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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 می ٣١

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۵۴ 

  :به ادامۀ گذشته

ز بابت ايجاد وقفۀ طوالنی بين قسمت قبلی و اين قسمت که برخاسته از عوامل با عرض پوزش خدمت خوانندگان عزي

  :عديده ای بود، در اين بخش قبل از آن که به ادامۀ مطلب بپردازم، تذکر دو نکته را الزم می دانم

ر  بعد از نشر قسمت قبلی يک تن از دوستان که ھمکار پورتال نيز می باشد، چند سؤال مطرح نموده خواستا-١

  :پاسخگوئی به آن سؤالھا شده بود، خدمت اين دوست و ھمکار عزيز بايد بنگارم

از آنجائی که از يک جانب به سؤاالت شان در بخش ھای بعدی اين مقال روشنی انداخته خواھدشد و از طرف ديگر در 

خود را نيافته اند و يا ھم ختم اين سلسله ھمان طوری که قبالً نيز وعده نموده ام، نوبت پاسخ به سؤاالتی که جواب 

توضيح متن، قناعت سؤال کننده را فراھم نساخته باشد، خواھد رسيد، از پرداختن به پاسخ سؤاالت شان اميد است من را 

معذور بدارند، چه خود اين دوست که سابقۀ نويسندگی شان به ده ھا سال می رسد، به خوبی می دانند در صورتی که با 

واھم نخست به پاسخ آن سؤال بپردازم، نه تنھا اين سلسله ھيچ گاھی خاتمه نخواھد يافت، بلکه پيدايش ھر سؤالی بخ

  .ارتباط منطقی نيز بين آحاد آن از بين خواھد رفت

 در جريان وقفه، به مناسبت مسافرتی که در اروپا داشتم، برحسب تصادف با يک تن از جوانانی مواجه گرديدم که -٢

با ذکر اين که برخورد آن جوان گذشته از يکی دو بار . ر ايشان ھم برخورد صورت گرفته بوددر بطن گزارشات با پد

، در بقيه مؤدبانه بود که بايد برايش تبريک گفت، وی ادعا داشت که گويا حکم اين »ساما«قضاوت ظالمانه در قسمت 

  . بوده است» رھبر«ده ياد زنو عملکرد قلم به ارتباط پدرش، غيرواقعی و جانبدارانه به حمايت از ديد 

ھمان طوری که حضوری ھم خدمت آن جوان تذکر دادم؛ من بار ھا گفته و نوشته ام که در نگارش اين سلسله و متباقی 

من يگانه کسی ھستم که از «مطالبی که از اين قلم تقديم خوانندگان می گردد، ھيچ گاھی چنين ادعائی نداشته ام گه گويا 

عکس آن من بارھا گفته و نوشته ام که تمام . »می باشد" حقيقت مطلق"وده و آنچه نگاشته می شود، تمام حقايق باخبر ب

آنچه را نگاشته و يا من بعد خواھم نوشت، متکی به چشم ديد ھا و عمل خودم بوده به ھمين اساس ھيچ گاھی به خود حق 

 نموده و خواسته ام که دوستان ذی دخل و يا مطلع از نمی دھم تا مانع از ابراز نظر ديگران بگردم، بلکه ھميشه پيشنھاد
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 با ارسال نوشته ھای تکميلی، انتقادی و - مشخص است که در اين طيف آوازه ھای سرچوک منظور نيست-قضايا

  . اصالحی به غنای بحث بيفزايند

اين سلسله يا نکته ای را يک بار ديگر برای آن جوان و تمام کسان ديگری که فکر می کنند، اين قلم در جريان نگارش 

کتمان نموده ام و يا ھم بر حسب عدم اطالع و حتا عامدانه به خطا رفته ام، می نگارم بحث ھای اصالحی، انتقادی و يا 

تکميلی شان را بفرستند، ضمن آن که نشر آن در پورتال به مشکلی مواجه نخواھد گرديد، من ھم از جانب خود وعده 

رد مداقۀ مجدد قرار داده، ھرگاه برای مطلبی که قبالً نگاشته ام، شاھد، سند و يا ھم توضيحات می دھم که آن بحث را مو

روشنگرانه الزم باشد از ارائۀ آن خودداری نخواھم ورزيد و ھرگاه چنان نباشد و نوشتۀ ارسالی بتواند قناعت من را 

  . معذرت خواھم خواستفراھم نمايد، با تصحيح اشتباھم به صورت رسمی از خود انتقاد نموده

به نظر من اين معقولترين راھيست که می توان در قبال يک نوشته و يا يک ادعا پيش گرفت، نه اين که از ترس آن که 

مبادا اين حرفم به فالن شخص خوش نيايد و آن ديگری به فرد ديگری، زبان را قورت و قلم را شکستاند و در نھايت قلم 

