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ی وخارجی  جرايد، مجالت، اخبار روزنامه ھا، ديای داخل ه م ی خالصه ھم راديو ھا، تلويزونھا ، سايت ھای انترنت

ته تقب  جدی را۶حادثه دلخراش  دتجاوزآشکاو ح يدر سی سال گذش داد اعضای  ،رمی دانن الفين حتايک تع ا مخ نتنھ

يش دستگرخان پناابحزب دموکراتيک خلق داخل شدن سپاه روس ر روی سياسی ج آمدن يک روز پ شيری عضو بي

ده شده درش وھمرھانببرک کارمل حزب دموکراتيک خلق به آمدن  يه ران ه حاش ين ب يظ هللا ام روز بعد که توسط حف

ين   و"مزدوريار، وطن جار، سروی و گلالب زوی" خلق حجناشمول چھار فراری ه بودند ب يظ هللا ام کشته شدن حف

اريخيه بو  امی ت د ن ل وب رک کارم يدن بب درت رس ای یق الی پالنھ رروس درالب ساری ب ست وشرم ه شک  ک

ان اآخرين قدرت اين حزب با يکجا شدن باشور.متجاوزکورگره خورده بودانجاميد دين  درزم ی نظار وحزب گلب ال

ُانآ وانآ اليه رآجعونومت داکتر نجيب هللا ديگر نام درميديا ازانقالب ظفرنمون شنيده نشد حک ِ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ّ.   

ا ن وحرفی يدرحاليکه درسی سال ھمه ساله اشغال روس را تقب ح می کنند ولی ازتاثيرات ماندگار آن يک کلمه به زب

  . وقلمی شان روی کسی را سياه سازدسلی زبانیضربات قلم نمی نويسند ترس از آن دارند که ه ب

اه داشته ام واز  وجدان خودرا قاضی روش زندگی خود ساخته ام وبا اين روش وجدان خوهمن که ھميش ده نگ درا زن

ره  ام زدن ھا، اتھامات، دسايس خاينانه در حق خود ودر حق خانوادهببرچس دن نم دون آم و  با ايميل وتليفون ھای ب

د زندگی  اگر وشعارمن وخانوادۀ من ھميشه اين بوده که ، ترس نداريم کرده اندھائی کهتھديد م باش در آن و يکروز ھ

ته باشدگ واقعيت و ی ، بيترساستقالل، یآزاد زندگی يک روزه ا ويی وجود داش دگی يک ، فبھ ان زن ر آن ھم  در غي

ه ريگ کوچک  دل ب دوکش است او را ب وه ھن د ک ه مانن وده و مرگی ک اريخی ب ه روزه ننگ ت د ک امی کن ساحل دري

  .ھرکس سر آن به افتخار راه برود که خدانکند

اريخی را داشته  کردن حرفھای پنھان ءمن که عادت به تازه نويسی وافشا ه واقعيت ت وده ام  ک ين کسی ب وھميشه اول

شما به عرض گفته ام ومی گويم اين بار چيزھای جالبی که در سه ونيم دھه رخ داده  با داليل وشواھد وقراين خدمت 

  . می رسانم يقين دارم که شما قضاوت سالم در قسمت اين نوشته می کنيد وبا من ھم نوا ھستيد

ه  ی ھم ه وبرس ای زيرتحت مطالع داد ھ ن روي االی اي دی راب رات شش ج ا اث ده ًعجالت ه وعق دون کين ق ب ه دقي جانب

  .وليت وجدانی تحت برسی قرارمی دھم ؤبامس

  نظم ھای ساخت دستگاه جاسوسی  آی اس آی پاکستان نشين وايران نشين ــ تاثيرات باالی احزاب وت١

ا حال افشا٢ ه ت شاءــ  نقش شش جدی در ساختن شورای نظارک شده واز اف ين ءن اتچن ده ی جريان د و  خودداری ش باي

  .دن شوءافشا

ـ قا٣ ی بچ ـ ای قيمت در وسنگ ھ ود مخ ديه اق م ه توسط روس ومجاھ ورد وآثارعتيق رد والج مول زم زب ش ن وح

  دموکراتيک خلق

ه ترکيب گيراث شوم اشغال روس باالی اشغال  ــ اثرات م۴ شانده کرزی ک االی طالب ودولت دست ن ران امروز ب

ده خشتک احزاب وتنظيم ھای  دين گن کثافت اين دولت از شاه پرستان وداودپرستان، حزب دموکراتيک خلق ، مجاھ

  .گفته رقيبان خودشان ه روسگ شويان غرب بطالب مزدو دست نشانده ساخت پاکستان وايران ،

  :ــــ تاثيرات باالی احزاب وتنظم ھای ساخت دستگاه جاسوسی  آی اس آی پاکستان نشين وايران نشين١

