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  )ل . آزاد (  با شهامت و مبارز،رفيق انديشمند 
  !اد  ـان بـديم تـرارت تقـاي پر حـالم هـ س

  
 و انسان هاي آرزومندم ازهر گونه گزند گردون. كه صحت ياب شديد خشنود گرديدم  ت از ايننخس

  . در امان باشيد نابكار و فرومايه

 با  دو تن  صحبت رويارويچندي قبل نوشتة مهربانانه ، دلسوزانه و مسؤوالنه اي از شما در زمينة 

 : آن چنين آمده ي ازپرده شد  كه در بخش به دست نشر س)"پيام آزادي " و "شورش"گرداننده هاي  (
  

خواهيد در يك   ميل داريد و مي، كف امتحان دادههآيا شما گرانمايگان  و مبارزين سر ب «
در رو با يك يا چند نفر متحجر و تهمت گر و   روتجمعفضاي دمو كراتيك و آزاد در يك 

 خودرا در  جامعه در  قالب خواسته اندشان ي اهاي بي محتو فحاش كه با اين اعمال و نوشته
نام صادق  و ممكن چند ه  حسين و شخصي هم ب–چپ مطرح و آشكار سازند مثل داكتر ثنا 

 تهمت  به خود و ديگران و ، اتهام زني ،توانيد آن همه  فحش مي و ليت ديگرؤآدم بي مس
الق انقالبي گناهان صغيره و كبيره آنها را درمجموع با بزرگواري خود ناديده گرفته و با اخ

موع براي جو در م) در صور ت امكان(همكاري  ، غرض ايجاد فضاي صميميت،گذشت نموده  
،  جاويد وديگر سازمانهاي انقالبي  روشن ساخته استة حق بودن آنچه تاريخ شعلهتثبيت ب

 ه بچه كسيكه  گوي علني و يا مخفي غرض حل مسايل مطروحه و تثبيت اين و در يك گفت
 ما مخصوصاً نسل ةر ديدج جاسوس؟ اشتراك نمائيد ؟؟ تا مردم شريف و زحق است و كي

  »صولي مبارزه بتوانند با قاطعيت تصميم گيرند؟؟ اجوان به كجراه نرفته و در جهت يابي راه 
  

  

  

    نفوذي خـاد در ميان جنبش چپ انقالبيعوامل
  را بيشتر بشناسيم)  "پوالد گر"(از جمله صادق   ظفر  

  

    )2(  بخـش    
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  علم افالطون حريف جهل مادرزاد نيست       استاد نيستة بحث با ناقص خياالن شيو      

   
پاس بي پايان از شما ، در زمينه  بايد اضافه نمايم كه صلح و آشتي با  با ابراز س متبحررفيق

دشمنان مردم كه در نقش دوستان آنان در بستر نشاني شده  و ستيژ هاي نام نهاد و خالي از متن 
رهبران  ( كه منقوش با  نقل قولهاي بزرگان علم و دانش....  بهتان  و دروغ و ،انقالبي آگنده از افتراء 

 بوده ، نقش هاي دراماتيك  از پيش دايركت شدة شان را با صرف انرژي و هوشياري )ارياي جهان پرولت
 ادا مي نمايند و به پيشوايان اسطوره ساز جنبش چپ انقالبي طوطي وار  كمپرادوران كاالي تقلبي

ان  واقعي و كه  نه تنها  مبارز[  و انقالبي هاي اصيل و تثبيت شده در سطح جنبش روا مي دارنداهانت 
آگاهان  سياسي  ؛ بلكه  طيف هاي وسيع مردم درد مند ، زجر كشيده و با پاس افغانستان از آنان 

 هاي رنگارنگ و به ظاهر انقالبي  مخاطب "ايزم"را با الفاظ ركيك و با چاشني ] شناخت منطقي دارند 
ا  پشت نام صدر مائو از انظار ر  خود شان مسخره" مخفي كاري "  به اصطالحقرار ميدهند  و زير عنوان

چشم " مبتذل و  هايكه اين قلم در  بحث هاي بعدي روي چنين مخفي كاري[ پنهان مي نمايند 
  چگونه مي توان  نشست ؟ ] كردخواهم   درنگ بيشتروخنده برانگيز كودكانه  هاي"پتكان

چرا نسبت » شفق. د«شتة كه بعد از مطالعة دو نواز آن جائي كه چند تن از خوانندگان پرسيده اند 
ي ك اند سؤال بي ارتباط به پاسخ پيشنهاد شما نيست، ناگزيرمينو پاسخ بدبه وي مشكوك گرديدم 

 روشني  به خصوص جواسيس خلق و پرچم ، جواسيس در كلدر تشخيصراجع به روش شناخت خود 
ود دارند، آنها را نيز جهت بيندازم، باشد در پرتو آن خوانندگان عزيز پورتال در كنار معيار هائي كه خ

  :تشخيص دوستان مردم از دشمنان آن به كار ببندند

يا همان صادق ظفر اصلي، لحن چاپلوسانة آن » شفق. د« نخستين نكتة شك بر انگيز در نوشتة -1
 منسوب به جنبش  سال رابطه با افراد و اشخاص40ز چه اين قلم در جريان بيش ا. نوشته بود

