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 Political سياسی

  
  جاويد
  ٢٠١۵ سپتمبر ٠٣

  

  باقی سمندر در رکاب دوستم بر منتقدينش  می جفد
  

 سياسی -يت اجتماعی را آنطوری که شخص»  باقی ھوشيار « اين برای ھر نويسنده ای که باقی جان  يا طور معروف 

وی در بستر پر پيچ و تاب اجتماع در حال تغيير و دگرگونی کشورآتش گرفته ای ما ) دراصل شخصيت استخباراتی(

شکل گرفته ، می شناسد ، خيلی ھا دشوار است که سراسر زندگی پر ماجرا و آگنده از فراز و نشيب ھای استخباراتی 

طور جسته گريخته ،اگر ھم شده ،از اين و يا ه بنا برھمين مشکل ، من ھم ب. دوی را به روی صفحۀ کاغذ  ترسيم نماين

از آن گوشه و کنار زندگی آگنده ازقيل و قالش پرده برداشته ، ســطری چند می نگارم تا ديده شود گپش به کجا می 

  .انجامد 

ھتر می پنداشت و ھمواره سعی می کرد باقی از آوانی که سر بلند کرد ، خودش را از ديگر ھم سن و ساالنش  بلندترو ب

در عين حال پله بينی  ودوروئی و دو رنگی را تجربه . در مرکز ديد ھمگان قرار گرفته  زبانزد عام و خاص گردد  

حس . می کرد و از نتايج مطلوبش شاد می شد و می پنداشت سياستمدار شده و عقلش ھم از ديگران بيشتر است 

می خواست از ھرواقعه واز ھر حادثه که در اطراف و اکنافش ، ھمچنان  . اذيتش می کرد کنجکاوی شديدی  داشت که 

» سردربياورد « کوچه و بازار دور و بر خانه و محله اش ، ھمينطور در ھر شھری که اقامت داشت  به گفتۀ ايرانی ھا 

 ماحولش بيتابانه گام بر می داشت  تا سمت در پی چون و چرای  اتفاقات و پديده ھای.  و اين به عادتش  تبديل شده بود .

ھمين خصايل و يک سلسله اعراض ديگری که از خود نشان می داد سبب شد که مورد توجه . را کشف کند  و سوی آن

 صاحب» ل آباد چھاردھیپيربا نام ونشان  ويس «از آن جائی که. وقت قرار بگيرد » رياست ضبط احواالت«شکارچيان 

به کاکايش ). »کاکايش بود«: طوری که نزديکانش گفته اند (چھاردھی ، نسبت خونی با وی داشت معروف » خانقاه «

دستور داده شد تا  اين پسر بچۀ پرنيرو و فعال و خيلی ھا کنجکاو  ، تيز و چاالک و بی آزرم را در خانقاه با خود گرفته 

تاخ و ديده درای و مفتن و خبرکش شامل حلقۀ ھمان بود که  پسر بچۀ شوخ وگس. زير آموزش استخباراتی قرار دھد

  . خدمت به خانقاه کاکايش گرديد

مير «(وزارت دفاع سايت ھيرويان به خاطر مرگ يک فعال استخباراتی  عضو استخباراتی  در حال ببينيم خودش

  :چه چيز را در بارۀ خودش  افشاء نموده است  ) »فخرالدين آغا

  اغا در کجا و چه وقت آشنا شدم ؟نخستين با ر با مير فخر الدين  «

 بغدادی و حافظ ۀکه ھنوز کودکی بيش نبودم و قاعد و آوانی  يعنی پنجاه سال پيش از امروز ١٣٣۵ من در سالھای  

مربوط باند خلق  ( و دختر فرزانه اش سايمه مقصودی شيرازی را در مسجد جامع ويسل آباد به نزد مولوی شاه مقصود

 ۀ، آنوقت ھا يگان شب ھای جمعه مير فخر الدين آغا که ھنوز شاگرد ليس گرفتم ا بيامرز سبق می شھيد و خد)  جاويد-
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 حاجی اکبر ، در خانقاه آنھم در ويسل   شان  و دوست نزديک  با استادش حاجی غالم حسين حربی در مھتاب قلعه بود

