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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 ٠١

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۵٢ 

  :به ادامۀ گذشته

 دشوار اگر از يک جانب عده ای را از پا می اندازد، از جانب ديگر جوھر و توانائی ھای اين که گفته اند، شرايط حاد و

نھفتۀ کسان ديگری را نه تنھا به نمايش می گذارد، بلکه روز تا روز با ازدياد دشواری ھا و سختی ھا آن توانائی ھا را 

نيز خود را به " کميتۀ اساسی" ثور در درون بارور تر می سازد، حقيقتی است که گفته می توانيم از ھمان آغاز فاجعۀ

" عازم"چه خالف برخی کم کاری ھا و گريز از مسؤوليت که با تأسف در وجود زنده ياد رفيق . وضاحت تمام نشان داد

از کسانی بودند که نه " گل محمد"و " عزيز طغيان"مشاھده می گرديد، دو تن ديگر از اعضای کميته يعنی زنده يادان

يط دشوار آن زمان کمترين سستی و فتوری را در اراده و يا عملکرد آنھا باعث نشده بود، بلکه بيشتر از ھر تنھا شرا

 ١٣۵٧زمان ديگری و با درک مسؤوليت کامل به فعاليت ھای خويش ادامه می دادند، چنانچه از ھمان تاريخ ھشتم ثور 

جھت اطمينان کامل تمام رفقاء، " کلکانی"تباط با زنده ياد  ايجاد اربه منظورکه فيصله به عمل آمد، تا آنھا ضمن تالش 

از قرار ھای امنيتی نيز مراقبت نمايند، و اين دو وظيفه در واقع فشاری بود که به عالوۀ کارھای مبارزاتی ھمه وقت بر 

ی عاملين آن  سال از آن ياددھانی صورت گرفته و برا٣۵دوش آنھا گذاشته شده بود، جادارد بعد از سپری شدن حدود 

  .ايمادای احترام نم

چه از يک جانب تکامل اشکال مبارزه در پی آمد ھای فاجعۀ ثور و انسانھا را با ارزش ھای وابسته به آن دوره ھا به 

ارزيابی گرفتن و از جانب ديگر اتھام زنی و دروغ پردازی مشتی کالش و سر سپردۀ مناسبات حقير نژادی که با 

ار روس و اينک امريکا در رابطه اند، با تأسف چنان فضائی را به وجود آورده است که جمعی ھزاران رشته با استعم

می خواھند ديگران را با زور برچسپ و اتھام از ابراز عقيده و ارادت شان به اين و يا آن فرد باز داشته و به کمتر 

جام کار ھای کوچک تشکيالتی سخنی به ميان کسی اين مجال و امکان داده شود تا از سھم گيری افراد و نقش شان در ان

دھن باز می نمايد محتوای کسی آورده شود؛ اگر عامل اولی يعنی تکامل اشکال مبارزه از ھمه انتظار دارد تا وقتی 

حرفش بايد حتماً آنقدر کالن و دھن پر کن باشد که حد اقل از شرکت در چند عمليات نظامی کمتر نباشد تا ديگران به 

، عدۀ زيادی را چنان تحت تأثير استام مبارزاتی قايل شوند، عامل دومی که ھمان اتھام زنی و افتراء پراکنی وی احتر
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 رفته ضمن آن که خود و يا رفقای شان را پا بوسی مفتريانقرار داده است، که قبل از شروع به کاری نخست به 

  .يت افراد تقديس می نمايند معرفی می دارند، معيار ھای مفتريان را در تشخيص ھو"بيگناه"

اصالً به حساب " مراقبت از قرار ھای امنيتی"در چنين جو و فضائی است که کارھای به ظاھر کوچک مبارزاتی مانند 

خود، جان ده ھا رفيق ديگر را نجات می دھد، کمتر جان نيامده و عملکرد رفيقی که با انجام مسؤوالنۀ آن با خطر کردن 

چنين بی توجھی ھائی ھرگاه صرف در مورد اين فرد و يا آن فرد مطرح باشد با تمام کاستی . يردمورد توجه قرار می گ

توجھی و سھل بی ، اما وقتی به يک مشی مبدل می گردد و بخشھائی از جنبش را چنان به باشدآن، می تواند قابل تحمل 

  .يا نيستند، فاجعه بار آورده، مرگبار می گرددانگاری می کشاند توگوئی اساساً آنھا با چنان مقوله ای آشنا نبوده و 

