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  سيد موسی عثمان ھستی

 ٢٠١٢ اکتوبر ١٨

  

  فريد شايان، دم دستگير پنجشيری

١  
ی و مرتجع، وطنپرست در زندگانی سياسی جامعۀ ما طی نيم قرن اخير، انسانھای خوب و بد، آگاه و نادان، انقالب

، بيش از صد ھا و ھزارھا نفر وجود داشته که ھريک از آنھا، در جای خود و وطنفروش خالصه از تمام انواع آن

در آن ميان يکی از افرادی که در فراکسيون بازی، عدم . شان به صفت خاصی مشھور و معروف می باشند

گان، ديده درائی و مظلوم نمائی اگر نگويم سرآمد ھمه محلی گرائی، نوکری اجانب و بيگانصداقت و دو روئی، 

  .است "دستگير پنجشری"بود، به جرأت گفته می توانم در قطار اول وجود داشت، 

اين انسان جنايت کار و قاتل بی رحم که بنا به اعتراف خودش، يکی از دستور دھندگان قتل فجيع رئيس جمھور 

تمام جناياتی که حزب دموکراتيک خلق از آغاز به قدرت رسيدن تا روزی در نه تنھا داوود و خانواده اش بوده و 

، بلکه با رھائی از زندان و سرسائيدن در پيشگاه تجزيه طلبان که اين جرثومۀ فساد به زندان افتاد سھيم است

ر غير به صد ھا عضو حزب بد نام و جنايتکار خلق و پرچم را که تباو به مثابۀ دالل سياسی "  مسعود-ربانی"

، طومار ننگين جنايات پشتون داشتند، در پای آنھا مسلح ساختن و آنھا را مجدداً به جان مردم بی پناه کابل انداختن

  .و خيانتھايش را ادامه داده است

، تا اينک که اين مختصر را خدمت تان از اولين روزی که کتاب خاطراتش به دستم رسيد و آن را از نظر گذرانيدم

وی  با  نشدهتا نامبرده خودش وارد ميدانتقاضای يکی از دوستان عزيزی که از من خواسته بود،  بهمی نگارم 

با ده ھا چال و تکتيک می خواستم،  ،من ھم که نمی خواستم حرف آن دوست را ناديده بگيرم و کاری نداشته باشم

م نقد گونه ياد می کردم، زمانی از يک بار پايش را در تقابل با خود در ميدان بکشانم، گاھی از وی چيزی به نا

حتا با تعريف و تمجيد می حضور مشترک ما در اين جلسه و يا آن جلسه سخنی به ميان می آوردم و گاھی ھم 

خواستم، او را وادار سازم که چيزی در تکذيب سخنانم اظھار بدارد، تا ھم به تقاضای آن دوست عمل نموده باشم 

  .يم نگھدارمو ھم دم خرس را يک بار زيرپا
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. مگر ھوشياری استخباراتی اين انسان خود فروخته و شايد ھم توصيۀ آن دوست به وی، کار خودش را نموده بود

زيرا در تمام اين مدت از سنگ صدا بلند می شد و از دستگير خان پنجشيری اين جاسوس و طنفروش بی نمونه 

  !نه

  و اين که آن تظاھرات در کل اوالً ١٣۴۴عقرب سال  تظاھرات سوم تا اين که چندی قبل مطلبی به ارتباط

 .، چيزی نگاشتم ھر سه شھيدی که در آن روز به خاک افتادند، پنجشيری نبودندسازمانيافته نبود و در ثانی

" پيشتازی"در نتيجۀ تندی مرچ که . قرتک می اندازدبه خوشبختانه اين تذکر ھمان مرچ تندی شد که نابلد را 

. ک"را نيز رسوا نمايد، نوکر " بز پنجشير"ھويت ير سؤال برده بود و می توانست و می تواند پنجشيری ھا را ز

، به دام افتاده بعد از مدتھا سکوت باالخره به جواب من چيزی نوشته و فردی را نيز شاھد معرفی نمود" ب. ج 

