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بهروز کابلی

نقل قصه كامأل مطابق اصل است.
اواخر سال  1٩٨٩عیسایي تاجر مشهور هندوستان بنام راجیش
كه در كنار فعالیت هاي تجارتي خویش در كابل ،بكمك آغاي
گوپتال آتشه نظامي سفارت هندوستان با مقامات دولتي( وزارت
صحت عامه) تماس گرفت وخواهان اجازه نامه ایجاد یك باب
كلنیك والدي ونسایي در شهر كابل گردید.
به اساس قوانین كشور اتباع خارجي فقط در صورت میتوانستند
فعالیت اقتصادي رسمي وحق ایجاد انرا داشته باشند كه،
یا دولت ویا اتباع كشور ما با شرایط  ٤٩و ٪٥1در آن فعالیت
سهیم باشند.
راجیش با یكتن از برادران اهل هنود ما شام الل از سراي
شازده شریك ویك دربند حویلي را در سرك متصل به جاده
تایمني ،درست در مقابل اداره لوي سارنوالي بسمت چپ لیسه
زرغونه ماهانه تقریبأ هفتصد دالر به اجاره گرفتند.
وكلینیك والدي ونسایي بنام ( نازو انا ) آغاز بفعالیت نمود.
پرسونل خدماتي كلینیك شامل
سرطبیب كلنیك داكتر خانم گوپتال
دوكتوران افغان
محترم داكتر شاه ولي
خانم داكتر زینب تیموري با شوهرمحترم اش داكترتیموري
داكتر كریمه رشیدي
داكتر شیما با محترمه خواهرش
دو تن خانمهاي نرس كه بكمك گوپتال از هندوستان آمده بودند.
راننده كلینیك حیدر پنجشیري
مالك خانه شخصي به اسم مرزاعلي زدران اصال پناهنده امریكا بود اما براي تسلیم شدن ملكیت وسرپرستي امالك
شان كابل آمده بود.
كلینیك در مدت فعالیت نزدیك بدو سال براي مردم بي بضاعت ماخدمات خوب انساني را عرضه مینمود.وبا گذشت
زمان بیك مركز خیلي مجهزداراي امكانات عالي درماني مبدل گشت.
آقاي راجیش با استفاده از امكانات آتشه نظامي كشور هند البراتوار مجهز وده ها پایه ماشین آالت طبي را از كشور
هندوستان دراین مركز فعال نمود.
كلنیك نازو انا بعد از شفاخانه زایشگاه وچهارصد بستر یگانه مركز در ماني بود كه داراي ماشین هاي تنفس
مصنوعي (براي اطفال قبل از نه ماهگي) بود.
باید گفت كه در آخرین روزهاي سقوط رژیم كافري! داكتر نجیب هللا
كلینیك نازو انا بیك مركز مهم درماني كشور با سر مایه میلیون ها افغاني وبیشتر از سي تن پرسونل خدماتي افغاني
فعال بود .
من بودم مدیر ویا مسؤل اداري این كلینیك كه به اساس تجارب سي ساله اداري در موسسات مختلف دراین كلینیك
استخدام شده بودم.
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باز
همو بود كه اشرار آمدند!
درست بعد از ظهر روز چهارشنبه بود كه سید اسحاق گیالني با دو عراده موتر وچند تن یال داران چركین آمدند
وبه كلینیك داخل شدند!
گفت مسوول ویا شخصیكه اداره امور را پیش میبرد كیست؟
من بلند شدم وگفتم كه:
از جانب شام لعل وآقاي راجیش من مسوول اداري هستم!
گیالني گفت:
از این به بعد نه شامي در كار است ونه راجیشي
من مالك كلینیك هستم واغاز نمود بیاداشت گرفتن ماشین آالت وموجودي تمامي اموال منقول.
بعداز نیم ساعت جناب پیر طریقت مافرمودند:
تمام ي پرسونل به كار خویش طبق معمول ادامه میدهند ومن براي جلب كمكهاي خارجي وفعال شدن هرچه بیشتر
تماس میگیرم!
