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  موسوی

  ٢٠١٢ فبروری ١٣

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٢۴  

  

  :به ادامۀ گذشته

ه جانب کوه صافی آغاز نمائيم، الزم است يک نکته ديگر را نيز خدمت تان به عرض قبل از اين که سفر ما را ب

  :برسانم

قرار گزارش يک تن از دوستان شفيق، گويا در اين اواخر يک تن از ھمکاران شبنامه نويس که از لحاظ ھوش و 

سياسی کمتر مورد فراست زبانزد خاص و عام بوده بر ھمين مبنا، چه در حيات شخصی و چه ھم در زندگانی 

مؤاخذه قرار گرفته است، نمی دانم از خودش به چنين درکی رسيده و يا استادانش از ماورای ابحار به وی تلقين 

  :نموده اند تا بگويد

آغا خود نوشته است که يادداشت ھايش نزدش نيست  در نتيجه چون سنش زياد شده است، نوشته ھايش دقيق "

  "نيستند

" مرده" در گام اول خوشحال شدم، خوشحال شدم چون متوجه شدم که اوالً ھرگاه شبنامه نويسبا شنيدن اين تبصره

است، يارانش ھنوز نفس می کشند، در ثانی آنھا حتماً مطالب اين قلم را از نظر می گذرانند که به چنين حکمی 

  .رسيده اند

نھفته است از آن بابت مکث نمايم چه آن کان واما بدون آن که برروی آن جمله که اھانت به تمام بزرگساالن در آن 

  :ذکاوت بدون آنھم از محاسبه معذور است، بايد بنويسم

صرفنظر از اين که دوستان و آشنايانی که با اين قلم در تماس ھستند می توانند به ارتباط حافظه ام از کان ذکاوت 

  :ی نمايم می افزايمخوبتر و بھتر قضاوت نمايند، بدون آن که حرف آن کان ذکاوت را نف
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. گيريم که حدس ِجناب شما کامالً درست و اين قلم به حساب کبر سن حافظه ام ضعيف چه که حتا از بين رفته باشد

که به آحاد " شما ھا"در چنين صورتی شما بايد از آن بابت خوشحال باشيد، چه با در نظرداشت آن که يادداشتھايم را 

ده و در نزدتان داريد، به خاطر اثبات اشتباھاتم آن را سکن نموده به نشر برسانيد تا تان منقسم شده ايد، مصادره نمو

  .ھمه کس بدانند خطاھای اين قلم در کجا می باشد

واما به سبب آن که خاطر کان ذکاء و ساير متحدان وی را جمع نمايم، بايد بنويسم از زندگی در کنار ساير چيز ھای 

شتن دوستان شفيق و وفادار است، برايم باقی مانده يکی توانائی کار و ديگری ھم ارزشمند که از ھمه مھمتر دا

 ساعت کار و يراستاری و ١۴ الی ١٢نه بيش از اچه ھمان طوری که به کوری چشم دشمنان روز. حافظه است

کم در حافظه مطالعه من را از پا نمی اندازد، آنچه را در گذشته بخشی از پراتيک خودم به شمار می رود چنان مح

  .حفظ نموده ام که ھيچ چيزی آن را زدوده نمی تواند

  :و اما ادامۀ بحث

 ١٩به عالوۀ ما . حرکت نموديم" تری منگل"و " ه چنارړپا"فردای آن روزتمام ما رفقاء صبح خيلی زود به طرف 

روان بوديم، يک "  معلومرفقاء از کام نھنگ به طرف سرنوشت نا"جھت کشيدن " رھبر"نفر که بنا به گفتۀ زنده ياد 

در کلکان بود و درواقع آرندۀ احوال و راه بلد ما " جبھۀ نجات"تن از رفقای کلکان که آن زمان به حيث آمر تنظيم 

  .به شما می رفت، نيز با ما ھمراه بود

ن زنده ياد ترکيب رفقای عازم سفر از بسا جھات قابل توجه بود، چه به غير از يک تن از کادر ھای توده ئی سازما

متباقی ھمه روشنفکر بوده با آن که سالھا شرکت در جنگ و ريشھای درازی که برخی ھا داشتند می " ھادی"

امری که . توانست به مثابۀ پوشش به شمار آيد، مگر با کمترين دقتی می شد فھميد که تمام گروپ روشنفکر می باشد

