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 ۲۵/۰۲/۲۰۱۶                                     زی عبدالرحیم ملک بهاؤل
 

 چرخی پل زندان -زندان ارمغان  

 یازدهم قسمت

اطاق های محبس كه بشکل کانکریتی در چندین بارک به کنار یکدیگر ساخته شده،توسط دیوار های بلند کاانکریتی حاریم هار 

بوده، در هر بارک دو چناد و ساه چناد از گنجاایل اآالی رن ا اراد بارک از بارک دیگر مجزا گردیده، مملو از محبوسین سیاسی 

محبوس قرار دارد. خوراک همه محبوسین بیدون تعین درجه و  رق مرتبه رنان، نان قروانه عسکر هاا مای باشاد کاه، بشاکل  یار 

ئی گردیده،زنادانیان باه  نی و بدون توجه به رن پخته می شود. این نان  یر آحی موجب امارا  معاده وی و اکااراک تکاالیع امعاا

 امرا  جسمی و روحی مبتال گردیده اند .

سرویس های طبی نیز روی  شار مقامات، درست به مراقبت آحی و مداوای رنجوران وارسی نموده نمی تواند. در اطاقها  

داخل اطاق های نسبت ازدحام زندانی ها کایع و متعفن باوده،کارت نسبت به نبودن پنجره  روشنایي ر تاب داخل نمی شود. هوای 

محبوسین بحدیست که در کوریدور ها نیز محبوسین شب و روز بسر میبرند. بساتره و  ارل نیاز در محابس بدرجاه کاا ی موجاود 

بندی ها در پای رنناد کاه  نیست. از سوی دیگر از خانه های محبوسین نیز اجازه نقل بستر و اشیای مورد ضرورت را نمیدهند. بنا  

 محبوسی یا بمیرد و یا کشته شود و یا از حبس رهانیده شود، تا کاال و اشیای کهنه و کتل رنها مورد استفادۀ دیگران قرار گیرد .

از رن گذشته، همۀ این  لک زدگان هر رن در وهم، دلهره و دهشت به سر می برند. زیرا با اندک بهانه هر کس زیر شالق و  

ک خورد ضابطان و ا سران خورد رتبه و خود خواه و بیرحم قارار مای گیرناد. باد شکن جه های گوناگون  دژخیم های محبس، خاآتا

تر از همه کشتار های دسته جمعی ایشان )خلقیان( مای باشاد. روی ایان تاوهم و تارس، هماه محبوساین در هرلح اه تحات  شاکنجۀ 

م  ایشان در لیست کشتار دسته جمعی خوانده شده، بساوی پولیگاون اناداخت ساوق روحی داشته، تآور می کنند که، همین اکنون نا

 داده شده و خود را در مقابل جوخۀ تیرباران خواهند یا ت. 

این خلقیان با انتهای بی بند و بااری پایل مای روناد. دموکراسای ایشاان اختنااق  مطلاب باوده، باا کماک  گشاتاپوی روسایه، هماه 

. اگر بدانند که  الن کس بنزد ماردم محبوبیات دارد و یاا کسای طر ادار  شایوۀ رزادی بیاان، قلام و عقیاده جامعه تحت ستم قرار دارد

است، بیچون و چرا او را دستگیر نموده، بعد شکنجه یا به پولیگون تیر باران و یا ال اقل سوی باساتیل )محابس پلچرخای( ساوقل 

 ابل مقایسه نمیباشد.میدهند. طرز ر تار وحشیانۀ ایشان به هیچ دور و عآر ق

این رول و سلوک ایشان خطر رنارا در پایل دارد از همه جالبتر رنکه باز هم ایشان خود را عادل و دوست مردم می گویند.  

هر  رد حزبی ایشان و یفه دارد که هار روزه در ماورد  که،کشور خدا نخواسته، مانند خیوه و بخارا زیر استعمار روس در نیاید.

نشسات و برخاسات اقاارب و همساایگان و همنشاینان خاود باه دساتگاه اخاذ اطالعاات ایشاان یاا ال اقال رئایس کمیتاه گفت و شنود و 

مربوطه اطالع بدهد. در کودکستان ها و آنوع ابتدائی مکاتب کودکان را از طریب اعطای چاکلیت و  یره بخشل ها وامیدارند 

مین مو ع این کار معلومات بدهند. سالمندان حزب از طریب تهیه شراب تا راجع بوضع گفت و شنید و گذاره خانوادۀ خود به معل

مفت و معاشقه با دختران  زیبای حزبی و هم چنان وعدۀ پست های مهم در مقامات دولتی و  رستادن بخارج کشور، به اناواع کاار 

 های منکر اجتماعی، جاسوسی و زشت کاری ها تشویب شده، بکار انداخته می شوند. 

عده داده که، به مردم نان، لباس و مسکن تهیه میکنیم، اما در عمل بوسیله بم ها و راکت ها و رتل توپخانه و هاوانهای اینها و

روی قرار داد های بین »اقیل روسی مساکن موجوده مردم دهات را تخریب و کشت زار ها و باغ های شان بواسطه بم های ناپالم 

 تخریب نموده، سوختانده میشوند.« زا حتی در جنگ های دولتي هم منع قرار داده شده استالمللی استعمال این نوع بم های رتل 
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 1838-42وضع موجوده مردم ما به مبارزه و قیام دور شاه شجاع که، در مقابل عساکر انگلیسی هام رکااب او )در ساالهای  

م خانه ها را ترک گفته بسوی کوه ها پناه بارده، م( آورت گر ت، همانند بوده در هر ده و قآبه، ولسوالی، والیت و حوزه، مرد

ساار از نااو مشااب مغاااره سااازی و مغاااره نشااینی را در مینماینااد و از همانجااا بااا سااالگ دساات داشااته از طریااب جنااگ چتااه و داره 

 )گوریالئی( با عساکر من م دولتی مبارزه مینمایند.

