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  اول بــخــش
  

  ھـتـوسـیـپ با ھمق ـایـقـح
  

  و دولت اتحادشوروی کمونیستو گماشتھ گان امپریالزم امریکا در حزب  ، مرتجععناصر خایین، منحرف(*

  )ال لِک مسرور. تذکر رفتھ است» روس ھا«در آتیھ در متن نبشتھ بھ منظور اختصار  - در راس گرباچف

  

 گرفتنقرار  یتوالودر  جز، کلمھ مترقی دراعضای حزب واالی  مقام صفت تعریف

ن منافع و تأمی رنجھای بیکران زدودن بخاطر«مترقی  زۀدر مبار حزب اعضای داوطلبانھ

ِ امتیاز و با اال ترو مفھومھیچ  »تمام زحمتکشان کشور و مردم ی و ملیداقتصا، یاجتماع  تر

  . ندارد خود الیھرا در 

بست ، روند فعالیت سازمان برای تشکیالتیھمھ سطوح  درحزب  ایعضا وی حلقھ جا بجایی

 وھمچ در. باشد حزب می حرکت آوردن اھرم دربرای  صرف، اتصال تشکیالتی و

 »سازمان« ستروکتورا لمیدنف و قباعث تو »عضو« پُرزهیک  انحرافی توقف ستروکتورا

  . میگردد

 در حرکتِ ) حزبکادر ھا و صفوف ، انرھبر( اعضای حزب داد خواھی افتخار پس

با اخالق عالی  یکدیگربھ جز الینفک  و وابستھ حزبیت روند فعال ثرؤم واستقامت مشخص 

روی این  .ندباشمییکدیگرو ملزوم  کل الزم بطور و موقف مقاماز  صرف نظر انسان دوستی

  .دارند ھم با مشترک لیتومسؤ، شکست و در موفقیت حزب ھمھ اعضایکھ  است منظور

، سازمانی تشکیالتِ  یکدر حزب دموکراتیک خلق افغانستان  کادرھا و رھبری، صفوفما 

 ِ  .بودیم یار و رفیق ھم، دوست، شناا، ھمرزم، ھ زده بودیمحلق یشفاف ایدیولوژیک دور ارمان

  . لیت و مکلفیتِ داشیمومسئو خود دیگرھم برابر در و
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لیتھای ومسؤ گرفتنجز ، در احزاب مترقی صفوف حزب و کادرھا، انرھبرموقف فلھذا 

 ِ ِ کدام ، خودھای  بر شانھ حزب یو مبارزاتی کار روند سنگین  یدیگر فوق العاده افتخار

 حق حزب بنام ترکھ ددصدر و  .ود بسازندران را مدیون احسان خدیگ عمر خرآکھ تا ، نیست

ُلقل ع، اختیار دار، ھمھ کاره انرھبر و رسد  و حزب آقا و بادار، صاحب نظر، دانشمند، ک

  .برایند حزب وقفبی م، ھیچ کارهصفوف ، کادر ھا حق

 وضعیت حزب، بخاطر ارضای خود خواھی شان نبایداین بخش اقلیت و معاش خور حزب 

کھ دیگر نھ توانند بھ پای خود بھ ، پراگنده و خراب بسازند واعضای حزب را بھ آن حدِ 

صفوف ، کادرھا این کتلھ عظیم، بتوانند این بخش اقلیت و معاش خور حزبخود  ولی .ایستند

، نظر درک بدون در نظرداشت رمانھای حزب و نیروھای وابستھ بھ حزب راآوفادار بھ 

  .بکشانند، شان خواست ھر معاملھ سیاسی کھ دلِ  و طرفان بھ ھر خواست و دیدگاه ھای ش

ُ ک قلعو این رھبران خارق العاده  خواست و دیدگاه یک دھقان ، مشکل، رنج، درد ھر گاه لـ

 و یناناتو برعکس، ند و نھ پذیرندشنو نھ را مامور بی فصاحت، سواد ر کمگرکا، بی سواد

 مبارز یک چطور میتوانیم مدعی ماپس ، دنبکشبرای نجات خود ، شان خبر را بیسوادی

 خواست او را و مشکل، درد کھ ؟باشیم زحمتکشو کارگر دھقان  آنمنافع و مدافع  دادگر

 در تاریکی راحزب مترقی مبارزه  سمت و شیوه ھای خود پردازیبا خیال ناکرده درک 

نیرو ھای وابستھ  رمانھای حزب وآصفوف وفادار بھ  وکادرھا  ھمین کتلھ عظیم اً بعدو مطرح

  . یمئنمادعوت در جامعھ  خود خیال پردازی ھای این انطباق بھ حزب را برای

  !رفقا

 .یمئنماتخریب محسوب  با حفظ احترام متقابل را حقایق و واقعیت ھا، نظر، ابراز درد ما نباید

 ماحزب  یبیرون رفت از حوادث و بازی ھای ذیجوانب در زندگی امروز و فردا هبلکھ را

ما را تکمیل ، پذیزفتن حقایق .انھ باشدصادقو  فانھشریما  ۀو مبارز خواست ھرگاه .یمئنماتلقی 

جز ، از حقایقما  کنار رفتن، در غیر آن. استوار تر و باورمند تر از گذشتھ میسازد، تر

  . دیگری بھ بار نمی آورد ثمرهِ  ی ماو رفقا نزد وجدان و شرمنده گی ما یخجالت، شکست

  !رفقا

 نا مردانھ را واقعیت ھای درون حزبی و دولتی کژاندیش از رفقای کھ یکعده، می بینیم ما

ما اعضای حزب نباید واقعیت ھا را بخاطر قناعت . کھ قابل تأسف است، جلوه میدھند واروانھ

   .نرا بپذیریمآ بلکھ بخاطر واقعیت بودن آن با دید وسیع خود ارائھ و دیگران

از  ١٣۵٨ قبل از شش جدی لتدو حزب و سیاسی ی وعاجتما ،وضع امنیتیبطور مختصر 

  ؟بود رچھ قرا
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  . صورت گرفتھ بود و تعرض میابھ رسوم و عنعنات مردم بی احتر ـ

  . باال رفتھ بوداز تصور  در زندانھا بدون محکمھ مردمن سر بھ نیست ساختارقام  ـ

را  حزبپرچمی  ضایپاکترین اع دوھزارو چھار صدبیش از  جان امین میرغضب جالدان ـ

   .ندبود گرفتھ

مردم بامیان وکفایت نفوس دونیم میلونی کشور سر بھ نیست ساختن فتوای امین در مورد  ـ

  . شده بود صادر

  . حوت در ھرات بوقع پیوستھ بود سھ عھ آمیزجحوادث فا ـ

 حکمرانی دور دست بر قصبات عمأل و ایران مسلح و تربیھ شده در پاکستان یباند ھا ـ

  .دندیکرم

  . ندقرار داشت و مورالی محاربھ وی، ییتکم، وضیعت بدِ در حاکمیت بخش ھای نظامی  ـ

  . مبدل گشتھ بودحزب صرف بھ یک باشگاه نظامی  ـ

  . ندتنداش مردم ھیچگونھ امنیت و مصئونیت ـ

  . اعتماد مردم از حزب و دولت از بین رفتھ بود ـ

  

  !رفقا
 آوردن ریبا تغی حزب از ساطور حفیظ هللا امین ی ماندهباقاعضای  ١٣۵ ٨ شش جدی بـعـد از

جامعھ و در کل کشور ، حکومت، ھمھ چیز در اداره در حالی کھ، و دولتی یحزب رھبری در

 بھ جا مانده، آور فاجعھ، با مولفھ ھای آن از ھمھ اولتر امنیت و اعتبار مردم، متضرر، بیجا

ِ  نداحساس میکرد گوشت خودا پوست و ب آنرا جانسوز دردو ، بود مند و  خرد دور رھبر

زحمتکشان کشور  تمام و رھبر .ا.خ.د.ح ببرک کارمل بانی رفیق ل خلق افغانستانفرزند اصی

، ام امین جالدنبھ جز رھبری بد  رچمی ھا و خلقی ھاپ از عما اعضای حزب ھمھ .جمع شدند

، کشور ار زحمتکشیت و منافع تمام اقشنبخاطر تأمین ام خود پیش بردن مبارزات رایب

   .دادنددست رفاقت  با ھم، خلقی ھا دلخراش از گذشتھ نظر صرف

حاکم و مسلط  بر مشکالت، لیتومسئو حزب با رھبری و زعامت استوار و با درکاعضای 

  . ندنایل آمد ذیل بھ دست آورد ھایو  غلبھ جامعھ حزب و در

  

با ، تیه عقید مبارزات شفافِ روشن و ، بھ استقامت مشخص انھ گذشتھورکژحزب از عمل  ــ

 آرمان روی اعضای حزب .بھ پیش برداشت را ھای استوار گاماعضای حزب  ھمھھمت 

پنجاه  یکصد و بھ خویش را حزبکمیت . گشتند با ھم رفیق مشترک در یک سنگر مشترک
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و اعتبار حزب را در بین مردم دوباره اعاده  عزت، دادند رشد و ارتقا حزب عضو ھزار

   .نمودند

ھای  بارکولسوالی ھا و ، اطراف شھرھا باز مانده کھ صرف توان امنیت داخل و یاردو ــ 

شھر ھا تا مراکز  ساحھ امنیت را از بُعد، و کیفی خود یکم با رشد سریع، داشتند خود را

وطنپرست و  سربازان و افسران یو قربانی ھا دشواری ھا بسا تحملبا  سرحدات کشور

بود ن مطرح و بارک ھای شان امنیت شھرھادیگر در برابر اردو . دساختن فراخ تر دالور

  . سطر سرحدات مطرح بودکشور و سرتاسر امنیت بلکھ 

 ١٣٥٥اوایل سال  ننگرھار در خوگیانی ١١نفری کشف فرقھ  ٧ کھ یک دلگی خوب بیاد دارم

جایش دیگر تحمل و گن ی مااردوچرا کھ ، و صدای را خلق نکرد و چھ سر الدرک شده بود

   .ھمچو حوادث را نداشت

  

  !رفقا
 را عملیات نظامی در خارجی ھای نیرویضرورت اشتراک دیگر ، ما اردوی قھرمان

خود با افسران اردو  حاکمیت ت اخیرسرفیق کارمل در نش روی این منظور بود کھ. نداشتند

قوای  شتبازگ .گفت ما سخن یو توانمندی مستقالنھ اردو در تاالر وزارت دفاع از اسقرار

گاه بھ از تبعید رفیق کارمل  بازگشت ز اولور رزویآکھ ( اتحاد شوری بھ کشور خود شان

صرف و ، گی بود شده پذیرفتھ از طرف جانبین قبأل عودت این و .دنزدیک میش، )بودوطن 

  . مطرح بود و بس خروج لھ زمانسئصرف م

   

  !رفقا
  

 در راحتصبا  ر شفاف و روشنھ طورفیق کارمل این ھدف و خواست دیرینھ خود را ب

، شورای وزیران، مشترک شورای انقالبی )اخیر حاکمیت رفیق کارمل( لعادها فوق ۀجلس

، اعضای کمیتھ مرکزی، والیان، قوماندان ھای جزوتام ھای مستقل وزارت دفاع و داخلھ

و  داشت قصر سالم خانھ ارائھدر تاالر  و تمام سفرای کشور ھای دوست ورین نظامیامش

  :فرمودند

ت مابھ شھ، اردوی قھرمان ما .اعالم میدارم حتراصبا رفقا و دوستان ز بھ ھمھ امرو

وی ما از داکنون ار. رشد نموده است خود کمیت و کیفیت عالی دفاعی ھافسران قھرمان ما ب

دوست  نظامی یھانیرو بھبا اطمینان  اکنون. دارد راقالنھ تتوان دفاع مس کشور ھھر نقط



 »نجیب - روس «ثور  ١۴کودتای 

در ھیچ عملیات  بھ بعد و از امروز، داشتھ باشند بارک ھادر خود را  ھ نیرو ھایک. یمیمیگو

دوستان  تشویش شش ماه بخاطر رفعجریان در  مااردوی قھرمان . نورزنداشتراک  محاربوی

 با قوای دوست و توان دفاع مستقالنھ را دارند ما یاردو کھ، ندساد رنخواھ تباثخود بھ ا

یک  ھتا زمانیک. و در ضمن ارائھ داشتند .دکر خواھد ازگشتب بھ کشورشان راحت خاطر

  . داشتخواھد مستقل و سربلند وجود افغانستان ، افغان باشد

 ھبر حزب مارراحت صحبت رفیق کارمل ص شفافیت و این ھیچ رفیق با وجدان و باشرف از

  . چشم پوشی و یاد فراموشی کرده نمیتواند در ھمچو نشست وسیع را

وظیفھ  کھ بھ یک وزارت، کھ توان امنیت حوزه ھای امنیتی خود را نداشتند خلھوزارت دا ــ

 این وزارت نھ تنھا. کرد تقاءار، بود ولسوالی ھا، نظم و امنیت شھر ھا تأمین شان اصلی

و  کمک کننده عمألبلکھ  خویشوظیفھ  دایره مستقالنھ محالت تحت شعاع کردن توان تصفیھ

   .بود ظامیدر عملیات ن ھمکار با اردو

  

تحت ریاست رفیق ، پاکترین و شایستھ ترین اعضای حزب با وزارت امنیت دولتی ــ

برخوردار  کاری فوق العاده و صالحیت ھایاعتبار ، استعداد، شھید کھ از توانهللا  نجیب

 کمترین زمان در، پاک ترین اعضای حزب از برکت رهااین اد .نداز صفر آغاز کرد، بود

در کشور بلکھ در  و مردم دوستی خود نھ تنھا پاکی، صداقت در خود راتوانمندی کاری 

  . رساند تو بھ اثبا نشان منطقھ

  

 نھوارو گاھانھ بطورآنا ولی با ھزاران تأسف این واقعیت ھا از طرف خود اعضای حزب

 اً بعدی مرور در پاراگراف ھایکھ . انگیزه و دلیل در چھ بوده معلوم نیست. انعکاس می یابد

  .خواھیم گرفتآن تماس  بھ

  

ی بسا بزرگ دست آوردھا، با رفقای کارکن شتمندکریاست رفیق  تحت شورای وزیران ــ

کھ . بدست آوردند، قابل مقایسھ نبوده وره ھای گذشتھ و یا بعدی آند وی با ھیچھ وغیر مقایس

ھ شده فکت وار روشنایی انداخت شتمندکرفیق  و مصاحبھ ھای نوشتھ ھا، در کتاب خاطراتِ 

  . است

  

ِ  امید، خود ییرویاخواب و  در کھ امروز زنانرا نچھ آ :در بخش زنان ــ را  داشتن سازمان

 ل سالرا چھ ھا این امید. پرورانند می در کشور ما افغانستان حقوق زن ۀانعکاس دھندکھ 
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ِ  شیر، ما مبارز مھینمادر ، از امروز قبل أل عم زاد اناھیتا راتب سدکتور رفیق قھرمان زن

از کمیت و کیفیت عالی  کھ زنان دالور متشکل از شیر سازمان زنان را، کشور مادر 

ظلم  بخاطر زدودن با مردان وشادوشد مبارزه زنان و حقھً  حقوق دفاع از در، بود دارربرخو

  .داشت عملی تأسیس و فعالیت، تمام زحمت کشان تأمین منافیع و اجتماعی و ملی و ستم

، زاد راتب بھ این سازمان و شخصأ رفیق اناھیتا، و ضمیر پاک جدانامروز ھر مبارز با و

 ھرو  نام، صدا، یاد خاطرات .افتخار مینماید، کشور و جھان در سطح ز شناختھ شدهراین مبا

ما شجاعت در روند مبازه ، صداقت پاکی الھام بخش بھ ھمھ ما رفیق اناھیتا راتب زاد نفس

   .است

 عقاید و آرمانھای، راه الھام بخش، ر نفس این شیر زن مبارزو ھ ھا آموختھھمان طوریکھ 

ھدا ً مردم بھ خون کشانده شده ما  سعادت کشور و آبادی بخاطر، ما حزب فنکگلگون  یش

 و رقاصھ ھای انھه نیمھ را، سبک سرانھمھ بر جان  استطوفان و آتش ، لرزه، است

سر تعظیم بزدالنھ ، احزاب ندیشند وا با ھر، جداگانھ زمان ھر مقطع نرخ و بھ شانکھ  سیاسی

   .ستندب دل نا کسان بھ وند دفرود می آور

   

 ِ   اناھیتا راتب زاد  رفیق قھرمان بھ مادر مبارز و شیر زن بی پایان افتخار

  

ِ احزاب الی حزب شھیداناجایگاه و :حزب اندیشھ و آرمان شھیدان ــ  بھ اساس( در صدر

با کمک فیق کارمل ر با رھبری خردمندانھحزب اعضای مجموع جان فشانیھای  وفعالیت 

 مبارزه با )حزب رفیق نور احمد نور رمانھایآبھ  و صادق انسان صمیمیدوست و برادرش 

کھ ھمھ  .گردید احراز ت ودر جامعھ تثبی دفاع از منافع زحمت کشان ناپذیر در گی خستھ

   .یداکار و سازماندھی شان افتخار مینم، صداقت حزب بھ اعضای

 نماد و موجودیت اعضای حزب در مجموع ادارات دولتی و جامعھ بھ یک نمونھ کار، عالیتف

در دشوار ترین  منافع تمام زحمت کشان کشور و تأمین عادف در قدسیت، صداقت، پاکی

ثبت و حک  زرین برجستھً  با خطوط احزاب مترقی در تاریخجامعھ  در ذھن و روان، شرایط

  . گردید

  

با را  مسلح و تروریست روح و روان مخالفین، اعضای حزب میزآ تخاراف جان فشانی این

 شکست، ر بی فرھنگاشرا ی سیاست نظامیصلسناریست ھای ا و .مواجھ ساخت شکست

   .احساس کردند کامألو مخوف ترین اسلحھ شان  ترین قیلث خود را در افغانستان با موجودیت
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 اصلی یسناریست ھا. یر آوردندیتغ خود تیوری جنگیدر  اً مجبور یصلا یسناریست ھا این

و  ثمرات راستا کھ در این. معطوف ساختندو سیاسی  استخباراتی گبھ جن خود را توجھ

  . الزم را بدست آوردند موفقیت
  

  