  :بر گرديم به ادامۀ بحث خودمان

 آخرين تجمع ما در -جمع شديم" عازم"به اساس وعدۀ قبلی وقتی دو ھفته بعد از فاجعۀ ثور باز ھم در منزل زنده ياد 

ط کلی خود چند بخش را گزارشات در خطو. ، طبق معمول کار را با تبادل گزارشات آغاز نموديم-منزل آن رفيق

  : می نمودءاحتوا

جزئيات بيشتری به ارتباط جريان فاجعۀ خونين ثور، عکس العمل مردم در قبال آن، گزارشات معمولی خود ما در 

  .جريان دو ھفته، گزارش رفقاء زنده يادان طغيان و گل محمد به ارتباط تماس با زنده ياد رفيق کلکانی

 بيشتر نسبت به فاجعۀ ثور می گرديد، زنده ياد ميرويس به استناد گزارشی که يکی از تا جائی که مربوط به جزئيات

چند نکته به صورت مشخص در آن جلب توجه می نمود که می توان از آنھا قرار که رفقای نظامی ما تھيه نموده بود، 

  :آتی نام برد

بدان معنا که با وجود تمرکز دو فرقۀ کامل و . ئی بی کفايتی و بی برنامگی دولت داوود در قبال احتمال چنين کودتا-١

 و با وجود برخورداری از تمام امکانات قوای -٨ و فرقۀ ٧ فرقۀ -مجھز از لحاظ وسايل و امکانات حربی در داخل کابل

مرکز به مثابۀ مغز و ھستۀ مرکزی وزارت دفاع و با وجود قطعاتی چون مھتاب قلعه، باالحصار، حسين کوت، لوای 

 در دسترس کامل، فقدان يک ستراتيژی دفاعی باعث گرديده بود تا دولت داوود تمام ابتکار عمل را از دست داده، راکت

  .حتا نتواند از امکانات دفاعی ارگ نيز به درستی استفاده نمايد

 ۶حدود  از آغاز اولين فير تانک به استقامت ارگ الی بيرون کشيده شدن مزدوران روس از توقيف واليت کابل، -٢

ساعت وقت را در برگرفته بود، عدم کمترين تحرکی از جانب دولت داوود در قسمت نابودی و يا انتقال آنھا به ارگ به 

مثابۀ گروگان، باوجودی که امکانات تماس تيلفونی و حتا شخصی تا آن ساعت کامالً برقرار بود، يکی از معما ھای 

 دولت داوود را نمايان می ساخت و از جانب ديگر نبايد جھت يافتن ديگری بوده که از يک جانب ھمان بی برنامگی

  .دليل اصلی آن به ھمان يک عامل اکتفاء نمود

 با در نظر داشت آن که مخابرات را قطع نموده بودند، نه اين که آن را عاملين کودتا در اختيار گرفته باشند، سؤال -٣

 بعد ھا يعنی بعد -. در آن مقطع پاسخ قانع کننده ای برايش وجود نداشتتأمين ارتباط بين کودتا چی ھا، نکته ای بود که

از آن که فاجعه آفرينان ثور به يمن نبرد ھای قھرمانانۀ خلق ما از قدرت به زير کشيده شدند، يکی از جالدان پرچمی 

اردو و «ود  کتاب معروف خ١۴٠چنانچه در صفحۀ . بدون آن که بخواھد، به آن سؤال پاسخ گفت» نبی عظيمی«

از قلم نويسندگان روسی از سرمشاور نظامی شوروی در » تجاوز«به نقل از کتاب " سياست در سه دھۀ اخير افغانستان

  :می نگارد" ليف، نيکال يوويچ گوريلو«افغانستان آقای 

ديگر که در ساير من توسط تيلفون با مشاورين ..... من از اول صبح به وظيفه نرفتم و در مکروريان استراحت داشتم « 

شھرھای افغانستان مانند ھرات، قندھار، گرديز و غيره و ظيفه داشتند، ارتباط گرفتم، آنھا گفتند که قومندانان اين قطعات 

  »..... توسط 
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  .کودتاچيان گرديداز  تأخير در آغاز حمالت ھوائی به دفاع از کودتا که منجر به قتل عده ای -۴

