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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جوالی ٠٣
  

  زندگی، قصه ھا و درسھايش
۵ 

اه مدتی به درجۀ عالی تمام کرده، کوت را ھم باسالھا از آن زمان گذشت، مکتب را تمام کرده به پوھنتون شامل شدم، آنجا 

 در ھمان فضاء تنفس نمودم، به گفتۀ يکی از دوستان گرانقدر که حرف راستش را با پوھيالیحيث اسيستانت و نامزد 

کاله "که داشتم فراز و نشيب دوران کار آغاز يافته، من ھم " خوی بدی"لحن شوخی و مزاح مطرح می کرد نظر به 

ھا از کار بيکارم ساخت، تا سرانجام سر از مؤسسات تربيت اپذيری بارنو تسليم " خوی بد. "را بر سر گذاشتم"* معلمی

معلم در آورده، استقالل نسبی آنجا و باز بودن درب تحصيالت فوق ليسانس با ارتقای رتبۀ علمی و انجام کار مستقل، 

مگر آنچه "**. ه شودديگ من ھم سيا"ان آن مساعد شد تا کانجام امود آورد که به گفتۀ مردم کابل سرفضائی را به وج

 در تمام اين مدت حتا برای يک لحظه در ذھنم نگذشت، اين بود که سری به ليسۀ غازی زده، از کسانی که فھم و دانشم

ھيچ  نقش داشتند، معرفتی امرا مرھون آنھا بودم و اگر بگويم بيشتر از پدرم در رشد و تکامل شخصيت فرھنگی و 

  .اس نمايم اظھار سپ، نکرده ام ایلغهمبا

  !خوانندگان نھايت عزيز

،  داشتمتا جائی که خودم و دوستان زيادی را که با آنھا تماس. بيائيد با ھم صادق باشيم و بر مبنای آن حرف ما را بزنيم

ن نبوده ام که بعد از گرفتن شھادتنامۀ مکتب ديگر درب آن را به غرض ادای احترام ام فکر می کنم تنھا ممشاھده نموده 

" فرھنگ ناسپاسی"استادان و سازندگان شخصيت ما باز نکرده ايم، بلکه ھمه در فضائی زيسته ايم که اگر بنويسيم به 

  .نسبت به مکتب و معلم بوده، به ھيچ صورتی قضاوت ظالمانه ای انجام نداده ام

ھم زنجيران سابقش با وجود قتی از زندان رھا شده، حداقل به خاطر ديدن و مالقات تعدادی از خودم شاھدم که زندانی و

مگر در مورد اکثريت متعلمان، با آن . آن که خاطرات زندان رنجدھنده بوده، باز ھم به درب زندان مراجعه نموده است

که آن دو فضاء به ھيچ وجه قابل مقايسه با ھمديگر نبوده و کمتر شاگردی را می توان يافت که دورۀ مکتب را از 

ش به شمار نياورده و با زنده ساختن خاطرات آن ايام خود را دوباره جوان احساس ننموده بھترين دوره ھای زندگی ا

 ادامۀ رابطه - باشد، باز ھم نمی دانم چرا شاگردان وقتی از مکتب فارغ می شدند، ديگر درب مکتب را باز نمی کردند

  .-بين شاگرد و استاد بر مبنای روابط سياسی شامل بحث ما نيست
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خانه "از يک سو و " رابطۀ شاگرد و معلم"سخ گفتن به اين سؤال محتاج کاوش و تحقيق بيشتری به ارتباط به نظر من پا

از سوی ديگر می باشد، که اميد است خوانندگان عزيز ما خود پای پيش نموده، دليل حاکميت اين فرھنگ، " و مکتب

ًبا تأسف برای من فعال مقدور . ه بررسی بگيرندفرھنگ درب مکتب را با قصد ادای احترام به معلمان بازنکردن خود ب

  .براز بدارمانيست تا سؤال را ھمه جانبه باز و پاسخ الزم را در زمينه 

صوفی " ھجری شمسی بود، که باز ھم بر حسب تصادف با ١٣۵٨ در اواسط سال ًم از آن تاريخ سالھا گذشت، دقيقانوشت

 نام می برم دوستانی که عمرشان اجازه می دھد تا آن ١٣۵٨سط سال وقتی از اوا. ًاتفاقا ديداری صورت گرفت" صاحب

حزب "زمان حاکميت به اصطالح .  از کدام زمان ياد می کنمندًسالھا را به خاطر بياورند، حتما متوجه می شو

ی که يعنی زمان".  امين- تره کی" در زير فرمان -  بخوانيد مزدوران لگام گيسختۀ روس-" دموکراتيک خلق افغانستان

روی ھر چه سازمان امنيتی و استخباراتی در گذشته ھای افغانستان، منطقه و جھان وجود داشته سفيد نموده، با " اکسا"

