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  موسوی

  ٢٠١٣ اگست ٠١

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۵۵ 

  :به ادامۀ گذشته

نی که اين سلسله آغاز يافته و روی داليل موجه و گاھی ھم نا موجه روند تکميل آن با خوانندگان نھايت عزيز، از زما

تأخير افتاده است، از بس عذر خواسته ام، ديگر جرأت آن را ندارم تا باز ھم عذر خواھی نمايم، اميد شما با بزرگواری 

  .تان، آن را ناديده گرفته بر من منت گذاريد

به وجود آورد و نتوانستيم جلسۀ کميته را طبق روال عادی به کارھايش » عازم« زنده ياد به دنبال وضعيتی که استعفای

اختصاص دھيم، باز ھم در اولين فرصت ديگر يعنی آغاز ماه سرطان توانستيم گرد ھم آمده، کار مان را از بررسی 

الت کار، راه ھای حل آن را به و با طرح دقيق مشک» عازم«، استعفای زنده ياد »کلکانی«جلسۀ مشترک با زنده ياد 

  .بحث بگيريم

و » ميرويس«علت آن که نمی توانستيم در جريان ھفته و يا زود زود، جلسه داير نمائيم، مصروفيت رفقای زنده ياد 

  .به عسکری بود» گل محمد«

بی جمعی ما مثبت ھمان طوری که در قسمت قبلی نيز اشاره رفت، ارزيا» کلکانی«به ارتباط جلسۀ مشترک با زنده ياد 

بوده، از آن جائی که مانعی از لحاظ ايدئولوژيک و سياسی جھت ادغام با آنھا وجود نداشت، فيصله را بر آن قرار داديم 

ھم به عين برداشت رسيده باشد، روند ادغام و يکجا شدن را سرعت ببخشيم، تا از » کلکانی« تا در صورتی که زنده ياد

بش وحدت طلبانه ثبت تاريخ گردد و از جانب ديگر، با ادغام نيرو ھا و تقسيم وظايف يک طرف، نمونۀ مثبتی در جن

جمع نيز افزايش يافته، از دوباره کارجديد، با رسيدن به انتظام عملی بھتر، ماحصل کار فرد فرد رفقاء و در نتيجه 

  .کاری، ھرز رفتن نيرو و ريسک ھای بی مورد جلو گيری به عمل آمده بتواند

و در واقع ضعفی که در چنان موقعيت حساسی از خود نشان داد، ارزيابی جمعی » عازم«تباط استعفای زنده ياد به ار

رفقاء آن بود که اولتر از ھمه به خصوص برای آن عده از رفقائی که زندگانی مبارزاتی شان آنھا را ھميشه با مزدوران 

فسير را در ھر سطحی که قرار دارند، به صورت ضربتی  ت٩روس در حالت دست به يخن، قرار نداده است، مطالعۀ 

از نظر ما در ھمان زمان که اينک ھم می توانم رسيدن به چنان حکمی را افتخار کميته بدانم، بروز . رويدست بگيريم

ه چنان ضعف ھائی و دل بستن به تغييراتی از سنخ آنچه رژيم کودتا ابراز می داشت، فقط زمانی می توانست بروز نمود
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نداشته و تفاوت ماھيتی آن را » . ا. ل. م« و باور کامل به درستی در نھايت به فاجعه مبدل گردد، که افراد شناخت الزم 

به تعبير ديگر بروز چنان ضعف ھائی در گام نخست و قبل از ھمه چيز، ناشی از کمبود و ضعف . با رويزيونيزم ندانند

يعنی . ی شخصی و خود را از بستر مبارزه کنار کشيدنان مند شدن به زندگايدئولوژيک حامالن آن می باشد، تا عالقه

و تفاوت و تضاد آن با انواع رويزيونيزم است، » . ا. ل. م« اين کمبود شناخت و کاستی ھای معرفتی در تشخيص دقيق 

استه و حاضر بوده برايش که ناخود آگاه فرد را به از خود بيگانگی و خود فريبی کشانيده با قبول اين که، آنچه می خو

در غير آن از لحاظ روانی ھم . مبارزه نمايد، امريست تحقق يافته، نزد وی ضرورت ادامۀ مبارزه را زير سؤال می برد

که شده برای يک فرد عادی چنان کله معلقی نمی تواند عاری از عذاب وجدان باقی ماند، تا چه رسد به فردی در قد و 

  . »عازم  «قامت مبارزاتی زنده ياد

  .و اما به ارتباط کار ھای مبارزاتی روز مره و مشکالت ناشی از آن

ما را نيز تکان داده، در نخستين گام متوجه کمبود کميتۀ به ھمان سانی که فاجعۀ ثور، تمام جامعه را به شدت تکان داد، 

ما که تا آنزمان با . ی گردانيدھا، ناتوانی ھا و ضعف ھای ما در ساحات مختلف، به خصوص در زمينۀ کار تشکيالت

 در صد ٧٠ الی ۶٠استفاده از وضعيت بالنسبه نچندان دشوار شرايط عسکری، جھت پيشبرد کار ھا از توانائی ھای 

 ساعت می توانستيم ٢۴در تنظيم امور بھره مند بوديم و از جانب ديگر در تمام » ميرويس«و » گل محمد«زنده يادان 

چه از يک جانب . مان برسيم، با فاجعۀ ثور شرايط کار دشواری ھای خاص خود را پيدا نموددر سفر و حضر به کارھاي

با قيد و قيوداتی که آھسته آھسته در عسکری به وجود آمده و به خصوص افراد شناخته شده ای که از برکت نمايش 

