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  موسوی

  ٢٠١٢ اپريل ١١

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٢٨  

  

  :به ادامۀ گذشته

مگر مؤدب و نترس، عاشق انجام لجوح و خيره سر ودن با ضريب ھوش کم، که فردی است ک" پيکار"خالف 

 يکی از مستعد "سخی"کارھای بزرگ بدون آن که ظرفيت فکر کردن به نتيجه و عواقب آن را داشته باشد؛ زنده ياد 

  .ترين و کوشاترين کادر ھای کوھدامن بود

 و با درنظرداشت معارف نامتوازن "سرای خواجه"وی که به لحاظ درجۀ تحصيل از صنف دوزادھم آنھم از ليسۀ 

 ۵٧افغانستان، اندکی قبل از کودتای ثور فارغ شده و به حيث مأمور  در تھيه ارزاق اجرای وظيفه می نمود، تا سال 

 در سرای خواجه به شمار می "کلکانی"يعنی تا قبل از فاجعۀ ثور، در جمع يکی از ده ھا کادر مبتدی محفل زنده ياد 

   .رفت

از لحاظ تشکيالتی تمام بار مسؤوليت کوھدامن را يک کميته سه نفری  "کلکانی"در آن زمان در محفل زنده ياد 

به عھده " عزيز پغمانی"زير نظر مستقيم زنده ياد » "س"پردل، خير جان و معلم صاحب «متشکل از زنده يادان 

 اشتغال بيش از پيش اعضای و" ساما"ايجاد  باده به دنبال تشديد سرکوب و کشتار از طرف دولت دست نشان. داشتند

ضربات پيھمی را دولت دست نشانده به ويژه افراد و کادر ھای کوھدامن و کوھستان به فعاليت ھای نظامی؛ " ساما"

 نظامی به تناسب –بر سازمان وارد نموده در واقع می توان نوشت، سرعت و ساحۀ از دست دادن کادر ھای سياسی 

  .يگزينی مناسب آنھا در تمام افغانستان، به ضرر انقالب و مبارزۀ انقالبی روز تا روز ادامه می يافتپرورش و جا

 داير گرديد، به عالوۀ آن که از اعضای مؤسس سازمان ۵٩در چنين شرايطی وقتی اولين کنگرۀ سازمان در سال 

" ساما"انگذار يه عالوۀ آن که رھبر و بن کنگره حاضر بودند بيش از دو نفر وجود نداشت و بدر بين آنھائی که در
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بعد از تحمل شکنجه ھای زياد در آستانۀ مرگ قرار داشت، از سه عضو کميتۀ اساسی " مجيد کلکانی"زنده ياد 

با آنھا داشتم حتا در شرايط کامالً عادی نيز رھبری ھدفمند چنان جنبشی از که کوھدامن که بنا بر شناخت نزديکی 

  .باشد تا آن زمان زنده بود" پردل" بود، تنھا يک نفر که زنده يادعھدۀ آنھا ساخته ن

مفقودی . نيز به شکل اسرار آميزی مفقود گرديد" پردل"ھنوز چند صباحی از تدوير کنگره نگذشته بود که زنده ياد

ز يک سو که حد اقل برای جم غفيری از مردم کوھدامن می توانست مورد احترام باشد ا" پردل"و فقدان زنده ياد 

به راه انداختند از سوی ديگر، شرايطی را در " پردل"وبھانه ھائی که عده ای از افراد زير عنوان خونخواھی 

کوھدامن به خصوص در کلکان، آقا سرای و قره باغ به وجود آورده بود که ھر لحظه امکان درگيری ھای خونين و 

کوھدامن به وجود آمده بود، در چنين شرايطی زنده ياد در " ساما"تشکيالتی ھای در نتيجه اضمحالل کامل واحد 

 که در شرايط عادی و در موجوديت کادر ھای اولی در بھترين صورت شايد قومندانی نيروھای مسلح "سخی"

