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  موسوی

  ٢٠١٩  سپتمبر٢۶

  
  "قسمت اول"

  مختصری بر، دروغ ھای
  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"

١٧  

  :به ادامۀ گذشته

) حدخا(که در اينجا به خود اجازه و زحمت دفاع از امين را بدھم، چه او نيز تجسم کاملی از يک عنصر  ون اينبد

دشمن و قاتل صدھا ھزار افغان بيگناه و آلۀ دست امپرياليزم شوروی بوده و دستانش از مرفق باالتر به خون خلق ما 

  :ی در زمينه باز می کنمصدراعظم و سايرين را اندک" جناب"آغشته است، گفته ھای 

 بازکشائی معمای يک قتل اولين نکته این ايام به خاطر پيدا کردن قاتل ونه تنھا در دنيای معاصر امروز بلکه از قديمتري

که چه کس و يا کسانی از  در ثانی اين. ن کشف را جلب می نمود، کشف انگيزۀ قتل و يا جرم می باشداظفوکه توجه م

که چرا و به چه علت زمان و مکان جرم انتخاب گرديده  سوم آن. نفع برده اند) ختطاف و يا سرقتقتل، ا(انجام آن عمل 

 چه و توسط چه کسانی صورت پذيرفته است؟ و به ھمين ترتيب جزئيات ديگری ۀکه جرم و يا قتل به وسيل و چھارم آن

  .که با تأسف صاحب اين قلم را بر آنھا اشرافی نيست

 قويتر و منفعت بيشتر  ایهانگيز) ببرک به ويژه(الب باال چه کسی می توانست به غير از پرچم با در نظرداست تمام مط

  از قتل خيبر داشته باشد و برده باشد؟

  .رک و خيبر تيره و آشتی ناپذير شده بود ببۀ ـ رابط١

  . ـ موقعيت خيبر در حزب ھميشه می توانست باعث درد سر ببرک گردد٢

  .برک در بسا موارد در تقابل و تضاد آشکار قرار داشت ـ موضعگيريھای خيبر و ب٣

  . کرده بودگرايش پيدا) تره کی و امين( ـ خيبر به طرف دشمنان خونی ببرک ۴

  .جاسوس دو جانبه در تقابل خونين قرار گرفته بودند دو ۀ ـ به مثاب۵

  . ـ از طرف ببرک تجريد، خلع يد و تھديد به مرگ شده بود۶

  اکنون خود بگوئيد که داوود از کشتن يک ھمکار صديق خود چه نفع می توانست داشته باشد و يا اينخواننده محترم،

  چه منفعتی داشتند؟) ببرک(که امين و تره کی از کشتن حريف، حريف خود 
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 ه جسدی خيبر، ببرک نقش قاطع و برازندۀبه خاطر تصفي) حدخا(اينجاست که می بايد در متقاعد ساختن بيروی سياسی 

ی ئاھميت مسأله زمانی آشکار می گردد که ھيچ يک از اعضای بيروی سياسی با تمام لجن پراگنيھا( کرده باشد، ء ايفاای

  و علنی نکردند و به عالوه ھيچءبه ويژه فيصله ھای داخل گاراژ را افشا آن جلسه طالبمديگر داشتند،  که عليه يک

 عکس، متھم به انجام آن عمل ه را و ھمچنان ب"ينام" عام ء عام ببرک را و ببرک در مالء در مال"تره کی"گاھی 

را  نکردند، چه خود می دانستند که ھرگاه ھريک از آنھا در اين زمينه آغاز به سخن کند، ديگر توانائی جمع کردن آن

ًمطمئنا اين مسأله زمانی کامال افشا. نخواھند داشت و نتايج ) حدخا( مخفی ۀ که دسترسی به متن جلسد خواھد گرديءً

مل به نظر می رسد، آنچه باقی می ماند برش قاطع يک و يا تحکه کمتر م قات پوليس داوود امکان پذير گردد، امریتحقي

