اولين كنفرانس منطقه شماره يكم به شركت هر سه رفيق عضو كميته منطقه همراه
با دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيست
شروع جلسه ساعت  8 / 45صبح 11 / 5 / 1991
درين جلسه بايد روي سه مسئله بحث خود را آغاز نمائيم كه عبارت از عرصه تشكيالت  ،نظامي
ومالي مي با شد كه مهم ترين آن عبارت از صحبت روي عرصه تشكيالت خواهد بود و بعدا روي
دو مورد ديگر صحبت مي نمائيم  .درمورد تشكيالت نيز مهم همانا برقراري وتامين رابطه
متوازن كميته منطقه با دفتر سياسي وكميته محل با كميته منطقه مي باشد  ،درآن جا هاي كه اين
چنين كميته ها وجود دارند ويا احتمال بوجود آمدن آنها موجود مي باشد .
 اولين فيصله – بعد از برگزاري جلسه كميته منطقه كه هردوماه يكبار صورت مي گيرد ،تماساز جانب رفقاي منطقه شماره يكم با دفتر سياسي گرفته مي شود.
 بعد از بحث سه كميته محلي درسه محل كوهستاني  ،نسبتا كوهستاني وهموار با سه  ،سه عضوبوجود آمده و اعضاي آن تعيين شد .
بحث درمورد حميد يه اين نتيجه رسيد كه عمده ترين مسئله درمورد وي همانا گسست و چگونگي
رابطه وي با محترمه مي باشد  .در صورتيكه رفقا مطمئن شوند كه رابطه وي كامال قطع مي
باشد  ،درآن صورت ارتقاء وي به كميته محل يك انتخاب مناسب خواهد بود .
 در موردمشتاق ازتوضيحات داده شده،رفيق علي بر مي آيد كه به نامبرده يعني مشتاق منحيث يكفرد مشكوك متمايل به دولت برخورد شده و وي را طرد شده از تشكيالت محل به حساب آورند .
روز دوم تاريخ  12 / 5 / 1991ساعت  8 / 00صبح
 درموردكميته منطقه دومشكل وجود دارد : - 1مشكل جاي – هنوز ما نتوانسته ايم مشكل جاي را براي يك شب حل نمائيم درحاليكه براي
تشكيل جلسات كميته منطقه حد اقل دو شب ضرورت است .
 – 2مشكل مالي  -مسئله تامين رابطه با دفتر – مسئله تامين رابطه با محل – بودجه موجود
صرفا  20هزار افغاني مي باشد .
 - 3ايجاد كميته هاي محل اشكاالت زياد ندارد  ،زيرادر خود محل ديد وواديد مي شود .
 يكي از راه هاي حل مشكل عبارت است از يك اطاق گرفتن در خود بازار مي باشد وايندرصورتي ممكن است كه يكي از رفقا در بازار دكاني بگيرد .
 +پرابلم چند فرد چپي است  + .را بايد آماده نمائيم در حاليكه هنوز وي خود ش كمونيست نيست .
 +درمنطقه ( ج ) پرابلم عبارت از اين است كه رفيق فروتن را مي شناسند  ،در حاليكه چند جاي
وجود دارد .
 در مورد رابطه كميته منطقه با دفتر بايد حد اقل اوال از طريق روابط مطمئن تامين گردد .مسئله كلينيك حاجي ومكتب :
 فيصدي مصادره از كلينيك  .تيكه داري مكتب  .مسئله قرطاسيه و كتاب و خريد آن از كابل .مسئله انتخاب معلمين از خود محل  .مسئله عليزاده .
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وضع زندگي حاجي و بافت خوردن آن با پروژه مسئله مصادره را تاحدودي منتفي مي سازد.
نقايص :
 آنهاي كه درگرد اين پروژه گرد مي آيند ماهي هاي لب دريا مي باشند . اگر فرضا نصري ها و غيره آنها را نشناسند  ،خود پروژه دهنده ها مي شناسند . بر حول پروژه متمركز شدن براي ما نقص دارد . درمورد مصادره مسئله شفاخانه قول جو . مقدار مصادره درحدود  27تا  30خواهد بود ولي معاش آن ساالنه درهمين حدودمي باشد . آيا درچنين حالتي كه تمامي افراد به دور پروژه ها و امكانات متشكل شده اند راه هاي آسانتر ازهمين طريق است يا برعكس .
 براي از بين بردن پروژه ها . در رفقاي اينجا كساني هستند كه بسيار خوب بتوانند به داخل زندگي نمايند . درمورد پروژه ها يكطرفه حركت شده است .* مسئله پروژه حاجي كه خود يك استثناء است اگر دردوران سازمان مي توانست توجيه پذير
باشد  ،حال كه با موجوديت حزب قطعا نمي تواند توجيه پذير باشد  .بخصوص در اوضاعي كه
چپ مردار خود را بدور پروژه ها سازماندهي نموده وبين خود مشاجراتي دارند  ،براي حزب
زيان آور وجاي براي ضربه خوردن مي باشد .ازين رو الزمست نيرنگ نو استعماري را جدا
متوجه بوده و با آن به مقابله برخاست  ،فقط با مقابله با اين نيرنگ مي توان روي پاي خويش
ايستاده و به پيشروي ادامه داد .
