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  موسوی

  ٢٠٢٠  فبروری٢٨

  " قسمت اول"
    ی بر، دروغ ھای مختصر

   کشتمندیصدراعظم سلطان عل "جناب"
٣٠  

 : گذشتهۀبه ادام

ما عليه ارزشھای انسانی قرار گرفتيم و بزرگترين تخطی از قانون، حزب و نورمھای مدنی حزب خود را مرتکب "

" ور ما به بار آورد، خالف خواست حزب و مردم اتخاذ شده بودتصميمی که چنين نتايج تلخی را برای کش... شديم 

  ٨٩. ص. به نقل از کتاب قدوس غوربندی) ١٩٨٩بر وانترنيشنل ھرالد تربيون اکت(

  : چنين می نگارد۵١در صفحه " در افغانستان چه می گذشت"ھمچنين ستر جنرال ماريوف در کتاب 

که روی اعزام نيرو به افغانستان صحبت می شد   بود که ھنگامیاز گفتگوی دو به دو با آگارکوف برايم ثابت شده(

ما با دست باز مخالفت کشورھای مسلمان آسيا را عليه خود برمی انگيزيم و در تمام : "او به گونۀ مخالفت گفته بود

م شما امور نظامی خود را انجا"اندره پوف حرف او را قطع کرده بود " کشور بازی سياسی را از دست می دھيم

  .اما اگارکوف تسليم نمی شد" دھيد، سياست را بگذاريد برای ما، حزب و ليئونيد برژنف

  من لوی درستيز ھستم

  .حرفش را قطع کرده بود.) ب. ج. ک(اما رئيس 

گريلينيکه، چرمنينکه، سوسلوف و البته اوستينوف از اندره پوف جانب داری کرده . بس ھمينقدر. ستيز ھستیرلوی د

  :يان اين منازعه برژنف با فرياد گفته بودبودند و در پا

  ")و بايد از يوری اندره پوف حمايت شود" 

   :٣٩صفحه : ھمچنين نامبرده چند صفحه قبل، در کتابش چنين نگاشته بود

اندره پوف در بيروی سياسی اصرار می . امين تمام قدرت را در دست خويش متمرکز نمود، اما بازی را باخت"

که افغانستان در مسير سوسياليزم قرار بگيرد، الزم است امين  نجات انقالب ثور و برای ايننمود که به خاطر 

نامبرده ) در کابل به سر رسانيدند. ب. ج. ًھمين کار را بعدا اعضای ک(شود ) حتی کشته(فاشيست سرنگون 

قوای مسلح اتحاد شوروی ھمچنان پيشنھاد اعزام نيرو را نمود، بيروی سياسی ھنوز دل و نادل بود، ستر درستيز 

مگر اندره پوف که آنوقت کسی با او رقابت کرده نمی توانست از طرح خويش صرف نظر نمی . مخالفت می کرد
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فيصله به عمل آمد، اندره پوف باالخره مطابق پيشنھاد او . اوستينوف و گروميکو نيز از او حمايت می نمودند. کرد

ببرک کارمل، نور احمد نور، اناھيتا راتب : چھل به افغانستان، رھبران جديدبه تعقيب اعزام نخستين قطعات اردوی 

  ."زاد را نيز توسط طياره به کابل فرستادند

که آب  صدراعظم مانند ساير پرچمی ھائی" جناب"با تمام اين گفته ھای صريح و اعترافات پايان ناپذير، ھنوز ھم 

 ۀ تالش دارد تا به ھر طريقی شده آن تجاوز را کمک برادران"نبی عظيمی و سايرين"را خورده اند " ببرک"دھن 

صورت گرفته بود " دولت وقت افغانستان"که به خواست !" انقالب ثور"يک کشور سوسياليستی به منظور دفاع از 

که گاھی به ميخ بايد زد و گاھی ھم به (جنرال، گاھگاھی طبق ھمان تربيت پرچميگرانه " جناب"ھر چند . جا بزنند

دانسته، مالنصرالدين گونه " نابج"صدراعظم خود را " جناب"اينجا و آنجا از تجاوز يادآوری می کند مگر ) علن

روی ھمان حرف اول ايستاده و در تمام کتاب ھرجا خواسته تجاوز شوروی " نه به مفھوم مبارزی از آسيای ميانه"

  .را نيز آورده است" به اصطالح"  کلمۀ "اشغال"ًو اشغال افغانستان را يادآوری کند حتما جلوی کلمۀ 

