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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

  ٢٠١۶ سپتمبر ١٠
  

  !شھادت چلم قومندان صاحب
  

و در جوشاجوش نبرد افتخار آفرين آزاديخواھانۀ مردم ما عليه سوسيال )  ھجری شمسی١٣۶٢(سالھا قبل از امروز

ياليزم شوروی آنروز، که کشور ما از طرف نيروھای رقيب ملی، منطقه ئی و بين المللی به کشتارگاه بزرگی مبدل امپر

سر می بريد و آن ديگری " کوميکون"شده بود، که در آن يکی مردم ما به شکرانۀ تحکيم مناسبات استعماری از نوع 

ذبح " آسمان ھفتم"ردم را در مذبح جھالت تقرب به باشندگان  ممدتاولتر از ھمه فرزندان صادق و وفادار به منافع دراز

شرعی می نمود و از ھر دو طرف تالش صورت می گيرد تا ھر چند جنايتکار و آدمکش در دسترس دارند به 

عناصر ھرزه، " اسالم سياسی"که بيشتر از تمام نھاد ھای مدعی " سياف"منوط به " اتحاد اسالمی"افغانستان بفرستند، 

، در آن حضور فعال و می توانست قابل تجمع و سازماندھی باشد" مفسد فی االرض"ش، دزد و در کالم آخندی آدمک

. آی. سی"که کسی به جز افراد وابسته به " جھادگر" سه تن از اعراب به اصطالح  به مانند ھميشهتعيين کننده داشت، 

 ھا از ھم قماشان آنھا در الجزاير، مصر، عراق و ليبيا نبودند و با فعاليت ھائی که بعد" المخابرات العامه"و " ای

به کشتار خلقھای " ناتو"سرزد، ھمه غرق در لجن استخباراتی بوده، من حيث پياده نظام پيمان تجاوز گر و انسان کش 

در کل و بازوی مسلح " سياف"که در واقع دست راست " مال عزت"منطقه مبادرت ورزيدند، با يک گروپ از افراد 

  .ی در پغمان بود، به آنجا فرستادو

انسانی " اتحاد اسالمی" که می بايست آن سه عرب را تا پغمان برساند، به مانند تمام قومندانان یسرگروپ و يا قومندان

 از قرار گفتۀ برخوردار باشد،تربيت سياسی الزم به اين که از بود، لومپن، ھرزه، بی خبر از دنيای سياست تا چه رسد 

 تنھا الزام عملی اش به اسالم در خواندن نماز خالصه می شد، آنھم با زير پای نمودن نص صريح قرآن  که دوستانش

 نشئۀ چرس در آسمان ھفتم با تحت تأثيرً، زيرا جناب شان اکثرا "به نماز نزديک نشويد وقتی نشئه ھستيد"گفته است 

  .  می زد"بوقه ئی"خدای فراری اش، 

 از ھر جای ديگری، عالقه مند بودند تا به مناطقی مانند، پغمان، سالنگھا، پنجشير، بخشھائی اين که چرا اعراب بيشتر

از واليات کنر و پکتيا و بدخشان خود را برسانند، گذشته از آن که آب و ھوای اين مناطق در مقايسه با سرزمينھای 

ولين بار به آبھای روان سلسله کوه دماوند ايران زادگاه شان، ھمان بھشتی را مانند بود که چون اجداد شان، وقتی برای ا

دومين خليفۀ اسالم و اميد چور و چپاول بيشتر نمی بود، " عمر"رسيدند، آن را جنت اعالم داشته و اگر ضرب شالق 
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را به بھشت موعود " جھاد"ھيچ کسی آنھا را از جای شان حرکت داده نمی توانست، سرقت معادن و احجار قيمتی، 

  .ده بودمبدل نمو

از طرف مفتيان عربستان سعودی و " جھاد نکاح"تا آندم اصطالح و در ھمين جا بايد افزوده شود، با آن که در آن زمان 

