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 و  اي صفحه803 اعالم موضع  يك عضو سابق ساوو در برابر توهين ، توطئه و تهديد نويسنده -١

    )  Xمستر  (  وي همدست 
    نه  چندان شناخته شده   يك شخص" فراخوان" واكنش  يك عضو ساوو در برابر به اصطالح -٢
   :    گپي در باب هويت سياسي معلوم و هويت سياسي مجهول – ٣
  و بگفته خودش يگانه  ) Xمستر  ( "بابا"  نيمه نگاهي به يگانه سكاندار سفينه  بي سرنشين -٤

   !      نويسنده تمام مضامين قطب نما 
    درنگي بر تراوش يك  مغز دستكاري شده -٥
   ؟) "X آقاي "(كثيف است ؛ از رفيق پوالد ، كبير توخي و همگنان ؛ و يا از شخص  دهن كي -٦
  

  
  
  



 2 

 و  اي صفحه803 اعالم موضع  يك عضو سابق ساوو در برابر توهين ، توطئه و تهديد نويسنده -١
   ) Xمستر  ( وي همدست 

  
  :اين قلم رسما چنين اعالم ميدارد 

  
  :الف 
 ديكته كننده و   و تهديد  باند گونه" فراخوان"  به اصطالح  ) قلم فروتن و شكستهمن نوعي،(  ، من

 به سخريه  را )" ... نامه سياسي افالس " و "....! بايد سخني كه" (: عناويننوشته هاي زير نويسنده
بلند شده از سطح  لشاب هاي متعفن و مردابهاي گنديده  اهيكگرفته و به چنين مضحكه اي  برابر پر

  قايل نيستم و به  همين توطئه گر حالي مي كنم كه -  نه سياسي و نه اجتماعي - ت ارزش و اهمي
 از راه دهن ات گند و لجن خود را اند، و گرفته قرارطيفي كه در پشت سرت  دستت  تا پيش آن دو

  !!بيرون مي دهند ؛ آزاد باد 
 كه زماني بنابر - ياه حصف 803؛ يعني نويسنده X مستر به منجي  ،... و )رحيمه( من ، خانمم

شرايط توفاني و بحراني و جنگ ن فقر دانش ماركسيتي ايشانرا خداي دانش ماركسيستي و بنا بر نبود
شجاع شجاعان  و انقالبي  بي  ) مبارزين واقعي راه مردم وميهن براي  بودكه خود محكي (مقاومت ملي 

ي يك نشست رويا روي و يا از طريق فراخوان مي دهيم كه ط  ،همتاي كشور و رهبر رهبران مي گفتيم
انترنت در يك پلتاك  در گفت و گو بنشينيم ؛ زيرا كه  هزار سينه يي پر از سخن و آگنده از آتش و 

 و به آرزوي ابراز آن براي خلق افغانستان و براي انقالبي  .براي گفتن داريم... و ... شكنجه  و اعدام رفقا و
 را از طريق  وارتجاعندي كه زمان، رسالت خيزش عليه امپرياليزمهاي واقعي و  براي نسل نو وبروم

 آنان ش بر دو-  وتحت رهبري حزب انقالبي پرولتري با سه سالح خلق -جنگ توده اي طوالني 
  .  گذاشته است ؛ مي باشيم 

 از اينكه دشنه ي منطق انقالبي ، هنجره ي جارچيان انقالبي نما ، مفتن و توطئه گرحرفه اي و 
 را خواهد دريد ، عذرم پذيرا شوند آن ياراني بلند نظري كه در راه رهايي  مردم از  كهنه كارم اندازانبه

 - هم در داخل و هم در خارج از كشور-   وارتجاع بومي ومتحدين آنمريكاايوغ امپرياليزم جنايتكار 
ينانه و پاچا وزيري هاي دليرانه مي رزمند و با عمق نظر  به كاركرد هاي نفاق افگنانه ، خود مركز ب

 كه با دهل و نقاره  و با هياهوي و گزافه گويي و پتاق هاي درون خالي و ادا و اطوار و  [مضحك اين ها 
 ياري و مجيد و فيض احمد و  (مبارزين سترگ جنبش انقالبي كشوررجز خواني هاي دنكشوتي شان  ، 

محيل  تكه تكه و شقه شقه شده و نام نامي و   هاي را كه  در زير ساطور خلقي و پرچمي و خادي)مينا
همت بر فراز اسطوره ي گوياي تاريخ انقالبات كشور يدان شده ي شان چون عقابان بلند پر افتخار و جاو

 ؛ نگريسته با وجدان آگاه و شفاف انقالبي  كه ]هاي جهان  آشيان گزيده را توهين و تحقير مي نمايند 
 و ملي نصيب آنان شده و در اين راستاي پر مخاطره ، پيگيرانه بر ضد در بستر مبارزه پرخروش طبقاتي
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امپرياليزم متجاوز و مزدوران رنگارنگش مي رزمند و با مسئوليت هايي كه در قبال جنبش هزارها بارتير 
خورده و خونين پيكر كنوني  دارند؛ در زمينه مصدر قضاوت شفاف ، سالم و برخاسته از واقعيت هاي 

  ! )درود هاي آتشين بر چنين انقالبي ها باد.  ( د عيني گردن
  :ب 

 نوشته ام در باره قضاياي زندان معرفي چهره ها ي تا كنون پنهان مانده ، نقد و انتقادم از تفكرات  
فقط و فقط با ارائه رسمي آن به كدام ،  در شكل فردي و يا سازماني  سياسي  رفقا-ژيك لوئودوخط اي

و يا ثبت آن بر روي  ضبط صوت مدار )  كبير توخي  ( شخصجزوه به امضاي سايت يا نشريه و يا 
باقي به نقل قول هاي جعل شده از زبانم  ، و .  بدوش مي گيرم – شخصاً –اعتبار بوده ، مسئوليت آنرا 

 جعلي از جانب سند سازان حرفه اي و توطئه گران كهنه پيخ ، فاقد اعتبار عرفي ، " اسناد"به ساير
 شان قايل نبوده ؛ " اسناد"، اصولي و انقالبي بوده  كدام ارزش و اهليت اي به جعلكاران و حقوقي 

  . به جعلكارانش ، با تمسخر رد خواهم نمود "درود"چنين چيز هايي را  با فرستادن   چند
  گرفته روبراهقرار   به  اين پروژه كه  از جانب استاد و شاگرد و آناني كه در عقبي عقب شاگردش 

اين سند را افشا "  -  خدشه اي وارد نمايند و جار و جنجالي اين قلم  از  زبانبه نام نيك افرادشده  ، تا 
 در زمينه كار و پيكار بي هراسم عليه امپرياليزم جنايت - " ... و آنرا چنان " اينرا چنين گفتي" ،"كردي

امل خاد وساير گروه هاي ارتجاعي و آن عده  ، ناتو ، امپرياليسم روسيه فدرال، شوراي نظار، عوكار امريكا
ستان ن چه در داخل و چه در خارج افغا-به بيرون انتقال يافته كه بعد ازپايان ماموريت شان درپلچرخي 

 جنايات و  همچنان افشاي ؛طالعاتي و تخريباتي شان بنفع امپرياليزم روسيه مشغولند بكار و بار ا-
در زندان مخوف )  پرچمي ها خلقي ها و خادي ها( وكرانشانفاجعه هاي عظيم انساني روسها و ن

  . ، نقطه پايان بگذارند ؛ مي خندم ] پلچرخي 
و استادش بيك زبان  ادعا مي نمايند كه  در مورد آنان معلوم الحال من از كساني كه اين جعلكار 

ول هايي جعل شده ؛ از چيزي نوشته و يا گفته ام با صميمت انقالبي مي طلبم تا در مورد چنين  نقل ق
 تمكين كرده  بر التزامآنگاهست كه بر اين . كه واقعيت از چه قرار است )سوال نمايند ( من بطلبند 

  . روشني  خواهم انداخت) شاگرد و استادش ( روي قضيه مطرح شده از جانب هر دو جعلكار 
  
  چندان شناخته   يك شخص نه" فراخوان" واكنش  يك عضو ساوو در برابر به اصطالح -٢

  :     شده 
   : ياد آوري الزم

  اين قلم  را مورد  صفحه803نويسنده    بدستور عمدتاًكه  ( بابا  سايت براي نگارنده تهديد نامه-  *
، زماني يكتن از رفقا كه از نزديك وي را مي شناسد) است  قرار داده و تهديد تيلفوني و نوشتارين يتوه

 صفحه  از 800 بخاطر ارسال سي دي حاوي نوشته رروي و فاقد عزت نفس پ گستاخكه متوجه شد  اين
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  براي يك رفيق  كه از سالهاي سال بدينسو منحيث يك انقالبي شريف شناخته شده ، به )م . هـ ( 
 و از من ب نموده  انتخا اش نامي  مطابق شخصيت  اصلي همين سبب اين قلم را  توهين و تهديد كرده

كه در زير بدان اشاره   ينامبوي را   ) " ...واكنش كبير توخي  "(  متن همين نگاشته تقاضا كرد تا در 
  :مي شود ياد كنم 

