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ر هر قالبي كه د جواسيس براي آزادي ميهن و افشاي  ضد اشكال وابستگيه ني كه بنا به تمام آسالم
  !تقديم باد   ،بي امان مي رزمند كرده باشند اختيار 

  
زير بخش هاي گزيده از تقريظي است كه يك تن از جواسيس كاركشته و مكار كه در كمترين ة نوشت

  مفهوم  كه اين جاسوس به سفأهان درد و تاختيار مي كند و ما با يك جگوناگون فرصت حالت هاي 
مي باشد كه نامبرده ) پوالد = ثنا  =داكتر غفور سنا ( رفيق مي پنداشتيم  را اژهكالسيك و مدرن اين و

 به اثر پيشنهاد خودش در مورد مبارزات  و اشعار رحيمه چنين  قلم  ؛ بلكهنه با زور و تهديد و يا تطميع
ار پيشنهاد   و بار بهمانطوري كه آرزوي تقريظ از خاطرات زندان اين قلم را در دل داشت( فرسائي  كرد 
  ) ...بر جلد اول زندان را نمود نوشتن تقريظ

    [*] آيا  تقريظ  وي
  

  
 و ماية پرداخت ه البته ، نه نقد ؛ زيرا كه وي نه از شعر خوشش مي آيد و نه شعور و فهم و سوي–[*] 

م من چندان به شعر و شاعری عالقه ندارم ، ھمين قسم خوش"  به گفتة خودش –به نقد شعر را دارد 

    ]من  سالون را ترک می کنم. نمی آيد با زن صحبت نمايم ؛ حتا زمانی که مھمانان ما خانم باشند 
  

 اش  "  مائوئيستي"از روي حسن نيت بود و يا بر مبناي واقعات عيني و صداي وجدان به اصطالح 
 ، تبليغبي بود از  تاكتيك   بازتاتقريظ از اشعار رحيمه:   واقعي  بياندر .محرزاً كه نه اين بود و نه آن 

 در سابقهه ــچهار ده" با ادعاي "مبارز" به مثابة يك شتثبيت خود و ني بودئكسب اعتبار  شعله 
 در اصل اين شگرد کار ھر نفوذی در ميان طيف مخالف طبقات حاکم دولت " ي ها ؟ئصف شعله 

 -ی ما با زيرکی  مجددی  در کشور می باشد که  نفوذ حاضر ھای دست نشانده و استعمار حی و 
  .محسنی گونه دست به کار شد 

  
  
  
  
  
  

   )3 (برگ  
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  جاسوس ةآنگاهي كه راز پشت پرد) "پوالد صاحب "( ثنا=  داكتر غفور سنا  در هر صورت ببينيم
) توخي(رحيمه «   :  زير عنوان2008 سپتمبر 26تاريخ  به بودن وي توسط اين قلم بر مالء نشده بود ؛

چه  " اي كارگر " دفتر شعر رحيمه به نام سومدرج شده در جلد »  ! ن دوستشاعر آگاه،  مبارز وميه
   : اندفرموده

  
   شعررحيمه نمايانگراحساسات عالي ميهن پرستانه وطرزبينش مترقي «  

.  است}مردمش{ونجات مردم اش اودرمبارزه بخاطرآزادي كشور
   »....شعراوبيانگررنجها وآالم مردم است كه درطي سه دهة اخير

  
به شيوه ها وطرق مختلف  آزاديخواه كشور و زنان مبارز رحيمه مانند ساير« 

 رژيم آدمكشان خلقي پرچمي  شجاعانه ادامه داده وجناياتمبارزه اشرا
  .ميكرد  }افشاء{افشا وباداران سوسيال امپرياليست روسي شانرا

براي همه توده هاي مردم علي الخصوص       درآن شرايط كه كشور
ران انقالبي وآزاديخواه توسط رژيم حاكم واشغالگران روسي به زنداني روشنفك

رنج ودرد مردم : تحمل كرد رحيمه رنج ومشقت دوچندان را مبدل شده بود،
وكشورش كه دركورة استبداد، ستم ملي وطبقاتي وسلطه استعماري 

انقالبي }مبارزة{ مبارزه }به جرم{ميسوختند ورنج ونگراني همسرش كه بجرم
زندان دژخيمان رژيم ضدانساني خلقي پرچمي هاوخادي هاي حيوان  در هاسال

   » .صفت عذاب كشيد
  
مضمون . شعررحيمه ملهم از رنج وآالم، اندوه ومصايب مردمش است    « 

 اخيرگذشته }دهة{شعراو بازتابي ازآنچه كه برمردم وكشورش درطي سه دهه
به {رزه بخاطررحيمه درماهيت مروج فرهنگ مبا شعر .است، ميباشد

او  شعر.  وطن پرستي است}روحية{ روحيه از آزادي وآزادگي وسرشار}خاطر
    » وامپرياليست هاي متجاوزاست جنايات ارتجاع مزدور}افشاءگر{افشاگر

  
 شعر از ونالة هرزن مظلوم ومحروم وستمكش وهرزن آوارة كشور فرياد« 

هگين وداغ ديده اندو وخواهر شعررحيمه نجواي هرمادر .است رحيمه بلند
  » است
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به {مقاومت ومبارزه طلبي بوضوح }روحية{درشعررحيمه روحيه   «  
تشكيل ميدهند  كه نيمي ازپيكره جامعه را زنان كشوررا او. آشكاراست}وضوح

به زنان اين ايده راالقاء مينمايد كه ستم  او. مبارزه فراميخواند به مقاومت و
 لكه محصول جوامع طبقاتي ومرد ؛ بنيست كشي جزء سرشت وطبيعت آنها

