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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جون ٢٩
  

  زندگی، قصه ھا و درسھايش
۴ 

 قدر مسلم آن بود که به ھيچ. پيشه نمايم" صوفی صاحب"با خود مشغول بودم و با خود می انديشيدم که چه برخوردی با 

 را نداشتم تا بروی دست بلند نمايم، مگر اين را ھم می خواستم که با چنان بيرحمی و شدتی انتقام آن نآصورت آمادگی 

، در ھمان لحظه تنھا تصميمی که می نمايدن سيلی ھا را از وی بگيرم که ديگر تا عمر دارد، دست برروی کسی بلند

عامل صھيونيزم اعالم بدارم رابه زبان پناه برده، ضمن آن که وی " صوفی صاحب"توانستم اتخاذ نمايم، عليه مقاومت 

  .از بچه ھا ھم بخواھم تا درب مکتب را خود باز نمايند

صوفی "غرق در اين افکار و با عزم جزم به سوی دروازۀ عمومی مکتب روان بودم، دوسه متری مانده به دروازه 

  . ز آن سيلی ھا بودکاری نمود که تأثيرش ماندگار تر و عميقتر ا" صاحب

 سالگی ام را جريحه دار ساخته بود، عمل ١٣ - ١٢چه خالف آن سيلی ھا که اندکی گونه ام را به درد آورده و غرور 

آنروزش چنان سيلی سختی بود که وجدان و مغزم را تکان داده، به من فھماند که ھيچگاھی و در تحت ھيچ شرايطی 

بلکه ھرگاه خواسته باشم در زندگانی ضربت . بروم" تنھا نزد قاضی" مردم کابل نبايد پيش قضاوتی نموده، به اصطالح

  .چنان سيلی ھائی را تحمل ننمايم بايد ياد بگيرم که از پيش قضاوتی و صدور حکم قبل از تحقيق خودداری بورزم

برای ما در حالی  ، ابراز خشونت و يا مقابله جوئی نبود، بلکه باز کردن درب بزرگ ليسه"صوفی صاحب"آن حرکت 

  . بود که از شدت گريه صدايش قطع شده و اشکانش چون باران بھاری بر محاسن سپيدش جاری بود

 من نه نويسنده ھستم نه شاعر تا آنچه را در ھمان لحظه از آن پيرمرد ضد صھيونيزم ديدم ، بدرستی به تصوير هنسفاأمت

 صدايش با ھق ھق گريه قطع می شد و اشک می ريخت، می در حالی که" صوفی صاحب"کشم، ھمين قدر می گويم، 

  :گفت

ره اسرائيل غاصب گرفته و " مسجد االقصی"، "قدس شريفه"بچيم، بريم، بيائين که دگه چيزی نمانده که زندگی کنيم، "

   نقل به مضمون- ..." 

لکه بدان معنا بود که تمام تنھا بدان معنا نبود که يک فرد در تظاھرات بيشتر شده است، ب" صوفی صاحب"آن حرکت 

مکتب اعم از شاگرد و معلم می توانستند و می بايست به مظاھره حصه بگيرند، به ھمين اساس تعدادی از کسانی که تا 

به محافظه کاری ھراس از بازخواست اداره که   آنھائی بودند که آيا حصه بگيرند و يا خير و يامرددآنزمان دو دل و 
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در کنارش عليه مظاھره و " صوفی صاحب"تعدادی از معلمانی که ھميشه به پيروی از  حتا می ساخت،ن شاوادار 

مظاھره چی بودند، ھمه به صفوف مبارزه پيوسته، با شور و ھيجان وصف ناشدنی، به سمت شھر و به استقامت 

  .وزارت خارجۀ دولت پادشاھی افغانستان روان شديم

تر نداشتم و اکثرا شاگردانی که در صفوف مقدم تظاھرات قرار داشتيم ھمه با  سال بيش١٨ - ١٧من خودم در آن زمان 

