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  موسوی

  ٢٠١٢ فبروری ٢١

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٢۵  

  

  :به ادامۀ گذشته

ھرچند . که محل اقامت رفقاء بود برسانيم" طوفان غندی"دثه ای موفق شديم خود را به شام ھمان روز بدون کدام حا

و حوالی آن می شد گفت خطر را پشت سرگذاشته بوديم، مگر احتياط حکم می نمود تا " مندی قول"که با گذشتن از 

 ٩گفت وقتی بعد از حدود در عرض راه توقف ننموده با سرعت الزم خود را به رفقاء برسانيم، در نتيجه می توان 

  .ساعت پياده روی و از اين کوه به آن کوه باال و پائين شدن، سرانجام به نزد رفقاء رسيديم، ھمه خسته بوديم

از آنجائی که فقط يکی دو ساعت قبل از رسيدن ما، رفيق راه بلد به آنجا رسيده و جريان را قصه نموده بود، رفقای 

ه اقدامی به غرض کمک به ما نتوانسته بودند، روی دست بگيرند زيرا فردی که در کوه صافی تا آن زمان ھيچ گون

به بھانۀ اين که " آغا سرای"از اھالی " شيرجنگل"آغاز امکان آمدن رفقاء به کوه صافی را مساعد ساخته بود، يعنی 

 رفقاء در آنجا، تماس با مناسبات ندارد، در واقع پای خود را پس کشيده بود، يگانه بديل برای" عارف"با مولوی

بود که می توانستند در روشنائی روز بدان اقدام " مال فضل"و قومندانش " مولوی شفيع هللا"جبھۀ حرکت و شخص 

  .نمايند

به تعبير ديگر اگر ما خود ابتکار عمل را به دست نمی گرفتيم و بدون انتظار کمک از کدام جائی اقدام نمی نموديم، 

 ۴٨ی در صورتی که مولوی شفيع هللا می خواست به ما کمک نمايد، آن کمک در کمتر از در بھترين صورت يعن

قادر می شد ساير جمعيتی ھا را به کمک " عارف"ساعت به ما نمی رسيد، در حالی که طی آن مدت نه تنھا مولوی

ميانجی گری نيز مبرھن است که پای بطلبد، در صورت بروز درگيری و ريختن خون، که می توانست حتمی باشد، 

  .ھيچ کسی نمی توانست کمترين کمکی به ما بنمايدکوتاه می شد و در نتيجه 
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آن شب با آن که بنا بر شرايط حاکم بر آنجا که اکثريت مردم در روشنی روز بيدار بودند و با پھن شدن بالھای سياه 

 اين کلمه را با تأسف واحدامالی  - "ھری کين"و يا " اری کين"مرغ شب می خسبيدند، زيرا به جز يکی دو عدد 

جھت روشن ساختن پيش پای، نه تنھا کدام وسيلۀ ديگری جھت تنوير وجود نداشت، " موشک"  و چند دانه -نيافتم 

بلکه ھرگاه ھم می داشت، ضرورت صرفه جوئی در مصرف تيل خاک که به آسانی نمی شد آن را به دست آورد 

ی شب کمتر استفاده نمايند، مگر ديدن رفقای جديد برای ھر دو طرف به ايجاب می نمود، تا افراد از ساعت ھا

عالوۀ وقتی که جھت خوردن غذا و تقسيم رفقای جديد به چند خانه ای که در آن رفقای قبلی استقرار داشتند، و در 

الی نيمه ھای می گفتند، بدون آن که خواسته باشيم، تقريباً ھمه را " مولوی عارف"ضمن قصه ھائی که از جنايات 

  .شب، بيدار نگھداشت

نيز در مورد " شير جنگل"در سطح شنيدگی ھا بود، " مولوی عارف"به عالوۀ رفقاء که رويھمرفته شناخت شان از 

او که به . او گفت که وی يکی از خطرناکترين مھره ھای اخوان مکتبی در کوه صافی است. وی زياد حرف زد

" داوود"ی شرعيات است که در زمان ځت، در حقيقت از محصالن فراری پوھنناحق خود را مولوی نام گذاشته اس

او ضمن آن که از ابتکار ما تقدير می نمود و .  دست کمی از گلبدين و مسعود نداردتکاریبه پاکستان رفته در جناي

يان باشد در ھر جائی که پای منفعت شخصی اش در م" مولوی عارف"آن را عامل نجات می دانست، تذکر داد که 