  کودتا چی ھا در کشتار خانوادۀ داوود خان تبارز توحش لگام گسيختۀ -۵

    و مطالب ديگری در ھمين زمينه- ۶

به ارتباط عکس العمل مردم، گزارشات رفقاء نه تنھا با ھم يکسان نبود بلکه در برخی موارد در تقابل با ھمديگر نيز 

  :قرار داشتند، با آنھم در خطوط کلی خود متکی بر نکات آتی بود

ک و حتا با سابقۀ بد به مثابۀ گردانندگان اصلی کودتا، بدون استثناء ھمه کس را وادار به آن  شخصيت ھای مشکو– ١

  .تا نسبت به کودتا و قضاوت در بارۀ آن اگر به مخالفت آن صحبت ھم نمی کند، حد اقل با تأمل برخورد نمايدبود ساخته 

با فرھنگ افغانھا در مطابقت قرار نداشته است، چه  قتل عام خانوادۀ داوود خان، عمل نفرت انگيزی شناخته شده که -٢

  .يک افغان، ھيچ گاھی دست خود را بر اطفال و زنان بلند نمی نمايد، ھر چند آن زن و طفل از اردوی دشمن ھم باشد

بوده  يافت که نسبت به آينده نگران نشد از فضای بگير بگير، مردم تا حدودی ھراس زده شده، کمتر کسی را می -٣

  .دباش

بود، که از طرف رفقای ديگر با بحث ھای » عازم« تنھا کسی که از استقبال نيک مردم چند نمونه تذکر داد، زنده ياد -۴

  .مقابل پاسخ گفته شد

به ارتباط گزارشھای معمولی، بعد از آن که رفقاء گزارش  رساندن پيام قبلی را به واحد ھای تشکيالتی ارائه داشتند، 

تماسھائی که طی آن مدت يا به اساس شناخت ھای قبلی روشنفکری و يا ھم به اساس کار در يک ھريک از رفقاء از 

آن گزارشات ھرچند مسايل بسيار عادی و روزمرۀ .  پرچمی داشتند، با جزئيات کامل گزارش دادند- محل، با افراد خلقی

ت گرفته بود، رپيشبينی صوکه طوری  پرچمی ھا ھمان - زندگانی را می رساند، مگر به خوبی نشان می داد که خلقی

خود را گم "رسيدن به قدرت را ھضم نتوانسته، کمتر فردی را می شد در بين آنھا يافت که به اصطالح مردم کابل 

، در نتيجه چنان حالتی از ھمۀ ما می خواست تا بيشتر از پيش در مناسبات خود با آنھا احتياط را در نظر "نکرده باشد

  .داشته باشيم

يک تن از کادر ھای بلند رتبۀ جناح خلق » ھنر غيرت« جريان گزارشات، به دنبال آن که از ديدن تصادفی خود با در

به شدت مورد انتقاد قرار گرفتم، چون ھمان زمان نه تنھا من بلکه تمام رفقاء با آن » عازم«ياد نمودم، از طرف زنده ياد

 انتقاد، بحث مربوط آن از اھميت برخوردار است به اجازۀ شما خوانندۀ انتقاد موافق نبودند و به عالوۀ عدم موافقت با

  :عزيز، قضيه را اندکی با تفصيل می نگارم

، نزديکی ھای شام، وقتی از پل باغ عمومی ١٣۵٧ ثور ١۴يک ھفته از کودتا گذشته بود، يعنی پنجشنبه ديگر به تاريخ 

در حرکت بودم، موتر جيپی در » رهيششاه دو شم«به استقامت ۀ اندرابی در قسمت آفتاب رخ سرک، نا رسيده با جاد

کنارم توقف نموده و فردی که سرتاپا لباس آبی بر تن و کلشينکوفی در دست داشت، از آن پياده و  تقريباً با لبان متبسم 

فضا را چون فاصلۀ پياده رو و سرک زياد نبود و از جانب ديگر چراغ ھای دکانھا و سرک نيز . به طرف من آمد

  .می باشد» ھنر غيرت«روشن نموده بود، در ھمان اولين نگاه متوجه شدم که شخص پياده شده 

صرف نظر از دورۀ محصلی، تدريس در يک محل تربيتی نيز بود که به اصطالح ما را » ھنر غيرت«شناخت من با 

ناختم و از تمام تعلقاتش با جناح را می ش» ھنر غيرت«نۀ يھمان طوری که من سير و پود. ھمکار ھمديگر ساخته بود

