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 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١٢دوم فبروری 

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٢٢  

  :به ادامۀ گذشته

سازمانی، حزبی و يا حتا دولتی ضربت پذيرفته و آسيب جدی را متوجه گردد، در کنار به ندرت ديده شده که وقتی 

. عکس العمل ھای الزم به منظور دفع ضربت و يا محدود ساختن نتايج سوء آن، دو انحراف ديگر نيز سربلند نکند

ير تصور می کنند، از آن يکی بخش ھائی از آن روند که پا بر زمين واقعيت ديالکتيکی ندارند و خود را آسيب ناپذ

ضربت ھراسان نشده، ھراس شان را در پس مقصر جست و جو کردن در بين رفقای شان نپوشانند و ديگری ھم، 

يا . دشمن از ھر قماشی که باشد، از آن ضربت به فکر بھره بھرداری سياسی نيفتاده و کل روند را زير سؤال نبرد

  . را با برد و موفقيت سياسی تکميل ننمايدبه عبارت ساده تر برد و موفقيت نظامی اش

 روس و امريکا و نھاد ھای استخباراتی آنھا در مقابله با ، در نخستين اتحاد عمل۶٢بر ھمين مبنا وقتی در سال 

 تن از جانبازترين فرزندان اين ميھن را با خدعه قتل عام نمودند، و به دنبال آن ٢۶، تيغ کين از نيام کشيده و "ساما"

ت شان را با کشتار رفقای سامائی در پغمان و از بين بردن جبھۀ تازه ايجاد آن ولسوالی، کامل نمودند؛ نجوا ھا جناي

و زمزمه ھائی از طرف عناصر و افرادی که سر برخی از آنھا به گواھی تاريخ سرانجام بعد از تجاوز امپرياليزم 

و داکتر " اعظم دادفر"ريکا بيرون شد از قماش داکتر ام قدرت جنايت گستر امريکا بر افغانستان از گريبان ابر

  .در دو جھت به راه انداخته شد" رسول"

جھت اولی که بيشتر از خارج از افغانستان تبليغ می شد، نفی جنگ درکل به خصوص شرکت روشنفکران در آن 

 بند را زمزمه يک ترجيعبود، اين طرز ديد که خود را در پناه دلسوزی ھای روان شناسانه عرضه می نمود، فقط 

بودند، بدون آن " ساما"کسانی که حامل چنين افکاری در درون ". چقدر بايد کشته شود، بس است، نميشه"، کردمی 

نکته ای که تا اکنون اينجا . که با صراحت بيان دارند در واقع مخالف شرکت عناصر آگاه در مبارزۀ مسلحانه بودند
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خود و ناموس فروخته با ھای  اين انسان ر می نمايند و وقتی شبنامه نويسان نشخواو آنجا وقتی فرصت بيابند آن را

آن مواجه می شوند فکر می کنند که به کشف جديدی نايل شده اند و می پردازند به آن که استفراغ وزير مخلوع را 

 عوض آن که ددمنشی و خيانت  اينچنين افراد به-  به اين مطلب بعداً بازخواھم گشت- دوباره بلعيده و نشخوار نمايند

پيشگی احزاب پشاوری و بردار تنی آنھا را در وجود احزاب مزدور خلق و پرچم افشاء نموده محکوم نمايند، از 

عناصر انقالبی می خواستند تا با زيرپا کردن حق طبيعی شان يعنی مبارزه به منظور نجات ميھن و انسان در بند آن 

  .ھا گذاشته خيانت ورزيده سر تسليم در مقابل امپرياليزم و ارتجاع فرود آرندبه وظايفی که تاريخ بردوش آن

معروف قرار داشت، " رسول"گروه دوم که اندکی زيرکتر و محيل تر از اولی بود، و در عقب آن شخص داکتر

 شخص بدون آن که شرکت در جنگ را در کل زير سؤال ببرد، بسيار محيالنه توان و ظرفيت رھبری سازمان يعنی

را در ھدايت جبھات مسلحانۀ سازمان زير سؤال کشيده و می خواست بدان وسيله با انداختن بار " رھبر"زنده ياد 

خلع وی را از رھبری ذھنی زمينه ھای " رھبر"مسؤوليت نابودی رفقاء در کوه صافی و پغمان به گردن زنده ياد 

  .سازمان فراھم نمايند

را نشانه گرفته " رھبر"ی زيرگوشی که در ھمان مقطع تاريخی شخص زنده ياد دراين که آن زمزمه ھا و نجوا ھا

بود، چرا و به وسيلۀ چه کسانی و با تعقيب کدام اھدافی می خواھد به پای من ختم گردد، درک آن زياد دشوار 