 ساله در فضاي تنگ و مرگبار زندان پلچرخي كه هر روز 8 كل و به خصوص زندگي دموكراتيك نوين در
پي برده بودم كه يكي از ويژگي هاي ،   تجربه و شناخت انسان مي افزايدبرآن معادل هفته ها و ماه ها 

به .  بوددموكراتيك نوين زبان ساده، بي آاليش و عاري از چاپلوسي و تملق طيف متعلقان جنبش آنها 
گو، صريح  راست بودند و هستنديمردمان» شعله ئي«اء بگذريم در كل افراد نعبارت ديگر هرگاه از استث

نفوذي راستين و » شعله ئي«اين خصوصيت بين آحاد .  هجه و به دور از هر نوع تملق و چاپلوسيلال
به صورت مستقيم  و يا به آن بر نخورده» شعله ئي«، يكي از آن مميزاتي بود كه كمتر رفيق   خادهاي

 دهان و يا قلم به  ، بعد از شاخت كامل- در حالي كه شعله ئي هاي راستين -يعني  ، تجربه نكرده باشد
 خلقي به خصوص عناصر تربيت يافته در  -، افراد پرچمي  ستايش كس و يا كساني به كار مي اندازند
شده بدان وسيله مي جمع داخل ، د افرا»  ليس و لباس «دامان آلودة خاد به مثابة نخستين روش با 

از اين قلم و همسرم در حالي كه كمترين » شفق. د «تملق هاي . خود بسازند» خر«خواهند افراد را 
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 ني و بياه نبايد آن تعريف ها را سرسري گرفته و دال به نادكوي نداشتم، خود گواه آن بود شناختي از 
  . خردي نويسنده نمود

ساليان طوالني جهت تشخيص افراد و تثبيت جايگاه آنها نزدم وجود دومين ويژگيي كه طي  - 2
 يعني با فرزندان جانباز مردم و دشمنان مردم مي  ،داشته و دارد، رابطة همچو افراد با عناصر انقالبي

به عبارت ديگر، ميزان تعهد افراد به انقالب و مبارزات انقالبي از نظر من كامالً مساويست به .  باشد
 به امر انقالب و راهيان آن داشته و خالف آن نفرتيست كه از دشمنان مردم مي عالقه اي كهعشق و 

  . بايد داشته باشند
 فردي كه با عناصر انقالبي كينه و دشمني بورزد و با عناصر ضد انقالبي و دشمنان  ،از نظر من

پنداشته شده و برخورد  ساده ، چنان فردي نبايد به هيچ صورت مردم مغازله و معانقه داشته باشد
را » شفق. د«به همين اساس وقتي نفرت و كين عميق .   با وي صرت بگيرد"سرسري "سطحي و 

از » پوالد«و به اساس گزارشات آقاي ديدم » موسوي «شجاع ، مبارز و انديشمندم نسبت به رفيق 
ريگي در » شفق. د« كه ، نتوانستم بر خود بقبوالنم اطالع يافتم» اسد اهللا كشتمند «روابط وي با 

  . كفش نداشته باشد

، به خوبي نشان  با تمام مهارتي كه در آن به كار رفته بود» شفق. د«دقت در محتواي نوشتة  - 3
، فرد   نمايد و تمجيد، در عين حالي كه مي خواهد به اصطالح از من تعريف مي داد كه نويسندة مطلب

را منسوب به جنبش انقالبي مي دانند و يا هم خويش  ،  يا خودنحوي از انحاءبه و يا افراد ديگري را كه 
، هدفمند نشانه گرفته در واقع مي خواهد ضمن تعريف از  از طرف جامعه بدان نسبت شناخته شده اند

،  كه در نوشته به كار رفته بود» كتره و كنايه«نهمه آچنين كاري با .  ، از آنها نيز مذمت نمايد من
 ة همچو مطلبي، انسان مي تواند حدس بزند كه نويسند فرد عادي صورت گيردهرگاه از طرف يك 

انسان بي شهامت و ترسوئي است كه جرأت ابراز نظر مسقيم عقايد خود را ندارد و يا هم به اصطالح از 
  . مرگ بادارش آنقدر غمگين است كه در عروسي ديگران به ياد بادار نوحه سر مي دهد

 بلكه طرف يكي از مدعيان مبارزه و انقالب خود را معرفي  ؛ در ميان نباشداما وقتي پاي فرد عادي
مي خواهد در » ...تفرقه بينداز« ، بايد به اين نتيجه رسيد كه طرف با توسل به اصل استخباراتي بدارد

ارور  ب را بين آن فرد و ديگران را نيز گذاشته و با تكرار آن، نقطه هاي كين و نفرت فرديپناه تعريف از 
  .بسازد

، حركت هماهنگ نويسنده با سياست رسمي و »تحسين نامة كذائي « چهارمين خصوصيت آن – 4
  .  بود» KGB «و فروش  ميهن اعالم شده از طرف ببرك

، از  فروش ببرك شياد اين مزدور حقير و ميهنهموطنان گرامي ما حتماً به خاطر دارند كه وقتي 
 تالش ورزيد تا ءشد، در همان اولين سخنراني خود با تمام قوافروشي گزيده  طرف روسها به ميهن

، در يك قلم به پاي امين   و روسها انجام داده بودند»حزب دموكراتيك خلق«جناياتي را كه به اصطالح 
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آنچه در .  ، به زعم خود دامن حزب را از آن جنايات پاك و منزه اعالم بدارد جالد و طرفدارانش نوشته
،  حاكميت دوازده سالة بعدي حزب بر مردم افغانستان روا داشتكه يعني تا قبل از آن ، آن روز نخست 

