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حاوي  سخنان مهمل و مستهجن ، خزبل و مزخرف ، " شبنامه "از چندي بدينسو ورق پاره اي به نام 

كه    ة اطالعاتيو كاركشتي يحرفه از جانب يك فرد   ) در تورنتوقرار گفتة آگاهان  سياسي( بهتان و افتراء 
 در دولت  اش گذشته امتيازات  نام و نشان وو كرسي "منزلت " و  "  مقام"باز يافت ة عاشق  بي قرار و ديوان

ثرورت هاي  آشكار و   كه تاراجگراني منحوس  روزآن و از، بوده  امين و كارمل -   تره كي - هاي  داوود خان 
  به ياري  باند هاي  ي هم طرازش و شركا هاپرياليست امپنهان كشور هاي آسيا افريقا و امريكاي التين ؛ يعني 

 رهزن ، جاسوس وضد تمدن و تمام دست آورد بشري ؛ يعني   و دهاره هاي، خلق و پرچم و خاد ميهن فروش
 بي  و هزاران هم وطنمورد تجاور  و اشغال قرار دادندحشيانه به طور و  و طالبي كشور مان را اخوان جهادي

در  -   هاي حيرت برانگيزشكنجه تجاوز و  و در زيرتحقيق و ،ن را  با بمب وراكت و خمپاره ماگناه و بي دفاع
 نيست و نابود كردند و اكنون نيز به تداوم جنايات و كشتار مردم بيگناه و بي دفاع -  زندان هاي رسمي و پنهاني

  منقوش و رنگارنگ در قالب هاي   چپ و راست و هاياز راه عرق ريزان   تا هم اكنون ،ما بي باكانه  مشغولند 
 هاي خنده  با مجيزگويي... و  و سفيد  ه"سيا  " بون هاي  از تري با ماسك و مكياژ سياستمدار و چي و چيو

 وچپن و دستار اشغالگران "مساعدت هاي بي دريغ مالي و تسليحاتي" انساني و "سجاياي" و از رنگ و رخ  آور
  ة به وسيلراج كشورا تسخير و ت،حقايق تجاوز  خاينانه  تحريف همينطور؛  دلقكي خود فروخته اي به نام كرزي

جايي براي خودش دست و پا  افغانستانامريكا در   دولت دست نشانده مي خواهد در   ؛ يياستعمار گران حرفه 
 نوشته  ؛ ز يابدبا  مي كردء وظيفه اجرا را كه در خارج از كشور  دلشاد و روح انگيز آن روز هايية تا خاطرنمايد
    .است شده 

 و دست بوس ديو   چاپلوس،بي وقار، در همسويي و هموندي ياران  بي عار   ننگينة مسلماً اين ورق پار
  . خش شده است  پ در تورنتو )نجيب جالد ( خون آشام خاد  

  .رد د آون برايم خواهبيابند را  ن مستهجة آن ورقه پاردر صورتي كه   ه انددوستان وعده داد
 از كار  ،گانه در پي ارزيابي از واكنش خوانندكو حال توجه تانرا به شگرد كار توزيع كنندگان شبنامه 

  :جلب مي كنم در ذيل  با اشاره اي  مختصر  ؛ شان برآمده بودندةانوسساننگين و ج
 به  شبان زصد و صد رنگنيم رخ  ت  رفيق  بائيي كه  گاه گاهي در همجيزگوي آلوده وجدان ة از جمل

 زبانهزار و هزار رنگ  ظاهر شده و بانيم رخ ورحيمه توخي من نوعي از  تهوع آورو چرب زباني ياوه سرايي
فكاهي ساز  كه  -  انگيزشبر و خنده گرانة  استعالء  و" فرهنگي" و نمايش نامه شبنامه نويس  به مدحديگرش
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 از  در همان روز و يا روز پيشتر -  ت  مي باشد افراد با فرهنگ اين ديار و  كشور هاي دور دسيمحافل خصوص
دشنام مي داد و داو )  شفاهي  و به طور(  در حاليكه شبنامه نويس را غياباً   .پرداخت صحبت رويا روي با من ؛

  .برايم خواهد آورد )  قرار گفتة خودش ( را اين خاين به  مردم افغانستان همچنان  وعده داد كه شبنامة  ؛
قانوني   ،كه به  امرسرباند هاي شوراي نظار شبنامه پيكره بندي بر  فردي كه  ! گرامي گاننند بلي ، خوا

