
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ نومبر ٢٣

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

۵  
  : گذشتهۀبه ادام

  :ه بحث اصلی و به سراغ شبنامه رفتن تذکر نکات چند را الزمی می دانمطبق معمول، قبل از وارد شدن ب

 با وجود آن که بار قبل به صراحت نوشته بودم که بين من و شبنامه نويس باغ، زمين، خانه، جايداد و يا کدام -١

نامه نويس، ملکيت ديگری نا تقسيم نمانده، تا بزرگان زحمت کشيده از قرار معلوم زير فشار و تقاضای شخص شب

خواستار ميانجيگری گردند، مگر با تأسف باز ھم تنی چند از آنھا با تيلفون ھای مکرر شان به طرح تقاضاھای شان 

  .ادامه دادند

اين که چنين وضعيتی را شبنامه نويس واقعاً می خواھد و يا بدين وسيله تالش دارد تا مناسبات من را با بزرگان به 

دشوار است در مورد قضاوت نمود، مگر آن احمق بيسواد که در طول زندگانی نکبتبار ھم زند، در شرايط کنونی 

گرکس "خود به مثابه يک کرگس فقط با تفاله وشکار ديگران امرار حيات نموده و جا دارد من بعد از وی به نام 

برده نيک از دوستان از وی اسم ياد نمايم، نمی داند که با اين تشبث ھا، در حالی که تا ھنوز نه من و نه ھم ھيچ " قلم

در غير . است، به ذات خود گواھی می دھد که شبنامه نويس کثيف کسی به جز ھمان کرگس قلم فرد ديگری نيست

ين امری نآن چرا  تنی ديگر از باشندگان تورنتو با چنين دستپاچگی ھمه روزه شفيع و ميانجی نمی فرستد؟ دليل چ

ن ياز قضيه اطالع نمی داشت و نويسندۀ آن ننگنامه نمی بود به مانند سايرکامالً روشن است، ھرگاه وی ھم 

  .ضرورت اينھمه تکدی و عذر خواھی به ميان نمی آمد

 ضمن تشکر از تمام متصديان، ھمکاران و دوستانی که بر من منت گذاشته و به صدھا  ايميل حمايت از اين قلم -٢

اسی، ارسال نموده اند بايد به عرض شان برسانم که با تأسف من و تقبيح عمل شبنامه نويسی عليه يک عنصر سي

بيکار نيستم تا به يک باره تمام شبنامه را بررسی و شبنامه نويس را به ھمه بشناسانم، بلکه در کنار روياروئی با 
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نار ساير مشکالت زندگانی روزمره آنھم در سن و سالی که من دارم و کار متواتر و بدون وقفه برای پورتال در ک

ھمکاران، بايد کوشش نمايم که وقت نوشتن برای خود ذخيره نمايم، مثالً از پياده روی و ورزش خود بکاھم و به 

ھمين سان بخشی از ساعت مطالعه ام را نيز قربانی نمايم تا يک و يا چند سطری را بر روی کاغذ بياورم، در نتيجه 

ی از مشکالت عينی زندگانی روزمره ام است، تفاھم نشان داده و با آرزومندم تا دوستان با اين شيوۀ کارم که ناش

يک چيزی را که ھمه می توانند مطمئن باشند، در اخير اين . طرح سؤاالت نخواھند برنامۀ کارم را تغيير بدھم

  .قسمت تا به تمام پرسش ھا پاسخ ارائه نگرديده به بخش ديگر نخواھيم رفت

از شبنامه مطرح بحث قرار خواھد گرفت که به عالوۀ زندگانی من، زندگانی و  در اين بخش نوشته آن قسمت -٣

از آن جائی که از مدتھا بدين سو نه . عملکرد  تعدادزيادی از رفقای سابق اين قلم را در معرض ديد قرار خواھد داد