 -   مگر بعد از آن كه پرچمي ؛فروشي چون ببرك مي توانست قابل توجيه باشد براي انسان ميهناگر 
ليونها  جدي آن جنايات را در ابعاد وسيعتر و سازمانيافته تر دوام داده مي6خلقي ها در دوران بعد از 

 از تن، باز هم محدود ساختن تمام آن جنايات به چند ، زخمي و يا آوراه ساختند هموطن ما را كشته
، فقط مي تواند وظيفة كساني باشد  در زندان به جاسوسي اشتغال داشتند» اميني«افرادي كه زير نام 

ست هاي آن نهاد ضد داشته در همه حالت مبشر و مبلغ سياكه تا مغز استخوان خود با خاد پيوند 
 اما بنا به ادعاي  ؛ يعني وقتي كسي جنايتكاران وابسته به امين جالد را ببيند ،انساني بوده و مي باشد
، به غير از آن كه يك   و امثالهم باشد[*] »اسداهللا كشتمند «يار غار » پوالد«همرزم كنوني اش آقاي

   .  نمي تواند چيز ديگري به شمار بيايد جاسوس باشد
 تفكر التقاطي از يك شاخ به شاخ ة كه  با شيو افراديمن از بحث با چنينبر مبناي چنين شناختي 

 بي پايه به ترور شخصيت هاي چپ انقالبي " نقد" و نفرت با دشنام و توزيديگر پر مي كشد  و با كين
 از فراگرفته  هاي دروغ و اتهام و جعل كاريد و با تردستي يك شعبده باز حرفه ئي حلقهنمي پرداز
د و كودكان و ساده ن  قرار مي دهي يكي در ميان ديگر كشتمند را و خاد، كام امينتره كياگساي 

 د شنيدند ؛  ابداً و در هيچ شرايطي  جواب مثبت از جانب من نخواهن مبهوت مي سازانديشان را مات و
قرار به روي ماشه د ترور فزيكي ام  به قص  دلقكان بي مقدار و  بي عارآن دو مكار؛ ولو انگشت خون آلود 

  .گرفته باشد 
سانه وا «كتاب آسماني  ، و آيه هاي جمالت كلمات و همانطوري كه شما  در شكافتن  ،رفيق عزيز

 پرتوان قلم را با   تخويف و تخدير اعصاب هاي خنده بر انگيز آن كتاب و مرام از آنهمه»سي سانه و ها 
 از شما در ء رفقاة ؛  تمناي رفيقانة هم و آشكار مي سازيديابي مي كنيد  ريشه موشكافانه تبحر تان مو 

 همچنان اين  ، خزيده در درون جنبش انقالبي كشوروي رو پرفلوته باز   شناخت افراد و اشخاص ةزمين
 "اصول  و قواعد "كه درحالجي و باز يافت انعكاسات  تباه كن ي   شناختةاست  تا  عين شگرد وشيو

كه   ، همان سياق را  در مراحل مختلف شناخت چنين افراد هم به كار  ببنديد  ار مي بنديددين  به ك
  . دست يابيد  در خور ستايش و مردم پسند ، و دستاورد هايدر اين زمينه هم به پيروزيها

  

  
 بايد خاطر نشان ساخت در سفري كه به هالند و آلمان داشتم يارغار بودن صادق ظفر يا - [*] 
  و عامل KGB اين قاتل زندانيان و شكنجه گر خاد و عضو  -» اسداهللا كشمند «  با "گرپوالد"
  ]ايران را رفقا و دوستان مقيم هالند و آلمان نيز تأئيد كرده بودند » واواك«
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در  خود ة دور  اصليدر تقابل و تعارض با دشمناناي    در هر دوره- دروغين  تمثيل گران نه- راستين  ن مبارزا

سعيد تا  ، از روزبه چه گوارا  تا از زاپاتا - و حضين و سيس تامزدك - از اسپارتاكوس.  اند ايستادهف مرگ و زندگي مصا

 اين مبارزان ة سيدال سخندان و مجيد  و احمد و مينا و بهمن و همتا ....  زنده ياد عبدالرحمن محمودي واز  ؛ سلطانپور
چرا كه .  ، نه خواستار اصالح حكومت ها  بوده اند)ها دولت  (تن سيستم ها  در هر دوره اي خواستار درهم شكس ،سترگ
ماشين دولتي و  بخشهاي  تا  ، وجود ندارداصالح شدنماشين هاي گردنده و خون افشان چيزي  قابل ترميم و  در اين

 آناني .   پيدا نمي كندائي رهليت ناچيز استثمارگر و ستم پيشه  اق، انسان از اسارت   درهم شكسته نشودخون آلود آن 
احتمال حركت خود شان در داخل همين دايره مي رود ، همچنان ، آرزوي اصالح آن را دارند  كه در درون همين دايره

يا به بيان واضحتر افراد و اشخاصي هم كه در اين اصل خوانائي  دارند ، هر گاه .  پرزه هاي مرئي و نامرئي آن ةدر زمين
 سياسي و انقالبي  قرار مي  ضد روند  تكامل  جنبش هايهيت  فرد و يا  افرادي را  كه آگاهانه  ببخواهيم با حسن ن