  . توانست باعث درد سر بگردددر کمتر جبھه ای می شد سراغ آن گرفت و در نتيجه می

کدام دفتری " تری منگل"رسيديم، از آن جائی که سازمان در " تری منگل"نزديکی ھای شام آن روز وقتی ھمه به 

نداشت تا سالح ھايش را در آنجا نگھداری نمايد و ھميشه وقتی رفقاء از داخل به پاکستان می آمدند، يک نفر را می 

ه در ھمان حوالی بين قوم خود زندگی می نمود، بياورند تا اسلحه ھا را به خانۀ وی را ک" ص" فرستادند تا رفيق

 ميل تفنگ و يک راکت اندازی که ١٨انتقال دھند، در نتيجه فيصله برآن شد تا تعدادی از رفقاء غرض آوردن 

انجا سپری و فردا شده  شب را در ھم" ص"گروپ پغمان با خود آورده و در آنجا گذاشته بودند، عازم خانۀ رفيق

در انتخاب افراد جھت آوردن اسلحه ھا، به عالوۀ عالقه مندی ميزبان، مسألۀ . صبح زود به تری منگل برگردند

بر ھمين مبنا اين قلم نيز با . امنيت رفقای شناخته شده و مھارت رفقاء در آماده سازی اسلحه ھا نقش اساسی داشت

  .عازم منزل شان گرديديم" ص"عده ای قليلی از رفقاء به ھمراه رفيق 

بين " ديورند"به مانند صد ھا ھزار و ميليونھا پناھندۀ ديگر افغان، با در نظرداشت روابط خونی قبل از " ص"رفيق 

قريه ای که آنھا در آن زندگانی می نمودند، از سرحد زياد فاصله نداشت، در بسيار . قوم خود زندگانی می نمود

رات بمب افگن روسی نه تنھا از باالی منازل شان با سرعت زياد عبور نموده و از مردم مواقع ھليکوپتر ھا و طيا

می خواست زھر چشم بگيرند، بلکه بار ھا اتفاق افتاده بود که با بمب و يا راکت اين خانه و يا آن خانه را ويران 

د نمايند، مگر با وجود آن مردم محل نموده به ده ھا تن از باشندگان آن بومی محل و يا پناھنده را در آن محل نابو

روی ھمان روابط خونی و سنت ھای پشتونوالی خارج از نفوذ اسالم سياسی، خم به ابروی خود نياورده، به گفتۀ 

  .و اعضای فاميل وی ھميشه آمادگی خود را در دفاع از آنھا ابراز می داشتند" ص" رفيق

  :ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود بيفزايم
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نعده از شورای نظاری ھائی که به عوض نشانه گرفتن دولت نظامی پاکستان و ارتجاع اسالم سياسی در آنجا، تمام آ

خلق نمايند، به " صوبۀ سرحد"آگاھانه می کوشند نفرت بين مردم افغانستان و مردم پاکستان به خصوص مردم 

وشت جواسيس بی مقداری اند که از طرف عالوۀ آن که بوئی از شرافت و انسانيت نبرده اند، به جرأت می توان ن

ورنه کسی که يک روز در آن زمانھا در آن مناطق سپری نموده و با . بادارن خود چنان وظايفی را به دوش دارند

  .مردم ميھن خود در تماس شده باشد، ھيچ گاھی کمک ھای جانبازانۀ آنھا را فراموش نخواھد کرد

تماد متقابل به صد ھا ميل تفنگ نگھداری می شد با آن که ھمه کس می در آن مناطق روی شناخت ھای قومی و اع

دانست که فالن نفر چه تعداد تفنگ درخانه اش نگھداری نموده می نمايد، و اگر پای رازی ھم در ميان می بود 

ردمانھای چيزی نبود مگر راز آشکار، با آنھم مردم محل اصالً به رخ خود نمی آوردند و حاضر بودند نه تنھا بمبا

به جرأت گفته می . روسھا را متقبل شوند بلکه با تکيه بر سنت ھای قومی جلو مداخلۀ دولت پاکستان رانيز سد نمايند

و مناسبات قومی اش در ميان نمی بود، ما از لحاظ رسمی نه تنھا " ص"توانم ھرگاه در ھمان مقطع نقش رفيق 