 شوروی آنوقت است که می تواند با ۀراز تعھدات بين المللی شان در با) حدخا(تنی چند از اعضای بيروی سياسی آنوقت 

  .ائی کندًافشای محتوای آن جلسه، مرگ خيبر را نيز کامال بازکش

که برای ببرک ھميشه مقدور بوده تا با تکيه بر باند لومپن ھای حزب که قبل از آن سخن رفت، به چنين عملی  با آن

دست يازد، اما ترس از افشای آن وی را وادار ساخته تا در اسرع وقت ممکن از سفارت کمک بخواھد، سفارت که خود 

به زندگی خيبر پايان " اوبلوف" اصلی خيبر بوده است، با اعزام ۀ بسا لودھندًنيز به يقين قبال در جريان قرار داشته و چه

زمان عمليات درست يک ساعت بعد از ختم جلسۀ بيروی سياسی و به تعقيب آن ظرف ھمان ساعات اوليه در . داده است

س آنھا از داوود که آن زمان از تحرک پرچميھا و تر  مرکزی حزب با شناختیۀجريان قرار گرفتن تمام اعضای کميت

در جريان قضايا از ھمان آغاز قرار ) حدخا(بيروی سياسی اعضای الاقل : که داشتيم خود گواھيست محکم براين

اين در صورتيست که ببرک خواسته باشد تمام حزب را به دنبال خود بکشاند در غير آن بنابر فضای عدم . داشتند

  . قتل خيبر قرار داشته اندۀ در جريان توطئ پرچمۀکه وجود داشت به يقين بيروی سياسی شاخ اعتمادی

ر جنايت به با اين وسيله آنھا قادر شدند نه تنھا کاری را که خود انجام داده بودند به گردن دولت داوود که بدون آنھم د

ن آ  برًکور نموده و در تاريکی تقريبا تاری) موجوديت خيبر(ندازند بلکه دولت داوود را از چشم قدر کافی شھره بود بي

باالتر بوده و با اطمينان در سفارت تحت نظر ) حدخا( را که به يقين از استعداد رھبران  ایهحمله آورند و برنام

مشاوران نظامی روسی و چه بسا شخص پوزانف سفير شوروی تدوين و توسط کوماندوھای خود آن کشور عملی شده 

  . گذارندءباشد، به اجرا

" جنرال"که  در قتل خيبر دخيل نمی بود به يقين ھمانطوری) حدخا(وروی و تمام که اگر غير از اين می بود و دست ش

ستاد بزرگوار ا"برای آن ر الاقل يکی دو مارش ونبی عظيمی، غوربندی و ديگران ياداوری نموده اند، رژيم کودتای ث

 با يگانه دختر باقيمانده از شان ترتيب می دادند که چنين نکردند، به عالوه بر ھمه روشن است که نجيب و خاد" حزب

از توضيح بيشتر آن ) حدخا(خيبر و خانمش چه نبود که نکردند که من در اينجا محض به خاطر حفظ آبروی دو قربانی 

  .خوداری می کنم

يا وی آگاھانه با : و اما در رابطه با شخص غوربندی که از طرف برخی ھا متھم به ھمکاری با قاتل گرديد، بايد نوشت

بدين عمل دست يازيده و اکنون که فضا يا دگرگون شده و به اصطالح پايش را .) ب. ج. ک( ببرک و ۀع از برناماطال

به چنين افشاگری دست می يازد در غير آن بازھم نقشۀ دقيق " آرامش وجدان"بند نمی بيند به خاطر " تلک خرس"در 

دی را در مظان اتھام قرار دھند تا از يکطرف به بايد در قتل خيبر، غوربن و ببرک بوده است که می.) ب. ج. ک(

  . کننده احتمالی پوزبند سکوت زده باشندءدھن پشتيبان و افشابر اصطالح دوستی را به قتل رسانيده و از جانب ديگر 

  ادامه دارد

  


