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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

  ٢٠١٣  فبروری٠١

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۵١  

  :به ادامۀ گذشته

 جامعه و کشور ما افغانستان را به يک باره در گرداب حوادث ملی و بين المللی ١٣۵٧به ھمان سانی که فاجعۀ ثور 

به کار آرام و پيگير مبارزاتی خويش " جمھوری داوودی"قرار داد، گروه کوچک ما را که طی تمام دوران حاکميت 

شخصيت ھای شناخته شده ای  حتا افراد و  بود وبدون انقطاع و يا فتوری که بخش ھای عظيمی از جنبش را فرا گرفته

يشگران بی مقدار آن رژيم مبدل شده، کمترين ھراس و يا تأملی از کردار تسليم طلبانۀ ازير عنوان مخفی کاری، به آر

شان برای نسل ھای آتی نداشتند؛ به کار مبارزاتی خويش ادامه می داد، به شدت تکان داده واداشت تا خالف روند آرام 

 زنده يادان عبدهللا عازم، ميرويس فراھی، عزيز طغيان، گل محمد به عالوۀ – کميتۀ اساسی حرکت گروه، که اعضای

 تنھا ھرماه يک بار به صورت رسمی جلسه داير می نمودند و در تمام دوران حيات گروه به جز يکی دو بار -اين قلم

 ١٣۵٧ ثور ٨ قبل، ھمه به تاريخ یسالھااتفاق نيفتاده بود، تا جلسات عاجلی برگزار گردد، طبق ھمان اصل فيصله شدۀ 

" آقا علی شمس"واقع " عبدهللا عازم" بعد از ظھر در منزل، زنده ياد ٢يعنی درست يک روز بعد از کودتا، به ساعت 

  .جمع شويم

در ھمين جا و قبل از آن که به ارتباط ادامۀ کار کميته نکاتی را نقطه گذاری نمايم، ضرورت احساس می شود تا نخست 

بود، بی اساس اعالم " عزيز طغيان"حسين جاسوس و باندش را که گويا آن گروه مربوط زنده ياد " صادقانۀ"ادعای 

  .بدارم

خوانندگان عزيز، من بار ھا ضمن مصاحبه و نوشته ھايم تذکر داده ام که شوونيزم عظمت طلبانۀ مليت پشتون و 

ليت ھای تاجيک و ھزاره، ھمه دو روی يک سکه بوده نه وناليزم تنگ نظرانۀ ساير مليت ھا به صورت اخص ميناس

تنھا ھيچ يک از آنھا نمی توانند حامی منافع طبقات و اليه ھای ستمکش جامعه اعم از کارگران، دھقانان، خرده 

بورژوازی و بوژوازی ملی درھمه حالت به خصوص در کشوری مانند افغانستان با ساختارمستعمره و نيمه فئودالی 

 شيرازۀ وحدت کشور را از ھم دريده، از ھا در دست امپرياليزم، تا با تکيه برآنندبلکه در کليت خود ابزاری اباشند، 

  : دو مثال جلب می نمايما جھت روش شدن بحث توجه تان را بهدر اين ج. افغانستان بالکان منطقه به وجود بياورند
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به خاطر خدمات فرھنگی شان تقدير به " ھاشميان"ز استاد تصميم گرفت تا ا" افغان رساله"ھفت سال قبل وقتی نشريۀ 

من که در آن زمان در واقع يکی از . عمل بياورد، از اين قلم نيز تقاضا نمود تا در تنظيم امور، با ايشان ھمکاری نمايم

بدون کمترين ھمکاران قلمی آن نشريه به شمار رفته و می توانستم نوشته ھای ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی خود را 

آئينۀ "نيز در باالی نشريه اش يعنی " ھاشميان"سانسوری از آن طريق به نشر برسانم و از طرف ديگر، استاد 

عليه اشغال کشور با قاطعيت موضع گرفته بود، آن پيشنھاد را پذيرفته، ضمن ھمکاری ھای تخنيکی، در " افغانستان

در ميان ده ھا مقاله . وز فرستاده شده بود، نيز شانه خالی ننموده بودم مطالعه و نظر دھی مقاالتی  که برای آن رزمينۀ

