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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی: فرستنده

  ٢٠١٢ دسمبر ٢٠

 جاسوس؟ يا قھرمان مسعود احمدشاه
 بزرگترين شاھد انيانجھ و داشت گسترده ابعاد روس اشغالگران عليه افغانستان مردم حقه ب جھاد که زمانی 

 کشورھای زد، می زمينه ب را جھان ابرقدرت بزرگترين پوزه محدود بسيار امکانات با که بودند، ملتی تاريخی مقاومت

 .نمايند استفاده خود سياسی منافع برای آن واز داده جھت تغيير را مردم مقاومت اين مسير که کردند می تالش غربی

 را آنھا گزاف ھای پول پرداخت با و کرده ايجاد افغانستان در را خوده ب وابسته گروھھای که کردند، تالش آنھا ينابنابر

 استخباراتی دستگاه در منزلتی و قدر حزب ھر و شد ايجاد مختلف ھای نامه ب اسالمی احزاب .دھند قرار خود چنگال در

 .کردند پيدا کشورھا اين

 ھای دستگاه به گروھھا اين وابستگی به مربوط اسنادی سلهسل يک انتشار شاھد ما اخير سال چند در گرچه 

 .ديد خواھيم گروھھا اين نوکرمنشی در را بيشتری اسناد دور نچندان ھای آينده در يقيناً  و ھستيم کشورھا اين استخباراتی

 نيروھای و مردم آنزمان در که ھستند مدعی گروھھا اين از شان حمايت و رفتن کجراهه ب خاطره ب که کسانی ھستند اما

 واقعيت صورت ھيچ به اين که حالی در .بودند خورده را آنھا ھای رياکاری فريب و نشناخته را اينھا ماھيت ترقيخواه

 گریءافشا به محدود بسيار امکانات وجود با و بوده آشنا ينينخا اين اميال و ماھيت به آغاز ھمان در ما ومردم نداشته

 .اند برآمده نينيخا اين

 طی پنجشير قھرمان مردم که بود، نيافته جھانی شھرت استخباراتی ادارات توسط مسعود احمدشاه وزھن 

 اين و ساخته جدا جمعيتی وطنفروشان صف از را خود صف آن انتشار با و پرداخته وی ماھيت افشای به ای اعالميه

 مھم خاطره ب. نمودند پخش وسيعا کابل شھر خصوصه ب کشور مناطق وساير پنجشير در زمان ھمان در را اعالميه

 سپاريم می نشر به کشور واقعی مجاھدين مبارزات از تاريخی سند يک عنوان به اينجا در را آن ما ،اعالميه اين بودن

 ھمين به . بزنند آن نشر به دست باشند، داشته دسترس در تاريخيی اسناد چنين اگر دگر انترنيتی صفحات که واميدواريم،

 يا و ما آدرس به دارند، اختيار در اسنادی اگر که خواھد، می خود ملی و شرافت با وطنان ھم از استقالل سايت صورت

 اعالميه متن اينک و گيرند قرار خود کشور تاريخی حقايق جريان در ما مردم تا بفرستند، افغان ديگر ملی ھای سايت

 :پنجشير قھرمان مبارزين

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 بشناسيد را شوروی جاسوس احمدشاه
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 خنجر او به پشت واز کردند خيانت پنجشير به .گرفت ماتم خود جوانان شھادت غم از و نشست خونه ب باز پنجشير

 ظالمانهۀ شکنج زير در بودند روس ضد که آن جرم به و قوم اسالم، به عشق جرم به پنجشير جوانان از نفر٣۵ .زدند

 .رسيدند قتل به شوروی نقابدار جاسوس اين شاه احمد طرف از وناجوانمردانه

 است شوروی جاسوس شاه احمد کند می ثابت که واسنادی شود برداشته پرده جنايت اين از که اين برای 

 :ندازيمبي نظر گذشته حوادث به است بھتر گردد، معلومدار

 اضافه افغانستان ما يزعز وطن از وخلق پرچم يعنی آنھا نوکران حکومت رسيدن قدرت وبه شوروی تجاوز از 

 سرسبز، ھای وادی شد، کشانده وخون خاکه ب بيداروطن وجوانان ما غيور مردم که سالی سه .گذرد می سال سه از تر

 غم از بحری به را ھا خانواده تمام که سالی سه .گرديد مبدل ويرانه به وپرنفوسش حاصلخيز ومناطق زيبا ھای دره

 دست از آزادی و استقالل غم در را وملت کشور تمام که سالی سه .کرد غرق شان هگشت وگم شھيد ھای اوالد واندوه

 .ساخت دار ماتم شان ۀرفت

 منشی وآزاد بود آزادی ۀشيفت که داد تکان را ملتی وآتش خون سال سه اين وحشت، و کشتار سال سه اين ! بلی 

 ضده ب واستقالل اسالم خاطره وب گرفته تدسه ب تفنگ افغان غيور ملت .بود داده قرار تجاوز مورد شوروی را

 دشمن چنگال از را کشور مناطق اکثريت کم فرصت در توانست ملت عظيم حرکت .نمود قيام ووطنفروشان بيگانگان

 استقالل روس چنگ از که ملت قيام اين .بود داده وانگليس چنگيز اسکندر، به که بدھد را درسی دشمن وبه ساخته آزاد

