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  موسوی

  ٢٠١٢ جون ١٩

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٣٧  

  

  :به ادامۀ گذشته

ا ياد نموديم، روسھا و دولت دست نشاندۀ آنھا با تکيه بر اسنادی که از ضربات پيھم بر ھائی که از آنھکبه عالوۀ تکتي

به دست آورده بودند و برمبنای شناختی که از مطالعۀ آن اسناد " ساما"خانه ھای تيمی و مراکز تا حدود حساس 

، از ضعف "ساما" و کيفی کسب نموده بودند، سخت کوشش نمودند تا بادر نظرداشت عدم تناسب توانمندی ھای کمی

کيفی آن سود جسته توانمندی کمی آن را به ضد مواضع انقالبی و اعتماد مبارزاتی آن بين سازمانھای ديگر،  و 

  . مردم به ضد تکامل سازمان به خدمت بگيرند

رکزيت  به چنان يک بدنۀ بزرگی مبدل شده بود که م١٣۶٠درربع اول سال " ساما"به عبارت ديگر از آنجائی که 

آن به مثابۀ سر و دماغ به ھيچ صورت ظرفيت کنترول و احاطۀ کامل بر چگونگی و اصالت عضو بودن افراد نمی 

 و اين واقعيتی بود تلخ اما تا حدودی - بحث روی علل چنان ضعفی از حيطۀ کار ما بيرون است- توانست داشته باشد

 ھا بار کوشيدند تا در ھمه جا، از افراد نامدار و مشترکاً از اين ضعف سود جسته ده" ب.ج.ک"ملموس، خاد و 

" ساما"عضو پيدا نموده به شکلی از اشکال ھمچو افراد را بر گردۀ واحد ھای تشکيالتی " ساما"گمنام خود برای 

  .سوار نمايند

يده به صورت مثال ھرگاه خواسته باشيم تطبيق اين سياست را صرف در زندان پلچرخی مورد مطالعه قرار دھيم د

از ساير " ساما"می شود که اين حالت با در نظر داشت آن که در ھر صورت تعداد زندانيان متھم به عضويت 

زندانيان منوط به جنبش چپ بيشتر بود، وقتی دولت ھم می کوشيد تا کس و يا کسانی را که ھيچ گونه ارتباطی با 

بچسبانند، می بينيم که به اصطالح مردم از زير ھر " ساما"نداشتند، با ھزار من سرش آگاھانه و ھدفمند به " ساما"
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بودند و چه تعداد را " ساما"عرض اندام می نمايد، حال اين که چه تعداد از آنھا واقعاً عضو " سامائی"سنگ يک 

تا معرفی می نمود، پاک کردن آن نه تنھا در آن شرايط بلکه ح" ساما"دولت يا به اساس اتھام و يا ھم آگاھانه به نام 

  . بود" حضرت فيل"سالھا بعد از آن به گفتۀ مردم کابل کار 

را در بين جنبش چپ که جای خود را " ساما"در نتيجه ھمان طوری که دولت می خواست و برنامۀ آن را داشت تا 

معرفی دارد، در پس چنين " غير قابل تماس"دارد حتا بين مردم و نيروھای دست راستی منوط به اخوان بدنام و 

اين وضعيت زمانی به اوج خود رسيد که رفقای . ياستی به درجات مختلف در زمينه موفقيت به دست می آوردس

بعد از اعدام آن رفقاء، با خزيدن در زير چتر مخفی . زندانی  از کميتۀ مرکزی و رھبری سازمان اعدام گرديدند

، ۵٧که بين سالھای " ساما" مناطق نفوذ کاری ھای بيرون از زندان، ھرکسی را که دولت می خواست و يا ھم در

 تمام دندکوھدامن اعم از کوھدامن، پروان و کاپيسا را شامل می شد، به بند می انداخت، و ۶٠ و آغاز سال ۵٩، ۵٨

معرفی نموده و " سامائی"يا ھم ھر روشنفکری را که سرسازش با دشمن را نداشت، در اندک زمانی به نام 

نھا را چه خوب و چه ھم ناشايست، تسليم طلبانه و ضد انقالبی به نام سامای در خون مسؤوليت کردار و اعمال آ