از طرف شخصيت ھا و ذوات شناخته شدۀ مطبوعاتی فرستاده شده بود، " افغان رساله"ای که در ھمان موقع به آدرس 

  . را بخواند، که قرار بود يک تن از پشتو زبانھای مقيم تورنتو آن"حداد"يکی ھم نوشته ای بود از قلم آقای 

باعث شده بود تا مقاله بدون نظر ھمکارانی چون من نوعی، به فرد موظف خواندن آن سپرده شود، " حداد"نام آقای 

و نوبت " حداد"وقتی يک شب قبل از تدوير جلسه، لست اسم سخنرانان را می خواستيم ترتيب دھيم، صحبت مقالۀ آقای 

من که تا آن زمان آن مقاله را نديده بودم و از جانب ديگر، با شناختی که . آمدفردی که می بايست آن را بخواند، به ميان 

به صورت خاص داشتم و می دانستم که آنھا در مواضع سياسی شان " حداد"در کل و شخص آقای " افغان ملت"از 

د، با تمام وقت کم و کار زدن به زندگی ادامه دھن" کله معلق"بيشتر از آن که بر خط معينی حرکت نمايند، می خواھند با 

زيادی که باقی مانده بود، در اولين فرصت فراغت که ديگران به نماز ايستاده شدند، آن نوشته را از نزد فرد موظف 

فرد موظف که فکر می کرد من از بابت مواضع سياسی نوشته در تشويش ھستم، می . گرفته، به خواندن آن مشغول شدم

  :گفتخواست خاطرم را جمع نموده، 

  »اين نوشته يک نوشتۀ تحقيقی است و ھيچ به سياست سروکار ندارد.  خاطرتان جمع باشد!استاد«

چشم . من ضمن تشکر از آن دوست، باز ھم اراده ام را که بايد نوشته را بخوانم بيان داشته و به خواندن آن آغاز نمودم

ت از مرداب شوونيزم آن قدر شديد بود که جھت درک آن  گند و کثافزنندۀتان روز بد نبيند، از ھمان پراگراف اول بوي

خواسته بودند که قدمت قوم پشتون را نسبت به " حداد"چه جنابشان يعنی آقای . نيازی به خواندن بقيه احساس نمی شد

به " نھموساپي"ساير اقوام در سطح افغانستان، منطقه و جھان به اثبات برسانند و دليل خويش را ھم موجوديت انسانھای 

انگشت حيرت به دھان نگيريد، نه افسانه است و نه ھم بھتان؛ بلکه . بيان نموده بودند" صافی"حيث اجداد اولی قوم 

يعنی رھبر يک حزبی که خود را نه تنھا مستحقترين و شايسته ترين ". ھالھلزھر "شايد ھم تلختر از . حيقيقتی است تلخ

 زمامداری افغانستان می داند بلکه با صدای بلند تمام اقوام ساکن غير از حزب و افرادش را شايسته ترين افراد برای

 سالۀ کشور خط بطالن می کشد، درجۀ سوادش به جائی می رسد که ۵٠٠٠خود را بيگانه خطاب نموده، بر روی تاريخ 

نيز » نئندرتال «با  شايد بھتر بود به ارتباط پيوند-. معرفی بدارد»صافی«را به حيث اجداد اولی قوم » ھيموساپين«

 اين که وقتی قضيه را با دوستی که قرار بود آن مطلب را بخواند، در ميان گذاشتم، چه عکس - تجسس می نمودند

  !العملی از خود نشان داد، باشد برای زمان ديگر

گوش چپ " حداد"آنھا نيز که در واقع عکس آقای . و باندش می باشد" حسين جاسوس"مثال دوم در ادعای راسيستی 

در جنبش را نمايندگی می نمايند، بدون آن که کمترين تحقيقی در زمينه انجام داده باشند و با وجود نژاد گرائی خر ابتذال 

تا ھنوز من نفس می کشم و می توانم با نوشتن حقايق چرنديات آنھا را " کميتۀ اساسی پوھنتون"آن که می دانند از جمع 