در رقابت با خلق و " ذلت ملی"به مثابۀ جاده صافکن اين " سياف" کشف و اعالم نشده بود، مگر ساير شيوخ عرب،

در خدمت " انترناسيوناليستی زير بستر"ان را جھت انجام وظايف پرچم که زنان افغان به خصوص افراد حزب خودش

روسھا قرار می دادند، از جمع اولين کسانی بود که زمينۀ ازدواج دوشيزگان افغان را چه در داخل افغانستان و چه در 

 منحط حاکم مرد  ماه، آن دوشيزۀ افغان طالق داده شده، برمبنای فرھنگ۶پاکستان، با ايقان کامل به اين که بعد از 

زده دانسته، ھر مردی خود را شايستۀ ھمخوابکی باوی می داند، به کوچه و " سيب عکک"ساالر که زن مطلقه را 

ھمين . بازار رھا خواھد شد، به ھزاران زن و دختر افغان را زير نام نکاح، به تن فروشی به اعراب وادار می نمود

 . مؤثر بوده باشد" سياف"عرب در باند " جھادگران "امتياز نيز می تواند در رجوع لگام گسيختۀ

  .در ھر صورت برگرديم، به شھادت چلم قومندان صاحب

، قومندان و داخل کشور می گردندپاکستان به طرف داخل افغانستان حرکت شان را آغاز " تره منگل"وقتی گروپ از 

اکستان و بھانه گيری حق و ناحقش و از جانب  احتراز از درگيری با پوليس پ جھت از يک جانبصاحب که تا آنزمان

که می توانستند با گزارشھای شان، موقعيت وی را نزد " آی. اس. آی"سياف، و "ديگر، ترس از خبر کشان و جواسيس 

را به قراری " يرقبوتۀ ف"تضعيف نمايند، به اصطالح دندان روی لب گذاشته و درد فقدان ھميشگی " اتحاد اسالمی"

  ". چرس"بود، گروپ را متوقف ساخته، شروع نمود به کشيدن تحمل نموده 

 به ات،  کوشش نمودندنستندھمراھش به ھر قسمی که بود، در حالی که ھيچ يک زبان ديگری را نمی دا" جھادگران"

ريب ند که فدھم از کسانی بو" جھادگر" از قرار معلوم آن سه تن -. قومندان صاحب تفھيم نمايند که آن کار درست نيست

ًرا خورده، می خواستند واقعا درافغانستان برای دفاع از اسالم از جان مايه " اسالم سياسی"شعار ھای انسان خرکن 

" ما"خود در چنان حدی از فساد قرار داشتند، که قومندان صاحب " جھاد گران"گذارند، در حالی که اکثريت آن 

ندان صاحب، که از جھاد و مبارزه و ادای دين ملی و  قوم- نزدشان از جمع فرشته ھای مقرب به شمار می رفت

گوشش نخورده بود، و تفنگ را ھم نه بر مبنای چنان درک و وجيبه ای برداشته بود، بلکه به اسالمی، چيزی تا آنزمان 

 تفنگ را گذشته از ھمچشمی ھا و حفاظت جانش از خطر ساير تفنگداران، بيشتر بدان خاطر بر دوش داشت تا به وسيلۀ

د نشئه "ايش را برآورده سازد، وقتی با اين مخالفت رو به رو شد، به پاس مھمانداری ھرچند  ھآن تمام اميال و خواسته

  .تحمل نمود" اش خار زده بود

" بوتۀ فقير"، زيرا از يک طرف ميان قومندان صاحب و  بياوردممگر اين تحمل نمی توانست مدت زمان طوالنی دوا

ھم خود را در کسوت ياران " جھادگران" آسانی گسستنی نبود و از طرف ديگر  بهاشت کهعشق ديرينه ای وجود د

احساس نموده ضمن مداخله به ھر کار قومندان صاحب و ممانعت از کشيدن چرس، وقتی از چند " خلفای راشدين"

" شھداء" ی قبورگورستان عبور می نمودند، بيرقھای سرخ و سبزی را که مردم بر حسب يک سنت اجتماعی بر باال