  .تفنگ را در آن حوالی نگھداری نمائيماجازه نداشتيم بلکه قادر ھم نبوديم تا يک ميل 

به " ص"به دنبال خوردن غذا که رفيق. رسيديم" ص" نفر به منزل رفيق ۶در ھر صورت پاسی گذشته از شام ما 

اصطالح ھمه را خجالت داده چه بسا ھمان يگانه خروسی را که داشتند، برای ما آماده نموده بود و بار ديگر ثابت 

مھمان نوازی بخشی از .. ه ھای اصيل افغان اعم از پشتون، تاجک، ھزاره، ازبک، بلوچ و ساخت که در بين خانواد

فرھنگ و سنت جامعۀ مارا می سازد، اسلحه ھا را از نظر گذرانيديم، تقريباً ھمه به پاککاری نيازداشتند، چه وقتی 

  .ی انضباطی، آنھا را پاک ننموده بودندرفقاء آنھا را تسليم داده بودند، يا به حساب عدم فرصت و يا ھم کم توجھی ھا

که از لحاظ نظامی ھيچ شکی در " قادر"در جريان پاککاری اسلحه ھا، نکته ای را که به ذھنم رسيده بود با قومندان 

آن نکته کھنه و مستعمل بودن اسلحه ھا بود که باز ھم می توانست در . فرماندھی وی وجود نداشت، در ميان گذاشتم

  .ث درد سر گرددعرض راه باع

علت چنين حدسی آن بود که تمام گروپھائی که از پاکستان به طرف داخل حرکت می نمودند، ھمه سالح جديد با 

خود انتقال می دادند، کمتر اتفاق افتاده بود که يک گروپ با سالح کھنه و مستعمل به مسافرت بپردازد، اين نکته 

روشنفکر بودن رفقاء به آسانی تشخيص داده می شد، در نتيجه وقتی از ارزش بيشتر برخوردار می گرديد که 

" جبھۀ نجات"تصميم برآن شد که ضمن حفظ ھوشياری و تشديد مراقبت، به ھمه رفقاء نيز گفته شود که ما مربوط 

سالح جديد برای ما نداد، عده ای را در پاکستان گذاشته خود با اين تفنگھا عازم " حضرت صاحب"ھستيم چون 

  .می باشيمداخل 

رسيده و اسلحه ھا را به رفقاء سپرديم، با آنکه ھمه آمادۀ مسافرت بوديم مگر زمان " تری منگل"وقتی صبح زود به 

 کيلومتری که الی رسيدن به کوه صافی بايد طی می شد، بنا بر ٢٠٠ - ١٨٠و تمام " تری منگل"آغاز مسافرت از 

  . سرانه به سفر بپردازدعبور از مناطق مختلف به دل ھرکس نبود تا خود 

ھرگروپ بايد می فھميد که وقتی حرکت می نمايد، در کدام ساعت بايد از کدام منطقه عبور نمايد تا به نيروھای 

گزمۀ دولتی و يا ھليکوپتر ھای روسی برنخورد، در کجا می تواند توقف نمايد، در کجا می تواند شب را سپری 

خوشبختانه در اين مورد اکثر رفقائی که در گروپ ما . يزی برای خوردن بيابدنمايد و در کدام قسمت ھا می تواند چ

  .بودند، از تجربۀ کافی برخودار و نيازی به پرس و جوی اضافی نداشتند، تا مورد سوءظن قرار بگيرند

رأت وقتی رفقاء تفنگھای شان را در دست گرفتند و می خواستيم به طرف آن سرنوشت نامعلوم گام بگذاريم به ج

ما با آن که با . گفته می توانم که در ھيچ کجائی نمی توان چنان شور و غروری را بين يک عده انسان مشاھده نمود
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وجود آن چند ميل تفنگ  از چھار طرف به وسيلۀ دشمنان مردم ما اعم از روسھا و مزدورانش و مناديان اسالم 

 ارتجاع، در محاصره قرار داشتيم و چيزی بيشتر از يک سياسی اين سگان قالده به گردن امپرياليزم و پاسداران

قطره باران شفاف در مقابل يک خندق عظيم نبوديم، مگر غرور سامائی بودن، که نه به اميد رشوت خدا به بھشت، 

حور و غلمان تفنگ برداشته و نه ھم از عقوبت جھنم آن ھراس دارد، بلکه صرف به خاطر آن که انسانی است 