 ون كار، د، فرهنگ فري فرهنگ صبا ،دهخدا ، محمد معين (  در اختيار دارم  كهيچند فرهنگ  «
 تا به چنين  ، كردمو ر زير و  آنها را،براي اين شخص   انتخابياسم چند فهم بخاطر ).. و  ... وعميد 

بناچار .  موفق نشدم ، با تأسف  .د گرد"مستر اكس" شخصيت  واقعي  كنندهنامي برسم كه افاده
 فراخور حال و احوالش بروي نسبهال  ب يچند واژه  مفهوم .ي زدم  گشت ؛گرم حافظه جستوجوگسترهدر

كه خودش را نزديك   ( : درآمدنظرم به جوالن در  "پشه  " ، كه از آن جمله صفحه خاطرم شكل گرفت
 و افشاي  جنايتكاران و امپرياليستهاي جنايتكارامريكا وناتو   عليهگوش  عناصري كه سرگرم مبارزه

 و شبكه هاي جاسوسي سوسيال امپرياليزم روس بطور اخص جنايات   ، و آنهان پيدا و پنهانمزدورا
(  دلپذير آالت با " بنگ بنگ" و " وز وز" و " هزمزم" و "زنگه"به مي باشند،  در افغانستان هاآنكشور

 خواهان شنيدن   شدهينشان هرگاه فردي  . مي پردازد؛ )طبله و ساير آالت موسيقيسرود و سه تار و 
 جلب توجه  براي اين پشه ،بدهد  را بوي ازه نشستن بر  روي گوششجاو . باشد اين پشه  هاي "سرود"

 جارچي   ،  بهم انداز ،"مبارز "،  " نويسنده "مثل ؛ ورده مي تواند بهر شكلي خودش را درآاجازه دهنده 
 ، بزن  تهديد كننده،توطئه گر  ، مسئول نشريه ، "ديجيتال است شتيب ريكاردر ي كهژورناليست " ،

 ، بد قاري همه " المك زيبا قصه گوي "  سايت دار رنگين كمان ،  ،" سرخوان قلم بدستان " ،  بهادر
   انقالبي ؛كساني كه از داخل آن كس و يا  تانك جنگي  و "صاحب نام و نشانافراد  "داح  ، م"ترسان

     .اشكال ديگر و نشانه مي گيرند   راها
 افشا گر  ، ورهائي خلقراه آزادي ميهن، صادق ، دلير ، رسالتمند ، مبارز آدم هاي آگاه اما ، و 

و كمونيست هايي .  آن خاديو پرچمي ،  خلقي و مزدوران، شبكه هاي جاسوسي آنكشور جنايات روس 
  اپورتونيزم ، سنتريزم ، كيش شخصيت ، و هر ايزم  ضد انقالبي و كه بخاطر افشاي ماهيت امپرياليزم و

وسروده هاي زمه دن زنگه و زميبمجردي  شن ،رانه مبارزه مي نمايند ي بي هراس و پيگكمونيزم 
 پشه ي برخاسته از روي لشاب ها و مرداب هاي آگنده از اين  مسموم كنندهولي؛  سكر آور و "دلپذير"

 با يك را مضر  "پشه" اين تحمل كرده  شان  را بر روي گوش يمحكم سيلي  ضربه ، درد و لجنگند
 -   برداشتهشان اشرا  از روي گوشالي و لجن آگنده از   جسدمي كنند و ليش شانقفاق بروي گوش

به  ... )مرداب (  از همان جايي كه برخاسته  آنرا" سنگين "جنازه  ده تميز كر 96% جاي آنرا با الكهول
  اي  پر"پشه "چنين   توسطي تخريب كننده  مكروبهاي انتقال زمينه د ون پرتاب مي كنجاي  همان

 اينكه رحمت  و براي .دنرا از ميان بر ميدار حيا و ديده درايبي  سخت  ، ، ناصادق، بي پرنسيبيرو
  نجات پيداكند  ) زباله دان تاريخ استنا هماهك(  گردد و از دوزخ  اين پشهشامل حال )م مرد  ( "خدا"
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مردم رنجديد و هوشيار  ( "خداي بزرگ و عادل "يكي دو ساعتي هم برايش طلب آمرزش مي كنند تا 
   .»..  .دنوي را ببخشند و از گناهانش بگذر)   ما با پاسو 

... سخني "( رد صفات و كماالت عديده و بي نظير نويسنده  گپ و گفت تيلفوني اين دوست درمو
 تيلفون دومي مرا ل كه زيگن و ما هر دو مي خنديديمر گرفته بودتازه گُ )  "... افالس نامه سياسي " و "

 اينبار باز هم  نمودم  و تيلفون دومي را باز كردم از آن دوست خدا حافظي بناچار . متوجه ساخت
 ":  بعد از جور بخيري  مالمت كنان مرا مخاطب  قرار داده گفت  وي.  بود وپا دوستي ديگري از ار

در مورد اين زماني كه در هند اقامت داشتي  1990 پيش  در اوايل سال هاديدي  رفيق  منكه سال
 خيلي خوب هم شد كه . به شما گفتم مطالبي را  يا بهتر افاده شود مرموز مشهورشخص مجهول الهويت

 ي كجايي است  و چرا به چنين عمل، كه وي كي استيد خود به تجربه دريافت . امپريزم شديد دچارشما
   " مبادرت ورزيده است... 

 ضياع  وقت )موجب( يقين دارم  كه انتقال صحبت آموزنده اين رفيق به خوانندگان با حوصله
  :شان نخواهد شد 

تنظيم شده از وي با چنين حمالت   .  اين شخص را من بدرستي مي شناسم! توخي  رفيق ...«
بمثابه  سوپر انقالبي را  شما خودش ازخواهد با اعتراض و يا نقد   مي صفحه803نويسنده جانب ظاهراً  

او در هر كجا منتظر فرصت  . برسانددرهمان شهر محل اقامت  اش كاذب  "شهرت"  پله ي ديگري ازبه
مورد حمله متهم نمايد و  را - درداخل و خارج كشور -  شخصيت هاي انقالبي شناخته شده ، تا بوده ها

 " و " منش نيك" و"نهادپاك"  شخصش بمثابه  ا"شخصيت"ي در جهت تثبيت قرار بدهد و تاييد
:  بگونه ي مثال   .يكي از عادت هايش همين است.   به چنگ آرد " متهم "از  ي،  و چي و چ"انقالبي

شور  براي صحبت و كار سياسي در كشور محل اقامتش  شخصي از خارج كاطالع حاصل كردزماني كه 
آن شخص تازه واردو بي خبر از ترفند  زمينه صحبت را با  ، شكلي باشد وي را پيدا كرده هر به ،آمده

 روز در جريان صحبت  كه فالن"به خون مي گيرد"به اصطالح    آن شخص را  تدارك ديده بعداًهايش ،
و كدام چيزي به بوي نكرده    كه كدام اهانتيشخص مورد نظرش  . ...كرديي و چنان چنين گفتمرا 

 چنين  باشد كه خواستهه  سوء تفاهم شده خدا نمحترم" ميگويد چه هر  مبهوت شده ؛ وي  نگفته 
 هستيد ابداً " كشورمبارز نامور"شده و  من در باره شما كه شخصيت شناخته گرفته باشداهانتي صورت 

 كسب را صحبت با شما " افتخار"  و يا اين دو مين باري است كه منرخستين بااين ن. چيزي نگفته ام 
 و بگونه ماندني نيست ؛ اما  او  "  چطور ميتوانم در باره  جناب تان  چنين چيزي بر زبان رانم،كرده ام

 مبهوت شده  مي طلبد كه معذرت "مه مت" آمرانه از  ، درباري نظامي گري و بروكراسيي خان خاني و
 از دوره   وي  آخر .اين خواهد كرد وآن خواهد كرد . بخواهد ورنه به اقدام مقتضي متوصل خواهد شد

 طرفش را   و دنگله درجريان دعوا ...در سرك هاي محل اقامتش بعضاً ، ه  عادتش اينطور بودوانينوج
 و "صادق"را آدم  بناچار وي  از شرش خالص شود براي اينكه "متهم"به هر رو   . چي و چي مي خواند

 .د ي مي خواند و از دام شرش رها مي گرد واز اين قبيل گپ ها" بي جوره " و "بزن بهادر" و "راستكار"
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 گرفته مي  نوازش  به اجباراً از جانب مقابل طلبي و خود خواهي كودكانه وي  حس شهرتزماني كه 
ه شاهد بگو مگوي وي با شخص  و به آناني ك.شد، آرامشي بوي دست ميداد و غرق در رويا مي شد

 حالي مي اعضاي پارت اش و به زبان بي زباني به خت ها افاده مي فروي  بودند به اصطالح ايران"متهم"
 چطور در برابرم درپچال شد و گپ دلش را شهرت  و زورشاين شخص با تمام ! قا ي ديديد رف" كه نمود

