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  موسی نظامماللی 

  دي عدم گرد ديار رهسپاریاليمحمود بر
 ردنت برُمني آفر،یآردزنده   رایعالم

 
 ی آودتا حاميانني از مقتدریكي ،یاليآش و فش اشكارا، خبرمرگ محمود بر  معلوم الحال، بای هاتي از سایكي در

 دهي وطن فروش به نشر رسۀشي پانتي خني، برادرهمفكروهم مسلك ببرك آارمل، اKGB  منحوس ثور، عضوسازمان
 مسخره رويگي مزبوحانه تالش پی  با آوششبنده،ي آلمات فرینوشتن مشت  ویالي با انتشار عكس محمود برايگو.  است
 یولوژيديا  بای قهرمانرايو  وندياراي بی و مردمی با لباس ملرا ینيخا  صورت گرفته است آه نه تنهايی
 جنتيفروخته وا  بلكه برادرش ببرك آارمل خود وانمودآنند،،»؟یعدالت اجتماع و؟، صلح ،؟یموآراسيد«

  .ندي اعطا نمايیشواي و پی راهم لقب قهرمان » بكوفـ ی بی جیآ«اسم »  KGB « وفاداردستگاه مخوف
 ی و علدي جسورهنوز هم موجود هستند آه فهم، تجربه، چشم دني چنیاني تاسف و تعجب است آه قلمفرسایجا

 یبباز و سازندي به سوال مواجه می افغانستان رابامغالطه و شعبده بازاهيسۀ سه ده یقع واخيالخصوص اوراق تار
   .نديافزايم آنان ۀ رابرآالم سوزندیگرفتن قضاوت شفاف ملت مظلوم افغان، درد

  آهورزندي میگروه مذآور سع. پوشاننديدو انگشت م  ملت را باكي یخي تارقي آفتاب جهانتاب حقاان،ي سفسطه سرانيا
 يی آبایباي زني سرزمیادي بنی مظلوم و بربادۀ آواروني برحق، هفت ملدي شهوني دو ملقتي را آه باحقدهيمردم داغ د

 ظي حف،ی چون ببرك آارمل، نور محمد ترآیتكاراني جنایولوژيديا ۀ دوبارشي آزماۀ دربوتباشند،ي مواجه م،یواجداد
 آنان قراردهند وجداني برواني و پیاليمحمود برآشتمند،   اهللا،بي نج،یريرپنجشي راتب زاد، دستگیتاي اناهن،ياهللا ام
 . انددهيناآام گرد  شوم خود های هايیروا  و در آارخي تاراهي آشكارا، رو سیوطن فروش  وانتيآه باخ

 ،ی و  بربادبتي مصيی سه دهه ني مبرهن، ملت افغان درقي گروه و آتمان حقاني ای هايی الرغم قلم فرسایعل 
 بي شان، تخرۀ اشغالگرسرخ به وطن آزادیاعم از دعوت قوا  ها،ی ها، وطن فروشیتكارنايارب تلخ و تحمل خباتج

  خود های قادر به شناخت دشمنان واقع آامًال و ادبار، ی وطنی شان ورنج جانسوز بی جات وسرپناهاهيشهرها، قر
 . انددهيگرد
 یهاي راتب زاد، درپناه امكانات آزادیتاي اناهی ووجداني بی مثل ببرك آارمل و همتاینيني آه خایموآراسي دۀازده
 اوالد معصوم زنده باد و  مرده بادیبا شعارها  وافتندي ملت راه ۀ به خانی بكمك مصارف سفارت اتحاد شورویفرد

 ني اگذرد،ي مچهاردهه از شتريآه ب  امروزتابازار نمودند،   آوچه وی بازداشته، راهليمعارف را از تحص
 و شي و آسای آشور، صلح، عدالت اجتماعیاي منافع علضي را آه برداشته اند، نقی هرقدم،یفروشان حرفووطن
 . ملت افغان بوده استیبهبود
 الزم اتي هداعقلي،  شب مست و الش بادارانشكشي پ،ی روسیدآا آه از برآت ُو»ـ بكوف KGB  اسمبه«  ببرك
 افغان ۀدي ستم دی از خلق هایو....نمودي ماني ملت، بۀگه، خانرج ی واردرولسی صبح آنرا طوطكرد،ي مافتيرادر

  ؟ !دادي و ثبات؟ را وعده م؟! مرفه و صلحی؟ زندگان! انقالباتۀي و در ساكردي مادي! وجهان
 دهي جرگه را داشتم، استفاده گردیر ولس  حضورۀ اجازی مواد درسۀي تهی قلم آه براني ادي از چشم دنهي زمنيدر