آمادگی رفقاء آن قدر باال بود . ادی و ميھنش ربوده شده، به اين مبارزۀ مرگ و زندگی گام گذاشته استآزاد، که آز

 فلم آن مسافرت نزد برخی ھا -.که حتا برخی ھا بدون توانمندی ھای جسمی می خواستند، فداکارانه گام گذارند

 جانبازانۀ رزمندگان سامائی می توانند موجود است، نه به خاطر من بلکه به خاطر روشن ساختن قسمتی از زندگی

  -.آن را نمايش داده و ظايف شان را در قبال ميھن شان انجام دھند

را ھرگاه با سرعت پيموده و با استراحت کمتر می شد و گروپ قادر می " کوه صافی"و " تری منگل"فاصله بين 

 روز وقت می گرفت، در غير آن گروپھائی  شبنانه٣شد وقت ھای معين عبور از مناطق را مراعات نمايد، در کل 

تمام راه بدون استثناء کوھستانی و .  روز و حتا بيشتر از آن وقت شان را می گرفت۵بودند که پيمودن آن فاصله الی 

فقط باال شدن و پائين شدن از کوه بود، ھرگاه بنويسم در تمام آن فاصله يک کيلومتر ھمواری بدون ارتفاع وجود 

علت انتخاب چنان راھی امنيت باالی آن بود، چه ھرقدر راه ھا سھل تر می بود به ھمان . ه نکرده امنداشت مبالغ

  .اندازه خطر کمين از جانب روسھا باالتر می رفت

ما بنا بر وضعيت خاصی که داشتيم تصميم گرفتيم تا با حد اکثر سرعت حرکت نمائيم تا از يک سو قھر خود را از 

ه باشيم و از سوی ديگر امکان تماس با ساير گروپھا و در نتيجه برانگيختن سوء ظن آنھا حضرت به نمايش گذاشت

با آن که تمام اين مدت سه شبنانه روز سراسر خاطره است، خاطره ھای فراموش ناشدنی از انسانھائی . کمتر شود

که با وجود تحمل آنھمه که شجاعانه در راه آرمان شان جان باختند و خاطره ھای درد انگيزی از انسانھائی 

مصايب، سرانجام زرق و برق امپرياليزم آنھا را از مسير مبارزه باز داشته به انقياد طلبان منفوری مبدل نمود که 

 سه نکته که ھر يکی می -حتا تداعی آن خاطره ھا برای انسان درد انگيز می شود، به صورت اجمال فقط بر دو

اميد است زمانی به يادداشتھايم دسترسی بيابم و به اساس آن . اشد، انگشت می گذارمتواند کار آمد جداگانه ای داشته ب

اين اميد را از مصادره کنندگان خاطراتم ندارم، بلکه . تمام خاطرات آن مسافرت شکوھمند را به تفصيل تقديم بدارم

درس مصادره کنندگان آن خاطرات، اميدم به شما خوانندگان ارجمند و گرانمايه است تا به وسيلۀ نوشته ھايتان به آ

  .آنھا را زير فشار قرار دھيد، باشد بخشی از ميراث مبارزاتی مردم به دست شان برسد

  :و اما نخستين نکته

 ھفت کيلوگرام وزن ٧ تا ۵ھمه سالح برشانه حرکت نموديم، با آن که برای افراد نا آشنا " تری منگل"وقتی از 

ه مانند پر کاه معلوم می شود، مگر آنانی که تجربۀ مسافرت ھای طوالنی مسلحانه کلشينکوف و مھمات آن در آغاز ب

را دارند به نيکوئی می دانند که متناسب با آمادگی و ورزيدگی افراد چند ساعت بعد آن پرکاه سنگين تر از کوه 

 حدود يک سال بود که در و چون بيشتر رفقائی که به اين مأموريت عازم بودند، اکثراً در. ھندوکش جلوه می نمايد

 سپری - در بخش ديگری از پاسخ به اتھامات به اين تمرين ھا باز خواھم گشت-پشاور آنھم بدون تمرين ھای الزم

که از جانبی تجربۀ کافی چنين پياده روی ھائی را داشت " اکبر"نموده بودند، در نتيجه خالف افراد کم تجربه، رفيق 

را مراعات " ھميشه آماده بودن يک چريک" که در تمام مدت اقامت، اصل و از سمت ديگر خودش می دانست

