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  موسوی

  ٢٠١٢ فبروری ٠۶

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٢٣  

  :به ادامۀ گذشته

در کوه صافی، الزم است دو نکتۀ ديگر را نيز مطرح " لو دادن"ث به ارتباط اتھام قبل از پرداختن به ادامۀ بح

  :نمايم

نخستين نکته تشويشی است که برخی از دوستان و عالقه مندان بحث پاسخ به سؤاالت شبنامه نويس ابراز داشته و 

  .قلم را انتقاد نموده انداز کوتاھی پاسخ در قسمت بيست و دوم اين سلسله و ناکافی بودن آن، تلويحاً اين 

فکر ميکنم قبل از پاسخ به انتقاد اين دوستان و عالقۀ شان به ادامۀ بحث، بايد اول از ايشان به نسبت عالقه ای که به 

ادامۀ مطلب دارند، تشکر نمايم در ثانی خدمت اين دوستان عرض می دارم که آن پاسخ فقط، مروری بر يک 

را می رساند و ھمان طوری که در آغاز پرداختن به اين قسمت بحث نيز اشاره در قبال قضايا " ساما"عملکرد 

نموده ام، با در نظرداشت حجم بحثی که در آينده خواھد آمد در بھترين صورت می تواند فقط ھمان عکس العمل 

که در ھمين ھمان طوری . را در قبال آن مسأله در ھمان زمان نمايندگی نمايد، نه چيزی بيشتر از آن" سازمان"

قسمت نيز آن دوستان خواھند ديد، آن بحث را نيز با تفصيل الزم تحرير خواھم نمود، باشد حد اقل آنھائی که وجدان 

چه گذشته و چگونه با ايثار جان بھترين فرزندان اين ميھن، از سنگر آزاديخواھانه و " ساما"دارند ببينند بر 

  .ترقيجويانۀ خويش دفاع نموده است

  .است" عزيز طغيان"کته ياددھانی از رفيق بسيار ارجمند زنده ياددومين ن

تدريس می نموده، در يکی از روز ھا به خاطر " شاه دو شمشيره" در ليسۀ ۵٧ الی ۵٣وقتی آن زنده ياد بين سالھای 

از " ادقیص"چون مدير آن ليسه آقای . به آن مکتب رفتيم" عبدهللا عازم"کاری که با وی داشتيم، من و زنده ياد 

حاضر نشد با يک " صادقی"آقای . بود به ناگزير می بايست وی را نيز می ديديم" عازم"دوستان شخصی زنده ياد 
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نيز پيام فرستاد تا وقتی درسھايش تمام شد، به اداره " طغيان"رھا نمايد، بلکه به زنده ياد را ما " سالم و عليک"

نوز معنای خواندن غزل خداحافظی دورۀ خلقی ھا پيدا ننموده بود، ھ" اداره خواستن"در آن روز ھا که به . بيايد

طبق معمول بعد از آن که ساعت درسی اش تمام شد به عوض رفتن طرف خانه، به اداره آمده و " طغيان"زنده ياد

  . در آنجا ما را ديد

" طغيان"نده ياددر جريان صحبت از اين طرف و آن طرف، وقتی صحبت روی جواسيس و بی غيرتی آنھا آمد، ز

  :گفت

تا جائی که من می توانم حکم نمايم، بی غيرت ترين، بی شخصيت ترين و بی ناموس ترين افراد می توانند، بھترين "

  ".جواسيس باشند

و تنی چند از معلمين ديگر که در اداره بودند با حرکت از اين منظر " صادقی"وقتی اين مطلب را بيان داشت، آقای

چون مخالف جاسوسی است و آن عمل را شنيع می داند، چنان حکمی نموده خواستار توضيح " يانطغ" که زنده ياد

که کمتر " طغيان"زنده ياد . و به اصطالح رابطۀ بی غيرتی و بی ناموسی را با جاسوسی استفسار نمودند. گرديدند

نقدر شمرده و آرام می صدايش بلند می شد و ھميشه بسيار آرام و شمرده حرف می زد و گاھی صحبت ھايش آ

