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چند	سخن	پیرامون	این	کتاب	

این کتاب دربرگیرنده ی دو نبشته است. با توجه به موضوعیت مشترکی که در آنها 
سراغ می شود، ترجیح داده شد که در یک جلد به نشر برسند. حفیظ اهلل امین و جنرال 
عبدالقادر، نام های اند که با مقطعی از تاریخ خونبار و بسیارپیامد زای افغانستان گره 
خورده اند. پیرامون حفیظ اهلل امین پس از گذشت بیشتر از سه دهه، یافته ها وبرداشت 
های متعدد و گوناگون میسر برای نگارنده، کنارهم نهاده شد تا داوری وسطح فرهنگ 
سیاسی ارزیابی ها جامعتر به سامان بنشیند. اما، خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر را 
تنوع مطالب و بازخواست ها از رویداد های تشکیل می دهد، که بیشتر از کودتای 
ثور ناشی شده اند. چهره ی بازخواست ها را هنگامی می شناسیم که به کنه انگیزه 
وآگاهی دکتور پرویز آرزو و روش ویژه ی او هنگام پیشبرد گفت وگو با جنرال عطف 
نمائیم. وی با توجه به این که در سینه ی عبدلقادر اطالعات بسیاری نهفته است، عزم 
خویش را مصممانه وبا پشت کار برای گفت وگو وسخن گرفتن مورد نیاز تاریخ کشور، 
پیاده نموده است. وبا توجه به گریز جویی ها وامتناع از گفتن همه حقایق، روش جالب 
گفت وگو ومباحثه را با جنرال در پیش می گیرد. این است که با انتشار کتاب خاطرات 
سیاسی جنرال ، برگ دیگری برای بررسی زمینه ها و پیامد های کودتای ثوردراختیار 
قرار گرفت. نأمل این قلم پیرامون نظریات وبرداشت ها از امین و سخنان عبدالقادر، 
از انگیزه ی تصویر درست رویداد های تاریخی ناشی می شود. تصویری که ما را 
درارزیابی وشناخت  زمینه ها وعوامل رویداد های تکاندهنده ودل آزار،کمک میرساند 

و تصویرهای مغشوش را مطرود اعالم می دارد.
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شایسته ی یادآوری است که انتشارهر دو نبشته درچندین تارنما، زمینه ی تماس 
بیشترنگارنده با برخی ازهموطنان وانتشار اطالعات آنها را نیز فراهم آورد. همچنان که 

بارها آرزوی انتشار نبشته ها به صورت کتاب مطرح می شد. 
بانومنیژه  مدیریت  شاهمامه،به  وفرهنگدوست  گرامی  بنیاد  که  هستم  بسیارممنون 
نادری به چنین نیازی لبیک گفته و انتشارکتاب را عهده دار شده است. متأسف هستم 
که فرصت بازنگری بیشتر و افزایش مطالب بیشتر را نیافتم وبه کاهش عکس ها در 

این چاپ بسنده نمودم.
                                                                      هامبورک،دوم اگست 2014 

                                                                                     نصیرمهرین
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حفیظ	اهلل	امین	
	در	

دادگاه	تاریخ

در	بارۀ	اهــداف	این	نبشته

شاید اکنون استخوان های حفیظ اهلل امین نیزپوسیده باشند. جسد او نیزمانند برخی 
دیگر از اشخاص مؤثر و دارنده گان اطالعات بیشتر که درچند دهۀ پسین ازمیان رفته 
اند، در تابوت  قیمیتی گذاشته نشد؛  همان گونه که چند تن دیگر با تبارز کینه یی مهار 
نشدنی، درکام آتش وخاک وآب سپرده شدند، امین نیز در عقب تپۀ تاج بیک در جایی 
انداخته شد.)1( اتخاذ آن راه یا برخورد خشن وفزیکی، حکایتگر رفتارمردمان فاقد تن 
دادن به نقد وبحث ونا آشنا با گزینش راه های اطالع یابی برای مردم جامعه است 
.رفتاری که خود آن دولتمردان نیز پیشه نموده بودند. از سوی دیگر قتل های پیهم 
آنها، محتاجان اطالع از حقایق افشأ نشده را متأثر می سازد. و نتیجۀ چنین رفتار، آن 
نیز است که تأثری تاریخ ما را فراگرفته است. زیرا امین وتنی چند دیگر، که در زمان 
حیات خویش با استفاده از قدرت  سخن بسیار گفتند،  بخشی از اطالعات وناگفته 
های مهم را که مردم می خواستند از آنها اطالع بیابند، با خود برده اند. فراز وفرود 
آیی قدرت آنها چنان چهره نمود و باد حوادث ورویداد های پیهم در حیات سیاسی 
افغانستان به تندی وزید، که بسا از واقعیت ها ،حقایق واسرار را از دسترس به دور نمود؛ 

ویا  درسینه های آنان، زیر آواری از خاک فرورفت. 
واین در واقع نماد مرگ های ویژه، حاکی از بحران وسیمای قدرتمداری مقطعی از 
تاریخ کشور ما است. دشوار است بگوییم که پس از مرگ آنها تأثری برای تعداد دیگر 
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نیز ایجاد نشده است .نه! نزدیکان وعده یی از یاران ِاشخاصی مانند حفیظ اهلل امین، 
او را دوست داشته اند وبا مرگش متأثر شده اند. به سخن دیگر مرگ اشخاصی مانند 
امین، اگر خرسندی آزاردیده گان وآرزوی عدم بازگشت چنان چهره ها را در پی داشته 
است، تأثر رفیقان او را تا سرحدی رسانیده که قصد کرده اند تا آرزوهایش را با مبارزات 

ویاد او، تداوم ببخشند.
در سوی دیگر، تحوالت منفی و در تابعیت از آن، تنزل سطح نقد هیأت افکار واعمال 
عناصر دارندۀ نقش کلیدی، در پیش گرفتن سیر مغالطه کاری درجهت به کجراهه 
کشانیدن بررسی های تاریخی ؛ بار دشواری دیگری بر روی الیه های تراکم کرده 
افزود. هرچند بیان هویت واقعی شخصیت های مؤثر وسزاوار بررسی مواردی چند، 
تبارز در خور توجه داشته است )2( اما، تصور می شود، که هنوز هم کار های بیشتری 
را به منظور روشن نمودن ابهامات ،نقد کجروی ها و اقناع ناباوران باید در پیش گرفت 

وآن ناگفته ها وپنهان مانده ها را بازیافت.
آن چه زیرعنوان " حفیظ اهلل امین در دادگاه تاریخ " انتشار می یابد، کوششی است 
برای فراهم آوری زمینه ، دسترسی به معیار و در نهایت محک سنجش خواستگاه 

سیاسی و رویکردهای عملی او. 
ابراز این نیت، حاکی از تردید در این برداشت ونتایج معلوم  نیست، که او یکی از 
فعالترین سفاکان تاریخ معاصر افغانستان است. سپاریدن او به دادگاه تاریخ در سال 
1392 خورشیدی، نباید این تصور را ایجاد کند، که گویا، تا حال به نتایج معلومی در 
زمینۀ جنایتکار بودن او، نرسیده ایم. نــه ! سخن از جنایاتی که در زمان حاکمیت 
حفیظ اهلل امین اِعمال شد، سخن دگر باره وتوضیح واضحات است. می توان گفت که  
قولی است که جمله گی بر آن اند. به غیر از اندک یاران وفادار به او که جنایت اعمال 
شده در حق مردم افغانستان، در واقع در زمانۀ حاکمیت خویش را پذیرنده نیستند؛ وحتا 
نقش او را به عنوان رهبری که می تواند رهنما باشد، از تلویزیون های کابل وبقیه 
نشرات تبلیغ می کنند.)3( بقیه اجزای افغانستان به ستمکاری های او تردیدی ندارند.
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تبلیغ جای نیافته یی که در دفاع و ادامه کاری افکار واعمال حفیظ اهلل امین می شود، 
حکایتی است از حضور عام چنان احساس و برداشت در همه جوامع. حتا در جوامعی 
مانند آلمان کنونی ، هستند اشخاص و حلقاتی از آلمانی ها که منکر جنایات آلمان 
زمان حاکمیت نازی های فاشیست ونماد آن، آدلف هتلر مشهورمی شوند.  آن جنایات 
وقت را تردید نموده، می گویند بهتان در حق هتلر ونازی ها است ؟!. حتا موجودیت 
کوره های آدم سوزی را نمی پذیرند.همچنان است در ایتالیای زمانۀ موسولینی و . 
. . در همه جوامع که جنایات ضد بشری را دیده اند، عده یی با دلبستگی همیشگی 

وناگسسته و با انکار از مظالم وجفاهای رهبران خویش به آن مصروف بوده اند.
 ولی دامنۀ جفاهای او در محدودۀ نیست که از انظار پنهان مانده باشد؛ بلکه بسیار 

گسترده تر، شناخته شده  است . 
های  باور  خواستگاه  که  است،  این  او  آمیز  جفا  رویکردهای  دربررسی  مهم  مسألۀ 
سیاسی اش درست شناسایی ونشانی نشده وجای الزم را نیافته است. به دیگر سخن 
می توان گفت که در زمینۀ معرفی آن باور های امین که او را به سوی جنایت ضد 
بشری رهنمون شد، بحث های الزم ، که غیر احساساتی وغیر شعاری باشند، نشده 
)4(و رئیس جمهور شهید   " افغانها  قهرمان ملی   " او چهرۀ  از  پیروانش  اگر  است. 
وطندوست  و. . . ، ارائه می کنند، تعدادی او را جنایتکارعامل CIA،  وعد ه یی هم 
او راجنایتکار دارندۀ باورمندی به سوسیالیبسم واقعاً موجود شوروی وقت، می شناسند.

 هنگامی  که به رسم های باال از چهرۀ امین می نگریم، این نتیجه حاصل ما می 
شود که :

 کمتردولتمردی را در تاریخ معاصر افغانستان سراغ توان نمود، که مانند حفیظ اهلل 
امین، با چنان تصویر های بغایت متناقض ومتضاد معرفی شده باشد.  

اگربخشی از مخالفین او را عامل "سیا" معرفی نمودند و عده یی هم پذیرفتند و حاال 
نیزمی پذیرند؛ اما برای یک تعداد از مردم چنان ادعایی پذیرفتنی نبود ونیست. آن 
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چه ادعای سیا بودن او را به چالش می کشد، این پرسش ها است که : آیا می توان 
این استدالل را مقنع شمرد، که رهنمود کودتای ثور، برنامه ها وفرمان های مختلف 
حکومت ح.دخ.ا ،موافقت  داخل شدن قوای شوروی به افغانستان، وکلیه رویکردهای 

نظری وعملی امین را سی آی ای ، رهبری می نمود؟
نسل آینده چه داوری خواهد داشت؟ آینده گان ریشۀ مصایبی را که جامعۀ ما در زمان 

قدرت او دید در کجا می یابند؟
اکنون نسلی از ما می پرسند، که چرا مهاجر شدیم؟ از زندان دیده گان می پرسند، که 

چرا شما به زندان  افتادید، چرا پدر وکاکا  . . .  اعدام شده اند؟ 
آیا می شود با استدالل هایی که تا حال ارائه شده اند،  اسباب قناعت را فراهم نمود 

وگفت که : "سیا" با استخدام امین  آن ناروایی ها وجفاها را انجام داد؟
طرف توجه قرار دادن دگربارۀ ادعای پرسش انگیز باال، ارائه داوری ها وحکم هایی 
را مطالبه می نمود که تا حال در دست است. بنابر آن به جمع آوری معرفی نامه ها، 
نظریات مختلف و داوری ها اهمیت بیشتر داده وآنها را حتا اگر کسالت آور نیز باشند، 

آورده ایم.   
 محتمل است که مدارکی از نظر نگارنده پنهان مانده ، ولی در اختیار دیگران باشد. 

انتشار آنها از طرف اشخاص مطلع به تداوم بحث وبررسی کمک می نماید.
در حالی که قتل شتابزده امین را ناشی از فیصلۀ "  قصر کرملن " یافته ایم، معتقدیم 
که محکمۀ بایسته وشایسته ، به بررسی بیشتر و ژرفتر نیاز دارد. بررسی یی که بتواند 
به خواستگاه فیصلۀ کرملن نیز ره ببرد. و از سوی دیگر فرهنگ سیاسی کشور ما را، به 
ویژه در حوزۀ مخالف شناسی وگونه های برخورد با مخالف سیاسی- عقیده یی،معرفی 

کند.
*  *  *
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	سه	تصویر	از	حفیظ	اهلل	امین	

تصویر	نخست

امین	"ضد	استثمار،ضد	استبداد،ضد	امپریالیست	،مردم	دوست	و	وطنخواه	
شهید."

شرح	حال	ومعرفی	او	ازطرف	دارنده	گان	این	تصویر	

1 

 فشرده یی از شرح حال او را، که در سال 1358 ، پس از کودتا علیه نور محمد تره 
کی انتشار یافت؛ می آوریم :

" حفیظ اهلل امین ولد حبیب اهلل متولد سال 1308 درپغمان.پس ازفوت پدرش، عبداهلل 
برادر بزرگش سرپرستی او را عهده دار شد. در مکتب ابتدایی پغمان، دارالمعلمین کابل 

، پوهنحی ) دانشکده( علوم ) در رشتۀ  فزیک و ریاضی( در س خواند.
در دارالمعلمین کابل سمت معلمی یافت،بعد از وظیفۀ معاونی مدیریت لیسۀ ابن سینا، 

عهده دار مدیریت آن جا شد. 
در سال 1336 خورشیدی جهت تحصیالت عالی در رشتۀ اداره وتشکیالت تعلیم 
وتربیه به ایاالت متحدۀ امریکا رفت و درجۀ ماستری را در این رشته به دست آورد. 
چندی در دانشکدۀ  تعلیم وتربیه،سمت استادی یافت، بعد باردیگر به صفت مدیر 
مکتب ابن سینا وسپس  به حیث مدیر دارلمعلمین کابل تعیین شد. چندی بعد به 
مدیریت تربیۀ معلم وزارت معارف رفت. در آنجا در راه بیداری شعور سیاسی وآزادی 

خواهی استادان وشاگردان معارف نقش فعال ایفا نموده است.
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در سال 1341 بعد از موفقیت دریک امتحان کانکور ، برای تحصیالن عالی جهت اخذ 
درجۀ دکتورا در امریکا انتخاب و به آن کشور اعزام شد.  ایشان در سال 1342در اجتماع 
ساالنۀ محصالن افغانی در ایاالت متحدۀ امریکا به حیث رئیس انجمن محصالن افغانی 
در آن کشور انتخاب گردید.)5( با نفوذ  روز افزودن حفیظ اهلل امین درمیان محصالن افغانی 
در امریکا، فعالیت سیاسی اش نیز بیشتر شده رفت. چنانچه در همین سال به اتفاق یکعده 

ار رفقا به ایجاد تشکیل انجمن مترقی در نیویارک پرداخت.
موصوف در سال 1342 اطالع یافت، که در افغانستان رفقای انقالبی تدارک تأسیس 
یک حزب مترقی کارگری را می گیرند. ایشان کتباً اطالع داد که در نیویارک نیز با 
وفاداری کامل به جنبش کارگری ورهبری آنها فعالیت می کنندوخود را جزء حزبی 
می دانند، که بعدا به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان ) پیش آهنگ طبقۀ کارگر 

کشور( تأسیس گردید.
امریکا  در  افغانی  بین محصالن  امین  اهلل  وانقالبی حفیظ  مترقی  مبارزات طبقاتی 
باعث اخراجش از امریکا هنگامی شد که تمام کورس های درسی درجۀ دکتور ا را به 
انجام رسانیده بود ومراحل ترتیب آخرین رسالۀ دوکتورا را می پیمود.در سال 1344 به 
مجردی که به وطن عودت نمود، به دستور حزب در انتخابات دورۀ دوازدهم شورای 
ملی برای وکالت درولسی جرگه در پغمان کاندید شد. در این انتخابات در اثر حیل 

دشمنان خلق ناکام گردید.
بعد از آن برای مدت یک سال در مکتب رابعۀ بلخی وسه سال ،به حیث عضوریاست 
تدریسات ابتدایی وظیفه انجم داد. . .  با خلق پیوند خود را مستحکم ساخت، از خلق 
می آموخت وبا خلق می رفت تا باالخره در انتخابات  دورۀ سیزدهم شورای ملی  به 

حیث وکیل خلق پغمان برای ولسی جرگه آن وقت انتخاب گردید.
ایشان درچهارسال وکالت خود به حیث  نمایندۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان در 
ولسی جرگه ضد امپریالیسم ، ضد فئودالسم ، ضد ارتجاع به مبارزۀ سرسخت خود 
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ادامه داده وفساد ها و خیانت های دربار سلطنتی ظاهر شاهی واستبداد رژیم فرتوت 
رابه شدت افشأ می کرد.ازامکانات وکالت به حد اعظمی با نام خلق، به نفع جنبش 
خلق وبه نفع حزب خود استفاده کرده ، در مظاهرات، میتینگ ها،وسایر تریبیون هایی 

که در دسترس قرار می گرفت،وسیعاً اشتراک داشت.
در سال 1352 به امور تنظیم، تشکیل وپخش ایدیالوژی دوران سازطبقۀ کارگر در 
قوای مسلح فعالیت حزبی را شدت و وسعت زیادتربخشید که نتایج بسیار مهم وثمر 
بخشی را به بار آورد. چنانچه حفیظ اهلل امین، قوماندۀ انقالب ظفر آفرین ثور راصادر 
کرد که منجر به ازبین رفتن نظام طبقاتی وستمگر وتأسیس جمهوری دموکراتیک 
افغانستان گردید. دراولین کابینۀجمهوری دموکراتیک افغانستان، معاون صدراعظم 
وزیر خارجه، و درهفدهم سرطان 1357 منشی  داراالنشأ کمیته مرکزی انتخاب شد .

حفیظ اهلل امین به تکامل انقالب وسرکوب نمودن دشمنان انقالب خلقی ما سهم 
بسیار فعال داشته که این فعالیت ها وزحمات شان همواره مورد قدردانی حزب خلق 
افغانستان واقع گردیده و به تاریخ هفت حمل 1358 بحیث لومری وزیر) نخست 
ا  د.خ  ح.  مرکزی  کمیته  پلینوم   طرف  از  تاریخ 25سنبله  وبه   ) وزیر- صدراعظم 
.همچنان از طرف شورای انقالبی جمهوری د. ا . به حیث رئیش شورای انقالبی و 

لومری وزیر ) نخست وزیر ( انتخاب شدند. 
حفیظ اهلل امین متأهل بوده دارای سه پسر و چهاردختر می باشد. موصوف به زبان 

های پشتو، دری وانگلیسی به فصاحت تحریر وتکلم می کنند. " )6(  
 

2
   بر بنیاد نوشتۀ عبدالقدوس غوربندی ،یک تن ازاعضای کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا )جناح 
پرچم که به گروه امین پیوست. پس از قتل امین زندانی شد. در زمان ریاست نجیب 
آزاد وباردیگر دولتمرد بود ( حفیظ اهلل امین  پس از تأمین وحدت ) 12 سرطان 1356.
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هـ .( جناح های خلق وپرچم، عضو کمیتۀ مرکزی واز اعضای اصلی انتخاب شده بود.   
غوربندی می نویسد: 

" امین در سازماندهی وتبلیغ اهداف حزب مهارت خاص داشت وعقیدتاً اردو را بخش 
افسران جسورانه پیش می رفت.  دانست. در جلب وجذب  ناپذیر خلق می  جدایی 
صاحب حافظۀ قوی وارادۀ آهنین بود. امین تمام اعضای نظامی  جناح خلق حزب را 
به نام وشهرت می شناخت وحتی از روابط خصوصی وعالیق آنها آگاهی داشت ." )7(  

            
3

هنگامی  که حکومت محمد داؤود خان امر دستگیری تعدادی از رهبران "ح. د. خ.ا 
" را داد، نیروهای امنیتی دیرتر برای دستگیری او رفتند. افزون بر آن، امین تصادفا 
ویا دراثر لطف جنرا ل عمرزی )غنی صافی( که قرار گفتۀ خودش در"کتاب شبهای 
کابل" بنابرعواطف واحساسات حزبی اش با قبول هرگونه مسؤولیت بعدی،  در طول 
از فرصت،  استفاده  با  امین  ببرد.  به سر  رادرمنزل  تا شب  داده  اجازه  امین  به  شب 
دستورقیام )کودتای ثور( را به وسیلۀ پسرش عبدالرحمان، دوتن ازعناصر فعال ارتباطی 
با نظامیان) صاحب جان صحرایی وظریف( به نظامیان مسؤول یا رهبری سازمان 

نظامی جناح "خلق" رسانیده بود )8(  

																				4
نظیف اهلل نهضت یک تن ازخلقی های طرفدار امین، که در قیام 24 حوت هرات، 
مسؤولیت امور رهبری حزبی را به عهده داشت، در رابطه با امین می نویسد که :" حفیظ 
اثرسیاسی،علمی،فلسفی،علمی  ودارای 27  دانشمند،نویسنده  امین یک شخص  اهلل 

واجتماعی بود . . ." )9(  



حفیظ الله امین در دادگاه تاریخ

17

 وی همچنان مدعی است که آثار او در همان زمان در مطبعۀ دولتی و قسما در خارج 
چاپ شده است. از نظر وی ،حفیظ اهلل امین قهرمان ملی افغانها است که توسط 

شوروی ها به قتل رسید." )10(  
"نیرومند شدن شخصیت ملی امین در دفع دسایس خارجی بر ضد او باعث شد تا 

شوروی  ها به قیمت نابودی وتجاوزبیشرمانه دست بزنند.")11(   

5
گروهی از طرفدارن امین که در تشکلی با نام " سازمان وحدت ملی افغانستان " گرد 

آمــده اند، درنشریۀ  " یو والی " ) اتحاد (    
در زیر عکس او  به زبان پشتونوشته اند که :

" د یوسرلوری، پرمختللی، متمدن او خپلواک افغانستان آرمانجن په خپل هیواد مین، 
پخوانی جمهور رئیس شهید حفیظ اهلل امین

) عاشق وطن، مدافع یک افغانستان آزاد، سربلند،پیشرفته ومتمدن؛ رییش جمهور 
پیشین، شهید حفیظ اهلل امین ( )12(

به گونه یی که دیدیم پیروانش از او چنان چهره یی را رسم می کنند. 
*  *  *

توضیحات	و	رویکردها

1- به سرنوشت این 4 تن بیندیشیم : نورمحمد تره کی  بدون پرسش وپاسخی، خفه 
شد،بعد شب هنگام او رادر قول آبچکان در گوری نهادند که به زودی آتش گرفت.

حفیظ اهلل امین نخست مسموم وساعاتی بعد تیرباران شده  در گوری در عقب تپۀ تاج 
بیک انداخته شد.
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اسکلیت ببرک کارمل را طالبان به دریای آمو انداختند.
نجیب اهلل را طالبان پی از رسیدن به کابل ، به زودی اعدام کردند.

2- ممکن است نوشته های بسیاری که در خور توجه اند، نوشته شده باشد، اما نگارنده 
مقاله ی مفصلی را از جناب محمد اکرام اندیشمند دیدم، با این نشانی »درنکوهش از 
سالرروز تجاوز نظامی شوروی بر افغانستان:نقش حفیظ اهلل امین در تجاوزشوروی«  

محمد اکرام اندیشمند، 24.12.06 ، که در برخی تارنما ها به نشر رسیده است.
3- به نقل ازتارنمای کابل پرس : بمناسبت درگذشت وزیر تبلیغات حفیظ اهلل امین 
یکشنبه 10 فوریه  2013 به وسیلۀ پرویز " بهمن " چنین می خوانیم : "عبدالرشید 
جلیلی دریک مصاحبهء تلویزیونی درشبکهء جهانی آریانا منتشرهء کابل چندسال قبل 
با آقای میرزایی گفت:" افغانستان زمانی ازمنجالب بدبختی های کنونی نجات می 
یابد که مطابق اندیشه ها وافکار شهید حفیظ اهلل امین حزبی تاسیس گردد وآن حزب 

ازطریق انتخابات آزاد زمام امور مملکت را بدست بگیرد" 
4- نظیف اهلل نهضت. " آشوب بیگانگان ."

5- نگارنده به اطالعات اشخاصی که در امریکا با او آشنایی داشته اند،دسترسی نیافته 
است.

رئیش  امین منشی کمیته مرکزی ح.د.خ.افغانستان،  اهلل  6- مختصر سوانح حفیظ 
شورای انقالبی ولومری وزیر)نخست وزیر ( 1358کابل.

شایان یادآوری است که حبیب اهلل خان، پدرحفیظ اهلل در زندان ارگ مامور بود.) جناب 
آصف آهنگ(

7- عبدالقدوس غوربندی .  ص 44 – 47
8- منبع باالص 64

9- نظیف اهلل نهضت .حقایق پشت پرده ، آشوب بیگانگان . ص 107مرکز نشراتی 
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میوند. چاپ دوم  اپریل 2004
10- منبع باال ص 75
11- منبع باال ص58 .

12- "یووالی".  هالند. این سازمان با تغییر نام به " حزب وحد ت ملی افغانستان 
"چنین هدفی را مطرح نموده است :

 "حزب وحدت ملی افغانستان برای ایجاد یک نظام دولتی سرتاسری، دفاع و حفاظت 
از آن به اساس اراده ی آزاد تمام مردم افغانستان و مطابق رهنمودهای دین مبین 
اسالم، موافق با عرف و عنعنه ی مردم افغانستان مبتنی بر اصول دموکراسی، احکام و 

حاکمیت قانون سعی و تالش خستگی ناپذیر می نماید" 

همچنان :
و  افغانستان  ارضی  تمامیت  و  ملی  حاکمیت  استقالل،  اسالمی،  هویت  از  "دفاع   
اصول  تمام  از  دفاع  داخلی کشور،  امور  در  خارجی  مداخله ی  نوع  هر  از  جلوگیری 

دموکراسی و مبارزه بر ضد هر نوع دیکتاتوری، استبداد، تبعیض و تعصب"
" حزب وحدت ملی افغانستان" به رهبری عبدالرسید جلیلی. راجستر شده در وزارت 
عدلیۀ افغانستان. رهبر حزب در زمان حکومت خلقی ها به نوبت عهده دار وزارت های  

معارف وزراعت بود.

*  *  *
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تصویر	دوم	

		C.I.A "	" سیا	عامل	امین	اهلل	حفیظ

در رابطه با حفیظ اهلل امین، بسیار گفته ونوشته شده است، که او عضو سازمان امنیت 
ملی ایاالت متحده ی امریکا و یا به سخن دیگر، امین جاسوس وگماشته امریکا بود. 
این نظر پس از قتل او در صحبت ها و نوشته های پرچمی های مخالف او بیشتر 

بازتاب یافت. در برگهای چند روی این موضوع تأمل می نمائیم .
الف	:	پیشینۀ	چنین	ادعا	

پیش	از	وحدت	جناح	های	خلق	وپرچم)	سال	1356	(

هنگام بررسی وقایع ورویدادهای دهۀ چهل وپنجاه خورشیدی، به این موضوع برمی 
خوریم که عده یی ازفعاالن سیاسی ومشخص تر، کسانی که طرف ببرک کارمل 
 Central(را گرفتند؛ نورمحمد تره کی و حفیظ اهلل امین را متهم به عضویت در
Intelligence Agency )CIA آژانس اطالعات مرکزی امریکا "سی. آی. ای 

" ( نموده اند. )1(  
نخست کوتاه اشارتی به پیشینه های چنان ادعا داریم وسپس نمونه های حامل آن 

را می آوریم.
آنها می  ازاعضای صفوف  ازانشعاب کارمل )سال 1346( هنگامی که کسی   پس 
پرسید که اختالف میان خلق و پرچم روی چی است ؟ ویا چرا با تمام نقطه نظریات 
مشترکی که باهم دارید، ازهم جدا هستید؟ پاسخ این بود که: دررأس خلقی ها اعضای 
"سی آی ای" حضور دارند. بعد شرحی داده می شد ازسوابق کارنورمحمد تره کی 
دریک مؤسسۀ امریکایی و اینکه حفیظ اهلل امین با راه یافتن در حزب، انشعاب را به 
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وجود آورد واگرازاعضای جناح خلق چنان پرسشی می شد، جواب این بود که: ببرک 
درباردارد  به  ره  که  است  اشرافی  زادۀ  جنرال  است.  دربارسلطنتی  جاسوس  کارمل 

وازآنجا دستورمی گیرد .  
  مطابق قول یک تن ازاعضای مرکزیت پرچم، کارمل اعضای کمیته یی را توظیف 
نمود، که شرح حالی ازنورمحمد تره کی را تهیه نمایند. چنان شرح حالی که نتیجۀ " 
سیا" بودن یا جاسوسی او برای امریکا را به دست بدهد. " کمیته در نشستی درمنزل 
حسن بارق شفیعی آن شرح حال مورد نظررا تهیه نمود وازطرف جناح کارمل به قسم 

شبنامه وسیعاً در مرکز و والیات پخش گردید.
دالیل او که بیشتر پس ازانشعاب ارایه شده اند، این ها بودند:  نورمحمد تره کی در 
خدمت عبدالمجید زابلی قرار گرفت. ازطرف یک مؤسسۀ امریکایی استخدام شد وبه 
هند رفت. دریک مکتب امریکایی درس خوانده است. نورمحمد تره کی درنهضت 
"ویش زلمیان" ) جوانان بیدار ( اشتراک داشت، اما، موقعی که دیگراعضای ویش 
زلمیان به زندان افتیدند، نورمحمد تره کی درسفارت افغانستان مقیم امریکا به حیث 
آتشۀ مطبوعاتی مقررشد. باالخره زمانی که سردارمحمد داؤود درزمان صدارت خود با 
اتحاد شوروی  نزدیک گردید، تره کی در یک مصاحبۀ مطبوعاتی علیه او سخن گفت.

