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  :ات ـضيحوـت

  )  ]1(قسمت   )  13( مربوط بخش [  
  

 انتشارمدتها قبل از [ و دو سه رفيق ديگر  ) پرولتري( از سازمان پيكار ( رفيق يك قراري كه با  – ]1[
]  ، كه جلد دوم را آماده نشر نموده بودم  اين قلم اهانت بهخاطرات زندان و نوشتة خصمانه راتب نسبت به 

  كه تا كنون منتشر نشده15فقيري تذكر داده بودم كه در رابطه با وي در جلد سوم بخش راتب راجع به قاضي 
داشتم  )  رهائي كميته مركزي سازمان عضو( خاين  با معلم حفيظي زيرا كه  گفت وگوي ؛ بيشتر خواهم نوشت،
  نشر راتب مريضي  نقدي بر آن نوشتم  كه ؛ ضد خاطرات زندان منتشر شده ب راتبزماني كه  نوشته خصمانه. 

 اينك  تصميم بر آن شد  تا  ، الخير سپري شده معشنيده ام كه عملياتش كنون ا. آنرا مدتي به تعويق انداخت 
 در  توضيحات جلد سوم ،   ؛دارد  زندانة  دور پراتيك وي در هاي آن نقد را كه ارتباط مستقيم به بخش

  .بگنجانم    ) 2 قسمت – 13بخش (
 مزيد بر عوامل خاد چند فردي ،از زماني كه آغاز به نگارش خاطرات زندان نمودم عزيز، بلي خوانندگان 
 " به اصطالح و، بلند شد - به همين سبب -  شان  زنگه و زمزمة اعتراض ،  و چپ  انقالبيمربوط به طيف چپ

  .  آنها  مستقم و غير مستقيم به من رسيد  گفتاري"نقد
 نرفتند  ديگران براي اين زندان ": رمود فچنين در سفته  ايان نشود ،كه مي كوشيد ناراحتي اش نمكسي 

 اين گپ ها " : گفت با خشم فروخورده  ،نمايان ساختهش را  ناياب ؛ ديگري گهر"... كه خاطره  نوشته كنند 
سايل  و هم آهنگي در اغلب م كه دم از رفاقتدوست عزيزي . "ر طالبان و امريكا نوشت  حاال بايد س ،گذشته

" دانشمند "  يقسحن رف  يگان گپ و)حين جر و بحث  (  شديد در حالت بر افروختگي؛ مگر  ميزندسياسي 

در اين شرايط بايد  ) ؟!  افسانه است خاطرات زندان(   اينها  اوسانه است " :  فرمود چنين  ،را بروز مي دهداش 
از همين قبيل ) . "... اين سايت ها چه ياد بگيرند مردم از  "   )! ( "يك راه را نشان داد كه مردم چه كنند 

  .مطالب را شنيدم 
ديد و نظرم  را كه بازتابي بود از واقعيت آن زمان راجع به رفقاي )  7 صفحه (جلد دوم خاطرات زنداندر 

  :سازمان رزمندة رهائي چنين بيان نمودم 
را به  نگيني ، وجاهت ، وقار و تمكين شاناما اكثريت زندانيان سازمان رهائي كساني بودند كه س  ..."  

 برجسته ةنمون. درستي حفظ مي كردند و با مالحظه و مؤدبانه و با صميميت ، با طرف مقابل صحبت مي كردند 
 بود كه به ارتباط - يكي از اعضاي فاميل زنده ياد يونس زرياب عضو كميته مركزي ساوو - اي آن صابر 

  ". ه بود خويشاوندي با وي گرفتار گرديد

  
كه از سالها  پيش  (   قاضي احمد راتب فقيري؛ يعنييك تن از اعضاي آنوقتة اين سازمان  از چندي قبل 

 بر كتاب خاطرات زندان اين قلم  را)بدون تاريخ (  نوشتة خصمانه اي )بر ضد سازمان آن وقته اش قرار گرفته  
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پيام "سايت وب و آنرا در  ،رقم زد  » محترم توخيپردازهاي تخيلي درالبالي خاطرات زندان« زير عـنوان  
  .سايت برقرار گرديد وب فرستاد ، كه با مشورة اين قلم در آن "آزادي

 جلد اول  خاطرات زندان در رابطه با بحث نماز گزاردن چپ در زندان  به راتب اشاره اي داشتم 244در صفحه 
  . باز خواني آن در اينجا خود داري مي شود از.  كه مسلماً خوانندگان آنرا  مطالعله نموده اند

همين بخش ... چاپ اول صفحه   (  جلد سوم در خاطرات زندان"بادام كرمزدة قاضي صاحب"در رابطه با 
  :ين جمله اكتفاء كردم ا  صرفاً به ) 13

ه برداشت   قاضي صاحب كه ب پنهان شدة پسته و بادامة بار بار از ماجراي كرم زدن  ذخير)احمد علي  ( "  
   " در وقت تفريح  به تنهائي مصرف مي نمود ؛ ياد مي كرد  خشك را درجمع نگذاشته وةوي آن همه ميو

 اش  "داهيانه"  در نگاشة،  است"تحول طلب " و گويا "حساس" كه داراي وجدان "قاضي صاحب"؛ مگر  
  :من را چنين توهين كرد 

آنچه ميخواهم به آن اشاره . ست يا ازخود آقاي توخيدانم كه حرف پسته وبادام از احمدعلي ا نمي « 
فكري ] سوية [  ي از سطح وسوئيةئآئينة تمام نماكنم اينست كه پرداختن به مسايلي ازين قبيل 

 توخي -اشاره به مدت حبس زندانيان جنبش [ .  هاي جنبش ما است20 -  16واخالقي برخي ازبه اصطالح 

 اين بدين [. راني كه با توخي صاحب هم اطاق بودم كمي بادام آورده بودندالبته براي من فاميلم درهمان دو ]

كه در جمله باال وي را  [ داكتر صاحب احمد علي ] توخي - معناست كه قبل از آن برايش  نمي آوردند 

دست ه كه سررشتة اطاق را ب ]رياكارانه احترامش مي نمايد  )  صاحب(وند ساهانت كرده و با كار برد پ
جناب در رابطه با اين پتاق كدام شكنجه ؟ ! ! شكنجه [   برايم مشوره داد تا براي جبران شكنجهداشت

 [ جنگ اعصاب و ] فعالً باشد در آن تاقچة باال كه ، وجود داردآشكار شده و پنهان مانده  و رازي رمز  قاضي

 زير"  دورة چرا مدت[   كه در طول دوسال وسه ماه تحقيق ] توخي -ي درست است  كم يك َك ،اين

، بادام را  به آن روبرو بودم ] توخي -  ! ؟اي نموده تحقيق وانمود امتداد مدت را "عمليات اپراتيف" يا "نظارت
. توصية داكترصاحب احمدعلي را پذيرفتم.   [!!]روز ده الي بيست دانه بطور دوا مصرف كنم خودم

، امكان اينكه درين  ي چهارماه  بيشتر نبودچون تمام دورة اقامتم در اطاق توخي صاحب از سه ال
 راتب  از سر تا   ؛در شدت گرماي كشنده ! ننگت باد  ،دروغ گوي [. مدت بادام را كرم بزند موجود نيست

 فكر مي كرد كه . تا خسك خونش را نه مكد )دست هايش را با جراب مي پوشاند  ( پايش را باند پيچ مي كرد
 -  پيچاند مانند خودش در گرما از شر كرم در امان خواهد ماندالستيكي محكم بامش را در خريطة پاگر باد

، تا  ، چنانچه در صفحة ديگري به آن اشاره ميكند در شرايطي كه ليمو هاي توخي صاحب ]توخي 
  من ابداً. اينهم دروغ ديگر كه خواننده مي تواند صحت و سقم آنرا در متن كتاب دريابد [ تازه ميماند يكماه

 پيام "نشر شده در وبسايت  2011  / 8 / 4  تاريخ 12 جلد سوم بخش 20 در صفحة ننوشتم تا يكماه ؛ بلكه
 با -  احمد علي خبر داشت "  نوشتم 2 قسمت 12 بخش -  تجديد چاپ –  جلد سوم7در صفحة  و "آزادي 

در بين برگ گذاشته برايم مي  رحيمه در هر پايوازي مقداري ليموي تازه را -آنكه ليمو كم پيدا و قيمت است 
 روز 20 – 15تا  من ليمو ها را در البالي برگ ها پيچانده در درون مرتبان كوچك شيشه اي مي گذاشتم .آورد 
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ت كه بادامهاي خشك اينجانب را ـ، دليلي وجود نداش]  توخي -   "  [*] ليمو ها خراب نمي شد
ب ، همچون خودش، ازبرازندگي خاص هم ليمو هاي توخي صاح شايد. درهمان مدت كرم بزند

   »! برخورداربوده باشد
 باز تابي است از كرم خوردگي  در واقعيتي را متوجه من ساخته كهاراتب باز هم در اخير جمله اش كنايه  

  . از طريق راديوي امپرياليستي به نمايش گذاشته كه بعداً خواهيم شنيد وي كه آنرا رسماً شخصيت سياسي
، انعكاسي از سطح و سوية فكري و ي راتب اشاره به كرمزدگي بادامش را در خاطرات زندانم اكنون كه قاض

.  به كار ببندم  اين انقياد طلب مفتضح، نمي توانم واژه هايي كه داراي بار احترام است  براياخالقي من دانسته 
..  . اجتماعي و،، فرهنگي  القي،  اخ ، معنوي  از پديده هاي ماديمن توهين چنين فردي را كه شيوة  شناختم

 د  مي خواه ،  وانمود نموده"و سوية اخالقي ام )  سياسي –ايدئولوژيك ( سطح پائين سوية فكري "را ناشي از 
 ؛به خوانندة نوشته اش القاء نمايد   اين قلم  كيژ اعتقادات  سياسي ايدئولو من وين شگرد دشمني اش را  با ابا

   .  مي مانمدر هيچ صورتي بي پاسخ ن
تشريف آوري  " را كه به خاطر " مهربانش " و " پاك" به هر رو ، حال كه قاضي راتب عمليات باالي قلب 

  ،ه موفقانه سپري نمود، سو در تپش بوده   از سالها بدين"ارتش نجات بخش امپرياليزم امريكا ، ناتو و ايساف 
ه هم ميهنان آزاديخواه و دليرش چگونه  قواي  ، تا به چشم خود ببيند ك خواهانمبرايش عمر طوالني

آن جنايتكاران غارتگر   با كه وي تجاوز و اشغال زادگاهش را توسط [ امپرياليست هاي جنايتكار و اشغالگر را 
 رسماً مورد تأئيد قرار -  تقليد شده از اشرافيت منحط فئودالي -  كم نظير"شهامت  اخالقي "  و "  عاليسوية"

  .بيرون مي كنند كشور ؛ از ] داده 

 سياسي و اخالقي اش را با  قانوني  خواندن –ايدئولوژيك  فردي كه مي خواهد درجة انحطاط 
تجاوز به كشورش به نمايش بگذارد ، آيا نمي توان با قاطعيت در موردش به داوري پرداخت كه  چنين 