بچه ھای  وافری که و عالقۀ ھمه نظر به مقتضای سن و سال.  بيشتر و يا کمتر گام بر می داشتيملاستفاوت يکی دو

عتی که می خواستيم گام ، تا حدودی ورزشکار و تمرين کرده به شمار می آمديم، لذا با ھر سرندداشت فوتبال  بهغازی

پيرمردی بود که حد اقل ھفتاد سال عمر داشت، بر مبنای تسلط " صوفی صاحب"انجام دھيم، مگر ، برداريم می توانستيم

به نظر " سبک "ادامب ای که موسپيدان نبايد چون جوانان زياد متحرک باشند، ورزش نمايند تا نانوشتهفرھنگی و عرف 

به   افرادی در سن و سال ما فعال باشد؛ با آنھم وقتی به راھپيمائی آغاز نموديم، تا زمانی کهخورند، به يقين به مانندب

 آن از دادن شعار باز يک عقب ماند و نه ھم  مقدم تظاھراتصفنه لحظه يک  وزارت خارجه رسيدم، حتا برای بلامق

و " چشم نيس قلوخ اس"، "چشمت بترقه"ه بود، که بار ھا به من گفت" صوفی"در عوض در تمام طول راه ھمان . ايستاد

 تفھيم کند که مظاھره خوب نيست و از زنده باد و مرده باد گفتن، خودداری بورزم؛ در ھر جائی مبرايتالش نموده بود تا 

  :که قرار می شد يک و يا چند نفری سخنرانی نمايد، با تمام صميميت پيشنھاد می نمود

  " بزنبريم، سرشانه مه باال شو، گپ"

صوفی صاحب تشکر، اگه ھيچ بلندی پيدا نشد خدا قنجوغۀ بايسکله "پاسخ سخنرانھا من جمله خودم ھميشه اين بود، 

  "نگيره

قتی به آنجا رسيديم ديديم که اھرات دم درب وزارت خارجه رسيد وبدين سان با شور وھيجان زايدالوصفی صفوف تظ

، مأموران و کارمندان اکثر ادارات دولتی در مرکز "استقالل"و" اتنج"پيشتر از ما مکاتب ديگری مانند ليسه ھای 

به عبارت بھتر، . شھر چون وزارت اطالعات و کلتور و وزارت معارف و تعدادی از ليسه ھا دختران نيز وجود دارد

 ليسۀ  سه ھزار نفری شاگردان غازی به ھمراه شاگردان- تجمع مظاھره چيان آنقدر وسيع و بزرگ است، که جمع دو 

  . حبيبه که ازدھمزنگ با ھم يکجا گام برداشته بوديم، قطره ای بيش نبود

" قدس شريف"، "صوفی صاحب"در چنان جمعی که ھمه کس می خواست احساسش را نسبت به اشغال فلسطين به گفتۀ 

بيان " اسالمیمقدس "بيان داشته و آمادگی اش را در مبارزه به خاطر آزادی مجدد سرزمين ھای " مسجد االقصی"و 

دارد و به ده ھا سخنران با سنين باالتر و با فھم بيشتر وجود داشت، من و کسان ديگری که از ليسۀ غازی تا آنجا، چند 

کلمه ای در بين راه بيان داشته بوديم، خود را کوچکتر از آن می ديديم که در آن جمع سخنرانی نموده و آمادگی ما در 

تا جائی که به خودم مربوط است، فکر می نمودم وقتی . به زبان خود بيان نمائيم را المبارزه عليه صھيونيزم و اشغ

اينھمه آدم فھميده و بزرگسال با چنان فصاحت و بالغت سخن می گويند، نبايد به خود اجازه بدھم تا با سخن گفتن در 

  .سطح و سويۀ پائينی که داشتم، وقت ديگران را ضايع نمايم

خارجه باال شده، از ھمان  وزارتن افکار به سخنرانی ديگر سخنرانان که ھمه بر باالی پيک دروازۀ در حالی که با ھمي

