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  ٢٠٠٩ ،   اپريل24                                                                                                               انوری حميد
 

  سه روز پی در پی              
  )با تجديد نظر و اضافات(                   

  1357 سياهروز هفتم ثور -1
  1371  سياهروزهشتم ثور-2
  1359حماسه نهم ثور  -3

به . سه روز خونين و سه روزايکه ثبت اوراق تاريخ ميهن ما گرديده است ,  سه روز هميشه به ياد ماندنی     
هر چند نوشتن . نگاه کوتاهی ميندازيم به رخداد ها و اتفاقات اين سه روز فراموش ناشدنی , تقريب اين سه روز 

ت و رخداد های  اين سه روز مثنوی هفتادمن کاغذ بکار دارد که نه اين کمترين را وپرداختن به وقايع و جريانا
فرصت نوشتن ونه هموطنان ما را حوصله خواندن آن خواهد بود، پس بصورت اختصار  نگاهی می اندازيم به 

  :اين روزها
  :1357 هفتم ثور -1

 يک مشت خائن بوطن و مردم از همان صبحگاه                       کودتای خونين و منحوس ثور در اثر خيانت
کودتای هفتم . هفتم ثور با ريختن خونهای پاک محمد داوود رئيس جمهور کشور و فاميل و اقارب شان آغاز شد  

اينکه ميگويند شوروی ها در عمل انجام ......{ثور به کمک و رهنمائئ مستقيم سفارت روسيه شوروی آغاز شد
افغانستان روبرو گرديدند ، يک منطق غير واقعی و دور از فهم دربارهء سياست سوسيال در ) ثور (شده ء کودتا

اوًال آيا کدام منطق سياسی و عقل سليم اين امر را قبول ميکند که به ذريعه يک . امپريالستی شوروی می باشد
 طرح شود و حزب مزدور و وابسطه به شوروی در يک کشور ، آنهم در کشور همسايهء شوروی پالن کودتا

؟؟ و ثانيًا !!و دولت شوروی از آن بی اطالع باشد ، چه رسد به تعميل و تطبيق آن )) کی ، جی ، بی (( سازمان 
طرح پالن کودتا و جنبه های تطبيقی آن در کشور همسايه شوروی چون افغانستان يک امر ساده و بسيط نمی باشد 

  و وسعت نظر نداشتند که غايت مطلوب را برآورده می ساخت و نظاميان افغان در طرح چنين پالن آنقدر آگاهی
زيرا در صورت امکان ناکامی و کودتای نافرجام ، نتنها باعث درهم کوبيدن نفوذ همه جانبهء شوروی در 
افغانستان می شد ، بلکه سياست دولت جمهوری افغانستان را در تقابل با سياستهای دولت شوروی به نقاط خيلی ها 

بر اين اساس و .  می کشانيد که برای شوروی در درازمدت خيلی ها ناگوار و غير قابل تحمل می بود خطر ناک
ضوابط ، امر خيلی نا بجاست که در طرح و تطبيق پالن کودتا ، دست غرض آلود شوروی بدور بوده باشد ، چه 

طرح پالن کودتا مستقيمًا و در فقط اين شوروی ها در !! رسد به آنکه به نظر شک و ترديد برآن نگريسته شود 
چنانکه قاعد افغانی کودتا .......اجرا و تطبيق آن بطور غير مستقيم همه کاره بودند تا حزب ديموکراتيک خلق 

(( يعنی نورمحمد تره کی رهبر حزب دانسته يا نادانسته اين حقيقت را بار ها در محضر عام تکرار کرده است که 
 در وضع انقالبی قرار داشت ، ولی طبقات تحت ستم از عهدهء فراهم نمودن انقالب علی الرغم اينکه جامعهء ما

و )  1(}. )) ......؟ را توسط اردوی فداکار انجام داديم!!اجتماعی بدر شده نمی توانستند ، ما اين کار يعنی انقالب 
رگباری وارد آورده چون مقاومت گارد خاص رياست جمهوری غير قابل باور بود و به کودتاچيان ضربات م

بنا قوای هوايی روس وارد عمل شده ودر شامگاهان همان روز قصر رياست جمهوری را به شدت , بودند 
کودتا با ريختن خون آغاز و دربستری از خون وخيانت و جنايت . بمباردمان نموده و مقاومت درهم شکسته شد 

. ن روزهای نخست کودتای منحوس ثور آغاز شدکشتن وبستن و زنده بگور کردن مردم از هما. بارورگرديد 
کودتا ايکه آغاز بدبختی و فالکت و دربدری و خانه بدوشی يک ملت بود ، کودتا ايکه بغير از جنگ و تجاوز و 
وحشت و بربريت و به خاک و خون کشيدن و بجز از بستن و بردن و شکنجه کردن و تيرباران کردن و گور های 

کودتای منحوس ثور سرآغاز همه .  زندانها و بمبارد و کشتار چيزی به ارمغان نيآورد دسته جمعی و پليگونها و
 .... بدبختی های افغانستان و مردم مظلوم آن بود و اشغال کشور توسط تجاوزگران روسی را به دنبال داشت و

قصاب درجه اسداهللا سروری . هر رفيق حزبی شيوه مخصوص خود را در کشتن وشکنجه افراد داشتند . …((
را بعهده داشت هر شب به دهها و صدها تن را در زير ) اگسا (يک  اين رژيم که سمت رياست سازمان اطالعاتی 

سروری در تعامالت اداری خود زمانيکه شفاهی يا تحريری  دستور . شکنجه در زندان صدارت از بين ميبرد 
همين اسداهللا سروری هنوز هم در .(  آن شخص بود بمعنی اعدام} .مجرم به پاکستان اعزام شود{رمزی ميداد که 

