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  تجاوز وحشيانه روس بر افغانستان
  يا

  مرحله تکاملی کودتای منحوس ثور
  

  
  

 ششم جدی 
  ، )1979دسامبر27(خورشيدی1358

از سياهروز  فراموش ناشدنی در تاريخ پر از نشيب و فر
سرزمين کهن ما ، افغانستان آزاد ، مستقل و غير منسلک  به 
شمار ميرود و لکهء ننگ آن تجاوز وحشيانه برای هميش در 
جبين تجاوزگران روسی و نوکران بی مقدار خلقی وپرچمی 

شامگاهان ششم جدی سال .   شان حک گرديده است 
ما را در نورديده وحشيانه و بی شرمانه بر سر زمين بود که چکمه پوشان بی آزرم روسی سرحدات کشور آزاده 1358

  .مقدس ما يورش آوردند
را اول مسموم نموده وبعد ) حفيظ اهللا امين(  در اين روز شوم عساکر تا دندان مسلح روسی گماشتهء خلقی خويش
 از تاشکند  روسیسوار بر ميله تانک)کارمل( تيرباران کردند و بعد جاسوس سرسپرده ديگری را بنام ببرک مشهور به

پرچمی بود يعنی به شاخهء ديگری از حزب , ببرک . به کابل آورده و براريکه قدرت در کابل نصب کردند 
حزب رسوا و منفورايکه به عنوان ستون پنجم سازمان جاسوسی و استخباراتی  . تعلق داشت )) ديموکراتيک خلق ((

آواز ناخراش  ببرک در همان شب از طريق راديو .  اشتدر افغانستان عمل کرده و شهرت د) بی .جی.کی( روس 
و مرحلهء تکاملی کودتای منحوس ثور ) امين ( تاشکند و روی امواج راديو افغانستان پخش گرديد که از سقوط  باند 

ر آن آواز ناخراش مردم را آسيمه سر ساخته و از فردا های خونبار و از وحشت و ترور بيشتر از بيش  خب. خبر ميداد
در فردای آن شب ديجور مردم افغانستان با مشاهدهء چکمه پوشان روسی در خيابان ها و جاده های کابل ، به . ميداد

ببرک ( عمق فاجعه پی بردند و کشور آزادهء ما در اشغال متجاوزين روسی درآمده و دلقک رسوای تجاوزگران روسی 
   ......وز ننگين بود پيام آور شوم آن اشغال وحشيانه و آن تجا) دربار مل 
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خورشيدي زماني آه مردم آابل در بسترگرم آرميده بودند ارتش سرخ با  ١٣۵٨  شب ششم  ماه جدی سال  ((....   
ت ازبكستان و آابل ، قدم به خاك افغانستان گذاشت وقصه تلخ جنگ ايجاد خطوط هوايي و زميني ميان تاشكند پايتخ

   .دراين آشور را رقم زد
شبي آه سرماي سوزناك زمستان، مردم را به آنج منازل شان آشانده بود فقط غرش هواپيماها بود آه سكوت پايتخت 

   .هزار ارتش سرخ شوروي به افغانستان منتقل شد ١٢٠  شكست و شماري از  را مي
رهبري آشور را به عهده دارد، " حفيظ اهللا امين"درحاليكه شهروندان آابل خوابيده بودند ، راديو آابل اعالم آرد آه 

   .خواست مردم را نگران آرده بود به هوا برمي" داراالمان"از قصر  هاي آتش آه شعله
مومي پايتخت مشاهده آردند از صبح هفتم جدی وقتي آه شهروندان آابل ارتش سرخ تا دندان مسلح رادر معابر ع

   .وقوع يك حادثه بزرگ در آشورشان آگاه شدند
آابل چنان سريع و غيرمترقبه بود و به گفته خانم امين وقتي آه تيراندازي " داراالمان"حمله به مقر امين در قصر ....

ياست جمهوري خواست از فرمانده نيروهاي گارد ر" جانداد"به سوي قصر در شامگاه ششم جدی آغاز شد، امين از 
   .ها درخواست آمك آند شوروي

گويد آه براي امين تيراندازي از سوي نيروهاي شوروي غيرقابل قبول بود ، وقتي آه جانداد  همسر حفيظ اهللا امين مي
   .برگشت و گفت ، تيراندازي از سوي ارتش سرخ است، امين گفت، نه

هاي آليدي ، راديو و تلويزيون، مخابرات و زندان پلچرخي  رتخانهرا تصرف آرد ، وزا" داراالمان"ارتش سرخ قصر 
   .آه اغلب نيروهاي مخالف دولت در آنجا زنداني بودند را تحت آنترل خود درآورد

  
هزار افغان ناپديد شده است آه تاآنون اطالعي از سرنوشت آنان در  ۶۵  شود در حكومت صد روزه امين  گفته مي....

   .دست نيست
آردند وارد فرودگاه  تم جدی آارمل با يك هواپيماي نظامي شوروي درحاليكه محافظان روسی وي را همراهي ميهش....