و بعد ھا » شعلۀ جاويد«اطالع داشتم، وی نيز می دانست که من زمانی يکی از سخنگويان » حدخا«خلق به اصطالح 

بودم، اما از اين که بعد از آن چه می کردم و آيا روابط تشکيالتی داشتم و يا » پس منظر تاريخی«يگانه سخنگوی گروه 

در نتيجه وقتی از موتر . که از فعال بودنم مطمئن بود، مگر جزئيات روابط تشکيالتی ام را نمی دانستخير، با تمام آن 

پياده شده و با لبان متبسم به سمت من حرکت نمود، با تمام جتکه ای که از آن بابت خوردم، نه تنھا عکس العملی از خود 
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 عادی جواب سالمش را با ھمان لحنی که خود آغاز نموده نشان ندادم بلکه برروی خود نيز نياورده، به صورت کامالً 

  .بود، دادم

  :که مست قدرت تازه رسيده بود، با لحن خندان و جبين کشاده، به طرف من نگريسته گفت» ھنر غيرت«

  »!انقالب مبارک! استاد«

ھيت انقالب و تفاوت آن با من که نه با افادۀ انقالب موافق بودم و نه آن را مبارک می دانستم، بدون آن در قسمت ما

  :کودتای خونين ثور چيزی بگويم و از راه نرسيده درب پوليميک را بکشايم، بی خيال افزودم

برای تو مبارک که بايسکلت به جيپ و قلم تراشت به کلشينکوف تبديل شد، برای من چه؟ ھمان معلمی که بودم ھنوز «

 در اينجا منظور طرز -«علم را که به کونش ھم بزنی ھمان معلم استتو خود ميدانی سر م: و با شوخی افزودم. ھم ھستم

  -آغاز و با ھمان حرف خاتمه می يابد» م«نوشتن معلم است که با حرف 

ھم اصالً به رخ خود نياورد، فضای صحبت اندکی » ھنر غيرت«با تذکر آن جمله ھرچند لحن آن کامالً شوخی بود و 

  :جدی شده وی افزود

  »رفقاء اين حرفھا را تحمل ندارند. ھا نيستفن حراستاد وقت اي«

وقتی حرف وی به اينجا رسيد، بزرگترين نقطۀ ضعف من که در مقابل زور گوئی خارج از کنترولم خود را تبارز می 

  :دھد، آشکار شده افزودم

  »تحمل کرده نتوانيد، فکر می کنيد، مردم شما را تحمل خواھد کرد؟را وقتی شما چنين حرفی «

تی اين حرف را زده بودم، متوجه شدم که اعالن جنگ داده ام، اما ديگر کار از کار گذشته بود و نمی توانستم بر وق

  .اسپی که سوار شده بودم از آن پائين شوم

که نمی دانم به چه اميدی موترش را برايم » ھنر غيرت«در ھر صورت بعد از رد وبدل کردن يکی دو جملۀ ديگر، 

د و با آن جبين کشاده و لبان خندان به طرفم آمده بود، با سردی تمام خدا حافظی نموده، به طرف موترش ايستاده کرده بو

از " کريم مارگير"رفت و من ھم خود را به سرعت در کوچۀ انداربی انداخته، از پشت کوچه و بعد از گذشتن از دکان 

  .قامت به ھدفی که در نظر داشتم روان شدمو از آن جا با تغيير است" سرای باغ"يک داالن خود را به پشت 

را بر افروخته ساخته، در حالی که من را به شدت " عازم"گزارش اين ديدار با تمام جزئيات آن در جلسه، زنده ياد 

واضح است که من ھم آن انتقاد را نپذيرفته با ھمان لحنی که انتقاد صورت . انتقاد می نمود به ماجراجوئی متھم ساخت

به دنبال چند دور رد و بدل شدن صحبت بين ما دو نفر، ساير رفقاء نيز مداخله . بود، به دفاع از خود پرداختمگرفته 

  :سؤالی بدين مضمون مطرح شد» ميرويس«نموده، از طرف زنده ياد رفيق 

ی کاری در مقابلش چنان موضعی را اتخاذ نمائيم که از آيا وقتی کسی از ما شناخت کامل دارد، حق داريم زير نام مخف«

