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در  "    حزب دموکراتيک خلق"  به حزب توده  و اکثريتی در ايران ودھنده" خط "   اجمالی از عملکرد - ١٥

  .افغانستان

   ؟ K G Bی و اکثريتی در زندان پلچرخی  کابل ، زندانی  يا اجنت  ئ   توده - ١٦

  .   ياران زنده و صحبت باقی  - ١٧

  

  

  

  

  

   به حزب توده و اکثريتی دھنده" خط "  اجمالی از عملکرد - ١٥

  .در افغانستان " ق حزب دموکراتيک خل"        در ايران و 

       

در واقع  جوابی بوده به  ) "اطالعيه در مورد شبکه ھای خاد زير عبا و قبای اسالم " ( ذيل تحت عنوان ۀ   نوشت

( که بنا بر تقاضای رفيق  ميرويس ودان محمودی [ ی يک  خادی به جنبش انقالبی کشور و کمونيسم  ئ  راديوۀحمل

ً درتورنتو پخش ١٩٩٨به تاريخ يازدھم می ) تسقيم وی و دوستانش ھمچنان به مصرف  و ھمکاری مس   وسعيا

  :، اينک بعد از حذف برخی قسمت ھای آن شما خوانندگان گرامی را به مطالعه آن دعوت می نمايم ]گرديد  

 ثور ٧يونيزم  شوروی، زير پوشش سوسياليزم و کمونيزم به صدور کودتا ، مانند کودتای ننگين  رويز«

در . ، در جھان پرداخت" حزب دموکراتيک خلق" در افغانستان، از طريق احزاب ساخته   شدۀ خود ، مثل  ١٣٥٧

پی آن به اقتضای منافع آزمندانه اش که از ماھيت امپرياليستی آن    نشأت می کرد ، به خيال خام تصرف آبھای 

      پايان   مقاله-   ٦قسمت  



 ۀثمر. ش ، قرار داشت ، بی باکانه تجاوز کردگرم و تجديد تقسيم جھان،  به افغانستان  که در مسير ماشين جنگی ا

در شرايط  اشغال کشور ( آنی اين تجاوز، که تا  ھمين اکنون در خدمت منافع نظامی، سياسی و اقتصادی اش 

قرار دارد ، دستگاه جھنمی خاد بود که از بطن خونين و چرکين  دستگاه )  امريکا ۀتوسط امپرياليزم جنايت پيش

 ، متشکل،طور منسجمه و حال ھم به  ھمان نيرو و قوت خود ب. [ قبل خود مايه و پايه گرفتھای استخباراتی ما

  ] قرار دارد ...  منضبط وکامال ً مخفی در دست باند  قانونی رئيس پارلمان امپرياليستی  به رھبری مارشال فھيم 

درت حاکمه توسط دارو  می بايد تذکار داد، ھمانطوری که در اتحاد شوروی سوسياليستی بعد از غصب ق

. ، اعمال گرديد...  سوسلوف رويزيونيزم در کليه عرصه ھا اعم از سياست،  اقتصاد، فلسفه و– خروشف ۀدست

سازمان امنيت آنکشوربه پيروی از اين تجديد نظر تحت رھبری برژنف  ، صفوف حزب و تمامی مجتمع ھا و 

) ی که قواعد و ضوابط رويزيونيستی بر آن حاکم شده بودحزبيت( را از مضمون حزبيت  سازمانھای   مربوطۀ آن

تھی ساخته  ،  مسؤولين حوزه  ھای حزبی ، حتا ساير افراد مھم در سطوح پائينی حزب را نيز به عضويت در 

  . کی جی بی  واداشتۀشبکه ھای عديد

مسايل نظامی، اقتصادی،  امور، از ۀ  بود که بر ھمKGB      در بدايت امر اين سازمان امنيت شوروی، يعنی 

 G Rالبته تا آن زمان . ( فرھنگی، اجتماعی گرفته، تا زندگی خصوصی اتباع آنکشور آگاھی و تسلط بالمانع داشت

U     سازمان اطالعات  وزارت دفاع شوروی  تضادش را باK G B قسمی  که در لشکر کشی شوروی به  