   .آابل شد و قدرت را به دست گرفت
يكي از " محمد حسن شرق"شد و  ها آنترل مي پس از آنكه آارمل اداره آشور را بدست گرفت به شدت ازسوي شوروي

با آارمل ديدار " عبدالرحيم هاتف "به ديدار آارمل رفتم آه قبل از من  ١٣۵٨  در سال : گويد دوستان نزديك آارمل مي
   .داشت

منتظر ماندم تا هاتف بيرون آمد و فراخوانده شدم به دليل درد پا عصايي در دست داشتم آه محافظين : وي افزود
ون عصا نبودم اصرار آردم و صداي ما به روسي از من خواستند عصايم را با خود نبرم ، من آه قادر به آنترل خود بد

   .گوش آارمل رسيد
شرق تاآيد آرد آه آارمل به استقبالم آمد و از محافظين خواست به من اجازه دهند، اما محافظان عصا را از دستم 

   .لنگان به ديدار او رفتم گرفتند، لنگان
ان وي حساس هستند و به اين علت به ها نسبت به حفاظت از ج آارمل به وي گفت آه روس: شرق بيان داشت 

   .آنند هايش توجه نمي حرف
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چاپ " آار"ها بود، آارمل پس از برآناري از قدرت به روزنامه  اينکه آنترل امور تا چه اندازه در اختيار روس 
   .جا بودند و افغانستان را به يك آشور اشغال شده تبديل آرده بودند مشاوران شماهمه: روسيه گفت

شما خبرنگاران به من جفايي : سي گفت .بي.خبرنگار بي" حامد علمي"ارمل بعد از فروپاشي شوروي سابق به آ
   .من چهار سال در چكسلواآي زنداني بودم ولي آسي از سرنوشت من نپرسيد. ايد بزرگي آرده
   .ددهد آه آارمل بعد از اينكه از قدرت برآنار شد در شوروي سابق زنداني بو اين نشان مي

هاي اقتصادي،  ساله در افغانستان شد و تمام زيرساخت ٣٠  اشغال افغانستان  بوسيله شوروی باعث بروز جنگ 
ميليارد دالر به  ٢۴٠  براساس اعالم بانك جهاني فرهنگي، سياسي ، اجتماعي و نظامي اين آشور را نابود آردو 

   .افغانستان خسارت وارد آرد
ميليون حلقه مين در اراضي اين آشور به   ١٢ افغان آشته ، مصدوم و معلول شدند و براثر جنگ بيش از سه ميلون 

   .جاي شهرك ، باغ ، آارخانه، مدرسه ، راه، قنات ، مسجد و زمين آاشته شد
ها است آه تحويل  گذاري شده در اختيار روس هفت ميليون حلقه مين در افغانستان موجود و نقشه اراضي مين اآنون هم

   .ور نشده استاين آش
هزار و  ١٣  نفر آشته شدند آه  ۴۵٣  هزار و  ١۴  هزار سرباز شوروي در افغانستان  ١٢٠  براساس آمارهاي موجود از 

   .نفر نظامي ، بقيه افسران اطالعاتي، آارمندان وزارت آشور، راهنمايان و مشاوران بودند ٨٣٣  
نفر هم مفقود  ٣٣٠  نفر آنان معلول و   ۶۶٩ ين تعداد شش هزار و نفر زخمي شدند آه از ا ٩٨٣  هزار و  ۴٩  همچنين 

   .االثر هستند
  هلی کوپترجنگی،  ٣١٧  هواپيماي بمب افكن شكاري و حمل و نقل،  ١٠٣  سرانجام ارتش سرخ با از دست دادن 

 .)) *نفربر و خودرو زرهي افغانستان را ترك آرد ٣١۴  دستگاه تانك، يك هزار و  ١۴٧
  

 
  
) ببرک کارمل وطن فروش (  است از یاختصار) بکوف (، )مستر بکوف (  و چنان بود که دلقک روسی مشهور به  

بر اريکه قدرت در افغانستان نصب گرديد و روس های متجاوز خاک افغانستان را به توبره کردند، و ببرک را به 
اين دلقک رسوا هيچگونه . وطی وار تکرار کردند هرجهتی که خواستند رقصاندند و هر آنچه که خواستند ، بااليش ط

اختياری از خود نداشت و نظر به اظهارات محمد حسن شرق ، دوست و رفيق بسيار نزديک وی ، حتی محافظان روسی 
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خود را در کنترول نداشت و باديگارد های روسی وی نيز بااليش حکومت ميکردند و هر حرکت و هر سخن وی را زير 
ببرک که . در کابل راپور ميدادند) بی -جی-کی( ه مقامات مسؤول در سازمان جهنمی جاسوسی روس نظر داشته و ب

هيچگونه اختياری از خود نداشت ، به باده گساری مشغول گرديده و به يک دايم الخمر حرفوی مبدل گرديده بودو پيروان 
از کشته ها پشته ها ساختند وچنان غرق در بی مقدار و دالل صفت وی مشغول خوشخدمتی به ارباب روسی خود بوده و 

بودند که حتی تجاوزگران روسی و مشاورين و جنراالن ارتش سرخ و .....جنايت و خيانت وظلم وناروا و بگير وببند و
را به وحشت اندر کرده بودند ،  وچنان بود که باداران روسی وی تصميم گرفتند دستان ) بی .جی.کی(سازمان جاسوسی 

. ء شانرا به دامان فرد کثيف و آلوده ودايم الخمری بنام ببرک ، تميز نموده و آن دستمال کثيف را بدور اندازندخون آلوده
بلی تجاوزگران روسی در صدد تبديل غالم گوش بفرمان شان شدند ، چه اکنون ديگر تاريخ مصرف وی گذشته بود و 

  .....ه دان تاريخ سپرده شد و به ذبال) بکوف ( بلی ، مستر   . يک دايم الخمر بيش نبود
  

  کارمل کی بود ؟                
جد بزرگ  کارمل بنام پهلوان طاهر پنجابی  ((  ......                         

