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  فصل اول

  نیاز کودکی تا جوا



   



  

  

  

  

  

  

  نگاهی به زادگاهم

» قـالت «ي  هاي سر به فلک کشیده در میان کوه، ي سنگالخ ي ما در مرکز دره خانه

قبـاد ولـی(ره)    کمی باالتر از زیارتگاه سیدشاه، ي ملک خیل در قریه» سنگ کالن«و 

کـامالً سـنگی و   ، هاي سنگالخ آید کوه که از اسم آن بر می طوري همان. قرار داشت

 . رسد متر می 3500هایی از آن به  ارتفاع بخش، ع استمرتف

جاري است که همـه   يهاي خوشگوار آب، ها هاي این کوه هاي فرعی و دامنه از دره

. ریـزد  می، از شمال شرق به شمال غرب جریان دارد، اي که از وسط دره در رودخانه

 .  رود می شمار رود سنگالخ یکی از منابع اصلی رود بزرگ کابل به

امـا  ، بسـیار کـم اسـت   هـاي همـوار آن    وسعت زمیني سنگالخ هر چند تنگ و  دره

ي سـنگالخ بـاغ    دره، در واقـع . گونـاگون اسـت   درختـان سبز و خرم و پوشیده از سر

بزرگی است به طول حدود هفت کیلومتر که عرض برخی مناطق آن کمتر از هفتـاد  

 . باشد متر می
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، آلبـالو ، آلـو ، چـارمغز ، بادام، ناك، ي شفتالوها هاي بزرگ سیب و زردآلو و درخت باغ

تـوت  ، دانـه  تـوت بـی  ، خانی توت ابراهیم، توت شصتی، توت (توت پرِکَوك، گیالس

هـاي الهـی    را زیبا و سرشار از نعمت  این دره. ..(زالزالک) و  تاخوم، سنجد، برنجک)

 . کرده است

(سـیب   کچـالو ، نگموشـو ، شـاخل ، کلـول ، باقلی، جودر، جو، گندم هاي آن در زمین

. ..(یونجـه) و   ریشـقه ، شـفتل ، سیر، پیاز، گندنه (تره)، (هویج) زردك، شلغم، زمینی)

. سنگالخ هم محصوالت مخصوص به خـود را دارد   هاي سنگی کوه. شود کاشته می

، مسـتار ، گَنـدلَی ، غیغـو ، هاي خوردنی و دارویی مانند کَمـی  ها و روییدنی انواع علف

، چـوکري ، رواش، شـرِش ، بولـون ، (سمارق) گوش بره، بلدرغون، )(سرمونداو سمندو

. ..جـارو و  گنده، بوته جارو، بویه شیرین، پودینه، بوترَنغو، جیرکنه، قَرغَنه، کرپی، خاربوته

 .  آید هاي این دره به عمل می پایه ها و کوه در کوه

لنـد قـد   چکه و درختـان ب ، سیم چوبک، هاي کوتاه قد خار مانند گل محمدي درخت

هـا و   زینـت بخـش پسـتی   . ..غوزبه و ، مظلوم بید، بید، پنجه چنار، عرعر، مانند چنار

 .  هاي دره سنگالخ هستند بلندي

، زاغ، (قَلَخَک) عکک، کبوتر، کبک، عقاب دره سنگالخ مأمن پرندگان بسیاري چون

و مـرغ  ، قـاز ، گنجشک، بودنه، خفاش، کله خورك، دختر صوفی، (هدهد) سر شانه به

هـاي رودخانـه    ها و در کنـاره  که در کوه است ي کوچک و زیباي دیگر چندین پرنده

 .  کنند میجست و خیز 

، گـرگ ، شـغال ، خفـک ، آهـو ، اسب، خر، بز، گوسفند، چون گاو یحیوانات در این دره

 . شود هم یافت می ـدرگذشته حتی خرس  ـروباه ، (گربه) پِشک، سگ

، هـاي مهتـابی تابسـتان    در شـب . حشـتناك هم زیباست و هم و، سنگالخ هاي شب

. آفرینـد  مناظر دلنوازي مـی ، هاي درختان ها و برگ از البالي شاخه اهنور م يسوسو

سـازد   بارها صدها آیینـه مـی   هاي رودخانه و جوي ي مهتاب در سطح آب نور شکسته

 . رویان را در آن به تماشا نشست توان رخسار ماه و ماه که می
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، آسمان سنگالخ در مناطق عمیق دره، تر است آسمان تماشاییاما ، هاي تاریک شب

انـد کـه بـه     هـا دیوارهـایی   گویی کـوه ، شود ها دیده می خیلی بلند اما نزدیک به کوه

در پهنـاي آسـمان   . هـا  اند و آسمان سقف نیلگونی است بر فـراز کـوه   آسمان رسیده

تارگان چـون  زننـد و گـاهی برخـی سـ     ها ستاره چشمک می میلیون، صاف و نیلگون

 . دوند تیري از کمان رها شده این طرف و آن طرف می

ـ ، تماشاي این آسمان پر ستاره و قابل دسترس نمـا  خصـوص اگـر از فـراز بـامی      هب

هـا بـه پـرواز در     مرغ خیال را در اعماق کهکشـان ، خوابیده به آن چشم دوخته باشی

اب نرفتـه باشـی بـا    که اگر خـو ، شود که در تاریکی مجهوالت گم می چنان، آورد می

صداي غُرش آب و شرشر درختان و نوازش نسـیم دلنـواز شـبانگاهی و نـواي مـرغ      

 .  آیی نامند به خود می می» حق گویک«یاحق که مردم سنگالخ آن را 

پنـاه   براي کودکـان و زنـان و افـراد تنهـا و بـی     ، سنگالخ مهتاب هاي بی شب، و اما

اي را ترسـناك   هر صدا و هر جنبنده، تاریکی سهمناك. ترسناك و وحشت آور است

مردم از انـواع بالهـا   . آید تا تو را بخورد گویی از هر طرف بال به سویت می، سازد می

از بالهاي به شـکل گوسـفند   » مادر آل«از » مرد آزما«از بالیی بنام ، گویند سخن می

 . .. ي وحشتناك یا موجودات کوچک جِنّی و یا میخ کوبک و یا خر یا یک سر و کله

ي سنگالخ بیشتر ترسناك است؛ هر چند کوه و دشت را بـرف   هاي زمستان دره شب

هـاي   اما قوله کشیدن، هاي تاریک هم فضا روشن است کند و در شب کفن پوش می

هـا و نزدیکـی    و کمین کـردن احتمـالی آنهـا در پشـت درخـت     ، ها دور و دراز گرگ

ناخوانـده  ، خصوص کودکان هها و ب هاي ساکنان خانه ترس و واهمه را در دل، ها خانه

 .  کند مهمان می
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  ساله 24روایتی از رنج 

هنوز یک سال از تولدم نگذشته بود که پدرم من و مـادر مریضـم را رهـا کـرده بـه      

دانم او در آن زمـان بـا اشـعار سـعدي      نمی. شهر کابل رفت تا در آنجا درس بخواند

   ن گفته برآمد که:اما درس نخوانده در پی ای، آشنایی داشت یا نه

ــار    زن نـــو کـــن اي دوســـت هـــر نوبهـ

ــاري نی   ــویم پ ــه تق ـــک ــه کـــ ـــاید ب   راـ
 

زادگـان روسـتایی در    زن کابلی که در آن زمان شبه اشراف، آري! پدرم زن نو گرفت

بـه  ، اما او که هنوز شانزده یا هفده سالش بود در هواي زن شـهري . هوس آن بودند

م وزیرآباد در چند کیلومتري شهر کابـل افتـاد کـه    ناه دام دختري روستایی از دهی ب

، ها پـیش گلثـوم خـانم    این همان دختري بود که سال. ده سال از خودش بزرگتر بود

بـراي  ، دختـر عمـوي پـدربزرگم کـه در وزیرآبـاد سـاکن بـود       ، داد زن مرحوم سخی

ربـه  اما پدر بزرگ که به اصطالح دنیا دیده و بـا تج ، پدربزرگم خواستگاري کرده بود

 . بود به هر دلیلی از این وصلت خودداري نموده بود

ي خانـه را   مـادرم دروازه ، شـد  هـوا تاریـک و ترسـناك مـی    ، رسـید  شام که فرا مـی 

اگر غذایی براي خوردن داشتیم مادرم اَلکَین (فانوس) یـا چـراغ موشـی را    . بست می

و اگـر غـذایی   . ایسـتاد  کرد و سفره را براي من پهن و خودش به نماز مـی  روشن می

 .  کرد جویی و کمبود سوخت خاموش می خاطر صرفه هنداشتیم چراغ را ب

مادرم که در حـال نمـاز خوانـدن بـود      کناررفتم  می ترسیدم و من از تاریکی و تنهایی می

از ، یـک شـب  . خوابانـد  خود مـی  آغوشکرد و مرا در  تا او نمازش را تمام می، نشستم می

آمد به شدت ترسیدم و خـودم را بـیش از پـیش     میرون صداي عجیب و غریبی که از بی

 ترکیبـی نـاموزون  . کرد مرا دلداري کند اما سعی می، او هم ترسیده بود، به مادرم چسباندم

 دادنـد  جمعی سر مـی  صورت دسته هبي هم زمان موجوداتی بود که  خنده و گریه ياز صدا

. آورنـد  هـا در مـی   ا را شـغال گفت این صـداه  مادرم می. گذشتند ي ما می و از جلوي خانه

 .  کرد گفت و مرا نوازش می مادرم همواره ذکر خدا می! خیلی وحشتناك بود، هرچه بود
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این صـداي  . شنیده بودرا ي بلند و وحشتناکی  مادرم صداي ناله و ضجه، شبی دیگر

بـود و آسـیابی در   » مـاه گـل  «نـام   هي دور از جایی که نزدیک دشتی با ناله از فاصله

شد مانند یک شیر زخـم   آن قرار داشت بلند شده بود و موجودي که دیده نمیوسط 

کـه   این بار مادرم از ترس خود را به من فشرده بود تـا حـدي  . کشید خورده فریاد می

بعـد از  ! دانم شب را چگونه بـه صـبح رسـانده بـود     نمی. اما چیزي نگفت، بیدار شدم

داسـتان  ، ي مـا آمـده بـود    که خانـه به زن همسایه ، موقع چاي خوردن، طلوع آفتاب

شب چنین صداي وحشـتناکی را خـادم مسـجد کـه       آن. شب گذشته را تعریف کرد

 . نام داشت نیز شنیده بود و گمان کرده بود که قیامت شده است، امین

سـاعت  . گرفتم چند سال بعد که بزرگتر شده بودم در ماه مبارك رمضان با مادرم روزه می

معلـم یـا سیدقاسـم از     غلـب بـا اذان کربالیـی   ا، گذر زمان را بفهمیمو خروس نداشتیم تا 

ي مـا در   خانـه . یمکـرد  منطقه مالخیل در آن طرف دریا (رودخانه) نمـاز صـبح را ادا مـی   

 .  بودي کوه قالت و در دشت دهن قولک  و مالخیل در دامنه شتبلندي قرار دا

من هم بـا او  ، اي درست کندشد تا چ مادرم در ماه رمضان قبل از اذان صبح بلند می

نان  تکهبا یک چاي را  و کندجوش ، آبنشستم تا  خواستم و کنار دیگدان می بر می

یک شب مادرم زودتر بلنـد شـده   . ي خورده و آماده روزه گرفتن شویمعنوان سحر به

، کردیم تا آب جوش بیایـد  جوش آتش می با هم کنار دیگدان نشسته و زیر چاي. بود

اي کـه بـه طبقـه     هاي زینه کنار دروازه خروجی و جلو پله، کن خانه شدیگدان در کف

سوي بیرون نیمه بـاز بـود کـه ناگهـان      کن به دروازه کفش. باال رفته بود قرار داشت

کـه دیـر برخاسـته و     مادرم ناراحت شد از ایـن . صداي خفیف اذان به گوش ما رسید

 . وقت سحري خوردن گذشته است

بلکـه از منطقـه   ، آیـد  م کـه صـدا از سـمت مالخیـل نمـی     در همین حـال متوجـه شـدی   

(رودخانـه)   که در کنار دریـا  بوداي  قاسم یک قطعه زمین و باغچه شاه. آید می» قاسم شاه«

قاسم بـال   شهور بود که شاهم. اشتقرار د، بودي ما در آن واقع  که خانه یبلندی و در پایینِ

زاغ که پشت یک صـخره بـزرگ    ز نولها از زیر درخت چارمغ دارد و بالي آن برخی شب

جـا   دقیق شدم دیدم صداي خفیـف اذان از همـان  . دهد اذان می، در باالتر از دریا قرار دارد
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یک نگاهی به سمت راستم که زینـه بـود انـداختم بـه     ، ترس سراپایم را فراگرفت، آید می

احسـاس کـردم   ، هـا سـر یـک بـال نمایـان شـده اسـت        نظرم رسید کـه از بـاالي پلـه   

به هوش که آمدم دیـدم مـادرم چـاي    . هایم خورد شده و دیگر نفهمیدم چه شد ستخوانا

 .  کند سفره نان خشک را پهن نموده و مرا نوازش می، دم کرده

مـن  . اسـت  هنوز اذان نداده، خوري؟ گفت نه پسرجانم بعد از اذان چاي می، جان نه گفتم نه

در سرم را روي زانـویش گذاشـت و بـا    ما، نتوانستم چاي بخورم خود را به مادرم چسباندم

داغـی قطـرات   . ام بـه خـواب رفـتم    اش بر پیشـانی  هاي پینه بسته ي دستااحساس گرم

چشمانم را باز کـردم دیـدم هـوا روشـن     . اشک مادرم که بر صورتم ریخت مرا بیدار کرد

 .  من دوباره به خواب رفتم، خواند شده و مادرم باالي سرم نشسته قرآن می

مـادرم  . کـرد  مریضی مادرم بود که هر از چند گاهی مرا زهره ترق می مشکل دیگر 

که از او پرستاري کند و خود نیز شـانزده سـاله    هنداشت را کسی، در موقع زایمان من

ترس ناشی از تنهایی در یـک  ، نبود خوراك و پوشاك الزم و کافی. تجربه و بی هبود

شـد و   دان استفاده مـی  ه عنوان کاهاتاق تاریک و بدون پنجره که در زمستان از آن ب

 . به زودي او را بیمار ساخت، فشارهاي روحی و روانی

، سـوخت  پشـت و کمـر مـادرم از شـدت درد مـی     خصوص  به هاي بدن و استخوان 

تنهـا کـاري کـه    . غمخواري نداشت که او را به شفاخانه یا حـداقل طبیبـی برسـاند   

بزي را کشته و پوست تازه و تـر او  . ندآشنایان کردند این بود که او را پوست پوشاند

پوسـت را کـه   ، هـا طـول کشـیده بـود     هفتـه . را به بدنش از گردن تا کمر پوشاندند

اما پشتش مانند ، دیگر درد شدیدي نداشت، هاي کمرش باال زده بود مهره، برداشتند

 . باقی ماندبرآمده کوهان شتر تا آخر عمر 

اش افزون  که غم و غصه ذاشت و هر وقتیثیر گأاین وضع به تدریح روي اعصابش ت

آمـد و بـه شـدت تکـان      بدنش به لرزه مـی ، خوابید می، کرد حالش تغییر می، شد می

توانسـت بـا    که یک آدم عادي به زحمت می چنان، زد خورد و خود را به زمین می می

او در این حالـت کلمـات نـامفهومی را    . هاي بدن او را کنترل کند فشار آوردن تکان

 .  افزود گفت که بر ترس من می می
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گرفتـه اسـت؛   » سـایه «گفتند او را  کرد می در آن زمان کسی که این حالت را پیدا می

شود و از زبـان   جنّی شده و جن در بدن او داخل می، یعنی در اثر ترس خوردن از بال

بـه همـین   . من هم باور کرده بودم که مادرم جن زده شده است. گوید! او سخن می

ترسـیدم و گـاهی از خانـه بیـرون      گرفت کمتـر مـی   اگر روز مادرم را سایه میدلیل 

هـا مـادرم را سـایه     امـا اگـر شـب   ، خواسـتم  شدم و در صورت لزوم کمـک مـی   می

 . شد دمار از روزگار من کشیده می، گرفت می

شد و پدربزرگم براي  نامیده می» تاوه خانه«ما یک اتاق کوچک ده متري داشتیم که 

ي  هـر یـک بـه انـدازه    ، این اتاق دو پنجره جداگانـه . ش درست کرده بودهای مهمان

احسـاس  ، گرفـت  شب که مـادرم را سـایه مـی   . داشت، حدود چهل سانتی متر مربع

دانستم  نمی، گرفت ترس وجودم را فرا می، کردم که جِن از پنجره وارد شده است می

شـد و از   حـس مـی   بی دست و پایم، رفت ضربان قلبم به شدت باال می، چه کار کنم

زده شـده   کردم حاال که جن آمده و مـادرم هـم جـن    فکر می. ترسیدم مادرم هم می

کشـید تـا حـال     این وضع حدود ده دقیقه طول می. شاید برخیزد و مرا بخورد، است

کـردم کـه    احساس می، شد حال مادرم که نزدیک خوب شدن می. مادرم خوب شود

 . ه استجن از پنجره بیرون رفت

چند وضع گفته شده را با تمام وجود تجربه کردم و هنوز در منجالب پیامـدهاي   هر

توانم ترس و تنهایی یک کودك بینوا  اما نمی، زنم جسمی و روحی آن دست و پا می

ي ترسـناك کـه از    هاي تار و اتـاق تاریـک در دره   زده را در شب با مادر بیمار و جن

مانند کسی هستم کـه صـدایش گرفتـه و    توصیف کنم و ، روید زمین و زمان بال می

کار ، هایی از زندگی انسان بدیهی است که روایت چنین صحنه.  تواند فریاد بزند نمی

 . هنرمندان چیره دست است

چـه را تـا اینجـا     آن، هاي تنهایی و تاریک من و مادرم زیـاد اسـت   هاي شب داستان

یـک دره تنهـایی و   یـک زن بیمـار و یـک کـودك بـا      . نوشتم اندکی از بسیار بـود 

  .  !تصورش هم وحشتناك است، کسی بی

***  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اسـم او را محمـدظاهر   ، پنج ساله بودم که خداوند بـرادري بـراي مـن عنایـت کـرد     

مادرم بیش از پیش به زندگی امیدوار شد و شب و روز براي بزرگ شدن و . گذاشتند

، رش به ارث رسیده بـود او چند قطعه زمین داشت که از پد. کرد تربیت ما تالش می

کـه پـدر بـزرگم بـا     چرا، و مـادرم مشـترك بـود    اثاثیه و تمام دارایی پدربزرگ، خانه

شان را قسـمت   مادرم بود زندگی مشترك داشتند و اموال برادرش سیدیوسف که پدرِ

بعد از فوت پدربزرگم نیز دارایی و مایملـک پـدر و   ، بنابراین. و مشخص نکرده بودند

، هـایم  هـاي پـدر بـزرگ    البتـه در زمـین  . ده و مشـترك مانـده بـود   مادرم تقسیم نش

طور مستقیم و هم غیرمستقیم  ههم ب )شاه همسر مرحوم حاجی سیدنایب(خواهرشان 

 . سهم داشت، از طریق مادرش که فرزندانش قبل از او فوت کرده بودند

ته و پدر و عموي مادرم فوت کرده بودند و مادرش که جـوان بـود او را تنهـا گذاشـ    

پـدرم  . مادرم تک فرزنـد بـود و خـواهر و بـرادري نداشـت     ، مجدداً ازدواج کرده بود

خـویش واقـع    دیوار و قـول  گردن، هاي مشترك با مادرم را در مناطق سرچشمه زمین

بـدون  ، هاي سنگالخ بودند چندین برابر زمینو ارزش  وسعتاز لحاظ در بهسود که 

هـاي سـنگالخ از    به همین دلیل زمین، رده بوداجازه مادرم فروخته و حق او را ادا نک

 .  توانست در آن تصرف نماید ابتدا در اختیار مادرم قرار داشت و پدرم نمی
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ها کـار   روي زمین خودش هم، گرفت و ضمن نظارت ها دهقان می مادرم براي زمین

کفایـت  ، محصوالت زمـین . کرد ي زندگی ما را به زحمت تأمین می و هزینه کرد می

اغلـب در  . شد صرف زمین می دوبارهکرد و بخشی از آن  ي ما را نمی ساالنه مصارف

شـد و از اول بهـار تـا پایـان تابسـتان و برداشـت        اواخر زمستان سوخت ما تمام می

 .  چاي و شکر نداشتیم، آرد و گندم خوراکی یا روغن، محصول

تـر را قطـع    ي درختـانِ  شـاخه به دنبال سـوخت بـودیم و   با مادرم ، ها در میان برف

ـ   تر به آسانی نمی چوبِ. بردیم میمشقّت به خانه  ام و بیکرد می ناچـار  ه سـوخت و ب

آرد یـا گنـدم    خود مجبور بودیم براي تأمین خوراك. کردیم رنج فراوانی را تحمل می

» جـودر «هاي هرز میان کشتزار گندم را کـه   مادرم علف، شد و اگر نمی بگیریمقرض 

کرد و با اندکی آرد آن که سـیاه و چسـبنده و    دستاس می آوري و شد جمع نامیده می

کـرد کـه بـه     هاي سوزنی و باریک خوشه) بود نان درست مـی  همراه با سوغه (برگ

که نداشـتیم  ـ جاي چاي   هب !اي نداشتیم ا ما چارهام، آسانی قابل خوردن و هضم نبود

یـک پاکـت    چـاي و » پـاو «گاه گاهی یـک  . کرد مادرم برگ سنجد را چاي دم میـ 

 . فرستاد براي ما می، شاه مرحوم حاجی مال نایب، شوهر عمه مادرم، گگ شیرینی

 در مـاه قـوس  معموالً کند و  شروع به سردي می (مهر) هوا در سنگالخ از ماه میزان

. کنـد  سـفیدپوش مـی  جـا را   شـود و همـه   آغاز می یزمستانسرما و بارش برف (آذر) 

ماه حمل (فروردین) پوشیده از بـرف اسـت و کـار     اغلب تا اواخر، مناطق باالیی دره

از ، نگـذرد کـه فصـل کشـت     مردم براي ایـن . گیرد کشاورزي به آسانی صورت نمی

هـاي زراعتـی و    روي زمـین  پاشـی بـه   اواخر ماه حوت (اسفند ماه) شـروع بـه خـاك   

 .  کنند هاي کشت شده می خصوص زمین هب

ـ  مساجد در زمستان  ، در آن زمان ي زنـدگی مبـدل شـده و حـال و      دهها به قلب تپن

، جوش و خروش مـردم در برگـزاري نمازهـاي پنجگانـه    . کرد هواي خاصی پیدا می

و از ، ي اطهار از یکسـو  ائمه ي مراسم دعا و وعظ و روضه، صداي اذان، تالوت قرآن

بـه مسـجد    بـراي رفـتن  اول صبح  در شور و شوق کودکان و نوجوانان، سوي دیگر

شـان   و بازگشـت  چارکتاب و پنج گنج و دیـوان حـافظ  ، دیثح، جهت فراگیري قرآن
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هایی به یاد مانـدنی را در ذهـن بـه     صحنه، رنماز ظهر و عص از بعد، ها سوي خانه به

 . شد گذاشت که در فصول دیگر مشاهده نمی یادگار می

داد و سـتد اقتصـادي و نیـز    ، تبـادل اطالعـات  ، گو و مسجد محل گفت، عالوه بر آن

خانه نداشـتند و   ها مهمان اغلب خانه. هاي نزدیک بود مهمانان خانوادهمحل پذیرایی 

شان را در تمام فصـول سـال در مسـجد پـذیرایی        هاي ناخوانده مجبور بودند مهمان

کردند و مردم محل براي آنان به قـدر تـوان    مسافرین نیز در مساجد اتراق می. کنند

 .  دادند غذا می

خانه) وجود نداشت و مـردم بـراي خریـدن یـک      (چاي بازار و سماوات، در تمام دره

قوطی کبریت و یک کیلو بوره به بازار جلریز که حدود سه کیلومتر از مرکز سـنگالخ  

 ). از این بابت حاال هم وضعیت خوبی ندارد(. رفتند فاصله داشت می

اولـین  . اصول دین و چهارده معصومی را یـاد داده بـود  ، مادرم از کودکی به من نماز

ي مـا تـا جـوي آب حـدود      از خانـه . سرد و برفی بـود  ییک روز زمستاندر  ماز منن

من آن روز چندین بار وضو گرفتم و ایـن فاصـله را بـا یـک     ، شصت متر فاصله بود

مـادرم عالقـه   . طـی کـردم   هابار، شد نامیده می» اي کیله«دمپایی چوبی یا نعلین که 

را کـه چـاپ   » پنج سـوره «اي به نام  الفبا و جزوه، به درس خواندن من داشت يزیاد

مسـجد   ينزد مـال مرا ، اما براي فراگیري قرآن، یاد داد خودش به من، پاکستان بود

در منطقـه  » پشـته «امـا در مسـجد   ، مـال نداشـت  ، ما ي نزدیک خانه مسجد. فرستاد

سـوزي   ما باالتر و دورتر بود مرحوم شیخ مقدس که مالي دل ي شاه که از خانه قلعه

مرحـوم  کـه  ، خواندند هم صرف میر و سیوطی می جوان چند طلبه. داد س میبود در

االسالم سید میرآقـا   تمرحوم حج، حسین شریفی مشهور به کربالیی معلم شیخ گل

ز آن ا، شـاه  ه حصـار و آقـاي جـوادي از پـل    االسالم شیخ باقر از در تحج، موحدي

 . بودند جمله

باریـد   مادرم روزهایی که بـرف مـی  ، چون برف زیاد بود و من کفش مناسب نداشتم

مـن آن زمسـتان کـه    . رسـاند  هاي مسـجد مـی   مرا به پشت خود انداخته تا نزدیکی

بهـار  سال در فصل  یک. قرآن و چارکتاب و حافظ را خواندم، بود 1339سال  احتماالً
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ي شیخ مقدس جهـت   مادرم مرا به خانه، هاي مسجد تعطیل بود و تابستان که درس

کتـاب نداشـتم بعـد از شـرح امثلـه       چوناما ، المقدمات فرستاد ب جامعفراگیري کتا

البته چند سـال بعـد در مسـجد آهنگـران و سـپس در مسـجد       ، نتوانستم ادامه دهم

 . سیدمرد در چنداول کابل ادامه دادم

 ـ�البته مدیریت معـارف میـدان    ـ�هر سال در اواخر ماه حوت هیأتی از وزارت معارف 

در حـوت سـال   . آمدنـد  می موزان جدید و سال اول به سنگالخآ نام دانش جهت ثبت

ي ما آمد و شب را در مسجد مانـد تـا    یک روز غروب هیأت به مسجد منطقه 1340

شـان را بـه    خواستند فرزنـدان  نمی اکثر مردم. نام کنند شان را ثبت فردا مردم فرزندان

کسـانی کـه   . داد مـی  اما دولت با اجبار ایـن کـار را انجـام   ، بفرستندمدرسه) (مکتب 

کردنـد و   شـان جلـوگیري مـی    نـام فرزنـدان   توانایی داشتند با واسطه یا رشوه از ثبت

 .  گرفتند متأسفانه اکثر مأموران دولتی هم رشوه می

کردند: یکـی فقـر    شان به مکتب خودداري می مردم به دو دلیل از فرستادن فرزندان 

خصوص که برخی از معلمـان   هب، دندآم (مدرسه) برنمی ي مکتب ي هزینه که از عهده

حق و نـاحق از  ، ي میدان و وردك آمده بودند انصاف که از مناطق دیگر بویژه دره بی

شـان   ترسیدند که فرزندان که مردم می این مخواستند و دو آموزان فقیر رشوه می دانش

البتـه در تـرس مـردم رفتـار منفـی برخـی       . در مکتب سرکاري (دولتی) کافر نشوند

هایی در کار بود تا بخشی  و شاید هم دستتأثیر نبود  بیهاي آن زمان  ب خواندهمکت

 .  از مردم افغانستان را از باسواد شدن و آموختن علم و فن محروم نگهدارند

بـا  ، مادرِ من، شان هراس داشتند نام فرزندان در شرایطی که مردان مرد منطقه از ثبت

، با آب گرم دست و صورتم را شسـت ، ار کردصبح زود مرا از خواب بید، شور و شوق

ـ     سـوي مسـجد بـراي     هلباسم را عوض کرد و بعد از صرف چـاي دسـتم را گرفتـه ب

در نزدیک مسجد از کسی خواهش کرد که مرا به هیأت ثبـت  . نام در مکتب برد ثبت

اي در همان سرما ایسـتاد تـا مـن     خودش بیرون در مسجد در گوشه. نام معرفی کند

مادرم از خوشـحالی مـرا در   ، آمدمنام شده و از مسجد بیرون  ی من ثبتوقت. برگردم

 .  آغوش گرفت
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مادرم صـبح زود مـرا بیـدار    . مکتب شروع شد 1341روز دوم یا سوم ماه حمل سال 

ولی او نتوانسته بود برایم لباس گرم و کفش مناسب تهیـه  ، تا راهی مکتب شوم کرد

ود و در مسیر خانه تا مکتب بایـد پـایم را   هنوز حدود نیم متر برف روي زمین ب. کند

 .  گذاشتم جاي پاي کسانی که از من جلوتر رفته بودند می

این بنـدها بـه نعلـین مـیخ     ، بود، چوبی که یک بند رابري داشت ینعلین، در پاي من

ها کنده شد و پایم میـان بـرف    در وسط راه که رسیدم بند یکی از نعلین. شد میزده 

هـا دوان دوان خـود را بـه مسـجد      با پاي برهنه در میان بـرف  از شوق مدرسه. رفت

از ایـن مسـجد در آن   . رسـاندم  شتقرار دا، قباد ولی صفدر که نزدیک مقبره سیدشاه

هنوز مکتب ابتـدایی سـنگالخ سـاخته نشـده     ، شد عنوان مدرسه استفاده می زمان به

شـیدم کـه کسـی    امـا کو ، وارد مسجد که شدم پاهایم مثل لبلبو سرخ شده بـود . بود

 .  متوجه نشود

همه در یکجـا  ، صنف اول تا چهارم آموزانِ دانش حال اینبا  ولی، مسجد کوچک بود

درسـت شـبیه شـاگردان مـال در     ، داد درس می  و یک معلم براي همه ندنشسته بود

خصوص پاي چپم را کـه بـرف بـرده     هب(پاهایم ، در حین درس که گرم آمدم. مسجد

هـیچ وجـه قابـل     سوختند که در شرایط عـادي بـه   قدر می آن. سوزش آمدند به )بود

دانم چطور از شوق مدرسه آن درد و سوزش را تحمـل کـرده و    اما نمی، تحمل نبود

مـریض و  ، ولی بعد از آن براي مدتی. خانه رساندم خود را به، بعد از تمام شدن درس

 . گیر شدم زمین

،  وي آب و قبرسـتان پشـت مسـجد صـفدر در فضـایی میـان جـ      ، هوا که گـرم شـد  

هـاي مکتـب    شـد تـا ایـن کـه اتـاق      هایی از هم دایر می هاي درس با فاصله کالس

ـ   هـاي)  (صنفهاي ابتدایی سنگالخ ساخته شد و همگی در کالس جـا   هجداگانـه جاب

بـا چنـد گـودي     خاکی بـود زمین مکتب  .هنوز میز و چوکی(صندلی) نداشتیم. شدیم

نه و فرسوده کـه نوارهـاي آن بـاز شـده     ما یک بوریاي که کالس، بزرگ و کوچک

 خـود   ي یـک موزاییـک بـراي    آموزان از نوارهاي بازشده به انـدازه  دانش. داشت، بود

بعدها میـز و چـوکی و تختـه و تباشـیر هـم      . نشستند بافتند و روي آن می می فرش
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معلمان هر روز . آموزان پر شد هاي زمین مدرسه هم توسط دانش فراهم شد و گودي

، ي بلنـد در همـان زمـین    کردند کـه از یـک منطقـه    ات تفریح ما را وادار میدر ساع

کسـی بـه   . هـا بریـزیم   سنگ و خاك را در دامن خود جمع کرده و بیاوریم در گودي

هـاي   کـه خـانواده   هـم در شـرایطی   آن، مان نبود هاي فکر شستشو و پاره شدن لباس

جز بودند تا چه رسـد بـه   بعضی کودکان از فراهم کردن صابون و نخ و سوزن هم عا

، سـواد  سواد و حتـی بـی   این که برخی ملعمان میدانی و وردکی کم. ي لباس نو تهیه

هـاي مـن معلـم     هـم دوره . الـدین  بماند براي یوم، اخالقی بودند مفسدستان و  رشوه

 . حمزه مشهور به کبچه را به خاطر دارند

» تـال «تـر کـه    مـواره چـوبِ  از میدان بود که ه، خان سرمعلم ما یک نفر به نام علی

ي  زد و یـا ماننـد گلـه    آموزان را می اي دانش در دست داشت و به هر بهانه، گفتند می

اول صبح ما را در میدان مکتـب بـه صـف کـرده و معاینـه      ، روزي. راند حیوانات می

گـوش  . نظرش به کتاب فارسی من افتاد کـه در آن عکـس ظاهرشـاه بـود    ، کرد می

دانسـتم چگونـه ایـن کـار      اندکی پاره شده بـود و مـن نمـی   ظاهرشاه در این عکس 

ام و سـیلی   سرمعلم بسیار عصبانی شد که گوش اعلیحضرت را پاره کـرده . است شده

مرا بلند کرد و بـر زمـین   ، از هردو گوشم گرفت، اما آرام نشد، محکمی به صورتم زد

بـراي توقـف    او. این کار را دوبار تکرار کرد که از پشت گوشم خون جـاري شـد  . زد

قوطی نصوار خود را در آورد و یک کپه نصوار برداشت و به روي زخم ریخـت  ، خون

 .  و آن روز مرا مرخص کرد تا خوب شوم

کـاري هـم از دسـتش بـر      او کـه ، نشـود این موضوع را به مادرم نگفتم که ناراحت 

ـ   . هاي طاقت فرسایی داشت او خود گرفتاري. آمد نمی وان مردان نـامرد همسـایه و پل

یکـی  ، گفت از من است دزدید و می یکی درختش را می. کردند شریک به او ستم می

یکی نوبت آبـش را موقـع آبیـاري قطـع و دیگـري بـرف       ، کرد پلوانش را غصب می

 . ریخت می بامش را روي دیوار خانه او

ي نزدیک ما به نام عبدالحسین که خـدایش رحمـت کنـد گـاهی بـا عقـب        همسایه

بخشـی  ، بـود  دیوار راهرو کنار جوي سرکاري که متعلق به خانه ما هاي راندن سنگ
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گاهی یک متر از زمـین باغچـه مـا را کـه در     ، کرد از راه را به باغچه خود ملحق می

کـرد و گـاهی راه و پلـوان     به مایملـک خـود اضـافه مـی     شتاش قرار دا پشت خانه

ادرم کـه اعتـراض   مـ . داد شریکی را در جاي دیگر کنده و زمین خود را گسترش می

دوید به سوي مـادرم و او را   این مرد با عصبانیت بیل خود را بلند کرده و می، کرد می

انداختم  خود را جلوي مادرم می، ها بودم من شاهد این صحنه. کرد تهدید به زدن می

ها هنـوز کـه    یادآوري این صحنه. توانستم انتقام او را از نامردان زورگو بگیرم اما نمی

 . زند است قلبم را آتش میهنوز 

از سال سوم به بعد که یادم مانده اسـت  خصوص  به رفتم می هایی که مکتب در سال

مـادرم دو یـا   . فقر و ناداري و بیمـاري روز افـزون مـادرم   ، دو مشکل اساسی داشتیم

هـایش   مـرغ   گاهی سه مرغ خانگی داشت که پول قلم و کاغـذم را از فـروش تخـم   

قلمـی   گذاشتند من به مشکل بـی  هاي مادرم تخم نمی که مرغ زمانی. کرد فراهم می

(نوع گل سفید کـه بـا    گل قوبی، بیشتر یک قلم نی. شدم و لوازم التحریر گرفتار می

پنسـیل  ، تخته سیاه دستی، کردند) عنوان جوهر از آن استفاده می آب رقیق شده و به

ام را اغلـب انجـام داده    یمن کار خانگی و تمرینـات درسـ  . (مداد) و دفترچه نیاز بود

یـک  . کـردم  هاي ریاضی (حساب) را روي زمـین تمـرین مـی    اما درس، توانستم نمی

کردم و با یک سنگ یـا انگشـتان دسـتم     ي نیم متر پاك می جاي هموار را به اندازه

 .  نوشتم روي خاك نرم می

ـ    ي یک انگشـت سـبابه   یک روز مادرم یک مداد نیمه به اندازه دا ي بـزرگ بـرایم پی

از دیـدن ایـن مـداد آنقـدر خوشـحال شـدم و       ، رنگ آن سبز و راهراه بود. کرده بود

مـادرم چنـد بـرگ کاغـذ     . ام خوشم آمد که لذت داشتن آن را هنوز فراموش نکـرده 

حـاال  ، به شکل کتابچـه درآورد ، را با دوختن ها از یک بقال سیار خرید و آنرا سفید 

 .  ردآو قلم نی نداشتم و معلم هم فشار می

توانست بلنـد شـده و بـراي مـن آرد      دیگر صبح زود نمی، گیر شد کم زمین مادرم کم

هـاي ده   سـاعت رفتم و مـادرم کـه    من گرسنه مکتب می. خمیر کرده نان پخته کند

آورد و بـه   بـه مکتـب مـی   ) کلچـه (یک نان کوچک ، شد حالش بهتر میصبح کمی 
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یک روز بـا کلچـه   . به من برساند داد که خادم زیارت سیدشاه قباد می »جارو«مرحوم 

 هـاي  نـی  زرد رنگ و زیبا بود که با هیچ یک از قلـم ، نی این قلم. فرستاد همیک نَی 

، نی را داخل کتاب گذاشته و با دستمال بسته کـردم . هایم شباهت نداشت هم صنفی

به خانه که آمدم دقیق نگاه کردم دیدم قلم . البته همه نداشتند، کیف مدرسه نداشتم

استخوان را به زیبـایی تراشـیده   ، مادرم که نی پیدا نتوانسته بود، ن چوب نی نیستم

 . و به شکل قلم نی درآورده بود

شد و از نفسِ گـرم و پـر    ي وجود مادرم آسان می ها و کمبودها در سایه تمام سختی

رو بـار آورد   خجالتی و کـم ، اما این وضع مرا احساساتی، رسیدم مهر او به آسایش می

برم و این روحیه حتی به فرزنـدانم نیـز    ه تا آخر عمر از پیامدهاي منفی آن رنج میک

  . منتقل شده است

  

***  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با تشدید بیماري مادرم و مسافرت او به کابل براي درمان کـه حـدود دو مـاه طـول     

رگم که خـدا رحمـتش کنـد زن    زمادرب. ي من کلید زده شد هاي آینده کشید بدبختی

هاي مـادرم   سرپرستی من و زمین، زرنگ و تنومندي بود که به سنگالخ آمد، شجاع

ماند با مـن و خانـه و    او می، شود کرد مادرم زنده نمی او خیال می. را به عهده گرفت

 . زمین و باغچه

یـا ده   9در آن زمان پسري بودم حدود . با شوق زیاد کار کشیدن از من را شروع کرد

مقـداري نـان   ، کـرد  ه هوا تاریک بود مرا از خواب بیدار میقبل از اذان صبح ک، ساله

(نوعی تیشـه   یک ریسمان و یک کَرَند، بست یخ با دستمال به کمر من میو خشک 

، همراه دو مـرد بـزرگ  مرا ، براي تهیه سوختداد و  را به دست من می )بلند خارکنی

و خارهـا  هـا   علی به کوه قالت جهـت کنـدن بوتـه    شاه و دیگري غریب یکی حسین

 .  فرستاد می

دانستم چگونـه   نمی شد و آلودگی بر من مسلط می ترس و خواب، در آن تاریکی شب

خواسـتم و از همراهـانم عقـب     افتـادم و گـاهی بـر مـی     گاهی مـی . دارم قدم بر می

 25آنهـا جوانـان   . کـردم خـود را بـه آنـان برسـانم      اما از ترس تالش می، ماندم می
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اما به هر سـختی کـه   ، حرکت کنم شان توانستم پا به پاي بودند که من نمی اي ساله

 . رساندم خود را به آنها میبود 

تنگی کـه در فصـل بهـار بـه آبشـار زیبـایی تبـدیل        ـ اي که پشت تمبنه   دره تا به 

هر سـه نفـر در آب سـرد    . شد موقع نماز صبح می، رسیدیم می شتقرار دا ـ  شود می

سـوي   بـه  )که شـیب تنـدي داشـت   (بعد سرباال خواندیم و  وضو گرفته نماز می، کوه

ي  آفتاب بـه قلـه   رسیدیم که وقتی می، رفتیم می »زردي لوله«و » سنگ شیخ«منطقه 

 .  زد سر میقرار دارند، که مقابل کوه قالت »زنبورك«و » کالن سنگ«هاي  کوه

هـاي خـار کوتـاه قـد و چتـر ماننـد بـه         هر یک از مـا بوتـه  ، کردیم کار را شروع می

ها و خارهاي کوچک دیگـر را   و نیز بوته، نام داشت »کرپی«را که  هاي مختلف اندازه

وقتـی بـه   . کـردیم  اي جمع مـی  کندیم و براي خودمان در گوشه مان می با کرندهاي

هر یک سهم خـود را روي هـم گذاشـته بـا     ، شد ي الزم بوته و هیزم جمع می اندازه

ي  مـن بـه انـدازه   . شـود  کردیم تا براي پشتاره بسته کردن آماده مان تخته می پاهاي

به همین دلیـل یکـی از   . توانستم کندم اما پشتاره بسته کرده نمی همراهانم هیزم می

 . شدم کرد و از زمین بلند می همراهانم در بستن پشتاره به پشتم مرا کمک می

لغزیـدي تـا    زیرا اگر می، خطرناك بود، با پشتاره آن هم، از تنگه شیخ سنگگذشتن 

سـنگ   بـه هـر سـختی کـه بـود از شـیخ      . مانـدي  شدي و زنده نمی میه پرت در ِ ته

گذشتیم و در شیب بسیار تند با بار سنگینی که در پشت داشتیم به سـوي پـایین    می

چراکـه  ، گرفـت  در این مسیر زانوهاي من به شـدت درد مـی  . کردیم کوه حرکت می

کـه مـن   وص خص به، آورد فشار می یمم به زانوهاي که به پشت داشتوزن بدن و بار

کـه در  ، رسـیدیم  مـی  »نَو«به وسط دره یا ، در انتهاي شیب. قد بلند و الغر هم بودم

 . شتقرار دا» چشمه یخک«ي آبی به نام  آن چشمه

بودنـد   ي سنگالخ کافران ساکن دره گویند که مردم می اي ـ دوره ي باستان در دوره 

ـ ، غرب کوه (سفالی) به سمت هاي تیکري آب از این چشمه توسط لوله ـ نـام  ه که ب

. انتقـال یافتـه بـود   ، باال برود ستتوان د و کسی از پایین نمیش یاد می» الشی قالت«

العبـور و خطرنـاك اسـت محلـی بـراي       ي بسیار صـعب  در سر این الشی که منطقه
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که یک صفه و یک درخت انجیر تا چهل سـال   هبانی وجود داشت ندگی و شاید دیدهز

 . بوده استپیش در آنجا 

هـاي   مسیر عبور و مرور کـاروان ، هاي قدیم ي سنگالخ در زمان گفتنی است که دره

حـدود چهـار بـرج    » سـرِ ریگـی  «در ، تجاري و زیارتی بوده و از اول دره تا آخـر آن 

رود  احتمـال مـی  . بانی وجود داشته کـه آثـار برخـی از آنهـا هنـوز بـاقی اسـت        دیده

کـه  خصـوص   بـه . کردنـد  این مسیر عبور میاند از  رفته هایی که به بامیان می کاروان

رسد که مرکـز   نظر می چنین به هم. جهان بوده است ها ییها زیارتگاه بودا بامیان قرن

بـوده اسـت و اگـر    » در سراي«ي  ها در دره سنگالخ در منطقه اتراق و تالقی کاروان

امکـان دارد آثـاري کشـف    ، هاي باستان شناسی صورت بگیـرد  در این منطقه کاوش

ریگـی نیـز    و سـرِ  کـرمنج  ، خشـک دهن آرمون، سرخ قلعه، راقول، دهن قالت. ودش

 . باشند شناسی می مستعد مطالعات باستان

تابیـد   رسیدیم آفتاب بر فراز کوه قالت نیز مـی  ي یخک که می در چشمه، به هرحال

ی نشستیم تا رفـع خسـتگی نمـوده و نـان     مان می پشت يو ما در کنار چشمه با بارها

و کردیم تا تر شـود   ود را از کمر بازکرده در آب چشمه چوکه میهاي خ نان. بخوریم

یخـک سـرد و    ي آنقـدر آب چشـمه  . تـر جویـده و خـورده شـود     مان راحت در دهان

ایـن نـان یـخ و سـفت بـا آب شـیرین و       . پنداشـتی شـکر دارد   خوشگوار بود که می

 چنان لذتی داشت که من هنوز هیچ غـذاي لذیـذي را بـا   ، یخک ي خوشگوار چشمه

گـرفتیم کـه تـا خانـه      چنان توان مـی ، با خوردن این آب و نان. کنم آن مقایسه نمی

 .  کردیم دیگر احساس ضعف نمی

ام را از پشـتم گرفتـه    رسیدیم و مادر بزرگم پشتاره می ساعت ده قبل از ظهر به خانه

و بعضی روزهـا تخـم مـرغ هـم پختـه      ، کرد برایم چاي شیرین با نان گرم آماده می

ام داده مرا با خـود   بیل و کلنگ را به شانه، (استراحت) دم راسی کمیبعد از . کرد می

مـن  . ها را پاك و دیوارهاي خراب شده را درسـت کنـیم   برد تا جوي می قاسم به شاه

گفتن را نداشتم و مادر بـزرگم  » نه«رویی جرأت  شدم اما به علت کم خیلی خسته می
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اما متوجـه درد و رنـج درونـی مـن     ، کرد من رسیدگی می کمشهم با وجودي که به 

 . شد نمی

چنین سختی بکشم و حتـی از خـواب تـا طلـوع     که من شد  مادرم هرگز حاضر نمی

کـرد زیـر    که بیدار مـی هم زمانی . کرد آفتاب و آماده شدن چاي و نان مرا بیدار نمی

کـرد   آمیزي را چنان شیرین زمزمه مـی  نشست و با ناز و نوازش الفاظ محبت سرم می

هـاي مـن طنـین     صداي دلنواز مادرم هنوز در گوش. بردم ه در زیر لحاف لذت میک

خـدایا! او را بیـامرز و در بهشـت    . شود ها در نظرم مجسم می انداز است و آن صحنه

  !برین متنعم گردان

سرانجام خدا به من لطف کرد و مادرم پس از دو ماه حالش خـوب شـد و بـه خانـه     

، خـود را روي مـادرم انـداختم   ، ي او به لب رسـیده بـود  من که جانم از دور. برگشت

 خـیس از باران اشک مان  هاي مان سرخ و صورت چشمان تاآنقدر هردو گریه کردیم 

اما این خوشـحالی زیـاد طـول    ، شوم خوشحال شدم که دیگر از مادرم جدا نمی. شد

تـب  به کابل بـرده و بـه مک  نزد خود تصمیم گرفت مرا  1346پدرم در سال ، نکشید

 .  بفرستداهللا  سعدالدین انصاري در قلعه فتح

امـا همـان   ، توانسـت  پدرم بدون رضایت او این کار را نمـی ، داد اگر مادرم اجازه نمی

و تعریـف و تمجیـد   ، رویـی از یکسـو   ضعف نفس و کمبودهاي روحی و روانی و کم

دم مرا وادار ساخت که بر خـالف میـل خـو   ، ي درخشان پدرم از مکتب کابل و آینده

مـن و مـادرم هـر دو    . بگویم و مادرم را هم مجبور کردم که اجازه دهـد » نه«نتوانم 

بـه همـین   ، فهمیدیم که این کار به نفع ما نیست و آغاز جدایی و بدبختی اسـت  می

 . دلیل موقع جدا شدن چنان گریستیم که هر دو سردرد شدیم

شـامل مکتـب   سرانجام پـدرم مـرا از مکتـب سـنگالخ سـه پارچـه(منتقل) کـرد و        

سعدالدین انصاري شدم و از آن به بعد بدبختی من شروع شد کـه پیامـدهاي آن تـا    

  . خر عمرم ادامه خواهد یافتآ

*** 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. بـود  ـ�که بعداً به ملی بس تغییر نام داد  ـ�پدرم در آن زمان کارمند شرکت سرویس 

کـرد و از   نش زندگی میاي پدرز ي اجاره در خانه، شش فرزند داشت، مند بود او عائله

آن سـال قحطـی شـدیدي    . بـرد  مـی  بیماري معده که عاید حالش شـده بـود رنـج   

هـا از جملـه در نـانوایی     در برخی نـانوایی ، آرد کمیاب بود، افغانستان را فراگرفته بود

آن سال مـردم  . کردند نویسی می از مشتریان نام، نزدیک خانه ما در مرکز ده وزیرآباد

قنـدهار   ــ  سنگی در کنـار جـاده کابـل    آواره شده و در منطقه کوتهغور از گرسنگی 

 .  فروختند شان را می خیمه زده بودند و فرزندان

بـه  . آرامش از من سلب شد، ي پدر از ابتداي ورود به وزیرآباد و مستقر شدن در خانه

الطلـوع تـا    اما از صبح علی، ظاهر شاگرد صنف ششم مکتب سعدالدین انصاري بودم

از جملـه  . ي او بـودم  دادم و خدمـه  ام را انجام می کارهاي نامادري، شب وابِوقت خ

هاي سنگین خمیر را بـه   که زواله یکی این، داد دو کارش سخت آزارم می، کارهاي او

هـا   شینم تا نوبت مـن برسـد و نـان   نگذاشت که به نانوایی برده و در صف ب سرم می

هـاي   به خانه بیاورم و دیگري شستن الته پخته شود و آنها را دوباره به سرم گذاشته

ي  داد تـا بـه مسـجد قلعـه     پر از ادرار و مدفوع نوزادش کـه هـر روز بـه دسـتم مـی     
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هایم بـدون   گذشت با دست محمدعلی رفته و در جوي آبی که از داخل حیاط آن می

 .  دستکش و صابون بشویم

ده و بـا راه رفـتن و   بیدار بود من مجبور بودم او را بغل کـر  شاغلب اوقات که کودک

بارهـا ایـن کـودك در    . نشستن و هر طریق دیگري از او مراقبت کنم تا گریه نکنـد 

شد و بـا هـزار مشـقت خـود را پـاك       کرد و بدن و لباسم آلوده می بغل من ادرار می

 .  کردم می

گفتنی است که در جمع کسانی که لباس یا چیز دیگري در جـوي آب مسـجد قلعـه    

تنها من پسربچه بودم و بقیه همه زن و دختـر بودنـد و بـراي    شستند  محمدعلی می

من هم در کنار جوي و هم در صف نانوایی کـه بیشترشـان زن   . گفتند من متَلک می

ـ . زدنـد  هایم به من طعنه می کشیدم و هم سن و سال بودند خجالت می خصـوص   هب

کسـانی کـه   مـن  . ادامه یافـت من کار خمیر بردن به نانوایی تا حدود بیست سالگی 

 . بخشم چنین ستم کردند را نمی آگاهانه یا ناآگاهانه به من این

درد فـراق  . دور از یار و دیـار هسـتم  ، کردم که چون گنجشکی در قفس احساس می

کـه یـک روز    آن هـم در حـالی  ، بدتر از بردگی امـانم را بریـد  ، مادر و سختی زندگی

در بغـل زانـوي پـاي     ي کوچـک  دو غـده ، کم مریض شـدم  کم. غذاي سیر نخوردم

. سـفت بـود   چراکـه خیلـی  گفتند  ي هفت پوست می دانهبه آنها راستم ایجاد شد که 

هـا مالیـده و بسـته     روي غـده  »سـگ  زبـان «ها مرهمی بنـام   براي بازکردن سر غده

، ها عفونی شـد  زخم دانه. ها بیرون شد ها سرباز کردند و محتویات آن دانه. کردند می

 . م مرا به درمانگاه وزارت معارف در پارك زرنگار بردپدرم براي پانسمان زخ

سـوار نمـوده بـراي      (دوچرخـه)  اش ها پدرم مـرا بـه بایسـیکل    یک بار صبح اي هفته

، ي بایسکل با پاهـاي اسـتخوانی و زخـم    نشستن روي میله. برد می پانسمانتجدید 

، پیچیـدم  ود مـی خـ ه داد و از درد ب سخت عذابم می، ران کلیهم در زیر نَفَسِ بایس آن

پِنس یا قیچـی  ، ام! در کلینیک عرضگی امان از من و از بی. توانستم آخ گفته نمی، اما

ي آغشته به مواد ضدعفونی در نوك آن قرار داشت تا ته داخل زخم پـاي   را که پنبه
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پیچیـدم و گـاهی    خود میه دادند تا حدي که از شدت درد ب کردند و شور می من می

 .  توانستم ما از ترس پدرم ناله نمیا، رفتم از حال می

ي یک تـوپ گلـف    ي دیگري به اندازه زخم بغل زانویم هنوز خوب نشده بود که دانه

ایـن دانـه هـم ماننـد     . ایجـاد شـد  ، گوینـد  جایی که قدکشک مـی ، ي رانم در کشاله

، ي جسمی مرا به شدت ضعیف سـاخت  اما بنیه، هاي قبلی به سختی درمان شد دانه

امـا دریـغ از   ، حدود سه مـاه درد کشـیدم  . توانستم حالی راه رفته نمی بیکه از  طوري

یک قاشق شربت تقویتی یا یک وعده غذاي سیر و مناسب یـا حـداقل یـک دسـت     

 .  نوازش

هـا بـا    خـودي  !هـایم باریـک   بدنم نحیـف و اسـتخوان  ، شد روز به روز رنگم زرد می

، و مـن آرزویـم قبـل از مـردن     کردنـد  ها با ترحم به من نگاه مـی  نامهربانی و بیگانه

هـر  ، طوري کـه بعـداً معلـوم شـد     اما آن. دیدن مادرم بود که از حال من خبر نداشت

یادم نمانده کـه چطـور بـه تـدریج     . ه استشد و پریشان می هدید شب خواب مرا می

پـدرم  . زمستان فرا رسـید  ـ  براي منـ بار   خوب شدم و با سپري شدن تابستان مرگ

گفـتم  ، مانی روي یا پیش ما می پرسید که زمستان نزد مادرت می لطف نموده از من

 .  سنگالخ رفتمبه به من اجازه داد و من  اکراهبا . روم اگر اجازه بدهید نزد مادرم می

ي پـیش روي خانـه    مادرم هر روز نزدیک ظهر موقع آمدن موتر از کابـل سـر صـفه   

. آمـده مـن هسـتم یـا نـه      کرد که در میان مسافرین از کابل نشست و نظاره می می

من هم دسـتش  ، مادرم به محض دیدن من به سویم دوید و از سر تا قدمم را بوسید

وقتـی وارد اتـاق کـه همـان     . بوسـیدم  مالیدم و می هایم می را گرفته بودم و به چشم

کـردم کـه مـادر و     چنان هق هـق مـی  . بغض در گلویم ترکید، شدیم، خانه باشد تاوه

ها به گردن  مان را مانند پدر مرده هاي دست، گریه افتادند و همهبرادر کوچکم نیز به 

 .  یکدیگر انداخته و سیر گریه کردیم

ام  هـاي بردگـی   مـن از سـختی  . هاي فراق آغاز شد بعد از مدتی آرام شدم و حکایت

هایمان تمام نشده بـود   هنوز قصه. ها و دعاهایش براي من گفتم و مادرم از خواب می

. خانـه فـرا رسـید    عنایت در برده بازگشت به کابل و خدمت بی هنگامکه بهار شد و ه
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مـان را بـه آسـمان     هـاي  موقع خداحافظی باز دست در گردن یکدیگر انداخته و نالـه 

  :گفتیم حال می  داري یکدیگر به زبان فرستادیم و در پاسخ به دل

ــاران      ــر در به ــون اب ــریم چ ــا بگ ــذار ت   بگ

  نکــز ســنگ نالــه خیــزد روز وداع یــارا    
 

پاهـایم بیشـتر سسـتی    ، شـدم  تـر مـی   به کابل که برگشتم هر قدر به خانـه نزدیـک  

کس  وارد خانه که شدم مورد استقبال هیچ. روم ي دار می سوي چوبه انگار به، کرد می

شـان   اما از حرکت، آوردند شان نمی نامادري و فرزندانش هرچند به روي، قرار نگرفتم

مـزد   حتی مزدوري و بردگی بـی . کنند ن نگاه میفهمیدم که با کینه و نفرت به م می

شاید حـق بـا   . وجودم براي آنها اضافی و آزار دهنده بود اصالً، مرا هم قبول نداشتند

خواست با مـزدور سـاختن مـن بـه آنهـا       پدرم می. اما من تقصیري نداشتم، آنها بود

 .  را ناراحتکرد و هم آنها  اما هم مرا خواسته یا ناخواسته قربانی می، خدمت کند

کـردم   گفت: فکر می با کنایه می، ناراحت بود، که سه ماه نزد مادرم ماندم پدرم از این

ت حـرف زدن  أگـردي! جـر   شـوي و زود بـر مـی    از دوري من و برادرانت دلتنگ می

یک سال دیگر گذشت باز من به سنگالخ رفتم و بـا همـان   . نداشتم و سکوت کردم

  . تمبرگش1347آه و زاري در آخر سال 

اي زائیده بود که حـاال مـال شـده و     ام پسر بچه این بار پدرم مکه رفته بود و نامادري

کـه خـودش پـر از کبـر و      کند! در حالی مردم را به راه راست هدایت می، به اصطالح

هنوز عرق پاهایم خشک نشده بود کـه مـادر انـدرم کهنـه یـا      . نخوت و نفرت است

حسین همایون امروز را به دستم داد که ببـرم در  هاي مدفوع کودك دیروز و مال الته

، ي پـدرش در تـایمنی فاصـله داشـت     متر از خانه 200اَرهت مامور عبدل که حدود 

 .  بشویم

تایمنی در آن زمان دشـت و زمـین و تـاالب    . درم به تایمنی مهمانی رفته بودمادر ان

هـا   و شکارچی کردند هاي زیادي نشست و برخاست می بود که در تاالب آن مرغابی

 .  ندکرد آنها را شکار می
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ي مرحوم سیدقاسم مشهور بـه قاسـم عابـدین قـرار      مور عبدل نزدیک خانهأاَرهت م

صـنفی   قاسم از اقوام ما بود که پسرش آقاي شکیب در مکتب سـنگالخ هـم  . داشت

شسـتم خـدا خـدا     هاي ادرار و مدفوع کودك مـادر انـدرم را مـی    وقتی الته. من بود

 .  رود رویم می ه کسی از خانواده سیدقاسم مرا نبیند که آبکردم ک می

شان را سـر   اعضاي خانواده پدرش هم هر یک کارهاي، عالوه بر کارهاي مادر اندرم

ي مرحـوم   آمـدم خانـه  ، جانم به لب رسید، چند روز تحمل کردم. دادند من انجام می

ـ     رهمو که زنش مادر اندرم ، داد سخی مرحـوم  آن روز . ودا بـراي پـدرم پیـدا کـرده ب

به آنهـا از وضـع خـود    ، داد بود در خانه سخی هم عبدالحسین پسر عموي پدربزرگم

آنها متأثر شدند و به من توصیه کردند کـه برگـردم پـیش مـادرم در     . شکایت کردم

. ها کار کنم و از خیر کابل و پدر و مدرسه بگـذرم  سنگالخ و همانجا با او بر سرزمین

سنگی شدم تا شـب در قلعـه جرنیـل     ت و از آنجا راهی کوتهاین توصیه به دلم نشس

ام  شـوهر عمـه  . ام بخوابم و فردا صبح زود از آنجا سوار موتر سنگالخ شوم خانه عمه

ي خـود نگهداشـت و بـه     مانع رفتن من شد و تا برگشتن پدرم از مکه مـرا در خانـه  

تاند کـه روزگـار   مرا مانند زندانی فراري دوباره بـه زنـدان برگشـ   ، محض آمدن پدرم

 .  ها دارد سیاه من از آن پس داستان

صنف نهم لیسه حبیبیه یا دهـم مکتـب تخنیـک ثـانوي     ، گذشت ها می ها و سال ماه

ام جواد خبر آورد که مادرت از سنگالخ آمده و در خانه مـا منتظـر    بودم که پسر عمه

لـم رخصـت   از مع، نکند مادرم مریض شده باشـد ، مضطرب شدم. است تا تو را ببیند

دیـدم مـادرم الحمـدهللا    ، ام رسـاندم  (دوچرخه) خود را به خانه عمه گرفته با بایسیکل

 .  نشسته استسالم خوب است و 

چه شـد  ، جان نه پس از احوال پرسی گفتم نه، دستش را بوسیده و در کنارش نشستم

 گفت دق شده بودم هـر . که ناگهانی در این وقت سال (ماه جوزا بود) به کابل آمدي

تـو پایـان    اش از گلویم بـی  دیلمه، گاو ما هم زاییده بود، دیدم شب تو را در خواب می

اش بیـرون   پنیـر را از بغچـه  . تصمیم گرفتم پنیر درست کنم و براي تو بیاورم، نرفت

قدري به میزبان داد و بقیه را که با کاغذ پیچانده بود به دستمالی بسته کـرد و  ، آورد
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اش را بـه سـر گذاشـت و چنـد      مادرم چادري، موقع رفتن. رمبه من داد که با خود بب

 .  قدم بیرون از خانه با من آمد

هایش زنـگ   لب دیدم، نگاه کردم، در کوچه مبلغی از جیبش در آورد که به من بدهد

سـر تـا قـدمش را نگـاه کـردم      . اش بیش از حد معمول زرد شده است بسته و چهره

، اسـت پالستیکی بسیار کهنه و پاره پوشیده  هاي دیدم کفش، نظرم به پاهایش افتاد

، هوش از سرم رفت. شود یکی از پاهایش به زمین کشیده می) که کوري(پاشنه چنان

هایش را بـا هـر چـه کـه      پول، شوم احساس کردم در میان زمین و آسمان پِرِس می

بـه  ، ام بیـرون شـد   خود داشتم به زور کف دستش گذاشتم که در این اثنا شوهر عمه

 .  عت خود را جمع و جور نموده با مادرم به زحمت خداحافظی کردمسر

سوي وزیرآباد حرکت کردم و چنان سیل اشـک   سوار شده و به) به بایسیکل(دوچرخه

در کوتل باغ بـاال  . کنم روم و چه کار می دیدم کجا می از چشمانم جاري شد که نمی

مـدم دیـدم کـه بـه زمـین      خود که آ به، به یک کراچی خوردم، ي غالم بچه زیر خانه

ضـربه  ، کـردم  چـون آهسـته حرکـت مـی    . ام و هندل بایسیکل کج شده است افتاده

، در راه. دوباره برخواستم هندل را راست کرده و به راه افتـادم . شدیدي نخورده بودم

در ، ي مدل بـاالي عقـاب خریـده اسـت     یادم آمد که مادر اندرم به تازگی بوت زنانه

هـایم باریـدن    اختیـار اشـک   بار دیگر بـی . هم نو بود ت که آنحالی که بوت آهو داش

مـن آن روز و آن اشـک را هرگـز    . دانم کـه چگونـه بـه خانـه رسـیدم      گرفت و نمی

 .  کنم فراموش نمی

 درون سوزي و شاعري

، اجتمـاعی ، به موازات افزایش سن و بلند رفتن سـطح اطالعـات و آگـاهی علمـی     

هـا   ها و ناراستی دادن در برابر نابرابري نشانفکري و سیاسی شدت تمایل به واکنش 

امــا مــن ، یافـت  افـزایش مــی ، از خـانواده تــا جامعـه و جهــان  ، در سـطوح مختلــف 

بـه  ، بنـابراین . هاي مناسب نشـان دهـم   توانستم خودم را تخلیه نموده و واکنش نمی

ي پنهانی بـراي تسـکین خـودم     سوزي گرفتار شدم و غم و اندوهم را با زمزمه درون
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اغلب به شـکل غـزل تبـدیل    و اي  حرفه هاي غیر ها به نظم این زمزمه. دادم روز میب

 .  شدند که مسکّنی بود براي دردهایم

  :این چنین بیرون داده شد 1355ها در سال  یکی از اولین زمزمه

 

ــا      ــاي مـ ــم در پـ ــر غـ ــا زنجیـ ــر کجـ   هـ

ــا   ــو آواي مـــ ــته در گلـــ ــده بســـ   عقـــ

  ایــم   بــس کــه مــا رنــج حقــارت بــرده     

  ته جــــرأت و یــــاراي مــــا کشــــته گشــــ

ــا    ــی از جفـــ ــوم دو رنگـــ ــیلیِ شـــ   ســـ

  ي زیبـــاي مـــا   خـــورده بـــر رخســـاره   

  ترســـم از ایـــن کانچنـــان جـــان بســـپریم 

ــرت  ــد درد حســ ــس ندانــ ــا  کــ   زاي مــ

ــام   ــوداي نــ ــر از ســ ــذر اي دل آخــ   بگــ

ــا    ــاي مــ ــان غوغــ ــد در جهــ ــا بیفتــ   تــ

ــون      ــاران خ ــز ب ــده ک ــان از دی ــون فش   خ

   اللـــــه رویـــــد در دل صـــــحراي مـــــا
 

ي صعود جوانی و از نظر اجتمـاعی در   ساز روحی و روانی من در دورهاوج سوخت و 

حدود ده سال . ي آخر سلطنت ظاهرشاه و ریاست جمهوري محمدداوودخان بود دهه

تظـاهرات و  ، آزادي بیـان ، ي دموکراسـی نامیـده شـد    آخر دوره ظاهرشاه کـه دهـه  

اما ، ند غیرقانونیهاي سیاسی هرچ احزاب و گروه. اجتماعات تا حد زیادي بوجود آمد

هـاي   اهبا دیـدگ  یها و نشریات کتاب. آغاز کردندخود را و فعالیت شدند تأسیس  عمالً

 . شد دینی وارد کشور میمتفاوت اعم از دینی و غیر
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در ابتدا بسـیاري از انتقادهـا و شـعارها    ، به دلیل غالب بودن تفکرات چپ کمونیستی

علمـا و مراکـز دینـی واقعـاً     . یاسی بودعلیه دین و متصدیان امور دینی و حاکمیت س

پـاي مالهـا   . گر وضع نامطلوب اجتماعی و سیاسی آن روز بودند مانده و توجیه عقب

شان مصـداق   خصوص برخی بزرگان هلنگید و واقعاً اغلب آنها ب در عمل به شدت می

کـه   ـ�و حاال هـم متأسـفانه هسـتند     ـحقیقی و واقعی این بیت حضرت حافظ بودند 

 :دگوی می

ــی    ــر م ــراب و منب ــوه در مح ــاین جل ــد  واعظــان ک   کنن

ــه خلــوت مــی   کننــد رونــد آن کــار دیگــر مــی چــون ب
 

 :خان مشرقی ي سردار مهردل و یا به گفته

  از بیـــــــرون خواننـــــــد آیـــــــات و حـــــــدیث  

ــث    ــاك و خبیـــــــ ــتند ناپـــــــ   از درون هســـــــ
 

کـردم و بـا    که در محیط دینـی زنـدگی مـی    من هم به تأسی از بزرگان به دلیل این

الها حشر و نشر داشتم و فساد و تباهی در این قشر را بـا گوشـت و پوسـت خـود     م

  :روزي با خود چنین زمزمه کردم، کردم احساس می

ــزان مــن نمــی  ــر دارم  عزی ــه س ــم چــه ســودایی ب   دان

  گهـــی چشـــمان تـــر دارم ، گهـــی مبهـــوت و حیـــرانم

ــاز اســت     ــار و دغــل ب ــه کــام هــر کــه مکّ ــا ب ــود دنی   ب

  بســـی خـــون جگـــر دارم  مـــن از دنیـــاي دون پـــرور

  ز شـــیخ و زاهـــدش بگـــذر ، بیـــا طـــوق ریـــا بشـــکن

  هـــاي آنهـــا را خبـــر دارم  کـــه مـــن مـــردم فریبـــی

ــذر از شــیخ افســونگر کــه دنبــال زن اســت و زر         ح

ــی  ــالي بـ ــن از مـ ــرر دارم   مـ ــر از شـ ــی پـ ــوا دلـ   تقـ

  بــه ظــاهر پیــرو توحیــد بــه بــاطن تــالیِ شــرك اســت  

  م هــا حــذر دار  ي بــت عزیــزان مــن از ایــن عالمــه   
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ــدا دارد   ــی از خ ــه ترس ــافی   ، ن ــه انص ــی و ن ــه رحم   ن

ــن جرثومــه     وحشــت بســی خــوف و خطــر دارم     از ای

ــزد    ــان ریـ ــام ظالمـ ــه کـ ــان را بـ ــی خـــون غریبـ   گهـ

ــه  ــی از قلـ ــی  گهـ ــد گـــذر دارم   ي تلبـــیس مـ   گویـ

ــیطانی   ــاز را آواز شـــ ــیقی و ســـ ــد موســـ   بخوانـــ

  دارم کــر گــوش مــن از آن گویــد مــی کــه ایــن  اســت دروغ

ــل ثر   ــیشِ طب ــه پ ــی  ب ــوب م ــاین خ ــد خ ــد  وتمن   رقص

ــی  ــران را هم ــگ  فقی ــه س ــد چ ــه در دارم   گوی ــایی ب   ه

  بـــه میـــدان سیاســـت گـــوي اربـــاب ســـتمگر شـــد 

  فریبــد ســاده لوحــان را کــه قــرآن را ز بــر دارم       

ــی    ــه مـ ــون از حیلـ ــه راجعـ ــا الیـ ــو انّـ ــه تـ ــد بـ   خوانـ

ــویر   ــی تصـ ــتنولـ ــه گشـ ــیم و زر دارم ســـوي  بـ   سـ

ــت گــ     ــرا عزل ــون ت ــه و افس ــا حیل ــی ب ــازدیک   زین س

ــر دارم    ــگ دیگــ ــمندش آهنــ ــوار دانشــ   از آدم خــ

ــا  چـــو دیـــد او انزجـــار خلـــق را زیـــن ناپســـندي    هـ

ــازه   ــرف ت ــه ح ــگ ک ــه و نیرن ــا خدع ــت ب ــر دارم  بگف   ت

  بنــــام فیلســــوف و واعــــظ و قالبــــی دانشـــــور     

ــر دارم      ــن تب ــن ای ــا م ــاره ت ــت اي بیچ ــر فرق ــم ب   زن

ــن   ــود ای ــی ب ــلمان ک ــا مس ــد ، ه ــد باعورن ــه فرزن   هم

ــد   ــر ض ــه ب ــی  هم ــد ز موس ــر دارم   توحیدن ــن خب   (ع) ای

ــین ــرد      هم ــداوت ک ــاتم ع ــا خ ــه ب ــوجهلی ک ــد ب   هاین

ــین ــا زاده هم ــذر دارم    ه ــادش ح ــه از ی ــعدند ک   ي س

ــاریخ اســت   هــزاران قصــه   ي ایــن دیــن فروشــان ثبــت ت

ــدك  ــت ان ــادي«بگف ــر دارم  » قب ــان دردس ــه زایش ــم ک   ه
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از ، حـیط خـانوادگی بـود   آنچه تا اینجا نوشتم اندکی از وضع روحی و روانی من در م

عنـوان   و مـن بـه   چه که در اطرافم و در جامعه گذشت پردازم به آن جا به بعد می این

  .  ام عضوي از جامعه نقشی در آن داشته





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  از دموکراسی فرمایشی تا 

  دیکتاتوري کمونیستی
  

  





  

  

  

  

  

  ي دموکراسی تا کودتاي کمونیستی وضع سیاسی کشور از دهه

ي نوجـوانی شـده بـودم کـه در      ي تحصـیلی و آغـاز دوره   ي متوسطه تازه وارد دوره

هـا و   ي بصیرت گشودم و خودم را در برابـر انبـوهی از کـنش    دیده، بحرانی یمحیط

 .  هاي اجتماعی و اخالقی دریافتم واکنش

هـاي بیرونـی    هـاي درونـی و تـنش    ي نوجوانی براي هر انسانی با تشـنج  البته دوره

اي اسـت کـه    چراکه انسان در ایـن دوره ماننـد جوجـه پرنـده    ، همراه است گوناگون

امـا ایـن   . خواهد الك خود را شکسته و با شور و هیجان زیادي بـه پـرواز درآیـد    می

شور و هیجان با توجه به وضـع روحـی و روانـی ناشـی از وضـع زنـدگی فـردي و        

قرار داشـتم کـه   ي پرشکستگانی  من در زمره. باشد اجتماعی هر شخص متفاوت می

و بـدیهی بـود کـه    ، سنگ بیداد زمانه بال و پرم را پیش از دوران پرواز شکسته بـود 

اي جسـتجوگر   آتش افروخته و روحیه یاز دل، هبا آن هم، قدرت پرواز چندانی نداشتم

  .  برخوردار بودم

، آمـوز صـنف هفـتم مکتـب حبیبیـه بـودم       دانـش ، هجري شمسی بـود  1347سال 

ترین و مجهزترین مکتـب در افغانسـتان و حتـی در     ن زمان مدرناي که تا آ مدرسه

بـیش  . رفت و توسط ایاالت متحده امریکا ساخته شده بـود  شمار می سطح منطقه به
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آموزان مکتب مـا   از چهل روز از آغاز سال تحصیلی گذشته بود که روزي همه دانش

ـ   ـ�ي دهمزنـگ   را بیرون کشیدند و در امتداد جـاده  یش روي مکتـب  داراالمـان در پ

بعـد از  . قرار دادند ها کننده استقبالدر کنار سایر ، براي استقبال از مهمان اعلیحضرت

هاي کوچک ترکیه را در میـان مـا    پرچم، ها در دو طرف جاده منظم شد این که صف

رئیس جمهور وقت ترکیـه و همراهـانش   » جودت سوناي«توزیع کردند تا موقع عبور 

جمهـور   رئـیس . هاي کوچک کاغذي ابراز احساسات نمـاییم  با تکان دادن این پرچم

در یازدهم ثور (اردیبهشـت)  ، پادشاه وقت افغانستان، ترکیه به دعوت محمدظاهرشاه

وارد کابل شد و پـس از چهـار روز اقامـت در افغانسـتان بـه کشـورش        1347سال 

  . بازگشت

» ژورژ پومپیدو«تا از  چند روزي نگذشته بود که بار دیگر ما را از مکتب بیرون آوردند

، نخست وزیر وقت فرانسه و همراهـانش کـه بنـا بـه دعـوت نـور احمـد اعتمـادي        

وزیر افغانستان در هفدهم اردیبهشت/ثور همـان سـال وارد کابـل شـده بـود       نخست

در دسـت گـرفتن   . مـا دادنـد    هاي کوچک فرانسه را به این بار پرچم. استقبال نماییم

رفـت و هـر    ار مـی مزان یک نوع سرگرمی و امتیاز به شها براي دانش آمو این پرچم

چـه مـن و سـایر     توان گفت آن می. کرد پرچمی در دست داشته باشد کسی سعی می

دیـدیم و   ها مـی  دیگر از این سفرها و دعوت هاي کننده استقبالآموزان و اغلب  دانش

ها و هـاي ایـن سـفر    امـا از انگیـزه  ، فقط همـان مراسـم اسـتقبال بـود    ، دانستیم می

. هایشان هیچ اطالعی نداشـتیم  هاي کشورمان و میهمان گوها و مذاکرات مقام و گفت

اکثر مردم به رادیـو و  . ها و منابع تبلیغاتی افغانستان بسیار محدود و ابتدایی بود رسانه

هـاي دولتـی    ها و مجله هر چند عالوه بر روزنامه، دسترسی نداشتندمطبوعات کشور 

  .  هاي سیاسی وجود داشت تی و برخی وابسته به گروهنامه غیردول چند هفته

هاي الحـادي و متمایـل بـه     ناشر اندیشه» شعله جاوید«و » پرچم«در آن روزها جراید 

هاي باالتر از مـا   هایم و حتی دوره اما من و بسیاري از هم دوره، مسکو و پکن بودند

مفـاهیم مطالـب   دانسـتیم و   در صورت دسترسی به نشریات مذکور چیزي از آن نمی

هـا و هـم    هـم شـاگردي  . کـردیم  هـا را خـوب درك نمـی    سیاسی و ایدئولوژیک آن
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بـاوجودي کـه مفـاهیم    ، دانسـتند  هاي ما که خود را روشنفکر و کمونیست مـی  دوره

تـوان تحلیـل و   ، آموختنـد  کمونیستی و ادبیات چپی را در جلسات آموزش حزبی مـی 

 . ورزیدند می اما تعبدي تعصب، بررسی آنها را نداشتند

در چنین وضعی در دهه سوم ماه ثور (اردیبهشت) تظاهرات در دانشـگاه کابـل آغـاز    

یـک روز بعـد از   . هاي شهر کابل و از جمله مکتب ما گسترش یافت شد و به مکتب

اي در بیـرون درب   زنگ تفریح اول در صحن مکتب سـر و صـدا بلنـد شـد و عـده     

دیـري نگذشـت   . شعار دادن و سخنرانی ورودي مکتب گرد آمدند و شروع کردند به

هاي کنـار خیابـان گـرد آمدنـد و بـه       که جمع دیگري در نزدیکی آنها در زیر درخت

ـ  کس نمی هیچ. مرگ و درد گفتن پرداختند سـوي   هدانست که چه خبر است؟ گاهی ب

گـوش   شـان  رفتیم و به شـعارها و سـخنان   جمع اول و گاهی به سوي جمع دوم می

، امـا نفـس شـعار   ، عارها و سخنان آنها براي ما چندان مفهوم نبودگرچه ش. دادیم می

آورد  ناخواسته ما را به وجد مـی ، نظام و مظالم اجتماعی، حرکت و اعتراض به دولت

آن روز تا مرکـز شـهر پیـاده    . ها راه بیفتیم شد که به دنبال آنها به خیابان و سبب می

هـا   سخنرانی. اي. آي. و مرده باد سیمرگ بر امپریالیزم . رفتیم و مرگ و درد گفتیم

  .  بود آمریکا و شعارها همه علیه امپریالیسم

از یکـی از هـم   . فرداي آن روز که به مدرسه آمدیم هنوز تظاهرات آغـاز نشـده بـود   

، هایم که از فعالین تظاهرات و متمایل به جریان مائوئیستی شعله جاویـد بـود   صنفی

دانسـت و   ه معنی دارد؟ او هـم نمـی  اي کیست و امپریالیسم چ. آي. پرسیدم که سی

فقط گفت که امپریالیسم امریکا است و وعـده داد کـه فـردا معنـاي آن را از کسـی      

  .  اما این کار را نتوانست، پرسیده و برایم بگوید

تظاهرات به مدت یک ماه ادامه یافت و من در این مدت در پی دانسـتن مفـاهیم و   

از ، ها رفـتم  ها و روزنامه دنبال کتاب. ند بودمبرد شعارهایی که در تظاهرات به کار می

کتابخانه بزرگ و مجهزي بود کتابی نیـافتم  در آن زمان که ، کتابخانه مکتب حبیبیه

آمـوزان هـر روز    در همین حال بحث و مناظره میان دانش. که مشکالتم را حل کند

  . تر ها مشخص ها و صف بندي شد و جناح بیشتر می
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هـایی را   مفـاهیم و واژه . بیشتر فعال بودند، رچم و شعله جاویددر مکتب ما دو جناح پ

، ارتجـاع سـیاه  ، بردنـد ماننـد ریویزیونیسـت    شان به کار می گوهاي و که آنها در گفت

ــورژوازي ــزم و غیــره مــرا کنجکــاو  ، مارکسیســم، سوسیالیســم، ودالیســمئف، ب لنینی

ام  ي هـم صـنفی  هـا  کمونیسـت از یکـی از همـان   . ساخت تا معناي آنها را بدانم می

امیر نیک آیین را بـرایم آورد  » هاي سیاسی و اجتماعی واژه«او کتاب ، کمک خواستم

که از یکسو درك آن براي من کمی سخت بود و از سوي دیگر در آن مفاهیم طبـق  

در میـان  ، بسـیار سرانجام پس از سعی و تـالش  . تعریف شده بود ها کمونیستمراد 

ر که حاال پشتنی تجـارتی  ر خیابان مقابل پارك زرنگاهاي بساطی در کنا کتابفروشی

در کنار دیوار غربـی  ، زارت مخابرات در آن قسمت پارك احداث شده استبانک و و

جلـب  ، ارگادسـ نوشـته پا » هاي سیاسـی  مکتب«نظرم را کتابی به نام ، کلینیک دندان

سـاده و  تا حد زیادي براي درك مفـاهیم بـه زبـان     این کتاب، کتاب را خریدم. کرد

  .  طرفانه به من کمک کرد بی

بعداً معلوم شد که این توقـف  . تظاهرات متوقف شد، به هر حال بعد از حدود یک ماه

هـا   دوباره درس. ه استربط به سفر ظاهرشاه و ملکه حمیرا به شوروي سابق نبود بی

تظـاهرات از سـرگرفته شـد و بـا اسـتعفاي      ، که در ماه عقرب (آبان) تا این، آغاز شد

  . عقرب همان سال خاتمه یافت 28در ، احمد پوپل وزیر معارف دکتر علی

ي مخالفت با قـانون جدیـد دانشـگاه کـه اسـاتید و       به بهانه، 1347تظاهرات سال  

صورت گرفـت و سـرانجام موجـب    ، کرد سیاسی منع می هاي دانشجویان را از فعالیت

  . لغو این قانون توسط شوراي ملی شد

زمان با صدور فرمان شاهی مبنـی بـر برگـزاري     هم 1348بهشت) سال اول ماه ثور (اردی

بار دیگر تظاهرات در دانشگاه کابـل آغـاز   ، انتخابات سیزدهمین دوره مجلس شوراي ملی

این تظاهرات به ظاهر در اعتراض به حمله پولیس بـه اعتصـاب کننـدگان در لیسـه     . شد

صورت گرفت و بـه مـدت شـش    » اصیل خان«آموزي به نام  شدن دانش سینا و کشته ابن

  . ها) شد ماه سبب تعطیلی دانشگاه و حتی مکاتب (لیسه

***  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و  هـا  کمونیسـت براي من روشن شد که گردانندگان اصلی تظاهرات  1348در سال 

عـالوه بـر    هـا  کمونیست. افتند باشند و بقیه ناآگاهانه به دنبال آنها راه می ها می چپی

در پارلمـان بیشـتر فراکسـیون    . کردنـد  ر پارلمان هم فعالیت مـی د، مبارزات خیابانی

  . پارلمانی دو جناح خلق و پرچم از حزب دموکراتیک خلق فعال بودند

هاي اعضاي مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) در سـال   از مطالعه و بررسی سخنرانی

جلسـات رأي  ، ي طرفـدار مسـکو  هـا  کمونیستآید که نمایندگان  چنین بر می 1348

دادند و بسیاري از نمایندگان بدون توجـه و   اعتماد براي کابینه اعتمادي را جهت می

خواسـته یـا ناخواسـته بـا     ، وار شعارهاي آنها را تکرار نمـوده  درك اهداف آنها طوطی

 1972 مـی  21چنانچه در مورخـه  . شدند همنوا می ها کمونیستگیري سیاسی  موضع

ي پارلمـان  هـا  کمونیسـت اي از غیر عـده  ،بر اساس گزارش جریده کـاروان ، میالدي

همراه با ببرك کارمل و حفیظ اهللا امین بیانیه مشترکی را در مـورد تقبـیح سیاسـت    

  . کردند ءامریکا در ویتنام امضا

جمع کثیري از نمایندگان مجلس که متشـکل  در آن روزها آور است که  بسیار تأسف

مختلــف مــردم مســلمان  مالهــا و نماینــدگان اقشــار، از برخــی تحصــیل یافتگــان

که به صـراحت از تفکـر   ، در برابر سخنان کارمل و امین در پارلمان، افغانستان بودند
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گفتنـد واکـنش    وابستگی به شوروي و براندازي دولت افغانستان سخن مـی ، الحادي

اندازي کودتاي هفـتم ثـور سـال     که آنها با راه اما بعد از این، دادند مناسب نشان نمی

منفعالنه بـه آه  ، شان رسیدند و مردم افغانستان را به تباهی کشاندند افبه اهد 1357

م قلمـداد نمودنـد و در صـف    مونیسو ناله افتادند و خودشان را مخالفان سرسخت ک

  .  مجاهدین قرار گرفتند

کارمـل را در جلسـه عمـومی رأي     براي اثبات این ادعا کافی است که سخنان ببرك

وي . به یاد بیاوریم 1348عقرب (آبان)  26ر روز دوشنبه اعتماد به کابینه اعتمادي د

(ماتریالیسـم) ســالح نیرومنــد   بینـی علمــی  ضـمن اعــالم ایـن مطلــب کـه جهــان   

ي گـرفتن   مسـأله «ایدئولوژیک وي در مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم است گفـت:  

  .»قدرت سیاسی از طرف خلق محراق پیکار ماست

تنهـا آقـاي   ، سـه مجلـس نماینـدگان حضـور داشـتند     از جمله نمایندگانی که در جل

آن هـم در مـورد   ، اهللا دشتکی نماینده منطقه شینکی بر کارمـل اعتـراض کـرد    بسم

برنـد و نماینـده    حقوق زنان که آقاي کارمل گفته بود زنان در اسـارت بـه سـر مـی    

دهـد   نشان مـی ، این عذر بدتر از گناه آقاي دشتکی. مذکور این نظر را قبول نداشت

که او سخنان اصلی کارمل در مورد نفی خدا و سرنگونی دولـت افغانسـتان را اصـالً    

گرچه در جلسات بعدي مجلـس  . درك نکرده بود و یا حداقل برایش اهمیتی نداشت

با خواندن شعر مفصلی به زعم خود به اثبـات  ، نمایندگان مولوي محمدنبی محمدي

ي  ن بیش از حـد مقالـه وي و شـیوه   اما طوالنی بود، حقانیت عقاید اسالمی پرداخت

کافی بود که جو جلسه را بـه  ، پرداختن به مسایل که با وضع جلسه سازگاري نداشت

چنان که در هر موردي که وي کارمل و امین را مـورد انتقـاد   . نفع کارمل تغییر دهد

شد و رئیس شورا بـه   خورد و سخنان وي قطع می نظم جلسه به هم می، داد قرار می

  .  کرد که وقتش گذشته است یه میاو توص

نماینده جناح خلقِ حـزب دموکراتیـک خلـق هـم ماننـد کارمـل در       ، اهللا امین حفیظ 

وي . ها مبنی بر در دست گرفتن قدرت سیاسی اشـاره کـرد   سخنانش به هدف خلقی

براي تأمین قدرت سیاسی به دسـت خلـق در ایجـاد جبهـه متحـد نیرومنـد       «گفت: 
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د امپریالیسم و ضـد ارتجـاع در تحـت رهبـري کـارگر از      ض، صدیقی ضد فیودالیسم

  .»هیچگونه کار جدي و فداکاري دریغ نکرده و نخواهد کرد

طـور   سخنان کارمل و امین در مجلس شوراي ملی که از طریق رادیو افغانسـتان بـه  

البته ایـن  . شد واکنش آشکاري در خارج از مجلس هم ایجاد نکرد مستقیم پخش می

بلکـه بیشـتر بـه دلیـل     ، خاطر دموکراسی و آزادي بیـان  هت نه بعدم واکنش و سکو

آگاهـان امـور   . توجهی محافـل آگـاه و مسـئول و ناآگـاهی اکثریـت مـردم بـود        بی

جز از طریق کودتا و خـونریزي راهـی بـراي بـه دسـت       ها کمونیستدانستند که  می

کـاري  ، دنداندیشـی  آوردن قدرت نداشتند و جز به قتل و کشتار مخالفان خود نیز نمی

  .  دهند هاست که به نام اسالم انجام می هاي تکفیري قرن که سلفی

  

***  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در ایـن  . آغـاز شـد   1349به پایان رسید و سال بحرانی و هیجان انگیز  1348سال 

موجبـات   وسال اژدهـاي تهـاجم فکـري و فرهنگـی بـیش از پـیش سـربلند کـرد         

پیامدهاي این تهاجم به تدریج تـا سـال   . هاي عمیق را در جامعه فراهم ساخت تنش

ثبات سیاسی افغانستان را برهم زد و بحرانی بوجود آورد که هنوز مـردم زجـر    1357

  .  سوزند کشیده افغانستان در آتش آن می

هـا و   سـینما ، ها اژدهاي تهاجم فکري و فرهنگی دو سر داشت که یک سرآن رسانه 

هاي چپـی   و گروه ها کمونیستگر آن مطبوعات دولتی و غیردولتی سکوالر و سر دی

ــد ــرال . بودن ــارت دیگــر لیب ــه عب ــا ب ــوروکرات، ه ــا ب نویســندگان و روشــنفکران ، ه

ي  ماننـد دو تیغـه  ، غیرکمونیست از یکسو و نیروهاي چپ و کمونیست از سوي دیگر

هـاي   هاي اجتماعی و نارسایی آنها بدون توجه به واقعیت. کردند یک قیچی عمل می

هاي وارداتی و نامتجانس با اعتقادات و روحیات اکثریـت   ایدئولوژيفرهنگ غربی و 

هاي فرهنگی و تـاریخی مـردم    سنن و ارزش، به جان اعتقادات مذهبی، قاطع مردم

این در حالی بود که اکثر افراد جنـاح لیبـرال بـه شـمول شـخص      . افتادندافغانستان 

م و سنن ارزنده ملـی  شعار پیروي از اساسات اسال، رئیس و اعضاي حکومت، پادشاه
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دادند و جناح چپ کمونیستی کاذبانه شعار احترام بـه اسـالم و منـافع ملـی را      را می

  .  دهند شان ادامه می بقایاي هر دو جناح هنوز به روش سابق. ساختند مطرح می

کـه بـه   ـ که توانسته بودند در یک کشور اسـالمی عقـب مانـده      از این ها کمونیست

