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  "بڼوال"پيکان

 ٢٠١٣ سپتمبر ١٧

  ريزند؟ سوم عقربيھا آب به آسياب کی می شورشی ھا و پوالد،
قضاوت   ارزيابی ووچگونگی عملکردھا مورد وابستگی ھا مدتيست که جروبحث پيرامون جنبش چپ،  

که وابسته به جنبش انقالبی ھستند وظيفه دارند، تجربيات خودرا  آنانی .که مکث روی آن الزمی است قرار گرفته،

من که دربيان نوشتاری تبحری  .مطرح سازند تا گذشته روشن گرددونسل آينده درس بگيردوازاشتباھات دوری کنند

شايد مکررباشد،اما  له رامطرح کنم،أمس خودم ۀ نتيجه رسيدم که به گونآخراالمر به اين ندارم مدتھا سکوت کردم،

 .اميد وارم مالل انگيز نباشد

صدماتی که انواع رويزيسم واپورتونيزم وتسليم "بھتراست بگويم اثری زير عنوان مقاله ای ويا !آقای پوالد 

ً  .دست نشرسپرده ايده ب "طلبی طی چھاردھه اخيربرجنبش انقالبی پرولتری کشور واردکرده اند صفحه ١٠٨ جمعا

 آن ۀصفح۶٣ جاويد است وبقيه ۀرد تمام سازمانھا ونھاد ھای منشعب از شعل  آن شامل مقدمه وۀصفح۴۵است که 

  .باشد صفحه آن گويا اسناد تسليمی ساما می٢۶صفحه رديه و٣٧که اين بخش دو قسمت دارد؛ ،"ساما"دررد

 ۀتاريخ تکامل جنبش را به گون شما ظاھراً  .ال برده ايدؤد رازير س ھمه افراۀ تان گذشتۀين مجموعادر شما  

ومطمئن  آيا شما خودتان بار دوم اين نوشته راخوانده ايد؟ پرسم، من صادقانه ازشما می انتقادی ارزيابی کرده ايد،

 و بی کمك ميکنيدبه دشمنان چپ انقال "زبانم الل"شما با اين طرزبيان  والنه ومستدل بيان کرده ايد؟ؤد که مسھستي

  .کنيد نکار میاچپ را درافغانستان 

 "ياری"اکرم ، "محمودی" جز داکتر عبدالرحمان کی را از قلم انداخته ايد، کنم، به مضمون شما اشاره می  

  .بقيه ھرکی ھست وبوده شما مارک زده ايد".کلکانی"ومجيد

من از موقعيتی که داشتم  .يمئگو می١٣۴٧رويم از باھم به گذشته می آقای پوالد ماباھم ھمسن وساليم،  

يھا ئشعله  .شداربدھيدووھم ديگران ھ يا آدرس مبھمی بود ھم شما و ھرگاه خالف بود کنم، وآنچه ديده ام بيان می

به شرطی  کنند، که باھم صحبت کنند ھمديگررا پيدا می الزم نيست نام ھمديگر رابدانند ھمين شناسند، ھمديگررامی

  .شد وموقيعت روشنکه آدرس مشخص با

وليت عظيمی ؤچون مس.  کنممن دراين نوشته تاحدامکان سعی دارم که ازمارک زدن ولقب سازی دوری  

با عصبانيت به آنھا چون پاسخگوی نيستيم بعداً  ال ببريم وؤزيرس را وآدرس ھای مشخص افراد است که موقيعت ھا

 :کنم را عرض می"ودان محمودی"ميرويس و "پغمانی"ق دادکه گذشته ھا راياد کنم مثال خال قبل ازاين .برخوردکنيم
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که اپورتونيست  متھم شد به اين الی که حق مسلم ھمه کس است،ؤبه جرم طرح س"پغمانی"محترم خالق داد 

ال ؤاما گوينده که جوابی برای س زند که من سامائی نبوده ام، داد می-ھرچند اين خالق داد .وتسليم طلب است

