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  موسوی

  ٢٠١٢ می ٠٨

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٣٢  

  :به ادامۀ گذشته

بدون آن که ذره ای تعلل و يا دو دلی در خود راه داده و يا به برخورد ھای با اطالع از مسألۀ تسليم طلبی، 

نمودند، پناه ببرم به مشوره و " مبارزه عليه تسليم طلبی"کاسبکارانه ای که بعد ھا عده ای از مدعيان امروزی 

در دستور روز قرار درفش مبارزۀ سالم عليه آن را برافراشته، انجام نکات آتی را " رھبر"موافقت شخص زنده ياد 

  :دادم

 خالف فيصلۀ بقايای مرکزيت داخل کشور که نمی خواستند صفوف و اعضای سازمان از آن روند خاينانه اطالع -١

يابند تا نکند، ذھنيت شان نسبت به سازمان و رفقاء تغيير نمايد، طرح و مبارزۀ ھمه جانبه عليه آن را از پُس پُس و 

 با وجودی که تعداد حلقات در آن - شيده، بحث آن را به ھريک از حلقات سازمانصحبت ھای زير لحافی بيرون ک

 انتقال دادم، خالف اتھامات بقايای مرکزيت و تازه انديشھا در کل، که اين روش را انتقام -زمان در پشاور زياد نبود

ژيک داشتم، غرض من گيری اين قلم از اعضای مرکزيت و رفقائی می دانستند که من با آنھا اختالف ايدئولو

ازانجام آن سياست، ضمن آگاه ساختن اعضای سازمان از انحرافی که در گوشه ای از سازمان به وجود آمده بود و 

می توانست به قيمت حيات و بقای سازمان بينجامد، باالبردن سطح درک و برداشت رفقاء از پديدۀ تسليم و چگونگی 

  .مبارزه در تمام ابعاد، عليه آن بود

ه اين قلم را اعتقاد برآن بود و است که کتمان يک پديدۀ زشت و خاينانه اگر در گوتاه مدت، ذھن عده ای از رفقاء چ

را آرام نگه می دارد اما در دراز مدت نه تنھا اعتماد متقابل بين اعضاء و کادر ھا، کادرھا و رھبری، مردم عادی 

 را از بين می برد؛ بلکه اعضای ھمان سازمان و سازمانھای با سازمان، روابط متقابل نھاد ھای مبارزاتی ديگر
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کاری که . ديگر را در مقابل ھجوم آن ميکروب و آفت اجتماعی بيدفاع گذاشته، توان مقابله با آن را افزايش نمی دھد

  .به تنھائی خودش کمتر از لغزيدن به چنان منجالب ھائی نمی باشد

 خود حق می دھم تا از سازمانھا و احزابی که آن روند خاينانه در با حرکت از ھمين موضع است که امروز به

را وانمود ساختن، درست و حسابی " ضعف رفقاء"درون تشکالت آنھا گذشته از جا باز کردن و يا به اصطالح 

يده ريشه دوانيده حتا آنھا را به انحالل رسمی سازمانھای شان و ھمکاری ھمه جانبه با دشمن ميھن و مردم آن کشان

بود، چه عکس العملی از خود نشان داده اند، چه کاری را انجام داده اند، آيا نمی شود گفت سکوت ننگين آنھا در 

  .در تداوم آن روند خاينانه مؤثر نبوده است" زکريا"و " پيکار"قبال آن رخداد ھا، کمتر از لغزيدن 

 که در وجود حسين خاين و استفراغ بی مقدار وی در ھمين جا به عنوان يک بند معترضه بايد بيفزايم، از آنجائی

صادق دنی، من کمترين سراغی از شرافت، وجدان و صداقت انقالبی سراغ ندارم تا آنھا را مخاطب قرار دھم، به 

کس و يا کسانی که ھنوز ھم گول شارلتان بازی ھای آنھا را خورده اکنون از اين قلم می خواھند تا با آنھا برخورد 