 سياسی در تقابل -ايدئولوژيک تنھا با تمام آنھا ھيچ گونه مناسبات تشکيالتی ندارم بلکه با عده ای از آنھا از لحاظ 

خصمانه نيز قرار دارم ، الزم است اين نکته را از قبل يادآوری نمايم که وقتی من در نوشتۀ فعلی از کسی به نام 

ياد می نمايم، کاربرد ھمان برش زمانی را می تواند برساند، نه اين که امروز ھم بين ما رفاقتی می تواند " رفيق"

 سياسی بين ما نزديکی ھائی وجود دارد، با وجود - رھن است با آنھائی که از لحاظ ايدئولوژيک مب. وجود داشته باشد

آن که کمترين پيوند تشکيالتی ما را به ھم نزديک نمی سازد، احترام متقابل مبارزاتی بين ما وجود دارد، در حالی 

  .که با طيف ديگر نمی توان از چنين احترامی ياددھانی نمود

ری که عدۀ زيادی از رفقای سابقم نيز اطالع دارند، يکی از عادت ھای خوب و يا بدم در تمام زندگانی  ھمان طو-۴

اين عادتی بوده که ھم . آن بوده که ھرشب قبل از رفتن به خواب، کارکرد ھای ھمان روز را برروی کاغذ بياورم

ت از زندگانی مبارزاتی ام، کتابچۀ خاصی در نتيجه به ارتباط ھرقسم. در سفر و ھم در حضر، بدان عمل نموده ام

. وجود داشته و دارد که از نخستين روز رسيدن به محل جديد آغاز و با ختم کار، نقطۀ پايان بر آن گذاشته می شد

محرکم در انجام چنين امری به عالوۀ آن که عاليق شغلی خودم به حيث فردی که تحصيالت اکادميک در رشتۀ 

 ونياز آن که زمانی بتوانم در صورت زنده ماندن دقيق ترين گزارش ھا را از زندگانی تاريخ دارد، بوده است

مبارزاتی خود ورفقاء تقديم جنبش انقالبی کشور و تاريخ مبارزاتی مردم ما نمايم، من را به انجام چنان امری وادار 

وم که ھرگاه رفقاء بتوانند با بدان مفھ. می ساخت، تشويق يک نوع گزارشدھی درون سازمانی بين رفقاء نيز بود

چنين شيوه ای زندگانی روزمرۀ شان را بنگارند، نقاط قوت و ضعف رفقاء  را در ھمان مقطع زمانی بيان دارند، 

روند تکامل وقايع را در ھمان زمان وقوع آن بنويسند، صرف نظر از آن که، در نھايت يک ديد ديالکتيکی از خود، 

به مسؤوالن سازمان تقديم خواھند داشت خود نيز به ارتباط افراد و پديده ھا درجۀ درک رفقاء، سازمان و جامعه را 

درست خود از آنھا را در نھايت متوجه شده، آن يادداشت ھا بھترين سندی خواھد گرديد برای خود شناسی و 

  .سازمان شناسی گزارش دھنده

 زندگی سازمانی داشته ام، روزانه يادداشت تھيه نموده برھمين مبنا از تمام دوران ھای زندگانی ام که در پيوند با

بودم که وقت عزيمت از پاکستان، ھم به لحاظ مسايل امنيتی و ھم ارتباط برخی از آنھا به زندگانی سازمانی، ھمه را 

ر بحث و اگر امروز آن يادداشتھا را در اختيار می داشتم به يقين در مورد ھ. به امانت گذاشتم" رھبر"نزد زنده ياد 

مگر با تأسف بعد از شھادت . پيش آمدی به اتکای آن يادداشتھا با دقت بيشتر کرونولوژيک می توانستم چيزی بنويسم

و بعد ھا جدا شدن خودم از سازمان و ريزش ھای متعدد آن، فعالً برايم روشن نيست که آن " رھبر"زنده ياد 

