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  ٢٠١٣ جون ١٩

    

  

  

  

بر پا  به  افغانستان نخستين تظاھرات پرشکوه   در تورنتو و شرکاء  امپرياليزم  جنايتکار امريکا ۀبعد از حمل

)  [ ع ( کبير توخی  ، ميرويس محمودی ، :  افغان ھائی که در اين تظاھرات نقش فعال گرفته بودند . گرديد 

به ھوادار ) [ ذ (  مليت نجيب و زحمتکش ھزاره  يک جوان از]   زنده ياد عبدالرحمن محمودی برادر زاده

يک تن از .  تن  در صف اول تظاھرات قرار گرفته بودند  سهاين  ] . » افغانستان   م. ل .حزب  م « اصطالح 

 م   . ل .حزب م«طالح به اص" [  ھوادار " رفيق افغانشو ) ک ( رفيق  ]  حزب م ل م  ايران [ اعضای 

    ] . »افغانستان

  از پيش روی   سرک  که يکدرخشمگين می خواستند   تظاھر کنندگان ۀھم فشرده زمانی که صفوف ب

و مسلح مانع توقف   نمايند ، گارد ضربۀ نقابدار توقف  به جانب جنوب امتداد داشت لگری امريکاوعمارت کنس

  CTVکنندگان در امتداد سرک حرکت کردند  تا به نزديک عمارت  ات تظاھر .تظاھرات کنندگان  گرديدند

 صرفاً  دو تن ، يعنی ميرويس ودان محمودی  و  افغانھا  جمع انگشت شمارميان از. در آنجا توقف کردند ورسيدند 

از ديد و     که  يک بار  برای ب»حزب م  ل  م  افغانستان «به اصطالح اين جوان سنگين و با وقار ھودار ) [ ذ ( 

ھردو يکی بعد ديگر به زبان فصيح .  بلندی برآمدند رب]  پرسش ھای سياسی از اين قلم  مھمان ما شده بود 

 ۀ ھلھل وشور پرھای ممتد ،   به تقبيح تجاوز امپرياليزم امريکا به افغانستان پرداختند  که با کف زدنیانگليس

ً ئی ھا ودر پی آن  کانادا.  کنندگان بدرقه شدند ات تظاھر   . از ساير مليت ھای آسيائی به سخنرانی پرداختند عمدتا

 کف بر دھان  در نيويارک در شرايطی که امپرياليزم با قربان کردن دو برج بلندش ، گرامیگانبلی خوانند

  با اندکترين اشتباه و سوء ظن  افراد و اشخاص را به بھانه ھای مختلف گرفتار نموده  به زير شکنجه می آورده

ً کشيد ؛ در شرايطی که  در   ، شمالی کمتر می کوشيدند در راه ین آسيائی مقيم  کشور ھای امريکاامھاجرعمدتا

 در بد ؛ يا  با ھمديگر تماس تيلفونی بر قرار نمايند ، جمع شده با ھم ديگر سخن بزنند  و در پارک ھای شھرسرک

که در ( ھمين  چند تن معدود  افغان ھای مقيم اين شھر ترين جوی اختناق  از مجموع باشندگان تورنتو فقط و فقط 

 تا دندان مسلح ضد شورش را پذيرفته در  ی با پوليسئرويا رو و خطر ھر گونه برخورد ) باال از آنھا نام برده شد 

  .تظاھرات اشتراک فعال نمودند 

ھای شھر بزرگ تورنتو در يکی از تاالر )  م  . ل . م ( در نشستی که قرار بود حزب کمونيست ايران 

 ،که با ھم تماس داشته و در اکثرمراسم ، تظاھرات [ برگزار  نمايد ؛ يک رفيق ايرانی عضو اين حزب در تورنتو 

ً شھر بزرگ  حتا در دورترين نقاط ؛سخنرانی ھا  و گرد ھم آئی ھای اين حزب  گاھی ھم با   (  تورنتو  شخصا

ی نمودم ؛ از من خواست ، تا در محفل آنھا به سمت سخنران اشتراک اشتراک م]  ھمسر مبارز و دليرم رحيمه  

  )پاياني       ( 2بخش     
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رفيق ،  من  به عوض ، می خواھم از آن رفيق خواستم  در صورتی که مشکلی نباشد .با کمال ميل پذيرفتم.  نمايم 

ی که زمان.  با خشروئی پذيرفت دب و مھربانؤ رفيق ماين. ميرويس ودان محمودی در آن تاالر سخنرانی نمايد 

