حمايت از جريان شعله جاويد، راه چگونگی مقابله با ترور سياه را نيز به بحث گ

  .يک شبنامه، مواضع خويش را در قبال حادثۀ جنايتکارانۀ اخوان، بيان خواھيم نمود

 در اين تصميم گيری، از رھبری و حتا اعضای رابط آن، ھيچ پرسشی به عمل نيامده در واقع کميتۀ از آنجائی که

خود به صورت بود ط مبارزاتی اش به وجود آمده اساسی پوھنتون، به ارتباط يک مسأله ای که در پوھنتون و محي

   .، انتظار آن می رفت که ممکن با رھبری مشکلی به وجود بيايدبودعاجل موضع گيری نموده 

با در نظرداشت چنين فيصله ای، وقتی ساير احزاب و جريانات سياسی، به صورت نيم بند و مالحظه کارانه نسبت به 

ند، ھمان طوری که فيصله صورت گرفته بود من نيز خواستم تا موضع رفقای ما حادثۀ روز گذشته موضعگيری نمود

را نسبت به آن مسأله بيان نمايم و بدين منظور به طرف محل سخنرانی که در صحن پوھنتون و از باالی دفتر پوسته 

آن شرايط باوجودی در . خانه صورت می گرفت، حرکت نموده، می خواستم به کمک ساير رفقاء بر بام دفتر باال شوم

که خون زنده ياد سيدال سخندان تا آن زمان بر روی سنگفرش ھای پوھنتون نخشکيده بود، و وابستگان جريان شعله 

ق و که مورد حمايت خلبه عھده داشت، از اين خوشحال بودند " احمد شاه ستيز"جاويد که در آن روز سرپرستی آنھا را 

برآمدن من بر آن بام، جلو گيری نموده، بدان سان دشمنی از  تا ندر آغاز خواستپرچم و ساير جريانات قرار دارند، د

از آنجائی که نه ما جھت سخنرانی به . در عمل اعالم بدارد" پس منظر تاريخی"جريانی را که وابسته به آن بود با گروه 

ما گردد و از طرف ديگر ساير اجازۀ کسی نيازمند بوديم و نه ھم به کسی اين حق را می داديم تا مانع سخنرانی 

مخالفت نمودند، وی به ناگزير از " ستيز" در وجود آقای با عمل گزينشی نمايندۀ جريان شعلهجريانات سياسی نيز 

کشيده، من ھم از ھمان محل طی چند جملۀ مختصر، ضمن محکوميت اخوان بيشتر بر چگونگی برخورد دست مخالفت 

  . با اخوان تکيه نمودم

ی که بعد از ختم سخنرانی کوتاھم، متن سخنرانی خالف ابراز عالقه مندی تمام محصالن به آنچه گفته بودم از از آن جائ

 گرديد و می بايست ده ھا بار آن را بيان داشته و يا از آن دفاع می نمودم، "وبال گردنم"طرف رھبری، به اصطالح 

  :ورم که در آنجا چه نکاتی را بيان داشتمآخوب به خاطر می 

   پيوند عميق اخوان با دولت به مثابۀ نمايندۀ ھار فئوداليزم ضربت خورده و کمپرادوريزم قدرت طلب-

شتی که ارتجاع ھار مذھبی در صدد ايجاد و قايم کردن دال سخندان و ايجاد فضای رعب و وح محکوم نمودن قتل سي-

  .آن در پوھنتون بود

  آن پاسخ گفتنالعمل مناسب با عکس  راه مقابله به مثل و ترور سياه را -
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   تأکيد در قسمت راھی که کمونيستھای ترکيه، جھت مقابله با توحش لگام گسيختۀ اخوان آن کشور عمل نموده بودند-

  :اين صحبت کوتاه در آن زمان با سه عکس العمل متفاوت و حتا از ريشه مخالف ھمديگرمواجه گرديد چه

 چنان ، مبنای محبوبيت شخصی زنده ياد سيدال به وی عالقه مند بودند و يا ھم آن عده از رفقای شعله جاويد که يا بر-

شان برخورده و نمی خواستند چنان شکستی را آنھم از طرف اخوان که در داخل پوھنتون " ه ئیلعغيرت ش"کشتاری به 

ما مراجعه نموده و می  در صد ھم نفوذ نداشتند، بپذيرند، با عالقه مندی مفرطی به من و يا يکی از رفقای گروه ۵

چه کردند؛ پاسخ ما ھم از قبل شان کشور در ترکيه در قبال جنايات و ترور اخوان ھای خواستند بدانند که کمونيست 

با گلچين کردن عناصر شرير اخوان و اعزام آنھا به بھشت برين، دنيای دون را از وجود آنھا پاک " :روشن بود

  ".کردن

 به اصطالح سخنگويان جريان شعله جاويد چون دادفر ھا، ما را آوانتوريست معرفی  پرچمی و کسانی از– خلقی -

