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؟ یافت انتقال کجا به خاد تحقیقات آرشیف  

افغانستان از شوروی قوای خروج سالگرد مناسبت به )  ) 

های  گرد خروج قوای شوروی از افغانستان. شوروی ها در پی جنگبه بیست وهفتمین سالامروز مصادف است 
مبانی استوار دولت را که پس از  گافغانستان رانده شدند. این جنهزار سرباز از  ۱۵و تحمل تلفات خونین یک دهه 

صدمه زد و جامعه سنتی آرام و  و ثبات و صلح را تضمین میکرد ، رفته بودگحصول استقالل افغانستان شکل 
پیامد های  صاحب نظران داخلی و خارجی  در طول قریب سه دهه ی ساخت.گبیغرض افغانستان را دچار آشفت

به میان از توطئه ضد پالن صلح ملل متحد صحبت  رفته اند.گمنفی تجاوز شوروی را از زوایای مختلف به بررسی 
ی مکث گهای داخلی اشاره شده است. روی تخلف از موازین حقوق بشر و ارتکاب جنایات جن گاست. به جن آمده

 ت و ...از تاراج دارائی های عامه بحث شده اسرفته است. گصورت 
پس از  موردی که صاحب نظران و محققین به آن توجه نکرده اند تاراج آرشیف خاد توسط مهاجمین بر شهر کابل 

ها همیشه  گپیوند داد : جن گدی های جنگپسلیزه این بیتفاوتی را باید به گاست. ان سقوط حکومت نجیب هللا
ارزش های معنوی در حاشیه میلغزد و چه بسا که از ری های مادی و قابل لمس را به سطح میکشد. نابودی گویران

د. برخالف دستبرد به ګردداد و بیداد به آسمان بلند میحافظه ها پاک میشود. از تاراج و چپاول زمرد و الجورد 
 با سکوت بدرقه میشود. به مثابه میراث ارزشمند عقیدوی و سیاسی خاد تحقیقات آرشیف

 خاد از چند لحاظ دارای اهمیت است:دسترسی به آرشیف تحقیقات کام و 
ر بدست میدهد که گتحقیق اسناد کانکرت تاریخ مبارزات سیاسی افغان ها را بر ضد قوای اشغال دوسیه هایــ 

 میتواند مآخذ باورمند برای مورخین حال و آینده باشد.
ذخیره قابل اعتماد را  ده باشد () در صورتیکه بدنبال شکنجه بدست نیام ارائه پاسخ به سواالت مستنطقیناوراق  ــ 

 ران سیاسی سرچوک یعنی انفصال سره از خشره بدست میدهد.گبازیبرای تفکیک فعاالن سیاسی متعهد از 
 ــ اوراق تحقیق احصائیه دقیقی از سهم اقوام افغانستان در مقاومت و جهاد ارائه میدارد.

خاد را که در میان زندانیان رخنه کرده بودند ، دریافت اجنت های ــ از البالی دوسیه های تحقیق میتوان رد پای 
 کرد.

 ــ اوراق تحقیق از کسانی که بدنبال شکنجه جان داده اند ، پرده برمیدارد.
وری گدر پلچرخی در حد چهل فیصد زندانیان را مردم با سواد و اهل خبره تشکیل میکرد. تحقیق از همین کته 

ان شهر ها یا قرآ و قصبات گبقیه زندانیان باشنداشخاص برای تاریخ سیاسی افغانستان معاصر دارای اهمیت است . 
ارائه نمیتوانستند. مستنطقین جواب  به مستنطق تحریری جوابدور افتاده افغانستان  بودند که به دلیل نداشتن سواد 

فته میشد که مشاورین روسی خاد برای هر دوسیه ایکه به الزام گشفاهی متهم را خود در قید تحریر درمیاوردند.  
یزه دریافت پاداش به مستنطق زمینه شکنجه گمتهم ختم میشد بر عالوه معاش ، پاداش مناسبی تعیین کرده بودند . ان

 د.فراهم میکرد و امکان کافی تحریف جواب متهم بیسواد را فراهم مینمو به قصد دستیابی بهاعتراف متهم را
دوره های انتقال سیاسی در هر کشوری توآم باشکست و ریخت نه چندان قابل جبران است. آرشیف خاد بدنبال 

به  .شد الدرکسرازیر شدن لشکر ائتالف جبل السراج که دران خادیست های جناح پرچم نقش اساسی داشتند ، 
ائتالف به کابل ، به پنجشیر انتقال داده  ، آرشیف در همان روز های اول رویداد  تهاجم برخې از ناظران  روایت

ر اینست گیاد میشود. روایت دی و رفقا نورالحق علومی وزیر داخله فعلی« انقالبی » درین قضیه از فعالیت   شد.
چند روز قبل از سرازیر شدن ملیشیای ائتالف به کابل بر مبنای توافقی که میان جناح پرچم و شورای که آرشیف 

 رفته بود ، به پنجشیر انتقال یافت. گنظار صورت 
سیاسی آن منحیث یک ذخیره طالئی تحقیق عالقه نویسنده به سرنوشت آرشیف تحقیقات خاد صرف نظر از اهمیت 

 یزه شخصی نیز دارد:گدر افغانستان ان گو دستیابی به حقایق جن
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در طول اقامت یک ونیم سال . را در توقیف و زندان سپری کردم  ۱۹۸۷ست گا ۱الی  ۱۹۸۲می  ۱۱نویسنده از 
در توقیف خانه خاد ) نظارت خانه صدارت ( یک ونیم ماه در حبس تجریدی ) سلول انفرادی مجاور تشناب که یک 

و سپس در زندان  و کنه تا و باال میرفت ( بسر بردم. در توقیف خانه خاد مرفت و کرگتوشک به مشکل دران جا می
تا  ۲۰۰مجموع اوراق تحقیق تحمینآ در حدود افغانی و روسی جواب ارائه شد.  به صد ها سوال مستنطقین پلچرخی 

خادیست صرفآ  حضور مستنطقین به رفتن این واقعیت که در دادن پاسخ گبا در نظر  صفحه را احتوا کرد. ۲۵۰
میشود  صفحه ۲۵۰ازین  خداوند متعال ، منافع علیای افغانستان و دفاع از اصول مطرح بود ، میتوان مدعی شد که

 زندانی بدست میدهد و در عین حال از برای شناخت  سیاسی تهیه کرد . رساله تصویر روشنی یک رساله با ارزش
 علمی و اکادمیک دخیل در بخشی از مقاومت پرده بر میدارد. رگدی شخصیت های  ی مبارزه سیاسیگونگچ

دستیابی به میان اهل مکتب و مدرسه است. ترین پروبلم سیاسي امروز افغانستان وجود فضای بی باوری گبزر
آرشیف تحقیقات خاد با مالحظه افشای حقیقت سهم انبوه دیپلوم داران در مقاومت و جهاد ، انحصار جهاد را از تیکه 

 داران  بیرون میکند و فاصله مکتب و مدرسه را کاهش میدهد. 
ان حزب دیموکراتیک خلق در نظام و گوابسترفتن نفوذ گواقعیت اینست که در حال و احوال فعلی با در نظر 

بعید به نظر  احتمال کانال رسمی از ان های امنیتی بخصوص امنیت ملی رد یابی آرشیف تحقیقات خاد ازگاور
یزه  گاما این امکان وجود دارد که اشخاص و حلقات بیرون از حکومت در داخل و خارج کشور ، با ان میرسد.

 ران شریک بسازند.گبه تاریخ سیاسی کشور ، معلومات خود را با دی گک خدمت بزربه مثابه ی گافشای حقایق جن
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