اب صد شوق تمام در گندكه با ،  سياسي كامالً منحط – شخصي است از منظر ايدئولوژيك ،فرد 
 كه  ، يد كندمة آن  غسل تع و كنتا با آبِ متعفن و آگنده از كرم،  تسليم طلبي و انقياد فرو رفته

   و سر  سازمان سابقه اش از اذهان شبكه هاي اطالعاتي غرب باورش را بهو) ا . ل . م (  اعتقادش را به
  

  
 Citricاسيد ستيريك   . كوتاه مدت جلوگيري مي كند  در ليمو ماده اي هست كه از فاسد شدنش در-[ * ] 

Acid  يا جوهر ليمو  يكي از اسيد هاي عالي است كه فرمول شيميايي آن  C6-H8-O7 اين .    مي باشد
Acid )  ليمو با آنكه كمتر وارد .  تا مدت هاي طوالني شايد بيشتر از يك ماه  مانع خرابي ليمو مي شود )اسيد

ا ضرورت مردم بدان بيشتر بود ، تا بادام كه از پيداوار كشور بود و به خارج هم صادر ميگرديد كشور مي شد ؛ ام
حاال هواي دكان هاي كابل و هواي اتاق هاي زندان . و تا هفته ها درگمركات و ماهها در دكانها مي ماند 

هم چيزي نمي دانستي من پلچرخي را اگر مقايسه  نتوانستي ؛ و اگر از بودن اسيد ستيريك در داخل ليمو 
   ]   توخي- ( ! ) شرمنده ام  از براي فهم و درك نازنينت 
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 و باين شيوه صداقت اشرا به استعمار و امپرياليزم به  ، بسترد اخواني اشجنايتكار و رهزنباند هاي 
 گپ و گفتي هم  ، از ديدرس اخالقيات اجتماعيكه فقيري راتب يعني چنين فردي  و نمايش بگذارد

      .]   فعالً در حالت نقاهت قرار دارد  چونكهباشد به مجال ديگر  ؛  ... [ داشته
من اگر مي كوشم كه سجايا و صفات ؛ خوبي ها و بدي ها ، كمبودي ها و نارسائي ها ، دلزدگي ها و 

ه نشيني ها و گوش راضات و اعتصابات ؛تع؛ ا استواري ها ؛ سستي ها و تسليمي  ها  دلمردگي ها ، استقامت ها و
 شور و شوق و شادي خدمت به همزنجيران و  زندانيان طيف چپ انقالبي و يا چپ نما خانه ديدن ها ؛خواب 

 اين به خاطري است كه  پيكره هاي گفته ؛را در خاطرات زندانم درج نمايم ... و يا ) مثل قاضي راتب ها ( ي يها
ه روي همين اصل ، مردم ، ب. ر شرايط بسيار پيچيدة زندان  بازتابي است از پراتيك زندانيان د ،شده در باال

 به سر مي -   با يك جهان درد و اندوه و احتياط خصوص نسل جوان كشور كه در شرايط اشغال  سرزمين شان
و بايد به آنان پراتيك خود و نسل در بند را انتقال دهيم كه ما ، با چه توانائي ها . برند ،  بايد از آن آگاه باشند 

نا توانائي ها ؛ با چه  فرو تري ها و برتري ها ، با چه از خود گذري ها و به خود پيچيدن ها ؛ با چه شجاعت ها و 
 معنوي خود - يا هراسيدن ها و در خود فرورفتن ها و مظلوم نمائي كردن ها و درفكر  و ذكرحفظ منافع مادي 

چه قدر براي  همزنجيران مسلمان .  به سر كرديم ؛... و .. .ع خود دانستن  ها و  بودن ها و يا منافع جمع را مناف
؛ تشريح صادقانه .... خود ، و به چه پيمانه براي رفيق هاي سازماني و غير سازماني خود مفيد يا مضر واقع شديم 

 – كه نمايانگر شخصيت واقعي هريك ما است –، بي ريب و ريا و عاري از حب و بغض و كامل اين تضاد ها 
 را تحقير و ة آن  داد و با كاربرد چنين كلمات دشمنانه ، نگارند" اخالقي" و "سوية فكري"د به آن صبغة  نباي

  . اهانت كرد 
كوچكترين نقد از كار و كردار نادرست بورژوازي از جانب وي و روشنفكران هم طبقه و يا : چه بجا گفته اند 

عادات ناپسند و زشت  قاضي راتب  )  نوعيمن ( "مقصر" ؟ اگر اين!  تلقي مي شود "بد اخالقي"اجير شده اش 
من جمله با يك دست گرفتن بند تنبان و با دست ديگر ماليدن اندام جنسي تا بيشتر از نيم ساعت  به عنوان { 

 قاضي صاحب ": خشك كردن ادرار كه اخوان مكتبي در بارة آن گوش ما را  از كتره و كنايه  هاي مثل 
  پر ساخته بودند و  من اين عمل زشت و ظاهر سازي و اسالم "... رض داري بانيشه كه خوشش مي آيد چه غ

  ، باشد به جايش  نامبرده  چه بودهكه برداشت اخوان از آن عمل مسخره وي را مضحك و خنده بر انگيزنمائي 
 ام ؛ اين نه از روي را در خاطرات زندانم  تذكر داده} ؛ از وي خواسته بودم  كه از اين عملش دست بردارد 

  .اهانت بوده و نه از روي دشمني 
 اينجانب قرار ندارد و در بلنداي ستون ديده باني كشتي دزدان دريائي حال كه چنين شخصي در برابر 

، ابداً موجب  چسپانده ، و از آنجا  چنين حرف هاي نا روا و نا شريفانه را تحويل من مي دهدمحكم خودش را 
 به خاطر  صميميت و  ( ؛ زيرا كه در دهلي جديد در برابر سرزنش ، اعتراض و هوشدار هايمتعجبم نمي گردد 

و ساير سازمان هاي چپ  انقالبي )  رهائي  سازمان (ش  با قاتلين اعضاي سازمانش رفاقت ، حتا نزديكي جالب
 مي نگيز ، گويا به جوابم  با فرو تني و حوصله مندي كذائي و با  آوردن داليل غير منطقي و خنده بر ا)كشور 

   )" !ست نازنين   ا عجب زمانه اي"  !! ( مي داد و به اصطالح من را قناعت  پرداخت
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  :چنين مي نويسد ) به نقل از كتاب خاطرات زندان ( و در رابطه با نماز خواندنش 
ا ترك ميكرد وپهلو يا ما شد، درهنكام نماز بيدرنگ ما ر]  اتاقي[ زماني كه قاضي صاحب هم اطاقي  ..."  «

، حتي يكوقت نمازش  قاضي صاحب تا زماني كه به طبقة سوم رفت.  درپيشروي ظاهر   به نماز ايستاده ميشد
واقعأ هم من در طول بيش ازشش ونيم سال كه در زندان بودم،   )12 و11همانجا، صفحات  (".را هم ترك نكرد

اطاقي بودن با توخي صاحب نيزهمان روش وموضع در دوران هم  . هميشه درنمازجماعت اشتراك كردم
توخي صاحب كوشش كرده درذهن خواننده چنين تداعي كند كه قاضي .  هميشگي خويش را حفظ كردم 

قاضي به مردم ! نخير آقاي توخي. ازترس يا چاپلوسي پهلوي ظاهرمي ايستاد تا ظاهر نمازخواندنش را ببيند

 را از مردم عادي كه اكثريت با حركات نمايشي خودنبود خويش ومقدسات شان احترام داشت وحاضر

وچون از مردم تجريد . قاضي بر اساس همين پرنسيپ نمازميخواند.  ، تجريد نمايد زندانيان را تشكيل ميدادند
  ».  هم نميتوانستند برايش دسيسه بسازند  ، آدمكهاي چون ظاهر نبود

 چپبرخورد چپ انقالبي به نماز خواندن و يا نخواندن اگر با دقت  بحث هاي مربوط به خوانندگاني كه 
 و پيش آمد و معاشرت آنها با زندانيان غير  اخوان مكتبي و نتايج آنرا در خاطرات زندان  شناخته شدهانقالبي

ضد خاطرات زندان ، ه  راتب بة در نگاشتة خصمان اي چنين داليلي مسخرهةاين قلم دنبال كرده باشند ؛ با ارائ
  .لحظاتي خواهند خنديد ) طور يقين ه ب( ا موافق نخواهند بود ؛ بلكه  نه تنه

گذشته ها براي اينكه اهل هنود بيچاره كه در اقليت قرار داشتند از گزند بد خور ها و  لومپن هاي كوچه در
او  ... ": اشت  مي دادند ؛ چنانچه در ميان مردم اين گپ مورد استعمال د"جزيه"و بازار در امان بمانند ، به آنان 

قاضي راتب كه در زندان پشت خانه دل انداخته بود ؛ به اصطالح  . " ... تُمم  كه جزيه ببيادر هندو خو نيسُت
 شده بود ، آرزو داشت به هررنگ و امكاني شده از زندان زنده بيرون شود ، از  " Home sick  "غربي ها 

وي از ترس اخوان .  كه خدا نخواسته صدمه نبيند "رد شولة خوده مي خورد و پردة خوده مي ك"همين سبب 
نماز مي خواند كه در زندان اذيت نشود و گپ به برخورد فزيكي نكشد كه جسم ضعيف و نحيفش صدمه نبيند 

وي عالوه بر اينكه در هر دورة ختم قرآن كه حد اقل در هفته  . و در خارج از زندان هم اختطاف و يا ترور نشود 
مي گرفت  نه تنها اشتراك مي كرد و قرآني را كه به آن باور نداشت ، سر شور داده تالوت مي دو بار صورت 

بعد از هر بارختم قرآن ) به عنوان پول نقل و شيريني ( كرد ، بلكه به اخوان مكتبي و خادي ها زير نام مسلمان 
بيشترين زندانياني كه وي را . د چنين كاري را احترام به معتقدات مردم  وانمود مي كر.  هم مي داد "جزيه"

از روي ( مي شناختند ، نماز خواندش را توهين به اسالم تلقي مي كردند ؛ زيرا كه در اسالم به چنين عملي 
 كه بعضاَ از نيم ءمثل خشك كردن استنجا - اين نوع اسالم  نمائي. منافقت مي گويند ) زمانه نماز خواندن 

  برايش رايگان و لذت بخش نبود ؛ زيرا  كه در بدل آن بايد پول-   خواني وقرآنساعت وقت را احتوا مي كرد
جاي ه د پسندش را برغذاي مو آنهم براي يك خسيسي مثل راتب كه و چنين پرداختي ؛. مي پرداخت ) يهجز(

  من (اينكه در جمع صرف نمايد ، آنرا در جريان مالقات  به داخل مثلث با  خانم صاحب يكجا صرف مي نمود 
بار ها  . خيلي ناراحت كننده بود  ) يمعده اي از زندانيان چپ چنين وضعي را از نزديك ديده بودو رحيمه و 

