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 جنایات حزبی
 قسمت چھارم

جمھوریت شانزدھم                              

 
 

توطئه ھــا ،                                                            )  1357ســرطـان (  1978درجـو�ی " 
دستـگيری ھا و شـکنجه ھـا عام بود ، زندانھـــا و                                                              

تدایی                                                        بازداشتگاه ھا سرریزه کرده بودند و حقوق اب
"                                                             انسانی بنام انقـــ@ب به تمسخر گرفته مــی شد

 واسيلی متروخين ، بایگان ارشد کی جی بی 

 

             

؟ را ميکاویم حزبی چرا جنایت.  1  

 

 ھموطن

شالی بر گردن ارغوانی ات تعارف نشد ھيچ  

  جز دست

  جز طناب دار

 ھيچ خنده ای بر دھانت ارزانی نشد

 جز  ُمشت

 جز سيمھای برقی و خاردار

 ھای

   جانيان اصيل و تاجـدار
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جنایات حزب دموکراتيک خلق از ھفتم ثور سيزده پنجاه و ھفت تا ھشتم ثور 
جز ء تکاندھندۀ تاریخ ربع آخر قرن به لحاظ تفکر و عمل ، سيزده ھفتاد و یک ، 

تاریخی که روی ھر چه استبداد و س=طين . بيستم افغانستان است 
این تاریخ حاE قسمتی از ھویت حزب دموکراتيک و . معاصراست سفيد ميکند 

را  ۀ خونينگذشتاین  حق ندارد کهھيچکس .حافظۀ تاریخی ما را ميسازد 
نگھدارد ، بھيچوجه مجاز نيست که جنایت را لمس مسکوت ببخشد و یا 

ما جنایت و خيانت را برای آن ميکاویم   .کنيم و دربارۀ آن سکوت نمایيم 
یکی از دEیل تکرار پذیری .و به زیر پرسش ميبریم که دوباره تکرار نگردد 

جنایت و خيانت در کشور ما که تا قرن بيست و یکم تداوم یافته است ،سکوت 
ردن و به زیر پرسش نبردن تفکر و عمل جنایت ، بطور سيستماتيک است ، ک

بھوش . است صغيرسکوت کردن و به زیر پرسش نبردن خود نوع دیگری از جنایت 
باید بود که اگر به جنایت شناسی علمی و آسيب شناسی حزب دموکراتيک و 

، روی نياوریم و سایر احزابی که جنایات سازمانيافتۀ حزبی را مرتکب گردیده اند 
ھای خونين این گذشته  جنایات سی ساله را بر مبنای دانایی صورتبندی نکنيم ،

ھميشگی نسل ھای قرن و موضوع ، تداوم بيابند  وندد دوباره زنده شنتوان می
  .بيست و یکم را تشکيل بدھند 

گفتار و زمزمۀ جنایت در حزب دموکراتيک از کجا آغاز شد ؟ کردار جنایت در چه 
وضعيتی و بر مبنای چه نقشه ای به سامان رسيد ؟ غيرکشی و انھدام فزیکی 
مخالف مگر جزء سرشت و خميرۀ ھر خلقی و ھر پرچمی بوده است ؟ آیا کشتار 
خلق افغانستان بوسيلۀ کی جی بی و جی آر یو تيوریزه شد و بوسيلۀ اگسا ، 

کزی ، شورای انق=بی و کام ، دفاع انق=ب ، فعالين حزبی ، خاد ، واد ، کميته مر
کابينۀ مزدور عملی گردید؟ آیا سکوت رھبران خلقی و پرچمی بخاطر ترس از 
سرخمی و تسویۀ حساب و محاکمه است و یا ع=قه مندی و داشتن انرژی 
ویرانگر به تداوم جنایت ؟ ھذیانھای اکنونی سردمداران مستمری گير، چرا از 

و جنایت حزبی ؟ چرا رھبران باند ھا و ھمه چيز حرف ميزند به استثنای خيانت 
فرکسيون ھای ذات البينی  در صورت تأیيد جنایت و خيانت ملی ، پشتارۀ جنایات 

  را از شانۀ خود به شانۀ رقبای خود بار ميکنند ؟

ما جنایات حزبی را ميکاویم  ، نقد ميکنيم و به زیر پرسش ميبریم تا از 
یک طرف گذشته ھای ھولناک و خونين تکرار نگردد و از سوی دیگر به 

. فرھنگ معافيت و سنگک شدن وجدان ، نقطۀ پایان گذاشته باشيم   

جام جانيان اصيل ھفتم ثور ، جنایت و خيانت را خيلی نقشه مند و اصي=نه به ان
رسانده اند رھبران و بانيان کودتای ثور ، ھيچگاھی به خيانت و جنایات اتفاق 
افتاده در زیر تفکر و سيطرۀ شان ، نه تنھا که اعتراف نکرده اند که برعکس با 
دیده درایی ھای مضحک ، جنایات حزبی و دولتی را پيوسته از طریق زورگویی ھا 

ماستمالی ھم کرده " اطره نویسی ھا خ" ، استع=م نمایی ھا،مصاحبه ھا ، و 
خاطره نویسان حزبی ھر کدام شان ، در بھترین حالت با پس کشيدن پای . اند 

خود از خوان خونين ، مسؤليت تره کانوفی را به گردن خميدۀ نيکوEی 
                                                     .ميخایيلوویچ تره کانوف دیگر می اندازند 
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برای خواننده ای که نه شکنجۀ اگسا و کام و خاد را دیده باشد و نه در نيمه 
ھای شب خانه اش بوسيلۀ دزدان حزبی ت=شی شده باشد ، نه از گور دسته 
جمعی صدایی شنيده باشد و نه از پوليگون و جشن رگبار چيغی ، نه بر بال 

فته باشد ، نه طعنۀ تبعيد نشسته باشد و نه از ویرانی قریه ھا اشک خونين گر
انقياد تواریش بگوشش اصابت کرده باشد و نه فریاد دومليون شھيد به گوش 

چنين خواننده ای که بين شھيد و ج=د ، بين قربانی و ... وجدانش رسيده باشد 
ایستاده است ،نه تنھا که از بين انسان و کفتار ، بين بامداد و تاریکی ، قاتل ، 

و فریاد ميترسد که از سکوت و مجامله و بی خبری کاوش جنایت و دادخواھی 
                                                     . در سکوت خود ميلرزدخود نيز 

           

         

مخبرالدوله ھای چارمجھوله.  2  

 

در تناقض خود فسخ  مخبرالدوله ھای نقابدار در درون خویش مسخ می شوند ،
اولين خاطره نویس باEنشين حزبی دستگير پنجشيری است که به  .می شوند 

حيث فرد شماره دو خلقی ، کتيبه ھای حزبی را بعد از سقوط و تسليمی رژیم 
نگارنده به . بر پاپيروس دوجلدۀ خاطرات بيرون ميدھد  1999مزدور ، در سال 

" و یک عضو بيروی سياسی در کتيبۀ  حيث یک مؤسس ، یک وزیر ، یک ایدولوگ
یکبار ھم صفحه  417در خ=ل " ظھور و زوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان 

سيطرۀ خود و یا به نيابت ازحزب و دولت ، جنایات وجدان خود از بنمایندگی از 
حزب دموکراتيک خلق را نمی کاود و به زیر پرسش جدی و نقادی نميبرد ، از 