  :ننموده، بدون آن که ديگران بدانند به طرف من آمده، تشويشش را چنين بيان داشت
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 شود، آغا صاحب می بخشی، اگر من در بين راه احساس ناتوانی نمودم می توانم بدون آن که کس ديگری متوجه"

  "از شما خواھش نمايم تا رفتن را به خاطر استراحت اندکی متوقف سازيد؟

از من چنان تقاضائی را می نمود، با آن که در ھمان آغاز حرکت به اتفاق آراء قومندان " اکبر" اين که چرا رفيق

اعتماد ھای متقابلی که بين را به حيث قومندان پذيرفته بوديم، برمی گردد به ساختار درونی افراد سازمان و " قادر"

. روند ھای فکری متفاومت در آن وجود داشت و اما اين که من چه پاسخی بايد می دادم، مسأله ای بود در خورتوجه

را نبايد " قادر"چه ضمن آن که نبايد آن رفيق را از خود می رنجانيدم بايد به وی می فھمانيدم که اتوريتۀ قومندان 

  .زير سؤال برد

  :بش گفتمه غروری برخوردار است، لذا در جواشناخت کافی داشتم و می دانستم از چ" اکبر"نه من از رفيقخوشبختا

انديوال جان تمام رفقاء را نظر بينداز، ببين می توانی نفر اول نباشی که خواھان استراحت می شوی و يا خير؟ "

  "تقاضای استراحت نمايمھرگاه نمی توانی با اشاره به من بفھمان تا من از قومندان صاحب 

  :تمام گروپ را از نظر گذرانيد، بدون آن که کمترين تزلزلی در صدايش احساس شود، جواب داد" اکبر"وقتی رفيق 

  "قول می دھم که نه تنھا نفر اول نباشم بلکه نفر پنجم و ششم ھم نباشم"

د که وقتی به کوه صافی رسيديم و خواستيم جريان ما با ھمين قول به راه افتاديم، او چنان به قولی که داده بود وفا نمو

مسافرت را ارزيابی نموده جھت درس گيری ، نکات مثبت و منفی آن را مشخص سازيم، بين رفقائی که در جريان 

وقتی ارزيابی مسؤولين جبھه از آن بابت به وی . بود" اکبر"راھپيمائی خوبترين نمره را گرفته بودند، يکی ھم رفيق 

  .، رفيقانه تمام آنچه را بين ما گذشته بود، بيان داشته در آن نتيجه من را نيز سھيم دانستابالغ شد

برای آنانی که در بستر نرم و در خانۀ گرم نشسته اند، شايد شنيدن اين خاطره نه تنھا از کمترين ارزشی برخوردار 

جه من بگردانند، مگر آنانی که تا ھنوز ھم نباشد، بلکه در کنار ساير اتھامات، انگشت اتھام خودخواھی را نيز متو

در چنين موقعيتی قرار دارند و يا فردا پس فردا ھا جھت نجات ميھن از اشغال اشغالگران و ايادی آنھا در وجود 

  .ارتجاع ھار طالبی و شورای نظاری تفنگ برمی دارند، می توانند اھميت چنان تذکری را درک نمايند

شکل و قيافه از ھم متفاومت اند بلکه بنا بر زمينه ھا و بستر ھای متفاومت زندگی در قبال انسانھا نه تنھا از لحاظ 

در نتيجه  در چنان شرايطی وظيفۀ . حوادث و رويداد ھا نيز نمی توانند دارای برخورد و مقاومت يک سان باشند

جات خود بکوشد و زمينه ھای آن کسی که بيشتر می داند و از تجربۀ بيشتر برخوردار است، تنھا آن نيست که به ن

را مساعد بسازد تا ھمگان با ديدن وی کاله از سر برداشته به تعرف و ستايش آغاز نمايند، بلکه ھمچو افراد در 

ھمچو شرايطی وظيفه دارند تا در کنار آن که گليم خود را از آب بيرون می کشند، مفھوم واقعی آن که انقالب مکتبی 

  .  انقالبی اند، را در عمل پياده نمايداست که فارغانش عناصر

خواستم فرد اول نباشد که پيشنھاد استراحت می دھد، در واقع با در " اکبر"وقتی در آن شرايط من از رفيق

نظرداشت رفقای حاضر در گروپ از وی خواستم تا خود و ظرفيت خود را بيشتر بشناسد و يا به عبارت ديگر 

