
 1

  
  
  
  

          ديـگـــر ديـــد از   " يحــزبــ جـنــايــات  "  

  
  

  .   ) .شد برمال خالش سرخ  كه بازي پته سه (   .
                                                                     

  ) خار سوز  ( .ص
2009 -11-20     

  
در خاطر جنايات  مدهشي كه اشغالگران سالم به آناني كه قلب مهرورز  و درد مند شان  به 

، و در جهات مختلف ، و درگستره هاي  پيدا و ا حبه نحوي از ان  آتش گرفته ،شوندافغانستان مرتكب مي
 تمام طيف هاي اخوان  ( امريكا و زنجيري هايش جنايتكار امپرياليزمعليه متجاوزين به سر بانديپنهان 

   سالمهمچنان   .مي رزمند)   خاد _ پرچم _خلق كار  و جنايت راجيباند هاي و  رهزن ، آدمكش وضد زن
 اشغالـگران  عليهشجيع و آزاديخواه ما در سال هاي جنگ مقاوت مردم كه  ما" باز واژه "سه پته بازبه 

اين از " ساخته شده " گرد آوري و حفظ واژگان تازه به،  سنگي  هايسلولدرون  در امپرياليسم شوروي
  .بودمشغول نده و شاعر تسليم شده نويسآن و يا 

 و  و بار كار بر گزيده ام  كه مورد نظر ما  سه پته باز   براي  را به خاطري" واژه باز "من تركيب 
  هاي كوچه پس و ها كوچه ان مفت بر  با و همقطاري و هم تباري در همسوي و همونديش ماهيتاً كردار
     .داردقرار زمانآن "ان سه پته باز"يعني  ،  كابلشهرقديم 

  منزل ١كبال( در سالهاي زندان با افراد و اشخاص گوناگوني بر خوردم در يكي از سلول ها ي عمومي
 و مو هاي سرش قبل از وقت سپيد شده بود،  ساله به نظر ميخورد٥٥كه  مردي )سوم  اتاق رو به شمال

 تلويزيون دولت دست ،انيكه اوقي اتاق زم. با كسي دخل و غرض نداشت .ميزد گپ تركم. نيز زنداني بود 
 باز سه ": ميگفت اين مرد قد بلند ، يكي از حزبي ها در كدام مورد حرف ميزد ونشانده را روشن مي كرد

روزي يك زنداني جوان كه معلوم مي شد  ازواليت  . "  هوا ميتن  شانهپته بازان سياه خال و سرخ خال
سه پته باز چيست تو چه ميگي ؟ پيرمرد درايور كه از باشنده ... هلمند يا فراه است از وي پرسيد كاكا 

آن . " برو بچم پشت قصه چه ميگردي":  و گفت  كابل بود ابرويش را باال انداختبارانةهاي قديمي كوچه 
  روزگار چشيده كه اينمرد گرم و سردِآن .  بود خاموش ماند شرميده جوان كه از خالي ماندن صدايش 

 نخواست كه آن ، گفت  ميبرنامه  دولتي را  بخش ميكرد،تلويزيون  را گاگاهي در جرياني كه طنز و كنايه
 سر ، از اين سبب هم شايد هم اطمينان داشت كه وي آدم بي ضرري است.   سوالش بي جواب بماندجوان

   : و سرخ خال چنين گفت ه و سيا باز صحبت را باز كرده در مورد سه پته
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 طور  شهر كابل قديم شياد  بازانسه پته ة از گذشت  به گوشه اي هاجوان شماهي آگابگذار براي   «
  نشان ميدادند كاكه و ستنگكه خودشانرا ،  و لمپنكاره ولگرد افراد ناكابل قديم در كه قصه كنم خالصه
 . "سرخ خال " يكي ديگر هم "سياه خال"تا دو .  سه تاي آنرا  انتخاب مي كردند، بازية قطعز اچطور
 هنگام كيسه بري در جا هاي  بهدر واقع  ستر اخفاي بود شانرا كه "سر شانه يي" دور گردن و يا  تكةبعداً

 سانتي 60 به حد  پهن ميكردند كه بر روي كوچه ،... سينما ها و يتكت فروشمزدحم مانند سرويس ها و
اين كار را به  ) بازيقطعه= پته ( انزسه پته با. احتوا ميكرد را روي زمين كوچه   سانتي25طول و به اندازه 
كه بر روي هم   بازي را ة دو قطعو آسانيكي بي و چام شان  به نر يكدست ماهرتا انگشتانسببي ميكردند 
 سطح زمين و يا سطح سخت ميز ،  بازي از روية برداشتن دو عدد قطع(گرفته بتوانند تماس نداشت، 

    . ) بسيار دشوا ريست  كار
 روي شانه و يا "مالدست" وت سبر روي زمين مي نشاصلي  سه پته باز  . چهار تن بودند- سه ، اينها

بيائيد هر كي "  :  ميگفت و صداي لرزانبا هيجان  و نمودمي كيش خودش را  بر روي خاك كوچه هموار
يكي از    برويهاي دست داشته اشرا يكي از آنها پول ." !  را پيدا كرد سه چند تاوان داره"خالخ سر "

ر  مانند كازينو هاي امروزي دستدر(.  مي گذاشتكه بر روي دستمال مانده ميشد،قطعه هاي سه گانه 
  قطعة او مي دانست كه .) از همين  تِرِك  استفاده مي نمايندامريكا كه براي تشويق اشخاص تازه وارد

از همين  ،گويا مي برد . ت مي گذاش" سرخ خال" باالي كمتر و يا  پولسه چند.  كدام است "خالخ سر"
 خود را به خاطر پول بردگي  به ديگران  انتقال بدهد و آنان را "خوشي"انگشتانش را مي لرزاند  تا  سبب

 مي گشت تا از هفردي ديگر اينطرف و آنطرف كوچ.  نمايد " سرخال"تشويق به گذاشتن پول باالي 
ي كه پا دراين كوچه و هم براي عابرين ساده دلد  را آگاه ساز"استاد كار" )با سرفه  ( آمدن پوليس
  ، آنان را بدرستي تشخيص داده ميتوانست، وي در اثر تجربه از طرز لباس و تيپ و قواره، و گذاشته بودند

م  مي ماند" سرخ خال"باالي   كهم پول ميداشتاگر  واهللا برادر":  كه نمايدگوشزد در هنگام راه رفتن  
 پول هاي  در آنجا ايستاده بود و كه مي كرداشاره به شريكش ( ردم مي ب ايستادهنجهواُو نفر كه در مثل اُ

كه كفتر بال قيچي را  مفت خوركفتر باز مثل  درست .ميدادو تاب بردگي را در ميان انگشتان لرزانش پيچ 
 دو  بامشبر روي  خيل پائين شده پتكي ميداد و از مياني كه در هوا گشت ميزد،براي پائين كردن خيل
 ،  جمع شده بودند "مفت بر"سه پته باز  و نفر سومي هم كساني را كه به گرد  )كردسه تاي آنرا تور مي 

 واهللا ": مي گفت    دلداري  ميداد وبا مهرباني به آناني كه چند افغاني شان را  باخته بودندتشويق ميكرد و
 يم برد دادم او برِ بيادر به ايهچند قات كد پيساره تگي باخپيسه برابرباد از او  ،م چند دفعه باختُامم بيادر

  بيادري  اگر پيسه داري كل پيسايته به ايتكه باخ توام  كدام است"سرخ خال"همي آدم مي فامه كه  .
هرو نه ر اين صح "چش بتي خب بانه  وقتي كه برد  چند قران هم به خودش  "سرخ خال" ي كه باالتيِ بِ