  »آن نفی ھويت خود ما و نوعی کرنش استشمام شود و يا خير؟

به دنبال بحث ھمه جانبه ای که در اين رابطه صورت گرفت، سرانجام بدين نتيجه رسيديم که در چنان حالتی، اتخاذ 

ا منجر می گردد، بلکه طرف مقابل را جری تر ساخته، به نحوی مواضع پسيف و انفعالی، نه تنھا به تحقيرپذيری خود م

  .بر سياست ھای اضافه خواھانۀ آنھا صحه گذاشتن نيز می باشد

حال که به ياد می آورم، پذيرش چنان اصلی در آن مقطع زمانی اگر از يک سو ممکن بود برای ما خطرناک گردد از 

مواجھه با خلق و پرچم کمترين فتوری از خود تبارز ندھد، آن اصل جانب ديگر تضمينی بود تا ھيچ يک از رفقاء در 

برای من که بدون آنھم بخشی از کرکتر شخصی ام نيز می باشد، اين توانائی را داده است که وقتی بدانم کسی من را می 

در ترا "ت از موضعشناسد، از ھويت اعتقادی من کامالً آگاه و از روابط تشکيالتی ام اطالع دارد و می خواھد با حرک

با من برخورد نمايد، حال می خواھد ھر کسی باشد، به دفاع از خود و به دفاع از روندی که " می گويم ديوار تو بشنو
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به دفاع برخاسته ام و » ساما«تعداد کسانی که اينجا و يا آنجا شاھد بوده اند که من از پراتيک . بدان تعلق داشتم بپردازم

خط بطالن بکشند، من » شعله جاويد«مانی که بسياری می خواستند بر گذشتۀ ارتباط شان با جريان يا گذشته از آن در ز

برخاسته و سکوت را در چنان فضائی نوعی تحقير به خود دانسته ام، در محيط » شعلۀ جاويد«به دفاع از جريان 

صورت » ساما«اع از تاريخ خونبار شايد بتوان اين سلسله مقاالت را که در بخشی از آن دف. روشنفکری کم نيستند

عجز و الحاح خود را بی در مقابل دشمنانش با » ساما«ران اگرفته است، آنھم در شرايطی که مدعيان و ميراث خو

بالفاصله بايد افزود که از اين بحث نبايد چنان .  نشان می دھند، خوبترين مصداق وفاداری به آن فيصله دانستغرض

ن توصيه به برخورد ھای علنی گرايانه می نمايم، بلکه عکس آن باتأکيد مکرر بر اصل اجتناب استنباط شود که گويا م

  :از علنی گری، اين را خواسته ام بنويسم

در جائی که ھمه کس می داند که تو که و چه کاره ھستی، مثالً ھمه کس می داند که تو عضو يک سازمان کمونيستی 

داری، باز ھم در چنان محلی سر بر سجده گذاشتن و يا در ختم قرآن شرکت ورزيدن بوده و خود نيز به کمونيزم اعتقاد 

  . و قرآن را به چشم ماليدن، گذشته از آن که رياکاری است، زير پای کردن شخصيت فردی نيز می باشد

ارتباط وظيفه ای رسيد تا به » گل محمد« و » طغيان«به دنبال شنيدن گزارشات رفقاء نوبت ارائۀ گزارش به زنده يادان 

گزارش آن رفقاء بسيار شاد کننده و خوش آيند بود، چه نه تنھا به . که بر دوش شان گذاشته بود، معلومات ارائه بدارند

 سال ھيچ ۵ فراموش نبايد کرد که بين ما در جريان  حدود -زودی قادر شده بودند ارتباط را با زنده ياد کلکانی قايم نمايند

د نداشت و زنده ياد کلکانی ھم فردی بود مخفی که دولت داوود برای دستگيری اش جوايزی گونه رابطه ای وجو

 بلکه پاسخی که زنده ياد کلکانی در زمينه ابراز -اختصاص داده بود، در نتيجه چنان آدمی را يافتن کار ساده ای نبود

د را نشان داده بود تا در جمع تمام رفقای داشته بود و در ھمه حالت ضمن پذيرفتن پبشنھاد ديد و باز ديد، آمادگی خو

کميتۀ اساسی حاضر شده و با حل مشکالت گذشته، اساس يک ھمکاری جديد را بنيان بگذارد، می توانست ارزشمند نيز 

  .تلقی گردد

به دنبال شنيدن گزارش آن رفقاء، از آن جائی که طی مدت آن دو ھفته ھريک از رفقاء چه از جانب صفوف خود ما و 

