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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

 
  موسوی

  ٢٠١٢ جوالی ٠٣

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

٣٩  

  

  :به ادامۀ گذشته

 وقتی می ١٣۵۴، به دنبال ختم برنامۀ آموزشی در لبنان، در اواسط سال "وسحسين جاس"طبق گفته ھای شخص 

خواسته از طريق کويته، چمن و قندھار دوباره به کشور برگردد، گويا از طرف پوليس دولت داوود خان دستگير 

 و به سحب"  جناح خلق–حزب دموکراتيک خلق "شده، برمبنای اسنادی که در اختيار داشته، به اتھام عضويت در

  .زندان افکنده شده است

خوب فرا گرفته، و در عين زمان ھنر تمثيل را نيز " خمينی"او که داستان سرائی و مظلوم نمائی را در دبستان 

بلد است، گاھگاھی وقتی زمينه را مساعد می يافت و می " ھاليود و باليود"باالتر از سطح يک ھنر پيشۀ عادی 

حسب تجربه و يا ھم مطالعات شخصی بين راست و دروغ تميز قايل شوند، بدون آن دانست که کسانی نيستند تا بر 

که از آن چه برخودش گذشته بود، يادی نمايد که باالخره برخورد و پيشامد دولت استبدادی داوود و آنھم در واليت 

رس بين زندانيان و قندھار با يک خلقی چگونه بود، از وضع بد ساير زندانی ھا، زد و خورد ھا، شيوع کشيدن چ

لواط ياد نموده، وقتی به خودش برمی گشت، فقط می افزود که گويا وقتی دستگير شده است، قومندان امنيۀ واليت 

، ديگر چيزی از "سر پشقل سوار استين و کشمير را نظر می کنين"قندھار بعد از مطالعۀ دوسيه اش به وی گفته 

  .تمام آن دوران ياد نمی نمود

ه چرا بايد از طريق کويته و چمن داخل افغانستان گردد، سؤالی است که توجه شما را نيز در آن مورد واما اين ک

  .جلب می نمايم
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ھمه می دانيم که به دنبال خشکسالی ھای اخير سلطنت که ھمزمان بود با آغاز پروژه ھای بلند پروازنۀ محمد رضا 

م مليت ھای افغانستان، با قبول تمام زحمات، سرگردانی ھا و حتا شاه قاتل خلق ايران، به ميليونھا تن افغان، از تما

دشنام و اھانت ھای غير قابل پذيرش، خود را به ايران می رسانيدند، در اين ميان و در بين آن چند ميليون، در صد 

ت و ناچيزی ھم بودند که به عوض کار در ايران، به منظور تجارت و سوداگری بين ايران و افغانستان، زحم

مصارف تھيۀ پاسپورت را قبول نموده، گويا به صورت رسمی و با داشتن ويزای معتبر، بين دو کشور رفت و آمد 

  .می نمودند

در ھر دو مورد، ساده ترين کار آن بود تا فردی که می خواست به ايران برود، چه به صورت رسمی و چه ھم به 

واليتھای مرزی با ايران يعنی نيمروز، فراه و يا ھرات و به صورت غير رسمی کوشش نمايد تا خودر ا به يکی از 

در چنان مواردی ھيچ عقل . صورت عمده ھرات رسانيده از آن طريق داخل ايران شده، سفر خويش را ادامه بدھد

سليمی اجازه نمی داد تا به عوض عبور قاچاقی از مرز يک کشور، ھمزمان از مرز دوکشور به صورت قاچاق 

 به اصطالح غذا را به عوض آن که با دست و از جلو به دھن خود بگذارد، دست را از عقب سر عبور نموده

تنھا موردی که برخی ھا، آنھم به صورت عمده اھالی قندھار و يا برخی . برگردانيده بخواھد لقمه را به دھن بگذارد

مودند، کسانی بودند که يا می از مردم صفحات مرکزی افغانستان، از طريق کويته مسافرت شان را آغاز می ن

 در آن ی چند برگردند و يا ھم روابط و خويش و قومنمودهخواستند در ھمان کويته، کارھای تجارتی شان را تمام 

  .شھر داشته و می خواستند مدتی را در آنجا سپری نمايند

 استخباراتی، عازم پاکستان  ديگری نيز که بنابر ارتباطاتاز مردم عادی و تجار، بودند کساندر کنار اين طيف 

