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ُمقدس یاد رنج هايب  
یانقالب یاختصاص ۀمحکم  

 
زنم یجانم چانه نم یان دادگاه بريمن در ا  

.                            عمرم یبرا یو حت   
)  یخسرو گلسرخ(   

  
قت با دروغ و يبا اسارت ، حق یکه در آن آزاد یمصاف. ش استيدر پ یدانستم که فردا روز سختيم

 یاز سو. گرفته بود یو اضطراب در روانم جا ینگرانـ  ینوع. کرد یمقابله م یشجاعت با زبون
از  یناش یحاليضعف و ب.  بسته طاقت فرسا بود ۀآنهم پشت درواز ، ماه جوزا یگر، تحمل گرمايد
. رفتيچ ميسرم گ. سوختانديد استخوانم را ميتِب شد. م نکرده بوديش هنوز رهايچند روز پ یماريب

شرو يکه پ یبه روز. دار ماندميتمام شب ب. خته بوديدم بخوابم ، اما خواب از چشمان خسته ام گريکوش
چگاه با آن روبرو نشده يکه ه یصحنه ا. کردم یمحکمه را در ذهنم مجسم م یفضا. دميشياند یبود م
در طوفان دغدغه و . باشديما م یگر برايو امتحان د يیارويک رويفردا  ۀدانستم که محکميم. بودم

  .ان شِب دل آزار را اعالم کرديپا پرندگان، چرچر  وسواس شناور بودم که
صدارت با  یها یقفلپهره دار کوته  یديخورش ١٣۶١سال  یجوزا ٢۴ساعت هشت صبح  یحوال

مرا مخاطب قرار داده آمرانه . دين نامم را نپرسيشيبرخالف دفعات پ. سلولم را گشود ۀدرواز يیوارخطا
) خاد( یبود از شدِت عمل خدمات اطالعات دولت یاو عالمت یدستپاچگ!" یزود از اتاق بر آ: " گفت
شتر از يآنها را پ. ستاده بودنديا یليدر حو گر مايد ارانيچند تن از  ، رون شدمياز سلول ب یوقت. ه مايعل

بعد  یلحظات. ستميبه من گفته شد که در قطار آنها با. ده بودنديرون کشيصدارت ب یها یقفلمن از کوته 
. کردند یهمه را با دقت تاالش. ندن استقبال کرديريگر را با تبسم شيکدي - اراني. ز آوردنديگران را نيد

پاسبانان مسلح دست به ماشه در گوشه و . شان پر از خنده بود یهمرزمان بلند و لب ها شتريب یسرها
ده بودند که يشن. گذشتاندند یگشتند و ما را از نظر م یست ها دور دور ما ميخاد.  ستاده بودنديکنار ا
ل نبودند که همه را از يم ین لحاظ بيبد. شوند یکمه ممحا" ساما" یو کادر ها یته مرکزيکم یاعضا
تر و خشن تر  نفرت آورگر يشتر از هر وقت ديست ها بيزندانبانان و خاد یچهره ها. ننديک ببينزد
 یرغم تحمل شکنجه ها یعل) دو سه تن  ر ازيغ( " ساما" یگروه نزده نفر ۀيبالمقابل، روح. نموديم

اران يت يچه آنان همانند اکثر. بود یز و عاليغرور انگ، یلچرخن ماهه در صدارت و زندان پيچند
  . ده بودنديدان مبارزه داخل شوند، کفن پوشيش از آنکه به ميپ گريد
  

  دش اول ز سرگذشتينهد         گام نخست با یعشق م يۀهر کس که پا به باد
  

ک تر يما را به هم نزد یست هادستبند د یهمبندان دور نشده بود که حلقه ها یهنوز گل لبخند از لب ها
سرم . ستاده بوديا یجهت انتقال ما در گوشه ا) انيموتر مخصوص انتقال زندان(گ بخاريد. ساخت
خود را استوار و با نهم يبا ا. باال شدن به موتر را نداشتم ۀميش .ندشد یم قات ميزانو ها. دن گرفتيچرخ
. ل برده بوديرا به تحل ما یبدن یروين یلعنت یماريب. به مشکل توانستم به موتر باال شوم. ه گرفتم يروح
صدارت  ۀاز محوط. ديان شويما گفتند پا یبرا. توقف کرد"  گ بخاريد"نگذشته بود که  یقه ايچند دق

داخل صدارت  یچند صد متر ۀبود که ما را از فاصل یبه حد" خاد"ش يترس و تشو. ميرون نشده بوديب
 یست ها با دستپاچگيخاد. ن گرفته بودنديهر طرف سربازان مسلح کم. ندده انتقال داديبا موتر سرپوش

به تن داشتند،  یشخص یشيکه دريدار درحالنيمسلح با ماش یست هاياز خاد یدسته ا. دنديدويته و باال م
ما را داخل . ننديتوانستند به طرف ما ببينم یآنها به آسان. دنديکش یانتظار ما را م یساختمان یشرويپ
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ن يا. م کرده بوديد به دو قسمت تقسيسف ینخ ۀز را پرديدهل. ميگذاشت یز کوتاهيپا به دهل. مان بردندساخت
ما را  یاز سر تا پا. ديرس یبازهم نوبت به تاالش. کرديگر وصل ميد یز، تاالر را با اتاق هايدهل
اط ها ين احتيهمه ا .کردند یش بدنيد که با آن تفتيرس یمخصوص برق ۀپس از آن  نوبت به آل. دنديپال

گرفتند  یم یجد أمسلمرا " ساما"،  و مزدوران شان یرهزنان روس. داديترس و وحشت آنها را نشان م
د آن بود که مبادا يشا" خاد"سنجش . دنديد یم خود یبراک سازمان توانمند و خطرناک يو به چشم 

  . رون حمله ور شوندياز ب یان سامائيفدائ
در سربازان . ميکرديم یگر خنده و شوخيکديم و با يز نشسته بوديدهل یانتهاد در قسمت يسف ۀپشت پرد

ما . ميزيخره گفته شد که از جا برخباآل. ديک ساعت طول کشيشتر از ين حالت بيا. ستاده بودنديما ا کنار
ر د. ميآن نشسته بود یدر انتها، بود که ما   یزين تاالر متصل دهليا. کردند یرهنمائرا داخل تاالر 

شان  یو خانواده ها" خاد"حزب و کارمندان  ینها اعضايا. شتر از صد نفر حضور داشتنديتاالر ب
داخل  ۀگر اجازيکس د یو زندان "خاد"کارمندان ر از يغ، صدارتق ياست تحقير گاهقرقدر ( .بودند

شد که  یمعلوم م. ز گذاشته بودندين یاضاف یها یتاالر، چوک یاصل یها یعالوه برچوک )شدن نداشت
تاالر پر از  یفضا. ت داشتيصدارت موقع ۀبود که در محوط یکوچک ینمايا سين تاالر کنفرانس و يا

شانرا به ما  ینگاه ها" مهمانان"ر کرد و يآن تغ یبه مجرد ورود ما فضا یول، جنب و جوش بود 
در جمع . شدهمه را برق گرفته با يیگو. ديگرد فرماسالون حکم یبر فضا یسکوت ترس آور .دوختند
دراز ) ژيک به ستينزد(راست تاالر  ۀدر گوش. ز نشسته بودين) آواز خوان(ن مسحور جمال يسامع
 ۀکامر. دينيها بنش ین چوکيا یما گفته شد که رو یبرا. حده در دو قطار گذاشته بودنديعل یها یچوک

