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  ديدگاه های جنايتکاران
  

در يک نشست تيلويزيونی شبکه آريانا چهار نماينده از جناح های خلق و پرچم و مجاهدين به نام های رازق مامون، 
دام برای دفاع از کرده اين نمايندگان البته هرک. صديق چکری، حکم خان الماس و جنرال زيارمل اشتراک نموده بودند

  .های خود الطايالتی را بافتند
ُحکم خان الماس نماينده دولت چهار ماهه حفيظ اهللا امين عقيده داشت که يگانه حکومت مشروع و قانونی حکومت 

البته داليل اش اين بود که اگر حکومت اش مشروع نميبود و خود شخص حفيظاهللا امين يک . حفيظ اهللا امين بود
همچنان او از کتابيکه با خود آورده بود مطالبی را . ت نميبود گاهی بدست نيروهای شوروی به قتل نميرسيدوطنپرس

به رخ ديگران ميکشيد و تمام بدبختی ها کشت و کشتار مردم بيگناه را به روس ها حواله ميکرد و حتی نورمحمد تره 
ن از عقايد اش دفاع نموده و اظهار ميداشت در زمان او با احساست فراوا. کی را هم ميکوبيد که نوکر روس ها بود

حفيظ اهللا امين شهر آزاد، شاهراه ها بی خطر، مکاتب و دانشگاه ها فعال بود و در افغانستان بانکها اضافتر از يک 
  .البته گفتار او هميشه از طرف رازق مامون نمايندۀ شورای نظار قطع ميگرديد. مليارد دالر ذخيره بود

ون در تعريف مشروعيت و قانونيت دولت ها و حکومت ها تلحويحا اشاره ميکرد که در طول تاريخ در رازق مام
افغانستان حکومت مشروعی نبود و به زحمت ميتوانيم حکومت امان اهللا خان و داودخان و احمد شاه مسعود؟؟ را نيم 

افغانستان در زمان کمونيست ها تمام  کرددر قسمتی از تحليل های بيمار گونه اش او اظهار مي. مشروع تعريف کنيم
  .زير بنا های اقتصادی خود را از دست داد

 را سر آغاز آزادی و استقالل ١٩٧٨در مقابل جنرال زيارمل يکی از طرفداران ببرک کارمل ششم جدی سال 
او هم . مل مينمودافغانستان دانسته و ميگفت با آمدن روس ها به افغانستان حکومت بر مبنی خواست اکثريت مردم ع

در ميان همه زيادتر از همه آقای . با خود کتابی داشت که بر اساس آن حقايق را گلچين نموده و به مردم ميرساند
صديق چکری و رازق مامون که نه کتابی با خود آورده بودند و نه امار و ارقامی را ارائه ميکردند با انداختن باد به 

انستان را به دوش خلق و پرچم انداخته و عقيده داشتند که به جهاد  و رهبران جهادی گلو تمام بدبختی های مردم افغ
صديق چکری بيشرمانه قبول . خود افتخار ميکنند و آنان بودند که افغانستانرا از چنگال کفر و کمونيسم نجات داده اند

در آخر توسط رازق مامون برای . دکرد که تعدادی از مردم کابل در وقت قدرت شان کشته شده اند که بايد نميشدن
اولين بار فرهنگ عفو خواهی از ملت پيشنهاد گرديد و او گفت بهتر است همه خلق و پرچم و هم مجاهدين از گذشته 

يکی هم قبول . بحث خيلی جالب بود همه به هم کنايه و کدره ميگفتند. های خود مقابل مردم معذرت خواهی کنند
مگر من کسی را کشته ام که :.. کسی را کشته باشد و حتی نمايندۀ حفيظاهللا امين ميگفتنداشت که او در زندگی اش 

و آقای چکری ميگفت شايد پنج شش نفری کشته شده باشد اما من که نکشتم و معذرت خواستنم غير ... معذرت بخواهم
  ...موجه است

  :هم ميهنان عزيز
ه از ديموکراسی امريکا گرد هم جمع شده و رد جنايات خود را  اينست آنچه جنايتکاران بگفته صديق چکری با استفاد