تانه ھای اولين قيام  وشده زرد و رفته  آمدن شش جدی وداخل شدن عسکرسرخ رنگ ا ب ه وطن پرس ون من جمل پھل

ام ودر جنگ ھای را  ھای ما   گوش ھمسايه،احمد جان مردمجاھد اگر باز بود باز تر کردوامپرياليست ھا که درويتن

ين ه شکل غده سرطانی در منطقه به  برا که پاکستان خود ک ششم غان وانگليس شکست خورده بودند کلاف خاطر ھم

ان  روز ساخته بودند واين غده سرطانی که از زمان صدارت سردارمحمد دھا داوود خ او بع ا ، ،ميرخان ھ انی ھ  رب
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اگلب الدين ھا ، مسعودھا ،حقانی ھا، مولوی آستانه  ه درباالھ ته را ک م  وديگر دار ودس شاور سر تخ انده حصار پ ش

  .نام مجاھدسرازير ساختند ه  با پول وسالح در افغانستان بار  چوچه گرفتند واينھا،بودند

ات دارم  ردن حزب ، در يکی از نقاط ستراتيژيک کشور تا جائيی که من معلوم ين ب اندن واز ب الن شان پاش ين پ اول

ق ضربه   به کمک وبود کهلشکر آزادگان پنجشيرتحت قيادت پھلون احمد جان  دسايس دولت حزب دموکراتيک خل

  .فنی به گفته روان شاد پھلون احمدجان زدند

ق دشمنت که ھم حزب دموکراتدر اين جای شک ھم نبود که پھلون احمد جان اشتباه کرد ونمی دانس ش است يک خل

  .ت ھاسوھم دار ودسته پاکستان نشينان وايران نشينان بنام مجاھد قالبی نوکر اجنبی وھم روس وھم امپريالي

ه در سرخ که گرفتن پول واسلحه را از خارج پھلون احمد جان  ری ک اه مت شرم جھاد می دانست، به راکت ھای پنج

ی ءکه از دشمن گرفته می شد اکتفا ایپارسا از نورسل موتر درست می شد وبا اسلحه  وع کمک اجنب رد وھرن  می ک

ا يدن آب دري ه کشمش ودوشاب ونوش وت وتلخان نمی خواست ب االتر از ت ست ب اد می دان  قناعت را کسر شان جھ

  .دن پيداوار وطن ومنطقه شکر خدا می کشيدر خواداشت وب

ته جمعی نظم وھجوم ھای دس ز  جنگ ھای م ای زد وگري ردغير از جنگ ھ ان م  باعث د وو  را درشرايط آن زم

  . می دانستیناکام

ين پرستی ھم پس با اين شرايط نه روس ونه  امپرياليست ھا حاضر به سھم داشتن پھلون احمد جان در جنگ ھای مھ

 بايد کسانی در اين جنگ سھم می داشت که يا منافع روسھارا در افغانستان حفظ می کرد ويا منافعاز نظر آنھا  .بودند

  .آقا بلی گوی می بود و ردن می بست ه گی ھرطرف را بريا حلقه مزدو امپرياليست ھا را و

د  ذھبی کردن ديالوژی م الح آي ه س ز ب ران را مجھ ستان واي ای پاک ددولت ھ ه کردن ارديگری ک ست ھاک امپريالي

  .آوردندروی کار الحق خاين را در پاکستان ضياءلفقارعلی بتورا از بين بردند جنرال واذ

  .يگرکاری که کردند شاه ايران راواداربه ترک وطن کردندد

ازھم  شتانديم ب را برگ درت ت د آن وقتيکه بجای پ ران مانن را دراي د از شکست روس ت ه بع د ک  گرچه به او وعده دادن

  .برمی گردانيم 

افع م ه ازمن انيدند ک درت رس ه ق ذھبی را ب رد م ی م د ، خمين ران دور کردن اه را ازاي ه ش ن بھان ه اي ذھبی ب

د اع کن ست دف داخل . دربرابرکمون ران ب ستان واي ستان از پاک ت افغان ادی دول شتارمردم وبرب اطر ک ان را بخ ودلقک

ه مخزن  ستان را ب تادند وافغان ستان فرس دثسالح ھای افغان ديل نمودن ه تب ه وخفيف رادر کشی ،قيل ه و ب اختالف  ،تفرق

د نفاق ھارا هنژادی وغير ،منطقوی، زبانی ،مذھبی ودينی ا . در بين ملت ما دامن زدن م امپرياليست ھ ھا وھ م روس ھ

انی وسياف  ا رب ن راه ب اه مسعود در اي د ش زاری ، واحم ی م دين ، عل ا ماندگاراست گلب ال اق ھ روزاين نف ا ام که ت