ی ایااران ، سااکندر کبیاار، خاناادان  مااورای هناادی و شاااهان از دور  ضااحاک ماااران )پادشاااه ا سااانه وی باباال(، شاااهان هخامنشاا 

ساسانی ایران، تهاجم عساکر عرب، تهاجم سلطان محمد خوارزم شاه ، چنگیز خان، تیمور لنگ و باز سه جناگ ا غاان و انگلایس 

ان( کاه م(، ملت و مردم ماا اگار زیار هار عناوان ملای )رریاناا، خراساان، ا غانسات« 1919-23»و « 80-1878»، «42-1838)»

بودند، به هیچ وجه بیگانگان و مزدوران بیگانه را برأس جامعۀ خود نپذیر ته، همواره بمقابال  بیگانگاان و مازدوران دسات نشااندۀ 

رنها، قیام های ملی نموده، باقربانی جان، خانواده و  رزندان، مال و مکنت خود، بیگانگان متجاوز و متجاسر و هم چنان مزدوران 

  را از سر خود و خاک خود د ع و طرد نموده اند.دست نشاندۀ شان

در حال حاضر هم، با رنکه امر و قومانده عساکر خلقی )حزب کمونیست رویکار( در دست  ا سران برجسته روس بوده و این 

ردم ا سران روسی انواع سالگ زمینی و هوائی خود را روی طرگ و تطبیب  رضیه های مختلع تکتیکی خود، بیرحماناه بااالی ما

ما بکار می برند، و هم مردم ما را بطوریکه انگلیس ها وسیله تجربه و تطبیقات عملی سالگ های مود روز خویل و کذا تربیه و 

تمرین جنگی ا سران برجسته خود قرار میداد، آحنه تجربه و تطبیقاات عملای در تربیاه و رساانیدن ا ساران روسایه و کاذا ساالگ 

ه اند. طوریکه گفته شد در این محارباات از راکات هاا و توپخاناه گر تاه تاا باه تاناک هاای متناوع و های نو ایجاد خود ها قرار داد

طیاره و هلیکوپتر های مسلح و بار بر نو اختراع و همچنان پرتاب بم های نا پالم وگازات سمی حتی اشاعه الیازر نیاز کاار گر تاه 

 اند.

یل بسیار ابتدائی دست داشته خویل به قیام ها و مقابله پرداختاه، پیوساته مردم دلیر و جانباز ما در هر گوشه و کنار، با وسا  

کشته ها میدهند و می کشند. عساکر دولتی در بسیاری محاذ ها به همین مردم می پیوندند. این کار و مقابله ایشان ایان باار روساها 

دم بسااازند و خااود را تااابع ا کااارعمومی و مازدوران شااانرا ساار سااام نماوده اساات. ایاان دسااتگاه ماازدور روسای عااو  رنکااه بااا مار

گردانند، پیوسته شعار میدهند ما اهداع کمونیستی خود را پیل می بریم ولو که به قتل عام بیل از دو الث مردم هم تمام شود. ماا 

 پیرو لنین هستیم و به زعامت روسیه شوروی در اتحادیه و شوراي بین المللی کارگران جهانی و اداریم. 

روی کنفرانسی که چند سال پیل در برلین شرقی، باه شامول کمونیسات هاای جهاان، در محضار برژنیاع و دیگار  در حالیکه

اکابر روسیه تشکیل گردید، لیدران احزاب کمونیست کشور های یورپ و دیگر جهان  رزاد، جهانی بودن شورای کارگران را زیر 

بودن رنارا تائیاد و تآاویب نمودناد. اینکاار نخسات توساط  شاد. از رن دریژي و رهبری روسیه، بااکاریت رراء رد کرده، جنبۀ ملی 

پیل رومانیه نیاز باه پیاروی از اوشاان باه زعامات  روسایه جاواب منفای داده، وابساتگی خاود را از جهاانی باودن شاورا و اتحادیاه 

ک تحت زعامت روسیه شوروی انکار کردند.  کارگران خاآتا

ک مناا ع خواساته هاای یاک انساان اما این عده نو بمقام رسیدۀ ا غان، چ  ون ا کار عامه را علیه مفکوره های شوم خاود، خاآاتا

رزاد و باز متدین می بینند و بطور مطلب میدانند که اگر رشته کار بدست نمایندگان واقعی و منتخب خود مردم می ا تاد، ناه ایشاان 

ن می نهد. بنا بر این خود را بدامن روس انداخته، چای شاعار  را کسی می پذیرد و نه به ا کار ملحدانه ایشان ملت با دیانت ما گرد

روسیه را  1917ملحدانه و کمونیستی نیست که به طر داری روسیه نمیدهند. حتی در سال جاری نه رنکه روز انقالب اکتوبر سال 

تخاار و بزرگذاشات رن روز در به طنطنه خاص در تمام کشور بر قرار کردند، میله باستانی مسابقه بزکشی کشور ما را نیاز باه ا 

 شهر کابل انجام دادند.