اخته نمانده بود، می بايست بيشتر ھا ناشن»  پرچمی- خلقی«قدرت سازمان جوانان مترقی، تا شمارۀ کفش آنھا نيز برای 

از پيش از خود مراقبت نمايند، تا از زير ساطور جالدان مزدوران روس در امان بمانند، بر بازدھی کار آنھا سخت 

صرف به شرکت در جلسات کميتۀ اساسی و يا تأمين چند را نتيجۀ منفی گذاشته و در جريان حدود دوماه، نقش آنھا 

د ساخته شده بود و از طرف ديگر حاکم ساختن قيود شبگردی به صورت رسمی از ساعت يازدۀ ارتباط تشکيالتی محدو

 صبح به خصوص در شھرھا و شاھراه ھای بين واليات، که با يک ساعت قبل از آغاز و يک ساعت ھم بعد ۵شب الی 

آنھا ربوده و بر ھمه نوعی از  ساعت آزادی تحرک تمام مردم افغانستان را از نزد ٨از ختم، در واقع ھرشب برای مدت 

در اين ميان يگانه . زندان را تحميل نموده بود، بر کار ما تأثير منفی خود را گذاشته، تحرک ما را محدود ساخته بود

  آن وقت، بود، که تا حدودی می توانسترسمیتغيير مثبت، رو آوردن من به زندگانی نيمه مخفی و بريدن از کار 

  .ر جمع و جورکردن  کار ھای خودم و برخی کار ھای عاجل رفقای ديگر اختصاص داده شود داضافی به وجود آمده

ما می توانستيم بدون جلب توجه زياد » داوود«مشکل ديگر مسافرت به واليات بود، چه خالف آن که در دوران 

 که به صورت مثال جھت استخبارات از اين واليت به آن واليت مسافرت نموده، کار مان را قسمی سازماندھی نمائيم

رفتن به مزار، پنجشنبه بعد از ظھر و حتا شام بدان طرف حرکت نموده، در تمام طول راه با خواب و يا حد اقل 

تا عصر و يا ھم شام بعد از ديدار با حلقۀ اساسی واحد . استراحت نموده، صبح زود جمعه، در مزار باشيم» پينکی«

اين امر که با اندکی دقت . در کابل حاضر شده و بر باالی وظيفه برويمشنبه بح زود مزار، شب مجدداً به راه افتاده، ص

در سازماندھی می بايست انجام می يافت، برای ما طی آن پنج سال چنان عادی شده بود، که کمتر کسی به غير از 

ور با برقراری قيود شبگردی، اعضای خانواده می دانست که ما ماھانه چند ھزار کيلومتر را طی می کنيم، مگر فاجعۀ ث

از يک جانب آن تحرک شبانه را از ما گرفت و از جانب ديگر، با ريختن افراد استخباراتی برباالی جاده ھا در وجود 

که می توان گفت بدون استثناء ھمه در جاسوسی » حدخا» «دموکراتيک خلق افغانستان«اعضای به اصطالح حزب 

البی سھيم بودند، درجه و ميزان خطر شناخته شدن و زير سؤال رفتن، افزايش قابل عليه مردم به خصوص نيروھای انق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مالحظه ای يافته، در شرايطی که می بايست بنا بر افزايش سرعت و شتاب حوادث، سرعت کار ھای ما نيز فزونی می 

  .يافت، در عمل ظرف آن ماه ھا دشواری ھائی در انجام وظايف بروز نموده بود

در عسکری، استعفای زنده » گل محمد«و» ميرويس«نی نيمه مخفی از جانب من، مصروفيت زنده يادان گزينش زندگا

، رھا کردن دکان کتاب فروشی، باال رفتن مصارف پول مسافرت ھا به منظور برخورداری از تأمين امنيت »عازم«ياد 

و » گل محمد« و دلبازی ھای شخصی زنده ياد بيشتر، داليلی بودند تا امکانات مالی کميتۀ اساسی که تا آنزمان با دست

ساير رفقاء می توانست، احتياجات کار مبارزاتی ما را برآورده سازد، نارسائی خود را نشان داده از ما می خواست تا 

  .جھت انجام دقيق کارھا، فکری در آن مورد نمائيم

، آن موج نه تنھا فروکش ننموده بود، بلکه فزونی و اما به ارتباط موج جنبش وحدت طلبانه بين آحاد جنبش انقالبی کشور

نيز يافته، رفقای زيادی در ھمه جای به افرادی که از ھمديگر شناخت داشته و می توانستند به ھم اعتماد نمايند، مراجعه 

ته روی ھمين اساس به رفقای کميتۀ اساسی گذش. نموده و می خواستند گامھائی در جھت رسيدن به وحدت برداشته شود

کميتۀ «که خود زمانی عضو » معلم شمس الحق«و » انجنير بھرام« ، »داکتر واحد«از برخی افراد ديگر، زنده يادان 

بودند و می دانستند که بعد از برآمدن آنھا از کميته، کميته به کارش ادامه داده است، از مجاری » اساسی پوھنتون

  . شده بودندمختلف تماس گرفته و خواستار کار مشترک با کميته

با درک مشکالت و بحث کامل باالی آنھا، با در نظرداشت فھم و امکانات آنروز ما، به مثابۀ نخستين نتيجه، بدان 

را در تمام اين مدت با خود حمل » سازمان جوانان مترقی«و » شعله جاويد«رسيديم که کميتۀ اساسی ھم، ضعف جريان 

يعنی در حالی که روابط کميتۀ . ناسب بين رشد کمی کميته و رشد کيفی آننموده و ما متوجه آن نبوديم؛ مشکل عدم ت

