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  بڼوال پيکان

 ٢٠١٢ نومبر ١٠

ۀوالنؤاعتراض به برخوردغيرمس  

 "ساما "نسبت به "پوالد"
اپورتونيست وتوطئه ھا وفحاشيھای عناصريپاسخ به ياوه گوئ ًمضمونی زيرعنوان٢٠١٢برواکت٢تاريخ ه ب  

!گر صورت ه زيراايشان ب .سی استر درتارنمای پيام آزادی به نشررسانده اند که قابل غور وبر“پوالد” محترم ً

  .زنده ياد مجيد را تسليم طلب ودر خدمت دولت مزدور پرچمی ھا دانسته اند از ی بعدساماً  ًوالنهؤغيرمس

الزم  اما تٲمل را  اعتراض کنم،خواندم را “پوالد“که مضمون آقای ً خواستم بالفاصله ھمان روزی می  

تمام مقاالت محترم  بعد چندين مرتبه مرور کردم، را “پوالد” ۀنوشت دانستم وجھت معلومات ودقت بيشتراوالً 

که )  آنھاۀطلبان جبون وننگنام  انقيادۀافشای ماھيت پليدوی ياتوطئ  و نويسبه جواب شبنامه( رابطه در موسوی را

 رفتم،ازاولين تا" )پغمانی(داد خالق"بعد سراغ نوشته ھای استاد   دوباره خواندم،،بخش آن نشر شده است۴٧نتااکنو

دست   به دست نشر سپرده شده خواندم و"آزادافغانستان- افغانستان آزاد"را که درپورتال  آخرين نوشته ھای شان

  .تا بيابم کی چگونه برخورد کرده است  ؛را خواندم  شانۀو مضمون اعالمي “پوالد” ۀبار ديگر نوشت آخريک

.  گرامی شما دقت کنيدۀخوانند .کنم جلب می را نظرتان  مضمون تان،ۀ من به دوبخش جداگان“پوالد”آقای  

  :نويسند  اول مضمون شان زير عنوان به جای مقدمه میۀ درصفح“پوالد”آقای 

 و ياوه گوئيھا ن نوشته تکرار ھمان اراجيف،موضوعات ارايه شده دراي و موارد زيرا..... به ادامه(...   

 از ساما و  ازتسليم طلبانيکیذليل ھم بايد  و موضع ارتجاعی وخصمانه موسوی است واين عنصر حقير نظريات و

استاد  ھمسنگر؛ و  ازھمفکر“پوالد“منظور .کيد روی کلمه يکی ازمنستأت .)ھمفکران وھمسنگران موسوی باشد

  .اشدب  می"پغمانی داد خالق"

به اين اصل ھستيدکه عده ای تسليم  رساند که معتقد میاين ن آيا"يکی"گفته ايد وقتی شما “پوالد”خوب آقای   

 بعد ازمجيداست نقل کنم توجه یھاي تانرا که اتھام به سامائۀکه من بخش ديگر نوشت طلب بوده اند نه ھمه؟ قبل ازاين

تعصب  در م که شايد وقت نکرده ايد بخوانيد وياھم ازکن  جلب می"موسوی" ۀی ازنوشتئرا به قسمت ھا تان

  .برخوردکرده ايد

 ۀپارگراف آخری صفح .....)به جواب شبنامه نويس( انقياد طلبان ۀ صحبت ھايش دربارۀ به ادام"موسوی"  

بازندگی  برھمين مبنا ازتمام زندگانی ام که درپيوند:(چنين آورده٢٠١١نومبر٢٣تاريخ نشر بخش پنجم، دوم،
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ھم  ھم ازلحاظ مسايل امنيتی و روزانه يادداشت تھيه نموده بودم که وقت عزيمت ازپاکستان، زمانی داشته ام،سا

 اختيار در را آن يادداشتھا گر ا.به امانت گذاشتم" رھبر"يادزنده  ھمه رانزد ارتباط برخی ازآنھا به زندگی سازمانی،

توانستم چيزی  دقت بيشترکرونولوژيک می با  آن ياداشتھایھربحث وپيش آمدی به اتکا داشتم به يقين درمورد می

 فعالً  آن، شدن خودم ازسازمان وريزشھای متعدد جدا ھا بعد و"رھبر"مگرمتٔاسفانه بعد ازشھادت زنده ياد .بنويسم

ا  انقيادطلبان ويقراردارد"ساما"کدام يک ازروندھای متضاد و کدام افراد برايم روشن نيست که آن يادداشتھا نزد

  )ادامه دھندگان

  .٢٠١١نومبر٢٩گراف سوم تاريخ نشراربخش ھشتم پ  

  :نويسد  بود چنين می"کلکانی" که دوست و معاشر زنده ياد "يارمحمد"حاجی زنده ياد  ۀموسوی دربار  

