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 05/ 02/ 2010                                                                                                            حميد انوری      

  ))تخم ديگر به کف آريم و بکاريم زنو ((                           
 ی جنگتکاراني و در مجموع جنایمي عظی از هموطنان ما در مورد جنرال محمد نبیادي زۀ است که عدی خوش بسیجا

 که به همه شوديمن . خاموش نه نشسته و فرياد اعتراض شانرا در مقابل جنايتکاران جنگی ، رسا و رساتر نگهميدارند
 من در حد ذشته در سه دهه گی جنگتکاراني بصورت کل در مورد جنای باشم ،ولیهموطنان بصورت جداگانه جوابگو
 افغانها ی نشرات چاپگري پورتال و چه هم در دني متواتر چه در همی نوشته هایتوان خود بارها نظرات خود را ط

 مراجعه نموده حل  در همين پورتالني کمترني افي آرشن نوشته و نيز به آبه تواننديو هموطنان ما م اظهار داشته ام
  در حد توانشودي اند ،کوشش مموده از من مطرح نشراي سواالت خومًاياما به دو هموطن خود که مستق.نديمطلب نما
 بينج: د جان کامل از هالنبي خدمت هموطن ما نجینخست چند سطر. مي ارائه نماقناعت بخش مختصر و پاسخ های

 ات سهم گرفته و ابراز نظر نموده اند و با نظری در قسمت نظر خواهیجان کامل که در گذشته ها بار بار در هر مورد
 خلق بوده کيموکراتي ،خود بار بار نوشته اند که عضو حزب دکنمي آنها را دنبال می با دلچسپشهي دارم و همیشان آشنائ
 هم از ی دوباریکيبل مردم خود تفنگ بدست گرفته و به جبهات جنگ رفته اند و  بار هم در جنگ ها به مقانياند و چند
 ايشان هميشه کوشيده اند جنايات حزب منحله ......... شده اند وفرستاده ی نظامی هاتيبه مامور) خاد  ( استيطرف ر

 برخالف نبی ايشان، از اينکه ........ديموکراتيک خلق را موجه جلوه داده و از رفقای حزبی شان به دفاع  بپردازند و
عظيمی ها هنوز هم به رفقای حزبی شان وفادار هستند و هنوز هم از جنايات و خيانت های رفقای حزبی شان دفاع 
ميکنند ، البته بخود شان مربوط است ، اما اگر اندکی واقع بينانه  در مورد قضايا برخورد نمايند و سيا را سفيد جلوه 

ايشان در صدد برآمده اند تا .  پيشه نکنند ، از عذاب وجدان برای لحظه ای رهائی خواهند يافت نداده و خود فريبی
 و جنايتبار نبی عظيمی بشويند خون آلود و خونهای نا حق ريخته شده ای هموطنان مظلوم ما را از سرو روی و دستان 

 یبرا نوشته کردند ی انوردي حمی آقاکهيلب جالب امط(( ...... :مينويسند. وی را پاک و پاکيزه و وطن دوست  جلوه دهند
 همان قدر ديخواهي در همان وقت و حاال از او چه مکردندي مدي ننوشته اند که چه بایمي عظیاستر جنرال محمد نب

 ی اگر استر جنرال انوری انوردي حمی بالفرض شما آقا.دادندي درست انجام ماي بود که غلط و شاني ایاستعداد کار
شما  بودي می و شوروکاي و امری وحشی ها و عرب هایراني ها و ای مملکت شما پاکستاناستي و گردانندگان سديبوديم

 خود 200000 با لشکر ی حاضر چه تفاوت دارد که در انزمان شورون زماايآ.  انجام ندادندیمي عظی که نبديکرديچه م
 کردي چنان میمي که اگر استر جنرال عظدي که بگوهديشهامت کن ديتواني و نمديکنيآمده بود شما در غرب نشسته و انتقاد م

 نوشته که شما ني من در همنکهيبه جواب شما عرض شود ا.))ديلطفًا جواب بنده را ارائه نماه. بودي شما مديمورد تائ
 یشماو برا معلومات دي همه مطالب را نگاشته ام، اما جهت مزدي دفاع کرده ایمي عظی آن تبصره کرده و از نبیباال
 کشور کي مورد تجاوز ی هرگاه کشورکنمي ، از شما سوال مندي هموطنان نظرات شما را در مورد بهتر درک نمانکهيا
 کشور از ارتش و عسکر و کي مردم ؟ قدم چه است ني تحت تجاوز در نخستکت ارتش مملفهي ، وظردي قرار گگريد

