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 Political سياسی

 
  موسوی

  ٢٠١٢جوالی ٣١

  

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

۴٢  
  :به ادامۀ گذشته

ه سوسيال امپرياليزم روس و مزدوران آنھا، جھت خنثا ساختن برنامۀ مبارزاتی تاکتيک ھا و سياست ھائی را ک

عليه پديدۀ تسليم طلبی، پيش گرفته بودند، به آنچه تا اکنون از آن صحبت به عمل آمده تمام نشده بلکه زنجير " ساما"

  .آن با دو حلقۀ ديگر کامل می گرديد

نجام آن توظيف ايق آن از ھم مغايرت داشتند، مگر نيروھائی که به اين دو حلقه با آن که از لحاظ بستر و محل تطب

دشده بودند، در ھمه حال يکی بود يعنی اخوان المسلمين و تشکالت برخاسته از آنھا درھمکاری با دولت ھای . ن

  .فوق ارتجاعی ايران و پاکستان

 تا عناصر شناخته شدۀ مربوط بر ھمين مبنا، از يک جانب روسھا و دولت دست نشانده سخت تالش می ورزيد،

جنبش چپ به خصوص آنھائی را که در پراتيک مبارزاتی شان جنگ مسلحانه را نيز داشتند، به وسيلۀ عمال شان 

در احزاب اسالمی به خصوص حزب اسالمی گلبدين و جمعيت ربانی در پاکستان و سازمان نصر به عالوۀ دو نھاد 

 زير نظر داشته باشند بلکه در مواقع الزم يا به وسيلۀ تروريستھای خودشان و يا قبالً تذکار يافته در ايران، نه تنھا

گذشته از قتل ھای مرموزی که اينجا و آنجا چنانچه ھم با پشتيبانی نھاد ھای امنيتی آن دو کشور، از بين ببرند، 

ومندان داوود از کلکان، صورت پذيرفته شايد بتوان بارزترين نمونه ھای آنھا را در ايران در قتل ھای فجيع ق

تن ديگر در ھمانجا، مشخص نمود؛ عين سياست منتھا در ھا رضوانی از قره باغ غزنی، عصمت قندھاری و ده 

ابعاد گسترده تر در پاکستان نيز عملی شده، تعقيب و کشتن ده ھا و صد ھا رھبر، کادر و عضو نھاد ھای چپ در 

  . به شمار می آمدندچنان سياستیاز پاکستان، نمونه ھای بارزی 
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فضای ترور و اختناقی که در ھردو کشور ھمسايه عليه نيروھای انقالبی حاکم شده بود، يکی از معضالت ديگری 

به . در مبارزه عليه تسليم طلبی آسيب پذير ساخته از سرعت آن بکاھدرا " ساما"بود که می توانست برنامۀ کار 

 را آشکار ساخته، دست به پخش آن بخش از اوراق تحقيقی که خصوص وقتی که حسين جاسوس، ماھيت اصلی اش

 به زندگانی نيمه علنی ورا که در پشاور و کويته  " ساما"در اختيار داشت زد، گذشته از آن که تمام اعضای 

روزگار می گذرانيدند، دست بسته تسليم اخوان و دولت ارتجاعی پاکستان نمود، آنھائی را که به شکلی از اشکال 

لغزيده و آمادگی آن را داشتند تا با قطع رابطه با دولت دوباره به دامان تسليم طلبی خيانت و ی شان در مرداب پا

مردم خويش برگردند، چنان ھراسان ساخت که برای مدتھای مديدی جھت زنده ماندن خود، ھمان روابط ننگين را 

تصميم گرفتند تا به آن روابط خاتمه دھند، از " ازسرب"و يا " سنگين"و اگر اين و يا آن فردی چون . حفظ نمودند

روگردانيده، خيانت " مسعود"و " شورای نظار"را بر روی خود بسته يافتند، به طرف " ساما"آنجائی که درب ھای 

ھرچند در آنجا ھم از طرف سردمداران اخوان چيزی به جز سرب . نخستين شان را با خيانت جديدی کاملتر ساختند

  .ی نبرده، با توطئه ھای رسوائی به قتل رسيدندداغ بھره ا

ھا در درون جبھات نبرد " شعله ئی"و " ساما"دومين حلقه ای که اين زنجير را کامل می نمود، تشديد کار عليه 

 با تشديد کار استخباراتی قادر شده بود در اکثر ۶٠ھمان طوری که ديديم دولت که از آغاز سال . مسلحانه بود

به احزاب اسالمی نفوذ نمايد و بر مبنای ھمان نفوذ آنھا را چنان به جان ھم انداخته بود که ھريک از جبھات مربوط 

