
د ثور جنايت او د جديې خيانت

ډاکټر لمر

 په تيره اونۍ کې د هالنډ د نړيوالې محکمسسې د حقسسوقي موسسسسې يسسو حقوقپسسوه د کمونيسسستانو د
  بسسې ګنسساه انسسسان د۵۰۰۰واکمني د لومړيو دوو کلونو د قتلوقتال يو نوملړ خپور کړ، چې تر 

 اخواني، روشنفکر، ماوېست او نورو نومونو لندې پرته له محکمسسې پسسه ډېسسره نسسامېړانه وژل
 شوي دي، چې په نړيواله کچه ورته پام اړول شوی دی او په اړوند يسسې ډېسسر غسسبرګونونه پسسه
 .رسنيو کې شوي دي

 د دغه زړه بوږنونکې پېښې په اړه بايد له ټولو قربانيانو سره زړه خوږی وښودل شسسي او زه
 هم په خپل وار سره د دغه شهېدانو کورنيو ته د جميل صبر له پاک ا غواړم او شهيدانو ته
 يسسې د فسسردوس جنتونسسو تمسسه کسسوم او پسسه دې هيلسسه چسسې ځينسسې ذهنسسي ناروغسسان او يسسا سياسسسي
 اپورچونيستان له دغه غملړلې پېښې سياسي ګټې پورته نسه کسړي او لسه دغسه بشسري غميسزې
 سکتوريستې ډنډوره جوړه نه کړي او د کمونيستانو خبره: هره پېښه د خپلسسو ګټسسو لپسساره و نسسه
!کاروي

 له بده مرغه نن مې آريايي برېښنا پاڼه کې يو شمېر له غرضه ډکې ليکنسسې ولوسسستلې، چسسې د
 ببرک کارمل پرچمي ډلې يو شمېر مخکښو، چې د وروستيو څو کلونو په بهير کسسې د بسسبرک
 کارمل په نامه د پرچمي فارسي ژبو په غولولو د خپل ژوند د هجرت شپې تېسسروي او ليکنسسو
 کې يې هم د کارمل ډلې ته د «بيني خميري» د جوړولو په مسوخه روا او نساروا ټسسول ليکسي،
 چې هره پېښه د خپلو موخو په ګټه وکاروي، خو له هېره باسي، چسسې د افغسسان تاريسسخ پسسه ټټسسر
 کې هر څه ژغورل شوي دي او د افغان ولس خوله نور نو نه د سسسرو قسسواو پسسه کلشسسينکوف
 پټېږي او نه هم د امريکا په مډرنو ډرونونو ځپل کېږي، ځکه نو که نسسن وي او کسسه سسسبا وي،
 نو حقيقت به رابرسېره کېږي او خلسسک بسسه د ټولسسو لسسه جنسسايتونو او خيسسانتونو خسسبرېږي! د يسسو
 :ليکوال دغه څو کرښې مې دلته رانقل کړې، چې نور يې هم ولولي

  اشارات و سوالت مطنرح میگننردد کننه ارائه جننواب و توضننیح را ننه1979-1978مرتبط بر انتشار لست قربانیان سالهای 
ٌا پولیس و دستگاهای زیربط هالندی ، ضروری میباشد. ایننن لسننت تنها برای ملت افغانستان بل برای جامعه جهانی و اخص  

  نفر بود و حفیظ ا امین خواست بنا انتشننار ایننن لسنت بننار تمننام جرایننم12000 است شامل 1979که قسمتی از لست سال 
 خود و حلقه مجرم و مرتکبین جرایم خود را بدوش گروه فقید ترکی بیاندازد و با شننعار " مصننئونیت، عنندالت و قننانونیت"
 .خاک در چشم ملت بپاشد

  نېټه رامنسسځ تسسه شسسوه، چسسې۷ لمريز کال د ثور مياشتې په ۱۳۵۷د کمونيستانو سره غميزه د 
 پيل يې په ارګ کې د بريدمن امسام السدين، چسسې پسسه نساروې کسسې مهسساجر دی، د مرحسسوم شسسهيد



