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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  نذير دلسوز

  ٢٠١۵ اگست ١۵

  

  تأملی کوتاه به شگرد شناخت جاسوس
  

عضو  شبکه ھای و وابسته   برای شناخت يک اجنت، چه

کشور ھای داخلی ، چه در ارتباط با ) اطالعات(استخبارات 

امکا ن دستيابی به يک سندی که نمايانگر عضويت وی  ؛ خارجی

 داخلی و يا خارجی باشد ، بسيار کم و  در شبکه ھای استخباراتی

؛ مگر بررسی دقيق ، )  صددر ٣ و يا ١ھم  شايد( اندک است 

ازپراتيک وی ، در  بغض مسؤوالنه ، ھمه جانبه و بدون حب و

وششی اش ، و جمعبندی عملکرد پ بستر پيشبرد مسؤوليت ھای

  .  ، بس مھم ، محکم و انکار نا پذير  بوده می تواند ھايش ، سندی

مجموع تاريخ نويس ھا و آنانی که حقايق تاريخی را در قالب  

خاطرات و ياداشت ھايشان در معرض ديد مردم قرار می دھند ، ھمواره بر اين اصل تاريخ  نويسی تأکيد می ورزند که  

 و شواھد ملموس و نتيجۀ عملکرد افراد اتکاء می عملکردبه نيت  خوب و بد  افراد کاری ندارد ، فقط و فقط به تاريخ 

   . نمايد

  ۵٧جلد  دوم  در صفحۀ » افغانستان در مسير تاريخ  « زنده ياد غبار، محقق و دانشمند کشور در اثر بس گرانبھايش 

  :    که درج آن را در اينجا ضرور می دانم  بس مھم روشنی انداخته  یاين اثر بر مطالب

راه را برای ارتقای آن افراد عادی باز می گذاشتند که در راه خدمت به حکومت از ] نادر غدار [ خاندان  حکمران «  

اعم از رجال داخلی . تنزل به جاسوسی  سرباز نمی زدند ، و يا وابسته به يکی از اشخاص محرم اسرار حکومت بودند 

 وابستگان استعمار خارجی به ھمين سبب بود که يک قشر بوقلمون  جديد در افغانستان تشکيل گرديد که در ھيچ و يا

ًمثال يک ميرزای عادی محاسب  دفعتا سفير کبير افغانستان  در يکی از .  قالبی راست نمی آمد ،  مگر قالب دولت  ً

ارگ " باشی " ، يا يک شاگرد پيزار دوز ) ری در مسکو ميرزا نو روز خان لوگ.  ( دول جھان می گرديد  بزرگترين

يک کمپودر دوا فروش بازار  ناگھانی عنوان داکتری ورتبۀ غند مشر )  محمد عالم لعل پوری . (....سلطنتی می گرديد 

حافظ .( ...يک نفر مال  امام ھم نايب اول  مجلس سنای کشور می شد )  زين العابدين خان (...نظامی  بخشش می گرفت 

ميرزا ( ....و يا يک کاتب کور سواد  لوگری به وزارت  مختاری  افغانستان در عراق می رسيد  ) عبدالغفارخان 
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چون تاريخ مقيد  به استناد است  ، نه با استدالل ، و ھم درچنين  موارد دست يافتن به اسناد  اگر )  عبدالرحمان پوپل 

ًا در محيط سر بسته ای مثل افغانستان  ، و در دايرۀ اقتدار بی سرحد ناممکن نباشد  ھم بسيار مشکل است ، خصوص

دولتی مانند دولت خاندان حکمران ، پس نمی توان به صراحت  نام چنين اشخاص را ذکر نمود ورنه به طور نمونه می 

 و ده ھا نفر  امثال ايشان  و يا عبدالرحيم خان قناد  ھوتلی ... گفتم که امثال غالم  جيالنی خان صادقی رئيس حمل و نقل  

  »کيستند ، و چگونه ميليونر شدند 

ارتباط .... به خاد يا  تو« : گفته شود ... ) يا يک جاسوس پاکستان ويا ايران و يا امريکا و(خادی  به يک زمانی که

اده انديش و مانده اش و ھمينطور روشنفکران سطحی نگر و س نه تنھا ھمان جاسوس ؛ بلکه ھمرديفان مخفی.» داری 

  :آمده اعتراض کنان می گويند  خوشباور ھم   پيش

شما کدام سندی برای محکوم کردن اين شخص . درستی نيست   زدن و متھم کردن انسان ھای شريف کاربرچسپ « 

  » شريف داريد ؟ 

 ، عکسش و  ته اشنوش ارائۀ سند مثل( به جانبداری از اين خواست تاريخ نويسی  انديشی مروج و عادت کردن ساده با

 در واقع ھمين انسان ھا با ساده انديشی و جانب داری از  .دھند نجات می ، آنان را ، جاسوسان را تبرئه کرده)...

