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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

  ٢٠١١ نومبر ٢۶

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

۶  
و ياور خود فروختۀ وی روز ھای اول پخش آن ننگنامه از خود خالف تبختری که شبنامه نويس و حد اقل دو متحد 

تبارز می دادند، به دنبال آغاز مبارزه از طرف اين قلم و حمايت قاطع و درھم کوبندۀ متصديان پورتال، ھمکاران 

نويس قلمی و ساير عالقه مندان و افشای ماھيت پليد و روش ضد انقالبی و ضد انسانی شبنامه نويس، اکنون شبنامه 

و آن دو متحد ديگرش که در ميھن فروشی و ضديت با مردم دست کمی از شخص شبنامه نويس ندارند، ستراتيژی 

 شان را تغيير داده می خواھند با مظلوم نمائی چنان جلوه دھند که گويا اين قلم و دوستان به خصوص دوست عزيزم

  .وزه به وی دشنام نثار می نمايندنيز عفت قلم را مراعات ننموده و ھمه ر" خالق داد پغمانی"

 به مردم نگاه نمايد با عينک دودی استخباراتی عادت نموده –شبنامه نويس که بناء به سابقۀ کار در نھاد ھای امنيتی 

و فکر می کند، به غير از اعضای ميھن فروش ھمان نھاد ھا ديگران ھمه کاه خورده اند و نمی دانند که در دور و 

ذرد، نمی خواھد بفھمد که ديگران ھم می توانند با شم سياسی قوی برخاسته از عمل انقالبی، پشت بر شان چه می گ

دست شبنامه نويس و متحدان پيدا و پنھانش را خوانده، به وی اين فرصت را مساعد نسازند تابا تحريف  و واژگونه 

  .نشان دادن وقايع، روند تکامل قضايا را دگرگونه نشان دھند

  :ه به يک باره خاطر شبنامه نويس و متحدان پيدا و پنھانش را جمع نموده باشم بايد بنگارمبرای آن ک

ھمان طوری که در آغاز اين سلسله يادآور شده ام، مسأله اين نيست که گويا شبنامه نويس از چه نوع ادبياتی استفاده 

 با دروغ، بھتان، افتراء و حمله بر نموده است، بلکه اساس مسأله در شيوۀ کار رذيالنۀ شبنامه نويس است که

اعضای فاميل و دوستان اين قلم خواسته است، آب به آسياب امپرياليزم ريخته و برای روسياھی اش ضرورت 

اين مداح تره کی و مسعود نمی خواھد بداند که مداحی و در پای . انتظار به محک تجربه را از بين برده است

درانش شرف و حيثيت خود را قربانی کردن، ھمان محکيست که انسانھای وطنفروشانی از قماش مسعود و برا
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شرافتمند و آزاده با تکيه برآن به رو سياھی افراد رأی می دھند و ضرورت اين که به انتظار خيانت باالتر و عميقتر 

  .دبنشينند، را فقط می توان بين آنھائی مشاھده نمود که از ضريب ھوش انسان عادی برخوردار نيستن

شبنامه نويس با ھر ادبياتی که بخواھد برکسی اتھام و افتراء ببندد، حال می خواھد زبان ديپلمات ھای بدل وزارت 

 صورت اتھام زنیخارجه باشد و يا از شاگردان غالم نبی معلم و يا ھم عوام الناس، تغييری در اصل قضيه که 

 متحدان پيدا و پنھانش با ھر زبانی که می خواھند، اگر شبنامه نويس و تمام حاميان و. گرفته به وجود نمی آورد

پدرانشان ھمانھائی اند که در تذکره ھای شان قيد شده، می توانند پا پيش نموده با ھويت اصلی شان و به صورت 

آشکار مسايل خود را مطرح نمايند، تمام مردم شاھد خواھند شد که من ھيچ گاھی از لحن و طرز ادبيات شان خم به 

عکس آن تا زمانی که با شبنامه نويسی افتراء و . برو نخواھم آورد، فقط جواب خود را به ھمان زبان خواھند شنيدا

بھتان می خواھند به ھتک حرمت ديگران بپردازند، ھمان طوری که در اول ھم نوشته ام که ضمن تقبيح روش 

وستان، حق انصراف ناپذير ما دانسته و به ھيچ شبنامه نويس، استفاده ار ھر نوع ادبياتی را برای خود و ساير د