ک دولت خلقی باه کماک  نتیجۀ این انقالب تا اکنون این شد که، در هر گوشه قیامهای مسلحانه   مردمی برپا گردیده است. مقابلتا

ساازی روسایه جهات جنراالن و ا سران ارشد  اردوی سرخ و باز به وسیله سیل سالگ و مهماات ناو سااز از  ابریکاه هاای اسالحه 

تطبیقات و تجربه جنگی رن ا سران به کشور بیچاره ما سرازیر شده، در هر ساو قیامهاای ماردم را بشادت و بیرحمای تماام در هام 

میکوبند. روستا هاوخانه ها ویران شده و مزرعه ها، تاکستان و باغ ها و بوستان ها طعمه رتل بام هاای ناپاالم  مای شاوند.  طفال، 

مندان در اار بمباردمان توپخانه های سنگین، راکت ها، تانکها، هلیکوپتر های مجهز به راکت، تاوپ، بام هاای ناا زن، جوان و سال
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پالم، ماشیندار های سنگین، طیاره های جت و همچنان رتل  سالگ اتومات قطعات  محاارب باه  جیاع تارین شاکل مقتاول، معیاوب و 

 مقروگ می گردند.

ک جهت از بین بردن  لم، استبداد و اساتامار رن خاانواده این عده خلقی که در اول امر،   انقالب خود را علیه رل یحیی و خاآتا

 20و مزدوران شان معر ی کرده، پیوسته همین چیز ها را شعار میدادند. اما طوریکه عمل نشان داد، در  ارع ایان مادت کام از 

نه از طریب باز داشات »ز  هم و با رسوخ را از طریب اختطاع ماه حکمرانی این دسته، پیوسته مردم را در هم کوبیده ، طبقه چی

به ماشینخانه های شکنجه برده، بعد شکنجه های بیرحمانه و دور از کرامت انسانی یا رنها را زیر شکنجه معدوم می « های رسمی

)محابس وحشات نااک پلچرخای( مای  کنند و یا نیم جان رنها را به پولیگون تیر باران برده، به قتال مای رساانند و یاا تحویال باساتیل

 نمایند.

ایشان بآورت عمومی، هفت دستگاه شکنجه را، زیر ن ر ماموران متخآاص و متبحار در اماور شاکنجه، بار وجاه ذیال در 

 مرکز کابل بکار انداخته اند:

ب و جاوار در آدارت  ع می دو دستگاه )در خود آدارت با شمول خانۀ وزیر درباار ساابقه، در عماارت جدیاد کاام باه قار 

شرقی و جنوب شارقی کلاوپ عساکری(،در وزارت داخلاه دو دساتگاه )در خاود وزارت داخلاه و بخاناه جنارال عاارع خاان(، در 

 وزارت د اع ملی دو دستگاه )در خود وزارت د اع ملی و در خانه پسران نقیب خان( ودرقوماندانی امنیه کابل )در والیت کابل(. 

والی و قوماندانی های عسکری و قوماندانی های امنیه والیات نیز، دستگاه هاای شاکنجه باه از رن گذشته در هر والیت و ولس

 و ور تعبیه شده، مردم بیچاره مورد تعقیب قرار می گیرند.

ک از طریااب مداخلااه روساایه   گناااه مااردم رنساات کااه، باای دیناای و کمونیسااتی و  لاام و شاادت و اسااتبداد را نماای پذیرنااد و خاآااتا

سته شعار میدهند:از رنجا که حاکمیت ملی متعلب به ماست بنا بر این روی اآل  و باز طبب منشور ملل متحاد شوروی.  مردم پیو

ک اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، بایست خود ما مقدرات خود را تعین کنیم. نه رنکه مازدوران بیگاناه و رنهام باه دیکتاه روسایه و  خاآتا

 باز بزور توپ و تانک و طیاره های روسی!

مردم ا غانستان میگویندکه قانون اساسی و بیرق ملی روی تآویب نمایندگان قاطبه ملت طرگ و تعین و تآویب میگردد، ناه      

رن عده معدودی که به کمک یک تعداد ا سران جاه طلب و خود خواه و در عین زمان بیارحم و تربیاه یا تاه روساها، قادرت را در 

ند. بدین معنی گاهی دین و دیانت را مورد شماطت و تجاوز ملحدانه خود قرار دهناد و دست بگیرد و باز به مقدرات مردم بازی ک

 گاهی به قانون اساسی و بیرق ملی ما بازی های گوناگونی بعمل مي رورند. 
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 1955جنرال عبدالملک عبدالرحیم زی با هم مسلکان  ترکی در مقبرۀ اتاترک 

 

همه جالبتر کمک روسیه با این دستگاه منفور عام و خاص است. روسها که خود همواره علیه امریکائیان شعار میدادند که از 

در ویتنام، کوریا، و کشور های امریکای التین عدۀ دشمن خلب و منفور عامه النااس کشاور هاای مربوطاه را در دسات گر تاه، باا 

و ا سران نخبۀ خود، رن دیکتاتوران را زیر حمایه قرار داده، توده های مردم بیچااره  سیل سالگ و مهمات و باز به کمک جنراالن

را بیرحمانه شکنجه  میدهند و در هم می کوبند. امروز خود در کشور ما عدۀ بسیار کوچک را در دست گر ته، توده های ع یمی 

از روستا ها و مزرعه ها می رانند. اگر روس ها چشم  مردم ما را از مسکن و ماوای شان محروم ساخته پیوسته یا می کشند و یا

 طمع بر این خاک ندارند، پس چرا به این عده  اسد و  اقد تجربه و تبحر سیاسی و دشمن مردم هر گونه کمک ها می نمایند.

