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 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١٣ نومبر ٢٠
  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۵۶  

  :به ادامۀ گذشته

را در » فيض احمد«و داکتر » کلکانی«فقاء زنده يادان  راتاريخ جلسۀ مشترک ما بيق  الزم جھت بيان دقاسنادچون 

 بود، که آن ١٣۵٧اختيار ندارم، نمی توانم آن را قيد نمايم ، مگر ھمين قدر به خاطر می آورم که پنجشنبه دوم ماه اسد 

  .جلسه انعقاد يافت

که در آن ھمسرش با مادر و بردارش و » ميرويس« زنده ياد  در منزلهعصر پنجشنبه دوم ماه اسد، طبق قرار قبلی، ھم

 خيرخانه، منتظر رفيقی بوديم که می بايست مھمچنان خسر بره اش و فاميل وی يکجا زندگانی می نمودند، در حصۀ دو

  .ما را به محل مورد نظر برساند

اريکی ماند تا به کاری دست يازيد،  که نمی شود منتظر غروب آفتاب و چيرگی ت،در آن روز ھای دراز تابستان کابل

ھر چند ھمه منتظر بوديم  و می . پيام آمدن مھمان جديدی را داد» ميرويس«  شام بود که بردار زنده ياد۶حدود ساعت 

خود جلو تر رفته و از ما خواست، تا » ميرويس« توانستيم با اعالم به طرف درب روانه شويم، مگر با آنھم زنده ياد

اندکی به درازا کشيد، اما خوشبختانه قبل از آن که ما سه » ميرويس«  خالف انتظار برگشتن زنده ياد. نيممنتظر وی بما

 داشت، با دو فرد بر لبلبخندی که نفر از خانه بيرون شده و از ديوار ھای چھار طرف رو به فرار بگذاريم، در حالی 

  .ر سه نفر از باالی ديوار ھمسايه خواھند گريختزود داخل شويد ورنه ھ: ديگر وارد اتاق شده، به شوخی گفت

را نزد » کلکانی« می شناختيم، ھمان رفيقی بود که بار اول زنده يادرا از جملۀ دو فرد تازه وارد، ما فقط يک تن از آنھا 

، دو رفيق علت اين که به جای يک رفيق. ما آورده و فردايش مجدداً به دنبالش آمده بود، مگر فرد دوم را نمی شناختيم

چه آن رفيق که حفظ جان تمام رفقاء به گفتۀ خودش . بود» کلکانی« را فرستاده بودند در واقع دور نگری زنده ياد

ارزشمند تر از حفظ مردمک چشمانش به شمار می رفت، با در نظرداشت آن که من زندگانی علنی نداشتم و احتمال آن 

ی و مزدوران حزبی آن حين خروج از شھر شناخته شوم، نمی توانست که در يکی از پوسته ھای تفتيش نيروھای دولت

بلکه با فرستادن دو رفيق، . مطلقاً منتفی باشد، نخواسته بود، ريسک نموده ھمۀ ما را با يک وسيلۀ نقليه به مقصد برساند

واقع يکی از درس که يکی از طريق سرک عام و آن ديگری تا حدودی بيراھه، ما را به محل مورد نظر برسانند، در 

با اين عمل، صرف نظر از آن » کلکانی«زنده ياد .  سال مبارزۀ مخفی را در عمل برای ما آموخت٢۵ھای بقاء ودوام 
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از نظر دور نداشت بلکه تقابل و مخالفت شديد خود را عليه برخورد ھای سھل را » احتياط گناه نيست«که اصل چينی 

  .اعالم داشته بود نه نيزانگارانه، بی پروا، خيالی و خوشبينا

نتوانسته بود به زودی تصميم بگيرد و به ناگزير ھر دو رفيق را با خود داخل منزل » ميرويس«علت اين که زنده ياد 

آورد، ھمين مسأله بود، زيرا تا آنزمان وی بدان فکر نيفتاده بود، که حين خروج از شھر و پوستۀ تالشی، ممکن است 

مه درد سر به وجود بيايد، وبه اين راه حل ھم نينديشيده بود که ما می بايست از ھم جدا حرکت من شناخته شده و برای ھ

  .نمائيم

از ما » کلکانی«داشتيم و پشتوانۀ آن اعتماد يعنی شخص » کلکانی«   در ھر صورت اعتمادی که  به رفيق قبلی زنده ياد

ظيم نموده اند، عمل نموده به اصطالح از ھمانجا اختيار می خواست تا بدون تشويش به برنامه ای که آنھا برای ما تن

  .مھمان را به صاحبخانه بسپاريم

با ھمان رفيقی که از قبل با وی » گل محمد«و » عزيز طغيان«، »ميرويس« در حالی که سه رفيق يعنی زنده يادان

موتر سيکل، به استقامت شمال وی به راه افتادند، من و رفيق دومی، به وسيلۀ » ولگای«شناخت داشتيم، با موتر 

خيرخانه به راه افتاده، بعد از آن که در دامنۀ کوه خيرخانه، رسيديم به سمت شرق پيچيده، در واقع با عبور از منطقۀ 

  . و دور زدن آن کوه، به سمت شمالی به حرکت خود ادامه داديمشرق کوتل

وردم و نمی دانم اسمش چه بود، راه ھا را چنان به رفيق رانندۀ موتر سيکل که با تأسف ديگرھيچ گاھی باوی سرنخ

  . خوبی می شناخت که اگربگويم ضرروت به روشن نمودن چراغ موتر سيکل ھم احساس نمی نمود، مبالغه نکرده ام

 شام به محل مورد نظر رسيديم و بعد از دق الباب و ھدايت به داخل منزل، داخل اتاق شدم، متوجه ٨وقتی حدود ساعت 

ھنوز ما از جريان مسافرت جداگانۀ خويش با ھم صحبت .  رفقاء فقط چند دقيقه قبل از من به آنجا رسيده اندشدم که

نيز وارد » فيض احمد«و داکتر» کلکانی«ننموده بوديم که باز ھم صدای درب منزل بلند شده و بعد از اندکی زنده يادان 

  .نديدگرد

 داشتند، در »داکتر«شناخت حضوری با زنده ياد » گل محمد«و » ميرويس«از جمع ما چھار نفر، فقط رفقاء زنده يادان 

  .برای بار اول بود که با وی رو به رو می شديم» عزيز طغيان«حالی که من و زنده ياد 

رشتۀ سخن را به دست گرفته، از موضع ميزبان آن جلسه به ھمه » کلکانی«بعد از احوالپرسی ھای معمولی، زنده ياد 

فته، در ثانی به علت انتخاب محل در چنان فاصله ای که بر مبنای مالحظات امنيتی صورت گرفته بود، خير مقدم گ

نان و برای ھر مدتی که الزم داشته باشند، به يمجا رفقاء می توانند کامالً با اطپوزش خواست و ضمناً افزود که در اين

واقع تا رسيدن به اين محل حد اقل سه  ا وجود نداشته دربحث ھای شان ادامه دھند، از لحاظ امنيتی ھيچ خطری در اينج

  .حلقۀ امنيتی ديگر قبل از اين خانه وجود دارد

منزل که قلعه ای در ميان ساير قلعه ھای آن محل بود، به ھمان رفيق تعلقی داشت که بار اول وی را با زنده ياد 

يک تن از کادرھای توده ئی شجاع، صادق و پاکباز نامبرده که . بود» حکيم«ديده بوديم و اسم مستعارش » کلکانی«

  .نام داشت» کبير«وی که بعد ھا به وسيلۀ مزدوران سرمايه به خون کشانيده شد، .  شغلش رانندگی بودوسازمان بود 

 کيلومتر از مرکز شھر کابل فاصله نداشت، مگر با آنھم در آنجا ٣٠ الی ٢۵محل با آن که از لحاظ فاصله بيش از 

با آن که ھوای داخل اتاق می توانست بر مبنای فصل . ديده نمی شدن سراغی از برق و يا ساير تجمالت شھری کمتري

اتاق با آن که از سه طرف کلکين داشت و با باز . بر گرمی آن می افزود» گيس«ائی گرم باشد، موجوديت ھسال به تن

رداشت مسايل امنيتی فقط قسمت باالئی کلکينی که به طرف  سردتر می شد، با آنھم با در نظآنکردن آنھا، به يقين ھوای 

.  حياط عمارت باز می شد، باز گذاشته شده بود، در حالی که ساير کلکين ھا با پرده ھای ضخيمی پوشانيده شده بودند
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طر می اين حالت اتاق به خودی خود نشان می داد که ميزبانان به پذيرائی از مھمانانی که از لحاظ امنيتی احساس خ

  .نمايند، کامالً آشنا می باشند

 به صحبت »کلکانی«، زنده ياد »ميزبان سنگ تمام گذاشته بود« در ھر صورت بعد از صرف طعام که می شود گفت

آغاز نموده، با در نظرداشت معضلی که بين رفقای کميتۀ اساسی و شخص خودش به مناسبت گروگانگيری ھای دوران 