  . نصب می نمايند، نيز کنده به دور افکندند

تيره " جھادگران"در نتيجه ھرقدر مسافرت چند روزه ای آنھا دوام می يافت به ھمان اندازه مناسبات قومندان صاحب با 

صاحب، به خاطر ممانعت از چرس کشيدن قومندان " جھاد گران"تر شده، وقتی به دشمنی آشتی ناپذير مبدل شد که 

ب را حمل می نمود، تا آوی را که چون جان نزدش شيرين بوده و يک تن از افرادش در تمام وقت آن چلم پر " چلم"
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ير به ذھنش بزند و نبودن آب، فراق درد انگيز ليلی و مجنون قمبادا در جائی که آب نيست، قومندان صاحب ھوس بوتۀ ف

  .ش بر زمين شکستاندند از دست نفر موظف گرفته، با زدن؛را تداعی کند

اين حرکت از طرف قومندان صاحب بعد از آنھمه تحمل و حوصله، غير قابل عفو تلقی گرديده، برای آن که شما ھم در 

جريان ماوقع قرار گيريد، بقيۀ آن را از زبان خودش نقل می نمايم؛ قبل از ھر چيز بايد بنويسم که من در کجا با قومندان 

  : را شنيده امصاحب، آشنا و داستانش

نامبرده . بود" پھلوان ناصر"شده بود، " ليسۀ غازی"که ھمزمان با ما شامل " محمود ھوتکی"يکی از شگردان مکتب 

" پخته"و علوم بشری شامل شده بود، چون تمام صنوف را ادبيات که دو سه سال بعد از ما از ليسه فارغ و به پوھنځی 

 در جريان اين سالھا، اندک زمانی من ھم به از ان جائی که . ۀ تحصيل خاتمه دادمی خواند چند سالی از من، بعد تر دور

را در صنف شان داشتم، گذشته از آشنائی ھای دورۀ تحصيل " سرھنگ"حيث اسيستانت، افتخار ھمراھی با استاد داکتر

  .و احترام متقابل آنزمان، لفظ استاد را نسبت به من به کار می برد

ًاده و ھمتش، قد نسبتا کوتاھی داشت و با وجود تمرينات سخت پھلوانی، در ھيچ وزنی نمی که خالف ار" ناصر"

شنا و در نتيجه بين آن آتوانست مسابقه دھد، کوتاھی قدش را با درازی نوک کاردش جبران نموده، دستش به کار خيلی 

  .اصی بودعده از کسانی که برای شان کارد و کارد زنی ارزشی داشت، صاحب نام و نشان خ

" هړبا" به پاکستان آمده و در وی  که ريافت داشتم د" ناصر"احوالی از جانب  ھجری شمسی ١٣۶٣در اوايل سال 

به مبارزه می پرداخت، " ساما"، و می خواھد با من به ارتباط شھادت بردار کھترش که زمانی در گروپ زندگانی

  .صحبت نمايد

 خوب نبود و از ده ھا طرف امکان اين که - "ساما" تمام افراد متعلق به -ا از آن جائی که در پاکستان وضع امنيتی م

که " هړبا"توطئه ای به غرض نابودی تدارک ديده شده باشد، منتفی نبود، رفقای مسؤول امنيت رفقاء موافق رفتنم به 

" غرور خرده بورژوائی"د در پاکستان به شمار می رفت، نبودند و استدالل می نمودند که نباي" عالقۀ غير"قسمتی از 

به بردارش که خون و احترام به " ناصر"مگر سابقۀ شناخت از آشنائی با شخص . گردم" هړبا"باعث گردد، تا راھی 

به قتل رسانيده شده بود و " سياف"با راھجوری دشمنان شخصی و خانوادگی شان به وسيلۀ افراد " ساما"اتھام عضويت 

نيست و نمی تواند برايم راھجوری " رفيق فروش"اگر ھزار عيب داشته باشد، " ناصر"از ھمه باالتر ايقان به اين که 