هرگاه  الفاظ تاييدي  متهم   . "...  ومن احترام گذاشت و بدادزد و مرا آنطوري كه هستم مورد تاييد قرار 
مي فكر بيچاره  غلط فهمي شده ": فت ميگ چنين آنگاه ،د ا دمي اشرا نوازش مشهور شدنش عقده هاي 

  " متهم"شخص  و اگر الفاظ وكلمات " ديديد چگونه عذر خواست...   چنين گپي را در غيابم نگفته كنم
ديديد ترسيد گپ ها و راز هايش پيش من است  !  رفقا "  :  گفتگاه مي  آن نمي بود،طبق دلخواهش

   . »...  پيش من مذهبش خوده شور داده نمي تواند . را گروگان گرفته ام آن گپ ها و راز ها من
اززبان در جهت  خوب بودن و نيك بودن و مشهور شدن  "اقرار گرفتن "به اصطالح  ي شگرد اين

 گفتن اتهام زن از "سوپر انقالبي" و "شخصيت مبارز"ثبيت ت سياسي  از ديد،  اين بيادرافراد توسط 
  نما هاي رنگارنگانقالبي  و "سياسي"در واقع كار و عمل ناهجار و ناپسند  شارلتان ها  "متهم"زبان 

    . خود برسند وخلق را بفريبند ناپاك و ضد اخالق انساني بمرام مي خواهنداين شگردبا مي باشد كه 
  
  :    گپي در باب هويت سياسي معلوم و هويت سياسي مجهول – ٣
  

گروه " اينكه سند نامبرده، با وجود تأكيد بر عدم جواز انتشار بيروني، چگونه بدست نويسنده «     
 آمده "...جمعي از اعضاي جبهه متحد " رسيده است، هرچند شرح مختصر آن در اولين بيانيه "...پيكار

 سوال هنوز پاسخي داده نشده است كه چرا و به چه مقصدي؟ و مهمتر از همه، است؛ ولي به اين
شخصي كه به چنين عملي مبادرت ورزيده است، هويت وي براي خوانندگان هنوز مشخص نشده كه 

  »كيست و چه ميخواهد؟  
   : استظاهر شاه" ذات شاهانه" كه شبيه فرمان  نقل شده پاراگراف باالحال برگرديم  به اصل گپ

 كه بعد از بگير انداختن اعضاي و تسليم ناپذير ساوو سابق عضو سازمان پر افتخار،  )كبير توخي(  من
) "امال"( لنينيست هاي افغانستان –اتحاد ماركسيست گويا به ( ...) و (...)  توسط سازمانمركزي 

 از تمام  مبي گرانقدرخلقهاي افغانستان و رفقاي انقال پيشگاه در  انقالبي با فروتني ، كرد"تكامل"
 –بلندي يك ماركسيست  و سربا غرور)   دمكراتهاي انقالبي همچنان (  ،سازمان هاي  چپ انقالبي

طبقاتي در درازناي خطير بار آزمون شده در كوره راه مبارزه صد ها وو تسه دون انديشه ئ ما–لنينيت 
كه هاي  استخباراتي بو شليزم شوروي  همچنان در مبارزات  عليه تجاوز  سوسيال امپريا ،چهار دهه

 رويزيونيزم و اشكال انواع  افشايراي نظاري آن  وومن جمله  جاسوسان پيدا و پنهان  ش؛ گونا گون آن 
، پيگيرانه  در سال هاي بعد از آنو هم  سال زندان ٨ در دوره چنان همدر اين مدت ؛ اوپورتونيزم 



 7 

 جهاني و  وارتجاعقاتي و ملي و بين المللي عليه امپرياليزم نموده لحظه اي از فكر مبارزه طبمبارزه 
خوندان آجنايتكاران حزب توده و اكثريت و در پيوند با  افغانستان و زادگاه امشركاي بومي آن  در

 ام  هر نمودي مبارزه مستدام و پيگ... پاكستان ، تركيه و ، در ايرانجمهوري اسالمي وابسته به امپرياليزم 
  ؛ ) بابا ههمه كار ( " شهورمرموز م "ز جانب  پالن شده ا تهديد و توهين اكنون كه موردو تا همين 
  و هيچ قدرت .ميدهم ادامه حيات به مبارزه ام بدون دغه دغه خاطر و تا آخرين رمق  ،امقرار گرفته 

    .م نخواهد شدسد راه  فزيكيبجز ترور
اه پاكستان ترور شد و انجنير فتاح ودود در ررفاروق غرزي د :هر يك  ،هايم هم حلقه  ازدو تن

 ، من  نظرم را  در كار بوده ها دست كيدر قتل رفيق غرزي اينكه.  شد اختطاف و ترور پشاور پاكستان
 -  كه هم اكنون در كانادا زندگي مي نمايد - در مورد آن دست ناپاكدر بخشي از خاطرات زندانم 

 در داخل و خارج زندان در زمينه چرايي و  رفيق هر دو. پيشكش جنبش انقالبي كشور خواهم نمود
  . ول كاوش و ارزيابي مسايل بودند چگونگي گير افتادن  اعضاي مركزي سازمان در آن  خانه مشغ

چپ انقالبي  ادامه كارسازمان يك با  1990 در سال  - مدتي بعد  - مي  به هند آمدما  كهزماني
 . همكاري قلمي نمودم  تن رزمنده آن شناخت متقابل داشتم ، دو يايك با 1347  يا1346كه از سالهاي

 ؛ مگربا من صحبت هاي سازنده ي داشت   در تورنتو ساوو عزيز اعضاي  يكي از سال قبل 5 يا 4و در
 داد  هوشدار بگونه مرا  قرار گرفته ايشان و گفته هاي  تحت تأثير تلقينات)م . هـ (  بعد از مالقات با 

 جداً آن سازمان با مبارزاناز هر نوع ارتباط  منصرف شده چپ انقالبيي قلمي با آن سازمان كه از همكار
  .خود داري نمايم 

با عالقه خاصي حاضر شده  كه ) ساوو(  ما كس و يا كساني از وابستگان  اعدام شدگان سازمان
  .نب ايشان تهديد شده انداز جا،  بگذارند م بودند اسنادي را در زمينه بدام افتيدن سازمان در اختيار

يك تن از آنها مسايل مهمي را در همين رابطه در اختيارم قرار داده است كه در كشف چرايي و 
تهديد غير مستقيم  بگونه ي   از جانب ايشان او هم .نموده است قابل قدري كگرفتاري و اعدام رفقا كم

 وادار ساخته  نيز، برد در موردش بكار نخواهم واژه رفيق رابنابر داليلي  خانم محموده كه من  ....شده 
 بيشتر از ) پلچرخيدر زندان( هميشه بودنش درپهلوي فاميل حفيظ اهللا امين جالدشد كه در زمينه 

 به پرسشهايم ...و    بعد از يكي دوصحبت تيلفوني در باره خودش.آنچه بمن گفته ، معلومات ندهد 
طفره   تيلفونيسه بار مكالمه از بعدبگونه اي  و  گويي پرداختو بر ضد و نقيض دپاسخ قناعت بخشي ندا

 علت و موجبه برداشت ، تا اينكه وادارش كردم ه ن"هوا خراب است ، ببخشيد "رفته گوشي را بنام 
و قناعت بخش   كه نتوانست دليل موجه توضيح بدهد  ،  را در زندانهميشه بودنش در جوار فاميل امين

برحذر از صحبت با من   وي را نيز ،دارد قرار  صفحه803نويسنده  مورد توجه  كه اين خانم  .بگويد
 پاكستاناز   صفحه803نويسنده  دراماتيك وي و  كه من در مورد چرايي و چگونگي بيرون شدن [داشت

 در نهايت هرگامي   .] شان در كشور سومي و بسا مسايل روشني خواهم انداحت ايو تشريف آوري
كنم و مطالبي از وقايع درون زندان   نظر مريدان ايشان  بودم  كه مبادا دست از پا خطا ميگذاشتم  زير
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 ندهم " رقيب "و نظرات رفقاي  اعدام شده راجع به بسا مسايل تا كنون بر مال نشده را به كدام سازمان 
مبارز نامور "ه ك [   جلد اول خاطرات زندانمپيشگفتاردر  من  ، و بسا مسايل امنيتيعللبنابر همين . 

 تا  ، داشترا از من   )" ارشات زندانزگ " ( اين خاطرات بدست آوردن سالها خيال "جنبش چپ
بعد از اينهمه جار و جنجال و تباهي سازمان و  ( بدينگونه رهبريت بي چون و چراي گذشته اش را 

  ساوويي كه اصًال- ساوو  و من باورم بر رهبريت ايشان بمثابه رهبر .سازد  مسجل  برما)خانواده ها 
ارش دهي درج دوسيه هاي دست داشته ايشان بنمايم و  ز  از طريق اصل گ-وجود خارجي نداشت 

بار ديگر مهر تاييد زده  طور رسمي سند بسيار مهمي ،  كور كورانه و بي چون وچرا از وي بعيتبرت
بان نقدم از اعمال و كردارشان قفل و بر ز مربوط سازمان را در اختيار ايشان  رسما قرار بدهم تاريخي

 ، رفيق )از ديد مسلك طبابت نه سياست  ( " رفيق انديشمند "با نوشتن   ايشان را]  ،بزنمخاموشي  
،   ياد آوري نموده ام"بش كمونيستي مي باشدن اين رفيق مبارز كه يك تن از پيشتازان ج" و "گرانقدر 

؛  [  متوجه من نگردد  در آينده "يآسيب"   ايشان]*[يستيك ساد قسماًواكنش هاي عقده مندانه واز تا 
   مصروف ، اين قلم  رسيد بثمر  Xمستر  توسط    صفحه كه عمدتا803ًچنانچه تا قبل از توطئه نوشته 

 و  اــ رفق گرفتاري   چرايي  و چگونگي  ،زندان  بتوانم  خاطرات    و]  زندان اش بود نگارش خاطرات
 " تبرئه آنان توسط ، قسماً ناديده گرفتن آنان ، عمدتاً وذي هاي خاد در درون ساووـ نف اي افش  و... و... 