وشته و نيست، چه گذشته از آن که آنھا ھرگز فکر نمی نمودند که به جواب يک صفحه بيش از صد صفحه پاسخ ن

ضمن آن با بيان واقعيت ھای تاريخی ماسک فريب، رياکاران را از رخسار شان بردارم، فکر می نمودند خوب 

را از ميان خارج نمائيم، تاريخ را به زعم خودشان به عقب برگردانيده " موسوی"وقتی موفق شويم در اين عرصه 

خواھيم نمود و بدين وسيله انتقام " چنواری"تاريخ را نيز در پيشگاه " رھبر"با باز نويسی آن مطابق ميل شان،

که نگذاشتيم در ھمان مقطع آن دژ استوار شکست فضيحت بار شان را از اين قلم و ساير رفقای کمونيست سازمان 

را ھم در گليم ما پيچانده به قعر آتش جھنم خيالی شان " رھبر"کشيده، زنده ياد پرولتاريا را از درون تسخير نمايند 

  .تاب خواھند نمودپر

در درونش درگير نبرد انتخاب بين دو راه " ساما"چنين طرز ديد و آرزوئی به خصوص در مقطع کنونی که باز ھم 

انقالب و ضد انقالب است، باعث می گردد که شبنامه نويس پست و ناموس فروش به زدن چنان اتھام رذيالنه ای که 

  .را می دانند، دست بزندبطالن آن " ساما"حد اقل تمام افراد زندۀ 

، نجواھائی را عليه شرکت نيروھای "ساما"نوشتم در ھمان آغاز آن دو ضربت سھمگين بر پيکر رنجور و زخمين 

در پيشبرد جنگ آزاديخواھانۀ مردم از موضع حراست و " رھبر"پيشاھنگ در جنگ و توان رھبری زنده ياد

  . يختووفاداری به امر انقالب و منافع توده ھا بر انگ

که در آن زمان جھت تدارک تدوير کنفرانس سرتاسری سازمان کميته ھای معين و مشخصی را به وجود " ساما"

 که اولين کنگرۀ سازمان انعقاد يافته بود، تا آن زمان به دقت ١٣۵٩آورده بود، تا عملکرد سازمان را از جوزای 

کست ھا و ناتوانی ھا، سازمان را در ادامۀ پيکارش ارزيابی نموده با سره ساختن دستآورد ھا  از کمبود ھا، ش

رھنما گردد، به ھمان سانی که در ساير زمينه ھا و عرصه ھای فعاليت، کميته ھای مشخصی به وجود آورد، کميتۀ 

خاصی را نيز جھت بررسی فعاليت چندين سالۀ نظامی سازمان در تمام ابعاد آن، از فعاليت چريک شھری گرفته که 

چه با برآمد مستقل و چه با برآمد " ساما"عمل در آن زمينه صورت گرفته بود، تا بررسی جبھات جنگی به صد ھا 

  .پوششی بررسی نمايد، تشکيل کرد
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داده می شد تا بعد ازتنظيم با نتايج کار " کميتۀ تدارک کنفرانس سرتاسری"در اين کميته که نتايج کار آن به مسؤول 

سازمان غرض تھيه و تدوين گزارش عمومی سازمان عنوانی کنفرانس سرتاسری ساير کميته ھای کار به رھبری 

که عضويت علی البدل کميته مرکزی " رسول"انتقال داده شود، نخست و برای چند جلسه يک تن از ھواداران داکتر

  شرکت میبه حيث عضو کميته حضور مستقيم داشت، ھم و چند صباحی در جبھات نبرد هسازمان را نيز داشت

گذشته از ساير اعضائی که در آن زمان عضو آن کميته بودند و چه بسا اکنون نخواھند نام شان در اين جدال . نمود

  .و اين قلم نيز در آن عضو بوديم" نيزک"برده شود، زنده ياد داکتر 

نمود، که به گفتۀ کميتۀ کار نظامی، به مانند ساير کميته ھا در نخستين جلسه می بايست مسؤول کميته را انتخاب می 

تنی چند از رفقاء حضور من در آنجا به معنای آن می توانست تلقی گردد که انتخاب فرد مسؤول اصل قبول شده اگر 

بوده و می بايست به ارتباط منشی جلسات و "رسول"نه از طرف ھمه بلکه اکثريت مطلق منھای آن دوست داکتر

  .نايب مسؤول رأی گيری صورت می گرفت

 آن کميته  راضی نبودم و می خواستم به ھمه چانس کانديد شدن برای مسؤوليتقاء من با طرز صحبت آن رفبا آن که

داده شود، مگر آن رفقاء به صورت علنی و آزاد اين قلم را به حيث مسؤول آن کميته انتخاب نموده، مسؤوليت 

