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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

  ٢٠١١ دسمبر ٠٩

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

١٠  

  :به ادامۀ گذشته

  تی  اين قلم و نھادی را که آن موقع عضو آن بودم، زير سؤال بردن  دھه عملکرد مبارزا۴ حدود -۴

حال که تا حدودی با طرز ديد و شيوۀ کار نويسنده به ارتباط زندگی شخصی، خانوادگی و دوستان اين قلم آشنائی به 

ه، با بی دست آمد و ديديم که آن نادان خوش لباس چگونه از فرط خشم و عصبانيت بر من، بر زمين و زمان تاخت

حيائی يک مزدور نھاد ھای استخباراتی از بستن اتھام و اھانت به صد ھا ميليون انسان کرۀ ارض اباء نورزيده 

است، جا دارد بحث را بيش از اين بر مسايل شخصی و اخالقی متمرکز نساخته، ببينيم که نامبرده در زمينۀ سياسی 

  کجا ايستاده است؛ در کنار مردم و يا در کنار اشغالگران؟چگونه انديشيده و در واقع از لحاظ مبارزاتی در 

  :به ادامۀ روش حاکم بر نوشته اين بخش را ھم با آوردن نقل قولی از شبنامه نويس آغاز می نمائيم، وی می نويسد

  ."در داخل افغانستان...)  ھراتی و قتل صديق(از جمله-جوانان وطنخواهترور چند تن از "

ان طوری که مشاھده می نمائيد، شبنامه نويس با نوشتن اين جمله به عالوۀ آن که اتھام خوانندگان عزيز، ھم

يعنی دو عملی . معرفی نموده است" جوانان وطنخواه"تروريست بودن را بر من وارد نموده، افراد ترور شده را ھم 

اين قلم را وادار به سکوت و تن که ھيچ يک از آنھا نمی تواند قابل دفاع باشد و به زعم خودش خواسته حد اقل يا 

  .دادن به شانتاژ سازد و يا ھم دو دسته تسليم پوليس و مقامات قضائی نمايد

چه کس و يا کسانی " جوانان وطنخواه"از آن جائی که شبنامه نويس در تمام شبنامه ننوشته است که منظورش از 

معين ننموده است، در نتيجه به اجازۀ شما " وطنخواھی" کدام معيار خاصی را ھم برای تشخيص ،است و با تأسف

را نيز از جملۀ وطنخواھان دانسته است، نخست به "  ھراتیصديق"امی به استناد جملۀ فوق که خوانندگان گر
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پرداخته به دوام آن نکات مربوط بدان را خواھم شکافت تا ديده شود، شخص نويسنده از " صديق ھراتی"معرفی 

  . عقيدتی وی کجاست- فاع می نمايد و در واقع آبشخور فکریکدام خط فکری و سياسی د

يکی از " عتيق"معروف است، برادر انجنير" داکتر صديق"که بنا بر تحصيل در رشتۀ طب، به " صديق ھراتی"

  . بود۵٠ و اوايل دھۀ ۴٠کادر ھای فعال جنبش دموکراتيک نوين در ختم دھۀ 

طبق . ان دارای قد متوسط نزديک به بلند، زيرک و سخت بلند پروازوی جوانی بود الغر اندام، به مقياس افغانست

 ھجری شمسی يعنی از اواسط دوران داوود خان، ١٣۵۵ از اواسط سال - بخوانيد اعترافات خودش–گزارشھايش 

شده به ."ب. ج. ک"ضمن چندين مسافرتی که به شوروی آن روز داشت، جذب سازمان جاسوسی آن کشور يعنی 

ت مقدماتی عادی و رسيدن  به عضويت کامل آن نھاد، به ارتباط چگونگی نفوذ در درون جنبش چپ دنبال تحصيال

  .افغانستان تحصيالت تخصصی نموده بود

 اين تحصيالت به خاطرپنھان ماندن و مورد توجه کسی قرار نگرفتن در چند نوبت، چه آنگاھی که با ظاھر سازی 

وی می شد و چه ھم در مسافرتھائی که به ھمان بھانه در اروپای شرقی فعاليت ھای تجارتی برای مدتی عازم شور

  .انجام می داد، عملی می شد

يکی از افرادی بود که بدون کمترين تماس و " ر صديقتداک"زمانی که نوکران روس فاجعۀ خونين ثور را آفريدند، 

در افغانستان ." ب. ج. ک"سؤولتوجھی به مزدوران روس در افغانستان، خودش به صورت مستقيم با مرکزيت م