ه شد تا به احترام ورود پس، از حضار خواست یقيدقا. ورود ما شروع به کار کرد یدر اثنا یفلم بردار
گر يوان و دو تن ديس ديرئ" (یقاض"متشکل از  سه تن " يیئت قضايه. "زنديبه پا خ" يیئت قضايه"

 یگروه نوزده نفر. حضار به احترام ورود آنها به پا خاستند. و محرر وارد تاالر شدند) همکاران او
دانست و نه واجب االحترام، يم یه قانونآنرا ن ۀمتعلق یو ارگان ها" ک خلقيدموکرات"که حزب " ساما"

 ۀمحکم"بود که خود را  یما با دستگاه ۀن مقابلين نخستيا. دندين از جا نجنبيسنگ یچون صخره ها
" ک خلقيحزب دموکرات"ت يان حاکميسال یکه ط یتکاريارگان جنا. دينام یم" یانقالب یاختصاص

برحق ما  ینافرمان. ر باران کرده بوديدام و تاع،  حبسن وطن را محکوم به يا نينازن هزاران فرزند
جه، باعث مباهات ما و قهر و يگانگان بود که در نتيره خوار بيدر مقابل دستگاه ج یجنگ روان ۀادام

   .ديگرد یغضب دشمنان ما، م
مخصوص  ینامبرده در جا. بر عهده داشت" عمار"ن يالد یرا غالم مح" یقضائ" ۀاست جلسير
نها کسان يعالوه بر ا. گرفتند یدر دو طرف او جا جرمش یاز شرکا گريتن دنشست و دو ) ژيست(
شدند،  یده مين افراد ديزد، ايپکه کنار م باِدکه پرده را  یهنگام. ز پشت پرده نشسته بودندين یگريد
  .ت شان چه بوديبودند و مامور یچه کسان" نانيپرده نش"م که يندانست یول

به حضار را  يیتن ساما، نوزده  در آغاز جلسه(!) یانقالب یصاصارنوال اختڅ" مشفق"عبدالرزاق 
  : ل استيقرار ذ نوزده تنن يااسماء   .بطور عام معلومات داد آنها ۀيدوس یکرد و رو یمعرف

  
 یر نادر علي، انجن) رضا(یر محمد علي، انجن  )سندهيشاعر و نواقتصاد دان ،  (م ازهريمحمد نع

از  یکي(  یشيار قرين ي، شاهپور روئ )سندهيشاعر و نو(س آزاديس ، انيروير مي، انجن) ايپو(یدهات
 یر زمرين ، انجني، داکتر عبدالواحد رائ) افغانستان یو انقالب ینامدار جنبش روشنفکر یچهره ها

اء ، ياحمد ض ین ، قاضير حسيا ، انجنيق جوير داود ، داکتر صدين ، انجنير محمد اميق ، انجنيصد
  . )معلم( مي، مسعود و محمد نس )افسر(اء الحقين ، ضيمد ، محمد امر احين ، زبيحس

و سم روس ياليال امپريسوسمثال  یشرارت بتجاوز و مقابله با  جز یکه گناه یآزادگان دست بسته ا 
خ سبب شده بود که خشم يشمرگان تارين پيا ۀامت آگاهانه و داوطلبانيام و قيق. نداشتند آن مقداريب بردگان

   .شانرا به جان بخرند یو نواله خوران وطن یقطب یرس هاو غضب خ
د و زبانش دچار لکنت شده يلرزياو م یدستها. خود را خواند ۀپس از آن اتهام نام "مشفق" ارنوالڅ
ش يه سازمان ما بود و بعد از آن اتهامات افراد را بطور جدا جدا پيقسمت اول اتهام نامه بر عل.  بود
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توانست و کلمات را غلط تلفظ يب شده را بطور درست خوانده نميتن ترتم" مشفق"ارنوال څ. کرد
ب داده يترت یگريشد که اتهامنامه را شخص ديمعلوم م: کي. سه تا علت داشت یمگين سراسيا. کرديم

ران، ترس و ياس یه عاليروح: سه. قرار دارد یدانست که در برابر چه کسانيم" مشفق: "دو. است
ران دست ي، اسیشد که در کار زار جنگ روانيده ميبه وضاحت د. فگنده بودهراس در دل مزدوران ا

را تماشا " مشفق"م که حالت زار ين تنها ما نبوديا. شان دست باال دارند" آزاد"بسته نسبت به دشمنان 
  .نگران و شرمسار شده بودند ین دستپاچگيز از اين" نيسامع"م، بلکه يکرديم
ت يه دولت مشروع مردم افغانستان و حاکميساما عل: نها بودنديا ار برده شدبک" ساما"ه يکه عل یاتهامات 

غات دشمنانه راه انداخته، مردم را يتبل "ک خلقيدموکرات"ه حزب يام کرده است، ساما عليق یانقالب
گانه ارتباط يب یده، با کشور هايدوست جنگ یو قوا یت دولتيک کرده، برضد حاکميه دولت تحريبرعل
 یافراد و گروه ها ۀشه در پسوند نام و کارناميهم که یا یمتحدالمال و قراردادو اتهامات . . .  دارد

  . . . گانه و يعامل بآشوبگر ، ق، يست، قطاع الطرياشرار، ترور: چون. شد یآورده م مخالف
خود  یشينمان يم، نظم و دسپليشناخت یت نميرا برسم مزدورن دستگاه يهمانگونه که ما در مجموع ا

اران ي، "مشفق "ارنوال څ یاوه هايدر برابر اتهامات و . ميه گرفتيز به سخريرا نآنان یاستعمار ۀساخت
اد يد و قاطع زنده يژه اعتراضات شديبو. کردندين او اعتراض ميه اتهامات دروغيشدند و عل یما بلند م

ئت يارنوال و هڅاعانه اش، ار شجيو بس یو استدالالت منطق یبر احکام حقوق یاء مبتنياحمد ض یقاض
است يردوران  یاء قانون جزايض یاد قاضيزنده . روبرو کرد یسخت یرا با دستپاچگ" یقضائ" 

ن يت آن مخالفيبرو" یانقالب یاختصاص ۀمحکم"که  یقانون .ر انتقاد گرفتيداود را زمحمد  یجمهور
ده افتراء و جعل يو خشک زرد یان بود که برگ هاينما یبه روشن. کرديخود را مجازات م یاسيس

ت يبه شخص یوقت. تواند ی، حق و عدالت را گرفته نمیز آزاديطوفانخ یاينوکران استعمار، جلو در
  :دياد کشيفربلند و با آواز برخاسته ن فرزند دالور مردم از جا يس آزاد ايتاختند، ان ید کلکانيعبدالمج

و  یمانند و قهرمان مليت بياو شخص یول د کار شماست،يگذاريرا که م ید هر ناميمج یشما باال"
  ."ما بود یشوايپ

ن يالد یکردند، غالم مح یمعرف یاسيک سازمان سيرا " ساما"است سخن گفتند و ياران از سي یوقت
ان يشما نزد ما زندان. ميشناس ینم یاسيان سيما شما را به عنوان زندان: "با خشم و عتاب گفت"  عمار"

:" سر خم نکردند و پاسخ دادند که " یعدالت نوع روس" ن ياران در برابر ايبازهم ." ديباش یم يیجنا
ان يو تمام جرما  یه هاياوراق دوس ید؟ تماميکن یم یاسيس ین است، چرا از ما سوال هاياگر چن

اشغالگر  یدولت شماست و مبارزه برضد قوا یاتهامات ما برانداز .وند داردياست پيق ما  با سيتحق
ن استدالل محکم، يدر برابر ا. . . " ديقلمداد کرده او مردم نرا حافظ ننگ و ناموس وطن روس که شما آ

