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  موسوی

  ٢٠١٢ جوالی ١٠

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

۴٠  

  :به ادامۀ گذشته

سازمان را از بابت ضايع ساختن سالح و مھمات به ارزش ميليونھا دالرزد و " وسحسين جاس"به دنبال ضربتی که 

از آن گذشته يکی از سرسخت ترين دشمنان مردم افغانستان يعنی گلبدين را با آن مسلح ساخت، به صورت رسمی 

ه از آن زمان ھم تا جائی که از برخی گزارشات و اسناد باقی ماند. الی آمدنش به پاکستان ديگر خبری از وی نيست

بر می آيد، حسين خاين بعد از آن که از نزد اعضای حزب گلبدين رھا گرديد، تمام نامه ھای رفقای کميته مرکزی به 

را که آن کار زير مسؤوليت وی انجام گرفته و در پولينوم دوم کنگرۀ اول سازمان " رضاء"خصوص شخص رفيق 

فته و از وی خواسته شده بود، تا در زمينه گزارش کاملی تھيه  به شدت مورد انتقاد قرار گر۵٩در عقرب سال 

  .دارد، نيز بی جواب گذاشته بود

در تمام " حسين جاسوس"مگر گزارشاتی را که بعد ھا نھاد ھای مربوط سازمان تھيه نمود، نمايانگر آن است که 

ری در صدد آن بوده تا سازمان را مدتی که با سازمان تماس نداشته و از پاسخ گوئی فرار می نمود، از طريق ديگ

را " حسين"ضمن کنفرانسی " بخش غرجستان سازمان"چنانچه ھمان تحقيقات که بر مبنای آن . به نابودی بکشاند

 به ۶٠از اوايل سال " حسين جاسوس"دانسته، اخراجش را از سازمان اعالم داشت، واضح می سازد که " خاين"

متوجه شده باشد، " رضاء"ز روابط مليتی و قومی، بدون آن که زنده ياد رفيق صورت غير مستقيم، با سوء استفاده ا

می " رضاء"يکی از جواسيس کارکشتۀ خاد کشتمند را، سر راه آنھا قرار داده و به اصطالح زير نام آن که با برادر 

  .باز نموده است" رضاء"خواھد نامزد شود پای آنھا را به خانۀ زنده ياد رفيق 
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با شجاعت و حوصله مندی کم نظيری شکنجه ھای دشمن را تحمل نموده و سرانجام " رضاء"ه ياد رفيق اين که زند

در مسلخ استبداد و تجاوز روس به خون کشانيده شد، مانع از آن نمی گردد تا گفته شود که آن زنده ياد در آن زمينه 

  .چندين اشتباه مرکبار و غير قابل بخشايش را مرتکب شده است

بوئی برده است و يا خير، نمی خواھم بنويسم که " حسين جاسوس"ائی که معلوم نيست که آيا آن رفيق از نقشۀ از آنج

به دور و بر خود است، مگر اين نکته را گذشته از يک عنصر " حسين جاسوس"نخستين اشتباھش دوباره راه دادن 

ل زندگانی خود، چاپخانه و تمام ه و در محسياسی فعال، آنھم در سطح فردی که مسؤول امور فرھنگی سازمان بود

سايل طباعتی سازمان را مخفی نموده است، بلکه حتا افراد عادی سازمان و حتا مردم عادی بايد بفھمند که در و

چنان شرايطی وقتی يک دختری که گويا ھم از حسن و جمال و ھم از کار و کمال و درس و تعليم، به درجات 

تری داشته حتا به حساب اسالمی اصل کفائت ھم ازدواج شان را زير سؤال می برد، مختلف نسبت به برادرش بر

چرا بايد بخواھد با برادرش ازدواج نمايد؟ وقتی در چنان مواردی نخستين احتمال، داشتن يک تعھد انقالبی، در 

