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  موسوی

  ٢٠١٢ جون ٢۶

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٣٨  

  :به ادامۀ گذشته

ادامه دھيم؛ الزم است " حسين جاسوس" به ارتباط افشای چھره و ماھيت کثيف قبل از آن که به  روشنگری خويش

  :بيفزايم

به بھانۀ قسمت " استفراغ متعفن وی صادق دنی"و " حسين جاسوس"به ادامۀ تھمت زنی ھای گذشته اينک باز ھم 

ھر " حفيظ بشارت" نام قبلی نوشتۀ اين قلم، اتھام ھزاره زدائی، ضديت و توھين به مليت ھزاره را ساز کرده زير

  .  می نمايندمآنچه دشنامی که  در خور خودشان است، از طريق ارسال ايميل نثار اين قل

اين جواسيس خود فروخته که فکر و ھوش شان را تجزيۀ افغانستان به خود مشغول داشته است، در اين اتھام زنی 

  :دو نکته را آگاھانه نمی خواھند، بپذيرند

قبلی نوشته تا ھنوز ھم در پورتال وجود داشته به عالوۀ جواسيس نامبرده شده، به ھزاران تن نخست آن که قسمت 

ديگر من جمله به صد ھا خوانندۀ ديگر از مليت زحمت کش و آزادۀ ھزاره نيز آن را خوانده اند و نه تنھا ھيچ يک 

نموده باشم، بلکه برخی از آنھا پا را  پيشتر از آنھا از نوشته چنان برداشتی نکرده اند که گويا اين قلم ھزاره زدائی 

خواسته اند تا در آن زمينه و افشای توطئۀ " اسماعيل مبلغ"گذاشته ضمن ابراز امتنان از تذکر نوشته ھای زنده ياد 

با در نظرداشت چنين حالتی، تھمت زنان بی آزرم اين بار به اصطالح مردم . روسھا ھرچه بيشتر و مفصلتر بنگارم

و بدون آن که خود بدانند از فرط خشم و غضب، به شعور تمام خوانندگان ديگری که از آن " کاھدان زده"ه کابل ب

  .قسمت چنان استنباطی ننموده اند، نيز توھين نموده اند

اين جواسيس خود فروخته، که در پناه نامھای مستعار ھويتھای گنديدۀ شان را مخفی می دارند، ھمان طوری که تا 

دارند " دھن پر آب"ده اند تا از طريق اتھام زنی، عناصر ضعيف و به خصوص آنھائی را که نزد شان حال کوشي
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در ضديت عليه اين قلم بسيج نموده حد اقل آنھا را وادار به سکوت و عکس العمل ھای منفی بسازند، اينبار ھم مقابل 

غافل از آن که ديگر نه . واھند تمام نمايندچشم ھزاران خواننده برداشت ھای سخيف شان را به پای اين قلم می خ

کسی از تھمت ھای آنھا می ھراسد و نه ھم کسی به حرف شان گوش می دھد، مگر اين که از اساس با ھمان 

  .سر در آخور روسھا داشته و اينک از افشای آن سخت به ھراس افتاده باشد" کشتمند"

ت ھزاره در حق آن مليت انجام داده می دھند، چه وقتی کسی نکتۀ دوم اھانتی است که اين به ظاھر طرفداران ملي

بخواھد ممثل يک مليت، جواسيسی از قماش حسين، کشتمند، مزاری، صادق و امثال آنھا را قلمداد نمايد و يا به 

مساوی با حمله بر خود آن ... عبارت ديگر حمله بر جواسيس مليت ھای ھزاره، تاجيک، ازبک، پشتون، بلوچ و 

ھا معرفی نمايد، چنين نگرشی از ھر زاويه و منظری که صورت گرفته باشد، به جز توھين به آن مليت و آن مليت 

  .مليت را در کل جاسوس ناميدن، چيز ديگری نبوده، نيست و نمی تواند باشد

 نوشتۀ" يادداشتھای سياسی و رويداد ھای تاريخی" سال قبل وقتی کتاب ٧خوشبختانه من اين بحث را حدود 

" جناب"مختصری بر دروغھای « به دستم رسيد و نقدی در آن باره نگاشتم " سلطانعلی کشتمند"وطنفروش معروف 

با » "حزب دموکراتيک خلق"صدراعظم سلطان علی کشتمند و نيم نگاھی بر کوھوارۀ جنايت ھا و خيانت ھای 

  :بسيار صراحت و تا حدودی به تفصيل چنين نگاشته ام

  :برخی از نويسندگان ما از تاريخ فھم وبرداشت -٢« 

بيان گذشته، آئينۀ "از آنجائی که برداشت اکثر ما از تاريخ به ھمان تعريف کتاب صنف چھارم مکاتب ابتدائی 

محدود می "  بيان مبارزۀ طبقاتی طبقات متخاصم در ادوار مختلف –ويا شايد اندکی از آن جلو تر ..." گذشته 

 طومار نويسی به خود جرأت و حق می دھد تا تاريخ بنويسد بدون آن که بداند گردد، ھر مداح، مرزا بنويس و

  .است ، که بوی گند از آن به مشام می رسد" ريخ"آنچه می نويسد تاريخ نه، بلکه تا

يک ديوار به عوض گلکار، قصاب را به کار گمارند " سيمگل"آخر در کجای دنيا رسم بوده که جھت صافکاری و

