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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١٢ می ٢١

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٣۴  

  :به ادامۀ گذشته

به مثابۀ اختالف تبارز نموده و در غياب " سخی"بتداء بين اين قلم و زنده ياديکی از نکات ديگری که در ھمان ا

می توانست مقام اول را به خود اختصاص دھد، دو طرز ديد مختلف و دو برداشت " کام نھنگ"مبارزه عليه 

  .متفاوت ما دو نفر بود در زمينۀ پايگاه

مده بودند، فکر می نمودند ھمين که برکوه باال شده اند گويا و تمام آنھائی که با وی از جلگه به کوه آ" سخی"زنده ياد

را به کار ببرند؛ در حالی که خالف " پايگاه کوه صافی"صاحب پايگا شده و در گزارشات شان می خواستند، کلمۀ 

ادی و يا  اجتماعی، توده ئی، اقتص- چه به مفھوم عام آن و چه ھم به مفھوم پايگاه سياسی" پايگاه"آنھا برداشت من از 

  .ھم نظامی کامالً مغاير با برداشت و طرز تلقی آنھا بود

چه اين قلم در کنار آن که ساختمان ارضی و موقعيت جغرافيائی يک منطقه را برای ايجاد يک پايگاه نظامی دارای 

ۀ کادرھا، ارزش می دانستم، از آن مھمتر و در اولويت بيشتر، برخورداری از حمايت فعال توده ئی را که به وسيل

فعالن و اعضای بومی منطقه به وجود آمده و در پيوند تنگاتنگ با آنھا از سياست ھای سازمان حمايت و پشتيبانی 

  .نمايند، برايم مطرح بود

اصالً مطرح نشده بود، نه تنھا قابل قبول نبود بلکه با ھمان " سخی"اين طرز ديد که فکر می کنم برای زنده ياد 

ه طرح مسايل به شکل پوپوليستی و تا حدودی حيله گرانه بود، کوشش نمود  تا مناسبات شيوۀ مخصوص خودش ک

کلکان ھيچ گاھی "گفته است که " آغا"اين قلم را با مجموع رفقائی که از کلکان آمده بودند، با اين جمله که گويا 

  .نبوده تا حدودی به ھم بزند" پايگاه سازمان
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 از قضيه تنھا نبودم و کسان ديگری نيز وجود داشتند که با من در زمينۀ مگر خوشبختانه چون در برداشت خود

کارگر نيفتاد بلکه باعث شد تا ھريک از رفقاء از " سخی"شرايط پايگاه ھم عقيده بودند، نه تنھا تالشھای مخربانۀ 

لکان در زمينۀ طرف خود، به اين قضيه برخورد نموده با باال بردن سطح فھم رفقای کوھدامن به خصوص رفقای ک

پايگاه و شرايط آن به خصوص نقش واحد تشکيالتی بومی برخوردار از حمايت فعال توده ھا، خدمات شايسته ای 

  .در آن زمينه انجام دھند

از کوه " رھبر" در ھر صورت، با حرکت از برداشت و شناختی که داشتم در اولين نامه ای که عنوانی زنده ياد

نی به خود زحمت بدھند حتماً آن را در آرشيف سازمان خواھند يافت و مختصر آن در صافی فرستادم که اگر کسا

را به کار برده به " پناھگاه کوه صافی"يادداشتھای روزانۀ اين قلم نيز درج است، به عوض کلمۀ پايگاه، کلمۀ 

به شمار آيد؛ بلکه با در " گاهپاي"صراحت در آن متذکر شدم که نه تنھا اين منطقه فعالً نمی تواند برای ما به مثابۀ 

نظرداشت پائين بودن سطح فرھنگی مردم، حاکميت بالمنازع عقايد اسالمی آنھم به عقب مانده ترين شکل آن، فقدان 

 مالکيت ارضی کوچک و پراکنده به شکلی که در تمام منطقه - روشنفکر باشد سرجايش-)١(عناصر مکتب خوان

باری برخوردار بودند، زمين زراعتی شان در صورت کشت گندم کفاف خرچ حتا ھمان ھائی که نزد مردم از اعت

