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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  موسوی

  ٢٠١٢ اپريل ٢٣

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٣٠ 

  :به ادامۀ گذشته

و ولسوالی " پروان"و " کاپيسا"در واليات " ساما"کيالتی و محبوبيت عميقی که بادر نظرداشت نفوذ گستردۀ تش

، بابه "گلدره"، "استالف"، " کلکان"، عالقه داری ھا و قريه ھای "شکردره"، "قره باغ"، "ميربچه کوت"ھای 

ه، نظر انداخته می داشت وقتی با فھم امروز به قضايا و اتفاقاتی که طی سه دھۀ گذشته  صورت پذيرفت.. قشقار و و

نه تنھا در ھمان زمان با حضور مسلحانه اش بالفعل در تقابل با سوسيال " ساما"شود، متوجه می گرديم که 

امپرياليزم شوروی قرار داشت و نمی توانست از ديد قوای اشغالگر قابل تحمل تلقی گردد، بلکه به دنبال علنی شدن 

اری در جبھۀ پنجشير و اين که روسھا آگاھانه تالش و رزيدند تا از احمد نفوذ آشکار و تعيين کنندۀ آن قدرت استعم

شاه مسعود، چھره ای مورد قبول عناصر ناآگاه ترسيم نمايند، و در واقع به خاطر استمرار قدرت و نفوذ شان بر 

منطقه ای که از در " ساما"می نمودند، موجوديت " پرانچه"افغانستان، وی را به مثابۀ بديل مزدوران خلق و پرچم 

را تحت کنترول داشته ھميشه بتواند، موانعی )  شيرخان بندر-حيرتان(جانبی بتواند رگ حياتی استعمار بين کابل و 

در زمينۀ اکماالت به وجود بياورد و از طرف ديگر به مثابۀ يک ديوار و مانع طبيعی از رسيدن مسعود به کابل جلو 

را به مثابۀ دشمن بالقوۀ برنامه ھای آيندۀ خود دانسته، می بايست " ساما" ھم ی منظرچنينگيری نمايد، مسلم است از 

  .دھدجھت سرکوب آن اقدامات الزم انجام 

صرف نظر از ساختمان ( خالف برخی از مناطق افغانستان که روسھا يا آن مناطق را دارای اھميت ستراتيژيک

 عوامل خاد در آن ساحه ھا، مناطق وسيعی را از ھمسوئی با نمی دانستند و يا ھم به اساس نفوذ گستردۀ) ارضی آنھا

يکی از آن نقاطی بود که روسھا به ھيچ وجه نمی توانستند، در قبال " دند شمالی"مجموع مقاومت باز داشته بودند، 

  .بعد از ھر دوسال نسبت به آن، اظھار وجود نمايند" تپ تپ پای"آنجا نيز بی تفاوت مانده با 
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تنھا به خاطر آن کمائی ننموده بود که در چنان منطقه ای موقعيت " دند شمالی"ر لست سرکوب را اين اولويت د

از ھمان سال " ساما"داشت بلکه در کنار و به موازات آن موقعيت، فعاليت وسيع و سازمانيافتۀ نيروھای مسلح 

واسيس دولت مزدور، مصادرۀ  به بعد در منطقه، که در کنار تصفيه ھای جسدی عناصر خاين به ميھن و ج١٣۵٧

 سالنگ - برخی از اموال دولتی، خلع سالح برخی از مراکز نظامی و امنيتی دولت، ايجاد راه بندان در بزرگراه کابل

و از ھمه مھمتر بسيج مردم منطقه در خيزش ھای اعتصابی سازمانيافته، خود را متبارز می ساخت، روسھا و 

  .تصفيه نمايند" ساما"ا در گام نخست حساب خود را با نيروھای ذخيرۀ آن را بر آن داشت ت

مشکلی که سر راه انجام چنين مأمولی مقابل روسھا وجود داشت، در کنار فقدان نيروی متحزبی که به دور خلق و 

چه به يمن از جان گذشتگی و . در منطقه بود" ساما"پرچم گرد آمده باشند، عدم برخورداری از نيروی بومی ضد 

، آن سازمان در منطقه از چنان ابھت و اعتباری برخوردار بود که ھيچ کسی حاضر "ساما" رھبران اولی پاکبازی

داشتند به ھيچ صورت " ساما"از آن گذشته روسھا با تمام عالقه منديی که به نابودی . نبود عليه آنھا تفنگ بردارد

احمد شاه "با جبھۀ پنجشر و شخص " ند شمالید"نمی خواستند آن خواست شان را به قيمت ايجاد دشمنی بين مردم 

به نيکوئی " راه موش در آسيااست"بر آورده نمايند، چه آنھا با اين ضراب المثل مردم منطقه که گفته اند" مسعود

گردد به عالوۀ آن که از لحاظ " ساما"پيشقدم جنگ با" مسعود"آشنائی داشته و می دانستند در صورتی که شخص 