. سان را جلب نمايدچشمرس قرار نداشته باشد، بايد به صورت عاجل نقطۀ مقابل آن يعنی امکان نفوذ خاد ذھن ان

ليلی "از آن گذشته، گيريم که پای منطق لنگ شده و توسن عشق . به آن نينديشيد" رضاء"کاری که با تأسف زنده ياد 

جديدی را سواری داده باشد، به چه حقی چنان کسی را به خانۀ سازمانی آنھم با چنان اھميتی راه بايد داد؟ "  مجنون–

را در "  و موالی و حسن ديوالی*عالی"و عروسی برگزار کرده و به گفتۀ مردم در ھمان خانه محفل خويشخوری 

  آن خانه راه داد؟

دستگير می گردند و به " ساما"و به دنبال آن، اکثريت مرکزيت " ساما"به ھر صورت وقتی مرکز کميتۀ فرھنگی 

ی ماند، به فکر می افتد تا دوباره از کسانی که از دوسيۀ قبلی اش اطالع داشتند، کسی باقی نم" حسين جاسوس"فکر 

  .ش را تکميل نمايديلخود را به سازمان رسانيده و ظايف ناتکم

اين درست زمانيست که بعد از لغزش بخشھائی از سازمان به دامن دشمن، درفش مبارزه عليه تسليم طلبی ملی و 

ه، و تالش صورت می گيرد، تا با و رفقای جانبازش برافراشته گرديد" رھبر"طبقاتی به ھمت و درايت زنده ياد

بيرون کشيدن آنھا از کام نھنگ، از ھويت و شخصيت مبارزاتی ساما، جنبش چپ، جنبش آزاديبخش ملی در سطح 

  .عام و تاريخ حماسی کشور دفاع نمايند

ور پشا" شاھين تاون"با فاميلش که به تازگی از داخل آمده است در " رھبر" است، زنده ياد ١٣۶٠زمستان سال 

بنيان گذاشته شده بود، با آن که " ع" به وسيلۀ داکتر صاحب۵٨زندگانی می نمايد، اسيستانت کميته که نوشتم در سال 

ديگر از طرف ھيچ منبعی کمک دريافت نمی داشت و مصارفش به صورت مطلق بردوش سازمان افتاده بود، در 

تازه انديشھا . عروف به حاجی کربالئی ، اداره می گرددم." ا"، به وسيلۀ انجنير"رھبر"ھمان نزديکی خانۀ زنده ياد 

که از جانبی نمی توانند با حاجی کربالئی جور بيايند و از طرف ديگر می خواھند ھرچه بيشتر مستقالنه کار نمايند، 

، اما ه گرفته اند و در واقع ديگر در اسيستانت کميته زندگانی نمی نماينديکرابه با آن که يکی دو خانۀ شخصی را 

  .روزانه به آنجا آمده برخی از کارھای شان را نظم می دھند

اين قلم، بنا بر انجام وظايف عديده، با وجود محل اقامت در کبابيان، ھميشه بين کوارتر ھای سازمان در رفت و آمد 

 رنه روز آن  افسوس که کتابچۀ خاطراتم از طرف نوکران امپرياليزم توقيف گرديده و-در يکی از روزھا. می باشم

  . وقتی سری به اسيستانت کميته زدم، در آنجا با يک چھرۀ جديد برخورد نمودم-را ھم می نوشتم

از آنھائی که . ره بينی ضخيم، اما سخت معاشرتی و خوش برخوردذ با عينک –کوتاه تر از من ھم -جوانی کوتاه قد

جالب ترين خصوصيت ". از غار بيرون نمايدبا فرض زبان می تواند محمد حنيفۀ غازی را ھم "به گفتۀ مردم 
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صفاتی که از يک سو برای يک . نامبرده زود جوش بودن و خود را به زودی آشنا و بردار با افراد ساختن بود

انقالبی که کار علنی می کند، يکی از بزرگترين مميزات به شمار می رود و از طرف ديگر، برای يک جاسوس 