کسی ھم اين اجازه را نمی دھيم تا برای ما تعيين نمايد که از مجموع واژه ھای زبان ترکيبی دری که در کل به پيش 

اين حق مسلم ھرفرد من جمله خودم و .  ميليون واژه می رسد، از کدام يک استفاده کنيم و از کدام يک نه١٨٣از 

ھائی است که می خواھند پيام خويش را به صورت مکتوب ابراز دارند تا در انتخاب واژه، ھمان را انتخاب تمام آن

حال می خواھد اين کلمه در فرھنگ عوام و يا ھم در . نمايند که زود تر، صريحتر و ساده تر پيام شان را انتقال بدھد

  .نمی کندفرھنگ ديپلمات ھای بدل خوب باشد و يا زشت، برای من فرقی 

با در نظرداشت ھمين تذکرات پيشنھادی که برای دوستان دارم اين است که نگذارند شبنامه نويس و متحدان 

رسوايش آنھا را در دام مقايسۀ کاربرد ادبی بيندازد، در اينجا مسأله روی ترکيب کلمات و بافت جمالت با ھم نيست 

 خر مال بار می نمودم، بلکه اساس قضيه شيوۀ شبنامه نويسی بيشر ازرا که اگر آن طور ھم می بود، شبنامه نويس 

نبايد به اين مداری ھای سياسی اجازه داد تا با چنين شيوه ھائی مغالطه به .  بھتان و دروغ است است،توأم با افتراء

  :انندقبح عمل شبنامه نويسی و افتراء بستن به ديگران را بپوش" ننه مرگ ما"وجود آورده با مظلوم نمائی و 

  : و اما

  

  : کوارتر اسيتانت کميته-١

يک تن از افراد متعھد جنبش چپ در آن " ع" به وسيلۀ داکتر١٣۵٨اين کوارتر که پايه ھا و اساس کار آن در سال 

زمان، گذاشته شده بود ھمان طوری که از اسم آن بر می آيد در اساس يک مرکز خدمات و کمک ھای طبی برای 

 تماس با داخل کشور که به صورت عمده دو واليت کنرھا و ننگرھار را احتوا می نمود، مھاجران و از آن طريق

  . بود

از ھمان آغاز منبع تمويل اين کميته کمک ھای بشردوستانۀ نھاد ھا و افراد چپ انقالبی در اروپا به خصوص المان 

م نمی خواستند نقش شان در قبال غرب بود و از آن جائی که تا آن زمان کشور ھای اروپای غربی به صورت مستقي

جنبش افغانستان و تقابل با روسھا افشاء گردد و در نتيجه سھم زيادی در تقويت بنياد ھای خدماتی نداشتند، آن کميته 

  .در ھمان مقطع از اعتبار زيادی نزد مھاجران برخوردار بود

خالت گستردۀ غرب در قبال قضيه و گسيل مگر به دنبال اشغال افغانستان به وسيلۀ شوروی و تزئيد عاليق و مدا

سيل اسلحه و مھمات، غرب که نمی خواست به ھيچ وجه، نيروھای چپ انقالبی در آنجا صاحب آرگاه و بارگاھی 

برای خود گردند، به عالوۀ آن که در کنار گسيل اسلحه، مراکز خدماتی مشابھی را زير نام ھای اين و يا آن کشور 
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" ای. آی. سی"ھای فعلی اند؛ کميتۀ اتريش را که تمام بوجۀ آن به وسيلۀ " انجو"واقع پدران به وجود آوردند که در 

برای حفظ و خوشنام تمويل می شد، و در طول حياتش سخت کوشيد تا در کنار جذب برخی از افراد غير وابسته 

ستحکمی برخوردار نبودند منسوبين جنبش چپ را که از استخوان بندی ايدئولوژيک سياسی م عدۀ زيادی از ظاھر،

افراد ضعيف النفس و خود فروش را " ای. آی. سی"با دادن مشتی پول به دام انداخته به مانند يک مرکز داللی برای 

قرار دھد؛ به مثابۀ بديل اسيستانت کميته به وجود آورده با فراھم " ای. آی. سی"در خدمت و از پيکر جنبش جدا 

رب و با تکيه بر مشتی ميھن فروش پشت پا زده به ايدئولوژی پرولتاريا، نه تنھا تمام ساختن امکانات تبيلغاتی در غ

کمک ھای کشور ھای غربی در سطح کشور و حتا نھاد ھای به ظاھر خيريۀ آن کشور ھا را به آن اختصاص دادند 