  .متضاد ساما قرار دارد، انقياد طلبان و يا ادامه دھندگانيادداشتھا نزد کدام افراد و کدام از يک روند ھای 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

در ھر صورت ھرگاه فرد و يا بخشی از ساما که بدان دسترسی داشته باشد و آن يادداشتھا که در نفس خود گزارش 

ل روزانۀ ده ھا انقالبی پاکباز سامای ھمان زمان را انعکاس می دھد، از گزند بی مباالتی ھا و سبکسری ھای معمو

روشنفکرانه و يا ھم ميراث خواری فئودالی به امان مانده باشد، اميد است آنھا را به مثابۀ امانتی که نزد شان وجود 

دارد، به صاحب آن که خودم باشم مسترد دارند، تا در بحث کنونی که دفاع از افتخارات ساما را در بر خواھد 

ير آن اميد است وقتی اين بحث ھا را می خوانند، به استناد آن گرفت از آن استفادۀ الزم صورت گرفته بتواند، در غ

  . نوشته ھا و سکن کردن خط خودم، خطاھا و يا احياناً طفره روی ھا را بنمايانند

  : واما به ارتباط شبنامه

 کرگس قلم که می توان درجه و حدت نفرتش را از من و پراتيک مبارزاتی ام در بستر زمان، به خوبی درک نمود و

چه بسا احساس حقارت در قبال آن مبارزات کابوس شبھای تارش بوده با صد ھا پياله ھم نتوانسته آن درد جانکاه و 

عقدۀ حقارت خويش را تسکين دھد، به دوام بستن اتھامات چندی برمن، به يک باره تمام زنجير ھا را گسسته، 

ند و ھيچ نقشی در جدال کنون من با کرگس قلم، منابع کسانی را که امروز بين ما نيستند تا از خود به دفاع برخيز

وحواريونش نيزندارند و از دھه ھا بدين سو جانبازانه سر در راه ميھن و بھروزی مردم آن فداء کرده اند، نيز نشانه 

  :يسدگرفته با بی حيائی و ديده درائی خاص خودش عين اتھام رذيالنه را بر آنھا نيز وارد می نمايد، چنانچه می نو

از ... حاجی (بچه بازی در کوارتر ھای سازمان در پشاور با پسر بچه برھنه صورت و با ھمدستی شخصی بنام"

  )کلکان

اين اتھام که در ذات خودش می تواند يکی از داليل اساسی پاسخگوئی به کرگس قلم به شمار آيد، باور کنيد اگر پای 

 جواب دادن نبود، بلکه در ضروری ترين حالت، ھمينقدر برايش می کسان ديگری را به ميان نمی کشيد نه تنھا قابل

  : نوشتم

  " سال عمر ھنوز از بچگی بيرون نشده ای۶٠کمر بند خودت را محکم ببند که با وجود بيش از "

مگر طرح رذيالنۀ بچه بازی در کوارتر ھای سازمان و دو جانباختۀ دلير ساما را در مظان اتھام قرار دادن 

چه در اينجا تنھا پای دفاع از آبرو و حيثيت خودم در بين . ه نمی توان بدون مکث کافی از آن گذشتامريست ک

نيست، حتا پای دفاع از دو جانباختۀ خلق نيز در بين نيست بلکه دفاع از حيثيت و آبروی مبارزاتی ساما که در آن 

ود فروختۀ آنھا و مدافعان اسالم سياسی و زمان يکی از گردان ھای سرخ مبارزه عليه اشغالگران روسی، ايادی خ

  . چه بسا سرخترين آنھا بود، در ميان می باشد

ھمين ضرورت مبارزاتی مرا بر آن می دارد تا با تکيه بر حافظه از ايجاد نخستين خانه ھای سازمانی در پاکستان 

راد در ھمان مقطع زمانی بنگارم، شروع نموده، کاملترين لست ممکن از باشندگان کوارتر ھا را با سن و سال آن اف

