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 ۰۶/۰۲/۲۰۱۶                            زی عبدالرحیم ملک بهاؤل
 

 زندان ارمغان  
 خان داود محمد سردار شاگردان

 قسمت دهم

( زمامداری حزب  خلق، پیوسته افسران  ارشد  1358میزان  30تا  1357ثور  7این عساکر در مدت بیش از شانزده ماه )از 

گوناگون و یا از طریق تیرر براران دسرته جم ر  اردو ، مامورین بلند رتبه و طبقۀ منورکشور را بازداشت کرده، زیر شکنجه های 

 م  کشند و بوسیله بولدوزر ها زیر خاک م  کنند.  باز وقتیکه بازمانده گان هر یک از بازداشت شدگان در پ  و جستجوی آن ده

ن جرواب م  شوند، ادارۀ ضبط احواالت مرکزی )اکسای سابقه یرا کرام نرو( و هرم  نران دفترر مرکرزی پرولیا و یانردارمری باوشرا

میدهد که، منسوبین شما نزد ما نیست. شاید آنها از کشور فرار کرده، در کشور های همجوار علیه ما مبارزه م  کنند؟!  )ظلمرات 

فوق الظلمات( ایشان این طرز اختطاف افراد را از سردار محمد داود و رئیا استخبارات مرکزی وی )جنرال محمد رسول خان( 

 آموخته اند.

عدۀ زیادی را بنام من )نویسنده این اثر(، بازداشت و شکنجه نموده،  1342تا  1336ران  صدارت خود، از سال داود در دو 

باز زیر شکنجه و به وسایل  مرموز دیگر م  کشت و ب د عقب  او، مكتوب  جلب صادر م  کرد که، گویا آن مرحوم و قربران  از 

 آنوقت را نام برد.  عبدالغفارخان عبادی وکیل دورۀ هشتم شورای مل له میتوان، نزد ایشان خفیتاً از محبا فرار کرده است. از جم

البته سردار محمد داود خان و خانواده اش و در مرحلۀ ب دی، محمد رسرول خران و بررادر و فرزنرد ش مکافرات آن کرار هرای 

کارش هیچ از گذشرته عبررت نگرفتره، اکنرون  خود را گرفتند و به بد ترین سرنوشت گرفتار شدند. اما این شاگردان نو رسیده و نو

کار هائ  م  کنند که تذكری به هیچ قاموا دولت داری نظیر آن دیده شده نم  توانرد. البتره تنهرا در دورانیکره روسریه کمونیسرت، 

بوسریله  بخارا، سمرقند و خیوه و غیره نقاط ترکسرتان امرروزه را اشرغال مر  کررد و یرا از اسرمف اسرت مار گرر خرود بدسرت آورد،

حاکمان دست نشانده خویش، انواع تصفیه ها در آن کشور ها و مناطق ب مل آوردند، این تصفیه ها متوجه زعمای سیاس ، لیدران 

ملرر  و علمررای مررذهب  و کررذا طبقرره منررورین آن حرروزه بررود.  در صررورت موجودیررت آن عررده، روا هررا نمرر  توانسررتند، پروگرررام 

 د را در آن کشور های مسلمان بر طبقۀ مؤمن مورد تطبیق قرار دهد. است ماری و باز مسلک  کمونیست  خو

گویا بدین وجه همه تصفیه هائیکه در مدت شرانزده مراه اسرتیمی خلقر  هرا در کشرور مرا ب مرل آمرده اسرت، در حقیقرت بره مفراد 

 روسیه کمونیست و باز روی پمن بسط فلسفۀ شوم  کمونیست  صورت پذیرفته است؟! 