بگذار شان حاالپول و پيسة .  ما ميدانيم كه اينها مسلمان نيستند ":  مي گفتند  باهمديگراخواني هاي  مكتبي
  ". شان مي كنيم شان را مي گيرم وقتش كه برسد ، سر اين منافقين را زير بال
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 مي شناخت به "سازمان رهائي" اخوان به مثابه يك تن از رهبران  كه را ناز دانهراتببلي خوانندة گرامي ، 
 از  ، قاضي راتب پول مي پرداخت تا از يك جانب در زندان از گزند آنان. ساخته بودند شجزيه دادن  وادار

 ( بماند و در خارج از زندان هم بدون دغدغة خاطر و با مصونيتدسيسة آنان و از برخورد فزيكي با آنان در امان 
 "جانب ديگر آنها را به ضد ما  از و.  از هالند به كابل رفته بتواند وبه حساب و كتاب دارائي هايش  برسد )مثالً 

 بي  ما )"هندنمازگزاران جزيه ده" (  گرفت ؛ به اين سبب كه آنان مي شوراند و انتقامش  را از ما مي"كافران 
بگذار اشاره اي مختصر به يك تن از عوامل .  را افشاء گر عدم اعتقاد شان به دين اسالم تلقي مي كردند نمازان

 چپ انقالبي     از  به نمايندگي شمارينمايم كه) در يك قفس( " ساما"مخفي استخبارات وزارت دفاع در قالب 
 توخي صاحب  شما را تازه به ": مخاطب ساخته چنين گفت   اينجانب را)شناخته شده در زندان  ( نمازخوان

 ،، ريش سفيد شان كه نماز نمي خواند  اين پنجره آورده اند ، اگر نماز نخوانيد همه مي گويند كه كالن شان
و از اينكه در جواب چه [ در چنين صورتي نماز ها و عبادت هاي همة ما هيچ ميشه . همة شان كافر استند 

بعد ها بيشتر خواهم نوشت و اين شخص را كه هم اكنون  با نام مستعار ية شرمساري وي گرديد ،  كه ما گفتم
اشته باشد، افشاء خواهم ت دـوري كه وضاحـول است ، آنطـدر اروپا به تبليغ اسالم در اجتماع و مسجد مشغ

 گذاشته "م به باور ها و معتقدات مردم احترا"اينها با پر روئي نام اين سر فرود آوردن در برابر اخوان را ، ] . كرد 
  . بودند 

 ، در اصل تذكر عمل مضحك ؛ اما به "كرم زدگي بادامش"  ( مجير طلبحال كه با اشاره به پراتيك راتب
توهين و دشنام ... ) برداشت اخوان كار لذت بخش وي ؛ يعني خشك كردن استنجايش در يك مدت طوالني 

 به جان خريدم ؛ بگذار اين مظلوم نماي ترحم طلب -  در زندان بيمارشپراتيك كه انعكاسي بوده از - قاضي را 
با توضيح بيشتري كه در اين زمينه مي دهم من را دشنام باران نمايد ، تا باشد كه  دايرة گپ و گفت من در 

 منافع  به خاطر در پوهنتون كابل كه در دورة تحصيل [ رابطه با وي و سسيتم فكري ، قضائي و اخالقي اش
 و از امكاناتي؛  ... دشديد ترين ضربة رواني ممكن را وارد كر  جوان يك محصل به چسان معنوي اش ، –مادي 

يك مبارز نامي اتهامي ناشريفانه اي كه  به  و از  ؛از آن مستفيد مي شد  كه در دهليضد انقالبي و ضد مردمي
ارز ـ ، تا مردم و فرزندان جوان و مبتر و بيشتر اختيار نمايدو ژرفاي بيشپهنا ، ]    .... و ؛ ... وارد نمود  كشور

 در درون سازمان هاي  فرزندان صديق و سر به "چه سويه هاي فكري و اخالقي"با ان بدانند كه چه كساني ـش
  ... .    تا به قدرت سياسي  در سطح كشور دست يابند و  ،شان  خزيدندكف 

دن به سلول ، اتفاقاً  داكتر احمد علي و من همزمان متوجه ردة يك روز بعد از تفريح ، هنگام داخل ش
: داكتر احمد علي  با اكراه گفت . سپيد رنگي شديم  كه بر روي سطح متصل به دروازة سلول كشيده شده بود 

من كه با دقت متوجه  سطح دهليز شدم ، كرمك هاي سپيد رنگ را در حال  . " اين چيست ؟ توخي صاحب"
طرف پائين ديده  هم  به  )  دزد و جنايتكار"مليشه"( در اين اثنا  زينوي پرگوي . ض دهليز ديدم حركت در عر

 هر دو حيرت  جنايتكار را ناشنيده گرفته كناية اين ."توخي صاحب  اي چيست كه راه ميره  "با كنايه گفت 
ال حدر ز زير دو بكس حلبي ديديم كه كرمك ها از داخل سلول ما ا. خط حركت آن ها را دنبال كرديم زده 

در همين اثنا  راتب هم از تفريح . من توجه  داكتر احمد علي را به بكس راتب جلب نمودم .  ن هستندبرآمد
 قاضي صاحب اين كرم ها ": با ناراحتي آميخته با خشونت به وي گفتم . مي خواست داخل اتاق شود . برگشت 
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لحن و شيوة سؤالم كه به غرور به اصطالح تقليد شدة  اشرافي مĤبانه  وي از "... چيست كه از بكس شما برآمده 
بكس حلبي من كه بر . ش نيست حتي انكار كرد كه كرمك ها از بكساش بر خورده بود ، خوشش نيامده  با نارا

زده  كرم چيزي نبود كه آنرا. در برابر آندو تمام  بكس را پاليديم . روي بكس قاضي  قرار داشت ، آنرا باز نمودم 
 باز  از جيبش بيرون آورده بكس را آن را كليدوي با دست لرزان. بكسم را از روي بكس قاضي برداشتم  . باشد
را يافتيم كه  ) .. ومجموعاً به وزن يك و نيم يا دو كيلو گرام بادام و پسته( سر انجام دو خريطة پالستيكي . كرد 

با اكراه سر .  برآمده از لبة بكس در حال خارج شدن بودند  كرمك هاي سفيد بيرون خريطه ،از درون هر دو
 و دو سه تا بادام و به تلخي خنديدم.  سوراخ شده بود پاكت ها را كه باز نمودم ، دانه هاي بادام و پسته سوراخ

: تم  آنها را به قاضي نشان داده گفسوراخ هاي. هم فشرده  برداشتم ه  بپسته را از ميان خريطه هاي پالستيكي 
راتب با نوعي شرمندگي آميخته با  .  "!  ببين قاضي صاحب باز شله گي مي كني كه كرم از بكس من نيست "

براي اينكه موضوع را بي .   "... اين ها همانطور كه يادم رفته ، در بكس مانده  ! اهللا و": خشم فروخورده گفت  
م سوراخ شده را برداشته به جويدن آن  شروع كرد اهميت جلوه دهد بارندي مختص به خودش يكي دو دانه بادا

 بعداً  . "...  پروا ندارد  كرم از خود بادام پيدا شده ": گفت  . درا دور بريزكه آنها با دلسوزي برايش هوشداردادم . 
 ه در همان خريط را دو باره هاي سوراخ سوراخ شده  بادام و پستهكرمك  ها از خريطه ها برداشته دور ريخت  و

   !" اينها  قابل استفاده است ":  گفت و كرد  قفل آنرا جا به جا نمودهش  به داخل بكس گذاشتهها
 پسته و بادامش را از استفاده جمع پنهان كرده  بود  ، خسيس" مبارز"حبلي خوانندة گرامي  اين به اصطال

ناظر صحنه نه تنها من  . نمايدوش جان تا كسي ديگر از آن استفاده نكند  و آنرا در هنگام  راه رفتن  در مثلث ن
  مي توأم با تمسخرتعجبيو داكتر احمد علي بوديم ؛ بلكه همسايه هاي دو طرف اتاق ما هم  اين صحنه را با 

 هايش را ]دهاره  [ هم داره بعد ها كه راتب نزد رفقايش رفت زينوي پرگوي  در روز هاي پايوازي . ". ديدند 
 او بيادر همو نان ها ره يك جاي درست بان كه مثل بادام قاضي صاحب واري كرم ": مي گفت مخاطب نموده 

او با چنين كنايه  مي فهماند كه ميان شما كافران صداقت نيست كه يكي از ديگر تان پسته و بادام  . "ه يشنزن
  .تان را پت مي كنيد و يا پياز و كچالوي يكي ديگر تان را دزدي مي كنيد 

 هم تذكر دادم ، وضع اقتصادي راتب به مراتب از من بهتر بود ؛ مگر مواد ناچيزي را كه همانطوري كه قبالً
..  و مرغ بريان و در جمع نمي گذاشت  وپنهان مي كرد   خشك باب آنرابر طبق هدايت  خودش  مي آوردند ،

الكيت خصوصي مي  را به موياين عشق عجيب  .  ندآنرا در هنگام مالقاتي به داخل مثلث نوش جان مي كرد
 شد مردي زندان ديده و سازان با چنين روحية ليبراليستي وي زندانش را سپري نمود ، و براي قهرمان . رساند 

اش با راديوی "  عالمانه " ةش چكامه بايد سرود و به خاطر مصاحب كه در وصف كمال و جمال...شكنجه شده و 

    ؟! انداخت يد اَتن باامپرياليستی

از ديد قاضي راتب ، معرف و بيانگر سوية پائين من مي )  بادام كرم زده (  اين نكتههرچند تذكر
، مگر من به اين علت از آن يادآوري نمودم كه اوالً وقتي چند تن زنداني آنهم آنهائي كه همه  باشد

ين ادعاي داشتن اعتقادات مشترك را مي نمايند ، در چنان شرايط و اوضاعي قرار گرفته اند ، نخست
 بوده است ، آنها با چنين "دسترخوان مشترك"اقدام آنها تشكيل كمونها و يا به همان گفتة مردم 

عملي از يك جانب در عمل به افراد غير از خود چگونگي شيوة زندگاني تحت حاكميت اعتقادي 
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 آنهم بر خويش را گوشزد مي نمودند ، تا آنهائي كه از كمونيسم در اثر تبليغات امپرياليسم و اخوان
، در عمل مشاهده  ، ديو آدمخواري را در تصور  ساخته بودند بستر جنايات باند هاي خلق و پرچم

 بلكه مهربان ترين انسانهاي روي زمين بوده و  ؛نمايند كه كمونيستها نه تنها ديوان آدمخوار نيستند
 ديگر چنان عملي به ؛ از جانب هريك حاضر است در فقر و غناء با ديگري مساويانه زندگي نمايد

نداشتند و يا خودي خود مي توانست امكان تجديد قواء را  به آن عده از همزنجيراني كه يا پايوازي 
،  در بساط نداشت ، تا امكان تجديد قواء را براي زنداني اش مساعد بسازدهم پايواز آنها آه 

را نيز به صورت آماده به جنبش ، به مانند خود براي فرداي مبارزه رزمندة ديگري  دستگيري نموده
 مگر ما كه ادعاي بلند باالي مبارزه به خاطر ايجاد جامعة بي طبقه را در  ؛ و از همه باالتر ،تقديم بدارد

