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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ نومبر ١٧
  

  !نيست" ترمپ"به " آری"، "تننکلي"به " نه"
١  

  
 م، آنھ٢٠١۶ھشتم نومبر  سنا و کنگره در اياالت متحدۀ امريکا به تاريخ ،بعد از اعالم نتايج انتخابات رياست جمھوری

، گذشته از "ترمپ"و به ضرر " ھيلری کلينتن"به دنبال حدود يک سال تبليغات گوشخراش رسانه ھای رسمی به نفع 

مبدل نموده، با به ميدان " برد" به رارسانه ھای رسمی که از شب فردای اعالم باخت شان در صدد بر آمدند تا باخت 

 دھۀ اخير با تکيه بر بازوی نظامی امپرياليزم ۴ شخصيت ھای خادم سرمايه که طی انداختن نام منفورترين افراد و

 خون به راه ھایدر اقصا نقاط جھان جويبه خصوص شمشير زدن در رکاب خاندان جنايتکار بوش امريکا جنايتگستر

وم جا به جائی جناحھای مختلف  بدون آن که به مفھانداختند؛ عده ای از افراد نا آگاه ميھن و حتا برخی از چپ بين المللی

گيری ھای دلبخواھی له و يا عليه اين و يا آن با تأسف به ی درونی آن پی ببرند، با موضعھيت تضاد ھاماسرمايه و 

مسير ھائی که در نھايت روند کلی جا .  ھمان مسيری گام می گذارند، که سرمايه و نھاد ھای تبليغاتی آن خواستار آنند

اذھان پوشانده، کاميابی و يا ناکامی يکی را مقابل ديگری با سرخاب ھای از مختلف سرمايه را به جائی جناحھای 

با تکيه بر آن مدت تا را به وجود آورده  جائیرسھا، اميدھا و توھمات واھی و بی گوناگون به خورد ساده انديشان داده، ت

  . بر عمر سراسر ننگ و جنايت شان بيفزايندیصباح بيشتر

 که در اختيار دارم، به قضيه وارد شده ضرورت و چگونگی جا به ِ خواھم کوشيد تا در حد توان و امکان زمانیدر اينجا

 دھم، آنچه را من تقديم تذکاراز قبل بايد .  با شما خوانندگان عزيز در ميان گذارم راجائی اين جناحھای مختلف سرمايه

ين نکات درست و متباقی تحليل ھا نادرست و اشتباه اند، عکس آن شما خوانندگان می نمايم بدان معنا نيست که فقط ھم

ًبه نظر من، تمام آنچه گفته شده، من می گويم و يا بعدا گفته خواھد شد ھمه مکمل يکديگر بوده نمی توانند تناقضی با ھم 

اشتباھات احتمالی اين قلم و  تصحيح ابه مانند ھميشه از ھمکاران و خوانندگان عزيز پورتال توقع دارم تا ب. داشته باشند

  .تکميل کاستی ھا، ضمن بخشيدن غنای بيشتر به نوشته بر من نيز منت گذارند

 از گوشه ایقبل از اين که وارد اصل بحث بگردم به اجازۀ شما خوانندگان نھايت عزيز، نخست شما را در جريان 

دھم، اميد اين پيشگفتار بتواند برای کسانی که از تاريخ کشور که خود شاھد زنده و عنصر فعال در آن بودم، قرار می 

زنده نموده، دست آنھا را نيز به غرض اصالح و تکميل آن برھۀ را قيد حيات مانده اند، خاطراتی در آن زمان تا کنون 

  .زمانی به طرف قلم بکشاند
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برای پدرم رسيد که " ه دارميراکبر آقای تکي" ھجری شمسی، پيامی از طريق يکی از نواسه ھای ١٣۴٨در اواسط سال 

 روز آن دقيق يادم نيست ھمين قدر با -از وی می خواستند تا به منظور بحث روی يک موضوع مھم، در جريان ھفته

تکيه خانه فقير "و ھم " تکيه خانه ميراکبر"قاطعيت نوشته می توانم که پنجشنبه و يا جمعه نبود، زيرا در آن دو روز ھم 

  . بيايد" ميراکبر" حدود ساعت چھار به تکيه خانۀ - ی نمی توانست ميزبان چنان مجلسی باشدبه نسبت عزادار" حسين

در روز موعود، پدرم که خودش بيمار بود و نمی توانست به مجلس برود و از طرف ديگر نمی خواست وقتی به مثابۀ 

