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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 مارچ ٢٨

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۵٣ 

 

  :به ادامۀ گذشته

شدن فاصله بين دوقسمت و ابراز سپاس خدمت آن عده از دوستان و ھمکاران دور و با عرض پوزش به خاطر طوالنی 

نزديکی که در اين فاصله از مواضع و خود اين قلم به حمايت برخاسته، حتا خود را بيھراس در آماج حمالت کين 

قرار داده اند، به ) انجو ٣حسين جاسوس، صادق دنی و پوالد نوکر (توزانۀ مثلث استخباراتی، امنيتی و انجو باز يعنی 

ارتباط سؤاالت و توضيحاتی که از اين قلم خواسته اند، ھر چند در اخير اين مقال به تمام سؤاالت پاسخ ارائه خواھم 

ونگی داشت، با آنھم بيجا نخواھد بود تا به ارتباط يک نکته که پيوند چند بعدی شمشير و قلم در طول اعصار و چگ

قبل از ھر . دستان و در جريان دو  سه قرن اخير قلمزنان رسانه ئی اندکی روشنائی بيندازمم باستفادۀ زورمندان از قل

آغازی بايد بنگارم که اين بحث خود به نوشته ھای مفصلی نيازمند است که به تفصيل پرداختن به آن از عھدۀ اين بحث 

يا که ثيت نقطه گذاری ھائی را دارد به اميد آن بيرون می باشد؛ در نتيجه آنچه در اين تذکر نگاشته می شود، بيشتر حي

خود و يا ھم فرد ديگری آن را ادامه داده اين پيوند و ھمگونی دوستانه و دشمنانه بين قلم و شمشير را در طی اعصار به 

  :در اينجا به صورت مختصر می توان نوشت. صورت مشخص باز نمايد

، جا به جائی آنھا، چگونگی بھره جستن اين يکی از آن ديگری، ھرگاه از پيوند و ھمگونی و تقابل قدرت و دانش

مخالفت و تقابل خونين آنھا در مقاطع معينی در درازنای تاريخ بگذريم و ھم خود را محدود به آن دوره ھائی بنمائيم که 

 را به قدرت مبدل رسانه ھائی مستقل از مراکز قدرت به ميان آمده، می خواھد از آن طريق با نفی قدرت قبلی، يا خود

گرداند و يا ھم حد اقل در قدرت جديد صاحب حصه و حقی برای خود گردد، معطوف بداريم، ديده می شود که برای 

خود را به ) ١٧٩٩ - ١٧٨٩(نخستين بار، رسانه ھای مستقل از قدرت در جريان انقالب کبير فرانسه و دھۀ انقالب 

و دوستانش در جريان و اوايل انقالب با » مارا«قالبی معروف فرانسوینمايش می گذارند، آنھم به شکلی که نخست ان

گزارش نکاتی چند و عرضۀ آنھا به مردم کوچه و بازار، از يک طرف اھداف انقالب را به فھم ھمان روز شان برای 

گر، با  مطرح می نمود و از جانب دي،مردم توضيح داده و شعار ھای الزمی را که می بايست جھت تحقق آن رزميد

  *. افشاء گری از نيروھای رقيب، در واقع امکان رسيدن خودشان را بر دست آورد ھای انقالب مھيا می نمودند
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اين روش مبارزاتی در جريان انقالب، بر مبنای تأثيری که از خود به جا می گذاشت، به زودترين فرصت از طرف 

ا گرفته تا دانته و طرفدارانش و ھم چنين ژاکوبنھا نيز با به رقبای قدرت نيز مورد استفاده قرارگرفته ، از ژيروندن ھ

راه انداختن روزنامه ھای خودشان، در قدم اول ھمگونی قرون و اعصار ميان شمشير و قلم را که سلطنت و کليسا از 

شمشير، و با آماج آن نمايندگی می نمودند، به ھم زده، با قرار دادن قلم به مثابۀ عنصر آگاھی بخشی به توده ھا درمقابل 

حمالت خويش قرار دادن يک سيمای دولت يعنی سيمای قھر آن، آنھم با تکيه بر قلم امکان سرنگونی کليت دولت را 

  .مساعد می نمودند

مشاھده نموديم، » مارا«آنچه را که شاخصترين نمونۀ آن را در جريان انقالب کبير فرانسه به پيشتازی انقالبی فرانسوی

 و چه ھم در جريان قرن بيست، به مثابۀ يکی از برنده ترين ١٩چه در قرن  م که از ھمان زمان تا اکنونگفته می تواني

سالح ھائی بوده که طبقات زحمتکش و تحت ستم جوامع، برخورداری از آن را نخستين گام جھت رسيدن به اھداف 

لنينی در تبليغ، ترويج، بسيج و » ايسکرای«انقالبی شان معرفی داشته اند؛ باز ھم به حيث نمونه می توان از نقش 

و روزنامه ھای ديواری در » ژمين ژيباو«متشکل ساختن پرولتاريای روس و کسب قدرت به وسيلۀ آنھا و يا از نقش 

  . جريان انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی چين ياددھانی نمود

 طبقات حاکم و ستمگر، به دنبال درک اھميت عنصر آنچه در اين ميان نبايد از ديده فرو گذاشته شود، تالشی است که

آگاھی دھنده به مثابۀ موتور حرکت مردم، بدان دست يازيده و خواستند ھمان سالح را در خدمت خود و عليه رقيب و 

رقبای طبقاتی، صنفی و سياسی خود به کار ببندند، يعنی سالحی را که روزی در کوچه و بازار در دست مردم عادی 

شت و به وسيلۀ آن قلب سپاه دشمن را نشانه می گرفت، از چنگ آنھا در آورده به ابزاری مبدل نمايد تاحافظ قرار دا

  .منافع طبقاتی خودشان باشد

سرمايه بادرک نقش عنصر آگاھی دھندۀ رسانه ھا، خالف رقيب ميرنده و کھن خود فئوداليزم و کليسا، اگر نگوئيم 

به خدمت گرفتن اين سالح اختصاص داد به جرأت می توان نوشت يکی از بيشترين امکانات خويش را در جھت 

بيشترين موارد توجه خود را در خدمت اين سالح قرار داده با تمام قدرت کوشيد تا عرصۀ نفوذ آن را به ساحات مختلف 

 ميليارد ه ھاص دآنھا با اختصا. گسترش دھد... زندگانی اجتماعی انسان اعم از فرھنگی، ھنری، اقتصادی، نظامی و 

دالر سرمايه در خدمت تبليغات رسانه ئی از روزنامه و جرايد و مجالت گرفته تا فلم ھای تبليغاتی، ھنری، به اصطالح 

تاريخی و مستند چنان فضائی را به وجود آوردند که به حق در نيمۀ دوم قرن بيست در کنار سه رکن اساسی يک دولت 

رسانه ھا و اطالعات را نيز به مثابۀ قوای چھارم دولتھا که در برخی از مواقع حتا ) قوای اجرائی، تقنين و قضائی( 

  .باالتر از سه ديگر در خدمت نظام سرمايه داری قرار گرفته است، مشخص نمودند

نظام مبتنی بر سرمايه، اوج استفاده از قدرت رسانه ئی را در نيمۀ دوم قرن بيستم، به خصوص بعد از مرگ رھبر و 

به نمايش گذاشتند، رسانه ھای امپرياليستی که نفرت » ستالين«ای پرولتاريای بين المللی در ھمان مقطع تاريخ يعنی پيشو

