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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

  ٢٠١٢ اپريل ٢۴

  

  "بنياد"آغاز آشنائی با نام زنده ياد 
  

 با ھمان "اطھر "ء، که دوست و بردار عزيزم سيد رضا١٣۴۶ ھجری شمسی بود و يا اوايل ١٣۴۵اواخر سال 

بيان نمی داشت مطلبی را نمی کرد، " سينه اوچک"عادت ھميشگی که تا طرف مقابل را به اصطالح مردم کابل

سينمای پامير مظاھره شود، اگر خواسته باشی می توانيم ھر دو نفر بدون آن که برايم خبر داد که شايد فردا مقابل 

  .ديگران خبر شوند در آن شرکت نمائيم

 را به خاطر داشته و با عواقب آن در عين حال می ساختم، از شنيدن اين ۴۴م عقرب سال وکه از مظاھره فقط سمن 

خبر به ياد آن روز افتاده ضمن آن که آمادگی ام را برای رفتن اعالم داشتم، از وی تقاضا نمودم تا به کسی از فاميل 

تا ، ھمه کس خواھد کوشيد  شده بلند صدا ھای مالمتی به طرف منخودشان و يا فاميل ما چيزی نگويد، ورنه باز ھم

  .بودن من نسبت دھد" مظاھره چی"ناکامی ھای زندگی اش را به 

نزدم آمده پيشنھاد نمود، که اگر ممانعتی نداشته باشد قبل از " رضاء"دوست عزيزم ، صبح زودفردای ھمان شب 

" بينا"ده بتوانيم، از مامايش آقای ظھر طرف شھر حرکت نمائيم، تا به عالوۀ آن که به وقت در مظاھره شرکت نمو

طرف  ترخيص گرفته بود، نيز ديدن نموده با وی يکجا به زه از عسکریاتبرای من ھم حکم ماما را داشت و که 

  . نمائيمحرکتمظاھره 

، راھی شھر شديم، ھرچند منزل ما از مرکز شھر زياد فاصله نداشت، با آنھم" رضاء"ھمان ساعت طبق پيشنھاد 

وی که از ديدن ما خوشنود شده بود، ضمن . رسيديم" بينا" قبل از ظھر بود، که به منزل آقای ١١ت حدود ساع

  :استقبال گرم به شوخی گفت

  "مه می فھمم که ديدن ماما بھانه است و اصل ھدف مظاھره است"

  : گفتيمبا وجود احترامی که وی داشتيم چون خيلی با ما صميمت داشت، به اصطالح از رو نيفتادهما ھم 

  ".معلوم است که گپ سر مظاھره است" 

به سخن آغاز نموده " بينا"ھنوز چند دقيقه از نشستن ما نگذشته بود و به اصطالح ھنوز چای نيامده بود، که آقای

  :افزود
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  " نيستیحالی که به ھدھف شرکت در مظاھره آمده بوديد، بايد برايتان خبر بد را بدھم که از مظاھره خبر مبر"

ه تا آنزمان ھيچ از قضايا نمی دانستم و اساساً نمی دانستم که مظاھره به چه منظوری بايد صورت می گرفت و من ک

  .خواستار توضيح گرديدم" بينا"چرا پالن آن به ھم خورد، صميمانه از آقای 

  :را آورده پرسيد" بنياد"  برای اولين بار اسم زنده ياددر پاسخ به پرسش من" بينا"آقای 

  :که سرش را به عنوان تأئيد تکان داد، من گفتم" رضاء"خالف " با اسم داکتر عين علی بنياد آشنا ھستيد؟آيا "

  "نه، با تأسف من وی را نمی شناسم"

  :او گفت

کشور ما وشما طراز اول يکی از دانشمندان و روشنفکران آزاديخواه و مترقی  "بنياد"داکتر صاحب عين علی «

وی دو ھفته قبل ضمن صحبت با چند تن از جوانان چنداول، به . اروپا به وطن برگشته استاست، که چند ماه قبل از

در آن جمع کسانی وجود . صورت علنی پارلمان و شرکت در پارلمان را عملی نادرست و خاينانه ارزيابی نمود

سر را در راه ھدف که ش  آنھم از بابت پدر"آصف آھنگ"داشتند که بنا بر عاليق شخصی و يا ھم احترام فاميلی به 

، بايد ندمخالفت نموده، اظھار داشتند که تمام وکالء يک سان نيست" بنياد"، با حکم کلی داکتر صاحب قربان نموده بود

 که در آنجا به منظور افشاء عليه رژيم "آصف آھنگ"ھستند وکالئی مانند آقای . بين وکيل تا وگيل فرق گذاشت

  .شرکت نموده اند

آن موضعگيری را شنيد، به عالوۀ آن که اندکی تجارب و آموخته ھای خودشان را در " بنياد"صاحب وقتی داکتر 

شورا و بيان داشتند و استنتاج نھائی از آن جنبش را که در کشوری مانند افغانستان، " جنبش ھفت شورا"قسمت 