  .نموده، آن سخنرانی را مصداق کامل مشی آوانتوريستی و ماجراجويانۀ ما می دانستند

 رھبری که در آغاز با ھارت و پورت زياد خواستار آن بود تا ما به خاطر اعالم حمايت از جريان شعله جاويد و در -

جنگی که به ما مربوط نبود، بايد از خود انتقاد نموده حتا، بود و نبود کميتۀ اساسی پوھنتون مورد باز نگری قرار گيرد، 

اشتباه "وقتی به مقاومت و دفاع قاطع ما از مواضع ما مواجه گرديد، يک قدم عقب نشينی نموده می خواست با تذکر

د نمايد، به عوض آن که از فضائی که آن سخنرانی در عمل به وجود آورده و تقاد از خونما را وادار به ا" اجتناب ناپذير

استفاده نموده با برافراشتن درفش مبارزاتی و زير عنوان توان رفقای ما در جذب مراجعان شعله ئی کمبودی می نمود، 

 که در حقيقت از زنده  کاری- جاويد را به طرف خود جذب نمايدتله ھای وسيعی از جريان شعلۀدفاع از خون سيدال ک

ماھيت عقب مانده و کين توزانۀ خويش را نسبت به جريان نمايان  -ياد داکتر فيض احمد چھرۀ برجستۀ تشکيالتی ساخت 

  .ساخته، حاضر نبود تا به نسبت مواضع نادرستش از خود انتقاد نمايد

ود، چه نه آنھا حاضر بودند به ضعف، اين مسأله کار کميتۀ اساسی پوھنتون را در يک بن بست واقعی قرار داده ب

اپورتونيزم و تنگ نظری خويش اعتراف نموده از خود انتقاد نمايند و نه ما حاضر بوديم به خاطر گل روی رھبری، از 

برای ما به خصوص زنده يادان ميرويس، گل محمد، طغيان، شمس الحق و . حقوق دموکراتيک خود صرف نظر نمائيم

 مقابل نظرات نادرست رھبری به نحوی مبين اعتقاد ايدوئولوژيک ما به مارکسيزم لنينيزم انديشه اين قلم، ايستادگی در

  . مائو تسه دون به شمار رفته،  تخطی از آن را گام گذاشتن در بستر روابط ضد مارکسيستی و مزدور منشانه می دانستيم

  :ھم نظر واحد داشتيمچه ھريک از ما با در نظرداشت سطوح متفاوت فھم، در چند نکته با 

 به رسميت شناختن آزادی ھا و حقوق دموکراتيک در يک نھاد مبارزاتی، نه تنھا در جای خودش روغن و تيلی است -

که به وسيلۀ آن ماشين حزبی و تشکيالتی فرسوده و تخريب نمی گردد و افراد يک حزب و يا سازمان فقط با 

د، بلکه نھاد ن سازمان و يا ھمان نھاد انجام دھداھانۀ خود را در پيشبرد نقش آگنی از چنان حقوقی می تواناربرخورد

داشته باشد که در آن اعضاء به شناخت حقوق و وظايف خود و ساير مردم در را مورد نظر می بايد حيثيت مدرسه ای 

  .آن پرورش می يابند

 و در درون آن نھاد ادينه نگردد، وقتی در درون يک نھاد، اصل احترام به حقوق و وجايب در وجود ھر عضو نھ-

کراتيک حاکميت نداشته باشد و به عبارت ديگر مزدور منشی و چاکر منشی در يک سمت و زور ومھمان روابط د

گوئی در سمت ديگر حاکم باشد، افراد آن نھاد در بستر و مدرسه ای که پرورش می يابند، به ھمان سان بار آمده در 

ر منشی و مزدور منشی پيشه می نمايند، و زمانی که از آن نياز بی نياز گردند، عقده مندانه جائی که نيازمند باشند، چاک

. برخورد نموده جای مزدور منشی و چاکر منشی را زور، قلدری و دست بلند کردن برروی رفقاء و مردم خواھد گرفت

  :در نتيجه چنان نھادی قادر نيست
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روابط خويش را بر مبنای احترام به حقوق دموکراتيک متقابل قايم نمايد، در با نھاد ھای ديگر، با مردم و با دولت ھا 

، ھارعوض در مواجھه با سازمانھای ديگر اعم از موافق و يا مخالف، با مردم و با دولت کشور خودش و ساير کشو

  .روابط خود را بر مبنای چاکر منشی و مزدور منشی قايم می نمايند

ه زنده يادان، واکمن و گاھی ھم بھرام و يکی دوبار زنده ياد حسين طغيان، خواست جھت کشادن اين گره با آن ک

ميانجگری نمايد، مگر ما در موضع خود و دفاع از حقانيت تصميم خود آن قدر باورمند بوديم، که کمترين مصالحه ای 