در  فرزند خود را  راهز ها ده به قيد قلم در آورده تقديم مردم داغديده افغانستان كه  را"رهبر ساوو 
ه واقعي و ان جنبش كمونيستي كشور كه نمايندنه اند ؛ همچاز دست دادهمين زندان مخوف پلچرخي 

  .؛ خواهم كرد اندفرزندان همين مردم 
 بفهمم  در تالش اين بودم كه)نظرات رفقاي اعدام شده باشد بجايش (از آن جايي كه در زندان  
   ، كودكان  خودمفاميل  بركودكان بي پدر شده شان  بر ، فاميل هاي شانو   رفقايم ، بر بر سازمانم چرا

همسر و و.   از ما دورند) ده هزار كيلو مترتقريباً  (  سبب و علتكه هم اكنون به همين خورد سالم
حد اقل در يك ماه سه بار به  سال زندان بودنم در پلچرخي 8 كه در طي ( يم و شكيبابا شهامتهمرزم 
 و تالشم براي شناخت چنين پديده اي ظاهراً غامض و غير  ؟چنين بالي نازل شده است ) آنجا آمد

ازين  روز هاي گرفتاري و غآ از همان )ات رفيق بهمن در اين مورد باشد بجايش نظر ( قابل شناخت
ت حدر اين زمينه در خاطرات زندان صب (  مي رسيد" چپ  بي همتاي جنبشرهبر "  بگوش شكنجه

اين بود كه چطور مرا از كاوش  در فكر و ذكر جناب ايشان   از همان روز ها)خواهد شد مشرح و مفصل 
   و ( ...)و (...)  توسط مركز اعضاي انداختنچرايي و چگونگي  به چنگ خاد (  بس مهم  امرو جستجو در 

  
  

 " عقده مندانه و قسما ساديستيك " من  بحث  ، زماني كه در مصاف و رويا رويي بامن قرار گيرد[ * ]
  . ]باز خواهم كرد درمورد اين مستبدالرأي وبسيار كينه دل 
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   .  بر حذر دارد... و )آن ورطه بس هولناك خودش از " نجات "چگونگي 
كه خود نيز در آن ) رحيمه توخي (  مم دلير من و همرز؛  جنگ مقاومت دوره در  كه  بلي مبارزي

 ند به جاويدانگي پيوستي كهحضور قهرمانانوم  پر افتخار به مفه(بود   ساز مان پر افتخار ساوو كدروقت
 شخصي خود واقع در  در خانه، ) مقاوم اش مبارزندانيانز و محمودي چون بهمن ، مسجدي ، لطيف

تن و دو  -   در خانه ي ما اقامت داشت شبدويكي  كه -   ) صفحه803نويسنده   ( از ويمينهخير خانه 
؛ دست به   حفاظت مي نموديماز آنها  ] * [ سا قرار داشتندگكشان خلقي ا كه مورد پيگرد آدمديگر

 هاي گرفتاري تحقيق و شكنجه   روزينكه از آغازمني  [زده است د من ضچنين تهديد و توطئه اي بر 
 به  راستابوده و تا هم اكنون در همين) ساوو ( در پي چرايي و چگونگي ضربه خوردن رفقاي سازمانم 

ادامه  -  در جريان است نكه از جانب اينا تهديد  توطئه و با وصف-  كاوش و پژوهش هاي  دليرانه ام
شكل )  در ظاهر (  كه بعداً  لفظي توسط تيلفون تهديد بگونه اي، يعنياين حمله ]   دادداده و خواهم

 سال اف" و "  سخني كه بايد گفته شود  "  (هاي تحت عنوان " بابا " بخود گرفته ، و در سايت  ديگري
 فحه ص803 نويسنده به دستور قسماًبدست نشر سپرده شده است ،   )  "...  يك ناجي  سياسينامه

و ارسال آن به آن سايت  " پيام آزادي "از طريق سايت وزين  اين نگاتشه را  لهذا. گرفته است  صورت 
 با آن نظر داشت  اختالفات سياسي بدون در  -  شان بر ضد اشغال كشور دارم ةباور به مبارزكه هايي 

  . مي فرستم  -سايت ها 
   
و بگفته خودش يگانه  ) "بابا"(ين بي سرنشه نگاهي به يگانه سكاندار سفينه  نيم-٤

   ! " قطب نما" نشريه نويسنده تمام مضامين 
  

همه كاره بابا  ، متن هاي مورد نظر را به قيد قلم در ؛  صفحه 800 به دستور و ديكته نويسنده 
  افالس" و " سخني كه بايد گفته  شود "آورده  در روي كاغذ جابجا مي نمايد  ، بلي در متن نگاشته  

   و شگرد ماهرانه ؛ ذهنيت  ها با نوك  پيكان آغشته به زهر " استادانه "با چنين شيوه  " ...سياسيامه ن
  
اولي دختر يكي از نامورترين مبارزان برجسته و تسليم  ناپذير جنبش مشروطيت  افغانستان كه   ]* [

دان توسط دواي مسموم كننده سر موي در برابر  خانواده نادر غدار  خم نشد و مدتي بعد از رهائي از زن
 در ، بعد ازمدت كوتاهي  به وجودش تزريق شده بود ظاهر شاهمعالجتوسط داكتر اي كه قبل از رهائي 

هرگاه اعتراضي در زمينه وجود داشته باشد  من سند شفاهي  يك تن از نزديكترين ( خانه وفات نمود 
داكتر عبدالرحمن ( تسليم ناپذير آن دوران ياد اين ابرمرد ) . كسان ايشان را پيشكش خواهم نمود 

 خواهر شجاع انجنير لطيف محمودي  كه مدت تقريباً سه ماه هر ،و دختر دومي ! گرامي باد ) محمودي 
  . در خانه ما مخفي بودند دويشان
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   توزي ، توطئه گري  و هزار و يك فساد ؛ نقطه گذاري شده ، در پي آن  كين كدورت ، خود خواهي ،
  معاني و  مفاهيم ضد اخالقي و ضد كرامت انساني و ضد تمامي ارزش هاي معاشرتي و مشخصاً تلقين

 در اذهان خوانندگان متجسس و پژوهشگر مسايل -ضد انقالبي ، در مورد م ل م هاي واقعي كشور 
 كه توسط امپرياليزم جنايتكار  امريكا و شركا و سگ هاي - سياسي وبسا رخداد هاي خونين كنوني 

الده بگردن خلقي ، پرچمي خادي و ساير شبكه هاي پيدا و پنهان استخباراتي  اش ، در افغانستان  ق
  .يق مي گرددزر ؛ ت-شكل مي گيرد 

چنين عمل ضد تمام ارزشهاي انقالبي و انساني  برطبق روال وسياق پيشينه و عادت خود غرضانه ، 
اتهام  ، ,  ازآموزه ها در مكتب توطئه ، دسيسه  كه اين خود باز تابي است -زشت و ناپسنديده ديرينه 

جعل ، دروغ ، خبر كشي ، بهم اندازي عناصر انقالبي  ، مصروف سازي عناصر فعال ضد امپرياليزم 
 از جمله( جهاني  و ضد سگ هاي  آموزش ديده ي آن خلقي، پرچمي، خادي، طالبي و جهادي ؛ 

رال يار محمد ، مزدك  ، جنرال عطا محمد ، و فرد  دو سره قانوني ، عبداهللا عبداهللا ، مارشال فهيم ، جن
  مختص ئيبا پر رويي و ديده درآ  ) و ساير شركاي نفوذي آنان در المخابرات العامه -  امر اهللا صالح -ي 

 كه در گذشته جنبش وجود نداشت و يا كمتر نشاني از آن -به طيف خاص توطئه گران حرفه اي 
   .ي گيرد ؛ صورت م-مشاهده مي شد 

را نقطه ) م . هـ (  صفحه يي 800 ، بر نوشته )"...گروه پيكار"(نقد   ) Xمستر (  شخصهمين 
 و فرصت ناياب و خدا داد استفاد اعظمي كرده ، بر "چانس طاليي"  پنداشته  و از اين )؟(ضعف وي