  )افغانستان نمايان ساخت ، بر مال    ننموده بود 

     K G B لنينيستی ، در -به تبعيت از اين سياست ضد مارکسيستی.  عکس آنهراند؛ نه ب  بر سياست حکم می 

 اول ۀدر وھل. پرداخت» حزب دموکراتيک خلق« به خاد سازی . افغانستان نيز به ھمان شگرد و شيوه عمل کرد

ً پرچمی ھای مخفی از جناح ... تمند وتجاوز، بخش پرچمی ھا  از ھسته ھای   کامالً مخفی نجيب هللا، کش ؛ قسما

ضبط « کارمل، ھمراه با آن تعداد اعضای پرچمی و خلقی  که سال ھا پيش از تجاوزشوروی به افغانستان در

" ھمچنان ؛ " ) انقالب ملی( " بعد ھا به داخل حزب وی  ،داوود خان»   مصونيت ملی« ظاھر شاه ؛ » احواالت 

 اھميت آن نھاد ھای استخباراتی حفيظ هللا امين نفوذ کرده  و به رگه ھای پر" کام " ی  تره کی  و " اگسا 

 ۀ سنتی  عضو  اين نھاد ھا شده بوده  و از چنبر حرفۀ را ھمراه با آنانی که به شيو،دست يافته بودند)  اطالعاتی (

شمار  . ه و اسکليت خاد را ساختند منفور شان پابند بودند،  بـدنـۀمنفور شان گريز نمی توانستند ، ويا  به حرف

معدودی از پرچمی ھای  مخفی قبل از تجاوز شوروی به کشور، در داخل تشکيالت  چپ انقالبی رخنه کرده بودند  

 دولت کرزی افتخار خدمت به امپرياليزم اشغالگر و جنايتکار امريکا را ۀکه دو ، سه تای شان ھم اکنون در کابين

   .  نيز  کمائی کرده اند

 از رأس   ھرم حزبی و دولتی، به يکتا متفکر و مبتکر - اين خاين به  خلق افغانستان -  با عزل ببرک کارمل 

 جديدش را از اعضای خاد که ظاھراً در نقش عناصر ۀدستور داده شد تا کابين) نجيب  جالد( در امور اطالعات

  . غال داشتند ؛ تشکيل دھددموکرات، بيطرف و بی غرض  به کار و بار دولتی و يا شخصی اشت

« به » جمھوری دموکراتيک«و» حزب وطن« به » حزب دموکراتيک خلق« جالد خاد بعد از تغيير نام 

در حزب ما ديگر   جائی برای پرچمی و خلقی  « : ی چنين گفت ئ راديوۀ، در يک اعالمي»جمھوری افغانستان



آنعده از پرچمی ھا .  پايانش نزديک شده بودۀب  به نقط خادی شدن کل حزۀ، در اين مقطع زمانی  پروس»...نيست 

باقيماندند و به کرسی » حزب وطن«و  خلقی  ھائی که به اين امر ، يعنی عضويت مستقيم خاد گردن نھادند، در 

،  آن ، به ويژه  پرچمی ھای کارملیساير اعضای. ھای باالتر آن حزب رسيدند وبه ثروت ھای ھنگفتی دست يافتند

 که به ارتقای  مقام در خاد ، يعنی امتياز - گروه اخير( ز خلقی ھای ناراضی، ھمچنان خادی  ھای مخفی برخی ا

ن روسی و با استفاده از قانون پاسپورت که در ابه دستور مشاور) کارجاسوسی در خارج از کشوردست يافته بودند

  . ر خارج شدند عمدتاً به ھمين منظور تدوين و نافذ شده بود از کشو١٣٦٧اوايل سال

، زندان بانان، نخست به جمھوری )بازجويان( ندانان زندان ، مستنطقين  قومۀافراد شناخته  شدۀ خاد ، از جمل

پناھنده ... لمان، امريکا، کانادا ، ھالند واھای شوروی سابق پراگنده شدند، بعداً به کشور ھای غربی مثل انگلستان، 

  .جا زدند» پناھنده«را به سمت  ن مختلفه ؛  خود شاننيمه مخفی ھا  نيز زير عناوي. شدند

و کادرھای بلند » حزب دموکراتيک خلق« ھمگان، ايامی را به خاطر خواھند داشت که  اعضای به اصطالح 