نی که از مرحلۀ چند ماھۀ وزارت )  1371-  1357( ساله رژیم مزدور جنایات چارده 
خود که باEثر آن ،صدھا معلم و استاد و متعلم و چپراستی سر به نيست گردیده 
است ، مژه تکان نميدھد و عذر خواھی نمی کند ، پنجشيری  با ذوEنه نمایی 

از خود قرار ھا و معصوم نمایی ھای مکرر ، صفحه به صفحه در موضع دفاع 
ميگيرد و روی سپيد کاغذ را برای آن سيه ميکند که روی خود را سفيد نشان 

شاعر روز ھای ُسرخ ،آنگونه که به وصف کودتا و قوای شوروی مدحيه . بدھد 
سرایی ھا کرده است ، اینک بر پاپيروس بی وزن خود ، نمی خواھد که یک بيت 

پوليگون نشين و جمجمه ھای عروضی چه که یک مصرع سپيد ، برای معلمين 
                                                                           .دسته جمعی بسراید 

سلطان علی کشتمند فرد شماره دو پرچم به حيث مؤسس ، وزیر ، صدراعظم و 
" صفحه یی  1083عضو دایم العمر بيروی سياسی در کتيبۀ ھيروغليفی 

خود یک صفحه یک پراگراف یک " ياسی و رویدادھای تاریخی  یاداشتھای س
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عباره ، یک جمله ، یک واژه به منظور کاویدن جنایت و اعتراف کردن به خيانت 
خود به حيث کسی که در زیر ارادۀ روسھا صدراعظمی کرده است و در 
نظارتخانه و ریاست تحقيق صدارتش روزانه ھزاران انسان شکنجه ميشده است 

محکمۀ اختصاصی انق=بی صدارتش روزانه صدھا زندانی محکوم به اعدام و در 
شکنجه از ھر چيزو ناچيز سخن ميگوید به جز از . ميشده است ، نمی نویسد 

در ریاست عمومی تحقيق صدارت و کارکرد محکمۀ اختصاصی انق@بی 
که ھمگی در بغل جلوسگاھش اتفاق ... و منظوری لست اعدامی ھا 

یاداشت نویس خاطرات شخصی مانند موميایی ھای متحجر و بی . می افتند 
روح ميکوشد که عذاب وجدانی خودرا در اوراق ماضی ھای بعيده ، به حيث تاریخ 
فراموش شده و بلعيده ، پنھان نماید ، از عذرخواھی در برابر شھيدان و قربانيان 

شمشير دوسرۀ بياد مياورد که در ميانسالی در قصر صدارت در زیر . ميگریزد 
روسھا رقص مردگان را تماشا ميکرد و در پيری مينویسد مينویسد تا نقش پای را 
گم کند ، نرادی ميکند ، زور ميزند اما نمی تواند که از کله منار ھا و فریاد مادران 
بگریزد ، صدراعظم با نوشتن ننگنامه اش ، ميداند که با انگشتان خونين و با انکار 

                                       . ری را در قلم مرتکب می گردد حقيقت ،جنایت دگ

حتی اگر نسل ھای قرن بيست و یکم افغانستان و جھان ، نوشته ھای خاطره 
بازی ھای " و  تز " مرگ مؤلف "پرچمی را با درنظرداشت تيوری  –نویسان خلقی 

که ھنوز بين واژه ھا و ھم بخوانند باز ھم به این فھم نزدیک می شوند " زبانی 
. ابژه ھای خاطره نویسان حزبی  دریاھای خونينی از فاصله و کذب وجود دارد

حقيقی نمایان بالنسبه ھنوز بين واقعيت خونين و جم=ت سپيد شان ارتباطات 
                                                                                              .نيست 

اسلوب ھمۀ یاداشت نویسان مقامدارحزبی مانند منشيان دربار و 
، بخاطر تقدیس از درخشش تاجھای بيگانه و  ی موذیمخبرالدوله ھا

برائت بخشی دستھای خونين ،اوراق سياه ميکنند ،مينویسند تا نقش 
واژه ھا پنھان نموده باشند ، در بطن خوانای پای خودرا در زیر نقش 

ت کمين ميگيرند تا متن را در فحوای طمطراقی کاغذ ھای مسکو
                                                                                     .،یکریخت بسازند

مانند انسانھای با با تمام ادعا ھای پسا سرمایداری خاطره نویسان حزبی ما، 
آلمانی در بارۀ گشتاپو و  فرھنگ و مدرن نمی نویسند ، آنگونه که منتقدین

آشویتس و ناسيونال سوسياليست ھای اِس اِسی ، نوشتند و آنگونه که شرودر 
صد راعظم آلمان بخاطر شرماندن وزیر و صدراعظم شوروی زدۀ افغانستان ،در 

:     شصتمين سالگرد اردوگاه آدم سوزی آشویتس به پيشگاه بشر فریاد کشيد 
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من شرم خودم را در مقابل آن ھایی که کشته شده اند و بيشتر از آن " 
در مقابل شما که زنده مانده اید بيان می کنم  ، خاطرۀ نسل کشی 
نازی ھا بخشی از ھویت ملی ماست ، اعتراف به این شرمندگی نه 

آنان بلکه بيشتر  فقط به احترام قربانيان ، بازماندگان و خانواده ھای
                                                                          "برای خودمان است 

از زمان جنایات حزب نازی تا امروز ، قربانيان و بازماندگان ، دانشمندان و ھنر 
جنایات . مندان ، ف=سفه و حقوق دانان به گفتمان جنایات نازی روی   آورده اند 

نازی نوعی از جنایات سازمانيافتۀ حزبی است که از فلسفۀ ضد بشری نازی ھا 
آن نيست که بحث تفکر جنایت را در  البته درین نوشتار مجال. منشاء ميگيرد 

حزب نازی عميقتر بکاوم ولی  فراموش نکنيم که حزب نازی چندین فيلسوف 
" منجمله مارتين ھایدگر را داشت که غيرکشی را تيوریزه و فلسفی ميکردند ، 

این تز " پایان جامعۀ بشری در تکامل خود ، مسيحی شدن و ژرمنی شدن است 
الھام از ھگل ، به کشته شدن پنجاه ميليون انسان  کوتاه فلسفی بود که با

                                                                                  .   منتھی گردید 

 اسلوبو  تفکراست که مخاطب افغان را به  تفکرکاوش فلسفی و روانی 
نکه به بحث ھای ما پيش از آ.جنایی حزب دموکراتيک خلق نزدیک می سازد

صرفن حقوقی که یک بخشی از جنایت شناسی را احتوا ميکند ،بيشتر درنگ 
نمایيم ، مکلفيم که به آن اعماقی سرازیر گردیم که منجر به دستور دادن و 
                                                        .اندیشۀ کشتار دومليون انسان شد 
  

تره کی و " ا دغدغۀ این اندیشه از درون ميکاود که چرا حتا ملگری متروخين ر
اندیشه ھای .  ؟ " امين به مجازات ھای کتلوی و ناحق ادامه می دادند 

خودمحور و مزدورمنشانه ، به ایجاد سلطه و ایجاد مرکز و تک صدایی منجر 
ھر سلطه و مرکزیتی که دگران را دشمن تلقی کند ، آنگونه که خلقی . ميگردد 

