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به  که از پنجشیر همراه ضیا مسعود را بها هستی این عکس ثریا بچه مرد اگر  

 .برسان  راه چترال برگشته به نشر پاکستان از

 

که از  هیتا نباشدجوانی های خانم انا عکس ازکه این  کند خدا !بابک ایرانیعظیم 

 .روسیه برگشته بود

 

 پرچم نکرد رحم  که  زنم و شورای نظار

 پا و  تنم و سر  دکثیف  ساختن  ،بردند  مرا

 باد خود در کردم باد رها ناچار ،بیچاره شدم

http://www.esteqlaal.net/


 نممس ساختند ،مردم سمن سینه بودم نظر در

 واربه یابوس مشهور، بی ترازو شاعربی وزن و

 

پیشگفتاری داشته  تبصره و، خانم بها اثر، درباد کتاب رها نقد من نمی خواهم که قبل از

سایت  در خصوصا   ،سایت های انترنتی چون زمانیکه نوشته های این قلم در ،باشم

سگ های حزب دموکراتیک  نه تنها، خپلواکی به نشرمی رسد -وزین انقالبی استقال ل 

 مرا ،وغیره ( عظیم بابک) ها گک پاپی مانند ،ایران ۀسگهای حزب تود ، بلکهخلق

 رذالتی که از وهر عکس می فرستند،می کنند ایمیل های شارلتانی خود توهین با، تهدید

به نشرمی  یکه نوشته های من رائسایت ها قلم من و درمقابل من و،  دست شان بیاید

کل عکس العمل به به ش. پاچه می کشند حزب دموکراتیک خلق از زن ومرد، رسانند

ملت افغانستان پنهان نمی  ازرا  چون من هیچ چیز را نشان می دهند من رذالت خود

 کاست می نویسم تا بدون کم و درباد کتاب رها نقد از یا پیشگفتار بشکل تبصره و ،کنم

که من از این اوباشان ترس  حزب دموکراتیک خلق فکرنکنند پاپی گک های پاچه گیر

 .می کنم صرف نظر باد در کتاب رهانقد  از دارم و

رهبران  ۀجمل که ازرا  )...(خانم  کردۀ سر پا فکرمی کنم عکس جوانی های از 

به من . بها بردند ثریا نام از ظاهر ودر نده ابه من ارسا ل کرد، سرشناس شان می باشد

 که به من مهم این است تنها ،کیست ندگان این قلم بی تفاوت است که عکس ازنخوا و

 .من ترسیدم فکرمی کنند ،نرسانم به نشر ایمیل می کنند چیزی که آنها اگر

گنده  به خاطر و،  (طالب و مجاهد)شدم به خاطر رذالت های شورای نظار من مجبور

تحت  ،سازمان جوانان سازمان زنان و ،خشتکی های رهبران حزب دموکراتیک خلق

ببرک  ،شاه شجاع ثانی، درباد رها کتاب ۀنویسند ۀبه گفت ،جهان رهبری چتل ترین مرد

پیشوای خاص عظیم بابک ایرانی ، ماهی های دریای آمو ۀطعم ۀمرد تاریخ زد ،کارمل

رگان نشراتی حزب ، جف جفی سایت بدنام اپاپی گک حزب دموکراتیک خلق ،االصل

جفنگ ، کردار دب و بی پندار ت پنداریسا ،نام پرچم بد ۀبجای جرید ،دموکراتیک خلق

   .چیزی بنویسم،  فصل پانزدهم -قسمت چهاردهم نقد قبل از، گفتار

سایت بدنام پندار فرستاده  ۀندنگردا ،به من عظیم بابک ایرانی االصل را این عکس باال

 ایران در چرا ازکه  یک تحقیق همه جانبه راجع به هویت این خانواده  ها بعد از که بعد

خصوصا   ،حمایت حزب دموکراتیک خلق مورد و کردند زمان شاه این خانواده فرار

اقارب خود  ی ازبه یک رک چطوربابک را شخص خود بب و گرفتند پرچم قرار ۀشاخ

بابک  پدر ور سبب مرگ ماد به بچه فرزندی داد واش  مادر مرگ پدر و از بعد

نامشروع با   ببرک کارمل چه ارتباط ، مرگ پدر بابک از بعد درافغانستان چه بوده و

 ،شخصیت های افغان رانام های مستعار نام با بد ین فردا چرا م بابک داشت واعظ مادر

این رذالت  تردزیا، می نماید فیس بوک ها نام پرچمی ها و سایت بد در تحقیر توهین و

اعضای حزب دموکراتیک خلق از دست این  نه تنها مزدک افشا کرده که دیگر را ها

نیک نام  ۀیک خانواد محترم جال ل بایانی که از ندمان اند، آمده اوباش تاریخ زده به ستو



زیرتنبانی  بایانی وکیل شورای زمان شاه که درشورا علی احمد ،والیت پروان است

 برخورد، بشنوید د وینیبب را پی روز پی در وی دویوید اگر،یتا را کشیدهناا ببرک و

شورا  اناهیتا در رمل وچه با ببرک کا علی احمدخان بایانی را می دانید که به خاطر

برخورد ببرک وعلی احمد بایانی سرچشمه  خصومت با جال ل بایانی ازهمان روز. بود

 .است خروار ۀاین مشت نمون و گرفته

این عکس  هستی مرد ۀبچ زیرعکس نوشته اگر ایرانی االصل در ۀاین اوباش تاریخ زد

  .برسان به نشر چاپ کن ورا  شکم رو

عکس های گنده خشتکی های  ،برسانم به نشر را این عکساینکه من  بابک جان قبل از

این عکس  که از چه شرمیدید از شما است،  رسیده حزب دموکراتیک خلق قبال  به نشر

که من این  اناهیتا نبرید ببرک و نام از باد در رها اینکه نوشته کردید که درنقد بشرمید و