شان از ستالين به ذات و جوھر آنھا بر می گردد، در تبانی با سرمايۀ نوخاستۀ شوروی در آن زمان، چنان به ابليس 

، که حتا برخی از چپ نما ھا نيز که نمی خواستند از قافله عقب نمائی و سياه کردن سيما و کرکتر ستالين پرداختند

بمانند، و از جانبی گربزۀ شنا مقابل جريان مسلط را ھيچ گاھی نداشتند، عيب جوئی و تخطئۀ ستالين را ميزانی در 

  . تشخيص فھم افراد قرار دادند

وای چھارم نيز اشکال و تنوع بيشتر يافته، در تمام به موازات تکامل ھرچه بيشتر سيستم امپرياليزم، استفادۀ ابزاری از ق

د و بزرگ، ه ده ھا ھزار روزنامه و جريدۀ خرساحات زندگانی انسانی، گذشته از ميليونھا جلد کتاب مختلف النوع و ب

 صنعت فلم سازی با چنان لگام گسيختگی آگاھانه به تبليغ اھداف نظام مبتنی بر سرمايه و تطھير جنايتکاران تاريخ

در ھمين . پرداخت، که نه تنھا تا آن زمان بی سابقه بود، بلکه به مشی اصلی نظامھای مبتنی بر سرمايه نيز مبدل شد
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که در زمانش جرأت کرده » پل پوت«زمان است که سيمای انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی چين تحريف می گردد، 

امل اسلحۀ روسی که ارتش امريکا را اکمال می کردند، دست بود ھم مقابل نيروھای امريکائی و ھم عليه کشتی ھای ح

و سرکوب خونين طرفداران انقالب فرھنگی، به خود جرأت داده بود تا از » تينگ سيائو پين«به سالح ببرد و با خيانت 

شماره يک به دفاع برخيزد، به يک باره دشمن » مائو تسه دون«و رفقايش به مثابۀ نماد دفاع از انديشۀ » مائو«خانم 

ھيتلر، «قبيح تر از دفاع از » پل پوت«انسانيت قلمداد شده، چنان فضای تبليغاتی مھيبی را به وجود آوردند که دفاع از 

» پل پوت«ومثال آنھا تلقی گرديده، تحت حاکميت چنان فضائی، گذشته از تصفيه حساب با » موسولينی و يا ھم شارون

  .يندنما" ذھن شوئی"ھا مردم جھان را نيز 

باز ھم از اين می گذريم که غرب چگونه بر مبنای ھمان سيستم ابليس نمائی، سياه نمائی و جانی نمائی؛ مزدورانش را 

که خودش در زمانش بر گردۀ مردم سوار نموده بود يکی پی ديگری با قساوت کامل از ميان برداشته، موجوديت آنھا را 

، و اشغال سرزمين آنھا قرار داده تا اينک به ھمان کار دوام می دھد، با ھمين بھانۀ به خون کشيدن ميليونھا انسان بيگناه

مقدمه برمی گرديم به ھمسوئی و ھمگونی شمشير و تفنگ با قلم ھای مزدور در افغانستان خود ما در جريان ھمين 

  .چھار دھۀ اخير

ير افکار عامه، در حد توان می و مطبوعات جيره خوار و مزدورش ھم جھت تخد» طالئی«با آن که خاندان غدار 

کوشيدند، مگر به محض آن که مزدوران روس قدرت را به دست گرفتند، يکی از تغييرات اساسی که در ساختار ادارۀ 

شان با ادارۀ قبلی به وجود آوردند، در زمينۀ فعاليت ھای رسانه ئی بود، آنھا خالف رسانه ھا در زمان خاندان 

مل می آمد تا از طريق کتمان قضايا و اتفاقات، مردم در تاريکی و بی خبری نگھداشته، که کوشش به ع» طالئی«غدار

قدرت خويش را حفظ نمايند، مزدوران روس، آگاھی دھی مقلوب، کاذبانه و دروغين را دردستور کار قرار داده، تا 

عنای کلمات و واژه ھا در عمل بدانجا پيش رفتند که توده ھای ميليونی افغانستان به اساس تجارب شخصی خويش  به م

پی بردند، يعنی زمانی که راديو ھا ، جرايد و تلويزيون از مارش در يک منطقه ياد می کردند، مردم می دانستند که 

ھمان منطقه به شدت بمبارد و سرکوب شده است، وقتی از باريابی فالن و يا بھمان قوم و يا مليت در نزد يکی از 

 مردم می دانستند که دولت دست نشانده ھمان قوم و يا مليت را به خون کشانيده است، وقتی از مزدوران ياد می کردند،

ساختمان ياد می کردند، مردم می دانستند که ھمانجا تخريب شده است و وقتی از دزد ، رھزن و يا قطاع الطريق سخنی 

اين استفادۀ کاذبانه و . آنھا صحبت می نمايدبه ميان می آوردند مردم می دانستند که دولت راجع به فرزندان پاکباز 

دروغين از مفاھيم و کلمات به وسيلۀ مزدوران روس نه تنھا در ھمان زمان قدرت شان رواج داشت بلکه اينک ھم در 

  .لفافۀ کلمات مطنطن ھمان سياست به صورت سيستماتيک دنبال می گردد

  :به مثابۀ مثال

 تماسی - بحث در مورد اين خانم و کتابش باشد سرجايش- » ثريا بھاء« خانم  سال قبل به دنبال آن که از طرف۶، ۵ 

گرفته شد، خالف روال ھميشگی که مستنطقين خاد به ھيچ وجه " مجيد کلکانی«راجع به چگونگی دستگيری زنده ياد 

خش از ماشين کشتار و حاضر نيستند تا ھويت خويش را افشاء نمايند و با تأسف زندان ديده ھای ما به جز تنی چند، آن ب

سرکوب رژيم را آن طوری که بايست معرفی ننموده اند تا برای فردائی که افغانستان از خود مردم افغانستان می شود 

» اسماعيل پوالد«از آنھا بازخواستی به عمل آيد و يا ھم حد اقل آن سيستم سرکوب افشاء و محکوم گردد، فردی به نام 

. يق نموده است، مطالبی انشاء نمودقتح» کلکانی«از موضع نخستين فردی که گويا از زنده ياد از ھالند پا پيش گذاشته، 

از آن جائی که آقای مستنطق زيرکی مسلکی را در زندان خلقھا يعنی شوروی سوسيال امپرياليستی به خوبی فرا گرفته 

ندگان در آن بحث اساساً متوجه ھدف اصلی بود، مطالب خود را قسمی تقديم داشت که با تأسف تعداد زيادی از شرکت کن

  :نقل به مفھوم: مودمستنطق نشدند؛ چه پوالد ادعا می ن
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بعد از دستگيری مجيد کلکانی، من موظف شدم تا از وی تحقيق نمايم، او را به جوانی و کاکگی گرفته، دستانش را باز «

د وی به غير از يک پرزه کاغذ بدون امضاء سندی ما در مور. نموده بادادن سگرت بسيار دوستانه از وی تحقيق نمودم

. نمی دانم چرا وی را که آمادگی داشت تا با ما ھمکاری نمايد، اعدام نمودند. ديگری نداشتيم تا وی را متھم به قتل نمائيم