اين قضيه با آن که روشنتر از آن است تا به ارائۀ مثالی ضرورت افتد با آنھم می توان از برخی . تپيده ختم می نمود

 شده و در کابل به دام افتاده بودند، که به دنبال حاکميت مسعود در پنجشير به فرار از آنجا مجبور" سفزا"از روابط 

و يا خيل روشنفکرانی که ھيچ رابطۀ تشکيالتی با سازمان نداشتند و چه بسا در سطح خوشبين ھم به شمار نمی 

و ده ھا " رزاق مامون"از آن ھم گذشته چسبانيدن آدم ھای ناسالم و ھزار پدره ای از قماش . آمدند، ياد آوری نمود

خبری داشتند، نه آئين نامۀ آن را ديده بودند، نه در يکی از " ساما"که نه از برنامۀ " ساما"اک تن ديگر به دامن پ

 -پرداخته بودند،" حق العضويت"حلقات سازمانی تنظيم شده بودند و نه ھم در طول عمر شان حتا يک پول به نام 

دست نشانده با تمام قوا می کوشيد  تکتيک رذيالنۀ ديگری بود که دولت -اساسی ترين شرايط عضويت در سازمان

با چسبانيدن جواسيس ھرزه و فاقد اخالق انقالبی کامل نموده " ساما"بدان وسيله ضربات نظامی خود را بر پيکر 

مجموع "در ذھن يک عده از عناصر سطحی نگر خلق نمايد، که آن اذھان ھرکسی را که " ساما"چنان تصويری از 

با تأسف رفقای ديگری که در ھمان محدوده قرار داشتند . بودن وی می نمودند" سامائی"می يافتند حکم به " المعايب

و يا ھم از روی جبن " ساما"يا به نسبت عدم اطالع از محتوای تکتيک دولت و يا به علت گستردگی طيفھای مختلف 

 بخشی از زندگی مبارازتی، اصيل را از غير آن متمايز و جدا نموده به عنوان" سامائی"ھيچ گاھی نمی کوشيدند تا 

را از لوث وجود عناصر انقياد " ساما"به پيش برده دامن " سامائی"ادامۀ مبارزه در زندان را با معرفی افراد غير 

  .طلب، از لحاظ اخالقی فاسد، ھمکار با استخبارات زندان پاک نمايند

 و روسھا به شدت عملی می گرديد، باعث اين تکتيک که ھم در بيرون از زندان و ھم در درون زندان از طرف خاد

در ذھن خود خلق نمايد که ھيچ گونه قرابتی با يک " سامائی"گرديد تا عده ای از افراد چنان تصويری از يک 

مظلوم می بايست و حتا می بايد تا امروز، بکوشد که آن داغھای چرکين " سامای"نداشته باشد، مگر " ساما"عضو 

 حال که اين تکتيک افشاءگرديد، اميد دوستانی که در زمينه می توانند بينديشند ده ھا - بزدايدو آلوده را از دامن خود

ديگر چنين خيانتی را که من از آنھا نام نبردم خود تذکر داده بدان طريق دين شان را در قبال خون ھای " نماد"

  .ريخته شدۀ سامائی ھای اصيل ادا نمايند

به دنبال ضربات فلج کننده بر پيکر زخمين و خونين " ب.ج.ک"فوق نام بردم، خاد و به عالوۀ تکتيکی که از آن در 

با بھره برداری از اسنادی که در دست داشتند، يکی از پيشرفته ترين تکتيک ھا را که در عين سادگی، " ساما"

شتگان کار کشتۀ درک آن در آن مرحله از حيات سازمان برای رھبری آن مقدور نبود، به کار برده يکی از گما
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خويش را که سالھا در ھمان زمينه آموزش ديده از تجربۀ کافی برخوردار بود، به داخل سازمان وارد و از آن 

اين شخص . جلوگيری نمودند" ساما"طريق، تا توانستند چه در ھمان زمان و چه ھم تا امروز از حرکت رو به جلو 

اتالق کلمۀ خاين وقتی از اين منظر به قضايا نگريسته شود، در  شايد -کسی نبوده و نيست به غير از حسين خاين

. چه اصوالً خاين به کسی می توان گفت که به امری پشت کرده و ضد آن اقدام نمايد. مورد حسين درست صدق نکند