ساليانۀ خانوادۀ شان رانمی کرد، حتا در دراز مدت نيز بدون تحمل رنج بيکران آنھم در يک رقابت فرھنگی شديد با 

" ه کوه صافیپايگا"حق نخواھيم داشت تا از کلمۀ ) ٢(اخوان و تطبيق برنامه ھای فرھنگی خاص مانند ايجاد مکتب

  .استفاده نموده توھم نادرستی بين رفقاء ايجاد نمائيم

در آن گزارش به صورت صريح نوشته بودم که برای تبديل اين پناھگاه به يک پايگاه نه تنھا بايد چيزی بيشتر از 

 برسد که در را دارا بود و آن را يک مسألۀ تاريخی دانست، بلکه ھرگاه مرکزيت سازمان به اين نتيجه" صبر ايوب"

آنجا حضور نظامی سازمان را حفظ نمايد، ايجاب می نمايد که در کنار تقويت ھمه جانبۀ آنجا، به دھا تن کادری را 

که زبان مادری آنھا پشتو باشد نيز به منطقه اعزام بدارند، شايد در آن صورت و با داشتن زمان، بتوانيم اين پناھگاه 

ر آن خطر بالقوه ای که پناھگاه به قتلگاه رفقاء تغيير يابد، به مانند اجل معلق می تواند را به پايگاه تبديل نمائيم در غي

  .وجود داشته باشد

به اين نامه که در واقع پاسخ مرکزيت سازمان بود، حالتی را نشان می داد که آنھا با خواندن " رھبر"پاسخ زنده ياد 

ر، کامالً گيج شده و اتخاذ يک تصميم درست در زمينه گزارشات اين قلم و مقايسۀ آن با گزارشات رسمی ديگ

جھت تصفيه حساب ھايش با " سخی"بر ھمين مبناء پيشنھاد کميتۀ اساسی جديد را که . برايشان مقدور نمی باشد

سازمان، به مرکزيت سازمان در خارج کشور مسافرت نمايد، مورد تأئيد قرار داده و از ما خواسته بود، ھرگاه به 

  .نياز عاجلی احساس نگردد، وی را به خارج بفرستيم" سخی "موجوديت

بدان معنا که مسؤولين آموزش . به خارج اوضاع تا حد زيادی عاری از تشنج و تقابل گرديد" سخی"بعد از رفتن 

و " پيکار"ھرچند موجوديت . حلقات، توانستند به کار ھای آموزشی شان بدون تخريب کاری از بيرون ادامه بدھند

  .درد سر ساز باشد" سخی"ی تشبثات وی ادامه داشت، مگر آن تشبثات نمی توانست مانند زمان موجوديتبرخ

 ٢٠ما در کوه صافی در کنار مبارزه عليه طبيعت قھار آنجا که گفتم درجۀ حرارت در تمام طول زمستان پائينتر از 

 درجۀ سانتی گراد را نشان می داد، ٣۵منفی درجۀ سانتی گراد بود و حتا چند شب متوالی، ترماميتر در ھوای آزاد 

 مبارزه به خاطر سير ماندن و رو آوردن به علف خواری، در کنار تھيۀ خار از دل سنگھای پوشيده از ردر کنا

برف به خاطر گرم نگھداشتن و زنده نگھداشتن ما، در دفع سه تجاوز گستردۀ زمينی و ھوائی روسھا با حفظ و به 

حزب "و " حرکت انقالب اسالمی"وشياری نظامی در پيشاپيش ساير نيروھا به خصوص کار بستن درايت و ھ
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ھمچنان وقتی . شرکت فعال نموده، قادر شديم از پناھگاه خويش به درستی حفاظت نمائيم" اسالمی مولوی خالص

دند و تقريباً حمله نمو" پلنگی"روسھا به صورت مشخص باالی ما از طريق ھوا به وسيلۀ ھليکوپتر ھای معروف به 

 ظھر، بدون انقطاع چھار ھليکوپتر محل زيست ما را بمبارد نموده، دل سنگ ١٢ صبح الی ٨ ساعت يعنی از ۴