 منبع مالي موجود حد اقل در منطقه را رفقا مي توانند غرض پيشبرد امور تشكيالتي منطقهوتامين رابطه با دفتر بكار برند .اما مبلغ احتمالي پسر خان در صورت بدست آمدن بايد به دفتر
انتقال داده شود .
 كوشش در سازماندهي درست وبهتر در جمع آوري حق العضويت ها وكمك هاي مالي .درمورد موجوديت رابطه با سازمان نصر چنين بحث شد :
جلسه  13 / 5 / 1991ساعت  5عصر – سومين جلسه روز سوم :
بحث پيرامون مسايل نظامي :
در بحث روز قبل روي پرابلم منطقه هموار كه رفقا وهواداران فيصله نموده بودند كه يا سازمان
( اكنون حزب ) مشكالت مار از تسليحاتي رفع نمايد ويااينكه ما بر اساس سالح هاي طالبي كه از
نصر گرفته ايم به آن سازمان مي رويم ( يعني در حقيقت بر اساس تقديم درخواست هاي خود به
آن سازمان قبال رفته اند ) بحث شد  .دراينجا دونظر ارائه شد :
 – 1نظر رفي ق علي خود از همان محل اند و اين فيصله رفقا را آورده اند  .رفيق علي عقيده داشت
كه اين فيصله صحيح مي باشد و اگر رفقا آن را قبول ننمايند فقط خودش مي تواند از فيصله رفقا
اطاعت نمايد .
 - 2نظر رفيق ضياء اين بود كه رفقا و هواداران آن محل عمال به سازمان نصر رفته اند  .بايد
راه برآمدن آنها سنجش شود .
توضيحات رفيق ضياء :
مسئله رفتن اين رفقا وهواداران چيزي بي سابقه نيست  .قبال سال گذشته نيز اين ها با حركت و
ضابط اكبر تماس هايي داشته اند كه مسئله گروگان گيري سال گذشته وتاوان دادن  4تفنگ از
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حزب اسالمي كه اينها قبال در آن رابطه فعاليت مي نمودند  .وقتي اين مسايل با رفيق علي –
موقعي كه ازايران آمده بودند درين رابطه صحبت شد  ،آنها حتي از ابالغ موضع سازمان
كمونيست ها كه بين نيروهاي دولت كابل ونيروهاي احزاب ارتجاعي اسالمي هيچ فرقي وجود
ندارد وعين حكم را دارد  ،به اين رفقا استنكاف مي ورزيدند  .واستدالل رفيق اين بود كه فايده
ندارد .با وجود اين دروضعيت فعلي كه سازمان به حزب ارتقاء نموده است مهم ترين عرصه
مبارزات ما همانا مبارزه عليه اين تمايل ( فعاليت پوششي ) مي باشد  .لذا بايد قاطعانه عليه تمايل
رفتن به هر طرف ازين نيروهاي ارتجاعي مبارزه وآنرا محكوم نمود  .درغير آن اوال حكم حزب
با اينگونه استثناء قرار دادن ها مورد سوال قرار مي گيرد  ،ثانيا حتي حكم خود اين رفيق در مورد
رفتن يا نرفتن به دولت ازجانب مشتاق خود مورد سوال قرار مي گيرد و درتناقض قرار ميگيرد.
 پرسش رفيق فروتن اين بود كه چاره چيست ؟ درچنين حالت رفقاي آن محل چه كنند ؟ رفيق علي ازتهديد آخرين كه يكي از رفقا را تهديد نمودند  .قصه كرد كه خود بر مجبوريترفتن و يا ضرورت آن اشاره ميشد  .رفيق علي درخورد داود گفت كه وي نداي انقالب ( سه
شماره ) را توسط مشتاق گرفته و خوانده ونصر نيز اين اسناد رادراختيار دارد ،زيرا داود را قبال
دستگير نموده بود .
رفيق ضياء – بايد متوجه بود كه داود اعتراف نموده وبايد ازهمين زاويه به قضيه برخورد نمود و
اين  ...رفيق علي بيشتر مي تواند توجيه شود  .نصر نه نداي انقالب بلكه تازه انديشي در ساما
نظريات سحر وآرام را كه درعقب آن تكثير هسته نوشته شده خوانده و احتماال چيز هاي از اين
قبيل  .درمورد دستگيري داود و مشتاق  ،سابقه دستگيري ناصر خان و اعترافات  32صفحه اي
وي  ،اعترافات شيخ اسالمي وبرآمد نيمه علني رفقاي آن محل قضيه  .قضيه مهم براي نصر
بيشتر تفكيك بين روشنفكران محل كه شعله اي بايد باشند  ،وبي سوادان كه روابط توده اي شعله اي
ها خوانده شوند مي باشد  ،لذا گزاري يونس به رفيق علي  ،توضيح اصل مطلب نيست  .چون از
كاهدان داود سند تازه انديشي تكثير شده از هسته را گرفته وفعال داود حزب اسالمي است لذا نصر
هسته اي نه داود بلكه رفقاي محل را مي شناسند  ،زيرا اين رفقا با داود درگيري دارند  ،اين
راعالوه از روي اسناد موجود محل هم از روي روابط ميثم  ،اوحدي  ،حركت وغيره نيز مي
توانند بفهمند .