 يك بار هم قمار نزده شان آنان حتي در طول عمرشماري از  وي و ا كه مي شود گفتبيچاره و ساده دل ر
سرخ "قطعة  آنرا باال   تمام يا و كه داشتند يك قسمتيي افغاني چند . كرد به شدت تحريك مي  ،بودند
ديد  را در معرض " سرخ خال"سه پته باز  ،را بر روي قطعه مي گذاشتنداگر پول كم .  مي گذاشتند "خال
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مي  ر  بِشان طالع  " استاد كار"بيخبر از خدعه و نيرنگ   ان خود را مي باختاند و رهرو قرار ميداد وآنها
 ساده انديش را تشويق مي ان شريك دومي سه پته باز  عابر . دو افغاني مي شد شان يك  افغاني وكرد

 زود تردست  و تاكيد مي كرد كه " دند كه زياد تر ببر  باننَ"سرخ خال" بر روي ي بيشتر هايكرد كه پول
  سه پته" به دور   بيشترعابرين سر انجام ... . رود نجا آن از خاطر پوليس از " سه پته باز"د كه نبكار شو

 فريبكار  بر مفت  دقيقه 20 يا 15 بعد از .ي باختند پول هايشان را م تعدادي از آنها جمع مي شدند و"باز
 و از نظر ها تداش  فورا بساط خود را بر مي،ندهد يا كالنتر  كوچه اطالع براي اينكه كسي به پوليس و

 " خداخلق" به چشم  به كار و بار شان ادامه مي دادند ودورتر كوچه  سه- دو  بعد  مدتي .ناپديد مي شد 
  سه ود ،از حاال جوانتربودم  كه در آن ايام هممن.  را به جيب مي زدند نشا  و پول هايخاك مي پاشيدند 

  ران دست داشته را باختم و يك بار هم پولدو سه بار چند قِ در همين  .  شدم "خلق خدا"جزو اين باري 
از  .  بود كه از وي مي ترسيدمبزرگمبرادرتوبيخ  كه نتيجه اش  نمودم خود گي فداي ساده  رااي خانهدسو

 زير و رو ميكردم  ومي گشتاندمت ديگر  انتخاب كرده آنها را از يكدست به دسقطعه را  تاسهآن روز ببعد 
 قرار داشت  زماني كه بر روي زمين  " خالسياه"كه در پشت آن  اي"خال سرخ " چگونه  كهپي ببرمتا 

 اين معما را  سر انجام. قرار مي گرفت "خالسياه "قطعه  و به جايش گرديد مييد ناپد مي شد گذاشته
يا  سهها با ز از روي روزاتفاقاً.  را يافتم و مداري گري و چاالكيي اين تردست " دوود و رر " حل كردم و 

 موالنا صاحب مرحومرفيق در هنگام عبور از كوچه اي پشت آپارتمان هاي جاده ميوند كه خانه چهار
 و به كه آسمان فراخ داشتعبور كرده وارد ميداني  موقعيت داشت  درآن كوچة سقف دارخسته هم 

 وراه ديگر آن دعوي مي گذشت. خانة عبدالهادي خان راه آن از پشت ديوار  يكه اي منتي ميشد كهكوچ
  "سه پته بازان" به دوركه  چند نفري  چشم ما به دفعتاً .، شديمپايان مي يافت "مندوي جديد"به داخل 

 "خ خالسر" بيائيد كه منهم چند قراني را مي خواهم بر روي به رفيق ها گفتم .   افتاد  ، بودندجمع شده 
، يكه پر  در هر حال ." كسي از اين شيادان كيسه بر برده نمي تانه ":  و گفتند  رفقا خنديدند. بگذارم
بر روي    را كه" سرخ خال" قطعه شياد  با تردستي "سه پته باز" زماني كه . پيش رفتيم   يكه پر

 "سرخ خال" را كه در عقب "سياه خال"انگشتانش  گرفته آنرا به تماشاچيان نشان ميداد، درعوض آن 
 حيرت  شتاببهو قطعة سرخ را دور تر از آن ميگذاشت  قرار داده شده بود به سرعت  بر زمين ميگذاشت 

سرعت به خرچ دادم كه شياد به سببي  ( گذاشتم قطعة دومي بر روي  راهپول دست داشت  يبر انگيز
باحيرت و  او  ) نكندش بي جايوالن ندهد و  در فضا جبجاي و جاارر  به بهانه تكرا "سرخ خال " قطعه

 در دفعه بعدي كه  . پرداخت را"سرخ خال"شده بر روي قطعه تاوان پول مانده  وبناچار فم ديد رخشم بط
 دستم  ، تنها هستمه و فكر مي كرد كنظر داشتزير  از آنان كه  مرا يتكرار كنم يكرا اينكار ممي خواست

   و بيرون كرد،  جمع شده بودند" سه پته باز"بين  چندين نفري كه  بدور  كش كرد ه مرا از با خشونت را
 مي  و اخطار را هم  مفهوم هوشدار و خبردار در عين حالبا گردن پتي  و تواضع مختص به لومپنان كه

 صدايي كه با " باني ماره كه چند قران پيدا كنيمبرو به لياظ خدا  شوم ت قربان جان آغا":    گفت ،رساند
 - سه  در اين اثنا  "... مردم مي زني  ده جان ":  در جوابش گفتم جواني آنرا سنگينتر مي ساختغرور
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آن شياد متوجه شد كه من تنها .  را ترك داده  نزديكم  آمدند آنجا بيدرنگچهار رفيقي كه با من بودند 
 خي چي كنيم دزدي بيادراو جان  ":  به آهستگي  چنين گفتو بيچاره نمايينيستم   با تضرع ساختگي 

، چارتا  قد و نيم قدِ خوده چطو نان كار خو ده اي ملك پيدا نمي شه يم كه بندي مي شِ نمي تانيم دهو كخُ
 "خپ و چپ خودش را به  بود  احساس ترس كرده ما از جمع كه  " سه پته باز"ه وكرَچ   ."بتيم

 وضع  ورنه رد كه ميدان را هرچه زودتر ترك كند كحاليوي  به  و ابرو چشم با اشاره  رسانده"استادكار
 كم "انسه پته باز"  ونيرنگ ما هم چل و چال. تماشاچيان به موضوع عالقه گرفتند .خراب خواهد شد

 تردستي و شيادي ازشر  را ساده دالن كرديم و آن جمعافشاءرا سركوچه و پسكوچه  بغل و خس دزدان 
    . »يديم كوچه گرد رهاندارة آن و مردم فريبي

 علمي و انقالبي دـقـن بررسي و چشمم به  را باز كردم" اـب اـب " سايت وزين  كهپيشروز دو - يكي
  ،" جنايات حزبي "نويسندة  از)  ش(و آقاي ) پ(يعني آقاي   كشورجنبش چپ انقالبيتن از مبارزين ِدو 
 " كوچك شده جهان" و آن سر  وي دراين سربا سواد و كم سواد و هواداران  همدستان از تني چندكه 

 پر و  و و ساختار جمالت زيبا رنگارنگژه هاي جابجايي وا اش در فن "خارق العادهاستعداد "در مورد 
  به يكبارگي  .افتاد  ،سخن پراگني مي كنند كمتر شنيده شدهپيمان از تشبيهات و استعارات و كناياتي 

  .رقم زدم، كه آنرا بر صفحة با حوصله كاغذ  گرديددرمتبا در ذهنم كابلقديم شهر  سه پته بازان قصه 
 ازپر _بي حوصله نساخته باشم  اين خاطره ير و تذكتشبيب و تصوير  خوانندگان گرامي را باشمااميد كه 

   .گويي خود صميمانه  پوزش مي طلبم
ط آن وقت كه در شراي.  صرفاً چشمش به جيب مردم  بود ،رش در باال رفتش ايكه ذكر  سه پته باز 