همچنان در شبنامه افزوده شده است، که تره کی  دوسیۀ اختالس دارد . . .)2(
  کتاب ک. ج .ب. در افغانستان، نیزدراین مورد چنین صحه می گذارد: " ببرک، تره 
کی را به رشوه خوری، تماس داشتن با امریکایی ها، مالک بودن چهارعراده موتر 
وداشتن  400000 افغانی در بانک پشتو) مطابق برداشت مترجم کتاب، منظورنویسنده 
ازپشتنی تجارتی بانک ویاکدام بانک دیگر به همین نام درکدام کشوردیگرمی تواند 

باشد.( متهم می ساخت. " )3(   
ب	:	بعد	از	هجوم	قوای	شوروی
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ادعای تماس با امریکایی ها که چندین سال گریبان نورمحمد تره کی را در دست 
گرفته بود، پسانتر رفع شد. بهتر است بگوییم، مرگ او وآن هم به دستور حفیظ اهلل 
امین زمینۀ فراموشی اتهام را مساعد نمود و روی حفیظ اهلل امین تمرکز بیشتریافت. 
آن هم پس ازگذشت مدت کوتاهی از کودتای ثور؛ که تنش های خلق وپرچم دوباره 

تبارزیافت . 
  جناح پرچم او را همواره ) جزمدت کوتاهی در فاصلۀ تأمین وحدت  1356 تا پس 
ازکودتای ثور و تبارز دگر بارۀ اختالفات ( به حیث اجنت "سیا" معرفی کرد. انشعاب 
محمدطاهربدخشی) 1347( از جناح خلق نیز چنین ادعایی را با خود داشت. روابط آنها 
در پهلوی یادآوری از تسلط شوینیسم عظمت طلبانۀ قومی درجناح خلق، دروجود تره 
کی و امین، ادعای نفوذ" سیا" را نیرتکرارمی نمودند. پس از هجوم قوای شوروی در 
شش جدی 1358 خورشیدی، منابع کرملن و پرچم  ادعای " سیا" بودن امین را پیهم 

انتشار دادند.
1-	منابع	شوروی	

ادعای رهبری شوروی  را پس از قتل امین،  وسپاریدن قدرت به جناح کارمل وبرخی 
خلقی ها، در مصاحبۀ توضیحی- توجیه یی لیوند برژنف رهبراتحاد شوروی با روزنامۀ 

پراودا می یابیم . 
برژنف  طی این مصاحبه درمورد حفیظ اهلل امین گفت :

" . . . به راستی در افغانستان چه رخ داده است؟ در اپریل سال 1978 دراین سرزمین 
انقالبی صورت گرفت . . .  از همان روزهای اول انقالب اینان ) مردم افغانستان( در 
برابریک تجاوزخشن خارجی قرارگرفتند. هزارها وده ها هزارمرد مسلح که درخارج 
داخل  به  اند،  تجهیز شده  افزارها  ترین جنگ  وبا عصری  اند،  دیده  تمرین جنگی 
افغانستان فرستاده می شدند، در حقیقت امپریا لیسم همراه با یارانش، یک جنگ اعالم 

ناشده را علیه افغانستان به راه انداختند.
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افغانستان با تائید هرچه بیشتر، می خواست تا به این تجاوز پایان داده شود و برایش 
اجازه داده شود، تا زندگی نوین وصلح آمیزش رابسازد. رهبری افغانستان که دربرابراین 
تجاوزخارجی دردوران رئیس جمهورتره کی وبعدتر مقاومت می نمود، بارها خواستار 
کمک ازاتحادشوروی شد. ما به نوبت خویش به نیروهای درگیردرمسأله اخطاردادیم 
که اگربه به تجاوز خاتمه داده نشود، دراین زمان دشوارهرگزخلق افغانستان را بی یاور 

نخواهیم گذارد. اکنون به همه گان روشن است که ما این وعده را وفا کرده ایم.)4(
عملیات تجاوزعلیه افغانستان با یاری امین، که خود را براریکۀ قدرت رساند، علیه 
اقشار وسیع جامعه افغانستان دست به اختناق دد منشانه زد، کدرهای نظامی وحزبی 
را دربند کشید، نمایندگان روشنفکران وجامعۀ روحانیت را که انقالب ثوربه آنها اتکأ 
کامل داشت، تحت استبداد خشن قرار داد، . . . خلق افغانستان تحت رهبری حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان، به زعامت ببرک کارمل علیه امین مستبد دست به قیام 

زدند وبه دوران فرمانروایی اش نقطۀ پایان گذاردند.
اکنون واشنگتن و برخی ازپایتخت های دیگر؛ به ماتم امین مویه سرمی دهند. این 
مویه گران، زمانی که امین دست به استبداد وسیع زد وقتیکه با عنف وجبروغیرقانونی 

شادروان تره کی، اولین رئیس جمهورآن کشوررا ازبین برد، کجا بودند؟  . . .
 زمان آن فرارسید که ما کاردیگری جزاینکه به خواست حکومت دوست افغانستان 

جواب مثبت بدهیم، نمی توانستیم . . . " )5( 
2-	ببرک	کارمل	

کارمل که پیشترها نیزچنین ادعایی داشت، درادامۀ ادعا های پیشینه، هنگام پخش 
سخنرانی اش از تاشکند، در بارۀ امین، چنین گفت :                                  

" اینجانب ببرک کارمل به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی 
حفیظ اهلل امین، این جاسوس سفاک امپریالیزم امریکا و دیکتاتورجباروعوام فریب، به 
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شما هموطنان عذاب دیده مستضعف افغانستان که تاکنون در زیریوغ جالد آدمکش 
و شیاد تاریخ، حفیظ اهلل امین و امینی ها قرار داشتید، درود می فرستم و شادباش می 

گویم.")6(
ادعا های کارمل را در چندین مصاحبۀ  وی پی می گیریم : 

"جواب های.ای. برژنف در برابرسوالهای روزنامۀ "پراودا" یک باردیگر تاکید می نماید 
که اتحاد شوروی  دوست وفادار ومطمئن کشور ما ومردم ما می باشد.")7(   

" . . . امین این طاغوت شیطانی، این خدمتگذارنهایت وفادار و پراستعداد سازمان 
جاسوسی امپریالیسم امریکا بعد ازشش جدی یعنی بعد از روزی که انقالب پیروزمند 

ثور وارد مرحلۀ نوین خود شد، . . . " )8(
کارمل به ادعای وابستگی امین به سیا بسنده نکرده، اسم کشورهای دیگری را نیز 

درمیان می آورد. وی در این زمینه چنین می افزاید:
" اگر ژورنالیستان دوست نشرات رادیویی، تلویزیونی، وارگان مرکزی دولت جمهوری 
دموکراتیک افغانستان، حقیقت انقالب ثور، کابل نیوتایمز یاعصرجدید کابل را بزبان 
انگلیسی تعقیب نموده باشند. . . با اسناد وشواهد توطئۀ سخت وحشتناک باندامین 
با همدستی ارتجاع سیاه داخلی، منطقه وبین المللی از واشنگتن تا پیکن، ازلندن اال 
قاهره تا تل ابیب وارتجاع دیگرکشور ها برخواهند خورد که طبق آن باید ازده تا دوازده 

هم ماه جدی در افغانستان یک کودتای خونین وحشتناک به وجود میامد . . .
یادداشتهای شخصی به قلم خود حفیظ اهلل امین وجود دارد که هروالیت افغانستان 
را، هرقوم وملیت افغانستان را، بصورت مثال ساحۀ پشتونها، هزاره ها، ازبکها، ترکمن 
ها، تاجیکها را تقسیم دوکرده است وچنین معلوم می شود که او با ازبین رفتن نصف 

نفوس افغانستان هم موافق بود...
شواهد واسناد کافی موجود است که حفیظ اهلل امین وباند طراز فاشیستی وی یا بهتر 
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بگویم طرازکنگسترهای امریکایی با تبانی . . .  گلبدین حکمتیار و درسازش با دستگاه 
جاسوسی انتلجینت سرویس انگلستان، سازمان سی آی ای، وعمال علنی ومخفی 
رهــبری پیکن، انتیلجنت سرویس اسرائیل نقشه یی دردست اجرا داشت   . . . " )9( 

که به یک تروردسته جمعی د ست بزند.
در پاسخ به پرسش یک خانم سویدنی":

سوال ژورنالیست سویدنی :
" جاللتمآب رئیس! از آغازانقالب 1978 رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
پیهم همدیگرخود را به قتل می رسانند، آیا شما فکر نمی کنید که چنین چیزی بازهم 

واقع شود؟
جواب :

به خانم محترم اطمینان می دهم که آخرین بقایای توطئه های دسایس سازمان 
آدمکشان سی آی ای درافغانستان خاتمه خواهد یافت. تمام این کشتارها وتوطئه ها 
که ازطرف ایجنت امپریالیسم امریکا، حفیظ اهلل امین به راه افتاده بود ازبیخ وبن و 

ازریشه از افغانستان خارج خواهد شد.
سوال نمایندۀ رادیو فنلند:

کشوربه  آن  نظامی  نیروهای  که  کرد،  اعالن  اتحادشوروی  که  بپرسم  خواهم  می 
درخواست حکومت افغانستا ن وارد افغانستان شده اند، آیا می توانید بگویید که این 
درخواست از طرف حکومت قبلی حفیظ اهلل امین صورت گرفته بود، یا حکومت جدید 

؟
جواب : 

  . . .  بنابردرخواست حکومت سابق یعنی بنابر فیصلۀ شورای انقالبی وموافقۀ حزب، 
اتحاد شوروی موافقه کرد که قطعات محدود خود را به افغانستان صرفاً درصورت 
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تجاوز ازخارج مرزها، یعنی ازطرف امپریالیسم امریکا ومرتجعین منطقه به همکاری 
چین به کارببرد وبعد ازپیروزی مرحلۀ دوم انقالب این کمک ها تاکید وتائید شد.)10(   

سوال  نمایندۀ آژانس باختر:
دراولین مصاحبۀ مطبوعاتی باخبرنگاران فرمودید، که ازحفیظ اهلل امین شناخت کافی 
دارید، به این ارتباط آرزومندم توضیح بفرمایید، که دسایس وتخریبات امین درنهضت 

انقالبی افغانستان چطورآغازگردید؟
جواب :

در بارۀ طومارفجایع وجنایات حفیظ اهلل امین هم اکنون دررادیوتلویزیون افغانستان 
وجراید کشور، توضیحات داده شده است. در آینده هم جریان خواهد داشت وتمام 
حقایق افشأ خواهد شد. جواب سوال شما وقت زیاد را دربرمی گیرد. پاسخ شما درجراید 

نشر خواهد شد.
راجع به شناخت حفیظ اهلل امین یک نکته باید خاطرنشان گردد که نشرات امپریالیستی 
امریکا یک وقت افشأ کرده بود. کسانی که رئیس انجمن محصلین خارجی درامریکا 
بوده اند، تا عضویت سازمان سی آی ای را نمی پذیرفتند، رئیس انجمن محصلین 
درامریکا شده نمی توانستند. حفیظ اهلل امین افتخار می کرد که رئیس انجمن محصلین 
درامریکا بود. وافتخارعضویت سی آی ای را حاصل کرده بود. ایشیا فوندیشین یکی 
ازمؤسساتی است که ازطرف سی آی ای تقویه می شود. موسسه ای که حفیظاهلل امین 
با نامۀ متحد المال خویش به همکاری آن افتخارمیکرد و آن نامه موجود است وبه 
تمام افغانها در آنوقت ارسال گردیده بود. امین دراین نامه نونشته است که وی ازایشیا 

فوندیشن چندین هزاردالر کمک حاصل کرده بود.)11(   
کارمل ادعاها را بیشترنموده، گفت : " حفیظ اهلل امین جانوری عجیبی بود. ما او را 
تحت مطالعات دقیق علمی قرار داده ایم، تا معلوم کنیم که اوچرا تشنه خون انسانها 
بود وازخرابی و ویرانی کاشانه مردم حظ می برد؟ عین کار را امروزآلمان ها درباره هتلر 



حفیظ الله امین در دادگاه تاریخ

27

روی دست گرفته اند ")12(
 

3-	جنرال	غنی	صافی	

  غنی صافی، صاحب منصب وزارت داخله و ازاعضای حزب )شاخۀ پرچم(، در رأس 
چندتن دیگر، مؤظف شده بود، حفیظ اهلل امین را دستگیرنماید. امین درخالل صحبت 
وآماده نشان دادن خویش برای رفتن با آنها، گفته بود که ناوقت شب است، شما 
نیزامشب درمنزل من بمانید، فردا میرویم. غنی صافی پیشنهاد او را پذیرفته بود. وی 
سالها بعد که در کتابی با نام شب های کابل خاطرات آن شب را نوشته است، یکی از 
گفته های وی این است که امین درختم تالشی پارچه کاغذی را پاره کرد و دردهان 

خویش گذاشت. اما، وی درحالی که دراین مورد اطمینانی ندارد، می نویسد :
ماهرانه  خیلی  به شکل  تالشی  درختم  امین  که  کاغذ  پارچه  پاره شدن  درمورد   "
وغیرمحسوس ازبکس دیپلوماتش کشید وجوید وبلعید وما را درعقب یک عمل انجام 
مذکوردو  ورقۀ  درمورد  نمودم،  وغالمغال  عتاب  ًباالیش کمی  ظاهرا  داد،  قرار  شده 

تصوربرایم پیدا شده بود
 یکی آنکه شاید این ورق محرم ومهم ازجمله همان اسرارارتباطی سازمان جاسوسی 
سی آی . ای، بوده باشد، که علیه امین، پرچمی ها اتهام بسته بودند وهمیشه تبلیغ 

می کردند.
این ورق شاید لست وشهرت کادرهای مهم وفعال جناح خلق وگروپ  اینکه  دوم 

خاص خودش بوده باشد، که نباید به دست پولیس می افتاد.")13(
 4-	" تاریخ	نوین	افغانستان"

 " نیمۀ دوم سالهای1960) 1344 به بعد( پیدایش اختالفات دربین صفوف حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان درنتیجۀ فعالیت جواسیس امپریالیسم که به داخل حزب 
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نفوذ کرده بودند، حزب را با مشکالت جدی روبروساخت. درسال 1967 ) 1346( حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان به دو بخش تقسیم گردید. ")14(    

5-	غالم	مجدد	سلیمان	الیق	

" یازده سال قبل درکشورما تحت رهبری ح.د.خ.ا انقالب به وقوع پیوست. ایاالت 
متحدۀ امریکا ازهمان آغازازدرون وبیرون علیه انقالب افغانی، بتوطئه پرداخت. درهمان 
آغاز بنابرتوطئه های امریکا دروجود حفیظ اهلل امین حزب مرتکب اشتباهات شد. یک 
بخش ازاین اشتباهات طبیعی هم بوده است. دراوایل تمام احزاب وانقالب ها مرتکب 

چنین اشتباهات می گردد. " )15(  
6-	نجم	الدین	کاویانی			

" ده سال قبل انقالب درافغانستان بخاطرخوشبختی مردم افغانستان صورت گرفت.  
. . در آغاز انقالب برخی اشتباهات صورت گرفت وحضورامین درنهضت به دشواری 

های انقالب افزود ولی ما آنرا تصحیح کردیم. . . ." )16(    
7-	کیانوری،	رهبر	حزب	تودۀ	ایران	

تأثیرحزب تودۀ ایران درافغانستان را نخست می توان ازنشریات آن حزب پذیرفت. در 
مورد تأمین روابط ، سطح وچگونگی همکاری های حزب توده و ح. د.خ ا، باید زیر 
عنوان جداگانه یی نوشت ودرجای دیگر. دراینجا نمونه یی را ازدرک کیانوری از اوضاع 
افغانستان وحفیظ اهلل امین، می آورم. شایان یادآوری است که کیانوری مدتی سمت 

رهبری حزب توده را نیزعهده داربود.
کیانوری چنین می نویسد : 

" حزب دموکراتیک افغانستان :این حزب که با نفوذ ترین سازمان سیاسی درافغانستان 
عنوان  به  کی  تره  حزب  کنگرۀ  دراولین  داشت.  انگیری  بسیارغم  سرگذشت  بود، 
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دبیراول وببرک کارمل به عنوان دبیردوم انتخاب شدند. تره کی ازقوم پشتو وببرک 
میان اختالف  وحدت  ازکنگرۀ  پس  بالفاصله  بودند.  افغانستان  دری  ازقوم   کارمل 

تره کی وببرک به شدت پیش ازکنگرۀ وحدت اوج گرفت. وتره کی که به طورغیرقابل 
تصوری جاه طلب بود ادعا کرد که او به عنوان دبیراول حق دارد، بدون نظردبیردوم، 
همه دیگراعضای شعبۀ دبیران ومسؤولین شعب کمیته مرکزی را تعیین کند. در پایان 
این اختالف نظرها دوبخش حزب یعنی بخش تره کی خلق وبخش ببرک کارمل 
پرچم به این نتیجه رسیدند، که برای مدتی، یکی از دوبخش، بخش تره کی تمام 
درکشورهای  عنوان سفیر  دیگربه  ورهبران بخش  بگیرد  دردولت  را  اجرایی  قدرت 

اروپای شرقی برگزیده شوند.
 . . . حفیظ اهلل امین که سرسپردۀ امریکایی ها بود تره کی را ابتدا درروزنامۀ رسمی و 
دیگرروزنامه ها ورادیو . . . به عرش رساند واو را هرروزبا لقب هایی نظیر" رهبر داهی، 
قهرمان همه خلق های محروم جهان " و .. . زیر نفوذ خود گرفت وبصورت مورد 

اعتمادترین فرد تره کی درآمد.
حفیظ اهلل امین به عنوان وزیرخارجه سفری به امریکا کرد و دستورات الزم را ازآنها 
گرفت وپس ازبازگشت تره کی اورا بعنوان نخست وزیر نامید. دراین سفرحفیظ اهلل 
امین تصفیۀ ارتش را ازکلیه فرماندهانی که هوادارشوروی بودند و قیام را به پیروزی 
رسانیده بودند، آغازکرد وبه جای آنها افسران تحصیل کرده درامریکا را که مانند خود 

او سرسپرده بودند، برگزید .
 . . . مقامات شوروی با مدارک غیر قابل تردید به او ) تره کی ( فهماندند که حفیظ 
اهلل امین عامل امریکا است؛ و او قول داد که پس ازرسیدن به افغانستان اورابرکنارکند. 
ظاهرا" امریکایی ها ازاین جریان آگاه شدند وپس ازرسیدن تره کی به کابل پیش 
ازاینکه او دست به کارشود، حفیظ اهلل امین دست پیش را گرفت وتره کی را دراطاق 
خوابش زندانی کرد. واعالمیه داد که تره کی سکته کرده و زیردرمان پزشک است، 
وپس از مدتی او را به دست دو افسر هوادار خود با گذاردن بالش روی دهانش خفه 
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کرد.
 . . . صبح روز 6 دی ماه، واحد هایی ازارتش سرخ وارد افغانستان شدند. وبال فاصله 
حفیظ اهلل امین وشماری از همکارانش را بازداشت و دردادگاه علنی محاکمه و محکوم 

وحکم را که اعدام بود انجام دادند.  " )17(
 قصد آن را نداشتیم تا تمام مدارکی را بیاوریم که به پیروی از ببرک کارمل ادعا 
نموده اند، حفیظ اهلل امین عامل وابسته به "سیا" بود. تصور می شود، دراین زمینه، 
مدارک باال برای معرفی بخشی ازمخالفین امین یا برای نشان دادن آنانی که ازاو 
در خالل  بعدی،  در صفحات  اما،   باشد.  بسنده  اند،  کرده  ارائه  را  تصویری  چنین 
بررسی خویش به آنانی نظیر غالم دستگیر پنجشیری نیزاشاره نموده ایم که سالها در 

کنارامین بودند، ولی پس از گذشت زمان، شبه چنان ادعا را تکرار کرده اند.
رویکردها	وتوضیحات

1- واضح است که درآن سالها، محمد هاشم میوندوال نیزمتهم به چنان وابستگی بود. 
در حالی که نه درهمان وقت ونه تا حال هیچ سند ومدرکی ارائه نشده است که وی 

عضو ویا همکار " سیا" بوده باشد.
2- عبدالقدوس غوربندی، نگاهی به تاریخ حزب دیموکراتیک خلق افغانستان. ص 

20. ناشر مؤلف. پشاور 1379
3- واسیلی متروخین، ک.ج.ب، در افغانستان. ص 41. مترجم احمد ضیأ رهگذر. ناشر 

انتشارات میوند. پشاور، 1390.
4- گورباچف نیزاز 11 باردرخواست قوای شوروی ازطرف رهبران پیش ازکارمل ) تره 
کی وامین (، می گوید، بدون اینکه از "سیا "بودن امین چیزی یاد کند. مراجعه شود به 
 .Michail Gorbatschof. Peretroika. Die zweite Revoloution.s

.  München1987.229
5- مصاحبۀ مطبوعاتی لیونید برژنف منشی عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست 
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وصدرهیأت رئیسۀ شورای عالی اتحادشوروی با خبرنگارروزنامۀ پراودا. 12 جنوری  
1980- 22 جدی 1358 . وزارت اطالعات وکلتور. مطبعۀ دولتی . 

6- ازسخنان ببرک کارمل، شام شش جدی 1358. انتشار یافته ازرادیوهای اتحاد 
شوروی وقت.

7- مصاحبه های مطبوعاتی ببرک کارمل با ژورنالیستان داخلی وخارجی. 20 جدی 
1358. شمارۀ )2(  ص 10. وزارت اطالعات وکلتور

8- مصاحبۀ مطبوعاتی ببرک کارمل شمارۀ )3(
9- مصاحبه های مطبوعاتی ببرک کارمل با ژورنالیستان داخلی وخارجی 20 جدی 

1358. شمارۀ 2  وزارت اطلالعت وکلتور.صص 4- 9
10- صص22- 20 مصاحبه های مطبوعاتی  ببرک کارمل شمارۀ 3

11- ص  44 - 48    مصاحبه ها شمارۀ ) 3(
12- دگرجنرال محمدنذیرکبیرسراج، رویدادهای نیمه دوم سده بیست در افغانستان. 

ص171
13- جنرال عمرزی ) غنی صافی ( شب های کابل، چاپ دوم. ص 43. بنگاه نشراتی 

میوند. پشاور 1388 خورشیدی. 
14- ص 38 تاریخ نوین افغانستان .  

15- سلیمان الیق، جریان مذاکرات لیبیا.) مذاکرات با حزب اسالمی حکمتیار(  آغاز 
بدون انجام ، ص 34 
16- منبع باال، ص48

17- آخرین نوشته های کیانوری . انتشار یافته در تارنمای راه توده.
 

*  *  *
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تصویر	سوم

نه	مردم	دوست	و	نه	وابسته	به	" سیا"         

تأملی	پیرامون	ادعاها

1-	امین	مردم	دوست	نبود

طی قسمت نخستین دیدیم که یاران حفیظ اهلل امین از او چهره یی رسم می کنند وبه 
تاریخ می سپارند، که مردم دوست، ترقی خواه و . .  . بود. وبا همان الگویی ازامین، 
برای وضعیت کنونی افغانستان نیز حضور سیاست های او را گرامی می دارند وسعی 

درجهت تحقق راه ورسم او دارند. )1( 
هنگامی  که تصویرچهرۀ مردم دوست وترقی خواه ازحفیظ اهلل امین ارائه می شود، 
آنچه به زودی به گونۀ پرسش فرازمی آید این است که مقصر آن جفا های وسیع 

درحق مردم افغانستان چی وکی تواند بود؟
ازآنجایی که مصایب و مظالم اندک وپنهان مانده نیستند؛ یاران ورفقای امین، پاسخی 
دراین زمینه دارند. پاسخ آنها این است که دیگران ویا به عبارۀ دیگر، اشخاص  مخالف 
امین در حزب. د. خ.ا، مقصر استند. همانگونه که پس ازبرکناری وقتل نورمحمد تره 
کی؛ طومارجفاها وتبهکاری های بیشمار را برگردن او و چند تن دیگر آویختند. نمونۀ 
انتشارنام چند هزارانسان مغضوب ومقتول در ماه عقرب سال  1358 ، از آن پاسخ ها 
بود. وآنگاه که به تداوم اختناق سیاسی دردورۀ  ریاست رسمی امین برمی خورند، پای 
پاسخ آنها می لنگد. وسوگمندانه چنین سرنوشت لجاجت آمیز، نتایج اعمال وبازنگری 

آنان را دربسا سطوح دیگر نیز رقم زده است.
 نتایج برداشت های رفقای امین نشان می دهند، که درک آنها ازخلقی بودن، مردم 
دوست و وطنپرست بودن و بقیه صفات، همان است که درکارزارحکومتداری وضاحت 
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دادند. به سخن دیگرآنها چون " انقالبی" بودند، کسانی را که " انقالبی " نبودند، 
شکنجه واعدام نموده اند. پس آنهمه اعمال وطنپرستانه بوده است! تصورنمی شود که 

دچار پنداردیگری باشند.
برای آن که در آن  میان ،نقش امین درآفرینش آن همه آزارها وستم هایی که مردم دیدند، 
به درستی تشخیص شود، الزم است که نخست به جوانب افکار وباور های او ویارانش  
بپردازیم و بعد دوباره به رفتار آنها در جامعه اشاره نماییم.رفتاری که یک باورمندی را رهنمود 

قرار داد و ساختارمورد نیاز خویش را زاد، تولید کرد وبه جامعه گسیل داشت.  
 آن جمع باورهای عقیده یی خویش را نه تنها بهترین، بلکه یگانه پنداشتند. 