باریهاای  ریا امروز در شمال و جنوب هندوکل و در شرق و  رب رن پیوسته قیاام هاای ملای وجاود نادارد  ریاا توساط گلولاه 

توپ، تانک و طیاره و هلیکوپتر و راکت های گوناگون ده ها هزار نفر ما کشته نمیشوند  ریا کوه های ومغاره های کشور در هار 

گوشه و کنار از رن مردمی که پیل از رن به روستا ها و دهات مای زیساتند مملاو نشاده اسات  و بااز عاده بایل از ساه آاد هازار 

ن به کشور های همسایه شرقی و  ربی ما پناه گزین نگردیده اند  ریا یک دولتی که برأس مردم قرار می خانواده ا غانی همین اکنو

 گیرد برای ر اه و رسایل رن مردم کار می کند و یا برای قتل و قتال و لشکر کشی ها و راندن مردم از ماوا و مسکن مادری رنها 

ک متکی مردم ما پیوسته شعار میدهندکه، حکومت و خط مشی ر ن بایست مورد پسند و قبول عام باشد و باز اگر این خلقیان واقعا

ک اعالمیه حقوق بشر، یک ریفرندم عمومی را زیار  به اکاریت مردم باشند، پس طبب اآل دموکراسی و منشور ملل متحد و خاآتا

نگاه خاود را حاب بجاناب شامرده میتوانناد، ن ر نمایندگان یونو بر قرار کنند. اگر باز در چنین شرایط اکاریت را حاآل می کنند،ر

ور نه در  یر رن چه گفته خود را حاکم مطلب العنان بر ما قرار میدهند. و رنهم به کمک سالگ های مخرب و مدرن روسیه و باز 

 روی دستور ها و پالن های ستراتیژیک و عملیات جنراالن و ا سران ارشد و نخبه روسیه. 

سافیر کبیار اتحااد شاوروی در درباار کابال، بارمال شاد. ایان « الکسااندر پوزاناوع»ی، با تبدیلی مداخله روسی در مسائل داخل

شخص که، از انقالبیون مشهور و سیاست مداران برجسته روسیه می باشاد، از ساالها بارای تطبیاب پاالن هاای شاوم نیوکلونیاالیزم 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 5 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 

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

 

ل، پشتوانه نقدي روسیه، در کشور ماا تعبیاه شاده، باه مقیااس روسیه، با دستگاه وسیع جاسوسی و همراه با ملیارد ها ا غانی و روب

وسیعی  عالیت خود را جهت انحراع جوانان ما، از عقاید مذهبی و ترویج الحااد و کمونساتی بکاار مای بارد. حازب خلاب و پارچم 

و آارع  بیحاد ویساکی  بیشتر به اروت این منبع کلب های تعیل و باده گساری را بر پاا کارده، باا اساتخدام دختاران وجیاه و زیباا

های قیمت بها و همچنان ودکای روسیه که به چلک ها و بیرل ها برای شان مهیا می شود، ا سران جوان اردو و جواناان معاارع 

 را در قید خود ها در رورده، بدین آورت مرحله به مرحله زمینه کودتا و انقالب را رماده می ساخت.

که خاود ساردار محماد داود عنآار »رشنا ساخته، زیر سپر و حمایۀ خاندانی شاهی  روس ها نخست این عده را به داود خان 

هم در اردو و هم در جوانان معارع پیروان زیادی بدست روردند. خاندان شاهی تآاور « وعضو  عال و ذیآالگ رن خانواده بود

تباار و قادرتی را کاه از تااریب تطبیاب قاانون می کردند که با بوجود روردن مجدد سردار محمد داود خان ما خواهاد توانساتیم رن اع

از دست داده ایم. پس بدست روریم، ازینرو به تمام رن  عالیت هائیکه زیر سایه داود خان دو حزب خلب و پرچم می  1343اساسی 

د تاره کای را نمود از در مسامحه نگریسته ایشان را مورد تعقیب و مراقبت قرار نمیدادند. حتی وقتیکه در مرحله بعادی ناور محما

كله شب یا تند و به چشم سر دیدند که وی دیگر زیر یوغ سردار محمد داود خان گردن نمی نهند، باز هام باه حمایاه و تقویاۀ حازب 

پرداختند، زیرا ببرک کارمل و همکاران او را پیاروی هادایات « که بعداک از حزب خلب زیر این نام و عنوان مشعب گردید»پرچم 

 برین پیهم بآنها همنوائی کرده، اوشان را زیر حمایه خود قرار میدادند. خود میدیدند، بنا 

را به کمک همین دو حزب )خلب و پارچم( ساردار محماد داود خاان 1352سرطان  26چنانچه سر انجام کودتای نام نهاد شب 

ز رن کودتا همه مخالفین و رقباء دو مورد عمل قرار داد. بعد ا« شاه و دیگر ا راد خاندانی شاهی»به تبانی یا سازل خانواده خود 

حزب  وق را که عبارت از علماء مذهبی و یا سیاست مداران )از جمله مرحاوم میونادوال(  باود. هام از اردو و هام از معاارع و 

دید یاا کذا از دستگاه دولتی )بهر رتبه، مقام و و یفه که بودند( و یا از گوشه و کنار کشور چیده، درو کردند. بعاد شاکنجه هاای شا

معدوم ساختند و یا بوضع نیمه جان در دخمه های تاریک مرطاوب و عفان محابس هاا انداختناد. البتاه در ایان میاان عاده زیاادی از 

 مخالفین خانواده شاهی نیز بوسیله ایشان از بین ر ت.

البته برای به کرسی قارار در مرحلۀ بعد روسها پالن از بین بردن سردار محمد داود خان، برادر و ر قاء او را طرگ کردند. 