که می تواند حين تطبيق برنامه ھای تجزيۀ افغانستان يک را از وسط به دو نيمه می سازد، نژادی، مليت تاج

خاری که وقتی بخواھند . خواھد نمود" خارکشت" بلکه در عمل برای آينده ھامشکالتی برای استعمار خلق نمايد، 

 شان را دريافت خواھند باشد رويدست بگيرند، مجازات جنايات" مسعود"برنامۀ دوم شان را که رويکارآوردن 

  .داشت

 که زمانی به حق وی را - حزب اسالمی -"  گلبدين"بادر نظرداشت چنين حالتی است، که باند آدم کشان اجاره ئی 

اين باند که تطاول، . دقرار می گير" مسعود"خفی روسھا و نام گذاشته بودم، مورد توجه م" تجسم ننگ و نفرت"

آدم کشی و تخريب سرشت آنھا را می سازد و برای رسيدن به چنان اھدافی مزدوری برای اجنبی، غارتگری، 

، از "مسعود"انحصار طلبی را يگانه حالل مشکالت دانسته و می دانند، در واقع به نيابت و نمايندگی از روسھا و 

  .در منطقه گرديدند" ساما"موضع آدم کشان اجاره ئی پيشقدم جنگ با 

عث گرديد تا از آغاز يافت، با" کاپيسا"از واليت يعنی مناطقی " دند شمالی"مال جنگھای تحميلی که نخست از ش

را از تقابل با نيروھای روسی به صورت قسمی باز داشته، به " ساما" نيروھای مسلح ١٣۵٧ھمان آغاز سال 

از نکات يکی " پروان"و به ادامۀ آن در " کاپيسا"با آغاز درگيری ھا در . درگيری با اخوان مصروف بسازد

مشھودی که توجه ھر ناظری را به خود معطوف می داشت، صرف نظر از تفاوت در ھويت افراد شرکت کننده در 

به صورت عمده عناصر انقالبی و متعھد به منافع کشور و نجات آن بود و طرف " ساما"دو طرف جنگ که طرف 

 امين، عناصر شرور و ميھن – از زندان تره کی ديگر در کل خاينين به ملت اعم از فئودالھا، رھزنان رھائی يافته

بدان . متمايز بودند" ساما"فروش تمرکز يافته بودند، از لحاظ ترکيب نژادی نيز نيروھای مھاجم گلبدين از نيروھای 

که مبين وحدت تمام اقوام و مليت ھای ساکن افغانستان بود و در آن تاجيک در کنار " ساما"معنا که خالف نيروھای 

ون و پشتون در کنار ھزاره به مبارزه اش ادامه می داد و در بين آن افراد نه رنگ و بوئی از مذھب و اختالفات پشت

مذھبی وجود داشت و نه ھم سراغی از اختالفات مليتی و زبانی به مشاھده می رسيد، نيروھای مھاجم گلبدين چون 

کامل مرکب از پشتونھا می بودند و زمانی ھم از افراد بومی در بين شان انگشت شمار بود، گاھی به صورت 

  .مرکب از ھزاره ھا
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را ندارند در نتيجه گاھی از " ساما"افراد و قومندانھای بومی گلبدين که به نيکوئی می دانستند توان روياروئی با

رخ پارسا افراد گلبدينی تگاب و يا نجراب زير رھبری معلم اکبر و مولوی مسلم و زمانی ھم ازافراد غوربند و س

  .معروف که يک تن از جنايتکاران بنام اخوانی بود به ميدان جنگ آورده می شدند" رؤوف"ارنوال څزير رھبری 

  :روسھا و مزدورانش با اين حرکت چند ھدف را ھمزمان تعقيب می نمودند

  تا سرحد نابودی آن" ساما" تضعيف -

  ر افغانستان ايجاد استخوان شکنی بين اقوام و مليت ھای با ھم بردا-

   خلق نفرت و انزجار ھمگانی عليه نيروھای مسلح ضد روسی-

   مساعد ساختن زمينه ھای کار جذب و توزيع اسلحه برای جمعيت اسالمی و در رأس آن مسعود-

در آن .  ادامه يافت١٣۵٩الی ماه عقرب سال " پروان"و" کاپيسا"در واليات " ساما"جنگھای تحميلی باند گلبدين با 

در جريان جلسه ای که با کادر ھای بومی آن دو واليت داشتند بعد از مطالعۀ " ساما" نمايندگان مرکزيت تاريخ

در آن ديار به اصطالح به آخر خط نرسيده بودند و چه " ساما"اوضاع کلی جنگ، ھرچند از لحاظ نظامی نيروھای 

ديگر برخی مناطق را نيز از تحت سيطرۀ باند بسا با تغييرات تکتيکی معينی به عالوۀ ادامۀ جنگ برای يکی دوسال 

گلبدين بيرون می کردند، مگر در نھايت ادامۀ جنگ را به نفع مردم منطقه و تاريخ کشور تشخيص نداده، با عقب 

 سرگذشت –. و باند گلبدين خاتمه دادند" ساما"نشينی و تخليۀ آن مناطق در عمل به صورت يک جانبه به جنگ ميان

