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  موسوی

  ٢٠١٢  می٠٢

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٣١  

  :به ادامۀ گذشته

و برخورد اعضاء، کادر ھا و رھبری خارج کشور " ساما"اط ادامۀ تسليم طلبی در قبل از آن که بحث ما را به ارتب

  :نسبت به آن ادامه دھيم الزم است بنويسيم

 آغاز يافت و در برخی ١٣۶٠روند خاينانۀ تسليم طلبی که در سطح تمام جنبش با تفاوت ھای زمانی اندکی در سال 

ن روس دوام داشت، بلکه حتا بعد از آن تا امروز به مثابۀ خط عملی از سازمانھا و احزاب نه تنھا الی سقوط مزدورا

تبارز نيافته و بخشھائی از تمام جنبش چپ را نيز " ساما"برخی ھا مورد استفاده قرار دارد، به عالوۀ آن که تنھا در 

به .  کشيددر خود فرو برد، احزاب دست راستی و نيروھای اخوان را نيز تا مغز استخوان شان به دنبال خود

  :صورت مثال

  ":برھان الدين ربانی"تحت رھبری " جمعيت اسالمی افغانستان"در نيروھای 

مردی استوار و " جبھۀ پنجشير و در تداوم خود تمام نيروھای شورای نظار به اعتراف شخص مسعود در کتاب-١

  احمد شاه فرزان و انجنير توريالی غياثی: به اھتمام" اميدوار به افقھای دور

  . معلم قادر مزار و يا ھمان قومدان ذبيح هللا معروف و در ادامۀ آن قومندان عطاء که اينک نور تخلص می نمايد-٢

  )کلکان( ، قومندان حنان)شکردره(، انور دنگر)استالف( در دند کوھدامن ، صوفی رسول-٣

   تورن فيض محمد در ده سبز-۴

   مولوی عارف در کوه صافی-۵

   نقاط افغانستاندر ساير....  و ٧ -۶

  :بين نيروھای حزب اسالمی
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   مولوی حکيم در پنجشير-١

   قومندان کريم و بردارانش در قره باغ-٢

  ، سيد کبير و متباقی افراد آنھا در کلکان"شوکی" حاجی داوود، شکرهللا معروف به -٣

   تورن رسول در ھرات-۴

   و ساير نقاط کشور۶ -۵

  :حرکت انقالب اسالمی مولوی محمد نبی

  .  عصمت مسلم در قندھار-١

  .  حاجی بابا در غزنی-٢

   و ساير مناطق– ۴ -٣

اجزاب ھشتگانۀ ايران، به خصوص شخص مزاری، خليلی و محقق که با ھزار و يک رشته با سلطانعلی کشتمند و 

. ک واواک و - برادرش در رابطه بوده و کشتمند خود در کتابش منکر عضويتش به حزب وحدت که زير نظر خاد

  ب در تھران به وجود آمد، نشده است. ج

  :افغان ملت

 مرکزی آن حزب که از طريق تلويزيون سرسپردگی خويش را به یھااز شخص غالم محمد پاپا گرفته تا تمام کادر

  .روسھا و دولت دست نشاندۀ آنھا ابراز داشتند

. ی آنانی که از قضايا ھيچ خبر ندارندرا می گذاريم برا" گلم جم"آدمھای معروفی چون دوستم و قومندان مشھورش 

بر می گرديم به نھاد " آنھا را به ما چه؟" صادق دنی، نگويند  خاطر آن که حسين خاين و استفراغ ویدر عوض به

  :ھائی که منسوب به جنبش چپ بودند

 يونس آيا می شود خود را منسوب به جنبش چپ دانست و مصاحبۀ ذلت آور حفيظ بھشتی و:  سازمان رھائی-١

اکبری را با راديو تلويزيون دولت دست نشاندۀ ببرک فراموش کرده و التماس ھای آنھا را به خاطر زنده ماندن از 

  ؟ياد برد

 مگر می شود خود را منسوب به جنبش چپ دانست و از تسليم طلبی و جاسوسی داکتر عبدالرحمن، معلم معشوق -٢

و بوده و برخی از آنھا تا اکنون به ھمان روابط تسليم طلبانه ادامه ارنوال که ھمه از اعضای ساوڅپروانی و عتيق 

