
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١٢ جوالی ١٧

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

۴١  

  :به ادامۀ گذشته

که سوسيال امپرياليزم روس و مزدورانش و ارتجاع اخوانی به نيابت از امپرياليزم با وجود تمام ضربات مرکباری 

وارد نموده و بيش از صد ھا تن از بھترين فرزندان ميھن ما را که عضويت " ساما"غرب، از لحاظ نظامی بر پيکر 

به خصوص " خاد"و " یب. جی.کا"آن سازمان را داشتند، به خون کشانيد، ھرگاه خواسته باشيم ضرباتی که را که 

ھرچند ممکن از لحاظ نظامی کمتر به نظر با آن مقايسه نمائيم، وارد نمود، " ساما"بر " حسين جاسوس"از طريق 

آيد، مگر از بسا جھات به ويژه اعتبار مبارزاتی و تاريخی نه تنھا از آنھا کمتر نابود کننده و زيان آور نبوده بلکه بنا 

" ساما"که شکست شان را می خواھند اکنون به پای " ساما"بش چپ حتا مخالفان به اعتراف بخش ھائی از جن

  .بنويسند، حتا بيشتر از آن بر اندازنده و نابود کننده بوده است

  !خوانندگان عزيز

 سال، زمينه را مساعد دانسته می خواھم از يکی از دشمنان شخصی دوران جوانی ام ۴٠فکر نکنيد که اکنون بعد از 

و باندش دارم، اين را ھم به نيکوئی می دانم که بھترين " حسين جاسوس"بکشم، زيرا با وجود نفرتی که از انتقام 

و افرادی از قماش او، مبارزه عليه آن دم و دستگاھی است که چنين جواسيسی در دامان آن " حسين"انتقام از 

دوشادوش با زمانی برآورده خواھد شد که " ن ھاحسي"و " حسين"پرورش يافته اند، اين را ھم می دانم که انتقامم از 

،  پرورش دھيم که منافع فردی، قومی آن انسانی رابه عوضماشين جاسوس پروری را در ھم شکسته و مردم خود، 

نژادی، مذھبی و قبيله ئی خويش را فدای منافع ملی مردم افغانستان و فدای منافع نادار ترين و تحت ستم ترين اليه 

انتقام کشيد، نه اين که خود " حسين ھا"فقط در آن صورت است که می توان از .  اجتماعی کشور بنمايندھا و طبقات

چنين امری نه تنھا نتيجۀ . آنھا را که ديگر ماسک از چھرۀ شان افتاده و تقريباً ھمه کس آنھا را می شناسد، نابود کرد
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د خواھد ساخت تا با مھره ھای ناشناخته به ميدان آمده مثبت نخواھد داد، بلکه به دشمنان مردم امکان آن را مساع

  .جنبش را باز ھم آسيب برسانند

عکس قضيه، اگر در اين مبحث می خواھم اندکی با تأمل جلو بروم، مھمترين ھدفی که از آن دارم انتقال تجارب 

 را که در زمانش رھبری نسل ما است به نسل ھای آينده، تا باشد آنھا با درس آموزی از تجارب ما، اشتباھاتی

  .مرتکب شد، دوباره تکرار ننمايند" حسين جاسوس"سازمان در شناخت از 

به سازمان مراجعه نمود، تشکيالت سازمان در داخل افغانستان سخت " حسين جاسوس"اين درست است که وقتی 

طلبی ايدئولوژيک در ضربه خورده، بخشھائی از واحد ھای تشکيالتی سازمان در کام نھنگ فرورفته، انحالل 

وجود تازه انديشھا می خواست، بقيۀ سازمان را بلعيده و نگذارند تا ديگر نامی از مارکسيسم لنينيزم انديشۀ مائوتسه 

باقی بماند، اين ھم می تواند قابل تفاھم باشد که در ھمچو شرايطی، ضريب بروز اشتباھات نسبت به " ساما"دون در 

شد، اينھم درست است که سياست سازمان در آن مقطع، بر بستر مبارزه عليه تسليم طلبی شرايط عادی، بلند تر می با

باز "ملی، حفظ و حدت  سازمان می توانست باشد، مگر آنچه نبايد به ھيچ صورت از ديده فروگذار می شد، حين 

ھدف مبارزاتی مجدد تشکيالت سازمان معيار ھا و ضوابطی بود که در واقع در جای خود می توانند " سازی

را بسازند، يعنی تالش به خاطر آزادی کشور و خدمت به مردم با کار پيگير و مثمر در " ساما"سازمانھائی چون 

  .جھت رشد و ارتقای جنبش انقالبی

" ساما"در آن قرار داشت، روزانه ده ھا نفر به " ساما" لذا وقتی سازمانھائی در چنان موقعيتی قرار می گيرند که 