ھمه می دانستند که چگونه فردی که به غير دستگيری پنجشيری و خواجه حافظ که در آن زمان نبود، ديگران 

  .آدمی بوده و به کجا وابستگی داشته است

در اينجا قبل از آن که راجع به ياوه سرائی ھای اين جاسوس بی رحم روس و قاتل ھزاران افغان آزاد و شجاع و 

، با  آزاديخواه وطن که دست رد به سينۀ روسھا زدهيکی از فرزندان" طاھر بدخشی "گانلو دھنديکی از  ھمچنان

، مطلبی تقديم شما مرگش لکۀ ننگی را که از ھمسوئی با حزب وطنفروشان بردامنش نشسته بود، پاک نمود

  :دگان عزيز نمايم، الزم می دانم چند نکته را يادآوری نمايمنخوان

  من به ھمان قسمی که از محلی گرائی و قوم پرستی نفرت دارم، از قوم زدائی و يک محل را در کل بدنام و-١

لذا اگر در جريان اين مقاله و چه بسا مقاالت بعدی، در مقابله با دروغ . بيزار می باشمنيز نوکر معرفی داشتن 

 -  رحيم غالم بچه و دار و دسته اش–پردازی ھای دستگير پنجشيری، از جواسيس پنجشير، مرده گاوان پنجشيری 

و قانونی هللا دش، مسعود، فھيم و يا عبدهللا عبدفروشانی از قماش خو درباری مربوط پنجشير و يا ھم وطن سگان

خالف چنان تصور و . نام می برم، نبايد چنين تعبير شود که گويا من مخالف و دشمن تمام پنجشيری ھا می باشم

توھمی من به مردم عادی پنجشير و شھدائی که در مبارزه عليه روس اشغالگر تقديم داشته اند، سخت احترام 

ا را از حساب وطنفروشان پنجشيری جدا می دانم، ھمان طوری که در مورد مردم ساير مناطق داشته، حساب آنھ

  .قضاوت می نمايم

جاسوس ھر قدر ھوشيار باشد، بازھم اشتباھی از وی سر می "جادارد اضافه نمايم، ھمان طوری که گفته اند -٢

با تمام زرنگی ھا و حوصله . ب. ج. کار ک، اين جاسوس کھنه " زند و بايد منتظر بود و آن اشتباه را درک کرد

  .به دام افتادمنديھائی که به خرچ داده، باالخره 

در ادب و ادبيات می نمايد، لذا توان طرف مقابل   از آن جائی که طرف مقابلم اين بار فردی است که ادعای فھم-٣

د از صحه گذاری ويراستاران به نشر من ھم ناگزيرم نوشته ھای خود را چند باره خوانده و بعرا در نظر گرفته، 

برسانم، لذا در صورتی که بين قسمت ھای مختلف اين بحث احتمالی، اندکی فاصله به وجود بيايد، اميدوارم 

 .خوانندگان با من تفاھم داشته باشند

ع قدرت، وقتی می خواھد به رد نظرات من در مورد وقايھر دستگير پنجشيری اين فراکسيون باز و مگس دوغ 

حواله داده و از وی می خواھد تا به " فريد شايان" بپردازد، آدم و عالم را گذاشته، من را به ۴۴سوم عقرب سال 

  .تأئيد نظراتش قلم بردارد

آن را به اثبات " فريد شايان"با معرفی   دستگير پنجشيری"دمم:، گفت کوشاھدت"يده شداينکه گفته اند از روباه پرس

چه کسی بود و تا چه ميزان مبارزه در کانامه اش داشته " نعيم شايان"نظر از اين که آقای زيرا صرف. رسانيده است
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پسر آن مرحومی، يکی " فريد شايان"به حيث رھبرش در مورد وی چگونه بوده است، شخص " غبار"و نظر آقای 

 پرورش يافته، تملق، "ظاھر"از افرادی بود که در چوکات سياست فاسد ساختن اوالدۀ خانواده ھای سياسی دوران 