و سرانجام بدون آن که کمترين دستآوردی از آن ھمه ) ٣(سنگ کشور ما را در آن ديار سوراخ سوراخ نمودند

را بر بدن يک تن از رفقاء وارد نمايند، محل را ترک جنايت شان داشته باشند و يا حتا قادر شده باشند خراشی 

که از اول شاھد قضايا بودند، و نه از درجۀ آماده باش ما اطالع داشتند و نه ھم می " پچه خاک"نمودند، مردم قريۀ 

ير  ساعت در ز۴توانستند سرعت عمل رفقاء را در ھمچو موارد حدس بزنند، نمی توانستند باور نمايند که ما بعد از 

  .آتش زيستن، تلفاتی نداشتيم

به عالوۀ شرکت فعال و قسماً تعيين کننده در عمليات ھای تدافعی، رفقای سازمان قادر شدند ضمن چند عمليات ھم 

را که ھمه به وسيلۀ مليشا ھای " علی خوازه"و " آغا سرای"، "بندی خانه"آھنگ پوسته ھای امنيتی قريه ھای 

 پرچمی به شمول روسھا، نگھداری می شده و از آن جا روز مردم را سياه - خلقیحزب اسالمی گلبدين و عوامل 

  .دننموده بودند، فتح نموده ميھن فروشان را به سزای خيانت ھا و جنايات ننگين شان برسان

 مگر در - به خصوص مولوی شفيع هللا و قومندانش مال فضل- در حالی که از لحاظ نظامی تا حدی پذيرفته شده بوديم

ھت نفوذ سياسی تشکيالتی بين مردم کمترين دستآوردی نداشتيم که باشد جای خودش، جانبازی و شطارت رفقاء ج

ای و . آی.، سی. آی. اس. باعث شده بود تا به عالوۀ روسھا و مزدورانش اخوان و نھاد ھای پشت سر آن مانند آی

 متوجه خطر موجوديت رفقاء در منطقه نموده، باز ھم اخوان بين المللی را که بعد ھا برخود اسم القاعده را گذاشتند،

  .اولويت بيابد" ساما"مبارزه عليه 

از پاکستان مراجعت نموده، چند تن از رفقای ديگر را نيز باخود آورده " سخی"در اواخر ماه ثور بود که زنده ياد

تنھا کسی بود که زبان مادری اش پشتو بود و در کنار " نظر محمد"ن ړاز جملۀ رفقای تازه وارد زنده ياد جگ. بود

از تگاب، می توانستند با مردم محل حد اقل از لحاظ زبانی مشکل نداشته و حرف يک "شاه محمود"زنده ياد معلم 

  .ديگر شان را بدانند

نيز تحمل نموده بود، وقتی که در پاکستان به عالوۀ پاسخگوئی، اھانت ھای برخی از رفقاء را " سخی"زنده ياد

يعنی انسانی بود پر عقده که می خواست با انجام . گشته بود" ماری بود که اژدر"برگشت به اصطالح مردم ھمان 

کارھای بزرگ، به تمام اھانت ھا به يک باره پاسخ گويد، ذھن و فکرش را برنامه ھای خودش به خود مشغول 

وی که از لحاظ سياسی با آوردن .  در قبال برنامه ھای ساير رفقاء بشنودداشته و ھيچ حاضر نبود، حرفی از تمکين

کام "خود را تا حدودی بی نياز می دانست، اگر قبل از رفتن به پاکستان تنھا در مقابل کلمات "فتاح موج"زنده ياد 

وی " موج"ده ياد از خود حساسيت نشان می داد، حال به اميد آن که در بحث ھا زن" پناھگاه کوه صافی"و " نھنگ

" موج" ھر چند من برای مدتھا دبيرزنده ياد. را مدد نمايد، روی ھر کلمه ای می خواست مشاجره به راه بيندازد

بودم و ھردو طرف سطح فھم ھمديگر را خوب حدس زده می توانستيم، نمی دانم فاصلۀ زمانی ايجاد شده، در ذھنش 

د خود را از نو بيازمايد و يا اين که واقعاً طی آن مدت سری ھم به کدام چنان حالتی را به وجود آورده بود که بخواھ