من که در . واست تا در آنجا برومو بزرگ قوم دعوت می شود، به آن بی اعتنائی نشان دھد، از من خ" ريش سفيد"يک 

" گاوپيشانی سفيد"ً با تکيه و تکيه داری کامال به ھم خورده و از طرف مالھای تشيع، به مثابۀ مناسباتمر گآن زمان دي

ھم اعالن شده بودم، در آغاز نمی خواستم خواست پدرم را اجابت کنم، " مباح الدم"شناسائی شده ، چند بار در منابر 

صدای مردم را بی جواب نگذارد، با ابراز نا رضايتی و توجه شدم که وی تصميم دارد با تمام تن بيمارش مگر وقتی م

 منظورم -" شيطان خانه"تذکر اين که آنھا چه دارند تا به مردم بگويند، باز ھم مسألۀ درخواست پول به خاطر يک 

سؤال اين که اگر چنان بود، چند افغانی از جانب و ...  در ميان است و - ماشين ھای آخند سازی زير نام مدرسه بود

  .جازۀ کامل و دست باز عازم آنجا گرديدماخودت به عھده بگيرم، با 

وقتی به تکيه خانه رسيدم، از ھمان ظاھر تکيه خانه و افرادی که در آن جمع شده بودند، می شد حدس زد که قضيه بايد 

عمول خبری از سياه پوشی تکيه خانه در ميان نبود، افرادی ھم که در زيرا گذشته از آن که خالف م. چيز ديگری باشد

" مباح الدم"ً اکثرا به مانند من در جمع کسانی به شمار می رفتند، که آنھا نيز در برخی از تکايا، آنجا جمع شده بودند

ھا شناخت نسبی داشتم، می در آن جمع از کسانی که نامھای شان به خاطرم مانده و ھمان زمان با آن. اعالم شده بودند

توان از زنده ياد داکتر سيد انور سلطانزاده، داکتر سيد حسن سلطانزاده، زنده ياد ياسين بنياد، زنده ياد ولی پسر فقير 

حسين، و عدۀ ديگری که نسبت اقامت احتمالی شان در ايران و يا ھم افغانستان، از ذکر نام شان پوزش می خواھم، به 

ھا، کسان ديگری که با آنھا از سابق يعنی زمانی که من ھم درسھای آخندی می خواندم نيز در "  الدممباح"عالوۀ جمع 

ھای نجا اشتراک نموده بودند، مانند زنده يادان يوسف بينش، ميرزا شاه فضيلت، سيد عباس بينا، پسران و نواسه آ

 نفر ھمه در صحن ۴۵٠ تا صد کل حدود چھاردر... که يک تولی تقويتی خودشان به تنھائی بود و " مير اکبر"شخص 

  .حويلی تکيه خانه جمع شده بود

 ياد ياسين بنياد، و داکتر زندهگرانه متوجه محلی گرديدم که جو ست و جوقتی وارد حويلی شدم در ھمان اولين نگاه ھای 

 مباح - خودمانند تازه واردين  و بدان وسيله می خواستند تا رب ورودی تکيه خانه بودندمتوجه دھا نشسته بودند، آنھا 

برای من ھم از . د نزد شان برومينزديک ھم داشته باشند، با ديدن من، به وسيلۀ اشارۀ دست فھماندند که بارا  -الدم ھا

زيرا تا آنزمان نمی دانستم که چرا به آن مجلس آمده ام، آيا باز ھم سلطنت توطئه ای چيده تا جوانان . اين بھتر نمی شد

در ارتباط بودند، با مردم چنداول در تقابل قرار دھد و يا " شعله جاويد"ًکه اکثرا با جريان پر افتخار را " نداولچ"مقيم 

  .کدام مسألۀ ديگريست

انتخابات مسألۀ ًمختصرا تذکر داد که علت تجمع " ياسين بنياد"وقتی نزد آنھا رسيدم و علت تجمع را پرسيدم، زنده ياد 

ًوقتی تقريبا . خود را از اين ناحيه می خواھد کانديد نمايد" عزيز پسر فرقه مشر جعفر خان"ه ست ک دورۀ سيزده شورا

به پارلمان و مبارزات " شعله جاويد"چه، از چه وقت بدين سو جريان  با اعتراض پرسيدم که اين مسأله را به ما

دوستان ديگری نيز که در دور و " ياسين بنياد"به عالوۀ زنده ياد .  پارلمانی روی آورده که ھمه در اينجا جمع شده ايم

