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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١٢ جنوری ١٩

  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

١٩  

  

 :به ادامۀ گذشته

  : سپاه پاسدارانآزمندی ھای توسعه طلبانۀ-٣

ندارمھا و نيروھای وابسته به ايران را از واليت نيمروز کوتاه اخالف دو مورد گذشته، که فقط می بايستی دست ژ

چه در شرايطی که تا آن زمان . کرد، به ارتباط مبارزه عليه آزمنديھای سپاه پاسداران قضيه از اساس فرق می نمود

 ھای استخباراتی خويش را به شکل کار آمدی سازماندھی نمايد و با وجود حفظ رژيم واليت فقيه قادر نشده بود نھاد

بدنۀ ساواک، آن سازمان را نتوانسته بود مطابق به اميال خود بارسازی نمايد و در نتيجه نھاد ھای مختلفی در رقابت 

جمله سپاه بيشتر از ھمه خود شديد با ھمديگر می خواستند خود را به جای ساواک رژيم گذشته تثبيت نمايند که از آن 

  .را مستحق جانشينی آن سازمان می دانست، مراوده با سپاه کمتر از بازی با دندان کروکوديل نبود

در يکی از اولين جلسه ھای که بين اين قلم و کميتۀ مسؤولين به عمل آمد، با وجودی که اصل کار را به محدود 

به قضايا " از جلو ملک و عقب قاطر نبايد گذشت"م و حتا با تذکراين که ساختن ھرچه بيشتر رابطه با سپاه قرار دادي

نظر انداخته شد، مگر ضرورت ھا و الزامات منطقه ئی جبھه را وادار می نمود تا به اين بازی خطرناک تشبث 

  :آن ضرورتھا در کل قرار آتی بودند. بورزد 

 درصد فاميل ھای  چريکھای جبھه ھم ۵٠ داشت و حدود  با آن که مرکز ثقل کار جبھه در داخل افغانستان قرار-١

 در صد ديگر در ايران و آنھم درنوار مرز در ۵٠درداخل کشور و اراضی مفتوحۀ جبھه اقامت داشتند، مگراقامت 

در نتيجه چون کنترول . داخل ايران،  باعث می شد تا اکثريت افراد جبھه بين افغانستان و ايران دررفت و آمد باشند
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 در کل به عھدۀ سپاه پاسداران گذاشته شده بود، آنھا نه تنھا می توانستند مانع اقامت خانواده ھا و تحرک افراد مرز

جبھه در منطقه گردند، بلکه در صورتی که دلشان می خواست می توانستند به ده ھا فاميل و چريک را زير عنوان 

وانست سود مند بيفتد، چنانچه اين عمل را بار ھا افراد رد مرز به دولت بسپارند، که ھيچ نوع اعتراضی ھم نمی ت

سپاه در نوار مرز مشھد و بيرجند انجام داده بود، که در تمام موارد با تأسف به شھادت چريکھای احزاب مختلف 

اين حرکت که به صورت عمده به شکل سازمانيافته و بيشتر به وسيلۀ افراد نفوذی حزب . افغانستان ختم گرديده بود

  .توده صورت می گرفت آن قدر حساس بود که نمی شد يک لحظه نسبت به آن غافل ماند

 رفع بيشترين نيازمنديھای عمومی از طريق بازار ھای ايران  چه برای جبھه و چه ھم مردم عادی عامل ديگری – ٢

 که نفت و مشتقات بود که نمی شد يک قلم روی ايران خط کشيده و پا به داخل آن کشور نگذاشت به خصوص زمانی

آن جيره بندی گرديد و نمی شد آن ارقام را از بازار آزاد تھيه کرد، در برخی موارد حيات و ممات جبھه و پروژه 

  .ھايش به خصوص دربخش زراعتی و تأمين امنيت مرز ھا بدان احتياجات لوژستيک وابسته گرديد

پاه پاسداران در تماس باشد، محدوديت ھائی بود که از  يکی از نکات ديگری که جبھه را وادار می ساخت تا با س-٣

