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  موسوی

  ٢٠١١ نومبر ٢٩

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٨  
  

در کوارترھا ضمن رد يکی از اتھامات ديگر حاجی استخباراتِی با در نظر داشت اين که راجع به چگونگی زندگی 

شبنامه نويس باز ھم روشنی خواھم انداخت، به اميد آن که خوانندگان عزيز را اندکی با ترکيب کوارتر ھا آشنا 

  .ساخته باشم، بر می گردم به جملۀ شبنامه نويس و آنچه را می خواھد بيان دارد

  :شبنامه نويس می نگارد

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

  )کلکان

  !خوانندگان عزيز

به خاطر آن که ميزان درستی اتھام شبنامه نويس بی آزرم کامالً مشخص شود لطف نموده بارديگر به لست باشندگان 

" بچۀ برھنه صورت"د، ھرگاه فردی را در آن ميان يافتيد که به مثابۀ کوارتر ھا مراجعه نموده بر من منت بگذاري

 در غير آن با نفرت يک فرد د ھزاران دشنام را نثار اين قلم نمائيدبتواند مورد استفادۀ جنسی قرار گيرد، می تواني

 که وقتی يدباشنجيب و شرافتمند عليه يک انسان بی آزرم و يک اتھام زن کثيف، مطلب را تعقيب نموده، متوجه 

  . به توطئه دست بزنندان و ھمرزمانتشما ممکن است با چه شيوه ھائی عليه ان، دشمنان ميھنتدمبارزه می کني

احتمال ديگری که يک خواننده نا آشنا با شرايط زندگانی در داخل کوارتر ھا زير تأثير تبليغات شبنامه نويس ممکن 

خارج از مناسبات کوارتر درميان بوده است، آنھم " بچۀ برھنه صورتی "است بدان فکر نمايد، اين است که پای کدام

  .در کوارتر ھا از وی استفادۀ جنسی می نموديم" حاجی از کلکان"به شکلی که من و 
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فکر می کنم با اندکی تعمق به تعداد باشندگان ھر کوارتر و موجوديت رفقاء در تمام روز در داخل اتاقھا که از 

 رفتن نداشتند و از طرف ديگر ناگزير بودند، در کورس ھای آموزشی شرکت نمايند، چنين جانبی جائی برای

اتھامی خود به خود منتفی می گردد مگر اين که بپذيريم از الف تا يای افراد جمع شده در کوارتر يا خود نيز به ھمان 

حاجی " نام شرافت نداشتند تا من و مرض اجتماعی مصاب بودند و يا اين که ھمه کاله قوادی بر سر داشته چيزی به

اھميت اين قضيه زمانی . را حد اقل به مثابۀ سرباز سازمان متوجه دساتير آئين نامه ئی سازمان بسازند" از کلکان

می تواند به درستی درک گردد که در مناطق تحت نفوذ سازمان تشبث به لواط مجازاتی ھای سنگينی را در قبال 

  .که ھمه کاله شان را کج بگذارندداشت تا چه رسد به آن 

  .چه کسی است" کلکان... حاجی از"و اما ببينيم منظور از 

ھمان طوری که در لست ھای باال تذکر دادم در مجموع چھار نفر در تمام کوارتر ھای سازمان به نام حاجی مسما 

 حاجی ابراھيم از غرجستانی ھای  انجنير- ٢، )مدير صاحب اياز خان(  زنده يادحاجی کبابيان از گلدره– ١: بودند

  . حاجی يار محمد- ۴ زنده ياد رھبر و -٣باشندۀ کابل، 

از آن جائی که شبنامه نويس با ذکر عالقه داری کلکان محل سکونت حاجی مورد نظر خويش را تعيين نموده، در 

عکس . اتھام بيرون می گرددنتيجه، پای دو حاجی اولی که يکی باشندۀ گلدره و ديگری از کابل بود خود به خود از 

بود زيرا ھر دو نفر متولد " يار محمد"و زنده ياد حاجی " رھبر"آن کسانی که به مثابۀ متھم باقی می مانند، زنده ياد 