 احكام وقوانين منحط ضدزن }همة{ شعرش برهمه رحيمه با. است ساالر
 رهائي زنان را  }به درستي{ رحيمه بدرستي. وضدانسانيت نفرين مي فرستد

مبارزه   درگرو وامپرياليزم واستثمار ازستم وبي عدالتي طبقات ستمگر
   ». آنها ميداند}مبارزة{

  
خاطرات هشت سال « رحيمه توخي در كتاب همسر و همرزمم كه در بيوگرافي  به همان ساني

 يك بار ديگردر ذيل مي آورم تا را آناز ي ئبخش ها ؛ قسماً اشاره شده»پايوازي زندان پلچرخي 
لي و تجربي  رحيمه  تحصي مدارك  تا كنون مطالعه ننموده اند  به  را خوانندگاني كه  اين بيو گرافي

          :درنگ نخواهند كرد آن و آناني كه متن ذيل را به خاطر دارند مسلماً بر روي ندازند  بيتوخي نگاهي
 ة، به خاطر عالق  ابتدائيه و متوسطه مكتبةرحيمه توخي بعد از اتمام دور«  

مفرطي كه به مسلك نرسنگ و خدمت مستقيم به مريضان كشور داشت؛ 
  موفق  به اخذ  بكلوريا از آن 1341در سال و. شامل مكتب نرسنگ كابل شد 

  ةاق جراحي شفاخانتبه سمت نرس  ا1342وي در سال  .  مكتب گرديد
و مدت شش ماه كورس تريننگ در .   آغاز  به كار كرد "علي آباد" بزرگ 

.   را موفقانه به پايان رسانيد سامان آالت طبي اتاق عمليات شناسائي  ةرشت
  كورس روانشناسي، ماه9 گرفتن و ياتعملاق ت سال كار در ا)7(بعد از 

 وي را به خاطر پابندي و جديت دركار "رياست مؤسسات صحي علي آباد"
 " آرشيف طبي" و"سرويس عقلي و عصبي" عمومي  ة مديرحيث به هايش 

 . سـال در آن پست به كار پرداخـت 10 مقرر نمود  كه مـدت آن شفاخانه
كلينيك "   پل باغ عمومي و "يكلينيك مركز"  سال در 9همچـنان مـدت 

    .   در خدمت مريضان قرار گرفت  سـمت نرسبه "شهري خيرخانه مينه 
خواست با استفاده از بورسهاي   كه مي1352 سرطان سال26نامبرده در

تحصيلي ايران غرض اخذ  ليسانس نرسنگ از يونورستي تهران، عازم آن 
اين .  به وقوع پيوست ود خان و دا1352 سرطان26؛ كودتاي  كشور گردد

 كه زمينه ساز كودتاي بعدي و تجاوز ارتش[ رويداد ناميمون و بد فرجام 
و متعاقب آن تجاوز مستقيم امپرياليزم جنايتكار  (  شورويسوسيال امپرياليزم
   .شد مانع عزيمت  وي به كشور ايران ] به افغانستان گرديد )امريكا وقواي ناتو 
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 به مجوز شوروي و به كمك غير 1357ور ث7 و منحوسكودتاي ننگين
 را به رهبري  ) "دموكراتيك خلق افغانستانحزب  "(باند كشور  مستقيم آن

  . رويكار آورد )  تره كي ( كودن  سياسي  
] در آن تاريخ [  توخي را كه ، رحيمه)خلقي ها  ( آدمكشان حزب حاكم

  منفوردر حزب به سبب عدم پذيرش عضويت ) دولتي بود رتبه چهاركارمند 
، "سرويس عقلي و عصبي" و "رشيف طبي آ"، از پست  مديريت عمومي شان

  )فقط (  به كار رهنمائي مريضانطور جزائي را  وي،  عامدانه تنزيل مقام داده
  . شهر كابل،  توظيف كردند  پل باغ عمومي"كلينيك مركزي" دردهـليز 

 ميهن فروش  شياد و كارمل مكار،.... دوسال بعد از اين رخداد منحوس
  را به جاي امين جالد به كرسي به اصطالح رياست جمهوري تعبيه....مشهور 
  .نمودند 

مورين و كارمندان  ، تكنوكراتها أدولت دست نشانده در اوايل تجاوز،  با  م
گونه اي  ه و  ساير  پرسنل اداري ، فني و طبي ، كه از تجاوز عساكر شوروي ب

 " نرمش"نمودند، براي مدتي زود گذر  تاكتيك ار ميرا  آشك نارضايتي شان
 را به حيث  نرس  توخيمهيروي همين ملحوظ  رح. را  در پيش گرفت 

 مدت  رحيمه.  ؛ گمارد  مركزي عادي در ارتباط با تداوي مريضان  كلينيك
 كه از جانب مزدوران -  را  با تحمل چنين وضع  مختنق وحقارتبار  )سـال 9(

  . سپري نمود   -شد  مثالش  اعمال ميروس بر وي و ا
 امپرياليزم  سوسيال ةرحيمه در امر مبارزه به خاطر آزادي كشور از سلط

 ) "ساوو" سازمان(ش  و سازمانمن مخفيانه  مي رزميد و در مبارزه ، ،شوروي 
  .   ياري مي رساندرا كه خود يكي ازاعضاي فعال آن بود ؛

 همانند هزاران زن دلير و با شهامت ،  و با همت ، مبارزاين زن  شجاع
 با يك جهان  دلهره و  ،در گرماي سوزان و سرماي انجمادگستر افغانستان
يك و با تحمل قيودات و  مشقات ضد كرامت انساني،  به خاطر ، تشويش 