زندان مهمان حکومت کابل است و با وجود ايکه حکم اعدامش صادر شده است ، از اعدام وی خيری نيست که 
  )نيست 
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, واليات شمال افغانستان را زير نظر داشت ,   عبداهللا امين برادر حفيظ اهللا  امين که بحيث رئيس زون شمال 
از هوا , از زندانيان را توسط طيارات ترانسپورتی  هنگاميکه بر فراز  کاسه کوه های سالنگ ميرسيد هزاران تن 

منصور هاشمی وزير آب و برق به صد ها تن از مردم واليت بدخشان ، تخار .به پائين پرتاب نموده  از بين ميبرد 
 بطور انفرادی بجان افراد سنگی را می و کندز را دست و پا بسته در صندوق ها و مقدار سنگ می انداخت و يا

صاحبجان صحرايی والی کندز يکی ديگر از جنايتکاران رژيم در . بست و به دريای کوکچه و آمو غرق ميکرد 
ديگر ضرورتی به محکمه , زمانيکه يکنفر بحيث مجرم گزارش داده شد , مجلس وزيران پيشنهاد نموده بود که 

  .به صد ها تن از جوانان مکاتب را در شمال افغانستان قتل عام کرد , طرز ديد وبا همين . وتحقيق نبايد باشد 
لباس مخصوص جرمی به تن ميکرد و با ,  صديق عالميار والی بلخ شبانه وقتی قيود شبگردی وضع ميگرديد 

و با دست .)) بيآئيد که امشو خوده گلگون کنيم !رفيق ها (( نوشيدن شراب از خود بيخود شده و هميشه ميگفت 
برادر اش عارف عالميار که رئيس ترانسپورت ها در کابل بود نيز . خود به کشتن وقصابی مردم می پرداخت 

همين روش را در کشتن جوانان و اختطاف دختران و زنان داشت که بعد از تجاوز به آنان سر به نيست می شدند 
 .  

,  و به جرم جنايت به هشت سال زندان محکوم شده بود      قادر والی بغالن که در زمان داوود خورد ضابط بود
به بدترين اعمال غير اخالقی دست زده و به صد ها تن را بيگناه از بين , بعد از کودتای ثور از زندان رها شده 

  . برد 
 به صد ها تن از روحانيون را,   عيداالحد ولسی والی غزنی ظاهرا لباس سفيد پوشيده و دستار بر سر ميکرد 

جگرن عبدالرشيد الجورد قومندان ليسه عسکری کابل که اصال از قوم اندر . بجرم اخوانی بودن زنده بگور کرد 
عقده های شخصی خود را زير عنوان فعاليت های انقالبی جا داده و کسانی را که از سالها دشمنی , غزنی بود 

  داشت بجرم ضد انقالب خودش بقتل رسانيده است 
. از بين برد 1358/1979 والی هرات در قيام مردمی  هرات به هزاران هزار تن را در سال    دگرمن گل آغا

والی های جنايتکار ديگر چون محمد خان آفت در واليت فراه و بعدا در واليت لوگر ، عزيزاهللا وگری که بعد 
هشت تن از سران قومی انجنير ظريف والی کندهار که يکبار چهل و , تخلص ميکرد در واليت فارياب ) توفان (

دهنشين والی شبرغان از جمله جنايتکارانی اند که شرح , ولسوالی دند را با ساطور در دفتر کارش به قتل رسانيده 
  )2(..…آن در اين مبحث گنجايش ندارد 

اع چند نمونه از انو.   شرح  جنايات ننگين خلقی ها و پرچمی ها واقعا مثنوی هفتاد من کاغذ بکار دارد     
شکنجه های وحشيانه  که باند های خلق وپرچم بر مردم شريف افغانستان همه روزه و بال وقفه روا ميداشتند ، 

 خوراندن آب نيم -)2.... .( بيخوابی دوام دار-)1.....({ ....مشت نمونهء خروار از قول يک زندانی را می آوريم 
 - )3.....(دند ، بعد آلت تناسلی او را با رشمه می بستند وسطل های پر از آب نيم گرم را بر متهم می نوشان: گرم 

 برق دادن ها ، در آب سرد ايستاد کردن ها ، در اطاق -)4......(وزن های سنگين به خصيه های متهمين بستن 
سرد برهنه کردن ها ، ممنوع ساختن رفع حاجت ، لت و کوب ها ، بوطل زدنها ، مرچ تند در مقعد گذاشتنها ، 

 هر که باری چند روزی در وحشت خاد و واد افتاده است ، به خوبی ميداند که بر در و ديوار هر سلول .....و
اين در ها و ديوار ها هر روز . تحقيق و زندان نام های از صد ها و هزار ها متهمين محکوم به اعدام ديده می شد 

 زيرا متهمين در خيال خودشان فکر .صبح و شام پاک و تراشيده می شدند و روز ديگر دوباره پر ميگشت 
ميکردند که اين آخرين يادگار شان باقی خواهد ماند و روزی کسی آنرا خواهد خواند و تاريخ مرگ شان را به 

 ه ش  در سوراخ ديواری سلول تحقيق که 1368باری در آخرين روز های سال .خانواده های شان خواهد رساند
ند ، ورقهء کوچک کاغذ را يافتم ، وقتی آنرا باز کردم با تعجب ديدم که مرا منتظر شکنجهء برقی  ساخته بود