 از  و  را خالي كندل ساده  د رهگذران ازشمار محدوديميكوشيد با تردستي  و مداري گري جيب كشور 
با   ما  شدة و سياسيهزندان ديد " سه پته باز"، مگر روزگارش را رنگ و رونقي بدهدپول ناچيز آنان

نفرت وخشم و  از كين و  مان در فكر و ذكر  خالي كردن دل و دماغ هزاران هموطخالواژه هاي رنگارنگش
 اين جنايت كاران _  و پرچم و خادخلقباند هاي هبران ر  كشاندن) محكمة صحراييو(انتقام و به محكمه 

 را بخود  كه درحلقة عاملين بربادي  افغانستان جايگاه بلندتري،و قاتلين ده ها هزار زنداني آزاديخواه
 و بمباران آنان به هزاران پارچه مبدل شده ؛ درختي سبز اثر هكه ب سنگي .مي باشد اختصاص داده اند،

  زير و رو  انفجار آن ت كوچه و باغكوچه و جاده و باريكه اي كه از شد، كه از آتش آن در گرفته پرباري 
دود شده و برباد رفته ؛ ده و  گلبرگ و سبزه و سنبلش وگل  كُردي كه حاصل وشده ؛ مرتع و گشت و

هزاران   در زير بمباران آنان  ايكه جسم شان مردم به خرابه تبديل شده ،كهقصبه و شهرك و شهري 
راكت  نايابي كه از بوي باروت و دود  و پرندگان زيبافرو پاشيده،  پل و پلچه ايكه كانال و بند وپارچه شده،

 ك پارهتبه ساير كشور ها كوچيده، انسان هايي كه در زير خيمه و  اين وطن فروشان "خمپاره"و بمب و 
دختران و پسران و مادراني كه هاي پاره پاره كشورهاي ايران و پاكستان در تب سوخته و جان داده، 

 سخن كوتاه كه مجموعه اجسام زنده و جامدي ،  رسانده  بقتل  آنان راسربازان روس به آنان تجاوز كرده و
ي هاي جاهل همچنان اخوان ( ادكه در اين خطة خون و آتش  ناظر و شاهد عيني جنايات خلق و پرچم و خ
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آنان مي )  محكمة مردمي و صحراييو(  خواهان  محكمه ، همه و همه بوده)جاسوس آدمكش و رهزن 
 ما  اين همه را به هيچ گرفته  فقط به نقد از اين جنايتكاران بي مانند اكتفا كرده "واژه باز " ، مگر  دنباش

  :  نوشت اش در زير توجه كنيم به . است  ) ته در واقع به خواست برحق مردم ما تف انداخ( 
مي نويسيم . نمي نويسيم كه با جنايتكاران حزبي  تسوية حساب بالمثل يعني برخورد فزيكي نماييم « 

  »  به ديالوگ نشسته باشيم يك انسان عاقلمانند كه با جانيان 
 به توهين ايچه و  چه اهانت "پرداز واژه " سه پته باز   اين خواننده بادرايت و دلسوخته ببين كه

 در نزد اين لومپن سياسي مردم داغديده  و درد "... مانند يك انسان عاقل  ... " كرده افغانستانمردم 
باند قاتالن ده ها  كه در پي انتقام از اندكشيده و هست و بود به تاراج رفتة ما فاقد عقـــل اند، بي عقل 

 و ميخواهند اين ناكسان وطن فروش را به محكمه دران خود برآمده اندهزار  فرزندان  دختران مادران  و پ
 ئيدبيا اي مردم نادان و بي عقل "  اين واژه باز اين است كه و عامدانه ديگرجمله خصمانهشنگِ. بكشانند

 فهم و  و عقلمني نو پرداز و واژه ساز و از دي نابغه  حرف درست  و حسابي و عاقالنه بشنويمنو از 
  مانند يكد،  نهيئ رفتار نما" انسان عاقل يك"  مثل تانو وطن با دشمنان خود . د ي ياد بگيرفراست

  .  انسان جاهل كه خواهان انتقام و به محكمه كشاندن اين جانيان مي باشند
واژه " الل با استد زمينه  جنايات شان  ماهيتاًدر )خلقي و پرچمي و خادي ( جنايتكاران  لاستدال

 رهبران حزب  بعضي ازهاي  همين خود خواهيبه اثر ": اين وطن فروشان ميگويند . فاوتي ندارد  ت ما "باز
 " ، "بدست اخوان افتاد مردم زنداني و كشته شدند و حزب ما از هم پاشيد و قدرت  تعدادي  بود كهما 

اين گپ ها ) شد مخاطب  آنها غير حزبي است و همه به معني تمام مردم ميبا(ست كه ماهمه آن حاال وقت
 ر كافي استگبادي كشور خود برآئيم  كينه وانتقام و خونريزي ديآرا فراموش كنيم و مانند برادر در فكر 

كه بعداً فهميده شد (  آنان ي و يا  يك تن از همقطاران ايران" ....  تا به كي انتقام گيري،تا به كي جنگ
 ": ايراني درسانفرانسيسكو در همين رابطه چنين گفت روزي در يكي از رستوران هاي  )  ...بودهتوده اي 

شما  از به محكمه كشيدن حزب دموكراتيك خلق حرف مي زنيد  ما طوري ديگر فكر ميكنيم  مگر  
انسان بايستي  خالي از كين ورزي و . خميني در كشور ماكم كشت من حتي هيتلر را مي بخشم 

 برادران ايراني وي  درست مثل خودش مردم را به درست "  ..بتواند درست بيانديشدتا انتقامجوي باشد 
اگر پوستة اين حرف رابرداريم در زيرش معني بي عقل بودن مردم را مي  ( نينديشيدن  متهم ميكنند

 تريبون رفت و شت كه خود پ" غول ادب  ايران رضا براهني" ،به اصطالح هواداران توده اي و يا  .)يافيم
 به سبب همين مصاحبه تلويزيوني ... )راهي را كه پيموده بكلي غلط بوده( :چكاند  بگوش تمام مردم ايران
  .از زندان شاه آزاد شد

 در كدام نشريه در مورد جنايات شاه ايرا ن و خميني جالد نظرات رضا براهني را كه  كي از دوستان ي
  :   در ذيل با هم يكجا ميخوانيم آنرااينك .  برايم ايمل كرد آنرا كاپي برش . آنرا نزدش داشت ، نده بودخوا

   :رضا براهني نوشته
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 " ؛ " ... . تزلزل دروني و  ناداني اوست اما چيزي كه بيش از خصلت ديگر شاه به او لطمه زده    «(
البته  من نه به فرض اعتقاد دارم  ، و نه به فرض محال ، و از نظر تاريخي هم قاعدتا اعتقاد ندارم كه مرده 

ولي شاه  ميتوانست بدون كشتن  . ر مرحله بعدي تاريخ  دخالت دهيم تا چيز عجيبي پيش آيدها را د
جز تزلزل دروني و ناداني هيچ دليلي براي اين  . و باز هم سقوط ميكرد . گروه جزني همان باشد  كه بود 

د عظيمي  را هم  ، و تعداخميني  طبق قانون اسالم آدم ها را ميكشت يكي مثل ايت اهللا كشتار نميبينم
ميكشت ،  به دليل  اينكه طبق آن قانون  هر كسي در عصر چهارده  قرن  پس  از صدور آن احكام حتما  

پس همه گناهكارند ،  فقط هنوز .  در عمرش يك كاري غير شرعي واجب القتل كننده مرتكب ميشود
ه چه مناسبت  حكم اعدام ولي معلوم نيست شاه ب. همه شان در عين ارتكاب جرم گير نيفتاده اند 