  می دھند، چيزی ندانست؟

را که " سازمان پيکار برای نجات افغانستان" از ھمه باالتر افتضاح حکيم توانا و رھبری نھاد مربوطه اش -٣

ع ازخود عليه رفيق و ھمرزم سرانجام داکتر احمد علی يک تن از اعضای رھبری آن سازمان، آنھم در مقام دفا

در اينجا به خاطر . گرانمايه ام آقای توخی، مجبور شد، بدان اعتراف نمايد، چطور است که ھيچ کس ياد نمی نمايد

شکست « صفحه ئی اش ۵٠٠آن که اتھام تلقی نگردد، يکی دو پراگراف از نوشتۀ حکيم توانا را از کتاب حدود 

و جوره ھايش زير ھرنامی که " جوره"آورده به بحث مان به خصوص با آقای » ستراتيژی مائويسم در افغانستان

  :خود را پنھان نمايند، ادامه خواھيم داد

 ش وتا پايان حياتش موفق نشد تا برنامه ١٣۵٨ ی موسس آن سوم جدۀ پيکار در جلسیمائوئيست گروه: "

 اين یول. را موقتا پذيرفت" سرخا"یئوئيست ماۀ گروه نابود شدۀگروه ابتدا برنام.  تدوين کندمشخصۀ واساسنام

  مائوئيسم، سطح نازلی ديگر نيز بنابر ماھيت التقاطۀ برنامیکار رو...  در گروه ايجاد کندی وحدتنتوانست برنامه
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 تجمع نظرات تيپيک.  تشتت درحال افزايش بودیدريک چنين وضع. . . متوقف شد...  وی رھبرتئوريک

 .... "پيکار" شناخت مائوئيسم در گروه ی بود برای مساعدۀ زمنيیئونيزم افغان و شی تروتسکيست،یمائوئيست

  بریتصميم اتخاذ شد مبن" پيکار" گروه ی ش درجريان بحث پيرامون مش١٣۶٠ از انشعاب در ماه حمل پس"

 رد اتحاددر مو" سوسيال امپرياليزم" مائوئيستھا ۀ ساخته وپرداختۀ کاربرد واژی داليل مقنع و روشن برااينکه

 مورد  اين مسئله صورت نگرفته از کار برد آن دریبناًء تا آنگاه که تحقيق ھمه جانبه رو.  وجود نداردیشورو

 آن وجود برابر  به ميان آمده بود طوريکه دو راه دریدر گروه پيکار وضع خاص...  شودی جلوگيریاتحاد شورو

ھردو امکان با . گروه  وانحاللیپراگندک: ثانياً . ل از مائوئيسم برگشت کامی از انقالب ثور يعنیپشتيبان: داشت اوالً 

   )"۴٣۵مقدمه وص . ( مطرح بودیوزن مساو

بند فوق را بدان سبب نقل ننمودم تا گويا به ديگران طعنه بزنم، چه برای من نوعی نه تنھا سقوط ھربخش و ھرفرد 

در قلب خودم فرو می رود، بلکه اگر عين احساس از جنبش چپ در برابر دشمنان خلق ما به مثابۀ خنجری است که 

را نسبت به تمام مردم افغانستان در روياروئی با دشمنان ميھنم نداشته باشم، بايد بر صداقتم در امر انقالب شک نيز 

نمود، بلکه غرض از آوردن اين نقل قول و آن چند تذکر اين بود تا به ھمه بفھمانم که در جريان جنگ ضد روسی، 

ده ھا عامل که محل بررسی آنھا اين مقاله نيست، رابطه گيری ھا به تسليم طلبی و در نتيجه به خيانت ملی روی 

 سال از آن ٣١با گذشتن " ساما"انجاميده است، مگر در تمام موارد چرا سکوت مرگ حاکم است و تنھا به ارتباط 

ندارند و آن عده ای ھم که " ساما"يچ ارتباطی به تاريخ و با آنکه افراد مسؤول آن روابط خاينانه برخی ھا ديگر ھ

ماندند، عده ای در جريان تصحيح اشتباھات شان جان باختند و برخی ھم تاب مبارزه نياورده در گوشۀ " ساما"در 

خلوت خسبيده و گاھگاھی با پخش يگان اعالميه، اظھار وجود می نمايند؛ سوزن گرافون حسين خاين و استفراغ 