نجامد ند كه در آينده به  خيانت ملي نيكه سمت حركت شان در تقابل با روند حركت انقالبات اجتماعي  نمي توا ( گيرند
اين امر سازنده  .  مانع تصادم و اصطكاك هاي  بيشتر گرديميا و  و نقد و انتقاد به مسير اصولي هدايت نمائيم نبا نشست) 

 صلح و مصالحه را مي تواند تدارك ببيند كه طرف مقابل با نيت پاك و نيك  به كجراهه  در حركت ةصورتي زميندر 
 از يافراد هرگاه  چنين  ، در چنين صورتي  طور معروف در كار خير حاجت به پرسش نيست  و ؛ اما  در  بعد ديگر.باشد 

در وجود چنين .   قضيه ماهيتاً فرق مي كند،  عوامل دشمن بوده زير پوشش طيف خودي نقش بازي كرده باشند ةزمر
در اصل سراپاي انديشة شان  حاوي توطئه و دسيسه و اتهام وريب .   چيزي سالمي نمي تواند وجود  داشته باشد يافراد

كه بي امان با اينها  نبايد نشست ؛ بلكه شناخته شدند ،  همينبا چنين عناصر. و ريا و انفجار مواضع انقالبيون مي باشد 
 و كوچكتر ساخت ؛  متورم آنان را كوچك نماي سياسي"شخصيت" بيرحمانه پرداخت ، محاصرة شان كرد  و  ةبه مبارز

  و كوچكتر كوچك با دود)به مرور زمان (  دشمنان شانرا  ةقبايل جنگل هاي آمازون  سر بريدهمان طوري كه برخي از 
 پوقانة ما هم بايد . ي آويزانش مي كردند ي  در جا" انتيك " و همانند يك شيء  ياد گاري  و نمودندساخته خشك مي 

 كه بيش از اين جوانان ساخته خشك نمائيم كوچك و كوچكتر چنين دشمنان را  نماي سياسي" شخيصت"باد كردة 
ست كه اينجا. مسموم  ساخته نتوانند و   آشفته فكر ، گمراهرنگارنگ شان هاي "يزم  ا"و  كشور را با زهر نفرت نژادي

راستاي انقالب دموكراتيك  در با كساني كه ، هستندطبقات حاكمه و امپرياليزم جهانيمرز، بين نيروها و افرادي كه ابزار  
 ؛ مبارزه جوهر و شود  مي  ، مشخصمي دارند  ، صادقانه و شجاعانه گام بر انه استوار و بيرون كردن  دشمنان كشورنوين

درخشش پيكان  برانش را به نمايش مي گذارد و معني  و مفهومش را بازتاب مي دهد و در برآيند گليم اينها جمع مي 
همين شگرد وشيوه ثبت   با كبير فرانسه انقالب  بعد ازمدت بخصوص از ، در واقعيت امر تمام جنگ هاي طبقاتي. شود 

  .وامع شده است تاريخ ج

 اين آهن - ديگر ، يعني  داكتر غفور سنا فرد[ :رديم به يك تن از افراد مورد نظر شما گو حال بر 
 ].  طي نوشته اي  جداگانه به تصوير كشيده خواهد شد - موريانه خورده 

اين نهاد  [ "تريشكميته ا"اين شخص در واقع امر ، يك تن از پهلوان پنبه هاي سر ديگ آش  
 بي شرمترين و ترين ، بي عاراست  كه  صفات و سجاياي  مكار ترين ،] تخباراتي و اجنت ساز  اس

 و جوشن ريب و فريب و پرورانده حاكمه را در خود ةترين افراد منسوب به سياست بازان طبقتوطئه گر
 و  بازي درامهو  ]1[ ستيزي پشتون دسيسه و جعلكاري و اتهام زني و گپ سازي و توطئه گري و

تا كنون خودش را صاحب  )"ا مـ" (و از كاربرد ضمير جمع منفصلچاپلوسي و دروغگوئي را به تن كرده 
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 " با كرنش و ستايش از عناصر انقالبي مي خواهد  كه به اصطالح  ، نشان داده"تيم"به اصطالح يك 
 قرار خواهد گرفت و با  بخوانند ؛ در غير آن در تقابل با آنان ش " صدر" و ! اش  قرار گيرند "زير دست 

  .   خواهد كرد " تيرباران " آنان را گويا  ،ش ا خصايل استخباراتيتفنگ چره ئي
   !بلي رفيق گرانقدر و متبحر

 سياسي  غوطه ور  كه در مرداب  لومپنيزمو شامل طبقة باالئي شدهاين  تازه به  دوران رسيده  
سريعتر از ) ركيبات هفت رنگ كمان رستم با حاصل ت( در يك لحظة زود گذر است ، چناني كه 

 بدين معني ، چيزي كه امروز نوشته ، لحظه اي بعد  با ديده درائي يك .د بوقلمون رنگ عوض مي كن
 مي بويد با اشتياق را كه انجام ميدهد ، گند آنرا  مرداريد و كار انكار مي كن د شير و خط باز ترسوولگر

  . سازد  تا عمل اشرا طبيعي و معطر وانمود 
را  براي چنين ... كه  تا كنون واژه هاي اپورتونيزم ؛ رويزيونيزم سنتريزم ؛ دگماتيزم و من از اين