در کلکان، با قطع روابط تسليم طلبانه و " ساما"طرفين، روسھا را ضامن بقای خويش تصور نمايد، به دنبال آن که 

وجه يک نکتۀ ديگر نيز گرديد و آن بستن و تصفيه جسدی عناصر خود فروش و جاسوس، به کوه صافی پناه برد، مت

  .گرفتن ھر نوع عقبگاه از نيروھائی که می خواستند از دولت ببرند، بود

جھت تطبيق چنان سياستی صرف نظر از ماھيت ذاتی تجاوز گرانه ، غير انسانی و ضد ملی اخوان، برخورداری 

ان را برای دولت ھميشه مساعد می ساخت تا از شبکه ھای مقتدری از عوامل نفوذی در ميان اخوان، اين امک

  .عندالموقع و در شرايط مساعد، با نيروی اخوان براين و يا آن جبھه لشکر کشيده، به قلع و قمع آنھا بپردازد

  !خوانندگان عزيز

بادر نظرداشت تمام آنچه به ارتباط جبھۀ کوه صافی، پناھگاه بودن آن منطقه در کل، سياست ھائی که دولت دست 

عليه تسليم طلبی رويدست گرفته و ھمان طوری که تا حال " ساما"نشانده جھت خنثا ساختن برنامه ھای مبارزاتی 

خوانده ايد، ابعاد آن چنان و سيع و گسترده بود که حتا امروز بعد از سپری شدن سه دھه از آن تاريخ برای بسياری 

ست، نوشته آمديم، اينک نخست چگونگی قتل عام کوه صافی از مدعيان علم انقالب نامفھوم و غير قابل درک مانده ا

را از نزديک ديده، بعداً می بينيم که شبنامه نويس، با بستن چنان اتھامی به اين قلم از چه کس و يا کسانی خواسته 

  .است دفاع نمايد

ه قبل از بروز آن واقعه يک ھفت) و رفيق بريالی. اين قلم، قومندان قادر، رفيق شفبق، رفيق ص( نفر ۵نوشتم که ما 

در شرايطی جبھه را ترک نموديم که نيروھای جديدی در آنجا متمرکز شده و از لحاظ عددی و موجوديت کادر ھای 

  . نبودن ما نمی توانست برای حيات جبھه خطر ساز به شمار بيايدنظامی و سياسی

توطئه دوگروپ ديگر نيز ھريک به طرفی اين که ظرف يک ھفته يعنی بعد از مسافرت ما به پاکستان و آغاز آن 

عازم شده اند، در بدترين حالت می تواند اشتباه در ارزيابی آن رفقاء به شمار رفته تا جائی که اين قلم از قضايا 

  .رفقاء دخيل بدانمتصميم آن اطالع دارد، نمی توانم دست توطئه را در 
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 نبايد - نفر از رفقاء در آن جا وجود داشتند٣٠اً در حدود يعنی در زمانی که فاجعۀ کوه صافی به وقوع پيوست، جمع

 نفر ٢٠ ماھی که در کوه صافی بوديم بار ھا اتفاق افتاده بود که با تعدادی کمتر از ٨فراموش نمود که ما در جريان 

 از تمام قضايا به  تا جائی که رفقای زنده مانده از آن فاجعه نقل نموده اند و با شناختی که امروز-آنجا را حفظ نمائيم

  :دست آمده است، بايد آن فاجعه چنين اتفاق افتاده باشد

مقاومت دليرانۀ رفقای سازمان در مقابل سه ھجوم زمينی و ھوائی روسھا و مزدوران شان و به شکست کشانيدن آن 

علی "و " بنديخانه"تھاجمات از يک سو، ھمکاری صميمانه با مردم کوه صافی در تصرف پوسته ھای امنيتی 

قادر شوند " ساما" و از ھمه مھمتر يافتن اين امکان که رفقای از جانبیتوأم با چند عمليات نظامی ديگر" خوازه 

خود و سياست ھای شان را به توده ھا معرفی بدارند، نه تنھا روسھا و مزدوران شان را متوجه يک خطر بالقوه از 

ساخته، در واقع ھردو اھميت قضيه متوجه نيز  در پاکستان را ساخت، بلکه نيروھای ارتجاعی مستقر" ساما"جانب 

دشمن مردم افغانستان يعنی سوسيال امپرياليزم روس و مزدورانش در يک سو و ارتجاع ھار اسالمی و باداران 

  .متوجه ساخت" ساما"امپرياليستی شان را در سوی ديگر به خطر رشد 

 –ت بين ھردو دشمن صورت پذيرفته در کنار آن که اخوان المسلمين  اينجاست که به کاملترين شکل آن تبانی و وحد