 وقتي خود در چنان شرايطي به آن عمل . مسلماً كه داشتيم ، داشتيمنبرنامه هاي حد اكثر خود 
  . ، چه زماني انجام خواهيم داد ننمائيم

ي راتب به خوبي مي داند ، كه من برمبناي همت واالي همسر و همسنگر مبارزم ، همينطور قاض
كمك هاي برادرم داكتر توخي خود به هيچ چيزي نياز نداشتم ، تا از پت كردن بادامها بخواهم از 

دهاني نمايم ؛ مگر آنچه من را وادار مي سازد تا با چنين مناسبتي بدون  حرمان گذشتة خود ياد
ذشت برخورد نمايم ، همانا اتهام تعلق افرادي از قماش قاضي راتب به يكي از نهاد هاي مبارزاتي گ

 نه تنها با ازجان -  زنده يادان مينا و داكتر فيض احمد-جنبش چپ بود ، آنهم نهادي كه رهبرانش
اي واالي  بلكه درراه تحقق آرمانه؛گذشتگي وصف ناپذيري بر تمام لذايذ زندگي شخصي پا گذاشتند 

، ضعفي  اين نكته را من به مثابة يك ضعف ايدئولوژيك مي دانم. شان جان خود را نيز فداء نمودند 
، در  كه برخاسته از خاستگاه طبقاتي خرده بورژوائي بوده و هرگاه درست با آن مبارزه صورت نگيرد

 انقالبات پيروزي  مبدل مي گردد كه ؛ حتا"حب مالكيت خصوصي"نهايت به چنان هيوالي خطرناك 
از سنخ انقالب اكتوبر شوروي و چين را نيز با ضرباتي پيهم و حساب شده و در تباني با امپرياليزم و 

  .ارتجاع مي تواند نابود نمايد 
اميدوارم اينك قاضي راتب از لحاظ صحي در موقعيتي قرار داشته باشد تا درك كند كه هدف از 

دازة يك موي سر در يك بند بزرگ و با عظمت است، بندِ  كه بقاء آن انتقاد ، بستن همان درزي به ان
و دوامش وابسته به بستن آن منفذ كوچك مي باشد ، ورنه به مرور زمان منفذِ كوچك بزرگ شده ، 
همان طوري كه در شوروي  خروسچف ها رهبري را غضب نمودند و در چين دين سيائو پين ها ، در 

 افرادي با چنين تربيتي محصول خون خلق ما را به دشمنان آن افغانستان پيروزمند نيز چنين
  . خواهند سپرد

  :چنين مي نويسد  در جاي ديگر از نگاشتة دشمنانه اش  قاضي راتبو

 بديدن مصباح الدين قرارمعلوم توخي صاحب فراموش كرده اند كه وقتي براي بار دوم « 
از طريق فاميلش ازسلطاني قوماندان ه  صحبت نمود كاين امكانمن به اطاق ما آمد در مورد 
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شما هر دو اينقدر ساده انديش نبوديد كه چنين  . [ بالك تقاضاي تبديلي مرا به منزل دوم كند
]   توخي -! پر رويي هم حدي دارد .  در اتاق مطرح نمائيد و ديگرانگپي مهم را در حضور من 

اح گفته بود كه اگركاروخدمتي به سلطاني هم قرية مصباح الدين بود وبارها به فاميل مصب
ولي فاميل مصباح هيچگاه ازاين امكان استفاده .  ارتباط مصباح باشد حاضر به اجراي آنست

اين واقعيت كه من در منزل چهارم تا حدي باردوش دوستان محاسن سفيد .  نكرده بودند
 قاضي راتب  [دوستانم، هم براي خودم وهم براي  چون توخي صاحب وسرمعلم صاحب بودم

در منزل سوم رنج دهنده  ! ]از كاربرد كلمة رفيق به هم سازماني هاي خود اجتناب ورزيده ؟
   »  به همين علت پيشنهاد مصباح براي تبديلي به كمك سلطاني به منزل سوم را پذيرفتم . بود

بحث را آغاز نمايم ،  نمي دانم از كجاي متن باال كه به خامة قاضي راتب رقم زده شده  ،  گراميگانخوانند
  .كه  موجب مالل خاطر تان نگردد 

     . يدئنمالطفاً  بحث زير را هم با دقت  مطالعه 

 ، اگر  اسد حادثة باالحصار14 مصباح الدين  يك تن از اعضاي سازمان رهائي بود ؛ سازماني كه در

رآن وقت به مثابة يك كادر  كه د"قاضي صاحب"چانس ياري مي كرد و خلقي ها را به زير مي كشيد ، همين 
 خلقي تا در محكمة،  به خود مي باليد و به سمت قاضي توظيف مي شد  ، خرده بورژوامĤبانهبلند سازمان بود

 پاي تصويب اعدام قاتالن مردم صحه بگذارد و با امضايش آن مصوبه ها را مزين هاي آدم كش اشتراك نمايد و
 ، كه  زندانيان رهائي و سامااعم وايل زندانيان سياسي به طور  از مس،سلطاني خلقي تحصيل كرده . سازد 

 و به درستي مي دانست كه  . بود آگاهطور اخصه  بجبهات آنها گستردگي بيشتر از ساير سازمانها داشت ،
 در زندان 1357 ثور 7او كه در دورة كودتاي ننگين . رهائي چه اهدافي را در افغانستان دنبال مي كنند سازمان 

 رهائي مستقيم  مبارز مي كرد ، چه كسي مي داند كه در شكنجة چه تعداد از اعضايءلقي ها وظيفه اجراخ
 يعني مصباح  ؛چنين شخصي چسان مي تواند وجود فاميل يك عضو رهائي. سهم جنايتكارانه نگرفته باشد 

او كه خود و حزبش قدرت دولتي . الدين جان را در قرية خود  تحمل نمايد و از آن گذشته به آنان اعتماد كند  
 )كوچ كشي (را در تصرف دارد و از امكانات و تسهيالت زيادي در زمينة نقل و انتقال اسباب و اثاثيه اش

در وهلة نخست مي كوشد هر چه زودتر آن ناحيه را ،  اصوالً براي حفظ خود و اعضاي فاميلش ،برخوردار است 
د ؛ كوچ و بارش را  با نهر كابل كه مصباح الدين يا فاميلش ندانترك گفته به يك قسمت ديگر دهات و يا ش

انتقال دهد  ، تا از جانب سازمان وي كدام صدمه اي خودش و اعضاي فاميلش ...  وسايل نقلية وزارت داخله و يا 
ي آنان حال كه به چنين كاري مبادرت نورزيده  و توانسته با آن فاميل مراودة نيكو قايم نمايد و باال. نبيند 

اطمينان كند كه اعضاي رهائي صدمه اي به وي نمي  زنند ، سؤالي عرض وجود مي كند كه اين اطمينان و باور 

«   " صاحب راتب"از كجا منشاء گرفته  كه بنا بر فرمودة ) در عمل و در  نظر(به دشمن درجه يك شان  
بود كه اگركار وخدمتي به سلطاني هم قرية مصباح الدين بود وبارها به فاميل مصباح گفته 

 مگر تمام مردم افغانستان به اين نكته واقف نبودند كه ؛ » ارتباط مصباح باشد حاضر به اجراي آنست

هرگاه كسي از زنداني مي پرسيد ، و يا از : ها و بعداً پرچمي ها و خادي ها بدينسان عمل مي كردند كه  خلقي
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جو اختناق را .  توقيف مي كردند و به زير شكنجه مي كشيدند فاميلش خبرگيري مي نمود ، بيدرنگ آن كس را
 دوري  شورويعامدانه چنين ساخته بودند كه پدر از پسر سياسي و برادر از برادر مبارز ضد خلق و پرچم و

منهاي زنده ياد حاجي صاحب [ در دورة هشت سال زندانم ؛ هيچ  كس از اقوام رحيمه واقوام من . گزينند 
؛ حتا يك بار ] اً  براي ترساندن ديگران وي را به مدت شش  ماه در زندان پلچرخي حبس كردند آصف كه عمدت

حال چه چپه . به طرف خانة ما چه كه به طرف كوچة ما هم از ترس نيامدند ، كه مبادا در آتش ما بسوزند 
 سرزمين رنگين ها وهزاران انسان اين گرمك شده كه يك قومندان خون آشام خلقي كه دستش به خون صد

( راتب  " صاحبقاضي "  مردم بيگناه را  شكنجه مي كرد ، به فاميل هم سازماني  اكسا و كام ،شده  و در
و جالب اينكه فاميل مصباح  هيچگاه از ) ؟ ( !! بار ها پيشنهاد انجام كار و خدمت را نموده است ) مصباح الدين 

؛ ولي به خاطر قاضي از اين ) ؟ ( ! ح جان استفاده  نكرده  مصبا زنداني شدة شاناين امكان براي جگر گوشة
چه  دوستي و يا ولس دوستي . ( امكان استفاده كردند و رفيق وي را تبديل نموده  پيش  پسر خود  فرستادند 

 جنايات قاضي در هالند توظيف مي شود كه اسناد نكند سلطاني خوابي ديده باشد كه !! ) . محكم و صادقانه 
يد و به همين خاطر  به گفتة  فاميل يك زنداني هم قريه اش ، شما را به ميان رفقاي پيدا و تدوين نماوي را 

تا آنها در خدمت شما قرار بگيرند  و زماني كه رها شديد و به هالند كوچيديد ، وي را در پناه خود ، تان فرستاد 
 وي را  ، هستيد"با پاسي" و شما كه شخصيت  . "نيكي را بايد به نيكي پاسخ گفت ":  بگيرد  كه گفته اند 

 همانطوري كه زادگاه تان افغانستان و مردمش را ، كه از پول مالية يك جريب زمين و ؛فراموش نخواهيد كرد 
يك  درخت توت بيوه زني بيچاره و فقير حقوق خوانديد و حقا كه حق و حقوق آنها را  فراموش نكرده  خواهان 

و حماية پنجال هاي خونچكان تانكهاي جنگي امپرياليزم "  52 -  ب "ة بال هايسعادت شان در زير ساي
  ؟!! جنايتكار و اشغالگر امريكا و شركاي غارتگر و متجاوز  جهاني اش شديد 

 در تداوم خاطرات زندان روز تا روز بر  من خودم را خوشبخت احساس مي نمايم كه ،بلي خوانندة گرامي
ناحيه براي هيچكدام شان برابر از اين ] من نوعي [  افزود مي شود ؛ و من امشمار دشمنان سوگند خوردة 

 كه بر صفحة در ميان اين كاه هاي ميان تهي و بي وزنه.  حيثيت قايل نيستم ، اهليت وكاهي ارزش و اهميت پر
، بي وزنه ) اتبقاضي ر( خاطرات زندانم  خود غرض و انقياد طلبِ"منتقدِ" ،  سپيدكاغذ تا كهكشان  رسيده اند 