 شتري در بی بود آه دراتحاد شوروۀ مرفی تجملی همان زندگی وۀبندي فریوعده ها  ونظرآارمل ديشا....«.است
 ۀ نان و دانی قرصیملت برا  بود ودهي گردستي حزب آمونی مرآزۀتي آمی اعضاتي اقلكي بيصازهفتاد سال فقط ن

م شدن مواد مذآور، با دست  با تماني ل ميدرن  وستاديا ی ملي طوی درقطارهای آوچك پژمرده، ساعات متمادبيس
 امكانات فردا دني جرا ئت پرسنكهي بدون اد،يگرديغمناك م  سرد وی آپارتمان های تحت الصفر راهی در سرمایخال

 و در نمودي صلب مستاني و تورني صحبت را ازمسافری، آزادی مخفیمكروفون ها در هوتل ها.....را داشته باشد
 . قلم از سفر ماسكوني ادي چشم د».دنديگرديه اماآن فساد رهنمون م را باحاني ها رانندگان زن، سیتكس
 به تمام ی فرد ی های و آزاددهي واقع گردی بشراتي جناني سابق، بدتری ترسناك و مخوف اتحاد شوروۀجامع در
 چه دند،ي گرددي متفكر آه بصورت مرموز ناپدیچه مغزها . ... و معدوم گشته استی، سرآوبقساوت بایمعن
 آنان ۀ زنداي جرات بازخواست مرده ویت شان حی هالي شدند و فامستي آه سربه نی خواهان واقعیآزاد شمندان ودان

 ني گماشته شدند و چه دختران جوان آه از سنني والدیچه اطفال خردسال آه از آودآستان به جاسوس.  ...را نداشتند
   سوق داده شدنداني خارجی و اغوابيمكتب به فحشا و فر

  اهللا وبي تانجني امظاهللاي و حفیترآ وطن فروش خلق و پرچم اعم از  وشهي پتيگروه جنا  ببرك ونيقيه ب 
 هزاران دخترمعصوم ۀبدهنديفر  مارخوش خط وخال ونيا  راتبزاد،یتاي داماد اناه،یالي ومحمود بریريرپنجشيدستگ

 ۀ ادارستميهرلحاظ ازس ، ازKGB  اهللابيجادارن مكار، همكار وفيی ی پدرام افغانستانفيلطر ي اخ دریوحت... معارف
 آوچك را تي اقلكي يی و حكمروای مطلع بوده و اختالف طبقات اقمار محكوم آن آامًالني سابق ومظلومیاتحاد شورو

  تجربه نموده بودند برملل متذآره مطالعه و
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 سرخ یدفاع با نشان دادن باغ ها ی و مسلمان و بفيافغان شر ۀ ملت آزادبر را یا  چنان جامعهلي تحمنآبر بنا
 و قابل یبخشودن  بوده است نایاتياوالد معارف، بدون شك جنا  جوانان وی مغزیشو و  و شستیواقع ريوسبزغ

 .بازخواست
 خط و دي عقایبا جسارت از بقا  دست به قلم برده وی هنوز هم گروهننيل  زميالي الرغم سقوط امپری امروزعلنكهيا 

 تعجب و افسوس ی جاسندينوي م»؟ی ؟ و عدالت اجتماعیموآراسي د،صلح ؟« در مورد یالي بر ببرك و محمودیمش
ان پاك شما و ملت  و وجدیطرفيابه ب  رضاوتحق  ق. یالي نمونه از خبر فوت محمود بری چند سطرنهميا. است

  : مينمايگذار ممظلوم افغان وا
 رهبران جنبش ني از نخبه تریكيدست دادن  با از روز مردم افغانستان امی و مبارزه اجتماعاستي سۀعرص"... 
 آه ی از خود بجا گذاشت، در ذهن همه آسانیاليآه محمود بر  راینقش. نهضت ما عزاداراست  خواهانه وطن ویترق

 ". خواهد ماندی نمونه وار باقدانند،ي ماري انسان معیو عدالت را برا  ی زندگیانسان را برا
 خواهانه، یرابا جنبش ترق  و گروه اویالي نتوانست ارتباط عمل آرد محمود برۀ خوانندچينه ه سطور باال آه متاسفادر