 دان  كارو اجنت  كاغذ توسط يك غدارةبر روي صفح  - اين جاسوسان روس -، فهيم ، عبداهللا عبداهللا 
 بقاي خط حركي   راه صرف آن انرژي اش را توزيع و پخشو در  صحه گذاشته امپرياليزم روس شكل گرفته ؛

 كه هم اكنون براي  متشكل شدن قوت هاي خود در (جناح پرچم  رهبري  باند وطن فروشان ةجناح نازدان
 از هيچ جرم و جنايتي -   به افغانستان  درست مانند دوران تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي- افغانستان 

 از  تا  اگر در زمينه  ، ديگر تماس برقرار كرداينچنين محيالنه با من و چند تن ،  نموده)روگردان نيستند 
به   آنرا  بداند و  چيزي ، بودند را خواندهاين ناكسان دني و تسليم طلبان ذليل ةي كه شبناممن و دوستانواكنش 

و آتش فروشده به  به كابلِ درخون  اشآمرانش در كابل از طريق انترنت ايمل نمايد تا در سفر هاي مخفيانه
 بيفزايند "كان غيرت"بر مدال هاي روي سينه اين  نمايند و تمجيد و تحسينتابند واز كار و بارش پيشوازش بش

    ....و
 ارزشهاي متعالي جامعه پيشرفته انساني را  پردرخشش ننگين و فاقد  نگينةاز زماني كه اين شبنام

سان ه   ب،ستعمار جنايت گستر سيه نگر ، واژگون انديشِ راه نيل به آرمان منحط خدمت به اژدهاي اوندگانر
 پخش كردند ، افغانهاي اينجا ة از ذهنيت هاي توطئه گرانتهي درمسيرارتگران انديشه هاي انساني غ و دزدان

   .    خوانند گان آن ننگ نامه گرديده است  زيادمايه بهت و حيرت دريافت كنند گان و نفرت 
 ديد مركز در " آزاد افغانستان -  افغانستان آزاد "   صفحات پورتالبر روي   پيكره هاي از متن شبنامه

 پيشتاز اعم از زنان ( آنان  شماري از است ،قرار داده شده    شجاع و آزاديخواه، بادرد  ،خوانندگان  وطن پرست
مملو از  ةباز شدة  شبنامپيكره هاي   ) مبارزاتي در گذشته و حالةبا هويت مشخص و پشتوان و  دلير و مبارز، 
چنين برداشت و  استنتاج كرده اند كه شان   ةو نگرش همه جانب ره شمارذديد با شكافته و دانه ارا  نقمالت مه

 ترور شخصيت هاي وطن  استخباراتيش از جمله ،شخص شبنامه نويس فردي است  اطالعاتي كه در كار و بار
 اين قلم (   به واقع موفق بوده است ،ش شبنامه تا پيش از پخ،دوست و آزاديخواه كه از وي شناخت كافي دارند 

  كهدسپار  خاطر مي به در اين نگاشته تماس نگرفته  آنرا  عار كي جي بيياين نابكار و مزدور ببه علل موفقيت 
    ) ."   ...آيد به كار داشته "  گويند

.  داخل افغانستان در... از جمله صديق هراتي و  – ترور چند تن از جوانان وطنخواه "  ة پيكرجو ؛ اما در
  يك  كه خوديو دلير موس يعني دوست گرامي و مبارز ؛ نامبرده" متهم به ترور " كه به درستي از جانب   "

 شعله جاويد - جريان دموكراتيك نوين افغانستان در  چند دهه با پشتوانه مبارزاتي  - ساماتن از اعضاي مركزي 
 خيلي ها است ؛به نقد كشيده شده  دقيقاً   ويشه يابي گرديده ر نوشته اش  علماً  در بخش  دهم  بوده و - 

و  قلم به دستان متعهد و مبارز راه آزادي  وطن پرستان و آزاديخواهان  تمام جا دارد  تا. مي باشددرخور توجه 
 ة كه به گذشت[ "جريان دموكراتيك نوين افغانستان"غير فعال منسوبين  حتا ؛ اعضاي  فعال  به خصوص ،كشور

 به  ساير وطن -  ولو طور شفاهي -  را جاودانه  مبارزاتي  و  آن يادوارة وتابناك  خود  با سر بلندي برگشته 
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 اين جاسوس از جانب شبنامه نويس " اعادة حيث"(  در اين مورد  ]ن آزاديخواه  بر ميگردانند اپرستان و مبارز
  .   زتاب دهند نظرات شان را  با ) م و تسليمي ويزر بي آو هم پيشه گان