 ،یک خلق من دفاع نمی کنماز دیگر رهبران حزب دموکرات طور وآن طور می کنم و

من چه بنویسم راجع به رذالت  ،هستم اناهیتا ببرک و، دلداده ها این دو ۀسپرد من سر

 را نه تنها رهبران شما و رذالت های شما ،شش جدی و هشت ثور و های هفت ثور

 و مزدک ها مانند درمصاحبه های خود شما سنگران خودمحتی ه ، بلکهملت افغانستان

هرنوع کثافت کاری تاریخی ،  ،سایت آریایی مانند، شما ای سایت های خودنوشته ه در

مانند این عکس هزاران ، شما شرم ندارید. را بیرون می دهند اجتماعی شما سیاسی و

 کجا شما، رساند طرف دارن نجیب هللا به نشر خارجه و مثلیکه وکیل وزیردیگر اسناد

جاسوسی که امروز  رگم. درباد کتاب رها دنق از یا این عکس بشرمید و که از شرمیدید

می  کرزی کار دفتر خود گفت من که در ۀدرمصاحب سایت آریایی می نویسد و در

 به روس جاسوسی می کردید به شما فرق نمی کند که دیروز .سیا به من پو ل داده ،کردم

 .خصوصا  مثل شما دامن به پشتان، دیسیا جاسوسی می کن و امروز به غرب و

 را دامن زپشت بر داشتندهرکی 

 تخم بی شرمی بروی اش کاشتند

 .سگ است ،سراپای سگ کله و ،سگ است، ،دم سگ  ،سگ است ،سگ

یک روزهم  به ملت افغانستان اگر. جسم بودند ببرک کارمل زمانی روح و ثریا بها و 

 باختری حتی از جیره خواران آن مانند، درآن حزب کثافت کسی بوده باشد فرق نمی کند

 خود ۀاگر شما خواسته باشید با تهدید های بزدالن و ملت افغانستان نفرت دارند هم ها

 .جاره خواب ببیندنک که گاو به این می ماند، مرا بترسانید

کورس احتیاط عسکری  در، شما همسنگر ،نیساکادم نام زد ،ظاهرجان افق من و

پرچم به  ۀالپت یجنرا ل ها از یکی، زندگی می کند کانادا شهرما در در افق فعال   ،بودیم

 پسر ،طارق کوهستانی خواهر شوهر، شد یس خادئر میاخیل که بعدها نام قادر

احمد گفت  سیدنیر با انج یک روزی مرا، بود تولی ما ظابط امر ،محمدعلی خان حاکم

 احمق و مرد کس گفتید که ظابط تولی ما به هر ید وسرمن ریشخند زد اگر دیگر

 چیزی بنویسم که تا من در سوانح شما ،رخان عظیمی استجاسوس جنرا ل شکو

 .نشوید جایی مقرر آخرعمر



 (خ ص ی ه)حتی می توانی رسم  ،بنویس ،گفتیم هرچه که می نویسی ،خنده کردیم ما

 حاال به توهم می گویم می توانی رسم .کنی بپرچم نص ۀجرید دفتر بکشی در های مرا

 ،احسان تبری برژینف ، کیانوری ، قبرباالی  در بکشی و های مرا( خ ص ی ه)

 جای لوحه سنگ نصب کنی که پیروان روس ها اگر ،رهبران حزب دموکراتیک خلق

خ ص )چنگگ ماهی گیری وهم می توانی در فراموش نکنند مرا، بروند باالی آن قبرها

 چنگک ماهی ها بند شوند در و ازی که ماهی ها بخورندبیند دریای آمو ببندی در(  ی ه

  .بگیرید ماهی های دریای آمو بتوانید جای طالب انتقام از و

 رباشد کور و یا ک مداراملک بی قانون زم در

 و از زدن کر گرفتن کور دهد ازخدا نجات 

 وب ترچ کیبل یا یا دایم دردست دارد کر و کور

 به پاالن خر می زند، زوراش به خرنمی رسد

 زورشان به مزدوران روسی،، بود وطالب این خصلت حزب دموکراتیک خلق، مجاهد

 به بهانه های گوناگون میکشتند را افغانستان ۀمردم بیچار، ایران نمی کشید اس آی و آی

گلب  -خاد را به دستور تا آنها می کردند مملکت فرار ویا از زندانی می کردند یا و

 .دنایران بکش محقق خلیلی در --مزاری پاکستان و الدین در

 

