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 بریخ اکبر محمد ریقتل م یچگونگ و ییچرا
 افغانستان مارکس باوران نیاز اول

 
لوگر پا بعرصه  تیدر وال یدیخورش یهجر ۱۳۰۴به سال  بریمحمد اکبر خ ریم

در زادگاهش  را یئابتدا ماتیتعل  داشتند. دهقانی شهیاو پ خانواده .وجود گذاشت

 . دیکابل گرد یحرب سهیو شامل ل لیتکم
کابل ادامه و  یامظن پوهنتونرا در  ینظام یعال التیتحص سهین لآفراغت از  با

 !آغاز بکار کرد.او در دهه اردوافسر  ثیاز انجا با بدست اوردن سند فراغت  بح
وتحول  ریعالقمند تغ از جوانان گرید یهمانند عده ا یدیصده چهاردهم خورشیس

 رونیچاره ب را زمیمارکس شهیکشور، اند یو اجتماع ی، اقتصاد یاسیوضع س

 شهیدانسته به مطالعه اثار و اند کشور یو اقتصاد یاسیرقتبار س عرفت از وض
 یفضا یقانون اساس نیاول نیکه با تدو یمارکس پرداخت .در دهه دموکراس یها

ً  یاسیس یها تیجمع و باز تر شد گروه ها یاندک یاسیس  یاسیوارد کارزار س علنا
داشتند گ شیحضور خود را به نما یابانیخ یها ییکنگره ها و گردهما یئپرپا با شده

 ا بنامر یتیجمع سیگنکره تاس نیبه ماسکو اول لیمتما یستهای. از انجمله مارکس

 میر اکبر خیبر    کردند .  ریخلق افغانستان دا کیدموکرات حزب
 

از ، انیجر نیموسس ا یاعضا ریو ساببرک کارمل  ،یطاهر بدخش ،یدر کنار نور محمد تره ک بریخ اکبر رمحمدیم
 .  دیایبه حساب م انین جرآگزاران  هیپا

کارمل  ببرک یتحت رهبر پرچم به جناح بریمحمد اکبر خ رین حزب رخداد ، مآ سیتاس از بعد یکه اندک یبا انشعاب

 اشکار ساخت. زیاو و کارمل را ن نیر بظاختالف ن ادیاما گذشت مدت زمان نه چندان ز وستیپ
ٔ  پرچم یرهبر یاز کادر ها گرید دو و عدهٔ  نیا نیب اختالف  . گرفتیسرچشمه م از چند منشا

ٔ  نیاول  او بود . ی،خدا باور شیاو با رفقا اختالف منشا

 خودش را بدون کم وکاست ادا ینیو تمام مناسک د بود یمسلمان سنت کی بریوجود دارد که خ یادیز یتهایروا
 .دندینامیم یاسالم را مرتجع و خرافات روانیملتها دانسته پ ونیرا اف نیهمقطاران او د کهیدر حال کردهیم

وزگار قران مآپدرش   کندیم تی.او رواکندیم دیبرتائیاکبر خ ریدختر م بریخانم برشنا خ ریرا اظهارات اخ تهایروا نیا
که  یوقت دیگوی. او مندیپدر بنش نزد موزش و تالوت قرانآرا به  یتا ساعات ساختهیاو بوده و هر روز او را مجبور م

 ینتهاطیاوقات با ش یو من گاه بودیم یمصروف مطالعه کتاب ای دادیگوش م ویبه راد ایپدرم  بودمیم مصروف تالوت

 انبریمشکل بودند م میرا که تلفطش برا یاتیمطالعه خواهد بود، ا ای ویحواس پدر متوجه را نکهیبه گمان ا تیطفول
 نیبه ا یو در فقدان پدر گاه یدر بزرگ دیگویدخترش م  .ساختیمن م یاما پدرم بالدرنگ مرا متوجه خطا کردمیم

