
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 

 3تر 1 له :پاڼو شمیره د

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  
  

 ۶۱۰۲ اپریل ۶۲ آرمان آزادمنش

 

 ثور ۷کودتای  به بهانه  
 درنگی بر قربانیان پولی تخنیک کابل

 
تازه نموده، بازماندگان و وابستگان افغان ها را زخم ها و درد های  اپریل(  یک بار دیگر  ۶۷ثور ) مهفت فرارسیدن
ه های کنجا و شدستگیری هبار دیگر به یاد را  دوران حاکمیت جناح های خلق و پرچم  جنایات  نا بخشودنی قربانیان 
     می اندازد.شهدای گلگون کفن و بی کفن ی، ناپدید شدن ها،  قتل های دسته جمعی و غیر انسان

ی دسته هاقتل  برعالوه   حزب دموکراتیک خلق افغانستان(  ۰۷۷۷ تا  ۰۷۷۱)جنایات سال اول    قربانیان جمله  در 
، یک تعداد زیادی از استادان و محصلین پولیتخنیک کابل نیز کابل های  و قیام رات قیام ه ه  کنر،الهکرقریه  جمعی 

 ،یردستگکودتا  قبل از اولین سالگرد آن  شب و بخصوص  ،هفت ثور کودتای ننگین، که در سال اول شامل بودند
 و ناپدید شدند. شکنجه

مامورین و منسوبین استادان، محصلین، نفر از صد ها ، اما پولیتخنیک را هیچکس نمیداندعداد اصلی قربانیان ت
فراد مظنون به ا گاه  شکنجهکه به  ،جمنازیم پولیتخنیک هبتحت رهبری ترکی و امین ی رژیم خلقر د پولیتخنیک کابل 

مای استنها  آورده شده و بعد از ارسال به زندان دهمزنگ و جاهای دیگر ناپدید شدند.ده بود، شتبدیل  رژیم با مخالفت 
توسط حکومت  ۶۱۰۲ماه سپتمبر سال  ۰۱بتاریخ  ی ایکهندر لست پنج هزار قرباپولیتخنیک شهدای یک تعداد کم از 
  . ، درج استهالند بنشر رسید

دسمبر پارسال به این قلم گفت که محصلی بنام طاهر از باشندگان فراه  صحبت ماهیک پولیتخنیک در  ارغانفیکتن از 
ن یمحصل پولیتخنیک را به شکنجه گاه با خیرمحمد ماموند، رئیس پولیتخنیک، جمنازیم ،که منشی حزبی پولیتخنیک بود

بعد از قیام های شهر کابل  نمود که  هوتبدیل نموده بود. وی عال انشنموده و دفتر اداری آن را به دفتر حزبی تبدیل 
 ی میشدند. به تخمین وشکنجه ر آنجادو محصلینی که از لیلیه غیرحاضر بودند، مخالفین  دولت تلقی شده و زندانی 

به شمول فضل که نفر میرسید.  وی  ۱۵۱ به  تا ۲۵۱از  اکودت سالگردتعداد قربانیان پولیتخنیک در یک شب اولین 
گفت که در آن شب محصلینی را که از شهر به لیلیه  ،ازدست داده بودخودش را نیز دوستان پسر عمه اش،  ،کریم

 به دهمزنگ و بعداً به پلچرخی ین شانده و بعد از انتقال به جمنازیم و شکنجه ظبرمیگشتند، نخست در اتاق های محاف
 انتقال میدادند.

را  راندیشاستقبال مشهور به خیبرادر زاده اش به این قلم گفت که آخرین بار پولیتخنیک گر یکی از قربانیان دیکاکای 
ها نبا آ منزل در کاکایش که شب را  اصراروجود. استقبال با مالقات کرد خانه  برادرش در کارته  پرواندر آنشب در 

سفاکان خلقی شبانه حاضری گرفته و غیرحاضران را بنام مخالفین رژیم و  سپری کند، بخاطری به لیلیه برگشت که 
وی هیچ نوع  ز مانند هزاران خانواده  داغدیده  دیگر تا امروز ااستقبال  خانواده  قلمداد نموده و جزا میدادند.  گر ئهطتو

 د.نداراطالعی 

ر ، بعد از انتشامیباشدهای خیر محمد ماموند یدوره ها و همکاران و هم حزب پولیتخنیک که از هم ابقسیکی از استادان 
 ابق سرئیس  ،به این قلم گفت که خیر محمد ماموندبه تاریخ اول جنوری امسال ضمن صحبتی لست پنج هزار قربانی 

( نفر محصل پولیتخنیک ۰۷۶و یکصدونودودو ) استاد ( نفر۲۷در قتل مستقیم سی و نه )لی تخنیک پوو استاد کیمیای 
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ی برادر یک محکمه  بین المللی   حاضر استوی وعده سپرد که اگر از او خواسته شود نقش  درجه یک داشته است . 
 .شهادت بدهد جنایات ضد بشری 

الً از اص  ،آلوده است پولیتخنیک کابل کارمندان و محصلین  ،استادانخصی که دستانش به خون ش ،موندخیر محمد ما
 شمسی ۰۲۲۲در سال  ن کابل بود.  اواز شاگردان و سرسپردگان خاص حفیظ هللا امین در دارالمعلمیوالیت کنر بوده 

