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 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١٢ فبروری ٢٩

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٢۶  

  

  :به ادامۀ گذشته

جائی که امکان داشت، اندکی به ارتباط  ساختمان و توپوگرافی منطقۀ کوه صافی نوشتم در بخش قبلی اين سلسله تا 

در چھار خانه و يا چھار قرارگاه در دو طرف دره بر " ساما" و ياد آوری نمودم که در دل آن کوھستانات رفقای  

عاليت ھای مبارزاتی خود و در اين قسمت نوشته قبل از آن که به کار ھا و ف. باالی کوه ھا زندگانی می نمودند

رفقای ديگر در ساحات سياسی و نظامی نظری انداخته شجاعت و پايمردی تحسين بر انگيز رفقاء را در دفع سه 

حملۀ روسھا در منطقه به تفصيل بنويسم، می پردازم به آن نکالتی که با و جود اھميت آن، کمتر کسی از آن نام می 

  .ن کوه مجزا از مردم می باشدبرد و آن چيز چگونگی زيستن در آ

 نفر می شدند و با ۵٠قبالً نوشتم که در مجموع رفقائی که از کلکان به کوه صافی پناه گزين شده بودند، در حدود 

  . نفری که از پشاور به آنجا رسيديم، به ھفتاد نفر رسيديم١٩

و می توان گفت آگاھانه و به ھدف مبارزه در بين اين افراد ھرگاه رفقای از پشاور آمده را که ھمه روشنفکر بودند 

عليه روس اشغالگر تفنگ برداشته بودند، و عده ای از آنھا سالھا بود که کمترين تماسی با فاميل ھای شان نداشته 

 ۵٠ھيچ گونه خبری آنھا را با فاميل ھای شان مربوط نمی ساخت ، بسيار ساده لوحانه خواھد بود، ھرگاه تمام آن 

  .ن را نيز با عين انگيزه و برداشت معرفی بداريمنفر پناه گزي

ھای منطقه ئی بنا برتماس ھائی که با زنده ياد " کاکگی"که تا حدودی از بستر " شير جنگل"چه گذشته از شخص 

دند "داشت و شناخت احترام آميزی که از دور به مانند جم غفيری از مردم افغانستان به خصوص مردم " پردل"

به صورت " پردل"در ابتداء بود و بعد ھا وقتی زنده ياد" ساما"انگيزۀ ھمکاری اش با " کلکانی" ياد به زنده" شمالی
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بر سازمان در کل " خونخواھی پردل"در دستانش بود، زير نام " ساما"اسرار آميزی مفقود گرديد، با سالحی که از 

ه وجود آورده ، درد سر ھائی که دقت شوريد و درد سرھای زيادی را ب" سخی"و به صورت اخص آن بر زنده ياد

در آنھا می تواند تمام جريان پناه گزينی را ملھم از توطئه ای از طرف وی با ھمکاری خالص دانست، و به محض 

رسيدن رفقای جديد با چند تن از نزديکانش، ديگر جھاد را برايش سودمند ندانسته و به ھمان اساس با آوردن بھانه 

تان گرديد واز آن زمان به بعد حد اقل چشم اين قلم به چھره اش نخورده است تا سؤاالتی را که ھای واھی راھی پاکس

" مغاره نشينی"ذھنم را به خود مشغول می داشت از وی بپرسم؛ بقيه افرادی نيز که در آنجا بودند، زندگانی جديد و 

  :زيرا. برايشان کامالً تازه بود

يخواھانه و عليه اشغال، اگر از يک جانب تمام افغانستان را به نحوی به پايگاه  شرکت گستردۀ آحاد ملت در نبرد آزاد

مقاومت ضد روسی مبدل ساخته بود، از طرف ديگر زمينه ساز آن گرديد تا اکثريت مطلق رزمندگان، مبارزه و 

 در سراسر به معنای ديگر. جھاد شان را از ھمان محل زيست شان آغاز و در ھمان محل زيست شان پيش ببرند

افغانستان تعداد آن عده از تفنگ به دستانی که در خارج از منطقۀ خود مصروف بودند آن قدر محدود و معدود بود 

در نتيجه اکثريت مطلق . که در مقايسه با تمام نيروھای مسلح ضد اشغال، در ھيچ احصائيه ای نمی توانست بگنجد

ان و يا حزبی وابسته بودند، چون در محل زيست خودشان به امر تفنگ به دستان صرف نظر از آن که به کدام سازم

دفاع از منطقۀ شان مصروف بودند و اگر گاھی ھم به عمليات ھای تعرضی از قبيل راھبندان ھا و يا حمله بر پوسته 