معروف بود و اين پهلوان پنجابی از بقايای بجا مانده اردوی انگليسی متشکل 
شد که انگليس ها بعد گفته مي. از مسلمانان کشمير و پنجاب به شمار ميرفت 

از شکست دوم خود در برابر قيام مردم افغانستان ، اردوی خود را بصورت 
  . کامل از افغانستان بيرون نکردند 

دور از امکان . بلکه  بخش مسلمان آنرا  اجازه دادند که در کابل باقی بماند 
ا يافته نيست که انگليس ها در توافق با امير عبدالرحمن خان اجازه اين کار ر

انگليس ها خوب ميدانستند که مردم افغانستان به احترام اينکه اينها . باشند 
مسلمان اند و به رغبت خود با اردوی انگليس  نيامده بودند  ، از اين جهت 

اين هم گفته ميشد  که انگليس ها اين بخش اردوی . اذيت و آزار نخواهند شد 
ذاشتند و امير عبدالرحمن خان يا خود را به خاطر خدمات اطالعاتی به جا گ

  . نمی خواست و يا نمی توانست  به قبول آن تن در ندهد
   پهلوان طاهر پنجابی در آغاز در همان طانه های انگليسی مشرف بر قلعه 
جنگی کابل که برفراز تپه بی بی مهرو قرار داشت  زندگی ميکرد و بعد ها 

مير هاشم در . زندی بنام هاشم بعد ها ميرزا يا مير هاشم از او باقی ماندبداخل شهر آمد و تشکيل خانواده داد که فر
پناه سفارت انگليس در کابل بزرگ شد و تربيه ديد و در همان سفارت بحيث کار گذار خدمت ميکرد و روابط محکمی  

ه کمری کابل را به عقد همين موقعيت به ميرزا هاشم  امکان داد که دختر يک متنفذ قري. با دربار های وقت نيز داشت 
نکاح خود در آورد و خود نيز در همين قريه متوطن شود و خانواده اش رفته رفته خود را جز قوم حسين خيل  به 

اين معلومات را که همه بطريق جوانان قريه  کمری  از ريش سفيدان منطقه بدست آورده بودم .ديگران معرفی بدارد 
 دشمنی ها و خصومت های فردی و جمعی شايد افسانه  از اين دست را ساخته باشد برايم کافی نبود و فکر ميکردم که

و ليک در همين سلسله داستانی جالبی از زبان يک شخصيت شناخته شده قريه کمری کابل بدستم رسيد که شرح 
  : مفصل اصل و نصب کارمل را با خود داشت  با اين شرح 

سه سلسله قومی در رقابت با هم ديگر مدتها با هم جنگ و دعوا و کشمکش های                          در قريه کمری 
اين سه قوم عبارت بودند از ميربی خيل ، مال خيل و منديخيل ، هيچ يکی از اين سه خيل با خيل های . عجيبی داشتند 

خانواده از اهل قريش بودند تصور اين است که اينها اصالً سه برادرو يا سه . شناخته شدُه پشتونها ربطی نداشته است
که بنام بزرگان شان  رنگ سلسله قومی بخود گرفته اند و يا اينکه بخاطر کسب هويت افغانی نامهای اقوام پشتون را 

وکيا انور کسيکه اين داستان از زبان او نقل شده است و محمد ياسين ( دشمنی قوم مير بی خيل . بر خود گذاشته اند
عامل دشمنی تالش . و مال خيل شدت بيشتری داشت .) و در زمان کارمل از همين خيل اند صادقی رئيس سياسی ارد

در آن زمانه ها آنها ايکه اين مقام را داشتند  مقرب دولت يا قدرت های . برای بدست آوردن منصب خانی قوم خود بود
انها خمع می شد و به سرکار سپرده حاکم بر وطن شان بودند و تمامی مالياتبر عايدات  و انواع عوارض ديگر بدست 

آنها برای اينکه اين مقام پر درآمد را از دست ندهند ، . مدتهای طوالنی اين منصب نصيب مال خيلی ها بود . ميشد 
به سلسلُه همين پيوند ها ، آنها ميرزا هاشم را که پدرو پدر . بگونُه با شعبات مربوط  انگليسی در کابل پيوند داشتند 

انواده اش قطعًا معلوم نبود و کارگذار انگليس در کابل بود با هديه کردن سه قطعه زمين به او به منطقه کالن و خ
با اين حيله پيوند  محمد عمر خان . اين کار توسط عرب خان يا پسر او محمد عمر خان صورت گرفت . کمری آوردند 

م هر چه بيشتر اين پيوند ، عرب خان دخترش را به برای تحکي. با منابع انگيسی در کابل بيش از پيش تقويت يافت 
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اين امر سبب شد که برادر داکتر کرام الدين کاکر ، شوهر دوکتورس اناهيتا راتبزاد  . حبالُه نکاح ميرزا هاشم در آورد
ار او جمعه دار انگليس در منطقُه خورد کابل تعيين شد و به چنان قدرت و صالحيتی رسيد که هرنوع بيدادگری در اختي

داستان زندُه در بين مردم کمری کابل وجود دارد که باری يک سپاهی انگليس در منطقُه کمری بر يک دختر يا .  بود 
جوانان قريه اين حرکت را خالف شرف و ناموس و غرور افغانی خود يافته سپاهی را . زن جوان قصد تعرض کرده بود