اين تحرکات که گاھی منوط می شد به . طرف دولت ايران به منظور جلوگيری از تحرک افغانھا به وجود آمده بود

رفت و آمد افراد جبھه غرض کاريابی به واليت  ھای ديگر ايران برای مدت محدود و زمانی ھم ديد و بازديد ھای 

گی عامل آن بود، بدون حفظ تماس با سپاه، و به دست آوردن اجازه نامه ھای مسافرتی در عمل اگر غير ممکن خانواد

  .نبود، می توانست انجام آن از جھات مختلف برای افراد جبھه مشکل خلق نمايد

 اھميت اين . جبھه در آن زمان مالک چندعراده موتر بود که ھيچ يک از آنھا جواز حرکت در ايران را نداشت-۴

مشکل زمانی می تواند به درستی درک گردد که بدانيم دولت ايران حاضر نبود برای افغانھا جواز ملکيت صادر 

در نتيجه يگانه امکان آن که از آن عراده ھا در داخل ايران استفاده صورت گرفته بتواند، باز ھم به اجازه نامه . نمايد

  .ھای موقت سپاه نيازمندی وجود داشت

 در نظر داشت نيازمندی ھائی که در باال تذکار يافت، و با در نظرداشت آن که سپاه می توانست از بسا جھات برای با

جبھه خطر ساز گردد، مسؤولين جبھه فيصله نمودند، که در گام اول جھت کوتاه ساختن دست سپاه از جبھه و افراد 

  .بھه از تماس با آن منع شوندآن، تماس با سپاه به يک نفر سپرده شده و ساير افراد ج

و اما اين که چه کسی بايد آن تماس را به مثابۀ نمايندۀ با صالحيت جبھه با سپاه قايم نمايد، فرد نماينده بايد از دو 

خصيصه بيشتر برخوردار می بود، پختگی ايدئولوژيک تا در دام تبليغات افراد سپاه نيفتد و بتواند سيل آن تبليغات را 

ين تأثير پذيری دفع نمايد و در ثانی خودش نيز به قدر کافی از اسالم آگاھی داشته باشد، تا بتواند تبليغات بدون کمتر

و اين درست ھمان . نيز خنثا نموده بتواند"  جبھه شعله ئی ھاھستند"دشمنان جبھه را که ھميشه ادعا می نمودند افراد 

در نتيجه گفته می توانم که تمام مال بازی ھا و . ه شده بودمچيزی بود که من به خاطر انجام آن به نيمروز خواست

تماس با سپاه پاسداران که اينک شبنامه نويس و قبل از آن جاسوس سی آی ای که از طريق کميتۀ اتريش به ميھن 

  .ابد سال می خواھند در پناه آن بر من بتازند، از ھمين جا آغاز می ي٣٠فروشی و جاسوسی آغاز نموده بود بعد از 

آنھا ضمن سرو سری که با انقياد طلبان در ساما دارند و می دانند که از جانبی به دفترچه ھای خاطراتم دسترسی 

ندارم و از طرف ديگر با شھادت زنده ياد گل محمد و برخی از رفقای آن زمان، شايد کسی پيدا نشود تا از آن جلسات 

ند با اين حمله و رديف کردن چند بھتان ديگر انتقام ارباب شان را و فيصله ھای آن چيزی به ياد داشته باشد، خواست

از اين قلم ستانده، روابط انقياد طلبانۀ شان را که برای بار اول اين قلم افشاء نمود، در زير آن اتھامات از انظار 

  .بپوشانند
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ضور زنده ياد رھبر داشتيم، تجربه ای که در زمان خودش ضمن آخرين جلسه ای که اين قم با مسؤوالن نيمروز در ح

به عالوۀ آن که مثبت ارزيابی گرديد و تمام مسؤوالن بدون استثناء تقاضای دوام کارم را در آن واليت نمودند، باعث 

شد تا از طرف زنده ياد رھبر، زير عنوان پرورش کادر ھای چند بعدی سازمان، تئوريزه شده، بعد ھا در برنامه 

وص حين تربيت کادر ھا، مقام اول را بيابد، وقتی اينک آن سياست از طرف جواسيس ھای آموزشی سازمان به خص