که تا آن زمان شناخت زيادی از وی نداشتم، " نيزک"انشای مطالب و نايب مشی نيز بر دوش توانمند زنده ياد داکتر 

  .گذاشته شد

مرکزيت منتخب " پسيف"ماه کار شاق و ھدفمند، کارش را از عکس العمل کميته در جريان سه و نيم الی چھار 

آغاز و بدون حب و بغض علی و عمر که اصوالً " کلکانی"کنگرۀ سازمان در زمينۀ تالش به خاطر نجات زنده ياد 

  . دوام داد١٣۶٢در چنان کاری نمی تواند ھيچ جائی داشته باشد، تا ھمان ماه ھای اسد و سنبلۀ 

منفی چه ھم در آن جمعبندی از کار و پيکار شجاعانۀ نسلی از انقالبيون پاکباز سامائی چه نکات مثبت و اين که 

 سازمان چنان با شدت به انتقاد مواجه گرديده بود که با آن دقت حتا در سطح برخی از مواردگنجانيده شده بود و در 

اس از رفقائی که تا آخر در کار کميته پا برجا  به خاطر سپ؛جنبش تصوری ھم از آن وجود نداشت، باشد سرجايش

ماندند، ھمين قدربايد بيفزايم که وقتی حدود دو سال بعد از آن، ضمن مسافرتی به المان اين قلم در جلسه ای در 

 عالقه مند به ھمچو جلساتی در آن شرکت نموده بودند، در  و ساير چپ ھایھامبورک که حدود صد نفر از افغانھا

 دقيقه، به اوضاع نظامی افغانستان، تاکتيک ھا، ١۵صحبت ده ساعته فقط با دو وقفۀ کوتاه ھر بار جريان يک 

ستراتيژی ھای متفاوت گروپھای درگير، تغيير آن تاکتيک ھا و تکامل ستراتيژی ھا روشنی انداختم و از دوستان 

رحيم " زنده ياد داکتر صاحبحاضر در آنجا خواستم تا اگر سؤال ديگری وجود داشته باشد، مطرح نمايند،

با ھمان صداقت ھميشگی، به عنوان نمايندۀ تمام حضار ضمن ابراز امتنان از اين قلم و به صورت " محمودی

ديدن جوانھائی مانند موسوی اميد و اطمينان انسان را به نسل آينده و پيروزی "صريح تذکر دادن اين نکته که 

که از آغاز در جلسه شرکت داشت، به " رھبر"صاحب زنده ياد   جملۀ داکتر در مقابل اين- "مبارزه بيشتر می سازد

" ساما "- "به موھای سياھش بازی نخوری که ديگر جوان نيست" مزاح داکتر صاحب را مخاطب قرار داده افزود

" ساما "از رفقای" جبھۀ متحد ملی افغانستان"را به خاطر آن که چرا اينھمه سال به عوض فرستادن افراد و اعضای 

  .کسی را به خارج نفرستاده است تا اينھمه تھمت و افتراء به پايش بسته نمی شد، مورد انتقاد قرار داد

اين خاطره که اميدوارم زمانی با دستيابی به يادداشتھای روزانه به آن به صورت مفصل برخورد نمايم، بدان خاطر 

  . ھای نظامی سازمان را اندکی روشن نموده باشمذکر گرديد تا عمق و پھنای کار کميتۀ بررسی ازفعاليت 
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تا جائی که به خاطرم مانده است، به خاطر پاسخ گفتن به آن " پغمان"و " کوه صافی"در آن کميته به ضربات کشندۀ 

نجوا ھای مخرب که صدای دشمن از حلقوم رفقاء و دوستان ظاھری بيرون می شد، خارج از نوبت و در موجوديت 

بعد از بررسی ھای ھمه جانبه سرانجام ھمه به توافق آراء بدان . بدل کميتۀ مرکزی پرداخته شدآن عضو علی ال

  :نتيجه رسيديم

 آن ضربات عکس العملی است از جانب روس و دولت مزدور آن عليه سياستی که سازمان تحت رھبری زنده -١

 بيشتر مجموع مقاومت را بدان طرف در مبارزه عليه تسليم طلبی اعالم داشته و می خواھد ھرچه" رھبر"ياد 

  .بکشاند تا به قطع ارتباط با دشمن و ھمديگر خويش را ياری رسانيدن عليه تسليم طلبی مبارزه نمايند

 روس اشغالگر با چنين ضرباتی می خواھد به تمام مقاومت بفھماند، که انتخابی بيشتر از دو راه ندارند، يا بايد -٢

طئه ھای روس و به وسيلۀ عوامل نفوذی آن در درون مقاومت به سرنوشت رفقای کوه آماده باشند که به اساس تو

صافی مواجه و ھمه نابود شوند و يا اين که در ھمان روابط تسليم طلبانه باقی مانده زندگانی را به قيمت پذيرش 