در غير آن نسلی که فعالً  در سياست های دولت و حکومت افغانستان دست باز دارند بدون ترديد . به نحوی گم ميکنند
روپاشی قبول ميکنند که بعد از سقوط دولت کامالً  مشروع و مقتدر داودخان در افغانستان شروع جنايت، اشغال، ف

  .نهاد های اقتصادی و مدنی، چور و چپاول و رکود فرهنگی است
اگر چه درين روز ها بابی حيايی و بيشرمی عده ای جنايتکار برای جعل کردن تاريخ و انداختن نفاق ميان اقوام 

ايی کشانده اند؛ درين افغانستان رد جنايات خود را ميخواهند گم کنند و اخيرًا حتی تعدادی از زنان را هم درين باند مافي
  .مختصر من ميخواهم روی چند موضوع تبصره کنم

امنيت . ــ اينکه چهل سال دورۀ حکومت ظاهر خان بدون حادثه، شورش و يا حرکت جناحهای مخالف بود ١
اينکه در زمان حکوت . سرتاسری در کوه و برزن افغانستان بر قراربود اين حکومت مشروع و صاحب اقتدار بود

خان توسعۀ اقتصادی و اجتماعی بر اساس پالن های پنج ساله باعث احداث دانشکاه ها، شاهراه ها، فابريکات، ظاهر 
بند برق ها، سيستم مخابرات، راديو، اردوی ملی، شهر سازی و مسکن سازی، کشف و استحصال معادن ذغال 

زی چون وادی هلمند، هده و غازی سنگ، نفت و گاز، سيستم های بانکداری و صحت عامه و ده های پروژۀ کشاور
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و بند های برق و انرزی برق گرديد اين دولت را ميتوان مترقی و ) بغرا هلمند و پروان( آباد، کوکچه و نهر سازی 
  .پيشتاز نام نهاد

جالبيت بحث درين است که برای اولين بار يکی از نماينده های شورای نظار احمد شاه مسعود را صاحب دولت مقتدر 
اول اينکه احمد شاه . خنده آور است. شروع دانسته و او را در رديف داود خان و امان اهللا خان قرار داده استو م

مسعود گاهی در رهبری دولت قرار نگرفته است و بعداينکه در مقايسه با امان اهللا خان و داود خان دستهايش به خون 
اگر زمينۀ تحصيل و آموزش را برای احمد شاه مسعود .  استهزاران انسان بيگناه و مظلوم و تخريب شهر کابل آلوده

و پدر و بردرانش ظاهرخان و داودخان مهيا نميکردند و آنانرا به مدارج علمی و دانشگاهی نميرساندند مثل هزاران 
 آقای برهان اگر. انسان درۀ پنجشير يا به دنبال دهقانی ميبود و يا اينکه برای بدست آوردن نفقۀ به مزدوری تن ميدادند

الدين در همان دوره ها به درجۀ پروفيسری نميرسيد و آقای سياف و گلبدين را شيخ الحديث نميساخت حاال گپ از 
بلی من هم چون اين قدرتمندان قرن بيست و يکم را مالمت نميکنم که حاال از برکت آنچه در آن . قرار ديگری بود

  .ر برداشته و به جعل تاريخ و افتخارات کذايی خود ميبالنددوره سخاوتمندانه به آنان روا داشته حاال س
اما خلقی ها و پرچمی ها که ميگويند اگر شما با . آری آقای چکری شما چند نفر را کشتيد و بايد عذر خواهی کنيد

 همه سالح و پول و رهنمايی آی اس آی پاکستان، مليارد ها دالر کمک امريکا و عربستان سعودی، فرزندان بيخبر از
چيز مردم را بنام جهاد به سنگر ها نميکشانديد و اگر جوی های از خون را در زمين خود جاری نميساختيد و اگر پل 
و پلچک ، مسجد و مدرسه، فابريکه و بند وبرق خود را به اشارۀ ديگران ويران نميکرديد و اگر به نام معلم و 

نه زمينۀ اشغال روس ميسر ميشد و نه هم امريکا و ياران غربی روشنفکر و سرباز و پوليس را از دم تيغ نميکشيديد 
جواب شما چيست؟  فروش افتخار به نام جهادی که با خون ملت بدست آمد ولی جوی خون را در کوچه پسکوچۀ . اش