  . نداشتند یک کلمه هم جوابي یحت" یقضائ" ئت يارنوال و هڅ
 یارگان نشرات(یآزاد یندا یشماره هاکتب و مجالت ، چاپ ،  ليوسا،  تاالر محکمهاز  یدر گوشه ا

" مهمانان"د يرا در معرض د ید کلکانيمجد عبداليشه ۀژه ناميو  و) نابخش مردم افغانستيسازمان آزاد
 یم عنوانت ما يمحکوم بخاطر،  یو اثبات یجرمو مدارک اسناد  ۀمثاببه  ز هايچ نيا . ندبود قرار داده

 و  و پرچم" خلق" یزمامدار دوراندر را ، يز. بود یانقالب یاختصاص ۀمحکمد حق به طرف يشا. شد
 یسزادن يشيو دگرگونه اند خواندنکتاب  ،داشتن کتاب  ،آنها  یرهبرتحت  (!)ک يدولت دموکرات

 ۀمحکمان يجر یوئيديفلم واز  یکوتاه یها رشبکابل  یون دولتيزيتلوبعد  یچند( !داشتدر بر مرگ 
مسئول امور (  یرمحمد علياد انجنيزنده آن از  یدر قسمت که را پخش کرد "ساما" یگروه نزده نفر

 گردنل چاپ را به ياسناد ، کتب و وسا یت تماميمسئول یريکم نظ و شهامت با آرامش )اماس ینشرات
را سبک  شهمرزمانت يمسئول آن بود تا بار  هات يمسئول نيبار سنگ عهده گرفتنه ب منظور از. گرفت

  ).کرده باشد
با اغالط فراوان  چنانشده را  یارنوال اتهامات سرهم بندڅ. دينوبت به اتهامات افراد رسبعد از آن 

و  یسوادين بيهم از ا" مهمان " یان و خانم هايآقا یحتکرد که يشرمسارانه قرائت م یتلفظ و با سکتگ
 ینوبت به متهم م از قرائت اتهاماتبعد . ادندديقورت م یزهر شرمندگ " مشفق" یترس و لرز آقا

و " عمار" نيالد یغالم محخواند و در خالل آن يب داده بود ميکه ترت یه ايهر کس دفاع. ديرس
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از  حساب شده یتفاوت یبا با يو  کردندياعتراض م اي ،دند يپرس یم یزيچ یاز و ،" مشفق" عبدالرزاق
بودن  یشيبر فرما یگواه روشن یارنوال و قاضڅ ۀزشت و عنودان ان برخورِديجر .گذشتند یم آنکنار 

دو سه . به سود ما تمام شدهم  یاز جهت ارنوالڅو  یقاض ِديشدکسان و يبرخورد . کردين محکمه ميا
شده بودند ،  دشمن ۀبنديفر یوعده ها شکار،  ق در اثر فشار شکنجهيان تحقير جردکه ما  ارانيتن از 
  . شان برگشتند یگاه اصليدر جاه و دار شديبغفلت خواب از  حالتن يا یبا تماشا

آن  یکه اعضا یمحکمه ا"!!! یقالبان یاختصاص ۀمحکم" .دا بوديبودن محکمه از نامش پ کجانبهي
 یدفاع از حزب و دولت یعني" یانقالب یاختصاص ۀمحکم. "بودند" ک خلقيحزب دموکرات"خود عضو 

ن يمخالف یپروا ین و بيکه سرکوب خون یحزب. ما قرار داشت ۀن با ملت بپا خاستيکه در تقابل خون
اشرار تا  ینابود"و " بارزه برضد اشرارد ميتشد" شعار . ف خود قرار داده بوديخود را در صدر وظا

شه کن ير جز يیشد ، معنايرون ميب لمببرک کار ۀفروخته شد یشام از گلوبام تا که از " ن فرديآخر
ست هزار سرباز يکصد و بيکه  یطيدر شرا .داشتن یضد روسمقاومت  یکردن مخالفان و سازمان ها

 نهن محکمه يگر ايوطن ما بودند، د یرانيو و ن مشغول کشتارياشغالگر روس با ساز و برگ مرگ آفر
طرف بماند و حکم يب و نه ممکن بود داشته باشد  یاسيو س ی، قانونیت حقوقيتوانست مشروع یم

  .ديعادالنه صادر نما
. ان بخش اول کار محکمه را اعالم کرديپا" عمار" ات شانرا خوانده بودند که يما دفاع ارانيچند تن از 

بازهم ما را . ديک ساعت طول کشيحدود ن وقفه يا. صدارت انتقال دادند یها یقفلکوته  ما را دوباره به
. صورت گرفت ید بدنيش شديو تفت یتيبات امنيترت. به تاالر محکمه بردند" گ بخاريد" ۀبواسط
از  یگران دستورات تازه ايارنوال و دڅو  یو مفت یقاض. در تاالر حضور داشتند" مهمانان " هم هنوز
 یان قاضيم یگر فرقيحاال د. ات شانرا خواندنديدفاع يیزمندگان ساماچند تن از ر. باب گرفته بودندار

ن يه حاضريکسو و بقيدر ر ياس يینوزده ساما. العموم وجود نداشت یو مستنطق و شکنجه گر و مدع
خاطر  یرضا یستاده بودند و برايه ما ايک صدا برعليکدست و يهمه . گريطرف د بهمعلوم الحال 

. م شده بوديشان ترس یرفتند که برايرا م ینها همان راهآ. دنديکش یزدند و هورا ميروس ها کف م
گفت که يماو . داديممخالفت نشان " عمار" یشتر ازهمه قاضيم، پيگفت یما از شکنجه سخن م یوقت

 یادعا. است را شکنجه نکرده یکس یژه خدمات اطالعات دولتيبو یتيامن یو ارگان ها یدولت انقالب
گرفت که هنوز يصورت م یق صدارت، در مقابل کسانيتحقامور یاست عمومير" پاک یدست ها"
راهنش را ير احمد از جا برخاست و پيان زبين ميدر ا. ثار شکنجه از جسم و روح شان دور نشده بودآ

را به " عمار"  ۀشرمانيب یشکنجه را به معرض تماشا گذاشت و ادعا یرون کرده داغهاياز تن ب
صدارت  یشب را در سلول ها. ها بردند یما را به کوته قفل. ديان رسيساعت کار به پا. ديکشان يیرسوا
اد استاد رسول ياز زنده  یاديان محکمه يدر جر. درامه تکرار شد) جوزا٢۵(آن  یفردا. ميديگذران

محکمه حاضر بود، خود  ۀکه در جلس ید آوردند، سربازيسف ۀما را پشت پرد یوقت. ان آمديجرئت به م
:" ن جواب داديداکتر عبدالواحد رائ" د؟يشما از کدام جرئت نام برد: " ديک کرده پرسيرا به ما نزد
ک يدموکرات"تکاران حزب يباشد که به دست جنا یاد رسول جرئت ميز ما زنده يق عزيمنظور ما رف

." او استاد من بود:" گفتتآثر با اشک در چشمان سرباز حلقه زد و ." ده استيرباران گرديت" خلق
کنند، فردا  ینها ما را محاکمه ميامروز که ا! چرت نزن وطندار:"داکتر عبدالواحد جرئتمندانه افزود

  ."نها را محاکمه خواهند کرديمردم افغانستان ا
. ص دادنديسازمان ما تخص یاسيدفتر س یچهار تن از اعضا ۀمحاکم یجوزا را برا ٢۵دوم روز  ۀمين