بردن ھای کتله ئی و اعدام ھای دسته جمعی افراد، حتا بدون تحقيق و انداختن يک دوسيۀ تحقيق برای آنھا، چنان فضای 

ته بود، که برای افرادی چون من که دومين سال زندگانی مخفی را به مثابۀ رعب و اختناق را در کشور ما مستولی ساخ

يک انقالبی حرفه ئی پشت سر می گذاشتم، حتا درب خانۀ تعدادی از اقوام نيز مسدود گرديده بود تا چه رسد به دوستان 

 روس، حکم کيميا را  ضد مزدورانرزمندۀنيروھای به در کل و ، ديدن آمادگی کسانی به منظور کمک به من "نانی"

  .داشت

درچنان جو و فضائی، يک روز شام بين ساعت ھفت و ھشت، وقتی از کوته سنگی به طرف خانه ای که در آنجا 

 حلبی کسرھمسرم، اطفال و مادرم زندگانی می نمودند، بعد از يک ماه نديدن آنھا روان بودم، به يک باره درست مقابل 

 آن قصابی یيرينی فروشی برادران ميدانی قرار داشت و در نوش شرقشدکان ن آ غرب  نوشسازی کوته سنگی که در

  .مواجه گرديدم" صوفی صاحب " به سينه باخليفه شکور و خليفه جيالنی، سينه

منتظره بود که کمترين فرصت برای تيرکردنم باقی نگذاشته در نتيجه به ناگزير ايستاده شده، ادای اتفاق چنان غير

 يازده سال قبل زياد تغيير نکرده بود، به محض آن که چشمش -که در ظاھر نسبت به ده" صوفی صاحب. "احترام نمودم

ًخورد، آغوش پر محبتش را بررويم گشوده، در حالی که ظاھرا می خواست بغل کشی نمايد، بسيار آھسته در من به 

  :گوشم گفت

  "بچيم، بريم، شنيدم که ياغی شدی؟"

ک ًلکه سؤالش واقعا چيزی کمتر از شوغافلگير کننده نبود، ب" صوفی صاحب"ن غير منتظرۀ برايم در آن لحظه تنھا ديد

شده ام؟ در ھر صورت مانند " ياغی"آخر او از کجا می دانست که من زندگانی مخفی پيشه نموده و به گفتۀ وی . نبود

  :صد آسان گفته اند، جواب ندادمو ھميشه که يک نه 

  "ر به راه ھستمنی صايب، مثل ھميشه آدم س"

  :در حالی که از جوابم پوزخندی بر لبانش نقش بسته بود، گفت" صوفی صاحب"

 داريم که نمانيم اين هفوظيگی ھم. خوب کدی، اينا وطنفروش استنبچيم ای مکتب نيس که منکرشوی، اگه شدی "

فراموش ينده نيز آاست در  جمالتی که ھيچ گاھی از ذھنم فراموش نشده و اميد -" وطنفروشا، وطنک ما ره بفروشن

  -.نشود

با آن سن و سال، با آن که بر مبنای اصول مبارزۀ مخفی نمی بايست، " صوفی صاحب"شنيدن چنان حکمی از طرف 

وقتی آن پيرمرد با چنان صدق و صفائی عمق ضميرش را به ارتباط  ھويتم را برايش آشکار می نمودم، مگر حيفم آمد
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ًبناء بسيار صميمانه و با آرامی ضمن تصديق  حکمش . ت، من نيز چيزی در مورد نگويممزدوران روس برايم بيان داش

  :گفتم"  پرچم-خلق"در مورد 

  "ٌاستاد، نمی دانم شما چه و از که شنيده ايد، مگر فعال زندگانی عادی ندارم و مجبور ھستم مخفی زندگانی نمايم"

وقتی صحبتم تمام . گوئی به وی کسی چيزی تحفه داده باشدبا شنيدن صحبتھايم، چنان خوشحال شد تو" صوفی صاحب"

  :شد و متوجه شد که ويرا در جريان صحبت به طرف تاريکی برده ام، سرجايش ايستاده گفت

  "بيا ھمرای مه برو. خر ھمی سرک اسآبريم، خانه مه ده ھمی نزديکی ده "

تم، ضمن آن که من را به ھر چيزی که باور دارم قسم وقتی تشکرم را شنيد و متوجه شد که نمی خواھم با وی به راه بيف

خودداری نورزم، يک دانه ليموئی را که در دست داشت، به طرفم دراز  اشداد، تا حين ضرورت از رفتن به خانه 

من که يک خريطه ناک از راه با خود به . نموده، وادارم ساخت تا آن را تحفه ای از جانب وی برای ادامۀ راھم بپذيرم

  .د منظور خريده بودم، آنھا را به وی تعارف نموده بعد از پافشاری زياد چند عدد آن را برايش دادمچن