   افغانستان دموکراتیک دولتِ  حزب و حاکمیتِ  سقوط اتِ ـدارکـت ءھـانـتـسآ
  
  

 باعثکھ ، ت دموکراتیک افغانستانو دول حزب دموکراتیک خلق افغانستانامل سقوط عو

، اشرار بی فرھنگ توسط شھر کابل در کوچھ ھای ھزار کابلی شصت بیش از خونریختن 

  .گردید، قاتلین مردم افغانستان
   

 ویچیوری والدیمیرترور علنی با  روسیھو آغاز بھ طرف نزول قدرت نمایی  ختم اوج

کنستانتین استینویچ  کاری کوتاه ۀدورو  گورباچُفطرفداران  توسط ١٩٨٤آندروپوف درسال 

فویچ گوربایمیخائیل سرگ یاعمال س بھ راییآصف  زمان چرننکو جھت ، ١٩٨٥سال  چُ

  .اد شوروی بودحپراگنده ساختن حزب کمونست و ات

   

ھدف ا برای برآورده ساختن در حزب کمونیست لفین جدی خود راامخ سرعتبا  گورباچُف

" گالسنوست"و) بازسازی" (پریسترویکا"الحاتی بنام اص پوشش سیاست تحت، اساسی خود

در ماورای  و کشور ھای اتحاد شوروی بیندر  را ید و سریعشد کار و .کنار زد )علنیت(

  . آغاز کرد شیگذار تاثیر

مثابھ  بھ، از تسلط اش در دولت و حزب کمونست بعدگورباچُف ھویت اصلی 

با طرحھ ھای زب کمونیست اتحادشوروی ح ٢٧ در کنگرۀشکل علنی  بھ "امریکایی رـبـب"

کھ با مخالفت احزاب ، روشن گشت، حزب کمونستخیانت بھ آرمانھای ، شمیزآاغراق 

رھبر خردمند و فرزند اصیل خلق  ز ورمبا، جدی، سریع، صحبت روشن بخصوص برادر و

این صحبت . مواجھ شد و رھبر زحمتکشان کشور .ا.خ.د.ح کارمل بانی افغانستا ن ببرک

قرار  نگرهکرضایت  و مورد تائیدمتواتر  ولی با مفھوم چندین بار با کف زدنھای هوتاک

  .گرفت
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 در سطح شخصیت رفیق کارمل و یکبار دیگر بیانگر جایگاه ولی با مفھوم کوتاهاین صحبت 

فدر وجود  بیشتر ترس و ایجاد احزاب برادر  خائینانھ آینده د پالن ھایربیشپ بخاطر گورباچُ

  . گردید غانستاندر اف شان
  

  
  

  

را با خود بخصوص  عکھ نتایج فجی، آغاز یافتھ امریکائی ھا در سطح جھان باکار گورباچُف 

  .داشت، انستان کھ امروز ما شاھد آن ھستیمغافدموکراتیک حزب و دولت  در مورد

ِ شکست ھای پیاپی حزب و  اب ئیھاورباچُف با امریکاپالن گ بیانگر ما دولت اسناد و شواھد

 نا روشن و انکار ما حزب ن رھبرییخائ یکعده اعضای در وجود بیجی ی ک سازمان عمل

  .است پذیر

، پاکی نماد از نۀبھ یک نمو را کھ افغانستاندموکراتیک خلق  موجودیت حزب تحملِ  امریکا

در ، در دفاع و تأمین منافع تمام زحمت کشان کشور در دشوار ترین شرایط قدسیت، صداقت

 ثبت و حک گردیده برجستھ زرین با خطوط احزاب مترقی ن جامعھ در تاریخذھن و روا

ِ  براندازی لیتومسؤ اامریک .داشتن، بود  ھا روس خود گردنبھ  را حزب این مرگبار

  . میگذارد

  

ی مودیت نظاجبنابر نفوذ و مو را دولت دموکراتیک افغانستان حاکمیت حزب و سقوطروس 

ناشی از عدم درک شان  این اشتباه شان کھ، میکردمدت فکر  هساده و کوتا، در افغانستان خود

بھ  بھ ھدف خود ندنستاتوھ ن روسھا فلھذا. بود ما از قدسیت و استواری عقیدتی اعضای حزب

بل  را دولت دموکراتیک افغانستان حاکمیت حزب و سقوط شدند کھ و ناگذیر. دنبرس بارگیکی

  .ندنمای پالندر پنج مرحلھَ  الترتیب
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 تطبیقبخاطر  بیروی سیاسی پرست و مقام شاندن یکعده اعضای خود خواهک -  اول ۀلمرح

   .ی خودپالن ھا

  .رھبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان برکنار ساختن رفیق کارمل - دوممرحلھِ 

و بی باور ساختن ، تحریکات برای بی باوری اعضای حزب در برابر یکدیگر -سوم مرحلھِ 

  .بین جامعھ در حزب

اعضای ثور  ١۴کودتاچیان  و دولت و رفتن پراگنده ساختن اعضای حزب - چھارمرحلھِ م

  . بطرف اشرار بی فرھنگ، »نجیب -روس« هپروژ مرکبھ

 ثمره کـودتـای بمثابھ، دولت دموکراتیک افغانستان حاکمیت حزب و سقوط - پنجممرحلھِ 

  . ثـور١۴
  

  

  »نجـیـب -روس « ثـــور ١۴کــودتـای 

  ومد بــخــش
  

  دولت دموکراتیک افغانستان حاکمیت حزب و سقوط اول ۀمرحـلـ
  

  بخاطر تطبیق پالن ھابیروی سیاسی  پرستخود خواه و مقام  ده اعضایـکشاندن یکع
  

دولت دموکراتیک  حاکمیت حزب و براندازی مرگ بار لیتومسؤ امریکائی ھا: گفتیم

ی این ھدف خائینانھ صرف در وجود کھ براه انداز .گذاشتند روس ھا بھ گردن را افغانستان

   .جی بی افغانی امکان پذیر بود و بس ک اعضای

می  خود انحرافات ایدیولوژیکی، سرسخت مخالف و دشمن گورباچُف رفیق کارمل را

کھ از  را افغانستان مردمو فرزند اصیل زحمتکشان رھبر خردمند  کنار زدن پالن .پنداشت

با  رفقای خود شآموز و حزب تأسیس و رشدبرای خود را انرژی  نوقت تمامآایام جوانی تا 

ِ ، انھنامرد، شنامرد رفقای ھمین توسط، بود سفری کرده افتخار و سر بلندی  گویاتحتِ شعار

  .کرد طراحی) ایجاد رھبری دستھ جمعی(
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، ـفیضع، ست عنصرتماس ھای خود را با اعضای سُ ، ھدف خود بھ روس ھا برای رسیدن

با ھر کدام شان مطابق مزه دھن  و، ساختندبیشتر ، رھبری حزبی اضینار و، مقام پرست

  . بردندبھ پیش را  جداگانھ بازی شان

  

  
  

شایستھ در بین  و دارای جایگاهانژی با توان کاری  پُرپسر جوان  را مزدک فرید احمد -  ١

رھبری  ینده بھآو وانمود میسازند کھ بھترین انتخاب ، مرکزی خطاب کرده جوانان و کمیتھ

 ردومکھ با رضایت . میباشد رھبری روسیھ علنیت بازسازی و نظر بھ سیاست روان حزبی

انھ چھ گب با گردن نھادن، اش مقام پرستی مریضی جانسوز عالجابخاطر ، رفیق مزدک قبول

  .واقع میشود، بھ پای روس ھا

   

ھمھ حزبی ھای  کھاینیاد دبھ مانند رفیق فرید احمد مزدک با از رفیق ظھور رزمجو - ٢ 

 منشی عمومی خود را، دیگران بھ حرف روس ھا نسبت بھ، تر دباورمن، شھر با خودت است

  . دنفکر میک

  

در پارگراف ھای بعدی ( ھ نجیب و روس ھائقبأل بھ اساس توط رفیع و جنرال وکیلرفقا  - ٣

ً بھ تحت فشار ون بازیبنام فرکس) خواھد شدبیشتر  حتوضی بنام ، شده راگوشھ رانده  و نسبتا

   .اعاده دوباره حیثیت شان با خود ھمراه میسازند

  

رفیق کارمل از کھ  تصور خلق کردند رفیق کاویانیروس ھا بھ  -  نجم الین کاویانی رفیق - ٤

 شان داشت و شما مورد مواظبت اطالع، رفیق نجیب از طرف شان اذیت آزار و ابعادھمھ 
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 فارسی زبانان را باالی گرده ھای شما و الیق پشتون این کارمل است کھ نجیب. قرار نگرفتید

  .دسپارنمیوعده ھای ارتقا و مواظبت را برایشان و . کردهتحمیل 

  

ِ  روس ھا و -سلیمان الیق غالم مجدد - ٥  با  زنده گی سیاسی او کھ ھمھ ھیچ کس با انسان

ال مُ  اینبی حیایی و  میشر بی نان. پرابلم ندارد، شداب دروغ و فریب سپری شده، تزویر، ریا

   .هبودو مصیبت چرب تر  ھمیشھ در بلوا

   

کتاب  لھ درئاین مس. مشکلی نداشتند خلقی ھا یکعده بھ ر رابطھد روس ھا -خلقی ھا  -  ٦

راحت و جرأت تذکر صبھ  رفیق صالح محمد زیری »خاطری ړییپ د نیمی«بنام  خاطرات

کھ با . قام شورای وزیران بھ آنھا میرسدعقل ماکھ تصور میکردند کھ در این کودتا حد . رفتھ

ولو اگر تلخ ھم  رفیق صالح محمد زیری توسط ھا ابراز واقعیت ولی از. تأسف چنین نشد

ھم  و. بر مال میشود حوادث پوشیده ھایواقعیت  از ۀوشگعقل اچرا کھ حد . آمد مباشد خوش

 یکعده یحد ھو بعد از آن ب "ثور ١۴کودتای " ۀستانآخلقی ھا در بر خورد قابل تذکر است کھ 

بین کھ این خود حرمت را بھ خود در برابر اعضای واقع .نبود انھنامرد، ی نامردپرچمی ھا

   .حزب ایجاد کردند

  

رفیق . بود ءب بازی سادهینور عج احمد بازی روس ھا با رفیق نور - نور  احمد نور - ٧

مقتدر و با صالحیت  فرد. تت داشسمثل برادر تنی خود دو رفیق نور احمد نور را کارمل

 رفیق. نھایت دوست و احترام داشت را نا گفتھ نماند کھ ایشان ھم رفیق کارمل. در حزب بود

 و مردم دوستی، صداقت، پاکی، سازماندھی، در بین رفقای حزبی نظر بھ دانشھم  نور

  .فوق العاده بر خوردار بود و احترام اتوریتھ ازصمیمیت 

   

روی تصادف تذکری در  بعد از مشاجره خلقیرفیق  با یک، پالن شدهحسب تصادف و یا  با

در قدم اول و جانب  تسنش میزبان .بھ میان می آیددر منزل یکی از رفقا  روس ھا موردِ 

آن ھم در زمانی ، عثمان خونین حضرت ھناپیر شکل این مشاجره را بھ، در قدم دوم مشاجره

با وجود تالش و . بلند کردند، داشتقرار  بد تبا روس ھا در حال رھبری حزبی وضعیتکھ 

  .احمد نور برای مدتی بھ خارج از کشور فرستاده میشود رفیق نور، مخالفت رفیق کارمل

منشی کمیتھ بھ صفت  رفیق نجیب هللا بعدی رشد ھ روس ھا زمینھ سازی برایئاین توط

  . بود حزب مرکزی
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مرکزی در موجودیت و صالحیت بھ صفت منشی کمیتھ امکان کار کردن را  رفیق نجیب

  .داشت بسیار ضعیف و نا ممکنھای کاری رفیق نور 

ید با، اشتباه کرد ھکھ رفیق کارمل ھم در رابط، بھ مثابھ یک عضو صادق حزب باید گفت 

، رفیق نور بھ خارج از کشور فرستادنبرای جلوگیری از  را خود مقاومت بیشتر مخالفت و

کھ رفیق کارمل تالش خود را ، نیست یمفھوم بھولی این  .ندنشان میداد، ھا روسدر برابر 

راحت صث بعدی بھ دلھ را حوائصحت مس. برد نکرده بود و یا از دوری رفیق نور رنج نمی

ًسف و ولی . ختروشن سا  گی کار کشتھ ودانش  با داشتن نور احمد نور رفیق بد بختانھبا تا

   .ترف ابھ خط درک این مطلب در، سازمانی و سیاسی

، خیاالت نادرست او در بسا موارد کھ را، روس ھا رفیق نور احمد نور از ھمھ جالب اینکھ

 کھ خود بھ یکی از چھره ھای، دنتحریک مینمای تا سرحدِ ، مورد رفیق کارمل داشت در کھ

 احمد نور بدست خود جای پُر بار و رفیق نور. میشود ھا تبدیل روس سیاست ۀاجرا کنند

بھ  بعد ھانور  احمد رفیق نور. نمود خود خالی حزب پاک دل در بین رفقایعزتمند خود را 

کھ . باد مسخره گرفت بھ ازهدبی حد و انرا حزب و خود سرنوشت ، خود ھای پی در پی اخط

بلکھ اعمال ، نھ آن صفات عالی پاکی و صداقت دیگر در برابر ما رفیق نورگرفتن نام  با

  .مجسم میگرددما  ب شھیدانرمان ھای حزآ شت و خیانت او بھز

  

را  )صدراعظم کشور( بلند پایھ ترین مقام حکومت روس ھا -رفیق سلطان علی کشتمند  - ٨

نقدر ساده و بی آ خودند با وجود درک و دانش مرفیق کشت. ندکامأل بازیچھ سیاست خود ساخت

 ل سلطان حزباین عم. باکانھ عاشق مقام باالتر شد کھ منافع وطن برایش بی ارزش شده بود

بر قلب  او ھر قدر زمان میگذرد این تیر خیانت ونا مردی. ستبھ ھیچ صورت قابل درک نی

نرا آولی پاس . رفیق کارمل ھمھ کاره بود از برکت حزب و شخص. تر میرودعمیق ما 

  . ندانست

 با اطمینانکھ ، ندتا سر حدی بھ پیش برد ندمذریعھ رفیق کشت را پروسھ کودتا تمام روس ھا

جناب صداعظم  اً روس ھا بعد .خود را در جمع حواریون خود منشی عمومی ابالغ مینماید

از ایشان بھ سطح مقام ھای ، دنایمکشور رفیق سلطان علی کشتمند را بھ روسیھ دعوت مین

 کھ شما و موقفی ھر مقام در کھ، بودآن این پذیرائی افاده کننده  .مینمایند پذیرائی رتبھ عالی

 حزبِ  ۀیندآ کھ رئیس ھمزمان برایشان گفتھ میشود. دارید و محترم ما مقام عالی نزد، باشید

 بپذیرید و در این تصمیم را، یدئو شما بدون اینکھ مشکل ایجاد نما. میباشد رفیق نجیب هللا شما

 .داشتھ باشد خود نظر رفیق کشتمند بیچاره دیگر آن کسی نبود کھ از. کمک ھم نمائید ضمن
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از رفیق  با یک تصور غلط ولی، کشور بر میگردد ھب، دی و باخت دو طرفھبا ھمھ ناامی

  . لمکار

و بھ بھانھ ، سفر کاری بھ روسیھ رفتھ بودبرای ، ھمین ھاھ ئتوطذریعھ  قبل رفیق کارمل مدتِ 

، دنرفیق کشتمند تصور میک. بود روسیھ سیاسی گروگان ھای معاینات صحی و چک عمومی

رفیق  ویاگ. خورده است خود بھ فرق رفیق کارمل از طرفکھ این سنگ سنگین 

کنار رفتن خود را از ریاست حزب و دولت در  فشار روس ھا ازالخره بعد اب کارمل  ببرک

 ِ رفیق نھ  قرار گیرد دولت درراس حزب و رفیق نجیب هللاکھ ، پذیرفتھ استبرابر شرط

  . گرانھ افاده شده باشد طرف روس ھا ھم توطیھ زشاید چنین چیزی ا و .سلطان علی کشتمند

پر تالش ترین و پر غضب ترین اعضای بھ یکی از  این تصور نادرست خود با رفیق کشتمند

منزلت کاری خود را منحیث رئیس  مند مقام وترفیق کش. میگرددکودتای درون حزبی مبدل 

در ، شدهروزھای خود را تا نیمھ ھای شب در قرارگاه ایجاد  .یکندمشورای وزیران فراموش 

ھژدھم کمیتھ مرکزی جلسات و پلینوم ننگین  ترتیب اسناد بخاطر، دفتر بھ دفتر کمیتھ مرکزی

و  لیھ رھبر بر حال حزبع، کمیتھ مرکزی اعضای جلب رضایتو  "ثور ١۴کودتای " حزب

و در نھایت ستھ ھای روس ادر خدمت خو، بود کردهبخاطر آن مباره  ھا سال کھ رمان حزبآ

  .سپری مینماید، شکست دولت قرار گرفت ا در سقوط ومریکایی ھآپالن 

  

نگاه روسیھ درک کرد کھ گارفیق کشتمند با وجودیکھ بعد از بازگشت رفیق کارمل از گرو

ِ  و ھیچگونھ سازش، ھیچ مرجع رفیق کارمل با ھیچ کس و  خودشانمثل  را نامردانھ توافق

ھدا، حزبآرمان ھای  خالف ُ اما رفیق کشتمند . داده استنانجام  مردم و وطن اش، حزبی ش

یک ، خود را برای کھ بازگشت دوباره، بھ آن حد در اشتباھات گمراه کننده خود پیش رفتھ بود

رفیق کشتمند را ، ریاین گام اخ ولی برعکس .میدانست روزگار سیاسی ی دردیگر روییسیاه 

رمان ھای چندین کھ با آ، رفت کشاندهتا سرحدی  بروییآبھ بخت سیاه سیاسی ھمراه با بی 

 نقدرآو خود را . خدا حافظی نماید حزب یھداخود و تعھدات خود در برابر شُ حزب سالھ 

منافع خلق از سطح  ندانھ اشرسالتمادعای مبارزه  کھ از، رمان باختھ و ناتوان احساس کندآ

