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  سرخ به افغانستان دويار به بهانه ششم جدي سالروز تجاوز

 بهتر بشناسيم تا رهبران احزاب خلق و پرچم رابيائيد 
  

  1357هفتم ثور سال  آغازين لحظات روزافغانستان از همان  آزادهداستان غم انگيز سرنوشت كشور و مردم 

سردار ، كه عده ي ا زمزدوران و  جيره خواران كي جي بي با  كودتاي منحوس خود شروع ميگردد، 

  . محمد داود رئيس جهمور قانوني افغانستان و خانواده محترم او را بصورت دسته جمعي بشهادت رسانيدند

  

مسلمان مردم ملت و گريبان گير هم اين سر آغاز همه كشتار ها و ويراني هاي بود كه تا امروز ! آري 

ور آغاز گرديده بود در جريان ي كه با كودتاي هفتم ثانسيالب خون بيگناهادامه افغانستان است و هنوز هم 

مسئوليت همه  ويراني ها و خونريزي هاي كه  كهبشمار مي آيد ناپذيري  اين يك واقعيت انكار . ميباشد

  پيدا نمايد،و چه در آينده  سلسله اين ويرانگري ها و خونريزي ها ادامه   بوقوع پيوستهچه در گذشته 

زمينه ساز همه كه با كودتاي ننگين خود  استافغانستان دموكراتيك خلق الح طبه اص رهبران حزببدوش 

  . گرديدندبه كشور ما  بعديتباهي ها ، ويران گري ها ، كشتار ها و تجاوزات 

  

بنام نوكران امپرياليزم و ويران نمودن قسمت اعظم ما ، بيگناه با كشتار وحشيانه مردم تا ديروز  كه ئيآنها

پولپوت و استالين را در  ،روي هتلر   رژيماز وجود مخالفان  ف بنام  پاكسازي مناطق مختل كشوراين 

سخن  بعد از آن همه بربريتو اند اكنون خود در دامن امپرياليزم لميده  ، سفاكي و ويرانگري سفيد نمودند

با آرايش و بازسازي اين آرزو را در سر مي پرورانند تا از آزادي و حقوق بشر و عدالت اجتماعي ميزنند و

افغانستان  يوارد عرصه سياسدر غالب احزاب و گروه هاي جديد يكبار ديگر خلق   متالشي شده حزب 

و زندان ها به شكنجه گاه ها مردم را كشتند و  و امثالهم حنيف اتمر مانندتا ديروز  آناني كه ! بلي  . گردند

د نيز در راه تحقق اهداف حتي از قرباني نمودن خوو خانه و كاشانه شان را ويران نمودند و  فرستادند 

نچه  را كه رهبران آو ميخواهند تا گرديده اند بدور هم جمع يكبار ديگر ، امروز  دريغ ننمودند شانباداران 

ي عملي در زير نام دموكراس آنها ،جالد و باداران شياد شان در تحت نام سوسياليزم انجام داده نتوانستند

  .ايشان را بجاي رسانده نخواهد توانست ،اين مكارگي هانمايند اما بصراحت گفته ميتوانيم كه 

  

ب سفاك و ويرانگر خلق و پرچم نظري احزاديده درائي ها و بيحيائي هاي باز ماندگان علل اگر به 

رهبران جهادي ناشي از غفلت  ايشانجسارت ها  و گستاخي هاي امروزي  يه ميشود كه همه دبياندازيم دي

گرديده تا آن كه باعث كنوني ميباشد  مقطع زمانيان هاي حقوق بشر در در گذشته و بي توجهي سازم
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عفو عمومي .  را در سر به پرورانند سياسيمجدد حيات تجديد سازمان و انديشه ،  افغانستانقاتلين مردم 

باند ان جنايتكارتن از بود كه با عملي شدن آن هزاران در هزار  رهبران جهادييكي از بزرگترين اشتباهات 

مردم قاتالن  كهمجاهدين باعث آن گرديد عمومي فرمان عفو . هاي خلق و پرچم برائت  حاصل نمودند

كه در انتظار حكومت عدل اسالمي لحظه شماري ي بازماندگانآن عده از در مقابل چشمان  ،افغانستان

ذيري را وارد نمود اين مسئله بر محبوبيت مجاهدين صدمات جبران ناپ. از محاكمه در امان بمانند  ميكردند

و دندان هاي شان بخون بيگناهان  هاكه چنگ چون آنها بايد حد اقل افراد سرشناس باند هاي خلق و پرچم را

اسباب تسلي خاطر بازماندگان شهداي فراهم ميگرديد يدند تا  انبه محاكمه مي كشاين كشور رنگين بوده 

اتلين باند هاي خلق و پرچم جان هاي شيرين كه بهترين عزيزان و جگرگوشه هاي شان در زير شكنجه ق

تا خود را از دست داده بودند و يا مرهمي بر زخمهاي قلوب داغدار آن عده از هموطناني ميگرديد كه 

كدام گور سينه من و در اكدام دشت و ددل كه در و نميدانند اكنون هم از عزيزان خود اطالعي ندارند 

روح شهداي مليوني افغانستان را شاد بدارد و ) ج(خداوند . رميده انددسته جمعي  در انتظار عدالت الهي آ

  .آمين يا رب العالمين. بهشت برين را جايگاه ايشان بگرداند

  

يعني در  ارتباط ميگيردحكومت آقاي كرزي  به دوران اشتباه ديگري كه بعد از حكومت مجاهدين رخ داد 

در اين . عالم و آدم را كر  نموده است هاي ي گوشعصريكه فرياد آزادي و حقوق بشرو عدالت اجتماع

تا  شدبخون مردم بيگناه افغانستان سرخ ميباشد اجازه داده  هاشان تا آرنج هايبه جنايتكاراني كه دست دوره 

 بپردازندسياسي سياسي گرد هم آورده و بفعاليت جديد جاني ترين افراد را در غالب احزاب و گروه هاي 

افغانستان تنها خاطره خوشي را كه مرد م  . زو هاي مردم افغانستان به  ياس مبدل گرديداين بار هم  آر كه

با به دار  آنها كه ميگردد  برطالبان حكومت رهبران احزاب خلق و پرچم دارند به دوران در  مورد محاكمه 

يزان شان را از كابل اسباب سرور و شادماني  مليون ها انساني كه عزمشهور قصاب  ،كشيدن  داكتر نجيب

  .را بر انگيخت يتحسين و تمجيد همگانساختند و الحق كه اين عملكرد شان دست داده بودند فراهم  

  

به علت گذشت زمان و بيخبري نسل جديد از جنايات جانيان خلق و پرچم،   متاسفانه در شرايط كنوني

با نهايت بي  آنها  يافته وبيشتري ب در غالب سازمانهاي جديد گسترش احزاپيروان اين  هاي سياسيفعاليت

به قهرمان سازي رهبران پست فطرت و جالد خود مي براي رسيدن به اهداف شوم خود شرمي و بي حيائي 

با پخش  تاهستند آن و در تالش  سالگره هاي برگزار مينمايند همفكرانشآنها براي نجيب و .  پردازند

كذاب و مكار خونخوار تاريخ ،  دامن او و حزب خود را  اينمنسوب به تصاوير ، سي دي ها و نوار هاي  

اما اين محال است و خيال است و جنون ،  چون . از خون مليون ها انسان بيگناه افغانستان پاك نمايند
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به اصطالح آزرم ديگر حزب  يكشور شاهد عملكرد نجيب و رهبران بشهداي گورستان هاي دسته جمعي 

ويراني ها و كه مسئول همه كشتار ها ،  خلق و پرچم احزاب رهبران  . باشددموكراتيك خلق افغانستان مي

كه افغانستان را  كساني هستند  ميباشند ،حال و آينده افغانستان زمان در گذشته و تداوم آن در نا بسامانيها 

ت ان نمودن جنايبا پنهادر صدد آن بر آمده اند كه اما پيروان ايشان ، ويران و مردم آنرا داغدار ساخته اند 

به فريب مردم مظلوم افغانستان  ، مجدداًب جنايتكار احزاوير كاذبي از سران اين ارهبران خود و ارائه تص

 شانبراي  شناخت پيروان احزاب خلق و پرچم كه اكنون با آرايش مجدد نيروهاي خونخوار . به پردازند

در تالش بازگشت به قدرت ميباشند بهتر و در چوكات دولت، اردو و پوليس  در غالب سازمانهاي جديد

آنها بهتر پي ان مروري داشته باشيم تا به ماهيت بازماندگ اين احزابخواهد بود تا  بر زندگينامه  رهبران 

شيادان اين را بهتر بشناسند و با فريب و خدعه  جديد باشد تا نسل جوان ما رهبران اين  احزاب. برده بتوانيم

بيائيد رهبراني كه افغانستان را به . آنها اسير نگردندا و مكارگي هاي رنگارنگ وسوسه هتاريخ در دام 

  .!و باداران شان بهتر بشناسيمتاريخ بان ز زقضاوت همسنگران شان و ا از انيده اندتباهي كش
  

  )تركانوف يا مادر كيك ها(  نور محمد تره كي 
 

صنف رسانيدن  پايانببعد از  او كه  .متولد شدهجري در ناوه غزني  1296كي فرزند نظرمحمد در سال ه تر

ها  به  بعد ، مقرر گرديد تريدنگ در قندهار به حيث كاتب در شركت پشتون چهارم ابتدائي دركويته، 

ب كمونست با حزروابطي را اقامت خود در هند  هنگامدر  و روانه هند گرديد نمايندگي از همين شركت 

كتاب افغانستان در زير سلطه شوروي در اين زمينه  183ر صفحه آنتوني هايمن د. هند بر قرار كرد

   "در بمبئي منشي تجارتخانه بود با ماركسيستها آشنا شد ...تركي وقتي  ":مينويسد كه 
  

كارش در  ،او بعد از بازگشت به افغانستان بحيت مامور در شركت زابلي مقرر گرديد اما بعلت اختالس 

بكار بعداً در شركت انحصارات پترول و شكر بحيث مدير  تره كي. ه نتوانستكردشركت زابلي  ادامه پيدا 

تركي با بعد ها . در اثر دست بازي در كوپون ها و تقلب از كارش بركنار گرديدبا زهم كه  آغاز كرد

اما بعلت ،  شدواشنگتن مقرر در شاه محمود خان بحيث اتشه مطبوعاتي افغانستان  يكي از نزديكان وساطت 

  . نان غير مسئوالنه اش از كار بر كنار و به كابل خواسته شدسخ

  

كه از جانب سفارت شوروي تمويل  بازگشت به كابل به تاسيس دارالترجمه نور پرداخت بعد از  تره كي 

 1948سال سفارت شوروي در . ميگرديد و بعنوان يك النه جاسوسي مورد استفاده روسها قرار ميگرفت
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كي پرداخت كرد اما ه ق الزحمه يك ناول كه به زبان روسي ترجمه شده بود براي ترمبلغ پولي را بنام ح

بهمين  و كي پرداخته شده بوده در تحت اين پوشش براي فعاليت هاي كمونستي تر پول مذكوردر واقع 

 . نام برده ميشودسر آغاز ارتباط تره كي با كا جي بي بعنوان  1948سال از  است كهدليل 

 

د رسازمان كي  وي ينام شفرو ارتباط داشت    بي -جي -مقامات كيي مدت سي سال با تره كي برا

