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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ نومبر ٢٨

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٧  
  :کوارتر مقابل اسيستانت کميته -٢

 نوشتم اين کوارتر که در ابتداء به خاطر رفع يک ضرورت عاجل که ھمانا کمک به فاميل من و ھمان طوری که

که فاميل ھا از آنجا رخت سفر به جا  ، به کرايه گرفته شده بود، با آن"شاھپور قريشی"تنی چند از فاميل زنده ياد 

برای ھمه کس غير قابل باور بود " رھبر" ادھای دور بستند، با مراجعت من بعد از اعزام خانواده که به گفتۀ زنده ي

را از نيامدن من و فرارم به اروپا پرسيده بودند، و " رھبر"وظرف يک ھفته ای که من نبودم بار ھا با کتره و کنايه 

خود به خود به معنای جمع شدن افراد پراکندۀ اين طرف و آن طرف و ناراض به دورم بود، قرارداد آن تجديد شده 

  .پيشکی الزم چند ماھه را نيز داديمو کرايه 

" حاجی صاحب"که بين افراد سازمان و حتا روابط جبھه ئی به " رھبر"در ابتداء در آن کوارتر، فقط من و زنده ياد 

که يک تن از آنھا انجنير اسلم نام داشت در آن حويلی زندگانی    با تنی چند از روابط داکتر اعظم داد فرموسوم بود،

ما که تنھا . حويلی مورد نظر سه اتاق داشت که يک اتاق موسوم به بيتک مورد استفادۀ آنھا قرار داشتمی نموديم 

ايش شناخت چندانی نداشتيم ھم بدين دليل و ھم به خاطر آن که زندگانی قانجنير اسلم را می شناختيم و از ساير رف

ھنوز . می نموديمآنھا را خواسته تنھا زندگانی انجنير اسلم ھم با طرز زندگانی سازمانی ما انطباق نداشت، عذر 

ديری نگذشته بود که با آمدن رفقای چندی از کوھدامن که به اساس تعداد و مواضع سالم سياسی شان در سازمان به 

 معصوم معروف اند و می توان گفت به عنوان احتجاج عليه رابطه گيری مسؤول نظامی سازمان، شريک و ١۴نام 

وع بيشترين بخش تشکيالت مو در مج ، قومندان بابه قشقارقومندان کلکان جنايات و خيانت ھا ھمبازش در تمام

کوھدامن، با دولت دست نشانده و غلتيدن آشکار به تسليم طلبی ملی، کوھدامن را ترک نموده بودند، به پشاور و حل 
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 ١٢ و گاھی ١٠ الی ٨فراد آنجا نيز بين مشکالت اولی شان با سازمان، برخی از آنھا به آن کوارتر جذب شده تعداد ا

  .و حتا باالتر از آن در نوسان قرار گرفت

از کابل به پشاور رسيد و وی نيز با فاميل خود يک جا شد، در نتيجه " رھبر"از آنجائی که بعد ھا فاميل زنده ياد

  :باشندگان کوارتر متذکره افراد آتی بودند

   سال عمر٣٢ موسوی -١

   سال عمر۴٠ الی ٣۵ بين –د اقبال  زنده ياد استا-٢

   سال عمر٣٢ الی ٢٨ استاد صبحرنگ بين -٣

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ بين- شکور-۴

   سال٣٠ الی ٢٨ زنده ياد انجنير اکبر معروف به انجنير شير بين -۵

   سال٢۶ الی ٢٣ بين -  عمر جان بردار زنده ياد اکبر-۶

   سال٣٠ الی ٢۵ بين – زنده ياد پاچا صاحب -٧

   سال۴٠ الی ٣۵  بين-جان معروف به الله کو زنده ياد عطاء -٨

   سال عمر۴٠ الی ٣۵ زنده ياد استاد شورانگيز بين - ٩

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ داکتر کريم بين -١٠

  سال عمر٣٠ الی ٢۵ زنده ياد قومندان داوود از کلکان بين -١١

   سال٣٠ الی ٢۵ صوفی قومندان بين -١٢

   سال عمر۴٠ الی ٣۵محمد بين  زنده ياد حاجی يار -١٣

  عمر٣۵ الی ٣٠ ماما قيام بين سن -١۴

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ معلم آصف بين -١۵

ادعائی شبنامه نويس بی آزرم وجود ندارد و به عالوۀ آن که " بچۀ برھنه صورت"در جمع باال به عالوۀ آن که 