  .پيشقدم بودند

ه  آوردن وب ه آن مقدم ه ک د از يک مقدم ا بع ای شوم شان سبب تجاوز امپرياليست ھ ا وپالنھ ر داشتن وھمين کارھ

ه يازده ستمبر گوگردثه دطالب از صحنه سياست بود وھم حا رداشغال امپرياليست آتش ی بود ک ا را روشن ک ه ھ  ک

ران اشرارۀ آتش تا حال اد مه دارد وموقع اشغال رامساعد ساخت تا امروز ملت ما کشته می شود، شھر ھای ما که وي

  .بود، ويران تر می شود 

ه  خود خواه که باعث ردارمحمد داوود دکتاتورسرا زمينه اين بد بختی ھا  يم دھ ده سه ون ساعد ساختجنايت گري  .م

سازد دسته خاين ووطن فروش به دستور روس ميخواھد از او بابا و امروز يک ان ديگر ب د  قھرم ه نمان دم ناگفت در ق

  می باشدی کشور و اشغال قھر روس در شش جدی عد از سردارمحمد داوود سبب آمدندوم حزب دموکراتيک خلق ب
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 طفلی که در جنگ فکر می کنم حقايقی را که در باال تذکار يافت ھر افغان با وجدانی مورد تأئيد قرار می دھد زيرا. 

ارا بتولد شده تفنگ برشانه برداشت يا کشته شده ويازنده است واقعي ست ھ ھا وامپريال اوز روس  جان وپوست ات تج

ا امروز  وھم يکتعداد از زماستخود لمس کرده  ته ت ان نادرخان غدارتا امروز زنده ھستند وناظر رويدات ھای گذش

  . می باشند

م خم  د صيادانه خ ُبه خاطر حقيقت کس نمی تواند که واقعيت ھای عينی را پنھان کند واگر با پر رويی پنھان می کنن

  .ان کرده نمی توانند آفتاب رابا دو انگشت پنھ. به شکارمنافع سياسی واجتماعی واقتصادی خود می روند 

ه سر  د ک ه پشت می خوابن د وب اال می گيرن اينھا کسانی ھستند که شبھا در خواب مانند خرگوشھا پای ھای خودرا ب

  .شان آسمان نه غلتداين در ذات خود بازی دادن خود است نه بازی دادن ملت افغانستان

م شورای در تجزيه حزب اسالمی که يک تعداد از خاينين  از پھلوی آن جد ته وھ ستان وغرب نقش داش ا شده ھم پاک

  .نظاربدستور روس وحزب دموکراتيک خلق 

يس ا بصير قيومی جبل السررا وپاکستان مولوی خالص وبعد مولوی امين  جی مشھور به داکتر انور، آقای کرياب ري

ره را شورای نظاربدستور روسکه از نزديک می شناسمشو فرھنگی حزب اسالمی  وی حزب  سباوون وغي  از پھل

ا ه اسالمی دور کرد تا اينکه گلب الدين حاضر به حکومت ائتالفی در زمان احمدشاه مسعود شد، تنھ ه گلب  کسی ک ب

ر ردارماند داماد برادر وی ھمايون جالدين وفا يد امي ر س رادران انجين ر سالم وب ير وانجنر سيد امير خپچی بنام انجين

ی مانند زبانی ومنطقوی ويک تعداد پشتون ھای متعصب مذھبی و  شير بغالن ه ب د در حاليک داد ديگرھم در بودن يکتع

  .ميخ می زنند وھم در نعل به فکر شکار غيبی نشسته ھستند 

د  گلب الدين که در شرايط موجوده به يک حمامچی تبديل شده وھر نوع آب کثيف به اوآب حياتی است کوشش می کن

د دور خود  که بعدازکشته شدن احمه ای راکه دارودست اريخی را اگر بتوان دران ت ی پ د ب در شده ان ی پ دشاه مسعود ب

ده می شود،  جمعيت وشورای نظار،غير از حزب. جمع کنند ام مجاھدکمتردي زدوران بن اگردرگوشه . نقش ديگرم

ا ا وبيشه سياست ازاين خاينين بنام حزب مجاھد مانده باشند مجبورھستند که يا زير پروبال جمعيت يا شورای نظ ر وي

د  حزب اسالمی ويا دولت ائتالفی کرزی ويا جھبه نام نھاد ساخت روسھا توسط ربانی وبرادرن مسعود بروند وبگوين

د اد خودراازدست دادن د واعتم ستان  ندارن ه افغان ستقل در جامع ش م ر نق ه ،ديگ دتراش توب د ب ه .از ب آ الي آ وان ِ ان ِ ِ ِ ِْ َ َ ّ

ُرآجعون ِ   .  روان شان شادَ

   :آن خودداری شده و بايد افشاء شود ء جدی در ساختن شورای نظارکه تا حال افشاـــ نقش شش٢