گران را يچهار نفر، د یبه استثنا. ديد که در جلسه حضور داشته باشيا گفته شد که شما اجازه نداربه م
 ۀاگرچه محکم. ديان رسيما به پا (!)یعلن ۀان محکمين روز جريعصر هم. د بردنديسف ۀپشت پرد
نشان  خيتار ۀعادالنصله کرد، اما حکم يمرگ ف یساما سزا یگروه نزده نفر یبرا یانقالب یاختصاص

  .ميدان ما نبوديم یاصل یداد که بازنده ها
ر ي، انجن)ايپو( یدهات یر نادر عليانجن: کيساما هر  یاسيدفتر س یاز جمله نزده نفر چهار تن از اعضا

ن چهار تن که در يا. ب داده بودنديات مشترک ترتيم ازهر، دفاعيس و محمد نعيروير مي، انجنیمحمد عل
شان اجازه داده نشده بود که با هم مالقات کنند  یبردند، برا یاگانه بسر مجد یبالک اول، در سلول ها
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کار  یجاد رابطه و تماس در زندان پلچرخيا. نديات شان باهم تبادل نظر نمايدفاع یچگونگ یو رو
قرار . گر رابطه برقرار کرده انديکديبا  یزان با چه مشکالتين عزيدانم که ايمن م. نبود یآسان

ه باهم يدفاع یرامون محتويز بالک اول، پيدر دهل دهر چهار همرزم، آنها هنگام ترد نيااظهارات 
" م که يس نکرده بوديات مانرا پاکنويما هنوز دفاع: به من گفت م ازهرياد نعيزنده . مشورت کرده بودند

  .ه را از ما گرفتياوراق دفاع ،زندان" خاد
  

  
   
  
 یالتيو تشک یاسي، سیم آرمانيات شان بطور قاطع و دالورانه از حريدر دفاع همانگونهقهرمانان  نيا
ند، به دفاع برخاست" بخش مردم افغانستانيسازمان آزاد" یو انقالب یمستقل مل یو از جمله مش" ساما"

ز يرستاخ یو آبرو" بخش مردم افغانستانيسازمان آزاد"ان استنطاق و شکنجه، دالورانه از يکه در جر
اران ين يق ايتحق یه هايخوشبختانه دوس. نموده بودنددفاع  روس اشغالگر وحزب مزدور آنه يمردم عل

 یکست ها(  .محفوظ است" ساما" فيآرشدر  یگروه نوزده نفر ۀجلسات محکم يیويديو یو کست ها
و " خلق"ت ياکمدر دوران ح یون دولتيزيتلو - ويسازمان ما از راد یافراد نفوذ توسطادشده ي يیويديو

پس  ، یرهبر یچهار تن از اعضا یه هايدوس. گرفتقرار  "ساما"ار يو در اختشد ده يرون کشيب پرچم
  ).مان ما گذاشته شدساز یار رهبريدر اخت "ک خلقيدموکرات"از سقوط تاج و تخت خون آلود حزب 

با " ساما"بر ارتباط داشتن  یست ها مبنيخاد ۀروا و خائنان س در مورد اتهامات نايروير ميد انجنيشه 
. در رابطه ارائه بدارند یم تا سنديما درخواست کرد: "ن قصه کرديمن چن هب یخارج یکشور ها
را دال بر ثبوت " یدهل ۀنعقدر متعهد ميغ یبه کنفرانس کشور ها" ساما"نامه سرگشاده " محکمه 

شود هر که در او  یه رويتا س دين نامه را بخوانيکبار ايما گفتند که  یرفقا. خود عنوان کرد یادعا
آن به  یما به حد اعال یمورد نظر، غرور مل  ۀچون در نام. ن کار طفره رفتنديآنان از ا. غش باشد

و  یمملو از احساسات مل ۀن ناميخواندن ا توانست باينم یشيمحکمه فرما. ده شده بوديف کشيتوص
  ."اه کنديخود را س یگر روي،  بار دیو عدالت اجتماع ی، دموکراسیمل یتعهدات ساما به آزاد

بازتاب . افتي یبيعج یسه خود را در تنگنايئت رئيه. ديد گرديمحکمه دچار آشوب شد یبنابران، فضا 
د ي، خانم شهیپس از چند روز. افته بوديراه   یوسمعتبر  ر یاز روزنامه ها یکيدر  ین حالت حتيا

شوهرش فرستاد که  یبرا ین روز نامه را در بالک سوم زندان پلچرخيا) هاشنت( ق يصد یر زمريانجن
در روزنامه آمده بود که . گرفت یما در بر م ۀان محکمين روزنامه را گزارش جريک ستون مکمل اي

اما محکمه  ، را به بن بست بکشاند یانقالب یاختصاصخواست محکمه  یم" ساما"سازمان  یرهبر
  .از راه خود منحرف نخواهد شد یانقالب یاختصاص

لحظه به لحظه برخورد . کرد یريکه داده بود دربرابر محکمه موضع گ یقيمطابق تحق يیر ساماياسهر 
قرار گرفته ز در دو صف يقت همه چيدر حق. کردير ميو همدستان آنها نسبت به ما تغ یئت قضائيه

، عدالت و ظلم، منطق و یو وطن فروش ی، وطن دوستیاستقالل و اسارت، شجاعت و بزدل. بود
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گر دشمنان مردم يک صف دوستان مردم و در صف ديکالم در  ۀخالص. یو مزدور یسفسطه، آزادگ
  .ان بوديبرجسته و نما کامأل حاکم در محکمه یفضان يا و ستاده بودنديا
تنها . گفتن نداشت یبرا یحرفوگر از طمطراق افتاده بود يد" عمار"ن يالد یوان غالم محيس ديرئ

د، دست به يباشيسم مياليد، نوکر امپريدولت کرده ا یبرانداز یشما تالش برا: "د روز کههمان سخنان ُم
  . . ."د، يشده ا یو غارت اموال دولت ید، مرتکب دزديمسلحانه زده ا یت هايفعال
، به یک و انقالبي، دموکراتیک سازمان مليبه عنوان ) ساما" (ش مردم افغانستانبخيسازمان آزاد" اما

اشغالگر روس و دولت مزدور آن با تمام امکان  یروهايمردم افغانستان تعهد سپرده بود که در مقابل ن
 ین مليسم روس و دولت دست نشانده اش را دياليمبارزه برضد امپر "ساما"نرو ياز. و توان مبارزه کند

  .  کرديآورد و به آن افتخار م یش به حساب ميخو یو انقالب
با وجود . بستند" آزاد"س يدست مرا با دست ان. وند زديمانرا با هم پ یاولچک  دست ها یحلقه ها

 یچکسيه. ده نبوديا خميَپت و  یچ کسيگردن ه، "  یانقالب یاختصاص ۀمحکم" اعدام از طرف  ۀصليف
با غرور و  ما. چشم ندوخته بود" یانقالب یمحکمه اختصاص" بل معلوماز ق" عدالت"و " ترحم"به 

  . ميرون شدياز ساختمان ب متانت فاتحانه
 یبو عدالت و  یدفاع از آزاد. زاديزاد از آدميرد ، آدميگيخربوزه از خربوزه رنگ م: ند يگو یم

را  یکسان یحت ، ورده بودآ یرا به وجد و مستاران يو مرگ همه يدر برابر د يیجانبازان ساما يیپروا
  .شده بودندنوارد تاالر محکمه  بلند یسر هاکه در آغاز با 

  : نوشتن يمرگ چندر مورد ت يصادق هدا
  
خنده را از : دهديبه انسان دست م یدن آن احساسات جانگدازياز شن! یزيمناک و شورانگيچه لغت ب" 