 ۀدر باميان، پنجشير، ھرات، کنرھا، اقوام خيزيش .نمود اختيار را قومی شکل زودیه ب آزادی، ظلم ندب واز خواست می

 تبديل وغيره ستمی خلقی، پرچمی،  وطنفروشان و روسھا پای زير در سوزانیۀ تاب چنان به را افغانستان وغيره صوف

 مصمم  راھش در را وملت بخشيد تازه وقدرت نيرو ملت اسالمی جھاد به و نمود بلند آسمان تا را شان ۀنعر که کرده،

 پوشان نقاب و کرد رسوا را وغيره ملی ستم مانند پرده پشت دشمنان شد، روشن دشمن و دوست کردار ساخت، تر

 .نمود پرده بی را غيره و "اسالمی" جمعيت رھبران مانند فريبکار

 و روسھا اعمال به قبل سالھا از و زند می موج ھايشان رگ در افغانيت و اسالميت خون که پنجشير، مردم 

 کردند واراده شده يکجا باھم ديدند، خطر در را وطن وسرنوشت اسالم ثور ھفت کودتای با داشتند، یئآشنا شان نوکران

 را وزنان مردان شموله ب مردم ۀھم که ١٣۵٨ سال در پنجشير وملی اسالمی جھاد .سازند آزاد را پنجشير ولسوالی تا

 را پنجشيرۀ ودر ساخته سرنگون ھفته دو از کمتر مدتی در را وولسوالی غريد خروشانی سيل مانند گرفت، دربرمی

 در پنجشير مردم تمام فداکاری و شجاعت وھمکاری، اتحاد آن در که بود ای زنده مثال پنجشير قوم قيام اين .ساخت آزاد

 ساختن آزاد از بعد پنجشير شھامت با مردم .ميگرديد ھدهمشا روشنیه ب داخلی استبداد و خارجی استعمار ضده  ب جھاد

 در تا آوردند، فرود سنگين ھای ضربت دشمنان بر گرفته سنگر وسالنگ گلبھار السراج، جبل ھای کوه در خود ۀمنطق

 مانز اين تا .نمايند ادا را خود سھم کشور ديگر مناطق ھای ومليت اقوام پھلوی به پھلو عزيز وطن تمام ساختن آزاد

 دسته ب را بيشماری ھای وپيروزی افتخارات باشند داشته را وجمعيتی حزب ھيچ رھبری که اين بدون پنجشير مردم

 اسلحه که اسالمی جمعيت .داشت واسالمی درست رھبری داشتن جنگی، ومھمات اسلحه به احتياج جنگ اين اما .آوردند

 و دروغ با را ھا پنجشيری جنگ حاصل و افتخارات مامت و داده قرار قيام سأر در را خود توانست داشت، وپول

 و اسالمی خصوصيات از نه جمعيت ۀنمايند که آن خاطره ب پنجشير، مسلمان مردم قيام .کند معرفی خود نامه ب پروپاگند

 گره ھای مشت با پنجشير مردم .شد مواجه شکست به ميدانست، چيزی پنجشير مردم محلی و ملی خصوصيات از نه

 :پرسيدند می مردم .نشد ديده چشم به پنجشير در سرتاسری وقيام سرتاسری اتحاد آن وديگر برگشته جنگ جبھه از کرده

 اعمال به جنگ سنگر در ميگويند، اسالم اسالم بيشتر ازھمه که کسانی چرا خورد، شکست پنجشير ۀجبھ چرا که

 که اکنون جنگيدند، مشترک مردم روس ضد جنگ در که است وضعيت چه اين ميزنند؟ دست اسالمی وضد ناشايسته
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 بايد خالی دست با  مردم ولی ميگيرند، مردم دست از را واسلحه ميگريزند وغيره ھا جمعيتی خورده شکست جبھه

 وحرکات اعمال پنجشير مردم .آزمايند می عمل در را چيزھا بسيار حقانيت مردم "گيرند؟ قرار روسۀ ضرب مورد

 از حمايت، اسالم نام زير در و وبيچارگان ءفقرا از حمايت نام زير که را غيره و ھا يتیجمع ، ھا خلقی ھا، پرچمی

 موسفيدان که است موضوع اين ارتباط با .کردند اعالم را خود قضاوت نموده مشاھده ميگرفت صورت واسالميت اسالم

 حاال ھمين و ھستيد حکومت داريد زور شما":ميگفتند باکانه بی حکومت فرمايشی جلسات در ثور ھفت از بعد پنجشير

 تفنگچه دارند، تفنگ شما مثل ھم)بود وغيره جمعيت شان مطلب( اشرار .ميکنيد تھديد و ايد آورده دراينجا بزور را ما

 که اکنون "اند دفاع بی روزگار اين در مردم اشرار، وھم گرفتيد شما را مردم سالح .است بزور ھم آنھا ۀمعامل دارند،

 .است آغاز در مردم ساده قضاوت ھمانۀ کنند اثبات که داده رخ پنجشير در حوادث بسيار ميگذرد، سال سه تاريخ آن از