شاه ميخواست ثابت .  اشخاص را صادر ميكرد  انكار وقتي كه آدم ميكشت  آن تزلزل موقت از بين ميرفت
 در روزهايي كه ميخواهند عليه مصدق كودتا كنند  ، شاه چنان متزلزل است  .كند  كه شخصا شاه است 

كافي .  پيش از انقالب نيز همين وضع را دارد.  كه معلوم ميشود اعتقاد راسخ دارد  كه شخصا شاه نيست 
افسوس كه چند نفر را . در اين دوره نيز شخصا شاه  نيست .  است آدم خاطرات ژنرال  هايزر را بخواند 

همسرش  گفته است كه شاه چون  نميخواست مردم كشته شوند  . گير نميĤورد بكشد تا شخصا شاه شود 
شاه اگر نمي رفت كشته ميشد ، و .  حرف بيشتر به شوخي شباهت دارد اين.  ايران را ترك  كرده است 

فورا بيماري  اش قوت گرفت كند  بعد كه رفت ، چون عادت داشت سلطنت كند  و ديگر نمي شد سلطنت 
 شاه از دولتي كه انتظار دوستي از آن .ولي شاه مسئول حكومتي است كه بعد از او بر سر كار آمد . و مرد

غدر زمانه مرگش را .  شاه مريض بود وميرفت بميرد – ي امريكا ،  حتي يك پناه ساده هم نديدداشت ، يعن
اما همه كساني كه كشت روي هم (...) شاه در سراسر حكومتش بندرت آخوند كشت  . شتاب داد

ري ولي شاه به اين دليل  آيت اهللا خميني را نكشت  كه بين سيستم  فك....  روشنفكر به حساب ميĤمدند
هر دو معتقد بودند  كه با واسطه و يا بي واسطه با  ... روحانيت  و سيستم فكري سلطنت تشابهاتي ميديد

خميني بر موجي كه روشنفكران در جهت احراز دموكراسي در كشور  به وجود ... «؛ » .... خدا رابطه  دارند
.  ي اشتباهي شبيه اشتباه شاه رفت ولي برغم اين هوشياري  خميني هم بسو  ...  ،آورده بود ، سوار شد 

 كار را يكسره كرد ، ٦٧او كار  ناتمام شاه را  در سركوب روشنفكران جدي گرفت و به زعم خود در  سال 
 ...«  

تزلزل " شاه و "ناداني" به جز -  موقتا خود را دچار آشفته فكري نشان داده -  آقاي براهني در اينجا  
  . در آدم كشي هاي  وي نمي بيند  وي كدام عامل ديگري را"دروني

   شاهي مي اندازد كه  –كترقتل و كشتار روشنفكران را بگردن  شاه ا  آقاي د
    »جز تزلزل دروني و ناداني هيچ دليلي براي اين  كشتار نميبيند  «

در اينجا عامل كشتار روشنفكر مبارز را  در روانشناختي شاه  جست وجو ميكند و علت را  عدم 
) » تزلزل دروني«مثل (استاد  براهني عامل روانشناسي  واني و ناداني وي ميپندارد و در جاي ديگرثبات ر

  : شاه را ناديده گرفته ابراز ميدارند كه 
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انكار وقتي كه آدم .  ولي معلوم نيست شاه به چه مناسبت  حكم اعدام اشخاص را صادر ميكرد « 
   ».. .ميكشت  آن تزلزل موقت از بين ميرفت  

بدين مفهوم كه  شاه   هنگامي به  ثبات روانيش دست مييافت كه آدم مي كشت و ميشد شاهي با 
چنين استدالل براي كاوشگري كه خود شخصا در بطن وقايع  و حوادث ) . و شايد هم آدم فهميده ( ثبات 

.  ست تاريخ كشورش قرار داشته،  موجب آشفته فكر نسل روشنفكر شده در نهايت گمراه كننده ا
 بودن شاه  نمي تواند  اين باشد كه گويا دست نشانده " دست نشانده"برداشت چنين شخصيت با تبحر از

  . روي  مشكل رواني  روشنفكر مي كشت 
در اينجا هر گاه پاي انكارآگاهانه يي ايشان از دخل و غرض  آشكار و پنهان امپرياليزم امريكا در امور 

 هاي ساخته شده ي اطالعاتي مثل ساواك و پوليس وقدرت  شبكه مخفي از كانال( داخلي كشورش ايران 
در ميان نباشد ، چنين تحليل سطحي و گمراه كننده  از ) اطالعات ارتش  ساخته شده توسط  آنكشور 

 ازشأن فهم و دانش  چنين شخصيت -  كه وي هم روي مشكل ديني  روشنفكر مي كشت –شاه و خميني 
  .شده در سطح جهان ؛ كامال بدور مي باشدبرازنده ي ادبي شناخته 

ولي شاه به اين دليل  آيت اهللا خميني را نكشت  كه بين سيستم  فكري روحانيت  و سيستم ... «
  ».... هر دو معتقد بودند  كه با واسطه و يا بي واسطه با خدا رابطه  دارند ... فكري سلطنت تشابهاتي ميديد

شتار روشنفكر توسط خميني را ناشي از رابطه اش با خدا وانمود در جمله باال آقاي دكتر براهني ك
همانطور ي كه در كشور ما  رباني ( ساخته كه بر اساس احكام الهي ميكشد و مي كشد و باز هم مي كشد 

و مزاري و مسعود و سياف و محقق وامثال شان به حكم خدا كشتند و سوختاندند و تجاوز كردند و غارت 
پشت پرده ي پتويش با خدا راز ونياز داشت و حكم كشتار مردم را از خالقش در يافت ومال عمر هم در 

سيماي ارتباط امپرياليستي رهبر جمهوري اسالمي را مخدوش و مبهم ميسازد كه نكشتن )  ميكرد 
هر گاه بداخل مقوله  . خميني توسط شاه   به سبب  همباوري شاه با وي نيز در همين راستا سير ميكند

 با زره بين دقت سير همه جانبه  داشته باشيم، خواهيم ديد كه دست نشانده فاقد اراده "ت نشاندهدس"
خودي بوده ، حتي در نشست هاي نيمه خصوصي اش نيز خط حركي داده شده را ، آن دستاني كه وي را 

فيظ اهللا امين را ح.  نشانده پيش نظرش قرار ميدهند ، تا مبادا  گامي بردارد درجهت تمرد و خود اراديت 
       ) » .ميتوان  مثال داد 

، نميتواند بگويد كه شاه  سپرده ،_  وابسته به سيا _ به ساواك تعهدي كه بروفقاستاد رضا برهني 
عامل و نماينده سازمان سيا در ايران بود و هر كاري كه انجام ميداد بدستور آن سازمان  بود نه بخاطر 

 خميني جالد خلق هاي ايران را  نمي خواهد عامل امپرياليسم بگويد كه بنا ناداني و خلق و خوي بد و يا
  . بر مصلحت منافع امپرياليسم در ايران به  كافر و مسلمان كشي دست مي يازيد

(  خط سياسي اشاعة دراست همين شخص " مال" باز ما كه بخشي از حفظ كردگي هايش " واژه " 
)  و فريبنده  " زيبا "واژه هاي منقوش و جمالت   آرايش آن با تحريف كودكانه واقعيت هاي ملموس و 

 اگر شاه ايران را كه در سراسر  ادبيش  پير و پيشواي. همطراز وي چه كه بلندتر از وي نيز ميباشد هم
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مكتب "شاگرد  . ، او را بگونه اي كه خوانديم تبرئه مي كندعمرش شايد بيش از يك هزار نفر نكشته باشد
 امين و  - تره كية در دور هزار نفر70 كشتار هاي  بيش از مرتكب را كه  منفوري  حزبيي، و"تسليمي