نفی می انگاشتند ، در پایان به " ضد انق=ب ثور " و پرچمی ھا ھمۀ جامعه را  ھا
بقول مولوی که یک سخن می  دیکتاتوری خونين متصل ميگرددفزیکی دیگران و 

جھان  به بھانۀ یک جملۀ فلسفی بودکهنازی  تواند عالم را ویران کند ، به حق که
                                                                                         :را تباه کرد 

پایان جامعه بشری در تکامل خود مسيحی شدن و ژرمنی  -  
-شدن  است   

اما نه بوسيلۀ ف=سفۀ ھستی شناس جرمن بل بوسيلۀ تاریخ تکرار ميگردد 
چندتا ابجدخوان مزدور افغانی که با نوشتن  دو جملۀ  ناشيانه ، اضطراری و کوتاه 

توجه شود که آشفتگی و گرگ منشی در . ، عالم انسانيت را برباد می دھند 
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اندیشه ھای ابتدایی کودتا چيان ثوری چگونه  منجر به کشته شدن دو ميليون 
انسان می گردد .  درست در شامگاه ھفتم ثور است که بوسيلۀ روح خبيثۀ " 

کودتا "  فرھنگی " که خود را رھبران "  خلق يکحزب دموکرات اب=غيه نو یسان
 " سالون رایو تلویزیونمقر فرماندھی " در ميناميدند ،فقط با نوشتن چند جمله 
:گردید اب=غ ، اینگونه  که به ساعت ھفت شام  ھفتم ثور   

ھر عنصر ضد انق@بی بخواھد از ھدايات و مقررات شورای انق@بی  -
- ه مراکز نظامی انق@بی سپرده خواھد شدسرپيچد به زودترين فرصت ب  

از این دوجمله ،دریا ھای خون منشاء به لحاظ متن شناسی و  ھرمنوتيک متن ، 
در رشمۀ این دو . ميگيرد ، در زمين این متن ميليون ھا جمجمه سوراخ ميگردد 

تفکر بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی . جمله ھزاران ھزار گردن آویزان ميگردد 
در اب=غيۀ اضطراری انعکاس ميابد ، اندیشيدن به ) توافق ھردوشاخه  به( حزب 

انھدام فزیکی دیگران ، از زادروز کودتا به سامان ميرسد و بدون وقفه  تا چھارده 
زندانھا پُر و خالی می شوند ، ماشين خونين آشویتس به . سال دوام ميابد 

ر ھمين نقطه متمرکز کنه بحث من د .صدارت و پلچرخی انتقال داده می شود 
است که از یک اندیشۀ ضد انسانی ، اله پته و اضطراری ، چگونه عالم تباه 

.                                                                                            ميگردد   

ری از ھمين لحظه به بعد رادیو افغانستان به مرکز رھب" بعد از ظھر ھفت ثور 
تره ( سياسی و فرماندھی نظامی قيام ھفت ثور مورد استفاده قرار گرفت  ما 

تصميم گرفتيم  که خبر تصرف قدرت ) پنجشيری + Eیق + کارمل + کی 
" داود  -سياسی ،از م=کان فيودال و اشرافيت فيودالی و واژگونسازی خاندان نادر

اول ھر چرندی که بنام پيروزی  باند مستقر در رادیو در روز ھای. را اب=غ نمایيم 
انق=ب ثور از ميکروفون رادیو پخش می کردند، به دستگيری و اعدامھای صحرایی 

ھنوز  عایجنابان به راھرو ارگ نرسيده بودند که گذارش ھزاران . منتھی ميگردید 
.                              اعدامی و زندانی را بطور دسته جمعی ھورا ميکشيدند   

                                        

 

                آشویتس  انزند            زندان پلچرخی                         
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بشمول اطفال زندانی  2819پس از سقوط حزب نازی ،از آشویتس خونين فقط 
آزاد شدند، بعد از سوختاندن یکنيم ميليون انسان ، ھفت تن موی سر زندانی و 

                                           .یک ميليون جوره لباس از آشویتس بدست آمد 

من درمنزل سوم یکی . خورشيدی بود  ١٣۶٣قبل ازظھر ِزمستان سال " 
. وارد اطاق ما شد " خاد "افسر. يبردم ازاطاقھای عمومی ب=ک دوم بسرم

به باشی اطاق . کسانی را که درطبقه باEیی چپرکت نشسته بودند پایين کرد 
زندانيان . دستورداد که ھيچکسی اجازۀ نشستن به طبقه باEیی چپرکت را ندارد

ذھن کنجکاو وتجربۀ من حکم ميکرد . ميدانستند که اتفاق مھمی رخ داده است
ازپشتِ ميله ھای فوEدی بطرف . در بيرون ازب=ک جریان دارد که ھرچه ھست
زندانيان را ازحق ِبيرون شدن . کسی درحویلی دیده نميشد. بيرون نگاه کردم

متوجه شدم که درآنسوی . با دقت به اطراف ب=ک نظردوختم . محروم کرده بودند
محلی که بعدھا ھمان ( دیوارب=کِ دوم درگوشه ای که فاصله ميان دو دیوار بود 

) در آن حمام ميگرفتند" خاد" حمام سونا ساختند و افسران روس و افسران 
عسکرھا ازسمت ب=ک اول اثاثيه ھای مختلفی را می آوردند ودرآنجا می 

  .موقعييت اطاق ما طوری بود که آن ساحه بخوبی دیده می شد . انداختند

صره ميکردند که درقسمتِ وقتی که درب=ک اول بودم ، بعضی از زندانيان تب 
زیرآھن پوشھای ب=ک اول اثاثيه ولوازم از قبيل لباس ، دریشی ھای 

، بوت ، کتاب ھا ، َبيک و بستره به پيمانه زیادی انبار شده ) نظامی(عسکری
باور زندانيان این بود که اینھا مال واسباب آن زندانی ھایيست که طی . است

. اعدام گردیده اند" دموکراتيک خلق" ب دوره ھای مختلف به دست ج=دان حز
زندانيان مدعی بودند که آنھا شبھنگام آوازھای عجيبی را ازآن نقطه شنيده اند 

  . وروشنایی خاصی را دیده اند

. مریض استم : روزی یکی از زندانيان به اسم عبدالوھاب نزدم آمده گفت 
ه یک جوان فقيری بود نامبرد. تب دارم خوابم نميبرد: گفت . ازتکليفش پرسيدم 

فردا دوباره . برایش یک تابليت ضد تب دادم . که درب=ک اول جاروب کشی ميکرد 
معلوم ميشد که چيزی درسينه اش سنگينی ميکند . ازناراحتی خود شکایت کرد

  .وميخواھد آنرا با کسی در ميان بگذارد

رصاحب منصبان جاروب کش ھا ع=وه برپاککاری اتاق ، تشناب ھا و دھليز ، دفات 
گاھی ھم از طرف قوماندانی ب=ک واداره اط=عات به . را نيزپاک ميکردند " خاد"

زندانيان گمان ميکردند که اینھا راپورھای اطاق را به . کارشاقه برده ميشدند 
  .مقامات زندان ميرسانند ، ازاینرو مورد اعتماد زندانيان قرارنداشتند

  :ینطور بيان داشت عبدالوھاب ِ جاروکش قصه اش را ا
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ھمه بندی ھا را . گفتند کاE را به گدام ببر . قوماندانی مرا به کارخواست"  
از منزل پایين بکس ھا وبيک . دراطاق ھای شان انداختند ودروازه ھارا قفل زدند 