 جوانان از حادثه خبر ميشوند و برای اينکه به تنهائی مورد پيگرد اوليای  اين. از راه ربوده و به قتل ميرسانند 
اردوی انگليس قرار نگيرند جسد سپاهی کشته شده را اندام اندام بريده و هر قسمت بدنش را بصورت مخفيانه در قلعه 

ورت جستجوی منابع انگليسی که به همکاری عناصر محلی ص. های هر يکی از متنفذين منطقه جا بجا ميکنند
انگليس ها او وخانواده . ميگرفته است تصادفًا يک پای مقتول را در منزل شخصی مردی بنام اهللا نورآکا می يابند

مردم از ترس اينکه اين بال برسرآنها نيز نازل نشود به ناچار زن .ودوستانش را باخود ميبرند وتعقيب ادامه می يابد
انگليس همان )  منظور از آن همان کارگذار يا مستاءجر استاين اصطالح مردم است که( ومرد نزد جمعه دار 

  . برادرکرام الدين کاکر ميروند و از او ميخواهند که با استفاده از نفوذش به اين قضيه خاتمه دهد
  جمعه دار چون موقعيت خودرا نيز حساس می يابد از طريق ميرزا هاشم  با منابع انگليس در تماس و به خاطر 

  .ين جريان آنها را از تعقيب قضيه برحذر ميداردعواقب شوم ا
محمد عمر خان که مامای اين دو جوان می .    از ميرزا هاشم دو فرزندبنام های محمد حسين و گل حسين باقی می ماند

شد دو دخترش را به محمدحسين وگل حسين به نکاح درآورد، از همسر اول محمد حسين سه فرزند به نام های سلطان 
. گل حسين وفات کرد.بجا ماندند)توريالی(و سلطان مسعود) محمودبريالی(سلطان محمود ) ببرک کارمل بعدی(حسين 

وچون همسر اول محمد حسين نيز وفات کرده بود،محمد حسين بيوۀ برادرش را به زنی گرفت و فرزندانی از اين 
  .وصلت نيز بجا ماند

 در ولسی جرگۀ دورۀ هفتم که خود از متنفذين شناخته شدۀ قريۀ  اين داستان طوريکه گفتم از زبان وکيل انور وکيل
منبع که اين داستان را در اختيارم گذاشت هنوز در قيد حيات است و خود براثری کار ميکند . کمری است نقل شده است

خصوص در آن او با آنچه من قبًال يافته بودم ب. که ممکن است اين حقايق را نيز با تفصيل بيشتر روزی به چاپ دهد
مورد که گفته بودم که پدر ميرزا هاشم يا ميرهاشم پهلوان طاهر پنجابی بود موافقه نداشت و ميگفت که در قوم ما و 
همه اقوام مخصوصًا پشتون های افغانستان هرکس تا چند پشت خود را دقيقًا به خاطر می داشته باشندو از نزديکان 

وپدرکالن ميرزا هاشم کارگذارانگليس در کابل را نديده و در بارۀ نسب او خود نيز آگاهی  دارندوليک هيچ کس پدر 
  .چيزی نه شنيده است

در هنگاميکه مثلث بی عيب را برای چاپ دوم آماده ميکردم يادداشتهای مرحوم عطا محمد شيرزی تحت : يادداشت  ( 
ندگان گرامی می توانند داستان اصل ونسب از چاپ بيرون شد وبه دستم رسيد خوان....)) چشم ديد واقعيت ها ((عنوان 

  .)اين اثرخود به مطالعه گيرند37ببرک کارمل را شروع از صفحۀ 
  با اين هم برخی را باور برين است که ميرهاشم پسربچۀ سرراهی بوده که کسی او را در مسجدعربخان بجاگذاشته و 

اين داستان نيز دقيق نه مينمايد زيرا . رگ ميکنندرفته است و عربخان يا پسرش اين طفل را در پناه خود گرفته بز
اين طفل درکجا مکتب خواند،چگونه  زبان انگليسی فراگرفت . عربخان و خانواده اش از تعليم و سواد بهرۀ نداشت
در قريۀ .اين ها همه پرسش هائی اند که پاسخ آن دشوار است. ،چگونه ميرزا شد و به مقام کارگذاری انگليس رسيد

نها شخصی بنام حسام الدين  پدر داکتر کرام الدين کاکرمولوی بزرگی بودکه در مدرسۀ ديوبندخوانده بودو از کمری ت
اين کار برای .همان طريق با انگليس ها پيوند يافته و از برکت همين پيوند بودکه فرزندش را به تعليمات عالی رساند

 .....)) **دديگران تا قبل از به شهرت رسيدن ميرزا هاشم ميسر نبو
 

   : ياوه سرای بی نظير -ببرک کارمل
 با برگماشتن ببرک کارمل 1979ب در سال .گ.روشن است که ک ((......                                            

 با عدم اعتراف به اين)  بی – جی -کی( ب .گ.رهبران ک. به رهبری حکومت تازهء افغانستان دچار اشتباه گرديده بود
خطای خود ، اميدوار بودند که سطح پائين انتلکتوئل  و نا توانی سازمان دهی کارمل را خواهند توانست با فعاليت های 

ارتشبد وارينيکف ، فرمانده گروه عملياتی وزارت دفاع اتحاد شوروی در . مستشاران حزبی و نظامی جبران کنند
حضور سپاهيان شوروی در افغانستان ، تماس های کسترده افغانستان ، به علت موقعيت حساس شغلی ، طی ساليان 

