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  موسوی

  ٢٠١۴  اپريل٢٠
  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۵٨  

  :به ادامۀ گذشته

 ١٣۵٨ – ١٣۵٧اری را که با تأسف ذھن آنھا از درک سير زمان و تفاوت بين سالھای ھرگاه عدۀ معدود و انگشت شم

را آشکار » ساما«و زمان حال عاجز مانده با عقب ماندن از تاريخ ھنوز ھم فکر می نمايند که ھرگاه ھويت ايدئولوژيک 

م و سوسيال امپرياليزم شوروی که نمايند گويا با دشمنان عمدۀ خلق افغانستان در آن مقطع يعنی باند ھای خلق و پرچ

زير پوشش ھمان طرز تفکر به غارت و کشتار خلق ما اشتغال داشتند، ھم ھويت خواھند شد؛ به اميد آن که اين عده ھر 

که خطر چنان » ساما« که در آن فرورفته اند بيرون شده و بدانند که خالف سالھای ايجاد کومای تاريخیچه زودتر از 

جود داشت، اينک قضيه از اساس فرق نموده، ھر کس حق دارد ميزان صداقت آنھا را در امر مبارزه سوءاستفاده ای و

با ايستادگی آنھا در سنگر ايدئولوژيک محک بزند؛ به حال خودشان گذاشته زياد جدی نگيريم، می ماند طيف ھای 

را يک سازمان اسالمی و يا » اماس«ديگری که ھريک روی اھداف خاص خودشان با چنگ و دندان در صدد آن اند تا 

  :حد اقل فاقد ايدئولوژی رھنما نشان بدھند که در ذيل به اختصار به آنھا اشاره صورت خواھد گرفت

  

  : باند ھای خلق و پرچم، روسھا و ساير مزدوران شان-١

د از باب درماندگی در وقتی باند ھای خلق و پرچم به قدرت رسانيده شدند و به دوام آن سوسيال امپرياليزم شوروی خو

 ھزار سرباز و عظيمترين ماشين جنگی که در تمام جھان ھيچ قدرتی جرأت و ارادۀ ١٢٠سرکوب مقاومت خلق ما با 

روياروئی با آن را نداشت، بر کشور ما ھجوم آورد، تمام تالش مزدور و بادار در عرصۀ تبليغاتی چه در داخل 

ر سطح منطقه و چه ھم در تمام جھان آن بود، تا اوضاع افغانستان را در کشورھای افغانستان و شوروی آنروز، چه د

کل چنان معرفی دارند که گويا در آنجا ترقی، پيشرفت، سوسياليزم و انقالب در يک سمت و ارتجاع، تاريخزدگی، 

موده اند بلکه، با امپرياليزم و ضد انقالب در سمت ديگر قرار داشته، نه تنھا سربازان شوروی بر افغانستان تجاوز نن

  .تمام قواء و با بذل و ايثار خون شان می خواھند تا از برادران طبقاتی شان در افغانستان حمايت نمايند

در تمام اين سناريوی از قبل آماده شده که می توانست به تحميق خلقھای افغانستان، شوروی، منطقه و جھان تمام شود، 

البی افغانستان و از لحاظ نظامی در پيشاپيش ھمه سازمان آزاديبخش مردم يگانه مانع جدی موجوديت نيروھای انق
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می توانست به شمار بيايد، چه با موجوديت نيروھای انقالبی در سنگر مخالف مزدوران روس و ) ساما(افغانستان

 و چرائی نيروھای اشغالگر روسی، سؤالی که ذھن نيروھای پيشرو منطقه و جھان را به خود معطوف می داشت، علت

موضعگيری اين نيروھا در تقابل با روسھا بود؛ با موجوديت نيروھای انقالبی در سنگر ضد شوروی، تمام احزاب و 

است که روسھا و » سياه و سفيد«نيروھای مترقی جھان می خواستند بدانند، که ھرگاه اوضاع افغانستان ھمان رنگھای 

  و بقيه نيروھای انقالبی چه چيزی را تداعی می نمايد؟» ساما«غالمانش معرفی می دارند، پس موجوديت 

روسھا و مزدورانش جھت حل ريشه ئی اين پرسش، از يک سو در داخل کشور بر تمام آنھا مھر به اصطالح 

زده ھمه را واجب القتل و مباح الدم اعالم و تا جائی که دست شان رسيد به نسل کشی پرداختند و اما از » مائويست«

ر داخل و به خصوص در خارج از افغانستان، نه تنھا ھويت ايدئولوژيک آنھا را در ھمان مقطع به سوی ديگر د

صورت مطلق نفی نمودند، بلکه نظريه پردازان آنھا چون پنجشيری ھا، کشتمند ھا، عظيمی ھا و ده ھا جانی و ميھن 

، و آن را گاھی مسلمان و زمانی ھم »اسام«فروش ديگر شان، تا اينک تالش می ورزند تا با نفی ھويت ايدئولوژيک 

  .تروريست و يا رھزن معرفی داشتن، پاشنۀ آشيل تجاوز شوروی را بر افغانستان از انظار بپوشانند

اکنون در جريان فعاليتھای روزانۀ پورتال بر اثر تماسھائی که با بخش ھای مختلفی از جنبش چپ جھانی اعم از دور و 

ر واقعيت وجودی نيرو ھای وابسته به روس و نقش شوروی سوسيال امپرياليستی در نزديک به وجود آمده، وقتی ب

افغانستان، از جانب متصديان و ھمکاران قلمی پورتال روشنی انداخته می شود، به ده ھا تن، صميمانه ابراز می دارند 

ھم چيزی شبيه انگوال و يا نيکاراگوا که در آن زمان از چنين واقعيتی اطالع نداشته اند و فکر می نموده اند، افغانستان 

بوده، و اين نيروھای طرفدار امپرياليزم امريکا و ناتو بوده اند که در زير چتر اسالم سياسی، عليه ترقی و پيشرفت 

از نظر ما انتقاد از خوِد صميمانۀ اين عده ، بر ما نيز حکم می نمايد تا به ضعف . کشور شان دست به عمل زده اند

خود در تمام سطوح به خصوص بين متحدان طبقاتی نيروھای انقالبی در سطح جھان، اعتراف نموده بپذيريم تبليغاتی 

  .که در چنان موضعگيری نادرستی، دامن جنبش چپ افغانستان نيز بدون گرد باقی نمی ماند

دست نداده، نگذارند تا از روسھا و مزدورانش با تمام قواء تالش می ورزند، حال که ميدان را باخته اند، حريف را از 

ديد  تاريخی و دراز مدت به پيروزی برسند، چه آنھا به نيکوئی می دانند در غياب موجوديت نيروھای انقالبی و در 

، در سنگر دفاع از ميھن و بھروزی انسان آن و در تقابل خونين عليه قتل، کشتار، ميھن فروشی و »ساما«پيشاپيش آنھا 

يخی تمام جنبش مقاومت ضد روسی افغانستان، مھر ارتجاع مذھبی، فئودالی و توطئۀ امپرياليستی تجاوز، از يک ديد تار

ھا و ساير نوکران امپرياليزم در نخستين سالھای » باسمچی«را بر پيشانی خود خورده و چيزی می شود در حد حرکت