مدعی این . سقوط نماید ما برادر ھزاره کوچک ملیت یکمنافع  بھ، جھان زحمت کش ھای

  .از حزب میباشد رفیق کشتمندفای عمتن است متاسفانھ، بیان

کھ بیانگر رنگ و بوی حزب ، سیاسی ھیچ نھادرفیق کشتمند بھ  کھ روی این منظور است

   .نشان نمیدھد عالقھ مندی، باشد را داشتھ دیروز شھیدان
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 برند روزی مروزی این بودیم کھ رفیق کشتآ ما اعضای پاک و صادق حزب سالھای سال بھ

با وجودیکھ برای خود ، ثور ١۴کودتای  خیانت و نا مردی اعضای رھبری، ثحواد حقیقتِ 

با  ولی .روشنی اندازندتمام اشتباھات  برصادقانھ و شریفانھ ، خت و دشوار باشدس شایدشان 

ل و گلزار بود گویا. کردبلکھ خاک پوشی ، نکرد چنین تأسف ُ و جناب شان رسالت مند  هدنیا گ

  . هدان بودھمھ رسالت من

  

و . میشوند یک بار دیگر مرتکب بھ گناه، این گونھ تالش برای تبرئھ کردن گناه ھای خود

تصاویر روشن  ثبت کننده و ینھ شفاف گیرندهئکھ چون آ، بخشش اعضای حزب را، فرصت

  .نداز دست داد، ھستند رفیق کشتمند تاریک و روشنکرده ھای  تمام از

ناگھان بھ سراغ انسان می آید  نـقـدرآ نامرد و مرگ، ندارد گرنتی ھیچگونھ انسان زنده گی

  . ماندب باقی انشجبین  بھ سیاه برای دایم با رنگ لکھ ننگین مبادا

   

ِ  وفا دار ترین هللا نجیبرفیق  - ٩  در روس ھا .بود روس ھا منافع استخبارات رایب  شخص

در سال ھای  )رفیق نجیب هللا پدر( محمد بنام اختر گماشتۀ خودرا پاکستان بخش پروژه ھای

رخصتی  نمودن جھت سپری ١٣٤٣سی یسال تدر ختم رفیق نجیب در .داشتند ٤٠دھھ 

، افغانستان در پیشاور بود نزد پدر خود اختر محمد کھ وکیل التجاره قونسلگری، زمستانی

قرار ، ط بودنداکھ با پدرش در ارتب، عالقھ مندی روسھا مورد توجھ و رفیق نجیب. رفتھ بود

کھ بھ سیاست عالقھ مندی نداشت و غرق  رفیق نجیب، برادرش صدیق ۀبھ گفت فلھذا .میگیرد

عضو حزب  ١٣٤٤در سال ھا روس بھ اساس ھدایت  جوانی و خوش گذرانی خود بود

  . صاحب اعتبار میگردد با سرعتروسھا  و رھنمائی ھهللا بھ اساس توج نجیب رفیق .میگردد

  

کھ  بودندجدی عالقھ مند  ١٣٥٦ سال در بین پرچمی ھا و خلقی ھا وحدت ۀستانآ درروس ھا 

ولی موازنھ کادرھا در بین پرچمی ، شودانتخاب کمیتھ مرکزی  یتعضوبھ باید ، رفیق نجیب

کھ یکی ، بودند حزبی و رفیق نجیب تقریبأ ھم سان در موقف ھا طوری بود کھ رفیق وکیل

بر ادر بر ھم شان حسادت و بُخل ھر دوی. دشان باید عضویت کمیتھ مرکزی را حاصل نمای

  .ودب روشن وضاحت یکدیگر بھ

  

 مبادا کھ. ھراس داشتند، روس ھا مخالفت با وکیل را کھ عضوی فامیلی رفیق کارمل بود

قرار ، روی عالیق فامیلی در برابر کمپاین و توطیھ نجیب مورد مواظبت رفیق کارمل وکیل
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بھ یک تراجدی بعدی ھمراه خواھد  )رفیق نجیب( ناگنت شا آنگاه سرنوشت سیاسی. گیرد

و موضع . کھ رفیق نجیب با وکیل خود را نزدیک سازد، میدھند حروس ھا ترجی. بود

  .ایجاد کنند، شان پیش بود یکھ از ھر دوزمر  خلیل هللا مشترک در بد نام ساختن

آن را عملی  رفیق نجیب بسیار موفقانھ. روس ھا این طرح خود را بھ رفیق نجیب میدھد

ِ رُ  نیم هللا زمر تا ھنوز ھم با تأسف محترم خلیل .میسازد ه را درک کرد ھ و دسیسھئتوط خ

ار داستان کو یا یک بار دیگر ش ھئگاه از توطآو این شاید از عدم روابط شان با رفقای . است

   .دنباش شده دوعا گویان رفیق نجیب سازی و گمراه کننده

یکی پی ، ندمیشد او کھ مانع رشد و کار را بعد ھا ھمھ رفقایرفیق نجیب  ،روی این تجربھ

  .ساخت نام بد دیگر

الخره رفیق ارفیق کشتمند و ب، رفیق نور، رفیق وکیل ضدیت با ھ را بعد ھا درئاین توط

  . کارمل بھ ثمر رساند

  

بخصوص ، در مورد اعضای کمیتھ مرکزی رفیق نجیب هللا استخباراتیعمل کار شیوه و 

وان آکھ از ، آنھا بود انداختنبھ دام  بد نام کننده و بلکھ ھبازدارنده ن کار، یاسیبیروی س

اسناد  بھ حیث تا ھر وقت و زمان کھ بخواھد از آن .موختھ بودآ از روسھا عضویت در حزب

  . استفاده نماید شانعلیھ  بد نام کننده

  

از این خاطر . کردندحساس بودن کمیتھ امنیت را بیشتر از ھر کس دیگر درک می ھا روس

بھ آن ، باشدکھ تضمین کننده منافع استخباراتی آنھا ، را روس ھا با اعتماد ترین شخص خود

  . ندگماشت

باز  توسط نکار از آناِ . این رشد و خیزش رفیق نجیب از برکت کار استخبارات روسیھ بود

دیار است روی سُرجھ زدن، هللا مانده گان گروپک رفیق نجیب ُ صرف  لھ گیشَ  این کھ، ش

  .است شان ناشی از بی عقلی
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بھترین سیاست مدار ، روی عالیق بھترین دوست گرانینسبت بھ د یت رفیق نجیب هللاحارج

رفیق  خودِ . روسیھ بوده استخباراتِ  یسناریو ۀھمکار و اجرا کنند بھترینروی بلکھ  ،نھ

 نزدِ  خود ۀادار اعتبار و دولتی از این امنیتِ  وزارتِ  ت ھا و جلساتِ سنجیب بار ھا در نش

  .غرور یاد آوری میکرد با افتخار و کی جی بی مشاورین

  
کھ در برابر چشمان بینا و  واقعیت ھای، انباز سیاست ولی با تأسف عده یی از تجاران و

  .دھندماست مالی و طور دیگری جلوه می، ھمھ کارمندان بوقع پیوستھ است گوش ھای شنوای

ً  شانگفتھ ھای یاست بازان کھ نمیدانم کھ این تیپ س چطور ، هدور بودبھ از واقعیت ھا کال

برابر انسان ھای با عقل و ھوش صحنھ سازی  در را یمیتوانند داستان ھای خیالی و بی باور

اعضای ، مردم، جھانیان ؟کیھا قرار دارند قناعت دادن ددصمن نمیدانم کھ این ھا در . مینمایند

  . نیت دولتیحزب و یا خود کارمندان ام

 تاثباشخصی داکتر صاحب بھ خانم محترم شان فتانھ جان  ۀنام گویا کھ ؟یا چطور میتواندآ

را از خط و کتابت شخصی  ءلحظھِ واقعیت چنین نامھ یک یدییاب، ت ھا باشدیواقع ردِ  ۀکنند

   .بپذیریم فتانھ جان رفیق نجیب بھ خانم محترم شان

ِ  رئیس ۀنام  ھمکاران داخلی، کھ سیلی متواتر و محکم روس ھا، وارچھار دی ۀپناھند، جمھور

 ھر لحظھ، ھمھ امید ھای آزادی را از دست داده باشد، بروی خود خورده باشد را و ملل متحد

ھم نا جوانمردانھ ، اً بعد متأسفانھ کھ، در خواب و بیداری مرگ در برابرچشمانش مجسم شود

  .شده باشد نوشتھ، بھ سراغش آمد

ِ  ناشی از مھچنین نا !یاآ   . کھ نھ است؟ رفیق نجیب سالم ترشح فکر

  .کھ نھ .و افتخار میکرد ھستم عضو کی جی بی، شتنوکھ می داریم  انتظار !یاآ
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بھ ، راپای محترمھ فتانھ جان ، خود سیاسی ۀتجارت گند با اناین سیاست باز انم چرادنمی

کھ عزت ، مریض ای نوز عدهھ. سازندیخود شامل مو خجالت آور  شرم آور خرین تیرآمثابھ 

  .فراوان در سایت ھا صبح تا شام سر گردان ھستند بھ حدِ ، دنقلم و عفت کالم را رعایت نمیکن
  

ِ بی مس سخننھ ــت س ا تــقــیــقــح الکِ ــم انــســــن ا لــــمــــع ، لیتؤوانسان

  . وی خوردهرو بر ھشکست
  

و . را تکمیل نمودند کراتیک افغانستاندولت دمو حاکمیت حزب و سقوط اول ۀمرحل روس ھا

، مندتکش رفیق سلطان علی حزب ما در وجود اعضای مریض و مقام پرست فعالیت خود را

رفیق نجم ، رفیق عبدالوکیل، رفیق ظھور رزمجو، رفیق سلیمان الیق، احمد نور رفیق نور

کودتای  ای مرکبھاعضکھ بنام ، رفیق فرید احمد مزدک و یکعده رفقای خلقی، الدین کاویانی

  . میسازد فعال، دیاد میشو ثور ١۴

اعضای  و در پائین) گورباچُف( امریکائیھا ۀگماشتھ شد سنتر در، امریکائیھا باالکنون در ا

این  .قرار دارند )مریض و مقام پرست حزب اعضای(، کی جی بی گماشتھ شده گان مرکبھ

  .میسازند را ایجاد »نجیب -روس« ۀپروژ بنام سھ پیوند گروپ کاری مشترک

   

  
  

  مود بــخــش خـتـم
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  »نجـیـب -روس «ثـــور  ١۴کــودتـای 
  

  سوم بــخــش
  

  دولت دموکراتیک افغانستان حزب و حاکمیتِ  سقوط - دوم ۀـلـمرح
  برکنار ساختن رفیق کارمل

  

بھ ھ تفرد وابس، رفیق نجیب هللارتقای خود  یتجارب و پالن ھا بھ اساس روس ھا استخباراتِ 

، را داشتبیروی سیاسی  یتکھ تنھا عضو رفیق نجیب. در نظر داشتندقدمھ بھ قدمھ را خود 

بھ صفت منشی  بعدی رشد برای زمینھ ساز تا، نددارتقا دا حزب نشأاالعضویت دار بھ

  .عمومی حزب باشد

  

 ت وموجودی کمیتھ مرکزی در یشاالننجیب بھ دارا رفیق این ارتقای ،تذکر دادیم قسمیکھ قبالً 

 ھنوز آن فلھذا روس ھا و رفیق نجیب .بود اپذیررفیق نور امکان ن ھای کاری صالحیت

با وجودیکھ  .پائین نکرده بودندھنوز  را حضرت عثمان شده بلند ساختھ، پیرآھن خونین

بازگرداندن دوباره شان بھ  معمای خارج از کشور و مدت زیاد در، نگھداشتن رفیق نور

و خودش را تحت کنترول خود آورده  بھ زدهضرالزم حد  بھا ر کاری شان تیشخص، وطن

حفظ رفیق نور با صالحیت و خوب کار وسیع برای رفیق نجیب کھ این خود زمینھ .بودند

  . شان بود ھای کاری ناچیز
  

 با اعضای پروژه »نجیب -روس« ۀپروژدر  جدی و پیش از اینکھ رفیق نجیب بھ کار عملی

توجھ  دولتی خلف خود در وزارت امنیتین یدر تع یدبا، ز کندآغا رات رھبری حزبیادر اپ

 ۀپروژ .دباش شان کنترولتاثیر و  تحتِ کھ از ھر لحاظ  دیاب باید تقرر یشخص و. نماید

در نظر داشت  بدون را کھ متانت و توان کاری خوب داشت رفیق یعقوبی »نجیب -روس«

 رفیق نجیب هللاز  دولتی کاری در امنیتتوانمندی ، رفیق عبدالکریم بھا کھ از لحاظ استعداد

 ست ھای کلیدی در امنیت دولتیپُ یرات یکھ با سلسھ تغ. وزیر امنیت دولتی ساختند، نبودکمتر 

  . ھمراه بودھم 
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و . در نظر داشتند "مریضی" ۀرا بھ بھان رفیق کارمل یبرکنار »نجیب - روس« ۀژپرو

در موجودیت رفیق  »نجیب -روس« ۀژوپر اعضای برای انسجام فعالیت کودتا کار ھمزمان

 ۀبھ بھان را رفیق کارمل ھا کھ روس، ین دلیل بودھمروی  .دشوار بودکارمل 

ی مدت برایبھ بھانھ ھای مختلف را  و رفیق کارمل، ندردکدعوت  بھ روسیھ "کاری  مالقات"

آزاد  ۀینزم اً جودیت رفیق کارمل در کابل واقععدم مو .بودند گرفتھسیاسی  گروگان در ماسکو

با . ھ بودساختمساعد  »نجیب -روس« چیانکودتا ۀپروژ برای کار و فعالیت را بدون ترس و

ولی پرابلم و  ،و در اپرات کمیتھ مرکزی کار میکرد، رفیق بریالی در کابل بودوجودیکھ 

شناخت و  ئھ معلومات درادر ار رفیق بریالی نھ تنھا کمک کننده. ناگذیری ھای خود را داشت

 و دردِ  بھ رفقا پرابلمخودش بلکھ ، نبود ،پاک و صادق یرفقااز  ءعدهیکبرای  ،ل وضعتحلی

ِ ، حزب کھ اعضای پاک نھاد، بزدل و ترسو بود نھایت خالصھ اینکھ. گشتھ بودسر   در تکرار

  . ندشان را تا کنون می پرداز ۀنا سنجید حرکات ۀکفار تکرار

ر دفاتر کمیتھ مرکزی حزب در غیاب دی ددـگرد ھمائی ھای متع »نجیب -روس« پروژه

 یپیړد نیمی «بنام  کتاب خاطراتاین واقعیت تلخ در . دادندتشکیل  حزب منشی عمومی

 -روس«پروژه . است ت تذکر رفتھئراحت و جرصبھ  رفیق صالح محمد زیری »خاطری

ُل کھ خود قدم بھ قدم بھ طرف اھداف اساسی »نجیب ت پیاده کننده توافقاخود و اصل  در ک

، بود دولت دموکراتیک افغانستان حاکمیت حزب و سقوطامریکائی ھا و روس ھا در مورد 

بد نام ، بی باور، ضعیف حزب و دولت در بین مردم مرحلھ بھ مرحلھ کھ اول .پیش میرفتند

  .استاده شودتا نتواند دوباره بھ پای خود ، داده شود سقوط اً بعد و، ساختھ

  

شفاف و بدون ، بدون کدام دغدغھ بھ دوست و دشمن، شت زمانبا گذامروز  این واقعیت تلخ

  .مبدل شده است حقیقتبھ  حیضکدام تو

از ننگین  ۀوظیف چنین اجرای ۀداوطلبان پذیرفتن و هللا رفیق نجیب باالی اعتبار روس ھا پس

لدل سوار باالی نجیب هللا مصالحھ و، رفیق نجیب حزب طرف ُ روی چھ ، سفید مزار شریف د

  ؟ودهدالیل ب

  . کھ نبود ؟نبود خون شریکی و تبار، ھم قوم یا رویآ

  .کھ نبود انترناسیونالیستی بود؟ ۀیا روی اجرای وظیفآ

  . کھ نبود ستی بود؟ییا بھ اساس روحیھ نشنالآ

 گام رین و تلخ سیاستیش در حوادثِ  حباص ندکھ چ ھر انسانسلیم عقل  پس چھ بوده میتواند؟

مقام  ھشاتِ خوا یارضابخاطر  و روسیھ رار داشتن استخباراتِ جز در خدمت ق، باشد برداشتھ
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رفیق افتخارات  و دار و ندار ھمھ این مرض لعنتی کھ .هبود چیزی دیگری نھخود  پرستی

  .بھ باد فنا داد نیز و سرش را گرفتنجیب را از نزدش 
  

 ز برایو زمینھ سا افغانستان دموکراتیکِ  دولتِ  حزب و حاکمیتِ  سقوطِ  یاین بود عوامل

ِ  زشتِ  اعمال   . و قاتلین مردم افغانستان بی فرھنگ اشرار
  

   !اصیل حزب دموکراتیک خلق افغانسانصادق و ، رفقای پاک نھاد
رفیق  تصاویرشعار ھا و  تصمیم اتخاذ مینمایند کھ از حملخود  ۀدر نشست مخفیان کودتاچیان

ناشریفانھ و خائینانھ را  ۀظیفو این و. نمایند کارمل در مراسم رسم گذشت ھفت ثور جلوگیری

رزمجو با  رفیق ظھور. ناشریف عبدالظھور رزمجو منشی کمیتھ شھری میسپارند برای رفیق

با  رزمجو رفیق ظھور. وجود تالش ھای چندین ھفتھ یی خود موفق بھ چنین کار نمیشود

رفیق کارمل از نزد  تصاویر آوریجمع  صددعصبانیت و خشم در روز رسم گذشت در 

 رزمجو رفیق ظھور. عمل مینمایدد تھدی و ھینتو، با تحقیر اعضای حزبو ارگرانک، قاناندھ

   .میشکندخود  پا ھایرا زیر  رفیق کارمل تصاویرو  شعار ھا را پاره

 .مزین بود رفیق کارمل تصاویررسم گذشت با  رژه ھای، تالش رفیق ظھور ھمھ با وجودِ 

زنده باد رھبر  وقفھواتر و بدون تو م ھای پیاپیبا شعار  گرانکارو  دھقانان، اعضای حزب