قبل . باشد اگر شبنامه نويس جاسوس مشرب را قناعت ندھد، ساير خوانندگان بدانند که قضيه از چه قرار بوده است

از پرداختن به اين مطلب ، الزم به يادآوريست بنگارم که با وجود چندين انشعاب در ساما و حتا دامن زدن به 

 ھای جدا شده و افشای اگر نگويم تمام به جرأت می توانم بنويسم بيشترين اسرار دشمنی ھای خونين بين بخش

سازمان توسط افراد معلوم الحالی که ريشه در نھاد ھای استخباراتی دور و نزديک داشتند و دارند، اين بار اول 

 سال نمايانگر آن ٣٠تن نفس چنين اتھامی بعد از گذش. است که ساما از چنين زاويه ای مورد اتھام قرار می گيرد

است که شبنامه نويس بی آزرم از موضع يک جاسوس حرفه ئی با در نظرداشت ذھنيت ھای عقب مانده در جامعه 

اين بار می خواھد عليه يک سيستم، يعنی عليه ايجاد خانه ھای سازمانی که در ذات خود حثيت مدرسۀ سازمانی را 

  .را از شرکت در چنان مدارسی برحذر بداردداشتند، توطئه به راه انداخته، آيندگان 
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آن خانه ھائی است که در آن رفقای مجرد و بدون فاميل " کوارتر ھای سازمان"منظور از : قبل از ھمه بايد نوشت

  .زندگانی می نمودند

وزی  در جريان چندين مسافرتی که به پاکستان چه در پشاور و چه ھم در کويته داشتم، يکی دو ر۵٨در جريان سال 

را که به اجبار در آنجا توقف می نمودم يا در ھوتل ھای ارزان قيمت و يا ھم بين فاميل ھای دور و نزديک سپری 

گردم، " نيمروز " به پاکستان آمدم تا از آن طريق طبق وظيفۀ سازمانی عازم۵٨وقتی در اواخر سال . می نمودم

ارنوال از څيکی تھکال باال که بيشتر غنی اتمر، فردی به نام : رفقای مجرد در آن زمان در دومحل اتاق داشتند

پغمان که گويا کاکای زنده ياد عزيز اوريا خيل بود و زنده ياد عبدهللا معروف به عسکر از واليت ننگرھار در آنجا 

  .که با برادرانش در آنجا اقامت داشت" ظھور الدين"ارنوال څيان منزل زندگانی می نمودند و ديگری در کباب

در تمام مدت انتظارم ھمان زمان در پشاور که به تقريب حدود يکماه دوام نمود، خودم بيشتر در منزل شوھر 

اند تاعازم با آمدن زنده يادان رفقاء گل محمد و ميرويس، در حالی که ميرويس در پشاور م. ھمشيره ام اقامت داشتم

  .کابل گردد، من با زندياد گل محمد طرف ايران حرکت نموده از آن طريق به نيمروز رفتم

از آن جائی که مدت کارم در نيمروز از قبل يک سال تعيين شده بود و می بايستی وظايف محوله را ظرف ھمان 

 نيم روز به خصوص زنده ياد گل يک سال انجام داده به کابل بر می گشتم، خالف خواست و تقاضای مکرر رفقای

 ضمن پاسخ به سؤال ديگر شبنامه –.  به پشاور رسيدم۶٠محمد، رخت سفر بربسته يک ھفته بعد از نوروز سال 

  .نويس چگونگی وظايف و عملکردم را در نيمروز به صورت مفصل به بحث خواھم گرفت

 زمان برای بار اول کلمۀ نامأنوس و نا آشنای در ھمان. نيز در پشاور اقامت داشت" رھبر"در آن وقت  زنده ياد

 محلی که ٣آنھم به خاطری که رفقای سازمان در . کوارتر که بعد ھا به ھزاران بار آن را شنيدم، به گوشم خورد

