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 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١۴  جوالی٠۵
  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی
  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا
۵٩  

  :به ادامۀ گذشته

 و مختصر ديديم که ساما، چگونه، توسط کدام اشخاص و در پرتو کدام طرز تفکری به حال که به صورت بسيار فشرده

ازھم پاشاندن تشکيالت ساما در پشاور با چپ روی «وجود آمد بر می گرديم به شبنامه نويس و ادعايش مبنی بر اتھام 

  .»ھای کودکانه، تخريب شخصيت ھای انقالبی و آوانتوريسم خاينانه

ن که خواننده به صورت درست بتواند پوچی و بی مايگی چنين اتھامی را درک نمايد، بھتر از ھر به نظر من برای آ

چيزی، می بايد دست خوانندگان را گرفته با خود ببرمشان به زمانی که من در پشاور حتا برای يک ھفته اقامت داشته 

د ما در چه شرايطی و با کدام مواد و مصالحی ام، زيرا خوانندگان زمانی می توانند به قضاوت سالمی برسند، که بدانن

به خصوص وقتی پای از ھم پاشاندن تشکيالت ساما در پشاور مطرح می گردد بايد . امر مبارزه را به پيش می برديم

ديده شود که آيا در آن زمان چيزی به نام تشکيالت ساما در پشاور و جود داشت که من آن را پاشان کرده باشم و يا 

  خير؟

ل از ھر آغازی بايد نخست از تمام آنھائی که مقطعی از حيات شان که در پشاور گذشته، مورد بازنگری قرار می قب

گيرد، تقاضا نمايم تا علت چنين کاری را درک نموده، به جای آن که عليه من خشم بگيرند و اينجا و آنجا ضمن تملق 

رت و انزجار شان را از اتھام و ادعاھای دروغ شبنامه نويس ھای نفرت انگيز ظاھری، نيشی حوالۀ اين قلم بدارند، نف

  :بيان بدارند و اما من و پشاور

ھر دو به پاکستان و به پشاور رسيديم، دو محل زيست از بيرون » رھبر« من و زنده ياد ۶٠وقتی در اوايل خزان سال 

  .ديگری در کبابيانبه نام محل زيست رفقای سامائی شناخته شده بود، يکی در جھانگير آباد و 

  :زندگانی می نمودند، افراد آتی بودند*  »اسيستانت کميته«آنھائی که در جھانگير آباد و در عمارت به جا مانده از 

  داکتر اعظم داد فر

  داکتر رسول رحيم

  حاجی کربالئی

  صورت خان
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  داکتر افضل و خانمش

   شخصی موسوم به قومندان عبدهللا

  نده ياد شاھپور قريشیچندی بعد، خواھر و برادر ز

  ھمچنان داکتر ربانی از روابط شاھپور و نيز مدتی انجنيرابراھيم معروف به بچۀ حاجی

، جوانانی چند از ميمنه و اندخوی که يکی دوتن آنھا، پيوند شان رابه دادفردر حواشی اين محل و در ارتباط تنگاتنگ با 

 گويا برادر يکی از آنھا در آن جبھه بوده و پسر - نستند برسانندبا صد اگر ومگر می توا» نبی زارع« جبھۀ زنده ياد 

  . بودانجنير اسلم و ھاشم زارع معروفترين اين افراد -...کاکای ديگری و 

 که ادعا دارد، زنده معلم زلمی از – زنده ياد اشرف، به ارتباط گروپ حاجی کربالئیاز جمع تمام افراد ياد شده، يکی 

 مسؤول آن گروپ نبوده فقط به مثابۀ يکی از اعضای عادی گروپ در جلسات وحدت طلبانه  به ھيچ صورتاشرفياد 

حصه گرفته است، پوزش می خواھم زيرا من در بيان اين مطلب، بيشتر بر رسميات تکيه نموده ام و چگونگی واقعيت 

 اداء نموده بود که با تأسف بعد  در پروسۀ تشکل ساما سھمی-  بيان بدارد زلمیقضيه را می تواند قلم توانای شخص معلم

، او نيز بدون آن که حتا چشمش به برنامۀ سازمان خورده باشد، به ايران  اشرفاز ضربت خوردن زنده ياد معلم

داکتر داد فر و  - مسافرت و بعد از دو سال به پاکستان آمده بود و بر مبنای شناخت ھای قبلی با افراد ديگر ساکن در آنجا

فرد ديگری که چند صباحی در درون ساما به غرض تصرف آن از بيرون .  آنجا زندگانی می نمود در- داکتر رسول

وی که در تمام دوران پروسۀ تشکل ساما، يعنی آنگاھی که در ھر گوشه و کنار کشور، .  بودداکتر دادفرخزيده بود، 

بدون » پلچرخی « ر زندان خون يک سامائی که به غرض رسيدن به وحدت جنبش چپ، در تالش بود، می ريخت د

کمترين ھراسی با ھمپالگی ھايش از قماش مضطرب و واصف، برای زندانيان گاھی فال حافظ گرفته و زمانی ھم تعويذ 

 به نادرعلی پويا جدی و اشغال کشور به وسيلۀ روسھا، از طريق زنده ياد ۶می داد، با آزاد شدن از زندان بعد از 

اعالم » «خفت نامۀ« خود را در پولينوم اول کنگرۀ اول سازمان، با طرح و نشر سازمان جذب شده، اولين ضربت

بيرون داده به محض نخستين برخورد ھا از جانب طرفداران برنامه، باقھر ضمن آن که خودش استعفاء داده » مواضع

اسی يعنی زنده يادان سازمان را به مفھوم واقعی کلمه و در عمل منحل اعالم داشت، دو رفيق ارجمند ديگر دفتر سي