 منظور دي  شاد؟؟ي خواسته استناد نمایقي بر چه حقاسندهي آه نوستي معلوم نابد،ي انسان دری و عدالت برایحق زندگ
 با قساوت به قتل ی آه در داخل و خارج زندان مخوف پلچرخباشد یگناهي انسان، آشتار هزاران بیاز ارزش زندگ

، محمود  آه در جهاد بمقابل گروه ببركیدي شهوني ملمي ونكي اي مرتكب شده باشند و  رای گناهنكهي بدون ادنديرس
 ...ددست دادن  را ازشي خوی هجوم آورده بودند، جان هاشاني آه بدعوت ای اشغالگری و مانند آنان توسط قوایاليبر

 اشخاص نيا ...افغانستان به عمل آمد ۀ باشد آه در قسمت سران و بزرگان اقوام مختلفۀي عدالت عملديو باالخره شا
  بدون سوال وگري دی و برخدندي پرتاب گردارهيط  زنده ازی آرده شدند و برخروني با خفت از منازل شان بف،يشر

 .دندي جالدان گردليجواب بازهم تحو
 سه دهه هنوز بًايگذشت تقر ، با شده استختاندهي ها و جالدان وابسته به آنان ریآه توسط ببرآها، ترآ یگناهاني بخون

 : باشديتازهو قابل لمس م
  

  :دي را به نشر رسانلي دسمبر راپور ذ٢١ خي بتارايفورني از آلافغانستان اناي آروني تلوزاخبار
 مختلفه آه ني نفر به سن۵٠ن جسد آ بر خورده اند آه دریه جمع گور دستكي درافغانستان به آشف سافي ای قوارًاياخ"

 پرچم و خلق به طرز ی مظلومان در عصر قدرتمندني ا"... انددهي با لباس و بوت زنده بگور گردیبا وضع رقت بار
 . انددهي نابود گردی انسانريغ
   واقعًا،ی خلق و پرچم با شرافت وامانت دارآام  قراوالن ناشيپ  آه اگراورندي بخاطر بديه، بات وابساني قلم فرسانيا 

  مقدم وري ملت افغان باخگذاشتند،يم شي قدم پ،یبا مراعات عدالت اجتماع  افغانستانیاي رفاه ملت و منافع علیبرا
اساسات   مقدس اسالم،ني داتي ازهدایباني مرفه با پشتی مدنۀمع جاكي اعمار یبرا جتًاينت  آنان ویمعاونت به همكار

 برعكس با دعوت ببرك آارمل از یول....دنديگردي مبانيوپشت همگام ،یآرامت انسان و حقوق بشرو ورملل متحدمنش
بر حق بپا   وطن فروشان افغانستان،  ملت افغان به جهادی واقعۀ شدن چهراني نماجه،ي اشغالگرسرخ ودر نتیقوا
 .دهندي ملي تشك،را  ملت افغانخي تاریقع واني مجاهد،ی راه آزاددي شهوني ملمي ونكي جهي آه در نتستندخا
 منكر ند،ينماي مادي به تاسف وتاثر یالي از مرگ محمود براي  جان سپرد ویكسي ازمرگ ببرك آه به خفت و بكهيآنان

پنجاه   خلق و پرچم ویزمان اشغال مملكت بدعوت حكومات پوشال  مجاهدوني ملميكوني نيشهادت پرافتخارا
 . هستندیاد جهصي حری هامي تنظیو اطفال، در عصر وحشتزا بشمول زنان د،يهزارشه

بار دگر به ملت  ببرك ها و  هایالي محمود برانيمملكت حام! ی فردای و عدالت را آه برایموآراسي صلح و داميپ ...
  ازیگرحتيه و احمق آه دا خود خوی آاسترودلي گروه مثل فنيا ... بر آب ستينقش دهند؟؟يمظلوم افغان وعده م
 گري دی روسۀسراب بهشت موعود جامع  وی واقعزگاران فراموش آرده اند آه آموباشد،ينم تفكرسالم برخوردار

 . نداردیوجود خارج
 زميالي امپراليرسوسي محتاج، از خۀ شدی متالشۀي روسگري افغان، دني توسط مجاهدیبعد از شكست شرم آور شورو

دست   خود با ازهيروس..... گذرندي منحوس نممي رژنٱ به یفادار وري از خنٱ نوآران حلقه بگوش یگذشته است، ول
  واي مافی و با مشكالت گروپ هادهي ها مبدل گردتي اقلی دارهيسرما ۀ موازنی مملكت ناقص و بكيدادن اقمار، به 
 . ..زندي در خون خود شط ميیايچنيتفنگ داران چ