 غارھا پناھنده و داده ترجيح قرار بر را فرار ھا جمعيتی وھربار نمودند کشی لشکر پنجشيرۀ در به بار چندين روسھا

 .ساختند حريق طعمه را ھا خرمن و خانه پرداخته وحيوان انسان عام قتل به کرده، بمبارد را ھا قريه روسھا .گرديدند

 کوه ھای قله از ھا جمعيتی نمودند، بازگشت کابل به و گفتند ترک را منطقه جنايت ھمه اين از پس روسھا که زمانی

 اين به را ساختگی ھای دروغ و  ھا تھمت پرداخته، وافراد ھا خانه وغارت نظارت تعقيب، به شانه به تفنگ آمده پائين

 را وبعضی کردند وزندانی نموده دستگير را بعضی .زدند دست کودکانه و اساس بی افواه پخش به و بستند آن و

 وتمام پنجشير اسالم، محبت از سرشار شان وجود که نمود ياد جوان مجاھدين آن از است الزم اينجا در(کشتند بيشرمانه

 کاری ضربات روسھا انسانی ونيروی جنگی وسايل بر منفردانه و همبتکران شجاعانه، )ج(خداوند راه ودر  بوده وطن

 گمنام ھای قھرمان اين .نوشيدند شھادت جام مردانه باالخره و کردند دفاع وطن ناموس از نفس آخرين تا و آوردند وارد

 روح به .باشند ھرمانق چنين نميتوانند ھا وجمعيتی نبودند ھا جمعيتی ھا قھرمان اين بودند، پنجشير مردم اصيل ۀنمايند

 روس مقابل در جھاد خواھان بسته مشت يک مانند ھمه که پنجشير مردم ناگوار، اوضاع اين وصف با) .درود شان پاک

 کاريگران، متعلمين، محصلين، مورين،أم .شدند جھاد در شرکت و اسلحه گرفتن خواستار قوم قوم دسته، دسته بودند،

 را خود کرده، ترک وطن و اسالم بخاطر را خويش ھای مصروفيت شان تمام که نصاحبمنصبا و دھاقين و کاران کسبه

 ودختران زنان بعضی حتی .گرديدند جھاد در شرکت خواھان بودند، رسانده خود محبوب مادر اين پنجشير آغوش به

 اين به جمعيتۀ دنماين .بود وملت مردم خواست ھا خواست اين ۀھم بگيرند، سھم روسی ضد قيام در که دادند درخواست

 خود ما .نميدھيم شرکت جھاد در را مردم ديگر داريم تجربه اول ازقيام ما ":بود اين وجوابش زده پا پشت ھا خواست

 ".کنند جنگ که داريم چريک

 نھاده پا پنجشير مردم واسالمی ملی وآرزوھای احساسات ترين وشريف بھترين به جمعيت نماينده که آنجا از 

 و قوم بزرگان قوماندانھا، .گشودند بشکوه سر آنجا و اينجا در کم کم و گرديدند انگيخته بر و افتاده تشويش به مردم بود،

 "پرآنچه"و درقدرت "اميرچه" اين نماينده ولی کردند، انتقاد اسالمی غير برخوردھای اين از مجاھدين و روحانيون حتی

 و استقالل نبود، اعتماد قابل او نزد مردم نيروی و قوت ت،نداش اعتنايی وقوم مردم به که فکری، وتاريک فرار در

 اين تا برآمد صدد در بود، اجنبی پول و تفنگ مست و ميدانست بيگانه و بزرگ ھای قدرت به وابستگی در را آزادگی

 و یخوشباور سادگی، از جمعيت نماينده .کند سرکوب را مردم و کند خفه شان درگلوی را مردم وانتقادات ھا زمزمه

 دامن را اودرزادگی واختالفات قومی نفاق کرد، سوءاستفاده خود کثيف آرزوی اين تحقق برای مردم آگاھی پائين سطح

 محروم با را ای عده زده، تھمت نااليقی و کفايتی بی به را شجاع قوماندانھای کرد، مرگ به تھديد را قوم متنفذين زد،

 و جوانان از بعضی به .چسپاند دولت جاسوسی مھر ديگر ه ایعد وبه زد کنار جھاد در شان قومی اتکای از نمودن

 جمله از نماينده جناب چون(.کوبيد و کرد بدنام وغيره داوودی و ستمی بنام را ديگری ۀوعد بست کفر اتھام روشنفکران

 به بودن رروشنفک و داشته نفرت روشنفکر مفھوم و روشنفکران از است، ناپذير اصالح متعصبين و فکران تاريک
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 مجاھد و مسلمان مردمان از  ای عده خود، انگليسی جنايتکارانه اعمال اين با کالم يک در )ميشود محسوب جرم نظرش

 را آاليش بی مردم اين بودن وپنجشيری ھا پنجشيری یه ئوعنعن نظير بی اتحاد نموده، بدنام را وطن و اسالم راه

 مردم سرکوبی جھت در را دوم قدم شيطانی اقدامات سلسله يک اين از بعد جمعيت نماينده .نمود وپراگندگی دچارتزلزل

 توتی ھای پرخ با آنقدر را ھا زندانی .داد قرار کنترول و نظارت وتحت ساخت برکنار جھاد از نمود، زندانی .برداشت

