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  موسوی

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢۴

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

۴۶  
  :به ادامۀ گذشته

  

  ":ساما"ز يک کادر برخورد خصمانه و تھديد آمي

چند قبل وقتی می خواستم از شھری که ساليان طوالنی در آن اقامت داشتم، به شھری ديگری مسافرت نمايم، 

 دقيقه می بايست منتظر می ماندم، از آن جائی که طی اقامت ۵٠برحسب تصادف در ايستگاه مرکزی ريل، حدود 

انی می نمايند، آشنائی داشتم و به عالوه يکی از ھمکاران عزيز در آن شھر با تعدادی از افغانھائی که اکنون تکسير

پورتال نيز در ھمان ايستگاه مرکزی، تکسی اش را متوقف می ساخت، بدين فکر افتادم تا از فرصت استفاده نموده، 

جائی به ھمين منظور، محل انتظارايستگاه را ترک نموده، خود را به . با ديدن آن ھمکار احوالی از وی بستانم

  .رسانيدم که تکسی ھا در آنجا انتظار مسافر را می کشيدند

به محض رسيدن به آنجا، بدون آن که من به موقعيت آشنائی کامل پيدا نموده باشم، درب اولين تکسی منتظر مسافر 

عد می ديدم،  سال ب١٢وقتی نيک نظر نمودم راننده را که تقريباً . باز شده و رانندۀ آن با آغوش باز به طرف من آمد

به جا آوردم، وی يکی از افغانھائی بود که در زمان اشغال کشور به وسيلۀ روسھا، تمايالتی به شورای نظار و 

در تمام مدت اقامت من در آن شھر با حفظ  احترام .." ز"من و . ناميده می شد.." ز"جمعيت اسالمی در کل داشته 

دم نزديکی ھم کامالً مشخص بود، چه در حالی که ھمه کس از روابط چندان با ھم نزديک نبوديم و علت آن ع متقابل

وی با شورای نظار و جمعيت اسالمی اطالع داشت، و بيشتر می شد وی را در مسجد افغانھا ديد، از تعلق اين قلم به 

ا مسجد و نماز تقريباً تمام افغانھای مقيم آن شھر مطلع بوده و ھمه می دانستند که من ھيچ گونه مناسبتی ب" ساما"

  .خوانی ندارم
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درب موترش را باز و به طرف من آمد و با خوشحالی تمام با من مصافحه نمود، در .." ز"در ھر صورت وقتی 

آغاز برايم زياد جالب نبود چه می دانستم که افغانھای مقيم آن شھر در بسياری از مناسبات، روابط کلتوری کشور 

 و کرددھن باز و به صحبت آغاز ..." ز"پا خود را گم نکرده اند، مگر وقتیرا حفظ نموده و به اصطالح در ارو

ضمن تأئيد مواضع آن زمان ما در قبال رھبران مقاومت رسمی که ھمه را نوکر امپرياليزم و آی اس آی دانسته و 

ی و کشور اشغال اسالم نمائی آنھا را نيز چيزی بيشتر از تحميق مردم به شمار نمی آورديم، راجع به اوضاع امروز

شده نظراتش را بيان داشت، جذابيت وی از يک افغان عادی پا فرا تر گذاشته و به مثابۀ يک عنصر آزاديخواه که 

طی مدت اقامتش در اروپا قادر شده از بند عقايد خرافاتی و عقب ماندۀ مقاومت رسمی جھشی به سمت ترقی و 

 دفاع از سرزمين و آزادی آن باور مند است، ، به نصر ضد اشغالپيشرفت نمايد و از آن ھم باالتر به مثابۀ يک ع

احترامم نسبت به وی ده ھا چند فزونی يافته، از تکاملش ھم خوشنود گرديدم و اين خوشنودی را با عرض تبريک 

  .برايش به صورت مستقيم بيان داشتم

 مسافری نيامد تا -  صحبت می نمود بھتر است گفت وی-خوشبختانه در تمام مدتی که ما با ھم صحبت می نموديم

در .  سؤال نمودم"پورتال"بعد از آن که صحبت ھايش تمام شد، از وی راجع به ھمکار . صحبت ما را قطع نمايد