دادن این پالن دومی بهترین سیاست مدار و مردیکه در انداختن انقالب تبحر و زیرکی خاص داشت باید بکار می ا تید. همین باود 

را وارد آحنه کردند. وی در بدو کار احزاب پرچم و حازب خلاب را متحاد نماوده، تحات رهباری ناور « الکساندر پوزانوع»که 

قرار داد. زیرا ببرک کارمل را بیشتر مطیع و و ادار سردار محمد داود خان دانسته، ازینارو نخواساتند کاه زعامات  محمد تره کی

حزب در چنین مرحله مهم بدست کسی باشد که بجز روسها کسی دیگریرا نیز بشناسد. بعد تر در پی رن شد کاه باکودتاائی ساردار 

و زعامت کشور بدست نور محمد تره کی و حزب خلب سپرده شود. بناء بوسیله  محمد داود خان را از آحنه برداشته، قدرت کار

ا راد مسلح حزب خلب )خواه از ا سران اردو بود یا از دیگر پیروان رن حزب سانحه ترور میر اکبر خیبر را که، علی ال اهر از 

« اساتخبارات آادارت ع مای»ت ملای عناآر و پیروان مهم حازب پارچم باود، در حقیقات پولیسای باود مرباوط باه ساازمان امنیا

بوجود رورد. از این طریب هم یک جاسوس دولت را از میان حزب برداشت و هم وسیله و بهانه ای را، برای تشکیل یک م اهره 

علیه حکومت مطلقه سردار محمد داود خان بر پا کرد. چنانچه متعاقب این ترور، همه اعضا حزب متحاد پارچم و خلاب میار اکبار 

، یک شهید کربال معر ی کرده، م اهره ع یمی باشمول همه مخالفین دولت در شهر کابل بر پا نمودند. الل  میر اکبر را خیبر را

میان هلهله و م اهرۀ بیل از ده هزار نفری، بسوی گورستان نقل دادند.  بعد د ن وی، علیه حکومت سردار محمد داود خان کاه، 

همین اتحادیاه خلاب و پارچم باود، بیاناات شادیدالحنی ایاراد کردناد. البتاه اینکاار نازد ساردار در حقیقت عاملین مؤار رن، از پیروان 

محمد داود خان جارم ع یمای تلقای شاده، وی بعاد از تشاکیل اضاطراری کابیناه خاود، قاراری بارای بازداشات رؤسااء و اشاخاص 

ااور  6ان پارچم و خلاب، در نیماه شاب برجسته حزب مزبور آادر کارد. چنانچاه طباب تشاریحات پایل از ایان، هفات نفار از سار

 از خانه هایشان بازداشت شدند. 1357

الکساندر پوزانوع که از سفارت شوروی، نا راین جریان بود و عملیات خود را تاا ایان مرحلاه مو قاناه مای یاباد، اینباار از  

چنان  جاسوسان خود بر قرار می طریب ارتباطی که با ا سران کمونیست داخل واحد های اردو، بوسیله متخآآین شوروی و هم

 کند، اوشان را تحریص و تقری  به عآیان و کودتا می کند.
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چنانچه طوریکه پیل از این گفتم، نخست محمد اسلم وطنجار با چند تانک ا تتاگ این قیام را مای کناد و باالنتیجاه بعاد از چناد  

ک  جزوتامهای پیاده، و باآلخره قوای هوائی نیز زیر قیادت دگروال عبدالقادر در رمده، به حمایت ایان قیاام کننادگان مای ساعت، قسما

پردازند، و منجر به تدمیر داودیان میگاردد. در قطعاات و سااخلو هاای اطاراع نیاز، روی هماان پاالن پوزاناوع، عادۀ از ا ساران 

 را  ا لگیر ساخته یا ترور کردند و یا مجبور به تسلیم دادن قطعه بایشان نمودند. خلقی، قوماندانان  رقه ها و قول اردو ها 

باید توضیح کرد که تا این لح ه قدرت و زعامت بدسات ا ساران اردو باوده، ناور محماد تاره کای و ببارک کارمال وحفای    

ک در سراسر کشاور قطعاات اردو بااین عاده قیاام امین وارد آحنه نشده بودند. اما پس از رنکه  همیده شدکه، کودتا محقب شده تقر یبا

کننده و کودتا چی پیوستند. اینبار از طریب همان ا سران واحد های زمین که، در مرحله نخستین قیام مزبور را بعمل رورده بودند، 

وای زمینای خاود، کودتای دیگری بدون ریختاندن خون بعمل رمد. بدین وجه که، جگرن اسالم وطان جاار باا عاده ا ساران همکاار قا

به چال « وی در عین زمان از طریب رادیو خود را رئیس دولت نیز معر ی کرده بود»رئیس کودتا را که، دگروال عبدالقادر بود 

و  ریب سوی سالونی که در عمارت رادیو پناه گاه نور محمد تره کی و ر قای رزاد شده از حبس او  بود، با خود برده، بعد ورود 

 دید اسلحه اورا مجبور به استعفا به نفع نورمحمد تره کی نمودند.در رنجا با ته

گویا با این آحنه سازی و از طریاب ایان درام، مارام اآالي انقالباي كمونیساتي، الکسااندر پوزاناوع باه مرحلاه اجاراء قارار 

شاامل احازاب سیاسای شاده که در پایل از رن منساوبین رن »گر ت. نور محمد تره كي و ر قایل اولتر از همه هویت مستقل اردو 

را سلب ساخته و رن را جزو حزب خود اعالن کردند.  بعد از رن تشکیل کابینه و حکومت خویل را اعالن نمودند. « نمی توانست

ک مدت سه ماه کار کردند،. اماا بعادا  بااز روی پاالن  در مرحله اول، ائتال ي متشکل از اعضا خلب و پرچم بوده، و بدین شکل تقریبا

، بین این اتحاد )خلب و پرچم( اختالع بوجود رمده، پرچمیان را با شمول ببرک کارمل به سفارت های گماشته و بااینطریب روسیه

 رنها را از کشور خارج ساختند. 

