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  پيکان بنوال

 ٢٠١۴ می ١٢
 

  مرد آھنينازاتھام  رد
  سازمان آزادی بخش مردم افغانستان

  )پويا(نادر علی
استاد از قلم  »ا توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھای يپليد وو افشای ماھيت به جواب شبنامه نويس «سلسله مقاالت 

کين اين مقاالت  تذکر داده ام ھرگاه بدون تعصب و که در نوشته ای قبالً   رسيده، چنان۵٨ ۀ اکنون به شمار»موسوی«

انبداری که ج د، مطالب زيادی را در رابطه به تاريخ جنبش چپ می توان در آن خواند، بی آننمورد مطالعه قرار گير

 بيطرفانه اينکار را انجام داده، که ھمين »موسوی«صورت گرفته باشد، آنچه بايد تاريخی مورد ارزيابی قرار گيرد، 

  .قسمت اخير مثال زنده ايست بر ادعای مقال

 انقالبی وباورمند به یدر ضمن روشنگر شخصيت ھا ين قسمت آمده ھرکدام آن قابل غور وتعمق است،امطالبی که در

 بدينسو خودرا وابسته ١٣۴٧موقيعت تمام افرادی که از  اين سلسله مقاالت اشاره ايست به شخصيت و. انھای مردمآرم

موقيعت خودرا  که ھرکس می تواند خودرا و به جنبش انقالبی می دانند وعملکرد شان در ھمين راستاست، به گونه ای

  . نمايدءطالب اداپيدا کند ودر ضمن سھم خودرا برای بيان بيشتر وروشنتر م

 وجدانی خود دانستم ۀوطنپرست شده که وظيف ترور شخصيت ھای انقالبی و  اشاره به دزدی و۵٨ دھم بخش ۀدر صفح

من تٲکيد براين نکته را در ھر نوشته ام کرده ام وتکرار می کنم که از موقيعت خودم . تا آنچه را که شاھد بوده ام بنويسم

وليت آنچه را که می نويسم ومی گويم برعھده می گيرم واز بحث ؤفاده می کنم که مسا بدين وسيله تلويحاً  می نويسم،

که طرف برخورد سالم ومستدل داشته باشد وبا تعھد وجدانی مسائل را به   ندارم، مشروط براينءبااکردن پيرامون آن 

 . گيردبحث

متعلق گويا  ويبسايت کابل پرس به نشر سپرده که  استاد که گفته اند ورق پاره ای را کسی درۀحاال برمی گردم به نوشت

مطلب را   ايشان و گرفتن منبع نشر ومحل آن به کابل پرس مراجعه کردم وۀمن با الھام از نوشت.  بوده»پويا«به زنده ياد 

عی که  وضۀبا مقايس. »پويا «ال مستنطق است ، با جواب زنده يادؤس که ظاھراً  در بخش افشای اسناد يافتم، نوشته ای

دھم بعد  قين خاد داشتند چند مطلبی راخدمت شما ارائه میکه مستنط من خود در برابر خاد وجالدان آن داشتم وشيوه ای

  . می پردازم، جعلی استال وجوابيکه حکماً ؤسراغ س

 :را دستگير کردند وبه خاد بردند، سه نفر ازمن تحقيق می کردندن که م زمانی

شروع تحقيق را .  آمر سياسی زندان وشاه محمود زندان پلچرخی، فاروق ھوتک، بعداً  رئيسخواجه عطا محمد، بعداً 

  :چند دشنام رکيک که شکل کلی داشت، با لحن خشونت بار گفت تھديد آميز و   کوتاه وۀبعد ازيک مقدم. عطا محمد کرد
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م، دوباره سر وظيفيت ميری، به  ضد انقالب نباش تو آدم خوبی استی، قول ميتم که آزادت کنهبگو جانته خالص کو، ب«

  »وووو....فاميلت رحم کو

  :رسيده بود که شاه محمود با تھديد شروع کرد وگفت او به آخر نۀبياني

ی به  چيستی، گپ بزن، وبی مقدمه سيليفسقلی... می فامی ما کته کته آدماره ده اينجه ُخرد وخمير کرديم، تو پدر" 