و يا دارد بوده و نه ھم ھيچ گونه ارتباطی با جنبش داشته " ساما"در حالی که به نظر اين قلم، حسين ھيچ گاھی نه با 

در ھمان " ساما"با آنھم چون . را به مثابۀ خيانت شمرده وی را خاين خطاب نمود" انجوئيزم"تا عملکرد فعلی وی

مقطع وی را خاين به حساب آورده است، من نيز از آن استفاده می کنم در غير آن برای اين قلم او يک جاسوس بوده 

  -دو ھنوز ھم به ھمان شغل کثيف خود ادامه می دھ

  ! خوانندگان گرامی

به خاطر آن که بدانيد حريف من امروز چه کسی است و سابقۀ شناخت من از وی به کدام سالھا به عقب کشيده می 

را معرفی بدارم، ھرکسی اعم از خودش و يا " حسين خاين"شود، در اين قسمت می کوشم به صورت مختصر 

 قسمتی از گفته ھايم را تکذيب کنند، به اصطالح مردم کابل استفراغ متعفنش صادق دنی ھرگاه خواسته باشند، تا

برداشتھايم نه تنھا متکی بر شناخت مستقيم خودم " حسين خاين"نا گفته نماند که حين معرفی ". اين گز و اين ميدان"

ش از اين جاسوس کثيف و گزارشات سازمانی در مورد وی می باشد، بلکه در برخی از موارد، به گفتار ھای خود

حسين ھم با تمام خيانت پيشگی اش حق دارد ھر آنچه را که فکر می کند من زياده روی کرده . نيز استناد خواھد شد

برای شناخت بھتر از اين . زمان و محل آن گفتار حافظه اش را تازه نمايمام، می تواند رد کند تا با يادآوری از 

 ھجری و زمانی که ظاھر در ارگ به مثابۀ ۴٠دھۀ اخراوجاسوس کھنه کار برمی گرديم به سالھا قبل يعنی به 

  .الزمۀ پادشاھی، جاسوس پروری نيزمی نمود

- "حزب دموکراتيک خلق افغانستان"قبل از آن که روسھا قادر شوند، ستون پنجم شان را در وجود به اصطالح 

ه ھم از روسھا و سياست ھايشان  به وجود بياورند يعنی به دنبال آن که ندای شان از طرف اکثريت افرادی ک-حدخا

شناخت داشتند و ھم مزوردان بيمقدار آنھا را به درستی می شناختند، با پاسخ منفی مواجه گشت، به خصوص زمانی 

که آن ستون پنجم ھم به وجود آمد و از طرف برخی از مليت ھا کمتر کسی حاضر شد با آنھا ھمکاری نمايد، روسھا 

واحد ھای مليتی را به شکلی سازماندھی نمايند تا در ھنگام " حدخا"د، تا در درون برای روز مبادا تالش نمودن

جھت تطبيق چنين سياستی . ضرورت با يک تکان بتوانند آنھا را به بازی گرفته، شيرازۀ وحدت مردم را پاره نمايند

 در درون دومليت پشتون و  بدخشی،- امين و يا ھم ببرک–ھرچند آنھا موفق شدند با داشتن مھره ھای چون تره کی 

  . تاجيک در حد اعلی شاخک نشانی نمايند، مگر در بين ساير مليت ھا و اقوام کشور موفقيت چندانی نداشتند

اين کمبود و ضعف زمانی برای روسھا به صورت جدی مطرح گرديد که سازمان جوانان مترقی قادر شد، موج 

يندازد، جنبشی که نه تنھا بين مليت پشتون و تاجيک از جايگاه بزرگ و جنبش عظيم دموکراتيک نوين را به راه ب

دژ تسخير ناپذير خود را ساخته و در " ھزاره"خاصی برخوردار بود، بلکه در بين مليت ھای ديگر به خصوص

سلطان "و" کريم ميثاق"واقع قادر شده بود، دلقک ھای رسوای ھر دو شاخۀ حزب يعنی خلق و پرچم را در وجود 

اين تجريد آنقدر روشن و آشکار بود که به جز يکی دو خانوادۀ بدنام . به صورت کامل تجريد نمايد" مندعلی کشت

قرار گرفتند متباقی " حدخا"ھزاره که طی ساليان سال قبل از آن ھم با دربار ھمکاری و زد و بند داشتند، در کنار 