انونی در سفارت اب د ضياءبرادر مسعود و ق دهللا ، احم دهللا عب ھيد ، عب د ش ر فضل احم ر وقت داکت دن طالب اکث  آم

اد تدر ھند افغانستان  تند ودرعين حال بني اش داش ود وب فيربود ب ی س سعود خليل جارت سياست شان را که آن وقت م

  .پولی بود اسعارقاچاق مواد مخدر، آثار عتيقه ، سنگ ھای قيمتی و

ر بفضل احمد مشھور به عبدالرحمن مغز متفکر شورای نظار ش ه کمت روز ک روز وشھيد ام ار ھای ھياعلۀ دي ت أ ک

تان ن اه پرس ا ش ود ودر آن وقت کمی ب رده رھبری شورای نظار توافق داشت ومخالف ھرنوع قاچاق ب دا ک زديگی پي

  .بود

ود  ا ب ابق م من از کانادا بخاطر ديدن اقارب رفته بودم وچند روزی دريک ھوتل زندگی می کردم داکتر که دوست س

ه  ر صاحب اخالص ک راه داکت شيره ھم اه شم وی ش ی مارکيت پھل از دوران ليسه حبيبيه که شاگرد بود ومن در تراب

ا می ًفعال در تورنتوی کانادا وبعضی وقت دراف غانستان زندگی می کند اتاق داشتيم داکتر صاحب عبدالرحمن  پيش م

و سر می زد  ی ن آمد در آن وقت جوان آگاه مبارز ووطن پرست بود به اساس شناخت قبلی گاه گاه به اتاق من دردھل
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زه دار ود غذاھای م ستان ب ه حتا شب ھا باما می ماند من آشپزی داشتم که يک مرد مجاھد از شمال افغان انی پخت  افغ

م  الی ھ اجر کمک م می کرد وداکتر صاحب عالقه مند غذا ھای افغانی بود وبعضی وقت ھا آشپز را بنام مجاھد ومھ

واخره اورا به يکی از ممالک غربی بباالمی کرد و وده پول خود فرستاد داکتر صاحب خوش برخورد راست گ  از  ب

  . می آمدشمبالغه ودروغ سخت بد 

ه : ون کرد صدای گرفته داشت وعصبی معلوم می شد گفتفليروز به من تيک در خانه ھستی جای رفتنی نيستی گفتم ن

ت د گف ر کني ر ام ر داکت ين نزدي: خي ه حاجی کیمن در ھم اورم من گوشی را ب زی ضرورت است بي ستم چي ا ھ  ھ

ده  ا خالص ش ر صاحب دادم بعد از سالم عليک گفت داکتر صاحب اگر ھمراه شما کسی باشد برنج م راه خود اگ ھم

  .برنج بياوريد ھمان بود که داکتر ميوه وبرنج گرفته آمد قابلی مزاری فرمايش داد 

دویولی از سيمای  ه نظرمی خوري ت، معلوم می شد که عصبی است گفتم داکتر ناراحت ب ن سفارت يک :  گف در اي

  واز جمله فرمان بردارھا است بدخشی ويک پروانی است که روابط عجيب وغريب دارند پروانی آن آدم آرام است 

تاد که مکار و  دزد ، قاچاق بر،خصلت مزدوری دارد وبدخشی آدم حرامزاده مفتن وفتنه انگيز تگان اس از جمله گماش

م در نعل. ربانی است د وھ ستان از ترس .حرامزاده ھم در ميخ می زن رده وسفير افغان ی نارحت ک را امروز خيل  م

ايد س .ت ماھی می گيردخودرا بيخبر انداخته از آب خ تم ش د رذالت بدخشی که سکرترسفارت است نمی شود من گف

ايد از خون سردی سفير  ن شخص ش د واي دسوءسفيراز شرافت خانوادگی استفاده می کن تفاده کن در : گفت. اس ن ق اي

ته شوراخوبی وخون سردی ھم بدرد يک اد ن بدخشی  از دار ودس يدم اي ای نظار ره  چی به نمی خورد بعد من پرس

  : گفت ه داکتر را خنده گرفت؟است يا جمعيت

  ؟ال را کرديدؤچرا اين س

ا از دور می شنوم ؤس:  گفتم  ال من صادقانه بود چون من بيست سال است که از افغانستان دور ھستم بعضی چيز ھ

يک تکسی نشستيم بيا که برويم بيرون برآمديم بيرون در يک رستورانی که بخوردن کافی می رفتيم يکجا در : گفت

  .ای ھندی خواستيم چکن رستوران در ھوای آزاد نشستيم رفتيم در بال

  :روان داکترصاحب شادگفت

ما يک روز ؤال کرديد حاجی صاحب وپسر مامای شما آنجا بود من به سؤچون شما س"  ال شما جواب نگفتم چون ش