به پيشنھادات وحدت طلبانه ای برخورد نموده بودند، رفقاء » کميتۀ اساسی«ه از ھم جانب رفقای خارج از روابط چ

  . تصميم گرفتند تا ادامۀ جلسه را به بررسی آن معضل اختصاص بدھند

ه که به زود گرامی باد، بعد از آن که رفقاء تصميم به بحث در مورد حرکت وحدت طلبان" ميرويس"ياد زنده ياد رفيق 

ترين فرصت به يک جنبش سرتاسری مبدل گرديد، گرفتند در حالی که داليل متعدد را در آغاز چنين حرکتی بر می 

آن رفيق سخت باور مند بود . دھندنکم بھا » اودر زادگی سياسی«شمرد، از رفقاء خواست تا به ھيچ صورت  بر انگيزۀ 

اکميت داوود، کمترين کاری در جھت پيشيرد اھداف مبارزاتی جريان نکرده  سال ح۵که عدۀ زيادی از آنانی که در تمام 

ھای » قاب چين«  اشکال مختلف و زير نامھای خود فريبانۀ فعاليت ھای فرھنگی و يا امثال آن به هاند و از آن گذشته ب

، به اميد چوکی و مقام مودندمشاھده نرا  پرچمی ھا - رژيم داوود مبدل شده بودند، وقتی انتقال قدرت از داوود به خلقی

  .خود را در اين مسير ھمگام نشان خواھند داد

 سال در حيات مبارزاتی آنھا وقفه به ۵اين طيف گذشته از آن که می توانند سخت ناپيگير باشند، از آنجائی که طی مدت 

  .  بودوجود آمده، چه بسا حامل ھزاران ميکروب فکری اعتقادی نيز باشند که نبايد از آن غافل

بعد ازختم صحبت مقدماتی زنده ياد ميرويس، ھريک از ما از افرادی که با آنھا مراجعه کرده و يا با ھم اتفاقاً سرخورده 

  .به ارتباط وحدت صحبت نموده بودند، نام بردند، در اينجا باز ھم از فردی که من نام بردم، بحثی را به راه انداخت

که فکر می کنم کمتر روشفکری از وی شناخت نداشته باشد چه زمانی » بيح عصمتیذ«قضيه از آن قرار بود، که آقای 

به حيث رئيس اتحاديۀ محصالن و يکی از سخنوران موفق جنبش محصلی به شمار می رفت، و ديگر تفکرات حاکم در 
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 نمی دانست، به گفتۀ نھادی را که به آن تعلق داشت، جوابگوی نيازمنديھای جنبش ترقيخواھانۀ افغانستان» صدای عوام«

 لنينيزم معتقد شده بود و با اين قلم در جريان کار برای يافتن معاش - به مارکسيزم۵۵ الی ۵١خودش در جريان سالھای 

  در آن زمان بارھا در وزارت معارف و خارج از آن مواجه شده بود و گفته می توانيم که بين ما حد اقل از لحاظ امنيتی

شت، در ھمان ھفتۀ اول کودتا در تماس شده، پيشنھاد می نمود تا جھت حفظ ميھن و نجات نسل ما اعتماد کامل وجود دا

  . از تيغ کين خلق و پرچم بايد با ھم وحدت نمائيم

که از طرف من به عنوان پايه و اساس حرکت وحدت طلبانه مطرح » .ا. ل. م«در پاسخ به پيش شرط ايدئولوژيک 

نمائيم زيرا چنان » .ا. ل. م«د می نمود که ما نبايد حرکت وحدت طلبانه را تابع پذيرفتن پيشنھا» عصمتی«گرديد، آقای 

شرطی طيفی از افراد بالقوه را از پروسۀ وحدت دور می نمايد، در عوض ھرگاه شرط وحدت را در پذيرش 

ھرچند من با » د رنجيدھم لعل به دست خواھد آمد و ھم دل يار نخواھ«مشخص نمائيم، به اصطالح » سوسياليزم علمی«

به ارتباط پيشنھادش و اين که نفس پذيرش چنان پيشنھادی، تنھا خود را از مجادالت فکری بين چين و » عصمتی«آقای 

شوروی دور نگھداشتن نيست بلکه به شکلی از اشکال به تخطئۀ مواضع ايدئولوژيک صدر مائو انجاميده و چيزی 