« انگلایس هاا»اینکار روسها، به پیروی  از همان پالیسی قدیمی انگلیس ها که، میگفتند )تجزیه کن و حکومت نما( بوده، رنها 

امان   خاان و محماد ناادر »و یا « عبدالرحمان خان و یعقوبخان»یا « شاه شجاع و دوست محمد خان»ره دو خاندان شاهی هموا

را نوبت به نوبت بر سریر امارت کشور ما قرار داده، از رقابات رناان و در دسات داشاتن یکای علیاه دیگاری بار کشاور ماا « خان

اری و استعمارگری خویل را بر مردم و کشور عزیزماا ماورد تطبیاب قارار میدادناد. حکمرانی نمودند و بدینوجه رمال شوم استعم

اکنون روسها از طریب رویکار نمودن خلقی ها و در دست گر تن پرچمی ها، مای خواهناد باا اساتفاده از رقابات ایان دو دساته، یاا 

. بدین معنی که اگر دستگاه رویکار )حاکم روز( از اهداع و رمال شوم  نیو کلونیالیزم خود را بر جامعه ما مورد تطبیب قرار دهند

ک در کشاور هاای  دستور و مرام دربار کاریملین سار پیچای نمایاد، بادون آارع وقات، رن دساته دیگار را در خاارج کشاور، خاآاتا

 اروپای شرقی در دست دارند به آحنه عمل رورده، قدرت را بآنها بسپارند. 

یوست که، الکسااندر پوزاناوع را بااز بمداخلاه مجباور سااخت. حفای    اماین روی اما در این اواخر جریان دیگری بوقوع پ

ادعای که، برای بدست گر تن زعامت حزب و از بین برداشتن نور محماد تاره کای در سار مای پرورانیاد باا نفاوذ کاه بار تاره کای  

ادر وزیار د ااع ملای و جنارال شااهپور خاان داشت، نخست وزارت د اع ملی را از وجود ا راد بیگانه تآفیه نمود. چنانچه عبادالق

ک خاود پسات وزارت د ااع ملای را  رئیس ارکان حربیه عمومیه را بنام کودتاچی از پست هایشان بر طرع و بازداشت کرد. متعاقباا

ک مطیع خود ساخته، ارتباط رنها را با تره کی و دیگر مقاماات حزبای قطا ع نماود. نیز بدست گر ته، ازینطریب ا سران اردو را راسا

بعد از چندی روی ا راط کاری و خود سری های که، از امین در قتل وقتال مردم بیگناه وعازل و تقاعاد حتاي بااز داشات، قسامت 

عمده ا سران مخالع به وی دیده شد. اسلم وطن جار نخست بحیث لوی درستیز با آالحیت تعیین گردید. بعد مدتی بجای وی یک 

 امین گماشته شد واسلم  وطن جار به پست وزیر د اع ملی مقررگردید. درینموقاع باین اسالم وطان نفر هم شهری و معتمد حفی   

ک بدست  جار و حفی    امین برخورد ها و اختالع ن ر بعمل رمد. حفی   ، تره کی را وادار به رن کرد که، قوماندۀ اردو را راسا

داخله انتقاال دهاد. چنانچاه هماین کاار هام شاد. یعنای اسالم وطان جاار پاس خود بگیرد و اسلم وطن جار را دوباره به پست وزارت 

وزیر داخله شد و کار وزارت د اع مح  بنام زیر قومانده مستقیم تره کی قرار گر ت، در عمل طوریکه اعالن شد، دوباره تحت 

 سر پرستی حفی    امین در رمد.

ک لیدر یا زعیم مای باود، از ایان تبادی لی و برطر ای هاای وزرای د ااع ملای کاه، در مادت کام از شاانزده مااه، اگر تره کی واقعا

نخست با از بین ر تن عبدالقادر وزیر و لوی درستیز و باز با تبدیلی اسلم وطن جار، راجع به ا کار شوم و جاه طلبی هاای حفای  
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زارت د اع ملی را از تحت اداره آدر   امین انتباه حاآل میکرد و اسلم وطن جار را بکار خود می گذاشت و ازینطریب کار و

ک بخود مربوط می ساخت.  اع م )حفی    امین( منتزع ساخته، راسا

به همه حال روی حس جاه طلبی حفی    امین همه امور و قدرت در دست وی قرار گر ت. وی از یکسو با بازداشت های  

کنجه قرار داده، یا کشت و یا نیمه جان به باساتیل پال چرخای و الیعد وال یحآی هزار ها نفر شهری و روستائی کشور را زیر ش

دخمه های تاریک محبس های والیات زیر  شار و شکنجه های دایمی قرار داد. از سوی دیگر مقابل رن قیام عمومی ماردم دیانات 

د، طوریکاه در پایل از ایان هام پرور ما که در برابر این شاگردان و پیروان بیدین لنین در هر گوشه و کنار کشور بر قرار نمودن

گفته شد با توپ و تانک و طیاره و هلیکوپتر راکت ها و ماشیندار ها، طفل و زن، پیر و مری ، سالمند و برنای شان را قتل عام 

نموده، خانه ها تخریب و مزرعه، تاکستان، باغ و بوستانهای شان باه ویراناه مبادل گشات. دراردو نیاز ا سار ارشاد و بااز مسالمان 

 نماند. این عده یا کشته شدند و یا در محبس ها بسر می برند و یا به تقاعد و باز نشستگی سوق داده شدند. 