کرده ادعای عضويت می نمود، در حالی که کمترين سندی برای پذيرش و رد چنان فرد و يا افرادی در مراجعه 

دسترس نبود، در چنان حالتی به عوض آن که به چرب زبانی ھا، چاپلوسی ھا، خود را مطيع و چاکر رھبری نشان 

نخستين معيار ، آمادگی بايد ؛ قرار گيرد معيار پذيرش افراد "مزدورمنشی"دادن و به تعبير شايستۀ مائو ساير انواع 

  .فرد برای خدمت به مردم در نظر و عمل قرار بگيرد

 آزموده شوند و در صورتی که از نخستين محک يعنی ايقان به صداقت آنھا در ،چنان افرادی بايد در چنان محکی

، می شود پروسۀ شناخت را در خدمت به مردم، در خدمت به جنبش انقالبی، در خدمت به سازمان يقين به دست آمد

  .ساحات ديگر تکامل داد

، چنين پيشامدی صورت نگرفته بود، وصرف بعد از "حسين جاسوس"تا جائی که من می دانم با تأسف در مورد 

 چيده شده "صادق دنی" و "حيرت" ، "قادر"شنيدن چند دروغ آبدار، متکی بر پيش زمينه ھائی که از طرف انجنير 

  .تماد صورت گرفتبود، به وی اع

بوده که به دام " ساما"وقتی از مورد اعتماد قرار گرفتن حسين نام می برم، نبايد فکر نمائيد که گويا اين تنھا رھبری 

وقتی به سازمان مراجعه نمود، گفته می " حسين"چه . وی افتاده و ديگران از لغزيدن در دامش مصون مانده اند

 باز ماھر، از آغاز شطرنجمام برنامۀ کارش را جزبه جز فراگرفته به مثابۀ يک توانم که از ھمان آغاز مراجعه، ت

  .بازی می دانست در کجا و چه وقت بايد حريفش را کشت ومات بگويد

، بر بخشی از زندگانی رفقای "حسين جاسوس" به ميان آمد جادارد جھت تکميل شناخت ما از شطرنجحال که حرف 

را در مواظبت " حسين جاسوس" دقت ، روشنی انداخته، با در نظرداشت آندر خانه ھای تشکيالتی" ساما"

  : ياددھانی نمايمدشازخو

يگانه سرگرمی رفقائی که در خانه ھای تيمی اعم از نظامی و يا ھم آموزشی زندگانی می نمودند، در ھنگام تفريح و 

من که با تأسف .  بازی نمودن بودشطرنجته استراحت آنھم برای آنھائی که کارھايشان را تمام می کردند، يکی دو تخ
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در آن زمان به سخت گيری معروف شده و کسی نمی خواست وقتی در يکی از خانه ھا می بودم، بھانه ای به دستم 

بدھد تا دسترخوان انتقاد و انتقاد از خود را پھن نمايم، در واقع به يگانه کار تفريحی رفقاء در ھنگام استراحت که 

 بود، حتا گاھگاھی خودم برخی ھا را تشويق می نمودم، تا به عوض دراز شطرنجنداشتم، بازی کار و غرضی 

  .  با رفيقی بازی نمايد تا به اصطالح فکرش عوض شودشطرنجکشيدن و چرت زدن، يکی دو تخته 

 می برای من به مثابۀ يکی از دبير ھای سازمان که در اکثر حلقات آموزشی سازمان در سطوح مختلف تدريس

 رفقاء و برخورد ھای آنھا را ھنگام بازی زير نظر داشتن، در واقع بھترين امکانی بود تا شطرنجنمودم، ديدن بازی 

 الزم است بنويسم به عالوۀ معلومات پراکنده و دايرة -به اعماق شخصيت و کرکتر آن رفيق پی برده بتوانم

شناسی تدريس می نمودم، ضمن آشنائی با برخی از کتابھا المعارفی، زمانی که در يکی از مؤسسات تربيه معلم روان

در آن زمينه، به چند کتاب ديگر نيز برخورد نمودم که يکی از اھداف نگارش آن کتابھا، رابطۀ شخصيت يک 

بازيکن حين بازی، با شخصيت انسانی وی بود، به تعبير ديگردر آن سلسله از کتابھا، نکاتی با دقت کامل مطرح 

  .  که حين يک بازی می توانستند، تبلور و آئينۀ شخصيت اصلی آن فرد به شماربيايندگرديده بود

از آن " حسين جاسوس"چون يکی دوبار برخی از رفقاء را بر ھمان پايه و اساس تحليل شخصيتی نموده بودم و 