ه ھا و يا کاروانھای دولتی دست می زدند، گذشته از آن که چنان عملياتھائی ھم از محل زيست شان زياد فاصل

نداشت، اگر به کدام جای دوری ھم می رفتند در نھايت بعد از يکی دو ھفته به خانه و کاشانۀ شان بر می گشتند؛ در 

واقع آنھا ضمن آن که تفنگ بر دوش داشتند، در بسياری از مناطق بيل ھم بر شانه داشته کار ھای توليدی و 

خود و خانواده ھای شان، به کمک خاصی نيازمند زراعتی شان را خود پيش می بردند و برای ادامۀ زندگانی 

  .نبودند، نيم شکم و گاھی ھم شکم گرسنه مگر در کنار زن و فرزندان و يا والدين شان زندگانی می نمودند

چنين طرز زندگانيی اگر از جانبی دغدغۀ خاطر آنھا را از چگونه سير کردن فاميل اعم از زن و فرزندان و يا 

رادر تا حدودی آرام نگه می داشت، از طرف ديگر خود آنھا را نيز تا درجات معينی به کمک والدين و خواھر و ب

ھای چند جانبۀ خانواده وابسته ساخته، تعداد کمی از آنھا، آموخته بودند که بتوانند به تنھائی و بدون کمک خانواده به 

بشويند، لباس ھای پاره و کھنۀ خويش را خصوص اناث حيات به سر ببرند، مثالً آشپزی کنند، ظرف بشويند، لباس 

پينه زنند، جاروب نمايند، آب بياورند، در تنور نان بپزند، در واقع تمام آن بخش از فعاليت ھائی را که در شرايط 

عادی در يک جامعۀ پدر ساالر افغان به مثابۀ بخشی از وظايف اناث به شمار می رود و حتا در برخی از خانواده 

ھم مرد "ت زدن به آن را ننگی برای خود می دانستند، بايد ھمه را به عھده بگيرند، به اصطالح مردمھا مرد ھا دس

  ".بيرون باشند و ھم زن خانه

از کلکان به " ساما"اين تغيير که ناشی از پناه گزينی آن رفقاء بود با در نظرداشت آن که اکثر آنھائی که با تفنگ 

دھقانان بی زمين و کم زمين کلکان بودند و با تمام رشادت و از جان گذشتگی انگيزۀ کوه زده بودند، از توده ھا و از 

و ساير به خون " کلکانی"به عالوۀ پشتوانه و اتوريتۀ معنوی زنده ياد" ساما"پيوستن اکثر آنھا به نيروھای مسلح 

 در مجموع ۵٩ الی ۵٧ ، تسلط مطلق سازمان در آغاز خيزش ھا به خصوص بين ساليان"ساما"خفتگان پر آوازۀ 

و آمادگی برای وجب به " ساما"به خصوص کلکان بود؛ بيشتر از آن که مبتنی بر انتخاب آگاھانۀ " دند شمالی"

وجب افغانستان کشته شدن باشد، بيشتر به منظورحفظ  تاک، باغ، زمين، آبرو و اعتبار منطقه ئی خود شان صورت 

وضع زندگانی و از خانه و کاشانه به دور ماندن، نمی توانست بر ذھن گرفته بود، مبرھن و آشکار است که تغيير 
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آنھا تأثير سوء نگذاشته نوعی دلمردگی و کشش و رجعت به طرف زندگانی عادی آنھا را وسوسه نکند، در نتيجه 

به وجود برای منی که به حيث مسؤول سياسی جبھه انتخاب شده بودم، نخستين وظيفۀ خودم و کميته ای را که بعد ھا 

آمد، در کنار ارتقای آموزش رفقاء و حتا مقدمتر از آن حفظ انگيزه ھای مبارزاتی و ارتقای آن انگيزه ھا به چنان 

آگاھيی بود که بتواند، از افراد عادی و نيمه وقت، چنان انقالبيون حرفه ئی به وجود بياورد که آگاھانه با ترک خانه 

پيوسته، برای وجب به وجب افغانستان  و حتا در اقصی نقاط جھان برای منافع و خانواده به سنگر مبارزه و انقالب 

  .پرولتاريای بين المللی حاضر به رزم و آورد باشند

من بار ھا چه در مصاحبه ھا و چه ھم در برخی از نوشته ھايم ياددھانی نموده ام، که در يک جنبش مسلحانه ای از 