چنين حالتی چيزی .  نوين می توانست ديده شوددر وجود ھر جوان ھزاره بالقوه يکی از راھيان جنبش دموکراتيک

  .نبود که از طرف روسھا به آسانی مورد پذيرش قرار بگيرد
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در نتيجه روسھا به مثابۀ نخستين گام که در زمانش می تواند آخرين گام در حيات افغانستان به شمار آيد، تالش 

دگانی نموده، حاضر باشد با برداشتن بيرق مندرس نمودند تا کسانی را بيابند که از لحاظ فکری در صده ھای قبل زن

را شعار خويش قرار دھد تا باشد از آن طريق در درون جنبش دموکراتيک نوين " نسل مغول"تفرقۀ قومی، احيای 

جھت انجام چنين امری، ھر چند روسھا دو تن از جواسيس بنام . نفوذ نموده در صورت امکان آن را تجزيه نمايد

ند و ميثاق را در اختيار داشتند، مگر به علت آن که مردم و جنبش از آنھا شناخت کافی داشتند و خويش يعنی کشتم

گره بزنند، لذا در صدد آن شدند تا از چھره ھای جديدی در زمينه استفاده " دم خر"نمی خواستند، رسن خود را به 

  .نمايند

که به گفتۀ خودش در آن زمان با تمام " حسين ".را به استخدام می گيرند" حسين خاين"در چنين زمانی است که 

فاميل تازه به کابل کوچ نموده و تا حدی از زندگانی نسبتاً مرفه در روستا محروم شده و ھريک از اعضای خانواده 

اش ناگزير بود، کاری انجام دھد تا به عالوۀ پوره نمودن خرچ يک فاميل بزرگ، گرايه خانه را نيز پرداخته بتوانند، 

تی متوجه شد که از طريق عادی با کار و کوشش معمولی چانس آن را نمی بيند که دست خانواده را بگيرد، باز وق

به گفتۀ . را برآورده بسازدھم به گفتۀ خودش به سياست روی آورده مصمم شد تا از آن طريق آرزوھای خانواده 

خودش ھنوز چشم خود را خوب باز نکرده بود، که امکان آشنائی با کشتمند به وجود آمده، وی در ھمان نخستين 

ديدار از مظلوميت ھزاره ھا سخن به ميان آورده به اصطالح از ما جوانان غيور ھزاره خواست تا در زمينۀ متشکل 

  .ھزاره کاری را روی رويدست بگيريمساختن و برآوردن خواستھای مردم 

روسھا با . بنا به گفتۀ خود حسين، اولين گامی که در سياست گذاشته، تبليغ برای مغول معرفی نمودن ھزاره ھا بود

جذب جنبش دموکراتيک نوين شده " دربست"اين تکتيک می خواستند تا جوانان ھزاره را که در واقع تاحدودی 

  .نی از آن حرکت جدا نموده به تفالۀ کار خويش مبدل نمايندبودند زير عنوان پيوند خو

اين توطئه با تمام زرنگی برنامه ريزان و جانفشانی عمال بيمقدار آن از قماش حسين که با تأسف تنی چند از 

انسانھای شريف را نيز برای مدتی به دام انداخته بود، نتوانست در عمل کاری از پيش ببرد؛ چه از يک جانب 

ی و تعلق به جنبش دموکراتيک نوين سطح فکری جوانان ھزاره را تا آنجائی انکشاف داده بود که ھرنوع پيرو

ھمسوئی نژادپرستانه را گامی به عقب و ننگ دامن خويش می دانستند و از طرف ديگر افرادی از بين ھزاره ھا که 

" اسماعيل مبلغ"و " ياری ھا"ون زنده ياداندر آن زمان بين مردم يک و سر و گردن از ايادی روس بلند تر بودند چ

راجع به اصل و منشای مليت " آريانا"با کار تبليغی و اقناعی و نوشتن يک سلسله مقاالت تحقيقی در مجلۀ وزين

ھزاره و اصالح ترجمۀ يکی از انجنيران برگشته از شوروی در مورد تاريخ مردم ھزاره به وسيلۀ فرزند دلير مردم 