در برداشت ھا ھمه يکسان فکر می نمودند، خالف افراد کوارتر قبلی از لحاظ ايدئولوژيک با تفاوت ھای اندکی 

آنھا . زيستن بود" چريک سامائی"بارز ترين مشخصۀ ھمۀ آنھا تجارب جنگ مسلحانه عليه دشمن و سالھا با افتخار 

خالف ادعای شبنامه نويس که اينک بعد از گذشتن " از بروت ھريک شان خون می چکيد"که به گفتۀ مردم کابل 

نھا را به لجن بکشد و خود در ھمان موقع در آغوش گرم مزدوران روس غنوده و از خوان  سال می خواھد ياد آ٣٠

نعمت آنھا دانه می چيد، کسانی بودند که ھريک به خاطر دفاع از ناموس مردم افغانستان، دفاع از حق حاکميت ملی 

بين رفته باشد، تفنگ برداشته، و استقالل کشور و به منظور رسيدن به جامعه ای که در آن استثمار فرد از فرد از 

  .شجاعانه رزميده بودند

اکثر آنھا در ھمان زمان، جای چندين زخم را در بدن داشته و آنچه را حتا نسبت به آنھا نمی توان  تصور نمود، 

  .بود" بچه بودن"به بچه بازی به خصوص" آلودگی"

  

   کوارتر کبابيان،  -٣

و روابط جبھه ئی آنھا " ساما" اقامتگاه دايمی و تا حدودی علنی رفقای اين کوارتر  که در واقع کوارتر مرکزی و

موقعيت داشت، از طرف ھمه کس به کوارتر کبابيان معروف می " کبابيان"بود، به نسبت محل آن که در محلۀ 

  .باشد
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يز در آمد آن اين کوارتر در اصل آپارتمانی بود با ظرفيت دو اتاق و يک بيتک که در واقع می توانست حيثيت دھل

در .  سال مورد استفادۀ رفقاء قرار داشت٧ساختمان به شمار آيد، تا جائی که من به خاطر دارم آن عمارت بيش از 

با آنھم آن عده . جريان اين ھفت سال بار ھا ترکيب آن تغيير خورده، افرادی بر آن افزوده و يا از آن کاسته می شد

 زندگانی در پشاور ناگزير بودند، بيشترين وقت عمر شان را در آن کوارتر از رفقائی که بدون فاميل بودند و به

  :سپری نموده و قرار آتی اند

   سال عمر۴٠ الی ٣۵ زنده ياد مدير صاحب اياز خان از گلدره معروف به حاجی کبابيان بين -١

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ – استاد موسی بين -٢

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ استاد طارق بين -٣

   سال عمر٣٠ الی ٢۵مأمور عبدالحميد بين  -۴

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ بدخشی بين -۵

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ زنده ياد سيد اکبر بين -۶

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ مأمور از تگاب بين -٧

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ زنده ياد محسن معروف به علی -٨

   سال عمر٣۵ الی ٣٠بين " بورا" استاد -٩

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ استاد عظيم بين -١٠

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ ارباب برادر استاد عظيم بين -١١

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ تورن، پسر کاکای قومندان قادر بين -١٢

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ قومندان قادر بين -١٣

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ زنده ياد خير محمد از کارنده بين -١۴

   سال عمر٣٠ الی ٢۵ سخی از کارنده بين -١۵

   سال٢۵ الی ٢٠ زنده ياد اسد بين -١۶

   سال٢۵ الی ٢٠ زنده ياد ھادی بين -١٧

   سال٢۵ الی ٢٠ زنده ياد اکبر بين -١٨

   سال٣٠ الی ٢۵ زنده ياد انجنير زلمی معروف به انجنير گالب بين -١٩

  .دنداينھا به تقريب افرادی بودند که وقتی در پاکستان می بودند، حتماً در کبابيان اقامت می نمو

