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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 رحيمی.ع 

  ٢٠١١دوم اکتبر 

  

  باقی جان دروغ ھايت بسوزد که گريبان گير خودت شد
  

مم به نوشتۀ يکی از چيزی بنويسم که در يکی از سايت ھا چش" ربانی"من می خواستم در باره مرگ خاين ملی 

 است خواستم "ربانی" به معنی افشای "ربانی"افتاد چون افشای ستايشگر " باقی سمندر"  يعنی" ربانی"ستايشگران 

اگر ذره ای شرم داشته تا  خودش که از آن به ھيچ صورت انکار نمی تواند ببندم ۀتا دھن اين ياوه سرا را با نوشت

  ی ننويسدباشد در وصف قاتلين ملت ديگر چيز

  

  :آقای سمندر 

 از المان به کابل آمديد ،ال کرده بود که شما چرا در زمان اشغال کشور توسط نيروھای شورویؤفردی  از شما س

 لباس عسکری به تن کرديد ودر صفوف قوای نظامی خلق وپرچم شامل شديد ؟ وشما جواب داديد  که )داوطلبانه(و

ی خورشيدی درصنف اول ب ليسه  ھجر١٣٣٧ روز پانزدھم حوت سال  دردر شش سالگی شامل  مکتب شديد يعنی

ھجری شمسی در جمھوری فدرالی المان غرب برای درس و  )١٣۵١( ميالدی ١٩٧٢و گفتيد که در سال ه بيحبي

   (*).تحصيل پا گذاشتم

ويا مدتی در کابل شما آقای سمندر سال فراغت تانرا  تحرير نکرده ايد وھم نگفتيد که بعد از فراغت المان آمديد 

   : اگر بعد از فراغت راساً المان آمده باشيدچه.     بوديد

                                        )   سال سفر تان به المان١٣۵١( – ) سال شموليت تان به مکتب١٣٣٧(   =١۴                                

 سال ١٢واگرراساً بعد از فراغت نيامده باشيد ومکتب تان . ست سال دوام کرده ا١۴که به اين حساب مکتب تان  

واگر سن تان به مکلفيت عسکری . ر کابل بوديد به عسکری جلب نشديددوام کرده بود چرا درھمان دو سالی که د

     . ساله می بوديد٢٠برابر نبود در ھمان سال يعنی در وقت پاسپورت گرفتن شما 

  )سال مکتب١۴ (+) در وقت شمولسالگی تان۶ (  =٢٠                                         

تا از نزد  .کرديد جيل اخذ می شما بايد برای مدتی تأ که امکان پاسپورت گرفتن تان به حد اقل کاھش می يافت و

تاپه  تان ، بانک ھا وغيره مراجع که مھر وۀمورين ناحيه مربوطأ خوار وزارت داخله  وھم چنان متمورين رشوأم
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شان برای گرفتن پاسپورت ضروری بود  درخواست تانرا ميگذشتانديد وبعد از تحويل نمودن مقداری پول به شکل 

   .کرديد ضمانت پاسپورت اخذ می

در آن سال ھا کسی با پاسپورت تقلبی سفر نمی کرد ورواج پاسپورت  تقلبی بعداز کودتای منحوس خلق  ضمناً 

  . ارمغان رسيدوپرچم از پاکستان برای ما به 

  :شما نوشتيد که

 يعنی شش سال را در تبعيد گذشتانده بودم ومن تصميم گرفتم که به افغانستان ١٩٧٨تا سال ١٩٧٢من از سال «

بر گردم وتا پای جان بر ضد کسانيکه که قصد داشتند وخواھان آن بودند تا افغانستان را به حمام خون تبديل 

 بالقوه ای مردم افغانستان ونيرو ھای سياسی استقالل طلب وآزاديخواه وضد مينمايند  ـ  دوش بدوش نيروه ھای

  »آنوقت من جوان سی ساله ای بيش نبودم  تجاوز گران مبارزه نمايم ـ

  . صورت گرفت١٣۵٨ آقای سمندر تجاوز در جدی سال 

  :يد که ساله بوديد من در محاسبه ام دچار اشکال شده ام زيرا خود نوشت٣٠اگر شما درآن وقت  

  ....که ھنوز شش سال نداشتم وبرای فرا گرفتن علم دين ودنيا در صنف اول ب ليسه حبيبه شامل شدم  زمانی«