زد، به روشنی کامل بيان داشتند، شرکت در آن چيزی نيست مگر اين که انسان خود را بازيچۀ استبداد سلطنتی بسا

 بر خرد اجتماعی شان فزونی داشت، پيشنھاد کرد، که "آصف آھنگ"جھت اقناع آن جمع که گويا عرق ھواداری از 

مقابل جاده، و به صورت علنی از ايشان بخواھم که فردا من خوب است حاال که شما چنين می پنداريد، می شود 

  . ، در محل حاضر شده، از عملکردش به مردم گزارش بدھد پنجشنبهدر اولينچند برای روز 

 به وی "آصف آھنگ" دوستان حاضر نيز ھمه آن پيشنھاد را پذيرفته، قرار شد تا پيشنھاد را ھم ھمان شخص مدافع

برساند و ضمناً ساير حاضران ھم به دوستان دور و نزديک و مردم عادی از اين خبر نقل نموده از آنھا بخواھند، تا 

  ».با شرکت شان در آن اجتماع پرسش و پاسخ، دموکراسی و آزادی را در عمل پياده نمايند

، وقتی سکوت وی را مشاھده نموديم، گوش می داديم" بينا"ما دو نفر که سراپا گوش بوديم و به بيان شيرين آقای

  :خواستار شنيدن ادامۀ داستان شديم، وی نيز ادامه داد

و بعد از يک سال قيد و قيودات عسکری ، می خواستم به خانه برگردملچرخی با ترخيص پنجشنبه گذشته وقتی از پ«

ای که در آنجا حاکم بود خود را صاحب عقل خود يافتم، " منطق تحليل شده"و اطاعت کورکورانه از به اصطالح 

نموده و به انتظار آن توقف " پھلون اشرف"بيايم در ھمان سرک جاده مقابل دکان ترشی فروشی  بدون آن که به خانه

  .آمده پرسش و پاسخ شان را آغاز نمايند" آصف آھنگ"و " بنياد"ماندم تا آقای 

با جمعی از جوانان به طرف محل نزديک می  "بنياد" انتظار، از دور ديديم که آقایفکر می کنم بعد از نيم ساعت

می که در آنجا جمع شده بودند، خود را به وی شود، من که تا آنزمان با ايشان آشنائی نداشتم، به مانند ساير مرد

  .رسانيده ادای احترام کردم، که وی نيز با محبت آن را پاسخ گفت

که بر باالی درب " پيک سمنتی"جوانھا از وی خواستند تا بر نگذشته بود، که " بنياد"ھنوز چند دقيقه از آمدن آقای

  .به پای پاسخ بکشاند را که در آنجا وجود نداشت، "آصف آھنگ"نساجی وجود دارد برآمده با طرح سؤاالت، 
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ھنوز چند .  باال شده به سخنرانی آغاز نمود"سمنتی پيک"ھم بنا بر پيشنھاد جوانان، بر ھمان " بنياد"داکتر صاحب 

 وی شما ھم نام  که "جعفر خان" فرقه مشر ،"آصف آھنگ"آغاز سخنرانی نگذشته بود، که به عوض از دقيقه ای 

، در حالی که خود خنجری را از درون غالف عصايش بيرون کشيده و فرياد می زد که اين خنجر را ه ايدشنيدرا 

اعليحضرت شھيد برايش داده تا سينۀ دشمنان سلطنت را با آن بشکافد و خيلی از اوباشان و قماربازان، قمارخانه اش 

 رسانيده، در حالی رکيک ترين دشنامھا را "پيک" خود را به زير زدنبه ھم در پی وی روان بودند، به يک چشم 

را صادر نموده با به زير " بنياد"که فقط در ھمان قمارخانه می توان آن شنيد بر زبان می آورد، امر حمله بر آقای 

که در آنجا حضور داشتيم و رھگذران را کشيدن وی ، نه تنھا او را ھمان اوباشان لت و کوب کردند، بلکه ما را ھم 

 "جعفر خان"و لگد بی نصيب نگذاشتند و در نھايت ھم به پوليس ھائی که آن جا جمع شده بودند، فرقه مشر از مشت 

سناتور را دستور داد تا نامبرده و تنی چند ديگر را با خود به واليت برده به قومندان امنيه بگويد، که اين افراد 

  » به اساس مشورۀ مارشال صاحب فرستاده است"جعفر"

به اينجا رسيد، از جائی که نشسته بود برخاسته، از باالی يگانه ميزی که در گوشه ای " بينا"ت ھای آقای وقتی صحب

رسم ھا که با دقت تمام و يکی به دنبال . اتاق وجود داشت، يک دوسيه را آورده رسم ھای چندی را به نمايش گذاشت

نقل کرد در يک نگاه برای انسان مجسم می " بينا"را ديگری به مانند پارچه ھای فلم ترسيم شده بودند، تمام آنچه 

 و معرفترين قمارخانه دار  فرقه مشر متقاعد و سناتور برحال"جعفر خان"نمود، به خصوص کاريکاتور شخص 