  :گرديد تو گوئی در بيان مطلب دچار مشکل است و به دنبال کلمات با وسواس می گردد، با ھمان لحن افزود

زيرا در ھمه جا وقتی پای . من اين نکته را بيشتر بدان خاطر گفتم، که جواسيس از لحاظ مسلکی بدان نياز دارند«

غيرت، "ھا ن بدون استثناء به آنھا دشنام نثار می کند، ھرگاه آجاسوس و جاسوسی در ميان می آيد، ھمه کس

داشته باشند، در مقابل آنھمه دشنام از خود عکس العمل نشان داده، در نتيجه افشاء می " شخصيت و يا ناموس

  »گردند

ھر دو در " عبدهللا عازم"و " عزيز طغيان"  سال از آن تاريخ می گذرد و زنده يادان٣۶ الی ٣۵اينک که بيش از 

نيز ھيچ گونه اطالعی ندارم، آن حکم زنده ياد " صادقی"تعاقب خيانت يک خاين به جاودانگی پيوسته اند و از آقای 

که برخاسته از پراتيک غنی بود، درستی خود را در وجود شبنامه نويس، ھواداران و متحدانش خود را " طغيان"

  .نشان می دھد

ند که به خاطر به اصطالح جلو گيری از افشاء شدن، به ھيچ نوع دشنام حتا، آنھا آنقدر پست و شرافت باخته ھست

  .خواھر و مادر نيز عکس العمل نشان نمی دھند، و اين نشان می دھد که آن زنده ياد حق به جانب بوده است

  :رفقاء در کوه صافی" لو دادن"واما به ارتباط اتھام 

نی اتھام، پاسخ آن را اندکی با تفصيل بيشتر می نگارم، ايکاش آنھائی به اجازۀ شما خوانندگان عزيز بر مبنای سنگي

که يادداشتھای روزانه ام را مصادره کرده اند اکنون به مردم پشت نکرده بودند، تا در ھمه موارد با اعداد و ارقام 

  :ث خواھانمتوجه تان را به ادامۀ بح" کم ما و کرم شما"بحث خود را دنبال می نمودم؛ با آنھم به حساب 

چون وقتی به پشاور رسيدم، . تازه از مسافرت غرجستان برگشته بودم.  ھجری بود١٣۶١اواسط ماه عقرب سال 

خيلی سرفه می نمودم از شما چه پنھان اندکی تشويش از بابت شش ھايم برايم پيدا شده بود، چه ھمان طوری که در 

اين . ی از يک رفيق مسلول با وی ھم اتاق نيز بودمقسمت ھای قبل نوشته ام برای مدت طوالنی ضمن پرستار

تشويش تنھا به خاطر حيات خودم نبود که اگر ھم می بود، گناه و يا خطائی نبود زيرا اين را می دانستم که افرادی 

ه که در سنگرانقالب قرار دارند به گفتۀ لنين به خودشان تعلق نداشته و بخشی از مالکيت انقالب به شمار می روند ک

بايد از آنھا نيز مراقبت نمود، بلکه زندگی در جمع و بی توجھی نسبت به صحت خود، می توانست به مثابۀ بمب 

  .ساعت شمار در بين رفقای ديگر به شمار رود
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و دادن گزارشات بخش غرجستان " رھبر"من که از آغاز برگشتن به پشاور، بعد از يک ديدارچند ساعته با زنده ياد 

" کبابيان"ت ھمان مريضی از ھمسفر شدن با وی به طرف کويته معذرت خواسته بودم، در کوارتر به وی به نسب

در پشاور و اطالع از " ھادی محمودی"فردای رسيدن به پشاور با شنيدن خبر حضور داکتر صاحب . اقامت داشتم

ا به کمک و زير نظر ايشان اين که ايشان در تمام عمر در بخش امراض جھاز تنفسی کار کرده اند، تداوی خويش ر

نتايج عکسھا، کدام چيز مشخصی را در شش ھا نشان نمی داد، مگر بر مبنای موجوديت يک . شروع نمودم