  :ايم و با اطمينان دير يا زود با گردن افکنده به اشتباھات شان اعتراف خواھند کرد، می پرسمسياسی نم

آنھا که شرف ندارند تا خود مخاطب من قرار گيرند، ھرگاه آنھا شما را نيز تھی از شرافت و وجدان انقالبی نساخته 

يد که اين مدعيان کاذب مبارزه عليه تسليم اند بدون آن که از تھمت زنی ھای آنھا به ھراس بيفتيد، از آنھا بپرس

کس ديگری " رھبر"طلبی، برای بار اول اين جمله را از چه کسی شنيده اند، و ھرگاه به غير از اين قلم و يا زنده ياد

 از آن روند خاينانه با آنھا مطلبی در ميان گذاشته است، می توانند بنويسند در تمام ماه ھا و حتا بيش از يک سالی که

آحاد سازمان در مقابله عليه آن روند خاينانه از جان خويش مايه گذاشتند، نقش و رول آنھا در تمام وقت چه بوده 

  .است؟ به اين بحث در آينده به صورت مفصل تماس خواھم گرفت

ه قطع شد" رفيق حکيم" بادر نظرداشت آن که از يک جانب روابط سازمان با کوھدامن به علت شھادت زنده ياد-٢

بود و از طرف ديگر خاد نيز در تشکيالت کابل در حد اعالی آن نفوذ نموده بود، نفوذی که در برخی جھات قلع و 

قمع واحد ھای تشکيالتی و گروپھای عمليات چريکی و حتا لو رفتن مسؤول عمليات چريک ھای شھری در شھر 

قطع شده بود بلکه بادر نظرداشت آن روابط و رابطۀ رھبری خارج کشور با داخل نه تنھا * کابل را در پی داشت

نفوذی از کمترين اعتماد الزم برخوردار نبود، وظيفۀ ديگری که سرراه رفقای پشاور به خصوص اين قلم وجود 

طرف ديگربتواند ما را  داشت، يافتن و تدارک آن چنان رابطه ای بود که از يک طرف خودش قابل اعتماد باشد و از

ند، اين که برای يافتن چنين رابطه ای چه مقداروقت و انرژی بايد صرف می گرديد و از چه به منزل مقصود برسا

  .طرقی بايد اقدام صورت می گرفت، باشد سرجايش که نمی توان از آن به علت مخفی کاری ياد نمود

عليه آن روند  از جمع رفقاء و حتا دوستان جبھه ئی که در پشاور اقامت داشتند و می توانستند جھت مبارزه -٣

خاينانه بسيج شوند، بايد گروپی آماده می گرديد تا با صالحيت نامحدود عازم رفتن به افغانستان و کوھدامن شده، با 

قطع تمام روابط با دولت، خاينان را مجازات، سرسختان را تجريد و اشتباه کاران را دست بگيرند و با تکيه بر 

نبرد آزاديخواھانه و ترقی پسندانۀ سازمان ادامه دھند، صرف نظر از اين که نيروی اليزال مردم و با ديد روشن به 

که در پاکستان جمع شده بودند، کار ساده ای نبود و " غيرمحاربی"آماده ساختن چنان گروپی آنھم از افراد تقريباً 

ن چنين گروپی به صرف نظر از آن که بدون ارتباط قايم کردن با کوھدامن به خصوص بخش ھای سالم آن، فرستاد

چيزی بيشتر از حماقت می توانست تعبير گرديده چه بسا گروپ اعزامی به عوض آن که در کوھدامن به انجام 

وظايف شان ھمت گمارند، خود در پلچرخی و يا زندانھای گلبدين در پاکستان به بند گرفتار آيند، مشکل ديگری که 
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ته باشد، دست خالی سازمان در پاکستان و فقدان اسلحه در آنجا سرراه فرستادن چنان گروپی می توانست وجود داش

  .بود

 برای پيدا کردن اسلحه بايد با يکی از جبھات سازمان در اطراف کابل تماس گزفته می شد، از آنھا خواسته می -۴