 پنهان مانده   واز روي خشم و نفرت.  مي بخشد،بيشتر ازآن در دوره تجاوز شوروي به افغانستان شده
، با  آن جنايت كاران و خاينين به مردم و كشورند را كه در پي  به محكمه كشاندن يمردم ،دردرونش

اين بي شرمي و بي حيايي از كجا سرچشمه .   نادان و احمق  و بي عقل مي گويد ،گستاخي يك پرچمي
 نام  بناچار"واژه باز"  نام اصلي اشرا خاد نمي دانست و كه بدهدمبارزي جوابش را بايد آنميگرد ؟ 
رهبر و او را منحيث كسي كه   به شماري از زندانيان  مي گفت  –  چپ خپ و–  وي را در زندان سازماني
 .،  تبليغ ميكرد  فرار كرده ... به  و خودش ضربه زدهرا"شسازمان" گير انداخته و  گويا  را)م  ( سازمانش

كسي نيست كه اين برچسپ هاي اري مي كنم،  خوداصلي و سازمانيشكه من از بردن نام  مبارز اين 
 ضد ، زيرا كه او بر  وي بچسپد بر و بالكه هاي كم سواد و تسليمي اش،"واژه باز"خاد از زبان ة خاينان

 به همينطور بر ضد تجاوز امريكا و شركايش  ي و جهادي و طالبي، و خادي و پرچمي خلقجنايتكاران
 هست وده و هم اكنونبكه طوري   ما را"سازواژه "  اين مبارز سه پته باز و .دليرانه قرار دارد افغانستان، 
 پيشكش خوانندگان درمورد تاپه زن  اصلي  بر سد كه دانستني هايش را ي شاهد هم روز. مي شناسد

   .نمايد
 بعد از گذشت چند سال در ، هرگاه  در زمره زندانيان راستين و شكنجه ديده مي بود،  ما"واژه باز"

و خيانت و تجاوز به ناموس كودكان  ا نوع جنايت زندان و ديدن  و بيرون كردن زندانيان براي اعدام و ده
ورمند به امر آزادي كشور درمند و با ،  عاقلدرآن دوزخ استعمار اگر زره اي از وجدان انسانو نو جوانان 

  را و سخت توهين آميز خاينانهت، هرگز چنين جمال در وجودش نفس مي كشيدة امپرياليزم روساز سلط
 توهين به مردم .نمي فرستاد " گپ و گفت "  نمي نوشت و آنرا به سايتانخوانندگانحراف ذهنيت براي 

 كه در يك رود شفاف و مي ماند گگ هايي "پاپی" و رهبران انقالبي  كارگران جهان  درست مثل 
سنگ  وكلوخ سنگ در كناره هايش نمي تواند ايستادگي نمايد، زبان "خروشان  كه هيچ خس و خاشاك 

  .كند مي زند و لق لق مي 
  برخي بنابر ما " واژه باز"از ديد شماري از شخصيت هاي  مربوط به جنبش چپ انقالبي كشور 

  : از جمله  . زنداني راستين نبوديداليل
قرار استنباط اين قلم  و چشم ديد شمار از زندانيان ،  در جريان پروسه تحقيق شوخ و شنگل بود

از تيمي كه  ! چه برسد به شكنجه شدنش ،ه بودقرار ندادق هدف لُپنحتي مستنطق نوك بيني اشرا با اَ
 سال حبس محكوم 20 و يا 16به   اكبربه نام  خورد سن و الغر اندام و ساده  يك جوان واژه باز جزء آن بود

به ،    تا حدي نزديك به ديوانگي بطور وحشيانه اي شكنجه شد اين جوان كم سن و ساله بود ،گرديد
 با پيش از زنداني شدنشط و پيوند  و كدام ارتباضاي راستين سازمانش بود كه وي از اعخاطري 

ات وزارت دفاع ـو اطالعـ كه عض ما  بافتئوريهمدوسيه ديگر .جنايتكاران خلق و پرچم و خاد نداشت 
  )١( ي مي كردـ در زندان زندگالـانده بود  نيز بي خيـدولت دست نش
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 واژه  باز و عملكرد ضد بشري اين بمن اجازه نمي دهد كه تعهد به حفظ اسرار خانوانده چپ انقالبي
 را كه در تمام  قاموسي  هاي عالم  به بدي نفرت و انزجار از آن سخن بميان آمده ، در اعضاي تيم وي
از زندان بازهم به خاطر  به چنگ آوردند پول  " رهائي" و بنويسم كه واژه باز ما بعد ازاينجا باز نمايم
  .دست به چه كاري زد ) ف(  ديگرش همراه با رفيق

 پايش  مرتكب شد، بنا بر توصيه خاد 1359 كه در سال واژه باز ما در رابطه همين عملكرد ضد انساني
 انديشه و   كه تمام مردم شهر كابل آنرا تماشاه كردند طي مصاحبه اي، ويبه راديو تلويزيون كشانده شد

گند را به مشام بيننده و  بدان منصوب بود با جمالتي كه بوي را كه  ظاهراًر سازمان اي دار و ندايتمام
  فرو برده تسليمية در توبرشراامنصوبه  دستاورد هاي سازمان م تماو به نقد كشيد  ،مي رساندشنونده 

بر زمين مزلت   آندر پيش پاي روس ها و اجيران خلقي پرچمي و خاديبا قوت و نيروي هرچه بيشتر 
 ترسيدن از" بودن و "خورد سن وسال" اشرا  زندان انتقال داده شد علت مصاحبه وقتا كه به. كوبيد 
   حال كه؛ وجود ندارد" شكنجه" بهانه اي به نام حال كه.  وانمود كرد" بي تجربه بودن " و "شكنجه

 هم نمي تواند حرفي به " گيتجربهبي "  از حال كه؛ هم در ميان نيستش بودن"خورد سن"بهانه اي 
خلق هاي افغانستان اهانت كرده به  چرا ؟ است  اي را رقم زده خاينانهچرا چنين جملة  پس رد؛ميان آ
  .چرا هاي ديگر ... . چرا است ؟

ازبراهني ها  -  ما" واژه باز "ت واژه هايي به عاريت گرفته شدة اين جانب در مورد كاوش دروني باف
خم حاكمة وقت شانرا در پيشگاه صاحبان قدرت كه سر پر از كبر هاي ديگر ...   ها و باختريو واصف
 به " كپ و گفت " سايت شبه دولتيبرسطح و چرايي و بر پايي  همچنان در مورد .  د و تسليم شدنكردند

 نمايد اضافه  موشكاف كه بر نقد آن دود توجه ندار شايانمطلبي   ،) اش هنوشت (  بافت آنننمايش گذاشت
كاوش و   با كار برد آن  مي توان به  كهماترياليسم ديالتيك  -{د ديالكتيك  زيرا كه  نقد آنها  با ميتو،

هر كه  بي انتهاي طبيعت ةگستر در ي چ ، و در هم تنيدهپژوهش در درون  درون پديده هاي بهم آميخته
 اجتماع ة، چي در گستر نابودي و بودي قرار دارد وايشس و تكامل و زايش و فرآن آبستن تغيير و تحول

 گونه گون و درهم و برهم  تفكرة چي در حوز،  اجتماعي انقالبات و انواع  اشكالو شتابنده و آبستنِلنده با
  رويداد هاي پر پيچ و تاب و كااليي وپيچيده روابط مغلق ل اشكا، چي در متضاد   مرتب و منسجم وو

  اثرات متقابل در نظر داشتا ب را " تودرتو" وي  بغرنج و واقعيت و عينيت آن پديده ها.پرداخت  سياسي
و  رويا رويي  ياراي را استوار بوده كسي } برمال ساخت  ماحول و پيرامون ،بر  همچنان،ديگريكآنها باالي 