  .زند والنه تھمت میؤرمسکند؛غي حمله میآنھم خود تراشيده  او ۀبه گذشت روی عصبانيت به او، از ندارد،" پغمانی"

از .کارته پروان دفاع کرده ليسه نادريه، که آدرس مشخصی دارد، ازموقيعت خودش، ميرويس چه کرده؟  

 اودردامان کسانی که ازاين ازتفکر وعملکردخود بيان کرده، مبارزات وجنگی که برای آزادی کشورش کرده،

 .گرفتند میده نيک لحظه ھم وظايف ملی وطبقاتی رانادي و  دانستند پرورش وآموزش ديده که آنھا ھدف جنگ را می

فرمانبرداران ارتجاع وسرمايه درصدد بد نامی رھبران " ميرويس از گوينده درچند بخش اول نوشته اش زير عنوان

درعين حال  توھين نکند، رااء  شھۀ ريختیخونھا .گفتارش تجديد نظرکنددر خواسته تا"جنبش مقاومت ملی افغانستان

درضمن توجه به وضع  و رھنمود ھای عملی بيان گردد  انتقادی وسازنده طرح گردد،ۀآنچه قابل گفتن است به گون

نيزم و اپورتو متٔاسفانه نويسنده اورا متھم به ماجرا جوئی، .فعلی کشور صورت گيرد که درچه حالی قرار دارد

به  !دھد که نه آيا اين درست است؟ می بينم که ھر خواننده ای سرش را تکان می.کند می...و..جاسوس امريکا و

الی دارم ؤديگران تا اگر س دھم به خود و اما حق می .کنم متھم نمی" ايزم ويست"ھمين دليل من کسی را به ھيچ 

  .ودارند مطرح کنيم

آقای پوالد شماازکجای شعله با اوبوده ايد؟ من ازنخستين  .من باشيد با بيان کنم وشما١٣۴٧حاالازسال  

 ازعلمکردھا، .کنم آدرس وموقيعت مشخص بيان می گويم با آنچه می .تظاھرات، درطول سالھا وتاحاال ھستم

  .البد شماھم.کنم تا بھتر شوم سعی کرده ام بيآموزم وھمه گاه تالش کرده ومی..ازاصوليت ھا واشتباه ھا

بودم  آنھا با يھا به خيابانھا بيرون شدندئکه شعله  ازاولين روزی  حبيبيه،ۀدرليس من شاگردبودم؛ "۴٧"سال  

درطول اين  .بوده وھستم باشد، می" ا.ل.م"که ھمانا تبليغ وتعقيب   آن ،ۀاصول وانديشه ھای طرح شد پيرو حاال وتا

من  .جداشده که کارنامه ھای جداگانه ای دارند منشعب شده ازآن؛ی سالھا دسته ھای متعددی ازشعله وازبخش ھا

  .دھم دست شمارا گرفته ادامه می....کنم وقايع را ملموس مطرح می ين گفتار مسائل وادر

 از مکتب دست راست به طرف دھمزنگ حرکت می رفت بگويم؛  حبيبيه میۀازمسيری که ليس ببينيد،  

ھرگاه به طرف .پوھنتون يا سينماپامير مت برويم،شد کدام س رسيديم مشخص می به دھمزنگ که می کرديم،

 ليسه غازی تخنيک ثانوی وصنايع با ماھمراه ميشدند،  رابعه بلخی،ۀشاگردان ليس رفتيم درمسير راه، پوھنتون می

  .رفتيم واال به طرف سينمای پامير با سيل خروشان شعله می ی وياخوشيين بودند،ئکه شعله  البته آنھائی

 و "رازق روئين برادر "، سليمان غنی سخنرانان وگويندگان،  حبيبيه تنھا بودند،ۀگردان ليسکه شا تازمانی  

ن وقتی با محصال .باشند  حبيبيه بودند گواه اين ادعا میۀکه درآن سالھا شاگرد ليس کسانی بود،" بشردوست" محسن