که به   بعد از اين.مخالف اين امر بود اول ۀ وی در وھل،ميرويس در ميان گذاشتم رفيق موضوع سخنرانی را  با 

  .ش را اعالم داشت  ا نظرش را تغيير داده آمادگی، گوش داد دقتسخنانم با 

خود جای داده  ايرانی را در  از طيف ھای مختلف چپمندانه  شمار زياد از عالق ،تاالر بزرگ و پر شکوه

 -  تا ھم اکنون -به سمت استاد در يونورستی  تورنتو ن ديگر از جمله دو زوج که ھر دو  چند تن سخنرا.بود 

سخنرانان ھر يک در محوطۀ بلندتر از سطح زمين تاالر برآمده به .  ھم شامل سخنرانان بودند نمايند،تدريس می 

 پيرامون مسايل افغانستان و  ، وی به رفيق محمودی رسيدی  سخنرانزمانی که نوبت. چوکی ھای شان  نشستند 

در . اشغال آن توسط سوسيال امپرياليزم شوری سخنرانی پرشوری نمود که با کف زدن ھای حضار بدرقه گرديد 

 يک سرباز متجاوز  کابل ،قسمتی از شھرشت که  چگونه درجريان تظاھرات در از صحبتش ابراز دایبخش

اين  گپ  سبب اعتراض حزب کمونيست .  فرستاد" آن جھان "  نشسته بود به  نظامیکه در جيپرا شوروی 

  .  گرديد  ايرانکارگری

  

  . می دانم الزمتۀ ديگر را کـ دو نپرداختن به يکی در پايان  اين مختصر  

  

 هد  زنمبارزش مھربان  و   مامای راش پر انرژی که کمبود پدر مرحوم،رفيق ميرويس جوانی است پرشور 

ۀ رد  تظاھرات شعلرد و گُ گھمانطوری که در باال ھم اشاره رفت  از جملۀ نوجوانانی بود که در  [ياد موسی جان 

 مھربان مسؤوليت تعليم و تربيه وی را  بسيارپدرمانند  ،پر نموده  ]   پخته کرده و به ثمر رسيده بود جاويد  نفس

پيوند مبارزاتی  و ) مجيد ( و مقاومت  مبارزه ۀزنده ياد اسطور موسی جان از اھالی شمالی بود  با  .متقبل گرديد

 ايام حدود که در آن   ميرويس  را ، می آمد زنده ياد موسی ھراز گاھی که زنده ياد مجيد  به منزل. رفيقانه داشت 

  . نوازش قرار می داد  تفقد و مورده سال داشت د ياز–ده 

ً بيست سالاز   هب  رفيق ميرويس از مبارزه  یھيچ شرايط در،ورنتو اقامت داريم  که ما در ت بدينسو تقريبا

، در اين مدت . ه است  دست نکشيد و اجيرانشدر کشور و سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم  حاکم  ضد ارتجاع

 در .  قاطع و بی امان  بوده است خصوص با خلقی پرچمی و خادی ھاه  ب،خوردش  ھمواره  با دشمنان کشوربر

که وی می را ئی ويژه خادی ھاه ب -  خلقی و پرچمی  ؛گاه ھای تورنتو و يا در محافل و مجالسح ھا و تفريرکپا

. که خود را در مرکز ديدش قرار دھند  به اين رسد چه ، قرب و جوارش دور باشند  کوشيده اند از - ختشنا

  :   در  ذھنم تداعی گرديد در ھمين موردخاطره ای

 سپری زنده يادش و مادر   خانم محترم ، با ميرويسرا )تعطيل (  روز رخصتی ،ورنتو پارک خارج تدر   

 به ، ه بودند را پھن کردشان ساز بساط   ،ماتر ازدور   جای در  با رفقايشکه تازه  وحيد قاسمیآقای. می کرديم 

: "  با صدای بلند گفت   ،ناخت ش می که  وی را؛ رفيق ميرويس بسرايد  تا بيتی را ، بلند شد  وی آواز مجردی که
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 در وصف کمال و خواننده ای که[ بعد از شنيدن  صدای ميرويس "  ی خادی کی است که آواز خوده می کشه  اِ 

 يک تن از جاسوسان شناخته شدۀ روس و قاتل مردم  به خصوص قاتل مليت زحمتکش و نجيب ھزاره ، جمال

 ساز و برگ پھن شدۀ شانرا با شتاب  ، با رفقايش يکجا ] سرايدمی   ھرازگاھی"احمد شاه مسعود کج کاله  " يعنی