 اعمال اين .شدند جان نيمه ديگره ای وعد نوشيدند شھادت جام شکنجه زير در بعضی که کرد وکوب لت وحشيانه

 به وابسته گويا که بگيرند اعتراف بزور زندانيان از آنکه بخاطر چی؟؟؟ بخاطر اسالمی وضد جوانمردانه نا وحشيانه،

 مردم دست از را خود يخن وبسادگی برسانند بقتل را آنھا اعتراف اين اساس بر بعدا که اند، دولتی ھای دسته از يکی

 .کنند خالص

 که زندانيان از نموده، تفاھموءس رفع تا رفتند آمر نزد باشد، داده رخ فھمی غلط شايد نکهاي بفکر قوم موسفيدان 

 با شده روبرو باز چوب آمر ۀنزاکتان بی جواب با موسفيدان ولی .نمايند خواھی شفاعت اند، شده گرفتار بند در ناحق به

 .شدند متنفر جھاد از برخی شد افزوده مردم تشويش و تردد به حادثه ينااز .برگشتند شان ھای بخانه زياد آزردگی و تأثر

 را کسانی و اند مسلمان وسچه پاک که کرده صادر کفر حکم بکسانی آمر است، عجيب اين" :ميکردند زمزمه مردم

 با اينقدر که است افغانستان مردم افغانستان دشمن آيا .اند جنگيده روس وضد بوده روس ضد به سالھا که کرده زندانی

 ملت کردن نابود پی در که اند ھمدستان و دوستان روس و آمر اينکه يا است؟ گرفته آمرقرار تاز و تاخت مورد شدت

 "ميکنند؟ کمک ھمديگر با مقدس راه اين در و برآمده ما مسلمان

 .رسيد اثبات به کامال بود عملی واقعيات بر متکی که مردم سادۀ قضاوت اين 

 ٣۵ که ميدھد خبر کتبا منطقه اھالی به آمر )١٣۶٠ سنبله حمله(پنجشير در اروسھ اخير ۀحمل از قبل دوھفته 

 ساختگی افواه اين با کافی بقدر ديگر که پنجشير مردم .اند رسيده بقتل روسی طيارات بمباردمان اثر در زندانيان از نفر

 فرياد آشکارا بودند، نموده لحاص بلديت بود، شده مرتکب مردم حق در را ای فاجعه و جنايت کدام ھر پشت در که او

 روس بنام را "خسته" مردم فريب بخاطر و رسانده بقتل را پنجشير وشجاع ايمان با فرزندان از نفر ٣۵آمر که کشيدند

 شان ھای گوشه جگر بجای نا شھادت بخاطر کدام ھر غمگين قلب از که ھا قوم و ھا خانواده مادرھا، پدرھا، .شکند می

 شتافتند، پنجشير خونخوار و سفاک آمر يعنی شان فرزندان قاتل بسوی دوان دوان قريه و منطقه ھر از چکيد، می خون

 ای !کافر ای "ميکشيدند ناله خشم از پر وقلوب پرازاشک چشمان با مردم .شد بلند اعتراضات صدای ھرجای در

 "!دھینمي پس مارا ھای کشته اجساد وحاال !بردی وازبين گرفتی مارا ۀ زند !روس جاسوس

 بمنظور بود، نيفتاده مؤثر بار اين اش منافقانه ھای حرف و شيطانی نيرنگ که روس رسوای مداری اين آمر، 

 بشھادت کمی عدۀ روسی طيارات بمباردمان اثر در :گويا که ساخته شايع را ه ایھمھم چنين مردم خشم فرونشاندن

 در چه و کابل در چه ھا قوم و ھا خانواده اعتراضات موج که وقتی اند، نموده فرار زندانيان از زيادی عده ولی رسيده

 می ابا اجساد دادن از چر پس ای نرسانده قتل به تو را ما فرزندان اگر که که کشيدند فرياد ھمه و گرفت شدت پنجشير

 اجساد اتنھ ينصورت در که بدھد را قريه چھار قرنتيل وامر بزند ديگر رسوای بعمل دست ميشود مجبور آمر ؟!ورزی

 ساخته مخفی مردم ديد از خود دشمنانه حرکت اين با را منطقه تمام بلکه نموده پنھان شان ھای فاميل نظر از  را شھدا

 .کرد خالص وليتؤازمس خودش زعمه ب را خود وگردن

 پنجشير دالور و قھرمان مردم .بود حقيقت بيان پنجشير دل ساده مردم ھای زمزمه و قضاوت !بلی 

 بودن مسلمان گفتن اسالم تنھا است، فاصله خيلی عمل تا حرف از بود، ھوشيار بسيار بسيار بايد زمانه اين در":ميگفتند

 .ميکشد بدار را مسلمان نفر صد روز کم از کم امروز ولی گفت، واسالم کشيد فرياد ما ھمسايگی در خمينی .نيست
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 و ميکند نابود را ايران مسلمان مردم داده روسھا ستبد دست ھا نعره اين پشت در ولی ميکشد نعره !اسالم !اسالم

 ".فروشد می روس به را ايران کشور

 به که "وزحمتکشان کارگران" نقاب ديروز اگر .افتند می ھا چھره از ھا نقاب نيز افغانستان ما عزيز وطن در 