  .در تماس بوده و تمام دستورات خود را از آن طريق دريافت می داشت

از حد اعالی اعتماد ." ب. ج . ک" سال عضويتش در ۵به دنبال تجاوز شوروی بر افغانستان، داکتر صديق که طی 

امکان آن را می يابد تا با " ساما"اکباز مقامات آن سازمان برخوردار بود، با استفاده از سادگی يک تن از شھدای پ

 درست يک ھفته قبل از دستگيری آن زنده -نيز برساند" مجيد کلکانی"بزرگنمائی ھای چندی، خود را به زنده ياد 

 اين که در دستگيری و شھادت آن اسطورۀ مقاومت آيا نقشی داشته و يا خير، با تأسف خودش در گزارشھايش -ياد

  .ده استچيزی ياددھانی نکر

در يکی از بدترين دوره ھای حياتش به سر می برد و " ساما"به دنبال دستگيری و شھادت آن رفيق، از آن جائی که 

نيز نمی توانست از اھميت بسزائی برخوردار باشد، در نتيجه از داکتر صديق و تمايلش به ." ب. ج. ک"برای 

 پولينوم دوم کنگرۀ اول خويش را ١٣۵٩در عقرب سال " اماس"مگر بعد از آن که . ھم زياد شنيده نمی شود" ساما"

داير و بر پراکندگی ھای تشکيالتی و در حدی توھمات ايدئولوژيک خويش غلبه نموده و می خواھد بر بستر تشديد 

مبارزۀ مسلحانه در شھر و روستا بر آن کاستی ھا نقطۀ پايان نيز بگذارد، بارديگر سرو کلۀ داکتر صديق و 

  .در دور و بر اين سازمان به نظر می خورد" ساما"ش به ھمکاری با تمايالت

طبق گزارش شخص داکتر صديق، وی که طی اين مدت در موقعيتی قرار گرفته است که در تمام افغانستان به غير 

فرد باالسری نداشت، با استفاده از کاستی ھا و ." ب. ج. ک"مسؤول آن زمان " علی اف"ازفردی موسوم به 

افات تشکيالتی و فاصله ای که بين مرکزيت سازمان و بخش ھا در واليات وجود داشت، با زيرکی خاصی به انحر

نفوذ در ساما پرداخته، اميال تسليم طلبانه اش را يکی پی ديگری چه در مرکز و چه ھم در حوزۀ غرب عملی می 

گزيده بود بسيار ساده بود، بدان معنا که شيوه ای که داکتر صديق جھت رسيدن به اھداف ضد انقالبی خود بر. نمود

در حالی که . در مرکز به نام و از طرف حوزۀ غرب ساما صحبت می نمود و در ھرات ھم به نمايندگی از مرکزيت

با کمال تأسف رفقای مرکزيت که شانه ھای شان زير فشار و تراکم کار مبارزاتی کامالً خم شده بود، کمتر بدين فکر 

 رد قضايا را بگيرند و کار حوزۀ غرب به مانند ساير حوزه ھا بيشتر شکل فدرال ھای خود مختار را می افتادند، تا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

به خود گرفته بود تا يک سازمان واحد؛ رفقای حوزۀ غرب که تا حدودی بر قضيه سوءظن پيدا نموده بودند در آغاز 

ق نيافتند، با فرستادن يک نماينده خواستند کوشش کردند تا از طريق ارسال نامه، حل مشکل نمايند و چون بدان توفي

با تأسف فرد فرستاده شده از . مرکزيت را در جريان تمام آنچه به نام آنھا در حوزۀ غرب می گذشت، قرار دھند

طرف عده ای، مشکوک تشخيص داده شده به عوض آن که وی را به مرکزيت برسانند و يا از حضور وی مرکزيت 

اين که درآن قتل داکتر صديق ھم . حراف از تمام ضوابط تشکيالتی به قتل رسانيده می شودرا با خبر سازند، با ان

ھرچه . دست داشت و يا اصوالً خودش نظر دھندۀ آن بوده و يا نه، داکتر مذکور در گزارشھايش از آن نام نمی برد

دون اطالع وی، در نتيجۀ حاصله از بود، چه اين عمل به مشوره و يا دستور داکتر صديق انجام يافته باشد و چه ھم ب

 در صد رھبری سازمان و غلتيدن سازمان به دامان ٨٠آن خودسری غير قابل بخشايش، که در ادامه به نابودی 

  .انقياد طلبی ملی و طبقاتی، انجاميد، تغييری به وجود نمی آيد

برايش مساعد می شد و درواقع تمام " ب.ج. ک"کانات و سھولت ھائی که از طرف با تکيه بر ام" داکتر صديق"

سھولت ھا می توانست حيثيت طعمه ای را داشته باشد که جھت صيد ماھی بايد از آن استفاده کرد، بدون توجه افراد 