ق دنی، بر ھمان محل بند مانده و حاضر نيستند، دست از اتھام زنی و دروغ پراگنی بردارند، مطلبی متعفن وی صاد

  .است که در جايش بدان باز خواھم گشت

در اينجا ھمينقدر کافيست بيفزايم، در بين آحاد جنبش مقاومت اعم از چپ تا راست، يگانه نھادی که بيھراس از زير 

ن روند خاينانه انگشت گذاشته و عليه آن در تمام ساحه ھای مبارزاتی حتا تا تصفيۀ ضربت دشمنان قرار گرفتن برآ

چه در حالی که ايدئولوگ ھای جمعيت و ساير نھاد ھای مذھبی، روابط . بوده و بس" ساما"جسدی پيش رفته، فقط 

 تئوريزه کرده به خورد -اس حقشن- "قرار داد حديبيه"در " سنت محمد"تسليم طلبانۀ افراد شان را زير نام پيروی از 

 سال، سازمانھای چپ از رھائی تا ساوو ٣٠مردم می دادند، و در حالی که از آن زمان تا اکنون با گذشتن بيش از 

با حسين خاين بعد از ساختن " جوره ھا"ھيچ گونه تماسی بر آنچه گذشت نمی خواھند گرفته شود و در حالی که 

ھستند، ھيچ فرد و يا " تدارک جنگ خلق"ک چند مارمولک به اصطالح در  مائويست بخوان آلون-حزب کمونيست

از کنار آن " رفيقانه"نھادی آنھا را به جرم مشھودی که انجام  داده اند به پای بازخواست نمی کشاند و به اصطالح 

فت مبارزاتی نمی می گذرند، بالمقابل آن عده از سامائی ھائی که اگر نمی بودند، برای برخی ھا چيزی به نام شرا

توانست وجود داشته باشد، بايد ھر باری خود را پاسخگوی آن اعمالی بدانند که نه تنھا خود در آن ھيچ نقشی نداشته 

  .اند بلکه عليه آن رزميده و تا پای جان پيش رفته اند

ذاشته بود، تا اين قلم با تشکر از شبنامه نويس که حين رديف کردن اتھامات چندگانه اش، براين مسأله نيز انگشت گ

و سکوت در قبال ديگران را " ساما"بيش از اين سکوت را جايز ندانسته و علت اين خصومت افسار گسيخته عليه 

.  سال قبل انجام دھم، اينک به سرانجام برسانم٣٠نيز شکافته، کاری را که روی عوامل معينی اجازه نداشتم، ھمان 
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اتھام زنی و سکوت در قبال ديگران، ريشه ھای اين سياست و خط "  ساما"يه اميد است اين سؤال که چرا تنھا عل

  :مگر تا آنزمان. حرکی، علل و انگيزه ھای چنين حرکتی، ذھن شما را نيز تا اندازه ای مصروف بسازد

 خاينانه در فصل قبل نوشتم که به دنبال رفتن پيکار و انجنير زکريا به طرف دشمن و با آغاز رابطه گيری آنھا روند

ای آغاز يافت که به مانند يک گلولۀ برف که به بھمن مھيبی مبدل می گردد، آن رابطه گيری اولی نيز در کوھدامن 

ھمچنان نوشتم که در جلسه ای که مرکزيت آن روز سازمان در داخل کشور جھت . چنان وضعی را بار آورد

ب در درون مرکزيت به صورت . ج. جانبۀ خاد و کمبارزه عليه آن روند منعقد نموده بود، بنا بر نفوذ چند 

نعيم "مشخص عامل نفوذی دشمن سردار، انسان مشکوکی چون شاکر و نفوذ گستردۀ صديق و عتيق بر زنده ياد 

جلسه به عوض آن که به محکوميت چنان روند و مجازات افراد خاطی بينجامد، زير عنوان جلوگيری از " ازھر

فه داده شد تا ابتکار و مسؤوليت رابطه  گيری را تحت کنترول در آوردن، به سردار وظينفوذ گستردۀ دشمن و رابطه

را از تاراج مشترک حزب " ساما"گيری را خود به دوش گرفته، ضمن آن که در پناه آن رابطه گيری، مناطق 