ان  به ر نقطه ديد خوانندگ اهانت و توهين نموده و خود را دزنان و مردان انقالبي تاخته و آنان را شديداً
در اين ( قرار داده است   ) " و بي همتايي كه اهانت شده و تاپه خورده    انقالبي سترگ"(  مثابه 

 كه در سراسر حيات به اصطالح  –بلي  تحت الحمايه  )  . . زمينه طور مشخص تماس خواهم  گرفت 
حتا شخصي اش  بدون مجير نبوده با اين  چل و چال وفا داري اش را به حمايتگرش ؛   در اروپاسياسي

  .   باز هم بيشتري نمايد "جاذبه" به اثبات رسانيده است تا از ايشان كسب فيض و  )م . هـ (  
جنبش انقالبي پرولتاريا وبوالهوسي هاي روشنفكران خرده "( صفحه تحت عنوان 803نوشته اي در 

فرد مورد نظر   . رسيده  دراروپا )  Xمستر (به فرد مورد نظرش  )   صفحه803نويسنده ( سط   تو"بورژوا
 "تشكيل"به  سه و يا چهار تن عضو به اصطالح ) طبق گفته تيلفوني خودش كه با من داشت( نوشته را 

اشته  رهبر ساوو مشروط به اينكه متن و محتواي  نگ.  نام نهادش داد ، تا آنرا مورد مطالعه قرار بدهند 
 نه نوشته ي پخته شده و قابل  ،را جز اسرار مگو در سينه حفظ نمايند كه هنوز خاكه و خامه است

 حال شكل خامه بخود  ،كه تكرارش را در گذشته ها شاهد بوديم...  توهين مجيد و ياري و [! نشر؟
من به باقي  ( ]ي باشد  بودن نوشته م"خامه" گريزي برايش مانده كه همين  گنجشككراهگرفته و 

مگر اينكه ( مشخص تماس نمي گيرم  در اين زمينه اين شخص دو رو و رياكارگفته هاي تيلفوني 
  ) . كه براي خوانندگان گرامي كسالت بار نياورد و وقت آنان را تلف نكند ) ضرورتي ملحوظ نظر باشد 
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تشكل "  اعضاي چند تن، از ميانتاه  دراماتيك اين موضوع عجالتا كو"اوسانه و سي سانه "بهر رو ، 
 ي كه فرد مورد نظر با تبختر سازمانده و بنيان گزار اصلي آن خودش را وانمود مي سازد و بگفته يكي "

 در ذهنيت ها ي ساده انديشان " ما "دو تن بريده ها از وي ، با تقليد از حمايتگرش ، خود را با تداعي 
 "  ما" ندهماندرست (  و جاذبه جمعي و انقالبي  جلوه مي دهد پاك نهاد ، صاحب آن وزنه و اتوريته

... به ياري مجيد و فيض احمد و  ".... نقد و انتقاد اصولي براي تكامل "يي كه در توهين  زير پوشش 
 در جنبش چپ ، شمار زيادي عناصر شريف و ساده "ا  مـ" اين به اصطالح  راستي ) شده بكار برده

 از لحاظ انقالبي تعجب بر هاوي  كساني كشانيده كه بعد ها ميان خالي بودن آنانديش  را بسمت و س
 ،  اضافه از سه دهه قبل باهم شناخت داريم "تشكيل"من و دو تن از اعضاي اين . بوده است ... انگيز و

 وي از وجود چنين .يك تن  شان نشريه قطب نما  را با شور و شوق طور مسلسل برايم مي فرستاد 
حرمت ومحبت رفيقانه  كه " بنا برگفته ي خودش  - اي  كه در اختيارش قرار داده شده  مرا نسخه

به غير از توخي اينرا  " ؛ آگاه ساخته اظهار داشت -  "نسبت  به مبارزات شما در گذشته و حال دارم 
 و صحبت  ابراز نظر هاي طرفين صفحه803نويسنده  در زمينه متن نگاشته [  "  نقد كرده ميتوانديك

 باهم داشتيم ، در نظر ندارم با آن تماس بگيرم صرفاً...  هايي كه تيلفوني پيرامون اشخاص و بسا مسايل 
 را  تهيه شده C D سر انجام زحمت ارسال آنرا متقبل شده ]به همين نكته از جانب وي بسنده نمودم 

. بي وي ابراز تشكر رفيقانه نموديم برايم فرستاد كه من و شماري از رفقا از اين عمل ، اصولي  و انقال
  چهل كه از  دهه   را بعد از مطالعه  ، براي يك رفيق كمونيست فرستادم صفحه803نويسنده نگاشته 

 چه در زمان  خانواده نادر غدار چه در زمان حاكميت مزدوران روسيدر كوره راه هاي مبارزه طبقاتي 
بارزه اش ادامه  به م افغانستان و ساير خلق هاي بپا خاسته  دشمنان طبقه كارگرامروزعليه وبعد ازآن تا

  درمبارزه عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم تصميم خلل ناپذيرش انديشه وبر بنااين رفيق .  دهدمي 
. تقاضاي نقد نگاشته ي متذكره  ابداً از جانب من نبوده است . نمود ) م .  هـ (مبادرت به نقد از نوشته 

اگر من شخصا تصميم ميداشتم كه بر .   اراده  و مسئوليت انقالبي خود آنرا به نقد كشيده استرفيق با
تا  كه نقدي با ابعاد چند بار گسترده تر و افشا گرتر بسا مسايلي -نقدي بنويسم )  م. هـ  (نگاشته  

 هزار بار (بي نسيان و در زير كاسه مانده شده ،  مي نوشتم و آنرا پيشكش جنبش انقال كنون در تاق
بومي  و امپرياليستي و نوكران   از جانب دشمنان رنگارنگ  طبقاتي  و سوسيال امپرياليستيهزخم خورد

عليه  شاه بز"درچنين صورت ، هيچ قدرت  جلوم سد شده نمي توانست ؛ حتا يتيمان .  مي نمودم ) آنها
روز هاي تجاوز امپرياليزم جنايتكار كه از آغازين ... و"كلوله سنگك" و "بنگك" و "انگك" ( "رحمهال

   ) . امريكا به ليسيدن خون از چين تانك هاي جنگي آن وشركاي ناتو يي اش افتخار ميكنند 
بلي ، هم اكنون با هيچ ترفند و تزوير و توطئه و دسيسه و تطميع و تهديد ، و در صورت لزوم ترورم 

 عناصر اطالعاتي وابسته بكشور هاي آسيايي و غربي  و يا ، و بيرون ازآن كانال خاد در داخل ساووازطرف
؛ همينطور جلو قلم دشنه و پردرخشش   جلو موج  خروشان مبارزات  اين قلم برادر قالب چپ و راست ؛

 و ضربات خورد  ، ساير رفقاي جنبش كمونيستي را كه در راه  آزادي مردم و ميهن  قرباني داده اندگون
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 چه در خارج - ين حاال و هم.اليزم و نوكران  پيدا و پنهانش وارد آورده اندكننده بر پيكر سوسيال امپري
 شان مشغولند ؛ گرفته -  امپرياليست - به مبارزه عليه اينان و باداران جديد -و چه در داخل كشور

  . نميتوانند 
  
  :دستكاري شده  درنگي بر تراوش يك  مغز -٥
  

. باز كنيم وقت بيشتر خوانند گان را مي گيرد ه  هاي مختلف از ديد گارا ) توطئه (  واژه  بحثاگر     
 به سهولت ميسر مي  براي نسل جوان كشوراگرقدري در رابطه با توطئه   صحبت شود افاده مطلب

  .گردد 

  تئوري توطئه يا توهم توطئه اصطالحي است كه در ابتدا، وصفي براي هر ادعاي دسيسه گري «       
تئوري اي كه رويدادي كنوني يا : رود مروزه، تئوري توطئه فقط در اين معنا به كار ميبا اين وجود، ا. بود

  .مي داند) عموماً قدرتمند(تاريخي را نتيجة نقشة مخفيانة گروهي دسيسه گر 

ها مدرك كافي يا  شود؛ زيرا اغلب اين تئوري هاي توطئه اغلب با ديدي شكاك نگاه مي تئوري -1
در تعريفي ديگر، تئوري توطئه عبارتست از نداشتن اعتقاد يا .  ندارندمعتبري براي اثبات شدن

  .باورنكردن شكل ظاهري رويدادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي

هاي عالم در پي اعمال گروهي از  ئوري توطئه در شكل حاد آن بيانگر اين است كه تمامي بدبختي ت-2
هاي كوچك و تيزهوشي داراي  شود گروه مفهوم گفته ميدر بيان اين . افراد پرنفوذ و معموال پنهان است

  . امكانات سياسي، مالي، نظامي، رواني و علمي در پس تمام حوداث خوب و بد اين دنيا هستند

پرده  رخي از افراد معتقد هستند هيچ اتفاق سياسي، مالي و اقتصادي در اين دنيا بدون دليل پشت ب-3
هاي اينگونه رخدادها هستند كه اينگونه مسائل را  ي در پس پردهافتد بلكه همواره افراد اتفاق نمي
 توضيحات  معلومات بيشتر به به[ *  تئوري توطئه  از ويك پديا ، دانشنامه آزاد  ».كنند هدايت مي