 سياسی و چه -  عضو می رسيد، ما از لحاظ کيفی چه در زمينۀ ايدئولوژيک٣٠٠اساسی در سرتاسر افغانستان، به حدود 

 دست آنھا را گرفته، ھم در زمينۀ تشکيالتی، قادر نشده بوديم کادر ھای عديده ای را پرورش دھيم تا در چنان شرايطی

ھمان طوری که گفته . با گذاشتن مسؤوليت برخی کار ھا بر دوش آنھا، امکان بھبود و ارتقای کارمان را فراھم نمائيم

اند، درک مشکل به معنای حل آن نمی تواند باشد، وقتی متوجه واقعيت مشکالت خود گرديديم، راه ھای حل گوناگونی 

  :را به بحث گرفتيم؛ از جمله

  »کلکانی« تسريع پروسۀ ادغام و وحدت با رفقای زنده ياد -١

  آغاز نمودنبه کارو به مثابۀ مبارزان حرفه ئی » گل محمد«و » ميرويس« مخفی شدن رفقاء -٢

   انتخاب و باال کشيدن رفقای مستعد از حلقات پائينی– ٣

  .ر جھت درست به کار انداختنو توانمندی آنھا را د» کميتۀ اساسی پوھنتون« تسريع جذب رفقای قبلی -۴

به ارتباط راه حل اولی و تسريع پروسۀ ادغام، به دنبال جرو بحث ھای زيادی، روی داليل آتی رفقاء بدين نتيجه رسيدند 

 تصميم ما به صورت ،منطقی به خاطری نمی توانست باشد که در آن. که آن راه حل نمی تواند، منطقی و اصولی باشد

ر می گرفت، در حالی که منطقاً می بايست در چنان حاالتی، تصميم دو جانب مد نظر گرفته می يک جانبه، اساس قرا

زير رھبری زنده » گروه انقالبی خلقھای افغانستان« با » کلکانی«شد، به خصوص آن که در آن زمان گروپ زنده ياد 

نھا برخی عمليات مشترکی را نيز انجام از چنان روابط نزديکی برخوردار بودند که نه ت» داکتر فيض احمد«ياد رفيق 

وقتی با ما تماس گرفته ايد، مانند آن است که با آنھا نيز «با تذکر اين که » کلکانی«داده بودند، بلکه شخص زنده ياد 

 رد نمود، که خالف حل شد، قضيه را اندکی پيچيده تر می ساخت، چه ھميشه اين امکان را نمی »ديتماس شده باش

نتوانيم راه حلی جھت برطرف ساختن » گروه انقالبی خلقھای افغانستان«با رفقای » کلکانی«ا زنده ياددشواری ھا ب

غير اصولی بدان علت دانسته شد، که اصوالً ما حق نداريم پروسۀ وحدت طلبانه را تا سرحد يک . دشواری ھا بيابيم
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شکالت خود دست وحدت به طرف ديگران حرکت پراگماتيستی، سودجويانه و فرصت طلبانه تنزل داده، جھت حل م

  .دراز نمائيم و يا در واقع با فرار از حل مشکالت، بار مشاکل کار ما را بر دوش ديگران بيندازيم

 سال از آن زمان و به فھم و تجربۀ کنونی خود به آن تصميم نظر می اندازم، ٣۵ وقتی اينک و بعد از سپری شدن حدود 

» . ا. ل. م« رفتن پای وحدت اصولی، نه تنھا تجسم کاملی از طرز ديد يک جمع معتقد به می بينم که درک رفقای ما از

می باشد، بلکه در ھستۀ خود، يکی از عالی ترين خصايص مردم را نيز با خود حمل می نمايد، خصيصۀ تبارز استغناء 

ه بيشتر از ھمه وقت زير فشار يعنی حفظ غرور انسانی، ميھنی و انقالبی در زمانی ک. در ھنگام احتياج و ضرورت

حسين جاسوس، صادق دنی و «زيست که جواسيس و خود فروختگانی از قماش يو اين درست ھمان چ. قرار داشته باشد

چه در حالی که . را از انقالبيون پاکباز و جانبازان جنبش انقالبی کشورمتمايز می سازد» آھن زنگ زده بخوانيد - پوالد

 دست دراز کردن را به کسی حتا ،ھا در زمان احتياج» طغيان « ھا و » گل محمد«ھا، » ويسمير«جانبازانی از سنخ 

به دوستان و رفقاء به مثابۀ تکدی، ننگ می دانستند، می بينيم که منش سخيف پراگماتيستی تار وپود جواسيس و خود 

ده، از آنھا انسانھای ھرزه و را در خود حل نمو» حسين جاسوس، صادق دنی و آھن زنگ زده«فروختگانی از قماش 

ليسی طرف ننگ ندارند و زمانی که آن احتياج شان ... فاقد شرافتی را به نمايش می گذارد که وقتی محتاج اند، از

برآورده شد، چگونه بر کلۀ ھمديگر پريده از اطالق کلمۀ جاسوس نيز بر يک ديگر خودداری نمی ورزند تا چه رسد به 

دون «در سلسلۀ » سازمانی انقالبی افغانستان« ی از آن را خوشبختانه رفقای رزمنده و نستوهنمونه ھای چند. ديگران

  .نشان داده است که توجه مجدد خوانندۀ گرامی را بدان معطوف می دارم» ...کيشوت 

به به نظر من، چه در مناسبات فردی و شخصی باشد و چه ھم در مناسبات جمعی و مبارزاتی، اصوالً نبايد روابط 