  تنو په وژنه تر سسسره شسوه، چسې وروسسته۷۳سردار محمد داود خان د کورنۍ او د کابېنې د 
 له دغه پېښې د افغانستان متدين او بسسا غيرتسسه ولسس پسسه يسسو او بسسل نسامه تسرور شسسول، چسسې پسسه

  انسسسانان پسسه قتسسل ورسسسېدل، چسسې پسسه دې اړه تاريسسخ ليکسسونکي۲۰۰۰۰لومړيو دوو کلونو کې 
 صديق فرهنګ په خپل کتاب «افغانستان در پنسسج قسسرن اخيسسر» کسسې پسسوره معلومسسات ورکسسړي
 .دي، چې تاسو يې هم کولی شی په نومولشوي کتاب کې دغه معلومات ولولی
 مګر زما د دغه ليکنې موخه د ثور جنايت او د جديې خيانت ته ګوښسسې شسسوې ده، ځکسسه چسسې
 يو شمېر ليکوالو هڅه کړې، چې د کارمل خيانت د خلقيسسانو د جنسسايت تسسر پسسوړني لنسسدې تېسسر
 کړي، چې ګواکې د ټولو خوالو او نا خوالو مسؤلين خلقيان ول او په تېره بيا حفيظ اسس اميسسن
 يې په ګوته کړی دی او غواړي په دې ډول خپل غوړ لسونه هم د امين پسسه لمسسن پسساک کسسړي
 او له خپلو مخکښو کاذب مشران جوړ کړي او د شادروان، سسسرداراو قهرمسسان مختسساړي او د
 .فقيد، همېشه ياد، قافله سالر او داسو نور ورستاړي ورزيات کړي

 زما ليکنه د افغان ولس ځوان قشر ته د کمونيستانو د واکمني ظلمونو ته نغوته کوي، چې يوه
) په نوم خپره شوې ده، مګر د نابغه شرق نسسسور محمسسسسد تسسره۵۰۰۰وړه برخه يې د (ليست   

  او څسسوک يسسې د۱۲۰۰۰کي له وژلو وروسته د ستاره شرق د حکمروايي پسسه لومړيسسو کسسې د 
  انسانو د قتل عام ليستونه ياودي، خپاره شول، چې لېدو ته يې هغسسه مهسسال يسسو شسسمېر۱۳۰۰۰

 ورغلي هم ول، مګر بيرته ژوندي رانغلل او يو شمېر يې ليا په کوڅو کې تېر باران شول او
  تنسسه۲۳۰۰۰د روسانو له يرغل سره سم د پرچمي بکوف لسسه راتسسګ او د روسسسانو پسسه بسسولنه 

 يوازې له پلچرخي خوشې شول، چې عبدالرسول سياف ، چې بيا په عبسسدالرب رسسسول سسسياف
 !واوښت هم خوشې شو، چې نن يې امريکايي غوبل ته شين څراغ نيولی دی
 د بنديانو د خوشې کولو دغه سياسي لوبه هم په يوه بله بدمرغي واوښسستله، ځکسسه د ګڼسسو ګوڼسسو
 لسسه عملسسه او يسسا د روسسسانو د يرغسسل سسسره د کرکسسې پسسه اړونسسد شسسور ماشسسور جسسوړ شسسو، چسسې
 کمونيستي عسسسکرو پسسه بنسسديانو او ملکسسي خلکسسو ډزې وکسسړې، چسې د بنسسديانو د خوشسسې کولسسو
 پروسيجر هم تر څو اونيو وځنډول شو! خو له بده مرغه د سرو پوځونو د يرغل په ترڅ کسسې
 هم د پلچرخي زندان او پولېګونونه د انسانانو په غوښو او ککرو ډک شول او ډاګونه يسسې پسسه
 وينو پرېمينځل شول، چې د کمونيستي واکمنو د قربانيانو شمېره د هغه مهال شوروي اتحاد د
 کمونيستانو په کنګره کې د مرحوم اکاډميسين اندرې ديميترويچ سسسخروف پسسه وينسسا ميليونسسونه
 افغانسسان شسسهيدان يسساد شسسول او د روسسسانو يرغسسل يسسې پسسر افغانسسستان وغنسسدلو. ښسساغلي ميخايسسل