  .يميزی کمتر از انتقاد از خود رھبری قانع نبودته، به ھيچ چرا زير پا کردن اصول دانس

 نمی دانم شما در زمينه چگونه فکر می کنيد، تجربۀ من نشان داده است که با تأسف در جنبش چپ افغانستان، تعداد 

البد ک"با انتقاد از خود  تن به " قيوم رھبر"آنھائی که شھامت آن را داشتند و يا ھم اکنون داشته باشند تا به گفتۀ زنده ياد 

در ناچيز و اندک است که می توان از لحاظ احصائيه ئی آن را نزديک به صفر بدھند، آن ق" افی يک جسم زندهشک

چه وقتی با فھم و . دانست، پافشاری ما عليه رھبری، باوجود درست بودن، نپختگی و خامی ما را باز گو می نمود

 يا خاين بر تمام يک تجربۀ امروز به قضايا نظر می اندازم و می بينم که افرادی با پرروئی و بی حيائی يک جاسوس و

سازمان از يک مقطع تاريخی مشخصی برچسپ جاسوس و خاين می زند و وجدان آن را ندارد تا به صد ھا جانباختۀ آن 

سازمان که ھريکی چون گلی سرخ و ستارۀ فروزان در آسمان جنگ آزاديبخش کشور خوش درخشيد، کين توزانه و 

سکوت مرگ را ترجيح می دھد يا به فحاشی رو می آورد و يا ھم تقاد ديگران عقده مندانه لجن پراکنی نکند و در قبال ان

و يا آن ديگری که با توھين و اھانت به افرادی که صدبار دھنشان را با آب و گالب اگر بشويند باز ھم حق بردن نام آنھا 

ن را بگيرند اما از خود انتقاد  صد جااندرا ندارند، می خواھند عقده کشائی نمايند و چون خر شان به گل ماند، حاضر

ننمايند، تا مبادا چھره ھای خياليی را که برای خود ساخته اند نزد احباب مکدر جلو نمايد، بايد بپذيرم که توقع ما در آن 

  .زمان از رھبری زندان بيشتر از ظرفيت و توانمندی فردی و تاريخی آنھا بود

 بود، که حوادث متعدد ديگری باعث تازه شدن و تشديد درگيری بين کميتۀ ھنوز اولين جنجال ما با رھبری راه حل نيافته

  :گرديدو آنھااساسی پوھنتون 

پخش گرديد که چون برای بار اول در " ارتجاع به انقالب ياری می دھد" در پوھنتون شبنامه ای زير عنوان -

شده بود و در نتيجه پوليس و قطعۀ مخاطب " ظاھر شاه سگ زنجيری امپرياليزم"مطبوعات مبارزاتی افغانستان، 

  . جھت جمع کردن آن به پوھنتون ھجوم آوردند- کاله سفيدھا- منتظرۀ نمره يک

   يکی از سازماندھندگان خطرناک اخوان ځکشته شدن گھي -

 ھر چند اين دو حرکت از مبنا با ھم تفاوت نموده در حالی که شبنامه را به اجازۀ رھبری کميتۀ اساسی انشاء و نشر

نموده بود و در مورد دومی صرف نظر از آن که ما با آن موافق بوديم و يا مخالف و يا ھم صرف نظر از آن که قاتل 

تحت تأثير موضعگيری ما و سخنرانی اين قلم بدان کار تشبث ورزيده بود و يا خير، رھبری بدون آن که کمترين سند و 

 به سر دداخته و زيرعنوان اين که چون خودشان در در زير تيغ جاليا گواھی در دست داشته باشد، الم شنگه به راه ان

می برند و کميتۀ اساسی پوھنتون از دسترس دولت به دور است، لذا کميتۀ اساسی پوھنتون با جان رھبری بازی می 

زات تشکيالتی تن کميتۀ اساسی به مجاو انحالل غو د انتقاد نموده وبه زعم آنھا با لنمايد، خواستار آن بود تا ما از خو

  .بدھيم

موضع ما در قبال ھر دو قضيه باز ھم خالف رھبری قرار داشت، چه در حالی که به ارتباط شبنامه و حتا اين که به 

، عنوان را ھم رھبری خود انتخاب نموده بود، ما "حسين طغيان" يعنی زنده ياد اساس گزارش عضو رابط خارج کميته

م از خود انتقاد نمائيم، عکس آن انتظار داشتيم به خاطر پخش ھمچو شبنامۀ خطرناکی به مثابۀ مجری عمل حاضر نبودي

کشته که  ما ضمن آن ځآنھم با چنان گستردگی از طرف رھبری مورد تقدير قرار گيريم و اما به ارتباط کشته شدن گھي
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 نموده در واقع قاتل معنوی زنده شدن آن جنايتکار را که با پخش ھر شماره اش فتوای جھاد عليه نيروھای چپ را صادر