 آن، که سرمست از اشغال افغانستان توسط چکمه پوشان فاشيست روسی بودند، در برابر سفارت کشورھای ۀپاي

زدند که  کردند و فرياد می دست به تظاھرات می زدند، گلو پاره می) ت امريکا مقيم کابلطور مثال سفار( غربی 

ند کشيد ، ھورا می»!ی کجا و  رياست جمھوری امريکا کجا ئريگن  رئيس جمھور امريکا بازيکن فلم ھای کاوبا« 

سفارت آنکشور رابر که روزی رھبران وکادر ھای برجسته و فرومايۀ شان  در ب غافل از آن. نددو می خندي

  خواھند  K G Bۀزانو خواھند زد  و خود را وابست... در دھلی، اسالم آباد، مسکو و) وساير کشورھای غربی(

  . خواھند شد ، که چنين ھم شد» غرب امپرياليست «  و با تضرع و التماس خواھان پناھندگی به .خواند 

در ) نخست وزير(رک ، سلطانعلی کشتمند صدر اعظم شناخته شده در نيويا  KGB محمد خان جاللر: اينھا 

دولت  کارمل ، کريم ميثاق در انگلستان، محتاط استراليا ، پنجشيری در امريکا ، صالح محمد زيری وساير 

  . ھم اکنون در آستان امپرياليزم  به  کرنش نشسته اندKGBوزرای وابسته به  

ھا که ھم اکنون در کشور ھای غربی  دم و دستگاه ھای به ھم  ی ھا و اکثريتی ئبرادران تنی شان يعنی توده [ 

زده  و به تطھير  پاسداران مخفی و نيمه مخفی مثل گنجی ھا و واواکی ھا چون مارينا ھا و توابين  افشاء نشده و يا 

  .]ند  اشناخته شده ھمچنان توابين زير نام  پناھنده و زندانی سياسی ؛ مشغول

 که بعد از شکسست مفتضحانه در افغانستان ماسک و مکياژ سوسياليزم و - وروی  سوسيال امپرياليزم ش 

را با تجاوز آشکار به چيچن وقتل عام مردم بيگناه  را دور افگند و چھره واقعاً  امپرياليستی اش ی اشئکمونيزم کذا

مخفی خاد خارجی   نيرو ھای ذخيره اش، به ويژه شبکه ھای -و بی دفاع آن سرزمين  به جھانيان شناساند 

افغانستان را با بودجه ھنگفت ، که قبالً توسط  اجنتان نجيب هللا به مسؤولين آن شبکه ھا در خارج  تحويل داده شده 

... و ) منھای فرھنگيان  متعھد و مبارز(و امور به اصطالح فرھنگی ) بازرگانی( بود، به مصروفيت ھای تجارتی 

و دفاع از . ند اباريب و ريا،  به کار و بار اطالعاتی شان تا ھم اکنون  مشغولگماشت، که  اينھا در ھمين رابطه  

 تب آلود، بی اساس و بی خردانه باالی  چپ انقالبی ، سوسياليزم و کمونيزم ۀمنافع روسيه ، ضديت بامردم و حمل

  . را ھدف اساسی خويش قرار داده اند



ه تخريب ، تفتين و توطئه عليه شخصيت ھای  انقالبی شمار ديگری از اينان در درون چپ انقالبی خزيده ب

  . ند  اھمچنان جنبش ھای انقالبی  ساير کشورھا مشغول

        بخشھای عمدۀ داخلی و خارجی خاد ، از نخستين روز ھای استخوابندی اين ھيوالی خون آشام با روحيه  

اينھا . پرورش يافتند)  شان ته در چھار چوب حزبالب( تضاد و تقابل با کمونيزم واقعی  و ضديت با  خلق  و پرچم 

بعداً به اشکال   گوناگون .  امور دين اسالم اعم از تسنن و تشيع پرداختندۀطبق رھنمود مشاوران  روسی به مطالع

 ، و مدرسه ھای قم و واواک CIA و سازمان  .I.S.Iدر احزاب و تنظيم ھای بسته بندی   شدۀ اسالمی  توسط 

تعدادی از آنان تا سطح رھبری .  امريکا رخنه کردندۀستان، حتا در سازمانھای اطالعاتی غرب و قارايران و عرب