فاصله را  نیبزرگتر نیقیبه  اختالف نیاقران را از حفظ داشته بود.  ادیز یلیخ یقسمتها دیکه پدرم شا دمیرسیباور م
ً یعم کهیدرحال بری.خ کردیم جادیحزب ا یرهبر یها کدر ریاو سا نیب  مارکس باورمند بود و یاقتصاد اتینظر به قا

ن خودش را مسلمان و متعهد آبود،همزمان به  افتهیجامعه  یواجتماع یاقتصاد عیراه انکشاف سر گانهیانرا  قیتطب

ر، مثل جمال ناص دندیشیاند یهمانند او م یاسالم یدر کشور ها یگرید استمدارانیس دانستیم نیاصول د یرویبه پ
 عراق و باالخره در وطن خود ما محمد داودخان. یها یوبعث د،حافظ اس ،یقذاف

و ابا  یقیعم ییو اشنا یدر اواخر دوره صدرات محمد داود دوست بریاو بود. خ ییگرایمل مورد اختالف گرید نقطه
شخص شده بود. نهضت عدم انسالک تیو تقو افغانستان یطرفیحفظ ب در او اتیبرقرار کرده عالقمند افکار و نظر

سکتور  تیو تقو یدار هیسرما ریغ رشد او نشان داد ، خواهان راه ی،اقتصاد یاسیعملکرد س کهیمحمد داود هم طور

در قبال  ارانبیز جهینت یو اجتماع یاقتصاد یها ربنایقبل از رشد و توسعه ز یداشت که دموکراس دهیعق بود او یدولت
 مواصالت ،یزراعت، صنعت، راه ساز یدولت در بخش ها یگزار هیسرما قیاز طر یو توسعه اقتصاد داشت خواهد
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 تجارتیو مراودات  یاقتصاد یکمکها افتیدر بخش . محمد داود در ردیصورت گ دیو صحت عامه با معارف
 ها کمک نیا داشت اول انکه لین دو دلآ یبرا که دادیم حیبلوک شرق را برغرب ترج یکشور ها زین یوفرهنگ

 ً  یکشور ها ایثان شدندیبازپرداخت م یبا ربح کمتر شدندیم بالعوض بودند و اگر به شکل قرضه هم اعطا عموما
 است،یس یدر بخشها یعیمطالعات وس بریاکبر خ ری. مکردندیم لیکننده تحم افتیبر در یکمتر طیکمک کننده شرا

 از یذهن و ینیع قیبرحقا ین درک درست و مبتنآو در کنار  داشت جهان و منطقه خیتار ،یاقتصاد، جامعه شناس
که  ییاانه ساختهزیافغانستان متما یستیحرکت مارکس یکدر ها گرید از را او عیوس نشیب نیجامعه خودش داشت هم

صت ها کرده از تمام فر یتلق بیرا رق بریبودند، خ هیاستخبارات روس یو مرتبط با دستگاه ها یفقط پشتوانه خارج

 اواستفاده کردند. یکیحذف فز یساختن و حت یمنزو یبرا
 ونالیاسداشت نه انترن یمل زمیالیخلق اعتقاد به سوس کیدموکرات انیجر یکدر ها ریبرخالف سا بریمحمد اکبر خ ریم

مشوره ها  نیشتریب شودیگفته م یاو بود حت یفکر یالگو یوگوسالویرهبر کشور  تویو مارشال جوزف ت یپرولتر
عدم انسالک از طرف  استیاز س یرویپ و یداخل یاقتصاد ی، برنامه ها یخارج استیس به محمد داود در عرصه

تماس و رابطه داود خان با جناح پرچم و در راس  ۱۳۵۲وشش سرطان  ستیب یکودتا یروزیبا پ .شدیارائه م بریخ

 یمهورج نهیجناح پرچم که در کاب یکه انعده از اعضا شودیو گرمتر شد گفته م شتریب بریمحمد اکبر خ ریم ن باآ
ً  دیئو تا یمعرف بریاز طرف خ افتندیمحمد داود سهم  رک بب با محمد داود ییاشنا نهیزم اتیبه روا شده بودند و بنا