 از آن بيرون زده بود و خنجری را در دست حمل می نمود، لند و استخوانی و دھن کشاد که کف، با قد بافغانستان

 نمی شود، بلکه فکر می کنم خودم نيز حاضر آن صحنه  فراموشم نه تنھا که تا عمر دارمتفت ھائيسيکی از آن ظرا

  . بوده ام

  : مشاھدۀ آن تصاوير و اندکی شوخی و به اصطالح پرزه رفتن، از وی راجع به مظاھره پرسيدم که وی افزودازبعد 

نيز زندانی نموده بودند، جوانھا در ھفتۀ گذشته بعد چند تن ديگر را " بنياد"از آنجائی که به عالوۀ داکتر صاحب «

 شدند، قرار گذاشتند، که امروز در مقابل سينمای پامير ھمه جمع شده، بيرون" فقير حسين" تکيه  شام از آن کهاز

  . حتا به قيمت روياروئی با پوليس ھم که شده، به طرف واليت حرکت نمائيم

، چنان از عزم و ارادۀ جوانان سخن برای فرقه مشر قمار باز رسانيده استاز قرار معلوم جواسيسی که اين خبر را 

به ميان آورده، که فرقه مشر نه تنھا خود جرأت مقابله را با آن احساس نکرده بلکه دولت ھم با رھا کردن افراد 

وز آينده تا حدودی رضايت جوانان را جذب و تعھد نموده است که ظرف چند ر" بنياد"عادی و نگھداشتن شخص 

 اين است که مظاھره به ھم خورد .نيز که در جريان دستگيری مجروح شده بودند، رھا خواھد گرديدرا " بنياد"آقای

  »و شما مظاھره چی ھا بايد ارمان به دل به خانه برويد

وزم، و آشنا شده از ايشان بيام" بنياد"اين که بعد ھا چگونه امکان آن ميسر شد، تا از نزديک با داکتر صاحب 

ما سايه می افکند، از احترام شان در نزدم نکاستم باشد  چگونه از آن به بعد با وجود جذر و مد ھائی که بر روابط

  : تا نکات چندی را نشانی نمايمبرای زمان ديگر، در ھمين جا و از ھمان حرکت ايجاب می نمايد

احب داشتم در قضاوتم نقشی بازی ننمايد، تا جائی که که به داکتر صرا  اگر من اشتباه نکرده باشم و احترام عميقی -

ک روز قبل که ي" داکتر عبدالرحمن محمودی" مطالعات اين قلم اجازه می دھد، به دنبال سخنرانی معروف زنده ياد

و " دموکراسی تاجدار" عام اعتبار پارلمان و مبارزۀ پارلمانی را زير سؤال برد، در دورۀ از زندانی شدنش، در مأل

اولين کسی بوده که در عمل و علنی عليه " بنياد"، آقای ۴٧ در سال "شعله جاويد"ا قبل از نشر اولين شمارۀ ت
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پارلمانتاريزم مزدوران روس و عناصر فريب خورده و نا آگاه موضع گرفته، بدان وسيله يکی از اختالفات اساسی 

  .دنقطه گذاری نمودنبعدی جنبش دموکراتيک نوين را با ايادی روس 

 مشر به طرف انسان بی شخصيت، جاسوس و خود فروشی چون فرقه" آصف آھنگ" دست نياز دراز کردن -

 که تمام مردم چنداول از عملکرد خودش و فرزندانش اطالع داشتند، اگر از جانبی ھمان نقطۀ پايانی "جعفر خان"

اش نزد مردم چنداول گذاشته شد،  بر زندگی سياسی و حتا اعتبار خانوادگی "آصف آھنگ"بود که از طرف شخص 

ند در تقابل با مردم، در نزد ا و دنائت مزدوران روس را نشان می دھد که چگونه حاضراز طرف ديگر بی مايگی

  .کثيف ترين و جبار ترين جاسوسان زانو زده از آنھا کمک بطلبند

درسھائی  انقالبی انداختن، يکی از  نفس عناصر لومپن، اوباش، قمار باز و فاسد را به جان روشنفکران و عناصر-

درسی که امروز در بسا از .  فرا گرفته بود"نادرخانی" تا اوباشان "عبدالرحمانی" از اوباشان "جعفر خان"بود که 

ھميشه به خبر ھا درز می نمايد، در حالی که " بين طرفدران دولت و مظاھره چيان" کشور ھا زير نام درگيری

 و قداره بندان حکومتی داراھا يا به عبارت ديگر جواسيس و ف" لباس شخصی"مان تکتيک اساس قضيه استفاده از ھ

  . طرفدران دولت به قلع و قمع نيروھای انقالبی می پردازنداست که زير نام

مدال گيری  اينی را که خودم قبل از فھم تئوريک مسأله ، نه آن زمان و نه ھم امروز به دام نمايشات انتخابی و -

  .بود" بنياد"ه ام، بيش از ھمه برخاسته از عملکرد قھرمانانۀ زنده يادافتاد

  يادش را با ادامۀ راھش و افشای پارلمانتاريست ھا گرامی بداريم

  

  

 