 ھجری خورشيدی در صنف اول ب ليسه حبييبه از استادم شاد روان ١٣٣٧اين سبق را در روز پانزدھم حوت 

  »نور محمد خان در حصه پل باغ عمومی کابل فرا گرفتم

   باشد                 ١٣٣١ن  بايد سال سال تولد تا

   ) مکتب سال شمول١٣٣٧(-) سن اطفال در وقت شمول۶(  = ١٣٣١                                 

  ساله بوديد که به حساب من   ٣٠که از المان بر گشتيد      وزمانی

   ) زمان برگشت تان١٣۵٧( - )انوقت تولدت١٣٣١(  = ٢۶                                               

  !!!! ساله ٣٠ ساله بوديد نه ٢۶ شما 

را به ياد داريد ومھمتر از ھمه ١٣٣٧ حوت ١۵ مکتب وتاريخ دقيق آن يعنی  شما با آن ذھن قوی که روز شمولاما

محاسبه و مال شاه مقصود واستاد نور محمد خان را شما در  را  سالگی تان۶سن  و صنف اول ب را به خاطر داريد

سال ١٨ آن چنين است ۀ سادۀمحاسب .دوام کرده است سال ١٨سال نه بلکه ١۴تان اشتباه نکرده ايد ومکتب تان  

 خودتان تبعيدتان                          ۀ سال  به گفت۶مکتب جمع ونی شمول به سالگی تان سن قان ۶سال يعنی  ۶مکتب جمع 

٣٠ =   ۶ +  ۶ +   ١٨  

  ) آنوقت جوان سی ساله ای بودم٣٠( - سال تبعيد  ۶ = ٢۴

   ساله بوديد ٢۴پس گفته می توانيم ، در وقت سفر به المان شما 

 خودتان متکی است وی گفتارر حسابی است که تمام  اين محاسبه برۀکه اين نه حدس وگمان است بلکه محاسبه ساد

  » آنوقت من جوان سی ساله ای بيش نبودم« به مکتب وباز گشت تان از المانيعنی سال شمول

 سالگی از مکتب فارغ شده ايد شما در ٢۴ سال دوام کرده است وشما در ١٨اما من نمی توانم بپذيرم که مکتب تان 

 تانرا خالص کرده بعد از اخذ ترخيص پاسپورت سياحت يا تجارت گرفتيد ورھسپار المان شديد سالگی عسکری٢۴

کار استخباراتی را نيز با چاشنی  سياست  و  تا در المان  کار کنيد ودر ضمن اگر ميسر شد به تحصيل ھم بپردازيد

  .پيش ببريد
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ی اين افراد  دی پديد آمده بود که برای شناسائنثير فضای بين الملی جنبش نيرومأدر آن سال ھا در المان تحت ت

تا اين جنبش  .ول شخصی خود گسيل می داشتندعی محصل  آنھم به پيراپور چی ھای قابل اعتماد  را تحت پوشش طب

  .ی کرده وھر کدام از اين افراد وسازمان ھا را جداگانه ضربه بزنندۀ شان را شناسائھا وسازمان ھای مربوط

که شما را با  بارد تا بدينوسيله کسانی ن تان داستانی تحرير کرديد که از سر تا پايش دروغ میوبرای عسکری رفت

  .ديده بودند پرده پوشی گردد)  وزارت دفاعۀنه مطبع(لباس نظامی در صحن وزارت داخله 

شله ) محصل(  سالگی تان  که المان رفتيدعسکری نکرديد چطور فاميل  از گيرماصل٢۴آقای سمندر فرضاً شما تا 

 تان می آمد  مسلماً که دست خالی برنمی گشت پول آمدنش ۀکه ھدفی جز پول نداشت ودست کم ھفته چند بار به خان

مور ناحيه تقسيم کند، در طول چند سال أگرفت تا با م  تان میۀرا يعنی پول ماصلی اش را در ھر بار آمدن به خان

 تان برايت مجالی فراری ۀلک صاحب فيض محمد خان پسر عماز زمان فراغت تان تا سفر تان به المان که م