هـاي قـرون وسـطایی! و     قوي بودن باورهاي مذهبی و خرافه خاطر هگفته خودشان ب

لنینیسـتی و زمینـه ایجـاد حـزب     ، امکان طرح افکار مارکسیستی، تسلط رژیم شاهی

هاي به ظـاهر   هاي کمونیستی با عنوان گروهـ   کمونیست در افغانستان وجود نداشت

، ارتـش ، تـی مراکـز دول ، غیرکمونیستی تأسیس کرده و نه تنها در دانشگاه و مدارس

ها و در میان مردم شـعارهاي کمونیسـتی را مطـرح     بلکه در خیابان، پلیس و پارلمان

چنان گستاخ شدند که در هر گوشه و کنـاري اهانـت بـه اسـالم و باورهـاي      ، سازند

در بـه آنجـا کشـید کـه      ها کمونیستگستاخی . ي خود ساختند مذهبی مردم را پیشه

العاده خود را در  کردند و نشریه پرچم شماره فوقبه قرآن کریم اهانت دانشگاه کابل 

هـاي لنـین و تجلیـل از انقـالب      بـه چـاپ عکـس    1349ماه ثور (اردیبهشت) سال 

  .  اختصاص داد، کمونیستی اکتبر روسیه

کـه   با وجـودي ، ها ها و سویتیست اعم از مائوئیست، ها کمونیستجالب اینجاست که 

دین و مذهب در سطح وسیعی به راه انداختـه   اي را علیه رحمانه ي شدید و بی مبارزه

هنوز نتوانسته بودند زنگار رسوبات تعصـب مـذهبی و قـومی و بـه اصـطالح      ، بودند

  .  شان بزدایند هاي قرون وسطایی را از اذهان خودشان خرافه

بـا یکـی از هـم     1349در یکی از روزهاي تظـاهرات در سـال   ، خاطر دارم هبدرست 

سـخن ناخودآگـاه بـه مسـأله خالفـت و      . کردم و گو میهاي کمونیستم گفت  صنفی

اش گل کـرد   وي یکباره تعصب مذهبی. جانشینی پیغمبر بزرگوار اسالم کشانیده شد

کـه   در حالی، ي خالفت پرداخت ي اهل سنت در زمینه و کورکورانه به دفاع از نظریه

دي در بـین  چنین برخـور . بارها به اسالم و قرآن و خلفاي راشدین توهین نموده بود

کـه   چنان. اعضاي احزاب کمونیستی حتی در سطح رهبري بارها صورت گرفته است

طاهر بدخشی یکی از هفت عضو اولین کمیته مرکزي حـزب دموکراتیـک خلـق بـا     

بعـد از  . هاي پشـتون و غیرپشـتون از حـزب انشـعاب کـرد      مطرح شدن مسأله ملیت
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بـر  ، شکسـت خـورده   يهـا  کمونیسـت ، 1371در سال  ها کمونیستسقوط حکومت 

هاي مختلف جهادي قرار گرفتنـد و   هاي قومی و مذهبی در کنار گروه اساس گرایش

  . ي خونین انحصارطلبی جاهالنه و قدرت طلبی ظالمانه شدند آتش بیار معرکه

هاي به  از واقعیت ها کمونیستهاي جاهالنه و عدم درك صحیح  تندروي، به هرحال

بـویژه  ، هـاي خـارجی   هاي تجاوزکارانه قدرت دفاصطالح خودشان عینی جامعه و ه

هـاي روز   موجبـات تـنش  ، دار ساختن احساسات مردم با جریحه، اتحاد شوروي سابق

  . افزون اجتماعی را فراهم ساخت

آموزان و هر مسلمان آگاهی از هـر   جوانان مسلمان دانشگاهی و دانش، علماي دینی

جنبش و تشـکلی بـراي مقابلـه بـا      در آن شرایط در پی آن بودند که، قشر اجتماعی

شـان و نیـز رواج روز افـزون     به عقاید و باورهاي دینـی  ها کمونیستتهاجم و اهانت 

سـاز رشـد    اخالقی و فرهنگی از سـوي محافـل حاکمـه کـه زمینـه     ، فساد اجتماعی

  .  بوجود آید، هاي انحرافی و ضد دینی بودند اندیشه

  

***  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توسـط  ، سوم خوابگاه دانشگاه کابل به بیرون از ساختمان پرتاب قرآن کریم از طبقه

نقطـه عطفـی در تحـرك دانشـجویان     ، 1349در مـاه رمضـان سـال     هـا  کمونیست

مسلمانان براي اولین بار در اعتراض به هتـک حرمـت قـرآن    . وجود آورد همسلمان ب

نی از آن به بعد تظاهرات خیابـا . کریم به سوي مجلس شوراي ملی راهپیمایی کردند

  .  بیرون آمد ها کمونیستاز انحصار 

من براي نخستین بار در پارك زرنگـار در مرکـز شـهر متوجـه جمعیـت کـوچکی از       

سخنان کسـی کـه در میـان    . مسلمانان شدم که براي دفاع از اسالم گرد آمده بودند

تاحـدي کـه اشـک شـوق در     ، گفت مـرا منقلـب سـاخت    جمعیت پر شور سخن می

هـا و تاخـت و    کـه شـاهد تظـاهرات و بحـث     1347سـال   من از. چشمانم حلقه زد

کـه   به اسالم و قرآن بودم و بغض گلویم را فشرده بـود از ایـن   ها کمونیستتازهاي 

اند تظاهرات کننـد و   آموزان و اقشار دیگر مردم توانسته دانش، جمعیتی از دانشجویان

  .  از اسالم و قرآن حمایت نمایند بسیار خوشحال بودم

. هاي کشـور شـد   خشتی سبب تحریک بیشتر مردم در اغلب والیت پلحادثه مسجد 

این حادثه از آنجا آغاز شد که عـده زیـادي از علمـاي دینـی و جوانـان مسـلمان از       

اي را بـراي   که شـماره فـوق العـاده   » پرچم«هاي کشور در اعتراض به نشریه  والیت
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خشـتی دسـت بـه     لاختصاص داده بود به کابل آمده و در مسجد پ» لنین«تجلیل از 

این اعتصاب چهل و سه روز به طول انجامیـد و سـرانجام نیروهـاي    . اعتصاب زدند

در ایـن حملـه   . به مسـجد حملـه کردنـد    1349امنیتی در چهارم جوزا (خرداد) سال 

ها تبعید شـدند و بـه ایـن ترتیـب      اي دیگر به والیت اي از مالها دستگیر و عده عده

  . پاسخ داده شد آمیز با خشونت اعتراض مسالمت

موجبـات رضـایت   ، توسـط دولـت  ، خشـتی  سرکوبی اعتصاب مالها در مسـجد پـل  

را فراهم ساخت و آنها بیش از پیش به هتک حرمـت علمـاي دینـی و     ها کمونیست

خشتی بـه ایـن    آنها در رابطه با حمله پلیس به مسجد پل. اعتقادات مذهبی پرداختند

کـرد مالهـا فـوراً     به مسجد حملـه مـی  شرح فکاهی درست کردند: زمانی که پلیس 

بـه  . ریش و سبیل یکی از مالها را تراشیده و در مسجد گذاشتند و بقیه فـرار کردنـد  

مالي ریش تراشیده یاد داده بودند زمانی که پلیس وارد مسجد شد و سراغ مالها را 

سرانجام پلیس وارد مسـجد شـد و   . گرفت آنها را با نشانی دادن نادرست فریب دهد

آن شـخص کـه در   . شخص مذکور که وي را نشناخته بودند سراغ مالها را گرفت از

اصل خودش هم مال بود ناخودآگاه به لهجـه مالهـا حـروف و کلمـات را از مخـرج      

شـان آن   شان این طرف رفتند و بعضـی بعضـی   عربی ادا کرده و گفت: بعضی بعضی

اما پلـیس از  . گمراه کنددو جهت متفاوت را نشان داد تا پلیس را به زعم خود . طرف

توسـط شـخص   » بعضـی «کلمـه  خصوص  به طرز صحبت و اداي حروف و کلمات و

مذکور متوجه شد که وي هم مال است و بنابراین او را چنان زدنـد تـا مجبـور شـود     

  . محل اختفا و فرار سایر مالیان را نشان بدهد

زب دموکراتیـک  معلم جغرافی ما که شخصی کمونیست و از هواداران جناح پرچم ح 

خلق بود ضمن بیان این فکاهی در صنف (کالس) به بـدگویی روحـانیون و علمـاي    

افغانستان به پیشرفت و ترقـی نایـل   ، ها سرکوب نشوند دینی پرداخت و گفت تا این

گفت ترکیه بعد از این که مالها را جمع کرده و همه را به دریـا   وي می. نخواهد شد

اه ایران هم با سرکوب نمودن مالها در راه ترقـی و  ریخت به پیشرفت نایل شد و ش

در جایی خواندم یا شنیدم که شبیه چنـین اظهـاراتی   ، یادم نیست. پیشرفت گام نهاد
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اولـین رئـیس جمهـور کودتـایی افغانسـتان کـه قربـانی        ، قبال توسط محمـد داوود 

  .  صورت گرفته بودشد نیز ها کمونیست

، بگـذریم ، قیچی تهـاجم فکـري و فرهنگـی    ي عنوان یک لبه که به ها کمونیستاز 

نمـایش  . دادنـد  ي دیگر این قیچی را تشکیل می دولت و نیروهاي هواخواه غرب لبه

هـاي برهنـه در    هـاي مبتـذل در سـینماها و مراکـز فرهنگـی و چـاپ عکـس        فیلم

فساد را در جامعه و بویژه در میان جوانان کشوري کـه هنـوز از   ، ها ها و مجله روزنامه

ـ   ، بهره بود علمی و صنعتی تمدن غرب بی مزایاي سـوي   هگسـترش داده و آنهـا را ب

  . داد مظاهر منفی تمدن غرب سوق می

بـازیگران اصـلی   ، هاي فساد اخالقی و فرهنگی فـراهم شـده بـود    که زمینه در حالی

اقدام به ، ها کمونیستتهاجم فکري و فرهنگی جرأت یافتند که با گستاخی بیشتر از 

که دومین روزنامـه  » اصالح«روزنامه دولتی . نمایند بربزرگوار اسالمهتک حرمت پیام

 9مـرد  «نـام  ه اقدام به چاپ کاریکاتوري ب، رفت شمار می رسمی و مهم افغانستان به

  .  کرد» زنه

هاي آن کشـور منتشـر    این کاریکاتور را که یک کارتونیست آلمانی در یکی از مجله

از کارمنـدان  » سراج وهـاب «نام ه شخصی ب توسط 1349در عقرب (آبان) ، کرده بود

در ایـن کاریکـاتور تعـدد    . وزارت اطالعات و فرهنگ افغانسـتان ترجمـه شـده بـود    

احترامی و هتـک حرمـت    زوجات در اسالم به باد مسخره گرفته شده و هدف آن بی

  . (ص) بود رسول اکرم

زیـر  و، شوراي ملی در واکنش به خشم جامعـه مجبـور شـد کـه از محمـود حبیبـی      

تصـمیم  ، اما نوراحمد اعتمادي نخست وزیـر ، اطالعات و فرهنگ سلب اعتماد نماید

با آن هم در اثر ادامه تظاهرات دانشجویان و علماي دینـی  . شوراي ملی را نپذیرفت

» زنـدگی حضـرت یوسـف   «در همین زمان فـیلم  . وزیر موصوف مجبور به استعفا شد

نمایش گذاشته شده بـود کـه آن هـم    که حکم کفر و فسق را داشت در سینماها به 

  . سبب اعتراض مردم شد

***  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تـا ایـن کـه    ، اما تشنج و بحـران اجتمـاعی و سیاسـی ادامـه یافـت     ، گذشت1349سال 

وزیــري اســتعفا داد و دکتــر  از مقــام نخســت 1350اعتمــادي در اواخــر ثور(اردیبهشــت) 

یـن در زمـانی بـود کـه نهضـت      ا. عبدالظاهر از سوي پادشاه مأمور تشـکیل کابینـه شـد   

هاي سیاسی و اجتماعی پا به عرصه وجـود گذاشـته    اسالمی به اشکال مختلف در صحنه

  .  را در افغانستان به چالش کشیده بود ها کمونیستبود و منافع شوروي سابق و 

بـه دفـاع از کشـور شـوروي     ، ببرك کارمل در جلسه رأي اعتماد به دکتر عبدالظاهر

المسـلمین   ثر از اخـوان أارتجاع راست افراطی (جریان اسالمی متبرخاست و گفت که 

، سویتیسـم  در زیر لـواي انتـی   ها) عمالً مصر) و شعله افروزان چپ افراطی(مائوئیست

  .  اند در یک جبهه با جناح راست محافل حاکمه قرار گرفته

سالروز حملـه پلـیس بـه تظـاهرات     ، در سوم عقرب(آبان) ها کمونیست، چند ماه بعد

در کابل و چند شهر دیگر اقـدام بـه برگـزاري تظـاهرات      1343دانشجویان در سال 

درگیري صورت گرفت که در اثـر آن   ها کمونیستدر لغمان بین مسلمانان و . نمودند

هـا در اعتـراض بـه کشـته شـدن       پرچمـی . هـا کشـته شـد    عبـدالرحمان از پرچمـی  

در ایـن اجتمـاع   . یل دادنـد عبدالرحمان در پارك زرنگار کابل اجتماع بزرگی را تشـک 

  .  هاي پاکستان هم شرکت داشتند رهبر پشتون، ببرك کارمل و خان عبدالغفارخان
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المسلمین را عامل انگلـیس معرفـی    اخوان، هاي پرچمی به یاد دارم یکی از سخنران 

خوانـد مـورد انتقـاد قـرار داده و      کرد و نیروهاي مسلمانی را که آنها را اخوانی می می

خودشـان بـرخالف اسـالم عمـل     ، زننـد  که داد از اسالم می ها در حالی انیگفت: اخو

رانی از لـود  ناو سوال کرد در کجاي قرآن آمـده اسـت کـه در موقـع سـخ     . کنند می

هـا بـرخالف اسـالم از بلنـدگو      کـه اخـوانی   اسپیکر (بلندگو) استفاده شـود؟ در حـالی  

گـویی برخـی    و سفسـطه خـردي   کنند!؟ این پرسش احمقانـه بیـانگر بـی    استفاده می

  .  روشنفکران چپ در آن زمان بود

هاي قبل بزرگتـرین   اما برعکس سال، هم شاهد تظاهرات خیابانی بودیم 1351سال 

مـن صـنف یـازدهم    . گـرا اختصـاص داشـت     جمعیت تظاهرکننده به نیروهاي اسالم

، هاي مختلـف سیاسـی ماننـد خلـق     در این مکتب گروه، مکتب تخنیک ثانوي بودم

هـا و   سوسـیال دمـوکرات  ، هـا)  جوانان مسلمان (مشهور به اخوانی، جاوید شعله، پرچم

  .  ستم ملی به درجات متفاوت نفوذ داشتند

اوایل در سالن غذاخوري (طعام خانه) که سالن بسـیار مجهـزي بـود و    ، آموزان دانش

شدند و نماینـدگان هـر    جمع می، شد ها هم در آنجا برگزار می ها و کنسرت کنفرانس

  .  پرداختند روه به سخنرانی و اعالم موضع میگ

یکی محسن و دیگري همایون که وابسـته بـه هـیچ    ، دوستانممن و دو نفر دیگر از 

ــودیم ــع اســالم و مســلمانان در جمــع دانــش ، یــک از احــزاب نب ــه نف ــوزان و  ب آم

ما سه نفـر در دوره دانشـجویی هـم در     ءاز قضا. کردیم تظاهرکنندگان سخنرانی می

محسـن از  . خوانـدیم  درس مـی با هـم  مهندسی (انجینیري) دانشگاه کابل  دانشکده

رشته ماشین با نمرات عالی فارغ التحصیل شد و در همان دانشکده به عنوان اسـتاد  

البتـه همـایون دو   . خوانـدیم  من و همایون در رشته معماري درس می. استخدام شد

، حـزب دموکراتیـک خلـق    1357بعد از کودتـاي هفـتم ثـور    . سال از من جلوتر بود

دیگـر از   تـن  محسن و همایون دستگیر شده و به شکل نامعلومی مانند صدها هـزار 

بنده هم بعـد از فراغـت و اسـتخدام    . به شهادت رسیدند، گناه افغانستان فرزندان بی
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مجبور به فرار و پیوستن بـه جهـاد مـردم    ، شدن در ریاست ساختمانی وزارت معارف

  . افغانستان شدم

ـ   هـا و جوانـان مسـلمان    اي بین شـعله ، در جریان تظاهرات 1351ایل سرطان در او

در اثـر ایـن   . در مقابل دانشکده حقوق درگیري صورت گرفـت ـ   ها مشهور به اخوانی

ها زخمی شد که بعداً در شـفاخانه   اي از شعله، درگیري شخصی بنام سیدال سخندان

الـدین   سـیف ، حکمتیـار  ه گلبدینپلیس هشت نفر از فعاالن اخوانی از جمل. درگذشت

نصرتیار و محمدعمر را که از سازمان دهندگان تظاهرات دانشجویان بودند دسـتگیر  

تظاهرات سرانجام سبب مختـل شـدن دانشـگاه کابـل شـد و دکتـر       . و زندانی کرد

هـاي سیاسـی و    هـا و بحـران   عبدالظاهر نخست وزیر که نتوانست از عهده نـاآرامی 

  .  فا داداستع، اجتماعی برآید

 ها کمونیستهاي بیش از حد  آید که دولت با توجه به خرابکاري از قراین چنین برمی

هـاي مـردم و    و بویژه طرفداران مسکو و نیز گسترش بیداري اسالمی در میان تـوده 

تصـمیم گرفـت کـه سیاسـت دوري از     ، المسـلمین  ظهور طرفـداران جنـبش اخـوان   

، در پـی بهبـود و گسـترش روابـط بـا چـین      بنابراین . شوروي سابق را در پیش گیرد

  .  ایران و پاکستان برآمد، جهان غرب به رهبري ایاالت متحده امریکا

روي کار شد و در اولـین   1351قوس (آذر)  16نخست وزیر جدید در ، موسی شفیق

وي از عبـاس هویـدا نخسـت وزیـر وقـت      . اقدام به بهبود روابط با ایران نمود، قدم

این سفر بیسـت و دوم مـاه حـوت (اسـفند)     . به کابل سفر کند ایران دعوت نمود که

وزیر موافقتنامه آب هیرمند را به نفـع افغانسـتان بـه      صورت گرفت و هر دو نخست

امضاء رسانیدند و بدین ترتیب اختالف میان دو کشور بر سر تقسـیم آب هیرمنـد در   

یه به ایران تعلـق  متر مکعب آب در ثان 26در موافقتنامه جدید . مرز مشترك حل شد

آبی که به بنـد   1317قرارداد خصوص  به هاي قبلی گرفت در حالی که در موافقتنامه

  . شد رسید مساویانه بین دو کشور تقسیم می خان می کمال

ها در پارك زرنگـار   پرچمی. علیه این موافقتنامه دست به تظاهرات زدند ها کمونیست

» ات برگـرد  هویدا بـه خانـه  «ا نوشته شده بود هایی را که در آنه گرد آمدند و پالکارت
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که  در حالی، آنها موسی شفیق را متهم به آب فروشی نمودند. کردند با خود حمل می

این موافقتنامه را به نفـع افغانسـتان ارزیـابی    در کتاب خاطرات خود سیدقاسم رشتیا 

سـط  در زمـان ظاهرشـاه تو   22/12/1351قابل ذکر اسـت کـه موافقتنامـه    . کند می

پارلمان افغانستان تصویب شد و اسناد آن در زمان ریاسـت جمهـوري داوودخـان در    

رسد که امتیاز دادن دولت وقت ایـران   به نظر می. مبادله و اجرایی شد 1356جوزاي 

خاطر آن بـود کـه اعتمـاد دولـت افغانسـتان را       هبه افغانستان در قضیه آب هیرمند ب

  .  ی از چنگال شوروي سابق یاري کندجلب نموده و این کشور را براي رهای

، در امـور داخلـی اقـدامات اصـالحی را در پـیش گرفـت      هم حکومت موسی شفیق 

در مقابل مسجد حاجی یعقوب را در شهرنو تعطیل کـرد  » شهر غلغله«که کاباره  چنان

  . هاي آهنی از هم جدا ساخت ها و آقایان را با نصب میله ها محل خانم و در اتوبوس

شان اصالحات سیاسـی و اجتمـاعی شـفیق را بـا نگرانـی       هواداران افغانی ها و روس

کـه   خواندند تا ایـن  ها و طرفدار غرب می کردند و او را همکار اخوانی زیادي دنبال می

داوودخان با کمک عوامل شوروي کودتا نمـوده و رژیـم    1352سرطان (تیر)  26در 

اي از  تاچیان موسی شفیق و عـده کود. سلطنتی را به جمهوري استبدادي تبدیل نمود

گونــه بســاط  بـدین . اعضـاي کابینــه و سـران ارتــش را دســتگیر و زنـدانی نمودنــد   

هـا   دموکراسی نیم بند پارلمانی در افغانستان برچیده و فرصت مداخلـه بیشـتر روس  

  . شد فراهم

***  
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ــال  ــه ، 1352س ــا و زمین ــاز کودتاه ــال آغ ــی س ــاز ب ــو  س ــتان ب ــاتی در افغانس . دثب

چند روز از مسافرت ظاهرشاه به لنـدن نگذشـته بـود کـه     ، که گفته شد طوري همان

توسط محمد داوود به کمک افسـران کمونیسـت و    1352سرطان سال  26کودتاي 

  .  بطور عمده وابسته به جناح پرچم از حزب دموکراتیک خلق بوقوع پیوست

سـوي   بـودم و بـه   مقابل باغ وحش کابل رسیده، حدود ساعت هفت و نیم صبح بود

هاي ارتشی حامل کارمنـدان   رفتم که متوجه شدم سرویس مکتب تخنیک ثانوي می

و افسران ارتش را متوقف نموده و افسران نظامی را به داخل بـاغ وحـش راهنمـایی    

هاي شـهري و سـایر خودروهـاي حامـل مسـافر را بازرسـی        حتی اتوبوس. کنند می

  . کردند دستگیر می کردند و افسران ارتش را شناسایی و می

به مکتب که رسیدم متوجه شدم که شـب گذشـته کودتـا صـورت گرفتـه و محمـد       

سـیس رژیـم   أاز طریق رادیو سـقوط رژیـم سـلطنتی و ت    سحرگاه آن شبداوودخان 

، ظاهر هـیچ چیـزي تغییـر نکـرده بـود      با این کودتا به. جمهوري را اعالم کرده است

تنها یک تانک در مقابل . ذشته جریان داشتشهر آرام و کار و زندگی در آن مانند گ

به رودخانه کابل سقوط کرده بـود کـه راننـده آن جـان خـود را از      ، سینا شفاخانه ابن

  .  دست داده بود

تنهـا  ، کـرد  کس در آن روزها با رژیم سلطنتی و شخص ظاهرشاه همدردي نمی هیچ

ا بـه یـاد   اش ر هـاي گذشـته داوود در دوران نخسـت وزیـري     کسانی که بـدرفتاري 
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ها اطالع داشتند انـدکی   و روس ها کمونیستآوردند و یا از همکاري نزدیک او با  می

  . که این نگرانی هم به تدریج از میان رفت، نگران بودند

هایم به نام عبداالحد سعادت از قـول پـدرش کـه ژنـرال متقاعـد       یکی از هم صنفی

 1353وودخـان در سـال   گفـت کـه دا  ، هاي شرق افغانسـتان بـود   ارتش و از پشتون

هاي مخالف شوروي سابق گفته بود که مطمئن باشـید مـا    خصوصی به ژنرالطور  به

  .  طرفدار غرب هستیم

شـور و  ، جمهوري در افغانستان که بـدون خـونریزي صـورت گرفـت     تأسیس نظام 

هـا   ها بوجود آورد تا حدي کـه یکـی از پرچمـی    شوق زایدالوصفی را در میان پرچمی

عکس بـزرگ داوودخـان را در سـالن پـذیرایی     ، دهاتی که با او آشنا بودمبنام قاسم 

البته خوشـحالی  . کرد خانه خود نصب کرده بود و او را رهبر انقالب و پدر خطاب می

چرا که افسران پرچمـی در کودتـا نقـش داشـتند و نظامیـان و      ، ها موجه بود پرچمی

  .  نه داوودخان بودندغیرنظامیان پرچمی و خلقی عضو شوراي انقالب و کابی

، فرصت طلبان دیگري از اقشار مختلف اجتماعی ماننـد تـاجران  ، ها عالوه بر پرچمی

، مالهـا و علمـاي مـذهبی   ، بزرگان اقوام، ها بوروکرات، روشنفکران سکوالر، خوانین

کردند تا خودشان را موافق نظام جمهوري نشان داده و به داوودخان  همه تالش می

کردند که تحـول جدیـدي بـه نفـع کشـور       فکر می اي واقعاً ه عدهالبت. نزدیک شوند

  .  ایجاد شده و از آن استقبال کردند

دیگري به اتهام   دیري نگذشت که محمدهاشم میوندوال نخست وزیر اسبق با عده 

من شـبی خـواب دیـدم کـه در     . توطئه علیه نظام جمهوري دستگیر و زندانی شدند

شناختم امـا بـا او عمیقـاً احسـاس همـدردي       نمی مردي را که، محوطه والیت کابل

از خـواب  . کننـد  اي هم جمع شده و تماشا می اند و عده به چوبه دار آویخته، کردم می

کـه   شود تـا ایـن   دانستم که چه می که بیدار شدم نهایت غمگین و متأثر بودم و نمی

. رده اسـت (کراوات) خودکشی ک فرداي آن شب اعالم کردند که میوندوال با نکتایی

هـا را   که یکی از پرچمـی  خصوص بعد از این هب. اند متیقن شدم که میوندوال را کشته

او افـزود کـه   . گفت عامل سازمان سیا به جزاي خود رسید دیدم که با خوشحالی می



  تمام هاي نا / حکایت 58

 

بعد از این تمامی عناصر ارتجاعی و وابسته به امپریالیسـم و مخـالف نظـام مترقـی     

  . شد جمهوري با شدت سرکوب خواهند

داد بـه اتهـام توطئـه     سید عبدالمجید کلکانی و حاجی نـادرعلی اهللا  1354در سال  

داد یکی از نمایندگان دوره سیزدهم مجلس شوراي ملـی   نادرعلی اهللا. دستگیر شدند

رفت که بعد از رهایی از زنـدان بـه    و یکی از بزرگان مردم هزاره ترکمن به شمار می

او . نـامبرده بعـداً بـه تفصـیل سـخن خـواهم گفـت       در رابطه بـا  . مجاهدین پیوست

دار باوقار و متکبري بود که قربانی اشتباهات خود و تندروي سـازمان نصـر و    سرمایه

  . آقاي محمد اکبري شد

یکی از کادرهاي مجرب جریان مائوئیستی شعله جاوید بود کـه بعـداً   ، مجید کلکانی

او علیه حاکمیـت حـزب   . یس کردبخش مردم افغانستان (ساما) را تأس سازمان آزادي

دموکراتیک خلق و ارتش سرخ شـوروي در افغانسـتان جنگیـد و سـرانجام در سـال      

  . دستگیر و اعدام شد 1359

هاي مسلحانه از سوي هواداران جنبش اخوان المسـلمین و بـا    حرکت 1354در سال 

، رهـار هـاي ننگ  حمایت همه جانبه پاکستان به فرماندهی گلبدین حکمتیار در والیت

 1355در سـال  . پنجشیر و قندز علیه رژیم محمد داوودخان صـورت گرفـت  ، لغمان

و بعـد از   نداي از نظامیان به اتهام کودتا دسـتگیر شـد   خان با عده ژنرال میراحمدشاه

  . به شهادت رسیدند ها کمونیستتوسط  1357کودتاي هفتم ثور 

اما عمق مخالفت اقشـار  ، ي مخالفان سرکوب شد هاي براندازانه هر چند همه حرکت

از پـیش نمایـان    فوذ روسیه شوروي در این کشور بـیش مختلف مردم افغانستان با ن

ها از یکسو و فشار هواداران شوروي سابق بـراي سـوق دادن    فشار این مخالفت. شد

سـبب شـد کـه    ، هـا از سـوي دیگـر    هرچه بیشتر دولت داوودخـان بـه سـوي روس   

رجی تجدیـد نظـر نمـوده و تصـمیم بـه دوري از      داوودخان در سیاست داخلی و خـا 

، هـا  کمونیستاو در این کار موفق نشد و با کودتاي خونین هفتم ثور . شوروي بگیرد

  . اش به قتل رسید و نظام او سرنگون شد با تمام اعضاي خانواده

***  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن در این جا روایت شد بیشتر به مسـائل سیاسـی کـال    1357تا  1347آنچه از سال 

ام  الزم است در طی این دوره برخی خاطرات و تجربه شخصـی . کشور ارتباط داشت

  . را نیز روایت کنم تا وضع اجتماعی آن زمان نیز اندکی انعکاس داده شود

که قبال گفته شد دوره متوسـطه از صـنف هفـتم تـا نهـم را در مکتـب        طوري همان

سطح نسـبتاً بـاالي    و نام و نشانخاطر  هي حبیبیه ب در آن زمان لیسه. حبیبیه خواندم

شبیه (از دانش آموزان فارغ التحصیل دوره ابتدایی امتحان ورودي ، داشتکه درسی 

ما در وزیرآباد و از لیسـه حبیبیـه بسـیار دور     ي چون خانه. گرفت می )امتحان کانکور

 نـام  پدرم سیدشیر پسر آغا قاضی را با من فرسـتاد تـا ثبـت   ، بودم بود و من هم نابلد

در امتحـان موفـق شـدم و در صـنفی کـه بـا حـرف (س)        . نموده و امتحان بـدهم 

سـه  . هاي خوب و زحمتکشی بودند اکثر معلمان ما آدم. شد تنظیم شدم مشخص می

  .  و بیولوژي گرایش چپی کمونیستی داشتند، جغرافیا، نفر از معلمین تاریخ

نف بـه شـمار   خوانـدم و از جملـه شـاگردان الیـق صـ      من با شور و شوق درس می

اولین و گـاهی دومـین شخصـی بـودم کـه درس را      ، که بعد از معلم طوري، رفتم می

به انگلیسی هم عالقـه زیـادي داشـتم و درسـم     . کردم براي دانش آموزان تکرار می

کردنـد کـه مـن اول     هایم گمان می خیلی خوب بود به همین دلیل اغلب هم صنفی
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هـایم کـه بـرادرزاده     روزي یکی از همکالسی. اما بخت با من یار نبود، شوم نمره می

معلم انگلیسی بود به من گفت که پارسال هم یک هزاره کـه بـا توشـباهت داشـت     

از فاکولتـه طـب (دانشـکده     او سید عبداالحد محجوب بـود کـه بعـداً   . اول نمره شد

دکتـر  . اننـدگی جـان خـود را از دسـت داد    ري  پزشکی) فارغ شـد و در یـک حادثـه   

ام  هم صـنفی . سنگالخ بود و از مکتب ابتدایی سنگالخ فارغ شده بود محجوب نیز از

یـک هـزاره   دوبـاره  گذارم که  گوید امسال نمی افزود که کاکایم (معلم انگلیسی) می

  . اول نمره شود

هنـوز  ، که یک روز بعد از تکرار درس انگلیسی چند روز از این صحبت گذشت تا این

  لم از من پرسید:جلو تخته سیاه ایستاده بودم که مع

  باقر بچیم از کجا هستی؟

  .  از وزیرآباد هستم صاحب :گفتم

  . دانم تو اصالً از جاي دیگري هستی ولی من می، درست است :گفت

  .  از میدان هستم :گفتم

  از کجاي میدانی؟   :گفت

  .  داري جلریز از عالقه :گفتم

  از کجاي جلریز؟ :گفت

  . از خروتی :گفتم

  خروتی؟ خندید و گفت از کجاي

هـاي متـوالی    دانست که مردم منطقه خروتی پشتون هستند و با ایـن پرسـش   می او

آمـوزان و شـاید هـم بـراي      ام را بگویم تا او براي دانـش  خواست من جاي اصلی می

مـن هـم   . خودش ثابت بسازد که من هزاره هستم و مستحق تحقیر و غصب حقوق

زدم تا هویت اصـلی مـرا    و پا می که متوجه نیت او شده بودم بیهوده دست باوجودي

  سرانجام مجبور شدم که بگویم: از سنگالخ هستم صاحب!. نشناسد و تحقیر نکند

گفتم مـردم بـه مـا سـید     . معلم انگلیسی گفت ها! حاال درست گفتی؛ هزاره هستی 

  گویند صاحب! می
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هـا بـه    هزاره، سید هزاره هستی؛ بعد با تمسخر گفت هزاره هم سید دارد، گفت بلی 

او به هدف خود رسید و مـن  . گویند سید است کسی که شب جمعه به دنیا بیایند می

  .  رفتم سرجاي خود نشستم

ها را درست حل کرده بـودم و انتظـار    هاي تمام درس الؤفرا رسید من سکه امتحان 

هاي مـن   هم صنفی، مبهوت شدم، اما نتایج که اعالم شد، داشتم که اول نمره شوم

هـا   در تمـام درس . بلکه قبول هم نشـدم ، اول نمره نشدم که هیچ، کردندنیز تعجب 

. اما در انگلیسی مشروط شـده بـودم  ، نمرات عالی گرفته بودم که در آن زمان ده بود

بجاي اعتراض به مکتـب و معلـم بـه    ، نداشتم این کار را جرأتو حتی حق اعتراض 

  گویی؟ ات را چه می هجان خود افتادم که آبرویت ریخت و حاال جواب خانواد

هاي دیگر به آن عالقه داشتم و خـوب   من در درسی قبول نشدم که بیشتر از درس 

 95بعداً در دوره دانشگاه در درس زبان انگلیسی از استاد امریکـایی  . هم خوانده بودم

  .  پاینت گرفتم که باالترین نمره بود

مکتـب آمـدم و معلـم     روز موعـود بـه  ، دادم در ماه حوت باید امتحان مشروطی مـی 

در موقع امتحـان یـک معلـم انگلیسـی     . انگلیسی در اتاق خود از من امتحان گرفت

ها و رفتار معلم احساس کردم کـه او نسـبت بـه مـن      از نگاه. دیگر نیز حضور داشت

کرد که من نتوانم  او فقط امتحان شفاهی گرفت و طوري سوال می. کینه شدید دارد

برد که ما نخوانده بـودیم و در کتـاب    می هایی را به کار پاسخ دهم چون اغلب کلمه

  .  هاي او را پاسخ داده بودم من اغلب سؤال هبا آن هم. مان وجود نداشت درسی

از مکتب که بیرون آمدم در مسیر راه از مکتب تا دهمزگ با همـان معلـم انگلیسـی    

بـا فالنـی   او از مـن پرسـید کـه    . دیگر که در موقع امتحان حضور داشت سر خوردم

  (معلم انگلیسی) چه مشکلی داشتی؟

او گفـت معلـم از تـو    . دانـم  نمـی  امـا معلـم صـاحب را   ، من گفتم من مشکلی ندارم

مورد و خارج از درس شما پرسـید تـا تـو ناکـام شـوي و تـو را ناکـام         هاي بی سؤال

  . ساخت
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ه من صحبت برادر زاده معلم انگلیسی و سؤال و جوابی را که در صـنف از مـن کـرد   

ـ   . بود براي این معلم گفتم از راه ، ثر شـد أاو که از لوگر و شیعه مذهب بـود بسـیار مت

روم مکتب تا از حقوق تو دفاع کنم به من هـم گفـت خـاطر     برگشت و گفت من می

این معلم باشرف که خدایش در دنیا و آخـرت  . گذارم تو را ناکام سازد جمع باش نمی

  . ب افتادن نجات دادبیامرزد یک سال زندگی مرا از خطر عق

سـال  . در مکتب تخنیک ثانوي براي من اتفاق افتـاد  1352جریان مشابهی در سال 

کـه در آن انـواع مصـالح    » سـیول «درس تخصصی داشتیم بـه نـام   . آخر مدرسه بود

مـن بـه ایـن    . شـد  دیوار چینی و استفاده از سمنت (سیمان) تدریس مـی ، ساختمانی

یدانی که شصت درصد نمره امتحان نهایی بـه آن  درس هم عالقه داشتم و در کار م

در عـین  . زن امریکـایی داشـت  ، معلـم مـا  . نمره کامل گرفته بودم، اختصاص داشت

آیـاتی از  ، داد و در بحـث زلزلـه و مقاومـت سـاختمان     حال خود را مذهبی نشان می

 گفت که استادش در امریکا در نظریاتش به ایـن آیـات   خواند و می سوره زلزله را می

اما او در عمل نشـان داد کـه از دیـن چیـزي جـز تعصـب جاهالنـه        . کرد استناد می

که یـک   چون زنش برهنه و به ظاهر مسیحی بود در حالی، ددان مذهبی و قومی نمی

  . می نمایدئتواند با کافر ازدواج دا مسلمان نمی

و امتحـان معمـوالً اوپـن بـوك (کتـاب بـاز) بـود        ، موقع امتحان آخر سال فرا رسید

هـا از کتـاب گرفتـه     توانستی در موقع امتحان از کتاب استفاده کنی چرا که سوال می

بـه همـین دلیـل الزم نبـود کـه دانـش آمـوزان        . شد تا کسی آن را نقـل کنـد   نمی

هاي امتحان یکبـاره اعـالم    معلم قبل از توزیع پارچه. حفظ نمایند ها را حتماً فورمول

من بـه  . تان را ببندید هاي ) است و همه کتابکرد که امتحان کلوز بوك (کتاب بسته

سرعت یک فورمولی را که حفظ نداشـتم و مهـم بـود از روي کتـاب بـه روي میـز       

هـاي دیگـر هـم ایـن کـار را کردنـد کـه مـن          اغلب بچه. ام نوشتم کوچک صندلی

هاي امتحانی که توزیع شد هنـوز دو سـه    پارچه. هاي خود را از نزدیک دیدم همسایه

ات را از  ر را حل نکرده بودم که معلم باالي سر من آمـد و گفـت: پارچـه   سوال بیشت

پارچه را که برداشتم به فورمولی که روي میز نوشته بودم اشاره کـرد  ، روي میز بردار
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من گفتم نقل نیست؛ با عصبانیت از بـازویم گرفـت و گفـت:    . و گفت این نقل است

  .  شود امتحان محروم می ام نوشت که به علت نقل از و روي پارچه، برخیز

، من جرأت اعتراضی بیش از آن را نداشتم و نتوانستم به مدیر مکتب اعتـراض کـنم  

گنـاه نکـرده در برابـر    ، آموزان معمولی رسید و دانش هر چند اعتراض هم بجایی نمی

  . هر معلمی محکوم به سرزنش و تنبیه بودند

در . ین سـیول و بـرق مانـده بـود    ها را امتحان داده بودم تنها هم من قبال اکثر درس

انصاف فراموش کرده بـود کـه مـن در درس او     سیول هم قبول شدم چون معلم بی

توانست نمره ثبت شـده   الیق بودم و شصت درصد نمره را قبال گرفته بودم و او نمی

از کسی شنیدم که بر اسـاس  . تنها درس برق را از من امتحان نگرفت. را تغییر دهد

ـ   . م سـیول بـه مـن وارد کـرده اسـت شـاید از مکتـب اخـراج شـوم         اتهامی کـه معل

رفـتم بـه   . کنـد  ام که این معلم با من این طـور رفتـار مـی    دانستم چه گناه کرده نمی

  . مدیریت مکتب تا سرنوشتم را جویا شوم

به استاد عبیدي که معلم کیمیاي ما و معاون مدیر بـود مراجعـه کـردم و گفـتم کـه      

عبیدي کـه مـرد شـریف و    . فالنی با من این گونه بدي کرد دانم چرا استاد من نمی

فهمیـدم او چـه   . ها تعصب دارند باوقاري بود متأثر شد و گفت: آغا صاحب! این ظالم

عبیـدي فرمـود کـه    . اما با انصاف و زحمتکش، او خودش سنّی مذهب بود، گوید می

وت درس بـرق را  دهم که در ماه حـ  ترتیبی می، تواند فالنی بیشتر از این کاري نمی

اي بنام مشروط از تو امتحان بگیرنـد و از مکتـب فـارغ التحصـیل      که امتحان نداده

چـون نتوانسـتم در امتحـان    ، این کار شد اما یکسال از دانشگاه عقـب افتـادم  . شوي

  .  کانکور شرکت کنم

کـه مـرد خـوبی بـود امـا      » سـرگَند «در همین مکتب یک معلم پشتو داشـتیم بنـام    

اش در کارته چهـار در نزدیـک مکتـب     خانه. عصب قومی و مذهبی داشتمتأسفانه ت

خواند و یک گاو شیري داشت کـه مـزدورش    پسرش هم در مکتب ما درس می، بود

هاي خالی به اطـراف مکتـب تخنیـک و     روها و زمین پیاده گاهی براي چراندن علف 

ه عـالی بـراي   گیر بود و نمر معلم سرگند صاحب خیلی سخت. آورد دانشگاه کابل می



  تمام هاي نا / حکایت 64

 

به همین دلیل مشهور شده بـود  . داد آموزان پشتو زبان نمی حتی دانش، دانش آموزان

چـون نمـره ده را   ، دهد نه و هشت را نمی، کس نمرات ده  که در درس پشتو به هیچ

نُه راي براي پسر خود و هشت را براي گاو خـود اختصـاص داده و بـراي    ، براي خود

  . دهد تر از هفت نمره نمیآموزان بیش ترین دانش الیق

یـک روز  . کـرد  هاي مختلف مـی  قبل یا بعد از درس صحبت، آقاي سرگند در صنف

نیمـه شـب   ، ها که منظورش مسجد و مدرسه محمدیه بـود  صبح گفت مسجد هزاره

خواند بـه نـام    روزي دیگر که حاضري را می. ماند دهد و ما را در خواب نمی اذان می

صنفی من و هر دو از یـک قـوم    جان عباس هم. کرد عباس که رسید مکث سیدجان

را » عبـاس «و بعـد  » جان«اول کلمه ، معلم سرگند پس از مکث. و یک منطقه بودیم

از ، بچـیم هـزاره هسـتی   ، عبـاس  دراز و کشیده ادا کرد و بعد بیشرمانه گفت که جان

  آیی! آیی و دلت نمی دلت مکتب می، شوي پیش من کامیاب نمی

او گفتـه  . گناه بر روي صندلی میخکوب شـد  عباس بی فت و جانکس چیزي نگ هیچ

که سبب اخـراج از مکتـب    آن هم جرمی، توانست که هزاره بودن چرا جرم است نمی

عباس مرحوم را هم استاد عبیدي نجـات داد و بـه صـنفی تبـدیل      شود؟ سیدجان می

  . کرد که معلم پشتوي آن کسی دیگر بود

اهللا خـان بـود و پشـتو     آموزان را که از خانواده امان شحتی یکی از دان، معلم سرگند 

  دانست ناکام ساخت و گفت: تو چطور پشتون هستی که پشتو یاد نداري؟ نمی

ي از دریاي ستم و تبعیض و تعصب جاهالنه از خانـه تـا    قطره، آنچه تا اینجا نوشتم

گوشـت و   ها انسان رنـج کشـیده بـا    عنوان یک فردي از میلیون جامعه بود که من به

تر و طاقت فرساتر  هاي دیگري شرایطی سخت پوست خود تجربه کردم و یقیناً انسان

ي خود از  این در حالی بود که من در جامعه. اند از من را در سرزمین خود تجربه کرده

جمله طبقات متوسط و داراي شرافت و احترام خانوادگی و شخصـی بـودم و کسـی    

من بـه  . د هنوز هم براي برخی قابل پذیرش نباشدکرد و شای هاي مرا درك نمی رنج

تر است باور دارم  تر و از موم نرم گوید: انسان از سنگ سخت این ضرب المثل که می

رنج ، ام که جز انسان هیچ موجودي دیگر توان تحمل این همه درد و به تجربه دریافته
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مـرگ تـدبیر   انسان موجودي است که تا هنگام فرارسـیدن وقـت   . و سختی را ندارد

هـا و   گرفتـاري ، مشـکالت ، در میان انبوهی از حـوادث ، اش توسط خالق هستی شده

اما به سختی با مرگ دست و پنجه نرم کرده و خود را ، میرد هزاران بار می، ها بیماري

قرآن ، بخاطر همین ظرفیت و استعداد شگفت انگیز است که خداوند. دارد زنده نگه می

  . نامیده است براي بشر نازل کرد» ثقل اکبر«ا کریم که پیامبر(ص) آن ر

إِنَّـا عرَضْـنَا الْأَمانَـةَ علَـى     « فرمایـد:   می 72سوره احزاب آیه ، خداوند در قرآن کریم 

نَ السّماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبینَ أَن یحملْنَها وأَشْفَقْنَ منْها وحملَها الْإِنسان إِنَّه کَـا 

هـا عرضـه    ظَلُوما جهولًا؛ همانا امانت خویش (قـرآن) را بـر آسـمان و زمـین و کـوه     

امـا انسـان بـار    ، همه از پذیرش آن امتناع ورزیدنـد و از قبـول آن ترسـیدند   ، کردیم

  .»همانا او ستمگر و نادان بود، امانت را به دوش کشید و آن را پذیرفت

لَو أَنزَلْنَـا هـذَا الْقُـرْآنَ علَـى جبـلٍ      «رماید: ف خداوند چنین می 21آیه ، در سوره حشر 

اگر ما ایـن قـرآن را بـر کـوهی فـرو فرسـتاده        لَّرَأَیتَه خَاشعا مّتَصدّعا مّنْ خَشْیةِ اللَّه؛

را با همه صالبت و عظمـتش در برابـر خـدا خاشـع و از تـرس او از هـم        آن، بودیم

  .»دیدیم پاشیده می

  

***  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در آن شرایط که فضاي سیاسی و اجتماعی قدري باز شده بود و امنیـت  ، به هر حال

هـاي   در زمینـه  انـدك هر چنـد   یهای پیشرفت، خوبی هم در سراسر کشور برقرار بود

، گرفت و بر تعداد دانشـجویان  خصوص آموزشی و فرهنگی صورت می هاقتصادي و ب

از ، هـا  دروازه کشور به روي خارجی. شد آموزان و افراد تحصیل یافته افزوده می دانش

توانسـتند   می ـ  ي معدودا  چند عدهـ باز بود و شهروندان افغانستان هم هر  ، هر ملیتی

  . شان بازتر شود به کشورهاي پیشرفته سفر کرده و چشم

بـا  » مبارزه«باال رفتن سطح آگاهی سبب شد که برخی جوانان دردمند و اندیشمند به 

سیاسـی و  ، مذهبی، نجات مردم از چنگال ستم و تبعیض قومی وضع نامطلوب براي

  .  ماندگی اقتصادي و اجتماعی بپردازند انواع باورها و رسوم خرافی و عقب

ظهـور  کشـور  نیاز دارد و این اندیشـه در داخـل   » اندیشه«بدیهی است که مبارزه به 

هاي وارداتـی   یشهزمینه نفوذ اند، ي رهایی بخش ملی این ناپیدایی اندیشه. نکرده بود

ي پیشـتاز در آن زمـان علیـه     و انحرافی را در جامعه فراهم ساخت و چـون اندیشـه  

ي کمونیسـتی   اندیشه، نهاي سیاسی و اجتماعی فاسد و ناکارآمد در سطح جها نظام

اما کم تجربه و ناآگاه افغانسـتان ماننـد   ، خواه جوانان مبارز و عدالت. رفت شمار می به

هـاي   گـروه . ي کمونیسـتی افتادنـد   هاي عقب مانده به دام اندیشه جوانان سایر ملت

کمونیستی در ارتباط نزدیک با احزاب مادر در مسکو و پکن ایجاد شد و بدون توجـه  
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جنگ با مذهب و متولیان مـذهب را گسـتاخانه و   ، هاي اجتماعی به شرایط و واقعیت

  .  آشکارا آغاز کردند

هـاي   حرکـت ، بـه قـرآن   ها کمونیستاهانت که گفته شد در واکنش به  طوري همان

دفاعی از سوي برخی دانشجویان و مالها صورت گرفت که از سوي مـردم حمایـت   

را متوقـف   هـا  کمونیسـت توانست پیشرفت  اما تظاهرات و درگیري فیزیکی نمی. شد

سـنت تـوان درك مفـاهیم     علمـاي اهـل  خصـوص   بـه ، که متولیان مـذهب  کند چرا

توانستند از لحـاظ فکـري و علمـی     یالیسم را نداشتند و نمیکمونیستی و فلسفه ماتر

  . آنها را متقاعد سازند

را در افغانسـتان بـه رکـود     هـا  کمونیسـت حرکت ، از لحاظ فکري و علمی دو عامل

شـد   هاي اسالمی تألیف و ترجمه شده که از ایران وارد می مواجه ساخت: یکی کتاب

  .  و دانشمندان شیعهو دیگري وعظ و روشنگري نسبی برخی مالها 

ي مارکسیسم داشت در مبـارزه بـا اندیشـه     در این میان پدرم که مطالعاتی در فلسفه

کمونیستی بیشتر از دیگران درخشید و مقاالتی در این زمینـه نوشـت کـه برخـی از     

در مجـالس و منـابر او در منـاطق مختلـف شـهر      . شد آنها در مجله برهان چاپ می

بحـث او بـا   . کردنـد  فتگان بیشتر از سایر منابر شرکت میجوانان و تحصیل یا، کابل

ي دیگر ماننـد   ها کمونیستببرك کارمل در مراسم میالدالنبی در ارگ و نیز با برخی 

گـویی   خانه و مغازه و همچنین پاسخ، در خیابان. ..عیسی غرجستانی و ، قاسم واهب

او را زبـانزد  ، هـا  هدر منـابر و نوشـت   هـا  کمونیسـت ي مکتوب و شفاهی ها سؤالاو به 

  .  خاص و عام کرده بود

یی را که بـه  ها سؤال، پرچمی بودند یی که احتماالًها کمونیست 1353در اواخر سال 

شد فرستاده بودنـد   نویس می ي دست صفحه 13شکل نامه تدوین شده بود و حدود 

ز قول هیچ یک از علما نامه را پاسخ ندادند و ا، براي علماي طراز اول شیعه در کابل

کفرگـویی اسـت و    هـا  سـؤال ایـن  ، اهللا محقق گفته شد که ایشان فرموده بودند آیت

  .  پاسخ ندارد
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ي مـا  هـا  سؤالمبنی بر این که  ها کمونیستامتناع علما از پاسخ دادن به نفع ادعاي 

  . تواند تمام شد را کسی جواب داده نمی

اي پدرم آورد و گفـت کـه   را بر ها سؤالنام اصلی یا مستعار نوري ه یک روز جوانی ب

پدرم یـک نگـاه   . توانید جواب دهید شما اگر می، مالهاي دیگر جواب داده نتوانستند

دهم فالن روز تشریف بیاورید و پاسخ  ها انداخت و گفت من پاسخ می کالن به برگه

  .  را بگیرید

ي آن  نوشت کـه تایـپ شـده    ها کمونیستهاي  شهید مصباح پاسخ مفصلی به سؤال

ي  گفتنی است کـه پرسشـنامه  . خبري نشد ها کمونیستبعد از آن از . ه شدصفح 42

نوشته آفاناسف بود که » اصول فلسفه مارکسیسم«فشرده مطالب کتاب  ها کمونیست

این کار را اصالً حزب توده ایران کـرده بـود   . درآورده شده بودسؤال به شکل نامه و 

و پاسـخ دهنـده و افغـانی سـاختن     هاي پرسشـگر   شان با تغییر نام که رفقاي افغانی

جاي نام حـزب   و استفاده از نام حزب دموکراتیک خلق به ها و اصطالحات واژهبرخی 

اما یـک اشـتباه مشـت آنهـا را بـراي      . کردند آن را به نام خود ارسال می، توده ایران

کرد و آن این جمله بود که فراموش کـرده   آگاهان امور سیاسی و اهل مطالعه باز می

خطابیـه] خسـرو   بـه اجـازه رفیـق محتـرم [    «یر دهند: ند آن را پاك کنند و یا تغیبود

این کار در عین . توده بود یکی از اعضاي سازمان افسران حزب، خسرو روزبه. »روزبه

  .  داد ي افغانی را نیز نشان میها کمونیستحال کم سوادي 

اي ضربه زدن بـه  بر ها کمونیستالذکر که  کنم در وضع فوق خوب است که یادآوري 

جنـاب آقـاي   ، گرایـان  قـوم گفتنـد عالمـه    مـی » هل من مبـارز «دین و علماي دینی 

ي پرچمی و مائوئیسـت در خانـه خـود جلسـات     ها کمونیستبا ، محمداسماعیل مبلغ

  .  کرده است دوستانه داشته و حتی براي آنها فلسفه تدریس می

، انـد  علمیـه کابـل! نوشـته   که او را عالم دینی و حتی بـه دروغ مـدرس حـوزه    ، مبلغ

، هـا  کمونیسـت هاي مغرضانه و شـبهات   الؤدفاع از عقاید دینی و پاسخ به س جاي هب

تـا بـه باورهـاي مـذهبی و     ، را نوشت» سیدگرایی«دست در دست آنها داده و کتاب 

وحدت مردم صدمه بزند و مسأله اصلی جامعه آن روز را نـه دفـاع از دیـن در برابـر     
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، بلکه دفاع از هـزاره در برابـر سـادات شـیعه    ، گی شرق و غربتهاجم فکري و فرهن

در حالی که هزاره و سادات هیچ مشکلی نداشتند و هر دو عضو یک پیکر . قرار دهد

  .  بوده و هستند

از هـیچ تالشـی بـراي ضـربه زدن بـه دیـن و علمـاي دینـی دریـغ           هـا  کمونیست

مـدیریت سـمعی و    یک روز قاسم دهاتی که یک پرچمی متعصـب و در . کردند نمی

او در . اش بـروم  از مـن دعـوت کـرد کـه بـه خانـه      ، بـود معلم بصري وزارت معارف 

هاي جدیدي که آن زمـان بـین سـرك حمـام و سـرك قلعـه فـتح اهللا در اول         خانه

کرد و پدر زنش که یک پیرمـرد محتـرم هراتـی     وزیرآباد ساخته شده بود زندگی می

دهاتی هم گاهی بـا  . نشست پاي منبر او می بود از دوستداران پدرم بود و همیشه در

آمد و حتی بعضی روزهاي جمعه به مسجد هـم   پدرزنش و گاهی تنها به خانه ما می

  .  کرد رفت و به ظاهر از پدرم تعریف می می

ایـن  . من بر اساس قرار قبلی روزي به خانه قاسم دهاتی که او نیز هراتی بود رفـتم 

. عد از کودتاي محمد داوودخان صـورت گرفـت  چند هفته بو  1352مالقات در سال 

اش نصب  دهاتی عکس بزرگ داوود را که در آن زمان رئیس جمهور بود به دیوار خانه

به محضی که روي مبل نشستم شروع به تعریف و تمجید از داوودخـان و  . کرده بود

دیگـر دوران ارتجـاع سـیاه و مـردم     ، سرطان کرد و گفت که آغا صاحب 26انقالب 

مـن کـه   . ها را سـرکوب خواهـد کـرد    آن، ی مالها به سر رسیده و رهبر انقالبفریب

ها نقـش دارنـد و اعضـاي کمیتـه مرکـزي       دانستم در کودتاي داوودخان پرچمی می

خود گفتم  با، یک لحظه احساس ترس کردم، انقالب هم مخفی نگهداشته شده است

  . او را از بین ببرنداي علیه پدرم چیده باشند تا  نکند خداي ناخواسته توطئه

گوید و حرف حسابش چیسـت؟   خونسردي خود را حفظ کردم تا ببینم دهاتی چه می

دهاتی به صحبت ادامه داد و در جریان صحبت خواست بـه مـن بفهمانـد کـه مـرا      

داند که چه مشکالت و رنـج طاقـت فرسـاي روحـی و روانـی را       کند و می درك می

کـه   ح او آگاه شوم ناامیـدش نکـردم و از ایـن   که از طر من براي این. کنم تحمل می

، دهاتی فکر کرد تیرش به هدف خـورده اسـت  . نسبت به من لطف دارد تشکر کردم
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مـن  ، خوشحال شد و وقت خداحافظی از من خواست که باهم رابطـه داشـته باشـیم   

  .  هم قبول کردم

آن  من کتاب اصول فلسفه مارکسیسم و نشریه حزب توده کـه در ، در مالقات بعدي

ــاي داوودخــان ــب، از کودت ــود و او را بنیانگــذار  جان در » سوسیالیســم«داري شــده ب

در جلسه اول فهمیده بودم که او با وجود پختگـی  . افغانستان خوانده بود با خود بردم

کتـاب و  . دانـد  یک کمونیست آماتور است و چیـز زیـادي از مارکسیسـم نمـی    ، سن

کـرد کـه مـن بـه مکتـب       ید فکـر مـی  نشریه را که نشان دادم خوشحال شد و شـا 

هـا پـیش خـود     اوکتـاب و نشـریه را از مـن گرفـت و مـدت     . کمونیسم عالقـه دارم 

  . نگهداشت و از بس آن را بد خوانده بود صفحات آن چرکین و تا خورده شده بود

خاطر مشکالتی که براي من در مکتب تخنیک ثـانوي پـیش آمـده و     هدر آن زمان ب

تـوانم   کنـی مـن مـی    دهاتی گفت اگر کار می. کار بودم روم بینتوانستم به دانشگاه ب

عثمان کـه او نیـز در آن    من موافقت کردم و او مرا به آقاي دکتر اکرم، همکاري کنم

دکتـر  . کـرد معرفـی کـرد    زمان پرچمی بود و در وزارت اطالعات و فرهنگ کار مـی 

هـاي رادیـو    اکرم عثمان مرا به حسـن نیـر کـه در آن زمـان مـدیر یکـی از بخـش       

نیر مـرا بـه اسـتودیو جهـت     ، من عالقه به نطاقی داشتم. افغانستان بود معرفی کرد

نوار صدایم را که شنید گفت فردا بیا بـراي تمـرین و چنـد روز    ، آزمایش صدا فرستاد

تـان کجاسـت گفـتم در     در موقع خداحافظی پرسید که خانـه . شوي بعد استخدام می

  .  گفتم بلی او از دوستان ماست، شناسی گفت امیرمحمد را می، وزیرآباد

از آن . شود فردا تلفـن بـزن   آقاي نیر تغییر کرده بود و گفت امروز نمی، فردا که رفتم

او متوجه شده بود که مـن کـی هسـتم و    . نیر را ندیدم به بعد فرداها گذشت و حسن

  .  شاید به من اطمینان نکرد

ـ  ، به هرحال ایشـان داسـتان   اي دهـاتی داشـتم   سرانجام در جلسه دیگري که بـا آق

مرجع بزرگ شیعه در عراق ، العظمی سیدمحسن حکیم اهللا تساختگی پسر حضرت آی

را نقل کرد که بعد از پیروزي کودتاي حزب بعـث و روي کـار آمـدن نیروهـاي بـه      

که  هپسر آقاي حکیم در مالء عام از پدرش انتقاد نموده و به او گفت، اصطالح مترقی
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او مدعی شـد کـه پسـر    . دیگر دست از سر مردم بردارید، پایان رسیدهدوران شما به 

  . پیوست و به مبارزه با ارتجاع و امپریالیسم ادامه داد ها کمونیستاهللا حکیم به  آیت

من فهمیدم که دهاتی چه قصد دارد و احتماالً در این رابطه او تنها تصـمیم نگرفتـه   

ته باشد تا به صراحت مسـأله را مطـرح   که فرصت نداش چیزي نگفتم و براي این. بود

بـه خانـه   . بیـنم  بعداً شما را می، عذرخواهی نموده و گفتم که کار ضروري دارم، کند

بـراي او   هـا  کمونیسـت که آمدم دلم آرام نگرفت به پدرم گفتم کـه مواظـب باشـد    

، داوودخان خطرناك است، گفتم نه، او گفت چیزي شده است. پاپوشی درست نکنند

بلخی هم تا او بود در  در دوره صدارت او در زندان جان داد و عالمه، ر شعاعاصغ علی

، هایی که علیـه رژیـم داوود پخـش کـرده بـود      پدرم فکر کرد از شبنامه. زندان ماند

  . گفت: نترس هنوز کسی نفهمیده است، ام ترسیده

نطقـه  ها با دهاتی تماس نگرفتم و به او وانمـود کـردم کـه در م    من بعد از آن مدت

 پدرم را در چهارم مـاه دلـو  ، و بعد از کودتا. که کودتاي هفتم ثور شد باشم تا این نمی

فـرداي  . شبی خواب پدرم را دیدم که تعبیر آن شهادتش بود. (بهمن) دستگیر نمودند

آن روز که به دانشگاه آمدم دهـاتی را در نزدیکـی دانشـکده مهندسـی (انجینیـري)      

ا زد که آغا صاحب کجا هستی که خیلـی وقـت اسـت    از دور با خوشحالی صد. دیدم

گفـت از آغـا صـاحب چـه     ، گفتم در منطقه نیستم و گرفتاري دارم. ام؟ شما را ندیده

یـک لحظـه   . انـد  شـان رسـانده   گفت آنها را به جزاي اعمال. خبر؟ گفتم خبري ندارم

بعـد  به سرعت خود را کنترل کردم و . دنیا در نظرم تاریک شد، نفهمیدم کجا هستم

. دانم که چگونه به خانه آمـدم  با او خداحافظی کردم و نمی، از چند کلمه حرف دیگر

، بغضـم ترکیـد  ، رفتمکه در داخل اتاق بود  یحمامبه ، به محضی که وارد خانه شدم

اختیار گریه کردم که خدا رحمـت کنـد پـدرزنم حـاجی سـید       آنقدر با صداي بلند بی

به همین دلیل مـن آن روز را روز  . با دلداري آرام کردشاه از طبقه باال آمد و مرا  نایب

شهادت پدرم دانستم و یقین دارم که در همـان شـب کـه او را در خـواب دیـدم بـه       

  . شهادت رسیده است
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ي آگـاه از  هـا  کمونیسـت حاجی سـلیمان یـاري از قـول یکـی از     ، هاي اخیر در سال

مـورد شـکنجه قـرار     سرنوشت پدرم گفت که بعـد از دسـتگیري در اتـاقی کـه او را    

. دار اطرافش را گرفته بودند هایش را بسته و افراد مسلح با تفنگ برچه دست، دادند می

در همین حال یک افسر کمونیست آمد و روبروي او نشست و با اهانـت و تمسـخر   

  حاال خدایت کجاست که به فریادت برسد؟، گفتی گفت: این قدر خدا خدا که می

توانست بالدرنگ به روي افسر یـا   بود و کار دیگري نمیهایش بسته  پدرم که دست

او از این کار عصبانی شد و دستور داد کـه پـدرم را   . مستنطق کمونیست تُف انداخت

سوراخ کننـد و احتمـاالً بـدن غرقـه     ، با برچه مورد حمله قرار داده و بدنش را سوراخ

  . لعنت خدا بر سفّاکان تاریخ ،انّا هللا و انّا الیه راجعون. بخونش را زنده به گور کردند



  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

  

  فصل سوم

  از کودتاي کمونیستی تا جهاد اسالمی

  





  

  

  

  

  

 ها کمونیستکودتاي بدفرجام 

سـال پـنجم فاکولتـه انجینیـري (دانشـکده      ، سال آخـر تحصـیلم در دانشـگاه بـود    

د ما روز هفتم ثور که مصادف با پنجشنبه بود درس دیزاین داشتیم و استا. مهندسی)

وارد اتاق درس که شدیم حدود ساعت ده بود که کسی گفـت در  . آقاي فرهادي بود

درس تعطیـل شـد و مـن کـه     . مرکز شهر درگیري است و احتماالً کودتا شده است

اما خواستم از مرکز شهر بـروم تـا ببیـنم    ، (دوچرخه) داشتم راهی خانه شدم بایسکل

م به سینما پـامیر و از آنجـا بـه پـل بـاغ      از راه دهمزنگ آمد. افتاده است یچه اتفاق

نزدیک هتل کابل که رسیدم دیدم چند نفر پلیس زخمی را با پاي پیاده بـه  . عمومی

ارراه ملـک  هـ از سه راه هتل گذشتم که بـه سـوي چ  . برند سوي پل باغ عمومی می

دو جـوان ایسـتاده   ، متصل به دیـوار ارگ ، رو کنار پیاده، آن طرف سه راه. اصغر بروم

، شان رفتم و پرسیدم که چه خبر است؟ یکی از آنها با خوشحالی گفت نزدیک. دندبو

  . شوند اند و به زودي پیروز می نیروهاي مترقی قیام کرده

چون قبـل از آن اعالمیـه وحـدت دو جنـاح     ، اند کودتا کرده ها کمونیستفهمیدم که 

جلوتر کـه آمـدم در   . حزب دموکراتیک خلق براي مبارزه با داوودخان را خوانده بودم

ي  سه راه مقابل سفارت چین یک تانک و چنـد سـرباز را دیـدم کـه احتمـاالً دروازه     
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ارراه حاجی یعقوب که رسـیدم  هبه چ. خروجی سمت غرب ارگ را تحت نظر داشتند

خانه که رسیدم پـدرم از  . دهند ارراه مانور میهباز دیدم چند سرباز و تانک در مرکز چ

من به او گفتم که کار . اند دانست چه کسانی کودتا کرده ما نمیا، کودتا خبر شده بود

، پدرم نه ناراحت شد و نه خوشـحال . اند کودتا کرده ها کمونیست، افغانستان تمام شد

غـم و انـدوه   ، را از آن جـوان شـنیدم  » نیروهاي مترقـی « اسم اي که اما من از لحظه

و خوانـدن   هـا  کمونیسـت مـن در اثـر تمـاس نزدیـک بـا      . تمام وجودم را فراگرفت

ـ  کتاب، ها نامه  شب شـبیه   یها و نشریات کمونیستی داخلی و خارجی و عملکرد احزاب

دانستم که قتل و کشتار و اختنـاق در   حزب دموکراتیک خلق در کشورهاي دیگر می

اجتمـاعی و آموزشـی کـه    ، شود و همان وضع نیمه مطلوب اقتصادي کشور آغاز می

  . رود ت میامیدوار کننده بود از دس

قتل عام حدود دو هزار نفر از سربازان مدافع کـاخ ریاسـت    اب ها کمونیست، سرانجام

اش  ي داوودخان با هفده تـن از اعضـاي خـانواده    رحمانه جمهوري و نیز قتل عام بی

هـاي گسـترده    دسـتگیري . قدرت را به دست آوردند، اعم از زن و مرد و پیر و جوان

ي  دانشگاه و دانشجو گرفته تـا علمـاي دینـی و کسـبه     اقشار مختلف مردم از استاد

وضـعیت فـوق   . بدون محاکمه سر به نیست شـدند ، گناه بیعادي آغاز شد و هزاران 

العاده و قیود شبگردي وضع شد و اختناق شدیدي سراسر کشور را چنـان فراگرفـت   

گفتند  توانستند و می هایشان با یکدیگر حرف زده نمی که مردم از ترس حتی در خانه

  .  که دیوار موش دارد و موش گوش

فلسفه مارکسیسم جزء نصاب درسی شد و افراد تربیت شـده حـزب تـوده ایـران در     

مـن در  . ها موظف به تدریس این فلسـفه شـدند   اروپاي شرقی و روسیه در دانشکده

درس فلسفه مارکسیسم در آخر سال یکصد پاینت (نمره) گـرفتم کـه رئـیس خلقـی     

  .  ري از من تقدیر کردفاکولته انجینی

هـاي   شدیم که یکـی از اسـاتید یـا دانشـجویی را از شـعبه      هر از چند گاهی خبر می

. که استاد محسن و همایون را دستگیر نمودنـد  طوري همان، کنند مختلف دستگیر می

اخـوانی و مائوئیسـت هـم    ، کس خلقی یا پرچمـی نبـود   خوشبختانه در صنف ما هیچ
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هـایم   یک روز به یکی از هم دوره. حد زیادي راحت بودیم نداشتیم و از این جهت تا

اسـم او خلیـل بـود و    . هاي دیگر برخوردم که متوجه شدم مرا زیر نظـر دارد  در رشته

شوهرش یک افسر نظامی بود و گـرایش   خواهرش نطاق رادیو افغانستان که احتماالً

» قبـادي «ي دانشـجویی   مـن در دوره . به پرچم داشت و شاید عضو حزب هـم بـود  

کـه یکـی از    چنان. شناختند کردم و بجز برخی برادران شیعه بقیه مرا نمی تخلص می

همو که عبداالحد سعادت نام داشت و ، هایم که با من دوست صمیمی بود صنفی هم

روزي با هم به بازار کارته سـخی جهـت صـرف نـان     ، پسر یک ژنرال بازنشسته بود

بود و صاحب آن هزاره و منطقه هم شـیعه  هوتل کوچک شلوغ . چاشت (نهار) رفتیم

هـا تمـام کـار و     بینـی! هـزاره   فالنی مـی ، او در موقع صرف غذا به من گفت. نشین

روزي کـه  ، اما پروا نـدارد ، اند کاسبی که به مواد غذایی اختصاص دارد را قبضه کرده

مـن بسـیار   . گیـریم  الزم شد تفنگ را به سرشان گذاشته همـه چیـز را از آنهـا مـی    

امـا بـاخود اندیشـیدم کـه او مـرا      ، راحت شدم و خواستم چیز تندي برایش بگـویم نا

  .  بهتر است وضع را از این بدتر نکنم، شناسد نمی

گفـت فالنـی حـاال کـه یکـی از      ، شناسد کردم مرا نمی که فکر می، به هرحال خلیل

 گفـت سـید داوود   ؟گفتم کدام فامیل من والی شده ؟هایت والی شده مغروري فامیل

با پدرت آقاي مصباح چه نسبتی دارد؟ مـن  ، بعد گفت. مصباح والی بامیان شده است

هـر  . دانـم  من مـی ، گفت شوخی نکن. شناسم من اصالً او را نمی، گفتم هیچ نسبتی

اما همین که فهمیده بود نام پدر من چیست و او مـال  ، چند اطالعات او نادرست بود

  . کردم که والی فامیل ما نیستنگران شدم و دیگر اصرار ن، باشد هم می

شـان   بـراي اعـالم حمایـت از حکومـت    ، در صـحن دانشـگاه   ها کمونیستیک روز 

راه انداختند و دانشجویان دانشگاه را به نحوي مجبـور بـه حضـور در ایـن     تظاهرات 

کـه افـراد    چنـان ، ها و شعارها تند و تهدیـد کننـده بـود    سخنرانی. کردند گردهمایی 

از گردهمـایی کـه   . شـدند  خصوص مذهبی به شدت ناراحت مـی  هغیرکمونیست و ب

هایم کـه در   صنفی آن روز هم. درس دیزاین با یک استاد امریکایی داشتیم، برگشتیم

، اسـتاد امریکـایی هـم ناراحـت بـود     ، همه ناراحـت بودنـد  ، تظاهرات حضور داشتند
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ده بـراي  که نتوانست به درس ادامه دهد و ناراحتی خود را از وضـع پـیش آمـ    طوري

دانست کـه در صـنف مـا کمونیسـت و طرفـدار       می او احتماالً. افغانستان اظهار کرد

جالب این بود که او دانشجویان را به وفاداري بـه اسـالم دعـوت    . رژیم کسی نیست

مـن  . گفت مانند فالنی (من) به مسجد برویـد و نمـاز بخوانیـد    کرد و به آنها می می

روم و نمـاز   دانـد کـه مـن مسـجد مـی      جـا مـی  تعجب کردم که این امریکـایی از ک 

  .  هایم اطالع نداشتند صنفی که هم خوانم در حالی می 

هـایی کـه در    من هم در سه سالی که در مکتب تخنیک ثانوي بودم و هم در سـال 

بـراي  ، شد ها تعطیل می فاکولته انجینیري (دانشکده مهندسی) بودم ظهرها که درس

، رفـتم  ه نزدیک مکتب تخنیک و دانشگاه بود میاداي نماز به مسجد کارته سخی ک

نمـاز  ، که قبل از کودتاي هفـت ثـور   براي این، کردم کسی متوجه نشود اما سعی می

. شد خوان به نحوي از انحا تحقیر می خواندن عالمت عقب ماندگی تلقی شده و نماز

ضـد  شد و عالمـت ارتجـاعی و    بعد از کودتاي هفتم ثور نماز خواندن جرم تلقی می

جوانان نمـازخوان تحصـیل یافتـه اعـم از      مخصوصاً. رفت شمار می انقالبی بودن به

که هیچ کاري علیه رژیم انجام داده باشند  گناه و بدون این بی، دانش آموز یا دانشجو

من تعجب . شدند مجرم و ضدانقالب خوانده شده و در برخی مواقع سر به نیست می

از آن روزها دفاع نموده و حتی افتخـار  ، پرچمیکنم که چگونه هموطنان خلقی و  می

  .  ي راه آنان هستند در حالی که تفنگداران جهادي و طالبی ادامه دهنده، کنند می

بیش از دو ماه از کودتاي هفت ثور نگذشته بود که اخـتالف میـان دو جنـاح حـزب     

ببـرك کارمـل و    17/4/1357در تـاریخ  . دموکراتیک خلق (خلق و پرچم) آغاز شـد 

عنوان سـفیر بـه    ها از قدرت کنار زده شده و به نوراحمد نور و جمعی دیگر از پرچمی

متهم به توطئه و کودتا علیـه   27/5/1357و در تاریخ ، خارج از کشور فرستاده شدند

  . کی شدند دولت تره

 هـا متوجـه سـرکوب و کشـتار نیروهـاي مسـلمان و       خلقـی ، ها بعد از تصفیه پرچمی

اهللا سیدسـرور   آیت، 1357در ششم جدي. انیون مذهبی شدندعلما و روحخصوص  به

روز در زنـدان مانـد تـا     25او . بدون هیچ جرم و اتهامی دستگیر و زندانی شد، واعظ
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که جمعی از روحانیون و متنفذین به شمول پـدرم تـالش کردنـد کـه از طریـق       این

ژیم کمونیسـتی  رئیس ر، کی با نورمحمد تره، وزیر سرحدات رژیم، الدین تهذیب نظام

. اهللا واعظ خواستار آزادي او شـوند  مالقات نموده و ضمن دانستن دلیل بازداشت آیت

کـی دلیـل    (آقاي مصباح) بود که بـا جـدیت از تـره    سخنگوي اصلی این جمع پدرم

  . دستگیري آقاي واعظ را خواست و خواستار آزادي فوري او شد

العـی کـرد و ضـمن کـارگر ذهنـی      اط اهللا واعظ اظهار بـی  کی از دستگیري آیت تره

گفت که بعد از این زحمت شـما را  ، با دولتدانستن خواندن علماي مترقی و همسو 

هر از عراق کم نموده و برايبراي آوردن م کنیم هر وارد میتان م  .  

کی طرحی براي دستگیري همه علما اعم از شـیعه   اما رژیم تره، آقاي واعظ آزاد شد

، ي حضـرات مجـددي   در ابتدا به قلـع و قمـع خـانواده   . تو سنی را روي دست گرف

جـدي   28شـب  . سنت افغانستان اقدام کرد مذهبی و پیشواي اهل  مهمترین خانواده

شـیر  «ملقب به ضیاءالمشـایخ و معـروف بـه    ، حضرت محمدابراهیم مجددي، 1357

بـه طـرز    اش با هفده نفر از اعضاي خـانواده ، پیر طریقه نقشبندیه در قلعه جواد، »پاچا

همزمـان در هـرات سـناتور    . آمیزي دسـتگیر و بـه شـهادت رسـیدند     فجیع و اهانت

احمــد مجــددي و ســایر  اش و در ننگرهــار فضــل عبــدالباقی مجــددي بــا خــانواده

  . ها دستگیر و نابود شدند هاي حضرات در شهرها و والیت خانواده

اقـدام بـه   ، سـنت  بعد از سـرکوب بزرگتـرین و مشـهورترین خـانواده روحـانی اهـل      

پیـروزي   همزمـان بـا  ي شیعی افغانستان  دستگیري و نابودي علما و متفکران جامعه

ایـن بـار اولـین کسـی کـه      . ایران و بعـد از پیـروزي آن نمودنـد   در انقالب اسالمی 

او را بـه قتلگـاه   ، با محاصره خانه 4/11/1357دستگیر شد پدر من بود که در تاریخ 

، فشاري که مادر اندرم آورد و نتوانسـتم تحمـل کـنم   من یک ماه قبل بخاطر . بردند

بـا اسـتفاده از   . مجبور شدم نقل مکان کرده و در خانه خسرم در ده قابل ساکن شوم

  .  هاي زمستانی سنگالخ نزد مادر و همسرم رفتم رخصتی

اداي خلقـی و حزبـی   ، عناصر فرصت طلب و ناآگـاه . شرایط در آنجا هم بد شده بود

بـه  . توانسـتند  و مردم حتی از ترس آنهـا در مسـاجد اذان داده نمـی   را درآورده بودن 
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کابل برگشتم و هنوز چند روزي نگذشته بود که اطالع یافتم پدرم را گرفته و دیگـر  

همراه با یکی از برادرانم راهی منازل علماي بزرگ شدیم تـا  . به خانه برنگشته است

  .  اینداز حال آنها خبر شویم و اگر ممکن باشد اقدامی نم

سخی رفتیم که خبر شدیم چند روز پس از پدرم  اهللا واعظ در کارته اول به منزل آیت

بعد از آن طی دو ماه (دلو و حوت) تمـام روحـانیون   . اند او را هم دوباره دستگیر کرده

قبل از دستگیري پدرم برخـی  . متنفذ شیعه در کابل و دیگر شهرها را دستگیر کردند

دیگـران هـم   . اما او نپـذیرفت ، استند که افغانستان را ترك کنددوستان آگاه از او خو

اهللا تقدسـی و برخـی    پروانی و آیـت  صادقی، اهللا محقق تنها آیت، همین کار را کردند

  . نجات دادند ها کمونیستعلماي دیگر خود را از چنگال خونین 

نـده  به هر سختی که بود گذشت اما پیامدهاي شـوم و تبـاه کن   1357سال نامیمون 

خبـر شـدم کـه بـرادرم      1358در بهـار سـال   . آن با شدت هرچه بیشتر ادامه یافـت 

بود و در رشـته طـب در جـالل آبـاد درس      يرسا و با استعداد محمدطاهر که جوانِ

از روي استیصـال بـا وجـودي کـه     ، بسیار متـأثر شـدم  . خواند دستگیر شده است می

بـه   ءبـا بـرادر دیگـرم ضـیا    . در جسـتجوي او برآمـدم  ، تـوانم  دانستم کاري نمـی  می

، و در ابتدا جویاي احوال او در دانشـکده پزشـکی در درونتـه شـدیم    رفتیم آباد  جالل

چیـزي دسـتگیر مـا نشـد و     ، آنجا هم رفتـیم ، آباد بپرسید گفتند بروید از فرقه جالل

برادرم با کدام گروه سیاسی ارتباط نداشت و کار سیاسی . دست از پا درازتر برگشتیم

علت دستگیري او رفت و آمـد پـدرم بـود کـه گاهگـاهی بـه دیـدن او در        . ردک نمی

آن هـم در زمـان   ، کـرد  جلب توجـه مـی  ، رفت و چون معمم و مال بود آباد می جالل

شـدند و ضـد    مجـرم محسـوب مـی   ، ها که مال و مالزاده بدون ارتکاب جرمی خلقی

  . که باید نابود شوند، انقالب

بصورت پراکنده  1357ونیستی بعد کودتاي هفتم ثور هاي مردمی علیه رژیم کم قیام

صوف بـود   دلو همان سال توسط مردم دره 25شروع شده بود که نقطه عطف آن در 

هاي مردمی که از هیجـدهم   در هزارستان قیام. ادامه یافت 1358و تا زمستان سال 

حمل در دایکندي آغاز شده بـود تـا آغـاز زمسـتان آن سـال در تمـام ایـن منطقـه         
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سـنگالخ و تمـام ولسـوالی جلریـز توسـط مجاهـدین بهسـود و         دره. گسترش یافت

سنگالخ به ریاست ارباب غریبداد از کنترل دولت خارج شده و در اختیـار مجاهـدین   

  . مردمی قرار داشت

که این خبر  فرداي آن روزي. در اوایل تابستان خبر شدم که مادرم مریض شده است

 گرچه شنیده بودم که مجاهدین افراد سـرلُچ . خ شدمرا شنیدم سراسیمه عازم سنگال

اما مـن فقـط   ، کنند لُخت) و کارمندان دولتی را بنام حزبی دستگیر و مجازات میسر(

  . کردم که به من کاري داشته باشند فکر نمی، نه حزبی، دانشجو بودم

در صندلی آخـر جـا مانـده     رسیدن فقطخاطر دیر  هب، به موتر سنگالخ که سوار شدم

کنار راننده دو نفر کـه هـم کارمنـد دولـت     ، هاي جلو در صندلی. بود که من نشستم

شان لنگـی بسـته    آنها به سرهاي. آوردند نشسته بودند بودند و هم اداي حزبی در می

بـه جلریـز   . من سرلخت و شبیه کارمندان بـودم . هایشان پتو انداخته بودند و به شانه

رپل متوقف کرد و یکی از آنها وراد موتر شـد و  دو نفر مسلح موتر را س، که رسیدیدم

همـه مسـافرین فکـر    . نظرش که به من افتاد گفت پیـاده شـو  . به همه نگاه انداخت

چون یک روز قبـل هـم آدم سـرلُچی را از مـوتر پیـاده      ، کردند که کار من تمام شد

با وجودي که مسافرین و صـاحب مـوتر همـه    . کرده و به درخت آویزان کرده بودند

از مـوتر کـه پیـاده شـدم     . ددنـ کس از تـرس از مـن دفـاع نکر    هیج، شناختند ا میمر

هایم را آغاز کردند و اولین چیزي که بـه دسـت آمـد کـارت      بالفاصله بازرسی جیب

هنـوز  . ام بود که قبل از کودتاي ثور در زمان داوودخان صـادر شـده بـود    دانشجویی

ان هم بود گفت پیدا کردم و مـرا  بازرسی کامل نشده بود که جوان مسلح که پشتو زب

  . با قنداق تفنگ هل داد که برو

شـاید قومانـدان شـما مـرا     ، مسـلمان هسـتم  ، من هرچه گفتم که کمونیست نیستم

چند قدم دورتر از موتر که بردنـد دوبـاره   . رهایم کنید که بروم قبول نکردند، بشناسد

بود و همیشه با خـود   این بار سوره یاسین که به شکل جزوه کوچک، بازرسی کردند

جوان مسلح تا نظرش به قـرآن افتـاد آن را   . داشتم را از جیب دیگرم بیرون کشیدند
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مـرا رهـا کردنـد و    . بوسید و به رفیقش گفت که این مرد مسلمان است رهایش کن

  .  به موتر برگشتم

صاحب موتر که از اقوام سنگالخی ما بود گفت که آغا صاحب خدا را شـکر کـه آزاد   

مردم که دو نفر خلقی که لنگی پوشـیده بودنـد زنـده     گرنه من از این غم می وشدي 

بمانند و تو که مسلمان و جد اندر جد پیشوا و مجتهـد مـا هسـتی خـداي نخواسـته      

  .  کشته شوي

هم افـراد  ، بعدها از یکی از مجاهدین سنگالخی شنیدم که در ابتداي جهاد در منطقه

افراد مکتبی و سرلچ را بدون گناه به اتهـام  ، انیمید مسلح غریبداد و هم افراد مسلح

او کسی را به مـن نشـان داد   . کردند شان را غارت می خلقی به قتل رسانده و وسایل

که جوانی را بخاطر بایسکل رائیل انگلیسی که داشت به نام حزبی بـه قتـل رسـانده    

  .  گرفت این جنایات متأسفانه در تمام مناطق افغانستان صورت می. است

مشغول کـار در ریاسـت   ، من با فراغت از دانشگاه 1358به هرحال در زمستان سال 

در آن زمان وزیر معارف (تعلیم و تربیه) دکتـر اناهیتـا   . ساختمانی وزارت معارف شدم

کردم چند کمونیسـت پرچمـی    از سوي دیگر در ریاستی که من کار می. زاد بود راتب

داشت که رهبران حزب دموکراتیک خلـق را  یکی عبدالوهاب شکوهی نام . نیز بودند

 ـ�پرداز مارکسیسم  ي کمونیستی ضعیف دانسته و خود را نظریه از لحاظ درك اندیشه

او از آلمان شرقی آمده بود و توسط حزب توده ایران تربیـت  . کرد لنینیسم قلمداد می

داشـت  برچی خانه  کارمند ساده اما فعال حزبی بود که در دشت، یکی دیگر. شده بود

هـا و عصـرها از یـک     صـبح ، که در یک مسیر رفت و آمد قرار داشـتیم  و بخاطر این

حتـی  ، او مرا شناخته بود و با جدیت تحت نظـر داشـت  . کردیم سرویس استفاده می

که از دسـت او   به حدي، کرد ها و روزهاي تعطیلی گشت و گذار مرا نظارت می جمعه

کرد و قصد بـه   ینی بود که با من کار میحزبی دیگر دختر تکنیس. به تنگ آمده بودم

اي گرفـت و   مـرا بـه بهانـه    ي که فرار نکنم تذکره دام انداختن مرا داشت و براي این

  .  بعداً گم انداخت
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او مـرا از  . مستخدم دفتر ما یک مرد میان سال از غزنی و ساکن کارتـه سـخی بـود   

کـی از علمـاي شـیعه    طریق دوستی که از اقوامش بود شناخته بود که سید و پسـر ی 

آورد  چـایی کـه مـی   ، گذاشـت   بسـیار بـه مـن احتـرام مـی     . که دستگیر شده هسـتم 

گذاشت و بار اول ناخودآگاه گفـت آغـا صـاحب     لیوان(گیالس) مرا جدا از دیگران می

همه همکاران متوجـه سـخن او شـدند و    . ام خاطر جمع باش پیاله تو را خوب شسته

من به یک نحوي فضا . اي با یکدیگر داریم رابطه پیدا شد که ما چهسؤال شان  براي

را تغییر دادم و در آخر وقت به او گفتم که دیگر این کار را نکن و احتـرام خـاص در   

توانسـت و   اما او خود را کنتـرل نمـی  ، بسیار عادي باش، جلوي همه براي من مگذار

اشـد خـدا او را   این مرد شریف که اگر مرده ب. کرد ناخودآگاه مرا غرق محبت خود می

رفتنـد و   ظهرها که کارمندان براي غذا خوردن می، (ع) محشور کند با ائمه معصومین

کـرد تـا مـن     پتوي خود را دوال کرده و در روي اتاق هموار مـی ، شد دفتر خلوت می

داد تا کسی نیاید و اگر  پشت در اتاق کشیک می، نماز بخوانم و خودش تا پایان نماز

خواند برایش گفتم تو هم احتیـاط   خودش آزاد نماز می. کرد می آمد مرا خبر کسی می

، سواد هستم به من کاري ندارنـد  اوال از من گذشته و ثانیاً من بی، گفت آغاجان، کن

، که پسر جوانش را که افسر نظـامی بـود  ـ بزرگی این مرد  . اما جان تو در خطر است

سراپاي وجودم را تسـخیر   ـ   دگناه دستگیر و به شهادت رسانده بودن بی ها کمونیست

بیـنم سـخت احسـاس تنهـایی و حقـارت       کرد و اکنون که چنین مردانی را نمـی  می

  .  کنم می
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  ها روس اشتباه استراتژیک، اشغال افغانستان 

اي را در دسـت داشـت کـه بـر مبنـاي آن یـک        وزارت معارف پروژه 1358در سال 

بـویژه در بخـش سـاختمان    ، وزارتهاي ایـن   ي مجهز براي تولید نیازمندي کارخانه

طـراح ایـن پـروژه مـن انتخـاب      . شد ساخته می، ها و تجهیز آنها مکاتب و آموزشگاه

اول زمـین کارخانـه را در   . ام کـار را شـروع کـردیم    شده بودم و بـا همکـاران فنـی   

سازي براي خرید  پلچرخی سروي کردیم و بعد در پی شناسایی ماشین آالت و زمینه

در آن زمان کشور چکسلواکیا در میان کشورهاي اروپـاي شـرقی   . ردیمها اقدام ک آن

من به سفارت چکسلواکیا رفته و بـا  . تر بود و بلوك کمونیستی از لحاظ فنی پیشرفته

هـاي مـورد نیـاز را بـه      مسئول بخش مربوطه صحبت کردم و او بروشورهاي ماشین

خانـه مـورد نظـر بـه دو     همچنین براي الگوسازي و آشنایی با ضروریات کار. من داد

در یکـی از  . جهت مطالعـه سـرزدم  ، اي که در آن زمان در کابل وجود داشت کارخانه

آن سـنگی   هـاي  بیشتر قسمتکه در حال ساختن دیدم ها میز بزرگی را  این کارخانه

مسئول مربوطه گفت که این میز براي دفتر کار امین صاحب در قصر داراالمـان  . بود

مان متوجه شدم که طرح انتقال مقر ریاست جمهـوري از مرکـز   آن ز. شود ساخته می

  . روي دست است، در قصر تاریخی داراالمان، شهر به حومه شهر

اهللا امـین انتقـال یافتـه بـود کـه سـاعت شـش شـام روز          تازه مقر حکمروایی حفیظ

ي مـا   خانـه . ها مردم غرب شهر کابل را تکان داد غرش گلوله، پنجشنبه پنجم جدي

قابـل بــود و آتـش بــازي در اطــراف قصـر داراالمــان را بـه چشــم مشــاهده     در ده 

هاي عادي خـود را   اما رادیو برنامه، رادیو را گرفتم که ببینم چه خبر است. کردیم می

حدود یک ساعت گذشـت  . کرد و زد و خورد هم در داراالمان ادامه داشت پخش می

ن بـوده و او را قومانـدان دلیـر    که رادیو کابل مشغول تعریف و تمجید از امی در حالی

. رادیو کابل بلنـد شـد  کنار موج ناگهان صداي ببرك کارمل از ، خواند میثور انقالب 

اهللا و  او سـخنانش را بـا بسـم   ، دانستم که این صدا از ببـرك اسـت   من در ابتدا نمی

، اما بعد که از جانب کمیته مرکزي حزب دموکراتیـک خلـق  ، السالم علیکم آغاز کرد

  .  گفت متوجه شدم که این صداي کارمل استسخن 
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و ، گناه افغانسـتان   هاي امین در کشتار وسیع مردم بی کارمل ضمن برشمردن جنایت

هاي داخلی و خارجی جدیـد حـزب دموکراتیـک     سیاست، همدردي با آسیب دیدگان

، منع دستگیري و تعقیب خودسرانه مـردم ، آزادي زندانیان سیاسی. خلق را اعالم کرد

تأمین آزادي احزاب چپـی و  ، رام به اصول اسالم و آزادي عقیده و مراسم مذهبیاحت

مـذاکرات  ، بـا شـوروي  ، 1357قوس سال  14در سیاست داخلی و رعایت قرارداد . ..