  . نيستبا آن  مصاف وچالش 
تصنوعي قالب و شكل   با مهارت  ويا در وضع عيني ،  پديده اي در شرايط ذهني به در حالتي كه

 پر پيچ و تابو عمق  بتن و متن در  و استنساخو استنتاج  استنباط  تجسس وو كاوش ،شده باشدداده 
با غور و تعمق بيشتر و  _ مستلزم بررسي عملي ، نبوده سهل وساده  عمل ،پديده دست كاري شدهآن 
  فردي كه تردستي  سه ،قسمي كه اشاره رفت .  مي باشد  و متعهد فرجادان از جانب پژوهشكر_دي ترج

 و رسي ديالكتيك برشگرد هاي ماترياليزم را  با  ما ة تازه سرباال كرد" واژه باز"  و هم اكنون ماهرپته باز 
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 ماهر  خوش خط و خال و بازيگر  اين  سر انگشتان جوالن رمز  هرگز قادر نخواهد شد  ،نتواند ريشه يابي
  . نمايد بازرا  مردم فريبو 

 از نظر كه   را" واژه باز"ضد مردمي و ضد انقالبي ز نظرات ش ورزيد تا گوشه اي ا اين قلم تال، بهر رو
، خوشبختانه چنين   گير بياوردبه آن نپرداخته باشند ،  آندو  ودور مانده ) ش( و آقاي )  پ(عقابي آقاي  

 ما را حقا كه بدرستي " واژه باز" نوشته) ش (  آقاي .چيزي را در نوشته هاي ارزشمند ايشان  نيافت
بافت خود  آنرا كه درال به الي  و ضدمليجاعيعميقاً ارتو   ناپيدارگه هاي و ه  ارتجاعي خواندخاينانه و

 همچنان . است پرده برداشته آن  روياز آنرا پخته پرانك كرده و  يك حالج ماهرپنهان داشته، با مهارت
همچنان ياد ايشان  .مورد بررسي قرار داده است  را " واژه باز" اين تردستي يابعاد ديگر) پ( آقاي 

در تماس شده و در جاي خلوتي پاي صحبت  اين  ) جاللي ( با يكي از موره هاي سيا وي آوري كرده كه  
 را اذيت شسواالتي زيادي كه ذهن  به  با اطالع از اين خبر ، خواننده. سيا  نشسته  است  مشهورعضو

كي با ،  دارد متمول شدن كه عشقي عجيبي به ،  را" واژه باز"  رابطه :از جمله . ه ميگردد مواج ،ميكند
 (  ؟آمد به دست بوسي كاظمي نايل " واژباز " ؟   با پا در مياني كي  هعلي احمد جاللي بر قرار نمود

مصطفي كاظمي در آغاز تشكيل جبهة ملي جنايت كاران اخواني و خلق و پرچم  نطاق اين جبهة 
  ) .وي عامل مستقيم ومشهور جمهوري اسالمي مي باشد . بود  بي آزرم  انميهن فروشو جنايتكاران 

همچنان  اين سوال ها ند، ب از آنجايي كه ضرورت ها سر انجام  راه حل خود را مي يا، حال بهر
با  كهانقالبي كشور  چپجنبش   بر مي گرديم به  نقد دو تن از رزمندگان  باز هم .اندحل شدني  )ضرورتاً(

 كه در ميان زرورقِ پر  راما بي بديل "سه پته باز"  منحطةانديش سوي حركت سمت و ذكاوت يك انقالبي 
 " (در كوچه و پسكوچة  زرق و برق پيچانده شده و با واژه هاي رنگين و نازنين  ومعطر، آذينش نموده ، و 

نون منهاي عناصر مبارز و آن زندانياني كه  تا ك (  قسماقسمرهروانآنرا در معرض ديد  ) "گپ و گفت  
 ،هكرد ريشه يابي چون جراح با تبحر،   است  قرار داده)پي به هويت و ماهيت بويناك آنكوچه نبرده اند 

به گفتة برادران ايراني ما . ند ه ابيرون كشديدرا اشو خاينانة   انقالبي  ضدگند و كثافت مرام ضد ملي و
 انديشه " اين " پربار"ده به گذشتة  منتها عرض اين قلم اين است كه هر دو رزمن. درد نكند  شاندست 

  نرسيده سياسي وية در مورد سابق معاصر  توجه نكرده اند و شايد هم  تا به حال به  كدام آگاهيي"ورز
هر سببي كه بوده از تذكار آن خود داري كرده اند  هم چنان به توهنين  به  بنا ميدانند، مگر و ياباشند 

  چيزي شرده و يا  آنرا بي اهميت تلقي نموده در موردكن توجه ن به مردم افغانستااين لمپن سياسي
  .   ننوشته اند 

شناخت يعني (  ري مهم و خط، بسيار زياد باريكييك باريك  هر گاه ما از سر ،در چنين حاالت
انتقاد از "  اياي با استفاد از مز اشخاص مذكور نمائيم عبور )   اشخاص  چنينمنطقي از گذشتة سياسي

 ، آنان را وادار به  آن وابسته انددكه باي  در صورتي كه خواست شان باشد و يا آن نهاد و تشكيل ( "خود
 با مهارت خود و سازمان  پا بگذارند  درون بهبار ديگربسادگي موفق مي شوند  )  باشدكردهانتقاد از خود  

  غير ضربات ها بعد ،م ساختهمواضع خود را مستحك ، دادهوفق آن سازمان شانرا با ضوابط و مقرره هاي
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 از نظر يهاي همين باريكياز همين جهت ما بايد به  درون  . نمايند  وارد  سازمان بدنة آنبرقابل جبران  
 راه يابيم  و يا به ظاهربي اهميت و بي ارزش تلقي شده، ، ورگه هاي زير غشاي ابهام قرار گرفتهدور مانده

و ببينيم كه منتقد يك قرار بدهيم و بررسي  ديالكتيكي  مطالعه  همه جانبه موردو آنرا با عمق نظرو
 و يا مدهش تر و است  اپورتونيست وابسته توجه كنيم كه. خطرناكتر از آن اپورتونيست  است  و يا

طبقات حاكمه و يا  ي نفوذ عنصراپورتونيست كه به آگاهي هر چه زودتربرسيم.  از هردومخوفتر
 نابغه گفتةو يا به  ( مركزبين م اپورتونيس قالب هاي مختلف، منجملهدرلگر امپرياليزم متجاوز و اشغا

و  جاي گرفته  )"  اند شرماگينسنتريستها در واقع اپورتونيست هاي " :  بزرگلنين سياست و انقالب
  . يا طور ديگر

 با اين سه طيف رويا رويي  ،هابارسالهاي كار و پيكار سياسي خود  درازاي در كهجانباين 
سه برخورد    بناً؛ طيف سومي ازبخصوص ، و ضربات زيادي از ناحيه اينان ديده داشته اپورتونيست

  .مؤثر ميداند بارزه عليه  آنان م در را مشخص 
به جانب  -  تحت تأثير شرايطي-از لحاظ ايدئولوژي طبقة كارگر كه درون تشكيل   اپورتونيستبا -١

 از رگه هاي  به جانب منافع طبقه حاكمه، ارتجاع و امپرياليسم  تمايل ويااپورتونيسم روي آورده باشد
صورت  مداوم  كارانقالبيگردد وهميشگي برقرار با وي تماس  ،  باشدباز توليد شده ويتعلق طبقاتي 

الت زير نظر تشكي) زاتي اش بر بخورد  و به غرور مبارشودمتوجه بدون آنكه (  و در دراز مدت  .گيرد 
برداشتـش  ـاليرات اپورتونيستي  رادر خـ نظومــ سم تا جريان آن منبع ايكه،يردانقالبي قرار گ
 – كار ايدئولوژيك  هر چه زودتر با پاد زهرِ،،  شناسايي شده  نمودهتزريق  طبقه كارگر ازايدئو لوژي