نامردانھ و نا  ناشی از حرکات خود جوش ضاعتراکھ خود ، در برابر لوژ، مامحبوب 

ما و جواب دندان  ۀدر جامع »نجیب -روس« و پروژهظھور  رفیق یالنھذو ر پذیرفتھ شده

  . میگذشتند، کودتا چیان بود برای ھمھ شکن

 غرور کھ بھ، پرستان مقام و نامرد ۀگماشتھ شد کودتاچیان عمل ۀندز این بود واقعیت ھای

  .ر کردندیتحق و توھین و مردم با سپاس ما اصیل حزب نھادتمام اعضای پاک 

  

با تالش مزبوحانھ خود  ثور ١۴کودتای  در »نجیب -روس« ۀپروژ اعضای مرکبھنمیدانم 

 و، دور و پنھان نبوده ھمھ پاک دالن بینتیز چشماناز  کھ، از ھمھ اولتر کدام خیانت خود را

برای  این تالش مزبوحانھ .دیگرگون جلوه میدھندھک شده ھمھ وطنپرستان  در ذھن و روان

ما باشد این جز یک تالش  و مردم از اعضای پاک دل حزب شما فریب کی است؟ اگر ھدف

  .چیزی دیگر بوده نمیتواندبیھوده مضحک و 
   

شاندن کک و خون بھ خا برای اشرار بی فرھنگ جانی رای اعمالزمینھ ساز ب این بود عواملِ 

  . کابلشھر  مردم شریف و نجیب
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  و بی جیکی  گماشتھ گاناین  ثور ١۴کودتای  انسردمدار بر مرگ

  !حفیظ هللا امین از گان رنگ گرفتھ
  

اعضای  بیشتر توجھ باعث ایجاد ذھنیت و، ش در رسم گذشتجوخود  و نھناماحرکت قھر

 ھمزمان و حزبی بھ خیانت درون، جامعھ و حزب بین در مردم و مت کشانزح، حزب

  . دیگرد »نجیب - روس« پروژه جان رب آتش ریختن

بھ  در ھمان شبیدرنگ ب خود رفیق نجیب اً و شخص »نجیب -روس«ۀ پروژ اعضای مرکبھ

و  تھدید، توھین آنھا را، می ریزند رفیق کارمل حتی فامیل و پاک ضمیر حزب جان اعضای

  .مینمایند زندانی را ای عده

بیشتر بھ تشویش و متجسس احوال رفیق ، تحمل ناپذیر با دیدن چنین وضع اعضای حزب

 جدی و گشتزبا، ی ملکی و بخصوص نظامیان پاک نھادده از رفقاعـیک. گردندمیکارمل 

 »نجیب -روس« پروژه و تصور اراده، خالف خواست، شان را بھ کشور رفیق کارملعاجل 

شیوه و روند ، وجدان حزب صادق و با، اعضای پاک انۀعااین عمل شج. دنماینمیضا تقا

بھ  کارمل رفیق باعث بازگشت حتمیو ، میدھدر یرا تغی »نجیب - روس« پروژه یکودتا

  . گرددمی حیات شان و تضمین کننده وطن

 حلقھ دور خود سراسیمگی با، فوق ر وضعیتیتغی خبر شدن با »نجیب -روس« پروژه

کھ ، میباشد »نجیب - روس« ۀپروژ نیمھ رسمی اولین نشست شان حلقھ زدن این و، زنندمی

   .میدھند اطمینان خودتعھد  و وابستگی روس ھا از برای
  

 و حاکمیت حزب سقوط بعدی پایھ و اساس در اصل، نامرد چھار کاله اتدـنشست و تعھ این

  .بـود ن اــشــکـتـمــزح
  

ولی این از . روز آمدن رفیق کارمل را مخفی نگھدارند، ندتالش کرد »نجیب - روس« ۀپروژ

با  حزب و مردم شرافتمند ما دل اعضای پاککھ  چرا. دور بود »نجیب -روس« توان پروژه

از طریق زیرکانھ کھ  .رول خود داشتندتحوادث را تحت کن شنوا گوشھای چشمان باز و

   .اطالع حاصل مینمایندد رھبر خو از بازگشت مجرای خود کودتاچیان چند ساعت قبل

ممانعت  با وجود، میدان ھوائی الی اھی آریانارچھار از شرافتمند ما اعضای حزب و مردم

جاده صف بھ استقبال رھبر خردمند و فرزانھ خود بھ دو طرف ، شدید از طرف کودتاچیان

با ، نچیاضب علیھ کودتاغاین رفقا و ھموطنان شریف ما از نھایت قھر و . رایی مینمایندآ
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در  ھجوم شانبا  چندین بار موتر حامل رفیق کارمل را، امینتیخاص تدابیر شدید  وجود

 بھ زور خود فغانیاو  یمحافظین روس با وجود مقاومت و، توقف میدھند، سرک وسط

، سر و صورت، پائین مینمایندباز مینمایند و رھبر خود را از موتر  دروازه ھای موتر را

یاوه سرایی  ازکھ  .شکر میکشند ی خودبھ خدا. ندنبوسھ میزیھ ربا گ ار دستان و پا ھایشان

ھورا . دروغ برآمد، استشدید مریض رفیق کارمل  کھ »نجیب -روس« ھای پروژه

  . و لعنت بھ توطیھ گران میفرستادند ندیدمیکش

 ۀبھ خان تر از قبل وحشیانھ تر درنده »نجیب -روس« پروژهکھ ، باعث میشود این وضعیت

  .سازندببرند و زندانی ب ھجومھمان شب  رفقااز  هدعیک

، سازمان زنان، ملی ھجبھ، کارگری ھای از اتحایھ و زنان ریش سفیدان فردا سر وقت

، بھ چھار اطراف ارگاز ھر طرف ، اعضای شرافتمند حزب و مردم شریف شھر کابل

 ٢٠١٠سپتامبر  ٢٨ھ در نبشت داداین روی .میشوند رھبر خود با مالقات خواستار و، میریزند

 فعاالن حزبی ثور شماری از ١٢در (، تذکر رفتھ است کھ اکادمیسین دستگیر پنجشیری

دکتر نجیب هللا  مکتب دختران علیھ گرباچوف و، داخل ارگ جمھوری شدند مظاھره کنان

 غریو انقالبی با از موضع ببرک کارمل و کردند بلند بانگ رسا با شعارھای سیاسی خود را

بین  رسانھ ھای گروھی دیگر و. سی. بی.در بی این تظاھرات نی صورت گرفت وپشتیبا

  . )المللی انتشار گسترده یافت

ھمھ در وازه ھا قفل زده . مواجھ میشوند» نجیب -روس« کودتاچیان مخالفتتأسف با با  ولی

موانع ایجاد  کودتاچیان و بیردیم ھای یعقب دروازه ھا وسایل زرھ و یپیشرو. میشود

 کنترول وضعیت را قرارگاه کودتاچیان کھ، مردم بھ حدی باال میرود ھجوم فشار و .نمایندمی

ظھور رزمجو و خود فروش محمد عارف ، تھ مرکزییمتشکل از ویکتور پترویچ مشاور کم

دروازه ھای  کھ از بیرون. دننمایمی سر بام قوماندانی گارد ایجاد بر س ریاست دهیخره رئص

تبلیغ  بلند گو ذریعھ، قرارگاه شان بام ھماناز زمجو ر رفیق ظھور .وددیده میش کامأل ارگ

ھای سبک  این حرف .ندارد با شما ت راقامال توان و کھ رفیق کارمل مریض است ردمیک

 دروازه ھا ھجوم میبرند و بھ بی اختیار. آورد می بھ غضب شتریرفقا را ب، وا سرانھ و دروغ

 »نجیب -روس« گرانھ وبکسر  مینمایند کھ با بر خورد عشرو باال شدن باالی دروازه ھا بھ

  . ھا فرستاده میشوندموتر ھای عسکری از تظاھرکنندگان پُر کرده بھ زندان  .مواجھ میشوند
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ِ ریاست جمھوری ھجوم می برند ١٣۶۵ثور  ١٢ :تساپکوف  والیری مردم . جمعیت خشمگین بھ قصر

ِ ملی .را جانشین ببرک کارمل نمود برآشفتھ و خشمگین ھستند کھ گورباچف نجیب ِ  گارد دروازه ھای قصر

محافظین گارد از عقب در چھار  باربری و نقلیھ توانست مسدود نماید ،  ریاست جمھوری را با وسایط 

بھ ما گفتند کھ در . صف ایستاده بودند و کسانی را کھ بھ داخل رخنھ میکردند دوباره بھ خارج پرت میکردند

قدرت بالقوهء رزمی . اشتھ باشیم و اجازه نیست کھ سر ھای خود را از پنجره ھا بیرون بکشیمبرج ھا قرار د

 ً چاین ماشین محاربوی، بلوک راکت انداز و پرسونل دافع ھوا ، کھ  ٢٠بود،  مسلح نفر ١۵٠کندک ما تقریبا

  .آماده بودندتمام وقت روی پشت بام ھمراه با راکت ھا 
  

  :نمونھ مثال

، رفیق باشرف کھ، حیثیت فراموش نخواھد کرد با ھیچ رفیق با شرف و، اً ابد و ھیچگاه

این خواھر و ، داشت خود بطن در را ماه ششکھ طفل  را زھره جان زن دالور زن وشیر

 از وسطاو را  ظھور رزمجو، کھ تا وسط دروازه باال شده بودرا  ھا حزبیما افتخار ھمھ 

 بی ھوش و ناتوانبھ پیکر  چند لگد بضربعد از  و ،بھ پائین می اندازد ھای دروازه پنجره

پرتاب  بھ داخل موتر عسکری چھار دست و چھار پا مثل بوجی خود انکیس ھم کمک با، اش

از سنگ ھم ساختھ شده  اگر قلب انسان، من باور کامل دارم .میسازد زندان روانھ می نماید و

ھد انخو نخواھد فراموش کرد و را »نجیب - روس« و باشد این عمل خائینانھ ظھور رزمجو

   .بخشید
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Валерий Цапков  : Кабульские коммунисты штурмуют дворец. Им не нравится 

идея Горбачева заменить Кармаля на Наджиба. 

 

زندانی  باعث کھ. دگردمی مبدل رفقای گارد با کودتاچیان تشنجو پرخاش  بھاین عمل ظھور 

  :با صراحت باید گفت. میشود اری از افسران گارد ملیدو معاون و بی شم شدن

دولت دموکراتیک  حاکمیت حزب و سقوط برای »نجیب -روس« بلوایی آغاز این بود

  . افغانستان
  

  !ردندمقام و چوکی زیر پا ک بخاطرنانیکھ وجدان و شرف خود را آمرگ بر 
  

حزب کھ چھار اطراف ارگ  مادگی ھای الزم در برابر اعضای پاک نھادآکودتاچیان فردا با 

نفر کادر حزبی بر  ١٠٠بیش از  زندانی ساختن وت زشبا برخورد ، بودند کردهرا محاصره 
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 ٢٠١٠سپتامبر  ٢٨در نبشتھ  طوریکھ، یبیش از بیست نفر اعضای رھبری حزب عالوه

خورشیدی  ١٣٦٥ / ثور ١٣/١٤ در شب( :تذکر رفتھ است کھ اکادمیسین دستگیر پنجشیری

 اعضای بھ بیست تن فعاالن سیاسی و کودتای سپید آغاز گردید؛ نزدیک ارمل فرایندضد ک بر

 بھ قصر گلخانھء ارگ جمھوری انتقال یافت و ببرک کارمل گرفتار و کمیتھ مرکزی ھوادار

 محترم اکادمیسین دستگیر پنجشیری و ھمچنان. دست زدند، )گرفت زیر نظارت قرار

گرفتاری  سربلند قصر دلکشا رفیق کمیتھء مرکزی در ١٨ در جلسھء پلنوم( :کھ، مینویسند

و  بازی کودکانھ"را  ھنجار علیھ آنان نابھ اعضای رھبری وفادار بھ ببرک کارمل و برخورد

  ).کرد ا رزیابی" خیمھ شب بازی یک

ابر ھمھ بی راز اینرو در ب. جز مقام ھای وعده شده مطرح نبوده چیان ھیچ چیزتابرای کود

  .کردندمینھ عمل باک و سبک سرا

  !با درک و مسئولیت یرفقا

ستانھ آ در، روسیھ باامریکا  و معامالت اتاز توافق، را خود و پیش بینی درک رفیق کارمل

 عمل سبک سرانھ پروژه با، دولت دموکراتیک افغانستان حاکمیت حزب و سقوط تدارکاتِ 

عطش خود ، د کم عقلینچھ برایش باور نکردنی و تعجب آور بوآاما . داشت »نجیب -روس«

 ننگین ۀحلق خودبھ دست شان خود کھ  اعضای بیروی سیاسی از عدهیک پرستی و مقام خواھی

  . فرو رفتند سیاسی عقیده تی خیانت و بھ لجن زار، بستندخود  ا بھ گردنر شکست حزب

ھویت  برایشان حفظ. ارزش نداشت »نجیب -روس« رفیق کارمل ھمھ فشار ھای برایفلھذا 

کھ  یوحدت اعضای حزب بخصوص، قوت و توانمندی حزب بدون اتفاقات، ر جامعھحزب د

 شان کامالً  یاستعفا کھ در، با ارزش بود برایش تالش کرده بود، سیاسی خود حیاتدر تمام 

ن ازحمت کشبھ مثابھ عضو حزب بھ مبارزات خود برای سعادت  کھ، است تذکر رفتھ افاده و

  . خواھد داد دامھا
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  !ایمان و راسخ با یرفقا

  

ش زراو  آرمانھا، علیھ حزب مسمومانھ بلکھ رفیق کارمل میدانست کھ کودتا علیھ کارمل نھ

نباید اشتباه صورت . باید ھوشیارانھ اندیشید .قرار دارد در جامعھ حزب ھای بدست آمده

  .از آن منفعت بیشتر ببرند انکھ حزب و جامعھ بیشتر از این متضرر و دشمن، گیرد

، بود برایشان عمده رگکھ باالتر از ھر خواست دی، رسیدن بھ آرمان ھای حزب کارملرفیق 

 بخاطر تأمین منافع زحمت کشاندر مبارزه  بر حزب مردم اعتماد در وحدت اعضای حزب و

حزب و  شانھ ھای بربار سنگین  بیشمار اعضای حزب و مردم قربانیو . میدید کشور ما

  .متضرر شود )کارمل( من بخاطر نباید دیھیچ فرو میگفت ، میدانستدولت 

را بھ  کارگران و دھقانان، محصلین، مامورین، نظامیان برافروختھکتلھ ھای  رفیق کارمل

رفاقت و ، حاکمیت رفیق نجیبدور ، تالش میکرد و .خویشتن داری و بردباری دعوت میکرد

  .نمایند حزب حفظ اعضای بین روحیھ حزبیت را در

  

دولت دموکراتیک  و حزب حاکمیت سقوطستانھ آدر  ی رفیق کارملرزوھاآ آرمانھا و

  :از ندعبارت بود "ثور ١۴کودتای " و بعد از افغانستان

  

و ، در بین اعضای حزب رفاقت و روحیھ حزبیت، رفیق نجیب حاکمیت تالش بخاطر حفظ

خود  بین کھ( از این بحران نا سالم، صورت میتواند حزب فقط در این کھ، اطمینان داشت

  . موفقانھ بدر آید )شتھ بودگو جامعھ حاکم  حزب

رزوھای رفیق کارمل در آآرمانھا و  رفیق کارمل بنام این تصمیم شریفانھ و وطن پرستانھ

   .مسمی است حزب و دولت طستانھ سقوآ

رفیقانھ و  شورای انقالبی بھ صفت رئیس خود بھ کار، فوق تصمیم با درک و کارمل رفیق

بخاطر حزب و  اتوریتھ رفیق نجیب کیمحو برای ت .ادامھ داد ی رفیق نجیبدر پھلو صادقانھ

   :کھ میتوان گفت بطور مثال. کرد تالش مردم

  

  . آغاز کردخود تحت نظر را  قانون اساسی طرح ونیکمیس کار -

 .دنمودنونی یچندین بار صحبت تلویز -

 .دیدن نمود ٤٠ وای نظامی اردویاز ق -
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 .نشست رفیق نجیب نصایح و تدر جلسات حزبی بھ پای صحب -

 . انجام داد حزبی را یرفقامالقات ھای دستھ جمعی  -

  

 نمادِ رفیق کارمل را  موجودیت و کار »نجیب - روس« پروژه ولی با تأسف امریکائیھا و

 فلھذا .دنپنداشت می این حالت را کودتای نیمھ عملی، نددانستمی حزب و حاکمیت دولتی وحدتِ 

پنج  ھر تطبیقولی در اصل ، رفیق نجیب خام ۀخصیت و اتوریتش گویا مانع رشد نۀبھ بھا

ضروری و  لترتیبااب را افغانستان دموکراتیکِ دولتِ  حزب و حاکمیتِ  سقوطِ  ئی مرحلھ

  .بود نشده ھنوزعملی آن ۀسھ مرحل کھ. حتمی میدانستند

  
  

  »نجـیـب -روس «ثـــور  ١۴کــودتـای 
  

  چـھـارم بــخــش
  

  دولت دموکراتیک افغانستان میت حزب وحاک سقوط - سوم ۀمرحل

  
  و، بی باوری اعضای حزب در برابر یکدیگربرای تحریکات 

  بین جامعھ بی باور ساختن حزب در
  

سنتی  ۀدر جامع بیگانھ، یالنھذرنھایت ، اروپایی تیپ، خارجی کار این مرحلھ کامالً  یسناریو

رزوھای رفیق آآرمانھا و خالف ، اجتماعی اعضای حزب اخالقی و خالف کرکتر، افغانی

رفاقت و ، حاکمیت رفیق نجیب تالش بخاطر حفظ« کھ حزب و دولت طسقو ۀستانآکارمل در 

صورت  حزب فقط در این کھ، و اطمینان داشت، بود در بین اعضای حزب روحیھ حزبیت

موفقانھ بدر ، )شتھ بودگو جامعھ حاکم  خود حزب بین کھ(، از این بحران نا سالم، میتواند