وقتی من جھت تداوی در شوروی بودم خبر شدم که او را به خاطر کدام حرکتی که در کوھدامن صورت گرفته بود، 

  ».... بودندکردهمتھم کرده اعدام 

 با پوالد امريکائی انجو باز يکی گرفته -» پوالد روسی«در اينجا نمی خواھم آن دوستانی را که ناآگاھانه در پولميک با 

 افتادند، سنک مالمت بار نمايم که چرا به چنان کاری مبادرت ورزيدند و با چنان شيوه ای پاسخ گفتند که جاسوس - نشود

به ستايش از آنھا قلم بزند، مگر اين را حق خود می دانم بيفزايم، » دستگير پنجشيری يا ھمان ريچارد« روس سشناسر

تا در چنين مواقعی نخست از ھمه به ھدف نويسنده و يا نويسندگان از به راه انداختن چنان بحثی توجه نمايند، در ثانی، 

 که نوشته بدون تذکر با خود حمل می نمايد و نويسنده در عين آن چيز ھائی را در يک نوشته مورد بحث قرار بدھند

حالی که می خواھد ذھن خواننده را بر مبنای خواست خود شکل دھد، مگر نمی خواھد آن شکل دھی را با تذکر خود 

 نمايد، به  کبرا چيدنھا می خواھد، به خواننده ھمان را که می خواھد تلقين-انجام دھد بلکه با قرينه سازی ھا  و صغرا

  :»پوالد روسی«صورت مثال در ادعای 

گذشته از گزارشات آنھائی که در چنگ دشمنان مردم اسير بودند، تجربۀ ملموس فرد فرد افغانستان و تاريخ به خوبی 

يکی از وابسته ترين، دست نشانده ترين و مزدورترين دولت ھائی بود که افغانستان و جھان " ببرک«نشان داد که دولت 

 آن زمان در خود ديده بود، آنھا از لحاظ امکانات فردی و حزبی خود چنان ناتوان و در عين حال غير قابل اعتماد تا

با خانواده اش مالقات » او«به نام » .ب. ج. ک«اجازه نداشت بدون حضور افسری از » ببرک«بودند که حتا شخص 

که دستگيری » کلکانی« گذشته با دشمنی در قد و قامت زنده ياد نمايد تا چه رسد به ديد وباز ديد با مردم و يا ھم از آن

در قابل تذکر در کنگرۀ حزبی دانست؛ بادر نظرداشت چنين حالتی کامالً روشن است که فردی » .ب. ج. ک«اش را 

ار نمايد، نمی توانسته و اصوالً صالحيت آن را نداشته تا به حيث مستنطق آن زنده ياد را احض» اسماعيل پوالد «اندازۀ

  مگر چرا می خواھد بعد از اينھمه سال چنين دروغی را سرھم کند؟؟

  :با طرح اين مسأله می خواھد به خواننده القاء نمايد» پوالد روسی«

 افغانستان در زمان حاکميت آنھا کشوری بود مستقل که به رتق  و فتق امور امنيتی خويش مستقالنه پرداخته، روسھا -١

  .شتند ندایدر آن دخالت

 برخورد ھيأت تحقيق با زندانی ھا، صميمانه و دوستانه بوده، ھيچ نوع شکنجه ای در جريان تحقيق وجود نداشته -٢

  .است

انسانی بود کاکه و در بھترين صورت عيار، نه يک انسان سياسی و يک عنصر متعھد به حفظ » کلکانی« زنده ياد -٣

  . آن به شمار می رفتمنافع و سرمايه انقالب که خودش نيز بخشی از

 دولت دست نشانده، نامبرده را نه به اتھام و يا جرم سياسی، بلکه به اتھام قتل، که تکرار تبليغات لگام گسيختۀ رسانه -۴

  . بازھم تخطئۀ ھويت سياسی آن زنده ياد-.و مزدوران روس بود، گرفتار نموده بود» طالئی«ھای خاندان غدار 

و عمليات نظامی مھم در کوھدامن که منظور عمليات خلع سالح » کلکانی«يری زنده ياد  از آن جائی که بين دستگ-۵

 ١٣۵٨ حوت ٨به تاريخ » کلکانی« روز فاصله بود، يعنی در حالی که زنده ياد١٢باشد صرف » لوای حسين کوت«

ساب سرانگشتی ھم  ھمان ماه صورت گرفت، در نتيجه با يک ح٢٠به تاريخ » لوای حسين کوت«دستگير  و خلع سالح 

از سر تا پا دروغ به ھم بافته، غرض از چنان دروغی تزريق نفاق و خصومت بين » پوالد روسی«می شود فھميد که 

  .می باشد» حسين کوت«به خاطر ذکر نام رفيق در اعالميۀ بعد از خلع سالح » ساما«آحاد 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

در زدودن ، ادامۀ ھمان سياست قبلی الوۀ آن کهبه ع »ینکلکا«زنده يادبا دولت بر اتھام آمادگی ھمکاری بستن  -۶

می خواھد به خواننده تلقين نمايد که گويا دولت آنھا مورد شخصيت اسطوره ئی آن زنده ياد می باشد و به شکل جانبی 

 نيز بوده است، در قدم اول مصرف امروزی داشته، پيامی است به »کلکانی« ھای مبارزی چون زنده ياد قبول شخصيت

تا باب مغازله با آنھا را ھميشه مفتوح نگھدارند، در غير آن چه کسی است که حتا » ساما« طلب انقيادت رھبری استقام

خوانده باشد و به ميزان » کلکانی«را از قلم زنده ياد » روس اشغالگر در سراشيب رسوائی و تباھی«يک بار اعالميۀ 

  .پی نبردرژيم مزدور ووابستۀ خلق و پرچم نفرت آن زنده ياد از 

 در آخرين قسمت می خواھد از يک جانب، باز ھم به نفع دولت دست نشاندۀ پرچم تبليغ نمايد که گويا بعد از پيداشدن -٧

، وی را اعدام نموده در نتيجه ھيچ بيگناھی در زمان حاکميت آنھا »کلکانی«به نقش زنده ياد » ساما«سند و يا ھم اذعان 

ا اشاره ھای تلويحی به مستنطقين جناح خلق، اعدام نامبرده را به بخشی از سياست آنھا به قتل نرسيده است و در ثانی ب

  .منوط بگرداند

پوالد «در واقع ھمين قسمت مطلب، تمام ھدفی را در خود نھان دارد که نوشته بدان منظور بيرون داده شده است، 

 دارند خصومتی و جود داشته باشد، تا ھم و آنھائی که ادعای سامائی بودن» پرچم«نمی خواھد بين جناح » روسی

بتوانند در ھالند در کنار يک ديگر دوستانه و رفيقانه زندگانی نموده در غم و شادی يار و انباز ھم باشند و ھم در داخل 

 و د با پرچمی ھا و خلقی ھا راه ھای ايجاد ائتالف ھا را جستنبتوان» ساما«افغانستان، نمايندگان مرکزيت انقياد طلب 

  .جو نمايند

با در نظر داشت توجه مختصری که بر آن نامه صورت گرفت، ديده می توانيم که روسھا در تمام دوران حاکميت شان، 

با تمام قواء کوشش به عمل آوردند تا عنداللزوم، کسانی را بعد از سرکوب قھری و تصفيه جسدی، با اتھامات رسانه ئی 

ديگری را که روابطی با آنھا داشت، به عالوۀ حفظ جان، از طريق تبليغات آنقدر و تبليغی نيز نابود نمايند و کسان 