تصرف قدرت سیاسی، حق تصاحب همه امورجامعه را به گونۀ انحصاری دردست آنها 
نهاد. پس با دیگران یا آنانی که آن باورمندی وعقاید را نداشتند، باید با ابزارسرکوب مقابله 

می شد. زیرا احترام به دگراندیش درهیأت چنان باورمندی مردود ومطرود بود.
پرواضح است که تصرف قدرت با خون آمیزترین شکل، تحکیم آن را نیز با توسل وسایل 
قهری دردستورکارقرار داد. آن " حق " که ازتصرف قدرت ناشی شده بود، برای افراد 

و گروه هایی از حزب بیشتر می رسید که " افتخار" داشتند انقالب را رهبری کرده اند.
وواضح است که  حفیظ اهلل امین، نقش رهنمود دهنده و دستور دهندۀ کودتای ثوررا 
داشت. او مسؤول امورنظامی حزب )جناح خلق( بود. " انقالب " را به پیروزی رسانده 
بود. حتا هنگامی که دوتن ازکودتا چیان عبدالقادر و اسلم وطنجار، نخستین اطالعیۀ 
رادیویی را انتشار دادند، امین بود که آنها را معرفی نمود. پیشتر از آن نیز در امور 
مسؤولیت های سیاسی حزب نقش متبارز داشت. چنان بود که ازفردای کودتای ثور، 
به عنوان "قوماندان دلیر" نام گرفت. و سخنرانان آن همه محافلی را که برای تجلیل  
کودتا و یا نکوهش مخالفین دایر می شد، سراغ نتوان کرد که از او با چنان القاب 

ستایش ننموده باشند.
 این است که نقش او رانمی توان جدا از مشارکت دیگران به درستی دریافت . اگر آن 
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گونه که سعی شده است، مسؤولیت همه رویداد ها به شخص احاله شود، این پرسش 
مطرح می شود، که  آیا بقیه اعضای حزب درزمینۀ  رفتار با مردم با اوتفاوتی داشتند؟

آیا شخصی از رهبران آنها درچنان نهادی که معتقد به حاکمیت نظام تک حزبی بود ، 
بقیه اجزای فکری- سیاسی جامعه را تحمل می کرد؟

پاسخ ما پیرامون این پرسش ها این است، که نه. حیات آن حزب هم نشان داد که به 
منظورتحکیم پایه های خویش به وسایل گوناگون متوسل بود و همه در آن سهم داشتند.

 پس نقش حفیظ اهلل امین را دربسترباورمندی های مشترک با صالحیت بیشتر باید 
همدوش  دیگران درنظر گرفت. زیرا بقیه اعضای رهبری نیزدرزمینۀ پیاده نمودن 
چنان سیاست ها تشریک مساعی داشتند. آن ساختار ومشی سیاسی اش، در گونۀ 
یک نظام فعالیت داشت. و درآن نظام، ظریف والی قندهار، آفت والی  درچند جای، 
،بهرام  ودیگران در هرجای ، کاری  راانجام می دادند که اسداهلل سروری درکابل 

درجالل آباد و  در نهایت پرزه های ماشین جفاکار،همدیگر را تکمیل می نمودند. 

                          
 اسداهلل سروری 

پنجشیر، سال 2000.ع
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دراین میان هیچ تردید نیست که حفیظ اهلل امین هرچند درآغازازنظر رسمی بعد از 
نورمحمد تره کی وببرک کارمل  فرد شماره سوم بود، اما، درعمل آشکارا شده بود 
که تصمیم گیرندۀ فعال، قدرتمند وشخص اول است. دگر باره یادآوری شود که او 
موافقت دستگاهی را با خود داشت . اگر چنین نبوده است، سندی ارائه شود که کدام 
یک ازاعضای پلیت بیروی سیاسی ویا کمیته مرکزی به رسم احتجاج واعتراض فریاد 
برآورده وگفته باشند که ما ازخلق می گفتیم  و حاال به شکنجه، آزار وکشتارخلق 
با  و  داد  را ترک گفت ودرخارج اعالمیه  ازآنان کشور  ایم. کدام یک  مشغول شده 

مشاهدۀ نتایج باورداشت های خویش اندک گریست ؟
اشاره به چنان دستگاه و همکاران حزبی امین، که درساختارمشترک، دراتخاذ تصامیم 
مشترک و دربه گردش درآوردن ماشین حکومتی مشترک سهیم بودند، اندکی هم 

ازسهم ومسؤولیت حفیظ اهلل امین نمی کاهد. 
اگرمی گویند، سایۀ ترس امین چنان بود، که سخن دیگر گفته نمی توانستیم، دریابند 
که سایۀ ترس استبداد و دیکتاتوری حزبی درچه سطحی باالی مردم یک جامعه 
ماهیت و  بسیارالزم است که  دراین صورت  بود.  نموده  آمیزرا تحمیل  فشاراختناق 
کارکرد ساختاری به درستی بازشناسی شود که انسان های نزدیک به همدیگر را 

گوش به فرمان، دنباله رو و پذیرندۀ هر تصمیم ودستوری بار می آورد.
واگر می گویند که ازآن همه مظالم آگاهی نداشتیم، ) که سخن شان غلط محض 
است(، و با زهم به گونۀ فردی امین نشان داده شود، پاسخی غیرموجه و دور ازواقعیت 
است. دراینجا نمونه یی را میاوریم که " اعضای پلیت بیروی" حزب.د.خ.ا به رهبری 
امین چگونه از اعدام گاه پلیگون پلچرخی اطالع داشتند: قوماندان زندان پلچرخی پس 

از تجاوز اتحاد شوروی می نویسد:
" صالح محمد زیری عضو بیروی سیاسی و وزیر زراعت، دستگیر پنجشیری عضوبیروی 

سیاسی و وزیر فواید عامه
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، هر دو دریک اتاق کوچک زندانی بودند، . . . چند روزی نگذشته بود که شورای انقالبی 
ازطریق وزارت داخله هدایت داد تا آنها را ذریعۀ موتری که عقب شان به محبس آمده 
بود، اعزام نمایم. ازاینکه دریشی های شان رادر قرنظین محبس نگهداری نموده بودم، 
برایشان تسلیم وگفتم لطفاً بعد ازاصالح ریش، لباس های خود را به تن نموده که به 
شورای انقالبی می روید. هر دو به شنیدن این خبرحیران ومبهوت شدند. تصورکردند 
که شاید به طرف پولیگون سوق می شوند. باور نمی کردند که واقعاً به شورای انقالبی 
خواسته شده باشند. پنجشیری برایم گفت: راست بگویید ما را طرف پولیگون خواسته 

اند یا مقرشورای انقالبی؟
گفتم نه خیرشما به شورای انقالبی تشریف می برید. مطمین باشید درسخنان من 
دورنگی وجود ند ارد. بازهم آقای پنجشیری با اشارۀ چشم می خواست آنچه حقیقت 

باشد، برایشان روشن سازم. 
محبس  مؤظفین  زیرا  تصورنمایید،  دارین  حق  شما  تکرارنمودم  دوستانه  تبسم  با   
اعتمادی، موسی  دولتی چون  و  بزرگ سیاسی  رجال  زندان  ازهمین  حکومت شما 
شفیق  . . . و صدهای دیگر را به همین نام ها از محبس کشیده وبه طرف پلیگون  

می بردند. . ..
وقتی مالحظه کردند که بدون کدام محافظ با دریوراعزامی میروند، استوارشدند." )2(

 
	2-	حفیظ	اهلل	دانشمند	نبود	

در قسمت نخست دیدیم که یک تن از پیروان حفیظ اهلل امین، افزون بر ستایش های 
مروج که پیروان بسا از افراد واشخاص از میان رفته معمول داشته اند،ادعا دارد که 
امین یک دانشمند امور اجتماعی نیز بود. برای به کرسی نشان دادن ادعای خویش 

می گوید، که او27 اثر علمی، اجتماعی... داشت.؟!
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  عالقمند سیرزنده گی امین، می خواهد این آثار او را ببیند،بخواند  تا دریابد که در 
کنار سخنرانی ها در مظاهرات، در شورای ملی ، وسخنرانی هایی  که پس از کودتای 
7ثور داشت و از طریق تلویزیون زیر ادارۀ حزب پخش می شد، امین پیرامون جهان و 
پیرامون افغانستان چگونه اندیشده بود. اما، مدعی به زودی تکلیف چنین عالقمندی 
را از میان بر می دارد. می گوید آثار او که در داخل وخارج چاپ شده بودند، از میان 

برده شده اند؟!
اگر وی از معلومات و استعداد او در بارۀ ریاضی می نوشت، بازهم پذیرش آن، امر 

محالی نبود. وی از دانش او درگسترۀ اجتماعی و علمی می نویسد.
وقتی از کسان دیگر پرسش صورت می گیرد که این 27 اثر امین را دیده اند، وهمه 
ابراز بی خبری می کنند؛ یک راه برای پذیرش چنان ادعا وجود دارد که بپذیریم شماره 

گان چاپ نسخه های کتاب های حفیظ اهلل امین)1( یک جلد بوده است!
 پذیرش دوم وآن هم به صورت قطع این است که او آثار دانشمندانه وعلمی در زمینه 
های اجتماعی ، علمی وفلسفی نداشت. بلکه شخص  پیرِو وی می خواهد همان 
سخنان ستایش آمیز را بیاورد وبنویسد که به زعم خودش امین بزرگ ودانشمند جلوه 

کند!!
عصارۀ تمامی آن سخنرانی ها این است که نظام فئودالی جامعه به باد سرزنش گرفته 
می شد،مدافعین نظام انتقاد می شدند، و بدیل یا همان برنامۀ حزبی اش، درجمالت 
گوناگون مطرح می شد. بیشترین سخنرانی های او را مردم از طریق رادیو تلویزیون 
پس از کودتای ثور شنیده ودیده اند. این سخنرانی ها معطوف اند به ستایش نورمحمد 
تره کی، بردن یورش لفظی ، تندتر از بقیه به مخالفین،وابراز آن شعار هایی که نهاد 
های پیرو خط ماسکو درکل یاد داشتند. برخی از آن سخنان ویا نوشته ها قالبی اند. 
کلیشه ها یا بهتر گفته شود، دیوارهای قفسی اند که پرواز اندیشه و تفکرخارج از آن 
را مانع می شوند. حتا آنانی که از ذخایراطالعاتی بیشتر، دسترسی به  چند زبان، و 
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معلومات رشته های مختلف بهره مند بوده اند، ولی زنده گی سیاسی خویش را در 
چنان قفسی نهاده اند، سرنوشت مشترک داشته اند. شاید نمونۀ احسان طبری ، یک 

تن از رهبران پیشین وسرشناس حزب تودۀ ایران مصداق آن باشد.
هنگام طرح و بحث چنین مسائل ،الزاماً موضوع دانش چیست، دانشمند کیست؟ نیز 
قابل بحث می شود. واگر انسانهایی مدعی اند که خدمتگار مردم، رشد وترقی جامعه 
هستند،مالک ارزیابی این است که دانش آنها تا چه حدودی به این ادعا ، به نیاز مردم 
وجامعه پاسخ گفته است. در راستای ایجاد چنین پرسش ها است که موضوع نقش 

روشنگری، روشنفکری و ویژه گی های آن در میان می آید.
نمودن  دنبال  در  مؤقتی گسست  ایجاد  رغم  وبه  بحثی  چنان  نمودن  دنبال   بدون 
موضوع ِ" دانشمند" بودن امین، نمونه یی از یک سخنرانی" دانشمندانۀ " او را می 

آوریم :
این نمونه را از آن جهت آوردیم که فشردۀ تمامی درک وفهم امین و همه سیاسیون 
هم نظر او را می رساند. گرچه ظاهر جمالت امین به ستایش نورمحمد تره کی و " 
درک " ونبوغ ! او درزمینۀ تصرف قدرت نظر دارد ، اما واضح است که این جمالت 
معرف سطح وسویۀ یک تعداد سیاسیون واز جمله حفیظ اهلل امین می باشد. همان 
کسانی که با ازبرکردن جمالت کلیشه یی ومساعد بودن زمینه های پیروزی کودتا، 
پنداشته بودند که مسائل افغانستان را حل کرده اند. برای آنها تشخیص مشخصات 
جامعه، نیازهای مردم و اتخاذ راه های خردمندانه مطرح نبود . به سخن دیگر پذیرش 
تقلیدی و تعبدی باورمندی های بی ریشه درجامعه، امکان اندیشیدن وفراگیری دانش 
اجتماعی را از میان برده بود. در چنین صورت آن کسی که بتواند همان جمالت کلیشه 
یی وشعار بازانه را بهتر بر زبان بیاورد،" دانشمند " نامیده می شود." دانشمندانی " 

مجهز به هنر نیرنگ ودروغ،ولطایف الحیل بیشمار.
از آن هنرها بازهم به همین سخنرانی باال بنگریم:
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رهبری کودتا را امین انجام داده است. مسؤولیت امور نظامی وآماده گی های او برای 
چنان اقدام ، همه حاکی از آن اند، که به تصرف قدرت از راه کودتا وبعد تحمیل 
حزب ورهبری شخص خودش می اندیشیده است. اما، با سالح نیرنگ نام تره کی را 
به عنوان مبتکر نوآوری برای تصرف قدرت مطرح می کند . درحالی که در واقع به 

ستایش خودش نشسته است.          
معمواًل مردمان جهان ازدانشمندان رشته های مختلف،ازفراورده های فکری، پژوهشی 
آنها کم ویا بیش می آموزند، اما، اگرتمام " دانش " و در صورت تعمیم آن ، ازامین 
های بیشمار را گرد بیاوریم،با مشتی از الفاظ ، شعارها، تهدید ها، الف وگزاف وشوروی 

ستایی وهمدیگرستایی کسالت آور مواجه می شویم.
 بنابر آن او دانشمند به مفهوم متداول کلمه نبود. اوهنردروغ و تهدید داشت ؛و رهبری 
شبکه های مردم آزار وخفقان آور را به همدستی هم نظران خویش هدایت می نمود. 
کسانی که به تشخیص چنین واقعیتی نرسیده باشند، ودرک وفهم از دانش ودانشمند 
نیز نداشته باشند، کسانی که هنوز هم ریختن خون های مردم افغانستان را در زمان 
زمامداری خویش نپذیرفته و مدعی "خدمت به خلق " هستند،مشکل ایشان این است 

که قتل واعدام خلق را دانش می نامند.

توضیحات	ورویکردها

1- به نقل ازتارنمای کابل پرس:
بمناسبت درگذشت وزیرتبلیغات حفیظ اهلل امین یکشنبه 10 فوریه  2013 درنوشته 
یی به قلم  پرویز " بهمن " چنین می خوانیم : "عبدالرشید جلیلی دریک مصاحبهء 
تلویزیونی درشبکهء جهانی آریانا منتشرهء کابل چندسال قبل با آقای میرزایی گفت: " 
افغانستان زمانی ازمنجالب بدبختی های کنونی نجات می یابد که مطابق اندیشه ها 
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وافکارشهید حفیظ اهلل امین حزبی تاسیس گردد وآن حزب ازطریق انتخابات آزاد زمام 
امورمملکت را بدست بگیرد." 

2- جنرال عمرزی، شب های کابل .چاپ دوم. ص 386. پشاور. پاکستان. 1388
*عکس اسداهلل سروری، از یک کست ویدیویی گرفته شده، که جناب حاجی نورآقا 

شیرزی در اختیار نگارنده قرار داده است.
* دونمونه از اسناد مربوط به ریاست " اگسا " از کتاب " دخلق- پرچم د جنایاتو 

ژوندی اسناد" که مرتب آن جناب میرویس وردک است،اقتباس شده است.

3-	حفیظ	اهلل	امین	عضو" سی	.آی	.	ای" نبود

 CIA( ادعای وابستگی حفیظ اهلل امین به سازمان امنیت ملی ایاالت متحدۀ امریکا
– " سیا " (  در جامعۀ ما شناخته شده است. 

 در قسمت دوم  این نبشته، منابع  چنین ادعا را مفصلتر آوردیم. فشردۀ نتایج از چنان 
ادعا این است که:

CIA حفیظ اهلل امین را به عضویت جلب وجذب نموده بود. حفیظ اهلل امین بود که 
برمردم ظلم کرد؛ و"انقالب ثور" را به کجراه کشانید.

در پی پذیرش این ادعا و درتابعت از آن؛ این نتایج حاصل می شود که:
1- انشعابات از پیکر جمعیت دموکراتیک خلق محصول سهم ونقش " سیا" بود.

رسانید؟  پیروزی  وبه  نمود  رهبری   " سیا   " نیرومند  را یک عضو  ثور  کودتای   -2
به دیگرسخن"سیا" با استخدام امین، رهبری و پیروزی " نخستین مرحلۀ انقالب 
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شکوهمند ثور"  را سازمان داد و آن همه ناروایی ها وجفاها را اِعمال کرد؟
پای  امین  ازطریق  را مطالبه کرد،  قوای شوروی  پیهم دخالت  بود که   " "سیا   -3
شوروی را به افغانستان کشانید و زخم ناسور را بر تن شوروی نشاند. سپس زمینه های 

قتل امین را فراهم نمود و کار " انقالب" را وارد "مرحلۀ دوم ونوین " نمود.
4- " سیا" بود که در مقدمات پروژۀ آوردن ببرک کارمل و قوای شوروی ابتکار را در 

دست داشت.

تأملی	پیرامون	این	ادعا

با خواندن وشنیدن چنین ادعا ونتایج حاصله از آن ، نه تنها اسباب قناعت حاصل 
نمی شود، بلکه عدم سازگاری آن را با واقعیت های تاریخی وحقایق آشکار می توان 
مالحظه نمود. افزون بر آن این برداشت غلط را بارمی آورد که محرک های آن دوره 
از تاریخ را در چنان نقشی ازسیمای امریکا بجوییم که با سهولت شوروی و حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان را چون ملعبۀ ناچیز وحقیری برای بازی های سیاسی در 
دست داشته است. اما، آن عده ازعامالن وفعاالن رویدادهای خونبار که همکار امین 
بودند ومدعی " سیا" بودن او، این نتیجۀ حاصله را که پس همه بازیچۀ دست " سیا" 

بوده اند، نیز نمی پذیرند.
با آن چه ما بازنگریسته ایم ،ادعای وابستگی امین به "سیا"  از چند مجرا مسدود شده  
وپذیرفته نمی شود. بدون این که چنین ناپذیرفته گی، حتا اندکی هم از سفاکی ها وبی 

رحمی ها؛ از شیادی ها، و ازجاه طلبی هایی که او داشت بکاهد.
 دالیل چند را در زمینۀ عدم پذیرش ادعای " سیا" بودن او در پایان می آوریم و آنگاه 

می پردازیم به انگیزۀ چنان ادعا وخواستگاه فرهنگی سیاسی آن.                   
1- نبود مدارک اقناعی. نخستین نیاز برای پذیرش آن ادعا دسترسی به اسناد ومدارک 
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است. اما،  تا حال چنان اسنادی از طرف مدعیان ارائه نشده است. وقتی ازنبود مدارک 
قناعت بخش صحبت می کنیم، ناظر بر بی اساس بودن ادعا هایی است که تا حال 
گفته ونوشته شده اند. دربرابرچنان ادعا ومعرفی دگرگونۀ شخصی که زنده گی سیاسی 
وشناخته شده اش دروفاداری به سوسیالیسم طرازشوروی تبارز داشت، نیاز به دیدن 
اسناد ومدارک مقنع مطرح است. ما درجریان دنبال نمودن چنان ادعا واین که جای 
پای " سیا " را برای رهنمونی امین درچنان نقشی بنگریم؛ به نبود مواد مواجه می 

شویم. وآن چه گفته شده، بی پایه وبی اساس برجای مانده است.
اگرکسی نمی توانست مستقیماً از لیوند برژنف بپرسد که مدارک واسناد " سیا " بودن 
امین در کجاست؛ زیرا سخنرانی ها ومصاحبه های فرمایشی وتبلیغی او درمحضر 
خبرنگاران  نبود، ازببرک کارمل که بیشترین ادعا را به ویژه پس از قتل امین دراین 
زمینه داشت؛ طی مساعد بودن یکی از زمینه ها، چنان پرسشی به عمل آمده بود. 

پرسشی که پاسخ نیافت و در نتیجه درسطح ادعا باقی ماند. 
2- امین درارائۀ نظریات واعمال سیاسی خود ازمخالفین امریکا ونظام آن بود. سخنرانی 
درمظاهرات، سخنرانی وموضعگیری درشورای ملی، سهمگیری دررهبری حزبی که 

امریکا نیز آماج حمالتش بود؛ مؤید این ادعا است.
با  درمسیرمخالفت  که  نظامیانی  وپرورش  امورسازماندهی  مسؤولیت  برآن،  افزون   

امریکا و دوستی با اتحاد شوروی سمت وسو می یافتند، ناقض چنان ادعا است. 
3- تحصیل درامریکا نباید زمینۀ پذیرش وابستگی ویا عضویت در"سیا" را بار بیاورد. 
زیرا تعداد کسانی که ازکشورهای مختلف درامریکا تحصیل نموده وازفعاالن احزاب 
کمونیست ویا بقیه مخالفین امریکا بار آمده اند؛ درهمه کشورهای جهان وجود داشتند. 
درمیان رهبران حکومتی که متعاقب کودتای ثور به قدرت رسیدند،  تعداد وزیران 

ومعاون وزیران که در ایاالت متحدۀ امریکا  تحصیل نموده بودند ، اندک نبود. )1(
اما، پیرامون بورس تحصیلی امین باید یادآور شد که غالباً  برای تعیین چنان بورسی 
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که او از آن بهره مند شده بود؛ ) نه بورس های وزارت خارجه که بیشتر آشنایی ها 
زبان  با  نسبی  آشنایی  داشت(  نقش  کشوردرآن  باالی  مقامات  با  ها  وخویشاوندی 
انگلیسی ودرجۀ بهتر نمرات در یک رشته حایز اهمیت بود. دارنده گان رشته های 
چون ریاضی، تعلیم وتربیه، فزیک و . . . که دورنمای بسیار روشنی ازدسترسی به 
وزارت خارجه را نداشتند، به زحمت کشی بیشتر نیازمند بودند.  بازهم یاد آوری شود 
که چنین امتیازی به معنی نادیده گرفتن، واسطه و وسیله هنگام توزیع بورس های 
تحصیلی نیست. به هرحال حفیظ اهلل امین دوباراز طرف دولت افغانستان روانۀ ایاالت 
متحدۀ امریکا شد. بارنخست با دریافت درجۀ ماستری به افغانستان برگشت؛ و باردوم، 
به منظوردریافت درجۀ دکترا برایش بورس داده شد. اما، باردوم پیش از وقت و بدون 
دریافت دکترا واپس به افغانستان فرستاده شد. حال اگر این راهم بپذیریم که خودش 
خواست ویابرخالف میل، مطابق خواست مقامات امریکایی برگشتانده شد؛ درهرحال 

این مهم است، که بدون گرفتن درجۀ دکترا به افغانستان برگشته است. 
در پیوند با عامل بازگشت او باید گفت که جاه طلبی ها وشعار بازی هایی او را نباید 
تنها محصول دوران بازگشت در نظر آورد. این که او در امریکا با چنان خصایل فعالیت 

می نمود، وسزاوار اخراج از امریکا تشخیص شده، بعید از احتمال نیست.  
4- معلوم است که پس ازانشعاب کارمل ورفقای او تبلیغات "سیا" نامیدن رهبری 
خلقی ها باال گرفت؛ اما، هنگامی که مناسبات جناح پرچم با محمد داؤود خان برهم 
خورد؛ ودیدارهای وحدت طلبانه در فضای دسترسی به همکاری و وحدت میان جناح 
خلق وپرچم به وساطت شاه محمد دوست درسال 1356 خورشیدی، آغازشد، سخنی 
ازآن ادعاها مبنی برعضویت تره کی و امین در"سی.آی.ای"  درمیان نیامده است. 
ازهیچ پیش شرطی هنگام گزارش پروسۀ وحدت یادآوری نشده است، که مبتنی باشد 
بربیرون کردن عضو ویا اعضای سی. آی. ای، ازحزب. مشخصتر بگوییم: پیش شرط 
وحدت این نبود که پای حفیظ اهلل امین ) همچنان نورمحمد تره کی ( از صحبت های 
جریان وحدت، و . . .  کوتاه باشد؛ زیرا آنها سالهای متمادی آماج چنان اتهام وزمینه 
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ومورد اختالف بودند. سالها بعد نشریۀ رسمی زمان ریاست کارمل چنین نوشت: 
" دراتکای ایدولوژیکی هردوجناح عمال ًاختالفی وجود نداشت. هردوقسمت حزب 
خلق  دموکراتیک  حزب  کنگرۀ  ازطرف  که  اهدافی  طبق  سیاسی  صرفنظرازمبارزۀ 
افغانستان وپروگرام مرامی حزب معین گردیده بود، به مبارزه ادامه می دادند.")2( . در 

حالی که تره کی وامین از رهبران شناخته شدۀ آن حزب بودند.
  و تره کی در پاسخ به سؤال یک خبرنگارگفت: 

پرسش خبرنگار: 
شاغلی رئیس!

به اجازۀ شما می خواهم کمی به عقب برگردم. درسال 1977 احزاب پرچم وخلق 
ائتالف کردند. آیا گفته می توانید که اختالف نظرهای اساسی بین آنها چه بود؟

جواب: 
 رفیق!

پرچم وخلق هردو یکی است وبین شان تفاوتی وجود ندارد. ما ازهمدیگر جدا نبودیم 
ومتفقاً به دشمنان خویش آتش می ریختیم . این که دو حزب وجود داشت حقیقت 

ندارد. صرف سؤ تفاهماتی عرض اندام کرده بود، که ما آن را مرفوع کردیم ")3( 
آن همه اعضای دو طرف هم از اتهامات پیشین شکایتی نکرده اند. نه پرسیده اند که 
اگر تره کی وامین جاسوس "سیا " بودند، چه گونه این موضوع به پایان رسیده است. 
واگر ببرک کارمل طی مدت جدا بودن، اشراف زادۀ وابسته به دربار بود، چه وقت از 

آن پایگاه و روابط گسسته است.
5- پیدایش انشعاب پس ازبروزمسایل نه چندان جدی، درسازمان ها واحزاب یا درنهاد 
رابرنمی  ندارند و فرهنگ گفتمان  های سیاسی  یی که فرهنگ تحمل و گفتگو 
تابند؛ یک رویداد عادی است. انشعاب درجمعیت دموکراتیک خلق افغانستان را با 
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نشانی نمودن موارد اختالف و درک چنان واقعیت می توان درنظرآورد نه در نقش 
"سیا ". همچنان با توجه به انشعابات درسایرنهادها، می توان سراغ عوامل اصلی یا 
فقدان تحمل سیاسی وطی نکردن سیرطبیعی بحث الزم ومبارزۀ داخلی را گرفت که 
درنتیجه بسا موارد، فحاشی، سخنان اهانت آمیز، ترورشخصی، واتهام وارد نمودن به 
روابط با حکومت ها ویا سازمان های اطالعاتی جای آن را گرفته است. چنان بود که 
کارمل سیاست باز، دوست وفادار شوروی ، درباری خطاب می شد، وبعدتربه قولی، 
خلیل اهلل زمر یک تن ازکادرهای برجستۀ پرچم که با رهبری پرچم دارندۀ اختالفاتی 
بود، نیزمتهم به جاسوس بودن شد، میرصاحب کاروال هنگام شرح جریان تالش 
ها برای احیأ مجدد وحدت میان خلق وپرچم، هنگامی که ازمواضع مختلف درقبال 
حکومت داؤود خان نام برده، می نویسد: " گروپ سومی راخلیل زمر، سیدعبداالله 
وگروپ گویا عالقمندان حزب، )منظوراحتمااًل حزب غورزنگ ملی داؤود خان است( 
مخالف حفظ تشکیالت حزبی ) پرچم( درموجودیت رژیم مترقی " محمد داوود بودند. 
به همین علت هم بود که خلیل زمر تا اخیر دوران حاکمیت حزب ) پرچم ( در زندان 
باقی ماند وحتی  آوازه ها در بارۀ اینکه او عضو " سیا" ) CIA (بود، در سطح رهبری 

حزب ) پرچم ( تائید می گردید. )4( 
انشعابات بعدی، مثاًل انشعاب غالم  انشعابات بود،  و مسبب  اگر امین عامل "سیا" 
دستگیر پنجشیری وچند تن دیگر، ازپرچم) سال 1348( را محصول  کدام دست باید 
دید. واگر تره کی وامین جاسوس "سیا" بودند،  چه سبب شد که غالم دستگیر وچند 

تن دیگر پس از چندی دوباره به جناح " خلق " پیوستند.
 می دانیم که پس ازقتل امین نیزجنجال های درونی وانشعابات ازپیکرآن نهاد دست 
برنداشت. دراین مورد اضافه شود که نقش افراد خود خواه، فاقد تحمل بحث، ریاست 
جو، دسته باز، همواره درتشدید اختالفات وسمت وسو دادن درمسیرتشنج آمیزوتحمیل 
انشعابات مؤثر است. اما، نمی توان همه را ناشی از نقش سازمان های اطالعاتی 

دیگران تشخیص داد وزمینه های فقر فرهنگی- سیاسی آن را نادیده گرفت.
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6- اگر امین عضو " سیا " بود، عضویت او از چشم "ک. ج. ب" پنهان نمی ماند.  
در کشوری که "ک. ج. ب" بسا ازچهره های فعال را دردست داشت؛ اعضای آن 
ازعضویت او در آن آژانس نیز مطلع می شدند. به ویژه  و به قول جنرال عبدالقادر وزیر 

دفاع پیشین، که " تار و پود افغانستان در دست کی.جی بی. بود." )5(
7- چنان که دربرگهای پیشتر دیدیم، امین در واپسین لحظات زنده گی و دراوضاعی 
که برنامۀ نخست یا قتل او ازطریق مسموم نمودن اش، به ناکامی انجامیده بود، 

هنوزهوای حمایت دوستان شوروی را داشت، نه کوماندوهای امریکایی را. 
8- دیدارهایی را که امین پس ازکودتای ثور با دیپلومات ها ونماینده گان سیاسی 
می  نه  او  بودن  برای عضو"سیا"  دلیلی  داشت،  امریکا  ازجمله  و  غربی  کشورهای 
شود. اگر چنان ادعا پذیرفته شود، دیپلومات های شوروی باید بیش از دیگران چنان 
عضویت را می داشتند. واقعیت این است که اومنحیث وزیرخارجۀ یک کشوروابسته 
به اتحاد شوروی، چنان دیدارهای داشت. درحالی که ازصبح تا شام مشاورین روسی 

واعضای " ک. ج. ب" دور او را فراگرفته بودند. 
 اگر قرار باشد، دیدار ها ویا شرکت در ضیافت های منابع امریکایی ، دال بر عضویت  
در " سیا " تلقی شود، جنرال عبدالقادر از چهره های شناخته شده را، باید مطابق چنان 
منطقی  چندین بار عضو " سیا"  نامید! در حالی که شاید برای همه روشن باشد که 

عالیق وپیوند های او چگونه بود. به این نمونه ها از سخنان خود او بنگریم : 
"  . . . در خانۀ  اتشۀ مدافعۀ هوای امریکایی ها ) در کابل (. . . کسی به زبان بسیار 
روان روسی به من خوش آمد گفت، معلوم شد که نائب سفیر سفارت در کابل است.  