در " نجنير قادرا"و " انجنير حيرت"، "صادق دنی"، "حسين جاسوس"اطالع داشت، در تمام مدتی که آنھا يعنی، 

 می شطرنجخانه ھای سازمانی زندگانی می نمودند، باوجود آن که در غياب من بيشترين وقت خود را به 

آگاھانه به اين کار می پرداخت تا مانع کار رفقاء در زمينه ھای آموزشی " حسين جاسوس" به خصوص -گذارانيدند

يعنی به محض . بار ھم که شده باشد، به بازی ادامه بدھند ھيچ گاھی اتفاق نيفتاد که جلو روی من، حتا يک - گردد

  .ورود من در يک اتاق آنھا باخت را قبول نموده، ميدان را خاتمه يافته تلقی می نمودند

اين نکته را به خاطری نوشتم تا دوستانی که اينک، اين سطور را از نظرمی گذارانند متوجه گردند، رھبری 

سوس کارکشته و منضبطی طرف بوده است، جاسوسی که صرف با شنيدن تالشھای سازمان در آن زمان با چه جا

  .من در آن زمينه، اساساً آن بستر را از بين می برد، تا نکند کس و يا کسانی به ھويت وی پی ببرد

به از آغاز آمدن، برنامۀ کار خود را  داشت و بسيار آگاھانه و از موضع يک انسان ساعی، قدم " حسين"نوشتم که 

  :قدم جھت تحقق آن گام برمی داشت، چنانچه

نياز " رھبر"اين را می دانست که جھت وردش به سازمان در گام اول به حمايت شخص زنده ياد " حسين جاسوس"

به سازمان درپاکستان " حسين جاسوس" تمام افرادی را که در جريان سال اول داخل کردن ،دارد، برھمين مبنا

ه از آنھا صميمانه تقاضا می نمايم تا اگر در اين نوشته خالفی را مشاھده می نمايند، برايم بودند، به گواھی طلبيد

  - ۶١ الی زمستان سال ۶٠سال اول يعنی از زمستان سال . تذکر دھند تا با انتقاد از خود به تصحيح آن بپردازم

داخل سازمان جای دھد، آنقدر در به منظور آن که خود را ھرچه بيشتر و سھلتر در " حسين جاسوس"در اين مرحله 

غلو به خرچ می داد و با چنان ادا و قيافه به اين کار " مجيد"و زنده ياد " رھبر"مداحی و چاپلوسی از زنده ياد 

مبادرت ورزيده و ساير رھبران جنبش انقالبی، اعم از زنده و يا به خون خفته را در مقايسه با آنھا کوچک و حقير 

وادار شد، جلوش را گرفته به وی گوشزد نمايد که " رھبر" حتا چندين بار شخص زنده ياد به شمار می آورد که

حرمت شکنی رھبران جنبش چپ و اشتباھات آنھا را بزرگ ساختن، نه تنھا ناسپاسی به خون و ياد آن رفقاست بلکه 

  .ف تاريخ جنبش و راه را برای ھرزه گوئی باز کردنيتالشی است جھت تحر

باشد بيفزايم، در آن زمان به غير از اين قلم که از ھمان آغاز بر چگونگی ورودش در سازمان خوشبين شايد بيجا ن

نبودم و بعد ھا وقتی دانستم که حسين جاسوس ھمان جمعه خانی است که زمانی افشای کمونيستان و زير تيغ 
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 وی از رفتن به عراق و لبنان تا زندان فرستادن آنھا را جھاد اکبر تبليغ می نمود و از آن گذشته زندگينامۀ ننگين

قندھار و برخورداری از عفو تره کی و به تعقيب آن تسليم سالح سازمان به دشمنان مردم و کشور، از پرده بيرون 

افتاد به شدت عليه وی موضع گرفته و ھميشه از وی می خواستم تا نسبت به آن وقايع موضعگيری نمايد و به ھمين 

نيز بگو مگو داشتم، چه ھر باری که من بر وی فشار می آوردم تا نسبت به " رھبر" با زنده ياد مناسبت چندين بار

و " خمينيزم"گذشته اش معلومات دھد، به خصوص اين نکته را واضح سازد که طی کدام پروسه و روندی از 

رفته، از وی " رھبر" ياد بريده و اينک گويا کمونيست شده است، با چشمان گريان نزد زنده"  اسالم ناب محمدی"

 -"رھبر"کمک می طلبيد؛ ديگر تمام کسانی که باوی برخورد می نمودند، او را شخصی می يافتند، مطيع اوامر 

  -ھرچند برخی ھا چنان اطاعتی را بيشتر مذھبی و ايدياليستی می دانستند تا مارکسيستی

ادر شد آنقدر از اعتماد برخوردار گردد که بعد از يک سال برخورد ھای چاکر منشانه ق" حسين جاسوس"وقتی 