بي حيثيت ترين و بي وجدان ترين آنهاست ؛ چرا كه وي بر تمام افتخارات سازمان رهائي و ،  سبك ترين ،ترين 
 ها، مينا ها، صابر ها و صد ها تن ديگر تف  احمدمثل داكتر فيض؛ شهداي گلگون كفن و حماسه آفرينش 

   .    استتهانداخته و بر تجاوز جنايتكاران غارتگر مهرتائيد گذاش
در پايان اين بحث خواهيم ديد كه اين انقياد طلب چگونه با چنين اهانت و دشنام به هويت انقالبي 

 قهرمان  سازمانهاي انقالبي و شهداي  حماسه آفرينسازمانش و ساير جانباختگان حماسه آفرين باختگاننجا
  ... .جنگ مقاومت و مردم در خون و آتش  فرو برده شدة ما تف انداخته 

   
 كه  جواب  سرهمبندي نمودهو قاضي راتب با اظهار نظر  در بافت و شيوة  نگارش خاطره نويسي مطالبي

 به ارتباط رفيق با درايت  علي مشرف را مي تواند در نقدي كه و ميان تهي اشپرسش هاي خود غرضانه 
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در نتيجه ضرورت به تكرار  ؛ بيابد ،   شده است و نشرخاطرات زندان  نگاشته و درجلد دوم خاطرات زندان چاپ
  .  آن بحث وجود ندارد

قاضي كه بي جهت به اجزاي صوتي گلويش زحمت نعره كشيدن مي دهد كه گويا  جنايتكاران خلق و 
 و چه و چه مي "حقوق بشر"پرچم را در كشور هالند مورد پيگرد قرار  داده و آنان را به چنگ نهاد هاي مثل 

اي بورژوازي كه همة آنها نقش شمشير داموكلس را  براي اشغالگران جنايتكار به عهده بخوان نهاد ه( سپارد 
 اسناد خيانت و جنايت  خلق و پرچم و خاد "گرد آوري" و "كشف" در پي "چشم درد"و  به اصطالح ) دارند 

كه آن را ، م  دوستداران حق و عدالت از كتاب خاطرات زندانتعداد زياديمن از چگونگي استقبال . مي باشد 
 كه  نقد هاي پر گهر  كشور و به شخصيت هاي انقالبي و سياسي .با دقت مطالعه نموده اند ، چيزي نمي نويسم

 ،  منتشر شده ، شان در جلد اول و دوم  اين اثر درج شده و شماري هم خارج از كتابو عالمانة

  را به عدم صداقت قاضي راتب در رابطه با راميصرفاً ، توجه خوانندگان گ. مي نمايم هم در اين جا  اشاره اي ن
  : به جملة زير از وي جلب مي نمايم " تعقيب جنايتكاران خلق و پرچم و خاد در اروپا و امريكا و تمام دنيا"

در مورد خاطرات زندان اينجانب چنين  قاضي با وجدان بيمار و  باور هاي فروخته شده اش
  : حكم صادر نموده 

علت پردازهاي تخيلي در ارتباط با حوادث گوناگون در البالي خاطرات آقاي به همين ... « 
تحت  اين انسان مصمم را مجموع خاطرات  صحت وسقمتوخي جاگرفته است كه متأسفانه 

  . ».  سوال ميبرد
  

  !    پله بين راتب جان
ان ؛ مثل هرگاه خلقي ها و پرچمي ها و خادي ها و سر باند هاي  جاسوس و جنايتكار و دزد ش

 پاية قوي و اتكاي ... و جفسر و اسحق توخي، عظيمي ، علومي ،  گالب زوي،  پنجشيري، كشتمند
نمي داشتند محل اقامت شان  امپرياليستي عاتي و استخباراتي كشور هايپابرجا در شبكه هاي اطال

ن و تحقير و داو و   اين قلم  كه توهيزندانبه يقين ، به خاطر استنتاج خاينانة تو از كتاب خاطرات 
دشنام ناموسي و جبر وظلم و تعدي و تجاوز و زجر و شكنجه هاي جسمي و روحي و كشتار 

كه در همان شب  (  خلق و پرچم و خادي را1362 قوس 2هاي دسته جمعي  ؛مثل كشتار 
خوانده » پردازهاي تخيلي «   با بي وجداني و بيشرمي)  زنداني را نابود كردند  370اضافه از 

 حاال .به آدرست مي فرستادند ...  چك سفيد  ،برده اي » تحت سؤال  « گويااي و آن همه را 
به همين علت پردازهاي تخيلي در ارتباط ... «  (  و به اين كرنشتكه بخت با تو ياري ننموده

با حوادث گوناگون در البالي خاطرات آقاي توخي جاگرفته است كه متأسفانه صحت وسقم 
 حيات ةكه عمدتاً ناشي از ادام ) ».   اين انسان مصمم را تحت سوال ميبرداتمجموع خاطر

ثروتمند و استخدام شده در    از گزند اين جنايتكاران هايتد فاميل و اوال و آراممصون
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  كشور هالند آينده در در  هاي طالعاتي هالند و ساير كشور هاي اروپايي و امريكاييسازمان
   . قايل نيستند ارزش توت زير پاي شده همبرابر يك دانه؛  مي باشد و ساير كشور هاي غربي 

  ! بلي  خوانندگان همه جانبه نگر و با تعهد 

 هر سه جلد خاطرات زندان يد كه  چه كسي مي تواند  چنين ادعائي نمايد كه ئلطفاً شما بگو
حاوي پرداز هاي ") بقية نانوشته شدة آن را نيز در مد نظر  دارد ، و بطور يقين ( توخي كبير

    ؟"تخيلي بوده  مجموع خاطراتش زير سؤال قرار دارد

 و اعضاي كميته مركزي "بزرگان خاد"و شكنجه گران و جالدان و  با اين  شگرد به تمام مستنطقين قاضي 
   :  كه  خاطر جمعي مي دهد،  خلق و پرچم و خادحزب وطن فروش

 تا كنون حفظ  و آنرا  ،بر داريد خبطه با سازمانم و اعضاي آن در را ،شما كه از راز هاي  گفته شدة من« 
به گردانندگان  سوگند  هم چند صباحي با مردان با پاس قدم زده ام ، ايد ، بدانيد و آگاه باشيد كه من كرده

 باور بي ) اش "شوراي امنيت" بخصوص ( كه به مصوبه هاي آن مؤسسه "ملل متحد" مؤسسة پشت پردة 
 تا  كه"داد فر"  داكتر و" اسپنتا "  هموند و هم فكرمان دوست  به سر آقاي كرزي و  قسم و.ارم چون و چرا د

  شكنجه ها و از- در خاطرات زندانشان - توخي و امثال وي كمونيست  هاي  مثل كبير نمي گذارم زنده ام
  .»  ... .د ن بردار پـــرده تان  و اعدام ها و كشتار هاي دسته جمعيجنايات
 اخير اين بحث خواهيم ديد، چه كسي  اين چنين داوري در مورد كتاب خاطرات زندان كبير توخي در

 پشت كرده ، و يا يك شخص جبون ؛  دليراست ونموده ، آيا وي  يك انسان با اخالق ، صادق ، آزاديخواه و مبارز
 بالي كه آغشته  ، و خزيده  در زيريهن و رو برتافته از  مردم و م، لنينيزم و انديشة مائوتسه دون –به ماركسيزم 

و مستفيد شده از  سايه و حمايه و جاذبه و تمويل ) . امپرياليزم هالند (  به خون مردم افغانستان است ؛ يعني
  .)  دارم  اي در زمينه گپ هاي تا كنون افشا نشده كه( به شخص خودش كشورآن

 با وي شناخت دارد كه بودند ، يك تن ازآنها  خاطرات زندانم را مطالعه كردهچندي قبل دوستاني كه
  كامل كردند آنرا  وي مصاحبه  با ارسالو دوستان داشتم  راتببا شناختي كه از. مصاحبه  اش را برايم فرستاد 

  . نمايم كه ازآن رزمندگان  رفيقانه تشكر مي 

ي چه مي نخست بخوانيم كه اين سبكتر از پر كاه در مصاحبه اش با راديوي امپرياليست
من اندكي بر گفتار راديوئي اين انقياد طلب درنگ گذرا خواهم كرد ؛ مگر بررسي سايه . گويد 

 با پرسشگر آن اين خاين به مردم و كشور راروشن ها و ابعاد پيدا و نا پيداي گپ و گفت 
 مي گذارم به تمام خوانندگان با وجدان كه درد و داغ قلب ميهن و ي امپرياليستيراديود

  :دم سالخي شده اش ، آنان را دگرگون و طوفاني ساخته است مر
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   با راديوي امپرياليستي  فقيريراتب  احمدقاضيمصاحبه 
 

  )1:  (پرسشگر «   
خبر رسيد كه طرفدار هاي سابق  پرچمي ها و خلقي ها هشتادمين  سالگرد تولد ببرك كارمل را فردا در 

 فقيري شما معاون رئيس فارو هستيد فارو عبارت است از فدراسيون  آقاي احمد راتب. هالند جشن مي گيرند 
شبكه پرچمي ها و خلقي ها در . شما خودتان در هالند زندگي مي كنيد . سازمان هاي پنا هندگان  در اروپا 

 در اروپا و خارج از افغانستان به صورت  عموم با در نظر داشتن اينكه  در داخل. هالند  چقدر نفوذ دارند 
  .افغانستان شخصيت هاي سابق پرچم و خلق خود را  به عنوان هوادار اين سازمانها معرفي نمي كنند 

  

  :قاضي احمد راتب فقيري 
البته دولت . بلي اينها در هالند به تعداد بسيار زياد وجود دارند و  در كشور هاي اروپائي ديگربه تعداد كمتر

 يك عده از سردمدار هاي  رژيم سقوط كرده حزب دموكراتيك . مرتكب يك اشتباه شد 1993هالند در سال 
خلق و قتي كه به هالند آمدند آنها را زود پذيرفت  و همين باعث اين شد كه يك عده اي بسيار زياد كه از 
شوروي سابق سفر بكنند و همة شان  به هالند هجوم بياورند و امروز هزار ها عضو حزب دموكراتيك  خلق البته 

سبتاً برجسته  اعضاي كميته مركزي يك عده اعضاي بيروي سياسي و يك عده اي بسيار زياد خاديست اعضاي ن
از لحاظ كميت يك كميت نسبتاً بزرگتر در بين . اين ها  موجوديت دارند . ها در كشور هالند جمع شدند 

 نه دولت هالند و نه .جامعة پناهنده هاي افغان تشكيل مي دهند ؛ ولي  اين ها را هيچكس جدي نمي گيرد 
براي اينها ارزشي قايل نيستند بخاطري  جناياتي كه در دوران حكومت شان صورت . سازمانهاي اجتماعي هالند 

  .گرفته 
  

  )2: (پرسشگر  
آقاي فقيري در مورد اين جنايات  سوال اين است كه امروز پرچمي ها و خلقي ها به صورت عموم 

من جمله شعله اي هايي كه هيچ م در جنبش هاي چپي  افغانستان بود كمونيست ها چون جناح هاي ديگر ه
اين ها در ميان  مردم  افغانستان آيا اين ها در آينده  مي توانند .  چه جايگاهي دارندموقع به قدرت نرسيدند