ربان علی و ان آغا فرزند خليفه صاحب قخليفه صاحب محمد علی ج(-به ديدن خليفه صاحب بابه جان   آباد چھاردھی

  .ند می آمد) ارادتمند جاذبی موال

  ی ھوائی و از ده دانای چھاردھیعبد الحميد ھوانورد يا پيلوت قوادو تن ديگر از صوفی ھای وارسته که ھمانا قاری  

ھمزنگ خانه د  بس پشت مح در  بود وھمچنا ن غالم حضرت خان که ارکان حرب بود و در گذر کاللی ھای دھمزنگ 

ھر دو فرد ياد شده  مربوط  [الد ين آغا بود ندو مشوق مير فخر نھا ھم در خانقاه می آمدند آ و کاشانه اش بود ،

 الالعلی حسين  . خادم خانقاه گرديد  جان محمدًو بعدا خادم خانقاه الال پاينده بود. ]جاويد -استخبارات وزارت دفاع بودند 

 انچی باغبانان با خليفه صاحب ۀکابل آمده بود و در حصه ه ای دارد واز ھزاره جات تک و تنھا بکه از خود زندگی نام

ه خانقا. انقا ه در ويسل آباد ماندقربان علی برای اولين بار برخورده بود ، از کودکی تا آخرين رمق حيات يار و ياور خ

   . نقشبنديه بودۀويسل آباد خانقاه پيرو طريق

آنھا با ساير . الدين آغا را ھم با خود می آوردند در آن خانقاه می آمدند و مير فخرو حاجی اکبر   آغاحاجی غالم حسين

 الدين آغا ھم با جوانان الھم صلی علی محمد را مینمودند و مير فخر خواندند و ذکر می برادران طريقت نعت می

 عبد الواحد  عبد العلی ، حاجی غالم حيدر، حاجی   معمار باشی نيک محمد و نجار باشی محمد ھاشم و حاجی. خواندند

الد ين ، صوفی ربانی ،  حاجی صاحب نصر ، محمد آصف ،  حاجی   محمد عزيز،  حاجی  محمد کاظم ، ، حاجی

 صاحب   زاده صاحب  وحاجی صاحب شھيد آغاالال جان و   مشھور به مجنون آغا حاجی عبد الحق ، مير محمد نبی

 ؛ حاجی غالم سخی قفل ساز، ميراجان سنگ کش ، معراج الدين رنگمال ، باشی پاينده محمد وگرو آغا صاحب ل لوگر 

 بغل و ببرک از بغالن و ۀو برادران اھل دل و طريقت و موسی خان از ھزار  محمد و شاه محمد ءو برادرانش عطا

 کريم قصاب و صوفی کريم سلمان به  با صوفی الدين عالف از نھرين قندھار و ايازۀنجار باشی عيد محمد از توپ خان

 خانه خانقاه می نشستند و در کاسه ھای گلی استالفی نان چاشت و يا شب را نوش جان ۀدور يک دستر خوان به روی تاب

  . زيادی از برادران طريقت در خانقاه ويسل آبادآشنا شدم ۀمن با عد. کردند  می

غا و ياران طريقت چه در کابل ، چه در خواجه سياران ، چه در لوگر ، خاطرا ت پنجاه ساله و اندی از مير فخر الدين آ 

ا و حسرتا که  و درددارم  و چه در دوران تبعيد و چه در دوران ھجرت و غربت  چه در بغالن و چه در مزار شريف

ست ، اما در دلھا  خانقاه ھا خاليۀجايش در ھم. الدين آغا در بين اھل صفا و صميميت خانقاه نيستامروز حاجی مير فخر

الدين آغا و  در مورد مير فخرم را به نيرو تبديل نمايمو من در وقتی که بتوانم برغمم چيره گردم و غم جای دارد

 بدينوسيله يکبار .يار پنجاه و يک ساله ام رفت و به خدا پيوست. برادران طريقت در خانقاه برای شما خواھم نوشت

شناختند و يا به صدای ملکوتی وی آشنا بودند ،  الدين آغا را از نزديک می مير فخر دوستان و عزيزانی کهۀديگر به ھم