، در ) كبير توخي ( ديگر از شوهرش ، يا لباس و يا كدام نشاني  پارچه خط 
 مخوف پلچرخي ،  روز ها ، هفته ها ،   زندانكمنابرابر  دروازه و ديوار سه

   .      اگر آن را به دست آرد تا  ، مي ايستادماهها و سالها
 تا  ، مي فشردما را ة دست هاي لرزان دو كودك  حيرت زداين زن مبارز

 عمومي زندان پلچرخي ةآندو از ديدن هنگامه اي كه در صحن مقابل درواز
  ديدبعداً خواهيم [ . شد ؛ دچار هراس نشوند رپا ميب) در روز هاي پايوازي (

كه غفور سنا اين استخباراتي اكسا و كام و خاد و خانم محترمه اش كه سمت 
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و سوي سياسي وي را تا كنون پنهان ساخته است در پاكستان به چه كاري 
 خاطر و اضطراب و ترس را ةمصرف بود و نورچشمي ها هم زندگي بي دغدغ

   ]طي مي كردند 
 مفرط ة، به ادبيات دري عالق  كه از گذشته ها بدينسوهمسرم رحيمه

 ضد استعمار شوروي به شعر مقاومت روي آورد ، ه ، در جريان مبارزه بداشت
  .    ضد تجاوزگر بيانگيزانده، آنان را ب تا رنجهاي مردمش را فرياد نموده

 ، شور به ك تجاوز ارتش شوروية در دور وي ةحريق  اشعار چاپ نشد
   » .ش در اين فشرده نگنجد  كه بيانخود قصه اي دارد

اشعار از " كه  مبني بر اين  ديگر خويدگيگپ خنده دار يك جاسوس[ 
ھمين لحظه " است  منتشر ساخته  توخي را به نام رحيمهآن توخي استخود 

  ]) صادق ظفرۀجمل نقل به مفھوم (در ذھنم تداعی شد 
  

  
از رحيمه خواستم تا   ، با داكتر غفور سنان م اول آشنائية در هفتم است كه معلوءرفقابه يك تعداد از 

     [*] بيان دارد در مورد وي را تازه پيدا شده نموده نظرش" رفيق"ين اصحبتي با
  

  
 بعد از پايان ،داشت    داكتر غفور سنادر نخستين صحبتي كه با . درنگي كوتاهي پذيرفت  با  بارحيمه

    : اين چنين بيان كرد رانظرش گپ و گفت

  
 " مار گزيده از ريسمان دراز مي ترسد ":  زيرا كه بر مصداق مقولة معروف -[*] 

 چگونگي تشخيص بيماري  بيماران رواني وتجربيات رحيمه در مورد البته متكي به
 پروفيسر داكتر خوشبين و داكتر كمال سيد ،رواني از جانب پروفيسر داكتر علي احمد 

 با مريضان عقلي و  كه رحيمهي بنابر تماس مستقيم.و ديگر دانشمندان طبابت كشور
كه رحيمه به (  و طبق هدايت  داكتران موظف سرويس عقلي و عصبي  داشتعصبي

سمت سرهمشيرة آن سرويس مدت بيشتر از ده سال در آن سرويس خدمت شبا 
 ،  دل و در كمال دقتتهرسيدگي كرده در تطبيق تداوي آنان از )  روزي نموده بود 

 شان را اكثراً زير نظر ة تجويز شدة و دلسوزي مي كوشيد و خوراندن ادويصداقت
  خواستم تا با وي صحبت كند ]داشت
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داكتر صاحب  كه يئ صحبت  و آهنگ كالم  و واژه  هاة بادركي كه از شيو ...«
اج  عصبي مز،مستبدالرأي  ،بسيارخود خواهوي را   ،در صحبت هايش به كار برد

 طرح رفاقت داكتر صاحب نبايد با  تو به نظر من صورتهر  در . يافتمو زن ستيز
 در سطح آشنائي چندان مهم نيست ؛ مگر در سطح رفاقت سياسي نتايج ،بريزي

 اگر  رحيمه اين را اضافه كرد و گفتثمر بخشي را در آينده نويد نمي دهد ،
 داكتركدام مي كردند  فكر ند ،درا كساني مي شني  داكتر صاحبصحبت هاي

 خدمة حقير و فقيرآن با و مسؤول شفاخانه شده ، تازه به دوران رسيده خلقي
    .»   صحبت مي كندشفاخانه

 با [ ما ة از آن تاريخ تا قطع رابط . گفته بودء به رفقاروي وهم از طريق تيلفون هم رويا راشرحيمه نظر
 ممكن ... ! ]ي ها ئ در ميان شعله " مبارزهسابقة چهل سال " داراين دلقك درامه هاي مضحك و خنده 

   . بار آنهم طور مختصر صحبت كرده باشدچهار و يا سه
 كه ديگران را تداوي مي كنند ي  داكتران،شايد شمار معدودي از خوانندگان به اين فكر اندر شوند

د مي كنم كه وي  داكتر عقلي و عصبي يامن از يك . اند برخوردارصحت كامل  خود شان از مسلماً
) نه با دست ( نس  با پ راانض پول فيس مري . داردميكروب فكر مي كرد هر چيز  ،مشكل رواني داشت

 تمام لباس هايش را  ، به اتاقداخل شدن قبل از  به خانه كه مي رسيد ،داشت از روي ميز كارش بر مي
 و يك تن  ديده مي شد زردي كي اند رنگ ويدر .  لباس عوض مي كرد،از تن در آورده بعد از شاور