  :حين جدائی در حالی که می شد فھميد که گريه می کند، گفت" صوفی صاحب"

  "دا نگاھتان کنهخ. برو بريم. وطنفروشا ره نمانين. زنده مانديم يا نمانديم، ديدار به آخرت. خدا پشت و پناه تان"

*****  

که يکی " صوفی صاحب "راجع بهبعد از آن با تأسف چيزی . داشتم" صوفی صاحب"اين بود آخرين ديداری که من با 

از گرانمايه ترين استادان کشور ما بود نشنيدم، اين را ھم نمی دانم که آيا آنقدر زنده ماند تا سقوط ذلتبار مزدوران روس 

ن را ھم نمی دانم که آيا به مرگ طبيعی وفات يافت و يا آن پيرمرد محترم و دلسوز مردم و وطن ھم را ببيند و يا خير؟ اي

سال نه آن سيمای مھربان و  ٣٨اما ھرچه اتفاق افتاده باشد در تمام اين . با ماشين کشتار مزدوران روس سربه نيست شد

بچيم ای مکتب نيس که منکرشوی، اگه شدی خوب "که  را از ياد برده ام و نه ھم آن فرمان جاودانی اش را ينشگغم

وطنفروشا ره   "،"ھمگی وظيفه داريم که نمانيم اين وطنفروشا، وطنک ما ره بفروشن. کدی، اينا وطنفروش استن

  .شده استن آن از حافظه ام پاک نشده و به فراموشی سپرده يک "خدا نگاھتان کنه. برو بريم. نمانين

 اگر الی سقوط حاکميت مزدوران روس زنده بوده، برخورد و قضاوتش نسبت به حاکميت اين را ھم نمی دانم که

ديگر به  که به نام مجاھد کشور ما را بار" سگان ھر سوار"مزدوران پاکستان، ايران، عربستان و به گفتۀ مردم کابل 

ی به ارتباط عکس العملش در قبال دزدی ويرانه مبدل نموده، مردم ما را به ماتم نشاندند، چه بوده است، اما شناختم از و

، می تواند برايم مژده دھد، که در آن زمان ھم ھرگاه در قيد حيات بوده باشند، به يقين عليه ظلم، چپاولگری، "نوشاد"

نيز ايستاده و ھمان پيام و فرمان را صادر نموده اخوان المسلمين  يعنی   ارتجاع منطقهصادراتکشتار و ميھن فروشی 

  .است

قرار دارم، ھرچند در خود شايستگی آن " صوفی صاحب"ديروز  و بيش در ھمان سن و سال اينک که خودم اندکی کم

نسل جوان و شاگردان مکاتب فرمان بدھم که عليه بيگانه به بزرگمرد معارف افغانستان را نمی بينم تا به مانند وی 

اين وطنفروشا، وطنک ما ره "پرستان ديروز و امروز در ھر رنگ و لباسی که باشند، به پا خيزند و نگذارند که 

، مگر اين را وظيفۀ خود می دانم تا آن پيام و آن فرمانی را که زمانی يک استاد شايسته برای من صادر نموده "بفروشن

  .بود، از زبان وی به شما خوانندگان عزيز واسطه شوم

را به خاطر می آورم که با "  صاحبصوفی" قضايا نگاه می کنم و اولين ديدارم با به خود کنونیوقتی امروز  با فھم 

و آخرين ديدارم را که آن مرد منضبط، مسلمان و صادق با آن که ..." برو کاکا، آبته بخر و " گستاخی تمام به وی گفتم

خوب می دانست که شاگرد ديروزش، انسانيست مخفی و مسلح و ھر لحظه ممکن است از طرف جواسيس دولت 
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 جانش به خطر بيفتد، با چنان صميميتی از من دعوت به عمل آورد تا منزلش افتادهاتفاق شناخته شده، درگيری مسلحانه 

، متوجه می شوم که از يک جانب مزدوران روس تا چه حدی در محراق نموده به آنجا برومرا پناھگاه امن خويش تلقی 

   .ما به کدام ميزانی عميق بوده استنفرت مردم قرار داشتند و از طرف ديگر درجۀ از خود گذری و ايثار در بين مردم 

و کسانی از سنخ او به ھمان اندازه که جنگ بين دو شاگرد و دو افغان، ناجايز و مشمئز کننده " صوفی صاحب"برای 

 از مقدسات اسالمی، جنگ برای حريت و آزادی انسان دربند و جنگ ظتاحفبود، مگر جنگ برای ميھن، جنگ برای 

 و قابل تقدير بوده، نه از شرکت در آن خودداری می  اجتماعی و رفع ظلم و ستم، ارزشمندو مبارزه برای تأمين علت