تی در درون شتند دارای قويترين شبکۀ استخبارانبايد فراموش نمود که روسھا در تمام دورانی که با مصر رابطه دا

 بودنددر تمام کشور ھای به اصطالح عربی اد زيادی کادر مذھبی د برخوردار از تعاز آن طريقمصر و " ازھر"

 با - سال اشغال افغانستان و حتا اکنون با استخبارات روسھا در ارتباط نبوده و نباشد١۴که نمی توانست در جريان 

 تن از رھبران عرب به کوه صافی جھت مجاب ساختن مخالفت ھای احتمالی مردم محل و دو عضو ١۴فرستادن 

که به " احمد شاه مسعود"روسھا ھا نيز از طريق شخص را فراھم می نمايد، " ساما"، برنامۀ نابودی ."آی.اس.آی"

يک " ساما"دست راست وی در آن جنايت، به مثابۀ جايزه جھت کشتار ھريک از اعضای " مولوی عارف"اعتراف 

تورن "ميليون افغانی از روسھا دريافت داشته بود، داخل ميدان شده دو تن از قومندانھای جمعيت اسالمی را ھريک 

را در کنار نيروھای عربی که از پاکستان آمده و به محض ورود، تمام صالحيت " مولوی عارف "و" فيض محمد

  .را چيدند" ساما"را از آن خود ساخته بودند، قرار داده بنای حمله بر " خالص"جبھۀ 

 اشتباھات  سال ما بيائيم و از راه دور قضاوت نمائيم که رفقای حاضر در محل دچار٣٠اين که اکنون بعد از گذشتن 

 و يا رزمی گرديدند، صرف نظر از آن که ھيچ دردی را درمان نمی کند به نحوی از ، سياسی، ايدئولوژيکتاکتيکی

انحاء اھانت روا داشتن به خون آن رفقای پاکبازيست که در ھمان مقطع تاريخی جان خويش را جھت آزادی کشور 

چه صرف نظر از آن که ما تمام جزئيات . ن فدا نموده اندو رفاه مردم آن در زير شعار يا مرگ يا آزادی سازما

کی آنھا  در ھمان مقطع چقدر درست و يا نادرست يقضيه  را نمی دانيم تا بدانيم و قضاوت نمائيم که تصاميم تاکت

بوده است، نبايد يک نکتۀ ديگر را نيز فراموش نمائيم که اين بسيار ساده است تا ما بر مبنای درس آموزی از 

پيشنھاداتی را که اوالً ھيچ معلوم . شتباھات آنھا طرح ھا و پيشنھاداتی را ارائه داشته آنھا را مورد انتقاد قرار بدھيما

نيست آيا در ھمان زمان ھم می توانست در ذھن ما خطور نمايد و يا خير و ثانياً صحت و سقم آن پيشنھاد نيز وابسته 

  .جه ای بار خواھد آوردبه آن می توانست باشد که در عمل چه نتي

حال با در نظرداشت تمام آنچه به ارتباط آن مسأله نوشتم و با در نظرداشت عمق توطئه ای که رفقاء قربانی آن 

گرديدند و با در نظرداشت آن که در ذات خود آن عمليات اگر نگوئيم اولين بلکه به جرأت گفته می توانيم کاملترين 

ن سوسيال امپرياليزم و امپرياليزم، بين مزدوران روس و مزدوران امريکا، بين شکل ھمکاری بين شرق و غرب، بي

 از افراد ديگر فردیاخوان بين المللی و سيستم امپريايزم در کل، بوده است، وقتی کسی پيدا شود و اين قلم و يا 
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 دانم شما در مورد ھمچو را با چنان اتھام رذيالنه و غير شرافتمندانه بخواھد زير سؤال قرار بدھد، نمی" ساما"

شخصی چه حکم می نمائيد، برای من چنان شخصی به عالوۀ آن که يکی از نوکران امپرياليزم، سوسيال امپرياليزم 

و ارتجاع ھار است که می خواھد بر جنايت آشکار آنھا پردۀ استتار بکشد، به زبان وطنی ھم شخصی است بی 

  .زبان خود شبنامه،  از آميزش خودش با مادرش به دنيا آمده استناموس و فاقد شرافت انسانی، فردی که به 

واما اين که شبنامه نويس و يا حاجی استخباراتی چرا چنين ادعائی را نموده است، بيشتر از بروز خشم محتاج تحليل 

  .خاص خود است

 ١٧۴٧سال "  عنوان دوستانی که با نوشته ھای اين قلم آشنائی دارند، به نيکوئی از موجوديت نوشته ای زير