مطرح نمايد و در "  جبھۀ متحد ملی افغانستان"معروف پيشنھاد رفتن وی را به اروپا به نمايندگی از طرف " شاکر"

ھم برآن صحه بگذارد؛ می توان قسمت اول برنامه اش " رھبر"کنار ساير اعضای شورای عالی جبھه زنده ياد 

نا گفته نبايد گذاشت در تمام مدت اين يک سال با آن که رھبری .  ن را خاتمه يافته اعالم داشتيعنی نفوذ در سازما

سازمان سخت مصروف مبارزه عليه تسليم طلبی ملی و طبقاتی بود و به گفتۀ آنھائی که در آن زمان پشاور بودند، 

ر با شرکت در جلسات، پاسخ به  ساعت به صورت متوات٢٠ الی ١٨گاھی روزانه بيش از " رھبر"شخص  زنده ياد

 مبارزۀ ايدئولوژيک جامع االطرافی را به پيش می برد،  ھای سخنرانی به معنای واقعی کلمهنامه ھا، تھيۀ کست

و استفاده از اعتبار و امکانات سازمان برای " رھبر"به جز سر جنباندن و تأئيد ميمون وار مواضع " حسين"

لب نيز در ظاھر اآن مبارزه نداشته و حتا به قول برخی از رفقاء به معنای آن مطروزھای آينده، ھيچ گونه نقشی در 

 در اينجا با تأسف بايد نوشت رھبری سازمان آن توانائی را نداشت تا بين موضعگيری ھای - پی نمی برده است

  -بگردد" ساما"در زير کاسۀ " خاد" نيم کاسۀ تباط ديالکتيکی قايم نموده، متوجهار" حسين"و " شاکر"

به " حسين جاسوس. "از زمان رفتن وی به اروپا آغاز می يابد" حسين جاسوس"دومين بخش از برنامۀ مدون 

 به اروپا مسافرت ٨٣ يعنی جنوری و فبروری سال ۶١در زمستان سال " جبھۀ متحد ملی افغانستان"نمايندگی از 

که حتا دوستان و رفقای مقيم اروپا را که سالھا در اين که در آنجا ديگر چه کارھائی از وی سر می زند، . می نمايد

 در جريان اين ؛ باشد برای خودش،غرب زندگانی نموده و با نفس آزاديھای آنجا آشنا ھستند به تعجب وامی دارد

مسافرت دو مالقات نيز انجام می دھد که نه تنھا آن زمان حاضر نشد، گزارش آن را به سازمان بدھد بلکه تا ھنوز 

و ديگری با " سازمان آزاديبخش فلسطين"آن دو مالقات يکی ديدار با نمايندۀ  رسمی . واھد به آن اشاره نمايدنمی خ

  .در پاريس بود" سازمان مجاھدين خلق ايران"و يا نمايندۀ " مسعود رجوی"شخص 

، دولت پوشالی اين دو مالقات به خاطری از اھميت برخوردار اند که بدانيم در آن زمان ھردو سازمان نامبرده

  .ببرک را به رسميت شناخته و دارای بھترين روابط با آن دولت و سوسيال امپرياليزم روس بودند

سخت تالش می ورزد تا اين دو مالقات را از ھمه کس " حسين جاسوس"در ھمين جا بيجا نخواھد بود بيفزايم، 

اعالم می دارد که گويا اين مسافرت در "  دنیصادق"کتمان نموده برای ھمين منظور از طريق استفراغ متعفن خود 

 خود را شبيه دارند، با اين يک سال دير تر اعالم داشتن طآنھا که در ديده درائی فق.  صورت گرفته است٨۴سال 

زمان مسافرت به منظور فريب مردم نه تنھا حافظۀ جمعی تمام اعضای سازمان را به ھيچ می گيرند، بلکه اسناد و 

در روزنامه ھای سويس به نشر رسيده، نيز می " حسين جاسوس"ه در ھمان زمان از مصاحبه ھای عکسھائی را ک

  - در وقتش آنھا را سکن نموده منتشر خواھم نمود- .خواھند منکر شوند
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اين تقلب تاريخی را بدان علت انجام نمی دھند که گويا به مشکل حافظه دچار شده " صادق دنی"و " حسين جاسوس"

از . در عقب چنين تحريف شيادانه، می خواھند چيز ھائی را پنھان و چيز ھائی را برديگران تھمت بزننداند، بلکه 

بر می دارد، آگاھانه می خواھد به ھمه " حسين"به خواست " صادق دنی"آن جمله وقتی اين يک سال خيز زمانی را 