را به شھادت طلبيد، با صميميت تمام ابراز داشت که » داکتر«من آن که رفيقانه زنده ياد ، وجود داشت ض»داوود«آخر 

اميد است اين جلسه و صحبت به ارتباط گروگانگيری بھانه ای گردد، برای بحث ھای عميقتر و سازنده تر در جھت 

و ، زبده  سازمان رزمندهپاسخگوئی به نياز زمان؛ يعنی رسيدن به وحدت ايدئولوژيک ، سياسی و تشکيالتی يک

منضبطی که بتواند نقش تاريخی اش را به مثابۀ ھستۀ مرکزی حزب کمونيست افغانستان در پرتو انديشۀ پيشرو عصر 

  .ادا نمايد»  انديشۀ مائو تسه دون- لنينيزم- مارکسيزم«

 با ھمان لحن آرام بدون آن که منتظر فرصت گردد،» ميرويس«، زنده ياد »کلکانی«بعد از ختم صحبت زنده ياد 

  :ھميشگی به اجازۀ رفقاء گفته، رشتۀ سخن را در دست گرفته، افزود

من ھم به نوبۀ خود و به اجازۀ تمام رفقای کميته ازجانب رفقای کميته و رفقائی که با ما در تماس اند، ضمن آن که از 

براز امتنان می نمايم، الزم می دانم قبل از  تمجيد به عمل آورده ا-»کلکانی« منظور زنده ياد -کار تدارکاتی رفيق عمر

 داشته ام و برمبنای سطح فھم ما در »داکتر«ھرآغازی تا جائی که برايم مقدور است، از آخرين برخوردی که با رفيق 

ھمان زمان به جای اقناع طرف مقابل به منظور رسيدن به يک تفاھم، بيرون کردن حريف از ميدان بحث مورد توجه 

من رنجيده باشد، با انتقاد از ) ١(تمسخر آميز چه بسا  از لحن نيشدار و »داکتر« و بر ھمان مبنا ممکن رفيق قرار داشت

  .خود، پوزش نيز می خواھم

 با لحن بسيار آرام، به صحبت آغاز نموده، ضمن آن ، نيز»فيض احمد«، زنده ياد داکتر »ميرويس«با ختم تذکر زنده ياد 

 در ميان بوده، با محکوم »ميرويس«عليه ) ٢(د و سرو صدائی که گويا پای سوءقصدی که به ارتباط ھمان برخور

نمودن چنان اعمالی بين رفقاء بی خبری خود را از تمام جريان در آن زمان ابراز داشته و به ارتباط قضيۀ گروگانگيری 

را در عدم » کلکانی«ی زنده ياد  و فرد مسؤول آن نيز سخن گفته، به عالوۀ آن که گفته ھا»داوود«ھای دوران آخر 

عليه فرد مسؤول که با » گروه انقالبی خلقھای افغانستان«اطالعش از قضيه تصديق نمود، از مؤاخذۀ انضباطی 

  .گروگانھا نسبت خانوادگی نيز داشت، نکاتی را بيان داشت

رفته، ضمن آن که برخورد ھر دو مجدداً رشتۀ سخن را به دست گ» کلکانی«، زنده ياد »داکتر«با ختم صحبت زنده ياد 

 را مورد تحسين قرار داده و آموزنده دانست، ابراز اميد نمود تا اينک از »داکتر« و »ميرويس«رفيق يعنی زنده يادان 

فرصتی که به وجود آمده حد اکثر استفاده را نموده، بادرنظرداشت آن که در خطوط کلی قضايا ھماھنگی ھائی بين 

ه داشته و دخول در امر پروسۀ وحدت جنبش چپ را منوط ب» .ا. ل. م«عنی ھر دو طرف تأکيد بر طرفين وجود دارد، ي

  . آن می دانند، چه بھتر که حضوری به ارتباط چگونگی آن نيز بحث نموده، بر بازدھی مثبت اين ديدار بيفزايندپذيرش

ا به نکات آتی نيز اشاراتی ھر چند مختصر قبل از آن که از چگونگی روند آن ديدار بيشتر چيزی بنويسم، الزم است ت

  :صورت بگيرد

 با آن که بعد از پارچه پارچه شدن شعله جاويد، فضائی که بين نيروھای برخاسته از جريان شعله به وجود آمده بود، -١

 برخورد بين نه تنھا دوستانه نبود، بلکه بار بار بين آحاد آن حتا درگيری ھای فزيکی نيز رخداده بود، مگر خوشبختانه

مسما شدند » گروه انقالبی خلقھای افغانستان«و بعد ھا به » گروه انتقادی«اعضای کميتۀ اساسی و رفقائی که در آغاز 

  .ھيچ گاھی دشمنانه نبوده و تا جائی که برای ما مقدور بوده، از کمک نيز دريغ ننموده بوديم
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و ساير کتبی بود که » صدر مائو«ع رايگان و فروش آثار  تبارز عملی اين حسن نيت از جانب ما بيشتر در توزي– ٢

  .نه تنھا به عنوان فرد، بلکه به عنوان نھاد نيز نمی توانستند، آن را ناديده تلقی نمايند» گروه«رفقای 

 خالف اوايل بروز اختالفات در جريان شعله، که ھر طرف بحث می کوشيد تا طرف ديگر را به عالوۀ آن که در -٣

 می دھد، از لحاظ شخصيتی نيز خورد نموده، حتا اگر مقدور می بود با چسپانيدن چند اتھام به طرف مقابل بحث شکست

وی و رفقايش رامباح الدم و واجب القتل معرفی بدارند، سير زمان و تکامل جنبش ھر دو طرف بحث را به صداقت و 

ا به نيکوئی می دانستند که ما رفقاء بين ھم جمع شده وفاداری طرف مقابل به امر انقالب و مردم معتقد ساخته، و اين ر

  .ايم تا زخمھای عميق به جا مانده از گذشته را درمان و بر جدائی ھا نقطۀ پايان بگذاريم

 با حرکت از ھمان درک و شناخت متقابل شرکت در بحث نه به خاطر تحقير، درھم کوبيدن و چسپانيدن ھزار اتھام -۴

جاودانی ساختن جدائی ھا بود، بلکه ھدف از شرکت در چنان جلسه ای بحث در مورد تمام آن به ھمديگر و در نتيجه 

چيزی ھائی که به حيات جنبش و روند پيروزی مردم ما بر سوسيال امپرياليزم، امپرياليزم و ارتجاع وابسته بود، ختم 

  . می شد

ه ای احساس نمی شد، ما از ھم جدا بوديم و در غير آن ھرگاه جدائی ھدف می بود ھيچ ضرورتی به تشکيل چنان جلس

  . ھمان طور جدا ھم می مانديم

آنچه در فوق از نظر شما گذشت، ھرچند اينک بعد از سالھا از قلم من تراوش نموده است، مگر می توانيد مطمئن باشيد 

را بتوان باز خوانی کرد،  چه ھمان زمان و چه ھم اينک اين امکان وجود می داشت تا مغز رفقای کميتۀ اساسی ،که اگر

  .وجود داشت و ما با ھمين روحيه به بحث ادامه داديم» کميتۀ اساسی«ھمين مفھوم و ھدف در ذھن فرد فرد اعضای 

، رشتۀ سخن رابه دست گرفته، با لحن آرام، شمرده و رفيقانه بر »داکتر«، زنده ياد »کلکانی«با ختم صحبت زنده ياد  -

بش چپ به مثابۀ نخستين گام برای نجات افغانستان از روز گاران شومی که دشمنان آن ضرورت امر تأمين وحدت جن

برايش تدارک ديده اند و نجات مردم افغانستان از قيد بردگی استعمار روس و عوامل آن تأکيد ورزيده، با حرکت از 

گروه انقالبی « و »انیکلک«وضعيت ھمان زمان جنبش، و با در نظرداشت آن که به درستی ترکيب مشترک رفقای 

 درصد تمام جنبش را نمايندگی می نمودند، افکاری را که تازه و آنھم از طريق رفقای ٨٠بيش از » خلقھای افغانستان

جھت تدوير کنفرانسی بدان منظور مطرح شده بود، از لحاظ امنيتی غير عملی دانسته به شدت انتقاد نمود و در » اخگر«

برای جذب تمام افراد و » گروه انقالبی خلقھای افغانستان« اعالم داشت که درب اخير صحبت با بسيار صراحت

  .نيروھائی که خواسته باشند، به وحدت بگرايند، باز می باشد

چون ھريک از ما اعضای کميتۀ اساسی خواستيم حرفی بزنيم و به اصطالح » داکتر«با ختم صحبت فشردۀ زنده ياد 

مداخله نموده، از ما رفقای کميتۀ اساسی » کلکانی«مبدل گردد، زنده ياد ) ٣(»اصرجرگۀ ن«نزديک بود تا جلسه به 

صحبت نموده، در ختم صحبت آن رفيق، ساير رفقاء » کميته«خواست تا در بحث يک تن از رفقاء به عنوان نمايندۀ 

غير آن ھم برای رفيق ، در بحث اشتراک بورزند، در ه باشندھرگاه صحبت ھای تکميلی و يا احياناً تصحيحيی داشت