 رخ بر اسالم نقاب که امروز گرديد، وعريان لچ اوباشان کثيف وچھره افتاد برزمين بود، شده کشيده پرچم و خلق روی

 .است گشتن ورسوا افتادن ودرحال شده کشيده ھا باخته وعقل ھا کودن دارودسته

 را خود قضاوت و ميکنند فکر بينند می .اند نموده احساس خود پوست و رگ با را حقيقت اين پنجشير مردم 

 وجوانان مردان رساندند؟ قتل به اسالم نام زير جشيرپن در را کسانی چه که بپرسيم اگر نيست، اھميت بی .نمايند می

 از که را آنانی کشتند، را قوم ھای کالن .را مسلمان وجوانان مردان را، روس ضد جوانان و مردان را، پنجشيری

 و ھستی ، مال وطن و اسالم برای جھاد راه در و بوده برخوردار خود ھای پنجشيری خود قوم بين در زياد محبوبيت

 را جوانانی گفته، ترک را دولتی وظيفه که را جوانانی بودند، داده دست از را خود فاميل اعضای از بعضی جان حتی

 پنجشير آغوش به را خود افگنده بدور را شخصی وپيشه کار که را مردانی گريخته، روس بيرق زير عسکری از که

 شر از را خود پنجشير و کنند جھاد روس ضد بر يکجا خود وبرادران پدران بدوش دوش تا بودند، رسانده خود عزيز

 اختيار در را خود خون مردم و اسالم عاشق مردان شير اين که است درست اين .سازند آزاد شان وجواسيس بيگانگان

 خون اين که افسوس ولی ديگر، جای يا و ميريختاند سنگر در را خون اين که بود ملت حق اين بودند، گذاشته خود ملت

 در و خود ملت قلب در اما شدند، شھيد آنھا .رذيالنه و ناجوانمردانه بسيار .ريختاندند اسالم اصطالح به مدافعين را پاک

 به و عشق پنجشير و اسالم به چون شدند، شھيد پنجشير و اسالم فرزندان اين .داشت خواھند جا ابد تا خود پنجشير قلب

 و بودن پنجشيری پرچم، و خلق با خصومت روس، با مخالفت :است روشن شان جرم داشتند، کين ونوکرانش روس

 .بودن مسلمان

 از آمر برابر در را مردم ھای العمل وعکس پنجشير مردم برابر در را جمعيت نماينده ھای برخورد که حال 

 ھمه اين علتو برداريم پرچمی و ھا خلقی ، روسھا با شاه احمد مناسبات روی از پرده اکنون که بدنيست گذشتانديم، نظر

 :کنيم معرفی را شاه احمد اول قدم در است بھتر پس .سازيم آشکار گذرد، می پنجشير در که را، ناگوار حوادث

 .است سلطنتی خانواده بچه غالم که يحيی محمد پسر محمد دوست و محمد دوست متقاعد دگروال پسر احمدشاه 

 بکمک بازھم ولی شد، برکنار کار از دفعه دو داوود صدارت زمان در .بود مشھور خور ترشو محمد دوست دگروال

 مدت اين در .گرديد ھرات امنيه قوماندان کوتاھی مدت به داد، قرار آور پول کارھای دررأس را خود واسطه و ترشو

 اندراب در وی .دھد انتقال بکابل کاکايش پسران از يکی توسط را وطال زيورات قيمتی، اجناس از بکس چندين توانست

 ھای زمين اعالی قسمت برادران فريب با پنجشير در .گرفت بخدمت را زيادی دھقانان و آورده بدست زيادی ھای مينز

 يکی اواخر اين در که اعمارنموده، است، زياد بسيار آن ۀکراي که عصری خانه سه کابل در او .نمود غصب را ميراثی

 يکی شود دولتی پول اين مبادا اينکه ترس واز است رسانده شبفرو افغانی مليون ونيم يک بقيمت را خود ھای ازتعمير

 ناموس به قبل دوسال .کشانيد محاکمه به را او و کرد مبلغ اين دزدی به متھم بيشرمانه را خود نزديک خويشاوندان از

 احمدشاه پدر .درآورد نکاح عقد به راوی  رسوايی از بعد و نموده تجاوز جبراً  خود دھقانان از يکی ۀسال چھارده دختر

 و پاکستان در گاھی که فعالً  .ساخت خود برای منشانه اشراف و پرشکوه زندگی بيچاره عساکر و فقير مردم ازخون

 ميان در که است پدر آن ۀودردان نازدانه پسر احمدشاه .خورد می ديگری حساب از برد، می بسر پنجشير در گاھی

 چنانچه .داشت ننگ پنجشير به رفتن واز کشد می خجالت وپنجشيری رپنجشي نام از وھميشه شده کالن اشرافی شرايط

 از بيگانه پسر بدست را عزيز پنجشير سرنوشت !اسلحه و پول ای(نميشناخت را کسی خود نزديک اقارب از قبل چندی

 اندراب قاناندھ ھنگاميکه .ساخت پنجشير جبھه آمر را خود ديگران ۀواسلح پول از استفاده با قبل دوسال )دادی پنجشير
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 بيرحمانه را آنھا رفته اندراب به خود مسلح ھای نفر با احمدشاه بازگرفتند، پدرش از را شان ۀرفت دست از ھای زمين