  .پولی به دست آورده دوباره به وطن بر می گشتند" آی.اس. آی"گرديده با فروش اطالعات شان به 

پرسيد، که مسافرت وی به پاکستان روی چه اھدافی و " حسين جاسوس"با در نظرداشت توضيحات باال آيا نبايد از 

ه اين مسافرت با پاسپورت آغاز يافته باشد، آنھم با در نظرداشت چرا بايد از آنجا آغاز بيابد؟ آيا در صورتی ک

اوضاع اقتصادی خانوادگی، مسافرت به کويته با تھيۀ ويزای دو کشور، احمقانه نبوده است؟ و اگر اين مسافرت با 

می ھم به مانند ميليونھا افغان ديگر، به صورت قاچاقی از کشور " حسين جاسوس"پاسپورت آغاز نيافته بلکه 

و " حاجی برکت"و تماس با " تنظيم نسل نو ھزاره مغل"خواسته خارج شود، چه انگيزه ای به غير از تماس با 

، می توانسته چنين راھی را ارجحيت ببخشد؟ از آن گذشته در صورتی که مسافرت بدون "موسی خان"جنرال 

ن باوجود مراقبت ھای شديدی که از طرف پاسپورت آغاز يافته باشد، به استناد کدام سند از مرز ھای غربی ايرا

رژيم شاه و رژيم بعث در نوار مرزی بين آن دو کشور صورت می گرفت و ما بخشی از آن را در نوشته ھای 

ی از رفقای ايرانی ديده  و خوانده ايم، گذشته داخل عراق شده است؟ از آن ھم گذشته به نسبت ھم مرز نبودن دتعدا

 سوريه را -چگونه توانسته خود را از عراق به لبنان برساند؟ مرز بين عراق " وسحسين جاس"لبنان و عراق، 

   لبنان را با کدام مھارت و با کدام پشتوانه، عبور نموده است؟–چگونه و سوريه 

از طريق کويته، بنا به مشورۀ شخص " حسين جاسوس"آيا تمام سؤاالت انسان را به اين نکته نمی رساند که رفتن 

 و به غرض رد گم کردن ارتباط و پيگرد بعدی، به منظور استفاده از امکانات ھزاره ھای مقيم کويته که "کشتمند"

با تأسف در تمام مدت بيشترين بخش آنھا به مثابۀ چماق دست پنجابی ھا در سرکوب باشندگان بلوچ آن منطقه ايفای 

تھيه و زمينۀ مسافرت وی را " آی. اس. آی"ک وظيفه می نمايند، صورت گرفته و تمام اسناد الزم را آنھا به کم

  .فراھم نموده اند
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را موفق می سازد، تا از امکانات روسھا در بھترين صورت استفاده نمايد، در واقع " حسين جاسوس"آنچه 

برخورداری از پاسپورت پاکستانی به مثابۀ پوشش طبيعی است که در ھيچ کجا مورد سوءظن دولتھا قرار نمی گيرد 

نی که می خواھد دوباره به افغانستان برگردد، شايد به اساس تغييراتی که در مناسبات پاکستان و افغانستان به و زما

وجود آمده بود و يا شايد ھم به وسيلۀ عمال نفوذی دولت افغانستان در درون نھاد استخباراتی پاکستان شناسائی شده 

با اسناد خلقی ھا و به اتھام خلقی بودن، اين يکی ديگر از اما چرا ديگر . با لو رفتن ھويتش به زندان می افتد

  .خود پاسخ بگويد" حسين جاسوس"سؤاالتی است که بايد 

 کودتای اندکی بعد ازطبق گفتۀ خودش آن است که " حسين جاسوس"در ھر صورت، يکی از نکات جالب داستان 

فشار ھای وارده از جانب پوليس دولت را تحمل که تا ديروز در زندان بايد " حسين جاسوس"ثور، با برگشتن ورق، 

، به يک باره صاحب آرگاه و بارگاه شده در پناه اتھام - اگر واقعاً فشاری عليه وی وجود داشته بوده باشد-می نمود

 خلقی بودن، نه تنھا از زندان با اعزاز و اکرام آزاد می گردد؛ بلکه تصميم گيری در مورد ه بر وی مبنی بروارد