من : (( پوهنوال محمد محسن فرملی  يکی از بهترين استادان دارالمعلمين های عالی کشور ما در آن نوشته بود
اين کاغذ را محمد محسن فرملی به حکم ظالمانهء عبدالکريم شادان لوی سارنوال  به اعدام محکوم شده ام ، هرکه 

کشف گور های ) ...... 3 (}.))يافت و امکان آنرا به بيرون کشيدن داشت ، خبر اعدام مرا به خانواده ام برساند 
دستجمعی هموطنان ما در مرکز و واليات  نمونه ديگری از وحشت وبربريت پادوان روس در کشور آزاده ماست 

فرزندان آزاده افغانستان را در خود جاه داده است ، تف گور دستجمعی در بدخشان که حدود چهارصد نفر از . 
گور های دسته جمعی در چمتله و پلچرخی و در واليات  . ديگريست به روی  وطن فروشان خلقی و پرچمی 

کندهار ، هرات وبلخ ود يگر  گور های دسته جمعی که هر روز در نقاط مختلف مرکز و واليات کشف ميشوند 
جنايات بی حد وحصر وطن فروشان بی آزرم خلقی و پرچمی و باداران متجاوز روسی همه و همه حکايت از 

درود بر روان پاک عزيزان گمنام ما که در گور های دستجمعی زنده بگور شده ويا با رگبار مسلسل .  شان دارد
انستان  يک حکومت ايکاش در افغ. های جانيان قرن به خاک وخون کشيده شده اند و نفرين ابدی باد بر عاملين آن 

ملی و مردمی وجود ميداشت تا اسداهللا سروری ها و سيد محمد گالبزوی ها و نورالحق علومی ها و جنرال بابه 
جان ها و نبی عظيمی ها و دستگير پنجشيری ها و سلطان علی کشتمند ها و عبداهللا نائبی ها و امثال شانرا  بر 

رون آوردن وشناسايی شهدای ما که کشته دستان پليد و خونريز اين باالی همين گور های دستجمعی ميبرد و در بي
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 تا بعد از ادای احترام  می گماشت, هستند , نمک بحرام های وطن فروش و جنايتکار و ديگر رفقای حزبی شان 
به شهدای راه آزادی و بعد از معذرت خواستن از جنايات بی حد و حصر شان ، اين جانيان سفاک را به محکمه 

نه اينکه عفو عمومی و مصالحه ملی اعالن کرده و خون شهدای ما را پامال هوس های شوم , لت می سپرد م
مردم افغانستان ميخواهند جناب کرزی با طمطراق و ديده درائی و بی شرمی  مدعی گردد که خويش سازد و 

مردم درد رسيده و شهيد پرور چگونه امکان دارد ). تفو بر تو ای چرخ گردون تفو (گذشته ها را فراموش کنند
افغانستان بخون خفته اين همه جنا يت و بربريت و سفاکی  وطن فروشان خلقی ها و پرچمی  ها و قصابان و 

و قاتلين و شکنجه گران فرزندان و عزيزان .....شکنجه گران خونريز و فوق وحشی  اگسا و کام و خاد و واد و
ازش های  شرم آور و ننگين خويش در هفت سال گذشته ، در حقيقت جناب کرزی با س! شانرا فراموش نمايند؟

آيا جناب شان کدام همه پرسی و نظر خواهی در .خيانت بزرگی را در حق مردم مظلوم افغانستان روا داشته است 
! د؟مينماين) بی خريطه فير ( زمينه انجام داده اند و يا اينکه مانند هر عملکرد ديگر شان به اصطالح عاميانه 

شاه شجاع سوم ( سازش های ننگين و ائتالفات ننگين تر از آن يکی از شاخص های اساسی حکومت داری جناب 
است که مملکت را به قهقرا برده و مردم زجر کشيده افغانستان را در يک سراشيب مهيب تباه کن قرار داده ) 

ش در جريان است تا باشد باردگر جناب است و اين سازش ها و زد و بند ها همچنان با همان سرعت اولی خوي
شان برای پنج سال ديگر مردم بخت برگشتهء افغانستان را به گودال نيستی و تباهی سوق دهند و خود به اصطالح 

  .سر غندی خير نشسته و مرگ  يک ملت را به نظاره بنشينند
ز رهبران نظامی  افغان بنام های  اپريل خبر اخطاريه کودتای ثور  بوسيله دو نفر ا26به تاريخ . … ((     

- نيروز(و محمد رفيع بنام شفر )  مامد --MAMADنام شفر وی در سازمان جاسوسی روسها (گالبزوی 
NIRUZ (  به دفتر نمايندگی)جی -کی..( …اين دو نفر هر دو جاسوسان روس بودند. داده شد )  بی– جی -کی 

وی بحيث يک جوان سی و چهار . سال در تماس بوده است ) 30(با نور محمد تره کی از مدت تقريبا  سی ) بی –
به خدمت گرفته شد و بحيث يک ايجنت روس به 1951ساله و يک ژورناليست و نويسنده  مارکسيست  از سال 

به حيث ايجنت 1950ببرک کارمل در سال های ……داده شد ) NUR-نور(وی بصورت غير مترقبه نام شفر 
تره کی و , هردو نفر. بود )  MARID-مريد(به خدمت گرفته شد و نام شفر او جزب گرديده و) بی -جی-کی(

تره کی ادعا ميکرد که رهايی . به شدت شکايت ميکردند )  بی- جی-کی(کارمل از همديگر در نزد مقامات 
وسی نشانه خيانت و ارتباط  وی با مقامات جاس,  قبل از ديگر زندانيان سياسی 1952کارمل از زندان در سال 