عزيز "عقب بمانند، ادعا دارند که گويا آن گروه، مربوط زنده ياد» گوش راست«از تکذيب نمايم، چون نمی خواھند 

  .بود" طغيان

ی که تا اينجای مطلب را از نظر گذشتانده اند به نيکوئی می دانند که اين قلم نه تنھا در تمام دوران حيات مبارزاتی  آنھائ

 مشترکی برخوردار اترين موارد حيات گروه، چنان از نظرمشکلی نداشته ام بلکه حتا در بيشت" طغيان"ام با زنده ياد 
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بوده ايم که تذکر يکی تأئيد طرف ديگر را نيز با خود داشته است؛ لذا وقتی من چنان ادعائی را رد می نمايم بدان معنا 

خر " وش چپگ«نيست که گويا من مسأله ای عليه آن رفيق جانباز داشته ام، بلکه بيانگر آن است که واقعيت نداشته و 

  .ابتذال می خواھد بدان وسيله به مانند گوش راست، کارش را با نفی نقش ساير اقوام و مليتھا آغاز نمايد

  !خوانندگان عزيز

" طغيان" نمودم زيرا زنده ياد ناميده می شد، من با افتخار کامل اينک از آن ياد می" عزيز طغيان"ھرگاه به نام زنده ياد 

 انتساب با آن می توانست باعث افتخار باشد، مگر واقعيت قضيه آن بود که گروه ما تا آن صيتی بود که ھر نوعشخ

بيرون می " کميتۀ اساسی پوھنتون"زمان اسمی برای خود انتخاب ننموده بود، ما در اوايل تمام نوشته ھا را با امضای 

جمعی رفقاء آن بود که انتخاب ھر اسمی، منتج داديم، بعد ھا وقتی می خواستيم اسمی را برای گروه انتخاب نمائيم، نظر 

 و - به خصوص مصادره ھا- به بزرگنمائی شده، تمام فعاليت ھائی را که اينک انجام آن، به ديگران نسبت داده می شود

را نيز در محراق توجھات استخباراتی قرار خواھد " گروه"کمترين سوءظنی به ارتباط ما در آن موارد وجود ندارد، 

به ھمين اساس ما ھيچ نامی را برای . وجھاتی که چه بسا ما توان تحمل ضربات احتمالی آن را نداشته باشيمداد، ت

  .انتخاب ننموده کار مان را به صورت خاموشانه و منظم ادامه می داديم» گروه«

ولين کسی نبود که اسمش ا" عزيز طغيان"از آن گذشته اگر قرار می بود، گروه به نام فردی ياد گردد، به يقين زنده ياد 

مسنترين ھمه و اولين دبير " عبدهللا عازم"زيرا در حالی که زنده ياد . می توانست، در صدر ساير اسامی قرار بگيرد

به حيث پشتوانۀ ايدئولوژيک تمام گروه از طرف تمام " ميرويس"، زنده ياد در جمع ما وجود داشت" طغيان"زنده ياد 

 اين قلم يگانه فردی از جمع بودم که در تمام برآمد ھای علنی کميتۀ اساسی مواضع آن را جنبش چپ شناخته شده بود و

را که نه برآمد علنی داشت، نه عمر طوالنی به مانند " طغيان"اعالم نموده بودم، کسی نمی آمد تا فردی چون زنده ياد 

چنين .  به حيث مسؤول گروه معرفی بدارد،"ميرويس"و يا ھم سابقۀ بحث ھای ايدئولوژيک با تمام جنبش چون " عازم"

  .ابتذال  سربزند، به ھمان سانی که سر ھم زد" گوش چپ"تحريفی در تاريخ بخشی از جنبش چپ فقط می توانست از 

 نفر در آنجا جمع شديم، نخست قرار بر آن شد تا به مانند ھميشه کار را از مبادلۀ معلومات ۵در ھر صورت وقتی ھر 

 را که رسماً اعالم داشته بود "داوود"علومات ھمه يکسان بود، روسھا برای نجات مزدورانش، شاھزاده م. آغاز نمائيم