باال با ديگران سخن می گفتند و يکی بھتر از ديگری احساسات مردم ما را عليه تجاوز صھيونيستی بيان می نمودند، 

  . است" صوفی صاحب"ا برگردانيدم، ديدم گوش می دادم، دستی را بر روی شانه ھايم احساس نمودم، وقتی رويم ر

  :قبل از اين که من حرفی بزنم خود به سخن آمده گفت

وقتی " جان بدھيم" قدس شريف"از طرف ما بگو که ما ھمه حاضريم در سنگر دفاع از . بريم، باال شو تو ھم گپ بزن"

  :تعللم رامتوجه شد، پرسيد
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  "چرا؟چرا بريم، تو خو تا امروز نمی ترسيدی، حاال "

گفتم نمی ترسم مگر اينجا آدمھای بزرگ و فھميده صحبت می کنند، به کسی به سن و سال . پاسخ من بسيار روشن بود

  ...."من

که متوجه شد حضور آنھمه سخنران، شکی را در ذھنم نسبت به خودم به وجود آورده، می شود گفت " صوفی صاحب"

 مجال دھد تا جمله ام را کامل نمايم، با ھمان لحن تحکم آميزی که در اعتماد به نفسم را کاھش داده است، بدون آن که

  :صنف با شاگردان صحبت می نمود، گفت

بريم، ای مھم نيس که کی چه قسم گپ می زنه، ای مھم اس که کی چه ميگه، تو گپ ما ره می زنی، ديگرا از خوده، "

  "باال شو، گپ ما را بزن

راه بتين، راه بتين که "اين جمالت را بيان نموده، در حالی که دستم را در دستانش گرفته بود، با صدای بلند صدا زد 

  "نمايندۀ ما گپ بزنه

و کوچه باز کردن بچه ھای غازی، من را ھم بر باالی ستيژ رسانيده، گفتم آنچه را می " صوفی صاحب"صدای بلند 

ر مورد نقش شوروی به مثابۀ خاين به خلقھای عرب به خصوص حمله بر ارتجاع بايست می گفتم، ھرچند صحبتم د

شنا مقابل مسير "عرب، نه تنھا زياد مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه غم غم را در ھمان باال نيز بر انگيخته به نحوی 

اولين کسی بود که "  صاحبصوفی"را تداعی می نمود، مگر وقتی از باالی پيک باالی دروازه پائين شدم، " جريان آب

  .برای تبريک گفت

پی ببرم و نه ھم " صوفی صاحب" را داشتم تا به عمق کارھای غير منتظرۀ نآراستش را بخواھيد در آن روز نه فھم 

را " صوفی صاحب"تعقيب سيل خروشان تظاھرات اين فرصت را برايم ميسر می ساخت که علت آنھمه تغيير در کردار

صوفی "می نگرم می بينم که بر مبنای آن به قضايا و  دارم لهأ از مسکاينقتی امروز، با فھمی که درک نمايم، مگر و

.  فرد خشک و متحجری نبود که اسير و بردۀ قواعد خودساخته اش بوده باشد،، صرف يک انسان مقرراتی"صاحب

ست، به انگيزه و بلکه می خواست مبارزه کند و در راه آرمانش جانش را ھم فدا نمايد، مشروط بر آن که در گام نخ

 مانديمبه دور" صوفی صاحب"در واقع وقتی ما در جريان مبارزه از حمايت افرادی مانند .  علت مبارزه معتقد گردد

ًيعنی نسلی که تقريبا " ما"جای دارد تا به جای انگشت اتھام به سمت آنھا بلند نمودن، يک بار به خود مراجعه نمائيم که 

زه صرف نموده، نه به خود رسيده ايم و نه ھم به خانواده، تا چه حدی کوشيده  را در راه مبارويشخبيشتر بخش عمر 