وسشفی و سوسيال امپرياليزم شوروی، به قدر کافی صحبت نموده بودم، باز نيست جز کرنش در قبال رويزيونيزم خر

، نه تنھا رفقاء با پاسخھای من موافقت خويش را نشان دادند، بلکه با کردمھم وقتی آن پيشنھاد را در جلسه مطرح 

را که ھم » ويدشعله جا«صراحت و قاطعيت افزودند که در مقطع کنونی حرکت وحدت طلبانۀ ما، صرف بقايای جريان 

.  می نمايدءتا حدودی تاريخ مشترک با ھمديگر داريم و ھم از لحاظ ايدئولوژيک با ھم يکسان فکر می نمائيم، احتوا

  .افراد و نھاد ھای ديگری که از اين بستر بر نخاسته اند، در مقطع کنونی نبايد وقت ما را بگيرند

ز نزديک با ھم ديديم و جر و بحث ھائی در آن باره صورت گرفت، ا» کلکانی«اين تصميم که بعد ھا وقتی با زنده ياد

بر مبنای آن به وجود » ساما«که »  پيش شرط سياسی٣ پيش شرط ايدئولوژيک و ٣«در واقع می تواند به مثابۀ ھستۀ 

 مثبت آمد به شمار آيد، سؤال ديگری را برای ھمۀ ما مطرح نمود که اصوالً وقتی از جانب زنده ياد کلکانی جواب

  .دريافت نموديم ديگربا چه کسان و يا نھادی می توانيم، پای صحبت بنشينيم

فيض «نمی دانم شناخت محدود ما از تمام جنبش به مثابۀ عامل تعيين کننده و يا نقشی را که برای زنده ياد رفيق داکتر 

به مثابۀ نخستين » کلکانی«ده ياد رفيق قايل بوديم و يا ھم ھردو به موازات ھمديگر، باعث گرديد، تا بعد از زن» احمد

رفقاء در آن . مطرح گرديد» فيض«ده ياد رفيقدست وحدت طلبانه را دراز نمود، زنفردی که می بايست به طرف وی 

روز به ارتباط آن زنده ياد، گروه ھای انتقادی و تکامل آنھا به گروه انقالبی خلقھای افغانستان، دست آوردھا و کمبود 

دری کافی صحبت نموده، سرانجام بدان تصميم رسيديم که می بايست دست وحدت طلبانه به طرف گروه ھايش به ق

  .ائيمانقالبی دراز نم

وقتی امروز آن بحث ھا را به خاطر می آورم و می بينم که ما در آن مقطع با وجود فقدان تجربۀ امروزی، حين ارزيابی 

 استفاده می نموديم و آن معيار ھا را با ادعا ھای مشتی کالش، نوکر از شخصيت ھای جنبش انقالبی از چه معيارھائی

با درد و افسوس جنبش ما نه تنھا به طرف پختگی و کمال  انجو و تھمت زنان به مقايسه می گيريم، بايد اذعان بدارم که

جنبش که چماقی را ره نپيموده بلکه در کمبود عناصر شريف و انقالبی و ھجوم چنگيزی چند عنصر خاين به ميھن و 

، در چنان سير قھقرائی قرار گرفته است که اگر می کوبند بر فرق احاد جنبش اشته و با قساوت جانيان بی وجدانبرد

شجاعانه عليه آنھا و دروغھای شان ايستادگی صورت نگيرد، چه بسا تاريخ جنبش چپ را نيز منطبق با منافع نژادی و 

  .انجوئيزم تحرير بدارند

  :ھمۀ رفقاء را عقيده بر اين بود" داکتر فيض احمد"ی از شخصيت زنده ياد رفيق حين بررس
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چه کرد و تا کجا جنبش را به پيش برد و يا ضربت زد، به » اکرم ياری«صرف نظر از آن که بعد ھا زنده ياد رفيق 

 استثائی و منحصر به و تفکيک آن از رويزيونيزم خروسشفی کامالً » . ا. ل. م«ھمان سانی که نقش وی در ترسيم خط 

فرد است و ھرکسی ھم که بعد از وی به ھر اندازه خدمتی در اين راه نمايد، نمی تواند نقش طاليه داری وی را در 

ھم در پيچش و نقطۀ عطف ديگری از تاريخ، » فيض«داکترھمان مقطع و برش تاريخی انکار نمايد، زنده ياد رفيق 