  . ... .منظوري دارم ) در آينده نيز به كار نخواهم بست (  به كار نبسته ام يتيشخص
تونيزم به مثابه يك مقوله برخاسته از تضاد طبقات كه در مناسبات حاميان سياسي طبقات   اپور

متخاصم  و يا طبقات داراي منافع مشترك مبارزاتي ، در برشي از زمان ، بار بس سنگينش را تبارز مي 
ن واژه و   از ديد من  اطالق  اي- كه تشريح و تفسير آن صفحات زيادي را احتواء خواهد  نمود -دهد 

ساير واژه ها  به يك شخص ، زماني واقعاً مفهوم اصلي خود را متبارز مي سازد  كه وي  قبالً معتقد و 
 انديشة مائوتسه دون  بوده باشد و در - لنينيزم –باورمند به ماركسيزم ، لنينيزم ، بعد ها به  ماركسيزم 

زماني  كه  شخصي داراي .   كرده باشد مبارزاتي  پراتيك مشخص خود را به گونة روشن  پيادهةزمين
وهي خود ناديده چنين صفات ، نورم هاي علماً تنظيم شدة انقالبي  را بنا به منافع طبقاتي و يا گر

انقالب دموكراتيك نوين  از نظرات ضد انقالبي به دفاع بر مي  ، در راستاي مبارزه به خاطر امرگرفته
  ، اين واژه... و يا افراد خودي نرمش غير اصولي نشان مي دهدحركات ضد انقالبي  برابر خيزد و يا  در

  . در پهلوي نام آن شخص  حك مي شود  ، نكرده قد برافراشتهبيش از اين تحمل چنين وضعي را 
 كس و يا كساني كه از گذشته ها بدينسو اصالً در پراتيك نشان داده اند كه انقالبي نبوده اند ، يا به 

نداشته اند ؛ مگر با رنگ و بوي  ايزم هاي انقالبي  ) اصالً ( پراتيك مبارزاتي و انقالبي بيان  واضحتر كدام 
 خزيده ، زير پوشش چپ انقالبي از درون به - به گونه اي -را آراسته اند و به داخل جنبش  خودشان

ن از ديد  م . خواند...   و دگماتيستآن ضربه  زده اند ؛ چطور مي توان چنين  اشخاص را اپورتونيست و 
ي ، مثل صادق ظفر زير نام مستعار  اين به كلي اشتباه است ، هر گاه ما با اپورتونيست خواندن افراد،

 بر صفحات زندگي )... و ساير نام ها مخفي شده پوالدگر و داكتر غفور سنا زير سپر نام مستعار پوالد 
ج آنان را صاحب هويت مبارزاتي بدين نه. يم   انقالبي  بزنةگذشتة استخباراتي آنان مهر كار كرد مبارز

  .  سازيم  مي
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  : را به نمايش مي گذارند  اين قماش افراد  عمدتاً در دو طيف حركت  خود شان
    

 افراد دور و بر شان قرار گرفته اند  ، بحث هايشان را بيشتر  مورد شك احساس كردند   زماني كه -1    
 -  و طيف مقابل شان را  متهم به عدول از خط ماركسيزم دهند ركز ميبر مسايل تئوريك و سياسي  تم

  آنان را حين   و يا كساني بشنوند كه  كس ؛ حتا اگر به گوش خود هم مي نمايند"مائويزم" -لنينيزم 
انقالبي "اكث يك با  -   ، خونسردي و برده باري شانرا حفظ نمودهجر و بحث عامل دشمن  بخواند

مند مي سازند كه شنونده هايشان را به اين باور ن حرفي را بي اهميت تلقي نموده ، چني-  "حرفه ئي
 وحدت  ،را كار انقالبي  و غم  شانهم كه "با گذشتي اندمتكي به خلق و  انقالبي هاي " گويا آنان

داكتر " كسي بود  مشهور به پلچرخيدان نمونه اي تيپيك آن در زن. مي سازد ... و ... جنبش و 
 كه قبل  از زنداني شدنش  معلومات جمع خاد  و تمثل گر كار كشتهاين عضو بسيار زيرك . "لدين فخرا

بعداً ،  با دقت مورد مطالعه قرار داده بود  در مركز خادرا  آن سترگشده  در مورد  جنبش و رهبران
ان وعده گفت كه در مكروري مي ديك  شهيد مجيد  نشان داده خودش را همرزم نزن شده وارد زندا

.  خاد گرفتار گرديد  تيم مسلح توسط ، شد مالقات زماني كه وارد محل؛مالقات با رفيق مجيد داشت 
  ... با رهبر  سازمان رهائي و يا رهبر ساوو و يا جلسه ايگاهي از يك شخصيت جنبش  كه  گويا  در 

 با .ناني را بر زبان مي آورد  سخ... وي را مخاطب قرار داده  اينطور گفته و يا آنطوري تحليل  نموده 
را فريب بدهد و در بي خبر از نيرنگ خاد  شماري از ساده انديشان  ،كتيكي موفق هم  شده بودچنين ت

  .زندان خودش را عامل ارتباط زندانيان  ساما با  مركز آن در خارج  جا بزند 
  

 شان با ةاخته  در بارزماني كه مي شنيدند كس و يا كساني  آنان را شن  شان ،  طيف ديگر- 2
 بيدرنگ ، برونداز كوره در  مركز خود ، اجازه داشتند طبق رهنمود   انداخته اندئي راه صحبت هاديگران