  چند باري در رابطه با همين جاسوس راه يافته امبه هند و از آنجا به اين سرزمين  كه اين قلم  از مدتي 
 ، حين صحبت با دوستان و  گپ و گفت برادرش عتيق را كه در زندان  با من داشت  )"صديق هراتي "داكتر  ( 

گان با ندن  غرض آگاهي بيشتر خواذيل در را و حال حرف هاي  برادر اين جاسوس  .كاس داده امع انرفيق ها
 نقل مي  ؛ كه براي آزادي كشور  از چنگ و چنگال امپرياليزم  با شيوه ها و شگرد هاي مختلف مي رزمند درد

  :نمايم 
ا براي چند  ر" اتاق محصلين " شماري از زندانيان  ، آن سمت غرب ،" 2كبال" در كوته قفلي هاي «

 كه دهليزي به عرض دو متر ز و برگ خود را در كوته قفلي دوم روز بود كه ساعصر همان. روزي انتقال دادند 

و زنداني  وجود داشت كوته قفلي 8 ،در امتداد  آن دهليز  .گذاشتم ،  دارد  متر20 سانتي و طول  تقريباً 60 و

 بزرگسه  اتاق و  " 2 بالك"  از ديواري بخش،ه قفلي ها  ديوار مقابل كوترويمي توانست از دريچه گك هاي 

 در هر  اتاق  سه و يا چار تن .  باز بود هادر وازه كوته قفلي .   دو م و سوم شرق آن بالك را ببيند  ،منزل اول

. دراز كشيده بودند يا روي توشك هايشان نشسته و ر  در دهليز آن هم شماري از زندانيان ب .زنداني بودند

 يك «: از اتاق محصلين با ما يكجا  به اين كوته قفلي ها انتقال داده شده بود گفت  ك تن از رفقاي چپ كه ي

  او .ش بيرون مي شود  و يا هشتم است كه كمتر از اتاق در كوته قفلي هفتم"هراتيعتيق "زنداني  به نام 

 مرا  وي، بعداً.  » اخل كوته قفلي بيايدبه د  م نزد يكبار زحمت نشود  براي توخي صاحب خواهش كرده كه اگر

  بيتوقف كرده ام ،  وي كه در برابر دروازه كوته قفلي كه عتيق مرا ديدزماني. تا دم اتاق عتيق همراهي كرد 

بعد از چند  . آنگاه مرا دعوت به نشستن نمود . كرد  جور بخيري  دست داد ودرنگ از جايش بلند شده با من

 ، داشت  گون روي گوشتي  و رنگ گندم ، را كه قد كوتاهنامبرده  ،ما رد و بدل شد كه بين  تعارفيةجمل

 ن شما مرا به اتاق تا . بار اول است كه مي بينم راعتيق جان من شما ": مخاطب ساخته  چنين گفتم  

من  " :  تاظهار داشبا شور و هيجان  ،  ام تمام شودجمله زياد نگذاشت كه حترام ا وي  با" ...خواسته ايد 

خشيد ب مراب .روم حتا  كمتر به تفريح  مي  ؛ نمي روم كوته قفلي ها در همين دهليزروي ملحوظاتي به ساير 

 از طرف اكثر انديوال هاي . من  در حالت بسيار بدي قرار دارم . تكليف داده به اينجا زحمت دادم  راكه شما

 شكلي از اشكال به ]داكتر صديق[ برادرم  ةهاي خاينان ساير چپي ها  به خاطر  كار  طرف همينطور از ،ساما

  ،دانند هم در كار ها و خيانت هاي او شريك مي  مرا انديوال ها  .زير فشار قرار گرفته اذيت مي شوم

  انديوال هام به مشي سازمان و تمام به  باور  و  من شخصيت مستقل خود را دارم،حاليكه اينطور نبوده در

  با كمال تأسف كه  انديوال ها هيچ كدام به حرف هاي صادقانه ام  توجه نكرده  چيز .مانده امراستوار و وفا دا

 به  كه بگويم شرم است. گويند كه از شنيدن آن رنج فراوان مي برم  راجع مي سازند و مي به مني رايها

 مي بينم كه اين  بعداً.  فكر خود كشي مي افتمبه كه ديگر برايم غير تحمل  شده  گاهي يخاطر اينهمه فشار

 به شما دارند ء رفقاكه انديوال ها و سايركار را نبايد انجام بدهم  در مورد شما و محبت هايتان و احترامي 