ھم می گذرد، خالف تصور برخی ھا که سخت ترين کار را برداشتن تفنگ و سنخ آنچه بر افغانستان گذشت و اکنون 

چه وقتی يک چريک . خون فردی را ريختن و يا به پيشواز مرگ رفتن می دانند، آسانتر ترين کار ھمان است

تفنگش را بر شانه دارد و مصمم است تا سرنوشت خود و دنيای ماحولش را به وسيلۀ تفنگش تغيير دھد، جنگ 

چه در ھر درگيری مقداری گلوله رد و بدل می گردد، يا اين و يا آن يکی به زمين می . اروی آسانترين کار استروي

افتد و تغيير قضيه تا درگيری ديگر خاتمه يافته است، خطوط و صفوف دوست ودشمن روشن و مشخص است، 

دارد و يا اين که اگر گريز به منظور تجديد انسان می داند با دشمن مادی چگونه برخورد نمايد، يا وی را از ميان بر

قواء ميسر نبود از خون خود بگذرد، مگر چگونگی برخورد با دلمردگی ھا، رنجش ھای بی اساس بين افراد، تغيير 

 شخصيت آن فرد را ساخته است، ناراحتی ھا و دلواپسی ، سال عمر٣٠ الی ٢٠عادات و تربيت ھائی که در بيش از

از بابت خانه و خانواده با خود به ھمراه می آورند، عشق و عالقه به زن و فرزند و از اين قبيل ھائی را که افراد 

مطالب به ده ھای ديگر، آن مجموعه ای از مشکالتيست که بدون آن که به مانند دشمن علنی خود را بنماياند و با 

ی رود و پس بيرون می آيد، به مانند ھزاران مقابلۀ تفنگ انسان را به نبرد فرا خواند، ھر لحظه و ھر دمی که فرو م

فرد از لشکر نامرئی دشمن به چريک حمله آورده و می خواھد اورا به نابودی بکشاند، اين نکته را زمانی می توان 

درک نمود که يا در ھمچو شرايطی انسان گير ماند و يا اين که با دقت مضاعف به رويداد ھای دور و  بر خود توجه 

  .دداشته باش

وقتی می شنويم که انسانھای بزرگ و حتا انقالبيون طراز اول کشور ما و حتا ساير کشورھا که در بيرون از زندان  

ھر يکی حاضر است برای نجات ديگری از خونش مايه بگذارد، در زندان و آنھم زمانی که از کوته قفلی بيرون می 

 به خاطر خوردن و نخوردن دال، از ھم جدا شده و ۵٠شوند با يک ديگر سر ناسازگاری گذاشته چون آغاز دھۀ 

جدائی شان را می خواھند تئوريزه نمايند، می توانيم بفھميم که کار حفظ آن انگيزه ھا و ارتقای آنھا تا سطح يک 

  .انتخاب آگاھانه در فضائی که از کوه صافی ترسيم نمودم، چقدر مشکل و از چه اھميتی برخوردار بوده است

بنا، ما سخت می کوشيديم تا نشاط، شادابی و طراوت افرادی را که از کلکان آمده و گفتم اکثراً از توده بر ھمين م

ھای دھقانی آن ديار بوده سواد نداشتند، آنچنان حفظ نمائيم که ھيچ گاھی به فکر ترک جبھه و رفقاء نيفتند و ھرگاه 

، در عوض آن که آن حالت انگيزه ای گردد تا جبھه را ھم مواجه شوند" شيرجنگل و افرادش"به نمونه ھائی از نوع 

ترک نمايند، عاملی گردد که بيشتر احساس مسؤوليت نموده به گفتۀ مردم ميخ خود را ھفت متر در زمين گور 

  .نمايند

 اينکار مقدور نبود مگر اين که برای رفقاء انگيزه ھای جديد و ملموس ديگری را جايگزين انگيزه ای اولی و عقب 

از بزرگساالنی که ھيچ گاه . ماندۀ گذشتۀ شان بنمائيم، به صورت مثال تکيه بر امر باسوادی و سواد سياسی آموختن

در صنف درسی امکان حضور نيافته اند و عمری به شخم زدن زمين و يا تاک بری مصروف بوده اند، شاگردان 
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ستفادۀ شان را با بيل علم و آگاھی طبقاتی ساعی و زحمتکشی به وجود آورن که حاضر باشند مغز بکر و بدون ا

شخم زده، ھر آنچه از فرھنگ کھنه و مبتذل فئودالی و استعماری در ذھن شان خانه نموده باشد به مثابۀ اشيای زايد 