که  قانونمندی ھای جامعه وقتی درکوھدامن مشاھده نمود روشن ودرک درست از اوبرمبنای ھمين ديد  

سازمان به ی اعضا به دنبال آن جم غفيری ازروابط و و قومندان بابه قشقار قومندان کلکان، ان،ول نظامی سازمؤمس

  ً....تسليم طلبی وخيانت لغزيده اند قاطعانه وآشکارعليه آنھا موضع گرفته،

 اينکه اوعده ای را و  داده شده"ساما"در او  داکتر صديق ونفوذۀدربار دربخش دھم توضيحات مفصلی،  

  .ھا محکوم به اعدام گرديدي درمحاکمه سامائبعداً  و ی ھم داشتهئ تسليم طلبی کرده بود که موفقيت ھاتشويق به

عناصرضعيف وبی ايمان نه تنھا   بودند که تسليم شدند، ایموسوی باصداقت تمام توضيح داده که عده  

توضيحات کاملی  ٢٣ دربخش "موسوی"روی ھمين اصل استاد .  نيز ديگریھاحی بلکه وابسته به جنائساما

  .طبقاتی داده اند  سازمان عليه تسليم طلبی ملی و"رھبری"دررابطه به فعاليت ھای 

موجوديت رفقای سامائی ومبارزات شان عليه رژيم   کوه صافی وۀتوضيح دربار ٢۶و ٢۴،٢۵بخشھای  

ضعف ھای  تسليم طلبی،رابطه به  در" رھبر" ۀ زنده يادحاوی لينک نوشت ٢٩بخش، مزدور به روشنی تمام ذکرشده

زمينه ھای  ٣٠دربخش .فعاليت ھای رھبری ساما ست از ا، بيان روشنی"ساما"درونی جنبش مقاومت من جمله 

  . با دولت مشخص شده"پيکار"رابطه گرفتن  و  کاکای پيکار"حاجی ستار"نقش  مادی تسليم طلبی ارزيابی شده،

عليه "رھبر"زم به يادآوريست که مبارزات زنده يادال" چنين ادامه داده اند"موسوی"آقای  ۵ۀصف۴١بخش  

با برآمدن رفقای کلکان ازآن  به نمايش گذاشته، ۶١در عقرب سال را اولين نتايج مثبت خود تسليم طلبی ملی،

  "شود باز می" ساما"فصل جديدی درزندگی مبارزاتی  مناسبات خاينانه ورفتن شان به کوه صافی،

واقف بوده وھستند  به اين امر متيقين بسازم که سامائيھا کامالً  را ذکرکردم تاشماالبته من اينھا رانمونه وار  

ی بودن داشتند وامروز درعمل ئکه عده ای تسليم طلب بوده اند، وھستند کسانی که ديروز ادعای روشنفکری وساما

  .خدمت گذار رژيم مزدوراند

که باسوادان عشق  حاالبگذريم ازاين - ايداپورتونيست خوانده که شما  را"موسوی"خوب دقت کنيد ھمين   

 که شما  را"موسوی" گفتم ھمين -  خارجی وسياسی باشدیدارند تاباکلمات بازی کنند آنھم وقتی کلمات به زبانھا

ھرگاه ازروی  دشنام داده ايد ودر ضمن اتھام بسته ايد،  تان توھين کرده ايد،ۀ اول نوشتۀمرتبه درصفح٣٨بيشتر از 

يک روشنفکر ويک  بلکه مانند يک فرد متعھد، نه به عنوان يک باسواد، اورا نه ازروی غرض، ۀوجدان نوشت

بلکه اشتباھات را برشمرده   نموده،ءنه تنھا چھره ھارا مستند ومستدل افشا شويد که او انقالبی بخوانيد متوجه می

والنه ؤمس واقعاً  می توانيد بنويسيد آيا  از تسليم طلبان معرفی کرده ايد؛"يکی"شما اورا  وخود رامبرا جلوه نداده،

  !!.قضاوت کرده ايد؟
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که در مضمون ديگر  تا جائی  ديگری از موسوی است،ۀ را که ادعا کرده ايد که چھر"دادپغمانی خالق"بعد استاد 

ه ب . است"موسوی"،"داد خالق"کند شايد تخلص  خواننده بی خبر فکر می ،)موسوی(داد تان اعالميه نوشته ايد خالق

آيا شما نوشته ھای استاد   جالب است،واقعاً  .را يکی از انقياد طلبان معرفی نموده ايد" پغمانی"ھرحال شما استاد 

ھر چند روی داليل  در ھمين جا بايد بيفزايم،":آخر آدم حسابی او به صراحت نوشته  را خوانده ايد؟"داد خالق"