در منبع خشکانيدند، بلکه برای نابودی کامل آن و بر پايۀ ھمان تبليغات واھی ريشه ھای کمک اسيستانت کميته را 

شھرت يافته بود، حتا کمکھائی را که دوستان و محصالن افغان از اروپا می فرستادند، " ساما"کميته که ديگر به نام 

  .بند انداخته از تحويل آن به اسيستانت کميته خود داری می ورزيدند" کمشنری امور پناھدگان"در 

  .کميته را به داکتر اعظم دادفر سپرده خود عازم کشور ديگری گرديد" ع"کتردر چنين شرايطی دا

 اين قلم به پشاور رسيدم، اسيستانت کميته که به نسبت نداشتن امکانات داروئی، ۶٠وقتی دراواخر تابستان سال 

  .حاله يافته بوداست" کوارتر سازمان"تقريباً مريض چندانی نداشت، به يکی از خانه ھا و يا به اصطالح ھمانجا 

 با ساير خانه ھای پشاور، در سطح بسيار باالئی قرار داشت و می توان نوشت نسبت بهتعمير اسيستانت کميته که 

در مقايسه  با ساختمان ھای عادی پشاور از امکانات رفاھی باالئی برخوردار بود، از چھار اتاق بزرگ و يک 

 ھمه مھمتر داشتن راه آماده برای پشت بام ، و موجوديت کتاره از. بيتک در سمت چپ درب عمارت برخوردار بود

  .ھای بلند در اطراف بام، خانه را در ھنگام تابستان صاحب امکانات  بيشتر می ساخت

  :در آن زمان افراد آتی در آن خانه سکونت داشتند

  سال عمر۴٠ الی ٣۵ بين -  داکتر اعظم دادفر-١

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ بين – داکتر رسول رحيم -٢

   سال عمر۴٠ الی ٣۵ بين – داکتر ربانی -٣

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ بين – انجنير ابراھيم معروف به حاجی کربالئی -۴

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ بين – قومندان نصرالدين -۵

   چون با وی تماس نداشتم نمی توانم سن وی را حدس بزنم - ھمسر قومندان نصرالدين-۶

   سال عمر٣۵الی  ٣٠ بين – صورت خان -٧

کسانی که يا به حساب روابط کاری و تشکيالتی در آنجا چند شبی را بيتوته می کردند و يا ھم بعد ھا به نسبت تغيير 

و تحوالت مسؤولين تشکيالتی با آنجا در تماس بودند و يا ھم به حيث مھمان شخصی برای يکی از افراد مقيم آنجا 

  :ده است، اينھا اندمی آمدند، تا جائی که به خاطرم مان

  سال عمر٣۵ الی ٣٠ -انجنير ابراھيم معروف به بچۀ حاجی -١

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ بين – انجنير قادر از غزنی -٢

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ بين - انجنير حکيم از جاغوری-٣

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ بين – انجنير صادق ظفر -۴

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ بين – انجنير اسماعيل -۵

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ بين - اجان معروف به شاکر مي-۶
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   سال عمر٣۵ الی ٣٠ بين- انجنير آرام-٧

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ بين – داوود فيضی -٨

   سال عمر٣٠ ای ٢۵ بين – انجنير حيرت -٩

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ بين – انجنير حسين – ١٠

  .ا آنھا شناخت داشته باشمو عدۀ ديگری که چون در آنجا زياد رفت و آمد نداشتم نمی توانم ب

افرادی که در اين کوارتر جمع شده بودند، و در بسياری از موارد با ھم کمترين توافقی نداشتند و انواع مختلف 

به خصوص بعد از . گرايشات مثبت و منفی را می شد بين آنھا تشخيص داد، و چندين بار ھم ترکيب آن به ھم خورد

وپا، برخی از روابط که در وجود وی پشتوانه و پدر معنوی و يا بھتر است نوشت مسافرت داکتر اعظم دادفر به ار

تر را رھا نموده برای خود خانۀ مستقلی کرايه بگيرند، فقط در خويش را می ديدند به ناگزير کوار" بز اخفش"ھمان 

 سال عمر داشته و ٢۵ز يک چيز با ھم شباھت کامل داشتند، آنھم چيزی نبوده به جز حد متوسط سنی، که ھمه بيش ا

  .بخواھد با آنھا  بچه بازی نمايد" از کلکان... حاجی "ھيچ يک از آنھا در سن و سالی قرار نداشت تا اين قلم و يا 