به دور انداخته تاک عمر شان را به منظور جوانه ھای بارور، شاخ بری بنمايند و از ھمه مھمتر بدون آن که به 

  .. گرائی و تقلب بغلتند آن ترقی و انکشاف را تمجيد و قدر دانی نمايندنوعی تظاھر

اگر از کار دشوار حفظ آمادگی روانی افراد در جبھه و ارتقای آنھا تا سطح عناصر آگاه مسلح با انديشۀ پيشرو 

تاب می داد، عصر يعنی مارکسيزم لنينيزم انديشه مائو تسه دون که استخوان بندی فکری ساما را در برنامه باز

بگذريم؛ آن رفقاء در آنجا می بايست فرا می گرفتند، که چگونه تنور نموده نان بپزند، غذا بپزند، لباس بشويند، ھيزم 

جمع نمايند، در فضای باز و با شکستن چشمۀ يخ بسته حد اقل در ھفته يکبار استحمام کنند و در مواقع الزم مواد 

   قرار گاه ھا انتقال دھند و وقتی ھيچ چيزی برای خوردن پيدا نمی شد، با علف آذوقه و خوراکی را بر پشت خويش تا

  .می گفتند، رفع گرسنگی نمايند" شری"که مردم محل به آن " سيچ"

برای ملموس ساختن بيشتر زندگانی سامائی ھا در کوه صافی، در اينجا برنامۀ روزانۀ يک رفيق را  آنھم در 

 نمی داشت، می نويسم باشد خوانندگان عزيزپورتال خود قضاوت نمايند که در صورتی که نوکری و نوبت آشپزی

آنجا چه می گذشت و وقتی انسان شرف باخته ای به عوض آنھمه مجاھدات، اتھامی را بر کسی بار نمايد آن فرد حق 

ناموس را حواله دارد به چنان اشخاصی اعم ازخود شبنامه نويس، مؤيدان، ھمکاران و دوستانش بی محابا کلمۀ بی 

  :نمايد و يا خير

آنچه در ذيل خدمتان تقديم می گردد وضعيت زندگی روزمرۀ تمام افراد جبھه اعم از روشنفکر و يا توده، کادر 

سياسی و يا نظامی و به اصطالح صفوف و يا رھبری جبھه بود، صرف نظر از آن در کجا تولد و در کدام خانواده 

بود و يا دھقانزادۀ عادی در شرايط کامالً "بچه شير و پراته " الح مردم آن ديارای پرورش يافته بود و به اصط

  :عادی 

ھمان طوری که قبالً نوشتم به نسبت محدوديت ھائی که فقدان تمدن عصری در آنجا باعث می شد، افراد صبح زود 

ھمان ايام زمستان که شبھا در نتيجه می توان نوشت که در . از خواب برخاسته و شام ھم زود به خواب می رفتند

طوالنی تر و تاريکی شب دير پاتر است، بساط چای صبح که از طرف آخرين نوکريوال آب آن گرم می شد و بقيه 

از ھمان ساعت ھفت صبح الی . صبح جمع می شد٧آمادگی را دو رفيق نوکريوال آن روز انجام می داد، به ساعت 

 تنی که در ھر قرار گاه زندگانی می ١٣ الی ١٢حاکم می گرديد، از ساعت پنج و نيم الی شش که ديگر تاريکی 

لست . نمودند، منھای دو نفر نوکريواالن آشپزخانه، ھر فرد ديگر مکلف بود تا يک الی دو ساعت پيره داری نمايد

آن يک و يا دو گذشته از . پيره داری به وسيلۀ قومندان آن قرار گاه از قبل تھيه و نوبت پيره به افراد گفته می شد

ساعت، ھر روز بدون استثناء افرادی که نوکری آشپزخانه نداشتند، موظف بودند سه ساعت به درس و کورسھای 

 کورسھا از سواد آموزی آغاز يافته تا خواندن آثار کالسيک مارکسيستی در ھر سه زمينۀ - آموزشی شرکت نمايند

 ساعت بگذريم، افراد موظف بودند تا ۵ الی ۴ ھرگاه از اين - اقتصاد سياسی، جامعه شناسی و فلسفه ادامه می يافت

 کشی پرداخته روزانه جھت گرم مھمه روزه به خصوص وقتی بارندگی برف وجود نمی داشت، به خار کنی و ھيز

ا زمستان در آنجا فردی زندگانی نموده باشد  و کردن آن خانه ھا و آنھم در طوفان غندی که کسی به ياد نداشت ت

 درجه سانتيگراد نشان می داد، يک ٣۵ درجۀ برودت را گاھی تا منفی ٢در قرار گاه شماره " ترماميتر"يگانه 