 و ساير مزدوران روس، با شدت تالش با حرکت از چنين منظری است که باند ھای خلق و پرچم. پس از انقالب اکتوبر

  .را نفی نمايند» ساما«می ورزند تا ھويت ايدئولوژيک 

  

  : باند جواسيس حسين و شرکاء-٢

اينھا که در واقعيت امر، چيزی به جز ادامۀ باند ھای خلق و پرچم آنھم شعبات امنيتی و استخباراتی آنھا نيستند، نيز 

را نفی و انکار نموده، گاھی آنھا را » ساما«ای تھوع آوری، ھويت ايدئولوژيک سخت تالش می ورزند تا با بند بازی ھ

آنھا با . اسالمی، زمانی خرده بورژوائی و غير مارکسيستی و در جای ديگری تروريستی و آوانتوريستی معرفی بدارند

ته بود و گذاشته شده است، اين تبليغات شان می خواھند وظيفه ای را که از طرف خاد و جانشينانش به عھدۀ شان گذاش

  .انجام دھند

، وقتی ادعا می دارند که گويا تاريخ »پوالد«و آھن زنگزده »  ...شفق و . دھقانپور، د« حسين جاسوس، صادق دنی 

جنبش کمونيستی افغانستان با حرکت آنھا آغاز يافته است، در اينجا به ھيچ صورت ھدف آنھا در خود بزرگ نمائی 
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 بلکه آنھا آگاھانه و با زيرکی چند جاسوس حرفه ئی، با تذکر چنين مبدائی، نه تنھا بر ھويت خالصه نمی گردد،

بلکه بر گذشتۀ جنبش کمونيستی کشور نيز خط بطالن کشيده، از زاويۀ ديگری ھمان ادعای روسھا » ساما«ايدئولوژيک 

  .رندو مزدورانش را که گويا مقابل ارتجاع و سرمايه جنگيده اند، تأئيد می دا

آنھا در عين زمان با اتخاذ چنين سياست رذيالنه و ضد انقالبيی می خواھند تا ظرفيت ھای بالقوه و موجودی را که در 

درون جامعه به نفع انقالب و مبارزه وجود دارد از رجعت به طرف سازمانھای گذشتۀ شان باز داشته، با تبليغ اين که 

 دھه و با چھار بار، دست به دست شدن ٣ی که بعد از سپری شدن بيش از اند، تدارک» تدارک جنگ خلق«گويا در صدد 

افغانستان نه تنھا نمی توان کوچکترين و کمترين اثری را از آن، در ھيچ کجای افغانستان مشاھده نمود، بلکه در عمل از 

خته است؛ در عمل آب  ھای زمان خويش مبدل سا»قارون«طريق انجوئيزم سجده بر آستان استعمار نمودن، ھمه را به 

به آسياب امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء ريخته، پيکارگران دلير مردم را در بيراھۀ انقياد و اضمحالل بکشانند، 

  .چنانچه افراد وکادر ھای خود را چنين کرده اند

  

  : ليبرالھا و ساير مدافعان سرمايه-٣

يک صد سال اخير کشور نشان داده است، فکر نمی کنم در طيف تا جائی که من می دانم و تاريخ مبارزات بيش از 

نيروھای انقالبی و حتا محققان بيطرف کس و يا کسانی پيدا شود که نداند، نمايندگان سياسی بورژوازی در افغانستان 

ی آنھا با سرمايه اگر گاھگاھی اينجا و يا آنجا نيمه و يا شبه نيمه تبارزی ھم داشته اند، بنا بر وابستگی جبلی و ساختار

ھای امپرياليستی نه قصد اين را داشته اند تا در جوشاجوش تحوالت و آنگاھی که جامعه را شديدترين تکانھا می لرزاند 

پای پيش گذاشته به مثابۀ يک نيروی مستقل سياستھا و از آن طريق اھداف شان را آشکار سازند و نه ھم اين جرأت و 

ھرکس خر شود ما «به چنين کاری اقدام نمايند، بلکه عکس آن در تمام دوران ضرب المثل گربزه درآنھا وجود داشته تا 

را نصب العين خود قرار داده ھميشه بقای سياسی و فزيکی شان را به ھر قيمتی تضمين نموده اند، » *پاالنش ھستيم

ز تبارز آشکاری از آنھا به چشم مبرھن است که در جريان مبارزات آزاديخواھانۀ مردم ما عليه اشغالگران شوروی ني

نخورده است، اگر گاھگاھی در اين اتحاد و يا آن اتحاد شرکت جسته اند، بايد پذيرفت که اوالً آن شرکتھا در کل روی 

در تصرف قدرت سياسی » سازمان رھائی افغانستان«و » ساما«اميدواری ھائی که از جانب نيروھای انقالبی به ويژه 

  .د، استوار می بود و در ثانی سخت نا پيگير و شکننده نيز بوده اندبرای شان خلق می ش

در واقع نقش اين عناصر در جنبش، بيشتر به آن افسقال ھائی شباھت داشته و دارد که حين نزاع دوطرف خود را به 

  . ه اندمثابۀ ميانجی و حتا عقل کل داخل معرکه نموده، در ختم غايله بيشتر منفعت را برای خود کمائی نمود

اين طيف، که متحدان و سخنگويان خود را در درون جنبش انقالبی، به دنبال ضربات پيھمی که بر پيکر از قبل ناتوان و 

، وارد آمده بود؛ يافته بودند به مانند ھمان افسقال ھا، ھميشه در تالش آن بوده »ساما«پراکندۀ آنھا در کل و به خصوص 

ست و جو نمايند، گذشتۀ سياسيی که از يک طرف آنھا را مبارز، ضد روس، ضد اند تا برای خود گذشتۀ سياسيی ج

  .  نمايش دھد و از طرف ديگر مھر چپی را نيز بر پيشانی خود نداشته باشند- در حد محدود آن-ارتجاع مذھبی

اعالم «به زودی اين طيف در موجوديت افراد تعبيه شدۀ شان در درون جنبش، نمی توانند زياد سرگردان بمانند، آنھا 

را می يابند، علم برداران آن سند ضد انقالبی و ارتجاعی را پيدا می نمايند، آن مقطع تاريخی را که ياد » مواضع ساما

می نشانند و در نتيجه » ساما«آن داغ ننگی را بر جبين تک تک سامائی ھا می نماياند به جای تمام تاريخ پر افتخار 

ھم غازی، ھم «را نفی و انکار نموده، در نزد سرمايه می خواھند خود را ھمان » ماسا«ھرگونه ھويت ايدئولوژيک 

  .معرفی بدارند» شھيد و ھم صحيح و سالمت در خانه
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که ھم بی صاحب مانده و ھم در غياب رھبران، کادرھا و اعضای وفادار به خط مبارزاتی بنيانگذارانش ، به » ساما«

در نتيجه آشغال ھای . مبدل شده است، ديگر نمی تواند از ھويت خود دفاع نمايدآلۀ دست مشتی سازشکار و انجوئيست 

پرداخته، با نفی ھويت ايدئولوژيک » ساما«بورژوازی جھت ساختن يک گذشته برای خود، به تحريف تاريخ مبارزاتی 

  .آن، می خواھند آن گذشته را در بازار مکارۀ سياست ھای امپرياليستی به فروش برسانند

  