ی شد که با وجود تمام مشکالتی که خود دارند، سالح شان را برای مدتی قرض داده در تسليح گروپ اعزام

از برخی تدارکات خورد و ريزۀ ديگر که در ھمچو موارد بدانھا نياز احساس می شود و . مرکزيت ھمکاری نمايند

  .در برخی موارد از اھميت خاصی برخوردار می گردند، می گذريم

ماس داشتند و حل تمام مشکالت و تمھيداتی که در باال از آن نام برديم با کار خستگی ناپذير رفقائی که يا با اين قلم ت

 در بين گروپی که قرار بود عازم کوھدامن شود چند تن از تازه انديشھا -در تماس بودند" رھبر"يا ھم با زنده ياد 

نيز وجود داشت که بنا بر مخاصمت ھای ايدئولوژيک بين اين قلم و آنھا، من از ايشان نه می توانستم به غرض 

ضر بودند به دعوت من به چنين کاری دست يازند، از آن گذشته ھمان شرکت در گروپ دعوت نمايم و نه ھم آنھا حا

و شکايت از اين قلم که گويا ممکن است، قصد جان آنھا را نمايم در عمل " رھبر"سه تن با مراجعه نزد زنده ياد 

 -.يندثابت ساختند که به دعوت من تره ھم خورد نمی کردند تا چه رسد که به چنان مسافرت خطرناکی اقدام نما

 چيزی کمتر از سه ھفته وقت ما - و تبصرۀ خودم را می گذرام برای زمانی ديگر" رھبر"شکايت آنھا، پاسخ زنده ياد

را گرفت، دقيقاً يگ روز مانده به حرکت گروپ که می بايست به طرف سرنوشت نامعلوم روان شود، آنھم در 

 معصوم از کوھدامن به پشاور رسيده، حرکت ما را با ١۴شرايطی که تمام موانع را از راه برداشته بوديم، رفقای 

  .وجود تمام تدارکات معطل قرار داد

 معصوم با حوصله مندی انقالبی، گاھی به صورت انفرادی و زمانی ھم به ١۴نشستن پای صحبت تک تک رفقای 

نموده، نه تنھا با آنھائی که صورت جمعی آنھم در شرايط روانيی که آنھا قرار داشتند و ھمه چيز را خاتمه يافته تلقی 

در کوھدامن مانده بودند، با خشم و نفرت برخورد می کردند بلکه حتا در مقابل ھمديگر نيز فراموش می کردند که 

اصل انتقاد و انتقاد ازخود يک چيز است، فحاشی، کينه توزی و برخورد دشمنانه چيز ديگر؛ به جرأت می توانم 

را از تمام ما ھمکارانش يک وسر گردن بلند تر می " رھبر" بود که زنده يادبنويسم يکی از آن موارد خاصی

  .ساخت

او که روز ھا تمام کار وبارش شنيدن، تمام مطالبی بود که آنھا در سينه داشتند و نمی خواست کوچکترين قضيه ای 

  تشکيالتی ناشنيده بگذارد، را به ارتباط واحد تشکيالتی کوھدامن و روابط آن با مرکزيت سازمان و ساير واحد ھای

باز ھم بايد تأکيد نمايم با حوصله منديی که مانند آن در تاريخ جنبش چپ افغانستان به چشم اين قلم نخورده، سر انجام 

  چه بايد کرد؟: از ھمه فقط يک سؤال را به تکرار می پرسيد

 معصوم با ١۴ريباً بين تمام افراد شامل خالف ھمسوئی ھا و وحدت نظری که در تحليل و تعليل آن روند خاينانه تق

در نظرداشت اختالف در سطح فھم ھريک از رفقاء وجود داشت، وقتی چه بايد کرد به ميان می آمد، در حالی که 

ما سرباز سازمانيم، : بسيار صريح می گفتند" رھبر"برخی ھا با اعتقاد راسخ به طرز ديد صايب و انقالبی زنده ياد 