ع و از آن گرفت، چون به موضتوانز محل برآمدند، با تمام حزن انگيز بودن و درس ھائی که می رفقائی را که ا

بحث ما ارتباط ندارد، می گذاريم برای آنھائی که يا پراتيک مستقيم خودشان می باشد و يا ھم به زمانی ديگری که 

  -اين قلم بر آن روشنی بيندازم

تا آغاز درگيری ھای ھمه جانبه " پروان"و " کاپيسا"از دو واليت " ساما"بعد از ختم جنگ و عقب نشينی رفقای 

در اين فاصلۀ .  ماه فاصله بود٨ در حدود -  به صورت مشخص قره باغ–در کوھدامن " ساما"بين نيروھای مسلح 

در نه تنھا قا" ساما"زمانی خالف باند گلبدين که با آوردن سيل آسای اسلحه روزتاروز قوت می يافت، نيروھای 

را انجام دھند، بلکه به عالوۀ آن که با سالح ھای " حسين کوت"نشدند تا عملياتی از نوع  خلع سالح غند تقويتی

 يکی از بارزترين نمونه ھا - دست داشته نتوانستند به درستی برخورد نموده و از حيف و ميل آن جلو گيری نمايند

، ضايع شدن بيش از ده ھا نوع اسلحه اعم از ماشيندار ھای در قسمت ھای بعدی به تفصيل از آن ياد خواھم نمودکه 

 بور، تفنگ ھای شش تکۀ برنو، ماشيندار ھای ٣٠٣سالح سبک کلشينکوف، تفنگھای " کا.گرنيوف، پی "ثقيل چون 

 و به صدھا ھزار فير مرمی از ھرکدام به ٧پی جی . پپشه، تفنگ ھای کره بين و از ھمه مھمتر راکت انداز ھای آر

س نقشۀ  خاد کشتمند است که به وسيلۀ حسين خاين تحقق يافت، چه بسا يکی از علل زوزه کشی ھای اخير حسين اسا

خاين و  باند بی مقدارش در وجود صادق و متباقی انقياد طلبان انجو باز عليه اين قلم، که دست شان را به دامان 

 –خودشان کاستن از تأثير افشای خيانت شان باشد دراز نموده اند به زعم " کابل پرس"سايت واواک ايران يعنی 

کمترين آمادگی الزم جھت جلو گيری از جنگھای آينده نيز نگرفتند، آمادگی ھائی که ھرگاه در زمانش اتخاذ می شد، 

  .چنين رقت انگيز قلم نمی خورد" ساما"تاريخ 

ی عقرب ھمان سال با تدوير دومين  ال١٣۵٩که در کل بعد از دورۀ فتور بين ماه جوزای " ساما"در ھر صورت 

را با پولينوم کميتۀ مرکزی کنگرۀ اول، تا حدی بر مشکالت تشکيالتی غلبه نموده بود، اين غلبه بر دشواری ھا 

به .  ا صدای تفنگ در سراسر افغانستان من جمله کابل و کوھدامن اعالم داشتتشديد فعاليت ھای نظامی و ب

در آن روز که سالروز به خون کشانيدن زنده ياد " ساما" فرا رسيد و ١٣۶٠ جوزای سال ١٨خصوص زمانی که 
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 عمليات نظامی به غرض تصفيۀ مناطق خاصی ٧٠ روز بيش از ٣بود نه تنھا در شھر کابل ظرف " مجيد کلکانی"

 روز قادر شد به عالوۀ به آتش کشيدن ذخاير ٣از وجود جواسيس روس و سربازان روسی نمود، بلکه طی ھمان 

 – بر دشمن ارزيابی گرديد، بزرگراه کابل  مقطع يکی از ضربات خورد کنندهنفتی ميدان ھوائی بگرام که در ھمان

سالنگ را نيز مسدود ساخته و در برخی از مناطق که اجازۀ عبور و مرور به عراده ھا داده می شد، در داخل بس 

  .به تبليغ مسلحانه نيز بپردازند" ساما"ھا چريکھای 

ھم کمترين آمادگی را برای حفظ " ساما"منطبق نبود و " ساما"رکات که به ھيچ وجه با واقعيت توانائی ھای اين تح

. حمالت چند جانبۀ دشمن قرار داد" آماج"ن وضع و حتا حفظ خود نداشت، برای مدتی آن سازمان را در مقام آ

ور ساختن جنگھای داخلی جديد با ھمان آدم حمالتی که از تشديد کار نفوذی در سازمان آغاز می يافت و با شعله 

  . کشان اجاره ئی يعنی باند گلبدين ادامه می يافت

  :ھرگاه بخواھيم دقيقتر بنويسيم بايد نوشت. جنگھای کوھدامن  از قره باغ آغاز يافت

ن معنا اين بدا. در آنجا حاکم بود" سردار معروف"جنگھا از محلی آغاز يافت که کادر تازه جذب سازمان يعنی 