پاسخ گفت، که ھمه روزه در ھمين جا می باشد اگر تا حال نيامده باشد حتماً بعد تر خواھد آمد، در عين حال وی از 

  :، ياددھانی نموده گفت"ساما"ز نام برده به خصوص نام يکی از رفقای سابقم را در چند افغان ديگر ديگر ني

ھم در ھمين جا منتظر مسافر می باشد، تا چند دقيقه قبل در ھمين جا بود، ھمين چند لحظه قبل يک مسافر ..." ظ "

ومت رسمی ديروز، چند دقيقۀ ديگر نيز در آنجا توقف نموده به صحبت ھايش در مورد مقا. را با خود برد

..." ظ "اشغالگران امروز و خيانت رھبران آن مقاومت گوش داده، لذت می بردم، تا اين که وی متوجه شد که 

حرکت نمايد که با پيدا شدن مسافر، ..." ظ"در آغاز می خواست با من پياده به طرف. دوباره به ايستگاه برگشته است

.." ظ"افرش را به طرف موترش رھنمائی می کرد، من را به طرف از من معذرت خواسته، در حالی که خودش مس

  .فرستاد

مانده بود، متوجه شدم که وی با اکراه و دل نادل و با نوعی قھر گونه از موتر ..." ظ"وقتی دو سه متری به موتر 

  :فتپياده شده، در حالی که ھمان سالم و عليک عادی افغانھا را ھم فراموش نموده بود، خطاب به من گ

  "را تخريب نموده ای" ساما"را افشاء و به شھدای آن توھين و " ساما"بسيار آدم ناسپاس ھستی، اسناد "

چون از يک جانب وقت نداشتم تا با آدمی در سطح وی به مباحثه و چه بسا مشاجره بپردازم و ازطرف ديگر مطمئن 

می نمايد، در حالی که توقف را غير الزم در مورد دماغ وی صدق " سنگ"و " ميخ آھنين"بودم که ضرب المثل 

  :می دانستم، گفتم

ھمين را گفته از راھی که رفته بودم » دفاع کرده ام و يا خير، بسيار وقت الزم دارد" ساما"تا تو بفھمی که من از «

  :برگشتم، وی که تازه ديک خشمش می خواست فوران نمايد، با ھمان لحن خصمانۀ آغازين، افزود

  »چيزی می نويسی" ساما"آخرت باشد که راجع به شھدای اين دفعۀ «

تمام اين ماجرا که شايد بيش از يک الی دو دقيقه دوام ننمود، باعث شد تا من بار ديگر به آنچه تا حال نوشته ام فکر 

ن بيچاره در نموده، با خود خلوت نمايم و ببينم که آيا واقعاً من ھمان کاری را کرده ام که وی می گويد و يا اين که آ

از آن جائی که می دانم چه بسا وی از آن ديدار کوتاه، داستان دنباله داری را . فھم آنچه گذشته است، مشکل دارد

 که يقين دارمقصه نمايد و تمام آن چيز ھائی را که می خواست بگويد، گفته به حساب می آورد و از طرف ديگر 

، "ساما"ز افرادی چون وی از نوشته ھای اين قلم و دفاع از تاريخ وی در موضعگيری ھايش تنھا نبوده جم غفيری ا
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چيزی ندانسته و چنان از در خصومت داخل شده اند که حتا برخی از دوستان را نيز ھراسان نموده، به بھانه ھای 

تا در اين  الزم ديدم ؛مختلف می خواھند حساب شان را از پورتال جدا نمايند، تا نکند مورد خشم آنھا قرار گيرند

قسمت نوشته، وقت شما خوانندگان عزيز را به تشريح و توضيح آن نکاتی معطوف بدارم، که ذھن افرادی در سطح 

اما با اجازه به غرض روشن شدن بھتر و بيشتر مطلب، توجه تان را به اين داستان . وی را به خود مشغول می سازد

  :تاريخی جلب می نمايم

 دھه قبل، يعنی زمانی که بيشترين وقتم را مطالعه در مورد تاريخ اسالم به خود ۵  الی۴سالھا قبل يعنی حدود 