ًپيشش بود، تقريبا ھم صدا گفتند که ما به دستور رفقای زندانی برای پيروزی کسی در اين مبارزه شرکت نمی ورزيم، 

زيرا ما که در اين محل زندگانی می نمائيم می . در اينجا جمع شده ايم" عزيز بچه فرقه"بلکه به خاطر شکست و ناکامی 
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به معنای آن است که قمار خانۀ آنھا بيشتر از پيش فعال شده، به ھيچ يک از " عزيزبچه فرقه"انيم که پيروزی رسمی د

در ھر کوچه و پس کوچه، جواسيس آنھا گشت و گذار نموده، . جوانان چنداول امکان نفس کشيدن را نخواھند گذاشت

را به زندان افگنده اند، با " -نظور زنده ياد عين علی بنيادم -داکتر صاحب بنياد"اگر تا امروز به صورت علنی تنھا 

  .، دمار از روز گار ھمه خواھد کشيد پيروزی اش در انتخابات شورا

ًھنوز صحبت ھای ما به اتمام نرسيده بود، که از باالی تخت که معموال در ايام عاشورا و روز ھای جمعه، منبر نيز در 

ز طريق ميکروفن صدائی بلند شد که ھمه را به سکوت و آغاز مجلس دعوت می  وجود می داشت، اه ای از آن گوش

، مايک را به  بود، بعد از عرض سالم" مير اکبر آقا"گوينده که اگر حافظه به خطا نرفته باشد يکی از متعلقان . نمود

 تقاضا می *"نعيمی"قای حال از آ: طرف فردی که تا آن زمان با وی از لحاظ چھره آشنائی نداشتم، دراز نموده گفت

  .کنيم تا لطف نموده، خودشان مھمانان عزيز را در جريان ماوقع قرار بدھند

ً غيابا با ايشان "رياناآ"که يکی از نويسندگان و مؤرخان بنام افغانستان بود و از طريق مجلۀ " نعيمی"آقای شنيدن نام 

ً گوش داده، وقتی تقريبا با آواز گرفته به مانند فردی که می فھای شانرآشنائی داشتم، باعث گرديد تا با دقت بيشتر به ح

بسيار تحقير و کوچک شديم و اينھا ھمه به خاطر دفاع از :"کوشد تا از گريه اش جلوگيری نمايد، با دنيائی از تأثر گفت

درد " ياورده ام برای کسی فرود ن راھويت و اعتبار شما قوم بود و است ورنه به خاطر شخص خودم، به جز خدايم سرم

  :گفت" نعيمی"و اما قضيه از چه قرار بود که کار بدانجا کشيد؟ آقای . اس نمايمسعميقش را توانستم با تمام وجود اح

 ١٣  دورۀ ن سابقه ای که دارد می خواھد خود را برایآبا " عزيز پسر فرقه مشر صاحب"وقتی از ھر دھن شنيديم که «

کانديد نمايد، در خود نوعی مسؤوليت احساس " ميرويس ميدان"و " چنداول"عنی  شھر کابل ي۶ و ۵شورا از ناحيۀ 

 ساير اسامی را گذشت زمان - " **محبی"، آقای "مجيد خان منشی زاده" نفر به شمول دگروال صاحب ٩ًنموده، جمعا 

که پسر اين رفته با عرض احترام و تذکر " ***جعفر خان" اول نزد شخص فرقه مشر صاحب -از خاطرم برده است

زاده زاس کوچۀ آن يک منشی زاده و يا ميرپکوچه و ھر از مردم چنداول که در و خوبی  شان نمی تواند معرف مناسب

بگوئيد " عزيز جان" تقاضای ما به مثابۀ موسپيدان و افراد قابل احترام قومی از شما اين است تا به  و، باشدسکنا دارد

کانديد و " آصف آھنگ"تا فرد ديگری به مانند دورۀ قبل که به مشورۀ شما آقای که از اين امر منصرف شده، بگذارند 

ً احترام شما به جای ماند و ھم معرف نسبتا با سوادی انتخاب شد و از ھيچ فرمان شما سرکشی ننمود، کانديد شود تا ھم

از بين صد ھا و ھزار ھا داکتر، ماستر، انجنير، استاد و معلم اين محل در آنجا راه يافته، باعث سرفرازی مردم ما 

  .گردد

 به محض ختم صحبتم که از جانب داگروال صاحب نيز مورد تأئيد قرار گرفت، فرقه مشر صاحب بدون آن که به