  : طيف عناصر جبون-۴

اين طيف که با تأسف ھرچند تعداد آنھا زياد نيست، مگر صدای بلند تر از ديگران داشته از ھر سوراخی سر می کشند، 

کسانی اند که جرأت، شجاعت، شھامت، شرافت و گربزۀ آن را ندارند تا بگويند ھم نمی توانند از گذشتۀ مبارزاتی 

ت ايدئولوژيک آن را در مالء عام اعالم داشته، در نتيجه به کمونيست بودن خود ببرند و ھم نمی توانند ھوي» ساما«

  . اقرار بدارند

اين طيف که خود جرأت، شجاعت، شھامت، شرافت و گربزۀ آن را ندارند تا خويشتن خويش را به مثابۀ يک کمونيست 

ده بودند با وجدان مذھبی شان تصفيه حساب آمده بودند، قادر نش» ساما«اعالم بدارند و چه بسا در ھمان زمانی که به 

در درون افت بزرگی دست و پای می زند و » ساما«نمايند، اينک بعد از سپری شدن سالھا، به خصوص بعد از آن که 

ارتجاع و امپرياليزم عربده می کشد، فرصت را غنيمت دانسته با گردنھای خميده و تظاھر به تواضع، بی ايمانی خود را 

 پيرو انديشۀ مائو تسه -  لنينيستی- را ، عناصر فاقد ايدئولوژی مارکسيستی» ساما«شيده جانبازان بی ھمتای عموميت بخ

يک سازمان کمونيستی نه، بلکه يک نھاد » ساما«دون اعالم داشته، با ھزار سوگند و قرآن می کوشند ثابت نمايند که

  .غير ايدئولوژيک بود

  

  :»سامائی«با جنبش » ساما«يک  عناصر بی اطالع و ناتوان از تفک-۵

 زيسته اند و حافظۀ شان وقايع آن زمان را ھنوز در خود دارد، به خوبی به ياد ١٣۶۴ الی ١٣۵٧آنانی که بين سالھای 

می آورند که ساما به يمن موجوديت شخصيت ھای اسطوره ئی بين بنيانگذارانش و به يمن جانبازی و تبارز علنی تک 

ھمتر درک درستش از زمان و تعيين شعار مبارزاتی متناسب با آن، راه چند ساله را يک شبه تک اعضايش و از ھمه م

 امری که برخی ھا - پيموده، در زمانی بسيار کم نه تنھا، خود را به مثابۀ يک سازمان مبارزاتی پيشاھنگ تثبيت نمود

م از شھر و روستا بين تمام اقشار و طبقات  بلکه در تمام نقاط کشور اع- ظرف سی سال و اندی ھنوز قادر بدان نشده اند

جامعه از روشنفکران پوھنتونی گرفته تا کارگران و دھقانان و خرده بورژوازی شھر و ده، جای پای عميقی بين توده 

ھای ميليونی کشور يافته، به صد ھا و ھزاران تن بدون آن که کمترين ارتباط تشکيالتی با ساما به مثابۀ يک سازمان 

به صورت مثال نخستين خيزش محصالن پوھنتون . باشند، خود را سامائی و يا ھم آزاديبخش اعالم می داشتندداشته 

ی انجنيری کابل برخاست و بيشتر محصالن ادعای آن را داشتند که گويا سامائی اند و يا ھم برخورد ځکابل که از پوھن

که ھمه خود ... وھستان گرفته تا نيمروز، قندوز و مزار از کوھدامن و ک» ساما«توده ھای دھقانی در مناطق نفوذ زير 

  .را سامائی دانسته و ھيچ کسی حاضر نبود تا ھويت تشکيالتی اش زير سؤال برود

نه ظرفيت » ساما«اين ھمان چيزی است که ما از آن به نام جنبش سامائی ياد می کنيم، جنبشی که با کمال تأسف 

  .  سازمانھای توده ئی متناسب با آن سازماندھی نمايد و نه ھم امکانات عملی آن راتشکيالتی آن را داشت تا ھمه را در

امر خوب برخورداری از بيشترين اعتماد و نفوذ . اينجاست که به گفتۀ صدر مائو، امر خوب به امر بد مبدل می گردد

 حزب، ارتش توده ئی و جبھۀ بين آحاد جامعه و طبقات و اقشار مختلف که می توانست مناسبترين بستر برای ساختن

به بالھای کنجشکی شباھت پيدا نمود که می » ساما«متحد ملی يعنی سه سالح خلق باشد، به ضد خود مبدل شده در نتيجه 
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بايست ھيکل يک شتر مرغ عظيم الجثه را با خود از زمين بلند نمايد، کاری که بالھای خود شتر مرغ ھم به آسانی و 

  . نيستبرای ھميشه بدان قادر

نمی توانست، افراد را زير پوشش تربيت ايدئولوژيک سازمانی خود قرار دھد و يک رشد کمی وحشتناک » ساما«چون

و ھوادارش که جای خود دارد، » ساما«مخدوش گرديده، بين يک عضو » ساما«مانع از آن بود، در نتيجه مرز ھای 

ان طبقاتی اش چنان خلطی به وجود آمد که تفکيک بين آنھا بين اعضاء و روابط توده ئی، بازوی مسلح سازمان و متحد

 در تجربۀ شخصی خودم، وقتی چند تن از افرادی را که تا پای جان در –. می توانست به قيمت سر انسان نيز تمام شود

را به عھده داشت ، » ساما«پيش رفته بودند، از موضع فردی که مسؤوليت تشکيالت » ساما«زير درفش پرافتخار 

 در نتيجه به صد ھا و ھزاران فردی در -سامائی به مفھوم تشکيالتی آن ندانستم، خود روشنترين گواه و سند می باشد

بودند، » ساما«خارج و داخل کشور، در بيرون و داخل زندان، ادعای سامائی بودن می نمودند و يا متھم به عضويت 

بدون آن که به اساس آئين نامۀ . ين نامۀ سازمان خورده باشدبدون آن که حتا برای يک بار چشم شان به برنامه و آئ

سازمان به صورت کتبی اين واقعيت را لمس نموده باشند که عضو سازمان فقط کسانی می توانند باشند که به انديشۀ 

مان خاستگاه باور مند بوده و جھت  تحقق اھدافی که از ھ»  انديشۀ مائو تسه دون– لنينيزم - مارکسيزم«رھنمای آن يعنی 

  .معين شده، مبارزه نمايند

موجوديت چنين طيفی که تعداد شان به بيش از ھزاران تن رسيده به ده ھا و صد ھا تن از آنان يا از جانب اشغالگران 

روسی و مزدورانش و يا ھم ارتجاع مذھبی، به خون کشانيده شده اند و از يک منظر با ايثار خون خويش تعھد سياسی 

» ساما«به اثبات رسانيده اند، باعث می گرديد تا به عالوۀ آن که مردم بی اطالع در تشخيص افراد » ساما«شان را به 

نيز اين » ساما«از ھواداران، و طيف جنبش سامائی غافل بمانند بلکه بين برخی از افراد آگاه و حتا سازمانھای رقيب 

  .سوءتفاھم ادامه بيابد

به مثابۀ » ساما«کسی است که به برنامۀ » ساما«، عضو »ساما«فزايم، طبق آئين نامۀ حال که بدينجا رسيد الزم است بي