و يا ھم " فتنۀ علی و فرزندانش" اختصاص داده بود، اگر حافظه خطا نکرده باشد، در يکی از کتابھا زير عنوان 

  :آمده بود" حسين. ط"که نويسندۀ آنھا فردی بود مصری موسوم به " فتنۀ عثمان"

يعنی جنگ بين علی و معاويه، در يکی از روز ھا تاجری از " شام"و " کوفه"اجوش درگيری ھا بين در جوش[

يکی دو روز از . اھالی کوفه که گويا از محبان علی به شمار می رفت، جھت امور تجارت گزرش به شام افتاد

: االی شتر وی گذاشته، گفتنگذشته بود، که در بين بازار يک اعرابی صحرا گرد، دستش را ب" شام"اقامتش در 

  ».اين شتر مال من است که از دو روز بدين سو مفقود شده است«

تاجر اھل کوفه، سر و صدا بلند نمود، که مگر اينجا شھر چور است که روز روشن، کسی بخواھد افسار شترش را 

  .از دست وی بگيرد، سروصدا باال گرفت تا قضيه رسيد به دربار خليفه معاويه

دستور داد، تا قضيه را حضوراً حل و " شام"ه بدون آن که خود دخالتی در قضيه نمايد به قاضی القضات  معاوي

قاضی القضات، برحسب وظيفه نخستين کاری که انجام داد، از دو طرف به صورت جداگانه مشخصات . فصل نمايد

ای چه مشخصاتی می باشد، مرد خالف مرد تاجر اھل کوفه که ادعا داشت شترش نر و دار: شتر را پرسان نمود

  .صحرا گرد ادعا نمود که شترش ماده و دارای کدام مشخصاتی می باشد

وقتی تحقيق در مورد شتر تمام شد، قاضی القضات امر کرد تا شتر را بياورند، وقتی شتر حاضر شد، قاضی 

رسيد، که آيا شتر نر است و القضات که می خواست ميزان عادل بودن خود را به رخ خليفه بکشد از حضار مجلس پ

قاضی القضات با شنيدن آن تشخيص افسار شتر را به دست مرد صحرا . يا ماده، تمام درباريان گفتند شتر ماده است

  .گرد داده و قضيه را به صورت عاجل حل نمود

از برای : ويه گفتتاجر اھل کوفه که در عمرش چنان قضاوتی را نديده بود، به داد و فرياد خود ادامه داده به معا

  .خدا در جلو چشم خودت و ده مباشر و درباری مالم را دزديده اند و تو به عنوان خليفۀ مسلمين فقط نظاره می نمائی

. وقتی داستان به اينجا رسيد، معاويه امر به تخليۀ دربار صادر نموده از تاجر اھل کوفه خواست تا اندکی صبر نمايد

ز تمام درباريان تنھا عمرو عاص به اشارۀ خليفه خارج نشد، معاويه رويش را به طرف وقتی ھر دو تنھا ماندند و ا

  :تاجر نموده گفت

معاويه افزود، حتماً نمازت را ھم در پشت علی می خوانی، تاجر که ! تو گفتی که اھل کوفه ھستی، تاجر جواب بلی

س مرد عادلی نماز می گزارم که در قلمروش خدا را شکر در پ: مال را باخته بود، از جان نيز گذشته، جواب داد

  .حق موری تلف نمی گردد

  :معاويه اين طعنه را ناشنيده گرفته پرسيد

  :راجع به قضاوت اينجا چه فکر می کنی؟ تاجر جواب داد

  .قضاوت در کجا بود، يک عده انسان نادان در روز روش مالم را دزديده به دزد ديگری دادند

  :ھمين جمله بود، به طرف تاجر نگريسته گفتمعاويه که منتظر شنيدن 
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اين پول را که چھار چند قيمت شترت می باشد بگير، فقط وقتی به کوفه رسيدی تمام اين داستان را به علی و مردم 

از اين دلخوش نباشد که چه نسبتی با محمد داشته و محمد چه حرفھا : وقتی به آنجا رسيدی به علی بگو. کوفه نقل کن