از ميان برداشته و اينک می خواھد کسانی را بر افغانستان " گرت امريکائی اش را با گوگرد روسی در می دھدس«

رفقاء يگانه کسی که با طرح برخی از سؤاالت، تا در جمع . حاکم نمايد که تمام افغانستان را با گوگرد روسی آتش بزنند

به صورت مثال او ضمن مقايسۀ سن . بود" عازم"ضعف خود را نمايان می ساخت، زنده ياد توھم و حدودی نمودی از 

می پرسيد، آيا به نفس جوان بودن چنان افرادی نبايد احترام گذاشت؟ و يا اين که " قذافی"با " اسلم وطنجار"و سال 

لی مردم فکر نمی کنيد آنقدر زياد و عميق باشد که برای ما کار عليه دولت را مشکل نمايد؟ و يا چقدر حق داريم خوشحا

قبل از آن که از حاکميت فعلی عملی سربزند، عليه آن به مبارزه دست يازيم؟ ويا ھرگاه آنھا از جنبش دعوت به 

  .از اين قبيل سؤاالتھمکاری نمايند چه برخوردی می توان در قبال آن نمود؟ و 

که " عازم"ھرچند پيدايش چنان سؤاالتی نمی توانست امری باشد غير قابل پيش بينی، مگر طرح آنھا از طرف زنده ياد 

درواقع در تمام موارد چپ ترين مواضع را در بين گروه نمايندگی می نمود، چنان قابل تأمل و ارزشمند دانسته شد که 

م از منظر ديگری به سؤاالت پاسخ گفته از آن رفيق تقاضا نموديم، تا حين بررسی قضايا ھريک از ما رفقاء و ھر کدا

ھرگاه از چنان . شناختش را از وابسته و مزدور بودن آن نھاد، به شوروی سوسيال امپرياليستی آن زمان فراموش ننمايد

کھنساالن و پيران " وطنجار جوان"ب منظری بخواھد پاسخ سؤاالتش را خود بدھد، با آسانی درخواھد يافت که در عق

استعمار روس قرار دارند، شادی مردم از سقوط خاندان طالئی است و نمی تواند از حاکميت مزدوران روس باشد، 

چنين امری با تاريخ مبارزاتی کشور و روانشناسی اجتماعی مردم آن در تقابل قرار دارد و برای شناخت ماھيت 
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منتظر عملکرد آنھا در آينده باشيم، بلکه گذشتۀ ننگين آنھا خود گواه آن است که آنھا در مزدوران روس حتمی نيست تا 

اولين فرصت به فروش ميھن و سرکوب فرزندان خلق آغاز خواھند نمود، در نتيجه حاکميت مزدوران روس نه تنھا 

 را به يگانه ]جنبش چپ[مل ماظرفيت و عالقۀ شنوائی مردم را نسبت به حرفھای ما کم و ضعيف نمی سازد بلکه در ع

از آن گذشته صرف نظر از انحصار . مرجع مردم مبدل ساخته و بايد جھت پاسخگوئی چنان مراجعاتی آمادگی گرفت

طلبی ھای فردی در درون حزب، ارائۀ پيشنھاد ھمکاری با جنبش انقالبی از صالحيت آنھا بيرون بوده و اين روسھا 

 ھم تحت شرايط معينی وادار به اتخاذ چنان تصميمی روسھای را اتخاذ نمايند، گيريم که ھستند که می توانند چنين تصميم

بگردند، چه فردا و چه ھم ده ھا سال بعد، معنای چنان پيشنھادی در واقعيت امر درخواست آن است که جنبش چپ را 

وران روس، می تواند به معنای بر ھمين مبنا تفکر ھمکاری با مزد! نيز در وطن فروشی شريک بسازند نه چيز ديگری

  .خيانت به آرمان پرولتاريای افغانستان و ساير طبقات تحت ستم تلقی بگردد

م يافت مرور می وقتی اينک يک ساعت اولی آن جلسه را به ياد می آورم و بحث ھائی را که در ھمان يک ساعت انجا