ياد سخندان بود، حرکت مثبت دانسته و به نفع جنبش ارزيابی می نموديم، مگر نقش خود را با قاطعيت در اجرای عمل 

رد نموده، حتا جھت ايقان رھبری افرادی که از ديد آنھا به انجام چنان عملی متھم بودند، يکی دو تن عدم حضور شان 

 شاھد به اثبات ٣٠٠و اين قلم شرکتم را در عروسی يکی از دوستان و برخورداری از شھادت بيش از را در شھر کابل 

  .رسانيديم

 - شان که دقيقاً در يک خط با تبليغات خلقیمتوجه عواقب برچسپکه داشته، بدون آن با تأسف مرغ رھبری يک لنگ 

صوص تذکر آنھا که چون آنھا فعالً در دست دشمن اسير پرچمی ھا بود، باشند آن بحث را برما تحميل می نمودند و به خ

از .  نبايد چنان حرکاتی صورت گيرد، برای ما سؤاالت معين و مشخصی را به ارتباط رھبری طرح می نمودند لذاا

جمله می خواستيم بفھميم، در صورتی که جنگ توده ئی طوالنی آغاز يابد، ھيچ بعيد نيست که به نسبت طوالنی بودن 

يفتند، آيا در آن شرايط ھم نيروھای انقالبی مکلف خواھند شد، تا جھت  ھا بار رھبران جنگ به چنگ دشمن بدهجنگ 

 کاری که در محدوده ھای مشخصی ھم در پيرو و ھم در - حفظ آنھا تن به خفت سازش و تبانی با دشمنان خلق بدھند

 و چون به علت زندانی بودن رھبری زمان اجازه نمی –اتفاق افتاد " اوجاالن" و " گونزالو"ترکيه بعد از دستگيری 

داد، تا بيش از يک ساعت در ھفته آنھم حين پايوازی در مورد صحبت صورت گيرد، مشکل ما با رھبری فزونی بيشتر 

  .می گرفت

 اخوان اگر بنويسم که آخرين ميخ را بر تابوت روابط کميتۀ اساسی پوھنتون و رھبری، برخوردی که دو تن از رفقاء با

زيرا در يکی از روز ھا وقتی صبح دو رفيق در دستشوئی مشغول سگرت کشيدن .  باشمهنمودند، زد شايد مبالغه ننمود

بر حسب تصادف و يا ھم جو وحشتی را که اخوان می خواست بعد از کشتن زنده ياد يک اخوانی شرور و نامدار ، بودند

 آن دو رفيق روان ماه رمضان باعث مزاحمت محصالن می گرديد، بسخندان قايم بسازد و در نتيجه عامدانه زير عن

  . پرخاش می نمايد

که با من از دوران " فريد آشکار"که خوشبختانه تا ھنوز زنده است و می تواند گواھی دھد، و زنده ياد "  ف. ع"رفقاء 

اطالع بعد ھا در پيوند با سازمان تنظيم شده بود، و از قرار " ع"ليسه غازی شناخت شخصی داشته و بعد ھا به وسيلۀ 

دستگير و با تحمل شديد ترين شکنجه ھا به جاودانگی ١٣۵٨ اسد ١۴رھائی افغانستان به ارتباط قيام باالحصار در 

 شخصی به نام جليل يک تن از پرخاشجوترين اخوانی ھای آن زمان که حتا - ، وقتی با زورگوئی آن اخوانی*پيوست

 مواجه می گردند و متوجه می گردند که وی قصد زدن آنھا را با کارد -ضان کنترول می نموداتاق ھای ليله را حين رم

در قفاء را وئی گذاشته، درب  نامبرده مرده است، وی را در دستشدارد، وی را به قصد کشت کتک زده، به فکر آن که

  .قفل می نمايند

 از داخل دستشوئی می افتد، ديگران را خبر کرده با  لختی بعد وقتی کدام پياده ای چشمش به شيار خونفبرحسب تصاد

  .باز کردن در، جليل را گويا در آخرين دقايق به شفاخانه رسانيده، و با تزريق خون از مرگ نجات می دھند

که " ع"در آغاز ساعت دوم بود که رفيق. تمام اين جريان قبل از ساعت درسی و در جريان ساعت اول اتفاق افتاده بود

برای . ر حلقه اش بودم، نزدم مراجعه نموده ماوقع را به صورت کامل بيان داشته، خواستار راه حل قضيه گرديدمن دبي

 امکان پرسان از ديگران ممکن نمی بود و می توانستم شايدمن به مثابۀ فرد اگر در جوشاجوش جنگ سر می رسيدم 

ر بين نبود و به احتمال اغلب ھرگاه جنگی ھم آغاز می خودم به تنھائی تصميم بگيرم، مگر از آنجائی که ھنوز جنگی د