چنانچه به منظور غارت و تاراج قريه ھائی که در آنھا حزب اسالمی گلبدين . اسالم را روکش اھداف خود می سازد

وجود داشتند، تمام حزب اسالمی را از گلبدين گرفته تا افراد عادی تکفير و شخصاً فتوای جھاد عليه آنھا را صادر 

در خانه اش به شوھر دار ، در ھمان زمان چھار زن غنيمتی "فی سبيل هللا"از بابت آن جھاد ھای . نموده است

  .اسارت به سر برده  و از تمام آنھا به مثابۀ کنيز استفادۀ جنسی می نمايد

ھرچه بود در حالی که ھيچ يک از رفقاء اعم از قديمی ھا و آنھائی که با ما آمده بودند و به اصطالح جديد به شمار 

از رسيدن رفقاء خوشحالی شان را پنھان نمايند، يکی دو تن از رفقاء که درھمچو مواقع ھم می رفتند، نمی توانستند 

می توانند خوب را از بد تميز دھند، به اساس پيشنھادی که من غرض حرکت داده بودم خواستند از اين قلم قدر دانی 

  :صورت بگيرد، که من با شوخی گفتم

  ."ه دوام داردرسيد، برويم بخوابيم که فردا ھم مبارز" 

ھرچند ھمۀ ما در اثر چند شبانه روز پياده روی خسته شده بوديم مگر فردای آن به مانند ساير رفقاء و ھمراه با آنھا 

 خواستيم خود - قومندان قادر و استاد ص- صبح زود از خواب برخاسته قبل از ھرکاری با يکی دو رفيق تازه آمده 

  .ازيمرا با محل زيست خويش بيشتر آشنا بس

آن موقعيت در شرق که " پچه خاک" کيلومتر از ۴ الی ٣ياد شده حدود " طوفان غندی"محل اقامت رفقاء که به نام 

اداره می شد، فاصله داشت؛ در اصل يک " خالص" تا حدودی قريۀ بزرگی بود و به وسيلۀ افراد مولویداشت و

ن در آنجا اقامت می نمودند، طبق صحبتی که با يک  کوچکی بود که باشندگان اصلی آن صرف در ھنگام تابستاۀقري

او به ياد نمی داد که کسی در زمستان در آنجا "تن از پيرمردان محل که سن خود را نمی دانست، داشتم به گفتۀ وی 

  ". زندگی نموده باشد

 آسه -"آسمائی"کابل نبود، چه در حالی که به مانند کوھای " پل آرتل"ساختمان ارضی آن جا بی شباھت به محل 

دو کوه بچه به استقامت شرق و غرب موازی با ھم افتاده بودند، تفاوت آنھا با محل کابل در " شير دروازه" و -مائی

  .دو نقطه خالصه می شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

يکی آن که خالف کابل، که ھر دو کوه بعد از تنگی گذرگاه به ھر دو سمت خود را فراخ تر می سازد تا سرانجام در 

ن محاط می گردد و در  ھای وسيع و پھناور چھاردھی سابق و پغمان به وسيلۀ کوه ھای پغماغرب بعد از دشت

در سمت ديگر از کوه خبری نيست، در " لته بند"در يک سمت و " ماھی پر" الی رسيدن به کوتل سمت شرق ھم

طوفان " رفقاء در بدان معنا که اگر محل اقامت. آنجا، ساختمان ارضی کامالً شکل ديگری را به خود می گرفت

 ٣به مانند نقطۀ گذرگاه فرض شود، به سمت غرب، آن دره از بين يکی دو تپه گذشته به فاصلۀ دو الی " غندی

کيلومتر به کوه بلندی که به استقامت شمال و جنوب افتادگی دارد، به مانند يک ديوار محاط می گردد، به ھمين سان 

در واقع . آغاز می يابد، احاطه گرديده است" پچه خاک"ه کوه ھائی که از به استقامت شرق نيز به وسيلۀ ساير سلسل

يک کاسه ای تشبيه نمود که دارای " ته"را در مقايسه با ارتفاعات اطراف آن می توان به " طوفان غندی"محل 

  .کناره ھای بلند و مرتفع باشند

ی ساخت، عرض آن دره بود چه خالف دومين مشخصه ای که آن نقطه را از موقعيت مشابه در کابل متمايز م

منطقۀ کابل که دو کوه به وسيلۀ دريای کابل به مثابۀ ارۀ طبيعت قسمی از ھم جدا گرديده اند که نزديکترين فاصله 