 اين که در روستا ھای افغانستان - دروازه و کلکين به عوض نجار، چوب شکن را توظيف کنندوبه منظور ساختن

ھمه کارۀ قريه بودند و از آشپزی مراسم فاتحه وعروسی، گوش خان و ملک تا ختنه وکشيدن دندان را " دالکھا"

" استادان"وش کنند که آن خود به عھده داشتند، باعث تحريک اشتياق گروھی به ھمه کارگی شده باشد نبايد فرام

  .- را پشت سر می گذاشتند" راه درازی"می بائيست " ختنه گری"تا رسيدن به مقام 

  خوانندۀ گرامی، 

تاريخ امروز به مثابه يکی از علوم پايه ئی و اساسيی که ظرفيت پيشگوئی خود را به اثبات رسانيده، جای 

برخی ھا وقايع . ( را با آن يکی دانست" واقعه نگاری "مشخصی در بين ساير علوم اجتماعی دارد که نمی توان

گذشته را از زبان اين و يا آن به ويژه پدر ھای بزرگوار در گور خفتۀ شان با آرايش و پيرايش ھای الزم، متناسب 

ن از  اميد با اين تاريخ نگاری بر بار مسؤوليت آن بيچارگا-با سليقه، ذھنيت و فھم امروز شان از قضايا می نگارند

 از داشتن دفتر چه - با در نظرداشت انواع  و جزئيات خاطره نويسی" خاطره نويسی"، نه ھم )-دنيا بيخبر نيفزايند

و " کرونولوژی"، ثبت ايام گذشته -ھای روزانه تا پاسخدھی ده ھا سال بعد به جواب سؤالھای يک پرسشگر

جنگلی چيده مطابق ذوق وسليقۀ شخصی،  مؤلفين محترمی که عادت کرده اند شاخه ای از ھر -" تأليف"

ضرورت زمان و حاکميت عرضه وتقاضا به ھزار زحمت آن مجموعۀ مطالب مأنوس و نا مأنوس را به ھم 

 که ھريک ساحه ھا و قلمرو ھای خاص خود را داشته به صورت - جبری داده بر آن اسم نوشته گذارند" الفت"

  .عمده در خدمت تاريخ قرار دارند، يکی دانست
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 از تاريخ ارائه - جامع احباب و دافع اغيار- با تکيه بر آنچه که تا به اينجا رسيديم، ھرگا خواسته باشيم تعريفی

  :داريم بايد نوشت

مطالعه و بررسی عوامل واضداد درونی و بيرونی يک پديده را که در بستر زمان باعث تغيير، تحول، ارتقاء و يا 

  . گويندنابودی آن پديده می گردد، تاريخ 

  :با در نظرداشت تعريف فوق از تاريخ، به جرأت می توان نوشت

با آنکه طی ساليان اخير به تعداد زيادی کتاب نشر و به صورت عمده زير عنوان تاريخ به فروش رسيده اند، با 

يا نويسنده و " ھوس اشتھار"تأسف بيشتر آنھا چيزی نبوده اند به غير از تالشی مذبوحانه به غرض ارضای 

بيان وقايع مشخص گذشته بدون ارتباط منطقی و تاريخی آن با مجموع عوامل و اضداد مؤثر و متأثر از آن و يا 

علم "ھم از برخيھا، به صورت شرمگينانه تالشی بوده در جھت تدوين يک کار نامه خانوادگی، که آنھم در حوزه 

  .قرار داشته در خدمت تاريخ می باشد" انساب

ت ناقص ما از تاريخ است که اوالً وقايع در افغانستان تاريخی نمی گردند و يا حداقل عده ای نمی روی ھمين برداش

به طور مثال تا بخواھی زبان باز کنی که سلطان محمد خان طالئی . خواھند آن را بخشی از تاريخ به شمار آرند

متھم می گردی، وقتی از جنايات طال گرفته بود،  به سلطنت زدائی " رنجيت سنگھه"ھنگام تسليم پشاور به 

عبدالقدوس خان اعتمادالدوله در حق خلق ھزاره و ساير خلقھای افغانستان تذکری به عمل آيد، اذھان به صورت 

وای از آن که خيانتھای نواب زمان خان، خان شيرين خان . عاجل تذکر تاريخی را ضديت با اعتمادی ھا می داند

 يادی به عمل -  قصاب در حق خلق افغان-ا خيانتھا و جنايتھای اميرعبدالرحمانچنداولی، ولی محمد خان التی وي

آيد که ھم رگھای گردن محمد زائی ھا و ھم مال شيعه ھای کابل بزرگ شده، اگر بتوانند با سنگ و چماق به حساب 

  . گوينده خواھند رسيد

يروکراسی فاسد شاه بگوئيم ويا از تره کی ، حال اگر از آن گذشته ھای دور به دو سه دھه قبل برگرديم وبخواھيم ب

ياد آوری کنيم و ده بار ھم سوگند بخوريم که به خدا، به پيامبر، به چھار ... امين، ببرک، نجيب، گلبدين، سياف و 