  . بنويسند،ميھن سپرد تا ھر آنچه می خواھندرا به دست دشمنان مردم و 

با اين پيشنھادم توافقی نشان نداد، باز » آن دوست« با آن که آن جوان که اگر اجازه داشته باشم وی را دوست خود نمايم 

می  باز ھم تأکيد - ھم صميمانه ھم برای وی و ھم برای آن عدۀ ديگری که به ارتباط اين سلسله، بحثی برای گفتن دارند

 قدم رنجه نموده مطالب قابل تذکار شان را بنگارند، تا حد اقل اشتباھات -دارم آوازه ھای سرچوک منظور نظرم نيست

  .احتمالی من را تصحيح نموده بر من منتی گذاشته باشند

 را آن دوست جوان، نکتۀ ديگری را نيز مطرح نمود که ضرورت نگاشتن اين سلسله و حتا پرداختن به مسايل تاريخی

صرف نظر . می خواست، بيان دارد» اوضاع کنونی«نيز زير سؤال می برد، البته آن دوست چنين خواستی را در پناه 

از آن که آن دوست در زمان کوتاھی که با ھم صحبت می نموديم ھيچ تذکری نداد که منظورش از اوضاع کنونی 

 تقديم مردم ما نموده اند تا »گھر نايابی«چه »  کنونیاوضاع«چيست؟ و خودش و يا ساير رفقاء و دوستانش به مناسبت 

خود اباء بورزم؛ تا جائی که به اين قلم ارتباط می گيرد با جرأت می توانم ادعا و ثابت نمايم که » کلوخ«من از ارائۀ 

 يک فرد از يعنی حالت اشغالی کشور و افشای نيروھای اشغالگر، نه تنھا در حد خود به مثابۀ» اوضاع کنونی«راجع به 

ھيچ کسی عقب نمی نمانم بلکه در مقايسه با نھاد ھائی که در حرف، از حزب بلشويک لنينی ھم خود را باالتر می دانند، 

از ھمان نخستين روز ھای آغاز تجاوز و اشغال تا اکنون مواضع روشن تر، قاطع تر و وطنپرستانه ترداشته، عواقب و 

  .  بوده و ھستمجدائی ھای آن را نيز به جان خريدار

در اينجا تنھا نمی خواھم آن دوست را مخاطب قرار دھم، بلکه روی سخنم به طرف آن عده از افراد انقياد طلب، 

پنھان می » اطاعت سازمانی«اپورتونيست و پر مدعائی است که سکوت مرگ شان را در قبال تجاوز زمانی در پناه 

شان را کتمان می داشتند و زمانی ھم با بزرگنمائی ھای مبتذل خرده نمودند و بدان وسيله جبن و چاکر پيشگی فردی 

بورژوائی، می خواھند قيافه بگيرند که گويا کار مھمتری نسبت به افشای جنايات امپرياليزم و يا ھم برخورد صادقانه 

ث ھا را پائين و دور از  و زمانی ھم با ھمان قيافه گرفتن ھا سطح بحداشته و يا دارند» ساما«نسبت به تاريخ مبارزاتی 

  .می زنند شأن شان دانسته، عادت سخيف سواری دادن به ديگران را، برخورد اخالقی جا

آخرين توصيۀ من به چنين افرادی که بار گناھان گذشتۀ ننگين فردی شان، به آنھا اجازه نمی دھد تا خود شھامت 

است که وقتی خود پاکی و برمبنای آن شھامت برخورد روياروئی با تاريخ مبارزاتی ميھن ما را داشته باشند، اين 

سنگ » سايه ام«صادقانه با تاريخ را ندارند، با قيافه گرفتن ھا و ادا و اطوار روشنفکرانه و گاھی ھم بورژوامآبانه، به 

اينک در مقابلم قرار نزده از تفتين پرھيز نمايند، اينھا بايد خود را تا حال شناخته باشند و بدانند در مقايسه با آنانی که 

  دھن و دامن دريدگان فحاش و اتھامزنآندارند، از ھيچ لحاظی قابل مقايسه نيستند و وقتی اين قلم از روياروئی با 
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، از جنگ با يک »کفتار«ھراسی ندارم، تقابل با چنين افرادی به مانند آن است که انسانی را بعد از پيروزی برخيل 

يدوارم بزرگان شان اين عناصر بی مايه را متوجه عاقبت اين روند ساخته، آنھا را از ام. ھوشدار دھند» پاپی گک«

جفيدن به پای و پاچۀ من باز دارند، در غير آن تاريخ را گواه می گيرم که من آغاز گر نبوده ام، ھر چند خاتمه دھنده 

  .اش خودم خواھم شد

ی داده و يا می دھم و نه ھم به کس ديگری اين اجازه را می دھم من بار ھا گفته و نوشته ام که نه برای کسی برنامۀ کار

تعيين نمايد که چه کنم و چه نکنم، اين را حق ھر فردی که دستی از دور و يا نزديک به آتش دارد می دانم خط تا برايم 