 نقاد توانای حزب دموکراتیک خلق گرفتید نقد که از ار زیر ۀنوشت! عزیز بها خانم ثریا

مجالس  ناخودآگاه از ،متوجه نشده ام ،من داشته باشم را این خصلت ها اگر گفتید و

شرافت داشته  آقای هستی اگر ،کرده ام خود مغز بزرگان حزب دموکراتیک کاپی در

انی حزب دموکراتیک خلق که به خصلت غیرانس 47 ۀجمل در، بزدلی نکند و باشد

پرچم   انسانی خلق و خصلت غیر 47سرباری  ،داده شده ماهی های آمو ببرک رهبر

 .بسازید

خصلت غیرانسانی حزب  47خورجین  در اگر ار زیر ۀمن نوشت خانم عزیز

خصلت غیرانسانی  47 ،نستاناافغ ۀیدد دملت در ،دموکراتیک خلق بریزم یا نه ریزم

انسانی  این حرکات غیر و دارند دماغ خود در با نکات زیر را خلق دموکراتیک حزب

این خصلت های غیرانسانی حزب دموکراتیک خلق به  از ،حزب دموکراتیک تنها نبوده

که نکات  مطمئن باشید ،است شان آنها هم موجود در ،طالب هم میراث رسیده مجاهد و

 شما و ش تاریخ نمی شودخصلت غیرانسانی حزب دموکراتیک خلق فرامو  47و زیر

اعضای بدنام  دیگر ،صدیق بودیم من و که تنها دیمی نویس بهشت گمگشتگان قسمت در

 بادار ۀخان در چرا؟ امریکا می خورند درغرب و )...( حزب دموکراتیک خلق چه

 در چرا، «خرسان قطبی باشد پیرو انسان نوین باید » اصلی شان که ببرک گفته  بود

می  باد دهن قلم کثافت خود اینها نمی شرمند که خپچ طعنه از، کنند زندگی نمی یهروس

من این . محبس پلچرخی به یک چشم می بینند یس سیاسی خادئر مانند همه را و کنند

چطور  نکنم که او یس سیاسی پلچرخی معلومات پیدائکنایه را نمی دانم تا در قسمت ر

کوشش  ،خپچ طعنه را هم ندانستم معنی و حزاب مخالف را به یک چشم می دیداتمام 



به  درباد کتاب رها نقد قسمت های بعدی در بدانم و را پیدا کنم و می کنم که این کنایه ها