نيست که گويا نيروھای سازمان در آنجا جنگ را آغاز نمودند، بلکه بدان معناست که عليه تحرکات جنگ طلبانۀ باند 

گلبدين به عوض آن که با تدبير درست مقابله صورت گيرد با نوعی نخوت و غرور کاذب که ھم می تواند منشای 

اند عامل دشمن در پناه آن خود را پنھان دارد، به اصطالح خرده مالکی و خرده بورژوائی داشته باشد و ھم می تو

زده، اگر برای تنی چند آگاھانه بود برای بقيه ناآگاھانه در ھمان دامی افتادند که از طرف " مگس اخوان را با توپ"

  .روسھا برايشان تدارک ديده شده بود

را نداشت، در " ساما"ان روياروئی با نيروھای باند گلبدين در منطقه که از لحاظ کادر و نفرات بومی ھيچ گونه تو

  :اسرع وقت ممکن به چند کار ھمزمان دست زد

برانگيخته، " ساما" به ھر جائی که رسيدند با اسالم نمائی و مظلوم نمائی کوشيدند تا احساسات مردم را عليه -

  .از انظار بپوشانند" ساما"ماھيت تجاوزکارانۀ شان را در پناه پاسخ شديد 

آی، تمام احزاب پشاوری را در منطقه با . اس. با رفتن پای اتحاد ھفتگانه در پاکستان، آنھم زير نظر مستقيم آی -

به دست " ساما"خود ھمراه ساخته به شکلی از اشکال رضايت و ھمکاری نسبی آنھا را در سرکوب و حمله بر 

  .آوردند

ته ھای حزبی باند گلبدين به دست آورد و در ھمان زمان از داخل يکی از کمي" ساما" به اساس سندی که نيروھای -

به شکل وسيع انتشار يافت، آنھا به اجازه و به دستور شخص امير باند شان يعنی گلبدين با روسھا در تماس شده از 

  .استمداد جستند" ساما"آنھا در سرکوب

 از تگاب، نجراب و غوربند وارد ضمن ارسال سيل اسلحۀ جديد از پاکستان به منطقه باز ھم گوشت دم توپ را

به عالوۀ دفع تجاوز با جان " ساما"جنگ نموده، در مناطقی که توان نظامی آنھا کفايت نمی کرد و نيروھای نظامی 

نثاری بی نظيری موفق می شدند آنھا را عقب زده مناطقی از آنھا را نيز تصرف نمايند، روی ھمان پروتوکول قبلی 

  .را از منطقه اخراج می نمودند" ساما" طلبيده به وسيلۀ بمباران، نيروھای با روسھا، از آنھا کمک

 با به نمايش گذاشتن شديد ترين نوع خشونت و قساوت، در مناطقی که مسلط می شدند نه به زن مردم رحم می -

دانستن " رالحربدا"به عالوۀ آن که مال و دارائی مناطق مفتوحه را به استناد حکم . نمودند و نه ھم به طفل مردم

 بيرحمانه مردانمنطقه به غارت برده بقيه را به آتش می کشيدند، و به عالوۀ آن که مردان را اعم از جوان و يا پير
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بين خود تقسيم نموده به کنيزی " دارالحرب"به قتل می رسانيدند، زنان و اطفال ذکور و اناث را نيز به مثابۀ غنيمت 

  . و يا بردگی می کشانيدند

" کافران"ا با اين اعمال شان از يک جانب می خواستند با تبليغ سياست رعب و وحشت به حکم کتاب شان در دل آنھ

ھراس افکنده عناصر متزلزل خرده مالک را زير عنوان دفاع از ناموس به خيانت بکشانند و از جانب ديگرمنافع 

  .فت بدارندآزمندانۀ طبقاتی شان را برآورده ساخته، پاداشی ھم از روس دريا

و باند گلبدين يعنی حزب " ساما"در چنين جوی است که جنگ روزتاروز بيشتر زبانه کشيده، قريه ھای مختلف بين 

  .اسالمی افغانستان، دست به دست می گردند

خوانندگان عزيزی که به دنبال جنگھای خونين بين گلبدين و شريک جناياتش مسعود در کابل بر آن مناطق گذر کرده 

روسھا ھم که خود به وجود . می توانند گوشه ای از آنچه را در دند کوھدامن اتفاق می افتاد به خوبی حدس بزننداند 

آورنده و تمويل کنندۀ چنين وضعی بودند، در بيشتر از ده جای سرک کوھدامن کابل سنگر گرفته، مانع نقل و انتقال 

  . ندخانواده ھا به کابل می شد

نشانده و روسھا بود و به ھمين اساس در دست که يک تن از مخالفان رابطه گيری با دولت " آرام"به گفتۀ  رفيق 

فضاء قسمی تصوير می شد که بيش از دو راه در آن ديده " عمل آمد، کنفرانس سرتاسری سازمان از وی تقدير به