  .کلکان بودند

شناخته شده تر و پر آوازه تر از آن است که بتواند قلم شکستۀ من چيزی " رھبر"تا جائی که من می دانم زنده ياد 

چه تمام کسانی که از دوست و دشمن وی را ديده اند، اگر شرافت و وجدان شان را حاضر و حکم قرار . بيفزايدبدان 

دھند ناگزير اند اعتراف نمايند که انسانی به شرافت، تقوا، ازخودگذری، شھامت، پايداری بر حفظ منافع مردم، 

زمان سخت نادر و کمياب بود بلکه تا امروز نيز نه تنھا در ھمان " رھبر"زنده ياد ... اصوليت، رحم و شفقت و 

بستن چنان اتھام رذيالنه ای بر چنان شخصيتی . جنبش مقاومت افغانستان نتوانسته ھمچو خالئی را جبران نمايد

  .چيزی باالتر از ديده درائی تاريخی می خواھد، يعنی ديده درائی به اندازۀ حاجی استخباراتی

  . چه کسی بود" ديارمحم"واما زنده ياد حاجی 

قبل از آن که " يار محمد"تا جائی که من می دانم و ضمن صحبت ھائی پراکنده اما متواتری که با ھم داشتيم، حاجی 

دوست و يا رفيق گردد و در ھمسوئی با آن بزرگ مرد تاريخ معاصر افغانستان، به تکميل " مجيد کلکانی"با زنده ياد

که گويا خواھر زاده اش بوده " امير حبيب هللا کلکانی"بط خانوادگی اش با شخصيت خود ھمت گمارد، به نسبت روا

است، خود را در جمع عياران و جوانمردان زمان خود دانسته، ھمان طوری که رسم جوانمردان و عياران راستين 

دی و بود، پاک و به دور از تمام مفاسد اجتماعی زيستن و در خدمت جامعه قرار داشتن بخشی از شخصيت فر

  .اجتماعی آن زنده ياد را می ساخت

" مجيد کلکانی"اگر بنويسم که مشاھدۀ ھمين صفات و برازندگی ھا بود که در تمام دوران زندگانی مخفی زنده ياد

کجاست و در کجا زندگانی می نمايد؛ " مجيد"زنده ياد حاجی يار محمد از محدود کسانی بود که ھميشه می دانست 

و رفقايش " مجيد"تنھا مورد اعتماد " يار محمد"زنده ياد حاجی . ابط آن فرزند مردم را بنماياندشايد بتواند عمق رو

نبود بلکه فرد فرد مردم کلکان و کوھدامن به آن انسان پاک و بی آاليش احترام داشته آنقدرمورد تکريم و اعتماد 

ھدامن که عقب ماندگی فئودالی را با مردم قرار داشت که با وجود سخت گيری ھای زندگانی خرده مالکی در کو
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گی خرده بورژوائی ھمزمان و به صورت عجين با خود دارد، در کمتر خانه ای کسی از حاجی " خشکه بانکه"

  .يارمحمد روی گيری داشت

مبارزاتی زندگی در وقتی انسانی با چنان صفاتی از طرف فردی به بزرگی زنده ياد کلکانی به صفت يار و ھمراز 

 می گردد، ھرگاه وی از لحاظ اخالقی فاسد و به بچه بازی عالقه می داشت، غير مستقيم می تواند چنان انتخاب

در غير آن چطور ممکن است که يک انسان . تعبير گردد، که شخص مجيد ھم ممکن با چنان صفاتی آلوده بوده باشد

مايد که با پر روئی و بی حيائی در جلو آزاده ای  در سطح مجيد، دوست و رفيقی را برايش در زندگانی انتخاب ن

  . نفر بچه بازی را پيشۀ خود بسازد۴٠چشم بيش از 

با آن که سواد به مفھوم خواندن و نوشتن بلد نبود، مگر به حساب برخورداری از " يار محمد"زنده ياد حاجی 