. . . کمی دیرتر ماهی وکچالو آوردند، غذا خوردیم وصحبت کردیم . . . 
دعوت بعدی از طرف اتشۀ هوایی ترتیب  داده شده بود. آن اتشه هم مسلکم بود. می 
توانست بیشتر با من گپ بزند. می توانستیم در بارۀ مسائل مختلف صحبت کنیم. البته 

مسائلی که به عنوان یک دپلومات اجازۀ  صحبت پیرامون آنها را داشت. . . .
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 شب دیگر به خانۀ اتشۀ نظامی زمینی سفارت امریکا دعوت بودیم . . . 
زمانی که قومندان مدافعۀ هوایی بودم ، قومندان قوای بحر الکاهل امریکا به افغانستان 
دعوت شد. سفارت امریکا   به مناسبت آمدن اوضیافتی ترتیب داده بود ومرا هم دعوت 
کرده بودند.  . . . برخورد بسیار صمیمی با من کرد. چیزهایی پرسید ومن جواب دادم. 

دکتور پرویز آرزو :  ) گفت وگو کننده با جنرال قادر( مثالً  چی پرسید؟
جنرال عبدالقادر: مثال؛ پرسید که وضع قوای هوایی افغانستان چطور است ؟ من نه 

گفتم خوب است ونه گفتم خراب است. 
فقط گفتم نورمال  است  . . . 

بعد از هفت ثور اولین سفیری که به دیدنم آمد سفیر امریکا بود. . . .")6(

بر اساس  دالیلی که در باال آوردیم، نمی شود ادعای عضویت حفیظ اهلل امین را در" 
سیا" پذیرفت. بلکه عامل تبهکاری و فجایع زمانۀ قدرت مندی اش را باید در همان 
جایی دریافت که خواستگاه اصلی و واقعی بود. به این ترتیب الزم است که دست 

شکسته را در گردن آویخت، نه آن دست دیگر را!
انگیزه	و	زمینه	های	چنان	ادعا	

  پس از آمدن امین از امریکا و ورود وی به جمعیت دموکراتیک خلق؛ جانبداری امین 
از تره کی وتره کی از امین، در برابر کارمل ویاران او سبب سازچنان ادعا شده است. 
ازآن جایی که بردباری و حوصله مندی سیاسی حضور نداشته است، مانند همه موارد 
مشابه در بقیه جمعیت ها، جدایی ها و انشعاب ها، دلیل ودالیل می طلبند. درآن 
جمعیت نیز تا این که ازنکات اصلی مورد اختالف سخن درمیان آید، تره کی وسپس 
امین به پاسخ ! چنان نیاز توجیه کنندۀ انشعاب به جاسوسی برای امریکا متهم شده اند.
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ادعای جاسوس بودن که چند سالی عمر نموده بود، با وضاحت از چرخش گسست 
داؤود از اتحاد شوروی؛ وبه میان آمدن ضرورت اتحاد و وحدت جناح خلق وپرچم، 
بسیاربه سهولت رنگ باخت. درتوجیه آن؛ سخنان تره کی را دیدیم. اما، نقدخواستگاه 
اصلی اتهام زنی که می توانست برای سیاسی اندیشان مثمر ثمر باشد، محلی از اعراب 

نداشت.
درمرحلۀ بعدی، پس ازکودتای ثور، حمالت لجام گسیخته یی را که رهبری خلق 
علیه همه اقشار جامعه وبا انگیزۀ یکسان سازی یا " خلقی" سازی درپیش گرفت، 
دیدیم که فجایع جنایتباری را درکشورمستولی نمود. هرچند همه رهبران ازآغازکودتا 
دراعمال ظلم وستم؛ شکنجه وعذاب مردم مسؤولیت داشتند، اما؛ حفیظ اهلل امین که 
با تکیه برمهارت های ویژه اش توانست؛ قدم به قدم رقبا و موانع قدرت یابی بیشتر از 
صحنه بردارد،بیش از پیش،از طرف مخالفین حزبی خویش درمعرض تبلیغ عضویت " 
سیا" قرار گرفت. درحالی که دراساسی ترین موارد یا باورداشت ها، متأثرازسوسیالیسم 
اتحاد شوروی اختالفی نداشتند. این قدرت طلبیو اختالفات خرد وریزه بود که وقتی 
به سوی جنجال های شخصی و روحی ونفرت ها وکدورت های حاصله ازآن ره 
کشید،سرکوب های خونین و وحشت بار را از طرف او و گروه اش بار آورد. از آنجایی 
که عامل سیاسی رویکردهای سفاکانۀ او در بینش سیاسی اش جست وجو نمی شد، با 
ساده انگاری چنان پنداشتند که با بارکردن همه فجایع بردوش امین، خواستگاه اصلی 
چنان ساختارظلم گستر و نقش بقیه فعاالن جفاها، منزه از دارندگی ظرفیت های ظلم 

گسترانه درحق مردم افغانستان خواهد شد!
پنداشتند که با آن ادعا، جنایت درحق مردم افغانستان ناشی از امین و امریکا القأ میشود 
و آن سیاست و کارکردهای مورد نیازآن که ازدیکتاتوری حزبی و در راستای ضروریات 

شوروی نیزبود، از انظار پنهان می ماند!!
 این بود که باردیگر وبا چنان انگیزه، امین درمرکزتوجه قرارگرفت. درحالی که مردم 
افغانستان و جهان، تردیدی نداشتند که فجایع درحق مردم افغانستان زادۀ سیاست 
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وجنایت ضد  برده  مردم  درگلوی  رحمی دست  بی  با  که  است  یی  مستبدانه  های 
بشری بار آورد. اعمال جفا آمیزی را که چنان سیاست مطالبه نموده بود، جنایتکارانی 
مانند امین را می آفرید تا آنرا اجرا کنند. دیگران، یا گرداننده گان چرخ خون ریزی 
وجفاورزی نیزدر روزگاری که یار و یاور ورفیق بودند، به چنان اعمال اشتغال داشتند. 
بدون تردید جنایات امین وگروه وی با توجه به سهم شناخته شده وسرانجام قتل فجیع 
او ورد زبان ها شد، اما، خونی که دامن بقیه را فرا گرفته بود، نه از برگ های تاریخ 
محو شد ونه با قتل او مردم آزاری پایان یافت. جان دریافت " مسألۀ امین " دراین 

واقعیت نهفته است.                  
سران کرملن با آنکه دستور دادند که به" احزاب برادر") نهادهای گوش به فرمان که 
چشم وگوش بسته دستورها را باید می پذیرفتند( همه بگویند که جنایات درافغانستان 
محصول نقش یک شخص یا امین بود، اما می دانستند که چه حماقتی را مرتکب 
شده اند. زیرا تمام آزار رسانی درحق مردم افغانستان و منجمله خشونت های هار و 

ددمنشانۀ امین، مورد حمایت آنها بود.
خانم بورلی مالی، ژورنالیست واستاد دانشگاه درآسترالیا ) 1982( نویسندۀ کتاب " 
اتهام بستن  از  انگیزه های شوروی  پیرامون   " بازنگری  یک   – انقالبی  افغانستان 
جاسوس "سیا" برامین، یادآوری جالبی دارد که تصور می شود، سران کرملن متوجه 

دالیل سخیف خویش بوده اند. وی می نویسد:
" باری اگرروسها درصحبت با افغانان روی جاسوس بودن امین صحه می گذاشتند، 
درمالقات با خارجیان، اما، دراین زمینه خاموشی را ترجیح می دادند. مثال؛ در مقاله یی 
که چندی پس ازحملۀ نظامی شوروی بر افغانستان درمجلۀ معروف روابط بین المللی 
در مسکومنتشر شد، و درآن از" سیا" و" تبلیغات امپریالیستی " یاد ورزیده شده بود، 

هیچ اشارتی به امین وجاسوس بودن او نشده بود."  )7( 
پیرامون ستمگری، جاه طلبی، غرورضد مردمی  آوریم، که  به تکرار می  پایان،  در 
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او، جای هیچ گونه تردیدی نیست. تشخیص شخصیت جاه طلبانۀ  وسفاکی های 
امین، که باالتردیدن قدرت شخصی را همراه با عالیق واحساسات قومی – قبیله یی 
) مانند تمامی رهبران ح.دخ.ا ( رهنمود اعمال خویش داشت، هیچ جای شک وتردید 
نمی گذاشت که جنجال او با شوروی روزی با اتکأ به گروه خاص خودش، وبا تائید 
چند بلی گوی همواره موجود درکنار او، باال بگیرد،دنیای جاه طلبانۀ چنان آدم های 
وابسته وقتی با موانع دست وگریبان می شود، آنها می کوشند، حامی دیگری سراغ 
کنند. واین سراغ نمودن متکای دیگر، امتیاز " استقالل" را نمی رساند. زیرا هر چه از 
آرمان واعتقادات می گویند، باید همه در متابعت از امیال شخصی، قلدری ویکه تازی 
ها باشد وحامی نیز همه را بپذیرد. درحالی که شوروی در مرحلۀ دومی مناسبات با او، 

حاضر نشدهمه مطالبات اش را بپذیرد.
از این دریچه است که محال نبودن چنان ذهنیت واحتمال رفتن امین به سوی دیگران 
را می توان نگریست. و در زمینۀ مثال، سیرتالش های جنرال شهنوازتنی درمشارکت 
با حکمتیار- پاکستان را داریم. جنرالی که سراپای حیات سیاسی- اعتقادی  اش با" 

سویتیسم" عجین شده بود، نزد حکمتیار وآی. اس . آی زانو زد.
اما کارامین تا آنجا نرسید، بلکه دلبستگی غرورآمیز وخود فریبانه به شوروی را تا 
واپسین لحظات حیات خویش نگهداشت. پس تاریخ زمانۀ قدرت مندی او، عماًل با 
ستمگری های وحشیانه یی مواجه است که از باور مندی به دیکتاتوری ،بی اعتقادی 
به دموکراسی، دوستی با اتحاد شوروی ،) همراه با بروز پاره یی از جنجال ها( ، بهره 

مندی از فرهنگ دروغ وشیادی های گوناگون، ناشی شده بود.
واین برداشت ها ویادآوری ها هرگزنباید ذهنیتی را ایجاد نماید که "سیا" وسازمان 
از  اند. در چارچوب بررسی فشرده  نبوده  بقیه کشورها درافغانستان فعال  اطالعاتی 
مواضع امین،مهم نشاندن حفیظ اهلل امین درجایی است که ازآن به مسائل افغانستان 

وجهان می دید. 
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	اتحاد	شوروی	وحفیظ	اهلل	امین

مناسبات میان شوروی و امین همچنان امین با شوروی را طی دو مرحله می توان دید:
 

1-	پیش	ازکودتای	ثور

2-	پس	از	کودتای	ثور	

1-	پیش	از	کودتای	ثور

	)	امین	و	شوروی	حامی	همدیگر	(

امین پس ازآن که ازامریکا به افغانستان رفت، به عنوان یک تن ازاعضای جمعیت 
دموکراتیک خلق وبالتبع یک تن ازهواداران پروپاقرص اتحاد شوروی فعالیت سیاسی 
داشت. از این رو فعالیت های او ازجانب شوروی زمینۀ تردید نداشت. می توان پذیرفت، 
که " ک. ج. ب " از مسؤولیت بعدی امین درحزب به عنوان مسؤول امورنظامی مطلع 
بود. این اطمینان را بربنیاد آگاهی ازنفوذ آن نهاد درارتش افغانستان و رابطۀ نورمحمد 
تره کی منشی حزب که با نام مستعار " نور" با "ک. ج. ب." در پیوند بود، می توان 

ابراز نمود.)1 (   
چنان بود که تبلیغات جناح پرچم پس ازانشعاب 1346علیه تره کی وبعدترامین تأثیری 
روی مقامات شوروی برجای نه می نهاد. حتا مقامات شوروی ازتبلیغات آن دوجناح 

ابراز نا خرسندی داشتند.)2 ( 
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کوششهای امین درحزب و تبارز سیاسی او به عنوان یک تن ازاعضای پارلمان زمان 
شاهی، و درعین حال فعال مدافع شوروی، آن موقف شوروی را توجیه نیز می نماید.

از این مرحله، جلوه یی از شک  و تردید مقامات شوروی بر امین ویا اتخاذ موقفی 
ازطرف امین که گونه ی از اعتراض وانتقاد وسرکشی ازمواضع شوروی را نشان دهد، 
تا حال دیده نشده است. همان بود که پس از پیروزی کودتای ثور، به مشوره های 

شوروی جداً نظر داشت و
با افسراوپراتیفی) 3( مالقات نموده بود. دربارۀ این موضوع می خوانیم که: " حفیظ اهلل 
امین درهمان روز با یک افسر اوپراتیفی مالقات نموده طالب مشوره درموارد ذیل شد: 
آیا بیانیۀخطاب به مردم تره کی از طریق رادیو صبح روز 29 اپریل پخش شود ویا 

صبح روز 30 اپریل؟ 
آیا بیانیۀ موصوف ازآدرس حزب صادرشود ویا ازآدرس شورای انقالبی نظامی؟

 وباالخره آیا تره کی صرف رئیس جمهورخوانده شود و یا منشی عمومی و رئیس 
جمهور به شکل همزمان؟ امین به نماینده گی از خود وسایر رفقایش درخواست نمود 

تا اتحاد شوروی به زودی ممکن رژیم جدید را برسمیت بشناسد.
ریزیدینسی)4 ( درگزارش خود به مسکو درحمایت ازامین نوشت:

" امین حامی همیشگی همکاری با اتحاد شوروی  و ح. ک. ا. ش. است" 
بربنیاد چنان شناخت از امین، اندره پف رئیس کی جی بی، هدایت  داد ه بود، که نام 

بعضی از اعضای آن سازمان برای امین فاش شود. می خوانیم:
" بنابرهدایت اندره پف هویت یک تعداد از اعضای ریزیدنسی برای امین فاش ساخته 
شد. آنها عبارت بودند ازشخص ریزیدنت، و گ. اوسکادچی قونسل، پ. س. گولیوانف 
سکرتردوم سفارت، س. لختورین، افسرگارد امنیتی  و ی. کوکتا سکرتر اول سفارت 

شوروی درکابل.
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رئیس هیأت " ک. ج.  ب " دگروال بودگانوف برای امین توضیح داد که بنابر یک 
سلسله دالیل قابل فهم  وبراساس  دساتیر دولت شوروی، آنها قبل از انقالب اپریل 
با رهبری " ح. د. خ. ا " تماس های مخفیانه را برقرار کرده بودند. آنها ) نماینده گان 
" ک. ج. ب." در افغانستان ( اکنون سرگرم آن اند که به فعالیت های تخریبکارانۀ 
سازمانهای استخباراتی کشورهای غربی علیه اتحاد شوروی  و " ج. د. خ. ا " نقطۀ 

ختم بگذارند." )5(   
های  ومشوره  تنگاتنگ  همکاری  به  امین  باالی  ب  ج.  ک.  اطمینان  و  اعتماد 
بسیارنزدیک انجامیده بود. ازجمله مشوره درزمینۀ اخراج مشاورین کشورهای غربی 
از وزارت داخلۀافغانستان. امین درهمه موارد در راستای لزوم دیدهای نماینده گان 

شوروی ازهمکاری واطاعت دریغ نمی ورزید.
شایان یادآوری است که اسم رمزی امین نزد کی جی بی در افغانستان، کاظم بود )6 (  

2-	پس	از	کودتای	ثور	

اتحاد شوروی  مقامات حزب کمونیست  میان  مناسبات  ثورنیزمدتی  ازکودتای  پس 
وکارمندان نهادهای جاسوسی آن درافغانستان، با امین وامین با آنها رفیقانه بود. حفیظ 
اهلل امین مانند تره کی در صحبت های مستقیم وتلفونی با رهبران حزبی و دولتی  به 

ارائۀ گزارش ها ازاوضاع افغانستان می پرداخت وآنها نیز به او مشوره می دادند. 
 اما، تشدید بحران ها، تبارز دگربارۀ تنش های جناح کارمل وخلقی ها، توسعۀ شورش 
نمود.  بحران  دچار  خفا  در  را  وامین  شوروی  مناسبات  شوروی؛  دولتی-  های ضد 
نخستین بازتاب تنش ها میان رهبران دوجناح در ماسکو، ایجاد گونۀ یی از دردسر 
برای آنها است.براساس دریافت های نماینده گان شوروی درافغانستان، " کشمکش 

ها و دسیسه سازی" ها مانند گذشته در بین حزب رواج  داشت.
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 دستگیری واعدام ده ها هزار انسان بیگناه موافقت همیشگی مقامات ماسکو را همراه 
داشت.

نویسنده گان کتاب " جنگ درافغانستان" می نویسند:" در مجموع واکنش رهبران 
شوروی به رهبری ل.ای.برژنف در برابر ماجراجویی های امین ره آورده های مثبتی 
به بار نیاوردند.هرگاه نگوییم که واکنشی که در راستای باثبات سازی اوضاع متوجه 
می بود، اصاًل نبود.هیچ هوشدار رسمی به رهبران افغانستان مبنی بر خود داری از 
ماجراجویی ورفتارهای بی بند وبار وبی پروای شان داده نشد.رهبران شوروی وقت 

کافی برای  نشان دادن واکنش در اختیار داشتند . . ." )7(
شایان یادآوری است که نویسنده گان اگر به سکوت مقامات مسکو معترض استند، 
این واقعیت را گویا درنیافته اند که آن همه بی بند وباری وسر به نیست کردن ده 
هاهزار انسان ،برای این از نظر برژنف ودیگران استقبال شده بود که آنها نیز سرکوب 

شده گان را مخالف و ضد انقالب می دانستند.
امین وگروه او،در حالی که همنوایی حزب را در سرکوب ها با خود داشت،با داشتن 

چنان پشت گرمی ازطرف شوروی آشکارا بود که لجام گسیخته می تاخت.
یورش امین به سوی برخی از اعضای جناح پرچم ، ممانعت شوروی را بار آورد وسر 
آغازی شد در تیره گی مناسبات شوروی وامین . از آن به بعد است که " ک. ج. ب. 
چندین بارازطریق نماینده هایش با حفیظ اهلل امین که از جریان فعالیت ارگانهای 
امنیتی نظارت میکرد، تقاضا نمود تا به پیگرد افراد خاتمه بخشیده، یک تعداد زیادی 
از اجنتهای" ک. ج. ب" و اشخاص ارتباطی مورد اعتماد شوروی  را ازالزامات وارده 

برآنها مبنی برخیانت وانجام فعالیت های ضد دولت مبری ساخته آزاد سازد.
به امین گفته شد که این افراد کارهای مؤثری را برای منافع اتحاد شوروی انجام داده 
اند وبدین وسیله برای تقویۀ دوستی  افغان- شوروی  وانقالب ملی دموکراتیک در 
افغانستان کمک نموده اند. درجمع اشخاص یادشده، اسم های ح. شرق) داکترمحمد 
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حسن شرق( سابق معاون صدراعظم در زمان محمد داود، صمد ازهر قوماندان اسبق 
ژاندارم وپولیس، محمد رفیع وزیرکار و امور اجتماعی وسابق عضو شورای انقالبی؛ 
عبدالسالم معاون اسبق وزیرتجارت، قادر وزیردفاع وتعداد زیاد دیگر وجود داشت." )8( 
نویسنده گان کتاب جنگ در افغانستان نیز در مورد چند تن از مغضوبین امین مانند 
قادر وکشتمند که به اعدام محکوم شده بودند، می نویسند ،که " تنها پس از تقاضا 
های پیوستۀ جانب شوروی در اکتبر 1979 مجازات اعدام آنها به زندان دراز مدت 

تعدیل گردید." )9(  
امین درحالی که آمادۀ پذیرش توصیه های طرف شوروی بود، گونه یی از نارضایتی را 
با این عنوان که برخی از متخصصین پیشین شوروی درافغانستان، تغییرات ایجاد شده 

در افغانستان را درک نمی کنند، ابراز می داشت. 
نفوذ بیشترامین درحزب و حکومت، تنگتر نمودن ساحۀ قدرت، تبارز بیشترجاه طلبی 
ها که به تشدید اختالفات روحی وشخصی با تعداد دیگری از اعضای رهبری حزب  
انجامید؛ درماسکو این نگرانی ها را ایجاد نمود که امین مصالح ومنافع شوروی را به 
درستی درک نمی کند. از آن پس برخی از تشبثات دربارۀ شخصیت و زنده گی امین 
و" ضرورت وارد نمودن تغییرات اساسی در رهبری سیاسی کشور . . .  شامل برکناری 

امین از قدرت . . ."  متمرکز شدند. 
امریکایی ها نیز به تشبثات پیرامون امین افزوده بودند. مثال ً درحالی که " امین را 
یک جنایتکار می دانستند، آنها امین را در قتل ادلف دبس سفیر امریکا در افغانستان 
در اوایل سال 1979 مقصر می دانستند. دیپلومات های امریکایی در کابل از آوازۀ 
وابستگی امین به سی .آی .ای، مطلع بودند. سفیر دابس درمورد وابستگی امین به 
سی آی ای، از آن سازمان جویای حقیقت شده بود، سی. آی. ای، در پاسخ گفته بود، 

امین هیچ وقت با آن آژانس همکاری نداشته است")10(   
همچنان در گزارش هایی که کارمندان سفارت امریکا در کابل به امریکا انتقال داده 
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اند، به مواضع و حرکات امین با عالقمندی نگریسته اند.)11(
اامین که پس ازراندن پرچمی ها از قدرت، درحوزۀ جنگ قدرت به سرکوب چند تن 
خلقی های نظامی) شیرجان مزدوریار، گالب زوی، اسداهلل سروری، اسلم وطنجار( 
نیزدست یازید؛ مخالفت تره کی را نیزعلیه خویش برانگیخت. تره کی پس از بازگشت 
از جلسۀ سران غیرمنسلک در هاوانا، توقفی در ماسکو داشت. وآن هنگامی بود که 
ماسکو به تصمیم دور انداختن امین، آشتی دادن تره کی با پرچمی ها رسیده بود. 
واسداهلل سروری طرح قتل امین را در کابل تدارک دیده بود. طرحی که از طرف 

عزیزاکبری از نزدیکان سروری به گوش امین رسید وناکام ماند.
در این پیوند نیز شوروی گام دیگری برای دوری از امین و دورکردن او برداشت. چهار 
تن نامبرده که از امین می ترسیدند، به سفارت شوروی درکابل پناه برده بودند. سعی 
نافرجام پوزانف ظاهراً  به منظورحل اختالفات تره کی وامین در ارگ، که به تیراندازی 
ناموفقانه به سوی امین انجامید، حفیظ اهلل امین رابه شکاکی پیرامون ماسکو مبدل کرد 
که با بحران فراگیری همراه بود. توقیف تره کی، فرمان قتل او، اخراج سفیرشوروی 
ازکابل، که هیچکدام بدون افزایش نارضایتی ماسکو نبود، رهبری شوروی را به اتخاذ 

راهی رهنمون شد که تجاوز به افغانستان و قتل امین را در پی داشت.
اما، ببینیم که حفیظ اهلل امین یا آن مرغ زیرکی که "چون به دام افتد تحمل بایدش"، 
چه گونه زمینه های قتل خویش وفراخوانی قوای شوروی را علی رغم پیدایش آن 

همه بی اعتمادی فراهم نمود.

امین	وفراخوانی	قوای	شوروی		

مطالبۀ کمک نظامی وفراخواندن نیروهای انسانی از شوروی به مرحلۀ دوم مناسبات 
شوروی وامین که منجربه شش جدی سال13.58 شد، محدود نمی شود. تره کی 
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وامین بار بار ازمقامات شوروی آرزو نموده بودند که  قطعات نظامی خویش را به 
و  نظامی  افزایش سازوبرگ  با  و  نشده  پذیرفته  بفرستند. مطالبه یی که  افغانستان 
مشاورین جواب گفته می شد. به این صحبت تلفونی کاسیگین صدراعظم در سال 

1979 ونورمحمد تره کی بنگریم: 
کاسیگین: آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟

تره کی: ما معتقدهستیم که مخالفین واحد های تازه یی را تشکیل داده وبه پیشروی 
ادامه خواهند داد.

کاسیگین: شما نیرو ندارید که آنان را شکست بدهید؟
تره کی: کاش می داشتیم  . . .

کاسیگین: شما در رابطه با این مسأله چه پیشنهاد هایی دارید؟
تره کی: ما خواهش می کنیم که شما به ما کمک های عملی، انسانی وتسلیحاتی 

کنید.
کاسیگین: این مسأله خیلی دشوار است . . . )12(

ویا :
اوستینف: "هنگامی که من با امین گفت وگو می کردم او نیز خواهش کرد به هرات 

نیرو بفرستیم ومخالفان را سرکوب کنیم . . . 
امین در گفت وگوی تلفونی به من گفت، که انقالب افغانستان در سر راه خود به 
دشواری های فراوانی برخورده است که نجات آن تنها بسته به اتحاد شوروی  است. 