به "ه آوردن کلمۀ که کوره سوادی از ادبيات دری به ويژه زبان سياسی آن دارند به نيکی می دانند ک آنھائی

" جناب"که  اين.  به کار برده می شودن آبای نفی آن مفھوم و در تقابل ا يک مفھوم چطور به معندر جلو" اصطالح

حرف من و امثال من، روی . ل نام نمی برند در سطور بعدی بيشتر شگافته خواھد شدشان چرا تا ھنوز از اشغا

 کشتمند ھا، عظيمی ھا و ساير تفاله خواران ببرک است که برای اثبات ادعای شان، چرا به دنبال ۀتالش مذبوحان

ًيری تقريبا چلينج که دستگير پنجش سايت ھای بی پدر و مادر انترنيتی وقت خود را ضايع می سازند و ھمانطوری

شما عضو بيروی سياسی " جناب"که  ھمزمان با آن. می دھد، به اسناد داخلی حزب و دولت شان مراجعه نمی کنند

ًبوديد، دستگير پنجشيری نيز با ھمان موقف حزبی در کنار تان نشسته و مشترکا تيشه به ريشۀ افغانستان می ) حدخا(

  :زديد، قضيه را چنين می بيند

  :دستگير پنجشيری) ظھور و زوال ــ حدخا ــ (١١۵ ۀدر صفح

 حقوق بشر اصول ھمزيستی مسالمت آميز و ۀفقط در چنين وضع دشوار و پيچيده خالف ارزشھای جھانی اعالمي"

 برق آسا قرار گرفته، ۀموازين انترناسيوناليزم کارگری دولت امين از سوی قشون شوروی مورد تھاجم و حمل

نين و قربانی سياست جھانی و منطقه ئی  ابر قدرتھا از جمله قربانی سياست خارجی بيدرنگ ساقط سرکوب خو

  ."دستگاه رھبری شوروی شد

سر مشاور نظامی شوروی در زمان (به عالوه چند صفحه بعد نامبرده به نقل از مقالۀ محمد احمد ويچ گارييف 

 مسعود ۀمنتشره در مجله صرير با ترجم" دمچگونه به افغانستان آم"زير عنوان ) حاکميت جالد خاد داکتر نجيب

  : کتابش چنين تأکيد می دارد١٢٠ ۀ باز ھم در صفح١٩٩٨ اسد چاپ المان، سال ٢۵ ۀی شمارئرو

" چگونه به افغانستان آمدم"ھمانگونه محمد احمد ويچ گارييف سرمشاور نظامی داکتر نجيب هللا تحت عنوان "

، موافقتنامه و سندی در زمينۀ هگونه مصوب افشاری می کنم که ھيچنوشته، يکبار ديگر روی موضع قبلی خود پ

و حکومت و شورای ) حدخا(دعوت قطعات شوروی به افغانستان، از سوی پلنوم، دفتر سياسی کميته مرکزی 

  " نرسيده و از مجاری ديپلوماتيک مبادله نشده استءانقالبی جمھوری ديموکرتيک افغانستان به امضا

اننده از من نپرسد که وقتی چنان بود، چرا دستگير پنجشيری خود سالھا در خدمت تجاوز کاران اميد است خو: تذکر

در ثانی خودت " دو گوش يک خر است"ًقرار داشت؟ زيرا اوال از نظر من بين پنجشيری و کشتمند تفاوت ھمان 

ی بود ما نيز حق نداشتيم تا ی مفھوم خيانت، اشتغال آگاھانه شامل است که اگر اينطور نمابايد بدانی که در معن

  .را خائينان به ملت معرفی داريم) حدخا(رھبران 
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ًقان که ديگر از کشتار انسانھا جبرا به دور مانده اند و می خواھند با تاريخ اصطالح محقبه  جاست که بايد به اين اين

  :را کتمان کنند تذکر داد نويسی ضمن تمديد عذاب قربانيان شان، جنايات تاريخی شان

 تازه در فالن و ۀ کامپيوتر زده، معلومات دقيق ندارند، تذکر ديدن يک نوشتۀکه تا ھنوز از جامع اگر برای آنھائی

 بھمان سايت انترنيتی وسيله ايست به خاطر مباھات و خود را بلند تر عرضه کردن، الاقل برای آنعده از افغان ھائی