 ،صدیق نبوده شخصیت من و زیور تنها زیر ۀاین که شما می نویسید نوشت .برسانم نشر

 انی که درسنگ آسم روی تمام حزب دموکراتیک خلق مانند تفی است که باال اندازی بر

امیل گردن )*( شناخته شده این نکات زیر را که یک پرچم دار و می ریزد ،افتاد یهروس

او ل  نویسندگی بار من در را داخل قوس ستاره در و بنشر برسانید ،شخصیت من ساخته

 .مفصل به نشرمی رسانم ،کردم راهم پیدا اگر این معما، می بینم

   های سرکوفته ، به امید  صد آرمان و آرزو می چرخد که با" بهشت گمگشتگان " به 

را در جالیش و زیبایی آسمان خراشها، نیت بسته )!( حیات نو   (!) ،فردای روشن

گام نخست توبه ی نصوح حکایتگر به درگاه سردمدار جهان سرمایه  بودند تا مگر در

  .داری اجابت شود

خود کامی، خود  د ستایی،پرستی ، خود پسندی، خودکوله بارهای از خود بینی ، خو

و با بسته های از بد اندیشی، کژ فکری، حیله گری، رشک و حسد ... منشی، خود نمایی

... ورزی، کینه توزی، مکاره گری، نیرنگ بازی، عوامفریبی، نادرستی، ژاژ خایی

 تحقیر کردن، توهین نمودن، دشنام دادن، افترا ،وارد صحنه ها شده و با دهن دریدگی

به دیگران را پیشه کرده است و با بی حرمتی به شخصیت و حریم ... تان گفتنبستن، به

فامیلی افراد مشخص، نه از روی واقعیت ها و تکیه بر بستر حقیقت؛ بلکه با صحنه 

آرایی های شرمگین و سرهم بندی دروغ های  شاخدار ، فحاشی و ناسزا گویی، تعرض 

ه مملو از عقده مندی، عقده گشایی، قلب چرکین و ضمیر آلود، و تجاوز نموده است

ناراحتی های روانی و فکری، رنج های شدید درونی، ناشئ از عدم ارضاء امیا ل 

عفت قلم و پاکی سخن را  ،سرکوفته و نرسیدن به آرزوهای سرگردان و نکشیدن کام د ل

بیرحمانه لگد ما ل کرده است و از بابت تاریخ سازی های دروغین ، صحنه آرایی های 

سلط سیری  ،عیتبیان وقایع و اتفاقهای مافوق طب بسط محیرالعقو ل و بانه، شرح وکاذ

ناپذیر آز و حرص، آنهم درهوا و فضای رؤیا پرستی، دروغ و ریا، شایعه سازی و 

حقوقی ـ اخالقی ـ تربیتی ـ آموزشی و   منظر سفسطه گویی؛ تمام ارزشهای انسانی از

پا  ای احترام به انسان و انسانیت، به زیردانش جامعه شناسی علمی و کلیه معیاره

شیوه های اهریمنی؛ خودآگاهی ، خردمندی، وجدان آدمی و گوهر  ،انداخته شده است

انسانیت را درپای دروغگویی، یاوه سرایی هرزه الیی، الف و لیف پرگویی های بدور 

یگی فروما ،از واقعیت و سخنان تکراری خود صفتی و خود بزرگ بینی و خود پسندی

ـ فرومایگی خدمت به ستمگران و   2خدمت به منافع خود علیه منافع جامعه ؛ 

 .تاراجگران تاریخ ، علیه عدالت و حقیقت

این دو فرومایگی، در سرشت خود یکی است؛ یعنی از خوی جانورانه و سفلۀ بهره 

 کشان جامعه، و چاکران، و چاکراِن چاکرانشان، سرچشمه می گیرد و کمترین اعتنائی

فرومایگان گاه از روی  .به فضیلت انسانی و مسئولیت شهروندی و تعهد میهنی ندارد

روی ترس  دغلی و پلیدی، گاه از روی تسلیم بی صفتانه در قبا ل امواج حوادث ، گاه از

، چکمه بوسی و قرار گرفتن در خدمت بسر رسیدن هدف های پلید دشمنان سوگند 



اظره ی خیالی مکار و حیله گریز از مرز خورده ی ستمکشان جهان دروغ بافی من

واقعیتها و چشم پوشی از پهنای گسترده و بی انتهای حقیقت های مشهود، امکان پذیر 

 ،تاجکستان ،هدف نابودی سرزمین تاریخی مان و الحاق آن را به خاک روس

حزب دموکراتیک خلق ، دربین نیکان و نیک  ترکمنستان برای افراد ،ازبکستان

نیک خصاالن و نیک خصلتان، نیک خواهان و نیک دالن، نیک طینتان و اندیشان، 

نیک رأیان، نیک سیرتان و نیک گویان، نیک کرداران و نیک گمانان ، نیک عهدان و 

شان اعضای  در این خصلت های که هرگز. نیک سرشتان ، جای پایی وجود ندارد

من هم شد، ه و نخواهد دیده نشد ،رهبران پرچم خصوصا   ،دموکراتیک خلق بدنام حزب

 ،عدالتخواهی و حق جویی، هرگاه کذایی و از روی تظاهر و عوامفریبی .تائید می کنم

به خواری، تحقیر و آستان بوسی ، آنهم به درگاه دشمنان سوگند خورده ی وطن و مردم 

همچنان شهره بودن در زشت نامی و بد سرشتی، هرگز با نیک  ،سازگاری  ، تلفیق و

نایی، راست کرداری ، مردم دوستی، میهن پرستی و نوع پروری، اندک ترین نامی ، دا

 .ادعای پوچ بیش نیست ،حقیقتی، درشان اعضای حزب دموکراتیک خلق دیده نمی شود

امریکا  درغرب و دارند اعضای حزب دموکراتیک خلق اخالق نکو بازهم می گویم اگر

جای شک نیست تا مغز استخوان ؟ دمی خورن)...( پیش دشمن تاریخی شان چه  کانادا و

، توطئه گری و خصومت برضد استقال ل بازی دسیسه ،خواه مردم افغانستان دشمن و بد

مان ، دریغ نورزیده اند؛ حزب دموکراتیک   ملی و تمامیت ارضی سرزمین تاریخی

 ،بدنام حزب دموکراتیک خلق افراد .خی خلق افغانستان بوده واستیخلق دشمن تار

شریر، از خود راضی، فتنه گر و ناسپاس بودند وهستند قهرمانی وقهرمانان  های انسان

قاموس شان بوده خود ستایی ها و فضل فروشی های حکایتگر، روند افترا  شبگردی در

دشنام دادن ها،  ،بستن ها، هرزه الیی ها ، لفظ پردازی ها، دغل بازی ها و جعل نگاری

دمند متقی و پاکدامن در جامعه ی انسانی فضل یاوه سرایی ها و ناسزا گویی برضد خرِ 

و کما ل حقیقی و ناب یکی از بزرگترین کامیابی های است و هم انسانهای فاضل و اهل 

عظیم . فضل و کما ل، سخنان نغزـ لطیف و دلپذیر درشان این حزب ارذا ل دیده نمی شود

مام مزدور جاسوس امروز روس که ت روس و دیروز بابک ایرانی االصل مزدور

 .مثل بابک دیده می شود  ۀرذالت های این صفحه درشان شرف باخت

 آن دوست مشترک من و اگر، لطفا  بخوانید ،من چیزی را کم نکردم! خانم بهای عزیز 

کاست  بدون کم و راآنرا که درنوشته های آینده  لطفا  به من بنویسید، کم کرده باشد تو

