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  موسوی

  ٢٠١٢ جون ٠۴

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٣۶  

  

  :به ادامۀ گذشته

عليه تسليم طلبی، به وسيلۀ روسھا و مزدوران " ساما" جھت خنثا ساختن مبارزات  يکی ديگر از سياست ھائی که-۴

می شد، با نفوذ عناصر وابسته به خاد در منطقه در واقع برده شان در مناطق تسليم شده با جديت تمام به پيش 

تخباراتی شاخک شانی و منطقۀ مورد نظر را تحت پوشش فعاليت ھای خود از لحاظ امنيتی، اطالعاتی و اس

روسھا و مزدوران شان به محض آن که از طريق عقد قرار دادی با قومندان و يا آمر جبھۀ مشخصی . درآوردن بود

در يک منطقه راه پيدا می نمودند، به آن رابطه قانع نمانده به عناوين مختلف می کوشيدند، تا شاخک ھای 

کان فردی را که بتواند در آينده به مثابۀ بديل قومندان  استخباراتی خويش را در آنجا به وجود آورده، در صورت ام

  .تسليم شده، اھداف شان را تحقق بخشد، از جمع نشانی و به دام خويش بيندازند

در درون شورای نظار و در " قسيم فھيم"مشخص ترين و بارزترين نمونۀ اين عملکرد را که می توان در پرورش 

 نمود، يکی از آن سياست ھائی بود که اوالً قومندان تسليم شده را به صورت مشاھده" احمد شاه مسعود"واقع بديل 

کامل در چنگال آنھا مقيد می ساخت و در ثانی، با پرورش شخص بديل امکان استمرار آن روابط را بيشتر می 

  .ساخت

سليم طلبانۀ به موازات سياست ھا و روشھائی که روسھا و مزدوران شان در مناطق روستائی عليه سياست ضد ت

به ھمان محدوده اکتفاء نکرده در ساحات ديگر نيز " ساما"به کار می بستند، جھت سرکوب و نابودی کامل " ساما"

ساما، آن  سازمان را در ساير زمينه ھا نيز چنان ضربات کاری و محکمی " دگر نمائی"سخت تالش نمودند تا با 

  . دنن سلب نمايرا از آطلبی  توان مقابله عليه تسليم تاد نبزن
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درک خوانده و  سياست ھای روس را ھم پشت کاغذخالف مناطق تسليم شده در روستا ھا، که با اندکی دقت می شد، 

نمود، در بستر ھای ديگر، از يک جانب تنوع اشکال کار و از طرف ديگر گستردگی آنھا به قدری بود، که نه تنھا 

بزار بی مقدار سياست استخباراتی روسھا به دور نگھداشت، بلکه بودند درک آن به آسانی مقدور نبود تا خود را از ا

آب به آسياب سوسيال امپرياليزم روس و مزدورانش " ساما زدائی"کسانی که بدون آن که بدانند با شرکت در مبارزۀ 

د، تا زمينه در اين مختصر با آن که امکان يک بررسی ھمه جانبه مقدور نيست بازھم تالش خواھم نمو. می ريختند

را نيز در کنار عمال " خدائی خدمتگار"ھای متعددی که سياست ھای روسھا در آن اعمال شده و ده ھا و صد ھا 

اميد زمانی دوستانی که بيشتر از اين قلم صالحيت و . ، نقطه گذاری نمايمنداستخباراتی خود به کار می انداخت

عاد مختلف آن دارند، بتوانند اين نقطه گذاريھا را کامل نموده، را در اب" ساما"مسؤوليت جمعبندی از فعاليت ھای 

  .را آن طوری که بوده تدوين و تنظيم نمايند" ساما"تاريخ مبارزات آزاديخواھانۀ 

 اولين سياستی را که روسھا جھت خنثا نمودن فعاليت ھای ضد تسليم طلبانۀ رھبری سازمان در خارج کشور، -١

تعبيه " ساما"رت بسيار مرموز و زيرکانه به وسيلۀ عمالی که تا آن زمان در درون پيش گرفت به نحوی و به صو

  .بود" رھبر"نموده بودند، بی اعتبار نشان دادن رھبری سازمان به خصوص شخص زنده ياد 

 –به تعبير ديگر، روسھا که با به دام انداختن و سرکوب خونين بخش اعظم مرکزيت داخل کشور از لحاظ امنيتی 