تالش ھای مذبوحانۀ روسھا را که مجری آن حسين بود، خنثا نموده از آن حرکت ھيچ "  طغيانعزيز"زنده ياد 

  -  حسين وطرفدارانش بگويند که ھمين طور بود و يا نه؟- منفعتی نتوانستند ببرند

روسھا وقتی در پروژۀ قوم پرستی خالف انتظار موفقيتی کسب ننمودند به ويژه وقتی راھيان راستين جنبش 

يک نوين، قوم پرستی را به باد تمسخر گرفتند و از سوی ديگر اسماعيل مبلغ ھم در حد توان از طرق منابر دموکرات

نوشته ھايش را به شکل ساده تقديم مردم نمود، با پذيرش شکست تالش ديگری را آغاز نمودند، تالش جذب جوانان 

  ".خمينيزم"ھزاره به طرف خمينی و به اصطالح آنروز

يگ روز " حسين ھزاره باز. "گذاشته شد، تعجب نکنيد" حسين" ھم وظيفۀ پيشبرد اين مأمول به دوش از اين که باز

قبل، به طرفةالعين پيرو خمينی از آب در آمده با تمام توان کوشش به عمل آورد تا زير نام  دفاع از خون شھدای 

" دفاع از چادر بی بی فاطمۀ زھرا"اسالم، کربال، دفاع از مذھب تشيع، دفاع از خمينی به مثابۀ يگانه مرجع جھان 
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دوکيشوت گونه به جنگ عليه کفر و بيدينی برخاسته، جوانان ھزاره را که به " ساحت  دين مقدس اسالم"و دفاع از 

  .افتاده بودند،  از ضاللت و گمراھی نجات دھد" انديشۀ مائو"دامن 

اشت، به عالوۀ متعرض شدن، پيدا کردن سمبول ھای با قديمه اش د" حسين"تفاوتی که اين روند مبارزاتی جديد 

  .کشانيده بودند، بود!! ، يعنی آن کافرانی که جوانان ھزاره را به گمراھی!!منفی

که با " اکرم و صادق"زيرا خالف زنده يادان . از ھمين زمان آغاز می يابد" حسين"شناخت و تقابل متقابل اين قلم با 

ھا در جذب و سازماندھی نسل جوان ھزاره، ناشناخته مانده بودند، اين قلم بر وجود نفش برجسته و طراز اول آن

مبنای دست و دلبازی ھای پدرم، امکان نفوذ گسترده و بھره برداری ازآن نفوذ در تمام تکايا به خصوص، مدرسۀ 

ند عده ای از واقع در جمال مينه را داشتم، و ضمن آن که خود در مدرسه درس می خواندم، ساعاتی چ" محمديۀ"

تاريخ تدريس نموده آنھا را با ديد مادی تاريخی " سيد سرور واعظ"آخوند بچه ھا را با اجازۀ رسمی شخص آيت هللا 

نيز آشنا می ساختم، و به عالوه در ايام عاشورا در يکی دو تکيه نيز منبر می رفتم ، نمی توانست توجه باند کشتمند 

  . بود، به خود جلب ننمايد" حسين"را که مجری آن در ھمان زمان 

از ھمين جاست که اين قلم با يک حرکت سازمانيافته نه تنھا از طرف مرتجع ترين قشر روحانيت تشيع يعنی فاميل 

، و يک عدۀ ديگر که تازه از "شيخ محمد علی جان"و در رأس ھمه داماد مرتجع و ضد انقالبی اش " آقای حجت"

و " آقای مصباح"بر روشنفکران برای خود نام و نشانی دست و پا نمايند به مانندعراق آمده و می خواستند با حمله 

به يک باره مورد حمله قرار " عالمشاھی"و" حسين نھضت"نفوذی دولت در جامعۀ تشيع به مانند  عوامل آشکار

نوادۀ ما تا توانسته ، اسم اين قلم با ھزار تعريف و ستايش به استقامت پدرم و خا"يزيد و شمر"گرفتم و به عوض نام 

که ديگر از طرف " حسين"باشند اين قلم را از حمايت آنھا محروم بسازند، به محراق حمله مبدل گرديد بلکه باند 

تقويت و رھنمائی می شد، نيز حمالت شان را براين " سيد اسد هللا نکته دان"يکی از استخباراتی ھای معروف به نام 