  .را ھم به دنبال خود کشيده، عازم ايران گرديده بودداکتر صاحب صاعد و نادر علی پويا 

بقيه افرادی که در ظاھر و از خارج از ساما ، دوست و دشمن به آنھا اعتبار سامائی بودن را قايل بودند، نه تنھا ھيچ 

نا بودند و نه ھم از آئين نامۀ آن چيزی به گوش شان خورده بود، بلکه يک از آنھا عضو ساما نبودند، نه به برنامۀ آن آش

 داکتر عاکف که انسانی بود بس شريف و فداکار و از گذشته ھا يعنی از زمانی که شخص» صورت خان«به جز 

 - سياسی و روابطداکتر عاکفدر آنجا زندگانی می نمود و بنا بر ھمان تعلقات قبلی با » اسيستانت کميته«بنيانگذار

تشکيالتی با گروه آنھا، در کمپاين و حرکات ضد کمونيستی نقشی نداشت، بقيه ھمه و بدون استثناء مارکسيزم زدائی را 

شان يعنی » قھرمان بزنم«بخشی از وجدان خود ساخته، ھر آنجائی که برای شان امکان دست می داد، با تکيه بر 

  .پراگنی می نمودندعليه انديشۀ رھنمای ساما لجن » داکتر دادفر«

گذشته از مناسبات انتقاد آميز و رسوائی آور آنھا با يک خانوادۀ بھائی، کسانی که در آنجا رفت و آمد داشتند و به 

  :اصطالح ھم صحبت و ھمراز آنھا به شمار ميرفتند، اينھا بودند

   فارغ التحصيل دانشگاه امريکائی بيروت-داکتر رسول امين

  ز اعضای بريدۀ خلقی ھا و ھمکاسه و ھم اتاق رسول امينداکتر حکيم  تنيوال ا

  داکتر عبدهللا عثمان يکی از عناصر ضد کمونيستی معروف
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 مبارزاتی يک سازمان پيشآھنگ و جود نداشت و ساعت ھا و روز ھا به جز -اين که در آنجا ھيچ گونه فرھنگ سياسی

به » اسيستانت کميته«ه نمی شد، باشد سرجايش؛ در تمامشنيدن ياوه ھای مبتذل و ويرانگر، از کسی چيز ديگری شنيد

ھيچ نوشتۀ » طال در مس«و » نامه ھای حاج سيد جوادی« ، » فرانتس فانون-دوزخيان روی زمين« جز سه کتاب 

بدان رجوع نمايد، » خودسازی«ديگری وجود نداشت تا احياناً اگر فردی عالقه مند به مطالعه،  می خواست برای 

  اده داشته باشدامکان استف

به ھمه چيز شباھت داشت، به غير از يک مناسبات کمونيستی که باشد » اسيستانت کميته«مناسبات درونی بين افراد در 

کافی بود با يک سؤال، قفل زبان يکی از افراد کشوده می شد تا دار  . سرجای خودش، حتا يک حزب ليبرال بورژوائی

ی به امر مخفی کاری، مسايل امنيتی، و اين که افرادی که در مورد آنھا بحث وندار سازمان را، بدون کمترين توجھ

صورت می گيرد، اکثراً در چنگال دشمن اسير و چه بسا در ھمان لحظه در تحت شديدترين شکنجه ھا قرار داشته باشد، 

اين مشکل زمانی می . بيرون ريخته، دو ھزار تھمت از زبان احمد و محمود، له و عليه کلبی و مقصود بيان می کرد

توانست شکل کشنده را بگيرد، که برخی از افراد بنا بر مشکالت مبارزاتی و نداشتن خانه ھای امن، در جاھائی 

زندگانی نموده بودند و با چھره ھای آشنا گرديده بودند که اگر قرار می بود از لحاظ تشکيالتی روابط برقرار می شد، 

ن ارتباط نداشتند، افراد توده ئی، افراد جبھه ئی و حتا خويش و قوم اين فرد و آن فرد ھيچ گونه حق و صالحيتی برای آ

که برای حفاظت از پيگرد دولت مزدور و بادارانش، در جائی زندگانی نموده بودند، و در نتيجۀ زندگانی مشترک، شاھد 

ای شان ھم به گوش شان رسيده بود، ردای ديد و باز ديد رفقای چندی با ھمديگر بودند و چه بسا بريده ھائی از بحث ھ

نخبگان را بر دوش افگنده، با دور دادن يک لنگ باالی ديگری، چنان خطابه ھائی ايراد می نمودند، تو گوئی محققينی 

  .اند از طرف سازمان که بنابر وظيفه، کنفرانسی راپيش می برند

دريافت می داشت، برخورد متباقی » کميته«ز طرف ، اندکی کمک اقتصادی اصورت خانگذشته از آن، از آنجائی که 

افراد با وی به جای آن که رفيقانه باشد، کامالً ارباب منشانه بوده، در حالی که خود دراز کشيده و سگرت پف می 

  . بود که می بايست از آشپزخانه آمده، برای آنھا آب می آوردصورت خانکردند، اين 

« به عالوۀ سرکشی از کار » داکتر اعظم دادفر«  به پای ساما نگاشته می شد، در مناسبات بيرونی که ھمه با تأسف

  :که به کار قاچاق انسان مصروف بود، در دو بخش ديگر وقت را خود را به مصرف می رسانيد» انجنير اسلم

ه ای را که رفقای يکی ھمکاری با داکتر عبدهللا عثمان جھت ايجاد يک اتحاديۀ داکتر ھا که در واقع می توانست اتحادي

ساخته بودند، آسيب برساند که رساند، يا به تعبير بھتر، ھمسوئی با نمايندگان طبقات  حاکم عليه » سازمان ولسی ملت«