دوستانه با پاکستان و شادباش گفتن انقالب ملی و اسالمی ضد امپریالیستی و ضـد  

در دست گـرفتن ابتکـار نزدیکـی و     هاي برادر ایران و هاي عظیم خلق سلطنتی توده

در سیاسـت  ، شـائبه بـا چـین    تحکیم دوستی میان دو کشور و در آرزوي دوستی بـی 

  . هاي دولت جدید برشمرده شد خارجی از برنامه

جدي و روز جمعه بود هنگـامی   6فردا که برابر با ، آن شب در کابل برف شدید بارید

ن شوروي را در اطراف قشـله عسـکري و   ها و سربازا که از خانه بیرون برآمدم تانک

کشور اشغال شد و این . ها مشاهده کردم مکتب نظامی (حربی شونزي) در کنار جاده

اشغال سبب گسترش جنـگ و همگـانی شـدن جهـاد و قیـام مـردم افغانسـتان در        

  . سرتاسر کشور شد
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  قیام سوم حوت کابل 

به دیـدنم آمـد   ، کبیر شیخمشهور به ، اکبر روزي دوست و رفیقم مرحوم مهندس علی

شـوند و   اي از جوانان در خانه داکتـر سـیدابراهیم قبـادي جمـع مـی      و گفت که عده

مرحـوم  . خواستار آن هستند که یک کاري در رابطه با کشـور و اسـالم انجـام شـود    

با من هم عصر و هم نسل و هم طایفه بـود و از لحـاظ روحـی و روانـی     ، شیخ کبیر

امـا صـادق و بلنـد    ، کـم رو ، او هم مانند من زجر کشیده. هایی داشتیم مشابهت، هم

داغ . هاي زندگی فقیرانـه جـان داد   مادر نازنینش در جوانی و در اثر سختی. پرواز بود

اما او بـراي نجـات از   ، او قلب شیخ کبیر و دیگر برادرانش را به شدت سوختانده بود

ک کرد که بتواننـد درس  فقر و بدبختی به سختی تالش کرد و تمام برادرانش را کم

خود و برادرانش گرفتـار مصـایب شـدند و    ، یار نبود، مانند من، بخوانند اما بخت با او

  . کشته شدگناه  بی، اش در خانه، سرانجام با یکی از برادرانش توسط مجاهد نمایان

جوانانی که خواستار رفع مسئولیت در قبال دین و وطن بوده و وابسـته بـه   ، سرانجام

قیـام  . ب و گروهی نبودند تصمیم به راه اندازي قیام سوم حوت کابل گرفتندهیچ حز

ها و حزب دموکراتیک خلق را در سطح  روس، شکوهمندي که کاخ کرملین را لرزاند

المللی بی اعتبار ساخت و سبب گسترش جهاد و مقاومـت و جلـب توجـه     ملی و بین

  . ان به قضیه افغانستان شداي و بین المللی و افکار عامه جه هاي منطقه سازمان

رسـتاخیز همیشــه مانــدگار مــردم  « ریــزي و آغـاز قیــام در کتــاب  چگـونگی برنامــه 

شب سـوم  . کنم ي آن روز خود را نقل می من فقط خاطره، ذکر شده است» افغانستان

، نامه به مردم ابـالغ گردیـده بـود    حوت طبق قراري که وجود داشت و از طریق شب

فـردا از اول  . اکبـر گفـتم   هریان کابل پشت بـام رفتـه و اهللا  من هم مانند سایر همش

اعم از شیعه ، گلخانه و دشت برچی، هاي ده قابل صبح سیل خروشان مردم از کوچه

که کارمند دولت بودم  خاطر این همن هرچند ب. و سنی به سوي پل سوخته جاري شد

ـ   سـوي مرکـز شـهر     هو تحت نظر هم قرار داشتم قرار نبود که در راهپیمایی مـردم ب

اما انفجار عظیم مردم را که دیدم تحریک شدم و با خـود گفـتم خـون    ، شرکت کنم

  .  غسل شهادت کردم و به جمع مردم پیوستم، تر نیست من از خون دیگران رنگین
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(همان مدرسـه نظـامی)    در نزدیکی مکتب لیسه که کمی از ده قابل دور شده بودیم

ر فراز ما بـه پـرواز درآمـده و دیـوار صـوتی را      هاي جنگنده میگ به ارتفاع کم ب جت

امـا مـردم از جـان گذشـته بودنـد و از هـیچ چیـزي        ، براي ترساندن مردم شکستند

جمعیت بـه قـدري زیـاد بـود کـه بـه       ، سوخته که رسیدیم به مرکز پل. ترسیدند نمی

انبوهی جمعیـت خودجـوش مردمـی    . جاي سوزن انداختن نبود،  المثل مصداق ضرب

در نزدیکـی  . سنگی(میرویس میـدان) و مرکـز شـهر در حرکـت بودنـد      تهسوي کو به

هاي درختان چنـار و   ها و تنه فروشی بود که شاخه کنار رودخانه یک چوب، سوخته پل

  . فروخت هاي مختلف را می عرعر به اندازه

مردم براي درگیري احتمالی با نیروهاي نظامی به این چوب فروشی هجـوم بـرده و   

از سرپل که گذشتیم در آن سوي پـل  . وان چوبی را در دست گرفتهرکس به قدر ت

رویم  متوجه شدیم که هر چه جلوتر می، دادند ها باالي سر ما مانور می که جت در حالی

اما هیچ تیرانداز و سربازي ، شوند افرادي در میان جمعیت تیر خورده و نقش زمین می

یـک  ، بودند دو بخـش شـده بودنـد   افرادي که جلوتر از ما در حرکت . شود دیده نمی

موریت پلیس را مورد حمله قرار دادند و گروهی أبخش به سوي کوته سنگی رفته و م

  . به سمت راست پیچیدند تا به سوي مرکز شهر به حرکت خود ادامه دهند

، جمع کثیري که من در میان آنها قرار داشتم در معرض تیراندازي شدید قرار گرفـت 

همـه  . خورد و رفتن به جلو را ناممکن سـاخت  یک نفر تیر می که هر چند قدم طوري

کـه   بـراي ایـن  ، ها پناه بگیریم ها و مغازه مجبور شدیم به دو طرف جاده در کنار خانه

بعـد  . کنـد  دیدیم که از کجا فیر(شلیک) می نه اسلحه داشتیم و نه طرف مقابل را می

ـ  هـاي اطـراف    ل در سـاختمان از قیام متوجه شدیم که نیروهاي امنیتی و حزبی از قب

ها مـردم را   جا شده و موضع گرفته بودند و از داخل ساختمان ها جابه ها و جاده خیابان

  .  بستند به گلوله می

شاه حکیمی کـه بـا مـردم ده قابـل      االسالم حاج سید نایب پدر زن من شهید حجت

از پـل  ، علم حضرت ابوالفضل را از مسجد گرفته و در پیشاپیش مـردم قـرار داشـت   

سوي سراي غزنی حرکت کرده بود و چنان از خود رفتـه بـود کـه متوجـه      هسوخته ب
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کسانی که تیر خورده بودند از جمله پسـر خـودش نشـده و علـم بـر دوش حرکـت       

کرد تا این که به چهار راه داروخانه رسـید و متوجـه شـد کـه در وسـط خیابـان        می

  . اند تنهاست و همه مردم پراکنده شده

ها را از خیابان جمـع کـرده و    اي که در آن خیابان قرار داشت زخمی وخانهمسئول دار

کرد تـا بـه    هایشان را نیز پانسمان می در داخل داروخانه ضمن پناه دادن به آنها زخم

هـایی را   نیروهاي امنیتی و حزبی زخمـی . دست نیروهاي امنیتی و حزبی رژیم نیفتند

هـا منتقـل    کـه آنهـا را بـه شـفاخانه     انیرسـاندند یـا کسـ    ه میکه خود را به شفاخان

که کربالیی سیدعیسی یکی از اقوام مـا کـه    چنان. رساندند به شهادت می، کردند می

امـا دیگـر از   ، آباد انتقال یافـت  در سرك پیش سیلو زخمی شده بود به شفاخانه علی

  . اش خبري نشد مرده و زنده

در شفاخانه  1364هم در سال پدر زن مرا ، شاه مرحوم حاجی سید نایب ها کمونیست

او در آن سال ادرارش بند آمده بود و بـراي درمـان بـه    . آباد به شهادت رساندند علی

در شفاخانه او را عمل کردند و حالش خوب شده بود که متأسـفانه  . شفاخانه رفته بود

به نحوي ارتباطش را با من که در آن زمان رئـیس جبهـه اسـالمی سـنگالخ بـودم      

آن سید مظلوم را که نماز شبش را حتی در شـفاخانه و در حـال مریضـی    فهمیدند و 

  . به طرز مرموزي به شهادت رساندند؛ روحش شاد، ترك نکرد

برخی حدود هـزار نفـر   ، ها و زندانیان قیام سوم حوت آماري در دست نیست از کشته

اعـالم   15/12/1358ها رادیوي کابـل در تـاریخ    در مورد زندانی. اند کشته ذکر کرده

نفر از جمله کسانی که در جریـان قیـام    112کرد که بر اساس هدایت ببرك کارمل 

شان کم و نـاچیز   سوم حوت دستگیر شده بودند به دلیل این که اسناد و مدارك جرم

تـن دیگـر از    173خبر داد که  18/12/1358همین رادیو در تاریخ . بود آزاد گردیدند

تـن دیگـر را از زنـدان رهـا      88اند و فرداي آن روز  زندانیان سوم حوت نیز آزاد شده

انـد کـه    آمد که عده زیادي دسـتگیر شـده   از خبرهاي رادیو کابل چنین بر می. کردند

  .  اند بخشی از آنها را آزاد کرده
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 مسافرت اجباري

هـا)   ) دانش آموزان دختر مکاتب (دبیرستان9/2/59ي ( در مورخه 1359در بهار سال 

. ال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي اقدام به تظاهرات کردنددر اعتراض به اشغ

سـوي پـل    هدر یکی از روزهاي تظاهرات که تظاهرکنندگان از خیابان محل کار ما ب

همـه  ، باغ عمومی در حرکت بودند من و همکارانم که اتاق ما بر خیابان مشرف بـود 

هاي دیگـر برخـی    اتاق حتی از. کردیم کنار پنجره جمع شده و تظاهرات را تماشا می

آنهـا از خیابـان   ، تظاهرات دختران احساسات برانگیز بـود . افراد به اتاق ما آمده بودند

ـ ، دادند سوي ما دست تکان می هب سـوي آنهـا دسـت تکـان      هما هم از پشت شیشه ب

سـوي سـاختمان    هجوان از کنار تظاهرکنندگان بمرد یک مرتبه دیدم چند . دادیم می

چند لحظه بعد صدایی شنیدم که گفت آغـا صـاحب فـرار کـن!     . ددویدن محل کارما

دم دروازه همـان  ، اند برگشتم به عقب دیدم هیچ کس در اتاق نمانده همه فرار کرده

من از اتاق که بیرون شـدم  . باال آمده بود، مستخدم بود که به سرعت از طبقه پائین

بعد از دو سـه  . گر هم بودیک نفر دی، راه فرار ندیدم و رفتم داخل تشناب(دستشویی)

کــم همـه همکـاران آمدنـد و پشــت     کـم ، وضــع عـادي بـود  ، دقیقـه بیـرون شـدم   

  .  شان قرار گرفتند میزهاي

او در همـان  . از میان کارمندان ریاست ما یک نفر پرچمی فعال دسـتگیر شـده بـود   

هـا بـاال    هایش براي دستگیري ما وارد ساختمان شده و از پلـه  که هم حزبی لحظاتی

اش فکر کرده بودنـد   رفت که همکاران امنیتی ها پایین می به سرعت از پله، آمدند می

که او همان کسی است که از پشت پنجره به سوي تظاهرکنندگان ابـراز احساسـات   

ام و بـراي   هـر قـدر اصـرار کـرده بـود کـه مـن حزبـی        . کند کرد و حاال فرار می می

ها طول  او زندانی شد و مدت. ه بودکسی قبول نکرد، آمدم همکاري با شما پایین می

به این ترتیب خداوند آن . کشید تا ثابت شد که حزبی بوده و دست تکان نداده است

  . روز ما را از خطر دستگیري و نابودي احتمالی نجات داد

از آن روز به بعد شرایط براي من دشوار شد که شـرح مفصـلی دارد و ذکـر آن را در    

تصمیم . ا به هرحال مجبور شدم که فرار را بر قرار ترجیح دهمام. دانم اینجا الزم نمی
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او برادر عزیز و دوست گرانقـدرم داکتـر   ، کبیر در میان گذاشتم خود را با دوستم شیخ

مسافرت من بـه هـرات را فـراهم      سیدابراهیم قبادي را مطلع ساخت و ایشان زمینه

  . به ایران بروم» نقالبیهاي ا راه«ساخت تا از آنجا به اصطالح ببرك کارمل از 

. سـنگی حرکـت کـردیم    حبیبـی از کوتـه   جناب آقاي خلیل با ماشین باربري ده چرخِ

سـه  . کود کیمیایی (کـود شـیمیایی) بـار بـود     ماشین احتماالً، درست به خاطر ندارم

صاحب ماشین که خلیـل بـود و مـن کـه موهـاي سـرم را کوتـاه        ، راننده، نفر بودیم

آن شــب . رج از شــهر غزنــی در کنــار جــاده خوابیــدیمشــب اول خــا. مکــرده بــود

یـک بـار گلولـه بـه     . حمله کردنـد ، مجاهدین به میدان هوایی غزنی که نزدیک بود

شـب  . اما تا صبح خـواب نـرفتیم  ، خوشبختانه آسیبی ندیدیم، نزدیک ما اصابت کرد

پنـاه   آن شب یک سرباز فراري که هراتی بود بـه مـا  . دوم در شهر قندهار خوابیدیم

این سـرباز هراتـی داسـتان    . آورد و از صاحب ماشین خواست که او را به هرات ببرد

او یـک منطقـه در خـارج از    . انگیزي حکایت کرد و دلیل فرار خود را توضـیح داد  غم

کـه شـب قبـل     ـ  ام متأسـفانه نـام آن را فرامـوش کـرده     ـ  شهر قندهار را نشان داد

. شـان بـه آنجـا حملـه کـرده بودنـد       فغـان سربازان و افسران روسـی بـا متحـدین ا   

شـان بیـرون کشـیده و در یکجـا      هـاي  متجاوزین تمام مردان آن منطقـه را از خانـه  

جمع کرده و سربازان افغـان را بـه مراقبـت از آنهـا گماشـته بودنـد و خودشـان بـه         

سـرباز  . ها رفته به مدت یک ساعت بـه زنـان و دختـران تجـاوز نمـوده بودنـد       خانه

امـا کـاري   ، کـرد  ي زنـان مسـلمان مـرا ناراحـت مـی      ت صـداي نالـه  گف هراتی می

از شـنیدن ایـن خبـر جـانم     . توانستم و تصمیم گرفتم که از سربازي فـرار کـنم   نمی

بـا خـود تصـمیم    ، در چشـمانم حلقـه زد    به شدت متأثر شـده و اشـک  ، آتش گرفت

  .  ازمگرفتم که از ایران برگشته و براي دفاع از ناموس مسلمین به جهاد بپرد

صـبح  . حاال چهار نفر شدیم و شب بعد بـه دالرام رسـیدیم  ، از قندهار حرکت کردیم

چند کیلومتر دور شده بـودیم کـه در   . سوي هرات حرکت کردیم روز بعد از دالرام به

ها و نظامیان روسـی را دیـدیم کـه در حـال      کنار جاده تانک، یک منطقه کوهستانی

رسـیدیم و  ، سراشیبی تنگی شـوراب شـیندند   ها که گذشتیم در از آن. حرکت هستند
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هـا در کـوه سـمت راسـت      متوجه شدیم که چند نفر مسلح روبروي ما در پناه سنگ

راننده بِریک گرفـت  . گویند جاده سنگر گرفته و به ماشین ما به زبان پشتو ایست می

که بار سـنگین داشـت و در سراشـیبی هـم بـودیم       خاطر این هاما ماشین ب، (ترمز زد)

افـراد مسـلح کـه    . جا متوقف نشد و چند متر دیگـر در سـرپایینی کشـیده شـد     بهجا

فکـر کردنـد کـه مـا بـه دسـتور آنهـا اعتنـایی         ، دستان مولوي خالص بودند هب تفنگ

صداي تیراندازي بلند شـد و احسـاس کـردیم    . دهیم ایم و به راه خود ادامه می نکرده

ماشـین  . ین و خود مـا آسـیبی نرسـید   اما به ماش، گذرد ها از بناگوش ما می که گلوله

ما دویدند و به تندي یکی از آنهـا از رکـاب ماشـین    سوي  به افراد مسلح، متوقف شد

باال آمده و در را باز کرد و بدون هیج فرصتی ما را از مـوتر پـایین انـداخت و حتـی     

یک نفر مسـلح کنـار راننـده نشسـت و مـوتر را      . اجازه نداد که کفش خود را بپوشیم

. گفتند یک دره اسـت انتقـال دهنـد    شان که می ت داد تا به منطقه تحت کنترلحرک

مـا مسـلمانیم و قصـد    ، ماشین خودش کشیده شد، هر قدر تالش کردیم که بگوییم

آقاي حبیبی براي اثبات مسلمانی خـود یـک نامـه مهـر     . فرار نداشتیم گوش نکردند

، همکار مجاهدین نوشـته بـود  شده از حرکت انقالب اسالمی که او را تأیید نموده و 

یکـی از آنهـا گفـت    ، از جایی که در ماشین مخفی کرده بود بیرون آورد و نشان داد

  .  ها زیاد دارند ها از این نامه ها و پرچمی خلقی

خلیل و سرباز فراري را دو نفر مسلح به سوي کوهی کـه در سـمت چـپ قـرار     ، من

با سر و پاي برهنـه از جـاده   ، ا بودآن روز یک روز گرم از ماه جوز. داشت حرکت داد

دره بودیم کـه هواپیماهـاي جنگـی و      در ته. رفتیم کوه يباالدره و از آنجا به   هبه تَ

رفـت کـه هـر آنـی مـا را مـورد        کوپترها بر فراز ما به پرواز درآمدند و انتظار می هلی

بـزرگ  در کمر کوه که رسیدیم مجبور شدیم که در زیر یک سنگ . حمله قرار دهند

یکی از آنها پرسـید در راه کـه آمدیـد نیروهـاي     ، دو نفر مسلح با ما بود. پناه بگیریم

سـوي شـما    آنها پشت آن گردنه در حـال حرکـت بـه   ، گفتیم بلی ؟شوروي را دیدید

در . یکی از آنها رفت که کسب تکلیف کنـد ، تا این مطلب را گفتیم ترسیدند. هستند

ما در نزدیکی فرودگاه نظامی شیندند ، گرفت ها شدت این حال سر و صداي جنگنده
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گفتـیم اگـر از پناهگـاه    . برویـد آزادیـد  ، فرد مسلحی که با ما بود گفـت . قرار داشتیم

گفت حتمـاً برویـد و اال   ، کنند کوپترها ما را تیرباران می خارج شویم هواپیماها و هلی

مـا  سـوي   بـه  را ن آناگلنگدن تفنـگ را کشـید و دهـ   ، کنم خودم شما را تیرباران می

هـا بـه    مجبور شدیم در زیر غرش جنگنده. گرفت و با خشونت گفت که حرکت کنید

یـک ماشـین آمـد هرچـه دسـت      . و در جاده به راه افتادیم دهزحمت از کوه پایین ش

، از تنگـی کـه عبـور کـردیم بـه دشـت رسـیدیم       . تکان دادیم از ترس توقف نکـرد 

خواسـتیم   به یک پـل رسـیدیم و مـی   ، دکردن زدند و حمله می کوپترها گشت می هلی

زیر پل پناه بگیریم که از پشت سر ما یک ماشین تانک تیـل رسـید و متوجـه    سریع 

. نیمه توقف کرد و راننده به مـا گفـت سـریع سـوار شـوید     ، وضعیت خطرناك ما شد

که ماشین در حرکت بـود از   ماشین جایی براي سوارشدن نداشت به زحمت در حالی

هاي روي تانک محکم گرفته خود را باال کشیدیم و در بغل تانـک در   ها و گیره میله

مـا را اشـرار    هـا  کمونیستبه تعبیر  کوپتر که احتماالً یک هلی. ماندیمحالت ایستاده 

همین کـه بـه ماشـین سـوار     ، تشخیص داده بود و قصد داشت مورد حمله قرار دهد

که از بادش لبـاس مـا    ريچند متر بر فراز ماشین روي سر ما حرکت کرد طو، شدیم

کـه دسـت از سـر مـا      داشـتیم تـا ایـن    به زحمت خود را محکم نگـه . خورد تکان می

  . برداشت و برگشت

خطر که رفع شد از بابت ماشین ده چرخ آقاي حبیبی و راننده که مردي از جـاغوري  

چند دقیقه گذشت کـه نزدیـک بـازار    . سر آنها آمده باشده بود نگران بودیم که چه ب

از دور ماشـین ده چـرخ مشـاهده شـد کـه در مقابـل یـک        ، ندند (سبزوار) شدیمشی

به بازار که رسیدیم راننده را هم سـالم یـافتیم و از ایـن    ، ایستاده، (چایخانه) سماوات

خواسـت   فرد مسـلح مـی  ، راننده گفت از شما که جدا شدم. جهت خدا را شکر کردیم

د نظـر خـود ببـرد کـه ناگهـان      مرا از مسیر جاده منحـرف کـرده و بـه مقصـد مـور     

ها رسیدند و او از ترس خود را از ماشین پایین انداخت و مـن بـه    کوپترها و جت هلی

  .  راهم ادامه دادم
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کـه در   در حـالی ، به این ترتیب هم ما چهار نفر و هم ماشین با بارش نجـات یافـت  

ن غـارت  هاي زیـادي بـا بارشـا    در آن منطقه ماشین. گلوگاه مرگ قرار گرفته بودیم

شده بودند و افراد زیادي از مسافر و راننده به همان کوهی که ما را برده بودند بـرده  

کشان به اصطالح مجاهـد و هـم    ما را هم از چنگال آدمخدا . رگز برنگشتندهشده و 

  . نیروهاي متجاوز شوروي سابق نجات داد

ی از بـرادران و  سرانجام به هرات رسیدیم و بعد از چند روز توقـف در آنجـا بـا جمعـ    

ها پیـاده بـه منطقـه قـزل اسـالم در نزدیکـی مـرز ایـران          خواهران هراتی از بیراهه

در آن منطقـه  . البته در این مسیر هم خطرهاي جدي را بـه جـان خریـدیم   . رسیدیم

از رودخانـه  . دهـد  رودخانه هریرود مرز مشترك افغانسـتان و ایـران را تشـکیل مـی    

ا به پاسگاه ایرانی رساندیم و از آنجا به تایبـاد و از  گذشتیم و در آن سوي مرز خود ر

  .  تایباد به مشهد رفتیم

اي  در مسـافرخانه ، سازي در ایران و پاکستان گرم بود در آن زمان بازار حزب و حزب

در ، نماینده سازمان نیروي اسالمی و نهضت اسـالمی بـه سـراغم آمدنـد    ، در مشهد

گفتـه  . ه آنهـا آشـنایی الزم را بـا مـن داشـتند     شناختم و ن که نه من آنها را می حالی

رفتنـد و آنهـا را بـه حـزب و      اي مـی  شد که آنها به سراغ هر مسـافر نـو رسـیده    می

  . کردند شان دعوت می گروه

را گـرفتم کـه در پـل     »حزب اسالمی«از مشهد به تهران رفتم و در آنجا سراغ دفتر 

در آنجا با مسئول دفتر کـه یـادم   آشنایی مرا به دفتر حزب اسالمی برد و . چوبی بود

بعـد از  . شـناختم و نـه او مـن را    نه من او را مـی . نیست چه کسی بود مالقات کردم

، امـت اسـالم  «چند روز بعد بـه دفتـر   . هاي تعارفی با هم خداحافظی کردیم صحبت

حقجـو و افشـاگر را   ، رحـیم افضـلی  ، دان در آنجا آقایـان نکتـه  ، رفتم »مکتب توحید

مدتی در دفتر آنها ماندم و اندکی بـا وضـعیت ایـران و    ، ماه رمضان بود. شناختم می

  . هاي سیاسی افغانی مستقر در این کشور آشنا شدم گروه

ي رنـج کشـیده و    تصمیم گرفتم به کار شخصی و اقتصادي بپردازم تـا بـه خـانواده   

ن اي از قـرآ  قبل از نماز صبح بـه آیـه  ، گاهسحر، اما یک شب، فقیرم رسیدگی نمایم
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 1357ظهر یکی از روزهاي تابسـتان سـال   . ام آمده بود به استخاره برخوردم که قبالً

. در اتاقم بودم که انـدوهی سراسـر وجـودم را فراگرفـت     ها کمونیستبعد از کودتاي 

علت آن رفتار تنـد  . عقیده و آرمانم در خطر افتاده است، کردم که کشور احساس می

ـ   ها کمونیستو خشن  وار شـهرها را پـر از شـعارهاي کمونیسـتی و     بود کـه در و دی

نموده و کشـور را بـه زنـدان بـزرگ تبـدیل نمـوده       ـ با رنگ سرخ   ـ هاي لنین گفته

در همـین حالـت   . چه کار کنمباید دانستم که آینده چه خواهد شد و من  نمی. بودند

ناخودآگاه اشـک سـوزانی از چشـمم روي    ، غمگنانه با قلب پر از درد قرآن را گشودم

اشـکم را پـاك کـردم و دیـدم در جـایی کـه اشـکم ریختـه و         . صفحه قرآن ریخت

سـبیلِ اللَّـه و     که: و ما لَکُم ال تُقاتلُونَ فیي مبارکه قرآن آمده  مرطوب شده این آیه

نا منا أَخْرِجبقُولُونَ رالْوِلْدانِ الَّذینَ ی و النِّساء نَ الرِّجالِ وفینَ متَضْعسـةِ  الْمالْقَرْی هنْ هذ

را چـه شـده    الظَّالمِ أَهلُها و اجعلْ لَنا منْ لَدنْک ولیا و اجعلْ لَنا منْ لَدنْک نَصیراً؛ شما

بارالهـا  ، گویند و نجات بیچارگان از زن و مرد و کودك که می چرا در راه خدا، است 

ون کن و نجات بـده و از ناحیـه   بیر، ما را از این سرزمین که مردمش همه ستمگرند

 پیکـار ، کاري براي ما روانه کـن مددخود براي ماسرپرستی بفرست و یا از جانب خود

  )75کنید؟(سوره نسا آیه  نمی

دو سال بعد از بـار اول و در همـان مـاه    ، 1359ي فوق را در سحر رمضان سال  آیه

جـودم را فراگرفـت   آرامشی مثل نوازش نسیم صبحگاهی تمام و، جوزا دوباره خواندم

چـه مبـارك سـحري هسـت و چـه       :کـردم کـه   و در همان حالت با خود زمزمه می

اما بخت مانند گذشـته بـا مـن    . این شب قدر که این گونه براتم دادند /فرخنده شبی

نه تنها مـن بلکـه   ، نشدم» خوشدل«و  »کامروا«، بودم» مستحق«که  در حالی، یار نبود

آن شب تصمیم جدي گرفتم که بـه  . یز کامروا نشدندها انسان سرزمین من ن میلیون

بعـد از تصـمیم   . کشورم برگردم و مسئولیتم را در برابـر دیـن و وطـن انجـام دهـم     

  این ابیات را با خود زمزمه کردم:، برگشت
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ــن  ــه مــ ــان! اي الــ ــو ، هــ ــاي تــ ــر رضــ   بهــ

  تــــا آخــــرین نفــــس، بهــــر نجــــات خلــــق

  ي زمــــین  تــــا انتشــــار عــــدل در پهنــــه   

ــزم   ــتدام عـ ــار مسـ ــس پیکـ ــت و بـ ــن اسـ   مـ

ــت  ــهادت اسـ ــم شـ ــگ ، را هـ ــتیز و جنـ   راه سـ

  »از زنــدگی بــه ننـــگ  ، مــردن بــه نــام بــه    «

                             * * *  

ــان رنـــــج تـــــو    اي مـــــادر عزیـــــز! قربـــ

  روم مــــن از کنـــــارت اي غمدیـــــده مـــــی 

ــن ــه زی ــس ب   روزوشــب و ســحر، کــوه ودشــت پ

ــون ســـرخ خـــود     روم غلتیـــده مـــی ، در خـ

ــن  ــرین م ــس ق ــن پ ــنگر ، زی ــوش س ــتآغ   اس

  اهللا اکبـــــر اســـــت، یـــــار و معـــــین مـــــن
  

، توانسـتند  رفت و آمـد مـی  ، آن زمان مهاجرین افغانی در ایران آزادانه و بدون مدرك

از مـرز  . هـرات حرکـت کـردم   سوي  به من از مشهد بدون داشتن پاسپورت و مدرك

هـا   ایران بدون مشکل گذشتم و در مرز افغانستان در اسالم قلعـه سـربازان و حزبـی   

  .  کردند ن را بازرسی میمسافرا

مـن  . کـرد  جوانان را براي خدمت سربازي اجباري دستگیر می ها کمونیستحکومت 

از مـرز کـه حرکـت کـردیم در اولـین      . ام زیاد بود هم جوان بودم و امکان دستگیري

  .  شان را جلب نکردم اما من توجه، پست بازرسی دو جوان را از ماشین پیاده کردند

، در آنجا متوجه شدم که جاده از هرات تا کابل ناامن و خطرناك اسـت  به هرات رسیدم و

. کـه مـدرك معتبـر پایـان خـدمت داشـته باشـند        مگر این، شوند جوانان حتماً دستگیر می

دوستان هراتی من برایم یک تذکره هویت درست کردنـد کـه مهـر پایـان خـدمت هـم       
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تقلبـی بـودن آن بـرمال    ، نگـاه این مهر به اصطالح مهر کچالو بود کـه در اولـین   . داشت

ي ماشین آشـنا بـود    راننده. کابلسوي  به اي نداشتم با آن تذکره راه افتادم اما چاره، شد می

چـون گمـان   ، کردنـد  مرا در صندلی عقب خود جا داد که بازرسان زیاد به آن توجـه نمـی  

ـ   . نشیند دار در وسط یا آخر ماشین می ند که آدم مشکلدکر می ی تقریبـاً  از هـرات تـا غزن

اما من معجـزه آسـا   ، گرفتند اي را می چون در هر بازرسی عده، یک سوم ماشین خالی شد

در ، که به ایسـتگاه بازرسـی ورودي شـهرکابل    ي آنها جان سالم به در بردم تا این از همه

  .  اي مشهور به کمپنی در دو راهی پغمان رسیدیم منطقه

ها مشهور بود و خـودش   ر مورد هزارهدخصوص  به، گیري یک بازرس حزبی که به سخت

هم هزاره بود به اتوبوس باال شده به تمام مسافران یک نگاه انـداخت و مـدارك همـه را    

مـدرك  . زد را صـدا   هـا  آن انصـاحب ، ها را به دقت نگاه کرد بعد تک تک تذکره. جمع کرد

ـ  . ها را از ماشین پایین کرد چند نفر را معتبر ندانست و آن ده بـه آخـر   مدرك من یکـی مان

که بـه مـن نگـاه     نوبت که رسید یک نگاه سرسري به تذکره من انداخت و بدون این، بود

  سـوره خصـوص   بـه  دعا و درود زیاد خوانده بـودم و  من قبالً. ام را به دستم داد کند تذکره

کـار خـود را تمـام شـده     ، گیـر  و به محض دیدن این بازرس سـخت ، ي یاسین را مبارکه

ه خداوند بر دستگیري من قرار نگرفته بود و من نجات یافتم و فـرداي آن  اما اراد، دانستم

  .  روز به زادگاهم در سنگالخ رفتم

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

  فصل چهارم

  مشارکت در جهاد

  





  

  

  

  

  

 ي اسالمی سنگالخ تأسیس جبهه

در آنجا دو پایگاه جهادي وجود داشـت  ، که به سنگالخ رفتم 1359در تابستان سال 

کـه  ، االسالم موحدي و دیگري به ریاست حـاجی سیدصـادق   یاست حجتیکی به ر

اقتصـادي و ژئوپولتیـک سـنگالخ تـوان     ، وضـعیت اجتمـاعی  . باهم اختالف داشتند

آن هم در شرایطی که حاکم اصـلی اربـاب   ، نداشتتحمل اختالف و چند دستگی را 

خـاك قـرار    اهداد در منطقه سی غریبداد بود که محل استقرار ریاست او در قول خداي

دعواهـاي حقـوقی مـردم را    خصوص  به مشکالت اساسی، هاي موجود پایگاه. داشت

کـه   فرستادند و یا ایـن  خاك نزد ارباب غریبداد می توانستند و آنان را به سیاه حل نمی

آمدند و سلیقه  هاي غریبداد بویژه سیدفروتن با خدم و حشم به سنگالخ می قوماندان

  .  کردند ي سنگین بر مردم فقیر سنگالخ تحمیل می نهو فیصله خود را با هزی

فرهنگـی و اجتمـاعی همـواره گرفتـار     ، خاطر فقر شدید اقتصـادي  همردم سنگالخ ب

. نـد بودبـا یکـدیگر    یاجتمـاعی و حقـوق  ، هاي کوچک و کم اهمیت خـانوادگی  نزاع

ال داري (در حـ  بیشتر به عالقه، مراجعین فقیر سنگالخی نسبت به سایر مردم منطقه

کردند و این روند هنـوز متأسـفانه    حاضر ولسوالی) جلریز و والیت میدان مراجعه می

شود که مراجعین سنگالخی ولسوالی جلریـز و والیـت را    چه گفته میگر. جریان دارد
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 اما واقعیت این است که زنـدگی کارمنـدان رشـوه خـوار ولسـوالی     ، اند به تنگ آورده

  . یابد ین سنگالخی از قدیم رونق یافته و می(فرمانداري) و والیت با پول مراجع

که روزگـاري مـردم    ـاین وضعیت براي مردم متدین و غیرتمند سنگالخ  ، به هرحال

بـا شـجاعت و   ، شـدند   جات را که در بازار جلریز و دره میدان غارت می مظلوم هزاره

ـ   ـ  دادند تا کسی به آنها آسیب نرساند قدرت از منطقه عبور می ر قابـل  ناپسـند و غی

  . اما چه باید کرد که از ماست که بر ماست، قبول است

، شـد  در زمان ارباب غریبـداد فشـارهاي سـختی بـر مـردم سـنگالخ تحمیـل مـی        

فروخـت و   قوماندان مشهور او با سربازانش به مردم سـنگالخ تکبـر مـی   ، سیدفروتن

حتـی مشـهور اسـت کـه     . کرد خواست مجازات می که دلش می هرکسی را هرطوري

شوهر جوان او را چنان سـر بـه نیسـت کـرد کـه از      ، خاطر طمع به یک زن جوان هب

شـاه سـنگالخ را    ي پل یکی از بزرگان منطقه، سیدعنبر. ي او خبري نشد مرده و زنده

گناه به درخت بسته نموده و زیر پایش یخ گذاشته بـود کـه شـکنجه     بی، در زمستان

. یدان نیز مرتکب جنایـت شـده بودنـد   ي م هاي غریبداد در دره برخی قوماندان. شود

خواست کسی را به  می اگر، که غریبداد ـ  زدند می و شاید تهمت ـشد   حتی گفته می

بـه ایـن   . کرد استفاده می» تر و خشک« اتهام کمونیست بودن به قتل برساند از بازي

در برگشـت بـه   ، انـداخت  کرد و باال مـی  که یک طرف سنگی را با آب تر می صورت

کشـت و اگـر روي خشـکش دیـده      شد مـتهم را مـی   گر روي ترش دیده میزمین ا

  . یافت شد از مرگ نجات می می

که یک جوان طلبه و قاري قـرآن در چنـداول کابـل    ، قاري سیدمبین، ارباب غریبداد

قـاري مبـین در   . گناه در سنگالخ به قتل رسـاند  بی، بود را به اتهام کمونیست بودن

مجبور شـده بـود   ، برخی دیگر از مالها و متنفذین مذهبی کی و امین مانند زمان تره

او بعـد  . در رادیو و تلویزیون از دولت کمونیستی تعریف کند، که براي حفظ جان خود

را تحمل نتوانست و از شهر کابل مخفیانه خارج شد کـه   ها کمونیستاز مدتی فشار 

ي مـرگ   آن را دره تـوان  کـه مـی   ـ  ي میدان در دره. به مجاهدین در بهسود بپیوندد
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دستان ارباب غریبداد شـد کـه    هاسیر تفنگ ب ـ  براي شیعیان و مردم هزارستان نامید

  . او را به سنگالخ آورده به قتل رساندند

مسلمان اسـت و  ، گفت با زاري و اصرار می، گفتند که قاري مبین شاهدان صحنه می

سرانجام کـه متـیقن   . کرد اما کسی قبول نمی، فرار کرده است ها کمونیستاز دست 

گفت اجازه دهید که قبل از مرگ دو رکعت نماز خوانده و با خـدا  ، کشند شد او را می

امـا مـن   ، خوانـد  به تمسخر به او گفتند که کمونیست هـم نمـاز مـی   . راز و نیاز کنم

  .  ي نماز خواندن دادند یانه دانم که به او اجازه نمی

خودشان چنـان تحـت فرمـان ریاسـت      هاي مردم سنگالخ توسط مسئوالن و پایگاه

علی کـه   خاك قرار گرفته بودند که حتی یک نفر به نام حسین ارباب غریبداد در سیاه

شاه سنگالخ کارگر بود و در آن وقت سرباز ارباب غریبداد شـده   ي پل قبالً در منطقه

 ها و مردم سنگالخ دسـتور دهـد   توانست بدون اسلحه و به تنهایی به پایگاه می، بود

ي  هـاي غریبـداد در منطقـه    که ساالنه دو بار براي تأمین سوخت مورد نیاز قوماندان

از آهنگران در ابتداي سـنگالخ تـا   . آوري کنند داد چوب جمع خاك و قول خداي سیاه

کیلـو) چـوب سـوخت از     (یک سیر= هفت هر خانواده موظف بود که چند سیر، پیوندا

(جاده) بیاورند و انبار کنند تـا   ن کنار سركشا ي هاي مربوطه در محله، دور و نزدیک

افـرادي بودنـد کـه    . منتقـل کنـد   »داد خـداي  قـول «باربري آنها را بـه   موتر (خودرو)

. اما مجبور بودند براي اربـاب چـوب بفرسـتند   ، خودشان چوب سوخت کافی نداشتند

هـم پایگـاه حرکـت اسـالمی و هـم       ـ  هاي خود سـنگالخ  دردآور این بود که پایگاه

هـاي   کردنـد کـه بـراي غریبـداد و پایگـاه      مردم را مجبور می ـ  یگاه حاجی صادقپا

البته باید گفت که خود اربـاب غریبـداد   . خاك چوب جمع کنند احزاب مستقر در سیاه

عوامل مختلف داشت کـه نیـاز   ، افتاد اما اتفاقاتی که می، در اصل شخص مجاهد بود

  .  به بررسی دارد

یکی کـار فرهنگـی و آموزشـی و دیگـري     ، ه توجه کردممن در آن زمان به دو مسأل

در همین زمان آقاي عبـدالهادي  . هاي موجود در سنگالخ تالش براي وحدت پایگاه

بهسـود  » سـنگ  سیاه دهن«ي  حرکت اسالمی در منطقه 14هادي که مسئول پایگاه 
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او کـه از حضـورم در   . به سنگالخ نزد آقاي موحدي مسئول حرکت اسالمی آمد، بود

، شد از من دعـوت کـرد کـه در پایگـاه حرکـت اسـالمی سـنگالخ        دارنگالخ خبرس

 14هاي فرهنگی بدهم و حتی خواستار حضـور مـن در پایگـاه     مجاهدین را آموزش

من پذیرفتم که در سـنگالخ مجاهـدین را کمـک نمـایم و بـا      . حرکت اسالمی شد

االسـالم   حجـت ، در روز قرار آقاي موحدي. ریزي قرار گذاشتیم موحدي جهت برنامه

به من گفـت برنامـه ایـن    . ي گیرو را نیز خواسته بود عیسی از منطقه باقر و شیخ شیخ

بالفاصله فرمود که بـه  ، من گفتم خوب است، البالغه بدهید است که شما درس نهج

آقـاي موحـدي گفـت منتظـر     . من هم گفـتم حاضـرم  ، زبان عربی باید تدریس شود

شـان مرحـوم    در آن زمان مشاور و اصحاب نزدیـک . دهم من به شما خبر می، باشید

وگویی که انجـام   از گفت. شاه بودند رضا عمرانی از پل شیخ نبی سخنور و آقاي غالم

شد دانستم که آقاي موحدي میل ندارد من کار فرهنگی کنم و به همین دلیل براي 

نـه   مسئولیت تـدریس بـه زبـان عربـی را پـذیرفتم و اال     ، سد کردن بهانه تراشی او

  . سواد دانستند نه من و نه چند نفر مجاهد بی خودشان عربی می

چون تابسـتان و پـاییز همـه در کـوه و دشـت      ، شد کار فرهنگی نمیمیان مردم هم 

، روزي مرحـوم کربالیـی معلـم   . کردم باید تا زمستان صبر می، بنابراین، گرفتار کارند

بالیی شاه عبدالعظیم را مرحوم میرعباس مقصودي مشهور به میرعباس الماس و کر

جـان   الهدي مشهور بـه سـیدعلی   اهللا علم دیدم که در کنار حوض باغچه مرحوم آیت

از مـن هـم دعـوت    . کننـد  گو می و نشسته و گفت، که عموي کربالیی معلم بود، آغا

شان در رابطه با عملکرد آقاي موحدي بـود کـه بـه     صحبت. کردند که نزدشان بروم

گفتند که در یک جلسه بزرگ که سران اقوام حضـور   ند و میشدت از او ناراضی بود

بـه مـا اهانـت نمـوده و گفتـه اسـت کـه اوالد سـیدمیر را         ، قـالت  دهنداشتند در 

یکی از اقوام مهم سادات سنگالخ است کـه حـدود یـک    ، قوم سیدمیر. خواهیم نمی

فرزنـد   ،مرحـوم سـیدمیر(ره)  . اند سوم جمعیت مردم این دره را به خود اختصاص داده

یـا  » ِشـاه  میـدان «قباد ولی(ره) است کـه   ي حضرت سیدشاه فیروزخان و نوه سید شاه

ي کـوچی   خاطر رشـادت او در جنـگ بـا طایفـه     هب، در پشت کوتل اونی، »رمه تاله«
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نام گذاري شـده  ، نوازخان را به شهادت رسانده بودند متجاوز خماري که برادرش شاه

  . است

حاال که آمدي ما در خدمت تو هستیم و قـوم  ، مدن تو بودیمانتظار آدر آنها گفتند ما 

من متوجه شدم که آنها پایگـاه سـومی را در حـال تشـکیل     . کند ما از تو حمایت می

سـنگالخ بـا ایـن    ، شان گفتم که این راه حل مشـکالت نیسـت   دادن هستند و براي

یـان مـردم   جمعیت کم و اقتصاد ضعیف توان تحمل چند پایگاه را ندارد و اختالف م

آنها بعد از مدتی نظر مـرا  . که شده وحدت تأمین شود باید هر طوري، شود تشدید می

صـادق و   حاجی  گو با پایگاه و ي مالقات و گفت قبول کردند و مرحوم میرعباس زمینه

. سران و متنفذان قوم نوازخان و جعفرخان که با هم متحـد بودنـد را فـراهم سـاخت    

ي مشترك  آمدهاي زیاد آنها قبول کردند که یک کمیته گوها و رفت و و پس از گفت

با ریاست واحد تأسیس شود و از پایگاه آقاي موحدي و اقوام همکـار بـا ایشـان نیـز     

قالت برگزار شد که از سـوي  دهن کار صورت گرفت و جلساتی در  این. دعوت شود

ادر حسـین بـر   حسین و سـید آقـا   برادرش سید غالم، آقاي موحدي و حرکت اسالمی

  .  کردند حاجی ملک میرعباس از قوم شاه خیراهللا شرکت می

با موافقت هر دو پایگـاه و اقـوام متحدشـان و نیـز قـوم سـیدمیر کـه میرعبـاس و         

تأسیس » شواري اسالمی سنگالخ«کربالیی معلم ساماندهی آنها را به عهده داشتند 

اي کـه   در جلسه اساسنامه شوراي اسالمی سنگالخ. شد و اساسنامه آن را من نوشتم

کنار رودخانه دایر شد توسط نمایندگان دو پایگاه و سران ، در بغل کوه »درسراي«در 

. و متنفذان همه اقوام سنگالخ که در آن زمان در منطقه حضور داشـتند امضـاء شـد   

را  دانـم آن  اصل این سند امضاء شده در دست آقاي محمدحسین مصدق بود که نمی

  . کجا کرده است

توافق انجام شده هر دو پایگاه یکـی شـدند کـه قومانـدانی آن بـه عهـده        بر اساس

شهید قوماندان محمدحسن و ریاست آن به عهده مرحوم آقـاي موحـدي قـرار داده    

پلک آهنگران انتخـاب شـد و مجاهـدین     طور موقت مسجد سنگ مقر پایگاه به. شد

ر آنجـا بـا هـم    شـد د  اهللا نامیده مـی  حرکت اسالمی و پایگاه حاجی صادق که حزب
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یافت سـنگالخ مهمتـر از    اگر ادامه می، ي امید فراوانی شد این کار مایه. ادغام شدند

  .  شد و خیر و برکات زیادي نصیب مجاهدین و مردم در این منطقه پنجشیر می

یـک روز کـه اعضـاي شـورا در     . پا بـه ثمـر برسـد   نومتأسفانه نگذاشتند این وحدت 

یـک موتر(خودروسـواري) والگـاي روسـی در     ، قالت جلسـه داشـتند  دهن ي  منطقه

سوي ما  مرد مسلح به و از داخل آن دو کردتوقف د سرك که نزدیک محل جلسه بو

اکبر کیست؟ گفتیم چه کار دارید؟ آنها گفتند معـاون   آمدند و گفتند میرعباس و ملک

ي مـا بـه شـمول     همـه . حسین از ریاست آمده تا آنها را با خود ببـرد  صاحب سلطان

حسـین چـه    اکبر برخاستیم و رفتیم نزدیک موتر که معاون سـلطان  رعباس و ملکمی

هاي مشهور ارباب غریبداد از کوه بیـرون   سلطان حسین یکی از قوماندانان. گوید می

حسین با تکبر و غرور گفـت:   سلطان. باشد بهسود بود که حاال هم الحمدهللا زنده می

سـفیدان شـورا بـراي     ایـد؟ ریـش   انداختـه  او سیدو! باز چه توطئه علیه مجاهدین راه

فرونشاندن قهر قوماندان به او سالم و احترام کردند و گفتنـد بفرماییـد اول بـا هـم     

آنگـاه بـه شـما    ، اگر افرادي که دنبالش آمدیـد گنـاهی کـرده بودنـد    ، صحبت کنیم

قوماندان با تکبر قبول کرد و از آنجا رفتیم خانه مرحـوم کربالیـی   . دهیم تحویل می

حسـین امـر کـرد کـه      (ناهـار) معـاون سـلطان    چاشت بعد از صرف چاي و نان. معلم

مرحوم کربالیی معلم فرمـود کـه قومانـدان صـاحب     . رویم مجرمین را بدهید ما می

 آنگـاه . اینجا هیچ توطئه علیه مجاهـدین صـورت نگرفتـه و کسـی گنهکـار نیسـت      

ردنـد کـه مجاهـدین    زاده تـالش ک  من اشاره کرده و گفت که آقاي مصباحسوي  به

حسـین تـا نـام مـرا      سـلطان . ایم وحدت کنند و ما شورا و پایگاه واحدي تشکیل داده

شنید تغییر رویه داد و بـا مالیمـت گفـت مـن آغـا صـاحب را نشـناختم و بـا مـن          

احوالپرسی کرد و آنگاه یک لیست را بـه مـن داد و گفـت گـزارش شـده کـه اینهـا        

  .  کنند می ند و علیه مجاهدین توطئه گر اخالل

شـان بایـد    اتهام علیـه ، شما نباید اینها را ببرید، من گفتم اینها بزرگان منطقه هستند

خواهشـمندم  ، پـذیرم  گوییـد مـی   قوماندان با احترام گفت هر چه مـی . به اثبات برسد

  . خودتان متهمان را محاکمه کنید و اگر الزم دیدید بفرستید براي ما
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من گزارش را بـه دقـت خوانـدم کـه در آن     ، گشتحسین به بهسود بر معاون سلطان

کاکا و یـک نفـر دیگـر     حاجی محمدحسین، مرحوم سید میرعباس، مرحوم ملک اکبر

حـدس زدم کـه نامـه توسـط آقـاي      . اند که نامش یادم نمانده محکوم به اعدام شده

 رسی ایشان که مریض بود و خواسـتم رفتم احوالپ، بنابراین، موحدي نوشته شده باشد

خواسـت   حسین آمده بود و مـی  به ایشان گفتم که معاون سلطان. ت را نیز بدانمحقیق

تـو در ایـن   ـ   موحدي پسرخاله پدرم بـود  ـگفت بوله(پسرخاله)جان  . ها را ببرد فالنی

  . کند آنها را غریبداد اعدام می، کار دخالت نکن که خطر دارد

کـه چـرا    احـت از ایـن  نار، با شنیدن این حرف از آقاي موحدي بسیار ناراحـت شـدم  

که چـرا اربـاب غریبـداد بـا یـک       ایشان چنین گزارش نادرستی داده و ناراحت از این

  .  نماید گناه می چنینی اقدام به هتک حرمت و حتی اعدام افراد بی گزارشی این

حـاجی غـالم سـخی مشـهور بـه      ، شیخ نبی سخنور، در همین حال ملک میرحسین

، تـر از او بودنـد   داغحرکتی لی آقاي موحدي و ي اص که جهت دهنده» بچه سیدنظر«

مجاهدین حرکت اسـالمی از پایگـاه واحـد    ، با آمدن اینها. از کابل به سنگالخ آمدند

مـن بـا ایـن    . جدا شده و پایگاه حرکت دوباره در مکتب سنگالخ احیا شـد ، سنگالخ

ـ    ام نشسـتم تـا ایـن    وضع ادامه کار را صالح ندیدم و به خانه ي  هکـه یـک روزي بقی

، ها از سر سنگالخ تا آهنگران آمدند در مسـجد سـیدمیر   اعضاي شورا به جز حرکتی

به مسجد که رفتم همه بزرگـان و  . در نزدیک خانه ما و کسی را دنبال من فرستادند

، آنها گفتند ما گنـاهی نـداریم  . ریش سفیدان از من خواستند که صحنه را ترك نکنم

ي موحدي و برادران حرکت بودند کـه تعهدشـان   این آقا، به شورا و وحدت وفاداریم

مـن هـر قـدر انکـار کـردم و مشـکالت را       . را زیر پا گذاشتند و از شورا خارج شـدند 

، خواهم خودم که نداي وحدت سر دادم سـبب نفـاق شـوم    برشمردم و گفتم که نمی

مجبـور  . آنها قبول نکردند و اصرار نمودند که حاضریم هرچه تو بگویی عمـل کنـیم  

متن ایـن  . اي میان خودشان بپذیرم درخواست آنها را به شرط امضاي تعهدنامهشدم 

  تعهدنامه به این شرح است:
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باعـث از ایـن   ، اهللا جمیعا وال تفرقوا واعتصمو بحبل، بسم اهللا الرحمن الرحیم«

مایـان  ، نماییم که راجع به اتحاد شواري اسالمی سنگالخ تعهد می تحریر این

کنند که از روي حـق و راسـتی از روي    رق امضاء مینفري که در ذیل این و

قرآن مقدس و پیروي این کتاب مقدس اسالم و مفسرین حقیقی این کتـاب  

، اهللا خمینی که دفاع از حریم اسالم واجب است هدایت حضرت آیت بهخدا و 

گـذاري   کنیم که همه وقت در قبال راه حق و راستی قـدم  سوگند و تعهد می

از روي دین و دیانت و حقیقت با هم در هر امر اتحـاد و   نموده و من بعد هم

از امـر شـورا سرکشـی و    ، یگانگی تحت امر شوراي اسالمی[داشـته باشـیم]  

والسـالم علـی   . باشـیم  کنیم و در اقرار خودها صادق می خیانت نداریم و نمی

  (سند شماره یک). »26/10/1359ربیع االول  11مورخه ، من اتبع الهدي

، شهید قوماندان محمدحسن مهـر و آقایـان حـاجی محمدحسـین کاکـا     این سند را 

، معلـم  سیدعباس، سیداعال، سید الالگل، حاجی سید محمدصادق، حاجی میرزا سیعد

ــم ــی معل ــاس، کربالی ــاس میرعب ــین، الم ــدق محمدحس ــحاق، مص ــادي سیداس ، قب

آقاحسـین  ، سـید شیرحسـین  ، ملـک سـیداکبر  ، االسـالم سیداسـحاق حسـنی    حجت

  .  امضاء کردند. ..سیدهاشم و ، مدحسیناح، حسینی

، پایگاه نظامی شوراي اسـالمی سـنگالخ در مسـجد قولـک    ، بعد از امضاي این سند

با ادامـه کـار   . گرفت منتقل شد و این شورا حدود دو سوم مردم سنگالخ را در بر می

امـا ایـن   ، شد و مجاهدین منطقـه تقویـت   این شورا وحدت مردم سنگالخ تأمین می

به شـرحی کـه در پـی خواهـد آمـد       1361ادامه نیافت و در تابستان سال  شورا هم

  . فروپاشید

هیـأتی از سـوي غریبـداد    ، احتماال قبل از امضاي تعهدنامه فوق، درست یادم نیست

آقاي هـادي  ، این هیأت شامل چند قوماندان غریبداد. ها اعزام شد براي رفع اختالف

از مجاهـدین خلـق کـه در آن زمـان     حرکت اسـالمی و احمـدي    14مسئول پایگاه 

هیـأت بعـد از   . بود، کرد کار می» جبهه آزادي بخش اسالمی افغانستان«تحت عنوان 

عنـوان فرمانـده نظـامی     آقاي موحدي را رئیس قضا و مـرا بـه  ، گفت و گوهاي زیاد

  . هاي ذیربط امضاء شد منطقه تعیین کرد و توافقنامه میان طرف
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، »بچـه سـیدنظر  «حاجی غالم سخی مشهور به ، حسینچند روز بعد آقایان ملک میر

کربالیی ، میرعباس حاجی ملک ، رضا عمرانی غالم، نبی سخنور  شیخ، احمد مال علی

بـوس کـه واگـون     ي مینـی  (خـودروي بـه انـدازه    یـک مـوتر   که جمعاً. ..بهشتی و 

نـد  داد و خدمت ارباب غریبداد شکایت کرد رفتند قول خداي، شدند گفتند) نفر می می

هـاي زیـاد و مهـم بـه اوالد شـاه       ي هیأت را قبول نداریم چرا که مقام که ما فیصله

ارباب غریبـداد گفتـه بـود    . نوازخان داده شده و اوالد فیروزخان به حق نرسیده است

حسـین احمدشـاه    مرحـوم شـاه  . کنید چرا اختالف می، که شما همه یک قوم هستید

غریبـداد  . انـد  ي ما را کشته فته هستند! عمهگفته بود رئیس صاحب! آنها با ما خون ر

آنهـا  . هاي مهم به شما تعلق دارد و از من و موحدي نام گرفته بود گفته بود که مقام

  . فالنی (من) از اوالد نوازخان است به ما ربطی ندارد، گفتند

 ،اي براي توجیه باند بازي قرار گرفته بـود  طایفه وسیله، از ابتداي جهاد که من نبودم

ام را عـوض   تا حدي که قـوم و طایفـه  ، من هم ناخواسته قربانی این باند بازي شدم

آقـاي غـالم    مثل کسیبطور مثال که از فیروزخان بودم شدم نوازخانی و  من. کردند

  .  شد فیروزخانی و قس علیهذا!، رضا عمرانی که از شاه خیراهللا بابه بود

استه من از امور اجتماعی کنـار کشـیدم   مورد و ناخو هاي بی با وجود نزاع، به هر حال

در ، در گردنـه ، ي گیـرو  منطقـه مساجد ي آموزشی و تبلیغی در  و زمستان چند جلسه

هـاي سـیاه و میـز و صـندلی مکتـب را       تختـه . ي حصار و راقول برگـزار کـردم   دره

من چند تخته را از سوختن نجـات  ، داندنزسو مجاهدین حرکت اسالمی متأسفانه می

دره حصار و گیرو گفتم که بروند به هـر ترتیبـی   ، در مساجد راقول موستانبه د. دادم

  . توانند براي خودشان تخته سیاه بیاورند و این کار انجام شد که می

کردم که بـا اسـتقبال خـوب     ها را ساده و در سطح عموم مردم برگزار می من کالس

دقیقـه شـماري   آنقدر که درگیـرو مـردم بـراي آمـدنم در کـالس      ، مردم مواجه شد

خـارج و داخـل   ، هـا  پیش خانـه ، ر راهسشدم مردم  کردند و وقتی وارد منطقه می می

این استقبال گرم مردم از کار فرهنگـی  . کردند مسجد مرا با ذکر صلوات همراهی می
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خصـوص   بـه  هـاي نظـامی را برخـی سـلطه جویـان و      خارج از اعمال قدرت پایگـاه 

  . دیدند فع خود سازگار نمیمسئوالن پایگاه حرکت اسالمی با منا

چنان که برخی افراد موظف شدند ضـد مـن در    آن، توطئه و تهدید علیه من آغاز شد

، که از زبان مـردم شـنیدم   طوري طور مثال آن به. مناطق و مساجد مختلف تبلیغ کنند

حاجی ملک میرحسین و کربالیی بهشتی با سوء استفاده از مشکالت خانوادگی مـن  

. ام کردند که من کمونیست هستم و پدرم را خودم گرفتـار کـرده   یغ میتبل، در گذشته

کـرد کـه مـن     متأسفانه تبلیغ مـی ، مرحوم شیخ نبی سخنور که مرد هشیاري هم بود

هستم و از مائو رهبـر   ـ  شعله جاوید یک جریان کمونیستی مائوئیستی بود ـ  اي شعله

ـ   . ام تعریـف کـرده  ، حزب کمونیست چـین  ام عاشـورا کـه در   حتـی یـک روزي از ای

از سوي اهالی منطقه براي سـخنرانی دعـوت شـده بـودم و      »در سراي«ي  خانه تکیه

آقاي سخنور تا سخنرانی من آغاز نشد به تکیه ، طبق معمول خاتم مجلس هم بودم

هـاي شـرق و    من در رابطه با توطئه. خانه نیامد و بعد از آغاز سخنرانی تشریف آورد

ها در افغانسـتان صـحبت    یه اسالم و عملکرد کمونیستغرب و آمریکا و شوروي عل

از سـخنور خواسـتم کـه    ، قبل از دعا کردن بر اساس سنت معمول تعـارف ، کردم می

کـه مـن سـخنران     او برخاست و من به ناچار از منبر پایین شـدم در حـالی  ، دعا کند

  .  رفتند دعوت شده و خاتم بودم و ایشان نباید بعد از من منبر می

، آقاي سخنور بعد از من بـاالي منبـر رفـت و پـس از خطبـه و مقدمـه      ، البه هر ح

ها و چین پرداخت و گفت که چرا تنها از توطئه آمریکـا   اي درنگ به کوبیدن شعله بی

آنها هم ، ها نیز دشمنان اسالم هستند ها و چینی اي شعله، شود و شوروي صحبت می

امـا مـن   ، اي سـرکوب کـرد   شـعله  او به زعم خود مرا بـه عنـوان  . باید کوبیده شوند

آقاي سـخنور بـا یـک برداشـت عامیانـه یـا       . خاطر مصلحت واکنشی نشان ندادم هب

در دکان خـوار و بـار    1356در سال ، مغرضانه از یک دیدار قبل از کودتاي هفت ثور

اي بـودن   مرا متهم به شعله، در قلعه فتح اهللا، فروشی آقاي شیخ محمدحسن جوادي

  . کرده بود
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آمـدم   سوي خانه می تان از این قرار بود که یک روز بعد از ظهر که از دانشگاه بهداس

یـک  ، مـومی عدر پـل بـاغ   ، هاي کنار دیوار کلینیک دندان کتاب فروشی یکی از در

اي  نامـه   ) توجه مرا جلب کرد که ویژهChinis Dailyمجله چینی به زبان انگلیسی (

از . رهبر انقالب و حزب کمونیست چـین  ،بود به مناسبت وفات صدر مائوتسه تونگ

هایی از زندگینامه مـائو را خوانـدم    جا تا قلعه فتح اهللا در اتوبوس (ملی بس) بخش آن

نامه از تقواي مائو سخن گفتـه شـده بـود     در این ویژه. هاي او را نگاه کردم و عکس

از عکسـی  . که لباس و خوراکش ساده بود و تا آخر عمر یک دمپایی (چپلک) داشت

  .  داد زندگی ساده مائو در اتاقش نیز چاپ شده بود که ساده زیستی او را نشان می

در نبش چهارراه بـه دکـان   ، نرسیده به حمام مأمور عبدل، س پیاده شدمومن از اتوب

جوادي گفت که این مجله در دستت چیسـت؟  ، بعد از احوالپرسی. آقاي جوادي رفتم

چـه کـه دربـاره زنـدگی      اي از آن خالصه. سی استنامه مائو به زبان انگلی گفتم ویژه

کـه   مائو در آن مجله خوانده بودم برایش گفتم و از سـاده زیسـتی مـائو در صـورتی    

در همین حال آقاي سخنور وارد دکان جوادي شد . حقیقت داشته باشد تمجید کردم

من بعد از صـرف چـاي خـداحافظی کـردم و     . و جوادي ما را به یکدیگر معرفی کرد

دها متوجه شدم که آقاي جوادي سخنان مرا به آقاي سـخنور گفتـه و هـردو مـرا     بع

همین دیـدار اسـاس تبلیغـات سـوءآقاي سـخنور و      . اند کردهبودن اي  متهم به شعله

  .  داد رفقایش را علیه من تشکیل می

صحبت از نهضت امـام خمینـی(ره) بـه میـان     ، در همان دیدار با آمدن آقاي سخنور

ـ ، امام اهانت کردند و گفتند کـه او مجتهـد نیسـت   ایشان به ، آمد کـه   خـاطر ایـن   هب

کند؟! این گفته شاید حـاال بـراي دوسـتان مرحـوم      انقالبی است و با شاه مبارزه می

اما خدا گواه است و پشت مرده حرف زدن چیـزي بـه آدم   ، سخنور قابل قبول نباشد

وادي هـم هنـوز زنـده    آقـاي جـ  ، گذشته از آن. خاطر آن دروغ بگوید هدهد که ب نمی

مـن هیچگـاه از ایـن نقطـه ضـعف آقـاي       . ي مرا تکذیب کند تواند ادعا هست و می

سخنور در دوران جهاد و بعد از آن علیه ایشان استفاده نکردم و تـا ایـن لحظـه کـه     

  .  ام نویسم به کسی نگفته این سطور را می
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گذارند کـه بـراي    براي من محرز شد که برادران مجاهد حرکت اسالمی نه تنها نمی

ها تکفیـر نمـوده و سـرکوب هـم      بلکه قصد دارند مرا با این اتهام، مردم خدمت کنم

بنابراین تصمیم گرفتم که یک پایگاه نظامی قـوي بوجـود آورم تـا هـم بـا      . بنمایند

دشمن متجاوز بجنگم و هم در پناه آن بتوانم مدارس ایجاد نموده و فرزنـدان مـردم   

سـوادي   تی براي درس خواندن و باسواد شـدن نداشـتند از بـی   گونه امکانا را که هیچ

  . محض نجات بدهم

حجت االسالم شیخ باقر و مرحوم شیخ عیسی با جمعی حدود بیست نفر راهـی  ، من

پاکستان شدیم تا در آنجا آموزش نظامی دیده و با به دست آوردن اسـلحه برگـردیم   

  .  و جبهه قوي تشکیل دهیم

از  کـه  بـود  1359مـاه حـوت سـال    هـاي   کی از شـب یبعد از نصف شب  2ساعت 

 ـمیدان و نرخ گذشـته بـه سـرك کابـل      ، هاي جلریز از کوه. سنگالخ حرکت کردیم

قندهار رسیدیم و با گذشتن از این جاده به سوي سفید قلعه در لوگر حرکـت کـردیم   

و در مسیري قرار گرفتیم که صدها مجاهد دیگر از منـاطق مختلـف در آنجـا بـاهم     

ي راه در  در ادامـه . کردنـد  پاکسـتان حرکـت مـی   سـوي   بـه  ی یافته و مانند مـا تالق

، اي در یک مسجد کوچک که تعداد دیگري از مسـافرین نیـز حضـور داشـتند     محله

 2به سرعت حرکت کردیم و تـا سـاعت   . نشستیم و مردم منطقه براي ما چاي دادند

  .  شت رسیدیمي کوه قرار دا شب به قلعه سفید که در یک بلندي و دامنه

یک مسجد بزرگ که مساحت آن حدود چهل متـر مربـع بـود وجـود     ، در قلعه سفید

داشت و ما با جمعی دیگر از مسافرین و مجاهـدین کـه در راه بـا هـم یکجـا شـده       

من آن قدر خسته شده بودم که پاهایم دم نداشتند و بـدنم  . بودیم وارد مسجد شدیم

همـین قـدر یـادم هسـت کـه بـا       . بـود  خورد شـده ، مانند گوشت زیر ساطور قصاب

بعـداً  . هایم در مسجد روي زمین خود را انداختم و دیگر نفهمیدم که چـه شـد   کفش

فهمیدم که براي بقیه مجاهدین و مسافرین همراه ما که از سمت شـمال و تاجیـک   

  . هاي ما را چاي نداده بودند اما بچه، و ازبک بودند چاي آورده بودند
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به بازیابی انرژي خود آغاز کرده بود که صداي اذان بلنـد شـد و    ام تازه بدن فرسوده

مالي مسجد که یک مولوي بلند انـدام پشـتون بـود    . همه براي اداي نماز برخاستند

در محراب ایستاد و ما همه به سرعت در آب سرد جوي نزدیک مسجد وضو گرفتـه  

ره خوابیـدیم در  نمـاز را بـه زحمـت خوانـده و دوبـا     . و در پشت سر او اقتـدا کـردیم  

نخوابیدند و با هم صـحبت  ، که بقیه مسافرین که شب زودتر از ما رسیده بودند حالی

  .  کردند می

مسجد سر نزده بود که مولوي آمد و گفت برخیزیـد از مسـجد خـارج     بههنوز آفتاب 

شوید و بروید به کوه پشت محله پناه بگیرید که امروز قوه(نیروي نظـامی روسـی و   

هایی کـه   ها و ازبک بلند شدیم و دیدیم که براي تاجیک. آید ) میها تکمونیسدولت 

گفتـیم بـراي   . اند شب گذشته همراه شده بودیم چاي و نان آورده و آنها صرف کرده

، دهـیم  گفتیم پـولش را مـی  . مولوي گفت تمام شده است، ما هم چاي و نان بیاورید

شـدیم گرسـنه و تشـنه از    مجبـور  . به خشونت گفت چند بار بگویم تمام شده اسـت 

در نزدیکی قلعـه سـفید بـه    ، که در این هنگام هواپیماهاي جنگی، محله خارج شویم

به مولوي گفتیم بگذار در مسجد بمانیم تا هواپیماهـا مـا را ندیـده و    . پرواز در آمدند

بناچار بـه کـوه رفتـیم و در یـک     . بروید مولوي اجازه نداد و گفت حتماً، حمله نکنند

ایجاد کـرده بـود و در   ، هاي گذشته ي کوچکی که سیالب آن را در زمان دره یا» نَو«

  .  ها وجود داشت پناه گرفتیم هاي دو طرف نَو برخی فرورفتگی کناره

ي دوبندي براي مسافرین ناآشنا  که گذشتن از دشت لوگر به سوي منطقه بخاطر این

ي  د تـا آنهـا را از جـاده   کـر  می  اي راه بلد همراه مولوي با هر مجموعه، خطرناك بود

نزدیک ظهر بود که مولـوي آمـد و   . الزحمه بگیرد آسفالت شده لوگر عبور دهد و حق

ي دیگـر   آماده باشـید شـما را بـا یـک مجموعـه     ، به همراهان سمت شمال ما گفت

ما گفتیم مولوي صـاحب مـا را   . اما به سوي ما نامهربانه نگاه کرد، فرستم امشب می

کـوه  سـوي   بـه  کـه ، اول صـبح . فرسـتم  عداً شما را هـم مـی  فرستی؟ گفت ب کی می

گفـت  ، هم از این راه رفتـه بـود   آمدیم یکی از همراهان تاجیک یا ازبک که قبالً می
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اي از  گویند این مولـوي بـا دولـت ارتبـاط دارد و هـر از چنـد گـاهی عـده         مردم می

  .  کند مجاهدین و مسافرین را قربانی می

امشـب مـا را    مولوي چنین احساس کـردیم کـه او حتمـاً   از برخورد ، من و همراهانم

ها  ي بچه آوردیم تا روحیه اما این مطلب را براي یکدیگر بر زبان نمی، کند قربانی می

  . خورد نشود

. باشـند  برادران سمت شمال خوشحال بودند که آنها قربـانی ایـن بـار مولـوي نمـی     

ي آنهـا   نماینـده ، مسجد بفرسـتند شان را نزد او به  ي از آنها خواست که نمایندهومول

من یا تنها بـودم یـا   . شما هم یک نفر را نزد مولوي بفرستید، که برگشت به ما گفت

الزحمه براي راه بلـد را تعیـین    او مبلغ حق. رفتیم نزد مولوي، شیخ باقر هم با من بود

  . این مبلغ از نرخ معمولی بیشتر بود، کرد و ما قبول کردیم

در آن . آیـد  تا شام به این فکر بودیم که چه بالیی بر سر مـا مـی   برگشتیم به کوه و

نمازمـان را بـا سـوز و    ، کـرد  فضاي باز که جز کوه و آسمان پر ستاره جلب نظر نمی

. مان مرحوم شیخ عیسی بـود  امام جماعت. جمعی دعا نمودیم هگداز ادا کردیم و دست

گفت بیاییـد کـه شـما را     در همین حال مولوي آمد و مسافران و مجاهدان شمال را

مولـوي از آنهـا جـدا    . آنها با مولوي چند قدمی پایین رفتند اما متوقف شدند. بفرستم

با این . بعد از چند دقیقه برگشت و ما را صدا زد که بیایید نوبت شماست، شد و رفت

بـه همـدیگر نگـاه    ، بـرد  رفتار بیشتر از پیش یقین کردیم که ما را براي کشـتن مـی  

نزدیک مولوي که رسیدیم گفـت بیاییـد شـما    . دعایی و بعد حرکت نمودیمکردیم و 

ي او لرزه بـر انـدام مـا     این گفته. فرستم شما را اول می، ها خوب مردم هستید هزاره

  .  انداخت اما به روي خود نیاوردیم و به ناچار حرکت کردیم

کـه   بلد بعد از ایـن  راه. مولوي یک نفر راه بلد را با ما همراه کرد و پول خود را گرفت

دواند به حدي که توان راه رفـتن را از   کمی از قلعه سفید دور شدیم یکسره ما را می

جـان از جـاده گذشـتیم و در     که با حالت نیمه منتظر مرگ بودیم تا این. ما گرفته بود

در یـک مسـجد بـزرگ وارد شـدیم و     . دشت آن سوي جاده به محله آبادي رسیدیم

صـبح کـه بیـدار شـدیم     . آوردند و بعد از صرف چـاي خوابیـدیم  مردم براي ما چاي 
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بالي آن شـب  . خدا را شکر نمودیم، دیدیم همه زنده هستیم و خطر دفع شده است

  .  اما حدود سی نفر از مجاهدین و مسافرین شمال را قربانی کرداز سر ما گذشت 

زنـده  از قول یـک نفـر کـه     لداستان بالي آن شب را یکی از مجاهدین سمت شما

او گفته بـود  . اي در زاهدان صحبت کرد مانده و موفق به فرار شده بود در مسافرخانه

اما به رخ نیـاورد  ، که مولوي مسجد قلعه سفید با ما بر سر کرایه راه بلد ناسازگار شد

بعد که اوضـاع  ، فرستیم ها را می هزاره، وضع خطرناك است شما بمانید و گفت فعالً

او گفت آن شب ما را در مسجد جا داد و صبح زود بـه  . ستیمفر خوب شد شما را می

. هنوز جابجا نشده بودیم که از زمین و آسمان مورد حمله قـرار گـرفتیم  ، کوه فرستاد

ي آن  بازمانـده . کوپترها در اطراف ما نیرو پیاده کردند و مـا را بـه رگبـار بسـتند     هلی

ه خـاك و خـون غلتیدنـد و    سالح من همه ب ي شوم گفته بود که همراهان بی توطئه

مخفـی شـوم زنـده مانـدم و     ، من که موفق شده بودم در یک فرو رفتگی شبه غـار 

او گفته بود که بعد از قتل عام همراهانم دیدم که مولوي پیدا . کسی متوجه من نشد

این جنایـت  . شد و با سربازان و افسران احوالپرسی نموده آنها را با خود به آبادي برد

دانـد کـه چقـدر از مسـافران      م نهاد چندین بار تکرار نموده بود و خدا میرا مولوي نا

بعـد از  . مـرگ فرسـتاده بـود   خـونین  کام  گناه را از نقاط مختلف کشور به خسته و بی

مدتی مجاهدین متوجه جنایات این مولوي غدار شده بودنـد و بـا حملـه بـه مقـر او      

  . نددشرش را از سر مردم کم کرده بو

اهـالی منطقـه از مـا    ، بعد از صرف چاي صبح در مسجد، یم به ادامه سفردو اما برگر

(نیـروي نظـامی)    خواهش کردند که مسجد را هرچه سریعتر تـرك کنـیم کـه قـوه    

کـه در روز بـه علـت    انیم و در تاریکی راه بیفتیم چراقرار بود تا شب آنجا بم. آید می

ها و هواپیماهـاي   ار تانکهموار بودن منطقه و نزدیکی به مرکز والیت و گشت و گز

سـوي   بـه  مجبـور شـدیم از مسـجد خـارج شـده و     . تردد امکان پذیر نبـود ، ها روس

خیلی از آبادي دور نشـده بـودیم کـه    . خارج از آبادي حرکت کنیم، هاي برهنه دشت

همزمان هواپیماهـا  . آمدند را شنیدیم ی که به سمت آبادي مییها صداي غرش تانک

اي جـز خوانـدن شـهادتین     مـا چـاره  . نطقه به پرواز درآمدنـد کوپترها بر سر م و هلی
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در ایـن حـال متوجـه    . نداشتیم چرا که نه جاي پناه گرفتن بود و نه راهی براي فـرار 

اهللا! انگـار   سـبحان ، ي بز و گوسفندان با یک چوپان در نزدیکی ماست شدیم که گله

ر میـان آنهـا پراکنـده    به سرعت خود را به گلـه رسـاندیم و د  . از زمین روییده باشند

هواپیمـا  ، شد که در این دشت هموار و تقریبـا خشـک   اما به وضوح درك می، شدیم

کوپتر که متوجه شده بود بـه زودي   یک هلی. تواند ما را به راحتی تشخیص دهد می

خود را به ما رساند و برفراز گله به ارتفاع باال توقف کرد و به دقت گله را نگـاه کـرد   

ما با رمه آهسته آهسته بـه  . ت درآمد و چند دور باالي سر ما زد و رفتو بعد به حرک

  .  سوي دامنه کوه حرکت کردیم و از خطر نجات یافتیم

هـاي جـاجی و منگـل را در جنـوب      جایی که دره، غروب به منطقه دوبندي رسیدیم

دره تنـگ و پـر درخـت در میـان     ، دوبنـدي . کنـد  شرق افغانستان به هم وصل مـی 

لند است که قبل از کودتاي هفتم ثور متمولین و متنفـذین قـومی پشـتون    هاي ب کوه

هاي مدرن و آهن پوش در میان درختان براي خـود   کردند و خانه در آنجا زندگی می

  . رفت در واقع دوبندي یک نوع منطقه ویالیی به شمار می. ساخته بودند

ـ  ، در آن زمان دوبندي تخلیه شده بود ا جـاي دیگـر رفتـه    ساکنان آن به پاکسـتان ی

کـه  ما شب به یـک خانـه   . هاي سالم رها کرده بودند هایشان را با اثاثیه بودند و خانه

هـا دسـت نخـورده توسـط      هـاي لبـاس خـانم    فرش و ظرف و حتی بکس(چمـدان) 

ـ  . خوابیدیمرفتیم و صاحبان آن رها شده بود  از آنهـا اسـتفاده کـرده    ی مسـافرین قبل

داند کـه قـواي    خدا می. شان را برداشته بودند ضرورت چیزهاي مورد بودند و احتماالً

طـور   چه بالیی بر سر مـردم ایـن منطقـه آورده بودنـد کـه ایـن       ها کمونیستدولتی 

  . هایشان را رها کرده بودند ها و دارایی خانه

رو تا مرز پاکسـتان داشـت بـه دلیـل حضـور نیروهـاي        مسیر جاجی که جاده ماشین

هاي صعب العبـور طـی طریـق     ا به طرف شرق و از کوهم، روسی و دولتی ناامن بود

هـاي پـر    ي منگل رساندیم و از آنجا با عبور از کـوه  شب دیگر خود را به دره، نموده

هـاي زیـاد بـه پاکسـتان      با قبول خطرها و سـختی » اسپین غر«یا » سفید کوه«برف 

پترهـاي  کو قابل ذکر است که در سفید کوه که پر از برف و جنگل بـود هلـی  . رفتیم
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ـ  ئاشـیا ، رفت و آمـد مسـافرین بـر فـراز کـوه      مسیردشمن در طول  طی وی ماننـد ق

انداختند که بـه محـض دسـت     می کی نصوار(ناس)یسگرت(سیگار) یا خریطه پالست

قواي روس در حملـه بـه سـنگالخ    . کردند می شدند و افراد را زخمی زدن منفجر می

  .  کردند از این حیله استفاده می هم

***  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حـاجی  مرحـوم  من بـه دیـدن   ، به پیشاور که رسیدیم بعد از استقرار در هتل پنجاب

ایشـان  . رفـتم ، شـناختم  سلیمان یاري که با پدر و پدربزرگم دوست بـود و او را مـی  

حاجی سـلیمان  . عضو جبهه ملی نجات افغانستان به رهبري صبغت اهللا مجددي بود

آن . دشـ  مراجعین و مهمان دیده مـی اش  اغلب در خانه، بودآدم مردم دار و اجتماعی 

اش در حال صرف چـاي و   حاجی با مراجعین، اش رفته بودم روز صبح که من به خانه

از خصـوص   بـه  او بعد از صرف چاي از احزاب شـیعه مسـتقر در ایـران   . صبحانه بود

کنـد و بـا    گفت که این گروه به مـردم خیانـت مـی    نصر شکایت داشت و می سازمان

. انگیزد (نقل به مضـمون)  خشم امریکا و متحدانش را بر می، ت ایرانپیروي از سیاس

هاي کالشـینکوف سـاخت    که در پاکستان با تفنگ او افزود که سازمان نصر در حالی

، حـاجی سـلیمان  . دهـد  اما در افغانستان علیه دولت مصر شعار می، مصر مسلح شده

شـد و بـا    ان شناخته مـی اهللا محسنی که در آن زمان مخالف ایر ضمن تعریف از آیت

لنین(رهبـر و متفکـر   » کـارگر «نـه شـعار   ، پاکستان رابطـه برقـرار کـرده بـود گفـت     

، رسـد  و بنیانگذار انقالب سوسیالیستی اکتبر شوروي سابق) به جایی می ها کمونیست

  خمینی!» مستضعفین«نه شعار 
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به شـدت  ، آن هم از شیخ سلیمان، ورزیدم این گفته من که به امام خمینی عشق می

بـراي افـراد   ، ي یک مرجع تقلید شیعیان جهان با یک ملحد مقایسه. مرا ناراحت کرد

اما در دلـم آمـد کـه آب    ، به ظاهر چیزي نگفتم. مذهبی به هیچ وجه شایسته نیست

با آن هـم مجبـور   . لکم دینکم ولی دین، رود من و حاجی سلیمان در یک جوي نمی

شیخ باقر و شیخ عیسـی کـه در پاکسـتان     جنابخصوص  به خاطر همراهانم هبودم ب

  .  شدند تحمل کنم تا کار آنها راه بیفتند سرگردان می

حاجی شیخ سلیمان از من خواست که فـردا بـه دفتـر جبهـه     ، ها بعد از ختم صحبت

. بروم تا او با حضرت درباره آموزش و تسلیح نیروهاي ما صـحبت کنـد  ، نجات ملی

یخ عیسی به اتاق حاجی سلیمان در دفتـر جبهـه   فرداي آن روز من با شیخ باقر و ش

هـاي چـوبی ماننـد میـز و صـندلی مدرسـه        میز و چوکی، در اتاق. ملی نجات رفتیم

به اتاق که وارد شدیم کسان دیگري نیـز  . ابتدایی گذاشته شده بود و بسیار تنگ بود

بـه   او مرا پهلوي خود نشـاند و . دم در روبروي حاجی سلیمان نشستیم، نشسته بودند

امـا  ، این برخـورد خوشـم نیامـد   . هاي محترمی بودند اعتنایی نکرد همراهانم که آدم

جات بودند و دفتر او را شـلوغ   مراجعین حاجی سلیمان مجاهدین هزاره. چیزي نگفتم

حتی به یک نفـر کـه تـازه    ، گفت حاجی با همه آنها به تندي سخن می. کرده بودند

هـاي   دلیل و بدون کـدام جـرم و خطـایی فحـش     بی، وارد شده و دم در ایستاده بود

چه رسد به یک وکیل سابق شوراي ، رکیک داد که در شأن یک انسان معمولی نبود

  . ملی و یک حاجی محترمی که شیخ و نیمه مال هم باشد

باهم رفتیم به دفتـر کـار   ، سلیمان در دفترش بعد از تمام شدن کار حاجی، به هرحال

مجددي حضور نداشت و به جاي ایشان برادرش  اهللا حضرت صبغت. حضرت صاحب

. کـرد  محمدهاشم مجددي که استاد دانشکده شرعیات دانشگاه کابل بـود کـار مـی   

دو یا سه نفـر جلـو   . شان وارد دفتر حضرت شدیم و من از عقب، حاجی سلیمان پیش

کار آنها که تمـام شـد مـن و حـاجی     ، میز ایستاده بودند و ما هم عقب آنها ایستادیم

ایشـان  . یمان پیش میز حضرت محمدهاشم مجـددي رسـیدیم و سـالم کـردیم    سل

، هیچ اعتنایی به ما دو نفـر نکـرد  ، خواندند نوشتند یا می چیزي می، سرشان پایین بود
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(اشاره بـه   فالنی، حاجی سلیمان گفت حضرت صاحب، حدود یک دقیقه طول کشید

ما روي مبـل کـه   . شینیدهنوز حرفش تمام نشده بود که گفت بن، من) از جبهه آمده

در اتاق بود نشستیم و باز مدتی طول کشید که حضرت محمدهاشم مجددي سرش 

حـاجی سـلیمان بـا احتـرام گفـت      . گوییـد  چه مـی ، را از میز باال کرد و گفت بگویید

سـت  ا یک جوان تحصیل یافتـه و مجاهـدي  ، انجینیر صاحب محمدباقر مصباح زاده

. به شهادت رسیده است ها کمونیستد و توسط که پدرش از علماي مشهور شیعه بو

ي آمـوزش و مسـلح شـدن     مسـأله ، ام او بعد از تعریـف و تمجیـد از مـن و خـانواده    

خود ایشان (یعنـی مـن) را کـه آدم    ، آقاي مجددي گفت. همراهانم را مطرح ساخت

  .  مهمی است اینجا نگهدارید و افرادش را مسلح نموده به افغانستان بفرستید

امـا  ، مان خوشحال شد که حضرت به این آسـانی تقاضـاي او را پـذیرفت   حاجی سلی

من رفتـار تحقیرآمیـز حـاجی سـلیمان بـا مـراجعین       . من بیش از پیش ناراحت شدم

را پـیش   مجاهد هزاره را با رفتار تحقیرآمیز محمدهاشم مجددي با حـاجی سـلیمان  

زرگوارانـه لطـف   گرچه او به مـن ب ، گرفتم کردم و بر حاجی خشم می مقایسه میخود

در ، حـاجی سـلیمان گنـاهی نداشـت    . داد اما تحقیر پذیري او مرا رنـج مـی  ، کرد می

هـاي پاکسـتانی و    مقـام . اي نبـود  پاکستان براي شیعه جز تحمل رنج و تحقیر چـاره 

  . خواستند مجاهدین شیعه تقویت شوند نمی، هاي غربی و عربی کمک کننده

پاکسـتان بـراي رئـیس و اعضـاي انجمـن       در این رابطه آقاي ترکمنی گزارشـی از 

فرستاده کـه بیـانگر برخـورد ظالمانـه و غیرعادالنـه       1361اسالمی ترکمن در سال 

احزاب جهادي سنی افغـانی مسـتقر در پاکسـتان و حکومـت پاکسـتان بـا شـیعیان        

آقاي ، داد هایی از متن این گزارش خطاب به حاج نادرعلی اهللا بخش. افغانستان است

حاجی صمدعلی حکمت و حـاجی سـخیداد بـه    ، حاجی عبدالحسین، علیرئیس عبدال

  این شرح است:

بعد از تقدیم سالم عرض شود که مطالعه پاکستان بویژه پیشاور کـه مرکـز   «

نماید و برخورد حکومت پاکسـتان و   انسان را گیج می، باشد فعالیت احزاب می

مردم کویتـه را   وضعی را به خود گرفته است که انسان نظریات. ..هاي  گروه

اگر چـه ذکـر   . ها بدتر از شوروي است گویند ظلم پشتون آنها می. باید بپذیرد
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بینند و در  ولی از بس که تشیع را به نظر حقارت می، این جمله درست نیست

کننـد کـه آزادي منـاطق مرکـزي از اثـر فشـار        شان نشـر مـی   اخبار و جراید

مرمی هم به طـرف دشـمن فیـر    ها تا کنون یک  مجاهدین تسنّن بوده و این

با وجود برخورد غیر انسـانی و  . ..سازد]  اند![نظر مردم کویته را ثابت می نکرده

حـزب  ، جمعیـت اسـالمی  ، گانـه[حزب اسـالمی   هاي شش غیر اسالمی گروه

محاذ ملـی  ، ملی نجات جبهه، حرکت انقالب اسالمی، اسالمی مولوي خالص

زنند  است که تیشه به ریشه خود میاسالمی] گناه و جرم از خود مردم تشیع 

شـود کـه گـروه     شان به این خالصه می اند و تمام آرزوي و به جان هم افتاده

هـاي گونـاگون بـر     چـاره نماینـد و مـارك    رقیب را به کدام راه تضعیف و بی

هاي تشـیع چـه در پاکسـتان و چـه در      وضع گروه، به هرحال. یکدیگر بزنند

روز به روز براي بـدبختی و نـابودي   . برهم استایران خیلی آشفته و درهم و 

  )2(سند شماره  .»..شود ملت طرح تازه ریخته می

، نیروهاي ما به کمپ آموزش فرستاده شدند و من تصمیم گرفتم که به ایـران بـروم  

شاید آنجا از ستم و تحقیر در حق شیعیان خبري نباشد! شیخ باقر و شـیخ عیسـی را   

ما آنان به شدت مخالفت کردند و گفتنـد تـو کـه بـروي     ا، از تصمیم خود آگاه کردم

که آنها آرام شوند و حاجی سـلیمان هـم بـه     من براي این. دهند براي ما اسلحه نمی

اي نوشـتم بـراي حـاجی و در آن گفـتم کـه       نامـه ، همکاري خود با آنان ادامه دهـد 

  .  دمگر ضرورتی پیش آمده من باید به ایران بروم و انشاءاهللا به زودي برمی

من با چهار نفر از همراهان که از ابتدا قصد مسـافرت بـه ایـران را داشـتند حرکـت      

از تفتان تـا زاهـدان شـاهد    . کردیم و پس از چند روز به مرز ایران در تفتان رسیدیم

آیـد دلـم    سختی و رویداد دردناك و استخوان سوزي بودم که هـر وقـت یـادم مـی    

  .  سوزد می

واقع سـماوات) کـه بـودیم صـاحب هتـل بـراي مـا یـک         در بازار تفتان در هتل(در 

مـا و ده  ، در تاریکی شب ماشین وانت سیمرغ آمـد . قاچاقبر(قاچاقچی) بلوچ پیدا کرد

، بـود  بیشـتر تعداد مـا از ظرفیـت ماشـین    . یا دوازده نفر دیگر را سوار کرد و راه افتاد

از اتـاق   مـن و دو نفـر دیگـر خـارج    . که هر کسی ساکی یا باري داشتیمخصوص  به
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دو تـا از  . وانت به عقب ماشین پاها روي گلگیـر ماشـین ایسـتاده و آویـزان مانـدیم     

همراهانم جوانتر بودند و یکی از آنها بنام سیدعالم(پسر کربالیی سیدغریب) الغـر و  

  .  که متأسفانه چند سال بعد در تهران جان سپرد، بود مریض احوال

هـاي   که از شدت تکان طوري، کرد میماشین از کوه و دشت و با سرعت طی طریق 

رفت که همه از ماشـین بـه بیـرون     خوردند و احتمال می آن مسافران به یکدیگر می

مـن از  . داد راننده پرواي افتادن کسی را نداشت و به راه خـود ادامـه مـی   . پرت شوند

کردم که عالم و حفیظ(پسر کربالیی محمدحسـن)   جان خود گذشته بودم و سعی می

مه جوانتر بودند از ماشین پرت نشوند و به نحوي خود را سپر آنهـا قـرار داده   که از ه

بعد از حدود یک ساعت ماشین به یک قلعه رسید و ما را در آنجا پیاده کـرد و  . بودم

رویـم کـه راه را    جا یک ساعت بخوابید مـا مـی   شما این، راننده و کمک راننده گفتند

مـا کـه خیلـی خسـته     . و کمیته برنخـوریم  بررسی کنیم تا به نیروهاي گشتی پلیس

اما نیم ساعت نگذشته بود کـه  ، شده بودیم خوشحال شدیم که رفع خستگی نماییم

  .  آمدند و ما را گفتند سوار شوید که برویم

، پشت ماشین وانت که سوار شدیم یک نفر به من گفت داخـل سـیت را نگـاه کـن    

یـک زن جـوان نشسـته کـه     ، ندیدم در وسط راننده و کمک راننده یا صاحب ماشی

کمک راننده دست چپ خود را به گردن او حمایل کـرده و پـاي چـپش را بـا پـاي      

مرد جوانی را در آن طرف خودش نشان داد و گفـت  ، آن فرد. راست او پیچانده است

زن او را با خـود  ، ها ما و شما را که پیاده کردند بلوچ. که این مرد شوهر آن زن است

در میان ما گذاشتند و حاال که برگشـتند نیـز زن او را میـان خـود      بردند و خودش را

  . اند نشانده

تمام بدنم سوخت و بـه شـدت   ، گفت با شنیدن این خبر که حکایت کننده آهسته می

چهره شوهر آن زن را خوب ، ماشین در حال حرکت بود و شب تاریک، ناراحت شدم

هـاي زاهـدان    ین در نزدیکـی هوا که کمی روشن شد ماش، ندیدم که چه حال داشت

حاال در روشنی . و حرکت کردیم، آب وجود نداشت با تیمم نماز خواندیم، توقف کرد

، هوا به شوهر آن زن که یک جوان قندهاري فارسی زبان بود از نزدیک نگـاه کـردم  
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هاي خود را به زمین دوخته و به اطـراف حتـی در    چشم، دیدم خون در بدنش نیست

بـا خـود گفـتم بـه زاهـدان کـه       ، دلم بسیار سوخت. کند گاه نمیهاي ماشین ن تکان

و اگر ما دستگیر و زندانی هـم شـدیم   ، رسیدیم باید انتقام این مرد جوان گرفته شود

  .  سپاریم هاي قاچاقبر و متجاوز را به چنگال قانون می اما بلوچ، باکی ندارد

، همـان حـال حرکـت    در، تر از آن بودند که خواب من تعبیـر شـود   قاچاقبران زرنگ

هاي خود را جمع کنید که نزدیـک شـهر    کمک راننده صدا زد که هرچه سریعتر پول

ها را که گرفتند ما را در حومه شـهر در یـک جـاي     پول، ایم و خطر زیاد است رسیده

مـا گرفتـار جـان خـود شـدیم و همـه       . متروکه تخلیه نموده و خود به سرعت رفتند

دیگر نفهمیدیم که آن جوان قندهاري و زنش کجـا  . دپراکنده شدند تا دستگیر نشون

اي در شهر رساندیم و از آنجا بـه همکـاري    ما خود را با احتیاط به مسافرخانه. شدند

  .  دوستان نامه گرفته به تهران رفتیم

در ، السـالم  الرضـا علیـه   از تهران به مشهد آمدم براي زیارت حضرت علی بن موسی

که ، حسین و مرحوم سیداسحاق قوماندان(فرمانده) گل آنجا ناگهانی با مرحوم حاجی

. اولی قوماندان حرکت اسالمی و دومی عضو شوراي اسالمی سنگالخ بود برخـوردم 

آنهـا گفتنـد   ، اند؟ بعد از احوالپرسی اند و براي چه آمده تعجب کردم که آنها کی آمده

یـک لحظـه   . یـم ا که ما بیست نفر هستیم و به درخواست شما به دنبال اسلحه آمده

ما کـس  ، به درخواست شما، پرسیدم به درخواست من؟ گفتند بلی، سرم سوت کشید

هوش از سرم رفت به عصبانیت گفتم من از شما درخواسـت  . شناسیم دیگري را نمی

کجاست نامه یا پیامی که براي شما فرسـتاده باشـم؟ در آن زمـان امکـان     ، ام نکرده

آنهـا بیشـتر از مـن ناراحـت     . اها موجود نبـود برقراري تماس تلفنی آن هم در روست

شدند و گفتند سیدابراهیم به ما خبر داد و ما با اعتماد به او حرکت کردیم و افزودنـد  

طـور اسـت    حاال کـه ایـن  ، که ما چند روز است در مسافرخانه انتظار آمدن تو هستیم

  پردازد؟ خسارت ما را کی می

نه دسـت سـتیز   «گوید:  ر گرفتم که میمن در آن لحظه مصداق این ضرب المثل قرا

به ناچار به فکر حل این معضله افتـادم و دریـافتم کـه ایـن کـار را      . »و نه پاي گریز
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با حاجی و سیداسحاق به این نتیجه رسـیدیم کـه بـه    . آقاي خلیل حبیبی کرده است

هـاي   توانیـد بـه شهرسـتان    شما اگر مـی ، مشکلی پیش آمده افراد دیگر بگوییم فعالً

کار که درست شـد مـا شـما را خبـر     ، تان بروید ر جهت دیدن دوستان و آشنایاندیگ

  .  کنیم می

ان کـه مؤسـس آن   تمن رفتم سراغ آقاي خلیل حبیبـی در انجمـن اسـالمی افغانسـ    

آقاي بصیر که سنگالخی االصل و از لحـاظ قـومی بـه    . مرحوم حاج آقاي بصیر بود

او یکـی از نـه یـا ده    . میرزا میر بود تعلق داشت از طایفه ملک، قوم ما یعنی سیدمیر

نفر علماي مطرح و مشهور شیعه در سطح کشور و مهمترین روحانی شیعه در هرات 

هـا در آن شـهر بـه     در شهر نو هرات تأسیس کرد و سالرا بود که مدرسه محمدیه 

  . (ع) مشغول بودبیت تدریس و تبلیغ معارف اهل

بعـداً از کارهـاي سیاسـی و اجتمـاعی     ، دآقاي بصیر شوهر خواهر آقاي حبیبی نیز بو

اي بود که آقایان لـولنجی ماننـد کـاظمی و     گیري توطئه دلیل کناره. گیري کرد کناره

غـالم رسـول و برخـی    ، رجـایی ، زاده هراتـی  برادرش سیدحبیب علوي با خلیل شیخ

اي آقـاي بصـیر را در    هاي دیگر علیه او تدارك دیدنـد و بـا انتشـار اطالعیـه     هراتی

ایـن  . اهللا خویی و مخالف امام خمینی قلمداد کردنـد  ته مروج مکتب فقهی آیتگذش

مجموعه در آن زمان کم سوادتر و کوچکتر از آن بودند که عالم بزرگی چـون آقـاي   

بصیر را که از تحصیل یافتگان موفق حوزه علیمه نجف اشرف بود به چیـزي مـتهم   

هـا در   يها و نـامرد  گونه برچسب نه ایناما متأسفا. کنند یا حتی مورد انتقاد قرار دهند

هاي تازه تأسیس و کم تجربه ایرانـی بـه آن گـوش     آن زمان خریدار داشت و ارگان

از آقـاي  ، امام جمعه آن وقت مشهد مقـدس ، اگر حمایت آیت اهللا شیرازي. دادند می

  .  آوردند داند که چه بالیی بر سر او می خدا می، نبود بصیر

ی را پیدا کردم و متوجه شـدم کـه او اشـتباه نمـوده و فریـب      خلیل حبیب، به هر حال

با خلیل خدمت آقاي بصیر رفتیم و سـه نفـري   . ي کس دیگري را خورده است وعده

، هاي ایرانی آشنایی نداشـتیم  هیچ کدام ما با ارگان. موضوع را مورد بحث قرار دادیم

  .  شناخت امام جمعه را می، تنها آقاي بصیر
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وضوع با امام جمعه در میان گذاشته شـده و از او در ایـن رابطـه    تصمیم گرفته شد م

اش  اهللا شیرازي کـه خانـه   من و خلیل و آقاي بصیر به دفتر آیت. کمک خواسته شود

اهللا شـیرازي   مرحوم بصیر موضوع را با مرحوم آیت. در خیابان شیرازي رفتیم، هم بود

مـه نوشـتند بـراي آقـاي     در میان گذاشت و بعد از گفتگوي مختصري ایشان یک نا

  .  الدین فارسی که او به ما در این زمینه کمک کند جالل

اگـر توطئـه و   ، شـناس اسـت   آقاي فارسـی کـه دانشـمند گرانمایـه و مبـارز اسـالم      

ي شرایط رئـیس   ها و ضعف قانون اساسی ایران در زمینه گرایی فاشیستی لیبرال ملی

. شـد  هور ایران انقالبی انتخاب مـی اولین رئیس جمعنوان  بهشک او  بی، جمهور نبود

آنچنان بر فرق ایـن شخصـیت فرهیختـه و وفـادار بـه      ، االصل بودن با پتک افغانی

این در حالی است کـه  . انقالب اسالمی کوبیدند که دیگر نتوانست سرش را بلند کند

زاد افغـانی   در امریکا بارك حسین اوباما با اصلیت کنیایی رئیس جمهور و زلمی خلیل

  ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!. شود ر امریکا در سازمان ملل میسفی

فارسی را نه تنها از صحنه سیاسی خارج ساختند که در مسـایل فکـري و فرهنگـی    

. که الزم بود استفاده نکردنـد و آثـار گرانبـارش تبلیـغ نشـد      طوري نیز از دانش او آن

در سـطح جهـان اسـالم قابـل     پرداز اسالمی است که نظریات او  فارسی یک نظریه

او را قبل از سفر بـه ایـران خوانـده    » انقالب تکاملی«من کتاب ارزشمند . طرح است

بودم و معتقدم که او نظام اسالمی اصـیل را بـیش از هـر کـس دیگـري عالمانـه و       

هـا همـراه بـا کتـاب جهـان       محققانه تدوین کرده است و این کتاب باید در دانشگاه

هـر  ، این دو متفکر بزرگ معاصـر ایرانـی  . طهري تدریس شودبینی اسالمی شهید م

ایـن دو از لحـاظ فکـري و    . اند؛ یکی هراتی است و دیگـري هـزاره   االصل دو افغانی

اي در پیروزي انقالب اسالمی دارند و هر دو از شیفتگان نهضـت   عملی نقش برازنده

  .  امام خمینی هستند

در الـدین فارسـی    به دفتر کار آقاي جاللاهللا شیرازي را  من و آقاي حبیبی نامه آیت

فارسی براي اطمینان بیشـتر بـه   . بعد از نماز ظهر تقدیم ایشان کردیمبردیم و تهران
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اي نوشـت   نامـه ، یید ما توسـط ایشـان  أاهللا شیرازي در مشهد تلفن زد و بعد از ت آیت

  . ها و خواستار همکاري آن واحد با ما شد براي واحد نهضت

. بخش اسالمی در آن زمان سید مهدي هاشمی بـود  هاي آزادي تمسئول واحد نهض

گناه اعدام شـد و مـاجراي    همان هاشمی جنجالی و معروف که به جرم قتل افراد بی

اهللا منتظري از دسـتورات رهبـر انقـالب اسـالمی و سـرانجام       او سبب سرکشی آیت

  . عزلش از مقام قائم مقامی رهبري شد

اما او ما را بـه  ، دفتر مهدي هاشمی رفت و آمد کردیم من و آقاي حبیبی چند روز به

اما مراجعینی که بعـد از  ، رسید ظاهراً در اتاق انتظار نوبت ما نمی، پذیرفت حضور نمی

نشـاندند و در آخـر هـم     شدند و ما را بیهوده تا آخر وقت می آمدند پذیرفته می ما می

  .  گفتند وقت تمام شده بروید فردا بیایید می

هاشمی مسـلمان  ، ین عمل هاشمی سخت ناراحت شدم به آقاي حبیبی گفتممن از ا

این سخن مـن بـه شـدت    . باشد رفتار او قابل توجیه نمی، انسان هم نیست، که هیچ

گفـتم  . روم گفت آغا صاحب من دیگر با تو به یـک راه نمـی  ، حبیبی را عصبانی کرد

، اهانت به امـام اسـت!   اهانت به هاشمی، چرا؟ گفت تو به امام خمینی اهانت کردي

  چرا که او کارگذار امام است!