که وی را طعنه داده بود، به وی سپرده، او نيز با تمام قساوت آن " بھاءالدين خان"قومندان امنيه واليت يعنی حيات 

افسر رژيم داوودی را بدون کدام محاکمه و يا پرسشی محکوم به اعدام دانسته، حکم را نيز رفقای خلقی اش انجام 

  .می دھند

  :پرسيد" حسين جاسوس"باز ھم در اينجا بايد از 

من را به نام خلقی از زندان رھا نموده اند، فقط می تواند کسانی را قانع بسازد که يا " گلگل ميری"تذکر اين که در 

  .از لحظ دماغی در سطح آدم ھای سالم قرار ندارد و يا اين که ريگی در کفش خود داشته باشد

 مقابل جنبش چپ به خصوص آنھائی که از چه با شناختی که ھمۀ ما از اعمال جنايتکارانۀ خلقی و نفرت آنھا در

مليت رزمنده و زحمتکش ھزاره برخاسته بودند، داريم و با در نظرداشت آن که ھيچ يک از کسانی که گمان مخالفت 

آنھا در آينده عليه دولت وجود داشت از زندان رھا نگرديدند و با در نظر داشت آن که از ھمان آغاز به بگير و ببند 

ی و مربوطين جنبش چپ آغاز نمودند، مگر آنھا کاه خورده بودند که کسی را که به نام خلقی در عناصر انقالب

عقل .  از زندان رھا نمايند- ھرگاه چنين امری می بود- محبس، محبوس بود و آنھا خود می دانستند که خلقی نيست

نشخوار می " حسين جاسوس"ھر آنچه را سليم حکم می نمايد تا نبايد به قضايا چنين ساده انديشانه برخورد نموده، 

  .نمايد دوباره تکرار کرد، بلکه بايد به دنبال اصل قضيه رفت

اصل قضيه چيزی بسيار مغلق نيست، چه با پيروزی مزدوران روس، بنابر تقاضای کشتمند از ميثاق و يا ھم حفيظ 

  .با دبدبه و کوکبه از زندان رھا می گردد" حسين جاسوس"هللا امين، 

ھمين جا بايد به مثابۀ يک معلومات الزم بيفزايم، در تمام مدتی که حسين جاسوس در مسافرت و بعد ھا در در 

 تن از دوستان و روابط قبلی وی از يک جانب زير تأثير تغييرات ايدئولوژيک در سازمان ٣زندان قرار داشت، 

 آن اعضایرمواضع ايدئولوژيک برخی ازدر آن تغيي" تقی شھرام"مجاھدين خلق ايران و نقش برجستۀ زنده ياد 

سازمان و از طرف ديگر به اساس تماسھای مستقيم با دو تن از فرزانگان و بزرگان جنبش چپ افغانستان، زنده 

و در جريان بحث ھای طوالنی و نفسگير چندين ساله، بر مواضع ايدئولوژيک " داوود سرمد و رسول جرأت"يادان 

  .قرار گرفته بودند" کلکانی"در جمع رفقای زنده ياد." ا. ل. م"يرش گذشتۀ شان پا گذاشته، با پذ

از زندان رھا و بعد از مدتی، ھوس تماس با دوستان قبلی خود را می نمايد، از " حسين جاسوس"در نتيجه وقتی 

به عوض پاسخدھی به آن، در ظاھر راھش " حسين جاسوس"طرف آنھا با سؤاالتی مواجه می گردد، سؤاالتی که 

و " حدخا"را گرفته به دنبال کارش روان می گردد، در حالی که در باطن، بنا بر موجوديت اختالفات در درون 
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تصفيه ھائی که بين آنھا صورت می گيرد، بنا بر تعلق به جناح کشتمند، خود را آسيب پذير احساس نموده، زير نام 

  .ر امان بماندگوشه گيری راھی ديار خويش می گردد، تا از ضربت کور دولت د

درست بعد از تجاوز روسھا و رويکار آمدن پرچمی ھا بر اريکۀ قدرت " ساما"به " حسين جاسوس"نام و پای 

  .نيز در شھر کابل پيدا می گردد" حسين جاسوس"، "کشتمند"دوباره شنيده می شود، يعنی با به قدرت رسيدن 

  :نبال اين قضيه را بگيرند، بايد بيفزايمدر ھمين جا باز ھم برای آنانی که می خواھند در آينده د