ای با نمايندگان کليه اقشار جامعهء افغانی از جمله رهبران دولتی ، فرماندهان ارتش ، فرماندهان محلی مخالفان و 
او با توجه به پوست حساسی که داشت همه روزه دوشا دوش رهبران . داشت)) ائتالف هفتگانه ((برخی از رهبران 

ژنرال وارينيکف ارزيابی های خود را هيچگاه پنهان نمی کرد . فغانستان کار می کرد و شناخت دقيقی از آنان داشتا
او همواره به پيشنهاد هايی که به او : (( او از ببرک کارمل چنين ياد ميکند. وحتی برخی از آنان را چاپ نيز ميکرد
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شما طوری به من : داشت ميکردو اکثر در پايان گفتگو ها ميگفت ميشد به دقت گوش فرا ميداد و خيلی چيز ها را ياد
مينگريد و حتی فکر هم ميکنيد که اين کارمل را ببينيد که پی درپی می نويسد و می نويسد ولی بازهم هيچ کاری 

د ، نه مورد اعتماد مردم و نه کارمل نه مورد اعتماد همکاران خود بو. واقعيت امر هم همينگونه بود ....)) نخواهد کرد
 يی بود که استادانه می توانست در ال فراکسيون باز بی همتا  و  ياوه سرای بی ماننداو .مورد اعتماد مستشاران ما 

به او کمک می کرد تا در پيرامون خود هالهء از يک رهبر )) استعداد (( اين . بالی گفتار های انقالبی پنهان گردد
رفقا ، حاال ديگر : (( ی پس از ارتکاب يک اشتباه ديگر ، او همکاران خود را متقاعد می ساخت که هربار. بيآفريند

 اين ديگر کامًال -  او عمًال به خاطر مردم مبارزه نمی کرد ! ))همه چيز به من روشن شد ، ديگر اشتباه نخواهم کرد
يجاد کرده بود که در پهنای همين نظام بوروکراتيک در دستگاه های حزبی و دولتی نظام ديوانساالری را ا. روشن بود 

همزمان با آن ، در دورهء ...... بود که بسياری ار مصوبه های خوب حزبی و دولتی ناپديد می گرديدند و گير می کردند
زمام داری کارمل ، مبارزه ء درون حزبی و فراکسيونی در درون حزب دموکراتيک خلق افغانستان دامنهء کسترده ای 

منافع جناح ها باالتر از منافع دولت قرار داده می شد و با گذشت زمان عمًال در تمامی پستهای کليدی حزب .گرفته بود
قدرت سياسی در کشور را که بر لزوم ))انحصار زدائی(( کارمل انديشهء . گماشته می شدند)) پرچمی ها (( و دولت 

. با گذشت زمان کنترول او بيشتر دشوار می گرديد. رد می کردآن مستشاران ما همواره تاکيد می کردند ، به شدت 
 1986در بهار . ...... فروپاشی شخصيت کارمل با تمايل آشکار وی  به مشروبات الکلی بيش از پيش تشديد می يافت

ينی وی در کابل به اين نتيجه رسيدند که ببرک بائيست جای خود را به يک سياستمدار پر انرژی تر بدهد و برای جانش
در مسکو با اين پيشنهاد موافقت کردند و . سردمدار خدمات اطالعات دولتی افغانستان ، نجيب اهللا  را پيشنهاد کردند

  .....))*** به سمت دبير کل حزب ديموکراتيک خلق افغانستان برگزيدند1986نجيب اله را در ماه مه 
مشهور (حفيظ اهللا , ) مشهور به تره کی (نور محمد , ) ارمل مشهور به ک(     رده های بااليی اين حزب چون ببرک     

, ) مشهور به کشتمند (سلطان علی ,) مشهور به راتب زاد(اناهيتا , ) مشهور به گاو (نجيب اهللا , ) به امين 
برک برادر ب) محمود بريالی( ونيزسلطان محمود مشهور به) مشهور به نور (نور احمد , ) مشهور به پنجشيری (دستگير

بودند و بقيه افراد اين حزب ) بی –جی -کی(همه وهمه جاسوسان کهنه کار سازمان جاسوسی واستخباراتی روس ....و
منفور بعد از تجاوز روسها به کشور ما در خدمت اربابان روسی رهبران شان قرار گرفتند و دمار از روزگار مردم بدر 

  .آوردند 
      
می گويد مسوليت سرکوبها به دوش رهبری , ن رئيس بخش داخلی اگسا بود  که در آن زما محمد عزيز اکبری  

  .حزب بود
چرا خود تره کی هم , بعالوۀ رهبری حزب . برداشت من اين است که در مجموع رهبری حزب مسؤول است  ((       

کسی که در تاريکی (}, .سوک چه په تياره توطئه کوی په تياره محو يی کی , {در يکی از بيانات خود می گويد که 
زه د اخوانيانو په ,{يا مثال در يکی از بيانات ديگر خود ميگويد که .) در تاريکی محوش کنيد ,عليه ما توطئه ميکند 

و اين تقريبا صالحيت را به آخرين قدمه ) من در مقابل اخوانی ها جهاد اعالن می کنم (يعنی }, .ضد جهاد اعالنوم 
از , مطرح نبود ) اسداهللا سروری رئيس اگسا ( ر آنجا صرف اگسا و سازمان و سروری يعنی د. حزب انتقال می دهد

ولسوالی و عالقه داری گرفته تا سطح وزرا صالحيت گرفتن وزدن و توقيف کردن داشتند , منشی سازمان اوليه 
****((.....  