 آنقدر تحت وديگر كه بعد از تحصيل از فرانسه بر گشته بود و درآن كشور در مورد مرض جزام مطالعه 
 از مسلك طبابت دست ، كار در شفاخانه كه بعد از مدتيداشت يا عامل اين مريضي قرار ميكروبتأثير 
   ... .كشيد

 و ي است كه در محيط طبابتئنرس هاآن  از زمرة رحيمه توخي  ! » غفور سنا صاحبداكتر «
 و از شخصيت و اخالق و ثبات و ختند كابل اكثريت داكتران وي را مي شناشفاخانه هاي آن وقت

 بر اين امر  ،نمودند و آناني كه تا كنون حيات دارند ياد مي احتراماستواري اجتماعي و مسلكي وي با 
ئي كه  در شفاخانة علي آباد در اتاق جراحي و در سرويس عقلي و در درازناي سال ها . دنتأكيد مي ورز

شب   ، يك نرس با وجدان و دلسوز و از خود گذرهوشياري سياسي يك كمونيست ؛ با صداقتعصبي با 
طب )دانشكده( پوھنځی) دانشجويان  (ن تمام محصال. را وقف مريضان هم وطنش  ساخته بود و روزش

اژ خود را سپري كرده بودند از شخصيت و اخالق و برخورد انساني وي با سرويس دورة ستكه در هر دو 
 ظاهراًحال آدمك .  نمايند  نمودند و تا كنون نيز ياد ميي آميخته با احترام ياد ميئان به نيكوضمري

 "سيشخصت سيا"گنده تر از   چنين حرف هائي ات مثل تو و هموند استخباراتي ي ؛ اما مبتذل"مبارز"
   !   باك  چه .كنيد نشخوار مي كشور زن  شجاع و مبارز نامور  اينةر باردرا تان 

ه  ب ،لبكاه هاي  شفاخان سطح در پنج دهة گذشته در كه يكي از نام هاي پر افتخار رحيمه توخي
) دانشگاه (  مراتب اداري و مسلكي به پوهنتون ةدر سلسل كه "علي آباد" معروف خصوص در شفاخانة
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داكتران و استادان  و نجيب ترين  در جوار متبحر ترين و نامدار ترين  داشت ؛توأميتكابل ارتباط و 
  ،ړکاک كرام الدين خان هر يك: ان رو پروفيسة از جمل جراحي در اتاق :  طب كار نموده است ةفاكولت

صيم ، معروف ع بالمكنداس ، هاشم كمال ، ولي  موالنا صاحب رحيمي ، ،سيد محمد خان حسيني
 شناخته شده پروفيسور:  در سرويس عقلي و عصبي  همينطور .... ، ايوب اكبر ، يوسف هما ولطيف

 ضياء  ، علي احمد  خان ، سيد سرور عالمي ، اختر محمد خوشبين ، كمال سيددرسطح طبابت جهان
كه برخورد و حركات وي در ) مثل تو( و جاسوس  عبداهللا عثمان و داكتر دادفر خاين  ، ذهيناحمد 

 آنقدر فهم همسر و همرزمم . به نقد كشيده مي شد  توخي همواره از جانب رحيمهرابر نرس و مريضب
 تا مرد سخن نگفته ": دگفته انچنانچه .  دارد كه مريضان رواني مثل تو را در يك صحبت ارزيابي بتواند 

 شناسي اجتماعي كساني كه  در بارة  روانا كس و يا حت؛  "ته باشد ـ  عيب و هنرش  نهف-- باشد 
 پي آنان كم و بيش به مشكل رواني  پر عقده ، تو اشخاصي مثل بعد از صحبت با،مطالعه كرده باشند 

 مثل ) سال خدمت به مريض 30تقريباً (   و با تجربه ايچه رسد به نرس با دانش  ؛برده مي توانند
  .توخي  رحيمه

 كه  تا جائي  . دل جمع باشتشويش نكن  و   .م  بر من ببخش اگر ترا  از اين ناحيه پريشان ساخت
 به  در جريان كار و بار جاسوسيسازمان هاي استخباراتي آن اعضاي شان را كه  و شنيده شدهديده

بعضاً براي  ( وجه قطع نمي كنند  امتيازات آنان را به هيچ ، مصاب شده باشند)مثل تو(امراض  رواني 
اين آدم ده جان « :  كه مردم فكر نمايند ا انتخاب مي نمايندنهاد استخباراتي شان همين قماش افراد ر

 از نظر طبقة حاكمه و جاسوساني از اين دست ) " چطور مي تواند جاسوس باشه"ميزوف"خوده ، يك 
دانند كه اين قماش افراد كار  آنان به درستي مي؛ زيرا كه  دولت هاي وابسته و دست نشانده نمي افتند

 بر روي  در اين زمينه حتا توده ها .ان را عمدتاً به روال گذشته انجام داده مي توانندخباراتي شتو بار اس
 نيز بر مبناي چشم ديد  " ديوانه در كار خود هوشيار است "مثل معروف  تجربه پي برده اند چنانچه 
 لطفاً بنويس ، اگر به مسأله عالقه گرفتي ،"   يكتا رهبرِ مائوئيست ها" آقايتوده ها شكل گرفته است ، 

  .تشويش چون خوره مغز مريضت را نخورد كهنمايم تا يكي دو مثال در زمينه برايت  ارائه 
  ياد كنم كمي ك ي  تو فرومايگيگسترش پستي و حد از اجازه  بده از 