يار کبار، به چھارده معصوم و به تمام مقدسات عالم وسرانجام به ھرچه و ھر کسی قبول داريد، منظور من از اين 

 نه به صورت مستقيم و نه ھم غير مستقيم و تلويحی اھانت به مليت دلير پشتون نبوده ونيست، بلکه با يادآوری

اين تذکر می خواھم دامان پاک مليت پشتون را از لوث اين خائنان  به مليت پشتون و ساير مليت ھای افغانستان 

  . کجاست گوش شنواپاک نمايم،

ز خيانتھا و جنايتھای قومندان قادر، ربانی، مسعود، فھيم، اسماعيل خان و به ھمين ترتيب ھر گاه خواسته باشيم ا

به ھمين ترتيب وقتی خواسته باشيم . ديگران ياد کنيم، ھمان اتھام منتھا از طرف ديگر بدرقۀ راھمان خواھد گرديد

رير داريم، متھم خيانت ھا وجنايتھای فراموش ناشدنی سلطان علی کشتمند و خانواده اش، دوستم  ومزاری را تح

به ھزاره ستيزی و ترک زدائی شده در صورت دستيابی به نويسنده به خيال خام خود، به ايفای نقش احفاد چنگيز 

  .کمر ھمت خواھند بست" عثمانی"وجالدان 

چرا چنين است و چرا مردميکه در سالمت عقل شان ھيچ جای شکی وجود ندارد تشخص و ھويت مليتی خود را 

 آنھائی که آگاھانه بدين امر مبادرت می ورزند حساب -د به خائنان آن مليت می کنند؟  ونا دانستهمختص و محدو

   يک مليت را شريک جنايتھا و خيانتھای فردی معرفی می دارند؟- شان جداست

، ھويت از ساير چنداوليانی گرفت که شجاعانه مقابل استعمار "خان شيرين خان"آخر مگر امکان ندارد در عوض 

نگليس مبارزۀ مرگ و زندگی را پذيرا گشته دست در دست ساير شھريان کابل و مردم حومه اش، استعمار ا
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را به مثابه درفش طبيعی استواری، آزادی و " شير دروازه"و " آسمائی"انگليس را به زانو در آورده، کوه ھای 

  سرافرازی معرفی داشتند؟

نام برد و يا در عوض " شاه امان هللا" از بزرگ مردی چون "ولی محمد خان التی"مگر امکان ندارد به عوض 

از ده ھا ھزار قھرمان دلير مليت پشتون که در " تره کی، امين، ببرک، نجيب، گلبدين، و سياف"ھويت گيری از 

تمام مبارزات آزاديخواھانۀ ما عليه استعمار دوشادوش ساير مليت ھا و اقوام رزميده واز خون داغ شان خط 

ا به شفق آزادی کشيده اند، چون عبدهللا خان اچکزائی، امين هللا خان لوگری، محمد عثمان خان تگابی، سرخی ت

مال مشک عالم، مال عبدالغفور لنگری، گل محمد غلجائی، ميرويس فراھی، انجنير سرور کندزی، نو باوگان خروط 

م لودين، عصمت قندھاری، سلطان دوبرادر سمندر و سکندر، فاروق غرزی، تور دھقانی، داکتر سعادت، نسي

  احمد، داکتر فيض احمد، عزيزالرحمان الفت وھزاران ديگر از ھمين سنخ ھويت گرفت؟،

 مگر نمی شود به عوض خاينان و جنايتکارانی چون مسعود، قادر، ربانی و دوستم و امثالھم از جانباختگان بلند 

آن (، غالم محمد ھا، باعث ھا، بدخشی ھا، اسد ھا و قامت تاريخ چون مجيد ھا، رھبر ھا، مسجدی ھا، بھمن ھا

عده از زندانيان ديگر مربوط مليت تاجيک که حتا آب را از دست دشمن در آخرين دقايق حيات نپذيرفتند و با لب 

وھزاران تاجيک ديگر چه در ) تشنه تير باران  شدند تا ننگ مماشات و سازش با دشمن ميھن بر آنھا نچسبد

 مبارزات آزاديخواھانۀ مسلحانه و چه ھم در زندانھای دھشت بار و خالف کرامت انسانی مزدوران ميدانھای گرم

  روس سر افرازانه زيستند، ايستاده جان باختند اما خميده نزيستند؛ چنين ھويتی گرفته شود؟

گلبدين ھا، "نارخونخوار که در ک" مزاری"چرا بايد از کشتمند ھای وابسته به روس، جنايتکار و خيانت پيشه و 

يکی از نفرت انگيز ترين و جنايتکارترين چھره ھای درگيری ھای ..." دوستم ھا، سياف ھا، مسعود ھا و 

ھزار نفر در حمام خون کابل گرديده و " ۵٠"که منتج به ويرانی، سوختن و در خون تپيدن بيش از " ٩٠"دھۀ

ياری ھا، طغيان ھا، محمد علی "و رادمردانی چون صد ھا ھزار ديگر را آوراه و بی خانمان ساخت، ھويت گرفت 

ھا، نادر علی ھا و ھزاران دھقان، کارگر، دستفروش و جوالی اين مليت را نمايندۀ مليتی خود ندانسته و به آنھا 