ان نمايد ھمان را عملی خواھيم نمود، در خطوط کلی خود بين افرادی که از سابق در پاکستان ھر امری که سازم

بودند، اعم از آنھائی که عزم سفر داشتند و يا ھم آنھائی که ھميشه حين آغاز مسافرت و يا ھر عملی گاھی اختالف 

ورد که نبايد ھيچ گاھی حرف رفتن به می خ" تور"آنھا چنان " قلنج"ايدئولوژيک پيدا می نمايند و زمانی ھم مرض 

ھمسايه ھا را از خواب بيدار نکند؛ و آنھائی که يا شامل " قلنج"فغان آنھا از درد " خدا نخواسته"گوش شان بخورد تا 
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 معصوم بودند و يا ھم بعداز آنھا از کابل و کوھدامن به پشاور رسيده بودند، چند طرز برخورد، خود را متبارز ١۴

  .دنشان می دا

عده ای از افراد من جمله تمام تازه انديشان اگر در خفاء تمام ان مبارزه را بھانه ای می دانستند از طرف اين قلم و 

به غرض کوبيدن رقبای سازمانی که منظور خود ايشان بود، به صورت علنی ابراز می داشتند که " رھبر"زنده ياد 

ھمان عضو مرکزيت بود " شاکر" نمايندۀ اين طرز تفکر که .رابطه گيری يک چيز است و تسليم طلبی چيز ديگر

 رأی سازمان را به اين منجالب کشانيده و بعد ھا با حسين خاين در صدد ساختن وحدت کمونيستی بود، ۴که با دادن 

  .به صراحت اعالم می داشت که چيزی به نام تسليم طلبی ملی و يا طبقاتی وجود ندارد

" انجنير زکريا"و يا " پيکار"، "سخی"ند از کوھدامن، که بر مبنای خرده حساب ھای قبلی با دستۀ دوم کسانی بود

در ھمان زمان موقعيت را جھت کشيدن يک انتقام دردناک از آنھا مساعد دانسته، به چيزی کمتر از کشتن آن سه نفر 

  .زار می گرددقانع نبودند و فکر می نمودند با کشتن آنھا تمام قضايا حل و دنيا گل و گل

نيز به نمايندگی از آن سخن می گفتيم، به رفقائی منوط " رھبر"نظر سوم در اين مسأله که شخص اين قلم و زنده ياد

  :می شد که می گفتند

  . تسليم طلبی يک واقعيت تاريخی است که وجود و عدم وجود آن به تأئيد و يا رد ما تعلق ندارد١

اين پديدۀ . خی نه يک شبه آغاز يافته و نه ھم می شود يک شبه آن را خاتمه داد اين روند به مثابه يک روند تاري٢

خاينانه ھمان طوری که ديالکتيک رشد خود را داشت، برای ريشه کن کردن آن نيز می بايد با حوصله مندی کامل، 

  .نخست تمام ريشه ھای آن را يافت و بعداً ھمه را نابود کرد

بود، امروز به خصوص بعد از برآمدن احتجاج آميز " انجنير زکريا"و " پيکار"، " سخی" معضله اگر در آغاز٣

 معصوم اکثريت واحد ھای سازمان را در کوھدامن در خود غرق نموده، به صدھا عضو و کادر توده ئی ١۴رفقای 

مائی ھستند و سازمان ھمين اکنون در آن منجالب در حالی دست و پا می زنند، که ھنوز ھم فکر می کنند يک نفر سا

  .مرگ را پذيرا گرديده اند" کلکانی"من جمله زنده ياد" ساما"و آرمان رفقای شھيد " ساما"برای آرمان 

 ما نه می می توانيم و نه ھم اصوالً حق داريم، از باالی کوه خيرخانه و يا ھم کوه صافی مردمی را که با اعتماد به ۴

  :لتيده اند، مخاطب قرار داده بگوئيمکادر ھا و رھبری سازمان به چنان منجالبی غ

چنين عملی شايد وجدان معذب . از دشمن قطع رابطه کنيد و رنه خاين ھستيد. اينکار تسليم طلبی است! آی مردم