قرار بر آن گذاشتند تا به کمک ايادی " مان ھای ديروزی و مائوئيست ھای امروزیبچه مسل"قلم فزونی بخشيده، آن 

را به " مائو"دولت دريکی از منابری که من از طريق آن عليه دولت وقت مبارزه نموده بخش ھائی از منتخبات 

  ور بود و يا نه؟ حسين خودش بگويد که ھمين ط–زبان ساده تبليغ می نمودم، با حمله بر من اقدام عملی نمايند 

مسلمين "و باندش قادر نشدند تا آنچه را در نظرداشتند عملی نمايند يعنی در يک حالت بزن بزن که " حسين"ھرچند 

را می زنند به حياتم خاتمه دھند، زيرا يک تن از افرادی که از آنھا دعوت به عمل شده بود، در آخرين دقايق " کافر

نع رفتم در تکيه گرديد، مگر آن توطئۀ مشترک ضربات سختی را بر کار و اين قلم را در جريان گذاشته و ما

  .مبارزات انقالبی وارد نمود

 تن از کسانی که در مدرسه با من در تماس بودند صرف نظر از آن که آنھا تا چه ٢٧چنانچه در نتيجۀ آن توطئه، 

اخراج گرديدند، " مدرسه"ۀ عناصر نامطلوب از اندازه از لحاظ ايدئولوژيک با من موافق بودند و يا مخالف، به مثاب

" سيد انور"ھر دو پسرش " سيد سرور واعظ"اين اخراج تا بدان حد جدی و درباری سازماندھی شده بود که آيت هللا 

را که با من در تماس بوده و صرف بحث ھای تاريخی با ھمديگر داشتيم نيز معاف ننموده در حالی " سيد جعفر"و 

را که يکی دوبار با من در تظاھرات ھم حصه گرفته بود، نفی " سيد جعفر"را به قندوز تبعيد نمود، " سيد انور"که 

  .بلد نمود به ايران تبعيد کرد

اين که من توانستم بعد از آن درسھايم را در پو ھنتون کابل تمام نمايم، يک طرف قضيه است و اما اين که سرنوشت 

نامطلوب تشخيص  واخراج شده بودند، به " سيد سرور واعظ"و شخص " ديهمحم"آن عدۀ ديگرکه از طرف مدرسۀ 

کجا کشيد، چه تعدای از آنھا از گرسنگی و فقر جان باختند، چه تعدادی از آنھا وقتی بعد ھا در روستا ھا خمينيزم 
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اد ديگر از آنھا در خط حاکم گرديده پاسدار ھا مالک سرنوشت قشر آخوند گرديدند به گلوله بسته شدند و يا ھم چه تعد

ايران به وسيلۀ نيروھای ارتجاعی به اتھام ثابت نشدۀ کمونيست بودن کشته شده و در داش ھای خشت پزی به 

به آنجا کشيد و يا کسانی ديگری ھم به ھمان " رضوانی"خاکستر مبدل شدند و اين که آيا تنھا سرنوشت زنده ياد

  . از وی طلب نمايند" حسين خاين" را بايد مدافعان سرنوشت دچار گرديدند، سؤالی است که پاسخ آن

با آن حرکت يکی از شيوه ھای مذموم و ضد انقالبی را چنان زيرکانه مروج ساخت که تا کسی وقت " حسين خاين"

  .خود را در يک مبارزۀ طوالنی عليه پوليس مخفی صرف نکرده باشد، نمی تواند به عمق و مفھوم آن پی ببرد

ھميشه عليه مخالفانش به کار برده می شود، " حسين" امروز به مثابۀ بخشی از شخصيت و کرکتر اين شيوه که تا

  . بيشتر دارای دو بخش که ھمزمان با ھم به اجراء گذاشته می شود، بود

اولين بخش، به عوض مبارزۀ سياسی و يا ھم ايدئو لوژيک، بدون آن که کسی متوجه شود، خدمت استخباراتی بود 

عوض آن که افکار، نظريات و انديشه ھای يک فرد را مورد بررسی قرار دھد، می کوشيد تا با بردن اسم ، يعنی به 

 خانواده و ساير مشخصات فردی، شخص - در مورد اين قلم بيشتر به ھمان نام پدر مبارزه صورت گرفت- نام پدر