  افتخار نکرد؟؟؟

  .ن نباشدچنين افتخاری، افتخاريست در راستای حرکت تاريخ و پا بر جا که ھيچ کس و يا نھادی را توان  زدودن آ

پاسخ تمام اين چرا ھا در فھم محدود و برداشت ناقص ما از تاريخ است، چه نمی توانيم بفھميم که آنچه کرده و 

ما به اين . انجام داده ايم، چه ما و چه ھم ديگران، دگر توان و امکان زدودن آن را از صفحۀ خارائين تاريخ نداريم

است که از تفنگی شليک شده، به يقين ھرجا برود، به ھيچ " گلوله ای"به مانند " تاريخی شدن"اعتقاد نداريم که 

   .- کمانه اش نيز با شليک کننده سروکار دارد–صورت به خود تفنگ بر نمی گردد 

ما به اين اعتقاد نداريم که مردم چشم دارند، گوش دارند، احساس و درک دارند، حافظۀ تاريخی دارند، عاليق 

خاص دارند، عقايد مذھبی گوناگون دارند و سر انجام ناظر اعمال و کردار ما ھستند و به ملی،  طبقاتی و سياسی 

آرزو ھا، اميال و کاله بازيھای ما قضاوت شان را اساس نمی گذارند، در نتيجه آنچه از ما و پدران ما، دوستان 

 شده، که ثبت کتيبۀ خارائين  سرزده، ديگر گلوله ايست از تفنگ خارج- روی ھر عاملی که بوده است- ودشمنان ما

  .تاريخ شده است، چه يک روز از آن گذشته باشد، چه يک قرن و يا بيشتر از آن

 چه –آنھائيکه فھم وبرداشت از تاريخ به مفھوم عام کلمه دارند، به يقين می دانند که با برخورد به يک پديده 

مانطوری که با تحليل مادی تاريخی چگونگی به  در ارزيابی وعلت يابی آن بايد ھ- مثبت ويامنفی، خوب ويا بد

وجود آمدن آن را روشن می سازند، می بايد با ھمان ديد پيامد ھای آن را نيز پيشگوئی نمايند، چنان پيشگوئی که 
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مجيد "ياد بزرگ جانباخته وقھرمان افسانه ئی خلق . معروف نيز از انجام آن عاجز باشد"نسترا داموس"حتا 

  :گرامی باد وقتی نوشت" سم کامل يک انقالبی کمونيست تج"اين " کلکانی

آزادی ملی مردم از زير آتش متقاطع دشمنان رنگارنگ "ويا " روس اشغالگر در سراشيب رسوايی و تباھی"

   نقل به مضون- "مردم طی طريق می کند

...  ساختن، تأليف  و اگر برای آنھائی که می دانند تاريخ مداحی، عريضه نويسی، واقعه نگاری، شجره خانوادگی

نيست بلکه مطالعۀ دقيق و ھمه جانبۀ عوامل واضداد داخلی و بيرونی ھمان پديده است در بسترزمان، پيشگوئی 

، در شرايطی که تا آنزمان شوروی حد اقل يکی از دو ابر قدرت بزرگ جھان "مجيد"ھای جانباخته بزرگ خلق

و ھيچ کسی را در ھيچ کجا يارای چنين پيشگوئی ھائی نبود، بود و از پيکن تا واشنگتن، از آن ھراس داشته 

مفھوم، قابل لمس و توضيح بوده، چه بسا کسانی آن را به مثابۀ خط حرکی خويش گزيده، در راه تحقق آن 

يک پيشگوئی ... شجاعانه کوشيدند و از سر و جان مايه گذاشتند، اما برای رماالن، مداحان، مرزا بنويس ھا و 

حتا در جوامع غربی وقتی با اين طرز ديد آشنا می گرديدند آن را جدی نمی گرفتند، . طالح ھوا بندانبود به اص

سرمايه (مگر تاريخ نشان داد که نه تنھا آن پيشگوئی درست از آب برآمد و امروز ديگر نشانی از آن سيستم 

ديروزی دست و پا می زند، بلکه نمانده و خود در گرو حريفان ) داری انحصاری دولتی و مجموع پيمان وارسا

پيشگوئی دومی نيز ضمن آن که حقانيت خود را در جريان جنگ آزاديبخش و تجاوزات پيھم تشکالت مربوط به 

طيف ھای مختلف اسالم سياسی بر نيروھای انقالبی و آزاديخواه ضد روسی به نمايش گذاشت، وقتی وظيفۀ 

 و اياالت متحدۀ امريکا وشرکاء، به صورت مستقيم به تجاوزات نوکران و عاملين را، ارباب خود به دوش گرفت

حق تعين "غير انسانی و امپرياليستی شان آغاز و در ادامه با زير پاکردن تمام موازين قبول شدۀ بين المللی 

کشور ما را اشغال و به خاک و خون کشانيده روز تا روزبه ..." سرنوشت، عدم مداخله در امور ساير کشور ھا

داد جانبازان خلق ما در اقصی نقاط افغانستان افزوده می شود، می توان درستی و عمق پيشگوئی داھيانۀ دوم تع

  .را نيز درک نمود

  :بدون وقفه بايد افزود

شايد تذکر چنين مطالبی آن عده از افراد تسليم طلب را که ھنوز ھم از اعتبار جانباختگان بزرگ خلق مجيد ھا، 