  ]مراجعه شود .... شماره  

  :يد در زير توجه نمائ ) Xمستر(  صفحه به منشي جي اش803نويسنده  ازبه نقل قول  ديكته شده 
توطئه  را "...جنبش انقالبي پرولتاريا "تا اينكه نويسنده گروه پيكار و همان شخصي كه سند  ... «     

  » و آنرا در اختيار رفيق همرزم خودش قرار داده است گرانه بدست آورده
   .) از من است تكيه روي كلمات (                                                                         

  .چنين بنويسد اين باشد كه  انساني شرافت وانقالبي انسان چقدر و به چه پيمانه فاقد وجدان  ،و حال
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  ، )" توطئه گرانه بدست آورده "(   X مستراگر  به اين طرز استدالل  كودكانه در واقع  فتنه بر انگيز 
  مفاهيم   شانتاژگونه زير را در "توطئه گرانه" تركيببا همان دقت  قبلي نظر بيفگنيم، خواهيم ديد كه 

  :اذهان خوانندگان تداعي مي كند 
 بر خالف  ،را در اختيار اين قلم قرار داده است) م . هـ ( از  صفحه 803حاوي  CD  آن  محترمي كه 

 مبادرت ورزيده  اش " پرنسيپ هاي قبول شده  جبهه " مغاير عمل باطني اش به چنين تميل و رغب
  . ت اس

 در همين زمينه ؛ يعني " و روي كدام عللي به اصطالح  " وادار ساخته شده" گويا چرا به چنين عمل
   ؟را  به آدرسم ارسال داشته است   CD خود سرانه  قبول زحمت فرموده  ، "جمع"نقض تصاميم 

  ؟ام  آيا اعضاي فاميل شريف اشرا تهديد به اختطاف كرده -  ١
   ؟شاي كدام  راز مهم زندگي اش نمودمد به اف  آيا وي را تهدي-  ٢
   ؟  آيا وي را با وعده  هايي تطميع كرده ام-  ٣

 بنشيند ، يقيناً اينچنين ابراز نظر خواهد داوري     حال هركي بخواهد بدون حب و بغض  در زمينه به 
  : نمود  

 اراده خود  دست به جدان و حكم و عضو جبهه  بر وفق. است  هيچگونه توطئه گري يي در كار نبوده «
  . » انقالبي زده است  چنين عمل

 در (تبديل شدم  ) Xمستر(  و  صفحه803نويسنده مورد نظر  " همان شخص "در كدام مقطع من  به 
 تحت عنوان  در  نوشته اولي از همين شخص در همان سايت  ،)اين مورد هم تماس گرفته خواهد شد 

  :   چنين خطاب كرده است را  اين قلم   صفحه803يسنده نوموم دست  "به پيشواز جنبش "

 انتشار دهنده بيانيه كنوني، البته برخالف تصميم قبلي و تأكيدي كه "جمع" يكي از رفقاي  ــ  «    
 را متأسفانه بطور خودسرانه و غير مسئوالنه، "...جنبش انقالبي پرولتاريا "برآن صورت گرفته بود، نوشته 

من را  [ يكي از رفقاي جنبش انقالبي، يعني در دسترس "جمع"ه همين دودر خارج از محد
 توخي - است كرده خطاب ) "يكي از رفقاي جنبش انقالبي" ( بخشيده و " افتخار بس بزرگ"بدينسان 

) م ل م(گروه پيكار براي نجات مردم افغانستان " قرار داده كه او هم بنوبه خودش، نوشته مزبور را به ]
تد؛ به محض اطالع از اين امر، رفيق مورد نظر بدليل نقض اصول و اراده جمعي، نكوهش و  مي فرس"

وي ابداً باين   [انتقاد گرديد كه نامبرده هم، متوجه اصل مسئله شده و از عمل خودش انتقاد نموده است
خود "( راض بازتاب داده  از خود انتقاد نكرده است ؛ بلكه وي در برابر اين اعت)  Xمستر( شكلي كه 

 اين عمل من ": چنين گفته  ) Xمستر(  و توهين آميز دارد بپاسخ   و بروكراتيكزشت كه بار".. سرانه 
 اما از لحاط اصوليت انقالبي كامالً درست و بجا بوده  ؛ درست نبوده هاي تشكيالتياز لحاظ پرنسيپ

   » ه شد؛ جريان بالفاصله به اطالع رفيق نويسنده نوشته هم رسانيد] "است 



 14 

  به ،به دست توخي و پوالد  -  "راز ساختمان بمب اتومي" -  دوسيهافتيدناز موضوع  ) Xمستر(  يعني [
   .] ؟!اطالع داده است    صفحه803نويسنده 

 از جانب بابا ، اطمينانيه ذيل  ) بخاطر دريافت نوشته هاي ارسالي  از اين قلم(  اطمينانيه ها  ياز جمله
  :  با خوانندگان  يكجا مرور مينمائيم  ؛رگزيده ب  سايت آناز را

  رفيق توخي؛ همرزم گرامي   «
 

 هم پذيرا   اينسويي ها را  رفيقانه  سالم هاي  و متقابال  متمني است صحتمند و شاداب بوده
 همه ما و   خيلي جوان ي) بابا (  در پيرامون    تان  از حسن نظر و ابراز احساسات دوستانه  !گرديد
 همت، پشتكار، همسويي و    البته به  جوان ، ي) بابا (  اميدواريم كه   و سپاسگذاريم؛ مشعوف   شما،

 خودش   و ناهموار برگزيده  شاق   همرزمان وفاشعار ما، بتواند راه تشريك مساعي خستگي ناپذير همه
د امپرياليستي و  آزاديخواهانه ض  مبارزه  در راستاي نيل به همان اهداف و خواسته هاي ترسيم شده را

   و آزادي واقعي ملي قبل از همه، همان آرمان واالي  پر اهتزازش  بر درفش گلگون و كه  ضد ارتجاعي
  .با متانت، استواري و سرافرازي طي نمايد  نقش بسته است،   دموكراسي مردمي

 و بدون  داشته،به همه رهروان و دوستداران راه آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي تعلق  ) بابا ( 
  . و نمي تواند هم باشد   هيچ نيست و همرزمي آنان، همكاري 

  و   نمودن زبان رزمش، از تشويق و معاونت    و رسا  ساختن  در برا   عزيز و گرامي داشته، را  ) بابا (   
يقه نه  و مضا  دريغ   رهگشاي خويش، هرگز  و ، آموزنده بيرحمانه اصولي از انتقاد هاي  مهمتر از همه،

  !نماييد
   صفحه   ]  توخي-  يعني كبير توخي  مي باشد)رتبيل. پ (نام دفتر شعر   [  ، " لحظه ها عبور" دفتر  

 موفق و كامگار  ؛ و تماشايي ساخته است بيش از پيش خواندني، دل انگيز  را  )بابا (  و ادب   شعر
   !باشيد

  ] از توخي است  جملهه رويتكي[   »   . مي فشاريم  دست هاي شما را رفيقانه   

 ، يكبارش را از آن نشريه ست ، انقالبي خوانده شده ااين قلم  "قطب نما"و از چند باري كه در نشريه 
  :  برگزيده  در زير نقل مي نمايم 
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   ؛رفيق همرزم كبير توخي   «

را دريافت نموده » ... ي و كارزار انتخاباتي دولت كرز"بادرود هاي گرم رفيقانه؛  نامه شما توأم با نوشته 
  را ،  "...  كار زار "نوشته .   به نشر رسانديم " قطب نما "چنانچه  مالحظه مي نماييد در همين شماره 

هرچند موجز و فشرده ، ولي بسيار گويا، روشنگر ، و بنابرين پر محتوا يافته از مطالعه آن فيض برديم ؛ 
ن ؛ آنرا ديكته مي نمايد ، نه تنها  كه در تطابق و همĤهنگي نشر مضاميني از اين  دست كه ضرورت  زما

...   خودش را همچنان " قطب نما "  قرار دارد ، بلكه به باور ما " قطب نما "كامل با سياست نشراتي 
بويژه بر خرمن اميد واري ها و انتظارات خود موضع گيري  بسيار دقيق و انقالبي اين نوشته  ، 

م ،  آتش گشوده  و آن ها را در نتيجه  ، پيوسته  پر توقع ، طماع و همين  هيئت تحرير ه
   !چشم براه مي سازد

   !رفيق ارجمند

  نشريه خود شماست كه از همسويي و همرزمي وظيفه شناسانه تان هم بنابرين ،  نمي " قطب نما "
  ....تواند بي نياز بماند

" قطب نما  "[» قطب نما . ن را مي فشاريم به آرزوي تندرستي و پيروز هاي  شما ، رفيقانه دستا

  » .   ]2005 دسمبر 9شماره 

 فرستادم  وي  ) Xمستر(  آماده نشر گرديد آنرا براي بخش هفتم خاطرات زندانزماني كه        
كه بخش   نوشت در خور توجهيدر زمينه خاطرات زندانم مطلب بمن بخشيده "افتخاري بزرگي"