  .نقش داشته  باشند در افغانستان يا خير 
  

  :  راتب  
انستان از دوران كودتاي ثور توسط خلقي ها و بعد از آن فكر مي كنم با خاطرات بسيار تلخي كه مردم افغ

 جدي كه ببرك كارمل در آن زمان توسط روسها به قدرت نشانده شد  مردم ما از اين دوران ها و از آن 6سانحه 
كشتار ها از آن بمبارد هاي قريه جات و از بين بردن مليون ها نفر به مهاجرت   كشاندن مليون نفر ديگر خاطره 

 در آيندة سياسي افغانستان  هيچ جايگاهي برايشان وجود داشته اينها   كهن بدي دارند  كه فكر نمي كنمچنا
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  احزاب جديدي تشكيل دادند كه به نام هاي  نو فعاليت مي كنند  در حالي كه اين هاباشد به همين خاطر 
  .آجنداي اصلي شان  همان آجنداي سابق است 

  

  )3: (پرسشگر 
سوال اينجا است كه  آيا شرايط . ه عنوان شاه شجاع دوم بعضي كس ها معرفي مي كرد ببرك كارمل ب

امروز افغانستان  حكومت آغاي كرزي و همچنان حضور نظامي امريكا تا حدي بعد از معامله حكومت ببرك 
  كارمل و حضور نظامي شوروي را در افغانستان  توجيه نمي كند ؟

  

   :راتب
دارد  مثالً كارمل هم با آمدن قواي روس در افغانستان  بر اريكة قدرت نشانده شد  شباهت هاي وجود  اهللاو

 آغاي كرزي هم صدق مي كند ؛ ولي يك تفاوت عمده اين است كه  بعد از آن آغايو عين موضوع در قسمت 
 سال جنگ داشتند نظر به موجوديت 30كرزي به رأي عمومي گذاشته شد و مردم نظر به خستگي كه از 

سايه هاي طماع و تجاوز گري كه چهار طرف افغانستان را احاطه كردند دو باره براي كرزي رأي دادند  به هم
 سال گذشته نشان داد كه اين 6اين اميد كه وي بتواند جراحات  ناشي از جنگ را تا حدودي التيام ببخشد ولي 

تاده نشويم  و به ارادة خود تصميم نگيريم  امكان موجود نيست تا زماني كه ما مردم افغانستان  به پاي خود ايس
 كه قوايي كه امروز در و با تمام امكانات خود افغانستان را آباد نكنيم يك تفاوت ديگر هم موجود است 

 كه ضد تروريزم مي جنگند   هست به دو بخش است  يكي قواي ائتالف تحت رهبري امريكاافغانستان
 گفته شد "منفعت"فهميده نشد كه [  ؛ ولي قواي ايساف كه اين ها بيشترموجوديت آنها فعالً غير قانوني است 

 دارند از طرف شوراي امنيت  موسسه ملل متحد و موجوديت اينها از  ماموريت ] " ماموريت " و يا "موثريت"يا 
 آمده در حالي كه  در زمان روس ها  همة قوا به ارادة  يك ابر قدرت. لحاظ حقوق بين الدول قانوني است  

  .بودند 
  

  )4 ( :پرسشگر
  

آقاي احمد راتب فقيري  به نظر شما آيا  در طي حضور  شوروي و پيش از او و بعد از او ديد كمونيستي و يا ال 
  .اقل بعضي پرنسيپ هاي كمونيتسي در فرهنگ افغانستان موفق شده داخل شود 

  

  :راتب 
ود بسيار بي وقت آمده  بسيار بي وقت معرفي شد  و درافغانستان  ولو كه اين حقايق  كامالً درست هم مي ب

تحت اين عقايد بسيار جنايات بزرگ انجام داده شد  كه فكر نمي كنم  كه مردم افغانستان  ديگر تا صد سال 
ديگر حاضر باشند كه ديگر نامي از كمونيزم بشنوند ولي اگر بين كمونيزم  و عدالت  اجتماعي تفاوت گذاشته 

  ما مي توانيم بگويم كه بسيار مردم افغانستان هنوز  به اينكه  استقالل داشته باشند  آزادي شود در آن صورت
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داشته باشند  و عدالت اجتماعي در كشور شان رعايت شود اين نوع افراد هنوز  مخصوصاً بين افراد تحصيل 
  .كرده زياد است ولي نه به مفهوم كمونيزم 

  

  5  :پرسشگر
  "ستي الهامي كه آدم مي تواند  بگويد مانده  همين مسئله عدالت اجتماعي است  از ايدئولوژي كموني"
  

   :راتب
در عقايد مختلف  در اديان مختلف  مفهوم عدالت .  زياد دارد از كمونيزم ة عدالت اجتماعي بسيار سابقواهللا

اسالم در زمان  مثالً اجتماعي موجود بوده در خود اسالم هم  عدالت اجتماعي سرش زياد تأكيد شده  در صدر 
 به شكل بسيار دقيق آن  رعايت مي شد همانطور فالسفه ديگر مثل كنفسويوس  اجتماعيحضرت عمر عدالت

چين مثل اديان ديگر در جهان  اينها  از عدالت اجتماعي نام برده اند  به اين مفهوم هزار ها سال سابقه دارد  
  ضافه تر نمي شود سال  ا200در حالي كه  كمونيزم سابقه اش از 

  

  6   :پرسشگر 
بسيار تشكر  اقاي احمد راتب فقيري از توضيحات شما ياد آوري مي كنم  كه شما معاون رئيس فارو هستيد  

 »دگان در اروپا   نفارو به معني سازمانهاي پناه

س ببرك به مجردي كه صفحه باز شود ، در زيرعك (  صداي راتب را با مراجعه به همين آدرس بشنويد - ◙

  .)شنيده مي شود ...  آواز راتب  و گويندة راديو  ،كارمل وطن فروش ، با كليك بر روي نماد مصاحبه

 

 
http://www.rfi.fr/actufa/articles/108/article_4808.asp  

     
ويا تخميني كه خود در دماغ ري متافيزيسين  هاي بورژوازي  به اساس گ با يك جانبه نگقاضي راتب

 بلي اينها در هالند به تعداد بسيار زياد وجود دارند و  در كشور ": ش انجام داده  مي گويد عليل
  ."هاي اروپائي ديگربه تعداد كمتر

ا و اياالت متحدة امريكا   وي  بيشترين تعداد اين جنايتكار وطن فروش را  كه دركشور هاي بزرگ كاناد
 معلوم -رو براه كرده اند   هاي فرهنگي سياسي را زير پوشش نهادهاي  خزيده اند و از خود نشرات دارند و نهاد

 و و كشور اقامت دارند اين ها در همين د ازهزاران تن. چرا  آنان را ناديده گرفته است    جان راتبنيست 
پنجشيري در خدمت سازمانهاي اطالعاتي دو كشور ياد شده و ساير اكثريت شان چون كشتمند و دستگير 

  .كشور هاي اروپائي قرار گرفته اند 
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يك عده از .  مرتكب يك اشتباه شد 1993البته دولت هالند در سال «  : وي ميگويد
م سقوط كرده حزب دموكراتيك خلق و قتي كه به هالند آمدند آنها را زود سردمدار هاي  رژي

     »پذيرفت  

 كه[ گي و بي تفاوتي امپرياليزم جنايتكار هالند را ك با چه شگردي مي خواهد بي عالقببينيد كه اين حكا
 وحشي گري به د و به وجود آور...  و "گينه جديد" ادارة  مستعمرات را در ، سياآي  سركوب خلق هابه خاطر

؛   وكوله بار تجربياتي بس گرانبهايي  كه از  سركوب   دست زد در مستعمراتش و جنايات  حيرت برانگيز ها
  تجربيات  اشتراك در -   هاي اطالعاتيعالوه بر اينهمه  دستاور- واستثمار مردم مستعمرات حاصل كرده بود 

،  اهنج هاي نهايت گرانبگسبت به قضاياي يك  كشور داراي ن] با خود حمل مي نمايد جنگ هاي اروپا را ، نيز 
 نهايت مهم و حياتي اش  كه موقعيت داراي مدفون شده در دل كوهها و بيابانها ، و از لحاظ جغرافياي نظامي

 در طول تاريخ پر افتخارش قرار  با اعتقادات اسالمي عربهاي وحشيهمواره مورد توجه و تهاجم دزدان دريائي و
به ،  نو شديداً احتياج داشتند انجبون  به درمانده طلب مزدور و ؟ و ازاينكه اين درماندگان !  ؛ نشان بدهد داشته

اين كشور هجوم آوردند ؛ يعني با بوي ديوانه كنندة  پناهندگي و امنيت جاني و مالي كه در ماهيت خود ، دانه 
خاطر جذب آنان به ه ؛ و بي اش اطالعاتشعبات   خاطر كشاندن آنان  در چنبر دام گسترده شدهه ي بود  بيها

 بينشها و مهمتر از از لياقت ها ، مهارتها و تجربيات واعظمي  استفاده اطالعاتي اش ؛ و به خاطرسازمان هاي 
 روسيه و منطقه ؛ و به خاطر جلب همكاري و  ، داشته ها و اطالعات استخباراتي آنان در رابطه با افغانستانهمه

نان در تحكيم پايه هاي استعمار امپرياليستي و غارت داشته هاي زير زميني و پيداوار بي بديل رهنمائي آ
هر يك از زراعتي كشور ما  ؛  عمدتاً به خاطر  چنين اهدافي آنان را پذيرفت و شرايط زيست و امنيت را براي 

 كلونياليستينيوداراي  سابقة   از سياست يك كشور امپرياليستي چنين برداشت . مهيا نمود اين ميهن فروشان
 تحريف حقايق و در سمت و سوي ديكته شده  انجام عمل ، غير آندر  كمال سفاهت و ناداني سياسي است و

  تحريف چنين حقايقي را فكر مي كند "قاضي صاحب"  ، كه گام نخست  مي باشد هالند درتطهير امپرياليزم
  . ( ! )  را در اين زمينه دريافت خواهد كرد "آفرين"  و مدال به وجه احسن انجام داده است

ه استخبارات هالند در پذيرش اينها ابداً دچار اشتباه نشده ؛  بلكه پذيرش اين جنايتكاران  با سنجش هم
ي كه پنهان ي صورت گرفته است ، تا بقية شان هم سر از سوراخهادر رابطه با منافع هالند و پيمان ناتوجانبه 

 و جنگي  اين كشور و هاي اداري و در آينده خار بغل قوت) چنانچه همينطور هم شد( نمايند شده اند ، بيرون 
 كه در آن مهارت -    و دست از سازمان سازي و تحزب . نگردند خونين وآتش گرفته ،افغانستانمتحدينش در 
ات به وضاحت نشان داده  عليه تجاوز و اشغال كشور شان  بردارند ؛ اگر توجه كرده باشيم جريان -خاصي دارند 