 مسعود رجوی با ١٩٨٣ديدار نداشته است زيرا در جريان سال " سعود رجویم"با " حسين جاسوس"بگويد که 

 ٨۴به عراق رفته بود، ھمچنين آنھا می خواھند بگويند که در ھمان زمان يعنی سال " صدام حسين"پذيرفتن چاکری 

در آن " ريمی"ه  بوده، بايد اين را ھم بپذيرند ک١٩٨٣تماس گرفته اند و اگر بپذيرند که مسافرت در سال " ريم"با 

  .زمان وجود نداشته است

ضمن صحبت ھايش با آن شاھمھره ھای روسی در درون کشور ھای به " حسين جاسوس"در ھرصورت، اين که 

اصطالح اسالمی، چه گل گفته و چه ُدر شنيده، با تأسف ھيچ گاھی به سازمان گزارش داده نشده است، مگر يک 

ز اين مسافرت، اولين برنامۀ ورودش به سازمان خاتمه يافته و مرحلۀ دوم بعد برگشت ا، که چيز کامالً روش است

يعنی به جای چاپلوسی و مزدور منشی مرحلۀ اول، سياست تقابل و تخريب سازمان و افراد . کارش آغاز يافته است

  .کرنش را از ياد نمی برد" رھبر"ھرچند در اين مرحله ھم در مقابل شخص تبارز می يابدمشخصی 

عليه تسليم طلبی ملی،  اولين نتايج " رھبر" به يادآوريست نوشته شود، که مبارزات پيگير و خردمندانۀ زنده ياد الزم

 به نمايش گذاشته، با برآمدن رفقای کلکان از آن مناسبات خاينانه و رفتن شان به ۶١مثبت خود را در عقرب سال 

  .ی شودباز م" ساما"کوه صافی، فصل جديدی در زندگی مبارزاتی 

به سازمان معلوم ھويت آنھا که " دلپری کسانی"دقت دورۀ اول را به خرچ نداده به "  حسين جاسوس"در اين مرحله 

، به يک باره بعد از برگشتن از اروپا و "خر ھر سوار"و " حسين خاموش"نيست، از تقابل با سازمان دم می زند، 

 مورد انتقاد قرار می گيرد و از وی خواسته می شود تا درجريان مسافرت شبه دنبال آن که بی بندوباری ھاي

امکاناتی را که دوستان جبھه برايش فراھم نموده اند، به جبھه تحويل دھد، به يادش می آيد که در گوشه ای از 

اما به چه نوع؟؟ زيرا ھمه کس در سازمان عليه . سازمان زمانی تسليم طلبی وجود داشته که بايد عليه آن رزميد

يم طلبی به مبارزه پرداخته برخی ھا حتا جان خويش را در راه آن فدا نموده و يا در آينده خواھند نمود، تاريخ تسل

نشان داده که وی از مبارزه چنين برداشتی را ندارد، پس بايد نوع ديگری از " حسين جاسوس"زندگانی ننگين 

  :مبارزه را پيش گيرد، چه نوع خواھيم ديد

 در يک سازمان اما ھريک در جھت خاصی به کار خويش مشغول "حسين جاسوس"جبار با در زمانی که روی ا

  : بار ھا اتفاق افتاده تا از من بپرسد"حسين جاسوس"بوديم، 

  را نديده بودی، چطور و با چه معياری توانستی به ھويت وی پی برده چنان "صديق"با آن که تو ھيچ گاھی داکتر "

  "؟جاسوسی را شناسائی نمائی؟

  : پاسخ من ھم در تمام حاالت يک جملۀ کوتاه بوده است

  "بعداً می فھمی"

اينک بعد از گذشتن سه دھه از آن تاريخ و آن سؤال بدون آن که راجع به آن سنجه ای که من را در شناخت داکتر 

، ھم  امروز"حسين" و  ديروز"جمعه خان"صديق کمک نمود، تذکری بدھم، می خواھم بنويسم از کجا پی بردم که 

  :ھمان زمان جاسوس بوده و ھم اينک جاسوس می باشد

قدر مسلم آن است که در ھر مبارزه ای چه طبقاتی باشد و چه ھم ملی، افراد، سازمانھا، احزاب و نھاد ھای ديگر، 

 کيفيت در کنار آن که به دستاوردھائی می رسند، اشتباھات و خطاھائی نيز از آنھا سر می زند که از لحاظ کميت و
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" ستالين"يعنی به تعبير درست رفيق . ھرگاه آگاھانه صورت گرفته باشد می شود بر آن نام خيانت نيز گذاشت

ھرکس عمل می کند اشتباه ھم می کند، مگر نکتۀ اساسی در آن است که برخورد افراد، سازمانھا، احزاب و نھاد 