باند ھای " ( اخوانی"در احزاب اسالمی خزيدند ودر ائتالف ھا، وحدت ھا، تقابل ھا و تخاصمات تنظيم ھای 

  .دست  درازداشتند، وتا ھم اکنون دارند) اسالمی

در ُکشت و ُکشتار، غارت و چپاول، ) اشغال کابل توسطه باند ھای اسالمی   ( ١٣٧١ ثور ٨فاجعه   بعد از 

بيده شده، با  باند ھا و داره  آتش افروزی و تخريب شھرھا و شاھراه ھا و تجاوز به ناموس مردم خسته و کو

د، در قساوت، ھای تفنگ   به دوش و ساطور به دست اسالمی ، ھمراه و ھمگام شدند ؛ حتا در بسا موار) دھاره (

مزدور نيز  پيشی گرفتند ؛ زيرا که از مردم به شدت متنفر شده " اخوانی"شقاوت، و قصابی مردم، از داره  ھای 

 مردمی که بادرک - عامل  عمدۀ اينھمه انزجار و نفرت؛ انعکاسی بود از ھوشياری و مقاومت مردم . بودند

، که با ١٣٥٧ثور٧ دقيق از ماھيت رژيم کودتای ننگينبه شوروی و ارزيابی"  حزب دموکراتيک خلق"وابستگی  

ھمانند قيام با عظمت ( مداخله مستقيم  سوسيال امپرياليزم شوروی متحقق شد، با تحرک مسلحانه ؛ اما خود جوش 

و در نھايت با جنگ حيرت آور مقاومت ، ارتشی تا .   ضد رژيم کودتا دست يازيدندهب)  ھرات در برابر  خلقی  ھا

و به دولت ساالری  .  گلو با ساز و برگ مدرن جنگی مسلح را به شکل خفتباری از کشور بيرون راندندگوش و

  .نقطه پايان گذاشتند»  جمھوری افغانستان« و» جمھوری دموکراتيک«ت يأخلقی و پرچمی و خاد در ھ

قال اند تا اذھان نيز با چنين نفرت ، پيوسته در تالش وت" فرھنگی خاد " ھم اکنون بخشھای به اصطالح 

پناھندگان افغان و ايرانی را در مورد چپ انقالبی و کمونيـست ھای راستيـن ھر دو کــشور مغشوش و مکـدر 

  .سازند 

 مردم دوستی  و اسالم پرستی و ۀ     اينھا از ھر موضع و موقع مساعـد سود برده ، تيغ و تيغچه ھای زنگار گرفت

 برسر  و سينه می زنند  و برای جلب اعتماد کشور پناه دھنده ؛ حتا به مرده اسالم نمائی و دموکراسی خواھی را

ھای خويش ھم لگد ميزنند و لست آن   افشاء شدگان خادی را منحيث حجت صداقت خويش به دست نشر می 

 ھا سپارند، تا قالدۀ اطالعاتی کشور سومی را نيززيب گردن نرم  و  خميدۀ شان  ساخته و بر تعداد اين قالده

  .». بيفزايند

     بلی خوانندۀ پژوھشگر، طوری که رفيق  اشرف  با ديد   ذره  شمارش   قبالً ھم  اشاره کرده است ، منشأ 

حزب توده و اکثريتی که ماھيتاً ھر دو يکی است ؛   "خــط  ندامــت) "يا در ظاھر تاکتــيکی( اصلی تواب تاکتيکی 

K G B فرخ نگھدار -  اين شاه خاين به خلق ايران -" آريا کين" طر دارد که در دورۀ اين قلم ھم به خا.    می باشد 

  .اکثريتی و شرکاء به دستور ھمين حزب توبه نامه داده از زندان رھا شدند



 بوده ، و K G B، " خط ندامت" قسمی که پيشترنوشته شد ،  سر منشأ  اصلی اين خط منحوس ، يعنی

در افغانستان ، " حزب دموکراتيک خلق " ی در ايران ؛  و اعضای  مرکزی  اعضای مرکزی حزب توده و اکثريت

چون مومی در بين انگشتان اين نھادی دارای حيطه نفوذ جھانی    به بازی گرفته شده بودند  و اکنون نيز درھمان 

  .وضع قرار دارند 

  