  .لکی اش به شمار می آيدحرفه ئی از اولين درسھای مس

ناميده می شد و گويا تورن و از مردمان ھزارۀ اھل غزنی بود، با دھن پرخنده و با " قادر"اين شخص که انجنير

  :کمال مھارت يک داستان را زمزمه می نمود

با .." .رفيق حسين چنين کرد، رفيق حسين چنان کرد، با صدا ماھی را در دريا و پرنده را در ھوا رام نمود و "

با آن که آدم دبيل و اپنی نبود، مگر از اين تبليغات آن قدر راضی و " حاجی کربالئی"تأسف مسؤول اسيستانت کميته 

تبديل شود، ويروسی که مانع درست انديشيدن ..." حسين "گوی  بود خودش به سخنشاد به نظر می رسيد، که کم

را به پلچرخی و پوليگون باز نموده بود، يعنی " رضاء"حاجی کربالئی ھم شده بود ھمان، ويروسی بود که پای 

  .راسيزم و نژاد گرائی

و شوک آن بيرون نشده بودند، که بار ديگر تبليغات جدی تری " قادر"ھنوز افراد از زير نفوذ تبليغات انجنير 

ا از کابل آمده که گوي" انجنير حيرت"اين بار مبلغ فردی بود به نام . مال بنجل خاد آغاز يافت" سودای"غرض 

و دم مسيحائی وی در انجام " حسين" مرکزی زندانی، از کرامات ه برای کميتسينهضمن خواندن نوحه، ديباچه و بار

نيز خود را به پشاور رسانيده ضمن دادن يک گزارشی که بعد " صادق دنی"ھمزمان با آن . کار ھا داد سخن می داد

 صحبت از صد ھا رفيق سامائی در زير فرمان خودش و رستم زمان غ آن به اثبات رسيد ووھا تخيلی بودن و در

به عمل آورده، ھرسه نفر چنان در يک خط و ھماھنگ و به نفع وی تبليغات را آغاز نمودند و " رفيق حسين"يعنی

ز اکنون به داد سازمان نرسد، ديگر چيزی ا" حسين"بيچاره حاجی کربالئی ھم چپن وردار آنھا گرديد، توگوئی اگر 

  .د ماندھسازمان باقی نخوا

اين قلم که از نخستين موج تبليغات، قضيه را اندکی بودار استشمام می نمودم، وقتی ھماھنگی بين صحبت ھای آن 

سه نفر را شنيدم بدون آن که به رخ خود بياورم و حتا به کسی حرفی بزنم، به اين فکر افتادم که چنين حالتی از دو 

مک سازمان  باشيم تا در چنين حالتی به ک"مھدی موعودی"باشد، يا اين که بايد منتظر احتمال نمی تواند خارج 

می برزخمھای خونينش وی را در دوباره دربه پای ايستادن کمک نمايد و يا ھم اين که، با شتافته و با گذاشتن مرھ

اطالع از اين که بعد از ضربات يک حملۀ سازمانيافته از جانب خاد طرف بوده و آنھا می خواھند بدين و سيله و با 

مرکباری که بر ساما وارد نموده اند، رد گيری اعضای سازمان کار آسانی نبوده و نمی توان به سادگی جواسيس را 

بان واحد دارند، فرستاده تا ز" حسين"شناسائی نمود، اين افراد را که با وجود تمام اختالفات ظاھری شان در مورد 

  .نمايد ديگری نيز وارد ضربت

با احزاب اسالمی در منطقه درگيری .." رفيق حسين "ھنوز جاروجنجال اين تبليغات نخوابيده بود، آوازه افتاد که 

  .به ناگزيز فرار و به کويته رسيده است" شھيد"پيدا نموده با دادن يک

و از طرف ديگر بنا که از يک جانب آدمی بود سخت خوش قلب و اميدوار به جوانان افغانستان، " رھبر"زنده ياد