 متر می رسد، در کوه صافی دو کوه شمالی و جنوبی را يک درۀ باريک که ١٠٠در ھمان محل پل آرتل به حدود 

 متر می شد، جدا نموده بود و به جای دريای کابل در ھمان بستر دره يک چشمه ٢٠ی  ال١۵حد اکثر عرض آن بين 

  .با آب شفاف از دل کوه ھا سر زده و يگانه منبع آبی به شمار می رفت

ساختمان ارضی و توپوگرافی منطقه قسمی بود که نيروھای دشمن نمی توانستند در آنجا از قوای موتورريزه، اعم 

ار ھای کوچک بھره ببرد، چه صرف نظر از آن که ھيچ نوع راه موتر روی در آنجا وجود از تانک و يا زرھد

نيز می شدند، فقط در ھمان محل می توانستند مستقر شوند بدون " ديسانت"نداشت، حتا اگر توسط نيروھای ھوائی 

، کوھدامن و تا حدودی اين ساختمان با در نظرداشت نزديکی آن با مرکز شھر کابل. آن که حرکتی نموده بتوانند

 کابل ، می توانست در موجوديت يک نيروی آگاه و برخوردار از ديد روشن و -سروبی و شاھراه جالل آباد

بر دشمن اشغالگر  لنينيستی پيرو انديشۀ مائو تسه دون –يعنی يک نيروی مارکسيستی ستراتيژی نظامی خاص 

 بی بی مھرو و پلچرخی  ھای ده سبز،ی کوھدامن، ولسوالیضربات سختی را وارد نموده به تمام مناطق پارتيزان

  .عقبگاه با ثباتی به وجود بياورد

درست ھمين ساختمان و افتادگی اراضی، که برای يک نيروی آگاه می توانست امتيازی بس بزرگ به شمار آيد، در 

 به ھمان اساس فقدان واحد  و-  وضعيتی که رفقای ساما در آنجا داشتند-فقدان ارتباط با توده ھای بومی آنجا

تشکيالتی و پايۀ توده ئی در منطقه؛ اگر از سمتی يک نيروی آگاه را از پيوند با توده ھا محروم  ساخته به مانند 

ماھيی که از آب به دور مانده باشد، به فنا محکومش می سازد، دشمن اشغالگر را نيز که به اھميت منطقه به خوبی 

  - به اين بحث باز خواھيم گشت-. مجالی آن نيرو را سرکوب نمايدسازد تا بدون کمترينآشنا است، نيز وادار می 

ديگر نيز آنجا را به دو سمت " بزرو"وصل می نمود دو راه " طوفان غندی"را به " پچه خاک"به عالوۀ راھی که 

پائين می شد و " بی بی مھرو"ھای ده سبز و ديگر متصل می ساخت، يکی به سمت جنوب که بر باالی ولسوالی 

سنگ "و " بندی خانه"ديگری ھم به سمت غرب که با گذشتن از کوھی به مانند يک ديوار و با عبور از قريه ھای 

  .به کوھدامن خاتمه می يافت" او

را بعد ھا رفقای سازمان، با حفر يک  مغاره و " بی بی مھرو"ھای ده سبز و منتھی به ولسوالی " بزرو"ھرچند راه 

ک گروپ از رفقاء در آنجا تحت کنترول خود گرفتند تا از آن طريق روسھا نتوانند از پشت به آنھا حمله انتقال ي

نمايند، مگر از آن جائی که معبر و راھی که به طرف کوھدامن ختم می شد، بنا بر موجوديت يک مرکز مربوط به 
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قرار داشت، "فيض محمد" به نام تورن جمعيت حاکم بر آن راه  که زير نظر و قومنده يکی از پرچمی ھای مخفی

  :می توان نوشت

چه اخوان اعم از مولوی شفيع هللا، تا نيروھای خالص و مولوی عارف و مجموع تشکيالت جمعيت، آگاھانه و به 

را در آن محل اسکان داده بودند و چه ھم بر حسب تصادف آن محل به " ساما"غرض توفيق در توطئۀ آينده رفقای 

نمی توانست داشته باشد، بلکه به مثابۀ " ساما"ه بود، در کليت خود آن محل نه تنھا کمترين امنيتی برایرسيد" ساما"

کمترين تحرک و ميدان مانوری را بدون " ساما"زيرا . دامی بود که شکار نگونبخت خود در آن گام می گذارد

ی و رشادت به چند مورچه ای شباھت پيدا موافقت نيروھای رقيب نمی توانست داشته باشد، عکس آن با تمام توانائ