و کارمل در مقابل تره کی را متهم به رشوت خوری نموده  ادعا ميکرد که وی دارای چهار ..... حکومت است و
  )4......)) (يک حساب بانکی شخصی با مقدار متنابهی پول بوده و در خفا با امريکايی ها در تماس است , موتر 

 سازمانک و حزبکی بسازند و داد از مردم و ميهن   بگذار جانيان شرف باخته خلقی و پرچمی گلو پاره کنند ، 
و مردم ! زنند و داد و فرياد کنند ، مردم افغانستان با تمام گوشت و پوست و استخوان خويش وطن دوستی؟

و مردم ! حاصل وطن دوستی ؟. اين وطن فروشان مردم دشمن را تجربه کرده و زهر آن را چشيده اند ! دوستی؟
شان بی آزرم ، دو مليون شهيد ، پنج مليون آواره ، صد ها هزار معيوب و يتيم و بيوه ، اين وطن فرو! دوستی ؟

هزاران هزار زندانی و صد ها زندان و شکنجه گاه و پوليگون ها و گور های دسته جمعی بی شمار در مرکز و 
و در آخرين فرصت واليات و تخريب هشتاد و پنج فيصد کشور آبائی ما ، بغارت بردن سرمايه های ملی کشور 

و هزاران هزار جنايت و خيانت ديگر بود که مردم افغانستان و ..... تسليم نامردانه کشور به باداران روسی شان و
  .جهان شاهد آن بودند

 در اينجا قسمتی از خاطرات آزاده مردی را می آورم که در چنگال جنايت گستر وطن فروشان فرومايه و غالمان روس 
((  :   ده سال از عمر گرانبهايش را در دخمه ها و شکنجه گاه های مزدوران روس سپری نموده است گرفتار آمده و

زورآزمايی های شکنجه . زخم های بدنم الچق بسته بود . حدود دوماه ميگذشت) 1360دهم اسد ( ازواقعۀ گرفتاری ام 
ت شکنجه گرخشم وغضب فوران ميکرد و از سيما وحرکا. نتيجه ی دلخواه در پی نداشت) خاد(گرانِ رياست تحقيق

  :خالی کرد " موءدبانه"سرانجام دل باد کرده اشرا با اين جمالِت . دندان روی دندان ميساييد
  !مه با تو سگ چوچه کار دارم  " 

   خوده چی فکر کدی ؟
  ! آسمان چارم 

  . ميفامی يانی ؟ اگه راست باشی چپ ميسازمت ، اگه چپ باشی راست 
  ."راه کاروانه گرفت. ( . . .)  ، اگه دلته از زندگی سياه نکدم ، نام خوده می گردانم به شرفم قسم

برايم تازگی نداشت ، اما اين را ميدانستم که دشمن به سادگی ازسرم دست " خاد"اگرچه فيس وفاس شکنجه گران 
ران برای تمامی حالت ها آمادگی بنا ب. او مجنونی بود که لياليش رااقرارکشيدن ازمن انتخاب کرده بود.  بردارنيست

 .روحی ميگرفتم
با عتاب . درانتهای دهليزامرايست داد.   ميرغضبی که بظاهرلباس پازپرس به تن کرده بود ، ازاطاق تحقيق بيرونم کرد

صدای ناله وفغان متهمين ازاطاق ها ی تحقيق به . خودش داخل اطاق ديگررفت!" رويته بطرف ديوال بگردان:" گفت 



  
 

 
  7از  4 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

" جالدان قرن بيستم"درِد شنيدن اين چيغ وفغان سختتر از کشيدن دردشکنجه بود ؛ ولی در دل سنِگ .  زمی آمددهلي
  .به حساب می آمد" ناله درمذهب اينها موسيقی فرح انگيز" چرا که. کمترين اثری نميکرد

سرپيچيده " دستور" از.  مستنطق بعد ازربع ساعت ازاطاق بيرون شد و با کسی راجع به دوسيه ی من حرف ميزد
با فارسی شکسته  "مشاور. "ی خود دردهليزايستاده بود"چوکره"روسی همرای " مشاور." بطرف شان نگاه کردم

مزدورِک . همانگونه که قِد او بلندتراز بازپرس وطنی بود ، صالحيتش نيز برتر ازاو بود. دستورهای الزمه را ميداد 
" نافرمانی من خوشِ . خارجی می چرخيد وتوريش گفته او را طواف ميکرد"رمشاو"وطنی مثل روباِه ذليل َدورَدور

نيامد ، هيبت کنان بسويم دويده ، ازچانته اش چند درجن فحش وناسزا بيرون کشيد وبه هوا " شيرک خانه روباه بيرون
عيناً  . حک می نمود قيافه اش خيلی مض. با اينهم دل پرکينه اش  يخ نکرد و سيلی های محکمی برصورتم زد. پراکند 

مه تو بيشرفه نگفتم که رويته از ديوال َدورنتی؟ :" دوانگشت خودرا روی چشمانم فشارداد و گفت . مثل روباه پيخ کرده
  ! "چشمايت ازکور کدن اس

م حيف که صالح نبود ، اگرنه برايش ميگفت! بام می چکيد ، داالن را لگد ميکرد .  من می دانستم که گپ جای ديگر است
  !وقتی آسيابان شدی ازمزد گرفتن چرا شرم د اری ؟  تمام عالم وآدم ميدانند که سرنخ به دست باداراست ! آقای غيرتی: 

من می ديدم که . بود" رفيق مشاور" سيلی های مستنطق خيلی درد داشت اما دردناکتراز آن موزه پاکی او وامر ونهی
اين درد استخوانم را سوختاند .  اجرا می کند ومانند روباه ُدم می جنباندچاکرِک حقيردستورات ارباب مغرور را مو به مو