  .و حفظ ما تقدم، ايشان لطف نموده با تجويز دوا ھای الزم، زمينۀ بھبودم را فراھم نمودند" برانشيت مزمن"

از مسافرت برگشته " رھبر"، يکی از رفقاء پيام آورد که زنده ياد١٣۶١در چنين حالتی ھمان اواسط ماه عقرب سال 

می داند که مريض ھستم، " رھبر"پرسيدم که " زنده ياد الله کو"از رفيق آرندۀ پيام . و می خواھد خودت را ببيند

  .مگفت، برايش اطالع بده که کارش دار" رھبر"وی جواب داد که من خود به مريضی ات اشاره کردم، با آنھم 

غرض " الله کو" ساعت بدانھا نياز داشتم، ھمراه با زنده ياد ٢۴ھمان لحظه با گرفتن يک قسمت از دواھائی که تا 

  .حرکت نموديم" شاھين تاون"به طرف " رھبر"ديدن زنده ياد

ت رسيديم و ھمديگر را ديديم وی با مھربانی ھميشگی نخست از ھمه معذرت خواس" رھبر"وقتی به منزل زنده ياد 

که با وجود اطالع از مريضی کسی را دنبالم فرستاده است، علتش را نيز در کنار ساير عوامل، مريضی خودش به 

وقتی جريان را شنيد ضمن آنکه از صحت مندی شش ھا . در کويته يادآوری نموده جويای احوالم گرديد" مالريا"

  :مد به طرف غرض از دعوت به ديدن و افزودخوشحالی خود را ابراز داشت و به مراقبت بيشتر توصيه نمود، آ

قبل از آن که بپرسم که چه خبر خوشی می تواند در ماتمکدۀ افغانستان وجود داشته باشد، " خبر خوشی برايت دارم"

  :خودش افزود

ضمن " کلکان"سرانجام مبارزات و زحمات ما در مبارزه عليه تسليم طلبی اولين نتيجه اش را بار آورد و رفقای "

رفته و در آنجا پايگاه ايجاد " کوه صافی"نجام يک عمليات مسلحانه روابط شان را با دولت قطع نموده، خود به ا

  ."نموده اند

شنيدن چنان خبری ضمن آن که واقعاً می توانست خبر خوشی باشد، مگر ده ھا سؤال را نيز به ذھنم به وجود آورد، 

  .بود" ايجاد پايگاه"از ھمه مھمتر

را وقتی جغرافيه تدريس می نمودم، خوانده بودم و ھمينقدر می دانستم که يک " کوه صافی"آن زمان نام من که تا 

کوھدامن و کوھستان موقعيت دارد و " دند"سلسلسه کوه و کوه بچه ھائيست که به مانند يک مشت برآمده در درون 

ه می يابد و در قسمت جنوب دريای کابل در شما شرق آن ولسوالی تگاب و در جنوب غرب الی کوه ھای لغمان ادام

آن را سلسله کوه ھای ديگری که الی کوه ھای سليمان ادامه می يابند جدا ساخته است،  ضمن تبريک متقابل، به 

که فکر می کنم عين سؤال و " رھبر"زنده ياد. ارتباط ايجاد پايگاه در آن منطقه خواستار توضيح بيشتر گرديدم

ما مطرح شد، دغدغۀ خاطر خودش را نيز می ساخت، به عوض ارائۀ پاسخ ضمن آن که سؤاالت ديگری که بين 

را به دستم داد، افزود ايکاش خودت خوب می بودی، تا با " سخی"نامۀ رسيده از مسؤول نظامی سازمان زنده ياد

اسخ می يافتی گروپی که طی ھمين يکی دو روز بدان طرف اعزام می داريم، ھمراھی نموده ھم به سؤاالت خودت پ

  .و ھم خاطر ما را از عين پرسش ھا آرام می نمودی

از ساليان سال شناخت داشتم و به گفتۀ خودش، ما آنقدر ھمديگر را می شناختيم که با " رھبر"من که با زنده ياد