  :کوارتر ھای آنزمان قرار آتی بود: اقامت داشتند از آنھا به نام کوارتر ھای سازمان ياد می نمودند

 چون تمام -، استادعظيم، و يکی دو نفر ديگر زندگانی می نمودند"رھبر" در آن زنده ياد  کوارتر تکنيکل که-١

دورۀ اقامتم در آن زمان حدود يک ھفته تا ده روز بود که چند روز آن را ھم به نزد شوھر ھمشيره ام در سوات 

  .نمی دانستمبودم، نام دوستان ديگر را نمی توانم اکنون به ياد بياورم چه بسا ھمان زمان ھم 

 شاھين تاون که به اسيستانت کميته موسوم بوده و از جمع باشندگان آن داکترع، داکتر - کوارتر جھانگير آباد-٢

به آنجا رفته، " رھبر"در آن زمان من صرف يک بار در معيت زنده ياد. اعظم دادفر و صورت خان را به ياد دارم

و داکتر اعظم دادفر، نه آنھا تمايل چندانی به ديدار مجدد از من به نسبت برخورد ھای ايدئولوژيک قبلی بين من 

  .داشتند و نه ھم من می خواستم از راه نيامده جنگ را آغاز نمايم

از گلدرۀ " اياز خان" سومين محل اقامت اعضای سازمان در کبابيان بود که در آنجا زنده ياد مدير صاحب-٣

شوھر ھمشيرۀ قومندان قادر اقامت داشته بيشتر از آن محل به " تورن"له کوھدامن با تنی چند از رفقای ديگر من جم

  .حيث يک آدرس ثابت و مرکز ارتباط با داخل بھره برداری صورت می گرفت

بود، مبرھن است که حين اقامت چندروز در " رھبر"از آن جائی که طرف مستقيم صحبت ھايم شخص زنده ياد

  .ودمپشاور، من ھم در تکنيکل سپری می نم

به صورت تلويحی به من فھماند " رھبر"وقتی در ھمان زمان صحبت رفتن خود به کابل را مطرح نمودم، زنده ياد

که رفقای نيمروز به شدت تقاضای اعزام مجددم را به آن ديار نموده اند و از قرار معلوم آنھا با دستور العمل يک 

در نتيجه پيشنھاد نمود که . ی آنھا قناعت بخش نبوده استسال قبل سازمان موافقت نداشته و توضيحات من ھم برا

چون خودش عازم اروپاست و اين کار را می تواند از طريق ايران انجام دھد، خوب خواھد بود تا ضمن ھمراھی با 
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وی سری ھم به رفقای نيمروز زده، ضمن تفھيم تصميم سازمان به آنھا و کسب قناعت شان، تا برگشتن شخص 

وپا، به پراکندگی ھای افراد سازمان در ايران به خصوص تھران که گزارشات غلو آميزی از بی خودش از ار

 ماه کار در ايران آنھم در شرايط ۶ تجربۀ –.  سامائی در آنجا حکايت می نمود، سر و سامانی بدھم١٠٠٠سرنوشتی 

  .-ن ھم اشاره خواھم نمود ھرچند از طرف شبنامه نويس پرسان نشده، مگر در جای خودش بدا۶٠اختناق سال 

از اروپا برگشت و ھردو ضمن اطالع از فاجعۀ ضربت خوردن مرکزيت و " رھبر" بود که زنده ياد۶٠سنبلۀ سال 

نياز داخل به افراد در نيمروز، راھی پشاور گرديديم تا از آنجا سفر خود را به طرف افغانستان به خصوص کابل 

  .ادامه دھيم

يکی ھمان اسيستانت : سازمان در کل دو محل اقامت برای سکونت رفقاء در اختيار داشتحين رسيدن ما در پشاور، 

  .کميته در شاھين تاون بود و ديگری ھم کوارتر کبابيان

با رسيدن ما روی رفع چند ضرورت به ناگزير خانۀ مقابل اسيستانت کميته را کرايه نموده، اساس کوارتری جديدی 

