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  كبير توخي
 )١١/١١/٢٠١٣(   

                        
 كه بنا به  ضرورت  مؤلفه  به خاطر دارم  را كامالً) لنين(  يكي از پيشوايان پرولتارياي جهان مفهوم سخن

 لنين . به بحث مي گيريم را برگزيده  مطالب  ،  نموده ء بدآن اتكا دست داشته نوشته هاي ، دربحث دهاي مور
  : مي گفت 
برخي اشخاص و افراد  در شرايط آرام و دوره هاي  مسالمت آميز در مورد « 

ي  بحراني و تكان هاي  ؛ اما در دوره هاخود  بيشتر مي گويند و مي نويسند
 توانند خود را  نمي ، خود مي گفتند و  مي نوشتندةانقالبي آنطوري كه در بار

)                                               نقل به مفهوم » ي يابندهمانطوري كه  هستند  تبارز م نشان دهند ؛ بلكه
  )نقل به مفهوم                                                                 (                                                                                                                                        .   )

 كه منتج به بحران هاي تكانهاي اجتماعي پي در پي آرام  كشور ما دچار  بالنسبهاز زماني كه جامعة 
  افرادين ا  هايچهره ؛ حتا به مقياس محدود و محدودتر  ين راستاهمدر مواجه گرديد ، گرديد دوامدار

  فركسيون باز ها  عوام فريبان ، و اجنت هاي دشمنان داخلي  ،اپورتونيست ها ، رويزيونيست ها ، دگماتيست ها(
 كه در نقش گويا رفيق با ي عناصر انقالبي و آنان  در مناسبات في مابين به روشني كشيده شد كه) و خارجي 

مثال ملموس و برجسـتة اين حكم :  نيز ظاهر گرديد  ؛  تبارز نموده بودند "سياسيمشترك عاليق " داشتن
صادق  و )"پوالد"( غفور سنا  دو تن اجنت خاد و قاتل عناصر انقالبي ، يعني ،يلنين در چنين مناسبات ةداهيان

  . مي باشند  و امثالهم )پوالدگر (
 وزير مخابرات) فايق ( عامه فوايد  مانند وزير ؛ند  برمال گرديدداوودشماري از اين چهره ها بعد از كودتاي سردار 

   . … و) محتاط(
 در رأس وزارت خانه ها ، رياست ها و يچنين افراد  ببرك- امين- از كودتاي خونبار تره كيدمتعاقب آن بع

 حوادث و رخداد  ؛ساير تشكيالت دولت كودتا تعبيه شدند ؛ همينطور بعد از تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي
ي وابسته و اجنت هاي  روسي ، امريكائي ، انگليسي  ايراني و پاكستاني و جائي نيرو هاه  جاب؛هاي پيهم 

  . نيز  آشكار نمود را…عربستان سعودي و

 

   امپرياليزم ةپايه هاي اساسي و نقاط كليدي دولت  دست نشاند
 قاتالن بيرحم و ، ، خائنين ملي؛جواسيس كهنه پيخ   رادرافغانستان

.ي مي سازد ئجنايت پيشگان  حرفه   

 
 
 

 

درنگی برگهنامۀ کوتاه يک   
   . . .  .جاسوس
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مال شدن چنين چهره ها  شخصيت هاي انقالبي كه درخارج از كشور به سر مي برند ، نمي توانند كه ناظر بر
  ةكه در اين گوشه و آن گوش( و مكياژ چهره هاي داراي ماسك باز هم پرده از در ادارات دولتي ؛. نباشند 

  .برداشته شد ) اجتماع بحران زده خزيده بودند
اقامت داريم  ، خود ناظر آن بوده ايم كه در گير و دار مبارزة حاد ملي و طبقاتي در ) تورنتو ( ما كه در كانادا 

از اين ي ئ زبانه كشيده ماسك و مكياژ چهره هاافتاده دورة درون كشور شعله هاي متبلور آن  ؛ حتا در اين گوش
ي در زمينه وجود دارد كه ئ مثال ها ؛ آنان را بر مالء و آشكار ساختكريه  حقيقت سيمايو آب نمود را دست 

  تعليمي وةسويكمبود  با وجود كه چه از آناني  ؛در معرض ديد خوانندگان قرار خواهد گرفتدر وقت و زمانش 
ات باالئي نمايندگي هاي سياسي دولت هاي  حلق تا  ، آن زمانة حاكمة از نگاه طبققعيت طبقاتي نازل موسطح