 زندگی خود کار من در. ت من شک داریدصداق به شجاعت و هم شما بنوسیم که هنوز

گک های حزب ی پاپ .شوم ترس ندارم هم روبرو با خدا اگر ،خالف نکرده ام

 چپ و راست سوگند ،طالب ،مجاهد پرستان ، داوود ،شاه پرستان ،دموکراتیک خلق

همیت ای پشه ئدوتا من قدر نزد ،ملت افغانستان خاین شناخته شده اند چون نزد ،خورده

 از و شما که نوشته های مرا تشکر از. بزد ل نبینید همه را ازعینک خود، ندارند

غیرمستقیم می  ابراز نظر مستقیم و درباد می خوانید و قسمت کتاب رها دیگران را در

 .کنید



خانم ثریابهای عزیزمن که قبال  گفته بودم پنجاه فیصد کتاب که درقسمت اعضای حزب 

ست وپنجاه فیصد دیگرکه عقده وستایش درنوشته دموکراتیک خلق نوشته شده درست ا

باد را زیر سوا ل  در دروغ های شاخداراست که شما وتیم کتاب رها کتاب دیده می شود

را همیش تو شریک جرم وشکاری خود به  وکلپ صدیق  که اویحرفهای وید ،برده

 (http://youtu.be/prpjjAC2RZQ)او وکلپ یاین  وید،حیث شاهد قلم داد می کنید

 ،هم گفته پنجاه فیصد دروغ او ،من پنجاه فیصد گفته ام .از آب کشیده را صاف چلو 

کاظم  روز سید رفیق شب و ،که همایون بها شارلتان بازی دراین کتاب دیده می شود

عضو بدنام حزب  ،همایون پولیس ،شش زمان داکترنجیب هللا دیس خائمیان شاخی ر

ته مرکزی حزب یدفاع کم عد ل و ۀشعب دست علومی در زیر کارمند ،دموکراتیک خلق

 و آن شعبه صادر ویرانی افغانستان از و کشتار دستور صد در دموکراتیک خلق که صد

به افسران  ،اه انقالبنه سپ قالفبه سپاه ان ،مدا ل وطن فروشی به اعضای خاد پشنهاد

وطن  ۀبه سین و دبه فکرخودشان مفتخرمی گردیدن ،آن آدرس بدنام پولیس از و اردو

همایون بها با جعل نویسی خواسته . می کرد بمشاورین روسی نص ،فروشان تاریخ زده

 را باد در پنج فیصد دروغ وجعل کتاب رها و جعل به بیست دروغ و بود پنجاه فیصد

بیست سا ل  از شۀ خوداکس شما که به گفت شوهر ،صدیق راهی رساند وخود ب ۀدرنوشت

 ،افغانستانۀ ملت بیچار پنجشیری و تو و ۀبگفت بوده و شما ۀبیشتر داماد خانواد

 در را افغانستان توانست مچ دست همایون بها ۀیددبیرحم ملت رنج( نجیب)برادرقاتل 

 بگیرد که به سایت خاوران نجیب هللا برادر ،صدیق رهی، خود ۀقسمت دوازدهم نوشت

 .هم آبرو نماند

به  پنجشیری دیگر یک نفر عنقریب دستگیرخان پنجشیری ، آقای فرهنگ و اینکه گفتید 

 ،نادرخان قرآن خور همسنگر ،پنجشیری خا ل احمدشاه مسعود عاشق خط و ،نام ظفری

 کشت را او ،نمودپا  زیر را نآقر و جان کرد یاد پهلون احمده نی که با زندآود قرمسع )

 در، اق سنگ می بیندچنگین قا در را شهامت جهان آقای ظفری تمام خوبی و و (

 این قسم اشخاص سرچوک کابل زیاد ،درباد می نویسند کتاب رها نقد بر، سسکوفرنسان

چیزی  اووقتی که به ، می کند داد، قلمعظیم بابک ۀرا گردن کلفت به گفت است که خود

 قبلرا   چند نفر و کشی می کند)...( پیش خدمت ظاهرشاه ،پنجشیریرحیم  مانند، دیبده

به نویسنده  توسط ولی مسعود، به پو ل بنیاد مسعود مسعود و ءضیا به دستور از آن هم

زمان شاهان افغانستان  شان به ایران در باز فروش که پدران کاغذ پران های خود

 های طمطراق آمیزکردند نوشته، درباد قسمت کتاب رها در، جاسوسی می کردند

یک  یک جاسوس سنگفروش و یک جاسوس شناخته شده و ۀنوشت .نگرفت جایی راو

 .نمی گیرد ببرک کارمل هم جایی را ۀسپرد رفیق سر

 افتاده مردار دیارما چو و هزاران سگ دراین شهر

 که استاده شیندنجای سگ ب ناخلف در چه فرق دارد

برخواست به  کله پز )مانند گذارند پا، های کاغذی هاجای پا در ندناین سه نفرهم می توا

 .(جایش سگ نشست

http://youtu.be/prpjjAC2RZQ


 

 نجیب هللا وخاد  -فصل پانزدهم 

 ( دولتیاطالعات خدمات  )خاد

، روس تجاوز پس از ،بین مردم حکومتی در مخوف ترین نهاد نفرت برانگیزترین و

سازمان  فیصد 22 ،اعضای حزب فیصد 65ب باز سازی شد،.گ.روی خطوط ک

 .اتحادشوروی تعلیمات جنایت کاری دیدند در (وهم سازمان زنان)نان جوا

اختناق، ترور،  و ب بود.گ.تشکیالت سازمان استخباراتی شوروی ک بخش از، خاد

 به اعضای خاد و شیوه های خبرچینی، وجمع آوری اطالعات مربوط به مخالفین

 .ب داده می شد.گ.آموزش توسط ک

به  9194انقالب اکتوبر بعد از. استخباراتی شوروی استگاه ، دستنام چکا مترادف خاد

 کارکنان خاد 9121از اشغا ل روس درسا ل  بعد ،ته امنیت دولتییب یعنی کم.گ.نام ک

 .خادیست نامیدندرا 

کنجه شبا این شیوه  را دی خواهاآز مبارزین صدیق و ،ویرانی، کشتار این دستگاه قتل و

تکان  گرسنگی، تاکتیک شان بی خوابی، ،تنداعتراف میگرف و به قتل می رساندند و

دن دندن ، یکش روده ها، کندن مو، زدن، اماله آب جوش در لگد برقی، شالق، مشت و

مند تجنسی کش تجاوز از فرج زنان بعد درمقعد و )ما ل بوتل فانتا عاست، پا ناخون دست و