نيز با پراکنده " ساما"ورد را در بستر تشکيالتی اوردی شده بودند، می خواستند آن دستاخباراتی صاحب دستاست

ساختن، تحميل انشعاب ھای بی محتوا، دامن زدن به سرکشی ھای تشکيالتی، ترويج سيستماتيک روحيۀ اختالس 

  .گری و زير زدن منابع مالی سازمان، متحقق بسازند

 از می شد و حتا اگر قرار بودندکه نه تنھا آنھائی که يک کتاب و يا دو کتاب بيشتر نخوانده در ھمين زمان است 

 به کردند، شروع می توانند برسندمفھوم برنامۀ سازمان امتحانی از آنھا گرفته شود، به مشکل از نمرۀ صفر به دو 

ساما يک سازمان ايدئولوژيک "،"ائی نداردمارکسيزم درافغانستان ج"،"برنامۀ ساما از نو بايد تدوين يابد"اين که 

 مرکزی به اساس اشتباھات ۀچون تمام کميت"،"رھبری بايد پاسخ دھد که چرا احمد و يا محمود کشته شد"، "نبود

چون تسليم طلبی درکوھدامن به " ،"کميتۀ فرھنگی ضربت خورد، لذا تمام رفقای ھزاره بايد از سازمان طرد گردند

چون داکتر صديق "، " رفقای کوھدامن خاين بوده، ھمه بايد بدون استثناء از سازمان طرد گردندوجود آمد، لذا تمام

  ...، و "از ھرات بو، لذا ھراتی ھا قابل اعتماد نبوده بايد به مثابۀ دستياران داکتر صديق تصفيه جسدی بگردند

 داشت، بايد بر وی تاپۀ دشمن زده شود، می نمی خواھم در اينجا ادعا نمايم که گويا ھرکسی که سؤال و يا اعتراضی

زيرا اين حق يک عضو سازمان که آگاھانه و داوطلبانه عضويت آن سازمان را پذيرفته است، و اين حق مردمی 

 تا بدانند که در آن سازمان چه می گذرد و به ؛است که از يک سازمان معينی حمايت و پشتيبانی می نمايند، می باشد

ده شود، بلکه اساس قضيه در آن بود که آيا واقعاً يک رفيق می خواھد از اين حق خود استفاده سؤاالت شان پاسخ دا

نمايد و يا اين که، آن سؤاالت صرف بھانه ای است تا از يک جانب جلو پيشرفت کار سازمان گرفته شود و از 

  .مختلف آن ضربت بزندطرف ديگر خود به ھمان بھانه آگاھانه و يا ھم نا آگاھانه سازمان را به اشکال 

که موقعيت را درست درک و متوجه شده بودند که در پس تمام آنھمه " رھبر"رھبری سازمان و شخص زنده ياد 

وجود دارد، صميمانه به رفقاء توصيه می نمود تا بابردباری تمام ." ب.ج. ک"اگر و مگر ھا، از دور دستان نامرئی 

  .از پاسخدھی شانه خالی ننمايندبه پاسخ سؤاالت پرداخته شده، ھيچ گاھی 

 به مثابۀ يک تجربۀ فردی می توان از صحبت ھای خودم با يکی از رفقاء که به حيث مسؤول يکی از بخش ھای 

تحريک می شده است، " حسين خاين"سازمان با ھم جلسه داشتيم و سرانجام صادقانه اعتراف نمود، از جانب 
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 ۵در ھمان .  جلسه داشتم١۵ نمی دانم در کجا است، زنده است و يا مرده، من با آن رفيق که فعالً . يادآوری نمايم

ساعت جلسۀ اول قبول نمود که تمام سؤاالتش پاسخ يافته و ديگر ھيچ نوع مشکلی با سازمان ندارد، مگر فردايش 

ز پانزدھم آن  بار تکرار گرديد، در رو١۵اين جلسات . باز ھم ھمان سؤاالت و در ختم جلسه باز ھم اعالم اقناع

مگر در . رفيق با صداقت کامل ابراز داشت که خودش از ھمان نخستين جلسه به صورت کامل قناعت نموده بود