ھائی در مورد وی نموده است، به او بگو وقتی با من روياروی شد به اين خوش نباشد که گويا در غزوۀ و توصيه 

بدر چه کرد و يا در غزوۀ خيبر و خندق کدام کاروائی ھائی از وی سرزد، من با خود لشکری عليه وی بسيج نموده 

ه قادر باشند به ارتباط حقانيت بين من و يا او و ، تا چه رسد به اين کندھندخواھم آورد، که شتر نر را از ماده تميز 

   نقل به مفھوم-].يا ھر کس ديگری که باشد، قضاوت نمايند

" ساما"ادامه دھيم؛ الزم می دانم ھمين جا معاويه ھای " ساما"قبل از اين که بحث ما را به ارتباط جمالت آن کادر 

يان گذاشته اند، که شتر نر را از ماده تميز داده نمی توانند، را که حاکميت ارتجاعی شان را برروی نادانی افرادی بن

  :مخاطب قرار داده بنويسم

 سال پيش اين و يا آن فرد به اساس حاکميت تفنگ و تلفات روز افزون کادر ھا نمی توانستند، صحيح را از ٣٠اگر 

بنای پايۀ معرفتی دانسته، انتقاد از خود آنھا سقيم تميز دھند و می توانند اميدوار باشند که تاريخ اشتباھات آنھا را بر م

را بپذيرد، اينک بعد از گذشتن سه دھه از آن روز ھا و با وجود آن که شرايط برای ارتقای سطح و سويۀ افراد چنان 

آماده است که حتا افرادی از اردوی دشمن به تنھائی و با اندکی تعمق مواضع درست و انقالبی اتخاذ می نمايند، 

کادر ھای آنھا در چنان سطحی باقی مانده باشند تو گوئی زمان در مورد آنھا از حرکت بازمانده است، تطبيق وقتی 

  .چنين سياستی بدون اگر و مگر خيانت به نسل ھای آينده به خصوص نسل جوان می باشد

  "!خان.... ظ" و اما برگرديم به گفته ھای 

ه می داند و از ديد وی وقتی صحبت از ناسپاسی به ميان می آيد، می نمی دانم که وی در مورد سپاس و ناسپاسی چ

کدام ساحاتی را می خواھد مشخص بسازد، به ھمين منظور آنچه را خودم از چنان صفتی می توانم استنباط نمايم، 

ه خدمت شما خوانندگان عزيز تقديم می دارم، ھرگاه در طرز ديد خود به خطا رفته باشم خوشحال خواھم شد تا ب

  .اشتباھاتم تذکر داده شود" خان.... ظ"وسيلۀ شما خوانندگان عزيز، معاويه ھا و يا شخص 

از نظر من مسألۀ سپاس و نا سپاسی را در دو بعد جداگانه می توان مورد مطالعه قرار داد، بعد شخصی در مناسبات 

  ".ساما"ديم يعنیو مناسبات ھر دو نفر ما با جمعی که زمانی عضو آن بو" خان...ظ"ميان من و 

تمام رفقاء و دوستان ديروزی و امروزی در جريان " خان...ظ"از آن جائی که به ارتباط روابط شخصی بين من و 

می باشند و به نيکوئی می دانند که چه کسی بايد از ديگری سپاسگزار باشد، نمی خواھم در آن مورد مکثی نمايم 

ما ھر دو نفر را می شناسند و می دانند که اگر قرار باشد کسی در اين بلکه قضاوت را به عھدۀ کسانی می گذارم که 

مگر به ارتباط ناسپاسی نسبت به سازمان، که فکر می . ميان ناسپاس باشد، چه کسی را می توان بدام متصف نمود

مود نمود تا با ھا باشد، آن است که آيا بايد جمع يعنی سازمان را فدای احمد و مح..." ظ"کنم مشکل اصلی بين من و 

  .سپاس نام گرفت و يا اين که به ده ھا احمد و محمود را فدای تاريخ سازمان و مبارزاتش کرد

سازمان " پوستين"تسليم طلب، " شبش" زمانھا ھم بار ھا گفته بودم، حاضر نيستم به خاطر چند ھمان طوری که آن