به منافع مردم  می ) آگاه  ناخود( اين خودش نوعی خيانت : می توان گفت . مردم دچار بدترين گناه می شوند  دشمنان

  . باشد

اين حکم مروج و  سند می طلبد ، بسنده شود و قفل که تاريخ مبنی به اين ھرگاه به اين حکم مھم و عام و خاص پسند ،

که سند و مدرک جرم و خيانت و  - افراد ناباب را باز نکنيم ، ھرگز نخواھيم توانست خود از زبان قضاوت را معمول

 که دستياب نتوانستيم  ؛ زيرا که کدام سندی دال بر جاسوس بودنش رانمائيم  شناسائی-از خود به جا نمی گذارند  جنايت

ھمچنان کارت ... ببرک کارمل و کشتمند ومانند   KGB اعضایکی خواھد توانست کارت ھای عضويت . ارائه کنيم 

  .  کند پيدارا ...   کرزی ، اشرف غنی و  CIAھای عضويت 

ديالکتيکی شناخت اشياء و  ھستی  بوده  ، شگرد و شيوۀ ی از جھان مارکسيسزم که علم شناخت پديدھای عينی و ذھن

پديده را ، چه در جھان  بی انتھای مادی ، چه در اجتماع  رو به تکامل  بشری و چه در گسترۀ ذھن  پژوھشکر انسانی  

 را محک زد....  واشخاص ، بر اين امر مکرر در مکرر تأکيد می ورزد که با پراتيک می توان قرار داده در اختيار ما

  .عمل است و در جايش حرف ھم

ًتلويحا » تاريخ به نيت افراد کار ندارد نتيجه عمل شان را می بيند «  : ثيرگفتۀ ستالين  مبنی بر  زير تأ زنده ياد غبار ھم

راحل را بيان می کند که بدون طی م) يک اداره  کاتب( پراتيک روند حرکت شخصی   شناخت اشاره کردهۀشيو به اين

 ؛ چگونه اين کاتب چلر و کور سواد که زبان خارجی نادرخان غدار وھاشم جالد بروکراتيک مروج در ادارات دولت

  . ًھم نمی فھمد ، دفعتا به مدارج بسيار عالی دولتی می رسد

) اغذی و مدرک ک پيداکردن سند (  مروج بررسیۀمحافل ، گروه ھا و سازمان ھای چپ انقالبی اگر اين شيو در درون

، تره کی»  اکسای « داوود خان ،» مصونيت ملی« ظاھر شاه ،»  ضبط احواالت «[ در مورد افراد مشکوک و نفوذی  

زوايای ناپيدای پراتيک اجنت  حاکم نمی بود و گوشه ھای پيدا و ]  کارمل ۀدولت دست نشاند»  خاد« امين  و  » کام« 

جاسوسان و خادی ھای نفوذی ھر گز نمی توانستند ضربات کشنده بر  ؛با دقت و ھمه جانبه بررسی می شد  ھای نفوذی

  .چپ انقالبی وارد نمايند پيکر تشکيالت

که  از طرز داوری اش تنھاه سخنگوی عبدهللا عبدهللا  ، ن» ياسينی  ميرويس« اين قلم به پراتيک اين جاسوس ، يعنی 

 يعنی عبدهللا ه سخنگوی يک جاسوس معلوم الحال و خاين ملی کیکند ، بلکه قبل بر آن ، از سبب ه میپاکستان را تبرئ

  است؛ وی را جاسوس می خواند
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  . »  حرف ھم ، در جايش عمل است« : نوشته که  لنين بار ھا 

کارت ( ھرگاھی که دست يافتن به اسناد و مدارک الزمه :  بس مھم  پرداخت ه ایدر پايان اين مختصربايد به نکت

را داراست ،  تذکرات خودش در مورد کار  وس را در درون شبکه ای که  عضويت آنعضويت ، عکسی که جاس

  تمام عملکرد ھای اجنت ھای  کارآزموده یبرای محکوم کردن چنين افراد ميسر نباشد در چنين صورت) اطاعاتی اش 

يا اعضای  نھاد ھای ( م که با ھوشياری اطالعاتی از خود کدام برگه ای شک بر انگيز به جا نمی گذارند ؛ آنچه مرد

 زندگی در ۀاز آنان شنيده  يا ديده اند  معاشرت آنان با طيف ھای مختلف اجتماع ، شيو)  اطالعاتی  سازمان ھای انقالبی

ًمحل اقامت وکار روزمره ، يا به بيان روشنتر تمام پراتيک  فرد مورد نظر عميقا زير نظر گرفته شده موارد مشکوک 

.                                                                 ا در برآيند صحت و سقم موضوع جاسوس بودن وی  روشن سازند را بررسی نمايند ت

 )  »   اگست١٣دلسوز « ( 

 

 