رجل سياسي برخي كشورهاي ميزبانش را ثبت و در داوود و   سردارةمذاكردست نشانده درخارج از كشورخزيده 
 ما در اين نگاشته كسي اما چهره مورد نظرو چه كسان ديگري با عملكرد ديگري؛  اختيار روسها قرار دادند 

  . ديگر است  كه اين قلم سالها قبل  در جلد اول خاطرات زندانم به آن تماس گرفته افشايش كرده بودم
كه از  خاطرات زندانم نقل    را -   در مورد وي- زير ة دو پيكرييك . ين شخص سلطان احمد بهين نام داردا

  :شده  اجازه بدهيد با هم يكجا بخوانيم 
مسؤولين ) :  كه وي دررهبري قرار نداشت - "مزدور"( گفتة يك نفر از آنان به « 

  :زندان خبر چين هائي را از ميان  شان برگزيده و توظيف كرده مثل 
تن از اعضاي  از هرات فردي بسيار نزديك به امين جالد كه به گفتة يك [ - " سلطان " 

گچه اش بدون تالشي نزد امين رفته وي يگانه فردي بود كه با تفن"رهبري آن فركسيون  
سلطان به آرزوي رهائي و مقرري دوباره اش به سمت معاون خاد ، كه  . "مي توانست 

مشاورين روسي زندان اين فرد . را به وي داده بودند ، روز شماري مي كرد اش» وعده«
ادار به  ي را به همين وعدة  معاون رياست خاد مقرر شدن ، وئنهايت پليد و آدمكش حرفه 

  ؛ ]  ضد  رهبرانش ساخته بودند هجاسوسي  ب
مشغول ...  به نطاقي و BBCكه فعالً  در بخش پشتوي راديوي  [  - " عبيداهللا محك "

  ؛ ] است 
  ؛ ] ننگ مليت هزاره  [  - "آقا محمد تالش "
د خاد كليوال مردي بود  الغر اندام با  قد بلند كه هميشه با احترام از جال [ - " كليوال "

ي را با ساير زندانيان در ميان گذاشته چنين مي ياد آوري كرده بعضي اوقات موضوعنجيب 
  :گفت 

 چرا تو ":  آمد  به داكتر شاه ولي گفت كه "1بالك"داكتر صاحب نجيب كه در  « 
  ؛ ]  »   است  ؟ CIAنمي فهميدي كه داكتر درمانگر عضو 

د كه هميشه فحش و ناسزا نثار امين و خانواده  وابستگان امين بوةاز جمل [ - » مستري« 
  ؛ ] اش مي كرد 
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 دولت " اتاق هاي تجارت"اين جنايتكار كه هم اكنون رئيس  [  -  » آذرخش حافظي« 
 امريكا بوده و به چور و چپاول تاجران مشغول مي باشد  ، شريك تمامي ةدست نشاند

  . » ]همان طيف به شمار مي روند جنايات منصور هاشمي در واليت  بدخشان بوده  نيز از 
امپرياليزم  جنايتكار ( ش امي  به دولت دست نشانده و صاحب بلي خوانندگان گر«    

بنگريدكه چگونه اين قاتالن ده ها هزار افغان را در حضانت خود قرار داده با بي ) امريكا 
يل تجاوز ، از شيپور را از اوا  اينان و همپالكي اخواني شانةشرمي ادعاي به اصطالح  محكم

 شمشير " فروش را با كرزي پف مي كرد و تا هم اكنون نيز  اين جنايتكاران وطن
     ».ش تهديد مي نمايد ، تا از اوامر و نواهي سر پيچي نكنند  "داموكلوس

  } جلد اول خاطرات زندان  پلچرخي76صفحة { 
ا كه به كار سلطان خلقي ننگ پشتونهاي هرات بود ، خلقي ها اين جاسوس ر«

 آمر  در ابتداء اين جنايتكار"اطالعاتي اش مباهات هم مي كرد ، تجريدكرده بودند 
وي يگانه فردي بود كه اجازه داشت با تفنگچه اش وارد اتاق كار  . "استخبارات اردو بود 

 اعضاي رهبري فركسيون ةي با جمعي ديگر ، در زمرئامين جالد شود ؛ اين قاتل حرفه 
 ضد رفقاي خود و ساير زندانيان  جاسوسي مي هودند و با اطالعات زندان  بخلق شامل ب