  :معروف داده است، می نويسد" داکتر صديق"در يکی از پاسخ ھائی که 

  »ديدن کردم" رضاء"يک ھفته قبل از دستگيری به کمک رفيق " مجيد کلکانی"من با زنده ياد «

حسين "يکی از دوستان قديمی " ءرضا"خود می گويد که چه کسی او را به زنده ياد رفيق" داکتر صديق"در آنجا نه 

که با مناسبات گذشته فاصله گرفته بود، معرفی نموده است و نه ھم رفيقی که از وی استنطاق می نمود، " جاسوس

از کدام طريق " رضاء"به اين فکر افتاده و يا شايد ھم شرايط را مساعد نيافته تا از وی بپرسد، که با زنده ياد رفيق 

  . آشنا شده است

 به اشکال و  دوبار ديگر نيز" حسين جاسوس"ھر صورت برای يک محقق ژرف انديش با در نظرداشت آن که در 

سازمان را ضربت زده است و اينک ھم استفراغ وی " رضاء"طريقه ھای  ديگری نيز با نفوذ باالی زنده ياد رفيق 

 چنين مسأله ای را از ياد نبرده و رد قلم می زند، بايد" داکتر صديق"، به صورت علنی در دفاع از "صادق دنی"

  .را عليه سازمان از آن زمان از نظر دور نداشت" حسين"جاسوسی 

بارديگر فعال شده به صورت " حسين"، "کشتمند"نوشتم با آمدن روسھا در افغانستان و به حاکميت رسيدن دوبارۀ 

  :آنھم به شکل ذيل.  يابد، حضور خيانتکارانه اش در سازمان تبارز می١٣۵٩مشخص در اوايل سال 

با دست زدن به " ساما"آشنائی دارند، حتماً اين نکته را به خاطر دارند، که " ساما"آنھائی که با تاريخ مبارزات 

و خلع سالح لوای تقويتی آنجا، يکی از موفقانه ترين عملياتھا را در نوع خود انجام داده، اگر " حسين کوت"عمليات 

دانست به يقين و به ھيچ وجه، کمتر و بی ارزشتر از " ايستراسيرام"ارزش آن را نتوان بيشتر از عمليات معروف 

" معلم صاحب ستار خان"در جريان آن عمليات که با تأسف به کشته شدن زنده ياد " ساما"چه . آن نمی تواند باشد

 ميل سالح متخلف النوع و به صد ھا ھزار فير مرمی را از ٣۵٠٠انجاميد نه تنھا قادر شد در يک ضربت بيش از 

انه و از قبل برای تمام انواع اسلحه جاسازی و ۀ کار تدارکاتی الزم و دور انديشآن لوا مصادره نمايد، بلکه به پشتوان

  . مکان يابی ، قادر شد ھمه را از گزند تعقيب جدی و خانه به خانۀ روس اشغالگر نيز دور دارد

 آن که رفقاء تمام واحد ھای سازمانی را به موجوديت آنھمه اسلحه و روحيۀ رفيقانه بين سازمان بادر نظرداشت

باشند گسترش سازمانيافتۀ مقاومت ضد روسی را " زيد"و يا " عمرو"مثابۀ پيکر واحد دانسته، بدون آن که به فکر 

ھدف قرار د اده بودند، ايجاب می نمود تا حين توزيع اسلحه در واحد ھای متعدد سازمان به نقاط مختلف کشور ، 

پيشنھاد انتقال قسمتی " رضاء"بر ھمين مبنا وقتی زنده ياد رفيق . و يا تمايزی در نظر گرفته نشودکمترين تعصب 

از سالح را دريکی ازمناطق غرجستان، ارائه نمود تقريباً با نوعی خوشبينی به دور از واقعيت آن پيشنھاد مورد 

  .ھدايت داده شد تا در زمينه اقدام الزم نمايدکه پيشنھاد دھنده بود، " رضاء"قبول قرار گرفته، به زنده ياد رفيق 

و برخی از اسنادی که از آن زمان باقی مانده، بر می آيد؛ زنده ياد " حسين جاسوس"تا جائی که از گفته ھای شخص 

به کميتۀ نظامی سازمان داده بود، بدون آن که " حسين جاسوس"که اين پيشنھاد را بر حسب پيشنھاد " رضاء"رفيق 