ھم موجود و در آرشيف اسناد در ھمين پورتال وجود دارد، باور مندی به » ساما«برنامۀ . نخستين شرط باور مند باشد

 باور مندی به علم انقالب، يعنی باور  انديشۀ مائو تسه دون، يعنی- لنينيزم- ، يعنی اعتقاد به مارکسيزم»ساما«برنامۀ 

  . مندی به کمونيزم

 و ھم -  گذشته از طيفی که ذھن شان حرکت زمان را متوجه نشده است-حال تمام آنھائی که ھم خود را سامائی می دانند

مزدور را يک سازمان غير ايدئولوژيک و حتا اسالمی می دانند، اختيار به دست خودشان، می خواھند خود را » ساما«

روس بشناسانند و يا عوامل استخباراتی جديد آن در باند حسين جاسوس، ليبرال، ترسو و يا بی اطالع، آنچه مسلم است 

به مثابۀ گردان پيشآھنگ طبقۀ کارگر که به پاسخ به نياز » ساما«به حکم برنامه و آئين نامۀ سازمان آنھا ھيچ ربطی به 

آمده بود، نداشته و ندارند و ھر نوع پافشاری شان بر اين که گويا ھم آگاھانه سامائی مبرم پرولتاريای افغانستان به وجود 

  . بوده اند و ھم مسلمان، چيزی نيست به جز منافقت و دروغگوئی

» ساما«اندکی توضيح دادم بيجا نخواھد بود در مورد دو شخصيت معروف و بنيانگذار » ساما«حال که در مورد 

، که در اين اواخر در جريان دزدی ھای ديگر وقتی شھيد دزدی ھم مد روز شده »پويا«و » کلکانی«ھريک زنده ياد 

است، کس و يا کسانی می خواھند آنھا را از جنبش انقالبی دزديده و جھت تجديد آرايش چھرۀ کثيف خودشان، سرخی 

  :نيز اندکی مکث نمايمرخسار آنھا را که از ايثار خون شان مايه گرفته است زرد و يا سياه جلوه بدھند؛ 

و شخصيت چندين بعدی وی در بستر زمان، قبل از ھمه توجه تان را به اين مثنوی » مجيد کلکانی«به ارتباط زنده ياد 

داستان پيل و جماعت کوران «که زيرا عنوان » سنائی غزنوی«پرمفھوم از قلم و دماغ يک تن از اعاظم سخن دری، 

  :ب می نمايمآمده است، جل»  الحقيقهةدر حديق
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  ھر مردمان ھمه کورـدر آن شـــان و   ری بزرگ در حِد غورــھــود شــب

  تــمه زد بر دشـکر آورد و خيــلش   تــکان بگذشــاھی در آن مــادشــپ

  ولتـت و صـمــاه و حشــی جـاز پ    يبتـا ھــزرگ بــلی بــيــت پـــداش

  ان تھويلــنــچــت زآنــاســرزو خآ    لــيـدن پــر ديــھـان را ز بــردمــم

  ورانــد از آن عـــدنــل آمــيــِر پــب    ورانــان آن کــيــور از مــد کــنـچ

  يلـان در آن تعجــازيـی تـــکـريــھ    لـت پيــأيـکل و ھــد شــنــدانــا بــت

  دـبودنر ـبص شم بیــه از چـــکــزان    ودندـس یــت مــه دســـد و بـــدنــآم

  زویـــــر جـــاد بـــتــالع اوفــــاط    ویـر عضـمس بــکی را به لـريــھ

  تـالی بســيــی خــان در پــدل و ج    حالی بستــورت مــی صـکــريــھ

  دندــراز شـــران فـــگـان ديـــرشــب    از شدندـر بــھــل شــِر اھــون بــچ

  شانــدکيـان و بــرھــمـان گــنــچـآن    انـشــی زيـــکـــريـــرد ھــآرزو ک

  ه بشنيدندـملــد جــنــفتــه گـــچــآن و     دندـرسيــل پـيـکل پــورت و شــص

  دـيـرســل ازو پـيـال پــری حــگـدي     وی گوش رسيدـه دستش به ســکـآن

  ب و فراخ ھمچو گليمـعـن و صـھـپ     ناک عظيمـت سھمـاس کلیـت شـفـگ

  را معلومـر مـت مـت اســت گشـفـگ    ه دستش رسيدی زی خرطومـکـوان

  است ھیـۀ تبـاک است و مايــنـھمـس    اودان ميانه تھيستـون نـت چــراس

  ر بوسشــبر پــطـای ســت و پــدس    موسشـل ملــيــد ز پــه را بُ ــکــوان

  راست ھمچون عمود مخروط است     که مضبوط استـگفت شکلش چنان

  ءطاـن خــاده ظــتــان را فــگــمــھء     زاــزوی از اجـده جــکی ديـي رـھ

  ره نیــور ھمــچ کـيــا ھـــم بـــلــع    یــه نـــی آگـــلــچ دل را ز کـــيــھ

  فره به جوالـتــد غــنـــانـــرده مــک     ای محالــھ الــيــگی را خــلــمـــج

  تـن ره نيسـخـن سـال را در ايـقـع     ه نيستـــق آگــاليــی خئــداـــاز خ

از يک جانب، ديد ايستا و ضد ديالکتيکی معرفی کننده ھا از جانب ديگر » مجيد کلکانی«ابعاد متعدد شخصيتی زنده ياد 

نب پيوند دھند و از جا» مجيد کلکانی«و ھمسو با آن جبن عدۀ بيشماری که از يک سمت می خواھند خود را به زنده ياد 

ديگر شھامت و گربزۀ آن را ندارند تا از لحاظ ايدئولوژيک به باور ھای وی خود را معتقد و باورمند نشان دھند، موجب 

به ميان می آيد، در بھترين صورت تالش معرفی کننده ھا را » مجيد کلکانی«می گردد، که وقتی پای معرفی زنده ياد 

  .به ھمان پيل در شھر کوران مقايسه نمود

در اين اواخر که امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء، با به خدمت گرفتن عناصر خاين به جنبش انقالبی، مردم و چه 

کشور افغانستان از قماش، اعظم دادفر، سپنتا و ده ھا ميھن فروش خرد و بزرگ ديگر در ادارۀ مستعمراتی کرزی، و 

ا در عقب نامھای پرطمطراق پنھان داشته، به جز انجوئيزم و از استفادۀ ابزاری از چند تن ديگر که ھويت کثيف شان ر

آن طريق نفوذ استعمار را در اعماق و دورترين نقاط افغانستان گسترانيدن کار ديگری انجام نداده اند؛ تا حدی موفق شد 

طالح از قاعدۀ با دولت دست نشانده، مردم را فريب داده و به اص» شعله جاويد«که زير نام ھمکاری بقايای جنبش 

 ھمان سالھای وسيع قدرت در افغانستان صحبت بدارد، در خارج از کشور به خصوص در اياالت متحدۀ امريکا که از

نخست، بيشترين بخش بيروکراسی فاسد و دست نخوردۀ خاندان غدار طالئی در آن جای گرفته بودند و اينک فرزندان و 