قبل از آن که به چگونگی زندگی اين رفقاء نظر بيندازم الزم است بنگارم که اين ترکيب ھا نمی توانست به صورت 

دايم ثابت باقی بماند، بلکه زمانی به حساب مسافرتھائی که برای افراد پيش می آمد و زمانی ھم روی الزامات ايجاد 

به عالوه .  فاميل ھا به پشاور، اين ترکيب در حالت تغيير بودسھولت برای کار تشکيالتی و گاھی به نسبت آمدن

  .گاھی اتفاق می افتاد که روابط جبھه ئی و يا برخی از رفقای ارتباطی نيز در آنجا ھا سکونت نموده باشند

رفقائی که در کوارتر کبابيان زندگانی می نمودند، به مانند رفقای مسکون در کوارتر دومی، تقريباً از لحاظ 

ايدئولوژيک با تفاوت ھای معينی که می تواند بين افراد ھر تشکيالتی متصور باشد، ھمه معتقد به برنامۀ سازمان 

بوده به جرأت می توان نوشت که بيشترين بخش آنھا کوله باری از تجارب مبارزاتی و شرکت در نبرد ھای 

بر مناطق روستائی " ساما"دند که در زمان تسلط آنھا به صورت عمده کسانی بو. مسلحانه را در کارنامۀ شان داشتند

کوھدامن، ھريک به نوبۀ خود مسؤوليت ھای بس بزرگی را بر دوش داشته و در تمام مدت مسؤوليت شان نه از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

به . خود آنھا کدام آلودگی اخالقی بروز يافته بود و نه ھم در منطقۀ تحت کنترول شان از چنان وقايعی رخداده بود

 به گفتۀ اکثريت آنھا، ايشان کسانی بودند که به دفاع از ناموس مردم تفنگ برداشته بودند،  در چنان تعبير ديگر و

  .حالتی مبرھن است که قادر بودند از ناموس و مردانگی خود در قدم اول دفاع نمايند

که " رگ يا آزادیيا م"به عالوۀ کوارتر ھائی که از آن نام بردم به مرور و به خصوص بعد از عمليات پيروزمند 

فيصله ھای سازمان را در قبال پديدۀ شوم و خاينانۀ تسليم طلبی در عمل متحقق ساخته و بين فرزندان مردم در يک 

سو و تسليم طلبان و انقياد طلبان در سوی ديگر خط فاصل و غير قابل عبوری کشيد، عده ای از فاميل ھا از سراسر 

دربين اين خانه ھا بدون . يده، مجبور به تحمل مشقات پناھندگی گرديدندکوھدامن نيز به پشاور و پاکستان کوچ

 حتا برخی ھا بعد - استثناء تمام آنھائی که به شکلی از اشکال از سازمان کمک دريافت می داشتند و خود کفاء نبودند

ای از رفقاء به  روی يک تعامل نانوشته ناگزير بودند، در بيتک ھای خانه ھای شان عده -از رسيدن خود کفائی

د به مثابه عضوی از اعضای خانواده ي سال نمی رس٢٠خصوص آن عده از رفقاء را که جوانتر بودند و سن شان به 

  :خانه ھائی که اين شرايط باالی شان صدق می نمود، قرار آتی بودند. بپذيرند

  :دکه در بيتک خانه اش جوانھای آتی زندگانی می نمودن" رھبر" منزل زنده ياد -١

   سال٢۵ الی ٢٠ – بريالی -١-١

   سال عمر٣۵ الی ٣٠ – پيکار -١-٢

  ٢۵ الی ١٨ برادران پيکار بين سنين -١-٣

   سال٢٠ الی ١٧ متين بين -١-۴

   در بيتک منزل استاد عظيم-٢

   سال٢۵ الی ٢٠ آقا محمد -٢-١

   سال٣٠ الی ٢۵ برای مدتی داکتر کريم بين -٢-٢

   در بيتک منزل انجنير وليد-٣

   شمال افغانستان، کوھدامن، حوزۀ غرب وتنی چند از روابط

تا جائی که من می دانم و اسناد سازمان نيز بر آنھا گواه است، خالف اسيستانت کميته که در آغاز فعاليت، منبع مالی 