بي -جي  -مقامات كيجاسوسي خود را به  1965تا سال  1951از سال هاي او . بود ) نور (  جي بي

نصوب دموكراتيك خلق محزب درسرمنشي از جانب روسها بعنوان كه  1965در سال  اما ادامه داد

فعاليت هاي به تره كي هنوز هم  ساخته شد اماظاهراً از لست جاسوسان كي جي بي خارج  گرديد، نام او

هاي اياالت  خانهجاسوسي خود را در سفارت هاي چنانچه عمليات ، ادامه ميداد ماسكو  رايمخفيانه خود ب

هاي مالي  و مخفيانه كمك بود ادامه ميدادروسها مورد نظر ديگري كه متحده و چين مقيم كابل و اهداف 

  . براي مصارف غذايي خود بدست مي آورد ي را هم تخصيصيه جداگانه  عالوتاًاو. براي حزب ميگرفت

 17يعني  ه حدود سي سال جاسوس كي جي بي بودبه بعد   1948ود تره كي از سال طوريكه ديده ميش

اول برابر با  1343جدي  11بتاريخ تره كي  .بتاسيس حزب خلق به پردازد 1965سال قبل از اينكه در سال 

طي نشستي در خانه خود واقع كارته چهار با كارمل، كشتمند، صالح محمد زيري، اسماعيل  1965جنوري 

ر بدخشي و عده ديگر به تاسيس هدانش، عبدالكريم ميثاق، عبدالحكيم شرعي جوزجاني ، سليمان اليق، طا

 رت رسيدن زندگي و خانه و كاشانه مردمحزبي كه بعد از بقد، حزب ناميمون دموكراتيك خلق پرداخت

  . را به تباهي كشانيد افغانستان

  

  اين جريدهبدست آورد و سرپرستي حزب خود  يبراامتياز جريده خلق را  1345حمل  22 بتاريخ تره كي

ين حزب از سعده از موسبعد از مدتي . بعهده شاعر هرزه سراي كه در مدح لنين شعر ميسرود گذاشته شد

روسها از او جدا گرديدند و جريانات ديگري بنام هاي پرچم و ستم  اشاره رمل و طاهر  بدخشي به جمله كا

كي   در قسمت مسايل زباني و ستم ه از آن بعنوان اختالف نظر با تر  چيزي كه ظاهراً ،ملي را بنا نها دند

ط مكمل حزب خلق بدامن طبقاتي ياد نمودند اما واقعيت امر اين بود كه روسها بخاطر جلوگيري از سقو

ند تا اگر يك قسمت از آن به مائويست ها ملحق ميگردد قسمت ه بودمائويسم آنرا به سه پارچه تقسيم نمود

اين مسئله باعث آن ميگرديد تا از يكطرف سه جريان . هاي ديگر آن در اداره و كنترول روسها باقي بماند

ان همديگر به رقابت به پردازند و از جانب ديگر خلق و پرچم و ستم بر سر نوكري براي روسها در مي

  .فراهم ميساخت را آتش نفاق هاي زباني و سمتي در ميان مردم افغانستاناسباب تداوم اشتعال 
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بين  1343كتاب كرباس پوشان برهنه پا از مالقاتي كه در اخير حوت  76محمد حسن شرق در صفحه 

  . ه چنين نقل كرده استكي ترتيب داده بوده محمد داود و نورمحمد تر

  شما در باره خدا و دين اسالم چي نظر داريد؟ :  نور محمد تركي از محمد داود مي پرسد "

  . من به خداوند بزرگ ايمان دارم و پيرو دين مقدس اسالم ميباشم: محمد داود

  شما در باره آنهائيكه به خدا ايمان ندارند چه فكر ميكنيد؟ : تره كي

  . ند ايمان آوردن و يا نياوردن نظر به فهم و درك هر شخص فرق ميكندبخداو: محمد داود

حزب ما از شما ممنون و متشكر اند زيرا شما روابط نزديك را با شوروي اساس  گذاشتيد  آنچه : تره كي

  . را كه در حكومت هاي ماقبل  شما وجود نداشتند

ن براي سعادت مردم افغانستان از تمام كشور م: كه سراپاي او را عصبانيت فرا گرفته بود گفت محمد داود

هاي جهان كمك گرفتم و دروازه افغانستان بروي تمام آنهائيكه صادقانه و بدون غرض ميخواهند در 

افغانستان كمك نمايند چه من باشم و چه نباشم هميشه باز خواهد بود و با عصبانيت عاله نموده گفتند فكر 

ه ناگفته نماند كه اين اولين مالقات و شناسائي تر. خدا حافظ. ده باشدميكنم صحبت هاي ما و شما تمام ش

 ": داود خان چند روز بعد از مالقات خود با تره كي به حسن شرق گفته است. "كي با محمد داود بود

داكتر جان به عقيده من اين مردم نه بدرد افغانستان ميخورند و نه بدرد مردمش زيرا طوري كه ديده شد 

  "بخدا و وطن عالقه چنداني ندارند اين ها
 

 و ، مزدور بيگانه مختلس ، حيله گر   ،بي بند و بار،  مشروب خوارفردي خود  شخصي تره كي در زندگي 

از  كتاب سياست و اردو  173محمد نبي عظيمي در صفحه . كودن و نااليق بود شخصي  يسياسمسايل در 

كي در فلم دور ه در مورد بي بند و باري و فرومايگي تر  واو بعنوان مشروب خوار قهاري ياد مينمايد  

از و گفته بود كه   هدر مقابل روسها لذت ميبرد صيدن دختران افغانروز پي در پي آمده است كه وي از رق

  . رقصيدن دختران افغاني در مقابل روسها من من گوشت ميگيرم

  

تره كي در پاسخ به اين . بود  گرديدهين سوال حفيظ اهللا امشخصيت و صالحيت از تره كي در مورد  باري

كرده بود چيزي كه شايد امين را به نزديك ترين فرد  تعريف "يك جوان خوشگل "از امين بعنوانسوال 

چيزي شبيه به عالقه ببرك هم حفيظ اهللا امين ه عالقه تره كي بآيا فهميده نميشود كه  . او مبدل كرده باشد

ه بوده يا خير ؟ و اينهم دانسته نشده كه  آيا عقده هاي امين نسبت به تره كي كه به اناهيتا راتب زادنسبت 

و آن استاد خوشگل  وفادار ريشه در دوران خوشگلي اين شاگرد ، در خفه كردن او با بالش تبارز يافته

ي آرن جورج  ؟؟؟ اين كار امين بخاطر بخاطر بدست آوردن قدرت صورت گرفته استاينكه پسند دارد يا 
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تره كي  ":  مينويسدچنين در مورد تره كي   "افغانستان گذرگاه كشور گشايان"كتاب  55صفحه  در 

  ".مدت زياد عمر خود را در ميگساري سپري كرده استو يك انسان درون گرا ، تنبل و بي اراده  بوده 

 
گري بسيار پائين و مانند ارزش و موقعيت  هر مزدور دينيز ارزش و موقعيت تره كي در ميان بادارانش 

واسيلي . كي جي بي  از وي بعنوان مادر كيك ها ياد ميكرده اند نشرم آور بوده بحدي كه مسئولي

پرواز تره كي از مسكو به كابل چنين  ادامه بحثدر  "كي جي بي در افغانستان"كتاب نويسنده  متروخين

جاي  ي بي او را به شوخي بهاعضاي اقامتگاه كي جكي به قدرت رسيد،  وقتي تره ":  نوشته است

كان در زبان روسي مادر كيكان   تره. (نام گذاشتند» نيكوالي ميخاييلوويچ تره كانوف» «كي نورمحمد تره«

 آنرا به پاي بيگانگان ميريزند و از خود بدا به حال آناني كه آزادگي و عزت  خود و مردم   .".)را گويند

بجز از القاب توهين آميزي چون مادر كيك  يتخار و موقعيتهمه وطنفروشي و مزدور صفتي خود هيچ اف

  . بدست نمي آورندنيز ها 

  

 .قتل و غارت و شكنجه مردم افغانستان را آغاز كردند  1357تره كي و پيروانش با كودتاي هفتم ثور سال 

ناس چنين افغانستان تاليف داكتر نصري حق شجهاد كتاب تحوالت سياسي  10و   8در صفحه  رابطهدر اين 

تره كي و پيروانش در نهايت وحشت و بربريت مردم اصيل و آزاده افغانستان  را تحت  ":  آمده است

روز و شب از خانه ها، از خيابان ها، از مغازه ها،  از  ،فشار و شكنجه قرار دادند و جالدان  ماشه بدست آن 

شان را بدون كوچكترين حجت و برهاني  به مكاتب، از فاكولته ها و از ادارات مردم را جمع ميكردند و اي

سالخ خانه هاي پلچرخي ، صدارت و وزارت داخله مي بردند و از تعذيب و شكنجه و كشتار هاي دسته 

به هريك از اعضاي بيروي سياسي كميته مركزي و  ...  جمعي  آنان بر كيف و بدمستي خود مي افزودند 

از خزينه دولت داده شد تا خانه هاي خود را )  پول هنگفتي بود كه در آن زمان( كابينه دوصد هزار افغاني 

به خود و خانم ها دريشي و لباس تهيه نمايند تا در . با قالي هاي رنگارنگ و پرده هاي مد روز رنگين كنند

و به افرادي كه در رديف هاي پائين قرار داشتند . بزم هاي شبانه  از درخشش خاصي برخوردار باشند

جازه دادند تا بر خانه هاي مردم هجوم برند و آنچه از پدران شان نزد مردم افغانستان ميراث مانده دستور و ا

به اين ترتيب كمونست ها بر خانه هاي مردم هجوم بردند و هر چه از زيورات و اشياء . بود، باز ستانند

تني  و موزيم گران ارج كابل كتابخانه سلط. قيمتي و نقد و جنس كه بدست شان افتاد همه را به يغما بردند

را تاراج كردند و چه بسا كه قالين هاي ادارات را هم دزديدند و هر آنكه اندك مقاومتي نشان داد و يا 

  .".چنان بردني كه ديگر بر نگشتند. حرفي بر زبان آورد فوراً دست هايش را بستند و با خود بردند
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به نقل از نوشته هاي مرسل حميد انوري انديده  بقلم در وبالگ خز از آنچه را كهي بيائيد تا خالصه 

   . در مورد تره كي و يارانش بدست نشر سپرده شده است با هم مطالعه نمائيمواسيلي متروخين 

  

رهبر بزرگ (كيش شخصيت را به اوج رسانيده وخود را بنام  1978اپريل  30نور محمد تره كي به تاريخ "

- كي(طي يك مالقات با فرستادگان . تره كي را با لينن مقايسه ميكند ,  و امين ...ناميده )انقالب ثور 

 ]قرارداشت[ ,)Vladimir Kryuchkov(والديمير كريچكوف  FCDكه در راس آن رئيس ) بي-جي

ين مقايسه كردن ا. مقايسه كرد) انقالب اكتبر روسيه (تره كي بخود جرئت داده و انقالب ثور را با 

) رهبر بزرگ انقالب ثور( .... .مقايسه كردن نوكر با بادار بوداخت  و به منزله را حيران س) كريچكوف(

نظر به برداشت احمقانه خود از اوضاع ، كارآيي خوبي درحل مشكالتيكه در پياده كردن كمونيزم در يك 

ق را متحير ساخته بود كه نط) بي -جي-كي(... شت  ، ازخود نشان داده نتوانست كشور اسالمي وجود دا