 قرار ی ارتش سرخ روسی اشرمانهي ما مورد تهاجم بزيکشور عز کهيزمان جنرال و مارشال کشور شان چه توقع دارند؟
 افغان را ونيلي ممي ونکي از شتري خاک وطن ما را به توبره کردند و بیري با وحشت کم نظیگرفت و چکمه پوشان روس

 : رو داشت شي چند راه پیمي گذشتاندند،جنرال عظشي شقاوت خوغيازدم ت
 ينمقاومت در مقابل متجاوز -1
 مشت محکمی بر پوزه ای خون آلود دشمن حواله کردن کنار مردم خود ماندن و در -2
  دادنعي ترج و ستاره های جنرالیی روسی را بر ودکانيدست از تفنگ برداشتن و نان جو -3
 سربلند زيستن  و پيوستن به مردم وفرار از ارتش -4
 بهتر از زندگی ، که مرگ شرافتمندنيقيبه .ن کردی متجاوز خالنهي دادن و در س چرخ راشي تفنگ خویلوله ا -5

 اما                                                                                                                               .استبارحقارت
 و به وطن و مردم اش  را فروخت داد و شرف خودعي حقارت بار را ترجی شما زندگیمي که عظبا هزاران درد و دريغ

نا مردانه خيانت کرد و در کنار متجاوزين ايستاد و خون مردم خود را در جام کرد و با جنراالن و مشاورين و عساکر 
 و ايکاش  داشتیمي عظی که نب!؟ استعدادني همه از هممي دارم سردمداران رژنيقي. متجاوز روس اشغالگر ، سرکشيد

است که هم در آن زمان از آن )  و مردم هني به مانتي و خیوطن فروش( ، !؟ بودند و آن استعداد ، برخوردارنمی داشت
از کوزه همان تراود که .(  شرم هم ندارندچي زمان در همان راه روان هستندو هني استفاده کردند و هم اعيبصورت وس

 که بودمي میمي عظی نبیجناب کامل اگر من جا یبل. از اين قماش افراد  بيهوده است ن توقع بيشتر داشت) .در اوست 
 ی و با سر افراشته زندگکردمي دفاع می را شکرگزارم که نبودم، از کشورم و از مردمم در مقابل متجاوزان خارجیخدا
د  يا با افتخار جام شهادت مينوشيدم و در قلب مردم خود جا ميگرفتم و اوالدم سربلند و با افتخار زندگی ميکردن وکردميم
 یمي عظیاگر نب. کردمی مملکت به مملکت و شهر به شهر و خانه به خانه از چنگ عدالت فرار نمیمي عظی مانند نبو
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، پس ...... وستي نني نشده است ودستانش بخون هموطنانش رنگی جنگاتي است و مرتکب جناگناهيادعا کند که ب
 مي و ما هم در آن محکمه حضور خواهدياز خود دفاع نما عدالت حاضر شودو شگاهي آنرا داشته باشد که به پدشهامتيبا
 اني آن باتيئ اشرا با تمام جزاتي شهادت داده و جنای وهي و شهود زنده هم شکر فراوان اند که در آن زمان بر علافتي

 خودش دي بگذارد،ي شده ایمي عظی مدافع نبلياما چرا شما جناب کامل وک). خائن ، خائف است .( خواهند داشت
 و ببرک و کشتمند و بي نجاتي ، جناکنمي را محکوم میمي عظی نباتيمن همانگونه که جنا.  خود باشداتي جنایجوابگو
 حد و حصر ی باتي جنازي و نکنمي محکوم مزيرا ن....  ویور و سری و علومی و گالب زوني و امی و تره کیريپنجش
 دست مي رژاتي و امروز هم جناکنمي محکوم مزي را ن،.....و  مال عمر   وی و مجددی و مزاری و قانونی و رباننيگلبد

 و ني و دلهي است و قوم و قبتي ، جناتيجنا. کنمي محکوم مشي شانرا در کشور خویکائي و باداران امرکاينشانده امر
 یمي عظی ندارد، نبی عرض شود که تازه گد،خدمتيکني افتخار متي جناب شما به جنانکهيا.  و سرخ ندارداهيمذهب و س

 و ی و تره ککننديهم افتخار م... وقي الماني و کشتمند و سلیري ،پنجشکندي خود افتخار ماتي و جنایهم به وطن فروش
 نظر کي در یشما بار.رديگي منشه میرتي غی از کمال بني، ا.....کردندوي هم افتخار میالي و بربي و نجنيببرک و ام