  .ساخت خود را از غم ماصل نجات دھند

  آقای سمندر شما در المان تحصيل کرده ايد ؟؟

اگر (کرديد  شما اگر تحصيل می» پا گذاشتم.....  که برای درس و تحصيل ١٩٧٢از سال « خودتان ۀقرار گفت

) وع عسکری ويا صاحب منصبی تان استرف روشن ساختن  موضتحصيل نکرده ايد  عيب نيست ھدف من ص

ی داوود فارغان ئدر آخرين روز ھای حکمروا. بود نه يک سال عسکری تان مطابق قوانين آن زمان شش ماه می

 در وزيری ننگرھار به عسکری سوق داده شدند که ١٣۵٧سسات تحصيالت عالی در ماه حمل تمام مؤ ١٣۵۶سال 

  . که دوعامل دراين مرخصی رول داشتماه ترخيص شدند٣واخر ماه جوزا بعداز بعد از کودتا در ا

  ترسيدند  می، ـ کودتا گران از جوانان تحصيل کرده در قوای مسلح که اکثريت آنان مخالفين کودتا چيان بودند١

 العاده  ـ عده ای از طرفداران خودشان ھم در بين اين عساکر وجود داشت که به کادر ھای حزبی خود فوق٢

  . ضرورت داشتند

ودر زمان ببرک مثل   سسات تحصيالت عالی به عسکری جلب نشدندفارغان مؤ١٣۵٩ تا سال  به بعد١٣۵٧از سال 

  .تا جوانان تحصيل کرده با ھم يکجا نباشند سايرعساکر  به قطعات اردو تقسيم می شدند

موديد که غير از آدم ھای بيمار آدم سالم که از آقای سمندر باالی تمام دروغ ھای تان دروغ ديگری را ھم اضافه ن

  .قوانين عسکری  آن زمان خبر باشد آنرا نمی پذيرد

مد اسماعيل خان واحدی از رفتن ن محړ به سمت نفر خدمت جگبه لطف و محبت شاد روان غالم حضرت خان«

وحاضری دادن ھم بسا از ماه مرخص بودم ويگان دفعه برای اينکه اسماعيل خان زير فشار نباشد ونيايد به مطبعه 

  » خوردم قروانه ھم می....وبا خليفه محمدهللا بلوچ ....... رفتم  ھم می

آنرا حقيقت دانسته ايد  عساکر غير محارب وباسواد را آقای سمندر شما اين داستان دنباله دار را در خواب ديده ايد و

نفر خدمت نمی ساختند واگر بپذيريم که در افغانستان ھر چيز امکان پذير بود کسی که نفر خدمت می شد حاضری 

در دو جا عسکر مکلف نبود حاضر باشد  واين را غير از خودت وغالم .  بود وی صاحب منصب ۀوی در خان

اگر شما از ديگران شنيده ايد که صاحب منصبان گاھی نفر خدمت خود را . ديگر نمی پذيردحضرت خان ھيچ کس 

بردند نه به خاطر حاضری بلکه به خاطر گرفتن غله گی  نفر خدمت شان بود تا   خود میۀ مربوطۀبا خود به قطع

  .داد  انتقال میخود به پشت ،نفر خدمت بيچاره آرد خود را تا خانه صاحب منصب
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 ديگران خورده باشيد اما ۀشايد از قروان»خوردم  يگان دفعه با خليفه محمدهللا بلوچ  قروانه ھم می«وشتيد که شما ن

 بعدی ۀکه ھيچ کس نمی دانست  آقای سمندر  دفع شد در حالی مطابق قانون عسکری بايد نان برای تان حواله می

  .کردند اله میزند تا برای تان نان حو چه وقت اشتھای قروانه   به سرش می

آقای سمندر شما نه يگان دفعه بلکه متواتر به مطبعه رفت وآمد داشتيد تا کارگران وحروفچين ھا را زير نظر داشته  

  .باشيد که کسی خدای نا خواسته به عوض حروف تره کی  خره کی نچيند 

اران انگليسی ھا تشخيص کرده بود زگمت بان خانقاه ھا را انگليسی ويا خدشاه امان هللا خان  اکثر مال امامان وصاح

 انگليس ھا  ۀ نادر با مشورۀواز خدمات دولتی طرد  کرده  و مال ھای ديو بندی رااز مساجد رانده بود  اما خانواد