ادن آنھمه سالح، تمام ضوابط الزم را مراعات نمايد، با تأسف روابط را بر ضوابط رجحان داده بدون آن که قبل از د

از ھم دور بودند، انجام دھد و يا حد اقل از وی بخواھد که در طی زمانی " حسين جاسوس"کمترين تحقيقی در مورد 
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 ھمه سالح تر معرفی داشته و يا حتا جھت انتقال آنتا واحد تشکيالتيی را که قرار است سالح را بردوش بگيرد، بيش

 دالر ارزش داشت، افراد الزم را  ھا که بيش از ميليونآنھا حد اقل برای حفظ و نگھداری اسلحهمتناسب با تعداد 

بياورد با سھل انگاری غير قابل بخشايش، حدود دوصد ميل اسحلۀ مختلف النوع را که شامل ماشيندار ھای 

 قبضه تفنگ ھای دور زن، ١٠٠و بيش از "جی. پی. آر"، راکت انداز ھای"ماشيندار برنو"، "ی کاپ"، "گرينوف"

و چند عد تفنگچۀ " په په شه"و " کله شينکوف"و به ھمان تعداد ماشيندار خفيف "  بور٣٠٣" "برنو"، " کره بين"

ز يکی از روابط  شکردره و دو سه نفر خرکار سپرده، ا" حسين جاسوس"می شد، به دست "مکروف"و " تی تی"

 و "حسين" در انجوئيزم غرق بوده چه بسا دارای روابط حسنه با "حسين جاسوس"به مانند اکنون  فرد مذکور –

را صرف از منطقۀ اقامت پشتونھا يعنی از شکردره و " حسين جاسوس"تقاضا به عمل بياورد تا  -باندش نيز باشد

  .از منطقۀ غازه عبور دھد

ھنما که آنھا را از منطقۀ شکردره و غازه عبور می داد، ھنوز حدود يک ساعت از منطقۀ پشتونھای به گفتۀ فرد ر

غازه دور نشده بودند که از دور عده ای را در انتظار کاروان خويش ديدند، آن رھنما که از جريان وقايع خبر 

 فکر نمود که افراد منتظر، طبق نمی دانست، در قدم اول" حسين جاسوس"نداشت و به عالوه ھيچ چيزی در مورد 

و آنانی ھستند که به استقبال کاروان سالح آنھا آمده اند، اما وقتی نزديک " سامائی"برنامۀ از قبل مدون، رفقای 

شدند و در واقع حتا به صورت فردی ھم امکان مقاومت ديگر از بين رفته بود، به يک باره متوجه شده بود که آن 

در منطقه بوده و تا آن " گلبدين"اد سازمان نبودند، بلکه ھمه متعلق به يکی از جبھات محدود افراد نه تنھا از افر

مسلح بودند و در چنان شرايطی آنھمه اسلحه را به مانند داد خدا دانسته، " تفنگھای دھن پر"زمان به اصطالح با 

  .، خرکاران و فرد رھنما را اسير نموده در زندان افکندند"حسين جاسوس"

ھنما که انتظار ھمه چيز را داشت، به غير از آنچه اتفاق افتاده بود، وقتی وضع را چنان ديده بود، بعد از آن که از ر

که ھنوز ھم ادعا می کرد که اقوامش به کمکش شتافته وی و سالح را به " حسين جاسوس"ھر نوع حرکت از جانب 

 غفلت نگھبانان استفاده نموده، از ھمان منطقه الی محل مورد نظر خواھند برد، مأيوس می گردد، از کوچکترين

  .بودند، خود را با دويدن بدون توقف نجات می دھد" ناصر"از قوم رسيدن به محل امن اقوام پشتون که عمدتاً 

به گفتۀ خودش بعد از آن که چند روز نزد آنھا زندانی می ماند، و در جريان آن مدت بعد از " حسين جاسوس"و اما 

 جاسازی اين آثار ھم مخفيانه توسط شخص - "شعله ئی"از زير بار سالح، به عنوان " صدر مائو" ارکشف آث

و به مثابۀ بخشی از توطئه صورت گرفته بود، ورنه رفقای کوھدامن آنھمه فراست و درايت داشتند تا دو " حسين"

" مائو" از وی با کتابھای عه عکسچند قط تثبيت می گردد و حتا -چيز خطرناک را بدون حفاظت کامل يکجا نسازند

