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  موسوی
١٢.١٢.٠٨  

  

  "ی انقالبیشورا"
  يا و

  "کانون جانيان وخاينان"
  :قسمت دوم

  :ترکيب واھميت شورای انقالبی
شکل گرفته واز کدام نيرو ھا تشکيل " شورای انقالبی "در صفحات قبلی در ذيل مؤخذ شماره ھفت ديديم که چگونه

  )شورای انقالبی= نظاميانی که در قيام دست اول داشتند + اعضای کميته مرکزی .( گرديد
از آن . آن شورای انقالبی را به وجود آوردند" بازوی نظامی"به عالوۀ " حزب"يا به عبارت ديگر مغز ھای متفکر 

در زير ضربات خورد کنندۀ مردم افغانستان نمی توانستند تاب آورده مطابق به برنامه " حدخا"جائی که جنايتکاران 
ھای ديکته شده از جانب روسھا، وظايف شان را پيش ببرند، ناگزير به جان ھم افتاده در نتيجۀ تصفيه ھا ، اعضای آن 

ز يک نھاد شبه اپوزيسيون برخی از ا" حدخا"از آن گذشته به مرور زمان وقتی . شورا نيز باربار تعويض می گرديد
شورای "خاندان نادر، به قدرت دولتی رسانده شد ومی بايست وظايف دولتی را بر دوش گيرد، ضرورت انکشاف 

شورای " می بينيم که تعداد اعضای ١١چنانچه در نقل قول مربوط به شماره . تقدم يافته، آنرا گسترش دادند" انقالبی
  . افزايش يافته، فيصله صورت گرفت تا بيشتر از آن گسترش يابد۵٨ تن در ختم۵٣ به ۵٧ تن در سال ٣۵انقالبی از

آنچه دراين گسترش بيشتر از ھمه چيز مورد نظر ماست اثبات اين مدعاست که افراد نو جذب می بايست از لحاظ تعھد 
ل در فاجعۀ ثور می بودند تا و دولت در حد اعتبار اعضای مرکزيت ويا نظاميان دست او" حدخا"و وفاداری شان به 

که می " نبی عظيمی"چنانچه در ھمين زمينه به عالوۀ اشاره جالد پرچم . شايستگی عضويت در آن نھاد را می يافتند
ھنوز روزی نگذشته بود که به چھلستون دعوت گرديدم ودر جلسۀ شورای انقالبی به حيث عضو شورای "  :نويسد

از اينکه در اثنای " چنين می نگارد" ببرک کارمل"ودليل آنرا نيز ضمن مالقات با ) ٣"(عضويت يافتم.ا.د.انقالبی ج
ًقوماندانی فرقه غزنی آمادگی برای اجرای يک حرکت نظامی گرفته بودی وصدای رفقايت را لبيک گفته بودی، کامال 

  )١٣."(اطالع دارم و سپاسگزارم
  :به عالوه وقتی از زبان کشتمند می خوانيم

لسه مشترک فيصله به عمل آمد که مطابق به موازين اساسنامه حزب وبر حسب شايستگی در شرايط الزم، در اين ج "
کميته مرکزی، بيروی سياسی وداراالنشاء آن وھمچنان شورای انقالبی با انتخاب وانتصاب اعضای جديد توسعه 

  )١١"(.يابند
  :قالبی در دوران ببرک گردندديگرنياز به توضيح نيست که چه کسانی می توانند عضو شورای ان

   اعضای کميته مرکزی– ١
   آن عده از نظاميانی که کاری به بزرگی شرکت رھبری کننده در کودتا داشته باشند– ٢
   تعھد و وفاداری خودرا نسبت به ببرک درعمل به اثبات رسانيده باشند– ٣
  به وسيله روسھا موافق باشدبا تحوالت جديد يعنی اشغال افغانستان " کشتمند" براساس نوشته – ۴
    مطابق به موازين واساسنامه حزب شايستگی عضويت را داشته باشند- ۵

شورای "انچه در اين ميان نبايد فراموش گردد، تطبيق سياست حيله گرانه ببرک است در قبال گسترش  وانکشاف عددی 
 امين به وطن فروشی دست – تره کی ببرک که می خواست با دوری جستن از سياست ھای سرکوبگرانه". انقالبی



 

www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

يازد،  درابتدا سخت کوشيد تا با ريختن اشک تمساح و وعده وعيد ھای متواتر خللی در اراده رزمجويانه مردم به وجود 
ودر ظاھر آوردن غير حزبی ھا " شورای انقالبی"آورد يکی از تالش ھای توطئه گرانه وناکام وی در زمينه گسترش 