  "وو...ه پاھايم زد وشروع به فحاشی نمود، تو سگ امريکا، نوکر چين وصورتم زد وھم زمان فاروق دوسه لگد ب

قسم دو را قسم . که مطمئن نبودند درقسم دوم صورت می گرفت اين شروع برخورد خاديستھا بود که برای اشخاصی

يم می که فرد مورد نظر را ارزيابی می کردند وتصم تصفيه می گفتند، به ھمين دليل دشنامھا مشخص نبود، زمانی

معروف به قسم از طرف خاد بوطه انتقال می دادند، روشنفکران انقالبی را به قسم سوم که گرفتند، اورا به بخش مر

به قسم سوم من را بعد ازاين که  . ديگر من اطالع دقيقی ندارمی ھا بود تحويل می دادند، در مورد بخشھا»مائويست«

  .عميق ترشديد تر و روحی   وشکنجه ھای جسمی ومھا وتوھين ھا مشخص تر گرديد،فرستادند، دشنا

ر کرد، اما يچند روز سه مرتبه لحن تحقيق تغي  پنج ماه و داشتم، حدوداً که که من مورد بازجوئی قرار در طول مدتی

 جسمی من و تالش برای شکستاندن روحی و خورده باقی ماند، طوری که شروع کرده بودند دست نماھيت آن ھمان

  .ه زندانی بودندساير کسانی ک

شد که  گفته می  بود و»اسدهللا«ال را کس ديگری می نوشت، زيرا مستنطق من که اسمش ؤمورد اول روزی بود که س

ال ديگری ؤرفت وبا س ال را می آورد بعد که من جواب می دادم با عصبانيت میؤ است، س»نوراحمد نور« ۀخواھر زاد

، فقط طرز بيان فرق می کرد من ھم جواب مشابه با ادبيات متفاوت می ال مشابه بودؤکه س بر می گشت، از آنجائی

 که عصبی بود دشنام می داد، بی وجدان، مائويست خائن وفحشھای فاميلی گويا وقت برای زدن »اسد خان«دادم، 

بلند  ديدم که مرد الغر اندام و بار دوم روزی بود که برای تحقيق من را بردند و .شايد ھم دستور اربابش بود نداشت و

بار ھم دونفر ايرانی که توده  يک قدی روی ميز نشسته، وقتی شروع به حرف زدن کرد فھميدم که او تاجيک است، و

 . خاديستھا بود، توھين آميز وگستاخانهۀ شان مانند ھمۀلحن صحبت شان آرامتر اما ٳفاد. ی بودند از من تحقيق کردندئ

 ھرگاه من خالف عرض کرده باشم آنانی... ديدمانسانی از خاديستھا ن تحت بازجوئی بودم برخورد که من در طول مدتی

را بنويسند، روی صحبتم با عناصر تسليم شده  وابسته به جنبش چپ اند خالف آن  تحقيق را در خاد ديده اند وۀکه دور

  .وبی وجدان نيست، آنھا البد از برخورد متفاوتی برخورداربوده اند

ن اميدوارم که توانسته باشم شمه ای از برخورد خاديستھا را روشن کرده باشم، اين روش در مقابل افرادی بود که در م

کسانی که شناخته شده بودند واز موقيعت کليدی برخورداربودند، بر  چپ قرار داشتند،جنبش  معمولی یموقيعت ھا

که از   ،»پويا«س نمی تواند انکار کند که شخصيتی چون زنده ياد ک ھيچ. به مراتب تندتر ووحشيانه تر بودبا آنھا خورد 

انسانی کرده  با چنين فردی برخورد آرام و شناخته بوده باشد ونوکران روس نا  بود برای خاد و»ساما«الئی رده ھای با

را  س می توانست آنھمه ک  مشھود بود، آثار شکنجه کامالً ،روزی که زنده ياد را به پلچرخی بالک سوم آوردند. باشند