برعدم تماس با به اصطالح روشنفکر افغانستان و اقامت در خارج از افغانستان و از ھمه مھمتر صداقتی که خود از 

" ملی خاد"آن برخوردار بود، حتا در تصور ھم نمی توانست پيشبينی نمايد، که از زير پلو اينھمه تبليغات سرانجام 

ر چنين مواقعی می خواست در کنار رايزنی با بقايای مرکزيت، با من ھم تبادل بيرون خواھد شد، مثل ھميشه که د

  .ی تربا ھم صحبت نمائيم، به ديدنش برومننظر نمايد، از من خواست تا در يک فرصتی که بتوانم طوال
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به عھده رفقائی که مسؤوليت امنيتی خانه را يکی از ھمان روز شام وقتی به خانه اش رسيدم و پرسانش را نمودم، 

اما به ما ھدايت داده که وقتی شما آمديد، ضمن آن که برايش . جلسه دارد. .." ع. س. ش. آ"، گفت که با رفقاء ندداشت

  .خبر بدھيم، از شما نيز بخواھيم که در ھمين جا منتظر بمانيد

بدھد " رھبر"مدنم را به نسبت فاميلی داشت، اين را گفته خودش رفت تا ھم احوال آ" رھبر"آن رفيق که با زنده ياد 

 با آن که فاصله بين کبابيان و شاھين تاون به پای پياده حدود يک و نيم ساعت وقت را می –. و ھم چای بياورد

کمتر اتفاق می افتاد که با ريکشا و يا سرويس خود را به آنجا برسانم، از اين رو نه گرفت، تا کار عاجل نمی داشتم 

تنھا ھمه می دانستند که بعد از رسيدن به چای نيازدارم بلکه به شوخی ھم گاھی بين خود زمزمه می کردند که 

ز چند دقيقه از رفتن  ھنو-  سرم را نيز خواھم باخت،در عوض صرفۀ دو تا ده کلدار" سختی"سرانجام به خاطری 

داخل اتاق آمده با ھمان لحن محبت آميز ھميشگی، برای نيم ساعت ديگر " رھبر"آن رفيق نگذشته بود، که زنده ياد 

  .وقت خواسته از من خواست، ظرف آن مدت خود را مصروف بسازم

انه آمده در حالی که دستم را داخل مھمانخ" رھبر"بعد از ختم جلسه، که ھمان نيم ساعت بعد تمام شده بود، زنده ياد

اگر . ھرکس آمد بگو با آغا صاحب صحبت دارد: گرفته ھر دو به طرف اتاق کارش می رفتيم به رفيق موظف گفت

  .کار مھمی داشته باشد می تواند صبر کند در غير آن فردا بيايد

انست چه بسا نفس ھمين که کار از صداقت مثال زدنی برخوردار بود، او با آن که می د" رھبر"نوشتم که زنده ياد

دارد و برای ديدن فرد تازه وارد وقت ندارد، ممکن است باعث رنجش برخی ھا بگردد، اما نمی خواست خود دروغ 

او می دانست رفقائی که درب . گفته دور وبرش را نيز به دورغ عادت دھد و بھانه بياورد که گويا در خانه نيست

ی شناسند و ھم اين قلم را، و تا حدودی با روحيات ھردو نفر ما ھم آشنا ھستند، در منزلش را می زنند، ھم او را م

  .نتيجه بدون آن که دروغ بگويد و يا بھانه بياورد، صريح می گفت، که در خانه استم اما قابل دسترسی برای وی نه

انه بگيرم ھر چند جا دارد، در ھر صورت نمی خواھم وقت شما را با بيان سجايای اخالقی آن  رھبر خردمند و فرز

  :روز ھا در آن باره نوشت و صحبت کرد تا ديگران نيز از آن بياموزند، برمی گردم به صحبت ھای بين ما