پشتاره خار کنده و به قرار گاه بياورد، گاھی ھمين ھيزم کنی به تنھائی تمام بعد از ظھر افراد را به خود اختصاص 

 اگر احياناً کسانی موفق می شدند تا زودتر کارشان را انجام دھند، قومندان قرار گاه و گاھی ھم قومندان می داد و
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عمومی جبھه آنھا را به خاطر فرا گرفتن برخی از آموزش ھای جنگی و تمرين فرا می خواند، آخرين لحظاتی که 

رلباس شوئی و استحمام در آن چشمه در قعر در روشنی روز برای آن فرد باقی می ماند در ھر ھفته حد اقل يکبا

  .دره بود

خود اين استحمام و لباس شوئی با الزاماتی که با خود داشت گاھی تمام نصف روز يک فرد را به خود اختصاص 

 آن ،می داد، چه فرد مورد نظر ناگزير بود ابتداء ھيزم جمع نموده به عوض آوردن در قرار گاه در کنار چشمۀ آب

ه آب را گرم نموده ابتداء لباس ھا شسته و قبل از آن که آنھا را يخ بزند، به تنور خانه برساند و به دنبال را آتش زد

می آن جلو اجتناب از يخ زدن با سرعت و با نظم خاصی که از پا ھا شروع می شد و سرانجام با شستن سر خاتمه 

  .ن سرعت خود را بر باالی کوه در اتاق برسانديافت در آب نيمه جوش به اصطالح خود را چريکی شسته و با ھما

در چنين شرايطی حفظ و ارتقای آن انگيزه ھای اولی و کار مؤثر ايدئولوژيک با رفقاء يگانه وسيله ای بود که می 

  .در جبھه نگھداردرا توانست آنھا 

يش می گذاشت، با آنھم ھرچند وضعيت غذائی ما در آنجا در مقايسه با مردم عادی نمودی از اشرافيت را به نما

اما تمام .  خرچ و اعاشه به بينی می رسيدندزيعگاھی آنقدر فقير می شد که حتا رفقاء از سختگيری ھای مسؤول تو

اين ناداری ھا و کمبود ھا را با شوخی و خنده پشت سر می گذاشتند، حال که صحبت به اينجا رسيد، بيجا نيست از 

  : بنويسم باشد ضمن آن به عمق روابط درونی رفقاء پی برده بتوانيديتاناميان صد ھا خاطره يکی را بر

وجود داشت " ميراجان با اسم مستعار انجنير محمود"بنا بر وظيفه شناسی بی بديلی که در زنده ياد انجنير صاحب

ين بدان ا. وی با آن که معاون مسؤول سياسی جبھه به شمار می رفت، مسؤوليت توزيع آذوقه را نيز به گردن داشت

معنا بود که وی ھمه روزه صبح زود بايد منتظر نوکريواالن آنروز ھر قرارگاه در مقابل مرکز آذوقه می ايستاد و 

وقتی ھمه حاضر می شدند، چون تعداد افراد در قرار گاھای چھار گانه مساويانه تقسيم شده بود، حق ھر قرارگاه را 

  .دجلو چشم سايرين داده، از آنجا خارج می گردي

يک ھفته قبل از آن روزی که خاطره اش را در اينجا نقل می نمايم، رفقاء گاوی را که از جلگه خريده بودند، 

فکر نکنيد که به محض ريختن خون گاو، سيخھای کباب آماده شد تا برای يک بار ھم که شده افراد شکم . سربريدند

ده بود که زنده ياد انجنير محمود خود را به آنجا سير گوشت بخورند، عکس آن ھنوز پوست کندن گاو به دم نرسي

رسانيده در بين خنده و شوخی ديگران که از وی می خواستند تا نگذارد که خون گاو بر زمين بريزد، گاو را با تمام 

آن چيز ھای کار آمد آن اعم از کله، پاچه، شکنبه، روده، دل جگر تا ھيکل جسيم آن به خرچ خانه انتقال داده بعد از 

که گوشت را به وسيلۀ رفقاء توده نموده و نمک زد و آنھا را به ريسمان کشيده بر ديوار خرچ خانه آويخت، ھمه را 

تا اين جای کار ھرچند خوش آيند نبود، مگر زياد قابل اعتراض ھم نبود . دست خالی راھی قرارگاه ھای شان ساخت

نجنير صاحب محمود، فرد معترض به شکم پرستی متھم و زيرا به مجرد کوچکترين اعتراضی، از طرف زنده ياد ا

