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 جاويد

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٠

   

  "انجوبازان پيکاری"با " صادق شورشی"استخباراتی ھای 

  وارد ميدان می شوند" جوره جوره"
  

مطلبی ننوشته ام اما »  افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان  « پورتال مدت ھا است که به خاطر مشکالت صحی برای 

 مرا واداشت تا در دفاع از حقيقت "جوره"پھلوان تازه وارد شان   و"والد گرپوالد وپ"ۀ افرادی ھرزه ای چون نوشت

س به  تا در اين آشفته بازار که روز تا روز جواسي؛ ضد  جواسيس وانجو بازان  چند جمله ای مختصر بنويسمهب

زندانيانی که در خدمت مزدوران روس قرار گرفتند  خاطر محافظه کاری و بر خورد نادرست ما به تسليم طلبان و

 اگر احياناً مقاومتی کرده باشند که نکرده اند آن ميدان را شغالی ديده ضعف  وشکست خود در زندان را مقاومت و

که در مقابل  ھرمانان  ضد تجاوز اينان بوده اند وبر کسانیرا  قھرمانی جلوه دھند  وبر مردم جلوه بفروشند که ق

تجاوز سوسيال امپرياليزم روس وامپرياليزم امريکا موضع روشن و قاطع دارند بزدالنه از عقب نام ھای مستعاری 

  .سان خاديستان محيل بتازنده که به قامت شان نمی چسپد ب

 بارفحش ۴٠کند تبصره نمی کنم زيرا در يک صفحه   ر میآھنی که خود را پوالد فکزنگزده من در مورد نوشته 

 اين ۀ نوشتۀکوچه وبازار را در مقابل طنز نويس محبوب آقای خالقداد پغمانی نثار کرده است که در ھشت صفح

 مرتبه فحش نثار آقای پغمانی شده است که اين فرد چطور جرأت کرده است در باره ٣٠٠معلم اخالق  اضافه تر از 

پرسشی کند که چرا چنين نام ) بی ھمتا(ستالين  رھبر کبير مردم شوروی از اين رھبر  بوی ھالندی وپنير بد

  .مستعاری را برگزيده است

سخت نياز دارند که جبن « خود با استدالل منطقی واضح ساخته اند که افراد جبون  ۀآقای خالقداد پغمانی در نوشت

  »مطنطنی بپوشانندرا با انتخاب چنين نامھای  وضعف ذاتی شان

 مردم صاحب ۀعزيز نسين طنز نويس معروف ترکی دريکی از کتاب ھايش نوشت که  درترکيه حتمی شد که ھم

تخلص شوند وی می نويسد که بی دانش ترين افراد مملکت دانش ودانشجو ودانشورو دانشيار شدند وبی غيرت ترين 

خواھند   ديگرمیه اید  اما در کشور ماافراد به گونوترسو ترين  افراد مملکت شير وشير دل وشير افگن شدن

  .صاحب نام ونشان شوند
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  .پنير ھای ما پوالد می شوند و انجوداران ما سوپر انقالبی می شوند 

پاکت بدون (اگر بپذيريم که جواب فحاشان خاموشی است اشتباه کرده ايم وجواب اين ياوه گويان ھمانا مسترد نمودن 

 به آدرس خودشان است که آقای پغمانی به وجه احسن اين کار را انجام صالح بيشترن مرچ وم با اضافه نمود)آدرس

  .کنم داده اند ومن اين طرز دفاع از خود را تأئيد واستقبال می

 ۀغير از قطار نمودن دشنام چيزی ديگری ندارد که روی آن مکث کنم  وھم چنان نوشت»پوالد «ۀچون نوشت

القی دوران نوجوانی خود را ھنوز با خود دارند غير از دشنام وفحاشی چيزی ندارد شورشيانی  که ضعف ھای اخ

که روی آن صحبت شود اما بايد خاطر نشان شان بسازم که يک شعله ای واقعی  ننگ داشت که با شما جرثومه ھای  

 ۀيگران بيندازيد نوشتخواھيد  به گردن د را می فساد صحبت کند  حال ميدان را خالی  ديده ضعف ھای اخالقی تان

سان ساير ه نام سه نفر مجھول الھويه انداخته ايد تالشی است عبث تا اگر بتوانيد به را ب سراپا دروغ تان که آن

رفيق موسوی که با نوشته ھای خود عرصه را باالی تان تنگ ساخته است از اين راه ۀ استخباراتی ھا در بار