اسالمی و دولت نجات دھد،  نگذارد تا دولت از احتياج سازمان سود جسته شاخکھای ارتباطی و تشکيالتی خويش 

  .را در منطقه قايم نمايد

ه ای می توان گفت قبل از آن رنگ نوشته برروی کاغذ خشکيده باشد، اولين کسانی که عليه آن لدنبال چنين فيصبه 

  .روند به مبارزه آغاز نمودند، تعدادی از کادر ھای کوھدامن و صفوف آن بود

ھای اولی تعدادی افراد تسليم طلب مانند پيکار و سردار که از طرف سخی نيز پشتيبانی می شدند، وقتی با مقاومت 

از کادر ھا رو به رو شدند، جھت وادار ساختن آنھا به اطاعت از عملکرد خاينانۀ شان، ھمه چيز را به مرکزيت 

  .سازمان نسبت داده از مرکزيت دعوت به عمل آوردند تا جھت اقناع رفقای مخالف با آنھا جلسه ای برگزار نمايد

انده بود و می توانست به نمايندگی از آن به کوھدامن برود، يعنی زنده در نتيجه يگانه فردی که از مرکزيت باقی م

 جلسه ای با عده ای از کادر ھای موافق و مخالف -سی آب- "سی او"راھی کوھدامن شده در منطقۀ " نعيم ازھر"ياد

دل کميته مرکزی عضو علی الب" عمر"يگانه نتيجۀ آن جلسه اين بود که به پيشنھاد زنده ياد . اين روند برگزار نمود

در منطقۀ شکردره که تا آنزمان عفريت جنگ " ساما"که در جلسۀ خيرخانه شرکت نداشت، يک بخش از نيروھای 

به سراغ شان نيامده بود، به عنوان پيشدستی و به غرض جلوگيری از رفتن آنھا در کام دولت، خود را به نيروھای 

  .، تسليم طلبی ملی با تسليم طلبی طبقاتی دايرۀ خود را کامل نمودبه عبارت ساده تر. حرکت انقالب اسالمی بسپارند

 ،بنا برحاکميت جو نظامی مطلق و خطر برخورد بين افراد مخالف و موافق تسليم طلبی" سی او"در جريان جلسۀ 

 آن را تنھا نتيجۀ. ھيچ گونه پبشرفت خاصی در جھت نجات سازمان از دامی که برايش چيده شده بود، به وجود نيامد

  .می توان در رفتن عده ای به سمت تسليم طلبی طبقاتی و بيان مخالفت صريح عده ای ديگر نام برد

چه تا جائی که برخی از رفقای . بود" نعيم ازھر"يکی از نتايج ديگر آن جلسه، پوره شدن تاريخ مصرف زنده ياد 

از جلسه کمترين مقاومتی از خود در قبال که در آغ" نعيم ازھر"حاضر در آن جلسه گزارش داده اند، زنده ياد

با ماليدن طشتی از " رھبر"نظرات موافقان رابطه گيری نشان نمی داد و به اصطالح می خواست به تعبير زنده ياد 

قيربر چھره اش جان رفقاء و خانواده ھای آنھا را از تاراج برھاند و حتا حاضر شده بود جھت حفظ و نجات رفقاء 

تاريخی اش را فداء نمايد، وقتی مقاومت عده ای از رفقای ديگر و جان نثاری آنھا را مشاھده نمود، حيثيت و آبروی 

نه تنھا نخواست از طرف سازمان به کسی تکليف نمايد که مجبور اند به آن روابط تن دھند، بلکه آثار شک و ندامت 

آن زمان از طريق سردار و داکتر صديق در از فيصلۀ قبلی را می شد در وجناتش مشاھده نمود، برای دشمن که در 
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موقعيت مناسب تشخيص دھی قرار داشت، به مثابۀ زنگ خطری تلقی شده، به محض برگشتن به کابل دستگير و 

  . زندانی شد

که در خارج از زندان و در يک لحظۀ حساس چنان اشتباه بزرگی را مرتکب شده " نعيم ازھر"در اين که زنده ياد 

زندان از خود چه حماسه ھا آفريد و چگونه اين آرمان را که او نيز به مانند رھبری پيکار برتاريخ بود، در داخل 