 یشه هايآورده هزارگونه اند یو افسردگ یرگيبرد ، ت یرا از دل ها م ید ، شادمانيزدا یلب ها م
  ."گذراند یشان از جلو چشم ميپر
  
ک ي دردم که يديرا م یستاده ايا یسرو ها .مواجه شده بودم يیاستثنا و حالت ژه يو یمن با فضااما ،  

 احساسات و از مملو حالِتفضا و  .نداشتندستاده مردن ياز ا یئپروا  اما  ، ده بودنديرسمرگ  یقدم
   .ستين ساختهن قلم يا ۀاز عهد انشيکه شرح و ب یان جايه
س يم ، انياط گذاشتيپا به ح یوقت. صدارت انتقال داد یها یکوته قفل ۀدروازدم تا  ما را" گ بخاريد"

اد يزنده  اندگارو م یحماس ۀسرودن يا یخاص ۀبا شور و جازبارصفت بود ، يو ع ريدلکه مرد آزاد 
   :خواندرا با آواز بلند داود سرمد 

  سرانجامم ین سرخيچه خوب عاشق ا           شفق  یکشم بسو یم یش خطيزخون خو
  مـــــام آوران شود نامـيد رزم پورــس             روان ـــــــــتان دهم به راهـد فتح شبسينو
  مـــرام یکن یمحال بود لحظه ا یول              م کشتن يتوانيام و م یـمـــــاب زخــــــعق
  ممعداگر است اـيد یدگــه زنـمنم ک            لرزد از تصور مرگ يکه پشت تو م یئتو

  
رنم پر صالبت ت. جاد شده بوديا یبيعج یفضا. کردند یهمراه اقدامن يدر ارا  س آزادينان ايريهمزنج 
  . داديم شينان را پااليو روح و روان دخمه نش ديرسيمصدارت ک يتار یها سلولتا جانبخش  ن سروِديا
 دار هم ۀحلقم از يبو رباران يت هول .ران آزاده را بترساندياساز آن دشمن نمانده بود که  یزيگر چيد
   .را بسوزاند یسامائدالور مردان چشم توانست ينم
  

  سر دار نترسدز و يخنجر خونراز    شيار دالور که کند ترک سر خويع
  

س دست زوالنه بسته اش را يان یوقت. ندها شد یه قفلکوت یليرود خوانان وارد حوس يیاماسرزمندگان  
. ندرا بلند کردشان  ۀاولچک زد یدست هاز يگران نيد .ت از او شدميبه تبع ريناگزبلند کرد ، من 

  . دنديبه دندان گزرت يحانگشت  ین شور و مستين و سربازان از ايمحافظ
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ده بودند، گمان يا از سوراخ دروازه داحد رهنورد که صحنه ر یه هايداخل سلول شدم، همدوس کهيوقت
 یکي ،ميما به مرگ محکوم شدکه شان گفتم  یبرا کهيآنگاه. ميکردند که ما در محکمه برائت گرفته ا

  .ستنديدند و به حال زار خود گريخاموشانه د یگريد یبسو
را به بالک  دوباره ما یتيد امنير شديان تدابيدر م. ميصدارت ماند یم ساعت را در سلول هايحدود ن

  .انتقال دادند یاول زندان پلچرخ
  

  ن کرده انديريت ها که از فرهاد و شين حکايز ماست       اياز داستان عشق شور انگ یشمه ا
  

ر متعهد يغ یبخش مردم افغانستان به کنفرانس کشورهايسازمان آزاد ۀنامه سرگشاد"ن بخش،يان ايدر پا
که  ینامه ا. دهميقرار م یکنوننسل  یخ و دسترسيقضاوت تار ،ار خوانندگانيرا در اخت" یمنعقده دهل

سازمان ) خاد( یو دستگاه شکنجه و کشتار خدمات اطالعات دولت" ک خلقيدموکرات"ت آن حزب يبرو
  .اعدام سپرد ۀآنرا به جوخ یو کادر ها یرهبر ینمود و چهارده تن از اعضا یانت مليما را متهم به خ

  !باد پر رهروو راه شان  یاد شان گرامي
  
   ٢٠٠٩اگست  ١٨/  رهرو  م ينس
  یديخورش ١٣٨٨ اسد  ٢٧

  
 

  
  
  

  ميبسم اهللا الرحمن الرح
   ۀسرگشاد ۀنام

  بخش مردم افغانستان به کنفرانس يسازمان آزاد
 یدهل ۀر متعهد منعقديغ یکشور ها

 یام ملتيکه به پش از آنيد ، پيون ها انسان را بعهده داريت سرنوشت مليشما برادران محترم که مسئول
گرم  ین خون و آتش سالم هايک و از بينزد ید ، نخست از راه دور و دل هاير توجه فرمائيدربند و اس

  .ديريمارابپذ
که با دفاع از  یمردان ۀگذرد ، هنوز نعرين اجالس موسسان جنبش عدم تعهد ميک ربع قرن از نخستي

تا . ن انداز استيخ طنيرا تکان داد ، در گوش تار تي، وجدان بشر ین المللين عدالت بيو تام یمل یآزاد
 .ن نهضت وجود دارديف اياز وظا یهات گوناگونيکنون توج

ر يف مسيبا تحر یادانه و زمانيش یبانيگاه با پشت –له گر با صور مختلف و متضاد يدشمنان قدرتمند و ح
ن آرمان ها و يتر یانگر کليه بک ین المللير بين جنبش کبيم ايو احتراز از گردن نهادن به تصام یاصل

توانند نقش مستقل و سازنده  یم–م ابر قدرت هاست يمستق یفارغ از نفوذ نظام یمعضالت کشور ها
 .آنرا منکوب سازند

روزمندانه بدر شده ، گسترش روز يش پيآزما ۀن جنبش برحق در جهت کمال از بوتيتطور ا
آن  ۀخواهانيعادالنه و ترق ی، معهذا طرح ها باشديد مصداق آن ميجد یوستن اعضايافزونصفوف و پ

از جانب ابر قدرت ها روبرو شده است که با تجاوز  یقات خصمانه و درهم کوبنده اييز با چنان تضين
ش يم مقدس ماافغانستان و تحت اشغال در آوردن آن توسط بيسم خون آشام روس به حرياليامپر ۀرهزنا ن

انگذاران و ادامه دهندگان ين بنيمترياز قد یکيت مستقل يود،موج یاز صد ها هزار قشون سرخ شورو
 ین الملليجنبش ب ین امر، علت وجوديا ۀقرار گرفته و با ادام یب نابودياست عدم تعهد در سراشيس

 .عدم تعهد مورد سوال قرار گرفته است
 !ر متعهديغ یندگان محترم کشورهاينما
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در منطقه  یستياليامپر یاست توسعه جوئياز س یأسش ابر قدرت جهانخوار روس به تيب سه سال پيقر
ج يانه به خليو رقابت از شرق م یاش ، پس از آنکه کانون سلطه جوئ یارض ۀکر یو منطبق با استراتژ

 یز ما را پامال چکمه هايکشور عز – یو نظام یاسيک قمار نابخردانه سي یشود ، در پ یکشانده م
)  ١٩٧٨  ليمصادف به اپر(  ١٣۵٧ثور  یستيفاش یق کودتايبنخست با طرح و تط. ديسربازانش گردان

 -یو در راس آن تره ک" ک خلق يحزب دموکرات"عمدتا  –ش يبوم یاديو ا یتوسط مشاوران نظام
،  یشه ور و تاجر ، روحانيکارگر و دهقان ، پ –ونها انسان يلين ، کشور ما را به قتلگاه ميام –ببرک 