  
                                      

ونامردانه روس بر افغانستان، حزبی ها بصورت عام وتام در خدمت روسها قرار    بعد از تجاوز عريان و بيشرمانه 
گرفتند و چون مشاهده کردند که لشکر چهلم روسی با بيش از صد هزار عسکر تا به دندان مسلح از زمين وهوا در 

 وحشتی آفريدند که ميدان را شغالی ديده به گرفتن وبستن و کشتن آغاز کردند وچنان, حمايت شان حاضر وآماده اند 
جاسوسان اگسا و کام و خاد و واد چون سگان بويکش در هر کوچه . جنايتکاران روسی انگشت حيرت بدهن گرفتند 

زندانها .وپسکوچه و در هر کوی وبرزن درمرکز و واليات مردم را زيرنظر گرفته و راپورو راپور بازی شروع  شد 
ی وحشيانه مردم در زندانها و شکنجه گاها در سرتا سر کشور بدون وقفه از افغانهای آزاده مملو گرديد و شکنجه ها

اربابان متجاوز روسی شان شب و روز از زمين وآسمان کشور مارا به خاک وخون کشيده و سرزمين . جريان داشت 
ی کثيف و بی زيبای مارا به خاک دان سيه برابر کردند و نوکران خلقی و پرچمی شان با سگان بويکش خادی و مليشه ها

گور های دسته جمعی که . اعدام و زنده بگور کردن بهترين فرزندان اين ديار باستان بودند , مقدار شان مشغول شکنجه 
تفی است به چهره های کثيف , يکی پی ديگر در مرکز و واليات افغانستان هر روز يکی پی ديگر کشف ميشوند 

  .جنايتکاران خلق وپرچم 
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  کشف گور دسته جمعی در شرق کابل

يک گور ) ايساف(نيروهای بين المللی کمک به امنيت افغانستان  ((                                            
  .دسته جمعی را در حومه شرقی کابل، پايتخت، کشف کرده اند

  .بر اساس گزارشها اين گور دسته جمعی در منطقه پل چرخی کابل پيدا شده است

سربازان ايساف به هنگام کار ساخت و ساز يک اردوگاه آموزش نظامی در منطقه پل چرخی متوجه اين گور دسته 
  .جمعی شدند

اما خبرنگاران افغان که از منطقه ديدن کرده می گويند آنها .  نيست که چند جسد در اين گور دفن شده اندهنوز مشخص
  .استخوان و باقيمانده لباس را در محل گور ديده اند

 و زمان 1992 تا 1979افغانستان معتقدند که اين گور دسته جمعی متعلق به سالهای بين برخی از ناظران امور  
  *****.))حاکميت رژيم کمونيستی در افغانستان است

حزب پيشروطبقه کارگر .  است )ديموکراتيک خلق (حزب ) انقالبی (اين کشتار دسته جمعی محصول کار !       بلی 
ل عام های مردم با شهامت ما از جانب امين داده شده يا ببرک و يا تره کی و يا نجيب و تفاوتی ندارد که دستور قت. کشور

در اين گور دسته جمعی   صد ها هموطن آزاده ما و صد ها . همه سر و ته ای يک کرباس اند. يا هر بی آبروی ديگر 
ی مدفون شده اند که بر دست های شان قامت رسا و صد ها نفر ازبهترين و رشيد ترين فرزندان ملت با شهامت ما در حال

وطن فروشان خلقی و پرچمی را حتی شهامت آن نبوده است که دستان اين سرداران و سروران ملت . زوالنه بوده است 
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اين خفاشان شب پرست  را يارای آن نبوده . افغان را در هنگام کشتار دسته جمعی  ويا زنده بگور کردن ها باز نمايند 
جوديت تانک های روسی و در حاليکه چهار طرف اين زندانی ها را در محاصره زرهپوش ها و افراد است که در مو

اين جالدان ددمنش را حتی جرائت چشم به چشم شدن با . دستبند  باز نمايند , سرتا پا مسلح و آماده شليک  داشته اند 
در تاريکی شکنجه , در تاريکی می بستند  , در تاريکی می آمدند،در تاريکی می بردند. رزمندگان آزادۀ ما نبود 

. وسر انجام در تاريکی فرار کردند و اکنون در تاريکی توطئه ميکنند . ميکردند و در تاريکی زنده بگور ميکردند 
  .توطئه گری ،  تفتين و تفرقه اندازی از خصلت های ننگين اين تاريخ زدگان بی آزرم است

اسوس سرسپردهء روس های متجاوز با فتنه گری و لفاظی و ياوه سرائی ها که در خون               ببرک شياد ، اين ج
ما خوشبخت خواهيم (( : ناپاک و مغز خيانتبارش عجين گشته بود ، موذيانه به پيروان کودن خويش تلقين کرده بود که 

ا يکی از سرسپردگان روس و  و اين جمله ر. ))بود اگر افغانستان يکی از جمهوريت های اتحاد شوروی بزرگ گردد
هميشه و در همه جاه با افتخار تمام از رهبر بی خرد خود نقل قول ) نجيب نائبی ( يکی از پيروان بی خرد ببرک بنام 