زير بغلش خربوزه گذاشته بود تا خود را گم نمايد، سرانجام وادارم ساخت " سخی"کتابخانه زده بود و يا ھم زنده ياد

ن و از آن طريق زنده ياد تا در جمع عدۀ زيادی از رفقاء خالف تمايل و ميل باطنی ام وقتی به ادبيات برنامۀ سازما

غير مستقيم تاخت ، اندکی کش گرفته به وی بفھمانم که بين خواندن و خوانده را به دانستن تبديل نمودن، " کلکانی"

  .پروسه ای الزم است که برای برخی ھا زمان بيشتر می خواھد
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 کج بحثی ھا را به اصطالح با انتقاد از خود منشاء آن" موج"بعد از آن روياروئی به خصوص وقتی زنده ياد 

نيز در نامۀ جداگانه ای که برايم فرستاده بود، خواھش " رھبر"معرفی کرد و از جانب ديگر زنده ياد " فرمايشی"

وظايفی را به دوش بگيرم، سه " جمع عمومی"نموده بود که اگر می توانم به پاکستان بيايم تا جھت تدارک کار برای 

ن ړشرکت نموده، با انتخاب زنده ياد جگ" کوه صافی"در آخرين جلسۀ مسؤولين " کوه صافی"شب قبل از ترک 

مسؤول سياسی در " فتاح موج"به حيث مسؤول نظامی که پيشنھاد آن را اين قلم نمود و زنده ياد " نظر محمد"

 دھند سپرده، فضائی که بالفعل کدام خطر مشخصی جبھه را تھديد نمی کرد در واقع کار را به کسانی که بايد ادامه

که " ، قومندان قادر، رفيق شفيق و رفيق بريالی.استاد ص"دو روز بعد از آن من به شمول چھارتن ديگر از رفقاء 

خوشبختانه ھمه زنده اند و با آن که با من اکنون در تماس نيستند، مگر اين درک و شرافت را دارند که در اول 

فاقد شرف و و در ثانی جھت رد و يا تأئيد ادعای سخيف شبنامه نويس را بدانند " بالقوه"و " بالفعل"تفاوت بين 

  .روشنی بيندازند وجدان مبارزاتی

به ويژه خنثی ساختن مبارزات " ساما"حال که صحبت تا اينجا کشيد قبل از آن که به چگونگی مبارزۀ روسھا عليه 

يم، جا دارد در کنارده ھا خاطرۀ نيک که از ضد تسليم طلبانۀ آن تماس گرفته و چگونگی فاجعۀ کوه صافی را بشکاف

  .با نقل يک خاطرۀ بد، تمام نمايمرا رشادت و جانبازی رفقاء در ذھنم باقی مانده اين مبحث 

خاطرۀ بدی که ھيچ گاھی دست از سرم برنداشته و سخت آزارم داده و می دھد، يک زبانه و يا بھتر است بنويسم 

دان معنا که اگر به زبان مادری ام زبان دری تا اندازه ای تسلط دارم و می توانم ب. يک و نيم زبانه بودن خودم است

قصد و مرامم را آن طوری که دلم می خواھد بيان داشته ضمن بيان کلمات در صورتی که خواسته باشم بر تارتار 

 پشتون و آشنائی با زبان وجود شنونده اثر گذار باشم، با تأسف در زبان بخشی عظيمی از مردم افغانستان يعنی مليت

اين فقر و بيچارگی که قسمتی از آن از درک نادرست خودم و کم بھادادن به آن مايه . آنھا، سخت فقير و بيچاره ھستم

می گيرد و قسمتی ديگر از سيستم آموزش زبان در معارف افغانستان برخاسته است، از منی که حد اقل در دورۀ 

" جالل الدين خان"معلم ما بود و در دوران پوھنتون استاد ارجمندی چون " الندځ هللا حبيب" ليسه که زنده ياد استاد

جالل " را از استاد -  پاينت٨٩ از صد –از کنر برای ما پشتو تدريس می نمودند و من از لحاظ رسمی کمترين نمره 

می " پشتويم خالص" ه به اصطالحگرفته بودم، فضائی را به وجود آورده بود که بعد از چند دقيقه مکالم" الدين خان