 

 رهائی از زندان                            

 

( بیررون گردیردم. از 1357عقررب  15سال مبرارزۀ سیاسر  )در  22 ند روز ب د از آنکه از محبا  ده مزنگ، ب د از       

هر طرف این خبر بگوشم رسید که، دسرتگاۀ حاکمرۀ خلرق، ب رد از هفرت مراه وقفره، روی فشرار  منرابم  برین المللر  )خاصرتاً سرازمان 

 حقوق بشر( ترا از محبا بر آورد.جهان  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimzai_bahawol_armaghan_zendan_10.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahimzai_bahawol_armaghan_zendan_10.pdf


  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زی، سال زندان، صبیه هایش را در منزل میبیند.به اطرافش گاللی ملك عبدالرحیم 22عبدالرحیم زی بعد از 

 زی و عبدالرازق ملک عبدالرحیم زی عبدالرحیم ملك څندیزی،  تورپیكی ملک عبدالرحیم

اکنون از شهرت نیک و محبوبیت عام شمول خودت در هراا اند. بناًء علیهذا در پ  آنند که، خودت را نیز بازداشت کرده یا 

تحت شکنجه و یا به تهمت  که خود ایجاد م  کنند از بین بردارند. من با شنیدن این خبر ب  آنکه خورد ترین هراا را بدل جا 

ته با شدت تام با هر بیننده و همصحبت  که، اکثر آنان را مخبران ایشان تشکیل میداد، این دهشت دهم )حسب  هللا و ن م الوکیل( گف

افگن  و عمل زشت ایشان )نور محمد تره ک  و دستگاۀ جبار پولیس  و استخبارات وی( را نکوهش کرده از این طریق به ایشان 

 را از شما میراندبه زبان  صریح تفهیم میکردم که،این روش منفور از یکسو ملت 

 

 

 زبان صریح تفهیم م  کردم که

 

 

 

 

 

 

بورك، پروفیسور دیبورا و دوكتور سنوی، افغانستان شناسان اتریشی، آلمانی و  بعد از خروج زندان عبدالرحیم زی با پروفیسور ماكس كلیم

 امریكایی و خواجه سلطان محمد صدیقی
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این کار خود، کشور را برای اشغال و است مار روسیه مساعد میسازید. شما اگر فرزندان واق ر  ایرن وطرن از سوی دیگر شما با  

هستید و به راست  كمر همت برای اعتمی میهن بسته اید، پا از یک جانب این روش الدین  و دهشت افگنر  هرا را کره، میررا  

ی کنید کره، مرورد پسرند کافره مرردم مسرلمان و برا شرهامت مرا باشرد. از دور سردار محمد داود خان و خانوادۀ اوست، تغیر داده کار

سوی دیگر حق مبارزۀ من و دیگران را که سالها پیش از شما وارد  صحنۀ عمرل شرده و دریرن راه انرواع قربران  هرا داده انرد، نیرز 

عموم  خواهد زد. زیررا همرین اکنرون بشناسید. زیرا در عکا آن مردم شما را مزدوران روسیه گفته، در مقابل تان دست به قیام 

در هر گوشه کشور علیه شما، قیامها برپا است که شما آنها را، گماشرتگان و اغروا شردگان امپریرالیزم گفتره و آنهرا شرما را، کرافر و 

، مزدوران روسیۀ کمونیست م  خوانند. شما هر  ند در سرکوب  آنهرا از انرواع سرمو مرود روز روسریه )تروک، تانرک هرای ثقیرل

طیاره های جت و هلیکوپتر های مسلح و اسلحه اتومات( کار م  گیرید، آنها مقابل شما با همه تباه  هرا )از دسرت دادن فرزنردان 

 و عایله، خانه و کاشانه، مزرعه و باغستان...( مقاومت م  کنند.