تا مگر بتوانی طرف را . خارج از جلسات، افراد ديگری به وی می گفتند که باز ھم ھمان سؤاالت را مطرح نمايم

  :وی افزود، امروز سرانجام به آنھا گفتم . مان قطع نمائيمعصبانی ساخته به آن بھانه، رابطۀ آن بخش را با ساز

برای من که ديگر روی نمانده تا برای بار شانزدھم، عين سؤاالت را مطرح نمايم، ھرکدام از شما که فکر می کنيد "

آمده آن پاسخ ھا درست نيست، با من بيائيد و خودتان بحث را جلو ببريد؛ چون ھيچ يک حاضر نشدند، من ھم اينجا 

ضمن انتقاد از خود به خاطر آن که وقت رفقاء را ضايع ساختم، و افشای توطئه گران آمادگی عام و تام خويش را 

  ".در اطاعت از دستور ھای سازمان اعالم می دارم

و يا کسانی که در داخل و يا خارج از سازمان، اساساً نه تنھا خود يک روز در داخل افغانستان نبودند، و اگر دل 

بدان طرف نمی رفتند، بدون انقطاع عليه رھبری خارج کشوری شعار " تورخم"ان را به دل شير ھم می بستی از ش

  .را زير سؤال می بردند" رھبر"داده و بدان بھانه اتوريتۀ شخص 

ين را ما می دانستيم که اين ھم بخشی از نبرديست که بايد به خاطر رسيدن به ھدف آن را با پيشانی باز پذيرا شد، ا

از  رفيق و يا رفقای فريب خورده را دو باره به سنگر مبارزه آوردن نه تنھا دشوارتر ،ھم می دانستيم که در مبارزه

است بلکه در صورت موفقيت لذت بخشتر ھم می باشد، به ھمان منظور، ھيچ صدائی را بدون جواب زدن حريف 

 ھر عنوان و نامی از سازمان فاصله گرفته اند، می توانند پا از چپ تا به راست از تمام آنھائی که زير. نگذاشته ايم

پيش بگذارند و خالف اين را که گويا ما از شرکت در بحث طفره رفته خود را کنار کشيده ايم، ادعا نمايند تا ديده 

  .شود، چه کسانی ريگی در کفش خود داشته اند

ذی شان تا حد زيادی از اوضاع کلی سازمان اطالع  روسھا و مزدوران شان که از جانبی به وسيلۀ افراد نفو-٢

داشتند و از جانب ديگر به دنبال ضربات مرگبار شان و شکستاندن برخی ھا در زير شکنجه از ميزان آسيبی که به 

سازمان وارد نموده بودند، بی خبر نبودند، جھت خنثا ساختن و فلج نمودن، رھبری سازمان و در کل نابودی آن، 

بدان معنا که اعضای . بود" ساما"ی که به کار می بردند، تمايز قايل شدن بين اعضای دستگير شدۀ ترفند ديگر

تقسيم نموده، در حالی که ھر فردی را که با " سامائی ھای خوب"و " سامائی ھای خراب"سازمان را به دو بخش 

و " انجنير گالب"ام زنده يادان رفقاء رھبری سازمان در ارتباط بود، بيدريغ از دم تيغ جالد می گذرانيدند که اعد

در تماس " ساما"، ده ھا تن ديگر را که يا می دانستند با رھبری می باشداز نمونه ھای بارز آن " قومندان شفيع"

نيستند و يا ھم در زير شکنجه زبان آنھا را باز می نمودند، در بيداگاه ھای استعماری خويش حکم به زنده ماندن 

ر می نمودند، حکمی که تا زنده ھستند بايد در مقابله با آنھائی قرار داشته باشند که در ھمان مقطع مشروط آنھا صاد

به ابزار بی " ساما"را بر افراشته نگھداشته و نگذاشتند سازمان پر افتخار " ساما"تاريخی درفش خونين پيشکسوتان 

  .مقداری چون ساير تسليم شدگان مبدل بگردد

روسھا و مزدوران . بين برخی از روشنفکران تسليم شده و حتا غير آن" ساما ستيز"سموم و  ايجاد يک فضای م-٣