  .جمع کرده از آن ناحيه  دور شدند 

 مرکز   به بايد يکی از خويشاوندان  خاطر  اشتراک در محفل نامزدی ه   ب ، ما در تورنتو وروددر اوايل

ميرويس    )غ(  دوست ما ...  مراسم نامزدی يان  پااز بعد .  رفيق ميرويس ھم با ما  بود . می رفتيم  ) اتاوا(کانادا 

چه می شود که  شھر  بزرگ   يم اتاوا آمد کيلومتر به شھر۵٠٠بعد از طی حاال که :  "  را مخاطب قرار داده گفت 

 من ،قبل از رفتن به جانب آن شھر بزرگ ،  قرار بر اين شد . را به توخی صاحب نشان بدھيم مونتريالو ديدنی 

 بعد از يک شب  و ايشان به ديدن ما به تورنتو آمد کانادا، تورنتوی به ما  از ورد بعد که يک ھفته ،ساوو از رھبر 

ديدن می  از ايشان ستمی باي،  ام و حاال که من به اتاوا آمده  برد اواتا در محل اقامتش من و رحيمه را به   ؛توقف

؛   معرفی نمايم فاميل شانبزرگ با   م با خود بردهن خواست تا وی را ھرفيق ميرويس محمودی از م.  نمودم

 و معرفی رفيق  بعد ازبازديد از رھبر ساوو.را از نزديک نديده بود محمودی  ميرويس رھبر ساوو تا آن روز

 )مونتريال (  و ديدنی به صوب آن شھر بزرگ) غ (  با آن دوست يم وويس به ايشان  به محل قبلی برگشتمير

 و ويسيق ميررف.  ديديم  را جای ديدنی آن شھر يکی دو.عد از يک ساعت به آن شھر رسيديم ب. حرکت نموديم 

 ) ح ( شان  رفيقبا آن دو به خانۀ   در صورتی که  مخالفتی نداشته باشم  ند از من خواست  ) غ(خويشاوندش آقای 

  ، وی را ھم  ديده ، رفته )" یشورش"  ھم اکنون –  است »م افغانستان.  ل  .حزب م«به اصطالح که از اعضای 

 شماظرت نشسته من  تان در يک رستوارنتبازگشتتا  : " م گفت رفيقجوابدر. بعداً به طرف تورنتو حرکت نمائيم 

 نظر شان پافشاری نموده عالوه ه آن دو ب . "به طرف  تورنتو حرکت خواھيم کرد زمانی که آمديد ،  ،می مانم

،  ديمانب ظر ماتنم  در رستورانتترجيح داديد که شما به خانه اش نيامديد وداگر بدان ،) ح (  شان رفيقکه  کردند 

به جانب  تن  را پذيرفته ھر سه  و پوالدين ارادهانجام خواست اين رفيق مھربانسر.  خواھد شد ویسبب ناراحتی 

  با شور و شعف و ميزبان، معرفی نمود) ح ( ش  رفيق بهميرويس اين قلم راکه  بعد از اين. مقصد روان شديم 

بعد از مدتی  . نمودخاطره بر انگيزی  اينجانب پذيرائی و مھمان نوازی  مھمانان به خصوص ازمھربانی زياد از

ميزبان  .  خانه اش را به مقصد تورنتو ترک بگوئيم  از جا بر خاسته می خواستيم از ميزبان تشکر نمودهصحبت

 کيلومتر در شب ۶۵٠ پيمودن ،  شدهشام  چون « :ش بمانيم و استدالل کرد  نمود که شب را در خانه ااصرار زياد

 نشان تانبرای  را  شھرديدنی  ھایش فردا بخ، د بگذرانياينجا بايد شب را در ،خالی از خطر ترافيکی نمی باشد 

  . »د ائي به جانب تورنتو حرکت نمد آنگاه با خيال راحت می تواني،  دادمخواھ

 . ببريم به سر  » م  افغانستان . ل . محزب"به اصطالح را در خانۀ آن عضو  شبم گرفتيم  ، تصميبه ھر رو

  بارا که يک پايه چپرکت خواب ختيار داشت ، يک اتاق آن از جملۀ دو اتاقی که در ا با خوشروئیبان مھربانميز

 تنھا در  ،در آن ديده می شد)  بود به گفتۀ ميزبان از رفقای ايرانی اش (   پرنترو و کمپيوتر مبل و فرنيچر مجلل 

ميزبان با صميميت . که کمپيوتر در آن اتاق بود از خوابيدن در آن خود داری نمودم  از اين .  قرار دادمناختيار
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شب را   و دو مھمانشش خود ، دراتاقی دومی.  قرار دادم اتاق را در اختيار وآميخته با احترام  نظرم را نپذيرفت