اط صحتم خاطرش را جمع نموده افزودم، حال که شناخت ھيچ رفيق ديگری نمی توانست قابل مقايسه باشد، به ارتب

و اما به . نتايج آزمايشات و معاينات را می دانم، و دوا ھم گرفته ام ديگر کمترين تشويشی از بابت مريضی ندارم
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ارتباط يکی دوسالی که از ھمسر و اطفالم خبر نداشتم و دورا دور شنيده بودم که ھمسرم يک عمل جراحی سرطان 

اشته و اکنون خوب است، آن بی خبری را زياد قابل تشويش ندانسته در عوض از وی خواستم تا با را پشت سرگذ

  .رفقای اروپا در تماس شده و از آنھا بخواھد تا در شرايط مورد نياز از کمک به آنھا دريغ نورزند

  :وقتی بدين شکل ممانعت صحی و خانوادگی از ميان برداشته شد، بدون شف شف نمودن، گفتم

  "مگر به ارتباط محتوا و چگونگی کار در آنجا، بحث ھائی دارم که نمی توانم بدون طرح آنھا، به سفر آغاز نمايم"

  :با شناختی که از من داشت، فکر می کنم منتظر اين بحث بود، در پاسخ گفت" رھبر"زنده ياد 

و چون من پافشاری نمودم تا اول " بگوئيممن به نمايندگی از سازمان ھم توقعات و حرفھائی داريم که بايد از قبل "

شرايط سازمان را بشنوم، چه بسا يا آنقدر به ھم نزديک باشيم که ضرورت طرح شروط از جانب من به ميان نيايد و 

تمام شرط سازمان را چنين " رھبر"يا ھم آنقدر دور باشيم که در اساس رفتن را نزد من منتفی سازد، زنده ياد 

  :خالصه نمود

  "بستر مبارزه عليه تسليم طلبی ملی، باز سازی تشکيالت کوھدامنبر "

  :در عوض من افزودم

  "بر بستر مبارزه عليه تسليم طلبی ملی و طبقاتی، دگر سازی و باز سازی تشکيالت کوھدامن و کابل"-١

لبی ملی و از آن جائی که سازمان زير نظر و به فيصلۀ مسؤول نظامی آن بدان ننگ تاريخی يعنی تسليم ط "-٢

طبقاتی غلتيده، برای من آن رھبری به خصوص شخص مسؤول نظامی سازمان، تا زمانی که در يک جمع با 

صالحيت سازمانی به پاسخگوئی کشانيده نشده اند، از ھيچ نوع اتوريته و صالحيتی برخوردار نبوده خود را ملزم 

اجازه می دھم تا از وی دستور بگيرم شخص خودت از تنھا کسی که به خود . به پيروی از دساتير آنھا نمی دانم

  .ھستی که می دانم در آنچه در سازمان اتفاق افتاده نقشی نداشته ای

با آن که ھر دو نفر مريض بوديم و ھريک ضمن استفاده از دوا، به استراحت ھم نياز داشتيم، مگر بحث ما تا 

ين بار به حساب اراده و خواست شخصی فرد خودش، ھرچند چند" رھبر"زنده ياد . نزديکی ھای صبح ادامه يافت

موافقت کامل خود را با نظرات من ابراز داشت و تذکر داد  که نه تنھا در گذشته ھم از ھمين مواضعم دفاع نموده، 

  .سازمان تصميم بگيرد" رھبری"بلکه اکنون ھم با من موافق است، مگردر زمينه می تواند، جمع 

، علت چنان حالتی که پافشاری را به حد آخر آن رسانيده بود، "ن ھم يک لنگ داشتمرغ م"به گفتۀ مردم کابل

طبق گزارش رفقاء ليبرالھا و آنھائی که . اوضاعی بود که طی آن چند روز اقامت در پشاور از آن اطالع يافته بودم

گستر امريکا و استحالۀ يک  اشغال کشور با وسيلۀ امپرياليزم جنايت - را برای چنين روز ھائی" ساما"می خواستند 