 انیجر یرهبر یکادر ها که حسادت بودند یعوامل نهایهمه ا .دهیفراهم گرد بریمحمد اکبر خ ریاز طرف م زیکارمل ن
تا راس نی. در ابدانند شان یو قدرت طلب یتاز کهی، او را همچون خارچشم و مانع  ختهیپرچم را نسبت به او برانگ

 گرچه در ظاهر امر کارمل گفته شده که ببرک  شودیم ادیو سرسپرده ا ونیاز شخص ببرک کارمل و حوار شتریب

 هم خواهند بود اما در ریناپذ ییوجدا کینزد ارانیدو نفر  نیا کردندیتصور م گرانید داشت و بریبا خ یروابط عاد
 یخودش دانسته در هراس بود تا در انتخابات درون حزب یاصل بیرق ثیرا بح بریخ شهینبود .کارمل هم نیچن قتیحق

 .شدیپرچم م انیجر یدرسطح رهبر بریخ شتریب رشد مانع نرویسبب عقب زدن او خواهد شد. از هم
انگشت  یتصحه گذاشته شده ح بریاختالف کارمل و خ یتهایروا نیشتریبر ب قیال مانیسل ییویدیبا انتشار نوار و ریاخ

ً  ونیبطرف کارمل و حوار بریاتهام قتل خ از  یادیز ینوار راز ها نیدر ا .رودینور احمد نور نشانه م او خصوصا

ته کارمل پرده برداش خود تیترور پرچم به هدا مین توسط تیهدفمند مخالف یو ترور ها پرچم انیجر یاختالفات درون
 یرخودش گروه پنج نف مخالفان یکیبرداشتن فز انیازم یبرا کیدموکرات انیجر که:دیگویم قیال مانیسل .شودیم

 یگروپ ترور به سردمدار نیبنا به فرمان کارمل توسط هم بریمحمد اکبر خ ریاست که م یمدع ترور داشته است او
 یرویب تیبه عضو بریخ یابیاز راه یریرا جلوگ قتل نیو علت ا دهیبه قتل رس ییبه نوراحمد پنجوا مشهور نور احمد

بوده  رارق خلق کیدموکرات انیرهبر جر ینورمحمد تره ک شنهادیکه بنا به پ دیگویم قیال .کندیحزب وانمود م یاسیس

مقام داده شوند اما ببرک کارمل از ترس  یارتقا یاسیس یرویب تیعضو به بریمحمداکبر خ ریو م نیهللا ام ظیحف
سط نور بوده و تو بریخ یارتقا او قد علم نکند، مخالف یاسیس فیو حر بیرق ثیبح بریاکبر خ ریم ندهیآدر  نکهیا

د ن جانش را از دست خواهآ ریغ در کند یخود دار یتره ک شنهادیبود تا از قبول پ فرستاده امیبرپیخ یاحمد نور برا
 دیگویجان او را خواهد گرفت نور احمد نور با صراحت کالم م یچه کس پرسدیاحمد نور م نور از بریخ یداد. وقت

 ریقتل م .شودیترور م یمطبعه دولت ریدر مقابل تعم بریاکبر خ ریگفتگو م نیترا خواهم کشت .و دو روز بعد از ا من

خلق دولت سردارمحمد داود  کیدموکرات انیجر کشور رقم زد. یاسیرا در اوضاع س یمیعظ یمحمد اکبر دگرگون
 زا سر داده شد و سخن یشعار تند ضد دولت بریخ یخاکسپار یهزار نفر نیمراسم چند یاو متهم ساخته ط قتل را به

از چهل  رشتیبد فرجام ثور رقم خورد که با گذشت ب یکودتا بریاورده شد. درست نه روز بعد از قتل خ انیانتقام بم
 .باشدیان نم یبعد امدیبدون ارتباط با ان خون وپ شودیم ختهیناحق ر به نیسرزم نیکه در ا یسال هر قطره خون