   .»آید
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، کھ تحریک کننده بی باوری »نجیب -روس« پروژه چیان ۀسبکسران عمل، ولی با تأسف

کھ میتوان بطور مثال ذکر . رفیق نجیب گریدید خود تنفر و انزجار حزب و جامعھ در برابر

  :کرد

 در حال باال شدن با یک صف ری حزبی و دولتی از صحن مسجد عیدگاهباعضای رھ ــ لفا

، رفیق نجیب با حین رسیدن بھ زینھ .جھت ادای نماز عید بودند عیدگاه مسجدنھ زی پلھ ھای بھ

بھ ، رفیق کارمل رئیس بر حال دولت خیز زدن از پھلوی چپ و، نمایشی با یک ژست کامالً 

ھ ئی ظبا توقف لح. قرار میگیرد با یک توقف لحظھ ئی در پتھ اول زینھ و، پیشروی شان

ت رھبری حزبی و أرفیق کارمل در عقب صف ھی ند ویک گام پیش میشو ھمھ صف نجیب

بھ  در تلویزیون چندین بار، و بچھ گانھ کحنمایش مض این. پشت نجیب قرار میگیرد، دولتی

. است جامعھ احترام در صاحب شخصیت وکھ  است این نجیب گویا. میشودتھ گذاشنمایش 

  .گردید نجیب الی رفیقاب شان یبی باور زحمتکشان و، باعث تحریک رفقااین عمل نجیب 

اعضای سازمان جوانان مالقات  »نجیب -روس«بھ اساس پالن  مزدک رفیق فرید احمد ــ ب

داخل شدن  قبل از رفیق فرید احمد مزدک .دمینمایتنظیم در قصر گلخانھ  را با رفیق کارمل

رفیق کھ . سازدخاطر نشان می مرانھآبا جدیت و  برای ھمھ رفقای جوانان، اتاق مالقاتبھ 

کف زدن و . و صدای بلند را نمیدھد اجازه سر وجھ صحت شان بھ ھیچ. تاس مریضکارمل 

 .کنون رفیق نجیب منشی عمومی استاھمزمان تذکر می دھند کھ  .ھورا باید صورت نگیرد

و پرابلم ، آن خود داری نمائید از اً و شما جد. او مستحق کف زدن ھا و ھورا است نھ کارمل

   .ایجاد نکنید نبھ م بھ خود و درد سر

رفیق مزدک و ھمزمان برای صحت رفیق  روئی پُر و ھئعمق توطرفقای سازمان جوانان از 

   .بھ تشویش میشوند کارمل

را می  سر حال و بشاش رھبر کامالً  یشدر برابر خو رفقای سازمان جوانانزمانیکھ  ولی

 مفھوم پُر و با نگاه ھای. بیشتر میشودکودتاچیان  حدس و گمان شان بھ عمق خیانت، بینند

   .افاده خوشنودی مینمایندخود بھ یکدیگر  از صحت رفیق کارمل، خویش

وجود  با، کھ گویا، از رفیق کارمل، خود نھابیشرم صحبت غازآرفیق فرید احمد مزک در 

  .سپاس گذاری مینماید، فتھ اندپذیر را رفقا مالقاتِ ، شانمریضی و  کاری مصروفیت

و از رفقای سازمان ، نگاه میکند رفقای جوانان بھ طرف راست و چپ خودبھ مل اررفیق ک

یا آ، شما خودتان چھ فکر میکنید ،رفقا. گفتند مریض ھستم رفیق مزدک :میپرسد جوانان

  د؟یمشاھده مینمایو در چھره من مریضی را  راستی مریض ھستم
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نخیر  :فریاد میزنند لدھمھ بھ یکصدا با سوز، پیش از اینکھ حرف رفیق کارمل تکمیل شود

بدون اراده اشک پُر  رفقاچشمان . جور و صحت مند ھستید شما، شکر است، رفیق کارمل

  . دنمیفرستپُر رویی کودتا چیان  وچشم سفیدی  و در دل خود لعنت بر این. میشود

کھ  ،خاطر نشان میسازد افاده و رفیق کارمل در آغاز صحبت شان بھ رفقای سازمان جوانان

و ت یموفق صاحب داد خواھی تان ۀدر مبارز وقتی شما. مربوط بھ شما است کشور ۀیندآ

مرگ  .راستی و حقیقت وجود داشتھ باشد، در حرف و عمل تان وفاداری کھشخصیت میشوید 

صرف  مرد ھا .شما با دقت درک کنید ولی، ما می آید ای سراغ ھمھبھ  طبیعی است کھ ۀپدید

و  یدیھیچ گاه دروغ نگو !رفقا .ھر روز میمیرند است کھ رد ھانام این ولی یک بار می میرند

   .نباشید نامرد ھیچ گاه

  !رفقا
 این و با، داشتندکھ ھنوز قلب نازک و پاک  جوانان رفقای در بین »نجیب -روس«این پالن 

 این رفقا. ند برایشان تحمل ناپذیر بودنداشت ییشناآ "ثور ١۴کودتاچان "حرامزاده گی سیاسی 

را  خود دل درد سوز، را یشرھبر خو با ھر جوان واقعیت مالقات. ندکردن بر پا ییاھویھ چھ

کھ بنده ھم . انتقال میدادند، مالقات ھمین از شده ثبتنوار  با رفقا و دوستان خویش بھ دل ھای

این توطیھ کودتا چیان دیگر در حد و محدوده جوانان . منوار شدیک برکت شان صاحب  از

 باالی ھمھ گانی اعتبار و باورھایسقوط  و باعث، میرفتشده  گانی ھمھ کھبل، باقی نماند

  . یدردگمی رفیق نجیب

مراسم عودت نظامیان روس با مراسم شاندار در  »نجیب - روس« پروژه از طرف ــ ث

مردم از باال حصار تا کوتل خیرخانھ صورت  باالحصار کابل با مشایعت و صف بندی

  . گرفت

کھ با دیدن شان از  .ھم اشتراک کرده بودند رفیق کارمل» نجیب -روس« بھ اساس پروگرام

و رھبر زحمت  اصیل، نگاھم ھمواره بھ طرف این فرزند. دور نھایت خوش و سر حال شدم

 کھ. ھنوز مراسم آغاز نشده بود. یدیپاھ ولی این خوشحالی ام دیر ن. کشان افغانستان بود

را کسی  رھبر ما موجودیت، گاھانھ و پالن شدهآکھ بھ اساس حرکات و عمل ، متوجھ شدم

با شادروان رفیق  ای و شکیبائی در گوشھ حوصلھ، اما رفیق کارمل با صبر. تحویل نمیگیرد

و منتظر ھدایت . استاده بود با کمی فاصلھ از ھیئت رھبری در عقب ستیژ شاه محمد دوست

ولی با  .بود، م میبرداشتندگا با ھمھ رفقا یکجا یکجا خودش مثل ھمیشھ رھبری حزبی کھ

کردند و  پُسک پُس در بین خود، نکھ بھ رفیق کارمل چیزی بگویدآیئت رھبری بدون تأسف ھ

  .انجا چای خانھ است :گفت یکی از رفقا اً شدند کھ بعد یساختمانِ  روانھ سوی
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خودش ھم بھ دنبال آنھا در . کھ ھمھ بھ طرف حرکت کرده اند، رفیق کارمل متوجھ شد

  .شدحرکت 
  

  !رفقا
  

حق  بھ خودو حزبی  نظامی شاید ھر کس این حالت را بپذیرد ولی وجدان و غرور یک

 رھبر خود کھ در برابر »نجیب - روس«این حرکات تحقیر کننده را از طرف  کھ، دمیدھن

درون  در با دیدن این حالت آتش. بپذیرد، متانت و احترام بود، صداقت، رفاقت، سمبل حزبیت

 باالی شانھ ام دستی از پھلویم، بزنمفریاد  میخواستم کھ ای دقیق در لحظھ. دقلبم خانھ کر

 یکھ با صدا. پُر رفیقایم می افتداشک نگاھم بھ چشمان . دادمخود را دور  وقتیکھ. گذاشتھ شد

و  من شاھد عمق توطیھ متوجھ شدم کھ نھ تنھا. توان دیدن این حالت را ندارم :میگوید گرفتھ

برایشان ، دیدند کھ را نچھآ نظامیان بشمول رفقای خلقیبودم بلکھ ھمھ  حرکات تحقیرانھ

ِ . دل شکستھ بودمأیوس کننده و ، تأسف آور از رفیق  ھیچگاه صحنھ آن شاھدِ  و این نظامیان

 می حزب و دولت طستانھ سقوآرزوھای رفیق کارمل در آآرمانھا و  بخاطرولی ، نجیب نشدند

  .ریدندحماسھ می اف خوداز  رزمیدند و

رفیق با  خانھ در آن چای "ثور ١۴کودتاچان " .ندبودت رھبری أھی برگشتھمھ منتظر 

 کھ ۀمنظر ھمان ت رھبری باأولی بھ ھر حال ھی. ند خدا میدانده باشکارمل چھ وضعیت کرد

با شیوه و  و .بودند استادهلوژ عقب  ءو لحظھ، برگشتندنامردانھ  ۀھمان منظر دوباره با، رفتند

کھ رفیق کارمل با صبر و تأمل عقب . با ژست ھای رھبرانھ باال شدند لوژقبلی بھ  یسناریو

 لوژ صف در از سر رھبر ما بود کھ چشم سفیدی و بی حیایی شان تا سرحدِ . دنشان باال رفت

جای استاده شدن را در صف برایشان  از نامردان ھیچ کسی و، رفتلوژ  صف در خرآتا 

 ایستاده محمد مومند صاحب کاروال و نیاز میر صف کھ رفیقخر آولی باز ھم در . نداد

من  .تخلیھ کردند جای با احترام لمو برای رفیق کار، کمی بھ عقب رفتند خود شان، بودند

  . رزو میکنمآ رفیق شگی را برای ھر دویحرمت و احترام ھم

م کھ دو متوجھ شدی ب در برابر قوای نظامی روسیدر جریان صحبت ھای مشایعتی رفیق نج

کھ در ، رفیق کارمل خبر نگاران خارجی را ذریعھ انگشت بھ طرف از توجھ ھر یک فرد

رفیق کارمل و بزرگی رفیق  و از عدم محبوبیت. نشان میدھند، شتداقرار لوژ از ءگوشھ

   .می گفتند نجیب
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تا دستھ ، شدنداز لوژ پائین ، نجیب یقرف صحبت زبعد ا ت رھبری بھ شمول رفیق کارملأھی

رفیق کارمل  .تقدیم نمایند، صف کشیده شوروی بھ افسران و سربان را تھیھ شده ھای گل

تصور ، راست لوژ قرار داشتیم سمت ما نظامیان کھ در زمانیکھ از تاالر پائین میشود

 ،است تھخافروقلب ما آتش بر  صرف، رفیق کارمل تحقیر شعلھ ھای آتش میکردیم کھ این

 و رھرروان دل و قلب رفقای سازمان زنان لوژ بر دیگر طرف بھ آتش ولی شعلھ ھای این

شان با  ای ھمھکھ ، بودبر افروختھ تر و تحمل ناپذیر تر ، شیرزن رفیق اناھیتا راتب زاد

خود را با  بھ طرف رفیق کارملبا دوش ) رفیق کارمل این چھ حال است وای( فریاد گریھ و

با  را شان ھایپادستان و ، روی، وش میگیرندغآ دررفیق کارمل را . نددمیرسان وجود موانع

؟ لعنت است چی طرابخو فریاد میزنند کھ این تحقیر و توھین رھبر ما . میبوسند یھرفریاد و گ

ُقکھ  ت مارافسران بی غی آنعده برمرگ ، شما رو مرگ ب ُقو  ل و ایستاده  سیل میکنند ل

  . زنده باد رفیق کارمل. ھستند

با ریختن  .گشتمجسم ما افسران یکایک  چشمان برابر در مان اتتمام افتخاردر یک لحظھ 

وقفھ ھمبستگی خود را در محضر تمام رسانھ ھای  اشک وکف زدن ھای متواتر و بدون

ه بودند و ددور این شیر زنان و رفیق کارمل بھ حیرت حلقھ ز کھ تمام شان، داخلی و خارجی

 -روس«غضب کھ باعث طغیان ، ردیمک بیان، کودتاچیان رو در رو، تصاویر می برداشتند

  . گرفت قرار »نجیب

تا . بھ طرف کوتل خیر خانھ بروند، قبل از حرکت جزوتام ھا ھیأت رھبریباید نظر بھ پالن 

مینھ پھ تلو راتلو ( نجیب ھایزمزمھ  با، را خرین مشایعت از جز و تام ھای مرکزیآنجا آ

) بروید نان تان گرم باشد و آب تان سرد و. مینھ  مھدرکلھ بھ زه   ھکلھ تھ را، تیږیزیا

  .ھمراھی نمایند

 رخر قطاآدر  یموتر ھای ھیأت رھبر بعد از، تیمطابق وضع لمرفیق کار حامل موتر

َ  پائین باالحصار کروی سر. کردیمو ما نظامیان عقب ھمھ حرکت  .حرکت کرد . بودر ل پُ گ

ل سر آنھا می پاشیدند تا .حرکت نکرده بود ھھنوز قطعا کھ چر، چیزی نھ فھمیدیم ُ بھ ھر  .گ

ال ابعد از برآمدن از ب میوند شدیم دیدیم کھ موتر حامل رفیق کارمل ۀوقتیکھ نزدیک جاد، حال

با ھورا . ،مشایعت قطعات آمده بودند برای ی کھدستھ ھای گل ھمراهمردم  الببا استق، حصار

دریور  کھ، ه بودپوشاند را مل شانروی موتر حا یگل ھا بھ حد. نماینداستقبال می، و زنده باد

 .دمارش کنان در حرکت بودن، تر حامل شانبا مو یکجاو مردم . راه خود را ببیند ستنمیتوان

کھ این  دیماطالع حاصل کر اً بعد. بود کھ راه رفت در برابر ما بستھ شد ھجوم مردم بھ حدِ 

نور  رفیق، یکتور پتروویچو ۀ،در آن جا با مداخل. ال تا باغ زنانھ صورت گرفتھ بودباستق
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الچ و  با امنیت مرحوم غالم فاروق یعقوبی وزیر، رفیق گالب زوی وزیر داخلھ، احمد نور

برآمدن موتر حامل  ۀکھ زمین، ھ بودندبا مردم توانستمیز آتحریک  بعد از برخورد، لشکر شان

  .مساعد بسازند فرعی ھای کوچھ یکی از بھ رفیق کارمل را

عمل  روب رو، جای نداشت ر ریاکاریگدی» نجیب -روس« مرکبھبرای اعضای  ــ د

برای  شان شب و روزی ۀوظیفھ و مبارز. وضع اختناق سیاسی را بھ بار آوردند. میکردند

 گویا بنام، ھم در ملکی و ھم در نظامی شایستھ ترین رفقای حزبی بھ زدنضرفشار و 

، تبدیلی، اخراج ساختن محصلین، دیدتھ، توھین، تحقیر انتی سویتیست، مخالفین پلینوم ھژده

 گاھانھ خود بھآ کھ با این عمل و پالن .گشتھ بود، ساختن جزا ھای انظباطی و زندانی

  . اعتبار و باور حزب در بین اعضای حزب و جامعھ میگشتند، قدرت تضعیف

یف عتض بلکھ ،دیگر مطرح نبود سازمان ھا رشد و بھبود کار »نجیب -روس« ای پروژهبر

  :بطور مثال .ل سازمانھا مطرح بودیزو تن

حزب از خود شجاعت و قھرمانی می  دوشادوشزنان کھ در ھر نوع شرایط دشوار  سازمان

 و زادرفیق اناھیتا راتب شیر زن، سازمان زنان رئیسھ .گرفتھ شدنادیده  گیباربھ یک، فریدآ

ِ  دیگر از ای دهعـیک وش و عوض شان سبکد سات دولتیؤسم بگونھ راع و مبارز اشج زنان

 جز یک زھر پاشی از نیش »نجیب - روس« عملاین  .کردندنصب  را رفیق فیروزه

اعضای بلکھ مجموع  سازمان زنان نھ تنھا ساختن و بی اعتبار بخاطر مسموم، گین شانآزھر

 سقوط ددصدر  اً کودتاچیان دیگر علن .تحریک کننده بودراحت صبھ  ان عمل شان .حزب بود

  . بودند برآمده ت دموکراتیک افغانستاندول حاکمیت حزب و

 زندگی تشکیالتی و سازمانیساختن  اعتباربی  و بخاطر بی ارزش» نجیب - روس« ــ ذ

ُل .دندبشکل گروپی آغاز کر را جدید بھ حزب جذب اعضای و جلب، حزب  در و و بطور ک

ر ساختن بخاطر تضعیف و بی اعتبا، ضروی ھمھ کسان استفاده جو و مُ ربر را حزب دروازه

ِ  حزب را. باز کردند، حزب  ۀمزمان بھ یک قشلھو ، لھ گرانمعام و ستد داد بھ یک بازار

  . عسکری مبدل ساختند

ِ داد و ستداین  سیاسی کھ  بھ کارکنان دیگر در جزوتام ھای عسکری، معاملھ گران بازار

و  .نداشتندنیاز  خود سیاسی بازار آلوده در باشگاه ھای، بودند مظھر قدسیت و پاکی حزب

  .اشتندبردوزارت  سھ تشکیالت نظامیکارکنان سیاسی را از  تشکیل ھمھ

  

خدشھ دار و  اً جد، رھبری حزبی میزآاین حرکات تحریک با  اعتبار اعضای پاک حزب

  .بھ روز از بین میرفت زاعتبار حزب در بین جامعھ رو
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بی باور ساختن حزب و ، تحریکات برای بی باوری اعضای حزب در برابر یکدیگربود  این

 دولت دموکراتیک افغانستان حاکمیت حزب و سقوط زمینھ سازیاز  یکھ بخش، دربین جامعھ

  . بود
  

شھید رفیق داکتر  جمھور رئیس د افغانستان پخوانی) !( ملی مشر گاھانھآ سناریوی این بود