 اکرم ين ميان اسمی ازاکه در نطاقان معروف شعله سخن سرا بودند شديم، يھا يکجا میئپوھنتون وساير شعله 

 ۀرا بنيان گذار انديش"ياری" تانۀدرنوشت اماشما .شايد توافق کنيد که آدم معروفی درسطح جنبش نبود .نبود"ياری"

  آيا منصفانه برخوردشده؟ .رھبر معرفی کرده ايد و "مائو"صدر

داکتر  عنوان يک محفل بود، به جوانان مترقیدرترکيب سازمان  "ياری"شھيد اکرم! بيبينيد آقای پوالد  

 و سازمانی که پشت پرده بود باختری محافل ديگری بودند که سازمان را تشکيل دادند، و دادفر ،"محمودی"ھادی

وليت ؤکسانی ھست که ھرگاه احساس مس. بودک محفل بود که شناخته شده ھم ن جاويد بازھم درحد يۀترکيب شعل در

 ديگری ۀو عد"نگارگر فعلی"مضطرب واصف باختری، ،"محمودی"ھادی"مثال ند؛واقيعتھا رابيان کن کنند بنويسند و
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يد ودست ازسر جنبش چپ ئشما کوتاه بيآ تا روشن گردد واقيعت چه بوده وھست و که درموقعيت رھبری بودند،

  .برداريد

ولتری که از جنبش انقالبی پر راعجوالنه وشتابزده انتخاب کرده ايد؛  تانۀشما عنوان نوشت!! آقای پوالد   

 درمتن شعله چيزی رابه عنوان راه اصولی باقی می گذاشتيد، اگرشما انواع ايزم ھا وتسليم طلب ھا ضربه ديده،

  .نه قبول را مشخص می کرديد، درآنصورت قابل تٲ مل بود، موقيعت واسم آن

تين بار شعله برای نخس مطابق با يازدھم ثور، "می"روزجھانی کارگراول  ،١٣۴٧حاالبرگرديم به سال  

که "محمودی" شعله جاويدبود تحت نظرداکترعبدالرحيمۀيھا دست به تظاھرات زدند وارگان نشراتی آن که جريدئ

ً  نشر گرديد، ول جريده بود،ؤرمسمدي   ديگری بودندۀعد و نگارگر واصف، ،"محمودی ھا"ھمکاران قلمی آن عمدتا

داشته،اما نه درحد بنيان   بدان معنی نيست که او نقشی نداشته؛البته اين .دربين نبود "ياری"که بازھم نامی ازاکرم

را ارج نگذاريم درعين حال "محمودی ھا"ۀدور از انصاف است ھرگاه نقش بر جسته و شناخته شد .گذارورھبر

  .ناديده گرفتن ديگران ناشايست است

   ً بعد   وبه زندان افتادند،ه جاويد ضربه خوردۀکه رھبری شعل زمانی آورند ھمسن ھای من به ياد میحتما

واز  دادندبيرون زنده يادانجينيرعثمان ورفقای نزديکش پس منظر تاريخی را باال گرفت؛ه ازمدتی اختالفات آغازشد

موجوديت سازمانی که ازخفا رھبری   آن،ۀداليل عمد .اين اولين انشعابی بود که به وجودآمد .  جاويد جداشدندۀشعل

از تظاھرات که عمل افشا  انتقاد و يھائانتقاد از شيوه وطرزالعمل شعله   آگاه نبودند،رھبران ازوجود آن و کرد می

گذارند که دموکراسی دولت پوشالی   عمل رھبران صحه میۀکه با اين شيو توضيح اين و گرانه وبرخوردعلنی بود

ه به خاطر رھنمودھای درست آنھم ن اين نخستين انشعاب اکرم ياری را سر زبانھا انداخت، ظاھرقابل اعتماد است و

شما به اين بخش منشعب شده لقب  .ما ازاين به بعد با نام ياری آشنا شديم و .وانقالبی او بلکه به دليل اشتباھات ايشان