نوادگان آنھا در کنار و حتا پيشاپيش نيروھای اشغالگر در افغانستان، به تحکيم مناسبات استعماری اشتغال دارند، تالش 
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صيت ھای ملی و مبارزاتی به نفع طرز تفکر استعماری، برای جمع شان ھويت وجود دارد تا از طريق مصادرۀ شخ

  .تاريخی مبتنی بر مبارزه بسازند

در ھمين راستا يکی از شخصيت ھائی که از يک جانب در سطح تمام افغانستان از طرف مردم افغانستان به مثابۀ 

 در مقابل اشغالگران و دولت دست نشانده، »ساما«قھرمان ملی شناسائی شده است و از طرف ديگر با کرنش ھای 

می باشد، لذا برای مصادره کنندگان و چپاولگران » مجيد کلکانی«تقريباً حيثيت شخصيت بدون تعلق را يافته ، زنده ياد 

را به نفع انديشه ھای ضد پرولتری » مجيد کلکانی«دسترنج مردم، چنين حالتی می تواند بھترين زمينه ای باشد تا 

  .ه نموده، وی را خالف آنچه بوده است، معرفی بدارندمصادر

چنانچه در اين اواخر يکی از تلويزيونھائی که نه ھويت و پدر ومادر سياسی گردانندگان آن به درستی روشن است و نه 

واند در و ساير جانبازان پيشاھنگان طبقۀ کارگر افغانستان می ت» کلکانی«ھم اھداف آنھا ازعطف توجه شان به زنده ياد 

با » کلکانی«چشمرس قرار داشته باشد، طی برنامه ھای چندی با دعوت از افرادی که در طی مراحل مختلف زندگانی 

 منھای آنھائی که با وی در ايجاد و بنيانگذاری اصلی ترين و آخرين ميراث آن زنده ياد يعنی -وی در تماس بودند

 ميزگرد ھای چندی را تشکيل و تاريخ را - ابراز نظر داشته باشندسازمان آزاديبخش مردم افغانستان در سطحی که حق

  .وارونه جلوه دادند

 سال بيشتر نداشت و در ١٨ - ١٧را در عنفوان جوانی يعنی وقتی که » مجيد«که » سمندر غوريانی«مثالً آنھا از آقای 

 بودند تا نظرش را به ارتباط آن زنده در پغمان شاگرد بود، ديده و با ھم صنفی بودند دعوت نموده» ابو حنيفه«مدرسۀ 

  .ياد بيان داشته، وی را از لحاظ ايدئولوژيک معرفی بدارد

چه محقق به جای آن که پديده را در بستر زمان و فرايند رشد آن ! به چنين تحقيقی می گويند، شارالتانيزم بورژوائی

ف خودش را بر آورده می سازد، برجسته مورد مطالعه و بررسی قرار دھد ھمان مقطع زمانی خاصی را که اھدا

ساخته، با استفادۀ سوء از اعتبارشخصيتی مصاحبه شونده، اھداف خود را بر آورده می سازد، بدون آن که دروغی گفته 

کسانی ھم که در قفای فرد اول صحبت می دارند، چون در يک . باشد و بار مالمتی دروغپردازی خودش را حمل نمايد

آگاھانه شرکت جسته، در ظاھر نمی خواھد حرفی باالی حرف » تحريف تاريخ«گونه و شعبده بازی نمايش بالماسکه 

يکی از معروفترين ايدئولوگ ھای اخوان مکتبی و اسالم سياسی در افغانستان و جھان  زده باشد و از » استاد غوريانی«

  .به سادگی می گذرد» کلکانی«ھويت ايدئولوژيک زنده ياد 

  : می توان نوشتدر چنين حالتی

  !آقايان

يک انسان بود و به مانند تمام نوع خود، از آغاز تولد الی در خون کشانيده شدنش، مراحلی را طی » مجيد کلکانی«

به استناد گفتۀ خودش و تأئيد زنده ياد رھبر، او کودکی را در خرابه ای در قندھار که محل اقامت آن تبعيديان و . نمود

 طالئی بود، سپری نمود، وقتی در صنف ھشتم مکتب بود، دولت وقت موافقه نمود تا فاميل شان قربانيان خاندان غدار

از تبعيد برگردد، در آن زمان صنوف ھشتم و نھم را در ليسۀ نجات و يا ھمان امانی سابق درس خواند، ھر دو برادر 

ردند، تا با استفاده از ليليۀ آن ليسه مجبور بعد از ختم صنف نھم به دنبال ھم می خواستند در ليسۀ تخنيک ثانوی شامل گ

نباشند ھمه روز بين کابل و پغمان رفت و آمد نموده، مصارف گزافی را متقبل گردند، چون دولت به اين پيشنھاد و 

 شامل ھمان دارالعلوم شرعی که به ليسۀ ابو حنيفه مسما بود، ناگزيرتقاضای شان پاسخ منفی داد، جھت ادامۀ تحصيل به 

  . ديدندگر
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اين که در آنجا شاگرد ممتاز بودند و در فھم و درک مطالب، بھتر و باالتر از تمام صنفی ھا، نمی تواند مؤيد اين باشد 

که آنھا اوالً در ھمان زمان آنچه را می خواندند، قبول ھم داشتند و در ثانی تا آخر عمر به ھمان باور ھای دوران جوانی 

  . در وجود آنھا نيز پايان يافتخويش باقی مانده و رشد فکری

به مانند تمام انسانھای ديگر حين تولد نه مارکسيست بوده و نه ھم مسلمان و يا چيز » مجيد«اين چنين افراد بايد بدانند که 

ديگری، بلکه انسانی بوده به مانند تمام انسانھای ديگر که به مرور زمان و متناسب با رشد جسمی و دماغی اش، در 

 محيط اجتماعی و تحت تأثير پراتيک اجتماعی اش، افکار و نظريات خود را از يک جوان به گفتۀ آقای تماس با

 پيرو - آغاز و در نھايت به يک مارکسيست لنينيست» مسلمان، نماز خوان و قرآن خوان«سمندرغوريانی از يک جوان

ه را پيموده  و از يک ھگليست جوان به انديشۀ مائو تسه دون تکامل داده است، ھمان طوری که شخص مارکس اين را

 مبدل شده است، ھمان سانی که ھزاران و ميليونھا کمونيست ديگر اين راه را پيموده و بعد از اين ھم مارکس تاريخ

مارکس لذا به ھمان سانی که حق نداريم تاريخ روند رشد و تکامل مارکس را از يک ھگليست جوان الی . خواھند پيمود

، نقطۀ پايان فرايند رشد فکری وی را در ھمان جوانی مارکس تاريخیسط بريده و به خاطر تخطئۀ ھويت ، از وتاريخی

و يا ساير » کلکانی«بگذاريم، به ھمان سان و به ھيچ صورت حق نداريم وقتی در رابطه با ھويت ايدئولوژيک زنده ياد 

نشی تقطيع نموده، به اساس يک مقطع خاص بر تمام جانبازان جنبش انقالبی صحبت می داريم، تاريخ حيات آنھا را گزي

  .فرايند حکم نمائيم

  :نيز نمائيم بدين مضمون» کلکانی«در ھمين زمينه بيجا نخواھد بود، توجھی به بخش ديگری از حيات زنده ياد 