که برای چه اينها سرنوشت خود وما را در گروبيگانگان گذاشته اند تا روی زندگی ومرِگ ما اشغالگران وحشی زير نام 
  مشاور تصميم بگيرند؟

" هرمستنطق مجبوربود تا راپورکارش را دمبدم بهاما .  جريان تحقيق متهمين توسط مستنطقين وطنی به پيش برده ميشد
برای تصميم گيری شرط اساسی شمرده "مشاور"همچنان درپايان کارهردوسيه نظر. بسپارد وازاودستوربگيرد" مشاور
  .می شد

گاهی اوقات نيمه ی دوم شب متهم را .   شب وروز آسياِب گردان رياست تحقيق دورميزد وبنی آدم ميده می کرد
   )5......)) (بيم ازتحقيق وشکنجه ، خواب راحت را ازچشمان خسته ی زندانی می گريزانيد.  می بردندبه تحقيق

 اين فرومايگان بی وجدان و جانيان قرن چنان ديده درا و بی شرم و بی حيا هستند که سر پشقل نشسته و کنجاره 
به هوا و هوس رسيدن دوباره به خواب می بينند و باز هم خر لنگ شان هوس قصر رياست جمهوری نموده و 
هرکس و ناکسی هستند و هر قدرت به هر پستی و پلشتی تن در داده و حاضر به هرنوع سازش و معامله با 

شاخهء از اين باندک منحله و منفور يک جاسوس بی آبرو را کانديد رياست جمهوری می سازند ، غافل از آنکه 
مردم شهيد پرور و قهرمان افغانستان پوست اين ها را در چرمگری می شناسند و بخون شان تشتنه هستند ومنتظر 

  . اين جانيان شرف باخته گرفته و روح شهيدان را شاد سازندفرصت تا انتقام جگر گوشه های شانرا از
 ننگين روزيست که کودتاچيان هفتم ثوری با شرمساری و سر افگندگی از چنگ مردم :1371 ثور هشتم

  .فرار کرده و به آغوش برادران اخوانی شان پناه بردند 
به معامله پرداختند و اسمش را ) راست (يان با کودتا چ) چپ(                 هشتم ثور روزيست که کودتا چيان 

گذاشتند حکومت اسالمی و خون بيش از يک ميليون شهيد راه آزادی را پامال هوس های شوم خويش ساخته و به 
با زدو بند های ذلتبار و خائنانه  خلقی ! بلی . زخم های بيشمار مردم درد رسيده افغانستان نمک اسالمی پاشيدند 

چنان آب سردی بر آتش خشم ملت رنجديده افغان پاشيدند ,  بی آزرم و اخوانی های از خدا بيخبر ها و پرچمی های
, که مردم هرگز فرصت نيافتند تا نفسی به راحت بکشند و تا ديده گشودند همان خلقی ها و پرچمی های ملحد 

ال و پکول و با ريش و دستار جنايتکار و  وطن فروش را در کنار برادران اخوانی شان با عبا وقبا و چپن و ک
  . مشاهده کردند , وعمامه 

مبدل شد و بلند پايگان خلقی و پرچمی به مشاورين حکومت اسالمی ) خالد بن وليد (      مليشه گلم جم  يک شبه به
 ,رتبه های جنرالی و ستر جنرالی به شاخی باد شد و تمام دم ودستگاه حکومت منحله  نجيب . تغيير چهره دادند 

همه وهمه با ازدياد يک پسوند اسالمی  با همان ..... اتحاديه هنرمندان و, اتحاديه زنان , چون اتحاديه نويسندگان 
  . قرار گرفتند ) ربانی (ساختار و تشکيالت وپرسنل در خدمت رژيم 

 و آب از آب    سازمان جهنمی خاد با تمام امکانات و خاديستان ساديست آن نيز به حکومت اسالمی ملحق گرديد
از کيسه خليفه بخشيده شدند و ) وطن(همه اعضای بلند رتبه و افراد حزبی و سازمانی  حزب منحله . تکان نخورد 

مورد تفقد حکومت اسالمی قرار گرفته و آنچه از  سرمايه های  ملی کشور باقی مانده بود را با فراغت خاطر به 
ق احصائيه گيری منابع بيطرف ، در جريان جنگ های داخلی طب.....{ .... و.خارج از کشور انتقال دادند 

 ميزان 5 الی سقوط حکومت برهان الدين ربانی  توسط طالبان در 1371مجاهدين برای تصرف کابل از ثور 
نفر مجروح گرديده و بيش از پنجصد ) 80000(نفر بقتل رسيده  ، هشتاد هزار ) 30000(  ، سی هزار 1375
زره از خروار و کمی از بسيار و قطره ) 6( }.ده  آواره و مجبور به ترک کابل گرديدندخانوا)500000( هزار 



  
 

 
  7از  5 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

را از قلم يک خلقی  مرور کرده به همه وطن فروشان چپ و ) راست(و ) چپ(از ابحار جنايات کودتا چيان 
  .راست و ميانه نفرين ميفرستيم 

خون و گورستان تاريخ و مرکز لکه دار ساختن دامان آنهای که با توطئه های خود شهر کابل را به حمام ((..... 
پاک معصومترين خانواده های شهر ما مبدل کردند چگونه به خود حق ميدهند که با استفاده از سکوت غمبار 

  .ديگران خاک بر چشم تاريخ زنند
. انی بود  رب-اوائل حکومت داری مشترک مسعود.  يک صحنه از اين وحشتها را بر سبيل مثال ذکر ميکنم  

