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  نذير دلسوز

 ٢٠١۴ سپتمبر ١٧
  

 !ھيرمند عزيز 

   اين قلم متبادر  در ذھن را  مطلبی ) »قھرمان مسعود« (فيسبوک تان در مورد   تشکر که با نوشتن متن باال در صفحۀ

  :ساختيد که آن را ھم اکنون با خوانندگان در ميان می گذارم 

  . دفاع افشار داد   مظلوم و بی به کشتار مردم »امر«طبق دستور مستقيم روسھا، » قھرمان«  مسعود و 

خاد « اعضای  ق پروژۀ انتقال که طب )»جـــاويـــــد«(به اسم   يک تن از پليدترين آدم کشان افشار؛ ننگ قوم پنجشير

 تيم   که  به مجردی شامل آن تيم شده، وارد امريکا شده بود ؛»  سپورتی تيم« کشور ھای غربی ، زير نام  به» خارجی

را ) جاويد(شورای نظاری  -  مسعود به امريکا وارد شدند ، آن جوان خادی- فرستاده شدۀ سپورتی از جانب دولت ربانی 

  . انتقال دادند ) تورنتو(از امريکا به کشور کانادا   طور مخفيانهه ب» شورای نظار«باند مخفی کس و يا کسانی از 

 پدرش در کوچۀ   که ی بودخانوادۀ شريف پنجشير  پنجشير مربوط به يک  و قوی بنيه و بوکسرنامدار اين جوان بلند قد

يا ظاھراَ  و(به تورنتو که به کمک نياز داشت   تازه آمده از امريکا اين جوان. کتابفروشی کابل دکان زرگری داشت

» رجیخاد خا«و نمی خواست فوراً با اعضای )  به تورنتو در خواست کمک می نمودبرای طبيعی جلوه دادن آمدنش

ی سر و کله اش پيدا شد و ئ پيدا کردن کار کمک بگيرد ، اتفاقاً در جاۀمقيم تورنتو در تماس شده از آنان در زمين

صاحب . گرديدند ) جاويد(اين جاسوس روس   و رفيق وی سبب افشای» هکمک دھند« بعد ھا  ار نمود ، کهدرخواست ک

 جاويد . شته است می باشد، از وی پرسيد که در کابل به چه کاری اشتغال دا که از زمرۀ مبارزان چپ انقالبی کار،

 و جاويد  ال کنندهؤسبب شد که س"فی کردن معر"ھمين  معرفی کرده بود،» زرگر«  که خود و خانواده اش را خادی

 خادی شورای نظاری داشت، وی را کمک کرد و به  با شناختی که از فاميل اين» صاحب کار«. اش را بشناسد خانواده 

بعد ھا به اثر توصيۀ يک رفيقش که باالی اين خادی مشکوک . در حالی که ضرورت به کارگر نداشت . کار گرفت 

  .  صحبت بيشتر داد ، تا وی را بھتر بشناسند ۀ ميدان و زمين ن جنايتکار بود ، به اي شده

   قھرمان« صحبت توصيفی از   بی امان  پرحرارت و پر مھر و مھربانی و بمبارد تبليغ  که دريک فضایجاويد خادی

 بر انگيز  کارنامه ھای حيرت که در وصف» صاحب کارش« گرفته بود ، و از صحبت ھای رفيق  ش ، قرار» مسعود

به حساب می آورد ؛ غرق لذت روشنفکرانه » چه گوارا«راز ت را ھممسعود   با ھيجان و گرمی گپ می زد ومسعود

بلند می کرد ، تصور نمود ) »مسعود کج کاله «(» آمرصاحب « ش را به سالمتی ست د »پيک « شده ، در حالی که 

اين .  می باشند  تا مغز استخوان ضد قوم شريف ھزاره و  اندمسعود وھواداران  اھل مجلس ھمه از ستايشگران

 ه در يک لحظ  گونه» دستگير پنجشيری« تازه کار و تازه رس با ھمين برداشت سطحی و ذھنی گرائی  جاسوس

 ارزش و اھميتش را در سرکوب و کشتار مردم شريف افشار به   استخباراتی اش را از دست داده- ھوشياری اطالعاتی 
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 و ه کشيده با افتخار يک عنصر تازه کار و حقير پر عقد ) تصور می کردمسعودنان را مريدان که آ (رخ اھل مجلس

 در  همورد تأئيد اھل مجلس قرار گرفته ؛ به يکبارگی دھن باز نمود و مطالبی را در مورد کشتار مردم شريف ھزار

  : چنين گفت  از جمله.  بيان نمود  گونه عبدهللا عبدهللا   و افشار با افتخار و ھيجان مرکز شھر کابل

 در دامنه اش واقع شده و ھوتل انتر  و تانگھای تيل» بادام باغ«  که   بودم  ...همن مسؤول منطقۀ قسمتی ازکو...  «   

آمر  «-    ھمين نام تمام باند شورای نظار از قھرمان شان به( به دستور آمر صاحب . کانتيننتال را ھم در بر می گرفت 

در باالتر از زيارت   ام که» دھشکه «من با . افشار زير ضربات خرد کنندۀ ما قرار گرفت )  ياد می کنند -» بصاح

موضع گرفته » پلی تخنيک « ۀو منطق» سيلو«خور را که در دامنۀ ...  گذاشته بودم ، ھزاره ھای  را آن» پير بلند«

 ھر طرف که می ديدم ديگر رفيق ھای ما با دھشکه ھايشان يک ... . مثل توت تکاندم -را ....  ھای ه اين چوچ- بودند 

که در رأس  ( »خاد خارجی«اين جنايت کار عضو مخفی . »  که ھزاره ھا را پخته پرانک کردند  آتشی برپاکرده بودند

عد  فھميد خودش را نزد چه کسانی افشاء نموده ، ب بعد ھا که)  قرار دارد FSB  آن يک صاحب منصب روسی مربوط

 در کدام کشور قراری که گفته شد فعالً .  تا مدتی در تورنتو مخفيانه زندگی می کرد   کارش را ترک گفته  محل از مدتی

 از مطالعۀ اين متن  لطفاً بعد  جنايتکار در اروپا خبر دارند اميد يک تن از کسانی که از محل اقامت اين. اروپائی رفته

سابقه اش در تورنتوی  »صاحبکار«می دانند با  ھر طوری که الزم  وم پنجشيرننگ ق) »بوکسرجاويد «(در مورد وی 

  . کانادا تماس بگيرند 

اولی » صاحب کار« ؛ يعنی  را که به اين خاين و جاسوس و قاتل مردم کار داده بود بايد تذکر داد که اين قلم آن مبارزی

   سپتمبر١۴دلسوز .  می شناسد  جشيری را در تورنتونجاويد پ

  