بورژوا را تسکين دھد، مگر به عالوۀ آن که نمی توان سودی از آن در مبارزه عليه  برخی از روشنفکران خرده

تا خود فرصت . ن درست ھمان چيزيست که دشمن به اميد نادانی ما، از ما توقع داردتسليم طلبی متصور بود، اي

يافته در بطن و پناه استفاده از ناتوانی، فقر، جو رعب و کشتار حاکم از طرف باند گلبدين، به طرف توده ھا رفته به 

وۀ آن که تنھا گذاشتند، مھر بدنامی ديديد تروريست ھا راکه چگونه خود را نجات داده و شما را به عال: "آنھا بگويد

  "تاريخی را نيز بر جبين تان حک نمودند

با ساير رفقاء چگونه بحث می نمود، شايد بتوان فشردۀ " رھبر"وقتی اين مناقشات فکری مطرح بود، اين که زنده ياد

روی داليل مشخصی با ھر يافت، مگر اين قلم " تسليم طلبی در قلمرو مبارزه و بقاء"آن را در رسالۀ وی زير عنوان

چه به ارتباط طرز ديد نفی آن، با صراحت بيان می داشتم در عقب چنين طرز . دو طرز ديد ديگر اختالف داشتم

تفکری به عالوۀ آن که ممکن است افراد خوشبين و معتقد به سازمان آنھم تا سرحد ايدياليستی آن که سازمان را 

باشد، ممکن ھم است که ايادی دشمن نيز در درون آنھا رخنه نموده با نفی مطلق اشتباه ناپذير می دانند، وجود داشته 
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ھا " سامائی"و " ساما"پديدۀ تسليم طلبی و بی ارزش جلوه دادن آن بخواھند اين بند را برای ھميشه برگردن 

  .بيندازند

 به دفاع از اين نظر برخيزند در پھلوی آن که ممکن است کسانی: ھمچنين به ارتباط نظر دوم نيز باز ھم می افزودم

که با فکر محدود شان تصور می نمايند با کشتن آن سه نفر ھمه چيز خاتمه می يابد، لذا بايد زود دست به کارشد و 

آن افراد را به قتل رسانيد، ممکن ھم است افرادی از دشمن که تا ھنوز شناخته نشده اند و از شناخته شدن خود ترس 

  .ه باشد، که جھت حفظ خود می خواھند ھرچه زود تر به حساب آن افراد رسيده شوددارند نيز وجود داشت

از آن گذشته برداشت اين قلم ھميشه اين بوده که انقالب و مبارزۀ انقالبی مدرسه ای است که در آن يک عنصر 

ويس نموده از آن می انقالبی پرورش می يابد، عمل می کند، اعمال خود را ارزيابی می کند، اشتباھاتش را بيرون ن

آموزد، در نتيجه مکتب انقالب سالخ خانه نيست که ھرجسمی داخل آن شد، از آن طرف بدون سر بيرون کشيده 

عکس آن انقالب مدرسه ای است که در آن عنصر انقالبی، پرورش می يابد، از خطاھای خود می آموزد، با . شود

 سازد، تو گوئی اين ھمان فرد اولی نيست کسی ديگری به شکل وی انتقاد و انتقاد از خود، خود را چنان آبديده می

  .از پوالد ناب ساخته شده است

از آن گذشته، در آن موقعيت تنھا يک موضع گيری سياسی مطرح نبود که گفته می شد بد بد است بلکه بايد 

 آن مناطق نيز در نظر مسؤوليت سازمان را در قبال حفظ جان و ناموس صد ھا عضو و ھوادار و ھزاران باشندۀ

گرفته، با تغيير ساختار تشکيالتی، برای کار در آينده به اشکال و شيوه ھای ديگر نيز بذر افشانی صورت می 

