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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٢ جنوری ١٢

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

١٨ 

 

 :به ادامۀ گذشته

 :يران جھت نفوذ در منطقه  تالش احزاب وابسته به ا-٢

و در عمل به آن وفاداری صورت می  دشواری ديگری که می بايست به ارتباط آن از خط روشن سياسی برخوردار

گرفت، چگونگی برخورد در قبال فشار ھای عمليی بود که از طرف احزاب نزديک به رژيم واليت فقيه و يا وابسته 

  .به آن، جھت نفوذ در منطقه وارد می شد

ھرچند جھت بيان ترکيب کامل تراکم نفوس در واليت نيمروز، به کار و تحقيق بيشتر توأم با ارائۀ ارقام نيازمندی 

  :وجود دارد که اين قلم فعالً بدان دسترسی ندارم با آنھم بايد بيفزايم

  : مليت بودند٣در کل باشندگان واليت نيمروز مشتمل بر 

با وجود آن که اکثريت باشندگان آن . ياد می نمودند" فارسھا"دم آنھا را به نام اقوام بلوچ، پشتونھا تاجيک ھا که مر

ل می دھد، مگر پشتونھا و تاجيکھای نيمروز در کل حيات باشنده  و شاخه ھای متعدد مليت بلوچ تشکيواليت را اقوام

  .ر الذکر تشکيل می دھدداشته در نتيجه اکثريت نفوس متوطن و به اصطالح شھری آن واليت را اين دو مليت اخي

مردمان تاجيک که اکثراً از لحاظ مذھبی، شيعۀ دوازده امامی اند، با آن که در مقياس مجموع نفوس واليت در اقليت 

. قرار دارند، اما بنا بر طرز زيست، الاقل در ولسوالی چخانسور بيشترين باشندگان آنجا را به نمايش می گذارند

 از عللی بود که در آن زمان از جمع تمام نيروھای نزديک و يا وابسته به ايران، موجوديت آن اقليت مذھبی يکی

  .بخواھد تا در داخل نيمروز به فعاليت ھای نظامی آغاز نمايد" شيخ آصف محسنی"حرکت اسالمی تحت رھبری 
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سوالی ھای اين خواست وقتی از اھميت خاصی برخوردار می گردد که بدانيم وقتی جبھۀ نيمروز بعد از فتح ول

ضمن ارسال خبر اين فتح به نمايندگی ھای احزاب در زابل  و زاھدان از آنھا تقاضا به عمل " چخانسور"و " کنگ"

آورد تا جھت مصونيت افراد خودشان و به وجود نيامدن کدام سوءتفاھمی از تحرکات نظامی خويش در مناطق آزاد 

به فحاشی " شيخ آصف محسنی"قرار دھند، حرکت اسالمی شده به وسيلۀ جبھۀ نيمروز، آن جبھه را در جريان 

 پرچمی –پرداخته و رسماً اعالم داشت که نه تنھا حاکميت جبھه را به رسميت نمی شناسد، بلکه آنھا را به مانند خلقی 

  .ھا ملحد شناخته و خود را موظف می بيند تا جھت آزاد سازی آن مناطق خون افراد جبھه را نيز بريزاند

نظرداشت چنين موضعگيری خصمانه عليه جبھۀ نيمروز، مبرھن است که اجازه دادن به آنھا تا در داخل ساحۀ با در 

ر ادجبھۀ نيمروز به فعاليت ھای نظامی دست بزنند می توانست بدان معنا باشد که جبھه خود می خواھد در يک دام بر

  .کشی پا بگذارد

د که با شندگان شيعه مذھب ولسوالی چخانسور و مربوطات آن نيز اين نکته زمانی از اھميت نسبی برخوردار گردي

زير تأثير تحريکات دايم و پيھم رژيم واليت فقيه و شاخک ھای ارتباطی آن در افغانستان، زمزمه ھای ايجاد جبھه را 

  .به راه انداختند

ت التھاب قرارداد، چه از يک پيدايش چنين طرز تفکری به مانند تمام پديده ھا و سؤاالت جديد، جبھه را  در حال