بحث رفيق علي :
من يقين دارم كه نصر نه مشتاق را ونه من را مي زند ،زيرا مشتاق تمام اسنادرا به داود داده است
و هردو را يكجا هم دستگير نمي كنند  ...داود درجايي موقعيت مي گيرد كه نصر نمي تواند با تمام
زور دستگيركند  ،داود را با پادرمياني مشتاق دستگير مي كند و مشتاق با داود تا نزديك موتر مي
رود ونصر داود را مي برد  ،ازين رو مشتاق همكار نصر مي باشد  .درمورد شناخت هسته نه
تنها نصر بلكه حتي نجيب هم مي داند و از ريزه كاري هاي ما خبر دارد  .من ترجيح مي دهم كه
بجاي اينكه از دست حزب اسالمي كشته شوم از دست اوحدي كشته شوم  .وقتي اوحدي مرا
دستگير نمود از گذشته هيچ پرسان نكرد  .و ما را به اتهام حزب اسالمي گرفت وتحقيق مرا بنام
عضو حزب اسالمي كرد .
درخالل بحث ها چگونگي توبه نامه دادن خلبان وعلي به حركت وامان نامه دادن به رفيق علي
مطرح شده است كه اين قضيه بعد از ضربت خوردن ساما اتفاق افتاده ولي تا هنوز مخفي مانده
است و رفيق هم درزمستان سال گذشته موقعيكه ازايران مي رود مطلع مي شود اززبان خود آنها
مطلع مي گردد .
بعد از بحث هاي طوالني بدون اينكه رفيق علي كامال متقاعد شود كه حركت خود را مطابق به
مرامنامه حزب عيار نمايد مي گويد كه فيصله حزب يا در حقيقت فيصله اين جلسه را قبول دارد و
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درعين حال مسئله شناخت ازگذشته و اطمينان روي آينده را مطرح مي نمايد  .طرح مسئله شناخت
از هريك رفقا بگونه ايكه پاي اعتمادي به ميان آمده و تمام دستاوردهاي تاكنون بدست آمده را
مورد سوال قرار مي دهد نمي تواند مورد انتقاد جدي نباشد  .بخصوص كه بالفاصله بعد از تعهد
جمعي و سوگند درايستادگي وحركت درراه ترسيم شده توسط مرامنامه حزب دركنگره بعمل ميآيد.
جلسه روز چهارم  14 / 5 / 1991ساعت چهار عصر
بعد از بحث چند روزه پيرامون چگونگي پيشبرد فعاليت هاي حزب درمنطقه شماره يكم واينكه
عمدتا وظيفه رفقاي مسئول چيست  ،رفقا به اين قرار واحد رسيدند :
 – 1وظيفه عمده همانا ساختن تشكيالت محالت برحول تشكيالت منطقه مي باشد  .رفقاي مسئول
بايد متوجه باشند كه حزب بدون داشتن تشكيالت واقعا حزبي درواقع هيچ نخواهد داشت  ،لذا
ايجاد رويحه و كركتر حزبي و سازماندهي حزبي را براي يك لحظه از نظر دورنداشته وعمده
بودن آنرا از نظر دورنداريد  .هر فعاليت ديگر را بايد با اين ديد محاسبه نمايند كه براي پيشبرد
اين وظيفه عمده كمك مي نمايد يا خير ؟
 – 2درمورد فعاليت پوششي ورفتن زير رهبري هيچ حزب ارتجاعي مجاز نيست  ،هرگاه رفقا
وهواداران اگراحتماال دررابطه با اين احزاب قرارداشته باشند رفقاي مسئول وظيفه دارند كه
دربيرون كشيدن اين رفقا وهواداران كوشش جدي نمايند  .هرگاه بنا به وضعيتي رفقا وهواداران
ويا عده ازآنها درمحل مجبور باشند رابطه قومي ويا توده اي اين احزاب شوند بايد بكوشندازين
حدود فراتر نروند  ،درواقع با تظاهر با طرفدار بودن ازآنها عمال ياهيچ كدام آنهانباشند  .فقط درين
صورت زمينه فعاليت وفعال شد ن هر چه ييشتر مي تواند ممكن باشد.
 -بعد از يك بحث مختصر اختتاميه درمورد توجه به وظايف حزبي و اهميت آن جلسه خاتمه يافت.

( بازتايب كننده " حبيب " )
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