دوباره مرکز ثقل کار جاسوسی  خود را در مساجد وخانقاه ھا قرار دادند زيرا مسجد وخانقاه محالتی بودند که مردم 

دولت اکثريت مال ھا . و پنج  وقت عبادت در اين محالت رفت وآمد داشتند ختم ، فاتحه  م اعياد مذھبی ،اکثراً در تما

پير ومرشد را به خدمت  خود گرفتند وانگليس ھا ھم عده ای از جواسيس خود را چون شاه جی وهللا  ومال امامان،

  .نواز را برای مشوره وکنترول در اختيار دولت قرار داد 

ارشات جواسيس پراگنده در يک محل ويا يک ولسوالی ويا يک واليت به ولت بسيار به صرفه بود که گزی داين برا

عی وھم يدست مال امامان  ويا پير ومرشد سپرده شود که در ھمان مناطق سکونت داشتند که ھم پوششی است طب

به نفع دولت بود که پول  مصارف جواسيس خرد وريزه به اين صورت افشاء نمی گرديد وضمناً از نگاه مادی ھم 

  .کرد ی می را صرفه جوئدفتر وديوان

 خانقاه واصل آباد ھم يکی از ده ھا محلی بود که به کار استخباراتی مصروف بود که اين خانقاه به خانواده آقای 

به ھمين شغل سوق کردند واطفال اين ھا ھم  امور خانقاه را اداره می) پدر ويا کاکای آقای سمندر(سمندر متعلق بود

کار  اين نسل نو که با علوم جديد سر و و کردند شد  که  بعداً در اجتماع جای بزرگان خانواده را اشغال می داده می

فرستادند و مطابق ضرورت نھاد  در احزاب وسازمان ھای سياسی  می داشتند برای دولت کارا تر بودند واين ھا را

  .گرديد  شان مساعد میء ارتقاۀ اين سازمان ھا زمينی تا رده ھای باالئھای استخباراتی

داوود تمام دم ودستگاه  استخبارات اين ميراث  شوم خانواده را بعد از کودتا دست نخورده تحويل گرفت  ودر مدت 

زمامداری خود در تکامل وتوانمندی آن سعی فراوان نمود وبعد از داوود  دستگاه مذکور برای خلق وپرچم اما در 

 استخبارات ۀت  برای روس ھا به  ميراث رسيد که در زمان اشغال کشور اين دستگاه مخوف با شاخ وپنجحقيق

بعد از فرار روس ھا از افغانستان بخش  رفت و خارجی آن از جمله کارا ترين استخبارات منطقه به شمار می

ز فروپاشی شوروی خدمات خود را خارجی آن تحت اثر روس ھا تا امروز باقی مانده است و بخش داخلی  آن بعد ا

 . کنند اين دستگاه را رھبری میۀفعالً حکومت کرزی عرصه داشتند که پست ھای عمد برای حکومت مجاھدين و

عده ای از اين جواسيس در حکومت امريکائی کرزی  چون اتمر وامرهللا صالح به پست ھای وزارت  ھم رسيدند 

 افغان وطن پرست را بر زمين ريخته اند تا امروز به اشکال مختلف به اين دستگاه جاسوسی  که خون ده ھا ھزار

  .ندکار وبار اطالعاتی  در بين ھموطنان در اقصی نقاط جھان مصروف ا

  را من بود که خون ویۀاز خانواد اخگر يکی از اعضای مرکز(آقای سمندرشما نه تنھا در گرفتاری شھدای اخگر

ال  تان به جواب سؤ ۀظن ھستيد بلکه نا شيانه خودتان  در  نوشتء آنھا مورد سوگرفتن اقرار از و) به گردن داريد

 ۀايد که درحادث خود راافشاء کرده )شما داوطلبانه لباس نظامی به تن کرديد(يک ھم وطن که پرسيده بود

  .را بازی کرده ايد باالحصارنيز نقش تان
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 عساکر در باالحصار ۀندو اول وخيزش مسلحان جوانان در چۀ خورشيدی بعد از خيزش مسلحان١٣۵٨در سال«

 خورشيدی ـ من به چنگال دژخيمان اگسا واسدهللا سروری وداماد حفيظ هللا امين ـ ١٣۵٨کابل در چھاردھم اسد 

اسدهللا امين گرفتار شدم وقرار گرفتم وشب ھا وروز ھای را در حالی دردناک وتاريک سوسيال فاشيستھا سپری 