دری را خود و فرزندان شان ه ھاست که درد آوارگی و دربکه بر اساس جنايات قياس ناپذير حزب و دولت تان سال

بايد به ھر سايت انترنيتی اھميت مستند داد  اين قدرت درک به وجود آمده که نتحمل می نمايند،) نسل دوم قربانی(

چه ھر کس در چنان جوامعی قادر است در سايت مربوطه اش مطابق ميل دلخواه و يا اجرت و تحريف، ھر چه  

که زير نشيمنگاه امپرياليزم امريکا و شرکای جنايتکارش، خاری نگذاشته و آنھا را به  تا جائی. د، بنويسدمی خواھ

شما نيز خواستار بحث در مورد سياه " جناب"چنانچه . خيزک وا نداشته، می تواند سايت خود را مدام داشته باشد

  . کردار تان، در سايت مربوطۀ تان گرديده ايدۀنام

تمند و عظيمی، شما که در سياه نامه ھائيتان به ده ھا سند خارجی اشاره کرده ايد که گويا پای تجاوز و کش" جنابان"

افغانستان در ميان بوده، چه شد در !! اشغال در ميان نبوده، فقط کمک برادرانۀ سوسياليستی و پاسخ به دولت قانونی

و ) حدخا (ۀشورای انقالب، بيروی سياسی و ھيأت رئيس"که از کشته پشته می ساختند و تمام اسناد  تمام آن سالھائی

جلسات حکومتی در اختيار خود تان و به فرمان شخص تان در آرشيف ھا نگھداری می شدند يک بار به حيث يک 

 اصلی ۀکه در آينده می خواھد تاريخ بنويسد ــ در کنار حفظ ساير دستنويسھا که به ادعای خود تان ماي محقق و کسی

 از طرف حزب تان و يا دولت تان  ایهرا می سازند ــ به خود زحمت نداديد تا فيصله و تقاضا نام  تانکتاب خود

امضای تمام ) آنھم با چنان اھميتی(که پای تمام فيصله ھا  مستند در اختيار ديگران قرار می داديد به خصوص آن

پر روئی نکرده پا از " شيریجپن" تا ديگر ــ. نيز می بود" امين"رھبران حزبی تان به ويژه دشمن آشتی ناپذير تان 

گليم دراز تر نمی کرد ــ آيا آن برايتان ساده تر بود و يا نقل يک مخابرۀ جعلی و سرا پا ساختگی که از طرف يکی 

  .از قاتالن خلق ما آگاھانه به چاپ رسيده است

  صدراعظم،" جناب"

سوسيال امپرياليزم شوروی بر حريم ميھن مطرح نبوده  ۀبوده و تجاوز رھزنان" به اصطالح اشغال"ًھر گاه واقعا 

 قدرت، به شوروی آنوقت انتقال داديد پيدا نمائيد ۀکه قبل از استحال می توانيد حتی يک برگ کاغذ از آن کوه، اسنادی

 صفت را که يکی از آنھا دروغگوئی و ديده ٧۶که مؤيد گفتار تان باشد، تا صاحب اين قلم مجبور نباشد ھميشه 

" نظم"را به جھتی می نويسم، حال که کمربسته ايد به خاطر دفاع از ارباب، با  اين. ائی بود به رخ تان بکشددر

که لوث دامان سوسيال   آنچنان اسنادیۀپرچميگرانه، حزب تان را زير پا بگذاريد، چه خوب خواھد بود تا با ارائ

امپرياليزم شوروی را از تجاوز به افغانستان ــ نه جھان ــ اندکی منزه خواھد کرد به جھانيان ثابت کنيد که اين 

ھزار سرباز بيگانه قرار داده و از آنھا يعنی از مردم ) ١٢٠(بوده که زن و نواميس ملی خويش را زير پای ) حدخا(

قان خواھيد گذاشت با اين کار تان منت بزرگی بر محق" شما"آنچنانی نيز بودند؟ مطمئن باشيد " نظم"خود خواستار 

گيرند آن کوھواره را به کاوش ) حدخا(چه آنھا در آنصورت مجبور نخواھند بود به خاطر اثبات خيانتھا و جنايتھای 

قان محدود نمانده ين منت گذاری به ھيچ صورت بر محقا. را مستند سازند) حدخا(بلکه با ھمان سند، کار خيانت 

در صدد ) حدخا(گان که دژخيمان، وطنفروشان و خيانت پيش  بر تمام مردم افغانستان، چه، در حالیتس امنتیبلکه 