 ).است مسلمان مردم ضد جھاد نيست روسی ضد جھاد احمدشاه جھاد(.شد صاحب دوباره را ھا زمين و نمود سرکوب

 تفنگ .ميباشد افگنی نفاق فقط او کار .نميداند چيزی سياست و اسالم از هک است نادانی و فکر تاريک فرد يک احمدشاه

 آلت به آسانی به جھت ازھمين نميتواند، کرده فرق را خود سروپای که است، ساخته بيخود چنان را او اجنبی پول و

 ھای راه در را آنھا و بکشاند تاريکی به را پنجشير مردم خود تاريک فکر با ميخواھد او .است شده تبديل روس دست

 احمد چگونه اينکه به ميشود پرداخته اکنون .بسازد روس دست اسير و ببرد است، رفته او خود که راھی ھمان در خطا،

 :اند؟ مشکوک افراد چرا جمعيت رھبران و کرده برقرار رابطه ونوکرانشان روسھا با شاه

 و موثق منابع از معتبر اطالع قرار .است روس ضد و اسالمی جبھه يک ميشود گفته که پنجشيرۀ جبھ در  - 

 آمر قومنده زير شانه به تفنگ دولت طرف از شده گماشته پرچمی و خلقی نفر ٣۵٠ حدود در منطقه، مردم چشمديد

 بايد روس مخالفين !بلی( .نمايند بريژنف – ببرک تسليم را پنجشير آزادنه تابتوانند اند، فعاليت و ارذوگ درگشت  آزادانه

 .)!بدھند روس به را پنجشير باز دست با بتوانند موافقين آنکه برای شوند، تهکش

 شرف اين .خاد -کام -اگسا جاسوس افسوتر دريور فعال و متقاعد ضابط خورد بازارکۀ منطق از داراب  - 

 و سفارت هب را پنجشير آمر خود نوبهه ب کريم ھادی که است، کريم ھادی با احمدشاه ربط ۀواسط وطنفروش ۀ باخت

 باند عضوء ابتدا در روس غالم اين .شناسند می پنجشير مردم را کريم ھادی .ميدھد ارتباط شوروی متجاوز اردوی

 .پرداخت پرچم و خلق ظاھری گری افشاء و بدگويی به بعد به آن از .شد ظاھرشاه دولت تسليم مدتی از پس .بود "خلق"

 با را خود رابطۀ و ساخت پرچم و خلق از جدا  ای شبکه او نمودند، الاشغ را افغانستان روس متجاوز عساکر وقتيکه

 ھمه نزد را پرچم و خلق ھم ھنوز تا .است شوروی اردوی و شوروی سفارت گاھش تکيه .ساخت تر مستقيم روس

 انهماھر ما وطن و ملت ضد هب و ھا روس برای را جاسوسی ۀوظيف روپوش اين با و کند می تخريب باکانه بی ظاھراً 

 صاحب از بعضی .دارد اختيار در کافیۀ انداز به جاسوسی تجھيزات از خود خانۀ در فعالً  کريم ھادی .برد می پيش

 از يکی ھم داراب .روند می و گيرند می وظيفه آورند، می راپور دارند، آمد و رفت او نزد خاد اعضای منصبان

 زمينه ب را کالھم رسيدم، احمدشاه نزد وقتيکه ..." :ددھ می گزارش چنين کريم ھادی حضور در روزی که اينھاست،

 که ھستند، واقف پنجشير مردم يابد، می ادامه شفر با گزارش بقيه ،"رساندم را خود پيشت باالخره که !ھی :گفتم و زدم

 را مجلس آمر برند، می آمر نزد وقتيکه .کنند می دستگير آمر سویه ب رفتن اثنای در را داراب پنجشير ۀجبھ مجاھدين

 در تمام اعزاز به نشود، غرضدارش کس که خط قطعه يک و مجاھد يک با را او ساعت چند از بعد و نموده خلوت

 روابط و اند ضرور صاحب آمر نمايی اسالم و فريبکاری برای روابط اين( .کند می مشايعت پنجشير از شدنش بيرون

 .)!!شوند برده بين از روس مخالفين که اينست، است مھم که چيزی .نيستند ھم مھمی

 نفر دو( مجاھدين از نفر ھشت چنداول ١٣۵٨ قيام در "ترکی" خلق جناح عضو بازارک ۀمنطق از نعيم معلم - 

 شوروی بورس خدمت اين پاسه ب .رسيدند شھادت به بالوقفه ھمه که داد، نشانده دست دولت گيره ب را )پنجشيری

 مھمی خدمات مصدر افغانستان به برگشت در و .شود افزوده جاسوسی در اتشمعلوم به تا گرديد، مسکو عازم و گرفت

 شد روان پنجشير به یئ حرفه جاسوس يک حيثه ب روسيه از موفقانه بازگشت مجرده ب .گردد اجيرش دولت و روس به

 و قاناندھ موسفيدان، از لستی نعيم معلم .گرديد مقرر هرھزا درۀ صالحيت با قوماندان حيثه ب پنجشير در و