  . روسھا ادامه بدھندیمزدور

 در وجود احمد شاه مسعود و نماينده –نی کامل روسھا  از آن جائی که حمله بر رفقاء و کشتار آنھا در اثر تبا-٣

  صورت گرفته بود چنانچه چندی بعد از آن عمل، شخص )مولوی عارف و تورن فيض محمد(ھايش در جمعيت 

 ٣٠مولوی عارف، در مقابل مولوی شفيع هللا مربوط حرکت انقالب اسالمی مولوی محمد نبی با صراحت به گرفتن 

، اقرار نمود در کوه صافی از روس ھا به دستور احمد شاه مسعود " ساما"زحمۀ قتل عام رفقای ميليون افغانی حق ال

، مولوی شفيع هللا از خون وی نگذشته مولوی عارف  غرض نجات نامبردهکه به ھمان جرم ھم با تمام تالش اعراب

 - نمايش می گذاشت اعدام نمودجنايتکار را در حالی که می گريست و در مقابل مرگ ضعف ايدئولوژيک خود را به 

و نمايندگان دولت پاکستان که از طرف ارتجاع عرب ودول غربی و در رأس ھمه امپرياليزم جنايت گستر امريکا 

 در وجود مولوی جالل الدين از گروه خالص و چند تن عربی که به ھمين منظور از پاکستان -حمايت می شد 

قاء بدان نتيجه رسيدند که با وجود تمام اختالفاتی که بين روس و امريکا و  صورت گرفته بود، رف-فرستاده شده بودند

" ساما"نوکران شان در افغانستان می تواند وجود داشته باشد، موضع آنھا در مقابله عليه نيروھای مترقی به ويژه 

 اصل اساسی مبارزه در کمترين امکان استفاده از تضاد ھای درونی آن ھا را باقی نگذاشته، بايد کوشيد تا من بعد

مطرح شده بود، يک آن از نظر دور " کلکانی"را که از طرف زنده ياد " آتش متقاطع دشمنان رنگارنگ"زير 

  .نداشت

بلکه به دنبال قطع رابطۀ رفقای " رھبر" از آن جائی که آمدن رفقاء به کوه صافی، نه به اساس سروی و انتخاب -۴

فرار آنھا از عالقه داری کلکان، افراد دولتی و تنی چند خاين را به سزای کلکان با دولت دست نشانده و ضمن 

اعمال شان رسانيدن، به کوه صافی پناه برده بودند، در انتقال افراد به آنجا رھبری سازمان دچار کدام اشتباھی نشده 

ير و مسؤوليت آن متوجه اگر ھم احياناً اشتباھی صورت گرفته باشد، آن اشتباه در ھمان مقطع نخست اجتناب ناپذ

  .مسؤول نظامی سازمان و کادر بومی مشاور وی که آن عمل را رھبری نموده بوند، می باشد

اين جمعبندی که ھيچ موردی از آن به من تعلق نگرفته و نمی گيرد ، در ھمان زمان به مسؤول کميتۀ تدارک 

از محصول . سپرد" رھبر"رشات، آن را به زنده يادکنفرانس سراتاسری داده شد، آن رفيق بعد از تنظيم با ساير گزا

تنظيم و آن گزارش نيز در کنفرانس سرتاسری با تمام ھيجاناتی که در آن " رھبر"ھمۀ آنھا گزارش نھائی را زنده ياد

  .حاکم بود بعد از قرائت بدون کمترين جنجال و يا سؤالی مورد پذيرش قرار گرفت
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سال شبنامه نويس با ھر انگيزه و تحريک ھر پدر سگی که می خواھد باشد  ٣٠حال وقتی بعد از سپری شدن حدود 

چنين اتھامی جنايتکارنه ای را به من نسبت می دھد، اگر تمام عالم ھم از من رو برگردانند که گويا من عفت قلم 

  :يمکذائی آنھا را زير پا نموده ام به خود حق می دھم به حساب مردم خويش خطاب به شبنامه نويس بگو

  ....."تو که راست ميگی، زن، خواھر، مادر و دور دسترخوان تھمتگر دروغگو را خلق عالم " 

  ادامه دارد

  

  :يادداشت

خواھر و مادر نثار شبنامه نويس و يارانش می نمايم، تا اگر با زن، بعد از اين در ختم ھربخشی چند دشنام آبدار 

  . لعمل نشان دھند نکرده اند، از خود عکس اجنگیدامن باال مورچه 

 چيزی نيست مگر اين که به ھمه کس بفھمانم که آنھا چقدر پست، آنچه را می خواھم از سکوت شان به دست بياورم

  .رذل، دون ھمت و بی ناموس ھستند

  موسوی

  

 