تعقيب اين سياست تنھا به داخل . بزرگ بسازند که اساساً کوچک و بی مقدار بودن آنھا به ذھن کسی ھم خطور ننمايد

ان نيز با ھمان کوس و سرنا، به افغانستان اعم از جامعه، جبھات نبرد و زندان محدود نمانده بلکه در خارج از افغانست

  .گوش جھانيان رسانيده شد، که نمونه ھای برجستۀ آن را می توان در وجود گلبدين و مسعود مشخص نمود

سياست تکميل ھدف با تصفيه جسدی و تخريب شخصيتی افراد و قربانيان تنھا به روسھا محدود نمانده، بلکه امپرياليزم 

ز، به ھمان سانی که در عرصۀ بين المللی در اين رشته استاد بی رقيب بوده و اند در جنايت گستر امريکا و شرکاء ني

مناسبات افغانستان و جانبازان جنبش چپ نيز سخت فعال بوده، تا آنجائی که برای شان مقدور بوده سخت تالش نموده 

ان و يا عرب شان در پاکستان به قتل و به وسيلۀ ايادی افغ. ای. آی. اند، تا افراد و شخصيت ھائی را که به دستور سی

رسيده اند، آنقدر از لحاظ شخصيتی تخريب نمايند که حتا به خوبی ياد نمودن و يا دفاع از آنھا ، معادل گردد با نفی ياد 

  .کننده

و به وسيلۀ ايادی . ای. آی. به صورت مثال می توان از سه شخصيت بی بديل افغانستان که در پاکستان به دستور سی

. ياددھانی نمود» داکتر فيض احمد، مينا و رھبر« افغان، عرب و يا پاکستانی آنھا به خون کشيده شدند، يعنی زنده يادان 

تا نکند را ياد آنھا کسی وقتی ايادی امپرياليزم قادر شدند آن جانبازان خلق افغانستان را به خون بکشانند، به خاطر آن که 

 و از طرف ديگر نقش روشنگرانه و متحد کننده ای را در بين پيروان ه شودديميان کشاز يک طرف پای قاتالن به مبادا 

آن جانبازان خلق ايفاء نمايد، برنامه ھای امپرياليستی ايجاب می نمود، تا در مورد شخصيت آنھا آنقدر تبليغ منفی و سياه 

 بودند نمی توانستند بدون خدشه و داغی ھا ھم می» پل پوت«ھا و » ستالين«نمائی صورت گيرد، که اگر به عوض آنھا 

از آنھمه تبليغات جان به در برند،؛ مگر سؤالی که مطرح می شد و می شود اين است که چه کس و يا کسانی اين وظيفه 

  .را بايد به دوش می گرفتند
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مورد حتا ھيچ اعالم امپرياليزم جھت تصفيه جسدی آنھا ھيچ نيازی به پوشاندن چھرۀ کثيف خود نداشت، با آن که در دو 

نشد که آيا دوسيه ای جھت تحقيق در آن باره وجود دارد و يا خير، ھمه کس می دانست و می داند که آن کار به فرمان 

به وسيلۀ مزدورانش انجام يافته است؛ مگر اين که اکنون بعد از تصفيه جسدی، گلبدين و يا فردی از القاعده . ای. آی.سی

د، صرف نظر از آن که چنان ند به ارتباط آنھا تبليغ نموده، به شادی مرگ آنھا بنشينننی بخواھو يا ھم سياف و يا ربا

تبليغی چه تبعاتی ديگری را می توانست و می تواند به ھمراه داشته باشد، حداقل آن کسب اعتبار برای خودجانبازان و 

زی که امپرياليزم به ھيچ وجه نه تنھا خواستار آن آنھائی که ادعای پيروی از آنھا را دارند می توانست باشد، يعنی چي

يا به عبارت .  نيست بلکه می خواھد تصفيه جسدی آنھا را با بد نام ساختن و تخطئۀ شخصيت انقالبی آنھا کامل بسازد

  .ديگر به عالوۀ جسم شان، ياد شان را نيز به خاک بسپارد

اريھای گسترده، در چنين موقعيتی، انجام وظيفه را به دورنگری امپرياليستی و برخورداری از ماحصل سرمايه گذ

در اين جا باز . ھا داشته باشد» انجو«دوش کسانی می گذارد که سند فراغت از يکی از مؤسسات تربيت جاسوس يعنی 

ھم ساحۀ مانور امپرياليزم محدود می گردد، چه با وجود آن که در جريان مقاومت ضد روسی بيش از ده ھا و چه بسا 

د ھا انجو در پاکستان و افغانستان فعال بود، مگر اکثريت آنھا پروژه ھای جاسوس پروری شان را بين نيروھای ص

اخوانی و از طيف آنھا انتخاب نموده بودند، در نتيجۀ چنين محدوديتی است که مثلث استخباراتی، امنيتی و انجوئی 

ھای » مائو زدا« از اشکال در پيوند با کميتۀ اتريش و که ھمه به شکلی» حسين جاسوس، صادق دنی و پوالد انجوئی«

  . آن بودند، به اين وظيفه گماشته می شوند

ايادی افغان و يا عرب آنھا با تصفيه جسدی آن فرزندان برومند . ای. آی. آنھا وظيفه دارند تا کاری را که به دستور سی

در اين جاست که ھر نوع ياددھانی و تکريم از . بسازندخلق ما انجام داده اند، با حمله بر شخصيت آنھا اينک کامل 

، خود را در معرض آماج حمالت »داکتر فيض«و زنده ياد » مينا«، زنده ياد »رھبر«بزرگ جانبازانی چون زنده ياد 

آنھا که تخريب شخصيت عناصر انقالبی را با معيار . کين توزانۀ تنی چند جاسوس و خود فروخته، قرار دادن می گردد

ھائی که از ستالين زدائی، مائو زدائی و پل پوت زدائی، فرا گرفته اند به نيکوئی می دانند، جھت آن که نکند کسی به 

فکر محکوم کردن امپرياليزم و ايادی جنايتکار آن بيفتد، با ھر آن چه بھتان، افتراء و دروغ در انبان خود و باداران 

کشيده شده رفته، می خواھند آنقدر در مورد آنھا مذمت و بدگوئی نمايند، و شان دارند، به سراغ آن سه قھرمان به خون 

از آنھا چنان چھره ھای کريه و ضد انقالبی ترسيم نمايند، که خواننده نه تنھا نسبت به مرگ آنھا متأثر نگردد و قاتالن 

ه از آنھا به نيکوئی ياد می نمايد، نيز آنھا را محکوم ننمايد، بلکه کشته شدن آنھا را به فال نيک گرفته، به ھر آن کسی ک

  .برچسپ و اتھام حواله بدارند

که در قبال طرفداران ستالين، صدر مائو و پل پوت به کار رفته است، مگر ھمان طوری که اين ھمان سياستی است 

تاريخ در نھايت خود تمام گردو غبار برخاسته از سم ستوران امپرياليستی را از رخسار آنھا زدود، به يقين دير نخواھد 

  .نيز مشاھده نمائيمبود که چنان جاليشی را در زندگانی  و ياد اين جانبازان خلق افغانستان 

از من کينۀ » حسين جاسوس، صادقی دنی و پوالد انجوئی«اين که چرا مثلث استخباراتی، امنيتی و انجوئی در وجود 