 چه و .رساند قتل به را ای عده و زندانی را ای عده پرداخت، وحشيانه کوب و لت به داده ترتيب را دره روشنفکران

 به خاد فعال عضو اين وقتيکه !نياورد ھزاره باغيرت مردم و ھا خانواده سر بر روس ۀنمايند اين که نبود، ھايی بدبختی

 و مردم .زد دست جناياتی به نيز اينجا در و آورد بازارک را او آخر کشيد، را سرو انتقام ھزاره مردم از کافی ۀانداز

 که برسانند، اعمالش جزای به را او خواستند بودند، آمده بخشم روس وجدان بی جاسوس اين جنايات از که قريه، اھالی
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 اين !صاحب آمر نی( .ردک تبديل کوھستان به را او و رسيد ھمسنگرش و ھمراز داد به موقعه ب صاحب آمر جناب

 داکتر معاون حيث به که کرديد، می پيشنھاد ببرک به بود بھتر .است کم خيلی جديت و تالش اين با جوانی برای مکافات

 ).ميکرد مقررش خاد رئيس نجيب

 دريور با ھمراه پروان کارته در پدری ۀخان در کابل شھر در برحال جگړن محمد، دين نامه ب احمدشاه برادر - 

 در و است برادرانه و دوستانه شاه احمد و آنھا بين مناسبات .برند می بسر يکجا است ھم خلقی که داخله، امور وزير

 افتخار بنده که حالی در" :فرمايند می حال بزبان صاحب آمر( .دارد دوام کامل تونيمص با متقابل ھمکاری فضای

 امور وزير زوی گالب محمد سيد با ھمکاری و تماس دارم، یشورو صاحب سفير با رفيقانه و برادرانه روابط داشتن

 )"!نيست تشويش قابل آنقدر داخله

 از يکی در تحصيل ختم با اواخر درين که سابق، ھای پرچمی از نعيم محمد نامه ب نيز ديگری شخص - 

 او به وقتی .است دهنمو زياد پال و پرس شاه احمد برادر آقا جان از نموده عودت وطنه ب روس ۀمستعمر کشورھای

 يکجا آقا جان و من :که نموده اظھار  تعجب با است، پنجشير ۀجبھ در شاه احمد پھلوی در فعالً  آقا جان که اند، گفته

 صاحب آمر برادر چون است، خير بوده، پرچمی آقا جان اگر( .ايم کرده کار حوزه يک در سال پنج و بوديم پرچمی

 .)!!است

 و نسب قوم، از کند، می وانمود بدخشان واليت ساکنين از را خود که "اسالمی جمعيت" رھبر الدين برھان - 

 مانند اش خانواده اعضای که است، آمو دريای آنطرف ھای تاجک از شخص اين .نيست خبری بدخشان در وی ۀشجر

 ھای قامم و ھا پست است، شدده روشن ديگر شوروی جاسوسی سازمان در عضويتش که ،"جاللر" فاميل اعضای

 بی داده، نشان خود از پنجشير در ھا روس برابر در اسالمی جمعيتۀ نمايند که ھايی، خدمتی خوش .دارند حساسی

 .باشد نمی کشور سطح در الدين برھان رھبری تحت "اسالمی جمعيت" عمومی سياست به ارتباط

 ذکر و ديگر  روابط بعضی شایاف است، مستولی برکشور مختلف جوانب از که کشور، اختناق نسبت به :تذکر 

 .شود نمی ديده مصلحت ھا نام بعضی

 بدست پنجشير جبھه آمر دست يک چطور که کنند، می درک بخوبی اکنون ما مسلمان و شرافت با وطنداران 

 کشد می و کند می زندانی را روس ضد عناصر و افراد کوبد، می پنجشير مردم فرق بر ديگرش دست با و است روس

 معروف استعماری و شيطانی سياست ھمان اين .نمايد می تضعيف قصداً  را روس ضد مقاومت جنبش قسم ناي با و

 دست در و دھند می شمشير خود جواسيس و اجيران دست يک در که است، اسالمی کشورھای تمام در ھا روس

 کشند، می پيش را اسالم و قرآن شود، روس استعمار تسليم تا بکوبند، را ملت شمشير با که گذارند، می قرآن ديگرشان

 را روس سياست ھمين امروز ھم ابليس ببرک .دھند فريب را ملت و کنند پنھان آن پشت در را خود روسیۀ چھر تا

 دھات و قراء بر ديگر طرف از ولی کند، می زياد را مساجد تعداد و خواند می جمعه نماز يکطرف از .کند می پيروی

 .سازد روس شرط و بالقيد تسليم يا ببرد بين از شان ھستی تمام با را ما مسلمان مردم تا د،ميريز را بم تن ھزاران ما

 که معتقدند، ھمه پنجشير،ۀ جبھ قومندانان و مجاھدين دين، عالمان روشنفکران، منصبان، صاحب قوم، بزرگان 

 :است هگرديد ملی و اسالمی بزرگ گناھای اين مرتکب پنجشير در "اسالمی جمعيت" ۀنمايند

 گرديده آنجا در روس جواسيس وسيع فعاليت سبب و نموده محکم پنجشير جبھه با را مزدور دولت رابطه - 