ن است، ھرگاه بروز چنان اشتباھاتی را به يک ھای ديگر در قبال آن اشتباه چه کوچک و چه ھم بزرگ چه سا

  :بيماری مزمن و خطرناکی مقايسه نمائيم سؤال را می توان چنين مطرح نمائيم

 آيا می خواھيم بيماری را ريشه کن و بيمار را معالجه نمائيم و يا اين که بيمار را نابود و بيماری را تقويت کنيم؟؟

 موقف ھر فرد را در قبال قضيه روشن ساخته، از آن طريق نتايج الزم را پاسخدھی به اين سؤال درواقع می تواند

يعنی وقتی يک فرد بخواھد آگاھانه  به عوض مبارزه عليه بيماری، فقط آن بيمارانی را که به داکتر .  نموداستخراج

وض آنھائی را که خود مراجعه نموده، حيات و ممات شان را در اختيار داکتر گذاشته اند، نيست و نابود نمايد ودر ع

الطاف "را بيمار نمی دانند و يا به ھمان بيماری فخر نموده روز تا روز به گسترش بيماری مشغول اند، مورد 

خويش قرار دھد، مسلم است که چنين شخصی خواستار نابودی آن مريضی نبوده و خود به مثابۀ " وحدت طلبانۀ 

  . عامل تکثر آن مريضی ايفای وظيفه می نمايد

  .بر گرديم به ادعای حسين در مورد مبارزه عليه تسليم طلبی

 جسدی افراد نفوذی آن و باال شدن شان به کوه صافی، اعضاء و ۀبعداز قطع ارتباط واحد کلکان با دولت و تصفي

کادر ھای سياسی نظاميی که بانی چنان انحرافی در خط حرکی سازمان شده بودند، از طرف سازمان مورد مؤاخذه 

از جمع افراد و کادر ھا، بودند کسانی که آن حرکت را در ھمان زمان الزمی دانسته نه تنھا حاضر . ار گرفتندقر

انتظار يک دسته کل را نيز از جانب سازمان داشتند، " سردار"و " شاکر"نشدند از خود انتقاد نمايند بلکه به مانند 

" ريسمان شما و گردن ما"خود پی برده و با قبول اين که عکس آنھا، کسانی ديگری ھم بودند که به عمق اشتباھات 

دو باره به سازمان خويش مراجعه نموده از ھرنوع ھمکاری با سازمان دريغ نورزيده در جائی که الزم افتاده خون 

  .خويش را جھت تصحيح اشتباھات شان نيز داده اند

آن سؤالی است که من چطور به جاسوس بودن در تمام اين مدت چگونه بوده است، پاسخ " حسين جاسوس"د ربرخو

و تنی چند از ھمراھان شان که رابطه گيری " سردار"و " شاکر"چه اين جاسوس کثيف در حالی که با . وی پی بردم

با دولت را تيوريزه می نمودند و حاضر نبودند از خود انتقاد نموده ننگ ارتباط با روسھا را از دامن شان بزدايند، 

ه ضمن آن که برای آنھا امکان فرار از محاکمۀ سازمانی را مساعد ساخت و می خواست با آنھا به مصالحه نمود

حيح که حاضر شده بودند جھت تص" پيکار"و " سخی"را پايه گذاری نمايد، نه تنھا با " حزب کمونسيت"اصطالح 

وش شدن و زدودن چنان ننگی اشتباھات شان از خون خويش مايه بگذارند و از ھر نوع ھمکاری با سازمان جھت ر

عالج بيمار و ذاشت بلکه، کسانی را که معتقد به  ورزيدند بنای دشمنی و خصومت را گاز دامن سازمان دريغ نمی

بودند نيز با اتھام زنی زير حمالت کين توزانه قرار داد،  کاری که نتيجه اش به صورت ريشه کن نمودن بيماری 

غالگر و مزدورانش تمام شده، به صد ھا و ھزاران تن وقتی مشاھده نمودند که با مستقيم به نفع دشمن يعنی روس اش

عدم مراجعه به سازمان و اجتناب از انتقاد و انتقاد از خود، ھم امکان رھايش را دارند و ھم به اصطالح آبروی شان 

 طلبی سازمان را به لقايش حفظ می گردد، در ھمان مناسباتی که قرار داشتند، باقی مانده عطای مبارزۀ ضد تسليم

  .بخشيدند

حسين "دوستانی که در اول متوجه نشده و از من می پرسيدند که چرا حين پاسخگوئی به شبنانه نويس، به ياد 

، به چه ميزان جھت خنثا "حسين"افتاده ام، اکنون اميد متوجه شده باشند که نقش مرحلۀ دوم برنامۀ کار " جاسوس