آشکار و پنھان امريکا و روس به نقد کشيده می شود، معلوم است که استعمار نمی خواھد در جنبش انقالبی افغانستان 

 توانائی تقابل با دو حريف زور مند کادرھالئی وجود داشته باشند که نه تنھا قادر به ايجاد رابطه با مردم باشند، بلکه

  .يعنی امپرياليزم و ارتجاع را نيز نداشته باشند

تا جائی که مطالعات اين قلم اجازه می دھد به جرأت گفته می توانم که در طول تاريخ جنبش ھای آزاديبخش و انقالبی 

 تجربۀ موفق، می خواھند فردی  سال از يک٣٠اين بار اول است که می خوانم، ھرزگانی چند، بعد از سپری شدن 

وقتی به شرابط فعلی نظر . را به خاطر آن که يک بعدی رشد ننموده و به مانند اسب گادی نمی انديشد، مؤاخذه نمايند

انداخته می شود و حاکميت متداوم استعمار را در کشور می بينيد، پيدايش چنين طرز ديدی ھيچ جای تعجب ندارد، 

  . که استعمار ھم طی اين مدت بيکار ننشسته استزيرا نبايد فراموش کرد

و " ده دوست محمد"سپاه پاسداران : در کل دو مرکز سپاه پاسداران، جھت تماس گيری جبھه می توانست مطرح شود

  ".زابل"ولسوالی " سپاه پاسداران

داوود "قط با که از آن جمله تماس ف.  تن سپاھی وجود داشت١۵ الی ١٢بين " ده دوست محمد"در مرکز سپاه 

  .فرمانده عملياتی آن واحد، صورت می گرفت" محسن عبدی"مسؤول آن واحد و " محمدی

ھای جنوب " کاکه"که اھل تھران بود تا قبل از انقالب کدام فعاليتی نداشته و می توان گفت از جملۀ " محسن عبدی "

انسانی بود سخت . ل برای خود می دانستشھر تھران بود که پيوستن به سپاه  را بھترين تضمين جھت داشتن يک شغ

در . کم حرف، گوشه گير و اگر اجبار نمی داشت حاضر نمی شد با کس و يا کسانی حرف و صحبت ھم داشته باشد

اولين برخورد می شد حدس زد که وی از چيزی سخت در ھراس است و نمی خواھد با ديگران نزديک شود، آن چيز 

ی قبل از انقالبش با اسالم و حاکميت اسالمی در تناقض قرار داشت که نمی خواست با چه بود، نمی دانم چه بسا زندگ

نمی بود و به اجبار به وی مراجعه می کردم تا مشکلی " داوود محمدی"اين قلم ھم اگر گاھی . کسی زياد گرم بگيرد

انی می فھماند که بھتر است را حل نمايد، با آنکه سخت می کوشيد تا مؤدبانه برخورد نمايد، مگر به زبان بی زب

  .حل نمايم" داوود محمدی"مشکالتم را از طريق 

چه نامبرده نه تنھا قبل از . معرفی نمود" محسن عبدی"را می توان در تمام زمينه ھا نقطۀ مقابل " داوود محمدی"

ود، آدمی بود گرم انقالب فعاليت ھائی عليه رژيم شاه داشت و از مطالعات نسبيی ھم در مورد اسالم برخوردار ب

او با ھوشياری . بود"شھر ری"نامبرده نيز از تھران و از منطقۀ . جوش که می توانست به سھولت دوست يابی نمايد

و اعتقاد عميقی که به اسالم داشت خيلی زود پی برده بود که اگرواقعاً جنت می خواھد، بايد آن را در حمايت بيدريغ 

  .جست و جو نمايد" جبھۀ نيمروز"نستان در کل و به صورت اخص از جنبش آزاديخواھانۀ مردم افغا

نامبرده با آن که در آن منطقه فرد اول سپاه پاسداران به شمار می رفت و در صورتی که می خواست می توانست به 

ين افراد جبھه و خود جبھه آسيب ھای جبران ناپذيری وارد نمايد، مگر به جرأت می توان نوشت که ھيچ گاھی کمتر