يا آرمانگرايانه تا آخرين قطرۀ خون جنگيدن و به دنبال مرگ محتوم، زنان و اطفال را به اسارت و کنيزی : نشود

  "باند گلبدين سپردن و يا ھم با روسھا و دولت دست نشانده رابطه گرفتن

 که سراسر کوھدامن را به مجمری از آتش مبدل نموده بود و در آن اعضای نين فضائیگفته نماند که ھمزمان با چنا

را در شھر کابل از " ساما"و فاميل ھای شان چون ھيزم خشک می سوختند، از يکطرف دولت مرکزيت " ساما"

روف می طريق شاخک ھای نفوذی متعددی که سرنخ برخی ھا به کشتمند و از برخی ھای ديگر به داکتر صديق مع

رسيد، ضربه زده تقريباً تمام اعضای مرکزيت سازمان و دفتر سياسی آن را که در داخل کشور بودند منھای دو نفر 

معروف " سردار"از طرف ھمان " جنگ بين امپرياليزم و فئوداليزم"به زندان افکنده و بعد ھا اعدام نمود؛ تئوری 

  :نيز نشخوار گرديده از ھمه کس می خواست

جائی که در اين جنگ امپرياليزم برای ما حق حيات قايل است و در بدترين صورت آزاديھای ما را محدود از آن "

می سازد، بر فئوداليزم که اخوان به نمايندگی از آن قرار دارد، رجحان دارد زيرا فئوداليزم و اخوان نه تنھا برای ما 

  "ده ھای ما حق حيات نيز قايل نمی باشندحق آزاد زيستن را قايل نيستند بلکه برای خود ما و خانوا

 عده ای از فرار طلبان اخگری که جنگ آزاديبخش را رد ١٣۵٨ و ١٣۵٧اين تئوری که ريشه در تئوری سالھای 

مطرح می گرديد، که ھيچ کسی نبود تا عليه آن از موضع " سردار"می نمودند، داشت، در فضائی از طرف 

  .، کثافت انقياد طلبانۀ آن را به ھمگان بنماياندمارکسيستی لنينيستی استدالل نموده

گذشته از آن ھمان طوری که قبالً نيز نوشتم، خاد با تمام توانائی از طريق اجازه دادن به افراد معينی به غرض 

می گويد يعنی از جنايات " سردار"رفت و آمد به کابل به گوش ھمه می رسانيد که يگانه راه نجات ھمان است که 

بود و " سخی"در کوھدامن که کالنترين آنھا ھمان " ساما"افراد و اعضای . يزم به قفس امپرياليزم پناه جستنفئودال

نام گذاشته است، در چنين حالتی که از جانبی دھشت و " گنگس"که حتا شبنامه نويس بروی " پيکاری"، "پيکار"

ستان شاھد بودند، از طرف ديگر برخی از سالح ھای جنايات باند گلبدين را به مثابۀ نمايندۀ به حق اخوان در افغان

آنھا حتا برای يک ھفتۀ ديگر مھمات نداشت، و از طرف ديگر می ديدند که وقتی با جانفشانی محلی را تصرف می 

نمايند، روسھا با بمبارانھای متوالی آنجا را مجدداً از آنھا ستانده به اخوان می سپارد، و از جانب ديگر به وسيلۀ 
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مل خاد نه تنھا بيھودگی مقاومت آنھا تذکر داده می شد بلکه از آنھا خواسته می شد که از احمد شاه مسعود که با عوا

تمام امکانات سرانجام خود را به دامن روسھا انداخت آموخته، اگر به خود رحم نمی کنند به زن، فرزند و ناموس 

نام کار ايدئولوژيک سياسی با آنھا صورت نگرفته بود، به خود رحم نمايند، و از سالھا ھم بود که ديگر چيزی به 

  .ھمان کاری دست زدند، که از چنان افرادی انتظار می رفت

شد تا به عوض پافشاری داده  با نشر اعالم مواضع، به افراد سازمان دستور ١٣۵٩يعنی وقتی در جوزای سال 

  .ا پيشه نمايند، آنھا ھم ھمان راه را برگزيدندروی مواضع ايدئولوژيک، پرگمتيزم، فرصت طلبی و سود جوئی ر

، "انجنير زکريا"، "پيکار"، "سخی"ھرچند از ديد تاريخی محدود ساختن آن روند به اين و يا آن فرد از قبيل 

و يا احمد و محمود نه تنھا ھيچ گرھی را باز نمی نمايد بلکه در نھايت ما را از درک درست و شناخت " سرادر"

ايا نيز محروم می سازد، با آنھم به عنوان مجريان عمل بايد از افراد مشخصی نام برد تا حد اقل ديالکتيکی قض

  :کسانی که بدان عمل خاينانه دست نزده بودند، دامن شان آلوده نگردد

تا جائی که اين قلم معلومات دارم  می توانم بنويسم که در جوشاجوش درگيری ھا که جنايات اخوان لحظه به لحظه 

معروف در دو نقطه و آنھم به صورت مجزا و بی خبر از " داھيانۀ سردار"دت می يافت، به اثر رھنمائی ھای ش