  نومبريااکتوبر (  از آن تاريخ  و  خاطره برانگيزی از ما نمودو مھمان نوازی رفيقانه ، ميزبان. سپری نمودند 

به اصطالح  از  ،) گوھر فروخته "شورشی"  ( شرفيقبعد ازجدا شدن و   ش نشرات حزب ھمين اواخرتا )  ١٩٩۵

که ما نقل مکان  و بعد ھا  اين قلمرس  به آدرا وینشر شدۀ  نوشته ھای تمام )  "کمونيست م ل م افغانستانحزب  "(

  . می فرستاد  )اواخرتا ھمين ( ير نبیـمطابق توصيه اين قلم به آدرس رفيق ما بش ،نموديم 

از   و »افغانستان   حزب م ل م«به اصطالح ا ب" کار و بار" صحبت ھای بعدی دريافتم که ميرويس از در

 آميخته با ی با ھيجان و غرور" !!موکراتيک نوين افغانستان انقالب دسکاندار کشتی "  شورشی ناخدا و معاون

،  کمک پولی می نمايد  حزبکه ھوادار فعال آن در کانادا است  و متواتر به آن مبالغه ياد آوری می کند و از اين

  . به سان يک روشنفکر خرده بورژوا به خود می بالد 

 دم ش  ، ميرويس بی جھت  از کمک به حزب کار نيستکردم  کدام کمکی در می  فکر ،با وی در اوايل آشنائی

 رسيده ۀبعد از مطالعۀ نام. نامه ای را از  جوف آن بيرون کشيد .  پاکتی را باز کرد   روز يک ، ھــابعد. می زند 

 چرا گرفته شدی  ؟  سرش را با تأسف زياد  .؟ خيرت استشده ميرويس چه گپ رفيق گفتم . به فکر فرو رفت 

دب و با تربيه است که ؤاين جوان آنقدر م[  چه نوشته است  نويسندهکه ببينيد خودتانبگيريد : " ه گفت تکان داد

 بزرگتر از سن و  بازھم صيغۀ جمع را برای من و ساير افراد  ) سال گذشته١٩ – ١٨در امتداد ( خالف نظرم 

البی کشور رھبران  شھيد جنبش انقدشمنان  ، با که با دشمنان طبقۀ کارگر در حالی  ،کار می بندنده بسال خودش 

  : نامه را گرفته ھمان بخش  آن را مطالعه نمودم ] . به زبان خودشان با آنان حرف می زند

   : نويسنده در ھمان قسمت کاغذ نوشته بود  

مسجد را صبر بسوزد  چراغی که در خانه "  پولی که به سيل زدگان بدخشان ارسال کردی اين درست نبود «

   . » ارسال نکردی چرا آنھمه پول را برای ما . "ست ا

   در کجا زندگی می کند ؟ نفر اين  : پرسيدمنامه را  مسترد نموده از ميرويس

  .  در پاکستان می باشد  :ميرويس باناراحتی گفت

ی مالی به سر مضيق   در شرايط !است " روی د روز"  و ناچار و دار اين شخص خيلی نا : پرسيدمر دومبا

   ؟برد 

  ."وجه  ، به ھيچه ن "  : اظھار داشت رفيق با تأثر

که درميان آنھا  سيل زدگان بدخشان ....  بی  دوائی و ، بی نانی ،بی خانگی  برای  اين شخص ،  : پرسيدم

ول  که مانع ارسال پ نداردیگونه اھميت ھيچو مريض وجود دارد ؛ ، زنان پير و مردان  مسن  و از پا افتاده اطفال 

مسؤوليتی يک   نھايت بیاين کمال بی احساسی و .  می باشدکه مقھور طبيعت شده اند ؛درمانده بيچارگان به آن 

 ۀ پروای سيل زدگان و مصيبت ديدگان يک فاجعو در عمل کالن ادعای در حرفرا می رساند که   طماعانسان

اين   . فلک زده اھميتی  قايل نباشدندگان درماآن " چراغ " نداشته باشد و به روشن شدن  را در کشورشانسانی
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يک .  است که تا اين حد به خود و منافع گروھی خود می انديشد و پول دوستريص ح قسم آدمرفيقت چه 

  .بوده نمی تواند برال ھم  يا يک ل حت ؛کمونيست چی که

    :چنين خواھشی بسيار ناراحت به نظر می رسيد گفتاز که ميرويس  

   . " معرفی خواھم کردتان وی را براي وقتش که رسيد"