ه از چھار طرف زبان مورچه  کيک کاسه بخواھد برای بقايش جائی پيدا نمايد، در حالی" ته"می نمود که در 

  - به اين نکته باز خواھيم گشت-استخواران برای بلعيدن دراز شده 

از مثالً رفقاء ناگزير بودند به غرض انتقال آب آب مورد استفادۀ رفقاء در کل از آب ھمان چشمه تأمين می شد، يعنی 

کاری . دنآب را برداشته در نيمۀ کوه برسان" بانگی"پائين شده، از دريای کابل با " شيردروازه"و يا " آسمائی"کوه 

در شرايط عادی چه از لحاظ طبيعی و چه ھم از لحاظ جنگی، رفت و برگشت بين دو الی سه ساعت وقت را می 

ی که در شرايط غير عادی به مانند شش ماه زمستانی که در آنجا سپری نموديم، تنھا آوردن يک در حال. گرفت

در شرايط غير عادی به مفھوم جنگی آن، با آن که برای يکی دو . آب نصف روز يک رفيق را می گرفت" بانگی"

نمی توانست يک مغز نظامی آب ذخيره الزاماً نگھداری می نمود، مگر چگونگی بعد از يکی دو روز ھر خانه روز 

  - به اين نکته ھم باز خواھيم گشت-.را به خود معطوف نسازد

 که از لحاظ ھوائی فاصلۀ آنھا از يک ديگر به - قرار گاه- رفقاء تا قبل از کندن مغاره در باالی کوه در چھار خانه

يک خانه در . دگانی می نمودنددو صد متر نمی رسيد، مگر حين پيمودن حد اقل يک ساعت را در بر می گرفت، زن

و سه خانۀ ديگر به سمت آفتاب رخ در " شيردروازه"سمت سايه رخ که بر مبنای ھمان مقايسه با کابل در وسط کوه 

  . متر٨٠ الی ٧٠سه جانب يک تپه به شعاع 

صحبتم با به ارتباط شرايط بھداشت در خانه ھا و مراقبت از صحت و سالمتی رفقاء کافی است توجه تان را به 

 جلب نمايم باشد خود حديث مفصل زين مجمل - پاچای آنجا- "پچه خاک"قومندان حزب خالص در " منير"قومندان

  :بخوانيد

" پچه خاک"به " و"در يکی از روز ھا که به غرض پرسيدن چگونگی راه جھت رفتن به پاکستان ھمراه با رفيق 

" داکتر فريد"ش ياد نموده از من خواست تا به زنده ياد از مريضی جلدی بچه ھاي" منير"رفته بودم، قومندان 

  . از آنھا خبر بگيرد،سفارش کنم

در جريان صحبت، من آگاھانه صحبت را بر روی نظافت متمرکز ساخته، موجوديت آنھمه شبش را در زندگانی 

د و با دری اندکی که او که تا آن زمان به حرفھايم گوش می دا" منير"قومندان . آنھا دليل آن امراض معرفی نمودم

می دانست و پشتوی قليلی که من می دانستم، رفع نياز می نموديم، چون صحبتم به آنجا رسيد، به مانند آن که کسی 

بعد از تحمل مدتھا شکنجه سر انجام بر شکنجه گرش توفيق يافته باشد و يا ھم مردی ھوشيار بخواھد با ديوانه ای 

  : حرفم پريده گفتصحبت نمايد، با جديت در داخل

  "اينطور نيست، آدم را شبش می زند حيوان را که نمی زند "-"ايتور نيس، آدمه شبش  ميزنه حيوانه خو نمی زنه"

وقتی برای فردی که گويا ھوشيار تر از تمام قريه بوده که به قومندانی رسيده، الزمۀ انسان بودن، شبش دار بودن 

  .انيد قضاوت نمائيدباشد، راجع به افراد قريه خود می تو
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رفقاء با آن که حتا در بد ترين شرايط و قعر زمستان مجبور بودند حد اقل ھفتۀ يک بار لباس تبديل نموده و خود را 

در ھمان چشمه بشورند و لباس ھای شسته را ھم مکلف بودند تا در داخل تنور بگردانند تا شبش ھای احتمالی آن از 

 ھا به ديدن ما بيايد و يا ما نزد آنھا برويم تا پشتاره ای از شبش  تن از افراد قريهبين برود، مگر کافی بود که يک

 که در آغاز رفقاء از مردم محل خريده بودند، خود - نمد- مھمان را نيز صاحب گرديم، از آن گذشته فرش ھائی 