ھر چند حنای اين سياست ھم .  وبه اصطالح شريک ساختن ساير نيروھا در وطن فروشی با خود بوددرآن کانون جنايت
رنگ نگرفت ومردم به عوض دم خروس، ميله ھای تانک روسی را در قفای ببرک و ساير وطن فروشان ديده به 

ب مردم سخت تقال نمود تا بينی مقاومت شان افزودند وھيچ شانسی برای مکارگی ببرک باقی نماند مگر با آنھم برای فري
ضميمه نمايد، مگر "شورای انقالبی"خميری پيدا نموده عده ای محدودی از ميھن فروشان ديگر را  به اعضای قبلی 

  : برای انتخاب آن افراد به عالوۀ شروط قبلی ، شرط ھای زيرين نيز مد نظر قرار می گرفت
کسانی داشتند که روابط آنھا با خلق وپرچم مخفی بوده مردم از " بیشورای انقال"بيشترين شانس را برای راھيابی به 

 پرچمی شناسايی نشده بودند وتا آنزمان چنان ننگ –اين افراد که در جامعه به نام خلقی . روابط آنھا اطالع نداشتند
برخودار " قالبیشورای ان"بزرگی بر دامان آنھا از دور ھويدا نبود، نخستين کسانی بودند که از شانس عضويت در 

  .در بين چنين افرادی بازھم شرايط پنجگانۀ  که در فوق از آن نام برديم حق الويت افراد را تثبيت می نمود. بودند
ج  و. ب.ج .دومين گروپ آنھائی بودند که دردوران حيات حاکميت جابرانه وخاينانه کودتاچيان با نھاد ھای امنيتی ک 

ا و . يو. آر. بکه ھ ان یش اين افراد . ھمکاری نموده  ومورد تائيد آن نھاد ھا قرار داشتند" اکسا تا خاد" از نآ یافغ
به شمار می رفتند چه از يکطرف بر پايه تعلق خود به " شورای انقالبی"يکی از مطمئن ترين گزينه ھا در درون 

نيز به " شورای انقالبی"  در و بادارانش در سرسپردگی بی رقيب بودند واز جانب ديگر دست دراز آن نھاد ھا"  خاد"
شمار می رفتند و نھاد ھای امنيتی نامبرده  در ھر لحظه می توانستند با تکيه براين اشخاص رقبا ومخالفين احتمالی را 

  .کنترول نمايند
مساعد تشخيص داده می شدند، افراد، طماع ، " شورای انقالبی"نوع ديگر از عناصری که در آن مقطع به جذب در 

اين افراد که به منظور . ده جو، جبون وخاين مشربی بودند که در ھر موقعيت به فکر تأمين منافع شخصی می باشنداستفا
حفظ خود وتامين منافع شخصی  حاضر بودند، به گفتۀ مردم عوام حتا از فروش دامان خود نيز دريغ نورزند، می 

  . می رسانيدند تا مورد اطمينان قرار می گرفتندبايست اين خبث طينت ودنائت را در ھمکاری با خاد به اثبات 
متشکل از کسانی بود که نتنھا بوئی از انسانيت نبرده بودند بلکه ھيچ گونه عرق ملی نيز " شورای انقالبی"در نتيجه 
ير به خاطر فريب مردم از طيف ھای مختلف اجتماعی در آنجا گرد آورده شده جانيان  وخاينانی بودند که به غ. نداشتند

از تأمين منافع فردی وحزبی به ھيچ اصل ديگری پابند نبودند، که بيش ازده سال حيات نکبت بار آن شاھد ادعای ما می 
در ھمين جا بی مناسبت نخواھد بود ھرگاه به مثابه يک جمله اصالحی آورده شود که در ظاھر بعد از آنکه قصاب . باشد

 به حيث رئيس جمھورمقرر گرديد، ١٩٨٧ نومبر ٣٠ و٢٩ جرگه منعقدهدر جريان به اصطالح لويه" نجيب"خاد داکتر 
واستحاله قدرت به اسالم " نجيب"نيز خاتمه يافت، مگردرعمل آن روابط الی سقوط کامل اداره " شورای انقالبی"عمر 

  .سياسی به ھمان شکل خود باقی مانده بود
پرسيده شود که " سيستانی"ه دست آمد، جا دارد از آقای وافراد آن ب" شورای انقالبی"با شناختی که اکنون از ترکيب 