آنجا چيزی دیدم که  . ھای زندانيان را گرفتيم و از راه زینه  چوبی بطرف باE رفتيم 
به صدھا بيک ودریشی وکتاب . افرنشان بدھد ونه به مسلمان خدا نه به ک

این چيزھا . ولباس و عکس و ورق افتيده بود ، که تا زنده باشم آنرا از یاد نميبرم
را سر به سرکوت کرده بودند که بسياری آنھا را پوپنک زده بود و پُر ازتارجوEگگ 

يکردی که ھزاران نفر شھيد فکر م. بوی خون ازآنھا می آمد وآدم ميترسيد . بودند
ھمه کاEی زندانيانی بود که اعدام . آنجا نشسته اند و بسوی آدم ميخندند 

ھوشت باشه : وقتی کارم خ=ص شد ، صاحب منصب برایم گفت . شده اند
  .. . "چيزی ره که اینجه دیدی حق نداری به کسی بگویی 

اکِ وھاب جاروکش بمجرد دیدن صحنه ی آوردن لوازم واسباب ، حکایت وحشتن
آن شھيدانی ) پند و پندوله ( انبار ِ. دیگر قضيه روشن بود . درذھنم بيدارشد

زندگی برای ابد فارغ " شر" آنھا را از " انق=بی " انتقال داده ميشد که آدم کُشان
  .ساخته بودند

اکثریت زندانيان به شمول باشی اطاق ازکلکين ھای کوچک صحنه را تماشا 
پترول ریختند وآتش " انبار" روی. به پایان رسيد" مدارک جرمی" قالانت. ميکردند

دودِ غليظی به ھوا . زدند تا ھيچگونه نشانی ازقربانيان جنایت باقی نماند
برخاست به گونه ای که گمان ميکردی این گوشت واستخوان انسان است که در 

ه ميکشيد و ساعت ھا آتش زبان.  ماتم عظيمی برپا کرده بودند . آتش ميسوزد
قلبِ کوچکم چنان ميزد که گویی . گرمی داغ آن تا سينه ھای داغدار ما ميرسيد

بياد صدھا مبارزشھيدی افتادم که ساطورخونچکان ج=د آنھا را . دنيا را ميلرزانيد 
را که با لحن معنی داری به اعدامی " بردن"بياد آوردم لحظه ی تلخ . سربریده بود
  !"م کو کاEیته ج: " گفته ميشد

ومن حس ميکردم که به جان شھيدان ما دوباره آتش گشوده اند واین آتش . . .  
  . "افروزی کام= ً ازنوع دیگری بود 

  

  ) 2006دسمبر  27 ، مقالۀ آتش ، دود ، خاکستر  نسيم رھرو ( 

 

 

جانيان فکری حزب دموکراتيک خلق ، ھنوز به علت زندگی عادتی در فضای 
مبت= به پس زده شدگی دو مجھوله اند، انفجار بعد از  (سادیسم و سویتيسم 

و عقب ماندگی فرھنگی ، ) ھفت ثور و انزجار و شرمندگی بعد از ھشت ثور
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اگرچه صدراعظم و وزیر ھم باشند نمی توانند در کشور ما پس از این ھمه 
جنایات ھولناک حزبی و دولتی ، مانند شرودر سر تسليم را در پيشگاه مردم و 

ھيچ رھبری ھيچ سرکار بلند پایه ای تاھنوز در رابطه به . خ فرود بياورند تاری
      .جنایات حزب دموکراتيک خلق ، صریحاً لب به سخن و اعتراف نگشوده است 

لطيف طبيبی به حيث یک منتقد، علت  وجدان مردگی رھبران  حزب دموکراتيک 
ناقض شان ، تعارضات خلق را در راستای رویکرد به شيادی ھا و نرادی ھای م

: موجود در حوزۀ اعتراف ، سنگک شدن و پشيمانی را درونکاوی ميکند   

بطور کلی بخاطر عقب ماندگی ھای مزمن اجتماعی و فرھنگی ، که دامنگير این عناصر " 
شده است ، آن ھا به نحوی از تلقی تاریخی دربارۀ آنچه که بر پایۀ حوادث سه دھۀ گذشته 

داده ، به باور نرسيده اند ، از نگاه روانشناسی بدترین مرضی که بعد از در افغانستان رخ 
سرنگونی نظام استبدادی حزب دموکراتيک خلق به بازماندگان آن به ارث رسيده است ، این 
است که برخی از این عناصر سياسی ، درتعارض بين فلسفۀ حقوق مدنی و حق انسانی و 

" خودرا با سرگشتگی و حيرت تازه ای روبرو می بينند  عقب ماندگی ھای اخ=قی گير مانده و
   

نه رھبر حزب ، نه صدراعظم ، نه ریيس جمھور ، نه وزیر ، نه بيروی سياسی ، 
نه کميتۀ مرکزی ، نه شورای انق=بی ،نه ریيس عمومی تحقيق ، نه مدیر قسم 
، نه گرگ اگسا ، نه Eشخور کام ، نه قصاب خاد ، نه کفتار واد ، نه ریيس محکمۀ 

نه قاضی دیوان ، نه ریيس ضد ارنوال اختصاصی ، �اختصاصی انق=بی ،نه لوی 
نه جنرال  اعدام ، نه قومندان پلچرخی ، نه پوليگون بان ، مشرباندتيزم ، نه تولي

چند ستاره ، ،نه ریيس تفتيش حزب ، نه والی ، نه قومندان زون ، نه زندان بان ، 
نه منشی کميتۀ حزبی ، نه مستنطق شکنجه گر ، نه ژورناليست خونریز ، نه 

و اگر ھم کسانی بنام کادر ھای ... لق ، نه ھنرمند تانک ليس ، شاعر خانۀ خ
جوان و صفوف حزب اشاراتی بر جنایات حزبی نموده باشند ، در حد متھم کردن 

بوده است نه " اشتباه و انحراف و خودخواھی " رھبری حزب و دولت به 
نوشتاری در حوزۀ جنایت شناسی و متھم کردن رھبری حزبی به خيانت و 

 .یت ، نه آسيب شناسی تفکر جنایت و خيانت در رھبری حزب و دولت مزدور جنا
که از دست " اعضای جوان حزب دموکراتيک خلق و منسوبين دولت " شاید آن 

ھا و آرنج ھای شان خون و نفرین و شکنجه نمی چکد ، حق داشته باشند که از 
لل کودتای ثور و شش این حق استفاده کرده و در کنار منتقدین دلير ، با توضيح ع

جدی و تحميل غدارانۀ شکنجه و کشتار بر مردم ، حزب و دولت مزدور را بکاوند و 
، که جز ھویت حزب دموکراتيک خلق و شاه شجاعیدر زدودن این ننگ تاریخی 

    .سھم بگيرند  شجاعانهگشته است ، با قلم ھای آزاد و کلک ھای مستقل  ، 
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جانيان جمھوریت شانزدھم.  3  

                                         

ھورا آوران تاجدار چرا با عبرت گيری از تواریش ھای نازنين خود ، جنایات حزبی را 
بيرون نميریزند ؟ شاید بخاطر مفھوم زدایی خاطرات یا مضاعف از سر و سينه 

کردن عذاب وجدان ؟ به منظور نجات خود از دادخواھی یا منقلب کردن درک و 
مدرک ؟ برای آنکه مردم مردۀ شانرا به لگد نزنند یا گریز از آویزان ماندن ابدی بر 