ً "... و وساما نبوده ام، عض"داد خالق"من  خاصی که نزدم وجود داشت،   را"پغمانی" ۀ وقت نکرده ايد که نوشت حتما

  بخوانيد؟

 نبوده؛ تھمت تسليم طلبی، الاقل "ساما"او که عضو   مشخص است،"داد خالق"کنم وضع استاد  فکر می  

من  .استوارونه جلوه دادن موقعيت ديگران برخورد ذھنيگرايانه  والنه استؤ غير مس به اوکامالً "ساما"ازموضع 

  .گذارم می خوانندگان وا به شما و دھم، می سياسی ن شما نامۀوالنؤبه اين برخورد غير مس

فرمان ه آخر يک کمی اين زبان نيشدارت را ب  حقت است،"داد خالق"نويسم آقای  ينجا معترضانه میادر( 

صيب شما ھم اپورتونيستی خوب ن گه، چيزی می ،دگاھی لجش ميگير خواند، وقتی آدم نوشته ھايت را می بگير،

 !!!ھمو گژدم ھمی سزا!!وتسليم طلبی

ت را کردم أدليلی اين جره ب صرفاً  که درصالحيت من نيست،"داد خالق" استاد ۀانگشت گذاری روی نوشت  

استاد : بيندازم که که طرح آن حق مسلم استاد بوده، ال ساده،ؤياد اين سه بار ديگرب  رايک“پوالد”که خواننده وآقای 

  . ال شان متھم به اپورتونيزم شده اندؤ که به جرم ھمين س ؟“پوالد“ پرسيده بودند چرا"پغمانی"

 چقدر می بينيم که شما کنم و  شما توجه خواننده را جلب  میۀبه بخش ديگری ازنوشت“پوالد”حاال آقای   

  : چنين آورده اند“پوالد”قاله ھمين م٧صفحه . تان ھم انتظارداريد که باورتان کندۀصداقت بيان داريد وازخوانند

 یبعد از اعدام مجيد به دولت مزدور سوسيال امپرياليستھا" ساما"هاما فراموش می کند ک...به ادامه.(..  

 و ديگر منحيث مليشه ھای دولت مزدور"ساما"وچريکھای  کردءوپروتوکول ھمکاری باآن امضا روسی تسليم شد

ای ارتجاعی اسالمی مزدور امپرياليستھای غربی می جنگيدند واين داغ سوسيال امپرياليستھای روسی عليه تنظيمھ

ميھن به حيثيت وآبروی جنبش چپ ومنسوبين  اين تسليمی به دشمنان عمده خلق و با" ساما".ننگ را درجبين دارند

  )شديدترين ضربه را واردکرد" شعله ايھا"جريان دموکراتيک نوين

که دربخش به جای مقدمه  درحالی .ھا زده ايديلبی رابر تمام سامائزده ايد ومھر تسليم ط شما حرف آخررا  

 ءکه شما ازھمان ابتدا درصورتی شما قبول کرده ايد که عده ای بودند نه ھمه، ًصراحتا"يکی"ۀ آوردن کلم با

ين ادر" اين سامای تسليم شده"بايد می فرموديد" يکی از تسلم طلبان"گفتيد  بود نه می ھا میيمنظورتان تمام سامائ

  .صورت مبين بود

گويم  به صراحت می اما شوم، میبرد کلمات ن  نگارش وکارۀشيو  من وارد بحث ادبيات،“پوالد”آقای   

 قبول دارم که تسليم شده ھا ضربه به آبروی جنبش چپ زده  من کامالً “پوالد”جناب  .آشفته فکری ھستيد دچار شما

اما شرط انصاف وقضاوت سالم اين بود که يادی  قبول،  رفته کرده اند،توھين به خون قھرمانان بازی کرده اند، اند،

شما که برای مجبوريت مشروعيت داده ايد،از  و شايد آنھا مجبور بوده اند .کرديد ھم از خائنين سازمان پيکار می

  .قديم نه حاال

مستنطق شان ھم  ھا،يامائاز بخت بد س و زندان وشکنجه ديده  سامای بعد ازمجيد قربانی داده،“پوالد”آقای   

 - خورد به ياد داريد ۶٠ درسال"ساما"که رھبری  ضربه ای .ھم شکنجه وتوھين ت پرسيدن داشت،أجر

 ،"ضياء"، قاضی "انيس"،"زمری"نيرانج ،"ازھر نعيم"،"ميرويس"نيرانج ،"واحد"داکتر  ،"پويا نادرعلی"انجنير



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

اين گواھيست بردشمنی مزدوران روس نسبت به   باختند،زنده يادانی که ازذکر مانده اند، جان و" ضياء"ضابط 

 "مجيد"عمليات چريکی آنھا بعد از   درجبھات و"ساما"کشته  شدن ده ھا وصدھا جنگجوی  . بعد ازمجيد"سامای"