 کشورم کار کرده ام من ی واستخباراتی و حقوقی نظامیمن در رشته ها....(( : دي پورتال نوشته بودني در همیخواه
 ميمايپي و ممودهي خودرا باافتخار پندهيعضو پر افتخار ح د خ ا وحزب وطن را داشتم و حاال هم گذشته و آ

 
 بودم که يی و جنایاسي سیهاي شکنجه بندیابي در رابطه به ارزقي نظارت و تحقئتي خاد هی عموماستي از طرف رمن

 شتري موظف شده بودم و تعداد ما ببي داکتر نجدي دولت مرحوم ببرک کارمل و شهسي سال نظر بامر رئميکنيدر ظرف 
 دهي دی زهد،يکني افتخار مني و شما به ا.....))شدي میت دولتي مختلف امنی هااستي از ری دولتتي کارمند امن50از 
 حزب ني و مسؤولنيمنسوب(  که شما ها ديخوب متوجه شو. ی ننگی و بیرتي غی و بیائي حی بی و زهیدرائ
 دفاع و مظلوم یهم خود مردم ب،   خر و هم کوزه فروش و هم کوزه گر و هم کوزهديهم کوزه بود)  خلق کيموکراتيد

ردن  پرتاب کري بزی روساراتي و هم شکنجه و هم زنده بگور و هم زنده از طی و هم زندانديکردي مفي توقاافغانستان ر
 ،  کندی شکنجه نمی راکسی جنائانيزندان( یاسي ساني زندانی و هم خود از شکنجه اگري دتي و جنای ناموسیو هم هر ب

، و امروز به آن افتخار ..... وقي و تحقديکردينظارت م ) ولی از حزب ديموکراتيک شما آن هم بعيد و غير منتظره نبود
ما چه بود و در قبال آن همه وحشت و کشتار و شکنجه های جسمی و روحی  تحقيق شۀ شما ننوشته ايد که نتيج.ديکنيم

، چه عکس العملی نشان ...... ما در زندانها و رياست های تحقيق و خاد و صدارت و پلچرخی وۀهموطنان مظلوم و آزاد
دا ناترس و خائن را داده شد و با شکنجه گران وحشی و بی آزرم خاديست چه معامله شد و اسمای نا مبارک آن جانيان خ

ببرک چرا افشا نساخته ايد؟  برگرديم  به نبی عظيمی و رهبران حزبی تان که با شوق تمام از جنايات آنها دفاع ميکنيد ، 
 ني تان هم به ای باداران روسیحت. ی و پلشتی و پستانتي و ختي گونه بودند و تا گلو غرق در جناني شما هم همبيو نج
 سترجنرال ینوشته ا)گذشتيدر افغانستان چه م(  از کتاب یچند سطر. بودندی رهبران شما افرادکودن کهدهندي میگواه

 )258-257صفحات : (دي تا خود قضاوت کنکنمي شما مشکشي را پی روسوروفيالکساندرما
 . شدی معلوم می احساساتاري بسدميجنرال پترو خالکه را د -
 . مهم استاريخبر بس.... ديببخش -
 بگو -
  دارداني را شروع کرده اند، اعدام کردن جریوانگي و خاد در هرات دبينج -
 امر ببرک ني به من گفت که ابي نجی ولرمي جلو اعدام ها را بگخواستميمن م...... صاحب بدون پرسان و محاکمهیبل -

 و چل باز هم ی هستليرذ کيحاال معلوم شد که تو !  ببرک ، ببرک ی، ا......سترجنرال صاحب، آنجا زجر دهنده.است
 : برآمدکهاري اختی، از زبان من ب.......مي گوئی نمیزي شده را چمي تسلراني که اسمي، ما خو تعهد کرده بود

 !بي نجني سگ هستند مخصوصًا ای که هستند چوچه هانهايهمه ا -
 : گفتی روسحي به الفاظ صرعيرف......