 سېرګېيويچ ګورباچف هم په خپل کتاب «پېرېسترويکه» کې پسسر افغانسسستان د روسسسانو يرغسسل
 غندلی دی او د قربانيانو يا وژل شويو شمېر يې ميليونونه ياد کسسړي دي. مګسسر بايسسډ پسسه ګسسوته
 شي، چې د روسانو د يرغسسل د زمسسانې د لسسسپوڅي (دستنشسسانده) واکمنسسي مشسسري بيسسا همسسدغه
 شادروان رفيق ببرک کارمل کوله، چې د بکوف نوم يې پسه (کسې، جسسې، بسسي) کسې او د ثساني
 .شاشجاع نوم يې د افغانستان په تاريخ کې ګټلی دی
 د ثور د جنايت او د جديې د خيانت پړه افغانستاني کمونيستان پسسه يسسوه او يسسا بلسسه سيکتاريسسسته
 ډله لکه: پرچميانو او يا نويو خلقيانو اچوي، ځکه داوړه ډلې «مرحله نسسوين انفلق ثسسور» تسسه
 ورننوتې او بيا چې همدا چپډوله لږ احساساتي شي، نو نه زرغونشاه ترې خلص شسسي او نسسه
 هسسم ستمشسساه! او بيسسا پخپلسسه د تسسره کسسي، اميسسن، کارمسسل، نجيسسب او د کېسسش پرسسستي پسسه نسسورو
 سېکتورونو سره ووېشل شي او خپله درنه او د نورو سپکه به وايي، چې له يوه نه شاشروان
 !جوړ کړي او له بله قهرمان! عجيبه خام سرونه او منجمد فکرونه
 آيا يو شمېر له سړو فکرونو او منجمدو مغزونو سره فکر نسسه کسسوي، چسسې افغسسان ولسسس هسسم د
 فکر او تعقل واګي لري او کولی شي، هم پېښې او هم د خلکو او يا سازمانونو افکار وڅېړي
 او يا د ګوندونو سليقوي شاليد وپلټي او خپل فکري مخليد او آنديز شاليد پرې جوړ کړي، نسسو
 يو شمېر ماجراجو بايد پوه شي، چې د خلکسسو سسسترګو تسسه نسسور نسسو د زهسسرو خسساورې نسسه شسسی
 شيندلی! او ستاسو د مسسداريتوب او سياسسسي ايجسسړه تسسوب پسسه نيرنسسګ او سسسليقوي خرامسسان هسسر
 څوک پوهېږي او قضاوت پرې کوي، نو ښه به دا وي، چې: ای مرد دانا سخن سنجيده ګو و
!يا خموش

  نېټه خلقيانو له پرچميانو سره يو ځای کودتا وکړه او د سرې۷ لمريز کال د ثور په ۱۳۵۷د 
 غميزې پيل يې د افغان ولسسس د ولسمشسسر او د هغسسوی د کورنيسسو د غسسړو د وژلسسو پسسه اړونسسد د
 افغان ولس د سرو وينو ډکو پاڼو تاريخ پيل کسسړ او افغسسان ولسسس يسې داسسې ټپسسي کسسړ، چسې لسسه
 پرهارونو يې تر ننسسه پسسورې وينسسې څڅېسسږي او افغساني هسسويت، ذهنيسست او انسسسانيت تسسه داسسسې
 .صدمه رسېدلې ده، چې په سلهاوو کلونو به يې د ټولنيزو پرهاورنو ټپونه جوړ نه شي
 د سرې غميزې له پيله انسانان په يو او بل نامه وژل شوي دي، د هغه مهال د واکمني رئيس
 مرحوم ملګری نور محمد تره کی وو، لومړی معاون يې مرحوم رفيسق بسبرک کارمسل وو او
 دويم معاون او لومړی وزير يې مرحوم حفيظ ا امين وو؛ په سياسي بېرو، مرکزي کسسومېټه
 او په کابينه کې يې هم خلقيان او هم پرچميان په خپل انډول سره ځای پر ځای شوي ول او د
 رياستونو، وليتونو په کچه هم هم خلقيسسان ول او هسسم پرچميسسان ول، چسسې د افغانسسستان د ټولسسو