ان کن يکه موج بن یخواه و عدالت پسند مبدل ساخته وانگهيار آزادر و جوان و کودک و همه اقشيپ
 یستيرا به پرتگاه ن یستيم منحوس دست نشانده و فاشين رژيا یهست یو عدالت اجتماع یمقاومت مل

 یشان با اغتنام از دکتاتور یان روسيو آقا" ک خلق يدموکرات" سردمدار حزب مزدور  –کشاند يم
شده  ید و چاره جوئيجانکاه ترور و اختناق در صدد تهد ۀطرين ملت و سيحاکم ، سرکوب خون ینظام

 ١٩٧٨دسمبر  ۵" ( یو همکار ی، حسن همجوار یدوست" ن به اصطالح يو ننگ یر قانونيمعاهده غ –
 یدر کشور ما و ماجراجوئ یتجاوز نظام ۀاعتبار آنرا بهانه یب ۀقيل کردند ، تا وثيرا تحم) ماسکو  –

 .ر منطقه و جهان قرار دهندتوسعه طلبانه د
ملت در  ۀر ضربات نابود کنندين ، زيام – یتره ک یبه سرکردگ یت منشعب مزدوران روسيحاکم
ن يدرند ، در یگر را ميهمد یکه تازي ۀگناه سرشار از نشيرد ، قاتالن مردم بيگيب زوال قرار ميسراش

،  یاسيو س یسم نظاميافزون کانگستر روز یاعتال. رسدين به قدرت ميشود و اميکشته م یماجرا تره ک
ببرک خائن  -کننديم یش دستيروسها پ. شود یم یو عدالت اجتماع یمل یمحتوم آزاد یروزيد پينو

 یمسلح با عصر یتوپ و همراه با ارتش صد هزار نفر یله هايرا بر فراز م" پرچم " رهبر جناح 
 ۀندينما" ر عنوان ين سفاک را زيام .سازد یافغانستان م ی، از ماسکو راه یزات جنگين تجهيتر

" و " انقالب " ن عروسک دست آموز را با رکالم نجات يمعدوم نموده و ببرک ا" کا يسم امرياليامپر
 .کنند یملت نصب م یبر مسند سرکوب یاولياست ماکين سيق تاشکند به منظور تأمياز طر" مردم 

ق ياز طر ین الملليو ب یاس مليلصباح در مقا یسم متجاوز روس عليالين تجاوز امپريه ايواکنش عل
 ی، جنبش ها ین الملليملت افغانستان ، اعتراضات دولت ها ، موسسات ب یام عموميق یرياوج گ
 .گردديمنعکس م ین جهانيروشنب یت هايو شخص یبخش مليآزاد

گردند يم یمدع یم مدعيدولت دست نشانده ببرک و متعاقبا بصورت مستق ۀليروس ها در ابتداء ، بوس
ماسکو و بدعوت  ١٩٧٨بر حسب معاهده دسامبر "  یشورو یقطعات محدود نظام" ن باصطالح يکه ا

ا در اثر يرا که گو یدولت بوم یاده شده اند ، تا ضعف نظاميبه افغانستان پ) ؟(افغانستان  یدولت قانون
خاک افغانستان را ترک  یفه اين بوجود آمده ، جبران نموده و بعد از انجام همچو وظيام یمباالت یب
سم مکار يالياست امپريدر س یرييچگونه تغيگذرد ، هيک سال مياده از ياکنون که ز یول. نديگويم

که همان " قطعات محدودش " بر . شوديده نميش ديروهايف نيه افغانستان از وجود کثيروس به سود تخل
 یزار سرباز ، مجهز با عصرش از صد هيب)  ١٩٧٩    دسامبر(   ١٣۵٨  یجد یکودتا یشب فردا

ل ين وسايبا استفاده از هولناک تر.شوديزه و کماندو بود ، افزوده مي، موتور یک مهلک هوائين تخنيتر
ست يسر به ن یخواه را بصورت کتلويملت آزاد –آتشزا  یو بمها یاويميک ۀاسلح – یدسته جمع یامحا

 .سازديم کسانيو مزارع آنها را با خاک  یساخته ، منازل ، مواش
اغفال  یو خود ساخته را برا یل موهومين هم اکتفا نکرده ، با کتمان اصل تجاوزش داليروسها بد

ش شرط واکنش ياش ، پ یانسان یارزش ها یو مناف ین المللين بيه کردار ضد موازيت ها ، و توجيذهن
ما ، خواب  یبخش مليدو اتهامات نا روا بر اصالت جهاد آزا یو با لجن پراگن. مساعدش قرار داد یها

ن ملت استعمار ين اوليو ُخلود سربازانش را در سرزم" شورا ها "  ۀما را در جرگ ۀانحالل کشور آزاد
  .نديب یست ميشکن قرن ب

 !دوستان محترم
کشور ما و  یو پولتکيت جي،موقع یش از حد مجاهدان ما در دفع تجاوز ومسائل جنگيت بيمصروف

 ین الملليب یگروه یت منافع عاجل صاحبان رسانه هايتوام با محدود حسابگرانه یها یمالحظه کار
و وابستگانش  یشورو یغاتيمنابع تبل ۀبال وقف یو سمپاش یکطرف ، لشکر کشيه افغانستان از يدر قض
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گر ، همه دست بدست هم داده و چنان خالء وحشتناک يق اوضاع از جانب ديدر وارونه جلوه دادن حقا
تنگ جنگ سرد شرق و غرب مطرح  ۀا در محدوديه است که مسائل افغانستان بوجود آورد یحيتوض

خورد يآنچه کمتر بنظر م. رديگيقرار م یآژانس تاس مورد بررس ۀق کننديتحم ۀچيا از دريگردد و يم
  .کشد یبخش را بدوش مين جنگ آزادير بار سنگينظيب یاست که با سخت جان ین ملتيراست یندا
 ۀاست که دفاع عادالن ی، مشحون از نکات یشورو ۀه تجاوز خائنانيفغانستان بر علملت ا ۀادعا نام یبار
ن ين حق بين و جهانشمول تريف ترير متعهد ، شريغ یکشور ها ۀن معضليتر یاتيک ملت را از حي

 یستياليم اتهامات مقامات امپريحجاب ضخ. دارد یان ميب یت و استقالل مليحاکم ۀاعاد یعني یالملل
معاهدات " و " شائبه  یب یکمک ها" ده ، سرشت يما در یبخش مليدر تخطئه جهاد آزاد را یشورو
 یم یرا آفتابيو ین الملليب ۀرهزنان یها یاش را بر مال ساخته و عواقب تئور"  یو همکار یدوست
 .سازد

 نمودند؟ یبه افغانستان لشکر کش یروس ها با چه حق
" ن معاهده که مشعر بر يچهارم ا ۀا ماديآ. دهنديقرار مماسکو را محک  ١٩٧٨دسامبر  ۀروسها معاهد

 یمان نظاميک پياست داللت به انعقاد " ر مناسب ياتخاذ تداب" و "  یدر ساحه نظام یانکشاف همکار
ا در آن اوضاع و يست؟ آين یت ملير حق حاکميک ناپذيجزء تفک یمان نظاميک پيا انعقاد يکند ؟ آ ینم