در پوهنتون دولتی خارکوف  ۰۲۵۲و  ۰۲۲۱بین سالهای جذب شد، و به عضویت حزب دیموکراتیک خلق توسط امین 
به عهده داشته و در وطن فروشی و شهر خارکوف را خلقی  محصلین اتحاد جماهیر شوروی  ریاست کمیته  حزبی 

 قرار داشت .شدید چاکری با جناح پرچمی ها در رقابت 

تفاده از با اساسیستانت شعبه  کیمیای پولی تخنیک بود،  به کشور  در پهلوی آنکه  عد از برگشتبخیرمحمد ماموند 
آموزش سیاسی افسران خلقی اردوی  مأموریت مین حفیظ هللا ایکجا بابه گفته  خودش « کی جی بی»های آموزش 

رهنمائی کدر های سیاسی پوهنځۍ های حقوق، حصیالت عالی وظایف یکجا با محمود سوما در وزارت ت افغانستان، 
ی هبرای مدت کوتا ور ث دن جناح های خلقی و پرچمی تا کودتای ش، و بعد از یکجا پولیتخنیکانستیتوت زراعت، 

 . استخباراتی( اردو را به عهده داشتوظایف سیاسی )یکجا با صالح محمد زیری 

بعد از کودتای هفت ثور بحیث رئیس پولی تخنیک تعین  و به اساس نوشته  خودش تحت عنوان  خیر محمد ماموند 
و نهضت های  های ملیجنبش   -)تهاجمات و دسایس «  غورځنگونه او سیاسي خوځښتونهملي  -یرغلونه او دسیسې »
مدت بیش از بیست و پنج ماه ریاست پولیتخنیک را به برای  ۰۲۵۷تا جوزای سال  ۰۲۵۷فت ثور سال ه سی( از سیا

بعد از پیروزی  کودتای هفت  خیرمحمد ماموند میگوید که  عهده داشت . 
، به شمول سازمانهای جوانان خلقی، ثور در پهلوی ریاست پولیتخنیک

 مسئولیتسازمان زنان خلقی، اتحادیه های صنفی و صندوق های تعاونی، 
 . را نیز به عهده داشتسازمانهای خلقی شهر کابل 

تره کی  از طرف حفیظ  ته شدنشبعد از کخیر محمد ماموند مینویسد که  
ساختن فعالیت های ببرک کارمل بحیث سفیر کبیر  ثینهللا امین برای خ

افغانستان در چکوسلواکیه نامزد شد، اما یک روز قبل از اعالم موافقتنامه  
، و او هم تا چهار ماه دیگر بحیث استاد ، حفیظ هللا امین کشته شدورشآن ک

 مه داد. کیمیای پولی تخنیک به کارش ادا

سیاسی مهم در تصامیم حزبی و سیاسی اش موقف در  ،خیر محمد ماموند
ان ما با وجودی که هموطن یکی ازبه گفته  آندوره سهیم بوده و  و نظامی

یر غ تمسئولیحضور نداشت، قتل عام قریه  کرهاله  شخصاً در محل واقعه  
 تا هنوز هم در قید حیات بوده واین جنایت کار   .بگردن داردآنرا  مستقیم 
           زندگی میکند. هالند ورشک اتریختشهر بدینسو در  ۰۷۷۷ لااز س

محمد علی صمدی  داکتر میتوان از که توسط خیرمحمد ماموند به شهادت رسیدند، استادان پولی تخنیک کابل از جمله  
شاه استاد  سکندر میر انجنیر انجنیر محمد رؤف حسینی استاد دیپارتمنت رسم تخنیکی، دیپارتمنت الکتروتخنیک،استاد 

انجنیر حسن استاد دیپارتمنت رسم  و  انجنیر لطیف محمودی استاد دیپارتمنت ریاضی، کنالوجی فلزات،دیپارتمنت ت
   .نام برد تخنیکی

 هموطنان گرامی !

دوره  فن ک یبی گور و ب و قربانیان  یاد شهدا بهتر است .روشن کردن یک شمع  از لعنت گفتن به تاریکی میگویند 
در  حقوق بشر نبوده ، محاکمه  جنایتکاران و متخلفین  کافی های مختلف جنگ سی و پنج ساله  جاری در افغانستان

 . مردم ما می باشداکثریت مطلق ، خواست تا هنوز در قید حیات اند ر آنهاثه اکافغانستان ، ک

قاتل استادان و ماموند محمد خير

 محصلين پولی تخنيک
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د نرفتار غیر انسانی بشر به همنوع خود نه تنها با اقدامات تند و تیز کسانی که بد هست»وید گمیمارتین لوتر کینگ 
 . « ته استصورت گرف نیز کسانی که خوب هستند خراب کننده   بی حرکتی )تنبلی( توسط ، بلکه صورت گرفته است

 ،کو مداراسناد ی جمع آوری  هافعالیت  بشر را ادامه داده و از علیه جنگی و جنایت  بیائید کار مستند سازی جنایات 
ایت حم براه انداخته شده است، و رسانه های بیرون مرزی ، گروه ها، افرادتوسط  کهنایتکاران ج کشاندن  و به محاکمه

 کنیم .

 )پایان(
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