ه من در ؤھم از من س ن جای شک نيست ک ال کرديد که می گويند مغز متفکرساختن شورای نظار شما ھستيد در اي

ساختن شورای نظار نقشی داشتم وامروز که به گند کثافت وبد نامی تبديل شده خودرا به کوچه حسن چپ زده بگويم 

  .من کدام نقشی نداشتم 

ش ناخ ن نق ی م تم نوبل ار داش ورای نظ اختن ش اه در س ق خصوصا کمداگ ش اساسی را حزب دموکراتيک خل ه يًق ت

  .مرکزی وبيروی سياسی ، داکتر نجيب هللا رييس خاد ومشاورين روسی داشتند

من يک روز سردرد بودم در اتاق خود خواب بودم  يکی از مجاھدين که گنگ بود به اتاق من آمد دست خودرا يک 

ه جيه سر خود به بلست ب ه دارقسم اشاره باال گرفت گفت ک اه مسعود(غ ی احمدش تم ) يعن ستم رف ار دارد من خي را ک ت

د ویش نفر خاص وفرمان بردار مسعود بود ومسعود در خانه اکا تاج محمد که پيش از خسر شدنديدم که ک  رفت وآم

ه چای ه در آمدن من از جای خود خيستات نشسته چای سبز می خورد مسعود بداش ه پيال د ک  استاده شد کاکا تاج محم

دهچرھا کرد گفت داکتر من اين پياله  دست داشت جای خودرا به من در د من خن  ای را نخورده ام شما نوش جان کني

تآ. ديوزه چه ما ھر روز ده نفر آب می خوريم چه حرفھا می زنککردم بابه تاج محمد از نوله يک  ر صاحب گف : م

ی بخاطر داکتری تو کاکا ترسيده که انتقاد نکند چای نيم خورده خ ه قطغن ه گفت ه دم آمرصاحب ب دم ک ود به من داد دي
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رم آمرصاحب گفتھای وطن ما چاق است چای را گرفتم خوردم خواستم که يک پياله چای ر :  ديگر بگي ی ئاجداکت

  .رفتنی ھستيم 

ر صاحب ر گنگه باشش نفر ديگر بمن وآمر صاحب و  اسپ سوار شديم بطر ف شتل رفتيم وقتيکه درشتل رسيديم آم

  . فرستاده ام امنيت ما وشما ومھمان ھارا گرفته اند" شتل"  من بچه ھارا قبل ھمراه بسم هللا خان به:گفت

حق از آمر صاحب ومن ھم طبق معمول نپرسيدم که مھمانھا کی است ازکجا است چون ھيچ کس  ديگر چيزی نگفت

دم يک . يب داده شده بوديکه ترتئدر جا. ال رانداشته من به پاليسی آن آشنايی کامل داشتم ؤچنين س يديم دي وقتيکه رس

ه يتاج د ک کی با يک مخابره در بين مجاھدين که چند نفر محدود می شد نشسته بودند واز اوضاع منطقه فھميده می ش

  .منطقه در دام محاصره  مجاھدين افتاده ھيچ نوع احساس خطر ديده نمی شود

ره آورد اب ب د؟ : داد آمر صاحب گفتسالم . يک نفرکوره کباب با سيخ ھای کب ه کردي ارا چه وقت اخت اب ھ ه کب ک

ت اديگر : گف ن خودش ب رديم و زن م ه ک از اخت ا در آب پي شتيم گوشت ھ ارا ک فند ھ د گوس ر کردي ما ام ه ش شب ک دي

  . ھستندنان گرم دوستان خود در حال پختن 

ابر ود مخ ه دور لب آب در ھمين وقت مرد تاجکی که در حال صحبت کردن به زبان فارسی  تاجکی ب ه خودرا گرفت

ا دوصد  ا ي دمی م رفت وروی يک سنگ نشست  به حرف زدن شروع کرد بعد از پنج شش دقيقه  در يکصدوپنجاه ق

 بطرف ما آمدند يک افغان ودوصاحب منصب هين شد چارنفر از آن پياده شدئقدمی ما يک ھليکوپتر پلنگی روسی پا

ه اسکی از طياره پياده يروسی ويک سر مشاور تاج ر صاحب ب د از سالم وعليک تشدند من وآم يم بع قبال شان رفت

وم  ا معل ه م ه ب ر ديگر ک ه سيزده نف د ب برگشتيم آنھا ھم با ما سر توشک ھا نشستند برای شان فوری شير چای آوردن

  . نشد افغان بودند يا روس به آنھا داخل طياره شيرچای بردند

ان را از نزديک آمر صاحب از جمله کسانيکه در مجلس بود مرا ناختم وافغ ان را می ش  به اينھا معرفی کرد من افغ