اصالح نظرات "و " عليه ليبراليزم"به خاطر زدودن ضعف ايدئولوژيک، فرد معترض می بايست اثر در بارۀ 

  .رفيق مائو را در جلسه خوانده و از خود انتقاد می نمود"نادرست در حزب

د، به منظور صرفه جوئی در خرچ تنھا ھمان قسمت مشکل وقتی عرض اندام نمود که زنده ياد انجنير محمو

 نفر تقسيم نموده و می گفتند که ھنوز ھم خالص نشده ۵٠اضافات يعنی کله و پاچه و دل جگر را در يک ھفته برای 

  . بود

جار در چنين حالتی وقتی من با قومندان قادر از گشت روزانه و ضمناً بته چينی برگشتيم، رفقاء گفتند که به نسبت انف

  . شماره دوم افتاده استگاهديگ بخار انجنير محمود زخمی شده  و در قرار
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با آن که در شرايط جنگی که ممکن است ھمه روزه عفريت مرگ فرد و يا افرادی را از انسان بگيرد و در نتيجه تا 

د که به عالمت حدودی انسان به تحمل مصايب عادت می نمايد و نبايد در چنان مواقعی حالتی از خود نشان دا

تعبير گردد، مگر در ته دل، شنيدن آن خبر ھرد ونفر ما را سخت تکان داده به سرعت خود " ضعف ايدئولوژيک"

  .را به قرار شماره دوم رسانيديم

قرار گاه در کل متشکل از يک حويلی بود که دو اتاق در کنار ھم در آن اعمار شده بود، يکی از اتاقھا با داشتن 

انه در دھليز ورودی آن، حيثيت اتاق زيست را داشته و آن ديگری به مثابۀ ھيزم خانۀ ھمان قرارگاه تنور تابه خ

  .مورد استفاده قرار می گرفت

محل زيست خودم نيز ھمان قرارگاه شماره دوم بود، وقتی به قرارگاه رسيديم و پردۀ زخيم درب اتاق را پس زده 

به وجود آورده بود و در ھرطرفش سايه ھا به مانند " اريکين"وشنی که داخل شديم، در فضای نيمه تاريک و نيمه ر

اشباح خود را می نماياند، در وسط اتاق زنده ياد انجنير محمود را ديديم که دراز کشيده و سر ورويش خونين به نظر 

ی بود نمونه، وقتی متوجه ما شد به عادت ھميشه که در رفيق دوستی و احترام به ساير رفقاء ھم فرد. می خورد

  .خواست خود را از جا تکان دھد، که ما مانع شده از ھمه خواستار توضيح گرديديم

آنچه در تاريک روشنی سخت قابل توجه می نمود، سرخی مفرط روی آن زنده ياد بود و بر روی سرخی سفيدی 

وقتی رفقاء . ا گذاشته استخيره کننده ای که نمی شد فھميد، چه نوع سوختگی بوده که آن گونه اثر از خود به ج

توضيح دادند روشن شد که کار آن سرخی و سفيدی بيش از آن که نتيجۀ انفجار ديگ باشد، برخاسته از تدابيری بوده 

  .که رفقاء در مورد تجويز نموده اند

ر کورسھای  رفيق از جملۀ کسانی بودند، که د۴ بايد گفت که در جبھه از ميان رفقائی که از پاکستان آمده بودند، 

وقتی حادثه اتفاق می افتد، اولين رفيقی که برباالی . کمکھای اولی درس خوانده و به ھمان منظور تربيه شده بودند

وی به مجرد ديدن مجروح بکس کمکھای اولی خود را . از تگاب است" شاه محمود"مجروح می رسد، زنده ياد 

يا ھمان دوای سوختگی سرخ می " مرکراکروم"ير محمود را با آورده و تا جائی که می توانسته چھرۀ زنده ياد انجن

  .نمايد

زنده ياد شاه محمود دو تن ديگر فارغ الحصيالن آن کورسھا بر باالی مريض آمده " سرخکاری"چند دقيقه بعد از، 

بين تشخيص ھمکار قبلی خود را نادرست دانسته ضمن آن که بحثی را بين ھم به خاطر تثبيت درجه بندی سوختگی 

درجه يک الی درجه سه به راه می اندازند، يکی از آنھا کريم دندان خود را از بکسش بيرون کرده تا توانسته بر 

 را به هزه داشته باشم آن چھراجااگر . کرده و گفته که اکنون خوب می شود" سفيدکاری"، "سرخکاری"روی آن 