  روز تا او ل هفت ثور شروع روز از مرد دیگر زن و صدها و مندتکش هوخانم کریم

ملت ، طالب وحکومت کرزی باقی مانند، مجاهد با خاد هللا وهم کسانیکه از سقوط نجیب

میخ  ،دادن  تلک به خصیه مردان ندنما ، کنجهشبی دفاع افغانستان را انوع  مظلوم و

 به مجاهد ، این روش خاد و ب بود.گ.کی کنجه هاشاین نوع  .ناخون زیر کوبیدن در

 (.کنجه کمترساختندش گران سیا را در بار ی خاد یاد داد ودستگاه جاسوس طالب و

خارجی مداخله می  داخلی و همه امور که در بین دولت بود یک دولت مستقل در خاد

حتی روابط رهبران دولتی  .ین می کردیتع خارج خاد در حتی نمایندگان سیاسی را، کرد

 تحت نظر) نجیب هللا افغانستان به ب در.گ.قدرت ک .وحزبی را کنترو ل می کردند

 کرد و ضأنجیب هللا امرا  نفر هشتاد هزار کشتار. ( مشاورین روسی داده شده بود

زمان نجیب هللا راه  که بعد در بود که نسیم رهرو فقط یک نفر را نکشتند داد دستور

مثا ل مجید  بطور )با همسنگران زندانی خودساختند و نماد را کرد از ساما جدارا  خود

بی طرف  مردان مستقل و آزاد ،رهبران شعله ،بدخشی طاهر ، باعث بدخشی ، یکلکان

 (. کشتند را خادیست ها

کشتن  ،سا ل به ببرک نام خورد تجاوز و پدر ۀخان ۀدو خدم نجیب هللا بر تجاوز از

کندن  ،ستن دست بهرام مامایشکش ،زدن مادرکالن پشاور در ، خواهراش بدست نجیب

صدیق  زدن روشان و ،باران کردن صالحه خواهراش دلگ، موی مادر و سرست پو

همه ، روانی می کشاند ۀشان به شفاخان کار، تحقیر توهین و لگد و و راهی را با مشت

تیم کتاب  و هنویسند ۀبین خانواده به گفت قدرت در ت توسط نجیب هللا قبل ازااین جنای

سا ل  در. ت زیاد بگیردکه رشو میدهد قرار فشار زیررا  نجیب هللا پدر ،درباد رها



ب با نام .گ.عضویت ک ،حزب کمونست شوروی دوست و شاه محمد ۀبه وسیل 9141

قبایلی  نفر  766از .ب نام نجیب هللا درج می شود.گ.آرشیف ک پوتو موک در مستعار

جوان  جذب بیست هزار از ،الیت های جاسوسی داشتندعف آزاد که بین قبایل محکوم و

 خاد نده می نویسد مسلح شدن قبایل  توسطسنوی .بردن نام نویسندهبدون  ،جداران ۀقبیل

قبایلی   196پو ل گرفتن  ارتباطات و هم از شد وباعث ویراین وطن  زمان نجیب هللا  در

 .یادآورمی شود

سن  هم دیگرهمسنگران نجیب هللا و که از  ایام جوانی داکتر این جای شک نبود در

استخبارت نظامی روس  نیت ملی ،ؤبط احوالت ومصجنایت  با ض وسا ل نجیب هللا در

ولسوا ل پغمان  ،لوگری ورعشچنانچه اسماعیل م، تنگ داشتند، ارتباط تنگاب.گ.ک و

 خود، سویس زندگی می کند در فعال  و  همسنگران نزدیک نجیب هللا بود که از رفیقان و

یعنی )ببرک  به داود دیوانه روابط داشتم و محمد اعتراف می کند که من با سردار

این حرفهای  و نجیب هللا بود ۀخانواد ء که جز ولی خانم بها ،جاسوسی می کردم( روس

 رد نمی کنیم از  ،دموکراتیک خلق داریم جنایتکاران حزب خانم نظر به شناختی که از

البالی نوشته معلوم می شود که خانم بها  از. ه نمی کندئکتاب ار در اینکه خانم اسناد

 مهمحک جنایت روزی در این جاسوسی ها و که پای خوداش در دارد این ترس از

الیت عف آزاد قبایلی که بین قبایل محکوم و نفر 766با زرنگی خاص از، کشانده نشود

از زمان  که دراین جای شک نیست و آن هم بوده که بیشتر از، های جاسوسی داشتند

 روزس خانم از تر. تان هستندانسغدولت اف جاسوسان قبایلی معاش خور امروز تا نادر

 جذب بیست هزار از .رهبربلوچ می برد هزار تنها نام از میر ،مبادا اسناد ارائه نمی کند

 ویرانی وجاسوسی توسط رایب و مسلح که توسط خاد جداران نام می برد ۀجوان قبیل

 ل پو ارتباطات و هم از جای شک نیست و ،خدام شده بودندتزمان نجیب هللا اس در خاد

که این  ه نمی کندائار کتاب اسناد به خاطر اعتبار می شود و قبایلی  یادآور 196گرفتن 

تاریخ  را که نه کتاب بین می برد نویسنده را از کتاب و نوع روش کتاب نویسی اعتبار

نه  ، ینه خاطره نویس و نه داستان دراز نه داستان کوتا و ،نه افسانه ،گفته می توانیم