ويدر مظاھرات پوھنتون ديده بودم واومرا در مضاھرات ديده بود چھره ھای ما چندان تغي ه ر نکرده ب دن ب ی دي د ول

  .دھردوی ما خوش نخور

ج و قوای روس که زيرکوه سنجد آمرين قوای روس که در پشته سرخ جبل السراتن ازويانی بودبا دوااين مرد آقای ک

اج شاور ت ين يدره واليت پروان باالی سرک پروان کابل قرارداشت ويک سر م م ب ه را ھ ه ترجم ه وظيف ان ک کی زب

  . دربين بود،طرفين داشت

ام يک شورا از  در اين مذاکره فقط ما شش نفر بوديم روس ھا ودولت کابل حاضر شدند که  يک حزب در ظاھر بن

  .ش غير مستقيم کمک مادی ومعنوی کنند مسعود بخاطر مستقل شدنبهت کابل روس ھا ودولتا شود  ساختهطرف ما 

تند از ئپول وسالح ھا ا را خواس ر بھ ه داکت ود ک ان ب يکه ما ضرورت داريم ھرچه زوتر به دسترس ما قرار بدھند ھم

اطی معرفئطياره پا ده ارتب ه حيث نماين رد واو را ب ا احوال پرسی ک ا ين شد با م رای م اب را ھم د چای وکب ی کردن

  .خوردند ورفتند

ه  سعود ک اه م د ش الھا سه روز بعد کاکای احم راس ود ھم ه ب اجاسوس دوطرف ارب ه ب ه از اق د پنجشيری ک  جان محم

نزديگ احمد شاه مسعود واز شاگردان خاص دستگير خان بيروی سياسی می شود يک مقدار پول که من نمی دانم به 

سليم داده شدآضميمه مکتوب که  امضای داکتر نجيب در زير آن بود به  با بودچه اندازه  ن . مر صاحب ت سر لک اي

ل افرادسياسی ونظامی لحاف قرارداد ھا زير  سراج  توسط وکي ل ال رارداد جب کھنه مال نصرين بود تا اينکه بعد از ق

اظم  بشمول جنرال رزاق ندحزب دموکراتيک خلق که به پشتو وفارسی تقسيم شده بود يد ک ه س ه از قري ميان شاخی ک

اد  اد واعضای برجسته خ ريس خاد شش می باشد ، جنرال بابه جان ، جنرال دالور ، جنرال عظيمی  جنرال ھای خ
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اط ، مزدک ، د محت ام پنجشيری اک وکدرھای سياسی ونظامی با ما يکجا شدند که در آن لست نام عبدالحمي انی وتم وي

دين اوازحقيت تير نشويم کمر مارا در وقت داخل شدن کھا وشمالی وال ھا ديده می شد  ته گلب ال بل وکشيدن دارودس

ه تحت ق ا ک يم جم ھ ه گل ود وًوافغان ملتی خصوصا پرچمی ھای شمالی بسته کردند جای انکارنيست ک تم ب ده دوس من

ھا وحزب رًواقعا اگر شورای نظار قبل از قرا. نقش داشتند النگ از طف روس ق داد جبل السراج وس دموکراتيک خل

رده نمی به وجود نمی آمدصورت  ا شورای نظار آميزش سياسی ونظامی ک  به آن زودی حزب دموکراتيک خلق ب

  ".ريشه ھای ارتباطی شان تا امروز پيوند محکم نمی داشتو توانستند 

ه يکی ه ای ماي رد ک د سود ب ردا می توان ی ف روز حت ود ام ته ب ام شورای نظار گذاش ه روس آنروزبن آن اشتراک  ک

ی  ده خيل ما در آين ه ش ده ک ن مجلس بازش ادر اي ای روس ھ عنقريب روس در مجلس لندن می باشد به زور مارشال پ

نويد ی ش د وم ی بيني ب م ر .قري مع سياست ب د وش ی کن دا م دی پي اره نقش گلي ستان دوب ی افغان  روس دراوضاع فعل

د مزاربنيان گذاران شورای نظار بر روی کاغذ قرارداد وامتياز ا ملت و ات در لندن روشن می کنن ه م ی ک ه آن ميت ب

دون روز محشر  طرف شورای نظار آب حيات در حلقکفن دوخته بوديم وگور ساخته بوديم از ش ريخته می شود وب

  .زنده ميگردد

اريخ ئاين که من وتوبگو وده ت ا نب قضاوت يم از شاه شجاع تا امروز قرارداد ھای افغانستان تحميلی  وخاينانه بوده وي

ا  ا ب خودرا دارد ومی کند بشرطی که ما تاريخ نويس را با وجدان وصداقت بدون کم وکاست در جريان بگذاريم و آنھ