  .  گردد بي اثر و بي ضرر از موضع پرولتارياي انقالبيسياسي
كه از جانب دشمن به داخل تشكيل نه خزيده،  بلكه جزء اند  اپورتونيست هايي ، طيف دوم-٢

 در پروسه مبارزه طبقاتي بنا بر علل و  اپورتونيست اين طيف.خانواده چپ انقالبي محسوب مي شوند
و يا در زمينه   و قوميخويشاوندينسبت   به مثالً (  با فردي منسوب به طبقة حاكمهه مختلفه هايموجب

 )... و يا ميداشته باشندو گپ  و گفت با آنها  مد و شد آ  و مي گيرندا قرار اي مرهون احسان و لطف آنه
 تحت تأثير نظرات آنها  ومي ريزند طرح دوستي  طبقهبا نماينده آگاه آنو يعد ها  تماس بر قرار ميكنند

 ة كه بخشي تدافعي ، نفوذي و مخرب ايدئولوژي طبق_ به جانب اپورتونيسم در نتيجه. مي گيرندقرار 
 دموكراتيك ضد امپرياليستي ضد - جنبش هاي ملي  خيزش بخصوص در شرايطه اوج گيري،حاكمه

د و در ن مي غلت_  ميباشد در ميان ايدئولوژي طبقه كارگر ، دالل و ضد ارتجاعيفئودالي  ضد بورژواز
 يندة  نما و)مثل كاظمي (  مرتجع حاكمهة طبق  استخباراتيقسماً و سياسي -ائديولوژيك وابستگي 
  ، اپورتونيست هاي وابسته، يعنيچنين اشخاص. د نري قرار ميگ)علي احمد خان جاللي مثل  ( امپرياليسم

منبع ايكه بدان  وابسته اند  ،شدهموضوع وابستگي شان بر مال هر چه زودتر ،بمجردي كه شناسايي شدند
سازمان هاي سياسي طيف  اپورتونيست ها به ساير چنين از وجود همچنان .  گرددطور علني افشا 

  .خودي كتباً اطالع داده شود
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  شناسايياينكه عناصر شامل اين طيف بعد از، نفوذياپورتونيستبا برخورد با طيف سومي يعني  -٣
 شانبيدرنگ از سازمان اخراج شده از وجود ، )د نشده باشن در صورتي كه مرتكب جنايت فزيكي (شدند 

 وشماري از  .ي ساير سازمان هاي دموكرات غير وابسته اطالع داده شودو حتبه تمام سازمان هاي انقالبي 
 به لجن پراكني انه و رهبران پرولتارياي ج طيف كه بر ضد تشكيل و سازمان و حزب سياسياين

  .  برخورد بيرحمانه و قاطع  صورت گيرد ،مشغولند
- گي برخورد با اپورنيست ها در مورد چگون -نظر نگارنده را آروزاين است كه خوانندگان گرامي   (

ي را  معضل دوستان انديشمند بحث و فحصچه بهتر كه بر روي اين .نبايد نسخه ديكته شده  تلقي نمايند
   )بگشايند و بر آگاهي  آناني كه چون من  از اين كمبود رنج مي برند، بيفزايند 

   .شامل كدام طيف ميباشد كه   سه پته باز و حال برمي گرديم به 
از روي (  وي "علمي" نگاشته هاي به  تا كنون سازمان سيا  كه ،"روشنفكر بي بديل "ين  ا 

ش نيامده ، خود مجبور شده براي فروش متاع دسته اش  شخصاً غوقعي قايل نشده و به سرا  )مصلحت 
ر  برود و از هم صحبتي وي تاجي بسازد و آنرا بر س)جاللي ( به سراغ  سرشناس ترين عضو آن سازمان

 و عقده هاي خود بزرگ بيني اش به نوازش اي ش بنهد كه به شهرت و ثروت و مكنت برسد"شورپر"
سر انجام داخل حربي  .  بودعالمندجاذبه عسكري قدرت و اتوريته و  از همان آوان كودكي به ؛ دست يابد
 ثور7 س منحو نظامي دولت داوود و دولت كودتاي مستقيم نفوذة جايي كه به مثابه گستر{  شدښونځی

 و دولت دست نشانده در امن وابسته ساير نهاد و سازمان هاي سياسي ضد دولت نفوذ همواره از گزند 
  انتخاب بسيار مناسب براي عسكري زمينهآموزشي و تربيوي و ساير نهاد هاي ښونځی  اينبوده عمدتاً

 در نقش استادان آن  روسيورين نظاميان بلند رتبه استخبارات وزرات دفاع و مشا توسطعناطر مورد نظر
  57 ثور7 منحوس كودتاي ةدر دور . معرفي گرديداز آنجا به فاكولته طب ننگرهار .  } بود  ښونځی

يك تن از بيرحم ترين قاتالن مردم از همين سبب .  داشتند يآدمكشان خلقي به اين فاكولته  توجه خاص
 و يا "منشي سياسي كميته واليتي"هار به سمت  درواليت ننگر جنايتكار را"بشرمل"  يعنيافغانستان

 عوامل اكسا  و از طريق را نيزآن فاكولته در پهلوي ساير كار هايش چيزي از همين قبيل گماردند تا 
 ة قرار بدهد و نگذارد كه آن كانون علمي  كورة  پرفروغ مبارز زير نظرشبكه هاي استخباراتي خلقي ها

  . ضددولت كودتا گردد 
 ل پايه هاي حاكميت شانرا متزلز" قيام باالحصار "  و "قيام چنداول"ور و آدمكش خلق كه باند مزد

و  پوهنتون كابل  درو سست ساخته بود  به همين سبب از مبارزه شعله يي ها در سراسر كشور بخصوص
ه  كه شاگردانش همبودصنف اي مثل  اين پوهنتون  توگويي  ( داشتندهراس شديدي ننگرهار پوهنتون 

زير نظر  را آنانآرامترين و كوچكترين حركت ش و شماري از استادانبودهسرگرم نوشتن پارچه امتحان 
كس به زنده ماندن فرداي خود اطمينان هيچكه  در چنين اوضاع شديداً مختنق و بسته. ) ... داشتند
عضاي اكسا و ساير محصل زير نظر ا  هر و با كمي شك انسان را گرفتار و زير شكنجه مي بردند،،نداشت 

، كه با  ابراز  پرسنل اداري و فني آنجا توظيف شده بودند ، قرار داشت  محصل،جواسيس كه در قالب
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در چنين شرايط خفقان و . ،  منتقد را سر به نيست مي كردند كودتا ماليم از دولت و ولاندك نقد و انتقاد
  و با خيال راحتبطور علني  ، آن پوهنتون نيز بود شامل ليلةما  كه "واژه باز  "زندان و شكنجه و اعدام، 

  به كشتار مردم ما امپرياليسم روس بفرمان  رياست جمهوري تكيه زدهكرسيامين كه بر  دولت بر ضد
 .پوهنتون سخنراني مي نمود  در هنگام شب در اتاق هاي ليله آن  مخصوصاً. حرف مي زد ،  بودمشغول

را قرار اش همربوطكه شماري از اوراق  وشبنامه هاي ارسالي سازمان .. ) .عضو سازمان ( يك تن از چپي ها 
 از صحبت هاي به اصطالح انقالبي   ليله در همان اتاقاتفاقاً ،بود دراتاق ليله به يكي از شاگردان بسپارد

     . آنجا راترك گفته بود  گشته  مبهوتي و از علني گري وي در چنين شرايط،واژه باز  ما  معذب شده
 پف راكه هركي آب خودي  در همين وقت و زمان،نگرهارن در همين فاكولته طب ،ي بلي خواننده گرام