علومی و ديگران رهبريش ميکردند متحد , مليشای دوستم که نمايندگی از قوت پرچم کارملی ميکرد و بريالی 
خونين وسخت بيرحمانه  بنام تاجيک , جنگی شديد . نزديک حزب وحدت اسالمی و گروه اسماعليه نادری ها بود 

ر ها تن در جنگ از هردو طرف سرباختند بلکه نه تنها هزا, وهزاره که جنگ مسعود و مزاری بود در گرفت 
زنان و , قبرستان های دسته جمعی تراژيکی از جمع کشته شده گان که قتل جمعی شده بودند و شامل اطفال 

در اين ميان دوستم به مشوره رهبران سياسی , پيرمردان بجا افتاده و زمينگير می شدند اطراف شهر را پر ساخت 
مسعود که از سرنوشت نجيب اهللا درس گرفته بود به امتيازات , تيازات بيشتر گرديد خود از مسعود طالب ام

برای تهديد مسعود اين گروه رخ به حزب اسالمی بردند و در . بيشتری به جنراالن کارملی همکارش حاضر نشد
ه اين ائتالف تازه بابه جان پرچمی  کارملی معروف و جنرال مومن ب, .ائتالف با آن حزب جنگهای تازه در گرفتند

مومن در جنگ مسعود و مزاری در حومه داراالمان در محاصره , روابط دوستم با اين دو بهم خورد , نه پيوستند 
افتاد و ليک بتدريج قوتهايش را از ساحه کشيد وبه حيرتان رفت که بعد تر در نتيجه توطئه که برايش ساختند 

وط بابه جان شبانه هجوم بردند و هرچه دار وندار آن کندک بود برکندک محافظ مکروريان مرب. سرش را باخت 
چند شب  بعدتر از اين حادثه نخست شماری از پنجشيری های شورای نظار را اسداهللا مار خور که . به يغما رفت 

 با محمود بريالی يکجا ميزيست در داخل يک کانتينر پر از مواد سوخت انداخته  آتش زدند و بعد آن شبانه بر
پوسته های شورای نظار جنگ ناکرده گريختند ,پوسته های شورای نظار در داخل مکروريانها هجوم آوردند 

وليک نصف خانه های مکروريانی ها به چور و چپاول و در مواردی تجاوز بر شرف و ناموس شان گرفتار .
.  ناموس شان چه خواهد آمد وچنان قيامتی برخاست که هيچ کس نميدانست که بر سر و مال و شرف و. . آمدند 

  )7......)) (اينها همه فقط بخاطر آن صورت ميگرفت تا فضا را بر مسعود تنگ آورده کسب امتياز کنند
جنايتکاران اخوانی روی رفقای وطن فروش خلقی و پرچمی شانرا در خيانت و جنايت و دنائت سپيد نموده و    

ن و دختر و پسر مردم را در روز روشن چور کردند ، به ناموس ز. در جنايتکاری دست شيطان را از پشت بستند
کابل زيبا را به ويرانه غم . مردم بيشرمانه تجاوز نموده و جوی هائی از خون هموطنان مظلوم ما جاری ساختند 

قومندان يک حزب . انگيزی مبدل نموده و بيشتر از شصت هزار هموطن ما را از دم تيغ شقاوت خويش گذشتاندند
 يک گوشه شهر شبش هاييش را بزور تفنگ باالی مردم بفرش ميرسانيد و يکی از افرادش را قالده در گردن در

نموده و چون يک سگ جنگی از وی استفاده ميکرد واگر کسی از خريد شبش قومندان خودداری ميکرد ، سگ 
ه ميکرد و قومندان صاحب می زرداد وارد عمل ميشد و با دندان ها و ناخن های دراز خود ، وی را تکه و پار

قومندان ديگری در کنار ديگری از شهر بعد از آنکه مردم را غارت ميکرد به . خنديد و از تماشای آن لذت ميبرد
سر شان ميخ می کوبيد و آن ديگری بعد از غارت مردم ، سر های شان را با يک ضربت شمشير از تن های شان 

آن ) . رقص مرده ( لذت می برد و نام عمل ننگين خود را گذاشته بود جدا نموده و از خيز و جست تن بی سر 
ديگری چندين نفر اسير غير مسلح را در داخل يک کانتينر آهنی محبوس کرده و در زير کانتينر آتش می افروخت 

ر اسالمی و از سوختن انسانها و از داد و فرياد آن مظلوم ها لذت می برد و نام اين عمل شوم و غير انسانی و غي
جنگ های حزب وحدت و اتحاد اسالمی با گذشت زمان به يک جنگ ..... { ،)رقص زنده( خويش را گذاشته بود

رقص مرده ها ، ميخ زدن به سر های مخالفين ، تجاوز به نواميس طرفين  و .... تمام عيار قومی تبديل شده ، و
ده و درد بار اين جنگ هاست که مردم کابل هنوز زير پا گذاشتن کليه کرامت های انسانی از خاطرات تکان دهن

در جنگهای غرب کابل که منطقهء افشار کامال ويران گرديده و بر ساحات خوشحال خان . آنرا فراموش ننموده اند
مينه  ، سيلو ، پوهنتون ،کارته سخی ،چهلستون و داراالمان خسارات شديد جانی و مالی وارد گرديد ، دولت 

)                           8(} .از اتحاد اسالمی مواضع حزب وحدت را پيوسته زير بمباردمان قرار ميدادمرکزی در حمايت 
ميگويند باری يکی از ريش سفيدان مربوط حزب وحدت اسالمی به مزاری رهبر حزب از اين همه جنايات 