 و با اشكال  مختلف از آنان انتقام بزنند و عليه  آن فرد و يا افراد  دست به توطئه بدهندواكنش نشان 
نيان كاوشگر شده ، مانع افشاء گري آنان در مورد موجب هراس ساير زندا تا با چنين شگرد  ،بگيرند

  . خود گردند
. شفق وپ. گار ، د با نام هاي مستعار پوالدگر ، الين ، يعني صادق ظفر ما" شورشي" پهلوان پنبة 
 "ايزم"پنبه هاي سرخ او نمي خواهد به اين سادگي .  مي باشد  شامل همين طيف ستيز و چي و چي

 پيكر پخته پرانك شود وكمان نقد  باد باد شده ضربات پيهم   اش  با "انقالبي " به اصطالحهاي رنگين 
  .از هم بپاشد ش   اهم گره خوردهه  ب استخباراتي- "سياسي"پوسيدة  

   !   و مبتكررفيق دلير
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ئي مردم و  اين اصل مبارزاتي باور داريد  كه  يك مبارز راستين  راه رهاهبه يقين كه شما هم ب
در هر برش زمان  كه متوجه اشتباه خود شود ، با  ، استعمار و استثمار و ستم طبقاتي كشور از يوغ
 هاي  هويت واقعي چنين اشخاص را به تصوير بكشد ، تا توده ها فريبِ پرداز بيدرنگ، انتقاد از خود

 اراتي استخب- سياسي  و نكبتبار" هوشيار "   و زاغچه هاي چنين زاغ هارنگين و پرافشاني هاي مسخرة
  .را در فضاي قير اندود كنوني  كشور نخورند 

اين قماش افراد در اولين گامي كه براي تخريب و بي ارزش نشان دادن جنبش انقالبي و رهبرانش 
 رهبران خردمند و اسطوره هاي مقاومت افغانستان را آماج تير " انتقاد" و"نقد" زير عنوان ، بر مي دارند

دانند كه ذهنيت ساده انديشانة طيفي   خود قرار مي دهند ؛ به درستي  ميهاي زهر آگين و كين توزانة
از افراد ساده انديش اجتماع  ؛ حتا  شماري از روشنفكران  كه بر مبناي تحليل  ضد علمي خرده 

 و حمله كننده  به رهبران سترگ "منتقد"گرفته  كه بورژواهاي سياسي شدة روز گار، اينطورشكل 
 "پوالدگر"صادق ظفر يا ادبي كم سواد هم باشند، مثل -ولو از لحاظ  سياسي  (  ر جنبش انقالبي كشو

 از )   " پوالد " تنها مانده اي مثل داكتر غفور سنا ، يا  " !  فكري-  سياسي"و  كم بغل  ، كثيراالبعاد
ت ؛ متكي بر ار خواهند  گرف قركذائيجايگاه مذلت بار بي هويتي به پله هاي بلند و بلندتر  كسب هويت 

 به رهبران جنبش انقالبي زير  ساده نگري ،  اينها و امثال شان  در پيوست با انجام وظيفة محولههمين 
 نمايند كه " انقالبي " مي تازند ، تا براي خودشان كسب هويت به اصطالح  اصولي]2[انتقاد عنوان 

 با كودند خود تبديل شده فاعل  ضهمسلماً چنين هويت هاي كذائي مبارزاتي به زود ترين  وقت ، ب
 و تمام هوشياري زاغي خود  بال شكسته شده در مرداب كار و كردار ضد انقالبي و ضد مردمي

ر تاريخ همين است ،  ـراسـ طبقاتي  در سةآخر حكم مبارز.  فرو خواهند رفت  دوباره خوداستخباراتي
 .به غير از آن بوده نمي تواند 

  
                  ادامه دارد                                                                                             
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  توضيحات
  

  

(   به خاطري كه  صادق ظفر را ضد پشتون گفته ام سر و  صدا راه انداخته ، بخصوص آهن زنگزده -  ]1[

 عجب " با پر روئي خواسته وي را تبرئه نمايد  به گفتة شاعريدر الطائالت تازه اش )  داكتر غفور سنا
   "! زماني است نازنين 

  :شناخت  من از صادق ظفر با نام مستعار پوالدگر ، متكي به دو اصل ذيل بوده است 
  :اصل اول 

از آشنا شدم تو هر ) كه ترا نبايد شما گفت  ( داكتر غفور سنا  از نخستين روزهائي كه تيلفوني با تو
  : گاه به من مي گفتي كه 

ضد پشتون بودن صادق را تنها  من نمي گويم ديگران هم از چنين طرز تفكر منحط « 
لمان زماني كه چشم صادق به طرف  عتيق باركزي  افتاد با اوي اطالع دارند  در يك تاالر در 

وم پشتونت  اِي نِمي تو پشتون  و ق": خشم به طرفش  رفته وي را مخاطب قرار داده گفت 
من برايش گفتم اين درست نيست بايد طبقة ] نقل به قول  [ "باالي ما هزاره ها ستم كرديد 

  » ... حاكمة پشتون را  محكوم كرد نه مجموع  پشتون را 
يمة كوچك فوق را در باره پشتون ستيزي گيمه بزرگ و گ اگر اين قلم  گفته هاي بين  :بگذار بنويسم[ 