ضرر و زيانی از جانب وی متوجه جبھه و افراد آن نگرديد که جای خود دارد، بلکه در حد توان ھميشه به افغانھا 

عدم اطالع از وضعيت فعلی وی . ھا را از يخن پناھندگان افغان کوتاه می نمود" ژاندارم"کمک نموده در واقع دست 
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نويسم ورنه، دفتر خدمات وی به افغانھا در کل و جبھه به اين قلم را وادار می سازد تا زياد در موردش چيزی ن

  .صورت خاص، قطور تر از بسياری افغانھائی است که در ادعا خود را ناف زمين معرفی می دارند

تخلص می کرد بود، نامبرده نيز انسانی بود " حسينی"مسؤول سپاه آنجا که " زابل"طرف رابطۀ جبھه در شھر 

  :در ھمين جا بی مناسبت نخواھد بيفزايم. ار مقاومت افغانستانمھذب و در حد توان طرفد

ھرگاه کمکھای وی در قسمت صدور حکم تھيۀ مواد نفتی نمی بود، نه تنھا جبھه قادر نمی شد برای مدت يک سال 

 پروژه ھای زراعتی خود را در محل حفظ نمايد، بلکه بعضی از عملياتھای نظامی جبھه که به سوخت بيشتر در آنھا

  .ضرورت احساس می شد، نيز نمی توانستند در آن حد، امکان عملی بيابند

 نفری که از آنھا نام بردم، برپايۀ احترام ٣در کل رابطۀ جبھه و اين قلم به عنوان يگانه نمايندۀ جبھه در نزد سپاه، با 

و گريخته ای که بين من و آنھا متقابل و عدم مداخله در امورد يکديگر بنا يافته، در تمام آن يک سال ارتباط جسته 

وجود داشت، ھيچ زمانی اتفاق چنين امکانی به آنھا ميسر نشد تا بخواھند به اصطالح برتری طلبی دولت خويش را 

  .نمايندگی نمايند

جھت روش شدن آنچه می خواھم بيان دارم، الزم است مثالی خدمت شما خوانندگان عزيز تقديم نمايم، باشد غور در 

  .آن مثال ماھيت و محتوای روابط جبھه را با سپاه پاسداران و دولت ايران بيشتر قابل فھم نمايد

به " کنگ"تن از اھالی ولسوالی  ھجری شمسی، حوالی ظھر بود که يک ١٣۵٩دو روز مانده به عيد قربان سال 

  :وقتی نزدش رفتم و جويای احوالش شدم، گفت. آمده و می خواست من را ببيند" ماککی"قرار گاه 

برود ژاندارمھا جلوش را گرفته به خاطر آن که دو کيلو "کنگ"به طرف " ده دوست محمد"وقتی می خواسته از "

ھا و دوا ھا را نيز از " کچالو" وی را چند سيلی زده اند، بلکه  پاکت آسپرين، نه تنھا۴با خود داشت و " کچالو"

وی از من می خواست که اگر بتوانم به شکلی آن اقالم را از نزد ژاندارمھا بگيرم تا به خانه اش . نزدش گرفته اند

  "برود

 اموال وی را مسترد کاری که در آن شرايط به سادگی می شد انجام داد، مراجعه به ژاندارمھا و يا ھم سپاه بود تا

نمايند، اينکار با تمام سادگی، بزرگترين عيبی را که باخود حمل می کرد به اصطالح ھمان پير مردنی می توانست 

  .باشد که رخنۀ مرگ را باز می نمايد

 شد با شنيدن داستان پيرمرد، وی را در ھمان جا گذاشته، خودم به آن تعداد از مسؤولين سياسی و نظامی جبھه که می

خوشبختانه عدۀ زيادی از مسؤولين در اسرع . به آنھا پيام داد، احوال فرستادم تا به صورت عاجل به قرارگاه بيايند

وقتی علت آن جمع شدن را گفتم برخی از مسؤولين قضيه را سخت . برسانند" ماککی"وقت توانستند خود را به 