سازمان در کلکان به وی سپرده می شد، با درک مسؤوليت تاريخی اش و با کمک و ھمکاری رفقای کميته مرکزی 

 ديگری را به غير از وی در منطقه نمی شناختند، پيشقدم شده، مسؤوليت ھائی را به دوش می سازمان که ھيچ بديل

مسؤوليت حفظ سازمان در منطقه، . گيرد که ھيچ نوع آمادگی اعم از مطالعاتی و يا ذھنی برايش تدارک نديده بود

  .مسؤوليت نظامی سازمان در کل آنھم در بطن و در جوشاجوش جنگھای مسلحانه

در آن " سخی"ائی که اين قلم از اوضاع و گزارشات آن زمان می تواند اطالع داشته باشد، مشکالت زنده يادتا ج

  :مقطع تاريخی می توانست به ده ھا مورد برسد که چند مورد مشخص آن را به مثابۀ نمونه ياددھانی می نمايم

مارکسيزم، لنينيزم، "ز علم انقالب يعنی سطح فھم پائين و برداشت سخت محدودش ا" سخی"نخستين مشکل زنده ياد 

اگر قرار باشد معيار را بر آن قرار دھيم که جھت پيشبرد امر انقالب، اولتر از ھمه بايد . بود" انديشۀ مائو تسه دون

قرار گيرد، مسلح بود در مورد زنده " خود فراگيری"با دانش انقالبی حد اقل در آن سطحی که بتواند پايه و مبنای 

به جرأت نوشته می توانم که نه تنھا وی در آن زمان به چنان درجه ای نرسيده بود، بلکه حتا سالھا بعد " سخی"ياد 

برای تمام افراد خطا کار جھت تجديد تربيت آنھا داير که حينی که بعد از کنفرانس سرتاسری مجبور شد به درسھائی 

سفه ھمکاری ھائی با آنھا داشتم، حضور يابد ھنوز ھم با ھمان شده بود و اين قلم نيز در آنجا در دو زمينۀ تاريخ و فل

  .مشکالت فکری برخاسته از سطح پائين علم انقالب سخت دست به گريبان بود

به " مارکسيزم منسجم"آن زنده ياد وقتی که بار مسؤوليت ھا بر دوشش افتاد تا آنزمان نه تنھا چيزی از فراگيری 

کتابی را ھم قبل از آغاز و تشديد درگيری ھای مسلحانه خوانده بود، ھسته ھای گوشش نخورده بود و اگر يکی دو 

انسجام ، توالی و نظم در انتخاب آن کتابھا اصالً وجود نداشت، بلکه به نسبت پائين بودن سطح جنبش در کل در 

ی ھای جدی و زمينۀ کارتشکيالتی در شرايطی که جنگ توده ئی جريان داشته باشد، وی نيز کمبود ھا و کاست

  .مھلکی را با خود حمل می نمود

 از ديد رفقاء و مردم عادی کوھدامن وی - در ھمان مقطع، کار يک روشنفکر" سخی"دومين مشکل زنده ياد

 و  در جو- برخوردار باشد"اغيگریي"روشنفکری بود که به مکتب رفته و به خانه آمده بود بدون آن که از سابقۀ 

در چنان شرايطی با در نظرداشت حاکميت ". تفنگ حرف اول و آخر را می زند"فضائی است که در ھمه جا 

" ياغی ھای زمان"که بين " پردل"عملگرائی بين آحاد اعضای سازمان، ھواداران و متحدين آن، خالف زنده ياد 

صطالح دورۀ از چنان پشتوانه ای برخوردار نبود چه گذشته از آن که به ا" سخی"حرفی برای گفتن داشت، زنده ياد

ری ھای مسلحانه ای که شرکت يياغيگری را قبل از فاجعۀ ثور سپری ننموده بود، در تمام فعاليت ھای عملی و درگ

  .ھم نموده بود، بنا بر رعايت اصل مخفی کاری نامی از وی به ميان نيامده بود
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می، اقوام و خويشاوندان آن زنده ياد در اين رابطه ھرچند از ديد قو. بود" سخی"ق خانوادگی زنده يادسومين نکته تعل