سسس۱۹۷۸قومونو استازي هم پکې فعال ول، چې حتی نومونه يې هم ټولو ته معلسسوم دي، نسسو د 
! د قتلونو مسؤلين هم همدغه ټول دي او بايد د خپل جرم سره سم په سزا ورسېږي۱۹۷۹

 ځينې به وايي، چې داسې نسه ول! مګسر د معلومسات لپساره بسه ځينسې ټکسي يساد کسړم. د سسرې
  مياشتو د خلقيانو او پرچميسسانو تسسر منسسځ پسسه قسسدرت۶غميزې له پيله او بيا وروسته له لومړيو 

 وېشنه شخړې پيل شوې، چې کارمل له يو شسسمېر پرچميسسانو لکسسه فسسدا محمسسد دهنشسسين، اناهيتسسا
 راتب زاد او يو شمېر نسسورو سسسره بهرنيسسو ملکونسسو تسسه ولېسسږل شسسول او کارمسسل لسسه يسسو شسسمېر



 رفيقسسانو سسسره پسسه چکوسسسلواکيا کسسې مېشسست شسسو او پسسر افغانسسستان يسسې د روسسسيې يرغسسل تسسه د
 افغانستاني اړخ طرحه رېزي پيل کړه، خو پسه افغانسستان کسې اناهيتسا راتسب زاد تسه د لوېسديز
 نڅسساګرې او کارمسسل تسسه د امپرياليسسست ګسسوډاګي لقبسسونه ورکسسړل شسسول، چسسې پسسه مارشسسونو او
 مظاهرو کې به يې په هورا ګانو او د مرګ په وراشو بدرقه کېدل! مګر کال ليسا نسه وو تېسر،
 چې د کيوبا د هونا کيسه پيل شوه، چې نابغه شرق سر پکې وخوړ او ستاره شرق د واکمنسسي
 !په آسمان کې په ځلېدو شو
 د افغانستان د يرغل پلن هم پوخ شو، چې د روسي يرغل روسسي نقشسه بيسا پسه کرمليسن کسې
 جوړه شسسوه، چسسې ليونيسسد ايليسسچ برېژنسسف، کاسسسيګين، سسسوکلوف، ګروميکسسو او انسسدروپوف يسسې
 طراحان ول او بکوف يې د پرچمي طرحې پر بنسټ بيا د افغاني سترنج دانه شوه، چسسې څسسو

  ميلدي کال د دېسامبر په۱۹۷۹ځلې يې تاشکند او بګرام ته وړو او راوړلو، خو آخر يې د 
  نېټه په روسي ټانګ له بګرامه تر کابله بوتللو او د افغانستان تر راډيو يې ورسولو، چسسې۲۷

 د بيرويې سياسي له يو شمېرغړو سره يې وکتسسل او يسسو دوو تنسسو تسسه يسسې د وژلسسو او فاشيسسست
 !ګواښونه هم وکړل، مګر د ميهنفروشي سندرې يا خبرې يې له تاشکنده خپرې شوې

و
ر
و
س
ت

  ميلدي کاله د افغانستان په هر ګوټ کې شين سسترګي، سسور مخسي او پسړ مخسي۱۹۷۹ه له 
 روسان خواره شول، د افغانستان په ټولو ادارو کې روسي مشاورين ځسای پسر ځسای شسول او
 ټول افغانستان د روسي سرو ځواکونو په حريم کې رااحصار شسسو، چسسې افغسسان ولسسس يسسې لسسه
 ښکېيه په ټانګ او توپ وېشتلو او له پاسه يې په چورلکو او جېتو په نښه کولو، چې وروسته