يک تن از برروی  که دحب محمود با آن قيافه بدان می مانکسی تشبيه نمايم می توانم بنويسم که زنده ياد انجنير صا

الزم به گفتن است که در تمام دوران تداوی نه کسی از زنده . چکه ماليده باشدسرخپوستان امريکائی کسی عامدانه 

ل ديديم آنچه را ما در قدم او. ياد انجنير محمود احوالش را پرسيده و نه ھم از تأثير تداوی حرفی به ميان آورده است

وقتی . بود" داکتران جبھه"و ھردو نفر ما را تکان داد، بيشتر از آن که محصول مستقيم سوختگی باشد، نتيجۀ تداوی 

از قضيه اطالع يافتيم وشخص زنده ياد انجنير صاحب محمود ھم از سالمتی خود ما را اطمينان داد، من ھم به 

  :شوخی برايش گفتم

را من به شوخی بين "  اين سو- ای سونه"و " آن سو-اوسونه" اصطالح -" نماندیخوب شد اوسونه نشدی و بی ولد"

يعنی مردن معنا می داد، در حالی که منظور از بی ولد يعنی قبل از ازدواج " اوسونه"رفقاء مروج ساخته بودم و 

  -مردن
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يمنه که آدمی بود آرام و کمتر از رفقای م" اصغر"وقتی تا حدودی فضاء آن تأثر اولی را از دست داد، زنده ياد استاد

  :شوخی و يا مزاحی از وی ديده می شد، با لحن جدی من را مخاطب قرار داده، پرسيد

  "آغا صاحب، آيا درزمستان تربوز خورده ای؟"

  :من ھم با ھمان صميميتی که او پرسيده بود، جواب دادم

  "بلی خورده ام، مگر چرا می پرسی؟"

  :در عوض جواب او باز ھم پرسيد

  "چطور دل آدم يخ می کند؟"

  :باز ھم پاسخ دادم

  "بسيار زياد"

با ھمان لحن آرام و ھميشگی خود به مزاح " اصغر"از دھن من، زنده ياد استاد " بسيار زياد"بعد از شنيدن دو کلمۀ 

  :گفت

  "طور يخ کرده استمی شدن انجنير محمود، دل من ھماناز زخ"

ی خنديديم و از ھمه بيشتر شخص زنده ياد انجنير محمود با اشاره به ما می با شنيدن اين جمله در حالی که ھمه م

فھماند که وی را خنده ندھيم مگر با آنھم نمی توانست از خنده خود داری نمايد، با ھمان لحن از زنده ياد استاد اصغر 

  :پرسيدم

  چرا اينھمه از دست انجنير صاحب ناراحت ھستی؟! استاد جان"

  :م از قبل منتظر شنيدن اين سؤال بود بی درنگ پاسخ دادوی که فکر می کن

 نفر را با دل جگر و کله و پاچۀ گاو گرسنگی داده نفس شان را کشيد، آخر شکم ھای گرسنۀ ۵٠يک ھفته است که "

ز ما و کلۀ گاو انتقام خود را از وی گرفتند به اين خاطر نه تنھا من خوش ھستم، بلکه تمام رفقاء خوشحال اند که ا

  ."فردی اندکی گوشت، به معده ھای شان خواھد رفت

به اتمام نرسيده بود، که زنده ياد انجنير صاحب محمود از جا نيم خيز شده ، " اصغر"ھنوز جمالت زنده ياد استاد 

  :در حالی که صحبت کردن به خاطر سوختگی دھن و چھره برايش سخت عذاب دھنده بود، گفت

 ندارد، سر تقسيم آذوقه باز ھم خودم خواھم ايستاد، من به کلۀ گاو و شکم ھای گرسنه برای فردا ھيچ تغييری وجود" 

  "نشان می دھم که ايمان يک سامائی از درد سوختگی بيشتر است

چنين مکالمه ای که توأم با خنده و شوخی بود، مجدداً استاد اصغر را زير حرف آورده، ھمه به انتقاد از وی 

  .فتی، زيرا حاال تا انجنير محمود انتقام خود را نگرفته، از گوشت خبری نيستپرداختند که چرا چنين گ

  !خوانندگان عزيز

به ياد آورده و صفا و صميميتی را که بين رفقاء وجود داشت، را  سال، آن روز ٢٨وقتی اکنون بعد از سپری شدن 

ی که متحداً در آن جبھه آن فضای انسانی، مرور می نمايم، به خود حق می دھم تا نه تنھا به خود و تمام رفقای ديگر