ظور به تعویق انداختن دروازۀ تاریخ ؟، ظاھراً ماستمالی کردن جنایات حزبی به من
یاداشت . محاکمه ، بتأخير انداختن تسویۀ حساب و پرسش صورت می گيرد 

نویسان با خون شھيدان خاطره نویسی ميکنند تا خودرا به حيث مفاھيم دروغين 
و بُت ھای سرگينی بيرون بریزند ، اینان مينویسند تا چراغ حقایق و ناگفته ھا را 

د ، از برج کھولت ميخواھند به چشم خنجر بشکنن قساوتبا سنگ سکوت و 
از موضع جھالت و قطعيت ، بگمان اینکه ھنوز ھم وزیر و . خوردۀ مردم تير بزنند 

و مالکين پلچرخی و پوليگون  صدراعظم و زندان دار و محکمه دار و مستنطق دار 
تصور ميکنند که تشنگی شان به خون . با قلم نيز جنایت ميآفرینند ھستند ، 

يزاد ھنوز سيراب نگشته است ،جوEنگاه کاغذ ميدان خوبی برای تداوم و آدم
جنایات حزبی را در جمھوری نشينان شانزدھمی ، . تسلسل جنایت است 

بھترین صورت رنگ انفرادی می بخشند و آنرا مانند صندوقی سربسته ، گاھی 
ی در به باور من متھم اصل.به شانۀ این و گاھی به شانه آن متحرک ميسازند

و جمھوری سازان حوزۀ جنایات حزب دموکراتيک خلق ، مخبرالدوله ھای حرفوی 
است که در قدم اول رده ھای باEیی حزب را به حيث متفکرین ، شانزدھم 

                                   .دستور دھندگان و سازماندھندگان جنایت احتوا ميکند

                                              

، وجب  عسکری که در تاریکی شب بر فراز زمين ھای خون پُر پلچرخی و پوليگون
ایستاده و با ماشيندار روسی به سينۀ ھموطن زندانی  وجب زندانھای کشور ،

چه نوع جرمی را مرتکب گشته است ؟ این عسکر که معتاد خود رگبار ميکند ، 
مان کميته مرکزی و شورای در واقع فربه خون بنی آدم ساخته شده است 

فرامين اعدام بعد از فيصلۀ محکمۀ اختصاصی  انق=بی را اجرا کرده است،
بولدوزر کاری که  .انق=بی از طرف کميتۀ مرکزی و شورای انق=بی امضاء ميگردید 

بعد از معاینۀ سرطبيب بروی اعداميان خاک ميریزد در واقع دستور ھيأت رھبری 
                                                           .اده است محبس را انجام دحزبی 

         

حاE این پرسش مطرح ميگردد که آیا عسکر ی که عمليۀ تيرباران را انجام داده و 
بولدوزر کاری که خاک را باEی اجساد خونين شھيدان انداخته ، چه نوع جنایتی 
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جنایت کبير ؟ مگر مسؤليت اصلی کشتار  را مرتکب گشته اند ؟ جنایت صغير یا
کميته (به عھدۀ امضاء کنندگان حزبی و صادر کنندگان فرامين اعدام نيست؟ 

+ محکمۀ اختصاصی انق=بی + شورای وزیران + شورای انق=بی + مرکزی 
و در رده ھای دوم آیا عسکر پشکی یا استخباراتی م=مت است یا ) ؟ مشاورین

اد محبس ، آمرسياسی محبس ، سرطبيب محبس ؟ قومندان محبس ، آمر خ
مشاور ارشد محبس ؟که با نوشيدن ودکای مخصوص ، لست اعداميان را با 
تمسخر و اخطار و توھين جار زده و با اشپ=ق و پایکوبی ، مستانه به اجرای 

                                                     فرمان اعدام و صدای رگبار شتافته اند ؟

در محکمۀ نورنبرگ آلمان فقط متفکرین اِس اِس و جنرال ھای گشتاپو و آشویتس 
نفر بنمایندگی از  21در آن موقع ( بشر شناخته شدند  کشتار اصلیمجرمين 

                                                                                )نازی محکمه شد 

یعنی بعد از بحران  1933حزب ناسيونال سوسيالست آلمان تحت رھبری ھتلر در 
به قدرت می رسد و به بھانۀ نابودی مطلق    1929مالی نظام سرمایداری سال 

، برای بلعيدن و تقسيم مجدد ...یھودی و بلشویک ، معيوبين و ھمجنسگرایان 
( از قدرت تا جنگ دوم جھانی اما حزب نازی از آغ. جھان برنامه ریزی می کند 

ھزاران ھزار یھودی و کمونست و مخالفين سياسی را زندانی )  1939سپتمبر 1
و منھدم نمی کند و فقط در جنگ دوم است که برای دستيابی به بازار ھا و 
منابع جدید ، به نابودی رقبا و بشر اقدام ميکند و اما توجه شود که حزب 

جدا از ( د و مدارک کتبی که تا ھنوز بدست آمده دموکراتيک خلق متکی به اسنا
" 1978می  6اپریل تا  27" ، طی ده روز اول کودتا فقط از ) مدارک استخوانی 

        .! کندمي و اعدام صحرایی  بيشتر از ده ھزار مخالف سياسی خودرا زندانی

                                                         

ه جمعی ، تعقيب و دستگيری و شکنجه و اعدام ، آواره کشتار دست
سازی کتلوی ، مزدوری صد فيصده به شوروی ، لغو آزادی ھای مدنی ، 

ھمگی ... ه ھا و شھر ھا ، اپوزسيون زدایی خونين ، بمباردمان قری
ھستند که مسؤليت آن به عھدۀ رھبری  جنایات سازمانيافته و آگاھانه

د و از اینروست که در حوزۀ آسيب حزب دموکراتيک خلق ميباش
                                       .شناسی جنایت من آنرا جنایات حزبی مينامم 

سردمداران جنایات حزبی ، ھمگی در فضای تنگ و بی تحرکِ بازی ھای یکرنگ 
با آن سبک نيمه مستبدانه ای . زبانی که  از قبل تعين شده است ، سرازیر اند 

 6ثور و  7از کودتا مينوشتند ، ھمان ادبيات فرمانی و اخطاری را بعد از که قبل 
جدی نيز بطور خونریزانه تر استعمال کرده و جالب اینکه بعد از سقوط مفتضحانۀ 

ثور  8" ( برادران قومی و تنظيمی " دولت و بعد از انح=ل و تسليمی حزب به 
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ادبيات خونریز ، تر ميکنند و با  نوک قلم ھا را در استفراغ ھمان ھنوز ھم)  1371
و دیسکورس ، با انکار مخالف و دگراندیش ، در ، حقيقت جویی انکار دیالوگ 

                              .محراق مونولوگِ یکجانبه و استخباراتی ، چارميخ ميمانند 

حنجره ھای شان دست آموز مشاورین انگشت ھا و یاداشت نویسان حزبی که 
و اغيار است ، ت=ش ميورزند که معنای خودریخت و خودساخته را با درنظرداشت 

منافع بيگانگان ، در متن و نوشتار بریزند ، و از مخاطب خاک اندازی برگذشته و 
ی متکثر و ویرانی ھاھم توقع دارند که بدون رویکرد به پراتيک خونين و  پوليگونھا 