 چنين  شتابان در زمينۀ راه اندازی االت رفيق مير ويسؤسله سبه يک سل بعد ھا ، طی  صحبت ھای مکرر

 و  با شگرد ھای ھرچه سريعتر-اندوزی را  ثروت   دستيابی و  راه ھای ، که عالوه بر مقاصد مشخص (یکلتش

 و به ثروت  آمد نايل که سر انجام به ھدف غائی اش می نمود جست وجو – "جنگ خلق"  ميان خالیعده ھایو

ظرف چرم و چکل و اضافات مگر کم لطفی نموده  وی را اليق  خوان نعمتش  ندانسته [  ھای ھنگفت دست يافت

که در فلوته بازی ،  اش ،ۀ شورشی  حريف فرومايه و شرف باخت پيش رویرا  داخل بيرل کثافاتۀ ريخته شد

 قرار داد و اجازه نداد به   ؛ ھمتا ندارد و بی پرنسيپی و ستايش ، رياکاری و دسيسه سازی و توطئه گری کرنش

 ھمه شاھد  "شحزب « وی و ضد هواکنش ھای وی را ب  که از ھمين سبب دراز نمايدتکدی  رنگينش دستی ۀ سفر

  در انقالب کبير  ھابلشويکو بلند نظری  تقوا  ،  در رابطه با کار و پيکار، ايثار و فداکاری ی رائبحث ھا ]بوديم 

 شناخت بھتر  ۀ  توجه جدی وی را در زمين ونمودمباز  ١٩۴٩  و ھمين طور در انقالب بزرگ چين١٩١٧ اکتوبر

 تجديد ۀدر واقعيت امر زمين .  مخواھان شد تشکل  آن پول پرستاز ترکيب و چگونگی ساختار پوششی ادعا گران

  خار چشم هکه ھميش  اين قلم؛ استخباراتی شکستۀ گوھر عنصر با چنين را ميرويس زنگری رفيقنظر و با

 بوده -آھن پارۀ موريانه خورده  ھمانند –و تا کنون مخفی مانده  - مثل شورشی -     نيمه علنیجاسوسان علنی

اخص  شناخت ھمين  پديده ھا و به طور شناخت  نگرش ديالکتيکی در رابطه با ۀ با شيو کرده  وی رافراھم ) است

   . آشنا ساخت )» ... حزب « (  شغالديگ آپھلوان سر

فعاليت   از "م افغانستان.  ل  .حزب کمونيست م"به اصطالح  با  و کاره مبارزی راستارفيق ميرويس در 

فعاليت بان  طالتجاع حاکم ر در برابر اسالھا واقعاً در ھمان  که ) "راوا" (»  زنان افغانستان جمعيت انقالبی« ھای

 که به کمک   را  سازمان ارگان نشراتی  آن" پيام زن" شماره ھای.  غافل نبود ، ند داشت و قابل ستايش چشمگير

 میبا دقت مورد مطالعه قرار  پولی رفيق گرانقدر  بشير نبی  در تورنتو  و ساير شھر ھای کانادا پخش می شد ؛

 که در حيطه نفوذ با فھم و سخنوردختر  اين - رينا ت ( " راوا "مبارز بسيار با شھامت و  ۀ نمايند کهزمانی.  داد 

 با جلسهچنانچه   در يک [*] [*]   کرد مخفيانه  مبارزه می)   کابل و ساير شھرھا  در(طالبان آدمکشان وحشی 

 ھنگام  ، موصوف براھنیرضا  محمودی با رئيس انجمن  قلم  کانادا داکترميرويسرفيق و  داشت اينجانبحضور

  راواحالی که طالبان  چھار چشمه مردم و تقسيم کنندگان مواد امدادی در - کلپ تقسيم مواد امدادی ويدئوتماشای 

 ديدن که و يارانش  با خونسردی به توزيع مواد مورد ضرورت مردم مشغول بودند ، ترينارا زير نظر داشتند  

 ازھيچ گونه  کهخواست   از وی ،تحسين از نمايندۀ راوا  با  شده داکتر رضا براھنیموجب حيرت  چنين صحنه ای

چرا "  خود را تحت عنوانکتاب يک  ھنیابرآقای داکتر.  دريغ نخواھند کرد در زمينه امنيت وی  مساعدت معنوی