   »خرتشآ بھشت برين جايگاه منزل ءهللانشا... .گويم از ژرفای دلم تسليت می

 ملی نجيب را تبليغ وجوانان را برای عودت به وطن تشويق می کرد وی تا وقت سقوط ۀمير فخرالدين در دھلی مصالح(

  ) وظايف استخباراتی خود را به وجه احسن انجام می داد نجيب 

بود  » ضبط احواالت«باقی جان بنا به فرمودۀ خودش مدت پنجاه سال زير فرمان نفر باالئی خود که عامل با صالحيت  

ور مرشد طبق دست. زير پوشش  کار و بار در خانقاه ھا به ھر شھر و ديار کشور که الزم ديده می شد ، فرستاده می شد 

سرای « ، » سرای ھزار بز«، »  دهازھسرای  شا«از جمله   (خانقاھی اش درسرای ھای مختلف تجارتی شھر کابل 

. با تاجران مشکوک که مراودۀ تجارتی با پاکستان داشتند ، کار می کرد ....)  وساير سرای ھا شھر » احمد شاھی 

جاويد داخل شده  می کوشيد با نخبه ھای جريان در تماس خصوص تظاھرات شعلۀ ه درتظاھرات جريان ھای مختلف ب

بيشتر می کوشيد با محمودی ھا نزديکی داشته باشد  چنانچه با چند . يد ا  به مثابۀ فعال سياسی مطرح نماشده خودش ر
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را تن از آنان از جمله داکتر ھادی محمودی وزنده ياد داکتر رحيم محمودی وسايراعضای فاميل محمودی ھا  خودش 

کميتۀ مرکزی  اتحاد مارکسيست لنينيست ھای « حضور پربارش را  در ( نزديک کرده  سر انجام اين نزديکی ھا و 

  .به رھبری  داکتر ھادی محمودی  را ما ھمه شاھد بوديم » امال «ــ »  افغانستان 

 داکتر ھادی ۀبا اجاز»  سمندر«وی زمانی خود را خاک وخاکسار می ناميد ، اما  بعد از تشکيل امال  مدتی تحت نام 

  . » باقی سمندر« تا شد به طور رسمی .  وی  از نام مستعار داکتر ھادی استفاده می کرد ۀيا بدون اجاز محمودی و

که می دانستند که  داکتر ھادی محمودی با  يکی اين:   خاد صورت گرفته بود ۀدليل با مشور استفاده از نام سمندر به دو

؛ » امال  «ۀ نخواھد شد ، واگر متوجه ھم گردد در سازمان چند نفر ایارد ھرگز متوجه چنين مسألهراحت طلبی که د

از طرف ديگر  خاد می  دست راست خود  را از دست نخواھد داد و در واقع ھمه کاره و» امال «ۀتايپست وتمويل کنند

بدينوسيله راه نفوذ در تمام سازمان ھای قرار دھد تا » امال«در رأس » سمندر راحت طلب«خواست باقی را به جای 

چپ  انقالبی را توسط وی ھموار سازند وخود باقی ھم به خاطر به چنگ آوردن نوشته ھای سمندرتالش می نمود تا در 

ًقبال چاپ شده بود  به نام خود ثبت تاريخ کند و » سمندر« نبود داکتر ھادی خان تمام نوشته ھايش را  که به نام مستعار

ش  لنينستی اًطرح نمودن خودش با اين پروژۀ خاد کامال بر وفق ادعای دانائی واحاطه بر تئوری ھای  مارکسيستی با م

  .ھمخوانی داشت 

ُراجع به کار نامه ھای باقی سخن فراوان است ، اما من می خواھم باقی را از بعد اطالعاتی  مورد شناسائی قرار دھم 

باقی  که اکنون زير نام  پشتون .  است  تا ھموطنان فريب اين شياد را نخورند که تا کنون کمتر کسی بدان پرداخته

 بعد از تجاوز امريکا ُستيزی در رکاب دوستم مشغول جھاد امريکائی عليه مخلوقات  بی شاخ ودم امريکائی  است ؛

وناتو بر افغانستان غير از تفرقه انداختن بين اقوام شريف کشور  مانند آموزگاران پرچمی وستمی خود لطيف پدرام ھا  