 نه تنها) ق و پرچم و خاد و سازا خل( امپرياليزم ديروزي و امپرياليزم كنوني روسيه كه لشكر اجير شدة سوسيال 
 و حفظ منافع " داموكلسشمشير"ر تجاوز امپرياليزم نشان ندادند ؛ بلكه از ترس كوچكترين واكنشي در براب

دهان جوال را با "(  يا به طور معروف  .قرار گرفتندمت تجاوزگران بيدرنگ در خد ؛  شان در حال و  آينده
 ، كشتمند ها،علومي ها ،   خاينيني  مثل گالب زوي ها نمونه هاي برجستة آن . " يكجا گرفتند  دريائيدزدان

  . مي باشد  ... ، و پنجشيري ها
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  :  مي فرمايدراتب
بين جامعة پناهنده هاي افغان تشكيل از لحاظ كميت يك كميت نسبتاً بزرگتر در «  اينها 

. نه دولت هالند و نه سازمانهاي اجتماعي . مي دهند ؛ ولي  اين ها را هيچكس جدي نمي گيرد 
  ». براي اينها ارزشي قايل نيستند بخاطري  جناياتي كه در دوران حكومت شان صورت گرفته 

 از دهنش چه وكت شده اش را چطور بازي مي كند  مظلوم نماي ما نقش دايرببينيد كه انقياد طلبِ!  واحسرتا 

 اينها را ؛ حتا دولت هالند و سازمان هاي اجتماعي جدي نمي گيرند و برايشان "  .باد مي شود
   .  " !ارزشي قايل نيستند 

نيروي آگاه ، متشكل ، با پشتارة تجربة !  مسايل افغانستان  قبالباز هم  همان تبليغ بي تفاوتي  هالند در
 خدمت به سوسيال جاسوسي وايت و خيانت و كشتار و حزب بازي و دولتمداري و  جنگ و جن سال سي

 ،  وارد كشورشان شده-   دزدي كرده از مردم و ادارات دولتي- كه با ثروت هاي هنگفت  را  شورويامپرياليزم
ور آنان در هالند ، حضعد مهمتر   ب. خيلي مسخره به نظر مي رسد  و ارزشي به آن قايل نشدنجدي نگرفتن
 جنايت  حرفه يي و در كشور كوچك شان هالند از جانب اين جاسوسان-  محتملي كه در آينده يعني خطرات

    )!؟ ( رند و به آن اهميت  و ارزشي قايل نشوندي  سر بزند را  چطور مي توانند  جدي نگكار
 امپرياليستي غرض تحصيل ور هاي و يا كشمحصل در يك كشور و يا چندين  در دوره هاي آرام كه چند 

شان خط  كشيده مي شد روگسيل مي شدند از جانب سازمان هاي استخباراتي  آن كشور ها به اصطالح د  .
 شوروي در زير بخصوص،  دشمنان غرب  هر چه زود تر آنها را شناسايي نمايند  كه عامل تالش مي كردند تا 

 منافعدر خدمت را حد اقل يكي دوتاي آنها باشند ؛ همچنان مي كوشيدند تا ن...  نام مثالً افغان ، هندو ، ايراني و
  ها ، علي احمد سرور عمر مانند ؛ آنان را در كشور شان تا كابينه برسانند، كه بعد ها بتوانندخود قرار دهند 

  . و امثال شان  ، اكبر رضاء هاموسي شفيق ها. خرم ها ، لعلي ها 
اين فرزندان (  نفرين باد ؛ اگر امپرياليست هالند گوبر دروغ  ! ئيتو راست ميگو اگر  ، نازدانه راتب جان
  در دورة حكومت خون و خيانت به خاطر  جنايات  اين مزدورانبشر دوست اند و راستي راستي ) دزدان دريائي 

انستان حمله ور شده  پس خود اين غارتگران  چرا به افغ ؛" ارزشي قايل نيستند " براي اينها افغانستانشان در 
مگر تو وجدان بيمار نمي  هاي شان را به تاراج مي برند ؛  مي ريزانند و ثروتهخون مردم بي دفاع آنرا بي رحمان

داني كه سرشت تمام  جنايتكاران و غارتگران و اجيران مانده و واماندة شان يكي است ؟ اندكي به خود نظر كن 
دح  اين قرار داده اند كه از تربيون نشراتي شان طوطي وار در م خود  منافعا در خدمتو رببين چطور ت

   را با استفاده از رنگ و لعابهاآن تهاجم و اشغال .  ميكني سرائينغمه  اتآبائيغارتگران متجاوز به كشور 
  ! موجه و قانوني جلوه ميدهي ، با خم وچم زبان رقاصتقضائي 

  در ذيل پرسشگربه پاسخ - قام و منصب و ثروتاين ديوانة رسيدن به م -  ببينيم قاضي فقيري
   :چسان برخورد نموده
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   :پرسشگر
آقاي فقيري در مورد اين جنايات  سوال اين است كه امروز پرچمي ها و خلقي ها به « 

من صورت عموم كمونيست ها چون جناح هاي ديگر هم در جنبش هاي چپي  افغانستان بود 
اين ها در ميان  .  چه جايگاهي دارندبه قدرت نرسيدندجمله شعله اي هايي كه هيچ موقع 

  .مردم  افغانستان آيا اين ها در آينده  مي توانند نقش داشته  باشند در افغانستان يا خير 
و از سابقه  شعله اي بودن طرف مقابلش به درستي آگاهست   گرفته  فرارا فتنه و فريب درس  خود كهشگررسپ
 ها قرار داده است تا اي خلق و پرچم را همرديف شعله  ،الشؤ در س)عامدانه  ( قايق مانند هر تحريف كنندة ح،

  . ، در زمينه  به گوش شنونده هايش برساند !رسيده  "نشان"و " نام "نظر اين تسليم طلب را كه به
  

  گپ دلش را كه گپ مجموع مرتجعين و اجير شدگان كشور هاي امپرياليستي است ، اين چنين راتبقاضي

  :بيرون مي دهد 

 از كودتاي خلقي ها و بعد از آن كه ببرك  فكر مي كنم با خاطرات بسيار تلخي كه مردم افغانستان "
كارمل توسط روسها به قدرت نشانده شد  مردم ما از اين دوران ها و از آن كشتار ها از آن بمبارد 

يون نفر ديگر خاطره چنان بدي هاي قريه جات و از بين بردن مليون ها نفر به مهاجرت كشاندن مل
 در آيندة سياسي افغانستان  هيچ جايگاهي برايشان وجود داشته باشد اينها دارند  كه فكر نمي كنم 

. ... "  

  )ايشعله ( چپ انقالبي  ،كسي كه انقياد وتسليمي كشورش را به تجاوزگران ؛ ماية  افتخار خود  مي داند 

 شان در زندان ها رژيم پوشالي  ديگر هزارانكشته دادند و  هزاران خاستند وكه بر ضد تجاوز شوروي به پا [ را 

  :در پهلوي جنايتكاران وطن فروش قرار داده مي گويد ]  اعدام شدند و ياخلق و پرچم  شكنجه 

كار ه  ب جنايتكاران  را در مورد جمع)اينها  ( وي  عامدانه  صيغه  اشاره قريب  [  اينهافكر نمي كنم  «  

 نخواست كه چنين ؛ ولي  ها را مستثني قرار دهداي وي ميتوانست شعله .  را هم در بر گيرد هاايتا شعله رده ب
 كه خود وي اگر به معتقد نمايدشنونده را   خواست اي با چنين شيوهراتب.  عمل شريفانه اي را انجام دهد

اين سازمان  هم كدام باوري به لز او اصالً ا ، سال حبس گرفته20خاطر عضويت در يك سازمان  كمونيستي 
نداشته ، در واقعيت امر يك مسلمان صادق بوده كه بي جهت  تاپة عضويت اين هايش ايدئولوژي و سياست 

در آيندة سياسي افغانستان  هيچ جايگاهي برايشان وجود داشته  ]  ...سازمان به وي زده شده و 
  .» ... .  باشد 

طور خاينانه ه  اش به جنبش چپ انقالبي افغانستان را در جملةشته و هم آيند ،  هم گذبيماربلي ،  وجدان 
 همين جاست كه به .ش را در خدمت به منافع امپرياليزم جهاني گوشزد نمايد اي نفي مي كند ، تا ميزان صداقت

    :صراحت مي توان گفت
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به يقين كه تاريخ  بي افغانستان انداخته ، ) كمونيستي (  وي به طرف جنبش انقالبي ي را كهتف
  .حوصله و بي رحم كشور آنرا بر روي خودش  برگشت خواهد داد 

  
 در مورد دو حالت حكومت كرزي و حضور قواي نظامي امريكا ،  ... "حقوقدان"پرسشگر در سوال سوم اش از 

  حكومت  كارمل و حضور نظامي شوروي را در افغانستان  توجيه نمي كند ؟
  

را در مورد يك وطن ) آقا (  دراول كالمش پيشوند  .يان دو تجاوز عريان گپ مي زندو قاضي  از شباهت م

 هزار بار وطن فروش تر از -  اين كودن سياسي  كرزيبهبه كار نمي بندد ؛ مگر  ) ببرك كارمل ( فروش 
 منافع  پوش اين مزدور چپن زيرا كه در قلمرو؛ و به او حرمت مي گذارد  چسپاندمي  پيشوند را  اين -  كارمل

كرزي را مردم انتخاب : كه و آن اين يك تفاوت عمده مي بيند  خاين ملي در هر دوي و .  )... انجو دارد و (دارد 
 كه از جانب اشغالگر معرفي شدة  نمايندةيعني اين مردم است كه از آمدن امريكا استقبال كرده و به( كردند 

در حالي كه آمدن "   ؛ند  و دوباره هم برايش رأي دادنددا رأي د مي باشد ،هموطن دلسوز و وطن پرست شان
مگر به نسبت مداخله همسايه ها و خستگي مردم طي    ؛و مردم به وي رأي ندادند! ببرك  بدون انتخابات بود 

  :پرسشگر داده مي گويد  ودر پي آن جمله گكي  دموكرات گونه تحويل . " سي سال كاري از پيش نمي رود
  

 گذشته نشان داد كه اين امكان موجود نيست تا زماني كه ما مردم افغانستان   سال6ولي " 
به پاي خود ايستاده نشويم  و به ارادة خود تصميم نگيريم  و با تمام امكانات خود افغانستان 

را "  يك تفاوت ديگر هم موجود است  " در پايان اين جملة ناتمام دفعتاً گپ " را آباد نكنيم 
يكي قواي  قوايي كه امروز در افغانستان  هست به دو بخش است   : "ده مي گويدبه ميان آور

 موجوديت آنها فعالً غير قانوني است  ائتالف تحت رهبري امريكاء كه ضد تروريزم مي جنگند
 و "موثريت" گفته شد و يا "منفعت"فهميده نشد كه [ ؛ ولي قواي ايساف كه اين ها بيشتر

يت دارند از طرف شوراي امنيت  موسسه ملل متحد و موجوديت اينها موثر ]  " ماموريت "يا
در حالي كه  در زمان روس ها  همة قوا به ارادة  يك . از لحاظ حقوق بين الدول قانوني است  