  »ا اگر بنويسم مثنوی وچھل من کاغذ خواھد گرديدنمودم وحوادث بعدی ر

آقای سمندر شما عسکری تان را خالص کرده بوديد وترخيص گرفته بوديد که گرفتار شديد يا ھنوز عسکری تان 

 خودتان ودرتمام ماه جوزا قرار تحرير تان جلسات ۀتمام نشده بود زيرا شما در دھم جوزا به کابل رسيديد قرار نوشت

  وزارت دفاع ۀدرماه سرطان ھم مصروف معاينات صحی بوديد تادر مطبع . تان برگذار می گرديدۀخانسياسی در 

 عسکری تان شروع شده باشد وشما به ھيچ ١٣۵٧بايد در ماه اسد سال  و. خدمت عسکری تان را شروع کنيد

  ته نمی توانستيد به دو دليل  باالحصار به راه افتاد ترخيص گرفۀ حادث، که در چھاردھم آن١٣۵٨صورت در ماه اسد 

ـ از روز تولد رژيم تا سقوط آن اضافه خدمت جز الينفک عسکری شده بود تا کمبود پرسونل اردو ، رژيم را بی ١

زيرا مردم حاضر نبودند به عسکری سوق داده ) ھنوز روس ھا کشور را اشغال نظامی نکرده بودند(ثبات تر نسازد 

  . گرفت  مداوم خانه ھا ومحالت رفت وآمد جلب واحضار صورت میشوند وتنھا از راه زور وتالشی

ی که در ملک ھای پايان بوديد  شاقه را نيز بايد سپری ئ خودتان مجالی فراری داشتيد تمام سالھاۀـ شما که به گفت٢

  .کرد که امکانات ترخيص تان عمالً به صفر تقرب می . کرديدمی

بوديد تا اگر کسی چيزی داشت که ھنوز   زندانيان باالحصار يکجا میبه ھر صورت آقای سمندر شما بايد ھمراه

  .ی تان نگفتنی ھا را به چنگ بياوريدئافشاء نشده بود تحت عمليات حرفه 

 ۀ سياسی تان که عضويت اتحاديۀی که من اطالع دارم ازآن راد مردان ھيچ کس زنده بيرون نشد شما با سابقئتا جا

جلسه « خودتان ۀزديد وبه گفت ھم میه بن المان بھامبورگ و ات خلق وپرچم را در محصالن را نيز داشتيد وجلس

» . ھجری خورشيدی يعنی سی وچھارسال پيش از امروز بود١٣۵۶يا سال ١٩٧٧اين در سال . برھم خورد

کارگری ( اگسا وکام که ھمان کسانيکه  جلسات شان برھم خورد ھمه در چطور زنده بيرون شديد در حالی

  . مورين اطالعاتی المان شرق به حيث ترجمان ھمکار بودند واز شما شناخت کامل داشتندأبا م) سسهباراتی مؤاستخ

ت وقانونيت وعدالت را اعالم که امين نابغه شرق را سر بريد وبعداً مصوني چه وقت از حبس رھا شديد زمانی

وطن فروشان برای وطن پرستانی که ھنوز   توپ سوار کردند وۀيا زمانيکه روس ھا ببرک شياد را بر ميل. داشت

  . عفو عمومی اعالن نمودنددزنده مانده بودن

 استخبارات فرستم وشما به نماينده ھای  تا کنون مخفی مانده  آقای سمندر من به شھدای گلگون کفن ميھن درود می

ی خود را وھنوز ھم باديده درائ فرستيد امثال شان  درود می و جنرال داوود ھا ، ربانی ھا،روس يعنی به مسعود ھا

  .زنيد وطن پرست جا می

   ميالدی٢٠١١سپتامبر سال  -١٣٩٠خ ميزان ــ تيرماه سال رَ  مؤ- آقای سمندر ۀمراجعه شود به دوبخش نوشت

  سالم به آقای عبيدهللا - تحت عنوان سالم به خوانندگان ارجمند کابل پرس

متوجه مسؤوليت کاستی ھای امالئی و انشائی آنھا . ری نشده استنقل قول ھای مربوط به آقای سمندر ويراستا(*) 

  .شخص ايشان می باشد
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