گفته هايت را كه در فوق تذكار " پوالد( ته  باشد و يا ، اگر تو داكتر غفور سنا صادق ظفر از خود ساخ
 وبه زعم خود من را عليه وي تحريك مي   به من تلقين مي كردي- بار بار -يافت  و تا همين اواخر هم 

  هيچ باورم نمي شد كه!نصيب اش باد   تمام گپ هاي زشت و دشنامهاي ركيك ؛ انكار  نمائي  كردي
رومايه جايگاهش را آگاهانه برگزيده ـوس فـپست تر از يك جاس ، داكتر غفور سنا يا پوالد جاسوس 

 ]باشد 
 

 اصل دوم :
 نقد ةبگذار سري بزنيم به متن نوشتة  پشتون ستيزانه صادق ظفر كه طي نقد جانانه و استوار بر پاي

 "دون كيشوت هاي «   تحت عنوان» سازما ن  انقالبي افغانستان« ماركسيستي از طرف 
  : شالقكش شده   »"  مائويستي" بيماران رواني با الطائالت "مائويست 
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ما فقط يك چيز داريم كه طبقه ما يعني طبقه كارگر است و مبارزه ما با طبقات «  
هاي افغانستان،  بيانيه مائويست (» .استثمارگر و مزدوران خبرچين آنها مبارزه طبقاتي است

  : كنند چنين ارشاد مي» افغانستاني» «لهجه«ولي با ) 1390 ثور 23
در } به شمول كارگران، دهقانان و ساير زحمتكشان{در حال حاضر مليت پشتون « 

آباد و  هاي هده، غازي هاي عظيم زراعتي مانند فارم پروژه... افغانستان مليت ستمگر است
هاي سرسبز افغانستان نيز به  لگهنهرها و كانالهاي آبياري و زمينهاي زراعتي درجه اول و ج

  » ...تعلق دارد} به شمول كارگران، دهقانان و ساير زحمتكشان{مليت پشتون 
نيست؟ مگر اين عبارت » زبان اينجوئي«مگر اين قطعة خنده دار و مبتذل، نمونة واقعي 

پرتو «، »زرياب«، »حفيظ منصور«، »فرشته حضرتي«، »كامران ميرهزار«پردازي با زبان 
هاي   اوغان«، »ها فاشيزم پشتون«تفاوتي دارد؟ مگر آنان از » عطا محمد نور«و » ادرين

را در تجزية » راه حل«نالند و  وغيره نمي» حاكميت قبيله«و » ها دولت پشتون«، »فاشيست
  »بينند؟   افغانستان نمي

  

  : مدركي ديگر از پشتون ستيزي صادق ظفر  و اينك
ين را به خوبي مي دانند، ولي چون به بيماري مزمن تعصب احتماالً ا»  مائويست ها «« 

اعالم جهاد كرده اند، كه در » ها ستمگري پشتون«مبتال اند، لذا از مدتها به اين طرف عليه 
هنوز موثق «: نويسند  دادند، و به اين خاطر مي اين ميان بايد ماللي ميوند را نيز هدف قرار مي

 و عيني داشته يا نه؟ اينكه چند لندي ضد تجاوز نيست كه ماللي ميوندي وجود خارجي
بيگانه تحت تاثير عبدالحي حبيبي در صحنه اكادميك و گل محمد مومند در عرصه سياست 
به اين نام كه گويا زني از ميوند بوده، نسبت داده ميشود موضوعي است كه تحقيقات آينده 

  ».حتما صحت و سقم آنرا تثبيت خواهد كرد

وجود فزيكي نداشته و » ماللي ميوندي«ظه اي فرض مي كنيم كه باز هم براي لح
آيا . اي است كه عليه استعمار و استعمارگران از طرف اين يا آن، خلق شده است اسطوره

       »توانند كه اين اسطوره يك اسطورة انقالبي است يا ضد انقالبي؟  گفته مي» ها  مائويست«
  

نم  متبادر شد ، با شما و جوانان عزيزكشورم طور فشرده  در  مطلبي را كه همين لحظه در ذه-  ]2 [
 : ميان مي گذارم 
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زندانيان همه  در آتش . روز هاي  آزادي از  زندان پلچرخي  خيلي ها سنگين و از جا كندني نبود 
با بي صبري چشم به  نتايج كار دوخته انتظار شنيدن اسم شان  در لست هاي آورده شده به سلول ها ، 

 دولت پوشالي تصميم گرفته بود زندانيان را به تدريج يك روز ، يا دو و يا سه روز در ميان از ، چه ندبود
  . زندان رها كند 

صاحب منصب ميهن  فروش خلقي لست زندانياني را كه بايد آزاد شوند ، هر بار به اتاق ما مي آورد  ، 
ان شديد از جايشان بلند شده به جمع و كساني كه اسم شان خوانده مي شد  با شتاب آميخته با هيج

 ديكته  شدة گرباچف در زندان به دست " مليةمصالح".  شان مي پرداختند ةجور كردن اسباب و اثاثي
 يدر اتاق. هر زنداني طور دلخواه مي توانست به هر سلولي كه آرزو داشت برود . اجراء سپرده شده  بود 