ايشان بر اساس کدام يک از آن شروط به عضويت آن کانون جنايت درآمدند؟ از آن جائی که اسناد اعضای کميته 
ًمرکزی ونظاميان فاجعۀ ثور کامال آشکار است، و نام ايشان را در آن ميان نمی توان سراغ گرفت ، باقی می ماند 

 زنده ياد اسماعيل خزاعی استاد زبان -پرچمی مخفی، ھمکار نھاد ھای امنيتی رژيم مزدوران روس .  ديگرشروط
وادبيات دری ليسه نادريه که به وسيله جانيان ھفت ثوری به جاودانگی پيوست، داستھائی در اين زمينه قصه می کرد که 

ع که به خاطر حفظ و تامين منأفع شخصی با خاينان    ويا يک انسان جبون وطما- در زمانش به ميدان خواھد افتيد 
  وجانيان ھمکاری نموده است؟

ھمکاری صرف نيست، بلکه به استناد نوشته فقير محمد ودان يک تن از " سيستانی"نبايد فراموش نمود که نقش آقای
چنانچه .ت مطرح اس" شورای انقالبی"، عضويت در ھيأت رئيسه "وطن"اعضای کميته مرکزی به اصطالح حزب 

دانشمند افغانی کانديدای اکادميسين محمد اعظم سيستانی که خود در زمان رياست شورای " : نامبرده چنين می نويسد
  )١۴"(... انقالبی ببرک کارمل، عضو ھيئت رئيسه شورای انقالبی محسوب می شد

اميد است در اينجا بدان . م علت نشستاين قلم با بی صبری منتظر آن است تا بداند که باز قدرت بر سر ايشان، به کدا
چه چنين ادعايی به عالوه بستن اتھام . فکر نيفتد که عمل عضويت خويش را لياقت وکاردانی فردی معرفی نمايد

بر رژيم مزدوران روس است، شخص ايشان از لحاظ مسلکی ھم در آن سطحی قرار نداشتند که به " شايسته ساالری"
خوشبختانه بچه ھای ليسه نادريه از شاھکار ھا و ارشادات داھيانۀ ايشان . ام در آمده باشندنسبت فھم وآگاھی به استخد

  .داستانھای زيادی در سينه دارند، که در موقع ضرورت به نقل آن دست خواھم زد
جدی  ۶واما در رابطه با اھميت اين نھاد بايد نوشت ، ھرچند از ترکيب آن که به استناد نوشته ھای روسھا قبل از

ويا ھم سفير وقت شوروی نيز در آن شرکت می نمود ، خود به خود می توان به " Oرفيق "وبعد از آن يا " پوزانوف"
اھميت آن نھاد پی برد باز ھم وقتی صالحيت ھا و وظايف آنرا از نظر می گذرانيم، ديده می شود که در طول تاريخ 

 ھيچ نھاد وفرد -  بخوانيد قبله آمال سيستانی ھا –" عبدالرحمان خانامير "افغانستان به غير از شاھان مستبدی از قماش 
  .ديگری از چنان صالحيت واتوريته برخوردار نبوده است
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 دقت صورت گيرد، مشاھده ميگردد که رژيم دست نشانده روس ، تمام قانونيت ١٠چنانچه وقتی به نقل قول شماره 
نخستين مسأله، رسميت بخشيدن "می نويسد: کشتمند"ھمين اساس خويش را مرھون فيصله ھای آن نھاد بوده است با 

. وقانونی ساختن ھيآت رھبری حزبی، وحدت مجدد جناح ھای دوگانه حزب وانتصابات در مقامات حزبی ودولتی بود
آنعده از اعضای سابق که حاضر وموافق به  البی باشتراکقنخست جلسه کميته مرکزی حزب وسپس جلسه شورای ان

  )١٠...."(جديد بودند، در قصر چھلستون داير گرديدتحوالت 
بادر نظرداشت چنين نقش واھميتی چه کسی می تواند باور نمايد که يک فرد عادی بدون داشتن ارتباط ھای معينی 

می خواھد " سيستانی"ترس وجبن آن پرده ساتری است که آقای . صرف به خاطر جبن از چنان موقعيتی برخودار گردد
را در عقب آن پنھان نمايد غافل از آنکه ھرگاه قرار ھم باشد تا به يک انسان " شورای انقالبی"خويش به علت رفتن 