نا . انجام داد" رھبر"و اين ھمان کارھائيست که در ھمان زمان سازمان زير نظر مستقيم شخص زنده ياد . گرفت

 ترين مراحل مبارزه عليه تسليم طلبی ملی بود، از مناديان کاذب امروزی گفته نماند در تمام اين مراحل که دشوار

تسليم طلبی ھيچ گونه سراغی گرفته نمی شد، آنھا زمانی به اصطالح ندای مبارزه عليه تسليم طلبی را بلند نمودند که 

کان با تصفيه جسدی خاينان مبارزه عليه آن بار آورده، به مثابۀ نخستين گام عملی بعد از تدارک ھای الزم، رفقای کل

دقيقاً بعد  از آن زمان است که برای باراول حسين خاين . و عوامل دولت دست نشانده به کوه صافی پناه بردند

 بعداً به - .حضور خويش را در اين زمينه اعالم داشته تالش نمود، تا آن مبارزه از مجرای اصلی آن منحرف نمايد

  - . روشنی انداخته خواھد شدنقش حسين خاين و باندش جداگانه

اين که ديگران در مورد اين روند ھای مختلف چگونه قضاوت می نمايند، چون با تأسف در عمل از کسی و يا 

نھادی چيزی نديده ام نمی خواھم در موردش قضاوت نمايم، ھر آنگاھی که تجربۀ عملی خودرا نيز به بحث 

 به ارتباط خط حرکی مبارزاتی که سازمان ھمان زمان اتخاذ گذاشتند، می شود در باره اش قضاوت نمود، مگر

ميوۀ آن را چيد و در " يامرگ يا آزادی"نموده بود، و بعد از ماه ھا مبارزۀ حاد، خطير و خونين با اعالم عمليات 

قريه به ده ھا و صد ھا نفر از اعضاء و وھواداران سازمان را از " کلکان"جريان آن گذشته از افراد عالقه داری

، "قره باغ"، ولسوالی "بابه قشقار"، "گذر"، "سی او"، " لچکان"، "زمين اوغور"، "آغا سرای"ھای

و ده ھا قريۀ ديگر در يک ضربت آنھم با در نظرداشت تغيير شکل کار " استالف"، عالقه داری "شکردره"ولسوالی

ن، تجريد سرسختان به افراد و اعضای و تضمين ادامه کاری از ننگ تسليم طلبی بيرون کشيده با مجازات خاينا

اشتباه کار سازمان فرصت دوباره سازی و انتقاد از خود را در عمل مساعد ساخت، يکی از آن تجارب گرانبھائيست 

  . که نه تنھا در جنبش چپ افغانستان بلکه در جنبش چپ منطقه نمونه ھای آن ديده نشده و می بايد از آن آموخت

ن خاين و استفراغ متعفن وی صادق دنی  را وادار می سازد تا عليه چنين روند پيروزمندی يکی از داليلی که حسي

به بھتان زنی، دروغ پراکنی و تحريف واقعيت ھا بپردازند، اھميت تئوريک اين قضيه است در سطح عام جنبش 
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وکران زرخريد انجو باز زيرا خالف انشای چرند نامه ھای اين مزدوران بی مقدار روس و ن. کمونيستی بين المللی

سخت به ديدۀ قدر نگريسته " ساما"امپرياليزم، آنھائی که دغدغۀ پيشبرد امر انقالب را در سر دارند ، به اين تجارب 

 .دريغ نورزيده اند" ساما"و به احترام آن از ادای احترام به 

اره برگرديم به کوه صافی و داده شد، جا دارد دوب" کام نھنگ"اينک بعد از توضيحات مختصری که در مورد 

  :ادامه دھيم ما را مطلب

  ادامه دارد

  

  :يادداشت* 

 و نفوذ گستردۀ خاد در درون تشکيالت کابل، خانۀ ١٣۶٠به دنبال ضربت خوردن مرکزيت سازمان در اسد سال 

 واقع در مسؤول چريکھای شھری شھر کابل که يکی از اسطوره ھای مبارزاتی بود،" حليم"تيمی  زنده ياد رفيق 