اين تخم های حرام هنوز هم بدون زرهء شرم و حيا و در کمال بی وقاحتی و بی وجدانی از گوشه و کنار مانند . ميکرد
 بلند کرده و جفنگ و ياوه ميگويند و زهر پاشی ميکنند و از رهبر بی خرد و وطن فروش شان سمارق های زهرناک سر

به اين جمع خائن و . به دفاع برميخيزند و می خواهند به اصطالح خاک در چشم مردم پاشيده و سياه را سفيد جلوه دهند 
بر مردهء تان ياوه گوئی کنيد و به قول وطن وطن فروش و جانی و جنايتکار بايد گوشزد کرد که تا ميتوانيد مانند ره

که اکنون در آغوش امپرياليزم امريکا غنوده است و هر ازگاهی اوراق سفيد کاغذ ) دستگير پنجشيری ( فروش ديده درا
 ؛ لطفا  رفيق کار مل   " : را با اراجيف خود سياه ميکند ، که باری به ببرک خطاب نموده و گفته بوده باشد 

، شما جنابان نيز از ياوه سرائی دست برداريد و انتقاد از  "  يک دقيقه عمل کنيد  حرف نزنيد  سه ساعت
خود و از رهبری فروخته شده تان را آغاز کنيد و از گذشته ها درس عبرت گرفته و از خواب خرگوش بيدار شويد و از 

ی تان معذرت بخواهيد و تا از مردم معذرت مردم شريف افغانستان به نسبت تمام جنايات و خيانت ها و وطن فروشی ها
نخواسته ايد، افغانستان ديگر جای شما وطن فروشان نخواهد بود ، شما ها يکبار امتحان داده ايد و از آن امتحان بزرگ 
( ناکام مطلق بدر آمده و با پشتارهء از جنايت ، خيانت ، رزالت ، خباثت و حماقت راه فرار در پيش گرفته و در دامان

آرام غنوده و داد و فرياد راه انداخته ايد ، ولی بدانيد و آگاه باشيد که ) جهان سرمايه داری( و در) امپرياليزم جهان خوار 
مردم درد ديده افغانستان دوست و دشمن خويش را خوب شناخته اند و دگر حنای شما نزد مردم رنگی ندارد و نه تنها 

هی نيست ، که مردهء متعفن تانرا هم مردم از سرزمين پاک شان بدور می زندهء شما را در آن سرزمين دليران را
  .افگنند، پرتاب جسد متعفن ببرک به دريای آمو سرآغاز اين پروسهء طوالنی است و اين پروسه همچنان ادامه دارد

ران تانرا در زمينه شما باری اگر ميتوانيد ، تجاوز وحشيانه ای روس بر افغانستان را به نقد بکشيد و عکس العمل رهب
  ..... هاو)نبی عظيمی( ها و) سلطان علی کشتمند (ها و ) دستگير پنجشيری ( بازگو نمائيد ، اما نه از نوع نقد های

                                                                                                                                 
  :  مزوروف  جنرال روسی مينويسد.ا

 تا 1984من از فبروري سال ((                                                              
از لحظهء تهاجم . به اجراي وظيفه مشغول بودم  در افغانستان1986نومبر سال 

 «    ، افغانستان مملو شده بود از1979نيروهاي شوروي به افغانستان در سال 
 مردمي که از تمامي واليات و از رده –و طرفداران اتحاد جماهير » شوروي ها

هاي مختلف حزب کمونيست جمع شده بودند و تمام موسسات و وزارت خانه ها از 
با اين افراد که نه تحصيلي داشتند و نه فرهنگي ما بر آن . حضور آنها پر بود

  . مبتني بر سوسياليزم شوروي بسازدبوديم که به نجيب اهللا کمک کنيم تا حکومتي
بعد ها وقتي پوليت بيروي سياسي افغانستان ساخته شد ، من بارها با مارشال 

او يکي از جنرال هايي بود که تهاجم نيروهاي ارتش سرخ . اهروميف ديدار کردم
باري در جلسه اي خصوصي جنرال اظهار . را به افغانستان رهبري کرده بود

از سه ماه حضور در افغانستان فهميدم که بايد ازاين کشور من بعد « : داشت 
من فهميدم که آن تعداد از . اين مفکوره دليل بر ضعف ارتش ما نبود. خارج شويم
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  .»افغان هايي که ما با آنها سر و کار داريم آن چيزي را که ما مي خواهيم را نمي خواهند 
 من خود ديده بودم که سوسياليزم آنچه با افغان ها کرده بود به هر چند. اين کلمات آنروز مرا به شدت تکان دادند

 برخوردهاي ناپسندانهء ما را  با بردباري) منظور نويسنده از حزبی ها است (افغان ها . مراتب بدتر از آن بود که با ما
. ند را تحمل مي کردندو بي احترامي هاي آنهايي را که دروازه هاي وزارت خانه ها را با لگد مي زدند و باز مي کرد

  ...سرا پا به ما وابسته شده بودند. چاره اي هم نداشتند

او در دوباري .  بعد از ايجاد اين کميسيون چندين بار به افغانستان رفت- والديمير کروچکوف–. بي.جي.رئيس کی....
رأس آن نجيب اهللا شرکت کرده که شواردنادزه در آن سال به افغانستان رفته بود و در جلسهء وزراي افغانستان ودر 

کار . البته چيزي ديگر بود» کروچکوف«اما مهمترين هدف .  مسولين افغانستان پرداخته بود بود به ثبت اظهارات
آخر  .بود. بي.جي.او دست پروردهء ک. آخر نجيب نفر خودشان بود. اصلي او حمايت و پشتيباني از نجيب اهللا بود