 به خانۀ ما  دو ھفته و يا بيشترت مد ؛تورنتو شدشھر وارد  . ] نمود اھداءبه وی  " شاعر نيمائی نيستم ديگرمن 
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و )  ...(  شھر  ساما مقيم ه و زندان ديدۀ برجستھایکادراز   صاحب )ج(  و رفيق ميرويس. قامت  اختيار نمود ا

  و مصاحبه با وی برای بازديد"شھروند " خانم طاھری از نشريۀ قاره ای مثل شھر تورنتو نمايندۀ نشراتيکی دو 

 طی صحبت  ،بود مند شده ه عالقشھيد مينا   ی" راوا" به  ترينارفيق ميرويس که پيش از آمدن . ندبه منزل ما آمد

را با ۀ ترينا محفل مصاحب  داوطلبانه حاضر شد تا و گرديد ترمنده عالق"  راوا " به کار مبارزاتی ترينا با یئھا

ه و يک تن از افغان ھای تاز) ک (  و رفيق  ناھيدھر يک   خانم )   ايران –م ل م ( نماينده ھای حزب کمونيست  

در منزل " راوا"مندان  ه و تعدای از عالق ، ع  محمودی صاحب ) ج (  ، رفيق بشير نبی ، رسيده به کانادا

  . تا پاری از شب ادامه يافت  آن محفل که نمايد ،شخصی خود بر گزار 

 رنتوتازمانی که در تو راترينا   مسؤوليت نقل و انتقال )تحت نظر اين قلم ( ش و خانم محترمرفيق ميرويس 

 "راوا"جمع آوری  اعانه برای  (  ھيچ گونه کمک و مساعدت ازاين زوج شريف . ند به عھده گرفت ،اقامت داشت

   . نکردند به وی دريغ )شخود پولی مساعدت به شمول

  

 م   .ل. حزب کمونيست  م  « توخی صاحب  يک تن از اعضای کميتۀ مرکزی  : " گفتباریرفيق ميرويس  

شما  و رحيمه جان ھم در خانۀ اگر  . بيايد و با من صحبت نمايد خانۀ ما بهتورنتو آمده  می خواھد  در » افغانستان

 که  نمايندۀ حزبخواھم نظرتان را در مورد    می. چه بھتر  ،تا با وی صحبت نمائيد، ما حضور داشته باشيد 

  " .   بفھمم،ھيچگونه شناختی از ايشان ندارم 

. ل . حزب کمونيست م عضو کميته مرکزی  ")بنابر گفتۀ رفيق ميرويس  ( ساعت در روز معينه ، درست سر

ً قرار بر اين شد که رفيق ميرويس   . تشريف آورد اشبه خانۀ "  م افغانستان  را  به منزل  دوم  شمھمانمستقيما

 اول موقعيت که در منزل  یو من در سالونخانم ميرويس جان ، رحيمه .  ببيند  چه صحبت ھای دارد ،ه برد

 . به پايان رسيد گرامی اشمھمان صحبت ھای رفيق ما ميرويس با . مدتی سپری شد .  نشسته بوديم ،داشت

به رنگ ماش و ی  متری متوجه مردی شدم که ريش۶ فاصلۀ از. ميرويس مھمانش را به سالون دعوت کرد 

معلم صاحب باقی "با   مھمان گرامیکه فتم در يا با دقت بيشتر. دھليز درخشيد غ در زير نور پر رنگ چرابرنجش

ھم ه  زندان پلچرخی شباھت ب" ٢بالک " منزل دوم " اتاق محصلين" اتاق رو به روی ١٣۵٩ زندانی سال "جان

  .را شناخت ن م – که پيشتر آمد  ھمين– ھم وی . می رساند

 بعد از دوھر   پيشتر آمده ھم باز )می گفتند " معلم صاحب باقی  را"که در زندان وی( مور صاحب باقی  أ م

 زندان ھراز گاھی می مور صاحب باقی را در راه دھليزأم.  با ھم جور بخيری و مانده نباشی کرديم بيست سال 

 مانند  گرفتهرا   پوش دارش را به زير بغل داشت و يا آفتابۀ پالستيکی اش "قرآن کريم" وی در حالی که  .ديدم

مور أم.  باھم سالم و عليک می کرديم  در ھنگام آمد و شد  ، می بود   در حرکت  به جانب تشنابساير زندانيان

چپ ھای  سازمان  زندانی شدۀاعضایشماری از .  قضا نمی کرد  در زندانصاحب باقی جان پنج وقت نمازش را

 کهصاحب  مور أم. "د ش نقد می ک به رامور صاحب در بحث ھايش  رفيق مائو تسه دونأ م "انقالبی  می گفتند