ببينيد سازمان جوانان مترقی که ازپشت  پرده  مطمئن ھستی که درست نامگذاری کرده ای؟[آوانتوريست راداده ايد

دستگاه ضبط احواالت  ليس ووتک تک آنھارا به پ ھزاران جوان را به خيابانھا آورد، صدھا و کرد، رھبری می

 هبعدھا رژيمھای فاشيستی خلق وپرچم دسته دسته آنھارا به زندانھا انداخت  زندان کرد وۀروان ظاھر معرفی کرد،

گرفته چی را به عھده ن وليت آنؤمسکه تا اکنون کسی  والنه،ؤيد به اين برخورد غير مسئصادقانه بگو .واعدام کرد

  دھيد؟؟؟ نام می

 می شناختيم،ارد؟ به عنوان سخنران که اورا نياری د  نقش عمده ورھبری کننده را، اين جرياناتیبه کجا  

 سراغ داريد را  شعله جاويدۀشما کدام شمار .نوشته ورھنمودی ازايشان دردسترس باشد حاالبگرديم باھم اگراثری،

يا  و اثری که تحليل وضع اجتماع درآن بيان شده باشد؟ کتابی، نشر کرده باشد؟"ياری"به نام اکرمکه مقاله ای 

 ديگری ھم ۀشايد عد حد اقل من اطالع ندارم، .نام ديگری نشر شده شايد با  مبارزاتی شان بيان شده باشد؟ۀکارنام

خودرابه نام  آيا درست بوده؟ ی داشت،اگر يک لحظه بپذيريم که زير نام ديگری فعاليت داشت ونشريات .باشند

ھرگاه اين عمل را سازمان جوانان .  واقعی شان به ميدان  بکشدۀمستعار حفظ کند وھزاران جوان رابااسم وچھر

واگر اکرم ياری رھبری  می شناختند يا رژيم را؟جامعه ران ال ھستند،ؤرھبران آن زير س مترقی رھبری کرده باشد؛

  .ميدھممن لقب ن ..والنه ودورازاحتياط بودؤغير مس ميگويم ،ت أمن به جر کرده، می

   ً چقدر صدا  وچه عقده ھای داشتند؟ کردند به خاطرداريد که مردم درآن موقع با چه وضعی زندگی میحتما

ً  مردم،ۀ ھم ھا خفه شده بود؟  فرياد بزنند، داد بخواھند، تا ی الزم داشتندئباسوادان وروشنفکران مجرا خاصتا

سازمان جوانان مترقی ازاين وضيعت استفاده برد ومناديان را رمه وار گوشت دم توپ  و را بيان کنند  شاناعتراض
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اخوانيھا باچھره ھای گوناگون صدھا وھزاران جوان را زير  خلقی ھا وپرچمی ھا،وبعداً  دوداو ظاھر، .رژيم ھاکرد

  بزرگی چشم پوشی کرد؟اين   بهیگناھ شود از چطور می .ی به کشتارگاھا فرستادندئنام شعله 

پشت گذشته رابه عنوان بنيان گذاران سازمان ی واصف خان ودادفر واقيعت ھا ،"محمودی"اگر ھادی   

من وتو حق داريم به گذشته برخوردانتقادی  کنند؛ میوليت نؤکنند ويا وارثان راه ياری احساس مس مینبيان پرده 

شان يوازخودگذريھا خوبی ھا ورد سيه دالنه که ھمه وھمه را باکارنامه ھا،نه برخ .انتقادی نه انتقامی...داشته باشيم،

 .ال ببريمؤزير س

به خاطرداريد که بازھم اختالفات ادامه  بعد ازجداشدن پس منظريھا البُد .رويم آقای پوالد باز به گذشته می 

 به گروپھا يھا تجزيه شدند وئ شعله١٣۵١تا١٣۴٩ازسال  تان آورده ايد،ۀدربخش اول نوشت خود چنانکه شما داشت،

 کسی را آوانتوريست عده ای را که شما ھربخش را نامی داده ايد، سازمانھای جاگانه ای جا به جا شدند، و