ومحبوب هللا کوشانی ھا کارديگری ندارد وبدينوسيله می خواھد در ھمه جا سر زبانھا باشد ، گريستن ويخن پاره کردن 

عالوه دفاع تباری از خاينين خودی  برای ه بر مردۀ قاچاقچی معروف جنرال داوود داوود ب ربانی وزمانی ۀبر مرد

خصوصی ومھمانی ھای  شورای ) سياسی واستخباراتی (مطرح بودن خودش وسخنرانی ھايش در محافل ومجالس

  .رود   آوردن پاس نمک شان  نيز از ھمين سنخ به شمار میینظاری ھا به خاطر به جا

برای تحميق  انت ھای نادرغدار وعامل استعمار انگليس وخانواده اش ؛ فعال ساختن دم ودستگاه  خانقاه ھايکی از خي

 مال وروحانی وغيره انگل ھای جامعه  ھمچنان پخش سياست ھای دولت در ۀتوده ھا وجمع کردن اطالعات به وسيل

     .در ارتباط قرارگرفت) »ضبط احواالت«(سی دولت   باقی ھم از راه خانقاه با دستگاه جاسوۀميان مردم  بود که خانواد

متگزار انگليسھا تشخيص واز خدمات دولتی  را انگليسی ويا خدامان هللا خان  اکثر مال امامان وصاحبان خانقاه ھا وتکايا

باره مرکز ثقل  انگليس ھا  دوۀ نادر با مشورۀطرد  کرده بود و مال ھای ديو بندی را از مساجد رانده بود  اما ؛ خانواد

کار جاسوسی  خود را در مساجد، خانقاه ھا وتکايا قرار دادند زيرا ، مساجد وخانقاه ھا وتکايا محالتی بودند که مردم 

مال  دولت اکثريت مال ھا و. و پنج  وقت نماز در اين محالت رفت وآمد داشتند ختم ، فاتحه  ًاکثرا در تمام اعياد مذھبی ،

ه ھا وتکايا  را به خدمت  خود گرفتند وانگليسھا ھم عده ای از جواسيس مجرب خود چون ، شاه امامان، مساجد وخانقا

  .جی وهللا نوازخان ملتانی را برای مشوره وکنترول در اختيار دولت قرار دادند 

ه اين برای دولت بسيار به صرفه بود که گزارشات جواسيس پراگنده در يک محل ويا يک ولسوالی ويا يک واليت ب

دست مال امامان  ويا پير ومرشد سپرده شود که در ھمان مناطق سکونت داشتند که ھم پوششی است طبيعی وھم 

ًجواسيس خرد وريزه به اين صورت افشاء نمی گرديد وضمنا از نگاه مادی ھم به نفع دولت بود که پول  مصارف دفتر 

  ...   .کرد و  وديوان را صرفه جوئی می
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 آقای ۀھم يکی از ده ھا محلی بود که به کار استخباراتی مصروف بود که اين خانقاه به خانواد» دويسل آبا«  خانقاه 

 کردند واطفال اين ھا ھم به ھمين شغل سوق داده می امور خانقاه را اداره می) کاکای آقای سمندر. (سمندر متعلق بود 

اين جواسيس را دولت وضبط احواالت  به  د و نسل نوکردن ًشد  که  بعدا در اجتماع جای بزرگان خانواده را اشغال می

 شاگردان مکاتب گماشته ھای خود را داشته باشند وبا علوم جديد ھم آشنا شوند ۀ وسيعمکاتب فرستادند تا در بين  کتل

وھنتون واين قشر تحصيل کرده که با علوم جديد سر وکار پيدا کردند  برای دولت بسيار  کارا تر بودند زيرا ؛ مکاتب وپ

دولت فرزندان جواسيس خود . ند   استبداد سلطنتی مبدل گرديده بودھا به محراق مخالفت ھا وکانون ھای پرورش ضد

که ھنوزاز نفوذ جواسيس به داخل سازمان ھای شان )  از خلق وپرچمغير(اب وسازمان ھای سياسی نو بنياد رادر احز