  .شد

اين نکته را به خاطری برجسته ساختم و از آن ياددھانی نمودم تا تمام آنھائی که کمر خويش را به غرض خدمت به 

توده ھا بسته اند و می خواھند ضمن تماسھای پيھمی توده ھا را روشنگری نموده و آنھا را به سياست ھا و اھداف 

. جه گردند که از ھمين حاال بکوشند تا آنجائی که توان دارند زبانھای مردم افغانستانرا بياموزندشان جلب نمايند، متو

  .در غير آن ھمان حقارتی را احساس خواھند کرد که من در زمانش احساس نمودم

اگر خواسته باشم به صورت مشخص  و از زمان خاصی يادآوری نمايم، برمی گردد به روزی که ما به خاطر 

اين درست است . محفلی برگذار نموده و من حدود يک ساعت در آنجا صحبت نمودم" اکبر"دت زنده يادانجنير شھا

 -که آنھا در ختم صحبت ھمه ھيجان زده شده بودند، اما وقتی از آنھا پرسيده شد که من چه گفتم، ھوشيار آنھا

ھمين موضوع باعث می گردد "  گپ ھا زدمه خو زياد نفاميدوم، مگر فاميدوم که زور زور: "قومندان فضل گفت

که اگر از خون خويشان و اقوامم ھم در قبال خاندان غدار طالئی بگذرم از اين خيانت آنھا که نسل ھائی از فرزندان 

  .اين ميھن را بيگانه با ساير اقوام و مليت ھا بار آورده بودند، نگذرم

  ادامه دارد
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  :يادداشت

 قلم از محل اجازه می دھد که بنويسم، در تمام قريه ھائی که ما با آنھا در تماس بوديم به تا جائی که تحقيقات اين) ١(

فارغ و جذب اخوان شده بود و يک تن ديگر به نام دالور خان که " ابوحنيفه"که از مدرسۀ " عارف"غير از مولوی 

جالل "تنھا مولوی " پچه خاک" از  مکتب رفته او ھم يکی از جنايتکاران اخوانی به شمار می رفت،۵گويا تا صنف 

" شاه دوال"که چون با پيچکاری چند تن را معيوب ساخته بود به نام داکتر" شاه دوال"و فرد ديگری به نام مال " الدين

  .ياد می شد، فرد با سواد ديگری در تمام منطقه وجود نداشت

يشتر از آن که در کوه صافی اقامت نموده و افراد باسوادی که در اطراف وی جمع شده بود، ب" شفيع هللا"مولوی

  .زندگانی می نمودند و فقط زمانی که جنگ آغاز يافت به کوه باال شده بودند" ده سبز"باشند، در ولسوالی

نظر به تبليغی که اخوان در منطقه انجام داده بود، رفتن به مکتب حتا برای ذکور، چيزی کمتر از در راه کفر ) ٢(

مسلم است در چنان شرايطی ھرگاه می خواستيم مردم را با سواد بسازيم، در قدم .  نمی رفتگام گذاشتن به شمار

  . اول بايد در رقابت سخت شديد و چه بسا خونين آنھا را از تحت سيطرۀ اخوان مکتبی و پاکستان بيرون می نموديم

ن نموده بودند، گزارش دادند افراد قسمی که برخی از رفقائی که حين بمباران، در نقاط مرتفع تر خود را پنھا) ٣(

مربوط جمعيت اسالمی و يک تن از قاتالن جوانان سامائی و يکی دو خانه مربوط " تورن فيض محمد"جبھۀ 

که محل اقامت ما باشد، به قدر کافی فاصله داشتند تا اشتباھی " طوفان غندی"با آن که از " خالص"نيروھای 

پھن نموده " لحاف ھای سرخ"کوپتر ھا، بر پشت بام ھای خويش ردمان ھلياصورت نگيرد ، با آنھم در زمان بمب

لحاف "با خبر بودند، بلکه " ساما"اين حرکت به خودی خود نشان می دھد که نه تنھا از آغاز عمليات عليه . بودند

  .به مثابۀ شفری بين آنھا و نيروھای روسی عمل می نموده است" سرخ

 