  :  ؟  K G Bی و اکثريتی در زندان پلچرخی  کابل ؛ زندانی  يا اجنت  ئ توده - ١٦

  که تجاوز ارتش شوروی را به افغانستان با رقص و پايکوبی مورد K G Bی ھا و اکثريتی ھای وابسته به  ئتوده 

اين . قرارمی گرفتند " حزب دموکراتيک خلق"تأئيد قرارمی دادند ومطابق دستورآن سازمان در ارتباط مستقيم با 

فغانستان در زير بمب و راکت و خمپاره  و مرمی ھای ناشريف ترين انسان ھای روی زمين  درحالی که خلق ا

ارتش  اشغالگر اتحاد شوروی  پارچه پارچه می شدند و کشتار ھای  دسته جمعی در زندان ھای ... تانک و توپ و

طور گروپی به کابل آمده درجشن ھا  و ه افغانستان طی ھفته ھا و ماه ھا و سالھا به صورت منظم ادامه  داشت ؛ ب

منفور وھمينطور به خاطرسالروز "   حزبۀ برجستۀمبارز"مزدور و آن " کادر حزب"تولد اين   ھایسالروز

تجاوز ارتش (  نوين آن ۀو سالروز مرحل ) ١٣٥٧ ثور ٧کودتای ننگين " ( پيروزی انقالب شکوھمند ثور"

را به آغوش  ديگرشان ھا  يکاشتراک می کردند و با باال انداختن جام )  سوسيال امپرياليزم شوروی به افغانستان 

سر می " سروده ھای رزمی حماسی " نام افغانستان ه کشيده در وصف کار و بار قصابان  روسی در ذبحگاھی ب

اين وجدان فروخته ھای بی ننگ ، حزب  مذکور  را د ر کار و بار سرکوب مردم در زندان ھا و خارج از . دادند

. را  انجام می دادند شان) در واقع جاسوسی " (   انتر ناسيوناليستیۀوظيف" يا به اصطالح . آن  ياری می رساندند

"    چشم ديد اين قلم در زندان ، اسناد  منتشر   شدۀ ديگر ھم دررابطه با ھمکاری اينھا با  حزب ۀبه عالو(

  ).وجود دارد که در آينده  پيشکش جنبش انقالبی ايران خواھد شد" دموکراتيک خلق افغانستان

 در درون خورجين جمعيت K G Bدست  « ی در افغانستان از مقاله ئمطلبی در مورد يک توده       ھم اکنون   

"   مجاھد ولس " نوشته،  در نشريه .   ، در ذھنم  متبادر شد"برزين"  از ھمين قلم با نام مستعار » در مانده 

درست چھارده و نيم سال پيش )  [ ی  چاپ کشور نارو١٩٩٣ اول جون -  ١٣٧٢مؤرخ سرطان   (  ١٩١ ۀشمار

 اينک توجه  خوانندگان .منتشر شده بود )  سال بعد از تجديد چاپ آن١٩از تاريخ  نشر باراول  ھمين مقاله و 

  .گرامی را به  بخشی از آن جلب می نمايم 

د ھای ايران  ايران که در خدمت رژيــم آخونۀ يک تن از اعضای مخفی حزب تود١٣٥٩ در اوايل سال «       

 ايرانی که گويا در ۀ ، در قالب چريک کار کشتK G B  به دستور -» محسن رضائی «  زير نام -قرار داشت 

وارد کابل ) البته مخفيانه ( » داوطلب « صفوف مبارزين فلسطينی  عليه ارتش اسرائيل نيز جنگيده، به گونۀ 

ی ھای افغانستان ئبخش انشعاب کرده از حزب توده (" ستمی"به مجرد ورود موصوف به کابل،   مسؤول . گرديد

 احمد شاه مسعود  باوی در تماس –به رھبری ربانی » حزب جمعيت اسالمی « ) که بعدا به نام سازا برآمد کرد 

،  اضافه از بيست تن از اعضايش را که »حزب جمعيت اسالمی«بعداً . شده، محل بود و باش وی را مھيا می سازد

 پيلوت مذکور در شوروی [ ٢١جت ميک ) ھواپيما( مور دولت يک پيلوت طياره أدو معلم، چند تن مدر بين آنھا 