  ميلدي کسساله پسسورې د۱۹۸۹ ميلدي کسساله تسسر ۱۹۷۹د تره کي او امين لسسه قتلوقتسساله يسسې لسسه 
 روسيې د نظامي ماشين مېچڼ په افغان ولس وچلوله او د دغه مودې په ترڅ کې يسسې تسسر څسسو
 ميليونه خلک ووژل او ټپي يې کړل، افغانستان يې وېجاړ کړ، پسسه افغسساني ټسسولنه کسسې يسسې بسسل

  ميليونه کونډې، په ميليوناوو بورې او څو ميليونه يتيمان، څسسو ميليسسونه معيسسوبين او۳نسل ته 
 معلولين په غنيمت کې پرېښودل، چې د زغم، مسؤليت او ساتلو پېټي يې د مظلوم افغان ولس
 او ځوان نسل پر اوږو پروت دی، ځکه سسرو غوبليسسانو او شسسنو طوطيسسانو خسو لسه افغانسستانه
 .ته ورسول (G8) پښې سپکې کړې او ځانونه يې

  کسساله پسسورې۱۹۸۹ نه تسسر ۱۹۷۹د کمونيستانو د ظلمونو عاقبت دا شو، چې هغه مهال ليا له 
  ميليونه افغانان مهاجرت ته اړ شول، چې ليا اوس هم څو ميليونه د مهسساجرت لسسه خوالسسو او۷

  ميليونه خلک د لوږې له ګواښ سسسره۲۰نا خوالو سره لس او ګرېوان دي. په افغانستان کې 
  ميلدي کال د هغسسه مهسسال د ښسسوونې او روزنسسې د وزيسسر (بشسسرمل) لسسه۱۹۹۰مخامخ دي. په 



  ښوونځي فعال پاتې دي، مګسسر نسور يسې لسه۵۰۰څرګندونو سره سم په ټول افغانستان کې تر 
 .منځه تللي دي
 بايد ياده شي، چې  له سرې غميزې مخکې د (تاريخ معاصر افغانستان) په پسساڼو کسسې راغلسسي

  ښوونځي د افغانستان په بېلبېلسسو۶۰۰۰دي، چې د سردار محمد داود خان په واکمني کې تر 
 سيمو کې فعال ول، نو له دغه بېلګې (مشت نمونه خروار) کېدلی شي يو انسان اټکل وکړي،
 چې کمونيستي نظام افغانستان ته څومره بدمرغۍ راوړې دي! چسسې د مملکسست ټسسول اداري او
.روزنيز ميکانيزمونه يې فلج کړل او ټولنه يې د ظلم په بړبوکۍ کې لهو کړه
 اشرار، مجاهد، اخوانی، طالب، القاعده، جنبشسسي او داسسسې نسسورې پدېسسدې هسسم د کمونيسسستانو د
 ظلم زېږنده او د جنايت پايله ده، ځکه د دوی ظلم افغان ولسسس ووېشسسلو، مهسساجر يسسې کسسړ او د
 استخباراتي کړيو په لومه کې يې ورکړ، چې نسسن سسسبا پسسه افغانسسستان کسسې اسسستخباراتي جګسسړه
 روانه ده او هره ورځ يې په سلهاوو بې ګناه افغانان قرباني کېږي، چسسې مسسسؤلين يسسې د نننيسسو
 تېکنوکراتانو تر څنګ پروني کمونيستان هم دي، ځکه کمونيستانو د افغاني واکمنسسي د بنسسسټ
!بېخ وايستلو، چې ټول ملت يې سرسام کړ، چې ماديات او معنويات يې ورته برباد کړل

