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در گذشت ، چهره ای شناسا از خیانت به وطنراتب زادناهیتا ا  
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در و ماال  بشری را  مل  خیانت ت از نشر عکس های  را که خاطرات تلخهموطنان معزز، با معذر نوت:

 برای روشن  اندازی بر قسمت  از تاریخ خونین دهه های اخیر افغانستان عزیزافغانستان عزیز زنده م  سازد، 
، غیر مل  ویحیات افتخار مملکت، به ، فراه  نموده ا  که فامیل این زن قص  القلب تاریخ در البالی مضمون

مین سرز  تاریخ باید از اوراق واقع  رویداد های و فردای افغانستان. نسل امروز عات ارسال داشته استبه مطبو
هر افغان وطن پرست م  وایفۀ وقایع و حوادث وطن باشد،  . این وجیبۀ مل  که همانا افشاءخود ها مطلع باشند

« لینن کبیر» مقابل مجسمه ای از، در مسکو را در خانۀ باداران« راتب زاداناهیتای »لطفاً به عکس  که  باشد.
 ، مخصوصاً حالت دستان وی را ببینید که عالمۀ وابستگ  وی با آنهاست.توجه نمایید نشان میدهد،

در آوانیکه ملت دردمند افغان در منجنیق معضلۀ انتخابات افغانستان و کار شکن  های گروه عبدهللا عبدهللا، با نا 
و موقعیت  امیدی و هراس سردچار گردیده است

امنیت  و اقتصادی وطن در اثر اینهمه بهانه جوی  
، های نا وارد به خطر کل  نزدیک گردیده است

گویا  شر میگردد که تخبری از منبع ب  ب  س  من
و  انسر دمداریک  از  «اناهیتا راتب زاد»

جریان چپگرای  وابسته به رژی   نپیشقراوال
به   ،مسکو از حزب وطنفروش پرچ ، در آلمان

و چهرۀ  چش  از جهان فروبست سالگ  ۱۸عمر 
 با سوابق سیاه،افغان مالو  ننگین  از تاریخ زن

 .خاک کشید حری  پرده در
علمیت و دسترس  به اوضاع  با وجود «ببرک کارمل»خویش تاریخ ساز دیگر مانند همراه« اناهیتا راتب زاد »

اجتماع  اتحاد شوروی سابق و آگاه  به افراط و تفریط بین قدرتمندان و طبقۀ عامه در آن سرزمین که جز ترس 
حیثیت واالی انسان  هیچ اثری مشهود نبود، ده قید و  زادۀ یک رژی  خفقان آور و ارعاب، از آزادی های فردی

و  مدبرانهر کابل، موجبات تحریک و تخریب ذهنیت جوانان وطن را هه ها با وابستگ  به سفارت شوروی د
 وسیله گردیدند. مؤفقانه
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کار روای  های این زن خیانت حقیقت تلخ تاریخ معاصر افغانستان مملو از صفحات سیاه و خون آلودیست که 
 ،دملت و مملکت باشاسفناک یک  تخریب و بربادی را کهشان اهداف شو  باو گروه خاک فروشان مانند وی  پیشه

  در بر میگیرد.
 ، یعن که زادۀ همبستگ  حزب دیموکراتیک خلق افغانستانآشکارای بشری در حق یک ملت مالو   جنایات
بدبخت ، آوارگ ، انهدا  و همه با رژی  سفاک اتحاد شوروی وقت باشد، سر آغاز  ،«پرچ  و خلق» احزاب

اوضاع قابل تشویش و شکنن امروزی افغانستان عزیز و مرد  نهایت  یران ، جنگ های داخل ، و باالخرهو
 ین اول  آن همینبیدفاع آن م  باشد که مسبب