ر جواب گفته بود بچه ها اگر اين افرادش خبر داد واز وی تقاضا کرد که جلو اين همه جنايت را بيگيرد ، وی د
هر حزب و هر تنظيم شيوه های مخصوص به خود داشتند و در . کار ها را ميکنند در مقابل خوب می جنگند 

سياف قبل از هجوم افرادش . توهين و تحقير و زجر و آزار و شکنجه و کشتار مردم با همديگر در رقابت بودند 
 شهر کابل را ويران کنند وی معتقد بود که شهر کابل کثيف شده است و بايد به کابل به آنها دستور داده بود که

گلبدين حکمتيار به بهانه موجوديت دوستم در کابل ، شهر . خاک آن زير و رو شود ، که همان گونه عمل کردند 
و جوی هائی را از چهار آسياب مقر نظامی خود ، به هاوان و راکت و خمپاره بست و از کشته ها پشته ها ساخت 

از خون هموطنان ما جاری ساخت و عاقبت در همان ويرانه به حيث صدراعظم تشريف فرما شد و  بر ويرانه 
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قومندان مسعود به هدايت ربانی و همکاری سياف  در کارته سه و افشار کابل چنان . های آن اشک تمساح ريخت 
 ....تاسف که اين سلسله  سر دراز دارد با . جنايتی را آفريدند که تاريخ نظيرش را به ياد نداشت 

از دروازه ها  وکلکين های نظام قراول و عمارات فرقه ها و قول اردو ها گرفته تا لين های برق ، آهن .......{
پوش ها ، ديپو های مهمات و وسايط خورد و بزرگ که به مجاهدين تسليم داده شده بود  مورد چپاول قرار گرفته 

وسايط و . ای جهادی در قريه ها برده شده بودند و يا در بازار ها به معرض ليالم قرار داده شدند ، يا به قرارگاه ه
خريطه ها و اسناد محرم اردو نزد دکانداران و . وسائل انجنيری مورد استفاده شخصی در ساختمان ها قرار گرفت

کتب مسلکی برای گرم نمودن بخاری ها تعليم نامه ها و . قصابان منحيث کاغذ باطله مورد استفاده قرار گرفت 
استادان ، متخصصين ، افسران مسلکی و دکتوران که امکان خارج شدن از افغانستان را نداشتند . سوختانده ميشد

جای يونيفورم نظامی را دستمال و پکول گرفت ، نام قوای . به خانه های شان نشسته تن به تقدير سپرده بودند
، تردد وسايط به ندرت به مشاهده ميرسيد، زيرا همه وسايط دولتی از طرف مجاهدين مسلح ديگر شنيده نمی شد 
تنها . کابل را وحشت فرا گرفته بود . شبانه ده ها خانه مورد تالشی قرار ميگرفت. به غنيمت برده شده بود

 ميکردند اما خانه گروپهای احمد شاه مسعود با لباسهای پلنگی ملبس بودند که با دستمال و پکول منظم تر حرکت
در . های نشانی شده از نظر شان دور نبود ، زيرا شخص وزير دفاع هنوز بکابل نيآمده بود که امنيت را تامين کند

عين حال همه دارائی های عامه چون کتابخانه ها ، موزيم کابل ، آثار قلمی نگارستان غالم محمد ميمنگی ، 
  )9(}.......خارج انتقال داده شده بودند و به فروش رسيده بودندکتابخانهء عامه کابل چپاول شده و يا به 

 اگر خواسته باشيم تمام جنايات وپستی ها و پلشتی های معامله گران  هفتم ثوری ها و هشتم ثوری ها را بر  
و هشتم 1357روز های منحوس هفتم ثور. شماريم از مثنوی هفتاد من کاغذ هم به يقين بيشتر خواهد شد 

به يقين که روز های سياه و خونياری اند که جا دارد اين روز ها در تاريخ کشور ما به نام روز های 1371ثور
چه مضحک و خنده آور است که جناب رئيس دولت جمهوری اسالمی افغانستان بعد از .عزای ملی ثبت گردند 

  .ثور تجليل بعمل نمی آيدهفت سال از خواب گران بيدار گرديدند و فرمان صادر کردند که امسال از هشتم 

تجليل از هفدهمين سالروز پيروزی مجاهدين را برای  حکومت افغانستان می گويد، بخش عمده ای بودجه مراسم  ((
سخنگوی دفتر رياست جمهوری   يک .ديده از حوادث طبيعی اخير اختصاص داده است کمک به خانواده های آسيب

است که در اختيار خانواده های آسيب ديده ) واحد پول افغانستان(افغانی  ميليونافغانستان گفت که اين پول حدود پانزده 
  )10()) .واليات مختلف افغانستان قرار خواهد گرفت در

 جناب کرزی طی هفت سال گذشته کشتار مردم بی گناه کابل بوسيلهء جنايت کاران اخوانی و وهابی و آخندی را هر ساله 
البته مقدار اصلی و دقيق آن خيلی  ها بيشتر از اين بوده است که مقامات گزارش داده ( نی با مصرف  پانزده مليون افغا

کشتار خاليق و تجاوز به نواميس مردم و تخريب کامل پايتخت کشور را جشن گرفته و با سر افراشته و در کنار ) اند
 به ريش مردم خنديده اند و اينک که جنايتکاران خونريز تنظيمی و حزبی مراسم رسم گذشت عسکری را بر پا کرده و

روزهای رياست جمهوری شان به پايان خويش نزديک است ، دفعتا از خواب گران برخواسته و مردم دوست و با 
، اما اين ترفند ها ديگر نزد مردم رنگ باخته است و مردم افغانستان خادم و خائن را بخوبی می ...... احساس شده و

