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تأملی گذرا به شمه ای از جنايات روسھا در افغانستان!
زندان مرکزی که افغانھا آن را به نام )زندان پلچرخی( ياد می کنند ؛ يکی از بزرگترين و مخوفترين زندانھای جھان
است.
بعد از اشغال افغانستان توسط امپرياليزم امريکا و شرکايش که در فن زندانی سازی و زندان داری در سطح جھان ھم
تراز ندارد  ،اين زندان وسيع الساحه را مطابق معيار ھای زندان ھای امريکا از منظر حفاظتی عيار و تيار نموده اند و
بالک ھای جديدی در ساحۀ وسيع آن اعمار کرده که مجھز با آخرين دستاورد ھای تکنولوژی ايمنی و امنيتی می باشد.
از زمانی که قوای سوسياليزم امپرياليزم شوروی »خدا بيامرز« به افغانستان تجاوز کرد و ھمانند ساير مناطق تحت
نفوذ نظامی اش بر اين زندان ھم خدائی نمود  .طبق احصائيه و آماری که شخص سرباند وطنفروشان خلق و پرچم و
خـــــــاد ) ببرک کارمل ( از طريق بيانيۀ راديوئی خود ايراد نمود ،خطاب به جنايات امين جالد اظھار داشت :
» حفيظ ﷲ امين جالد  ،اين جاسوس  CIAامريکا ھفتاد ھزار ]  [ ٧٠,٠٠٠زندانی را اعدام کرد «.
] از سه دھۀ سپری شده تا کنون از مجموع خطابۀ اين وطنفروش فقط ھمين جمله اش ھمواره در گوشم طنين می اندازد
)جنايات خودش و نجيب جالد عجالتا ً باشد سرجايش ([
کارمل شياد و خاين اين را به خاطری در بيانه اش گنجانيد تا نشان دھد که امين نه تنھا جالد و عضو " سيا " بوده بلکه
کذاب ھم بوده که نام ھای پنجاه ھزار )  ( ۵٠,٠٠٠تن زندانی را حذف کرده و فقط نام بيست ھزار ) ( ٢٠,٠٠٠
زندانی را در لست ھای روی در و ديوار وزارت داخله اش نشان داده است.
به باور مردم کشتار امين ] که به ھيچ وجه جاسوس سازمان » سيا « امريکا نبوده ؛ بلکه سرسپردۀ سر سخت روسھا
بود [ بيشتر از رقمی بوده است که کارمل  -اين خاين ملی  -در بيانيۀ راديوئی اش ابراز داشته... .
حال خوانندگان درد و داغ ديده که عزيزانشان را مزدوران روس کشته اند ؛ نزد خود ترسيم نمايند که اين ھمۀ انسانھای
بيگناه و آزاديخواه وجود شان ازخاک و گل کاللی ساخته نشده بود تا به زير خاک شوند  .آخر اين ھا ھمه انسان بودند؛
خون و چشم و قلب و گرده و کبد و سائر بخشھای بدن شکنجه شده داشتند  .آنھمه اعضای بدن آنان چه شد ؟! آيا
سوختانده شد ؟ ھمۀ شان زير خاک شدند ؟  .نه اينطورنبوده است  .ھيچ کس اگر برابر مـور و ملخ ھم مغز داشته باشد
به ھيچ وجه و ابدا ً نمی پذيرد که اين ھمه انسان در پليگون و در گودالھای اطرافش دفن شده باشند
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مسلم است که روسھا قبل از اعدام و يا بعد از اعدام مواد کار آمد تن و بدن افغانھای اسيرشده را برمی داشتند و به
شوروی انتقال می دادند  .ھمينطور تعداد قابل مالحظه ای از زندانيان را زنده زنده به آزامايشگاه ھای شوروی می
فرستادند.
اين قلم و صد ھا زندانی »بالک  «١جريان کشيدن ده ھا ھزارجوره بوت ھای خشک شده  ،لباس ھای نو وکھنه  ،کرتی
ھا  ،پتلون ھا ،دستار ھای خون آلود )بکس ھا ،اشيای قيمتی مثل ساعت ھا و انگشتر ھا و حلقۀ ازدواج و پول ھای نقد
زندانيان محکوم به مرک را قبل از اعدام سربازان ازبک شوروی از آنان می گرفتند( و سائر اموال شان که بيرون
کشيدنش چند روز دوام کرد  ،ھمه را از طبقۀ دوم از زير اتاق بسيار بزرگ آھن پوش دار به صحن حويلی جنوبی
»بالک «١که در زير آن اتاق بزرگ خانم و تمام اعضای فاميل حفيظ ﷲ امين زندانی بودند ؛ سربازان پرتاب می
کردند که ما زندايان آن بالک از دومــتری )حين قدم زدن ھنگام تفريح به روی حويلی( می ديديم و اطالعات زندان
عامدانه می گذاشت تا ما زندانيان جريان را ببينيم و به پايوازان خود ھم در ھنگام مالقاتی بگوئيم تا در شھر بخش گردد
و مردم شھر ھم بفھمند که امين جالد ده ھا ھزار زندانی زن و مرد را کشته ......