 موآراتيو د!  هنوز آه هنوز است دم از صلح ملت هایوس رزمينني لزمي مارآسی افغانرواني پني چرا هنوز انكهيا
 خي تاریملت دردمند وآگاه افغان در دراز.  بنديفري صرف خودها را مزنند،ي ؟؟ می ها و اصالح جوامع بشریباز
 به جنگ ملت شهي غدارهمگاني همسای گاهاهي با تكان دشمني داده است، ولو آه اصي دوست و دشمن را تشخشهيهم

 یبا دولت استعمار١٨٩٣ورندي دۀمعاهد«راچپ وراست امضا نموده اند   بارانتي منحوس وخیو معاهده ها رفته اند
 اتحاد ۴٠ نمبری خنجان با قواۀمعاهد،  و ببركی ترآعصر در یبااتحاد شورو١٩٧٨ ی دوستۀ معاهدس،يانگل

 ».دندي در عصر اشغال افغانستان، توسط مسعود به امضا رسچنان هم١٩٨٢ ،یشورو
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 فرزندان ني همانتيجفا و خ  آه ازیتي ها افغان آواره درسرتاسرگوني ملی تلخ پناهندگقتيآه باحق  تعجب استیجا
 از سردمداران و یادي خلق و پرچم و گروه زني مرتجعدهند،ي ملي گروپ آوارگان جهانراتشكنيناخلف وطن بزرگتر

 مراآز فساد و شانياند آه به زعم اشده  ی ممالكاري دیاز همه اولتر راه  خلق، خودكيموآراتي مندان حزب دتديعق
 ني سوال آه چرا اني تا حال ا. بوده است!   محكوم و محرومی ملت هازميالي از امپری و نمونه های اجتماعداديب

 در آابل ی در استخدام سفارت شوروانهي ثور، مخفیآودتا  سال قبل از٢٢ از شترينوآران و فروخته شدگان آه ب
 ننموده ارياقامت اخت  اند و به جوامع باداران و بهشت موعود شدهی ممالك غربني فرار از افغانستان پناه گزاببودند، 

 آمك راتي از خ،یاليهمانند محمود بر آه  راتب زادیتاي اناهداريخواسته محكوم به دا نی خدای اگر روزنجانبيا. اند
 چرا خود توبه آمتر انيتوبه فرما:  آهپرسمي می، از ومد بگركشد،ي با خفت نفس میغرب! یستياليلكت امپرا ممیها
  ؟؟؟ كننديم
 ها در آلمان، ی پرچم   افغان درهالند، اجتماعی هاستيآمون  آه مراآزميينماي منوال سالهاست آه مشاهده منيبه هم 
 دي دفاع مملكت تولی آه اسم آنان در زمان قدرت شان ترس و رعب بر دل مردمان بی و پرچمی خلقليهزاران فامو
  . دارنداقامت ،ايو آسترال !یستيالي امپریكاي بشمول امریسرممالك غرب  درسراتانمود،يم
 گروها را به آنچه نيا  خودی مسلكی و بیباور  و ناتي ارتجاع،ی خوران در ممالك غربراتي خني اینيپناه گز  
 شعار ۀ باوراند آه با ارائني دلقكان هنوزهم به انيا. رساندي به اثبات مشد،ي آنان شناخته می مبارزاتی و خط مشدهيعق
 ملت مظلوم افغان مبادرت بيفر  به اغفال وتوانندي مهم بازی صلح و عدالت اجتماع،یموآراسي دی خالاني میها

  !!پرورانندي را در سر میگري دزي فتنه انگی بازهم  پالن هاله،ي وسنيبد ناني آه  انستي اقتيحق .بورزند
 

 ـشناسميآــه ازطرز خـرامت م  پوشي جامه می آه خواهی شكلبهر
 
 یهرقطره خونمسؤول آن   و هرفردكي خلق و پرچم، هرنيخا  گفت آه گروه ناآام ودي به صراحت باانيدر پا  
  آنان سوگوارۀ همی را درعزایري ساخته است و پدران و مادران پدي ها فرزند برومند افغان را شهوني آه ملباشنديم

 .اره نموده اندو آو
 ی مجالگري خود ها دارند، دۀ آه در شناخت دشمنان سوگند خوردی و باورماني خداوند متعال، ملت افغان به اديبه ام 

 . آنان نخواهد بودرواني هاو پیالي و خط مش ببرك ها و محمود برديبه عقا
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