ا به بھانۀ کوچکی که ھر آنچه را خودش درست می داند، ھمان را انجام دھد و ھيچ گاھی به خود اين اجازه را ندھد ت

سنگ، از زدن حريف خود داری بورزد، زيرا بعد از اينھمه سال ديگر کسی باقی نمانده که به ھدف آنھا پی نبرده و 

  .پاليدن سنگ کالن را، بھانۀ احتراز از زدن دشمن نداند

ان چپ، اگر نگويم در طيف چپ و مدعي» ساما«از آن گذشته از سه دھه بدين سو، برخورد نسبت به تاريخ مبارزاتی 

يگانه مرکز ثقل تمام بحث ھا بوده است، به جرأت می توانم بنويسم، يکی از مراکز ثقل تمام بحث ھا، اعم از وحدت 

خواسته اند چيزکی به ارتباط » ی«تا » الف«يعنی در حالی که از . طلبانه، تخريبی و يا ھم خود بزرگ نمائی بوده است

را » پيل سنائی«ھانه و چه غير آگاھانه در گفتار و نوشتار شان، بار بار داستان بنگارند و ھريک چه آگا» ساما«

عرضه داشته اند، يگانه فرد و يا جمعی که تا حال نخواسته و يا نتوانسته پا به ميدان گزارده با بيرون کشيدن آن پيل از 

به مثابۀ يک » ساما« نمايان سازد، خود تاريکخانۀ اوھام و اذھان بی اطالع و يا ھم مغرض، واقعيت وجودی آن پيل را

  .نھاد و يا ھم افرادی در حد اطالع اين قلم از تاريخ مبارزات اين کشور بوده است

ھم » ساما«چنين روشی باعث شده است که اگر از يک جانب دشمنان مردم و ميھن ما که دشمنان تاريخ مبارزات 

نسبت دھند و از » ساما«شخصيت و کرکتر شان وجود دارد، به ھستند، ھر چه می خواھند و ھر آنچه اتھام در خور 

می سوزد، در تحليل شان دچار اشتباه » لشکر نامتناھی ساما«جانب ديگر دوستان و آنھائی که دلشان به حال جنبش و

  .گرديده و قضايا را آن طوری که بوده، نتوانند درج تاريخ مبارزاتی وطبقاتی ميھن ما نمايند

را می نمايند، در قبال چنين طرز ديد ھائی چه مواضعی اتخاذ » ساما«که تا ھنوز ھم ادعای ميراث خواری و اما آنھائی 

چه در حالی که ھيچ گاھی به خود اين زحمت را نداده . می نمايند، روشنتر از آن است که ضرورت به بحث داشته باشد

» ساما«م سازی را از بين ببرند، در قبال دشمنان اند تا با تقديم داشته ھای درست خود، فضای غلط نويسی و مسمو

سکوت مرگ را اختيار نموده، از اين که تاريخ مبازرات شان را کس و يا کسانی به لجن می کشاند  و يا با ديده درائی 

ند را در کل جاسوس و در خدمت دشمن معرفی می دارد، خم به ابرو نياورده فقط بلد ا» مجيد«بعد از زنده ياد» سامای«

  . نموده ناراحتی خود را از آنھا نھادينه بسازندغم غم و پچ پچدر مقابل دوستان و اشتباھات آنھا 

 من با درک چنين حالتی و برمبنای فشاری که دوستان جوان و بی اطالع از تاريخ سازمان بر من وارد نموده اند، 

ز جوانب مقابل عليه من بر خواھد انگيخت، و بادرک و قبول اين که آغاز به چنين کاری چه عکس العمل ھائی را ا

برای آن که به افراد ميھن فروشی از قماش شبنامه نويس و حاميان وی نبايد بيش از اين فرصت داد، تا به تاريخ 

مبارزاتی گردان پيشاھنگ پرولتاريای افغانستان در جنگ کبير ميھنی عليه اشغالگران سوسيال امپرياليستی، لجن 

ھمتراز بسازند، به نگارش » باسمه چی ھا« با نفی و تخطئۀ آن تاريخ، جنبش ما را در کل با حرکت پراکنی نموده

خاطرات مبارزاتی ام اقدام ورزيده، با تمام قواء کوشيده ام تا از آن چه نگاشته و يا من بعد به قلم خواھد آمد، مشکالت 

اين احتياط خود سؤاالت و ناراحتی ھای عديده ای را نيز امنيتی برای کسی به وجود نيايد، ھر چند در برخی از موارد 

  .بار آورده است
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زير » برشت«رفقاء و دوستانی که از من شناخت بيشتر دارند، فکر می کنم تا حال متوجه شده باشند که محتوای شعر 