ورت ھا موجوديت ھمسرم و دخترانم در پشاور بود که بعد از ضربات کابل و به يکی از آن ضر. نيز گذاشته شد

که ھميشه به مانند خواھری مھربان " کلثوم حيفی" ياد -دنبال آن که اطفالم را در کودکستان پای تحقيق کشانيده بودند

ديره کودکستان رھانيده و از خانواده ام خبرگيری می نمود، گرامی باد که ھمان روز به زور اطفالم را از دست م

به اجبار با پدر و مادرش راھی پاکستان شده . بعد از آن نگذاشته بود تا ھمسرم که از قبل مخفی بود، در کابل بماند

  .بودند

 به خاطر لطفی که در حق اطفالم انجام داده رحيمدر ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود سپاسم را خدمت داکتر رسول 

که پاھای شان برھنه بود و کفش نداشتند، دو جوره چپلک خريده بود ابراز بدارم و اين را ھم اضافه بود و برای آنھا 

ھدف وسيله را توجيه نمی " نمايم آن چپلک ھا را برای فرزندان پدری خريده بود، که پدرش با ايستادگی روی اصل

. دالر امريکائی ارزش داشتند، آتش زده بود ميليون ٢در ھمان اواخر دو تن ترياک را  که به نرخ ھمان زمان " کند

ترياکھا که به قاچاقبران حرفه ئی از ولسوالی نورزاد، تعلق داشت و آنھا نيزدر ھمسوئی کامل با دولت دست نشاندۀ 

روس و قوای روسی و زير پوشش عضويت به حرکت انقالب اسالمی و حزب اسالمی گلبدين به کار قاچاقبری 

ز مواردی بود که تعداد زيادی از افراد و کادر ھای بومی جبھه نمی توانستند معنای عمل من اشتغال داشتند، يکی ا

آنھا که ھمه گرسنگی خود فرزندان شان را می ديدند و از جانب ديگر اين را ھم می دانستند که با . را درک نمايند

يافت، بلکه بزرگترين کمک فروش ترياکھا نه تنھا صدھا خانواده از رنج و مصيبت گرسنگی نجات خواھند 

با برخورد " غازی"اقتصادی به جبھه نيز خواھد بود، نمی توانستند به گفتۀ يک تن از خاينين در جبھۀ نيمروز يعنی 

در حالی که چه ھمان زمان و چه ھم اکنون از کاری که کرده ام احساس راحتی . آرمان گرايانۀ من موافقت بنمايند

مان در محضر تمام رفقای حاضر در جلسۀ تعيين سرنوشت ترياکھا به صراحت ابراز من ھمان ز. وجدان می نمايم

  :داشتم

حاضرم برای آزادی افغانستان و رھائی مردم آن جان خود و خانواده ام را ده ھا بار فدا نمايم، اما به خود حق نمی "

 و يا پاکستانی را در چنگال عفريت دھم زير نام آزادی افغانستان، فرزندان خلقھای منطقه اعم از افغان، ايرانی

ھدف وقتی مقدس است بايد سخت کوشيد تا جھت برآورده ساختن آن وسايل شريفانه و انقالبی . اعتياد در بند بيندازم

متيزم و فرصت طلبی رگ رگ بدن ھمۀ ما را فرا گرفته به ھر پستی و در غير آن پراگ. نيز به خدمت گرفترا 

اين درست ھمان چيزيست که بين ما و دشمنان ما اعم از روس و . دف تن خواھيم داددنائتی زير عنوان تقدس ھ
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مزدورانش و مناديان اسالم سياسی خط فاصل به ضخامت فرزند انقالب و مردم بودن و نوکر ارتجاع و استعمار 