 )13(
اوستینف ) وزیر دفاع شوروی (: بامداد دیروز، امین با من گفت وگو کرد. من برپایۀ 
ارائه  ارائه نموده ودرآینده  از آن کمک بزرگی که ما  او را  با رفیق برژنف،  مفاهمه 
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خواهیم کرد، مطلع ساختم. امین گفت که اتحاد شوروی بهترین ونخستین دوست 
افغانستان است. . . او گفت این کمک بسیار خوبی است، اما مهمترین چیز فرستادن 

نیرو است." )14(                                   
 اما، پس از این که راه های دور انداختن امین از داخل مسدود شد و ماسکو به نتیجۀ 
قاطع برکناری او رسید، به مطالبۀ درخواست قوای نظامی با زمینه سازی های بیشتر 
و افزون برانگیزۀ قتل امین ،جواب مثبت گفت. با این ویژه گی که نامی از درخواست 

های امین نبرند.
حکومت خلقی ها که در زمان حیات تره کی به درگیری های روبه تزاید مواجه شده 
بود، پس از قتل او، و با شروع ریاست امین، محتاج دریافت بیش از پیش کمک نظامی 
بود. هنگامی که امین در متن آن شک و بی اعتمادی نسبی بر پوزانف سفیرشوروی، 
تمایل گسیل قوا از جانب شوروی را دید، می شود پذیرفت که آن را دستاوردی برای 
به هر کاری می زنم   بوده است که دست  امین چنین  بود. تصور  پنداشته  خویش 

وپشتیبانی شوروی را حتا تا سرحد گسیل قوا نیز دردست دارم.
در این جا ناگزیر اشاره نماییم که چنین برداشت را با نپذیرفتن و رد  آن ادعای غلط 
می توان ارائه نمود،که طرفداران امین و کارمل هر دو از آن انصراف نمی نمایند. هر 
دو می گویند که قوای شوروی را امین دعوت نکرده بود.؟! اتفاقاً این نقطۀ مشترک 

وغلط، جعل آمیز وتحریف شدۀ هر دوجناح است، با دو انگیزۀ جدا گانه.
 می دانیم که سه شب پیش از 6 جدی 1358 یا زمانی که حفیظ اهلل امین و کمیته 
مرکزی مورد تایید او، درقدرت بود، طیاره های غول پیکر نظامی شوروی پیهم وارد 
داخل  شوروی  نظامی  نیزنیروهای  زمینی  طریق  از  همچنان  شدند.  می  افغانستان 
افغانستان شدند. بنابر آن صحبت بیشتر پیرامون این واقعیت که قوا با موافقت جانب 

امین، آگاهی کمیته مرکزی او، توضیح بیشتر واضحات خواهد بود.
انگیزه یی که هر دو جناح طرفداران امین وکارمل را به تحریف کشانده است این 
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است که طرفداران امین قتل او را دیده، نتیجه می گیرند که قربانی یک تجاوز شد. 
درحالی که سهم امین وخودشان در  موافقت به گسیل قوای شوروی یا دقیقتر آن 
تجاوز، نیازهایی که به آن قوا داشتند، همچنان برگ هایی از دل خوشی خویش ناشی 
ازعالیق آن هنگام  به شوروی ومداخلۀ مستقیم آن را بر می دارند. به این ترتیب 
مرگ آدمی را که نا خود آگاه از طرف خودش و بنابر اقتضای بینش سیاسی وعالیق 

به شوروی پدید آمد، مرگی تصویر می کنند، با وجه چهرۀ ملی !!
در حالی که به رغم هرگونه بازی گوشی سیاسی،تا واپسین لحظات زنده گی اش 
متکی به شوروی بود .از آخرین لحظات حیات سراسیمۀ  حفیظ اهلل امین، چنین گفته 

شده است:
"  . . . امین به یاور خود دستور داد به مشاورین نظامی شوروی زنگ بزند وآنان را خبر 
کند که به کاخ حمله شده است وگفت:» شوروی ها کمک می کنند.«. یاور به امین 
گفت که» این شوروی ها اند که آتش باری می کنند.«. این سخنان، دبیرکل را از خود 
بی خود ساخت. خاکستر دانی سیگار را گرفته به سوی یاور پراند وبه خشم فریاد زد» 
دروغ می گویی این امکان ندارد « پس خود کوشید با رئیس ستاد کل و فرماندۀ تیپ 
چهارم زرهدار) قوای چهارزرهدار( تماس بگیرد. مگر ارتباطات با آنها قطع بود. پس از 
آن با آهستگی غرید: »دیگر دانستم، درست است. «   . . . ")15(  کارمل وطرفداران  
او نیزپای امین از درخواست قوای متجاوز را بیرون آورده اند. ) مراجعه شود به مصاحبه 
های ببرک کارمل که در برگهای پیشین آمده است.(. زیرا می خواهند ماهیت نیرنگ 
آمیز واغفال کننده یی را که تصمیم ارسال قوا به افغانستان در زمان حیات وحاکمیت 

امین داشت، پنهان کنند. 
به  ها  شوروی  داشت.  را  ضرورت  اشد  شوروی  نظامی  نیروی  به  امین  که  گفتیم 
درخواست او نه تنها لبیک گفتند، بلکه پس از رسیدن به تصمیم دور کردن امین، 
ذهنیت تجاوز امریکا- پاکستان را نیز چاقتر نمودند. آن چه در اواخر ماه قوس 1358 
از طریق رادیو وتلویزیون به منظور آماده گی ها علیه تجاوز ابالغ می شد، فراهم 
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نمودن بیشتر زمینه هایی بود که گسیل قوا را در آن مقطع بیشتر برای  امین توجیه 
کند. امین وکمیته مرکزی اش چنان امکانات را از دل وجان مطالبه می نمودند. زیرا 
درغیر آن به خوبی آگاه بودند که با فرارنظامیان از ارتش، گسترش دامنۀ مخالفت های 
مسلحانه وتشدید اختالفات داخلی؛ بی اعتمادی وبی اطمینانی روز افزون، گلیم رژیم  

جمع می شد. 
شایان یادآوری است که تنها انکار ازنقش امین برای درخواست قوای شوروی ازطرف 
پیروان امین و پرچمی ها مطرح نیست. مورد دیگری نیزدرانکار از نقش او حضور دارد. 
آنانی که  کودتای ثور را با عناوین مختلف، انقالب  ، " مرحله اول انقالب شکوهمند 
ثور"، قیام و یا قیام افسران  . . .  پذیرنده استند، نقشی را که امین در هدایت آن کودتا 

داشت، یادآوری نمی کنند.
           

*  *  *
توضیحات	و	رویکردها

1- متروخین .ک. ج. ب. در افغانستان. مترجم: احمد ضیأ رهگذر.  انتشار این کتاب 
برخی از ناگفته هایی رانیز گفته است که در کتاب های جنرال های شوروی وبقیه 

نویسنده گان دیده نشده بود.
2- منبع باالص 45

سازمان  عضو  که  میشود  اطالق  شخصی  به  اوپراتیفی  کارمند  اوپراتیفی:"   -3
استخباراتی بوده ، بطور مستقیم در کارهای استخباراتی سهیم باشد. او همچنان شبکه 
های جاسوسی را ایجاد نموده به کار می اندازد. معلومات استخباراتی را جمع آوری 
نموده و وظایف اجنتوری را به پیش می برد." ) توضیح ص 40 کتاب" ک.ج.ب." در 

افغانستان .(
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4- ریزیدنسی: " آن دسته از کارمندان " ک.ج.ب." که در چار چوکات سفارت شوروی 
فعالیت می کردند.") توضیح8 کتاب ک.ج.ب. در افغانستان.(." کارمندان فعال یک 
ریزیدنسی عبارت اند از: ریزدنت ومعاونین اوپ، یک افسر امنیتی واعضای فعال که 

کارهای اجنتوری را به پیش می برند." ) توضیح در ص 40 کتاب (
5- ک. ج. ب. در افغانستان ص 53

6- منبع باال ص 50
7- گروهی از دانشمندان انستیتوی تاریخ نظامی فدراسیون روسیه. جنگ در افغانستان. 

ترجمۀ عزیز آریانفر
ص 102 انتشارات میوند. پشاور 1999.

8- منبع شماره ) 5( ص 70
9- منبع شماره ) 7( ص 98

10- ستیوکول، جنگ اشباح. تاریخچۀ مداخالت " سی .آی . ای"، " آی. اس. آی." 
واستخبارات سعودی در افغانستان، از تهاجم شوروی تا 10 سپتامبر 2001. مترجم 

مهندس محمد اسحاق . چاپ دوم. انتشارات میوند.
11- اسناد النۀ جاسوسی . شمارۀ 29 . افغانستان ) 1( صص. 128 / 146 /144 110

افغانستان(. ارتش سرخ در  12- ب. گروموف، ) قوماندان قوای عمومی روسی در 
افغانستان. ترجمۀ عزیز آریانفر. ص 19. چاپ پشاور 

13- منبع باال ص 24
14- منبع باال. ص 35

15- میرصاحب کاروال، "درس های تلخ و عبرت انگیز افغانستان" انتشارات میوند . 
1384 . کاروال منبع خویش را  کتاب توفان در افغانستان تألیف لیاخفسکی  نام برده است.
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زمینه	های	نفوذ	یابی	امین

و

گسترش	استبداد	او	

                                               

دربرگهای پیشین، سعی گردید حالی نماییم، که کاًل کارکردهای حفیظ اهلل امین، 
از امریکا، در پیوند با یک تجمع حزبی درنظرگرفته شود. بدون  او  ازبازگشت  پس 
رعایت چنین ارزیابی، ما به نتایج معیوب وناقص وحکم های معمولی وعامیانه وتا 
حدودی مروج دست می رسیم. درنظرگرفتن او درپیوند با جمعیت دموکراتیک خلق، 
این پرسش را پاسخ مقنع می دهد که وی چرا به زودی توانسته است به یکی ازمهره 
های جدی، با نفوذ و متبارزعرض اندام سیاسی نماید. واضح است که اوآدم فعالی بود، 
ولی فعال بودن او نمی تواند به تنهایی عاملی شود برای چنان صعودی که اوحاصل 
کرد. مساعد بودن وضعیت درجمعیت دموکراتیک خلق به ویژه درجناح تره کی را باید 

بهترشناخت تا مجموع عوامل نفوذ یابی او را تشخیص داد.
دراین زمینه چند تن ازافرادی که پس ازآمدن امین ازامریکا شاهد وگواه بوده اند، به 
سیرصعودی نفوذ او و پشتیبانی تره کی سالها بعدتر، اشاره های کم وناقص دارند. 
هرچند اشاره های آنان بیشتر ازسیاست توطئه وگماشته بودن او آب می خورد، ولی 
در آن  زمینه های موجود  بقیه  به  توجه  با  نارسا،  و  ناقص  یادآوری  درپشت همان 

جمعیت، می توان به یک ارزیابی درست تردرتشخیص ازاو نایل شد.
عاملی که ازآن یا دمی شود، این است که امین از پیش از پیوستن به جمعیت د. خ، 
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نورمحمد تره کی را مجاب نموده بود. با آن که ازچگونگی تأمین ارتباط امین با تره 
کی اطالع روشنی دردست نیست، اما، قدرمسلم است که چه مستقیم ازطریق مکاتبه 
ویا شخص دیگری میان آنها رابطه یی وجود داشته است. زیرا پیش ازاینکه ازامریکا 
به کابل برسد، ازطرف نورمحمد تره کی، رهبر جمعیت به عنوان یک عنصر فعال وهم 

نظر و یا رفیق معرفی ستایش آمیزشده است. 
سلطانعلی کشتمند می نویسد که، "دردرون حلقات رهبری حزب، زمزمه ها و سپس 
سر و صداهای مشکوک دربارۀ ورود قریب الوقوع شخصی ازایاالت متحده امریکا به 
نام حفیظ  اهلل امین وجود داشت. باری، تره  کی درجلسۀ کمیته مرکزی حزب بیان 
کرد که امین "به مجرد اطالع ازتأسیس حزب دمکراتیک خلق افغانستان تقاضانامه 

عضویت خود را قباًل فرستاده و در راه بازگشت به وطن است!"
واضح است که امین درپناه دفاع نورمحمد تره کی، به سرعت راه عضویت وسرانجام 
عضویت کمیته مرکزی را پیموده است، بازهم کشتمند" رهبرحزب با تمام امکان 
تالش می ورزید تا برای نامبرده، شخصیت و گذشته ای کذایی درست کند تا او یک 

انقالبی پرشور )!( شناخته شود. " )1 (
دستگیر پنجشیری چند دهه بعدترپیرامون برگشت امین ازامریکا ونفوذ او چنین نوشته 

است:  
  " با برگشت مرموزحفیظ اهلل امین ازامریکا، حضور، نفوذ و اعتبار او نزد منشی عمومی 
جمعیت، انحرافات عظمت طلبانه قومی ومحلی روبه فزونی نهاد و پس ازتوسعۀ کمیتۀ 
مرکزی وارتقای حفیظ اهلل امین بدون طی دورۀ آزمایشی به عضویت مشاورکمیتۀ 

مرکزی، بحران سیاسی دردرون جمعیت نیز گسترش بیشتر یافت. ) 2(
اگراوصاف "صداهای مشکوک" و "برگشت مرموز" او را ناشی ازآن ادعای " سیا" 
بودن به بحث پیشتر ونپذیرفتگی عضویت او در " سیا" احاله نماییم؛ آنچه پذیرفتنی 
به نظرمی آید، این است که سخنان، مواضع و جمیع احساسات وروحیات امین به 
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شمول احساسات قومی وزبانی او دردل نورمحمد تره کی نشسته و رشته های مشترک 
ومحکم تری را ایجاد نموده بود.

ازاین رو نخستین زمینۀ عروج او را درحزب، فعالیت او درامریکا و رابطــه اش با 
نــورمحمد تره کی، واطالع وپذیرش تره کی ازآن باید درنظرگرفت.

عامل مهم دیگر، فعال بودن شخص امین، درسالهای پس ازبازگشت ازامریکا نیزاست. 
دیری نگذشت که به عنوان فرد حرفه یی به فعالیت های سیاسی اشتغال یافت. وبه 
گواهی کسانی که او را ازنزدیک دیده بودند، هنگام دیداربا افراد واشخاص، آغوش 
بازمی کرد، به مزاح وخوش صحبتی می پرداخت وبه اصطالح مروج اجتماعی بود. 
آشنایی او با برخی ازمعلمین وشاگردان پیشین لیسۀ ابن سینا و دارالمعلمین حاکی ازآن 
است که ازآن همه روابط اجتماعی و مسؤولیت های تدریسی و اداری، خصایل جذب 

کننده را نیزداشت که ازآن برای جلب وجذب به سوی حزب استفاده می نمود.
به این ترتیب، ازداشتن پیروان و افراد وابسته به خود بهره مند شد. چنان وابستگان و 
پیروان سیاسی درنهاد های فاقد آزاد منشی وزنه یی اند که با بلی گویی و دنباله روی 

در خدمت انسان جاه طلب قرار می گیرند.

دربارۀ فعال بودن اواین هم شایان یادآوری است که اکثراً فعال بودن ونفوذ او را فقط 
او نه  یادآوری می نمایند. درحالیکه  با آن  درسطح نظامی ومسؤولیت های مرتبط 
تنها مسؤول امورنظامی حزب بود، بلکه نمایندۀ پغمان درپارلمان افغانستان هم بود، 
وهنگامی که  پیرامون موضوع آب هیرمند با ایران، یا یکی ازمسائل بحث برانگیزسال 
1351 جلسه یی دایرشد، امین به عنوان نمایندۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

)خلق ( درآن شرکت نموده است.
واقع  فرند مدیرمسئول جریده روزگار،  "درمنزل شخصی محمد یوسف   آن جلسه 
کنندگان  برگزارگردید. شرکت  درسال   1351 هجری شمسي   باال  باغ  درگردنه 
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دیگرعبارت بودند از:
محمدهاشم میوندوال،

 قدرت اهلل حداد،
 ببرک کارمل،

اناهیتا راتب زاد،
معصومه عصمتی ،

 دکتورعبدالکریم فرزان،
 محمد یوسف فرند،
 خلیل اهلل زمر. ) 3(

اگراو نسبت به دیگران فعالتر و مستعدتر نبود ، چرا کس دیگری ازجناح خلقی ها به 
آن جلسه فرستاده نشد.

معلوم است که رهبری مانند نورمحمد تره کی وبقیه اعضای مرکزیت ازدل و جان 
امین را به عنوان یک تن پیشتاز فعال ازهمان هنگام پذیرفته بودند.  

افزون برآن امتیارات،  نباید فراموش نمود که  حضور و موجودیت افراد تنبِل فعال نما، 
همواره زمینۀ نفوذ یابی عناصری مانند امین را نـیز فراهم می نماید. بعید به نظر می 

رسد اگر پذیرفته شود که "خلق"  چنان عناصری در کدر رهبری نداشت.
  

تبارز	استبداد	امین
نتایج بررسی مستبدان ودیکتاتورها نشان داده اند،که ویژه گی های استبدادی واعمال 
دیکتاتورمنشانۀ افراد از نخستین عناصرشکل دهندۀ او دررحم مادر ناشی نمی شوند، 
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به یک باره گی هم تبارزنمی یابند. آن ویژه گی را عقاید سیاسی بار می آورند و تعیین 
می کنند.

 افراد بسیارمالیم خوی با پذیرش یک مشی سیاسی خشونت زا، ملزم به رفتارخونریزانه 
می شوند. وچه بسا کسانی که فاقد تحمل دررفتار شخص اند، با پذیرش مشی سیاسی 

وفرهنگ تحمل آمیزدست به صدورحکم قتل و شکنجۀ مخالفین نمی زنند.  
 چنین است که بررسی دقیق وعلمی جمیع عوامل شکل دهندۀ افکار و رفتار یک 
انسان سیاسی را درنظرمی گیرد؛ او را دراجتماع  و با پذیرفته های سیاسی اش مطالعه 

می کند . . . )4 (  
 درپرتواین پذیرفته ها، باید گفت که حفیظ اهلل امین خوش رفتاردرسلوک شخصی، با 
پذیرش افکاری که تحمل را برنمی تابند، دربسترزمینه های مساعد درحزب دموکراتیک 
خلق، رشد جاه طلبانه یافت. آرزوی دسترسی به حلقات باالیی وبهره مند شدن ازمقام 
صاحب صالحیت، که همواره برای فعاالن دراحزاب گوناگون معمول است، آرزوهای 
امین را با آن زمینه های مساعد برآورده نمود. وقتی اززمینه های مساعد برای رشد 
منفی او یاد می شود، هویدا است که مانعی جدی دربرابر رفتارهای او ایجاد نشده و 
درطی چند سال حزب با جاه طلبی او مبارزه نکرده است. اگر پسان ها از برخی اعمال 
خودسرانۀ او یاد می شود، مانند ادعای قتل علی احمد خرم وزیر پالن جمهوری محمد 
داؤود خان، خود آن مسأله سزاوارتأمل ومکث بیشتراست.)5( به دلیل وجوه بسیارشک 
برانگیزمنابع و به دلیل آنچه درعمل سیرنفوذ امین را تشکیل داده است، جلوگیری از 

یکه تازی های اوکمتر پذیرفته شده، میدان یابی او بیشتر پذیرفته می شود.
اما،  ننامید.  را جاه طلب  بقیه  توان  به دشواری می  یادآوری شود که  راستا   دراین 
کسانی می توانند به آن برسند که خصایل الزم را دارا باشند. واضح است که نتایج جاه 
طلبی وانگیزه های آن هنگامی  وضاحت می یابد که شخص به آن جاه ومقام دارندۀ 
صالحیت امرونهی برسد. اگربا آن افکار واندیشه ها؛ و با آن ساختارجمعیت دموکرات 
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خلق، )بعد سازما ن وسرانجام حزب دموکراتیک خلق افغانستان(، وبا آن خط مشی که 
رهنمود رفتارحکومتگرانۀ امین بود، کسی دیگری برجای او می بود، در کلیت رفتارها، 

تفاوتی ایجاد نمی شد.
 حفیظ اهلل امین دربطن نهادی به رشد جاه طلبانه رسید، که مانند بقیه نهاد های مشابه 
توتالیتار درسطح جهانی، زمینه های بحث تحمل آمیز وخالق را نمی شناسند. وهمین 
که درمقام با صالحیت ودارندۀ نفوذ رسید، دیگران دربرابرهرلزوم دید اوهنگام اجرای 
مراسم نمایشی یا رأی گیری" دموکراسی درحزب "، مطابق  لزومدید شخص قدرت 

مند، دست ها را باال و پایان آورده اند.
امین نیز پس ازانشعاب کارمل ورفقایش، با پشت گرمی نورمحمد تره کی و مسلمًا 
باموافقت بقیه، به نفوذ خود درآن نهاد هرچه بیشترادامه داد. واین وقتی است که حزب 
را ملکیت شخصی پنداشته بود. یکی ازنتایج رسیدن به درجۀ نفوذ بیشتر و قدرت حزبی 

درچنان نهادها، آن است که نهاد تحت رهبری را ملکیت خویش می پندارند. 
چنان بود که افکار و روحیات استبداد خویانه اش، مخالفتی تحمل نمی کرد.

 اگراکثریت جناح خلق به توهین وتحقیر دکتر زرغون می پرداختند،) 6( و او تمام 
رهبری را " اپورتونیست، رویزیونیست وجبون"می نامید، حفیظ اهلل امین، با چنان تبارز، 
بیشترازدیگران، خویش را  درمعرض توهین می دید، با نتیجۀ عقده منشی ها و تبارز 

کینه توزی های منتظرفرصت.
عد از لزوم دید امین، گلوی  ـُ  رسیدن حزب به قدرت حکومتی، فرصتی بود، که این بـ
داکترزرغون وبقیه مخالفین حزبی را نیز فشرد. درهیأت چنان لزوم دید، پشتون وغیر 
پشتون مطرح نبود. محمد طاهر بدخشی درکنارداکتر زرغون به اعدام گاه فرستاده شد.

داکترعبدالکریم زرغون که با چند تن دیگردرماه اسد سال 1353 از حزب )"خلق"( 
اخراج شده بود، پس از کودتای ثور، وبا پذیرش آن به عنوان انقالب، برخی از روابط 
تشکل خویش را به رهبران حزب معرفی نمود. با آنهم به دلیل حفظ روابط جناحی 
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و کار مستقل، طرف اعتماد واطمینان رهبری نبوده است. در گذشته کار وفعالیت او 
دربین تعدادی ازجوانان پکتیا در ساحۀ نظامی و ملکی؛برازنده تر به نظرمی آید. به 
گونۀ نمونه  دوتن از چهره های سرشناس یکی  یعقوب رئیس ستاد ارتش) لوی 
درستیز( امین ودیگری، میرصاحب کاروال را می توان نام برد که پس از دیدن آزار 
وزندان  دروقت حاکمیت تره کی وامین، در زمان نجیب اهلل عضویت دفتر سیاسی " 
حزب وطن" را حاصل کرد. مطابق ارائۀ تصویری ازجانب پیروان داکتر زرغون پس 
ازکودتای ثور وبا وجود معرفی تعدادی ازاعضا ی سازمان مخفی ، دکترزرغون حفظ 
تشکل مستقل را زیرنام سازمان واقعی ومخفی دموکراتیک خلق، همچنان دردستور 
کارقرار داد. این موضوع نیز زمینه های تشنج او را با رهبری وبه ویژه با تره کی وامین 
فراهم نمود. تصور می شود که یکی ازعلل اختالف آنها در گذشته درعرصۀ مسؤولیت 
های  تشکیالتی ،عدم خوش بینی زرغون به امین به عنوان مسؤول امور نظامی حزب 
و ادامۀ مخالفت با نقش  امین بوده است. هنگامی که وی در ماه سرطان 1358 زندانی 
شد، اعضای گروه مستقل وی، خانمش ) سلطانه امید( را که عضو حزب بود، نزد تره 
کی فرستاده اند، تا در زمنیۀ رهایی وی اقدام کند. تره کی به وی گفته است که زرغون 
به نصحیت های ما گوش نداد، وبه تبلیغ علیه امین ادامه داد، پس نزد امین مراجعه 
کن. )7(. از این گزارش  وهمچنان مراجعه نزد اسداهلل سروری  استنباط می شود که 

ازتوقیف واعدام او همه آگاهی داشتنه اند. 
 امین بدون احساس رعایت حال قوم وقبیله نیرنبود. شادروان بصیراخگرپغمانی )که 
ازسرطان 1357 تاجدی 1358 درزندان پلچرخی بود( چند سال پیش برای نگارنده 

گفت که:
" اینجانب مانند یک تعداد دیگر، فراموش حفیظ اهلل امین شدم. زیرا مشغولیت هایش 
زیاد شده بود. اما، امین برای آزادی سرورناشراززندان دهمزنگ شخصاً تلفون کرده 
وبرادرش عبداهلل امین را غرض بدرقۀ او فرستاده بود. همچنان پس اززندانی شدن 
عبدالرسول سیاف ) بعدترعبدالرب رسول سیاف( چند ریش سفید از پغمان نزد امین 
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مراجعه نموده بودند. امین گفته بود:
 می گویم نکشندش. مگریک خواهش دارم که به خاطرمولوی ملنگ رویدارنشوید 
که درک ندارد. میانۀ امین و مولوی ملنگ بسیار خراب بود.منظورامین ازَدَرک نداشتن، 

آگاهی ازاعدام مولوی بود.
درمورد محمد طاهر بدخشی که یکی دیگر ازمغضوبین امین نشانی می شود،مانند بسا 
موارد دیگر این پرسش بازهم فرازمی آید که نقش بقیه " رهبران" چه بوده است؟ آیا 
می تواند پذیرفته شود که بدخشی صرفآ با امین اختالف داشت؟ اگر محور اختالف 
روی مسائل ملی وقومی در افغانستان بود، چرا تبارز اختالف در بین دوتن مطرح می 
شود؟ آنانی که حاال از مواضع بدخشی جانبداری می نمایند، در آن وقت چرا موضع 
امین را در مخالفت با بدخشی گرفتند؟ آیا آن موقف از همسوی وهمنوایی با امین 

حاکی نیست؟
طراحان تنزل اختالف درسطح  دوتن ) امین وبدخشی ( ، جفای دیگری را نیز مرتکب 
می شوند وآن فرو کاستن ارزش برداشت هایی است که محمد طاهر بدخشی در حوزۀ 
سیاست بین المللی وبه ویژه در قبال  شوروی و چین داشت. بدخشی همان گونه 
که با طرفداران پکن مخالفت می نمود، با راه تعظیم ومبارزه در برابر سیاست های 
ماسکو نیز موضع انتقادی داشت. او موقف نه تعظیم ونه مبارزه را مطرح می کرد. 
روی همین ملحوظ بود که اگر جمعیت او را با توجه به طرح مسألۀ ملی  وستم ملی 
در افغانستان، ستم ملی می نامیدند، با توجه به اتخاذ سیاستی که به عدم ترندگرایی 
) به سوی شوروی وچین( شهرت یافت، آنها را سنتریست، وگاهی بازیگوشانه بین 

دوچوکی نشین می نامیدند.
 گمانی وجود ندارد که هیچ یک از مواضع بدخشی طرف پذیرش مشی مسلط در 
حزب.د.خ ، شخص تره کی و امین )همچنان جناح پرچم. عدم پیوستن او به پرچم 
نشانۀ بارز وجود چنان اختالفی بود( که خویش را بیشتر از دیگران مالک حزب تلقی 
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می نمود،قرار نمی گرفت. 
طراحان غلط سیر سیاسی چنین شخصیت ها، این واقعیت را نیز کتمان می نمایند که 
بدخشی در آغاز،خوشبینی خویش را با کودتای ثور، همراه با تذبذب نشان داده بود. 
عهده دارشدن ریاست تألیف وترجمۀ وزارت معارف،نمودارهمان حدودی از مناسبات 
داشت،  دیگری  نظرهای  نقطه  چه  بدخشی  طاهر  محمد  اینکه  بود.  او  وهمنوایی 
وطی چند سال از حزب.د.خ.ا وشخص امین چه برداشتی داشت، باید آنها را از روی 
دستنویس های او درک نمود. دستنویس هایی که به احتمال بسیار وجود داشته اند. 
حتا شخص خود او در زندان نیز از آنها اظهار نموده است، ولی این که چرا صورت 

انتشار ندیده اند، سزاوار تأمل است.
 به هرحال بدخشی نیزقربانی گردید. وبه امضأی یاران نزدیک حفیظ اهلل امین مانند 
سید داؤود تلون،عزیزاحمداکبری وچند تن دیگر، هنوز چهار ماه ازکودتای ثور نگذشته 
بود، که نخست زندانی شد وپسان اعدام گردید . دور از احتمال است که " کمیته 

مرکزی " و" بیروی سیاسی" آن حزب از توقیف او بدون اطالع بوده باشند.
این است که باردگربه این موضوع تا کید می نماییم،  که پیروزی کودتای ثور و 
متوسل شدن رهبری وکادرها به قلع وقمع دیگران پیش ازآنکه محصول آرزوهای 
کلیت  تبارزاستبداد،   . بود  وموافقت همه  سیاسی  باشد، محصول یک مشی  فردی 
وفاداران به آن مشی سیاسی وعقــیده یی نیزدرعمل وضاحت یافت. زیرا پیشتربه 
جوانب آن افکاروسیاست ها برخورد انتقادی وافشأگرانه نشده بود که اگر به قدرت 
برسند،  نهادهای غیردموکراتیک نظام های پیشین را عمق و وسعت می دهد. بیشترینه 
افشأگری ها معطوف به اوضاع نابه سامان وناهنجاری هایی بود که دامنگیرمردم 
محافل سیاسی،  و  حلقات  ودیدارهای خصوصی  درنشرات مخفی  و  بود  افغانستان 
کوبیدن دربارسلطنتی جای بسیار داشت. اندیشمندان هنوزدرسطحی نبودند ویا اینکه 
فراورده های شان جای شایسته را نیافت تا اعماق اندیشه های استبداد زای بعدی را 

نشان دهند. . . 
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هنگامی که بگیر وببند های مهارناشدنی متعاقب کودتای 7 ثور، پیشۀ روزانۀ اعضای 
حزبی واگسا شد، و ازدست رفتن اعضای خانواده ها روبه فزونی نهاد و درجامعه شهرت 
یافت؛ مسلم بود که امین به عنوان یک تن ازفعاالن و دارندۀ نفوذ سردمدار استبداد 
نوین  استبداد  یافت. شهرت  امکان عملی  استبداد  نوین درجامعه درتعمیق وتوسیع 
ومردم آزاری ها زمینـۀ تبارز خصایل ممد آن را نیز وضاحت داد؛ مثاًل: امین دست به 
ترفندی زد که خصلت محیالنۀ استبدادی وی را به نمایش می نهاد. وی دروزارت 
خارجه، یک ساعت ازروزهای چهارشنبه را گویا برای رسیده گی به احوال مراجعین 
اختصاص داد. ندرتاً" پشت میز می نشست واکثرا ایستاده وبا عجله ناشی ازکمبود 
وقت، چند تن را می دید وعریضه می خواست. مراجعه کننده گان جویای سرنوشت 
گم شده گان خویش بودند. درحالی که او، اعضای رهبری، آن همه اعضای مشغول 
به بگیر وببند، شکنجه گر و اعضای گروه اعدام دقیقاً می دانستند که "گم شده گان" 
به دست اعضای حزب ازخانه ویا محل کار ویا جای دیگری دستگیر شده اند. شاهدان 
حکایت نموده اند که بیشتر مراجعین زنان بودند. همۀ ایشان  می گریستند،ولی امین 
می گفت: عریضه ات را بده! واگر پس ازدقایقی وزارت را ترک می گفت، روی به 

طرف مراجعین نموده می گفت، عریضۀ تان را اینجا بدهید، برایم می دهند. 
بارها اتفاق افتاده بود که مراجعین گفته بودند، امین صاحب ، فالن شب افراد دولت 
"برو  گفت،  می  پافشاری طرف،  اندک  با  امین  بردند.  را  ما   " گم شدۀ   " و  آمدند 

شوهرکن، شوهرت گریخته به پاکستان." 
اینجا بود، که نه تنها استبداد برخاسته ازیک مشی سیاسی، بلکه خصایل وسلوک 

وآداب واطوار شخصی وشخصیتی او نیزتبارزمی یافت.
 دراین پیوند نیزبیفزاییم که هیچ وزیر و قدرت مند آن زمانه را سراغ نتوان نمود، که 
خویش وآشنایی به سوی او برای گرفتن سراغ "گم شده گان" مراجعه نکرده باشد. 
گزارش ها دراین مورد به اندازۀ زیاد اند که این جانب باری ازعزیزی خواهش نمودم 
که یاد داشتهای موجودۀ خویش را ترتیب و درضمن فراخوانی را انتشار بدهد، که 
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دیگران نیز خاطرات خویش را ازمراجعه به سوی کارمندان دولتی- حزبی وشخص 
امین تهیه نمایند.