ھمت » ساما«عجيبی به دل دارند، واضح است گذشته از آن که اين قلم در حد توان به دفاع از جانبازان خلق و تاريخ 

انند که با تأسف من از جمع، تنھا کسی ھستم که جرأت بيرون دادن اعتقاداتم را داشته، گمارده ام، آنھا به نيکوئی می د

از ھارت و پورت و اتھام زنی ھای آنھا کمترين ھراسی ندارم، بلکه ھمان طوری که تا اکنون در اين عرصه به تنھائی 

ليه اين مثلث استخباراتی، امنيتی و انجوئی را به پيشتاز بوده ام، در آينده نيز به اين کار ادامه داده تا زمانی که مبارزه ع

بخشی از وجدان نيروھای انقالبی و طرد اين جرثومه ھای فساد را به مثابۀ پيش شرط ھر نوع حرکت وحدت طلبانه، 
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فروش "در دستور کار قرار نداده ام، نه دست از سرآنھا بر می دارم و نه ھم آن انجو ھائی که اين خود فروختگان با 

  .به نان و نوائی رسيده، جرأت پارس کردن به عناصر انقالبی را يافته اند" روی کارشان به آنھاني

  :بر گرديم روی اصل موضوع و ادامۀ کار کميته و نقش آن در تشکل سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

فاجعۀ خونين و اسارت آور  يعنی دقيق سه ھفته بعد از ١٣۵٧ ثور ٢٨ھمان طوری که قرار گذاشته بوديم، به تاريخ 

قبول ميزبانی جلسه از طرف ما مؤيد اعتماد آن زنده ياد بر کميته . صورت گرفت» کلکانی«ثور، ديدار ما با زنده ياد 

 چراغ، مگر د ثور الی فردا عصر آن در يکی از محالت حومۀ شھر کابل، با تنفس دو٢٨بوده در نتيجه ما از شام روز 

  .  مطمئن، گرد ھم آمديماز لحاظ امنيتی کامالً 

را به عھده داشته و بالفاصله بعد از رساندن مسافران به دنبال » کلکانی«به عالوۀ رفيقی که وظيفۀ رانندگی زنده ياد 

  .نيز با وی آمده بود» حسين طغيان« ، زنده ياد رفيق - زنده ياد رفيق کبير–کار خود رفت 

 سال دوری از ۵  بيش از و آن زنده ياد، تقريباً نخستين ديدار بعد ازاين ديدار بين اکثريت اعضای کميتۀ اساسی ما

 سال دوری، ھرچند تغييرات فزيکی محسوسی نيز در سيما و رنگ موھای زنده ياد ۵بعد از اين . ھمديگر بود

ن ادامۀ به وجود آمده آن را به اصطالح ماش و برنج ساخته بود، مگر وقتی به صحبت آغاز نمود و در جريا» کلکانی«

صحبت و بحث روی مطالب متوجه شديم که آن تغييرات صرف در ساختمان فزيکی محدود نمانده بلکه رشد فکری و 

معنوی رفيق نيز را با خود داشته است، منتھا با يک تفاوت که اگر تغييرات فزيکی به صورت تدريجی بوده است، رشد 

  .و کيفيت آن تصور نمودفکری شکل تصاعدھندسی داشته، نمی شد ميزانی برسرعت 

که زنده يادان  اين آخرين جلسۀ مشترکی بود -» عازم«طبق روال کار و بعد از خوش آمد گوئی به وسيلۀ زنده ياد رفيق 

 سال دوری ۵بيش از، از آنجائی که »کلکانی« و ابراز امتنان صميمانۀ زنده ياد -با ھم ديدند» لکانیک«و » عازم«رفقاء 

قرار بر اين شد تا روی يک اجندای مشخص ھريک از ھر دو طرف، خود را معرفی نموده، وجوه بين ما وجود داشت، 

اين معرفی در خطوط کلی خود شامل دو بخش اساسی می شد، نخست . مشترک و مغاير مواضع را مشخص نمايند

مانه و دقيق از طرف در واقع نکاتی که در ختم بحث به شکل بسيار عال. برداشت ھای ايدئولوژيک و در ثانی سياسی

به دو پيش شرط اساسی شامل سه پيش شرط ايدئولوژيک و سه پيش شرط سياسی جھت رسيدن به » کلکانی«زنده ياد 

  .وحدت با ساير نيروھا فورمولبندی گرديد

 از به ارتباط مواضع ايدئولوژيک که چيزی جز تأکيد بر مارکسيزم، لنينيزم ، انديشۀ ماتسه دون، نبود؛ به نمايندگی

بود، صحبتی که با تمام اختصار آن، درواقع جامعترين شناختی را » ميرويس«رفقای کميته، نخستين سخنران زنده ياد 

ارائه داشته تفاوت کامل آن را با رويزيونيزم و » .ا. ل. م« نمايد که می شد در آن وقت محدود از ءمی توانست احتوا

، صحبت ھای تکميليی نيز »ميرويس« به دنبال صحبت اساسی زنده ياد ،نشان دادسوسيال امپرياليزم با وضاحت کامل 

نيز بحث تکميليی » کلکانی«با ختم صحبت از جانب ما، زنده ياد . از طرف ساير رفقای کميتۀ اساسی صورت گرفت

دت طلبانه با در باره انجام داده، در خطوط کلی توافق کامل را بر آن قرار داديم تا من بعد حين رفتن پای بحث ھای وح

 اجزای جنبش چپ، از ھمان مواضع حرکت نمائيم، يعنی از ديد آن جلسه، اعضای آن فقط می توانستند با کسانی ساير

به مثابۀ علم انقالب و احيای سرمايه داری در شوروی را الی » .ا. ل. م«پای بحث ھای وحدت طلبانه  بنشينند که به 

  . باور داشته و آن را رھنمای عمل خود قرار بدھندسير قھقرائی آن به سوسيال امپرياليزم

با عبور از اين بخش جلسه، که طبق پيشبينی ھا و شناخت متقابل از ھمديگر می شد از لحاظ زمانی کوتاھی آن را حدس 

ن مسلم بود که در اين قسمت به مثابۀ نخستين مسأله آنچه باعث فاصله گرفتن ما طی آ. زد، بخش سياسی بحث آغاز يافت

  . که شد، سال شده بود، می بايست به بحث گذاشته می شد۵بيش از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

، به ارتباط اشتباھاتی که در گذشته صورت گرفته و ما آنھا را در رسالۀ »عزيز طغيان«وقتی از طرف زنده ياد رفيق 

در قبال آن » کلکانی«انتقاد و منتشر ساخته بوديم، بحث آغاز و خواستار پاسخگوئی از جانب زنده ياد » عليه لومپنيزم«

، دليل آوردنش را در آن جلسه پاسخگوئی به »حسين طغيان«با اشاره به زنده ياد » کلکانی«مسايل شد، زنده ياد 

  .قاء را بگويدن مورد پاسخ سؤاالت و انتقادات رفضا نمود، تا خود در آاسؤاالت رفقاء در ھمان زمينه دانسته از وی تق

با کميتۀ اساسی در تماس بوده و از » کلکانی«جه شديم يعنی در تمام دورانی که زنده ياد نکته ای که ما ھمان لحظه متو

صحبت می نمود، درواقع خودش ھيچ نوع تماسی با آنھا نداشت و تمام دستورات و يا ھم » رھبری در زندان«جانب 