  :، وقتی می نويسد»به آيندگان«نام 

  :درکتابھای قديمی آدم خردمند را چنين تعريف کرده اند« 

  از آشوب زمانه دوری گرفتن و اين عمر کوتاه را

  بی وحشت سپری کردن

  بدی را با نيکی پاسخ دادن

  آرزوھا را يکايک به نسيان سپردن

  .اين است خردمندی

  .اما اين کار از من بر نمی آيد

  ».راستی که در دورۀ تيره و تاری زندگی می نمائيم

  . نه برکارھايم مؤثر بوده اندتا چه حدی گويای شخصيت مبارزاتی من بوده و چگو

ھمچنين برای آنھائی که فکر می کنند نبايد عمر کوتاه خويش را با طرح مسايل مغلق، جنجالی، دشمنی آور و حتا آماج 

نبريده اند، به مثابۀ حسن ختام » .ا. ل. م« حمالت کين توزانه قرار گرفتن، سپری نمود مگر ھنوز به صورت کامل با 

که خود گربزۀ را ار،  خالف عادت، اين نقل قول کوتاه از مارکس را نيز تقديم می دارم، باشد آنھائی برای اين پيشگفت

روياروئی با انحراف، توطئه، بھتان و تخريب را نداشته با ھراس از آنھا از تاريخ خود فرار می نمايد، عذری و دليلی 

  :باشد برای کارھايم

بی باکانه ھم از لحاظ نتايجی که به آن باز می گردد و . است اشاره دارم)  مستقر(من به نقد بی باکانۀ ھر آنچه موجود« 

  .ھم از جھت اين که حتا اندکی ھم از ستيز با قدرت ھای موجود ھراسان نباشد

به عکس . ، حمايت نمی کنم)ھيچ اين است و جز اين نيستی، ھيچ دگمی( از افراشتن ھيچ گونه پرچم جزمیبنابراين من

  »دگماتيست ھا؛ گزاره ھا و پيشنھادات شان را برای خودشان روشن سازند... ش کنم بايد تال

  ۴١٢ صفحۀ ٢٧ جلد –، کليات آثار مارکس به زبان المانی ١٨۴٢ نومبر ٣٠ -از نامۀ مارکس به آرنولد روگه

  - تکيه روی جمالت از موسوی است-

حتماً به خاطر دارند که در ھمان زمانھا که اين قلم زندگی  آشنائی دارند، زرفقاء و دوستانی که با اين قلم از دير با

نمی خواھم کسی قبای آدم خوب را بر تن من کرده بدان وسيله از برخورد بی تشکيالتی داشت، ھميشه گفته ام که 

يص و  بلکه می خواھم انسانی باشم مؤثر در پيشبرد کار ھای مثبت و زدودن نقاباکانه و انتقادی ام جلو گيری نمايد،

حال می خواھد کسی من را خوب بگويد و يا بد، برايم پشيزی ارزش . کمبود ھا و مبارزه عليه انحرافات و کجروی ھا

  .ندارد

ھمين تعھد و حفظ آن تا حال باعث شده است، که در زندگی روزمرۀ مبارزاتی نه فرش قرمز ھا باعث اغوايم شده باشد 

تيره و «در دنيای » برشت«حال وقتی به گفتۀ .  کناره گيری ام از مبارزهو نه ھم فحاشی ھا و اتھام زنی ھا، موجب

، به ھمان سانی که کتمان و مرگ ارزش ھا، بی ارزشی به ارزش مبدل شده استزندگانی می نمائيم و با » تاری

 زير بغلم و يا ھم خم خم چميدن مشتی انقياد طلب نتوانست خربزه» صادق دنی«برخورد چاپلوسانۀ افرادی از قماش 

گذاشته و باعث از خود بيگانگی ام گردد، اينک فحاشی ھا، اتھام زنی ھا و افتراآت به خودم و خانواده ام نيز نخواھد 

توانست من را از کاری که پيش گرفته ام باز دارد، چه دوست و چه ھم دشمن ھرگاه خواسته باشند خود  و من را در 

  .بنشانند» سرجايم« گفته ھايم نقادانه برخورد نموده، به اصطالح من راآزمون تاريخ قرار دھند، می توانند بر

  :برگرديم به ادامۀ بحث گذشته
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از جمع ما، ھر » کلکانی« و رفتن زنده ياد ١٣۵٧ ثور ٢٨به تاريخ » کلکانی«به دنبال ختم جلسۀ مشترک ما با زنده ياد 

 رفقاء در جريان جلسه ارزيابی صورت می گرفت، چند ايجاب می نمود تا نخست از آن جلسۀ مشترک و برخورد ما

مگر رفقاء با ذکر اھميت چنان بررسيی، تصميم گرفتند، تا بررسی را به ديدار بعدی در دو ھفته بعد موکول نموده، در 

ائی که در واليات افغانستان مسؤوليت پيشبرد امور را به عھده داشتند، در عوض تالش نمايند تا نتايح اين ديدار را با رفق