اساس رفع نيازمنديھا بر قرار گردد، زيرا چنين طرز ديد و عملی انسان آگاه را تا سرحد يک انسان فرصت طلب، سود 

تنزل داده، گذشته از آن که اعتبار شخصی چنان افراد و يا نھاد ھائی را نزد » پله بين«جو، پرگماتيست و در نھايت 

طيف از افراد، نزد ديگران اعتبار زدائی شده، کمتر مورد اعتماد قرار مردم از بين می برد، حتا باعث می گردد که آن 

  . بگيرند

در اينجا برای آنانی که اندکی دير فھم تشريف دارند بايد بيفزايم، که نبايد ايجاد رابطه بر مبنای رفع نياز را با ايجاد 

 بين آنھا، از لحاظ کمی و زمانی ھم ھيچ چه به عالوۀ تفاوت کيفی. رابطه بر مبنای ضرورت ھای مبارزاتی يکی بدانند

گونه انطباقی بين آنھا وجود ندارد، زيرا در حالی که در مناسبات اولی رابطه گيری ھا شکنند بوده چنان به جنگ و 

نه تنھا می خواھند تمام ديگ و کاسه را ويران » آمدن ريگی در زير دندان«آشتی کودکان شباھت می يابند که به محض 

د ورزيد، در مناسبات دومی يعنی  ساختن آشپزخانه نيز دريغ نخواھنبلکه ھرگاه دست شان برسد، از ويراننمايند، 

مالحظۀ ضرورت ھای حياتی به مثابۀ شخص و ضرورت ھای مبارزاتی به مثابۀ فرد و جمع، قضيه را در يک روند و 

  .ديگران می باشد، نه عکس آنپروسۀ تاريخی ديده، با استواری تمام در صدد تعميق روابط بين خود و 

آنھا ضمن آن که آمادگی شان را جھت انجام چنان امری » ميرويس«و » گل محمد«به ارتباط طرح مخفی شدن رفقاء 

اعالم داشتند، اما زمان آن را الزم ندانسته، اعتقاد داشتند که نبايد بدون دليل از امتيازات و امکاناتی که زندگانی علنی 

. ه وجود می آورد، صرف نظر نموده و با مخفی شدن عرصۀ مبارزۀ علنی را به دشمن رھا نمودبرای يک مبارز ب

 ۶حمله قرار گيرد، کار به رفتن مورد اعضای کميته اين را به نيکوئی می دانستند که وقتی فردی از طرف دشمن مردم 

قای چريکھای فدائی خلق ايران، جھت رف» اصول مخفی کاری«ماه و يا يک سال زندان تمام نمی شود، تا طبق رھنمود 

بلکه تجاربی که از کين توزی . چنان حالتی را به جان خريده و از مخفی شدن خودداری بورزند حفظ زندگی علنی

مزدوران روس از دوره ھای شاه و داوود وجود داشت، به خوبی نمايانگر آن بود، که وقتی کسی به چنگ آنھا افتاد، 
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ان زنده بيرون نخواھد شد، اگر احياناً زنده ھم بيرون شود، چيزی کمتر از يک دھه را پشت ميله اوالً که از قيد و زند

  . ھای زندان نخواھد گذرانيد

تضاد عمدۀ دولت «نداشتند، تا حکم نمايند که گويا » اکرم ياری«رفقای کميتۀ اساسی، ھيچ گونه توھمی به مانند زنده ياد 

 ما را اگر ھم زندانی نمايند، بعد از مدتی رھا خواھند نمود و نبايد با فرار و مخفی دست نشاندۀ روس، با اخوان است و

، بلکه با شناختی که از ھويت و ماھيت خود داشتند و به ھمان »شدن، اين تضاد و خشونت بين ما و دولت را تشديد نمود

با درنظز داشت کوئی می دانستند که سان با شناختی که از ھويت و ماھيت دولت دست نشانده داشتند، اين را به ني

، بالقوه می تواند شودوابستگی و مزدوری دولت و ارتجاع مذھبی به استعمار، اگر دريای خون ھم بين آنھا جاری 

برای آنھا رقم زده آنھا را عاشق و معشوق ھم بگرداند؛ مگر عکس آن، اين تنھا نيروھای انقالبی » !!خوشی«سرانجام 

ی مستقل و وحدت و يک پارچگی کشورصيانت از دم اند که با ايستادگی روی حفظ منافع مردم، و فرزندان صديق مر

نه تنھا از طرف دشمنان مردم، به مثابۀ دشمنان آشتی ناپذير مورد تھاجم قرار گرفته و خواھند گرفت، بلکه وجدان  آزاد،

  .خود را با دشمنان مردم به درجۀ دوم رجعت بدھندمبارزاتی خود آنھا و منافع انقالب به آنھا اجازه نمی دھد، تا تضاد 

در ھمان در وقت الزم، آن راه حل را رو آوردن به زندگانی مخفی بناًء وقتی در آن روز رفقاء ضمن ابراز آمادگی 

 دوام دادند،» می چليد«ی علنی خود تا زمانی که به اصطالح مردم کابل انبه نفع مبارزه تشخيص ندادند و به زندگمقطع 

  . به ذات خود ديد روشن آنھا را از تکامل اوضاع به نمايش می گذاشت

به ارتباط باال آوردن رفقائی چند ازحلقات پائينی و آنھا را در تقبل مسؤوليت با خود ھمسطح ساختن، آنھم در غياب يک 

روش دموکراتيک ارتقای کادر ھا و به عھده گرفتن کار ھای مھمتر، با آن که در اساس با آن موافقت صورت گرفت، 