خير خانه لو رفته، ابتداء از طرف خاد و بعد تر از طرف نيروھای ضربت وزارت امنيت مورد تھاجم گسترده قرار 

  .گرفت

و يگ تن از رفقای ديگر، در خانه " حسين طغيان"بردار زنده ياد " سعيد"که در آن موقع با زنده ياد" حليم"زنده ياد 

حاصره شده و از طرف نيروھای مھاجم از آنھا خواسته می شود تا سالح شان بودند وقتی متوجه می شوند که خانه م

را زمين گذاشته، بره وار از خانه بيرون شده خود را تسليم نيروھای امنيتی نمايند، ھمان طوری که پيشکسوتان 

مين گذاشتن نمی بار ھا در عمل آن را به اثبات رسانيده بودند، که وقتی کسی اسلحه گرفت آن را به غرض ز" ساما"

گيرد، بلکه با آن سينۀ دشمن را می شکافد، فرمان جبارانۀ مزدوران روس را با رگبار گلوله پاسخ گفته، برای بيش 

نبردی که در يک طرف دولت مزدور به دلپری .  ساعت، يعنی تا نزديکی ھای شام با آن نبرد نابرابر ادامه داد٧از 

به دنبال به خون خفتن آن . اخذ موقعيت نموده بودند" ساما"چريک از گذشتۀ تمام پيمان وارسا و طرف ديگر آن سه 

قدردانی نمايم، دو رفيق ديگر يعنی " جانباز گمنام ساما"رفيقی که چون اسم وی را نمی دانم و می توانم ازوی به نام 

می ھای شان تمام شد، با بعد از آن که تا آخرين مرمی ھای شان سينۀ دشمن را شکافتند وقتی مر" سعيد"و " حليم"

تھوری وصف ناپذيری و در حالی که ديگر مرميی در تفنگھای شکستۀ شان نمانده بود، چنان عمل نمودند که گويا 

بزدالن خادی و نيروی ضربت وزارت امنيت که نمی دانستند . می خواھند با صاف ساختن جلو روی، فرار نمايند

 خود را در تير رس قرار داده اند تا زنده به دست دشمن اسير نگردند، از آن دوشير ژيان بعد از ختم مرمی آگاھانه

ترس جان آنھا را در محراق آتش تفنگھای شان قرار داده، تن ھريک را با بيشتر از ده ھا مرمی سوراخ سوراخ 

  .نمودند

 تاب و با برداشت طبق گفتۀ يک تن از باشندگان محل که چندی بعد برای يکی از رفقاء جريان را با تمام آب و

حماسی و اسطوره ئی نقل کرده بود، وقتی اعضای خاد و نيروی ضربت وزارت امنيت آنھا را به خاک افکنده بودند 

و بعد از آن که بيش از يک ساعت جرأت نمی کردند تا به اجساد آنھا نزديک شوند، وقتی سرانجام با يک وسيلۀ 

 بودند که آنھا نارنجک ھای انفجاری با خود نداشته اند، به اجساد نقليه اجساد را اندکی کش کرده و مطمئن شده

نزديک شده و وقتی تفنگھای شکسته و خالی آنھا را مشاھده نموده بودند، خشم شان را از اين که قادر نشده بودند، دو 

  . داده بودندتن انسان بی سالح را زنده دستگير نمايند، با لگد زدن به اجساد و دشنام دادن به آنھا تبارز 
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با اين عمل شان نه تنھا خود را جاودانۀ تاريخ ساختند بلکه به تمام باشندگان و ھمسايگان " سعيد"و " حليم"زنده ياد 

که تا آن زمان از آن دو جوان نجيب و سرخم ھيچ گونه عمل خالفی نديده بودند، فھماندند که می شود ھمه کس وطن 

  .ئی که به نظر انسان ھای عادی و ضعيفی به نظر می خورندپرست و اسطوره ساز گردد، حتا آنھا

 