آن کمک ھای رسيده از روشنفکران اروپائی بود و بعد ھا به خصوص وقتی که نيروھای غير سازمانی از آن 

رون شدند، سازمان به ناگزير مصارف آن را به عھده گرفت، دو کوارتر ديگر از نخستين روز ايجاد تا زمانی که بي

  . مسدود گرديدند، به صورت مطلق از طرف سازمان تمويل می گرديد

با آن که شرايط زندگانی در مجموع پاکستان برای پاھندگان سخت و دشوار بود، مگر وقتی خواسته باشيم فقط 

  .از بسا جھات دشوار تر و طاقت فرسا تر بود" کبابيان"کوارتر ھا را بين ھم مقايسه نمائيم، شرايط زندگانی در 

، روی ناگزيری ھای تشکيالتی بايد به ۶٠درست به خاطر دارم که حدود يک ماه بعد از اقامت در پشاور ھمان سال 

ای کوچ کشی به ميان می آيد، از کراچی گذشته ريگشھای فکر ننمائيد که در اينجا وقتی پ. کبابيان کوچ می نمودم

را برتن و ديگری را در بيک الزم می افتد، به عکس در آن موقع از تمام زندگی فقط دو دست لباس داشتم که يکی 

  .تی گذاشته به عالوۀ قطيفه و برس دندان که تمام مايملکم را می ساخت، عازم آنجا گرديدممسافر

 در آن زمان از دو اتاق و يک دھليز دو اتاق با شطرنجی ھای کامالً کھنه  که تار ھای شان را در کوارتر کبابيان

از جمع رفقای آن ديار، رفقاء مأمور صاحب عبدالحميد، بدخشی و زنده ياد محسن . می شد حساب کرد مفروش بود
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ه شکل بسيار پيشرفتۀ آن خالف مريضی دو تن اولی که ساری نبود، رفيق علی ب. معروف به علی مريض بودند

  . مسلول بود، نه تنھا از شب تاصبح سرفه می کرد بلکه گاه گاھی با تک سرفه ھا از دھانش خون نيز بيرون می شد

در آن جمع ھمه کس می دانست که زندگانی با يک مسلول و در ھوائی که وی استنشاق می نمايد، شريک شدن به 

خود را در حالی به کوارتر رسايند، " بورا"ز بستر بر نخاسته بود که رفيق چه معناست، و يا ھنوز زنده ياد علی ا

  .که مرض زردی وی را کامالً از پا افکنده وبه گفتۀ مردم وقتی به شير نگاه می کرد، شير نيز زرد می شد

ھر " دی و سلزر"ما ھمه می دانستيم که نبايد آن دور را باھم يک جا نمائيم، بلکه بناء بر ساری بودن ھر دو مرض

  .دو را بايد جداگانه پرستاری می نموديم

 در ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود به عوض زنده ياد علی که ديگر در جمع ما نيست تا خود شھادت دھد و استاد 

که نمی دانم زنده است و يا مرده، وجدان تمام آنھائی را که در آن زمان در کوارتر کبابيان زندگانی می " بورا"

بنگارند که . ودند به شھادت طلبيده از آنھا بخواھم که به ارتباط آن دوره اگر چيزی به خاطر داشته باشند، بنگارندنم

چه کسی از فرد مسلول به مانند برادر و عضو خانواده اش پرستاری می نمود و چه کسی در تمام مدت بر بالين 

  .حاضری می داد" بورا"استاد 

خود می دانم بنويسم که در آن شرايط دشوار و در روياروئی با دو مرض مھلک که جان باز ھم در ھمين جا وظيفۀ 