وجود دارد. از جمله دوکتور اکرم عثمان و  بریمحمد اکبر خ ریهم در باره علل کشته شدن م یگرید یها تیروا

 کیاتدموکر انیجر به ثور را طرح و انجام انرا یپالن کودتا نیکه مقامات کرمل کنندیم تیروا یعبدالقدوس غوربند
جلسه رهبران  نیخرآها گرفته شده بود در  یوپرچمها  یالزم از طرف خلق یها یداده بودند.اماده گ تیخلق هدا

 جهیز نتا بریروبرو شده بودند. خ بریاکبر خ رمحمدیشده بود که با مخالفت م یکودتا صحبت ها خیحزب در باره تار
 شهیو اند صولا ریحرکت را مغا نیبه رهبران حزب هشدار داده و ا یکودتا و غصب قدرت از راه نظام مونینام
 مارکس قلمداد کرده بود. یها

و سردار محمد  ریخ مانهیصم یپرچم که از روابط دوست خلق و انیرهبران جر و KGB یاستخبارات شورو دستگاه
او  یکیبه حذف فز میتصم د،یمحمد داود بگو برنامه کودتا را به سردار بریمبادا خ نکهیداود اطالع داشتند از ترس ا

او  از سر راه و دوم از قتل بریبرداشتن خ یکی ددونشان را هدف گرفتن ریت کیبا  قتیقعمل در ح نیگرفتند با ا
 استفاده بردند. نیخون یاحساسات اعضا بخاطر براه انداختن کودتا کیعثمان در تحر راهنیهمانند پ

 بود اما بریمحمد اکبر خ ریخانواده م یو اعضا قیال مانیسل ، اظهارات گرانید یته هافو گ اتیگفته امد روا انچه

 :رسدیبعرض م الً یدارم که ذ یها دیچشمد بریدر روز ترور خ زیخودم ن
 شیتفت استیکارمند ر ثیبح ۱۳۵۵دوم سال  مهیدر ن اطیکابل و ختم کورس افسران احت پوهنتوناز فراغت از  بعد

قرار  انیمکرور یاز بالکها یکیمحاسبات در  وانید استیر صدارت به استخدام دولت در امدم. محاسبات وانید
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بود که راننده  دهیخودش خر یمصارف زنده گ یرا جهت تکافو یموتر تکس تقاعدمن بعد از  داشت .پدرم مرحوم
به  یماریب نسبت یراننده تکس ۱۳۵۷و هشتم حمل  ستیبه روز ب سپرد یانرا به پدرم م دیعوا در ختم روز یتکس

ً  فهیوظ دست  را از نیمامور سیشده بودم سرو داریتر از خواب ب رید نکهینسبت ا همان روز حاضر نشده بود و اتفاقا
 برسانم. فهیخود را بوظ بوط پدرممر یبا موتر تکس و مجبور شدم داده

برخان اک ریو شهر نو و منطقه وز یمنیتا قینشسته و از طر یپست فرمان تکس ییو نکتا یشیدر لباس مرتب با
متوقف ماند  هیچند ثان یموتر برا کیدر شهر نو از اثر تراکم تراف نبیز ینمایبرسم. مقابل س انیبه مکرور خواستمیم

ً  یاثنا درب عقب موتر باز شد و شخص نیدر هم  یلیشکسته گفت خ یبا لهجه فارس دیرسیبنظر م یخارج که ظاهرا

و  جلهعاو که  رومیو دارم بمحل کارم م ستمین رانیمن تکس دیگفتم ببخش شیببر. برا انیعاجل مرا بطرف مکرور
فش صورتم را بطر ی. وقتدیبرسان یفقط مرا تا مطبعه دولت کنمیبود گفت خواهش م دایاز وضع ظاهرش هم هو جانیه

 حرکت منهم به همان سمت بود قبول کرده ری. چون مس باشدیم هیدور دادم متوجه شدم که از شهروندان روس
داخل شدم دستش را بشانه  انیبه مکرور یصحت عامه بطرف جاده منته یاز چهار راه کهیبراهم ادامه دادم . وقت و