  :را آتش بزنم، امروز نيز برھمان مواضع خود پافشرده با صراحت اعالم می دارم

تمام آنھائی که روی عاليق شخصی، خانوادگی، محلی، قومی، زبانی و يا ھر درد و مرض ديگری می خواھند، 

 مبارزات درخشان ساما را گروگان اشتباھات اين و يا آن فرد قرار دھند، بزرگترين ناسپاسی را در حق به تاريخ

خون خفتگان سازمان، در حق جانبازان سازمان، در حق تاريخ سازمان و در حق خلق دلير اما در زنجير ما انجام 

ار و يا اين و آن ننشيند وقتی حاضر می شوند چنين افرادی به خاطر آن که گردی بر رخسارسخی و يا پيک. می دھند
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برای مدتی بيش از سه دھه زبان شان را خود بلعيده و با قايم کردن سانسوری ارتجاعی و ضد انقالبی به توله 

سگانی از قماش آھن زنگ زده و يا صادق دنی و يا حسين جاسوس اين امکان را مساعد می سازند تا آنھا با 

ھمه جاسوس و در " که تا مه"بعد از مجيد از " سامای"جير استعمار ادعا نمايند که گويا فرومايگی يگ نوکر و ا

خدمت سوسيال امپرياليزم قرار داشته اند و من نوعی را که سينه سپر ساخته به مصاف ھر آنچه خاين و انجو باز 

شع و از آن خونھای قرمزين و است می روم، برخود ھزاران بھتان و دشنام را به جان می خرم تا از آن تاريخ مشع

پاک دفاع نمايم، ناسپاس دانستن، اگر ھيچی نباشد باالترين حد ناسپاسی در حد يک فرديست که برای خودش ھيچ 

چيزی نمی خواھد اما می خواھد از تاريخ سازمانش دفاع نمايد، دفاع نمايد تا بعد از پيروزی محتوم، خفاشان ترسو 

  .جلوه فروخته خود نمائی نمايند" ساما"ف و آنطرف به نام باد به غبغب انداخته، اينطر

  "!خان... ظ"بلی 

اگر قرار باشد در اين ميان کس و يا کسانی را ناسپاس و نمک به حرام دانست، اين تو و افرادی از سنخ توست که 

انه پا پيش گزارده به حاضر نيستيد، سايۀ شوم اشتباھات و خيانتھای تان را از باالی تاريخ سازمان برداشته، شجاع

در داخل سازمان خالف آن که تصاميم جمعی بوده " صراحت ابراز داريد، که بنا بر اصل آئين نامه ئی سازمان 

. ھيچ کسی حق ندارد تاريخ سازمان را گروگان اشتباھات و کثافت کاريھای خود قرار بدھد" مسؤوليت ھا فردی بود

از چنين منظريست که من به خود .  فرد ديگری؛ اصل ھمان است که نوشتماين کس می خواھد تو باشی و يا من و يا

حق می دھم تمام آنھائی را که اينک به دفاع از خون جانبازان سازمان و تاريخ آن قلم نمی زنند و با گوشۀ عافيت 

ی دھند تا گزيدن به جواسيسی از قماش حسين و صادق و يا انجو بازانی از قماش آھن زنگ زده امکان و فرصت م

  .بر تمام تاريخ سازمان بعد از مجيد، نجاست بپاشند، عناصری اند ناسپاس و نمک حرام

  "!خان...ظ"

بوده و می باشند و اين مرھون " ساما"ناسپاس کسانی اند که تمام حيثيت، وقار و اعتبار اجتماعی شان را مرھون 

االی آنھا برداشته شود خودشان را کسی به مثابۀ پشقلی از ب" ساما"بودن تا آنجائی عمق و ريشه دارد که ھرگاه نام 

و خون شھدای آن در مقابل مشتی جاسوس و نوکر " ساما"ھم به حساب نمی آورد؛ مگر اينک که می بايد از تاريخ

انجوئيزم دفاع به عمل آيد، به عوض دشمن، تير ھای زھرآگين شان را به جانب مدافعان اين افتخار بزرگ تاريخ 