وارد » شعلۀ جاويد«ھات سازمان جوانان مترقی و ضرباتی که بر پيکر جريان يعنی درست زمانی که بر اساس اشتبا

شده بود، فضای عدم اعتماد، پراکندگی، تخريب متقابل، گرايشات انحرافی گوناگون، ابھام ھای فکری عديده و ضربات 

را نداشت و گروه دشمن جريان پر عظمت شعله را به احاد آن تجزيه نموده چنانچه ھيچ کسی تحمل ديدن طرف ديگر 

، خود چيزی برای اثبات و »شعله جاويد«با عقب گرد و ناتوانی رھبران آن، با نفی جريان » پس منظر تاريخی«

سازندگی در مقياسی که بدان ضرورت بود نتوانست عرضه نمايد، و ضمن موجوديت بيشتر از ده ھا گروه انتقادی، حتا 

، که در غياب فرماندھان مجرب و کارآ، ھريک می خواھد ديگری نداشتافراد نيز به لشکر شکست خورده ای شباھت د

بود که با گامھای » فيض«را مسؤول شکست معرفی بدارد، اين حوصله مندی، درايت و پشتکار زنده ياد رفيق داکتر

وه گر«متين و سنجيده نخست از ده ھا گروپ انتقادی يکی و از درون آن با جمع کردن بيشترين بخشھای جريان، 

کاری که نه تنھا ھيچ کسی را در ھمان مقطع يارای رقابت با وی نبوده . را بنياد گذاشت» انقالبی خلقھای افغانستان

ونيست، بلکه اشتباھات وی در زندگی مبارزاتی آينده اش به ھيچ صورت کمترين نقصانی در آن نقش تاريخی اش نمی 

  .تواند به وجود بياورد

ست که عوامل روس از وی دارند، زيرا  افرتین» فيض«رگترين افتخار زنده ياد رفيق داکتر در ھمين جا بايد افزود بز

متناھی تجزيۀ جنبش دموکراتيک نوين بر طبق سياست ھای استعمار روس، تا نااگر او نمی بود ھيچ بعيد نبود که سير 

 پرچمی ديروز باشند، که لباس -وابط خلقیامتداد نيابد، لذا از احتمال بيرون نيست که دشمنان کنونی وی، ادامۀ ھمان ر

  .ديگری بر تن نموده اند

حال که از دو نقطۀ عطف در تاريخ جنبش چپ افغانستان ياددھانی نموديم کمال ناسپاسی خواھد بود ھرگاه اشاره ای به 

  . سومين نقطۀ عطف ننمائيم

وندد و ھست و بود کشور و مردم ما در آستانۀ از ديد اين قلم سومين نقطۀ عطف زمانيست که فاجعۀ ثور به وقوع می پي

آنھم در زمانی که جنبش چپ پراکنده و فضای عدم اعتماد توأم با تحوالت جديدی که در عرصۀ . نابودی قرار می گيرد

بين المللی آنروز به وقوع پيوسته بود، ابھامات فکری افراد و گروه ھا را تشديد می نمود، در چنان شرايطی وقتی زنده 

، محراق توجه وحدت جنبش چپ کشور قرار گرفته و برای اولين و چه بسا تا اينک آخرين » مجيد کلکانی«اد رفيق ي

، ثبت کتيبۀ خارائين تاريخ می نمايد و به دوام آن در امتداد »ساما«تجربۀ موفق يک جنبش وحدت طلبانه را در وجود 

 ھا بود، رژيم کودتا و باداران شان را در کرملين، با صدای سياست عملی اش در طی ساليان طوالنی که پيوند با توده

تفنگ چريک سامائی از موضع انقالب، از موضع پرولتاريای دربند افغانستان، به نبرد فرا می خواند، ھمان نقطۀ 

  .عطفی است که ھيچ وجدان شرافتمندی را يارای تخطئۀ آن نيست

 ساختن آن عده از افرادی که خود را ملزم به ايجاد تماس با آنھا می به دنبال بحث در مورد افراد و گروه ھا و مشخص

دانستيم، قرار جلسۀ بعدی را در حالی گذاشتيم که می بائيست از مھمان ارجمندی چون زنده ياد کلکانی نيز پذيرائی می 

  :نموديم

  ادامه دارد

 