اگر ده ھا بار (الت ضد دولتی را فرا گرفته است ن بسياری از تشکوم تا حال ھم دام شۀچيزی نمی دانستند واين پديد

رسد  تنھا با واژگون ساختن  دولت ھا تغيير بخورند نھاد ھای اطالعاتی دست ناخورده از يکی به ديگری به ميراث می

ی استخباراتی فرستادند و مطابق ضرورت نھاد ھا می)  گردد  اين پديده ھای شوم ھم واژگون میۀماشين کھن دولتی ھم

گرديد که به اين ترتيب خلق وپرچم ھم با ھدايت و    شان مساعد میی ارتقاۀتا رده ھای باالئی اين سازمان ھا زمين

) نستان را از درون تسخير کرده بودکه سر تا پای ، ضبط احواالت واستخبارات وزارت دفاع افغا(  کا جی بی ۀمشور

ًمخصوصا چپ انقالبی فرستادند که ضربات مرگبار آن  زمان ھای رقيب وصد ھا جاسوس خرد وبزرگ را به داخل سا

  .تا امروز محسوس می باشد   

 دستگاه  استخبارات ـ اين ميراث  شوم خانواده اش را بعد از کودتا دست نخورده تحويل گرفت  و داوود خان  تمام دم و

 وبعد از داوود   خان دستگاه مذکور برای خلق ودر مدت زمامداری خود در تکامل وتوانمندی آن سعی فراوان نمود 

 ۀپنج پرچم اما ، در حقيقت  برای روس ھا به  ميراث رسيد که در زمان اشغال کشور اين دستگاه مخوف با شاخ و

رفت وبعد از فرار روس ھا از افغانستان  استخبارات خارجی آن از جمله کارا ترين استخبارات منطقه به شمار می

به خصوص بخش خارجی آن تحت اثر روس ھا تا امروز باقی مانده است و بخش » خاد « ستخبارات بخش داخلی ا

خدمات خود را برای حکومت ) هًمطابق دستور روس ھا  و به طور کامال مخفيان( داخلی  آن بعد از فروپاشی شوروی

  اين دستگاه را رھبری میۀعمد محصول تجاوز عرضه داشتند که پست ھای ۀًفعال حکومت ھای دست نشاند مجاھدين و

امرهللا صالح به پست ھای  عده ای از اين جواسيس در حکومات امريکائی کرزی وعين وغين  ؛ چون اتمر و.کنند 

اين دستگاه جاسوسی  که خون ده ھا ھزار افغان وطن پرست را بر زمين ريخته اند تا امروز به .  وزارت  ھم رسيدند

  .اطالعاتی  در بين ھموطنان در اقصی نقاط جھان مصروف استبار  اشکال مختلف به کار و

اما در اصل اطالعاتی کار خود را درجنبش چپ انقالبی   آقای سمندريکی ازمنسوبين ھمين دستگاه ھای در ظاھر دينی؛

 بار روآغاز کرد که بعد ھادر اثر انشعابات عديده در جنبش دموکراسی نوين، مسؤوالن استخباراتی اش وی را برای کا

ثير  جنبش أرا که تحت ت)  دانشجويان (ن افغاندر بيرون  از کشور  انتخاب کردند تا محصال)  اطالعاتی(استخباراتی 

نيرومند بين المللی و کنفدراسيون جھانی  آن زمان اتحاديه ھای خود را ايجاد کرده بودند، زير نظر داشته باشد و 

 آن زمان بفرستد که بعد از کودتای ننگين ثور  استخبارات  داوود خان  را اطالعات آن ھا را به دستگاه ضبط احواالت

خاد در  به ترتيب کام و خلقی ھا وپرچمی ھا ،  در اصل روس ھا به ميراث بردند که آقای سمندر ھم در خدمت اکسا و

ی ننگين ثور در افغانستان به زمانی که کودتا.  اطالعات خود را برای آمرين واربابان تازۀ خود  انتقال می داد   آمد و

 شعله جاويد خود رامنسجم  ساختند تا در ۀبعد از پيروزی کودتای ثور سازمان ھای از ھم پاشيده از بدن. پيروزی رسيد 