سوءاستفاده نموده، با به لجن کشانيدن گذشتۀ پر افتخار شان در آستان بوسی امپرياليزم جنايت ... فيض ھا و 

بت اند، خوش نيايد؛ اما چاره چيست، اينھا که گستر امريکا وشرکای جنايتکارش با ساير ميھن فروشان در رقا

که از حکم تاريخ گريزی بوده به مانند آنھا تجاوز گران را تأئيد می کنند بايد بپذيرند " سازائی ھای جديد"ھمان 

  .نيست

چنين درک وبينشی از يک سو به انسان اجازه می دھد تا در قبال حوادث و آنچه رخ می دھد ھوشيارانه برخورد 

ه ھميشه بيرحمی تاريخ را در صدور احکامش به ياد داشته باشد واز جانب ديگر، تاريخ نويس را خالف نمود

ادعای ميان تھی واقعه نگاران که در انجام وظيفه ادعای بيطرفی دارند، صاحب طرف ساخته ھريک متناسب با 

ا نگريسته در صدد تحليل و مواضع طبقاتی وسياسی، عاليق ملی و جھان بينيی که بدان معتقد است به قضاي

لذا اگر من در اين مختصر با صراحت اعالم دارم که بيطرف نيستم و در نگرش و روشنگری . ارزيابی آن بر آيد

خويش طرف مردم افغانستان، ملت به خون خفته و دربندخود را دارم؛ نبايد چنين تلقی گردد که گويا در بيان وقايع 

  ! که ھرکز چنين مبادبه تحريف و دروغ دست يازيده ام
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نه تنھا به قدر کافی مواد وجود دارد، " حدخا"چه از يک طرف به خاطر افشای دروغھای نويسنده و بيان جنايات 

بلکه آن برھۀ زمانی، بخشی از حيات من ونسل من را احتوا و در نتيجه نظام دار، تازيانه، زندانھا و شکنجه 

کشتمند و شرکاء واقعيت ھای تاريخی " جناب"و پوليگونھای ... د، گاھھای پلچرخی، صدارت، مراکز دھگانۀ خا

 مليون انسان ديگر، تخريب زير ۵ بيش از يک ونيم مليون شھيد و جانباخته، آواره شدن بيش از - وجود دارد

ساخت اقتصادی در سرتاسر افغانستان، تاراج تمام منابع مادی ومعنوی جامعه در يک رقابت افسار گسيخته بين 

واز گور برخاستگان تاريخ در وجود تمام احاد اسالم سياسی اعم از تنظيم ھا و طالب، " پخ"اح ھای مختلفجن

 امپرياليزم شرق وغرب المللی و دوبار در چنگالھای خون چکانغرق ساختن کشور در گرداب حوادث ملی وبين 

نی آن که تاريخ می نويسد و يا از ديد  که ضرورت به جعل و دروغ وجود ندارد و در ثا- ...به اسارت دادن آن  و 

مادی تاريخی به نقد و روشنگری می پردازد، آنقدر شرافت مسلکی دارد که نگرش وتحليل تاريخی اش را به 

فقط در آن صورت .  استوار و به علت يابی آن بپردازد-  آنچه اتفاق افتاده، نه آنچه بايد می شد-اساس وقايع عينی

  .ھای پر مدعا متبارز می گردد" سر"ی از تب است که تبصره ھای تاريخ

با پوزش از خوانندگان به سبب آن که سخن به درازا کشيد، با آنھم بايد افزود که در اين اواخر از طرف نظريه 

رژيم واليت فقيه که بی ميل نيستند تا القاب فيلسوف معاصر، متفکر عصر ويا " اصالح طلب"پردازان به اصطالح 

 يدک بکشند، تالش مذبوحانه ای آغاز يافته تا  به صورت تلويحی اعتقاد به تاريخ واحکام تاريخی لوتر اسالمی را

قرار داده بدان طريق پژوھشگران جوان تاريخ را بترسانند و آنھا " اعتقاد به خدا واحکام خدائی"را در تقابل با 

ين تالشی با تمام بيھودگی اش، ترس را در ھمان ديد وبينش محدود و فاقد پايه ھای علمی در بند کشند، چن

  .دشمنان رنگارنگ مردم را از معرفت تاريخی و دستيابی با آن نشان می دھد

د ويا نھادی افشاء و جنايات و با در نظرداشت برداشت صاحب اين قلم از تاريخ، ھرگاه طی اين مختصر فرد، افرا

 شخصی با آنھا در بين نبوده و از آن باالتر، ھيچ انتھای آنھا آشکار می گردد به ھيچ صورت پای تصفيه حسابخي

گاھی قصد و نيت آن نداشته ام تا در تقابل با اين ويا آن مليت ويا قوم قلم به دست گرفته و آب به آسياب امپرياليزم 

  ٨ الی ۴کتاب ياد شده صفحه ھای».وارتجاع بريزم

 نظر گذرانيدند، به عقيدۀ من آن کسی که جاسوس با پوزش خدمت خوانندگان گرامی که چنين نقل قول مطولی را از

يک قوم و يا مليت را افشاء و معرفی می دارد، آن فرد دشمن آن قوم نيست بلکه در واقعيت امر دشمن آن قوم و يا 