 ساعت وقت وجود داشت تا ضمن مذاکره ۵يافت قبل از ساعت دو که تعطيل صنف ھا بود، صورت نمی گرفت، تقريباً 

 را به" ع"به ھمين اساس در حالی که . با ساير رفقای کميتۀ اساسی آمادگی الزم برای اتخاذ تصاميم ديگری نيز بگيريم
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از تصميم رفقاء را ی خواستم در صنف خودش باشد تا وی  بود مورد انتقاد قرار دادم، ازوخاطر عملی که انجام داده

  .مطلع بسازم

از ھفت نفری که در کميتۀ اساسی پوھنتون عضويت داشتيم، به استثنای ميرويس و بھرام متباقی ھمه در پوھنتون کابل 

وقتی با ھم جمع شديم و مسأله را با .  کمتر از يک ربع ساعت وقت نگرفتچيزیآنھا جمع کردن . درس می خوانديم

مطرح " چه بايد کرد؟" را مورد انتقاد دانستند و چون سؤال "ع "عمل رفيقمن رفقاء در ميان گذاشتم، تمام آنھا به مانند 

آن دو و دھشت افکنی اخوان ايستادگی و روياروئی با اخوان، سرفرود آوردن در قبال يعنی شد و سه الترناتيف ممکن 

رفيق را در قضيه تنھا گذاشتن و يا ھم با خط بطالن کشيدن بر آيندۀ تحصيلی آنھا، ھر دو را از پوھنتون فراری ساختن، 

آنھم با درنظرداشت آن که چه بسا اخوان با شناختی که از روابط آنھا با من دارد، تعرضات شان را بر من آغاز نمايند، 

که به ندرت در جلسات اولين سخنگو می بود، رشتۀ " عزيز طغيان"ساير رفقاء پاسخی ارائه دارد زنده يادقبل از آن که 

  :سخن را به دست گرفته با اين جمله آغاز به سخن نمود

نه نمائيم، کاری که صورت گرفته ھمه می دانيم که نادرست و قابل ياحق نداريم در قضيه برخورد ياری گراما رفقاء "

است، مگر پيشنھاد من آن است که با تمام نيرو از داخل و خارج پوھنتون، در مقابل تجاوز اخوان ايستادگی نموده انتقاد 

 اين انقالبی و اال ھمت ھمان -، حد اقل سه چھار تن اخوان را به خاک بيندازيم مابه عوض ھريک از افراد و رفقای

خوان را به خاک بيفکند، وقتی در شرايط ديگری درعصر طوری که می خواست در ازای خون ھررفيق، سه تا چھار ا

 از طرف مزدوران روس شناخته شده و متوجه شد که می خواھند وی را دستگير نمايند، با ھمان عزم ١٣۵٨ سنبلۀ ٢۵

 از مقابل باغ وحش الی پل آرتلو نابرابر آھنين، از سالح کمری خود استفاده نموده در يک جنگ و گريز آشکار ۀو اراد

و مقابله به ده ھا کلشينکوف و کشتن چھار تن از مزدوران روس، سرانجام خودش با اصابت بيش از ده ھا گلوله بر 

حمايت من و زنده يادان گل محمد و واکمن، زنده ياد " طغيان" موضعگيری قاطع زنده ياد -پيکرش به جاودانگی پيوست

نيز متقاعد ساخته ضمن آن که به اتفاق آراء فيصله صورت شمس الحق را که ھميشه حين عمل تعلل به خرچ می داد، 

گرفت تا آمادگی به ايستادگی عليه اخوان گرفته شود، با تقسيم وظايف، ھريک از رفقاء نيز به صوبی رفته، زنده ياد گل 

ضيه گذاشتن و طريق زنده ياد کلکانی را در جريان قآن محمد با رسانيدن خبر و فيصلۀ رفقاء به زنده ياد ميرويس و از 

 در چنين دانستمکه می را من ھم از طريق رفقای شخصی ام در صنف دوستان و کسانی . آمادگی گرفتن، اعزام گرديد

  . حساب نمود، احوال داده حد اکثر آمادگی  را در آن مدت گرفتيمنمواقعی می توان بر آنا

رج پوھنتون در آنروز توانسته بوديم بسيج نمائيم در تا جائی که به خاطر دارم تمام رفقاء و دوستانی که از داخل و خا

حدود دو صد تن می شد، دو صد تنی که بيشتر آنھا با سالح گرم مسلح بوده و به ھمه گفته بوديم که کوشش کنند تا خود 

 ھمچنين کميتۀ اساسی پوھنتون با.  فير کرده، آنھا را از صحنۀ جنگ خارج نمايندپروازخمی نشوند، بر دشمن بی 

ه داده بود که به محض آغاز درگيری، فشناختی که از سر مار و مرکز توطئۀ اخوان داشت، چند تن از افراد را وظي