جنبش چپ بشاشد، در دل روسھا و مزدورانش گذاشت، می گذاريم برای آنانی که با کوله باری از تجربه از زندان 

  .غض علی و عمر را نداشته باشندپلچرخی بيرون شده  و اين شرافت را دارند، که حين تاريخ نويسی حب و ب

رفقای مخالف آن روند که با تأسف نه از سازماندھی درست و حسابی برخوردار بودند و نه ھم از لحاظ ايدئولوژيک 

 سياسی توان تقابل با طرف مقابل را داشتند، يگانه راه و چارۀ کار را در ترک احتجاج آميز منطقه و رفتن به –

 نفر بودند، به حساب تشابه عددی و به مثابۀ يک اسم رمز ١۴ده که حين رسيدن به پاکستان اين ع. پاکستان دانستند

  .معروف گرديدند"  معصوم١۴"به نام رفقای 

 و اما اين که آيا در ھمان لحظه ترک منطقه تنھا کاری بود که آنھا ظرفيت انجام آن را داشتند و يا خير، و اين که آيا 

يگری از قبيل سرکوب خونين خاينين دست بزنند و اصوالً توانائی آن را داشتند و يا خير، می توانستند به کار ھای د

 روابط تشکيالتی بررسی نمايد،  وکه اميد در زمانی با در نظرداشت اسناد، شواھد"ساما"بحثی می شود مربوط به 

شد با منی که اکنون از لحاظ تشکيالتی نه اين قلم که ديگر تماس تشکيالتيی با آنھا نداشته و آنھا نيز حاضر نخواھند 

  .دارم، به صحبت بپردازندبرای شان حيثيت بيگانه را 

در قبال اين قضيه ادامه دھم، الزم به تذکار " ساما" ارتباط عکس العمل ساير رفقای هقبل از اين که بحث مان را ب

 آنھا اتھام بسته و می خواھد با خراب است از ھر سه نفری که اکنون حسين خاين و تفالۀ بيمقدارش صادق دنی، بر

، رفيق وليد "رھبر"بپوشانند يعنی زنده ياد " ساما"کردن آنھا برای خود بينی خميری ساخته و خيانتشان را نسبت به 

و اين قلم نه تنھا در ھمان زمان ھيچ يک از ماھا نه در داخل و نه در خارج از افغانستان در جريان آن قضايا قرار 

و به جرأت می توانيم بنويسيم که کمترين مسؤوليتی به حيث فرد در قبال آن چه رخداده بود، نداشتيم، بلکه به نداشتيم 

  .محض شنيدن آن روند خاينانه، ھريک در حد توان فردی و آگاھی خويش به مبارزه عليه آن روند آغاز نموديم

  :گی مطلع شدن خودم را از اين قضيه بنگارمقبل از آن که بحث به اين مناسبت را ادامه دھم الزم است، چگون

به پشاور آمده بود و من بعد از صحبت با وی و جلب اعتمادش، جھت دادن گزارش کارم " صديق"روزی که داکتر 

، که خالف ساير تازه انديشان اگر لطفی به من نداشت، دشمن ھم " آرام"رفته بودم، رفيق " رھبر"ديدن زنده ياد 

ا احترام متقابل با ھمديگر مراوده داشتيم، يکی دوباری ھم که روی برخی از مسايل بحث ھائی نبود و ھردو نفر ب

بين ما در گرفته بود، بعد از ارائۀ داليل بدون دعوا از ھم جدا شده بوديم، چون به صورت مستقيم و در موجوديت 

فکرم آشنائی مستقيم يافت، وقتی که از راجع به داکتر صديق معلومات داد و تا حدی برطرز ت" رھبر"من و زنده ياد 

رابطه "بيرون آمدم، با من ھمراه شده، در عرض راه به صورت فشرده به گفتۀ خودش " رھبر" منزل زنده ياد

  .با دولت و ضربات ناشی از آن را در کنار نقش صديق در تمام آن وقايع بيان داشت" گيری

 به گوشم نخورده بود و حتا در ذھنم ھم نمی گذشت که روزی چنين من که تا آن زمان ھيچ کلمه ای در باب آن مسأله

خبر تلخی را در مورد سازمانی که به وسيلۀ قھرمان اسطوره ئی ميھن بنيان گذاشته شده بود، بشنوم در حالی که 