گاهی که پای مقایسه مردم آزاری پس از کودتای ثور با مظالم پیشینه را می آوریم، 
خاطرنازک حکومتگرانی که همراه با حفیظ اهلل امین بودند، آزرده می شود. آنها ازاین 
رفتارها و دیدن وجوه مشترک و مقایسه آن با زمانۀ امیرعبدالرحمان وامیرحبیب اهلل 

خان برافروخته می شوند. با آن هم ببینیم که: 
آن پدر و پسرنیزگاهگاهی برای بررسی اوضاع زندانیان وشنیدن عرایض شاکیان دربار 
می نمودند. با این تفاوت که مراجعه کنندگان دنبال گمشدگان خویش نبودند. زیرا 
امیرعبدالرحمان برای مغضوبین جزا تعیین می نمود واکثراً وابستگان آنها )اگرزنده می 
ماندند( نیزازسرنوشت اسیر وزندانی اطالع می داشتند. پس امیربه کسی نمی گفت که 

"گم شده ات " تاشکند ویا هند رفته است!
 امیرحبیب اهلل خان برخی محبوسین  را می دید  و کیفیت حال او بازمی پرسید، اندک 
رعایت ظواهر دادرسی میکرد وفرمان می داد. اما، حفیظ اهلل امین و دستگاهی که به 
آن تعلق داشت ونماد آنها شده بود، همه می دانستند که "گم شده گان" کسانی استند 
که به وسیلۀ دستگاه مخوف اگسا وبعد کام، به زندان وبه سرعت به اعدامگاها فرستاده 
شده اند. زیرا آنانی که آگاهی داشتند، عضو و یا اعضای خانوادۀ ایشان افغانستان را 

ترک گفته است، نزد وی و یا بقیه قدرتمندان مراجعه نمی کردند. 
بروزبحران  کردن،  حکومت  برای  حزب  کار شدن  به  ودست  ؛  مردم  تبارزمخالفت 
های داخل حزب و گسترش ساحۀ استبداد را در پی داشت. اوضاع نشان می داد، که 
چنان وضعیت، نقش امین را فرازتر می آورد. به دنبال اعدام نظامیان وابسته به نظام 
جمهوری محمد داؤود، ) برخی صاحبمنصبان نظامی دست به اقدام عملی علیه کودتا 
چیان نیز نبرده بودند، اما به سرعت با دادن دستورهای رهبران نظامی کودتا به قتل 
رسیدند( بیشترین افرادی دستگیر ویا اعدام شدند که پیشینۀ سیاسی داشتند ویا صاحب 
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نفوذ بودند. همچنان اشخاصی که پیشتر در دل قدرت مندان بذر مخالفت، کینه وعقده 
یی نشانده بودند، سزاوار عقوبت شدند. 

 این جریان سرکوب هایی که با مشارکت کلیه جناح ها و دسته های دارندۀ اختالفات 
درونی اعمال شد، به تدریح جای خویش را به سرکوب ها از طرف گروه خاص امین 

خالی می نمود. 
هنگام تبارزجنجال های درون حزبی، هیچگاه چهرۀ اصلی و اجزای اختالفات مطرح 
نمی شد. همه موارد اختالفات داخلی سخن از وجود توطئه، دسیسه، کودتا، خیانت و 
... با انواع توهین وتحقیربود. هنگامی که دست استبداد، شکنجه واعدام آن به دامن 

شاخه های حزبی رسید، فریاد وشکایت از شخص امین وگروه او بیشتر شد.
پس ازآن که جناح کارمل ویا پرچمی های وفاداربه او، طرف غضب و هدف راندن 
قرار گرفتند، گونۀ ازتفاوت با بقیه سرکوب شده گان ویا درمعرض سرکوب مشهود بود. 
دیگران را می گرفتند  و زندانی ویا اعدام می نمودند، اما، پس ازسرکوب قرص اصلی 
وفاداران به کارمل، برای بقیه پرچمی ها درعمل پیش شرطی می نهادند. مثاًل اگر یک 
پرچمی به ناسزاگویی کارمل می پرداخت وحاضرمی شد اطالعاتی را دراختیارحزب 
بگذارد، عضویت اش محفوظ بود. اما درسطوح کادرها و رهبران شناخته شده که به 
عنوان سفیر تعیین نشده بودند، علی الرغم ناسزاگویی یک تعداد ازآنها، بازهم مورد 
اطمینان واعتماد قرارنگرفتند. شاید چندی بارق شفیعی، سلیمان الیق و برای همیشه 
عبدالقدوس غوربندی به چنان ناسزا گویی ومخالفت با ببرک کارمل، مورد اعتماد امین 

باقی ماندند. )8( 
ازنهادن پیشرط گفته شد، یکی از چشمدیدهای خویش را می آورم:

تابستان سال 1357، روزهای امتحان شاگردان تخنیکم کابل بود. برای استادان و 
معلمین گفته شده بود که پارچه های امتحان را دردفترمدیر ببینند ونمره بدهند. هرچند 
تعدادی آن تصمیم را رعایت نمی کردند، و دردیپارتمنت های  مربوطۀ خود می رفتند، 
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با آنهم میز بزرگی با چوکی های بسیار به دورآن وجود داشت که چند تنی می نشستند 
وپارچه های امتحان متعلمین را می دیدند. من که به عنوان آمردیپارتمنت و معلم 
زبان فارسی اطاق و دیپارتمنتی نداشتم، دردفترمدیرعمومی، مشغول دیدن پارچه های 
کدام صنف بودم. مدیرمکتب انجنیرمقیم وابسته به جناح خلق، پس ازیک صحبت 
تلفونی کسی را گفت، معاون صاحب را بگویید که اینجا بیاید. معاون تخنیکم شوکت 
خلیل وابسته به جناح پرچم بود. لحظه یی سپری شد که شوکت خلیل وارد دفتر مدیر 
گردید.. انجنیرمقیم پس از دوسه جملۀ مزاح گونه، برای شوکت خلیل پیشنهاد کرد، 
که یک میتینگ مشترک با فابریکۀ جنگلک درتخنیکم دایر می کنیم، شما صحبت 

جانانه کنید و قبـــراشرافیت وخیانت های شان را بکنید.
گوئید. یک کمی دقت شود،  رفیق عزیزمدیرصاحب، چه می  شوکت خلیل گفت، 

بعضی موضوعات را زود قبول نکنیم.
مقیم پرسید، قبول ندارید که خود را به ارتجاع فروخته اند؟

شوکت خلیل گفت، ارتجاع خطر عمده است، چندی پیش یک متعلم مرا که معاون 
مکتب هستم در مارش به طرف شهر، تهدید کرد که شعار نده، باید جلو چنین حرکات 

را بگیریم.
مقیم گفت، لفظ زیاد یاد ندارم. شما لفظ زیاد یاد دارید.

دراین وقت من گفتم، مزاحم صحبت تان نشوم، من میروم به دفترآمرتدریسی پارچه 
ها را می بینم.

مقیم گفت، رفتن شما ضرورت ندارد، کل چیزها معلومدارشده و بعد روی خود را طرف 
شوکت خلیل نمود که به حال شما تأسف که قبول ندارید و مخالف میتینگ هستید. 

شوکت خلیل گفت، به صحبت ها ادامه می دهیم.
مدیربرای شوکت خلیل گفت ، بفرمایید، مایوس ما ساختید. 
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پس ازبرآمدن شوکت خلیل از اطاق مدیریت، مقیم جایی تلفون کرد وموضوع را به 
اطالع رسانید.

شوکت هم نخست ازمعاونیت سبکدوش شد. بعد درمکتب میخانیکی تبدیل شد. بعدها 
شنیدم که از منزلش دستگیر شد که برنگشت.
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می شد،فشرده نمودم. در زمینۀ برداشت مبتنی برمادرزاد بودن خصایل زشت انسانها، 
 " ارنی در کتاب  آنهم  جورج  با   . یادآوری شود که نظریست غیرعلمی و عامیانه 
افغانستان گذرگاه کشورگشایان" چنین نظر اشتباه آمیز را در مورد حفیظ اهلل امین ابراز 
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افغانستان گذرگاه کشورگشایان ، ص 95. ترجمۀ دکتور سید محمد یوسف علمی و 

پوهاند ) پروفیسر( حبیب اهلل هاله.
توطئه گری امین جای شک وتردید نگذاشته است، او یک توطئه گر بود، اما، از مادر 
توطئه گر به دنیا نیامده بود. جهان سیاسی وزمینه های پرورش او را توطئه گر بارآورد 
وتوطئه گری را در بستر مساعدت های محیط سیاسی خویش رشد داد واز آن بهره 
گرفت.  بهتر ودرستر آن است که روی آورد او وبقیه توطئه گران را به سوی استفاده  از 
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ابزارتوطئه و گونه های مختلف دسایس؛ در فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک و آموزش 
دیده گی های چنان فرهنگ مالحظه نمود.

5- دستگیر پنجشیری. کتاب ظهور و زوال ح. د. خ. ا. سخنان دستگیر پنجشیری 
درمورد اخراج امین ازحزب سزاوار تأمل است. آنچه واقعیت دارد نفوذ امین است.

6- نگارنده هنگام بازگشت سفری ازخوست به سوی کابل، با داکترزرغون دریک 
موترکرایی والگا نشستیم. دربین موتریک تن ازفارغان ادارۀ انستیتوت صنعت را دیدم 
که پیشتربا وی آشنایی داشتم. پس ازلحظاتی که ازبه راه افتادن موتر گذشت؛ آشنایم 
به سوی شخصی که در کنارموتروان نشسته و کاله چرمی به سرداشت، اشاره نمود و 
به آهستگی گفت که داکتر زرغون است. داکتر زرغون به عقب نگاهی کرد وبه زبان 
پشتوبا تبسم ومؤدبانه، گفت، بلی  زرغون هستم. درفاصلۀ وقت حرکت ازگردیز به 
سوی کابل ، درسماواری نشستیم. صحبت هایی که او با آشنای من داشت، شکایت 
را  رهبران  پیهم  کنند.او  اش می  اذیت  واینکه  بود.  امین  ازرهبران حزب وشخص 

روزیزیونست، اپورتونیست . . . می نامید.
7- فشردۀ اطالعات در رابطه با اختالفات ومناسبات داکتر زرغون با حزب .د.خ.ا از 
نبشته یی گرفته شده است، به زبان پشتو، زیرعنوان تاریخ کوتاه، قسمت نخست. 
از قلم " تکامل " در سایت آریایی،1391/4/21. همچنان برای آشنایی بیشتر داکتر 
زرغون، مراجعه شود به کتاب "درسهای تلخ وعبرت انگیر افغانستان" نوشتۀمیرصاحب 

کاروال. به ویژه صفحات 33- 35.
شایان یادآوری است که کاروال بر خالف نوشتۀ " تکامل " معتقد است که داکتر 
زرغون پس از اخراج از حزب " تا اخیر روابط خویش را با حزب حفظ می نماید." 

)درسهای تلخ . . .ص 35(
از آنجایی که به اخراج داکتر زرغون وظاهرافق ازحزب ، در بسا منابع اشاره شده است، 
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آرزو می رود اقای ظاهرافق که حیات دارد، به تشریح جزئیات بپردازد. واگر پیشتردر 
این زمینه نوشته است،تقصیر بی اطالعی نگارندۀ این سطرها است.

8- این موضعگیری بارق شفیعی مشهوربود که "ببرک بزرگترین شیاد تاریخ است"، 
امین  اعتماد  بارق شفیعی طرف  بازهم  امین می نشست، ولی  بسیار دردل  هرچند 

قرارنگرفت. 
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به	جای	پیش	درامد

نگاهی	گذرا	بر	پاره	یی	از	چالش	های	خاطره	نویسی	
درافغانستان*

خاطرات سیاسی منابعی اند، که از رویداد های پیشینۀ دولتمردان ویا فعاالن سیاسی 
سخن دارند و از آن ها می توان اطالعی برداشت. خاطرات وسیله یی می شوند برای 
انتقال وسپاریدن تجارب پیشینه به مردم وآگاهی بخشیدن به آنها. اما، می دانیم که 
هر منبعی را نمی توان دارندۀ چنین باری پذیرفت و ثقه، سزاواراعتماد واطمینان یافت. 
به این لحاظ نگریستن خاطرات مستلزم کاربرد احتیاط، شک، دقت جدا نمودن سره 
از ناسره است. رعایت دقتی که در حیطۀ کار منتقدین و نگرش های انتقادی هنگام 
مطالعۀ آثاری ازاین دست است، پشتوانۀ اطمینان بخشی در پذیرش خاطره ها می 
شود. معلوم است که حضورغلط گویی، گاهی درستی ها ونکات راستینۀ خاطرات را 
نیز با شک روبرو می نماید. زیرا خواننده متوجه می شود که با شخصی مواجه است 
که چه به گونۀ قصدی ویا در اثر غفلت نادرستی هایی را درخاطرات خویش  راه داده 
است. محتمل بودن چنین موارد، خواننده را از پذیرش بی چون وچرای مطالب کتاب 

دارندۀ محتوی خاطره ها باز می دارد. . .
 این را هم بیفزاییم که سخنان خاطره نویس ها، هنگامی که بازگفت هایی ازحوادث 
ورویدادهای پیشینۀ کشوری مانند کشورما دارد و مربوط به " تاریخ سازان " و " 
قهرمانان " است، به ابعاد مراقبت پژوهنده و دقت خواننده می افزاید. زیرا چند دهۀ 
پسین با حادثه زایی، ریختن خون های بی شمار، با مرگ تعدادی ازعامالن رویداد 
ها، با دست به دست شدن قدرت لرزان، با فعل و انفعاالت سریع، با شکستن نهاد 
های پیشین، بدون دستاوردهای مثبت، وبا ایجاد صفوف و قطب هایی که بیشتر از 
مسائل قومی ومذهبی متأثراند، معرفی می شود. واین عوامل ونتایج آشکار آن، نه 
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تنها بر روان جامعه؛ بلکه بر روان خاطره نویِس مؤثر برحوادث، سنگینی دارد.  این 
است که بسا از خاطره نویسان را چنان متأثرنموده است که پیرامون برخی رویدادها 
راه طفره رفتن، برائت طلبی ویا پریشان گویی ها را در پیش گرفته اند. به ویژه که در 
کشورما، بیشترین کتاب های خاطرات در ایام بازنشسته گی یا تقاعد جنگی ،سیاسی 
– اداری وکهولت سن وسال انتشار می یابند. نشراین گونه خاطرات درایام پیری ویا 
پس از مرگ ایشان، نشاندهندۀ یک درک وبرداشت از خاطره نگاری است که از آن 
برداشت تفننی دارند. آنها "چنین می انگارند که خاطره نویسی امریست تفننی و یا 
هم  مشغولیت دوران باز نشسته گیست. این یک پندار ساده انگارانه است. برای آن 
که خاطره نویسی نه تنها تاریخ نویسی در یک کشور را کمک می کند؛ بلکه می تواند 
برچگونه گی سر گذشت رویداد های فرهنگی، ادبی  و اجتماعی – سیاسی آن کشور 

نیز روشنی اندازد. " )1(
مشکل انتشاردیرهنگام برخی ازخاطرات هم عصر، این هم است که چه منتقد و چه 
دارندۀ روایت دیگری ازیک رویداد امکان تبادل نظر وبحث با خاطره نویس را از دست 
می دهند. هرچند می تواند روایت ها ونقد ها مدت ها وسده ها پس از انتشار اثری 
ادامه بیابند، اما، آن مزیتی را که انتشارخاطرات به موقع وپیشترازایام کهولت دارد، 
از دست میدهد.هنگام سرنوشت کتاب خاطرات مرحوم سید قاسم رشتیا دیدیم که 
درشروع مباحثات هنگامی که درمحراق توجه ونقد قرارگرفت، مؤلف کتاب وفات نمود.

 یادداشت های استادخلیل اهلل خلیلی )2( را داریم که عجبا از جریانات مهم شورای 
ملی در دورۀ 12  وتا آن وقتی که در شورای ملی وکیل بود، خبری در یا دداشت ها 

نیست.
 این اطالع خویش رانیز سزاوارگفتن می یابم که خاطرات مرحوم شیرعلومی، که 
روایت های جالبی برای مقطعی از تاریخ ما دارد، معصومانه از انتشار بازمانده است. . .

مشکل دیگر در زمینۀ خاطره نگاری ها، بی توجهی به تهیۀ یادداشت های روزانه 
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است که کمتر درکشورما به اهمیت آن اندیشیده اند. وشاید هم بعضی یادداشت ها به 
دلیل جنگ ها و مهاجرت ها ویا عمدا از میان رفته اند. در مورد گونۀ عمدی آن شایعه 
یی مبنی بر نابودی خاطرات پادشاه سابق محمد ظاهرخان از طرف سردارعبدالولی 

موجود است. 
مشکل دیگری آوردن خاطرات درتابعیت ازتاریخ سازی است. برخی بخشی از خاطرات 
را در متابعت ازنیاز کامال شناخته شدۀ برائت جویانه ومطابق نیازروز می آورند. انتشار 
بخشی را الزم ندیده آن را حذف می کنند ومطالبی را خود ساخته می آورند. چنین 
رفتاری به تهیۀ تاریخ درست زیان می رساند که شایستۀ شناسایی ونقد است. زیرا 
سنت سپردن دروغ به تاریخ با ادعای اطالع داشتن از اوضاع ، جفایی به نسل جوان 
کنونی وآینده گان است. مثالی بیاوریم از " کرباس پوشان برهنه پا. خاطرات دوکتور 
محمد حسن" شرق" از1310 تا 1370 " در کتاب وی ازرویداد مردمی سوم حوت سال 
1358 از شرکت دختران یادشده است، درحالی که سوکمندانه درمظاهرات مخالفت 
آمیزآن روزعلیه تجاوزشوروی ، هیچ زن و دختری حضور نداشت.حتا نام ناهید شهید 
را که در مظاهرات ماه ثور 1359  به شهادت رسید، نیز در پیوند با مظاهرات سوم 

حوت 1358 آورده است.)3(
اما در زمینۀ عدم انتشار به موقع یادداشتها و خاطرات، آنهم در فضایی که امکانات 
مهاجرت فراهم نموده است، اگرازعامل مشکالت تخنیکی بگذریم، این دغدغۀ خاطر 
محافظه کارانه را حمل می کند، که مبادا انتشارنکاتی ناخوشایند درخاطره ها، دل 
دوستان وآشنایانی را هم برنجاند. نگارنده که بیش از15سال پیش خاطرات اسداهلل 
علم وزیردربارمحمدرضاشاه، را ورق گردانی داشتم تا بازتاب موضوعات افغانستان را 
درآن ببینم، متوجه چنان ذهنیت حاکم درتصمیم اسداهلل علم شدم. که البته درکشورما 

چنان روحیۀ هراس آمیز و دغدغۀ خاطر حضور بیشتر دارد.
با توجه به حضور چنان روحیه، دراینجا روی سخن وامیدواری را متوجه آن عزیزانی 
می نمایم که پدر ویا مادر ویا بقیه نزدیکان ایشان یادداشت ها وخاطراتی از خود 
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برجای نهاده اند،اما، روی انتشار ندیده اند، آنها سعی کنند زمینه های انتشارآن را 
مساعد نمایند.

نمونه های بسیار تحسین برانگیز از تالش های خاطره یابی ونشر آن را از طرف 
جناب خالد صدیق چرخی داریم. این هموطن که زنده گی و تخلص خانواده گی اش، 
سراپا مشحون از خاطره ویادآورخاطرات بسیار است، پس از انتشار کتاب "خاطراتم" 
که برگ ستودۀ برای شناخت گوشه هایی از تاریخ چند دهه پیش است، در ایام پیرانه 
سری در کنار هدف انتشار اطالعات خانوادۀ چرخی و مناسبات آنها با خانوادۀ امان اهلل 
خان ومحمد نادرخان، شب ها و روز ها، پیاپی سراغ هموطنانی را گرفت که خاطرات 
وعکس هایی از خود داشتند و یا از پدران ایشان برجای مانده بود. در نتیجه تصویر 

جامعتر را از یک مقطع تاریخ عرضه کرده است )4(
آقای داؤود ملکیار در اواخر دهۀ نود عیسایی گام ابتکاریی را برداشت و به جمع آوری 
اطالعات و خاطره های شفاهی ) به گونۀ صوتی وتصویری ( پرداخت که در روشنی 

مسائل کودتای نام نهاد میوندوال بسیارگویا ورسا است.  . .
نویس  با خاطره  از چهره های مؤثر که درایجاد رویداد ویا رویداد ها  مرگ برخی 
مشارکت و همراهی داشتند، مورد دیگری است که کار پذیرش وعدم پذیرش پاره 
یی از گفته ها را با دشواری مواجه می نماید. طی بیش از دو دوهۀ پسین شاهد چنین 
چالشهای درحوزۀ خاطره نویسی ها بوده ایم. نمونه هایی را داریم، که پس از انتشار 
خاطرات شخصی ،اشخاص متعدد دیگر یا همتایان خاطره نویس، به تردید روایت او 
پرداخته اند. مسلم است که در نتیجۀ چنین وضعیتی خواننده در حیرانی به سر می برد 

که سخن کدام یک از آنها را بپذیرد.  . .
این جا قصد ما آوردن همه موارد ونمونه هایی را که تا حال در برخی آثار بازنگریسته 
ایم، نیست. منظور بیشترنشان دادن پارۀ مثال ها است که پذیرش روایات را با شک 
وتردید خواننده مواجه نموده و وظیفۀ منتقد را برای تشخیص حقایق برجسته تر می 
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نماید.
 برای بیرون رفت ازچنان سردرگمی ایجاد شده و دسترسی به اطالعات ثقه، الزم 
است که به محک ها وسنجش هایی روبیاوریم که درحیطۀ نقد خاطره نویسی است. 
نقدی که حضوروضرورت خود را درحوزۀ تاریخنگاری حقیقی کشور ما بیش از پیش 
مطرح می نماید. به ویژه که ما شاهد افزایش انتشار وپخش کتاب هایی خواهیم بود 
که به مقولۀ خاطرات تعلق  دارند.  اگر همزمان با انتشار آنها محک نقد را نداشته 
باشیم، بسیار احتمال دارد که مانند چند دهۀ پیشتر جعلیات ودروغ ها همچنان تحویل 
تاریخ شوند. اگر دیروز بنابر حاکمیت اوضاع مانع شونده، چنان نقدی جای نیافته بود، 
زمینه های بسیار مساعد کنونی توجه به نقد آثار ورعایت نقد را سهل نموده است. برای 

جدا نمودن دروغ ها ازحقایق، رعایت چند معیار مقدماتی اهمیت دارند:
- مطابقت دادن روایت های چندگانه ازرویدادهای مشابه که از طریق راویان جداگانه 

به گونه های متفاوت ارائه وتصویر شده اند.
- چشم انتظاربه انتشار خاطراتی داشت که دارندگان آن تا حال نتوانسته ویا نخواسته 
اند، درانتشار وبازگویی آن بپردازند. چنین چشمداشت وانتظاری است که ما را از داوریی 
همراه با تحکم وقاطعیت در پذیرش ویا رد مواردی ازخاطرات انتشار یافته، بازمی دارد. 
چنان که در برگهای بعدی می بینیم ، "خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در گفت 
وگوبا دکتور پرویز آرزو " چنین برگی در پیش روی ما می گذارد ویا جلد چهارم سراج 
التواریخ چنین نقشی را در بازشناسی بسا موارد دارد. درنظر بیاوریم که در آثار متعدد 
مؤرخین ونویسنده گان پیرامون قتل امیرحبیب اهلل خان " سراج الملۀ والدین" روایاتی 
دیده شده است. اما، وقتی پس از چند دهه ،جلد چهارم سراج التواریخ تألیف کاتب 
بزرگوار فیض محمد هزاره انتشار یافت، می بینیم که  دقیق ترین اطالعات ارائه شده 
. اطالعاتی که به قول ابولفضل بیهقی از"معاینه واسماع درست" کاتب ناشی شده 
است. کاتب گرامی همانند بیهقی همه آن چه را که از " چشم و دیدار" داشت، از 
خاطر خویش آورده و بقیه را از شنیدگی های می گیرد که دقت الزم را در پذیرش 
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آنها به کاربرده است.)5(
- سعی در جهت گرد آوری اطالعات پراکنده وشفاهی. در این زمینه شایان یادآوری 
است که نقش گرد آوردن اطالعات شفاهی ومستند نمودن آن به ویژه مستند نمودن 
خاطرات آنانی که شاهد رویدادها بودند و وقوع حوادث را به چشم سر نگریستۀ اند 
اهمیت به سزایی دارد. کم نیستند کسانی از این دست که خاطره های خویش را با 
خاموشی درسینه محفوظ داشته اند. یا گاهی قصه هایی دارند که به صورت تصادف 
مطرح شده است. چه بسا از دارنده گان خاطره ها وناظران صحنۀ وقوع رویدادها 
که توان نوشتن را ندارند، ویا فرصت نوشتن نیافته اند.عدم دسترسی به چنان منابع، 
ومستند نشدن آنها، حاکی از ناقص ماندن برگهای تاریخ و تداوم تاریخ دروغ ومجعول 