يک نھادی که بر دوش فرزندان پائينترين اقشار و طبقات جامعۀ ما تا آنروز به تمام مردم افغانستان و به ويژه به رفقای 

  .بود» داکتر اعظم داد فر«دند، خط کار جنبش چپ کمک نموده بو

« جاسوس معروف پاکستان و يکی از اعضای برجستۀ » آزاد بيگ«، در پيوند با »اعظم داد فر«مصروفيت ديگرداکتر 

يکی از جواسيس کار کشته و سابقه دار المان نازی که در جريان جنگ دوم جھانی » خليفۀ قزل اياق« و » آی. اس. آی 

 المانھا می خواست در سرحدات جنوب اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی آن زمان جبھۀ جنگی باز به نمايندگی از

» ۶. آی. ام«نمايد و بعد از ختم جنگ، به ھمان سانی که تمام جواسيس المان، در خدمت استخبارات غرب، به خصوص 

در واقع اولين » اتحاديۀ سمت شمال«د قرار گرفته بودند، درخدمت آن نھاد ھا قرار داشت، با ايجا» ای. آی. سی«و 

آنقدر » ازبک بازی« و » ترکمن بازی«خشت از ديوار جدائی بين اقوام و مليت ھای افغانستان را گذاشته ، به گند 

حاجی کربالئی نيز گرديده، روی ھمين اختالفات مليتی، چشم ديدن » ھزاره بازی«افزوده بود، که باعث تحريک 

اری که در نھايت سر يکی را از گريبان دوستم و جنبش ملی اسالمی وی در آورد و آن ديگری را ھمديگر را نداشتند، ک

  .از زير عبای مزاری و حزب وحدت
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شاخص و قاسم مشترک تمام اينھا، مصادرۀ افتخارات ساما و استحالۀ آن سازمان به ابزار معامالتی برای اھداف 

ا که شنيده بودند در جريان ماه اسد کميته مرکزی ساما ضربت خورده آنھ. شخصی ، قومی، سمتی و مليتی خودشان بود

 سياسی و خون جانبازان ساما به –و اين احتمال را می دادند که ديگر کسی نمانده است تا از تاريخ، ھويت ايدئولوژيک 

افرادی از ساما و يا دفاع برخيزد، جسورانه و با گستاخی تمام در مقابل اسطوره ھای مبارزاتی جنبش چپ افغانستان، 

خارج ساما را، زير آرايش و پيرايش سلمانی ھای سياسی برده، می خواستند به ھر قيمتی که شده، ساما را برای خود 

زنده اند، می » سازمان دزدی«اين !!  در اينجا پای تھمت باالی مردگان در بين نيست، ھمۀ قھرمانان-.مصادره نمايند

سخم را بدھند و گفته ھايم را تکذيب نمايند که چنان نبوده است، تا من برای اثبات ادعايم با توانند دست به قلم برده، پا

  -جزئيات بيشتر مطالب را مطرح نمايم

  :و اما در کبابيان

آپارتمانی که در آنجا کرايه شده و قسماً با پيش پرداخت به صاحب آن، در اختيار رفقاء قرار داشت، شامل دو اتاق و 

 تن از کسانی که بنا بر زندگانی در خانۀ ساما، ٣به پشاور رسيديم در آنجا » رھبر« وقتی من و زنده ياد. ديک بيتک بو

  :به سامائی منسوب شده بود، زندگانی می نمودند

به عالوۀ اين باشندگان ثابت، رفقائی که از داخل به . رفيق تورن از لغمان، مأمور از کلکان و بدخشی از کوھستان

 به پشاور می آمدند و يا آنعده از رفقائی که از ايران به پشاور آمده قصد رفتن به افغانستان را داشتند و يا غرض تداوی

که » اسيستانت کميته«اين خانه با آن که خالف . ھم اعضای ارتباطی سازمان، در آن محل می توانستند زندگانی نمايند

و به مثابۀ خانۀ سازمان تمويل می شد و اصوالً می بايست ضوابط معلوم نبود از کجا تمويل می گرديد از پول سازمان 

سازمانی در آنجا برقرار می بود، با تأسف به نسبت ضعف ھای عميق ايدئولوژيک و سياسی که بين افراد مقيم آنجا 

  :وجود داشت، از بسا جھات می توانست ننگی برای ساما به شمار بيايد، مثالً 

يگاه ھا، خانه ھا و مراکزی را که يک سازمان به مثابۀ پايگاه و يا خانۀ سازمان از آن با در نظر داشت اين که، پا

استفاده می نمايد، می تواند دريچه ای باشد برای آن که بدانيم، ھرگاه آن نيرو زمانی به قدرت برسد، کشور را به ھمان 

ط سازمانی که جای خود دارد حتا شخصی و سان اداره خواھد نمود، کبابيان در کثافت، بی نظمی، عدم توجه به ضواب

 پل وپل آرتل انسانی، يکی از نمونه ھائی بود که مشابه آن را فقط می شد در کناره ھای دريای کابل در فاصلۀ بين 

  .سراغ گرفتمحمود خان 

ل آمده، گذشته در حالی که رفقاء تورن و بدخشی مدتی تفنگ ساما را بردوش داشتند، مأمور به مثابۀ عسکر گريز از کاب

از آن که از لحاظ منطقه ئی، با يکی از بنيانگذاران ساما از يک محل بود، برادرش ھم يکی از بھترين کادر ھای توده 

  .ئی ساما به شمار می رفت

اينھا ھرچند دلشان می خواست تا در خدمت ساما قرار داشته باشند و چه بسا، در اين » اسيستانت کميته«خالف افراد 