رھبری در «ين کميتۀ اساسی و دريافت می داشت، و در تمام آن زمانی که ب» حسين طغيان«مشوره ھا را از زنده ياد

تی به وجود آمده، کمانۀ برخی از مرمی ھائی که از طرف کميته فير می شد و به جان زنده ياد ااختالف» زندان

اصابت می نمود، درھيچ يک کمترين مسؤوليتی را دارا نبود، ھرچند در ھمان زمان می توانست با معرفی » کلکانی«

 عنوان فرد پاسخگو خود جان سالم به در ببرد، مگر اصوليت تشکيالتی  توأم با اخالق به» حسين طغيان«زنده ياد رفيق 

  .بردبارانه به وی چنين اجازه ای را نمی داد، تا به جای خودش رفقای ديگری را در تير رس قرار بدھد

ذھان عامۀ مردم و حتا به يقين زنده ياد کلکانی، از سجايای مبارزاتی و اخالقی زيادی برخوردار بود که وی را در ا

روشنفکران بھانه جو، به يک اسطورۀ فناناپذير و يک نماد مبارزه مبدل نموده بود، از ديد من شايد اين صفت را که 

، يکی از صفاتی ننمودھيچ گاھی نجات خودش را به قيمت آماج حمالت ديگران قرار دادن رفقاء و دوستان جست و جو 

خالف برخ ديگری از مدعيان انقالب .  بلکه برای ساليان سال می تواند جايش خالی باشداست که با تأسف نه تنھا اکنون

و مبارزه، که فرصت طلبی و پراگمتيزم بخشی از کرکتر و شخصيت آنھا را ساخته، در تمام طول عمر کوشيده اند تا از 

 و يا ه انددور ريختبه  و رفع نياز، آنھا را رفقاء و دوستان شان به مثابۀ سپر بال استفادۀ ابزاری نمايند و با گذشت زمان

نه تنھا در مناسبات شخصی » کلکانی«، زنده ياد ه استبار نموددوش آنھا از آن بد تر سنگينی تمام مالمتی ھا را بر 

بلکه در مناسبات سياسی نيز با شھامت غير قابل تصوری حاضر بود، سينۀ خود را آماج تير دشمن قرار دھد، تا اين که 

و ما تمام اعضای کميتۀ اساسی اين واقعيت را با تمام کم و کيف . ير را به جانب سينۀ رفقاء و يا دوستان ھدايت نمايدت

تمام سؤاالت را پاسخ گفته، ضمن نقش خودش در تمام آن قضايا، » حسين طغيان«آن، ھمان شب و بعد از آن که زنده ياد

ھرچند در اخير تمام صحبت ھا يعنی . يان بيان داشت، درک نموديمنقش ضد انقالبی رھبری داخل زندان را در آن م

فردا وقتی از ھم جدا می شديم، با طرح انتقاد و انتقاد از خود ھر دو طرف نسبت به گذشته، اعتقاد راسخ مان را به علم 

مان شب دقيق بعد از انقالب و منش برخاسته از آن، عملی نموديم، مگر وقتی امروز به قضايا نظر می اندازم، ھرگاه ھ

در " کلکانی"، ما به مثابۀ گردانندگان کميتۀ اساسی از برخوردی که نسبت به زنده ياد»حسين طغيان«ختم پاسخ زنده ياد 

  . سال نموده بوديم، از خود انتقاد می نموديم، شايد سزاوار تر از آنچه انجام داديم، می بود۵جريان آن 

مطرح شده بود، ارائه » عليه لومپنيزم«به ارتباط مطالبی که در نوشتۀ » حسين طغيان«به دنبال پاسخھائی که زنده ياد 

کر جزئيات روشنگرانۀ چند از جانب رفقای کميتۀ اساسی و قناعت رفقاء در آن زمينه، قبل از آن که زنده ياد ذداشت و ت

وری، مطلبی ارائه دارد، از طرف  سال د۵بيش از به ارتباط بيان کارھای مبارزاتی خود و رفقايش ظرف » کلکانی«

ضمن گزارشھا وقتی از مصادره ھای مالی، وسايل طباعتی و . ھريک از ما رفقاء به ارتباط کار ما روشنی انداخته شد

چند قبضه سالح صحبت به عمل آمد و ضمناً از کار ھای فرھنگی تشکيالتی، کميته به صورت کامل گزارش داده شد، 

  : گزارش ھا، در حالی که تبسمی رفيقانه بر لب داشت، بسيار ظريفانه افزودزنده ياد کلکانی در ختم

می گشت و ما علت آنھمه جانکنی نوکرانش من خوب، پس در تمام اين مدت که دولت به خاطر جرايمی چند به دنبال «

  »را نمی دانستيم، اين شما بوديد که دولت را ديوانه ساخته بوديد؟؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 در ارتباط کار ما طی آن زمان تمام شد، بدون آن که به گزارش کار آن رفيق منتظر بمانيم، بعد از آن که صحبت رفقاء

  .و تماس با آنھا را مطرح نمود" گروه انقالبی خلقھای افغانستان«زنده ياد گل محمد، پرسش چگونگی دق الباب 

کار خودشان صحبت نمايد، ضمن  که منتظر چنين سؤالی نبود و فکر می نمود که بايد نخست از»کلکانی«زنده ياد 

ام جلوتر را مطرح نموده اند، از ھمکاری ھای گابراز امتنان از اعتماد متقابل رفقاء که بدون شنيدن کار آنھا ، يک 

از آن : تا سطح تشکيل کميته ھای مشترک، ياددھانی نموده، افزود» گروه انقالبی خلقھای افغانستان«گروپ خود با 

در زمينه ھای مشخصی کار مشترک داريم، شما می توانيد » گروه انقالبی خلقھای افغانستان "جائی که ما با رفقای

  .مطمئن باشيد که آنھا نيز در جريان اين جلسه قرار گرفته به صورت غير مستقيم در جلسۀ کنونی ما حضور دارند

» يه لومپنيزملع«سؤاالتی که به ارتباط تذکر اين مطلب، فضای کامالً آرام تمام شب را تا حدودی زير تأثير قرار داده 

پاسخ گفته شده بود دوباره به ميدان انداخت و آنھم به خاطر عمليات گروگانگيری » حسين طغيان«قبالً به وسيلۀ زنده ياد 

 اعضای کميته را عقيده بر آن بود که نھاد ھای انقالبی حق دارند، به تمام. که در اواخر دوران داوود صورت گرفته بود

اشکال مبارزه که در خدمت ستراتيژی مبارزاتی شان قرار داشته باشد، دست يازند من جمله گروگانگيری؛ مگر به ھيچ 

وجه حق ندارند در انتخاب فردی که گروگان گرفته می شود، نقش فرد گروگان را در ساختار اجتماعی اقتصادی حاکم 

ی به اين و يا آن فرد و يا خانواده يک انسان بيگناه آن خانواده اعم ناديده بگيرند و يا به اصطالح به خاطر تعلق خانوادگ

از ديد کميتۀ اساسی، در تمام فعاليت ھای عملی اعم از گروگانگيری ھا، . از زنان و يا اطفال آن را به گروگان بگيرند

، يگانه شاخصی است مصادره ھای پولی و يا ھم تصفيه جسدی، دقت در انتخاب تعلق طبقاتی و سياسی فرد مورد نظر