  .نموده باشد، به ديدار وی رفتم

دوم ديدنش رفتم، تا اگر ممکن باشد خودش را در جھت کار سازمانيافته ترغيب نمايم، برحسب تصادف، وقتی برای بار 

ميزبان، طبق معمول که می بايد مھمانان . بود" ناصر"که از ھمان ولسوالی بود، مھمان " سياف"يک تن از قومندانان 

معرفی نمود و تذکر داد " سياف"مندانھای معروف را با ھم آشنا نمايد، ضمن آن که طی يکی دو جمله وی را از جمع قو

ضمن . عرب را نيز راھی جھنم ساخته است، شروع نمود به داستانسرائی راجع به من"جھادگر"که قومندان سه نفر 

اس تعريف ھا از فھم و دانائی و اين که گويا در افغانستان جوره ندارم، به موضع مورد عالقۀ قومندان صاحب، تم

 در کابل صورت گرفته بود، ھمه را به من بخشيده با ۵٨ و ۵٧ که بين سالھای ار ھرآنچه عمل چريکیگرفته، افتخ

آنقدر غلو نمود که بيچاره قومندان صاحب خود را " دولتی می ريزداز ھر تار بروتش خون يک روسی و "حسن ختام 

نجا، کوشش می کرد، آنچنان صدايش را در مقابل يکی از ھيوال ھای زمان مشاھده نموده، در تمام مدت حضورم در آ

  .نازک بسازد، تو گوئی با شمشری در دست گردنش را نشانه گرفته ام

 که برای خودم ھم، مجسم ساخت چنان رستم دستانی که فرد عادئی بيش نبوده و نيستماز من " پھلوان ناصر"اين که چرا 

بدان معنا که وقتی چنان تيپ افرادی، می کوشند تا کسی . رادًبيگانه بود، کامال بر می گردد، به روانشناسی ھمان تيپ اف
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را باالتر از آن چه است، معرفی دارند گذشته از اين که به زعم خودشان به رفيق شان احترام می گذارند، در واقع خود 

بيادرت کته نگاه کن : "به زبان غير مستقيم به طرف ديگر می گويند. نشان می دھند" زدنی"را به طرف ديگر مھم و 

چنين طرز برخوردی در حقيقت نوعی تبليغ .... و " زدنی ھای شھر ديدن ما می آيند"، "چه کس ھائی دوست است

  .برای خودشان می باشد

افرادش نيز نترسيده، و " سياف"را به بھشت فرستاده و از " جھادگر"به ھر حال وقتی شنيدم که قومندان صاحب، چند 

  .يه از چه قرار بوده استعالقه مند شدم بدانم، قض

قومندان صاحب، وقتی متوجه عالقه مندی ام گرديد با نوع تواضعی که در عين حال بار تبليغ برای خودش را حمل می 

  : آغاز نموده گفتننمايد، به سخ

 بعد - " مرديا مرد باش يا نوکر. که گفته ان.  صدقه، توکی بری پھلوان آغا الالی کالن استی، مام نوکرت استيمهبادار" 

  :از پاسخ الزم دلجويانه از طرف من، باز ھم ادامه داد

 چيزی - "سياف" منظور -وقتی مرده گو ھا را کتی خود گرفتم، از اول رنگشان ده دلم نشيشت، خو به خاطر استاد"

 خردی و کالنی اينجه، بی ناموسا ھيچ فکر نمی کدن که د. ده گوا از ھمو اول شروع کدن به بکو نگو گفتنراين م. نگفتم

ا گپ مه گوش ر مردار کديم که ديگهمه يک عمر زديم که خوده قومندان ساختيم و از خيرات سر دوستا، ده ھا سگ. است

  . حالی اين مرده گوا کتی چلتار شان آمده، می خواھن که مرا تربيه کنن. می کن

مگه اين .  شان روان شان کنم که ال حول گفتم ره بد گفتن، دلم می شد که ھمونجه پيش ننههم" بوته فقير"دمی اول که 