و دولت  حاکمیت حزب زمینھ ساز سقوط کھ قدم بھ قدم، رھبر کودتاچیان نامردنجیب هللا 

  . دموکرانیک افغانستان را مساعد می ساخت

  

  

  دولت دموکراتیک افغانستان حاکمیت حزب و سقوط -مرحلۀ چھارم 
  

، »نجیب -روس« اعضای مرکبھ پروژه حزب و دولت و رفتن اعضای پراگنده ساختن
   بطرف اشرار بی فرھنگ »ثور ١۴کودتاچیان «

  

  

گماشتھ شدن گورباچف برای  ،فکر کنیم و دولت ھر گاه کمی با دقت بھ رده بندی سقوط حزب

شدن  و گماشتھ .بود »روس -امریکا «معاملھ  توافق یا تیوری با اساس سقوط حزب و دولت

خود  و در قدم دوم در استخبارات روس شان عضویتبھ اساس  در قدم اول، رفیق نجیب

فرد  و علی کشتمند رفیق سلطان در غیر آن فرد اول حکومت .بود او خواھی و مقام پرستی

روشن  ۀھر دو رفیق ھم گذشت. بعد از رفیق کارمل در حزب رفیق نور احمد نور بوداول 

از رفیق نجیب  بیشتر لیاقت و دانش بھ مراتب، محبوبیت در حزب، جان بازی ھمراه با

   بود؟ ۀمعجزو یا  انگیزهھ چروی  انتخاب رفیق نجیب پس. داشتند

  

ولی این  .چشمان ھمھ زد بھ را ساخت و با دیده درایی خاکق ماح را ھمھ کھ دشوار است

، نور احمد نور، مندتسلطان علی کش» نجیب -روس« پروژه اعضای مرکبھ درست است کھ

و یکعده از خلقی  نجم الدین اخگر کاویانی، فرید احمد مزدک، ظھور رزمجو، سلیمان الیق

جمع  »نجیب - روس«ن در پروژه و مقام پرستی شا خواھی خود، روی بی عقلی اً مطلق، ھا

   .شده بودند
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، برای فریب اعضای حزب »نجیب -روس«اگر کمی بھ عقب فکر کنیم تیوری کودتادچیان 

، جسمی رفیق کارمل و ناتوانی وضع صحی، تحت نام و بھانھ، نھاد ھای اجتماعی و دولتی

" گالسنوست" و) بازسازی" (پریسترویکا"، جمعی رھبری دستھ ایجاد بھ بھانھ بعد یمدت

  . نت اعضای حزب مواجھ شدـبا تنفر و لعو  اءافش یک پی دیگر و مصالحھ ملی )علنیت(

بگویند ھفت سالیکھ ما را بھ فرق سر آب دادید و ھمھ دست  پس اعضای حزب حق دارند

  چرا؟ بپرسند کھ، یکسان ساختیدو خون  آورد ھای ما را بھ خاک
  

  !آقایان
  

  ؟شماسویتیزم و کی جی بی  ،چھ شد ویکتور پتروویچ ــ

  ؟ شماچھ شد رھبری دستھ جمعی  ــ

  ؟شما )علنیت" (گالسنوست" و) بازسازی" (پریسترویکا"چھ شد  ــ

  ؟ شما ملی ۀچھ شد مصالح ــ

   

  !رفقا
  

این . دیر پا نبود، کرده بود حترش شان کھ از مغز ھای مریض و خود خواهی این سیاست خام

برای ، قدرت رساندن رفیق نجیب برای بھ یزمینھ ساز وقھای ف تیوری درست است کھ در

ولی بوجود آمدن . شد و عملی با دقت تدوین بھ مرحلھ مرحلھسقوط کامل حزب و دولت 

 مرحلھ ھر در را و ھویت اصلی شان چھره، شان اعمال نا شایستھ ناشی از پی در پی حوادثِ 

  .انجامید می شان ییرو بھ سیاهو  افشا

 این .مطرح نبود »نجیب - روس«پروژه  ھا دیگر اعضای مرکبھ ای روسبر، بعد از این

، تک حزبی و نھ از دموکراسی، دموکراتیکسنترالیزم  از حرفِ  نھ سیاست بازان دیگر

کالبد بلکھ . داشتند ملی ۀپلورالیزم و مصالح، معیجرھبری دستھ ، پروسترویکا -گالسنوست 

ِ کشانده شد خواھی راق خودـاز نادانی و اغ و پیکر سیاسی شان  حتی کھ دیگر، ه بودبھ سرحد

 رندهگمادد رضایت صبھ مانند اسپ ھای گادی در  بلکھ .شخصیت و ھویت خود نبودند مدعی

دیگر  اصأل، مان ھارو آ، وطن، ھیدش، رفیق، حزب. بودند رفیق نجیبروس ھا و شان  گان

   .ل شان وجود نداشتادر خواب و خی
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. نداشتند کسی بھ کار بیشتر دیگر ضرورتِ . خود رسیده بود روس ھا بھ انتھای یسناریو

. کھ باقی مانده بود تنھا چیزی. بود ل خوردهلو پائین حزب و حاکمیت از نقطھ باال بھ طرف

  .کھ چنان ھم شد .بود و بس خودبھ فرق سر  و اعضایش خوردن حزب

وضع  از و نجات فتراه بیرون ر کھ باید، روحیھ باختھ گان، در نشست ھای اعضای مرکبھ

و  هھبران درماندر زنده ماندن، عقل تضمین کنندها دِ ح تا، می اندیشیدند را ناگوار مشکالت و

سیاست بازان بگیل ھمھ چیز را ، ھزاران تأسف ولی با .میشد شان فامیل و حزب اعضای

 و مطرح ساختن فکر کردن، از یکسال قبل از سقوط سیاست رسمی شان. باختھ بودند

و  نھ راه بیرون رفت، بود دولت دموکراتیک افغانستان حاکمیت حزب و "سقوط ءشیوه"

  .نجات

نزد  و، حزب را آماده ت رھبریأاز اعضای ھی گروپ ھای، بھ شمول خود رفیق نجیب

شان  بھ زیر پای بی ننگی دامن و چادر برای گرفتن) اشرار بی فرھنگ(ب و قوماندانان احزا

 ارگاه و بارگاه رفیق نجیب را در پھلوی !کھ بھ لحاظ خدا .ندنمودسمت ارسال  ھر جھت و بھ

  . بھ ما رحم نمائید. خود بپذیرید

ھر تنظیم و  نزد کھ، بشمول رفیق نجیب، عضو بیروی سیاسیھر ، کھاین آور مجالب و شر

ھر کدام  و .املھ کردندمعچنھ زدند و  ای خودبر ھر کدام شان و کچکول بردند پیام گروپی

کھ کنان حاکمیت و دولت ، اعضای حزب خود اتامکان یت وحالصھ شان نظر ب  سھم، را ترَ

، کابلی ھزار ٦٠چپاولگران و قاتلین بیش از ، بی فرھنگ راشرا پای پیش بھ و رسد خود را

   .گذاشتند

  

 - روس« ۀپراگنده ساختن اعضای حزب و دولت و رفتن اعضای مرکبھ پروژ این بود

  . بطرف اشرار بی فرھنگ »ثور ١۴کودتاچیان «، »نجیب
  

   !رفقای صبور و پاک دل

  

 پروژه اعضای مرکبھ »ثـور ١۴ انیچکـودتـا« انریا کار ھفت رنگ تصویر نیمیبب حاال

بھ را  خاک و شرافتند را فریب حزب و مردم اعضای ھفت سال پُر کھ را »نجیب -روس«

را  و انقالبیون حزب قربانی و شھادت با شرف ترین اعضای، دست آورد ھا، زدند چشم شان

بھ  حزب و حاکمیت را، نداعتبار حزب را در جامعھ از بین برد، ساختنددر جامعھ بد نام 
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یا جای افتخار و آ .چھ نوع بھ نظر میخورد، مواجھ ساختند نابودی و سقوط مرگبار گاهتپر

   ؟یا خیر باقی مانده است باور باالی شان

  

 ١۴ یانچکـودتـا«دوم  رھبر، روند خیانت رورمندِ سُ  و مند شاد مندِ ترفیق سلطان علی کش

نقدر خورد و آ اشاعضای حزب و مردم ، ابر رھبرردر بخود  خیانت پیا پی بھ اساس »ثـور

ِ الخره اکھ ب، گشتذلیل  ِ  و. ھمیش از دست داد برای رھبر را رفیق و نام و افتخار  در لجنزار

، و مردمش ایشرفق قاتلِ ، جانی انسان .غـرق شد ملیت پرستی تعصبات فنعگودال پُر ت

   .ملی گشتنماد  خوند سلطان علی کشتمندآبرای برادر  عبدالعلی مزاری

 فرد منزلتِ ، عزت، نام صاحب، رفقایش و حزب، رفیق کارمل از برکت رفیق نور احمد نور

پاکی حزبیت اش  از ناشی بیچاره »ثـور ١۴کـودتـای « از برکتِ  ولی .حزب شده بود دوم

کھ دارالواکالھ ، نبود زبان پرستِ . کھ در بین حلقھ شان روز بیگاه سازد، ی نداشتونیفرکس

و اشرار پرستِ نبود کھ . ببرد کھ نزد قوم خود پناه، قوم پرستِ نبود. را بکشاید پرستی زبان

کھ بھ پای خود بھ ، بود ساده ایو  گپ رو، انسان ساده. ھ بزندنچ مُال یا خاطر کدام چریبھ 

را بھ خود  ویکتور پترویچ و داکتر نجیب الخره موقف چایدار باشیاب و .نت رفتگنداب خیا

  . گرفت

  

 چرا کھ ھمھ. مجسم سازم رفقا در برابر چشمان را ھیچ نمی خواھم سلیمان الیق غالم مجدد

در برابر عفو متواتر حزب . بود دروغ و فریب سپری شده، تزویر، با ریا زنده گی سیاسی او

م( لندیمار  بھ مثل ل کھب اس بودسپنا  اھ تنھن ُ  سال ھای خود را منافقیت زھـر کھ) بریده د

خود را  و زھر، نیش زد را ھمھ »ثـور ١۴کـودتـای « پروسھدر ، نگھداشتھ بود سال

  .ختاندیر

 نجیب با رفیق یناجی ننوات منحیث الخرهاب. بود گشتھنجیب موالی  قافلھ کودتاچیان وسر تاز 

 مجددیبغت هللا ص با )سلیمان الیق( غالم مجدد .فعال شد زاب اخوانیزمحا و قلتمس شخاصا

دی صبغت هللا مجد مورد ترحم و شا باش آغا الالگی و فامیلی یھا بھ پاس گذشتھ. نزدیک شد

ِ  کویبی  و کس بی سلیمان الیقبرای . قرار میگیرد ُ ق کھ، خلق میشود تصور  گویا لھ ھایـــ

 پای رد بھ رفیق نجیب است کھ باید و حاال نوبت، کرده است را از ھمھ اولتر فتح انکسبا 

ِ با این خواب .گام بگذارد الیق ولی تکیھ . وآن طرف دوید طرفاین، و خیال بیچاره چند صباح

غالم میشی غالم بادار باش نھ  اگر: کھ میگفت، را فراموش کرده بود نجیب زبان ورد و کالم

گلبدین  شنجیب در دیگ بادار خوندآکھ دال ، کردل زمانیکھ الیق اطالع حاص .غالم - غالم
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 حرکتِ ھر  اگر، الیق تالش کرد بھ ھر حال .بود گذشتھ از وقت وقت، پختھ شده است

 الیق صاحب. نھ شد ھم کھ چنین. او یعنی مجددی صورت گیرد از طریق، یردگصورت می

 خود آغا الالی اه گاهندر پ شرم سارانھ جدا سازد و نجیب مجبور شد کھ راه خود را از رفیق

   .بیروی سیاسی در برابر نجیب هللا قرار گیرد طالحصبھ ا سخنگوی و بھ مثابھبماند  مجددی

  

 در سلولاز اول  و ستیزی ملیت و سمت پرستی، مرض زبان -ن کاویانی یرفیق نجم الد

و ھم نشان داده بود کھ اشرار ھم سمت  حاکمیت حزبوان آاو از . بودای گرفتھ ج کاویانی

ھیچ  انسان ھای شریف و پاک دلِ  اعضای حزب و در برابر حتی را با ھیچ متاعی شزبان

مثل دیگران بھ  گریز و پناه گاه هرفیق کاویانی ضرورت پالیدن را. نخواھد کرد برابر تییمل

شورای  نزد پنجشیر توتِ  ھ خود را زیر درختِ مخی، حاکمیت حزبوان آاو از . نداشت خود

پاراگراف و یا بھ نیاز کھ ھیچ ، ک فرید احمد مزدکگرتیب بچھ تبھ ھمین  .زده بود نظار

بعد از خیانت و بچھ  قبأل یھا این دو تا مدت. بچھ گی او نیست یحخاص برای توض خطسر

  . گی شان سر نوشت رفیق نجیب را بد تر از آنچھ دیدیم رقم زده بودند

 و مفھوم فرکسیون را از نام من معنی. اگر شوخی نکرده باشم. ونیزمیپدر فرکس وکیل رفیق

ون میشنوم یوقتیکھ فرکس. ونییعنی کھ فرکس، وکیل میشنوم وقتی کھ نام. وکیل می شناسم

علیھ  ھایش با توطیھ و محمود کارگر جنرال خلیل، جنرال رفیع اشیعنی کھ وکیل با ضمایم 

  . در برابرم مجسم میشود خلیل زمر

دزد و قاتل جانی احمد شاه  نزد رفیق نجیب هللا ول برکچک و پیامبر الخره رفیق وکیلاب

  .درومیمسعود 

 .دور میدھد بھ نفع خود را چرخ معاملھ» ثـور ١۴کـودتـای « دیگر اعضای مثل رفیق وکیل

  . قا کاویانی و مزدک می اندازدفخود را نزدیک پای ر سیاسی خواب ھای بستره

، نیرنگ بازان ماھر در زنده گی سیاسی بودیکی از  کھ سر قطار کودتاچیان رفیق نجیب هللا

ی سیاسنیرنگ  دستان قوی این. دستان حفیظ هللا امین را در نیرنگ سیاسی از عقب بست

  . بود شده پختھ نامردشپیکر در کھ ، بوده ی جی بیک شموالیاز داکتر نجیب 

، ظر اندازیمھر گاه بھ نیرنگ ھا و دو رویی رفیق نجیب هللا در سال ھای اخیر حاکمیت اش ن

و از ، زدمیحلقھ  شان این شعر در حلق و گلون ۀکھ چطور ھر کلم. انسان بھ حیرت میرود

   :مدآبر میدر تاالر کنفرانس  در وصف رفیق کارمل شان ۀدھن مکار

  استرشتھ را بھ نقد جوانی خریده این    رایگان نداد اش موی سپید را فلک
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بد انسان  بر تنرا  لباسھفت رنگ . است ھا انسان روزگار و عجب زمانھ ھم این زمانھ

  . و رسوای عالم میسازد میگذارد را بھ نمایش شاصلیت سیاهرنگ  الخرهاب ولی، جنس میکند

  

ِ  عاقبت ھم  کھ ھمھ با من است، ادعا میکردکھ  چیاندکوتا ، سرخیلِ خود را کرد باالخره کار

، سلیمان الیق، نور احمد نور، مندتسلطان علی کش( »ثـور ١۴کـودتـای « اعضای مرکبھ از

کھ روس ھا  )نجم الدین اخگر کاویانی و یکعده از خلقی ھا، فرید احمد مزدک، ظھور رزمجو

با او  ھیچ کدام شان با او بود؟ رفیق نجیب ماند و یا کدام شان با ،نددورش جمع کرده بود

 بود کھ بھ سازپس این تنھا نجیب ، شان غالم خود خواھی و موقف بودند ای ھمھ. نبود

ِ  و بھ  غالمی کی جی بی رقصید بھ  خیانت .حزب خود و مردم خود خیانت کرد، خود رھبر

بی ، ناتوان، ضعیف یک فرد بھ را شمشیر بران حزب آن اعضای حزب و مردم، خود رھبر

کھ سیاست درک و افکارش بھ حد خورد و پُر تشویش شده بود  .ساخت یلدتب کس و بی کوی

حزب و رفقای شان را  کھ، حق داد یشھمھ اعضای مرکبھ کودتا دش وخو رسمی اش بھ

  .اندیشند صرف بھ خود بھ فراموش کنند و

نیمھ  شب و طی سفر ھای، ھا تانیسپاکگلبدین حکمتیار و  نزد بھخود  رفیق نجیب بھ پای

   !ملی مشر این شخصیت بھ اصطالح .کرد خم رفت و بھ پای شان سر شب

  
  

  ۀختن اعضای حزب و دولت و رفتن اعضای مرکبھ پروژپراگنده سا این بود

  .بطرف اشرار بی فرھنگ »ثور ١۴کودتاچیان «، »نجیب -روس«
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  »نجـیـب -روس «ثـــور  ١۴کــودتـای 
  

  پـنـجم بــخــش
  

  دولت دموکراتیک افغانستان حاکمیت حزب و سقوط -پنجم  ۀمرحل

  

  لیـــــمـــــع ـوطـــــــقــــس
  

 رئیس حزب و رئیس جمھور با، سقوط عملی حاکمیت حزب و دولت از بلیک سال ق

بازسازان و ، رھبری دستھ جمعی حزب، مدعیان این) ثور ١۴تای دمرکبھ کو اعضای(

دولت وحتی ، حکومت، ھ بھ حزبتو وابس دیگر مربوط، دیروز ۀگلو پار مصالحھ چیان

 ۀانعکاس دھند و مدافع ودیگر  یکدشمن ، چند گانگی در بستربلکھ  .یکدیگر خود نبودند

محمد ، خالص، گلبدین( اسالمی منافع سازمان ھای استخباراتی بیگانھ و گروپ ھای احزابِ 

شان پکول و  ای خالصھ ھمھ. بودند گشتھ) و غیره مسعود، ربانی، مجددی، سیاف، نبی

  . شده بودند »نما خاجنبی سر« اشرار بی فرھنگ دستمال پوش

  

یک تعداد ، مرتجع یکعده از روشنفکران، و پا مدُ  بی این سیاستِ  با کھ ری استوقابل یاد آ