  .آن مليت آنھائی اند که معرف ھويت يک مليت و يا يک قوم، خائينان و جواسيس را انتخاب می نمايند

  :دامۀ بحثو اما برگرديم به ا

مدرسۀ سيد الشھداء را به عليه من که گويا کمونيستی بودم که " حسين جاسوس"ھنوز چندی از پيروزی توطئۀ 

مبدل نموده بودم و پراکنده نمودن زحماتی که در آن راه کشيده شده بود، نگذشته بود، که " مائو"خش افکار تربيون پ

ست يافته، قادر شدند با بھره برداری از نقايص، کمبود ھا، ساير جواسيس روس نيز به موفقيت عظيمتر از آن د

تضاد ھا و ناتوانی ھای عديدۀ رھبران جنبش دموکراتيک نوين در پاسخدھی و حل آن سؤاالت و اضداد سود جسته 

در درون آن جنبش، جنبش دموکراتيک نوين را پراکنده و " حسين جاسوس"با استفاده ازموجوديت افرادی از قماش 

زاران رھرو آن را در دريای طوفانی و متالطم مبارزات اجتماعی نه تنھا بدون ناخدا سازند، بلکه به مانند به ھ

  .موشھای منتظر فرصت آن کشتی را نيز لحظه به لحظه خورد نموده، به طرف غرق شدن نزديک نمايند

" موشونگ"ه کابل، با که به گفتۀ خودش در آوان آمدن از وطن ب" حسين جاسوس"در چنين فضائی است که 

  .فروشی سر می کردند، پول به دست آورده عازم عراق می گردد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

وقتی حين بيان مشقات خانوادگی، چنان روضه می خواند که شمر را نيز می توانست به گريه " حسين جاسوس"

اين . م نموده بودبيندازد، ھميشه فراموش می کرد بگويد که با آن وضع بد اقتصادی، ھزينۀ مسافرت را از کجا فراھ

بودم و از وی پرسيدم برايم من و ھزارانی چون من اھميت دارد، بلکه امروز " ساما"سؤال نه تنھا آن زمانی که در 

نمايش می " حسين جاسوس"چه تا جائی که روابط قبلی و بعدی . نيز حتا اندکی ھم از اھميت آن کاسته نشده است

به عنوان جايزه و ادامۀ کار پرداخته شده ." ب. ج. ک"م و از ھزينۀ دھد، آن پول می بايست از طرف باند پرچ

 ھزار افغانی در آنروز می شد، با فروش چند ٢٠باشد، در غير آن خودش بگويد که آن پول را که جمعاً بيش از 

  .می توان تھيه نمود" ديگ موشونگ"و " تبنگ کچالو"

سازمان "ن آغاز با يک تن از ھواداران و افراد ارتباطیباز ھم به گفتۀ خودش وقتی به عراق می رسد، در ھما

جنايتکار شرفياب می " خمينی"تماس گرفته و به دنبال آن به حضور جالد جماران يعنی " مجاھدين خلق ايران

  .گردد

داستان مسافرت و تماسش را با چنين سادگی بيان می دارد، فقط آنھائی می توانند بدون تأمل " حسين جاسوس"وقتی 

جاسوس اند و يا ھم اندکی دير به دنيا آمده ضريب ھوش شان را بايد با " حسين"ن را بپذيرند که يا به مانند شخص آ

  . جانوران مقايسه نمود

زيرا به عالوۀ آن که خالف تمام مجتھدين که ديدار با آنھا سخت نبود، و ھرکسی می توانست به عنوان مقلد، با آنھا 

که به عنوان سھم امام و يا ھم خمس از مقلدان وی جمع نموده بودند، تسليم و يا ھم در ديدن نموده و پولھائی را 

 اين که حسين -کار ساده و آسانی نبود که يک جوان افغان" خمينی"مورد مسألۀ خاصی استفتاء نمايند، ديدار 

 تا منکر افغان بودن آنھا جاسوس و استفراغ متعفن وی صادق خويش را افغان نمی دانند، به من اين حق را نمی دھد

 بتواند به محض رسيدن از راه با آنھا تماس برقرار نمايد زيرا نوکران و جواسيس شاه ھميشه در انتظار - بگردم

بودند تا با کمترين غفلتی آن دشمن بالقوۀ سلطنت پھلوی را از ميان بردارند و جھت رسيدن می بايست از سفارشنامه 

تا به آستان و بارگاه وی سر سجود خم نموده با دادن گزارش کارھايش، مزد خويش ھای خاصی برخوردار می بود 

يکی از آن " سازمان مجاھدين خلق ايران"را دريافت دارد؛ چگونگی رابطه گيری با ھواداران و عضو رابط 

ا در آنجا نه چه آنھ. با تمام طول و عرض خود نمی توانست به يافتن آن موفق گردد" ساواک"کارھائی بود که حتا 

  . دفتری داشتند و نه ھم ديوانی تا جوينده به صورت مستقيم به سراغ آنھا رفته و با آنھا ارتباط قايم نمايد

به عالوه سازمان مجاھدين خلق ايران که در ھمان زمان در فاز جنگ مسلحانه با دولت پھلوی قرار داشتند، جھت 