ميان گذاشته، توجه آنھا را به تصميمات متخذه جلب نمايند، باشد بدين وسيله از تکرار و دوباره کاری جلوگيری به عمل 

  .آمده ضريب امنيتی خطرات را به حد اقل آن کاھش دھند

سط جوزا، اعضای کميتۀ اساسی باز ھم گردھم آمديم، طبق اجندای پيشنھادی می بايست وقتی دو ھفته بعد يعنی در اوا

کارمان را نخست از ارائۀ گزارشھا و مشکالتی که در زمينۀ اجرای وظايف از طرف رژيم کودتا به وجود آمده بود، 

مگر برنامۀ کار، آن . داختيمآغاز نموده به تعقيب آن ارزيابی از جلسۀ مشترک و در ختم به برنامۀ کار بعدی می پر

با قاطعيتی که بيشتر به سماجت شباھت داشت تا » عازم«طوری که می خواستيم نتوانست پيش برود، چه زنده ياد رفيق 

قاطعيت، خواستار آن بود تا نخست بررسی از جلسۀ مشترک صورت گيرد و چون اصل اکثريت و اقليت به ميان آمد، 

نوشت ادامۀ ھمکاری اش با کميته به چگونگی برخورد به جلسۀ مشترک، وابسته می سر«آن رفيق با تذکر اين که 

، رفقاء را ناگزير ساخت تا قبل از آغاز به شنيدن گزارشھا و بحث در آن باره، ارزيابی از جلسۀ مشترک را مقدم »باشد

  .بدارند

  :ارزيابی از آن جلسه در خطوط کلی خود، شامل نکات آتی می گرديد

با اعضای کميته به خصوص در قسمت رفع سوء » کلکانی«رد ھای رفيقانه، صادقانه و صميمانۀ زنده ياد  برخو-  ١

  »حسين طغيان«تفاھمات قبلی با آوردن زنده ياد 

 ھمسانی و ھمگونی مواضع مشترک کميته با آن رفيق در قبال مسايل ملی و بين المللی تا بدانجا که می شد گفت – ٢

  .ی توانست در جنبش وحدت طلبانه نمايندگی نمايديکی به عوض ديگری م

 انتقاد از برخورد ھای سخت گيرانۀ اعضای کميته در قبال مسألۀ گرونگيری اطفال و نوجوانان تا بدانجا که زنده – ٣

  .را وادار به آوردن مسؤولين قضيه در جلسات بعدی نمايد» کلکانی«ياد 

  .ی از اوضاع آن زمان با بقيۀ جنبش چپ درک نا ھماھنگ و نا متجانس کميتۀ اساس– ۴

خالف دو موضوع اولی که می توان گفت به مثابۀ طرح ھای پذيرفته شده از جانب تمام رفقاء مورد بحث قرار گرفت، 

در دو مورد آخر يعنی سوم و چھارم، به خصوص مورد چھارم، واقعيت ھای مبارزاتی نشان دادند که آنھا گاھی و چه 

ستھا و آرزومنديھای انسانی رجحان و برتری داشته، کمتر می توان آنھا را تابع خواستھا و آرزوھای بسا ھميشه بر خوا

  خويش ساخت

درج مواد قابل بحث شده » عازم«بحث عدم تجانس و عدم ھماھنگی بين کميته و بقيۀ جنبش که از جانب زنده ياد رفيق 

انقالبی چه به مثابۀ تکتيک و چه ھم به مثابۀ ستراتيژی، تالش بود، مشعر بر آن بود که گويا ؛ در حالی که تمام جنبش 

می ورزيدند، تا ضمن جلوگيری از برخورد با رژيم کودتا، تنش موجود بين جنبش چپ و آنھا را کاھش دھند و به مثابۀ 

جنبش و از طرف برخی از آحاد » فيض احمد«و داکتر » کلکانی«سند و برھان به عالوۀ طرح علنی شدن زنده يادان 

، از تعريف و تمجيد افراد شناخته شدۀ جنبش چپ چه در رسانه ھای عمومی و چه يادآوری نمودهعدم مخالفت ديگران 

 عکس آن اعضای کميته  وھم ارسال تبريک ھای خصوصی و فردی و حتا اعطای مبالغی چند برای رژيم کودتا نام برد

اساس ناتوانی در درک مختصات اين دو دوره خالف تمام روال به خصوص اين قلم را بدان متھم می کرد که گويا به 

  .حرکت جنبش، به طرف ايجاد تنش و تشنج حرکت می نمائيم
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دليلی را که آن رفيق ارجمند برای صدور چنان حکمی در مورد من ارائه می داشت آن بود، که وقتی در ھفتم جوزا 

تبديل نمودند و من به عوض رفتن و » پکتياتربيه معلم «را به يعنی درست يکماه بعد از حاکميت رژيم کودتا، آنھا من 

اشغال وظيفۀ جديد، به بھانۀ بيماری و ارسال تصديق داکتر، به زندگانی نيمه علنی پرداخته فرصت را برای کارھای 