کشيده بود و درثانی بنا بر شناخت " کته بازی"مگر اين که بپذيريم اوالً پای بچه بازی در ميان نبوده و کار به 

 اين اھانتيست که –. تن از آنھا در ھمان سن و سال ھم زير پای ديگران قرار می گرفتندشبنامه نويس يک و يا چند 

 تا جائی که من از تمام آنھا شناخت دارم و چه بسا نه تنھا آن زمان - شبنامه نويس بر آنھا روداشته است نه اين قلم

و يا " بچه دوپ" ، به گفتۀ مردم کابل بلکه تا امروز چشم ديدن ھمديگر را ھم نداشته باشيم، آن افراد ھرچه بودند

 - سال داشتم٣٢ درست - مفعول نبودند تا کسی آنھم در قد و قوارۀ من که در عين سن و سال با آنھا قرار داشتم  

  .بتواند از آنھا استفادۀ جنسی بنمايد

يا ارتجاعی بودن آرمان  حال به محتوای مترقی و -عکس آن، آنھا انسانھائی بودند که برای آرمانی که گزيده بودند

 حاضر بودند قربانی داده و با وجود آن که اکثر آنھا اين امکان را داشتند تابا تکيه بر تحصيالت عالی - کاری نداريم

 چنانچه ؛خويش و رھا کردن کار و فعاليت سياسی، حتا در ھمان پاکستان برای خود زندگی خوبی را تدارک ببينند

را نتوانستند، ظرف يک شبانه روز " ساما"د و تحمل گرسنگی و نيم شکمی ھای يکی دو تنی که ضعف نشان دان

فقط با تغيير موضع و موقف مبارزاتی و با زير پا کردن آرمان ھای مبارزاتی خويش به تفاله ھای کميتۀ اتريش و 

ابل مستقيم با مرگ تبديل گرديدند؛ آن سنگر را ترک ننموده و ساليان سال در تق" ای. آی.سی"در نتيجه معاش خور 

  .و شکنجۀ اخوان و دولت پاکستان در ھمانجا ماندند

 را در تخيلش دارد از ھمين جمعی که نام بردم باشد، چه ویبا آنھم ھرگاه، آن بچۀ مفروضی را که شبنامه نويس 

 بدکرداری را نندگان و تاريخ است که وقتی فاعلزيرا اين حق خوا. بھتر تا وی را نيز با اسم و رسم معرفی نمايد

 سال نقاب ريا و تزوير از چھرۀ آن فاعل که از بچه ٣٠تشخيص می دھند و شبنامه نويسی می خواھد بعد از گذشت 

زيرا بچه بازی امری . ھای برھنه صورت کام دل می گرفت، بردارد؛ طرف مقابل وی، يعنی مفعول را نيز بشناسند

  .ری نباشدنيست که صرف فاعل داشته باشد و از مفعول آن خب

  : واما سخنی ھم در ھمين باب خدمت خوانندگان

آن "به لست باال، سن و سال و شخصيت ھای مبارزاتی آنھا نگاه نموده دقيق بينديشيد که کدام يک از آنھا می تواند

ت می باشد که شبنامه نويس اين قلم و به خون خفتگان ارجمندی را به اتھام لواط با آنھا به تيغ مالم" بچۀ مفروضی

ھرگاه کسی را در اين جمع يافتيد، باور کنيد من بدون کمترين دفاعی آن اتھام رذيالنه را پذيرفته حاضرم حتا . سپرد

به خصوص آنھائی که از افراد نامبرده شناخت دارند و يا .  طالبی در مورد خود نيز گردان بگذارمنوعبه احکام 
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زه چنين اتھامی بر آنھا بسته می شود و آنھا را به حيث مفعول معرفی خود آن افراد که اينک بعداز سالھا کار و مبار

می دارند، بر جبن، مالحظه کاری و خويش خوری ھای ارتجاعی خط بطالن کشيده، اگر به دفاع از شخصيت من، 

مين آن دو زنده ياد و ساما نمی پردازند، به خاطر دفاع از شرف و مردانگی خودشان پا پيش نموده، حد اقل در ھ

در غير آن اگر ديگران سکوت آنھا را حمل بر رضای . مورد بين خود و مفتری خود فروخته، خط فاصل بکشند

  .شان از صفتی که شبنامه نويس برای شان قايل شده بنمايند، نبايد شاکی گردند

  .ادامه دارد