است.
 به گونۀ مثال، چند وزیر ویا جنرال یا دولتمرِد مؤثر در رویداد ها وحوادث، روایت 
خویش را به گونه یی آورده اند. درحالی که بساعساکر ویا بقیه مامورین وکارمنداِن 
شاهد همان رویداد با سینه های مملوازاطالع متفاوت واز نظر به دورمانده اند. در 
نتیجه بعضی موارد روایت های یک جانبه، نا مکمل ویا غلط در اوراق تاریخی وخاطره 
نویسی ها راه یافته اند. غلبه بر این یک جانبه گری، سعی در جهت تکمیل اطالعات 
، ترتیب زمانی رویدادها، تشویق افراد واشخاص دارندۀ اطالع برای بازگویی خاطره 
هایش، برگه های انتشاریافته رابهتردرمعرض داوری قرارمیدهد ودرنهایت به حقیقت 

یابی  کمک می رساند.  
با این توضیحات امید است حالی شده باشد که دیدار با تاریخ حقیقی کشورما، نیاز دارد 
که ورق های  گفته ناشده، جمع آوری شوند، سخنان درسینه مانده بیرون آیند وهرآن 
چه در مقولۀ خاطرات در حوزه های  سیاسی ، نظامی ، هنری، ورزشی  . . . را شامل 

می شود، جمع آوری ونشر شوند.
همپای این تالش ها است که نقد برگهای تاریخ، تاریخ نگری ، تاریخ نگاری وخاطرات 
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به عنوان یکی از منابع طرف توجه تاریخ نیزبه سامان می نشیند.
نمونه یی که اکنون روی دست ما قرار دارد، و درسطور پایان به آن می پردازیم، گام 

مهمی است در جهت تحقق چنان آرزومندی .
*  *  *

		نگاه	کلی	بر	نقش	دکتور	پرویز	آرزو	در	گفت	وگو							

                 پس از مطالعه "خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر . . ."، این تصور برایم 
دست داد، که دکتور آرزو بر بنیاد آگاهی از نیازهای تبیین تاریخ کشور و اهمیت بیرون 
آوردن اطالعات از سینه  جنرال، او را به سخن آورده است. ورنه بسیار محتمل بود که 
جنرال قادرنیز اطالعات خویش را مانند بسا قدرتمندان و جنراالن حادثه ساز ومطلع از 
چگونگی رخداد های تاریخ ساز، به خانه ی قبر همراه می برد. دریافت اهمیت چنان 

نقش است که خواستم عنوان ویژه یی را به زحمات دکتور آرزو در نظر بگیرم.
           در آغاز سخنانی از هر دو تن را می آورم: 

            دکتور آرزو:
آرمانی  های  قضاوت  عبدالقادر  جنرال  های  داوری  مورد   در  که  نیستم  آن  بر   " 
واخالقی داشته باشم.هدف از کار من این بود که آیینه یی در برابر تصویر پر ابهام آن 

سالها بگذارم تا شما خوانندۀ ورجاوند، خود به داوری بنشینید . . . "
     جنرال عبدالقادر:

 " می خواستم نشان بدهم که ظلم واستبداد را بقایی نیست. این هم نتیجه اش. مرا به 
زندان انداخت. مرا تاپای مرگ برد. اما، من زنده ماندم. ما به وحدانیت خدا باور داریم. 
خود خدا دید که من مرتکب جنایت وخیانتی به بنده هایش نشدم. هیچ استبدادی در 
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برابر پائینتر از خود نداشتم  . . ."
 کتاب "خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادردرگفت وگو با دکتور پرویز آرزو "، انتشار یافته 
است. )درسطرهای بعدی به صورت کوتاه شدۀ نام ها: خاطرات سیاسی، عبدالقادر و 
دکتور آرزو، بسنده می نمایم (. این کتاب ازچندین جهت می تواند، حایز اهمیت باشد. 
زیرا دارندۀ خاطرات شخصی است که دستی دردوکودتا داشت. کودتای 26 سرطان 
1352 و کودتای 7 ثور 1357 خورشیدی. به ویژه نقش وسهم وی درسازمان دادن 
به نیروهای هوایی برای سرکوب قطعات وفاداربه رئیس جمهور محمدداؤودخان در 

پیروزی کودتا بسیارمؤثربود.
اند، به شمول  آنانی که پیرامون کودتای ثور نوشته  بارۀ چنان نقش وی، همۀ  در 
شخص خود وی توافق دارند. افزون برآن، شام پنجشنبه) هفتم ثور(، پس از ابالغ 
خبری در رادیو افغانستان، ازطرف حفیظ اهلل امین، اطالعیۀ " شورای انقالبی نظامی " 
را که دو تن ) اسلم وطنجار وعبدالقادر( بالترتیب به زبان های پشتو وفارسی خواندند، 
معلوم است که وی از اشخاص مهم، مؤثر و دخیل در آن کودتا بود. سمت های بعدی  
وفراز وفرودی را که پس از رهایی از زندان دید، ) شام شش جدی 1358(، تماس ها 
وروابطی که با " رهبران" سیاسی افغانستان واتحادشوروی داشت، همه حاکی از آن 
اند که عبدالقادر یک تن ازمنابع مهم معلوماتی رویداد های آن سالیان است. وهمین 
نقش واطالعات او است که همواره به دامنۀ انتظارات برای دریافت  آگاهی ما می 

افزاید .
شایان یادآوری است که اهمیت انتشارکتاب  را تنها نقش عبدالقادر در آن رویداد ها و 
بهره مندی وی از اطالعات بسیار بار نیاورده است. خاطرات ، محصول گفت وگویی 
است، که نیاز تنظیم وترتیب وسمت وسو دادن آن، ذهن حقیقت جو وهوشیاری را با 

خود یافته است.
هنگامی که این کتاب را ورق گردانی نمودم، به زودی متوجه شدم که برای نخستین 
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بار در گسترۀ تهیه وترتیب خاطره های سیاسی، با گونۀ متفاوتی ازخاطره نگاری های 
پیشینه مواجه هستیم که بار زحمت آن را دکتور آرزو برشانه داشته است.

نخست به معرفی فشردۀ دکتور آرزو می پردازیم
دکتور	پرویز	آرزو

متولد ماه ثور 1357 در کابل از پدر و مادر هراتی 
 تحصیالت:		

دورهء ابتدایی و متوسطه در ایران و افغانستان )لیسهء جامی هرات(
یک سال درس در دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل )سال 1375(

از "دانشگاه مالی فدراسیون روسیه" در سال 2005 م.  الملل  ماستری اقتصاد بین 
 )1384(

دکتورای اقتصاد بین الملل از "دانشگاه مالی فدراسیون روسیه" در سال 2009 م. 
)1388(

عنوان رسالهء دکتورا: "عوامل جهانی و منطقه یِی موثر در مدرنیزه سازی اقتصاد 
افغانستان".

 فعالیت	های	ادبی	و	فرهنگی:
شروع فعالیت های مطبوعاتی: از پانزده سالگی در روزنامهء "اتفاق اسالم" و مجلهء 

"هفت قلم" هرات.

مدیر مسئول ماه نامهء "امروز" در مسکو )1379- 1381(
 آثار	چاپ	شده:	

1. "آوار آیینه" دفتر شعر- سال چاپ: 1375 
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2. "آسمان، دریا". دومین دفتر شعر. سال چاپ: 1378  
3. "زندگی دایره است". داستان. سال چاپ: 1379 

4. "چپاولگران از بازی خارج می شوند". ترجمه از روسی به فارسی. در مورد افغانستان 
در دورهء جنگ جهانی دوم . سال چاپ 1380 

5. کتاب "خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در گفت و گو با دکتور پرویز آرزو"، 1392. کابل
  کتاب	های	آماده	به	چاپ:	
1. "خندهء بیابان" – دفتر شعر 

2. "افغانستان و همگرایی های اقتصادی- منطقه ای" 
دکتور پرویز آرزو، در سال های 1386 تا 1389 سکرتر اول و مسول بخش سیاسی 

سفارت افغانستان در مسکو بود. )6(
 به	طور	فشرده	جای	چندین	نقش	ونشان	روش	دکتور	آرزو	را	می	توان	

نشانی	نمود:

- این کتاب از بافت، ترتیب وتنظیم دیگری بهره مند شده است. تفاوت نخستین با 
کار خاطره نویسی های  پیشینیان هنگامی تبارز یافت، که کاردیگران را راندن در 
جادۀ یک طرفه، نوشتن راست وغلط چنان که دل شان خواسته است، دیده بودم.اما، 
درخاطرات عبدالقادر،انگیــزۀ حقیقت جویی باهوش متعهد و شمیم دکتور آرزو برکتاب 
سایۀ همیشگی دارد. این ویژه گی سبب شده است که خاطرات عبدالقادر درمسیری 

بازگفت بیابند که نیازتهیۀ خاطرات چنین فردی  تقاضا دارد.
سال 1389(  اول  ماه  در شش  ساعت  عبدالقادر) 80  با  دکتورآرزو  وگوی  گفت   -
از  که  بیانجامد  زوایای  روشنی  به  تواند  می  روشی،  چنین  است.  شده  ثبت  درنوار 
طرف یک شخص ارائه شده است. ویا موارد سزاوار بحث وتفکر ونقد را بیشتر کمک 
نماید. درحالی که ظاهرطنین با بهره مندی ازامکانات بی بی سی، گویا جمع آوری 
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تاریخ شفاهی قرنی را به گونۀ عمومی ومواردی دلخواه طرف توجه داشت. روش 
تاریخ  وترتیب  تهیۀ  برای  ما  از طرف دکتورآرزو، درکشور  گفت وگو وضبط صوت 
شفاهی بسیاربرازنده وتازه است. حتا خاطرات سیاسی ایرانی ها با استفاده از چنین 
روشی به سالهای پس از انقالب 1357 برمی گردد. و " نخستین ابتکار در این زمینه 
در سال 1948 توسط پروفیسور" آلن نونیز" ) Allan Nevnis( انجام گرفت.او 
درجریان مطالعۀ اسنادتاریخی مورد نظرش در دانشگاه کلمبیای آمریکا بفکر استفاده 
از ضبط صوت برای ضبط وگردآوری خاطرات افتاد. به دنبال چنین فکری بود که او 
نخستین طرح در زمینۀ تاریخ شفاهی را به ضبط وگردآوری خاطرات سیاسی گروهی 

از شخصیت های سیاسی وعمدتا بازنشسته آمریکایی اختصاص داد." )7(
-   در پرتو روشی که دکتور آرزو در گفت وگو در پیش گرفته است، عبدالقادرمیدان 
وسیعی یافته تاخاطرات خویش را بگوید. اما، آنجا که قصد می کند تا هرچه را که 
دلش می خواهد بگوید؛ دکتور آرزو درچنین مواردی رشتۀ سخن وخاطره را دردست 
نگه می دارد و سخن او را دوباره پیرامون موضوع خاطرۀ یاد شده سمت وسو می دهد .

- خواننده از همان آغاز یا پس از مطالعۀ نامه یی که عبدالقادرعنوانی دکتور آرزو در 
زمینۀ نشر کتاب به قلم خویش نوشته است وبا چند برگ دیگر، متوجۀ سهم مهم وی 
در تهیۀ کتاب  می شود. متوجه تهیه وترتیب و آراستن کتاب با نثر پرکشش وروان که 

دست خواننده را می گیرد تا او را به انتهای کتاب رهنمون شود.
- دکتور آرزو هنگام گفت وگو، در مقام پرسشگر منفعل ظاهر نمی شود. پرسنده یی 
نیست که موضوع وپرسشی را طرح کند و در برابر سخنان عبدالقادر نقش تایید کننده 
ویا خاموش را بیابد. بار، بار وبه گونه های  متنوع به اشتباهاتی که عبدالقادر در برداشت 
های سیاسی، تاریخی خویش دارد، اشاره می کند. ویا این که با ظرافت وزیبایی به 
جنرال اطالع ومعلومات ناقص واشتباه آمیزش را یادآوری می نماید. اما، می گذارد که 
سطح درک وفهم عبدالقادرارائه شود. مثاًل عبدالقادر سعی دارد که پیرامون مبارزات 
دورۀ 7 و8 شورای ملی وبه ویژه  افکار ومبارزات دکتورعبدالرحمان محمودی سخن 
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براند. دیده می شود که شکل گیری افکار محمودی را با برداشت های بسیار ناقص و 
اشتباه آمیز تصویر می کند. افکار او را متأثر از انقالب 1949 چین به رهبری مائوتسه 
دون و درنتیجۀ پذیرش شعار " قدرت سیاسی از لولۀ تفنگ " بیرون می آید، در قلمرو 
با گفت خاطره های خویش به ارزیابی نشسته وبرداشت خاطره آمیز را می آورد. اما، 
دکتور آرزو آموزگارانه به او یاددهانی می کند که :"این خاطرات شما مربوطه به دوره 

یی است مشهور به" دموکراسی آزمایشی ظاهر خان "  
-   گاهی که عبدالقادر از صالحیت های خویش یادمی کند، دکتور آرزو احساس 

تعجب آمیزخویش را چنین مطرح می کند که :" صالحیت تقرر آنها را داشتید"
-   در چند مورد دیگر گفت وگو به چنان بحث جدی مبدل می شود که دکتور 
آرزو اندکی هم از موضع عقب نمی نشیند. به طورمثال هنگام گفت وگو وپرسش از 
برداشت های عبدالقادر از جنبش 24 حوت این موقف دکتور آرزو به اوج خود می 
رسد. دکتور آرزو در زمینۀ پیوند وچگونگی کیفیت روابط عبدالقادر با اتحاد شوروی ، 

رهگشانه ترین گفت وگو را پیش می برد .
-   این موارد نشان می دهند که گفت وگو کننده با جنرال، صرفاً سمت باز نویسی 
سخنان ثبت شده را ندارد. به دیگر سخن دکتور آرزو کاتب سخنان حق وناحق جنرال 
نیست. آنجا که دکتور از حقانیت برداشت خویش در زمینه یی متیقن است در برابر 
برداشت اشتباه آمیز عبدالقادر به نقد می پردازد و گفت وگو روح تازه یی می بخشد. 

زیرا "هدف حقیقت یابی است".
-   هرچند خود دکتور آرزو ماهیت  گفت وگو وروشنی پارۀ مسائل را به عبدالقادر احاله 
می کند، اما، پرواضح است که وی قصد داشته است با تواضع سهم ونقش خویش را 

کم رنگ نشان دهد.
-  یک یاد آوری دکتور آرزو در مقدمه، اشاره یی می تواند باشد مبنی براین که همه 
سخنان عبدالقادردراین کتاب نیامده اند. درج سه نقطۀ پیاپی در بسا صفحات کتاب 



پیرامون خاطرات جرنال عبدالقادر

93

خاطرات می رساند که سخنان کوتاه شده اند. اما در هر حال متن نهای کتاب از نظر 
عبدالقادر گذشته است.

*  *  * 
توضیحات	ورویکرد	ها

*- این یادداشت های قلم انداز را از نبشتۀ تکمیل ناشده یی  گرفته ام که زیر عنوان 
سیر خاطره نویسی در افغانستان، در آینده به نشر می رسد.

1-  پرتو نادری، بلقیس مکیز در " گذرگاه بسته "
2-  یادداشت هاس خلیل اهلل خلیلی  طی مکالمه با دخترش ماری .  تهیه کننده، 

ماری خلیلی و افضل ناصری. امریکا. 2010
3-     دکتورمحمد حسن شرق.کرباس پوشان برهنه پا.خاطرات دوکتور محمد حسن" 

شرق" از1310 تا 1370. ص 172 کتابخانۀ سبا، پشاور .پاکستان.
4-  خالد صدیق چرخی،برگی چند ازنهفته های تاریخ در افغانستان.اثر دو جلدی

5-  کاتب مالفیض محمد کاتب هزاره.سراج التواریخ. جلد چارم. بخش سوم.ص623 
انتشارات امیری.کابل 1390

6-  شرح حال فشردۀ دکتور آرزو از کتاب "سیما ها وآواها"، جلد دوم، تألیف نویسنده وتذکره 
نگارارجمند جناب نعمت حسینی ونشانی زیرین گرفته شده است:   

www.farhangistan.com

7-  خاطرات بزرگ علوی. بکوشش حمید احمدی . کتاب نخست از مجموعۀ تاریخ 
شفاهی ایران.ص 3.نشر باران سوئد. 1997.
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معرفی	فشردۀ	عبدالقادر

 ترتیب معرفی، بحث وابراز نظر پیرامون کتاب باال را چنان در نظر گرفته ام، که 
مراحل ومقاطع مختلف حیات سیاسی – نظامی عبدالقادر را ناظر باشد. دراین قسمت 
بر بنیاد شرحی که وی از زندگی خویش ارائه می دهد، پیرامون شکل گیری نخستین 
از اوضاع واحوال جامعه وزندگی  برداشت من  را که مطابق  افکارسیاسی وتأثیراتی 
حیات  از  قسمت  این  در  که  است  یادآوری  شایان  ام.  نموده  تأمل  است،  پذیرفته 
عبدالقادر، درمنابع دیگر نام ونشانی از وی ندیده ام. محل استشهاد من تنها سخنان 
راوی است. درحالی که درمراحل بعدی حضور نام وی درمنابع دیگر به دامنۀ نظریات 

می افزاید.   
سیر زنده گی عبدالقادر را از روی روایت های خود او می آوریم. با این یادآوری که 
از برگهای حیات خویش را  نیز مانند همه اشخاصی که برخی  محتمل است وی 
هنگام شرح خاطرات نمی آورند؛ بعضی رویداد های زنده گی خویش را در معرض 
سانسورمادام العمرقرار می دهند؛ و بعضی صفات را در زنده گی خویش می افزایند؛ 
عمل کرده باشد. انگشت نهادن بر آن موارد وظیفۀ کسانی است که اطالع بیشتری 
از او دارند. شاید هم وی پس از انتشار چاپ کنونی کتاب خاطرات، موارد فراموش 
شده ویا سانسور شده را باز بیاورد. و یا شاید هم نقدها و پرسش هایی که تعدادی 
از هموطنان ما از وی به عمل می آورند، به بازگویی بیشتر روایت های جا داشته در 
حافظۀ او بیانجامد. زیرا وی زنده است و این زنده بودن او این مزیت را دارد که به 
نقد ها و پرسش های مطروحه پاسخ بدهد. آن چه که سوگمندانه هنگام نقد خاطرات 

افراد وفات یافته ممکن نیست.
روایت زنده گی عبدالقادر از گونۀ "اتوبیوگرافی" Autobiography  است. نوجوان 
12 ویا 13 ساله، وقتی از آغوش خانواده درغوریان هرات جدا می شود؛ و ره به سوی 
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کابل می برد؛ وتا روزهایی که گفت وگوی خالق دکتور آرزو با او در ماسکو ترتیب می 
شود، چنین سیری را به تصویر می کشد. این روایت زندگی او  با  دو ویژه گی رسم 
می شود: نخست که خود درمقام گویندۀ سیر زنده گی خود است و به عنوان شخص 
فراز آمده درپله های باالی حکومت و کانون های تصمیم گیری؛ به شرح وتوضیح 
محیط ماحول وجریانات سیاسی می پردازد. و از آن جایی که بخشی از زنده گی وی 
را سفرها احتوا نموده و روایت هایی از دیدارها واتفاقات سفرهای خویش  دارد؛ روایت 
سفرها بخشی از زنده گی و شرح حال او اند. براین مبنا وقتی  دکتور آرزو برای او 
دری را می گشاید که خاطرات را ازسینه بیرون آرد، خود شارح زنده گی خویش است.

عصارۀ	شرح	حال		عبدالقادر	را	چنین	یافته	ایم:

متولد سال 1313 )یک سال پس از آغازپادشاهی محمدظاهرخان( درروستای برناآباد 
غوریاِن هرات است. مکتب ابتدایی را که "شرافت" نام داشت به پایان رسانیده است. 
وقتی پدرش در بستر بیماری می افتد و سرانجام فلج می شود، مادرش بار دشواری ها 
را برشانه می نهد و عبدالقادر با تن دادن به مزدوری در منزل خانواده های متمول  ویا  

خارچینی برای  نانوایی، نان آور خانه می  شود و در دل رنج ودرد بزرگ.
درس خوان است و با درجۀ اول نمره گی از مکتب شرافت  فارغ شده به مکتب حربی  

کابل )حربی شونخی( جذب می شود.
 امااین پرسش دکتورآرزوکه: "شما تنها نان آور خانه بودید. چه طور تصمیم گرفتید ا

آن  ها،  وبرخی  است  جالب  یابد که  پاسخی می  ز پدر و مادر وخانواده جدا شوید؟" 
چنان کاری را به عنوان بخشی از خاطراتی که هرگز نباید بگویند، برای همیشه در 

زندان سینه می نهند:
هنگامی که رخصتی های تابستانی مکتب حربی فرا می رسید )مکتب حربی تا اواخرسال 
های دهۀ سی خورشیدی در فصل تابستان تعظیالت داشت (، "من سه ماه رخصتی 
ساالنه را درهرات می  گذراندم. در آن سه ماه تمامتالش من این بود که خرج خانواد
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ه را پیدا کنم.  سعی می  کردم در رخصتی ها یکی دو بار به ایران تریاک ببرم.  یک 
برناآبادی پیدا کرده بودم. در هر نوبت، یکی دو َمن تریاک را به پشت می کر قافلهء 
دم و با قافله می رفتم. شب به مرزایران می رسیدیم. دم دم صبح از سرحد می گذش
تیم. قافله درنزدیکی های شهر »تایباد « ایران، طرف هایی داشت که مال را از ما 

می خریدند. ما یک من تریاک را به دوصد تا پنجصد تومان طال می  خریدیم." )1(
وآغازین زمانۀ آشنایی  با افکار سیاسی را،هر چند پرسش انگیز است،)2( اما، از هنگامی 
می آورد که متعلم صنف 9 مکتب حربی بوده است. می گوید از طرف رابط حزب 
تودۀ ایران نشریات آنها برای وی آورده می شد. ولی نمی داند که از چه طریق وی را 
تشخیص داده بودند و منشاء آن روابط چی بوده است. مدعی است که از همان هنگام 
برای نشریات حزب تودۀ ایران، حق االشتراک می پرداخت. )1331( این را نیز می 

افزاید که مهاجرین ایرانی در سویدن و یا دنمارک بودند. )3(
 از محتوای نشریات سخنی نمی آورد. حال اگر ضمن محفوظ نگهداشتن پرسش 
هایی، تأثیرسیاسی – فکری نشریات حزب توده را بر وی پذیرا شویم، باید هستۀ آن 

چنین باشد:
" در پاییز 1331ش حزب توده، با انتشار جزوه »برنامه ی حزب توده ی ایران برای 
مرحله کنونی از تکامل اجتماعی کشورما«، رسماً آن حزب را حزب طبقه کارگر و 
دارای جهان بینی مارکسیستی ـ لنینیستی دانست و وظیفه حزب را برانداختن نظام 
سلطنتی، تغییر قانون اساسی، تقسیم بالعوض امالک زراعی، تشویق سرمایه های 

داخلی برای توسعه صنایع، و استقرار دموکراسی توده ای اعالم کرد.)4(
برعالوۀ نشریات حزب توده، چنان که روایت دارد، که "با فاکولته خوان ها ارتباط 
داشتیم. پیش آنها  می رفتیم. آنها در مورد مسائل روز گپ می زدند وما می شنیدیم".

 شکل گیری موقف ضد سلطنتی وضد شاهی خویش را هنگام روایت مغشوش از 
مظاهرات دکتور عبدالرحمان محمودی ومیر غالم محمد غبارچنین روایت می کند:
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پرسیدیم  ز عسکرها  ا ز یکی  ا کنده کردند.  پرا ا ر ریختند و مردم  "عسکرها 
»آن ها کی بودند«. گفت: » ضد شاه بودند.«   من صنف دهم بودم.  در ظاهر، گپ 
عسکر را تأیید کردم که»این خانه خراب ها درمقابل شاه که سایهء خداست چنینشعا
رهایی می دهند« اما در دل، چیز دیگری بود. فکرما با تظاهرکنندگان همنوایی داش

ت."
پیش از تأمل پیرامون عوامل شکل دهندۀ افکار و مواضع عبدالقادر، یادآوری آن چه 
که روایت مغشوش نامیدیم الزم است.  وی در چندین مورد ضمن روایت رویدادهای 
تاریخی و هنگامی که شناخت خویش را از شخصیت ها وجریانات ارائه می کند، دچار 

اشتباه است. برای توضیح چنان موارد عنوان جداگانه یی را درنظرگرفته ایم.