 .ن وآناشت های ایدیاد

 یه که توسط نویسنده وتیم کتاب رهائاحصا شماره و، ارقام  ،بدون ارائه کردن اسناد 

مشوش می  نده رانخوا و نده برده می شودنزیرسوا ل توسط خوا، درباد داده می شود

بازهم به نویسنده ، یا قوی ارائه می شد ضعیف و اسناد ،این ارقامی پهلو در اگر. سازد

ولی بدون ارائه اسناد ما نمی توانیم قبایل که مردمان شریف هم ، بینی خمیری می شد

پشتون  یس خاد وئنجیب هللا که ر زیر سوا ل به خاطررا  دربین شان زندگی می کنند

این نوع ارقام خیالی را دستگیر پنجشیری بدون اسناد به خاطر گمراه  .ببریم ،بود

، ر این نوع ارقام بدون اسنادبه خاط ،داده خود ۀنوشت هر ساختن ملت افغانستان در

 همین طوریکه درنوشته های  دستگیر ،را به یک افسانه تبدیل کرده نوشته های او

، خواهی دیده می شود خود پیری و شارلتانی ، به خاطر کودنی ، ضنقی ضد و پنجشیر

که  این روش ثابت می کند برده شده و درنوشته های خانم ثریابها عین روش بکار



نجیب هللا که دستگیر بعد  قسمت داکتر خصوصا  در ،نوشتن کتاب شیری دردستگیرپنج

 بعد از ،نفرت زیاد حتی به خاطر و کرد او نفرت پیدا کودتای شنهواز تنی از از

تف  ،اعترافات ۀبه بهان ،مخالفت با نجیب هللا داشت مخالفت طوالنی با ببرک به خاطر

ریخته  ون بازی سالهایفرکس ون ویکسروی ببرک درفرو  سر را که بر بلی خودقهای 

وقلم اش  بین دنباله روان ببرک جای پای پیدا کند ندامت کرد تا بتواند در د ویلیس، بود

بادام  و چهارمغز را از جیب های خود و م گردده دسایت سپید تاج خون پُر ،سپیده دم در

الس مشرب یگ دبا چن درلب دریای پنجشیر ،رسو ل رهین با استاد و سازد پُر غوربند

 .بوسه زنند پای دنباله روان احمدشاه مسعود بر با چشمان خمارآلود و نوش جان کنند

یکه قبال  به گوش ئآوازه ها ، شته شدهگفته شده دراین فصل نو یکه بدون اسنادئواقعیت ها

از دادن اسناد  دیروز رهبران حزب دموکراتیک خلق امروز و اعضا و ملت رسیده و

 نویسی کرده که چیز آوازه را تکرار تکراری این خانم آن حرفها و ،اند خودداری کرده

  .است ده داده نشدهنبه خوان نو

، کشتار ،مثلیکه این خانم درقسمت داکترنجیب هللا دراین فصل از جنایت ، مثل قتل

در ریاست  ساختال دزدی و ،زندانی کردن  ،زن افغانستان تجاوز جنسی به مرد و

اعضای حزب  دیگر سراج جاجی به نفع نجیب هللا و ۀ واسطافغان کارت به 

تبدیل کردن پو ل های  بانک نوت وجعل  خیانت به رهبری حزب ، ،دموکراتیک خلق

ولی خانم  ،سرای شهزاده  شهرکابل نوشته پشاور،ایران ور بازا در الردگستنری به 

 ،است کدام باننجیب هللا  درکی پولها ،دسته جمعی درکجاستگور های نمی گوید که 

دستگاه جاسوسی هند که توسط  ۀلک دالری که توسط خانم بها وصدیق راهی به گفت 46

به نفع خودشان یا به نفع  ککدام بان در، یک دپلومات هندی درآن زمان افشا شده بود

دارای چه سابقه  سراج جاجی کیست و یا وکیل وزیر مالیه ریخته شده  و نجیب هللا و

هنوز زنده  ،نجیب هللا چه روابطی داشته داکتر ا زندگی می کند باکج حاال در ،است

ات ن از این جریانئقرا شواهد و دالیل و ،درحالیکه خانم بدون اسناد .است یا نیست

یکه ئارائه نکردن اسناد بخاطر اما نبودن و ،وهمه یک واقعیت است درکتاب یاد می کند

ته یدفاع کم و ته عد لیکم ۀستبرادراش که عضو برج دوستان اش و ،پای خوداش

ده اخانو صدیق راهی روابط این دو ۀبه گفت این خانواده بیست سا ل بیشتر مرکزی بود و

به قلم می  دیگرپرچمی ها به زبان می گوید و همه چیز را مانند، گره محکم خورده بود

یق شب رف ،همایون بها ،برادراش چون خود این خانم و ولی اسناد ارائه نمی کند ،نویسد

، اسدهللا سروری را خاریده بود رذالت اش سر پرچم که در مشهور یعقوبی جالد روز و

رفتن  .اند نجیب هللا بوده ۀنیم کاسه های زیرکاسه خانواد ۀبرادراش از جمل این خانم و