  .می شد بر آنھا شبش خانه نام گذاشت" دی دی تی"آنقدر شبش داشتند که با وجود چند بار استفادۀ 

شرايط زندگانی در آنجا را در يک بخش جداگانه به تفصيل خواھم نوشت، در اين قسمت تا ھمين جا بسنده چون 

  .نموده، می پردازم به نخستين روز زندگانی درکوه صافی

بعد از خوردن نان چاشت که خالف تمام باشندگان کوه صافی که در عمر آن توان را نداشته اند تا بر سفرۀ شان نان 

ارند، از نان گندم و شوربای کوھدامنی شکم ھا سير شد، چند تن از رفقای جديد آمده بر مبنای ھمان انتخاب گندم بگذ

به خود حق داديم تا از رفقائی که قبالً در آنجا اقامت داشتند، خواستار يک جلسۀ مشترک بين " تری منگل"در 

  . جديدی ھا و قديمی ھا بگرديم

ی سازمان زنده ياد سخی که در عين حال عضو دفتر سياسی سازمان نيز بود در اين موضوع را ما به مسؤول نظام

 ٨ميان گذاشتيم، وی نيز بدون آن که از چنين پيشنھادی زياد تعجب نموده باشد، دو تن ديگر را نيز خواسته، جمعاً 

  :نفر اولين جلسۀ خود را در کوه صافی داير نموديم

  :اعضای شرکت کننده در آن جلسه

، زنده ياد مدير صاحب اياز خان، زنده ياد قومندان زلمی، پيکار، -  زنده ياد سخی- ؤول نظامی سازمانشخص مس

ھرچند در آن جمع به حساب تشکيالتی به عالوۀ مسؤول نظامی . ، شفيق، قومندان قادر و اين قلم بودند"ص"استاد 

 مرکزی سازمان به حساب می آمد، ۀکميتسازمان که عضو دفتر سياسی سازمان ھم بود، شفيق نيز عضو علی البدل 

مگر به حساب کبر سن بعد از لطف زنده ياد اياز خان که چند سالی از من بيشتر عمر نموده بود و قاعدتاً می بايست 

که خطوط کلی مسافرت ما " رھبر"آغازگر جلسه می شد، من پيشنھاد نمودم تا جلسه را با شنيدن صحبت زنده ياد 

پيشنھادی که به اتفاق آراء پذيرفته شده بعد از مھيا ساختن زمينه که آوردن و فعال . ود، آغاز نمائيمرا نيز بيان می نم

 اسم آن رفيق جان محمد بود مگر رفقاء وی را جانی خطاب می –بود" جانی" زنده ياد۵٣٠ساختن کست ريکاردر

 کار ما - نمود، به زودی متوجه نمی شدنمودند، با آن نام چنان انس گرفته بود که اگر کسی جان محمد را صدا می

  .آغاز يافت

پيش می رفت، می شد بسيار روشن احساس نمودکه شنيدن آن بر " رھبر"به ھمان پيمانه که صحبت ھای زنده ياد 

  .گران تمام شده اگر می توانستند مانع از پخش آن می شدند" پيکار"و " سخی"

مه نويس بی آزرم که شنيده ام تازگی ھا جھت نگھداشتن چند نفری ھمان طوری که در آغاز رد اتھام رذيالنۀ شبنا

را واسطه قرار " ننگ و ناموس"بردور وبرش به سخيف ترين عادت فيودالی پناه جسته نزد برخی ھا به اصطالح 

من آن ض" رھبر"می دھد، اما تاجائی که از قراين پيداست از آن ھم نفعی نبرده است، يادآوری نموده بودم، زنده ياد 

صحبت يک ساعته نه تنھا، ريشه ھا و عوامل بروز فاجعۀ تسليم طلبی را در سطح مجموع جنبش و سازمان توضيح 

 آنانی که آگاھانه به چنان امری دست يازيده اند مرز بين دوست و دشمن را :نموده و با قاطعيت ابراز داشته بود

 و به خون شھداء ھستند، با ھمان صراحت ھم وظيفۀ ما را عبور نموده، خاين به ملت، به جنبش مقاومت، به سازمان

 حال که دستنوشته ھای من از طرف افراد معلوم -.که بيرون کشيدن رفقاء از کام نھنگ باشد، مشخص ساخته بود

الحالی مصادره شده اند، ايکاش آنھائی که ھنوز ھم خود را به برنامۀ سازمان، ميراث مبارزاتی رفقای ارجمندی 
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متعھد می دانند، آن سند تاريخی را پخش نمايند تا ضمن دفاع از ھويت " رھبر"و " کلکانی"نده يادان چون ز