وقتیکه نور محمد تره کی جهت اشتراک در کنفرانس کشور های  یر منسلک عازم هاوانا شد. حفی    امین ایان  یبات تاره 

رن تره کی را از آحنه بردارد و بعاد چاارۀ خاود وی را هام بکناد. اماا کی را  نیمت شمرده، در پی رن شد که، نخست همه و ادا

الکساندر پوزانوع که درین موقع مترآد کار های امین بود، دربار مسکو را از جریان رگاه ساخت. کار های اماین  کاه سرتاسار 

کاه، از راه مساکو آاورت مای گر ات،  به بد نامی و شهرت بد روسها تمام شده بود، به رنها تفهیم کرد تا، عند المراجعاه تاره کای

زعمای کریملین تره کی را وادار به ازبین بردن امین کند.چنانچه طوریکه از نشر  وتوهاای مالقاات تاره کای باا برژنیاع مشااهده 

میشود، این مالقات بدون حضور سفیر کبیر ا غانی در مسکو حتی، در  یاب وزیر خارجه ا غانستان کاه دریان موقاع همسافر تاره 

بود، آورت گر ته است. این من ره و آحنه مالقات نزد مردم، محاکمه تره کی تلقی می شاد. در حالیکاه حفای    اماین رن  کی

را توطئه علیه خود تآور می کرد. چنانچه متعاقب مراجعه تره کی، حفی    امین بحیث آدر اع م و متآدي امور د اع ملي، 

از اسلم وطان جاارو شایر جاان مازدور یاار باود، از یپسات هاای وزارت داخلاه و وزارت  دو دوست و ادار تره كي را كه، عبارت

سرحدات معزول کرده، اوامر رنرا بامضای تره کی رسانید. تره کی باز درین مورد ضعع زعامت و عدم کفایات خاود را رشاکار 

را باید درک میکرد. اما چون یک  رد بسایار  کرد. زیرا با اندک تفکر و تعقل، مدعای تخریبی و توطئه بازی های حفی    امین

 عادی و  اقد تجربه و علم بود، بنا برین نمیتوانست بچنین مسائل مهم پی ببرد. 

به گفته ایشان، ورنه در اآل همان ارگ بیل از نود ساله امیر عبدالرحمن خان مای » دو روز بعد، همین کار در خانۀ خلب 

با تره کی حاضر بود، برخورد  در حالیکه الکساندر پوزانوع «عدیالت در رن بعمل رمده استباشد که، به مرور زمان ترقیات و ت

واقاع شاد. « در جائیکه داود و خانواده ال شانزده ماه قبل تدمیر و قتال عاام شادند»میان حفی    امین و تره کی در قآر گلخانه 

گفتار رن بادارشان اار نکارد. مباارزه و مآاادمه مزباور، منجار باه هر چند سفیر روس مانع رن شد، در کله و مغز حفی    امین 

قتل تره کی و چند نفر ا سر و عساکرزیاد طر ین شد. البته در اینکار حفی    امین به پشتوانه و همکاری داود ترون سر منشی و 

ساتان مقتادر و  ادا کاار وی )از قبیال سر یاور تره کی، پیل بین و پیل دست بوده، حریع خود را بعد تجرد و دور کردنل از دو

جنارال عبادالقادر، جنارال شااه پاور خاان و همچناان اسالم وطان جاار و شایر خاان مازدور یاار و بسایاری دیگار ا ساران اردو و یاا 

همکاران حزبای رن( از آاحنه چناان برداشات کاه حتای بااداران کرملینای رن نیاز از پایل رن را درک نکارده بودناد، و رگااه از رن 

 د. نبودن

رری! تره کی با عدۀ زیادی از بین ر ت اما، بچنان یک وضع  جیع و رسوائی که، ال اقل جنازه و  اتحه گیری رن بعمل نیامد 

و نه امروز کسی نام او را گر ته میتواند. عایله تره کی با اقرباا و دوساتان شاان نیاز یاا بقتال رساید و یاا در باساتیل پال چرخای باه 

سر می برند. در مدت دو ماۀ که از قتل تره کی و ر قایل گذشت، بسیاری ا سران اردو و پیروان حزب وضع بسیار بد و اسیری ب

( هم این گر تاری ها و کشتار 1358قوس  2خلب، بنام طر داران تره کی بازداشت، شکنجه و کشته یا حبس شدند.  همین اکنون )

 ها یا شکنجه و حبس کردن دوام دارد.

مااه اقتادار حازب خلاب، عادۀ بناام طر اداران داود خاان و خانادان شااهی و عادۀ بناام پیاروان اخاوان  20تاا  18گویا در مادت  

المسلمین و دسته بنام مرتجعین و ناسیونالیزم متعآب و عدۀ دیگر بنام پیروان پرچم و شاعلۀ جاویاد و ا غاان ملات، و اکناون تعاداد 

 و مقتول و یا محبوس گردیدند. بیشماری بنام پیروان و مخلآان تره کی، بازداشت، شکنجه 
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( وزارت داخله لیست مفآل و مطول مقتاولین 1358چنانچه در همین دو هفته )هفته اخیر برج عقرب و هفته اول برج قوس 

بعاد اعاالن باه رگااهی « که نسبت کارت عدد و شمار بردیع الفبا در جلد های ضخیم ترتیب شده اسات»و محبوسین پل چرخی را 

ت نمود و هنوز هم این کار دوام دارد. گویند تعداد این مقتولین تنها در مرکاز کابال بایل از هشات تاا دوازده هازار واراین رن قرائ

( هازار 25نفر بوده، با قربانیان و کشته گان محبس های والیات تعداد مجموعی محبوسین سیاسی که به قتل رساانیده شاده اناد از )

 نفر بیشتر است. 