اطالعات آنگاهي كه احساس مي كرد زنداني مسايل مهمي را در زير شكنجه بروز .  كردند 
 مي بود ، انتقال مي داد  ، تا اين }  بهين  سلطان{نداده است ،  وي را در سلولي كه 

ي كه عشق عجيبي به كار اطالعاتي داشت وي را زير عمليات اپراتيف قرار ئجاسوس حرفه 
كه همرزم شجاع و باوقارش   بعد از اين( رفيق سلطان از سازمان ساما را چنانچه. دهد 

جلد دوم {  »  هم اتاق ساختند}با سلطان احمد بهين {با وي) ام كردندعارف را اعد
 }97خاطرات زندان  صفحه 

 زندانيان خلقي  درمورد اين ننگ پشتونهاي ،رئيس سياسي كام  بهينسلطان احمد « 
 سلطان به امين بسيار زياد نزديك بود و يگانه شخصي ":واليت هـرات ، چنين مي گفتند 

  »  ]  "بود كه مي توانست با تفنگچه اش نزد امين برود
  } خاطرات زندان 111صفحه {

تلويزيون باز شد ، زندانيان در مورد اعدام درهمان شب ، كه دهليز  به خاطر تماشاي «  
طور علني چند بار به دفتر ه سلطان خلقي كه روزانه ب. حاجي نواب صحبت مي كردند 

اطالعات زندان مي رفت ، خبر اعدام اين جاسوس و آدمكش بيرحم  را  به رفقاي خلقي 
  »  .    خود گفته بود  

 كه پست هاي مهمي را در – سروري – سياسي رئيس اكسا معاون (  ننگ پشتونهاي هرات بهين احمدسلطان
دستور    KGB امريكا از جانب ة  نفوذ در درون دولت دست نشاندة طبق پروژ) امين داشت–دورة تره كي 

 اين .  نمايد  عرض وجود  ژوليده بن  در قالب   ژورناليست  ننگين و مفتضح در گيرو دار  كنفرانسگرفت  تا
؟  !   قرار گرفت )كرزي(  ة امريكا توجه  دست نشاند مورد قاتل صد ها تن زنداني آزاديخواه و نژاد پرست كثيف

بعد از اينكه با دار و   [ برسد گويا غريبانه اش  برايش داده شد كه به سر و وضع  ) خفاء البته در  ( مقداري پول
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  طالبي چه وظايفي –جنايت كاران جهادي معلوم نيست در دورة  رهزنان و  ،  امين جالد از زندان رها شد ةدست
   ].را انجام مي داد

مانند ساير  - پنجشير خودش را  يزماني   يكي از عوامل  مهم سازمان اطالعات  روسها كه در بلنداي كوه ها
 ان  سلط . به سمت وزير  خارجه عرض وجود كردبود كه عبداهللا عبداهللا   فروخت  امريكا   به - هموندانش

جائي ه بعد از  جاب. ارت خارجه  گماشت را به سمت سخنگوي وزبيرحم     ين جاسوس و آدمكش  ابهين
كار  بهين ة  وي  به ادام و هموند شماري از تسليم شدگان هم قماش ؛ در وزارت خارجهي وجدان فروشاسپنتا

ر  پاي ادامة كا) يم شده اش رفقاي تسلتبا وجود مخالف(اسپنتا همچنان  .   از وي انتقاد نمودندهدر وزارت خارج
بعد از  بركناري اسپنتا از . صحه گذاشت ) سخنگوي وزارت خارجه افغانستان(اين جالد در همان  پست سابق 

بعد از . اين جاسوس روس و جالد مردم به حيث سفير دولت افغانستان به پيكنگ گسيل شد ، وزارت خارجه 
   خارجه وزارت  به سمت رئيس در يكي از رياست هاي  هم بازو  مدتي كار در سفارت از چين خواسته شد

  .مقرر گرديد كه تا هم اكنون به كارش ادامه ميدهد

به  »  اطالع رساني  افغانستانةشبك«  كه در سايت   "كارمند  محلي سفارت " و حال  به  نوشتة يك 
 : به دست نشر سپرده شده ، در ذيل توجه كنيم 1390/6/15     تاريخ

 }به حيث  { صيت جعلي ديگري كه نه پنهان بلكه بسيار آشكارا بحيثشخ«  
 گمارده شد و }به كار{ مطبوعات و سخنگوي وزارت خارجة آقاي اسپنتا بكار}رئيس{رييس