من بسيار عادی . بود" حسين "ھمان طوری که حدس می زدم، غرض از پيشنھاد ديدار و صحبت، مذاکره در مورد 

ه به گوشم رسيده، عالقه مند ھستم از زبان شما به صورت رسمی در برايش گفتم، طی اين مدت حرفھائی در آن بار

  .آن باره چيزی بشنوم

  :او با ھمان تواضع ھميشگی گفت

از بين رفقای . آغا جان، مه ھم زياد چيزی نمی دانم، بھتر است بگويم ما چيزی زيادی در مورد وی نمی دانيم"

به گوشم رسيده، اما اين که در چه موردی بوده دقيق " رضاء "گفت که اسم وی در پيوند با" آ"مرکزيت تنھا، رفيق 

به ارتباط  سه نفری که از وی ياد نموده . به خاطر ندارم، با تأسف ساير رفقاء به ھمان ميزان ھم معلومات نداشتند

 می گويد که من از وجودش در بين رفقای کميتۀ" ش"اند، باتأسف معلومات شان ناقص تر نيز می باشد، تنھا

حرفھائی شنيده ام، مگر خودم تماس مستقيم با " رضاء"تشکيالت و ھمکاری ھايش با کميتۀ فرھنگی و روابطش با 

به اينجا رسيد، به طرف من نگريسته، پرسيد نظرخودت در اين مورد " رھبر"وقتی صحبت زنده ياد . آنھا نداشتم

  چيست؟

می دانند که وقتی در مناسبات رفيقانه آنھم از طرف رھبری آنھائی که با اين قلم آشنائی دارند اين را به نيکوئی 

سازمان چيزی از من پرسيده شده، مخفی نگھداشتن عقايدم را عار و ننگ دانسته ھر آنچه را فکر می نمودم، با 
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عملی که در يک کار جمعی اگر انسان صد دوست پيدا می کند، ال محاله اگرمنتظر صد . صراحت بيان نموده ام

  .ی باشد منتظر ده دشمن بايد باشددشمن نم

 وجه قضيه را شکافته، در اخير داليلم را که چرا تمام اين حرکت بويناک به مشامم وبا حرکت از ھمين منظر، ھرد

  :آن داليل قرار آتی بود. می رسد، نيز بيان داشتم

 تمام اعضای سازمان به شمار داريم شايد او را بتوان صاحب قويترين حافظه در بين" آ" با شناختی که از رفيق-١

آورد، اما اين را ھم می دانيم که آن رفيق وقتی نخواھد چيزی را مورد تأئيد خويش قرار دھد، از زبان نه زياد 

استفاده نمی کند، بلکه ھميشه می کوشد با اجتناب از دادن نظر مثبت، پرسنده را متوجه پاسخ منفی بسازد، چنانچه 

  .نيز انجام داد" تر صديقداک"عين عمل را در مورد 

 رأئی که داده نه تنھا برای من از ھيچ اعتباری برخوردار نيست، بلکه تشابه ۴به خاطر ھمان " ش" نظر -٢

و در خدمت تمام " تئوريزه شده"و اين که بايد افکارش" داکتر صديق"نظرمثبت وی در اين زمينه با نظر در مورد 

در چنين شرايطی بھره مند گردد، به سوء ظن نخستم، قوت بيشتر بخشيده، به جنبش قرار گيرد، تا تمام جنبش از آن 

  .که ھم باشد، بايد در مورد ھوشياری بيشتر به خرچ داد" ش"علت تعريف 

را که در آنجا حاجی کربالئی به " اسيستانت کميته" ھمزمان آمدن آنھا به پشاور و راه خانۀ سازمان به خصوص -٣

 قوم بازی بند است، پيدا کردن؛ ضمن آن که در ظاھر چنان نشان می دھند که گويا از شکلی از اشکال پايش در

  .ھمديگر شناختی نداشتند، يکی از نکات ديگری است که از من می خواھد به قضيه با احتياط بيشتر برخورد نمايم