سبه بود، مگر بر مبنای حاکميت معيار ھای فئودالی و خرده مالکی در منطقه، آنھا نه تنھا به ااز لحاظ عددی قابل مح

طبقات باالئی جامعۀ روستائی تعلق نداشتند بلکه در اقتصاد خرده مالکی در روستا ھم در موقعيتی قرار نداشتند، تا 

م عادی اطاعت از آنھا يک امر طبيعی جلوه نموده به غرض رھبری مردم محل و يا قريه ھای اطراف برای مرد

  .حرفی برای گفتن داشته باشند

قبل از آن سالھا " سخی"چھارمين نکته را می توان در زندگی آرام و بدون از درگيری ھا و ياغيگريھای فاميل 

شنائی دارند می توانند بفھمند که در آنجا مردم محل برای تمام آنھائی آنھائی که با روانشناسی مردمان محل آ. دانست

 داشت، نوعی احترامی قايل بودند که برای ديگران "ياغيگری"که يا خود شان و يا کسی از افراد خانودۀ شان سابقۀ 

سود می جستند و يا چنانچه بودند خانواده ھائی که در آن امر از سرمايه ھای مبارزاتی پدران خويش . قايل نبودند

کسانی که خود عمری در تقابل با دولت قرار داشته و بر روی سرمايه پدران افزوده بود و يا ھم کسانی که خودشان 

چشم موارد از دھه ھا بدان سو، بين مردم از چنان اعتباری برخوردار بودند؛ عکس تمام آن خانواده ھا که در تمام 

چه نه پدرانش . از چنان پشتوانه ای برخوردار نبود" سخی"گرديد، زنده يادمردم عادی به طرف آنھا معطوف می 

  .از چنان گذشته ای برخوردار بودند و نه ھم کسی از فعاليت ھای مبارزاتی خودش زياد اطالع داشت

ی پنجمين نکته، موجوديت ده ھا به اصطالح ياغی و سرکش در منطقه که برخی از آنھا ھم انقالب و مبارزۀ انقالب

می آوردند و ھم چندين ميل بدون ھدف پائين و در بھترين صورت ھمان ياغيگری را تا سطح تقابل ھای لومپنانه 

در دست داشتند، بی ميل نبودند ھمه را زير زده و " حسين کوت"تفنگ سازمان را که از مصادرۀ لوای تقويتی 

جوان و بی تجربه با دانش محدود خود می " سخی"ديگری بود که ، مشکل برای اشاعۀ لومپنيزم از آنھا سود بجويند

  .نرم می نمودبايست با آنھا دست و پنجه 

با دوستان " کلکانی" مشکل آفرين شده بود، طيف وسيع و گستردۀ روابط زنده ياد"سخی"ششمين نکته ای که برای 

وسيع و گسترده بود و اين طيف آنقدر .  سال مبارزۀ مخفی وی عليه رژيم ھای حاکم بود٢۵عديده اش در طول 

 را در بستر زمان در نظر بياورند، خود را چنان با زنده "کلکانی"ھريک از آنھا بدون آن که رشد و تکامل زنده ياد 

نزديک احساس می نمودند که نه می خواستند و نه ھم فھم آن را داشتند " پردل"و يا بعد تر با زنده ياد" کلکانی"ياد

لکه تقريباً  ب.کيالتی گردن گذاشته ، اتوريته و انضباط يک جوان عادی را پذيرا بگردندتا به روابط سازمانی و تش

و " پردل"، زنده ياد "فقير" زنده ياد" کلکانی"ھمۀ آنھا به شکلی از اشکال چنين انتظار داشتند که در غياب زنده ياد

دفن و سلسله مراتب کاکگی  را" ساما"يا به صورت ساده تشکيالت . تمام جوانھا بايد از آنھا حرف شنوی نمايند... 