نتخابرات آزاد و همره جانبره، فررا خوانرده بهتر آنست که، نمایندگان کافۀ مردم، از طریق  تشکیل  یرک لویره جرگره، باسراا یرک ا    

شده، پروگرام های خود را نزد آنها بگذارید. آن ه آنها قبول و تصدیق کردند، روی آن قانون اساسر  کشرور، بوسریلۀ همران جرگره 

جلرو طرو و تدوین گردد و به تطبیق آن کمر همت بسته شود. البته در صورت  نین یک روش کافۀ مردم پشتوانه حکومت بوده، 

نارضایتي ها و قیامهای عموم  خود به خود گرفته م  شود. پا اگرر شرما واق راً همره مرردم را پشرتوانه خرود میدانیرد و بطوریکره 

پیوسررته شرر ار میدهیررد، کافررۀ خمیررق ایررن کشررور را همررراز و همرردم و همكررار خررود میدانیررد، بایسررت از اجرررای  نررین کررار اندیشرره و 

 احترازی نداشته باشید. 

و ا؟ ایشان در عمل همان ماسک  زشرت و ضرد مردمر  داودی را برروی کشریده، پیوسرته شر ار میدهنرد: ) ر  وهروی ، ااما کج

. ایشان در همین مدت قلیل اشخاص فهمیده و منرورین را خرواه در شرهر مر  یابنرد و یرا در تكووی !( ی نى میزنیم و در هم میكوبیم

راط  و یا ولسواالن  کم ت لیم و ب  تجربه، در عین حرال دو آتشره کمونیسرت، ب رد دهات و قصبه ها، شبانه بوسیله افسران  جوان اف

 پاول  که بمال و هست  شان م  برند، به انتهای ب  حرمت  دستگیر کرده، ب د شکنجه های بیرحمانره و دور از کرامرت انسران ، 

 یل به شدت حراست م  نمایند. یا تیر باران م  کنند و یا در محبا های جهنم مانند با انتهای حقارت و تذل

محبا عوض اینکه تحت اداره څارنوال  و مقامات عدل  قرار داشته باشد و باز بوسیله پولیا های عدل  حراست گردد،     

 همانند کمک های اسیران جنگ  نازی، خاصتاً و بذری ه افسران خورد رتبه و ب  رحم عسکری اداره م  گردد.

( یکنفر بلوک مشر اول عسکری، بنام سید عبدهللا قندهاری که، از شروع کودتای 1358عقرب  2 هار ماه پیش ازین )    

) پیش از آن بوسیله ( بحی   قوماندان  عموم  محبا  مرکزی دهشتناکتر و بد تر از باسیتلدر زندان مرکزی پل  رخ  ) 1357

ت نور محمد تره ک  قرار داشت. بنا بر ظلم و شدت ( برأا اسیران حکوممدیر عموم  که دگروال پولیا م  بود اداره م  شد

( از طرف یک محبوا  گویندغیراز شمق زدن و انواع  شکنجه، بسیاری را راساً بحکم خود تیر باران هم م  کردعمل زیادش )

هد. جانباز به ضرب کارد،  نان مقروو و مصدوم شد که فقط طبیبان  مجرب روسها توانست، او را از  نگ مرگ نجات بد

دستگاۀ حاکمه، بجای اینکه از اینکار عبرت بگیرد و کار را به اهل کار آن بسپارد، باز برأا محبا افسران  خورد رتبۀ عسکری 

 را گماریده و بدین وجه از ظلم و بیدادیکه بر محبوسین بی اره صورت م  گیرد، لذت م  برند. 

 امین صورت گرفت. وعرده داده شرد کره، دیگرر کرار هرای دور نرور ب د از کودتایکه علیه نور محمد تره ک ، بوسیله حفیظ هللا

محمررد تررره کرر  تکرررار نخواهررد و همرره امررور تحررت ایررن شرر ار وی )مصررئونیت، عرردالت و قانونیررت( ترردویر گردیررده، ت قیررب مررردم و 

در امرن خواهرد گرفتاری های بیموجب صورت نخواهد گرفت. محبوسین دور تره ک  رها شده ، جان، مرال، خرون و آبرروی همره 

 بود. اما  ند روزی نگذشته بود که حادثۀ بر خورد میان دو قط ۀ قشلۀ ریشخور واقم در شانزده کیلومتری کابل بروز کرد.