از جان ھم می گذشتند، مگر سطح آگاھی آنھا در حد وحشتناکی پائين بوده، فکر می کردند برای پيروزی انقالب، مأمول 

بدون آن که بدانند و يا . کافيست» يا مرگ يا آزادی«ھمين که انسان بگويد سامائی است و در بھترين صورت فريا بزند

در نتيجه گذشته از آن که . انه و يا ھم آزادی دلخواه رسيدبخواھند بدانند که چگونه می توان به يک مرگ شرافتمند

روابط درونی شان تا ترکاندن سر ھمديگر نيز پيش می رفت، داخل آپارتمان ھم بی شباھت به زباله دانی نبود، واضح 

جلد است که در چنان شرايطی نه از تشکيالت و کار تشکيالتی خبری بوده می تواند و نه از موجوديت يک و يا دو 

  .کتاب

باز ھم شاخص . اين بود اوضاع آن زمان دو مرکزی که با تأسف از بيرون فکر می شد خانه ھای مربوط به ساما است

و قاسم مشترک در ھر دوی آنھا نبودن کمترين نشانی از تشکيالت و يا چيزی شبيه آن بود، تا کسی که وجدان خود را 
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از تمام کسانی که نام برده ام و يا بعداً . را ببندد» پاشاندن تشکيالت ساما«م به حراج نگذاشته باشد نمی تواند بر من اتھا

در ميان ما نيست تا بر صحت و سقم ادعايم گواھی دھد، مگر » رھبر«در عين زمينه نام برده خواھد شد، تنھا زنده ياد 

ازه بسازم که ديگر ھرگز فراموش شان ديگران ھمه زنده اند، می توانند بگويند تا من با چنان جزئياتی حافظۀ شان را ت

  .نشود

در ھمان نخستين روز آمدن به پشاور، خانه ای را که در مقابل » رھبر«با در نظر داشت اين اوضاع، من و زنده ياد 

از دو ھفتۀ اول که من به خاطر فرستادن . موقعيت داشت، گرايه گرفته، به زندگانی آغاز نموديم» اسيستانت کميته«

ه کراچی و سپردن آنھا به دست خسرم، مصروف بودم که بگذريم، می توان گفت از ھمان آغاز زندگانی در فاميلم ب

پشاور، متوجه اين نکته گرديدم که در اينجا قضيه آغاز از صفر نيست، بلکه نخست بايد آن طويله ھای فکری و عقيدتی 

  . سيداوژياس را اليروبی کرد، تا به نقطۀ صفر به مثابۀ نقطۀ آغاز ر

بنا بر ضربات پيھم و مرگباری که بر سازمان وارد » رھبر«مگر برای ھر آغازی مشکل کار در آنجا بود که زنده ياد 

آمده بود و در نتيجۀ آن قوۀ فرار از مرکز، زير نقاب ھای رنگارنگ فدراليزم، تازه انديشی، محلی گرائی و نژادگرائی، 

توانست خود وارد عرصۀ مبارزۀ ايدئولوژيک و سازنده ای در داخل موجوديت سازمان را تھديد می نمود، نمی 

سازمان بگردد، شناختی که وی در آن مقطع از افراد موجود در پشاور پيدا نموده بود، چنان بود که گويا اگر وی خود 

ی آيا درست بود و حال که چنين نظر. در آن زمينه ھا مداخله نمايد، سازمان مواجه به انشعابات عديده ای خواھد گرديد

يا نادرست، بحثی است جداگانه که بايد در ابعاد ديگری شگافته شود، اما آنچه نتيجۀ عملی کردن چنان مشی بار آورد، 

 ايدئولوژيک درون - نخست سخت تنھا ماندن خودم در عرصۀ مبارزۀ ايدئولوژيک عليه انحرافات عديدۀ سياسی

به » رھبر«م بود و در ثانی، آسيبی که به شخصيت واال و فداکار زنده ياد سازمانی و حتا خنثی ساختن سوءقصد به جان

  . از طرف دشمنان سازمان وارد شد» ليبرال«مثابۀ فردی 

به وجود » رھبر« در ھمين جا، بيجا نخواھد بود بيفزايم، اختالفاتی که بعد ھا در برخی موارد، بين اين قلم و زنده ياد

بی به دنبال درک اشتباھاتش از رھبری سازمان استعفاء نمود تا مجدداً به مثابۀ يک عضو آمده و آن رفيق شجاع و انقال

سادۀ سازمان به دوباره سازی خود در پروسۀ تصحيح اشتباھاتش بپردازد، باشد سرجايش؛ آنچه مسلم و انکار ناپذير 

ز مبارزات درونی اين قلم نمی بود، ا» رھبر«است اين است که ھرگاه در ھمان مقطع تاريخی، حمايت گستردۀ زنده ياد 

داکتر اعظم «نه تنھا سازمان به کنفرانس سرتاسری و تصاميم آن نمی رسيد، چه بسا، ساما در ھمان زمان طبق دلخواه 

در خدمت امپرياليزم و ارتجاع ھار قرار » اسالمی، ملی، ترقيخواه « ، به ضد خود تبديل شده، به مثابۀ حزبی »داد فر

  .می گرفت

از کراچی با » که آغا با فاميلش المان رفت، فقط جرأت خداحافظی را نداشت«تی خالف تصور و حتا تبليغ برخی ھا وق

دادم، زنده ياد دست و بال آزاد برگشتم و در عمل به مانند گذشته، تمام وقت و زندگانی ام را در اختيار سازمان قرار 

که طی آن مدت از يک جانب اطالع از اوضاع خراب و مشمئز کنندۀ خانه ھای منسوب به سازمان در پشاور » رھبر«