اين . يک شکلی پيرمرد را قانع بسازند که به خانه برودکوچک شمرده ضمن انتقاد از من، پيشنھاد نمودند تا به 

نقطۀ مقابل آن طرح، من پيشنھاد داشتم که می توانيم با نزديکی روز . بود" غازی"پيشنھاد سازشکارانه باز ھم از آن 

ای عرفه و عيد قربان يک زورآزمائی کوچک با نمايندگان دولت ايران بنمائيم، آنھم بدان شکل که از خروج رمه ھ

  .گوسفند که در ھمچو ايامی از افغانستان به ايران برده می شوند، جلو گيری نمائيم

اين که در جريان بحث ھا چه مسايلی مطرح شد و چه کسانی اين قلم را به چپ روی متھم نمودند، باشد سرجای 

مگر . ه عمل بيايدخودش، در نتيجه بعد از يکی دو ساعت، فيصله صورت گرفت که از خروج گوسفند جلو گيری ب

  :در عين زمان چند نکتۀ ديگر نيزبايد در نظر گرفته شود

 به پيرمرد، کچالو و دوا از طريق جبھه داده شود تا وی در جريان درگيری و زور آزمائی بين جبھه و دولت -١

  .ايران خساره مند نگردد
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ر حد توان افراد جبھه را به پايگا فرا  از ھمان لحظه جبھه آمادگی حالت اضطراری درجه يک را اعالم داشته د-٢

  .بخواند

  . طول مرز را به شدت مورد کنترول قرار داده از خروج حتا يکدانه گوشفند ھم جلوگيری به عمل بيايد-٣

منتظر عکس العمل دولت " گل محمد" خودم که چنان پيشنھادی را مطرح نموده ام، به زابل رفته در خانۀ زنده ياد-۴

  .ايران بمانم

اعم از سپاه و يا ژاندارمھا بخواھند در مسأله صحبت نمايند، با ذکر آن که " ده دوست محمد" ھرکسی که در -۵

  .در زابل است، با ھيچ کسی تماسی برقرار نگردد" موسوی"

ھدايت داده شد تا ھرگاه کسی از صاحبان رمه حوصلۀ اقامت در جبھه را نداشته ." مال س" به مسؤول مالی جبھه -۶

د، به نرخ شھر زابل قيمت گوسفندان را نقد پرداخته، ضمن آن که نگذارد مردم متضرر و ناراحت شوند، از باش

  .خروج رمه ھا جلو گيری نمايد

گرديديم تا " زابل"طبق فيصله ای که به عمل آمده بود، ھريک از افراد وظيفۀ خود را انجام داده اين قلم نيز راھی 

  .منتظر حوادث بمانم

جبھه نيمروز ورود گوسفند به ايران را بند : "در شھر آوازه پيچيده بود" زابل"که قبل از رسيدن من به جالب آن 

  .اھميت خبر بيشتر بدان خاطر است که پس فردا عيد قربان است و مسلمانان ھم خواستار خريدن قربانی" نموده است

سنگينی " گل محمد"تر از ھمه بر دوش زنده ياد شدت آوازه ھا و بی خبری از عکس العمل احتمالی دولت ايران، بيش

در نتيجه نه يک بار بلکه چندين بار پيشنھاد کرد که تا ھمين جا بس است، بگذار پيام بفرستم تا مشکل حل . می نمود

  - سرخر باال شدن يک عيب و پائين شدن آن ديگر عيب–. شود، مگر مرغ يک لنگۀ من کجا و قبول مصالحه کجا

چند دقيقه بعد خواھر زادۀ زنده ياد . زده شد" گل محمد"ان نان شب جمع شده بود که درب منزل زنده يادتازه دستر خو

  :صاحب خانه ای در آن گل محمد می زيست، وارد خانه شده گفت" حاجی رضا ابراھيمی"گل محمد با 

  »ببرمرا پيدا کرده نزدش " موسوی"به وی احوال داده تا " حاج آقا سيد محمد تقی حسينی"«

با اشاره فھماند که ھنوز سروقت است، بيا و برايت جنجال " گل محمد"من وقتی از جا برخاستم، باز ھم زنده ياد 