 . ناکی روباه بوبينج -
 : اضافه کردم ) ی وگفته( من هم به وزن -
 ۀي وجنراالن بلند پاني گونه بود برداشت مشاورني ایبل). کتابني هم262صفحه  (. طور حساب کننيببرک را هم هم - 

 شان در کشور براه انداخته ی که رهبران شما و بادران روسی و کشتار و وحشتاتي از رهبران شما و اگر  از جنایروس
 که تر کنم سر ستي نیآب بحر کاف(  گفته شود، به گفته شاعر ود،م در همان دستگاه ب هم مهره مهیمي عظیبودند و نب

 ني پرده بردارند، شما جناب کامل از ایمي عظی نباتي وجود دارند تا از جناینيشاهدان ع).انگشت و صفحه بشمارم 
 چنداول و اميمردم کابل ، در ق سوم حوت امي و افرادش در قیمي عظیکشتار مردم توسط نب. دي نداشته باششيبابت تشو

در . شهادت دهنداتي وجود دارند که با تمام جزئی و شاهدان فراوانستي ندهي کس پوشچي به ه،......... و  مردم هراتاميق
 هي تهاستيرا به کمک افراد تحت فرمانش در بام ر) دهشکه  ( لي صقنداري ماشهي پاکي یمي عظی سوم حوت کابل نباميق

 ري فی دهشکه سه هزار مرمکي به شما معلوم است کهي نموده و مردم را به رگبار گلوله بست و قراراارزاق جا بجا
 ، گري دو نفر دیمي عظید و در کنار نبن و به سه نفر ضرورت است تا آنرا فعال ساخته و مورد استفاده قرار دهکنديم
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 ی واز که یمي عظی نبنيبودند و امروز هممشغول کشتار هموطنان شان ) مسحور جمال ( و ) دياحمد مر ( کيهر 
 شده است ی مخفی رفت و امروز در کدام گوشه اني از چنگ عدالت و از هالند فرار نموده و نخست به اوکراديکنيدفاع م

 ريدر اخ. شما پاسخ گفته شده باشدپرسش قدر بسنده باشد و به ني شما همیفکر کنم برا.  معلوم خواهد شدیکه بزود
 شما و خواهندي تمام مردم افغانستان عدالت مکنمي هستم و فکر ملتعرض شودکه من فقط وفقط خواهان عداخدمت تان 

آنانيکه با حزب ديموکراتيک تان سازش هم خواستار عدالت هستيد ، ولی نه در برابر رفقای حزبی تان ، بلکه در برابر 
که  بوجود خواهد آمد ی عدالت زمانني ا......ه کاره اند وکردند و سبب انحالل آن شدند و امروز با تأسف که در کشور هم

 دفاع کي ند،ي سال گذشته به محکمه سوق داده شوند تا از خود و از عمل کرد خود دفاع نمای ستکاراني جناهمه
 یگ خواهد شد و سر بلند به زندرفتهيپذ داده شد ، با آغوش باز در جامعه صي گناه تشخی ، بیتکاري اگر جنا.منصفانه

 بازخواست ی بدي نبایتي جرم و جناچيه. ش اجرا خواهد شد ا در موردمحکمه آن حکم ري ادامه خواهد داد ، در غشيخو
 آزاد و سربلند گري بکشور بازخواهد گشت و همه برادروار در کنار همدتي صرف درآن صورت است که امن وبماند
 نوشته جداگانه ابراز کي یموده نظر خود را در مورد ط لطف نديخواهي مني از ارياگر شما غ.  کردمي خواهیزندگ
 .دي نباشی جنگتکاراني مدافع جنالي وکدي ، ورنه کوشش کنندي تا هموطنان در مورد قضاوت نماديفرمائ

 نظار ، ببرک کارمل بود و ی کابل به شورایمي که طراح تسلديشما درست فرموده ا! هموطن محترم فرهاد از بدخشان  
را خاموش سازد   دوستملهي رفته و غافي داشت به مزارشرفهي بود که وظی کسیمي عظی و اما نبیاليود بر محمنيهمچن

 بر ی ببرک را مبنشنهادي افغانستان نمود و پهي به تجزقي کرد و دوستم راتشوانتي هم خبي به نجیمي عظی، مگر نب
و اما ......  کردوشکشي اش پني دوستم و متحد مزار وصفحات شمال کشور بهی ساختن افغانستان و خود مختاریفدرال

 محمد ري ،آصف دالور وامی و جنرال نادریالي گفت که برعالوه دوستم و ببرک و بردي بایمي عظی نبارانيدر مورد 
 گري دی رفقایمي عظی توطئه شامل بودند و خود نبني در ازين.... و  و جنرال بابه جانی جانباز و عبدالحق علومفيولط

، دگروال ) کابل ونيزي گارنتيآمر امن ( ی ، جنرال ربانميجنرال حل:کندي می معرفني چناستيا در کتاب اردو و سخود ر
 ني به اشودي را مقصر دانسته ام ، مربوط مارانشي و یمي عظی نبجنرال چرا صرف نکهيا  ).ونيزيژندگارنيآمر پ ( یول