  . خيلی دشوار خواھد بود، تا از بحث ھای پراکنده، نتيجۀ الزم را گرفته بتوانيمخودش و ھم برای »داکتر«

خواستيم تا به » ميرويس«خاتمه يافت، ما رفقای کميتۀ اساسی از زنده ياد رفيق » کلکانی«وقتی صحبت زنده ياد 

ن رفيق در آغاز نمی خواست آن وظيفه را قبول نمايد، و با صراحت عقيده نمايندگی از کميته صحبت نمايد، ھر چند آ

تقريباً در ھيچ بحث شفاھی حصه نمی » طغيان« زنده ياد - بحث را ادامه دھيم» گل محمد«اش را که يا من و يا زنده ياد 

اشت بر می داشت، تا گرفت، اما در عوض با مھارت و با شيوۀ خاصی که خودش داشت با کوتاه نويسی برای خود يادد

  ابراز داشت، مگر به اساس پافشاری ما، -در صورت ضرورت، مجموع بحث را بتوان به صورت کتبی در آورد 

  )۴. (آن بحث را پيش ببرد» کميتۀ اساسی«قبول نمود تا به مثابۀ سخنگوی 
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 هر زمينه داده و در واقع نقط به خاطر توضيحاتی که د»داکتر«در آغاز بحث نخست از زنده ياد » ميرويس«زنده ياد 

را با صراحت بيان داشتند، ابراز امتنان نمود و از آن گذشته به ارتباط طرح » گروه انقالبی خلقھای افغانستان«رات نظ

  : افزود»داکتر«وحدت، با تأئيد نظر زنده ياد » کنفرانس«تدوير

 در نظرداشت دشواری ھای امنيتی، مقدور اين نظر از ديد ما صرف بدان علت مردود نيست که در مقطع کنونی با

نيست چه شايد در بخشی از جنبش چپ اين امکان و توانائی وجود داشته باشد که بتواند از لحاظ امنيتی تدوير 

در حد اقل آن تضمين نمايد، بلکه علت مخالفت ما با آن بدان خاطر است که نخست با در نظرداشت را » کنفرانس«

جنبش دموکراتيک «و از آن ھم فراتر » شعلۀ جاويد«داشتھای درست و نادرست آحاد جنبش و بر » سجم«اشتباھات 

در کل از آن دوره، با تأسف جنبش چنان پراکنده است، که دسترسی به تمام آحاد آن، جھت تدوير چنان کنفرانسی » نوين

 و عملی ھمان آحاد، اشتغاالت فکری می تواند از ناممکنات به شمار بيايد و دومين عامل، بنا بر رشد ناموزون فکری

  .بخش ھای متعدد آن بيشتر از آن است که بتوان با تدوير کنفرانس و حتا کنفرانس ھای چند روزه به حل آنھا نايل آمد

  -به مثابۀ تأئيد سرشان را حرکت می دادند» داکتر«و » کلکانی«، زنده يادادان »ميرويس« در جريان بحث زنده ياد -

» گروه انقالبی خلقھای افغانستان« صاحب لطف کردند و با بزرگواری از سينۀ فراخ »داکتر«تباط آن چه و اما به ار

به ارتباط که جھت جذب افراد و گروه ھا ياد نمودند ، بايد بيفزايم که از ديد ما اين پيشنھاد نيز به عالوۀ ھمان داليلی 

گروه انقالبی خلقھای « نيرو ھا به ۀد که تأکيد بر جذب ھم، داليل ديگری نيز وجود دارياد دھانی گرديدکنفرانس، 

  . نه تنھا گره کشای امر نخواھد شد، بلکه به مانع بزرگی جھت رسيدن به وحدت نيز مبدل خواھد شد» افغانستان

ن ائيدر اثر ناپختگی جنبش و سطح پ» جريان شعله«و » سجم«زيرا ما ھمه می دانيم که با تأسف به دنبال از ھم پاشيدن 

 نموده، سنتيز ھای سالم و درست از آن نموبرداشت ھای تئوريک، بحث ھا به عوض آن که در جھت سالم آن رشد و

و جريان شعله، » سجم«استخراج می گرديد، کامالً ضد خود عمل نموده از يک مبارزۀ سالم بررسی نقاط مثبت و منفی

 ضد انقالبی صورت گرفته، با حمله بر اشخاص و آنھم به با تأسف نتيجه گيری ھای غير سالم و حتا در برخی موارد

ی شان که خود در انتخاب آن جای بررسی عملکرد آنھا، عطف بيشتر به زندگانی خصوصی و حتا خاستگاه طبقات

  به -  سال ھم می گيرد۴٠ که انتقام خود را بعد از -»افغانی« نقشی نداشتند، دشمنی ھای شخصی را توأم با کينۀ کمترين

  .جود آوردو

 يعنی چنان فضائی به وجود آمد که امروز اگر کسانی پيدا شوند و پيش شرط شرکت شان را در پروسۀ جنبش وحدت 

 قرار دھد، نبايد تعجب نمود، تا چه رسد به اين »عمر« صاحب و يا رفيق »داکتر«طلبانه، نفی من، ما و حتا شما جناب 

زه نمايند و به امر پيشبرد مبارزه صادق ھستند، بايد جذب گروه ما و يا از که از آنھا بخواھيم که اگر می خواھند مبار

  .شما و يا ھم از نھاد ديگری گردند

 داشته »عمر«مگر در عوض ما به اساس دستاورد ھائی که تا اين زمان داشته ايم، و آن را در چند ديداری که با رفيق 

ا با توسل به ترکيب ھر دو روش، و با سينۀ فراخ در پذيرش انتقاد و ايم نيز در ميان گذاشته ايم، پيشنھاد می نمائيم ت

  . انتقاد از خود، در اين پروسه گام بگذاريم

يعنی برای تمام آن افراد و گروه ھائی که گذشته از اعتماد و احترام متقابل، از لحاظ نظری و عملی خود را با گروه و يا 

گذاشتن روی خود خواھی ھای خرده بورژوائی، از جذب پيروی نموده در فرد ديگری نزديک احساس می نمايند، با پا 

ھمديگر جذب و ادغام يافته، از افراد و گروه ھای پراکنده، با نظرات پراکنده تر از آن، کتله ھای بالنسبه نھاد ھای 

 تا حين رفتن پای تدوير متشکل تر با افکار منسجم تری را به وجود بياورند و بدان وسيله اين امکان را مساعد بسازند،

کنفرانس وحدت، حد اکثر افراد و گروه ھا، حتا بدون آن که خود در آن شرکت مستقيم داشته باشند، خود را در درون 

  . کنفرانس يافته و آن را از خود و به نمايندگی از افکار خود بدانند
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که » گل محمد«ث ھای تکميلی من و زنده ياد که فشردۀ آن در اينجا آورده شد و بح» ميرويس«با ختم صحبت زنده ياد 

تأئيدی ھای صحبت تکميلی بوده باشند، حيثيت صحبت که اگر از حق نگذريم مطلب خاصی با خود نداشت و بيش از آن 

باز ھم بر ھمان اصل جذب نيروھا و افراد پراکنده به که  به صحبت آغاز نموده، ضمن آن »داکتر«، زنده ياد ندرا داشت

، تأکيد ورزيد، رفتن پای تدوير کنفرانس را  و متحد آن»گروه انقالبی خلقھای افغانستان« بزرگ و محوری دور کتلۀ

  .نادرست دانسته، آن را به نحوی با ارضای غرور خرده بورژوائی روشنفکران مربوط نمود

لين باری بود که با زنده ياد اين او» عزيز طغيان«م، برای من و زنده ياد ه ا نيز تذکر داددر گذشته ھاھمان طوری که 

اين که تا قبل از آن ديگران از وی و برخورد ھايش چه برداشتی نموده بودند، می تواند .  ديدار می نموديم»داکتر«

برای خود آنھا معتبر باشد، تا جائی که از ھمان اولين که با تأسف آخرين ديدار من با آن زنده ياد بود، می توانم بنويسم؛ 

  :مبايد بگوي

 در بحث انسانی بود، سخت آرام و اگر بنويسم در آن ساعات با وجود آن که در بسا نکات با ما در »داکتر«زنده ياد 

اختالف قرار گرفت، نه تنھا ادب بحث را زير پا ننمود، بلکه آرامش خود را ھم به صورت کامل حفظ نمود، با آنھم 

 از آن نکاتی بود که با تأسف جلسۀ ما را به سمت ديگری يکی» ارضای غرور خرده بورژوائی روشنفکران«تذکر 

 يک هھم که در بحث حتا ب» ميرويس«، زنده ياد »داکتر«زنده يادکشانيد، چه به محض بيرون شدن آن عبارت از دھن 

  :کلمۀ طرف مقابل با بی توجھی برخورد نمی کرد، تا چه رسد به چنان عبارتی، افزود

ميدان داد تا سرنوشت جنبش » ارضای غرور خرده بورژوائی روشنفکران«نھا نبايد به اصل مسأله ھمين است که نه ت