انس و مھلت صحبت بدھد با صدائی که به يک نوع فرياد شباھت داشت تا يک مذاکرۀ دوستانه، سخن دگروال چديگران 

  :صاحب را قطع کرده گفت

به " مارشال صاحب"شخص . م و نه ھستم و نه ھم به کمک و مشورۀ شما نيازمند ھستمنه بودمن از شما قوم . قوم، قوم

وقتی مارشال صاحب .  گفتند تا کانديد شود جان"عزيز"ن صاحب قوای مرکز به قومندا" سردارولی"خودم و شخص 

از صندوق ھا بيرون نمی شود و تا خواستيم اندکی بيشتر پافشاری نمائيم با " عزيز جان"بگويد، ھيچ نامی به غير از نام 

  :کمال وقاحت گفت

  »- تان بزند...چوب را دربگويم که را ه ھا  می رويد يا بچ-"تان بزند... چوبه دهميرين يا بچا را بگويم که "

يده د به اينجا رسيد، تمام اھل مجلس سخت برآشفته گربغض کرده اشبا آن گلوی " نعيمی"وقتی صحبت ھای آقای 

و خانواده اش آغاز نمود، يک سؤال به صورت برازنده " جعفر خان"ن که ھريک به زبان خود به دادن فحش به آضمن 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

سر بر آستان فرقه مشر چنداول از مردم به نمايندگی با کدام حق شما چرا و رف مطرح گرديد، و تکراری از ھمه ط

 از جمعی که ما نشسته بوديم جھت انتظام بحث، قرار شد که من و زنده ياد داکترسيد انور سلطانزاده به - خم نموديد؟ 

ن را در اختيار يکی از ما دونفر آه کاغذ، نوبت سخن بگوئيم و اگر دوستان ديگر مطلبی به ذھن شان رسيد با يک پرز

 نرود و ھمه بدانند که ما به مثابۀ يک نيروی منسجم، متحد و نيرومند در مجلس حضور بين کار ما از مقرار دھد تا نظ

   -داريم نه جوانک ھای احساساتی و بدون پشتوانه

شعله ھايش زبانۀ وخته سازد، که جوالن که ھيچ فکر نمی کرد، صحبت ھايش چنان ھمه را برافر" نعيمی"زنده ياد 

  :دامن خودش را نيز بگيرد، با ھمان گلوی بغض کرده و گرفته گفت

آخر از وقتی که نام چنداول در تاريخ آمده است، آن نام توأم با عزت شمشير و قلم بوده است، ما به پاس قلم مردم خود «

 نفر مورد انتقاد قرار ٩ھر که  از آن جائی »انعت به عمل آوريممشھور ممباز نجا رفتيم تا از کانديد شدن يک قمار آبه 

  :از جايش برخاسته، با صدای بلند شبيه فرياد  گفت" مجيدخان"گرفته بود، آقای دگروال 

من يک عمر در اين ملک صادقانه خدمت کردم و اگر اندکی از غرورم کم می نمودم و دم درب اين و آن سالمی می «

من به پاس و به دفاع از شرف عسکری خود رفتم تا مانع .  اکنون جنرال برحال اين ملک می بودمزدم، به جای تقاعد

  . ھرکدام بحث ھای خود را نمودند نفره٩گروپ اعضای  به ھمين سان ساير »کانديد شدن يک قمار باز بگردم

ليه پارلمان و پارلمانتاريزم در يک ع" شعله جاويد"که بدون آنھم از نشر نخستين شمارۀ  جريدۀ " شعله ئی ھا"برای ما 

کشور نيمه مستعمره نيمه فئودالی، مواضع مشخص و کوبندۀ مان را داشتيم، آمادگی مردم برای شنيدن حرفھای ما و حتا 

به دنبال ما راه افتادن فرصتی را مساعد ساخت تا ھر آنچه به فھم ھمان روزمان، راجع به پارلمان و پارلمانتاريزم می 

، به  در بطن کف زدنھای ممتد مردم که تکيه خانه را به يک سالون کارگری شبيه ساخته بود تقديم حضار نمودهدانستيم

  :نمايندگی از جمع رفقاء و دوستان حاضر و غايب با فرياد بلند و با صراحت تام اعالم بدارم

خدمتی برای مردم خود بگردد، از اين ما به نيکوئی می دانيم که ھيچ کسی نمی تواند از مجرای چنين پارلمانی مصدر «