 وبر کشته شدگان فروشگاه بزرگ افغان ، اشک تمساح ندزي می و مردم دوستی داد از وطن پرستیميکه جنرال عظ
 همه ه را فراموش کرده است ، ورنشي در وقت قدرت خوقي و کشتار خالکندي افتخار مشي خوی و بر گذشته هازديريم

 تا تجاوز ني خونی خلق و پرچم و از آن کودتای سرطان تا کودتای از کودتایمي عظی اند و نبمي بزرگ سهتيدر آن جنا
 مردم خود نهي هشتم ثور در همه و همه تفنگ خود را بر سی روس ها بر افغانستان و از آن به بعد در کودتای اشرمانهيب

 وچون نبی عظيمی . کرده استانتي بار در حق مردم و کشوراش خني و چندار بار بلکه بار بکينشانه رفته است و نه 
که نه (  و مسعود بردند ، بقيه سازشکاران حزب ديموکراتيک خلق و ديگر رفقای ببرک  دست به دامان  دوستم و نادری

 خود قوم پرستی پيشه کرده و به باند های اسالمی  گلبدين ۀهرکدام به نوب) دموکرات بودند و نه هم از خلق نشانی داشتند 
ان مظلوم و بی و سياف و مزاری پيوستند و جوی هائی از خون مردم جاری ساختند و بيش از شصت و پنج هزار افغ

 خدمت عرض ني کمترني ایريدر مورد موضعگ، ....... گناه را به شهادت رسانده و کابل را به ويرانه مبدل ساختند و
 گري دکباري و افتي دي به پرسش خود پاسخ خواهدي کرده باشبي هموطن تانرا تعقني ازي ناچی اگر نوشته هانکهيشود ا
 خواهيد گذشتاند و بصورت خاص خدمت تان عرض شود که در افغانستان  خويش را در همين نوشته از نظرموضع

 گذشته به محکمه کشانده نشوند و صرف ۀهيچگاه آرامی و صلح و ثبات بوجود نخواهد آمد تا جنايتکاران جنگی سه ده
به هدر  ما باز خواهد گشت و مردم مطمئن خواهند شد که خون شهدای شان ۀآن زمان است که صلح به کشور جنگ زد

در افغانستان به نظر اين کمترين ، به يک حکومت واقعًا . نرفته است و بازخواستی در قبال هر جنايتی صورت ميگيرد 
انتخابی و ملی و مردمی و دموکرات  ظرورت داريم که متکی بخود و مردم خود باشد ، نه متکی و دست نگر بيگانه ها 

.  
 ، هر بيگانه ايکه با تفنگ وارد کشورم گردد ، ام و اينبارهم محکوم ميکنم من اشغال کشورم را هميشه محکوم نموده 

مقصر موجوديت اين قوا و هر قوای مسلح خارجی . اشغالگر است و امريکا و متحدين آن هم از اين قاعده مستثنی نيستند
در کشورم جريان دارد و که در افغانستان مشغول کشتار فرزندان افغان بودند و هستند  و هر آنچه از مدت سی سال 

، همه و همه کودتا چيان خلقی و .........مقصر اين همه کشتار و خون ريزی و جنايت و خيانت و ظلم و بربريت و
پرچمی هستند و تنظيم های هفت گانه و هشت گانه و طالبان وحشی و رژيم کنونی نيز حاصل مستقيم کودتای منحوس 

س اند و امروز همه در حکومت فعلی و در پارلمان فعلی دوش بدوش هم مشغول  يک کرباۀهفت ثور بوده و همه سر وت
اگر خواسته باشيد از تمام اين افراد نام بگيريم کار مشکلی نيست از کرزی و . خيانت بوطن هستندو در خدمت بيگانه

ه که واليان و جنراالن و خاتمه دهيد و صد البتبرادرانش شروع کنيد و با اعضای حکومت اش ادامه دهيد و به پارلمان 
. استثنی وجود ندارد و قوم و قبيله هم مطرح نيست ، خائن ، خائن است. خاديستان امروزی هم اين دسته را شامل ميشوند

در خاتمه اگر در مورد جنايات نبی عظيمی معلومات بيشتر ضرورت  باشد ، هموطنان ما ميتوانند به راپور های پروژه 
  يار زنده و صحبت باقی. کنندجعه عدالت افغانستان مرا
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