ی آن عضو بلند نبايد فراموش نمود که پيشنھاد تصفيه جسد. مبارزاتی ام مساعد ساختم، گويا با آنھا اعالن جنگ داده ام

رتبۀ حزبی و دولتی رژيم کودتا در جلسات قبلی و زمينه چينی و تدارک عملی آن، دليل مھم ديگری بود که زنده ياد 

  .را به صدور چنان احکامی رسانيده بود» عازم«

من به آن توضيحاتی که در ھمان زمان از طرف اين قلم به ارتباط تصميم رژيم کودتا و منشای آن، و علت عدم تمکين 

» عازم«چه خالف تصور و ادعای زنده ياد . تصميم داده شد، خوشبختانه از طرف بقيۀ رفقاء مورد پذيرش قرار گرفت

 آن درکه گويا من به خاطر لج بازی ھای روشنفکرانه، از رفتن به پکتيا خودداری ورزيده ام، رفقاء استدالل من را 

  .ول قرار دادندتصميم، دور نگرانه دانسته و آن را مورد قب

به » تربيه معلم«ک و سنگين کردن نيروی اخوان و رژيم کودتا و محتوای درسھائی که در بُ من در ھمان زمان با سُ 

تدريس آن اشتغال داشتم، به اين نتيجه رسيده بودم که مسؤولين حزبی تربيه معلم، می خواستند من را به يکی از 

آنھا می خواستند بدان وسيله يا بھانه ای جھت دستگيری و سرکوب . دارندمحراقھای تضاد خودشان با اخوان ارسال ب

 و يا ھم با پافشاری بر روی محتوای درسی - در صورت اعتناء به ده ھا محصل اخوانی در صنوف-من فراھم نمايند

  . خودم، خونم را به وسيلۀ اخوان مسلح در آن ديار بريزانند

جديد خود نرود و آنھم بادرنظرداشت مواد قانونی و جلوگيری از زير مادۀ قانون ، اين که يک فردی به وظيفۀ به عالوه

  . استعفاء قرار گرفتن، امر جديدی نبود تا به معنای تعارض و اعالن جنگ با رژيم کودتا، تلقی گردد

، ضمن  ھا نبايد کرداز آن گذشته رفقای کميته به صراحت بيان داشتند، که ما در تعيين سياست ھا و چه بايد کرد ھا و يا

احترام به ديگران به تصاميم آنھا احترام نداشته، خود مستقالنه خط کار خويش را تعيين و جھت انجام آن خواھيم حفظ 

  . رزميد

رفقای کميته در ھمان زمان يک بار ديگر با صراحت اعالم داشتند، که نه تنھا از نظرکميته  آنھائی که در جھت يک 

 رژيم کودتا حرکت نموده و يا دلربائی می نمايند، خاين به منافع مردم و استقالل و تماميت ارضی توافق ستراتيژيک با

د، به نفع نکشور به شمار می روند، بلکه سازش ھای تکتيکی را نيز بيشتر از آن که به نفع جنبش انقالبی ارزيابی بدار

د، چنانچه در موارد مشخص ذکر شده، نظر نموافق باشد با آن نرژيم کودتا و تحکيم مبانی فريب آن دانسته، نمی توان

  .کميته کامالً روش و واضح می باشد

بعد از عمری مبارزه » عازم«اين بحث که گاھی داغ و زمانی ھم آرام پيش می رفت، در نھايت باعث گرديد، تا زنده ياد

يتۀ اساسی در حالت تعليق قرار داده و پيکار، ضمن حفظ حق تماس با يکی از رفقاء پيشنھاد نمايد تا عضويتش در کم

» ميرويس، عزيز طغيان، گل محمد و اين قلم« شود، او که در آخر بحث ھا از طرف ما چھار تن ديگر يعنی زنده يادان 

خود را شکست خورده و تنھا احساس می نمود، بدون آن که از طرح مافی الضمير خود چون ساير روشنفکران ھراسی 

  :ار صميمانه گفتبه دل راه دھد، بسي

از نخستين روز کودتا من در حالتی قرار گرفته ام که نمی دانم چه کنم، از توجه و تذکرات شما رفقاء سخت ممنون « 

ھستم، وقتی باشما ھستم دلم می خواھد مانند شما بينديشم، مانند شما عمل نمايم مگر وقتی تنھا ماندم، باز ھم نمی توانم 

و چون به کار رفقاء سخت احترام و ارج قايل ھستم نمی خواھم در ھر جلسه ای  . ی حل نمايمتحوالت جامعه را به درست

باز ھم با طرح چنين مسايلی مانع پيشرفت کار رفقاء بگردم، در نتيجه می خواھم با حفظ رابطه با رفقاء، عضويتم را 
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مطمئن باشيد ھرچه بگردم خاين . د را بيابمبه من فرصت دھيد تا مجدداً خو. در کميتۀ اساسی به حالت تعليق در آوريد

