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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-anmaqalat@afgh  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

  

   ۱۳/۱۱/۲۰۱۹                              ی در یعبدالواحد ح
  

 خلق و پرچم اتیجنا
 

 . نبود امین هللا حفیظ دوره از تر وحشتناک افغانستان تاریخ در دوره هیچ
 با توهم جنایت یک ها خلقی ولی کردند جنایت طالبها ها، پرچمی روسها،
 یک به کشور همه. آورد می آدم اندام بر لرزه هم هنوز که وحشت بیم خوف،
 و آید می کی ات خانه به شب نمیدانستی. بود شده تبدیل بزرگ گاه شکنجه
 زیاد تفاوت ببینید دیگر زاویه از . ها گاه کشتار به سپس و شکنجه به ات میبرد

 و امنیتی بی نظمی، بی حالت در کردند جنایت دیگران. دارد ها خلقی دوران
 . جنگ
  بودند؟ کرده مبدل گاه کشتار و گاه شکنجه به را کشور همه دلیلی چه به ها خلقی

  .بود شده هم استقبال حقیقت در .بود نکرده جنگ هللا حفیظ با کسی ابتدا در
 اسریسرت قیام سبب که بود افراطی جالد، خونخوار، دیکتاتور یک خودش او
  .نداریم رهائی چنگش از کنون تا که شد مبدل جهاد به مردمی قیام آن بعدش که

  .دارد عوامل و دلیلی کشد می طالب اگر
 پرچمی ها، امریکائی روسها، تروریستی، های گروه جنایات مردم اکثر

 .بودند متفاوت ها خلقی اما میکنند مقایسه ها خلقی با را مجاهدین و ها،طالبها
 به شبها را خود ملت منظم بصورت حکومت یک وقت بودند، حکومت ها خلقی

 .است متفاوت کامال ببرد گشتارگاه و ها گاه شکنجه
 در بود نخورده تکان آب از هم آب و بودند گرفته را حکومت خان داوود از تازه و بود امنیت که کشور یک در اینها
 مصروف و میکرد زندگی صلح در کامل بصورت ملت و بودند حاکم افغانستان همه باالی صد در صد که وضعیت یک

 و ها کشتارگاه و ها گاه شکنجه به میبردند شان دفاتر از را خود مامورین نداشت وجود هم اصلحه و خود عادی زندگی
  .شد کشته کجا در و شد کشته وقت چه کشته، چگونه برد، کجا برد، کی که نمیداند کسی امروز تا
 شان، پسر شان، شوهر شان، پدر میکردند رفک که بودند کسانی من فامیل در هم هنوز شوروی جماهیر اتحاد سقوط تا
 .باشد زنده شاید و شده داده نقل سایبریا در شان برادر شان، مزدنا

 که میکنم نگاه دقت به میبینم را جمعی دسته های قبر تلویزون در وقت گفت و کرد گریه دیدم را کاکایم دختر قبل چندی
 پوشیده واسکت شد مفقود که روز در و بود کاکایم پسر ونفرید .کنم یافت را فریدون واسکت ها مرده بین در شود اگر
 مرده بین در سال دو و چهل از بعد خواهر یک .کردین دلیل بی و بیجاه ظلم ملت این بر چقدر که کنید تصور حاال .بود
 .است برادرش واسکت یافتن تالش در هم هنوز ها

 در کشتند اگر ها گروه دیگر و ها پرچمی .بودند ختهاس خوف و هراس وحشت عجیب سیستم یک حکومت از ها خلقی
 که افراد ثایر و افسران معلمین، استادان، محصلین، مامورین، که داشت دلیلیی چه امین هللا حفیظ .کشتد جنگ جریان

 هک میگرفت صورت شرایط در اینهمه و کشتند؟ می و میبردند شان های خانه از شبها نداشتند سیاسی فعالیت نوع هیچ
 کشته کی تره بیانیه هنگام تلویزون کردن خاموش بخاطر که میشناسم را کسانی من .بود امنیت و صلح کامال کشور در

 نارضایتی به هایش همصنفی با صنف در که بخاطر بود، بهتر خان داود که بود گفته خود همکاران به که بخاطر ..شده
 که بخاطر .بودند کرده بندی را برادرش که بخاطر .برود خارج دمیخواه بود گفته که بخاطر بود، کرده یاد دولت از

 بنام را کسی کشت، می فیودال رابنام کسی.داشتند پول که بخاطر داشتند، زمین که بخاطر بود، قریه ملک پدرکالنش
 افراطیون ،ماویست بنام را زیادی عده و ارباب ملک، خان، بنام را کسی بورژوا، خورده بنام را کسی یحیائی، خاندان
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ لي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابونپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 محل در را خود نارضایتی اینکه بدلیل صرف کشتند انقالب ضد عنوان تحت را کثیری عده .راست امپریالستان و چپ
 .بود کرده بیان ها همصنفی و همکاران بین پوهنتون در کار،
 از حرفی کی زبانش از کسی اگر. بود شده مبدل بزرگی کشتارگاه و شکنجگاه دیکتاتوری، ت،سکو یک به کشور همه

 احوالش ئی مرجع هیچ سپس و گاه شکنجه به میبردند و آمدند می شب باز فامیلش و دفتر در حتی میشد بیرون نارضایتی
 .میردند نیز را خودت پولیس به میکردی مراجعه اگر .شد غایب زمین از میگفنی مثل .داد نمی را