مقايسه می نمايم، نمی توانم به درستی علت " عازم"نمايم و آن را با موضعگيری ھای ھراس آميز بعدی زنده ياد

 ما ھرچند در آن روز ھيچ يک از.  کمکاری ھا و ضعفھای بعدی آن رفيق را که سرانجام به مرگش انجاميد، درک نمايم

داری نکرديم مگر به سؤاالتش چنان با جديت و شدت پاسخ گفتيم، تو گوئی مراعات ادب الزم مقابل آن رفيق، خوداز 

آنھا سؤال نه بلکه، مواضع انحرافی يک فرديست که بايد با قاطعيت کوبيده شود، چه بسا نفس ھمين برخورد جدی، 

ش را در ، به نحوی خود را پس زده، تأثير خويشودباعث شده باشد که گره ذھنی رفيق به عوض آن که درست حل 

  .عملکرد آيندۀ آن رفيق از خود به جا گذاشته باشد

تنھا دقت در ھمان مورد به خوبی نشان می دھد که پای تمام رفقای ما در ھمان مقطع در تعميل نظر داھيانۀ لنين مبنی 

 بدان نتايجی سخت می لنگيده، يعنی ھرگاه ما به رفيق وقت می داديم تا خود» انقالب ھم علم است و ھم ھنر«بر آن که 

دست يابد که ما رسيده بوديم و از وی می خواستيم تا در مورد تحقيق بيشتر نموده در جلسات بعدی در باره بحث نمايد و 

. با چنان قاطعيت آن نظرات را به باد انتقاد نمی گرفتيم، چه بسا آن حالت روانی نابود کننده در وی به وجود نمی آمد

را " کميتۀ اساسی"ستگير شدن و زير شکنجه رفتن، فکر می شد با اولين سيلی، دار و ندار حالت روانی که تا قبل از د

خواھد نمود، مگر به محض آن که حين دستگيری، با ھتک حرمت از جانب دستگيرکنندگان " اکسا"دو دسته تقديم 

انسانی با عزت نفس، مقاوم . دی می گردد که سالھای سال بو"عازم«مواجه می گردد، دوباره خويش را باز يافته، ھمان 

انسانی که از مواجھه با مرگ کمترين ھراسی در ذھن ندارد، انسانی که به شکنجه گر، اعالم می دارد اين . و پر غرور

  !ياد گرامی اش برای ھميشه گرامی باد. گوشت من و اينھم آتش و انبور تو، بيا بيازمای

سخ گفته شد و در واقع بخش مبادلۀ گزارشات خاتمه يافت، بحث در مورد پا» عازم«به دوام آن که به سؤاالت زنده ياد 

  .علل آن کودتا به ارزيابی گذاشته شد

 نکته به مثابۀ عوامل اساسی کودتا انگشت ۵تا جائی که به خاطرم مانده است ما در آن زمان در خطوط کلی آن بر 

  :گذاشتيم

 نشاندگان شان از طريق شاه ايران و پادشاه عربستان به غرب و جذب کمکھای غربی و دست» داوود« گرايش ١

  سعودی

   امتناع از تمديد امضای قرار داد ھای  اسارتبار با سوسيال امپرياليزم شوروی٢

اسرائيلی صلح خاور ميانه که به بی کالھی -  با رفتن به مصر و دست دادن با سادات، درواقع تأئيد پروژۀ امريکائی٣

  وس منتج می شدسر سوسيال امپرياليزم ر
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و ساير طرفداران » کيوبا«به ھر طرف جھت تجريد » وحيد عبدهللا« تالش وزارت خارجۀ افغانستان با اعزام ۴

  شوروی سوسيال امپرياليستی در ميان جنبش کشور ھای غير منسلک

مداخلۀ روسھا  تالش جھت حل مناقشات و مخالفت ھای سرحدی با پاکستان و با احتمال حل قضيۀ پشتونستان، دست -۵

  را از آبھای گرم برای آينده ھای دوری کوتاه کردن

از طريق » داوود«از ديد ما در ھمان روز، تمام آن عوامل باعث شده بود تا روسھا آخرين اخطار شان را به استقامت 