 تخفيف شامل حبس زندانيان شد ؛ وی نيز از آن مستفيد شده از زندان رھا ، زمانی که شده بود حبسحدود  دوسال 
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امال را  ه با رھبر ساوو وارد مذاکره شد  و گرديد پاکستان  شھر پشاور وارد، از کشور برآمد که وقتی . رديدگ

 و امالی مائوتسه    جدا شده مائو تسه دون انديشه را پذيرفت"مالا" بعد از مدتی  ايشان از  .نمودندبنيانگذاری 

موريانه  را دو تن از ی که سنگ باور آن" مائويزم [" روی آورد"مائويزم"به  بعداً   .دبه دست نشر سپرانديشه را  

از فحش گفتن به رھبران سترگ  و کمونيست ھای اسطوره سبه خاطر    -ھای استخباراتی توظيف شده خورده 

 تا عوام الناس را  ،به سينۀ پرکينۀ شان می زنند –جنبش  و اتھام بستن به انقالبی ھای  راستين و اصيل کشور 

صدر "  و انقالبی واقعی  نيستند ؛ بلکه " شھامت"و " غيرت"جاسوسان کار کشته و کان باورمند به اين سازند که 

. پذيرفته شد " حزب کمونيست م ل م افغانستان  " صطالح به ا کميته مرکزیکه به عضويت ]ھای اين زمان اند " 

     ! ه استمسجد رفتن روی آورد و ز خواندن مابه ن و بار ديگر   به تورنتو آمددر اخير

  

  مور صاحب باقی جان راأش با مت  فشردۀ صحبويس  به خاطر دارم  رفيق مير که تا جائی ،    به ھر رو 

   :چنين بيان کرد

   : م  مطرح  نمود]نمايندۀ حزب  [   را در مذاکره با  ايشانل ذيسه اصل  « 

  

 به  . در  نوشته ھای حزب ھستم " )افغانستانی ( "   من به شدت مخالف کارد برد واژۀ افتراق برانگيز  -١

  در  )"ی  افغانستان"(   ۀ افتراق بر انگيز و ضد وحدت ملی  بعد از اين  نبايد چنين کلم گفتم جداً مور صاحبأم

  . شود  بردهکاره نشرات حزب ب

و پرچمی ھائی که مرتکب جرم و جنايت ھا  از نشرات حزب نوشته شده که ما بايد با آن  خلقی ی در بخش-٢

    طرح سازشکارانه وضد انقالبی ابداً موافقبا چنين برداشت و. نشده اند  يکجا شده  عليه طالبان  مبارزه کنيم 

   . نيست  مورد تأئيدم  شرايطی و در ھيچ  نبوده

ديده نمی  به زبان پشتو   ھم حتا يک سطر؛ نوشتم که در  نشرات تان  رھبر حزب  طی نوشته ای  به -٣

ھم  اکنون چنين [پشتون ستيزی   و تعصب نژادی و  شئوونيزم ميان خالی جز ، اين چه معنی می دھد!شود 

گوھر " و   يک دلقک وابسته و فلوته باز فرومايه ضديت ضد انقالبی و ناشريفانه و افتراق بر انگيز توسط

  ] . بار بار نشخوار می شود "باخته

 ھر  به .ش مھر آفرين بود کالم آھنگ  و مور صاحب باقی با من خيلی دوستانه و لحنأ صحبت مۀشيو

 ؛ ه  بی ثمر دانست  ) با حزب ک م ل م افغانستان   کارشبه خاطر(  مور صاحب راأ با مصورت دوام صحبت

  . »کردم  با ايشان کدام تماسی برقرار  به بعد نه وی را ديدم ونه  روز آن  از . وانمود کردمخاتمه يافته  

ظاھرات ضد تدر ميتنگ ھا و ) ھمچنان قبل از آمدن ما به کانادا (  رفيق ميرويس طی سالھا کهاز آنجائی 

 - بارِ  به خاطرِ .د ، فعاالنه اشتراک می ورزيد می گردي رژيم خمينی جالد که از جانب  طيف چپ ايران برگزار

 توده ئی ه توج درمحراقنام پر افتخار فاميلی  و مبارزاتش عليه جمھوری اسالمی وابسته به امپرياليزم  -باعظمت 

  دو بار توانست   به ھمين سبب. قرار داشت )  واواک ( خصوص سازمان جاسوسی ايران  ه  ب؛ھا و اکثريتی ھا 
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پيش ) شجاعانه ( خود را  رورــ خطرناک تۀژ پرورح ـط و به مشوره و  کمک مستقيم اين جانبری خود با ھوشيا