مبرده، رفقای می بايست ضمن انتظار نا» رھبر« وقتی کارھايم از نيمروز تمام و الی آمدن زنده ياد ۶٠در اوايل سال 

ساما را نيز که در ايران و به خصوص تھران و حومۀ آن بدون ارتباط باقی مانده بودند، تنظيم نمايم، در جريان کارھای 

تشکيالتی، يکی از روز ھا ، يکی از رفقاء که خوشبختانه ھنوز زنده و از قرار معلوم فعال ھم می باشد و در آن زمان 

ند رفيق کوھدامنی که در بين شان دو سه تن کلکانی نيز وجود داشت، عھده دار بود، مسؤوليت آموزشی و تشکيالتی چ

معرفی داشته، با » کلکانی«که گويا خود را رفيق زنده ياد » جليل«از موجوديت فردی در بين رفقاء ياد نمود به نام معلم 

ی گرفت و زالو وار از دسترنج جوانان استفاده از چنان اتوريته ای، نه تنھا خود در کار توليدی و آموزشی حصه نم

رفيق مورد نظر از من توقع داشت، تا يک باری به . زندگانی می نمود، بلکه مانع کار آموزشی رفقای جوان نيز می شد

  .محل اقامت آنھا که در يک فابريکۀ مکرونی سازی بود، سر زده در حل مشکل، وی را کمک نمايم

بعد از چند دقيقه صحبت با . م، رفقای جوان با شور و شعف زيادی در انتظارم بودندوقتی طبق قرار قبلی به آنجا رسيد

به زمانی بر » کلکانی«به اين نتيجه رسيدم که تمام دوران رفاقت و تماسھای نزديک نامبرده با زنده ياد » جليل«معلم 

 عيار و کسی که به اصطالح به مثابۀ يکتازه زندگانی غير قانونی را آغاز نموده و به » کلکانی«می گردد که زنده ياد 

کدام مسيری را طی نموده و در جريان » کلکانی«،  و اين که بعد ھا زنده ياد قانون تمکين ندارد ياغيگری می نمود

مفھوم نيست، بلکه » جليل ھا«رشد شخصيتی اش چگونه از آن معيار ھا و اخالقيات آن عبور نموده، نه تنھا برای معلم 

با کمونيست شدن و خود را با صفات يک کمونيست عيار ساختن، در نخستين گام، » مجيد« بپذيرند که نمی خواھند

که افرادی از قماش معلم جليل به وی نسبت می دادند، را در زير .... نماز خوان، روزه گير، کاکه، خرابات و » مجيد«

درون خودش، به ھويت کمونيستی اش دست يافته پا ھايش له کرده و با خرد ساختن استخوانھای چنان شخصيتھائی در 

  .است

 روز قبل از ٣، يعنی ١٣۵٨اين قلم به اساس شناخت مستقيم خود که از اوايل دھۀ پنجاه آغاز می يابد و الی پنجم حوت 

دستگيری وی که برای آخرين بار به خاطر مسافرتی که پيش روی داشتم از وی وداع و با زنده ياد رفيق کبير معروف 
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به حکيم، عازم سفر گرديدم، در تمام اين سالھا وی را انسانی يافتم معتقد و وفادار به علم انقالب، يعنی به کمونيسم ، 

  . انديشۀ مائو تسه دون- لنينيزم-يعنی به مارکسيزم

چنان عميق است که انسان مجبور می شود به خاطر » کلکانی«خيره سری و حماقت برخی ھا در معرفی زنده ياد 

کمونيست را ندارند، در کنار » مجيد«واقعی يعنی » مجيد«شودن گره دماغی کسانی که جرأت و شھامت پذيرش گ

  :واقعيت، از قراين، شواھد و اسناد نيز استفاده نمايد، چنانچه

 به »گروه پس منظر تاريخی«برای نخستين بار اسم زنده ياد کلکانی به مثابۀ يک تن از اعضای جنبش چپ، در پيوند با 

ميان آمد، اين که سرانجام آن گروه به کجا کشيد بحثی است جداگانه، اما اين که تمام افراد شامل گروه از بستر شعلۀ 

 انديشۀ مائو تسه دون -  لنينيزم- جاويد، يعنی از بستر جنبش دموکراتيک نوين، با زبان رساتر از بستر مارکسيزم

مسلمان و نماز خوان بود و نه ھم کاکه جوان شمالی » مجيد«ديگر نه آن ، »مجيد«برخاسته بودند، خود گواه آن است که 

  .وار که بخواھد ادای عيار بازی را در آورد

به ميان می آيد، يعنی باز ھم يک گروه » گروه انقالبی خلقھای افغانستان«در دومين گام نام زنده ياد کلکانی در پيوند با 

مطرح می گردد، پروسه ای که در فرايند آن تنھا کسانی حق داشته » ئوتسه دون  انديشۀ ما-  لنينيزم-معتقد به مارکسيزم

 پيش شرط ايدئولوژيک بوده و آحاد تشکيل ٣ انديشۀ مائو تسه دون به مثابۀ يکی از - لنينيزم- اند که معتقد به مارکسيزم

  . پيرو انديشۀ مائوتسه دون بوده اند-  لنينيست–دھندۀ آن، مارکسيست 

به خصوص برنامۀ سازمان که اصل آن را در بخش اسناد » کلکانی«ن که بگذريم، نوشته ھای زنده ياد از اين قراي

  . را تأئيد می دارند» کلکانی«ھمين پورتال يافته می توانيد، بزرگترين اسنادی اند که ھويت کمونيستی زنده ياد 

ی که نه تنھا با وی زندگانی در خرابه ھای قندھار ، يعنی کس»کلکانی«گذشته از تمام اينھا؛ نزديکترين کس به زنده ياد 

را مشترکاً سپری نمود، بلکه در تمام فراز و نشيب زندگانی، حتا برای يک لحظه ھم از لحاظ ذھنی از وی فاصله 

  . بود» قيوم رھبر«نگرفته و جانش را در اثبات تعھدش نثار نمود، زنده ياد

» مجيد« شده و يا ھم ترسو و جبون، در جھان وجود داشته باشد که نپذيريد فکر نمی کنم کسی با وجدان سالم نه فروخته

می شناخت و به ھمين صورت خالف آن، اين شناخت و » رھبر«را بھتر از ھمه کس و بيشتر از ھمه کس، زنده ياد 

» رھبر«نده ياد روند رشد ھر دو آنچنان و قسمی بود که با وجود چند ھزار کيلومتر فاصله در طی چندين سال اقامت ز

 از فرصت استفاده نموده به کابل بر می گردد و برادرش را بعد از سالھا ١٣۵٧در خارج از افغانستان، وقتی درسال 

در جريان سخنرانی تاريخی و » رھبر«ھمين . مالقات می نمايد، کمترين اختالفی در طرز ديد و بينش با ھم ندارند

ساما در آئينۀ قدنمای «که زير عنوان » کلکانی«ون کشانيده شدن زنده ياد منحصر به فردش در ھفتمين سالگرد به خ

منتشر شده است، نه يک و يا دو بار، بلکه بار بار بر کمونيست » ساما«از طرف کميتۀ فرھنگی » انديشه و کردارمجيد