انجنير "و ديگری در بابه قشقار نزد" پيکار"يکی در کلکان نزد . ھمديگر فکر رابطه گيری با دولت به وجود آمد

  ".زکريا

از اول رول داشته و " سخی"، زنده ياد "پيکار"ولت نزد به ارتباط آن که آيا در شکل گيری فکر رابطه گيری با د

چه چنان تفکری ھم می تواند زادۀ فکر . به اصطالح طراح آن بوده و يا خير، به صورت دقيق گفته نمی توانم

باشد که تحت تأثير تلقينات ديگران بدان رسيده بود و ھم می تواند اين تلقينات از طرف زنده ياد " پيکار"شخص 

روضه " پيکار"در ھرصورت تا جائی که کامالً آشکار است، بيشتر از ھمه بر . بروی صورت گرفته باشد" سخی"

حاجی ستار که ھميشه به کابل رفت و آمد داشت و به مانند تمام . مؤثر بوده است" حاجی ستار"خوانی ھای کاکايش 

 آگاھانه تخليه اطالعاتی می شد، وقتی ريش سفيدان کوھدامن حين اقامت در کابل از طرف خاد، آگاھانه و يا نا

رئيس " کريم بھاء"پيشنھاد می دھد تا با دولت از طريق " پيکار"اوضاع را چنان می بيند، گويا به فکر خودش به 

  .خاد پنج که دوست وی است ديده، به غرض مبارزه عليه اخوان و حفظ ناموس مردم منطقه کمک طلب نمايد

وقتی . انسانی بود کودن و نترس" پيکار"نوشتم که " سخی"بۀ پيش درآمد معرفیمن در قسمت ھای قبلی به مثا

مفھوم کارش را توضيح " پيکار"پيشنھاد حاجی ستار مطرح می گردد، با تأسف در آن جمع ھيچ کسی نيست تا به 

ننموده، به دولت بروی رحم " پيکار"بدارد بلکه ھمه بدان فکر می افتند که با در نظرداشت فعاليت ھای نظامی 

با تأسف آنھا آنقدر احمق بودند که نمی دانستند حاجی ستار به تنھائی خود نه . سرعت وی را زندانی خواھد نمود

و دولت به چنان " کريم بھاء"جرأت و شھامت طرح چنان پيشنھادی را داشت و نه ھم می توانست بدون توافق قبلی

ر ھم جمع شده بودند، نه تنھا کسی عمق و ماھيت چنان عملی دو" پيکار"کاری دست زند، در جمعی که جھت رفتن 

انگشت گذاشته، قسمی گفته شد که گويا او " پيکار"را به بحث نکشيد بلکه آگاھانه و يا ھم نا آگاھانه بر نقطۀ ضعف 

  .از رفتن به کابل می ترسد و بايد ھم بترسد

دون آنکه از عاقبت کارش ترسی به دل راه دھد، چنان ب" کودن و نترس" فردی بود " پيکار"ما که از اول گفتيم که 

عملی را به عنوان يک عمليات بی برگشت پذيرفته، ضمن آن که وصيت شخصی و سياسی اش را به رفقاء درميان 

  .راھی کابل شد" حاجی ستار"گذاشت، با 
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را نيز در " ساما"ازمانھا، و خاد که از مدتھا منتظر چنين روزی بودند تا در کنار ساير احزاب و س" کريم بھاء"

برده " نجيب"پذيرائی نمودند، وی را نزد " پيکار"حلقۀ ننگين تسليم طلبی وارد نمايند، ضمن آن که با پيشانی باز از 

آنھا که در اول فکر می نمودند با يک تن از نخبگان . به وقوع می پيوندد" ساما"و بدين سان ننگ تاريخ در حيات 

وقت زياد آنھا را نگرفت ، زيرا به زودی فھميدند که گذشته از نام و " پيکار"ند شد، شناخت در تماس خواھ" ساما"

نشان، مرغی را که به چنگ آورده اند به ھمان دام ھم نمی ارزد تا چه رسد به بيشتر از آن، در نتيجه ضمن آن که 

ای آنھا دادند، به صورت مستقيم به وی بمباردھای ھوائی باالی آنھا را قطع نمودند و مقداری ھم مھمات و سالح بر

 به ارتباط -فھماندند که بايد اين رابطه با خود سازمان به وجود آيد و در سطح کادر ھای کلکان و کوھدامن باقی نماند

رابطه گيری انجنير زکريا به خاطری چيزی ننوشتم که در آن مورد اطالعی ندارم، فکر می کنم که چيزی در ھمين 

  -ستحدود بوده ا

" سردار"نه تنھا به اساس جلسۀ استالف و اين وضع درست زمانی به وقوع می پيوندد که مرکزيت ضربه خورده 

يگانه باقيماندۀ دفتر سياسی " نعيم ازھر"تقاء يافته است، بلکه زنده ياد ھم به عضويت علی البدل کميتۀ مرکزی ار