 ..ندارم کار را ملت باقی میخواهم واقعی کمونست ارزه شست افغانستان در من که گفت تلویزون در امین هللا حفیظ
 کرده، تحصیل جوان هزاران شبها و میکندند جمعی دسته قبر چمتله دشت و پلچرخی پلیگون در ها بیلدوزر روزانه

 نکته .میشدند گور به زنده یا و باران تیر آنجا در جامعه اقشار همه از و علما تجاران، معلمین، افسران، متخصصین،
 دوره امین هللا حفیظ و کی تره حکومت دوره .نمیدانست کسی هم سیاست از و نبود جنگ انوقت در که است این مهم
 برای .میکند خانه وجودم در عجیبی ترس بینم می ره ها خلقی دوران های آهنگ و ها فیلم وقت .بود ناک هیبت و شوم
 خود ترس از خواهرم آغوش در که کوچکم های هرزادهخو آلودش، اشک همیشه چشمان خواهرم، سیاه لباس لحظه چند
 بودکه ظاهر" کامال هایش چشم از کی حال در پهلویش در بود تربزرگ کمی چون که اش ساله دو دخترک و میچسپاند را

 .آید می بیادم نمیزد حرف اما بود آمده پدرش سر بر بالی چه میدانست
 ندار و دار همه .بود داشتند تن به که لباس جوره دو یکی بودند مانده شان نهخا از که چیز تنها که انروز آید می یادم به

 هر و میبودم خواب صفه در که صبح تا هک آید می بیادم 1358 سال تابستان های شب آن .بود کرده ضبط دولت شانرا
 فکر میشد متوقف شب نام گرفتن خاطر به پارک گوالهی پولیس داران پهره توسط ما خانه پیش چهاراهی در که جیپ

 خواب ها شب .آید می یادم بودم ساله دوازده آنزمان .ببرند کشتن و شکنجه به را پدرم یا و را خواهرم اند امده میکردم
 حرکت جیپ تا میخواندم هللا قل صبح تا و میکردم گریه پنهانی جاهی روی زیر در ها جیپ آن شدن ایستاده با و شدم نمی

  .میشد تکرار خواندنم هللا قل و دیگری گزمه جیپ ساعت نیم هر و .ندممیخوا هللا قل نمیکرد
 بیادم ..است پولیس جیپ موتر که میشد فهمیده میگرفتند بررک وقت .داشت صدا نوع یک روسی جیپ های موتر بررک

 اشخاص و ها فلم وقت .شدم نمی خواب ازترس شبها چون میکردم ضعف خوابی بی از مکتب در که های روز آید می
 میرسید نظرم به چونین میکند، خانه دلم در عمیق افسردگی و ترس یک میبینم فیسبوک در را دوره آن آوازخوانهای و

 آن .برند می کشتن به ار پدرم و آیند می شب و بودند ها خلقی میکردند سرود و شادی زمان آن در که کسانی همه که
 یک بزرگ، گاه شکنجه و اندام بر لرزه یک ها آهنگ در اام دارم بیاد مالکا شانرا کابینه و وزرا را، ها خلقی آهنگهای

 هایم ماما کایم، پسران آلود خون گردن و فامیلم های گریه و ماتم اشک، هم بعدش و عجیبی ترس یک بزرگ گاه کشتار
 و رقص ما قتل هنگام در که بودند ها این میکنم فکر .آید می یادم به شده ساخته ذهنم در تصوری بشکل و ندیدم هیچ که

 هللا حفیظ که گان شده کشته لست تصاویر و ها آهنگ ها، فلم این بادیدن غیره، و مریم لیسه های آهنگ .میکردند شادی
 کابل شهر سر تا سر در جمعی دسته جسد بی های فاتحه جا همه در که آنروزهای و کرد آویزان داخله وزارت در امین

 ماتم نبود، عید این اما بودند دار فاتحه همه چون میرفتیم دیگر خانه به خانه یک از عید روز مثلآید، می یادم میشد گرفته
 بی ترس .بود محصلین استادان، ،افسران تجارا،ن، کرده، تحصیل شناس، سر اشخاص هزار شانزده یکجائی عذاداری و

 .نداشت را خود انده و غم و ترس بیان جرعت کسی و بود کرده خانه همه دل در که انتها
 میبود جهان مطرح کشور اگر و است کوچکی کشور افغانستان .است بشر تاریخ در جنایتکار بزرگرین امین هللا حفیظ

 ما که افسوس .میداشت قرار دنیا بیمار جنایتکار های دیکتاتور لست در موسیلینی و استلین هتلر، از باالتر امین نام
 .ما کشور نه و دارد ارزشی ما خون نه .را ما جنایتکار نه و میشناسد کسی را ما قهرمان نه هستیم، مطرح غیر کشور
 ۰۱۹۲ اکتبر کانادا، تورنتو فروزان، ولی :نوشته

_________________ 
 نامهزندگی عکس، اسامی، ویا دارین پرچم و خلق دوره از سرگذشت خاطرات، اگر" لطفا ارجمند، هموطنان :یادداشت

 آگاهی سبب و کرده نشر تا بفرستید ما به صفحه به پیام در دانید،می شما که را گمنام شهیدان شهادت و دستگیری تاریخ و
 تان ممنون .گردد جوان نسل

 راجعون الیه انا و هلل آنا
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