وي با اين حركت خود به رسم و رواج . آغاز ميكرد) بسم اهللا الرحمن الرحيم (هاي راديويي خود را با 

سدي در برابر (مال ها را كه داراي رسم و رواج هاي قبيلوي بودند ، ) 320000(...مردم تمسخر زده و 

در مخالفت با اين پاك  كه... د تعداد بيشماري از رهبران مذهبيقلمداد ميكر) حركت پيشرونده كشور 

تره كي فرمان ..... يا شكنجه شدند ويا هم گلوله باران و يا هم زنده بگور شدند  ،كاري قرار گرفته بودند 

مقاومت  .... را در هر كجا ايكه  يابند ،  بايد نابود نمايند   ...صادر كرد كه اعضاي اخوان المسلمين و 

بخوبي درك )  بي -جي-كي(م را بخود گرفت و نيروي اسالم را افغانها بزودي شكل جهاد و دفاع از اسال

در كابل  در ماه جوالي گزارش داد كه تنها وتنها رهبريت ) بي -جي-كي(نمايندگي  ... .نكرد 

)CPSU (ونيست و كله شخ چقادر خواهند بود تا در درون رهبريت اپر) نفوذ كرده و آنانرا مجبور ) خلق

ونيست هاي كله شخ وبي بندوبار به اين چاما اپر. تغيير دهند ) پرچم (ال گروپ سازد تا روش شانرا در قب

درس اساسي ايكه تره كي مدعي بود از جريانات بعد از انقالب  .... خواهشات ماسكو اهميتي قايل نشدند 

وي اما   ،درسي كه روسها فكر ميشد به فراموشي سپرده اند . بلشويك فراه گرفته است ، ترور سرخ بود

زمانيكه پوزانف از تره كي خواست دو نفر از پرچمي ها را كه به مرگ . آن درس را در عمل پياده كرد

لينن  به ما آموخته است كه در : (( تره كي به جواب گفت  ،محكوم شده بودند، از مرگ نجات دهد 

وزي  انقالب اكتبر تضمين مي مليون ها انسان بايد نابود ميشدند تا پير. مقابل دشمنان انقالب بي رحم باشيم 

به  1951سال رابطه داشت و از سال ) 30(بي با نور محمد تره كي تقريبا سي -جي-كي ... ". )) گرديد

ساله در خدمت روسها قرار گرفت وبعد ها  34حيث يك ژورناليست ماركسيست و يك نويسنده جوان 

تره كي به صفت سكرتر اول حزب  1965در سال  .معروف شد) نور (بنام شفر بصورت غير مترقبه  

انتخاب گرديد و بعد به ماسكو دعوت  ،كه در آن زمان يك حركت  مخفي بود) PDPA(جديدالتاسيس 



٩ 
 

و ديگر مقامات رهبري شوروي را متقاعد ) CPSU(شد و در آنجا او مقامات مسوول شعبه بين المللي  

سي هاي ياو را مطابق به  پال.  ه خدمت ميباشند ساخت كه رهبري شوروي را از هر نگاه پذيرفته اند و آماد

در ظاهر از لست جاسوسان يبرون كردند اما مانند همه رهبران  ،چون رهبر حزب بود  ،معموله در شوروي 

بي ارتباط مستحكم داشت و تمام اطالعات سري افغانستان را به صورت -جي-در خفا با كي ،احزاب ديگر

نين اطالعات در مورد جاسوسان زيرك را به مقامات روسي داده روسها را وي همچ. منظم به آنها ميرساند

برعالوه كمك هاي . در اقدامات شان به مقابل سفارت خانه هاي امريكا و چين در افغانستان  ياري ميرساند

اده معاش و جيره غذا داده به  تره كي بصورت فوق الع ،مخفي  وافر به حزب ديموكراتيك خلق افغانستان 

در  "و نبرد تسخير جهان سوم ) كي جي بي(جهان به راه ما مييرفت "مطلب فوق تحت عنوان  ". يشدم

  .منتشر گرديده استوبالگ خزانديده 
  

افتاده و  ديگرهمانطوريكه سران حزب خلق بكشتار مردم بيگناه افغانستان ادامه ميدادند در نهايت بجان هم

تره كي با موافقه كرملين ، تا جائيكه ه شداو بخرابي كشيددار و و فاتره كي با شاگرد خوشگل   اتمناسب

گلوله هاي طرفداران تره كي به امين اصابت نكرد و  ، كردنهنگام فيردر  امابه قتل امين گرفت  متصمي

بزدوي به عكس العمل  امين بعد از اين حادثه. ياست جمهوري فرار نمايدكه از قصر ر گرديدامين موفق 

  . دي مشخص نمايدوتا تكليف تره كي را بز دادجانداد قوماندان گارد در ارگ هدايت پرداخته و به 

  

همراه با تورن عبدالروف ، محمد يعقوب و كي را محاصره ميكند ه محل اقامت تر،  دانداد قوماندان گارج

كي و ه گارد و اقبال كه مسئوليت اطالعات گارد را بعهده دارد تر سيلوي درستيز ، روزي معاون سيا

بر روي بستر  خانمش را به كوتي باغچه انتقال ميدهند و بعد از مدتي خانم او را از وي جدا ساخته  و او را

نوربي . با بالش خفه مينمايند و در همان شب وي را در قول آب چكان مدفون ميسازند خدمه خوابانده و 

اكتوبر همان سال از مرگ  9يخ كي در حدود سه ماه بعد در زندان پلچرخي يعني بتاره بي همسر تر

كه چرا شوروي ها شوهرم را نجات   پرسيده بودكي مطلع گرديده بودو با تعجب ه شوهرش نورمحمد تر

اردو و سياست، (  ندادند زيرا هم سفير و هم جنراالن وعده كرده بودند اما هيچ كس برايش پاسخي نميدهد

صورت گرفته بود ، بر اساس فيصله امين و شركايش ه ككي ه درجريان تغيرات در كابينه و قتل تر. )205

كي وفادار بودند از وظايف شان سبكدوش ه سروري ، وطنجار، گالب زوي  و شيرجان مزدوريار كه  به تر

سه نفر موصوف كه به سفارت شوروي پناهنده . و سه نفر اولي به سفارت شوروي پناهنده ميشوند هگرديد

با موتر حامل  از سفارت شوروي خارج  ساخته شده  و مستقيماً ها يعه تابوتذراز ترس امين گرديده بودند 

اين است . تابوت ها در ميدان هوائي داخل طياره گرديده  و از طريق  صوفيه به مسكو پرواز داده ميشوند
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مك پايان قدرت جاسوسان بيگانه كه يا به طرز فجيعي با بالش خفه ميشود و يا اينكه از سرزمين خود به ك

   .فرار مينمايندها  و بنام مردهها در داخل تابوت  اجانبسازمان هاي جاسوسي 
  

  )جنايتكار و جاسوس چند جانبهتروريست (  امينحفيظ اهللا 
  

 خلق  بعضويت حزب 1965او در سال . حفيظ اهللا امين فرزند حبيب اهللا متولد قريه قاضي خيل پغمان است 

كي بدست ه شاخه نظامي حزب را به كمك آموزگارش يعني تردر آمد و در مدت كوتاهي  مسئوليت 

و بر اساس همين موقف بود كه به گفته بعضي ها طرح كودتاي ثور را ريخت و داود خان را  گرفت

اما عده زيادي از مردم طرح و اجراي اين كودتا را از جانب روسها دانسته و نميتوانند . سرنگون گردانيد

ورد ظابط احساساتي و  معلم بي تجربه توان آنرا داشته بوده باشند تا نظام ند نفر خچباور نمايند كه 

  . داود خان را سرنگون نمايندسردار محمد جمهوري 

  

امين بعد از قتل رهبر كبيرش  با شعار مصئونيت قانونيت و عدالت بعنوان فرد شماره يك حزب امور كشور 

كي ه احزاب خلق و پرچم را به گردن تر ديگر را بدست گرفت و تمام جنايات گذشته خود و اعضاي

حفيظ اهللا مينويسد كه  "افغانستان در زير سلطه شوروي"كتاب    221آنتوني هي من ،در صفحه  .انداخت

كساني كه عظمت خود را در فشار آوردن به مردم  ": كي در اولين بيانيه خود گفت ه امين بعد از كشتن تر

فرار به سفارت شوروي  ويبعد از كشتن تره كي سه نفر از وزراي وفادار .  "مي ديدند از بين برده شدند

در بخش بيستم سلسله نوشته هاي كي جي بي در افغانستان كه در سايت ماندگار به نشر رسيده است  . نمودند

كه به سفارت شوروي پناه برده بودند،  )سروري ، گالب زي ، وطنجار (  هر سه وزيري"گفته شده كه 

  ". خواندند مي جاسوس امريكا، شخص مفتن، تروريست، ماجراجو و غارتگرا يك امين ر

  

كي را بر طرف و سازمان اگسا را به كام تغير نام داد و لست دوازه هزار نفري شهداي ه طرفداران تر امين  

ت كابل كي و همدستانش بقتل رسانيده بود  به ديوار هاي وزارت داخله و اليه را كه ظالمانه يكجا با تر

از  افغانستان فرياد مردم. كي به قتل رسيده انده بدستور تر اسامي مذكورآويزان نمود و اعالن كرد كه 

طاهر بدخشي و نور  دوران قدرت خود،امين در . رسيداعلي ديدن لست اقارب كشته شده شان به ملكوت 

   .احمد اعتمادي را نيز بقتل رسانيد
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پوشان برهنه پا  در مورد بقدرت رسيدن حفيظ اهللا امين چنين  كتاب كرباس 170حسن شرق در صفحه 

حفيظ اهللا امين  آواني بر اريكه قدرت  تكيه ميدهد كه پيرامونش ) 1979( 1358به سنبله  ": مينويسد 

آگنده بخون هزاران هزار نفر از قتل عام مردم هرات  و از بين بردن اهالي و ويران نمودن واليت  كنر و 

ه ديگر  آلوده بودند و  بوي خون تازه ريخته شده  جوانان روشنفكر و شخصيت هاي ملي و ده ها نمون

مذهبي از شش جهت به مشام ميرسد باز هم با چنين سابقه تالش مي ورزيد تا گناه همه ستمگاري ، ترور و 

شرق در .   ".كت بجرم او كنار كشيده باشدوحشت را متوجه نور محمد تره كي نموده و خود را از شر

او و رهبر كبير شان با تمام ستمكاري توده هاي رنج ديده مردم افغانستان را بوسيله آتش   ": ادامه  مينويسد

مظلوم و فقير و دلشكسته نموده و اراده  - و خون در تحت  يك رژيم  زندان  و زنجير و ترور و و حشت 

و ترقي خواهي ملت افغانستان را بذلت و  كرده بودند تا احساس  مذهبي ، آزادي ، غرور ملي و سر فرازي

پستي و اسارت بدل نمايند تا بدينوسيله رسوم بيديني  و غير ملي بودن را  در ايشان مزج و آرزو و آمال 

رت بي بنياد و ايديولوژي  بي مفهوم خويش رونق هميشگي دباداران پشت پرده را بر آورده نمايند تا بق

  "بخشند

  

فراواني داشت و حتي در قطار اعضاي ديگر احزاب خلق و پرچم خود را از همه  امين به روسها اعتماد

وي " :در اين باره چنين نوشته است "سياست و اردو"روسي تر ميدانست طوريكه نبي عظيمي در كتاب 