د و رزيده به صراحت تأکي» کلکانی«بودن زنده ياد »  پيرو انديشۀ مائو تسه دون– لنينيست –مارکسيست « بودن و 

اگر نگوئيم تنھا فردی بوده به جرأت گفته می توانيم يکی از معدود افرادی بوده که » کلکانی«نشان می دھد که زنده ياد 

  .ديالکتيک را به منش خود مبدل ساخته بود

رند که يا شناخت حال وقتی با تمام اين تذکرات کسانی پيدا می شوند که مرغ شان يک لنگ دارد و حاضر نيستند بپذي

به قدر کافی نيست تا ھويت ايدئولوژيک وی را اذعان بدارند و يا ھم شھامت و جرأت چنين کاری را » مجيد«شان از

را، از انديشه اش جدا نموده وی » مجيد«ندارند و ھنوز ھم اينجا و آنجا با قيافه گرفتن ھا و مظلوم نمائی ھا می خواھند 

ده و يا ھم يک کاکه جوان فاقد ايدئولوژی پائين بياورند، به غير از آن که چنان را در سطح يک مسلمان تاريخز

، پول می گيرند و دوام »مجيد«اشخاصی را جواسيسی دانست که برای انجام چنين مأموريتی يعنی کشتن و نصف کردن 

  .ھستی نکبتبار شان را در چنين انکاری می دانند، نمی توان نام ديگری بر آنھا گذاشت
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به مجيد خالصه و ختم نشده، ھر دزدی اعم از خس دزد و دزد دھاره ئی سياسی، در » ساما«زدی ھويت  جانبازان د

را از تاريخ » ساما«تالش آن است تا برای ساختن و جعل تاريخ مبارزاتی برای خودش يک و يا چند تن از جانبازان 

الشھائی، تالشی است که به غرض مسلمان نشان دادن زنده مبارزاتی جدا و به خود نسبت بدھد، که يکی ديگر از چنين ت

  .صورت می گيرد» نادر علی دھاتی معروف به پويا«ياد 

 دروغگو و متقلب معرفی داشتن که گويا در اينجا باز ھم با پای گذاشتن بر سابقۀ مبارزاتی آن زنده ياد و وی را شخص

، يک پارچه کاغذی را که گويا ورق تحقيق زنده  رأی داده استبدون اعتقاد به انديشۀ رھنمای سازمان، به برنامۀ آن

» مائويزم«می باشد، به نشر می رسانند که در آن از زبان زنده ياد پويا نوشته شده است که وی با » نادر علی«ياد 

  .سروکار ندارد

 به خصوص آنھائی که زندان خاد -بيائيد اندکی به ارتباط اين سند ادعائی غور بيشتر نمائيم، اميدوارم خوانندگان عزيز 

 اين نوشته را می خوانند ھرگاه در آن اشتباھی را تشخيص می دھند، با تذکر بر اين قلم منت -را سپری نموده اند

  .بگذارند

يعنی بعد از سير و سياحت در تمام احزاب اسالمی .  فرستندۀ نوشته شخصی است مشکوک، باسابقۀ سياسی بند بازانه-١

 و جمعيت در بيرون از زندان، در داخل زندان بيشتر به خاطر حمايت اخالقی نيروھای انقالبی که در آن از قبيل حزب

زمينه در تمام زندان شھرۀ خاص و عام بودند، زير پوشش پناه بردن به چپ، فعاليت استخباراتی خود را به نفع 

فراد خاد ، ابتداء نشريه ای را در زمان نجيب و با ختم زندان در ھمسوئی با تنی چند از ا. مزدوران روس پيش می برد

 مسعود بر جنايات تاريخی آنھا پردۀ -  مسعود در کابل راه انداخته، به مثابۀ بلند گوی ربانی–بعد ھا در زمان ربانی 

 از ھمان زمان تا اين اواخر که روی اختالفات درونی جناح ھای حاکم در قدرت، از ادارۀ امنيت ضد. استتار می کشد

  .ملی افغانستان رانده شد، در تماس تنگاتنگ با آنھا قرار داشت

 محل نشر، يکی از سايتھائی که تار و پود وجود آن با استخبارات ايران وابسته بوده، در تقسيم وظايفی که از جانب -٢

 بين مليت ھای با يکی ايجاد افتراق و دوگانگی: بادارانش صورت گرفته، دو وظيفۀ اساسی را بر دو ش آن گذاشته اند

ھم برادر افغانستان و تعصبات قومی، مذھبی، زبانی و نژادی را دامن زدن و ديگری پخش افتراء ، دروغ و بھتان عليه 

  .آحاد جنبش دموکراتيک نوين و مصادرۀ شخصيت ھای معينی از آن به نفع اسالم و مليت خاصی

تالش صورت » مرد آھنين ساما«معنون به »  پويا–تی نادر علی دھا«با چنين مشخصه ای، نشر يک ورق تحقيق از 

اصل اين ورق تا ھنوز در سايت واواکی کابل پرس . را يک ھزارۀ مسلمان معرفی بدارند» پويا « می گيرد، تا زنده ياد 

ورق پاره ای که درمطابقت کامل با  خواست عناصر بی ايمان، جبون و بی شھامت قرار داشته، با چنان . وجود دارد

به ارتباط درستی و نادرستی . گرميی از آن استقبال نمودند، توگوئی سيارۀ جديدی را در نظام شمسی ما کشف نموده اند

  :اين ورق پاره می توان نوشت

وجود ندارد، تا از طريق مقايسه با آن، به درستی انتساب » پويا« از آن جائی که نمونۀ ديگری به قلم شخص زنده ياد -١

انتساب حکم نمود، لذا چنين ورق پاره ای در ھمان گام نخست، از اعتبار صد در صد بازمانده، در صد و يا نادرستی 

  . در صد تقليل بيابد۵٠می تواند به » پويا«انتساب آن به زنده ياد 

خش وجود ندارد، لذا بايد امر صداقت و عدم صداقت و انگيزه ھای منبع پ» نادرعلی پويا« چون نمونۀ خط زنده ياد -٢

امری که با در نظرداشت آن ،اصل مشبوه بودن ورق پاره . و نشراز پخش چنين ورق پاره ای مورد مداقه قرار بگيرد

  .را فزونی بخشيده، در صد اعتبار آن را باز ھم تقليل می دھد

د ديد که آيا يعنی باي.  نکتۀ سوم ادبيات به کار گرفته شده در ورق پاره، با اوراق مشابه می بايد مقايسه بگردد-٣

  مستنطقين خاد با ھمان ادبيات چيزی می نوشتند و يا خير؟ 
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تا جائی که مطالعات اين قلم چه از خاطره ھای زندانيان سياسی دوران حاکميت مزدوران روس و آثار مشابه در سطح 

شکنجه گران خاد از منطقه و جھان و پرسش ھای اين قلم از کسانی که در چنگ خاد اسير شده بودند، گواھی می دھند، 

ھمان نخستين لحظات دستگيری يک فرد، تمام سعی و تالش شان را بر آن می گذاشتند تا شخص مورد نظر را نه تنھا 

از لحاظ جسمی خرد و خمير نمايند بلکه از لحاظ روانی و شخصيتی نيز وی را ضمن تجريد و تحقير به جائی برسانند 