ًمبارزه عليه وطنفروشان خلقی پرچمی سھم بگيرند که  انسجام گروه ھا از ديد روس ھا پنھان نماند ، مخصوصا نقش 

ًباقی برای کار در بين اين ھا که قبال در . لمان برای مبارزه به کشور عودت کرده بودند ا از نی کهۀ محصالبرجست

 شان شناخت وروابط دوستانه برقرار کرده بود به کابل خواسته شد که با جانفشانی باقی وچند تن ديگر  از هلمان  ھمراا
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ر سازمان اخگر  تمام اعضای مرکزيت اخگر وکادر جمله داکتر غفور سنا زير نام مستعار پوالد  ونفوذ کردن شان  د

  . ھای آن سازمان  ھمه گرفتار شکنجه  واعدام گرديدند 

  !آقای سمندر

ی می شناختند با لباس صاحب منصبی، شما را در ئ تعدادی از ھموطنان ما که درگذشته شما را منحيث يک شعله 

ديده بودند که به جواب سؤال يکی از آن ھا ) ه دست تان بودکه کالشنيکوف ب در حالی(  ثوری رژيم کودتاۀوزارت داخل

 اعضای سازمان اخگر ۀباقی نه  تنھا در گرفتاری و شکنج. گفته بودی که يک انقالبی بايد با ھر لباس در ھمه جا باشد  

م به آقای  خودش در کابل پرس  تحت عنوان سالم به خوانندگان ارجمند کابل پرس  سالۀدخيل است بلکه نظر به نوشت

  :  اين چنين ياد کرده ١٣۵٨ باالحصار در اسد ۀعبيدهللا از گرفتاری اش در قيام مسلحان

 عساکر در باالحصار کابل ۀخيزش مسلحان  جوانان در چندو اول وۀ خورشيدی بعد از خيزش مسلحان١٣۵٨در سال« 

وری وداماد حفيظ هللا امين ـ اسدهللا امين  خورشيدی ـ من به چنگال دژخيمان اگسا واسدهللا سر١٣۵٨در چھاردھم اسد 

گرفتار شدم وقرار گرفتم وشب ھا وروز ھای را در حالی دردناک وتاريک سوسيال فاشيستھا سپری نمودم وحوادث 

  »بعدی را اگر بنويسم مثنوی وچھل من کاغذ خواھد گرديد

  :ن من خدمت عسکری را سپری می نمودم که در يکی از نوشته ھای ديگرش  گفته بود که در آن زما        در حالی

ن محمـد اسماعيل خان واحدی از رفتن ړالم حضرت خان به سمت نفر خدمت جگنظر به لطف و محبت شاد روان غ «

که اسماعيل خان زير فشار نباشد ونيايد به مطبعه ھم  وحاضری دادن ھم بسا از ماه مرخص بودم ويگان دفعه برای اين

   »خوردم قروانه ھم می....خليفه محمـدهللا بلوچ وبا ....... رفتم  می

يد ؛ که اربابان روسی ات  شما ئآقای سمندر چه حکمتی در کارتان است که به دروغ متوصل می شويد وراست نمی گو

با زندانيان مبارز و فداکار باالحصار يکجا زندانی )  البی مشھور ومعروف تان ساخته بودکه با ھويت چپ انق(را

 که در اين رشته کسب کرده ايد یتجربيات نان  را جلب نموده  راز ھای ناگفتنی شان  را، با مھارت وآ اعتماد ساخت تا

  .به چنگ بياوريد 

حزب «ًدوستم ـ قبالعضو کميته مرکزی (آقای سمندر اکنون که يکی از جنايتکاران جنگی معاون رئيس جمھور، 

وساير گلم جمع ھا را در کنارت ) توسط ببرک کارمل ميھن فروش شده ساخته» قھرمان ملی «و » دموکراتيک خلق 

مگر به ياد داشته باش  ! توانی در رکاب دوستم بر منتقدانت جف بزن وجف بزن  گويا  ھيچ غم نداری تا می داری ؛ و

شی  وھرگز فراموش نکن که روزی تو ودوستم وساير جنايتکاران ھم تبارت به خاطر اعمال ضد انقالبی وميھن فرو

  .تان به کيفر می رسيد 

 

 