نيز نبايد امکان داد، تا » خود مرکز بينی روشنفکرانه« وحدت طلبانه را قلم بزند، بلکه به جانب ديگر آن انحراف يعنی 

  .با زياده خواھی جنبش را آسيب پذير بسازد

انم در تمام جريان بحث با دقت کامل به صحبت ھای دو طرف گوش می داد، وقتی که گفته می تو» کلکانی«زنده ياد 

سخن بدانجا رسيد، جھت جلوگيری از ضربات متقابل، خود رشتۀ سخن را در دست گرفته، ضمن آن که با تکيه بر 

کور «ز فضای آغازين و حفظ ھمان فضاء الی اخير جلسه تأکيد ورزيد و به صورت تلويحی ھر دو طرف بحث را ا

بر حذر داشت، بر ھدف و غايت آن جلسه بارديگر تأکيد ورزيده، بروز اختالفات را در جريان عمل، آنھم در » گوئی

  :راه ھای ناشناخته کامالً يک امر طبيعی دانسته، يک بار تأکيد ورزيد

د فراموش نمود که ھدف تمام ھر چند طرق و راه ھائی را که رفقاء پيشنھاد نمودند، با ھم مغايرت ھائی دارد؛ مگر نباي

رفقاء حرکت به طرف وحدت است و تا زمانی که اين ھدف و آرمان نصب العين حرکت است، رفقاء بايد حين بروز 

 مبدل شده مانع د، نه اين که انتخاب وسيله، خود به يکی از نقاط گرھی اختالفناختالفات در صدد يافتن راه حل آن باش

  . و انقالبی گردددت رزمندهرسيدن جنبش به وح

 تا جائی که به برداشت خودم از آن روند بر می گردد و بعد ھا با ساير رفقاء نيز در آن باره صحبت ھائی نمودم، ھر

از تشديد خصمانۀ فضاء جلوگيری نمود، مگر ھمان حملۀ متقابل » کلکانی«يحی زنده ياد چند تذکرات رفيقانه و انتقاد تلو

  .ات آغاز بحث را تحت شعاع قرار دادخالف خواست رفقاء فضای نخستين لحظگذاشته، تأثير منفی خود را به جا 

تقريباً برای لحظاتی چند، سکوت بر مجلس حکمفرما شده، به غير از يک پرسش » کلکانی«بعد از ختم صحبت زنده ياد 

، »گل محمد«زنده ياد مبنی بر آن که با يادداشت ھای خود چطور است از طرف » عزيز طغيان«عادی از زنده ياد 

، باز ھم به سخن آغاز نموده با مخاطب ساختن ھر دو »کلکانی«در چنان فضائی زنده ياد . حرف ديگری به ميان نيامد

  :طرف بحث، افزود

ای ديگری نيز تماس ھتا جائی که من با ھر دو طرف رفقاء تماس نزديک دارم و ھمچنين طی اين مدت با رفقاء و گروپ

بش دارای افکار فقاء نسبت به تمام بخشھای ديگر جنارتباط جنبش کمونيستی بين المللی، ھر چند شما رگرفته ام، به 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

داريد، اگر رفقاء خسته نشده باشند و نيز منظم و موضعگيری ھای روشنی ھستيد، مگر با تأسف از ھمديگر فاصله 

  .للی را مورد مداقه قرار دادموافق ادامۀ بحث ھا باشند، می شود بحث اوضاع جنبش کمونيستی بين الم

باز ھم از زنده ياد » کلکانی«، زنده ياد ندو چون ھر دو طرف ابراز آمادگی خويش را در ادامۀ بحث ابراز داشت

از اوضاع جديد به وجود آمده در جنبش » گروه انقالبی خلقھای افغانستان« خواست، تا برداشت ھا و مواضع »داکتر«

  .با رفقاء در ميان گذاردرا کمونيستی بين المللی، 

، با ھمان لحن شمرده و آرام که در بخش اول بحث آغاز به سخن نموده بود، به ارتباط جنبش »داکتر«زنده ياد 

» صدر مائو« لنينيزم در زمانش -کمونيستی بين المللی، صحبتش را از زمانی آغاز نمود، که پاسدار واقعی مارکسيزم

  :چنانچه افزود .گرفتارا مرگ فر

در قبال جنبش » صدر مائو«در زمان حيات » گروه انقالبی خلقھای افغاسنان« رفقاء به نيکوئی می دانند که مواضع -

 با خود داريم، به نظر ما بعد از که بر خاسته ايمکمونيستی بين المللی چه بود، ما اين خوشبختی را از بستر مشترکی 

 انشعاب جديدی عرض اندام نموده، که کمونيست ھای تمام کشور تحوالتی در آن جنبش به وجود آمده و» صدر«مرگ 

  .ھا نمی توانند نسبت به آن تحوالت بی توجه باقی بمانند

، به عالوۀ آن که در داخل چين تضاد ھا و اختالفات ايدئولوژيک باعث گرديد تا جمعی از »صدر«به نظر ما با مرگ 

نی از درک شرايط جھت ساختمان سوسياليزم باز مانند، و در اعضای مرکز و حتا دفتر سياسی حزب به علت ناتوا

حزبی آنھا در نطفه خنثا گرديد، بلکه در سطح جھانی نيز، حزب کار ضد نتيجه از طرف حزب، حرکات و فعاليت ھای 

ا در ھم به قسمی که نه تنھبه انحراف غلتيد و آن» انور خوجه«البانی، به جای برخود حزبی، تحت تأثير اتوريتۀ شخص 

ليل اوضاع بين المللی  و تدوين ستراتيژی بين المللی پرولتاريای بين المللی، به نحوی از ماترياليزم ديالکتيک عرصۀ تح

گفته بود، خط » صدر مائو« سال به ارتباط ٢٠ تاريخی فاصله گرفت، بلکه يک شبه بر تمام آنچه و در مدت بيش از /

  .جايگاه اصلی خود را در قطار رويزيونيستان، اشغال نمود» ائوصدر م«بطالن کشيده با حمالت خصمانه بر 

  : ختم صحبت ھايش، ما خواستار توضيح بيشتر شديم، افزوداز و چون بعد -

 انورخوجه و حزب کار البانی گذشته از آن که راجع به مشی پيروزمند انقالب چين حرفھائی زدند که تاريخ چين -

د  حمله بر يکی از بزرگترين دستاور، در تحليل از اوضاع بين المللی نيز بابود نموده بطالن آن ادعا ھا را از قبل ثابت

و آن را رويزيونيستی دانستن، به » تئوری سه جھان« در تحليل از اوضاع بين المللی، يعنی »مائو تسه دون«صدرھای 

را به » دوسيستم« ضد ماترياليستی  نمايد، تئوری»مائو تسه دون زدائی«عالوۀ آن که می خواھد به شديد ترين وجھی 

جای آن پيش نموده، بدان وسيله به دنبال خيانت خروسچف و تحميل انشعاب بر جنبش کمونيستی بين المللی، او ھم 

  .بر جنبش تحميل نمودرا انشعاب ديگری 

مايل ندارد تا باز ھم از بوديم، وقتی متوجه شديم که وی ت» ميرويس« ظر صحبت زنده يادت ما رفقای کميته که قاعدتاً من-

موضع سخنگوی کميته ابراز نمايد و در عوض با نگاه به طرف من، انتظار آن را دارد تا من به جای سخنگوی کميته 

 وارد بحث شوم و عين پيشنھاد را دو رفيق ديگر نيز با نگاه ھای تأئيد آميز شان، فھماندند، من به جای زنده ياد

  : در ھمان آغاز افزودمبحث را ادامه داده» ميرويس«

ع بين المللی و به خصوص جنبش کمونيستی بين المللی، صحبت اضبه ارتباط تحوالت جديد در او» داکتر«اين که رفيق 

و حزب کار البانی بر می گردد، » انورخوجه«نمودند، برای خودم بسيار آموزنده بود، تا جائی که موضوع به نظرات 

ن را کاپی مسخره ای می دانيم از آ» دوسيستم «حدانسته و طرنظرات را در کل کمونيستی می توانم بگويم که ما ھم آن ن

تحليل ھای خروسچف و تحليل تضاد ھای آنھا از اوضاع جھانی، فقط با اين تفاوت که وقتی آنھا مبارزۀ پرولتاريای بين 

ل می نمودند، الاقل ھيکل جسيم اتحاد المللی را تابع دولت شوروی می ساختند، ھر چند از ماترياليزم ديالکتيک عدو
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آن و از پرولتاريای بين » دوسيستم«ع از آن می شد تا کسی بر چنان ادعائی بخندد، مگر طرح انورخوجه و انشوروی م

المللی انتظار آن را داشتن تا مبارزات شان را تابع مبارزۀ حزب کار البانی نمايند، صرف نظر از آن که ھمان 

تی قبلی را با خود حمل می نمايد، خود می تواند فکاھی باشد که برای قبول کننده اش ، به جای خصوصيت ضد کمونيس