 ۀبرای مردم به مثاب" شما"چنين سندی از طرف  ۀارائ) خارجتالشھای مذبوحانه در داخل و (تجديد سازمان خود اند 
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ريختانده " جمھوری ديموکراتيک افغانستان"آخرين بيل خاکی خواھد بود که بر قبر طفل مرده به دنيا آمدۀ فاجعۀ ثور

  .شما ھستيم" جنابان"فراموش نکنيد من و ھزاران چون منی، مشتاقانه منتظر اين منت گذاری . می شود

 نيست، گيريم که حزب تان و دولت تان در کنار ساير خيانتھا ، محالکه در منطق فرض محال ، از آنجائی"نجنابا"

که در حق مردم ما روا داشته اند چنين دعوتی را از سوسيال امپرياليزم شوروی نيز نموده باشند، دولتی  و جنايتھائی

فغانستان وضو ساخته تا به قبلۀ کرملين که از نخستين روز ھای قدرت به خون بيش از ھزاران نفر در سرتاسر ا

نماز رقيت و بردگی به جا آرد و در تمام عمر جنايتبارش تا آنزمان و بعد از آن خون ھزاران انسان بيگناه را 

ريخته، صد ھا ھزار را معيوب، بيش از يک و نيم مليون را معدوم و بيش از پنج مليون انسان ديگر را آواره نموده 

 از افغانستان حاکميت دولتی آن از طرف مردم به رسميت شناخته نشد،  ایهگاھی و در ھيچ نقط چو ھيچ روز و ھي

که ببرک امريکائی و ساير مزدوران ابر قدرت امريکا با تدوير به اصطالح لويه جرگه ھا و انتخابات، در  چيزی( 

و تمام دريوزه ) آن ھستندپناه پرواز طيارات غول پيکر و راکت ھای رھبری شدۀ آنکشور، سخت در تالش حصول 

  گريھايش با گلوله پاسخ يافت، از کجا می توانست قانونی باشد؟

  صدراعظم،" جناب"به ويژه " آقايان"

که عمری را به گفتۀ خود تان مسؤوليت ايدولوژيک و سياسی حزبتان را داشته ايد آيا می توانيد بگوئيد که در " شما"

ا جاری ساختن بکومت کودتائی که با جوئی از خون به وجود آمده و کدام يک از کتب و مواد درسی تان يک ح

مگر در تمام آثاری که .  دولت قانونی شناخته شده استۀ خود را در قدرت نگھداشته، به مثاب، دريائی از خون خلق

را ديکتاتور چلی و دولت وی را دولت غير قانونی " يتچپينو"را می ساخت،  ولوژی تانئمحتوای تفکر و ايد

که تمام جناياتش به يک کشتار صبحگاھی حزب و دولت تان در " يتچپينو"سته به امريکا نمی دانستيد؟ چه شد واب

يک روز نمی رسيد و به عالوه با تفنگ قادر شده بود تا جلو مقاومت مسلحانه را گرفته و حتی انتخابات نمايشی نيز 

غير !!)  الزامات ديپلوماتيک می پذيرم ۀرا به مثابالبته مبارک باد ھای جناب سفير شوروی در چلی (برگزار کند 

  قانونی و ديکتاتور نظامی شناخته شود و دولت پوشالی خون و آتش، پلچرخی و پوليگون شما قانونی؟

که اولين شرط قانونی بودن يک دولت مردمی بودن و پذيرش مردمی داشتن آنست رژيم فاجعۀ  ، از آنجائی"جنابان"

 دشمن خلق، از بادارش می خواست تا در ۀبود تا صالحيت دعوت را داشته باشد بلکه به مثابثور نه تنھا قانونی ن

ًکه تقريبا ده سال ارتش سرخ روزمره در افغانستان انجام داد و  کاری. کشتار خلق خودش، وی را مددگار باشد

  .وصيه می کرديدرا ت" نظم"بوديد به ديگران نيز آن " نظم"که خود نمونۀ  در تمام مدت ضمن آن" شما"

صدراعظم " جناب "ۀاندکی روشنی انداخته شد، ببينيم انگيز" کمک برادرانه"حال که تا اينجا در رابطه با اشغال و 

  چيست؟" مرد ھا را يک گپ است"در اين سماجت 

ينا سيگانوف و ن(آيا تا ھنوز نمی خواھد دل ھواداران شوروی سابق به ويژه احزاب رويزيونيستی اروپای غربی، 