به كلي جدا  است و نبايد تفهيم كنيد كه حساب من از برادرم ء زياد شنيده ام  خواهش ميكنم  شما به رفقا

 جريان گرفتاري خودش را با يك داًع وي ب. " ... قرار بگيرم آنها ة زنندبه خاطر او آماج نقد و انتقاد بسيار

 شده كلمات و   بسيار نارحت  و احساساتيدر جريان صحبت   وي.له مسايل با من در ميان گذاشت سلس
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من مانند هر رفيق ديگر .  تو گويي در حال رفتن است  ،با شتاب گپ مي زد.  با شدت تلفظ مي كرد  راجمالت

 و با درك نسبيي كه  از روانشناسي  مددي ميبه انجام آن ي مسئوليت هاي انقالبي كه خود را ملزم رو

 برايش   نموده  وية روان  صدمه ديدتسكين  هاي در جهت   صحبت  ، زماني داشتمةاجتماعي در آن بره

  مثبت اثر ر بوجود آمدهفيمستا در تغيير ات، دريغ خواهم كرد  اطمينان دادم كه در زمينه  سعي و تالش بي

 توخي  ": وي در حالي كه مرا در آغوش مي كشيد وروي همديگر را مي بوسيديم  چنين گفت  . بگذارم 

 از اتاق وي  خارج شده به كوته   ." ...صاحب همين قدر مي گويم از صحبت هايتان احساس آرامش  كردم  

   » . ...قفلي خود بازگشتم 

  درج به طور حتم" زندان خاطرات "ا عيناً در بخش هاي بعدي متن  گفت و گوي وي  ر[  

در  كشور  جنبش چپ انقالبي خونبار از تاريخ نده   گويا و تكانده زيرا كه برگي استكرد ؛خواهم 

  ] .پلچرخي  مخوفزندان

تر و  در پايان اين بحث بايد  به وضاحت نوشت  كه در زندان پلچرخي   اكثريت طيف چپ انقالبي از داك
اكنون كه شبنامه .   ياد مي كردند  و خشمبا نفرتKGB   صديق هراتي به حيث  يك جاسوس  با صالحيت  

  به زعم جا بزند و" جوان وطنخواه " پرداخته و مي خواهد  اين جاسوس اعدام شده را  نامبردهنويس به دفاع از 
در [ ن روسي خاد ادانم كه  مشاور درستي ميه  بچونكه  ؛ من متعجب نيستم  ؛اعاده حيث نمايدخودش 

 و نهاد هاي ، نهاد ندان اصلي خاد داخلي و خارجي كه شبنامه نويس عضو بسيار سابقه دار آن وا  خدواقعيت امر
 مثل  ، داراي نيروي چريكي چپ انقالبي براي  زندانيان  سازمان هايڅارنوال زير نام   ]  بوده است آن ماقبل

تا ، را رقم مي زدند  ) " ترور جوانان وطنخواه "(   شبنامه نويس ةان  همين جملي شا در صورت دعو" ساما"
   . عدام شان  نشان داده باشند امدركي براي

 در شبنامه به درج شده ة در بدايت امر  اين جمل ،"... همين جمله شب نامه نويس ": نوشتم در باال 
بلكه ديكته شده از طرف  سرباند هاي پرچمي يست ؛  ويس ن شخص شبنامه ن"  مال"  برادران ايراني ماةگفت

 رسوا  شده به ناچار آنرا ة و آن بيچاركرده اندمور سابقه دارشان  گوشزده أخادي شوراي  نظار مي باشد  كه به م
  . در شبنامه  رقم زده است 

 در آئين ،ص  اخ صورت و در كشور ما به ، به طور اعماب و سازمان هاي چپ انقالبي جهاندر تمام احز
 به رهبري  ساوو يعني ،  در آن زمان منة منصوب اعدام تعيين شده كه در سند سازمان خايننامة شان جزاي 

 به  تن خاين دو سه  نه تنها افسوس كه با يك جهان .بود  شده نوشته جزاي خيانت اعدام   ) م.ـ ه( داكتر 
 بعد از گرفتاري  البته-  سازمان  از جانب رهبريه ند ؛ بلك به جزاي اعما ل ننگين شان نرسيدكشور و مردم

  از آنان حمايت هم بعمل -   توسط خاد و اعدام شش تن از اعضاي رهبري حبس كادرهااعضاي مركز و كادر ها
ه ن -  به طور مفصل- ش ا"  زندانخاطرات " در "ساوو"  خائنين سازمان آمد كه اين قلم  نمي تواند در مورد

 �.نويسد 