  - نقل به مفھوم محتوای آخرين صحبت آن زنده ياد در جمع کميته ھمين بود-» نمی شوم

برای ما رفقاء که از بام تا شام و به ھمين سان از شام تا بام تالش می ورزيديم تا ھر چه بيشتر به طرف وحدت و 

کار » عازم«ن تصميمی، آنھم از طرف رفيقی به صالبت و استواری زنده ياديگانگی نيروھا گام گذاريم، پذيرش چني

ساده ای نبود تا بتوان به زودی با آن موافقت نمود، در نتيجه ھريک به نوبۀ خود کوشش نموديم تا وی را از تصميمی 

دالل ما رفقاء قناعت که گرفته بود باز داريم، مگر با تأسف آن رفيق تصميم خود را گرفته بود و حاضر نشد به است

  .نمايد

ماجرا وقتی کامالً شکل تأثر آوری را به خود گرفت، که ما خواستيم در حضور وی به ادامۀ کار خود و ارائۀ گزارشات 

بار ديگر خودش گرديده، حاضر نشد تا ما به ادامۀ کار در حضورش » عازم«در اينجا بود که زنده ياد. بپردازيم

بلکه چندين بار يادآوری کرد، که از ھمين لحظه نه تنھا من صالحيت شنيدن اين گزارشھا را او نه يک بار . بپردازيم

ندارم بلکه شما ھم به ھيچ وجه حق نداريد مطالبی را که مربوط به کميته است در محضر ديگران مطرح نمائيد، ھمان 

  .  محل يافتکه گفته اند از ما پافشاری و از وی خوددداری، مصداق کامل خود را در ھمان

 از او خواستيم که وقتی چنين می انديشد، می تواند برود و ما به کار خود ادامه خواھيم داد، او نپذيرفته با و چون

اين درست که من و شما می : صراحت بيان داشت که چنين کاری را ھرگزانجام نخواھد داد، او با ھمان جديت افزود 

 مردم را چگونه می توان قناعت داد، ،رت کدام اتفاقی ھمين امشب برای کميتهدانيم که من خاين نمی شوم، مگر در صو

در عوض او پيشنھاد می نمود تا به يکی از اتاقھای ديگر تنھا نشسته، ما به کار خود . که پای خيانتی در ميان نبوده است

 چه با درنظرداشت برخورد ادامه بدھيم، پيشنھادی که به ھيچ صورت و از طرف ھيچ يک از ما قابل پذيرش نبود،

. اصولی وی، ما ھم نمی توانستيم بر انسانيت و عواطف رفيقانۀ خود پا گذاشته، در ھمان محل به کار مان ادامه بدھيم

در نتيجه تصميم . حال شايد او از چنان تصميمی رنجی را متحمل نمی شد، مگر ما اخالقاً آن را درست نمی دانستيم

ھر چند نه .  به وقت ديگری موکول نموده، آن شب به اصطالح خوش بگوئيم و خوش بخنديمگرفتيم تا جلسۀ خويش را

  .خوش گفتنی وجودداشت و نه ھم خوش خنديدنی

عين قضيه سالھا بعد برای خودم اتفاق افتاد و نخواستم در کميته ای که عضويت آن را نداشتم گزارشات و تصاميم آنھا 

 درجه ٢٠مبتنی بر حضور در جلسه پاسخ منفی دادم، سرانجام ناگزير شدم در ھوای را بشنوم و چون به پيشنھاد آنھا 

ۀ نمی دانم ما کار درستی انجام داديم و يا اعضای آن جلس. زير صفر، در داخل يک موتر منتظر ختم جلسۀ آنھا بگردم

ير نموده و با تغيير خود، انسانھا را  که آنھا ھم دم از رفقات انقالبی می زدند، مگر ھمين قدر می دانم که زمانه تغيدومی

را ارزانی » دايناسور«شايد به ھمين دليل باشد که برخی از آگاھان به افرادی از سنخ من، لقب . نيز تغيير داده بود

  .داشته اند، البته در اين اعطای لقب، انقراض نسل ما مورد نظر شان می باشد

 آن شب فکر می کنم، و ھريک از رفقاء را در جلو چشمم مجسم می  سال به٣۵وقتی اينک بعد از سپری شدن بيش از 

چه با در نظرداشت آن که . زياد به کجراھه نرفته اند  از انقراض نسل ما ياد می کنندچونسازم می بينم که آن آگاھان ، 

ه تر و بيشتر از ما کار نسل ھای جديد و جديد تری پا به ميدان مبارزه گذاشته و چه بسا ده ھا و صد ھا بار بھتر، آزمود

 که ھمين طور ھم بايد باشد ورنه گذشت زمان به مثابۀ بستر تکامل مفھوم خود را از دست –داشته باشند مبارزاتی آئی 