   زير پوشش ازبک ھای افغانستانبا سربازان ازبک شوروی، که . تحصيل کرده، زبان اصلی اش پشتو بود

ودند، به زبان ازبکی زندان پلچرخی ب» مبالک دو«و » بالک اول« مسؤول  قفل و کليد شماری از سلول ھای مھم 

. ايرانی قرارمی دھد" ک مسلمانچري"دکاندار و تنی چند خـادی نيز شامل بودند؛ در اختيار ]  تکلم می نمود؛

معروف شده بود ، جمع و جور نموده، قبل » گروپ   رضائی « اين گروپ را که بعد ھا در زندان به » رضائی «

دست نشانده اقدام نمايد ، خــود و گروپ سپرده شدۀ     جمعيت اسالمی  که به کدام عملی مسلحانه عليه دولت  از آن

 ، شابل آن، در معرض شکاررفقای افغانو يا در مق» پامير« را به طرز جالبی درمرکز شھر کابل در داخل سينما 

» رضائی «   شوروی در مورد ۀدولت دست نشاند»  اختصاصی انقالبیۀمحکم«.  يعنی اعضای خـاد قرار داد

متباقی اعضای گروپ را به حبس . ايرانی و يک تن از اعضای شجاع گروپ نامبرده حکم اعدام را صادر نمود

  .  ھای مختلف ، از بيست الی دو سال قيد  محکوم کرد

اش متواتر به سلول ھای زندانيان تازه » بازجوئی  «  درمدت چند ماه دورۀ به اصطالح » رضائی    « 

 می شد،  تا اطالعات سياسی، نظامی و تشکيالتی مورد نظر خاد را از زندانيان به چنگ گرفتار شده ،  منتقل

) بازجو ( در اتاقی که مستنطق . بسپارد) باز جويان ومستنطقين خاد( پرچمی اش –را به رفقای  خادی  آورده، آن

يق آورده  بودند ؛  درواقع را نيز غرض تحق" رضائی " تحقيق و بازجوئی می نمود، ظاھراً  ) من نوعی ( از من 

وی بعد از خارج شدن  مستنطق .  اين نوشته  را تحت نظر داشت ۀی  نگارندئامروی  جريان تحقيق و بازجو

من به ياری معيار ھای شناخت  . ی را در رابطه با انقالب ايران را ه  انداخت از اتاق ؛ با من بحث سياسي) جوباز(

  . ی کردم پوليس سياسی نامبرده را  شناسائ

 - پرداختن به چگونگی دريافت اين معيارھا از مناسبات فی مابين افرادی دارای سمت ھای مختلف سياسی [

که ... مسلحانه وارتباطات و مناسبات بين سازمان ھای انقالبی وۀنظامی در برش ھای خاص زمان مبارزه و مبارز

ناخت پوليسان سياسی  و چگونگی  کسب اين معيار در اين   مقال نمی گنجد ؛ مگر نوشتن دست آورد و تجربۀ ش

  جلب و جذب  افراد ۀازشرايط مبارزه و کاربرد شان در لحظات بسيار حساس تعقيب و پيگرد ، ھمچنان در پروس

ری است  ان زندان و بيرون از زندان ،  کامتمايل به  مبارزه وکسب عضويت سازمان انقالبی ؛ھکذا  در دور

  ] . به  آن بپردازدمی بايد ھر کمونيست آگاه و زندان ديده بسيار بسيار مھم که

K G B  را که بارنگ و بوی رژيم جمھوری اسالمی وابسته به امپرياليزم آراسته  کرده   اجنت ايرانی اش

يکی از اتھامات گروپ ياد شده ، . بود، تحت عنوان اعدام از زندان خارج ساخت و به کشور نامعلومی انتقال داد

   ». حامل وی بود) ھواپيما (ۀالن گروگان گرفتن ببرک کارمل و طيارطرح پ

قرار داشتند، نــه  خادی ھای نفوذی ...  فزيکی وۀدرجريان تصفي" حزب جمعيت اسالمی " اصلیاعضای (  

  ).در درون  حزب جمعيت اسالمی 

ت می نمود، از جر وبحث     فرد دومی که اسمش فراموشم شده ، به لھجۀ  مردم جنوب ايران به فارسی صحب