چه با آن .  نتواند آن راه حل را نيز به صورت عاجل عملی نمايدمگر مشکالت تخنيکی چندی باعث می گرديد، تا کميته

که از جريان کار رفقاء در تمام واليات تقريباً تمام اعضای کميته به روشنی اطالع داشتند، يعنی نه تنھا گزارشات 

 يون بازی جلو گيری از نوعی فراکسبه منظوررفقای مسؤول واليات را به دقت کامل ارزيابی نموده بودند، بلکه 

، از ھمان آغاز رفقای کميتۀ اساسی به صورت دورانی کار شان را به پيش می بردند، می توانستند ھمۀ افراد احتمالی 

حلقات مورد نظر را بشناسند و از آن گذشته در ھر واليتی کميتۀ اساسی آنجا دبيری داشت که بنا بر صالحيت ھای 

ميتۀ ھمان محل انتخاب شده بود، باز ھم انتخاب آنھا نمی توانست فکری مبارزاتی خودش، از طرف ساير رفقای ک

عاری از مشکل باشد، چه گذشته از آمادگی خودش، رفقای کميتۀ اساسی نيز بايد دقت می نمودند تا کسانی را باال 

يچ مشکلی ند که توان و ظرفيت باال آوردن را از ھر جھت می داشتند، در غير آن خالف باال آوردن که شايد ھربياو

  . و شنيدن نغارۀ انشعاب ھمانمی بودايجاد نمی نمود، پائين آوردن چنين افرادی ھمان 

در ھر صورت رفقاء به اين اصل در اساس موافقه نموده، بعد از مشخص ساختن افراد در کابل، نيمروز، باميان، 

 ماه انجام ۶ تا ٣ه می بايست حد اکثر بين پروان، مزار و تخار، فيصله برآن شد، تا اين حرکت را به مثابۀ يک پروسه ک

بيابد، در نظر گرفته با در نظرداشت مالحظاتی که برای ارتقای آنھا، در نظرگرفته شده بود، کار ضربتی بيشتری با 

جھت اصلی اين کار ضربتی می بايست، رساندن آنھا به خود کفائی و اتکاء به خود و پيشبرد . آنھا صورت بگيرد

  .ر منجر می شدمبتکرانۀ امو

آنھا » غيبت«ھای  رفيق قبلی کميتۀ اساسی، قرار شد صرف نظر از آن که گزارش کاملی از سال ٣به ارتباط مراجعۀ 

و کار ما مبادله صورت گيرد، به صورت فردی ھم اولويت ھمکاری با ھريک از آنھا به صورت جداگانه مورد بحث 

  .قرار گرفت

که از لحاظ تشکيالتی فرد آماده و مستعدی بود و می توانست در دوام ھمکاری ھا نه » انجنير بھرام « در مورد زنده ياد

تنھا گوشه ای ازکار ھای کميته را به دوش بگيرد، بلکه خود ابتکاراتی نيز می توانست داشته باشد، از ھمه اولتر علت 
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کميتۀ اساسی « روابط خود را با آن رفيق درست زمانی. مورد مداقه قرار داديم» کميتۀ اساسی«جدائی اش را از 

در آن زمان اين رفيق ھوادار آن . قطع نمود که اختالفات بين افراد سه گانۀ رھبری زندان به اوج خود رسيد» پوھنتون

مضطرب باختری و   حفظ نموده، با دو فرد ديگر يعنی»داکتر بنياد«بود تا کميتۀ اساسی روابط خود را با زنده ياد 

 به اين نتيجه »داکتر واحد«در حالی که بقيه اعضای کميتۀ اساسی پوھنتون منھای زنده ياد . قطع نمايد »انجنير عثمان«

رسيده بوديم که ما در مقطع کنونی که ھنوز امکان دقت کامل در حق و ناحق بودن دو طرف حتا به صورت نسبی 

 کار مان ادامه می دھيم، زمانی که دو تن از وجود ندارد، رابطۀ کميته را با ھر دو طرف به حالت تعليق در آورده به

در بيرون از زندان با کميتۀ اساسی رھا گردند آنھا که به ھمان زوديھا امکان رھائی آنھا از زندان وجود داشت، 

  .پوھنتون مشکالت خود و ما را حل نمايند

 داخل کشور و در کل  وجود  ديگر در جنبش انقالبی،، آن سه تن١٣۵٧از آنجائی که در ماه جوزا و سرطان سال 

 تماسی با ه مبارزه اش ادامه می داد و ب در آنجا  در المان زندگانی نموده»بنياد«نداشتند، يعنی در حالی که زنده ياد 

رفيق بھرام نداشت، دو فرد ديگر نيز با بريدن از جنبش انقالبی و غرق شدن در زندگانی شخصی، به درجات مختلفی 

ب و مبارزۀ طبقاتی قرار گرفته ، نمی توانستند مورد استفسار قرار گيرند، لذا ممانعت چندانی در در قطب مخالف انقال

و  سازماندھی مجددش در چوکات کميتۀ اساسی پوھنتون، نمی توانست وجود » انجنير بھرام«جلب ھمکاری زنده ياد 

ه در تمام آن مدت مناسباتش را با وی حسنه ک» ميرويس« زنده ياد  از آنداشته باشد، بر ھمين مبنا فيصله شد تا بعد

  .نگھداشته بود، وظيفۀ ھمکاری با وی را به عھده بگيرد

تخطی ھای » کميتۀ اساسی پوھنتون«، از آن جائی که علت اساسی کنار گذاشتن وی از »داکتر واحد«به ارتباط زنده ياد 