  .رفته، مديحه سرائی و چاپلوسی را برای دشمنان سيرت خود می سازندنشانه گ

، راستش را بخواھيد من ھرچه نوشته "ساما"ياددھانی نمود يعنی افشای اسناد " خان.. ظ"به ارتباط نکتۀ ديگری که 

فکر در ذھنم خود ھايم را زير و رو کردم، سندی را نيافتم که در آن نوشته  ھا آمده باشد، چون به جائی نرسيدم دو 

را نتوانسته بفھمد و يا اين که گوش کر من " اسرار"و " اسناد"فرق بين " خان... ظ"را نمايان ساختند، نخست آن که 

که ارسال کنندگان آن " ساما"به درستی نشنيده است و ديگر اين که، جناب شان از تکثير مجدد برخی از اسناد 

افغانستان "ت می باشند که قوۀ تشخيص شان را بين اين قلم و آنھا و پورتال بود چنان ناراح" ساما ادامه دھندگان"

  . از دست داده اند" ساما ادامه دھندگان"و "  آزاد افغانستان–آزاد 

در ھر صورت، ھريک از آن داليل که مبنای چنان قضاوت نادرستی باشد، ارائۀ جواب از دوش من ساقط نمی 

  .گردد

  "!خان... ظ"آقای 

جائی که من سندی را از سازمان در نوشته ھايم نگنجانيده ام، اصل را بر آن قرار می دھم که به ارتباط من از آن 

به اين ارتباط ھم بايد خدمت تان بنگارم آنچه را شما اسرار و . بوده نه اسناد" راز ھا"يعنی " اسرار"منظور تان 
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وه ھای غلط و انحرافی به خورد ديگران داده شده و  سال به اين طرف به صد ھا بار با شي٣٠راز می دانيد، از 

چيزی به نام راز در آنھا نمانده است اين فقط شما و ھم قطاران تان می باشيد که کبک گونه در حالی که سر را 

 تنھا کاری که من در اين ميان. داخل ريگ نموده ايد تا خود کسی را نبينيد، فکر می کنيد ديگران ھم شما را نديده اند

که ھمان دشمنان مردم و " ساما"انجام داده ام، واقعيت ھا را آن طوری که بوده نگاشته ام نه آن طوری که دشمنان 

در نتيجه از اين بابت ھم که شده، آنھائی که کمترين درکی از قضايا داشته و با . کشور باشند تا حال تبليغ می نمودند

 می بائيست به عوض برخورد خصمانه، سپاس خود را از عمل من کلماتی از سنخ سپاس و ناسپاسی آشنائی دارند،

به خصوص آنھائی که ديگر در بند " ساما"اين ھمان کاريست که تمام افراد آگاه، صادق و شريف . ابراز می داشتند

  .انقياد طلبی قرار ندارند، بدون استثناء با ارسال پيامھای شان انجام داده اند

فرستاده و ما نشر نموده ايم، با تأسف در ھيچ کجای آن اسناد نوشته " اما ادامه دھندگانس"واما اين که اسنادی را 

آنھا را می فرستاد و نه ھم ما نشر می " ادامه دھندگان"نشده بود محرمانه و غير قابل نشر، ورنه مطمئن باشيد نه 

ادی اند که در زمان خودشان به ھزاران مطالبی را که آنھا فرستاده اند ھمه بدون استثناء آن اوراق و اسن. نموديم

نسخه نشر شده مگر اينک عده ای بنا برمالحظات انقياد طلبانه نمی خواھند آن نوشته ھا مجدداً تکثير شوند تا نکند 

و يا ساير جانبازان " رھبر"و " مجيد"دشمن اشغالگر برآنھا ظنين شده و گمان نمايد که گويا ھنوز ھم راھيان راه 

  .سازمان اند

از اين بابت می توانم خاطرت را  جمع نمايم که جای ھيچ تشويشی وجود ندارد، زيرا انقياد طلبی رفقای تان آن 

آنھا به نيکوئی می . را نخواھند کرد" بدی"چنان عميق وآشکار است که اشغالگران ھيچ گاھی برآنان چنان گمان