عيت حيثيت رزمندگانی را و آنھا برای من در ھمان موقدو رفيق ، دو سرباز سامائی را به مرگ تھديد می نمود، 

وشحالم از اين که امروز د، خ آنھا تمام می شنداشتند که در محاصرۀ دشمن قرار گرفته و کمترين غفلت به قيمت جا

کاری اجباری ھمۀ افراد، اين اگذشته از فد. با وجدان راحت از پيروزی در آن مبارزۀ مرگ و زندگانی ياد می نمايم

فقط من بودم و زنده ياد رفيق الله کو که به نوبت از ھر دو مريض پرستاری نموده تنھا چيزی را که بدان فکر نمی 

  .ه آن امراض بودنموديم، مصاب شدن خود ما ب

زنده ياد الله کو که شايد بتوانم وی را مھربان ترين انسانی معرفی نمايم که تا حال با وی سرخورده ام، در روز 

ھای اول مراقبت از دو مريض می خواست به من تفھيم کند که نبايد با جان خود بازی نمايم، مگر وقتی برايش گفتم 

ب رسانيده نمی تواند، با اعتمادی که به من ي زياد آس٣٠ باالتر از به سنين" سل"که ھر دو مرض به خصوص 

داشت، حرفم را به مثابۀ وحی منزل پذيرفته، از آن به بعد در خدمت ھر دو بيمار قرار گرفته با جان و دل به 

ن ھمکاری ھا تذکر از الله کو نبايد به معنای عدم ھمکاری ساير رفقاء تلقی گردد، اما آ. پرستاری آنھا ھمت گماشت

  .به ھر ميزانی که بوده، کمرنگ تر از ھمکاری زنده ياد الله کو بود

گذاشته " بورا"در گوشۀ بيتک يک چارپائی برای . يز به نام بيتک داشت اتاق و يک دھل٢ه کوارتر کبابيان نوشتم ک

ه ياد علی قرار داشت، شده بود، در اتاق ديگر که برای چار پائی جای نبود يک چيزی به نام تشک زير پای زند

متباقی رفقاء به ھر تعدادی که می بودند، ھمه در يک اتاق در کنار ھم می خوابيدند و اصطالحی را که خود مروج 

من و الله کو .  تمام مدت اقامت شان را در پاکستان می ساخت- "خوده واو نساز، الف واری خو کو "–ساخته بودند 

  .تی ما باز گذاشتن درب اتاقھا بودی می نموديم، يگانه امکان محافظپرکه به ناگزير بايد با مريضھا س

باز گذاشتن درب اتاق درتابستان آنھم زمانی که برق نبود و باد پکه ھا از کار می افتاد، فرستادن دعوت نامه به 

ستان به معنای ھزاران پشه ای بود که چون مقامات پاکستانی می خواستند از خون پناھنده زندگانی نمايند و در زم

  .لرزيدن تاصبح از خنک بود

آنھائی که تابستانھا پشاور را به ياد دارند به خوبی می دانند، که بزرگترين دشمن مھاجر در آن زمان بخار ھای 

به خصوص . فصلی بود که به سراغ تمام پناھنده ھا آمده اگر بنويسم بسياری را ناتوان می ساخت، مبالغه نکرده ام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 روز برقھا می رفت و يا بھتر است بنويسم مقامات رشوت ستان پشاور برای اخاذی مردم، به ٣ی دو تا وقتی که برا

قصد، برق يک منطقه را قطع می کردند تا مردم ھمان محل به ھزاران کلدار چای پولی بفرستند و ھمزمان با آن از 

  .ر از زندگی در جھنم خيالی نبودسھلت" کبابيان"آب ھم خبری نمی بود، اقامت در پشاور به خصوص کوارتر

را که به مھمانی از کوارتر ديگری به کبابيان آمده بود، برايتان " ماما قيام"در زمينۀ تغذيه کافيست که شوخی رفيق 