ِ کارمندان  رندوی و ا، محدود از افسران مقام پرست و قوم پرست اردو تعداد انگشت شمار

علیھ غیرمستقیم یا  و مستقیم بطور، حزبی ھای اشرار با ان ھمنواشنادانی  اساس بھ امنیت

ھدا و مردم افغانستان، حزب منافع ُ   . تندگرف قرار ش

  

  ! رفقای شرافت مند
  

با این  »ثـور ١۴ کـودتـای« وانآ از د ماـتمنـمردم شراف و اصیل حزب، ادـنھ پاک اعضای

 ھای پالنھر نوع تالش و  تیبلکھ در ضد ،ودندـنھ تنھا ھمنوا نب سیاسی ھای دهدی لـبغ

، دھقانان، ارگرانن راستا شھامت کدر ای. قرار داشتند پوشخصمانھ این اجنبی ھای سرخ 
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. دالور و بخصوص کارمندان امنیت قابل ستایش است افسران، کارمندان دولت، محصلین

مورد  بدون و امنیت یرفقاکار و فعالیت  شناخت از بدون، اولی با تأسف یکعده از رفقای م

اشتباھات کاری  .در صورتیکھ واقعیت ھا چنین نیست. از آن ھا بھ بدی یاد میکنندمشخص 

 یکعده خشک و بی پایھ برداشت ولی. وجود دارد اً ناات محدود حتمتـثـبا اس کار انسان ھادر 

رمان ما آحزب و  اندشمن یکھ خود مقدار زمینھ ساز فعالیت تخریب، رفقابسیار محدود  ای

  :کھ باشد ھایدید گاه  ناشی از دشای، میگردند

  

جلوگیری از ھر  در بری اداراترھ ھکمک ب در ادارات دولتی امنیت فعالیت کارمندان ـ ١

ری و بخصوص نفوذ و فعالیت افساد اد، کارشکنی، نوع پدیده ھای منفی و نا مشروع

 ۀموفقان و شریفانھ ءنمیتوانیم بر این وظیفھ اً اندما وج ی کھ ھمھ بود مردم دشمنان تروریستی

 اوایل ق کارمل ورفیحاکمیت  ۀدولتی در دور ادارات چرا کھ کار. شان انگشت انتقاد بگذاریم

 از لحاظ کشور ما ۀگذشتھ و آیندنسبت بھ کاری  ھای ترین دورهدرخشان  از یکی رفیق نجیب

ُلقدسیت کاری و ، پاکی کار شب و روزی ھمین از برکت ، فساد اداری ۀواژ با نا اشنا در ک

  . بود رفقای حزبی و در مجموع کارمندان امنیت

روی  ھم کامالً  نآکھ ، مستقل موتر بھ سطح مدیر شتندا و معاش اندک باال رفقاامتیاز این 

 ساعت ١٠روزانھ  در حالت نورمال مکمل ۀامنیت ھفت کارمندان. بود و بس ضرورت کاری

نورم کار  در صورتیکھ .کار میکردند، حق الزمھ اضافی طلب بدون) ساعت ٣٠٠ماھانھ (

ر با ھمان ، یعادغیر حالت  و تیو در وضع .بود ھھفت یک در ساعت ١٧٠ دولتی ھفتھ پٌ

کار ، خیریا  صرف نظر از اینکھ فامیل دارند، معاش اضافی بدون طلب، ثابتمعاش 

و ما نباید اینقدر بی . نباید باشد، استروشن حرف  ؟ھمین جرم شان است !یاآ .میکردند

  . انصاف باشیم

   

 خواستھ و . شددشمن بر ما با تبلیغات این بی انصافی ما شاید ناشی از تاثیرات شدید ـ ٢

ِ  نا  ھای نظریات و حرف شاندن بخاطر بھ کرسی، زبان ما مثل بعضی کلماتخواستھ ورد

ھدف خواست و ردن وبدست آ رایب، پیامد ھای تخریبی آندر نظر داشت  بدون با کلمات خود

  . و از نادانی تیشھ بھ پای خود میزنیم، میکنیم بازی، نا چیز خود

  

 بخاطر رئیس بودن سر دمدار، نما زدن بھ پای خود یشھو تد راین نوع برخوشاید ـ  ٣

فکر او  طرف دار را ھمھ کارمندان امنیت و .باشد رفیق نجیب هللا »ثـور ١۴کـودتـای «
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ً   ھا دور از واقعیت ما فرسخ ھا صورت این در پس ،اگر جواب بلی باشد .کنیم در و مطلقا

  . تاریکی قرار داریم

  

شایستھ ترین و با ، نکھ کارمندان امنیت دولتی از پاکتری، رفتھتذکر طوریکھ در بخش اول 

 .ردندک بھ کار آغازوظیفھ معرفی و این بھ حزبیفھم ترین رفقای ھمھ نواحی و سازمان ھای 

 خویش کاری یتموفق کھ، ندتوانست تحت ریاست رفیق نجیبما  یدرست است کھ رفقا این و

فیصد  ٩٩قیت موف این و .ھندنشان د در منطقھ تنھا در کشور بلکھنھ  در کمترین زمان را

 حزب، خود رمانھایآابر رنجیب در ب رفیقکھ ھیچ گاه مثل ، هبود رفقایتان ھمین طومرب

قھرمانی و ، شھامت بلکھ از خود، قرار نگرفتھ اند خود مردم منافع وخود  یرفقا، خود

 می سر خود رب اچیان راکودت اتبضرشدید ترین ی ما این رفقا. افتخار بھ جا گذاشتھ اند

عظم و اراده شان را  خودنوع نیرنگ  یچبا ھ نتوانستند کھ ھیچگاهکودتاچیان . ندبرداشت

  . تضعیف سازد

  

افق ھای ، حزب دوم نام نھاد ۀکنگردر  کودتاچیان در برابررفقایتان  و توانمندی بُعد فاصلھ

تاریخ  اوراق زرین ثبت انحرافات در ضدیت با خویش را ۀمبارز حزبیت و اصولیتِ  روشن

  :میتوان خاطر نشان ساخت کھ بھ طور مثال گردیده استحزب 

 ۀانتخاب شان بھ کنگر از کھ، را و ذبیح هللا زیارمل سلیمان الیق بد نام دو تن کودتاچیان

 تا. دندکر معرفی دولتی بھ وزارت امنیت، سازمان ھای ملکی ھراس داشتند طریق از حزب

و  عزماما با  .انتخاب شوندنماینده  حزب ۀت امنیت دولتی بھ کنگراز طریق وزار این ھا

  . فرستاده شدند شان پشت بخت سیاه و، رد رفقای پاک ضمیر ما کثریت قاطعامحکم  ۀاراد

 ۀدر ادار نیز، کھ رفیق با شرفِ بود وزیر امنیت دولتی، بخاطر این دو تا ولی با تأسف

 یتاصولیت وحزب را کھ شرف و عزت شان یرفقای، در عوض آنان .نشدانتخاب خودش 

   .نددحزب انتخاب ش اتو افتخار با کف زدن ھای بی وقفھ بنام ریش سفیدان، بود

  

   !رفقا
  

 با ھمراه مابندی شان بھ آرمانھای انسانی حزب شھیدان پا ناشی از ای مااین شجاعت رفق

 پرچم نگاه داشتنبلند لیت ؤومس تا اکنونکھ ، بوده قدسیت خود شانو  یپاک، اصولیت

 مثل یکعده دیگر زیر سایھ اشرار بی فرھنگ ھیچگاه. بھ عھده خود دارند حزب را اصولیت
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و روان آرامانھای  روح فاقد کھ کنونی سازمان ھای نام نھادبا . نشستند و نھ رفتند راه نھ

ُھدای حزب ا بھ ر ھمچو سازمان ھا باکنار آمدن . دمدننیا کنار بھ ھیچ صورت، ھستند انم ش

   .میدانند و خیانت بھ خون شھیدان ننگ، شرمخود 

 است کھاز رفقای حزب ما  یی کھ یگانھ کتلھ: یمیبگوراحت و افتخار صبا  یممیتوان ما ھمچنان

با ، ھمت کاریتالش و از برکت زندگی غربت را  ولی، مدندآبا جیب خالی از کشور بر

  .دپیش میبرن بھبرومندانھ آ عرق جبین خود ریختن

  

در انسان دوستی  وپاک وجدان  با آن قدر رفقای ماکھ این است  و قابل افتخار الب از ھمھج

نتوانستھ تا کنون  و خارجی کھ مخالفین داخلی، کار کرده اند پُر تشنج و جنگی نھایت شرایط

بھ جز برخورد ، ما حزب ما یعنی امنیت را علیھ رفقای کننده ھیچ گونھ اسنادی بد نام کھ، اند

ِ ھمھ ما واقعأ .نھ توانستھ اند ارائھ، سیسیا  اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان افتخار

  . است

 سیاه رویی ھیچگونھ بدون اتجز افتخار ما دانھپاک  ایاین رفق یکھ از کار شرافت مندانھتوق

   ؟بھ کدام حد باالی ما الزم است رفقاخاطر این  پس حفظ باشدمانده  بجا بھ حزب ما سیاسی

  

  ! فقای صبور و پاک دلر

  

ھر . قرار داشتند بی فرھنگ اشرار دیگر در خدمت ما »نمای خاجنبی سر« یرفقا :گفتیم

 و عملی ساختن خواستھ ھا بخاطر، بھ اصطالح حزبی شان ی فیصلھ ھر ھر تصمیم و، پالن

بھ قشلھ ھای عسکری مبدل  حزب عمالً  .بودما سقوط حزب بخاطر ، گان بیگانھ ھای پالن

جنگ بی "قوای مسلح را  "جنگ عادالنھ" رفیق نجیب در نشست وزارت دفاع .بود شده
 اعضای حزب یبھ اغوا روزانھ هللا رفیق نجیب این از بعد .نامید "مفھوم وغیرعادالنھ

 بربرای فریب دادن مردم زیارت  بھ زیارت و خیاالت خود در خوابو شبانھ  میپرداخت

خیانت ) دفاع از حاکمیت و مردم( جنگ کھ، میداد تواف پس فردا و، میگشتسفید سوار  اسپ

   :کھ ودـهللا ب بـیـنج وانـلـھـپ یفتوا این ثمر. استبھ وطن 

  .دـوای مسلح را شکستانـر قـمـک و اندـختـریو مواضع را  وارھاـی د، را باز کرد درھا

با  ختلفھمواره بھ بھانھ ھای م »نما خاجنبی سر«، جنگی نداشت ۀدیگر روحی قوای مسلح

و ، در مدافعین حاکمیت بھ بار می آوردندرا عمدی  تشنج توطیھ ھای ماھرانھ و خائینانھ
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سقوط کمر  کھ، تسلیمی بھ اشرار بی فرھنگ، کودتا، جزوتام ھای شان را مجبور بھ بلوا

  .میداشت وادار، بود شکن بھ قوای مسلح

ر وجود جنرال زلمی قواندان د حقانی کودتای، فدر مزار شری منمؤبا جنرال  ماجراایجاد 

نوع  شھنواز تنی و کودتای )شد کھ بدون سر وصدا خنثیَ (، گارد ریاست جمھوری پنج لوای

و  اندنتبخاطر ریخ »نما خاجنبی سر« رفیق نجیب هللا میز و تنشج زایآعمل تحریک از 

ھ حق نیست کھ طرف معامل یولی این بھ مفھوم .بود قوای مسلح ما پایھ ھای اختنستضعیف 

  . بلکھ عمل آنھا خود خیانت بھ حزب و حاکمیت دموکراتیک بود ،بھ جانب بوده

ر و بالِ  با آنھم پا تک مرغ یک بھ دیگر هللا نجیب رفیق ۀجانب یک ملی ۀمصالح َ شکستھ  پ

 طرح مناطق صلح، میرفت راه و کش میکرد بھ سینھ خود را "مرغک"این زمانیکھ . میماند

سقوط  را بھ با این طرح چندین والیت. و پیش بردمطرح را ، ینگویا برای بازگشت مھاجر

   .وادار داشتندخائینانھ  مرگ بار و

تسلیمی مناطق بھ اشرار  عمالً  بلکھ ،جرینامھباز گشت  براینھ  مناطق دیده شد کھ این اً بعد

کھ در سنگر ھای  ما بی فرھنگ و حاکم ساختن آنھا باالی رفقای حزبی و مردم شرافتمند

 حزب و حاکمیتِ  سقوطِ  کھ این خود آغاز، دبو، و مردم قرار داشتند اع از حاکمیت حزبدف

  .نجیب هللا بود حزب ی»نما خاجنبی سر« ناپاکبھ دستان  دولت دموکراتیک افغانستان

گویا تسلیم محل برای بازگشت مھاجرین  والیات سرحدی ۀتخلی، خائینانھ اگر در این سیاستِ 

یا آ ؟چھبرای ، بود مرکزی والیاتاز جمع  کھ بامیان سقوط والیت پس مطرح بوداز سرحد 

 حاکمیت محلی ما کھ در دفاع پاک نھاد و مردم شرافتمند یو یا فروختن رفقا؟ تخلیھ بود این

  ؟قرار داشتند اشرار در مقابل

   

  ! رفقا

  

متحدین و  پاک، علیھ اعضای صادق رـتـکینھ توزی ش مثل کامالً  بامیان تیوال تسلیمی ۀشیو

 ۀبال طیار یک هللا نجیبدکتوربھ اساس ھدایت  .گرفتصورت والیت آن ت حزب یحاکم

متباقی ھمھ  .فرستاده میشودنجیب  کگروپ کشیدنصرف بخاطر  بھ والیت بامیان ھلیکوپتر

ـرشد کنونی سلطان سر زنده تسلیم را ِ  حزبِ  و بی کشتِ  خاره مُ  جانی جنایات کار

  .وط کردسقبامیان والیت  کھ ساده میگویند بسیارمصالحھ چیان  .مینمایند مزاری عبدالعلی

کجا ببریم و پیش کی بھ  را هللا بـیـجـن دکتور شرم آور رو سیاھی و دروغ، ائینانھاین عمل خ

منحرف از  - نـجـیـب هللا دکتور، معاملھ گران بازمانده اینامروز  چرا نمیدانم ؟شکایت کنیم
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خطاب  وطنرھـبـر  و اعضای حزب رھبر را - رقیخواھانھمبارزۀ اصولی، دادخواھانھ و ت

  ندارد؟  یا چشم سفیدی و پُـررویی ھم حد و اندازهآ مینمایند؟

این ھا بد تر  ولی ،از عمل خود پشیمان میشوند ند ویتوبھ میگو آناً ذلیل میشوند کھ  انسان ھای

رنگ ھای متفاوت پی و نی صلح ۀوالیات کشور را بنام منطق .ندشودمی بی حیا تراز گذشتھ 

   .باداران جدید خود میکردند در پی تسلیم

افسران و سربازان قول اردو  را در نظر بگریمخوست قول اردوی  سقوط ۀفاجع اگر صرف

نیم شب قول اردو  قوماندان، مر رفیق نجیبابھ  کھ چند ھزار افسر و سرباز بودنداز  متشکل

ھ ب، ھمھ افسران و سربازان .ن و انسانیت میسازندانسا انتسلیم دشمنقطعھ را  تمام پوستھ ھای

قوماندان قول  .میرسندقتل  بھ بی رحمانھ، ار میکنندرار طرف فھجز کمیت نا چیز کھ بھ چ

بھ جالل آباد انتقال داده  ھا پاکستانی از طریق باداران جدید شان رفیق نجیب هللا باند اردو با

بخاطر  در برابر پای شان ران رس گوسفند چندی رفیق نجیب هللا ھدایت ذبح و، میشوند

  . شان میدھداجرای امر خائینانھ 

میساختند پس چرا این نیروی چند ھزار  تخلیھ منطقھ صلح، حل را بنام بھ اصطالـاگر مح

 این نیروی قھرمانان ؟بھ کابل عقب نشینی ندادند یط شاناوس و مھمات، نفری را با تمام سالح

 تا کسی بھ اصطالح باالی این. جا بجا میساختد میدان ھوائیراه و  خودارگ  اطراف را

   .ندرا نمیگرفت انش فرارو جلو ، ندکودتا نمیکرد اصطالح بھ لوی مشر و رھبر حزبی ھا

الخره دست اب من یقین و باور کامل دارم کھ ؟میدھد را جواب آن کشتار بیرحمانھ کی اکنون

  . رسیدخواھد  فرد شما -یخن فردآن شھیدان پاک بھ  اعضای حزب و بازماندگان
   

 در کشور ما در مناطق و والیات دولت دموکراتیک افغانستان حاکمیت حزب و سقوطیا این آ

  اصل خود سقوط مرکز کابل نبود؟

  

  ر بود؟ اوضع در کابل از چھ قر
  

 ھدفکھ ، میدانست »ثـور ١۴کـودتـای «از  یک سال قبل »اجنبی سرخ نما« رفیق نجیب

کارمل  رفیق علیھ رھبر حزب کودتا، یکائی ھارروس ھا در معاملھ با ام یلاو اصلی و

تالف ئا مشترکِ  یک دولت ایجاد، یھدف دوم و .و دولت ما استبلکھ سقوط حزب ، نیست

، طرف داران روس در وجود کھ زعامت چنین دولت، او امریک روس گونھ از طرف داران
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 سقوط پرداخت را با وجود بد نام رمانآاین  یبجرفیق ن ولی .شخص خودش نجیب هللا میباشد

   .بھ گور برد، ھا ھزار ھموطن ما ده حزب و دولت با قربانی

  

فغانستان بھ سرعت صورت اکھ سقوط حزب و حاکمیت در ، تصور میکردند روس ھا

نھ کھ چنین  یدر صورت .دا میکنندیفرصت پو خودشان برای معامالت دیگر اروپائی میگیرد 

 خرین کشورآولی ، دادندقرار  ائی ھاکا امریبدر معاملھ کھ ، زب و حاکمیت بوداولین ح. شد

و  مقاومت تاثبا این ناشی از. کشور ھای دوست و برادر سقوط کردھمھ  بعد ازبود کھ 

کھ درک آن ، شھامت بی پایان اکثریت اعضای پاک ضمیر حزب و مردم شرافت مند ما بود

  .بود مشکل گروپشو  »ی سرخ نمااجنب« نجیبدکتور   روس ھا و برای

   