( اعالن کارد کاه )بعاد ازیان تعقیباات ساری از طریاب پاولیس هاای 1358سنبله  25ه اول کسب قدرت )حفی    امین در وهل

بسار خواهناد بارد. « مآئونیت، قانونیت و عدالت»مخآوص و همچنان بازداشت های بیموجب آورت نگر ته، همه زیر شعار 

ۀ شاان، در آاورتیکه روی تحقیاب و دوسایه معاین کذا هیئتی تعین گردیده تا محبوسین سیاسی دور تره کای را، بعاد  اور باه ساابق

مسئول و مجرم نباشند، رها کرده شوند...(. اما اگر به واقعیات جریاان کاار حازب خلاب دقات شاود، در دوران تاره کای نیاز، هماۀ 

وریکاه قدرت بدست حفی    امین بوده، تره کی و دیگران مح  بنام، بر کرسی های حزبی و دولتای نشساته بودناد. اماین همانط

ببارک کارمال، جنارال عبادالقادر، دگارمن اسالم وطان جاار، و شایر خاان »مخالفین حزبی و حریفان کرسی و مقام خود را از قبیل 

مزدوریار و  یره ...(  یکی از پی دیگری، از کرسی ها اقتدار بر چید و برداشت و سر انجام خود تره کی را هم از طریاب یاک 

 م کرد. ضربت کودتائی بکشت و از آحنه گ

در مورد رن عدۀ کایر و بیشماریکه، در مدت هژده ماه حکومت بنام تره کی بازداشت و شکنجه کرد و بعد از رن یا بکشات و 

یا زیر شرایط بسیار سخت حبس کرد، خود مختار بوده، نه از کسی دستور می گر ت و نه به تره کی و کمیته مرکزی حزب خود 

من شاگرد و ا دار رن مرد نابغه،  رزند مح  به بعضی عنوان های پوچ و ال معنی )از قبیل: سر  رود می رورد. وی تره کی را 

 ریاب داده، خاود زیار ریال رن حاآال مغفال،  اقاد علام، نامور، دانشمند بی بدیل... و ایان چناین القااب بایل از بیسات آافتی...( 

ریفان دستگاۀ دولتی خود را از سر راه دور نموده، از باین تجربه وسیاست، پیوسته کار میزد. بدین وجه که از یکسو مخالفین و ح

می برد و از ساوی دیگار در اردو، دساتگاه حکومات، و در میاان ماردم، مارد مهام و سار و یاا روشانفکری را نگذاشاته از طریاب 

 بازداشت های خفی  پیهم گر تار می نمود. 

همان چند ماه اول، من طرز پیل رمد حفی    اماین را در خواب بیاد دارم، وقتیکه در محبس ده مزنگ به سر می بردم، در 

برابر مردم و هم چنان ر تارل را با ر قاء حزبی و همکاران وی، کذا بحیث وزیر خارجه بدگویی های او را به کشور های  یر 

ک رول زشتل را در باره کشور هاای همساایه )ایاران،  کمونیست که، اآالک مغایر سیاست بیطر ی عنعنوی ما گفته می شد، خاآتا

پاکستان و چین( بسیار خطر بار دیدم. من به لهجۀ آریح به همه رن کسانیکه نزد مان مای رمدناد، مادیر محابس، ا ساران امنیتای و 

این شخص از یکسو، باا ایان رول ناا هنجاار وناا مطلاوب خاود، هام ر قاای حزبای خاود و هام دولات و   یره ا هار می کردم که،

ها بر خورد ها و سر انجام یک جنگ خطار باار داخلای مواجاه خواهاد کارد. از ساوی دیگار کشاور ماا را در کشور را به ناکامی 

ک روسیه خطر  ساحۀ بین المللی به تجرید مواجه خواهد ساخت و بوضعی در خواهد رورد که البد خود را بدامن کمونست ها خاآتا

ت که وی در سر می پروراناد. اگار جلاو وی گر تاه نشاود، دیار یاا بار بیفگند.  از همه خطر بارتر وضع جاه طلبی و ادعاهای اس

زود وی همه رقیبان خود را از بین برده در مرحلۀ نهائی،کار خود تره کی را هم یکسره خواهد ساخت. چنانچه هماین اکناون بعاد 

 ( همۀ رن پیشگوئی های من تحقب جست. 1358تا اوایل قوس  57اور  7سپری شدن هژده ماه )از 

از یکسو اعالن کرد که، محبوسین سیاسی بدون دوسیۀ دور تره کی رها می شود ودر رینده تعقیبات سری بعمال نخواهاد  امین

رمد و ا راد بدون جرم مشهود بازداشت نمی شود. ولی در عمل از یکسو همۀ رن محبوسین دور تاره کای را کاه در حقیقات بدسات 

اعدام کرده، در چاله ها و گودالهاي قرب وجاوار محابس پال چرخای، ذریعاه  خود وی بازداشت و شکنجه شده بودند، دسته جمعی

بولدوزر زیر خاک کرده با لیست های ساختگی که، در تاریب های مختلع دور تره کی ترتیب کرد، همۀ رن بیچارگان را،کشتگان 

كاار كارده، عاده كایار را در شاهر دور تره کی معر ی کرد. و از سوی دیگر، پیوسته گر تاریها و بازداشات هااي مخفاي را روي 

كابل و شهر هاي دیگر همچنان، روستا ها و قآبه های کشور بازداشت و بعد شکنجه یا مخفیانه اعدام و یا در باستیل پال چرخای 

 و همچنان محبس های والیات به بد ترین وضع زیر حبس و  شار مستمر قرار داده است .

 ...ادامه دارد                       
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 قسمت بعدی، سرگذشت  غالم  محمد خان  فرها د
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