کوته به " [ کوته قفلی" کارو بار اطالعاتی  اش را در. ھايش در اتاق ھای بالک يک پيدا بود که اکثريتی بود 

زندان  صدارت  ] را قفل می کردند   تن را در آن  جا به جا می نمودند و دروازۀ آن١۴معنی اتاق که از يک الی

شايد ھم غرض کسب تجربه از . ه زندان بزرگ و مخوف پلچرخی انتقال داده بودند انجام داده بود ، بعداً  وی  را ب



که در  چون(  زندان و چگونگی  اخذ اطالعات از زندانی به خصوص زندانی چپ انقالبی ۀدوران  تحقيق و شکنج

ای سياسی يکی دو باری  با نگارنده  نيز جر و بحث ھ. بالک يک با زندانيان چپ انقالبی  گپ و گفت داشت 

  ...).داشت

                  

  : ياران زنده و صحبت باقی - ١٧

،  " ) ...در جدال با خاموشی( "در مورد متن  پرمحتوا  و ارزشمند و رھگشای اين اثر بلند و با عظمت 

  ھايش بايد  بسيارنوشت ، بحث ھائی را در روشنائی اين اثر دامن زد ، تا نسل برومند  سمندر وار از ميان  شعله

 ســر -  باز ھم شکست ؛ مـبـارزه - ه شکست ؛ مبارز-مبارزه " (   پيگير و بی امان ۀبر خيزند و با اعجاز ِمبارز

 ۀبلی ،   دنيائی را که نخستين باربه رھبری نابغ. دنيائی را که خواھان آنند ؛ بنا کنند)    " انجــام پــيـروزی 

  .  به پيروزی رسيد١٩١٧ در اکتوبر) لنين بزرگ( سياست  و انقالب 

آرزومندم  تا ساير فارسی زبانان  و دری زبان  مبارز و کاوشگر که خواھان  آگاھی از وقايع و رخداد  

که  اولی مکمل دومی  و دومی ادامه  ( ھای خونبار دورۀ استبداد شاھی و  بربريت  رژيم جمھوری   اسالمی 

دين اسالم ،  در رابطه با سرکوب مردم  صلح دوست ، دلير و اولی با وسايل و شگرد ھای  پيشرفته من جمله 

 ما ايران و استثمار نھايت  بيرحمانه وشديد کارگران ، دھقانان و ساير اقشار آن  کشور   ۀآزادی دوست کشورھمساي

را مورد   آنمی باشــند ؛ خود اين اثر ارزشمند و رھگشا را جنساً دستياب نموده ) به نفع امپرياليزم عمل کرده اند 

  .مطالعه قرار دھند  

، از خوانندگان  گرامی  که نگاشته ام را مطالعه نمودند ، ) ٢( " ياران  زنده صحبت باقی"     در پايان با گفتن 

نماد مبارزه و مقاومت  را به کلمات و جمالتی  نيرو آفرين و رھگشا از ابراز امتنان بی پايان  نموده ، توجه شان

  :  درذيل جلب می نمايم ھقانیاشرف د  ايران

انسان ھا  قادر به ساختن آن ، به ساختن دنيای زيبای کمونيستی به دست خود ھستند ، اما به شرط ... «    

که امروز قاطعانه برای نابودی  جوامع طبقاتی کنونی ، برای نابودی سيستم سرمايه داری حاکم بر جامعه  آن

ر جائی که ھستند و به ھر گونه ای که امکان پذير است  عليه طبقات خويش مبارزه کنند؛  و بکوشند در ھ

ھر چه ی که آنھا مروج و مبلغش می باشند مبارزه کنند ؛    عليه عليه فرھنگ و ايدئولوژياستثمارگر و ھمچنين 

     » ، مبارزه و مبارزه و مبارزه ؛ تنھا راه برای ساختن  ايده آل انسانی است ارتجاعی است مبارزه کنند

  

  

  

  تــوضـيحـــات

             

به واقع امر اين .  به نجيب هللا می رساند .G.R.U  مسعود در اصل پيشنھاد رفتن به پنجشير را بنا به دستور-]١[

؛ )البته به صفت مشاور؛ ولی به طور نظـربند در جوار مسعود(پيشنھاد آخرين چانسی بود، برای زنده ماندن نجيب 