  .  خنثی نمايد  آن از وقوع

ويس  من با رفيق عزيز مير و رفاقت رزمندۀ آشنائی اين بود  فشرده ای از چگونگی ،بلی دوستان گرامی

شدۀ آنھا ،  تجاع مذھبی و امپرياليزم و قلم به دستان اجير ودان محمودی که چون تيغ تابناک وبرنده در برابر ار

ثروت اندوزی اش ھيچ نشان  مبارزه یدر راستا.  است  ساخته تنگتر  و عرصه را بر آنھا تنگ وھمواره درخشيده

  تسليم طلبیکرنش ومماشات و  ھيچ زنگار درجازدگی و واپس نگری ،و جبن و ترس  ھيچ غبار ،پرستیو پول 

 از وی ديده  رنگارنگ وقلم به دستان اجير شدۀ  شان ؛ ايادی  و جواسيس ،  و ارتجاع سياه يزم  امپريالردر براب

  . نشده است 

 "انقالبی " گويا  ھای"ايزم" با ھر شيوه ای که دشمنان مردم و آنانی که زير غشای ميرويس ودان محمودی

رھبران سترگ  زحمتکشان  افغانستان  می تازند و به بر  "انتقاد" به اصطالح قالب در ورا پنھان ساخته  خود شان

  توظيف شده ، دشمنان شگرد با ھمان شيوه و با ھمان،  دشنام می دھند ،  وارد  کار زار مبارزاتی شده  داو وآنان

 "انقالبی" به ظاھر نعشوميخکوب نمود   ، زده  بر زمين بيرحمانه آنان را "انقالبی " شخصيت به اصطالح 

 ھای زحمتکش و فرزندان  برومند و صديق و را به آتش کشيده تا از گند و بوی آن مشام توده  ن شانمتعف

  .که اين دستاورديست بس با اھميت   . نشودمبارزشان اذيت 

 در  و  افغانستانانقالبی  در برابر نيروی ھای  راستيناين سيه رويان بی حرمت  بايد بدانند  و آگاه باشند که

 و ترک نکردندکه  ميدان نبرد  افغانستان  را   [ "سازمان انقالبی افغانستان" آنان جوانان پوالدين ارادۀ پيشا پيش 

اژدھای   در پھلوی مردم  به خون غلتيده و در آتش فرو برده شدۀ شان   پا بر جا و استوار ايستاده  اند و عليه  

ً نه امپرياليزم و ارتجاع  ؛ ]ی رزمند بی باکانه مو سگ ھای زنجيری اش امپرياليزم ھزار دھان   در که؛ بلمستقيما

 از مدت ھا پيش  بايد بدانند و آگاه باشند که اينھا. می تازنداين نيرو ھا به گرفته  قراراين دلقکاناشخاص مانند قالب 

  تا شانۀ مانحبی ر بی امان و ۀ   و اين مبارزقرار  گرفته اند  آماج پيکان زھرآگين نيرو ھای انقالبی شناخته شده ،

  اينان بی امانکوبيدنکار از   ،ادامه يافتهشخصيت استخباراتی و اطالعاتی آنان  پخته ھای  کردنپخته پرانک

    .دست بردار نخواھند شد 

و بد انديش و فعال و غير فعال و مخفی و پوششی  سيه گردار و نابکارھر چهاستخباراتی  افشای کامل ھويت 

 توسط  که  نمی تواند،  )بدکردار" مائويست"و ايفاکنندۀ نقش  دو تن مکار ، مثل  زدگانتو نفوذی  وشير غل

 روزگار  بی رحمانه آخر دستور .  ادامه نيابدرزمندگان واقعی راه آزادی مردم از اسارت استعمار و امپرياليزم 

 ھمين اش .... بين المللیرکای  توسط امپرياليزم جنايتکار امريکا و شتار و شرايط خونبار کشور اشغال شدۀ ما

کار افشای دو فضلۀ آھن ملمع با اميدواری ، برده باری ، شکيبائی  و ارادۀ شکست ناپذير   که چون يوگوناست 

  که ھمانا [را طور ضمنی در پھلوی کار و پيکار اصلی  و اساسی  و امثال شان" مائويزم " شده به رنگ سرخ  

 می باشد  آنان به گردن  ساير نوکران قالده  کشور واشغال ، امپرياليزم و ارتجاع ومبارزه عليه استثمار، استعمار

 ٢٠١٣ جون – ۶١ تاريخ   ! به سر برسانيم پيروزمندانه ] 