. حبیبی را با معذرت خواهی آرام کردم و بار دیگر به دفتـر هاشـمی مراجعـه کـردیم    

خاطر این که افغانی هستیم بـا مـا    هاي نوشتم و گفتم ب این بار من براي هاشمی نامه

شد که سـرانجام مـا   این نامه سبب . ي دیگري است یا مسأله، شود طور رفتار می این

  .  نامه آقاي فارسی را بخواند و دستور همکاري با ما را صادر کند، حضور بپذیرد هرا ب

اهللا (محمـدعلی ورکـش) مجاهـد ایرانـی کـه در       ما تا آن زمان به کمک شهید عین

همراه خانمش با مجاهدین هراتی اعم از سـنی و شـیعه جهـاد     1359و  1358سال 

خودم در اواخر دوره آموزش کف . آموزش نظامی داده بودیم مان را نیروهاي، کرد می

. اما برادران دیگـر آمـوزش را تمـام کردنـد    ، پاي چپم شکست و نتوانستم ادامه دهم

مـان را از   آماده حرکت به سوي زاهدان شدیم تـا ترتیـب انتقـال اسـلحه و مهمـات     

  .  طریق پاکستان بدهیم



  125/  جهاد  در مشارکت: چهارمفصل 

 

ن که همگی در یک سراي جمـع بودنـد   به زاهدان که رفتم به دفاتر احزاب مجاهدی

هیچکـدام  ، حرکت اسالمی و سازمان نیرو رفتم، به دفتر سازمان نصر. مراجعه کردم

. شـان نبـودم   که من عضـو احـزاب  خصوص  به، توانستند نه همکاري کردند و نه می

ناچار رفتم پاکستان تا از طریق دفاتر غیر رسمی احزاب شیعه در کویته جواز حمـل   هب

نهضـت  ، در کویته به دفاتر نمایندگی سازمان نصر. از خاك پاکستان را بگیرماسلحه 

اسالمی و اتحادیه مجاهدین اسالمی عبدالحسین مقصودي مراجعه کـردم و حـدود   

  .  اما کسی با من همکاري نکرد، یک ماه در کویته ماندم

یـک  . در زاهدان که رسـیدم خوشـبختانه مشـکل حـل شـد     ، به ناچار برگشتم ایران

از غزنی و چند نفـر دیگـر کـه کمـی اسـلحه      ، نام حسینیه وماندان سازمان نیرو بق

داشتند یک ماشین باربري پیدا کرده بودند کـه پاکسـتانی بـود و مسـئولیت انتقـال      

مرز افغانستان با پاکسـتان را بـه عهـده    ، ي بادنی اسلحه از طریق پاکستان تا منطقه

مان را به آن ماشین بار زدیـم   سلحه و مهماتما هم با آنها همراه شده و ا. گرفته بود

  .  و با توکل به خدا فرستادیم

ي دیگـر   الزم است قبل از اینکه به روایت انتقال اسلحه ادامـه بـدهم بـه دو مسـأله    

همان زمانی که برادران از سـنگالخ  ، که در ابتداي کار در مشهد یکی آن. اشاره کنم

کـه بـراي تـأمین وحـدت سـنگالخ از       تصمیم گـرفتم ، بدون اطالع من آمده بودند

مرحوم حاجی رئیس سید میراحمدشاه که قبل از کودتاي هفتم ثور از بزرگـان مـردم   

دعـوت کـنم بـه افغانسـتان برگشـته و ریاسـت شـوراي        ، رفت شمار می سنگالخ به

که شـنیده بـودم او بـر سـر ریاسـت      خصوص  به. اسالمی سنگالخ را به عهده بگیرد

در دفتر حرکت اسـالمی در قـم   ، اش هم بود دي که پسرخالهسنگالخ با مرحوم موح

  .  دعوا کرده و او را با سیلی زده بود

ي خـوبی بـا مرحـوم رئـیس      پسر عموي جدم که رابطه، من با مرحوم حاج سیدعزیز

قضـیه را بـه او   ، عزیز حاجی. ي او رفتیم متري طالب خانه میراحمدشاه داشت در سی

ناچار شـدم خـودم بـا رئـیس     . را به تمسخر گرفت اما رئیس میراحمدشاه وي، گفت

وضـع مـردم سـنگالخ و رفـع مسـئولیت      ، صحبت نمایم و قدري درباره وضع کشور
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سخنانم را به دقـت  ، رئیس به من احترام گذاشت. بگویمبزرگانی چون ایشان سخن 

مـن  ، گوش کرد و آنگاه اندکی با درد دل گفت همه چیزهایی که گفتی درست است

هـاي   کسانی دست، ها آبروي مرا ریختند اما سنگالخی، ارم خدمت کنمهم دوست د

  . هاي من بودند (شاگرد راننده)  مرا بسته کردند که کلینر

که ارباب غریبـداد در سـنگالخ اردو زده بـود و     زمانی 1358در ابتداي جهاد در سال 

آرام دولـت بـراي   ، کردنـد  مجاهدین سنگالخ و بهسود در میدان و پغمان جهاد مـی 

اهللا میــدانی و رئــیس  وکیــل حفــیظ، سـاختن دره میــدان کــه نزدیــک کابــل اسـت  

. میراحمدشاه را به عنوان بزرگان دره میدان فرستاده بود تا بـا مـردم صـحبت کننـد    

آنها به محضی که وارد میدان شدند مجاهدین ارباب غریبداد آنها را دستگیر کردنـد  

امــا رئــیس ، خواســتند او را آزاد کننــدو بعــداً کــه رئــیس میراحمدشــاه را شــناختند 

  .  آنها قبول نکردند، میراحمدشاه خواستار آزادي وکیل حفیظ اهللا هم شد

اهللا را  به هر ترتیبی که بود رئیس میراحمدشاه مجاهدین را قانع کرده بود کـه حفـیظ  

به ایـن ترتیـب دسـتور داده شـد کـه مجاهـدین       . آزاد نموده و او را گروگان بگیرند

(بـه زور سـرنیزه) از بـازار جلریـز      رئیس میراحمدشاه را دست بسته برچپکسنگالخ 

  .  گذشتانده و به سنگالخ نزد غریبداد ببرند

چرا کـه رئـیس   ، من این داستان را از قبل شنیده بودم و به شدت ناراحت شده بودم

یکی این که ، او دو خدمت بزرگ به مردم سنگالخ کرد. میراحمدشاه مرد بزرگی بود

بـه ســنگالخ  ، هــاي پسـت و بــاالي برخـی اشــخاص   حمـل ناســزاها و حـرف  بـا ت 

سرك(جاده) کشید و زن و مرد و کودك سنگالخ را که نیمه شب از خواب برخاسـته  

با کشیدن سرك اقتصـاد  . شدند تا به کابل بروند از زحمت نجات داد راهی جلریز می

دامـی  ، رزيمردم سنگالخ هم از طریق فراهم شدن زمینه فروش محصوالت کشـاو 

  . شان بهبود یافت و درختی

او حتـی  . کار مهم دیگر رئیس میراحمدشاه تأسیس مکتب دولتـی در سـنگالخ بـود   

، مکتب دخترانه نیز در سنگالخ تأسـیس کـرد کـه متأسـفانه در اثـر فقـر اقتصـادي       

معلمـین  ، رئـیس میراحمدشـاه  . بسته شـد ناسازگاري مردم و عدم کمک الزم دولت 
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کرد که بـه فرزنـدان    ز میدان و وردك بودند را بسیار تشویق میمکتب سنگالخ که ا

کرد و بـه آنهـا پـول نقـد هدیـه       او معلمان را دعوت می. مردم سنگالخ درس بدهند

هـاي   شان در جشـن  کرد و براي تشویق همچنین دانش آموزان را نوازش می. داد می

اینجانـب را کـه    خـود . کـرد  ها لباس دوخته و آماده فراهم مـی  برخی سال، استقالل

، اش بـود  صنف اول بودم یکبار با هدیه یک خودکار گرانبهـا کـه خودکـار شخصـی    

من همـین  . ام چنان خوشحال ساخت که لذت آن خوشحالی را هنوز فراموش نکرده

مقــدار ســواد کمــی را کــه دارم اول مــدیون مــادرم هســتم و بعــد مــدیون رئــیس  

و اال معلوم نبـود چنـد سـال دیگـر     میراحمدشاه که در منطقه ما مکتب تأسیس کرد 

  . ماندند مردم سنگالخ از نعمت تعلیم و تربیت محروم می

مـن  ، بعد از شکایت رئیس میراحمد شاه از مردم سنگالخ، برگردیم به موضوع اصلی

روم  سرانجام ایشان فرمودند که بسیار خوب من با شـما مـی  ، دوباره مطالبی را گفتم

. چگونه تـأمین نمـایم  ، و ثانیاً اسلحه نیاز است، کجا کنممجاهد از ، اما من نفر ندارم

کنیم که بـا   همه ما تعهد می، همین حاال در اینجا بیست نفر با من هستند، من گفتم

تهیـه اسـلحه را هـم مـن بـه      ، کنیم شما همکاري کنیم و نیروي مورد نیاز را تأمین

من خـودم  ، گفتم نهگیري؟  ایشان گفتند از طریق حرکت اسالمی می. گیرم عهده می

طور است هر وقت که اسـلحه بـه دسـت     اگر این، رئیس گفت. کنم مستقل اقدام می

  . روم آوردي مرا خبر کن با شما می

زمـانی  . از این تصمیم رئیس خوشحال شدم و دستش را بوسیده خـداحافظی کـردم  

ین که آماده رفتن به داخل کشور شدیم من گرفتار رتق و فتق امور اسلحه و مجاهـد 

حسـین کـه ریـش سـفید هـم بـود را مشـهد         در زاهدان شدم و حاجی قوماندان گل

متأسـفانه رئـیس   . فرستادم خدمت رئیس میراحمدشاه تا او را از جریان بـاخبر سـازد  

میراحمدشاه از شنیدن این خبر نه تنها خوشحال نشده بـود کـه بـا نـوعی تمسـخر      

کـه   بعد از این. أیوس کرده بودحسین را جواب رد داده و از همراهی خود م حاجی گل

رئیس میراحمدشاه بـه افغانسـتان برگشـت و در    ، ما در سنگالخ پایگاه تشکیل دادیم

ناجوانمردانـه  ، حسـین  ولی متأسفانه خودش و دامادش حاجی غالم، کابل ماندگار شد



  تمام هاي نا / حکایت 128

 

ها و افـراد مخـالف    و بدون هیچ دلیلی مستقیم و غیرمستقیم ما را تخریب  و از گروه

اما من تا آخر احترام ایشان را حفظ کرده و هـیچ اقـدام منفـی    ، کردند می ایتما حم

توانسـتیم   ما مـی . اي ندادم علیه ایشان انجام ندادم و به کس دیگري نیز چنین اجازه

  .  به اشکال مختلف ایشان را تحت فشار قرار دهیم که از این کار خودداري نمودیم

ستم نـاروایی  ، پدر من هم ستم کرده بودگفتنی است که رئیس میراحمدشاه در حق 

اما سرنوشت او را خداونـد بـرخالف میـل رئـیس     ، نابودي سوق دادسوي  به که او را

حـاج شـیخ   . توانسـت خـود را کنتـرل نمایـد     تا حدي که از عصبانیت نمـی ، رقم زد

براي پدرم حکایـت کـرده بـود    ، سلیمان یاري که در آن وقت وکیل شوراي ملی بود

در منزل آیـت اهللا واعـظ در کارتـه سـخی کـه نزدیـک منـزل رئـیس         که یک روز 

رئیس میراحمدشاه هـم  ، صحبت از آقاي مصباح و شخصیت او شد، میراحمدشاه بود

هـا هـر    که در آن مجلس حضور داشت با ناراحتی رو به من کرد و گفت: شما هـزاره 

او چیـزي  ، سـم شنا من او را می، مصباح برادر من است. دوید جا که آب جل بزند می

حاجی سلیمان گفت من از این سخن میراحمدشاه به شدت عصبانی شـدم و  . نیست

گفتم او سید! اگر احترام آقاي واعظ نباشد همین حاال تو را بـه پشـت مـوترم بسـته     

  .  کشم تا دیگر از این سخنان بیهوده نگویی هاي کارته سخی می کرده و در سرك

در ایران با آن مواجه بودم مشکل اقتصـادي و  مسأله مهم دیگري که در جریان سفر 

اکثـر مجاهـدین بـه درخواسـت مـن      . هزینه افرادي بود که براي تجهیز آمده بودند

شان به عهـده   گوش داده و تا فراهم شدن اسلحه و آموزش به تهران رفتند و هزینه

سیداسحاق و یک نفر دیگر در مشهد مانـدیم  ، حسین من با حاجی گل. خودشان شد

رفتنـد   حـاجی و اسـحاق مـی   ، کـردم  من کارها را پیگیري مـی . زمینه فراهم شودتا 

گنـدم  بـراي  بعضی روزها من هم بـا ایشـان   . کارگري تا پول خرجی ما فراهم شود

حاجی کـه اسـتعداد اقتصـادي خـوب داشـت عـالوه بـر        . رفتم چناران می بهدروي 

فروخـت   باً دو برابر میخرید و در چناران تقری کارگري از مشهد تسبیح پالستیکی می

  .  کرد و فایده می
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نرسـیده بـه بـازار    ، از مشهد که به تهران رفتیم در آنجا هـم در مسـافرخانه نمایـان   

کـردم و   مـن کارهـا را پیگیـري مـی    . سرپوش حضرت شاه عبدالعظیم مستقر شدیم

 ها مخصوصـاً  بعضی روزها من هم با برخی بچه. رفتند هاي دیگر به کارگري می بچه

مـن و شـهید   ، یـک روز کربالیـی راسـخ   . کـردم  م کربالیـی راسـخ کـار مـی    مرحو

، گفتـیم بلـی  ، کسی آمد و گفت کـارگر هسـتید  ، حسین در اتاق نشسته بودیم حاجی

ما را بـا خـود بـرد در خیابـان فـدائیان      . گفتیم بلی، کنید گفت بار تریلی را تخلیه می

ه یک تریلی بزرگ با یـک  یک مغازه از ماشین پیاده شدیم و دیدیم ک يجلو. اسالم

ما بایـد آن بـار را در یـک    . هاي پنجاه کیلویی شکر ایستاده است بار سنگین از گونی

هـا را   سه نفري شروع کردیم به کـار و گـونی  . کردیم زمینی منتقل می انبار بزرگ زیر

ایـن کـار پـنج    . کردیم بردیم و انبار می زمینی پایین می هاي زیر به شانه انداخته از پله

یا شش ساعت وقـت الزم داشـت امـا مـا در ظـرف دو سـاعت انجـام دادیـم کـه          

مـن بـه عمـرم کارهـاي     . کار خوشحال شد و براي ما آفرین و تحسین گفت صاحب

هـا بـه    بارکشی و به همین دلیل در موقع انتقـال گـونی   ثقیل نکرده بودم مخصوصاً

ریـک بودنـد و در   هایم با که قد من بلند و استخوانخصوص  به، شدم شدت اذیت می

، آوردم درد را به روي خود نمـی . گرفت موقع پایین شدن از پله با بار زانوهایم درد می

به اتاق که رسیدم بـه زحمـت   . کردم که کم نیاورم با سرعت بیشتر کار می براي این

  .  نماز شام را خوانده و بدون صرف غذا خوابیدم

هـایم خـورد شـده بودنـد و بـه       نتمام استخوا، صبح وقت نماز که ازخواب برخاستم

چنـین کـار سـختی را    . این وضع چند روز ادامه یافت. دادم زحمت خود را حرکت می

هـاي کنـار روخانـه را خـراب      که سیل زمـین ، در سنگالخ 1362سال  دیگر یک بار

  .  ه بودمکرده بود با زنبیل کشی تجربه کرد

با بخشی از مجاهدین کـه  که از همراهی رئیس میراحمدشاه مأیوس شدم  بعد از این

گفتنی است که من حدود یک هزار جلد کتاب کـه  . مانده بودند عازم پاکستان شدیم

هـاي سـواد آمـوزي از کـالس اول تـا پـنجم بـود را         جلد آن کتاب 500نزدیک به 

انـدازي مـدارس منتقـل     آوري و خریداري کرده بودم که به سنگالخ جهـت راه  جمع
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. رفتـیم بـار کـردیم    از زاهدان طرف مرز پاکستان میکه  ها را به ماشینی کتاب. کنیم

باید ما را قاچـاقی بـه بـازار تفتـان در     ، توانست ماشین چون از مرز قانونی عبور نمی

خـوار پاکسـتان مـا را حـدود دو      اما از تـرس پلـیس رشـوه   ، رساند خاك پاکستان می

کسانی کـه بـار نداشـتند    . دکیلومتر دورتر از بازار در بیابان ریگزار تفتان با بار رها کر

اما ما که چند کارتن و گونی کتاب داشتیم بسـیار  ، به راحتی خود را به تفتان رساندند

ها را میـان خودمـان تقسـیم کـردیم و      به هر ترتیبی که بود کتاب. به زحمت افتادیم

هـاي   هر نفري دو کارتن سنگین کتاب را بر دوش و کمرمان بستیم و در میان شـن 

العطـش  ، ان تفتان در زیر گرماي بیش از چهل درجه آفتاب سوزان تابستانروان بیاب

هـاي مـا را    عـرق لبـاس  . تفتان رسـاندیم در  یهتلزنان به هزاران زحمت خود را به 

بـه هتـل کـه نشسـتیم     . ها و چهره ما را سوزانده بود خیس کرده بود و آفتاب دست

شدت فشار دستمالی که به شـکل  هایم از  دیدم که کف پاهایم آبله زده و بازو و قول

  . سوزد ها را با آن به پشتم بسته بودم سرخ و خونی شده و می ریسمان کتاب

از کویتـه تـا بـادنی و از بـادنی تـا      ، ها و مشکالت زیادي از تفتان تـا کویتـه   سختی

در جـاغوري بـه   . کـنم  جاغوري در غزنی کشیدیم که از روایت آن صـرف نظـر مـی   

بوس کرایه کردیم که ما را بـه   ق شدیم و از آنجا یک مینیماشین حامل اسلحه ملح

در نزدیکی ناهور که رسـیدیم در یـک منطقـه مجاهـدین شـوراي      . سنگالخ برساند

در آن . توانید از اینجا اسلحه منتقل کنیـد  و گفتند که نمی تنداتفاق ما را متوقف ساخ

اگـر  خصـوص   به زابزمان رابطه شوراي اتفاق با احزاب دیگر خوب نبود و اسلحه اح

با خود گفتم خدایا با این همـه زحمـت اسـلحه و    . شد آوردند مصادره می از ایران می

رفتم پیش فرمانـده افـراد   . گذارند ایم ما را نمی حاال که در خانه رسیده، کتاب آوردیم

مسلح و به او گفتم که من حزبی نیستم و این اسلحه به هیچ یـک از احـزاب رقیـب    

. کـنم  او گفت اگر بتوانی از والی صاحب نامه بیاوري شما را رها مـی . شما تعلق ندارد

والی شوراي اتفاق در غزنی در آن زمان آقـاي معتمـدي پسـر جنـرال سـید حسـن       

کـه   يچهار نفـر ـه س. اي در قیاق قرار داشت جگرن بود و مقر مالقات او هم در دره

  . مسلح بودیم رفتیم به دره قیاق
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هاي ما را گرفتند و شب را در یک خیمـه   اسلحه. رسیدیما آنجکه  بود نزدیک غروب

والی به آنجا آمد و در خیمه بزرگی مستقر شد  9فردا صبح ساعت . براي ما جا دادند

نوبت ما که رسید تا وارد خیمه شدم دیدم کـه والـی بـه    . تا مراجعین را مالقات کند

از ، سـلح مـا  ی از همراهـان م یک. ام آید اما نفهمیدم که او را کجا دیده نظرم آشنا می

او پسـر یکـی از خـوانین بـود کـه والـی او را       ، منطقه بهسود و از سازمان نیـرو بـود  

شناخت و به همین دلیل با پسرش خیلی خوبی کرد و نامه نوشت که با او کـاري   می

  . نداشته باشند

مـد  آنگاه یادم آ، شناخت و گفت تو استاد من هستی هموالی مرا . نوبت به من رسید

در کابـل نـزد    ها کمونیستاي بودند که قبل از کودتاي  که ایشان از جمله چند طلبه

زاده  هر چند بـه انـدازه اربـاب   . خواندند و من هم با آنها کالس داشتم پدرم درس می

از آنجـا حرکـت   . اما لطف کرد و جـواز آزادي مـا را صـادر کـرد    ، مرا تحویل نگرفت

دیم که سربازان والیت بهسود راه مـا را گرفتنـد   آبدره در بهسود رسیدهن کردیم به 

لـی بهسـود در آن زمـان از سـوي     او. و گفتند که والی صاحب شما را خواسته اسـت 

اي بود که آقـاي   از آبدره مدرسهتر  پایین. شوراي اتفاق آقاي استاد محمد اکبري بود

. ایشان آشنا شدماکبري در آنجا مستقر بود و ما نزد ایشان رفتیم و براي اولین بار با 

 واي غیـر حزبـی    ایشان که فهمیدند ما حزبی نیستیم گفتند قبـل از شـما هـم عـده    

ما از نـزد  . خوب است با هم همکار باشید، اند مجاهد در قول غالم حسین پایگاه زده

  .  ایشان مرخص شدیم و به راه خود ادامه دادیم

ل توقف کرد و بارهـا را  بوس ما در پل مالخی مینی، سنگالخ رسیدیمبه نزدیک ظهر 

مـردم منطقـه و اعضـاي    ، کسی نیست با ما همکـاري کنـد   حاال هیچ. تخلیه کردیم

خانه مالخیل در مراسـم خـتم قـرآن بـه مناسـبت       همه در تکیه، شوراي متعهد با ما

تنها مرحوم کربالیی بهشتی خبر شده . فوت دختر کربالیی معلم شرکت کرده بودند

بعـد از  . بارهـا را بـه خانـه برسـانیم     تاه و ما را کمک کرد با شوق و شور آمدکه بود 

معلم سـیدعباس کـه از   . هایشان رفتند همراهان ما متفرق شده و به خانه، صرف غذا

به او گفتم فـردا  . نیز با ما بود، کرد مردم گردنه و قوماندان محمدحسن نمایندگی می
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گیـري   ندهی جبهـه تصـمیم  بعد از رفع خستگی بیایید که در رابطه با اسلحه و سـاما 

جبهـه اسـالمی   «مهـري بنـام   ، ما در ایران بـراي شـوراي اسـالمی سـنگالخ    . کنیم

  .  نام این جبهه فعالیت کنیمه درست کردیم و تصمیم گرفتیم که ب» سنگالخ

از معلم عباس و دیگر اعضاي شورا از جملـه حـاجی سیدصـادق و    . چند روز گذشت

 فقـط ، امـه امضـاء کـرده بودنـد خبـري نشـد      که تعهدن قوماندان محمدحسن و آنانی

بسـیار  . میرعباس و سیدهاشم که از اقوام خودم بودند به دیدنم آمدند، کربالیی معلم

. بـدهم ادامـه  اینکه به هـر شـکل ممکـن کـار را     جز نداشتم اي  اما چاره، متأثر شدم

ها وفـا   کرد که سنگالخی بینی می در مشهد پیشمرحوم حاج آقاي بصیر !جالب است

بینی را کرده بـود کـه    او در حالی این پیش. مانند ندارند و تنها اوالد سیدمیر با تو می

و در هـرات  ها را نداشت و در ترکمن به دنیا آمده  ي کار با سنگالخی خودش تجربه

  . زندگی کرده بود

هـا   ام بود گفتم که جایی پیدا کند دور از خانه رزم همیشگی به کربالیی راسخ که هم

بـا مشـورت سـایر    . در آنجا اسلحه و مهمات را منتقل نموده و جبهه را فعال کنیم تا

عنـوان مرکـز انتخـاب     غاري در قول خشک کرمنج که دور از آبادي بود بـه ، برادران

  .  شد و ما جوانان را جمع کرده به آموزش نظامی و فرهنگی آغاز کردیم
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 حضور در جبهه مقدم جهاد در پغمان

نگذشــته بــود کــه شــهید سیدحســین علــوي و آقــاي مــا گشــت ازبچنــد روزي از 

بعد از احوال پرسـی و  . به دیدن من آمدند» حسین غالم قول«محمدابراهیم قاسمی از 

آنهـا  . هایی که شد با یکدیگر آشنا شـدیم و تصـمیم بـه همکـاري گـرفتیم      صحبت

ي قـول   هدر منطق» نوي غار«در. متعهد شدند که در آموزش نیروها به ما کمک کنند

بود  يمتعهدو مؤمن ، حاجی شریف که جوان مجاهد. مستقر شدیم» خشک کرمنج«

  .  سنگالخ آمد بهي دیگر براي آموزش مجاهدین ما  با یک مربی ورزیده

شـهیدعلوي قومانـدان   ، مادر حال آموزش مجاهدین بودیمزمانی که  1360در پاییز 

 ـ  ریف نیـز در میـان آنهـا بـود    شـ  که حـاجی ـ   با نیروهایش، حسین پایگاه قول غالم

. مسـتقر شـده بـود   ، در دو کیلومتري کمپنـی ، خان علی پغمان رفته و در قلعه یعقوب

  .  در پغمان رفتیم» اي ي پشه دره«ماهم بعد از اتمام آموزش به 

نماز صـبح را  ، حرکت کردیم» بندآسیا«ي خانه مان در تکیه از پایگاه، قبل از نماز صبح

، باشـد  مـی  »پیونـدا «حسین که حدود یـک سـاعت بـاالتر از    در ییالق حاجی محمد

هـایی رسـیدیم کـه از آنهـا مسـافران       کوه  ي ي ذاکر به قله ه خواندیم و با پیمودن در

ي  کهنـه خُمـار در دره  ، اي در پغمـان  ي پشـه  ي بیکتوت و دره درهسوي  به توانند می

ي   عصر بـه تنگـه  . نمایند علی و قُتَندر در سرخ پارسا و نیز شکردره سفر شیخ، میدان

بـه یـک خیمـه کـوچی در زمـین      ، اي بعد از عبور از تنگه راقولِ پشه، راقول رسیدیم

اي در بیرون خیمه(چادر) از چنـد   زن و بچه. برخوردیم، مسیرشیبدار در سمت راست 

وقتی نظر آن زن به ما افتـاد بـا مهربـانی زیـاد بـه      ، کردند بز و گوسفند مواظبت می

آنگاه دعا کرد و گفت خدا شـما را بـر   . شی (مانده نباشید) گفت استلی مه ،زبان پشتو

  .  اما ما خود کافر شدیم)، کفار پیروز کند(که خدا پیروز کرد

حسین حیـدریار کـه    مرحوم حاجی قوماندان گل. به آبادي نرسیده بودیم که شام شد

رش مرحـوم  پسـ . سال و ریش سفید بود از فرط خستگی از پاي مانـد  میان يمجاهد

ـ دیگـر حـاجی را    و به کمک هـم  پشت کرداو را ، گی خسته باوجودکربالیی راسخ   اب

مجبور بـودیم  . رساندیم» کوتی ستاره«ي به مسجد در اولین آبادي در زیر تپهزحمت 
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قدري چاي یا حداقل  رفتیم تابه آبادي . اندکی توقف کنیم تا حال حاجی خوب شود

امـا بـه تـدریج افـراد     ، رسـید  به نظر مـی  خالی گرچه آبادي. آب جوش بدست آوریم

شناختیم و نه  نه ما آنها را می. مسلحی از مجاهدین پیدا شدند و براي ما چاي آوردند

احساس کردم کـه نظـر خـوبی    ، بعد از اندکی صحبت و رد و بدل تعارفات!آنها ما را

اندیشیدم  ود میبا خ. کردند هرچند به ظاهر پذیرایی و همکاري می، نسبت به ما ندارند

علوي را قـبالً از کابـل   . که شهید سیدحسین علوي با چند نفر وارد شد، چه کارکنیم

او فکر کرده بود که ما بیش از حد دیـر  . آییم خبر کرده بودم که فالن روز پغمان می

 يباالسوي  به، بنابراین. نکند راه را گم کرده و یا اتفاقی براي ما افتاده باشد، ایم کرده

ما با . اي حرکت کرده و جویاي احوال ماشده بود که ما را در مسجد پیدا کرد پشه دره

  . اش رفتیم و در آنجا مستقر شدیم علوي به قرارگاه عملیاتی

کـه بعـد    آمده بودندقرارگاه علوي  بهقبل از ما » ي ترکمن دره«اي از مجاهدین  عده

. دنـد و دیگـر برنگشـتند   ي او را بـه منطقـه منتقـل کر    از شهادت شیخ نوري جنـازه 

از کوتـل  ، قنـدهار ـ اغلب جـاده کابـل    منطقه عملیاتی ما . رفتیم ها عملیات می شب

نیروهـاي مـا در عملیـات مشـترك بـا سـایر مجاهـدین در        . تخت تـا کمپنـی بـود   

ما تنهـا نیروهـاي روسـی را مـورد     . کردند سرك(جاده) پغمان هم گاهی شرکت می

 پرهیـز داخلـی    کمونیستاز درگیري با نیروهاي ان در حد امکدادیم و  حمله قرار می

زیرا معتقد بودیم که سربازان دولتی اغلب افراد عادي و مسـلمان هسـتند   . کردیم می

خوابیدیم و بعـد از ظهـر    روزها قبل از ظهر می. شوند که به زور به جبهه فرستاده می

هـاي   اکتیـک کردم و آقاي علوي آمـوزش ت  هاي تبلیغی و عقیدتی برگزار می کالس

. نیز با ما بودنـد ، رضا میرداد به فرماندهی شهید شیخ علی برادران داي. داد نظامی می

ها در خوابش یک منبـر کامـل از    او بعضی شب، رضا عادت عجیبی داشت شیخ علی

خداونـد  ، آدم مجاهد و شریفی بـود . دادیم خواند و ما گوش می خطبه تا روضه را می

بـرد و بـه شـوخی     عملیـات شـبانه نمـی   الً من را به معموشهیدعلوي . رحمتش کند

  .  گفت تو نباید شهید شوي می
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هـاي   شنیدم که نصـري . اي علیه من راه افتاد دیري نگذشت که در پغمان هم توطئه

اي و مائویسـت   هاي دیگر مرا شـعله  شان در برخی گروه مستقر در پغمان و همکاران

دوسـتان گفتنـد   ، جستجو کـه کـردم  . ددارناند و قصد خلع سالح ما را  تشخیص داده

هاي نفوذي و التقاطی هسـتند و   زنند خودشان مائوئیست که به شما تهمت می آنهایی

اند کـه کسـی از شـما     فکر کرده، که شما به هیچ حزب و گروهی تعلق ندارید از این

  .  شوید که بدنام هم می ضمن این، کند و خلع سالح شما آسان است حمایت نمی

ـ  می باید متوجه دو دشمن، بعد از این به نـام مجاهـد از پشـت    ه بودیم؛ دشمنی که ب

لیکن تجاوز گسـترده و سـنگین   . زند و دشمنی که رو در روي ما قرار دارد خنجر می

وضـع را دگرگـون کـرد و همـه     ، بـه پغمـان   یکمونیسـت نیروهاي شوروي و دولـت  

  . هاي مجاهدین مجبور به ترك منطقه شدند گروه

قنـدهار بـه    ـ  ها از سمت سـرك کابـل   ود که صداي غرش تانکساعت یک شب ب

شان  کردیم هدف فکر می، سوي میدان شهر در حرکت بودند ها به تانک. رسید گوش 

اما متوجه شدیم که حرکـت  ، ما نیستیم و آنها بزودي از این منطقه عبور خواهند کرد

هـا از   دیـدیم تانـک   ،تر شد هوا که روشن. ها کندتر شد و باالخره متوقف شدند تانک

هـاي   شـان بـه سـوي دره    صف کشیده و روي همـه » کوتل تخت«منطقه کمپنی تا 

  . پغمان است

قلعه را تخلیه نمودیم و یـک خـط مقاومـت بـراي خـود ایجـاد       ، ي نبرد شدیم آماده

ـ   ما تانـک ، زمین منطقه هموار بود، مان خوب نبوداما سنگر، کردیم  وضـوح ه هـا را ب

مجبـور بـودیم پشـت    . در تیـررس مسـتقیم بـودیم   ي آنها متر پانصد دردیدیم و  می

البته ما آمـادگی بـراي جنـگ مـنظم     . ها سنگر بگیریم ها و علف فرو رفتگی، ها پلوان

کسـی را فرسـتادیم تـا از    . در خـط اول جبهـه قـرار گـرفتیم     هبـا آن همـ  ، نداشتیم

ي مقاومـت   مجاهدین منطقه به او گفتـه بودنـد آمـاده   . سنگرهاي نزدیک خبر بگیرد

خوشحال شدیم که در اطراف و عقـب مـا مجاهـدین مسـتقرند و در موقـع      . هستیم

آن سال در تمام پغمان حدود ده هزار مجاهد از احـزاب  . کنند جنگ از ما حمایت می

  .  مختلف حضور داشتند
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با طلوع آفتاب هواپیماها بر فراز منطقه به پرواز درآمدند و تحرکات مجاهدین را زیـر  

هـا هـم    کردنـد و تانـک   ها نیرو پیاده مـی  کوپترها برفراز برخی کوه هلی. تندنظر گرف

  .  دادند آهسته آهسته آرایش خود را تغییر می

چـاي صبح(صـبحانه)   ، رسی نداشتیم به آب و غذا دست. بودشده هاي ظهر  نزدیکی

در نزدیکی ما خانه و باغی بود و چنـد نفـر در یـک خـرمن کـار      . هم نخورده بودیم

زن و مـرد در حـق مـا دعـا     ، آنها براي ما قدري نان خشک و میوه دادند. دندکر می

  .  پیروز شویم تاکردند  می

ـ    نیروهاي دشمن حمله را با تانک و توپ و منطقـه را بـه    دهاي دور بـرد آغـاز کردن

کردند که اول از راه دور تمام منطقه را بکوبند تـا   آنها تالش می. محاصره در آوردند

سـنگرهاي مجاهـدین راشناسـایی کننـد و از     ، صورت واکنش به حملـه در ، از یکسو

ما دیدیم هیچ حرکتی از سـوي  . ها را فراهم سازند ي حرکت تانک سوي دیگر زمینه

مجاهدین پغمانی که سالح دور برد ثقیـل و  خصوص  به، گیرد مجاهدین صورت نمی

قـب مـا چـه    شهید علوي رفت که ببیند مجاهدین در اطـراف و ع . ضدهوایی داشتند

. ایـم  به سرعت برگشت و گفت همه منطقه را تخلیه کرده و ما تنهـا مانـده  ، کنند می

بدیهی بود که ما حدود چهل نفر در برابر صدها تانک و زره پـوش و هـزاران سـرباز    

که سالح ما تنهـا کالشـینکوف و دو    در حالی، شوروي و دولتی و هواپیماهاي جنگی

هم نداشتیم و مهمتر از همه منطقه را هم خـوب   جی هفت بود و مهمات کافی آرپی

  .  نشینی نمودیم ناچار اقدام به عقب هتوانستیم و ب نمی مقاومت، شناختیم نمی

ي  هـا و حومـه   هـا و علـف   پناه درخـت  در. نشینی کردیم عصر بود که شروع به عقب

کـه  دیـدیم  ، ي راقول قرار گرفتیم آبادي تخلیه شده که خارج شدیم و در مسیر تنگه

هاي دیگر نیز در همین مسیر قرار دارنـد   هاي دیگر مجاهدین از دره ي گروه  ته مانده

عریـان و  ، قرار گرفتیم که خشک یي تنگ حاال در دره. و با شتاب در حرکت هستند

را  هـاي دشـمن بـدون وقفـه از ابتـدا تـا انتهـاي آن        ها و تـوپ  سنگی است و تانک

ها را دشمن اشـغال   ها و بلندي همه دره، شتداهیچ راه فرار دیگري وجود ن. کوبد می

ر حـال پیشـروي   د از قلعه حیدرخان تا کوتـل تخـت  ، کرده و نیروهاي تانک و پیاده
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داریم چند لحظـه بعـد طنـین مهیـب      اي که قدم بر می از هر نقطه. ندبودما سوي  به

را ما با بلند شدن صدا به سرعت خـود  . ریزد خاك و سنگ را بر سر ما می انفجاري 

توانسـتیم و   نه توقف مـی ، خواستیم کردیم و بعد از انفجار گلوله بر می نقش زمین می

یـا کشـته   ، تنگـه حرکـت کنـیم   سـوي   بـه  و مجبور بودیم رو بـه جلـو  . کجرا نه راه 

ي  شاید تا تنگه. م از تنگه عبور نموده و خود را نجات دهیمیتوانست شدیم و یا می می

، بـر زمـین انداختـه    پشتی که بردوش داشتیم خود را ولهها بار با تفنگ و ک ده، راقول

محشـر عجیبـی   . یمجان برخاست سنگ نیمه م و دوباره از میان خاك ویخیز شد سینه

اما تـا آن صـحنه را بـه چشـم نبینـی و تجربـه نکنـی        ، حکایت آن آسان است، بود

 روز چنـد نفـر   دانـم آن  مـن هنـوز نمـی   . توانی درك کنی را نمی سختی و وحشت آن

، هـاي مسـلح   چراکه اکثریت گروه، اما به یقین تلفات زیاد نبود، کشته و زخمی شدند

منطقـه  ، هاي دشمن در مسیر جاده کابل قنـدهار  زمان با حرکت تانک هم، قبلشب 

مجاهدینِ هـزاره را خبـر   ، به اصطالحِ خودشان. !اما ناجوانمردانه، را ترك کرده بودند

مـا را خبـر   ، هزاره هم که زودتر خبر شده بودنـد  نکرده بودند و آن عده از مجاهدین

 والن برخـی احـزاب مـؤثر در منطقـه    ئآیـد کـه مسـ    از قرائن چنین بـر مـی  . نکردند

و   ز عملیـات گسـترده  احزب اسـالمی و جمعیـت اسـالمی    ، اتحاد سیافخصوص  به

چندین هزارنفري نیروهاي شوروي و دولتی از قبل خبر داشتند و شاید در تفـاهم بـا   

گرفـت و    بود حتمـاً مقاومـت صـورت مـی     که اگر چنین نمی، نشینی کردند عقب آنها

  . شدند هردو جانب تلفات سنگینی را متحمل می

زنده  همهخداوند به همراهان ما لطف کرد و ، آن شب ظلمانی و فراموش نشدنیدر 

. کرد خود را رسـاندیم  از تنگه عبور کردیم و به پشت تنگه که گلوله زیاد اصابت نمی

شد و با  حاال در راهی قرار گرفتیم که از ابتداي کوهی سر به فلک کشیده شروع می

از شـدت خسـتگی   . شد سنگالخ سرازیر می  انتهاي درهسوي  به، ي آن  گذشتن از قله

. تجدیـد قـوا کنـیم   دراز کشیدیم تا ، یکنار جوي آب، از تنگیکمی باالتر ، و کوفتگی

بـدن و  ، عـرق و  شـدت دویـدن   از. دبسـته بـو  سطح آب یـخ  هوا آنقدر سرد بود که 

. اي جز خوابیدن کنـار جـوي آب نداشـتیم    چاره هبا آن هم، بودشده مان خیس  لباس



  تمام هاي نا / حکایت 138

 

چند دقیقه آرام گرفتیم و به سرعت برخواستیم تـا خـود را آن طـرف کـوه برسـانیم      

کوپترها و هواپیماهـاي جنگـی بـه پـرواز در      هلی، که به محض روشن شدن هواچرا

  . کردند ما را به راحتی شکار می آمدند و می

 نـاخن پـاي  ، از زمین که برخاستم به محضی که پاي راسـتم را بـر زمـین گذاشـتم    

کفشـم را بـاز   . ام ام و متوجـه نشـده   چنان سوخت که فکر کردم ترکش خورده مراست

اما حس ندارد و از شدت سرما ، کردم دیدم ناخن دوم از سمت چپ غرق خون است

کـردم بـه    به حدي که احسـاس مـی  ، از بیخ ترکیده بود ناخن من. کرخت شده است

را در پـایم تحمـل    شـدیدي کـه درد   در حـالی . زخم را بستم. استخوان رسیده است

تـرکش   همیک نفر دیگر از سازمان نصر زانوي . راه افتادم زحمت به هزار، کردم می

  . کردند او را چند نفر از همراهانش به نوبت پشت می. بود خورده

ــه هــر  ــا ســاعت دوي شــب خــود را در   ب ــوه گذشــتیم و ت ــود از ک ــی کــه ب زحمت

از بـس مجاهـدین   . هـاي سـر سـنگالخ رسـاندیم     در ابتداي آبادي» پیوندا«ي منطقه

هـا و سـر    خانـه ، در مسجد، پناه آورده بودنددر آنجا فراري پغمانی از احزاب مختلف 

تر نبودند تمام امکاناتشان دوازده خانه بیش ـ   مردم فقیر پیوندا که ده. ها جاي نبود بام

ما که فرزندان خودشـان بـودیم جـایی بـراي     . را در اختیار مجاهدین قرار داده بودند

چـون  ، ها بدون فـرش خوابیـدیم   روي ناهمواري، ناچار در پشت راه. خوابیدن نیافتیم

ي شـهید   خانواده ـ  ها یکی از خانواده. ز آن راه برویماتوان حرکت نداشتیم که بیشتر 

، شان شهید شـدند  که بعداً در تجاوز نیروهاي شوروي به سنگالخ همهـ   رسیدعلیمی

که خودشـان   در حالی، گلیم زیر پایشان را آوردند سرِ ما انداختند که از سرما یخ نزنیم

هـزاران مجاهـد   . نداشتند و همـه را بـه مجاهـدین پغمـانی داده بودنـد     هم سرانداز 

د سنگالخ ماندند و مـردم فقیـر سـنگالخ از آنهـا     ها و مساج ها در خانه هفته، پغمانی

ایـن  . شان به پغمان یا پاکستان فراهم شـد  برگشت     ي مجانی پذیرایی کردند تا زمینه

ها بار در دوران جهـاد تکـرار شـد و مـردم سـنگالخ بـا جـان و مـال از          وضعیت ده

آقـاي  در همـان زمـان   ، همه فـداکاري  با وجود این. مجاهدین پغمان حمایت کردند
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کرد که مردم شیعه و هزاره در جهـاد افغانسـتان نقشـی     با وقاحت ادعا می، حکمتیار

  .  نداشتند

امـا کسـی   ، مستقر شدیم» بندآسیا«ي از پغمان که برگشتیم در پایگاه خود در حسینیه

کرده بودند که مـا را از حسـینیه خـارج    هم بلکه توطئه ، به استقبال ما نیامد که هیچ

ا مرحوم میرعباس الماس و برخی افراد دیگر با طرح مسائل قـوم و  در غیاب م. کنند

نفـاق و بـدبینی ایجـاد کـرده     ، دوستان مـا خصوص  به طایفه و تیره در میان مردم و

را در بنـد آسـیا گذرانـدیم و    ، 1359ما به هر سختی که بـود زمسـتان سـال    . ددنبو

ـ   1360سـال  نمــودیم و  منتقـل » سـرخ قلعـه  «زحمـت زیـاد بـه مسـجد     اپایگـاه را ب

کـرمنج  ، راقـول ، مان در قلعه شاه هاي سواد آموزي را در مساجد تحت کنترل کالس

و مراسم دعاي کمیل و سـایر   عالوه بر آن نماز جماعت. و سرخ قلعه برگزار نمودیم

زمسـتانی  . هاي فکري و فرهنگـی را در مقـر پایگـاه آغـاز نمـودیم      دعاها و آموزش

 . کردند استقبال میهم از خدمات ما  نسبتاً خوب و پر بار بود و مردم

  اسالمی جهاد پاسداران تأسیس

خمینـی(ره) و   ي امـام  نارضایتی مردم و جوانان انقالبی و متعهد بـه اسـالم و شـیفته   

، اسـالمی  انقالبـی اتفـاق   از احزاب مطـرح آن زمـان ماننـد شـوراي    ، انقالب اسالمی

تشکیالت واقعاً معتقـد بـه    زمینه را براي تأسیس یک، اسالمی نصر و حرکت سازمان

گونه افراد هـم در داخـل    این. خمینی فراهم ساخت والیت فقیه و رهبري جهانی امام

کشور در جبهات جهادي و در میان مردم بودند و هم در میـان کـارگران مهـاجر در    

 .  جمهوري اسالمی ایران

نقالبـی  هـاي ا  از سوي ارگان، نهادي که آن زمان، بخش هاي آزادي واحد نهضت   

آمـوزش نظـامی را     زمینـه ، کرد هاي انقالبی خارجی کار می ایران در رابطه با نهضت

براي مجاهدین افغـانی فـراهم سـاخت و احـزاب افغـانی مسـتقر در ایـران جوانـان         

ي ســاماندهی  مسـأله ، در جریـان آمـوزش  . هـا فرسـتادند   داوطلـب را بـه آموزشـگاه   

که مـن   از آنجایی. زبی و گروهی مطرح شددیده فارغ از زد و بند ح هاي آموزش گروه
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که در پشت این طرح کسـی قـرار داشـت یـا نداشـت       ایناز  ها نبودم لذا در آن گروه

داننـد و ایـن مسـأله را خودجـوش      برادرانی که بودند هم چیـزي نمـی  . اطالع ندارم

  .  کنند ارزیابی می

ـ  اولین و دومین گروه آموزش دیده شامل افرادي چـون شـیخ ضـامن     ، ی محقـق عل

، سیدهاشـم ، شـهید سیدحسـین علـوي   ، محمد ابراهیم قاسمی، مأمور سرور، فکري

، عبـدالعلی ، جمعـه ، انضـ رم شهید، سخی، مصطفی حاجی، شریف حاجی، حسین معلم

 . شد می. ..و حاجی کبیر، اسلم، عباسی  سیدعباس، زاده حاجی سیدعزیز عادل، ذاکر

ي بـادنی در مـرز    لحه و مهمات در منطقهبا مقداري اس، بعد از آموزش، این جوانان  

شان را به تـدریج در جبهـات    هاي افغانستان و پاکستان مستقر شدند و از آنجا سالح

هاي زیادي را در بادنی تحمل کردنـد   سختی، آنها به دلیل نداشتن پول. انتقال دادند

 و شان میفکر بو آنها با کمک افراد هم. کردند جاي چاي از علف استفاده می هوحتی ب

 22بیش از ، روزي ماه تالش شبانه 35در مدت ، با کمترین آموزش نظامی و فرهنگی

هـا و عناصـر چـپ و     گـروه . وجود آوردند هپایگاه در مناطق مرکزي و شمال کشور ب

کردند  ها و عناصر مسلمان را در مقابل این جوانان انقالبی تحریک می گروه، التقاطی

 بـه  در ابتـداي ورود . شد کننده در مناطق مختلف می ههاي خست که منجر به درگیري

واعظ از این جوانان حمایت کرد و آنها توانسـتند  ، ي سراب شهید در منطقه، جاغوري

منطقه سراب را مورد حمله قرار ، قواي روس. در منطقه قول یاقول پایگاه ایجاد کنند

 . ه شهادت رسیدنددر نتیجه آقاي واعظ و رمضان در نبرد مستقیم با دشمن ب، داد

در آنجا با دوستان  تاهاي جوان و انقالبی عازم سمت شمال شدند  تعدادي از چریک  

تحریـک عناصـر چپـی توسـط      اب، در پنجاب، این افراد. شان پایگاه ایجاد کنند بومی

افراد دسـتگیر  . شکنجه و زندانی شدند، دستگیرهیچ جرمی  بی، اسالمی شوراي اتفاق

کربالیـی لطیـف از   ، فـدایی ، عبـداهللا ، اسلم از بهسود، از: مصطفیشده عبارت بودند 

این . منتظري و سیدعباس از فوالدي بامیان، هاي چارباغ سرپل عاقلی از طلبه، بهسود

 . بردنداز پنجاب تا ورس پیاده ، دست و پا بسته، افراد را با زوالنه و زنجیر
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 ماننـد منـاطق دیگـر    در اللهی ها و جبهاتی توسط افراد حزب همین ترتیب پایگاه به 

نیز تأسـیس شـد   . ..سوزمه قلعه و ، سنگالخ، پروان، بهسود، بامیان، دایکندي، غزنی

هـا   مردم از این پایگـاه . وجود آورد هپیوندهاي طبیعی میان آنها ب ،که اهداف مشترك

توان گفت کـه   با قاطعیت می 1363که تا سال  طوري، کردند زیادي و افراد استقبال

 . پیوسته بودند  در صد مردم هزارستان به این جمع 60ش از بی

ضــرورت ، هــا گســترش پایگــاههمچنـین  سیاســی و امنیتــی و ، مسـایل اجتمــاعی  

من با برخـی دوسـتان   . وجود آورد ههاي متعدد را ب ساماندهی و همبستگی این پایگاه

قـق بـا   علـی مح  که آقاي شـیخ ضـامن   هایی کرده بودم تا این در این رابطه صحبت

اطالع داد که آقایان تقدسی و اکبـري در مقـر    19/1/1361تاریخ در اي  نامهارسال 

اي برگزار  اند و قرار است که براي سر و سامان دادن کارها جلسه والیت بهسود آمده

پـاي پیـاده از سـنگالخ تـا     ، چند روز بعد آقاي قاسمی به سنگالخ آمد و بـاهم . شود

سنگ پر از برف بـود و مـوتر تـردد     سنگالخ تا سیاه سرك از. سنگ رفتیم سیاهدهن 

  . توانست نمی

اهللا تقدسـی و شـیخ    آیـت ، اسـتاد اکبـري  ، قاسـمی ، مـن ، سـنگ  ي سیاه در جلسه  

هایی که کردیم تصمیم گرفته شـد   بعد از صحبت. علی محقق شرکت داشتیم ضامن

بـا خـود را در    ي تجمع برادران همسو  که من و آقاي قاسمی به ایران برویم و زمینه

نیلـی و   در ایران هم نمایندگان برخی افراد مهـم ماننـد صـادقی   . بهسود فراهم کنیم

از سوي دیگـر نیـاز   . هاي غزنی و سمت شمال حضور داشتند نمایندگان برخی پایگاه

آقـاي  . ها هم صحبت کنیم تا مجاهدین مـا را کمـک نماینـد    بود که با واحد نهضت

ـ . بود ها آشنا قاسمی با واحد نهضت ، زودي جلسـاتی بـا حضـور فکـري از غزنـی      هب

. هـا برگـزار شـد    نماینده صادقی نیلی و یک نفر دیگر با شرکت نماینده واحد نهضت

اي در بهسود برگزار شود کـه در   در این جلسات پس از تبادل نظریات قرار شد جلسه

 نماینـدگان آن منـاطق  . ولین غزنـی و دایکنـدي نیـز حضـور داشـته باشـند      ئآن مس

قابل ذکر است کـه  . برگشتیمبه افغانستان ولیت این کار را به عهده گرفتند و ما ئمس

 .  کرد آقاي قاسمی در این رابطه بسیار تالش می
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خاك بود و حمالت حاجی نادر  آقاي اکبري در سیاه، من که به افغانستان برگشتم   

ــاه ــه پایگ ــاي پاســداران در دره ب ــود  ه ــاز شــده ب ــرکمن آغ ــازمان . ي ت نصــر و س

استاد اکبـري بسـیار پریشـان    . اسالمی هم در معرض خطر حمله قرار داشتند حرکت

کـرد و آنگـاه    در بهسود هم سرایت مـی ، شد ها سرکوب می اگر در ترکمن گروه، بود

هایی که با ارباب غریبداد و سـرپیچی   خاطر جنگ هاستاد اکبري که به مناطق دیگر ب

از اینـرو  . داد گاه خود را از دست مـی  پناه، توانست رفته نمی، از دستور شورا نموده بود

تصمیم گرفت که با من به سنگالخ برود و از آنجا عـازم تـرکمن شـود و بـه یـاري      

 .  دوستان خود بشتابد

بعد از شکست نادر و دستگیري او در پاییز همان سال دومین اجالس سـاماندهی     

، اسـتاد اکبـري  ، اهللا تقدسـی  آیـت در این اجالس . آبدره برگزارشددهن پاسداران در 

نماینده صـادقی نیلـی و چنـد شـیخ و مـالي دیگـر شـرکت        ، آقاي زاهدي از غزنی

قبل از رسیدن من و قاسـمی آنهـا باحضـور آقـاي جعفـرزاده کـه خوشـبین        . داشتند

ول تعیـین  ئعنوان مس شان را گرفته بودند و افرادي را به هاي سازمان نصر بود تصمیم

ي در یـک   ا ما که رسـیدیم جلسـه  . شان نبودیم و قاسمی در میان کرده بودند که من

هـا دایـر    رود روي سنگ سوي ناهور می هاي در سمت چپ سرك(جاده)ي که ب گوشه

آقاي زاهـدي کـه لنگـی زرد رنـگ     . هاي متفرقه مطرح شد جلسه بحث در این . شد

و از او در  داد کهنه به سر داشت بسیار عاشقانه به سخنان آقاي جعفرزاده گوش مـی 

گوینـد   مـی ، او بـه آقـاي جعفـرزاده گفـت    . نصـر پرسـید   رابطه بـا ماهیـت سـازمان   

شما بیشـتر از مـا   ، خلیلی و صادقی عقاید انحرافی دارند، نصر و آقایان شفق سازمان

نصـر   سـازمان ، آقاي جعفرزاده. لطفا در این مورد به ما اطالعات دهید، شناخت دارید

اهللا محسـنی را مـتهم بـه     م و مترقی معرفی کرد و آیـت اما را یک سازمان پیرو خط 

 . وابستگی به غرب نمود

او قبل از سفر . آقاي استاد اکبري عازم ایران شد 1362زمستان گذشت و بهار سال   

خاك با من و شهیدسیدحسین علوي در دکان یک برادري کـه   به ایران در بازار سیاه

در آن جلسه ایشان پیشنهاد کردند . شتحزب نهضت اسالمی بود جلسه گذا  نماینده
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باشد و ما هم پذیرفتیم و قرار شد که از آن » پاسداران اسالم« که نام تشکیالت جدید

همچنـین ایشـان از مـن خواسـتند کـه تـا       . روز به بعد از همین نـام اسـتفاده کنـیم   

 . شان از ایران آرمی براي تشکیالت جدید با همین نام طراحی کنم برگشت

ي زیـادي از   عـده ، خاطر استقبالی کـه از آقـاي اکبـري بـه عمـل آمـد       هان بدر ایر 

هاي رفوزه شده از احزاب دیگر و مالهاي شکست خورده در تشـکیل احـزاب و    طلبه

گـرد او جمـع شـدند و گروهـی     ، هاي سیاسی و نیز افراد مورد توجه میزبـان  سازمان

بـدون مرامنامـه و    روهـی گ، تأسـیس شـد  » پاسداران جهاد اسالمی افغانستان«نام  هب

هاي سیاسی بلکـه افـراد    ي یک جبهه که اعضاي آن را نه گروه  به مثابه و اساسنامه

در جریـان تأسـیس   . دادنـد  پراکنده و ناهماهنگ و حتی ناآشنا با یکدیگر تشکیل می

هاي زیاد بـه ایـن    این گروه جوانان پرشور و انقالبی که با قبول خطرات و جانفشانی

از صـحنه خـارج   ، را فراهم کرده بودند ي سیاسی شدن آن ده و زمینهجریان شکل دا

ي همـوار شـد کـه    ا در واقـع سـفره  . ساخته شدند و هیچ کسی به آنها توجـه نکـرد  

شناسـان    از آن به بعد دیگر ولی. خانه را گرفتند مهمانان ناخوانده در آن جاي صاحب

اسـالم مکتـب   ، ازمان نصـر سـ ، شوراي اتفـاق ، جو از احزابی مانند حزب رعد استفاده

هاي انحرافی وارد این گروه شـده   نهضت اسالمی و حتی عناصري با گرایش، توحید

 .  هاي مختلف قرار گرفتند ها و رده و در جایگاه رهبري آن در بخش

. مخالفت قاسمی سبب شد که او را تکفیر نموده و متهم بـه نمـاز نخوانـدن نماینـد    

نه را ترك نموده و راهی هندوسـتان شـد و از   صح، قاسمی که وضعیت را چنین دید

یت مردمی داشـتم بـدون رد و قبـول تشـکیالت     مسئول بنده که. آنجا به کانادا رفت

ام ادامـه دادم و بعـد از ایـن کـه مهـاجر شـدم بـه دور از         جدید به کارهاي جهـادي 

اما جبهـات همکـار بـا    ، هیاهوي حزبی و باندي به کار شخصی و مطالعاتی پرداختم

ي اونـی   در سنگالخ و پایگاه امام مهدي(عج) در دره) مانند پایگاه امام حسین(عمن 

از روي ناچاري به همین نام تا آخر بـه کارشـان ادامـه دادنـد و آقـاي علـوي حتـی        

 . خصوص حمایت از استاد اکبري جان خود را از دست داد هخاطر این گروه و ب  هب

  





  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

  فصل پنجم

  هاي داخلی اريها و گرفت جنگ

  





  

  

  

  

  

 هاي داخلی در ترکمن و بهسود آغاز جنگ

رئـیس  ، داد که من در پاکستان بودم خبر شـدم کـه حـاجی نـادر اهللا    ، 1359در سال 

آقـاي شـیخ   ، انجمن اسالمی ترکمن و قوماندان شوراي اتفاق اسالمی در آن منطقه

را دسـتگیر و   ـ  اهـ  خواجه خضر انقالب اسالمی! به تعبیر نصري ـ  میرحسین صادقی

در اثر . زندانی کرده و پایگاه سازمان نصر بنام گروپ توحید را خلع سالح کرده است

اي میان او و حاجی نـادر   وساطت بزرگان ترکمن آقاي صادقی آزاد شده و تعهد نامه

  متن این توافقنامه به این شرح است:. به امضارسید

  بسم اهللا الرحمان الرحیم«

داد به موارد ذیل  اج شیخ میرحسین صادقی و الحاج نادرعلی اهللاما نامبردگان الح 

  داریم که عمل نماییم: تعهد می

گروپ توحید باید رها گردند و اسلحه گروپ توحید و خـدري بایـد پـس داده     -1

که سبب درگیري در  شان گرفته نشود تا حدي شود و جلو فعالیت گروهی مشروع

تـرکمن   ز طرف گروپ توحید و قوم خدري درو اگر خداي ناکرده ا. منطقه نگردد

اهللا که وابسـته بـه    هاي موسوم به حزب ي گروپ ه باردر، درگیري تحقق پیدا کند

، هـا  اهللا است یا اعضاي انجمن ترکمن و سایر اشخاص منطقـه و سـرگروپ   حزب
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اهللا  هاي نام نهاد حزب استو اگر گروپ مسئول آقاي صادقی، جنایتی صورت گیرد

ها و اعضاي انجمـن بـه    داد و سایر اقوام ترکمن غیر حزبی و سرگروپ یا قوم اهللا

حـاجی نـادرعلی   ، گروپ توحید خیانت کنند و یا تشنج در منطقـه ایجـاد نماینـد   

پیدا هاي فوق در صورت اثبات شرعی تحقق  یتمسئول البته. است مسئول داد اهللا

باید ، گیرد صورت میهاي اقوام ترکمن اگر  و اما تشنج و خیانت چپی. خواهد کرد

  .  ها را تعقیب و مجازات نمایند همه دستجمعی آن

داد و تمـام   ما نامبردگان آقاي صادقی و آقاي تقدسی و آقـاي حـاج نـادر اهللا    -2

اعضاي محترم انجمن اسالمی ترکمن با حفظ عنـوان سـازمان اسـالمی نصـر و     

م برادرانـه مـدافع   بـا هـ  ، اهللا مربوط به شوراي انقالبی اتفاق اسالمی عنوان حزب

مسائل شرعی هم باشیم و کارهاي اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصـادي را  

با نظارت بر اعمال همدیگر و انتقاد سالم و محرمانـه و  ، دهیم روي شور انجام می

  . خصوصی تا جلو افراط و تفریط گرفته شود

ی شـرع  آقاي صادقی و آقاي تقدسی در انجمن اسالمی ترکمن به حیث قاض -3

دهند و اعضاي انجمن اسـالمی تـرکمن    می در امور شرعی و فقهی وظیفه انجام

دهنـد و   داد به مسائل نظـامی و اداري وظیفـه انجـام مـی     به ریاست حاج نادر اهللا

و ما سه نفر فـوق  . مسائل سیاسی و فرهنگی و اقتصادي با تفاهم همه حل گردد

و حلف شرعی بـه مـواد بـاال     الذکر و اعضاي انجمن اسالمی ترکمن روي پیمان

  23/1/1360. نماییم می عمل و امضا

، مهـر سـازمان نصـر و امضـاي صـادقی     ، تقدسی، داد امضاي حاجی نادرعلی اهللا

  )3(سند شماره  .»..علی و حاجی محرم، جان رئیس علی، آقاحسین، صمد حاجی

ـ     ، با وجود تعهدنامه فوق اهللا  تاختالف میان حـاجی نـادرعلی و آقایـان صـادقی و آی

هـا و سـران    اهللا تقدسی شکایاتی زیادي از عملکرد قوماندان آیت. تقدسی ادامه یافت

، ها براي حاجی نادر به ایشان گوشزد کـرد  انجمن داشت که چندین بار با ارسال نامه

اهللا تقدسی بـه حـاجی نـادر     ي آیت ها نامه یکی از شکایت. اما مورد توجه قرار نگرفت

  چنین است:

بحضور اقدس رئیس و اعضاي انجمن اسـالمی تـرکمن! پـس از     -لیباسمه تعا«

ي مهـم اسـالمی و    معروض: منصب قوماندانی چون یـک وظیفـه  ، تقدیم احترام
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، امانت خطیر الهی است که بدان وسیله جان و ناموس بنـدگان خـدا حفـظ شـود    

بـرادران کـه   . سـپرده شـود   مسئول امانت الهی باید به اشخاص امین و، بنابراین

راجـع بـه مـال    ، و آقاي شیرزاد و آقاي عبدالوکیل رزم آرا، ارتند از بابه ابراهیمعب

. شـود  در آینده خطرات بزرگتري در افق دیده مـی . ملت مستضعف خیانت کردند

شود آنها از مقام قوماندانی معزول و یک فرد از افراد با تقوا از میان قوم  تقاضا می

  )6/6/60محل امضاي تقدسی (. ترامبا تقدیم اح. خودشان انتخاب فرمایید

دانید بنده را اجازه بفرماییـد کـه    که این عرض را به صالح انجمن نمی در صورتی

هر وقت کـه قـوه[نیروي نظـامی    ، کنج عزلت و انزوا اختیار کرده به خانه بنشینم

ــرد عــادي نظــامی در جبهــه مــی   ــه حیــث ف ــده ب امضــاي . روم دشــمن]آمد بن

  )4ره(سند شما)» 6/6/60تقدسی(

که از طرف شوراي انقالبی  در زمانی، با سخنرانی آقاي استاداکبري، در بهسودتشنج 

اربـاب غریبـداد و   ، اکبـري در یـک سـخنرانی   . آغـاز شـد  ، اتفاق اسالمی والی بـود 

خوانــده و حکــم قتــل  هــا کمونیســتفرمانــدهانش را خــائن و وابســته بــه دولــت 

. مشـهور غریبـداد را صـادر کـرد    حسین از فرمانـدهان   عیسی و معاون سلطان حاجی

کردنـد و علیـه غریبـداد و     حسین از استاد اکبري حمایـت   چون مجاهدین قول غالم

 ، محمد پسر ارباب غریبـداد . مورد آزار و اذیت واقع شدند، فرماندهانش موضع گرفتند

ي تگاب زندانی نموده و او را پانصـد چـوب    نام قاسم رادر حوزهه یکی از مجاهدین ب

در تـرکمن  ، توسـط افـراد حـاجی نـادر     28/3/1360شهیدعلوي در تـاریخ  . دزده بو

بار دیگـر  ، علوي در برگشت به بهسود. دستگیر شد که بعد از بازپرسی آزادش کردند

  . گناه دستگیر شد توسط افراد ارباب غریبداد بی

احمدي فرمانـده مشـهور مجاهـدین خلـق را کـه بنـام       ، آقاي اکبري، حال در همین

خـاك قرارگـاه داشـت در تـاریخ      در سـیاه ، بخش اسـالمی افغانسـتان   آزادي ي  جبهه

خلق بودن دستگیر نموده و بـه مرکـز شـورا در ورس     به جرم مجاهدین، 4/4/1360

اش مبـارز   صرف نظر از گرایش سیاسـی و فکـري  ، احمدي. تا محاکمه شود، فرستاد

و در عین حـال از   بودهمتا  نظامی در زمان خودش بی شجاع و فعالی بود که در امور

اش  افرادش او را دوست داشتند و بعـد از دسـتگیري  . اي نیز برخوردار اخالق شایسته
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آیا دسـتگیري احمـدي   «ترکمن و حتی پغمان نوشته بودند که: ، به در و دیوار بهسود

  .»الجهاد احمدي پشت روس را لرزاند«و نیز نوشته بودند که: »مبارزه با روس است؟

ي اونـی   ي روسـی در دره  کوپتر سقوط داده شده هاي یک هلی راکت احمدي بقایاي

از ایـن  . گذاشته بود» الجهاد«را ارتقا داده بود که قدرتمندتر از اصلش بود و نام آن را 

  .  کردند راکت مجاهدین احمدي در پغمان استفاده می

ـ  ، تشنج میان اکبري و غریبداد کـه   نسرانجام به درگیري و لشکرکشی انجامید تـا ای

اعضـاي مهـم ایـن هیـأت     . هیأتی از سوي شوراي اتفاق براي حـل آن تعیـین شـد   

اختالف بـه  . اهللا تقدسی بودند سیدحسن جگرن و آیت، داد مرحوم حاجی نادرعلی اهللا

موقـع ورود هیـأت بـه    . ظاهر حل شد و زندانیان از جمله شـهیدعلوي را آزاد کردنـد  

  نوشته بودند:  حسین این شعار را بهسود مجاهدین قول غالم

  آزادي ما روزي بود کز ظلم آثاري نباشد

  رداري نباشدـدر جهان مستکبر و خان و س

  خواندند: طرفداران ارباب غریبدادخان نیز این این شعار را نوشته و می

  غریبدادخان، غریبدادخان

  رهبر شیعیان غریبدادخان

در مـاه  ، هـا  سـط نصـري  با دستگیري شیخ انور توبار  و ایندر بهسود بار دیگر تشنج 

. ي اربـاب غریبـداد بـود    شـیخ انـور از همکـاران جبهـه    . آغاز شـد  1360حوت سال

ها ارباب غریبداد و همکارانش را منـافقین خوانـده و شـیخ انـور را مـتهم بـه        نصري

بـراي  ، ي غریبـداد  مجاهـدین جبهـه  . ارتباط با دولت از سوي منافقین کـرده بودنـد  

بهسود نمودنـد  » سرخ دیوار«اصره پایگاه سازمان نصر دررهایی شیخ انور اقدام به مح

تـاریخ  در اي  سازمان نصر با ارسـال نامـه  . و به این ترتیب تشنج و درگیري آغاز شد

ولیت ئاز مجاهدین این پایگاه کـه در آن زمـان مسـ   ، حسین به قول غالم 19/12/60

 ن افغانسـتان وکیل مجلـس نماینـدگا   فعالً ـ  آن به عهده آقاي محمدابراهیم قاسمی

ـ  می  22/12/60تاریخ در اي  با ارسال نامه، کمک خواستند و آقاي قاسمی، بود باشد 
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 حسـین و نـه   من شش نفر را براي حفاظت از قـول غـالم  . از من خواستار کمک شد

  )5(سند شماره . فرستادم، شرکت در جنگ براي

ها و  گروه، 1360در زمستان سال، دیوار بهسود ي سرخ  گفتنی است که قبل از حادثه

ها و افـراد مسـلح    از سوي قوماندان، مردم طرفدار آنها در مناطق سرچشمه و بهسود

مردم منطقه هم بالعموم با تحریـک سـازمان   . ارباب غریبداد تحت فشار قرار گرفتند

در چنین شـرایطی  . نصر از رفتار ظالمانه افراد منسوب به غریبداد به تنگ آمده بودند

سازمان نصر و پاسداران جهاد تعهد نمودنـد کـه در صـورت    ، میاحزاب حرکت اسال

ي  آقاي ذاکري نماینـده . از آنها دفاع نمایند، تجاوز نیروهاي غریبداد به مردم ناراضی

بر اسـاس اظهـارات دوسـتان پاسـداران     . حرکت اسالمی در این تعهد شرکت داشت

، ایداد(ارباب غریبـداد) با تحریک حرکت اسالمی امپراتور قول خد، در آن زمان، جهاد

، حسـین  دستور سرکوبی مخالفـان و سرکشـان را صـادر کـرد و بالفاصـله میرخـادم      

ي سـبز را محاصـره نمـوده و     سـازمان نصـر و مـردم قلعـه    ، مشهور به میرخادم کور

اما حرکت اسالمی به تعهد خود عمل نکرد و ، آتش جنگ افروخته شد. تیرباران کرد

بـه دفـاع از   ، ولی پاسداران بر اسـاس تعهـد سـه حـزب    . طرف اعالم کرد خود را بی

  .  سازمان نصر در سرچشمه و سرخ دیوار پرداخت

  داد در سنگالخ ي دستگیري حاج نادر اهللا قضیه

در مـاه  . ي تـرکمن آغـاز شـد    با تشدید تشنج و جنگ در بهسـود و دره ، 1361سال

مسو با اربـاب  هاي بهسود و ه یکی از قوماندان، میرخادم حسین، 1361سرطان سال

والن مهم سازمان نصر در بهسود را بـا  ئیکی از مس، آقاي عبدالعلی قاسمی، غریبداد

دهـن  «محـرم و محمـدباقر در منطقـه    معلـم ، همراهانش آقایان حاجی اصغرحسـینی 

شدگان را مثلـه نمـوده از جملـه زبـان      افراد میرخادم اجساد کشته. ترور کرد» دره آب

  . یکی از همراهانش را کشیده بودندآقاي قاسمی را بریده و چشم 

بـه  ، اي داشتم که بخشی از آن به این موضوع رابطـه داشـت   من در آن زمان سروده

  این شرح:
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  دین میرخادم بی /افروخته است آتش ظلم و ستم و کین

  مردم شده غمگین /بین که بودند عالم و حق کشته است کسانی

  و نفریننفرین به ا/ببریده زبان یکی جانباز رهی دین

  اي واي غریبداد! /چشم دیگري را بکشیدست ز بیداد

شـان در   معـاون او را در پایگـاه  . ها نزدیک است مشهور بود که میرخادم با مائوئیست

امـا بعـداً بـا خوانـدن برخـی      ، سرچشمه که دیدم احساس کردم گـرایش چپـی دارد  

متأسـفانه  . م روشن شدها ارتباط معاون میرخادم با آنها بیشتر برای مائوئیست نشریات

خاطر ندارم که آن نشریات را نام ببرم و در اختیارم هم نیسـتند کـه    هدر حال حاضر ب

 .  عنوان مدرك ارائه کنم به

خاك بین یک گروه از افراد حاجی نادر به فرماندهی  در بازار سیاه، 10/5/61در تاریخ

رفـت کـه در   گیـري صـورت گ  سازمان نصـر در » توحید گروپ«صادق و یک گروه از 

سازمان نصـر   مسئول آقاي نوید. ي آن یک نفر از سازمان نصر خلع سالح شد نتیجه

از حاج نـادر خواسـت کـه اسـلحه را      16/5/61تاریخ ه اي ب با ارسال نامه، در بهسود

  )6(سند شماره . اما این کار احتماال صورت نگرفت، مسترد کند

ي آنها عالقمنـدي بـه انقـالب     هاي جهادي مردمی که مشخصه در آن زمان پایگاه

هـاي   این پایگـاه . شد در حال گسترش بود اسالمی و رهبري امام خمینی شمرده می

در هاي دیگـر آنهـا را    مردم و گروه. حزبی و سیاسی نداشتند نشانهمسو هنوز نام و 

اهللا تقدسی که والی شوراي اتفـاق در بهسـود    آیت. گفتند چریک و بعداً سپاه میابتدا 

حسین مسـلح شـده بودنـد و نیـز آقـاي       افرادشان توسط مجاهدین قول غالمبود و 

ها اعالم کردند و عمالً با آنهـا همکـار    شان را از مجاهدین این پایگاه حمایت، اکبري

اســتاد اکبــري و ، اهللا تقدســی قاســمی بــا آیـت   مــن و آقــاي محمـدابراهیم . شـدند 

 1361اولین بار در ماه حمـل براي ، میرداد علی محقق داي االسالم شیخ ضامن حجت

در آن . تشکیل جلسه دادیم که تفصـیل آن بعـداً خواهـد آمـد    » سنگ سیاهدهن «در 

صورت نانوشته هم پیمان شدیم و آقاي تقدسی کـه شخصـیت علمـی و     هجلسه ما ب

  .  به سروري پذیرفتیم، ها به اصطالح تاجیک، بود را اي مذهبی شناخته شده
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به ـ  خصـوص آقـاي قاسـمی و علـوي     بهـ  حسین  المل غوآقاي اکبري و برادران ق

عمالً در کنـار سـازمان نصـر قـرار داشـتند و      ، ي انقالبی و پیرو خط امام بودن بهانه

به همین دلیل شـهید  . خواسته یا ناخواسته در خدمت اهداف این سازمان قرار گرفتند

 فرمانده مشهور سـازمان نصـر در بهسـود بـه شـوخی     ، حاجی عبدالحسین محمدي

ایـن وضـعیت سـبب    . گفتند سه پاي نرسـگ  گفت سپاه نصر و مخالفان نصر می می

داد بـه هـراس    که حاج نادر اهللا تا حدي، تقویت سازمان نصر در بهسود و ترکمن شد

ي ترکمن را از وجود نیروهاي مشهور به سـپاه و حتـی    افتاد و تصمیم گرفت که دره

  .  سازمان نصر و حرکت اسالمی پاکسازي کند

هـاي سـپاه را خلـع سـالح      در یک عملیات سریع اکثـر پایگـاه  ، وهاي حاجی نادرنیر

اهللا  خاکریز که مقر آیتدهن ي شهید نوري در  به مدرسه 8/6/61نمودند و در تاریخ 

ایـن حملـه اول صـبح و غافلگیرانـه صـورت گرفـت و در       . تقدسی بود حمله کردند

ـ  20هـاي مجاهـد کشـته و     ي آن ده تـن از طلبـه   نتیجه . ن دیگـر زخمـی شـدند   ت

زاده از  مجاهدین محافظ آقاي تقدسـی مقاومـت کردنـد و حـاجی سـیدعزیز عـادل      

  . اهللا تقدسی شتافت حسین نیز به یاري آیت مجاهدین قول غالم

اوضـاع جنـگ در   ، 13/6/1361اي در تاریخ  طی نامه، علی محقق آقاي شیخ ضامن

  ترکمن را براي من چنین گزارش داد:  

، زاده برادر محتـرم و اسـتاد گرامـی جنـاب آقـاي مصـباح       ؛باسمه تعالی«

آوري شما اطـالع یـافتم و    از تشریف، بعد از عرض احترام السالم علیکم؛

. ولـی آرزوي دیـدن شـما را هـم دارم    ، کنم هاي شما تقدیر می از فعالیت

راجع به اوضاع شمال[دره ترکمن] قرار خط استاد[تقدسی] از ایـن طـرف   

خبر قتل و هالکت دو مفسد هم تأیید شده و اوضـاع  شهید تقدیم شده و 

برادرها بعد از محاصره خوب شده و منافقین حتماً مواجه به فرارند و یـک  

بس و هم بر دستگیري مفسد بزرگ[حاجی نـادر]   اندازه هم مبنی بر آتش

 هم است که از سوي منابع موثق تـا هنـوز تأییـد نشـده و اوضـاع اینجـا      
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. بـه امیـد پیـروزي اسـالم بـر کفـر و نفـاق       . وناست تـاکن [بهسود] آرام 

  »امضا محقق. خداحافظ

بـاره تصـمیم    داد یـک  ي شهید نوري سبب شد که حاجی نادر اهللا مقاومت در مدرسه

حاجی نادر در حالی فرار کرد که تمـام  . به فرار از منطقه گرفت و راهی سنگالخ شد

ده تا بیست نفر در برابر بیش پانزتنها ي ترکمن تحت کنترل او بود و در خاکریز  دره

اگر ایـن فـرار بـراي جلـوگیري از     . کردند از یکصد تن افراد مسلح او از خود دفاع می

  .  چرا که خونریزي در جنگ امر مسلم است، کرد خونریزي بود از اول باید حمله نمی

 ترسید که او در سـنگالخ  آقاي تقدسی از فرار حاجی نادر اطالع یافته بود و از آن می

نظـامی شـوراي اتفـاق قـرار      مسئول مورد حمایت ارباب غریبداد و سیدحسن جگرن

ي  ایـن دغدغـه  . گرفته و از کابل هم تقویت شود و دوباره به تـرکمن حملـه نمایـد   

هاي بعد از دستگیري نادر این مطلب را  واکنش، زیادي بجا بود تقدسی تا حد اهللا آیت

آقـاي تقدسـی در تـاریخ    ، در بـه سـنگالخ  از اینرو قبـل از رسـیدن نـا   . کند ثابت می

متن . اي براي من فرستاد و تقاضا کرد که از فرار او جلو گیري نمایم نامه، 14/6/61

  آقاي تقدسی به این شرح است:  نامه

مجاهد خستگی ناپذیر جنـاب آقـاي مصـباح زاده    ، دانشمند توانا ؛باسمه تعالی«

ما را از پیشـگاه ایـزد متعـال    مزید توفیق ش، ضمن تقدیم سالم السالم علیکم؛

تلواً معروض: البته از تهاجم ارباب نادر و همکارانش بـاالي مدرسـه   ، خواستارم

باشید و ایـن   هاي دیگري مربوط به سپاه مسبوق می شهید نوري و تمام پایگاه

اکنون که نامبردگان ده . صورت گرفت 8/6/61یوم  8عمل وحشیانه در ساعت 

قرار مسـموع رو بـه فـرار    ، اند نفر زخمی بجا گذاشته نفر شهید و بیش از بیست

خواهند به ارباب غریبداد و سایر اربابان خود ملحـق   نهاده از طریق سنگالخ می

شود که مذکورین را از فـرار جلـوگیري و    از شما جداً تقاضا می، بنابراین. شوند

ـ . ي اسـالمی بسـپارید   دستیاب نموده در محل حادثه به چنگال محکمه تم الزل

  )7(سند شماره » المخلص تقدسی (محل امضا و مهر والیت). مسویدین

چـرا کـه او آدم   ، نـادر دشـوار بـود     گیري در مورد دستگیري حاجی براي من تصمیم

نـادر احتـرام داشـت و     حتی پدرم به حاجی . مشهور و مورد احترام مردم سنگالخ بود
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حیدر رسـولی وزیـر    طریق غالم براي آزادي او از زندان در دوران محمد داوودخان از

اي مـرا تیـز    برخورد من با او تبـرِ مخـالفین منطقـه   . دفاع تالش کرد که موفق نشد

اما من با توجه به . شد که چنین هم شد کرد و باعث ایجاد دردسرهاي زیادي می می

  .  گرایش اعتقادي و درك خود از شرایط آن روز تصمیم گرفتم

انقالب اسـالمی ایـران بـر    . جهادي و انقالبی بودفضاي سیاسی و اجتماعی آن روز 

ضـدیت بـا امپریالیسـم غـرب و     . فضاي منطقه و حتـی جهـان سـایه افگنـده بـود     

هـا و خـوانین و    هـاي طرفـدار آنهـا و مخالفـت بـا اربـاب       سوسیالیسم شرق و گروه

هـایی بـود کـه هـر مـدعی اسـالم و        شعارها و خواسته. ..گري و دنیاطلبی و اشرافی

خود را بـه آن متعهـد   ، مدعی پیروي از امام خمینیخصوص  به اسالمی(جهاد) مبارزه

ي ما یعنی هزارسـتان و   در آن زمان در منطقه. کرد دانست و یا حداقل تظاهر می می

البـی و پیـرو   هاي انق شدند: گروه ها بطورکلی به دو دسته تقسیم می گروه، اطراف آن

گروه اول کـه  . هاي متهم به مخالفت با خط امام و انقالب اسالمی و گروه، خط امام

هـاي   نهضت اسالمی و دیگر گـروه ، سازمان نیرو، پاسداران، متشکل از سازمان نصر

امام و گروه دومی که متشکل از شـوراي انقالبـی اتفـاق      شدند پیرو خط کوچک می

مخـالف خـط امـام قلمـداد     ، هـا و خـوانین بودنـد    اباسالمی و حرکت اسالمی و ارب

وطن ، تا خان کفن نشود«دادند که:  ها در دایکندي شعار می مخالفان ارباب. شدند می

در واقع دو گرایش سیاسی وجود داشت که من با گرایش اولـی همسـو   . »وطن نشود

ي دیگري است که ضرورت بـه بحـث    درستی و نادرستی این همسویی مسأله. بودم

  .  جداگانه دارد

ـ   طـور طبیعـی خواسـته یـا ناخواسـته       هجنگ میان این دو جریان فکري و سیاسـی ب

منـافع فکـري و   . شان حفظ شود داد تا منافع شان را در صفوف آنها قرار می طرفداران

گره خورده بود و ، رزمانم در سنگالخ با جریان مدعی پیرو خط امام سیاسی من و هم

مان در مناطق دیگر قرار بگیریم تا  ایط در صف هم فکرمانما مجبور بودیم در آن شر

  . اهللا تقدسی لبیک گفتم من به نداي آیت، از اینرو. از منافع خود دفاع بتوانیم
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قاضی انجمن اسـالمی  ، او والی شوراي اتفاق. شخص آقاي تقدسی بود، دلیل دیگر