)  »ا مينا طغيانگر بي همت«( اخالقي و اجتماعي و سياسي زماني كه سروده ام يتو رسواي فاقد آبرو[ 
اطر سالروز شهادت مينا غرض نشر برايت فرستادم ، در نهايت نفرت و فرومايگي از دهن گنده را به خ

  :ات  اين جمله برآمد  
  .»  در سايت نمي اندازم   شه ريگن انداخته شعر  ده بغلِ اي زنِ كه خوده « 

    ]" ... " اگر انكار كني و يا من چنين حرفي را برايت ساخته باشم  
 كه با شگرد هاي شناخت پوليس سياسي راز  ، )پوالد= ثنا = سنا (غفور  به نوشتة داكتر وحال

جاسوس بودنش را از عقب پردة كتمان و تزوير  بيرون كشيده در معرض ديد همگان قرار داده ام كه به 
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 عقده هاي حقارتش چرك و گند و كثافت ةهمين سبب از خشم و كين آتش لگد مي كند و از كيس
    : چنين مي نويسد به همين سبب  بيرون مي ريزد[*]

  
اين موضوع به همگان معلوم است كه من دريك كلينيك صحي كارمي كردم « 

براي فرزندان   وخانم من دريكي ازكمپهاي مهاجرين افغان دريك مكتب ابتدائي
طبق گفته خودش   "زندان"مهاجرين تدريس مي كرد؛ ليكن آقاي كبيرتوخي در

 به دسترس داشته وطبق گفته ديگرزندانيها ازآزاديهاي معيني پول فراواني
 }نقطه قاطعه با درنظرداشت حرف واو عطف، اضافي است{.برخورداربوده است

 و}مأموريت{ومحترمه خانم شان هم ازمعاش وامتيازات رتبه اول ماموريت 
 بوده "بهره مند "ديگرامتيازات مادي ازطرف حكام خلقي پرچمي وخادي ها 

نوشته اش به خانم من نيزتوهين كرده   صفحه}همان{ كبيرتوخي درهمين. است
    ».درحاليكه وي هيچ گونه دخالتي درسياست ندارد. است

  
با متن راز استخباراتي خودش در پاكستان فعالً كاري ندارم،  باشد به مجال ( از نقل قول باال 

اين سطر بي ) مي باشد ؛ ...  و ديگر كه براي نسل جوان آگاهي دهنده و براي سايرين جالب
خردانه  و بهتان بي شرمانه  و دور از واقعيت اين  اجنت نفوذ كرده در ميان چپ انقالبي را مي 

 چيز باخته و چشك رهبر شدن و امر و نهي كردن باالي  همهشگافم تا گند وجدان متعفن اين  
  راتر بلند شود و مشام آنانيرا نچشيده ، بيشتر و باز هم بيشخيالی اش ھای " مائو ئيست"

 اشخاصي از قماش اين دو قلوي از فضالت استخبارات سر  بدرآورده ،بيازارد كه با ساده نگري 
   را  نمي خواهند بادقت ارزيابي نماينداز لژن

                                           
 كه در حال پر انداختن و كُرِيز ادخ و كام و آكسا  شدة كابك زخمي استخباراتي  بند پايوتركاين كب

از  شده در برخي موارد  به زاغچه گك بسيار هوشيار در يك چشم برهم زدن تبديل كردن است 
   :چنين مي نويسد ،   ....هوشياري

  
 در اين نماد  n  تصميم داشتم توهين سياسي  اجتماعي به طاقت -[*] 

]²) [(اذهان خوانندگان گرامي را دارا بگنجانم كه شكل تداعي كننده در 
 همان به كه ء رفقاةبوده به جواب پوالد روي سياه بپردازم ؛    مگر قرار مشور

   ]زخم خود شان را با زبان خود شان بايد تداوي كرد 
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 وديگرامتيازات }ريتمأمو{ اول ماموريت}رتبة{ومحترمه خانم شان هم ازمعاش وامتيازات رتبه ... «
  ».  بوده است"بهره مند" پرچمي وخادي ها مادي ازطرف حكام خلقي

 سپري مه  رحيمأموريت رسمي ندانسته كه چند سال از  ،بي مايهوگوهر باختة اجتماعي  كودن 
 قانون ترفيع و تقاعد"ابق طم  ، اند مسلكي همگي ، نرسنگ فنيپرسنل  از آنجائي كه .بودشده 

 و كار هاي مربوط  و آرشيف نرسنگ امور نرسنگ به جز درستند نمي توان ، افغانستان آن وقت"مأمورين
با  و دنگمارده شوخارج از امور نرسنگ در ساير شعبات  به نرسنگ ، شامل سلسله مراتب اداري شده

كه بست  مورين اداري در صورتيأاما م.  باالتر ارتقاء پيدا ميكردندة از يك رتبه به رتبداشتن سجل خوب
 به 6و7مور رتبه أ ماً بعد و8و9به سركاتب رتبه ، 10و  11 ،12، 13 ةرتب مثل كاتب از بود موجود مي
 .مي شدند  ارتقاء داده 1 و معين رتبه 2 رئيس رتبه به 3 مدير عمومي رتبه  از و4و 5 مدير رتبه 

 به اثر كار دلسوزانه و مسؤوالنه ه ئي در يك شفاخانه و ترفيعات رتب شباروزيسال كار 30 يا  28مدت
مثل رحيمه شمار زيادي . ب القلوب مريضان  به خصوص مريضان بي بضاعت ساخته بود  را محبورحيمه
 دستگاه دولت كار مي كردند و به خاطر زنداني بودن آن سالهاي اشغال در بودند كه در افغانزنان