  ."!رفيق من روسي تر از شما هستم : خود را سوويتيست ميخواند و به هركس بافخر و افاده ميگفت 

  

د كه امين با وجود ادعاي روسي تر بودن خود از ديگران از زمان تحصيالت خود در پوهنتون گفته ميشو

كولمبيا  كمك هاي غير مستقيم سي آي اي را نيز دريافت ميكرد و نقش يك جاسوس چند جانبه را بازي 

شته است سليك هريسن روزنامه نگار امريكائي در كتاب حقايق پشت پرده در مورد امين چنين نگا. ميكرد

در  درمدت چهار سالي كه حفيظ اهللا امين در پوهنتون كولمبيا در نيويورك مصروف تحصيل بود ،  ": 

در زمان اين عهده وي  روزنامه   بحيث رئيس اتحاديه محصلين افغاني در امريكا تعيين گرديد،  1963سال 

مستقيم سي آي اي  تمويل رامپارتس نوشت كه اتحاديه محصلين افغاني در امريكا بكمك پولي غير 

رامپارتس نوشت كه اتحاديه محصلين افغاني از انجمن دوستان امريكائي كه از طرف سي آي اي . ميگردد

برابر به  1965امين بعد از مراجعت به افغانستان در سل . به بعد پول ميگيرد 1961تمويل ميگردد  از سال 

بحيث مدير دارالمعلمين كابل كه از پوهنتون هجري شمسي در زمان صدارت مرحوم ميوندوال   1344

تاسيس و تخريب اولين جمهوري ( ".كولمبيا كمك هاي مالي قابل مالحظه دريافت ميكرد مقرر ميشود

كمك   ": لوئي دوپري افغانستان شناس امريكائي در همين رابطه چنين ميگويد) .  193صفحه  افغانستان
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در ادامه دوپري  . "اي بحيث پوشش استعمال ميگرديد سي آي هاي پوهنتون كولمبيا براي عده از عمال

امين اين پول را ميگرفت و با  ": ميگويد كه امين جواسيس امريكا را بخوبي ميشناخت و مي افزايد 

تاسيس و تخريب اولين ( "استفاده از آن با استعداد ترين معلمين را به حزب كمونست جذب ميكرد

  .  ) 93جمهوري افغانستان صفحه 

  

بودند پالن قتل امين را  تحت نظر گرديده كي بدست امين سخت خشمگين ه روسها كه بعد از قتل تر

گفته ميشود كه روسها بخاطر تطبيق موفقانه تر پالن خود  به امين . مارشال سكولوف آماده ساخته بودند 

كه او هم بر اساس . نمايدمشوره داده بودند تا قصر تاج بيگ را بعنوان محل كار و رهايش خود انتخاب 

امين بعد از جا بجائي در اين قصر دعوت مجللي را به افتخار . آن را پذيرفته بود هاعتمادي كه به آنها داشت

بازگشت دستگير پنجشيري كه بوسيله روسها به كابل آورده شده بود تا پست قبلي وي برايش داده شود 

عوت نمود تا در ضمن اين دعوت قصر مجلل خويش را ترتيب داد و همه اعضاي كميته مركزي را نيز د

كتاب سياست و اردو تاليف نبي عظيمي در مورد پالن  219در صفحه .  نيز براي ايشان به نمايش بگذارد

پالن قتل امين كه بوسيله جنرال پاپوتين و تابييف سفير شوروي تحت نظر  ": قتل امين چنين آمده است

روسها . رت دفاع شوروي طراحي گرديده بود در همين قصر عملي گرديدمارشال سكولوف معاون اول وزا

ش برق آسا وي را به قتل بر اساس اين طرح در ابتدا او را با سوپ مسموم نموده و به تعقيب آن با يك يور

اين يورش چنان بسرعت انجام پذيرفت كه گارد دوهزار نفري امين با وجود در اختيار داشتن   ."رسانيدند

بگفته نبي عظيمي  . حركتي را انجام داده نتوانستند چها و تجهيزات كافي در اطراف و داخل قصر هيتانك 

،  مانند گالب زوي  زمان تره كي بعضي از وزراي معزول ه بودنددر عقب روسهاي كه وارد قصر شدن

   .رده است يا زنده ؟به چشم سر مشاهده نمايند كه امين متا ميخواستند  وطنجار و وكيل قرار داشتند و آنها
 

مر استخبارات كاجي بي گفته است كه حين مالقات با اندروپوف رئيس كي جي بي به آجنرال كالودين 

گزارش تلفوني  ايوانوف نماينده كي جي بي از كابل متوجه گرديده كه از اقدام نظامي عليه امين گزارش 

به كارمل بگو بيانيه  ": ايوانوف چنين گفتاوگفته است كه اندروپوف احساساتي بود و به . ميداده است

گذشته كه فوراً متني را تهيه كنيد و آنچه را . كارمل بايد بداند كه مردم منتظر تشريح حوادث اند. بدهد 

براي مزدوري و غالمي نتيجه و انتهاي  اين است . ) 1384، جنگ قدرت ،  يلعلستان( "است تشريح كنيد

را مي كشند و براي دومي هدايت ميدهند كه اوضاع را چگونه تشريح خود ر بيگانگان كه يكي از دو نوك

 ي لجام گسيختهرك را كه از آن بعنوان يابوببا نابودي امين  و پايان حكومت صد روزه اش روسها ب . نمايد

  . رت رسانيدنددياد ميكردند در افغانستان به ق
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 ) اي بي نظيرياوه سر و لجام گسيخته ، معتاديابوي ( برك كارمل ب
  

اصل و نسب از قريه آب كمري كابل ميباشد اما  1308متولد سال  كارمل گفته ميشود ببركطوريكه كه 

ببرك  .نيست چون عده او را كاكر و عده هم او را كشميري االصل  گفته اند در دست درستي اتاو معلوم

) . 321صفحه ، اردو و سياست (  و شداز آغاز  جواني بخاطر عقايد كمونستي با مخالفت پدر و فاميل روبر

 "تاريخ مسخ نميشود "كتاب  46در مورد اخالق و عادات ببرك ، داكتر شيرشاه يوسفزي در  صفحه 

كارمل در جواني شخص عياش و بي بند و بار بود ، او در سر آغاز جواني پيرو انديشه  ": چنين مينويسد

ي اخالقي و انتخاب انديشه كفري از طرف حسين خان ونزم شد و به نسبت بي  بند باري هامالحادي ك

ده نموپدر ببرك از او بعنوان  شخصي  لجوج ، لچك و بي بند و بار ياد حسين خان .  "پدرش عاق شد

  . است

  

با اناهيتا راتب زاد همسر يكي از دوستانش روابط عاشقانه داشت كه در اين ،  ببرك با وجود متاهل بودن

اناهيتا راتب زاد د دختر يكي از نوكران شاه . است به نشر رسيدهصره هاي فراواني وعات تببدر مط هزمين

در اين رابطه  "افغانستان گذرگاه كشور گشايان"كتاب   57جورج آرني در صفحه  . استمحمود خان 

. از پشتيبانان خون گرم ببرك يك محصل ديگر دانشكده طب بنام اناهيتا راتب زاد  بود  ": چنين مينويسد

اناهيتا كه يكجا با مادرش در خانه شاه محمود خان كار ميكرد بحيث پاداش تداوي زلمي پسرش توسط 

او پس از . كرام الدين به او داده شد و تا زمان بقدرت رسيدن كارمل مقامات بلندي را در اختيار داشتند 

  ".پيدا كردن آشنائي با ببرك با او تار عشقي دوانيد

  

ميالدي به استخدام كي جي بي  1950يعني در سال   1357بل از كودتاي هفتم ثور ببرك حدود سي سال ق

نام مستعار   "كي جي بي در افغانستان"در آمده بود و بر اساس نوشته هاي واسيلي متروخين در كتاب 

  .بوده است "ماريد"ببرك در كي جي بي 

  

پخش انديشه  هاي ماركسيزم لينينزم  حزب پرچم را تاسيس كرد و  در راه توسعه و 1346در سال  ببرك 

بعد ا زتره كي بعنوان فرد قدرتمندي  1357تالش هاي فراواني انجام داد  تا اينكه در كودتاي هفتم ثور 

حزب تحت نام سفير بخارج از كشور  در اساس اختالفات ذات البيني  مطرح گرديد اما ديري نگذشت كه به

بعنوان شاه  1358وش گرديده و به مسكو رفت تا اينكه  درسال دكتبعيد و از آنجا هم از وظيفه اش سب
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كه روسها نجيب را بعوض او بر گزيدند  1365شجاعي ديگر  توسط روسها بقدرت رسانيده شد  و تا سال 

  . در اين مقام تشريفاتي قرار داشت

  

از  1358جدي شب ششم  9ببرك بيانيه را كه بدستور اندروپوف برايش تهيه كرده بودند حوالي ساعت 

در  بعداً. دغانستان برنامه پخش ميكرد قرائت نموطريق راديو تاشكند كه مطابق به فريكونسي هاي راديو اف

نيمه هاي شب ششم جدي با اناهيتا و نوراحمد نور وارد كابل گرديده و حكومت جديد خويش را تشكيل 

اعالميه و اعالميه مبادرت ورزيدند كه ببرك و همكاران او در آن زمان به دستور مسكو به پخش د. دادند

 ه انقالبي و اعالميه دوميماولي حاكي از محاكمه  و اعدام امين به خاطر جنايات بيشمارش بوسيله محك

سياسي و نظامي از اتحاد شوروي بود در حاليكه كارمل و همكاران  ،حاكي از مطالبه كمك هاي اقتصادي

و حتي متن اعالميه هاي بودند ورده شده آرات روسي به افغانستان خلقي و پرچمي او بوسيله تانك ها و طيا

  . ه بوددشان نيز بدستور اندروپوف تهيه و تسويد گردي

  

در شب . روسها بعد از قتل امين همه مناطق كليدي و چهار راهي ها را در كنترول خود در آورده بودند

 و انتخاب نموده بودند مركز فرماندهي خود ليسه اماني را بعنوان ، بخش مخفي حزب پرچم تجاوز روسها 

جنرال رفيع بود كه  در همين شب. به حركت آمده بودندش روسها يدر پيشاپدر همه چهار راهي  پرچمي ها

وزارت به اصطالح با مارشال سكولوف قاتل امين يكي از اطاق هاي موزيم ملي را بعنوان قرار گاه موقت 

    ) . 231- 227سياست صفحه اردو  و (  دفاع انتخاب نموده بود

  

در مورد نصب ببرك توسط كي جي بي به  "در افغانستان چه ميگذشت"كتاب  109مايوروف در صفحه 

پس از دخول عساكر شوروي و بر كناري  و قتل  1979در دسامبر  ": رهبري حزب خلق چنين مينويسد 

ي حزب كمونست اتحاد شوروي امين خلقي توسط اعضاي ك گ ب ، اندروپوف با مشوره بيوروي سياس

  ."ببرك كارمل پرچمي  و رفقاي نزديك او را به رهبري حزب دموكراتيك خلق افغانستان نصب كردند

  

كتاب  199و  198الكساندر لياخفسكي همكار رئيس گروه عملياتي شوروي و مشاور نجيب در صفحات 

از كشته شدن امين به كابل چنين  در باره انتقال ببرك توسط كي جي بي بعد "توفان در افغانستان"