و باندش بود که نفس داشتن چنان تفکری را از جانب باشندگان شيعه مذھب آن ولسوالی اھانتی به " غازی"جانب 

خود و خانواده ھايشان دانسته اگر فعال مايشاء می بودند دمار از روزگار آن مردم بيچاره می کشيدند که با موجوديت 

يجاد جبھۀ مستقل، از دل و جان در رکاب وی نمی رزمند و در طرف ديگر التزام به عوض فکر ا" غازی"شخص 

  .نظری و عملی به حقوق توده ھا در انتخاب مسيری که می خواھند، پيش بگيرند، قرار داشت

به تعبير ديگر جبھه از لحاظ تيوريک در موقعيتی قرار گرفت که می بايد به سؤال چگونگی حاکميت در روستا ھا 

حاکميت حزبی که در ھمان مقطع جبھه نمايندگی از آن می نمود و يا ھم حاکميت دموکراتيک متشکل از :  بگويدپاسخ

با تمام آن که چنين تشخيصی از لحاظ تئوريک می توانست بسيار . تمام نيروھای ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی

رياليستی بود و نه ھم می توانست ضد نه يک روند ضد امپ" شيخ آصف محسنی"ساده باشد، چه حرکت اسالمی 

ارتجاعی باشد و عکس آن، تاريخ نشان داد که خود آن حزب يکی از مظاھر آشکار عقب ماندگی ارتجاع مذھبی بود، 

مگر عملی ساختن چنين طرز ديدی و آن حزب را بنا بر ماھيت ضد انقالبی و وابسته اش از مردم دور نمودن، به 

کاری که شرايط خاص افغانستان و پيشی .  مؤثری نيازداشت تا توده ھا نيز آن را بپذيرندتبليغ و ترويج انقالبی و

گرفتن خيزش ھای خود به خودی مسلحانه از تمام نيروھای در گير در مبارزۀ مسلحانه، آنھا را وادار می ساخت تا 

 ھا را تحت کنترول خويش به دنبال آن خيزشھا حرکت نموده و در صورتی که خواسته باشند اسب سرکش آن جنبش

در يک کالم . بياورند، بايد در عمل از آن پيشی بگيرند تا واقعاً حيثيت پيشاھنگی خود را در تاريخ تثبيت نمايند

به مانند ھميشه با خزيدن در زير شعار ھای چپروانه، راسترين حرکت را در ھمان مقطع که سلب حقوق " غازی"

می نمود، در حالی که بقيه اعضای رھبری جبھه بر مبنای بحث ھای روياروئی که دموکراتيک توده ھا بود، پيشنھاد 

صورت گرفت، ھمه بدان نتيجه رسيدند، تا قبل از اتخاذ ھر تصميمی نخست با مردم آن محل وارد " غازی"بين من و 

داريم، از آنھا خواسته بحث شده ضمن آن که حق آنھا را در شرکت به مبارزات مسلحانه کامالً خدشه ناپذير اعالم می 

شود در انتخاب تفنگ کدام تنظيم و حزبی، آگاھانه و بادرنظرداشت مصالح دراز مدت باشندگان آن ديار تصميم 

  .بگيرند
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و از جانب ديگر باز ھم به نيروھای نظامی حرکت اسالمی که در ھمسوئی با برخی از افراد سپاه پاسداران می 

خلق و پرچم نمايند، نيز فھمانده شود که چون در مناطق آزاد شده از طرف جبھۀ عليه " جھاد"خواستند به اصطالح 

نيمروز ديگر نشانی از حاکميت خلق و پرچم  وجود ندارد ، بکوشند تا در آن مناطق به ماجراجوئی دست نزنند، در 

  .غير آن، مسؤوليت عواقب وخيم آن متوجه جبھه نخواھد بود

امکان تبارز به چپ روی " شيخ آصف محسنی"حريکات حرکت اسالمی در چنين شرايطی که از يک طرف ت