  .و اين ھمان چيزی بود که وی طی مدت اقامت در پشاور از دست داده بود. داعتماد به نفس خود را باز ياب

  :دومين نکته برمی گردد به خاطره ای از يکی از رفقای تنومند گروپ

سر می برد و به آن رفيق با وجود آن که تنومند ترين عضو گروپ بود و از لحاظ روانی ھم در باالترين حد آمادگی 

د داوطلبانه شرکت در گروپ را پيشنھاد داده بود نه اين که به مانند برخی از رفقاء بنا بر يکی از رفقائی بود که خو

و برمينای ھمان آمادگی جسمی و روانی در آغاز به گرفتن . ضرورت از طرف سازمان به وی پيشنھاد شده باشد
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زونی يافت، رنگش کمتر از اسلحۀ ضد تانک راضی نبود، در عرض راه به مجردی که ارتفاع از سطح بحر ف

  .آھسته آھسته به سياھی گرائيده، می توانست به مشکل تنفس نمايد

در آغاز من و آن رفيق راه بلد با گرفتن سالح و مھمات از شانه اش می خواستيم وی را کمک نمائيم، مگر لحظه به 

چند آن رفيق حاضر ھر. لحظه چنان حالتش رو به خرابی می گذاشت که ادامۀ سفر را برايش خطرناک می ساخت

باال می شود تا با پائين شدن از آن به طرف خوست حرکت " تری منگل"نشد از ھمان نخستين کوه که انسان از 

يادآوری شد که کوه به دنبال کوه چنان " او زنگالی"نمايد، باز گشت نمايد و با وجود آن که برايش بار ھا از ارتفاع 

اين "م نتواند برفراز آن بپرد، مگر آن رفيق حاضر نشد برگردد و به اصطالح ارتفاع می گيرد که بلند ترين عقاب ھ

  .بر خود ھموار سازد" ننگ را که فالنی مرد عمل نيست

اين درست است که آن رفيق به اصطالح با ھمت غير قابل تصوری بر دشواری ھا غلبه و به پای ديگران خود را 

ھماند که با در نظرداشت امکانات طبی الزم چه بھتر قبل از حرکت به کوه صافی رسانيد، مگر آن تجربه به ما ف

رفقاء به چنان مأموريت ھائی، آن رفقاء معاينات طبی الزم را به خاطر باال بودن فشار و يا تغيير فشار در حالت 

بيشتر در نظر ھمچنان ما که به تقاضای آن رفيق گردن گذاشتيم بايد اين نکته را . حرکت ھای فوق العاده، بگذرانند

می گرفتيم که در صورت وخامت اوضاع چه بايد می کرديم و در اساس آيا حق داشتيم ھمه تسليم يک غيرت و 

  کاکگی خرده بوژوامابانه شده جان آن رفيق و چه بسا در شرايط اضطراری حيات تمام رفقاء را به خطر بيندازيم؟

  ".مندی قول"يۀ سومين نکته بر می گردد به سومين شب اقامت ما در قر

با گذشتن از دريای کابل که ھمه با يک دست لباس ھا را بقچه نموده و بر سر نگه می داشتيم و دست ديگر را از 

زير قول فرد پيش رو گذشتانده به مانند يک حلقۀ زنجير خود را با تمام زنجير وصل می نموديم تا فشار آبی ارتفاع 

 متراين قلم را تا زير گلو می رسيد، ما را با ھزاران آرمان به پاکستان  سانتی١٧٠آن، انسانھائی با قد متوسط 

 ساعت ۵نرساند، بعد از يک توقف کوتاه چون آن محل امن نبود، ھمه خود را به نزديکترين قريه به آنجا،  بعد از 

ه بودند و با ھمان تنبان نه تنھا ھمه سخت خسته بوديم بلکه تمام رفقاء که با  تنبان داخل آب شد. پياده روی رسانديم

صدا می کرد، با " دايره"تر مجدداً به راه افتاده بودند، و تنبان ھای شان به نسبت سردی بيش از حد ھوا به مانند 

  .ديدن مسجد، به گرم کردن آن پرداخته، با گذاشتن فرد نوکريوال، ديگران به خواب رفتيم

  :را ازخواب بيدار نموده گفت" قادر"ف و بيدار، من و قومندان شايد يکی دوساعت بيش نخوابيده بوديم که فرد موظ