را خورده  ی بودنئوھزاران جوان بی سرنوشت باقی ماندند که ُمھر شعله .....اکونوميست وکسانی را اپورتونيست و

 که شما خود آورده ايد سازمان جوانان مترقی از طوری بودند،نبه تشکيالتی ه وابست فعال و اما عمالً  بودند،

 جاغوری ۀبه بعد ازميان رفت وشما به خاطر داريد که آقای ياری از سياست گوشه گيری کرد وروان١٣۵١آواخر

نقش (نظيم شدنديھا به گروپھا وسازمانھا تئبخش اعظم شعله  الی که دارم اين است،ؤس ال اينجاست؛ؤحاال س .گرديد

 اينھا به گفته وادعای شما جنبش ۀھم ،عده ای ھم بی سرنوشت،)ين مورد قابل تحسين استازنده ياد داکتر فيض در

اگر آدرسی داريد  تحت رھبری کی وکجا بود؟ اين جنبش زير چه نامی، پرولتری وکمونيستی کشور را ضربه زدند،

  .نسبت به جنبش چپ تجديد نظر کنيد خود  است اگر در برخورديا اثری دردست داريد ارائه کنيد ورنه عاقالنه

ال برده ايدوتنھا ؤسازمان جوانان مترقی را زير س و  جاويدۀ رھبران شعلۀشماکه ھم بازھم پرسشی دارم،  

 توانيد ردپای روشنی از می درحديکه ھم بنيان گذار بوده وھم رھبر، دقرارگرفته اکرم ياريست، کسی که موردتائی

يا به  و .!!!بيان کنيد که محل تعقيب برای ديگران باشد؛ ه نماد عملکرد خاصی که درخور مقام رھبری باشد،ک او

حاال با نام مستعار  اثری ويا رھنمودی از ايشان داريد که مبين باشد؟ باشد،"مائوتسه دون"ۀعنوان پايه گذارانديش

  !!!.؟؟"صدر" وپيشوند

   ً الی اين نوشته درست مثل يک روح مقدس ه درالب ما مشخص نشده،بپرسم درين مدت موقيعت ش ونھايتا

کسی به نام   پنجم از شما وۀبارکه در بخش چھارم صفح يک که عاری ازھر گناه واشتباه است گذر کرده ايد،

شما درنا کجا  رانقد کرده بوديد؟"گروه انقالبی" گفتيد که ازکجا وبه چه عنوانی سندن شود، سراغی می "س"داکتر

خواھم باآرمش فکر کنيد واعالم  ياکننده ھا می ئيد کننده وأمن ازشما وت اد منزل خوش کرده ايدآقای پوالد،آب

  .کنيدموجوديت کنيد وبيخود نامگذاری ن

 ديگری که نسل جوان ۀ جاويد است وعدۀد که ازنسل اول شعلنخوان  شمارا کسانی میۀآقای پوالد نوشت  

اگر بنياد  .کرده ايدکنم که شما صادقانه برخورد ن  موقيعت خود گفته ام وتٲکيد میمن که با شعله بوده ام واز .است

ئيد ھم أبرای مقاالت ونظرات خود دومحل ت .اين بدان معنی نيست که شما ھم ببريد وھم بدوزيد نويسند، میگذاران ن

 .شورش وسوم عقرب درست کرده ايد،

که دروصف  عد يکی دوتا ھوادار وھواخواه ھم داريد،ب .مقاالت شما درھردو ويبسايت اقبال نشر دارد 

باورکنيدبه يادروضه خوانھای  )البته مدتيست که ترک کرده ام(خوانم شورش را که می .نويسند شماورد ديگران می

 )آزادافغانستان- پورتال افغانستان آزاد(گيرد تاحمله ای به  مینوجدان نويسنده را آرام  .می افتم )سادوھا(دوره گرد