در ختم موجودي كلید سیف پول كلینیك را گرفته وتمامي دار وندار سیف را خالي نموده با افراد مسلح خود تشریف
بردند .بلي در نزدیك در خروجي پیر صاحب فرمودند كه فردا بار هم تشریف میاورد.
وضع امنیتي شهر روبه وخامت بود وبا گذشت هر روز تردد افراد مسلح  ،بي بندووباري بیشتر وبیشتر میشد .
با تشریف بردن حضرت سید اسحق گیالني با بسیار مشكل شام الل ویا همان مالك  ٪٥1را از طریق تیلیفون پیدا
وقضیه را برایش گفتم.
چون ایشان آدم غیر مسلح ودر حقیقت یك فرد عادي جامعه ما بود گفت:
بیادر چه كنم زورم به تفنگ نمیرسد ،خودت میداني وكلینیك.
با سفارت هندوستان تماس گرفتم وگفتم كه دو تن اتباع شما كه در كلینیك ما كارمند هستند امنیت شان در خطر است
اگر امكان دارد آنها را بسفارت نزد شما بفرستیم.
از بخت بد خانمها جنگ برادران باند هاي مختلف در كوچه وبازار پایتخت آغاز ومن مجبور شدم تا آن دو خانم را
به منزل خود نزد خانم  ،مادر وفرزندانم انتقال دهم.
بعد از فروكش نمودن اسالم!جنكي برادران چند روز بعد با بسیار مشكل به سفارت هندوستان تماس گرفتم وقضیه
را باز گو نمودم.
جانب سفارت هندوستان برایم گفت كه:
آمدن بسفارت ما براي شما خطر آفرین است وخودت اگر لطف كني آن دختر خانمها را به سفارت انگلستان تسلیم
نمایي وما قبأل با انگریز ها بتوافق رسیدیم!
من با مادرم ودو تن خانمها با یك عراده تكسي رفتیم سفارت انگلیس
واز درد وغم نرس خانمها نجات یافتیم.
فرداي آن رفتم كلینیك پیر صاحب!
او آمد وگفت كه تو هم وطندارم هستي وهم كار را بلد میباشي!
بعد ازاین از جانب من نیز رئیس هستي.
یكماه بعد دوازده عراده الري هاي مملو ازامتعه كمكي (اداره  Unicef,كشور بلغاریه،جاپان )..كه شامل
چپركت،لباس ،مواد غذایي كمپل....وده ها پایه ماشین آالت طبي بود در كنار جاده مقابل كلینیك رسید ،همزمان با
آن جناب پیر صاحب نیز با چند تن از كاسه لیسانش آمدند ،اما
فقط بیست تخته كمپل وده پایه چپركت نصیب كلینیك شد.
دو عراده الري را در منزل همسایه كه نیز ملكیت اغاي زدران بود تخلیه نمودند.
ده عراده الري با تمامي اموال در یك قطار برهبري پیر ما بثوب ولسوالي قره باغ حركت نمود وتمامي اموال
بحضور خودم در قره باغ تخلیه گردید.
در ولسوالي قره باغ تعداد از مریدان! هم وند از پیر صاحب تقاضا نمود كه بعد از این همه جانفشاني میخواهیم كه
به پیش نمازي شما نماز دیگر را بدرگاه هللا اقامه كنیم!
وپیر صاحب ما در جواب گفت كه:
بشما معلوم است كه من همیشه با وضو هستم اما عادت ندارم تفنگچه را از كمرم باز كنم ونمیخواهم نماز شما
مكرو شود
پس بهتر است تا آغا صاحب پیش نماز شود! كه بفضل خداوند تمامي گله بدرگاه حق سجده نمودیم.
دوهفته بعد پیر با كرامات ما هدایت فرمودند كه حمایه طفل ومادر را نیز در لوحه خدمات براي خلق هللا بگنجانیم.