مگر سرسختی و . متحد ساختن باند ھای خلق و پرچم صادر نمايند، تا باشد وی را از راھی که گزيده بود بر گردانند

و تبارز علنی آن که حمله بر ستون پنجم روسھا در افغانستان، يعنی باند ھای خلق و پرچم بود، کار را " داوود"لجاجت 

از تھديد و التيماتوم گذشتانده، با مداخلۀ علنی  پالن کودتا را زير نظر مستقيم مشاوران روسی و حمايت کامل نيروھای 

  .انيدندھوائی آن کشور به انجام رس

ما در ھمان مقطع، قضايا را ھمين طور که نگاشتم می ديديم، اين که تا کجای آن درست بود و است و تا کجای آن اشتباه 

اين که بعد ھا نوشته ھا و يا خاطراتی از اين و يا . و يا ناقص، برخورد نسبت به آن خارج از موضوع اين نوشته است

ر نشر شده و قضايا را به شکل ديگری می خواھند بيان نمايند، با تمام اھميت آنھا آن نويسنده و يا به اصطالح سياستمدا

جھت روشن شدن تاريخ معاصر افغانستان،  در نقطه نظراتی که ما آن زمان داشتيم و بر مبنای آن توانستيم مواضع 

اذ نمائيم، تغييری به وجود نمی افتخار آفرين مبارزه عليه باند ھای خلق و پرچم و شوروی سوسيال امپرياليستی را اتخ

زيرا ممکن است دليل و يا داليل متعدد ديگری نيز برای کودتا، آورد؛ مگر نسبت به نتيجه و موضعگيری ما در . آورد

اين را بدان خاطر نوشتم که اينک و به دنبال آن که کشور بعد از غرق . قبال آن کدام تغييری به وجود نمی تواند بيايد

ق خونی که روسھا به وجود آورده بودند و در دوام آن اخوان اعم از مجاھد و طالب و اکنون امپرياليزم شدن در باتال

 خلقی و –جنايتگستر امريکا و شرکاء آن باتالق را با افزودن باتالقھای ديگری دوام داده اند، برخی از عناصر پرچمی 

ن نقاب دلسوزانه، نشخوار می نمايند که وقتی عواقب يا ھم عناصر بی ايمان به پيروزی مردم، در  ظاھر با افکند

درگيری ھا در سالھای بعد به خوبی عمق مصيبت را نشان داد، آيا بھتر نبود تا در ھمان اوايل فاجعۀ ثور، جنبش چپ 

افغانستان، جھت احتراز از مداخالت امپرياليستی و حاکميت ارتجاع، دست بيعت به خلق و پرچم می داد؟ و با چنان 

  بيعتی گويا خود و کشور را از نابودی نجات می داد؟ 

اين طرز تفکر که اينک به اشکال مختلف اما با يک محتوای واحد خود را مطرح می نمايد، در نفس خود چند نکته را 

  :ھمزمان با خود حمل می نمايد

ريخی و انقالبی اش عليه  پيشيمانی از عملکرد گذشته و به نحوی سند امضای محکوميت جنبش چپ از تقابل تا– ١

  مزدوران روس

   نفی مبارزۀ مسلحانه در کل و جنگھای آزاديبخش ملی به صورت اخص– ٢

 پردۀ استتار کشيدن بر جنايات باند ھای خلق و پرچم و عملکرد آنھا را به نحوی بروز عکس العمل در مقابل – ٣

  سياست ھای خصمانۀ جنبش چپ معرفی داشتن

  .ی ملی نه به صورت مستقيم، بلکه در زير ماسک جلو گيری از خون ريزيھا و ويرانی ھا تبليغ انقياد طلب– ۴

با نفی مبارزۀ مسلحانه " اخگر"اين نظرات که گفته می توانيم برای بار اول در بخش به اصطالح جنبش چپ از طرف 

 تنھا در ھمان طيف به اصطالح نشخوار می گرديد، نه" ساما"عليه شوروی ھای اشغالگر و آنھم با انتقاد از عملکرد 

يکی از " حکيم توانا"چپ از طرف سازائی ھا و متحدان آنھا مورد حمايت قرار گرفت و اوج تبارز علنی آن در نوشتۀ 