 .است

 .است نموده تضعيف و سرکوب پنجشير در را روس ضد مقاومت ھای قوه و عناصر - 

 درھم آنجا در را ودنب پنجشيری معروف وحدت قوم ھر در افراد بين اندازی درز و اقوام بين افگنی نقاق با - 

 .است شکسته
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 .است گرفته انجام روس طلبانۀ توسعه ھای فعاليت سمت در مجموع در او ھای فعاليت - 

 گناھان ينااز يکی ھم کردن بدنام را اسالم برآن بنا گرفته، صورت اسالم نام زير ھا خيانت اين تمام چون - 

 .باشد می

 با پنجشير که داد، اجازه ينااز بيش نبايد که اند، رسيده عقيده ينا به پنجشير مردم و اھالی که ازينروست، 

 و شده ميده گرديده، تکه تکه )جمعيت سنگ و دولت سنگ( آسياب سنگ دو بين در اش قھرمانی و شجاعت اينقدر وجود

 .برسد خود پليد آرزوھای به تجاوزکار روس بالخصوص بيگانه، دشمنان

 غيور اقوام اين .دارند افتخار قابل و درخشان سابقۀ اجنبی تجاوز ضد ملی و اسالمی جھاد در افغانستان مردم 

 تحت که بود، ما ايمان با و شرف با نياکان اين و افغان مبارز و قھرمان مردم خراسان، ھوشيار و شجاع ملت آريانا،

 چنگيز و اسکندر از را نجھا استيالگران ترين قویۀ پوز خود قومی بادرايت و شجاع مدبر، پيشوايان ھای رھنمايی

 و زور دنيای ضد هب و ستمديده جھان تمام برای عظيمی سرمشق و ماليدند خاکه ب انگليس بزرگ وریتامپرا تا گرفته

 در ولی ساخت، مفتخر را ملت و آورد پيروزی جھاد صحيح ھای رھنمايی و بود اتحاد که روزھا آن .گرديدند استعمار

 پيشوايان و قوم يا مردمه ب ھا کاميابی و افتخارات ھمه اين نبود، ميان در جمعيت و نسازما حزب، از نامی که آنوقت

 و بزرگترين تعرض برابر در که است، افغان آفرين افتخار ملت خروشان قيام اين ھم امروز .گرفت می تعلق

 غرقه و سراسيمه را درنده و وحشی حيوان اين و شده برپا شوروی روسيه يعنی جھان به بشر ضد قدرت خطرناکترين

 .است ساخته خون در

 بی احزاب که دھد، می نشان پنجشير در آنجمله از و کشور سراسر در اسالمی جھاد ماه چند و سال سه ۀتجرب 

ه ب اند، نموده سرطانی رشد ديگران تفنگ و پول با و کشيده اسالمۀ پرد رخ بر که "اسالمی جمعيت" چون دمی و سر

 روس ضد قيام علمی و درست رھبری و وحدت از عبارت که ما، ملت و جھاد اشد ياتضرور جوابگوی وجه ھيچ

 ملت جنبش گيرند، می قرار آن برابر در اکثراً  و روند می ملت قيام عقب از گاھی متأسفانه احزاب اين .باشد نمی است،

 اين .سازند می شادکام ار جو سلطه روس و کنند می تضعيف را ما مسلمان مردم مقاومت قدرت زنند، می ضربه را

 .نيست پنجشير مردم و ملت خواست

ۀ ساد مردم و روشنفکران روحانيون، بزرگان، از شورايی قيادت تحت پنجشير سراسری اتحاد مردم خواست 

 دببند اتحاد دوستان با ساخته، متمايز کامالً  علمی و اسالمی تعاليم پرتو در را دشمنان و دوستان بتواند که است، پنجشير

 ترين متمرکز و تجريد ديگران از را خونريز و بزرگ دشمن گزارده، تفاوت دشمنان بين در بزند، ضربه دشمنان به و

 .نمايد حواله آن فرق بر را ضربه ترين قوی و

 اجرای از نموده، غمخواری مردم بسامان نا زندگی از که اتحادی، است، قومی اتحاد پنجشير مردم خواست 

 با را پنجشيرۀ جبھ که اتحادی .کند عملی تبعيض بدون را مدنی و اسالمی وعدالت کرده دوری آنان االیب استبداد و ظلم

 ملت مقاومت از که ھايی، تقو و کشورھا تمام با افغانستان ملی ۀجبھ باھمی ارتباط از و دھد پيوند کشور ديگر جبھات

 ظلم از پنجشير نجات باعث قوی اتحاد فقط .نمايد دارایطرف نمايند، می پيشتيبانی و حمايت خونخوار روس ضد هب افعان

 .شود می آن رنگارنگ نوکران و روس ستم و

 !پنجشير شھامت با مردم قومی اتحاد باد زنده

 !شان نوکران و روس ضد هب پنجشير مسلمان مردم جھاد باد زنده

 !انداز تفرقه و منافق روس، نماينده اين احمدشاه باد مرده

 !ما وطن در خارجی اناجير باد مرده

 !روس پرده پشت غالمان باد مرده
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 نمی انتقام بی شده، ريختانه بناحق که را، خود جوانان و مردان خون و داده ادامه را خود جھاد پنجشير مردم 

 !گذارند

 

 

 