 يزيد ۀدراوائل چھر .وچند فحش به دست اندر کاران آن ندھد درمورد روزجھانی زن نوشته باشد؛ ھرچند کند،ن
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-آزاد توخی، ميرويس، پغمانی،" خولی ھم پيدا شد؛ و وشمر ابن زياد بعد که اتھامات شما فراگيرشد بود،"موسوی"

ين ميدان به ارا در"نسرين معروفی"خانم شماکه به تساوی حق زن ومردھم باور داريد؛. وعده ديگری"ل

 اما دلم برای شھيد مظلوم که شمشير ناکشيده به شھادت رسيد، ازاين بابت خوش شدم، .منسوب کرديد"ھنده"موقيعت

درنوشته ھای شما وشورشيان وعقربی ھا فقيد ياری ھميشه  .نوحه گرانند شورشی ھا مداح وسوم عقربيھا .ميسوزد

وھرچی اختالف وافتراق می بينيم يک طرف معامله  روگشتاند، او ھم از"ياری" حتی برادرش صادق تنھاست،

متھم کرده ايد  را چپ شما بعد!!!. ئيد کننده ای نداردأچه رھبر وبنيان گذاری که جز شما چند نفرت .بوده"ياری"اکرم 

 ۀآقای پوالد من نوشت .نه ھويتی نه آدرسی، کدام جنبش را؟ که جنبش پرولتری وکمونيستی کشورراضربه زده اند،

نه ماوئيزم شما ونه بنيان گذاری ياری قابل باور   سند،ۀبدون دليل وارائ کنم، واقيعت تعريف می دور از شمارا

  .است

بد   سياسی راۀدانم کلم حيف می ازبس نوشته ھای شورش وسوم عقربيھا بی محتوا ودرضمن پرادعاست،  

بعد ازدھن ديگری که گويا  زنند، والنه حرف میؤوبرخورد مس خالقازا .نويسنده ھارا منسوب کنم تعريف کنم و

  :کنند،يادم از بيت حافظ آمد اوگفته فحاشی وبد دھنی می

  ی بادف ونی ترسائیابردرميکده     گفت اين حديثم چه خوش آمد که سحرگه می

  وای اگرازپس امروز بود فردائی    ظ  داردـت  که حافـ  اسھمـينلمانی ـر مسـگ

بعد مدعی ھستيد که پورتال  دھيد، خوانيد از زبان آنھا دشنام می م که نوشته ھای ديگران را میوشما ھ  

ی که شما آنھارا متھم به ايزم ئکه نويسنده ھا درحالی!! آزادافغانستان پايگاه فحاشی وتھمت زنی است- افغانستان آزاد

ع درست قرار يا ازشما خواسته درموض و" پغمانی—خالق داد"الی مطرح کرده اندؤيا س وجاسوسی کرده ايد،

 گذشته ۀيا دربار ،"ودان محمودی—ميرويس" گيريدانتقاد کنيد انتقام ن رسوائی به بار نيآوريد، بنديد ،اتھام ن بگيريد،

را جواب  له ایأآزادل ويا مس" توخی"کبير والنه حرف زده اند،ؤ اتھامات غير مسۀتوضيح داده اند ويا دربار

 خانم نسرين" يا روی نکته ای دست گذاشته اند که طبع شما راآزرده و ،"موسوی"ه داده اندوالنؤتاريخی ومس

تا جائيکه سوم عقربيھا اخطار کردند که از مناقشه بيرون برو واال با ما  شما ودوستان تان حمله کرده ايد،". معروفی

  دھيد؟ انقالبی وپرولتری يا؟ به اين برخورد چه نام می. طرف ھستيد

طرز  .کنندوالنه نؤيدبرخورد غير مسئوبه دوستان تان بگو کنيدخواھم،تھديد ن ازشما پاسخ مستدل میمن   

  :ومن را بدان واداشته تا بپرسم تلقی شما ودوستان تان ازجايگاه نادرستی است

 .ريزيد؟؟؟؟؟ سوم عقربيھا شماآب به آسياب کی می و شورشی ھا آقای پوالد،  

 

    

  

  

    

  

  

  

  