حسين "شخص   آن عکس و صفحۀ شھادت را-حزب اسالمی برمی دارند" شھادت"به غرض نشر در جريدۀ 

 به اصطالح با ميانجی گری ريش سفيد ھا، سالح -داردنزدش برايم نشانداده و به يقين تا ھنوز ھم آن را " جاسوس

  .را ضبط و خودش را رھا می نمايند

  !ان عزيزخوانندگ

  :از شما می خواھم به اين قسمت آن واقعۀ تاريخی درد انگيز بيشتر توجه نمائيد

ھمه می دانيم که گلبدين و باندش از نخستين روز ھائی که پا به عرصۀ سياست گذاشته اند، حاضر بوده و ھستند تا با 

دنام خلق و پرچم سازش، مصالحه، ھر دشمنی از روس گرفته تا امريکا و از شيطان آنچنانی گرفته تا جواسيس ب

د اما در تمام اين دوران چه قبل از فاجعۀ ثور و چه نرا پناه دھ" تنی ھا" تا ندد، حاضر بوده و انگذشت و تبانی نماي

 برسد از ريختن ان تا در صورتی که دستشندھم بعد از آن، ھيچ گاه و در تحت ھيچ شرايطی حاضر نبوده و نيست
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به خون کشانيدن فرزند دلير و از با  که برای اول بار "تجسم ننگ و نفرت"اين . دنيغ نمايدر" شعله ئی"خون يک 

آشتی ناپذيری خويش را با جريان دموکراتيک نوين و رھروان آن " سيدال سخندان"جان گذشتۀ مردم، زنده ياد 

 کشور از تمام روابط آن اعالم داشت و در طی بيش از سه دھۀ اخير با جاری ساختن جوی ھای خون در اقصا نقاط

جريان و به خصوص باکشتار بيرحمانۀ ھزاران شاگرد معارف و پوھنتون که نمی خواستند، ننگ ھمکاری با 

مزدوران روس را قبول نمايند، در پاکستان و ھمچنان ترور بھترين فرزندان مردم ما اعم از مينا ھا، فيض ھا و 

را با خلق افغانستان و به خصوص فرزندان راستين آن در وجود رھبر ھا، دشمنی خونين و آشتی ناپذير خويش 

 ھزار باشندۀ کابلی در ھمسوئی با ۵٠اعضاء و ھوداران جنبش دموکراتيک نوين اعالم داشته، با کشتن بيش از 

 و  مسعود، ثبت کتيبۀ خارائين تاريخ نموده است، چه شد که آن زمان کسی را که با اسناد-ھمزادان جنايتکارش ربانی

 آورده بود، رھا نموده موجوديتش را در پاکستان يعنی در قلمرو نفوذ خود نه تنھا تحمل می نمايد، چنگسالح به 

  .بلکه با زدن يکايک حريفانش از درون جنبش چپ، زمينه را برای فعاليت ھای وطنفروشانۀ وی مساعد می سازد

" يونس پيامبر" لذا ھمان طوری که خدای بنی اسرائيل، من به آن خوانندگانی که فکر می کنند، اجل وی نرسيده بود،

 سال گرگھا استفراغ نمودند و يا زنش را بعد از ۴٠ سال زنده نگھداشت، و فرزندش را بعد از ۴٠را در بطن نھنگ 

 سال سيلی که وی را با خود برده بود، زنده برگرداند، کاری ندارم، آنھا حق دارند در ھمان تخيالت و توھمات ۴٠

حرف ديگری ھم " اجل"رگردان بمانند تا بپوسند، مگر به آنھائی که معتقد اند، در پس چنين نجاتی بايد فراتر از س

  :وجود داشته باشد، بايدبنگارم

به دست آنھا داده بود، و به کمک آن سالح قوی ترين جبھه را در منطقه به " حسين جاسوس"افرادی که سالح را 

 که آغاز درگيری ھای خونين و پيشرفته بين بخش ھای مختلف مقاومت رسمی و ۶٠وجود آورده بودند، در سال 

از اولين گروپھائی بودند، که روابط تسليم طلبانه " حسين کوت"غير رسمی بود، در اولين روز ھا، با ھمان سالح 

  .دبرقرار نموده در تمام دوران حاکميت مزدوران روس، حتا يک فير ھم باالی روسھا انجام ندادن