بـا غـرب ، اطالع يافته بودند، که پيش شرط و پيش پرداخت ) وعدۀ ھمکاری نجيب(وسھا از تماس وی زيرا که ر

قبل از خروجش از دفتر ملل (اين ھمکاری، ھمانا سپردن لست اسامی شبکه ھای خاد خارجـی به نماينده غرب 

و انتقالش   ذريعۀ " ملل متحد "ۀررد اين پيشنھاد و توقف نجيب  به ھمين منظور در ادا. در کابل بوده است) متحد

مملو از اســرار نھايت مھم و » دسـک«آن اداره به خارج از کشور؛ روسيه را بر آن داشت، تا اين 

چنانچه مالحظه شد، که . از ميان بردارد)  خاد- مانند يعقـوبی وزيرخدمات امنيت دولتی ( را ؛ .K.G.Bمخــوف

 وی - مانند ساير خلقی ھا از مدتھا پيش در باند طالبان نفوذ کرده بودند  که- روسيه  توسط چند تن اجنت خلقی اش 

  .را به طور   فجـيع   به قتـل رسـانيدند

  در -  در تمام موارد -  ضرب المثلی است در بين متکلمين دری زبان افغانستان که وقتی ادامه کاری را -]٢ [

به صورت عمده بار . را به کار می برند " ) نـده و صحـبت باقی يــار ز( " نظر داشته باشند ،   معموالً اين جمله 

  .مثبت آن  بيشتر است 

  تقريبا ً چھار دھه پيش  به خاطر تسليم شدن  پرويز نيکخواه  آزرم. شعر پيشواز را شاعر مبارزايران م  -[ * ]  

  .   در تھران سروده است١٣٤٩]اسد[به ساواک در مرداد

 سال ٦نيکخواه که در آن زمان .  انجام شد به پرويز نيکخواه تعلق داشت١٣٥٠که در سال اولين نمايش مطبوعاتی 

می ) " کشور چين ( به جرم ھوا داری از جنگ چريکی و ارتباط با بيگانه "  سال محکوميت خويش را ١٠از 

  .گذراند به طرزی صريح و بی پرده از شاه خاين و رژيم جنايتکارش دفاع کرد

  

  پـيـشـــواز

  

  از شھربند فاجعه می آيد

  آنک فجيع ، زشت ، تماشائی

  .آلوده  جان     فاجعۀ سودا 

  !مشوريد !  ياران من 

  !اورا امــان دھيد ، تماشائی ست 

  از شھر بند فاجعه می آيد

  مردی که   پشتوارۀ ايمانش را 

  در منزل دو راھی  سودا و استقامت

  از   شانۀ  تحمل ھشته

  وينک چون سائالن سمج

  در کوچه ھای باور مردم ، می گردد

  باشکلکی به چھره  ز توجيه

  بر  بويۀ  گشايش  يک  در



  بر  بويۀ پذيرش يک آشنا ،

  مگــرمشتی که ،

  پتک خويشتنش بايد

  بر خانه ھای اعتماد مردم می کوبد

  غافل  که ھيچ دری  ديگر

  درگاه بوس را پذيره نخواھد بود

***       

  !مشوريد !  ياران من 

  !ا امان دھيد ، تماشائی ست اور

  بيھوده پرسه می زند اين سائل

  اين سمج

  در کوچه ھای باور مردم ،

  _ديری ست _ 

  در ھا به ھر زحير عبث ، بسته است

  در کوچه ھای باور مردم

  بيـــداری ، اعتماد به دشمن را ،

  بر دار بست تجربـه ، مصلوب کرده است

  در کوچه ھای باور مردم ،

  ۀ شھداخونھای   تاز

  خورشيد ھای روشن برھانند

 ***       

  

  

  !ياران من !  او را امان دھيد 

  !چقدر تماشائی ست 

  مردی که در  محلۀ شھدا

  ... دژخيم را فرشته بخواند 

  !ای سامری 

  تنھائی عظيم ،

  !عذابت بس 

  در ھيــچ آستان اجابت



  با سائل زحير تو رحمت نيست

  ای ، در درون خويشتن خويش ، در بدر

  کـسی ، ـچجزمرگ ، ھـي

  .پاسخت نخواھد گفت 

                                              ١٣٤٩مرداد ( تھران - آزرم .  م(  

 