ًسانيد، برای ما مھم اين است تا اوال به می خواھيد به کرسی شورا بررو ما را به اين کاری نيست که شما چه کسی را 

جنرال صاحب که به جای تکيه به نيروی اليزال مردم به مارشال صاحب و پسر جنايتکارش تکيه می نمايد بفھمانيم که 

به مثابۀ شعبه ای از شعبات ضبط " جعفرخان"ست و در ثانی، ھمان طوری که گفتيم از رسمی شدن خانۀ زور مردم چي

  .احواالت جلوگيری نمائيم

ھمۀ حضار را از ميدان چه بسا با اساليبی که ھمه با آن اشنا ھستيد، " جعفرخان"از ھمين جا اعالم می داريم که خاندان 

نفر مارشال صاحب بچشانيم در ميدان ا آنزمانی که مزۀ شکست را به ت  يعنیا آخرتقول می دھيم ما مگر بيرون کنند، 

  ».خواھيم ماند

تمام کسانی که می خواستند، خود را " عزيز بچه فرقه"در ھمانجا بعد از بحث ھای زيادی به منظور شکست دادن 

حاجی "، " علی احمد نعيمی"، "شاملسيد محبوب شاه "، "حاجی علی محمد معروف به حاجی علو"کانديد نمايند، مانند

و عدۀ ديگر وعده نمودند که ھرگاه کانديد مناسبی عرض اندام نمايد، ما ھمه به نفع وی گذشته، " محمد کريم ميرزائی

  .تمام توان ما را در خدمت وی قرار خواھيم داد

ث اجماع ھمه گرديده، از ھمان به ميان آمد، اسمی که باع" محمد يوسف بينش"در جريان پرس و پال، اسم زنده ياد 

من ھيچ گونه توان مالی ندارم تا در زمينه «نه يک بار بلکه بار بار تأکيد می کرد که " بينش"لحظه در حالی که شخص 

، مجلس عذرش را »مصرف نمايم، شما کس ديگری را کانديد نمائيد که از عھدۀ دادن يک پياله چای برآمده بتواند

را که نخوت فرعونی را از پدرش به ارث برده بود، " عزيز بچه فرقه"د نموده به وسيلۀ وی پوز نپذيرفته، او را کاندي
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را اين که از پارلمان چيزی ساخته نبود و نيست بدان معنا نيست که رزم حماسی صد ھا زن و دختر کابل . به خاک ماليد

" عزيز بچه فرقه"طر پيروزی بينش و شکست که تا آنزمان به خاطر اجتناب از گرفتن عکس، تذکره نداشتند و به خا

،  رأی کانديد مارشال صاحب را نا اميد ساختند****١٠٠٠راء بيش از آچادری را برداشته عکس گرفتند و با تفاوت 

  .به فراموشی سپرده ، به آن کم بھا داده شود

موفق شدند، "  در آن زمان۵يۀ  ناحميرويس ميدان"و مردم " ن وقت در آ۶مردم چنداول يعنی ناحيۀ "و اما اين که چرا 

آيا مردم ما ازلحاظ اخالقی برتر از مردم امريکا بودند و مردم به زانو در آورند، " يوسف"سلطنت را در مقابل " عزيز"

حرفيست که در وارد ميدان شود و داليل ديگر، " بينش"حتمی بود تا شخصيتی مانند " عزيز"يا برای فردی چون 

  .مختصر خواھد آمد بعدی اين ھایقسمت

  ادامه دارد

  

  :يادداشت ھا

 ثروتمند زاده  و با علم و فضلخانوادۀ کابل در يک باغ نواب خورشيد در ١٢٩۴علی احمد نعيمی در سال  - * 
پدرش ميرزا محمد نعيم که خود مرد دانشوری بود، تالش ورزيد تا علی احمد نعيمی درپھلوی آن که کودکی .**** شد

 خورشيدی در ١٣١٧نعيمی پس از پايان تحصيل در سال . بگذراند، به کسب علم و دانش نيز بپردازدرا در رفاه مادی 
 آريانا و معاون انجمن مذکور ۀ به حيث مدير مجلًا خورشيدی در انجمن تاريخ و بعد١٣١٨ شد در سال رانجمن ادبی مقر

ۀ صکوک و و در پايان عمر رياست مجل ژوندون ۀ مديريت عمومی مجلخورشيدی ١٣٢٨در سال . اجرای وظيفه نمود
 .رابخانه را به عھده داشتض