  .شان جاری ساخت خيلی ظالمانه و دور از انصاف است
 که در بانک های افغانستان ذخيره شده بود را حفيظاهللا امين اين يک مليارد دالری : برای آقای  حکيم الماس ميگويم 

از پغمان به آنجا آورده بود و يا شما آنرا از دورۀ دواود خان شهيد ذخيره داشتيد و برای آقای زيارمل ميگويم اگر 
د و مردم ششم جدی سرآغاز اقتدار ملت بود و بگفتۀ شما دروازه های محابس گشوده و جبهۀ ملی پدر وطن بوجود آم

ازين نظام راضی بودند علت شکست شما چه بود و اگر شما روس ها را علت شکست خود ميدانيد چرا به جلو آنان 
افتاده و به ارگ نشين کابل شديد؟ ايا پوليگون های پلچرخی را چی کسی با اجساد جوانان پيران و دگر انديشان پر 

مبارزه ميکردند و يا اينکه شما مجرم و جنايتکار بوديد که هنوز هم کرد؟  يا شما بر حق بوديد ومردم ناحق عليه شما 
  .به آن نميخواهيد اعتراف کنيد

آقای چکری شما از همه زيادتر در تيوری های جهاد اسالمی ميپيچيد و زيادتر از همه به فلسفه های جهاد معلومات 
عد از شکست دولت نجيب اهللا را به جنک ها به خورد مردم ميدهيد و در يکی از مصاحبه های خود جنگ های کابل ب

، جنگ های شمال و جنوب امريکا در اواخر قرن هژده ١٩٤٩ميان مسلمان و هندو ها بعد از تجزيۀ هند در سال 
 از تنظيم های جهادی کدام يکی هندو و کدام ١٩٩٥ الی ١٩٩٢لطفا واضح سازيد که در سال های . مشابه دانسته ايد
شما بسيار فلسفه ياد داريد بفرمايد . ا هندو ها در سمت غرب و يا جنوب کابل زندگی ميکردند؟آي. يکی مسلمان بود

که جنگ ها ميان حزب و حدت، جميعت و حزب اسالمی در کابل بکدام دليل جنگ های اجتماعی » سوسيال وار« که
 و جواب شما راکتباران کابل، چور و آيا گناه مردم کابل همين بود که آمدن شما را با پاشيدن گل استقبال کنند. بوده

چپاول دارايی های عامه، کشتار مردم بيسالح و بی دفاع، تخريب اماکن مردمی و دولتی و تقسيم پای تخت به مناطق 
بفرمايد بگويد ارگ شاهی را با کدام نيرو ها از چنگال جنايکاران حکمتيار بيرون کشيديد؟ چرا رهبر . متاخصم باشد؟

ندلی رياست جمهوری را تا بدخشان با خود کش کرد ولی بخاطر آرامی مردم و وطن از آن بزرگوار شما ص
بگوئيد چرا هر روز مسعود شما برای سلطۀ اش ائتالف های مصلحتی با دوستم و مزاری ميساخت . صرفنظر نکرد

ال قومانده برای کشتار و شما يک قوماندان جهادی بوديد و طی پانزده س: من از خود شما ميپرسم . و باز بر هم ميزد
اگر شما نکشتيد، مسعود، گلبدين، سياف، مزاری، . چرا کتمان ميکنيد که من کسی را نکشتم. ويرانی صادر ميکرديد

دوستم و ديگران نکشتند پس يکنيم مليون مردم مسلمان ما را در شهر کابل، پوليگون های پلچرخی، چمتله، افشار، 
شما . ف و پروان و هرات چی کسی کشت؟ مسؤل اين همه خرابی ها را معرفی کنيددشت ليلی، يکاولنگ ، مزار شري

بسيار فلسفه ياد داريد و يکی از در فشانی های شما اينست که تا وقتی امريکايی ها را بخاطر افکندن بم های اتمی 
بگويد از . ده نميتواندباالی هيروشميا و ناگاساکی محاکمه نکند جهادی ها را و خلقی پرچمی ها را کسی ماکمه کر