کاری که نه تنھا . ن بسته تسليم پوليس نمايدمورد نظر را از لحاظ اطالعاتی امنيتی برھنه ساخته با پشتواره و دستا

آن زمان بدان تشبث ورزيد و تمام شناختی را  که از روابط ما با ساير طالب می توانست داشته باشد، با صدای بلند 

تقديم " مدرسه ھای سيد الشھداء"و حتا با دريدن يخن و مدد جستن از مردم به خاطر راندن کمونيست ھا از 

ايجاب . ای. آی. آی و سی. اس. و روسھا و بعد ھا آی" کشتمند"ر شاھی نمود، بلکه زمانی که منافع استخبارات ظاھ

عليه ما شعار دھد، يک لحظه در انجام آن تعلل نورزيده ھر آنچه را از ھويت " مائوئيزم"می نمود تا از موضع 

از افغانستان نيز بيان داشته، بدان شکل گرفته تا شرکت شان در برخی از عملياتھا در داخل و خارج " ساما"افراد 

  . ايدئو لوژيک توجيه نمايد–خواست فعاليت استخباراتی خود را در شکل مبارزۀ سياسی 

بخش دوم آن سياست، به عوض حرکت بر بستر واقعيت ھا و حريف و حريفان را در آن بستر به مبارزه طلبيدن، 

گذاشته، آن قدر آن تھمت ھا را تکرار می کرد، که افراد  احمق اساس کارش را بر تھمت، افتراء و بھتان " حسين"

و آنھائی که از خرد اجتماعی ناقصی برخورداراند، آن تھمت ھا را به مثابۀ وحی منزل پذيرفته، کمترين شکی را 

ه به شمار رفته، ب" حسين"اين روش ھم تا ھنوز به مثابۀ بخشی از شخصيت . نسبت به آن در خود راه نمی دادند

خويش به ده ھا و صد ھا اتھام و بھتان را رديف می نمايد " دروغخانۀ"محض آن که با کسی بخواھد طرف شود، از 

  : چه گفته اند-آنھم از جنس دروغھائی که احمق ھا زودتر آن را بپذيرند

  .دروغ ھرقدر بزرگتر باشد، احمق زودتر آن را می پذيرد

ھم انسان است و انسان ھم خطا کار و از طرف " حسين"نمايند، که خوب در اينجا شايد کسانی پيدا شوند و ادعا 

فرد دوم آن بوده و عليه کمونيستھا کاری انجام " حسين"به دنيا نيامده تا " کمونيست"ديگر ھيچ کسی از شکم مادر

  .نداده باشد

  :برای چنين مدافعانی بايد گفت

چه اھميت دارد نخست آن است که انسان اگر عاری از اين درست است که انسان عاری از اشتباه نيست، مگر آن

باشد در ثانی ھرگاه کسی در يک مقطعی از حيات خود اشتباھی " جامع االشتباھات"اشتباه نيست، حتمی نيست که 

که ھيچ گاھی در چوکات اشتباه نمی گنجد انجام می دھد، می بايد در زمانش به عوض " حسين"آن ھم به غلظت کار 

ه حريفان از خود شريفانه انتقاد نموده و در عمل بر آن ميتود ھای زشت، پوليسی و سخيف نقطۀ پايان تھمت زدن ب

ھيچ يک از اين دو اصل صدق نمی کند، نه تا حال کسی از وی انتقاد از " حسين"در حالی که در مورد. بگذارد
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وه ھای مذموم و ضد انقالبی فاصله خودی ديده است که در آن بار خطا ھايش را بر دوش گيرد و نه ھم با آن شي

عکس آن سخت در تالش است تا جھت پوشاندن آن دوران ننگين و سياه شايد يکی از محدود افرادی که . گرفته است

از ان زمان اطالع دارد يعنی اين قلم را،  امروز با اتھاماتی ديگری مورد حمله قرار داده و در جائی که الزم دانسته 

ا که امضای افراد ديگری را در پای خود دارد، جھت به سپردن اين قلم به دست دشمن، به نامم حتا نوشته ھائی ر

  .ختم ن و به اصطالح سيا را به سراغ من و يا کسان ديگری بفرستد

  ادامه دارد

 