و از طرف ديگر تبليغات، بی شرمانۀ مخالفانم ، سخت وی را ناراحت ساخته بود، من را در جريان تمام کار و رموز 

  :پشاور قرار داده،  صميمانه ابراز داشت

 آغا جان، سختی انقالب در اين نيست که انسان تفنگ برداشته سينۀ دشمن را ھدف قرار دھد، بلکه سختی و دشواری «

مبارزه آن است که تو دشمن مرئی و نامرئی را در درون سازمان، در ذھن و کرکترافراد، در عادات و اعتقادات ضد 

  »...انقالبی آنھا بتوانی از بين ببری

 توافق رسيديم تا سرکشی از کبابيان را به ھفتۀ دو بار تنظيم نموده، بيشتر توجه ما در رفع انتقادات در نتيجه ما بدين

  .و زدودن عادات زشت آنھا اختصاص بدھيم» اسيستانت کميته«افراد مقيم در 
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بی گرديده به خار چشم عناصر فاسد و ضد انقال» اسيستانت کميته«در چنين زمانيست که من با رفت و آمد ھای پيھم در 

اگر قرار باشد از نخستين برخورد ھا ياددھانی صورت گيرد، می توانم به صورت . دشمن شماره يک آنھا مبدل گرديدم

  :مثال دو نکته را يادآوری نمايم

انحالل طلبان روشنفکران خرده بورژوائی اند نخست شعار مبارزاتی من که با تکيه بر نقل قولی از لنين که نوشته بود، 

  . نقل به مفھوم-ه از طرف بورژوازی مأموريت دارند تا ھرزگی ليبرالی را جايگزين اخالق پرولتری بسازندک

با ھر تعلقی که وجود داشتند، تا جائی که من بودم نمی توانستند، » اسيستانت کميته«با تکيه بر اين نقل قول تمام افراد 

 ارتباط با سازمان بيان دارند، حتا وقتی بعد ھا يکی دو تن ديگر دھان باز نموده ھر آنچه از دھن شان بيرون می شد در

که ادعای تعلق به ساما را داشتند در جمع افزوده شدند، و بحث ھای درونی بين شان صورت می گرفت، من بدون آن 

يۀ درون که از رنجيدن اين و يا آن فرد تشويشی به خود راه دھم، از فرد مورد نظر نه تنھا می خواستم که در قض

سازمان مداخله نکند، بلکه با ادب کامل از وی می خواستم به مثابۀ گوش نامحرم اتاق را ترک کند، تا رفقاء بين خود 

  .آزادانه صحبت بتوانند، کاری که يکی دوبار با آقای داکتر رسول رحيم انجام داده و ايشان ھم پذيرفتند

 جمع بوده و ھريک برای خود ادعائی داشت، تقاضا نمودم تا انتقادات نکتۀ دوم آن بود که از تمام دوستانی که در آنجا

شان را به صورت مشخص از سازمان و برنامۀ آن مطرح نمايند، تا در جريان توضيح و جر وبحث، ابھامات برداشته 

  . شده، زمينۀ ايجاد جنجال از بين برود

 سازمان به گفتۀ خودشان از ھمان مقدمۀ تاريخی برنامه در ھمين زمينه، نخستين انتقاد از طرف جمع به ارتباط برنامۀ

پيشنھاد دوستان انتقاد کننده اين بود که چون آن مسأله، يک مسألۀ تاريخی بوده و خطرات امنيتی در قبال . مطرح گرديد

ی چنان تجمع اين که انتقاديون با کدام انگيزه ا. آن بحث وجود ندارد، پس بھتر است تمام دوستان در آن شرکت بتوانند

بازی را پيشنھاد می نمودند، و آيا در ادامۀ بحث به کس و کسانی خارج از تعلقات تشکيالتی سازمان نياز داشتند و يا 

چطور، مسأله ايست که خودشان می توانند، روشنی بيندازند، اما برای من که تصميم داشتم به ارتباط سطر سطر برنامه 

 چنين تجمعی نه تنھا قابل سؤال نبود، بلکه آرزويم نيز بود تا از نگرش سازمان نزد بحث نموده، به سؤاالت پاسخ دھم،

  .ھرکسی که باشد دفاع نمايم و چنين پيشنھادی در واقع، برآورده ساختن يکی از آرزوھايم بود

 آنھائی که در باال طبق قراری که با ھم گذاشتيم، در يکی از شبھا که ھمان ھفتۀ اول آمدنم از کراچی بود، ھمه يعنی تمام

دور ھم » رھبر«از آنھا نام بردم ھمراه با چند مھمانی که به شکلی از اشکال با ساما در ارتباط بودند،در اتاق زنده ياد 

  . جمع شديم

 شام الی ٨در آنجا برای پاسخ به نخستين و دومين سؤال که مربوط پراگراف اول و دوم برنامه می شد، من از ساعت 

 ساعته، توضيحات الزم را دادم و در ختم افزودم که اگر کسی ۴ در يک صحبت پيھم و بدون انقطاع  شب،١٢ساعت 

در اينجا نسبت پراگراف اول و دوم برنامۀ سازمان باز ھم سؤال و يا انتقادی داشته باشد، می تواند مطرح نمايد، در غير 

  .به سؤاالت بعدی فردا شب بپردازيمآن ھم می توانيم صحبت را باز ھم ادامه دھيم و ھم می توانيم 

 به شمول ديگران را در بر می گرفت ، ضمن تشکر از بحث مفصل من، داکتر رسول تا داد فرحضار که از داکتر 

قناعت خويش را به اميد آن که به تمام سؤاالت با ھمين حوصله مندی پاسخ داده شود، ابراز داشته، دوام جلسه را برای 