 رفقای لغمان بود، قرار برآن گذاشته شد تا ای ازه انضباطی و روابط غير الزم وی از مجاری غير تشکيالتی، با حلق

  منظم و ديناميک، راجع به چگونگی روابطش با ھمان حلقۀ قبلی از خودش و از زنده يادۀقبل از ايجاد ھر نوع رابط

تا با در نظرداشت شرايط امنيتی جديد و فضای اختناقی که وجود داشت، تماس غير . پرسش به عمل آيد» کلکانی«

از طريق » داکتر واحد«حکايت از آن داشت که زنده ياد » کلکانی«گزارش زنده ياد . ه وجود نيامده باشدالزمی ب

تنظيم شده است و ضرورت آن وجود ندارد تا ما ھم » کلکانی«ديگری منتھا با فاصلۀ بيشتر از روابط ما با زنده ياد 

تا آنزمان بی که واسته باشد، چنين امری انجام يابد، ما رابطۀ جديدی با وی برقرار نمائيم، مگر اين که آن رفيق خود خ

، ديگر تماسی با وی ۵٨انضباطی ھای آن رفيق را از ياد نبرده بوديم، از حل مسأله استقبال نموده، الی ختم ماه سرطان 

  . نداشتيم

با وی تماسی نداشتيم، از آن تاريخ به بعد الی ضربت مرگباری که سازمان نوبنياد در چھلستون با آن مواجه شد، ما 

 مسؤوليت ارتباط با وی مجدداً بر دوش ما ،»داکتر واحد«مگر بعد از آن ضربت و گسستن روابط تشکيالتی زنده ياد 

 افراد زنده ای از آن دوره -.و بعد تر اين قلم مسؤول آن ارتباط بودم» عزيز طغيان«يادگذاشته شده نخست زنده 

 اين نکته را به خاطری با تفصيل - بيشتر به اين نوشته به آنھا نيز مراجعه نموديقان که می توان به منظور ادارددوجو

را بنگارند و فکر می کنند که نامبرده و يا يکی از » ساما«نگاشتم که دوستانی که می خواھند تاريخ شکل گيری 

گری نوشته، آن را تصحيح از اعضای مؤسس سازمان اند، متوجه اشتباه شان گرديده در باز ن» غ«اعضای حلقه اش 

  .نمايند

مراجعۀ وی به کميتۀ اساسی، با شناختی که از وی داشتيم و نامبرده را » شمس الحق«و اما به ارتباط زنده ياد معلم 

 ، با اوضاع جديدی که می دانستيم» ه مگر اجتناب از برداشتن يک گام عملیصاحب يک دوجين برنام«مصداق کامل 

حرکت می کردند، تقاضايش را جدی نگرفته وقت خود » دست به ماشه«کثر رفقای کميتۀ اساسی به وجود آمده بود و ا

   )١(.را با وی ضايع نگردانيديم
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به ارتباط مشکالت مالی، که تا آن زمان به صورت عمده از طريق حق العضويت ھا، و اعانه ھای رفقائی چون زنده 

 ۀ مبارزاتیه مالک يک داروخانه بوده و در کندز حين اجرای وظيفدر مزار ک» علی احمد«، زنده ياد »گل محمد«ياد 

بحث در به خون کشيده شد، عايد دکان، اين قلم و برخی رفقای ديگر، تأمين می شد، » انجنير سرور«در جبھۀ زنده ياد 

سيب مورد در پرننيز رفقاء ضمن آن که باز ھم بر اخذ حق العضويت ھا تأکيد صورت گرفت، يگان مصادرۀ پولی را 

  .پذيرش قرار دادند

برداشت ما از اخذ حق العضويت صرف نظر از آن که به چه مقداری می تواند باشد، آن بود که چنين پرداختی  يکی از 

خود دانسته، ھيچ گاھی از اساسی ترين روابطی است که فرد با جمع و با نھاد خود قايم نموده، خود را از نھاد و نھاد را 

ھا به وجود نمی آيد، تا يا به فکر سوءاستفاده از امکانات نھاد بيفتد و يا ھم به اموال و مالکيت نھاد سھل بيگانگی بين آن

از جانب ديگر پرداخت حق العضويت به مثابۀ يکی از . انگارانه برخورد نموده، اسراف و بی توجھی پيشه نمايد

نھاد را به طرف استقالل مالی و اتکاء به خود شاخص ھای اصلی پذيرش يک عضو در يک نھاد، آن امکانی است که 

  .ھدايت کرده، مانع وابستگی آن نھاد به غير می گردد

باوجود تمام اولويت ھائی که پرداخت حق العضويت ھا داشت و برای سالھا دست ما را از دراز شدن به طرف غير از 

مصارفی که ضرورت ھای ادامۀ مبارزه روی دست خود ما باز داشته بود، آنچه مسلم بود اين بود که با در نظر داشت 

بعد از . اين بود که رفقاء مسألۀ مصادرۀ مالی را به بحث گرفتند. خواھد گذاشت، به ھيچ صورت مکفی شمرده نمی شد

جر وبحث ھای زياد، سرانجام بدين نتيحه رسيديم که مصادرۀ مالی در موقعيت کنونی فقط از دو منبع می تواند مجاز 

  :باشد

   قاچاقبران مواد مخدر-٢ دولت دست نشانده و مزدور، -١

پاسخ به سؤال يک تن از دوستان در مورد کسی که گويا زمانی در ھند اقامت داشته و در حالی ارائۀ در ھمين جا جھت 

داشت که  به قاچاق مواد مخدر نيز اشتغال داشت، پرسيده بود و بر من انتقاد خود را معرفی می نمودساما » کتابدار«که 