را با چنان دقتی مراعات نمايند که از سوء ظن گذشته حتا کمترين حفظ و بقای شان، ناگزير بودند مسايل امنيتی 

توجھی را به خود جلب ننمايند، چه ھرنوع جلب توجه نه تنھا آنھا را در ھمان جا و با در نظرداشت قدرت فرعونی 

 می شاه در آن زمان آسيب پذير می ساخت، بلکه کمترين سرنخی به قيمت جان صد ھا عضو و کادر آنھا نيز تمام

  .شد

به جنبش انقالبی افغانستان پاسخ بگويد که از چه طريق " حسين جاسوس"با در نظرداشت چنان حالتی، باز ھم بايد 

طی مدت اقامت خود در عراق و بر پايۀ کدام حسن اعتمادی ھم توانست با خمينی و افرادش در تماس آيد و ھم 

واک شاه و حتا موساد اسرائيل نمی توانستند از آنھا ردی که سا" مجاھدين"توانست با سازمان مخفی و زير زمينی 

يافته کسانی را با آنھا در تماس قرار دھد، تماس برقرار نمايد؟ مگر نه اين بود که تمام امکانات تماس گيری با  

حزب کمونيست "معرفت و تضمين پرچم و با قبول مسؤوليت از طرف شخص کشتمند، به فرمان روسھا به وسيلۀ 

   سازماندھی شده بود؟؟؟- طرفدار مسکو-"عراق
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  !خوانندگان عزيز

آشنا بسازد، لطف نموده اين بخش را " حسين جاسوس"اگر تا اينجای قضيه نتوانسته باشد شما را با ماھيت شخصيت 

  :با دقت بيشتر از نظر بگذرانيد

 از طرح مجدد - راقوی بعد از مدتی اقامت در ع" حسين جاسوس"باز ھم به گفته و بنا برقصه ھای شخص 

امکانات تمويل زندگانی در عراق می گذريم و فرض را بر آن قرار می دھيم که خواننده فراموش ننموده که وی با 

سازمان " به طرف لبنان رفته، در آنجا بعد از تماس با -کدام بوجه و پشتوانۀ مالی اين مسافرت را آغاز نموده است

  .ھفت ماه در يکی از کمپ ھای آنھا آموزش نظامی ديده استبرای مدت بيش از " آزاديبخش فلسطين

  ! خوانندگان عزيز

  .مطمئن باشيد درست خوانده ايد، در لبنان در يکی از کمپ ھای آموزشی سازمان آزاديبخش فلسطين

ز آن اميدورام متوجه شده باشيد که چرا من در بيان لبنان و يکی از کمپ ھای سازمان آزاديبخش فلسطين به تکرار ا

اگر باز ھم متوجه نشده باشيد، می توانيد از خود بپرسيد که در آن زمان يعنی در اواسط دھۀ ھفتاد . ياد می نمايم

فلسطنی ھا در لبنان چه می کردند؟ سازمان آزاديبخش فلسطين در آنجا چه می کرد؟ آيا کلوب شبانه داير نموده بود 

ی صورت گيرد؟ آيا مدارس رقص عربی افتتاح نموده بود که از تا ھر رھگذری در آنجا سر زده و از وی پذيرائ

اکناف عالم بتواند بدون معرف و رويداری کسی را به شاگردی پذيرفته مدت ھفت ماه آموزش دھد؟ آيا در کشور 

خود و در پناه توپ و تفنگ و نيروھای امنيتی خود قرار داشت که بيھراس دربش را بر روی ھمه کس باز گذارد؟ 

  اصوالً تعقيب و خطری آنھا را تھديد می نمود و يا چطور؟آيا 

  !خوانندگان عزيز

اطمينان دارم وقتی با دقت به سؤاالت فوق پاسخ ارائه نموديد، شما ھم به ھمان نتيجه ای خواھيد رسيد که واقعيت 

 کامل از طرف در کمال امنيت و با برخورداری از اطمينان" حسين جاسوس"قضيه ھمان بوده است، يعنی اينکه 

يکی از شبکه ھای استخباراتيی که با سازمان آزاديبخش فلسطين در رابطه بوده به آنجا معرفی و بر مبنای ھمان 

  .شناخت، در کمپ آموزشی جاداده شده است

 و سرکوب خونين ١٩۶٧چه ھمه می دانيم که به دنبال تھاجم خونين صھيونيزم بر کشور ھای عربی در جون 

ی و اشغال سرزمين ھای مردمان عرب من جمله مردم فلسطين، بيش از چندين ميليون عرب ھزاران فلسطين

فلسطينی، از آن کشور گريخته و در کنار آن که در کشور ھای عربی ديگر اقامت گزيدند، لبنان را به حيث مرکز و 

  .محراق تمرکز بيشترين پناھندۀ فلسطين انتخاب نمودند

لبنان با تمام قوا می کوشيد تا به تمام جھان به خصوص به ارتش سفاک اسرائيل و اين را ھم می دانيم که دولت 

حامی دست و دلباز آن امپرياليزم جنايت گستر امريکا بقبوالند که تمام فلسطينی ھای مقيم در خاک لبنان، پناھندگان 