 محصور مانده با برخورد به قضايا از منظر آنھا به و بردارش" داکتر صديق"سازمان نيز در حلقۀ تنگ محاصرۀ 

  .اصطالح آسمان را به اندازۀ دھنۀ چاه می بيند

از اين به بعد سير حوادث آنقدر سرعت به خود می گيرد که حتا خود مجريان آن نمی توانستند تا يک ماه قبل از 

 که پيکار آغاز نموده بود، به ھمان گلولۀ به عبارت ساده تر حرکتی را. واقعه، آن را در تفکر خود مرور نمايند

برفی شباھت داشت که از باالی کوه رھا می گردد و در نھايت به يک بھمن عظيم و ويرانگر مبدل می گردد، در 

می گذرد به عالوۀ افراد و کادر ھای کوھدامن که ديگر با ديدن " آغاز"نتيجه ھر لحظه و ھر ساعتی که از آن 

 بقاء را در ھمسوئی با حاجی ستار يافته  و ھريک به نوبۀ خود در چنان دامی گام می راز" مرمی ھای سوزک"

ند، بلکه در جلسه ای که به منظور جلو گيری از چنين روندی در خير خانه داير می گردد، مرکزيت به دگذار

ه می دھند تا آن را وظيف" سردار" مقابل يک رأی بر آن عمل به مثابۀ يک حرکت تکتيکی صحه گذاشته ٨اکثريت 

  .رابطه گيری را تنظيم نموده نگذارد، در امر رابطه گيری پراگندگی به وجود بيايد

در اين جلسه که زنده ياد ازھر، زنده ياد سخی، رفيق آرام، سردار و شاکر شرکت نموده بودند، شاکر صالحيت رأی 

آن سرنوشت ل سردار به تنھائی می توانستند  رأی به شمو۴در واقع وی با دادن . رفقای غايب را نيز با خود داشت

جالب ترين بخش اين داستان آن است که مدعيان دروغين مبارزه عليه تسليم طلبی يعنی حسين . روند را تعيين نمايند

خيانت ورزيدند و خيانت شان را زير نام مبارزه عليه تسليم طلبی به خورد احمقان " ساما"خاين و باندش، وقتی به 

  .دند، با ھمان دو نفر يعنی سردار و شاکر متحد شده بحث وحدت طلبانه را پيش بردندسياسی دا

قبل از آن که بحث ما را به ارتباط اين قضيه ادامه دھيم و ببينيم، که عکس العمل آحاد سازمان چه در داخل و چه ھم 

  : عمل بياورمدر خارج در قبال اين قضيه چه بود بيجا نخواھد از جوره ھا و صادقھا پرسشی به

  !آقای جوره

 آن تو که امروز بعد از سپری شدن حدود سه دھه از آن تاريخ به خود حق می دھی که بدون اطالع از قضايا و بدون

قلم در مبارزه عليه آن روند چگونه بوده و به چه سان بيھراس از مرگ  عليه آن روند که بخواھی بدانی که نقش اين 

ه داده ام، به دشنام دھی عليه من آغاز نمائی، آيا حاضری بگوئی که اگر جنابعالی در ھمچو خاينانه به مبارزه ام ادام

  موقعيتی قرار می گرفتيد چه عکس العملی از شما تبارز می يافت؟
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شما که می خواھيد با انتقاد از ادبيات اين قلم گويا خود را صاحب شرافت مبارزاتی معرفی نموده از ديگران متوقع 

اگر شده شرافت از در و ھم  با شما به زبان و ادبيات سياسی بحث نمايند، آيا حاضريد برای يک لحظه ھستيد تا

ھمسايه قرض نموده با ھمان شرافت بگوئيد، که وقتی شما در زندان از صدای چوب و شکنجه ای که احتماالً در 

ن بود و نه ھم به کنيزی و اسارت مورد شخص خودتان به کار برده می شد و نه پای اسارت ھمسران تان در ميا

 ۵٠٠را در " توانا"بردن زنان و دختران فاميل تان،  چنان به ناله و فغان برآمديد که کتابی با قطر و ضخامت کتاب 

بود لعن و نفرين فرستاديد و نتوانستيد تنھا کبودی " مائويست"صفحه نگاشته در آن بر پدر ھرچه به اصطالح شما 

ناخن کشيده شده و يا شکنجۀ ديگری را تحمل داريد، آيا ھمان شرافت قرضی به شما اين اجازه چند چوب و يا چند 

به خصوص به آنھائی که جھت مبارزه عليه آن روند خاينانه تا پای جان " ساما"را می دھد که اکنون بيائيد به تمام

  پيش رفتند، بھتان بسته دشنام سياسی رديف نمائيد؟

چه کاری " پيکار"چه کرد و يا " سخی"ه شما حکم نمی نمايد که قبل از پرداختن به اين که آيا ھمان شرافت قرضی ب

انجام داد، يک بار به خود مراجعه نموده برای مردم افغانستان بنويسيد که شما و ساير رفقای مرکزيت تان ، بعد از 