ی آنھا از درون جنبش چپ، ه گويا عامل کشتار ھا و سالخی ھاشان با دنائت وصف ناپذيری اداعا می نمودند ک

موال دولتی بود، آنھا با و رو آوردن آن سازمان به ترور، آدم کشی و مصادرۀ ا" ساما"رزمجوئی و سالح برداشتن 

 تلقيناين تبليغات می خواستند به روشنفکر زود باور و بی حافظه و از جانبی ھم سست عنصر و عاجز از مبارزه 
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و رھبران شان عليه حاکميت به اصطالح حزب دموکراتيک خلق و بعد تر روسھا سالح " ساما"نمايند، که گويا اگر 

اری نداشتيم، حتا جھت اثبات اداعاھای شان گفتار ھائی را از اين و يا آن شھيد بر نمی داشتند، ما با روشنفکران ک

  .نامدار نقل قول نيز می نمودند

جنگ بين سوسياليزم خرده بورژوائی و "و زمانی ھم " جنگ بين امپرياليستھا"اين تبليغات که گاھی زير نام 

د، از آن جائی که در استنتاج نھائی شرکت در مبارزه از چانتۀ روشنفکران انقالبی نما بيرون می افتا" فئوداليزم

را ھمان گنھکاری می دانست که " ساما"عليه روس اشغالگر و حاکميت دست نشانده اش را رد می نمود در نتيجه 

در جنگی پا گذاشته که از يک طرف به نيروھای انقالبی ھيچ تعلق نداشت و از طرف ديگر به صد ھا و " ناحق"به 

  .فرود بردمرگ قالبی ديگر را نيز به کام ھزاران ان

اين تبليغات در آن مقطع تاريخی و حتا بعد ھا آنقدر بين عده ای از روشنفکران زبون و خاين به کشور و منافع آن 

داشتند و نه ھم می خواستند " ساما" باز و ريشه دوانيده بود که نه چشم ديدن جنايات روس ھا را قبل از ايجاد یجا

ارتباط ماھيت جنايتکارانۀ اخوانيت بدانند، و از طرف ديگر چون در نزد ھمه کس از اين که گريخته و در چيزی به 

نبرد مقدس آزاديبخش شرکت نجسته بودند، خود را حقير احساس می نمودند، جھت فرار از تعقيب روسھا و گريز 

. ا در آن ميدان از ديگری سبقت بجويديافته ھريکی می کوشيد ت" ساما ستيزی"از ابراز ندامت، مبارزه را در 

آنھائی که روند حرکی افکار روشنفکران خرده بوژوا، جبون و انقياد طلب را به درستی تعقيب نموده اند به خوبی 

در داخل شھر کابل و شھرھای ديگر " ساما" اتوريته و نفوذ همی دانند که به دنبال اين تبليغات لگام گسيخته، چگون

آگاھانه زير سؤال برده شده، سازمانی را که تا چندی قبل به مثابۀ منبع اميد مردم شناسائی شده از طرف عده ای 

  .بود، به مثابۀ قاتل جوانان مردم به خورد آنھا داده می شد

 ترفند ديگری را که در ھمان مقطع تاريخی جھت ضربت زدن به سياست ھای سازمان پيش گرفتند، و در اين -۴

 از -  راست ويا دروغ - ی اروپای غربی بود، به نمايش گذاشتن اموال و امکانات مصادره شده حمله ھدف کشور ھا

  .بود" ساما"خانه ھا و مرکز فرھنگی 

روسھا با اطالع از اين که غرب به چه ميزان از يک حرکت و جنبش چپ انقالبی که بخواھد سرنوشت خود و 

قدرت سياسی از لولۀ تفنگ بيرون می "سخ بدان داشته باشد که کشورش را به وسيلۀ سالح تعيين نموده و اعتقاد را

که در ھمان مقطع " حد ملی افغانستانجبھه مت"و " ساما"، در ھراس بودند، جھت ضربت زدن به کارھای "شود

ضمن آن که يکی از اعضای مؤثر آن بود از جملۀ بينانگذارانش نيز به شمار می رفت، در خارج " ساما"تاريخی 

خط بطالن کشيده به از وجود نيروھای غير اخوانی در عرصۀ مبارزه از افغانستان، بر سياست انکار قبلی خود 