ھم "ساما"برای رھبری  حتماً   اگر چنان می بود که شما ادعاکرده ايد،“پوالد”آقای  .رساند  رامی"ساما"زنده بودن 

می  و ديگران راھدايت کنند که حلقه به گوش بيآويزند کردند تا ديوان درست می و دفتردر داخل زندان حتا 

ين مورد کدام برگه ای داريد ااگر شما در و که چنين نبود،  کنيم،ءند که پروتوکول ھمکاری را ماھم امضااندآموخت

  . ارائه کنيدلطفاً 

ھا مردانه جان دادند اما سر تسليم خم يعترف اند که ساما ئ دشمنان جنبش چپ به اين امر م“پوالد”آقای   

رشادت   از رھبران ساما،"توخی" را نشر کرده، و"توخی"آقای  خاطرات زندان "پيام آزادی"مين سايت  ھنکردند،

 بعد ازمجيد را شما خود "سامای"دشمن ستيزی  حماسه قھرمانی و پايمردی وسرافرازی آنھا ياد آوری کرده، آنھا،

آقای بعد ازنشر خاطرات  ھرگاه شما اسناد ومدارکی،!! تعجب آور است کنيد؟ شر کرده ايد وحاال انکار مین

دسترس ھمه قرار بدھيد تا بدانند که دولت مزدور پرچمی ھا دو برخورد متضاد  در دست آورده ايد لطفاً ه  ب"توخی"

 !!!تسليم طلب را اعدامکند وسامای  پيکاری تسليم شده را صاحب ديوان ودفتر می داشته،

وری روسيه دررابطه به عفو تکه حلقه به گوشان امپرا فرمانی  خدمت شما عا رض ھستم،“پوالد”آقای   

 رھائی، ساما،(  ازجمله چھار سازمانی بود که مستثنا قرار گرفت"ساما "زندانيان صادرکردند، ثلث مدت زندان،

حتا در زندان حکايتگر بود، علت مغضوب قرار گرفتن دو نھاد تا جائی که شواھد  -)حرکت انقالب اسالمی و نصر

، حال از اين می گذريم که دولت با اتخاذ چنين سياستی چگونه می در ميان آنھا بود" ساما و رھائی" آخری ھم، نفوذ

 نيست "دمجي" بعد از"سامای"آيا اين دليل سالمت   - را در تير رس آنھا قرار بدھد، که داد" ساما و رھائی"خواست 

زندان شھادت  بيرون از کند؟؟  آن درزندان مییآن بيم دارد وبدترين برخورد رانسبت به اعضا از که دولت مزدور

 مگردليل روشنی در تقابل مستقيم با روسھا و مزدورانش،" مجيد" بعد از "سامای" یتن ازاعضا صدھا و ده ھا

   انقالبی نيست؟ "سامای"برزنده بودن 

 ۀکنم مقال را دعوت می شما  معلومات حاصل کنيد،"ساما" ایدکی بيشتر درمورد شھدکه ان برای اين  

درپورتال ٢٠١٢نومبر٢  که به تاريخ»"ساما"به ارتباط" ساما"سخنی با« : را زير عنوان"ودان محمودی ميرويس"

 "مجيد"بعد از نده است، ز"ساما"مطالعه کنيد تا برايتان روشن گردد که   نشر شده؛"آزادافغانستان-افغانستان آزاد"

  .کند راھش را دنبال می

 که به چی حقی ازشما پرسيده اند؛ کرده ايد،"خالق دادپغمانی"الی راکه شما ازاستاد ؤس  شما،ۀحاال به اجاز  

 هوليتی وچؤبا گرفتن کدام مس  کدام سند،ۀبا ارائ شما به چی حقی،  را برگزيدی؟ من ازشمابپرسم،“پوالد”چرا 

   دولتی خطاب کرده ايد؟؟؟ۀرا مليش چريکھای فداکار آن  را تسليم شده و"مجيد"ای بعدازسام صالحيتی؛

خواھم به موضع سالم  با مشت نزده ام از شما می  من درب شما را دق الباب کرده ام،“پوالد”آقای   

  .معذرت بخواھيد  قھرمان "مجيد"ھای بعد از يئاز ساما و  از خود انتقاد کنيد شريفانهبگيريد، وانقالبی قرار

والنه مورد حمله قرا ؤغير مسبا لجاجت و  "ساما"کنم تا نگذارند افتخارات  ھا دعوت میيسامائۀ من از ھم  

  .را بلند کنند تراض شانعصدائی ا ھا معذرت خواھی نکند؛يوازسامائ  انتقاد ازخودنکند،“پوالد”ھرگاه  بگيرد،

  .با تشکر ازپورتال وخوانندگان    

      

  