  .باشد سرجايشر جوان ديدن چند کشته و سينه بريدن چند دختبدان ننگ دست يازديد؟ تحمل چند چوب 

می بينيد که من نوعی به خاطری با افرادی از قماش خودت بحث سياسی نمی نمايم و با زبان وادبيات سياسی 

با " سخی"ھرگاه شما ھم به مانند زنده ياد. صحبت نمی دارم که شما را فاقد شرافت الزم برای چنان بحثی می پندارم

، و با ايثار خونتان جھت تصحيح اشتباھات گردن من و ريسمان مردمگفتيد که تمام آن اشتباھات زانو می زديد و می 

  .. تان می کوشيديد، امروز شايستگی آن را می داشتيد تا با شما ھم به زبان سياسی بحث صورت بگيرد

 به و اما حسين خاين و صادق دنی، شما که توان چند شب سرھم پياوه کچالو خوردن را نداشتيد و به خاطر رسيدن

.  اختالس تمام دارائی ھای سازمان، نه تنھا در آن زمان در خدمت آیبه عالوۀجاه و جالل يکی به صورت مستقيم 

گرديده که در پناه انجوئيزم " ارباب حسينی"آی در آمد بلکه اکنون ھم بنا بر شھادت يار غارش ھمان صادق، . اس 

بيرون می دھد، " مائوئيزم"ر پاچه چھار بار باد به اصطالح با قارون ھمسری می نمايد و آن ديگری که امروز از ھ

. آی و در نتيجه سی. اس. و روابط آنچانی اش با آی" کميتۀ اتريش"و " نسيم جواد"به خاطر يک شکم نان چربتر به 

ای، که در مائوتسه دون زدائی شھرۀ خاص و عام بود و ھمۀ آنھا اعم از اعضای اتحاديه محصالن و روابط . آی

ھای طرفدار مائو سروکار ندارند ، سرتسليم فرود " پوپوليست"سازمان اخگر اين را افتخار شان می دانستند که با

 گرديد، آيا از ھمان شرافت قرضی به عالوۀ مقداری شھامت دلقک نسيم جوادآورده و به گفتۀ ھمان حسين خاين 

   آن ھمه فشار چه می کردند؟ اگر اندکی نزد شان آورده شود، می توانند بگويند که در قبال

اگر از شھامت و شجاعت حسين خاين به دشمن سپردن . فراموش نکنيد که من از ھردو نفرتان شناخت کافی دارم

شھادت می دھد، راجع به شھامت صادق داستانھای زيادی وجود دارد که " نصرهللا"رفيق نيمه جان سامائی زنده ياد

 کسی که از يک فير ھوائی رفقای سازمان رھائی که بر حسب تفريح صورت .در زمانش به نقل آن خواھم پرداخت

می کرد، کسی که با شنيدن آوازۀ آمدن و حملۀ دولت فرار را بر قرار ترجيح داده " خاک پلک"گرفته بود، زمين را 

 در ھنگام حتا بدون ھراس از اين که جبون و ترسو شناخته شود، مھمانان را گذاشته خودش فرار نمود و کسی که

اندکی جای تنگ بود، گريه می کرد و حتا با ھمسر يک رفيق در داخل جيپ آمدن از جاغوری، به خاطر آن که 

شھيد که اينک سنگ وفادارای از آنھا را به سينه می زند به پرخاش پرداخت، آيا اين حق را دارد که به ارتباط آنچه 

ھانه بر اين قلم که فقط جھت مبارزه عليه آن روند به گفتۀ زنده ياد انجام داده قضاوت نمايد و يا آگا" پيکار و سخی"

  .در جمع ديگران فرستاده شده بودم، ھتاکانه و رذيالنه اتھام ببندد" به طرف سرنوشت نامعلوم" رھبر
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ھا را به دفاع برخاسته، قبح عمل آن" سخی و پيکار"اين تذکر نبايد بدان معنا تعبير گردد که گويا من می خواھم از 

مجبوريت مشروعيت نمی : "بزدايم چه گذشته از آن که در ھمان زمان در مقابل تمام اگر و مگر ھای آنھا گفتم

بودند من جمله حسين خاين نيز بار ھا شنيده است و در نتيجه " ساما"و اين گفته را تمام آنھائی که آنروز در " بخشد

در پخش " پيکار"نيست، مگر " سخی" نمودم، امروز که ديگر روی موضع خود ايستادگی نموده، عليه آنھا مبارزه

و تکثيرشبنامه و حمايت از شبنامه نويس با تو ھمدست و ھمکار است و در عمل می خواھد انتقام آن روز ھا را از 

  :من بستاند، با آنھم اين شرافت را دارم تا بنويسم

، شما زمانی حق داريد راجع به کارکرد آنھا به بر شما انسانھای فاقد شرافت شرف داشته" پيکار و سخی"سگ 

  .قضاوت بنشينيد که عملکردخودتان را نيز به ميدان بيندازيد

  ادامه دارد

 