به دست آورده بود با بزرگنمائی ھای " ساما"اموال و وسايلی را که از خانه ھای تيمی عالوۀ آن که روز ھا و شبھا 

خاصی به نمايش گذاشت، بلکه پا را از آن ھم فرا تر گذاشته برخی از اموال و وسايلی را که يا خود از مؤسسات 

 آن را به دست آورده بودند، با دولتی و مراکز خارجی مقيم کابل به سرقت برده بودند و يا ھم از دھاره ھای اخوانی

تشريفات خاصی و با دعوت از رسانه ھای خارجی به خصوص رسانه ھای غربی به مراکز بين المللی مربوطه و 

  .يا صاحبان اصلی آن مسترد نمودند

ر بدنام يافته بود و از جانب ديگر با مذاق دنيای سرمايه د  سازمانبا دقتاين بزرگنمائی ھا و تبليغات که از جانبی 

" تايمز"فرانسه گرفته تا " لوموند"ساختن و تجريد يک نھاد انقالبی سخت سازگار ، باعث گرديد که به يک باره از 

آنھا را از مؤسسات " ساما"المان با چاپ عکس چند عدد ماشين طباعتی که گويا " فرانکفورترالگمانيه"انگليس و 

مصادره " گويته انستيتيوت المان"انگيس و يا ھم " بريتش سنتر" ھم مربوط ملل متحد و يا خانۀ فرھنگی فرانسه و يا
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ھراسان بسازد، تو گوئی در دھن " ساما"نموده بودند، پر شده شبه روشنفکران جامعۀ اروپائی را چنان از پيوند با 

  . شان بمب اتم گذاشته شده باشد

ده می کشيد، در اروپا و با درنظرداشت را که در داخل کشور به ھر طرف عرب" ساما زدائی"اين تاکتيک موج 

امکانات وافر و مفتی که آنھا در اختيار داشتند به زوزه ھای گرگان گرسنه مبدل نموده، سيل اتھامات، دشنامھا و 

سيلی که نه تنھا در ھمان زمان محدود نمانده و تا امروز انسانھائی با وجدان . آغازيدن گرفت" ساما"فحاشی ھا بر 

تھامات را نشخوار می نمايند، بلکه به صورت مستقيم در داخل پاکستان يکی از نھاد ھای دست ساخت معذب ھمان ا

  .مبدل ساخت" ساما" را که کميتۀ اتريش باشد، به مرکز مبارزه عليه" ای.آی.سی"

در " ساما"عليه " مائو تسه دون زدا" يکی از روش ھای ديگری را که در ھمان زمان به وسيلۀ افراد و نھاد ھای -۵

داخل و خارج از افغانستان مورد استفاده قرار گرفت، برخورد دوگانۀ آن نھاد ھا به ارتباط ماھيت ايدئولوژيک 

از جنبش چپ جھانی و محروم ساختن آن از حمايت " ساما"بود، آنھا از يک سو در اروپا به منظور تجريد " ساما"

 به وجود آمده، پيش از آن که پا بگيرد به وسيلۀ جانبازان را که در مقطع خاصی" ساما"آن جنبش، اعالم مواضع 

آن " جمھوری اسالمی"و " بسم هللا الرحمان الرحيم"اصيل سامائی در عمل به زباله دان تاريخ سپرده شده بود، با 

ی با آن ساخته به ھر طرفی که پا می گذاشتند، می خواستند آن افرادی را که ھيچ مناسبت" ساما"پيراھن عثمانی برای 

نوشته نداشته و قادر شده بودند در عمل از نفوذ آن نوشته در درون سازمان جلوگيری نمايند، مورد سؤال قرار دھند 

و سامائی ھا را " ساما"می تواند " مائو تسه دون"و از طرف ديگر در جائی که فکر می نمودند انتساب به انديشۀ 

معرفی نموده، تا جائی که برايشان ممکن " مائوئيستی"ثابۀ يگانه نھادرا به م" ساما"بيشتر آسيب پذير بسازد، باز 

  .پيش می بردند" مائوئيسم" را در زير چتر مبارزه عليه  به اصطالح خودشان" ساما"بود، سياست دشمنی با 