 هرات باستان و حوزة جنوبغرب كشور اكثراً بايد با اجبار }به خصوص  {ملت مظلوم بخصوص
 را در پردة تلويزيون خود تماشا كرده و }يخ تار {و زور چهرة خون آشام اين دشمن تارخ

سياست خارجي كشور شان را از وراي چشمان سرخ و خونين اين قاتل معروف و معاون 
 }يمړلو{بهين لومري .آقاي سلطان احمد بهين بود اسداهللا سروري مي ديدند، همين 

 يكي از جنراالن سازمان جهنمي تروريستي استخباراتي حفيظ اهللا امين از قول) اكسا(بريدمن
كنوني كه در دادگاه نظامي عضو است نقل قول ميشود كه دوسية اسداهللا سروري توسط فشار 

 مانع صدور حكم اعدام شده و در برابر بسا سواالت ، }امريكائي{چند تن از جنراالن امريكايي
  سابق مطبوعات وزرات}رئيس  {آقاي سروري موضوع را به آقاي بهين رييس}سؤاالت{
از داشته است كه از بهين  خارجه و فعالً سفير برحال در چين ، محول نموده و ابر}زارت و{

 در وزارت امورخارجه وجود دارند كه شوهران شان }بانواني  {از طرف ديگر بانوان .بپرسيد
در . توسط بهين شهيد و يا هم به كشتارگاه فرستاده شده است و فعالً آنها بيوه ميباشند

  وطنداري و يا هم مشاركت انديشوي}به خاطر{آقاي اسپنتا شايد بخاطروزارت خارجة 
 }به حيث  { بود كه در نصب فراهي بحيث}به حدي  { نفوذ آقاي بهين بحدي}ئيانديشه {

 تايپستها و سكرتران محلي سفارتخانه ها به حيث }مقرركردن  {معين سياسي و كشاندن
 ةو اينك كارنام. او قاطع و گيرنده و برنده بودشديپلومات ها و تخريب عناصر ملي و غيره نق

لت و كوب محصلين افغان مقيم در : به حيث سفير در چين مقرر گرديدبهين بعد از اينكه
بورس هاي تحصيلي براي }دادن{اشغال .ارتچين و بيرون انداختن شان از دروازه هاي سف
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 }ارائه  {لديت ندارند و با ارايه كه اصالً به زبان فارسي درست ب}اش {پسر و برادرزاده ايشان
پسر ايشان مشغول تجارت و با استفاده از مهر  .ي مكتب ايشان شامل دانشگاه شدندسند تقلب

ها و اسناد تقلبي و تاپه وزارت خارجه و سفارت مصروف ساختن دعوت نامه و تصديقنامه 
باع افغاني فارت و ات با تمامي كارمندان س}ئيه عقد{پيشĤمد خصمانه و عقديي .است

ان نادرست سفارت به ارسال بل هاي تقلبي و نشان دادن ميز .تجار}به خصوص{بخصوص 
با اينهمه وزارت خارجه گوش را كر و  .اشتن سواد كافي به لسان انگليسيند .وزارت خارجه

 معاش ، كرايه خانه}امريكائي { دالر امريكايي5000ديده را نابينا گرفته و ماهانه با ارسال 
در حالي  .ميكندملي پشتيباني و حمايت ... از اين العاده و داشتن پوزيشن ديپلوماتيك فوق 

كه همه رهبري وزارت امور خارجه از آقاي داكتر زلمي رسول تا آقاي اسپنتا تا ديگران از 
سوابق اين شخص ناقض حقوق بشر و قاتل صد ها هموطن خبر دارند ولي هيچ تصميمي 

  » كارمند محلي سفارت« امضاء   م باحترا.اتخاذ نمي كنند

 ديد متن  حاضردور بوده  ة  از نقطقسي القلبي  نهايت محيل ، زيرك و ئبر شماري جنايات اين جاسوس حرفه 
) بازجوئي (  اين خاين ملي  و جالد ؛ چه در دورة تحقيق  جناياتنگارنده   بر اين نكتة مهم  تأكيد مي نمايد كه

  .ان پلچرخي بر هيچ زنداني شريف و شجاع پوشيده نيست در خاد صدارت  چه در زند

حق ترين و قانوني ه  قماشانش را  ب از مردمي  اين قاتل و خاين ملي و صد ها تن همة  اين متن  محاكمةنگارند
  پافشاري مي وي،  برمحاكمة صحرائي ]و در صورت   دور بودن  چنين محاكمه اي [ ترين محاكمه مي شمارد 

  ◙ .نمايد 

 