  .نخر

متوجه شود، به " حاجی ابراھيمی"اما اين قلم بر مبنای اعتقاد راسخی که به درستی عمل خود داشتم، بدون آن که 

ان مستری که در شھر زابل برای جبھه رانندگی می نمود، من و اسماعيل ج. فھماندم که غم نخورد" گل محمد "

. در آنجا نشسته بود، حرکت نموديم" الحاج حسينی"حاجی ابراھيمی را با خود برداشته، به مسجد جامع زابل که آقای 

  :چه کسی بود" الحاج حسينی"نخست بايد نوشت آقای 

ندگان خمينی در استان سيستان و بلوچستان در آن زمان به يکی از قديمی ترين نماي" الحاج سيد محمد تقی حسينی"

چون . عالوۀ آن که وکيل بود در مجلس اسالمی، نمايندۀ با صالحيت خمينی در آن استان نيز به شمار می رفت

تحصيالت آخندی داشت، از صالحيت حاکم شرع نيز برخوردار و می توانست به حکم خود بکشد و ببندد بدون آن که 

  .احساس خطر نمايداز کسی 

و ساير مقامات را نظاره نموده به خانۀ " الحاج حسينی"چون با اسماعيل جان قرار ما آن بود که چگونگی پيشآمد 

. اطالع بدھد، وی داخل مسجد نشده منتظر ماند ببيند که با من چه برخوردی صورت می گيرد" گل محمد"زنده ياد

آن حرکت . ود حرکتی داد که گويا می خواھد به استقبال از من سرپا بايستدبه من افتاد به خ" الحاج حسينی"وقتی چشم
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خفيف اگر از جانبی به معنای فرمان به تمام اراکين آن ولسوالی بود تا جلو روی من به پا ايستاده شوند، از طرف 

  .ديگر برای من ھم تا حدودی اسباب آرامش را فراھم می نمود

و احوال پرسی با " الحاج حسينی"با آقای " چاق"ال به اصطالح ايرانی سالم و عليکوقتی به آنھا نزديک شدم به دنب

نامبرده به دنبال آن که جويای سالمتی اين قلم و ساير افراد . در کنارش نشستم" الحاج حسينی"ديگران، به دعوت 

  :ود، پرسيدگرديد و از دستاورد ھای جبھه به خصوص در مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر قدر دانی نم

  "آقای موسوی، شنيدم جبھه ورود گوسفند را به ايران منع نموده است؟"

من ھم که از قبل منتظر شنيدن چنين سؤالی بودم و به اصطالح ھمه چيز را به گردن گرفته بودم، با ھمان لحن و 

  "شما درست شنيده ايد"ادبی که وی پرسيده بود، پاسخ دادم 

  :ين پاسخ صريح و کوتاھی را نداشت، گفتکه انتظار چن" الحاج حسينی"

  "آقا اين حرف ھا چيست؟ اسالم که مرز ندارد"

  :با ھمان آرامش قبلی افزودم

 پاکت ۴ و -سيب زمينی-ماھم فکر فکر می نموديم که اسالم مرز ندارد، اما وقتی امروز به خاطر دو کيلوکچالو"

  ."درست نيستمرزبه وجود آمد، متوجه شديم که يک جای کار " آسپرين"

من . قسمی نشان داد که منظورم را متوجه نشده، اندکی توضيح بدھم" الحاج حسينی"وقتی صحبتم به اين جا رسيد، 

ھم فرصت را غنيمت شمرده در جلو روی تمام مردمی که در مسجد جمع شده بودند، من جمله ولسوال، مسؤول سپاه 

عه عسکری مستقر در زابل، قومندان ژاندارم، قومندان پوليس زابل ، فرمانده عملياتی سپاه، قومندان قط"حسينی"زابل

و ساير اراکينی که من نمی شناختم، داستان آن پيرمرد را با تمام کم و کيف آن باز گفته، از قبرغه ھای شکسته و 

  .رخسار خون آلودش آن ھم در شب عيد، صحنۀ عاشورا را مجسم ساختم

بيش از اين مارا . ترا خدا بس کن: به گريستن شروع نموده و گفت" اج حسينیالح"ھنوز صحبتم تمام نشده بود که 