  .معلوماتی به دست بياوريد زھی حماقت

ينين ديگر تازه به ميدان آورده اند خاپندارد  و وی را   پيکار که خود را قھرمان میھای تسليمی سرکردۀ ۀبه نوشت

  پردازم می

گان ه تمام حقايق و واقعيت ھای زندان را در رابطه به تسليم طلبان وتسليم شد« سد که وی ينو آقای جوره می

به جريان ....  رھايی از زندان در کنفرانس تدوير يافته سازمان پيکار سازمان پيکار برای نجات افغانستان را بعد از

  »گذاشته که اقای پوالد از اين جريان  اگاھی کامل دارد 

ماه جريان ) ٩(محترم جوره بعد از رھائی از زندان در « نويسد  آقای پوالد می. گويد يا پوالد يا جوره دروغ می

در " مسئله تسليم طلبی وتسليم شده گان سازمان پيکار "در باره  " غانستان سازمان پيکار برای نجات اف" کنفرانس

درون زندان گزارش نداده است واگر چنين موضوعی مورد بحث قرار می گرفت ، چگونه من آنرا نا ديده می 

  ».....اين ادعا در مورد من حقيقت ندارد! گرفتم 

نين  سازمانی را به خاطر به دام انداختن انسان ھای شريفی که دانند که خاد چ گويند زيرا ھر دو می ھردو دروغ می

دادند جذب سازمان   فردی ترجيع میۀ  متشکل سازمانی را بر مبارزۀ  ومبارزدرزميدن برای آزادی ميھن شان می

ی خاد با از استفاده از تجارب ساواک که سازمان ھا . سر از خاد بيرون می آوردندشدند که راساً  ھای قالبی می

ی ھا وغيره تشکيل کرده بودند سازمان پيکار را الشائقالبی  زير رھبری توده ای ھای سابق  چون شھر ياری ھا و

 به استناد نوشتۀ شخص آقای - جنرال جفسر،  خسر بر"احمدعلی"توسط مھره ھای مورد اعتماد خويش چون داکتر 

 تشکيل کردند احمد علی در يکی - ناد نوشتۀ جوره به است- حکيم توانا و ديگر مھره ھای خرد وبزرگ خويش- پوالد

از نوشته ھای خويش در مورد ايجاد سازمان پيکار ميگويد که انتخاب نام سازمان از طرف من صورت گرفته 

  .است

تا امروز ھيچکسی درسازمان پيکار حاضر نشده است که از تسليمی ھای پيکار ذکری کنند وبرای روشن شدن مرز 

که اسناد تسليمی را امضاء کرده اند  جمله ای بنويسند  زيرا پای خودشان ھم در اين  وم وکسانیبين زندانيان مقا

  .سازد ی می ماند که روی خودشان را سياه میئماجرا ھا دخيل است وبه  تف سر باال 

  .زنند  در اين بين تسليمی ھای رسوا با يک تير زھر آلود خاد چند ھدف را می

که کشته شده  اعترافی نداشته اند  وکسانی و مانده اند به خاطرمقاومت شان زنده مانده اند اقراراينھا که زنده  : يک  

اند آدم ھای ترسو وبزدل بوده اند که با يک سيلی مستنطق ھمه چيز را اعتراف کرده اند واين ھا شھدای حماسه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  خود انسانھای ۀتوکل امضاء شدخواھند مطابق پرو را می آفرين جنبش  چپ چون مجيد ھا بھمن ھا وياری ھا

که معکوس اين  شکسته  واقراری معرفی کنند وخود را قھرمانان ومبارزان زندان ديده وغيره معرفی کنند در حالی

  .کنم عاقالن خود دانند  من به ھمين بيت شاعر بسنده می.قضيه در زندان ھا رايج بود 

  تان زشت خو را نکشنددرمسلخ عشق جز نکو را نکشند              روبه صف

خواھند بگويند که رژيم ضد مردمی خلق وپرچم  رژيم پوشالی نبوده دارای قانون ومحاکم  با اين شگرد می: دو 

رسيدند  کردند توسط محکمه به سزای اعمال شان می  که خود اعتراف مییصرف در آن گناھکاران. عادالنه بود 

که اقراری نبوده اند ودولت دست نشانده ھم باالی شان سند و اسنادی اما جوره ھا واحمد علی ھا وحکيم توانا ھا 

  .مانند نداشته اند زنده می

به   خود بود بدون تمايزۀآقای جوره دولت دست نشانده تمام کسانی را که اعضای مرکزيت سازمان ھای منسوب