  .ورزيدند و نه ھم از کمک به آن

تا آنزمان به وظيفه می رود و يا " صوفی صاحب"آيا بپرسم که گذشته از تمام اين حرف ھا، خالف من که جرأت نکردم 

و ھزاران که صد ھا " صوفی صاحب"ن سؤالی را مطرح می نمودم، خير و می بايست شرمنده ھم می بودم وقتی چنا

" ياغی"شاگرد چون من از زير دستش بيرون شده بود، از کجا می دانست که من زندگانی قانونی ندارم و به گفتۀ خودش

تند اديم، نمی خواسيری از وضع آنھا را به خود نمی دشده ام؟ مگر نه اين است که آنھا خالف ما که زحمت خبرگ

می   از طرق مختلف راجع به آنھا معلومات جمعذال يندانمشاگردان شان را يعنی فرزندان معنوی شان را فراموش 

  کردند؟

اندکی به تفصيل نگاشتم باشد آنھائی که ھنوز ھم ھمان سيمای اولی از " صوفی صاحب"در اينجا خاطره ھايم را از 

با تمام سختگيری و انضباطش چه انسان بزرگ، ضد را به خاطر دارند متوجه شوند که وی " صوفی صاحب"

تش آموخت و اگر بر درب اانسانی که می بايد از حرک. صھيونيزم و امپرياليزم و يک انسان آزاده و وطنپرست بود

در قسمت بعدی اين سلسله . خواھد افزودچنان مکتبی عظمت ازی، نام وی درج گردد به يقين برمکتبی چون ليسۀ غ

معلومات ارائه خواھد شد، ھرگاه کسی عکسی از ايشان داشته باشد، لطف نموده با " حبيب هللا ځالند"د راجع به استا

  .ارسال آن بر من منت گذارند

  ادامه دارد

  

  :يادداشتھا

  :گويند: ًيک طنز کوتاه به ارتباط سطح زندگانی معلمان در افغانستان است، که مختصرا می نگارم" کاله معلمی "-*

ی سابق در يکی از قريه ھای دور و بر کابل، يک روباه بسيار چاالک و ھوشيار پيدا شده بود که ھرچه مرغ در زمانھا

 رسانيده بود که مردم قريه او را دشمن راين روباه آنقدر به مردم قريه ضر. در قريه بود، از حلقومش فرو رفته بود

ا و ستراتيژی ھای گوناگون به خرج می دادند تا روباه را شماره يک خويش اعالم داشته، تمام تالش شان را با تکتيک ھ

  .دستگير نمايند

سرانجام تالش آنھا مؤثر افتاده، روباه را زنده دستگير، و در روزجمعه مقابل مسجد قريه آوردند، تا تمام اھل قريه به 

 پيشنھاد می نمود،  يکی در نظر خواھی مجازات، ھرکس مجازات خودش را. اتفاق ھمديگر مجازاتش را تعيين نمايند

 نزد سگان قريه می اندازيم، تا با دندان سگھا کشته شود، ديگری می گفت نه، وی رامی گفت، دست و پايش را بسته، 

را تماشا کنيم، آن او تشش بزنيم تا رقص مرگ آچنان جزائی برايش کافی نيست، بھتر است بااليش پترول انداخته، زنده 

پايش و پوزش را می بنديم و می گذاريمش نزديک مرغان قريه، تا در ھوس خوردن گوشت ديگری می گفت نه دست و 

  .مرغ از گرسنگی بميرد
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مه يک جزا بريش "معلم صاحب رو به طرف اھل قريه نموده گفت، . در اين ميان معلمی بود در قريه، صاحب احترام

  " اگر شما قبول کنين. داروم

وقتی ھمه قبول " ھر جزائی که مالم صايب بته، قبول اس" قريه يک صدا بگوينداحترام معلم باعث شد تا تمام اھل 

 را ویکالھش را بر سر روباه می گذاشت، که معلم پای پيش گذاشته، در حالی . کردند که جزای معلم مورد قبول است

  .رھا نموداز قيد و بند 

ری بود که کدی؟ ما دشمنه به دست تو داديم تو او ره ای چه کا" مردم که چنين ديدند، ھمه داد و فرياد شان بلند شد که

  "ايال کدی و کالی خودام کتيش

  :معلم که منتظر اعتراض ھمگانی بود، با صدای آرام گفت

  "آلی که کالی معلمی د سرش شد، ديگه بوی مرغ د دماغش نمی رسه، چه رسد به شکمش. بيادرا، خفه نشين"

  . معلم در افغانستان می باشدطنز کنايه از وضع اقتصادی رقتبار قشر

بدان معناست که زود " ديگ کسی سياه نشدن"عکس آن . ، کنايه ازدوام آوردن فرد می باشد"ديگ کسی سياه شدن**" 

 .زود کارش را از دست می دھد

 