 داريم، د چورتم گشت که ای بی نکندن، مام مرگ و مردره را بيرق ھای بيچاره شھيد ھا  د . مرده گوا ھيچ نفميدن

در نزديکی ھای لوگر، بعد از . خو بازم الحول کدم.  که ھمرای بيرق شھداء کينه داره.  پرچمی س- ً حتما خلقیوسانام

د . که شکر خدا را کنم که کتی کل گروپ از خطر تير شديم. دشت سقاوه، بچه را گفتم که چلمم تازه کنه از گذشتن

  .  کسی جم کده نتانههايتو ماکم که توتايش.   زمين زد  ماکم دهھمينجه اين بی ناموسا بازم پيدا شده، چلمم

او مرده گو اگه نر استی کتی نرت غرض . يد بسازهتيزن عرب او ره شھ.. گو بادار، چلم بيچاره چه کده که کبخو تو 

 از نقل قسمت بعدی داستان که به موضع بحث ما ارتباط ندارد، پوزش - د روز روشن نشانت بتههبگی، تا ستارای آسمان

  .مساعد گردد"* زندگی قصه می سازد"می خواھم، باشد برای زمانی که فرصت نگارش قصه ھای زندگانی ام زير نام 

  !گان نھايت عزيزخوانند

: شايد برای شما که اينک با چنين قصه ای آشنا می گرديد، قضيه اندکی عجيب به نظر آيد، که چطور می شود گفت

، اما برای من که قبل از آن از زبان توده ھای مردم بارھا حين بيان جنايات روس و نوکرانش، شنيده "چلممه شھيد کده"

آن داستان ھيچ تعجب آور نبود، زيرا به "  مه خر مه و سگ مه شھيد ساختنِوکه کل چيزه از بين بردن، گ: "بودم

ًنيکوئی می دانستم که در نزد عوام، کلمۀ شھيد بار معنائی را که از لحاظ سياسی و يا مذھبی حمل می نمايد کامال از 

 در جای ديگر به معنای  استعمال می شود و-  نمونۀ چلم-در جائی اين کلمه به مفھوم تخريب کردن. دست داده است

  .- نمونۀ کشته شدن حيوانات حين بمباردمان -.کشتن

سال "به در رساله ای معنون " چھره نما"به ھمين اساس ھم بود که بيش از ده سال قبل ضمن نقد نوشتۀ فردی به نام 

زم را جھت تعيين اين که اين بحث را پيش کشيدم که بيائيد تا سنجه ھا و معيار ھای ال" ، باز تولد يک کشور کھن١٧۴٧

چه کس را می توان شھيد ناميد، به بحث گذاشته، ماحصل و قاسم مشترک ھمه را به مثابۀ معيار و سنجه بپذيريم و بر 

مبنای آن به دور از تعصبات قومی و نژادی ، حب و بغض علی و عمر، سياه و سفيد، شيعه و سنی، پشتون و تاجيک و 

  .فراد حکم صادر نموده بگوئيم چه کسی شھيد می باشديا ھزاره و ازبک در مورد ا
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  خوانندگان نھايت عزيز،

 و از کج و کور ھمه ساله با آن که از آن زمان تا اکنون بيش از ده سال می گذرد، و در تمام اين مدت از چپ و راست

برو و يا ھم پول و آيش کس و يا کسانی محافلی به منظور ياددھانی از شھداء برگزار نموده از خون آنھا برای خو

که مفھوم شھيد را از " الحاج داکتر امين الدين سعيدی"دارائی کمائی می نمايند، به غير از ھمکار نھايت عزيز ما آقای 

ديد اسالمی مورد بحث قرار داده، معيار مذھبی را در تشخيص آن ابراز داشتند، با تأسف ديگر ھيچ فردی بدان عکس 

  .مل نشان ندادالع

  ندگان نھايت عزيز،خوان

" آذانم نماز نخوانده اند"وقتی اين درد دل را با شما در ميان می گذارم ھدفم آن نيست تا از اين که کس و يا کسانی به 