 در دسته پيشرو در »سيد آجان«ي ويك عنصر پوششي به نام كه  من و شماري از  رفقاي اخگر و رهائ
يك ديره  بوديم ، يك جوانك موي طالئي كه حدود بيست سال داشت ، دو و يا سه روز پيش در اتاق 

وي  چشمان آبي و مو .  است "سامائي"جواسيس   شايع  كرده بودند كه آن جوان ( ما آورده  شده بود 
 مربوط سازمان جوان در اصل . است كوهدامن ةاز گلدرمي گفت   .اشتدهاي طالئي و ريش كمتر غلو 

 تا سر داره هاي اخواني حزب ميهن فروشان بود ، كه به دستور  خاد به جبهة شمالي فرستاده شده بود
 -  وي بنا بر دستور اطالعات زندان  نمي خواست . نصوارهم مي كشيد  . همجنس باز را سرگرم بسازد

 اخگري ، يك تن از  سه تن-دو . ميان اخواني ها و در ديرة شان  با آنها همكاسه باشد  در-بيش از اين 
 ساما  يگفتند اين جوان  طوري كه معلوم مي شود از زمرة رفقا) از دستة پيشرو ( رهائي و يك پوششي 

وي از عوامل من با آنكه درك كردم كه  . مي باشد  او مي خواهد  در ديرة ما بيايد و با ما همكاسه شود 
را به تور خاد انداخته و خود هم زنداني شده  از هويت اصلي ها نفوذي  خاد است كه شماري از جهادي 

 اجازه دادند كه ديگران مگر با حضورش در ديره  و سفره مخالفت نمودم ، با آنهم   ؛ چيزي نگفتم يو
ي  و رهائي  از زندان دروازه سلول باز در همين گير و دار لست خوان.  ما  صرف نمايد ةوي نان را در دير

  ... .صاحب منصب  لست دست داشته اش را باز نموده  شروع به خواندن نام  كرد . شد 
من .  خوانده  مي شد ، زندانيان اتاق ما به تدريج كم و كم تر شده مي رفت "خالصي"    لست زندانيان

به .  آنها از اتاق رفتند  . ديرة ما خوانده شدافراد    نام ساير.و آقاي جبلي و آن جوان در ديره مانديم  
و ...  در اتاق " : ندمجردي كه شمار زندانيان از هر اتاق كاهش مي يافت ، سربازان  به زندانيان مي گفت

من و  . "تقسيم شويد كه اين اتاق بسته مي شود ، هركي به هر اتاقي كه بخواهد رفته مي تواند ... اتاق 
اسباب و )  لد چهارم و يا پنجم  خاطرات زندان در باره اين شخص بيشتر خواهم نوشت در ج( جبلي 

دفعتاً سر و كلة آن جوان خادي كه جايش در آن طرف اتاق بود .  خود مان را جمع و جور كرديم ةاثاثي
م  ابسترهيد كه منهم  و معلم صاحب در كدام اتاق مي روتوخي صاحب شما:  پيدا شده با هيجان گفت 
من بي درنگ يكي از اتاق . معلم جبلي به طرفم نگاه استهفام آميزي نمود  . "را به آن  اتاق بعداً بياورم  

يه اش را جمع و جور نمايد ثوي رفت تا اسباب و اثا. را برايش نشان داده گفتم  كه به آنجا مي رويم ها 
 ما همكاسه  بودند ، ناگزير بوديم كه حضور   تا زماني كه رفقاي  جوانان با": به معلم جبلي گفتم ... .  
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معلم جبلي  كه از . "يم  ، حاال ضرور نيست با چنين كسي هم كاسه شويم ئاين جوان را تحمل نما
يگر را در پيش هر دو با شتاب  سمت اتاق د. لحاظ اخالقي  مرد خوبي  مي نمود ، نظرم  را پذيرفت 

 اسباب و اثاثيه اش پيدا شده  نفس سوخته به طرف ما آمده  مدتي نگذشته بود كه آن جوان با. گرفتيم 

 واهللا توخي صاحب من ": اراحتي چنين گفت نرويش را به جانب من دور داده با آواز بلند آميخته با 
با  . "شما را انتقاد مي كنم  كه  مره در اتاق ديگر فرستاديد و خودتان در اين اتاق آمديد 

  .ة چنين آدم ها  است  ، جوابش را دادم الفاظ و كلماتي كه  شايست
 فكر كهاين تازه كار درسش را  چنين فرا گرفته بود  كه در ايام زندانش  با زندانيان مسن و آناني 

مي شد جايگاه قابل توجه در حزب و يا سازمان خود دارند  ، معاشرت  نمايد ، آنگاه  بهانه اي به چنگ 
 " بكشد ، در چنين صورتي  در ميان زندانيان  هويت به اصطالح  " نقد"آورده  آنان را  گويا به  

 زماني  كه بزرگ نمائي  كند  مردم به وي باورمند  شده  ،در واقع امر.  كسب مي  نمايد "مبارزاتي
( كه كم سن و سال است ببين چطور بزرگ ساالن حزبش را  د كه گويا اين جوان با آنناعتماد مي نماي

   .به نقد مي كشد ) مثيل بخوان  با اكت و ت

مشهور (و بزرگترش  داكتر غفور سنا  ) "پوالدگر"مشهور شده به ( اين دو تن  صادق ظفر 
  !!ند كسب هويت انقالبي نمايند  ا در تالشهم شيوه اينبا ) شده به پوالد

  

 

 