زمانیكه علت را پرسیدم
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فرمودند كه:
من یك موسسه بنام ( بشري مرسته) در پشاور دارم واین كلینیك را نیز در آن موسسه مدغم نمودم بخاطریكه در
كنار كمكهاي طبي وخدماتي میتوانیم مواد غذایي وتمامي اجناس كشور هاي كمك كننده را نیز صاحب شویم.
مني مقتدي با شنیدن این نیرنگ وتخنیك! خدمت بخلق جناب ایشان انگشت بدهان گرفتم وخداوند را سپاس كردم كه
كابل وكابلیان عزیز را خداوند بي پیر نسازد!
با بد تر شدم اوضاع امنیتي جنگهاي میانگروهي دارد آهسته آهسته زبانه میكشد .داكتران وپرسونل خدماتي یكي پي
دیگري شهر را ترك میكنند ،پیر صاحب ما بتعداد هشت پایه ماشین آالت طبي را بار زده وروانه كعبه مرادش (
پشاور) شده .چون تعداد از پرسونل خدماتي خواهان اعاده حقوق ماهانه شان است من نیز رخت سفر بستم تا پیر ما
بر گردد وحقوق كارمندان را بپردازد.
از بخت نیك من این یار آغا صاحب مان را در جالل اباد درست در مقابل هوتل سپین غر در باغ حویلي مالقات
نمودم وگفتم:
آغا صاحب آمده ام تا حقوق كارمندان را بپردازم!
آغا صاحب در جواب گفت:
فعأل من پولي در اختیار ندارم اما
فردا شش الري گندم از پاكستان بجلت آباد میرسد ،من همان شش الري گندم را در یكي از خانه هاي جالل اباد
تخلیه میكنم اگر تو براي گندمها خریدار پیدا میتواني اونه
بس فامیدي كه اس چاره تو هم میشود وچاره من هم.
من در جواب گفتم:
آغا صاحب من اهل این كار ها نیستم وامكانات ندارم.
در جواب گفت:
پس بر كرد كابل من یك هفته بعد مییایم وحساب راتصفیه میكنم!
در جریان یك هفته یك الري شیر اطفال نیز به آدرس كلینیك رسید كه فرداي آن پیر ما نیز كابل تشریف آورد
وراننده الري شیر اطفال را با كامیونش پشاور بردوگفت:
این شیر براي اطفال ما نیست
بس وخالص !
بلي حوادث ضمني كه براي ازبین بردن رد پاي پیر صاحب ما اتفاق افتید!
- 1راننده كلینیك حیدر پنجشیري توسط افراد شوراي نظار بشهادت رسید.
-۲مالك خانه ویا كلینیك میرزا علي زدران در بدل كرایه خانه بسفارش سید اسحق آغا وامر سید سلمان گیالني به
نمایندگي سیاسي افغانستان در پاكستان مقرر شد (.سید سلمان آغا انسان قابل حرمت است وسالهاست که با خانواده
خویش در مهاجرت زندګی میکند)
- 3شام الل هندو به كلینیك احضار شد وتوسط شخص سید اسحق آغا برایش گفته شد كه حزب اسالمي پالن ترور
تورا دارد دیگه این طرفها دور نخوري!
-٤آغا صاحب ما دو عراده موتر لن كروزر جدید صاحب شد.
و
با تطبیق پالن شوم آي اس آي
تمامي پرسونل طبي وخدماتي ما آواره  ،بدبخت اما بفضل خداوند منان آغا صاحب ما هنوز هم با همان موتر هاي
كه در بدل شیر وغذاي اطفال وطن ما خریده به نشست هاي( حزب همبستگي مردم افغانستان) مردم افغانستان
اشتراك میكند.
- ٥مهمترین بخش این غمنامه آن است كه آغا صاحب ما نه آدرس كلینیك را میدانست ونه جریان كارش را ،این آي
اس آي بود كه بخاطر اشتراك اتباع هندي این لقمه چرب! را بدهن پیر ما گذاشته بود.
گناه آي اس آي بود
پیر یك وسیله است.
فقط
کاپی

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