 جنگ ١٩٤٥نظر اسالمی که شما به آن افتخار ميفروشيد موضوع عدالت در افغانستان چه ارتباطی به قضايای 
پس بهتر است با تفنگ های خود تا ميتوانيد انسانها را در افغانستان بکشيد و بعدا بگويد بايد يگجا با . جهانی دوم دارد

. شما بکار های جنايی خود خيلی سطحی فکر ميکنيد. نيمۀ قرن بيستم محاکمه شويدترومن رئيس جمهور امريکا در 
  .من بار ها ديده ام که از همه زيادتر سنگ اسالم را  به سينه ميزنيد
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بلی شما و آقای مامون به نمايندگی از شورای نظار مغرورانه و در زير چتر ديموکراسی امريکايی قرار گرفته ايد و 
شما هم در کرسی های بزرگ دولتی چون معاونت اول رياست جمهوری، معاونت دوم، پارلمان، سنا برداران بزرگ 

اگر ! نميدانم اينها را مرهون قهرمان کوهپايه های هندوکس احمد شاه مسعود ميدانيد يانه. و ارتش قرار گرفته ايد
بلی عزيزان چنين سواالتی !... يرفتيد يانهمسعود حاال زنده ميبود و در ارگ شاهی فرمان ميراند باز هم به دنبالش م

شما چرا . را همه در مخيله خود پرورش ميدهند زيرا اگر مسعود ضد اشغال و استعمار بود و حاال قهرمان ملی ماست
  . چون کنه بر پيکرۀ امريکا و انگليس چسپيده ايد؟؟

د که در زمان سلطنت ظاهر شاه و جمهوريت ــ آنهايکه امروز به نام ديموکراسی گلو پاره ميکنند فراموش کرده ان٢
در بازار های کابل به روی دختران مکاتب تيزاب ميپاشيدند و چطور در . داود خان چطور دست به توطئه ميزدند

. دروازه های ارگ شاهی عليه ظاهر خان شعار مرده باد سر ميدادند و جريانات منحط خود را به خيابان ها ميکشاندند
انروز وطن ازاد بود نه روس بر . د و حتی در پارلمان فرياد های مرده باد و زنده باد سر ميدادنداما تحمل ميشدن

انان اعتراف ميکنند که بعد از آن دوره برای آبادی اين وطن خشتی روی . سرنوشت ما مسلط بود و نه هم امريکا
ميزنند که داود خان ظاهر خان قبيله پرست تازه دم . خشت نگذاشتند و آنچه ديگران ساخته بودند را هم ويران کردند

.  اين مردم از بيسوادی نسل حاضر بهره ميگيرند.  بود و هر چه را که داشت در جنوب افغانستان به مصرف ميرساند
اين سيستم های شهر . زيرا از برکت تخريبات و وحشت آنان است که جوانان سی تا سی و پنج سالۀ ما خيال ميکنند

دولتی، فابريکه ها، بندهای آب و برق، شفاخانه ها، دانشگاه ها، بانک ها، فابريکات توليدی و قوانين سازی، اقتصاد 
نسل جديد ما بيخبر مانده اند که در سال های . اساسی و مدنی در زمان خلقی پرچمی ها و يا مجاهدين ساخته شده
 و چهار ساعت از انرژی برق، ترانسپورت و اقتدار ظاهرشاه و داود خان هيچ خانواده ای در کابل نبود که بيست

آموزش برای همه رايگان بود و ميزان بيکاری تقريبا . در هيچ نقطۀ وطن ما جنگ و ستيزه نبود. امنيت محروم باشد
اين نسل بخاطر ندارند که نه در زمان خلق و پرچم و نه هم در زمان مجاهدين غير از تخريب همه اين . صفر بود

  .صورت نگرفته استبنياد ها کاری 
اما امروز عدۀ خائن به وطن، مردم و استقالل افغانستان در هماهنگی به پالن های امريکا انگليس از همه اين چشم 

چشم و چراغ نيروی بيگانه شده و . ميپوشند تفرقه را بنام زبان، مليت، منطقه و شخصيت های مستقل دامن ميزنند
  . وطن را ميفروشند

  
 پايان

 
 
 
  
  
 
 