 چه برسد به ،ده مي خورد و حتي به طرف خر و قاطر سركاري چپ سيل كرده نمي توانسترپف ك
د نيك نام فرزن و ) ٢  ( پنجشيرمليت دلير يكي از گل هاي سر سبد  ما، " واژه باز" مثل افشاگري علني

 هميشه اول نمبر صنف خود  ":  كه جواني بود بسيار با استعداد، چناني كه گفته اند دــتر اسـداكمردم 
 بسيار مهربان، و صميمي با مردم ، خوش برخورد و از خود گذر و محبوب همگان چي در كارته _"بود

از طريق كسي . ب ننگرهار پروان محل اقامتش  چي در مكتب نادريه و چه در دورة محصلي درهمين ط
 بيرحم و آدمكش معرفي "بشرمل"  شناسايي نشده  منحيث چپ انقالبي به )بطور كامل ( كه تا كنون

 اين  اين آدمكش خلقي وي را در اتاق خود خواسته  بعد از گفت و شنيد بااليش حمله كرده ". گرديد 
    . " را با نامردي بقتل رساند جوان

 روابطي بر قرار ر خفا داران كجنايت ما با "واژه باز"كه   شده فهميده  )پ( شتة  به نقل از نودر باال
در اتاق نام :  مثال ة بگون.در زندان نيز روابط وي با جنايتكاران  باند هاي اسالمي بسيار حسنه بود. كرده،

عضاي  منفور و تن از ادنظام و حنيف   با )" اتاق مائويست ها"( ات زندان عوسط اطالتگذاشته شده 
 "سرجوش ادب"در اصل رابطه اين .  رابطة حسنه داشت  خاين و جاسوسب اسالمي  حكمتيارزح

 از كوهستان هم )خ( طيف چپ بسيار هم حسنه بود مثل انجنير گان تحقيق باختي با شمارتسليمي ها
  .سازمانيش كه در همان اتاق  مال امام شده نماز مي داد

 براي پاك كردن  و جاروب كشيدن و  توسط قومانداني زندان  در خفا راددر درون زندان شماري از اف
اين كار به هيچوجه اجباري نبود به خاطري كه اطالعات زندان باالي  (يل بردن  انتخاب شده بود بزن

 چرا كه اينها در هنگام كشيدن محتويات بين بيرل ، بسپاردويهركسي اطمينان نمي كرد كه اينكار را به 
 با زندانيان سياسي در هنگام استفاده از تشناب بر مي ، در كنج و كنار دهليز و يا تشناب شده ندههاي ما

 هر چيز در چنين حالت. خوردند و در نتيجه زمينه رابطه ميان زنيل كش و زنداني بر قرار شده ميتوانست
 كي ": ب مي گفت  زمانيكه قوماندان  و يا كدام صاحب منص)دست داشته هم تبادله شده ميتوانست 

 ندرتاً  كدام .حاضر است زنيل كشي كند همان افراد مورد نظر اطالعات دست شانرا بلند مي كردند
در صورت كه آن شخص بي سواد وعاجز به  ، را بپذيرد" داوطلبانه"زنداني  اگر حاضر مي شد كه اينكار 

يل هميشه توسط دو ب زن. مي بردند پاك كاري و زنبيل كشيه را نيز براي يكي دو بار بويچشم ميخورد 
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 واژه ".  را زير نظر داشت "  دنيا بي خبر" ازو " داوطلب"  شخص دومي زنداني.تن انتقال داده مي شد
افراد ديگر اين تيم نام نمي  من از . ها بود"كشزنيل " شامل تيم )مدتها (  ما  بخصوص در بالك اول"باز
 . برم

ي ما خودش را در طيـف سـوم يافـته " عاقل زمانه " و "ريسين تئو" و " د خردمن"سـه پته باز 
   .ميتواند نــه جاي ديگــر

  همانطوري كه مردم را كودن و سه پته باز مادر اخير بطور مؤجز و فشرده خاطر نشان مي سازم كه  
نمود وا " جنبش تاپه زن "بي عقل گفته جنبش پر افتخار دموكراتيك نوين را هم  اهانت كرده آنرا 

 اين بوده تا اگر بتواند مانع ، برچسپ زدن به جنبش چنين يك جهت قصد و هدف ناپاكش از. كرده
 چلوصاف ي هرگاه كس: به اين معني .نوشتن حقايق در مورد شخص خودش در زندان و خارج از آن گردد 

به واژه هاي حاضر و كند،  آنگاه  ميان گالب واژه هاي  رنگينش بيرونرا از  سياسي اشةهاي گذشتكاركرد 
    ن را بخود اختيار نمايندري كه بر روي كاغذ  شكل جملة زيآماده اش دستور دهد 

) ص ( بويژه ) ش( و ) پ( نوشتار هاي  ، به است"جنبش تاپه زن" نگفته بودم كه  انديوال هادديدي« 
  )☺( .»  زده اند  كي جي بي واواك و سازمان سيا ،نگاهي بياندازيد و ببيند كه چطور مرا تاپة  رابطه با 

           
     

  سخن هاي دگرم،    
  درسينه اي پر خون،                      
  تا كنون                                        

  .  باقيست                                                    
  
 "ل هاي زندان چه كرد از جمله در اتاق نام نهاد   از كار و كردار اين  صاحب منصب  كه در سلو_) ١(

 با حزب چتل وحدت چگونه ارتباط " مزارشريف " از زندان  در واليت " رهائي" و بعد از "مائويست ها 
 و بر قرار كرد و زير سايه و حمايه آن حزب وابسته به ايران و قاتل هزاران انسان اين كشور  قرار گرفت،

گويا به تجارت  ر به شيعه نمايي پرداخت و با استفاده از كمك هاي مالي آن حزبدر محافل آن حزب منفو
آيا سازمان امنيت روسيه و ساير جمهوري آسيايي هم سرحد با افغانستان اينقدر . پرداخت... به روسيه  و

شغول  كه از مزار به روسيه به رفت و برگشت هاي پيهم م"تاجر"كه اين بي خبر بودند كه نمي دانستند  
 يك "عضو" و صاحب منصب در وزارت  دفاع و "شعله يي" و " مائويست "است به اصطالح خودشان 

سازمان بسيار خطرناك ضد روسي و زنداني پلچرخي  بوده ؟  و آيا سازمان امنيت   سر زمين گلهاي 
آسياب هاي كشور "رنگارنگ در اروپا هم نمي دانست كه وي كي است ؟  آيا ميشود كه امپرياليست هاي 

 را كه از زمرة استعمارگران كهنه كار اروپا ميباشند و همين حاال سربازانشان در افغانستان به قتل "بادي
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 و قرائت قران در )ج  ( به ) ح (   از مشغولند ، با عوض كردن نام اصلي خودما و كشتار مردم بي دفاع 
  .فريب داد... محافل فاتح داري و برگزاري روزهاي محرم و

  
 كه در سوم عقرب به امر سردار ولي حسن  مردم دلير پنجشير گلهاي سر سبد زيادي دارند  مثل _) ٢(

 كه به امر مشاور روسي زندان توسط خلقي هاي جالد در زندان به قتل حفيظ آهنگرخاين بقتل رسيد ؛ 
احمدشاه مسعود _ جان كه توسط ننگ  مليت پنجشير پهلوان احمدرسيد ؛ اولين آغازگر جنگ پارتيزاني 

 ، كه در زمان نجيب گاو اين جالد  مشهور به قتل رسيد شيرعلم  همچنان به قتل رسيد؛_وابسته روس 
  !ياد تمام اينها گرامي باد . ... و
  
 