يکی اينکه وحشت دارد بازهم . که جناب کرزی به دو علت دست به همچو مانوری زده است شناسند و نيک ميدانند 
مخالفين مسلح دولت ، جشن سرور شانرا به ماتم مبدل سازند و دوی ديگر اينکه بدين گونه در آستانه انتخابات رياست 

اما اين نيرنگ ها و ترفند . کيه زند جمهوری ميخواهد دل مردم را بدست آورده و چهار سبای ديگر نيز براريکه قدرت ت
 .ها ديگر کهنه شده است و تاريخ مصرف جناب کرزی به پايان رسيده است

  
  . ننگ و نفرين ابدی باد  بر کودتا چيان هفتم ثور و هشتم ثور                             

  
روز قيام چادر و . کابل روز شهامت و روز شهادت  دختران وپسران مکاتب , روز حماسه :1359نهم ثور 

نهم ثور روزی بود که جاده های کابل از شکوه . نه گفتن درمقابل ظلم و تجاوز , روز. قلم در مقابل توپ و تانک 
و هيبت شاکردان مکاتب کابل و از خشم ونفرت شان به مقابل متجاوزين روسی و غالمان بيمقدار خلقی و پرچمی 

دختران مکاتب بسوی عساکر هموطن . بل را شور وهلهله فرا گرفته بود جاده های کا. شان به خود ميلرزيد 
با نفرت و خشم نگاه ميکردند و عده از , خويش که جهت سرکوبی تظاهرات مسالمت آميز شان فرستاده شده بودند 

اگر (( ه فرياد سر داده بودند ک, آنها درحاليکه چادر های سفيد خويش را ير سر عساکر حکومت کابل می انداختند 
چادر های ما  را پوشيده و تفنگ های تان را به ما دهيد تا از وطن خود , شما شهامت دفاع از وطن را نداريد 

سر های شانرا به زير انداخته و تفنگ , عساکر و فرماندهان شان در حاليکه از خجالت آب می شدند ..))دفاع کنيم 
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قاومت در مقابل خواهران شان خودداری ميکردند و چنان بود های خويش را محکم چسپيده بودند و از هر گونه م
که رژيم دست نشانده روس عمال  سازمانی و حزبی خويش را مسلح ساخته و جهت سرکوبی آنها به جاده ها 

. فرستاد و هم زمان زرهپوش ها  وارد عمل شده و هلی کوپتر های روسی در آسمان کابل ظاهر گرديدند 
ن خلقی و پرچمی در حاليکه در عقب درختان سنگر گرفته بودند بروی خواهران خويش سازمانی های بی وجدا

جويی از خون جاری گشت و به هر گوشه . فرياد و فغان دخترکان مکاتب کابل در فضا پيچيده بود . آتش گشودند 
قهرمان مکاتب وبيشه وبه هر سرک وجاده يی خون پاک شاکردان بيگناه مکاتب کابل بر زمين ريخت و شاگردان 

, در حاليکه شهدا و زخمی های خويش را از زير رگبار مسلسل های  خلفی ها  و پرچمی ها  بيرون ميکشيدند 
مرک بر (( , )) روسها از ملک ما بيرون شويد (( همچنان مصمم  و نترس با شجاعت تمام  شعار ميدادند که 

ه شاگردان مکاتب پيوستند و کرملين نشينان و نوکران محصلين پوهنتون هم ب.... و)) زنده باد آزادی . اسارت 
فرياد های  آزادی خواهی هر لحظه بلند تر و بلند تر ميشد و  چنان بود که روس .بومی شانرا بلرزه درآوردند 

های متجاوز دست به کار شده و هلی کوپتر های روسی  در حاليکه با ارتفاع کم  از فضا مظاهره چيان را زير 
صد ها و هزاران شاکرد و محصل در خون . بر آنها آتش کشودند و صحرای محشر برپا کردند , د نظر داشتن

عده بيشماری به شهادت رسيده و تعدا زيادی زخمی . خويش غلطيدند و تمام کابل را بوی باروت فرا گرفته بود 
زندانها و شکنجه گاه ها نمودند بزور تفنگ به الری ها سوار کرده روانه ) اگسا (شدند و متباقی را سگان بويکش 

 از جمله اولين شهدای تظاهرات کابل بودند که چادر های سفيد مکتب شان )وجهيه خالقی ( و)ناهيد صاعد( . 
  .با خونهای پاک شان سرخ شد و سرخ روی و سرافراز به جاودانگی پيوستند 

ا گرديده  و نام های شهدای نهم ثور و تمام  جريان اين تظاهرات شکوهمند با خط زرين درج تاريخ پر افتخار م   
در حاليکه سر . شهيدان راه آزادی در قلب هر افغان وطن پرست و آزادی دوست تا ابد زنده و جاودان است 

به روح های پاک شان درود و دعا , تعظيم به پيشگاه شهدای نهم ثور و تمام شهيدان راه آزادی فرود می آوريم 
  .ران وطن فروش خلقی و پرچمی نفرين ميفرستيم فرستاده و به جنايتکا

سهم برازنده در جهاد و مقاومت مردم ,    با استفاده از اين فرصت يادآور بايد شد که زنان و دختران افغانستان  
افغانستان به مقابل متجاوزين روسی و نوکران خلقی و پرچمی شان داشته و با شهامت تمام و بصورت بسيار 

با جرئت ميتوان گفت بدون شراکت زنان . رين لحظات در پهلوی برادران شان استوار ايستاده بودند شايسته  تا آخ
  .   افغان ، جنگ آزادی بخش ملی ما هرگز به پيروزی نمی رسيد 

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---  
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