سی بود که قبل از تقدسی ک. شناختم ترکمن و حاکم شرع بود که از قبل هم او را می

کودتاي هفتم ثور در صف مروجان مکتب فقهی امام قرار داشت و با پدرم همسـو و  

هـاي   ي فاشیستی مغولیسـم مبـارزه کـرد و طلبـه     عالوه بر آن با اندیشه. دوست بود

که بعداً در کادر سازمان نصر قـرار   هایی همان، اش اخراج نمود مغولیست را از مدرسه

  . دانستم و به ندایش لبیک گفتم من خود را ملزم به همکاري با او می، بنابراین. گرفتند

ي هلمنـد در   در ابتدا یک گروه پنج نفري مجاهدین را جهت بررسـی اوضـاع در دره  

این افراد عبـارت  . که نزدیک ترکمن بود فرستادیم هلمند ي دره» سنگینک«ي منطقه

سـیدعباس الـف و   ، ريسـید آقـا حیـد   ، سیدرضـا منگـل  ، جان حبیبـی  بودند از علی

بلکه مراقبت از راه بـود کـه گشـت و گـذار را     ، آنها جنگ نبود  عبدالحمید که وظیفه

گـروه  بـا  آنها در حال انجام وظیفه بودنـد کـه   . تحت نظر داشته و به ما اطالع دهند

کـه در شـقاوت    ـضربتی حاجی نادر متشکل از بیست نفـر بـه فرمانـدهی منگـري      

به محضی که مجاهدین ما از آنها سؤال کردند که شما . ندکرد برخورد ـ  مشهور بود

شان آتش گشود و آنها هم مجبور شـدند   سوي به منگرَي، روید کی هستید و کجا می

جان حبیبـی بـود کـه     ي این گروه پنج نفري آقاي علی سر دسته. از خود دفاع نمایند

منگـري بـه   . وردمنگري را با بیست نفر از افرادش دستگیر نمـوده و بـه سـنگالخ آ   

 هو دستش اندکی زخم سطحی برداشـت  همحضی که تیر به شاجورهایش اصابت کرد

به راستی خلع سالح بیست نفر . و افرادش هم دست از مقاومت کشیدند هتسلیم شد

ي هلمند از فـراز کـوهی بـه ارتفـاع      مهاجم توسط پنج نفر و انتقال آنها از وسط دره

گیرد امـر عجیبـی اسـت     هفت ساعت را در بر میکه حدود ، متر تا سرخ قلعه 3500

  .  که اتفاق افتاد

در تحقیقاتی که از افراد دستگیر شده به عمل آمد معلـوم شـد کـه حـاجی نـادر بـا       

وارد سـنگالخ  » تَر کـرمنج «ي فرعی  اعضاي انجمن و هفتاد نفر مسلح از طریق دره

 ع) سـنگالخ را از طریـق  به تعداد بیست نفر از مجاهدین پایگاه امام حسین(. شود می

سـوي   بـه  نیروهـاي مـا در سراشـیبی هلمنـد    . هلمند فرستادیمسوي  به »تَر کرمنج«
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کرمنج موضع گرفتند و به محض رسیدن حاجی نادر و نیروهایش آنهـا را محاصـره   

اما آنان اعتنایی نکردند که از چهـار طـرف بـا شـلیک هـوایی      ، نموده و ایست دادند

اومت را بیهوده یافتند بناچار تسـلیم شـدند و مجاهـدین بـا     آنها که مق. مواجه شدند

مـا فـوراً   . ها را به سنگالخ در پایگاه امام حسین(ع) منتقـل کردنـد   احترام و عزت آن

هـاي خـوب و    براي حاجی نادر و افرادش چاي و غذا درست کردیم و آنها را در خانه

کـردیم کـه احسـاس    تمیز اهالی منطقه جابجا کردیم و تا حد ممکـن چنـان رفتـار    

ي حاجی نادر و خـود را بـرادران او    ما سنگالخ را خانه. حقارت و سرشکستگی نکنند

حاجی نـادر خـودش ایـن مطلـب را     . نماییم ي خود عمل می وظیفه هدانستیم که ب می

ي  قابل ذکر است کـه حادثـه  . درك کرده بود و به همین دلیل از ما شکایتی نداشت

  . اتفاق افتاد 15/6/1361ادر و نیروهایش در تاریخ خلع سالح و دستگیري حاج ن

گروپ ضـربتی یـا بـه اصـطالح امـروزي واکـنش سـریع حـاجی نـادر را بـه قـول            

اهللا تقدسی خبر دادیم تا تکلیف افراد دستگیر شده را  حسین فرستادیم و به آیت غالم

 خبر دستگیري حاجی نادر باعث خوشحالی تمـام مجاهـدین تـرکمن از   . معین نماید

آنها دیگر از ترس باز گشت نـادر و  . سازمان نصر شدخصوص  به هر حزب و گروهی

سازمان نصر و آقایان تقدسـی و اکبـري بـا    . ي جنگ و خونریزي رهایی یافتند ادامه

بـه همـین دلیـل    . توانسـتند سـر بلنـد کننـد     حضور قدرتمند حاجی نادر هرگز نمـی 

ي آیت اهللا تقدسـی چنـین آمـده     نامهدر . هاي تقدیر و تشکر برایم ارسال کردند نامه

  است:

جوان آگاه و پـرتالش آقـاي مصـباح زاده و سـایر     ، برادر مجاهد؛ باسمه تعالی«

سپاهیان اسالم السالم علیکم؛نامه مبارك شما واصل و از مضمونش مطلع و از 

. آساي شما تشکر و امتنان حاصل شـد  و حرکت اسالمی برق  العاده رشادت فوق

وفقیت و اجر جزیل شما را در قبال این عمل اثر بخش و پر ثمـر  و از خداوند م

تمنا دارم و امیدوارم که مجرمین به دست تواناي شما بـه تـرکمن انتقـال داده    

محـل امضـاي تقدسـی    . و مـن اهللا التوفیـق  . شده به جزاي قانونی خود برسند

  )8(سند شماره » 18/6/61
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. سازمان نصر و استاد اکبري نیز رسـید هاي  ي آقاي تقدسی نامه یک روز بعد از نامه

  ي سازمان نصر به این شرح است:   نامه

دفتر مرکزي تـرکمن و شـیخ   ـ   سازمان اسالمی نصر افغانستان؛ باسمه تعالی«

سـپاه   مسـئول  زاده ي خستگی ناپذیر آغاي مصباح برادر مجاهد و رزمنده؛ علی

برادران عزیز بـا اتکـال   داریم و امیدواریم  پاسداران سنگالخ را سالم تقدیم می

به خدا و اطمینان خواطر در راه قلع و قمع سـتون پـنجم و سـردمداران کفـر و     

کـه: اوالً ایـن پیـروزي بـزرگ را بـه همـه        بعداً این. نفاق موفق و پیروز باشید

انقالبیون مسلمان و ملت قهرمان پرور افغانستان اخصاً بـرادران پاسـدار مقـیم    

امیـدواري روزي هسـتیم کـه تمـام سـرزمین      گـوییم و   سنگالخ تبریـک مـی  

از ، و دیگـر . مان افغانستان عزیز را از لوث وجود ناپاکـان پـاك نمـاییم    اسالمی

دانـد   مـی  مسـئول  ي پیامبر اسالم که همـه را  که برادران عزیز بنا بفرموده این

شان شـده و بزرگتـرین دشـمن     عمل نموده و بزرگترین افتخار در تاریخ نصیب

نمـاییم و   لمان افغانستان را به سزاي عملش رسانده تشـکر مـی  خدا و خلق مس

ان تنصراهللا ینصر کـم و یثبـت   . والسالم. بوسیم دست توانمندشان را از دور می

امضـا و  . سازمان نصر افغانستان بخش تـرکمن و شـیخ علـی    مسئول. اقدامکم

  ) 9(سند شماره » 19/6/1361مهر سازمان نصر 

السـالم هـادي و انجینیـر    ا حجت، ن پهلوان میرعلم حرقابل ذکر است که در آن زما

  .  ن سازمان نصر در ترکمن بودندمسئوال از حافظ عبدالکریم

  ي استاد اکبري چنین است:  متن نامه

برادر فداکار مصباح زاده و دیگر هم رزمان جـان بـر   ؛ بسم اهللا الرحمان الرحیم«

ر و تمجیـد از رشـادت و   با تشک. السالم علیکم و رحمت اهللا و برکاته، شان کف

ایـد   خدمت بزرگ که به اسالم و مسلمین در ایـن چنـد شـبانه روز انجـام داده    

 اکنون تمام مجرمین فراري را به دست برادران ترکمن تسلیم کرده براي رفـع 

و بعـد از  ، ي ترکمن انتقال داده شـوند  یت رسید اخذ بدارید تا آنها به درهمسئول

برادر . والسالم. ي عادالنه و علنی گردند محکمه رسیدگی به شکایات علیه آنها

  )10(سند شماره » محل امضا و مهر اکبري. کوچک شما: محمد اکبري
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گفتـه بـودم کـه بـه شـرط      ، اي که براي آقـاي تقدسـی فرسـتاده بـودم     من در نامه

کنم و او هم به این امر  حاجی نادر را به آنها تسلیم می، ي شرعی و عادالنه محاکمه

. اش هم این مطلب را ذکر کرده اسـت  که آقاي اکبري در نامه چنان، شده بودمتعهد 

اهللا تقدسـی قومانـدان محـرم     براي انتقال حاجی نادر و افرادش استاد اکبري و آیـت 

من با حـاجی  . شان فرستاده بودند حسین مختار و پهلوان میرعلم حر را با افراد مسلح

او به اشتباه خود اعتراف کـرد  ، ن صحبت کردمنادر در رابطه با برگرداندن او به ترکم

خصـوص   بـه  امـا بـه افـراد اعزامـی و    ، و قانع شد که برگردد و تن به محاکمه دهـد 

من براي اطمینان حاجی نادر و خاطر جمعی او حاضر . پهلوان میرعلم اعتماد نداشت

  . شدم که شخصاً با او به ترکمن بروم و او را به آقاي تقدسی برسانم

اجی نادر را به محرم حسین و میرعلم تحویل دادم که ببرند و خـودم او را بـا   افراد ح

حـاجی  ، رئـیس عبدالحسـین  ، هـاي رئـیس عبـدالعلی    نـام  هشش تن از همراهانش ب

ین انجمـن  مسـئول  حاجی آقاحسین و حاجی عوض کـه ، اهللا ارباب حبیب، علی عوض

هریور) که میرعلم و صبح بیست ودوم ماه سنبله(ش. اسالمی ترکمن بودند نگهداشتم

مـن بـا ده تـن از    ، تـرکمن حرکـت کردنـد   سـوي   بـه  محرم حسین از مسیر راقـول 

در ، شـاه  ي مرحـوم سـیدحبیب   مجاهدین سنگالخ رفتیم نزد حاجی نادر که در خانـه 

حاجی نادر غسل کـرده بـود   . در منطقه سرخ قلعه بود تا او را باخود ببریم» بغل لس«

اما ما به او دلـداري دادیـم و   ، ها اعتماد ندارد ترکمنیگفت به  او می. و هراس داشت

فرداي آن روز بـرایم  . گذاریم کسی قبل از محاکمه به شما آسیبی برساند گفتیم نمی

اما کار از کار گذشته بـود و نزدیـک بـود    ، معلوم شد که حاجی نادر حق داشته است

  . شوم اهللا تقدسی و آقاي اکبري که خودم هم قربانی اعتمادم به آیت

(فالکس)  بعد از صرف چاي صبح یک اسب براي حاجی نادر پیدا کردیم و یک ترموز

جوش با چند پیاله و نان خشک گرفتیم که در راه به نادر و همراهانش  شیر گرم و آب

دادیم که تا عصر به سـرِ   براي خودمان نان خالی برداشته بودیم و احتمال می. بدهیم

در . از سنگالخ حرکت کـردیم حدود ساعت هشت . رسیم ي پرانداز در ترکمن می دره

پس از عبـور از  . که میرعلم و محرم حسین بعد از نماز صبح حرکت کرده بودند حالی
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ي هلمند که رسیدیم همراهان حاجی نادر از پاي ماندند و  کوه راقول به سراشیبی دره

تـا بـه دو   . ویمدم راست کرده راه بـر ، مجبور شدیم که آهسته آهسته و هر چند قدم

» غار پرانداز«رفت رسیدیم شام شد و در نزدیکی  پرانداز میسوي  به راهی که از هلمند

مجبـور شـدیم در   . همراهان نادر توان راه رفتن را نداشـتند . سیاهی شب فراگیر شد

هـا   هـاي سـنگی کـوچی    آن شب در آغل. همانجا آتش روشن کنیم و شب بخوابیم

  . ترکمن حرکت کردیمسوي  به حخوابیدیم و بعد از نماز صب

آفتاب سـر زد و افـراد مسـلح    ، که گذشتیم در کمر آن سوي کوه» پرانداز«ازسر کوه 

مـا حـدود   . علم از آبادي سرِ پرانداز ما را دیدند سازمان نصر به فرماندهی پهلوان میر

ها افراد مسلح  ساعت هشت صبح به آبادي رسیدیم و دیدیم که دو طرف راه و سر بام

یک لحظه به یاد اسـراي کـربال در   . کنند غیر مسلح صف کشیده و ما را تماشا می و

  گفتم که حاجی نادر چه حال دارد؟ با خود می، کوفه افتادم و به شدت متأثر شدم

در مسجد هـم  . که وارد مسجد شدیم تا این، کرد  حاجی نادر به اطراف خود نگاه نمی

بـه مشـامم بـوي    ، رعب و وحشت ایجـاد کننـد  افراد مسلح دور ما را گرفته بودند تا 

پهلـوان  . تـاب شـده بـودم    که به حاجی نادر آسیب برسانند بـی  آمد و از این مرگ می

مـن  ، پرسی کرد و به من گفت آغا صاحب شما کجا بودید ي ما احوال میرعلم با همه

آمـدم   ناچاره ب، آیید تا شام سر کوه پرانداز انتظار شما را کشیدم و فکر کردم که نمی

گفـت اي کـاش   . گفتم ما شب آن طرف کوه نزدیک غـار پرانـداز بـودیم   . به آبادي

اما نفهمیـدم کـه او چـه نیـت     ، خورد به نظرم رسید که افسوس می. کردم تحمل می

پهلوان میرعلم با افرادش تا شـام سـرکوه پرانـداز کمـین کـرده      . شومی داشته است

  .  نادر را با من از بین ببرند بودند که به محض رسیدن ما حمله کنند و حاجی

این یک داسـتان  . اي داشته باشم اشاره» غار پرانداز«دانم به داستان  در اینجا الزم می

قبـاد ولـی جـد سـادات      گوینـد حضـرت سـید شـاه     می. فولکلور مردم سنگالخ است

باشـد سـوار بـر    » پري انـداز «سنگالخ از نزدیکی همین غار پرانداز که در اصل شاید

یکـی از  . انـد  شود پریان در غار جشن راه انداخته گذشته است که متوجه می اسب می

بیننـد راضـی    شود و پریان دیگر کـه چنـین مـی    قباد عاشق او می پریان با دیدن شاه
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پري را به عقد خود ، قباد سید شاه. شوند که آن پري با سید شاه قباد ازدواج نماید می

  . شود د و از او صاحب یک دختر میآور در آورده و با خود به سنگالخ می

قباد تعهد گرفته بود که دو کـار را نکنـد: یکـی ایـن کـه در       این زن پري از سید شاه

موقع سر شستن او نیاید و به او نگاه نکند و دیگر این که در موقع بدن شسـتن نیـز   

در . ندقباد نتوانست به تعهد خود عمل ک شاه. نزدیک او نیامده و بر بدن او نگاه نکند

ي  و به نظرش رسید که آن زن کاسـه ، پنهانی به او نگاه کرد، موقع سر شستن پري

اي سید بزرگوار عهد خـود  ، پري گفت. دهد وشو می سرش را در آورده و آن را شست

امـا سـید شـاه    . شود شاه قباد معذرت خواهی کرد و گفت که تکرار نمی. را شکستی

نبار مخفیانه بدن شستن پري را تماشا کـرد و بـه   قباد باز هم خودداري نتوانست و ای

اي آدمی شیر ، پري گفت. دهد وشو می نظرش رسید که شکمش را درآورده و شست

این بگفت و شاه قباد را . خام خورده! به عهد خود وفا نکردي؛ دیگر مرا نخواهی دید

ـ . ترك کرد و دیگر اثري از او دیده نشد ز بـود در  دختر آن پري که دختر شاه قباد نی

یکبار نذر  یکه هستند سال به همین دلیل سادات سنگالخ در هرجایی. آب ناپدید شد

اگـر  ، ها ي قدیمی به گفته. کنند  قباد دعا می دهند و در حق دختر سید شاه لب آب می

قباد در کنار آب با صـداي   روح دختر سید شاه، سید شاه قباد بمیرد  ي مردي از اوالده

ي سـید شـاه قبـاد بمیـرد      کند و اگر زنـی از اوالده  گفته گریه می» مدار ریش«حزین 

  .  کند گفته گریه می» دارم پیچه«

کـردم   که مـن فکـر مـی    در حالی، داد ي حاجی نادر اهللا برگردیم به قضیه، به هرحال

، آیـد  ي خود را از دست داده و من هم هیچ کاري از دستم بر نمـی  حاجی نادر روحیه

با هیبت و صالبت صـدا زد او بچـه میـر علـم بیـا اینجـا! میـرعلم         یکبار حاجی نادر

میرعلم جلو نـادر  ، حاجی نادر گفت بنشین. محابا از جا برخاست و رفت پیش نادر بی

نادر گفت در این چند روزي که من نبودم چه اتفاقاتی افتاد؟ میـرعلم ماننـد   . نشست

جـب کـردم از ایـن    تع. یک سرباز گوش به فرمان توضیح داد کـه چـه شـده اسـت    

او که چند شبانه روز با ما بود و بسـیار نـرم و محترمانـه رفتـار     . ي حاجی نادر روحیه
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بـا دشـمانش کـه در     ـ  البتـه نـه از روي تـرس کـه ترسـی درکـار نبـود        ـکرد   می

  . نماید این گونه آمرانه و شجاعانه برخورد می، شان هم قرار دارد چنگال

. ببرند خاکریزدهن در جاي آقاي تقدسی رار شد ما را شب ق، تا شام در پرانداز بودیم

پرانداز که پایگاه گروپ توحید سازمان نصر قـرار داشـت پیـاده    دهن از سر پرانداز تا 

حاجی نادر و همراهـانش را از  ، ها در میان جنگل، نرسیده به رودخانه و سرك. آمدیم

حـاجی و  ، ر شـما هسـتند  ما جدا کردند و گفتند شما بروید پایگاه که بـرادران انتظـا  

  . بریم نزد آقاي تقدسی همراهانش را مستقیم می

مرحوم حاجی صـمدعلی حکمـت   ، ین سازمانمسئول در پایگاه سازمان نصر عالوه بر

یکی گفت آغا صاحب حاجی نـادر  ، همه ناراحت بودند. از پاسداران نیز حضور داشت

ـ . حاال کشتنش سـخت شـده اسـت   ، آوردي را باید زنده نمی وان میـرعلم را هـم   پهل

من گیج شده بـودم کـه   . اش را انجام داده نتوانسته است کردند که وظیفه مالمت می

گویند و همان لحظه فکر کردم که حاجی نادر را از ما جدا کرده حتماً او  اینها چه می

آقـاي تقدسـی و   ، ام گفتم حاجی نادر را به شـرط محاکمـه اینجـا آورده   . کشند را می

گیري صحیح و سـالم او و همراهـانش را    باید اول سند تحویل، ه انداکبري قول داد

مرحوم حاجی صمدعلی تبسـم کـرد   . براي من بدهید و دوم باید محکمه برگزار شود

ایم  حسین قرار داده حاجی نادر را در اختیار محرم، و گفت آغا صاحب خاطرجمع باش

مـا و شـما هـم آنجـا     ، ایـم  که از او حفاظت کند و بقیه را نزد آقاي تقدسی فرستاده

حاجی صـمد گفـت اگـر    . کند گیري را آقاي تقدسی امضا می رویم و سند تحویل می

او گفت قرار بر آن شـده بـود   . دیگري بود ماندید حاال وضع طور در کوه نمی دیشب

وقتـی  ، حـاجی نـادر را در هلمنـد از بـین ببرنـد     ، حسین و پهلوان میـرعلم  که محرم

زاده چـه   من به آقاي تقدسی گفتم که مصـباح ، ایشان هستیدشنیدیم که شما هم با 

نـادر بایـد زنـده بـه     ، اي نیسـت  ایشان گفتند که اگر او هم کشته شد چـاره ، شود می

اجل من و حـاجی نـادر در هلمنـد    ، پناه برخدا! مو بربدنم راست شد. ترکمن برنگردد

ر کنـارش کشـته شـود و    گناهش د ماند تا پسر نوجوان بی او باید زنده می. نیامده بود

  .  ماندم تا این داستان ناراستان را روزي بنویسم من باید زنده می
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دهـن  شب را در پایگاه سازمان نصر ماندیم و فردا مـا را بـا یـک جیـپ روسـی بـه       

به محضی که وارد اتاق آقاي تقدسی در مدرسه شـهید نـوري شـدیم    . خاکریز بردند

در اتاقش که بـزرگ بـود   . بوسی کردند دست ایشان از جا برخاسته و با ما روبوسی و

اهللا تقدسی گفت آغـا صـاحب    آیت. ها و مجاهدین حضور داشتند افراد زیادي از طلبه

ي علی(ع) بلند شد و ثابت کردیـد کـه فرزنـد علـی      ها دود غیرت از خانه بعد از سال

 هـا  ایـن حـرف  . شما فداکاري کردیـد ، هستید! دستگیري حاجی نادر کار آسانی نبود

تواننـد   من مطمئن شـدم کـه حـاال حـاجی نـادر را نمـی      . براي من جذابیتی نداشت

مـن بـا خـود    . چون مردم خبر شدند که او سالم به ترکمن منتقل شده است، بکشند

هـاي   ما در سـنگالخ پـول  . کردم که حاال چطور حاجی نادر را نجات دهم اندیشه می

حـدود دویسـت هـزار     جموعـاً آوري کرده بـودیم کـه م   همراهان حاجی نادر را جمع

من تصـمیم گـرفتم   . شد و هشتاد هزار آن تنها به حاجی نادر تعلق داشت افغانی می

دیک او را ببینم کـه زنـده هسـت    زي برگرداندن پول حاجی نادر هم از ن که به بهانه

هـا را   ي پول بقیه. زنی کنم ياو در صورت زنده بودن خصوصی براي نجات او ر، یانه

) 11ید به آقاي تقدسی دادم که به صاحبانش مسترد نماید(سند شـماره  با گرفتن رس

جـایی کـه حـاجی نـادر را بـرده      ، خانی علی  و پول حاجی نادر را نگهداشته به منطقه

  .  بودند رفتم

، نـد اي که حاجی نادر را زنـدانی کـرده بود   قوماندان محرم حسین مختار مرا در قلعه

مرا از پشت بام یک . کرد کسی در آن زندگی نمی قلعه کهنه و فرو ریخته بود و. برد

کاهـدان بـا    ي و حاجی نادر را در یک گوشهبرد ، خانه به اتاق کالنی که کاهدان بود

ایـن  . انداز و یک بالشت و تشک فرسوده قـرار داده بودنـد  یک گلیم کهنه و یک رو

آب و غذاي  بسیار متأثر شدم و از. کاهدان دروازه هم نداشت و فقط جاي آن باز بود

پول حاجی را با عـرض معـذرت بـرایش    . حاجی پرسیدم که آن هم ناامید کننده بود

حسین ما را  طرف کردم که محرم طرف و آن برگرداندم که خوشحال شد و هرچه این

ناچار با  هب، تنها بگذارد تا من با او در رابطه با طرح نجاتش صحبت کنم موفق نشدم

حسین گفتم شما چطـور مجاهـد    ن با ناراحتی به محرمحافظی کردم و در بیرواو خدا
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و مسلمانید و ادعاي پیروي از علی(ع) را دارید و در محافل مذهبی این شعر شهریار 

چو اسـیر توسـت    -کنید که: بجز از علی کی گوید به پسر که قاتل من  را زمزمه می

ملجم غذا دهیـد   نگفت اول به اب علی(ع) با فرق شکافته می. امروز به اسیر کن مدارا

مرد محترمـی کـه روزي   ، حسین گفتم کنید؟ به محرم شما چه کار می، بعد براي من

  .  گونه تحقیر شود گرفت نباید این مثل من و تو را مزدور هم نمی يافراد

شـهید نـوري برگشـتم و جویـاي       خانی با جیپی که مرا آورده بود به مدرسـه  از علی

آنهـا را در  . شـدم ، ادر کـه بزرگـان تـرکمن بودنـد    ن احوال پنج تن از همراهان حاجی

دیدم ، شان که شدم وارد اتاق. همان مدرسه شهید نوري در اتاقی زندانی کرده بودند

سخت ناراحت هستند و نان خشک دیر مانده و سـختی را نشـان دادنـد و گفتنـد از     

ایـن در  ، انـد  با قدري چـاي داده این نان سرد را شان  اند براي موقعی که زندانی شده

گوشت) یا برنج با نان گـرم   (آب بانان غذاي گرم شوربا حالی بود که دیگران و زندان

آن هـم  ، تعجب کردم که این چه مسلمانی است کـه بـا زنـدانیان   . خوردند و نرم می

اهللا تقدسی  به آیت. کنند  گونه رفتار می شان این افراد پیر و ریش سفید مسلمان و قوم

  .  دانم ذکر کنم نمی ي گفت که صالحاو چیز، شکایت کردم

از آقاي تقدسی رسید گرفتم و خواستم که کتباً تعهد کند حاجی نـادرعلی را علنـی و   

متن رسید سـالمتی حـاجی نـادرعلی و همراهـانش و تعهـد      . شرعی محاکمه نماید

  شان چنین است: تقدسی مبنی بر محاکمه علنی

نفر کـه عبارتنـد از حـاج    هفت ، 23/6/1361، 22در تاریخ ؛ باسمه تعالی«

علـی و   و رئیس عبدالعلی و رئیس عبدالحسین و حاج عـوض ، داد نادر اهللا

بتوسـط مجاهـد نسـتوه    ، اهللا و حاج آقاحسین و حـاج عـوض   ارباب حبیب

ي ایـن   ي ترکمن منتقل شدند و حاج نادر به موافقـه  به دره، آقاي مصباح

و هـم  . ردیـد حسـین مختـار و بقیـه تسـلیم خـودم گ      جانب تسلیم محرم

جانب تعهد کردم که در محکمه علنی مجرمین طبق قانون کیفـري و   این

امضـاي تقدسـی و مهـر والیـت بهسـود      . جزایی اسالم مجـازات شـوند  

  )12(سندشماره  .»ترکمن
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خانـه حـاجی صـمد مانـدیم و فـردا      ، ي علیخانی شب در منطقه، ما با دریافت رسید

با گذشتن از دره هلمند و کـوه راقـول بـه    صبح قبل از نماز از آنجا حرکت کردیم و 

  .  سنگالخ برگشتیم

  داد و فرزند نوجوانش ترور حاجی نادر اهللا

هایش به پایان رسید و ما از بابت دستگیري حاجی نـادر   با همه گرفتاري 1361سال 

آقاي اکبـري   1362بهار سال . مشکالت اجتماعی و سیاسی زیادي را تحمل کردیم

هاي انقالبی واقـع شـده    ارگانخصوص  به ها مورد استقبال ایرانی به ایران رفته بود و

ها چنین تلقین شده بود که شوراي اتفـاق بـه رهبـري     ها توسط نصري به ایرانی. بود

، هـا  اهللا محسـنی و خـوانین و اربـاب    حرکت اسالمی به رهبري آیت، اهللا بهشتی آیت

هـا در   اي اتفاق و اربابشکست شور. مخالفان انقالب اسالمی و امام خمینی هستند

عنـوان قهرمـان    بهسود و ترکمن به حساب آقاي اکبري نوشته شـده بـود و از او بـه   

آقاي اکبري هم به این قهرمانی . شد مبارزه با مخالفان جمهوري اسالمی تجلیل می

او در ایران دیـداري بـا   . محسنی را هم تکفیر نمود اهللا چنان دلبسته بود که حتی آیت

اي دوستانش از او پرسـیدند کـه آقـاي     بعد از دیدار در جلسه، حسنی داشتاهللا م آیت

. محسنی را چطور یافتی؟ ایشان فرمودند براي من ثابت شد که محسنی دین نـدارد! 

  .  العهدة علی الراوي

یکـی از مجاهـدین سـنگالخ    ، اي توسط سیدعلی هاشـمی  آقاي اکبري از ایران نامه

هم من و هـم  . نادر شد ن بردن هرچه سریعتر حاجیبراي من فرستاد و خواستار از بی

به همین دلیل سیدعلی نامـه را  ، سیدعلی ناراحت شدیم و با این عمل مخالف بودیم

ي آقـاي اکبـري    کس را در جریان این نامه و خواسته چمن هی. پیش خود نگهداشت

بـا   ي مهمـی  حسین رسید کـه جلسـه   اي از قول غالم چند هفته بعد نامه. قرار ندادم

. شود شما هم تشریف بیاورید که ضـروري اسـت   ن برگزار میمسئوال شرکت برخی

جلسه دایر شد و در آن کسـی بنـام شـیخ اخالقـی از     ، حسین که رفتم در قول غالم

حاجی صمدعلی و قومانـدان ذوالفقـار از تـرکمن و علـوي شـرکت      ، ورس یا پنجاب

یت دارد کـه طـرح تـرور    ئولمس اخالقی گفت که از سوي استاد اکبري شیخ . داشتند
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او گفت آقاي تقدسی هم موافقت کرده و حاجی صـمدعلی و  . حاجی نادر را اجرا کند

من اول به شدت ناراحت . شما هم موافقت کنید، ذوالفقار هم اینجا هستند و موافقند

، انـد  اما دیدم که آنها تصمیم خود را گرفته، خواستم که جلسه را ترك کنم شدم و می

اهللا  گفتم آیـت . ي من هم تصمیم بگیرند بارهرسد و شاید در جایی نمی هن بمخالفت م

انـد و هـم    دانند و خودشـان هـم قاضـی    تقدسی و آقاي اکبري مسائل شرعی را می

، بنـابراین ، دانست که من مخالفم علوي می. نیستبه ترور نیازي به نظر من ، مجري

تا مخالفتم را جـدي اعـالم    طوري ختم کرد که فرصت بیشتر نداشته باشمجلسه را 

  . گیري نهایی با آقاي اخالقی است تصمیم، علوي گفت هدف تبادل نظر بود. کنم

اندیشیدم کـه چـه خواهـد     فوري به سنگالخ برگشتم و با خود می، بعد از ختم جلسه

شد که حاجی نادر را به ایـن آسـانی از بـین     هنوز باورم نمی ؟!توانم شد و من چه می

. ند هفته بعد خبر رسید که حاجی نادر با پسر نوجوانش ترور شـده اسـت  اما چ، ببرند

چنـد مـاه بعـد اطـالع یـافتم کـه       . روي خود نیـاوردم  هاما ب، نهایت غمگین شدم بی

چنـد نفـر   ، یت حفاظت از حاجی نادر را به عهـده داشـت  مسئول قوماندان ذوالفقار که

پـوش   ي آب در را در منطقـه حسین با خود برده که حاجی نـا  ناشناس را از قول غالم

 ـ  شخصی بنام فدایی که آشپز قول غالم حسین بـود . اش ترور کنند ترکمن در خانه

ي خصوصـی بـراي    کـه نامـه   ي این به بهانه ـ  هاي داخلی کشته شد و بعداً در جنگ

پسـر هیجـده   . او را کنـاري کشـیده و مـورد اصـابت گلولـه قـرار داد      ، حاج نادر دارد

لواحد که خود را به روي پدرش انداخته بـود نیـز تیـر خـورده و در     اش بنام عبدا ساله

. دانستم قاتل حاجی نادر کیست و نام او چیست من در آن زمان نمی. جان سپرد، دم

از زبـان آقـاي رضـایی جـاغوري در تهـران       1364در سـال نام او را براي اولین بار 

  .  دانستم که من نمی الیشنیدم و تعجب کردم که او چگونه این آدم را شناخته در ح

ــی ما  ــت برخ ــتاز حمای ــادر   ئوئیس ــاجی ن ــه از ح ــا در کویت ــی   ه ــت برخ و مخالف

هـاي   هاي نفوذي در سازمان نصر با او و ترسی که حاجی نـادر از نصـري   مائوئیست

ي آقاي رضایی که او هم با روشنفکران چپی  ترکمن داشت و نیز اطالعات محرمانه

هـاي   خطور کرد که نکند حـاجی نـادر قربـانی رقابـت    این نظریه در فکرم ، آشنا بود
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شده باشـد کـه از احساسـات و اغـراض شخصـی      ، ي مائوئیستها کمونیستدرونی 

کـه خـود آنهـا متوجـه شـده       برخی افراد و از جمله آقاي تقدسی و اکبري بدون این

گرچه اثبـات آن  ، این برداشت هنوز براي من موضوعیت دارد. اند باشند استفاده کرده

  .  شکل استم

نفس عقیده و بـاور  ، هاي سیاسی حاجی نادرعلی کاري ندارم من به باورها و گرایش

از هر قـومی و  ها  انسان. جرم نیست، که جرمی صورت نگیرد مادامی، متفاوت داشتن

قامتـان   پیشواي راسـت . نوعی دارند محترم بوده و حقوق انسانی و هم اي عقیدهبا هر 

ي او به خودداري از سـتمگري و درنـدگی و    من توصیهي مالک اشتر ض در عهدنامه

فرماید: فَانَّهم صـنفانِ:   عطوفت و محبت به آنها می، ها و داشتن رحمت غارت انسان

اما اَخٌّ لَّک فی ِالدینِ او نَظیرٌ لَّک فی الخَلقِ؛ مردم دو گروهنـد: یـا بـرادر تـو انـد در      

ه آنقدر زرین است که باید با آب طال بر سـر  این گفت. نوع تواند در خلقت یا هم، دین

  . درِ سازمان ملل متحد و شوراي امنیت آن سازمان نوشته شود

ها ارتباط داشت و نیز مـتهم بـه رابطـه داشـتن بـا       گفتند حاجی نادر با مائوئیست می

بـه اعتـراف   . هاي حزب دموکراتیک خلق در زمان ببرك کارمل بود برخی کمونیست

اي شـوراي   اجی نادر از طریق برادرش حاجی مراد که عضو حرفـه ح، زاده عوض نبی

مرکزي ملیت هزاره بود با این شـورا و دولـت ارتبـاط داشـت و بعـد از او از طریـق       

شـد کـه    چنین استدالل می. پسرش محمدظاهر با شوراي ملیت هزاره در ارتباط بود

مجیـد  ، نـدوال یوداشـت ماننـد م   هاي حاکم رابطـه نمـی   نادر با کمونیست اگر حاجی

المسـلمین و افـراد بسـیار     اعضـاي جنـبش اخـوان   ، میراحمدشاهجنرال سید، کلکانی

در که او بعد از روي کار آمدن ببـرك کارمـل    درحالی، شد تر از آنها کشته می معمولی

ن گندم به ترکمن رفتـه و انجمـن   از زندان رها شده و با دو هزار تُ 1358ماه جدي 

هـا در کویتـه    اي ها را بعداً واکنش شعلهنظرها و ادعاین ا. ه استاسالمی تشکیل داد

حـاج نـادر   و نیز واکنش برخی اعضاي دولت کارمل در کابل در رابطه با دسـتگیري  

توانسـت   اي و کمونیسـت بـودن او نمـی    محکمی بر شـعله  اما دلیل، کرد تقویت می

  . ها هم ارتباط داشت ها و اخوانی او با لیبرال. باشد
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مـؤدب و مسـلمان   ، خیـر ، مردم دوسـت ، شجاع، را شخصیت با وقار من حاجی نادر

در موقـع  . داد بندي نشان مـی  يخواند و به مناسک مذهبی پا شیعه یافتم که نماز می

و یـک  اهللا دکتر بهشـتی   عکس شهید آیت، در جیب برخی افراد همراه او، دستگیري

. سل شهادت کـرد غ، که احساس کرد ممکن است کشته شود قرآن بود و زمانی جلد

دین و کمونیست ضرورتی ندارد که در موقع مرگ براي ریاکاري غسـل   یک آدم بی

، اي بـود کـه در اوج قـدرت    حاجی نادر انسان زحمتکش و زجر کشیده. شهادت کند

ام را  گري من ریسمان و تَرَنگل جوالی، گفت شناخت و می شهرت و ثروت خود را می

  .  چه کسی بودمام تا فراموش نکنم که  نگهداشته

 ي میرعباس نادر و ناسازگار پیامدهاي دستگیري حاجی

سفیدان مربـوط بـه پایگـاه     ها و ریش کسانی ملک، در روز دوم دستگیري حاجی نادر

و پایگـاه حرکـت اسـالمی بـه      ـ  بیشتر قوم نوازخـانی  ـ  شهید قوماندان محمدحسن

دند کـه تمـام مـردم    االسالم سیدمیرآقا موحدي را تحریک کر ریاست مرحوم حجت

تقدسـی بـراي شـاگردش آقـاي      اهللا کـه آیـت   در حـالی . سنگالخ را علیه ما بشورانند

نامه نوشته بود که با ما همکاري نموده و نگذارد کسـی   18/6/61موحدي در تاریخ 

شاید نامه به دست آقـاي موحـدي نرسـیده    . به تعبیر ایشان از جنایتکار حمایت کند

  . کرد او به دستور آقاي تقدسی عمل نمی، رسید هم باشد که اگر می

ما را تهدید کردند که ارباب غریبداد و سیدجگرن(جنرال سیدحسن) ، شدگان تحریک

سنگالخ را بمباران نموده ، نشینند و قواي دولت هم براي رهایی حاجی نادر آرام نمی

سـفیدان   ریش به نمایندگی از بزرگان و، شاه مرحوم سید داده. کند و کماندو پیاده می

مربوط به پایگاه امام حسین(ع) این غایله را خوابانـد و بـه آنهـا گفـت شـما بجـاي       

باه هـم کـرده   حتـی اگـر اشـت   . کنید فقط ما را تهدید می، که با ما همدردي کنید این

، او فرموده بـود . نه دشمنی باما، یزنی با ما و حمایت از ماستاي شما ر باشیم وظیفه

ایم بـه   به دست زده، ما را از کسی نترسانید، شما ربطی ندارد حاال که چنین است به

  .  دهیم گردن جواب می
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شان اطمینـان پیـدا    آمدند تا از سالمت زندانی بستگان زندانیان از کابل می، زمان هم

شـان و نیـز قومانـدان     آقـاي موحـدي و همکـاران   مرحـوم  امـا در مسـیر راه   ، کننـد 

اگـر بـه   ، کش اسـت  کردند که فالنی آدم د میمحمدحسن و اطرافیانش آنها را تهدی

. گشـتند  زنان و مردان بیچاره با آه و ناله بر می. کشد اش بروید شما را هم می منطقه

تن به تقدیر الهـی سـپرده   ، سالی بود پدر یکی از افراد مسلح حاجی نادر که مرد میان

ي مـا آمـد    نطقـه او که به م. روم اگر پسرم را کشته مرا هم بکشد و گفته بود من می

کس کشته نشـده و فرزنـد شـما سـالم      چدوستان ما برایش اطمینان داده بود که هی

کرد که چـه کبکبـه    او خواسته بود که مرا ببیند و فکر می. کش نیستیم است و ما آدم

به من که خبر دادند خودم تنهایی نـزد او کـه در باغچـه کربالیـی     . اي دارم و دبدبه

گفت آمدم کـه فالنـی   . کنارش نشستم و احوال پرسی کردم، معلم نشسته بود رفتم

او تـرس   ؟گفتم فالنی منم پسـرت چـه نـام دارد   . را ببینم تا از حال پسرم خبر شوم

از ؟!خورد از جایش بلند شد و زبانش بند آمـد و گفـت آمـدي کـه مـرا هـم بکشـی       

کنـی   و تفنگم را به دستش دادم و گفتم اگر فکر می شنشاندم دستش گرفتم دوباره

سـال انـدکی راحـت     مرد میـان . ام مرا بکش نخواسته پسر تو را کشته يکه من خدا

گوینـد   مـی . که افتاده بود برایش قصه کردم صورتش را بوسیدم و تمام اتفاقاتی، شد

هـاي مـرا    دست، مرد از جایش بلند شد. نشیند خیزد بر دل می میبرسخنی که از دل 

هـا بنـاحق    انصـاف  مـا را بـی  ، را نشـناختم بوسید و گفت آغاجان ببخشید مـن شـما   

  . ترسانده بودند

میرعبـاس  ، خاطر ندارم در حضور کربالیی معلم همرد ترکمنی که متأسفانه نامش را ب

علـی کشـتمند    سـلطان ، و یک نفر سرباز گفت کـه بعـد از دسـتگیري حـاجی نـادر     

هـا  هاي ترکمن را در مسجد کارته سـخی جمـع کـرد و بـه آن     سفیدان و حاجی ریش

آمیز حاجی نادر را رها کنیـد و در غیـر آن    گفت که بروید خود شما از طریق مسالمت

نادر در جایی نیست که دولـت   من به او گفتم که حاجی. دولت وارد عمل خواهد شد

با فرستادن قوا او را پیدا کند و اگر دولت عملیاتی انجام دهد جان حاجی را به خطـر  

کمه حاجی نادر در سنگالخ انجام شـود و ایـن کـار    من دوست داشتم محا. اندازد می
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کـرد   ها و خطري که جـان او را تهدیـد مـی    زمان الزم داشت که من از ترس توطئه

پسر آن مرد ترکمنی در گروه ضربت بود و بـه قـول   . نتوانستم این کار را انجام دهم

پسـرش را   اي برایش دادم تا به سیاه خاك برود و نامه. حسین فرستاده شده بود غالم

  .  از نزدیک مالقات کند

برادران حرکت اسالمی سنگالخ و قومانـدان    بعد از دستگیري نادر تحرکات خصمانه

رن و گسـیدج ، هـا  محمدحسن که خود را وابسته به شوراي اتفاق و همسو بـا اربـاب  

، حـاجی ملـک میرحسـین   . دانست علیه ما در داخل سنگالخ آغاز شد حاجی نادر می

، مشهور بـه ملـک نصـرو   ، ملک نصراهللا، حاجی صادق، قاي موحديآ، آقاي سخنور

خصـومت برخاسـتند و تبلیغـات     قوماندان محمدحسن و اعوان و انصارشان با مـا بـه  

، وسیعی مبنی بر کمونیست بودن من به راه افتاد و در مسـائل اجتمـاعی و مشـترك   

دان حرکت اسـالمی  شاه قومان سید ابراهیم. ها افزایش یافت ها و زورگویی جویی بهانه

ي  در مسجد منطقـه ، در ترکمن دو نفر از افراد ما را که براي کار شخصی رفته بودند

قنداق بود را  گناه خلع سالح کرد و دو قبضه اسلحه کالشینکوف که یکی بی خود بی

ي تـرکمن رفـتم و در جـایی     من شخصاً با تعدادي از مجاهدین بـه دره . غارت کرد

و سید ابراهیم شاه را خلع سالح نماییم کـه مرحـوم حـاجی    خواستم کمین کنیم  می

این در حالی بـود کـه اواسـط تابسـتان سـال      . صمدعلی حکمت خبر شد و نگذاشت

ها گرفته بـود و هـر    که حاجی نادر تصمیم به جمع کردن بساط گروه در حالی 1361

ر سـنگالخ  سید ابراهیم شاه به استاد اکبري که د، کرد روز پایگاهی را خلع سالح می

نامـه فرسـتاد   ، خواست براي مقابله با نادر از طریق سنگالخ به ترکمن برود بود و می

  . ي او آمده و جنگ با حاجی نادر را سرپرستی کند و او را دعوت نمود که به منطقه

در آنجا اقدام بـه  ، یک گروه از افراد حاجی نادر که در موقع فرار به ناهور رفته بودند

نمودنـد و   سـنگالخی و بهسـودي مـی   ، ر و اذیت مسـافرین ترکمنـی  راهگیري و آزا

کردند که بـا   ها درگیري داشتند تالش می هاي بهسود هم که از قبل با نصري ارباب

به ترکمن حمله کننـد و حـاجی نـادر را    ، هاي مخالف پاکسازي بهسود از وجود گروه

از . را یکسـره نماینـد   آنها حتی از غزنی هم نیرو فرستاده بودند تـا کـار  . نجات دهند
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خواستند با اسـتفاده از   می، ها هم که در ترکمن قدرت یافته بودند سوي دیگر نصري

ها حضور خـود در بهسـود را    و درگیرشدن پاسداران با شوراي اتفاق و ارباب یتموقع

آقـاي اکبـري و   . گسترش دهند و مناطق بیشتري را تحـت کنتـرل خـود در آورنـد    

فرسـتادند کـه در یکـی از ایـن      جنـگ در بهسـود نیـرو مـی    تقدسی از ترکمن براي 

جنـگ در بادآسـیاب و   . ي سرچشمه کشته شد حسین مختار در منطقه ها محرم جنگ

  . وزیر و بسیاري نقاط بهسود به نفع سازمان نصر تمام شد

تالش کـردیم کـه   ، ما با وجود بدرفتاري دوستان حرکتی و شورایی خود در سنگالخ

ي  یده نشود و مردم سـنگالخ در منـاطق دیگـر نیـز بـه بهانـه      جنگ به این دره کش

براین تـالش نمـودم   بنـا . گیر آزار و اذیت نشوندهاي در بسته بودن به یکی از گروهوا

مـتن  . اي در این زمینـه امضـا کننـد    نامه ها را قانع نمایم که تعهد ن پایگاهمسئوال که

  این تعهدنامه از اینقرار است:

سـه کمیتـه اسـالمی سـنگالخ کـه       9/9/1361ه تاریخ که ب باعث تحریر این«

) و 16عبارت از کمیته پاسداران (پایگاه امام حسین(ع)) و کمیته حرکت(پایگاه 

ي  اهللا گرد هم آمده و در مورد مسائل اجتماعی طور نمونـه مسـأله   کمیته حزب

نمایند که از این بـه   چنین ابراز تعهد می، رحمت گل منسوب به حزب اسالمی

آیـد تـا    الذکر در مسائل درگیري با سایر منطقه که پیش می سه کمیته فوقبعد 

جایی متحد باشند که در مـورد شـریعت مقـدس اسـالم حکـم نافـذ نمـوده و        

بـدین وسـیله معاهـده امضـا و قـرار      . ي مجرم و جنایتکار را آشکار نماید چهره

در . ردهاي مذکور حـق پاکشـی را نـدا    شود که هیچ کدام از کمیته گذاشته می

صورت بروز چنان مسأله در یک صـف واحـد دسـت وحـدت داده تـا آخـرین       

بدون تضّـاد  ، نماییم ي خون از منافع اسالمی و اجتماعی خویش دفاع می قطره

  . اهللا توفیق و من. و درگیري گروهی

مهـر پایگـاه امـام حسـین و امضـاي      ، امضاي موحدي و مهر حرکت اسـالمی 

  ) 13(سند شماره  .»اندان محمدحسنمصباح زاده و مهر و امضاي قوم

ي فوق عمل نکرد بلکه تالش کردند که مـا را از   به تعهدنامهکسی متأسفانه نه تنها 

عبـاس   الماس و برادرش مرحوم آقـاي سـیدجان   مرحوم میرعباس. درون منفجر کنند
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میرعباس که خـودش مـرا وادار بـه    . کردند فراهم می، از درونرا تخریب ما  ي  زمینه

ي او و طبـق   قصد داشت که بـه شـیوه  ، ل پایگاه و قبول ریاست آن نموده بودتشکی

از مسائل سیاسـی و اجتمـاعی   . دستور او عمل کنم و خواستار امتیازهاي خاصی بود

به همین دلیـل ادعـا   ، کرد همه فن حریف است اما فکر می، فهمید کالن چیزي نمی

رحـوم ماننـد اکثـر فعـالین     آن م. ه لندن ثبـت شـده اسـت    داشت که نامش در درواز

کاري که مـا  ، هاي جهادي و اجتماعی بود اجتماعی به فکر انتفاع شخصی از فعالیت

هـاي دینـی و    خاطر اعتقادات و آرمـان  هبه دلیل نداشتن امکانات و فقر اقتصادي و ب

گشت تا مرا تحـت فشـار    او به دنبال بهانه می. آمدیم ي آن بر نمی اجتماعی از عهده

سـفید را جمـع    یـک روز افـراد مـؤثر و ریـش    . هاي خود برسد و به خواسته قرار داده

کرد تا مرا مورد مؤاخذه قرار دهد که چرا وقتی در داخـل منطقـه گشـت و گـذار      می

روز دیگـري بزرگـان را   . گیـرم  گارد و خدم و حشم نمی کنم با خود چند نفر بادي می

ي مردمی به پایگاه کـه آرد و  ها کرد که چرا از کمک جمع نموده و از من شکایت می

فرستادند یک بوجی آرد براي خود و براي او که کالن قـوم اسـت    روغن از کابل می

این کار میرعبـاس از روي  . فرستم دارم و همه را به پایگاه براي مجاهدین می بر نمی

  .  داد بلکه به این بهانه مرا تحت فشار قرار می، حسن نیت نبود

توانسـت   نمـی ، کردنـد  را همه درك مـی  نه و مغرضانه بودن آنها که کودکا این بهانه

کـه برخـی مسـائل اجتمـاعی و      تـا ایـن  ، دست و زبان او را به اعتراض جدي وا دارد

هاي جدي براي او فراهم کردند تا بتوانـد علیـه مـن     ها بهانه داخلی میان گروه جنگ

سـوء اسـتفاده از    بدترین کاري که او کرد. دست به کارهاي نادرست و خصمانه بزند

ملـک   ي شـهید حـاجی   ه حسین علیه خـانواد  پسر غالم، ي ساختگی ذاکرحسین قضیه

هـا در   گـذاري روس  ملک شوهر عمه و پسرعموي جدم بـود کـه در مـین    حاجی. بود

حسین هـم   غالم. ماشین حاجی میرآقا به شدت مجروح شده و بعداً به شهادت رسید

  .  جی ملکشد و هم پسر عموي حا پسرعموي جدم می

ي دیگـرم ازدواج   ملک با سید غضنفر پسر عمـه  خبر رسید که قرار است دختر حاجی

حسن مشهور به صـغیرك و پسـرانش    غالم، غالم سخی نجار برادر ذاکرحسین. کند
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و ادعا کردند که دختر از قبل با موافقـت   ستند که جلو این ازدواج را بگیرماز من خوا

گفتم این موضوع به من ربطـی  . استذاکرحسین شده ضر به ازدواج با اش حا خانواده

توانیم تـو مـادرت را    گفتند ما کابل رفته نمی. ندارد شما خودتان بروید صحبت کنید

ضـمناً بـه   . کند یا با غضـنفر  بفرست تا معلوم شود که دختر با ذاکر حسین ازدواج می

زیـرا  ، کنـیم  می من گفتند اگر این کار را نکنی و عروسی سر بگیرد به پاي تو حساب

  . توانند نمی اگر حمایت تو نباشد این کار را

تـا حقیقـت ادعـاي پسـران     ، ملک حاجی  من ناچار شدم مادرم را کابل فرستادم خانه

آنها ایـن ادعـا را رد کـرده بودنـد و کربالیـی جـواد پسـر        . حسین را معلوم کند غالم

را بـراي ایـن کـار فرسـتاده     که من مادرم  ام که برادر بزرگتر غضنفر است از این عمه

مگـر  ، کنـد  بودم به شدت قهر شده و به مادرم گفته بود که پسرت با ما دشمنی مـی 

  .  ملک به ما داده بود داند که دختر را خود حاجی نمی

متأسفانه کربالیی ناظر و پسرانش براي نشـان دادن زور و غیـرت خـود بـه پسـران      

ی را برگزار کردند و بـدون ضـرورت   بدون تأمل عروسو فوراً حسین و صغیرك  غالم

خاطر درمان دندانش چند  همادر من هم که ب .عروس و داماد را به سنگالخ فرستادند

کـه وضـعیت را    مـن . برگشـت روز در کابل مانده بود با ماشین عروسی به سـنگالخ  

بعـد از   .چنین دیدم مادرم را به خانه فرستادم و خودم نیز در عروسی شرکت نکـردم 

ي دیگـري   حسین و صغیر با میرعباس و عده که اوضاع خراب شد و پسران غالم این

   ضنفر از سنگالخ فرار کرده به کابل رفت.غ ،علیه من اقدام کردند

حسین احمقانه مرا دشمن گرفتند که این عروسی را من بر ضد آنهـا راه   پسران غالم

آنها نزد میرعباس که در عروسـی هـم   . ام ام و مادرم را براي این کار فرستاده انداخته

. فرصت براي میرعباس فراهم شـد . رفتند و از او مشورت خواستند شرکت کرده بود

آنهـا را نصـیحت   ، عنوان یک فعال اجتماعی و مدعی کالنی قوم که به جاي این هاو ب

. تحریک کرد که قوم را در مسجد جمع کند و ادعاهـاي خـود را مطـرح نمایـد    ، کند

میرعبـاس کسـی را   . بود بعد از عروسی معنایی نداشت ادعایی که اگر راست هم می

 پسران غالم حسین از مـن شـکایت کـرده    چونبه مسجد بروم  تادنبال من فرستاد 
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انـد و غـالم    به مسجد که وارد شدم دیدم همه را از صغیر و کبیر جمـع کـرده  . بودند

سخی به شکل نامردانه و غیر اخالقی با نشان دادن مدارك زنانه و سـاختگی دختـر   

ملک را به پسـر کربالیـی    ه من گفت که تو دختر حاجیملک را متهم کرد و ب حاجی

آورده بـا   انگار گنجشک زیر بـاران گیـر  ، میرعباس. گذاریم ما تو را نمی، اي ناظر داده

گویید؟ من گفتم دست از این کار  خوشحالی و غرور خطاب به من گفت شما چه می

. زننـد  ت مـی تهمـ ، به من هیچ ربطـی نـدارد  . کار زشت و غیر اخالقی است، بردارید

براي جلوگیري از رسوایی بیشتر خداحافظی کرده و تا خواستم که از مسـجد بیـرون   

سخی که تفنگ پایگاه در  ي غالم عباس پسر صغیرك و خواهر زاده شوم ظابط غالم

سـایر مخالفـان مـن ماننـد مـأمور      . کشـم  دستش بود مرا تهدید کرد که تـو را مـی  

به جانبداري از کربالیی ناظر و مخالفت بـا   امیرحسین هم فرصت یافتند و مرا متهم

  . حسین کردند پسران غالم

، عباس بـه مـن کـرده بودنـد     حسین و غالم با وجود تهدید و اهانتی که پسران غالم

حسـین هـم آنجـا     حسن صغیرك که پسران غـالم  ي غالم فرداي آن روز رفتم خانه

شی در ماجراي عروسـی  من هیچ نقاست و عاجزانه گفتم که سوء تفاهم شده . بودند

غـالم سـخی گفـت تـو دشـمن مـا       . خـورم  اگر باور ندارید سوگند شرعی می، ندارم

ي  عباس هم کـه در دوره  ظابط غالم. قسم تورا قبول نداریم، گویی دروغ می، هستی

مـرا تهدیـد   ، مانده بود خدمت عسکري چرسی شده و آثار آن هنوز در وجودش باقی

مجبور شـدم از  . ه من شلیک کند که پدرش مانع شدکرد و خواست تفنگ را گرفته ب

شـود و   از آن پس شنیدم که جلسات مخفـی دایـر مـی   . ي صغیرك بیرون شوم خانه

عبـاس   برگـرد میرعبـاس و جـان   ، آیـد  هرکس که به هـر دلیلـی از مـن بـدش مـی     

هـاي مخفیانـه    باهم نشست. ..میراحمدشاه نظري و ، سیدکبیر، کبیر شیخ. چرخند می

  .  شان را با پایگاه قطع کردند ي کردند و رابطه برگزار می

که بـا پـدر و بـرادرش    ، پسر مرحوم کربالیی ناظر، غضنفر شد، گفته که طوري همان

موقعی ، ها براي من شده بودند ها و گرفتاري عامل اصلی این دشمنی، کربالیی جواد
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ه چـه  کـ  پسـرانش از ایـن   و کربالیی ناظر. که اوضاع را وخیم دید به کابل فرار کرد

  . هیچ رحمی به دل راه ندادند، خاطر آنها خواهد آمد ام به بالیی برسر من و خانواده

، کـه میرعبـاس   با توجه به اطالعاتی کـه از قبـل داشـتم مبنـی بـر ایـن      ، به هرحال

صغیرك و پسرانش و غالم سخی و بـرادرش و برخـی افـراد    ، شیخ کبیر، عباس جان

که علیه مـن اقـدام کننـد و حرکـت     اند  هبا آقاي موحدي خصوصی پیمان بست دیگر

تصـمیم گـرفتم کـه قبـل از اقـدام آنهـا و احتمـال        ، اسالمی از آنها حمایـت نمایـد  

ي افراد پایگاه  شبی در خانه مرحوم سیدحسن نایب همه. اندیشی کنم خونریزي چاره

سیداصـغر و  ، سـیدآقا حیـدري  ، و مؤثر را که عبارت بودنـد از: کربالیـی سیدحسـین   

سید ناظرحسین و عبدالحسـن پسـران   ، حیدر ید پسران مرحوم کربالیی علیعبدالحم

ــب ، سیدحســن، مرحــوم محمــد کــرمنج ، ســیداکرم و غضــنفر پســران مرحــوم نای

، سیدرضـامنگل و شـهید سـیدباقر پسـران سـیدطیب     ، عـادل  هـاي حـاجی   برادرزاده

شـهید  ، سیداسـحاق مشـهور بـه فرمانـده    ، سیدعیسی نظري پسر مرحـوم نظرشـاه  

شان  سیدهاشم و چند نفر دیگر که نام، سیدعباس فرزند مرحوم سیدالف، سنسیدمح

هاي میرعباس صحبت کردم و گفتم کـه   یادم نیست جمع کرده و در رابطه با توطئه

شما میرعباس یا هرکس دیگـري را کـه   . دهم کنم و استعفا می من مردم را جمع می

همه مخالفت کردند و . له بخوابددانید به ریاست پایگاه انتخاب کنید تا غائ صالح می

من گفـتم اگـر   . خواهیم و نباید کنار بروي کس دیگري را نمی جز تو هیچ هگفتند ما ب

هاي میرعباس را بگیرم و این کار ممکن اسـت سـبب    کنار نروم مجبورم جلو توطئه

دهـی اجـرا کنـیم و     همه گفتند مـا حاضـریم هـر فرمـانی کـه مـی      . خونریزي شود

اقوام نزدیـک میرعبـاس و بـه اصـطالح اَودور     . شان بنشانیم سر جايگران را  توطئه

هـا کـه بعـد از سـرکوبی      همـان ، یعنـی اوالد بابـه محمـود   ، ها(عموزادگان)یش زاده

کردنـد و   بیشتر از دیگـران از مـن حمایـت مـی    ، میرعباس به جانبداري او برخاستند

  . دادند براي سرکوبی میرعباس آمادگی نشان می

گـران و همـه کسـانی     ه اتفاق آراء تصمیم گرفته شد که فردا از توطئهدر آن جلسه ب

خیل از مربـوطین مـا هسـتند دعـوت شـود کـه بـا         شاه و ملک ي قلعه که در منطقه
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هـدف خلـع   . کاري و ارزیابی شـوند  ها پاك شان به پایگاه بیایند تا اسلحه هاي اسلحه

روه رقیـب را دارنـد بایـد    گران بود که اگر قصد جدایی و پیوستن بـه گـ   سالح توطئه

کننـد مخیرنـدو    روند و هرکاري که می هاي ما را بدهند خودشان هرجا که می اسلحه

  .  شود خودشان برگردانده می هشان ب هاي اگر قصد توطئه نداشتند بعد از مدتی سالح

سرانجام روز بعد همه در مسجد زیر پایگاه(مسجد اوالد محمود) که مسجد تـاریکی  

و ، غـالم عبـاس و ذاکـر حسـین کـه نیامدنـد      ، ند بجـز غـالم سـخی   جمع شد، بود

کـه   بعـد از ایـن  . شـان را نیاوردنـد   هاي سالح، عباس و شیخ کبیر هم جان، میرعباس

شان و بعد از احوال پرسی بسیار دوستانه و مؤدبانه گفتم  همه آمدند من رفتم خدمت

کـاري و ارزیـابی    پـاك  هـا را بـراي   اند که سـالح  که برادران در اینجا تصمیم گرفته

شاه که ریش سفید و کالن قـوم بـود    مرحوم سید داده. آوري کنند طور موقت جمع هب

ي خود را تسلیم نموده و با اظهار ناراحتی از مسجد خارج شد و گفت من کـار   اسلحه

او بازرنگی هم به نداي ما لبیـک گفـت و هـم بـا ناراحـت نشـان دادن خـود        . دارم

چـون آن دو بـاهم روابـط فـامیلی و رفیقانـه      . اضی نگهداشـت میرعباس را از خود ر

بـا  . شان را آورده بودند تحویـل دادنـد   هاي سیدکبیر و دیگران هم که اسلحه. داشتند

عباس شروع کرد به تحقیر و توهین من و گفـت   مرحوم سیدجان، شاه رفتن سید داده

هـم بـا او همنـوا    کبیـر   سیدکبیر و شـیخ ، ي ما را بگیري که تو چه حق داري اسلحه

مجبـور شـدم دسـتور دادم او را از مسـجد     . شدند و او بیشتر به داد و فریاد پرداخـت 

او را هـم از  ، بعد از او صـغیرك داد و بیـداد راه انـداخت   . خارج کردند و بردند پایگاه

اما یکبـار میرعبـاس بـر    ، جا را فرا گرفت اي سکوت همه لحظه. مسجد خارج کردیم

کـه مـن خـان و     گفـت روع کرد به توهین بـه مـن و اجـدادم و    سر دو زانو شد و ش

هرچه بـد و بیـراه گفـت مـن     . ي لندن نوشته شده است ام و نامم به دروازه زاده خان

هاي دروغی به مجاهدین پایگـاه بسـت    او اتهام. تحمل کردم و چیزي برایش نگفتم

خواست کـه او  که یادم نیست و براي ادعاي خود میراحمدشاه نظري را شاهد آورد و 

بـا  ، میراحمدشاه که به مسجد دعوت شد بـرخالف انتظـار  . را به مسجد دعوت کنید

معلوم شد که میراحمدشاه هـم  . میرعباس همنوا شد و شروع کرد به شکایت و انتقاد
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، خواهد سهم خود را ادا نمایـد  خواسته یا ناخواسته در توطئه شریک است و شاید می

شـما  ، خیلـی خـوب  ، این ماجرا شود و محترمانه گفـتم  اما من نگذاشتم که او درگیر

من به او نیکی کردم ولـی بـه   . تان خانهه دیگر زحمت نکشید بروید ب، شهادت دادید

  . رسد که او این نیکی را درك نکرده است نظر می

من بناچار بیرون رفتم و نخواسـتم  ، اش ادامه داد میرعباس به داد و فریاد و سخنرانی

شـان را آورده   هـاي  به کسانی که اسلحه. ر کنم و از مسجد خارج نمایمکه او را تحقی

، همـه رفتنـد جـز سـیدکبیر    . بروند شان هاي بودند هم ضمن تشکر گفتم که به خانه

امـا او خـودش امتنـاع کـرد و     ، برود خانـه ، کسی را نزد او فرستادم که برایش بگوید

  .  سر من هم بیاید هرچه بر سر آنها آمد بر، مانم گفت من با رفقایم می

کوه پشت پایگاه که آن ، بیرون که رفتم کسی آمد و گفت چند نفر مسلح در زردسنگ

پایگاه داشتند و بعد سوي  به شدند که رو ها دیده می در میان برف، زمان در کرمنج بود

چند نفر از جمله مرحوم سیداسحاق را فرستادیم که بروند نگاه کننـد  . از مدتی رفتند

ر است؟ آنها برگشتند گفتند که جاي پاي سه نفر در سر کوه و پشت یـک  که چه خب

در پی آن شدیم که بدانیم آنان کی . اند ترکرمنج رفتهسوي  به شود که سنگ دیده می

پیش از ظهر فرداي آن روز خبر آوردند کـه آن سـه نفـر    . بودند و از کجا آمده بودند

ند که از طریق قول دره حصار به ا ذاکرحسین و غالم سخی بوده، ظابط غالم عباس

کـه از مسـجد سـوي     آنها قصد داشتند که مرا در حـالی . کوه پشت پایگاه رفته بودند

اما من در مـوقعیتی قـرار   ، روم هدف قرار داده و از بین ببرند می» برج اسد«پایگاه در 

  . نگرفته بودم که آنها بتوانند هدف قرار دهند و ناامید شده برگشته بودند

گـران   عباس دستگیر شود تا آلت دست مخالفان و توطئه یم گرفته شد که غالمتصم

کـه در   هـایی  با استفاده از سالحگران قصد داشتند  شنیده بودیم که توطئه. قرار نگیرد

آنها ضابط غـالم  . ها بپیوندند پایگاه دیگري تشکیل دهند و به حرکتیاختیارشان بود 

که  ن قوماندان در برابر من علم کنند تا در صورتیعنوا عباس را در نظر داشتند که به

  . همین کار هم شدمتأسفانه درگیري شود از هر دو طرف من ضرر کنم و 
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دوازده نفر را فرستادم به منطقه ملک خیل که در مسجد سیدمیر بنشـینند  ، حدود ده

ه مسلح به آنجا آمـد او را دسـتگیر نمـوده و بـه پایگـا      عباس غیر و هر وقت که غالم

بیاورند و به شدت تأکید کردم که اگر غالم عباس مسلح بود به او نزدیک نشـوند و  

سـید  ، جان حبیبی علی، این افراد که شامل شهید اکرم. کاري به کارش نداشته باشند

، کربالیـی راسـخ  ، سیدهاشـم ، شـهید سـیداکرم  ، سـید نعـیم مقصـودي   ، آقا حیدري

تحـت فرمانـدهی مرحـوم کربالیـی      شـدند  می. ..عبدالرازق و ، امیرحسین، سنگري

خاطر فرستادم کـه اگـر بـرادران    ه این افراد مسلح را ب. جان راسخ حرکت کردند علی

  . حرکت و آقاي موحدي دخالت کردند مانع شوند

گیرنـد   تصـمیم مـی  ، افراد اعزامیبنا براین ، آید نمیبه مسجد متأسفانه غالم عباس 

. نـد ناش را محاصـره ک  خانـه  ـ  ر مـن بـرخالف دسـتو  ـ برگردند و در مسیر برگشت  

ي المـاس   حسین که در خانه نبودنـد از پشـت قلعـه    سخی و ذاکر عباس و غالم غالم

بـاز هـم متأسـفانه بـر     . مسلح ظاهر شدند و افراد مسلح اعزامی را به ناسـزا گرفتنـد  

عبـاس کـه    زند به غـالم  شاه طال صدا می خالف تأکید من شهید اکرم از راه زیر باغ

اما ، کند عباس بالفاصله شلیک می غالم. ود را برزمین گذاشته و تسلیم شودسالح خ

اما این کار اشتباه بزرگی بود که سـبب  ، معلوم نشد که هوایی بود یا هدف گرفته بود

عبـاس و   غـالم سوي  به درنگ و بدون فرمان همه شد نیروهاي اعزامی بترسند و بی

هـا مـردم و    نگر گرفتند و صفیر گلولههر دو طرف س. همراهانش شلیک را آغاز کنند

عبـاس را کـه    ي غالم اعضاي خانوادهخصوص  به، ها را به وحشت افکنده بود خانواده

داند مادر مظلوم و محجوب  خدا می. کشیدند ها نفس می در خانه در میان آتش گلوله

اي بود که اسـیر آدم ظـالمی    او زن ستمدیده. کشید عباس در آن دقایق چه می غالم

عباس که پسر بزرگش بود  حسن صغیرك شده بود و آرزوي دامادي غالم چون غالم

عبـاس در اثـر تیـري     غالم. گران و جاهالن لعنت خدا بر توطئه. گور برد  را با خود به

  . که به سمت چپ سرش اصابت کرده بود در دم جان سپرد و همه را به عزا نشاند

حسـین   عباس و پسران غالم برادر غالم نزدیک غروب بود که افراد مسلح برگشتند و

، عباس دنیا را در نظرم تاریـک کـرد   خبر کشته شدن غالم. را هم با خود آورده بودند
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زمین و زمـان در نظـرم سـیاه شـده     ، آید یک لحظه احساس کردم که نفسم بند می

که برخالف دستور عمـل کـرده و سـبب کشـتن او      خواست همه افرادي دلم می. بود

تـر   اما کوشیدم که خود را نبازم تا فاجعه گسـترده ، وار به رگبار ببندم ا دیوانهاند ر شده

بلکه به علت عمـوزادگی و هـم دوره   ، عباس با من هیچ دشمنی نداشت غالم. نشود

من قصد داشتم در آینده براي او پایگاه . بودن در مکتب با هم رفیق و دوست بودیم

امـا  ، اش را بـه عهـده داشـته باشـد     هیدیگري در آهنگران تأسیس کنم که فرمانـد 

چندي قبل . ي میرعباس او را از من گرفت سخی و ذاکرحسین و توطئه جنایت غالم

ي هلمند احسـاس   درهبازگشت در از توطئه در سفري که به ترکمن داشتیم در مسیر 

به شـوخی گفـتم دور بـرو کـه اگـر مـن       ، گرفت او خود را کنار من می، شد خطر می

گفـت مـن جـان خـود را     ، سرشـار از محبـت  . فتم به تو اصابت نکنـد هدف قرار گر

ي میرعبـاس و   متأسفانه این جان جوان و دردمند قربانی توطئه. کنم ي تو می صدقه

  . جنایت ذاکرحسین شد

ثابت شد که تیر سـیدآقا حیـدري   ، شب تحقیقات را از افراد مسلح اعزامی آغاز کردم

بـه  ، زمـین عبدالحسـین سـنگر گرفتـه بـود      من در پشـت   که در سه راه زیر باغچه

حق آن بود که تمام افراد مسـلح  . عباس اصابت کرده است چپ ظابط غالم  ي شقیقه

افراد اصـلی  ، اما آنها، شان مجازات شوند اعزامی هریک به قدر اشتباه و جرم احتمالی

اینهـا را  هم ، پایگاه و نیروي مسلح من بودند و نیروي دیگري نبود که با اتکا به آنها

نیروهـاي    ي مجـازات و محاکمـه  . گـر میرعبـاس را مجـازات کـنم     و هم باند توطئه

. شـد  اعزامی خاطی حتماً منجر به قتل و خونریزي میان مردم و طوایف مختلف مـی 

ي برخی دوستان دلسوز باند میرعباس کـه عامـل اصـلی ایـن      مجبور شدم با مشوره

خـاطی زنـدانی نمـایم تـا در فرصـت      فاجعه بودند را توسط همین نیروهاي مسـلح  

  . مناسب محاکمه شوند

حسـن بـرادر    حسـن پـدر و سـیدمحمد    اما درد آور این بود که مجبور بودم سـیدغالم 

کردن کسـانی کـه    زندانی. زندانی نمایمرا نیز عباس که در باند میرعباس بودند  غالم

و من از این بابت  خیلی منصفانه نیست ـ هرچند مجرم باشند ـ دارند کشته داده و داغ



  تمام هاي نا / حکایت 180

 

. اما باز هم مجبور بودم این کا را بکنم و بر احساسات خود غلبه نمـایم ، بردم رنج می

شدند  ي میرعباس تحریک می کردم در همان ابتدا جاهالن طایفه اگر این کار را نمی

شاه چنین اتفاق افتـاد و   چنانچه سال بعد در مورد سید داده. شد تر می و وضع بحرانی

حیدر یکجا جمع شده و مرا متهم کردند که  اق و پسران مرحوم کربالیی علیسیداسح

شـاه را احتـرام گذاشـته و بـه میرعبـاس توجـه        داده. ام آنها نژادپرستی کرده  به گفته

انصاف حرکت اسالمی  از بیرون هم برادران بی، این مشکالت در داخل بود. ام نکرده

  . گناه به تباهی بکشانند ا را بیدر کمین نشسته و منتظر فرصت بودند که م

منجـر بـه کشـته شـدن      22/10/1361ي میرعباس در روز چهارشنبه مـورخ   توطئه

تصـمیم گـرفتم   ، خاطر مسائل امنیتی و نبود امکانـات  هعباس شد و من ب ظابط غالم

، بعـد از نمـاز صـبح میرعبـاس    . حسـین منتقـل کـنم    که مجرمین را به قـول غـالم  

محمدحسـن و  ، حسـن صـغیرك   غـالم ، ذاکرحسین، یدکبیرس، شیخ کبیر، عباس جان

شهیدعلوي فرستادم تـا از آنهـا    نزدحسین  سخی را با جیپ پایگاه به قول غالم غالم

اهللا تقدسی جریـان را از طریـق شـهیدعلوي اطـالع دادم و از      به آیت. نگهداري کند

حسـین   اوخواستم که جهت محاکمه شرعی مجـرمین بـه سـنگالخ یـا قـول غـالم      

  . نیامد 1362اما او تا تابستان سال ، ریف بیاوردتش

مسـتقیم و غیرمسـتقیم مـرا    ، از سوي دیگر بستگان برخی زندانیان از طرق مختلـف 

مرحوم کربالیی غریـب پـدر سـیدکبیر    . دادند که آنها را آزاد کنم تحت فشار قرار می

بـاس  ي میرع خاطر شرکت در توطئـه  هکه مرد شریف و دوست من بود و پسرش را ب

مـن گفـتم او خـودش    . از من خواست که او را عفو نموده آزاد کـنم ، کرد مالمت می

حـاال  . اما از رفقاي خود جدا نشـد ، من او را مرخص کرده بودم، خواست زندانی شود

کربالیـی  . توانم بدون محاکمـه او را آزاد کـنم   که کار به اینجا کشیده است من نمی

مـن دیـدم   . که به محاکمـه کشـانده نشـود    بسیار اصرار کرد و گفت یک کاري کن

گفتم اگر او به ، شود یت من و پیامدهاي این کار نمیمسئول او متوجه، اي نیست چاره

تـوانم او را   مـن مـی  ، اشتباه خود اعتراف کند و حساب خود را از میرعباس جدا نماید

حتمـاً  کربالیی غریب گفت ایـن کـار را   . اعتراض کسی مواجه نشوم تا باآزاد نمایم 
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من نامه نوشـتم  . تو نامه بنویس که بعد از اعتراف به اشتباه او را آزاد کنند، باید بکند

او نـه تنهـا بـه    . حسین با پسرش سـیدکبیر مالقـات کـرد    غالم و کربالیی رفت قول

بـار دیگـر خـودم    . اشباهش اعتراف نکرد که پدرش را هم تحریک به مخالفت نمود

 تـا او واستم که حساب خود را از میرعباس جدا کنـد  حسین و از او خ رفتم قول غالم

اگــر خواســته باشــی کــه میــان مــا جــدایی بینــدازي  ، ایشــان گفــت. کــنمرا رهــا 

شـان اشـتباه    میرعباس و همکارانش در محاسبات. مانم من با آنها می، اي کورخوانده

خیلی مهم هستند و ممکن است کسانی به آنهـا کمـک   ، کردند فکر می، کرده بودند

  .  نند و بعد بتوانند مرا محکوم نمایند و انتقام بگیرندک

هـاي زیـادي    تـالش ، مرحوم سیدهاشم که یارغار میرعباس و دوست نزدیک او بود

. مستقیم تحت فشار قرار دهد که نتیجـه نـداد  طور غیر هکرد تا مرا از طریق دیگران ب

اه از من خواسـتند  شاه و آقاي حسنی قاضی پایگ سید داده، سرانجام با کربالیی معلم

آنها هم مانند کربالیی غریب نظرشان ایـن  . آزادي میرعباس فراهم شود  ي که زمینه

من به آنها که دو نفرشان مال بود گفتم که از نظـر  . بود که مجرمین محاکمه نشوند

اگر نیستند شما بنویسید که مجـرم نیسـتند مـن آزاد     ؟شرعی آنها مجرم هستند یانه

از ، خواهید به آنها کمـک کنیـد   اگر مجرم هستند و شما می. شودکنم هرچه شد ب می

شان اعتراف کنند تا مستمسکی باشد براي مـن کـه آنهـا را     آنها بخواهید که به گناه

که میرعباس و باندش صددرصد مجـرم هسـتند و بایـد بـه     ، آنها فرمودند. آزاد کنم

ي میرعباس و همکـارانش  اي برا آنها تصمیم گرفتند که نامه. گناهشان اعتراف کنند

در . شـان کننـد تـا محاکمـه نشـوند      بفرستند و از آنها بخواهند که اعتراف به اشـتباه 

االرض محاکمـه خواهنـد شـد کـه در      که چنین نکنند به اتهـام مفسـد فـی    صورتی

مـتن نامـه و در حقیقـت حکـم قضـایی      . شان سنگین خواهد بود صورت مجازات آن

االسـالم سیداسـحاق    یی معلم) و مرحوم حجتحسین شریفی(کربال مرحوم شیخ گل

  شاه و سیدهاشم قولک به این شرح است: حسنی و مرحومین سید داده

بـراي   -1. معلـم  شاه و سیدهاشـم و کربالیـی   از طرف سید داده ؛باسمه تعالی«

راجع بر احـوالی کـه میرعبـاس    ، کبیر و سیدکبیر عباس و شیخ میرعباس و جان

دیدگاه . نفر راجع به خالص شدن خود نموده بود توسط میرحسین براي ما سه
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ي اسالمی این است کـه   شرع مقدس از جهت ندادن اسلحه و تعرض به کمیته

االرض در باالي شما تطبیـق شـود محکـوم بـه اعـدام       ي مفسد فی اگر مسأله

ي چهار نفـر   در باره-2. باشید هستید و در غیر آن محکوم به حبس سنگین می

. حسـن و محمدحسـن پسـرش    از غالم سخی و ذاکر و غـالم دیگر که عبارتند 

آنهـا  ، روي افراد پایگاه اسالمی اسلحه کشیده و ابتدا به فیـر نمودنـد  ه ایشان ب

، شـود  تذکر داده می، اینک. باشند اند و محکوم به قتل می محارب شناخته شده

، به جرم خود اعتراف کرده و توبه نمایید، اگر پیش از تطبیق شدن حکم شرعی

ممکـن اسـت قتـل بـه     ، از نظر شرع و حکم حاکم شرع یا وکیل حـاکم شـرع  

ي  این بود حکم شرع مقدس در باره. ي نقدي و یا به حبس تبدیل شود جریمه

  .  1361حوت  7فقط مورخه . شما

اسـحاق حسـنی و    سـید محمـد  ، حسـین)  گل  محل امضاي معلم کربالیی(شیخ

  )14اره (سند شم .»شاه محل شصت سید داده، سیدهاشم

قبول زحمت فرموده به سنگالخ آمد و از  1362سرانجام آقاي تقدسی در اواخر بهار 

شاهدان عینی و مجاهدین تحقیق نموده و بعضی افراد را حتی قسـم شـرعی   ، مردم

سـفیدان بـه قـول     نتایج تحقیق سـنگالخ را گرفتـه بـا مـن و جمعـی از ریـش      . داد

، که تحقیقات تمام شـد  پس از این. گیردحسین رفت تا از مجرمین نیز تحقیق ب غالم

در ایـن  . آقاي تقدسی با همکاران خود مشوره نموده و سپس حکمی را صـادر کـرد  

شان تقاضاي عفـو شـده    حکم میرعباس و باندش مجرم تشخیص داده شده و براي

که قبل از صدور حکم از من و همکارانم و نیـز از مجـرمین تعهـد کتبـی      از این. بود

من مخالفتی نکردم و ، کنیم هرچه باشد را قبول می، ود که حکم صادرهگرفته شده ب

بلکـه اصـالح   ، در واقـع حکـم شـرعی صـادر نشـد     . مجرمین هم به ظاهر پذیرفتند

این کار آقاي تقدسـی  . که من خواستار محاکمه شرعی بودم در حالی، صورت گرفت

ت قطعـی خـودم   چرا کـه هرچنـد برداشـ   ، دانم دلیلی داشت که ذکر آن را الزم نمی

  . توانم نمی اما مدرك اخالقی ارائه کرده، هست

نامه نزد آقاي تقدسی ماند و ما با خـداحافظی از تقدسـی    فیصله، مجرمین آزاد شدند

تـازه بـه سـرك عـام رسـیده و      . حسین حرکت کردیم غالم همراه با مجرمین از قول
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نامـه را   و گفت فیصلهخاك بودیم که آقاي قاسمی با یک سرباز دویده آمد  عازم سیاه

ي رفـع حاجـت خـود را کنـار      چه کسی گرفته است؟ میرعباس به سرعت بـه بهانـه  

قاسمی متوجه کار میرعبـاس  . کشید و روي زمین نشست و چند لحظه بعد برخاست

نامـه را از زیـر    که میرعباس نشسته بود و فیصله شده بود و سرباز را فرستاد در جایی

نامـه را از زیـر تشـک آقـاي تقدسـی       یرعبـاس فیصـله  م. سنگ بیرون کشید و آورد

قاسمی بـا عصـبانیت میرعبـاس را بـا     . مخفیانه برداشته و به جیب خود گذاشته بود

آنهـا چنـد   . حسین برگردانـد  غالم عباس به قول با جانیکجا و  هقنداق تفنگ هل داد

  . که آزاد شدند زندان ماندند تا این درروز دیگر 

عباس مجلس ختم قرآن و فاتحه برگزار کـردم   من براي غالمبعد از آزادي مجرمین 

در نظـر داشـتم کـه در فرصـت مناسـب      . و پدر و برادرانش را متصدي آن قرار دادم

حسـن صـغیرك بابـت     سفیدان را جمع نموده و کمکـی بـراي غـالم    بزرگان و ریش

را  توطئـه ، اما به محضی که میرعباس آزاد شد، خسارتی که متقبل شده فراهم کنیم

طور علنی از سوي آقـاي   هحسین ب از سر گرفت با صغیرك و پسرانش و پسران غالم

کـه در   در حـالی . موحدي و حرکت اسالمی مسلح شـده و بـه مـانور دادن پرداخـت    

ادي حـق  اهللا تقدسی در یک بند ذکر شده بود که مجرمین بعـد از آز  آیت  نامه فیصله

  . دیگري بپیوندند ندارند به هیچ حزب و گروه

زد و خود را حافظ منافع ایـن   میرعباس که همیشه سنگ قوم سیدمیر را به سینه می

در . زنـد  ي این قـوم مـی    ریشهباکانه  بیحاال تیشه را برداشته بر ، کرد قوم معرفی می

ها در میدان و جلریز که حرکت اسالمی سنگالخ نیـز   جریان جنگ داخلی میان گروه

ده نشـدن جنـگ در سـنگالخ از عبـور نیروهـاي      خاطر کشان همشارکت داشت و ما ب

ن مسـئوال . جلوگیري کـردیم ، شدند پنجشیري که ناآگاهانه در جنگ شرکت داده می

شان تصمیم گرفتند بـه   حرکت اسالمی از آقاي موحدي تا جناب سخنور و همکاران

 خاطر مقابله با ما در سنگالخ جا داده بودند بـه پایگـاه امـام    هکمک انوري که او را ب

خواندنــد حملـه کننــد و بــا کمــک   حسـین(ع) کــه آن را پایگــاه اوالد سـیدمیر مــی  

بـه ایـن منظـور مرکـز     . بساط ما را از منطقـه جمـع کننـد    ها پغمانیها و  پنجشیري
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در درسراي تشکیل دادند که در آنجا میرعباس و صـغیرك نیـز    یفرماندهی مشترک

چـه زودتـر بـه پایگـاه اوالد     حضور داشتند و بیشتر از دیگران اصرار داشـتند کـه هر  

آنها بـه شـوخی یـا راسـتی بـا      ، گفتند می. سیدمیر(پایگاه امام حسین(ع)) حمله کنند

کردند که زنان ما را بعد از کشته شدن ما چطور میان خود تقسـیم   یکدیگر بحث می

  .  سپاس خدا را که ما را از شر جنایتکاران حفظ کرد. کنند

  



  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  

  

  فصل ششم

  هاي سنگالخ گرفتاري

  





  

  

  

  

  

 تالش مظلومانه براي جلوگیري از جنگ داخلی در سنگالخ

آنقـدر فقیـر   . اند مردم آن فقیر و کم جمعیتاغلب ي کوهستانی تنگ و  سنگالخ دره

شـناختم کـه فقـط     که در همان دوران جهاد که من در سنگالخ بودم افرادي را مـی 

ـ   یک دست لباس مندرس داشتند و زمانی ـ   ه شسـتن مـی  کـه آن را ب خـاطر   هدادنـد ب

ماندنـد تـا خشـک شـود و آن را دوبـاره       زیر لحاف در خانه مـی ، نداشتن بدل پوش

کردنـد و   شاید یکی از صفات خوب مردم سنگالخ این بود که گـدایی نمـی  . بپوشند

. حتی به وجوه شرعی که در مذهب تشیع به سادات اختصـاص دارد توجـه نداشـتند   

از سـایر مـؤمنین   ، سـنگالخ  از باشد که سـید فقیـري   شاید کمتر کسی سراغ داشته

البتـه در میـان مـردم سـنگالخ ماننـد هـر مـردم        . طلب خمس یا کمک کرده باشد

اما تعمیم بدکرداري برخی افراد بر تمام مـردم  ، شود دیگري افرادي ناشایسته پیدا می

  . کار مغرضانه و ضد انسانی است

فقـر شـدید   ، آور اسـت  دهنـده و تأسـف   چه که در رابطه با مـردم سـنگالخ زجـر    آن

ایـن بـه ایـن معنـی     . فرهنگی و اجتماعی است که به یک اپیدمی تبدیل شده است

پیـدا  و حتـی پولـدار   سواد و تحصیل یافتـه  که در میان مردم سنگالخ افراد بانیست 

بلکـه رفتارهـاي   ، سـت یمنظور از فقر فرهنگی و اجتماعی سواد و دانـش ن ، شود نمی
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سواد و  ست که به ژن تبدیل شده و در وجود همه از باسواد تا بی جارياجتماعی ناهن

حتـی بـه اروپـا و    . از عالم تا جاهل رسوخ کرده و نسل اندر نسل انتقال یافته اسـت 

هـا چنـد شاخصـه     این ناهنجـاري . ها سرایت کرده است امریکا و فیسبوك و وبالگ

تحقیـر  ، دیگـري  دم تحمـل عـ ، خود بزرگ بینی، ریاکاري، خودخواهی، دارد از جمله

شـاید  . ..بخیل براي خودي و سخی بـراي بیگانـه و  ، نمایی بیگانگان بزرگ، یکدیگر

  . ي اغلب مردم سنگالخ است گم شده، بتوان گفت فروتنی معقول

اما به نظر ، ها به درجات متفاوت وجود دارد ي انسان صفات منفی فوق در وجود همه

هـاي   صـلحت ارف گذشـته و خطـوط قرمـز م   من در میان مردم سنگالخ از حد متعـ 

ماندگی اقتصـادي   این وضع عامل اصلی عقب. گیرد دیده میاجتماعی و اخالقی را نا

ناپـذیر مـردم سـنگالخ     اي و قومی پایان منطقه، و جنگ و دعواهاي مزمن خانوادگی

  .  رود شمار می به

غرافیـایی  موقعیـت ج ، پذیر مردمی با چنان وضع اقتصادي و اجتماعی به شدت آسیب

به هیچ وجه ظرفیت و توانایی جنگ خـونین  ، حساس و در شرایط بحران فراگیر ملی

که در سایر مناطق افغانستان اتفاق افتاد را نداشـتند و   طوري آن، سوز داخلی و خانمان

، افتـاد  اگر در آن زمان و در آن شرایط در سنگالخ جنـگ داخلـی اتفـاق مـی    . ندارند

هـا   نسـل ، آنهـا  بازمانـدگان شـد و   از مردم بومی آن مـی  ي سنگالخ منجر به تصفیه

درك این مطلب براي کسانی کـه  شاید . کردند دشمنی سر میبه یکدیگر اببیرحمانه 

در آن شرایط و در آن زمان در صحنه حضور نداشتند آسان نباشد و حتی کسانی که 

گوشـت و   امـا مـن بـا   ، کردند ر آتش داشتند به آسانی درك نمیببودند و دستی هم 

 1363تـا   1361هـاي   هاي داخلی سال من در زمان جنگ. کردم پوستم احساس می

هاي بعـد بـرایم اثبـات     به این مطلب تا حدي پی بردم و در سال، در بهسود و میدان

  .  که شرح آن در پی خواهد آمد، شد

عنـوان   سنگالخ بـه  تاکشور پاکستان تصمیم گرفته شد  بود که در 1362اوایل سال 

هـاي   تحت کنترل و حداقل تحـت نفـوذ گـروه   ، ي استراتژیک و مؤثر در منطقه دره

ایـن کـار بـه درهـم شکسـتن      . مسلح مورد حمایت خارجی در پاکستان قرار بگیـرد 
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بـا   ـ  نیروهاي مسـتقل و مخـالف نفـوذ بیگانـه    خصوص  به یهاي متمرکز بوم قدرت

ن زدن بـه تشـنج در   هاي متعـدد و دامـ   و ایجاد پایگاه مسئول کردن افراد غیر مسلح

سیل اسلحه و امکانـات توسـط نیروهـا و افـراد تحـت امـر       . داشتنیاز ، میان مردم

اتحاد اسـالمی سـیاف و جمعیـت    خصوص  به پاکستان زیر پوشش مجاهدین پغمان

 اسالمی و حرکت اسالمی به فرماندهی انـوري بـه سـنگالخ جـاري شـد و توسـط      

ي حسـاس   منطقـه . ر گرفتنـد ن حرکت اسالمی منطقـه مـورد حمایـت قـرا    مسئوال

ي ذاکـر در انتهـاي سـنگالخ متصـل بـه       عنوان مرکـز سـنگالخ و دره   به» درسراي«

خصـوص   بـه  بنـد و بـار پغمـانی    چرسی و بی، در اختیار نیروهاي مسلح فاسد، پغمان

در اختیـار نیروهـاي   و نام حرکت اسـالمی  ه بقالت دهن . اتحاد سیاف قرار داده شد

. قـرار گرفـت  ، که دور آقاي انوري جمع شـده بودنـد   ـ  ه گديمشهور ب ـ  چند ملیتی

چنـد میـل تفنـگ و    ، ي ننگین ن حرکت اسالمی سنگالخ در بدل این معاملهمسئوال

ي چینی با مقداري دال و نخود خیراتی آن هم نـه بـراي    شکه جی کوچک و ده آرپی

پایگـاه  قدرتمند شدن بلکه براي پارچه پارچه شدن خودشان به دست آوردند و یـک  

جـز  ، حرکت اسالمی به چهار پایگاه تبدیل شد که هیج کدام توان نظامی و مردمـی 

که سنگالخ تنها به یک پایگاه و یـک فرمانـدهی    در حالی. اندازي نداشتند توان نفاق

بند و بـار پغمـانی و    پیامدهاي استقرار نیروهاي بی. واحد نیاز داشت و نه بیشتر از آن