  .ھم در زمينه آشکار گردد" رھبر"سازمان، موضعگيری زنده ياد 

تمام شد و به دنبال چند لحظه سکوت سنگين، قبل از آن که مسؤول نظامی " رھبر"وقتی صحبت ھای زنده ياد

که يا واقعاً بعد از شنيدن يک مطلب فردا به مفھوم آن پی می برد و يا در اين نمايش " پيکار"شايد، سازمان دھن بک

آن قدر چيره دست است که تمام سازمان را با احمق نمائی خود فريب داده است، رو را به طرف ھمه برگردانده، 

  :پرسيد

  "يگر بشنويممی شود آن را بار د. حاجی صاحب چه گفت؟ من که زياد نفھميدم"

  :مسؤول نظامی سازمان که از آن احمق نمائی به تنگ آمده بود گفت

يعنی اين که ما به طرف خيانت رفته . ديگر شنيدن نمی خواھد، اينھا آمده اند که ما را از کام نھنگ بيرون بکشند"

  "ايم و اينھا آمده اند که دست ما را گرفته از درون خيانت بيرون بکشند

ين حرفھای تحريک کننده را ازطرف يار ديرينش شنيد، بدون آن که متوجه عواقب گفتار خود باشد، پيکار وقتی ا

  :گفت

  "ما خيانت کرده ايم و يا آنھائی که در جوشاجوش جنگ ما را تنھا گذاشته از پشت سر بر ما ضربت زده اند؟"

مان آوان رابطه گيری افراد سازمان من اين جمله اشارۀ مستقيم به حرکت اعتراضی آن عده از رفقائی بود که در ھ

جمله پيکار و انجنير زکريا با دولت و از آن طريق با روسھا، به محض اطالع از چنان رابطه ای، به عنوان 

رفقائی که بنا بر . در ميان گذاشتند" رھبر"احتجاج عليه چنان روندی منطقه را ترک و به پاکستان آمده قضايا را با 

که در " شفيق، قادر و استاد ص" معصوم مسما شده و به عالوۀ ١۴ نفر بودند در سازمان به نام ١۴تعداد شان چون 

ھمان مجلس نشسته بودند، تعداد ديگری از آنھا نيز در گروپ رفقای تازه آمده ھا وجود داشتند، پرسش پرخاشجويانۀ 

طه با دولت و روسھا، از لحاظ ذھنی قبح و پيکار را که در عمق خود گواه بر آن بود که آنھا با وجود قطع عملی راب

زشتی حرکت خويش را درک ننموده اند، در يک چشم به ھم زدن شعله ھای درگيری حدود يک سال قبل را بين 

طرفين دعوا مشتعل نموده، از جمع افراد حاضر، استاد ص با آن که در مباحثه ھا کمتر حصه می گرفت، به 

  . معصوم را١۴ آنھا را متھم ساخته است نه ،ن داشت که سازمان و رھبری آنديگران مھلت نداده به صراحت بيا

که بدون آنھم طرفدار درگيری نبود، تنھا کسی که نه به کام نھنگ " اياز خان"از ميان آن جمع به عالوۀ زنده ياد 

ی که روند تسليم چه در زمان. د، من بودم گفتۀ آنھا سنگر را ترک نموده بوقورت شدگان تعلق داشت و نه ھم به

، ھمان طوری که قبالً ھم نوشته ام در آغاز در ۶٠طلبانه می خواست تمام سازمان را ببلعد، يعنی در تمام سال 

نيمروز، بعد ھا در ايران، از آن به بعد در پاکستان و تا چندی قبل از شرکتم به آن مسافرت در جاغوری بودم و 

با آنھم به مثابۀ يک عضو سازمان ھمان طوری که در . اينانه نداشتمشخصاً ھيچ گونه تماسی ھم با آن پديدۀ خ

پيروزی ھايش خود را سھيم می دانستم و می دانم در اشتباھاتش نيز نمی خواھم شانه خالی نموده، از قبول 

يم با آن که در آئين نامۀ سازمان به صراحت تذکار يافته که تصم. مسؤوليت به مثابۀ يک عضو سازمان طفره بروم

و رھبری جمعی اما مسؤوليت فرديست و افراد موظف اند از آنچه خود کرده اند در مقابل سازمان پاسخ گويند، مگر 