  کلونو په جګړو کې د کمونيستانو استازي: عظيمي، دوستم، دلور، وکيل، کاوياني،۱۹۹۰د 
 علومي او ګڼشمېر نورو هم خپله ونډه پوره کړې، ځکه د جبل سراج له توافق سسسره يسسې سسسم،
 په افغانستان کې د ملل متحد طرحه شنډه کړه او په کابل کې يې د کودتا بندو بست وکړ، چې
 عاقبت يې په افغانستان کې ملکولطوايفي شوه او د جنبش د قواوو په مټه د رباني د حکسسومت
 پر ضد دوه ځله د کودتا هڅې وکړې او نظاريانو بيا د افشار فجايع رامنسسځ تسسه کسسړه، چسسې پسسه
  .زرهاو خلک د تنظيمي جګړو قرباني شول
 ځوان نسل بايد له تېرو پېښو عبرت واخلي او پرې نږدي، چې سياسي نسسانځکې او لسسسپوڅې
 ډلې يې استعمال کړي، برعکس هڅه دې وکړي، چې خپل ټولنيز مسسسؤليت پرځسسای کسسړي او
 افغانستان کې عدالت پلی کړي او د افغانستان په اداري چارو کې په صداقت ونسسډه واخلسسي او
 د پرونيسسو کمونيسسستانو او نننيسسو فسسسادي تېکنوکراتسسانو افغانسسستان خپلسسواک کسسړي او لسسه دغسسه
 بسسدمرغيو خپسسل ځسسانونه، راتلسسونکی نسسسل او ملسست وژغسسوري او د مملکسست زعسسامت تسسه يسسوه
 .څانګپوهه، افغان ميينه او صادقه اداره رامنځ ته کړي
 له بده مرغه بايد ياده شسسي، چسسې د کمونيسسستي دوران غوبليسسان او د اسسسلمي خوځښسستونو شسسنه
 طوطيان هم نه په مسکو کې تم شول او نه هم مکې ته ولړل، نو دواړه ډلې غربي کفرستان
 او يا امپرياليستي استعمارستان ته پناه يووړه، چې د کمونيستي نظام اکثريت د سياسي بېسسرو،
 د کابينې غړي، د رياست جمهوري کارکوونکي، د مرکزي کومېټې غړي او د وليتي شسسورا
 ُمنشيان ټول په جرمني، هالنډ، بلجيم، ډنمارک، ناروې، سويډن او نورو لوېديزو ملکونو کسسې
 مېشت دي، چې يو شمېر ليکوال بيسسا د مهسساجرينو د حقونسسو نانسسدره هسسم پسسورته کسسړې ده، چسسې

  کلونو د ظلمونو قرباني دي، مګر دوی نسسه ليکسسي،۱۹۷۹س۱۹۷۸ګواکې دوی پرچميان هم د 
 چې له خلقيانو سره يې يو ځای د روسانو يرغل ته زمينه برابره کړه، سسسره غسسالۍ يسسې ورتسسه



 هسسواره کسسړه او د پلچرخسسي پسسر ځسسای يسسې ټسسول افغانسسستان د روسسسيې نظسسامي ځواکونسسو لپسساره
 !لبراتوار وګرځولو او د افغان ولس يې د توپونو او راکټونو سوځېدلې غوښه کړله
 په پای کې بايد ياده شي، چې په افغانستان کې بايد يوه څانګپوهه اداره رامنځ ته شي او نننسسۍ
 جګړې ته دې د پای ټکی کېښودل شي او په افغانستان کې دې انتفسسالي عسسدالت پلسسی شسسي او د

  کلونسسو د جنسسايتونو او خيسسانتونو مسسسؤلين دې محسساکمه شسسي او پسسه۳۵افغانسسستان د وروسسستيو 
 وروستيو ورځو کې د خپاره شوي نوملړ له ليستونو دې ناوړه سياسسسي، سېکتوريسسستي او بسسې
 شرمانه سليقوي سؤ استفاده نه کېږي، ځکه دا به ډېره بې غيرتي وي، چې د دغسسه لېسسست پسسر
 بنسټ پرچميان له خلقيانو او يا مجاهدين له چپيانو د غچ اخيستنې په موخه د افغاني قربانيانو
 وينه خپله وسيله کړي! ځکه دا ډول هڅې د شهيدانو شهادت او د قربانيسانو د کورنيسو غمونسو
 !ته سپکاوی دی
      په درنښت