کـه   چنـان ، بودردم فقیر و با شرافت سنگالخ بسیار دردناك چند ملیتی انوري براي م

کـه مـن بـودم تـا حـد زیـادي        تـا زمـانی  . شرافت و عزت نفس آنها را پامال کردند

نیروهاي بیگانه تحت فشار بودند و جرأت نداشتند به شرف و ناموس مـردم اهانـت   

سوزد و قلم  لم میدهنوز اما بعد از هجرت من اتفاقاتی افتاد که از شنیدن آنها ، کنند

ي ننگـین   شوم که به عـامالن ایـن معاملـه    آنقدر ناراحت می. از نوشتن آن شرم دارد

کـه برخـی وارثـان     و بدتر از همـه ایـن   کنم اند نفرین می که برخی از آنها هنوز زنده

شان هنوز به شـکل دیگـري راه اسـالف     گران و به اصطالح نسل دوم و سوم معامله

  . دهند خود را ادامه می



  تمام هاي نا / حکایت 190

 

انـدازي بـه نحـو دیگـري توسـط حکومـت        سـازي و نفـاق   ثبات بی  برنامه، چنین هم

ي ملـی پـدر وطـن و شـوراي      جبهه، آن مانند خاد مسئول هاي و ارگان ها کمونیست

  . شد ملیت زحمتکش هزاره در سنگالخ اجرا می

حـداقل  ، ي ترور من روي دست گرفتـه شـد   برنامه، در راستاي اهداف تخریبی فوق

دولـت کابـل از طریـق    . ریزي شد که به نتیجه نرسید بار براي ترور من برنامهچهار 

، مجاهدین سرشناسی چون احمدشـاه مسـعود     ي رادیو حکم اعدام غیابی مرا در زمره

اولـین طـرح تـرور در    . عبدالصبور فرید و چند تن دیگر اعالم کرد، رنگسیدحسن ج

وم توسـط قومانـدان محمدحسـن    بار د. ي میرعباس ناکام شد چارجوب همان توطئه

آقـاي موحـدي در    افراد مرحـوم رسوم توسط با. در منطقه آهنگران ناموفقانه اجراشد

بار چهارم که از سـفر مـن بـه    . گل طراحی شد که آن هم به نتیجه نرسید دشت ماه

ابـراهیم    پاکستان اطالع یافتند تالش کردند که در مسیر پاکستان مانند شهید شـیخ 

آنقـدر  . قاضی شرع و همراهانش مرا از بین ببرند که خدا نخواست، محقق بهسودي

ي ترور من جدي شده بود که برادران حرکت و سایر مخالفان از گفـتن علنـی    مسأله

که مرحوم آقاي سخنور به یکی از پسران مامـا(دایی)ي خـود    چنان. آن ابایی نداشتند

خصوصـی و از روي  ، دگـارد مـن بـو    که از مجاهدین پایگاه امام حسـین(ع) و بـادي  

چـرا کـه طـرح تـرور     ، شود دلسوزي گفته بود با من گشت و گذار نکند که کشته می

کـه   حتی زمـانی ، ها روي دست بود طرح ترور من سال. من همیشه روي دست است

کـه بـرادر همـرزمم شـهید      چنان، دست از سر من برنداشتند، به ایران هجرت کردم

اي که در پـی خواهـد آمـد     با ارسال نامه، 1365 علوي از پایگاه امام مهدي در سال

  . این خطر را گوشزد کرد

که طرح ترور من روي دست گرفته شده بود به تشنج میـان   در حالی 1362در سال 

با استفاده از نیروهـاي تحـت امـر پاکسـتان در     ، شد مردم و منطقه نیز دامن زده می

مـردم و مربـوطین   ، سنگالخ میدان و جلریز و توسط نیروهاي بومی حرکت در داخل

شان بـا مشـکالت و فشـار     شدند و رفت و آمد آنها و انتقال اموال ما آزار و اذیت می

شهر در سنگر جهـاد   ي شهید اکرم که در اطراف میدان حتی جنازه. گرفت صورت می
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بـه شـهادت رسـید مـورد      15/5/1362با نیروهاي شوروي و متحدان آن در تـاریخ  

را بـا دشـواري    حت امر پاکستان در میدان قرار گرفت و انتقال آنتیرباران نیروهاي ت

ي مـا مهمـان    که نیروهـاي گـدي انـوري کـه در دره     بارتر این تأسف. مواجه ساخت

. دادند شان مورد بازرسی و پرس و پال قرار می شدند مردم ما را در خانه محسوب می

ت بزرگتـر نمـد دم   اما مصلح، این کمال وقاحت بود که پاسخی جز سرکوب نداشت

  . تیغ شده بود

نصـر بـه فرمانـدهی شـهید حـاجی       خلـع سـالح مجاهـدین سـازمان    ، حال در همین

ي میدان توسط حرکت انقـالب اسـالمی بـا همکـاري      عبدالحسین محمدي در دره

. تـر سـاخت   جنگ داخلی را گسترده، 25/11/1362شنبه  در روز سه، حرکت اسالمی

حداقل بـراي مـن هنـوز     ـ  بدون دلیل، دان موسیحرکت انقالب به فرماندهی قومان

شـد بـر سـر راه     اش محسـوب مـی   ي میـدان کـه خانـه    دردره ـ  روشن نشده اسـت 

هفت مجاهد را زخمـی  ، مجاهدین سازمان نصر که از پاکستان آمده بودند کمین زده

ي آنهـا را   و پنجاه مجاهد دیگر را به اسارت گرفته و بیش از یکصـد قبضـه اسـلحه   

  . دغارت نمو

ولین شوراي نظامی اونی تالش کردند که مشکل را از طریق مسالمت آمیز حل ئمس

ي آن  کنند و به همین دلیل بـا حرکـت انقـالب وارد مـذاکره شـدند کـه در نتیجـه       

شد که برمبناي آن حرکـت   ءمیان طرفین امضا، 23/12/1362اي در تاریخ  قطعنامه

شـان را مسـترد    هـاي  ا آزاد و سالحانقالب متعهد شده بود که اسراي سازمان نصر ر

اما مجاهـدین اسـیر موفـق بـه     ، حرکت انقالب اسالمی به قطعنامه عمل نکرد. کند

خـاك   هـاي شـیعه مسـتقر در سـیاه     ین شوراي نظامی اونی و گروهمسئول. فرار شدند

ها بـه جـان و    تصمیم گرفتند که حرکت انقالب را سر جایش بنشانند تا دیگر میدانی

ي  اي کـه بـراي طـرح جنـگ در قلعـه      در جلسه. شیعیان تجاوز نکنند مال و ناموس

میرداد به چند نفر از  استاد محقق داي، برگزارشد، 9/1/1363تاریخ ه سبز سرچشمه ب

  قوماندانان در توجیه این جنگ چنین گفت:
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اي است که در آنجا همواره بـراي شـیعیان منطقـه زحمـت      دره، ي میدان دره«

ها همواره راه عبور و مرور مردم هـزاره را   میدانی. اند ز کردهایجاد نموده و تجاو

. انـد  گیري به ناموس مردم ما تجاوز کـرده  ضمن بستن راه و باج، مسدود نموده

زنان مـردم و حتـی پسـران    ، جات را کشته داران هزاره هي میدان سرمای در دره

آنهـا خبـري    اند کـه دیگـر از   برده دخوش صورت را از موتر پایین کرده و باخو

مردان و همه اقشـار مـردم   ، زنان، کاسبکاران، ه رانندگاندر این در. نشده است

دسـت دزدان بایـد   ، باشـند  می اینها قطاع الطریق. هزاره جات در عذاب هستند

  .»قطع گردد

اهللا  استفتاي عنـوانی آیـت  ، 25/12/1362شوراي نظامی در تاریخ ، قبل از آغاز جنگ

در منطقه فرستاد و از آنها خواسـت کـه اگـر حرکـت     را یعه تقدسی و سایر علماي ش

ي شوراي نظامی چیست؟ علما ایـن حکـم را    انقالب به تعهد خود عمل نکند وظیفه

  صادر کردند:

*  و لَمنِ انتَصرَ بعد ظلْمه فَأُولَئک ما علَیهِم مـن سـبِیلٍ   ؛بسم اهللا الرحمن الرحیم«

لی الَّذا السبِیلُ عقّإِنَّمضِ بِغَیرِ الْحغُونَ فی األَربی ونَ النَّاس ومظلینَ ی    ـمأُولَئک لَه

گونه مؤاخذه و  که پس از ستم کشیدن انتقام گیرد بر او هیچ عذَاب أَلیم*؛ و کسی

کنند و بدون داشـتن   گناه بر کسانی است که به مردم ظلم می. )41عتابی نیست(

آنان عذابی دردناك دارنـد  ، ر زمین فساد و ظلم کنندخواهند د اي و حقی می بهانه

  . )42و41(سوره شوري آیات 

ولین حرکـت  ئمسـ ، 23/12/1362خ یي تـار  که به موادات و قطعنامـه  در صورتی

خـاك بایـد بـا     شوراي نظامی سـیاه  مسئول برادران. انقالب اسالمی عمل نمایند

تمام قـدرت بکوشـند تـا از     متانت کامل صلح و احترام متقابل را حفظ نمایند و با

اما اگر به مواد قطعنامه متذکره عمل نکنند و . تشنج و خونریزي جلوگیري نمایند

به تعرض خود اصرار ورزند و اموال مسلمین را محترم ندانسـته بـه تجـاوز خـود     

هرچنـد  ، تجـاوز را قطـع نماینـد   ، الزم است که مجاهدین و مدافعین، ادامه دهند

شـیخ  ، امضـا: تقدسـی  . والسالم مـن التبـع الهـدا   . هم گرددمنجر به تلفات جانی 

مـورخ  . محمـدي تـرکمن  ، شـفق ، مظفـري ، علـی محقـق   ضامن، محقق  ابراهیم

25/12/1362« .  
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تصمیم جنـگ و تـدارك آن در   ، بر اساس تصمیم شوراي نظامی اونی و فتواي علما

ي میـدان   جنگ خونینی در دره 21/1/1363گرفته شد و در تاریخ  9/1/1363تاریخ 

نهضـت  ، سـازمان نیـروي اسـالمی   ، پاسـداران جهـاد اسـالمی   ، توسط سازمان نصر

حرکـت اســالمی بـه فرمانــدهی   . هـاي مردمــی منطقـه آغازشــد   اسـالمی و جبهــه 

عبدالهادي هادي و سیدحسین انوري به حمایت از حرکت انقالب مولوي محمـدنبی  

رکـت اسـالمی از   ح، 30/1/1363در شب مـورخ  . محمدي و اتحاد سیاف برخاستند

ي اونـی حملـه کـرد تـا قـول       ي وزیـر در دره  خـاك بـه منطقـه    ي سیاه پشت جبهه

هـاي حرکـت اسـالمی سـنگالخ بـه فرمانـدهی        دسـته . حسین را اشغال کنـد  غالم

رضاعمرانی نیز به دستور انوري در جنـگ بـه نفـع حرکـت      سخنور و غالم، موحدي

امـا مقاومـت   . نی شـرکت کردنـد  هاي شیعه و شوراي نظامی او انقالب و علیه گروه

میـرداد بـه    شـرکت مجاهـدین داي  خصـوص   به مجاهدین پایگاه امام مهدي(عج) و

ي اونـی   خاك و دره سبب شکست حرکت در سیاه، فرماندهی استاد محقق در جنگ

  . و در ادامه در سایر مناطق شد

ت فشار ما را به شدت تح، ها حرکتی، که گفته شد طوري همان، زمان با این وضع هم

آنها و متحـدان  . گشتند که جنگ را علیه ما آغاز کنند قرار دادند و به دنبال بهانه می

شان سنگالخ را مر کز فرماندهی جنگ قـرار داده بودنـد و تنهـا مـا را مـانع       خارجی

سـنگالخ را یکسـره   کار دیدند و تصمیم گرفته بودند که  شان می دسترسی به اهداف

آنهـا بـا اتکـا بـه نیروهـاي      ، توان مقابله با ما را نداشـتند  برادران سنگالخی ما. کنند

  . شمردند خارجی فرصت را غنیمت می

توانستیم با استفاده از نیروهاي متحدمان در منـاطق   ما می. محاسبات آنها اشتباه بود

اما بـه دلیلـی کـه قـبالً     ، شان تصفیه کنیم اطراف سنگالخ آنها را با متحدان خارجی

نیز خواهد آمد به شدت از این کار پرهیز کردیم و مظلومیـت را در   گفته شد و در پی

مـن بـا امتیـاز دادن بـه آقـاي      . برابر برادران سنگالخی خود پذیرفتیم تا جنگ نشود

از غـرش  ـ کـرد    که براي جنگ با ما دقیقه شماري میـ مرحوم موحدي را  ، سخنور

ضـعیت موجـود جنـگ را    من از طریق افرادي به سخنور اطـالع دادم کـه و  . انداختم
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طـرف از ایـن جنـگ جلـوگیري      ناپذیر ساخته و او باید به عنوان یک فرد بـی  اجتناب

و را امـا مـن ا  ، طـرف نبـود   که بی در حالی، سخنور نسبتاً هشیارتر از دیگران بود. کند

مناسبی برایش ایجاد شود کـه امتیـاز خیرخـواهی و     تا فرصت، طرف عنوان کردم بی

اي را تقبـل   با وجود آن او حاضر نبود در این راه هزینـه . خود کند طلبی را از آن صلح

مــن هزینــه را نیــز بــه عهــده گــرفتم و از او خواســتم کــه تمــام بزرگــان و  ، کنــد

مصـارف  ، سفیدان سنگالخ و من و موحدي را در مسجد درسراي دعـوت کنـد   ریش

  .  پردازم غذا را من می

کـالن قـومی را در درسـراي     مجلـس ، 2/12/1362مرحوم آقاي سـخنور در تـاریخ  

ترتیب داد و من و مرحوم موحدي را فرصت داد که در حضور مـردم بـاهم صـحبت    

آقاي موحدي با زورگویی و خشونت انتقادات خود را مطرح کـرد و مـرا مـتهم    . کنیم

من تمام ادعاهاي او را با استدالل رد کـردم و  . آفرینی نمود به ایجاد اختالف و تشنج

ایـن  . بت کردم که عامل تشنج و اختالف خود ایشان است نـه مـن  براي حاضرین ثا

ها چون آب سـردي بـر آتشـی کـه در حـال افـروختن بـود ریختـه شـد و           صحبت

سفیدان و بزرگان اقوام برخی علنی و برخی ضمنی از من حمایت کردنـد و بـه    ریش

  . طور موقت خوابانده شد هاین ترتیب غایله در آن زمان ب

در همـین حـال بـرادران    ، ي میدان شـدت یافـت   جنگ در دره، 1362در بهار سال 

سنگالخ را به حیات خلوت نیروهاي فراري و شکست خورده از میدان و نیـز  ، حرکت

اي حرکـت   سـران منطقـه  . گیـري جنـگ در منطقـه تبـدیل کردنـد      به مرکز تصمیم

ـ   ه اسالمی و حرکت انقالب تصمیم گرفتند که در سنگالخ قرارگاه مشترك جنگـی ب

، انـوري ، در این تصمیم آقاي هادي. تشکیل دهند »قرارگاه حضرت محمد(ص)«ام ن

(درحال حاضر نماینده  موحدي و سخنور و از حرکت انقالب قوماندان موسی هوتک

ي میدان و جلریز تا سرچشـمه در اختیـار حـرکتین     دره. شوراي ملی) شرکت داشتند

ي نظامی و اقتصادي قـرار   اصرهما کامالً در مح، 1362در زمستان سال . قرار داشت

دادند که مردم ما از بـازار جلریـز اجنـاس و مـواد      ها اجازه نمی گرفته بودیم و حرکتی

قرارگـاه مشـترك حـرکتین تصـمیم     . شان را خریداري کنند خوراکی و مورد ضرورت
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گرفته بودند که حمله را اول از سـنگالخ شـروع کننـد و مـا را سـرکوب نماینـد تـا        

خـاك ادامـه    سـیاه سوي  به  در اختیارشان قرار بگیرد و بعد به پیشرويسنگالخ کامالً

در تـاریخ  ، اما شوراي نظامی اونی که حزب اسالمی نیز به آنهـا پیوسـته بـود   . دهند

  .  جنگ را آغاز کرد و حرکتین فرصت نیافتند که علیه ما اقدام کنند 21/1/1363

در ، ا در جنگ میدان شـرکت کنـد  بار تصمیم گرفته بود با تمام قو حزب اسالمی این

، براي مقابله با حزب اسـالمی اما ، که جمعیت اسالمی در میدان حضور نداشت حالی

ها با  قتندري. قتندر مستقر کرده بودخصوص  به علی و در شیخنیروهاي پنجشیري را 

ـ  ها فقط در برابر حزب اسالمی مانور مـی  پذیرایی از پنجشیري د و قصـد جنـگ   دادن

ایـن وضـع بـه حـزب اسـالمی در      . شان بود  که به ضرر منطقهچرا، اشتندجدي را ند

ي  علی فرصت داد که نیروهایش را براي دفاع از حزب اسالمی بـه دره  پروان و شیخ

، حزب اسالمی تصمیم داشت که بـا پاکسـازي نیروهـاي مخـالف    . میدان اعزام کند

توانسـت   کـار مـی   ا ایني میدان را از طریق سنگالخ به سرخ پارسا وصل کند و ب دره

پغمان را نیز تحت نظر گرفته و کمربند امنیتی شمال غرب شهر کابـل را در اختیـار   

  . خود داشته باشد

از وضـع دشـوار مـن در    ، سارنوال(بازرس) عبدالرئوف امیر حزب اسـالمی در پـروان  

اي  سنگالخ خبر داشت و در راستاي اهداف کالن حـزب اسـالمی و اهـداف منطقـه    

اظهار آمادگی نمود کـه مـرا   ، تراك منافعی که در آن زمان بوجود آمده بودخود و اش

اي بـه ایـن مطلـب     وي با ارسـال نامـه  . در سرکوب مخالفان در سنگالخ یاري کند

  متن نامه سارنوال به این شرح است:. اشاره نموده است

مجاهـد عالیقـدر   ، برادر نهایت محترم؛ ي مستکبرین بنام خداوند درهم کوبنده«

خان و سایر مجاهدین پاکباز سـپاه   حسین زاده و حاجی صاحب گل آقاي مصباح

در حفظ و امان خداوند بوده باشـید  . اهللا علیکم و رحمت السالم ؛پاسدار سنگالخ

امیـدواریم در کشـاکش روزگـار و ایجـاد     . دهـم  و از عافیت خود اطمینان مـی 

ود قرار بدهید و عناصر هدفمند در کنار خ، سنگرهاي تشخیص شده ایدئولوژي

نگذاریـد کـه   . شان بکوشید ي باطل را بعد از شناسایی به نابودي مدافعین جبهه

نمو کنند و روزگاري ماري مابین آسـتین انقالبیـون مسـلمان    ، بال و پر بکشند
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بـودن  . گذراننـد  مطمئنم که آخرین روزهاي ننگین و شرم آور خود را می. شوند

. باشـد  تاریخ و داغ به قلب ملت مؤمن ما میننگ ، عناصر وابسته در محیط آزاد

، مذبوحانه تالش دارد تا از مزدوران شرف باخته دفاع نماینـد ، بی دستگاه کاجی

درگیري بار دیگر در میدان ، قرار اطالع. امید است تا این آرمان را به گور ببرند

البتـه هـدف   . یم که در جریان مداخله و همکـاري نمـاییم   ما آماده، شروع شده

بیشتر از این ، مشترك و واحداست و هم دشمن تشخیص شده و مشترك است

هر امري که باشد مجاهـدین جبهـات غوربنـد    . بخش خواهد بود مسامحه زیان

. با عرض حرمـت ، به امید پیروزي حق. ي تعمیل آن است بالخاصه سرخ آماده

  )15(سند شماره  .»15/1/63. مهر و امضا. برادر شما سارنوال

هـم از  ـ ادگی حزب اسالمی را براي جنـگ جـدي از دو سـوي سـنگالخ      من که آم

ها را در جنگ بـراي   مشارکت سنگالخی، دیدمـ ي میدان و جلریز و هم از سرخ   دره

تصمیم گرفتم ایـن موضـوع را بـا بـرادران حرکـت      و مردم این دره خطرناك یافتم 

اشـتم و از ایشـان   سیدظهور جلسـه گذ   با آقاي سخنور در خانه. اسالمی مطرح نمایم

آن . خواستم که از مشارکت در جنگ خودداري کنند تا بـه سـنگالخ کشـیده نشـود    

ي اونی در اسـارت   کرد که حاجی عبدالحسین قوماندان مشهور جبهه مرحوم فکر می

هـاي شـیعه و    ي میدان را از وجود گروه توانند دره حرکت انقالب است و حرکتین می

مـن دو آتشـه حرکتـی    ، ماما، با غرور گفت، براینبنا. حزب اسالمی پاکسازي نمایند

برادران حرکـت اسـالمی اصـالً    . توانم از حرکت در جنگ حمایت نکنم هستم و نمی

ـ    کردند که مـاهم مجبـور مـی    توجه نمی ي  خـاطر شکسـتن محاصـره    هشـویم کـه ب

گیـر جنـگ شـویم و     مـان در  به طرفداري از پاسداران و متحدان، ي خود ناجوانمردانه

  .  شود وقت آتش در سنگالخ روشن می آن

شان بـر مـا نیـز ادامـه داده و      کنند و به فشارهاي ها توجهی نمی وقتی دیدم حرکتی

کنند از سارنوال عبدالرئوف خواستم که براي یاري مـا بـه سـنگالخ نیـرو      تحقیر می

چند روز بعد سارنوال خودش با هشتاد نفر مسـلح بـه سـنگالخ آمـد و در     . اعزام کند

هـاي عملیـاتی    گـروه ، زمان با حضور سارنوال در سـنگالخ  هم. ل مهمان ما شدراقو

جلریـز را فـتح کردنـد و در ورودي سـنگالخ     ، حزب اسالمی و شوراي نظامی اونـی 
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ي زنبـور در سـنگالخ    النه، قرار شد آنها از پایین و ما و سارنوال از باال. قر شدندتمس

مسـیرهاي عملیـاتی را از درسـراي تـا      مـن و سـارنوال  ، را بسوزانیم و براي این کار

بعـد از  . شاه مورد مطالعه قرار دادیم و حتی زمان عملیات را هم تعیین کـردیم  ي قلعه

نماز شام من با خود خلوت کردم و قضیه را در سطح کالن مورد بررسی قرار دادم و 

 آورم چه چیز به دست می ـ  که حتمی بودـ   سبک و سنگین کردم که بعد از پیروزي

اولین چیزي که به فکرم خطور کرد کشته شـدن کـم   . دهم و چه چیز را از دست می

. عهده بگیـرم  یت کشته شدن یک نفر را بهمسئول من نتوانستم حتی. یا زیاد افراد بود

هرچنـد  ، شـد  ي دوم مطرح شدن شکست سنگالخ بود که در تاریخ ثبـت مـی   مسأله

هـاي خـارج از    ي آن به سود قدرت هاما نتیج، گرفت ي من صورت می کار بوسیله این

مخالفـانم را کـه بخشـی از    ، خاطر منـافع خـودم   همن نتوانستم ب. شد منطقه تمام می

و  شـت کـار مـن بـا سیاسـت سـازگاري ندا      ایـن . مردم را با خود داشتند قربانی کنم

من یقـین دارم کـه اگـر    . انجام دادماما این خودکشی را ، دش خودکشی محسوب می

نام انـوري بـا ایـن    ه دادم امروز کسی ب الحظات پیش گفته تن در نمیآن زمان به م

گونـه   جاي هـیچ ، ها از واقعه بعد از گذشت سال ـ  گیرم خدا را شاهد می. شهرت نبود

توانستیم ظرف کمتر از یک ساعت بسـاط   که در آن زمان می ـ  الف و گزافی نیست

  .  یمانوري و حرکت اسالمی را از سنگالخ براي همیشه جمع کن

از سـارنوال خواسـتم کـه    ، من از شرکت در جنگ منصرف شدم و بعد از صرف شام

که مـن چیـزي بگـویم سـارنوال      تنها که شدیم قبل از این. خصوصی صحبت کنیم

گفتم از کجا فهمیـدي؟ گفـت از   ، گفت آغا صاحب به نظرم از جنگ منصرف شدي

و قبـل از   ت اسـت گفـتم درسـ  . چشمانت حکایت از نارضایتی و غـم دارد ، چشمانت

باتوجه به وضـع سـنگالخ مـن تـو را درك     ، که استدالل کنم گفت تو حق داري این

او افزود که ایـن کـارت هرچنـد در حـق مـا      . به فکر مردم و قومت هستی، کنم می

مـن دیگـر چیـزي    . کـنم  اما من برادران سرخ را توجیه مـی ، شود ناجوانی حساب می

که چنین است مـا را بگـذار کـه از مسـیر     حاال اما سارنوال گفت، تن نداشتمبراي گف

هـاي   مـن گفـتم حرکتـی   . سنگالخ به جلریز برویم و در آنجا بـا منـافقین بجنگـیم   
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، او گفت شما کار نداشته باش. )گذاشتند که حتماً نمی(سنگالخ شاید شما را نگذارند 

ـ   گفتم نه؛ من نمی. رویم ما به هر قیمتی که شود می گ خواهم شما در سـنگالخ جن

سـارنوال ناراحـت شـد و گفـت مـا      . تـان  ي خانهه بهتر آن است که برگردید ب، کنید

، من هم سکوت کردم، سارنوال به دیوار تکیه زد و سکوت کرد. توانیم کار را نمی این

هـا   کسی را با ما بفرست که از طریق کـوه ، چند دقیقه بعد گفت ما راه را بلد نیستیم

ي آن شب قبل از نماز صبح سیدرضا منگـل   نیمه. ببرد ي میدان یا جلریز ما را به دره

و یک نفر دیگر را با سارنوال و نیروهایش همراه کردیم که آنها را از طریـق کـرمنج   

آنهـا در راه بسـیار سـختی دیـده     . به زنبورك و از آنجا به خرولنگ در جلریز برساند

بود که فالنی عمـداً مـا    شان آبله بسته بود و سارنوال به ناراحتی گفته بودند و پاهاي

  . را به این روز گرفتار کرده است

نیروهاي حزب اسالمی و شوراي نظامی اونی ، بعد از فرستادن سارنوال و نیروهایش

بویژه نیروهاي سازمان نصر به فرمانـدهی پهلـوان میـرعلم عجلـه داشـتند کـه بـه        

ي مهـاجم از  اگـر نیروهـا  ، من میان دوسنگ قرار گرفتـه بـودم  . سنگالخ حمله کنند

ل کردنـد و حـداق   گرفتند علیه ما هم اقدام می می کردند و سنگالخ را جلریز حمله می

، خوردند نیروهـاي حـرکتین و اتحـاد سـیاف     و اگر آنها شکست می شدیم تحقیر می

کـردیم کـه هـم     ما باید طوري برخورد مـی . گذاشتند ما را در سنگالخ آرام نمی حتماً

را راضی نگهداریم و هم از کشـیده شـدن جنـگ بـه      نیروهاي متحد خود در جلریز

  .  اي نداشتیم لیکن چاره، دشواري بود کار. سنگالخ جلوگیري کنیم

اي منتشـر   اطالعیـه ، طلبان یت و آگاهی مردم و نیز تهدید جنگمسئول من براي رفع

هاي سـنگالخ خواسـتم کـه دسـت از مشـارکت در جنـگ        کردم و در آن از حرکتی

  متن این اطالعیه از این قرار است:. سنگالخ در امان بماند گروهی بردارند تا

  اعالمیه ؛بسم اهللا الرحمان الرحیم«

  انّی ال اخاف علی امتی الفقر و لکن اخاف علیهم فی التدبیر(رسول اکرم (ص))

هاست که منافقین و دشـمنان اسـالم از    مردم مسلمان و نجیب سنگالخ! قرن

ناپـذیري   هاي جبران اند و ضربه م استفاده کردهفقر معنوي و نا آگاهی مردم عوا

اند که مشهورترین و دردناکترین و جبران ناپذیرترین  بر پیکر اسالم وارد نموده
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که  مردمی. قربانی آن سرور شهیدان حسین(ع) و جانبازان سرافراز کربال هستند

ردم همـین مـ  . بودنـد . ..اهللا برده بودند مسلمان و یزیدیان به جنگ فرزند رسول

نام اسالم علیه اسالم به کار رفتند و با قصد قربـت فرزنـد   ه ب، تدبیر آگاه و بی نا

جویان! شما که به عنـاوین مختلـف بـه جنـگ بـا       اي جنگ. پیغمبر را کشتند

اکنـون کـه بـا بـرادران هـم      خصـوص   بـه  ي میدان رفتیـد و  برادرانتان در دره

شـوروي  سوي  به که بایدهایی را  تفنگ جنگید چه سودي بردید؟ تان می مذهب

پیروان زجـر کشـیده و   سوي  به رفتید متجاوز و مزدوران شرق و غرب نشانه می

چه فرق است بین شـما و کوفیـان و شـامیانی    . اید محروم علی(ع) نشانه گرفته

بیشـتر از  ، از خدا بترسید و از پیامبر حیا کنیـد  که علیه حق در کربال جنگیدند؟

رحمانه نریزید کـه دیگـر فرزنـدان     جاهدین را بیاین خون جوانان مسلمان و م

گر  کشی نظاره ي برادر ي قرآن دست بسته نخواهند نشست و بر فاجعه جانباخته

 خود نیایید منطقه را به آتش خواهید کشید کـه  هاگر به سرعت ب. نخواهند ماند

خـدایا! تـو شـاهد    . طلبان خواهد بود ي جنگ دوش شما و همه یت آن بهمسئول

واهللا شهیداً کفـی بـااهللا   . مان بود به مردم ابالغ کردیم یتمسئول چه آن باش که

  )16(سند شماره .»25/1/1363حسین(ع) مورخه  پایگاه امام. شهیداً

چند هفته از این اعالمیه گذشت که فرماندهان حزب اسالمی مستقر در جلریـز مـرا   

هـا در سـنگالخ را   که جلو ورود نیروهاي فـراري و تجمـع آن   تهدید کردند در صورتی

جنگ به سنگالخ کشانده خواهد شد و در آن صـورت مـن حـق شـکایت را     ، نگیرم

  قرار است: متن این نامه از این. نخواهم داشت

 و »سـرخ پارسـا و غوربنـد   « ین جبهـات حـزب اسـالمی   مسئول شوراي نظامی«

سـتوده و هدفمنـد   ، بـرادر مبـارز   »!پیرو حق جلریـز « و» سنگر حق نرخ میدان«

  زاده صاحب! السالم علیکم و رحمت اهللا و برکاته! م مصباحاسال

نخست از همه صحت و سـعادت شـما و سـایر رزمنـدگان اسـالم را از دربـار       

منـافقین  ، که به شما بهتر معلوم است اما بعد: قراري. کنیم خداوند(ج) تضرُّع می

وجود پلیـد  ي جلریز از  شاءاهللا عنقریب منطقه ي جلریز رو به فرار بوده و إن دره

قرار معلوم و راپور واصله منافقین در نظر دارند تا بـه  . آنها پاکسازي خواهد شد

ي سنگالخ به باند حرکت و در پغمان به بانـد اتحـاد خـود را برسـانند و در      دره
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سري  آنجا پناه گزین شوند که وجود آنها در سنگالخ و پغمان در آینده یک درد

ي جنگ به پغمان و  هم دامنه و، برهم خواهد زدبوده و امنیت منطقه را دوباره 

و ، صورت نظر شما در نظر گرفته نخواهد شد در آن. سنگالخ کشیده خواهد شد

تواننـد و   این وضع را برادران حزب اسالمی و جبهات اونی تحمـل کـرده نمـی   

  . وجود منافقین در سنگالخ قابل تحمل نبوده و نه در آینده نخواهد بود

رامانه خواهشمندیم تا جلو ورود منافقین را در دره سنگالخ گرفته بدینوسیله احت

هـاي   که گـروپ  وهم در صورتی. و نگذارید منافقین نزد شفیع و موحدي بیایند

رسـند آنهـا را رهنمـایی نمـوده تـا از       برادران سرخ و غوربند به سـنگالخ مـی  

ن بـوده  سنگالخ به دره زیارت تشریف بیاورند و دره زیـارت در تصـرف بـرادرا   

به امید پیـروزي حـق علیـه    . در خاتمه خداوند یار و مددگار شما. مطمئن باشید

  . باطل و من اهللا توفیق

مهـر و  ، مهر و امضاي سارنوال عبدالرئوف، مهر و امضاي مولوي غالم حضرت

مورخـه  . نظامی جبهه سنگر حق در نرخ مسئول، امضاي محمدحضرت مجاهد

  )17(سند شماره  .»11/2/1363

حسین شـریفی(کربالیی معلـم) در    خبر کشته شدن شیخ گل، 16/2/1363تاریخ  در

بلکـه گـل   ، رزم مـا  قـوم و هـم  ، کربالیی معلم نه تنهـا دوسـت  . رسید، ي میدان دره

او در طول عمرش بدون هیچ ادعایی به قدر تـوان بـه   . ي سنگالخ بود  سبد همه سر

ایشـان در آن زمـان بـه    . ه بودلک تا پیوندا خدمت نمودپ زن و مرد سنگالخ از سنگ

تـردد  ، در بازگشـت بـه جهـت جنـگ    . هایش رفته بود شهر کابل جهت ترمیم دندان

ناچار مانند دیگر مسافرین پیـاده بـه راه    هي میدان قطع شده بود و او ب موترها به دره

ي محمدنوراي میدان که تحـت کنتـرل حرکـت انقـالب و      که در منطقه افتاد تا این

ود و نیروهاي حرکت اسالمی از سنگالخ جهت شناسایی افراد مخالف اتحاد سیاف ب

. نامردانه هدف قرار گرفته و به خاك و خـون کشـیده شـد   ، در کنار آنها قرار داشتند

سیدشـیرآقا معنـوي   ، معلم گفتند در شناسایی و هدف قرار گرفتن مرحوم کربالیی می

در میدان بود نقش داشـته  ها  ي حرکتی ي آقاي موحدي که سرگروه دسته خواهرزاده

  .  واهللا اعلم. است
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شـد   گذاشـتند منتقـل کنـیم و هـرکس نزدیـک مـی       ي کربالیی معلم را نمـی  جنازه

مـان   نیروهاي. اي نیست و مجبوریم وارد جنگ شویم دیدیم چاره. کردند تیرباران می

 انـوري شـب بـا   ، اطراف قرارگاه انوري سنگر گرفتیم، را آماده کردیم و در کوه قالت

مرحـوم شـیخ     نیروهایش از منطقه فرار کرد و فرداي آن شب بعد از سـه روز جنـازه  

  . حسین شریفی را تحویل دادند گل

کوتـاه آمـدم و از فرصــت بـراي تحـت فشــار قـرار دادن بــرادران      مــن بـارهم   ایـن 

اما این برادران بار دیگر دست بـه اقـدام ناجوانمردانـه    ، مان استفاده نکردم سنگالخی

ز نیروهاي پنجشیري مستقر در قتندر دعوت کردند که بـه سـنگالخ آمـده و    زدند و ا

این خواست مـردم  . هاي شیعه کمک نمایند آنان را در جنگ با حزب اسالمی و گروه

ي شان به سـنگالخ   هاي قتندر نیز بود که جنگ حزب و جمعیت از منطقه و جمعیتی

  .  منتقل شود و آنها آسیب نبینند

بـدون  ، بـراي تحقیـر مـا   ، برادران حرکتی سـنگالخی ، نگی بودکه شرایط ج در حالی

ي ما بـه دره سـرازیر    نیروهاي مسلح پنجشیري را از منطقه، و هماهنگی با ما اطالع

اینـان مـرگ مـا را جشـن     ، شاید قصدشان این بود که اگر ما با آنها بجنگیم. کردند

ک آنهـا مـا را سـرکوب    و آنگاه به آسانی به کم و اگر نجنگیم حقارت ما را گیرند می

  .  نمایند

، انـد  خبر آوردند که نیروهاي چند صد نفري پنجشیري به منطقه سرخ قلعـه رسـیده  

شـان   ما که نیروهاي مردمی بودند در خارج از پایگاه به کشت و کـار شخصـی   افراد

شـمار   بـه  نوجـوان که دو نفـر آنهـا    بودمدر پایگاه دیگر من باسه نفر . مشغول بودند

پسـر مرحـوم   ، یکی پسر مرحوم آقاي حسـنی بـود و دیگـري سیدحسـین    . رفتند می

من این دو نوجـوان  ، پایگاه ما در برج اسد در خشک کرمنج بود. سیداسحاق فرمانده

ها را ایست بدهنـد و نفـر دیگـر را فرسـتادم کـه       را به سرك فرستادم که پنجشیري

  .  دکنننیروها را از منطقه جمع 

امـا آنهـا اعتنـایی    ، ها را ایست داد و دیگري پنجشیريیکی سنگر گرفته ، دو نوجوان

بـه نظـر نیروهـاي پنجشـیري     ، جوانی که در سنگر بود شلیک هوایی کـرد ، نکردند



  تمام هاي نا / حکایت 202

 

بعـد از توقـف   . مجبـور شـدند کـه توقـف کننـد     ، رسید که افراد زیادي در سـنگرند 

به آنهـا   ها نوشته بودم ي مرا که براي پنجشیري که به آنها ایست داده بود نامه جوانی

  متن نامه به این شرح است:. داد

  برادران محترم جمعیت اسالمی! ؛باسمه تعالی«

بـدون در  ، کـه جنـگ در منطقـه ادامـه دارد     شما بدون اطالع قبلـی در حـالی  

گذریـد؟   ي مـا مـی   نظرداشت مسائل نظامی و اجتماعی به چه اساس از منطقه

طمئن باشید که ما بـه  م. حقوق دیگران عمل غیراسالمی استه توجه نکردن ب

یت آن بـه  مسئول ي عمل در منطقه را نخواهیم داد و هیچ نیروي متجاوز اجازه

  )18(سند شماره »6/3/1363مورخ . امضا و مهر. دوش متجاوزین خواهد بود

ما را قطـاع الطریـق   ، ي من ي نیروهاي پنجشیري در پشت نامه سر دسته، یارمحمد

  متن نامه پنجشیري چنین است: . کنیم  دار میخوانده و تهدید کرد که شما را مر

بـه حقـوق کـس هـم     ، محترم کمیته سپاه سنگالخ! ما نیروي متجاوز نیستیم«

قطع راه غیراسالمی است هرکسـی کـه مرتکـب ایـن عمـل      . ایم تجاوز نکرده

شـاءاهللا نزدیـک    إن. شود الطریق کشتن و نفر آن مردار می شود جزاي قطاع می

  )19(سند شماره » امضا. شوید مردار می

هـا   در جریان رد و بدل نامه نیروهاي ما به سرعت جمع شدند و در اطراف پنجشیري

عمومی قطعات متحرك نیروهـاي پنجشـیري بـا مهـر      مسئول بار این. سنگر گرفتند

  تهدید آمیز فرستاد که در آن آمده است:  امارت پروان نامه

قطع راه عمل ، مزاحم راه نشوید، رویم محترم برادران سپاه! ما نزد موحدي می«

تـان بـار آورد بـه دوش     در غیر آن نتـایجی کـه ایـن عمـل    . غیراسالمی است

  )20(سند شماره.»مهر و امضا. خودتان خواهد بود

، قطعات متحرك نوشتم که مـا بـا شـما دشـمنی نـداریم      مسئول من در جواب نامه

ایـد   در جنگ آمـده شما براي شرکت ، وضعیت جنگی است، الطریق هم نیستیم قطاع

کـه   ایـن  در همین حال با وجود. گذاریم جنگ میدان را به سنگالخ بکشانید و ما نمی

ایـم نگـذاریم    ي نبرد شدیم و تصمیم گرفتیم تا زنـده  نیروهاي ما خیلی کم بود آماده

توقف نیروهـاي پنجشـیري   . یک پنجشیري یا قتندري یا پغمانی از منطقه عبور کند
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در همـان زمـان   . نشـینی شـدند   شید و آنها مجبور به عقبحدود یک ساعت طول ک

راویان اخبار از قول برخی نیروهاي پنجشیري حکایـت کردنـد کـه آنهـا بـه شـدت       

هـا از   دیدند که در پشت راه در بغـل کـوه   اما می، ناراحت بودند و قصد جنگ داشتند

این وضع که بـه  . اند سرخ قلعه تا کرمنج افراد مسلح سنگر گرفته و آنها را نشانه رفته

. نشـینی صـادر کـرد    دستور عقب، شان توسط مخابره گزارش داده شد فرمانده کالن

سـیاف مسـتقر در   اسـالمی  چنین اتفاقی قبالً در رابطـه بـا نیروهـاي پغمـانی اتحاد    

  .  درسراي رخ داده بود

بندوبار بودنـد و   بی، نیروهاي اتحاد را که آقاي سخنور در درسراي جا داده بوداغلب 

جلـو آنهـا را   ، کردند دوسـتان حرکتـی مـا بـه دلیـل وابسـته بـودن        هرکاري که می

گذاشـتیم کـه از سـرك     مان نمـی  اما ما در مناطق تحت کنترل، توانستند بگیرند نمی

در ایـن  . کردند ي سرشان را جلو انداخته طی طریق میدخارج شوند و مانند اسب گا

ع نیروهـاي اتحـاد را بـه سـتوه     این وض. شد مناطق مال و ناموس مردم حفاظت می

توسـط بـرادران حرکـت و     1362آورده بود و در اوج تشنجی که در زمسـتان سـال   

شخص آقاي موحدي ایجاد شد تصمیم بر آن گرفته بودند کـه نیروهـاي پغمـانی و    

در همـان زمـان راویـان اخبـار از قـول      . حرکت سنگالخی باهم به مـا حملـه کننـد   

هـایی کـه قـرار بـود بـه       سراي خبر آوردند که آن شبنیروهاي پغمانی مستقر در در

بینند که صـدها نیـروي مسـلح سـبز پـوش بـا        می، حسین(ع) حمله کنند پایگاه امام

آنهـا ایـن   . روند کرمنج میسوي  به و آرپی جی هفت از پایین آمده و 3-هاي ژ تفنگ

مـه  کـه بـه تـرس و واه   ، شان در میان گذاشته بودند مطلب را با متحدان سنگالخی

منکـر  ، ي راسـخ دارنـد   کـه طهـارت نفـس و عقیـده     آنانی. تعبیر شده بود نه واقعیت

ها بـراي افـراد عـادي نیـز      ولی نفس این حکایت، شوند امدادهاي غیبی به بشر نمی

هـا   اگر این حکایت. اند بیانگر معنویت و ابهت کسانی است که مصداق آن قرار گرفته

  .  رد رقیبان ما اتفاق نیفتاده استرا توهم هم بنامند چنین توهمی در مو

سـفیدان محتـرم آن روز    یکی از ریـش ، جالب است حکایت مرحوم عبدالحسین زاهو

که آقاي موحدي قصـد جنـگ    در همان زمانی. آرمون را نقل کنمدهن سنگالخ و از 
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. سفیدان و بزرگان را جمع کرده بود تا موافقت آنان را جلب کنـد  ریش، را داشت با ما

ین زاهو در مجلس عام از آقاي موحدي پرسیده بود کـه بـه چـه دلیـل بـا      عبدالحس

. دین و کمونیست اسـت  او بی، خواهی جنگ کنی؟ آقاي موحدي گفته بود فالنی می

سـوي   بـه  هـا از پایگـاه او نـور    دین است که شب او چگونه بی، عبدالحسین گفته بود

ز پایگاه تـو کـه مسـلمان    اما ا، رسد رود و صداي دعا و قرآن به گوش می آسمان می

  .  شنویم را می فساد اخالقیهستی خبرهاي 

نشینی نیروهاي پنجشیري به شدت ناراحت شـدند و   از عقببرادران حرکت اسالمی 

عمرانـی مـرا مـتهم    آقاي اي به امضاي خودش و  مرحوم آقاي سخنور با ارسال نامه

 ه باشـم کـه  کرد که با برگرداندن نیروهاي پنجشـیري شـاید تصـمیم جنـگ داشـت     

گـذارم   ام نمـی  من در جواب نوشتم تا زنـده . ي من خواهد بود یت آن به عهدهمسئول

آقـاي سـخنور   . ي من عبـور کنـد   یک نفر نیروي مسلح بیگانه بدون اجازه از منطقه

  . بار خودش هشیاري کرد و جلسه تشکیل داد تا این مسأله آبرومندانه حل شود این

برگزار شـد کـه مـن از آنهـا تعهـد      » چنار تَیِ«ی در جلسه در خانه پسر آقاحسین روکَ

گذارم که نیروهاي پنجشیري از سنگالخ عبـور کننـد کـه ایـن      گرفتم به شرطی می

نیروها در سنگالخ و از طریق سنگالخ در جنگ شـرکت نکننـد و در سـنگالخ نیـز     

  متن تعهدنامه به این شرح است:. مسقر نشوند

جانب آقاي ظفري به نمایندگی از پایگاه  این که باعث تحریر این ؛باسمه تعالی«

نیروهـاي پنجشـیر کـه از طریـق      -1دارم: حرکت اسالمی چنین اقرار مـی  16

نمـایم کـه از    شود من تضمین می [؟!] وارد میدان می سنگالخ به عنوان مصلح

هیچ نوع دخالت و درگیري در منطقه سنگالخ و ، این منطقه صرف عبور نمایند

ایـن نیروهـا در منطقـه سـنگالخ مسـتقر       -2. نداشته باشند از طریق سنگالخ

کـس حـق    چافراد مسلح و غیـر مسـلح سـنگالخ آزاد باشـند و هـی      -3. نشوند

  .  ممانعت نداشته باشد

امضـاي عمرانـی و امضـاي    ، مهـر و امضـاي سـخنور   ، مهر و امضاي موحدي

  )21(سند شماره .»مصدق
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خواستند ما  برادران حرکت می، خیرالماکریناهللا  و  و مکروا مکراهللا، فرماید خداوند می

ي برادران  ها خودشان تحقیر شدند و روحیه اما با برگرداندن پنچشیري، را تحقیر کنند

  . توانند بجنگند پنجشیري نیز شکست و متوجه شدند که در این منطقه نمی

ر بـرادران  رفتار ما را با رفتا، برادران سنگالخیخصوص  به ي عزیز و  امیدوارم خواننده

آقـاي عمرانـی و   ، آقـاي سـخنور  ، جناب آقاي موحدي، مقایسه کنند اسالمی حرکت

ي  ما حاضر نشدیم که نیروهاي حزب اسالمی و برادران سرخ با عبور از دره. دیگران

، ي سخنور و موحدي غرور آنها را شکسته و تحقیر کنند سنگالخ و پا گذاشتن بر سینه

ي مـا پـا    بودند از این که نیروهاي پنجشیري برسینهاما برادران حرکت ما خوشحال 

. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. نهاده و ما را تحقیر کنند و حتی بکشند

هـاي اخیـر    هاي تازه سر برآورده کـه در سـال   جوجه  بقایاي همین برادران به اضافه

، 1384سال  در انتخابات مجلس نمایندگان در، شوراي کذایی سنگالخ ساخته بودند

خان میدانی و جناب  آنها حاضر شدند قوماندان موسی. شبیه همین کار را با من کردند

  . اما من به مجلس راه نیابم، شیرتکانه پیروز شوند

در واقـع  . زنند ها دم از قوم و سنگالخ و خدمت می ي این تعجب این جاست که همه

مشـروع شخصـی و   نافع نااما عمل ضد قومی است؛ م، در سنگالخ شعار قومی است

کـردن شـرف و عـزت     قربـانی . باندي بر منافع مشروع قومی و جمعی ارجحیت دارد

. ي عمـومی تبـدیل شـده اسـت     بـه رویـه  ، ارزش مردم در پاي اندکی نام و نان بـی 

، نام سنگالخ سر به درِ این شخص یا آن شـخص ه بینی ب میکه هرکس و ناکس را 

سـاید و بـا بـد گفـتن و تضـعیف       ا آن مؤسسه مـی این اداره ی، این حزب یا آن گروه

مایـه و پسـت    دهد و در حقیقت مردم سـنگالخ را بـی   خود را مهم جلوه می، دیگران

به دیگران ارزشی قایـل  ، جز خود و باند خود کس حاضر نیست به هیچ. دهد نشان می

فرمایـد:   کنند که مـی  اینها برعکس دستور قرآن عمل می. شود و از حق حمایت کند

  .  اشداء علی الکفار، رحماء بینهم

، که من نیروهاي پنجشـیري و قتنـدري را از تـپش انـداختم     این با وجود، به هرحال

و از حرکـت اسـالمی   ، که آنها با مالمت کـردن موحـدي و سـخنور برگشـتند     چنان
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، سنگالخ هم تعهد گرفتم که نیروي خـارجی از طریـق سـنگالخ وارد جنـگ نشـود     

نصـر) از   طور عمده حزب اسالمی و سـازمان  (به تقر در جلریزهاي عملیاتی مس گروپ

ام به شـدت ناراحـت شـده و بـا      که از کشاندن جنگ به سنگالخ جلوگیري کرده این

. ي تهدید آمیز مرا متهم به همکاري با بـه اصـطالح منـافقین کردنـد     فرستادن نامه

  متن نامه چنین است:

ي عملیاتی علیه منافقین در جلریز ها ولین گروپئمس؛ بسم اهللا الرحمن الرحیم«

برادر بزرگوار مصـباح زاده و سـایر کارمنـدان سـپاه پاسـداران مقـیم        و میدان!

شود که از  خدمت شما عرض می سنگالخ!السالم علیکم و رحمت اهللا و برکاته!

تان و راپورهاي متردد و مختلف عابرین سنگالخ اذهـان   هاي ضد و نقیض نامه

را مغشوش ساخته حتی در قسـمت خودتـان عنقریـب     و افکار همه مجاهدین

دهید کـه جلریـز از بـین     بخاطري که از یک طرف هشدار می. مشکوك شوند

نویسید موحدي با من تعهد کتبی و شرعی نموده کـه   نرود و از طرف دیگر می

تـان کـه موحـدي را     تصمیم حمله و جنگ را ندارند و هم نظر به مکاتب قبلی

ها وانمود کردید  دهی جنگ گیري و پالن را نقطه تصمیمجنگ افروز و سنگالخ 

دهـد و خودتـان هـم     هیچ کار نتیجه نمی، که سنگالخ پاکسازي نشود تا زمانی

امیدواریم هرچه زود تر ما را از کیفیت . دهید شان می ي عبور و مرور براي اجازه

  . حال و نظر خودتان مطمئن سازید و به خواست ما جواب ارائه دارید

در صورتی که مهاجمین منطقه را تخلیه کرده باشند افراد نظـامی خـود را    -1

اگر موجود باشند طـرح   -2. نزد ما بفرستید تا در پاکسازي منطقه سهم بگیرند

اگر افراد کمکی و تقویتی قتندر  -3. خود را در مورد پاکسازي سنگالخ بنگارید

ی موحدي و پاکسـازي  و سایر جاها از سنگالخ برآمده باشند در قسمت سرکوب

والسالم علیکم . البته این آخرین نامه خواهد بود. سنگالخ طرح خود را بفرستید

پهلـوان  ، امضاي مولوي غالم حضـرت از جلریـز  . 10/3/63تاریخ. اهللا  و رحمت

و سـارنوال  ، محمدحضرت مجاهد از نـرخ و میـدان  ، میرعلم حر از جبهات اونی

  )22(سند شماره  ».عبدالرئوف از سرخ پارسا و غوربند

نماینـد مربـوط    فوق نوشتم که آنهـا هـر برداشـتی از مـن مـی       من در پاسخ به نامه

ام و هیج خطـري   نیروهاي خارج از منطقه را از سنگالخ خارج ساخته. خودشان است
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کنـد و نیـازي بـه پاکسـازي سـنگالخ و       آنها را تهدیـد نمـی   از جانب سنگالخ فعالً

آرام ، آیـد  شـان برمـی   ي کـه از نامـه   طـوري  آنهـا آن البتـه  . سرکوبی موحدي نیسـت 

رزم صدیق من شهید سیدحسین علوي که از فرمانـدهان اصـلی    اما هم، نشستند نمی

، در برابر آنها ایستاد و نگذاشت که به سنگالخ حملـه کننـد  ، شوراي نظامی اونی بود

  .  جنگیدیم هم من و هم علوي با آنها می، کردند که اگر حمله می

ي من براي جلوگیري از خـونریزي در سـنگالخ در    د ماجراي تالش مظلومانهاین بو

، آي از یکسـو  اس هاي تحت فرمان آي دانستم برخی گروه که می اما از این، آن مقطع

خـاطر   هاز سوي دیگر و برادران حرکت اسالمی سنگالخ ب ها کمونیستعوامل دولت 

ـ  ، شان منافع حزبی و شخصی ي مـن در سـنگالخ    ه بهانـه باالخره جنگ داخلـی را ب

کنم تا این بهانه از آنهـا گرفتـه    را قربانی تصمیم گرفتم بار دیگر خود، زنند دامن می

توانسـتند مـرا از بـین ببرنـد و تنهـا موجـب        خواست خداوند نمیه چون آنها ب، شود

این خودکشی سیاسـی و اجتمـاعی همـان قبـول     . شدند خونریزي در میان مردم می

  . سوزم غایت دشوار که در آتش رنج آن هنوز می هجرتی به، رت بودي هج دردمندانه
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 دالیل و پیامدها، مهاجرت

ي شـده بـود بـراي    ا ترین دلیل مهاجرت مـن آن بـود کـه حضـور مـن بهانـه       عمده

کـه  سه گروه در برابر من قرار داشتند: دولت کابل . افروزي تنش و جنگ، آزاري مردم

ایـن  . کـرد  از طریق نهادها و عوامل استخباراتی و امنیتی خود علیه مـن توطئـه مـی   

پایگـاه و گـروه را   ، زدن به اختالف میان مردم به نام قوم توطئه از طرح ترور تا دامن

در سال ، ي آهنگران شهید قوماندان محمدحسن که در ورودي منطقه. شد شامل می

چند ماه بعد ، و نیروهایش نتوانستند عمل کنند براي ترور من کمین کرده بود 1362

اعتراف کرد کـه دولـت بـه او پـول     ، ناخودآگاه در یک مجلس عام در مسجد کرمنج

در آن زمان گفتـه  . کرد که این کار را نکرده است داده بود تا مرا ترور کند و ادعا می

   .شد که رابط او براي این کار وکیل عبدالرزاق ترکمنی بوده است می

نیروهاي پغمانی از حزب اتحاد و جمعیت و سایر نیروهاي خارج از منطقه ، گروه دوم

باکانه و ناهنجار آنها در منطقـه   بودند که حضور من مانع آزادي عمل و رفتارهاي بی

ن و مسـئوال ، سـاز دخالـت دو گـروه اول بـود     بودو گروه سـوم و اصـلی کـه زمینـه    

  . جاهل بودنداسالمی و برخی عناصر  فرماندهان حرکت

مجبـور  ، صـر بـومی  هـا و عنا  هاي گروه من براي رهایی از شر دوگروه اول و شرارت

این کار نیاز به جنگ و خـونریزي داشـت کـه    . را سرکوب نمایم بودم که گروه سوم

من مجبور شده بودم که یا تسـلیم شـوم   . هرقدر فرار کردم و کوتاه آمدم نتیجه نداد

ه نه بجنگم و نه تسلیم شـوم و پایگـاه امـام حسـین(ع)     اما ترجیح دادم ک، یا بجنگم

تصـمیم گـرفتم کـه    ، رو از ایـن . سـقوط نکنـد   ها کمونیستهم تا شکست حکومت 

خـاطر   مهاجرت کنم تا انرژي مردم و مجاهدین سنگالخ بیهوده مصرف نشـود و بـه  

هاي خارجی نشوند و با اتحـاد و یکپـارچگی عـزت و     اسیر قدرت، هاي داخلی رقابت

، یــک از مشــکالت مــن در هــیچ. فت خــود را حفــظ کــرده و قدرتمنــد شــوندشــرا

هـاي مـردم سـنگالخ در دوران     عقـب مانـدگی  خصوص  به ها و اختالف، ها گرفتاري

کـه در   طـوري  مـن همـان  ، این وضع قبل از من شکل گرفته بود. جهاد نقشی ندارم
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خواســتم مــردم ســنگالخ را از سرشکســتگی و  مــی، هــاي پیشــین نوشــتم بخــش

. هاي داخلی نجات داده و به قدرت اصلی منطقـه تبـدیل کـنم    ها و اختالف گرفتاري

. هاي غریبـداد بـود   اولین کاري که کردم رهایی مردم سنگالخ از زیر فشار قوماندان

از ، پاي سید فروتن و دیگـران را کـه خـود را بـراي مـردم اسـطوره سـاخته بودنـد        

ردم فقیـر سـنگالخ حیـف و میـل     سنگالخ قطع کردم و نگذاشتم خروارها چـوب مـ  

اثبات این مطالب هرکـدام  . خاك شود هاي غریبداد و احزاب مستقر در سیاه قوماندان

حفاظـت مـن از   . کشـد و ضـرورت هـم نـدارد     داستانی دارد که نقل آنها به درازا می

بنـد و بـار پغمـانی و تهـاجم      ناموس و شرف مردم سنگالخ در برابـر نیروهـاي بـی   

مـن  . خاطر دارنـد  مردم با انصاف و نجیب سنگالخ به، وز منطقه رانیروهاي جنگ افر

اما نیروهاي رقیب من بـا اسـتفاده   ، کشیدم تا عزت مردم سنگالخ حفظ شود زجر می

آي در بـدل   اس هـا و نیروهـاي وابسـته بـه آي     از پاکستانی، از مخالفت و قدرت من

امتیـاز  ، کـر بـه آنهـا   ي ذا درسـراي و دره ، قـالت دهن مانند ، واگذاري برخی مناطق

فروشـان سـنگالخ    اگر ترس از من نبود آنها هیچ امتیازي به کوه و دشت. گرفتند می

  . کردند دادند و شاید روزي خود آنها را هم از منطقه بیرون می نمی

به معناي متداول آن بـودم و نـه   ، دلیل دیگر مهاجرت من آن بود که من نه سیاسی

اما ، اول قصد من جهاد فرهنگی و آگاهی بخشی بوداز . گري داشتم ي نظامی روحیه

که ذکـر شـد فرصـت و امکـان آن را نیـافتم و بیشـتر گرفتـار مسـائل          طوري همان

رفت که بدون پاکسـازي منطقـه از نیروهـاي     امید هم نمی. اجتماعی و امنیتی شدم

رو کـاري از مـن    از ایـن . چنین فرصتی فراهم شود، مخالف و قطع دخالت بیگانگان

  .  کردم خته نبود و باید صحنه را ترك میسا

. مسائل کالن جهادي در سـطح منـاطق آزاد شـده بـود    ، سومین علت مهاجرت من

هـا در منـاطق اطـراف مـا و در هزارسـتان گرفتـار        مجاهدین تمـام احـزاب و گـروه   

کشـی   براي من مسلم شد که جنگ بـرادر . هاي داخلی و برادرکشی شده بودند جنگ

احـزاب شــیعه کـامالً بیهـوده و بــه نفـع نیروهـاي منحــرف و       در هزارسـتان میـان  

اتحاد پاسداران جهاد و سـازمان نصـر بـراي سـرکوب شـوراي      . باشد طلب می سلطه
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هیچ توجیه شـرعی و عقلـی   ، خواندند اتفاق و حرکت اسالمی که آنها را منافقین می

نصـر   مانکن ساز که پاسداران جهاد عمالً به نیروهاي جاده صافخصوص  به. نداشت

هرجایی که توسط پاسداران جهاد از وجود شوراي اتفـاق و حرکـت   . تبدیل شده بود

. اي نداشـت  شد و دیگر هیچ نتیجه نصر مستقر می سازمان، شد اسالمی پاکسازي می

شـان پاسـداري از     که وظیفـه  گو این، اي پاسداران جهاد نه طرحی داشتند و نه برنامه

از نظر مـن آقـاي اسـتاد    . ود در هزارستان دست یابدنصر بود که به اهداف خ سازمان

این وضع بود و باید در دادگاه تاریخ و در پیشگاه خداوند روزي پاسـخ   مسئول اکبري

دهد که چرا انگ منافق را بر شوراي انقالبـی اتفـاق اسـالمی و حرکـت اسـالمی و      

ان مجاهـد  ي آن صدها جـو  چسباند که در نتیجه ها می ه ن این گرومسئوال رهبران و

فیضی(مشـهور بـه فیضـی    ، هـادي ، طور استاد زاهدي همین. شیعه در خون غلتیدند

قصاب) و سران و فرماندهان سازمان نصر در مناطق مختلف باید پاسخگوي تـاریخ  

 شخص استاد مـزاري و اسـتاد محمـد محقـق بیشـتر از دیگـران      خصوص  به. باشند

  .  یت دارندمسئول

در قم نشسته و جنگ بـا شـوراي   ، اهللا محقق کابلی حضرت آیت، بارتر از همه تأسف

تأییـد  ، که خـودش در آن دخـالتی داشـته باشـد     اتفاق و حرکت اسالمی را بدون این

و اهللا محقـق   در منزل آیـت در نیروگاه قم روزي . دانست کرد و آنها را متجاوز می می

شـوراي   او از طرفـداران . در خدمت ایشان بودم که شیخی از ناهور غزنـی وارد شـد  

اتفاق بود و جنگ نصر و پاسداران را علیه شوراي اتفاق نامشروع دانسـته و محکـوم   

. اهللا محقق فرمود جنگ با شوراي اتفاق و حرکت اسالمی مشروع است آیت. کرد می

باشند و اسـتدالل   شیخ پرسید که چطور؟ ایشان فرمودند که آنها متجاوز و منافق می

. اند م خمینی را قبول ندارند و از این جهت منحرفکرد که شورا و حرکت رهبري اما

بهشـتی و   اهللا قـول بـده کـه آیـت    ، اهللا محقـق را گرفـت و گفـت    دست آیـت ، شیخ

. دهـم  اهللا محقق گفت قول مـی  آیت، رن و رهبران شورا منافق هستندگسیدحسن ج

آن شیخ به گروه پاسداران جهاد پیوست و من همان زمـان  ، بعد از قول دادن محقق

کـنم کـه    من فکر نمی، البته. ولی چیزي نگفتم، این پیوستن احمقانه تعجب کردم از
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طلبـی انجـام داده    را از روي هواي نفس و باند بازي و قدرت راهللا محقق این کا آیت

دانسـت و از   بلکه او واقعاً مخالفان والیت فقیه و رهبري امام را منحـرف مـی  ، باشد

کـه در جنـگ   خصـوص   به، مرتکب نشده باشداین جهت شاید گناهی مانند دیگران 

جنگ میان اکبري و خلیلـی  ، هاي بعد کشی هیچ دخالتی نداشت و حتی در سال برادر

  .  را محکوم کرده و در حرمت آن فتوا صادر کرد

اي به استاد اکبري کـه در بامیـان در    با توجه به وضع فوق من قبل از مهاجرت نامه

هــاي داخلـی و خطــر   بیهــوده بـودن جنـگ  و ، جــوي بـود نوشـتم   ي پیتـاب  منطقـه 

اي هم در همـین رابطـه بـه     طلبی سازمان نصر را براي او گوشزد کردم و نامه قدرت

اسـتاداکبري در جـواب   . آقاي صادقی نیلی نوشتم که استاد اکبري برایش ارسال کند

  متن نامه چنین است: . من نوشته بود که اگر ممکن است مهاجرت نکنم

شـان در آن   رزمـان  ادر متعهد و آگاه آقاي مصباح و عموم هـم بر ؛باسمه تعالی«

  سالم علیکم!، نواحی

بـا  . قبـل از ایـن نتوانسـتم عـرض ارادت کـنم     ، ناراحت هستم که چرا با نامـه 

عالی با همه گرفتـاري فـوري و    تشریف آوردن برادر راسخ و وصول نامه جناب

دیـدم چنـد کلمـه بـه     آنی که برادر راسخ تفصیل آن را بیان خواهد کـرد الزم  

روم مشکالت فـوق تحمـل    در هرجا می. عنوان یک برادر دوست شما بنویسم

وضـع  . شود بینی می تر از گذشته پیش آورد و آینده نیز پیچیده باالیم هجوم می

رزمان در هرجاي این کشور نیز بـدین منـوال و آسـمان همـین      دوستان و هم

ي فعالیـت پرثمـر شـما     دامـه مایل بودم اگر منطقه خاصی بـراي ا . رنگ است

ین مسـئول  هـا دیـدن کـرده بـه     بصورت هیـأت از همـه پایگـاه   ، مساعد نباشد

اکنون که با همه قاطعیـت کـه در تصـمیم    . دادید هاي خویش را ارائه می طرح

در خـارج شـما   . کـنم  اید باز هم همین مطلـب را پیشـنهاد مـی    خود نشان داده

بـه  . ها را لمـس خواهیـد کـرد    م ناراحتیولی بازه، توانید شاءاهللا می خدماتی ان

ي ارسالی شما را به  شاید نامه. که نباشید جاي شما خالیست هرجایی، هرصورت

مجاهد نستوه حاج آقـاي صـادقی رسـانیده بتـوانم و بـه عملـی شـدن نکـات         

امضـا  . والسـالم . التوفیـق  اهللا ورزم و مـن  مـی  مطروحه از جانـب شـما اهتمـام   
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از جملـه حـاج آقـاي    ، من با دلی پر از درد با شش نفر از دوستان آن وقت، هرحال به

جـان   گل رضوانی و مرحـوم کربالیـی علـی    حضرت، سیدآقا حیدري، سیدحیدر جنتی

اي سرودم و به زیارت جدم سید  قبل از حرکت سوگنامه. عازم پاکستان شدیم، راسخ

سروده شـده از  » نواي مهاجر« سوگنامه که به عنوانهایی از  بخش. قباد(ره) رفتم شاه

  قرار است: این

ــهیدان   ــونین شــ ــتر خــ ــورم اي بســ   کشــ

  میهـــــنم اي مهـــــد دلیـــــران مســـــلمان

  تا ارتـش سـرخ اسـت بخـاك تـو بـه جـوالن       

  ننــگ اســت چنــین زنــدگی بــر ملــت افغــان 

                           * * * *  

ــی  ــن م ــت   م ــر و وفای ــر مه ــن پ   روم از دام

ــر ــمانِ پـ ــت ، آب چشـ ــانم ز برایـ ــه کنـ   نالـ

ــز نـــرود خـــاطره    هایـــت از خـــاطرم هرگـ

ــده   ــو دی ــم ت ــه روم از غ ــا ک ــان هرج   ي گری

                           * * * *  

  رفـــتم زبـــرت زاتـــش هجـــر تـــو بســـوزم

ــد در ره  ــوس نش ــرم   افس ــو بمی ــق ت   ي عش

ــاع از تـــو بســـی رنـــج کشـــیدم    در راه دفـ

ــدادي دوران   ــنم داد ز بیــــ ــا چکــــ   امــــ

                           * * * *  

ــالم   ــت اس ــن نهض ــر ای ــنم دیگ ــه نبی ــتم ک   رف

ــه ــدنام   بازیچ ــري ب ــور و ک ــقِ ک ــر احم   ي ه
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ــده ز آالم   ــت رنجیــ ــن ملــ ــان و تــ   برجــ

ــان     ــو گرگ ــز چ ــان تی ــت طلب ــدان ریاس   دن

                           * * * *  

  هجرت نه فـرارو نـه بـه معنـاي قـرار اسـت       

  ي از رزم مناسـب بـه شـمار اسـت     ا بل جلـوه 

ــت   ــعار اس ــلمانی ش ــگ مس ــی نن ــت طلب   راح

ــان    پیکــــار شــــجاعانه بــــود عــــزت انســ

  

مطـابق چهــاردهم  ، 17/7/1363شـب چهارشـنبه     مـن و همراهـانم سـاعت دوازده   

از سنگالخ حرکت کردیم و روز چهارشنبه ساعت چهار عصـر در تنگـی   ، الحرام محر

زمـان قومانـدان   کـه در آن  ، نیرم قوماندان محمدبالل . اي پغمان رسیدیم راقول پشه

کـه   اما زمانی، تعهد کرده بود که ما را به پیشاور برساند، حزب اسالمی در پغمان بود

اي رسـیدیم از رفـتن بـه پیشـاور      ما بر اساس دعوت او در قرارگاهش در راقول پشه

اي بود که حکمتیار از پاکستان فرسـتاده   نامه، علت انصراف او به ظاهر. منصرف شد

یـک جنـگ محـدود    در گیـر  طـرف در  بالل به اتهام حمایت از یک در این نامه. بود

بالل با خوانـدن نامـه   . به شدت سرزنش شده بود، میان دو گروه از مجاهدین پغمان

چشمانش پر اشک شد و نامه را براي من داد که بخوانم و گفت ایـن اسـت نتیجـه    

  زحمت و فداکاري من براي حزب اسالمی!  

سـرانجام  . ماندیم، سفر مدت هفت روز در قرارگاه بالل ي ما براي فراهم شدن زمینه

د تـا  داتحویـل  ، خان گل حضرتقوماندان اتحاد به بالل ما را ، 24/7/1363در تاریخ 

اي هـم بـراي قومانـدان عمراخـان در ارغنـده و       بالل نامه. خود به پیشاور برساند با

. مـا همکـاري کنـد   اي براي حکمتیار نوشت که در پاکسـتان بـا    ي ویژه نامه سفارش

که بـه   ولی همین، قوماندان اتحاد تعهد کرد و سوگند خورد که ما را به مقصد برساند

اي رسیدیم احساس خطر کرد یـا بـه هردلیـل دیگـري مـا را تنهـا        ي پشه پایین دره
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مـن از عقـب شـما    ، گذاشت و گفت شما بروید در ارغنده نـزد قومانـدان عمراخـان   

نیروهـاي حرکـت انقـالب و    ، نیروهاي دولتی و شوروي جان ما را عالوه بر. آیم می

مـوازي بـا   ، خـاکی قـدیم    از جاده، عصر بود. کرد اتحاد اسالمی سیاف نیز تهدید می

. کـه راه را بلـد نبـودیم    ارغندي حرکت کـردیم در حـالی  سوي  به، جاده کابل قندهار

  .  امکان داشت هرلحظه گرفتار یکی از سه نیروي پیش گفته شویم

انتظـار   بـه  سختی که بود خود را تا شام به ارغنده رساندیم و در مسجد محلبه هر 

در ، عمراخان موقع نماز شام به مسـجد آمـد  . ماندیم که قوماندان عمراخان پیدا شود

بعد از ختم نماز من نزدیـک او رفتـه   . محراب ایستاد و امامت نماز را به عهده گرفت

نامـه  ، سواد اسـت  فهمیدم که بی، یزي نگفتهیچ چ. نیرم را برایش دادم و نامه بالل

گفتم چند نفر بـا مـا همـراه    ، گفت چه کار کنم، را از دستش گرفتم و برایش خواندم

او دو . اهللا قوماندان حـزب اسـالمی ببـرد    ي میدان نزد تورن امان کن که مارا به دره

ن مـارا در  که از ارغندي کمی دورشـدیم افـراد عمراخـا    اما همین، نفر را با ما فرستاد

طور مسـتقیم برویـد و خودشـان     سمت راست کوتل تخت رها کردند و گفتند همین

اما به امیـد خـدا حرکـت    ، حیران ماندیم که اینها چطور مردم نامرد هستند. برگشتند

، در یک همواري نزدیک جـاده ، سوي کوتل تخت نارسیده به میدان شهر آن. کردیم

با توکل برخدا نـزد آنهـا رفتـیم تـا راه را     . دندچند خانواده کوچی چادر(خیمه) زده بو

کوه روبرو که یک طـرف آن میـدان شـهر و طـرف     ، ها کوچی. براي ما نشان بدهند

باشد را به ما نشان دادنـد و گفتنـد از فـراز کـوه در      ي میدان می دیگر آن ابتداي دره

  .  رسید به هدف می، فالن نقطه بگذرید

کـوه راه  سـوي   بـه ، اي نبـود  دیم ولـی چـاره  ها شک کـر  هرچند به راهنمایی کوچی

هـاي   و پر از سـنگریزه بود العبور  صعب. داشت يکوه سنگی بود و شیب تند. افتادیم

کردیم تـا   میدان شهر حرکت میسوي  به در کمر کوه که رسیدیم باید با زاویه. شناور

وهی چـون بـر فـراز کـ    ، دیدیم وضوح می هشهر را ب میدان. در منطقه مورد نظر برسیم

، رفـت و آمـد وسـایل نقلیـه    . را از سوي شمال غرب احاطه کـرده بـود   بودیم که آن

، ها را که بـا بـرق روشـن بودنـد     حرکت سربازان و نیروهاي نظامی و حتی ساختمان
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شدند مداوم مسیر مـا را   هاي نظامی که از میدان شهر هدایت می نورافگن. دیدیم می

گرفـت کـه سـریع بـه زمـین       در بـر مـی   کرد و حتی گاهی خود ما را نیـز  روشن می

  . شدیم خوابیدیم و دوباره بلند می می

بـدن خـود را در آن کـوه ناآشـنا و     ، پاهـاي آبلـه بسـته    خـاطر  بـه و گـی   خسـته  شدتاز 

هـا در بعضـی جاهـا زیـر پاهـاي مـن و        توانستم و سنگریزه العبور خوب کنترل نمی صعب

تـر را نیـز بـه سـوي پـایین حرکـت       هـاي بزرگ  شدند و باخود سـنگ  همراهانم شناور می

دادند که هرلحظه امکان داشت توجه سربازان و افسـران موظـف را جلـب کنـد و مـا       می

آشنایی بـا منطقـه و راه    وحشت و نا، ترس، توانم خستگی من نمی. فرستدبرابه کام مرگ 

کـه بـه تکـرار بگـویم انسـان از سـنگ        جـز ایـن  ، را در آن شب تاریک به تصویر بکشم

به یاري خدا با هرسختی و مشقّتی که بود تا نماز صبح خـود را آن طـرف   . است تر سخت

مهمـان تــورن  ، رسـاندیم و روز را در منطقــه ، کـوه در نزدیکـی لیسه(دبیرســتان) میـدان   

اهللا بودیم و شب با کاروانی بزرگی از مجاهدین و مسافرین که از مناطق مختلـف بـه    امان

خـان   اهللا تـورن امـان  . کت کردیم تا به پاکستان بـرویم لوگر حرسوي  به، آنجا رسیده بودند

مـتن نامـه   . اي براي حکمتیار نوشت که با من در پاکستان همکاري کنـد  نامه هم سفارش

   اهللا خان به آقاي حکمتیار رهبر حزب اسالمی به این شرح است: تورن امان

ــ   آمریت عمومی جبهه مشـعل حـق مرکـز میـدان    ؛ حزب اسالمی افغانستان«

الســالم علــیکم و ، بــرادر رزمنــده و عالیقــدر حکمتیــار صــاحب؛ به اداريشــع

ـ   ، نخسـت صـحت   اهللا و برکاته! رحمت شـما و همـه    نعافیـت و سـعادت داری

امـا بعـد: بـرادر آقـاي     . نمایم العزت تضرع می مجاهدین راه حق را از بارگاه رب

سـداران  [پا عضو فعال سپاه پاسدار، مسئول جبهه اسالمی سنگالخ، زاده مصباح

ـ     ، جهاد اسالمی] خـاطر رفـع    هاز جمله همکاران سـنگر مشـترك مـا بـوده و ب

لذا از حضور عالیقدر شما . مشکالت نظامی خدمت شما تشریف فرما خواهد شد

رود که برادر موصوف را نوازش و تشویق نمـوده در رفـع مشـکالت     تقاضا می

به امیـد  . ون سازیدبرادر خود را ممن، شان از عنایت خویش دریغ نفرموده نظامی

امضــا . اهللا خوژمنــد جگتــورن امــان. والســالم. اســتحکام ســنگرهاي توحیــد
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در مرز افغانستان بـا پاکسـتان   خصوص  به ي راه هم با خطراتی مواجه شدیم در ادامه

قـرار  اسـالمی اسـتاد سـیاف    در آنجا پایگاه نیروهـاي اتحـاد   . منگل در نزدیکی تري

تحت فرمان ارتش پاکستان بـود و نیروهـاي شکسـت خـورده و      اشت که مستقیماًد

بانی اتحاد سـیاف مسـتقر شـده     هاي دیده بهسود و غرنی در پست، فراري از ترکمن

یکـی  دوستان حرکت اسالمی که خصوص  به، بودند تا افرادي مثل من را شکار کنند

کـه گـزارش مـرا بـه نیروهـاي      فرستاده بودنـد  را رضا عمرانی  غالمآقاي  انبرادراز 

منگـل در منـاطق مختلـف کمـین      فراري مخالف ما که از دوبندي تا سرکوتل تـري 

برساند که بخت با او یار نبود و مـا قبـل از رسـیدن او از منـاطق خطـر      ، کرده بودند

او تا ایران از پشت ما آمده بود و افسوس خورده بود که ما زنـده بـه   . کردیم عبور می

    .مقصد رسیدیم

ما در پاکستان به سراغ آقاي حکمتیار و کسی دیگر نرفتیم و پس از چند روز اقامـت  

در ایران من و آقـاي جنتـی در مشـهدمقدس مانـدیم تـا      . در آنجا عازم ایران شدیم

از اینجا به بعد فازي دیگري از زنـدگی سراسـر   . هاي ما معلوم شود سرنوشت خانواده

سال آوارگی در ایران چه کشیدم و چـه   28طی که در  این. رنج و عذاب من آغاز شد

خطـر آن   که اگر عمري بود و توفیقی در فرصت بی داستانی است بس طوالنی، دیدم

همـین قـدر   . را با خود به گور خواهم برد را خواهم نوشت و اگر نتوانستم خاطرات آن

ح مـردم و بـه اصـطال    ها می ي سختی گویم که خیلی بهتر بود در کشورم با همه می

یکـی از رهبـران فلسـطین را خـوب درك     ، ي ابو ایاد من این گفته. شدم مهاجر نمی

  . »دفاع پناه و در نتیجه بی خلقی است بی، خلق آواره«گوید:  کنم که می می
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  دعوت به بازگشت

» زخـم خـونین  «افغانسـتان را  ، کار آمد در شوروي سابق روي، که گورباچف بعد از این

توصیف آن بود کـه نیروهـاي شـوروي بایـد از افغانسـتان       معناي این. توصیف کرد

خارج شود ودولت طرفدار مسکو بتواند روي پاي خود ایستاده شـده و از خـود دفـاع    

ها با دولت کنـونی افغانسـتان در پـیش     همین روش را در حال حاضر امریکایی، کند

طـرح  ، ر نجیبکار آوردن دکت کارمل از صحنه و روي با خارج ساختن ببرك. اند گرفته

براي پیروزي این طـرح و وادار سـاختن   . جانبه مطرح شد بس یک آشتی ملی و آتش

عملیات نظامی خـونین  ، 1365و  1364نیروهاي مقاومت جهادي به سازش در سال 

  . و ویرانگري انجام شد که منجر به مهاجرت بیشتر مردم به خارج از کشور شد

هـا و   سین(ع) در سـنگالخ بـا ارسـال نامـه    ن پایگاه امام حمسئوال در چنین شرایطی

هاي متعدد خواستار بازگشت من به جبهه شدند و تهدید کردند که اگر برنگـردم   پیام

من به هر ترتیبی که بود تالش کردم تا به آنهـا روحیـه   . آنها هم مهاجر خواهند شد

ـ    2/7/1365ي  در مورخه. داده و حضورشان را در جبهه حفظ نمایم ا اسـتاد اکبـري ب

  متن نامه چنین است:. اي مرا دعوت به بازگشت نمود ارسال نامه

 برادر دانشمند و متعهد جناب آقاي مصباح زاده السـالم علـیکم؛   ؛باسمه تعالی«

قابل عرض است کـه افغانسـتان در   ، ضمن آرزوي سالمتی و توفیق آن جناب

سـوزد و مـردم مسـلمان ایـن سـرزمین مقاومـت        آتشی که روسیه افروخته می

امید است جناب شما و دیگر آقایان کـه اسـتعداد خـدمات بـزرگ و     . نمایند می

ارزنده دارید به داخل تشریف آورده به کار جهاد ضد اشـغالگران ملحـد روسـی    

  )25(سند شماره  .»امضا محمد اکبري. خدا یار و مددکار شما باد. رونق بخشید

امـام مهـدي) نیـز در     در همین رابطه شهیدسیدحسین علوي از سـنگر اونی(پایگـاه  

هـایی از آن را نقـل    که بخـش ، اي مفصل براي من فرستاد نامه، 20/11/1265تاریخ

  کنم: می

پایگـاه امـام   ـ    پاسداران جهـاد اسـالمی افغانسـتان   ؛ اهللا الرحمان الرحیم بسم«

محضـر مبـارك اسـتاد گرامـی بـرادر      ؛ حسین اونی مهدي(عج)مقیم قول غالم
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نخسـت عافیـت شـما را و     حمـت اهللا و برکاتـه!  مصباح زاده سالم علـیکم و ر 

هـا از   تأییدات و توفیقات هرچه مزید شما را در یاري دادن به تقواها و فضـیلت 

امیدوارم با بهروزي و سعادت بسر آرید و در پیشـبرد  . کنم خداوند منان آرزو می

 کوتاهی بعد از مدت. ، ..اما بعد. تان مؤید و منصور باشید اهداف مقدس اسالمی

اي در سنگالخ پیچید که حاکی از ترور  شایعه، اعالن آشتی ملی از جانب دولت

ایـن شـایعه   . بـود ـ   که خداوند به دورش بدارد و وجود شما را حفظ کند ـ  شما

پس از تحقیق و تالش به ارتباط ، مدتی براي ما نگرانی سختی را بار آورده بود

ها طرح و منتشر  جانب حرکتی این شایعه معلوم شد که این تبلیغات و توطئه از

ولی با این هم اوضاع به نحوي معلوم نیست و دلهره و هراس . شده بوده است

که در اوضاع و احوال جمهوري اسالمی و  براي این. ما هنوز کاسته نشده است

تراکم نفوس در مشهد و خلع سالح بودن شما و عـدم وجـود هرگونـه شـرایط     

امیدواریم و صالح . نی ما سخت افزوده استمناسب حفاظتی براي شما بر نگرا

که نگرانی ما و شرایط حسـاس حفـاظتی خـود را در نظـر      بینیم در صورتی می

بگیرید چه بهتر و مطابق به میل ما خواهد بودکه به آغوش مام میهن بازگردید 

که در این صورت هم در جامعه محتاج و فقیر خود و هم براي همه رزمنـدگان  

ایـن بـود درخواسـت مـا کـه      . العاده مؤثر خـواهی بـود   ام فوقو پیروان خط ام

به امیـد نجـات و سـر افـرازي مسـلمین و      . امیدواریم به آن پاسخ مثبت دهید

مهر و . برادري یک عالم گرفتار غم و مظلوم شما علوي. سالمت و عافیت شما

  )26(سند شماره » امضا

کـه بخشـی از آن را    ي نامه فوق یک نامه خصوصی هم فرستاد شهیدعلوي ضمیمه

  کنم: نقل می

تا . بنده را در مقابل رقیبان تنها گذاشتید، شما میدان را خالی گذاشته رفتید. ..« 

بنده تصمیم دارم این سنگر . آیید حاال در انتظار شما بودم اما معلوم شد که نمی

، چه کار کـنم . تر استخدا قبول کند از قدرتم باال. مقدس و تنها را ترك نمایم

بـرادر تنهـا و   . حافظ شـما خـدا . توانم بمـانم  تنها نمی، با کی بگویم و کجا بروم

  .»امضا و مهر. مظلوم شما علوي
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. کـردم  چون او را به تمـام معنـی درك مـی   ، با خواندن نامه علوي قلبم آتش گرفت

 بر زرهی و دو هزار سرباز روسـی  دوصد تانک و نفر در برابر قهرمانی که با هشت نفر

آري! او . این چنین تنهاسـت ، ي اونی جنگید و دشمن را شکست داد در دره و دولتی

اما اولـین  ، او توانست با من درد دل کند. که پیشوایش تنها بود طوري همان، تنها بود

هـا! مـن ایـن     هـا و نـامرادي   اي واي از نـامردي . کرد مظلوم عالم با چاه درد دل می

شهیدعلوي یکی از نخبگان جهـاد  ، ویمگ مطلب را به دور از هرگونه حب و بغض می

نـه  ، دلیل نداشتن حزب و گروه منسجم و حـامی خـارجی   مردم افغانستان بود که به

هاي جهادي شیعه من فرماندهی بـه   در گروه. هایش شکوفا شناخته شد و نه توانایی

  . و دینداري او سراغ ندارم، لیاقت، شجاعت

  استعفاي کربالیی راسخ و پیامدهاي آن

، اش در گیر مسـائل جهـاد بـود    راسخ که از نوجوانی با پدر و خانواده م کربالییمرحو

راسـخ  . رفـت  بعد از من فرد اصلی و از مؤسسین پایگاه امام حسین(ع) به شـمار مـی  

بازوي من در سنگالخ و شهیدعلوي یاور من در منطقه و حاجی سـیدابراهیم حـامی   

سـین و کربالیـی راسـخ را بـه مـن      ح و او بود که حاجی گل، من در میان مردم بود

راسخ با خانواده و برادرانش براي جهاد و استقرار پایگـاه امـام حسـین(ع)    . وصل کرد

، تنها کوچکترین نفع مـادي نبردنـد   مخلصانه به دوش کشیدند و نهزحمات زیادي را 

مرحـوم حـاجی   . کردنـد  بلکه از ابتداي تأسیس پایگاه تا آخر از جیب خود هزینه مـی 

بنـد بـه    يمرد متدین و پـا ، قوماندان پایگاه و پدر کربالیی راسخ، ن حیدریارحسی گل

پرداخـت و در نمـاز و روزه و    که وجوهات شرعی و خمس را مـی ، مسائل شرعی بود

قـرآن را خـتم   بـار  او در ماه مبارك رمضان به چندین . قرآن خواندن بسیار جدي بود

  . روحش شاد. کرد می

اش بـا او همکـاري    اي خبـرداد کـه بـرادران و خـانواده     مهکربالیی راسخ با ارسال نا

از من خواسـت کـه   . آید یت پایگاه بر نمیمسئول  ي توانند و او به تنهایی از عهده نمی

غیـر از مشـکالت   . تعیین کنم مسئول به سنگالخ آمده و براي پایگاه تر هرچه سریع



  223مهاجرت  / : مهفتفصل 

 

د: یکی اصـرار قنـدآغا   گیري کرده بو خودش دو عامل دیگر هم او را تشویق به کناره

شوهر خواهرش که از او خواسته بود دست از کارهاي جهـادي بـردارد و بـه امریکـا     

برادر ناتنی من زکی که از کابل رفتـه و خـود را در کنـار او گرفتـه     ، و دیگري، بیاید

یت پایگـاه را بـه او   مسـئول  رضایت او را چنان جلب نموده بود که حاضـر شـود  ، بود

اي براي من نوشـت کـه بـرادرت جـوان خـوبی اسـت و        در نامهراسخ . تحویل دهد

امـا  ، این از صداقت توأم با سـادگی او بـود  . ي کارهاي پایگاه برآید تواند از عهده می

زکی بعد از رویکار . شود برد و بالي جان انسان می طرفه ره بجایی نمی صداقت یک

  . روي من نیز اسلحه کشید هراسخ را به گلوله بست و ب، آمدن

سنگالخ رفـتم و همراهـانم در ایـن سـفر حـاجی سـیدابراهیم       ، ناچار هب، 1368سال 

، گـل رضـوانی   کربالیی سید حضرت، قبادي از مؤسسین اصلی پایگاه امام حسین(ع)

 به پایگاه که رسیدیم مردم را جمـع کـردم تـا   . حسین رضایی و زلمی بودند سید گل

نظـر داشـتم یکـی رضـوانی و دیگـري       من به دو نفر. پایگاه را انتخاب کنند مسئول

مردم بر سر این دو نفـر توافـق نکردنـد و از    . هرکدام را که مردم انتخاب کنند، زکی

کربالیی راسخ عاشق زکی بـود و از مـن   . من خواستند که کسی را خودم تعیین کنم

، اما قبـل از تعیـین زکـی   ، به جد خواست که او را تعیین نمایم و من این کار را کردم

ه پایگـاه را  کـ ي خصوصی جمع کرده و گفـتم   بالیی و برادرانش را در یک جلسهکر

تا مورد آزار و اذیـت کسـی   ، کنند باید حتماً از سنگالخ بروند رها نکنند و اگر رها می

آنها قبول نکردند و حاجی احمدحسین که در آن زمـان جـوان مغـروري    . قرار نگیرند

. خاطر جمع باشـید ، نگاه کند پبه ما چ کسی زن من نیست که، آغا حاجی، بود گفت

  . اما چیزي نگفتم و از جلسه بیرون شدم، من از این سخن خوشم نیامد

ـ   اول، لیل به قوماندانی تعین کردممن زکی را به چند د خـاطر درخواسـت    هاز همـه ب

. خاطر این که بـرادرم بـود   هنفسی و سوم ب خاطر جوانی و تازه هدوم ب، کربالیی راسخ

حتی استاد اکبري بعـد از ایـن   ، دلیل مرا از تفکر در عاقبت کار غافل ساختاین سه 

که زکی را منصوب کردم اظهار نارضایتی کرد و گفـت تنهـا کربالیـی راسـخ مـورد      

  . رفت اعتماد است و نباید او کنار می
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مـن درسـتی   . »از دو زن نه، از دو سگ چوچه بگیر« گوید: ضرب المثلی است که می

. ل را هم در زندگی خودم تجربه کردم و هـم در تـاریخ بشـر خوانـدم    المث این ضرب

داري  البته استثناهاي در میان مردم عادي وجود دارد و در موارد غیرعادي ماننـد وفـا  

العباس به امام حسین(ع) معجزه آفریده است و کمـال انسـانیت را    حضرت ابوالفضل

  . به نمایش گذاشته است

کـه   جاي ایـن  هب. اما متأسفانه از جهت عکس، ایی هستندبرادران ناتنی من هم استثن

بودم و مزدوري آنهـا  » سیاه بخت«شان  ي مادر مرحومه اي باشم که به گفته من عقده

اي کـه   چنان عقـده . اي هستند آنها عقده، شد کردم و بر من ستم روا داشته می را می

حتـی نفـس کشـیدن     آنها. ام کاري در حق آنها نکرده گویی من جز ستم و بدي هیچ

  . ورزند نمی کنند و از هر فرصتی براي ضربه زدن به من دریغ آرام مرا تحمل نمی

مـادر انـدرم تـوان تحمـل     ، قبل از دستگیري پدرم که سال آخر دانشـگاه مـن بـود   

چیزهـایی را از قـول مـن بـه     ، بسـت  به من تهمت می. اجباري مرا از دست داده بود

شـد   که پـدرم از خانـه بیـرون مـی     اینو به محض  گفت که من نگفته بودم پدرم می

دادم عصـبی   کرد به نق زدن و کنایه گفتن و چون من واکنش نشان نمـی  شروع می

 گفـت  زد با هر جـارو زدن یکبـار مـی    که خانه یا دهلیز را جارو می طور همین، شد می