ه حزب دموکراتيک آفریده است ، مفاھيم را جنایت زدایی شده ، به اتکای ی ک
" ھنوز ھم جنایات حزبی را در زیر زمزمۀ . فراموشی و ضعف حافظه ، معنا نمایند 

انق=ب و ضد انق=ب " ، " فيودليزم و ارتجاع " ، " جنگ سرد و مداخلۀ امپریاليسم 
                                                                                    .پنھان ميکنند " 

ھمان گونه که از آثار مریضانۀ خاطره نویسان پيداست ، ھيچ قلمی خودرا 
اشتباه ، " گناھکار و روسياه نميداند و این رفقای باE و پایين شان بوده که 

بياد بالشت نابغۀ پنجشيری که مينویسد ،اول . کرده اند "  خودخواھی و انحراف 
جنایت اشک ریخته و بعداً از برج قيامک ثور به کارمل و نجيب تير و سنگسار 

حرف  بی آنکه از کشتار یکصد و یکروزۀ حزبش ميریزد ، غوربندی که قلم ميگيرد
گندیدۀ لعنت خدا و شيطان را بر اجساد " شھيد و مرحوم امين " بزند ، با گفتن 

ميدھد ، کشتمند که از زیر لولۀ تانک تواریش بر  تره کی و کارمل و نجيب پاش
ميخيزد قلم را بر گرد سر مشاور خيالی اش چرخ ميدھد، با فرستادن انزجار و 

امين ، اول دست کارمل را ميليسد و بعد از تمکين به مصالحۀ  - نفرین به ترک 
ی کارمل ، پُشت نجيب را با روغن صدارت دو دسته چاپ دومجھولۀاجباری با نفی 

نمی نویسد ) نبی عظيمی ( جنرال چارستاره که به قلم روی ميکند.... ميکند 
که چارماه قبل از سقوط چگونه به ریيس جمھورش چاردسته س=می ميزد ، 

به دستور تيم قومزدۀ بيروی سياسی ،پوست کرده فقط مينگارد که چگونه گاو را 
              ووو.ده است شاگرس دا، و رسوایی  نظربنداز ميدان ھوایی به صوب و 

                                                                        

: خبرنگار  

 شما دیگ ھای خيرات مردم را به لگد زده و چپه کرده اید ؟

:رشيد جليلی    

. بلی ، اما این کار ھا را برای بدنام کردن حکومت ما ، پرچمی ھا انجام ميدادند 
عۀ مرادبيگ یک دیگ را چپه کرده بودند وقتی آن حزبی را نزد من آوردند در قل

.    ! !!                                                                دیدم که پرچمی است   
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) ، تلویزیون آریانا 2009مصاحبه ، اپریل (                        

وی ميخواند ، در خود ميشرمد که رشيد جليلی که پرچمی ھا را مزدور شور
:به مشاور خود اگياليس اطمينان داده بود ) امين ج=د(رھبرش   

"بگذار که افغانستان چنين انگاشته شود که جمھوریت شانزدھم شوری است "  

                                            

 بشکنم شيشه بریزم زیر پای

 تا خلد در پای مرد بی خبر  

مجرم اصلی کيست ؟ . نميداند که از گریبان کی بگيرد ملت آوارۀ افغانستان 
وقتی ميگویيم که حزب دموکراتيک خلق سرمنشاء و عامل تمام جنایاتی است 
که از ھفتم ثور شروع شده و تا ھنوز ادامه دارد ، یک ادعای عاميت یافته است ، 

و را بایيست این قضيه را از عام به خاص برد و ساختار شناسی به شگرد مو به م
سال  14کميتۀ مرکزی ھا ، کابينه ھا ، شورای انق=بی ھا را طی . تطبيق کرد 

مزدوری شان باید کاوید و نگذاشت که صدراعظم حزب جنایات حزبی را به گردن 
ریيس جمھورحزبی بار کند و وزیر حزبی به شانۀ رھبر حزب و قس عليھذا 

ان حزبی و دولتی است که امروز جنایات اتفاق افتاده منوط به فرد فرد عاليرتبگ...
.           ، حساب جنایات خودرا پس دادنی ھستند زندگی یا در گور یا فردا ، در   

بين کی جی بی زادگان با دقتی که Eزمۀ یک منتقد است ، حميد سيماب 
می  آبیخط " ببخشا ھا " با آبشار  وجدان مرده و صفوف وجدان نمردۀ حزب 

                                                                                               :کشد 

نوشتم ، نمی توان اسير " کی جی بی در افغانستان " ھمانگونه که در پيشگفتار ترجمۀ " 
برای اینکه ارواح پدران .درد و داغ گذشته باقی ماند و باید به آینده دید و بطرف آینده ره گشود 

 –مادران ما ، برادران ما ، خواھران و فرزندان ما که بدست خلقی ھا و پرچمی ھا ما ، 
شرنگ مرگ و بربادی و نامرادی سرکشيدند ما را بخاطر بازماندن  –مستقيم یا غير مستقيم 

دروازۀ بخشایش بروی شيرآدم خورده ھای اینان ببخشند ، کمترین انتظاری که از خلقی ھا و 
" رده می توان داشت دیدن عرق شرم برجبين شان و شنيدن واژۀ پرچمی ھای وجدان نم

                                                  . " از لبھای شان در آستان تاریخ و مردم است" ببخشا 

 

لست اعدام " ) کاظم " نام مستعار در کی جی بی ( ی خاین امين ج=د �لوم
خودش نيز در ریختاندن قطره قطره خون آنان  انسان بی گناه را  کهچھارده ھزار 

سھم مستقيم داشته ، انکار ميکند و این جنایت ھولناک را با دھل و سُرنا به 
" تره کی ، نام مستعار در کی جی بی ، ابتدا ( دست ھای خونين استاد خود 

و در نزد سفارت مشھور به ميخایيلوویچ تره  "دیدوف " بعد از ھفت ثور " نور 
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پاک می کند ،کشتار دسته جمعی )  سروری (و ھمرزم  اگسایی خود ) کانوف
ھراتی را با پوزخند و ریاکاری ، از شھکار ھای بی بدیل تره کی و شرکا ھزار  24

را به عھدۀ ... لۀ کنر و دره صوف ا�می خواند ، قتل دسته جمعی چنداول و ک
                                             ؟!!د ھ ماقبل از سيطرۀ خونریز خود حواله ميد

دستپاک ساختن و ترور فزیکی و شخصيتی مزدوران ، یکی از تاکتيک 
ھای پيش بينی شدۀ کی جی بی بوده که ھمواره در غلغلۀ اقمار 
تطبيق گردیده است ، سرنوشت تمامی دست نشاندگان شاه شجاعی 

تاجپوشی ھابا . ند و غير شاشجاعی ھمرنگ بوده و ھمرنگ خواھد ما
و عذاب  دبدبه و خندۀ اجباری شروع ميگردند و با افتضاح و انھدام 

                                                                                 .پایان ميابند وجدان 

" کارمل، نام مستعار در کی جی بی (به ھمينگونه است که شاه شجاع ثانی 
بروی ميله ھای تانک ارتش سرخ ، پيش از خزیدن به Eنۀ ارگ ،در م=ی  " )مارید 