  .، خود فروشی و مردم فروشی را از ھمان آوان بلد بودچاپلوسی

 به "نجات"در ليسۀ وی که تا حدودی از صدای خوشی برخوردار بود، به عالوۀ آن که به حيث رئيس کنفرانس 

صوص عربی، طرز تلفظ کلمات به خ ھمان صدا صرفنظر از به بھانۀتبليغ سياست ھای دولت وقت می پرداخت، 

نامبرده آن قدر ترسو و بی ايمان بود که از . و افغانستان نيز ايفای وظيفه می نموديبه حيث يکی از نطاقان راد

 خونين حصه گرفته و امروز بتواند حيثيت ه ایکنار مظاھره عبور نمی کرد تا چه رسد به اين که در مظاھر

  .تأئيدگر واقعه ای با چنان اھميتی را به دوش بگيرد

ن در آن سھم  و به ده ھا دوستی که فعالتر از مگذشته از آن، وقتی من خودم در آن تظاھرات شرکت مستقيم داشته

چه نياز بدان است تا به درک خود شک نموده، دنبال نخودسياه دم دستگير در تماسم  زنده اند، و ھنوزگرفته بودند

  .پنجشيری سرگردان بگردم

ستانی که در آن روز اندکی جراحت برداشته بود، صحبت نمودم، وی با حضور ھمين امروز وقتی با يکی از دو

ذھن کامل از دو نفر و دو موقعيت جداگانه آنقدر به روشنی يادآوری نمود، که می توان گفت می شود وی را 

  .تاريخ زندۀ ھمان روز به شمار آورد

  :دوستم در جريان بيان دوخاطره چنين گفت

که به صورت عمده بچه ھای مکتب بودند و به تعقيب آن " حبيبيه"مقابل لسيۀ وليس و مردم  بين پبه دنبال درگيری

نام " طاھر بدخشی"فردی که بعد ھا وی را شناختيم" حجاری و نجاری"تانکھا مداخله نمودند، در مقابل فابريکۀ 

چپ خود را که زخمی  کف دست داشت، بر يکی از درخت ھای پشه خانۀ سرک داراالمان باال شده در حالی که

  . شده بود، بلند نموده به مردم نشان می داد، سوگند ياد نمود که تا آخرين قطرۀ خون از حقوق آنھا دفاع خواھد نمود

  :ھمچنين ھمين دوست می افزايد

 و بردن آن به شھر، باالخره حدود ساعت  به پوھنتونرهھبردن مظاوقتی بعد از بحث ھای زياد ميان طرفداران 

ھمه به طرف پوھنتون حرکت کردند، وخيل مظاھره چيان به مقابل قبر سيد جمال الدين افغان توقف ھر ظ ١٢

بعد وی . بود) معروف به لندی(مرحوم انجنير عثمان نمودند، اولين سخنرانی که در آنجا به سخنرانی آغاز نمود، 

  :صحبت چنين ادامه داداز آغاز 

احدی خم نکرده ام، مگر اکنون به عظمت حرکت شما سر تعظيم فرود مردم من تا امروز سرخود خود را پيش "

  "می آورم

 دست به کس و يا کسانی چيزی بپرسم به يقينبادرنظرداشت شھودی با چنين حضور ذھن، ھرگاه قرار باشد از 

خواھم ، دراز ن ھم پرچمی تر شده بود"ببرک وطنفروش"، از  ھادامان دم تو، که بعد ھا در زمان حاکميت پرچمی

چون گذشته از اعتماد به چشم ديد خودم، دوستانی با چنين حضور ذھنی ھم می توانند من را در تدوين اين . کرد

  .نوشته ياری برسانند

لذا به صراحت متذکر می شوم که تفسير خودت از آن روز تاريخی، محلی گرايانه، دروغ و عاری از حقيقت می 