  . نمی زندعادی بوده، ھيچ گونه حرکت نظامی مخالفی در جھت مبارزه عليه اسرائيل از آنھا سر

اين را ھم می دانيم که بر مبنای موجوديت حدود يک ميليون فلسطينی در لبنان، سازمانھای مختلف فلسطينی در 

حالی که سخت می کوشيدند تا کوچکترين و کمترين رد پائی از حضور تشکيالتی خويش در لبنان نگذارند، سازمان 

  .ھای مبارزاتی خويش را در آنجا به وجود بياورند

ن را ھم می دانيم که نه تالش دولت لبنان و نه ھم مخفی کاری ھای سازمان آزاديبخش فلسطين، ھيچ يک قادر نبود اي

تا دم خروس موجوديت نھاد ھای مبارزاتی فلسطين را از انظار پوشانيده و آن کشور را از آماج حمالت گاه و بيگاه 

  .اسرائيل نگھدارد
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 فلسطينی به وسيلۀ جنرال ضياء ١۵٠٠٠جعۀ خونين سپتمبر سياه و کشتار بيدريغ اين را ھم می دانيم که به دنبال فا

کمپ " و به دوام آن در سالھای بعدی، عقد معاھدۀ ١٩٧٣الحق دشمن خلق ما و به تعقيب شکست اسرائيل در جنگ 

خويش را به اسرائيلی ھا خود را از بابت، اردن، مصر و رھبران آن راحت احساس نموده بيشترين توجه " ديويد

  . لبنان، سوريه و عراق متمرکز نموده بودند

اين را ھم می دانيم که اسرائيل جنايتکار ھميشه آماده بود تا به محض مشاھدۀ کمترين بی توجھی و فتوری در 

را از نو آفريده از خون خلق فلسطين آسياب صھيونيزم را به حرکت "  شتيال"و " صبرا"مراقبت باز ھم فاجعه ھای 

  .وردبيا

اين را ھم می دانيم که در آن شرايط يعنی در اوج جنگ سرد، که ھريک از طرفين بلوک امپرياليستی سخت می 

کوشيدند تا در يکی از زمينه ھا نقطۀ ضعفی از رقيب يافته و بر مبنای ھمان نقطۀ ضعف، دست به تفنگ برده از 

  . ه اھميت و مقامی برخوردار بودخون خلقھا جوی ھای خون جاری نمايند، مسألۀ مخفی کاری از چ

  ...اين را ھم می دانيم 

حاضر " صادق دنی"و استفراغ متعفن وی " حسين جاسوس"با درنظرداشت فھمی که از جھان در آنروز داريم، آيا 

اند در پيشگاه مردم افغانستان و جنبش انقالبی کشور، رک و پوست کنده بگويند که چگونه و به کمک چه کسانی 

 نبايد فراموش کرد که در اين جا -  توانست نه تنھا در لبنان با سازمان آزاديبخش فلسطين رابطه برقرار کند"حسين"

صحبت از رابطه با سازمان آزاديبخش فلسطين است، نه يک فلسطينی عادی که چه بسا در ھر گوشۀ لبنان 

خت در يکی از کمپ ھای آموزشی آنھا  بلکه طی مدتی با آن کوتاھی و بدون تکميل پروسۀ شنا- دستفروشی می نمود

  به آموحتن فنون نظامی آغاز نمايد؟

حاضر اند رک و پوست کنده بگويند که در بين طيف " صادق دنی"و استفراغ متعفن وی" حسين جاسوس"ھمچنان 

و " جرج حبش"سازمان آزاديبخش فلسطين از آخوند ھا و عرفات گرفته تا "وسيع نيروھای جمع شده در 

   ماه زيسته و آموزش نظامی ديده است؟٧داران شوروی آنروز، نزد کدام يک از آنھا حدود سايرھوا

حاضر است بنويسد که در تمام اين پروسه از معرفی گرفته تا باز گشت به افغانستان، " حسين جاسوس"ھمچنين 

 آنروز چه نقش داشته و کشتمند به نمايندگی از پرچم و حزب کمونيست عراق به نمايندگی از يکی از اقمار شوروی

  به ھم گره می خورد؟." ب.ج. ک"چگونه ناف ھردوی آنھا با 

کسی بود که سرزده داخل شده بر باالی " نه نه "مگر سازمان آزاديبخش فلسطين و آموزشگاه ھای نظامی آن خانۀ 

ازه وارد را زير نظر ای، تا افراد ت. آی. سفره چھارزانو زند؟ مگر در آنجا نه موسادی و جود داشت و نه ھم س

  گرفته از آن يک الم شنگۀ جھانی بسازد؟ 

مگر خود سازمان آزاديبخش فلسطين آنھم مراکز نظامی آن از طرف نھاد ھای ضد اطالعاتی و ضد امنيتی ترصد و 

  ...حفاظت نمی شد تا از ورود افراد نا شناس و بدون معرف جلو گيری نمايد؟  مگر 

ويد که از تمام اين ھفت خوان رستم با کدام پشتوانه و زور عبور نموده و چه کسانی بايد پاسخ بگ" حسين جاسوس"

  بوده است؟." ب. ج. ک"تمام درب ھای بسته را بر رويش باز نموده است، مگر نه اين است که آن نيرو

 ادامه دارد