كماندوئي چتر باز ) غند( حل اسقرار هنگ آن زمان هنوز در بگرام بود در م ببرك كارمل در": مينويسد

دسامبر   27شامگاه . تحت محافظت تكاوران اداره نهم كي جي بي بود ) به فرماندهي سيرد يوكف (

ليونيد برژنف به او بمناسب پيروزي مرحله دوم  از سوي خود و شخص. اندروپف  با كارمل تماس گرفت 
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انقالب  و انتخاب او به سمت رئيس شوراي انقالبي جمهوري دموكراتيك افغانستان شاد باش 

در . كارمل با كاروان خود روهاي رزمي  با پوشش سه تانك از بگرام به سوي كابل به راه افتاد ...گفت

ا رهبر جديد دولت افغانستان زير حفاظت يازده تن از تكاوران ك گ ب از يگانهاي يكي از خود رو ه

. يك هفته ديگر در يك ويالي دولتي در حومه كابل بسر برد .....ماندهي سيرگين نشسته بودربه ف) آلفا(

 .)66-65تاريخ مسخ نميشود ، (  ". در تمام اين مدت ماموران ك گ ب او را محافظت ميكردند

  

امين و طرفداران او كه يك مشت ربا خوار و آدم كش  ": جديد كارمل  در باره دولت قبلي  گفتدولت 

حتي كارمل مدعي شد كه علت مداخله نظامي شوروي در موقع كرسمس اين بود كه . بودند از بين  رفتند

ان در زير افغانست( "قتل برساند جلوگيري بعمل آيداز نقشه امين كه قصد داشت نصف مردم افغان را ب

   .)250 ،سلطه شوروي 

  

رهبري جمهوري دموكراتيك  "ببرك در جهت تبرئه خود و افشا نمودن چهره امين در مجلسي گفته بود

افغانستان سند هاي غير قابل انكار و از جمله ياد داشت هاي شخصي حفيظ اهللا امين را در دست دارد مبني 

ودند بخاطر تحقق انديشه هاي امپرياليست ها نصف مردم بر اينكه  اين عامالن امپرياليزم و سيا حاضر ب

اگر دسيسه هاي امين و دار ودسته اش به موقع افشا و خنثي نشده بود، افغانستان .....افغانستان را نابود كنند

شيلي پس از بقدرت رسيدن فاشيست ها و يا كمبوج  ]در[به همان سرنوشت غم انگيزي دچار ميشد كه 

تحوالت سياسي جهاد ( ".تكار پل پوت حكومت را غصب كرده بودند اتفاق افتادوقتي كه گروه جناي

  )   51،افغانستان

  

ببرك كه به خاطر اينكه در ميان مردم افغانستان اعتباري را كسب نمايد به باز نمودن دروازه هاي زندان 

را بگردن همفكران  گذشتهپلچرخي اقدام نمود تا با اين عمل مكارانه ، خود را برائت داده و همه جنايات 

ماهيت پليد او  زانقالبي خود بياندازد اما اين حقه او كار ساز نشد چون به گفته حق شناس مردم افغانستان ا

اين مكار حقه باز ديگر  ": او درين زمينه مينويسد.  و همكاران او بدرستي آگهي حاصل كرده بودند

ه كثيف  و انديشه الحادي خود را بگونه ديگر وانمايد و نتوانست با جلوه هاي طاوسي و قباي توحيدي چهر

  ) .253، تحوالت سياسي جهاد افغانستان (  "را چنانكه سالها فريفته بود باز هم بفريبد مردم

  

وظيفه ما اين است كه اساس مادي سوسياليزم در كشور بوجود بيايد و باور ببرك كارمل گفته بود كه 

  .)321و 299ات اردو و سياست صفح(  ه هر افغان است داشت كه دوستي با شوروي وظيف
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ببرك با وجود تالش هاي مداوم خود در خوش خدمتي به روسها نتوانست كوچكترين آزادي عملي را از 

به حدي در جهت تحقق اهداف شوروي در زمينه  او  بگونه مثال  . باداران كمونست خود بدست بياورد

به يكي از سران  روسهااهداف  تحققحتي دختر خود را نيز در راه  كهجذب قبايل پاكستان تالش نمود 

 در اين زمينه  "تاريخ مسخ نميشود"كتاب  194صفحه در دوكتور شير شاه يوسفزي . سودا كردقبايل 

ببرك كارمل از خوش خدمتي ، دختر خود اناهيتا را فداي اهداف شوروي ساخت و به ":  نين مينويسدچ

به شوروي ها ثابت بسازد كه كارمل بخاطر اجراي وظيفهء كه از جانب شوروي  به وي صفدر قبايلي داد تا 

    ."است حاضر است تا سرحد خويشاوندي به پيش برود]شده[داده 

  

دوستان ديرينه  بارا هم  مالقات  يك خوش خدمتي ها نتوانست كه برايش حتي زمينه آزاديهمه اما اين 

آهنگ را جهت مالقات به حضور خود ميخواهد و آصف آهنگ  آصف ،وقتي ببرك.  اش فراهم بسازد

ميخواهد  با عصاي كه در دست دارد وارد دفتر ببرك بشود، سرباز روس برا ي آصف آهنگ اجازه 

در . ف آهنگ با سرباز روسي بلند ميشودصشود كه در نتيجه  صداي مقابله آبنميدهد كه با عصا وارد دفتر 

به  كهيرون مي آيد و  از سر باز روسي ميخواهد تا به آهنگ اجازه دهد ببرك از دفتر خود باين وقت 

كارمل عصاي آصف  هاي با عصا  وارد دفتر او شود اما سرباز روسي بي اعتنا به حرف  علت تكليف پا

در اين وقت كارمل به آصف . آهنگ را بزور از او ميگيرد و آهنگ لنگ  لنگان وارد دفتر كارمل ميشود

كه به علت دوستي زياد سربازان شوروي حتي اوامر مرا نيز نا ديده ميگيرند و آهنگ كه  آهنگ ميگويد

قدرت حكمراني و صالحيت  پيش خدمت و سرباز روس را ديده است حرف هاي كارمل را با تائيد خاتمه 

  ).   239 ،كرباس پوش هاي برهنه پا (  .ميدهد

  

شته  پاسبان روسي با نشان دادن ساعت بند دست خود در مالقات ديگري كه ضياء مجيد نيز با كارمل دا

با وجود تقاضاي كارمل براي ادامه مالقات  و در عين  مدت مالقات ايشان را ختم شده اعالن مينمايد و

. داده نميشودحاليكه كس ديگري هم در سالون منتظر مالقات كارمل نبوده اجازه مالقات اضافي براي وي  

كارمل صاحب  ": :به او چنين گفته است رابطهكه با حسن شرق داشته در اين ضياء مجيد در طي صحبتي 

مرا دوست داشت و ميخواست بيشتر صحبت نمايد زيرا در اطاق انتظار او منتظري نبود اما سلطان بيچاره 

كرباس پوشان (  "دست و پا و زبان بسته تسليم شده حتي حق صحبت با دوستان شخصي خود را نداشتند

از هيچ عزتي هم در ميان روسها  كامل بي صالحيتي مطلق و  اما با اين همه اطاعت ) .239 ،پا برهنه 

  . برخوردار نبوده  و همه جنرالهاي روسي از او با تمسخر و توهين و اهانت ياد نموده اند
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ده  دانه سگرت ميكشيد و در 40كارمل در يك شبانه روز بيش از  ": ميگويد  مايوروف در مورد ببرك 

دقيقه صحبت سه پيك شراب ميخورد ، بار ها مقامات شوروي به وي پيشنهاد كردند كه در اوقات رسمي 

   .) 105 ،تاريخ مسخ نمي شود ( " .كم بنوشد مگر وي كماكان ادامه ميداد

  

ارتش سرخ در افغانستان نگراني كتاب  156گروموف در بخش گزارش سري به كميته مركزي در صفحه 

رفيق نجيب بيمناك است كه لجام گسيختگي " :به لجام گسيختگي كارمل را چنين بيان مينمايدنجيب نسبت 

كارمل كه با بيماري و افراط در نوشيدن مشروبات الكلي عميق تر ميگردد ممكن است او را وادار به 

 ."اقدامات غير قابل پيش بيني گرداند

  

ميتوان زير هر سندي كه نجيب  ": گويدگروميكو طي صحبتي با گورباچف در مورد ببرك چنين مي

. هر چه باشد او يك سمبل است. پيشنهاد  كند امضا كرد مگر الزم نيست كارمل را ناگهان دور بياندازيم

الزم است در پي آن باشيم كه او براي سياهي لشكر . بايد نمايندگان ما در كابل با او به گفتگو به پردازند

بدا به حال    ).158ارتش سرخ در افغانستان، ( ".ين راه حل نخواهد بودكنار زدن او بهتر. باقي بماند

 ،نوكراني كه از آن ها بعنوان سياهي لشكر استفاده ميشود و بدا به حال كساني كه از فرط بيخبري  و جنون

د وقت گرانمايه خود را بخاطر دفاع و تبرئه ي چنين مزدوراني به هدر ميدهند و خود را در ميان مردم خو

  . منزوي ميسازند

  

تحت عنوان ببرك ياوه سراي بي نظير به   "ارتش سرخ در افغانستان"كتاب  152در صفحه  گروموف

تائيد گفته هاي ژنرال  وارينيكف در مورد بي كفايتي  و بي شخصيتي ببرك پرداخته و نظرات خود را در 

كارمل نه مورد اعتماد . ونه بود واقعيت امر هم همين گ " :نموده استمورد ببرك كارمل چنين بيان 

او ياوه سراي بي مانند و فراكسيون . همكاران خود بود نه مورد اعتماد مردم  و نه مورد اعتماد مستشاران ما

اين استعداد به او كمك . باز بي همتاي بود كه استادانه ميتوانست در البالي گفتار هاي انقالبي پنهان گردد

هر باري پس از ارتكاب يك اشتباه ديگر  او همگان . اله از يك رهبر بيافريندميكرد تا در پيرامون خود ه

او عمالً به . "!ديگر اشتباه نخواهم كرد. رفقا، ديگر همه چيز بمن روشن شد ":را متقاعد ميگردانيد كه 

اي خود را متاسفانه كه بسياري ناشيانه اميد ه.......اين ديگر كامال روشن بود –خاطر مردم مبارزه نميكرد 

فروپاشي شخصيت كارمل  با تمايل آشكار وي به مشروبات ..... به او بسته  بودند و به دنبال او مي رفتند

در كابل به اين نتيجه رسيدند كه ببرك بايست جاي  1986در بهار .....الكلي بيش از پيش تشديد مي يافت
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ردمدار خدمات اطالعات دولتي افغانستان وي س يخود را به يك سياستمدار پر انرژي بدهد و براي جانشين

به  1986در مسكو با اين پيشنهاد موافقت كردند و نجيب اهللا را در ماه مه . نجيب اهللا را پيشنهاد كردند

   ".سمت دبيركل حزب دموكراتيك خلق افغانستان  برگزيدند

  

را از شراب نوشي منع  اوه با وجوديكميگويد را تنبل و شرابي معرفي ميكند و  ببركستر جنرال مايوروف 

مايوروف بعد از مالقاتي كه با كارمل داشته  براي . آن ادامه داده است رده اما او شرم و حيا نداشته و بهك

بي جا با اين يابو وقت خود را ضايع ميكنيم دير يا زود حتي  ": چيريو منيخ در باره كارمل چنين ميگويد