  "مجاھد ھای قريه می گويند که ما باالی شما شک داريم و می خواھيم شما را تالشی نمائيم" 

  :وقتی از رفيقی که به حيث راه بلد با ما بود در مورد آن منطقه سؤال نموديم گفت

  ".مولوی عارف"کنند و آمر و وقومندان آن يک جمعيتی است به نامياد می " مندی قول"اين منطقه را به نام"

در آغاز از وی خواستيم که خودش با مولوی عارف در تماس شده برايش توضيح دھد که ما که ھستيم و برای چه 

  :بعد از چند دقيقه آن رفيق برگشته گفت. مقصدی آمده ايم

تا اين وقت . ان شک داريم می خواھيم شما را تالشی بگيريممرغ مولوی عارف يک لنگ دارد، می گويد ما باالی ت"

. آمادگی کامل برای درگيری احتمالی گرفته شده بود" قادر"تمام رفقاء را از خواب بيدار نموده به دستور قومندان 

 شد، و زنده ياد مدير صاحب اياز خان که آدم خيلی نرم اما قاطعی بود فرستاده" قادر"جھت مذاکره شخص قومندان 

  :آنھا برگشتند و گفتند که مولوی عارف می گويد

  "شما تفنگھايتان را در داخل مسجد بگذاريد خودتان بيرون بيائيد تا ما بکسھايتان را تالشی نمائيم"
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 از ھمه اولتر رفقای گروپ ما را به مناقشه انداخت، چه در حالی که تعدای از افراد من جمله کسانی که دآن پيشنھا

را می خواستند قبول نمايند و به گفتۀ " مولوی عارف"ر عنوان تازه انديش از سازمان بريدند، پيشنھاد بعد ھا زي

خودشان نمی خواستند ماجراجويانه برخورد نموده در آغاز آمدن خطر يک درگيری را به گردن بگيريم، اين قلم با 

 که وقتی کسی گفت زمين بگذار، به زمين قاطعيت ابراز داشتم تفنگی را که در دست گرفته ام بدين خاطر نيست

در چنين شرايطی که حيات ھر انسان به سرعت . کسی آن را از باالی جسدم برداردکه مگر آن . گذاشته شود

انگشت وی وابسته گرديده ما تا زمانی حق حيات داريم که تفنگ خود را در دست داريم در غير آن سرنوشت جبھۀ 

من ھم در موضع گيری خود تنھا . ولگر و جبھه فارياب می تواند در انتظار ما نيز باشدقندوز، جبھه اندراب، جببه ش

  .نمانده اکثر رفقای آنجا با قاطعيت تمام از موضعگيری من دفاع کردند

اين ھمان آغاز درگيری بين من و مسؤول تازه انديشان گروپ است که در کوه صافی صورت می گيرد و با وجود 

 صحت طرز ديد من را به اثبات رسانيد با آنھم چوچه سگانی از قماش شبنامه نويس اين قلم را به آن که تجربۀ بعدی

  .چپ روی متھم می نمايند

ما به نمايندگان خود گفتيم، بروند به آنھا بگويند که تفنگ تالشی ندارد از دور ديده می شود که تفنگ است، اگر می 

در . ز مسجد بيرون می شويم، شما می توانيد بکسھای ما را تالشی نمائيدخواھيد چيز ديگری را تالشی نمائيد، ما ا

حين اين صحبت ھا و بگو مگو ھا رفيقی که حيثيت رھنما را داشت چون برای آنھا شناخته شده بود و می دانستند که 

ت امکان نزد رفقاء حرکت نمود، تا در صور" پچه خاک"است به پيشنھاد خودش به طرف " جبھۀ نجات"قومندان 

  .کمک دريافت نمايد

نظر من اين بود که ما نبايد زياد اميدوار رسيدن کمک از جانب رفقاء باشيم بلکه بايد با اتکاء به نيروی خود و با 

درنظرداشت آن که تا ھنوز از قريه ھای ديگر آنھا قادر نشده اند کسی را به کمک بطلبند، بدون آن که به سياست 

می خواست زمان بيشتری کمائی نمايد، ارزشی قايل شويم، با گروگان گرفتن افرادی که که " مولوی عارف"بازی 