را مساعد می ساخت و از طرف ديگر زمزمه ھا در بين مردم چخانسور جھت جبھۀ مستقل بلند تر می " غازی"ھای

گرديد، دو تصادف تمام اوضاع را به نفع جبھه دگرگون نموده وبھره برداری درست از ھر دو تصادف، برای 

  .يدی جبھه را از آن مشکلھا رھا نمودمدتھای مد

دفاع از "با کميته ھای " شيخ آصف محسنی"يکی از آن  تصادف ھا، درگيری مسلحانه بين افراد حرکت اسالمی 

چريکھای حرکت که از يک جانب دل خودشان بسيار جوش می زد . بود" بندر"دولت دست نشانده در منطقۀ " انقالب

شان نشان دھند و از طرف ديگر افراد سپاه " برداران پاسدار"ی ھايشان را به تا ضمن حرکتی مسلحانه توانائ

دولت کابل " ملحدين"پاسداران ايران نيز بی ميل نبودند تا با نشان دادن يک پيروزی نظامی به گفتۀ خودشان بر 

ومی را که از چانس و درب ترقی را بر خود بکشايند، به بزرگترين خبط نظامی دست زده بچه ھای غريب و مظل

از مرز دو کشور در " بندر"داخل افغانستان به غير از قريۀ محل تولد شان حتا با کابل نيز آشنائی نداشتند، در منطقۀ 

  .داخل افغانستان فرستادند

آنھا نه تنھا نمی دانستند که محل عمل شان چگونه مکانی است، حتا اين را نيز نمی دانستند که در ھمان گام اول با 

 نفر بايد مصاف داده و در صورت ادامۀ درگيری برای يک ساعت از طرف مقابل چند تن عليه آنھا بسيج خواھد چند

به مثابۀ اولين عکس العمل " کميته ھای انقالب"شد؛ از آن گذشته نمی دانستند که وقتی درگيری آغاز يافت، افراد

افغانستان و در نتيجه عقب نشينی را خواھند بست، گذشته از آن، آن بيچاره ھای نمی توانستند باور امکان خروج از 

برادر "کنند که وقتی گلوله باری آغاز بيابد اولتر از ھمه رژيم واليت فقيه مرز ھايش را مسدود نموده و ھمان 

ن گذشته آنھا نمی دانستند که ورود در داخل از آ. به خاکش را خواھد گرفت" افغانی پدر سوخته"جلو ورود " پاسدار

افغانستان از لحاظ مھمات و ذخاير لوجستيک ھم غير از عمل مسلحانه در داخل يک شھر است که تمام عمل ظرف 

  .چند دقيقه به اتمام رسيده و چريک به دنبال کارش روان می گردد

به غير از " بندر"ند توجه نمايند که در ھمان محل از آن گذشته آنھا نمی دانستند و يا اگر می دانستند حاضر نبود

 متر که در تحت کنترول دولت قرار داشت و جبھۀ نيمروز عمداً آن را مورد حمله قرار ٨٠٠ تا ۵٠٠خطی به طول 

  .نمی داد، متباقی تمام طول مرز تحت کنترول دقيق چريکھای جبھه قرار دارد

 يافت، دو گروپ از چريکھای جبھۀ نيمروز که از دو طرف آن محل را با در نظرداشت تمام نکاتی که در باال تذکار

شيخ آصف "تحت نظارت دقيق خويش داشتند، متوجه می شوند که به محض ورود چريکھای حرکت اسالمی 

کميتۀ دفاع "مسما بودند، درگيری بين آنھا و قوای دولت مزدور و افراد " شيخک ھا"که از طرف مردم به " محسنی

ھنوز از آغاز درگيری بيش از يک ربع ساعت نگذشته بود که متوجه می شوند در عين . آغاز می يابد" باز انقال

کاھش می يابد طرف مقابل نيز با بلند گو ھای دستی از آنھا می خواھد که خود را " شيخک ھا"حالی که آتش متقابل 

اھدۀ چنين حالتی قومندانان گروپھای جبھۀ با مش. بنمايند" جمھوری دموکراتيک افغانستان"تسليم نيروھای مسلح 