به نشر رسيد، ھمسان و " شکست مائويزم در افغانستان"در کتاب معروفش " پيکار"بينان گذاران به اصطالح سازمان 

 به اصطالح چپ، عين موضع از طرف راست وابسته به شوروی نيز با صراحت و عريانی ھمزمان با انقياد طلبان
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اسالم مکتب «ارگان مرکزی نھاد پاسداران ساختۀ » امت«که از آن جمله می توان به نشريۀ . بيشتری تبليغ می گرديد

نھاد مذکور . اشاره نمود" انسيد اسدهللا نکته د"زير نظر مستقيم يکی از جواسيس کھنه کار روس، موسوم به » توحيد

بدون پرده پوشی مگر در ظاھر پنھان شدن در ورای توھم برتری اسالم بر تمام تفکرات، پيشنھاد می نمود که ھيچ 

ضرورتی برای مبارزۀ مسلحانه عليه شوروی وجود ندارد، بلکه بايد آنھا را گذاشت تا در داخل افغانستان عمران و 

  . ه آنھا را به مسلمانان و افغانان خوب مبدل نموددض بايد ذھن روسھا را ھدف قرار داترقی را موجب گردند، در عو

در اينجا به خود حق می دھم و حتا باالتر از آن وظيفۀ خود می دانم به نمايندگی از آن جمع فرھيخته، يک بار ديگر 

ن را به عقب گرداند و قضايای آنروز را با بيفزايم که نه تنھا آن زمان آن سياست را اتخاذ نموديم بلکه اگر می شد زما

فھم امروز مان می توانستيم ببينيم باز ھم ھمان راھی را انتخاب می نموديم که در گذشته انتخاب نموده بوديم، يعنی 

مقابله عليه شوروی سوسيال امپرياليستی و مزدورانش تا پای جان و ادامۀ سرافرزانۀ آن در دفع تجاوز کنونی بدون اگر 

  . مگر و يا ھم تئوری بافی ھای خاينانهو

  :به دنبال بررسی داليل و عوامل کودتا، نظر ھمه بر آن بود

  . فاجعۀ ثور آخرين تدارک جھت اشغال افغانستان و تبديل کشور به مستعمرۀ کامل می باشد– ١

کميت مزدوران روس و  مردم افغانستان ھر چند از سقوط خاندان طالئی شادمان اند، مگر به ھيچ صورت از حا– ٢

نابودی استقالل کشورنمی توانند خوشحال گردند، در نتيجه به محض آن که از توھمات اولی برخاسته از تبليغات 

  اغواگرانۀ مزدوران روس بيرون شوند، در تقابل با آنھا بر خواھند خاست

 شعار ھای کذائی آشکار نموده به  رژيم در کوتاه ترين فاصلۀ زمانی، ماھيت جنايتکارانۀ اصلی اش را از عقب– ٣

در زمينه مثال ھای چندی از دوران . کشت و کشتار مردم افغانستان به خصوص نيروھای چپ آغاز خواھد نمود

  .و به کرسی رسيدن مزدوران روس در آن زمان داده شد» داوود«حاکميت 

بستگان جنبش چپ، درواقع تعداد  امکانات حزبی و موجوديت اعضای حزب در بين مردم و شناخت آنھا از وا– ۴

  .عناصر استخباراتی را بالقوه و بالفعل افزايش داده، احتياط ھای امنيتی را حتميت می بخشد

 اخوان که از لحاظ تاريخی جھت رسيدن به حاکميت فاقد پايۀ مادی است، از فضای به وجود آمده حد اکثر سود را -۵

  .ه از روحيۀ مبارزاتی مردم، جنبش توده ھا را زير شعار ھای خود بکشاندجسته، تالش خواھد ورزيد تا با سوء استفاد

 کشور ھای ھمجوار به خصوص پاکستان و ايران، از اوضاع به وجود آمده حد اکثر استفاده را برده تالش خواھند – ۶

  .ورزيد تا يا حاکميت کودتائی را به ساز خود برقصانند و يا اين که بر مشکالتش بيفزايند