  ."ابر قدرت آمده بودند  
 .)" كه ضد تروريزم مي جنگند  يكي قواي ائتالف تحت رهبري امريكا"( در اين جمله  

 و از كشتار هاي فردي و دسته جمعي هزاران تن  .ئيد قرار مي دهدأ ضد ترويزم را تلويحاً مورد تها بجنگ امريك
و  .مردم بي گناه و بي دفاع  كشور توسطه امپرياليزم  خون آشام امريكا و قواي ائتالف سخني به ميان نمي آورد 

  بعدو .  دم مي زند" امكانات خود " و"دة خود ارا" از و .  وطن دوست است كهدر باال با رقص زبان ادعا مي كند
  در پي آن  پاي قانوني بودن تجاوز . استدمي فهماند  كه نه از خود اراده اي داريم و نه امكاناتي هم موجو

 از  را حساب امريكا ،و با تافته اي جدا بافته.  به ميان مي كشد " ملل متحد"ةسسؤارتش ايساف را توسط م
و با مفاهيم سياسي شعبده بازي  پرياليستي جدا نموده در يك بام از دو هوا تنفس ميكندساير كشور هاي ام
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 تمثيلي اش ة و در پايان  پارچ.  مي كند زماني پنهان ،الي رقص دل انگيز زبانشه ر سخنش را در الب مِكنمود
 )آگنده از گندش رم نفير ه با ( پيشه ايساف  شدة مردم توسط قواي تجاوزگر و جنايتبر تمام خون هاي ريخته

  . استتار مي كشد آگينِدودغبار 
  

  4:  پرسشگر 
آقاي احمد راتب فقيري  به نظر شما آيا  در طي حضور  شوروي و پيش از او و بعد از او ديد كمونيستي و «

  .يا ال اقل بعضي پرنسيپ هاي كمونيتسي در فرهنگ افغانستان موفق شده داخل شود 
  :پرياليزم هالند درآمده چنين خاينانه  مي  گويد مرتدي به زير بال ام

  

   :راتب
درافغانستان  ولو كه اين حقايق  كامالً درست هم مي بود بسيار بي وقت آمده  بسيار بي " 

وقت معرفي شد  و تحت اين عقايد بسيار جنايات بزرگ انجام داده شد  كه فكر نمي كنم  كه 
 " ...حاضر باشند كه ديگر نامي از كمونيزم بشنوند مردم افغانستان  ديگر تا صد سال ديگر 

   "...ولی 
  را )سوسيال امپرياليزم  (   آمدن رويزيونيزم روسي، با ناز و كرشمه نغمه سرائي  نموده  ،شعبده باز سياسي

رگ  مدعي است كه در افغانستان  زير نام آن  بسيار جنايات بز، آنرا حقايق خوانده ،كمونيزم به حساب آورده 
   و از همين سبب مردم را تا صد سال ديگر متنفر از كمونيزم نشان داده است    ،انجام داده شده

واند از پياده  را كه هيچ قدرتي در روي زمين نمي ت)كمونيزم  ( مشخص تاريخياين  جمعبندي يك دورة 
؛ مگر اينكه زمين منفجر  در اجتماعات بشري  جلوگيري نمايند  توسط انقالبات آن فني-  ماديشدن  واقعيت

  فاصله زماني   كمونيزم براي پياده شدن"دانشمندانه" ،"راتب صاحب "   . و اجتماعات بشري  نابود گرددشود
    كم و بيش فهم بيشتر از همچون مسايل دارند وكه خود را كمونيست هم مي گويند   آنهايي.مي تراشد 

در زمينه  كم سويه ؟ از قاضي! ن مي نمايند  تعيي بعد سال500تا  در جهان  را كمونيزم زماني پياده شدنفاصلة
    !] كه عين گپ رسانه هاي  امپرياليستي را تكرار مي كندچه گله سياسي -ايدئولوژيك  

  

  5پرسشگر  
 براي اينكه گپ روشن باشد از ايدئولوژي كمونيستي الهامي كه آدم مي تواند  بگويد "

  "ماعي است مانده  همين مسئله عدالت اجت
  

  راتب
در عقايد مختلف  در اديان مختلف  .  زياد دارد از كمونيزم ة عدالت اجتماعي بسيار سابقاهللاو"

مفهوم عدالت اجتماعي موجود بوده در خود اسالم هم  عدالت اجتماعي سرش زياد تأكيد 
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ت مي در زمان  مثالً حضرت عمر عدالت به شكل بسيار دقيق آن  رعايشده  در صدر اسالم 
  " ...شد  

  
[ قاضي كه به آرزوي چنين سوالي از هفته ها ست كه به درستي نخوابيده ، نيروي تازه گرفته مي فرمايد 

دوستم  را به دست آرد و حاجي مي فرمايد تا دلِ جنايتكاراني مثل  قانوني ، محقق ، خليلي ، سياف ، فهيم ، 
)  مائوتسه دون انديشه – لنينيست –ماركسيست (  سازمان   عضو وي زمانيآنان را به اين باور رساند كه اگر

، حاال توجه كنيد كه  نه ]  و  تا به خود آمده ، گير افتاده پا گذاشته  ، نا فهميده در اين سازمان بودهرهائي  
 تنها به راه و رسم آن سازمان و ساير سازمان هاي  رزمنده پشت كرده ؛ بلكه با اين مصاحبه به طرف تمام آن

   .) تفي از نوع رو به باالي سر  البته(...ته ـانداخ ف ـرزمندگان وجانباختگانشان ت

 رنش در برابر سرباند هاي جنايتكار اخوان ؛ همچنان در برابر قواي ناتو و ايسافكبا   قاضي راتب

آثار و  مگر راتب جان نازدانه نمي داند ؛ از دين اسالم و عمر خليفة دوم آن چه سان تعريف مي كند
 سال 20 را نخوانده است  كه در امتداد  دورة اول كهزاد ومحققين و كاوشگران چون غبار ، عبدالحي حبيبي

 و ،  سال ادامه يافت90كه  ضد تمدن   جنگ چپاولگران دورة دومدر راستاي جنگ غارتگران عرب با افغان ها و
جنگ ديده و  هزار تن مسلح 59غانستان به در شمال افتمركز يافته شمار عساكر متجاوز در برشي از تاريخ 

 انسان اين سرزمين را ده ها هزار  ؛ چنگيز هم به پاي شان نمي رسيد عساكركه در بيرحمي رسيد درنده خوي
 و  با خاك  را ) بزرگبلخ ( شرق و مادر شهر هاي ،  ساختند خود و كنيزه  بردرا ده ها هزار تن ديگر شتند وك

سعيد  ،شجاع الدين شفا ،  علي مير فطروس مگر آثار؛   و منفعت جوضي زور پرستقا.  يكسان نمودندخون 
 نماد" كه در دورة حكمروائي   نخواندهنفيسي ، استاد عبدالحسين زرين كوب ، محمد معين و امثال شان  را

  ،اشغال شدزمانيكه مصر  . كتابخانه هاي اسكندريه در مصر به آتش كشيده شد )   برده دارعمرِ(  اش "عدالت
  خيلفه دوم برايش نوشت.  ...هاي گرانبهاي كتابخانه هاي اسكندريه از عمر پرسيد راجع به كتاب عمروبن عاص

 ،  حاصل است اگر در آن كتابها مطالبي موافق  كتاب خدا  است ، باوجود آن ،  ما را از اين كتاب ها استغناء" :
حاجتي به آنها نيست  ، پس به نابود كردن آن كتاب ها اقدام و اگر در آن ها چيزي بر خالف كتاب خداست  ، 

باستاني را به به محض وصول اين دستور ، عمروعاص محصول تمدن و فرهنگ چند هزار سالة يك ملت . "! كن 
 .  [*] ماه حمام هاي مصر از سوختن  اين كتاب ها، گرم مي شد6آتشدان حمام ها  افگند ، آنچنانكه  مدت 

پس از فتح  ايران نيز سعد بن وقاص در مورد كتاب ها و رساالت كتابخانه هاي كه   مطالعه نكردهر؛ مگ  راتب
   ها هزار انسان بيگناه چه در دهو "!   آنها را درآب افگن ":  عمر به او نوشت ر خواست ،دستو " عمر "ايران  از  

  

  
 هزار ذكر كرده 4ي مصر را در اين زمان  ياقوت حموي تعداد حمام ها . 33 تاريخ علوم عقلي صفحه - [ * ] 

 . 243 ، صفحة 5معجم البلدان ، جلد : است  كه بر اساس آن مي توان به تعداد كتاب هاي سوخته شده پي برد 
  )]درج شده در زير نويس  مقدمه اي در اسالم شناسي جلد دوم اثر ميرفطروس ( 
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كتابخانه ها . كشيده  شدند ماندگانشان به بردگي وري ساساني به قتل رسيدند و بازتمصر و چه در امپرا
 همينطور طعمة حريق گرديده ؛ در واقعيت امر تاريخ گواه  ،خانه ها در حيطه تمدن درخشان ساساني هاوشفا

كتاب   به احتمال زياد جناب راتب...  ) نابود شده عرب سفاكاست كه مجموع تمدن ساساني در دورة خالفت 
 و نهجِ 75 و 71 آية ( سورة نحل متكي به  اسالم ةعدالت در دوركه  . العه كرده و مي داند مط فوق الذكر راهاي

 برده را به شدت تقبيح   را  واداشت كه فرار محمد و پيروان   صاحب نفوذش،  )... و251 و 11الفصاحه صفحه 
 و فرار شان سركشي ننمايد كه بر خالف رضاي خدا عمل نكنند و از امر صاحبانايندكرده و آنان را تهديد نم

     ... .نكنند
وجود آن در آن دورة   آن هم در دورة بردگي و برده داري  و صحه گذاشتن بر  اجتماعيجستوجوي  عدالت

 به دزدان چهلتار بند عرب د ؛ خدمت آگاهانه و از روي نياز اگر نباشحماقت كمال تجاوز و تسخير و غارت ،
دريافت    به نام  حج ؛ در افغانستان قبل شانرا 1400جنايات  كشت ِ حاصل  است كه ساالنه  بخشي از سعودي

  .مي نمايند و مخالفين را با اندك مخالفت سر مي برند 
كرشمه گر است كه عناصر ضعيف النفس ، و چه جانوري زيبا روي) معنوي   –مادي (  اي واي كه منافع 

 وادار به تسليم طلبي   ،را عاشق سينه چاك خود  ساخته  و منفعت پرست  دو روي،جبون  ، محيل ، پله بين 
   .و خيانت به  مردم  و ميهن مي نمايد 

 در پايان اين بحث ، آواز چنين فردي را خواهيم شنيد كه از بلنداي ستون بادبان كشتي دزدان دريائي و 
 با چه پر روئي و بي ؛شند  كشور  ما مي بابيكرانشركايش كه هم اكنون مشغول سالخي مردم و تاراج ثروتهاي 

                                            ◙ .شرمي تجاوز و كشتار مردم و تاراج كشورش را تبريك و تهنيت مي گويد  

                   
http://www.rfi.fr/actufa/articles/108/article_4808.asp  
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