ي  من هنوز مصداق این گفتـه . »سفید بخت سیاه بخت، سیاه بخت سفید بخت شد«

پـس آن  ، سیاه بخت که من بودم هرگز سفید بخت نشـدم . فهمم مرحومه را نمی آن

  کسی بود که مادر اندر عزیزم را ناراحت کرده بود؟ سیاه بخت سفید بخت شده چه

قدر بـه مـن سـخت گرفـت کـه مـن نتوانسـتم چنـدماه باقیمانـده از           مادر اندرم آن

و با چشمان گریـان از پـدرم   اختیار بغضم ترکید  هایم را تحمل کنم و روزي بی درس

گونـه زجـر بکشـم؟ واکـنش پـدرم را       اش جا داد تـا ایـن   پرسیدم که چرا مرا به خانه

  . کنم خاطر مصلحت خودش ذکر نمی هب

از خانـه کـه برآمـدم بـدنم     ، ام ترکید امتحان داشتم که بغض بیست و سه ساله روزي

رفـتم  ، دیگر حال نداشـتم  به دانشگاه که رسیدم. آمدند هایم بند نمی اشک، لرزید می

یـک  . متهاي روبروي کتابخانه دانشگاه دراز کشیدم و امتحان داده نتوانس روي سبزه
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ي  بعد از امتحان مجبور شدم از خانـه . صفر گرفتم  ترم به پاي من حساب شد و نمره

» کارته چهار«اتاقی را در. که نه پول داشتم و نه جا و مکان در حالی، پدرم خارج شوم

  .  ي خود جا داد شاه پدر زنم نگذاشت و مرا در خانه مرحوم حاجی نایب ولیکردم  پیدا

کارخانـه قـالی و مغـازه    ، تمـام دارایـی او از خانـه تـا ماشـین     ، بعد از شهادت پـدرم 

هـاي نقـد و    پـول . ام بـود  در اختیار برادران ناتنی، لنگ فروشی در سراي رئیس لباس

پدرم یک ماشین شخصی والگـاي  . ود را دارندهاي انبار شده در خانه حکایت خ قالی

ي قـالی   داشت و یک اتوبوس بنز مسافربري و یک کارخانه، چپات به اصطالح قلفک

که مرحوم سـیدظاهر   طوري، خوبی گرفته بود هکار قالی بافی ب. بافی با بیست کارگاه

بـرایم  بعد از سقوط رژیم کمونیسـتی در کابـل   ، ي برادرانم که راننده بود شوهر خاله

بـردم و   پول از عایدات فروش قالی را به خانه می گفت که هرشب یک بوجی(گونی)

  .  دادم تحویل مادر اندرت می

ها و در آمدها یک پول نه بـراي مـن    برادرانم در طول دوران جهاد از تمام آن دارایی

کـه   در حـالی . عنوان ذیحق که حتی براي امور جهاد و مجاهـدین کمـک نکردنـد    به

در ابتدا تمام ظـرف و  ، ام که یک ماشین باربري داشت ملک شوهر عمه اجیشهید ح

فرش پایگاه را خریداري نموده ارسال کرد و به مرحوم کربالیی ناظر گفتـه بـود بـه    

خودم به تنهایی مصرف پایگاه را ، کس کمک نکند اگر هیج، فالنی بگو غصه نخورد

  .  کنم فراهم می

کردنـد و   ا به من کمک نکردند بلکه تخریب هم مـی نه تنه، برادرانم در دوران جهاد

صـرف نظـر از   . که من داشتم با خاد رابطه داشـته و مسـلح بودنـد    هایی قرار گزارش

، ها من به آنها توجه نکـردم و اگـر واقعیـت هـم داشـتند      صحت و سقم این گزارش

ل رزمـان مـن در شـهرکاب    که هـم  در حالی. کردم برادران نابرادرم را مجبور فرض می

امـا  ، توانستم مخالفانم را سـرکوب نمـایم   هاي تیمی داشتند و از طریق آنها می خانه

  .  کسی استفاده نکردم چهیچگاه از این ظرفیت علیه هی

به محضـی کـه آنهـا را    ، ي آنچه که از نامهربانی و نامردي برادرانم گفته شد با همه

ند و هرخدمتی کـه از  شدم که در کنارم باش شد و خوشحال می دیدم دلم شاد می می
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هاي آنها را ناشی از تلقینات نارواي  نامهربانی. کردم آمد از آنها دریغ نمی دستم بر می

کردم که اگر من به آنها خوبی کنم  دانستم و فکر می گی می همادر و جوانی و کم تجرب

به همین . شان نسبت به من مهربان خواهد شد خود آمده و قلوبه آنها ب، و مهربانی

  . آمد نثار آنها کنم هایی که از دستم بر می لیل خواستم بزرگترین مهربانید

زکی و وحید به ایران آمدند بیشتر از یک ماه از آنها پذیرایی کـردم و   1366در سال 

آنها را تشویق کردم که به ایران بمانند و درس بخوانند و وعده دادم کـه در ایـن راه   

هـاي   حـرف ، همـایون شـده    حسـین ال مالمخصوصاً وحید کـه حـا  . شان کنم کمک

اش پسـر   او تحت تأثیر هم صنفی. زد که مرا به شدت نگران ساخته بود ربطی می بی

، شهید شهرنو که سنّی شده بـود  شهیدحسینی مالک داروخانه حسینی در سه راه شاه

کـه   خاطر ایـن  هگفت که مذهب تسنّن حق است ب به مذهب تشیع انتقاد داشت و می

ـ . مـذهب هسـتند    لمانان سـنّی اکثریت مس دلیـل خصـلت خودخـواهی و خـود     ه او ب

بسـیار  . داد بینی توأم با ناآگاهی که داشت به هیچ استداللی هـم گـوش نمـی    بزرگ

شـود وحیـد بایـد درس     با خود گفتم به هـر قیمتـی کـه مـی    ، متعجب ومتحیر شدم

بـول نکـرد و   کردم که بماند ولـی متأسـفانه ق  و تشویق بسیار اصرار . طلبگی بخواند

  .  به کابل برگشتنددر زمان نجیب شان  هردوي

که با خروج نیروهـاي شـوروي از افغانسـتان ناکـامی حتمـی رژیـم        1368در سال 

برادرانم تصمیم گرفتند که در صف مجاهدین قرار گرفتـه و  ، کمونیستی مسجل شد

افـت و  زکی در غیاب من به پایگاه رفت و کربالیـی راسـخ را ب  . از کابل خارج شوند

من که به دعوت کربالیی راسـخ  . شان تصمیم به مهاجرت به ایران را گرفتند ي بقیه

انـدر و بـرادرانم در    دیـدم کـه مـادر   ، رفـتم بـه سـنگالخ   جدید  مسئول جهت تعیین

خاطر بدي که به مـن   هتوانستم آنها را ب من می. اند ي ما اتراق کرده سنگالخ در خانه

زدن از سـنگالخ فـراري    اخته و با انگ خلقی و پرچمـی ام خارج س کرده بودند از خانه

شـان   هاي تاریـک  اما خواستم آنها را در نور مهربانی و برادري غرق کنم تا دل، دهم

بـا  ، دو برادرم ضیا و وحید (مالحسـین همـایون)  خواهرو مادر اندرم را با . روشن شود

راه ساختم و از وحیـد  اش که عازم ایران بودند هم حاجی سیدابراهیم قبادي و خانواده
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در مشهد دوست من حـاجی محمـود او را   . قول گرفتم که درس طلبگی را آغاز کند

. ي امام باقر(ع) نزد علوي برادر شهید کاظمی فرستاد تـا او را درس بدهـد   به مدرسه

من که از افغانستان برگشتم دیدم که وحید از درس طلبگی خوشش نیامـده و قصـد   

او را تشویق نمودم که استقامت کند و نگذاشـتم کـه درس را   اما من ، دارد ترك کند

  .  ترك کند

در حقیقـت  . که گذشت زکـی را فرمانـده پایگـاه مقـرر کـردم      طوري همان، زمان هم

ي ده سال رنج و مجاهدت خود و مردم را مفت و مجانی در اختیار کسـی قـرار    ثمره

 یهـای  سـالح . احکام شرعیدادم که نه مجاهد بود و نه حتی مؤمن متعهد و پابند به 

آوري و نگهداري کرده بـودیم در اختیـار او قـرار دادم و از همـه      را که با دندان جمع

عـالوه بـر آن   . شناختند و اعتمـاد هـم نداشـتند    نمی مردمی که او را، مهمتر مردم را

جا مانده بـود در اختیـار او    هي من که در هنگام هجرت ب فرش و ظرف کامل خانواده

  .  تقرار گرف

گیـرم   خداوند خبیر را شاهد می، نویسم این خاطره را می، ي شب در این نیمهکه من 

خواسـتم زکـی بـا اسـتفاده از      دلسوزانه و برادرانه می، خورم که صادقانه و سوگند می

فرصت به شهرت و قدرت دست یابد و مصدر خدمت بهتر به مردم شود و من بـه او  

این بود که این فداکاري مرا درك کند و درك ایـن  انتظار من از او فقط . افتخار کنم

خـون دل خـورده   ، رزمان من که براي ایجـاد پایگـاه   فداکاري مستلزم حمایت از هم

  اما او چه کرد؟  . بود، بودند

اما وضعش تغییـر کـرده و بـا    ، زکی سال بعد ایران آمد که مصادف با ماه محرم بود

شـحال شـدم و در مجلـس عـزاداري     از دیـدن او خو . کـرد  غرور و تکبر رفتـار مـی  

سیدالشهدا(ع) که شبانه برادر ارجمندم حاج آقـاي جنتـی بـا دوسـتان دیگـر برگـزار       

او و آقاي سیدمحمدعلی منـور نیـز   ، خاتم مجلس من بودم. بردم کردند باخود می می

  .  کردند صحبت می

کـاري علمـا و    بینی جوانی شـده بـود بـا کـالن     یک شب زکی که گرفتار خود بزرگ

آن هـم در  ، انتقادي که از دهن او خیلی بزرگتر بـود ، روحانیت را مورد انتقاد قرار داد
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که خودش مالزاده و برادرش طلبه بـود و از نـان مالیـی ارتـزاق کـرده بـود و        حالی

آرامی و مالیـم بـدون نـام بـردن بـه      به نوبت من که رسید بسیار . کرد هنوزهم می

. عیف آنـان را در آن شـرایط نادرسـت خوانـدم    تعریف علما و روحانیت پرداختم و تض

فرداي آن شب هرچه از دهن زکی برآمد بدون ذکر نام نثار من کـرد و مـرا ریاسـت    

 دوسـتان   همه. خواهم هم قوماندان باشم و هم رئیس طلب و خود خواه خواند که می

بعـد از خـتم مجلـس حـاجی محمـدي      . من نگاه کردند و من سکوت کردمسوي  به

  . باشم گفتم هدفش من نمی، گوید زکی چه چرند می، آغا حاجی، گفت

، زکی علت آمدن خود به مشهد را مشوره با مـن در مـورد معاملـه بـا دولـت و خـاد      

اما بعداً معلوم شد که او معامله کرده بود ، عنوان کرد که من به شدت مخالفت کردم

کـه حتمـاً خبـر    ــ   خواست مرا باخبر کند که در آینده اگر خودم خبر شدم و فقط می

  .  گله نکنم ـ شدم می

زکی را در خانه خواستم و به او گفتم که پدر ما شهید شد و مرگ بـه  ، بعد از عاشورا

بیایید که میراث مشترك را هرچه که هست مشخص کنـیم  ، سراغ ما هم خواهد آمد

، شـد  ها قبل مـی  گفتم این کار باید سال. و حقوق هرکس را به خودش واگذار نماییم

که من در آن زمان رئیس بخشی از مجاهدین بودم و قدرت داشتم و شـما   ما از اینا

حـاال کـه   ، وجـود نیایـد  ه بردید نخواستم اقدام کنم تا سوء ظنی ب سر می هدر کابل ب

بایـد کـه مسـأله را حـل     ، ي ورثه هم در ایران هستند ام و همه قدرت را به تو سپرده

مـادرم ناراحـت   ، انم این موضوع را مطرح کنمتو زکی با ناراحتی گفت من نمی. کنیم

مصباح که چیزي  ؟!کاري چی ؟گفت میراث چی، شود گفتم چرا ناراحت می. شود می

مرا جواب کرد و از خانه بیرون رفت و سرانجام بـه سـنگالخ   ، به این ترتیب. نداشت

در بار هم اتمام حجت کردم تـا   من که قبالً نیز اتمام حجت کرده بودم این. برگشت

ها به فکـر   براي من مسجل شد که این. نباشم مسئول روز قیامت در پیشگاه خداوند

شـان را   هـاي سـیاه   حق مردم و خدا و پیغمبر نیستند و نور مهربانی من نـه تنهـا دل  

روشن نکرده بلکه بیشتر از پیش آنها را جري سـاخته و از هـیچ بـدي در حـق مـن      

  . کنند خودداري نمی
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تقدسی که از تشکیل حزب وحدت ناراضی بـود و بـا جمعـی     زمستان آن سال آقاي

دیگر از ناراضیان به پاکستان رفته و شوراي ائتالف تشکیل داده بودند از من دعـوت  

امـا جهـت   ، هرچند مـن از کـار آنهـا ناراضـی بـودم     ، کرد که به آن کشور سفر کنم

ز مـن  دوسـتی ا . سیاحت و مطالعه اوضاع با آقـاي پیـروزي عـازم پاکسـتان شـدیم     

خواست که خوب است در پاکسـتان همـراه بـا هیـأت حـزب وحـدت در رابطـه بـا         

. ها در ارزگان صورت گرفته بـود همکـاري کـنم    ها و پشتون درگیري که میان هزاره

اي در این رابطه با امضاي آقاي عبدالعلی مزاري رئیس هیأت حزب وحـدت بـه    نامه

  . من داده شد

او بـه افغانسـتان   ، آنجا رفته بود و بـا آمـدن مـن   زکی ، قبل از رفتن من به پاکستان

. بعد از رفتن زکی مرحوم کربالیی راسخ و سـیدمحمد بـه پاکسـتان آمدنـد    . برگشت

بـازي و   ها را زیر پا گذاشته و به بانـد  کربالیی از دست زکی شکایت داشت که ارزش

ـ  وحیف و میل مشغول شده و بیست میل تفنگ را فر کـه بـراي    جـاي ایـن   هختـه و ب

اسـتخبارات دولـت دکتـر     ( گذاري کند به جیب خود زده است و با خاد هپایگاه سرمای

، او افرادي را نام بـرد کـه اطـالع داشـتند فریـد     . نجیب) نیز رابطه برقرار کرده است

روغـن و  ، بـرنج ، پـول  هـا  کمونیستپدر مصطفوي از دولت ، برادر زکی و علی اصغر

هـا در میـدان بـه دسـت      سـالح ، به سنگالخ که در موقع انتقال، اسلحه گرفته بودند

با توجه به شناختی که از زکی و فرید و علی اصـغر داشـتم   . حزب اسالمی افتاده بود

کـردم کـه    احسـاس مـی  ، ه بـودم و اشتباهی که در منصوب کردن زکی مرتکب شد

چه بعداً از قول یک منبـع موثـق    چنان. تواند صحت داشته باشد هاي مذکور می اتهام

  . ثابت شدبرایم 

اش را هم تحت فشار قرار داده بود و با افـرادي   عالوه برآن کربالیی و خانواده، زکی

زکـی قصـد   . بانـد سـاخته بـود   ، مخالفت و دشـمنی داشـتند  با آنها که به هر دلیلی 

خاطر خودش که مانع کارهاي ناصـواب او   هي کربالیی را داشت تا هم او را ب تصفیه

خاطر من او را از صحنه خارج سازد تا دست مـن از   هو هم ب بود از سر راه خود بردارد

 طلبـان نابکـار دیگـر    ایـن نیـت شـوم او را فرصـت    . سنگالخ و پایگـاه کوتـاه شـود   
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حسین خواندنـد و دسـت در دسـت یکـدیگر      دشمنان شخصی حاجی گلخصوص  به

رحمانـه   اش را یکسـره کننـد و آنهـا را بـی     دادند که کار حاجی گل حسین و خانواده

گنـاه   که مرحوم اکبرعلی را با زن و پسر جـوانش در گردنـه بـی    طوري بکشند؛ همان

  .  کشتند

که قندآغا وعده داده بـود کـه در    طوري من کربالیی را نصیحت کردم و گفتم همان

ي قنـدآغا    او گفـت وعـده  . به امریکا برود، برد صورت ترك پایگاه او را به امریکا می

گفـتم اگـر   . بـرد  مرا چگونه می، حمل نکرد و پس فرستاداو حتی پدرم را ت، دروغ بود

تـا کینـه میـان شـما      یدر پایگاه با زکی همکاري کن مانی باید حتماً در سنگالخ می

، اسـت کـار از اینجاهـا گذشـته    ، کربالیی گفـت . ایجاد نشود و زکی هم کنترل شود

صـورت   م در اینمن گفت. کند علیه من اقدام می زکی باند درست کرده و باند او حتماً

بـراي کنـار   ، و اگر زکی خـود را کنتـرل نکـرد    یهم باید در پایگاه حضور داشته باش

به . آمیز اقدام شود و در ابتدا باید مردم از توطئه آگاه شوند هاي مسالمت زدنش از راه

دانسـتم کـه او هـم در بانـد      نمـی ، سیدمحمد هم گفتم که با کربالیی همکاري کند

  .  کرد و آگاهانه یا ناآگاهانه نادرست عمل می استزکی تنظیم شده 

سـیدمحمد بالفاصـله زکـی و    ، کربالیی راسخ و سیدمحمد که به سنگالخ برگشتند

هاي اضـافی و   هاي ما در پاکستان قرار داد و شاید حرف باندش را در جریان صحبت

ام کـه از اقـو  ، جان حبیبی ي علی زکی و باندش در خانه. تحریک کننده هم گفته بود

گـرد هـم   ، کـرد  حسین بود و به دالیلی شخصی با او مخالفت می نزدیک حاجی گل

ي  این را قبـل از ادامـه  . اش را ریختند حسین و خانوده حاجی گل  آمده و طرح تصفیه

موضوع باید بگویم که کربالیی هم اشتباهاتی کرده بود که براي زکی و مخالفـانش  

قع بعـد از اسـتعفا و میسـر نشـدن سـفر بـه       او در وا. رسید تحریک کننده به نظر می

 تابیـد و ایـن اشـتباه    پشیمان شده بود و حاکمیت دیگران را برخـود بـر نمـی   ، امریکا

هم بـراي خـود و هـم بـراي مـن مشـکالت       ، بزرگی بود که آن مرحوم مرتکب شد

  .  زیادي ایجاد کرد
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ي  ادهتصـمیم گرفتنـد کـه خـانو     جـان حبیبـی   اصغر و علی علی، فرید، سرانجام زکی

، 31/1/1370در تــاریخ ، گنــاه ســرکوب و نــابود نماینــد حســین را بــی حــاجی گــل

جـان راسـخ را بـه پایگـاه      آنها صبح زود کربالیـی علـی  . شان را آغاز کردند عملیات

در . اي احضـار کردنـد   خواستند و بعد از او برادرش حـاجی احمدحسـین را بـه بهانـه    

نـد کـه شـما را زنـدانی نمـوده و خلـع       پایگاه کسی محرمانه به کربالیی راسخ فهما

کنـد کـه در موقـع     کربالیی با فهمیدن این مطلب از پایگاه فرار مـی . کنند سالح می

بـرادر زن حبیبـی در   . کننـد  فرار از پایگاه تا درسراي او را به شـدت تیـر بـاران مـی    

هاي بعد برایم قصه کرد که با گرینوف و کالشنکوف به شـدت روي کربالیـی    سال

کربالیـی در پـایین قـرار داشـت و مـا در      ، فاصله هم نزدیک بـود ، کردیم یضربه م

کردیم که با این تیرباران شدید کربالیی سوراخ سـوراخ شـده    موقعیت باال و فکر می

اما او زنده ماند و فقط دامن واسکت او سوراخ شده و اندکی زخم ، و از او اثري نماند

ي حـاجی   به خانـه ، زندانی کردن احمدحسین بعد از تیرباران کربالیی و. برداشته بود

حـاجی  . حسین حمله کردند و زن و بچه و صغیر و کبیر آنها را زیر آتش گرفتنـد  گل

اما در حـال فـرار از خانـه تـا رودخانـه او را از      ، حسین با اسلحه از خانه فرار کرد گل

ـ ، هفـت  جی دهشکه و راکت آرپی، هاوان، پایگاه با گرینوف  ي باالي تپه ان مـورد  چن

حسین معجـزه   اما حاجی گل، حمله قرار دادند که جهنمی از آتش بوجود آورده بودند

، آسا نجات یافت و تنها ترکش راکتی که در داخل رودخانه کنار او منفجر شـده بـود  

امـا کربالیـی زیـر    ، حاجی را زخمی دستگیر نمودنـد . پایش را به شدت زخمی نمود

کـه خـود    طـوري  آن. خود را نجات داد، هاي درسراي باران مرمی از راقول تا نزدیکی

حسین و پسرش کربالیی راسخ بایـد زنـده    حاجی گل، جنایتکاران بعداً اعتراف کردند

شـکی  . اما چنین اتفاقی نیفتاد، کرد شان اصابت می ماندند و صدها مرمی به بدن نمی

امـا  ، بـود   شان شامل حال آنها شده خاطر مجاهدت هنیست که لطف بیکران خداوند ب

هـا و   گناه، شاید جزاي اشتباهات، قدر مصایب و زجري را که تحمل کردند هم همان

غرورشان بوده باشد که قدر مجاهدت و لطف خدا در مورد خود را ندانسته بـا تـرك   

کسانی آنهـا را تیـر بـاران    . جهاد به خواري و رنج و حتی سرشکستگی گرفتار شدند
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دشـمن نینداختـه بودنـد و افـرادي     سوي  به مرمیشان یک  کردند که در طول حیات

در ایـن جنایـت   . مانند زکی و فرید در طول دوران جهاد رعیت دشمن متجاوز بودند

 و بـرادرانش  ـ  قاتـل مرحـوم اکبرعلـی و زن و پسـرش     ـ  علـی اصـغر  ، زکـی ، فرید

خـان   سیدشـاه ، جـان حبیبـی   علی، عباس سیدآقاحیدري قاتل ظابط غالمخصوص  به

پسـر حـاجی عـادل کـرمنج و     فرزند مرحـوم سـیدنایب و   غضنفر ، رانشراقول و پس

بقیـه  ، به جز از فرید و زکـی . نقش اساسی داشتند، سیدرحیم پسر شهید سیدمحسن

دست به این جنایـت  ، حسین ي حاجی گل هاي خودشان از خانواده خاطر عقده ههمه ب

در واقـع مـرا   ، یـن دو ا. این جنایت را طرح کردند، خاطر من هزدند؛ اما زکی و فرید ب

ي جنایتکـاران و   لعنـت خـدا برهمـه   . ی راسخ و پدرش راینه کربال، تیر باران کردند

  .  بینند شان را می جاهالنی که فقط نوك بینی

و  حسـین رسـاند   کربالیی راسخ خود را به پایگـاه امـام مهـدي(عج) در قـول غـالم     

ي نامه نوشـته و از او  زکی مجبور شد به آقاي علو. ي باند زکی شکست خورد هئتوط

، شـهیدعلوي فرمانـدهان حـزب وحـدت    . تقاضا کند که براي حل مسأله اقدام نماید

پاسداران را تحت عنوان شوراي نظامی جمع کرده با خود بـه سـنگالخ بـرد و      شاخه

، 2/8/1370اي را در تـاریخ   سـفیدان منطقـه فیصـله نامـه     در آنجا با جمعی از ریش

  .  تصویب کردند

آمـدن   زمـان  تایت پایگاه برکنار شده و مسئول نامه زکی از ي اول این فیصله در ماده

عنوان سرپرسـت پایگـاه منصـوب     سیدباقر واعظی به، من(سیدمحمدباقرمصباح زاده)

نامه از زکی خواسته شده است که به ایران رفتـه   ي چهارم فیصله در ماده. شده است

نامـه بـه    اقع حل تمام قضایا در فیصلهدر و. و مرا براي حل مسأله به سنگالخ بیاورد

  . من گذاشته شده بود ي  عهده

پایگـاه  ، هـاي امـام مهـدي    ن پایگـاه مسـئوال ، نامه را از جانب شوراي نظامی فیصله

سـفیدان پایگـاه    نمـوده و از جانـب ریـش    ءمهر و امضـا ، عصر محمدیه و پایگاه ولی

مرحـوم حـاجی   ، سـین ح مرحـوم بابـه غـالم   ، حسین(ع) مرحوم حاجی سیدعادل امام
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چنین زکی و کربالیی راسـخ   هم. شده بودمحمدحسین و مرحوم حاجی دیدار شصت 

  . نیز امضا کرده بودند

شـهید علــوي و آقــاي یعقــوبی فرمانــده پایگـاه شــهید منصــوري بعــد از تصــویب   

اصـغر و دیگـر    علـی ، اي براي من فرستادند کـه در آن زکـی    ي فوق نامه نامه فیصله

حیـدر محکـوم و کربالیـی راسـخ و پـدرش حـاجی        ربالیـی علـی  پسران مرحـوم ک 

  متن نامه به این شرح است:. بودند  حسین مظلوم شناخته شده گل

استاد محترم و دلسوز مصباح زاده و سایر دوستان السالم علیکم  ؛باسمه تعالی«

امید است که حال شریف خـوب و موفقیـت روز افـزون     اهللا و برکاته! و رحمت

و بعد تکراراً خدمت عرض شـود کـه غـرض مسـائل روي داده و     . داشته باشید

و ، آوري شما ضرور و ضرور اسـت  حل قضایاي بوجود آمده در سنگالخ تشریف

ي که در سـنگالخ در  ا در معضله. ي خوبی با آمدن شما مساعد است هم زمینه

هاي هـردو جانـب بوجـود آمـده طبـق       میان کربالیی راسخ و زکی و پشتیبان

، علی اصـغر ، یق که از طرف مایان صورت گرفت برادران آقاي زکیبررسی دق

ــدري ــد، حی ــدند و   ، عبدالحمی ــناخته ش ــوم ش ــین محک ــن و سیدحس سیدحس

انـد و حـل مشـکل دسـت      پدرش و برادرانش مظلـوم بـوده  ، راسخ. اند محکوم

، امضاي سیدحسین علوي و امضا و مهـر یعقـوبی  . السالم علی الحق. شماست

  ) 27 ماره(سند ش .»25/2/1370

از مشـهد بـه   . نامه به ایران آمد و من مجبور شـدم بـا او بـروم    زکی براساس فیصله

در . مـرز افغانسـتان در ارگـون حرکـت کـردیم     سـوي   بـه  پاکستان رفتیم و از کویته

ي کوهستانی طوالنی و مسیر رفت و آمد مجاهـدین   ي سرحوضه که یک دره منطقه

روي   بمـب در سـه متـري پـیش    . رار گرفتیمي هوایی ق مورد حمله، به پاکستان بود

، جیپی که در آن قرار داشتیم انداخته شد و گودالی ایجاد کرد که سـنگ و خـاك آن  

اما به لطف خدا آسیبی ندیدیم و تنها یک راننده موتر بـاربري  ، همه بر سر ما ریخت

  . تر از ما مورد حمله قرار گرفته بود کشته شد که پایین

گـارد بـا    از آنجا من شش نفر بادي، حسین رسیدیم ه قول غالمبه هرسختی که بود ب

بعـد از  ، به سنگالخ که رسیدیم. شان شهید شیخ رمضان بود خودم گرفتم که فرمانده
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مطالعه اوضاع در یافتم که یا به نفع زکی و باندش عمل کنم و یـا منتظـر اقـدامات    

ـ ، شد از جلساتی که برگزار . ي آنها علیه خودم باشم خصمانه خـوبی  ه این مطلب را ب

اش و کربالیـی   زاده که پسر حاجی عادل و غضنفر برادرخصوص  به، درك کرده بودم

من در ابتدا به خلع . کردند آمیز می سیدحسین و برادرش عبدالحمید با من رفتار توهین

پهلوان شیرحسین و مرحوم ، آمیز باند زکی اقدام کردم و آقاي رضایی سالح مسالمت

ي  در پایگاه به اندازه. لنگ پدر آقاي رضایی را هم به سنگالخ فراخواندمسیدحسین م

ي  کافی نیروي نظامی تحت امر خود را ایجاد کردم و سپس اقدام به برگزاري محکمه

با رضایت زکی قرار شد که کربالیی خودش یک مال بـراي  . طرفین درگیري نمودم

  . شناس را آوردبررسی موضوع پیدا کند و او از بهسود یک مالي نا

کار تحقیقات آغاز شد و اکثر افرادي که شهادت ناحق علیه کربالیی راسخ دادنـد از  

  سیدعوض از قلعـه ، حاجی عادل و وکیل کربالیی راسخ، وکیل زکی. باند زکی بودند

جـرم کربالیـی   . توانسـت  شاه بود که از هیچ چیز خبر نداشت و صـحبت هـم نمـی   

او با دولت ارتباط برقرار کـرده اسـت و چـون سـند      تهمت به زکی بود که گفته بود

دادنـد   که به نفع زکی شهادت می کسانی. توانست آن را به اثبات برساند نمی نداشت

شدند همان کسانی بودند که از طـرف زکـی بـه کابـل      و ارتباط با دولت را منکر می

افـت کـرده   رفته و با عوامل خاد و شوراي ملیت هزاره معامله کـرده و امکانـات دری  

کـش هـزاره در    هـاي اهـدایی خـاد و شـوراي ملیـت زحمـت       بودند و حتـی سـاعت  

من این مسـایل  . اصغر از آن جمله بودند عبدالحمید و علی، جواد کاکو. شان بود دست

جـواد کـاکو و علـی    ، نادري که در کابل با فرید ي سید منصور زاده را از طریق خواهر

امـور کنسـولی در    مسئول ت کرده بود و بعداًاصغر به نمایندگی از طرف دولت صحب

  . خبر شدم، که ناصر ضیا سفیر بود مقرر شد سفارت افغانستان در تهران در زمانی

دادند و  وجدان بودند که شهادت دروغ می خبر از خدا و بی آن قدر بی، افراد باند زکی

ن محکـوم  بـرای  کردند کربالیی سندي براي اثبـات اداعاهـایش نـدارد و بنـا     فکر می

قاضی که کربالیـی  ، از بدشانسی. دهند شان ادامه می شود و آنها دوباره به جنایت می

، توان و هـم ضـعیف الـنفس بـود و حـاجی عـادل نماینـده زکـی         آورده بود هم کم
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که واقعیـت   با وجودي، دست من هم بسته بود. توانست او را تحت تأثیر قرار دهد می

خواست حکـم را   جناب قاضی می. کردم می را حفظ طرفی خود باید بی، دانستم را می

مجبور شدم به او بگویم که دقـت  ، به نفع باند زکی و محکومیت کربالیی صادر کند

تیرباران کربالیی و پدرش به قصد کشت و ، ي اتهام نیست تنها قضیه، بیشتري کند

یـی را  چنان تمایل داشت که کربال قاضی هم. تر است شان جرم سنگین  حمله به خانه

به یک نحوي قضیه را پیچاندم تا بفهمـم کـه چـه خبـر      !تعجب کردم، محکوم کند

کند تا زکی که برادرم هست  خاطر من این کار را می همتوجه شدم که قاضی ب، است

خاطر من ایـن کـا را نکنـد کـه هـم       هغیرمستقیم به او فهماندم که ب. محکوم نشود

ضی که متوجه مسأله شد تصـمیم بـه   قا. یت شرعی داردمسئول خطرناك است و هم

، مصالحه گرفت و نمایندگان دو طرف را راضی ساخت که تـن بـه مصـالحه بدهنـد    

ي  براي حاجی عادل تذکر داد کـه جـزاي ترسـاندن زن و بچـه و حملـه     خصوص  به

اسـت کـه تمـام افـراد      یحسین جـرم خیلـی سـنگین    ي حاجی گل مسلحانه به خانه

باند زکی مقصـر شـناخته شـد و از آنهـا     ، نامه فیصلهدر . دخل باید محاکمه شوند ذي

  .  حسین عذرخواهی کنند خواسته شد که از حاجی گل

حسین هـم عـذرخواهی    نامه را پذیرفت و حاضر شد که از حاجی گل باند زکی فیصله

را  پهلـوان شیرحسـین  . اما امید داشت که دوباره قـدرت بـه آنهـا سـپرده شـود     ، کند

. باند زکی در مخالفـت بـه کـوه برآمـده سـنگر گرفتنـد      ، دمقوماندان پایگاه مقرر کر

، عبدالحمیـد و حیـدري)  ، حیـدر(کربالیی سیدحسـین   پسران مرحوم کربالیـی علـی  

زکـی را بیشـتر در برابـر مـن     ، عـادل و ملـک امیرحسـین    حـاجی ، سیدرحیم، حبیبی

 زمـن ا . قرارگاه گرفتنـد ، آرموندهن ملک امیرحسین در   ي تحریک کردند و در خانه

کنند و به همان دلیـل کسـی را قومانـدان مقـرر      دانستم که اینها شرارت می اول می

هـر قـدر کـه تـالش     ، طور هم شد کردم که بتواند جواب المذهبان را بدهد و همان

البتـه مـن در شـرایط    . کردند حریف سیدملنگ و برادرش پهلوان شیرحسین نشـدند 

  .  ي دیگري نبود این کار چاره ما در آن شرایط جزا، کردم را نمی رعادي این کا
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ي خـود از پایگـاه را کـرده بـود و دیگـر       او اسـتفاده ، آمد از دست زکی کاري بر نمی

برایش صرفی نداشت و گذشته از آن براي خود بناحق دشمن آفریده بـود و جـانش   

امـا  ، تصمیم به ترك سنگالخ و سفر به ایران را گرفته بود، بنابراین. هم در خطر بود

کـرد و وانمـود    طر باندش و هم براي ریختاندن آخرین زهـرش تـالش مـی   هم بخا

من براي جلـوگیري از  . ساخت که مقاومت نموده و سنگالخ را ترك نخواهد کرد می

در برابر شخص زکی کوتـاه آمـدم و   ، خونریزي که خواست برخی افراد باند زکی بود

ي خصـومت بـه    ه ادامهدر یک مالقات خصوصی به او صادقانه و برادرانه فهماندم ک

شود و خداي نخواسته جان خـود   انجامد و او در هیچ صورت موفق نمی خونریزي می

زکـی بـا   . که سبب قربانی کردن من شـود  را هم ممکن است از دست بدهد و یا این

او تحلیـل مـن از اوضـاع را    . جـوان هشـیار و زرنگـی بـود    ، هـا  ي شرارت جود همهو

    .پذیرفت و به غائله پایان داد

از صـحنه خـارج   ، من کرده بود که زکی با وجود ستمی که بر داند من از این خدا می

ي  خود او و نیـز روحیـه    ي مورد و ناجوانمردانه اما بغض بی، راضی نبودم، ساخته شود

او . او را از صـحنه خـارج سـاخت   ، اش جویانه و نه ایثارگرایانـه و خداپسـندانه   استفاده

بـا النـه کـردن در اطـراف مرحـوم آقـاي       ، ها نیستکموحتی بعد از سقوط حکومت 

، نام حزب وحـدت ه فاضل و به دست آوردن امکانات زیاد در موقع غارت شهرکابل ب

ـ ، هاي رشد سیاسی و اجتماعی برایش فراهم شـده بـود   که زمینه با وجودي خـاطر   هب

  .  ردرفتاري نتوانست جایگاهی براي خود ایجاد کند و تنها شکم خود را آباد ک ناپاك

علی حیـدر  مرحوم کربالیی پسران . نداما باند خرابکار آرام ننشست، زکی به ایران آمد

هایی کـه در رابطـه بـا جهـاد      با وجود زحمت (ع)از ابتداي تشکیل پایگاه امام حسین

خودشان را موتور حرکت هرگونه فتنه و جنگ و ناآگاهانه نابخردانه ، شدند متقبل می

کردنـد و اگـر در    شدند هم تندروي مـی  می ر درصف حق واقعاینها اگ. دادند قرار می

. کردنـد  ندیشانه و ظالمانه عمـل مـی  اگرفتند هم عاقبت نی صف فتنه و فساد قرار می

با آن همه ستمی که در حقش شده بود به سخنور و موحدي تسـلیم  راسخ کربالیی 

. رکتـی شـدند  اما این باند فتنه بعد از شکست به آقاي سخنور تسلیم شـده و ح ، نشد
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ر برج اسد برگزار کردند و از سـخنور  د ددر مجلسی که براي اعالم حرکتی شدن خو

حیدري با شور و شوق مطلبی را که نوشته بود خواند و گفت کـه  ، نیز دعوت نمودند

انـد و بـه حرکـت اسـالمی      اند و حاال به حق پی برده تا حاال در راه باطل قرار داشته

. کننـد  ها نصیب کسانی است که با خدا معامله نمی فکندگیاین چنین سرا. اند پیوسته

، سـخنور خبـر شـد   آقـاي  پـذیري   گران و توبـه  سیدحسین ملنگ که از این توبه فتنه

او دالوري . بساط آنها را در هم ریخت و نگذاشت که در کرمنج پایگاه ایجـاد کننـد  

میـان بـرادران    بود که عکس امام خمینی را در سینه خود زده در جلریز و میـدان در 

پایگاه امام حسین(ع) به لطـف خداونـد تـا سـقوط     . کرد اهل سنت گشت و گزار می

حکومت دکتر نجیب در سنگالخ برقرار ماند و در خواسـتی کـه از خداونـد در مکـه     

دین و وطن بـه  ، یت ما تا آن موقع در برابر مردممسئول نموده بودم به اجابت رسید و

  .  بحران کشور آغاز شد که هنوز ادامه داردپایان رسید و فاز دیگري از 

 زبونی مسئوالن حرکت و تاخت و تاز بیگانگان در سنگالخ

اقوام و همکاران من در پایگاه امـام حسـین(ع) تـا حـد     ، دوستان، بعد از هجرت من

منطقـه را  ، هاي بیرونی نجات یافتند و خطر جنگ داخلی گسترده زیادي از شر توطئه

شان  ي پیمانان خارج از منطقه ران حرکت اسالمی سنگالخ و همبراد. کرد تهدید نمی

افـراد مربـوط   خصوص  به، ها تکتاز شدند و رفت و آمد نیروهاي پغمانی و دیگر گروه

هـاي   امـا دیـري نگذشـت کـه حرکتـی     . به پایگاه انوري در سنگالخ افزایش یافـت 

م انشعاب نمـوده  بلکه براساس طایفه در داخل هر قو، سنگالخ نه تنها بر اساس قوم

هـاي پغمـانی از جملـه     هاي جداگانه بـا حمایـت آقـاي انـوري و قومانـدان      و پایگاه

سـید  اختالف میان آقـاي موحـدي و قومانـدانش    . ایجاد کردند، مالعزت و شیرعلم

از . باال گرفت و حتی به درگیري کشیده شـد ، اش هم بود علوي که خواهرزادهآقا  گل

  . دو دسته و دو پایگاه شدند ي سیدعشرت لحاظ قومی اوالده

ي  آقاي سخنور و حاجی ملک میرحسین باهم درگیر شـدند کـه در نتیجـه   ، چنین هم

نیـز دو دسـته و دو   ، آن غالم سخی برادر حاجی ملک کشته شد و قوم سیدشمشـیر 
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حـاجی ملـک   ، آقا علوي و سیدحسـین انـوري   سخنور با کمک سیدگل. پایگاه شدند

ي  در منطقـه ، حـاجی ملـک میرحسـین   . از سنگالخ نمود میرحسین را مجبور به فرار

مشهور به ، خاك مستقر شده و تحت حمایت شهید حاجی عبدالحسین محمدي سیاه

که قبـل   در حالی. قرار گرفت و به اصطالح نصري شد، از سازمان نصر، عبدل حاجی

بـه همـین   . کـرد  از آن نصري را مائوئیست دانسته و مرا متهم به نصري بـودن مـی  

 رضـا  خیراهللا نیز پایگـاهی جداگانـه بـه سرپرسـتی آقـاي سـیدغالم       رتیب اوالد شاهت

که افرادي  طوري، نوازخان نیز گرفتار تفرقه شدند تأسیس کردند و اوالد شاه، عمرانی

قومانـدان  ، از وابستگان پایگاه حاجی سیدصادق با نیروهاي دولتی همکـاري نمـوده  

در کابـل بـه شـهادت    پلچرخـی   در زنـدان ه کـ  محمدحسن را به دام انداختند تا این

توانسـتند   ها به نفع نیروهاي بیگانه بود که می ها و چند دستگی این درگیري. رساندند

کسی نتوانـد جلـودار آنهـا     چآزادانه جوالن داده آبرو و عزت مردم را پامال کنند و هی

  . شود

در 1382به این مطلب روزي مرحوم حاج آقاي موحـدي و مرحـوم علـوي در سـال     

کامل و بـرادرش داکتـر سیدیاسـین     اهللا در حضور داکتر ابراهیم دفتر من در قلعه فتح

مـن از آنهـا گلـه کـردم کـه نـه مـرا        . علوي و جمعی از اعضاي دفتر اعتراف کردند

منطقـه را در اختیـار   . گذاشتند در سنگالخ کار کنم و نه خودشان توانستند کار کننـد 

در معاملـه بـا   ، ستفاده از ظرفیت جغرافیایی و اجتماعی آنبیگانگان قرار دادند که با ا

آي اس آي و منابع غربی به شهرت و ثروت دست یابند و خرابی و پیامدهاي منفـی  

شان گنـاه   ضمن اعتراف به اشتباه، آن دو مرحوم. آن را مردم سنگالخ بردوش کشند

خنور ایـن کـار   گفت علوي و س مرحوم موحدي می. انداختند دیگر می را به گردن یک

  . گفت موحدي کرده است علوي می، را کرده است

بـازي شـروع شـد و     بعد از هجرت من قوماندان(فرمانـده) و قومانـدانک  ، به هرحال

حدود ده قومانـدان پیـدا   ، آمدند ي یک قوماندان بر نمی منطقه و مردمی که از عهده

سئولیت ناپذیربودند و بـا  بند و بار و م ناآگاه و برخی حتی بی، سواد کردند که همه بی

کردند  معامله می. ..هریک جداگانه باپغمانی و میدانی و، سرنوشت سرنوشت مردم بی
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برخـی از همـین   . برنـد  مـی  و آبـرو و عـزت مـردم سـنگالخ را بردنـد و هنـوز هـم       

ي طالبان با آنان همکاري نموده و مردم را تحـت فشـار قـرار     ها در دوره قوماندانک

نـام   هشوراهایی ب، شان تانز سقوط طالبان با دیگر افراد همتاي شارالدادند و بعد ا می

وجود آوردندو به ایـن در و آن در زدنـد و چیـزي     هب، هاي کارتونی با رئیس، سنگالخ

هرگاه بـه قـد و قـواره و عقـل و عملکـرد برخـی از ایـن        . جز بدنامی کسب نکردند

، مرحـوم کربالیـی میرسـعید   ، به غیرت و همـت بزرگـانی ماننـد   ، نابکاران نگاه کنی

. ..شـاه و  سـید داده ، اکبر سید شاه علی، حاجی رئیس میراحمدشاه، خان مرحوم موسی

  .  گویی آفرین می

شد و برادران حرکت  ها امکانات زیادي به مجاهدین در پاکستان داده می در آن سال

اتحـاد و   اسالمی به دالیل ارتباطی که با پاکستان داشتند و نیز از طریق فرمانـدهان 

اما مردم مـا و مجاهـدین پایگـاه    ، شدند مند می جمعیت اسالمی از این امکانات بهره

تنها محمدبالل نیرم . شدند امام حسین(ع) از هیچ منبع داخلی و خارجی حمایت نمی

که از حزب اسالمی بریده و به جبهه ملی نجات پیوسته بـود و بـا مـا روابـط خـوب      

دارو و برخی وسایل دیگر کمک ، یکبار مقداري پتو، از امکانات شخصی خود، داشت

حسـین(ع) از لحـاظ اسـلحه و مهمـات و مـواد خـوراکی در        اما پایگاه امام، کرده بود

توانست اسـلحه و   نمی، هاي ناچیز مردمی بود چون متکی به کمک. تنگنا قرار داشت

  . مهمات خریداري کند

را تأسیس کـرد و  »  والیت کابلقرارگاه جنداهللا«، بالل در چارچوب جبهه ملی نجات

اي برایم نوشته بـود کـه    او نامه. کرد اي هم به همین نام در پیشاور منتشر می نشریه

اش کـه بـه دسـتم     در نامه دومـی . اش به دست من نرسید اما نامه، به سنگر برگردم

کرد که من در ایران صاحب امکانـات و   او فکر می. همکاري شده بود رسید خواستار

اما خبر نداشت کـه مـن آواره و در   ، توانم براي جبهات کمک کنم ر هستم و میاقتدا

آیم و  ام بر نمی ي سیرکردن شکم زن و بچه نام و نشان از عهده بی، ي تنهایی گوشه

کـه بـه    توانم چه رسـد بـه ایـن    حتی کتاب و لوازم تحریر فرزندان خود را تأمین نمی

 کـه  ی از بخش فرهنگی نهادي در مشهدمن زمان. هاي جهادي کمک نمایم قرارگاه
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خواستم چنـد جلـد   ، کرد به مجاهدین و مهاجرین کتاب و وسایل فرهنگی کمک می

متن نامه محمـدبالل  . موفق نشدم، قرآن و رحل براي دوستان مهاجر ما کمک کند

  نیرم به این شرح است:

اسالم برادر نهایت محترم و معزز آقاي مصباح زاده صاحب و سایر سنگرداران «

سـعادت و موفقیـت داریـن وجـود      اهللا و برکاتـه!  السالم علیکم و رحمت، عزیز

. الحــاکمین و خیرالناصــرین(ج) خواهــانیم شــریف شــما را از پروردگــار احکــم

اش إن شاءاهللا اطمینـان بخـش    هم نتیجه، هاي برادران محترم پاسدارم قرارگاه

می بـه بـرادران   بخاطر بهتر شدن وضـع فرهنگـی و نظـا   . است مطمئن باشید

رود در این زمینه  امید می. ما در سنگرهاي جهاد ضرورت داریم، رسیده و فعال

و سـنگر پاسـداران جهـاد    ، سنگر قرارگاه جنداهللا والیـت کابـل  . توجه بفرمایید

و تـا تشـکیل    یکی است و در یک خط ایمان و اسالم قـرار داریـم  ، اسالمی ما

جهاد و پیکار خسته ناپذیر داریم و ، دحکومت اسالمی که بر بناي حکم اهللا باش

به امید تشکیل یـک حکومـت   . ما پیروزیم، مطمئنیم به یاري و نصرت خداوند

مسـئول  ، محمـدبالل نیـرم  ، امضـا . باعرض احترام. جهانی اسالم در این عصر

  ) 28 (سند شماره» 3/2/1367. قرارگاه جنداهللا والیت کابل
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  بین المللی افغانستانسمینار 

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه جمهـوري اسـالمی    1368الدر س

مـن  . فراخـوان مقالـه داد  ، المللی افغانسـتان  بینسمینار براي برگزاري دومین ، ایران

اي فرستادم که پذیرفته شـد و بـر همـان     مقاله »ها در افغانستان جرگه« تحت عنوان

ــن ســ. اســاس در ســمینار دعــوت شــدم ــه مــدت ســه روز کهمیناردر ای ــا  10، ب ت

با حضور حـدود یـک    و در تهران 1989اکتبر  4-2مطابق با ، 1368مهر(میزان) 12

تعداد زیادي از سران و فعاالن سیاسی مجاهدین مقیم پاکستان ، هزار نفر برگزار شد

، هاي سیاسی مستقل و کارشناسان و متخصصان افغانستان برخی شخصیت، و ایران

، چـین ، بـنگالدیش ، پاکسـتان ، هنـد ، فغانسـتان ا، ایران انند:م، از کشورهاي مختلف

سویس و فرانسه حضـور  ، ترکیه، فلسطین، لبنان، اتریش، آلمان، سریالنکا، انگلستان

، الـدین ربـانی   استاد برهان ها از این قرار است: اسامی برخی از این شخصیت. داشتند

، دامین وقـاد قاضـی محمـ  ، مولـوي نصـراهللا منصـور   ، اهللا مجـددي  حضرت صـبغت 

سیدقاسـم  ، حجت االسـالم سـیدظاهر محقـق   ، محمدکریم خلیلی، سیدنوراهللا عماد

الهـدا   شـمس ، پروفسـور رسـول رهـین   ، سیدرسـول ، دکتر عبـدالکیم طبیبـی  ، رشتیا

، سـیدعبدالعظیم مبـین  ، سیرت طالقانی، محمدنسیم فقیري، شمس(رهبر افغان ملت)

ت االسـالم شـیخ اسـحاق    حجـ ، مهنـدس محمدعاصـم  ، دکتر عبدالحمید معصومی

، محمـدامین فـروتن  ، مولوي مـؤذن ، بلخی االسالم سیدحسین عالمی حجت، اخالقی

هـا دو شخصـیت    از عـرب . جان زاهدي و هاشمی لـولنجی  االسالم استاد علی حجت

اهللا  سنّت لبنان و دیگـري شـهید آیـت    رهبر اهل، مهم یکی مرحوم شیخ سعیدشعبان

. حضـور داشـتند  ، الي انقالب اسالمی عـراق رئیس مجلس اع، حکیم سیدمحمدباقر

بـنگالدش و پاکسـتان نیـز شـرکت     ، پژوهشگرانی از شبه قاره هند از سه کشور هند

دکتـر  ، آنتونی هایمن، ستاهل. اي، پژوهشگران غربی عبارت بودند از: آلبرت. داشتند

) وانگ وي چو(از چـین ، ژوس پویک، پروفسور فلیکس آرماکورا، الیور روا، دیتربراون

  .  ..و 
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ام  خاطر اهمیت مقالـه  هپخش شد من هم بسمینار ها که در ابتداي  در بروشور برنامه

امـا بـه دلیـل ناآشـنایی باگرداننـدگان و مجریـان       ، جزء سخنرانان نوشته شده بودم

هرگز به جایگاه سخنرانی دعوت نشدم و برخی افـراد دیگـر   ، و نداشتن البیسمینار 

خاطر داشتن پـارتی بـه جایگـاه     هب، ن برگزیده نشده بودهایشان براي خواند که مقاله

  . دعوت شدند

مرحوم مولوي نصراهللا منصور و ، اهللا مجددي صبغت، مرحوم استادربانیسمینار در این 

آقاي خلیلی . جمعی از افراد رده دوم احزاب که از پاکستان آمده بودند سخنرانی کردند

  . زاب جهادي مقیم ایران صحبت کردندو مرحوم سیدظاهر محقق به نمایندگی از اح

و ، ها به شمول حکومت دکتر نجیب مطرح بـود  در آن زمان بحث مذاکره میان افغان

نیروهاي شوروي سـابق از افغانسـتان خـارج    . کرد سازمان ملل در این رابطه کار می

هـا   ي روس شده بودند و مجاهدین نتوانستند حکومت دکترنجیب را که دست نشانده

آنان به قدرت نرسیده جنگ بر سر قدرت میان خود را آغاز . ندند ساقط نمایندخوا می

هاي سنی اتحاد هفتگانه دولت موقت در تبعیـد تشـکیل دادنـد و در آن     گروه، کردند

آنهـا بـا خودشـان نیـز توافـق نداشـتند و       . حق مجاهدین شـیعه را نادیـده گرفتنـد   

ـ  پاکستانی داشـته   ت و اتحـاد هفتگانـه نگـه   ها به زور آنها را تحت پوشش دولت موق

جریـان  ، هاي خونینی میان نیروهاي اتحاد هفتگانه در داخل افغانسـتان  جنگ. بودند

تـن   38خبر دادند کـه   1368المللی در هیجدهم سرطان(تیر)  هاي بین رسانه. داشت

واقـع در والیـت   ، از فرماندهان و مجاهدان جمعیت اسالمی در منطقه تنگی فرخـار 

دریـک کمـین قتـل عـام     ، فراد حزب اسالمی به فرماندهی سیدجاللتوسط ا، تخار

شـاهدان عینـی   . ه شـده اسـت  تشدن به رودخانه انداخ شان بعد از مثلهشده و اجساد

اول سوزانده ، رئیس بخش سیاسی شوراي نظار، گزارش دادند که جسد دکتر حسین

  . شده و بعد به رودخانه انداخته شده بود

اعـم از شـیعه و سـنی     هاي جهـادي  گروه، هاي داخلی ومتها و خص با وجود ناکامی

ي آشکار بـا حکومـت آن وقـت کابـل نبودنـد و بـر تسـلیم شـدن          حاضر به مذاکره

هـا بعـداً بـا تـک تـک       سـران ایـن گـروه   . حکومت و راه حل نظامی اصرار داشـتند 
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هـاي ننگـین    نه تنها مذاکره بلکه معامله، و عناصر حکومت دکتر نجیب ها کمونیست

  . دند و افغانستان را به تباهی کشاندندکر

. مطرح شـد سمینار مطالب گوناگونی در رابطه با حل مسأله افغانستان در ، به هرحال

اول سخنان مرحـوم سیدقاسـم رشـتیا    . سخنرانی سه نفر توجه مرا به خود جلب کرد

که مجاهدین را اول به مذاکره و تفاهم میان خودشان و سـپس بـا حکومـت وقـت     

مود و پیشنهاد کرد که با تشکیل یک دولت موقت مورد توافق مجاهـدین و  دعوت ن

، آن مرحوم خطـاب بـه مجاهـدین گفـت    . ي انتخابات فراهم شود دولت کابل زمینه

کـه بـر سـر     اما قبل از این، نمایید ها و یکدیگر مذاکره می شما سرانجام با کمونیست

او گفـت شـاید   . کابل زنده بمانـد حاال مذاکره نمایید که ، خاکستر کابل مذاکره کنید

  افزود:، اما، نظر من براي برخی مجاهدین قابل قبول نباشد

  گـویم  من آنچه شرط بالغ است با تو می

  گیري خواه مـالل  دــتو خواه از سخنم پن
  

سـمینار  مجموعه مقاالت دومـین  «ي مرحوم رشتیا در کتاب  قابل ذکر است که مقاله

  . فوق در آن نیامده استچاپ شده اما مطلب » افغانستان

آقاي محمدکریم خلیلی بود که اهداف جهاد و انقالب را بر شـمرد و  ، سخنران دیگر

ترین هدف آن را تشکیل نظام اسالمی دانست و هرگونه مذاکره و ائـتالف بـا    عمده

نیروهاي غیرجهادي را مردود اعالم کـرد و گفـت مـا بـه چیـزي غیـر از حکومـت        

فرهنگی و اقتصادي ، سیاسی، اعم از نظامی، در همه ابعاد اسالمی و استقالل واقعی

او این سخنان را با تأکید براي رد کردن سخنان مرحوم سیدقاسـم  . باشیم راضی نمی

بعـد از خاکسـتر شـدن کابـل و     ، همـین جنـاب آقـاي خلیلـی    . کرد رشتیا مطرح می

گلیسـی  بـا اسـکورت نظامیـان ان   ، ماننـد دیگـران  ، لشکرکشی امریکا بـه افغانسـتان  

سیاسی و اقتصادي معـاون دوم  ، مفتخرانه وارد کابل شد و در وابستگی کامل نظامی

بـا  ، و با درایت براي حفـظ ایـن پسـت در یـک دولـت سـکوالر      ، رئیس جمهور شد

گـر   آقاي خلیلی سیاسـتمدار مـاهر و بـازي   ، البته. کردتالش ، وابستگی در همه ابعاد
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هـایش را   آل تواند شعارها و ایده می، ريدیگ شناسی است که مانند هر بازیگر فرصت

  . به آسانی تغییر دهد و با هر نیرویی بسازد

سومین سخنرانی که توجه مـرا بـه شـدت جلـب کـرد مرحـوم جنـاب آقـاي شـیخ          

 ةحرکـ »(توحیـد اسـالمی  «رهبر اهل سنت طرابلس لبنان و رهبر جنبش، سعیدشعبان

شـیخ  . بـود ، المسلمین سـوریه  نالتوحید االسالمی) این کشور و از اعضاي سابق اخوا

هاي جهادي افغانستان را مورد انتقاد قرار داد و پانزده رهبر ریاسـت   سعیدشعبان گروه

  .  طلب احزاب را به شدت نکوهش کرد

خیانـت از  «او رهبران احزاب را متهم به پیروي از هوي و هوس نموده و گفـت کـه   

ور شـدن مسـأله    غوطـه  شیخ سعیدشـعبان خطـر واقعـی   . »این رهبران سرخواهد زد

ي  اي و بیرون رفتن شـیرازه  المللی و منطقه هاي بین افغانستان را در چارچوب گرداب

کاري که متأسفانه توسـط رهبـران احـزاب    ، کار از دست مردم افغانستان عنوان کرد

  . سیاسی تحقق یافت و سرنوشت مردم افغانستان از دست خودشان خارج شد

هـاي عربـی نیـز برحـذر      از نزدیکی و پیروي از رژیـم  آن مرحوم سران مجاهدین را

  داشت و گفت:  

غیـر از   یاگر بـه صـدای  ، براین بنا. اند رژیم هاي عرب دالالن امریکا و اسرائیل«

صداهاي متعددي را خواهیـد شـنید   ، صداي قرآن و صداي خدا گوش فرا دهید

ریم کشـور  فرستند که ما حاضـ  کنند و براي شما پیغام می که از شما دعوت می

تان را بازسازي خواهند  روستاهاي، ها یبشما را بازسازي کنیم! اما به روش صلی

تان را  که امورتان را به دست کسانی بسپارید که نیازهاي مالی به شرط این، کرد

اکنون آیا حاضرید در ازاي دنیا و با دالر امریکایی و خلیجی و یا . کند تأمین می

هـاي دو   دتان را بفروشید؟ آیا آمادگی دارید که خـون خو دین، با لیره استرلینگ

  »میلیون شهید را به این بهاي ارزان بفروشید؟

، شیخ سعیدشعبان در ادامه سخنانش باتوجه به ضعف سران دین فـروش مجاهـدین  

  بینی کرد: وضعیت آینده افغانستان را چنین پیش

از اریکه قدرت به زیـر  اهللا را  ها را بیرون راندید و نجیب که شوروي پس از این«

کـه   سوز در بین شما در خواهد گرفت تا ایـن  آنگاه یک جنگ خانمان، کشیدید
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هـا از شـما تـا     بیشتر از آن مقـداري کـه شـوروي   ، همدیگر را به کشتن بدهید

لعنت خداوند بر طمع ورزان غنیمـت طلـب نـازل    ، در آن موقع. اند حال کشته به

 شـان دیـن خـدا را بـا     ع قومی و شخصـی خاطر مناف ههایی که ب خواهد شد؛ آن

  .»کنند شکست اسالم قربانی می

ي یک مسـلمان و عـالم    هایی از سخنان خردمندانه چه ذکر شد بخش آن اهللا؛ سبحان

لبنانی بود که انگار در متن قضایاي افغانستان قرار داشت و رهبـران مجاهـدین را از   

نـد در آن روز از طریـق شـیخ    گویی خداو. که چنین نبود در حالی، شناخت نزدیک می

ي آنهـا را ترسـیم؛    و آینده، هاي جهادي اتمام حجت کرد به سران گروه، سعیدشعبان

خـدا و  ، افگنـی  طلبی و نفاق ي قدرت   اما گوش شنوایی پیدا نشد و همه مست از باده

  .  زدند می که به ظاهر دم از خدا و حق مردم در حالی، مردم را فراموش کرده بودند

ز مسائل جالبی که مرحوم شیخ سعیدشعبان مطـرح کـرد گمراهـی وهابیـت و     یکی ا

او ضمن برشمردن صفات منفی آنها گفـت یکـی   . هابود مشخصات وهابیون و سلفی

شـان   هاي وهابی طرز لبـاس پوشـیدن و آرایـش سـر و صـورت      از مشخصات سلفی

شان را  ايه گذارند و ریش کاله سفید بر سر می، که لباس سفید پوشیده طوري، است

از رهبـران جمعیـت   ، در صف پیشروي من آقاي سـیدنوراهللا عمـاد  . کنند دراز رها می

گونه لباس و کـاله و ریـش داشـت     نشسته بود و درست همان، اسالمی در آن زمان

 البتـه افـراد  . گفت و در تیـر رس نگـاه او نیـز قـرار داشـت      که شیخ سعیدشعبان می

پرورشگاه و حیـات  ، !فغان از پاکستان. ده بودنددیگري نیز شبیه ایشان از پاکستان آم

پتـو و  ، ي تولید کاله سفید و کاله پکول خلوت تروریستان وهابی و سلفی و کارخانه

  .  ..سالح و بمب و مواد منفجره و ، لنگی



  تمام هاي نا / حکایت 246

 

 طرح حزب اسالمی

کـه   طـوري  عازم افغانستان شدم و همـان ، بعد از اجالس تهرانو ماه)  در اواخر عقرب(آبان

هاي پیشین گفته شد زکی را به فرماندهی پایگاه امام حسین منصـوب کـردم و    بخشدر 

زمان حزب اسالمی قصد داشت که طـرح قبلـی خـود     در آن. ي اوضاع پرداختم به مطالعه

تـرین و   کوتـاه . ي سـرخ اجرایـی کنـد    را از طریق دره ه میدان به غوربند در مورد وصل در

. بود که در اختیار رقیبان حزب اسـالمی قـرار داشـت   ترین راه از طریق سنگالخ  اقتصادي

هـاي پـروان و    حـزب اسـالمی در والیـت   ، النصـر  ي ي حـوزه  آقاي شفقیار مسئول جبهه

افرادي را جهت تبادل نظـر بـا مـن در ایـن     ، کاپیسا با خبر شدن از آمدن من به سنگالخ
ي سـبز و   هکشـیدن سـرك از سـنگالخ بـه در    ، من بعد از بررسی موضوع. زمینه فرستاد

علی و تـرکمن ارزیـابی    شیخ، پارسا، هاي سرخ درهخصوص  به غوربند را به نفع کل منطقه

شـد کـه حـزب اسـالمی      اما همان زمان باورم نمی، نمودم و موافقت خود را اعالم کردم

طور هم شـد حـزب اسـالمی از طریـق      همان. این پروژه را از طریق سنگالخ اجرایی کند

اما بـه دلیـل دوري و   ، سرك کشیدبه سوي هلمند تا سر سرخ ، یزتوغري در نزدیکی جلر

اي نوشـت بـه    آقـاي شـفقیار در ایـن رابطـه نامـه     ، به هرحـال . ناامنی به موفقیت نرسید

امـا مـن در پاکسـتان ایـن نامـه را بـه       ، حکمتیار که با من در مورد سـرك مـذاکره کنـد   

ه دسترسی افـراد عـادي آن هـم    چرا ک. امپراتور حزب اسالمی رسانده نتوانستم، حکمتیار

آقاي حکمتیار کـه بـا   خصوص  به و، نشینه امپراتوران احزاب متکبر پیشاورشیعه و هزاره ب

نیازمند صـبر و حوصـله   ، شد هاي ضد گلوله حفاظت می هاي مدار بسته و ماشین تلویزیون

مـه  مـتن نا . توانسـتم  و امروز و فردا و در یک کلمه هردم شهیدي بود که من تحمل نمی

  آقاي شفقیار به این شرح است:
  ي حــوزه النصــر   جبهــه ؛ والیــت پــروان کاپیســا   ؛ حــزب اســالمی افغانســتان   «

یکـتن از  ، زاده السالم علیکم!آقاي مصـباح ، عالیقدر محترم رهبر حزب اسالمی افغانستان
ي عبـور   ي سـنگالخ والیـت میـدان در رابطـه     روحانیون فاضل و مجاهد پرسابقه جبهه

امیـدواریم بـراي   . نماینـد  ي سبز و غوربند با شما صـحبت مـی   الی دره سرك از سنگالخ

ایشان موقع صحبت مساعد گردیده و آنچه مورد توافق جانبین و یـا هیـأت ذیصـالح از    

(سـند  .»29/9/68، امضـا شـفقیار  . االجرا خواهد بود جانب حزب اسالمی واقع گردد مرعی
  )29شماره
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  سفر هیأت حزب وحدت به ایران و تشکیل مجمع شیعیان افغانستان

هیأت حزب وحدت به ریاست آقـاي عبـدالعلی مـزاري وارد    1368/ 20/12در مورخه

از هـاي ایرانـی    مقام. تا این حزب را جانشین شوراي ائتالف اسالمی نماید، ایران شد

ن و رسـمیت یـافتن حـزب    ي مطرح شد صمیمانه استقبال نموده و زمینه، این هیأت

مجمـع شـیعیان   «هـاي ایرانـی اولـین    مقام، 24/12/1368در. وحدت را فراهم کردند

تشـکیل  ، را در سالروز میالد حضرت ولیعصر(ع) در هتل استقالل تهـران » افغانستان

هاي افغـانی   اي از شخصیت عده، در این مجمع هیأت سی نفري حزب وحدت. دادند

هاي شیعی افغانی مقـیم   نفر از شخصیت 55و بیش از مقیم جمهوري اسالمی ایران 

 130و چند کشور اروپـایی کـه مجموعـاً    ، پاکستان، چکسلواکی سابق، کانادا، امریکا

حـزب اصـلی آقـاي    ، مدعوین بیشتر توسـط سـازمان نصـر   . نفر بودند حضور داشتند

پـی و  هاي ایرانی معرفی شده بودند و به همین دلیل برخـی افـراد چ   به مقام، مزاري

هاي شـیعه دعـوت    عنوان شخصیت ي گرایش کمونیستی نیز به سکوالر داراي سابقه

اي اولین مجمع شیعیان افغانسـتان از   در اولین ماده از قطعنامه شش ماده. شده بودند
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، هاي جهـادي شـیعه   اتحاد گروه« تشکیل حزب وحدت به این بیان حمایت شده بود:

   .»هاي جهادي است گروه  هگامی در راستاي ایجاد وحدت میان کلی

بستن اجبـاري دفـاتر احـزاب شـیعی در ایـران و      ، برگزاري مجمع شیعیان افغانستان

بیانگر ایـن مطلـب بـود    ، فشار آوردن به این احزاب براي حل شدن در حزب وحدت

هاي ایرانی براي وحدت احزاب شیعی پیش از آمدن هیأت حزب وحدت بـه   که مقام

، کـرد  و اگـر ایـران حمایـت گسـترده و همـه جانبـه نمـی       . دتدارك دیده بودن، ایران

بـه  . انحالل احزاب و جا افتادن حزب وحدت و شخص آقاي مزاري امر محـال بـود  

 ـ  اگر وجود داشته باشدـ   معتقدم که دوستان ایرانی در پیامدهاي مثبت، همین دلیل

تان در که امریکـا و پاکسـ   طوري همان، و منفی تأسیس حزب وحدت مسئولیت دارند

بـا  . ایجاد القاعده و جنبش طالبان مسئولیت داشـتند و دارنـد  ، تشکیل اتحاد هفتگانه

از سـاحه نفـوذ سیاسـی و    ، این تفاوت کـه حـزب وحـدت انـدکی پـس از تأسـیس      

که از حمایت همه جانبه ایران برخوردار بـوده و   در حالی، ایدئولوژیک ایران خارج شد

اسی است که من با توجه به دینی بـودن نظـام   هاي سی و این از پارادوکس، باشد می

آیا سیاسـت در خـدمت دیانـت اسـت یـا      . ام با آن کنار بیایم نتوانسته، اسالمی ایران

  دیانت در خدمت سیاست؟

، 9/1/1369هیـأت حـزب وحـدت بـه ریاسـت آقـاي مـزاري در تـاریخ         ، به هرحال

اي من ارسـال کـرد کـه    بر» ها در افغانستان جرگه«خاطر نوشتن کتاب هاي ب نامه تقدیر

  متن آن به این شرح است: 

بــرادر بزرگــوار جنــاب آقــاي مهنــدس ؛ حــزب وحــدت اســالمی افغانســتان«

ي خدمتگذاران بـه   ضمن تقدیم سالم و آرزوي موفقیت براي همه زاده! مصباح

خداوند منان را شاکر ، هیأت حزب وحدت اسالمی افغانستان، اسالم و مسلمین

اهد درخشش آثار فرهنگی و تحقیقی هموطنان مبـارز  و سپاسگذار است که: ش

ضمن تشکر و تقدیر از شما . باشد و پیکارجویش در آسمان فرهنگ و دانش می

بخاطر تـألیف کتـاب   » برگ سبز تحفه درویش« ي ناقابل به عنوان هدیه، برادر

باشـد  ، گـردد  از طرف هیأت به شما تقدیم می» ها در افغانستان جرگه« ارزشمند

ق شما در تداوم کارتـان و سـایرین در جهـت شـروع کـار تحقیقـی و       که مشو
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خداوند به همه ما توفیق خدمت به اسالم و مسلمین را عنایـت  . فرهنگی باشد

  . فرماید

امضــا عبــدالعلی مــزاري و مهــر کمیســیون سیاســی حــزب وحــدت اســالمی 

  ) 30 (سند شماره.»افغانستان

  سفر به پاکستان

اهللا تقدسی همراه با آقاي پیروزي بـه   به دعوت آیت، 1369سال در ماه عقرب(آبان) 

، اهللا تقدسی هیچ توجهی نکـرده بودنـد   در تشکیل حزب وحدت به آیت. پیشاور رفتم

که افرادي بسـیار پـایین    در حالی، نه در شوراي مرکزي و نه در شوراي عالی نظارت

آقـاي  . ه بودنـد و غیر قابل مقایسه با ایشان را به عضویت حزب وحدت پذیرفتمرتبه 

اهللا محسنی بـه پاکسـتان رفـت و افـراد دیگـري چـون        تقدسی در هماهنگی باآیت

شـیخ مهـدوي   ، سلطانی از پاسـداران جهـاد  ، ي صوفی فاضل دره، محسنی ارزگانی

 اهللا(سیدعیسـی)  سـیدنقیب ، اکبرمصـباح مـزاري   سیدعلی، شهرستانی از شوراي اتفاق

سـیدنقیب  . بـه ایشـان پیوسـتند   ، بودند حسینی مزاري که به حزب وحدت راه نیافته

در ، گفتـه » اي امام خامنـه «کند اولین کس است که  که حاال ادعا می، حسینی مزاري

بـه  ، که حزب وحدت را تأیید فرمـوده بودنـد  ، اي آن زمان برخالف دستور امام خامنه

. کشور پاکستان رفت و در تدارك کنفـرانس مطبوعـاتی ضـد ایرانـی شـرکت کـرد      

توسط این افراد و با عضویت حرکت اسالمی و ، الف منحل شده در ایرانشوراي ائت

بـا   2/5/69آقاي تقدسی در پیشاور در تاریخ . آي در پاکستان احیا شد اس حمایت آي

قاضی داوود و مهدوي در یک کنفرانس مطبوعـاتی شـرکت   ، شرکت مصباح مزاري

ایـن شـورا و    ضـمن اعـالم موجودیـت   ، عنوان سخنگوي شـوراي ائـتالف   کرد و به

  . ایران را متهم به دخالت نمود، محکوم نمودن حزب وحدت

یکی در اول ناصـرباغ و  ، براي شوراي ائتالف در پیشاور دو دفتر داده بود، آي اس آي

در ابتـدا  اهللا محسـنی   از سـوي آیـت  رئـیس شـوراي ائـتالف    . دیگري در حیات آباد

ها ماهانـه پانصـد    پاکستانی. بود محمدعلی جاوید و بعداً عبدالعظیم مبین تعیین شده
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، اهللا محسـنی  پول در اختیـار آیـت  . پرداختند هزار روپیه مصارف شوراي ائتالف را می

، گرفـت کـه ایـن امـر سـبب ناخشـنودي فاضـل         اهللا تقدسی و مهدوي قرارمـی  آیت

  . محسنی ارزگانی و دیگران شد

من خواسـت کـه   قبل از مسافرت به پاکستان یکی از اعضاي هیأت حزب وحدت از 

بـا هیـأت   ، غزنی و زابل، ها در مناطق ارزگان ها با هزاره ي درگیري پشتون در قضیه

اي به امضاي آقـاي   در این رابطه نامه. صلح حزب وحدت در پاکستان همکاري کنم

مزاري خطاب به هیأت حزب وحدت مستقر در پاکستان به من داده شد که مـتن آن  

  از این قرار است:

ان بزرگـوار جنـاب آقـاي انجنیـر خالـد و جنـاب آقـاي حسـینی         خدمت برادر«

  میردادي السالم علیکم! داي

گردد به تأسی از تصمیمات قبلی هیأت حزب وحدت مبنـی بـر    خاطر نشان می

اینک جناب آقاي مصباح ، غزنی و میدان، تعیین هیأت صلح در ساحات ارزگان

واریم طبق مقررات دست امید، زاده به عنوان هیأت در جمع شما تعیین گردیده

داشته در انجام هیأتی از تسهیالت الزم برخوردار گردیده و از تجربیـات مشـار   

امضا . هاي متذکره استفاده فرمایید الیه در امر ایجاد آتش بس و صلح در بخش

  ) 31 (سند شماره.»2/7/69، و مهر عبدالعلی مزاري

ر ارزگان بر سـر کشـته شـدن    ها و هزاره د گیري میان پشتوندر 1369در بهار سال 

هـا دو   گفتنـد کـه پشـتون    هـا مـی   هزاره. ها آغاز شده بود دو نفر هزاره توسط پشتون

هـا دو   ها مدعی بودند که هزاره اند و پشتون هزاره را بدون جرم و گناه تیرباران نموده

این جنگ که بـه مـدت شـش مـاه طـول کشـید بـه        . اند تن از بزرگان آنها را کشته

هـا توانسـته بودنـد در     در ابتداي جنـگ هـزاره  . ی و زابل نیز سرایت کردمناطق غزن

. دانستندتصـرف نماینـد   هایی را که متعلق به خود مـی  ارزگان پیشروي کرده و زمین

  . اما کسی به داد آنها نرسید، ها در خواست کمک کردند آنها از دیگر هزاره

و هیـأتی از دولـت موقـت     ها قرار شده بود هیأتی از حزب وحدت در جریان درگیري

اتحاد هفتگانه به ریاست آقاي مجددي از داخل و خـارج تعیـین شـده و بـه حـل و      

با پیوستن من اعضاي هیـأت حـزب   . درگیري بپردازندتحت فصل منازعه در مناطق 
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رحیمـی  ، وحدت از داخل و خارج به هفت نفر رسید که عبارت بودند از: فیاض لومان

هیـأت  . زاده عبدالحسـین مقصـودي و مصـباح   ، خالـد ، یحسین، دولتشاهی، هود قول

، مولوي عبدالسالم راکتی، پیرحیدري، اهللا دولت موقت عبارت بودند از: مولوي محب

هیـأت دولـت کـه    . عالقدار و دگروال بهادرخان وردك، سدوزي، زاده روح اهللا آخوند

هـا   قبل از هیأت حزب وحدت بـه داخـل رفتـه بـود در اثـر مظلـوم نمـایی پشـتون        

کـه منتظـر هیـأت حـزب وحـدت       گري را بیهوده تشخیص داده و بدون این میانجی

از سوي دیگر هیأت حزب وحدت قبل از انجـام هرکـاري   . بماند به پاکستان برگشت

ي هیأت را در اختیار خالـد   هزار دالر هزینه 16آقاي مزاري مبلغ . گرفتار اختالف شد

قرار داد و این امـر سـبب شـد     ـ  بودهاي خودش در سازمان نصر  که از هم حزبیـ 

ها توسط خالـد و   که عبدالحسین مقصودي از شرکت در هیأت صرف نظر کند و پول

  . حسینی به تنهایی مصرف شود

دیگري از داخل تعیین شد که در آن شـهید علـوي بـه نماینـدگی از      سرانجام هیأت

حـدت و  هاي جدیـد حـزب و   هیأت. شوراي هماهنگی والیت میدان مشارکت داشت

دولت موقت به شمول برادر پیر سیداحمد گیالنی با برقراري آتش بـس صـلح را بـر    

تـرین مـواد    عمـده . بوجود آوردنـد ، 9/7/69اي در تاریخ  ي هفت ماده مبناي قطعنامه

  قطعنامه به این شرح است:

  ؛شان تبادل اسراي جنگی با اموال و اسلحه -1

 ؛تخلیه مناطق مربوط به طرفین  -2

 ؛غزنی و ارزگان، هاي زابل ر و مرور از طریق والیتگشایش راه عبو -3

  . 1370ها در بهار سال حل مسائل مربوط به کوچی -4

در این جنگ توسط فرماندهان حرکت انقالب و حزب اسالمی تنها از قریـه هـوطی   

شـان غـارت    خانواده هزاره آواره شده و اموال 180که مدت پنج ماه در محاصره بود 

 40، قبضه سـالح خفیـف   780ها از این قرار بود: ي هزاره دهاموال غارت ش. شده بود

، ده هـزار خروار(شـش هـزارتن) گنــدم   ، موشـک میزائیـل   14، قبضـه سـالح ثقیـل   
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رأس مرکب و اثاثیه منزل از قبیل فـرش و   250، رأس گاو 150، رأس گوسفند300

  .  ظرف و غیره

أسـیس شـده بـود    من در پاکستان در دفتر پاسداران جهاد اسالمی که قبل از مـن ت 

یت اهللا تقدسی مرا بـه ریاسـت   اي دفتر و سایر دوستان از جمله آمستقر شدم و اعض

قبل از من کنسـولگري جمهـوري اسـالمی ایـران مقـیم پیشـاور در       . دفتر برگزیدند

به محضـی کـه مـن مسـئول     . کرد رابطه با مجاهدین با دفتر پاسداران همکاري می

زمـان سرکنسـول جمهـوري اسـالمی در      در آن. شدم همکاري خـود را قطـع کـرد   

در مدتیکه در پاکستان بودم تالش کردم که که انـدکی بـا   . پیشاور آقاي جابري بود

  . مؤسسات خارجی و احزاب سیاسی افغانی مستقر در پاکستان آشنا شوم

) به ریاسـت خـانم   ACBRیکی موسسه اکبر(. ها با دو مؤسسه آشنا شدم از خارجی

که بـه ایـران    کرد و حتی زمانی رفتاري می سیار با من خوشکه ب، نانسی هچ دوپري

، آسـیاي مرکـزي  ، نظامی منطقه شامل افغانستان  گشتم یک سیت کامل نقشه بر می

چین و ایران که توسط وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا ترسیم شده ، شبه قاره هند

در افغانسـتان  هرش ها در دوران ظاهرشاه بـا شـو   او که سال. بود را به من تحفه داد

گیرنـد و   گفت که حقوق شما را در افغانستان نادیده مـی  به من می، زندگی کرده بود

او حتی به ظلـم اتحـاد هفتگانـه و پاکسـتان در حـق شـیعیان       . شود به شما ظلم می

، توانست زمینه مالقـات مـرا بـا پیتـر تامسـن      خانم دوپري می. افغانستان اشاره کرد

، اما من نخواستم این کـار را بکـنم  ، ور اتحاد هفتگانه فراهم کندنماینده امریکا در ام

اي نداشتم و در ثانی افـراد زیـادي از علمـا و روحـانیون شـیعه و       چرا که اول برنامه

در آن زمـان در  ، برخی فرماندهان و دیگر افراد استفاده جـو از هـر منطقـه و حزبـی    

ـ   خواستند خودشان را در پاکستان جمع شده بودند و می نـام نماینـدگان   ه هرجـایی ب

هـا   اعتباري گـروه  این وضع سبب بدنامی و بی. واقعی شیعیان افغانستان معرفی کنند

  .  کراهت داشتم شد که من از آن شدیداً و شخصیت جهادي شیعه می

اهللا تقدسی براي اثبـات   یک روز دردفتر شوراي قوماندانان جهادي که آیت، چه چنان

نام قوماندان جمع نمـوده و بـا   ه اي را به ب افغانستان عده قدرت و نفوذ خود در داخل
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فرماندهانی که همـه پشـتون   . زاده نیز حضور داشتیم من و آقاي عادل، خود برده بود

آنها . شان جنرال صافی و اخترمحمد تولواك قرار داشتند بودند جمع شدند و در رأس

هـم در   قـبالً . گرفتند تحویل میاهللا تقدسی را در کنار خود نشانده بودند و او را  آیت

عنوان نماینده اصلی احـزاب جهـادي    نیز آقاي تقدسی را به، اي با پیتر تامسون جلسه

  . شیعه با خود برده بودند

هاي منـاطق   عنوان قوماندان اهللا تقدسی افرادي را که با خود آورده بود همه را به آیت

ه پسر مهـدوي شهرسـتانی را   ک موقعی. مختلف هزارستان و اطراف کابل معرفی کرد

نماینـده اصـلی   ، کـرد  رن معرفـی مـی  گعنوان قوماندان غزنـی و نماینـده سـیدج    به

نام سلیمان که از قبل با شوراي قومانـدانان ارتبـاط   ه ب، رن(جنرال سیدحسن)گسیدج

در را باز کرد و بعد از نشان دادن خود دوبـاره  ، شناختند داشت و همه احزاب او را می

هـاي آقـاي تقدسـی     اما چیزي نگفتم تـا حـرف  ، وضع مرا متأثر ساختاین . برگشت

بعد از صحبت آقاي تقدسی جنرال صافی از ایشـان تقـدیر نمـوده و او را    . تمام شود

مهمترین رهبر شیعه معرفی کرد و خواستار همانگی مجاهدین شـیعه و سـنی بـراي    

ن وانمـود  صافی و دیگران چنـی . شکست رژیم کابل و تشکیل حکومت اسالمی شد

نمایندگان اصـلی تشـیع هسـتند و بـا     ، کردند که همین مجموعه حاضر در جلسه می

ـ   ها معامله می همین رسـمیت  ه کنند و حزب وحدت و مجاهدین مستقر در ایـران را ب

ي تضـعیف مجاهـدین شـیعه و     من وضع را تحمل نتوانستم و از توطئه. شناسند نمی

اهللا  بـدون در نظرداشـت مصـلحت آیـت    ، نبنـابرای . مزدور ساختن آنها به خشم آمدم

خواستار مشارکت شـیعه در سرنوشـت افغانسـتان هسـتید؟      گفتم شما واقعاً، تقدسی

گفتند بلی؛ گفتم اگر چنین است چرا از رهبـران و فرمانـدهان اصـلی شـیعه کـه در      

اند نمایندگان شیعه  کنید؟ این جمع که اینجا نشسته سنگرها حضور دارند دعوت نمی

آقاي تقدسـی کـه   ، فضاي جلسه تغییر کرد. زنند از طرف خودشان حرف می، نیستند

رود و  اش بـه زمـین فـرو مـی     روبروي من قرار داشت به نظرم رسید که بـا صـندلی  

جلسه بدون حصـول نتیجـه پایـان یافـت و بـه اتـاق       . سرش برابر با میز شده است

کـه   از زمـانی ، اكدر موقع غذا خوردن آقاي اخترمحمد تولو. غذاخوري دعوت شدیم
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که درزمـان داوود بـه   ـ   در زندان بود صحبت کرد و از شهید جنرال سیدمیراحمدشاه

یـادآوري  ـ   به شهادت رسـید  ها کمونیستکودتا متهم و زندانی شده بود و در زمان 

بـود و بـه گفتـه    ، تولواك مدتی در زندان هم سـلولی شـهید سیدمیراحمدشـاه   . کرد

بنـا بـه ادعـاي آقـاي     . کردند ئل اسالمی تبادل نظر میخودش باهم در رابطه با مسا

جنرال براي وحدت نیروهاي مبارز شیعه و سنی طرحـی را پیشـنهاد کـرده    ، تولواك

، باید از عثمان و معاویه بگذرند و شیعه از مهـر نمـاز  ، بود که برمبناي آن اهل سنت

، طـرح ایـن  . مفاتیح الجنان و روایـت شـهادت حضـرت زهـرا(س)    ، توضیح المسائل

در آن ، البتـه . شد که بعداً متهم به التقاطی شد دان مطرح می  بیشتر توسط آقاي نکته

ي اهـل سـنت نفـوذ نکـرده بـود و       گري تا این حد در جامعـه  زمان وهابیت و سلفی

شـرك و کفـر بـه شـمار     ، محبت به اهلبیت پیامبر(ص) و عزاداري براي امام حسین

کردنـد   سنت در ایام عاشورا مراسم برگزار می بلکه بسیاري از مردمان اهل، رفت نمی

  . نمودند و براي ارواح شهداي کربال و امام حسین(ع) دعا می

بـه دیـدار آقـاي    ، یکبار بـا قومانـدان محمـد بـالل نیـرم     ، که در پیشاور بودم زمانی

اهللا مجددي که در آن وقت رئیس حکومت عبوري اتحاد هفتگانه در پیشـاور   صبغت

سته بودیم که آقاي کریم خلیلی با سه نفر وارد شد و ضـمن تعریـف   ما نش. بود رفتم

. ي سـازمان نصـر معرفـی کـرد     همراهان خود را از افراد بلند پایه، و تمجید حضرت

حضور من براي آقاي خلیلی غیر مترقبه بود و اگـر حـرف خاصـی داشـت نتوانسـت      

د و من با آقـاي نیـرم   بنابراین بعد از تعارفات دوجانبه با همراهانش بیرون ش، بگوید

در آن جلســه قومانــدان بــالل از شخصــیت و مجاهــدت مــن و همکــاري  . مانــدم

ي مردم سنگالخ با مجاهدین پغمان سخن گفت و قـرار شـد کـه حضـرت      دوستانه

تـا  ، هاي پاکستانی معرفـی کنـد   صاحب به عنوان رئیس دولت مجاهدین مرا به مقام

را در پیشـاور بـه رسـمیت شـناخته و      ـ  میدفتر پاسداران جهاد اسـال  ـ  آنها دفتر ما

ي  مـتن معرفـی نامـه   . مجاهدین همکار ما را در سـنگالخ و بهسـود کمـک نماینـد    

  اهللا مجددي به زبان انگلیسی است که ترجمه آن به این شرح است: حضرت صبغت
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  به مسئولین محترم؛ 1990اکتبر  30، دولت اسالمی افغانستان«

ــام گرامــی؛ پیشــاور ــد؛ واال مق ــد ب ــیدمحمدباقر ، عالیقــدرین وســیله مجاه س

مجاهـدین تحـت   . شود به شما معرفی می، از تنظیم سپاه پاسداران، زاده مصباح

با توجـه  . کنند بهسود و پروان فعالیت می، میدان، امر ایشان در مناطق سنگالخ

، اند گفته با کمبود شدید مواد غذایی مواجه شده که مجاهدین تنظیم پیش به این

ي مربوطه دستور دهیـد تـا مـواد غـذایی و      کنم که به ادراه ه تقاضا میصمیمان

. طور منظم و مـداوم فـراهم سـازند    ي مجاهدین متذکره را به ها سایر نیازمندي

شود که در ثبت دفتر سیاسـی سـپاه پاسـداران در     چنین صمیمانه تقاضا می هم

مخلص شما:  .از همکاري شما نهایت قدردانی خواهد شد. پیشاور کمک نمایید

. رئـیس حکومـت موقـت اسـالمی افغانسـتان     ، اهللا مجـددي  پروفسـور صـبغت  

  )32سند شماره »( امضا

دادم کـه  ، هـاي پاکسـتانی   من این نامه را به شخص رابط قوماندان بـالل بـا مقـام   

  . اما او کاري انجام نداد و من هم از کانال هاي دیگر وارد نشدم، پیگیري کند

  مالقات با حکمتیار

تیار در مقـر لشـکر ایثـار    مروز بعد آقاي همایون جریر زمینه مالقات با آقاي حک چند

. در مرز پاکستان و افغانستان را فراهم سـاخت واقع در منطقه پاراچنار ، حزب اسالمی

صـوف و   در ماشین جریر و همراهانش که سوار شدم دیـدم کـه آقایـان فاضـل دره    

قـبالً آقـاي   . پاراچنارسوي  به کت کردیماند و از پیشاور حر حسینی مزاري هم نشسته

در نزدیکـی مـرز از   . آینـد  جریر گفته بود که آقاي خلیلی و تقدسی هم خودشان مـی 

ي پر از برف بـود پیچیـدیم و در انتهـاي دره در     جاده اصلی به سمت راست که دره

  .  کمر کوهی رسیدیم که مقر لشکر ایثار و شخص آقاي حکمتیار بود

ما را بـه یـک   . هاي اطراف ما پر از برف اما آفتابی بود و کوه، نیعصر یک روز زمستا

اتاق گرم بـود و  . اق متوسط که دستشویی در داخل آن قرار داشت رهنمایی کردندات

چـاي صـرف   . کردنـد  چند نفر مجاهد تخاري فارسی زبان از مهمانان پـذیرایی مـی  

ن در پاکسـتان و  سفیر اسبق جمهـوري اسـالمی ایـرا   ، کردیم که آقاي ابوشریف می
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ابوشریف کـه فـراري بـود بـه     . عضو باند مهدي هاشمی با پسر خردسالش وارد شد

لباس و دستمال خود را به هیأت مالهاي سنی ، کاله، حزب اسالمی پیوسته و ریش

من قـبالً عکـس ابوشـریف را    . در آورده بود و بر سرپسرش نیز کاله پکول داده بود

امـا  . سالم آباد در نشریات حزب اسالمی دیده بـودم باحکمتیار در زمان سفارتش در ا

دیدم صالبت و هیبـت و عـزت نفـس ابوشـریف      1369ابوشریفی را که در زمستان 

در جمع ما آقایان جبرئیلی و مصباح هراتی بـا یـک نفـر دیگـر نیـز      . سفیر را نداشت

  . اضافه شدند

رد و بالفاصـله بـه   آقاي حکمتیار به اتاق وارد شد و با همه احوال پرسی ک، شام شد

اما در حین نماز متوجه شدم که حسـینی  ، ماهم به او اقتدا کردیم. امامت نماز ایستاد

بـا دسـت بسـته نمـاز     ، ابوشـریف و پسـر خردسـالش   ، مزاري و فاضـل دره صـوفی  

ي شام از فاضـل کـه کنـارم بـود انتقـاد کـردم        بعد از نافله، تعجب کردم. خوانند می

دیگر چه جاي تقیه و اجتهـاد  ، دانست ما شیعه هستیم یحکمتیار که م. توجهی نکرد

دست بستن بـرایش بـاکی   ، حدس زدم که ابوشریف شاید سنی شده باشد. !ساختگی

اند؟ بسیار از این کـار   شان را بسته هاي اما دیگران چرا بدون هیچ دلیلی دست، نیست

ا ت نفـس خـود ر  ضعف اراده و عز، مودهچراکه آنها در واقع خود را تحقیر ن، بدم آمد

  . نشان دادند

کـه   1360در سـال  . من یکبار دیگر در سفر به پاکستان با همین مسأله مواجه شدم

با شیخ باقر و مرحوم شیخ عیسی و همراهانمان عازم پاکستان شدیم در دره منگـل  

که یک دره خالی بود و تنها یک سماوات(چایخانه)صحرایی چادري(خیمه) در وسط 

هنـوز شـب نشـده بـود کـه افـراد       . قرار داشت شب ماندگار شدیم کنار رودخانه، آن