رزمنده و انقالبی را به وجود آورده بوديم تھنيت بگويم، بلکه ده چند آن، شبنامه نويس اتھام زن ، حواريون و 

متحدان وی را که ناموس فروشان حقيری بيش نسيتند، با ابراز نفرت و انزجار درزمانش چنان افشاء نمايم که اگر 

مادر "ت و غيرت بوئی برده باشند و با مادر خود مقاربت جنسی ننموده باشند و به گفتۀ مردم کابلاندکی از شراف

نباشند، پا پيش گذاشته يا اتھام خويش را به اثبات رسانند و يا ھم با انتقاد از خود نشان دھند که ظرفيت اصالح .." گ

  .پذيری را حتا تخمه ھائی از آن نوع نيز دارا ھستند
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در آن محل در مقايسه با مردم عادی غير قابل مقايسه بود، " ساما"ايد ياد آوری نمود که زندگانی رفقای باز ھم ب

 کيلومتر از ارگ سلطنتی فاصله نداشتند و ٢۵مردمی که در آن منطقه زندگانی می نمودند با آن که در کل بيش از 

 داشته و در نوش و نعمت به سر می برند، در از طرف تمام سکتريستان متھم بودند که گويا به مليت حاکم تعلق

طول زندگانی شان قادر نبودند تا بر روی سفرۀ شان نان گندم بگذارند تا چه رسد که خبری از گوشت گاو و يا 

  .گوسفند در آنجا وجود داشته باشد

 که قومندانی و يا فکر می کنم تنھا زمانی که طعم گوشت را در دھان شان احساس می نمودند، ھمان عيد قربان بود

مشاھدۀ فقر مردم يکی از مواردی بود که اين قلم و . آمر جبھه ای با کشتن گاوی و يا گوسفندی برای آنھا می فرستاد

ساير رفقائی که در کميتۀ سياسی وظيفۀ آموزش ديگران را به دوش داشتيم، با حرکت از آن، ماھيت طبقاتی و ضد 

  .خته، اعتقاد ما را از بابت راھی که گزيده ايم راسختر از قبل بسازيمانسانی نظام ھای حاکم را آشکار سا

ای کمکھای از لحاظ صحی و مراقبت ھای طبی، با آن که ما نسبت به تمام مردم مجھز تر بوديم، مگر در بين بکسھ

که در بيرون خالف آن . ز چند قرص و تابليت آنھم ساخت پاکستان چيز ديگری پيدا نمی شداولی رفقای داکتر، به ج

از اتاق سردی ھوا و خنک سنگ را می ترکاند، در داخل اتاقھا، به خاطر آن که کسی رو پوش و يا لحافی نداشت و 

بايد ھمه کس با ھمان پتوئی که از طرف روز به شانه می انداخت می ساخت، در نتيجه تمام رفقاء تمام شبانه روز با 

واضح است که در چنان شرايطی . ان لباس دراز کشيده می خوابيدندتمام لباس زندگانی نموده حين خواب با ھم

از ھمه بد تر، چون داخل اتاقھا به اجبار گرم نگھداشته می شد و ھر پيره . حرفی از توشک و بالشت در ميان نبود

گرم و دار وظيفه داشت تا در طول ساعت پيره داری اش مقداری خار به داخل تنور تابه خانه بيندازد، آن فضای 

خانه ھای گلی توأم با رطوبت ھوا، بھترين امکان را برای رشد گژدم مساعد ساخته و شبی نبود که يکی دو دانه 

نگردد، اين وضعيت تا زمانی که سرانجام بعد از احيای " چنواری"گژدم در ھر اتاق به جای روسھای اشغالگر

بوديم و چند امپول انتستين قوی و دوای ضد الرژی از رابطه بين کوه و کابل و تشکيالت کابل را دگر سازی نکرده 

  .آنجا به دست نياورده بوديم، ھميشه ادامه داشت

مگر با تمام اينھا ھمه خوشحال و مفتخر بودند که در سنگر مبارزه به خاطر آزادی ميھن و بھروزی مردم آن 

  .مجبور به تحمل زندگانی عصر حجر شده اند

را حين ارزيابی کار رفقاء در کوه صافی نمايش داد، فضائی بود که به وجود آمده آنچه مھم بود و می توان آن 

فضای حاکم در جبھه بين رفقای . ارتقای آمادگی رفقاء در تحمل درد ، رنج و فشار ھر روزۀ زندگانی در آنجا بود

  :تا. ن را پايانی نبودسازمان چنان بود که می شود گفت ، فوالد ھا بودند که آبديده می شدند و اين آبديده شد
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