 امپرياليستی غرب نيز به سادگی حاضر نخواھند شد تا پيشروی روسھا را مورد قبول قرار داده بدون یکشور ھا -٧

  .دست روی دست گذاشته نظاره گر گردندمقابله عليه آن، 

  :با در نظر داشت تمام آن تحليل ھا ما می بايست

بارزاتی بيشتر از پيش افزوده، بدون کدام توھمی  گيری و فعاليت ھای م بر احتياط ھای امنيتی در تمام ساحات تماس-١

 از تن کميتۀ اساسی به دو-.از رحم و عاطفۀ حاکميت کودتائی بايد آمادگی داشته باشيم، تا به زندگی مخفی آغاز نمائيم

م باش در بحث ھای ايدئولوژيک با آنھا درگيری ھائی داشت و ديگری که من اولیرفقاء يعنی زنده ميرويس و اين قلم که 

، توصيه نمود تا به ايدئولوژيک نيز با آنھا داشتم - ران، چندين درگيری شديد سياسی نخبه عالوۀ برخورداری از نقش س

  .محض احساس کمترين خطری بايد به زندگی مخفی پناه ببريم

باند ھای خلق و  شناخت ما را از مناطقی که در آن زيست می نمائيم، کاملتر ساخته و با تشخيص افراد وابسته به – ٢

 در ھمين جا زنده -ی نبرندئپرچم، آنھا را به مثابۀ عوامل استخبارات تشخيص و بکوشيم تا به ھيچ صورت از کار ما بو

" افغان ترکانی مؤسسه"ياد نمود که از اعضای پرچم بوده و در » نصير«از يکی از ھمسايه ھايشان به نام » عازم«ياد 
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" مائو تسه دون" کودتا چند درگيری داشته و به اين که وی يک تن از پيروان انديشۀ قبل از" عازم"مأمور بود و با 

مورد نظر تا حال زنده باشد نبايد به مثابۀ فردی که " نصير"اين را به خاطری نوشتم که اگر . است، وقوف کامل داشت

   -واست انقالبی بگردددر لو دادن و به خون خفتن رفيق ما دستش دخيل بوده است، فراموش تاريخ و باز خ

 ١۵ روز برگزار نموده، در طول ١۵ حد اقل ھر ، جلسات خود را به عوض ھرماه، بادر نظرداشت مناسبات امنيتی-٣

  .روز بين دو جلسه، با گذاشتن قرار ھای امنيتی، احتمال ضربت پذيری خويش را کاھش بدھيم

ه در حلقه ھا تنظيم شده رسانيده از آنھا بخواھيم که به ھيچ  اين فيصله ھا را در اسرع وقت به اطالع تمام رفقائی ک-۴

  .صورت نبايد در تحريکات احتمالی از جانب خلق و پرچم عکس العمل ھای شتابزده و رقابت جويانه نشان بدھند

ان  با در نظرداشت آن که حاکميت کودتائی کشور را در آستانۀ نابودی قرار داده است، برای نجات کشورکه می تو– ۵

 امر تعميق درکبا بازوی تمام مردم افغانستان و در پيشاپيش آنھا نيروھای انقالبی افغانستان ، نايل آمد؛ ضمن فقط بدان 

، يعنی در چگونگی وحدت جنبش انقالبی در نزد خود، به آدرس آنھائی که در نخستين گام می توان  به آنھا باور داشت

مراجعه نموده، رسيدن و تسه دون بودن آنھا ھيچ شک و شبھه ای وجود نداشت و پيرو انديشۀ مائ  لنينيست- مارکسيست

  .دموکراتيک به شمار آورد -به وحدت جنبش چپ را به مثابۀ اولين اشعۀ خورشيد پيروزی انقالب ملی 

عزيز "ه يادان  زند،و دو رفيق. به ھمين اساس فيصله به عمل آمد تا به مثابۀ نخستين گام به سراغ زنده ياد کلکانی برويم

  .توظيف گرديدندامر  آن انجامبه " گل محمد" و " طغيان

   ادامه دارد

 

 