ی شرعيات رسانيده، مربيان اخوان جنايتکار را از ربانی و سياف گرفته تا نيازی و ساير ځبدون درنگ خود را به پوھن

ما می دانستيم که با چنين عملی چه وضعيتی را به وجود خواھيم . دنمايندگان استخباراتی بيگانه به بھشت برين بفرستن

آورد و دولت چگونه تالش خواھد ورزيد تا ما را دستگير نموده به انتقام خون چند اخوانی مزدور به دار بزند، از ھمين 

  .ندرو به ھمه توصيه نموده بوديم که زخمی و دستگير نشوند و راه شان را بايد با گلوله باز نماي

خوانندگان عزيز، ھر چند از پی گيری مطلب به دور می مانيم با آنھم جھت قضاوت سالم در مورد تصميم آنروزی ما، 

 و ساير جنايتکاران ، گلب الديناز شما توقع دارم افغانستانی را نزد تان مجسم سازيد که در آن ربانی، سياف ، مسعود

ات افشار، تجاوز به نواميس مردم به وسيلۀ عناصری که بعد ھا باعث آن ، ويرانی کابل، جناينداخوانی وجود نمی داشت

  . گرديدند يا اصالً اتفاق نمی افتاد و يا ھم اگر می افتاد، حد اقل جنايتکارانی که از آنھا نام برديم، در آنھا دخيل نمی بودند
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گی قبلی برای چنان تقابلی، امتناع در ھر صورت در آن روز نمی دانم روی کدام علت و انگيزه، ناتوانی، عدم آماد

شده تمام شھريان کابل عليه جنايات از اين که کنترول از دستش بيرون دولت از دادن اجازۀ درگيری به آنھا با ترس 

اخوان به پا نخيزند و يا ھر دليل ديگری که وجود داشت، کدام واقعه ای رخ نداد، چه بسا حتا برخی از محصالن متوجه 

 آن از چند جھت قابل اھميت جآن آمادگی ھا نيز نشدند، مگر نتايخارج پوھنتون و به اصطالح بيگانه با حضور افراد 

  :بود

 دنبال به خون کشانيدن زنده ياد سيدال در پوھنتون قايم نمايد، اگر  و دھشتی را که اخوان می خواست به روحيه ترس-

  ی از بين رفته بود قابل لمسددر حگفت به جرأت می توان ، نگوئيم کامالً 

 آنعده از رفقای شعله جاويد که از به خون خفتن زنده ياد سخندان عقده به دل مانده بودند و بی عملی جريان را محکوم -

  .عقيب قضايا جدی يافته، مراجعۀ آنھا بيشتر از پيش گرديدتمی نمودند، ما را در 

د که نمی توانند با ما ھمان برخوردی را نمايند که با  پرچمی و اخوان، متوجه شدن-  نيروھای دشمن از قماش خلقی-

  .کليت جريان شعله جاويد می نمودند

 چاقوی ھواداران و نمايندگان شعله جاويد از قماش دادفر ھا و روئين ھا دسته يافته، ھرجا که می رسيدند، با برچسپ -

  . آوانتوريست، می خواستند، با ما مبارزه نمايند

 زندان تمام رفقای کميتۀ اساسی به خصوص زنده ياد ميرويس و اين قلم را که به گفتۀ نمايندۀ آنھا از ھمه مھمتر رھبری

دستور کشتار اخوان را صادر نموده و از حلقۀ خودم عملی کردن آن شروع شده بود، در جمع واجب االخراجھا  رديف 

  .نموده امکان ھر نوع صحبت را از ميان برداشتند

ويسم که در فاصلۀ زمانی بين به جاودانگی پيوستن زنده ياد سخندان و سبقی که به جليل اخوان داده در ھمين جا بايد بن

شد، افراد رھبری ھم بين خود دچار مشکل شده و با آن که می کوشيدند تا مناسبات خصمانۀ شان را در درون کميتۀ 

 اميد زمانی د زيرا به بحث ما زياد ارتباط نمی گيرفعالً صرف نظر می نمايمآن اساسی نيز انتقال دھند، از تمرکز باالی 

  . در آن مورد به صورت مشخص و دقيق بتوانم، چيزی تقديم عالقه مندان جنبش انقالبی بنمايم

انجام داده " کميتۀ مرکزی منطقه ئی شان"تمام آنچه را تذکر دادم و گزارشات ديگری که از برخورد رھبری با جنبش و 

اد ھائی را در داخل کميتۀ اساسی تشديد نمود و از طرف ديگر ما را وادار ساخت، تا تمام بود، از يک جانب تض

  .به دست شان بدھيم"  طغيانحسين"يق رابطۀ آنھا يعنی زنده يادانتقادات خود را عليه رھبری نگاشته، از طر