 و ه  مسلکان خیانت پیشۀ «زاد اناهیتای»
در خبر ب  ب   وی هستند.وابسته به مسکو 

س  به نکات قابل مکث  بر میخوری ، از 
آنجمله جناب سردمدار سازمان دیموکراتیک 

ری را ه  شامل افغانستان که لقب داکتزنان 
، تا صنف هشت در اس  خویش نموده است

در لیسۀ مالل  تحصیل نموده و یکسال را 
 ده و دوشعبۀ پرستاری زایشگاه سپری کر

سال را ه  با بورس تحصیل  در شیکاگو در 
این  رانیده است؛ البته کهذگهمین رشته 

 یرد، احتوا نماید.را حتماً در بر م  گتحصیل  سال  ۴۱تا ۸۱ مجموعه نمیتواند تحصیالت طب را که بین
د، از تأسیس نمو« ؟»!حقوق زنان تشکیل ب  ب  س  مینویسد که اناهیتا راتب زاد این سازمان را منحیث اولین 

ر یان دبر زن افغان و پامال حقوق آن بینوا مصائب  کههری در محدود والیات که بگذری ، گروپ معدود زنان ش
در سرک و  خال  موجودیت دلقکان فروخته شدۀ که با شعار دادن های میان حزب دیموکراتیک خلق وعصر 

گور  تنها کشتار و خلق مرد  افغانستان، تحمیل گردید، روی تاریخ را سیاه نموده است. و فریب رادیو تلویزیون
 ۰۱۱۱ورت گرفت با لست حکمروای  این حزب ص های دسته جمع  ای که از هموطنان مالو  ما در سال اول

زنان و مردان  را که دهه ها با سر سپردگ  به  و ماال  نفری بیگناهان ناپدید گشته، کافیست که حدود قساوت
اء ، افشومطیع سفارت شوروی در کابل بوده و آنهمه جنایات بشری را مرتکب شدند رژی  مسکو، تنخواه خور و

 نماید.
عضو کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک خلق شد و به  ۸۱۹۱زاد در سال ب  ب  س  همچنان مینویسد که: راتب 

با اثبات  شدولت تحت رهبری این حزب رسید. بل  او مانند همراهان پیرو مسکو   درحزب »!«مدارج عال 
به باداران و حت  به قیمت زمینه سازی اشغال افغانستان عزیز، به مدارج باال سر سپردگ  بیشترین وفاداری و 

تشکیل مخرب و ملت شکن ارتقاء نمود که فرزندان وی که مقی  آلمان هستند باید به مادر شان افتخار  در آن
میباشد، نه  «محمود بریال  » ا  ــری بنــرزند خائن مل  دیگــگویا نواسۀ وی که حتماً تعلی  یافته بوده و ف نمایند.

ماید، بلکه متصل راپور مادرکالن  نه م  نرا درک  نتاریخ افغانستا حقایق امروز، یک جوان تنها وجداناً منحیث
 را به مطبوعات، منجمله ب  ب  س  ارسال م  نماید. پسری کو نشان ندارد از پدر! «اناهیتای راتب زاد»مانند 

 سومین رئیس جمهور حزب، میانۀ خوب و  «ببرک کارمل»با  «راتب زاد اناهیتا» ب  ب  س  ادامه میدهد،
ثور که  ۹س از کودتای پ. برادر ببرک ازدواج نمود «محمود بریال » صمیم  داشت و دخترش ه  با بسیار 

تب اناهیتا را»منجر به پیروزی حزب دیموکراتیک خلق و ایجاد دولت تحت الحمایت شوروی در افغانستان شد، 
حزب دموکراتیک دفتر سیاس  عضو  ۸۱۱۸به عنوان عضو شورای انقالب  منصوب گردید و در سال  «زاد

ا ر افغان بیدریغ زنان و دختران ساده دل ،درین مقا وی  .... دقیقاً نمود. ءد و به مقا  وزارت معارف ارتقاخلق ش
برای تغیر عقاید بنیادی به اتحاد شوروی عده ای را  و  مخرب خویش جذب نمودغیر مل  و  به سوی حزب 

مغان ب  دین  و دهریت، نزد فامیل های بیچارۀ خود ها در بازگشت این جوانان مسلمان وطن با ار .فرستاد
 برگشتند. بل  همه پیرو لینن کبیر گردیده بودند. 