 د زنان  در پهلوي شوهرانشان ايستادنشير آنان چون  . كشور را ترك بگويند،شوهرانشان نمي توانستند
 طيف چپ افتخار آفرين در ميان  و شجاعچنين زنان  مثال هاي زيادي از ،كشور را ترك نكردندو 

 قرار هم  )پ ( محترمه  معلمه صاحبتو در شرايط خانم خانم هاي آنان  اگر .وجود داشتند انقالبي هم 
و كثيف  در ميان كام و دندان خون آشام ترين ه آنهم كه در پاكستان هم به سمت معلممي گرفتند

 آصف محسني و  ، مولوي خالص ،   حقاني، مجددي،سياف ، رباني،ترين رهزنان اخواني مثل گلبدين
  . شوند به زعم تو"مهاجرين" اطفالگويا معلم   ، كه  كمپ  ها را  محبس خود ساخته بودند ديگران

ور به  دهه تجربه، جهت تخطئة رزمندگان داخل كش4 آن پس منظر باحال كه جاسوس باسابقه 
با ديگر از سوي  مانند روسها و خلق و پرچم از يك سو و اخوان توأم با ارتجاع منطقه و امپرياليزم

همسرش قباي زربفت بدوزد، و مي خواهد، براي خود » مهاجرين«تقديس كار در كمپ هاي به اصطالح 
ه ميان همسرش كه به ناحق از طرف اين انسان نا نجيب پايش بمحترمه  خدمت تبا عرض معذر

  :كشيده شده است، بايد بنگارم
يكي از اولين خيانت هائي كه اخوان به تأسي از فرمان ارتجاع  منطقه و امپرياليزم و در همسوئي 

هجرت، « جايگزين ساختن مفاهيم و كلماتي چون تنگاتنگ با سوسيال امپرياليزم روس انجام داد،
چه در همان زمان و چه هم اينك وقتي اخوان و . »پناهندگي و پناهنده«بود به جاي » مهاجر، مهاجرين
كلمة مهاجر را به كار مي برند، با آن كه در ظاهر مي خواهند آن را به اساس ...  و يا پاكستان، ايران

محمد حين فرارش از مكه به مدينه، به چنان عملي بار مذهبي بدهند، اما در اصل هدف  ار كرد گفتار
جا ساختن كتله ئي مردم ما، بي پناه و آواره ي، از بجاع منطقه و امپرياليزمپاكستان، ارتدولتهاي اخوان، 

ساختن آنها و به اساس آن آوارگي و بي پناهي، آنها را به چنان وضعيت اقتصادي ناگواري انداختن بود، 
 و در قيموميت ».آي. اس. آي«فته به وسيلة اكه هيچ راهي به جز مراجعه به كمپ هاي تأسيس ي
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 نفر اخوان كه نمي توانستند كمترين 400 از ،رار گرفتن، براي آنها نمانده، با مرور زمان اندكياحزاب ق
لشكر چند صد » مجاهد«به » مهاجر«تحركي را در داخل افغانستان داشته باشند، با استحالة به اصطالح 

  .هزار نفري را سازمان بدهند
، »مهاجرين« ارتجاعي اري با اصطالح فوقِبه عالوه دولت پاكستان با جا به جائي پناهنده و فر

از بررسي هاي دايمي امور پناهندگان سازمان ملل » هجرت«آگاهانه امور پناهندگان افغان را زير نام 
بيرون نموده، در عين حالي كه از آن بابت خود به ميليارد ها دالر سرمايه دست يافت، كمترين حق و يا 

به رسميت شناخته شده است، به المللي اس مقاوله هاي بين حقوقي را كه براي پناهندگان به اس
  .نشناخترسميت 

 نيز تعقيب مي شد، براي آناني كه كمترين شناختي از جنگهاي اين كه عين سياست از طرف روسها
 كه راندن مردم از باالي خانه و زمين پارتيزاني و طرق مبارزه عليه آن دارند، به مانند روز روش است

ه را خالي از سكنه ساختن، در واقع چريك و رزمندة پارتيزان را از پشتوانه و حامي آن شان و منطق
محروم ساختن مي باشد، بر همين مبنا روسها و خلق و پرچم از يك جانب با تشديد حمالت مردم را 

ن در با خزيدديگر ، تا از آن طريق مقاومت پارتيزانها را از بين ببرند و از جانب  وادار به فرار مي ساختند
كه در ذات خود اجبار حاكم را نرسانيده مي تواند » هجرت« و »مهاجر« اتپشت معناي حقوقي كلم

جائي ميليونها هموطن ما را، از ه اختياري و به اميد زندگاني بهتر باشد و مي تواند اجباري نيز باشد، جاب
 براي آنهائي كه در [ز معرفي بدارد، عادت قومي و مليتي نيگوهائي سوسيال امپرياليستي اشبلند طريق 

اين زمينه مي خواهند بيشتر مطالعه نمايند، پيشنهاد مطالعة رسالة رفيق ارجمندم موسوي را كه حدود 
  ].توصيه مي نمايم» مهاجرت است و يا فرار« سال قبل زير عنوان 30

  : سناغفوربا اين توضيح مختصر برمي گرديم به بهانة جاسوس سابقه دار داكتر 
بودن را نموده و دون كيشوت گونه جهان را آسياي بادي » ستمائوي«ادعاي اوالً براي كسي كه 

» مهاجرين«، كاربرد كلمة  دگرگون نمايد» مائويزم«، مي خواهد آن را به وسيلة شمشير چوبين پنداشته
نمودن اگر سر سائيدن به ترمينالوژي مروج از جانب اخوان و بدان وسيله چاكري خود را پيشكش 