س ست م ار ماني ه ک سی ک اريخ نوي ود ت ام ؤميت ودرا انج ای بوليت خ ته ھ روز وفردانوش دگان ام ضاوت خوانن دھندوبق

  .تاريخی خودرابه پيشگاه ملت غيور افغانستان ميگذارند

 صديق احمد زی برادر داکتر نجيب غير مستقيم در يک نوشته قبلیھمين پيوند ھارا غير مستقيم خانم ثريا بھا خانم و

  .ش صديق در دستگيرشھيد مجيد کلکانی  نقش کليدی داشتوثابت می نمايد که شوھر ره می کنداشا

د د ی رون شير م ه پنج ان ب ان ش ظ ج اطر حف اد بخ د روان ش دن مجي ھيد ش د ازش وند وبع ی ش تقبال م ستان اس ر پاک

دين  سعود چن اه م د ش ا احم م ب سه ھ ا در فران انم بھ ند وخ وازطريق پاکستان ازطرف شورای نظار به امريکا می رس

ا اط شورای نظارب ه ارتب وی است ک ر  شب مالقات داشته ، که اين ھم يک سند ق انواده داکت اد خصوصا خ ًروس ، خ

  .نشان می دھدرا نجيب 

ل وھم خود مسعود  ی خود نق ه ي دين پايتخت قري می گويد پيش از اينکه طالب داخل کابل شود و من به خواجه بھاوال

رود . مکان وفرار کنم  نزد داکتر نجيب کسی را فرستادم که با من يکجا کابل را ترک بگويداو حاضر نشد که با من ب

  .م طرفين را نشان می دھد ولی ارتباط محکهاينکه احمد شاه مسعود صادقانه عمل می کرد يا خاينان

دی يجنرال نبی عظ د که سبب فاصله بين دوستم ،ديگرميگوي سراج نقش کلي ل ال ا وقراردادجب ا ھ می که در تمام کودت

د  دگی می کن ا زن رد ودر آن ج رار ک راين ف اره در اوک به دستور مستقيم دستگاه جاسوسی روس داشت واز ھالند دوب

ر ن سه نف ه قو دور دادن اختالف بين اي تم ب راد دوس وايی توسط اف دان ھ ی و داکترنجيب هللا از راه مي رال نب ده جن من

ن  ود اي ه عظيمی ب ا ک ود ويک آي ا نب ود وي سوزی صادقانه ب ند ازدل سعود وحزب س اه م ين احمدش اط نزديک ب  ارتب

  .دموکراتيک خلق شده می تواند

رده مزدک ، آصف دالور وب ويانی ،ا نبی عظيمی ،عبد الحميد محتاط ، ک سمت سکوت ک ن ق روز در اي ابه جان تا ام

ر نجيب هللا  شتاندن داکت ر گ اند گرچه نبی عظيمی در کتاب اردو وسياست خود يک اشاره داده که آن اشاره بخاطر ب

ان جرم دار ارت و صادقانه نبوده نيم کاسه زير کاسه بيرون نشده در حقيقت کتم ا مھ ق ب ته حزب دموکراتيک خل دس

  .قلم می باشد
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زب چـ قا ـ٣ د وح ط روس ومجاھ ه توس ار عتيق ورد وآث رد والج شمول زم ی ب ای قيمت نگ ھ در وس ود مخ اق م

  دموکراتيک خلق

رين وقيمت  ر رنگ ت رين پ ه روشن ت ُقبل از امروز مجاھدين خصوصا مجاھدين منطقه ولسوالی سروبی جگدلک ک ً

دان ھای جمعيت قاچاق می شد و ق ا را دارد از طرف قومن اقوت دني ول قترين ي ه دادن پ ران ب دان ھای واچاق ب من

د کوه زمرد پنجشير والجورد بدخشان در وقت جھاد داشتند ھمان طوريکه حاجی لطيف نجھادی حق کندن کوه را مان

ار دمندان ھای ھلمند وقندھار يورانيم ھلمند را به پاکستان می فروختنووديگر ق  ودر زمان طالبان توسط الری ھای ب

  . اندسانی وقبايلی ھردو برملت ما جفا کردهبری برده می شد خرا

دن رایاحمد شاه مسعود وشورای نظار وقومندان جمعيت در بدخشان ب ول اجازه کن دل پ ی در ب  قاچاق بران بين الملل

  .داده بودمعدن را 

ط ق ه توس ار عتيق دان وآث ای من اجی ھ رق وح رآب وب ال وزي ان فع ماعيل خ ورن اس ط ت صوصا توس ات خ ام والي ًتم ً

رال دش قاچاق مواد مخدردر زمان جھاد صورت می گرفت که زيارانروبرادقدي ه جن ه در خان ابر ، تر اين آثار عتيق ب