 .که در باره او نوشته ببيند جز نويسنده ای

  :در کابل پرس به نشر رسيده با ھم بخوانيم وروی آن صحبت کنيمرا بھتر است آنچه 

  : آمده چنين است»پويا«آنچه به نام ورق تحقيق 

  !محترم نادر علی  

جنايت  ته خويش پشيمان باشيد،با رعايت پروسه تحقيق در صورتی که از اعمال گذش آيا حاضر ھستيد  

رابه اطالع عام ازطريق اطالعات جمعی می رسانيد يا چطور؟ در زمينه انديشه انحرافی مائو و" ساما"واعمال باند 

  .تصميم خويش را اعالم نمايد
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   مستنطقیمضاا  

  

  جواب نادر علی پويا

  !محترما 

ت من يعبرای مردی در موق. فغانستان شوماسرنوشت من به ترتيبی بود که عضو سازمان آزادی بخش مردم   

به اساس تمھيد باال، . شرم آميز خواھد بود اگر عضويت خودرا ناشی از اشتباه انتخاب وتصادف ناميمون بداند

از جمله " ساما" تا جائی که به من معلوم است. نادم نمی باشم پشيمان و" ساما"ازعضويت وسھم گيری خود در 

اين مسٲله را صرف غرض توضيح در پيشگاه .  کدام تعلق خاطر وگرايش متعھدانه ندارمانديشه ای مائوخودم با 

  .قضاوت سياسی تاريخ نمودم

  بااحترام  

  نادرعلی  

  

را به " انديشه مائو"نستھا واخوانيھا ترکيب وزييال من متوجه تمام کسانيست که متعلق به جنبش چپ ھستند، آيا ريوؤس

کار برده باشند؟ تمام  داده اند آيا به خاطر دارند که مستنطقين چنين اصطالحی را بهبرند؟ کسانی که تحقيق  کار می

 را به کار می برند، ادبياتی که منسوب به زنده ياد است، در سطح نازليست که نمی تواند »مائويزم«مرتجعين کلمه 

  . نيست»پويا« نوشته از زنده يادرساند که اين  باشد، درعين حال تناقضاتی که در متن وجود دارد می»پويا«مربوط 

سرنوشت من به ترتيبی بود که عضو سازمان آزادی بخش مردم افغانستان "دربخش اول اززبان زنده ياد گفته شده 

 شود، تصادف اين راه را »ساما«باعث شده که او عضو " سرنوست"رساند که اراده ای در کار نبوده، بلکه  می" شوم

ت من شرم آميز خواھد بود اگر عضويت يعبرای مردی در موق"  آن می آورد ۀبعد به ادام.. ...جلو پايش گذاشته، واال

  کدام يکی؟ سرنوشت يا آگاھانه؟..." خودرا ناشی از اشتباه وتصادف نا ميمون بداند

ان اما می توان از يک داست. رسد يکی ناقض ديگريست فاده از مرد بزرگی چون نادر علی بعيد به نطر میااين طرز 

  .نويس درجه سه چنين کوتاھی را انتظار داشت

 تحقيق را از سر گذشتانده اند عدم ۀداند، تمام کسانی که دور جنبش چپ وانقالبی ھمه گاه مائويزم را مردود دانسته ومی

ر کرده که در موقيعتی قرار داشتند که از ھمه چيز انکا کسانی. وابستگی خود را با مائويزم گفته اند وتٲکيد کرده اند

کرد  بودند، لزومی نداشته که در صدد دفاع از مائوتسه دون انديشه برآيند ، واز جانبی مستنطق اصرار بر مائويزم می

  .که آگاھانه از آن انکار شده

د، که  قالبی نوکران روس به دفاع بر خاستنۀ دفاع کردند، در محکمشجاعانه شان، ۀ از موقعيت وانديش»ساما«رھبری 

دفاع » ساما«خط فکرئی  ال گرفته از مرام وؤھرکدام که مورد س نير ميرويس بود وری زنده ياد انجسخنگوی رھب

که رد مائويزم را با رد مائوتسه دون  ميماند شادی وپايکوبی کسانی. مبين اين ادعا عملکرد مزدوران روس است. کردند

  :دانند، بايد بگويم انديشه يکی می

  .اد می کنندچون سگ به استخوان دل خود ش  
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