تاريخ مسخ نمي (  "وض كنيم ، ناحق اين علف را بر او ميخورانيم اگر اوضاع بسيار حساس هم باشد بايد ع

در زندگي از  ": نظر پرداخته است اردر جاي ديگري مايوروف در باره ببرك چنين به اظه. )46شود ، 

ق ، تنبل و شرابي خوشم نمي آمد و اين جا تمام اين صفات در وجود يك نفر جمع گرديده مافراد اح

  . )46مي شود ،  تاريخ مسخ ن( "تاس

  

 ": گروموف در مورد انتخاب ببرك به رهبري حكومت افغانستان  از جانب ك گ ب چنين مينويسد 

با برگماشتن ببرك كارمل به رهبري حكومت افغانستان دچار  1979روشن است كه ك گ ب در سال 

ودند كه سطح پائين رهبران ك گ ب با عدم اعتراف به اين خطاي خود اميدوار ب. اشتباه گرديده  بود

انتلكتوئل و ناتواني سازماندهي كارمل را خواهند توانست با فعاليت هاي مستشاران حزبي و نظامي جبران 

  .) 66تاريخ مسخ نميشود ، (  "كنند

  

اما اين بي كفايتي هاي ببرك در جهت تحقق اهداف روسها به جاي ميرسد  كه آنها تصميم ميگيرند او را با 

وقتي . بنام داكتر نجيب تعويض نمايند تا پاي خود را از معضله افغانستان بيرون بكشند مهره ديگر خود

گرباچف موضوع خروج نيروهاي شوروي از افغانستان را با ببرك كارمل در ميان  ميگذارد و ببرك 

مردم شوروي ديگر حاضر نيستند به ! رفيق كارمل  ": موافقت نشان نميدهد گرباچف به ببرك ميگويد

اطر حفظ تاج و تخت شما بيشتر از اين خون فرزندان شان در افغانستان ريخته شود و رهبري شوروي نيز خ

  ). 178تاريخ مسخ نمي شود ،(  "ديگر تحمل آنرا كرده نمي تواند

  

حيرتان اقامت بندري گرديده و ببرك در شهرك در نهايت ببرك از كار برطرف و نجيب بجاي او نصب 

در شهر برمنگهم داشته گفته است كه  1381عبدالطيف پدرام طي صحبتي كه در ماه اسد . اختيار مينمايد

روزي رحمت اهللا بيژنپور از اعضاي ستم ملي  طي صحبتي با ببرك در شهر حيرتان از او پرسيده است  كه 
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ا را نياورديم ما روسه: آيا شما از روسها دعوت كرده بوديد تا به افغانستان لشكر كشي نمايند؟  گفته بود  "

ببرك تا   ).149جنگ قدرت ، (  "بلكه روسها بودند كه ما را به افغانستان آورده و بقدرت رسانيدند

اما مدت ها بعد جسد . بندري حيرتان زندگي مينمايد و در همان جا دفن ميگردد كهنگام مرگ  در شهر

  . گردديكشيده شده  و در درياي آمو پرتاب مبيرون او بوسيله مردم از خاك 

  

مردم خود ترجيح  عقايدبيگانگان را بر منافع ملت و  ايديولوژياين است آخر هر مزدوري كه منافع و 

بدا به حال كساني كه هنوز هم از  اين انسان فرومايه و وطنفروش بي شخصيت بعنوان رهبر و . بدهد

خائنانه اين بگفته روسها يابو را  تيوريسن حزب خود ياد مينمايند و در تالش هستند تا افكار برده صفتانه و

دهند كه يكي از پي ديگري در افغانستان مانند قارچ در حال بسرمشق احزاب و سازمان هاي جديدي قرار 

اما بايد گفته شود كه مردم افغانستان به پيروان اين خائنان و سفاكان تاريخ ميگويند . رشد و نمو ميباشند

  ! من از طرز خرامت ميشناسم + پوش  به هر رنگي كه خواهي جامه مي : كه
 

 )روباه بويناك يا چوچه سگ –پوتومك (  نجيبداكتر 

  

ميباشد كه در دوران و پرچم لق ترين رهبران احزاب خ و جنايتكار ترين  داكتر نجيب يكي از قسي القلب

وباه بويناك ياد ا روسها و همكارانش از او بنام چوچه سگ و رهپوهنتون به نجيب گاو شهرت داشته اما بعد

��"با نام مستعار   نجيب هم يكي از  جاسوسان كي جي بيداكتر . نموده اند���هنگام در كه   است " �

وارد مزدوران ديگر روسها  سرخ يكجا با كارمل و تجاوز قواي شوروي با نيروهاي اشغال گر اردوي

 ن كار خود در رياست خاد كه بعداًاو در دورا. افغانستان گرديده و بسمت رياست خاد برگزيده شده است

 تنها به امضاءان افراط ميكند كه  به وزارت امنيت دولتي ارتقاء ميكند بحدي در قتل و كشتار مردم افغانست

جنگ (  زنداني و كشته ميشوند ،افغانستان دستگيربيگناه هزار نفر از مردم  90شخص خودش حدود و امر 

س قدرداني از همين كشتار ها و جنايات و خونخوارگي هاي داكتر نجيب است كه به پا. )364قدرت ، 

مدالي كه به پاس . اندروپوف براي او مدال طال اعطا مينمايد رياست اداره كاجي بي در شوروي در زمان

نجيب معتمد ترين جاسوس كي جي بي بود و به . بي رحمانه هموطنانش برايش داده ميشود هاي كشتار

  . لت ابتدا به رياست خاد و بعدا بعنوان رئيس جمهور انتخاب گرديدهمين ع
 

نجيب را كه در غداري و  ،با كنار گذاشتن ببرك 1365ثور  13برابر به  1986روسها بتاريخ چهارم مي 

ده داشتن هاو كه هنگام بع. قساوت شهرت فراواني داشت بعنوان رئيس جهمور در افغانستان نصب نمودند
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در افغانستان بود و درست مثل ببرك سوار بر تانك هاي  بيگناه سئول قتل هزاران انسان رياست خاد م

روسي وارد افغانستان گرديده بود با پوشيدن نقاب صلح تالشهاي فراواني را بخرج داد تا  در صفوف جهاد 

م مشي مصالحه ملي به اين منظور او با تاسيس شئون اسالمي، اعال. و مقاومت رخنه و بي اتفاقي ايجاد نمايد

تا ذهنيت مردم افغانستان را در مورد خود و  بعمل آوردهاي زيادي و نصب چهره هاي جديد كوشش 

  .حاصل ننمودرا هم تجاوز روسها عوض نمايد كه كوچكترين نتيجه 

  

در مورد مالقات ها و تاسيس تشكيالت  "اردو و سياست"كتاب  475جنرال نبي عظيمي در صفحه  

ولت ميگويد كه هدف داكتر نجيب از همه مالقاتها با بزرگان، موي سفيدان ، روشنفكران و اغواگرانه د

ترميم و اصالح تصوير هول  "رهبران گذشته حزب هاي زنان و شركت در نماز ها و انتقاد از عملكرد 

   ."انگيز گذشته حكومت در اذهان مردم بود

  

دشنه هاي "ه رفتن فقير محمد ودان نويسنده كتاب فرجنرال نبي عظيمي در رساله طامات خود در مورد ط

از  ": ازنقش گرباچوف براي بقدرت رسانيدن نجيب او را مورد انتقاد  قرار داده و چنين مينويسد  "سرخ

نقش گرباچوف در تحميل دوكتور نجيب اهللا بحيث منشي عمومي حزب طفره رفته ميشود و نويسنده نمي 

دوكتور نجيب اهللا بنا بر كدام بر تري هاي ، نسبت به ساير اعضاي  گويد و يا نمي خواهد بنويسد كه

بيوروي سياسي به اين مقام رسيد؟ زير از نوشته او چنين بر ميĤيد كه اين پست را اعضاي بيوروي سياسي و 

طامات ( " ب و نه ميخائيل گرباچف؟.گ.يا پلينوم كميته مركزي به نجيب اهللا پيشنهاد كرده باشند ، نه ك

 . )13به چند و خرافات تابكي،  تا

  

كتاب خود  327-325كه يكي از جنراالن جنايت كار حزب پرچم ميباشد در صفحات عظيمي جنرال نبي 

يب هايش كارد، جدر جواني در " :در توصيف نجيب  از او چنين تعريف ميكند "اردو و سياست"يعني 

ي او به مسعود پيوست و بر عليه او رساله برادرش نظر به بد اخالقي ها. شديچاقو و پنجه بكس يافت م

مخالفينش را با . نجيب چرب زبان و متملق بود. نجيب براي گرفتن قدرت به هر كاري دست ميزد.  نوشت

و  داو شخص يك دنده  لجوج و عصباني بو. نجيب مردم را به پول ميخريد. يك ضربه از ميان مي برد

از كتاب همين  557عظيمي در صفحه همچنان   ".يده بودنجيب به پول و ثروت زيادي رس. فحش ميداد

   .نجيب بعنوان مرد عوامفريب و مداهنه گر تاريخ نام ميبرد
 



٢١ 
 

در اينكه دوكتور نجيب اهللا يك ": ببرك كارمل رهبر حزب پرچم نجيب را اين گونه توصيف مينمايد

. شك و ترديدي نبايد داشته باشيدشياد و شارالتان  و كاله بردار بزرگ حزب ما و تاريخ كشور  ما است  

 .) 395اردو و سياست ، (  "

  

صديق راهي برادر نجيب او را به بيريا رئيس دستگاه استخباراتي شوروي در زمان استالين كه به جالد 

 90000او حكم توقيف و قتل . نجيب مثل بيريا خونخوار است ": مشهور است مقايسه نموده  و ميگويد

  ).364جنگ قدرت ، (  "ضا كرده استافغان بيگناه را ام

  

با همديگر آزادانه  هماختناق در زمان نجيب به اوج خود رسيده بود بحدي بود كه حتي اعضاي حزب او 

اگر نجيب  " :كه بود پرسيدهه به ديدنش رفته بود كعظيمي  ازببرك روزي .  صحبت كرده نمي توانستند

بد معاشي استبداد و  ) . 396اردو و سياست ، ( "ميدهيبفهمد كه تو به پيش من مي آئي جوابش را چي 

نيت خود را بمنظور بخاك يكسان  نجيب  بحدي بوده است  كه در هنگام سقوط خوست و مزار و شبرغان 

كتاب اردو و  499و  464عظيمي در صفحات نبي  نمودن آن شهر ها پنهان نكرده و اين مسئله را جنرال 

 "كه ديگر كسي در آن جا زنده نماندنان بزنيم چخوست را  ": گفته استسياست برجسته ساخته است كه 

  . "غان و حيرتان را بخاك يكسان  خواهم كرداگر بخواهم مزار و شبر " و

  

: بي اعتمادي نجيب نسبت به همكاران جالدش در اين گفته جنرال نبي عظيمي منعكس گرديده كه ميگويد

ي و نزديك خود كه حاضر بودند به يك اشاره چشمش  شهري را اگر او حد اقل  باالي همكاران  صميم"

طامات تا به  چند و خرافات ( "به آتش بكشند ، اعتماد ميكرد  سرنوشت مردم افغانستان به اينجا نمي كشيد

  .)26تابكي، 
  

و  وي دست به تاسيس رستورانت ها  ": را چنين بيان نموده است اوصديق راهي برادر نجيب ابعاد اخالقي 