اصل نوشته را  كه از سايت بابا گرفته و چاپ كرده بودم آنرا اسكن  ( نمايمهاي آنرا در زير نقل مي 
  ) :نموده در اخير  اين نگاشته در زير توضيحات قرار داده ام 

  
  ]* [  » )بابا ( گفتني از   مخاطرات  زندان كبير توخي بخش هفت  «
  

مي سازد نه فقط اين است  كه ايشان  آنچه خاطرات زندان رفيق توخي  را برازنده و متمايز  ... «        
 و اختناق ميباشد كه با وظيفه شناسي و يك جسارت  زنده   و مستقيم ستم، اجحافيچنان قربان

چنان اين ممسئوالنه، درد و رنج و آالم خود و همرزمان درون  زندان خودش را بازگو ميدارد، بلكه ه
 امروز پس از رهائي  در ابعاد متكامل در راستاي واقعيت  است كه مقاومت همين زنداني در بند ديروزي

   ؛  »... آل هاي انساني  خود  و ياران انقالبي اش، مصمم و پيگيرانه ادامه دارد  اهداف  عاليه و ايده
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رفيق توخي در خاطرات زندان خودش، از همه اينها براي ما  بعنوان يك زنداني پارينه مقاوم  ... «       
   ؛ »... مي نمايد و شورشگر، روايت 

 زنداني درد مند ولي مقاوم و شورشگرهم تقاليي كتأمل در خاطرات انباشته و متراكم  ي ... «      
... ه آنرا برخ ما گشوده است نخواهد بود همچنان آگاهانه در همين راستا، كه زنداني گذشته ما  اين روز

   ؛ »
ي نه يك گذشته سپري گشته بلكه همچنان واقعيت  كه روايت هاي زندان پلچرخي كبير توخ  .. «      

  ؛ »... حي و زنده كنوني و اختناق مستولي بر حيات جامعه اسير ما را براي ما باز گو ميدارند 
ا همين واقعيت تلخ و زننده  را بدور از هر تفنن و قكبير توخي دقي) پلچرخي( خاطرات  زندان  ... «     

 27 - بابا-  «؛ » ! نبايد  برآن چشمان خودمان را فرو بنديم وميتوان آاليشي به تصوير مي كشد كه ن
   .» 2009دسامبر 

 خطور ه متهعد در قبال رخداد سياسي چند دهه قبل جنبش انقالبي كشورخوانند كاوشگر هر در ذهن [
  ] بايد نهفته باشد  چه اهداف خطرناكي سالوسانه  در زير چنين تعريف و تمجيدخواهد كرد كه 

كه به  - اين شخص شخيص .در ذهنم متبادر شد  ) Xمستر(  گپي از هنگام تايپ متن فوقدر  
تا تمرين دركاربرد واژه ها و  حرف بزند "به لفظ قلم" گويا عادت كرده  -تقليد از كس و يا كساني 

قمند  داشته باشد و باين شگرد مخاطب  تازه به سياست عال" و انقالبيدانشمندانه"جمالت به اصطالح 
   :  گفتچنين ابراز ارادت سالوسانه نموده  نسبت بماروزي. شده را محو زيبا صحبت كردنش نمايد 

رحيمه كتاب خاطرا هشت سال پايوازي اگر كسي بخاطر نشر خاطرات زندان شما و يا ... «
  .» من افتخار ميكنمجان  مرا دو و دشنام هم بدهند  

كه بايست  در ماه مي سال  -  )Xمستر( محل اقامت  شورك به  قطع مسافرتم از از لحظه اي كه 
  به پيشواز"ه وي طبق گفته خودش به ميدان هوائي و نخواستم  ك  .  خبر دادم- جاري صورت ميگرفت 

 و بازديد  بعد از ديدرده به كشور هالند بش موترتوسط مرا ، از مدتي توقف درآن كشور بيايد و بعد  ام"
انتقال ش  ادوباره  به كشور محل اقامت  ، مقيم آنكشورم دوستان رفقا و با)دش مسلما در حضور خو ( ها

بخاطر مسافرتم به   شد زماني كه متوجه و اضافه برآن [ و از آنجا تا ميدان هوائي بدرقه نمايد داده 
 من به پيشوازش  به "كه گفته  ياد كرد  امسياسييك رفيق حضور  از  ،دچار تردد شده امانكشور 

  براي خاطر جمعي من  ،آوردم صحبتي بميان  ام از مشكل مريضي زماني كه"... دان هوائي مي روم مي
 زديد كندلطف نموده از حضور يك داكتر فاميلي كه ميشود در هنگام ضرورت  آن داكتر مهربان از من با

ا خيال راحت به  ظاهراً مهمانوازي را به حد كمالش در ذهنم ترسيم كرد تا ب .برايم خاطر جمعي داد
  نشان ها  و مدال هايي را كه از مدت  صفحه803نويسنده  دستور ه موصوف بنا ب]... آنكشور بروم 
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وشما خوانندگان  بخشي  -  نه ام نصب كرده بود ي س رويبر) "بابا" و "قطب نما"(همكاري قلمي ام با 
 از روي  - "باباي ملت" ب به دربار  با خشم و غضب  جنراالن مقر-از آنها را در باال مطالعه نموديد 

 آونگ شده "ي ناب طال" و  "شبچراغ لعل " و "نايابر د" آنهمه  ي و به جابركنده  باخشونتسينه ام 
شيوه نگرش و  ... " ، " همين شخص شناخته شده " ، " فتنه انگيز" ، " توطئه گر "؛ برچسپ هاي  

ي جبران ناپذيري را به افراد ، عناصر و نيروي هاي  آسيب ها" ، "عمل ناپسند خودش را اصالح نكند 
ا توطئه گرانه  ر... همان شخصي كه  سند جنبش انقالبي پرولتاريا  . " ، "انقالبي وارد خواهد ساخت 

... و رهبر آن  محصول مستقيم   ...  كمونيست امريكاب اين باور بيان داشته كه حز" ، ".. بدست آورده 
كه به ...  همين شخصي " ، ".. همين شخص جاسوس شناس  ... "، " ميباشد "سيا"امريكا و سازمان 

نزديك ساخته بود، بيدرنگ و به بسيار بساطت و ) اكس(يك شيوه بسيار سوال برانگيزي با همان آقاي 
جاسوس، مشكوك، مرموز، "سادگي به همه آناني كه موافق ميل و خواسته هاي او عمل نكنند، القاب 

 "دوست  متخصص « ،  » "جاسوس شناس"همرزم «  ، "!  را مي چسپاند "يسم وغيره عامل امپريال
ميليون ها بار بايد دهن و همگنان او، «  ، " اشخاص معلوم الحال "، » ...   وي "جاسوس شناس

همين قماش عناصر « ؛ » همكار توطئه گر و فتنه  بر انگيز «  ؛  »... ، خودشان را شسته و تمييز نمايند
آنها به دلخواه خودشان خواسته اند ، در جايگاه خلقي ها و پرچمي ها قرار گرفته و به عين «  ؛ » 

    همان  ديگر  اينجا يكبار در ما  «  ؛   »! برگزيده و متعارف آنها عمل كنند  منطق، اخالقيات  و روش
دلبستگي  نه به حرمت و شرافت پاكيزه انساني هيچ ــ فتنه انگيز را كه "جاسوس شناس

  »  ــدارد، و نه هم به اصول شايسته و پذيرفته شده سياسي انقالبي پابندي اي
يك انقلالبي ، يك رفيق مبارز ،  « بمثابه  [تمامي تمجيد ها و ستايشها ازاين قلم معنا و مفهوم 
   از خاطرات زندانمX و نوشته همين شخص " بابا" كه در بخش تعريف هاي » ...و... يك شورشگر و
در  - از من "پذيرايي"  اظهار آمادگي برايو ،  از من و رحيمه تيلفونيچاپلوسي هاي، و تعريف ها و 

و داكتري  و تسهيالتي كه براي انتقالم بكشور هالند  در خيال تدارك آن بود - اشكشور محل اقامت 
 «(  توان ديد بين قوس مي همين جمله را در]همه و همه ،  به ديدنم  مي آمد لزومكه در صورت 

 نه به حرمت و شرافت پاكيزه انساني هيچ دلبستگي ــ فتنه انگيز را كه "جاسوس شناس
   . ) » ــ دارد، و نه هم به اصول شايسته و پذيرفته شده سياسي انقالبي پابندي اي

ي  كه در جمله بااليي با همين نفرت و انزجار )  X تر مس( بلي خوانندگان گرامي همين شخص  
در اين  _ سياسي وي منشه مي گيرد -  كه از موضع ايدئولوژيك _  نهفته استسبت به اين قلم  ناش

 همكاري قلمي داشتم  و از مدت چند ماه بدينسو كه "قطب نما " يعني از تاريخي كه با  مجله  ،مدت 
؛ با من  همچنان متعلق بوي مي باشد " سايت بابا " و همتوجه شدم  وي در نشر  قطب نما دست  داشت
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 مستمسكياو به اصطالح ديپلماسي مي كرد  و منتظر فرست ها بود كه گويا حركتي از من سر زند و 
   .  بچنگ آورده عمق نفرت و كينه اش را در چنين جمله اي بريزاند