مان مناسب با به وجود و رھبری سازمان نه تنھا در داخل شھر کابل در تمام تار و پود ساما نفوذ می نمايد و در ز

آوردن که يک بھانۀ نزديک به حقيقت و با تکيه بر ضعف فردی که با تأسف وی نيز از ھرات بود و ضمن آن که به 

ی طب ھم تحصيل می نمود، اگر نگوئيم تمام مرکزيت به جرأت می توان نوشت، ځعين اسم ناميده می شد، در پوھن

س قرار داشتند ھمه را از پيش پای برداشت، بلکه با سود جستن از سطح تمام آنھائی را که در شھر کابل در دستر

پايان فکری و پراگمتيسم حاکم بر مسؤولين بخش کوھدامن، آنھا را نيز به دام انداخته و در عمل روابط پراکندۀ کادر 

انجام به امضای روابطی که سر . ھای بومی کوھدامن را با دولت پوشالی ببرک، در سطح باالتری سازماندھی نمود

  .و دولت به نمايندگی از روسھا انجاميده تسليم طلبی ملی را تسجيل کرد" ساما"پروتوکول بين 

داکتر صديق و ايادی نفوذی وی در ساما به آن دستآورد رسيدند، اھداف داکتر صديق برای کامل که به دنبال آن 

ه زدن به اعضای باقی ماندۀ رھبری و کادر ھای ساختن ضربه و استفادۀ سياسی الزم از آن تغيير خورده ، ضرب

  .قرار دادکار نزديک به رھبری را به منظور لم دادن بر ساما و غصب رھبری آن در دستور 

در جريان . در بستر وحين انجام چنين وظيفه ای از طرف سازمان شناسائی و با پای خودش به محکمه فرستاده شد

 از - اسناد غير قابل انکاری ارائه داشت" ب. ج. ک"بيت موقعيت خود در محکمه ضمن آن که ده ھا بار برای تث

نخستين روز شناسائی داکتر صديق الی اعدام انقالبی وی حتا يک سيلی ھم کسی بر رويش نزد، زيرا مسير قضايا 

اين که به را به اثبات برساند نه ." ب. ج. ک"قسمی سازماندھی و عيار شده بود که او خود می بايست عضويتش در 

 اسنادی که ھريک از آنھا نه تنھا به تنھائی می تواند باعث صدور حکم گردد، بلکه بار -سؤال مستنطقی جواب گويد

  .بار تعجب رفقای شرکت کننده در آن محکمۀ علنی را نيز بر انگيخت

رقصی نموده آن جاسوس سفاک که به خاطر رسيدن به آرزوھای شومش بر تلی از اجساد شھدای بزرگ ساما خوش

 اما ، به دنباله روی از سياست ھايش داير شده،بود، وقتی در آخر جلسه ای که او فکر می کرد، به خاطر اقناع افراد

در واقع محکمه ای بود علنی برای يک جاسوس وطن فروش، خالف انتظارش که فکر می کرد ھمه به پايش 

 رفيق مسؤول به استناد اعترافات خودش، به اعدام محکوم خواھند افتاد و مقدم اورا گرامی خواھند داشت، از طرف

شد، باز ھم آن عضو سرسپردۀ روس کوتاه نيامده در حالی که شايد در دل بر حماقتی که انجام داده بود و خود به 

و " دولت شورا ھا"پای خود به آن محکمه مراجعه نموده بود، لعنت می فرستاد، با تبختر و صدای بلند خدماتش به 

  :را بر شمرده اعالم داشت" سويتيزم"با تأکيد بيشتر بر
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حال که شما چنين تصميمی گرفته ايد بگذار بگويم، مرگ من برای تان ارزان تمام نمی شود، مطمئن باشيد "

پيش بينيی که به صورت غير قابل وصفی ." خواھد گرفت" چوچۀ مائو"سويتيزم انتقام من را از شما تروريست ھای

 نه تنھا تمام زندانيان ساما را در ھرات تيرباران نمودند و ،روسھا به محض اطالع از اعدام انقالبی ویتحقق يافته 

بر عمليات ھای خويش عليه ساما افزودند بلکه در کابل و زندان پل چرخی نيز ھرکسی از اعضای ساما را که 

ه بود و متيقن بودند که به ساما ارتباط سرش به تنش می ارزيد و دست ھمکاری و تساند با رژيم مزدور دراز نکرد

  .دارد، قتل عام نمود

با نقش اين قلم که اينک از طرف شبنامه نويس به اتھام اعدام انقالبی وی مھر تروريست می خورم در تمام قضايا، 