، ديگر آن نسل ديروز با اشتباھات و امتيازاتش نيست و نمی  جديد مگر آنچه مسلم است اين است که اين نسل-می دھد

که بدان حدی از رشد رسيده باشد که کاستی ھای ما را به دور افکنده و نکات مثبت آن را تواند ھم باشد، مگر آن 
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در آن شب يک رفيقی که از لحاظ فکری ديگر خود را در جمع نمی يافت، صميمانه و حضوری عدم موافقت خود را 

 اجازۀ شنيدن اسرار يک نھاد را بدھد، ديگرانی که بيان داشته، حاضر نشد با دوام شرکت در جلسه، به گوش نامحرمی

او را ديگر رفيق تشکيالتی خود نمی توانستند بدانند، تا آنجا درک و تحمل داشتند که وی را دشمن نپنداشته از خود 

 نرانند تا چه رسد به اين که با ھزاران تھمت و افتراء نه تنھا به خودش بلکه به تمام اعضای فامليش در صدد کسب

روشی که با رخنۀ حسين جاسوس و باندش در جنبش چپ رونق يافته، اين را از کماالت . شخصيت برای خود باشند

خود می دانند که به فريب رفقای شان موفق گردند، در ظاھر خود را رفيق جازده کرنش و چاپلوسی پيشه نمايند، مگر 

 نمايند، شاخص ھا و تجسم چنين ننگھائی را می توان در در غياب رذيالنه اتھامزنی پيشه نموده، به توطئه گری آغاز

  .وجود حسين جاسوس، صادق دنی، آھن زنگ زده و امثال آنھا يافت

اينھا چه بخواھند و چه ھم نخواھند تاريخ در مورد آنھا سرانجام قضاوت خواھد نمود که چنين افرادی، عوامل دشمن و 

 ورزيدند تا به عوض ارزشھای متعالی جنبش چپ افغانستان، بی ارزشی، جواسيس کارکشتۀ آنھا بودند که عامدانه تالش

 .اتھام زنی، فحاشی، بھتان، افتراء و دنائت را به ارزش مبدل نمايند

با آن سابقه و صداقت مبارزاتی برای ھيچ يک از اعضای کميته به » عازم«م تعليق پذيری زنده ياد پذيرش و ھض

 که می شود گفت يکی از سرمايه ھای انقالب و مبارزات »عازم« ساده ای نبود، امر» عزيز طغيان«خصوص زنده ياد 

پرولتری بود، ھر چند در يکی دو سال اخير قبل از کودتا، مسؤوليت تشکيالتی زيادی نداشت، تا در آن ساحه جايگزينی 

» پيکن ريويو«ه خصوص اش مشکلی به وجود بياورد، مگر نقش برجسته اش در ترجمۀ نوشته ھا از زبان انگليسی، ب

  . اوضاع بين المللی ھميشه با اطالعات روز مجھز بودنددر زمينۀيکی از اساسی ترين عواملی بود که رفقای کميته 

نقش و موقف آن رفيق از اھميت ديگری برخوردار بود، چه از آنجائی که » عزيز طغيان«از آن گذشته برای زنده ياد 

را به » طغيان«بود که » عازم«بود و در واقع اين » طغيان« زنده ياد زش سياسیاولين دبير آمو» عازم «زنده ياد

اين نقش را نه تنھا ھيچ گاھی فراموش ننمود بلکه به » طغيان«انقالب و مبارزات انقالبی تقديم نموده بود، زنده ياد 

لين مربی و دبير سياسی خود قايل برای او» طغيان«شايد بتوان اھميتی را که زنده ياد . اھميت آن ھم کم بھا نمی داد

  :بود، از اين جمله اش به نيکوئی دريافت وقتی می گفت

دو تن از قاتالن خلق ھزاره بودم، اين » امير«و برادرزادۀ » خادم بيگ«من پسر » عازم«تا قبل از ديدن رفيق «

  - به مفھوم نقل- » بود که من را فرزند خلق ھزاره و تمام خلقھای افغانستان گردانيد» عازم«

ھرچند کميتۀ اساسی از بدو پيدايش تا آنزمان چند تن از اعضايش را از دست داده بود، مگر اين جدائی آنھم در چنان 

با آن که در زمينه بحث ھای خاصی صورت . موقعيتی برای ھمۀ ما گذشته از دشوار بودن، قابل توجه و تأمل نيز بود

با علل بروز چنان حالتی به دقت مورد ارزيابی قرار گرفته از تکرار آن بين » عازم«نگرفت تا وضعيت جديد زنده ياد 

ساير رفقاء جلو گيری به عمل آيد اما تا جائی که خودم را به ياد می آورم، برای مدتھا آن جدائی نمی توانست از ذھنم 

  .نمودندبيرون شود، مطئمن ھستم ساير رفقاء نيز به درجات متفاوت با عين احساس زندگانی می 
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