 هيچگاهي ، ميداشتم "با  با"  يامن هرگاه كوچك ترين آگاهي از دست داشتن وي در قطب نما و
  . نمي شدم ين دو نشريه با ي قلمر بهمكاري ضحا

مستر اكس  و ( در رابط با طرز نگرش دو گانه  اينها  متضاد ارائه شده فوق      با مالحظه نكات كامالً
  : مي افتد كه رهزنان  فكر آزادي كشور   در بارههر كسي بياد اين گپ و گفت)  همگنانش

 براي ما سوپر انقالبي ها فرقي ندارد ، ستا هرچهكي است و هر   ،دباشو در صف ما  باما كيهر  «     
شمنان مردم د ولو  سينه ي پر از كين  و نفرت از مردم مظلوم و آگنده از خدمت به [ را  اشروي سينه 

  پر از ] چون مثل ما است فرقي ندارد و عنصري باشد فاقد وجـدان و شرف انساني و نهايت پليد باشد 
 اين خيلي ها .د چه بهتر  اگر  انقالبي سرشناش باش ؛ مي نمائيم "نشان خدمت بمردم" و "مدال طال"

 برابرگرماي سوزان مبارزه طبقاتي و در از هويت تثبيت شده اش در جنبش كهزيرا   است ؛ خوببراي ما
كمرنگ و بي  چهر كشيده ايم  كه بر راروغن تقلبيماسك و ميكياژ و رنگ و كه ( ضد امپرياليستي 

هرگاه چنين شخصيتي  و . بمثابه سپر نفوذ ناپذيري استفاده مي نمائيم )مي سازد ريخت و كارتونيك 
 مهم اين است  .فرقي نداردخود آورده نتوانستيم ، و چاپلوسي هاي  "سحر آميز" تور جمالت چنبرهرادر
 كه برايش خطر رد بايد جنبه احتياط را از دست ندهدببِ اگر از ما ؛ ا باشد با م وي هر كي هستكه

اگر در برابر ما قرار بگيرد و در پي كشف راز و  و.از ما دور شود   و بي سر و صدابه آرامي. جاني هم دارد 
دهن "،  " نيست هم انسان" ،"د لياقت ندار" . بازي مي كند "شير" آنگاهست كه با دم ،نياز ما برآيد 

 و "فتنه برانگيز" كه  انيمآنش ميد "مستحق" را پس مي گيريم  و  ش مدال و نشان، است " كثيفاش
   » ؟ !   بدهيم. . .چراغ سبز براي ترورش به و بخوانيم   ش"توطئه گر"

چه آنكه  -از جانب اين عوامفريبان سياسي     در دوسمت متضاداين تغييرات  تهوع آور    
 جهاهمان اوجهاي او از چه  و ؛دهند فردي را بر بال پشه نشانده از عنقا  هم باال ترش پرواز

 م اپورتونيزم تما بيماريهمان  اين، در هر دو صورت . پرتاب نماينداش  "ذلت" گويا بر زمين
 سياسي و چه در مناسبات  -چه در مسايل ايدئولوژيك ،  كه مريد و مرشد عيار است

در اصل مغز همين شخص كه تا كنون براي اكثريت .  اجتماعي و معاشرتي به آن مصاب اند
  ماندهختهرج از كشور و براي تمام مردم سرزمين اشغال شده ما بكلي ناشناخوانندگان در خا

  دستكاري شده  و بر وفق " آدم هاي اساسي كه درعقب عقب وي قرار دارند " از طرف است
  . آنان  حرف مي زند و مي نويسد و زشت بد؛" و زيبا خوب"خواسته ها و تمنيات 
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ص ـا از شخـنان ؛ و يـي و همگـوالد ، كبير توخـپق ـت ؛ از رفيـيف اسـي كثـن كـ ده-٦
   ؟) "X آقاي "(
  
 ميليون ها بار بايد دهن خودشان را  ]يعني جمعي كه از وي طرفداري مي كنند [ و همگنان او، «

جبهه "و رفقاي انقالبي ) X (شسته و تمييز نمايند، تا نام پرافتخار همان رفيق انقالبي به اصطالح آقاي 
  »  !پرياليسم و ارتجاع ــ افغانستان را به زبان آورندمتحد ضد ام

  :  چنين آمده  ) سبا(در پاراگراف  باال نخست به معني همگنان مي پردازيم كه در فرهنگ معتبر 
جمع همگن و همگين ، بمعني همه ، هم كسان ، )  بفتح ها و كسر گاف   ( -  همگينان –همگنان «  

مثالي از )   همه از بهر همگنان آورد - از هيچكس دريغ نداشت هيچ ( گروه و جماعت حاضر مثال 
  )  از برج شرف ستارگان همگين –دادند با سعادت كلي : ( معزي 

كه از   و توفاني در آن لحظه هاي پر اضطراب Xمستر يعني ما  " هاند سوپر انقالبي پاكيزه" بلي ،     
  بلور به ستوه آمده و )م . هـ (ننده خودش و به شهرت رسا صفحه يي منجي 800مطالعه  نقد سند 

 مي  برآمده  از ذات كبريايي خودتوصيفدر مقام   ،درز برداشتبويك اش   دربارمكدر و دود آگين  غرور
  : نويسد 

استنباط از اين جمله فقط و فقط همين [ ميليون ها بار بايد دهن خودشان ، و همگنان او «
را شسته و تمييز ]   " است  بايد آنرا ميليون بار بشوينددهن شان پر گند و كثافت"است  كه 

   »   ...نام پرافتخار همان تا، نمايند
   ]» " را بگيرند"مرموز مشهور"يعني نام نامي  مني " ؛  را بگيرند" اكس"«  يعني نام [      
ليون بار بايد شسته  است و م"كثيف " دهان ما   مرداب نشين ،ور قار و قِ بلي از ديد اين هليش پر      

  .  گرفته شود Xمستر تا نام نامي شود 
 تا كنون چنين توهيني كس نه ديده و نه ) چپ واقعاً انقالبي( رياليستيك و انقالبي  در ادبيات      

 ، قبل از شكل گرفتن همين نگاشتهتا  اي كه با هم گپ و گفتي داريم من و چند رفيق . شنيده است 
 تا پيش از نوشته هايش كه شخص توخي[ نگفته ايم   Xمستر در مورد نا سوابي هيچ حرفي نادرست و 

 زده  و نه " آقاي اكس " بود ، بطور قطع  نه كدام حرفي  در مورد "...  افالس نامه سياسي "آخري آن 
و  خان خاني و يكه از آقاي [ اش چه برسد به رفقاي جبهه  ]بدست نشر سپيرده استكدام نوشته ايرا 

 به جز سه ]بازگو خواهد شد  در صورت لزوم  در زمينه وجود دارد كه يمورد – دداري بر آنها مي نازبا
   .شناختيم  Xمستر   شخصاز زبان نفر چهارمي آنرا  ،تن
رترك گفته و را   ات"تشكيل " كه آناني نيستمتوجه   صورت  هيچ  به   اين نگاشته ( از تو دلي پـ 

  . ). دارند 
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  حد اقل  ؟ بفرما چه نوشتيم و در كجا نوشتيم ! بفرما بگو ؟همگنانم در مورد تو چه نوشتيم من و      
 نه ناز نازي هاي گرم و سرد روز گار نديده  و دستي -   مصمم  داراي شخصيت استواريك انسانمانند 

طور  . و بگ  -  زده  ريا و از ده هزار كيلو متر بر سر و روي خون آلودش بوسهبر آتش وطن نداشته 
 تا اگر چنين  آن فرد بايد معرفي شود ؟  باكي  و در پيش كي گفتيم !ما  بگو ؟ بفرشفاهي چه گفتيم

شناخته شود  داشته ، بايد   ايزيركانهنقش ندازي ا اين بهم  و در تا كنون دو طرف بازي كرده كهفردي
 و "بي عمل"بگفته تو  ( ، پر ادعا ، كته گويهر گاه چنين فرد دو روي  پر عقده  بسيار ترسو  و جبون. 
 كسي ديگر  ،جز تو چنين شخص به  ؛وجود خارجي نداشته باشد ) ... و" پرتوقع " و " اندك رنج "

  .بوده نمي تواند 
 هر  آنگاه  نام هاي  با الكهول  شستو شو ده ،N      وحال كه چنين است  تو خود دهنت را به طاقت

 باز هم لياقت آنرا را نداري كه نام ما را  ،ن با اينهمه نظافت كارييك ما  را برزبان رقاصت جاري ك
  .بگيري 

  :  كه ،داشته باشين هميشه بخاطر  نمي تواني كه آنرا براي اينرا بايد بداني و"آقاي اكس" و 
  

                    !  شايسته ي آن نباشيتوهيچ دشنام در جهان نيست كه                              
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                .                    ادامه دارد                                                          
   

                                   
   



 21 

  
  
  
] [ *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  



 22 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