بر ھمان مبنا رفقای کميتۀ اساسی . که يک نھاد انقالبی را از مشتی رھزن، لومپن و دزدان سر گردنه متمايز می سازد

 داوود که طفل خورد سالی خالف تمام موازين انقالبی به گروگان گرفته شده بود،  اخيربه ارتباط گروگانگيری دوران

  .خواستار توضيح گرديدند

، با ھمان بردباری و تواضع ھميشگی بدون آن که از لحن بلند رفقای صحبت کننده، عقده مند شده به »کلکانی« ياد زنده

پاسخگوئی متقابل آغاز نمايد، با ھمان متانت و صميميتی که از نخستين لحظات جلسه آن را با خود داشت، به صورت 

ترين مسؤوليتی ندارد بلکه وقتی از قضايا مطلع گشته است، بسيار مختصر تذکر داد که خودش در آن قضيه نه تنھا کم

 پيشنھاد نمود تا در آن مورد ھم  به جھت رفع ھرگونه سوءظن و سوءتفاھمی  کهبه شدت از آن انتقاد نيز نموده است،

ی از رفقائی کمک خواسته شود که در آن قضيه نقش ھدايت دھنده و عمل»حسين طغيان«مانند حضور زنده ياد رفيق 

  .داشته اند

رفقاء ضمن تأکيد بر آن که ما نه به خود اين حق و يا اجازه را می دھيم و نه ھم به ديگران تا زير نام چپ و تعلق به 

جنبش چپ، به کار ھای آدم ربائی، مصادره و تصفيه جسدی از نوع لومپنان و باند ھای مافيائی دست بزنند، با شناختی 

فته، قرار شد در يکی از جلسات آينده با حضور نظريه پردازان و بازوان اجرائی آن، که از وی داشتيم حرفش را پذير

و » ميرويس«ری ھای قاطع و بدون مماشات زنده يادان ي موضعگ-.عمل انجام يافته مورد بررسی مجدد قرار بگيرد

 بلکه برخاسته از دورنگری در آن مقطع، نه تنھا پافشاری آنھا را بر اصوليت انقالبی بيان می دارد،» عزيز طغيان«

عميق آنھا در يک مبارزۀ طوالنی، آنھم در شرايطی که تفنگھا می غرند و خطر لومپنيزم ھر لحظه پرولتاريای آگاه را 

تھديد می نمايد، بوده و چه بسا عناصری که در بستر تاريخ خود را در زير ضربات کوبندۀ آنھا ديده اند، بخواھند اينجا 

  .ھا با افتراء و تھمت مذمت نيز نمايندو يا آنجا به آن

بادرنظرداشت جوی که به وجود آمده بود و با حرکت از اين موضع که فردا ھم در ھمان محل الی آمدن رفيق راننده به 

وقت داريم و با مالحظۀ ان که ساعت ھم حدود سه صبح را نشان می داد، پيشنھاد شد تا ادامۀ » کلکانی«دنبال زنده ياد 

  .ا به فردا موکول نمائيم، چون تمام رفقاء وقت داشتند، ادامۀ جلسه را به فردا موکول نموديمجلسه ر
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را » پيره داری«با آن که از طرف صاحبان خانه ، کامالً اطمينان داده شده بود که تا وقتی ما در آنجا ھستيم، مسؤوليت 

  . قسيم نموديمتبين خود آنھا خود به دوش خواھند داشت، ماھم به نوبه چند ساعت بقيه را 

فردای آن و بعد از صرف به اصطالح صبحانه، صحبت ھا از اواضاع کنونی در افغانستان، منطقه و جھان به ويژه 

باز ھم طبق روال شب قبل، در تحليل از اوضاع کنونی افغانستان صحبت را ما . جنبش بين المللی کمونيستی آغاز يافت

ع اقتصادی اجتماعی جامعه، رژيم کودتا، ماھيت طبقاتی آن، سياست ھائی که تا آن زمان ، تحليل از اواضا. آغاز نموديم

بدان دست يازيده و در آينده بدان تشبث خواھد ورزيد، موقعيت جنبش چپ در قبال آن، عکس العمل مردم در قبال 

ورد کشورھای ھمسايه و سرانجام برخ»  دموکراتيک و ملی«کودتا، درک و تعيين مرحلۀ انقالب ما در ھمان مقطع

قدرت ھای امپرياليستی غرب عليه آن از جمله مسايلی بودند که از طرف اين و يا آن رفيق کميتۀ اساسی توضيح داده 

در تمام آن بحث ھا، چنان درک مشترکی از قضايا را نمايان می ساخت تو گوئی » کلکانی«شد، تذکرات تأئيدی زنده ياد 

  .اصله بين ما وجود نداشته است سال ف۵بيش از اساساً اين 

 بعد از آن به وجود آورده »انورخوجه«و شير غلت » صدر مائو«در اوضاع بين المللی جديدی که بعد از مرگ رفيق 

با » تئوری سه جھان«بود، از طرف رفقای کميتۀ اساسی، ھر دو طرف به شدت مورد انتقاد قرار گرفته ضمن آن که 

ستراتيژی پرولتاريای بين المللی در مبارزات بين المللی «ط آن با صدر مائو به مثابۀ قاطعيت رد شده ھرگونه ارتبا

منتفی دانسته شد، ضد ديالکتيکی و ضد مارکسيستی بودن دو سيستم انورخوجه نيز با دادن مثالی، فکاھی گونه رد » اش

 از لحاظ مساعدت شرايط بين المللی، گريده، زمان مبارزه عليه سوسيال امپرياليزم روس و باند ھای وابسته به آن ،

  .دشوار معرفی گرديد

ضمن تأئيد نظرات در زمينه و حتا تبريک گفتن به رفقاء که در ھر دو مورد با چنان وضاحتی » کلکانی«زنده ياد 

  : نظرات شان را فورموله نموده بودند، ياد آور شد

بش داشته است، با تأسف نه تنھا برداشت ھمه يکسان نيست تا جائی که طی اين مدت کوتاه تماسھائی با برخی از آحاد جن

و ھستند بخش ھائی که يا در ھر دو مورد  موضع گيری ندارند و يا ھم به حمايت از يکی از آنھا نظر می دھند، بلکه 

 رشد نا موزون جنبش خالف شما که از چنان مواضعی برخورداريد که می تواند مايۀ افتخار باشد، برای بعضی ھای

اميدوارم در چنين موقعيتی که بقای افغانستان، به وحدت آحاد جنبش انقالبی به دور يک . ديگر تا حال مطرح ھم نيست

نھاد منضبط و واحد نيازمند است، اين رشد ناموزون و اين تشتت فکری، باعث پراگندگی ھای تشکيالتی بيشتر 

  .قيد نگرددنگرديده، از ھمه اولتر به مثابۀ پيش شرط آغاز مذاکرات 

. سومين و آخرين قسمت بحث، به ارتباط چه بايد کرد و يا ھمان وظايف ما در قبال آن اوضاع چه است، دوام يافت

تطابق نظر در قسمت ايدئولوژيک، باعث شد تا ھر دو جانب به ارتباط وظايف ما بر کار مجدانه و پيگير در جھت 

و محاصره شھرھا از طريق دھات به مثابۀ ستراتيژی نظامی و ايجاد سه سالح خلق، پذيرش جنگ توده ئی طوالنی 

بيان داشته، در واقع ھيچ نوع مشکلی را را تمام اشکال ديگر مبارزه را در خدمت اين ستراتيژی قرار دادن، اعتقاد شان 