  :بنويسم

آنروز نوبت آشپزی از استاد موسی بود، ماما قيام ضمن سرزدن به اين طرف و آن طرف کوارتر و تخت بامی را 

 زنده ياد الله کو يک بار اين کار به - حويلی می گفتيم، و در تابستان بر روی سمنت آن می شد تخم پزيدکه ما آن را 

پزيده " پياوه دال" کلدار ۵استاد موسی با مصرف .  سرانجام به آشپزخانه سرزده بود- مثابۀ تجربه انجام داده بود

يدن آن ديک پر از آب که چند دانه دال ھم اينطرف و ماماقيام به محض د. قسمی که بايد نان در آن ريزه می شد. بود

  :آنطرف آن سرگردان بودند، گفته بود

  "در مخزن آب، آب تا زانو است، مگر در ديگ تا گلو"

خوانندگان عزيز و انسانھای شرافتمندی که وظيفه داريد تا بين من و شبنامه نويس بی آزرم قضاوت نمائيد، شايد 

 که استاد موسی چکاره بوده و وضع زندگانی وی در چه حدی قرارداشت که چنين برايتان جالب باشد بدانيد

  گرسنگی و فشار را بر خود تحميل نموده بود؟

استاد موسی فرزند يکی از خوانين نامدار کوھدامن بود که پدرش می توانست به گفتۀ مردم با پولش دريای کابل را 

شير و " تفنگ ساما و به دنبال آن آواره شدن، به اصطالح مردم با بند بيندازد، مردی بود که تا قبل از برداشتن

بزرگ شده بود، استاد عظيم ھمان قسم و خود اين قلم نيز که با موجوديت فاميلم در المان ھر لحظه قادر بودم " پراته

  .از فالکت پاکستان خود را رھانيده به اصطالح به بھشت غرب برسانم

سی، استاد عظيم، اين قلم، و تمام افراد ديگری که در جھنم کبابيان به سر می برديم، حال افرادی از سنخ استاد مو

اگر بنا بر اتھام رذيالنۀ شبنامه نويس می خواستيم روز گار خويش را به عياشی بگذرانيم، فکر نمی کنيد ھيچ 

خانواده و اعضای فاميل را به احتياجی به اين نداشتيم که در قدم اول عليه روس و مزدورانش تفنگ برداشته، خود ، 

مصيبت اخته نمائيم؟ مگر نمی شد برای رسيدن به اميال شھوانی، به مانند مداحان تره کی با انداختن قالدۀ روس 

برگردن، به آنچه دست يافت که در تخيل افرادی از سنخ من و ساير باشندگان کوارتر ھم نمی رسيد؟ ھر گاه مبنای 

ولوژی دورانساز پرولتاريا و نجات زحمتکشان افغانستان از بند اسارت سوسيال حرکت اعتقاد عميق به ايدئ

 مذھبی نمی بود، آيا برای ما مقدور نبود تا تمام ھرزگی ھای ليبرالی را در –امپرياليزم روس و ارتجاع فئودالی 

ھای غير انسانی درون احزاب اسالمی جست و جو نموده و نھاد ھای ضد انسانی مربوط اخوان را بستر فعاليت 

  خود بسازيم؟

در آغاز اين بخش نوشتم که يکی از داليل پاسخگوئی به شبنامه نويس بی آزرم و افشای ھويت اين حاجی 

استخباراتی تا آخرين حد، دينی است که در مقابل خون رفقائی دارم که زمانی در کوارتر ھای سازمان پر افتخار 

ی در خاطرم سيمای شجاع و فداکار ھريک از آنھا در ھمان مقطع تاريخی چه وقت. زيستند و به احدی سرخم نکردند

مجسم می گردد و اتھام رذيالنۀ شبنامه نويس را به ارتباط زندگانی آنھا از نظر می گذرانم، به خود بيش از اين 

ينم، به قلم خواھم اجازۀ سکوت نداده و ھر آنچه را به خاطر برائت آنھا و حفظ تقدس و مناسبات انسانی آنھا الزم بب

  .کشيد

  ادامه دارد


