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  :يادداشت

  ."!ق. ط" آقای خوانندۀ نھايت عزيز

 آقایما امی ھمان طوری که مشاھده می نمائيد، ما طبق سياست نشراتی خويش، نامۀ تان را خدمت ھمکار گر

  . بيابيدفرستاديم، اميدواريم اينک با مطالعۀ جواب ايشان، پاسخ مورد نظرتان را" توخی"

  شاد و پيروز باشيد

 AA-AAادارۀ پورتال 

 

  .    " آزاد افغانستان– افغانستان آزاد "   به پاسخ نامة خوانندة محترم پورتال.
  

    )2012 / 9/ اول ( كبير توخي  
  . )ق. ط  (  آقاي محترم 

  !نخست سالم هاي پرحرارت تقديم تان باد 
به آدرس   " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال   مهر آفرين شما خوانندة عزيز را ةچندي قبل نام
  .  تشكر مي نمايم   صميمانه شماة كه بدينوسيله از مرسل گرامي نام ،اين قلم ارسال نمود

 حين مطالعة مطالب نشر شده در پورتال ، به نكاتي بر مي خورند كه ، گان بادردي چون شما، خوانندهرگاه
قطة نظر و يا نقد ال و يا نؤس. از ديد آنان تشريحات بيشتري بايد در مورد آن از جانب نويسنده ارائه مي شد

از (شان را  در رابطه به همان موضوع و سايه روشن هاي پيدا و پنهانش به آدرس نويسنده سازنده و رهگشاي
 با  قلم مي فرستند؛  در واقعيت امر كمال صميميت و آغاز همكاري دوستانه و رزمندة شان را) طريق پورتال

 كه اين خود در حل بسا مسايل مهم  و پيچيدة ملي و بين المللي و قبل از آن  ؛دستان پورتال  ابراز مي دارندب
 امپرياليزم  ة حياتي؛ يعني آزادي كشور از سلطألةدر رابطه با منافع سياسي اقتصادي و در پيشاپيش آن مس

.  با اهميت و بسيار مؤثر مي باشد ،يئجنايتكار امريكا ، شركاي رنگا رنگش و تسليم طلبان و انقياد پيشگان حرفه 
 ، متعهد و رزمنده شجاع خوانندة است كهينيائ خار سنگي ست هماننددرچنين پرسش ها، تذكرات  و انتقادات، 

،  تا بناي يك سنگر مستحكم،مي افزايد، ديگر  انتقال داده شدة ي يك سنگر مستحكم  بر سنگ هايبراي برپائ
  .  قد بر افرازد و غارتگر هست و بود مان، و فروزان در برابر دشمن متهاجمپر حرارت

  :كه در مورد اين شكسته قلم ابراز نظر نموده نوشته ايد  پرسندة گرانقدر از اين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

                                ارج   بايد ذتبخش ميباشد كه به زحمات شما ل انقدر  شما  تاريخي  هاي   جزوه  نمودن مطالعه «
    »ميگيرم خوانش  به و مرور  بار  يك  از بيشتر  را   يقين كه هر نبشته شما  به زياد تقديم شما نمود 

  .                                تشكر مي نمايم بصميم قل از ،ذات خود نيرو آفرين استه از لطف شما كه ب
  :  اينك پاسخ شما 

 نادر غدار بوده اند؛ دو شخصيت ة كندهاري ، كه هر دو زنداني خانواد- و عزيز توخي خان لعزيزابابا عبد
وي ديدن  شاه از جـزماني كه داكتر معال.  در زندان به شدت مريض شداين مبارز دليرعزيز توخي . جداگانه اند 

 از زندان ؛ آنگاهخواهد ماندن زنده  زندان يكي دوسال بيشتر بعد از رهائي از  زنداني اطمينان داد كهشاه  به كرد
   ) . 1344( رها گرديد 

 دو، يا سه تخلص . قومي را روي هر ملحوظي كه بود  از پهلوي نام خود برداشت نام  ،عبدالهادي خان توخي
وي گناهان و خيانت .  نادر غدار و خاين ملي آشتي نمود ة را برگزيد و با خانواد"اويد" را انتخاب كرد و در اخير

  . يك سره به گور فراموشي سپرد راهاي نابخشودني اين خانواده 
اي ضد ه ، تا با تصاويب قوانين و مقرره  جانبين كرسي رياست مشرانو جرگه را به وي سپردة طبق موافقشاه

 به به امضاي نمايندگان منتصب و) طبقات حاكمة آن زمان بودمنافع كه حافظ (ملي دموكراتيك و ضد منافع 
  . مردم را بفريبد تا ، ح خودش مزين گرددي و توش"منتخب "ظاهر 

 عزيز خان توخي از ديد سياسي به قضاياي آن وقت افغانستان  و برخورد با خانوادة نادر غدار نسبت به آناني 
سوي همكاري با سلطنت را پذيرفتند ؛ نظرات ناهمگون داشت وهرگونه  آشتي و كه بعد از زندان  سمت و 

 از  رهائي ها به دنبالبعدكه چه همان زمان و چه هم ،  از زندانيان سياسي خالف آن عده ؛همكاري با سلطنت را
 وطن – نجيب زندان سوسيال امپرياليزم شوروي در افغانستان  ، با دولت پوشالي پيوستند و حتي به دست بوسي

 هم اكنون در خدمت  پالن هاي امپرياليزم   ،  و عده اي از اين قطار.شتافتند –افغانستان  مردم فروش و جالد 
  .با تنفر رد مي كرد  ؛ گام بر مي دارند ما ثروت هاي بيكران كشور متجاوز و غاتگر

   . شاد و پيروز باشيد                                                                           
  
 

 
 

 