روابط شان را با کميتۀ اساسی قطع تضاد ھای موجود در کميتۀ اساسی، سرانجام باعث شد تا زنده يادان، بھرام و واکمن 

با نموده اولی با اعالم حمايت از مواضع زنده ياد بنياد و دومی زير نام دفاع از انجنير و مضطرب، رابطۀ شان را 

  .کميتۀ اساسی پوھنتون قطع نمايند

عليه "ير عنوانرفقای باقيمانده در نخستين گام، عملکرد رھبری و روابط وسط ميان کميته و رھبری را در اثری ز

رھبری به عوض پاسخگوئی با انداختن گناھان که حتا شامل . نقد نموده از آنھا خواستار پاسخگوئی گرديد" لومپنيزم

اختالس نيز می گرديد، به گردن اين و يا آن عضو رابط بر مواضع قبلی خود پافشاری نموده در واقع از ھمه انتظار 

ز مبارزه دست بکشند تا نکند دشمن بر آنھا ظنين شده، عقوبتی را بر آنھا تحميل داشت، که می بايد تا رھا شدن آنھا ا

  .نمايد

و تشديد مخاصمت از جانب رھبری و طرفداران آن باعث گرديد تا اعضای " معليه لومپنيز" پاسخ ماندن رسالۀ بدون

به ن الی پاسخ به نوشتۀ اولی مدتی را باقی ماندۀ کميتۀ اساسی به ارتباط دوام رابطه با رھبری و يا معلق قرار دادن آ

" شمس الحق"نمايد، در ختم مھلت چون ھنوز جوابی نيامده بود با تأسف زنده يادتعيين  "شمس الحق"پيشنھاد زنده ياد 

گل محمد، ميرويس، "ی پوھنتون ماند مرکب از زنده ياد سنيز با کميتۀ اساسی قطع رابطه نموده در واقع کميتۀ اسا
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" پس منظر تاريخی"، ما ھم به مثابۀ اولين کاری که می بايست انجام می داديم، تصفيه حساب با نوشتۀ " قلمطغيان و اين

نيز تصفيه حساب نموده، " پس منظر تاريخی"با " اپورتونيزم و انحطاط" در نتيجه با تدوين اثر ديگری زير عنوان. بود

اين جريان که تقريباً . يازيم، روابط مان را از آنھا جدا نموديمبدون آن که به افشاء گری ھای دشمنانه و غير الزم دست 

مقارن با سقوط ظاھر شاه بود، مسؤوليت ھائی را متوجه رفقای کميتۀ اساسی نمود که تا آنزمان شايد به فکرافراد آن 

کاغذ تايپ، کاغذ از جمله مصادرۀ مواد و وسايل طباعتی چون ماشين گستتنر و ديتو، ماشين تايپ، . خطور ھم نمی کرد

گستتنر که رژيم واردات آنھا را زير کنترول داشت و از آن طريق امکان فعاليت ھای فرھنگی را محدود می ساخت، 

وارد کردن کتب مارکسيستی به خصوص آثار صدر و ساير نشرات پيکن با خريد آنھا در پشاور به قيمت کاغذ باطله و 

ح از کليشنکوف گرفته تا سالح کمری، افتتاح يک باب دکان کتاب فروشی در اليات، تھيه سالورساندن آنھا به کابل و 

 از تمام آنھائی که کتاب از ما به قرض برده - قسمت سايه رخ دکانھای کوته سنگی در کنار خياطی خليفه طاھر خياط ، 

با گروه انقالبی خلقھای  و از لحاظ تشکيالتی مأمور بوده شروع می شد، در انحصارات "الف"اند، اسم يک نفر که به 

  . به يادم مانده است، افغانی بود۵۴٠٠افغانستان کار می نمود و مبلغ قرض بااليش 

ما با آوردن نشرات چاپ پيکن از طريق پاکستان، به جرأت گفته می توانم که به رو نويسی آثار مارکسيستی در 

مائو برای نھاد ھا و واحد ھای تشکيالتی به قيمت افغانستان خاتمه داده با عرضۀ يک دورۀ چھار جلدی منتخاب صدر 

 به ۵٨ وقتی در سال - پايان گذاشتيم، برفقر کتاب در حد توان خود نقطۀ افغانی١٢٠ افغانی و برای افراد به قيمت ٨٠

 علت جابه جائی ھای پيھم و فرار از چنگ دشمن و تغيير محل کار مبارزاتی به ناگزيز می بايست کتابھای سرخ را به

رفقاء می سپردم به اعتراف شخص حسين جاسوس، به وزن يک خروار کتاب را که برباالی کراچی و در روز روشن 

   -حمل می شد، از آن مجموعه حسين به دست آورده بود

 سال حاکميت داوود خان، به عالوۀ کارھائی که در فوق از آنھا نام برده شد، در زمينۀ تشکيالتی ۵ما در طی جريان کار