  "شدن ايجاد می نمايد

رم که پشت کردن به مردم را از پدر به  سال ھرگاه توله سگانی از قماش شبنامه نويس بی آز٣٠حال بعد از گذشت 

من از کاری که ھمان زمان انجام . می زنند، بگذار بزنند" وانتوريسمآ"و " چپ روی"ارث برده است، بر من اتھام 

اگر ھمان زمان من ھم به مانند شبنامه نويس . داده ام نه تنھا امروز ھم دفاع می کنم بلکه بدان افتخار نيز می نمايم

 چشمی ھا و زندگانی اشرافی توأم نوکر و چاکر عليا مخدره را باالتر از اصل و آرمان خود می دانستم، راحتی نور

بر روی خون صد ھا رفيق، ھزاران مبارز و مليونھا انسان و با مدح تره کی و پيشکارگی برای محمود بريالی 

چه بسا من ھم .  کجا آباد ھا جلو می رفتممعلوم نيست که در سقوط شخصيتی تا کدام  نادربند کشور پا می گذاشتم، 

اکنون به مثابۀ يکی از مزدوران نيروھای اشغالگر در پيشاپيش آنھا به کشتار مردمم دست می يازيدم و فردی می 

  :شدم از قماش اسپنتا ھا، دادفر ھا و ديگران

  از آستان ھمت ما ذلت است دور       و اندر کنام غيرت ما نيستش ورود

 ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود تا از زنده ياد گل محمد و تنی چند از رفقای آنزمان که روی مسايل باز ھم در

چه بدون حمايت قاطع و تعيين کنندۀ آنھا، من به تنھائی به . امنيتی از بردن نامشان معذورم سپاسم را اظھار بدارم

 طلبان ايستادگی نموده چنين نمونۀ ارزشمندی و باندش و ساير فرصت" غازی"ھيچ صورت قادر نمی شدم تا مقابل  

  .از وفاداری به آرمانھای واالی انقالبی را ثبت کتيبۀ خار آئين تاريخ بنمايم

  :برگرديم به کوارتر

و فروش آنچه را " رھبر"و زنده ياد رحيم ھرچند ھمسرو اطفالم را با مساعدت دوستان به خصوص داکتر رسول 

ند و ھمکاری خسرم و تا حدودی ابتکاری که خود به خرچ دادم، راھی المان ساختم و توانسته بودند با خود بياور

از آن زمان به بعد . تشکيل را نيز حفظ نموديم نيز عازم ھند گرديد، مگر کوارتر نو" شاھپور قريشی"فاميل زنده ياد 

  :تند کوارتر اقامت داش٣در کل افراد متعلق به جناح ھای مختلف ساما در پاکستان، در 

  کوارتر کبابيان،  - ٣ کوارتر مقابل اسيستانت کميته -٢ کوارتر اسيتانت کميته، -١

 تا ده ماه طول ٨ در مسافرت ھائی بودم که ھر يکی بيش از ١٣۶۴ الی ١٣۶٠ من بيشتر مواقع بين سالھای با آن که

تر دانسته، زندگانی افتخار آميز رفقاء می کشيد، با آنھم تا زمانی که در پشاور بودم خود را تنی از افراد شامل کوار

در آن دوره به من اين اجازه را نمی دھد تا با غايب اعالن کردن خود، به صورت غير مستقيم به تأئيد اتھام رذيالنۀ 

س را به قدر کافی شکافته و يشبنامه نويس بپردازم، بر ھمين مبنا و به خاطر آن که بطالن ادعای رذيالنۀ شبنامه نو

ی را به اثبات برسانم، ناگزيرم ترکيب ھريک از کوارتر ھا را با چگونگی طرز زندگانی آنھا در معرض دروغ و

 سال نام شان در اينجا ذکر می گردد، به خاطر ذکر نام شان بر ٣٠اميد آنھائی که بعد از . ديد خوانندگان قرار بدھم

  :من ببخشايند

  ادامه دارد

  

  