در ریشخور که تنگره یرا م برر کرم عررض برین حروزۀ  رارده  و  رار آسریاب مر  باشرد، در فاصرله یرک کیلرو مترر، دو قشرله  

امان  م  باشد، در جانرب   هرارده  ایرن م برر واقرم اسرت. قشرلۀ دیگرر کره در وسرط م برر عسکری وجود دارد. اول  که از دور 

مزبور و قریب   ار آسیاب قرار دارد، در وقت  سرلطنت  محمرد ظراهر خران سراخته شرده اسرت. هرر یرک از ایرن قشرله هرا، گنجرایش 

 رهایش یک غند  تقویه شده را دارد.
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اقم شد، فرقۀ موجود همین قشله، مقابل دگروال عبردالقادر ایسرتاده گر  و مقاومرت در کودتایکه علیۀ سردار محمد داود خان و 

نمود. تا اینکه بوسیله بمباردمران طیراره هرا و هرم  نران، آترش شردید راکرت هرای ثقیرل، قسرماً برا قومانردان آن، از برین رفرت و قسرماً 

 مجبور به تسلیم شد.

ن قشرله، قیامهرا ب مرل آمرده، عسراکر  متمررد برا عسراکر  طرفردار حکومرت، گویند به دور نور محمد تره ک  نیز  نرد برار در ایر 

 درگیر شده، یک  دیگر را مورد قتل و قتال قرار داده اند.

که دوران  حکومتداری حفیظ هللا امرین برود، براز در سراخلوی ریشرخور، میران  1358در یک  از روز های اخیر برج میزان  

پیش شد. افراد  متمرد موجود قشله بین م بر  ار آسیاب و ریشخور، بر افراد شامل قشرله  قط ات دو قشله متذکره برخورد شدیدی

دور امان  که، وفادار  حکومت گفته م  شد، آتش کشوده، ساعت ها با هم جنگ کردنرد. ترا آنکره حکومرت از جنراو خیرر آبراد  رار 

ن، بوسیله بمباردمان هوائ ، افراد متمرد را سرکوب کررده، آسیاب، نیز بوسیله قوایکه از باالحصار کابل بآنجا سوق داد و هم  نا

بآن قضیه خاتمه داد. گویند در این مصادمه و برخورد، بیش از پنجصد عسکر و افسرر کشرته شرده، مقرروحین زیرادی بوجرود آمرد. 

در عرین روز دو ق طره هر دو قشله هم با مهمات و سایر ذخرایر لوجسرتیک  آن منفجرر و یرا تخریرب گردیرد. از همره جرالبتر آنکره، 

 دیگر عین فرقه، در منطقۀ پل علم لوگر، به وقت شبانگاه با هم گمویز گردیده، عدۀ زیادی کشته و زخم  دادند.

تهمرت  غرمم محمرد فرهراد ښراغلىاما وقتیکه نوبت به حفیظ هللا امرین و حکومرت آن رسرید، ایرن قیرام قط رات  ریشرخور را برر  

این حادثه غمم محمد خان و عده همکاران وی بودند. ایشان بطوریکره یرک برار قیرام  نرد مراه قبرل بسته، اعمن کردند که، محرک 

قط ات باال حصار را که، در وقت نور محمد ترک  واقم شده بود، به حکومت پاکستان تهمت بستند، اینبار قیام قشلۀ ریشخور را، 

نکه باشندگان کابل بر این واقف اند که، غمم محمد خان فرهاد، تقریباً حاالبشکلیکه گفته شد، به غمم محمد خان فرهاد ت لق دادند. 

( روز قبل از این واق ه، بوسریله دیخریم هرای حفریظ هللا امرین، بردون صردا یرا اعرمن، طرور اختطراف ربروده شرده، در محرل نرا 20)

بوضرم نریم جران لحظرات مررگ خرود را  م لوم ، زیر استنطاق یا بطور مرموزی از بین برده شده و یا در وقت وقروع ایرن حادثره

 انتظار م  کشید. 