ياد کلکانی و ساير رفقای متعھد و رزمنده از چنان سطح آگاھيی برخوردار بود که کمتر معاشرت دايمی با زنده 

  . فاکوکلته خوانی می توانست با وی به بحث بپردازد

او بر مبنای ھمين ديد روشن و درک درست از قانونمندی ھای جامعه وقتی در کوھدامن مشاھده نمود که مسؤول 

ندان بابه قشقار و به دنبال آنھا جم غفيری از روابط و اعضای سازمان به تسليم نظامی سازمان، قومندان کلکان، قوم

طلبی و خيانت لغزيدند، قاطعانه و آشکارا عليه آنھا موضع گرفته، با آمدن به پشاور کاملترين گزارش آن پديدۀ شوم 

اده موتر الری که در آن را تقديم رھبری سازمان نموده، خود با آن که می توانست بر مبنای مالکيت بر يک عر

مناصفه شريک بود، به صورت مستقل زندگی نموده و بار فقر و گرسنگی را بر خود تحميل ننمايد، مگر به پاس 

و احترام به رفقايش به مانند تمام افراد ديگر سازمان ھمان خاک نشينی در جمع رفقاء " کلکانی" رفاقت با زنده ياد

  .اء ترجيح دادرا بر کاخ نشينی مگر دور از رفق

او در اين راه نه تنھا يگانه سرمايه زندگی اش يعنی الری خود را نيز به فروش رسانيده و پول آن را در اختيار 

 تن از ٣٢در تبانی آشکار با شورای نظار بيش از " مارمولک گريان"سازمان قرار داد، بلکه سرانجام وقتی 

 صرف به مثابۀ اطاعت از دستور مقام باالتر از ھمراھی با اعضاء و ھواداران ساما را به کام مرگ فرستاد،

  .کاروان مرگ اباء نورزيد

آن دالور مرد زمان ھرگاه می خواست آتش شھوت خود را با ھمآغوشی با پسر بچۀ برھنه صورت فرو نشاند، ھيچ 

در ھمانجا، در ھمان کلکان نيازی نداشت که اول افغانستان را ترک نموده و به خيل آواره ھای سامائی بپيوندد بلکه 

می ماند و به مانند ده ھا تن ديگر که مليشه شدند، رياست آنھا را به دوش گرفته، ھفته را ھفت روز بچه بازی و 

  .فساد خود را دوام می داد

حاجی داوود، شوکی و سيد (او اگر نمی توانست با روس بسازد، کافی بود گوشۀ چشمی به طرف حزب اسالمی

ند تا درب ھای جنت احزاب پشاوری را بر خود بکشايد سرانجام اگر او می خواست به فساد زندگانی بگردا) کبير

نمايد ھيچ مجبور نبود تا خود را در چوکات مقررات سخت و آھنين کوارتر ھا آنھم در زمانی که من در پشاور بودم 

بلکه می . ند، خود را در قيد و بند بيندازدو تمام افراد به مانند زندگانی در يک قاغوش عسکری حيات به سر می برد

توانست با ھمان پول و اعتباری که داشت نه تنھا يک پسر بچه، بلکه از سنخ جوانی ھای حاجی استخباراتی چندين 

  .را در جمع خود نگھدارد" عدد"

متوجه شده با در نظرداشت توضيح مختصری که در مورد دو حاجی از کلکان دادم، اميد است خوانندگان عزيز 

در ھمين جا بيجا . باشند که شبنامه نويس، با متھم ساختن آنھا دست به چه کثافت کاری غير قابل بخشايشی زده است
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نخواھد بود بيفزايم، ھرگاه در اين توطئه دست تمام دشمنان من و دشمنان تاريخ مبارزاتی سازمان سھيم و دخيل 

  نيست، کجا شد آن کلکان خواھی ھای آنھا؟

با وی در ميان گذاشتم و شخص آن انسان مھذب و انتقاد " رھبر"ا، که وقتی من انتقاد چندی را در زمان حيات آنھ