 کميتۀ - اتحاديه عمومی محصلين در المان–" مائسه دون زدا ھا"بزرگترين و برجسته ترين نمونه ھا را درمثلثی که 

 با ھم تبانی نموده بودند، می توان - سازمان پيکار برای نجات افغانستان در داخل زندانرھبری اتريش در پاکستان و 

و آنھم بدان شکل، در حالی که اتحاديه و کميتۀ اتريش بدون انقطاع با تخطۀ ھويت . به وضاحت مشاھده نمود

ش چپ مورد تھاجم قرار داده، برای عناصر ضعيف، فرصت طلب ، جايگاه آن را بين افراد جنب"ساما"ايدئولوژيک 

 يکی از نمونه ھای برجستۀ آن استفراغ حسين يعنی - را مساعد می ساختند" ساما"و استفاده جو بھانۀ بريدن از 

در افغانستان معرفی نموده، ضمن ھمکاری " مائوئيسم"را نمايندۀ به اصطالح " ساما"، آن ديگری -صادق دنی

  .خالصه و تبليغ می نمود" ساما زدائی" با دشمن اشغالگر، مبارزه را در رذيالنه

  !خوانندگان عزيز

" ساما"به خاطر آن که فکر نکنيد، اينک فردی از افراد سازمان قلم برداشته به عوض دفاع از عملکرد خود و 

؛ ھرگاه در يد، ورق بزندداريديگران را متھم می سازد، لطف نموده ھريک از نوشته ھای اتحاديه را که در دسترس 

 که چرا چنان اتھامی را د از اين قلم استفسار نمائيد، می توانيدنيافتي" ساما زدائی"ضمن صفحات آن، خط عمده را 

. آی. سی"اش با سياست ھای " مائوتسه دون زادئی"به ارتباط عملکرد کميتۀ اتريش که خط . بر آنھا وارد نموده ام

 انطباق کامل قرار داشت و ھمان انطباق خطی، رھبران کميته را به جواسيس بی مقدار آن در" آی. اس. آی"و " ای

نھاد ھا مبدل نموده بود، به عالوۀ آن که می توانيد پای صحبت تمام آنھائی که در دھۀ ھشتاد در پاکستان زندگانی می 

صادق "د، لطف نموده تذکراتی را که نمودند، بنشينيد و از آنھا راجع به ماھيت آن کميته جويای معلومات بگردي

نوشته است از نظربگذرانيد تا متوجه دامی که امپرياليزم و " اقبال"به بھانۀ ياددھانی از زنده ياد استاد " دنی

  .باور مند شويدگسترده بودند، گرديده به حقانيت اين ادعا " ساما"سوسيال امپرياليزم جھت تخريب 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

د، اين تذکرات به ھيچ صورت بدان معنا نيست که تمام کارمندان کميتۀ اتريش در ھمين جا بالفاصله بايد افزو

به اين قلم اجازۀ صدور چنان حکم کلی را نمی دھد، مگر به " تقسيم يگانه به دوگانه"جاسوس بودند، اصل فلسفی 

  :صراحت می توانم بيفزايم

مه دادند، ھرگاه خود عامل نھاد ھای آغاز و ادا" ساما زدائی"تمام آنھائی که از طريق کميتۀ اتريش به 

استخباراتی نبوده باشند، با تأسف در ھمان مقطع از حيات شان به مثابۀ حامل نظريات و افکار نھاد ھای 

  .استخباراتی عمل نموده اند

به فکر می کنم پيشتر از اين که خود در زمينه چيزی بنويسم، توجه شما را " سازمان پيکاررھبری "واما به ارتباط 

 کتابی است که به مندرجاتآنچه در ذيل خدمت تان تقديم می گردد، سکن روی جلد و فھرسات . اين سند جلب نمايم

تحرير و بر مبنای آن مناسبات آن سازمان " سازمان پيکار برای نجات افغانستان"وسيلۀ تو تن از اعضای رھبری 

  .با روسھا در ھمان زمان تنظيم گرديده است

مبنای يد بيفزايم، ھرگاه از طرف برخی از اعضای آن سازمان موجوديت چنان کتابی که نوشتم  درھمين جا با

رھبری به نامه و ھمکاری را  تو،سياست ھای آن سازمان در مناسبات با روسھا قرار گرفته و به تأسی از آن سند