ز آنھا را می  ا عضو که برخی٣٠٠ الی ٢۵٠ مطالعۀ گزارشاتی که صادق می دھد و در عين صحبت از بين -۴

 تا سرحد کادر، درجه بندی نمود و با مالحظۀ فقر تئوريک شخص وی به مثابۀ رھبر آنھا، يکی از نکات توان

  .ديگريست که قضيه را بويناک می سازد

 از ھمه مھمتر، بی اطالعی سازمان و عدم گزارش تشکيالتی از فردی با چنين خصوصياتی، يکی از آن -۵

  .وانم تمام اين روند را، از منظر امنيتی باز نگری ننمايمنکاتيست که من نمی ت

م ياد آور شده به شوخی دباز ھمان حرف ھميشگی اش را در مور" رھبر"وقتی صحبت به اينجا رسيد، زنده ياد

  :گفت

  !"آغا جان، نمی گويم که نستراداموس نباش، مگر يگان پيشينی خوشبينانه نيز بنما"

پيشبينی ھای خوشبينانه را می گذارم برای ديگران، :  نيمه شوخی نيمه جدی جواب دادممن ھم با ھمان لحن تقريباً 

  .شم من فقط از فاجعه خبر می دھد

متوجه شد، که من شوخی اش را جدی گرفته جواب داده ام، بدون آن " رھبر"وقتی صحبت به اينجا رسيد و زنده ياد 

 حوصله برخورد می نمود، به خصوص با فردی مانند من که در  او در مقابل تمام رفقاء با-که برروی خود بياورد

  : گفت- طول حيات، امر مبارزاتی را شوخی نگرفته ام

نظر رفقای ديگر اين بود، که وی را از کويته خواسته، از نزديک مورد مطالعه قرار بدھيم، خودت چه فکر می  "

  "کنی؟

خوب به خاطردارم وقتی آن را گفتم حتا اندکی شخص زنده پاسخ من باز ھم قاطع و تقريباً جنگ طلبانه بود، چه 

  : در جواب سؤال گفتم. را نيز ناراحت ساختم" رھبر"ياد

اين درست است که وی را بايد از نزديک ديد، مگر مشکل زمانی به وجود می آيد که ببينيم، چه کسی می خواھد " 

گشته اند، يا شما که دور و بر تان از نستراداموس ھای او را ببينيد، ھمين ھائی  که از قدامۀ لشکرش بی نتيجه بر
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تا آن . نموديم" حسين جاسوس"درواقع اين جمله آخرين بحثی بود که ما ھمان شب در مورد" خوش بين پر است

، ھمان  جمعه خان معروفيست که در ھمکاری با افراد ضبط احواالت "انجنير حسين"زمان من ھم اطالع نداشتم که 

  .از مشی پرچم، گوشه ای از کار ما را آسيب رسانيده بودو به تأسی 

با گفتن اين که بعد ھا نيز در اين باره صحبت می نمائيم، موضوع را " رھبر"بعد از جمله ای که تذکر دادم زنده ياد 

به بحث ھای ديگر و بررسی مشکالت کار سازمان در پشاور برده، خواست به ارتباط، جلسات مشترکی که غرض 

  .يکی با يکی از سازمانھای چپی انجام داده بوديم، معلومات بيشتر ارائه بدارمنزد

به پشاور آمده بود و من ھم يکی " انجنير حسين"بعد از سپری شدن حدود يک ھفته الی ده روز، باوجود آن که 

، مگر نه من به دوبار، در ھمان اسيستانت کميته باوی سرخورده و شاھد پيشامد ھای مزورانه اش با رفقاء بودم

با گذشت آن چند روز، خالف ديگران که ھمه . رفته بودم و نه ھم او خواسته بود، من را ببيند" رھبر"ديدن زنده ياد 

روزه کارشان را می خواستند، بادادن سالم به رھبری آغاز و شب ھنگام به عوض دعای شب، با افتادن چشم شان 