 از لحاظ ايدئولوژيک به انحالل بکشانند، در تمام مدت غيابتم از پشاور نه تنھا کار -نھاد مبارزاتی به ضد آن

آموزشی در حلقات را در تمام واحد ھا با ھزار بھانه و حيله از بين برده بودند بلکه فشار شان را بر عناصر 

مائو تسه دون آن قدر فزونی بخشيده بودند که چند تن از رفقای کمونيست من جمله مارکسيست لنينيست پيرو انديشه 

و وی را به برخورد ليبرالی متھم " رھبر"با در گيری علنی، عليه زنده ياد " رفيق پاچا"و " رفيق علی"زنده يادان 

  .ساختن به حکم احتجاج سازمان را ترک نموده بودند

  :فتممن در آن شب بدون رودر بايستی گ

تا پاچۀ خود را بر زده راھم را گرفته سازمان را برای ". پاچا"ھستم و نه ھم " علی"ليبرالھا بايد بدانند که من نه 

خانۀ "من ھمان طوری که فرستادنم به غرجستان را در کنار ساير داليل، بی ارتباط به . دشمنان پرولتاريا بگذارم

ودشان نمی دانم، اکنون ھم ضمن تجليل از عملکرد ھايم و گذاشتن ساختن پشاور از طرف ليبرالھا برای خ" خلوت
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خربوزه زير بغلم، دور ساختنم از پشاور و قدم به قدم زير تأثير آوردن کادر ھای مرکزی به وسيلۀ ترويج 

سيستماتيک ھرزگی ھای ليبرالی و فراری ساختن رفقای کمونيست، را پروژه ای می دانم که آغاز يافته و با تأسف 

  .با خزيدن در پناه اتوريتۀ شما می خواھند آن را عملی نمايند

  :ھم چنين افزودم

  "به اصطالح رھبری سازمان بايد بين موی دماغ در پشاور و يا داشتن دست باز در داخل يکی را بپذيرد" 

ه عالوۀ آن من گوش می داد، ب" لجاجت گونۀ"که با حوصله مندی زايد الوصفی به پافشاری ھای " رھبر"زنده ياد

از من خواست تا چنان برخورد ننمايم و به ارتباط مسؤول نظامی سازمان " اصطالح رھبری"که  در مقابل کلمۀ به 

تذکر داد که فکر نمی کنم خودش نيز در موجوديت تو به خود حق بدھد تا از موضع حاکم صحبت نمايد، در قسمت 

  .موکول نمود" بریرھ"ساير مسايل ادامۀ بحث را به فردا و مشورت با 

فردا شب باز ھم به وقت شب قبل، ما دو نفر با ھم جلسه داشتيم، ھر چند در تمام روز از من بيشتر فعاليت نموده بود 

و جا داشت تا از من خسته تر باشد، مگر خستگی را اصالً به رخ خود نياورده مانند شب گذشته، جويای احوال 

  .سالمتی من گرديد

را با " رھبری"قادر شده بود ساير اعضای" رھبر"د طوالنی نشد، زيرا نمی دانم زنده يادصحبت ما آن شب زيا

خردمندی قانع بسازد که پيشنھاد ھايم در تمام زمينه ھای مورد بحث درست است و يا بازھم ليبرالھا با در نظرداشت 

ی خود می دانستند، خطر آن که در کوه صافی و کوھدامن و حتا دست درازی به کابل که آن را ملک اختصاص

موجوديت من را کمتر احساس می کردند تا پشاور که آھسته آھسته از تمام واحد ھای تشکيالتی در آنجا رفقاء جمع 

اعالم داشت که رفقاء با تمام " رھبر"شده و بعد از انجام کار به واحد ھای خويش بر می گشتند، ھرچه بود زنده ياد

، مشروط بر اين که راه عملی آن را ھم بيان داری، به خصوص در قسمت سلب پيشنھادات خودت موافقت دارند