  .را جايگزين آن نمايند

 که ھيچ نوع به عنوان يک اجبار تارخی به وظايفی گمارده می شود" سخی" و فضائيست که زنده ياددر چنان جو

  . ش نگرفته استآمادگيی براي

  :سخی مجبور است" پردل"شب فردای مفقودی زنده ياد 

  .جلو ببردرا روابط تشکيالتی کوھدامن را نه تنھا حفظ بلکه سروسامان داده، کورسھای آموزشی آنھا 

ھائی را که به ھمان بھانه می  به خصوص آن.به راه افتاده خنثا نمايد" پردل"ه ھائی را که زير نام خونخواھی توطئ

را زير بزنند، متوجه عواقب کار شان ساخته بدون آن که کار به درگيری و کشت و کشتار " ساما" مايملک ستندخوا

  . صيانت نمايد"ساما"بکشد از مالکيت 

  .ه به راه افتاده و ھمه روزه بيشتر از پيش شدت می گيرد، پيش برده رھبری درست نمايدجنگ مسلحانه ای را ک
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و فاميل ھائی را که عزيزان خويش را در مقابله با دشمن از دست می دھند، و برخی از آنھا تا ھا جواب خانواده 

شدن يخن مسؤول منطقه را می زمانی که پسران شان زنده ھستند به تفنگش افتخار می نمايند، مگر به مجرد کشته 

  .، بدھد"کشاندن داده استبه فرزندش را "چسبند که چرا 

تبديل نمايد، پرولتاريا جلو لومپنيزم را که به گفتۀ لنين در ھمچو شرايطی می تواند حتا پرولتاريای آگاه را به لومپن 

ان افتاده است، از بين رفته اعتماد توده گرفته و نگذارد با حاکميت لومپنيزم امنيت منطقه که بر دوش نيروھای سازم

  .ھا نسبت به سازمان از بين برود

ع سالح افراد يالتی ساخته، امر توزيع سالح و خلتمام گروپھای مسلح سازمان در کوھدامن را مطيع ضوابط تشک

  .ناباب را کنترول نمايد

 سازمان بنا بر مقامی که سازمان در جلسات مرکزيت سازمان شرکت کرده، ضمن حفظ رابطۀ کوھدامن با مرکزيت

  .به وی سپرده بود، پاسخ نيازمندی ھای نظامی سازمان را در تمام عرصه ھا آماده نمايد

، مقابله نموده، نگذارد تا کار به برخورد ھای بودند کرده بازپای جای با توطئه گری ھای اخوان در منطقه که تازه 

  .مسلحانه بينجامد

فت عناصر و افراد نفوذی آن در چنان منطقه ای اگر نمی تواند جلو گيری نمايد، حد اقل آنھا از نفوذ دولت و آمد و ر

  .را به شدت تحت کنترول خود بياورد

تمام اين کار ھا و ده ھا مورد ديگر را در بطن ادامۀ جنگ عليه اشغالگران روسی و مزدوران غرب يعنی اخوان به 

  .پيش ببرد

ضاوت خواھيد کرد، برای من با تمام آنچه که تذکر دادم و با شناختی که از سطح فھم و شما را نمی دانم که چگونه ق

 که تمام می پذيرفتم داشتم و دارم، در صورتی که وی قادر می شد ھمه را موفقانه انجام دھد، بايد "سخی"آگاھی 

ن دريای نيل، ھمه واقعيت ھای داستان ھای اساطيری که زير عنوان معجزه ذکر گرديده از شق القمر گرفته تا شکافت

  .انکار ناپذير تاريخی بوده اند

را دارم و نه ھم به فکر توجيه عملکردھای وی می باشم، فقط می خواھم توجه " سخی"من نه قصد دفاع از زنده ياد

 "سخی و پيکار" وطيفی که با "سخی" در مورد "رھبر"خوانندگان را به اين نکته جلب نمايم که وقتی زنده ياد 