نعيمی در پھلوی خالقيت ھای داستانی و کارھای ژورناليستی و مطبوعاتی، نوشتار ھا و ترجمه ھای ارزشمندی نيز  
  :دارد که طور نمونه ازاين ھا می توان نامبرد

  يان تيمورۀ چنگيز الی اخير دورۀ افغانستان از حملتاريخ –١
   خوشنويسانۀ تذکر–٢
   طاھريانۀ تاريخ سلسل–٣
   موسوم به گوھرشاد بيگمه ای رسال–۴
   به نام مزارات غزنی ای رساله–۵
   به نام نگاھی به غور ای رساله–٧
   اثری به نام دلدادگان تاريخ–٨
  ت حسينی نقل و ويراستاری نوشتۀ نعم-]٩[ به نام خواجه حسن ميمندی وزير سلطان محمود ه ای رسال–٩
  

جناب شان نويسنده و مؤرخ و از کارمندان .  ھجری شمسی در چنداول متولد شد١٣٠٩ احمد علی محبی، در -**
تا جائی که من می دانم آخرين اثر ايشان . باسابقۀ، رياست دارالتأليف وزارت معارف، انجمن تاريخ، مجلۀ آريانا بودند

  .  صفحه با قطع و صحافت بسيار زيبا٥٦٠در " ی تاريخ افغانستانقزلباش و ھزاره در ال به ال"کتابيست معنون به 
  

ًبوده به دنبال تسلط آن خاندان بر شھر کابل و بعدا " طالئی"يکی از سرسپردگان خاندان " جعفرخان" فرقه مشر -***

 خان ھاشمد محم"اعالم حکومت شان، از آن جائی که حين آمدن آنھا به شھر کابل در ھمکاری با فرقه مشر اعزازی 
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ھم " جعفر خان"، کمکھائی انجام د اده بودند، به موازات استقرار حاکميت خاندان طالئی، فرقه مشر "معروف به زوزو
معروف " کودتای سيد اسماعيل بلخی"اين اعتبار بعدھا وقتی حرکتی را که به نام . از اعتبار بيشتر برخوردار گرديد

حد يافته، از موضع يک خادم نزديک به سلطنت، از ھيچ نوع ظلم و تجاوز به  رسانيد، فزونی بيش از حاکميتشد، به 
  .مال، جان و ناموس مردم خودش و خانواده اش دريغ نورزيد

وکيل رستاق گفت که " کريم هللا خان" بعد ھا کسانی مانند چندھر . خانه اش در چنداول به صورت علنی قمار خانه بود
 استخبارات که جواسيس از واليات به آنجا آمده مغز ھای شان را خالی و جيب ھای قمارخانه پوششی بود برای ادارۀ

  .قمار خانه بود" جعفر خان"شان را پر می نمودند، با آنھم تا جائی که مردم محل می توانستند شھادت بدھند، خانۀ 
از موقف و صالحيت . نمود نيز می جيزگری تخلص می نمود، به عالوۀ قمار، " عسکرزاده"که بعد ھا " عزيز"پسرش 

تمام دامنۀ کوه را الی باال جوی از طرف خود و به حکم " کريم"به نام " جعفر خان "برادرزادۀ اداری آنھا ھمين بس که 
  .ن نيز خود داری نورزيدمسلماناخود به فروش رسانيده، حتا از فروش قبرستان 

 فداکاری از ديد خود شان ساير مردم چنداول نيز گذشته از يادآوريست که به عالوۀ آمادگی خانمھا در حدبه الزم ****
اين که نه از چاقو کشی ھا ترسيدند  و نه ھم از آدم ربائی ھا، لت و کوبھا، چادر از سر دختران و زنان برداشتن ھا، در 

به مانند ھم بودند که دربار و فرقه مشر صاحب تکفير ھا و برچسپ شعله ئی خوردن ھا؛ کسانی به منابر وابسته 
  . از بذل پول و تأمين تمام مصارف انتخاباتی نيز دريغ نورزيدند" حاجی محمد علی حکمت"

و باندش " جعفر خان" فرقه مشر   اھميت داشت و برای چه تعدادی شکست دادن"بينش"اين که برای چه تعداد پيروزی 
ش داشتند، از اھميت برخوردار بود، و پسر جالد" شاه وليخان"که تکيه بر قدرت سلطنت به خصوص مارشال صاحب

  .دشوار است در مورد قضاوت نمود