داده شود، به يقين جايزه ھر چه باشد نمی تواند کرسی باالترين مقام " جايزه ممتاز"ترسو صرف به خاطر ترس وی 
سالھای سال بر آن تکيه زده " سيستانی"مقامی که آقای . تصميم گيرنده در تمام امور سياسی، حقوقی واجتماعی باشد

  .در دولت دشت نشانده گردد" کانديد اکادميسين"واز برکت آن صاحب رتبه اھدائی استعمار 
شورای انقالبی، ھيئت رئيسه اين شورا، حکومت وارگانھای ديگر قدرت دولتی را  " می خوانيم" کشتمند" وقتی از قلم 

. بوده است" ج د ا "عالی ترين نھاد در" شورا"ضرورت به توضيح ندارد که اين به اصطالح) ١۵..."(بوجود ميآورد،
  :صالحيت ھا و وظايف شورای انقالبی

ھر چند برخی ھا را عقيده براين است که اين نھاد، در طی زمان از خود دارای اساسنامه واليحه وظايفی نيز گرديد، که 
يحه مربوطه ميکانيزم کار خويش را عيار می نمودند، مگر از آن جائی که با اعضای آن براساس آن اساسنامه  وال

ًتأسف چنين چيزی اوال نشر نگرديده واگر ھم نشر شده باشد به دست آدميانی از طبقۀ ما نرسيده است ، ضمن آنکه در 
 آن برھه تاريخی ويا اين جا کوشش به عمل خواھد آمد تا صالحيت ھا وظايف آنرا از فحوای کالم برخی نويسندگان

نيز تقاضا می گردد تا لطف نموده در عوض سنگر " کانديدای اکادميسين سيستانی"عملکرد آن مشخص سازيم، از 
تا از جانبی . اين اسناد را به نشر برسانند" نواب زمان خان، امير کبير و وزير صغير"گرفتن درعقب نامھايی چون 

  .طرف ديگر عطش خود خواھی ھای جناب شان نيز اندکی فروکش نمايدمردم در روشنی قضايا قرار گيرند واز 
در اداره مزدوران روس " شورای انقالبی: "در غياب چنين اسنادی، با درنظرداشت عملکرد آن نھاد می توان نوشت 

  ".باال ترين مقام اجرائی ، تقنينی وقضائی به شمار می رفت
چه . اداره مستعمراتی فاجعه ثور می باشد" ھشت گانه" به فرمانھای شاھد وسند ادعای ما در اين رابطه اندکی دقت

 نور محمد تره ١٩٧٨ اپريل  ٣٠ قالبی در نخستين جلسه خويش به روزشورای ان"وقتی در اولين فرمان می خوانيم
 کی منشی عمومی کميته مرکزی ح د خ ا را بحيث رئيس شورای انقالبی وصدراعظم وببرک کارمل را بحيث معاون

  ًــ اشتباھات امالئی قصدا تصحيح نشده اند ــ ) ٩)"(١فرمان شماره (شورای انقالبی ومعاون صدراعظم انتخاب نمود
 وکشمکش قدرت بين جناح ھای متخاصم خلق وپرچم ١٩٧٨از روز پرجنجال اول ماه می " کشتمند"ويا بعد از آن که 

يم تا به فيصله ای برسيم، در رابطه باشب ھمان روز می ياد می نمايد ومی نويسد که با چه مشکالت معينی قادر شد
  :نويسد 

شام ھمانروز بارديگر جلسه شورای انقالبی داير گرديد و گويا بر فيصله ھای کميته مرکزی حزب صحه گذاشت "
 تن وزير ومعاونين صدر اعظم، ٢٠، متشکل از ٢با صدور فرمان شماره" انقالبی"وشب ھمانروز حکومت جديد 

  )١۶...."(گرديد واعالم 
به عالوۀ آنکه از لحاظ صالحيت ھا، در يک " شورای انقالبی"صرف با تعمق به اين دو نقل قول می توان فھميد که 

اداره يک حزبی حتا از کميته مرکزی آن حزب نيز با صالحيت تر است وحق انتصاب افراد را به مقامات بااليی اداره 
ان نيز بر خوردار بوده می تواند تمام امور را بر اساس لزوم ديد خويش از آن خود می داند، از حق صدور فرم

  .سازماندھی نموده به حرکت بيندازد
 با صدور فرمان ھای ديگر، نقش خويش را در زمينه قانون گذاری نيز تثبيت نموده، ٢و١در توالی فرمان ھای شماره 