  :نامشان به ھم گره خورده، می نويسد

 اشتباھات خود چسبيده اند و حاضر نيستند خود پيشقدم انتقاد ز يک جانب رفقای اشتباه کار ما با لجاجت بها... «

کردن از خود و اصالح خود شوند اين مسأله که بار ھا برای آنھا تذکرداده شده ھيچ گونه تأثيری در شيفتگی و 

آنھا . آنھا عاشق و شيفتۀ انحراف خود ھستند. برای اشتباه و انحراف شان تزلزلی وارد نکردهعاشق پيشگی آنھا 

 ساما در آئينۀ قدنمای انديشه و کردار رفيق - رھبر-» ...حاضر نيستند حتا با مرگ خود ھم از انحراف خود ببرند

  -٩٢ ص - مجيد

را ببينيم مگر بستر پيدايش و " سخی" افرادی از سنخ ديالکتيکی و انقالبی نخواھد بود ھرگاه کاستی ھا و اشتباھات

رشد آن اشتباھات را نبينيم و اين نکته را تميز ندھيم که آيا اشتباھات و خطا ھای مدھشی که اتفاق افتاده پايۀ معرفتی 

  .داشته و يا پايۀ طبقاتی

مسؤولت "رگاه تنھا و تنھا مقام يفی که در باال به صورت مختصر از آنھا يادآوری به عمل آمد ھاز بين تمام وظا

برای به دوش افکندن چنان ردائی سخت ضعيف و الغر " سخی"سازمان را در نظر گيريم، نه تنھا زنده ياد " نظامی

  :معلوم می شود، بلکه به جرأت گفته می توانم
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به چنان قد " کلکانی"د در تمام جنبش چپ افغانستان اعم از زنده و يا به خاک کشيده شده، من کسی را به جز زنده يا

وش بردارد، او ھم فقط در صورتی دو قامتی نمی بينم که می توانست و يا بتواند بار چنان مسؤوليت عظيمی را بر

 ٣٠اد دمی توانست چنان وظيفه ای را به درستی انجام دھد که در کنار برخورداری از کميته مرکزيی حد اقل به تع

ر از خودش نباشد، و جم غفيری از کادر ھا و فعالين آگاه و از جان گذشته به از آنھا کمتيک  عضو که ھيچ ۴٠تا 

  .تصوری که تجربه ای تاريخی نشان داد ما فاقد آن بوديم. دور آن مرکزيت حلقه زده باشند، وجود داشته باشد

نکته را در اينجا نمی خواھم به ھيچ يک از پيشکسوتان جنبش کمونيستی کشور بی احترامی نمايم، مگر يک 

 ناگزيرم بيان دارم، وقتی ھمان رھبران در شرايط بالنسبه آرام ظاھر شاھی نتوانستند و قادر نشدند تا توسن جنبش

را تحت کنترول خود در آورده مسير ترقی و رشد آن را مھيا سازند، به يقين کامل اين توانائی را نيز " شعله جاويد"

نوکران زرين قالده اش به وجود آورده و از در و ديوار افغانستان خون نداشتند تا در شرايطی که روس اشغالگر و 

نموده بود، بتوانند بر جنبش مسلحانۀ خود به خودی پيشی گرفته در و مسموم باريده و بوی باروت فضاء را مشبوع 

  .جام برسانندزير آتش متقاطع دشمنان رنگارنگ مردم در بند و کشور منقاد ما، چنان مسؤوليتی را موفقانه به ان

  : بدھم بنويسمحق با حرکت از ھمين شناخت است تا به خود 

مفھوم و ابعاد وظايفش را نمی دانست بلکه مطمئن نيستم حتا در آستانۀ مرگ نيز به " سخی"نه تنھا آن زمان زنده ياد

  .آن پی برده باشداھميت و ابعاد 

نقالبی تمام عيار، يک انسان چالباز، عملگرا، جوان، به يک عوض يک ا" سخی"بر ھمين مبناست که شرايط از 