وجود داشته که واجد همه  یافته ، در افغانستان ارگانيملت افغانستان انعقاد  مان بنامين پياحوال که ا
 یا اقال قانون اساسيض شده باشد؟ آيبدان ارگان تفو ین حقيبوده و قانونا چن یت مليل حاکميط تمثيشرا
بوده کدام  ا نه و اگريم کند نافذ بوده و يمتقابل اتباع و دولت افغانستان را تنظ یت هايکه حقوق و مکلفيا

  ن امروز چنان ارگان مسئول و قانون نافذ در افغانستان وجود دارد؟ يا هميقانون است؟ آ
را با روس ها  ١٩٧٨ن دسامبر يننگ ۀباصطالح بنام مردم و ملت افغانستان معاهد ینور محمد تره ک

خود و ممثل  ۀدنيد که مردم افغانستان او را نمايبا روس ها عقد گرد یمان هنگامين پيا. عقد نمود
ه او و دار و دسته اش براه انداخته بود، پس همچو يرا عل یعموم ۀام مسلحانيافغانستان ندانسته و ق

ن ملت افغانستان يبنا بر. باشد ینم یقانون ۀوجه یدارا یمان در حالت جبر و اکراه ابدا از نظر حقوقيپ
دانسته ، تجاوز  یر قانونين معاهده را غيحقوق ، ا ین المللين مقبول بيه موازيکل یحق دارد بر مبنا
 .ت نشناسدينموده و برسم یخود تلق یت مليآشکار به حاکم

 ند؟ينما یاز روس ها دعوت بعمل آورد تا به افغانستان لشکر کش یچه مقام
با  یمقام تره ک یرش در قبال مردم افغانستان ، بعد از تصدينظ یب یسفاک ین را در ازايروسها ام

مورد نوازش " صدراعظم" و "  یانقالب یس شورايرئ" ، "  یته مرکزيکم یعموم ینشم" ن يعناو
، ببرک را  یات و قدرت وين بوده ، روسها چگونه در زمان حيدادند ، پس اگر دعوت کننده اميقرار م

از " صدراعظم " و "  یانقالب یس شورايرئ" ، "  یته مرکزيکم یعموم یمنش" ن يبا همان عناو
ن يبه ا) ١٩٧٩  دسامبر(  یماه جد یکنند؟ روسها که متعاقب لشکر کشيم یو ماسکو معرفيق راديطر

به دعوت  ین لشکر کشيدارند که ايشوند و اذعان ميم یبردند ، فورا در صدد اختراع مجعوليم یخالء پ
) ؟(صورت گرفته است "  یته مرکزيافراد کم یبعض" و "  یانقالب یشورا یاز اعضا یبعض" 
و از ) نيام( یانقالب یس شورايح رئيبدون توش یباصطالح انقالب یز مصوبات شورايت ننصوريدر

نکه در يم ازيبگذر. باشديت ميت و قانونيگر مخالف مردم با دولت نام نهاد او فاقد مشروعيطرف د
 ه بکار برده نشده است ، کان لميت عاليل حاکميز از آنجا که اراده مردم در تشکين نيح اميصورت توش

وجود نداشته و روسها با تجاوز و اشغال  یپس معلوم است که اصال مقام دعوت کننده ا. باشديکن، مي
ت نکرده اند ، بلکه حد اقل يرا رعا ین الدول و حقوق اساسيحقوق ب. . .. ن يتر یافغانستان نه تنها ابتدائ

ار در دولت ها صحه گذاشته بر گسترش روابط برده و. . . ده گرفته و يز ناديرا ن یپلوماسيبرخورد د
ن در قبال مردم يات امين جنايل استدالل بوده ورنه بار سنگين جا بر سبين دريظ اهللا اميذکر نام حف. اند

 .سازد یک جرم ببرک ميز شرير او را نيافغانستان ناگز
 نمودند؟ یل به افغانستان لشکر کشيروسها بکدام دل

 یل بيک دلين يا ايآ. پاکستان قصد تجاوز به افغانستان داشتند –ن يچ –کا ياند که مثلث امر یآنها مدع
را در افغانستان  یو اقتصاد یاسي، س ین قدرت نظاميا روس ها برتريست؟ آين یسياليامپر یپر و پا
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نفوذ  ۀساح de facto     م جهان افغانستان را بصورتيست ها در تقسياليا امپريدادند؟ آيل نميتشک
  پنداشتند؟  ینم یشورو
ک يجز  یشورو ین ادعايم ، ايکن یبررس یعلم یها یقانونمند یرا بر مبنا یجهان یاست هاياگر س

غات ين همه تبليبا وجود ا. توانديبوده نم یگريز ديچ یسياليو امپر یر منطقي، غ یان تهيغات ميتبل
را  یا پاکستاني یني، چ يیکايک سرباز امري یا روسها و عمال شان تا کنون قادر شده اند حتين آيدروغ
دهد و يان داشته که نه وقوع آن با معقوالت وفق ميه افغانستان جريبر عل یبيند؟ تجاوز عجير نمايدستگ

 (!) . شوديده مين دينه آثار آن در زم
 یت مليحق دفاع از حاکم یگرفت ، چه کسانيه افغانستان صورت ميعل ین تجاوزيبفرض محال اگر چن

ملت افغانستان بود تا از  ۀفين حق و وظيا روس ها ؟ مسلما ايافغانستان افغانستان را داشتند؟ ملت 
است  یت مليدفاع از حق حاکم یخود دفاع کند ، چنانکه هم اکنون برا یت ارضيو تمام یت مليحاکم

  .ديسا یرا بخاک م یتجاوزگران روس ۀکه پوز
 یستياليامپر یلنگد فورا به دگم ها یر آنها ميات جبران ناپذيه جناياستدالل شان از توج یروس ها که پا

متوسل گشته ، " محدود  یت مليحاکم" و " ت سرحدات يمصئون" بر  یمبن" ن برژنف يدکتور" 
 .دهنديشتن را برحق جلوه ميما را به هزاران عنوان شوم آلوده ساخته و خو یبخش ملياصالت جهاد آزاد

 یانت" انات يما را منبعث و ملهم از جر یآنها جنبش مل ین و اوباشان بوميپردازان کرمل یتئور
و " انات يجر" ن ياز هم یريجلوگ ۀخوانند و به بهان یم ین الملليب" زم يتيسو یانت" و " زم يکمون

 .سازد بلکه کامال سلب کرده است یما را نه تنها محدود م یت مليمصئون نگهداشتن سرحداتش حاکم
را  یو اشکال دولت یاجتماع یستم هايخش ، انتخاب سيتار ن مراحليا ملت افغانستان که در دشوار تريآ

به کشور ما که ره آورد آن  یشورو ۀحق مسلم و نامحدود ملت ها دانسته ، در قبال تجاوز رهزنان
 یگريز ديچ یو مذهب یبه مقدسات مل یو هتاک ی، قتل عام اهال یمردم ما جز اسارت مل یامروز برا

ارتش  یفرهنگ يیو شگوفا ی، سالمت اجتماع یمل یآزاد ۀاعاد ینبوده است ، حق ندارد که برا
 را از خاک خود براند؟ یشورو

اقمار خود را  یمجاز باشند ارتش ها یب و خارقه جنگيبا آن قدرت مه یشورو یست هايالياگر امپر
ن ک تمدي یا ملت افغانستان حق ندارد مساعدت هايخواهان افغان استخدام کنند ، آيسرکوب آزاد یبرا

و  یسياليافته و با تجاوز بالفعل امپريب يترک ینيو د یر فرهنگيخلل ناپذ یمشترک را که از رشته ها
 خود گرداند؟ یاسيو س یخيه گاه تاريگردد ، تکيد ميمشابه تهد
است يدر افغانستان ، منطقه و جهان ، محصول س یانقالب ین واکنش هايد بدانند که ايروسها با