اين النه هاي . خانه هاي ترويج فساد زد كه در آن زنان بدكاره خاد به پيشبرد وظايف خويش مشغول بودند

نجيب براي عياشي و ساعت تيري خود منزلي را ... ميشدند ديا) 9كلپ نمبر (و ) كلپ پنده سبز(فساد بنام 

اغت از كار آدم كشي ، توطئه و ياد ميشد ساخته بود هنگام فر) خانه كميسيون قبايل سرحدي (كه بنام 

اين خانه كه .... دسيسه خاد ، نجيب به اين منزل براي عيش و نوش و انجام پستي ها و رذالت ها ميرفت

  ).365جنگ قدرت، (  "قرار داشت) گولدن لوتس(مربوط خاد بود در وزير اكبر خان مقابل رستورانت 
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رد سفر فتانه خانم نجيب كه جهت تداوي براي حامله صديق راهي از زبان زمريالي خواهر زاده اش در مو

خانم نجيب به شوروي رفت حامله نبود  زيرا  زمانيكه فتانه": نين مينويسدچدارشدن به شوروي رفته بود 

قبل از رفتن مورد انواع معاينات طبي قرار گرفت و اگر شكم دار ميبود  داكتران معالج برايش اجازه سفر 

متوجه شد كه خانمش ) نجيب(گل مامايم . د ماه اقامت در شوروي وي به كابل بازگشتبعد از چن. نميدادند

وقتي كه طفلش تولد . حامله دار عودت كرده چند روز با فتانه دعوا داشت ولي بعد از مدتي فراموش كرد

ره نمي كند ثم يديد كه دختري با چشمان آبي و موهاي طاليي بدنيا آمده با خنده و تبسم گفت فرق شد

نجيب اين .  دوستي افغان شوروي است ما حاضر هستيم تمام زندگي خود را قربان اين دوستي نمائيم 

مسكا هم مسكو شده ميتواند كه قبله . گذاشت) مسكا(حرامزاده  چشم آبي را در بغل گرفت و اسمش را 

و او را  قعا لبخند زددوستي افغان شوروي به رخ نجيب وا. نجيب است و هم در پشتو معني لبخند را دارد 

پدر مسكا يكي از مشاورين شوروي است كه با فتانه يكجا به . به مقام جديد رهبري حزبي و دولتي كشاند

اين است افتخار بزرگ رهبر مصالحه ملي كه مسكا را بحيث مدال ثمره دوستي افغان . بحيره سياه رفته بود

  .)368نگ قدرت ، ج(  ".شوروي بر سبيل افتخار  به سينه خود زده است

  

نجيب  چه در دوران تصدي خود در سفارت افغانستان در ايران و چه در هنگام قرار داشتن در راس رياست 

در . رياست جمهوري دست به اختالس هاي فراواني زده است كه همگان از آن اطالع دارنددر خاد و بعداً 

داكتر نجيب اهللا سفير "ا چنين مينويسدكتاب كرباس پوشان برهنه پ 165اين رابطه حسن شرق در صفحه 

تهران عالوه بر اسباب و مالزمه سفارت مبلغ نزديك به سيصد هزار دالر امريكائي  و آقاي نور احمد نور 

زمانيكه دست با گردن رفقاي شوروي  به كابل  . هزار دالر از دارائي هاي سفارت را با خود بردند 265مبلغ 

د كردند و نه اجازه دادند تا اسناد انكار ناپذير را محاسبين وزارت خارجه باز گشتند نه پول ها را مستر

  . "بعبارت ساده مال ملت را مال بابا گفته خوردند. بدوران بياندازند

  

مقدار زيادي از ] داكتر نجيب[او ": ميگويداز اموال بيت المال چنين  نجيبعظيمي در زمينه اختالس هاي 

وسط طياره هاي روسي از ماسكو به كابل فرستاده ميشود به دالر تبديل كرده پول هاي بي شماري  را كه ت

  ).508اردو و سياست ، (  "و همراه با فاميلش توسط طياره  آريانا به دهلي فرستاده است

  

در جلسات شوراي نظامي و . در دوران رياست جمهوري خود موقعيت بهتري از ببرك نداشت  نجيب هم 

با قلم و كاغذي مي نشست تا دساتير پطر پطرويچ  اشمانند اعضاي ديگر كابينه  شوراي وزيران او هم

اعضاي دولت او مجبور بودند بر اساس آنچه سرمشاور رياست جمهوري را يكايك ياد داشت نمايد و همه 
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كتاب اردو و  333در صفحه . كه  پطر پطرويچ ديكته مينمايد  به سواالت مردم و خبرنگاران پاسخ بدهند

پطر   به سوال هاي مردم بر اساس ديكته سرمشاور دكتور نجيب ": ياست در اين زمينه چنين آمده استس

بدون اجازه  و دستور پطرويچ مقامات رياست جمهوري هيچ  كاري انجام داده ...پطروويچ  جواب ميداديم 

  . ".نمي توانستند

  

ورد در م1986نوامبر  13وي بتاريخ  مارشال اخرومييف در نشست دفتر سياسي حزب كمونست اتحاد شور

ساختمان كميته مركزي و كاخ نجيب را پيوسته يك گردان كماندو  ": روسها از نجيب مينويسد محافظت

دي امنيتي را در درون ساختمانها  اعمال جب مناسبات -گ-افسران كا. هاي شوروي پاسداري ميكردند

ازرسي قرار گرفته و سالح هاي شان را به ماموران كساني كه به ديدار نجيب ميرفتند مورد ب. ميكردند

  ). 163ارتش سرخ در افغانستان ، (  ".تحويل ميدادند

  

چه گزارش شرم آوري براي پيروان نجيب و اعضاي حزب به اصطالح دموكراتيك خلق افغانستان كه خود 

خود را هم نداشتند و  را مستقل و آزاد معرفي مينمودند اما در حقيقت اجازه مالقات با دوستان نزديك

براي فريب اذهان مردم هم بدون دستور و مشوره سرمشاروان خود  حتي اجازه حرف زدن را هم نداشتند تا 

  . نمايندبدر باره مسايل كشوري و لشكري ابراز نظر كه شده باشد 

  

آن را نداشت نجيب با وجود همه جالد منشي ها و قلدر صفتي هايش در مقابل مردم افغانستان حتي اجازه 

چيريكف عضو  . تبديل نمايديا غير و كه يك نفر از اعضاي حزب و كابينه اش را بدون مشوره بادارانش ت

از عدم آزاد گذاشتن نجيب براي تغير و تبديل ها و حل مسئله كادر  حزب كمونست شوروي دفتر سياسي

من اين طور فكر  ": ميگويد  نچني گورباچف اما شكايت ميكندبه گورباچف ) تقرر و بر طرفي آنها(ها

واقعاً   ).160، ارتش سرخ در افغانستان( ".ميكردم كه ما به نجيب موافقت با حل اين مسايل را داده ايم

حتي اجازه تغير و تبديل و يا انفكاك   شرم آور است كه مدعي رياست جمهوري و رهبري يك كشور

 .نداشته باشدهم حزب خود را  واعضاي كابينه رميان د

  

مذبوحانه داكتر نجيب در زمينه فريب و قتل و به زندان انداختن مردم افغانستان در مداوم و تالش هاي 

به جاي نرسيد و  جهاد قهرمانانه مردم  باداران روسي خود انجام ميدادديگري كه با كنار ويرانگري هاي 

ذارد بلكه شكست شوروي در افغانستان افغانستان باعث گرديد كه نه تنها شوروي از افغانستان پا به فرار بگ

گرباچوف  در بيست و هفتمين كنگره حزب كمونست . سر آغاز اضمحالل كمپ كمونزم در جهان گرديد
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گرباچوف .  داير گرديده بود جنگ افغانستان را به زخم خونين تشبيه كرد  1986شوروي كه در فبروري 

انزدهم ماه مي آغاز پآن كشور از افغانستان  در  اعالن كرد كه خروج نيروهاي 1987در اواخر اكتوبر 

  . ميگردد

  

بعد از برگشتن قواي  ه استمن را شوروي به رهبري كشور برگزيد بوديمي گفته ظبراي عكه نجيب 

من نمي ...": زي وزير خارجه شوروي چنين نوشته بوددشوروي از افغانستان طي نامه خصوصي به شواردنا

حاال . ا مرا راضي ساختيد، پيگيرانه خواهش كرديد و وعده حمايت داديدخواستم رئيس جمهور شوم شم

چه ضجه ي    .)362جنگ قدرت ، (  "ديگر من و جمهوري افغانستان را به دست سرنوشت رها ميكنيد

كتاب افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروي  تاليف ستر  194اصل اين نامه در صفحه ! . شرم آوري

  .نظامي نجيب به نشر رسيده است جنرال قارييف مشاور

  

از كتاب خاطرات  از مردم هرات را شهيدساختن بيش از سيصد نفر  در مورد بيائيد تا شمه ازجنايات نجيب 

چنين ستر جنرال مايوروف درين زمينه در كتاب خاطره هايش . ستر جنرال مايوروف مرور نمائيم 

كه  …خط رنوي ميدان هوائي هرات افتاده بودم در روي چوكي دراز موتر بس نزديك  "  : مينويسد

 .يترو خالكه را ديديم كه بسيار احساساتي معلوم ميشدپمن چراغ را روشن كردم و جنرال . دروازه باز شد

  .به بخشيد خبر بسيار مهم است -

 !بگو -

 . نجيب و خاد در هرات ديوانگي را شروع كرده اند، اعدام كردن جريان دارد -

 اسيران ؟ -

 .، بدون پرسان و محكمه بلي صاحب -

من خبر بودم كه داكتر نجيب بسيار مرد سنگدل است ولي با وجود اين تصور هم نمي توانستم كه  -

اگر دشمن تسليم شود عفو ميگردد ، باز : بعداز پخش اوراق تبليغاتي ما كه در آن گفته شده بود 

 . اين مطلق حيوانيت است. هم امر اعدام آنها داده شود 

پيترو ... ستم كه جلو اعدام ها را بگيرم ولي نجيب بمن گفت كه اين امر ببرك است من ميخوا -

و در مسجد مالها براي رحم خدا : خالكه بر روي چوكي خم شد  در حاليكه زبانش بند ميشد گفت

اين را گفت و با هر دو دست روي خود را پيچانيد و يك چيغ . دست ها را بدعا بلند كرده اند

 .... ش بر آمدكوتاه از دهن
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زود شو چيريو منيخ را خبر كن و بعداً ! چپ باش جنرال صاحب حوصله خود را درست كن  -

 :گوشي تلفن را بدستش دادم  كه 

حاال معلوم شد كه تو رذيل هستي و چل بازهم، ما ! اي ببرك ، ببرك . زود كن او را خبر كن  -

 .....گوئيم ميخود تعهد كرده بوديم كه اسيران تسليم شده را چيزي ن

 : تلفن را بمن داد  ؟ پيتر خالكه گوشي! جنرال چيريو منيخ  -

نجيب به رهبري ...بعد از سالم ، كالم اين است كه خوب درست بشنو! جنرال صاحب چيريو منيخ  -

 .ببرك در هرات به اعدام يك جانبه آغاز كرده است

 ....فهميدم  -

ترجمان خود را به ارگ برسانيد و به زبان همين اكنون بايد تو ، سامويلنيگه و گل آقا بدون  -