  .جھت کار مشترک به رسميت نشناسند

از يک جانب و برخی سؤاالتی که »  خلقھای افغانستانگروه انقالبی"با  کار مشترک با » کلکانی«با آنھم تعھد زنده ياد 

در اين باره نزد کميتۀ اساسی به وجود آمده بود، از جانب ديگرموجب گرديد تا با وجود تمام نزديکی ھا، آغاز به کار 

مشترک را به زمانی موکول نمائيم که از نظريه پردازان و عامالن اجرائی گروگانگيری دوران اخير داوود خان 

  .زارشات کامل کار آنھا را بشنويمگ

با اين دو مضمون » کلکانی«در ختم جلسه يک سؤال از طرف رفقای کميتۀ اساسی و سؤالی ھم از طرف زنده ياد 

  :مطرح گرديد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

  :پرسش ما آن بود

در صورتی که يکی از رفقاء از ناحيۀ فرد مشخصی از اعضای به اصطالح حزب دموکراتيک خلق خود را در 

احساس نمايد و متيقن گردد، که ھر گاه دير بجنبد به قيمت جانش تمام خواھد شد، آيا می توان از ھمين اکنون خطرکامل 

  تصفيه جسدی ھمچو افرادی را دستور کار قرار داد و يا خير؟

  :پرسش زنده ياد کلکانی چنين بود

به صورت غير مستقيم به مثابۀ اعالن جنگ تعدادی از رفقاء به اين نتيجه رسيده اند که زندگانی مخفی من و عدۀ ديگر، 

با دولت کودتا بوده در نھايت می تواند باعث گردد، تا دولت حمالت خود را بر جنبش چپ سرعت ببخشد، در حالی که 

علنی شدن و به دوام آن زندگانی نيمه علنی را انتخاب نمودن ھم می تواند اين آسيب پذيری را به تأخير بيندازد و ھم 

  .ن را که بتوان از شرايط زندگانی علنی و نيمه علنی جھت پيشبرد بھتر کار ھا سود جست، مساعد می سازدامکان آ

  :به پرسش ما چنين بود» کلکانی«پاسخ زنده ياد 

از موضع خودم، دفاع از خود و دشمن را به خاک افگندن قبل از آن که خود مزۀ مرگ را چشيد، حقی است که ھيچ 

نمی تواند، مگر به مثابۀ پاسخی از جانب جنبش، بايد از ساير رفقائی که در پروسۀ بحث ھای کس از انسان گرفته 

  .وحدت طلبانه حصه دارند، نيز پرسيد 

چه ما به صراحت اعالم داشتيم . پاسخ کميته در قبال سؤال مطروحه از جانب زنده ياد کلکانی، نفی کامل آن جريان بود

 پرچمی ھا وجود دارد، ريسک بس فوق العاده ای می باشد، بلکه در - که از خلقی که چنين امری نه تنھا با شناختی

گذشته از آن چنين امری دير . نھايت امر می تواند به تضعيف روحيۀ سايرين و استفادۀ تبليغاتی خلق و پرچم نيز بينجامد

بات احتمالی رژيم کودتا نجات و يا زود از طرف ھمان کسانی که امروز می خواھند بدان وسيله خود را از زير ضر

 بکشند، بار تمام مالمتی ھا را بر» ھورا«دھند و حاضر اند در ھر متينگ و مارشی دو صد بار به نفع خلق و پرچم 

  . دوش خودت خواھند گذاشت

ھر چند وقتی در جلسۀ بعدی که حدود بيش از يکماه بعد صورت گرفت و طی آن مدت ھريک از ما، خود را به مثابۀ 

خشی از واحد کل به شمار آورده به تالش ھای وحدت طلبانه اشتغال داشتيم، ھيچ يک به حرف ديگری نکرده بوديم، با ب

توسط زنده ياد » کلکانی«چه با وجود آن که زنده ياد . آنھم کدام مشکل خاصی از اين دو تک روی بين ما به وجود نيامد

تعيين شده بود برای ما پيام فرستاده بود، که تمام » کلکانی« ياد  اساسی با زندهۀکه به حيث رابط کميت» گل محمد«

آنھائی که به ارتباط تصفيه جسدی افراد خلق و پرچم از آنھا پرسش به عمل آمده است، ھمه آن را خطرناک دانسته و 

نموده حداقل افشای آن را باعث آغاز ضربات رژيم عليه جنبش چپ دانسته بودند، و به صورت تلويحی با آن مخالفت 

خيلی زود دانسته بودند، مگر ما از آن مشوره بيشتر از آن که نفی کامل عمل را استنباط نمائيم، اھميت مخفی ماندن آن 

 سال از آن تاريخ، تا ھنوز ٣۵را درک نموده، در برنامه ريزی چنان دقت به خرچ داديم که اينک بعد از گذشتن حدود 

  .سط چه کسانی و باالی کدام فردی بوده استکسی نفھميده که عمل در کجا و تو

به ھر شکلی که بوده، نه تنھا » کلکانی«در ھمين جا بيجا نخواھد بود بيفزايم، با آن که علنی شدن آنروز زنده ياد 

 کالنترين ريسک حياتی را برای جانش خريده است، اين کمال بيشرافتی آن عده ،خواست خودش نبوده بلکه با انجام آن

را » کلکانی«نی است که در ھمان مقطع تاريخی به انجام آن کار نظر موافق داده و اينک با سکوت شان زنده ياد از کسا

 را بر رخسار کشيده و در رابطه با يک مسألۀ عملی، در »مائوئيزم«زير ضربت عناصر و ابسته به امپرياليزم که نقاب 

  . نديک برش تاريخی ديگری داستانسرائی و اتھام زنی می کن

به مثابۀ محراق جنبش وحدت طلبانه قرار گرفتن، به خودی خود گواه بر آن » کلکانی«و زنده ياد » ساما«ھرچند تشکل 

به امر مبارزه و انقالب نتوانسته وارد » کلکانی«است که آن حرکت کمترين خدشه ای در صداقت و جانبازی زنده ياد 
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ب جنبش تجريد شود، مگر با آنھم اين وظيفۀ تمام آنھائيست که در ھمان نمايد، در غير آن در ھمان مقطع می شد از جان

آنھا ھمان طوری که ھمان زمان با شوخی اعالم داشته . مقطع خود زندگانی علنی داشته و مورد پرسش قرار گرفته اند

ا پيش نموده با ذکر اند، که خوب است بی خطر ھمديگر را ديده می توانيم، شرافت مبارزاتی حکم می نمايد که اکنون پ

واقعيت ھای تاريخی نگذارند تا مشتی مزدور و جاسوس انجو باز با حيثيت و نام بزرگ ساالران جنبش چپ بازی 

 برای من که در جريان کامل قضيه قرار دارم، رديف کردن چند نام خيلی ساده است، مگر می گذارم تا اين عمل - نمايند

   -.ر ھم اگر باشد نشان دھند شھامت پذيرفتن مسؤوليت اعمال خود را دارندرا خود آنھا انجام داده برای يک با

  ادامه دارد

 

  :يادداشت
 دو تن ۀ فرار لوئی شانزده و فاميلش بود، که به دستگيری و اعدامافشای برنام» مارا« يکی از افشاءگری ھای مھم -*

  .انجاميد از آنھا يعنی زن و شوھر