از » مهاجرين«در ثاني اصطالح كمپ . به شمار آيدنباشد، چيزي كمتر از حماقت سياسي نمي تواند 
چيزي به معناي نفي جانب پاكستاني ها و اخوان در جوشاجوش هيستري مذهبي حاكم در آن زمان، 

  . نبوده و نمي تواند باشد» جنس زن«موجوديت 
كار گرفته مي شود و  به» ين« جمع مذكر و تثنيه حروف ما همه مي دانيم، كه در زبان عربي براي

را شامل گردد در آن صورت كلمه » مذكر و مؤنث«هرگاه در همان زبان هدف بخواهد . »ات«براي اناث 
ن كه  بد شانسي ما را نگاه ك(» ، مؤمنات و مؤمنونمؤمنين«مانند  جمع مي بندند» ون«را با حروف 

  )بپردازيمبحث ي به ئبايد با چه نوع احمق ها
كه از لطف شان در حق خودم ممنومنم » عزيز نعيمي«حال وقتي به گفتة همكار عزيز پورتال آقاي 

پ پناهجويان افغان را م، ك سال سابقة مبارزاتي كذائي مي خواهد40با آن ادعاي » ام الفحاشون«اين 
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 ؟ذاري زن ستيزانه چه استبنامد بايد از خودش پرسيد كه موقف تو در قبال آن نامگ» كمپ مهاجرين«
 انسان ستيزي در كل و زن ستيزي به صورت خاص كركتر و منش تو را ،هرگاه به مانند ساير جواسيس

 جنس زن را در كل نفي نمودي، نكند خانم تنمي سازد، چه شد كه در آن كمپ ها تو هم موجودي
كاش ودند، كه اگر چنين بوده ايها بمرد ا هصاحب واقعاً در كدام كمپي كار مي كرد كه باشندگانش تن

   .در مورد توضيح بيشتر مي دادي
» مهاجرين «نيم كه استخبارات پاكستان  در كل و بدون استثناء كمپ هاي به اصطالحيوقتي مي ب

را به مثابة نقطه هاي جذب و سارماندهي لشكر اخوان تدارك ديده و در مكاتب آن كمپ ها هم از همان 
 مضمون علوم ديني تدريس مي گرديد، يا به عبارت ديگر 6 از شاگرادنش صنف اول به گفتة يك تن

 مبدل نموده بود و ، طالبي و انتحاريمكاتب داخل كمپ ها را به ماشين توليد چوچه هاي اخوان مكتبي
متقاضي كار در آنجا، مي بايست از صافي چند الية اخوان و كه جهت كار در آن، گذشته از آن 

 در جريان كار نيز التزام عملي معلم و  ،عبور مي نمود» .آي. اس. آي« يعني  ،استخبارات پاكستان
كارمندان مكتب به اساسات اسالم شديد تر از مكه بين پيروان سلفي مراعات مي گرديد، تا نكند از نظر 

كند، چه شد خانم محترم نخست از آن فيلتر » بدر «را از راه » محمد«كلمه گوي » آدم بدجنسي«آنها 
از اوالد وطن را با   در آنجا زير نام مجبوريت و مشروعيت به چه تعدادها و صافي ها عبور نمود و در ثاني

اخالقي و شرافت لحاظ تو را از كه ، در اينجا به خاطر آن  آشنا ساخته است» شاخ گاو و ماهي«
، نمي خواهم از تو بپرسم   پائينتر از آن مي بينم تا مسايل جدي را با تو مطرح نمايم به مراتبمبارزاتي

 نان خوردن و شكم خود و دختر و پسر خود را سير صوالًناب شما ا» مائويزم«كه از ديد به اصطالح 
كردن، به قيمت تحميق توده ها، چقدر جايز است؟؟ اما اين را به خود حق مي دهم از تو استخباراتي 

  :كثيف بپرسم
مپ ها به گروپهاي اخوان، آن كمپ مربوط كدام نام آن كمپ چه بود و با در نظرداشت تعلق ك

در آن تدريس مي نمود، پروگرام درسي و مواد درسي براي شاگردان ) پ( حترمه متنظيم بود؟؟ وقتي 
اگر  ( =آكسيجن+  دندان؟؟ دو ماليكول هايدروجنعصريطب چه بود؟؟ مزيت مسواك بر حفظ الصحة 

  ديگري وجود داشت؟؟ كدام برنامة درسي  ياآب ؟؟؟ و)  خدا بخواهد
 به تبا در نظرداشت اعتراف ننگين خودت كه گويا رفقايت نيز تو را به خاطر فرستادن فرزندان

مكتبي كه خانم صاحب در آن مكتب قرآن انتقاد نموده اند، مي توان حدس زد كه بر نامة آموزشي 
د، چه در غير چنان اثر گذارئي  چگونه بوده و تا كدام اندازه بر خانواده اثر گذاشته بوتدريس مي كردند

يا به عبارت ديگر چند تن از . ام نهنگ ارتجاع مذهبي بفرستيياز نداشت كه تو فرزندانت را به كهيچ ن
، در برزمندافرادي را كه در صورت خاين و جاسوس نبودن تو مي توانستند بالقوه در سپاه انقالب 

  . قرار نمي داديخدمت ارتجاع و امپرياليزم
زير ائي كه ادارة تمام تأسيسات در داخل يك كمپ به دارندة آن كمپ و به صورت مستقيم يا از آنج