انتقاد از رفقای شان، اين قلم ، به صورت تلويحی انکار نمی شد و حتا به عوض پيکار با روسھا امضاء نموده اند

نمی نمود، بدون نشر اين سند به بحث خود ادامه می دادم، مگر اينک " مائو تسه دون زدائی"را متھم به جعلکاری و 

که خود آنھا چنان خواسته اند، اميد است با مشاھدۀ چنين سند ننگينی، به عوض حمله بر اين قلم و يا سکوت توأم با 

ت دشمنان مردم عليه اين قلم، به اين نوشته برخورد نموده، ميزان جديت شان را در امر انقالب و تأئيد در قبال حمال

  :بريدن از اپورتونيسم گروه گرايانه در عمل به اثبات برسانند
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  !خوانندگان نھايت عزيز

 تمام آنھائی که سالھا بعد از نگارش چنين حال که اين فھرست بلند باال از نظر تان گذشت، آيا اين قلم حق ندارد از

 به - بايد ھم بدھند- سند خاينانه و آن را به مثابۀ خط مشی تمام افراد زندانی پيکار قرار دادن، به خود حق می دھند 

تبصره بنويسند و عرصۀ جوالن قلم آنھا از راکی ھا تا ھماليا ھم محدود نمی " مرغ ھوا"اصطالح مردم کابل باالی 

، منطقی و انقالبی تر از ھمه آن نيست تا بدون اگر و مگر و بدون رودربايستی ھای آنچنانی به ی، آيا به جاگردد

  :مردم بگويند

گوی رقابت تسليم طلبی و انقياد طلبی " پيکار"و " سخی"يکی از دو خاين  و دو دشمن خلق ما که در مقايسه حتا با 

. ف"، آيا حاضراند بنويسند که فرد دوم يعنی -  حکيم توانا- ی شناسدرا ھمه کس م" توانا. ح"را ربوده است يعنی 
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 چه کسی بود و چرا تا امروز ھويت -، استکسی که در پشت خود زخم داشته باشدنديب در لغت به معنای  -"نديب

   بماند؟نوی افشاء نگرديده تا جنبش چپ از گزند يک تن از خاينان در اما

نين نوشته ای ھمه باز ھم به فکر دوباره سازی ھمان سازمان می افتند، به راستی از آيا وقتی سالھا بعد از نگارش چ

 را به نموده آن" بزرگواری"اطالع نداشتند و يا با وجود آن خواستند " حيات بخش"و" کتاب مقدس"موجوديت اين 

  شان بگذرند؟" کوچک"داد نموده، به اصطالح از خطای قلم" اشتباه رفقاء"مثابۀ 

که به خود حق می دھد " جوره"با نشر نامۀ به اصطالح يکی از بزرگان جنبش چپ زير نام " صادق دنی"ی آيا وقت

ادعای شناسائی ھمۀ جنبش را بنمايد و چون با اين قلم آشنائی نداشته، لذا با انحصار طلبی نوع امپرياليستی و به فکر 

يت اين قلم در جنبش چپ بگردند، نبايد پرسيد د منکر ھواست می خواھن" ميت"ھم  خوان نعمت آن که جنبش چپ 

  :که جناب جوره خان

را تذکر نداده ايد نه تنھا من بلکه ھر فرد از متعلقان جنبش چپ " نديب. ف"مادامی که با  صراحت کامل ھويت 

مناسبت بی . دانسته نقاب خيانت و تلبيس را از رخسارت بردارد" جورۀ حکيم توانا"افغانستان حق دارد تو را نيز 

نخواھد بود ھرگاه ھمين جا به جواب آقای جوره که اين قلم را نمی شناخته اند برسانم، صرفنظر از آن که جنابشان 

؛ من به راستۀ می توانند بنويسند از کجا وظيفه گرفته بودندآيا را که آحاد جنبش را بايد بشناسند نکته نگفته اند اين 

ی از قماش خودت آشنائی نداشتم ورنه از کجا معلوم که اکنون من ھم در خود سخت خوشحالم که در زندگی با فرد