پذير به دنبال پذيرفتن انتقادات، از مقامش استعفاء داد تا به گفتۀ خودش در پراتيک انقالبی ضمن تصحيح اشتباھات 

آن فرزانه سخت کوشيدند تا اين قلم را وادار سازند که برای به تجديد تربيت انقالبی خود ھم نايل آيد، بعد از مرگ 

دفاع از خود، جريانات بين ما را به قضاوت ھمگان بسپارم و چون بدان توفيق نيافتند شروع کردند به اين که چون 

، "استرا توھين نموده " مجيد و رھبر"نفرستاده لذا رفقای شھيد " صلوات" بعد از نام کلکان -  منظور موسوی-آغا"

اکنون کجا ھستند تا ببينند که چگونه حاجی استخباراتی می خواھد نام آنھا را به لجن بکشاند و قومندان ديروز کلکان 

شتر " صديق ھراتی"که حيات خويش را مرھون موجوديت آن زنده يادان است ورنه بر باالی قبر وی نيز به مانند 

  . توضيح و تفسير آن ننگنامه می پردازدخار سبز می کرد، در ھمدستی رذيالنه به توزيع،

خالف تصور آنھائی که فکر می کنند حاجی استخباراتی وقتی اين بند ننگنامه اش را به احتمال اغلب به مشورۀ 

قومندان نصرالدين می نگاشته، نا آگاھانه به اين عمل دست يازيده و عواقب کار خود را نمی توانست حدس بزند، به 

وری که آنھا آگاھانه به پخش شبنامه دست يازيده اند، در انتخاب مواد ھم نمی توانستند بدون اعتقاد من ھمان ط

انقياد و تسليم " نماد"بر ساما چمبر انداخته و آن را به " مجيد و رھبر"مشورت با چار کاله ھائی که فعالً زير نام 

 که زر اندوزی و تدارک زندگانی شاھانه بود، مبدل ساخته اند تا با پول اندوزی و انجو بازی به اھداف جوانی شان

چه گذشته از ھمه چيزی حاجی استخباراتی ترسو تر از آن . نايل آيند؛ اين ننگنامه را نوشته و تکثير نموده باشند

  .است که بدون پشتوانه به چنين کاری دست زند

رفی نمايند، چه اگر ھدف آنھا چنين می بود آنھا با اين عمل نمی خواستند تنھا من را به نام بچه باز و لواطت کار مع

خود به نيکی می دانستند که چنان گرد ھائی به گواھی تمام اعضای سازمان که ھمان زمان در پاکستان بودند و يا 

در جريان مبارزه در اقصا نقاط افغانستان با آنھا در تماس بوده ام بردامن پاک من نمی تواند بنشيند، آنھا آنقدر غبی 

دان ھم نبودند که با چنان اتھامی خود را زير شالق قلم من بيندازند، بلکه ھدف آنھا از گنجانيدن آن ماده در و نا

جوان گرائيی که طرد کادرھای  بی . و جوان گرائی وی در امور تشکيالت بود" رھبر"شبنامه در اساس حمله بر 

ت با نيروی متعھد اما جوان، شکست خورده بودند، آنھا که در آن زمان در رقاب. ايمان قديمی را به دنبال داشت

 سال به فکر خود زمينه را چنان مساعد يافتند که با تخريب چھره ھای آنروز به ٣٠اينک بعد از گذشت حدود 

خصوص اين قلم که افتخار افشاء و بيرون انداختن آنھا را در مقاطع خاصی به تنھائی دارم، درد بی درمان شکست 

مصمم " ادامه دھندگان"ن داده با خراب ساختن وجھۀ يک سمت مشخص، در شرايط جديدی که آنروز را تسکس

است تا بار ديگر دست عناصر خاين و انقياد طلب را از سر سازمان کوتاه نمايد، زمينۀ کار آنھا را ضربت بزنند، 

  :مگر از اين غافل بودند که اين حکم به سادگی به دست نيامده است

  " را که بردارند، عاقبت بر روی پای خودشان می افتدمرتجعين ھرسنگی

  ادامه دارد

  