اين روش يعنی شخصيت متھم را خرد کردن و او را انسانی فاقد . ا در آورندکه به دستور مستنطق، صدای حيوانات ر

ھيچ نوع احترامی معرفی داشتن، حکم می نمود تا مستنطق سخنش را با دشنام، فحش و کلمات زشت آغاز نمايد، نه اين 

 کاره است و از چه که دشمن می داند چه» پويا« تشکيالتی- که مستنطق بيايد و به متھم آنھم در قد و قامت سياسی

بی ناموس، «آغاز به تحقيق نمايد و به جای کلمه ھای » محترما«برخوردار است، با کلمۀ » ساما«موقعيتی در 

  .وی را با محترما مخاطب قرار بدھد» ...تروريست، نوکر امپرياليزم و 

ھيأت تحقيق مزدوران روس  از يک منظر ديگر، نشر چنين ورق پاره ای می تواند بر آورده ساختن خواست خاد و 

باشد در جھت دموکراتيک و انسانی نشان دادن آن باند ھای جنايت پيشه و آدمکش که گويا خالف ادعای طرف مقابل 

ھيچ گاھی به شکنجه نپرداخته و در ھمه حالت احترام دشمنان شان را حفظ نموده اند و حينی که با گلوله سينۀ دشمن را 

  !!رانيز بنويسند» محترما«نموده اند تا بر باالی گلوله کلمۀ سوراخ کرده اند، فراموش ن

نگارش يافته، ھم فرد » پويا« برای يک لحظه می پذيريم، که تمام اين اشکاالت مرتفع، ھم ورق پاره به قلم زنده ياد -۴

کنجه گران خاد ارسال کننده قابل اعتماد بوده و ھم منبع نشر دارای اشکال نمی باشد و از ھمه گذشته، فردی از ش

چاه سقوط را بکند و در نتيجه اين ورق پاره از صحت صد در صد » پويا«خواسته با لحن خوش زير پای زنده ياد 

  :برخوردار می باشد، در اينجا سؤالی که مطرح می گردد اين است

 اخالقاً و وجداناً موظف شرکت نموده بود، تا» ساما«در يک جلسۀ سازمانی کميته مرکزی » نادر علی پويا«آيا زنده ياد 

در چنگ دشمنی اسير بود که می » پويا«باشد ھمه چيز را راست و بدون کمترين غشی بيان دارد و يا اين که زنده ياد 

  خواست از زندانی بودنش سود جسته محتويات مغزش را در اختيارقرار بدھد؟

، »مجيد«، زنده ياد »پويا«ی در سطح زنده ياد مگر نه اين است که از ھمان نخستين لحظات دستگيری برای يک زندان

و ساير جانبازان قھرمان مردم، نکته ای که مطرح می گردد حفظ اسرار سازمان مربوطۀ شان و » بھمن«زنده ياد 

فريب دشمن با معلومات واھی و مستنطق را پشت نخود سياه فرستادن می باشد؟ عکس آن، مگر تمام خواست و آرزوی 

  يست تا بر محتوای مغز متھم راه يافته از آن طريق وی را تحت کنترول خود در آورد؟يک مستنطق آن ن

به عبارت ديگر مگر نه اين است که از ھمان نخستين لحظات دستگيری جدال عظيمی بين مستنطق که می خواھد به 

ی می خواھد طرف مقابل را با حقايق دست يابد تا بدان وسيله ضربت خود را کامل سازد و متھم که آگاھانه و با قصد قبل

  کوله باری از دروغ سرکيجه بسازد و نگذارد تا مستنطق چيز به درد بخوری از وی به دست بياورد، آغاز می يابد؟

 از چه زمان بدين سو، ما به خود حق و اجازه - که به فکر من چنين بوده و بايد چنين باشد-اگر جريان تحقيق چنين است

قيق رفقای دربندی را که آگاھانه برای نجات جان خود و رفقای شان دروغ گفته اند، انکار کرده می دھيم تا اوراق تح

اند، با صد حيله و نيرنگ آن حقيقتی را که مستنطق به دنبالش بوده از وی پنھان داشته اند، به مثابۀ سند جھت معرفی 

  .سک شناخت خود قرار دھيميک فرد، شخصيت و ھويت ايدئولوژيک وی، معتبر دانسته و آن را مستم

  !خانم ھا و آقايان

ھيچ فکر کرده ايد که با چنين حکمی، به صد ھا و ھزاران جانبازی را که شجاعانه در زير شکنجه مقاومت نموده و 

ارمان به دل مستنطق گذاشته تا يک حرف راست از دھانش بشنود، چه معرفی می داريم؟ و در عوض آنھائی را که 
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ه برای نجات از شکنجه و رھائی از لت و کوب، از سير تا پياز را بدون کمترين غشی بيان داشته اند، بلبل زبانی کرد

  چگونه پاداش می دھيم؟

که می داند در چند قدمی مرگ قرار دارد، با انکار تعلق » پويا« تشکيالتی زنده ياد - رزمنده ای در قد و قامت سياسی

نطق را مستمسک قرار داده و خود را با آن بی رابطه اعالم می دارد و در اوالً حماقت مست» مائويزم«فکری اش به 

وجود خارجی ندارد، تا با پذيرش آن، برای » مائويزم«ثانی با دانش عميقی که داشت، می دانست که چيزی به نام 

از آن گذشته، . د، نوالۀ آماده ای مھيا بساز) و صادق- پوالد- حسين، آھن زنگ زده(جواسيسی از قماش باند جواسيس 

لقب می دھد، به مثابۀ رھبر سازمان، وظيفه دارد تا از » ساما«که دشمن مردم وی را مرد آھنين » نادر علی پويا«

برآمد علنی سازمان، يعنی برآمد دموکراتيک سازمان دفاع نموده، در زير شديدترين شکنجه ھا، آنچه را اجازه نداشته و 

سيده بود، يعنی ھويت ايدئولوژيک سازمان را از آنھا کتمان نمايد، فقط در چنين صورتی زمان ابراز آن تا آنوقت فرا نر

، ارج و اھميت احترام گذاشتن را پيدا می نمايد، نه آن طوری که کالشان وابسته به امپرياليزم »پويا«ست که زنده ياد 

  .در تالش اند تا تصوير شخصيتی وی را ارائه بدارند

، بنيانگذاران با شھامت و جانباز آن، خط فکری و ھويت ايدئولوژيک آن، »ساما«گونگی تشکل اينک که به ارتباط چ

در زمان خودش تا حد زيادی به حيث عصاره و » ساما« و ھمه خوانديم که  اشاراتی صورت گرفت،ھرچند مختصر

شبنامه نويس و اين که گويا چکيدۀ جنبش کمونيستی افغانستان، پای به عرصۀ وجود گذاشت؛ می توانيم به طرف ادعای 

را از درون سازمان به بيرون پرتاب نموده ام، افراد انقالبی  و من در پشاورتشکيالت ساما را از ھم پاشان ساخته

امری که اميد است به . در پشاور، روشن نمايم» ساما«برگشته و صحت و سقم آن ادعا را، با معرفی اوضاع افراد 

  .تقديم گردددمت تان ھمين زودی در قسمت آينده خ

  ادامه دارد

  

  

 
 