از طرف ديگر . يده از اين به بعد نيز نخواھد کشيددانند، کسانی که ظرف بيش از يازده سال بررخ شان پنجه نکش

پورتال سياست نشراتی خود را دارد، وقتی سندی به دستش برسد که از يک طرف درست بودن آن مورد سؤال 

قرار نگيرد و از طرف ديگر، برای يک عنصرحقيقی و يا نھاد حقوقی خطر امنيتی به وجود نياورد، آن را منتشر 

  .ن راه به اجازه و موافقۀ کسی نياز ندارد، حتا اگر آن کس شما باشيدخواھد ساخت و در اي

" ادامه دھندگان"از آن گذشته ھرگاه شما در قسمت نشر اسناد مشکلی داريد، می توانيد آن را به صورت مستقيم با 

  .که مرسل آن می باشد در ميان گذاريد، نه با پورتال

ين و اھانت روا اشته ام و يا خير؟ گذشته از آن که مناسبات فرد و جمع را و اما اين که آيا من به شھدای سازمان توھ

در سطور باال توضيح نمودم، در اساس چگونگی تجليل و اھانت و تميز بين آنھا نيز يکی از مطالبی است که به 

  .اندکی فھم بيشتر نياز دارد، نه آنھائی که شتر نر را از ماده تميز داده نمی توانند

را بر کتيبۀ " ساما"، يعنی آنھائی که با ايثار خونشان افتخارات "ساما"را اعتقاد بر آن است که جانبازان اين قلم 

تاريخ رقم زدند، به مانند ھر انسان ديگری، انسان بودند، ھمان طوری که مانند ديگران می خوردند، می خوابيدند، 

تند، جوری داشتند و غيره، در انجام وظايف انقالبی راه می رفتند، کار می کردند، خشمگين می شدند، مريضی داش

شان اشتباه می کردند، به زمين می خوردند، دوباره بر می خاستند، يعنی زندگانی آنھا در جمع افسانه ھا و اساطير 

قرار نمی گرفت، تا به يک باره از طرف تنی چند، لباس تقدس بر آنھا پوشانيده شده با برخورد مذھبی و غير 

وقتی از چنين منظری به . ی و ضد انقالبی اعمال و کردار آنھا را از دايرۀ قضاوت اجتماعی بيرون بتوان کردعقالن

زنده و يا در خون خفته نظاره شود و سر و کارما با انسانھائی باشد که شجاعت  از عملکرد افراد سازمان اعم 

انتخاب نموده باشند، حق می يابيم تا عملکرد آنھا " رمعيسی گونه راه آسمان چھا"ايستاده مردن را داشتند نه اين که 

با حرکت از چنين طرز ديدی، خالف تصور باطل شما، که سکوت . را نيز در معرض قضاوت ھمگان قرار دھيم
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در مورد افراد و حتا سازمان را به معنای احترام به آنھا فکر می کنيد، از ديد من بزرگترين احترام به آنھا آن است 

يعنی آنھا را از انسانھائی که به مرور زمان غبار فراموشی و ھيچ . ب شان را خوب گفت و بد شان را بدکه خو

بودن بر آنھا می نشيند بدر آورده با برخورد تاريخی به آنھا، تذکر اشتباھات و کمبود ھای شان، از دستآورد ھای 

  .شان نيز ياددھانی بتوان نمود

بودن به سرزمين " غير قابل لمس"و " آسمان تقدس" ديد، يعنی جانبازان را از از نظر من کسانی که با اين طرز

واقعيت ھای تاريخی می آورد، اشتباھات آنھا را می شمارد، دستآورد ھای شان را محاسبه می کند و سرانجام نقش 

که چنين عملی شان را در يک مقطع تاريخ مشخص می سازد، نه تنھا به آنھا اھانت و توھين روا نمی دارند بل

  .نمودی از ادای احترام به حد اعالی آن می باشد

دور نرويم، به مطالبی که از اين قلم تراوش نموده برگرديم، با تأسف افرادی با سطح فکری خودت، به خاطر آن که 