حتا اکبری مربوط سازمان رھائی که با وجود اعتراف از کار ھای کرده ونا کرده ای خود  .کرد اعدام محکوم می

ال اينجاست که اعضای پيکار که ھمه عضو کميته ؤس .اعدام شد ومصاحبه تلويزيونی  ھم برايش سودی نبخشيد

 يا ريگی در .مرکزی بودند ويا اعضای  مرکزيت  سازمان ھای ديگر چطور شامل  کتگوری اعدامی  ھا نشدند

جا شده بودند تا در فرصت مناسب ه  ويا سالھا قبل به دستور روس ھا در بين سازمان ھای انقالبی جابدکفش داشتن

  .زھر خود را بريزند

  قاضی  جر وحکمه ھمراهکرد که در م  واحمد علی يکی از رفقای جوره در يکی از نوشته ھای خود  ادعا می

  .ن پيکار منسوب نيستبحث کرد که وی اصالً به سازما

نه از  داند که زندانيان واقعی به ھيچ چيزی دسترسی نداشتند نه از وکيل و که زندانی بوده اند می  آقای جوره کسانی

 ضد انقالبی شان چيزی به دفاع ۀاگر کدام زندانی در محکم. بحث کردن با قاضی خبری بود  و دفاعيه ونه از جر

پدر لعنت ضد انقالب ھمينجه برقه بخايم « شد   دفاع از خود ساقط میۀضی زمينگفت با اين جمله قا از خود می

  » زنی که ھنوز ھم گپ می]ھمين جا برق را بخواھم[

اما جوره ھا وتوانا ھا تعھد دارند که اين محاکم  را عادالنه معرفی کنند تا نسل جوان ومحققين را به بيراھه ببرند 

چون مديون باند خلق وپرچم ھستند بايد دين خود . سو وزبون معرفی بدارندوشھدای بزرگ جنبش چپ را افراد تر

  .نھا ادا نمايندآرا در مقابل 

  :جوره در جای ديگر مينويسد 

مدتی قبل از گرفتاری بنا بر اثبات ارتباط جاسوسی شان با خاد دولت مزدور کارمل از سازمان ..... خاينين «

قرار داده شده بودند ،تا .....ی شھر کابل تحت نظارت دو نفر مسلح سازمان اخراج ودر يکی از خانه ھا.....پيکار

که ھمين جريان به وقت وزمانش به اطالع سازمان رھايی سازمان انان را محاکمه وبه جزای اعمال شان برسانند ،

ای دولت مزدور توسط تانک ھ زندانيان مذکور در ادامه ھمين فعاليت سازمان بود که. نيز رساند شده بود  وساما

   تکيه روی کلمات از من است»وعجالتاً يک سازمان وابسته به دولت ايجاد نمودند  تحت نظارت رھا يافتهاز روس 

دولت مزدور از . را سر به نيست بسازد   تانۀآقای جوره گروگانگيری  برای دولت پوشالی سند کافی نبود تا ھم

اھراً عضو سازمان تان است به گروگان گرفته ايد وآنان را تحت کدام سر نخ ھا فھميد که شما افرادی را که ظ

خواھد ديگران  برای کتمان ھويت خود وديگر ھمقطاران خادی خود  جوره می. نظارت  دو نفر مسلح قرار داده ايد

مان زمانش اين جريان به اطالع سازمان رھائی وساما رسانيده شد وگويا ساما وساز را به سراب ببرد که در وقت و

اگر بپذيرم که ديگران دراين قضيه دخيل ھستند  شما آنقدر ناشيانه نبوديد  .رھائی در لو دادن اين قضيه دخيل ھستند
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گوئيد که تاريخ مصرف پيکار به  چرا درست نمی. که محل اختفا را ھم به سمع دو سازمان نامبرده  رسانيده باشيد

 از ھموطنان ما که واقعاً ضد روس ودولت دست ی عده ای وسيعپايان رسيده بود وھمراه با رھبران پيکار بايد

را خاد به ھمدستی حکيم توانا فضل کريم  )گروگانگيری(رفتند وچه سناريوی جالبی  نشانده بودند به زندان می

 کرد تا گرفتاری ھای وسيع را  تصادف جلوه دھد وھويت ھمکاران خود را حفظ نمايد  ءوديگر رھبران پيکاراجرا

  اصلی خود را در زندان  تکميل نمايد از يکطرف خاد  را قوی وھوشيار معرفی میۀولت مزدوربتواند پروژو د