گيری ھای رفقای کميتۀ اساسی با موضعما نم که لذا در آن مورد گفته می توا. خنده، چيزی به جز گريه ارمغان ندارد

و اين که به وسيلۀ » تئوری سه جھان«مگر به ارتباط . کدام مشکلی نداريم» گروه انقالبی خلقھای افغانستان«رفقای 

  .تدوين شده است، اگر اندکی روشنتر صحبت نمائيد، بھتر خواھد بود» صدر مائو«

انتظاری که شخص وی و حزب کار انورخوجه و » دو سيستم«به ارتباط » گل محمد«در ختم صحبت من ، زنده ياد  -

نام برده، تنظيم » ضمانت قرچه«البانی از جنبش کمونيستی بين المللی داشت، به منظور تلطيف فضاء از فکاھی 

نشان فکاھی انفکاک ناپذير اعالم داشت، عدم استقبال حضار از آن » قرچه«عملکرد را بر مبنای آن از سرنوشت نھائی 

کاھی آشنائی ندارند و يا اگر آشنائی ھم داشتند، تلطيف فضاء به يکی دو فکاھی امکان پذير می داد که يا ھمه به آن ف

  .نبود

 به فھم ھم زمانش مگر با حوصله مندی کامل، نخست راجع به اين که »داکتر« در پاسخ به سؤال من، زنده ياد -

بايست برای رسيدن به موفقيت جھان چه است، جھان ھای اول، دوم و سوم کيانند، و چگونه می » تئوری سه جھان«

سوم و دوم دست در دست ھم در ھمسوئی و اتحاد کامل با قسمتی از جھان اول، عليه قسمت ديگر جھان اول يعنی 

 با در -  بود، بسيج شوند، صحبت طوالنی نمودمتعرضسوسيال امپرياليزم روس که در ھمان مقطع گويا امپرياليزم 

 سال از صحبت ما با ٣۵عنی حدود چيزی کم نيم قرن از آن تئوری، و گذشتن بيش از نظرداشت آن که طی اين مدت ي

 دری به ارتباط آن نوشته شده، از –، تا کنون بيش از صد ھا کتاب و مقاله حد اقل به زبان فارسی »داکتر«زنده ياد 

در ھمان مقطع تاريخی حکايت  صحبتی که از اعتقاد خالصانۀ گوينده اش -تفصيل در مورد ماھيت آن تئوری می گذريم

  .می نمود

يکی دو از منسوب می داند، گذشته از آن که » صدرمائو«بدين قسمت سؤال که به چه اساس آن را به در پاسخ ھمچنين 

نام برد که من نه تنھا در آن زمان آنھا را نخوانده بودم بلکه تا کنون نيز با تأسف بدان دسترسی نيافته ام، » صدر«مقالۀ 

  :مورد بحث قرار داد» صدر مائو«اط آن مقاله را از دو جھت ديگر با ارتب

در تحليل از تضاد ھا و تشخيص تضاد ھای اساسی و از آن » صدر«نخست طرز تحليل و روان و روال مجموع آثار 

 تمرکز مثالً تجريد نيروی دشمن، و. جمله تعيين تضاد عمده از غير عمده، در تمام دوران ھای تاريخ مبارزاتی اش

  . يکی از پايه ھای مشابه چنين طرز ديدی معرفی نمودرا نيروی بيشتر به خاطر نابودی آن، 

اين تئوری به مثابۀ موضعگيری ھای رسمی حزب کمونيست » صدر«نکتۀ دوم آن که در چندين جای در زمان حيات 

درآخرين » چوئن الی«،  سخنرانیبود، مطرح شده است به مانند» صدر مائو«چين که در خطوط کلی آن تابع افکار 

مع عمومی ملل متحد و يا ھم حين قرائت گزارش کميتۀ مرکزی حزب کمونيست چين در نھمين کنگرۀ حضورش در مج

از آن مواردی بود که زنده ياد » کشور ھا استقالل، ملت ھا آزادی و خلقھا انقالب می خواھند« آن حزب، با تذکر اصل

ی که زنده  در ھمين جا ناگفته نماند در تمام مدت بيشتر از نيم ساعت- بيان داشت» سه جھانتئوری « به ارتباط »داکتر«

 می داديم، فقط گوشصحبت می نمود، ھمۀ ما با خاموشی کامل به حرفھايش » ئوری سه جھانت«ياد داکتر به ارتباط 

با » ميرويس« آوری نمود، زنده ياد ياد» کشور ھا استقالل، ملت ھا آزادی و خلقھا انقالب می خواھند«وقتی از اصل 

مداخلۀ خود را » نبايد فراموش نمود که تکيۀ ما بر انقالب خلقھاست«:  افزودگيانگ چين در ھمان جا رفيق ج–جملۀ 

  .نمود، که با نگاه ھای رفقاء، بيشتر از آن مداخله را دوام نداد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

بحث خود را در چند نکتۀ آتی که از تفصيل آن می  ، من ھم به مثابۀ سخنگوی کميته، به فھم ھمان زمان از قضايا-

  :گذرم، متمرکز نمودم

نخست اطالق يک پديده به امری آنھم بر اساس تشابه، با آنچه صدر مائو به ارتباط پديدۀ شناخت مطرح نموده، در 

  .دمغايرت قرار دار

 به وسيلۀ ، برداشت امروزی از آنبوده و با ھمين وسعت و» صدر مائو «ازواقعاً » تئوری«دوم اثبات اين که اين 

  .ما داريم اثبات امر محال است، که خود محال استکه تدوين شده باشد، با درکی » صدر مائو«

سوم اين تئوری به خاطر ضد مارکسيستی و ضد کمونيستی است که حين تحليل از تضاد ھا، نقش امپرياليزم غالب در 

 کشور ھای امريکای التين، اروپا، بخش ھائی از آسيا یاز پرولتارياآن، کشور ھای مختلف را ناديده گرفته بر مبنای 

من جمله خلق ھندوچين و از ھمه اولتر پرولتاريای امپرياليزم امريکا، که ھمه قربانی سرمايه ھای امپرياليستی غرب و 

محض داشتن چنين . ه نمايندبه ويژه امپرياليزم امريکا اند، می خواھد تا دست در دست قاتلين شان، عليه شوروی مبارز

اش يا انسان احمقی است که نمی ونيستی بين المللی نباشد، می تواند سندی باشد که گوينده متوقعی اگر خيانت به جنبش ک

ند چه می گويد و يا ھم آنقدر خود مرکز بين است، که تأمين منافع پرولتاريای بين المللی را تابع تأمين منافع خود می دا

  .داند

  :دامۀ صحبت خود و ضمن آن که چند مورد ديگر را نيز به مثابۀ مثال ياددھانی نمودم، افزودمبه ا

ندارد، احياناً ھم » صدر مائو« نسبتی با ھيچبر مبنای ھمين تحليل ما به صراحت اعالم می داريم که اوالً اين تئوری 

ستراتيژی بين «تا سرحد را ليغ می گردد و آن اگر در جائی گفته باشد، با اين وسعت و گستردگی که اينک برای آن تب

گفته نشده است و » صدر مائو«گاھی از طرف  می دانند، ھيچ» المللی پرولتاريای بين الملی در مبارزات بين المللی اش

است، اگر من به جای » صدر مائو«احياناً ھم اگر با چنان شرايطی باز ھم کسی بخواھد ادعا نمايد که اين تئوری مال 

به صاحبش برگردانده، با تشخيص امپرياليزم را باشم، تئوری ... رولتاريای امريکای التين و حتا پرولتاريای ايرلند و پ

تالش به خاطر پيروزی انقالب در کشور خود، وظيفه ای است که اينک جلو «غالب در کشور، خودم به اصل لنينی 

  .عمل خواھم نمود» جنبش کمونيستی بين المللی قرار داد

اجازۀ صحبت گرفته و به مثابۀ » ميرويس«جا از نظر تان گذشت، زنده ياد نبا ختم صحبت من، که خالصۀ آن در اي

 تاريخ، در کمتر آنبحث تکميلی قضيه را از جھت ديگری، به بررسی گرفت، که با وجود گذشت بيش از سه و نيم ده از

  :فزودا »ميرويس«ه ياد زند. اثری با آن پختگی و تفصيل به آن برخورد نموده ام

چيزی به غير از ادامۀ سيات داخلی آن کشور نيست، مارکسيزم به ما می آموزد که سياست » تئوری سه جھان«برای ما 

در کل چيزی به جز فشردۀ اقتصاد نيست، يعنی آن روند اقتصادی که بر يک کشور و يا يک جامعه حاکم است، ايجاب 

لذا برای داشتن درک درستی از تحوالت سياسی در . ن و جھت توجيه آن وارد عمل شودمی نمايد تا سياست به دفاع از آ

زاسيون در چھار يمدرن«داخل چين الزام آور می گردد، تا ببينيم در آنجا از لحاظ اقتصادی چه می گذرد، و اصوالً 

ادی چين را به بحث گرفت، بعد از طرح آن مسأله و به دنبال آن که ماھيت تحوالت اقتص.  به چه معنا است» رشته