  .مودندروز ھای بعد وعده ن

تنھا ماندم، با ھمان لحن آرام و صميمانۀ » رھبر«وقتی دوستان و رفقای ديگر به دنبال کار خود رفتند و من با زنده ياد 

تعدادی از «: و وقتی پرسيدم چرا آخر، افزود» .آغا جان، به جلسۀ اول و آخرت تبريک می گويم« :ھميشگی گفت

 را نزد ھواداران شان عقل عالم معرفی داشته اند، به يقين توضيحات افرادی که اينجا جمع شده بودند و ھريک خود
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خودت برای آنھا فھماند که ادامۀ جلسه به ھيچ وجه به نفع شان نيست و جلسۀ پاسخ به انتقاد، نبايد به کورس آموزش 

  »برنامه مبدل شود، من حدس می زنم که از فردا ديگر جلسه ای داير نخواھد شد

درست بود، چه با تمام پيشنھاداتی که از طرف من داده می شد، » رھبر«ده نشان داد که ديد زنده ياد روند مبارزات آين

دستآوردی که از اين جلسه حاصل شد، تا حد زيادی نجوا شدن صدا ھای بلند تازه . ديگر جلسه ای صورت نگرفت

ری نمی توانست مطلوب باشد، مگر نفس تدوير انديشان به ارتباط سازمان، برنامه و ايدئولوژی آن بود، ھر چند چنين ام

جلسه ای به خاطر دفاع از برنامۀ سازمان، به رفقای جوانی که بعد ھا به پاکستان آمدند، قوت معنوئی بود که از نامھای 

کالن داکتر و ماستر نھراسند و مطمئن باشند که رفقائی که آن برنامه را مسوده نموده بودند، در زمان خودشان، در 

  .قايسه با ديگران بی رقيب بوده اندم

درگيری ھای ما در ھمين جا خالصه نمی شد، با گذشت ھر روز و با در نظرداشت آن که از اطراف و اکناف 

افغانستان، رفقائی که روابط تشکيالتی شان از ھم گسسته و يا ضربت خورده بود، ھمچنان افرادی که از روستا ھا زير 

 معصوم مسما شدند، به تعداد رفقای پشاور ١۴ پاکستانآواره شده بودند و سرانجام رفقائی که به فشار اخوان به ناگزير به

 عضو ساما در ۶٠ الی ۵٠افزايش به عمل می آورد، اين افزايش بعضاً چنان گسترده می بود، که ما گاھی بيش تر از 

  .پشاور می داشتيم

ی که می خواھند راجع به تاريخ ساما چيزی بنويسند، فرياد سر می دھم از ھمين جا و به مثابۀ فرياد تاريخ، به تمام آنھائ

تا بنويسند که ھرکسی پيشتر و بيشتر از اين قلم در قسمت سازماندھی، کورسھای آموزشی و زدودن کمبود ھای 

سد که ايدئولوژيک افراد سازمان، در قبل از تدوير کنفرانس سرتاسری سازمان، حصه گرفته؛ پای پيش گذاشته بنوي

  .موسوی يا دروغ گفته و يا ھم گزافه گوئی نموده است

در چنين زمانی يعنی تا قبل از رفتنم به طرف جاغوری، به غير از ترسيم خط کشی ھای مشخص سازمانی و دست 

ب عناصر فرتوت، وامانده و بعد ھا عامل امپرياليزم را از سازمان کوتاه نمودن، اگر يک فرد از افراد سازمان به حسا

برخورد ھای به اصطالح چپروانۀ من، از سازمان جدا شده باشد، می توانند نام ببرند تا ديده شود که اوالً چنان کسی 

  واقعاً وجود داشته و يا خير؟  و اگر داشته دليل و داليلش چه بوده است؟

ی که در نھايت اعتبار جنبش ، اين فرداعظم داد فرمن بدون آن که ذره ای احساس ندامت از برخورد ھايم عليه داکتر 

شبنامه «چپ را در مسلخ امپرياليزم امريکا به قربانگاه برد، وقتی حدود کارش را به وی تفھيم نموده و به ادعای 

وی را از سازمان رانده ام، به خود راه دھم؛ با جرأت و با صدای بلند فرياد می زنم که در ھمان مقطع تاريخی، » نويس

رالی اين اجازه را نداده ام تا بر خون رفقای کمونيست سازمان، نطع آزمندی ھای بورژوائی خود را نه تنھا به ھيچ ليب

 احساس غرور می نمايم، به خود اين حق را می دھم تا بنويسم که در ھمان داد فرپھن نمايد و با ھمان صدا از راندن 

ه ام و نفرت دشمنان ساما و ايدئولوژی رھنمای مقطع دشوار تاريخی، يگانه وارث و حارس خون جانبازان سامائی بود

نفرت ھا نه تنھا ترسی ندارم ،  از اين ابراز انزجار ھا و. آن از من، بزرگترين افتخاريست که می توانم بدان نايل آيم

ورد بلکه اعتقاد راسخ دارم که به ميزان ترسيم مرز بين خود و بيگانه و به ميزان تفريق دوست از دشمن، می بايستی م

  .نفرت و انزجار قرار می گرفتم 

  !خوانندگان نھايت عزيز

 برخورد درشت داشته ام و يکی دو بار ھم با شخص داد فرمن در پشاور در تمام مدتی که بوده ام فقط با داکتر 

 که دادفریداکتررسول بحث ھائی داشته ام که ھيچ گاھی از ھر دو جانب از چوکات ادب بيرون نشده است، داکتر 

اين » محبوب هللا کوشانی« رانجام سرش از گريبان بوش جنايتکار و دولت دست نشانده برآمد و داکتر رسولی که با س