 .و من كه به ساعت نگريستم پانزده كم پنج بود... اولتيماتوم بخواهيد كه تا 

 . بجه به هر شكلي كه باشد بايد جلو اين بي قانوني گرفته شود 8تا ساعت  -

 ...فهميدم  -

يد در نظر داشته باشيد و يكتور سامويلنيگه امكانات هر نوع بيان است ولي يك سخن را باو به تو و -

 .آن اينكه از برخورد فزيكي به اين رذيل خود را نگاه داريد

 .صاحب هرچيز اجرا خواهد شد: چيريو منيخ جواب داد -

 .از ساعت هفت هشت صبح پيشتر بايد بمن معلومات داده شود -

 صاحب همينطور ميكنم -

جيب را بگير و با او برخورد جدي خود را به هرات برسان و جلو ن: و به پيتروخالكه امر دادم كه -

 ....نمائيد

همه اين ها كه هستند، چوچه هاي سگ هستندمخصوصاً : از زبان من بي اختيار بر آمد كه  - 

 !اين نجيب
 .پيترو خالكه رفت -

تو خو آدم  هاي بسيار زياد رذيل را   ، آرام شو،ستر جنرال آرام شو : ا خود گفتم من خودم ب -

 !ديده اي  و اين چنين

بح ايلمابرونينكس خبر داد كه نجيب تا كنون با  امامان مساجد در باره مجاهدين مخفي شده در ص -

 .مساجد به كدام موافقه نرسيده است ولي به گفته برونينكس اعدام ها تا حال هم روان است
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بلي : به داكتر شما گفتيد كه عمليات بكند ؟ او گفت كه : چيريو منيخ از كارمل پرسيده بود كه  -

 .....تمام شبش هاي خانه بايد كشته شوند

 نجيب درهرات چند نفر را كشتند؟: من از خليل پرسيدم  -

 !سه صد نفر را كشتند! او خداي بزرگ  -

 من مثل اينكه بر آتش نشسته. خليل به رسم زاري دست هاي خود را بلند كرد، رفيع هم چنين كرد -

 .ام

 . يناك انتقام هرات گرفته خواهد شدازين روباه بو :خليل به گفتار خود ادامه داد  -

 .و از شما ؟ من به رفيع نظر انداختم  -

به نقل از  369 – 367تاريخ مسخ نمي شود ،  صفحات (  "او به غصه گفت از ما هم در بهار  -

  .)نوشته ستر جنرال الكساندر مايوروف "در افغانستان چه ميگذشت "كتاب  275- 257صفحات 
 

رت مستند در مورد رهبران شياد احزاب خلق و پرچم  بيان گرديد هيچكسي نمي با توجه به آنچه كه بصو

.  نمايدبكه در اين نوشته مورد بحث قرار گرفته انكار نموده و يا آن را تكذيب  حقايقي تواند از 

اما در بدل سان سابقه دار كي جي بي بوده، همانطوريكه گفته شد همه رهبران احزاب خلق و پرچم جاسو

هاي كه در قتل مردم و ويراني كشور خود به روسها انجام داده اند هيچ ثمري به جز ه خوش خدمتي آن هم

به همان قسمي كه روسها از رهبران . از بدنامي تاريخ و سرافگندگي دنيا و آخرت را نصيب نگرديده اند

يناك ياد كرده اند خلق و پرچم بنام تره كانوف يا مادر كيك ها، جاسوس ، يابو ، چوچه سگ و روباه بو

  .  در نزد مردم خود خيلي منفور تر ميباشندرهبران خلق و پرچم  الحق كه

ران خود و مردم افغانستان حقير و ذليل ميباشند بلكه در نزد همديگر خود هم قدر اآنها نه تنها در اذهان باد

اعترافات و  "نميشود تاريخ مسخ"كتاب  365در صفحه  يوسفزيداكتر شيرشاه  و منزلتي ندارند طوريكه

عظيمي در " :نظريات جنرال نبي عظيمي در مورد رهبران احزاب خلق و پرچم را چنين نقل كرده است 

اردو و سياست به كرات و مرات از امين به صفت جنايتكار، از نجيب به صفت حيله گر، از مزدك به 

ت كم سواد، فاز گالب زوي به ص صفت زن باز ، از رفيع به صفت بي جرئت و چاپلوس روسها و بيسواد،

ت گستاخ و از فاي موثر، از تني به صدصون و بد از وطنجار به صفت نااليق ، بي جرئت و بي زبان

از همان چيز هاي ي يعني اين ها دقيقا شمه  . ".ن قومي به صفت جانيان تاريخ ياد كرده استناقوماندا

  . كار ما را آسان ساخته استبا بيان اين اعترافات  است كه بايد ما ميگفتيم كه خوشبختانه آقاي عظيمي 

  

گفته آيد در حديث ديگران+ لبران د رِّخوشتر آن باشد كه س  
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كه چه در دوره اين جانيان بي آزرم تاريخ بدون هيچ شرم و حياي از جنايات هولناك گذشته خود 

كه گويا  اين فكر افتاده اندبه ، اكنون حكومت خود و چه در دوران حكومت مجاهدين انجام داده اند

مردم افغانستان آنهمه خون هاي ريخته شده و ويراني هاي را كه اين ها و قصابان ديگر حزب شان انجام 

و گرفتن سالگره ها به  ها و سي دي هاميخواهند با پخش عكساكنون آنها . اندداده اند فراموش نموده 

آنها . را از كثافت كاري هاي گذشته شان پاك  نمايند دامن ننگين حزب خود شانرهبران خونخوار و شياد 

با پخش سي دي ها و سخنراني هاي نجيب اين قصاب وحشي صفت كابل ميخواهند  از او نابغه و شخصيتي 

لخاصه خود وقايع بعد از حكومت خود در كابل را پيش بيني ميكرده است ، در ابسازند كه گويا با نبوغ با

در كابل از دسايس و پالن هاي پرده بر ميدارد كه او  ني بر جنگ هاي تنظيميمب نجيبحاليكه حرف هاي 

  . افغانستان طراحي كرده بودنددر دوران بعد از حكومت مزدور كمونستي رانش براي او باد

  

جناح هاي مختلف به روس مليشه هاي مزدور  مختلف احزاب خلق و پرچم وتسليمي جناح هاي توطئه 

بر اساس طرح هاي قبلي نجيب و كي جي بي باعث عملي شدن موفقانه جاهدين مو سازمانهاي  احزاب

نجيب كه  پالن شده اي آتشدسايس نجيب و بادارانش در مرحله بعد از سقوط رژيم كمونستي گرديد و آن 

اگر چه حكومت . مشتعل گرديداز آن حرف ميزد متاسفانه بعلت بي تجربگي مجاهدين پيش بيني بعنوان 

رفت و حكومت را به مجاهدين تحويل داد اما ه گاز قدرت كنار 1371بتاريخ هشتم ثور  مزدور نجيب

اعضاي  ليشه هاي بدنام شمال منتقل نمود تاواقعيت اين است كه او قدرت حزبي را به دوستم يكي از م

در و  ددر امان بماننمردم افغانستان  آن از بازپرسي و تعقيبدر ساحه نفوذ جاني باند هاي خلق و پرچم 

وارد  خلق و پرچماحزاب جناح هاي مختلف خاديست ها و  نجيب اعم از تنظيم شده كابل فقط گروپ هاي 

باعث جنگ هاي بدنام كننده كابل مجاهدين كه بنام حمايت از جناح هاي مختلف ند شد صفوف مجاهدين

  . بنام تنظيم هاي جهادي گرديدند

  

ن در زمينه استفاده از قوتهاي هوائي و سالح هاي سنگين از اين يك حقيقت انكار ناپذير است كه مجاهدي

تجارب كافي برخوردار نبودند و در ميان همه جوانب درگير اين كمونست هاي تسليم شده بودند كه نقش 

انه عفو مردم افغانستان هيچگاهي فرمان ظالم. جنگ هاي كابل بازي نمودندتداوم را دراشتعال و عمده ي 

جنايتكار حرفوي در هزار ران را از ياد نخواهند برد كه بر اساس آن هزامجددي عمومي توسط آقاي 

در در مقام هاي خود ابقا شدند  برائت يافته و  خلق و پرچم بعوض محاكمه و رفتن به سر چوبه دار احزاب 

ن و بازماندگان شهداي مليوني كشور ما با قلوبي دردمند و چشماني حيرت زده به قاتالن عزيزاحاليكه 

ملت مسلمان  و مجاهد افغانستان به آناني  .محاكمه آنها بودندمنتظر نگاه ميكردند و جگرگوشه هاي خود 
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كه دست و چنگ و دندان هاي شان بخون مليون ها تن از انسان هاي مظلوم اين سرزمين  رنگين ميباشد 

و گرديده وارد ميدان سياست هاي جديدي  سازمانبار ديگر در غالب احزاب و يك اجازه نخواهند داد كه 

نمايند چون اين ها بتحميل افغانستان خود را بوسيله باداران خارجي خود بر سرنوشت مردم ستمكشيده 

 ي كشور عزيز ماكه حاضر بودند به يك اشاره چشم رهبران جنايتكار خود شهر ها كساني ميباشندهمان 

و واليات كشور ما ميزدند  هاكه دم از نابودي شهر رابه آتش بكشند و اين ها پيروان همان رهبراني هستند

  .كه بقول خود شان زنده جاني هم در آن شهر ها و واليات باقي نماند

  

اگر اين ها بفكر اين باشند كه سران و رهبران مجاهدان قهرمان افغانستان يكي از پي ديگري در قتل هاي  

جسته تر است از بين رفته و ميروند و اين ها بار بر هاز هم در آن  زنجيره كه نقش مزدوران خلق و پرچم

ديگر بر اين سرزمين حاكم خواهند شد بخطا رفته اند چون وقتيكه مردم افغانستان قيام هاي قهرمانانه خود 

از رهبران مطرح امروزي مجاهدين كه هم يكي حتي  ه بودنددر مقابل اين جانيان تاريخ را آغاز كرد

جهاد افغانستان اين و  ارز نكرده بودندبتتان ميباشند در سطح ملي و بين المللي فرزندان رشيد مردم افغانس

ي خود ابر قدرت بزرگهاي و رشادت ها كه با قهرماني  مطرح ساختن رهبران و فرماندهاني را چنابود كه 

  .  اتحادر جماهير شوروي را از پا در آوردند مانند

  

لمان افغانستان و فرزندان همان قهرماناني كه با نثار جانهاي كمونست ها بياد داشته باشند كه  مردم  مس

برخاستند هنوز زنده هستند و با عشق بخدا و شان فرهنگ و مقدسات كشور ،  بدفاع از تاريخ خود  شيرين

.  حراست خواهند كرد) ج(وطن از ارزشهاي اسالمي و انساني خطه مرد خيز خود بياري خداوند متعال 

افغانستان بار نند كه اگر قهرماناني از ميان مردم افغانستان رفته اند و يا خواهند رفت كمونست ها فكر نك

 :ديگر ميدان تاخت و تاز ايشان خواهد شد و  بقول فريدون مشيري شاعر ايراني 
 

  گر پدر مـرد، تفنـگ پدري هسـت هنوز+   گرگ ها خوب بدانند در اين ايل شريف

  پسري هست هنوز، وبي ـتوي گـهواره چ +  شــدندرچـه مردان قبيله همگي كشته ـگ
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