سیدحفیظ کـه بسـیار جـوان و بـه     سوي  به دور ماجمع شده و همگی، مسلح پشتون

نمـود نگـاه    هاي بدنش جلب توجه می اصطالح توپولی بود و برآمدگی برخی قسمت

مـا او را  . نـد کن رسید که آنها براي حمله به او دقیقه شماري می به نظر می. کردند می

آنها هم به دنبال مـا  . درمیان خود قرار دادیم و از خیمه بیرون رفتیم که وضو بگیریم

به شدت نگران شدم که نکند این جوان را از دست ما بربایند و مـا کـاري   ، بر آمدند
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. جمعی آمدیم به خیمه(چادر) و شروع کردیم به خواندن نمـاز جماعـت   هدست. نتوانیم

را همه بـاهم بـه یـک     رار دادیم و دعاهاي بعد از نمازم جماعت قشیخ عیسی را اما

خواندیم افرادي کـه دور مـا را    دعاي وحدت را که میخصوص  به خواندیم و صدا می

چنان تحت تأثیر قرار گرفتند که حفیظ را فراموش کردند و بعد از نمـاز  ، گرفته بودند

امـا  ، تواننـد  کـاري نمـی  ، ند نفرنـد آنها شاید باخود گفته بودند اینها چ. پراکنده شدند

در . براي ما قدرت و صالبت بخشـیده بـود  ، عظمت نماز با دست باز و دعاي وحدت

بعـد از صـرف چـاي و طعـام در     ، داخل پاکستان که رسـیدیم نزدیـک غـروب بـود    

یک ماشین شدیم که به پیشـاور  سوار با جمع دیگري از مسافران افغانی ، منگل تري

. کـرد  ما دود میسوي  به کشید و دمبدم چرس(حشیش) می، بود راننده چرسی. برویم

شب جلـوگیري  در ها از تردد ماشینداخته بودند و نکه جایی رسیدیم که زنجیر ا تا این

شـروع کـردیم بـه اداي نمـاز شـام و      ، ما با استفاده از زمان توقف ماشین. کردند می

و طبق اصول خودمـان  من و برخی همراهانم در سمت چپ جاده با دست باز . خفتن

در سـمت راسـت جـاده    ، اي دیگـر  اما شیخ باقر و شیخ عیسی و عـده ، نماز خواندیم

ها دید خنده کـرد و آمـد نزدیـک     آنسوي  به راننده که. خواندند دست بسته نماز می

مـان   شما مردم خوب هستید و با اشاره به همراهان دیگـر ، به پشتو گفت آفرین، من

از تـرس اهانـت   ، کنند؟ گفتم شان را بسته می هاي د چرا دستان آنها هم هزاره، گفت

  .  کنند؛ تبسمی کرد و گفت ما به کسی کاري نداریم شما این کار را می

آقاي حکمتیار غذا را با ما صرف کرد و مختصر صحبتی از ایـن طـرف و   ، بعد از نماز

اي را  تهخاشـعانه نوشـ  ، ابوشریف مانند کارمند حزب اسالمی. آن طرف رد و بدل شد

او بـه ظـاهر در بـورد علمـی حـزب      . به حکمتیار داد که شاید گـزارش کـارش بـود   

ي آقاي ابوشـریف بـه حکمتیـار کمـی تـرحم       خشوع نیازمندانه. کرد اسالمی کار می

اهللا  اما او در همان حال خود را پیرو امـام خمینـی و البتـه طرفـدار آیـت     ، برانگیز بود

  .  داد منتظري نشان می

مـراجعین جداگانـه و بـه نوبـت بـه      ، ب پس از صرف چـاي و صـبحانه  فرداي آن ش

جبرئیلی و مصباح هراتی باهم رفتند و بعد . مالقات با آقاي حکمتیار فراخوانده شدند
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در اتـاق  . که نوبـت بـه مـن رسـید     تا این، صوفی از آنها حسینی مزاري و فاضل دره

فـی کـرد و از جبهـات    جریـر مـرا معر  . مالقات تنها حکمتیـار و آقـاي جریـر بودنـد    

ـ  . هماهنگ با من سخن گفت حضـور  ه من ضمن تشکر از آقاي حکمتیار که مـا را ب

اي کـه دیگـر جـایی بـراي صـحبت       جملـه ، ي مختصر گفتم یک جمله، پذیرفته بود

، هالل الدین  بیشتر باقی نگذاشت و آقاي حکمتیار قلم را برداشت و براي آقاي قطب

صـد  ، زاده نوشت که ما با آقاي مصـباح ، پیشاور رئیس دفتر سیاسی حزب اسالمی در

هاي پاکستانی براي به دسـت آوردن   شما ایشان را به مقام، در صد به تفاهم رسیدیم

  .  شان یک دفتر نیز تدارك ببینید امکانات معرفی نموده و براي

به پیشاور که برگشتیم آقاي جریر مرا باخود در دفتر سیاسی حزب اسالمی نزد آقاي 

ــالل  ــکده     ه ــن در دانش ــنفی م ــم ص ــدالرحیم از وردك و ه ــاي عب ــه آق ــرد ک ب

آقاي جریر نامه حکمتیار را . انجینیري(مهندسی) دانشگاه کابل نیز عضو آن دفتر بود

به آقاي هالل داد و پس از صحبت مختصر از دفتر سیاسی خارج شدیم و من نیز از 

  .  جریر جدا شده به دفترمان در حیات آباد رفتم

گشـتم و از طـرف    طرف مشکلی خانوادگی داشتم و باید به ایران بـر مـی  من از یک 

چون به نظـرم رسـید   ، دیگر تردید داشتم که بتوانم با حزب اسالمی همکاري نمایم

چنانچه در همان زمـان حـزب اسـالمی    ، که همکاري سطحی و سیاسی خواهد بود

مـن اهـل   . بـود  دفاتري در اختیار آقایان فاضل و رضـوي مالسـتانی نیـز قـرار داده    

که روزي با دوستی از غزنی کـه از   براین تردید داشتم تا اینسیاسی بازي نبودم و بنا

ي سیدقاسم بـود تمـاس گرفتـه و بـا او      ي حزب اسالمی و از جبهه اعضاي با سابقه

چو افتـادي تپیـدن    ـ  ن گفتند: هشدار که در دامش نیفتیایشان به م. مشورت کردم

  .  مصلحت نیست

در من اثر کرد و تصمیم گرفتم کـه خـودم بـه    ، انگار از دلم برخاسته باشد ،این گفته

زاده را به آقاي جریر معرفی کنم که در غیاب من کارهـا   ایران برگردم و حاجی عادل

، نظر من این بود که اگر حـزب اسـالمی صـادقانه همکـاري کـرد     . را پیگیري نماید

. را به سیاست بازي آلوده نکرده باشم خود، گردم به پاکستان و اگر نکرد دوباره برمی
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زاده  حزب اسالمی با آقاي عـادل ، شد بینی می همان شد که پیش، بعد از برگشت من

  .  همکاري نکرد و من هم دیگر برنگشتم

تـا از اوضـاع   ، که در پیشاور بودم سري به برخی مؤسسات خارجی نیـز زدم  در مدتی

مـرا بـه   ، اکبر مؤسسه مسئول، ی دوپريخانم نانس. آنها و چگونگی کارشان آگاه شوم

. ) معرفـی کـرد  Asia Foundationامریکایی(  اي مؤسسه منطقه مسئول، خانم وایت

ایشـان  ، بعد از دو جلسه صحبت با خانم وایت که بـه زبـان پشـتو هـم مسـلط بـود      

او . ي کتابخانه مؤسسه را برایم گشود و هرقدر کتـاب کـه خواسـتم برداشـتم     دروازه

آموزشی ایشیا فوندیشن را در اختیار من قرار داد و من دو نفر از مـراجعین  هاي  برنامه

ایشان بـراي حمایـت از مـا    . (مدیریت) معرفی کردم هاي منجمنت دفتر را به کورس

هـا مؤسسـه و    ها و نیازمنـدي  کردم و با ذکر برنامه یک فورم داد که باید آن را پر می

ها به آن شـماره   دادم تا کمک قرار می شماره حساب بانکی در اختیارش، تنظیم خود

وقتی این فورم را به اعضـاي دفتـر و همکـارانم نشـان دادم بـه شـدت       . واریز شود

ي  خـانم وایـت نمونـه   . خوشحال شدند و از من خواستند که فورم را پر و امضا کـنم 

اصال براي این کارها دسـت و  ، اما من این کار را نکردم. هم از من گرفته بود ءامضا

دانم در درون من چه نیرویی مانع از ایـن   هنوز درست نمی. ماندند ایم از حرکت میپ

شد و چرا به ظاهر خالف مصالح و حتی حکم ظـاهري عقـل حرکـت     نوع کارها می

  .  کردم می

 ي حزب وحدت و عضویت در شوراي مرکزي این حزب شرکت در کنگره

شـین ذکـر شـد جهـت     هاي پی که در بخش طوري همان1370در اوایل زمستان سال

مسـافرت مـن   . رفـتم بـه سـنگالخ   ، ي که زکی آفریده بودا خاتمه بخشیدن به غائله

در تـاریخ  . زمـان بـا برگـزاري نخسـتین کنگـره حـزب وحـدت در بامیـان بـود          هم

ـ  1/6/1370 از ، جیـپ پایگـاه   وسـیله  هبه کنگره دعوت شدم و با جمعی از دوستان ب

آقـاي  ، آنجا با شـهید سیدحسـین علـوي    حسین شدیم و از سنگالخ راهی قول غالم

 بامیـان سوي  به شهید حاجی عبدالحسین محمدي و دیگر مجاهدین بهسود، یعقوبی
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تـاریکی شـب و روشـنایی مهتـاب و نـور چـراغ       ، شام به راه افتادیم. حرکت کردیم

سـنگ و کـالو و کوتـل حاجیگـک و سـرانجام       هـاي سـیاه   در میـان دره ، هـا  ماشین

هـاي سـرخ رنـگ و     ان در میان کوهاي به هم نزدیـک و آب ي آهنگر سراشیبی دره

ي شـیرینی بـراي مـن     خـاطره ، خـاکی   کمی گرم جاري از برخی نقاط اطراف جـاده 

جمعی گرفتیم و افـراد آقـاي علـوي     هدر مسیر راه چندین بار عکس دست. آفریدند می

بسـیار  ، به شهر بامیان کـه رسـیدیم  . برداري داشتند فیلم هم گرفتند که دوربین فیلم

شلوغ بـود و صـدها نفـر از سـران و مجاهـدان شـیعه از نقـاط مختلـف کشـور بـا           

ي شــب عــازم   شــان وارد ایــن شــهر شــده بودنــد و همگــی در آن نیمــه همراهــان

ي زاریـن برگـزار    کـه در منطقـه   اي یکاولنگ بودند تا در کنگره ولسوالی(فرمانداري)

اتفـاق مهمـی   ، ا گرفتـه بـود  شور و هیجان عجیبی همه را فـر . شد شرکت کنند می

و در واقع اولین تجمع سیاسی پرشکوه رهبـران  ، حزب وحدت  اولین کنگره، افتاد می

کـه در تـاریخ   ، هاي مهـم شـیعه بعـد از اجـالس ورس     علما و شخصیت، مجاهدین

اجـالس راولپنـدي کـه    . نظیر بود و تا کنـون نیـز تکـرار نشـده اسـت      افغانستان بی

هـاي   هـا و مشـورت   ر پاکستان تحـت نظـارت پاکسـتانی   مجاهدین اتحاد هفتگانه د

امریکایی و انگلیسی با آن همـه کبکبـه و دبدبـه و تبلیغـات وسـیع      ، هاي عربی مقام

تشکیل دادند هرگز قابل مقایسه بـا  ، المللی براي تشکیل دولت موقت مجاهدین بین

در  1358این اجالس مردمی(کنگره حزب وحدت) و اجالس بزرگ و تاریخی سـال  

چـرا  . باشد نمی، ولسوالی ورس بامیان که منجر به تأسیس شوراي اتفاق اسالمی شد

  . که این دو اجالس مردمی و تاریخی در مرکز کشور و برخاسته از متن مردم بود

عنوان مشاور کـه   نه به، حتی یک خارجی، ي حزب وحدت و اجالس ورس در کنگره

بدون اعمال نفـوذ  ، ین دو اجالسعنوان خبرنگار حضور نداشت و تصمیمات ا حتی به

مردم هزارسـتان  . خارجی و با آزادي کامل و بصورت دموکراتیک اتخاذ و اجرایی شد

ـ   طـور نسـبی داراي بلـوغ     هو شیعیان افغانستان در این دو اجالس نشان دادند کـه ب

اما صد حیـف و هـزاران افسـوس    . ي مستقل از بیگانگان هستند سیاسی باال و اراده

هـاي   اسـیر توطئـه  ، هاي مردمی و احزابی برخاسـته از دامـن آنهـا    السکه چنین اج
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، طلب فرصت، هاي شیاد سکوالرها و افراد و گروه، ها کمونیست، هاي چپگرا فاشیست

  . خواه شده و دستاوردهاي آنها برباد رفت جو و تمامیت سلطه

لنـگ  مرکـز ولسـوالی(فرمانداري) یکاو  » نَیـک «هـاي شـب در بـازار    نیمه، به هرحال

ها داشـت و در دوران جهـاد    رسیدیم و در شفاخانه یکاولنگ که اختصاص به جزامی

 فـرداي آن روز قبـل از حرکـت   . خوابیدیم، اش از بین رفته بود تعطیل شده و وسایل

اي پخش شـد کـه حکایـت از آغـاز      نامه کپی کاربنی شب» زارین«ي  منطقهسوي  به

در ایـن  . ري نهایی حزب وحدت داشتگی تخریب و اثرگذاري در روند کنگره و شکل

آقاي اکبري متهم بـه بانـدبازي و وابسـتگی    ، شبنامه خطاب به جوانان حزب وحدت

خواهد حـزب وحـدت    ها و دالرهاي اهدایی ایرانی می به ایران شده بود که با داتسون

دانستم ایـن اتهـام کـامالً دروغ و     که من می تا جایی. را در اختیار باند خود قرار دهد

مؤمن و جهادي در کنگره بـود کـه    نسبتاًنانه بود و هدف از آن تضعیف نیروهاي ئخا

دسـت  بـه ایـن هـدف    ، به تدریج بعد از کنگره و رئیس شدن آقاي عبدالعلی مزاري

کـه در  ، نامه را افراد و عناصر چپی و التقاطی ناسازگار با انقالب اسالمی شب. یافتند

  .  ري نفوذ و حضور داشتند منتشر کرده بودندکادر سازمان نصر به رهبري آقاي مزا

ي زارین و کل کنگره را سازمان نصر بـه   که امنیت یکاولنگ و منطقه با توجه به این

به عهده داشت و هـیچ نیـروي سیاسـی مخفـی و     ، مسئولیت آقاي سیدعال رحمتی

بـه  متهم ، ي این کار را نداشت علنی فعال دیگر غیر از ایشان توان و جرأت و انگیزه

که رحمتی هم مسئول سازمان نصـر در  خصوص  به. نامه علیه اکبري بود انتشار شب

ي مائوئیست بودو تعجب آور ایـن  ها کمونیستمنطقه و هم متهم به داشتن رابطه با 

هیچ توجهی به ایـن توطئـه کـه در    ، باندش، نامه بود که آقاي اکبري و به تعبیر شب

تواند ناشـی از   و این می، ب وحدت بود نکردندواقع آغاز انحراف و جهاد زدایی در حز

هـاي سیاسـی و    عاقبت نیندیشی و عدم درك آنها از نیروها و جریان، ضعف سیاسی

ایـن  . طلبـی آنهـا در آن زمـان باشـد     فکري و نیز ترجیح منافع شخصـی و فرصـت  

درحالی بود که من خطر سازمان نصر و افـراد منحـرف در ایـن سـازمان را یکسـال      

که سخت جـوگیر  ، بتداي تأسیس حزب وحدت در بامیان براي استاد اکبريدر ا، قبل
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شده و به زعم خودش کاري کرده بود کارستان! براي سرنوشـت گروهـاي جهـادي    

بلکـه بـا   ، زد کرده بودم و ایشان نه تنها توجهی نکرد شیعه و شخص خودشان گوش

  .  چون مخالف نظرش نظر داده بودم، من برخورد سردي نمود

اهللا سیدحسـن   ي مرحـوم آیـت   ي علمیـه  در مدرسـه ، ي زارین که رسیدیم طقهبه من

ي  منحلـه  افراد مربـوط بـه هرگـروه   . مستقر شدیم، یکاولنگی مشهور به آقاي رئیس

، سابق در یک یا چند اتاق گرد هم آمدند و خصوصی در رابطـه بـا آجنـداي کنگـره    

جلسـات کنگـره در   . نـد کرد گیري مـی  تعینات و سایر مسائل باهم مشورت و تصمیم

افرادي از دو گروه عمـده یعنـی سـازمان نصـر و پاسـداران      . مسجد مدرسه آغاز شد

شـان بـا    دوستان پاسداران در جلسـات خصوصـی  . براي ریاست کنگره کاندیدا شدند

بر این بـاور بودنـد کـه آنهـا     ، تحلیل از اوضاع و تعداد رأي دهنگان به نفع خودشان

س حکیمی از سازمان نصـر و اسـتاد اکبـري از پاسـداران     سیدعبا. رأي خواهند آورد

آقاي حکیمـی بـا سـه یـا چهـار رأي بیشـتر از آقـاي        ، کاندیدا شدند، جهاد اسالمی

یکـی از دالیلـی   ، هاي متین و وقار شخصی آقاي حکیمی صحبت. برنده شد، اکبري

ان رفت که احتماالً یکی دو نفر از جمع متحدین آقـاي اکبـري بـه ایشـ     می ربه شما

گونه مـوارد   که در اینـ  هاي زیر زمینی گیري و فعالیت و البته که یار. رأي داده بودند

کنگـره بـه مـدت دو روز ادامـه یافـت و در آن      . جاي خود را داشـت  ـ طبیعی است

موضوعاتی چون افزایش اعضاي شوراي مرکزي و شوراي عـالی نظـارت و تـدوین    

  . طابق به اساسنامه به تصویب رسیداندازي شوراهاي والیتی م اساسنامه و راه

ي  بعد از ختم کنگره برگشتیم به سنگالخ و مشغول کارهـاي آنجـا شـدم کـه نامـه     

در آن از عضـویت  . رسـید  1/7/1370مورخ در ، علی محقق دایمیردادي استاد ضامن

حسـین رضـایی در    من در شوراي مرکزي حزب وحـدت و عضـویت آقـاي سـیدگل    

ي زکی جهت شـرکت در   من بعد از ختم غائله. داده بود هیأت اعزامی به پغمان خبر

  . دعوت شدم و مدتی در آنجا ماندمبه بامیان جلسات شوراي مرکزي 

، سال تعیین شده بـود  عنوان رئیس جدید شوراي مرکزي به مدت یک آقاي مزاري به

استاد اکبري رئـیس  ، دلیل عدم حضورشان در کنگره و جلسات شوراي مرکزي اما به
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ریاست جلسـات شـورا را   ، شوراي مرکزي و معاون این شورا در تعیینات جدیدسابق 

، صـادقی پروانـی  ، اهللا بهشـتی  در جلساتی که من بودم مرحوم آیـت . عهده داشت به

  .  محمدمحقق شولگره از سمت شمال و بسیاري دیگر شرکت داشتند

عیـین  ابوذر غزنوي مسئول نظامی حزب وحـدت ت ، بعد از شهادت شیخ صادقی نیلی

ها و مهمات حزب وحدت را بدون جواز شـوراي   شد که او سالح می شده بود و گفته

. مرکزي و به میل خود با در نظرداشت منافع شخصی و گروهی توزیـع کـرده اسـت   

هیـأت بررسـی کمیسـیون نظـامی     عنـوان   بهمن و یک نفر دیگر را ، شوراي مرکزي

ی کنـیم و بـه شـورا گـزارش     تعیین کرد تا سالح و مهمات این کمیسـیون را بررسـ  

مـا کـه   . مقر کمیسیون نظامی در اتاقی در جوار بت بزرگ بامیان قرار داشـت . دهیم

به نزدیک مقر کمیسیون نظامی رسیدیم ابوذر با چند نفر دیگر بیـرون از اتـاق کنـار    

سـوي   بـه  اش تا نظرش به ما افتاد بلند شد و با تفنگچه، جوي کوچکی نشسته بودند

، شلیک هوایی بود اما ما را ترساند و از ایـن عمـل او تعجـب کـردیم     ،ما شلیک کرد

  .  چرا که با او شوخی نداشتیم

من آمد و با خنده سـالم و روبوسـی کـرد و بـدون     سوي  به ابوذر بعد از ترساندن ما

اگر چنـین اسـت مـا بـر     ، گفتم. دهم مقدمه گفت من به شوراي مرکزي حساب نمی

در آن . کنـیم  ال بفرماییـد داخـل اتـاق صـحبت مـی     باز باخنده گفـت حـا  ، گردیم می

که گفتـه بـود حاضـر     طوري همان. انگور آورد و پذیرایی گرمی کردبراي ما زمستان 

تنهـا  . نشد ما دفتر و دیوان کمیسیون نظامی و انبار اسلحه را ببینیم و بررسـی کنـیم  

فنـگ  ت 90ها را زبانی گفت که با آمـار رسـمی شـوراي مرکـزي حـدود       تعداد تفنگ

ایـن طـرف و آن   ، ها چه شده است ناراحت شد ي تفنگ تا گفتیم بقیه. تفاوت داشت

مـا  . کشـم  اگر دست از سر مـن برنداریـد شـما را مـی    ، طرف کرد و به شوخی گفت

  .  اما کسی قضیه را پیگیري نکرد، برگشتیم و به شوراي مرکزي گزارش دادیم

هیـأت خـدماتی   . کـزي بـود  دیدار هیأت سازمان ملل بـا شـوراي مر  ، ي دیگر قضیه

کرد از کابـل   المللی در افغانستان نظارت می هاي بین سازمان ملل که بر توزیع کمک

بـا   ـ  کـه گنـدم بـود   ـ هـا    خواست در رابطه با انتقال کمک به بامیان آمده بود و می
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توانست به تنهایی یا بـا یکـی    آقاي اکبري می. مسئوالن حزب وحدت صحبت نماید

امـا او هیـأت را در حضـور تمـام اعضـاي      ، ا این هیأت مالقـات کنـد  ب، دو نفر دیگر

در مسجدي واقع در مقر پولیس امنیت دولتـی  ، شوراي مرکزي در اجالس این شورا

در مرکز شهر که آن زمان بـه خوابگـاه برخـی اعضـاي شـوراي مرکـزي و       ، بامیان

ه حکومـت  ک این کار در شرایطی. دعوت کرد، کارمندان حزب وحدت تبدیل شده بود

جهات امنیتـی و سیاسـی بـه هـیچ وجـه      دیگر دکتر نجیب حاکمیت داشت و نیز از 

ـ  ولـی  من مخالفت کردم. درست نبود جـایی نرسـید و حتـی بـراي جلـوگیري از      ه ب

، نبایـد او را وارد مسـجد  ، ي سـازمان ملـل مسـلمان نیسـت     کـار گفـتم نماینـده    این

وراي مرکـزي کـه اکثریـت    به این گفتـه هـم اعضـاي شـ    . عبادتگاه مسلمانان کرد

ي طلبگی و علمایی داشتند و بیشترشان حجـت االسـالم و المسـلمین بودنـد      داعیه

رسید که استاد اکبري و سایر اعضاي شوراي مرکزي یک  به نظرم می. توجه نکردند

اعضـاي  . نوع حرص و ولع دارند تا افتخار دیدار یک خارجی غربی را داشـته باشـند  

در اجالس شوراي مرکزي حـزب وحـدت در مسـجد    ، رارهیأت سازمان ملل طبق ق

کـه مسـجد فـرش     در حالی. شان در صدر مسجد جا داده شدند هاي آمدند و با کفش

  . شد، شود بود و با کفش نباید داخل مسجدي که در آن نماز خوانده می

عنوان مسئول حزب وحدت با هیأت صحبت کرد و هیأت هم کـه بـا    آقاي اکبري به

بود در رابطه با وظایف خود مختصر توضیحاتی داد و در پایـان توافـق   ترجمان آمده 

مـن و  . شد که هیأت سازمان ملل با یک هیأت از شـوراي مرکـزي صـحبت نمایـد    

فهمیـدیم   مـی  که کمی زبـان انگلیسـی  ، آقاي محمد ناطقی پنجابی از سازمان نصر

قی کـه  شب هیـأت سـازمان ملـل در اتـا    . عنوان هیأت حزب وحدت تعیین شدیم به

نـاطقی بـرخالف   . نزدیک اتاق من بود در خوابگـاه اعضـاي شـوراي مرکـزي آمـد     

مقررات با دو نفر دیگر که یکی از آنها آقـاي حـاجی محمـدمحقق شـولگره بـود در      

در جریـان  . ي سازمان ملل با یک ترجمان افغان آمده بود نماینده. جلسه شرکت کرد

فهمـد و ماننـد شـاگردان     نمـی صحبت متوجه شدم که آقاي ناطقی زبـان را خـوب   

  .  مبتدي زبان یکی دو کلمه گفت و بس
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 کار آقاي محقق بود که اوالً عضو هیأت نبود و ثانیاً، چه که مرا به تعجب واداشت آن

ي سـازمان ملـل معرفـی     طلبی و حتی چاپلوسی خود را به نماینـده  فرصت، با شتاب

او صحبت را بـه  . نمود یف میي این سازمان در سمت شمال تعر کرد و از نماینده می

آنها . که بحث در رابطه با بامیان و هزاره جات بود داد در حالی سمت شمال سوق می

اما بـه  ، شان را بگیرم طلبی و حرافی خواستم جلو فرصت، سه نفر بودند و من یک نفر

کاري سازمان  صالح حزب وحدت ندانستم و جز چند جمله احوال پرسی و گله از کم

  . دیگري نگفتم چیز، بعد از خروج نیروهاي شوروي افغانستانملل در 

هـزاره    آقاي محقق توانست با همان پررویی و فرصت طلبی خود را به رهبر جامعـه 

هاي حزب وحدت و سایر احزاب انجـام   که بسیاري دیگر از رهبرچه کاري، تبدیل کند

این  ـ  حقیقت غارتگريو در  ـ  من وقتی دوران رهبري. دادند و به نام و نان رسیدند

کـنم دلـم    شان مقایسه می شان را با دوران قبل از رهبري ي اعم از زنده و مرده، افراد

طلبان توانسـتند بـا جلـب     این فرصت. سوزد کشور و اسالم به شدت می، براي مردم

خـود را بـراي بخشـی از    ، هاي انحرافـی  توجه و حمایت بیگانگان و عناصر و جریان

خدمتگذار قوم و حتی مـذهب قبوالنـده و در صـفحات تـاریخ     ، هبرر، قهرمان، مردم

به گفته شاعر: نعمت روي زمین . عنوان شخصیت باز کنند خونین افغانستان جایی به

  .  کس که حیایی دارد خورد آن خون دل می ـقسمت پر رویان است 

یکی دیگر از مسائلی که در کنگره و شوراي مرکزي بـا آن مواجـه شـدم شخصـیت     

هاي داخلـی از   در دوران جنگ. اهللا سیدعلی بهشتی و آقاي جنرال سیدحسن بود آیت

این دو سید بزرگـوار را  ، سازمان نصر و پاسداران جهاد، در هزارستان 1368تا  1360

آقـاي اسـتاد   . نمودنـد  ها را با این اتهام توجیه می نامیدند و جنگ با آن می» منافقین«

اهللا بهشـتی کـه اسـتادش     با آیت، راي اتفاق بودکه خودش والی شو اکبري در زمانی

هتلی تشبیه کـرده بـود کـه در    ه اي این شورا را ب کرد و در نامه مخالفت می، هم بود

امریکـا و شـوروي جمـع شـده خـون افـراد مـؤمن را        ، آن منافقین و مزدوران چـین 

ـ  در قول غالم. خورند شراب می، کبابریزند و با  می د کـه  حسین تابلویی کشیده بودن

هاي بریان شـده یـک طـرف و     مرغ، است اهللا بهشتی کنار سفره نشسته  در آن آیت
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ظرف پر از تخم مرغ طرف دیگر و ایشان در حال میل کـردن گوشـت مـرغ نشـان     

و از آن مرحـوم   خـورد  صبحانه بیست تخم مرغ می، تیگفتند بهش می. داده شده بود

  . زگاري ندارد ترسیم کرده بودندسا، ي هیوال و منافق که با امام خمینی یک چهره

نیز یـک  ، که تا آن زمان افتخار مجاهدین شیعه در سطح ملی بود، جنرال سیدحسن

مـا کـه آن بزرگـواران را ندیـده بـودیم بـا       . شد ستمگري قلدر و جنایتکار معرفی می

بـودیم    کرده نسبت به آنها نفرت پیدا ، تبلیغات سوء دوستان نصري و پاسداران جهاد

خواندنـد و   سروده بودم که مجاهدین می، اي در هجو این دو سید ی من سرودهو حت

  . ارگان نشراتی پایگاه امام حسین(ع) نیز منتشر شده بود» پیام عاشورا«  در نشریه

اهللا سیدعلی بهشتی و جنـرال سیدحسـن را دیـدم بـاورم      من براي اولین بار که آیت

، هردو آرام. در ذهن ما نقش بسته بودند هیوالهایی باشند که  شد که آنها همان نمی

کم حرف و متواضع که هیچ دعواي سـیادت و رهبـري نداشـتند و هرکـاري را کـه      

جنـرال  . کردنـد  دادنـد آنهـا هـم تصـدیق مـی      دیگران به خیر مردم تشـخیص مـی  

ي  به نظر من همه. هایش کم شنوا است عالوه بر تواضعی که دارد گوش، سیدحسن

ه در زمان حاکمیـت شـوراي اتفـاق بـا ایـن دو سـید سـاده و        ها و اشخاصی ک گروه

طلبـی دشـمنی کـرده و حتـی      خاطر قدرت هناآگاهانه یا ب، خدمتگذار مردم هزارستان

شان در پیشـگاه   گوي اعمال اند و باید پاسخ در حق آنها و مردم ظلم کرده، اند جنگیده

مـردم هزارسـتان   ، ها تبرخالف رهبران احزاب و تبلیغات سوء مغولیس. خداوند باشند

اهللا بهشـتی در انتخابـات مجلـس نماینـدگان در      شان را از خدمات آیت سپاسگذاري

. به نمایش گذاشـتند ، اهللا بهشتی با رأي دادن به آقاي فکوري پسر آیت، 1385سال 

  .  باالترین رأي را در والیت بامیان به دست آورد، آقاي فکوري بعد از استاد اکبري

بـه  . گشتم با اعضاي شوراي مرکزي خداحافظی کردم بامیان بر می من موقعی که از

پیرمرد ازجا برخاست و گفت تازه با تو انـس گرفتـه بـودیم    ، آقاي بهشتی که رسیدم

هایش را بوسـیدم   دست، مشکل دارم اجازه دهید بروم، روي؟ گفتم حاجی آغا چرا می

یت طلب کنم کـه فرصـت   خواستم از ایشان حالل می. و او نیز سرو صورت مرا بوسید

دانسـت کـه مـن چـه کـار       اما آن مرحوم نمـی ، تنها گفتم مرا ببخشید، مناسب نبود
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ي گنهکاران مؤمن به لطـف و کـرم خـویش     خداوند از تقصیرات من و همه. ام کرده

  .  درگذرد

اي از اسـتاد   عازم پاکستان بـودم کـه نامـه   ، من بعد از بازگشت از بامیان به سنگالخ

از من خواست که با هیأت هفده نفري حزب وحدت در رتـق و فتـق    اکبري رسید و

، امور والیت میدان و ایجاد نظم و امنیت در ایـن والیـت بـا هیـأت همکـاري کـنم      

که سرپرستی آن را جنرال سیدحسن و استاد بابـه   یبناچار راهی سیاه خاك مقر هیأت

ي اسـتاد اکبـري بـه      مهمتن نا. با هیأت گذراندمرا شدم و چند روز ، به عهده داشتند

  این شرح است:

سالم علیکم؛ برادر بزرگوار و مجاهـد عالیقـدر جنـاب مصـباح     ؛ باسمه تعالی«

نامه شـما زیـارت   . امید است از نعمت سالمتی و امنیت برخوردار باشید، زاده

رجامندم با استعانت از بارگـاه  . ي شما قابل درك است شد و مشکالت منطقه

بـا حجـت االسـالم    . قالبی بـر مشـکالت فـایق آییـد    خداوندي(ج) و صبر ان

ایشان با سند مأموریت ویژه بـر  ، ابراهیمی در دو سه روز گذشته صحبت شد

ـ  می و هیـأتی بـه   ، دوش شـوراي جهـادي کابـل سـپرده شـده     ه گردد که ب

جناب شـما و هفـده   . کند سرپرستی جنرال و استاد بابه به میدان عزیمت می

. هسـتید ، ي هیئـت  در حقیقت همه، زء هیأتنفر دیگر از حضرات مسئول ج

ها و نظم و امنیـت بـراي سـاکنین و عـابرین      تجلی خوبی، امید است میدان

  ) 33 (سند شماره .»والسالم محمد اکبري. انشاءاهللا. شود

  





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  نهمفصل 

از بازگشت تا برگشت





  

 

  

  

  

  

 هاي خونین کابل و جنگ ها کمونیستسقوط دولت 

 انتظـار ، 1367دلـو   26ج نیروهاي شوروي سابق از افغانسـتان در تـاریخ   بعد از خرو

زیـر ضـربات   در به ریاست دکتر نجیب به سرعت  ها کمونیسترفت که حکومت  می

اما چنین انتظاري برآورده نشد و جنگ خونین جالل آباد ، ریزدنیروهاي جهادي فرو 

ـ    اتحـاد اسـالمی   ، ارکه با حمایت همه جانبه پاکستان توسط حـزب اسـالمی حکمتی

انـدازي   راه 1368حوت سـال   17استاد سیاف و محاذ ملی اسالمی گیالنی در تاریخ

هـاي   شد به شدت توسط نیروهاي مسلح دولت دکتر نجیـب سـرکوب شـد و گـروه    

  . جهادي خسارات و تلفات سنگینی را متحمل شدند

یاسـی و  بسـت س  بحران افغانستان به نفع رژیم دکتر نجیـب بـه بـن    1369در سال 

سـیع در حـزب و   ي حاکم به اصالحات وها کمونیستکه  تا حدي، نظامی مواجه شد

دولت اقدام نموده و با کسب اعتماد به نفس بیشـتر از نظـر سیاسـی و اجتمـاعی در     

شـان   مجاهدین و حامیان پاکسـتانی . ندفتداخل و خارج به برتري مشهودي دست یا

(حـزب   و حـزب دموکراتیـک خلـق    ها کمونیستکه قبل از آن حاضر نبودند واقعیت 

، عنوان یک نیروي سیاسی داراي حاکمیت و طرف اصلی بحران بپذیرنـد  وطن) را به
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، پنهانی به مذاکره با نمایندگان حزب دموکراتیک خلق و دولت دکتر نجیب در لیبیـا 

نمایندگان حزب اسالمی حکمتیـار در بغـداد و طـرابلس و    . عراق و سویس پرداختند

هـاي بـه    محاذ ملی اسـالمی سـیداحمد گیالنـی بـه نماینـدگی از گـروه      نمایندگان 

  .  در اروپا ـمستقر در پاکستان  ـاصطالح میانه رو 

کرات محرمانــه میــان هیــأت مشــترك پاکســتانی و اخبــر مــذ 1370در بهــار ســال

در ایـن مـذاکرات کـه در    . مجاهدین با هیأت دولت دکتر نجیب در ژنو منتشـر شـد  

ت گرفته بود هیأت دولت کابل به سرپرستی ژنرال تـوخی و  صور 23/1/1370تاریخ

، و هیأت پاکستانی متشکل از جنرال درانـی ، عضویت ژنرال یعقوبی و فردوس مومند

شـرکت  ، داماد و نماینده حکمتیار، قاضی حسین احمد و غیرت بهیر، جنرال حمیدگل

  .  داشتند

تشـدید اخـتالف میـان    هاي جهادي با رژیم کابل سبب  مذاکرات پنهانی برخی گروه

اما از سوي دیگر تشدید اخـتالف  ، مجاهدین و سرانجام فروپاشی اتحاد هفتگانه شد

داخلی میان اعضاي دولت و حزب حاکم وطن نیز زمینه فروپاشی این حزب و دولت 

حزب و در ظاهري  اتخواست با تغییر می دکتر نجیب. را فراهم ساخت ها کمونیست

شـان را طـوري فـراهم     هاي جهادي و حامیان غربی گروهي سازگاري با  دولت زمینه

عنـوان قهرمـان ملـی بـراي برقـراري صـلح در        کند که در جریان انتقال قـدرت بـه  

  . افغانستان مطرح شود

نجیب براي رسیدن به اهدافش به اختالف قومی و زبانی در میان اعضـاي حـزب و   

و فرماندهان قدرتمند  او تالش کرد سمت شمال را از وجود افسران. دولت دست زد

ي  رتبـه ، از حـزب اسـالمی در بلـخ   ، خان که به گل چنان، غیر پشتون پاکسازي نماید

بـا  ، و جمعـه گـل اسـک    18از پکتیا قوماندان فرقه ، خدا رسول بی، جنرالی داده شد

کـه هـر    در حـالی ، رتبه دگر جنرالی قوماندان اوپراتیف حوزه(زون) شمال مقرر شدند

رحمـی بـا مـردم و افسـران و      سواد بودند و بـا خشـونت و بـی    و بیسواد  سه نفر کم

  . کردند  سربازان برخورد می
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هاي خود جلـوه   ي تالش کوشید که خروج نیروهاي شوروي را نتیجه دکتر نجیب می

 26به همین دلیل قصد داشت که روز . داده و امتیاز سیاسی و اجتماعی به دست آورد

را روز نجـات ملـی نـام گـذاري     ـ   روي از افغانستانسالروز خروج نیروهاي شو ـ دلو

. نموده تجلیل کند و گناه تجاوز شوروي به افغانستان را به گردن ببرك کارمل بیندازد

  . این قصد نجیب طرفداران کارمل را وادار ساخت تا با او به مقابله برخیزند

از ، لستار قندهاريدر مخالفت با جابجایی خود با دگروال عبدا، جنرال مومن در حیرتان

هاي ازبک به فرماندهی ژنرال  یایچی کرد و در پیوند با او ملیشدستور دکتر نجیب سرپ

هاي وفادار به  سید منصور نادري و واحدهاي ارتش تحت فرماندهی پرچمی، دوستم

شان را از دولت دکتر نجیـب   دست به شورش زدند و حساب، ببرك کارمل در شمال

ورشی در همکاري با مجاهـدین جمعیـت اسـالمی و حـزب     نیروهاي ش. جدا کردند

شهر مزارشریف را از کنترل دولت کابل خارج  27/12/1370وحدت اسالمی در تاریخ 

  . گارنیزیون کابل را در اختیار گرفتند، در پایتخت نیز مخالفان نجیب. ساختند

ب رهبـران حـز  . وضع افغانستان به شدت بحرانی و فروپاشی رژیم کابل حتمی شـد 

تـوجهی   حزب اسالمی عمـالً خصوص  به وطن و احزاب جهادي مستقر در پاکستان

تشـنگان قـدرت از   . اي که در راه بـود نداشـتند   به سرنوشت مردم افغانستان و فاجعه

کابـل ماننـد   . هـدف قـرار داده بودنـد   ، شهر کابـل مرکـز قـدرت را   ، و بیرون درون

طراف او را گرفته بودند و بعـد از  هاي درنده از چهار سو ا ماند که گرگ گوسفندي می

  . که آن را از پا در آوردند جسدش را بزکشی کردند این

دبیرکـل وقـت سـازمان ملـل     ، پطروس غالی، قبل از بحرانی شدن وضع رژیم کابل

اي را ارائه کـرده بـود    طرح پنج ماده31/2/1370براي حل بحران افغانستان در تاریخ

ایـران و دیگـر کشـورهاي منطقـه     ، پاکسـتان ، شوروي سـابق ، که با موافقت امریکا

هاي جهادي آن را داراي نقاط مثبت ارزیابی نموده و بـا   برخی گروه. ه شده بودهمرا

ـ     خـاطر گنجانیـدن موضـوع     هاحتیاط برخورد کردند و برخی ماننـد حـزب اسـالمی ب

االفغانی با شرکت دولت دکتر نجیب و حزب وطـن(!) بـا آن مخالفـت     مذاکرات بین
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که حزب اسالمی با نمایندگان دکتر نجیب و رژیم کابـل پنهـانی در    در حالی، کردند

  فاعتبروا یا اولی االبصار!. حال مذاکره بود

بعد از سقوط شهر مزارشریف دکتر نجیب اعالم کرد که حاضر است قدرت ، به هرحال

این تصـمیم مـورد   . هاي ذیدخل تسلیم کند را به یک دولت موقت مورد توافق طرف

کشورهاي همسایه و ایاالت ، سازمان کنفرانس اسالمی، قبال سازمان ملل متحداست

بنین سوان نماینده سازمان ملل در امور افغانستان با سفر به . متحده امریکا قرار گرفت

بعد از عزیمت بنین سوان . هاي خود شدت بخشید اسالم آباد و تهران به فعالیت، کابل

هـاي   اعالم کرد که تمامی طرف 20/1/1371تاریخ دبیرکل سازمان ملل در ، به ژنو

نفـري بـراي دوران    15اند که یک شوراي  ذیدخل در مسأله افغانستان موافقت کرده

انتقالی در کابل ایجاد شود و این شورا در اسرع وقت قدرت را از دکتر نجیب تحویل 

لل را رد استاد سیاف و مولوي خالص طرح دبیر کل سازمان م، حکمتیار. خواهد گرفت

  . کردند و استاد ربانی شروطی براي پذیرش آن مطرح کرد

کردند  در چنین شرایطی دکتر نجیب و رفقاي نزدیک او مانند جنرال رفیع تالش می

، که با حزب اسالمی معامله کنند و در صورت لزوم قدرت را به این حـزب واگذارنـد  

در تبانی با مجاهـدین   اما نیروهاي شمال و مخالفان نجیب و باندش در حزب وطن

، با سقوط شـهر چاریکـار  . این فرصت را به نجیب ندادند، تحت امر احمدشاه مسعود

دکتـر  ، المللـی کابـل   محاصره کابل و استقرار نیروهاي ژنرال دوستم در فرودگاه بین

اقدام به فرار نمود که موفـق   27/1/71نجیب فرار را برقرار ترجیح داد و شب جمعه 

  . ر به دفتر سازمان ملل پناهنده شدناچا هنشد و ب

بعد از تشـکیل شـوراي رهبـري و دولـت موقـت مجاهـدین بـه ریاسـت حضـرت          

نخست وزیر پاکسـتان و ترکـی   ، زیر نظر نواز شریف ـ  اهللا مجددي در پیشاور صبغت

نیروهـاي احـزاب مختلـف جهـادي در تـاریخ       ـ  نماینده عربستان سـعودي ، الفیصل

. و هر یـک منـاطقی را تحـت کنتـرل خـود در آوردنـد      وارد کابل شدند  5/2/1371

مطبعـه دولتـی و چنـد مرکـز و     ، زرهـی  16لشـکر  ، چند حوزه امنیتـی ، وزارت داخله

نقـاط  ، امـا . ي دیگر به دست افراد حزب اسالمی حکمتیار افتاده و غارت شـدند  اداره
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، لـی رادیو تلویزیون م، حساس اداري و امنیتی شهر کابل مانند کاخ ریاست جمهوري

وزارت خارجه و چند وزارت خانـه و مرکـز اداري و   ، وزارت دفاع، میدان هوایی کابل

  . امنیتی دیگر تحت کنترل نیروهاي احمد شاه مسعود در آمدند

هاي رقیب بـه   ساعت از ورود مجاهدین به شهر کابل نگذشته بود که جناح 24هنوز 

وطنجـار  ، مر جنرال رفیـع حزب اسالمی حکمتیار و نیروهاي تحت ا. جان هم افتادند

و واحدهاي عمـده ارتـش   ، و تنی با نیروهاي متشکل از شبه نظامیان جنرال دوستم

رئـیس سـتاد مشـترك و جنـرال نبـی عظیمـی فرمانـده        ، به سرپرستی آصف دالور

گارنیزیون کابل و نیروهاي شوراي نظار به فرماندهی احمدشاه مسعود با هم درگیـر  

و نیروهـاي حـزب اسـالمی و متحـدانش مجبـور       جنگ سه روز طول کشید. شدند

حصـار کابـل   باال. شدند مرکز شهر را ترك گفته و در حومه شهر به نبرد ادامه دهنـد 

هاي تحت امر این حزب کـه از میـدان    زیر آتش حزب اسالمی قرار داشت و جنگنده

میدان هـوایی مزارشـریف و   ، شدند هوایی شیندند توسط خلبانان خلقی پرواز داده می

حضـور    بعـداً حـزب اسـالمی بـه بهانـه     . کردنـد  میدان هوایی بگرام را بمبـاران مـی  

در شـهر  خوانـد   که او را کمونیست و دشمن مجاهـدین مـی  نیروهاي جنرال دوستم 

گناه کابـل تلفـات و    کابل به عمل نادرستی دست زد که در نتیجه آن شهروندان بی

و حمالت موشکی را بـه شـهر   حزب اسالمی از یکس. خسارات زیادي را متقبل شدند

کابل آغاز کرد و از سوي دیگر جریان ورود مواد غـذایی و سـوختی از پاکسـتان بـه     

موشک اندازي به شهر کابل و جنـگ در حومـه ایـن شـهر بـین      . کابل را قطع کرد

کـه در اثـر    نیروهاي دولتی به فرماندهی مسعود و حزب اسالمی ادامه یافت تـا ایـن  

توافـق   15/2/1371ا و برخی فرماندهان جهـادي در تـاریخ   ه میانجیگري پاکستانی

  . شد ءامضا، آتش بس میان دو طرف بعد از مالقات استاد ربانی با حکمتیار

ي دولت موقـت از   اولین اطالعیه 6/2/1371در ابتداي چنین شرایطی شب یکشنبه 

متشـکل از دکتـر   ، رادیو کابل پخش شد که تشکیل کمیسـیون امنیـت شـهر کابـل    

، اهللا مولوي صدیق، قوماندان عبدالحق، جنرال عبدالرحیم وردك، ب اهللا مجددينجی
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و ، حاجی شیرعلم پغمانی و گروهاي مسلح تحت امر احمدشاه مسعود را اعـالم کـرد  

  . عنوان وزیر دفاع کار خود را آغاز نماید از احمدشاه مسعود خواست که به

کـه   در حـالی  8/2/1371مجددي رئیس دولت موقت و هیأت همـراهش در تـاریخ   

جنگ بین حزب اسالمی و نیروهاي تحت امر احمدشاه مسـعود جریـان داشـت وارد    

وفـا داري  ، ین دولت ساقط شـده دکتـر نجیـب   مسئول، کابل شد و در مراسم تحلیف

این روز در تاریخ افغانستان به عنـوان  . خود را به شوراي حکومتی جدید اعالم کردند

  . پیروزي مجاهدین ثبت شدروز سقوط رژیم کمونیستی و 

و جانشین شدن دولت موقت مجاهـدین بـه ریاسـت     ها کمونیستبا سقوط حکومت 

هاي جهادي و همسو با جهاد از کشـورهاي   ها و شخصیت گروه، اهللا مجددي صبغت

مـن چنـد روز بعـد از    . از ایران و پاکستان عازم شهر کابل شدندخصوص  به مختلف

ي حـزب وحـدت و    از رهبران و اعضاي بلنـد پایـه   با جمعی، سقوط رژیم کمونیستی

 130هاي فرهنگی و سیاسی طی یک پرواز ویژه با هواپیماي نظامی سـی   شخصیت

 13پـس از  ، زد مـی  شور و شوق و امید در دلم موج. ایرانی از تهران عازم کابل شدم

شـناختم و از   تنهـا شـهري کـه از کـودکی آن را مـی     ، شدم می سال وارد شهر کابل

مراکـز  ، کوچـه و خیابـان  ، شـهر و بـازار  ، مراکز آموزشـی ، دانشگاه، ها مکتب، ها هخان

اماکن مذهبی و تفریحی و مردمان آن که از اقصی نقاط افغانسـتان  ، اداري و درمانی

  .  خاطرات تلخ و گاهی شیرین، کردند خاطراتی داشتم نمایندگی می

آفتـاب  ، محقق کابلی قرار داشـتم اهللا  ها کنار آیت شدم در پله از هواپیما که خارج می

اي  اما چند دقیقـه ، ساخت زیبا و هواي صاف کابل چشمانم را روشن و دلم را شاد می

چشمانم تار و دلم بـه شـدت   ، نگذشت که آتش شوق و امیدم به خاکستر مبدل شد

دیدم هیچ مأمور و نیروي انتظامی در فرودگـاه  ، از هواپیما که پیاده شدیم. گرفته شد

کنـد   رود و کسی از کسی سؤال نمـی  می خواهد هرکس به هر جا که می، داردوجود ن

بــه اســتقبال از غــرب کابــل جمعیــت زیــادي . کــه کیســت و از کجــا آمــده اســت

بیشــتر بــرادران ترکمنــی کــه همــه مســلح بودنــد بــا . هــا آمــده بودنــد شخصــیت

مسـتقبلین   مسـافرین و . شان به استقبال آیت اهللا محقق آمده بودند هاي موتر(خودرو)
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ـ ها سوار شده راهی دانشگاه علوم اجتماعی( پوهنتـون تعلـیم و تربیـه)      همه در موتر

من و آقـاي شـفق سـرپل در ماشـین     . شدند ـ  که در آن زمان مقر حزب وحدت بود

متعلق به مرحوم حاجی صمد نشستیم و به محضی کـه حرکـت کـردیم چنـان بـی      

. کننـد  مـی  ی بـه دیگـري تصـادم   ها یک کردم موتر نظمی شروع شد که احساس می

. راه انداخته بودنـد   گرفتند و مسابقه برخی موترهاي افراد مسلح از یکدیگر سبقت می

در چهار راهی آریانا نزدیک قصـر ریاسـت جمهـوري کـه رسـیدیم افـراد مسـلح از        

شان چنان با تفنگ و مسلسـل و حتـی آرپـی جـی هفـت شـلیک هـوایی         موترهاي

، انگـار حکومـت  . لرزه در آمد و همه را وحشت زده کـرد  کردند که مرکز شهر به می

به شـدت  . نارشیسمی خطرناکی شهر را فرا گرفته بودآامنیت و نظمی در کار نبود و 

  .  بینی کردم پیشبراي کشور و مردم آن  ی راوحشت کردم و آینده تاریک

داشـته  در آنجا هم افراد زیـادي حضـور   . بعد از چند دقیقه به علوم اجتماعی رسیدیم

دانسـتیم کـی بـا     نمـی ، نظمی عجیبـی بـود   بی. زدند می این طرف و آن طرف پرسه

ساعتی با سـر درگمـی   . چه باید بکنیم و کجا برویم، است مسئول چه کسی، کیست

هـا و   ي حزبـی خـود رفتنـد بـه خانـه      گذشت و هرکس با دوسـتان و یـا مجموعـه   

به خانـه او در  ، لی حکمتمن و حاجی شفق با مرحوم حاجی صمدع. یشانها گاه قرار

خانـه حـاجی صـمد    بـه  نیز با مـا  از علوم اجتماعی دیگري  افراد. دشت برچی رفتیم

به خانه که رسیدیم بعد از نمـاز شـام تلویزیـون کابـل را روشـن کردنـد کـه        . رفتند

شـعر ایـن آهنـگ یـک     . شد آهنگی از هنرمند محبوب من آقاي ناشناس پخش می

مرحوم اصفهانی بود که آن را دوست داشتم و از شنیدن شعر عرفانی از شاعر ایرانی 

اما در آن لحظه به شدت متأثر شدم و افسوس خوردم کـه بقایـاي   . بردم آن لذت می

در امان مانـده در آتـش نیروهـاي     ها کمونیستهنر و فرهنگ کشورم که از دستبرد 

خود خبر تلویزیون در برنامه خبري . سوز خواهد سوخت هاي خانمان خود سر و جنگ

  .  برگشت ما را نیز منتشر کرد

فرداي آن روز دوباره به علوم اجتماعی رفتیم و با برخی افـراد کـه در آنجـا حضـور     

که آقاي سیدگل حسین رضایی پیدا شـد و مـرا بـه     داشتند گپ و گفتی نمودم تا این
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دو روز بعـد رضـوانی و   . قرارگاهی که در کارته سه داشت برد و در آنجا مستقر شدم

سیدنعیم با سیدفرید به قرار گاه آمدند و از من دعوت کردند کـه بـه پوسـته فریـد و     

فرید و زکی ماننـد بسـیاري دیگـر از    . ي قلعه فتح اهللا بروم زکی در نزدیکی حسینیه

دارو دسـته  ، همراه با سلیم شاهین و دیگر پسران محمدشـاه ، گران شهر کابل چپاول

امنیـت را کـه افـراد آن فـرار کـرده بودنـد بـه         راه انداخته و یکی از مقرهاي وزارت

آنها خودرو(موتر)ها و امکانات آن اداره را غارت نموده و . تصرف خود در آورده بودند

  . براي خود پوسته ایجاد نموده بودند

کـردم کـه    چون فکر می، من بار دیگر مرتکب اشتباه شدم و دعوت فرید را پذیرفتم

نه بماند با توجه به هرج و مرج در شهر کابـل و سـوء   ام خصما اگر با او و زکی رابطه

تضاد منـافع پـیش خواهـد آمـد و مخالفـان و      ، ي آنها از عنوان حزب وحدت استفاده

که مـن بـا ایـن کـارم      برداري خواهند کرد؛ غافل از این مغرضان از این وضعیت بهره

  . بخشم می دست و پاي خود را بسته نموده و به اعمال نادرست فرید و زکی اعتبار

قیمـت  ، علی رغم بی نظمی که در شهر حاکم بود مردم خوشحال و امیـدوار بودنـد  

هاي رهبـران   عکس، دالر که در حدود هزار افغانی بود به چهارصد افغانی سقوط کرد

و فرماندهان احزاب جهادي در هر گوشـه و کنـاري بـر در و دیـوار شـهر چسـبانده       

. شـد  هاي تـازه وارد برگـزار مـی    شخصیت شد و محافل و مجالس متعددي براي می

دوستان عکس مرا هم چاپ کردند و محفل با شکوهی در مسـجد الجـواد واقـع در    

  .  برگزار شد که من در آن سخنرانی کردم25/2/1371وزیرآباد در مورخه 

هاي ملیشـیاي   یکی از قوماندان  پوسته قلعه فتح اهللا که قبالً  اي در کنار حسینیه خانه

در علوم اجتمـاعی نیـز دوسـتان    . به من واگذار شد تا در آنجا زندگی کنم هرات بود

، اتاقی را به عنوان دفتر من آماده کردند و هم زمـان بـا آمـدن آقـاي اسـتاد مـزاري      

گیـري   از سمت شمال جلسات شـوراي تصـمیم  ، رئیس شوراي مرکزي حزب وحدت

که در کابـل   حزب وحدت متشکل از اعضاي شوراي مرکزي و شوراي عالی نظارت

کـه مقـر    در حالی، برگزار شد، 2/3/71اولین جلسه روز شنبه . حضور داشتند آغاز شد

 در جلسـات مسـایل متعـددي مطـرح    . وز در بامیـان قـرار داشـت   نشوراي مرکزي ه
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شد و بحث عمده بر سر شرکت حزب وحدت در دولت آقـاي مجـددي بـود کـه      می

اما آقـاي  ،  نه را به این حزب واگذاردایشان راضی شده بودند مسئولیت پنج وزارت خا

مزاري بر سر وزارت کلیدي تکیه داشت و دو وزارت کلیدي که یکـی وزارت امنیـت   

آقاي مزاري جنرال خدایداد هـزاره را کـه کمونیسـت خلقـی بـود      . خواست می بود را

عنوان وزیر امنیت ملی معرفی کرده بـود کـه هـم بـا مخالفـت آقـاي مجـددي و         به

. ود مواجه شد و هم با مخالفت اعضاي شوراي مرکزي حـزب وحـدت  احمدشاه مسع

، گیـري مطـرح شـد    ي خلقی بودن جنرال خدایداد در شوراي تصمیم که مسئله زمانی

آقاي مزاري با خشونت و بدون توجه به اعتراض اکثریت اعضاي جلسه فرمودند کـه  

یـت متعلـق بـه    کافیست که در تذکره(شناسـنامه) و مل ، ي کسی کار نداریم به عقیده

از ، که جناب حاج آقاي سـید رحمـت اهللا مرتضـوي    آور آن تعجب. جامعه هزاره باشد

مسئوالن شوراي انقالبی اتفاق اسالمی سابق و عضو شوراي عـالی نظـارت حـزب    

بیشتر از جناب آقاي اسـتاد مـزاري از جنـرال خدایـداد     ، وحدت اسالمی در آن زمان

شان بـا خدایـداد ادامـه     نمود که اگر به مخالفت هزاره دفاع کرد و مخالفان را تهدید

این در حالیست که خدایداد هزاره . شود می دهند شوراي اتفاق از حزب وحدت خارج

، مـزاري ، گفـت  در همان زمان در جلسات خصوصی با رفقاي کمونیسـت خـود مـی   

کـه   ما فعـالً ، اکبري و مرتضوي دست پروردگان ارتجاع ایران هستند، فاضل، خلیلی

که قدرتمند شدیم با یک کودتـا آنهـا    بعد از این، کنیم ان نداریم از آنها استفاده میتو

  .  بریم می را از بین

از همـان  ، آقاي مزاري به بهانه وزارت کلیدي با دولت موقت سر ناسازگاري گرفـت 

ابتدا که وارد کابل شد در سخنرانی خود در علوم اجتماعی در جمع اعضا و هـواداران  

احمدشاه مسعود را متهم به عمل نکـردن بـه تعهـد کـرد و گفـت در       ،حزب وحدت

جنـرال دوسـتم و احمدشـاه مسـعود تـوافقی صـورت       ، السراج بین حزب وحدت جبل

اما مسعود در آخر کـار قضـیه را   ، گرفته بود در رابطه با ورود به کابل و تقسیم قدرت

ز سوي دیگر آقاي مـزاري  ا. دیده گرفت نشین حواله کرده و ما را نا به رهبران پیشاور

اما این انتظـار  ، شاید انتظار داشت که مسعود و رهبران سایر احزاب به دیدن او بیایند
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چرا که از یکسو آقـاي مـزاري هنـوز مطـرح نشـده و      ، در آن زمان خیلی موجه نبود

شخصیت مشهوري نبود و از سوي دیگر در آن زمان معمول بود که افـراد تـازه وارد   

در هـر صـورت مـزاري از    . رفتند می ی که حکومت را در دست داشتندبه دیدن کسان

کـه بـه لـج بـازي      تاحدي، احمدشاه مسعود ناراحت بود و با او به مخالفت برخواست

طرف مسعود هم بـا غـرور و بـدون در نظـر داشـت منـافع ملـی         و از آن، گرفتار شد

اخلی میان حـزب  قبل از آغاز جنگ د. کوشید که حزب وحدت و مزاري را ضربه بزند

طور اعالم نشده به جنـگ پشـتون و هـزاره و     هکه عمال و ب ـ�وحدت و اتحاد سیاف 

الدین ربـانی در علـوم اجتمـاعی بـه      آقاي استاد برهانـ   بعد شیعه و سنی تبدیل شد

هـایی از   هردو طرف گلـه . ـ رفت  و شاید هم براي اتمام حجت ـ  دیدن آقاي مزاري

دانسـت سرسـختی    مـی  کـه خـود را حـق بـه جانـب     همدیگر کردند و آقاي مزاري 

آقاي ربانی به نرمی و زیرکانه هشـدار داد کـه ممکـن اسـت     . داد می بیشتري نشان

اما استاد مزاري متوجه ایـن  ، هایی در کار باشد و علیه شما جنگی صورت گیرد توطئه

  . هشدار نشد

کـه توسـط   ، چند تن از سران گروه مجاهدین مستضعفین، در شامگاه فرداي آن روز

در سـرك  . آقاي مزاري به عضویت شوراي مرکزي حـزب وحـدت راه یافتـه بودنـد    

سیلو ترور شدند و افراد شوراي نظار به حزب وحدت اطالع دادنـد کـه آنهـارا افـراد     

به این بهانه جنگ میـان حـزب وحـدت و اتحـاد اسـالمی      . اند سیاف به قتل رسانده

  . سیاف در غرب کابل در گرفت
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 سرکوب شیعیان ي توطئه

حضور نیرومند نیروهاي شیعه اعم از مجاهدین حزب وحدت و حرکـت اسـالمی در   

شهر کابل و تسلط آنها بر بخشی از مناطق شـهر و ادارات دولتـی بـراي رهبـران و     

منتظـره و   شـان غیـر   فرماندهان اتحاد هفتگانه سابق و حامیـان پاکسـتانی و عربـی   

ن جهاد کوشـیده بودنـد کـه مجاهـدین شـیعه از      آنها در طول دورا. ناپذیر بود تحمل

عنـوان   المللی محروم مانده و ضـعیف نگهداشـته شـوند تـا نتواننـد بـه       امکانات بین

ایـن تبـارز   . هاي جهادي مستقل در صحنه سیاسی افغانستان تبـارز پیـدا کننـد    گروه

مستقل براي آمرصاحب احمدشاه مسعود که توانسته بود نیروهاي حـزب اسـالمی و   

از شـهر   ـ�رفـت   می ترین نیروي مخالف در آن زمان به شمار که قوي ـانش را متحد

کـه اسـتاد مـزاري    خصوص  به. رسید می کابل خارج کند بیشتر ناراحت کننده به نظر

این واقعیت را که مسعود قدرت اصلی را در دست دارد و باید بـا او بـه نحـوي کنـار     

  . کرد نیز اعتراف نمی، آید

آید که جنگ علیه حزب وحدت و پاکسازي شهر  قرائن چنین بر میاز تمام شواهد و 

این برنامه جامعـه شـیعی   . ریزي شده بود کابل از وجود نیروهاي مستقل شیعه برنامه

از بیرون درگیرشدن حزب وحـدت بـا اتحـاد    . را از بیرون و درون هدف قرار داده بود

و از درون تشـدید   اسالمی سیاف و سـرانجام شـوراي نظـار و دولـت اسـتاد ربـانی      

اختالف گروهی میان حرکت اسـالمی و حـزب وحـدت و ایجـاد تـنش و درگیـري       

هـا و عناصـر    در ایـن توطئـه گـروه   . داخلی میان جناح هاي مختلف حـزب وحـدت  

، فاشیسـم قـومی پشـتون   . مختلف در یک ائتالف به ظاهر نانوشته شـرکت داشـتند  

ي خلقـی و پرچمـی و   هـا  تکمونیسـ ، اي سـنی  فاشیسم کور فرقـه ، تاجیک و هزاره

  .  هرقومی دخالت داشتندي ها مائوئیست

سه نفر از اعضاي شوراي مرکزي حـزب وحـدت   ، از بیرونکه گفته شد  طوري همان

در نزدیکـی سـیلو در منطقـه تحـت      11/3/1371شام دوشـنبه  ، شان همراه با راننده

قتـل  حفاظت نیروهاي شوراي نظار با مسلسل به رگبـار بسـته شـده و همگـی بـه      

فاصله به حزب وحدت اطالع دادند که چهـارتن از  نیروهاي شوراي نظار بال. رسیدند
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هـا نیـز فـرار     افرادشان توسط نیروهاي اتحاد اسالمی سیاف ترور شده و تروریسـت 

در . جنـگ تمـام عیـاري در شـهر کابـل آغـاز شـد        12/3/71شنبه  روز سه. اند کرده

جنـگ سـنگر بـه    ... سـنگی و  کوته، خان که در غرب کابل در مناطق خوشحال حالی

جریان داشـت نیروهـاي اتحـاد    ، سنگر میان نیروهاي اتحاد اسالمی و حزب وحدت

اسالمی و سایر احزاب پشتون در سایر نقاط شـهر اقـدام بـه دسـتگیري شـهروندان      

هـاي بیگنـاه را    پشـتون  ،گناه شیعه نمودند و نیروهاي حزب وحدت هم بالمقابـل  بی

ز چهارشنبه نیروهاي اتحاد با کمک ضمنی نیروهـاي شـوراي   رو. کردند دستگیر می

روز پنجشنبه جنگ شدت یافته و گسترش پیـدا  ، نظار به منطقه چنداول حمله کردند

، الدین حقانی از چهل سـتون  حکمتیار و مولوي جالل، نیروهاي مشترك سیاف. کرد

نشین شهر  مناطق شیعه، پل کمپنی در دوراهی پغمان و چوك ارغنده، فرقه ریشخور

هـاي   را توسـط سـالح  ... افشـار و  ، پل سوخته، قلعه شهاده، کابل مانند دشت برچی

هاوان و دیگر انواع سالح ثقیله مورد حمله قرار ، تانک، توپ، دوربردي چون موشک

بنـد امنیتـی دشـت     امان بود و نیروهاي اتحـاد کمـر   گرچه حمله سنگین و بی. دادند

امـا نیروهـاي   ، یگناه کشته و صدها خانـه ویـران شـد   ها نفر ب برچی را شکستند و ده

مشترك حزب وحدت و حرکت اسالمی توانسـتند از برچـی دفـاع نمـوده و منـاطق      

هـایی   و بخش کوته سنگی، سراي غزنی، ده بوري، پل سرخ، کارته چهار، کارته سه

. خـان را از وجـود نیروهـاي اتحـاد اسـالمی پاکسـازي نماینـد        از منطقـه خوشـحال  

حـزب وحـدت موفـق شـدند چنـد تروریسـت سـلفی عـرب از نیروهـاي           نیروهاي

جنگیدنـد   مـی  را که در کنار نیروهاي اتحـاد اسـالمی بـا حـزب وحـدت     » الدن بن«

اي حضـور نیروهـاي سـلفی     وزارت خارجه افغانستان با انتشار بیانیـه . دستگیر نمایند

ي اتحـاد  کـه نیروهـا   سرانجام در شـرایطی . هاي کابل محکوم کرد عرب را در جنگ

اسالمی در معرض پاکسازي جدي قرار گرفتند و از سوي دیگر دور دوم جنگ میـان  

به فرماندهی مسعود که نیروهـاي   ـ  حزب اسالمی و نیروهاي مربوط به وزارت دفاع

هیأت صلح بـه  ، در چهلستون آغاز شد 2/3/71در تاریخ  ـ  دوستم نیز شرکت داشتند

با امضاي پیمـانی   کهجنگ را متوقف کند مسئولیت احمدشاه مسعود تالش کرد که 
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آتـش   16/3/1371میان حزب وحدت و اتحاد سیاف مبنی بر قطع جنـگ در تـاریخ   

  . بس برقرار شد

اي دور سـوم جنـگ حـزب اسـالمی بـا نیروهـاي        بعد از یک آرامش نسبی دو هفته

آغاز شد و بیش از یک هفته بـا تشـدید حمـالت موشـکی      2/4/71دولتی در تاریخ 

هاي که صـورت   در پایان در اثر میانجیگري. سالمی به شهر کابل ادامه یافتحزب ا

گرفت حزب اسالمی توافق کرد که در دولت شرکت نماید و عبدالصـبور فریـد را در   

هنوز دو هفته از صدارت فرید . به عنوان صدر اعظم به کابل فرستاد 14/4/71تاریخ 

و نیروهــاي دولتــی در  نگذشــته بــود کــه بــار دیگــر جنــگ میــان حــزب اســالمی

کـه در  ، استاد ربـانی . از سر گرفته شد و آقاي فرید از کابل خارج شد 28/4/71تاریخ

آن زمان طبق مصوبه پیشاور و موافقت احزاب جهـادي مقـام ریاسـت دولـت را بـه      

عنوان معـاون رئـیس دولـت و جنـرال      عهده داشت مولوي محمد نبی محمدي را به

ت ستاد مشترك اردو تعیین کرد و بـراي حـزب وحـدت    عبدالرحیم وردك را به ریاس

  . ل شدئهم سه وزارت خانه قا

مجددي و سید احمد گیالنی در شوراي حل و عقد که ، حزب اسالمی، حزب وحدت

دو سـال تمدیـد کـرد     بـراي از سوي دولت برگزار شد و مدت ریاست استاد ربانی را 

جه تنش میان حزب وحـدت و  در نتی. شرکت نکردند و مصوبات آن را هم نپذیرفتند

که گارنیزیون کابل که تحـت فرمـان احمدشـاه     دولت استاد ربانی ادامه یافت تا این

مسعود بود قوماندان عبداهللا و افرادش را که از نیروهاي سمت شمال حـزب وحـدت   

ـ . بودند دستگیر نموده و شکنجه کردند کـه کسـی بـه     خـاطر ایـن   هاو بعد از آزادي ب

کـه   در حالی. اقدام به دستگیري چند تن از افراد گارنیزیون کرددادش نرسید خودش 

در تـاریخ  ، هایی از سـوي حـزب وحـدت بـراي حـل مسـأله جریـان داشـت         تالش

مورین راه را بسـته و  أافراد شوراي نظار و گارنیزیون در سه راهی کارته مـ  23/4/71

تشـنج شـد و   اقدام به دستگیري و خلع سالح افراد حزب وحدت نمودند که اوضاع م

، این بار جنگ فراگیر میان حزب وحدت و حرکت اسالمی از یکسـو و شـوراي نظـار   
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ي دردنـاك   گارنیزیون کابل و اتحاد سیاف از سوي دیگر آغاز شد تا سرانجام حادثـه 

  . افشار بوجود آمد

 مرکزیـت حـزب وحـدت   ، رابطه غرب کابل با مرکز شهر قطع شـد ، در جریان جنگ

چون من مسئول تأسیس خبرگزاري وحـدت  ، ران تماس بگیردتوانست با خبرنگا نمی

تعیین شده بودم استاد مزاري به من تلفن زد که نظر حزب وحدت در رابطه با جنگ 

مـن شـماره تلفـن خبرنگـار     . هاي خارجی برسـانم  ها و خبرگزاري را به اطالع رسانه

. ه را داشـتم سی که در آن وقت حامد علمی بود و نیز خبرنگـار رویتـرز فرانسـ    بی بی

عنوان بلندگوي دولت اسـتاد ربـانی    طرف بلکه به نگار بیعنوان خبر نه به، حامدعلمی

کرد و به شدت علیه حزب وحـدت و حـزب اسـالمی     و آمر صاحب مسعود عمل می

گفـتم در  ، ایشـان گوشـی را برداشـت   ، من به آقاي علمـی زنـگ زدم  . موضع داشت

گفتم از طـرف حـزب وحـدت    ، فرماییدخواهم مصاحبه کنم گفت ب رابطه با جنگ می

. تمـاس بگیریـد   بعداً، تغییر رویه داد و گفت حامدعلمی نیست فوراً، کنم صحبت می

بـا  ، گرچه یقین داشتم که او خود حامد علمی است و قصد ندارد با من مصاحبه کنـد 

بناچار با خبرگزاري . چند دقیقه بعد دوباره زنگ زدم تا مرا شناخت قطع کرد هآن هم

هاي مرا کـه در حقیقـت اعالمیـه حـزب      یترز تماس گرفتم و خبرنگار آن صحبترو

هاي ایران از جملـه روزنامـه    بط و منتشر کرد که ترجمه آن در روزنامهضوحدت بود 

  . نیز انتشار یافت 1371تیر  29رسالت روز دوشنبه 

ن هاي جمعیت اسالمی بود بـه مـ   در همان زمان محمد انور جکدلگ که از قوماندان

خبر داد که قرار است جلساتی در وزارت اقـوام و قبایـل بـه منظـور پایـان دادن بـه       

عنوان نماینـده حـزب وحـدت در     من با هماهنگی استاد مزاري به. جنگ برگزار شود

در آن زمان محمد نعیم کوچی سرپرسـت وزارت اقـوام و   . این جلسات شرکت کردم

اعضاي جلسه در ابتدا عبـارت بودنـد   . دش قبایل بود و جلسات در دفتر کار او دایر می

، که در آن زمان معـاون وزارت خارجـه بـود    ـ  رئیس جمهور کنونی ـ  از: حامدکرزي

، قاضی اختر محمـدخان تولـواك  ، جنرال عبدالرحیم وردك، جنرال رحمت اهللا صافی

، حـاجی محمـدنعیم کـوچی    ـ  از رهبـران بعـدي طالبـان    ـ  مولوي ارسـال رحمـانی  
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سـید  ، سید محمـدهادي هـادي  ، نظري، همایون تندر، ر جگدلکمحمدانو، سلجوقی

ـ   . زاده و قوماندان موسی خالقی(هوتـک)  باقر مصباح محمد جـاي   هدر ایـن جلسـات ب

که براي خاتمه جنگ جاري میان حزب وحـدت و اتحـاد سـیاف پرداختـه شـود       این

مشکالت کالن کشور در تمامی مناطق مطرح شد و قرار شد که جمع حاضـر یـک   

. هاي دیگر نیز در آن حضور داشـته باشـند   را تشکیل دهند که برخی شخصیت شورا

  .  نمود می در این رابطه آقاي کرزي افراد بیشتري را براي عضویت در شورا پیشنهاد

و مرد و کـودك کشـته   ناه اعم از زن  که هر روز افراد بیگ من از ادامه جنگ و از این

خصـوص   بـه ، شدند ناراحت بودم بل آواره میها از غرب کا ي زیادي از خانواده و عده

در آن جلسه آقاي هادي کـه در آن وقـت   . اي که با استاد ربانی داشتیم بعد از جلسه

وزیر زراعت بود و از کارته سخی آمده بود گزارش داد کـه چگونـه زن و کـودك در    

آقاي هـادي چـون   . دوند تا کشته نشوند آن منطقه آواره و سراسیمه به هر طرف می

سـوخت و   وضع را طوري مجسم کرد که دل هر انسانی مـی ، روضه خوانی بلد است

عنوان رئیس دولـت از شـنیدن ایـن گـزارش بـه       من انتظار داشتم که استاد ربانی به

کس از اعضاي جلسـه نیـز بـه ایـن      چاما چنین اتفاقی نیافتاد و هی، شدت متأثر شود

که بـه جنـگ حـزب وحـدت و     در جلسه بعدي من اصرار کردم . گزارش توجه نکرد

خواهـد و جنـگ    کسی گفت حزب وحدت حق مـی ، اتحاد سیاف بیشتر پرداخته شود

، حزب وحدت جنگ را آغاز نکـرده اسـت   اوالً، من گفتم. مذهبی به راه انداخته است

بایـد  ، شـود  اگر حق خواستن جرم است و به ایـن بهانـه جنـگ ادامـه داده مـی      ثانیاً

اگـر چنـین   ، وان یک جامعه چند میلیونی را سرکوب کردت دانست که در زمان ما نمی

در ایـن لحظـه بغـض    . خوردنـد  ها در افغانستان شکست نمی کاري ممکن بود روس

خـاطر   هاگر تنها ب، انجامد ادامه جنگ به نابودي افغانستان می، گلویم را فشرد و گفتم

از ایـن حـق   مـا  ، کنیـد دسـت نگهداریـد    افغانستان را نابود می، حق مذهبی شیعیان

اگر افغانستان نباشـد شـیعه و سـنی نیـز در کـار      ، گذریم تا افغانستان زنده بماند می

، اعضاي جلسه تحت تأثیر قرار گرفتند و مرحوم مولوي ارسـال رحمـانی  . نخواهد بود

  .  کرد می از این گفته استقبال کرد و در جلسات بعدي به آن استناد
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جمعـی    طـور دسـته   بـه ، رئیس دولـت ، بانیاعضاي مؤسس شورا سه مرتبه با استاد ر

ترکیب اعضا و چگونگی کار شـورا  ، ها روي اهداف مالقات کردند که در این مالقات

را براي شورا پیشنهاد کرد » شوراي اصالحی سراسري«صحبت شد و استاد ربانی نام 

اهداف شوراي اصالحی سراسري خاتمـه دادن بـه جنـگ و تـأمین     . که پذیرفته شد

اي  ها با مرکز اعالم شد و در جلسه أمین وحدت ملی و برقراري روابط والیتت، امنیت

جمهـوري   استاد ربانی و سیدنوراهللا عماد نیـز در کـاخ ریاسـت    ، که احمدشاه مسعود

هیأتی براي رفع اختالف و حل مشکالت شوراي جهادي ننگرهار بـا  ، حضور داشتند

اسـتاي اهـداف مـذکور صـورت     اما عمالً هیچ کاري در ر، دولت مرکزي تشکیل شد

  . نگرفت و به جنگ اتحاد اسالمی با حزب وحدت در غرب کابل نیز توجهی نشد

همه اعضاي شورا در سـالون  ، گفته باید یادآوري کنم که قبل از برگزاري جلسه پیش

هم صـحبت  . کردیم بزرگ کاخ نشسته بودیم و هر چند نفري با یکدیگر صحبت می

گفت نماینده جمعیت اسالمی افغانستان در فرانسه بوده  یمن همایون تندر بود که م

با این وجود او کـه پشـتون بـود    . و احمدشاه مسعود را او در غرب مطرح کرده است

او افسـوس  . هـا حـاکم بودنـد داشـت     دلی پر درد از وضع موجود که در ارگ تاجیک

افغانسـتان  که جنوب بر نخیزد  گفت تا زمانی خورد که جنوب در خواب است و می می

کـه   تـا ایـن  ، من آن زمان خیلی به مفهوم این گفته توجه نکردم. کند نجات پیدا نمی

تحریک طالبان ایجاد شـد و شـنیدم آقـاي تنـدر و جنـرال صـافی از آنهـا حمایـت         

ها بـراي تنـدر    آن زمان دانستم که هم مذهبی و هم حزبی بودن با تاجیک. کنند می

  . بی قومی مهم استبلکه قدرت طل، صاحب اهمیتی ندارد

وگوها بودیم که آمر صـاحب مسـعود و همراهـانش وارد شـدند و در      در همین گفت

من و آقاي تندر آخرین کسانی بودیم کـه  ، همه رفتند کنار مسعود. اي نشستند گوشه

چـون  . شد من کنار پایه نشسته بودم و آقاي مسعود متوجه من نمی. به آنها پیوستیم

خودمـانی بـود و آقـاي مسـعود همـه       ـ ظ مذهبی و سیاسیاز لحا ـ جلسه به ظاهر

ایشان در رابطه با جنگ اتحاد اسالمی با حزب وحـدت  ، شناخت می اعضاي جلسه را

 نسـبت بـه  انه بـود و در عـین حـال    صحبت ایشان جانبدار. کرد بی پروا صحبت می
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ـ   او از عنوان حزب وحدت اسـتفاده نمـی  . تحقیرآمیز حزب وحدت  جـاي آن  هکـرد و ب

براي برقراري آتش بـس رفـتم بـه    « :گفتن این جمله بودرحال د .گفت می» ها رههزا«

آقـاي  کـه  ، ...»ها و یکی از آنها که در مقابلم ایسـتاده بـود را کنـار زدم    پوسته هزاره

زاده  از بـرادران حـزب وحـدت آقـاي مصـباح      !بگوید آمرصاحب ،جگدلک مجبور شد

وتاه کرد و همگی رفتیم اما ک، آقاي مسعود به سخنانش ادامه داد. اینجا حضور دارند

بـه محضـی کـه سـر میـز      . سر میز غذاخوري که استاد ربانی هـم تشـریف آوردنـد   

دانسـت کـه آمـر صـاحب مـرا       مـی ، نشستیم و استاد با همگان احـوال پرسـی کـرد   

تـا  ، شناسد و قبل از هر صحبت دیگري با ظرافت مرا براي ایشان معرفـی کـرد   نمی

. که ایشان این کـار را کـرده بودنـد    فل از اینغا، آمر صاحب دسته گلی به آب ندهند

اما آقاي تندر هـم  ، بینند نمی آمر صاحب ما را الیق، با خود گفتم عجب دنیایی است

ها به آقاي عبدالکریم خلیلـی   آمر صاحب در همان وقت. بیند نمی ما و هم او را الیق

 که جهت حسنه ساختن روابـط حـزب وحـدت بـا شـوراي نظـار نـزدش رفتـه و از        

با شما هیچ منـافع مشـترك   ، ام نیز گفته بود که من اخوانی، مشترکات حرف زده بود

هـا   با تشدید جنـگ ، به هرحال. هاي پشتون مشترك است منافع من با اخوانی، ندارم

در کابل اعضاي شوراي اصالحی پراکنده شدند و شـورایی کـه هنـوز رسـماً اظهـار      

   .وجود نکرده بود عمالً منحل شد
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  غارت مردم و مهاجرت دوباره، کابلسوختن 

هاي جهادي به جـان هـم افتـاده و آتـش      هدر شرایطی که رهبران و فرماندهان گرو

قـوم و  ، طلبان از هر گروه غارتگران و فرصت، کار هاي تبه کشید گروه جنگ زبانه می

مذهبی در هرگوشه و کنار شهر کابل سـر بـرآورده و زیـر پوشـش یکـی از احـزاب       

راه در سر هر چهـار   صدها پوسته و دسته. پرداختند گري و جنایت میجهادي به غارت

ـ ، کردند جان و مال مردم را غارت می ،و هر محلی ایجاد شده ، نـام پشـتون  ه یکی ب

  .  نام تاجیک و قس علیهذاه یکی ب، نام هزارهه یکی ب

 کـوب نصـوار   پـاي  اًاي که سـابق  در منطقه ،ها در آخر قلعه فتح اهللا یکی از این پوسته

توسـط   ،شد و در امتداد غربی سـرك حسـینیه قلعـه فـتح اهللا قـرار داشـت       گفته می

هاي سید فرید و سید زکی کـه هـیچ    نام هب، پسران محمدشاه و دو پسر آقاي مصباح

بـه   هـا  کمونیستي حاکمیت  نقشی در جهاد نداشتند و در طول دوران جهاد در سایه

، مشـغول بودنـد   ون (وحیـد) عیش و نوش با دو برادر دیگرشان ضیا و حسـین همـای  

من از جنایات این پوسته که تحـت پوشـش حـزب وحـدت فعالیـت      . ایجاد شده بود

از غارت اموال گرفتـه تـا تجـاوز بـه     ، توسط دوستان چیزهاي زیادي شنیدم، کرد می

از ، هموطنان مظلوم هندوي ما در قلعه فتح اهللا و منـاطق نزدیـک آن  . نوامیس مردم

  . تگران بودندجمله قربانیان این غار

روزي بـرادر کـوچکتر سـلیم    . خودم هم با مواردي مواجه شدم و با چشم خود دیـدم 

هـاي   ایم کـه پارچـه   آغا صاحب یک انبار پارچه به دست آورده، پیش من آمد و گفت

گفـتم انبـار پارچـه از    . خواهم برایت چند جـوره لبـاس درسـت کـنم     می، خوبی دارد

عذر کردم کـه دسـت   . هندو هم حالل است کیست؟ گفت از یک هندو است و مال

روزي دیگـر  . اما گفت که من تنها نیستم فرید و زکی هم هسـتند ، از این کار بردارد

همین آدم یک خریطه پر از ساعت دستی آورد و روي میز خالی کـرد و گفـت یـک    

ها را چطور به دست آوردي؟ گفـت   گفتم این ساعت. ساعت خوب برایت انتخاب کن

کردیم این خریطه در دست یک نفر بـود کـه از    رهگذران را تالشی می فالن جا که
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هاي او را پـس دادم و گفـتم    من ساعت. ما هم از او گرفتیم، برد می دکانش به خانه

  ؟گوش شنوا کواما ، از خدا بترسید و به صاحبش مسترد کنید

ـ  یک روز آقاي جبرئیلی هراتی که در وزارت اطالعات و فرهنگ کار می ه مـن  کرد ب

تلفن زد و بعد از احوال پرسی گفت یک نفر از دوستان قندهاري مـا را افـراد پوسـته    

من تعجب کـردم و گفـتم   . لطف کنید آزاد نمایید، شما گرفته و جانش در خطر است

، باشـد  ر شما زکی میدااش بر گفت در فالن پوسته که سردسته، من که پوسته ندارم

وید نزد زکی یا فرید از ایشـان بخواهیـد کـه    گفتم بر. شخص مورد نظر زندانی است

وقتی که داخل پوسته شدم متوجه شدم که ، گفت رفته بودم. دوست شما را آزاد کند

، دهد می من دست تکانسوي  به زندانی از پشت شیشه پنجره تشناب بی سر و صدا

امـا از وجـود   ، زکی از من بـه گرمـی اسـتقبال کـرد    ، که وارد دفتر پوسته شدم زمانی

خاطر مصلحت نگفتم که همـین   هجبرئیلی افزود که من ب. زندانی به شدت انکار کرد

و خواهش کرد کـه  ، ام و تصمیم گرفتم که از شما کمک بخواهم حاال زندانی را دیده

مـن گفـتم آنهـا تحـت فرمـان مـن       . سریع اقدام کنم که جان زندانی در خطر است

  .  نیفتدکنم که اتفاق بدي  با آن هم تالش می، نیستند

او . دار هندو بـود  زندانی یک جوان قندهاري پشتون و مسئول دفتر یک تاجر سرمایه

خودش یک موتر والگاي جدیـد داشـت کـه مـوتر و پـول نقـدش را گرفتـه و او را        

شکنجه کرده بودند که محل پول و دارایی تاجر هندو را به آنهـا نشـان بدهـد و اال    

وقتی که آمدنـد  ، حوال دادم که نزد من بیایندمن به سلیم و برادرش ا. شود می کشته

آنها قسم یاد کردند که چنین زنـدانی  ، اید آزاد کنید گفتم فالن نفر را که زندانی کرده

که مجبور شدم بگویم برویـد بـراي فریـد و     از من اصرار و از آنها انکار تا این، ندارند

آنهـا  . انیـد او را بکشـید  تو زکی بگویید که جبرئیلی زندانی را دیده است و شما نمـی 

گفـتم  ، کنـیم  رفتند و بعد از مدتی برادر کوچکتر آمد و گفت کـه زنـدانی را آزاد مـی   

مجبـور شـد و   . گفتم امکان نـدارد ، دهیم گفت موترش را نمی، موترش را هم بدهید

در دسـترس   فعـالً ، تا فردا ظهر به ما وقت دهید تـا مـوترش را حاضـر کنـیم    ، گفت

 گفتم خوب است تـا فـردا منتظـر   . با همان موتر نزد من آمده بودکه  در حالی، نیست
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او ، به آقاي جبرئیلی زنگ زدم کـه فـردا بیایـد و زنـدانی را تحویـل بگیـرد      . مانم می

  . فرستم می خوشحال شد و گفت فردا برادرم را

، فرداي آن روز طبق قرار در اتاق با برادر جبرئیلی نشسته بودم که زنـدانی را آوردنـد  

خـواهی   او را پهلوي خود نشاندم و با معذرت. لرزید انگار می، از رخسارش پریده رنگ

خدا را شکر که زنـده هسـتی و از   ، گفتم از بالیی که بر سر تو آمده به شدت ناراحتم

تـا حـرف   . بـرد  حاال به بعد آزادي و برادر آقاي جبرئیلی شما را با موترتان با خود می

 پاي من افتاد و گفت تو مرا نجات دادي و اال حتمـاً  من تمام شد این بنده خدا روي

از زاري و حالـت آن جـوان    توانم از شـما تشـکرکنم؟   من چگونه می، شدم کشته می

صورتش را بوسیدم و تـا دروازه خانـه   ، خدا را شکر کردم، اشک در چشمانم حلقه زد

اش  ده و جنـازه اما بیرون از خانه متوجه شدم که ماشین او را اوراق کـر ، بدرقه نمودم

حاال تصور کنیـد نسـلی کـه از خـون مـردم      . او هم چیزي نگفت و رفت، اند را آورده

داکتـر و  ، استاد و مولوي، درس خوانده، تغذیه کرده، گناه به نان و نام دست یافته بی

چه گلی بـر  ، شوند شده و می... وزیر و وکیل و، رهبر و واعظ، مهندس و هنرمند، مال

  لم و هنر خواهند زد؟ ع، دین، سر مردم

بار و مرگ و دردي که هموطنان مظلوم من از هر قـوم و   من توان تحمل وضع رقت

نداشتم و آینده را هم تاریـک  ، و از من هم کاري ساخته نبود، طایفه گرفتار آن بودند

، کشـی کـاري در کابـل نبـود     از سوي دیگر جـز دزدي و غـارتگري و آدم  . دیدم می

 ـ  اما اینبار کابل آتـش گرفتـه را   ـر با چشمان اشکبار کابل را  تصمیم گرفتم بار دیگ

رفـتم بـه   ، خواستم مقداري کتاب تهیه نموده و با خود مهاجر بسـازم  می. ترك نمایم

کتاب زیادي نبود یـک سـالنامه را بـه    ، نمایندگی کتابفروشی بیهقی در وزیراکبرخان

بهزاد در شهرنو رفـتم و چنـد    یاز آنجا به کتابفروش، قیمت هفت هزار افغانی خریدم

هاي حـزب   شهید موشک ـ  جلد کتاب از جمله چند مجموعه اشعار شهید قهارعاصی

ها را زیـر   ها کتاب دوستی که با من بود خندید و گفت در پوسته. را خریدم ـ  اسالمی

  خري؟ می سوزانند تو کتاب اجاق می
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از انبار کتاب وزارت ، دآمدم در قرار گاه شهیدعلوي که در وزارت تحصیالت عالی بو

را گرفتم و به یـک   ها کمونیستي  به اجازه مسئوالن آن چند جلد کتاب ترجمه شده

دیدم کـه بـه راسـتی    ، پوسته در کارته چهار که سابق کتابخانه مجلس سنا بود رفتم

با عذر و زاري از افـراد مسـلح خواسـتم کـه اجـازه      . سوزانند ها را زیر اجاق می کتاب

آنها هم گذاشتند و من به قدر یک بوجی کتـاب  ، د کتاب را نجات دهمدهند چند جل

هایی کـه خریـداري و جمـع آوري     همه کتاب. آوري کرده و باخود به اتاق بردم جمع

کرده بودم دو بوجی سنگین شده بود که آنها را به هزاران زحمت از کابـل بـه مـزار    

، هزینه و زحمـت انتقـال  . دمشریف و از مزار به هرات و از هرات به مشهد منتقل کر

دومـین مهـاجرت مـن از کابـل در تـاریخ      . هـا بـود   چند برابـر ارزش مـادي کتـاب   

  . صورت گرفت 28/5/1371

تـا کنـون در رابطـه بـا رویـدادها و       1371هـاي زیـادي از سـال     ها و خاطره گفتنی

ا امـ ، انـد  ها دارم که برخی از آنها به نظرم خیلـی مهـم   احزاب و سازمان، ها شخصیت

حال و حوصله نوشتن برایم نمانده و با آرزوي سالمت و عزت براي مـردم مسـلمان   

ي افغانستان و تمناي عفـو و رحمـت از خداونـد متعـال کـه در طـول        و زجر کشیده

این روایت را در جمعه شب یازدهم محرم الحـرام  ، ام کرده است زندگی تاکنون یاري

  .  برم می به پایان 1392عقرب(آبان)  24برابر با 

ــوخت ــه س ــرد ، پروان ــرو م ــمع ف ــت، ش ــب گذش   ش

ــه ــه قصــ ــد! اي واي مــــن کــ ــام مانــ   ي دل ناتمــ
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