  :سرانجام داھيانه حکم خود را چنين ابراز داشت

 انديشۀ مائو تسه دون به ما آموزاند، که يکی از اساسی ترين شاخص ھای پافشاری روی ساختمان – لنينيزم - مارکسيزم

مقابل آن نخستين گام به باشد و نقطۀ » اصل ديکتاتوری پرولتاريا«سوسياليزم در يک کشور، می تواند تأکيد کامل بر 

امری که اينک در چين، آن را به . می تواند آغاز بيابد» رشد نيرو ھای مولده«طرف احيای سرمايه داری، از تئوری 

ونيست چين مبدل نموده، با چنان شتاب و تمرکزی بدان سمت روان است، که اگر کسی می ممشی ستراتيژيک حزب ک

بناًء برای . ر بکشد، می تواند تحليل خود را از وضعيت امروز شوروی آغاز نمايدخواھد، ده سال بعد چين را به تصوي
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» صدر مائو«ما اين تئوری يک تئوری ارتجاعی و رويزيونيستی بوده، حتا اگر کسی پيدا شود و ثابت بسازد که آن را 

  .به ھمين مقياس مطرح نموده است، به خود حق می دھيم تا آن را نپذيريم

گروه انقالبی « از معلومات رفقاء تشکر نموده، با صراحت ابراز داشت که »داکتر«ت ما، زنده ياد  با ختم صحب-

درست دانسته و آن تئوری را به استناد اصل تشخيص » تئوری سه جان« ، مواضع خود را در تأئيد »خلقھای افغانستان

  .قطب نمای حرکت خود قرار می دھددر افغانستان امپرياليزم غالب 

 افزودم که بحث در تعيين ستراتيژی پرولتاريای افغانستان و »داکتر«چون من باز ھم در ختم صحبت زنده ياد  و -

تشخيص امپرياليزم غالب در اينجا نيست، که اگر چنين باشد می توان آن را در ابعاد ديگری به بحث گرفت، بلکه بحث 

  . بين المللی در مبارزات بين المللی اشرابطه می گيرد به تعيين ستراتيژی بين المللی پرولتاريای

سقوط نکند، در اينجا وارد » يکی تو يکی من«که به دقت مراقب بود تا بحث به پوليميک ھای » کلکانی« زنده ياد -

  :بحث شده افزود

اين جا ث ھای واقعاً ناب و حتا شجاعانه ای در ف بحث ابراز امتنان می نمايم، بحرفقاء من به نوبۀ خود از ھر دو طر

مطرح شد که چه بسا برای بسياری از اجزای چپ افغانستان و حتا جنبش چپ بين المللی، پذيرش آن آسان نباشد، مگر 

 خود داشتند، تبريک می گويم، اما ناگزيرم ھایدر بحثکه نھم من از جانب خود به ھر دو طرف به خاطر احاطه ای آبا 

 رشد و برداشت ، در نتيجه سطحستان، بحثی است که کامالً تازه آغاز يافتهبيفزايم که اين بحث در جنبش کمونيستی افغان

پيشنھاد رفيقانۀ من اين است که رفقاء ضمن آن که . آحاد جنبش کمونيستی افغانستان الزاماً نمی تواند در يک سطح باشد

ه طرف جنبش وحدت طلبانه، باز ھم تالش بورزند تا در زمينه؛ دست شان را پر تر از آنچه است نمايند، حين حرکت ب

آغاز نمايند و در ثانی اختالفات جديد جنبش کمونيستی را به مثابۀ پيش را اوالً بکوشند تا از نقاط مشترک حرکت شان 

شرط شرکت در پروسۀ امر وحدت قرار ندھند، بلکه آن را به مثابۀ يکی از نکاتی نشانی نمايند که در دراز مدت و به 

  .به، در باره اش بايد موضعگيری صورت بگيرددنبال تحقيق ھمه جان

، ما ھم ھريک به نوبۀ خود چند کلمۀ تعارفی بيان داشتيم، و چون شب ساعت سه »کلکانی«به دنبال ختم صحبت زنده ياد

برای چند » کلکانی«، زنده ياد  خوابجھت تنظيم محل. ونيم صبح را نشان می داد، قرار بر آن گذاشتيم که ھمه بخوابيم

برای ما چھار نفر ھمان اتاق را اختصاص دادند، مگر آن .  از اتاق بيرون شد، وقتی برگشت ميزبان نيز با وی بودهلحظ

نان چاشت نيز ناميد، خود را تنھا را ن آدو زنده ياد ديگر از ما خدا حافظی نمودند، وقتی صبح وقت صبحانه که می شد 

  .ری رفته باشنديافتيم حدس زديم که شايد آنھا شب کدام جای ديگ

اينک آن را به خاطر می آورم از بسا جھات که يج مثبتی از آن به دست نيامد، مگر تا جائی اآن صحبت با وجودی که نت

  :سخت آموزنده بود

می توانست نخستين نتيجه ای باشد که از جلسه استخراج نمود، چه » کلکانی«حفظ فضای رفيقانه به وسيلۀ زنده ياد 

بر مبنای برخورد ھم و چه » سجم«، چه به اساس اشتباھاتديده ما روشنفکران پوھنتون د، کهن داروال بحث ھا نشا

ھای نادرست خود مان، چنان در مقابل ھم حساس و ضربه پذير ھستيم، که به محض کوچکترين اشاره ای تحمل خويش 

  .را از دست می دھيم

 با يک گروه بزرگی با تماسیا رھبری سه گانۀ زندان، ديگربرای ما که از زمان استقالل کميتۀ اساسی و قطع رابطه ب

نداشتيم و تمام ديد و باز ديد ھای مھم ما خارج از مناسبات کميته به » گروه انقالبی خلقھای افغانستان«طول و عرض 

کميته به  و از مواضع »داکتر«داشتيم خالصه می شد، صحبت با زنده ياد » کلکانی«ھمان چند ديداری که با زنده ياد 

خوبی دفاع کردن، اعتماد به نفس ما را نه تنھا به درستی راھمان فزونی بخشيد، بلکه نسبت به خود و اين که می توانيم 

  .بحث نمائيم، امر مھمی به شمار می آمدحرکت و ھم سطح با جنبش 
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ن بود که تالش به خاطر رسيدن به از اين که قرار مالقات بعدی گذاشته نشد، و حتا حرفی نيز از آن زده نشد، نمايانگر آ

  .وحدت جنبش انقالبی امر ساده ای نيست و می بايد با حوصله مندی بيشتر به استقبال حوادث و قضايا شتافت

زود تر از ما از خواب برخاسته و » عزيز طغيان«ناگفته نماند، وقتی ما از خواب برخاستيم متوجه شديم که زنده ياد 

رط  شبر مبنای سه پيش را به ارتباط چگونکی امر وحدت، و تئوری جذب و جمع، يادداشتھای شب گذشته اش

 و )»تکامل نظام شوروی به سوسيال امپرياليزم« ، »احيای سرمايه داری در شوروی«، ».ا. ل. م«(ايدئولوژيک يعنی 

را به صورت  )»تعيين وظايف « و »  کنونیتحليل اوضاع« ، »سی از گذشتۀ جنبشبرر«(سه پيش شرط سياسی يعنی 

 شده، بعداً از بسيار روان تدوين نموده، خواھش نمود  تا در صورت موافقت ميزبان، نخست آن متن توسط کميته خوانده

انی باز مھمان و آمادگی اش به اين که تا ھر وقتی که بخواھيد اين اتاق در خدمت تان است، به ما اين پيش. ھم جدا شويم

  .قرار بدھيممطالعه رفيق را بعد از صرف غذا، مورد امکان را داد، تا مسودۀ آن 

با ھمان انشای روان و » عزيز طغيان«زنده ياد ، در نتيجه بعد از اصالحات الزم آنچه را شب گذشته بحث نموده بوديم

 پاکنويس نموده،  و عنوان آن »۴دينا « ۀ  صفحه، به قطع نصف يک صفح١٩خط زيبايش بر مبنای ھمان مسوده، در 

  . گذاشته شد» طرحی پيرامون وحدت« طرف جمع، از 

پاکنويس را به ميزبان سپرديم، تا در اولين فرصت، آن را به » ميرويس«حين ترک محل جلسه، به پيشنھاد زنده ياد 

و مسوده را که اصالحات نيز در آن گنجانيد شده بود، ما . قرار بدھد» کلکانی«مثابۀ نظرات کميته در اختيار، زنده ياد 

  . ا خود به کابل آورديمب

 صميمانۀ من از تمام کسانی که با آن متن آشنائی دارند و به خصوص ھرگاه بدان دسترسی داشته باشند، اين ضایتقا

زيرا آن متن نه تنھا بخشی از تاريخ جنبش انقالبی ما را به تصوير می . است، تا يک کاپی از آن را به نشر برسانند

. باقی مانده است» عزيز طغيان« زنده يادنثر روان ھائيست که از کار کميته، به خصوص کشد، يکی از معدود يادگار