به منظور مذاکره آمده اند و آنھا را قسمی در بين خود جا دادن که ھرنوع درگيری در قدم اول به مرگ آنھا منتھی 

در صورت ادامۀ درگيری نيز خواستيم ، پالنی را " قادر"به عالوه از قومندان. شود، حرکت خود را آغاز نمائيم

  .زير در نظر بگيرد تا بتوانيم در شرايط تشديد اوضاع بدون دستپاچگی به کارمان ادامه دھيم

مگر از آنجائی که در اقليت مطلق . با طرح اين نکات بارديگر ميدان برخورد بين من و آن مسؤول ديگر گرم شد

و تھديد ما به مقام "  ترشییپيشان" نموده بوديم، نداشت با قرار گرفت و ھيچ بديل ديگری غير از آنچه ما فيصله

کميته مرکزی سازمان را داشت، اکتفاء نموده بوتھايش را پوشيده با ما " علی البدل"رھبری که خودش نيز عضويت 

  .يکجا به راه افتاد

آنھم سرعت عمل ما در تصميم ما آنروز با ھمان تدابير قادر شديم بدون آن که يک تير بين ما رد و بدل شود که دليل 

گيری بود زيرا مولوی عارف فرصت نيافته بود، از ساير قريه ھا جمعيتی ھا را به حمايت از خود حاضر نمايد، 

  .نزد رفقاء برسانيم" طوفان غندی"و از آنجا به " پچه خاک"نجات يافته، توانستيم شام آنروز به 

جودی که تجربۀ تاريخی نشان داد که من حق به جانب بودم و نبايد بعد از سپری شدن حدود سه دھه از آن روز، باو

به قرآن اخوان باور کرد و با وجود آن که ضربت مرگبار کوه صافی ھشت ماه بعد به دست ھمان مولوی عارف با 

س  رفيق سامائی انجاميد، وقتی اينک شبنامه نوي٢۶ھمان تکتيک رذيالنه و پيش آمدن از در دوستی به قيمت خون 

که نه تنھا ناموس سياسی ندارد ناموس شخصی خود را نيز به اعتراف خودش چون من در خانه اش رفت و 

انداخته ام، به حراج گذاشته است، شروع پا آمدداشتم و معتقد است در ھر جائی که پايم رسيده زن آن خانه را زير 
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ن زمان من در آنجا نبودم، به غير از آن که می کند به اين که آن جنايت را به من نسبت دھد، در حالی که در آ

بگوئيم، تازه انديشان تا ھنوز درد شکست ھائی را که از اين قلم خورده اند، از ياد نبرده و می خواھند به وسيلۀ 

جواسيسی از قماش شبنامه نويس، ھواداران و متحدانش تاريخ را دگر نويسی نموده با محکوم ساختن کمونيست ھا، 

  .صوص مسعود ميھن فروش را برائت بدھند، حرف زيادی باقی نمی مانداخوان به خ

حال چه خوش تازه انديشان آنروزی و يا جواسيسی از قماش شبنامه نويس و يا کان ھای ذکاوت وی بيايد و يا بد 

و بر پايۀ ھمان آنھا، من اعتقاد دارم و به اين اعتقاد خود افتخار می کنم که اسالم را بيشتر از تمام آنھا می شناسم 

وقتی يک اخوانی به قرآن سوگند می خورد، . در زمان جنگ از ديد اسالم مجاز است" خدعه"شناخت می دانم که 

او بنابر شناخت عميقش از اسالم می داند، که سوگندش ھيچ نوع الزام عملی را با خود نمی آورد چون از اول می 

مجاز می داند، اما طنز فاجعه آميز را قصد خدعه آن سوگند ھا داند، که جنگ است در جنگ خدعه مجاز است و به 

من بدان سوگند . تاريخ وقتی اتفاق می افتد که مدعيان کمونيسم به قرآن اخوان باور کرده سالح بر زمين بگذارند

 صد بار ھاباور نکردم ھم خودم زنده ھستم و ھم دوستانی که آن زمان با من بودند، از آن مھلکه نجات يافتند، اگر

ديگر ھم در ھمچو شرايطی قرار گيرم بيشتر از خدائی که نه می بينمش و نه ھم به آن اعتقاد دارم و اخوانی که خود 

  .را نمايندۀ آن خدا بر روی زمين معرفی می دارد، به تفنگ و شعور نظامی خود تکيه می نمايم
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