 ساعت دوام ننموده و در جريان آن جلسات نه ۴صرف به سه جلسه ای محدود می شود که ھيچ يک بيش از تأسف 

 نمی شود در موردش صحبت کرد و متباقی متأسفانهتنھا قادر به شناسائی وی گرديدم بلکه با به کاربردن روشی که 

 کلدار ٢۵٠٠جواسيس را ھوشدار باش داد، وی را با رضاء و رغبت خودش و با پرداختن ھزينۀ مسافرتش 

  .*محاکمه شدپاکستانی ازپشاور به ھرات به طرف مجلسی فرستادم که در واقع ھمانجا 

برخی از کسانی که از دور و يا نزديک در مورد داکتر صديق و فعاليت ھايش چيز ھائی شنيده بودند، ضمن آن که 

اين قلم را از رھا کردن وی محکوم می نمودند و با صراحت ابراز می داشتند که به خاطر رھا کردن و به زنجير 

 کلدار ھم به دستش داده بودم، ٢۵٠٠ئی کشانيده شوم، از اين که نکشيدن قاتل رفقاء و دشمن مردم بايد به پاسخگو

بين خود شوخی کرده برمبنای سياست صرفه جويانه ای که در تمام اوقات بدان عمل می نمودم، اين ضرب المثل را 

به خاطر دو کلدار يک ساعت پياده می رود مگر ." جان کندن لغمانی و خوراک مغول: "ھميشه تکرار می نمودند

  .  کلدار ساما را به دست باد داده تا به خانه برساند٢۵٠٠اکنون 

به نقشه و برنامه ای که آن را " رھبر"در ھمين جا، بيجا نخواھد بود ھرگاه از اعتماد کامل و صد درصد زنده ياد 

  .عملی نمودم، اظھار امتنانم را ابراز بدارم

ار خبری نبود، و ده ھا تن از اعضای بومی سازمان در آن در جريان محکمه به عالوۀ آن که از لت و کوب و يا فش

 را به ،اواشتراک داشته و می توان نوشت محکمه ای بود علنی، وی و رفيقی که به اتفاق نظر تمام شرکت کنندگان

  .اعدام محکوم نمود، حقوق کامالً مساويانه ای داشتند

 تشکيالت به تنھائی و بدون تصويب مرکزيت سازمان در ختم و بعد از صدور حکم، باز ھم از آنجائی که يک حوزۀ

" ساما"صالحيت اعدام افراد را نداشت، حکم محکمۀ انقالبی حوزۀ غرب از طرف دو تن از نمايندگان مرکزيت 

که به ھمين منظور و با صالحيت موقت تمام مرکزيت ساما بدانجا " انجنير مزاری« و » معلم قندوزی«رفقاء 

شبنامه نويس " جوان وطنخواه"و ." ب. ج. ک"عضو برجستۀ " داکتر صديق"امضاء شده و  مسافرت نموده بودند

  .به کيفر اعمالش رسانيده شد

  ادامه دارد

  

 ھمان طوری که دولت ھا به ھيچ وجه نمی خواھند تا شيوه ھا و اسلوب ھای نفوذ شان را در سازمانھای انقالبی -*

ا از پرده بيرون می افتند که يا فردی از آنھا می خواھد از سازمان به ھمه کس بگويند و فقط زمانی آن شيوه ھ

 و آن شيوه ھا را افشاء می نمايد و يا ھم به اين نتيجه می رسند »نمونۀ کتاب شکار جاسوس«موبوطه اش انتقام بکشد

وف ساخت، به که آن شيوه ھا کھنه شده و با گذشتن تاريخ مصرف آن می شود نيروھای انقالبی را مدتی با آن مصر

بدون در " جاسوس شناسی"نظر من افراد و نھاد ھای انقالبی نيز نبايد دستآورد ھای گرانبھای شان را در زمينۀ 
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عکس آن وظيفه دارند تا آن اسلوب ھا را ضمن تدوين نوشته ھای . نظرداشت اھميت آنھا به نشر ھمگانی برسانند

له وظيفۀ شان را در ضربت زدن به امپرياليسم و ارتجاع انجام  بدان وسيتحريرداشتهدرونی برای جنبش انقالبی، 

  .بدھند

" داکتر صديق" ساعته ام را با ١٢ الی ١٠، جريان آن ديدار م بتوانمرم زمانی آن فرصت مساعد گردد تا من ھااميدو

بی ميھن دربندم با تمام جزئياتی که از آن زمان تا حال به خاطرم مانده نگاشته، مصدر خدمتی برای نيروھای انقال

  .بگردم

  موسوی

   

  

  

 