 بازی نمود، زيرا وقتی بدانيم که تئوری »ساما«از آن گذشته آن نوشته در زمان خودش نقش بس بزرگی را در ايجاد 

بوده است به ارزش آن رطھا آنھم بر مبنای پذيرش ھمان پيش ش» جذب و جمع«، ھمان تئوری »ساما«رھنمای ايجاد 

 .اثر بيشتر پی می بريم

مان در ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود بيفزايم، به عالوۀ دو اختالفی که در فوق از آن نام بردم و درواقع در آن ز

 بين ، بعد ھا در جريان مبارزه و کار مشترک»کميتۀ اساسی«و » قالبی خلقھای افغانستانگروه ان«اختالفاتی بود، ميان 

، نه تنھا آن دو اختالف حدت بيشتر کسب نمود، بلکه با دو »گروه انقالبی خلقھای افغانستان«و » کلکانی« محفل زنده ياد

، بستر تمام ھمکاری ھای »گروه انقالبی خلقھای افغانستان«از جانب » دموکراتيک - ملی «مرحله ئی دانستن انقالب 

  .يان آنھا خاتمه يافتآنھا، از بين رفته، ھمکاری چندين ساله م

فعاليتھای يکی از نخستين نھاد ھای مبارزاتی بود که به يمن » گروه انقالبی خلقھای افغانستان«تا جائی که ما می دانيم 

سازمان انقالبی «کادر ھای جوانش در خارج کشور، از روابط گستردۀ بين المللی به خصوص با رفقای خستگی ناپذير

پائين با تأسف بنا بر داليلی چون . ، برخوردار بودتکامل نمود »  ايرانحزب رنجبران«به ھا که بعد » حزب تودۀ ايران

جرب ھای کار کشته و مدر مقايسه با کادر» گروه انقالبی خلقھای افغانستان«سطح فکری افراد نزديک به بودن 

البانی که به آنھا اعتبار خاصی می و برخورداری از روابط بين المللی با چين و » سازمان انقالبی حزب تودۀ ايران«

به » و بعد ھا حزب رنجبران...  سازمان انقالبی«با  » گروه انقالبی خلقھای افغانستان«بخشيد، در برخی مواقع روابط 

اطاعت دنباله روانه گرفته، به عوض دستاورد ھای انقالبی آنھا، اشتباھات و شکل جای روابط بردارانۀ کمونيستی، 

» تئوری سه جھان«يکی از آن موارد ھمين مسألۀ .  آنھا را در جنبش کمونيستی افغانستان رايج ساختندخطا ھای مدھش

  .بود» دموکراتيک-ملی «اعالم داشتن انقالب » دو مرحله ئی«و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

 که ، در آن زمان با آن آنبه اعتراف کادر ھای مؤسس» حزب رنجبران«و بعد ھا » سازمان انقالبی حزب تودۀ ايران«

و سياست ھايش اعالم می داشتند اما در عمل در يک رقابت » زب تودۀ ايرانح«اھر خود را مخالف سرسخت در ظ

ی نب«و بعد ھا جناح » خمينی«افسار گسيخته به دنباله روی از سياست ھای آنھا غلتيده بودند، نخست جھت خوشنودی 

، با اعالم اين که در مقطع کنونی نبايد حرفی از بقاتی خود پای گذاشتهبه يک باره بر دانش ط»  ليبرالھاصدر و ساير

دموکراتيک به ميان آورد و بايد مرحلۀ نخست مبارزه عليه امپرياليزم را در زير  - رھبری پرولتاريا در انقالبات ملی 

  ،درفش بورژوازی به پيش برد، نه تنھا بر تئوری لنينی انقالبات بورژوا دموکراتيک طراز نوين در عصر امپرياليزم

تسب به وی اعم از ليبرالھا و غير نو باند ھای م» خمينی جالد«پای گذاشتند بلکه در عمل با دنباله روی کورکورانه از 

پشت کردند، بلکه در عمل با حمايت » انقالب دموکراتيک نوين«و » صدر مائو«آن، و پذيرفتن رھبری آنھا، بر انديشۀ 

، دستان شان را خاينانه در خون خلقھای »کردستان« و »ان صحرمترک«ر بعد از حمله ب» خمينی جالد«از سياست ھای 

  .ايران نيز آغشته ساختند

و اسالف و خود حزب رنجبران ايران، که گفتيم بيشتر به » گروه انقالبی خلقھای افغانستان«ھمان مناسبات نزديک بين 

برادر و ھمتراز، باعث گرديد که وقتی نماينده ھای اعتماد دنباله روانه مبدل شده بود، تا روابط کمونيستی بين دو حزب 

ت ھای خارجی چندين ماھه و تماس با مراکز قدرت و برخوردار ازاعتبار از مسافر»  افغانستانگروه انقالبی خلقھای«

، در کل با طرز ديد کوک نمودهدموکراتيک را  -  ئی ساختن انقالب ملی هپراتيک گذشته، برگشتند، نغمۀ دو مرحل

در مبتنی بر مبارزه به خاطر تأمين رھبری حزب کمونيست به مثابۀ نماينده و پيشاھنگ پرولتاريا، » مائوصدر «

  . فاصلۀ خود را اعالم نمودند دموکراتيک –انقالبات ملی 

سازمان رھائی «و بعد ھا » گروه انقالبی خلقھای افغانستان«اين عامل که بازتاب خود را در تمام فعاليت ھای جبھه ئی 

 گرفته، تا نقش افراد سازمان رھائی در جبھات نبرد، به ۀ مجاھدين مبارز، از استخوانبندی تشکيالتی جبھ»افغانستان

گروه «و » کلکانی«خوبی خود را متبارز ساخت، را می توان اساسی ترين عامل در ختم ھمکاری ھای محفل زنده ياد 

 چنين شد، بدون آن که خواسته باشم به دفاع از تاريخ مبارزات و اما اين که چرا. دانست» انقالبی خلقھای افغانستان

بپردازم، چه وقتی آنھا خود از گذشتۀ شان انتقاد نموده اند، آدمھای احمقی می خواھد که به دفاع از » سازمان رھائی«

، دوپای را در يک آنھا برخيزد، و جواسيسی از قماش حسين، صادق و پوالد الزم است، تا با نديدن انتقاد از خود آنھا

  . موزه کرده، به نفی کامل نقش مبارزاتی آنھا اقدام بورزند

با آنھم می توان حدس زد که علت پيدايش آن انحرافات نه حب جاه و مقام بود و نه ھم گرايش به طرف خيانت و فروش 

 حزب کمونيست چين و تعداد مردم، بلکه اتوريتۀ سازمان انقالبی حزب توده و بعد ھا رنجبران که در عقب خود حمايت

گروه انقالبی «زيادی از احزاب نزديک به آن حزب را در عرصۀ بين المللی با خود داشت، باعث شده بود که با تأسف 

  .دان چنان گرايشی را نمايندگی نمايدر جنبش افغانست» خلقھای افغانستان

نبود که حامل اشتباھاتی در جنبش انقالبی » رھائیسازمان «و » ..گروه« جا بايد باز ھم بيفزايم، اين تنھا در ھمين

نيز با دفاع از طرحھای انورخوجه، و از کتاب » سازمان اخگر«افغانستان گرديد، بلکه در ھمان زمان با تأسف 

را در افغانستان آغاز و کارش به » ن زدائیومائو تسه د«انور خوجه قرآن ديگر ساختن، روند » امپرياليزم و انقالب«

را » شکست مائويزم در افغانستان«کتاب » حکيم توانا«رسيد که سرانجام نھاد ماھيتاً استخباراتی پيکار به وسيلۀ جائی 

را به سينه زده و » مائويزم«سنگ دفاع از به اصطالح که ، کتابی که تا اينک نه تنھا ھيچ يک از آنھائی شر ساختمنت

می گيرند، با آن خود را طرف و اتھام ناسزا ، به باد فحش .. و آدم و عالم را با مھر، اپورتونيست، ريويزيونيست 

  .را پی می ريزند» ونيستمحزب ک«نساخته اند، بلکه با مؤيدين آن سر يک کاسه نشسته، نقشۀ تأسيس 
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تحميل خود بر جنبش چپ با نقشه اين وابستگی تنھا به سازمان رھائی و اخگر محدود نمانده، وقتی حسين جاسوس جھت 

حرافات آنھا را با ن، و اعضای آن دراز نمود، تمام ا»جنبش بين المللی کمونيستی«ھانه دست به طرف به اصطالح گاو آ

خود در درون جنبش انقالبی افغانستان آورده با زير پا کردن صريح اصل ايجاد حزب مبتنی بر انديشۀ مائو تسه دون، 

اتيژی انقالب ھمان کشور نا گسستنی می داند، مرغانچه ونيست در يک کشور را با سترمکه ستراتيژی ايجاد حزب ک

  .در اذھان تداعی می نمود، به لجن کشيد» مونيستمحزب ک«بازی ھايش را حزب سازی نام گذاشته، عظمتی را که نام 

ن به حرکت آورده بودند، حيرا آنھا در شرايطی که تينگ سيائو پينگ و باندش، از خون کمونيستان، آسياب امپرياليزم 