  .ار دارددرواقع حيثيت نھادی را کمايی نمود که در راس تمام قوا قر
سوم، " شورای انقالبی"ثبت تاريخ نمود، " ج د ا"دوره اول، اولين فرمان خويش را در اعالم " شورای انقالبی"اگر 

مزدوران روس که خود . وتائيد تجاوز آغاز نمود" ببرک"اولين فرمان خويش را به قانونيت بخشيدن دولت دست نشانده 
محصول تجاوز مستقيم يک قدرت خارجی بوده وھيچ نوع قانونيتی را دارا بھتر از ھر کسی می دانستند، حاکميت آنھا 

نيستند، با فيصله ھای پشت سرھم  واز ديد خود قانونيت بخشيدن به دولت دست نشانده ، پايه واساس يک اداره 
  . سال گذاشته وتمام امور را در قبضۀ خويش قرار دادند١٢مستعمراتی را برای مدت بيش از 

  :کار اين نھاد می توان در خطوط کلی آن به نکات آتی اشاره نموداز وظايف آش
   ايجاد يک اداره مستعمراتی جديد به جای سلف آن– ١
   تشکيل کابينه وتعيين وزير برای تمام وزارت خانه ھا – ٢
وط به خاد ، نيروھای مرب" ايجاد نھاد ھای جديد سرکوب متناسب با ضرورت ھای استعمار گران روسی از قبيل – ٣

  به منظورسرکوب کاملتر مقاومت" وزارت داخله و قوای مليشه
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 تدوين سياست ھای اصلی اداره مستعمراتی در زمينه ھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی واجتماعی بادر نظرداشت -۴
  تامين منافع دراز مدت قوای اشغالگر وبه حراج گذاشتن منافع ملی کشور

  .ساختن سرکوب مقاومت " قانونی"يم پايه ھای قدرت دولت دست نشانده و تدوين لوايح جديد به منظور تحک– ۵
 متناسب با خواست استعمار تدوين  برنامه تفرقه افگنانه بين اقوام ومليت ھای باھم برادر افغانستان وبه اجرا گذاشته – ۶

  آن برنامه ھا
  بخشيدن به تمام فيصله ھای قوه ھای اجرائيه وقضائيه" قانونيت "– ٧
   تدوين پالن تجزيه افغانستان به دو قسمت شمال وجنوب وروی دست گرفتن آن– ٨

  .به يقين موارد ديگری نيز وجود دارد که بايد با دقت بيشتر مورد ارزيابی قرار گيرند
  :ھر گاه از تمام آنھا خواسته باشيم صرف به ماده ھفتم از نزديک نظر اندازيم، چنين خواھيم ديد

پخش می گرديد، به " ببرک" که ھمه روزه از طريق راديو، تلويزيون وجرايد اداره مستعمراتی براساس ابالغيه ھائی
  :اطالع مردم رسانيده می شد

به اعدام محکوم گرديده وحکم در مورد " شورای انقالبی" ــ چند تن از دھشت افگنان به حکم محکمه انقالبی وتصويب
  .آنھا به اجراء گذاشته شد
به حبس ھای متفاوت دراز محکوم " شورای انقالبی" افگنان به حکم محکمه انقالبی وتصويب ــ چند تن از دھشت

  ...و. گرديدند
  صرف چند تن زندانی ويک تن اعدامی را مثال می آورم ،" شورای انقالبی"بازھم از ميان ھزاران زندانی واعدامی 

و صدھا وھزاران ديگر "  شاه فرھود، نسيم رھروداکتر روستار تره کی، کبير توخی، محمد" زندانيانی چون آقايان 
چون آنھا که خوشبختانه امروز درقيد حيات اند وھريکی به تناسب توانائی خويش به روشنگری اشتغال دارند، آيا به 

  د؟بايد ال اقل از به زنجير کشيدن آنھا در پيشگاه تاريخ به پاسخگويی کشانيده شو" سيستانی"تنھائی کافی نيستند که آقای
بھمن ھا،  مسجدی ھا، لطيف ھا، ميرويس ھا، "ھا نام می برم ونه ھم از " مجيد"از خيل جانبازان بلند قامت خلق نه از

نام می برم که آقای " يونس اکبری" بلکه به صورت مشخص از داکتر. وھزاران ديگر" نادرعلی ھا، داکتر واحد ھا
ابه يک شھيد نام می برد، تو گويی خود در قضيه ھيچ دخل به مث) ١٧(امروز از وی قسمی در کتابش " سيستانی"

  .وغرضی نداشته است
سازمان رھايی "يک تن ازفزيک دانان بنام افغانستان بود که به اتھام عضويت دررھبری " يونس اکبری"داکتر