رسیدن به  رفتن به پنجشیر و ،خارج چندین مرتبه برگشتن از و هرشو های زن و

یسی خان کاکای احمدشاه مسعود که ع احمدشاه مسعود ۀدست و دار امریکا توسط 

 چند و پنجشیری ،عبدالرحمن جدیر ولی مسعود، میرداد خسر ،پدرفرشته حضرتی،

 با احمدشاه مسعود روابط نجیب هللا را، جاسوسان دوطرفه بودند ۀجمل مولوی که از



هویت  ی برد ونام م ،از اشخاص گم نام ،هیچ از آنها یاد نمی کند، محکم ساخته بودند

 .روشن نمی سازد را مردمان گم نام

ودی است که عپشقل صحرای عربستان س مانند ،ارائه نه کردن اسناد این کتاب به خاطر

یک جوا ل  در را بز گوسفند و پشقل شتر، ،بادیه نشینان قبل از اسالم به خاطر سوخت

یا  زیاد است و از شتر ،زیاد است خریدارمی پرسید که پشقل گوسفند اگر می ریختند و

ن یهم می گفت برادر ،نداشت بپشقل جواۀ آن وقت فروشند ،درجوا ل زیاد است بز از

ولی نمی دانم که پشقل کدام حیوان  ،قل به این اندازه استجوا ل پش قدر می دانم که در

 خریدار ،چون پشقل فروش جواب قانع کننده داده نمی توانست ،جوا ل زیاد تراست در

باد  رد ندگان کتاب رهانخوا من که با. می خرید را پشقل ،نصف قیمت جوا ل از کمتر

نده مثا ل فروش جوا ل نچندین خوا ،قسمت کتاب بگیرم در را شان تماس شدم که نظر در

کتاب  را ارزش خود ،خذ درستؤم و ارئه نکردن اسناد به خاطر دگفتن و دادند را پشقل

تیم  خانم ثریا بها و ،کتاب ۀدوبار چاپ تجدید امید است که در ،دست داده از درباد رها

حالت  کتاب از تا ل ارئه کنندئدال و شواهد ،اسناد و اش متوجه این نکات شوندی کار

مثلیکه مردم  ،برده نشود چاپ دوم کتاب بکار در این کار اگر .ی خود برآیده ئافسان

وداعکس لینن اپر ۀروزنام سر زمان حزب کمونست شوروی با وجود که در روسیه در

را  می گذاشتند که مردم جان خود دست شویی ها نامه را در بعد ازخواندن آن روز ،بود

سرمنگسک  ۀاین حالت افسان از درباد کتاب رها گویم اگر می باز. دتشناب پاک کنن در

نده های کتاب نخوا، دوباره چاپ نشود ،ه اسنادئارا با ،توسط نویسنده وتیم نویسندگان

تشناب استفاده می  پاک کردن جان خود در از کتاب در ،کتاب خواندن بعد از درباد رها

 خسته ومثا ل های کلیوالی من  این ساده نویسی و امید است خانم ثریا بها از. کنند

درقسمت اتهاماتی  ،کتاب ۀدبار نشر و چاپ تجدید در و سالم پندارد قادتان ،ناراحت نشود

 .قانع کننده ارائه کند اسنادده، کتاب زده ش در افراد که به اشخاص و

 فصل شانزدهم -بعدی قسمت پانزدهم ۀنوشتر د،  شد م نقدهفصل پانزد -مقسمت چهارده

تمام این فصل انزدهم فصل پ با خانم فتانه که در و می شودکشیده  به نقد توسط این قلم 

خانم فتانه  ،شدیم تماسدر  حقایق بیشتر ، بیشتر به خاطرنجیب هللا بود داکترباالی 

من . کس گرفته نمی تواند را قضاوت تاریخ گفت جلو تنها، نه تائیدو  کرد نجیب نه رد

 دلم می سوزد ،مریض روانی است کشیده و درد به خانم ثریابها بخاطریکه زن مظلوم و

امید است که روزی صحت  ی خواهم وصحت کامل م به او توانا خدای بزرگ و از و

 .شوهراش دوباره به آغوش خانم ثریابها احمدزی راهی برگردد ها و اوالد و یابد

__________________________________________________ 

 :  نوت

 کسی که دارای سینه ای چون سمن است سپید تنسمن سینه ـــ 

دلکش سبزینه  و مقبو ل ۀنمم ــ چون خانم چهرس ساختند ،مردم سمن سینه بودم نظر در

 .عرانه استشا سمن سینه دربیت یک طنز، دارد

 سنم ــ ماده گاو



با  شمالی زندگی کرده باشد کسی که در .بدون سلسله مراتب الپته ــ عاجل وفوری و

مارشا ل فهیم ، بسم هللا خان، داکترنجیب هللا ، گالب زوی ،  .آشنایی دارد( الپته)کلمه 

یعنی بدون سلسله مراتب به آنها ، جنراالن الپته بودند ۀجمل غیره از احمدشاه مسعود و

 .است رالی داده شدهجن

 وقفه بدون مکس و -فوری تیز و  -الپته

 سریک دیگرشان الپته تاختند

 زندگی باختند بدون وقفه قمار

 راستی بین صداقت و در نبود

 روس و امریکا  ساختند اب

خدمت روس ،انگلیس، امریکا ،فرانسه  کرزی در تا مداران افغانستان ازشاه محمودازم

 وطن فروشان به خاطر، سرازیر شودبدخشان   چین هم از اگر .است تاریخ شاهد، بودند

دی خواهان اآز زمین سلحشوران و سرزمین ما نه تنها سر. اسقبا ل می کنند او از دالر

 .سرزمین شاه شجاع پرستان هم است ، بلکهاست

  