چه در حالی که سازمان . خطرناک و حتا کشنده بوده است" تسليم طلبی"ازمان عليه ساختن برنامۀ مبارزاتی س
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ضمن بحث ھای طوالنی و اقناعی می کوشيد تا افرادی را که خواسته و يا نخواسته پای شان در آن گنداب داخل شده 

 از خود، حيثيت و شخصيت يک بود، دست گرفته، آنھا را از آن حالت بيرون نمايد و به آنھا تفھيم می نمود که انتقاد

" سخی"از طريق توھين و اھانت ھای کوچه بازاری به " حسين جاسوس"انسان را از آنچه است، کاملتر می سازد؛ 

و اتوريتۀ سازمان، ورنه از لحاظ شخصی آن قدر شھامت را " رھبر"آنھم به پشتوانۀ حمايت زنده ياد " پيکار"و 

دھن باز نمايد، بر حساسترين رگه ھای خاستگاه طبقاتی اکثريت افراد " پيکار"و يا ھم " سخی"نداشته تا رودرروی 

خطا کار که منشای خرده بورژوازی و خرده مالکی بود، دست گذاشته با جريحه دار ساختن احساسات شان، در 

حسين "عمل از برآمدن آنھا از زير نفوذ دولت و پيوستن شان به سازمان جلو گيری می نمود، به خصوص وقتی 

بعد ھا، با خاينانی که در موضع دفاع از تسليم طلبی قرارداشتند، بنای حزب سازی را گذاشته و فقط آنانی " جاسوس

را که آمادگی انتقاد از خود را داشتند با ھزار و يک توطئه و نيرنگ تخريب نموده بدنام ساخت، به خود حق می 

که يکی از جواسيس کارکشتۀ روسھا بود دانسته به " صديق"ر را ھم سطح با داکت" حسين"دھم در پيشگاه تاريخ، 

مثابۀ حامی و گسترش دھندۀ تسليم طلبی ملی محکوم نموده با جرأت کامل از ديد خود که وی جاسوسی بوده 

عليه تسليم طلبی فرستاده شده بود، در " ساما" جھت خنثا ساختن برنامۀ مبارزاتی "کشتمند"کارکشته که از طرف 

  .دفاع نمايمھمه جا 

را تا به امروز با تمام اھميت آن برای جنبش چپ کشور و حتا جنبش کمونيستی " حسين جاسوس"برنامه ھای ديگر 

بين المللی به دليل آن که ارتباط زياد با اين مبحث نمی گيرد، می گذارم برای پاسخ به يکی ديگر از اتھامات شبنامه 

عليه روند " ساما"ز ديگر کدام تکتيک ھائی جھت خنثا ساختن مبارزۀ نويس، و بر می گرديم به اين که روسھا ا

  .تسليم طلبی استفاده نمودند

  :اندکی مکث نمايم" حسين جاسوس"اما قبل از پرداختن به آن جادارد، تا به پاسخ يکی از سؤاالت رسيده به ارتباط 

را شغالی ببيند، از تجارب نظامی خود گاھگاھی وقتی ميدان " حسين"يکی از خوانندگان گرامی پرسيده است که 

  ياد می نمايد، آيا او در اين زمينه کدام پراتيک خاصی دارد و يا خير؟

تا جائی که از روند زندگانی ننگين وی بر می آيد، نامبرده به غير از آن که چيز ھائی را در لبنان فراگرافته است و 

ر افغانستان وجود نداشت، در افغانستان به جز يک بار که به  دھاحتا اگر جاسوس ھم نمی بود امکان عملی کردن آن

انجاميد، ھيچ گونه گزارش ديگری از "  عليخان جاغوریشير"يکی از خويشاوندان " نصرهللا"کشته شدن زنده ياد 

درگيری وی نه با روسھا و دولت دست نشانده و نه ھم با نيروھای اخوانی حاکم در ھزاره جات در دفاع از مواضع 

در تماس نبود و به اصطالح گوش خود را " ساما"مگر اين که در جريان تمام آن مدتی که با . مردم، داده نشده است

به کری زده بود، در کنار روسھا  و در دفاع از دولت دست نشانده تجاربی در قسمت سرکوب مقاومت ضد روسی 

  .دآموخته باشد، تجاربی که امروز از بردن نام آن پرھيز می نماي

که در کابل به جمع ھواداران و اعضای سازمان پيوسته و وقتی با خانواده به جاغوری " نصرهللا"به ارتباط زنده ياد 

به سازمان، از آنجائی که در جاغوری " صادق دنی"می رود می خواھد به مبارزۀ مسلحانه بپردازد، طبق گزارش 