  : بايد بنويسم،چرا من از افشای وی خودداری نموده ام

انتخاب » ساما«در ھند نه واحد تشکيالتی داشت و نه ھم عضوی، تا چه رسد به اين که کسی را کتابدار » ساما«اوالً 

معرفی می » اسام«را نموده و خود را ھوادار » ساما«بلکه تمام افرادی که در ھند ادعای ھواداری از . نموده باشند

از افغانستان بيرون شده، که داشتند، يا عده ای از محصالنی بودند که در ھند مشغول تحصيل بودند و يا ھم پناھندگانی 

مراجعه می » ساما«در فضای ھندوستان جھت حفظ شان از حمالت حزب اسالمی و جمعيت اسالمی ، به ھواداران 

بکاران سياسی که به خاطر پذيرفته شدن کيس پناھندگی شان، اينجا و آنجا در ميان تمام آن طيف گذشته از کاس. نمودند

نيز وجود داشت، » ساما«را می نمودند، يکی دو تن از رفقای » ساما«در اين متينگ و يا آن متينگ ادعای نزديکی به 

ا اصل آئين نامه ئی اقامت اين افراد ھم از آنجائی که ب. که به خاطر مشکالت صحی شان، در آنجا به سر می بردند

سازمان، که يکی از آنھا شرکت در حلقات آموزشی توأم با پرداخت حق العضويت است، مطابقت نداشت، آنھا نيز خود 

  .به خود از حق عضويت محروم و عضويت شان به حالت تعليق قرار داشت

ھای  باند ھای وابسته به سازمان در ثانی در سازمانی که مصادرۀ اموال قاچاقبران مواد مخدر، و مبارزه عليه اين

 جايگاھش چيزی در رديف مبارزه عليه دولت دست نشانده را می رساند، مبرھن است ،»۶. آی. ام«و » سيا«جاسوسی 

کشت، برداشت، مبادله، قاچاق و  از تشبث به کارمواد مخدر در تمام مراحل آن اعم ھر نوع که در چنان سازمانی 

  .کب آن به شدت مجازات می گرددته، مرمصرف آن مطلقاً ممنوع بود
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، مبرھن است که فرد و يا افراد مورد نظر آن سؤال »ساما«حال با در نظرداشت اين حکم قاطع از حيات مبارزاتی 

 به ھيچ وجه سامائی نبوده، بلکه افرادی بوده اند قاچاقبر حرفه ئی که در کنار قاچاق مواد مخدر، نام سامائی را ،کننده

  .ی با خود حمل می نمودندنيز قاچاق

در پرتو تصاميمی که در آن جلسه گرفته شد، تقريباً برای يک ماه، يعنی تا اوايل ماه اسد، رفقای کميتۀ اساسی کوشش 

گل « فقط قبل از جلسۀ ماه اسد بود که از طريق زنده ياد. می نمودند تا وظايف محوله را به وجه احسن انجام دھند

در آن پيام قيد شده بود که ما . را که در جلسۀ بعدی مھمان وی خواھيم بود، دريافت داشتيم» لکانیک«پيام زنده ياد» محمد

  .نيز ديدار خواھيم داشت» داکتر فيض احمد«با زنده ياد رفيق 

  ادامه دارد

==================================================================  

 برخوردار »سازمان ولسی ملت«رفقای ان پناھنده شده و مدتھا از مھمان نوازی رفيقانۀ نامبرده که بعد ھا به پاکست) ١(

بعد ھا که گويا از طرف به .  مدتی را با ما به مثابۀ مھمان سپری نمود،بود، با رفتن من در پاکستان در ھمان اوايل

 که زنده ١٣۵٩ود، در جريان سال  جذب و بنا به ادعای خودش به رھبری آن انتخاب شده ب»سازمان پيکار«اصطالح 

در پاکستان موقتاً اقامت داشت به وی مراجعه نموده، به اصطالح خواستار بحث ھای » رھبر«ياد رفيق گرامی ما 

 ساير گزارشاتارائۀ ضمن » رھبر«وقتی من در زمستان ھمان سال به آنجا رسيدم، زنده ياد . بودشده وحدت طلبانه 

  : نيز يادآوری نموده، گفت» استاد شيرزوی«به نام  از تماسش با فردی الزم، 

چون اين رفيق با خودت و ساير رفقای کميتۀ اساسی پوھنتون از نزديک می شناسد، پيشنھاد من آن است تا من بعد به «

  »جلو ببری» ع«اين بحث را با رفيق استاد  خودت،جای من

ناسائی با چنان شخصی را نفی نمودم، وظيفه را قبول من که شخصی را با آن اسم اصالً نمی شناختم، ضمن آن که ش

  . نمودم

 قبل از ظھر گذاشته شده بود، خانۀ تيمی سازمان در آن زمان در ١٠درست به خاطر دارم، که قرار مالقات به ساعت 

استاد  وقتی درب زده شد و رفقاء فردی را به داخل آوردند، و به نام ١٠سرساعت . بود» تکنيکل«منطقه ای به نام 

بعد از خوش و . آشنای قديم ماست» شمس الحق«معرفی داشتند، متوجه شدم که فرد مورد نظر ھمان معلم » شيرزوی«

خود از ادامۀ جلسه با وی معذرت خواسته، من را مسؤول ادامۀ جلسات » رھبر«بش و تعارفات معمولی، زنده ياد 

  .معرفی نمود

اتاق » رھبر«  بتوانم در مورد تصميم بگيرم، قبل از آن که زنده يادتابود به حدی » شمس الحق«من که شناختم از معلم 