قاتل خلق ما يکی شده جھت شرکت در قدرت دولت دست نشانده از ھيچ کوششی دريغ نورزيد اما در عوض تک تک 
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 ساما جان خويش را فداء نمايند، چنانچه به ده ھا تن افراد ساما را و غريب بچه ھائی را که حاضر بودند در زير درفش

من . از آنھا چنان کردند، از تھران گرفته تا کوچه و پس کوچه ھای پشاور جمع، سازماندھی و تحت آموزش گرفته ام

نبازان پاکباز اينکار را نه تنھا به مثابۀ وظيفۀ مبارزاتی خود انجام داده ام، بلکه آن را به مثابۀ بخشی از دينی که خون جا

در تمام مدتی که در پشاور بوده ام، حتا يک نفر قبل از کنفرانس سرتاسری از . سامائی بر من داشت، انجام داده ام

سازمان جدا نشده است، مگر ھر وقتی از پشاور به دور بوده ام، عناصر کمونيست سازمان به بھانه ھای مختلف از 

« کسی که الفبای مبارزه را باوی خوانده بودم تا زنده يادان» علی، محسن«يق سازمان رانده شده اند، از زنده ياد رف

  ...، استاد اقبال و » پاچا

» سازمان ولسی ملت«در عين حال در ھمان فاصلۀ زمانی چند ماه، قادر شده بودم در طی جلسات پيھمی که با رفقای 

 سازمان دست يابم، امری که با تأسف بعد از مسافرت داشتيم به توافقات کار مشترک، در جھت ادغام نھائی و کامل دو

من به طرف جاغوری، با سھل انگاری ھای ليبرال منشانه، قطع شده وقتی ماه ھا بعد از مسافرت برگشتم نه تنھا 

از لحاظ » سازمان ولسی ملت«کوچکترين  پيشرفتی در زمينه رخ نداده بود، بلکه از آن جائی که آمدن رفقای 

در ھمين . باعث تضعيف ھرچه بيشتر ليبراليزم رخنه کرده در سازمان می گرديد، کامالً قطع گرديده بودايدئولوژيک 

صميمانه تقاضا دارم ھر گاه آن اعالميۀ مشترک را که مسودۀ آن از اين قلم است، » سازمان ولسی ملت« جا از رفقای 

  .، تا سيه روی شود ھر که در او غش باشددر اختيار داشته باشند، بر من منت گذاشته آن را منتشر نمايند

مراجعه به تاريخ به وضاحت نشان می دھد، که شبنامه نويس، يکی از ھمان وجدان فروخته ھائی بوده است که وجدانش 

  . را در قمار به تازه انديشان باخته، دنيا را از چشم آنھا به نظاره نشسته است

 بوده است، من اين حرکتم ربانی ھا، رسول ھا ، داد فرھامنظور از انقالبيون، و اما انقالبيونی را که من رانده ام، اگر 

را با افتخار زايدالوصفی می پذيرم و اگر منظور از چپ روی و آوانتوريزم، دفاع ازھويت چپ و تاريخ درخشان آن در 

شد، بدان کار افتخار نموده و باز با» اسيستانت کميته« در داخل عبدهللا عثمانھا و حکيم تنيوالھا، رسول امين ھامقابل 

اگر چپ روی آنست که در مواجھه با آن عامالن امپرياليزم، از تاريخ شعلۀ جاويد به دفاع برخاسته و با . ھم خواھم کرد

ھرگاه تمام نھاد ھا و افراد ذيدخل در قضايای افغانستان حاضر باشند، مسؤوليت ھای کرده و ناکردۀ «صدای بلند گفته ام 

ا در مقابل خلق پاسخ بگويند، من به تنھائی حاضرم از تمام آنچه افراد منسوب به شعلۀ جاويد در اقصا نقاط کشور شان ر

  .من اين چپ روی را کرده و بدان افتخار می نمايم» انجام داده اند، به دفاع برخاسته حساب پس بدھم

آوانتوريزم بوده و می باشد، من با صراحت اگر مجازات انقالبی جواسيس و گماشتگان خاد و روس، ماجراجوئی و 

  .اعالم می دارم که با وجود کبر سن، باز خواھم کوشيد تا آوانتوريست باقی بمانم

شبنامه نويس با اتھام پاشاندن تشکيالت ساما تنھا بر من بھتان نبسته است، بلکه در عمل بر ذکاوت دماغی و شعور تمام 

ن در آنجا بدون تعلق به ھيچ يک از بخشھا و ھسته ھای فدرالی، به عضويت شرکت کنندگان کنفرانس سرتاسری که م

کميته مرکزی سازمان بدون آن که خود را کانديد نموده باشم، برايم رأی داده شده است و بعد تر مسؤوليت تشکيالت 

ی تواند از عناصر چنين ادعای سخيف و احمقانه ای فقط م.  سازمان را بردوشم گذاشته اند، توھين روا داشته است

شرف باخته و فواحش سياسی قابل تصور باشد، نه از يک فردی که چيزی به نام وجدان در او وجود داشته باشد، اين که 

چطور ممکن است کسی را که باعث پاشاندن يک تشکيالت شده باشد، به عوض مجازات، به ساختن آن تشکيالت 

  .نامه نويس می تواند باز گويدبگمارند، رازيست که فقط  عناصری از قماش شب

  !خوانندگان نھايت عزيز
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بخشھای ديگری که شبنامه نويس بر من اتھام وارد نموده، از آنجائی که بيشتر اتھامات شخصی است که قسمتی از آنھا 

 به پايان در زمانش پاسخ خود را يافته اند و برخی ديگر از آنھا به پاسخ نمی ارزند، در ھمين جا اين رساله را عجالتاً 