بيان دارم که با تأسف ما قلم زنان و شبه روشنفکرانی که وظيفه داريم تا در پرتو تا ت اسشکايت نمايم، بلکه ھدف آن 

ستر سوء تفاھمات بين مردم را از ميان برداشته خط فاصل روشنی بين خلق و دشمنان خلق ب، آگاھی دھی و روشنگری

يعنی بيشتر به کارھائی مصروفيم . ترسيم نمائيم، کمتر به کاری می پردازيم که در جھت رفع شقاق و نفاق سود مند باشد

  .که از ما به جای روشنگر، نفاق افگن می سازد

زيرا در غياب . ھم يکی از ھمان معيار ھا می باشد" شھيد کيست" ھای الزم جھت تشخيصبحث در مورد ايجاد معيار

 ٣موجوديت چنان معيار ھائی، به ھمان سانی که قومندان صاحب به خود حق می دھد، تا از شھادت چلمش حرف زده 

ن روستائی آمان سانی که نموده، ارمان آب يخان پغمان را به دلشان بگذارد، به ھ" حوض کوثر"عرب راھی " جھادگر"

 روس اشغالگر، شھادت بنامند، ۀان به خود حق می دھند تا کشته شدن خر ھا، گاو ھا و سگھای شان را به وسيليننش

امير حبيب هللا "بايد وقتی کسی می آيد و و ن.  را شھيد اعالم بدارندودشانخديگران ھم حق می يابند تا افراد منسوب به 

می من را شھيد می خواند، گريبان دريد که آن که " امير حبيب هللا کلکانی"دارد و فرد ديگری یمرا شھيد اعالم " سراج

را شھيد می خواند و آن ديگری " اعليحضرت نادرشاه"و يا ھرگاه کس و يا کسانی . گويم شھيد است و از تو مردار

  و مادامی که آن معيارزيراز آغاز نمائيم، قاتل شاه را، شھيد خطاب می نمايد، يکی بر ديگری تاخت و تا" عبدالخالق"

آن سنجه ھا به وجود نيامده و ھرکسی حق دارد، آنچه را خود بدان عالقه مند  بوده در رثايش ماتم گرفته آن را شھيد 

  .بنامد، ھم قومندان صاحب، حق می يابد چلمش را شھيد بنامد و ھم روستائيانی که حيوانات شان تلف شده است

 چه در معيار مذھبی ھر کسی که از پر خوری اسھال - خواھيد شھيد را بشناسيد، آنھم با معيار ھای سياسیپس اگر می 

فقط با .  نخست، سنجه و معيار ھای خويش را در زمينه بيان و توحيد نمائيمم بيائيد در گا-بگيرد و بميرد شھيد است

شھيد نه " علی مزاری"و " احمد شاه مسعود" قماش ست، فرد وطن فروش و قاتلی ازنچنان توحيدی است که خواھيم دا

زيرا آنھا ھمان ظالمانی بودند، که به دست ظالمان ديگری .  شان رسيده اندۀراناجنايتکننگين و ل اکه به سزای اعمبل

 برای و ما نبايد امروز به کسی اين فرصت را مساعد بسازيم تا از خون آلوده به فساد آنھا نردبان ترقی. نابود شده اند

  .خود و امکان ايجاد وسيلۀ چپاول و غارت خلق بسازند

  
ارونقی "از قلم " زندگی قصه می سازد" حدود نيم قرن قبل، وقتی يک تن از ناول خوانھای قھار به شمار می رفتم، کتابی زير عنوان - * 

 ھرگاه فرصت دست دھد من ھم بسته بودم که باخود عھد  چنان توجھم را جلب نموده بود،،يک تن از نويسندگان بنام ايران در آن زمان" کرمانی

  ".کرمانی"ًقصۀ زندگانی ام را خواھم نگاشت، طبيعتا با طرز ديد ديگری از آقای 

 موسوی

 