به صورت مستقيم كه بود و يا هم برخي انجو هائي » .آي. اس. آي« استخبارات پاكستان يعني نظر
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 كشور خودشان را با خود داشتند، در كمپ ها اجازه مي يافتند، تا مكتب ومخفي و علني ايت هاي حم
وس بي ايمان باز هم بدون آن كه خواسته باشي بر سيا كلنيك صحي در داخل كمپ باز نمايند، تو جا

فرهنگي آن ازدواج مي بار بيچاره زني كه با يك نامرد با تمام -هم شهادت داديخانمت جاسوس بودن 
بلكه تو ؛ د شايد هم مسألة نخواستن مطرح نباش. -و مجبور است بالگردان گناهان وي نيز گرددنمايد

آگاهانه و بر مبناي وظيفه ات ناگزيري، خدمت به اجنبي، خدمت به انجوئيزم، تبليغ خرافات مذهبي، در 
  .بپردازي »هدف وسيله را توجيه مي كند«يك كالم به تبليغ ماكياوليزم 

  ! سال تجربه40جاسوس سابقه دار با 
دهي قرار خقرار باشد در مقام پاسخالف تصور و ادعايت كه گويا از محاسبه باك نداري، وقتي 

بگيري، مي تواني مطمئن باشي كه چيزي از عضو همترازت در كميتة مركزي به اصطالح سازمان تان، 
  نداري، فقط متوجه باش در اين سن و سال زور بي جاي نزني تا كمتر بار مسؤوليت » حكيم توانا«يعني 

  ...نكند 
  

 محترمه  ؛ مگرنمي دادندكار كشندة شخصيت سياسي  انتن به چنآدم هاي سياسي و شرافتمند 
در خانه ات دعوت  را...  با خباثت استخباراتي تا آن زماني كه رفيق موسوي وو تو  صاحبخانم "پ"

خانم صاحب و خودت افشاء گرديد و از  محترم راز مسلمان نمائي و در نتيجهنمودي و ميزبان شدي  
  . آغاز شد  موسوي دشمني تو با  رفيق ههمين نقط

 زماني كه  رفيق موسوي در نوشته  چرا ، عرصة فريب طيف چپ دراين نابكار ضد انقالبي و مكار 
 آيات و ساير ان يكادآنكه در باالي ديوار اتاق پذيرائي اش [  با  طرح مثالي  مي كوشداش عنواني وي 

اين  جاسوس كه در ...  ] ويامسلمان مائوئيست و يا ؟ اپورتونيست است  آيا قرآن  رانصب كرده است  
 به  را  با عقل  استخباراتي خود  مي سنجد كه هر گاه گناه اين كار گرفته  شديد قرار  بسيار زير فشار 

 اقدام به كاري  و رنه رسوا مي شود از همين سببي نجات مي يابدئ از رسواندازدگردن خانم صاحب بي
گناه آونگ كردن اين  نماد باور ديني  را به  كه ول اين ا: نظرش مي باشدحعد آن مطممي كند  كه دو ب 

 ايده هاي يك پذيرشش نسبت مي دهد تا فضاي خانه و همزيستي اش و عدم تقابل  باور ها و خانم
 شدن اعتقاد سياسي خانم محترم جلو گيري  افشاء ديگر را دموكراتيك نشان بدهد و از جانب ديگر از 

وانمود سازد  ر  و باور اسالمي بخيه زند  و خود را وارسته از  مسلمان نمائي نموده ايشان را به داشتن تفك
مغز غبي  متحجر   وي را كودن و بي عقل و  كرده توهين بنا بر همين داليل به  محترم معلم صاحب

 ؛  نمايدسته وي را به راه مترقي رهنمائي  چهل سال نتوان به اصطالح طي كه سازد وانمود  مي... و
 خلق فروشوي را  يك خانم عادي خانه قلمداد مي كند تا كسي از عضويت وي در حزب وطنرآن بناب
  چون مگس  هم يك خلقي سر شناس است كه استخباراتي ما معلم صاحببرادر محترم[ ي نبردئبو

] دهد در تضاد نشان مي  با وي خودش را ظاهراً... . راه مي اندازد كه در تضاد با وي قرار دارد  بنگ بنگ
 فشار اقرار و اعتراف نموده  ؛ حتا  اندك در شرايط استخباراتي   وحال ببينيم كه اين زن ستيز خام آرزو
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بعد از تلطيف اهانت هاي اولي و به دنبال آن كه آن طرز ديد از طرف همسر و شريك زندگي اش را  
  :مقصر قلمداد مي نمايدبدين گونه  ،من مورد انتقاد گرفت

 

  7 صفحة 2012 اگست 8مؤزخ » پاسخ به حمالت خصمانة آقاي موسوي« ر سنا زير عنواننوشتة داكت 
  

چنين شخصيت متزلزل و نهايت زندگي دوست و پول پرست  كه با بي شرمي نام ستالين را بر خود 
  عزيز ترين كسانش را نيز قلم داد كرده اولتر از همه در  به گفتة رفيق ها اگر زنداني مي شد  نهاده
  . پيشاني تسليم بر زمين مي سائيد و به همه چيز اعتراف مي كرد گاه روسها پيش

 در مواقع فشار همان اعتراف خالف دلخواه و از روي  وي استقامتي و دال بر عدم استوار :دليل دوم
 به كار در سه انجو مي باشد كه بعد  ندامت –  اين جاسوس نفوذي در ميان سازمان پيكار- ي ناچار

جاسوس رسوا با  اين .توسط اين جاسوس ز تماس با جنرال روسي و تسليمي جبهه به وي افشاي را
  . پنهان كرده بود همه   را از و تماس با جنرال روسي  )كار كردنش در انجو ( مهارت خاص
   ادامه دارد

  
  

  
  
  
  
  
  

     