بر خورد به قضيه از منظری که مطرح گرديد، ھرکسی را که مغزش بيشتر از اجداد اولی ما ظرفيت داشته باشد، 

  :متوجه اين نکات می سازد

می خواست آن را انتقال دھد به صورت تمام از طرف " حسين جاسوس"نقشۀ انتقال اسلحه به محل موھومی که 

" ساما"از يک جانب مقداری سالح را از چنگ . يک تير دو نشان زده اندو خاد تنظيم شده، در واقع با " کشتمند"

در اذھان مردم " کشتمند"بيرون کشيده اند و از طرف ديگر بدون آن که کمترين سوءظنی نسبت به ماھيت آن جبھۀ 

حسين "بومی خلق شود، افراد خاد و طرفداران خود را نيز مسلح ساخته اند، در نتيجه وقتی به عوض کسانی که 

، "کشتمند"در انتظار بوده است، ھيچ جای تعجب ندارد چه خاد " گلبدين"از آنھا ياد می نمود، آن افراد " جاسوس

  .توانسته تمام قضايا را مو به مو برنامه ريزی وعملی نمايد

 کسی می قرار داشته، لذا در مورد اين که چه کسی بايد بميرد و چه" کشتمند"چون جبھه در کل تحت حاکميت خاد 

به ھمان اساس ھم ". شعله ئی"تشنه به خون " گلبدين"تصميم می گرفته نه " کشتمند"تواند زنده بماند، ھم خاد و 

ھا که توسط خلقی ھا کشته می شدند، به وسيلۀ خلقی ھا از حبس نجات " شعله ئی"که باراول خالف تمام " حسين"

به قتل می رسند، از زير تيغ وی نيز خالصی " گلبدين"سط يافت اين بار باز ھم خالف تمام عناصر شريفی که تو

  .يافت

، اما قضيه در "کشتمند"از منظر ارتباط وی با " حسين جاسوس"تا اين بخش قضيه برمی گردد به نقش خاينانۀ 

با زيرا آنھائی که در پاکستان و به خصوص در کويته مسافرت نموده و رنج ديد وباز ديد . ھمين جا خاتمه نمی يابد
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را بر خود تحميل نموده اند به نيکوئی می توانند به خاطر بياورند " تنظيم نسل نو ھزاره مغل"رھبر " حاجی برکت"

مسأله بر سر اين نبود که روس آمده و بايد عليه آنھا رزميد، بلکه برای وی و " آی.اس. آی"که از ديد آن جاسوس 

يک بچۀ ھزاره "ود، زيرا برای بار اول به گفتۀ خودشان ھمقطارانش دولت دست نشاندۀ ببرک قابل پشتيبانی ب

  ". صدراعظم شده تو آمده و می خواھی عليه روس مبارزه کنی، يعنی آن بچۀ ھزاره را پائين پرتی

" تنظيم"از طريق کويته و ارتباطش با " حسين جاسوس"با دقت در چنين طرز ديد و با در نظرداشت مسافرت قبلی 

نبوده که جھت رھائی وی " کشتمند"آيا نبايد به خود حق داد تا حکم نمود که اين تنھا " آی.س ا. آی"و از آن طريق 

مرز ھای ترورش را " گلبدين"بوده و است که به " آی. اس. ای"، زحمت کشيده است بلکه اين "گلبدين"از چنگال 

ستان از مصونيت کامل برخوردار در آنزمان، تا اينک می تواند در پاک" حسين جاسوس"نده، ضمن رھا نمودن انماي

و يا ھم زنده ياد " مينا"از آن برخوردار بود و نه ھم زنده ياد " داکتر فيض احمد"مصونيتی که نه زنده ياد . باشد

  ". رھبر"

محدود به " گلبدين"چنين استدالل نمايند، که حوزۀ صالحيت و کشتار" حسين جاسوس"طرفداران  از شايد عده ای 

" فيض احمد"داکتر ياد بگويند که مسؤوليت کشتار بيرحمانۀ زنده پاسخ ، در چنين حالتی بايد خود صوبۀ سرحد بود

  را در کويته و خارج از صوبۀ سرحد چه کس و يا نھادی عھده دار است؟" مينا"و يارانش و زنده ياد

  ادامه دارد

 