را سپری  که آخرين روز ھای حيات شانرا در روسيه و برخی از احزاب رويزيونيستی امريکای التين ) اندرووا

   زير کاسه است؟ ایه برنجاند و يا باز ھم نيم کاسمی نمايند،

" جناب"که شناخت صاحب اين قلم از پرچميھای ناب به وی اجازه می دھد به جرأت می توانم بنويسم که  تا جائی

طرف بنابر فھم  که، عمری را با اقتصاد و پالن گذاری سرو کار داشته اند، از يک عظم بر مبنای آنصدرا

اقتصادی شان تقاضای بازار افغانستان را به افراد چون ايشان درک کرده و خود را عرضه می دارند و از جانب 

. ج. ک(يره دست شوروی اعم از ديگر با فھم ايشان از پالنگذاری، که عمری را زير دست مشاوران و خبرگان چ

 را به افغانستان در سر می پرورانند، به خصوص آن و غير آن زحمت آموزش ديده اند، پالن رفتن مجدد شان.) ب
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اسد هللا "ايشان  و " جناب"که موجوديتش محصول فعاليتھای خستگی ناپذير " حزب وحدت اسالمی"که اکنون 

نيز نتوانست " نجيب"خاد ــ اين مصارف آنقدر گزاف بود که حتی داکتر با مصرف مليونھا دالر از بوجۀ " کشتمند

را از مقامی که در سفارت افغانستان " اسد هللا کشتمند"را به ديده اغماض نگريسته و عکس العمل نشان ندھد،  آن

. ورت داردمقيم تھران داشت اخراج کرد ــ می باشد و در قدرت با مزدوران امريکا اشتراک دارد، به وی اشد ضر

بگويد و .) ای. آی. سی(را " امين"امپرياليزم ديروز ما، جرأت نمی کند تا !! ضد " مبارز"در چنين حالتيست که 

، موقعيت خودش .)ای. آی. سی(در " امين"داوری از عضويت که نکند، يا چه ترس اين. تجاوز شوروی را تجاوز

تداعی معانی کرده " خدا نخواسته(اوز شوروی، کسانی را به خطر اندازد و تذکر تج.) ب. ج. ک(را به حيث عضو 

" جناب"و يا کسانی وقتی موضعگيری . ندازد بر افغانستان بيءبه فکر تجاوز غارتگرانۀ امپرياليزم امريکا و شرکا

ان سؤال نکنند که موجوديت امريکا را در افغانست" خدا نخواسته"ايشان را عليه تجاوز شوروی بر افغانستان ببينند 

کاسه ليسی (شان به ھيچ صورت نمی خواھند بدان مداخله نموده و " جناب"که  چگونه ارزيابی می کنند؟ چيزی

را بخوانيد ھرگاه " کشتمند "ۀرا به مخاطره اندازند، ــ اگر باور نداريد بيشتر از ھزار صفحه سياھنام) استعمار کھن

کاسه ليسی را به خاطری متذکر (ری قضاوت نمائيد ــ حرفی راجع به اشغال نظامی کشور در آن يافتيد طور ديگ

در تمام دوران حاکيت جبارانه و خائينانه اش به تمام آوارگان و مھاجران افغانی که از جور و ظلم ) حدخا(شدم که 

  ).روسھا و مزدوران شان فرار کرده بودند، جيره خوار و کاسه ليس امپرياليزم خطاب می کردند

قلب ماھيت می نمايد، تا نکند خاطر " به اصطالح اشغال"گ پرچمی ناب، تجاوز و اشغال به اينجاست که در فرھن

  .ارباب ھای جديد رنجيده و در استخدام شان کدام مشکلی به وجود آيد

" ببرک امريکائی"مرده است اما " شاه شجاع روسی"که  صدراعظم، ھيچ ترس نداشته باشيد، زيرا با آن" جناب"

می گردد تا مگر به غير ) ميھن فروشان(رت تکيه زده چراغ به دست به دنبال ھمجنسان خود ھنوز بر اريکۀ قد

  :که گفته اند. دارند کسان ديگری را نيز به تور اندازد" ذوق خدمت"که  آنھائی

  کبـوتــر با کبـوتــر بـاز با بـاز       کند ھمجنس با ھم جنس پرواز

  ..........کرگس با کرگس                                ":                    شما"که در مورد 
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