، در عمل باند رويزيونيست و خاين » تضاد اساسی عصر۴«تحليل تضاد ھای عصر، با حرکت از به رسميت شناختن 

  .تين سياو پينگ را کمونيست ارزيابی می نمودند

چلينج می دھم، که اگر اينطور نبوده، جھت رد اين » باب آوکيان«در ھمين جا به تمام دار و دستۀ ديروز و امروز 

که اين قلم از آن نمايندگی می نمود، با خود را منتشر ساخته و به عالوه پرتوکول » ساما«پرتوکول مباحثات ادعای من، 

د، نن گفته سينه می زد منتشر نماييسين جاسوس را که آن زمان صادق دنی نيز در زير لوايش يا حسحبحث ھای شان با 

آنھا اگر شھامت .  چه کسانی با آن قطع رابطه نموده بودندانی بودند وھتا ديده شود که چه کسانی رويزيونيست و سه ج

 اربابان شان بدان کار آنھا را اجازه دھند، تمام جنبش خواھند ديد، در  گفت،نشر آن پرتوکول ھا را بيابند و يا بھتر است

، چاکر ھم  ھنوزبه عمق آن تئوری ضد کمونيستی پی برده بود، چگونه آنھا» ض احمدداکتر في«که زنده ياد آن زمانی 

ھم برای تمام آن جنبش با تمام طول و عرض آن و ھم برای . اين گز و اين ميدان. منشانه برايش گلو پاره می نمودند

من اين چلينج را می دھم تا نشر آن بھانه ای گردد . )پوالد (کريم زرغونداکترحسين جاسوس و صادق دنی و ھمکاسۀ 

 و آنھا، به جھانيان اعالم بدارم که يکی از علل عدم پذيرش »ساما«باحثات ميان برای من ھم تا با نشر پروتوکول ، م

ی مکرر آنھا و ترتيب چند ديدار در شھر کلن المان و حتا ا، با وجود تقاض»ساما«عضويت آن نھاد بين المللی از طرف 

 در آن زمان، چه بود و »اماس«با به رسميت شناختن سياست نشراتی » جھانی برای فتح«با نشر مصاحبۀ اين قلم در 

 تضاد اساسی عصر، تئوری ايجاد حزب، موجوديت چند حزب کمونيست از ۴چرا ما می خواستيم نخست بايد راجع به 

  .کشور واحد و چند نکتۀ ديگر به توافق برسيم، بعداً راجع به برنامۀ ھمکاری متقابل صحبت نمائيم

  ادامه دارد

  

  :يادداشت ھا

ث ھائی وجود داشت، بح» شعله جاويد«جريان ائی که اينطرف و آنطرف در اوج پراکندگی  ھای در جريان بحث ھ) ١(

عضو کميتۀ اساسی  «»شمس الحق«و زنده ياد رفيق » سجم«ھم در جالل آباد بين رفقای مدافع جريان شعله و 

اضع شان دفاع نمايند، لذا ، نيز صورت گرفته بود و چون ھر دو طرف بحث نتوانسته بودند، به درستی از مو»پوھنتون

جھت حفظ وحدت بين خودشان و حد اقل جدائی بدون فحاشی و اتھام زنی، قرار گذاشتند تا دو تن از بزرگان آن دو  

فعان جريان شعله ابه ھمان اساس از جانب مد. ج بحث آنھا موضعگيری نمايندياه بحث بنشانند و ديگران از نتروند را ب

  .در جلسه حاضر می شوند» ميرويس«و از جانب مقابل زنده ياد » ر فيض احمدداکت«زنده ياد » سجم«و 

را ثابت می سازد، » سجم«در چندين مورد اشتباھات جريان و » ميرويس«با آغاز بحث ھا و به دنبال آن که زنده ياد 

باه می کند ما ھيچ رفيق ھرکس عمل می کند، اشت: جھت جلوگيری از ازدياد خسارت، تذکر می دھد» داکتر«زنده ياد 

که در بحث شفاھی می توان نوشت آدم بی رقيبی بود، » ميرويس« ھستيم، زنده ياد» جامع الکماالت«وقت نگفته ايم که 

  :، با ھمان لحن آرام اما گزنده می افزايد»داکتر«به محض ختم صحبت زنده ياد 
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جامع « بخواھم که شمان حق را نمی دھم تا ازگاھی به خود اي داکتر صاحب، من ھم با شناختی که از شما دارم ھيچ

باشيد، مگر به عنوان يک فردی که در ھمين جنبش وجود دارد و می خواھد دست تان را بگيرد، نه تنھا به » الکماالت

  .نباشيد» جامع االشتباھات«خود حق می دھم بلکۀ وظيفۀ خود می دانم تا از شما بخواھم که 

سطح دانش رفقای حاضردر آن جلسه و تا حدودی بکر بودن آن اصطالح برای بيشتر ، »ميرويس«طرز بيان زنده ياد 

که » کميتۀ اساسی« موضعگيری به نفع طرفدران درافراد شرکت کننده، خنده ھای تمسخر آميزی را موجب گرديد، که 

، آن جملۀ کوتاه که فقط از آن تاريخ به بعد.  می نمود، بی تأثير نبود»شمس الحق«ن را در محل زنده ياد آنمايندگی 

 به کار برده می شد، به ھمان اساس زنده ياد »داکتر«کاربرد مقطعی در بحث داشت، اينجا و آنجا عليه زنده ياد 

ود البی ابراز بدارد در آن جلسه از خبه منظور آن که حد اعالی احترام خود را به امر وحدت جنبش انق» ميرويس«

  .انتقاد نمود

 که ممثل، عالقه و اعتقاد وی به امر وحدت جنبش انقالبی کشور بود، بدان علت نيز» داکتر«د زنده ياد انتقاد از خو) ٢(

بود که بعد از ختم آن جلسه در جالل آباد، عده ای از صفوف جريان شعله، که ديگ خشم شان از فرايند بحث آن روز به 

قصدی  جالل آباد سوء-ه در عرض راه کابل گيرند، ک، تصميم می»داکتر«بدون اطالع از قرار معلوم جوش آمده بود، 

اطالع رفقای جالل آباد از جريان سوءقصد و تدرکات دفاعی که در زمينه . عملی نمايند» ميرويس«را به جان زنده ياد 

 از قضيه و ممانعت وی از چنان عمل ضد انقالبيی، باعث گرديد تا »رداکت«ک سوی و اطالع زنده ياد گرفتند از ي

ه بدون کدام برخوردی سپری شود، مگر کسانی که می خواستند آب را گل آلود نموده و بعداً شاه ماھی خود را از قضي

 را صادر کردند، »داکتر« زنده ياد  حکم تکفيرمانده و» سجم«آن آب بگيرند، به خصوص آنھائی که بعد ھا در کنار

مودند، در حالی که ما به نيکوئی می دانستيم که در آن  را متھم به چنان عمل توطئه گرانه ای می ن»داکتر«ھميشه 

ن  که می خواستند تشبث به چناکسانی ،عکس آن.  اساساً دخيل نبود»داکتر«تصميم قبيح و ضد انقالبی پای زنده ياد 

  .»داکتر« گرديدند و ھم دشمن »ميرويس« بودند که بعد ھا ھم دشمن آنھائیعملی بورزند، 

امپرياليزم و «به قول يکی از ھمرزمان سابق ما که اينک گويا با دالر امريکائی عليه » اصرجرگۀ ن«به ارتباط ) ٣(

در يک » ناصر« پشتون بود، ھر وقتی که قوم شاخه ای از اقوام» ناصر«قوم مبارزه می کند و خودش از » ارتجاع

 عين زمان حرف خود را با جرگه و يا مجلس بحثی شرکت نمايد، ھيچ يک منتظر نوبت بحث نمانده، ھمه کس و در

: وی در جريان جلسات سازمان اگر گاھی آنچنان وضعی به وجود می آمد، با اعتراض می گفت. صدای بلند می زند

اميد است اين تذکر سوءتعبيری از جانب من عليه . جلسه را جرگۀ ناصر نسازيد، بگذاريد که حرف ھمديگر را بشنويم

  .رذيلتی از شأن فردی چون من به دور می باشدين چننگردد، که تلقی قوم شجاع ناصر 

ما اعضای کميتۀ اساسی » ميرويس«وقتی بعد از ختم جلسه، رفقاء شروع به ارزيابی از کار جلسه نمودند، زنده ياد ) ۴(

را مورد انتقاد قرار داد که چرا به جای وی، مسؤوليت پيشبرد بحث را يکی از » گل محمد«به خصوص من و زنده ياد 

دليل وی برای چنان انتقادی آن بود که با وجود انتقاد از خود صميمانۀ ھر دو طرف ما از جلسۀ . ا ھا به عھده نگرفتيمم

بخواھيم دير و يا زود بار ھم جالل آباد، با آنھم ما افغان ھستيم و حرف زشت به زودی فراموشان نمی شود، اگر صد 

  .عکس العمل ما را موجب می گردد

 