کارمل این فرزند واقعی مرحلۀ نوین و تکاملی خيانت ، . عام مسخره می شود 
یعنی امين و " اجنت سی آی اِی " پشتۀ کشتار و جنایت را به شانۀ خميدۀ 

و اعدام کردن  شرکا بار ميزند و آنکه بيشتر از ھرکسی متھم به شکنجه کردن
و بعد از آنکه خودش و ) سروری اگسا(است به حيث معاون برگزیده می شود 

تواریش ھایش در مدت کوتا تر از برھۀ تره کی و امين ، جھيل خون می آفرینند ، 
" بی آنکه تأثری برای شان دست بدھد ، در ابتدا با رسوا کردن خود در کپسول 

ضد " ع=قۀ علنی و ھستریک بخاطر انھدام  از" قوای دوست و انترناسيوناليسم 
قاطعانه دم ميزند ، اعدامھای دسته جمعی را بمنظور ضرب " انق=ب و باسمچ 

شست نشان دادن به مردم ، بطور علنی از تلویزیون مزدور بنمایش ميگذارد ، 
ویرانی قریه ھا را فتح الفتوح ميخواند ، مھاجرت و تبعيد ميليونھا انسان بيگناه 

.                 ..نام مينھد " تصفيۀ حساب با دشمنان شوروی  " سرزمين را  این
  

آزادیخواه را ھزاران انسان قيام سوم حوت را  بيرحمانه سرکوب می کند ، خون 
بر جاده ھای کابل ميریزاند و ھزاران انسان را به جرم نه گفتن به تجاوز شوروی 

به دریای  59و محصلين کابل را در ثور تظاھرات متعلمين . به زندان می نشاند 
جنایت خونين ، فرھنگ ھزار  به اضافۀ ھزاران . خون تبدیل ميکند ناھيدانۀ 

چاکری و مزدور منشی را نيز بطور سازمانيافته به حيث یک مکتب غ=می ترویج 
 با ندامت از اشغال" آب تا گلو بچه زیر پای " اما نميداند که روسھا با تز  ... ميکند 

افغانستان و دسترسی به آبھای گرم ، کارمل را بعد از رسوا ساختن و شاه 
شجاعی کردن ، در حبس تعليقی نظربند ميسازد و نجيب ِ خاد را برای ماموریت ِ 

کارمل را مجبور ميسازد که ضمن سکوت طویل . کرده به ميدان مياورد  پُفجدید 
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نجيب هللا یک شارEتان و ک=ه بردار بزرگ حزب ما و تاریخ " گاھی زمزمه کند که 
                                                             .  )اردو و سياست ( "کشور ماست 

نزد خلقی ھا و تيم کارمل " پوتوموک " ی جی بی نام مستعار در ک( نجيب هللا 
در نشست کرملين ، کارمل را انکار ميکند ، ) مشھور به گاو و بقول Eیق غویی

را خفه " نابغۀ شرق " " شاگرد وفادار " فاجعه تکرار می شود ، ھمان گونه که 
شرکا  ميکند ، نجيب نيز در ابتدا پشتارۀ جنایات عدیده را به شانۀ ذليل کارمل و

جدی را روز  6می اندازد و در مراحل پسين به اعتراف روی آورده، کمکمک  
اشغال افغانستان می پندارد ، اما شاید ھيچگاھی فراموش نمی کند که به 

را به جرم ھزاران ھزار انسان )   1365تا  1358جدی  6از ( حيث ریيس خاد ،
اعدام کرده و زندانی  ، شکنجه کرده ،و شورویمقاومت و مبارزه برضد اشغال 

نجيب که در آستانۀ جلوس ،  دست ھای فروخته شدۀ کارمل را . ساخته است 
نجات " را  ، به حيث روز   67ميليسيد اینک کارمل را شاه شجاع خوانده و دلو 

                                                                          .ميشرماند" افغانستان 

پراتيک نشان داد که رھبران حزب  مزدور ، ھمۀ شان با�ثر توطئه . ..
ھمرزمان حزبی و انترناسيوناليستی خود ، به رسواترین شکل ممکن ، 

و اقامتگاه تره کی پيش از آنکه بدستور برژنف . به ھ@کت رسيده اند 
سر امين )گ@بزوی+ مزدوریار +وطنجار+ سروری(بوسيلۀ مقربين خود 

+  روزی +جانداد  +اقبال ( که بدست شاگردان وفادار خود  را چت کند
+ تره کانوفی ھا( و امين نيز بوسيلۀ ، مفتضحانه خفک ميگردد ) امين 

" سوپ انترناسيوناليستی تناول ميکند و با دستھای سرخ ) کی جی بی
. به مرگ انترناسيونالستی مزین ميگردد " تواریشھا+  ی اشرافیرفقا

س تعليقی در کاغوش کی جی بی ، بوسيلۀ فشار ھا ، کارمل بعد از حب
طعنه ھا و تبليغات فرسایشی نجيب و شرکا ، زھره ترک می شود و 
اسکليت ننگينش نصيب دریای خروشانی  می شود که ارتش سرخ از 
فراز آن دولی وی را به حجلۀ ارگ آورده بود و سرانجام  که نجيب خاد 

بریالی ، مزدک ، وکيل ، کاویانی ، ( نيز ، بوسيلۀ گروپ عملياتی کارمل 
ستون ھای واد ( بعد از انھدام  یعقوبی و باقی ... ) یارمحمد ، عظيمی 

، بجای پرواز به تاج محل به قرنطين وزیر اکبر خان دم ميگيرد و بعد از )
شمارش راکت ھا و نارفاقتی ھا و افسوس ھا به چوک چنگ بروت 

                                                                                     .آویزان می ماند 

!              چار سرشت تيغ انگيز با چار سرنوشت عبرت خيز  پایان ميابد   

کميتۀ مرکزی حزب و رھبری دولت ، بی پروا به آبرو  و سرنوشت مردم ، حتا در 
آستانۀ سقوط رژیم مزدور، دست از توطئه بر ضد یکدیگر بر نداشته و در معرکۀ 

، پی در پی به جان ھم  تير و خنجر )حراج حزب و لي=م دولت (تسليمی 
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يم خود ، برای ھميشه لکه ميریختند و رسم رفاقت و حزبيت را برای بازماندگان یت
دار و ننگين ميساختند، و یا درواقع که رسم رفاقت و حزبيت را به شيوۀ 

.                                                     چاکرمنشانه خویش به ارث ميگذاشتند  

در آستانۀ سقوط حزب و دولت ، در وضعيت افتضاح آور کشمکش ھای حزبی 
با ببرک کارمل گرم من به منظور ترتيب اع=ميۀ مشترک "  بکارمل و نجيميان 

شفيق هللا توده ای سابق منشی کميتۀ وEیتی   صحبت بودم که محمود بریالی،
لغمان، معاذان سابق رئيس امنيت دولتی ننگرھار و انجنير نعمت هللا ھم حضور 

تی وقتی مرا با ببرک کارمل دیدند، ھمه نا راحت و حتی احساسا   .یافتند
به بعد ص=حيت ھای تشکي=تی به  که از این  من برای شان اب=غ کردم .شدند،

ھدف ھمان تشکي=ت نيمه مخفی که در حزب بعد از به قدرت (عھدۀ من است، 
رسيدن نجيب هللا به ميان آمده بود، و عم=ً محمود بریالی آنرا رھبری و اداره 