اطالع دارند، آنھائی که خود نوشته را از نظر گذرانيده اند، دليل نگارش آن را " ميالدی، باز تولد يک کشور کھن

بزرگترين " فروغ" نام بهکه در نشريه ای " چھره نما" پيدا شده بود با اسم مستعاردر تورنتو نيز می دانند که فردی 

من ھم به اندازۀ وسع و توان خود، آن نوشته را انتقاد نموده . فغانستان دانسته بودمصيبت را پيدايش و موجوديت ا

 يکی از آن - را نيز در چندين زمينه، مورد حمله قرار داده) ارشد الخاينين(ضمن انتقاد از نوشته، احمد شاه مسعود 

نخست برادری وی را با مردم   و از طرفدارانش خواسته بودم تا پا پيش نموده -موارد قتل عام کوه صافی بود

  . ميراث  پيشکش شاناً افغانستان به اثبات برسانند، بعد

حاجی استخباراتی و يا ھمان شبنامه نويس، در ھمان زمان تا جائی که برايش امکان داشت سخت کوشش به عمل 

  :آورد تا من را از کاری که پيش گرفته بودم باز داشته، ھميشه زمزمه می کرد

  "ين طور افراد زياد است، وقتت را به پاسخ آنھا ضايع نسازرفيق جان ا"

من با آن که در آن زمان به نيت آن دلسوزی ھا پی نبرده بودم مگر با قاطعيت برايش پاسخ دادم، برای من مبارزه 

گاھی وقت ضايع ساختن نبوده و نيست، به عالوه  جھت تثيبت ھويت افغانستان و دفاع از ھويت تاريخی آن ھيچ

وطنفروش و قاتل رفقای ما در کوه صافی، اندارب و قندوز نه " احمد شاه مسعود"فشای جنايات اخوان به خصوص ا

  .از وظايفی است که انجام آن را دينی بر دوش خويش می دانميکی تنھا ھيچ زمانی ضياع وقت نيست، بلکه 

ه بودم و او ھم جرأت نکرد ديگر دنبال آن داد" چھره نما"از اين قضيه سالھا گذشت، از آن جائی که جوابم را به 

تا اين که شبنامه پخش شد و با دوستان مشفق و . بحث ھای خاينانه را بگيرد، ديگر در مورد وی فکر ھم نمی کردم

وقتی ضمن يکی از صحبت . آن عده از رفقائی که به عمق شناخت شان باور مندھستم، در زمينه به مشوره پرداختم

ھمکاری داشته به عالوۀ آن که آن نشريه را از طريق " فروغ "ۀگفت که حاجی استخباراتی با نشريھا يکی از رفقاء 

برای نشريه قلم می زد، تقريباً معما ھای زيادی برايم حل " چھره نما"دکانش پخش می نمود، خودش نيز زير نام 

  .گرديد

را رھا نموده وقتم را با وی ضايع " چھره نما"معمای آن قيافۀ چاپلوسانه و دريوزه گرانه، آن التماس ھا که پشت 

نسازم، معمای رنگ به رنگ شدن در قسمت خراسان و افغانستانی بودن، معمای پشتون ستيزی شرمنده، معمای 

اسالم نمائی و خود را در زير ريش بزی و لقب حاجی پنھان نمودن، معمای ستايش از ارشد الخاينين و ده ھا مطلب 

  .ديگر

را " چھره نما"او که  در ھمان زمان وقتی . نم، آن انسان پست و عاری از شرافت را خوب درک نمايماينک می توا

به ميدان طلبيدم، به نسبت جبن برخاسته از گذشته ھای ننگين در خود جرأت روياروئی مستقيم را نمی ديد، ھميشه 

 از من بستاند، آنھائی که حاجی استخباراتی منتظر فرصت بود تا چه وقت زھرش را چکانده، انتقام ارشد الخاينين را

چون توان، ظرفيت و جرأت تقابل روياروی . را می شناسند به نيکوئی می دانند که وی فردی است حقير و کينه توز
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را در خود نمی بيند لذا ھمه چيز را در ذھن خود نگھداشته وقتی متيقن گردد که شناخته نمی شود، زھرش را می 

  .چکاند

روس در شھر گلف ديدن نامدار ن به ملت که از قرار معلوم به ھمين تازگی ھا بارديگر با يکی از جواسيس اين خاي

نموده، يکی از آن افراديست که به خاطر تأمين منافع شخصی و خانوادگی اش، حاضر است برخون صد ھا و 

چون او، خوبترين جايزه ای می ھزاران انسان شريف پا بگذارد، در نتيجه حوالۀ چنان اتھامی از جانب شخصی 

  .تواند باشد که فردی در جريان مبارزه به دست می آورد

  ادامه دارد

 