بود و ھرگاه کدام رفيق ديگری " رخشانی"و " حقانی" که اگر حافظه درست ياری نموده باشد زنده يادان -نيمروز

 جھت نجات جان آن چريکھای در محاصره مانده داخل جنگ شده و بر - دببخشايبوده اميد است اين خطا را بر من 
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محل داشتند و جنگ تبليغی موفقی که در تمام جنگھا و درگيری ھا جبھه چنان از آن سود جسته مبنای شناختی که از 

بود که حتا باداران دولت مزدور به آن توانائی ھا معتقد شده از راديو مسکو نيز آن را به خورد طرفدارانش ضم چند 

بعد از تبادل آتش با افراد " ۀ دفاع از انقالبکميت"دشنام و بھتان تبليغ می نمود، نيروھای دولت دست نشانده و افراد 

را از " شيخک ھا"جبھه و درک ثقلت قدرت آتش افراد آن، رو به فرار گذاشته ، جبھه موفق شد افراد محاصره شدۀ 

  .انتقال بدھند" ماککی"محاصره نجات داده و آنھا را در پناه مراقبت شديد به نزديکترين قرارگاه جبھه در 

محاصره شده گذشته از دو تن زخمی، ديگران نيز در وجود افراد جبھه فرشتگان نجات خويش را يافته از جمع افراد 

  .آنھا را ديديم اگر ممانعت خودم نمی بود، به دستبوسی افتخار می نمودند" ماککی"وقتی در 

در استخوان دست شان آمريت صحی جبھه بعد از آن که زخمھا را مشاھده نمود، دو تن از آنھا را که زخمھای عميقی 

  .داشتند بنا به خواھش خودشان و بعد ازپانسمان اولی با امکانات جبھه به زابل ايران فرستاد

اين فاصلۀ زمانی . بقيه افراد را برای يک ھفته نزد خود و در بين افراد جبھه به مانند تن واحدی نگھداری نموديم

يش ارتقاء يافته به بطالن تبليغاتی که دشمنان در مورد جبھه موجب گرديد تا شناخت آن افراد از جبھه وسياست ھا

 جبھه پی برده بود و از بخشنموده بودند، پی ببرند، از طرف ديگر دفتر حرکت نيز که از جانبی به نقش نجات 

طرف ديگر افراد خود را به حيث زندانی نزد جبھه تصور می نمود، و از ھمه باالتر به دشواری آغاز جنگ در يک 

منطقۀ ناشناخته متوجه شده بود، خالف مکتوب اولی و آن اعالم جھاد عليه جبھه، از خدمات جبھه قدر دانی نموده و 

تعھد سپرده بود که من بعد ھرگاه خواسته باشند تحرک نظاميی از خود نشان دھند، آن را در ھمآھنگی با جبھه 

  .جراجوئی ھای حرکت در منطقه بوداين توافق در واقع اعالم ختم ما. سازماندھی خواھند نمود

تصادف ديگر که از لحاظ زمانی فقط چند روز قبل از درگيری اتفاق افتاده بود، منوط می شد به مسافرت اين قلم در 

ھمراھی با يک تيم صحی جھت تبليغ اھداف جبھه برای مردم چخانسور که نوشتم اکثريت باشندگان آن به مذھب 

  .شيعه عمل می نمودند

ما به منظور تبليغ بين مردم چخانسور متشکل از پنج نفر بود، اين قلم، داکتر سليمان، قومندان ھوتک، و دو گروپ 

ما در ھر قريه ای که می . تن از چريکھا که اسم يکی از آنھا عزيز و اسم دومی را باتأسف فراموش نموده ام

ه کمک بيماران می شتافت، به صورت مطلق رسيديم، ضمن آن که داکتر سليمان  در ھمکاری با دو چريک جبھه ب

مجانی از مريض ھا ديدن می نمود، واکسين ھائی را که نزد خود داشت باالی اطفال تطبيق می نمود و حتا از 