به » قيامت صغرا«برھم خورد و  با شنيدن این حرف ھا، گوئی نظم دنيا .)ميکرد
موجود بودند، بر » کفش کند«آنھمه چپلک و بوتی که در    :نمایش گذاشته شد

                     " !سر و روی من پرتاب شدند و چه ناسزاھایی که نثار من نشد؟

)،سایت پيام افغان  2009ظھور رزمجو ، مصاحبه ،(                          

 

از گفتن و نوشتن حقيقت امتناع می ورزند ،ما ری شانزدھم جمھوجانيان 
ناگزیریم که پاره ھای متکثر حقيقت را بگویيم و بنویسيم ، ما نوشتار خودرا به 

جانيان مينویسند که عدالت را به قتل برسانند پيشگاه  تاریخ پيشکش ميکنيم ، 
ما مينویسيم برای .  را از مرگ نجات بدھيمما مينویسيم که عدالت و دادخواھی 

ميدانيم که نه تنھا . روزی که این صدا ھا راھی بسوی عدالت و آزادی باز کند 
نقد ما و پژوھش ما باEی وجدانھای سنگک شدۀ متفکرین جنایات حزبی تأثير 

د که حتا ارایۀ اسناد و مدارک از سوی نرا ندار ندهدگرگون کننده و به اعتراف آور
انيان ھفت ثوری ، گوز و عرق شانرا مانند عطر و عسل ، مشاورینی که دیروز  ج

سترون ھای حزبی ، . بو ميکردند و ميليسيدند ، کارکرد انفجار دھنده ندارد 
:          خجالت زده ، از طریق استراق سمع به تواریش متروخين گوش ميدھند 

                                                                      

رھبری شوروی تصميم گرفته بود تا امين را دستپاک قرار دھد و گناه ھمه " 
اشتباھات ، ناکامی ھا و جنایاتی را که از نظر سياسی و نظامی واقع شده بود 

                                                                            " . به گردن او بيندازد 

از زبان بادار ،کيف مضاعف و تکاندھنده ای " جنایات "اربرد مقولۀ  ميدانم که بک
. ! !  دارد   
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 ندارد ؟

حاE دیر شده است ،  رھبرانی که خاک فروشی خودرا جمھوری شانزدھم 
ميگفتند و پُشت ھای لميدۀ خودرا  به حيث پل برای رسيدن  تواریش ھا به 

اما برای "   جسورن طنز نویس شکرهللا شيو آبھای گرم ھدیه کرده بودند بقول 
د و نافراز ، بدھکار ھزاران پوزش ھست باقی ھمۀ عمر خویش به این ملت سر

" .                                                            سزاوار صد ھزاران نفرین  

                                                                                 

 دا فرعون ووژل شی

شی  �مباندی  و�پغویی زما د   

 ھيچ حنجره ای  مجال گفتن نداشت  

 جز زمزمۀ مرگ 

 جز تسليم  

 ھيچ دھنی باز نمی شد

 جز فاژه

 جز  خطابۀ سرد در تقویم

دراز نبودھيچ دستی بسوی دستی   

 جز خنجر

                                                                         جز مار ھای سرخ در آستين
                                

جنایت شناسی حزبی ، صرفاً یک بحث حقوقی و دادخواھانه نيست ، بلکه یک 
. نيز است ... گفتمان فلسفی ، سياسی ، انسان شناسيک و جامعه شناسيک 

رویکرد محققين و فيلسوفان به جنایت شناسی  نازیسم ، از طریق کاوش تيوری 
ما نيز مکلفيم که تا امروز ادامه دارد و ) آشویتس و گشتاپو (و عمل حزب نازی 

واد + خاد + کام + سا اگ( حزب دموکراتيک خلق برای جنایت شناسی ذوجوانب 
آن  ... )ھتک حرمت ، نسل کشی پوليگون ، بمباردمان ، تبعيد و + پلچرخی + 

                          .تفکراتی را که منجر به اقيانوس خون گردیده ، مطالعه نمایيم

سنگر انتقام و درد دندان بيرون بریزد ، آن ارزش و اعتباری را و اما نگارشی که از 
نه تنھا که تحقيقی دارا ميباشد ، دارا نخواھد بود و  - که یک نوشتۀ علمی 

جنایت شناسی فراھم دانایی و موجبات صورتبندی  یک گفتمان را در حوزۀ  
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       .ميسازد  که کار پژوھش را نيز در قلمرو بينا متنيت دچار اخت=لنخواھد کرد 
      

در تفکر حزب ، ميخواھم که جنایت حزبی را و تقسيم  ، رویکرد من با این تمھيد
ریشه شناسی نمایم ، ميخواھم پرسش ھای عدیده ای را در مورد آسيب 

ات=ق - علمی یا غير علمی  –تيوری به نظام منسجم فکری ( شناسی تيوری 
ميگردد ، اما وقتی که از تيوری حزب دموکراتيک حرف ميزنيم  ، ھدف ما شاید 
فقط انسجام  آن جوانب و اندیشه ھایی است که درمورد شکنجه و کشتار مردم 
و فروختن آبروی وطن ، به نظم آمده و به تيوری تبدیل گشته است نه عرصه 

پرچمی  –پراتيک خلقی  –طریق خوانش متفاوتی از ،و از آن ) ھای دیگر زندگی 
                                                                               .مطرح نمایم را نيز  

       ؟ مگر می توان ادعا کرد که ھر خلقی و ھر پرچمی جنایتکار مادر زاد است 
وان گفت که حزب دموکراتيک از بدو می ت ).متکی به تيوری انسان گرگ انسان ( 

سرآغاز غوطه ور  57بوده است ؟ آیا ھفتم ثور و مزدور تأسيس جانی و خاین 
؟ آیا فقط  56شدن حزب به جھيل جنایت بوده یا کنفرانس وحدت در سرطان 

رھبری حزب و دولت خائنين و جانيان اند یا کادر ھا و صفوف حزب نيز ؟ تيوری و 
به جنایت منتھی گردید یا وابستگی غليظ استخباراتی به برنامۀ حزب بود که 

نشۀ قدرت بود که حزب را به صوب جنایت برد یا  روسھا یعنی ابزاری بودن حزب؟
آیا جنایات خلقی با جنایات پرچمی به لحاظ ساختار و  اندیشه و روان مریض ؟

سد مضمون تفاوت دارد ؟ آیا این وجيزه راست است که ھر کس که به قدرت بر
" ؟ و یا ) ھابس " (  قدرت مبنای قانون و حقيقت است " جنایت ميکند ؟ آیا 

                                                )  ...Eک ( ؟ " حقيقت مبنای قانون و قدرت 

تره کانوف" سپرده شود گورستان  باید به نمی شود خلقی  ھرکه"   

کارملوف"  باید تصفيه شوند دگر ھمگی به جز سویتست ھای اصيل ، بجز پرچمداران "   

امينوف"  ی�دما لپاره یو مليون سوسيالست  بس دی ، نوری لری ک"   

نجيبوف"  خاد بيدار ، به ارتجاع و  ضد انق=ب پایان می بخشد "   

کشتمندوف" یکسره شدن کار خلقی ھا در ظرف یک سال "   

Eیقوف"  دافرعون ووژل شی "   

  بریالی" بچۀ اختر باید زیر پایم چُنگ بزند " 

کميته مرکزی"  عناصر ضدانق=بی به مراکز نظامی انق=بی سپرده خواھند شد "   
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