گفتی آن . توھين می کند" امام"دارم و کسی به دوستان " امام"ای وای که من در اينجا نمايندگی از . خجالت نده

  ...بيچاره پيرمرد بود؟ يعنی به حبيب بن مظاھر سيلی زده اند؟ 

ھم در آن شغل کوتاه نيامده، بعد " الحاج حسينی"در اند به صحرای کربال گريز بزنند، چون آخند ھا در ھمه حالت قا

از چند لحظه گريه دادن حضار، به طرف قومندان ژاندارم توجه نموده ضمن آن که با شديد ترين و رکيک ترين الفاظ 

م با صدای بلند فرياد زده فرمان وی را توھين می نمود، بار بار از ما معذرت خواسته و به ھمه اعوان و انصار رژي

داد که ھيچ کسی حق ندارد جلو رفت و آمد افغانھا و انتقال مواد به وسيلۀ آنھا را از مناطقی که تحت کنترول جبھۀ 

مسؤول سپاه زابل دستور داد تا به افرادش در تمام زابل اين دستور را " حسينی"نيمروز است، بگيرد و ضمناً به 

  .اعالم دارد

  !دگان عزيزخوانن

روابطی را که جبھۀ نيمروز و به نمايندگی از آن اين قلم در ھمان زمان با دولت ايران من جمله سپاه، ژاندارم وساير 

خود می توانيد قضاوت نمائيد که آيا ايجاد چنان روابطی . نھاد ھای آن به وجود آورده، شما به يک نمونۀ آن آشنا شديد

ام متقابل و عدم مداخله در امور يک ديگر استوار باشد، در تمام دورانھای خاندان که بر مبنای تساوی حقوق، احتر

طالئی، و حتا امروز وجود داشته است و يا خير؟ امروز که ادارۀ مستعمراتی کرزی را امپرياليزم جنايت گستر 

 دارد جرأت ندارد تا  ھزار سرباز حاضر تمام ناتو را نيز در عقب خود١۵٠امريکا برپای نگاھداشته و به عالوۀ 

مگر جبھه و به نمايندگی از آن اين قلم، با تمام شناخت . چنان عکس العملی عليه رژيم واليت فقيه از خود تبارز بدھد
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ھا داشتم و می دانستم که به يک اشاره طناب دار را برگردنم حلقه نموده " الحاج خسينی"عميقی که از دستان پرخون 

نم خواھند کرد، تمام حيات خود و جبھه را به دفاع از يک پيرمرد افغان گره زده، ھمت و در اولين پايه برق آويزا

  .غرور افغانی ام به ما اجازه نداد تا آن وطندار خويش را در زير دست و پای سپاه و يا ژاندارم قرار بدھيم

ای مستعار و آنھم از طريق شبنامه از ھمين جا به تمام آن توله سگانی که به خود جرأت می دھند تا رذيالنه زير نامھ

و يا ھم در پناه حمايت سی آی ای بر اين قلم و ساير يارانم بتازند، چلينج می دھم که اگر پدران واقعی تان را می 

؛ در عمل فقط جای سايه ام پا بگذاريد تا چه رسد به اين که در کنارم ايستاده "اين گز و اين ميدان"شناسيد بيائيد 

  .شويد

ام مدتی که من در جبھه بودم، اين حرکت تأثير خود را حفظ نموده، بعد از آن احدی جرأت نمی کرد، افغان در تم

اين روابط فقط وقتی به عکس خود به خصوص عليه من تبديل شد و تمام سپاه و . وطندار ما را توھين و تحقير نمايد

معروف از جبھه بريده تمام اسناد را " غازی"ند که ژاندارم به مثابۀ دشمنان شخصی و خونی شان به تعقيب من برآمد

به مانند افغانستان، در ايران نيز مباح الدم و " موسوی"بعد از آن وقت است که . دو دسته به دولت ايران تقديم نمود

  . واجب القتل اعالن شد

  ادامه دارد

  

  

 