 مزمن، دوا تقسيم می کرد، من ھم درحد توان به تمام  با امراضدواھائی که نزد خود داشت، جھت تداوی بيماران

به خصوص توجه آنھا را به مناطق ھمسايه و حاکميت ھای چند گانۀ احزاب جلب . دمسؤاالت مردم پاسخ می دا

به . نموده، از نقش برجستۀ جبھۀ نيمروز در تحکيم صلح ، ثبات و امنيت برای شان مثال ھای چند ارائه می نمودم

 مراسم مذھبی و عالوه با در نظرداشت سياست ھای کلی جبھه در زمينه ھای زراعتی، معارف، آزادی در انجام

حمايت جبھه از تأمين اين آزاديھا و خدمات صحی در کنار اولويت امنيتی و رفاه عامه، خواستار ھمکاری آنھا می 

  .گرديدم

يکی دو روزاول ، با آن که ھمه با عالقه مندی به سخنانم گوش می دادند و حتا خالف احتياط ھای الزم امنيتی از 

د را می خواستند تا در بحث ھا و مذاکرات شرکت نمايند، با آنھم در وجود اين قلم و قريه ھای دور و نزديک ھم افرا

.  ھائی را می ديدند که بيش از اعتماد بايد با آنھا از دريچۀ احتياط برخورد صورت بگيرد" سر لچ"تمام افراد جبھه 

ه منظور تداوی يک خانم که از سه تدبيری را که ب" کريم کشتۀ باال"تا اين که در روز سوم ضمن مسافرت در قريۀ 

سال قبل گويائی خود را از دست داده بود و به گفتۀ خودشان و تأئيد داکتر سليمان جھت تداوی به ھر دری خود را 
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 "ترس"آن زن را که به علت " ايجاد ترس مضاعف"زده بودند اما نتيجه ای نگرفته بودند، به کار بردم و از طريق 

ھا برطرف گرديد بلکه تا " سرلچ"وباره به گفتار آوردم، نه تنھا تمام شک و شبھه ھا در مورد ما از تکلم مانده بود، د

جائی که از آن محل گزارش دارم ھيچ يک از افراد آن مناطق حتا بعد از غيابت من از جبھه به جبھۀ نيمروز پشت 

  .نکردند

ياد می شود و چيزی کامالً پيش " شوک تراپی"به نام در ھمين جا بايد بيفزايم، ھرچند آن تداوی که در دنيای معاصر 

پا افتاده ای است، جلو چشم تمام مردم قريه صورت گرفت و من بار ھا به خصوص برای افراد جبھه توضيح نموده 

آن و تأکيد ورزيدم که انجام آن به ھيچ نيروی ماوراء الطبيعه و يا سيد و امامزاده بودن تعلق ندارد، با آن ھم برخی ھا 

  . از معجزۀ سيدی اين قلم پذيرفته و حاضر نبودند، به استدالل منقطی من گوش فرا دھندیرا بخش

 ٣اين تنھا مورديست که دستاورد اين قلم را ناشی از سيد بودن و فھم مذھبی ام قلمداد نموده اند، حال بعد از گذشتن 

 وابسته به ايران را به خاطر برداشت ھای توھم دھه ھرگاه کسانی کمک به يک انسان و رفع خطر نفوذ اسالم سياسی

من در ھمان .  آخند بازی يد طوال دارم اختيار دارنددرد و ادعا دارند که گويا اين قلم نآميز ديگران محکوم می نماي

زمان ھمان حرکت را درست دانسته بدان عمل نمودم، بدون آن کدام منفعت شخصی برای خودم برسد يک زن را 

زندگانی خانوادگی اش برگردانده، با کسب اعتماد فوق العادۀ مردم به طرف جبھه از شاخک شانی آخند ھا، دوباره به 

ھر قضاوتی که ديگران در مورد داشته باشند، . نفوذ اسالم سياسی و درگيری ھای مذھبی جلو گيری به عمل آوردم

  .ن قضايا راضی و راحت استکمترين اھميتی برايم ندارد، مھم آن است که وجدان خودم از تمام آ

  ادامه دارد

 