در خارج از سازمان برای آنھائی که نمی دانند نه آنھائی که منافع حقير شان ايجاب می نمايد تا نخواھند که بدانند، 

ضعگيری فردی و مبارزاتی شخص خودم در قبال آن می توانم مطرح مسؤوليتم را در قبال تمام اعمال سازمان با مو

  .نمايم
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 در بخش ھای بعدی به -برای من رابطه گيری و در نھايت تسليم طلبی ملی و طبقاتی که در سازمان به وجود آمد

 يا  به مانند آن است که در خانه ای که در آن زندگانی می نمايم کس و-اين موضوع تماس بيشتر خواھم گرفت

  .کسانی خواسته و يا نخواسته آتش افکنده و بخواھند آنجا را نابود نمايند

در چنين حالتی نه به خود حق می دھم تا به کسی بھتان ببندم و نه ھم به ديگران و به عالوۀ آن که می کوشم تا علت 

تا از سرايت آن آتش سوزی به چنان آتش سوزيی را پيدا نمايم، از آن مھمتر  و در قدم اول از جان مايه می گذارم 

قسمت ھای سالم خانه جلو گيری نموده با تمام امکانات از پاشيدن آب گرفته تا قطع برخی از ديوار ھائی که در آن 

ھمچنان نمی خواھم از جملۀ کسانی باشم که با . آتش خانه کرده است و ويران نمودن آنھا، آتش را خاموش نمايم

منکر آتش " آتش دزدی کرده" و ش و امتداد آن در طی زمان به اصطالح مردم کابلوجود ديده شدن شعله ھای آت

از نظر من عامل بودن و صادق بودن افراد تنھا در اين نيست . سوزی شده با تاريخ خود رويراست برخورد ننمايم

دش است برای که آيا از موجوديت آتش ديگران را مطلع می سازد و يا نه؛ بلکه در قدم اول چگونگی تالش خو

و شاگرد " انجنير حسين"خاموش ساختن آن آتش و اين درست ھمان چيزيست که اين قلم را از جواسيسی از قماش 

  - به اين نکته ھم بازخواھيم گشت- متمايز می سازد" صادق ظفر"وفاداراش 

وجود آمد، دانستم که به نمايندگی از دو طرف دعوا به " پيکار و استاد ص" بادر نظرداشت درگيری لفظيی که بين

با وجودی که از مريضی ام می دانست، خواستار آن بود تا من ھم به اين مسافرت ھمراه شوم، " رھبر"چرا زنده ياد 

با حرکت از ھمين موضع جلو درگيری ھر دو طرف را که خوشبختانه تا آن زمان از اعتباری نزد آنھا برخوردار 

  . در نظرداشت آن صحبت، اجندای مذاکرات آن روز را مطرح نمايندبودم گرفته، خواستم تا رفقای جلسه با

به عبارت ديگر آغاز به . در اجندای آنروز نخستين مسأله تعيين قومندان نظامی و مسؤول سياسی برای جبھه بود

ه عمق قبل از آن که بحثھا در آن زمين. در ميان گذاشته بودم" رھبر"که من از اول با زنده ياد" دگر سازيی"کار 

ملی و طبقاتی طلبی بيشتر بيابد، به عنوان مقدمه و با صراحت ابراز داشتم، که تمام آنھائی که پای شان در تسليم 

کشانيده شده تا چه رسد به آنھائی که خود مسبب آن بوده اند، ديگر نزد اعضای سازمان از اتوريته و اعتماد الزم 

تشکيالتی آن روحيه در نظر گرفته شده، رفقائی به مسؤوليت " ر سازیدگ"برخوردار نيستند، بر ھمين مبنا بايد در 

و عالوه نمودم که از نظر من . انتخاب گردند، که مسؤوليت چنان اشتباھات و چه بسا خيانت ھائی را بردوش ندارند

 جنگ ته تر از قومندان قادر که ھم فرديست مسلکی و ھم تجاربيسبرای قومندانی جبھه در اينجا ھيچ کسی شا

  . دارد، نيستءچريکی را در حد اعال

 از رفقاء که فکر می کنم استاد ص یبه دنبال آن که پيشنھادم راجع به قومندان قادر به اتفاق آراء پذيرفته شد، يک

که " شفيق" استثنای رأی هبود، پيشنھاد نمود تا مسؤوليت سياسی جبھه نيز بر عھدۀ من گذاشته شود، آن پيشنھاد ھم ب