» رب مخ بل  بهترین مقام  که بتوان نثل جوان و خوشباور معارف افغانستان را مغز شوی  نمود و با تربیت
کشور اشغال  ،مقا  عال  در معارف همانا، مسکو بار آورد اوامر پیرو لینن و اطاعت ازمثل خود  «سازمان 
 شده بود.
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راه « ولس  جرگه» بردور دوازده  شورای مل  ۸۱۱۰این کمینه در زمانیکه اناهیتا و ببرک در انتخابات سال 
یافتند، محصلۀ حقوق و علو  سیاس  پوهنتون کابل بود ، روزی نبود که این دو خائن به خاک و مرد  آن، با 

محصلین ذریعۀ گماشتگان  که در مراکز علم  داشتند، محصلین را از صنوف درس  به کوچه تحریک و تشویق 
دهۀ  ذهنیت عامه را مسمو  ساخته و حکومت «زنده باد و مرده باد»و خیابان نکشند و با شعار های میان خال 

های حقوق  و مل    همان بود که ارزش ب  ثبات نسازند.با سوء استفاده از آزادی های فردی،  را دیموکراس 
ا ملت ر ساد آلودنتیجۀ تلخ آن کار روای  های فپامال جفای این گروه فروخته شده گردید؛ چنانچه مرد  افغانستان 

 د.میپرداز لیون ها آواره و کشتۀ هرد  شهید، با زجر و اندوهافغانستان تا ایند  با تلخ ، انهدا  سرزمینشان و م
 اولیۀ که بدون شک سازمان دهندگانچپگرایان افغانستان 

بربادی و بدبخت  های پیه  این ملت مالو  هستند، در 
، ه اندبه عقاید و روش سیاس  خود ها ه  وفادار نبود حقیقت
یروی از با پ «زحمت کشان»  گویا به نفعااهراً   اینان

دست به کودتا زدند و برای اینکه به آن جنبۀ مسکو، اوامر 
انقالب افر نمون و »سمش را بدهند، ا و مردم  مل 

 گذاشتند. «برگشت ناپذیر ثور
 عصرخفت آور اتحاد شوروی سابق، طع  و ق با شکست 

فرار و گریز از عدالت و بازخواست جنایات بشری  امکانات برایشکست خوردگان حزب پرچ ،  «داکترنجیب» 
هزار پاسپورت تهیه شده از جانب ه و در عصر ربان ، اقالً با انستان، با شورای ناار ادغا  شددر حق ملت افغ

گریختگان  بل  درست مطالعه نمودید، همۀ داران حزب پرچ  به غرب فرار نمودند.آن گروه، اکثریت وابستگ
ک در خایعن  که  سرازیر شدند.....و امثال آن  به اروپا، امریکا و کانادا  بلکه نه، ۀ شورویراه  روسی پرچم 

این مجرمین واقع  و جنایتکاران مسل  افغان، در خوان خیرات  این ممالک  پناه بردند!دشمن  ممالک امپریالیست 
   ازینـــبدون شک یک میبردند.درحال  محتاج گردیدند که سال ها از ترس هموطنان مهاجر، در خفا حیات بسر 

 بوده است.  «اناهیتای راتب زاد» لــفامیهمین ، به خاک آلمان فراریان از عدالت
 

خبر دیروز از مطبوعات افغانستان حاک  ازین بود که گویا جنازۀ خائنترین زن وطن فروش افغانستان عزیز، 
  مراسم  به خاک سپرده شده است. حتماً به اجازۀ حامد ز آلمان به کابل انتقال نموده و طا «اناهیتای راتب زاد»

فروشان سیاه خواهد بود، انتقال و دفن جسد چنین کرزی که صفحات تاریخ از حمایت وی از جنایتکاران و وطن 
  هک با ، صورت گرفته است. بدون شوی آنرا عمالً فروخت به حک  تاریخ هدر خاک پاک  ک فروخته شده ای

و ه  کیشان وی، طوریکه  معاون کرزی «محمد یونس قانون »   ـــهاین بارپرچ  و شورای ناار،  حزب گرای 
، دنیدــنام« ؟!»ه  و وی را وطنپرست هرا بر شانه حمل نمود «محمود بریال » اد اناهیتاۀ برادر ببرک و دامـجناز

را جریحه دار  وطن را به خاک سپرده و ملیون ها قلب مصیبت رسیدگان داغدار «اناهیتای راتب زاد»تابوت 
 د. شک  نیست.ننموده باش
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