بدین شکل، وفای حفیظ هللا امین بآن ه خود به مردم وعده داد که، منب د به هیچ کس  تهمرت نرا حرق بسرته نخواهرد شرد و هریچ  

بدون دلهوره و فرد مورد ت قیب قرار نخواهد گرفت و همه زیر ش ار )مصئونیت، قانونیت و عدالت( حزب وی برفاه و آسایش و 

 تشویش بسر خواهند برد.

در دوران  هل و هشت ساله حکمروائ  آن یحی ، از این قبیل بسیار ترور ها و اختطاف ها و هم  نان تهمت ها بر  

طبقه منور و  یز فهم مردم ما صورت گرفته است. اوشان همواره در تصفیۀ مخالفین خود از این  نرین تکتیرک کرار مر  

یکه یک عده افراد ب  نام و نشران، از برین خرود مرردم سرر برر آوردنرد و روی یرک  رانا قردرت را بدسرت گرفتند. اما وقت

گرفتند، باز از این  نین مردم تکرار آن کار شوم و ناش  از ظلم و استبداد، شگفت آور گفته م  شود. خلقیان بجرای آنکره 

 پیوسته همانگونه  پیش میروند. از انهدام کاخ استبداد و باز تدمیر آن ستمگاران عبرت بگیرند،

عمارت جدید استخبارات مرکرزی، در قررب و جروار کلروک عسرکری، برا زیرر خانره هرای مجهرز بوسرایل انرواع شرکنجه کره،  

درزمان سردار محمد داود خان ساخته شد، بوسیله حکومت خلق  افتتاو و اکنون، مرجم شدید ترین شکنجه های ایشان میباشد. هم 

ن که، برای تمرین انداخت افراد عسکری، در پل  رخر  سراخته شرده برود و داود آن را سرمخ خانرۀ کشرتار و تیرر  نان آن پولیگو

 باران فدائیان وطن ساخته بود. اکنون به عین وجه مورد استفاده این خلقیان قرار گرفته است.

اطراف پلیگون مذكور، یا خندقهایكه بوسیله بولدوزر بوجرود مر  آورد، داود قربانیان دور خود را در مجراهای سیل بر های  

)دراکتووبر  . بدون مراسم مذهب  هم و الشه های مردار، زیر خاک م  کرد. اکنون ایشان )خلق  ها( نیز عین عمل را انجام میدهند

 اجساِد سردارمحمد داود خان واعضای خانواده اش درهمان پلیگون پیداگردید. م( 2008

محبا باستیل  دور داودی)پل رخ ( به بد ترین شکل و سخت ترین وجه، مورد استفادۀ این خلقیان قرار گرفت. ت قیب افراد و 

جاسوس  ها، بدرجه شدت و وس ت پیدا کرده است که، هی کا خود را در امن نم  بیند.  مرد و زن، خورد و بزرگ، شهری و 

پوهنتون، همه در دلهره و ترا و وحشت بسرر مر  برنرد و هرر یرک از آینرده خرود دهات ، مامور و عسکر، حت  طمب مکاتب و 
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 نگران است.

شبانگاه بخانه های مردم متمول، افراد مسلح با یونیفورم عسکری داخل شده، ب د تمش ، آن ه از نقده و اشیای قیمت  و فرش  

هرا سرانحه را بره اداره پرولیا و شر بات حکومرت اطرمع و ظرف خوب م  یابند، جمم نموده با خود م  برند. اگرر احیانراً ب ضر  

میدهند، آنها بطوریکه از ترور و بازداشت های خود در بسیاری موارد انکار م  نمایند، این کار ها را نیز بطور مطلق منکر م  

 شوند.