  . می برم

اين که وعده نموده بودم تا در اخير نوشته، شبنامه نويس را معرفی بدارم، اگر تا حال کس و يا کسانی وی را نشاخته 

باشند، وای برحال خود گفته، به اجازه می خواھم خلف وعده نمايم، مگر اين خلف وعده بدان معنا نيست که اگر ديگران  

  .ز نشر آن در پورتال  منحيث يکی از مسؤولين پورتال حمايت ننمايموی را معرفی بدارند، ا

تا اينجا دوستان ورفقای زيادی سؤاالتی را مطرح نموده اند که برخی از آنھا در ضمن نوشته، پاسخ خود را يافته اند، 

ند، می توانند مطمئن احياناً اگر سؤالی از پاسخ مانده باشد، خوانندگان عزيز می توانند آن را به صورت مشخص بپرس

  .باشند که در صورت توانائی از پاسخ آن دريغ نخواھم ورزيد

در خاتمه ضمن ابراز امتنان خدمت تمام خوانندگان گرانقدری که حوصله به خرج داده پاسخ يک شبنامه را در چندين 

  :صد صفحه از نظر  گذرانيده  اند، اميد بر آن دارم 

فتن دارند، وجدان شان را زير پای ننموده بدون بستن اتھام و تھمت و افتراء، مطالب نخست انسانھائی که چيزی برای گ

  .خود را نه به شکل شبنامه، بلکه به صورت آشکار بنگارند، تا پاسخ الزم را نيز دريافت بدارند

 سکوت اختيار در ثانی ھرگاه فردی با شبنامه ای عليه خودش مواجه می گردد، به جای آن به شبنامه نويس باج داده

نمايد، شجاعانه با آن طرف قرار گرفته، با پاسخ مقنع و اصولی، چنان مشت محکمی بر دھان شبنامه نويس بکوبد که 

  .تنھا از ياد خودش نرود، بلکه ھمپالگان بی وجدانش نيز از آن انتباه بگيرند

می تواند در چنان » يختن بحر در کوزهر« در بعضی مواقع، به ناگزير من چنان مختصر نويسی نموده ام، که اصطالح 

مواردی مصداق واقعی پيدا نمايد، از آن بابت پوزش می خواھم اما قول می دھم در صورتی که آن بخشی که مختصر و 

  .فشرده نوشته شده، مورد سؤال قرار گيرد، از ارائۀ پاسخ مفصل آن دريغ نخواھم ورزيد

  شاد و به سالمت باشيد

  موسوی

 
به وسيلۀ » اسيستانت کميته«بايد بيفزايم، که اساساً ھم در قسمت ھای قبلی اين نوشته تذکرداده ام، باز که ھمان طوری * 

اين کميته که در آغاز بر روی کمک ھای عناصر چپ .  بنيانگذاری شده بود١٣۵٩ در اوايل سال عاکفداکتر صاحب 

صورت گرفت، » کميتۀ اتريش«صالن، سازمان اخگر و ئی که بين اتحاديه محی استوار بود، بعد از زد وبند ھااروپائ

، پرداخت کرايۀ آن نيز کفاعاز دريافت کمکھای نيروھای چپی اروپائی نيز محروم گرديده، به گفتۀ داکتر صاحب 

  .برايش طاقت فرسا شده بود

لی که با داکتر ، بر مبنای شناختھای قببود عازم ايران عاکف داکتر صاحب ١٣۵٩برھمين مبنا وقتی دراواخر سال 

  .  سپردداد فر داشت، کليد آن عمارت را به داکتر اعظم داد فر

 به آنجا، با وجود روابط آلوده ای که وی دادفرتا جائی که اطالع دارم، از ھمان نخستين روز ھای کوچ کشی داکتر 

گونه کمکی را از منابع مربوط را در ليست سياه خود داخل نموده، نه تنھا ھيچ » اسيستانت کميته «.آی. اس. داشت، آی

کميتۀ ھمبستگی «پناھندگان در داخل پاکستان دريافت نمی داشت، بلکه چندين بار که ھواداران ساما از اروپا، از طريق 

در ھمان بندرگاه کراچی به نفع خود مصادره » .آی. اس. آی« دوا، لباس و غذا فرستادند، ھمه را » با مردم افغانستان

باری که در آغاز جھت دريافت اقالم رسيده، پيگيری صورت گرفت، پيگيری کنندگان را نيز زندانی نموده، يکی دو

  .نمود که با ھزار زحمت و مصرف ھنگفتی از زندان رھا شدند
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خودش، که اين که امروز کسانی از قماش صادق دنی بيايد و آن را عالمت انجو بازی ساما قلمداد نمايد، از آنجائی 

  . استستهی و حسين جاسوس در آنجا زندگانی نموده اند نه کدام سامائی ديگر، ھمان تف سرباال را مانحاجی کربالئ

کميتۀ «اقالم ارسالی که  به خصوص بعد از آن ١٣۶٠سازمان از ھمان آغاز ايجاد تشکيالت در پشاور، يعنی از خزان 

 و آشکار برای آنھائی که در نه صورت روشاز طرف دولت پاکستان مصادره گرديد ب» ھمبستگی با مردم افغانستان

آنجا زندگانی می نمودند، تذکر داد که تمويل آن خانه را من بعد درصورتی خواھد پذيرفت، که به مثابۀ يکی از خانه 

  . ھای سازمان، و در چوکات نظم و دسپلين سازمانی اداره بگردد

بود، بر می گردد به تنبلی ذھنی » اسيستانت کميته«اين که تا آخرين روز برآمدن رفقاء ھنوز ھم اسم آن خانه، 

  . که آن اسم بی مسما را به دور نيفگنده بودندشباشندگان

   موسوی

  