 طرف مقابل و کنار ی. متوجه شدم که او با کنجکاو کم به حرکت ادامه بده یلیام گذاشت و گفت لطفا به سرعت خ

در مقابل ساختمان  سیپولو از مردم یتیحضور جمع جهومت زیاثنا خودم ن نیدر هم گذراندیراست جاده را از نظر م
بازهم شانه مرا تکان داده خواهش کرد اگر ممکن باشد  دمیطه رسقن نآتمام به  یهستگآبه  یشدم. وقت یمطبعه دولت

با  نیاست و اطراف نقطه خون نیرو خون ادهیپ یموتر را توقف دادم متوجه شدم رو یانجا توقف کنم . وقت قهیچند دق
منهم بلند امر حرکت عاجل را صادر کرد و یکه متوجه توقف موتر من شده بود با صدا سیپول شده نیالله مز یگلها

با تضرع از من خواست تا او زا دوباره به  یمسافر روس دمیرس انیپل مکرور کینزد یمجبورا حرکت نمودم. وقت

واهم خ خیتوب دنیرس رید نسبت من مامور دولت هستم وبه او اصرار کردم که  هرچند برسانم نبیز ینمایمقابل س
 همان کیبه نزد نکهیهم اکبر خان چرخاندم ریبه ناچاره رخ موتر را طرف وز شدیم شتریب او شد خواهش وتضرع

 دفه دمیبودم نفهم ی.چون خودم درحال راننده گ کنم توقف هیچند ثان باز هم خواهش کرد تا اقالً  دمیرس نینقطه خون
ن محل عکس آاز  یو االت خاص جاسوس یمخف نیاو با دورب دیشا ن مسافر روس از توقف درمحل حادثه چه بودآ

شد  ادهیبا عجله از موتر من پ او رساندم نبیز ینمای. او را با عجله به مقابل سگرفتیم لمیف نکهیا ایو کردیم یبرادر

 نهیئآاز  یعقب گذاشت و رفت با حس کنجکاو چوکی یهم نبود، رو یپول که انزمان پول اندک یو مبلغ پنجصد افغان
 یروبرو ونیهوتل هما یکردم متوجه شدم که درست مقابل درب ورود دنبال را حرکت او ریموترم مس یعقب نما

 یوقت از ساحه گم شد. برق منتظر او بود که بمجرد سوار شدن او همچو یرنگ ینقره ا یموتر والگا نبیز ینمایس
او  دنیگویو م کنندیصحبت م بریمحمد اکبر خ ریکشته شدن م از دوستان و همکاران دمیدم را بدفتر رساندم دخو

تم. تا نداش یاطالع برین لحظه من از کشته شدن خآ. تا دهیبقتل رس گلوله بضرب یعصر مقابل مطبعه دولت روزید

ا نا خواسته سوار او چر .ماندهیوجود دارد، بدون جواب باق یمسافر روس اندر مورد  که نزدم یامروز هم سوالها
بود و  یاو ک کرد؟یم هیته لمیف ایاو از انجا عکس و ایآ؟ را با دقت از نظر گذشتاند بریمحل قتل خ موترمن شد؟ چرا

خودش به محل حادثه نرفت  لوکس یچرا با موتر والگابود؟  یاز کارمندان سفارت شورو ایا کرد؟یکار م یک یبرا
 ان نفر از دیشا درست باشد بریدر قتل خ KGBدخالت  یتهایروا اگر ؟ افتیکه با موتر قراضه من انجا حضور 

 کیخود او همان شل هم دیحاصل کند. وشا یقطع نانیاطم بریشدن خ کشته از خواستهیبوده که م KGBکارمندان 

 دی. و ده ها شادیحاصل نما یقطع نانیاطم خواستهیترور م اتیعمل دنیبه ثمر رس از بوده باشد که بریکننده بر خ
 .گرید
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