ه کابل دور تره ک  که، در دگرمن ل ل محمد خان قوماندان امنی»یک  از افسران شامل  کادر موجوده، بمن  نین حکایه کرد:  

پیش از آن رئیا استحکام وزارت دفاع مل  بود، به نسبت اشنای  که در دوران  ند ماهه موظفیت وی در ریاست اسرتحکام برا او 

پیدا کررده برودم و براز در آن ریاسرت از افسرران م یرت و همکرار ل رل محمرد خران برودم، روزی بخانره مرن آمرده، وضرم بر  سرر و 

شان حال  خانه مرا بدید. وی بمن گفت که،  را در  نین ضیق  ها و شرایط مشکل زندگ  شخص  بسر میبری. من سامان  و پری

بهش گفتم  اره  یست؟ زیرا م اشم به همین م یار تاَمین م یشت مرا م  کند. ل ل محمد خان به  صفت قوماندان امنیه کابل، بمن 

ن خانه هائیکه بوسیله عساکر، مال و مکنت مردم  را م   اپیم به تو هم آنقردر بهرره  نین پیشنهاد کرد: بیا همکار ما بشو. ما از آ

خواهیم داد که، وضم زندگان  ترا بکل  تغیر دهد. من بجوابش گفتم که، نه من  نین کار ها را نموده میتوانم و نه از  نین هسرت  

ر ها را ما به وسیلۀ عساکر م یت خود م  کنریم. بردین وجره های دیگران، تامین زندگ  مرفه را آرزو میبرم. وی گفت که، این کا

که افراد عسکری در  نین موارد، روی خود را بوسیلۀپار ه پوشانیده، ب د بخانه های مورد توجه ما م  درآیند. آن ه نقرد، زیرور 

ی های عسکری م  اندازند و نرزد باب، قالین های قیمت  و سایر اشیای قیمت  در آنجا م  یابند. با خود جمم آوری نموده، در الر

 ‹‹. ما میارند. ما هم بین رفقای خود آن امت ه و اشیاء وجوه را تقسیم م  کنیم

( بکشرت، دسرتگاه حاکمره خلقر  1358عقررب  13باز وقتیکه، همین ل ل محمد تیره بخت را، مردم لوگر دو ماه قبل از ایرن )

مرنجان دفن کررده، نره خرود فاتحرۀ وی را گرفتنرد و نره بخرانواده اش، اجرازه بدون کدام مراسم عسکری، بطور پنهان او را در تپۀ 

 اعمن مرده داری و فاتحه گیری را دادند. )فاعتبرو یا اول  االبصار(.

پسر کاکای ل ل محمرد  مزبرور جگررن محمرد عمرر کره برا سرن و سرال بریش از  هرل سرالگ  نسربتاً افسرر ورزیرده و مترین و برا 

اصمً از افسران میخانیک قوای هوائ  بود و ب داَ روی اختمف نظر با آمرران جزوترام منسروبه جزایر  بره شهامت گفته میشود، و 

قط ه پراشوت نقل داده شده و درین شق با تمرینات و عبور از کورسهای مفرزه اختصاص ، یک افسر کامل ال یار شرده برود، از 

برا خلروص نیرت و « تا آنکه  هره واق   این خلقیان را نشناخته بود»داشت ابتدای دور خلق  ها روی رفاقت  که با حفیظ هللا امین 

جان فشان  های تمام، در وظایف جنگ  و امنیتر  شرب و روز کرار هرای زیرادی نمرود، امرا وقتیکره  هررۀ واق ر  زعمراء خلقر  را 

ت تمرام و لهجره صرریح مر  گویرد: درک کرد. طوریکه گفته شد روزی نزد همان حفیظ هللا امین باریاب م  شود و به وي با رشاد

 ه میگفتیم و  ه کردیم؟ آیا از این رفتار و عمل خود منف ل نم  شویم؟ حفیظ هللا امرین روی اصرل قردرت نمرائ  و زورگروئ ، او 

 را مخفیانه به محبا م  فرستد و هفت ماه تمام زیر شرایط مرگبار در باستیل پل رخ  به سر م  برد. ف مً که در جملره خیراتر 

 های عید س ید اضح  با عدۀ دیگری از حبا رهانیده شده، با خانوادۀ خود راز های محبا پل رخ  را  نین بیان م  کند:

 ...ادامه دارد                                                                                                    
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