 زندانيان مقاوم  را با نشان دادن اسناد تسليمی ۀکرد  که ھيچ حرکتی از ديد شان پنھان نيست واز طرف ديگر روحي

گردند واصالً شما را به ھمين منظور زندانی کرده تان  در تمام زندان درھم می شکست تا آنان ھم سر خورده ونادم 

  .بود

يک . د  را ده مرتبه اعدام کنورنه تنھا گروگانگيری مسلحانه از نظر دولت دست نشانده کافی بود که ھرکدام تان

 کم  خود را نمی ديد آياۀ  زنده روی خانواد،متعلم مکتب که ھنوز به سن قانونی خود نرسيده بود با داشتن يک شبنامه

  .کردند  ساله که به ھيچ جرمی  چندين سال را در پشت ميله ھای زندان سپری می١٢ ساله تا ١٠بودند زندانيان 

  :گويد  بالد ومی ش به خود میجوره از مقاومتش واز جرأت

ک جوره در سر تا پای تحقيق از عضويت سازمان پيکار انکار کرده بود تا بدين وسيله مستنطقين نتوانستند از ي« 

طرف ارتباطات جوره را بيرون از زندان شناسايی نمايند واز جانب ديگر کسی نتوانست حتی جرء ت تسليمی را به 

جوره به ھر فرد واقعی جنبش اطمينان می دھد که ھيچ مستنطقی جرء ت نتوانسته است که حد . من پيشکش نمايند

  »اقل نام ويا کلمه تسليمی را به من به زبان اورده با شد 

يا مستنطق تان  يد وئرا  در مقابل آدم خواران خلقی پرچمی  ادا نما خواھيد  دين تان   باز ھم می!قای جوره کم تانآ

يد که در زندان ئخواھيد بگو ال کردن را نداشت يا میؤآدم واقعاً دموکرات و شرمندوکی بوده است که حتا جرأت س

کرد واجازه داشت زندانيان را به تجاوز جنسی  ی می خدائمستنطقی که در اتاق شکنجهاصالً شکنجه وجود نداشت 

باره در تحقيق از آقای جوره  تھديد کند  وخواھر ومادر زندانی را با رکيک ترين دشنام ھا والفاظ تحقير کند يک

ی از يک کنج اتاق به کنج ديگر اتاق از ترس نگاه ھای جوره سرگردان می  و جوی غارگردد ودر جست موش می

  . شود 

  .  نصيب شان نشد !!آقای جوره زندانيان ديگر بسيار کم طالع بوده اند که چنين مستنطق شريفی

کرديد واکنون در مرگ مزدوران روس مرثيه  شما پيکاريان  در زندان برای بقای مزدوران روس ترانه خوانی می

  .خوانی را آغاز کرده ايد 

 ...فرستادند با کدام اعتماد شما  به  اگيری وطنفروشی میآقای جوره در آن زمان که ھمه را به شوروی غرض فر

بود يا حضرت کا جی بی که باالی فردی که عضويت   آدم حضرت فيل میۀ فرستاده شديد يا پاي...برای گرفتن 

  .گرفت  چنين اعتمادی صورت می،وطنفروشان را نداشت

ست ويا در زندان تصادفی افشاء شد داشتن يک دانست که جوره ا را ھمان مستنطق می قای جوره  نام مستعار تانآ

داشت صاحب آن تخلص آب خوش  بوی انقالبی می ثير داشت واگر  آن تخلص رنگ وأتخلص باالی مدت حبس ت

لکاتبين بود  ازندان از گلويش پايان نمی شد واگر اسم مستعار کسی کشف می شد حسابش با کرام در جريان تحقيق و

  .ران  بود که حتا مستنطق را به وحشت انداخته بود وجرأت وی را سلب کرده بودخالف ديگه ولی از  شما ب

 تسليمی را برزبان آورد  اما چه مجبوريت ۀتوانست نام وکلم آقای جوره مستنطق تان ھم جرأت داشت وھم می

ل نزد خود را به صورت کام  تانۀمگر وی دوسي.  را بار ديگر  به تسليم شدن وادار بسازد "تسليمی"داشت که 
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را  کنم که زيادتر از اين خود را بی آبرو وشرمنده نسازيد وھر کسی که پای شما نداشت  من برای شما نصيحت می

  . شامل اين جر وبحث ساخته است جفای بزرگی در حق تان انجام داده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