 یچ لجن پراگني، ه يیچ بهانه جوي، ه یچ لشکر کشيه. باشد یخود شان م ۀانيوو توسعه ج یسياليامپر
که  یشان را گرفته نتوانسته و با آتش یاستعمار یامپراتور یجلو اضمحالل قطع"  ینيدکتر"   چيو ه
  .سوزند یشتن را ميگران افروخته اند ،خويد یبرا

 !دوستان محترم 
. ديحاکم بود برگزار گرد ین الملليکه بر اوضاع ب یآلود ر خاص و مهيدر اتموسف" هاوانا "اجالس 

. ده استيو باالخص موضوع افغانستان رونما گرد ین الملليدر اوضاع ب ین مدت تحوالت مهميا یط
 یملت ما توسط آنها و مفقود ۀرحمانيو کشتار ب یافغانستان توسط قشون سرخ شورو یاشغال نظام

ببرک کارمل که  یها ین و حالت رقتبار زندانيام – یتره ک ۀردو یاسيس یست هزار زندانيکصد و بي
ده ، امواج اعتراض يت را متأثر گردانيافته ، وجدان بشرين انجام ياز آغاز تا امروز به دستور کرمل

ملل  یهم اسامبله عموميجلسات پ. جهان را سخت آگنده است یفضا یخيمثال تار یت بين جنايه ايعل
، تجاوز روسها در  یشتريت هرچه بيبا صراحت و قاطع یاسالم یامتحد و کنفرانس کشور ه

ت يحق حاکم یمهاجم از افغانستان و واگذار یروهاين یح نموده و خواهان خروج فوريافغانستان را تقب
شتر از نود يخواهان افغان ، هم اکنون بيآزاد.به ملت افغانستان شده اند یستم اجتماعيو انتخاب س یمل
 .رزمند یرانه ميز ما دليهن عزياسترداد عام و تام استقالل م یر تصرف داشته و براصد کشور را ديف
سال گذشته روس ها در  – ین الملليخواهان افغان و اوضاع متشنج بير ضربات کوبنده آزادير تأ ثيز

ز که ا یشيبا گشا یگاه. ک فروگذار نکرده انديپلوماتيو د یاسيس ۀالنيمح یمقاطع مختلف ، از اکت ها
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 یروهاين یمانور خروج قسم –ابند ي یبا اضالع متحده به سود خود م یاروپائ یاختالفات کشور ها
ر متعهد در يغ یهم که از انعقاد کنفرانس کشور ها یو زمان.سازند یشان را از افغانستان مطرح م

. لرزند یم آن در قبال مسئله افغانستان بخود ميت تصاميبت و قاطعيبرند و از ه یهندوستان بو م
خود را  یآن آمادگ یفرستد و ط یام ميپ یکند و ببرک به خانم گاند یبرژنف به هندوستان مسافرت م

نسان اذهان عامه را با يدارد تا بديران تحت نظارت ملل متحد ابراز ميمذاکرات با پاکستان و ا یبرا
 –ملل متحد  یسامبله عمومب ايآشکار خود را از تصاو یچيک اغفال نموده و سرپيپلوماتيد یمانور ها

 .ط خاص موجه سازديمحدود و در شرا یبا حرکات حلزون
 !ر متعهديندگان محترم دول غينما

 یخيق تاريگردد که عالير ميدا یدر کشور –ر متعهد در هندوستان يغ یر کشور هاياجالس اخ
 یبل ضد استعمارمتقا یها ین ما سنن مشترک همکاريملت. دهد یوند ميمانرا بهم پ یملت ها یمحکم

آن خود را در معرض  یو موسسات مذهب یاسيس یت مردم هند ، سازمان هاياکثر. را بخاطر دارند
ش از صد هزار آواره يهم اکنون ب. کننديم یبانيه ملت ما پشتياحساس نموده و از داع یخطرات مشابه

زبان يعدم تعهد و م ن جنبشياز موسس یکيهندوستان . برنديدر هندوستان بسر م یافغان ۀو جنگزد
افغانستان تا  ۀظهور مسئل یهند از ابتدا ۀاست دولت موجوديمع الوصف س. باشديآن م یاجالس فعل

ق يتأسف عم يۀن امر مايا. برخوردار است ینشان داده و از صراحت کمتر یکنون نوسانات مکرر
 یر فعليف خطيه و وظاک گذشتيدر پرتو مناسبات ن یم دولت خانم گانديد واريام. ملت ما شده است

در قبال  ینانه ايحاصل نموده موضع واقعب یخواهان افغانياز مواضع آزاد یجنبش عدم تعهد تفاهم مثبت
  .نديمسئله افغانستان اتخاذ نما

 !یدوستان گرام
و  یامور داخل یت عاليد با حق حاکمين بايت و قلمرو معيجمع یکه هر دولت مستقل در پهلوياز آنجائ

 ید ، متأسفانه با کودتايم نمايگر تنظيکته و موافقت دولت ديد ، ديخود را بدون تهد ین الملليهم روابط ب
. ديحه دار گرديافغانستان جر یت عاليحق حاکم ین روسيبدست مشاور) ١٩٧٨  لياپر( هفت ثور 

 یها وهيت افغانستان را با شيجمع یعنين رکن دولت يافغانستان ، دوم یت عالين تجاوز بحق حاکميهم
 یخارج یت افغانستان به کشور هايون از جمعيدر حدود دو مل. انه تار و مار نموديو وحش یستيفاش

ن رکن يقلمرو افغانستان با سوم) ١٩٧٩  دسامبر(  یجد ۶ن يننگ ۀبا حادث. ديآواره و سرگردان گرد
 یر هاعمده دولت تحت اشغال قشون سرخ در آمد و از آن زمان تا کنون قراء و قصبات و شه

 .شود یده ميآن بخون و آتش کش ۀافغانستان با مردم و سکن
وجود  یگر در افغانستان دولت به مفهوم حقوقيدولت ، اکنون د ۀبناء با مصدوم ساختن سه رکن عمد

 یندگان احزاب و سازمان هايافغانستان بدون اشتراک نما ۀحل معضل ینداشته و هرگونه مذاکره برا
شگاه مردم افغانستان مردود يو در پ یر قانونيشه غيمردم افغانستان ، از ر یاقعل اراده ويو تمث یاسيس

 .خواهد بود
، با اتکاء و تکامل  یاست خارجيدر س یمستقل مل یاز مش یرويبخش مردم افغانستان با پيسازمان آزاد

ون ين مليستات رايعدم تعهد کشور ما در جهت مثبت و فعال ، با الهام از ن یاست عنعنويدن به سيبخش
جهاد  ین و آغشته بخون سنگرهايخواه افغان ، از درون افغانستان ، از قلب آتشيها مجاهد آزاد

ر متعهد يغ یاجالس کشور ها یروزيپ یات ملت افغانستان را براين تمنيپرشورتر – یبخش مليآزاد
هد با اتخاذ مواضع ر متعيغ یکشور ها یندگان رسميد وار است تا شما نمايابراز داشته ، ام یدر دهل
 ۀروزمندانيدن پيدر افغانستان ملت ما را در بفرجام رسان یشورو یه تجاوز و اشغال نظاميقاطع عل
 .ديرسان یاري یکنون یبخش مليجهاد آزاد

 
 !رومند باد جنبش عدم تعهديروز و نيپ

  !سم جهانخوار روسياليمرگ بر امپر
  !زنده و مستقل باد افغانستان

 مردم افغانستانبخش يسازمان آزاد
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