به ن ترين راه حل ذھنش را اپراگماتيست و کلوخ بگذار از آب بگذری ساخته بود که در تمام موارد ساده ترين و آس

، او ھيچ گاھی نه فھم آن را داشت، نه وقت آن را و نه ھم ضرورت آن خود مشغول داشته ھمان را انتخاب می نمود

می نمود تا ذھنش را به دنبال درست ترين و انقالبی ترين راه حل مصروف بسازد، در نتيجه به عوض را احساس 

پناه برده و تمسخر ديگران  ريشخندی  ،اتخاذ يک سياست انقالبی، اصولی و متناسب با ضرورت زمان، به چالبازی

ين افرادی که در فھم از وی ھم پائينتر فقط می کوشيد حريف را از ميدان خارج نمايد، تا چھره اش را حفظ نموده ب

  .بودند، اعتبار و اتوريته اش را حفظ نمايد

صد در صد اطمينان دارم، باعث می شد تا به قضايا در وی پايه ھای معرفتی اشتباه که در ھمان مقطع به وجودش 

ر انجام کار ھا در نظر گرفته وی را د" نيت"با يک منطق ايدياليستی نظر افکنده، از ھمه کس انتظار داشته باشد تا 

  .جانبازی ھا و خطر کردن ھايش را ناديده نگيرند

، اين حکم نتيجۀ »...آنھا حاضر نيستند حتا با مرگ خود ھم از انحراف خود ببرند... «وقتی زنده ياد رھبر می نويسد

بار بلکه بار بار برايش  نه يکچه وقتی اين قلم و يا رفيق ديگری . ده ھا جلسۀ اقناعی با وی و ھمقطارانش می باشد

مارکسيست ھا به نيت افراد کاری ندارند بلکه نتيجۀ عمل آنھا را مالک قضاوت قرار می "توضيح داده باشيم که 

، مگر وی قادر به پذيرش چنان امری نبوده باشد، نبايد چنان پنداشت که به غير از پايۀ معرفتی عامل ديگری "دھند

  .ته استدر چنان لجاحتی وجود داش

چه اگر او اعتقاد و عشق به آزادی کشور و نجات مردم آن نمی داشت و می خواست صرف خود و خانوده اش را 

از مصايب نجات دھد، نه تنھا ھمان زمان چه قبل از برآمدن به کوه صافی و چه ھم بعد از آن، بلکه در سالھای بعد 

ش صادق و يا حسين راھی غرب شده از آنجا بر آدم و ھميشه اين امکان را داشت تا چون عناصر حقيری از قما

عالم تھمت بسته، وقتی کار خودشان به جائی نرسيد از دگروالھای انقياد طلب و تسليمی که بوی گند روابط زندان 
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  فضاء را - داکتر احمد علی- ھا و نوشته ھای رفقای شان" توانا"آنھا بعد از سپری شدن حدود سه دھه از دامن 

  . به ميدان بياورد" جوره جوره"ی سازد، مسموم م

يکی به دنبال ديگر پا پيش می نھند، " جوره ھای حسين خاين"در ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود بيفزايم، اين که 

خاين و " حسين"به نحوی باعث مسرتم می گردد چه از يک جانب شکست و به آخر خط رسيدن قدامه و بدنۀ لشکر 

ست و دنی را می رساند که از قوة الظھر خويش استفاده می نمايند و از جانب ديگر امکان  پ"صادق" استفراغ وی

را نيز با " جوره"آن را مساعد می سازند تا ضمن بررسی تسليم طلبی، سری ھم به زندان زده دگروال صاحب 

  .اعوان و انصارش و امضای تسليم نامۀ خاينانۀ شان به ھمه بشناسانم

رديم به اين که منظور ث مان را ادامه داده، بر گآشنائی به عمل آمد، جا دارد بح" یسخ"نده يادحال که اندکی با ز

  .کدام ابعادی را شامل می شدآن عليه "ساما"چه بوده و عکس العمل " کام نھنگ"از " رھبر"زنده ياد 

  .ادامه دارد

 