 که اگر امتيازی وجود داشته است به شکلی از اشکال آن را به پنجشير  ایزيرا تو در تمام موارد خواسته. باشد

پھلوان (ھمان طوری که قبالً ھم گفتم من نه تنھا مخالف پنجشير نيستم بلکه يکی از بھترين دوستانم. نسبت بدھی

احمد (از خون و باندش را ببخشند، من مسعود نيز از پنجشير بوده اگر تمام عالم جنايات احمد شاه ) احمد جان
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که بسيار رذيالنه از طرف مسعود به قتل رسيد نخواھم گذشت، بلکه ھدف از رد گفته ھای تو آن است که ) جان

 و منفعت خود به عوض تاريخ نگاری، تاريخ سازی کرد، کاری که نبايد تاريخ را به بازی گرفته، مطابق خواست

  .تو از ھمان اول به آن مشغول می باشی

ر برآمده سخنرانی کرد پنجشيری معرفی می داری، بلکه به دنبال اوت که تو نه تنھا فردی را که برديبرھمين مبناس

، به شھيد دزدی نيز دست می زنی و فکر می کنی چون زمانی الجورد دزدی ھای باند مسعود و ساير وطنفروشان

  .در رأس کميسيون حزب وطن فروشان بوده ای لذا حق داری حرف آخر را بزنی

داکتر "ف ادعا و برداشت تو در جريان تظاھرات سوم عقرب، در دو محل درگيری رخ داد، يکی مقابل خانۀ خال

شاگرد  "حسن"زنده ياد .  در جوار کلينيک مرکزی دندان باغ عمومیصدراعظم منتخب و ديگری در پل" يوسف

، ھمزمان با آن يکی از کارمندان خياط که از مردمان چنداول بود نه از پنجشير، در مقابل کلينيک زخم برداشت

 که بربايسکل خود سوار بوده و گويا به طرف خانه اش روان بود، نيز" سرورمخلص"به نام " دافغانستان بانک"

  . توسط موتر ھای عسکری زير گرفته شد

ل داده خياط که از طرف پوليس به طب عدلی انتقاشاگرد حسن زنده ياد تا جائی که من معلومات دارم خالف جسد 

از مظاھره و درگيری چيزی ياد نکردند، جسد به " سرور مخلص"شده و مخفيانه به خاک سپرده شد، چون ورثۀ 

  .دفن نموده اند" باال جوی"خودشان سپرده شد که آنھا ھم جسد را در 

 شاگرد" حسن"اد اين که تو معلوماتت را از کجا گرفته ای، برايم وقتی اھميت می يابد که بتوانی حد اقل قبر زنده ي

خياط را نشان بدھی، در غير آن بعد از يک عمر دروغ گفتن و چاپلوسی و وطنفروشی، اينک که به مرگ طبيعی 

مرگ طبيعی گفتم، زيرا از لحاظ سياسی . فرقه افگنی نکنرالتی و تاگفته ش، بيش از اين دروغ نات چيزی نمانده

ا آنچه را بر مردم ما روا داشتيد، تعفن ھمان نعش مردار شده است تو و تمام حزبتان مرده به دنيا آمده بوديد و تم

  .که تاريخ خاک از روی آن برداشت

که در ھمان روز سروده شده نمايندگی از آن دارد که " ظلم بی حد پادشاھی را ببين"از آن گذشته، شعر طويل 

بود که سگھای دربار از قماش ببرک، حرکت مردم و خواست روياروئی آنھا با دولت شاه، عميقتر و بيشتر از آن 

 سال آن را بدزديد، به خصوص تو که ھيچ زمانی جرأت مبارزۀ روياروی ۴٧ بتوانيد اکنون بعد از تره کی و يا تو

را نداشته ای نمی توانی چنين ادعاھائی بنمائی، در غير آن اگر واقعاً می خواھی راجع به آن روز چيزی بنويسی، 

  .نويس که آن شعر از چه کسی بودزياد زحمت نکش فقط ب

  ادامه دارد

  

 