 به جرم صيانت از "شورای انقالبی"دستگير شده وبا وجود ھزاران نامه وطومار از منابع مختلف، به فرمان " افغانستان
با اين شھيد خلق از " جويا" نمی خواھم در اينجا بنويسم که گويا خانم. کشور ومبارزه عليه روس اشغالگر اعدام گرديد

مناسبت خاصی برخوردار بود چه نامبرده در آن زمان طفلی بيش نبود، مگر ھيچ انسان شريفی نمی تواند منکر آن 
در بيداری نسل ھای بعد از خود تأثيری به جا نگذاشته " اکبری"کفنی چون استادگردد، که خون داغ شھدای بی گور و

  .است
  "!سيستانی"آقای 

بوديد، وبر اساس اعالنات " شورای انقالبی"اعدام می شد، شما عضو ھيأت رئيسه " يونس اکبری"وقتی زنده ياد داکتر
وخوانده اند، حکم محکمه مزدوران روس از طرف ھيأت در راديو، تلويزيون وجرايد که مليونھا نفر آنرا شنيده ، ديده 

می توانيد لطف نموده بنويسيد که در آن زمان يعنی . تصويب وحکم به اجراء گذاشته شده است" شورای انقالبی"رئيسه 
بوديد وبه حکم وطن پرستی تيغ جالد از آستين " وطن پرست"ھا چه می کرديد، آيا آن زمان ھم " اکبری"ھنگام کشتن 

  نائت کشيده وخون آن فرزند نامدار خلق را ريختيد ويا چطور؟د
شما خواسته ايد از شھامت وجرئت در .  نگوئيد از پوليميک انترنيتی احتراز می جوئيد، چون برايتان ھيچ سودی ندارد

 تا ديده .وجود ديگران حرف بزنيد، شھامت وجرئت به خرج داده از ھزاران حکم فقط ھمين چند عدد آنرا جواب بدھيد
شود چه کسی شھامت دارد، من نوعی که درخارج از افغانستان بر روی جبارترين و خونريز ترين جالدان قرن دست 
بلند می نمايم و يا شمائی که در زمانش فرمان به کشتار فرزندان دست بستۀ خلق صادر نموده اما اکنون جرئت ياد 

  دھانی آنرا نداريد؟
  "!سيستانی"آقای 

ًم که شما واقعا آدم ترسويی بوديد واکنون به خاطر گريز از مسؤوليت در پناه ترسو ھای ديگری چون خودت اگر بپذيري
، يک موتر والگا، "کانديد اکادميسين"مخفی نمی شويد، در عوض آنجام تمام آن جنايات چه به دست آورديد، يک نام 

سيه خود را فراموش نمودن، چند بورس تحصيلی يک آپارتمان مکرورويان، سالی سه چھار ماه در عشرتکده ھای رو
برای فرزندان ويا کدام چيزديگر؟ آيا می دانيد در عوض چگونه وجدان و شرافت خود را ازدست داديد؟ برای شما که 
ادعای خاک خوردن در ميان کتاب ھای تاريخ را داريد، اگر تمام کتابھای تاريخی ھمينقدر برايتان درس نداشته بوده 

رحمت فرستاد که گفته " سعدی" که نه جنايت از دل تاريخ زدوده می شود ونه ھم خيانت، بايد بار ديگر بر پدر باشند ،
نه ترسی : واگر با وجود درک آن درس، به آن کار ھا دست يازيده باشيد، بايد گفت" چھار پائی بر او کتابی چند" است

ن منافع فردی به کشور خيانت نموده ودر حق فرزندان آن جنايت بلکه آگاھانه به خاطر تأمي. در کار بوده ونه ھم جبنی
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وبه فرزندان آنھائی که با امضای شما اعدام شده اند پاسخ بدھيد که چرا . مرتکب شده ايد؟ اگر اينطور نيست جواب بدھيد
  پدران آنھا را به خون کشانيده ايد؟ چرا ؟چرا؟

  :مأخذ
  ٢٣١ صفحه -  اردو وسياست  -٣
  ٣۵٣ – جلد اول ودوم – کشتمند – ٩
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  ٩٨۵ صفحه – جلد سوم –....  يادداشتھای - کشتمند– ١۴
  ۶۵۴ صفحه – جلد سوم – ھمان کتاب – ١۵
  ٣۵۶ صفحه – ٢و١ جلد – ھمان کتاب – ١۶
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