روسھا تا ھمين اکنون ھم  -و تا سالھای بعد ھمچنان  -ھزاران افغان را توسط ماين ھای پنھان شدۀ شان به قتل رسانيده
ومی رسانند  .چند ميليون ماين را که در سراسر افغانستان در زير زمين پت و پنھان کرده و گفته اند که نقشۀ ماين
"کارگذاشته شده" در افغانستان گم شده و دراين زمينه ھيچ کمک کرده نمی توانند ! ؟
روسھا چند ھزار کودک افغانستان را به عنوان اين که پدران شان کشته شده به شوروی انتقال دادند  .روسھا از اين
اطفال چه ساختند ؟ در اين جای شک نيست که اکثريت کودکان )بخوان سرقت شده( را در آموزشگاه ھای نظامی و ....
شامل کردند  .زمانی که درس و آموزش را در آن درسگاه ھا به اتمام رساندند آموزش بعدی را در استخبارات
)اطالعات( توسط شبکه ھای جاسوس روسی فرا گرفتند  .کودکان آن وقت حاال يا  37و يا  ۴٠سال دارند .
چه تعداد اينھا زير نام افغان و پناھنده وارد کشور ھای عضو پيمان ناتو شدند ؟
چه تعدادشان مخفيانه و به عنوان پناھنده وارد شبکه ھای استخباراتی کشور ھای پاکستان و ايران و عربستان شدند ؟
چه تعداد شان به افغانستان انتقال داده شده وارد باند ھای جھادی به خصوص جمعيت اسالمی ربانی و شورای نظار
مسعود شدند؟
چه تعداد آنان در وزارت دفاع و وزارت خارجه و سفارت خانه ھای افغانستان مقيم خارج و وزارت داخله و ....شدند ؟
دوکتور جميل الرحمن کامگار در کتابش تحت عنوان »کرونولوژی حوادث تاريخی افغانستان« در صفحات  ٨٣ ، ٧۵و
 ٢١٠نوشته :
»از سال  ١٩٨٠تا کنون ) ٢۵جوالی  ۶۵٠٠ (١٩٨۶طفل را دولت دست نشاندۀ کارمل غرض به اصطالح "تربيه" به
شوروی فرستاده است  .ھمچنان  ٣٠٠طفل ديگر را ھم به شوروی فرستاده «
و در صفحۀ ٢١٠اين کتاب نوشت :
» شورای قيادی طی جلسه ای فيصله نمود تا  ۴٠٠٠طفلی را که رژيم سابقه به مسکو فرستاده بود دو باره به کشور
آورده شوند  ،استاد ربانی گفت "  :از ابتدای کودتای کمونيستی تا کنون در حدود چھــــل ھزار) ( ۴٠.٠٠٠به شوروی
وقت فرستاده شده « ] که مسلما ً ھيچ کدام شان دو باره به افغانستان فرستاده نشده است  .دلسوز[
روسھا از بدو تشکيل طالبان در بين آنان خلقی ھای وابسته به شبکه ھای استخباراتی شان را جا به جا کردند ؛ زمانی
که آنان به قدرت دست يافتند  ،تانک ھای پيشرفتۀ روسی را مورد استفاده قرار دادند  .طيارات جنگی و ملکی را به
پرواز در آوردند و مردم رابه حيرت دچار ساختند چنانچه مردم می گفتند :
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» اين طالبان وحشی و بی سواد که فاقد فھم و درايت تکنولوژی سالح ھای جنگی اند چنين کار ھای مھم و مغلق نظامی
را چطور انجام داده اند«؟
] رفيق کبيرتوخی بار نخست طی رساله اش تحت عنوان:
» مدافعان طالب در تقابل با مدارک« و بسا مسايل تا آن زمان افشاء نشده ای را در مورد طالبان  ،ھمچنان نفوذ طيف
خلقی ھای وابسته به  KGBرا به دست نشر سپرده است [  .لطفا ً به لنک آن در ذيل توجه نمائيد.
دلسوز ٣٠ -دسمبر ٢٠١۶
http://www.afgazad.com/Ketabxaneh/032113-KT-Mdafeaane-Qalam-Ba-Daste-TalibKetaab.pdf
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