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 !ؼوربندی رحمن سید آقای محترم وطندار به تائید
  

کلیؾ روانی باشد که باید کدام ت نشانۀیکی از دالیل اصرار در ناحق و نپذیرفتن حقیقت شاید هم ؼوربندی صاحب! 
رفته نظر اگر یک احصائیه گیری و سروی علمی صورت گ نظر داکتر صاحب کمال سید در زمینه خواسته شود. 

آشکار شدن  گرفته شود نتیجۀ در مورد پیامد های کودتای هفت ثور نجاه و شصت افؽاناشخاص باالتر از سنین پ
 اگردد. ام محترم که شما از آنها نام بردید واقع می ذوات اینبا اظهارات  حقایقی خواهد بود که کامالً در تضاد

 ؟تکلیؾ روانی دیگر چه بوده می تواند زضدیت با اکثریت ج   کتمان حقایق وایستادن مصرانه در 
 رژیم تبلیؽاتی فرتوت دستگاه سرنای و دهل همان خواهند می بیان آزادیاین هموطنان با بهره گیری از موهبت 

چهره  ؼافل از این که امروز جهان .نحو دیگری مردم را شکنجه نماینده و ب آورند در صداه بقسم عادت ه ب را خود
امکانات بیشمار در اختیار بشر قرار  ارتباطات جمعی وسایل  و سریع وسیع گسترش ،حهان دیگر است وبدل کرده 

  داده و تخم مرغ در شرق گذاشته شده در ؼرب دیده می شود.
دیگر اطالعاتی  بعامنبا جز رادیو و نشرات دولتی ه بو مردم  که همه وسایل اطالعاتی در انحصار شان بود زمانی

و  نبود .بی .جی .کدۀ زیر سلطۀ مستقیم کی گذاشتن در ظلمت را جرأت پادسترسی نداشتند و هیچ رسانۀ بیرونی 
مطابق میل خود هرچه می خواستند نموده با دروغ پراگنی و عوام فریبی خو لؽین و سردمداران نظام خون آشام مب

مگر خوشبخنانه را روشنی سیاه را سپید و سپید را سیاه می گفتند، تاریکی  ادند روشنی را تاریکید تحویل مردم می
کردند  مردم عوام افؽانستان به دروغ های شاخدار شان می خندیدند و زیر لب تکرار میهم حتی شرائط در همان 

 که ال حول وهلل لعنت بکار بد شیطان.
و تجاوز دسیسۀ حملۀ امریکا و چین بر افؽانستان تاپه زدند را  و تزلزل در حکمروایی خود قیام های مردمی

مدافعه از این حمله و صیانت از ارزش  برای دوستانهگر کمک تحت شعار همبستگی جهانی دنیای کار شوروی
. سیاست شان مبتنی بر تصفیۀ افؽانستان از کلیه تحصیل کرده های ه شدهای انقالب مردمی به خورد جهان داد

بدون اندکترین توجه به مسائل  ، وظیفۀ اولی شانو شخصیت های رو شناس و متنفذ اجتماعی بود ممالک دیگر
مقام جنرال و پیاده بکرسی وزیر تکیه می زد ه استقرار نظام و استحکام حزب شان بود این که خورد ضابط بدیگر 

برای ه ای اعتقادی و اندیش اصالً  بی. چرا که .جی .باید عضو حزب می بود و پیرو دساتیر کی ااممهم نبود 
حزب با کمال  عضودانستند. هر می آنرا کار الال رفاه و آسایش مردم وجود نداشت و  ،انکشاؾ و ترقی وطن

د و در امر تصفیه جامعه شوروی یاد می کرساختمانی و انکشافی کار  قوای سرمایه و  جیحونیورود اطمینان از 
و آنرا وظیفۀ  مل بخرچ میدادر مردم بود سرعت عاز وجود به اصطالح عناصر ضد انقالب که شامل همه اقشا

، به اساس این پالیسی برای خفه ساختن صدای مردم و تضعیؾ نیروی مقاومت میداداساسی دانسته به آن حق تقدم 
 رسم ایجاد ترس، رعب و دلهره و تخویؾ را بکار بسته از وحشیانه ترین و ؼیر انسانی ترین شیوه ها استفاده نموده

معه بیافرینند که کسی را دهشتی را در جادر مراحل مختلؾ زیر نام های دور نوین عدالت و ... بیدریػ کشتند تا 
هر قوماندان قطعه و هر قوماندان پولیس و  ، هر والی و،  داستان های قتل عام هر وزیریارای سر بلند کردن نباشد

ملکی و عسکری قید قلم نگردید و لستی از آن و هر گردانندۀ سازمان های حزبی  هر آمر دستگاه های استخباراتی
 ساخته نشد. 

مرگ هزاران انسان بیگناه آن وطن است لکه های  وحشیانه ترین شکنجه ها و ن نظام سفاک شاهدهر شکنجه گاه ای
 پاک شد.   ها خون این قربانیان در و دیوار این مراکز وجود داشت که توسط آستین کثیؾ چپن تنظیمی

مقاومت، بدون اؼراق و گذشته از محاربه های رویا روی قوای دولتی ) که  اکثراً جبراً سوق شده بودند( و قوای 
اضافه گویی قربانیان مردم بیگناه بنام ضد انقالب بیشتر از صد هزار است. البته نیک بخت بندی شد و دیگران چه 

 در دوران محبس چه در دوران تحقیق و بدون تحقیق سر به نیست شدند.
سعادت، رفاه، ترقی، تعالی،  آورندۀمانند دورۀ امانی مردم بگویند که انقالب ثور ه هند باحاال این آقایان می خو

ارتجاع داخلی و قوت های عقب عدالت اجتماعی و رهایی ستم کشان از یوغ مالک، روحانی و اشرافی بود ولی 
 را امی این انقالب شکوهمندجهانی دست بدست هم داده موجبات ناک گرا با تحریکات ارتجاع منطقه و امپریالیزم
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نبودند!!! چون تره کی دانا، امین  .بی .جی .با ؼرور ملی که هیچ کدام گماشتۀ کینظام  سردمداران فراهم ساختند.
آرمان های سترگ این انقالب را باخود زیر خاک بردند. ورنه این  !!!قهرمان، ببرک انقالبی و نجیب مؽز متفکر

 صورت نگرفته. انقالب از پشتی بانی قاطبۀ ملت بر خوردار بوده و کدام قیامی علیه آن از طرؾ مردم
شوروی( به خطاه خود ) شان بس حتی موالی بزرگوار خود شان به آن باور دارند و تنها این اظهاراتی است که

 اعتراؾ نموده
نمی داشتیم رهایی از یوغ استعمار  خود توان انکار کرد که اگر پاکستان و ایران را در همسایگی بلی، نمی 

ء این همسایگی ها و برای مردم افؽانستان کار سهل نبود، البته تأثیرات سووی و حاکمیت نظام بر سر اقتدارش شور
افؽان جرمن آنالین منعکس می هر روز در آئینۀ مصفای که تا امروز گریبان گیر ما است  مصائب ناشی از آن

 .گردد
که خود و یا دوستان شان توسط آن  بگشاید تا هموطنان مابخش خاصی را  هاد نمودم تا پورتالمدت ها قبل پیشن

 را بنگارند. نظام مورد تعذیب و شکنجه قرار گرفته اند خاطرات خود
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