مقام پرستی و ، بھ اساس خود خواھی رفیق نجیب خیانت ۀکنند تو اثبازمان بیانگر  گذشت

پاکستان و  ۀدو سر دو رویھ و ھمکار -پدر مرحومشاز  کھ، وظیفھ کی جی بی اجرای

  .میباشد، بودبھ میراث گرفتھ  -روسیھ

  

صرف  پروسھ در جریان، روس ھا معاملھت خام سیاس وند یکطرفھربھ  رفیق نجیب زمانیکھ

 یک دولت غلط و بچھ گانھ از ایجاد درک و، انتدر مورد افغانس پالن صلح ملل متحد، بھ نام

رفیق نجیب قدرت حزبی . بسیار ناوقت بود، پی برد، خودشزعامت تالف گونھ بھ ئا مشترکِ 

   .و پل ھای عقبی را ویران کرده بود، دولتی را شکستانده و

 -روس« پروژهبا اعضای مرکبھ  خاص یک نشستِ در این درک خود را ناگذیر رفیق نجیب 

، نھ حزب شخود گروپ ھمینمعاملھ  صرف را بیرون رفت هرا و. در میان میگذارد »نجیب

، با وجود تمام نا الیق بودنشان الیق مرفیق سلی .میداندبا اشرار و استخبارات پاکستان 

گرنتی  در این معاملھ کھ ھیچ. زد اعضای حزب روی و جای نداریمھمین حاال ما ن :میگوید

برای  ھدر رابط. دآم خواھدچھ بالیی  و فامیل ھای شان حزب یباالی اعضا، وجود ندارد

  اعضای حزب چھ جواب داریم؟

  

 در، خودتنظر بھ حرف  ما برایوقتیکھ  :رفیق نجیب با عصبانیت بھ رفیق الیق میگوید

لیت در برابر ؤوچھ مسو ، چھ مفھوم دارد حزب و اعضایش ما برای پس ،حزب جای نیست

و اوالد ھای خود بھ  ما باید بھ خود .بگذار ھر بالیی کھ سرشان میآید بیاید ؟شان داریم

  .اندیشیم
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ِ  برای، رفیق نجیب مانند توصیھ خائینانھ و کالم این ، زبیح ت رھبریأھی بھ اصطالح فرار

ز حزب بھ طرف اشرار را ا »نجیب - روس« پروژه »ثـور ١۴کـودتـای « اعضای مرکبھ

 با ھر نوع، شان برای زنده ماندن، شانی نسمتی و زبا، روی تعلقات قومی، بی فرھنگ

  .میدھدمشروعیت  ثروت اندوزی خیانت و

کھ چند گام از رفیق ، پای تنی رد گام ھای خود را بھ، ھ اشقبیلبا ھم رکاب ھای رفیق نجیب 

  . ارددبرمی بھ طرف حزب اسالمی و استخبارات پاکستان، نجیب جلوتر بود
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، نگلخا، باقی ریاست پنج، منوکی منگل، ذبیح هللا زیارمل شاھم رکاب بانـد  رفیق نجیب با

بھ  را تسلیم ساختن حاکمیتتمام زمینھ ھای ، اخلقی ھاکثریت  و جنرال رفیع، داکتر ضمیر

 و عملی مساعد برنامھ ریزی ھای علنی با سیافمولوی خالص و ، حزب اسالمی گلبدین

  .ساختند

شرار ااز  نفری ٣٥٠ گروپ کی، و پرسونل رئیس کادر زمان آرزو :نمونھصرف بھ طور 

، امنیت دولتیسالح و مھمات ، ی ھویتاھبا کارت  را رحمنالتحت آمریت عبد حزب اسالمی

چھار ماه قبل از ، صدارت اھیرجوار چار است ادارییر ارزاقیاولی  مغازه اطاق ھایدر 

  . بود نموده و آماده عمل جا بجا، سقوط

 ِ  و سقوط تسلیمی بـانــد و دولت از طرف رفیق نجیب هللا و سقوط عمل تسلیمی شروع زمان

، با عدم موفقیت فرار رفیق نجیب ولی. ین شده بودیشب بعدی فرار رفیق نجیب تع، دولت

   .فتدامی بھ تعویق  ناشی از سراسیمھ گی پالن

 انو نظامی رھبری دولتی سراسیمھ گی در بین باعثھمزمان  یبفرار ناموفق رفیق نج ۀحادث

 کھ، کابل جمع میشوند نارنیزیوگاعضای بیروسی سیاسی و  وردخود بھ خود کھ ، میشود

 تسلیمی ثور پنج شام بـانــد نجیب ولی بھ ھر حالت. میگردد نجیببـانــد  باعث سراسیمھ گی

فاع را بھ  د وزارت ت داخلھ ووزار، امنیت دولتی وزارت کمر بند کابل مربوطپوستھ ھای 

بدون  پیشروی امولوی خالص و سیاف ب، حزب اسالمی گلبدین. نمودند آغازحزب اسالمی 

، کابل صبح جزوتام ھای شھر ٩ساعت . زدندصبح وقت بھ اطراف شھر کابل حلقھ فردا  مانع

برای  را والیت کابل ۀقوماندانی امنی و ول وزارت داخلھبھ شم داخلھ توزارتمام حوزه ھای 

  . ندکردتسلیم  بدون سر و صدا و غافل گیرانھ اشرار

وزارت ، امنیت وزارت، ت امنیتاادار مریت عبدالرحمنآرزو تحت آزمان  ۀشد آماده گروپ

  .رجھ و شورای وزیران را تصرف مینماینداخ

  !رفقا

در  معاون سر قوماندان اعلی قوای مسلح یعجنرال رف رفیق، ور از ھمھ کھآجالب تر و شرم 

 و حاجی شیر علم از قوماندان ھای ادریس آمریتاشرار بی فرھنگ تحت  پیشاپیش گروپ

 لوای پنج گارد ملی افسران و سربازانبھ  و .جمھوری میرود ارگ ریاست بھ طرف، سیاف

 عرفیق جنرال رفی .میدھند نشا مجاھد نبرادرا را بھ اصطالح بھ شان ھای امر تسلیمی سالح

نرا تسلیم آمیرود و حزب بھ طرف کمیتھ مرکزی ملی ارگ و گارد  نبعد از تسلیم نمود

ھ مرکزی از دروازه و کلکین ھای تو اپرات کمی سیاسی بیرویغافل اعضای  .مینماید اشرار

  . ایندمفرار مین شرار شدها رفیعاز نزد  لوپ عسکریکعقبی بطرف 
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، مخابرات، بانک جزبھ ( فیصد ادارات و ساحھ شھر کابل ٩٠ تدول سقوط و تسلیمی بـانــد

، گلبدین حکمتیار بھ حزب اسالمیرا ، )کابل تلویزیون و میدان ھوائی، رادیو، نگارنیزیو

ذریعھ رفیق  پالن سقوط حزب و دولت، عیت امرقدر وا. ردندکتسلیم  مولوی خالص و سیاف

   .انجامیدبدون کدام جنگ  فقیت عام و تامبھ موھم رکاب اش  بـانــد ونجیب 

 پروژه اعضای مرکبھَ کھ توسط ، رفیق نجیب ثـور ١۴اصلی کـودتـای  این بود معنی و مفھوم

، نجم الدین اخگر کاویانی، سلیمان الیق، نور احمد نور، مندتسلطان علی کش »نجیب -روس«

، دستھ جمعی رھبری بنامکھ ، فرید احمد مزدک و یکعده از خلقی ھا، ظھور رزمجو

پالن صلح ملل پیروزی  و مصالحھ ملی، )علنیت" (گالسنوست" و) بازسازی" (پریسترویکا"

  . زدسر  )وحشی اخطاپوت( ثـور ٨ یکـودتـا نامبھ  و، نمود رتخممتحد رشد و 

  

گوشت و پوست  ازحزب دموکراتیک خلق افغانستان  رھبران بنام خائنین ودزدان  این

استخوان  چوشیدن بھ اکنون و، گذاشتندنان خود چیزی بھ جا نو ھموط اعضای حزب

   .جار میزنند رفاقت و حزبیت انمدعی با پُررویی را خود و. شان چسپیده اندای ھ
  

   !ثور ١۴پُرروی و بی شرم  کودتاچیان نثار شما گمر
  

 کھ بار دیگر سرنوشت سیاسی خود را با، نمیدھد گاه و باشرف حزب بھ خود حقآھیچ عضو 

و در ضمن خود ، بھ خود میدانند ھر گونھ پیوند را شرم و ننگ. و پیوند دھد نین گرهائخ این

جز  ھدر رابط را ھر گونھ مجبوریت و عذر. دنو کثافات شان نمی ساز جنایات را شریک

ُھدای حزب، خیانت بھ وطن ، دقیق گفتھ اند .نمیدانندرمان ھای حزب ما چیزی دیگری آو  ش

 . مودن خطاستکھ آزموده را آز

  

ُمیدلل ماگر شما از پالن صلح م الخره تسلیمی و سقوط اپس این تدابیر و ب نشده بودید تحد نا ا

ولس  ت رھبری حزبی علیھ رفیق نجیبأکھ ھی، دیو فریاد میزن حزب و دولت برای چھ بود؟

 داده تسلیم کامأل ولتنتوانست د حزب اسالمی از اینکھ اشرار بی فرھنگ .ندکودتا کرد مشر

 جمعیت اسالمی و، اشرار بی فرھنگ شورای نظار توسط و نماید حفظشما را طرف  ازشده 

 ِ توسط  اشرار عقب راندنیا آ. بھ عقب رانده شدند )هللا نجیب حاکمیت دگر جنرالِ ( دوستم
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شان از یک یخن سر  ۀکھ ھم( هللانجیب  خود حزب ت رھبریأکودتای ھی را اشرار

   محسوب مینمائید؟ تانعلیھ ولس مشر  )شیدندکمی
   

  چی؟ اعضای پاک و صادق حزب پس بھ ما
اشرار بی  نا مقدس جبھھ این دو طرف ھر در شما، اعضای پاک و با وجدان حزب ما برای

شرافتمند  و مردم اعضای حزب و قاتلین و دولت دموکراتیک سقوط حزب عاملین، فرھنگ

  . ید و بسافغانستان محسوب میشو

  

اعضای پاک و صادق حزب و مردم شرافتمند ما کھ علیھ شان قرار  منت خود را باالی

از ھمھ عذر و بخشش  در عوض آن. بس است و بھ شما نھایت شرم است. گرفتید نھ گذارید

  .یدیاطلب نم
  

   !رفقا

  

در واقعیت ھر کلیپ . ر بی مفھوم بوده نمیتواندیو کلیپ ھای اخیاطراف وید یوصداھا سر

کھ ھیچ کس منکر ، میباشد تلخی کننده تصاویر زنده از واقعیت ھای یی بیانگر و مجسموویدی

 کندنمی کمک ساختن حرف ھای درشت و رکیک برای حل مطالب دلو ب رد .آن شده نمیتواند

  .بی مفھوم است متضرر و بلکھ

بود ھر عضو حزب  مدتال طویلسھ حاکمیت حزب و دولت یک پرو سقوط با وجودیکھ

، کشانده میشدیکیھا روضع روز بروز بطرف تا حزبی رھبری از طرف خودکھ ، میدانست

مخفیانھ و دزدانھ در نیم  زب شانحئیس کھ روزی ر، دعضو حزب تصور نمیکر ولی ھیچ

قبلی  با پالن منظم، خودش بـانــد ازحتی  و اعضای حزببدون ھیچ گونھ اطالعیھ بھ  شب

بستھ بھ اشرار و پا  را دستزب اعضای حزب و متحدان سیاسی ح پا بھ فرار نھد و ھمھ خود

  .و بفروشد تسلیم

با بی شرمی ، و ولس مشر ھمین حزبی ھارھبر خردمند  او را بـانــدش امروز نمیدانم چرا

   ؟جار میزنند

  

 گم شان ۀھماز نزد  را راه وگیچ و شوکی خود ھمھ رفقا را فرار نافرجام رفیق نجیب با 

کھ در  پاک و صادق حزبی رھبری عضایا حتی ؟چھ کنند وچرا؟  ؟چھ شد کھ. ختسا
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عاجز ، غافل گیر، پراگنده ھمھ. توان درک و تحلیل وضع را نداشتند، معامالت دست نداشتند

 ناحیھیک  در را تنھا سراسیمگی اینمن شاھد ، بودند شدهشان  خود بھ تفکر فردیمنحصر  و

رھبری ، حزباز  .ھستم، بود حزبی اعضای رھبری شترینیب شھر کابل کھ محل تجمع

ما بھ یقین گفتھ میتوانیم کھ  .و تا اکنون نیست، دستور و ھدایت حزبی خبری نبود، حزبی

   .متحمل قربانی بیشتر شده اند و، بود بدتر از کابل در والیات ما وضعیت رفقای

را از ھیچ مرجع در  جواب ھیچگونھ اطالعات و ھیچگونھ تا کنون در مجموع اعضای حزب

  .نگرفتھ اندود خ سواالت برابر

  

 پس از. ھیچ نمیدانیم حزب و دولت پراگنده شدنشکست و  تا ھنوز از ما اعضای حزبپس 

؟ را بدانیم) حضرت عثمانخونین پیراھن ( و کلیپ ھایاین وید و واقعیت ھای تلخ کجا معما

 گاھی یکعده انگشت شمار راآولی ما نباید ، گاه باشندآشاید یکعده انگشت شمار از مطالب 

در این اشتباه ھمھ . این اشتباه بزرگ است .یمیگاھی عام و تام اعضای حزب و مردم تلقی نماآ

   .کرد و نباید این کار را، تر و خشک را میسوزانیم

 و مفصل بھ رفقای خود و مردم خود ارائھ دارند حیپ ھا توضیلویدیو ک بھ طھباید در راب رفقا

   :بگویند کھ

و  مجبوریت ھا، شرایط، ناشی ازچھ وضع کلیپ ھا یور ویدد ما حزب اعضایموجودیت  یاآ

   .بھ پذیرید اً لیت را جدودر غیر آن مسئو بوده؟ خائینانھ روی معامالت اً یا واقع

  !رفقا

سقوط حزب و  ءکھ اعضای رھبری حزبی الی لحظھ، ما روشن است ی لھ بھ ھمھئیک مس

 ایستاده ن امتیاز در سر قطاربرای گرفتتا کنون  ددر بعضی موار و، دموکراتیکحاکمیت 

این صرف و . شود کسی زار و اذیت شانآلیت نباید مورد وولی برای گرفتن مسئو، اند

 رھبری حزب را اشتباھات و گناه ھای ۀکفار است کھ بایدصرف اعضای صادق حزب 

   .بپردازند و بس ھمواره

زب و حاکمیت کھ سقوط ح، پس در برابر اعضای صادق حزب صرف یک راه باقی میماند

است کھ  آنگاه. دننمای رده یابیو جستجو  »ثـور ١۴کـودتـای « ر وجودد دردموکراتیک را 

  . ندنشیند و ھر کس در جای خود می دواقعیت ھمھ روشن میگر
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  ! رفقای نھایت پاک دل و پاک ضمیر

  

نظار و  شورای با چھ معاملھ گران، بر یکدیگر خود تھمت بستن، یمنمود قسمیکھ در فوق ذکر

اعضای  انھم، دو طرف معاملھ ھر .نداردبھ ما ربط ، یچھ معاملھ گران با حزب اسالم

و . ل ھستندوکھ نزد ما مسئو، ھستند »ثـور ١۴کـود تـای « در »نجیب - روس« پروژه مرکبھ

پراگنده ، شتنک، ترور، و زندانی ساختن ساختن بیکار، تھدید، توھین، تحقیر لوئومس ھمزمان

شتار ک، دولت سقوط حزب و، دولتیاموال و سایط  چپاول، نیم میلونی ی مسلحقوا ساختن

  .ھزار عضو حزب در سرار کشور میباشد ٢٠شتھ شدن در حدو ک، ھزاز کابلی ٦٠بیش از 

 )نجیب - روس( پروژه اعضای مرکبھ »اجـنـبـی ھای سرخ نما« نـنیـخائ ل اینـمـع

خردمند و فرزانھ ، ر افتخارپُ و رھبر  ی حزبھداشُ  رمانآو  با راه »ثـور ١۴کـودتـاچـیـان «

   .میباشد بیگانھ ببرک کارمل رفیق تمام زحمت کشان افغانستانما و  حزبِ 

  

 کشاندن شان بھ پای کھ باعث، ھستھ راایجاد آن جلو ، این جنایت کاران با تمام تالش خود

  . میگیرند، شودمی ی شانمیز باز پرس

منسجم و  دوباره.) ا.خ.د.ح(شھیدان خودرا  حزبِ  کھ روزی ،ولی ما بھ این باور ھم ھستیم

 برای، فرد این خائـنیـن - فرد حزب شھیدان بھ یخناعضای پاک ت سد، یکپارچھ ساختھ

بلند  نگاه زمانآ. دبرس، حزب خویش حق و افتخار خون پاک شھیدان اندنبازگرد بازپرس و

و نیاز شما بھ زیر پای اعضای زمان عذر  بلکھ خواھد بود شما نھ نیتھمت ز پروازی و

   .خواھد بود ما بازمانده شھدای حزب ما و مردم شرافتمند

   

  

!ثـور ١۴ چـیـانـودتـاـبر ک باد پایان نـنگ و نـفـریـن بـی، لعـنت
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ــھـــدای قـھ ـاکــپ ـر روحــب درود ُ    !ـزب مــاـحـ ــرمـانـشـ
  !انستانـق افغیک خلـوکراتـحزب دم باد دانــویاــو ج دهــــزن

   تمام زحمت کشان افغانستان ۀافتخار بر رھبر خردمند و فرزان
   !بـبـرک کـارمـل رفـیـق

  

  ھ ــانــقــیــرف ھـــای درود اــب

  

  
  

  رور ـسـم کـال لِ 
  دن ــویـس ـ وـمـل اـم

  ١٣٨٩ ســا ل میزان 

  

  
   .ره جستھ اممختلف انترنیتی فراوان بھ داخلی و خارجی در تھیۀ این اثر از منابع