  : نمی توانستم، عصبانيت خودم را از چنان روند و سبک کار مرکزيت سازمان مخفی نمايم، با قاطعيت گفتم

برای من چنين . اين رابطه گيری نيست، اين حرکت آغاز تسليم طلبی ملی  و خيانت به آرمان شھدای سازمان است"

حرکتی به مثابۀ زير پا کردن علت وجودی سازمان بوده، از ھمين لحظه تا قضيه به صورت مطلق روشن نگردد، 
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 بلکه خود را موظف می بينم عليه تمام آنھائی که  تشکيالتی سازمان را قبول ندارم،-نه تنھا ھيچ نوع اتوريتۀ سياسی

  " از اين روند حمايت می کنند، در تمام زمينه ھا حتا تا تصفيه جسدی ھمديگر به مبارزه بپردازم

گرديده، به " رھبر"به دنبال بيان قھرآلود اين جمالت در عوض آن که به راھم ادامه دھم، دوباره عازم منزل زنده ياد

 آن که نزاکت ھای موجود بين رفقاء را در نظر داشته باشم، باشديد ترين لحن وی را مخاطب محض ديدنش بدون

  :قرار داده از وی دو سؤال نمودم

اوالً وقتی از آن مسأله اطالع يافته، موضعگيری خودش در قبال قضيه چه بوده و در ثانی چرا از اين روند خاينانه 

  .چيزی با من در ميان نگذاشته است

که ھمۀ ما می بايد حلم، فروتنی و تواضع انقالبی را از وی بياموزيم، بدون آن که از طرز سؤال " رھبر"يادزنده 

من و برخورد خصمانۀ من ناراحت شده باشد، باکمال آرامش و برخورد سخت رفيقانه و دلسوزانه شروع به صحبت 

ه بود، گزارش داده جھت اقناع بيشترم، کاپی نموده، به ارتباط سؤال اول نخست اندکی وقايع را آن طوری که شنيد

تمام مکاتيبی را که از شنيدن آن خبر به بعد برای کوھدامن فرستاده بود، ھمه را در اختيارم قرار داد، تا مطمئن 

  .شوم که او نيز آن حرکت را تسليم طلبی دانسته خيانت ملی می داند

زيت خارج کشور به ارتباط آن قضيه مبنی برجلو گيری از به ارتباط سؤال دوم صرف نظر از آن که از فيصلۀ مرک

پخش خبر، ياددھانی نمود و اين را ھم افزود که ظرف اين دو روز متأسفانه فرصت ديدار با ھم را نداشتيم، 

  : ساعت کار می نمودم، نيز دليل آورده، افزود١٨مشغوليت ھای فروان  اين قلم را که گاھی روزانه بيشتر از 

 اين توضيحاتم که ھيچ اما و اگر ديگری در عقب آن وجود ندارد، قناعت نداری، حاضرم در جمع رفقاء و ھرگاه با"

  "يا اگر خواسته باشی به صورت کتبی از خود انتقاد نمايم

برای من که در طول زندگی وقتی متوجه شوم که رفيقم صادقانه پای انتقاد از خود رفته است، ديگر قضيه را خاتمه 

  .لقی نموده و می نمايم، ديگر از چرا ھا گذشته مسألۀ چگونگی مبارزه عليه آن روند خاينانه را مطرح نمودميافته ت

در ھمان اوايل که تا آنزمان دولت قادر نشده بود شارلتان ھائی از قماش حسين خاين را جھت ھوچيگری در سازمان 

به کار برده بودم، لذا " آرام"را در حضور رفيق " بیتسليم طل"داخل نمايد، چون برای اولين بار اين قلم اصطالح 

متھم بدان بوديم که گويا به منظور تصفيه حساب ھای درون سازمانی " رھبر"در ھمان زمان ھم من و ھم زنده ياد

  . باال برده ايم" تسليم طلبی"رابطه گيری را که ھرلحظه می شود آن را قطع کرد، تا سرحد

که گماشتۀ مشخص کشتمند و تفالۀ بيمقدارش می خواھند خود را قھرمان آن مبارزه جا حال بيا و بخت ما را ببين 

  .زده ما را متھم به تسليم طلبی نمايند

  ادامه دارد

 