  :را مخاطب ساخته، گفتم» شمس الحق«را ترک کند، زنده ياد 

 را انقالبی تر از »ساما«خو انديوال، اگر برنامۀ سازمان را برايت سرختر از مانيفيست کمونيست و پراتيک « 

، به اثبات  و پيروزی انقالب دموکراتيک نوين پيکار عليه ارتش جاپانمبارزات ظفرمند حزب کمونيست چين در

  »به آنطرف بروی و يا اختالف ايدئولوژيک پيدا خواھی کرد؟؟» تورخم«برسانم، آيا حاضری با ما  از 

  :وی که منتظر چنين سؤالی نبود، بدون مقدمه پاسخ داد

  ».نه، نمی روم«

  : که صبر کنم تا بيشتر چيزی بگويد، افزودممن که منتظر چنين پاسخی بودم، بدون آن

کسانی را پيدا کن که در گپ پھلوانی می خواھند، ما را که در خون غرق ھستيم، . برو انديوال، روزت خوش«

  ».مصروف نساز

  .  نموده، دنبال کارش رفتیبعد از رد و بدل شدن اين مکالمه و نوشيدن يکی دو پياله چای آن زنده ياد خدا حافظ
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» شمس الحق«که شاھد آن مکالمه و جدائی بود و در تمام مدت سکوت نموده بود، بعد از رفتن معلم » رھبر«ه ياد زند

 و ناراحتی اش از بابت شيوۀ برخورد من در حالی که می کوشيد به مانند ھميشه صدايش رفيقانه و محبت آميز باشد

 من جمله ،م اين چه نوع بحث است؟ در اينجا رفقاءمی توانم بپرس«: پرسيد» ع«، در موجوديت رفيقآشکار نگردد

  ».م، خودت ازراه رسيده وی را رخصت نمودیيخودم چندين جلسه با وی گذاشته ا

  :پاسخ من خيلی روشن بود، من ھم با ھمان لحن توأم با احترام متقابل افزودم

اخت من را از وی می داشتيد، به يقين شما به خاطری با وی اينھمه جلسه نموديد که از وی شناخت نداشتيد، اگر شن«

 با برنامه  پوھنتونو بعداً چگونگی کار و بار در کميتۀ اساسی» کاری به غير از آنچه من انجام دادم، انجام نمی داديد

  :ھای مصادرۀ مالی و اختالفات ايدئولوژيک نامبرده را در آستانۀ عمل، توضيح داده، افزودم

، تمام آنھائی که جرأت مبارزه را داشته و »ساما«ر داشته باشيد، در جريان پروسۀ تشکل يک نکته را می توانيد به خاط

از طرف ديگران اين رزمندگی آنھا مورد پذيرش قرار گرفته بود، گذشته از خط اخگری ھا که حساب شان جداست، يا 

 جمع گرديدند، متباقی کسانی »ووسا«  در و رفقای منشعب از آن»ساما«در سازمان رھائی تنظيم گرديدند و يا ھم در 

که يا پدر و مادر سياسی آنھا معلوم نبود و يا ھم جرأت مبارزۀ روياروی با دشمن را نداشتند، در فضاء آزاد و معلق 

–. شما يکی از ھمان افراد است» شيرزوی«ما و استاد » شمس الحق«معلم . مانده، ھر آدرسی را دق الباب نموده اند

تا ھنوز زنده است و می » ع« ھميشه مرده ھا را به حيث شاھد معرفی می دارد، شاھد من استاد خالف صادق دنی که

  -.تواند خود گفته ھايم را ھرگاه خالف آنچه اتفاق افتاده تشخيص دھد، تصحيح و حتا تکذيب نمايد

  :در ھمين جا اخالق مبارزاتی حکم می نمايد، بنويسم

آن که با کار عملی مناسبات خوبی نداشته و از آن سخت گريزان بود و از لحاظ به عالوۀ » شمس الحق«زنده ياد معلم 

برخورد ھای شخصی به مانند ھمۀ ما کمبود ھای ديگری ھم داشت، مگر بزرگترين امتيازش آن بود که با تمام فقر و 

، نه تنھا »ن ولسی ملتسازما« و بيشتر رفقای »رھائی«، »ماسا«بيچارگی و در به دری و زندگانی در خانه ھای تيمی 

ھا را باز » انجو«و ساير » کميتۀ اتريش«ھيچ گاھی حاضر نشد شرافت و غرور انقالبی اش را زير پای نھاده، درب 

و کميته ھای مشابه را درک نموده، تمام آنھا را مراکز » کميتۀ اتريش«نمايد، بلکه از اولين کسانی بود که ماھيت 

با در نظرداشت آن که بعد ھا وقتی افرادی از . معرفی می نمود جاسوس پروری و مکاتباستخباراتی شرق و غرب 

قالدۀ رقيت و بردگی انجوئيزم را به » سازمان پيکار«قماش آھن زنگ زده  يعنی پوالد و ساير رھبران به اصطالح 

ه شدند، نبايد از آن غافل گردن انداختند، و تا جائی که گفته می شود افرادی از منتقدين آن مواضع به شکل مرموزی کشت

 سال نداشت بدون ارتباط با خادمان ۴۵ -۴٠ که بيشتر از در حالیرا » شمس الحق«ماند که مرگ نا به ھنگام معلم 

بی ارتباط ندانسته، جنبش وظيفه دارد تا راجع به چگونگی مرگ آن فرزند مردم، از قماش آھن زنگ زده ، » انجوئيزم«

  .الی انجو باز نامبرده را به پای ميز محاکمه بکشاندتحقيق نموده، قاتالن احتم

  

   

  

 