 در آستانۀ فاجعۀ ثور رقم آن عده از رفقائی که در والياتی مانند کابل، باميان، پروان کاپيسا، - رش فوق العاده نمودهگست

، اين گسترش به جائی رسيد که - نفر می رسيد۴۵٠ به چيزی در حدود ندنيمروز، تخار و بلخ در حلقات تنظيم شده بود

عبدهللا "مگر متأسفانه به غير از زنده ياد .  را وسعت می بخشيديمبه ناگزير می بايست تعداد اعضای کميتۀ اساسی

توان ھمراھی با ما را داشت در انتخاب دو نفر ديگر، اولی تا جائی که امروز ديده می شود ضمن داشتن قسماً که  "عازم

و باداران شان قرار  پرچمی ھا –ھنگی با خلقی  در ھماسروسری با استخبارات داوود با شرکت در توطئۀ قتل ميوندوال

گرفته، از عقب ماندگی و حسن نيت رفيقانۀ ما حد اکثر سوء استفاده را نمود مگر دومی مجال زياد نيافته، با وقوع 

  .فاجعۀ ثور به فکر زندگانی شخصی خود و نجاتش از مرگ، چندان رابطۀ تنگاتنگ و ديناميک نتوانست با ما قايم نمايد

ضرورت طبقات حاکم به منظور "، "پشتونستان و مواضع ما در قبال آن:" ثاری ماننددر زمينۀ فرھنگی با نوشتن آ

روابط استثماری شوروی با " ، "تاريخ مبارزات آزاديخواھانۀ مردم افغانستان در درازنای زمان" ، "تغيير رژيم

مره، پايه ھای توحيد فکری  در کنار کار ھای عادی روزامکان تالش ورزيدم تا در حد ووو" افغانستان در زمينۀ معادن

  .رفقای گروه ما را، بنيان بگذاريم

در جريان کار ھا و دست آورد ھا، و تدوير بدون انقطاع حلقات آموزشی به مثابۀ رکن اساسی کار ما در آن مقطع، و 

يم به بار دست آورد ھائی که داشتيم، ضرباتی را ھم متحمل شديم که ھرچند از لحاظ امنيتی برای ما عواقب زياد وخ

زنده ياد عبدهللا معروف به " تاجر کتاب ما"نياورد، مگر از لحاظ مالی تلفاتی را موجب گرديد، از جمله با لو رفتن 

عسکر از ننگرھار، ضربت مالی سختی را متحمل شده برای بار دوم يکی از رفقاء ناگزيز شد ملکيت خانوادگی شان را 

با حبس وی خاتمه بدھد، ھم چنين عمل خودسرانۀ يکی را  تيغ جالد رھانيده کار به فروش برساند، تا نامبرده را از زير

نک شھر نو دستبرد بزند و در نتيجه خودش زخمی و گرفتار اکه می خواست به ب" عبدهللا عازم"از روابط زنده ياد 
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ۀ آن رفيق دربند و انت قھرمانوماگرديد، می توانست بازی با حيات گروه و رفقای چند به شمار بيايد که خوشبختانه با مق

حماسه آفرينی ھايش در تحمل شکنجه ھای قرون وسطائی دولت داوود، سرانجام شکنجه گران بدان نتيجه رسيدند که 

  . ديدن چند فلم کاو بای به فکربانک زنی افتاده استازفرد مذکور جوانک بی ھدفی بيش نبوده که بعد 

مام خوانندگان عزيزی که اين نوشته ھا را مرور می نمايند، صميمانه تقاضا در ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود از ت

 دسترسی داشته باشند، لطف نموده آن را به مثابۀ ،به ھريک از آثاری که در فوق از آنھا نام برده شدھرگاه نمايم تا 

و ھم با ويراستاری جديد، در ميراث جنبش انقالبی افغانستان به آدرس پورتال بفرستد، تا با نشر آن ھم به شکل سند 

  . کنار زنده نگھداشتن ياد جانبازان بی بديل خلق ما، سندی را ھم از موجوديت کار گروه ما تقديم جنبش نموده بتوانيم

در آستانۀ فاجعۀ ثور گروه ما يکی از محدود گروھائی بود که ضمن کار فرھنگی و تشکيالتی، دستش به اسلحه ھم آشنا 

  .بود

  د ادامه دار

  :يادداشت

صميمانه امتنان می نمايم، ابراز  معلوماتی چند برايم ارائه داشت ضمن آن که "فريد آشکار" از رفيقی که به ارتباط -*

تقديم  تا در صورتی که برايش امکان داشته باشد، زندگی آن قھرمان ميھن را با تفصيل نگاشته، تقاضا می نمايمنيز 

  .راھيان جنبش چپ نمايد

  موسوی

 

 