اين . بي ما بود.جي. استخبارات افغانستان را بر عهده داشت و در رابطهء تنگاتنگ با کنجيب اهللا رياست امنيت ملي و
  )). ....بود که او را جانشين ببرک کارمل ساخته بود. بي.جي.کی
موفق نشدند ,  بلی روسها هر چند نوکر و غالم تبديل کردند که حزب تحت الحمايت شانرا از مرگ حتمی نجات دهند     

بيش از هشتادوپنج دهه جنگ با مردم افغانستان و شهادت بيش از يک ونيم ميليون هموطنان ما و تخريب و پس از يک 
را نجات , فيصد افغانستان شرمسارانه راه فرار در پيش گرفته وبا سرعت آنچه از اردوی چهلم روسی باقی مانده بود 

راه خود را گرفته رفتند و . به پايان رسيده بود برای مقامات روسی ديگر تاريخ مصرف جاسوسان افغان شان . دادند 
  .  پرچمی خويش کمائی کردند –شرمساری برای خود و نوکران خلقی 

رژيم .     اتحاد جماهير شوروی از همت مردم سلحشور و آزاده افغان پارچه پارچه شد و کشور شورا ها تجزيه گرديد 
 ببرک در حالت تبعيد در اثر سرطان با مرگ ذلت باری در تنهای .نجيب را طالبان بدار آويختند . نجيب متالشی شد 

محمود بريالی در تبعيد با سرطان دست , تره کی را شاگرد وفادار خفه کرد , امين را روسها اعدام کردند, جان داد 
  . وگريبان شد و بعد از تحمل مشقات زياد به جهنم واصل گرديد 

رجی ندارد ، و لی اين وطن فروشان هنوز هم دست از نوکر منشی برنمی دارند ،           کشور شورا ها ديگر وجود خا
  .چپ و راست مشغول توطئه و تفتين و تفرقه اندازی هستند

 جمهوري شوروي در شهر آلماآتي در قزاقستان مرگ اتحاد 11 ميالدي نمايندگان 1991 دسمبر سال 21در روز 
 .شود، اعالم مي آنند ساله 70جماهير شوروي را قبل از اين آه 

در شهر . آه اين آار در جريان چند ماه بعد انجام شد. پس از مرگ شوروي ، فقط بايد ميراث لنين محو مي شد
  .لنينگراد، پايتخت سابق تزارهاي روسيه ، مردم در يك همه پرسي خواهان تغيير نام شهر مي شوند

 . ريشه آلماني داشت را بازمي يابدآه»  پترزبورگ-سنت «لنينگراد بار ديگر نام اصلي خود 

جنايتکار و وطن ,     و اما پرچمی های وطن فروش و جنايتکار هنوز هم داد و فرياد دارند و در مدح رهبران خائن 
دستگير پنجشيری در آغوش امپرياليزم امريکا غنوده و عشوه . فروش و جاسوس خود مشغول بوده و گلو پاره ميکنند

ديموکراسی و مردم ساالری ميزند و صفحات را همچون روی خود سياه ميکند  و مشغول تفرقه گری ميکند وداد از 
. اندازی و زهر پاشی بين اقوام شريف افغانستان است و اين تنها کاريست که از اربابان روسی خود فرا گرفته است

برآمده باشد ، سر شور داده و فکر کشتمند  از کار روايی های دهساله خود دفاع ميکندو چون مگسی که از کاسه دوغ 
عبداهللا نائبی دلقک بی مقدار ديگر روس ، در سوگ نجيب گاو نوحه سر ميدهد و ديگر رفقای . ميکند پاک و منزه است 

غافل از آنکه اين وطن فروشان کثيف و جنايتکار را ديگر راهی , حزبی شان در سوگ ببرک و بريالی داد وفغان دارند 
نه تنها راهی به کشور آزادهء ما ندارند و مردم افغانستان بی صبرانه منتظر روز محاکمه شانرا . يست به افغانستان ن

ميکشند ، بلکه اجساد متعفن اين زنا زادگان تاريخ را در سرزمين آبائی ما جائی نيست و اگر تنی چند از اين وطن 
ين داشته باشند که اجساد متعفن و گنديده شان روزی از فروشان از جبر زمان در خاک پاک ما به گور سپرده شده اند ، يق

گور های . قبر ها کشيده شده و به دريای آمو انداخته خواهند شد که تا جهان جهان است اجساد کثيف شان سرگردان بماناد
 چيان نفرين ابدی باد بر کودتا. دسته جمعی در سرتا سر کشور،  تف ديگر ملت ما بروی سياه اين وطن فروشان است

، سياه روز اشغال افغانستان توسط  ارتش سرخ روسی و 1358 و دنباله روان مرحلهء نوين آن ، ششم جدی 1357ثور 
ننگ و نفرين ابدی باد بر ببرک شياد ، اين نوکر و غالم و جاسوس سر سپرده روس های اشغالگر و دنباله روان بی 

  .هارمقدار و سيهکار آن جنايت پيشهء غدار و وطن فروش ق
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                   ياد شهدای گلگون کفن راه آزادی افغانستان گرامی باد 

                                             
  بادلعنت خدا و نفرين خلق خدا نثار جنايتکاران خلقی و پرچمی 

              

                                    

         متجاوزين ارتش سرخ روسی در حال فرار از افغانستان                             
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