فرستاده شده است تا به مبارزه " حسين"نزد " غ  غزنیقره با"به " صادق"اين امکان مساعد نبوده وی از طرف 

را " حسين"در آنجا به عوض روياروئی با دولت، گويا وقتی اخوانی ھای محل می خواسته اند . عليه دولت بپردازد

در سنگر از ناحيۀ پا مرمی خورده با آن که " نصرهللا"دستگير نمايند، و بر قريۀ آنھا حمله آورده بودند، زنده ياد

حين عقب نشينی وی را بدون اطالع در سنگر با گرفتن تفنگ از نزدش به " حسين"زخمش زياد جدی و وخيم نبود، 

اين مطلب . اميد ترحم اسالمی اخوان تنھا گذاشته، در نتيجه به شکل بسيار فجيعی از طرف اخوان به قتل می رسد
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يل خواھم نوشت به خصوص ادعای آن زمان را ھرچند وقتی گزارشات مسافرتم را به جاغوری بنويسم، به تفص

را خاين و قاتل دانسته و خواستار محاکمه اش به وسيلۀ سازمان بود، با آنھم در مجموع " حسين"را که " صادق"

  :تذکر چند نکته می تواند به مثابۀ فتح باب به قضيه روشنی بيندازد

و " حسين" است که وی شامل آن باند يعنی باند به سازمان در کابل، مبين آن" نصرهللا" جذب شدن زنده ياد – ١

  .نبوده در نتيجه نمی توانسته مورد اعتماد آنھا باشد" صادق"

و اطرافيانش با روسھا و دولت دست نشانده وجود نداشت، " حسين"ھم کدام درگيری بين " قره باغ" با آن که در -٢

" قره باغ"و " جاغوری" باشندگان ولسوالی ھای  در آن زمان نمی توانست بفھمد،چنان وضعی راو اگر ھيچ کس 

خوب می دانست که در آنجا نه جنگی است و نه ھم شرکت " صادق دنی"به نيکوئی از آن اطالع داشتند و در نتيجه 

، صرف می تواند توجيه از سرتير "حسين جاسوس"در مبارزۀ مسلحانه، اعزام آن رفيق آرزومند مبارزه به طرف 

  .اھانه به کام مرگ فرستادن معنا بدھدکردن و کسی را آگ

 چرا بايد از جمع تمام بچه ھای قريه، يگانه نفری که در آنجا نه کس دارد و نه ھم کوئی تا از خونش پرسان -٣

نمايد، ھدف گلوله قرار می گيرد، مگر اخوانی ھا در آن زمان دارای چنان مرمی ھائی بودند که می توانست ھويت 

  يز داده از بين افراد، فقط غير بومی ھا را انتخاب نمايد؟باشندگان محل را تم

 -  نوع رھا کردن يک رفيق زخمی، در حالی که زخمش اندک و قابل معالجه است، در مقابل اخوان خون آشام-۴

 و او را به تيغ جالد سپردن، جنايتی است که بايد جنبش چپ افغانستان به -ھرگاه چنين سناريوئی از اول درست باشد

  .آن را توضيح خواسته و آنھا را به محاکمه بکشاند" صادق"و " حسين جاسوس"مايندگی از آن خانواده از ن

 در اساس قضيه به خاطری دروغ جلوه می نمايد که نه قبل از آن درگيری و نه ھم بعد از آن طی سالھای -۵

کدام برخورد ديگری به "  جاسوسحسين" ديگری بين آن اخوان خيالی و انقالبی زمان يعنی زمانمتوالی، ھيچ 

از حساب بيرون شده بود، گويا به خاطر سھم امام و " حسين"تا اين که بعد ھا آنھم در زمانی که پول . وجود نيامد

  .به وجود آمده بود" حسين" منطقه و خانودۀ نخمس درگيری بين اخوا

  :يمداريم می توانيم بنويس" صادق"و " حسين" با شناختی که اکنون از -۶

که با انضباط سازمانی در کابل آشنا شده بود و از طرف ديگر عالقۀ شديدی به مبارزه و " نصرهللا"زنده ياد 

سازمان داشت، وقتی به آنجا می رود و آنھا را می بيند، در آغاز می خواھد با آنھا مشترکاً عليه دولت برزمد اما 

آنھا که تطبيق . ه احتمال اغلب بر آنھا اعتراض نموده استوقتی متوجه روابط مشکوک و خاينانۀ آنھا می گردد، ب

برنامه ھای دراز مدتی را در نظرداشتند، موجوديت وی را خطرناک تشخيص نموده در حالی که وی را رذيالنه 

  .ساخته اندبه سازمان " حسين "مراجعۀبرای ای کشته اند، از مرگش ھم بھانه 

  ادامه دارد

 