  .لق به تصويب رسيدبود با اکثريت مطع ممتن

به دنبال آن، رفقای ديگری ھم در ساير بخش ھا چون روابط جبھه ئی، کميتۀ مالی و لوژستيک، معاونيت ھای کميته 

مسؤول نظامی سازمان و آن عضو علی البدل کميته . انتخاب گرديدنداز افراد حاضر و مجموع رفقاء .. ھا و 

  :ری ھا حصه داشتند، فقط در آغاز رأی گيری ھا، مسؤول نظامی سازمان گفتمرکزی در تمام اين رأی گي

  :، در جواب من افزودم"شما آمده ايد که ما را خلع سالح نمائيد"

مبارزه نمايند، خلع سالح ساما را که بخواھند در سنگر " ساما"سربازان آن ما ھيچ گاھی به خود حق نمی دھيم تا "

  .و ھمان طور ھم نموديم" ھيم که خطا کاران را خلع صالحيت نمائيمنمائيم مگر به خود حق می د
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در اين قسمت بيجا نخواھد بود بيفزايم، خالف تصور آن عده از افرادی که از بيرون نسبت به ساما قضاوت می 

ون نظامی گری چنان حاکم بوده است که گويا افراد بددر کنار بخش بازی، نمودند و فکر می نمودند که در آنجا 

اسلحه، ھيچ گونه حق ابراز نظری نداشته اند، ما می توانيم ده ھا مورد از جمله سبکدوش ساختن مسؤول نظامی 

 نفر از افرادش به دور و برش و جود داشته در مقايسه با افرادی که با ما ۵٠ که بيش از یسازمان آنھم در شرايط

 امری که نمونۀ آن را در کمتر سازمان سياسی نظامی و حتا .آمده بودند دو و نيم چند بيشتر بودند،  مثال بياوريم

  :و اين عملی نمودن ھمان اصلی است که صدر مائو در زمانش گفته بود. دولت ھا می توان سراغ گرفت

  ".حزب را می توان با تفنگ به وجود آورد، اما نبايد به تفنگ اجازه داد تا بر حزب حاکميت نمايد"

 نه تنھا آسان نبود "سخی" زنده ياد ربيفزايم، با آن که پذيرش تمام آن فيصله ھا ببود خواھد در ھمين جا بی مناسبت ن

بود و از جانب ديگر توانائی نظامی و امکانات سياسی آن را نيز داشت نيز بلکه گرانتر از سلسله کوه ھای ھندوکش 

ز دشمنان ملی و يا طبقاتی مردم ما سپرده، و می توانست فراھم سازد که تمام تازه آمدگان را خلع سالح و به يکی ا

 در حدی قرار داشت که حفظ نمايد، مگر تعھدش به سازمان و راه شھداءبا تغيير جھت عظمت و جالل خودش را 

در چنان شرايطی با در نظر . بدون کوچکترين اعتراضی تمام فيصله ھا را پذيرفته به تصاميم رفقاء گردن بگذارد

 وی، آن موضعگيری شايستگی آن را داشته و دارد که در کنار تذکر گاه و موقعيت طبقاتیداشت سطح فکری، خاست

  .کاستی ھايش، از آن ياددھانی صورت گيرد

ھمچنين فيصله صورت گرفت که از ھمان شب به بعد در ھر چھار مرکز تجمع و اقامت رفقاء، آن کست شنوانده 

  .ؤاالت احتمالی رفقاء پاسخ ارائه بدارمشده، اين قلم مکلفيت آن را داشته باشم تا به س

ھمچنان فيصله به عمل آمد تا در شرايط عادی کميتۀ مسؤولين جديد حد اقل در ھفته يک بار با ھم جلسه نموده 

  .برمشکالت غور و دستآورد ھا را ارزيابی بدارند

 مسؤولين انتخاب شان را مجدداً به فيصلۀ ديگر آن بود که بعد از يک ماه کار توضيحی و اقناعی با تمام رفقاء کميتۀ

رأی عمومی بگذارند، تا ضمن تعميق برخورد دموکراتيک، رفقای مسؤول نيز فکر ننمايند که ديگر حسابی در کار 

  .نيست

باز ھم به پيشنھاد اين قلم مجلس به زنده ياد سخی و پيکار که تمام مسؤوليت فاجعۀ تسليم طلبی در کوھدامن متوجه 

 مشوره داد تا بعد از انتقال روابط کوھدامن به مسؤولين جديد، ھرچه زودتر به رھبری سازمان شخص آنھا بود،

  . شان را در آنجا حل نمايندتمراجعه نموده مشکال

  ادامه دارد

   

 