  .ايم که به طرف ھمچو افرادی رفته، انگيزه و عاملی که ما را به مبارزه کشانيده با آنھا نيز در ميان بگذاريم

البی است، پای صحبت را حواله داريم، با حوصله مندی که در خور يک انق" مرتجع" قبل از آن که بر آنھا برچسپ 

آنھا نشسته، انگيزه ھا و داليل مبارزاتی خويش را با آنھا در ميان گذاشته، فرصت آن را فراھم سازيم تا آن انگيزه ھا و 

عوامل از جانب آنھا نيز پذيرفته شود، فقط در آن صورت است که اصل تبديل ايده به نيروی مادی يعنی آنچه مارکس 

  .گفته تحقق خواھد يافت

ًاد بلکه مناسبات بين ما نيز کامال ديگر ذھنم  را آزار نمی د"  صاحبصوفی"بعد از آن تظاھرات نه تنھا سيلی ھای 

صوفی "زيرا تا جائی که می توانم حدس بزنم شرکت آنروز . عوض شده، به نحوی احترام متقابل را می نماياند

 دوش گرفتن، به ھمان سانی که ديد و طرز تفکر من در تظاھرات و در عمل بار و مسؤوليت رھبری آن را به" صاحب

و نسل ما نيز بيشتر " ما"از بنيان و اساس تغيير داد، فکر می کنم شناخت وی را از " صوفی صاحب"را نسبت به 

  .ساخته، او را نيز وادار نمود تا به خواسته ھای ما قبل از موضعگيری و مقابله عليه آن توجه الزم نمايد
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به صورت گسترده يافت و " ما"منتشر شد و صفوفش را در بين " شعلۀ جاويد" در سال بعد وقتی نشريۀ ھمين مناسبات

به موازات آن درگيری ھا در بين صنوف چه بين شاگرادن عليه يک ديگر و چه ھم ميان شاگرد و معلم فزونی يافت، 

يادی از معلمان ديگر، به يکی از حاميان و  به پيروی از وی تعداد ز" صوفی صاحب"امکان آن را به وجود آورد تا 

سرسخت شاگردان در مجالس معلمين که گاه و بيگاه به غرض مجازات اين و يا آن شاگرد داير می گرديد، مبدل شده با 

  .سپر ساختن سر و سينه از اخراج شاگردان جلوگيری نمايند

روز ليسۀ غازی، به اتھام سوء استفاده از دارائی مدير آن*" غالم نبی نوشاد"، مظاھره عليه ١٣۴٧وقتی در اواسط سال 

خالف گذشته ھا که ھميشه با چماق تکفير و تأديب به سراغ " صوفی صاحب" به راه افتاد، - زغال سنگ-ھای مکتب

 الف درسھايم را ادامه می دادم آمده، با ١٢مظاھره چيان می رفت، قبل از اتخاذ ھر موضعی، نزد من که آن زمان در 

  :ی پرسيدمھربان

  ".ای کار تھمت خاد باشه.  صاحب آدم خوب و مسلمان اسيردمبيچاره . بريم، ای گپا چيس"

شکی نداشتم، خالف گذشته ھا که در چنان مواقعی با طرف " صوفی صاحب"من ھم که ديگر بر صداقت و رزمندگی 

ال سنگ را به خانۀ مدير می که زغ" چپراسی"را گرفته، نزد ھمان " صوفی صاحب"دعوا را شروع می نمودم، دست 

صوفی " به زبان خود برای دشوخ برده از وی خواستم تا تمام قضيه را برد و در جريان عمل دستگير شده بود

  : گفترأتج، جرأتش زياد شده و ديگر از ما نمی ترسيد، با ھمان "صوفی صاحب"چپراسی که باديدن . بگويد" صاحب

  "ال بيار، حالی اينا آمدن مه ره ماکم گرفتن که دوزی کدیمدير صاحب، خودش مه ره گفت، که زغ"