  .صالحيت از مسؤول نظامی سازمان در زمان حضور شما رفقاء در آن محل

وقتی از طرح خود در قسمت ايجاد يک کميتۀ رھبری جديد برای کوه صافی و تشکيالت کوھدامن و کابل صحبت 

موافقت خود را به تمام آنھا ابراز داشته بدين طريق " رھبر"اسخ دادم، زنده ياد نمودم و به چند سؤال تخنيکی نيز پ

  .من ھم در جمع کسانی قرار گرفتم که دو روز بعد بايد به طرف کوه صافی حرکت نمايند

شاھين " نفر می شديم به طرف کوه صافی حرکت می نمودند، در کوارتر١٩شبی که فردای آن بايد رفقاء که جمعاً 

تمام رفقائی که فردا بايد حرکت نمايند، به شمول يک عده از رفقائی که يا خود نخواستند به اين سفر روانه " تاون

 استاد موسی و زنده ياد رفيق استاد اقبال به گفتۀ خودشان ديگر تاب تحمل ديدن چھرۀ مسؤول نظامی سازمان -گردند

 و يا سازمان رفتن آنھا را الزم و ضروری نمی دانست،  و يا ھم رفقای ديگری که مريض بودند-را نداشتند" سخی"

  . رفيق جمع شده بود۵٠ الی ۴٠جمعاً بين 

تقاضا نمايند که سخنی چند به عنوان توديع " رھبر"اشت تا از زنده ياد دتجمع رفقاء و اھميت مسافرت حضار را و

  .با رفقای عازم مسافرت و پيامی برای رفقاء کوه صافی صحبت نمايند

نده ياد به مانند ھميشه، با پيشانی باز پيشنھاد رفقاء را پذيرفته ضمن يک صحبت يک ساعته که ثبت کست شده آن ز

کاپی ھای آن بايد ھم در آرشيف سازمان وجود داشته باشد و ھم نزد برخی از افراد، بر تمام جريان و وقايعی که در 

  :بسيار صراحت ابراز داشتآن منطقه اتفاق افتاده بود، روشنی انداخته در اخير با 

اکنون ما دار وندار سازمان را به غرض نجات رفقاء از کام نھنگ، به طرف يک سرنوشت نامعلوم می فرستيم؛ "

، اما يدو کدام يک از اين عزيزان را باز خواھيم دآمد ھيچ کس نمی داند که در انجام چنين مأموريتی چه پيش خواھد 
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البی افغانستان اين نکته را به خاطر خواھد سپرد که سازمان در مبارزه عليه تسليم تاريخ سازمان و تاريخ جنبش انق

  ".طلبی ملی و طبقاتی تا کدام حدی جدی بوده است

و با در نظرداشت فضای عاطفيی که جمالت اخير به وجود " رھبر"به دنبال صحبت عالمانه و ھمه جانبۀ زنده ياد 

چند کلمه ای صحبت نموده، ضمن تشکر از تمام رفقاء به " ازم السفر ھاريش سفيد ع"آورده بود، من به عنوان 

  .خاطر ابراز احساسات شان با چند مزاح، از عاشورا شدن مجلس جلو گيری و با ھمه وداع نموديم

  !خوانندگان عزيز

بخش جملۀ زنده نمی خواھم وقت تان را با جزئيات توديع رفقاء بيشتر از اين بگيرم مگر حيفم می آيد حين ختم اين 

  .را نياورم" رفيق استاد اقبال"ياد 

  :ايستاده بود و منتظر بود تا نوبت توديع برسد، به طرف من نگريسته گفت" استاد موسی"وی در حالی که در کنار 

ی بچه سيد، اين که زنده بيائی يا نه جدت می داند و خدايش، مگر اين که من بتوانم با ليبرالھا بيشتر از اين ھمکار"

  !"اگر می خواھی سازمان را آنھا قورت نکنند کوشش کن زنده بيائی. کنم، آنھا ھم نمی دانند

  .و فردای آن اين سفر به طرف يک سرنوشت نامعلوم به خاطر کشيدن رفقاء از کام نھنگ آغاز يافت

  ادامه دارد

  

 