ضمن آن که کارھايم را انجام می دادم، منتظر ماندم تا باز ھم شخص به رھبری، ختم نمايند، به مانند ھميشه 

  .پيشناد ديدن را نمايد" رھبر"

باز ھم به مانند دفعۀ قبل وقتی تنھا، مانديم رشتۀ سخن را خود به دست گرفته، در حالی که می خواست پاسخ 

  :نسترادموس ھای خوشبين را به شوخی بدھد، گفت

شتباه بر آمد، من خودم با وی صحبت داشتم، از لحاظ ايدئولوژيک سخت باور مند به باالخره يک پيشبينی ات ا"

برنامۀ سازمان و از لحاظ سياسی حامی سياست ھای سازمان و از ھمه مھمتر از لحاظ تشکيالتی، آدمی است که با 

  ."تازه انديش ھا سروکار ندارد

را انسانھای بی ظرفيت و مزدور منشی " و حسينصادق "من که طی ھمان چند برخورد سطحی با آنھا من جمله 

يافته بودم که می خواستند، مزدور منشی و چاپلوسی خويش را زير نام صميمت و اطاعت از بزرگان سازمان 

که می خواست بوتھايم را مقابل پايم " صادق"بپوشانند و حتا مجبور شده بودم در ھمان برخورد ھای سطحی، به 

بين احترام رفيقانه و مزدور منشی ارباب رعيتی دنيائی از فاصله وجود دارد، لطفاً ھيچ "دھم بگذارد، صريحاً تذکر ب

زمانی بوتھايم را جلو پايم نگذار، زيرا اينکار را نه خود تا حال کرده ام و نه ھم از کس ديگری چنين توقعی را 

  :زودمدر ميان گذاشته، اف" رھبر"؛ شناختم را در مورد آنھا با زنده ياد"دارم

  !رفيق محترم"

از نظر من انسانھای کم ظرف و بی شخصيت در برخورد با ديگران فقط يک سکه را در جيب دارند، سکه ای که "

حال که اولی را شاھد ھستيد، اميدورام من . و اتھام زنی" فحاشی"است و طرف ديگر آن " چاپلوسی"يک طرف آن

 به عنوان يک تذکرمعترضه -"شی و بھتان زنی وجود نداشته باشداشتباه نموده و در سکۀ آنھا روی ديگر يعنی فحا

حسين "آمد و خبر پخش فحشنامه به وسيلۀ " رھبر"بيفزايم، وقتی چند سال بعد، مسؤول آن زمان کويته، نزد زنده ياد

بودند، در حالی که آرندۀ خبر و دو تن ديگر که خوشبختانه يکی از آنھا ھنوز زنده است، حاضر . آوردرا " جاسوس

  :رو را به جانب من نموده گفت

  "پشگوئی ات درست و انتقادت قبول"

 الی پخش اعالميه و نشر ۶٠از نخستين روز ورودش به پشاوردر زمستان سال " حسين جاسوس"در ھر صورت 

 ، در تمام مدت رياکارانه و با دو چھره و دو شخصيت کامالً ۶۴ سال اواخر خزاناسناد و مدارک مخفی سازمان در 

برخورد نموده در حالی که در پيشامدھای علنی سخت می کوشيد " رھبر"متضاد با سازمان و حتا با شخص زنده ياد
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تا مزورانه و مزدورمنشانه برخورد ھای ضد انقالبی خويش را، عشق به رھبری نام گذارد، مگر در اساس و در 

ده، به تجربه ثابت شد که دستش به خون رفقای غياب از ھيچ نوع تخريب و حتا جاسوسی عليه سازمان دريغ نورزي

  .ارجمندی دخيل و لکه دار می باشد

  ادامه دارد

  

  :يادداشت

  .نيز تلفظ می شود" آلی" در بعضی از مناطق -*

 موسوی