رير بھظبی ن ا فضل ال و ، قاضی حسين ، موالن رال موسی حت ی ، جن لم بيگ ، و خانمن ديزل رال اس  ھزاره  ، جن

  .جنرال حميد گل خاين می باشد 

شاور ببرک وف لغمانی شوھر خواھر لوی څوعبدالر ارنوال زمان داکتر نجيب  معاون استره محکمه با رجب وف م

د وقاضی وکارمل در قاچاق مواد مخدره گرفته شد رو دام ش دانی وسلطان رجب وف اع ه زن ف معاون استره محکم

  .ًف فعال در استرليا زندگی می کندورو

دالردزيا دالملک عب اد عب سر روان ش دالرزاق پ رم عب اره محت ن ب ه در آن وقت در سکرتريت قاضی تر در اي حيم  ک

د معلومات ورو ود می توانن ف معاون استره محکمه کار می کردوآقای تھذيب که در آن زمان رييس استره محکمه ب

  .بدھند ويا کسان ديگری که در افغانستان بودند درقسمت وطن فروشان قاچاقبربعد از شش جدی معلومات بدھند

ودم در من چون در آن وقت در کابل نب نيده ب تان ش د واز دوس ودم با کمال معذرت نام اشخاصی را در آن جريان بودن

د  ه خرج بدھ ًاين نوشته ياد کردم خصوصا آقای تھذيب وجدان خودرا مدنظر گرفته در آخر عمر خود يک شرافت ب

  .نويسدتان چيزی بسنی انداخته بخاطر ملت مظوم افغاندر قسمت قاچاق معاون خود با مشاورين روس روش

ترکيب از باالی طالب ودولت دست نشانده کرزی که ، ــ اثرات ميراث شوم اشغال روس باالی اشغال کران امروز۴

دپرستان، حزب دموکراتيک خلق ، مجاھدين گنده خشتک احزاب وتنظيم ھای وکثافت اين دولت از شاه پرستان وداو

  .دست نشانده می باشد

ت شاورين روس گوش داش ه م ان طوريک اک ھم ه خ صبات را ب ھرھا وق شتند ش ستان را ک ت افغان تند مل شم نداش ند چ

ات روس هاشغال گران فعلی ھم دست بيکسان کردند   چنين جنايتی ھمراه دولت کرزی می زنند ھيچ تفاوتی بين عملي

تند  ر نگاران دسترسی نداش ه دارد آن وقت خب ی ک ط فرق شا نمجنايت وامپرياليست ھا نبوده ونيست فق اد اف ی شد زي

ا ژ اه سروصدارا ب اه گ ه راه  می وامروزحقوق بشر پوشالی بخاطر فريب ملت گ ای خود ب ست ھای دلقک نم رنالي

  .اندازند

ا ج واد مخدره ب نگ مانند حزب دموکراتيک خلق امروز برادران کرزی با اشغالگران امپرياليستی دست به قاچاق م

شش جدی به ملت ما مانده است بلند پايه ھای حزب دموکراتيک  نابه سامانی بعد از ساالران می زنند که اين ميراث

دان دولت اخلق با قدرت مندان دولت روس مثليکه در باال مثال داديم قاچاق مو درت من روز ق د ام د مخدره می کردن

ا ال واختطاف زنھ  کرزی با قدرت مندان اشغال گران قاچاق مود مخدره می کنند ودر قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اطف
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، روابط جنسی ، قاچاق سنگھای قيمتی وقاچاق آثار عتيقه  توسط  دستگاه ھای جاسوسی ممالکی که در سه ونيم دھه  

ه  ای موسوی ک ا اق تاد م سمت اس ن ق روز دوام دارد در اي در افغانستان نقش تخريبی داشتند صورت می گرفت وتا ام

ان داوود در قسمت جاسوسان نوشته از نقش جاسوسان در مواد مخدرياد  ار خود در زم ان ک آور نشده  که من در زم

ايد دوسيه دونفر توسط داوود وشاه دستور داده شد که که اين قاچاق بر ھا رھا شبه ی دارم  که يوشاه خاطره ھا وند ش

وز در څ ان ھن ای ش تاد موسوی ادھ ای اس ته اق ون نوش د چ ود باش ضا موج د است اارنوالی وق ه دارد امي ه م نقش ب

  .بيندازندا دربازار مواد مخدر افغا نستان وجھان روشنی جاسوسان ر

سی  د پالي د می توانن رده ان ا ک ار ھ  من واقعيت ھارا می نويسم اگر مطابق پاليسی سايت ھای انترنتی نباشد مثلی که ب

  .خودرا مدنظربگيرند ولی من نمی توانم که از واقعيت ھا چشم بپوشم 

  

  گردبادآه
 د  ميشودی  فرياـــسکوت مظلوم وقت
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