ًکه قبال در موردش نوشته ام وقتی به قضيه ای برخورد می نمود تا سير و پودينۀ آن را بيرون نمی " صوفی صاحب"

ح سؤاالت  دليل نام زشتی نيز بر وی گذاشته بودند، در کنار چپراسی نشسته، با طرنھمانبود و به " ماندن واال"آورد، 

  .را نزد خودش در آورد" نوشاد"متعدد، چلوصاف 

در حالی سرش را تکان می داد و سخت متأثر و غمگين به نظر می " صوفی صاحب"با شنيدن اظھارات چپراسی، 

  :رسيد، رويش را به طرف من و چند شاگرد ديگری که چپراسی را دوره نموده بوديم، نموده گفت

، در عين زمان با "بيارين که مه به حيث شاھد امضاء کنم.  خودشه در زير نوشته بزنينکلک. ای گپا ره نوشته کنين"

  :خود بلند بلند حرف زده می گفت

  "خدا ھمه را ھدايت نيکی کنه. پشتش نماز می خانديم. ما ای ره مسلمان فکر می کديم"

" نوشاد"الی ختم حياتش اين فرصت را يافت تا بداند که اسالم وی چيزيست و اسالم " صوفی صاحب"نمی دانم که آيا 

  :ی بايد گفته شودم در ھر صورت ھا چيز ديگر و يا خير؟ اما

و خدای اسالم  که وسيله ای بود ميان عابد و معبود و راه رسيدن به معبود، اسالم "صوفی صاحب"خالف اسالم برای 

 که .، جاه ، مقام و ثروتائی که داشتندينبزاری بودند جھت رسيدن شان به اھداف مادی و دو ھمقطارانش ا" نوشاد"نزد 

  .ش درک نمودند آن را با گوشت و استخوان خويما با حاکمينت اسالم سياسی در افغانستانخلق 

قرار می دھم، باز ھم از "  صاحبصوفی"در قسمت ديگر اين مختصر، شما را در جريان آخرين ديدار و آخرين درس 

 منت تمام خوانندگانی که امکان دسترسی به قطعه عکسی از ايشان دارند، صميمانه تقاضا دارم تا با ارسال آن، بر من

  .گذارند

  ادامه دارد

  

  :يادداشت
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قرار داده، " واناخ" دانشمند که با تأسف دانش و فھمش را در اختيار  ومدير ليسۀ غازی، آدمی بود" غالم نبی نوشاد"

سخت در تالش بود تا با بيرون کردن استادان سابقه دار و محور ھای ارتقای سطح و سويۀ ليسۀ غازی و به جای آنھا 

يکی از بنيان گذاران ماشين جنايت و خيانت " غالم محمد نيازی"برادر کھتر " رحيم نيازی"تقرر افرادی از قماش 

  .ۀ غازی را به عقبگاه اخوان مبدل گردانددر افغانستان، ليس" اخوان المسلمين"

نامبرده بعد از افتضاح ليسۀ غازی، بر مبنای روابطی که با خاندان مجددی و تعلقات اخوانی اش به عربستان سعودی 

  .اقامت نموده، جريان ھای اخوانی را کمک می نمود جا رفته، برای ساليان طوالنی در ھمان

" غالم نبی نوشاد" ھای استخباراتی کشور ھای ديگر در افغانستان اشراف دارند، فعاليتبر که آنھائی گفتۀ به به استناد 

در آمده، در " المخابرات العامه"از ھمان آغاز اقامت در عربستان سعودی، در استخدام استخبارات آن کشور موسوم به 

به مثابۀ دست دراز " يریغالم صفدر خان پنجش"تمام دوران حاکميت روسھا در افغانستان و بعد از آن، در کنار 

ستخبارات عربستان سعودی در افغانستان اجرای وظيفه نموده، دستش به خون ھزاران فرزند افغان که به وسيلۀ ا

  .ارتجاع ھار مذھبی اخوان و اسالم سياسی به قتل رسيدند، آغشته می باشد

 

 