، "وينهناپوه پير ز"گيرد، به اصطالح با دلسوزی ھائی از سنخ  اين و يا آن فرد مورد بحث قرار بنکند اشتباھات

چنان در مورد افراد سکوت مرگ را برقرار می سازيد، که با گذشت اندکی زمان بيشتر يا به صورت مطلق از ياد 

ھا فراموش خواھند شد و يا ھم تاريخ از آنھا ھمان شناختی را ثبت خواھد نمود که دشمنان شان، دشمنان مردم، 

  .دشمنان انقالب و مبارزه به خورد ديگران می دھند

  "!خان...ظ"ی آقا

می دانم که اين بحث ھا نه تنھا برايت جديد است بلکه مفھوم ھم نيست، مگر اين حالت گناه من نيست، گناه کسانيست 

در نتيجه من . که شما را در سطح لشکر معاويه نگھداشته اند تا حاکميت ارتجاعی و ضد انقالبی خودشان تداوم بيابد

ھرگاه . ھم خود را کنار کشيده و به غلط احمد و يا محمود گردن بگذارمنمی توانم از آنچه درست تشخيص می د

کسی با اين بحثی که به راه انداخته ام مخالفت داشته باشد، می تواند نظراتم را انتقاد نمايد، من بار ھا گفته ام، ھيچ 

ل آن را با خود داشته کسی دارندۀ حقيقت مطلق نيست، چون به نظرم حقيقت مطلقی وجود ندارد تا کسی در ھمه حا

در غير آن نه به تو اين . در نتيجه نظراتم را به بحث بگيريد، انتقاد کنيد تا من ھم امکان اصالح آن را بيابم. باشد

من ھمان . اجازه را می دھم و نه ھم به کس ديگری تا به من بگويد ، چه خوب است و چه بد، چه بکنم و چه نکنم

رست تشخيص بدھم، چنانچه اينک زندگانی جانبازان را به مثابۀ انسان ونه يک موجود کاری را می نمايم که خودم د

  .افسانه ئی، به نقد و بررسی گرفته و به کارم نيز ادامه خواھم داد

  : صدا زدی که گويا اين آخرين بارم باشد، بايد به عرض برسانم دورو اما به ارتباط تھديدی که از

  :کشی ھائی را ناشنيده بگيرم، با آنھم بايد نوشتھرچند جادارد من چنين عربده 

به نيگوئی می دانم، اين را ھم می " دھقان"من ميزان توانائی ھای شما را در آتش زدن به خرمن "! خان... ظ"آقای 

ھای فروزان مھارت داشته و بی باک عمل می کنيد، مگر شما " آتش"دانم که شما تا چه اندازه در خاموش ساختن 

را نمی دانيد که اين قلم اگر می ترسيد، در قدم اول از روس و اخوان و يا ھم امپرياليزم جنايت گستر يک چيز 

امريکا می ترسيد، از آنھائی می ترسيد که ديگران از ترس آنھا، قالدۀ شان را به گردن آويخته اند، نه از تو و يا 

 در جائی نمائيد که کارآئی داشته باشد، نه به من که پس بھتر است چنين تھديد ھائی را. افرادی در قد و قامت خودت

  .را سالھاست پشت سر گذاشته امميھنم عمر طبيعی يک انسان معمولی 

  ".ساما"و اما باز ھم سخنی با معاويه ھای 

 شتر نر را از ماده تميز داده نمی توانستند، و آنھاستاد رمعاويه لشکری به جنگ دشمنانش می فکه آن زمانی 

ت گذشته است، اگر می خواھيد واقعاً بجنگيد و می خواھيد در جنگتان پيروز شويد، بکوشيد به عوض سالھاس
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تعصب، جھل و حماقت به افراد تان، اندکی آگاھی بيشتر برسانيد، در غير آن چه بد که بعد از سه دھه مبارزه 

اميد است کاری نمائيد که من . دنه باشجوانان مردم را در سطحی نگھداريد، که دست کمی از درباريان معاويه نداشت

  .بتوانم ھميشه با شما بر ھمين شيوه بحث نمايم

   ادامه دارد

 