   .يکی از گور ھای نامعلوم با بدن سوراخ سوراخ مدفون نمی بودم

ھمچنان وقتی که سالھا بعد از نگارش آن کتاب، حسين خاين و استفراغ بی مقدارش به خاطر به اصطالح ايجاد 

ھائی که نه تنھا خود دستی در نگارش آن کتاب داشته اند، بلکه بر " رهجو"با ھمان "  مائوئيست- حزب کمونيست"

مبنای مشی آن در داخل زندان پلچرخی به صورت علنی و به دستور روسھا و مزدورانش دفتر و ديوان به وجود 

 سرانجام آورده بودند و از آن طريق مبتديان ساير سازمان ھا را جذب می نمودند، مذاکرات وحدت طلبانه را داير و

را بينان می گذارند، آيا واقعاً از آن کتاب و دست اندرکاران آن اطالع نداشتند و يا " حزب جواسيس"مولود ناپاک 

اينبار ھم منافع حقير استعمار ايجاب می نمود، تا آنھا بار ديگر به چشم مردم خاک زده با ديده درائی خاصی که از 

  .رفته بود ، ناديده بگيرندآن برخوردار اند، تمام آنچه را صورت گ

با آن که در ميزان ديده درائی حسين خاين و استفراغ متعفن وی صادق دنی، ھيچ جای شکی وجود ندارد، با آنھم 

اميدورام باز ھم بدان چنگ نينداخته و نگويند که ما از تمام آن وقايع و حتا موجوديت آن کتاب اطالع نداشتيم، چون 

وادار خواھد ساخت تا اسم يکايک از زندانيانی را که چه ھمان زمان با آن دفتر و ديوان چنين ادعائی اين قلم را 

از آن گذشته . سروکار داشتند و چه ھم امروز با حزب جواسيس در رابطه اند، نگاشته و سؤالم را از آنھا نيز بپرسم

اند در قدم اول مصونيت چنين ادعائی که کتمان واقعيت ھای تاريخی و فريب مربوطين جنبش چپ را می رس

را از ميان برداشته به ناگزير بايد وی را بااسم و رسم مخاطب قرار داده بپرسم که چرا تا اکنون از " جوره"شخص 

  .آنچه بر آنھا گذشته،  به ديگران دروغ گفته است

" ا زدائیسام"و اما با يک نظر سطحی به فھرست مندرجات کتاب به خوبی احساس می گردد که چگونه سياست 

در غير آن ھيچ عقل سليمی نمی تواند بپذيرد که چرا بايد بعد از . حتا در داخل زندان ھم با جديت  پيش برده می شد

 صفحه به ارتباط تيوری و عمل ١۵٠ بيش از ،"شعله جاويد"يک تذکر کوتاه در کمتر ازده  صفحه به ارتباط جنبش 

  نگاشته شود؟" ساما"
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" ساما"رف روسھا يکی از راه ھای زنده ماندن و پذيرش توبۀ توابان، مبارزۀ علنی عليه مگر نه اين بود که از ط

نمی " خاد"مقرر شده بود و کسانی ھستند که تا امروز نمی خواھند و يا بھتر است نوشت از ترس شبکه ھای مخفی 

بيشتر از آنچه " ساما"راکنی عليه نقطۀ پايان گذاشته در آخر عمر دامن شان را با لوث لجن پ" ساما زدائی"توانند به 

  .دناست،آلوده نساز

  !خوانندگان گرامی

را يک " ساما"مبارزه می نمودند چه آنھائی که " ساما"شايد اوج داستان را در آنجا بدانيد که تمام آنھائی که عليه 

طالح خودشان را به اص" ساما"سازمان غير ايدئولوژيک، اسالمی و مرتجع می دانستند و چه ھم آنھائی که 

" مائوئيزم"دانسته شکست ھا و ضرباتی را که متحمل شد، دال بر بيکارگی به اصطالح خودشان" مائوئيست"

در پاکستان گرد ھم جمع شده " کميتۀ اتريش"ارزيابی و معرفی می نمودند، وقتی فرصت می يافتند ھمه در 

چگونه سازمانی بود، " ساما"فته اند که سرانجام اين آقايان تا حال نگ. را تدارک می ديدند" ساما"چگونگی دفن 

  اسالمی و يا مائوئيستی؟؟

  ادامه دارد

 