بنیاد	های	زندگی	سیاسی	عبدالقادر		

 بر بنیاد روایتی که از زنده گی اش خواندیم، به یک نتیجه گیری مرحله یی از حیات 
او بسنده می نماییم وآن بازشناسی زمینه ها وعوامل شکل دهندۀ باورهایی است که 

چند دهه وی را مشغول نگهداشت:
1-     وضعیت اجتماعی، معیشتی  وفقری که بر سر خانواده اش سایه داشت. وی 
مانند بسا کسانی است که از دل فقر وناهنجاری های اجتماعی واقتصادی وتبعیضات 
مختلف برخاسته اند و همواره آرزو دارند از به خاطر آوردن وشرح آن وضعیت آغاز 
تأثیرات آن  از  بازآوری خاطرات ناشی  بازگو کنند.  را  نمایند و دیدنی های خویش 
وضعیت در زندگی راوی وخانواده اش همواره منظوری را دنبال می نماید. منظور 
ارائۀ دریافت های جامعه شناسانه و تامل بر وضع دردناکی است که بر زندگی آنان 
سایه داشته است. واگر خاطره گو از زنده گی خانواده گی متمولی بهره مند بوده است، 
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معمواًل حاصل دیدارهای خویش را از حال  بقیۀ مردم و در کل از وضع جامعه را 
عامل مراجعه به افکار واندیشه های مبارزاتی توصیف می کند. آن چه می تواند شایان 
پذیرش باشد این است که وضعیت رقتبارجامعه به ویژه در روستاها، به ابعاد مضاعف 
دردها وبالتبع  شکایت ها ونارضایتی ها درمیزان با دشواری هایی که دامنگیرمردم 

شهرها بود، می افزود.
 اینجا چنین موضوع اثر گذار را مختصر در نظرگرفته می خواهم در نماد عبدالقادر، عدۀ 
بیشتری را درنظر آوریم. آن عده یی را که از بقیه روستاها ومناطق افغانستان وارد کابل 
می شدند. وقتی زنده گی این تعداد، از واقعیت های عیان وتلخی چون مظالم حکومتی 
ها، فقروتنگدستی مردم، خاطرات تلخ از دست دادن پیش از وقت اعضای خانواده، 
خویشاوندان وهمسایگان متأثر بوده است، درمتن چنان احساس، تردیدی نبود ونیست 
که عامل موضع دهندۀ ضدیت به سهولت ایشان را مجاب نماید. تأکید می نماییم که 
بدون توجه به چنان زمینه ها وعوامل تلخ  که در جامعۀ ما وجود نفرت زا داشت، تبیین 
جریانات چند دهۀ پسین نمی تواند میسر شود. نگارنده هنگام ترتیب نسبی یادداشت 
ها پیرامون زندان دهمزنگ کابل، وقتی به موضوع بازتاب مظالم اِعمال شده درجامعه 
می اندیشیدم، وقتی سخنان خانواده های زندانی وخویشاوندان آنها را می شنیدم، به 
یکی دیگر ازعوامل در روند رشد آن نفرت خوابیده ونهفته در جامعه وقوف بیشتر می 
یافتم. از همین جا است که اگر کسی رویدادهای چند دهۀ پسین را بدون نگاهی به 
زمانۀ سردار محمد هاشم خانی، بدون درنظر داشت آنچه  بر مردم اعمال می شد، 
بدون مالحظه ومطالعۀ تفاوتها وتبعیض های واقعاً موجود درتاریخ  وپیشینۀ جامعه 
در نظرآرد، استنتاج او بی پایه وناقص وناآشنا از دریافت بخشی از زمینه ها است. )5(

2-     در دل چنان تأثیراتی، عبدالقادروعبدالقادرهای بیشتری را چند جملۀ نشریۀ 
ایران ویا چند سخن مخالفت آمیز با حکومتگران نیز می تواند مجاب  حزب تودۀ 
کند وسمت وسو بدهد. می توان تشخیص داد که عبدالقادر پس از خواندن  جمالتی 
از مرام حزب توده، ویا شبیه آن )وشاید ده ها بار( از نشریات حزب تودۀ ایران، چه 
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احساس خوشی داشته که گویا نسخۀ دوا برای عالج دردها را یافته است. آن جا که 
آمده است:

برانداختن نظام سلطنتی، تغییر قانون   .  . لنینیستی  .   " جهان بینی مارکسیستی ـ 
توسعه  برای  داخلی  سرمایه های  تشویق  زراعی،  امالک  بالعوض  تقسیم  اساسی، 

صنایع، و استقرار دموکراسی توده ای  . . ."
برمبنای چنان دیدارها وخاطره هایی که از زندگی در غوریان  داشت وهمه وهمه 
زمینه های مساعد را برای پذیرش افکار مخالفت آمیز فراهم می نمود، راوی، موضع 
گیری مرحلۀ نخستین سیاسی اندیشی خویش را می گوید که عسکرگفت: »این خان
ه خراب ها درمقابل شاه که سایهء خداست چنین شعارهایی می دهند« اما در دل، چ

یز دیگری بود. فکرما با تظاهرکنندگان همنوایی داشت." این که وی تا چه میزانی 
افکار و آرزوهای مظاهره کنندگان را دریافته بود، میتوانم بگویم که نه تنها به درستی 
نیافته بود، بلکه هنوزهم نیافته است. اما، نقطه نظرها ویا نسخه یی را دریافت داشته 
بود، که حتا هنوزهم به رغم کوهی از تجارب دلبستگی به آن از ذهنش به گونۀ شاید 
وباید دورنشده است. ) البته همۀ این سخنان را درقسمت های جداگانه توضیح بیشتر 
می دهیم.( چنان زود پذیری موقف مخالفت آمیز، ویژۀ عبدالقادر نیست. می شود آن 
را تعمیم داد. وآن هم درگسترۀ جهانی که دامنگیر ملیون ها انسان بوده است. ویژه گی 
آن نحلۀ سیاسی، افزون بر این که معرف سن وسال نو جوانی وجوانی وخامی ناشی 
از آن است، پیش ازهمه مخاصمت با حکومت را درسطح فرستادن شعارمرگ بر آن و 
یا سرنگونی  و نبود آن با رهنمود های بسیار ابتدایی- شعاری وفاقد استدالل وآگاهی 
نسبی تعریف می کند. رفتارهای ناشی از ساختار استبدادی و دیکتاتورانه  در جامعه، 
به نوبه به چنان موقف قلبی در افراد ویا تجمعی از ایشان شکل می بخشد. یکی از 
مظاهر چنان موقف، خوردن سوگند ظاهری بخشی ازنظامیان فارغ شده از دانشگاه 
حربی است، که در دل، تعهدات وپایبندی به سوگند را نمی پذیرند. زیرا احساس کینه 
و دشمنی با حکومت ) و در افغانستان زمانۀ مطرح بحث خاطرات سیاسی عبدالقادر، 
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دشمنی با سلطنت( بار آورندۀ تفاوت سخنان در دل داشته با آن سخنانی بوده است 
که در زبان می آوردند. شرایط عینی وطاقت سوزی را که مکتب حربی برای شاگردان 
بارمی آورد، )هر چند درخاطرات سیاسی کمتر چهره نموده است( باید به عنوان عامل 
مساعد دیگری در شکل دادن مواضع مخالفت آمیزعده یی از شاگردان در نظرآورد 

که در دست وذهن شان، افکار واندیشه های حاکی از پیام سرنگونی نهاده می شد.
در آن مکتب "طالب درهفتۀ یک بار در روزپنجشنبه اجازۀ رفتن به  خانه داشتند. 
وشام روز جمعه به مکتب برمی گشتند. در طول هفته باالیشان تقسیم اوقات 24 
متداول  علوم  آموزش  برعالوه  را  وپرورش  آموزش  اساس  شد.  می  تطبیق  ساعته 
عصری – اصول وقواعد عسکری وعادت دادن طالب به زندگی سربازی و دسپلین 

نظامی تشکیل می داد که یکنوع مقاوم سازی در برابر مشکالت بود.")6(
اما شاگردانی که از کابل وحومۀ آن نبودند، ناگزیر بودند که شب های آخر هفته را نیز 
در مکتب باشند. واگر جای دیگری می رفتند، در مواردی ناگزیر بودند که از صاحب 
منصب مؤظف اجازه بگیرند. محدودیت ها برای مطالعۀ شاگردان چنان بود که هیچ 
کسی وهیچ وقت اجازه نداشت، حتا خنثی ترین ناول ورمانی را با خود داشته باشد.

)7( این وضع که در "دهۀ دموکراسی" به قوت خود باقی ماند، مطابق  یادداشت این 
قلم، در زمان شاگردی عبدالقادر با نظارت وشدت بیشتری اعمال می شد. باتوجه با 
ابعاد چنان نظارت، آرزومندام  بدانم که وی نشریات حزب توده را چگونه به دست می 
آورد وچطور پنهان می کرد. البته از آن هنگام که درکابل ) پل سوخته ( صاحب خانه 
یی شده است، می گوید که نشریات حزب توده را درچاک اطاق خانه ام پنهان کرده 
بودم )8(. مخصوصا که ازادامۀ دریافت نشریات حزب توده در زمان تحصیل سه سالۀ 

خویش در دانشگاه حربی نیز سخن در میان می آورد. بنگریم: 
پرویز آرزو:  در آن سه سال تحصیل، همچنان با حزب تودهء ایران رابطه داشتید؟

جنرال عبدالقادر: بله .
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پرویز آرزو:  یعنی حق االشتراک می پرداختید و نشریه های حزب توده به دست شما 
می رسید؟

* * *
بسنده بودن همان شعارها ومطالبات حزب تودۀ ایران، ازفردی نظامی که محدودیت 
ها وموانع بیشتری دربرابرنیازبه مطالعه وفراگیری دانش عام دارد، او را به رهجویی 

هایی که به هدف پیشین  سرنگونی وبراندازی حکومت بیانجامد، رهنمون می شد.
اتفاقی در زندگی تحصیلی وی که مانع رفتن اش غرض تحصیل به امریکا گردید از 
یک سوخاطرۀ فراموش ناشدنی و گرۀ ناگشوده در سینه اش نهاد واز سوی دیگر، رفتن 

به شوروی، چشم انداز تحقق آرمانهایش را ضمانت نمود.

توضیحات	ورویکردها

1-     خاطرات سیاسی  . . .  ص 30
2-     عبدالقادردرخاطرات به دریافت نشریات حزب تودۀ ایران اشاره می کند. نامی 
از نشریات ومحتوای آنها نمی برد. چگونگی دریافت آن را نگفته است. روشنی این 
ابهامات درآینده در توضیح تاریخی گسترش شبکه های حزب تودۀ ایران در افغانستان 
کمک می کند. از آنجایی که همۀ صحبت های وی از طریق اتکآ به حافظه ثبت 
شده اند، محتمل است که دربرخی قسمت ها، سخن آنا اخماتوا شاعر چند دهه پیش 

شوروی مصداق بیابد که :
" حافظۀ انسان اصواًل قادر به یادآوری همه چیز به ترتیب وقوع آنها نیست."

3-     تا آنجا که از فعالیت های حزب تودۀ ایران برمی آید، تشکیالت حرب وارگان 
های نشریاتی آن در سال 1331 خورشیدی هنوز در ایران بودند. ودر این سال)1331( 
ایران  تودۀ  حزب  درنشریات  پستی  های  نشانی  بود.  صدراعظم  مصدق  هم  هنوز 
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وسازمان هایی که از پیکر آن منشعب شدند، به سالهای بعدترمربوط است. تصورمی 
شود دستیاب نمودن نشریات حزب توده از طریق ایران سهلتر بوده باشد. تااین که 
از ناروی وسویدن وآن هم  از راه پستی بیاید که از طرف حکومت افغانستان مراقبت 

جدی می شد.
که  زمانی  نزدیکی  به  نظر   .  633 ، ص  است"  آینده  راه  چراغ  4-      " گذشته 
عبدالقادرسال 1331 را نام می برد، از این جزوه یادنمودیم. مطابق نظر این کتاب، 
حزب توده ،" مارکسیسم  . . . برانداختن نظان سلطنتی  . . ."  را طرح نموده بود. از 
آنجایی که در روایت های عبدالقادر به منابع دیگری اشاره نشده است، وتنها ازحزب 
توده نام می برد، ما برداشت محتمل خویش را آوردیم که ممکن است وی از آن 

مطالب تأثیرهای مقد ماتی را پذیرفته باشد که در کتاب یاد شده تذکر رفته است.
5-     برای آنکه ناهنجاری های متعدد و حاکم بر افغانستان زمانۀ حکومت محمد 
ومنظور  نشود،  تلقی  بعدتر  خونبارتر  اقدامات  برای  توجیهی  وی،  واخالف  نادرشاه 
به  در صورت ضرورت  شود،  استنباط  زمانه  آن  از  زا  مخالفت  اوضاع  گذاری  تأثیر 
مقالۀ "سهو سلف سند خلف نمی شود" از این قلم در وبالگ دمی با تاریخ با این 

نشانی  damebatarikh.blogspot.de مراجعه شود.
6-     سید ادریس میر، کتاب عبور از آتش ص 6. بهار سال 1392 خورشیدی

7-     جالبترین توصیفی که از اوضاع حاکم برمکتب حربی وشرایط زندگی متعلمین 
آن مکتب ) واقع مهتاب قلعه( دیده ام، از قلم عزیزاحمد عزیزی است. اما، متأسفانه 
چون کتاب را با تعصب وموضعگیری های تنگنظرانه آلود، آن نکات توصیفی را آسیب 
مند نمود. مراجعه شود به قسمت های نخستین کتاب " افغانها ملتی که دو ابر قدرت 

را به زانو  درآوردند." عزیز احمد عزیزی. کولن . آلمان شسال 1995ع.
تصورمی شود که برای دریافت جامعه شناسی گرایشات کودتایی درافغانستان؛ وبه 
منظور دنبال نمودن روانشناسی فعاالن کودتا؛ بررسی مکتب حربی، دانشگاه حربی 
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مناسبات  وبعدترتشخیص  ها،  وروستایی  ها  شهری  مناسبات   ، پوهنتون(  )حربی 
محصلینی که "مستعجل " نامیده می شدند با محصلینی که مکتب حربی را خوانده 
نیز روابطی  با دربار سلطنتی  برخی  بودند، همچنان مناسبات شاگردان خانزاده که 
داشتند، اختالفات صاحب منصبانی  که درشوروی  تحصیل نموده بودند ، با فارغان از 
امریکا . . . تأثیراتی را که تحصیل در شوروی برزندگی آنها بر جای نهاد،  . . .  رئوس 

نکات رهجویانه یی باشد.
8-     خاطرات سیاسی ص 208

 
 عبدالقادرخاطره یی  راآورده است که گشایش آن، ذهن را به جوانبی از آن با تائید ها 

وتردیدهایش  معطوف می نماید. نخست آن خاطره را می آوریم :
» به صنف سوم )دانشگاه حربی( رسیدیم.  بهار بود.  برج ثور. هیأتی از  امریکا آمد. 
 قرار بود کسانی از بین ما برای ادامهء تحصیل درامریکا انتخاب شوند. معاینات 
 صحی  را انجام دادند.  شانزده نفر از شصت نفر سالم بودیم. در بینآن شانزده 
 نفر، دو نفر از هرات بودند: من و فضل احمد. یک نفرهم از فراه بود. ما شانزده

معاینات صحی به عربستان بردند.  گفتند برای یک معاینهء دیگر   نفر را برای  
نظامیداشتند. مارا برای  بیروت«  برویم.  امریکایی ها در آنجا پایگاهی   باید به » 
یک هفته ده روز به بیروت بردند.  معاینات چشم را در آن جا انجام دادیم.  به ما 

گفتند:» شما سالم و آماده هستید. «  به کابل برگشتیم و به وزارت دفاع رفتیم.
»ما آماده هستیم.  یا شما یا  و گفتم:   رفتم    ... من به دفتر» نورمحمد ارسال« 

»مرستیال صاحب«) خان محمد خان ( ما را ببینید «...
خان محمد خان برآمد و مستقیم به سراغ من آمد.

گفت: خوب بچیم!  در معاینات صحی کامیاب شدی؟
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گفتم : بله صاحب!  کامیاب شدم. موافقت است!
دستش را دراز کرد و از دریشی من گرفت.  گفت : »از کجا هستی؟«

گفتم:  »از هرات«
گفت : » به قوم چی هستی؟«

گفتم:  » من قوم ندارم. افغان هستم.«
دریشی ام را رها کرد. گفتم وهلل زده شدم!  خان محمد خان همه را دید.

بعد از آن»نور محمد ارسال « نتیجه راخواند: »فالنی فالنی فالنی این طرف بیایند 
و بایستند.«

نام دوازده نفر از شانزده نفر را خواند. نام من و سه نفر دیگر را نخواند. آن سه نفر        »فضل 
احمد« از هرات، »قیوم « از فراه و یک نفر هم از پغمان بود. ")1(

درادامۀ این بخش از خاطرات خویش می افزاید که :
" کودتای ناکامی که بعدها خان محمد خان» مرستیال « بر ضد داوود خان کرد به 
کمک همان کسانی سازمان داده شده بود که برای تحصیل به امریکا رفته بودند.  

همان هایی که خان محمد خان خطاب به آن ها گفت: » نهال هایی هستیدکه فرد
ا به درد ما می خورید.«

 در آن کودتای ناکام، تنها دو نفر از مشرقی، تحصیلکردهء هند بودند. یکی »سیدامیر«
بود و دیگری »ممتاز صافی   «.  دیگران همه تحصیل کرده های امریکا بودند. به 
این ترتیب ما از امکان ادامهء تحصیل در امریکا باز ماندیم. گفتیم: » خیر است! برو! 
مسلک ما نقلیه است.  می خوانیم و همین جا کارمی کنیم و زندگی می کنیم!« )2(

" یک هفته بعد، هیأت دیگری برای انتخاب محصلین آمد.  این بار هیأت از شوروی 
آمده بود ... شصت نفر برای تحصیل در رشتهء هوایی در شوروی انتخاب شدند.  من 
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هم یکی ازآن ها بودم. . . " )3(
هنگام مطالعۀ این بخش آن چه ذهن نگارنده را مشغول نگهد اشت نکات آتی اند:

-  به یاد آن 44 تنی افتادم که از نظر صحی سالم تشخیص داده نشده بودند. شاید هم 
برای گزینه های تحصیلی و رفتن به امریکا سالم نبوده اند، اما برای کار درافغانستان 
هرگونه درد وتکلیفی که داشتند،مهم نبوده است!! درنظرداشت این موضوع می تواند 
به سوی دریافت وضع زندگی شاگردان، محصلین ، صاحب منصبان وخرد ضابطان 
ارتش افغانستان، و امکانات تداوی آنانی ره ببرد که مریض بودند ویا مریض میشدند. 
بسیارجالب  بودند،  نموده  را لمس  آنانی که چنین دشواری هایی  بازآوری خاطرات 

خواهد بود.
-   کاش روزی، اگر کسی یا کسانی از آن 44 نفر هنوز زنده اند، به سخن آیند و از 

ناتندرستی و خاطره های خود از آن رویدادها بگویند.
-  وجود واسطه و وسیله و عواملی که در تعیین و انتخاب شاگردان برای رفتن به 

خارج نقش داشت.
-  یأس ونامیدی وسرانجام عقده یی که در دل عبدالقادر برجای نهاد. عقده یی که 
حتا با گذشت زمان، فرونخشکیده داست. آن عقده درمیان یکی از اشکال تضاد ها در 
ارتش افغانستان، یا تضاد میان تحصیلکردگان شوروی وامریکا حتا به اقدام های شدید 

تالفی جویانه انجامید.
مرستیال"   خان  محمد  خان  کودتای   " پیرامون  عبدالقادر  ادعای  توضیح  به  ابتدا 

میپردازیم.
عبدالقادر چندین جای از" کودتای خان محمد خان مرستیال" یاد می کند. وی پیهم 
به آنانی اشاره دارد که به امریکا رفتند  و باالخره یاران کودتای خان محمد خان را 

تشکیل دادند !!
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از آن جایی که بربنیاد تأمل ونتایج مشخص به دست آمده، پیرامون چنان ادعا، هیچ 
مدرک وسندی وجود نداشته و برخالف، بیان واضح یک توطئه و جفا و ظلم آگاهانه در 
حق یک تعداد در ارتش وخارج آن بود، شایان یادآوری مجدد است که ادعای کودتای 
خان محمد خان مرستیال جعل محض می باشد. تفاوت عبدالقادر با بقیه مدعیان 
واشخاص مقصر درپی ریزی توطئه در این است که دیگران از  " کودتای محمد 
هاشم میوندوال" نام برده اند و خان محمد خان را همدست آن کودتا خوانده اند، در 

حالی که عبدالقادر از محمد هاشم میدوندال در آن کودتای نام نهاد نام نمی برد.
برای تشخیص عوامل چنان توطئه علیه بیگناهان  واقعیت این است که نیازنهادهای 

شوروی گرا به تصفیۀ مخالفین در ارتش وخارج ارتش، مطرح بود.
عبدالقادر از آنانی که در امریکا تحصیل نموده بودند، چنان یاد می کند که تصور می 
شود، افسران شوروی گرا، ایشان را به نام " امریکایی ها " یاد می نمودند. تعداد بیشتر 
آنها در توطئۀ جفا آمیز که با شکنجه های شبانه روزی در وزارت داخلۀ افغانستان 
همراه بود، بعدتر اعدام و یا زندانی  شدند. و کسان دیگری که وابسته به شوروی 
نبودند، در کودتای ثور به قتل رسیدند. مانند ستارخان که از طرف عبدالقادر به عنوان 

خوشبین امریکایی ها وانگلیسها ترسیم می شود.  
عبدالقادر چنانچه به خاطر می آورد اگر از رفتن به امریکا محروم ومأیوس شده بود، 
دیری نگذشت که روانۀ شوروی شد تا در رشتۀ پیلوتی طیاره های جت آموزش ببینید.

بیشترین خاطرات خویش را از آن دوران، از پروازها وفراگیری آموزش های تئوری 
وعملی در شوروی وبگرام می آورد. مدعی شده است که هنوز هم ) سال 1336( 
نشریات حزب توده ایران را به دست می آورد. فردی که پیشتر با افکار مخاصمت 
آمیزعلیه حکومت سلطنتی وآموزه هایی شعاری از "سوسیالیسم شوروی" مجهز شده 
بود، با دسترسی به رشتۀ پیلوتی طیاره های جنگی سرنوشت اش چنان رقم خورد، که 
روزی با فروریختن بمب ها بر ریاست جمهوری افغانستان، ازچهره های نمادین چند 
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تنی شود که کودتای ثور را به پیروزی رسانیدند.
 عبدالقادر با آن که از مشغولیت های سیاسی ایام تحصیل در شوروی سخن بایسته 
نمی آورد، اما پرواضح است که با افراد بیشتری که با وی توافق داشتند، آشنایی ها 
و رفاقت های نزدیک یافته است. یک تن ازآنها اسداهلل سروری مشهور است. میزان 
رفاقت وخودمانی هایی را که مدتی این دوتن داشتند، از این خطاب ها در روز 7 ثور 

نیز می توان دریافت:
 " اسداهلل سروری به من گفت »ای حرامزاده! ای پدر لعنت! ارگ را بمبارد کن«! )4(

عبدالقادر وقتی از جریان کار سیاسی پس از بازگشت از شوروی  وایجاد تشکل در 
ارتش صحبت می کند، پذیرش سخنان وی بیشترسزاوار تردید، تأمل ومراجعه به 
مدارک می شود. به طور مثال وی مدعی است ، تعداد کسانی که به گروه وی تعلق 

داشتند، به 120 نفر می رسید. )5(  
این رقم با توجه به کار فردی وآن هم در ارتش، تعجب انگیز است. درهمین پیوند 
است که دکتور پرویز آرزو با پرسش های پیهم وهوشمندانه، ادعای او را به چالش 

می کشد. می خوانیم:
شما از پیوستن شما به آیا یاران  "" شما کارت عضویت حزب را از تره کی گرفتید.  

حزب دموکراتیک استقبال کردند؟
جنرال عبدالقادر:  بله.

پرویز آرزو:  وچون شما رهبر گروه بودید همه به حزب پیوستند؟ هیچ کس مخالفت 
نکرد؟

جنرال عبدالقادر: همه را به حزب دادم. هیچ کس مخالفت نکرد.
پرویز آرزو:  در آن وقت چند نفر بودید؟

جنرال عبدالقادر:  در حدود صد و بیست نفر.
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پرویز آرزو: صد و بیست نفر؟
جنرال عبدالقادر: بله.

پرویز آرزو:  ببینید، صحبت بر سر یک تشکیل  صد و چند نفری در اردو است.  فکر
می کنم گپ بسیار مهمی است.  و اگر تره کی و امین از این موضوع باخبر بودند، د

اوودخان نمی توانست از موضوع بی خبر باشد.
همهء کسانی که پشت من افتادند و در  جنرال عبدالقادر: داوود خان هم خبر بود. 

صدد جذب من بودند به خاطر قوت همین گروه بود." )6(
درحالی که نمی توان چنین ادعایی را پذیرفت، منبع دیگری که به افراد فعال در ارتش 
وقوای هوایی پرداخته است، نیز به ادعای عبدالقادر تردید می کند. در این زمینه کتاب 
" سقوط سلطنت " از آقای عبدالحمید محتاط در دست است.)7( حتا کسانی را که 
عبدلقادر از آن ها نام می برد، محتاط نیز نام برده است، بدون این که رهبری ونقش 
عبدالقادر را بپذیرد. دوتن را که هر دو محتاط و عبدالقادر چندین بار نام برده اند، یعقوب 
جبل السراجی و سیداکبر مقصودی استند. یعقوب جبل السراجی واکبر مقصودی مدت 
ها پیش از کودتای ثور از رفاقت با آنها گسسته بودند. حتا مطابق سخنان آقای محتاط 
به نگارنده، استقالل عمل یعقوب وسید اکبرمقصودی چنان بود که شخصاً نزد داؤود 
خان مراجعه نموده وبا اوبه بحث ومخالفت پرداخته بودند. ) سید اکبرمقصودی پس از 

کودتای ثوراعدام شد و یعقوب در جبهه یی در پلخمری به شهادت رسید(.)8(  
وجود چنان نکات پرابهام وباورنکردنی در این بخش از خاطرات عبدالقادرکه انگیزه 

اش را قدرت نمایی تشکیل می دهد، صفحۀ از تاریخ را مغشوش می نماید. 
 

توضیحات ورویکرد ها
1-     خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر ص 47
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2-     خاطرات ص 48
3-     خاطرات ص 48

4-     خاطرات ص 174
5-     ص 159
6-     ص 159

ناحیوی سویتوشه، کیف  ناشر ، مطبعۀ  7-     عبدالحمید محتاط، سقوط سلطنت. 
– اوکرایین. 2004 . بربنیاد نوشتۀ محتاط، عبدالقادر جزحلقۀ کوچکی بود که اکبر 

مقصودی از افسران در بگرام تشکیل داده بود. ص 34.
جبل  یعقوب  سرنوشت  از  منظورآگاهی  به  محتاط.  آقای  از  تلفونی  8-     اطالع 

السراجی واکبر مقصودی.
 

هنگام بررسی خاطرات نظامیانی مانند عبدالقادر، وقتی به زمینه های نارضایتی در 
محیط پرورش آنها نگاه می شود،  و وقتی عوامل سیاسی – عقیده یی شکل دهندۀ 
خصومت آنها مالحظه می شود؛ فرایند تأثیر نهادن آنها بر اوضاع سیاسی ؛موازی با 

نفوذ شوروی درافغانستان در نظر می آید.
شکل گیری مخالفت همان نظامیان بود که اثرات خویش را در دوکودتا )26 سرطان 

1352و کودتای 7 ثور 1357( برجای نهاد. با این تفاوت که :
 ترکیب نا متجانس کودتاچیان 26 سرطان را سقوط سلطنت وپذیرش" نطام جمهوری 
را مشی  ثور  اما، کودتای  به وحدت عمل رسانید.  داؤودخان،  با محوریت محمد   "

سیاسی یک حزب واعضای آن به پیروزی مصیبت زا رسانید.
 برای "نظام جمهوری"، برداشت ها وانگیزه های متفاوتی حضور داشت. افرادی که 
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مانندسردارمحمد داؤودخان، غوث الدین فایق، محمد حیدررسولی، محمدحسن شرق 
) فرد اخیری با پیوند های ویژه اش درکودتا سهم داشت (، از نظام شاهی عقده ها بر 
دل داشتند، بسیار به سهولت رسیدن خویش به قدرت را، حل مشکالت جامعه می 
پنداشتند. هنگامی که شکل نظام با نام جمهوریت ابالغ شد،توجیۀ ساده انگارنۀ نو 
آوری را نیز داشتند. عده یی از آنها حتا تا امروز نیز بدون این که ازسطح ودرکی بهره 
مند باشند که به فهم محتوی نظام محصول کودتای 26 سرطان وچیستی آن برسند، 
می پندارند که کار شایسته یی انجام داده اند. نظامی که از منظر نگاه به ضرورت 
دموکراسی برای افغانستان، عقب رفتی را تحمیل نمود. نظامی را زیر نام جمهوریت 
آورد که به بسا آزادی های هر چند نیم بند ونارسا، اما، در حد خویش  مفید، پایان داد. 
وبنابر ساختارخویش قدرت را در دست شخص محمد داؤود خان و بنابر سنت مشارکت 

خاندانی در دست او ومحمد نعیم خان بیشتر تمرکز داد.
طرف دیگرترکیب و وحدت عمل در کودتای 26 سرطان را می توان در دونیرو نشانی 
نمود: نخست اعضای وابسته به حزب دموکراتیک خلق افغانستان ) به ویژه جناح 
پرچم( و دیگر آن تعداد نظامیانی که از حکومت خاندان سلطنتی ناراضی بودند، اما به 
تدریج آن ها هم به سوی شوروی و سوسیالیسم آن گرایش ) وشاید هم پیوندهایی 
یافتند. گروه اخیری همواره طرف توجه  تا هنوز گفته نشده است(  یافته بودند که 
اعضای حزب دموکراتیک خلق بوده اند. تمایالت کودتایی گروه دومی را به وضاحت 
می توان نشان داد. آنها در چارچوب این سطح ودرک که نظام شاهی منشأ ناهنجاری 
ها و شرایط خسته کن زندگی ایشان است، راه صحبت های مخفی، و مرام هایی 
کودتایی را پیشه نموده بودند. زیرا دست پای باز برای فعالیت سیاسی نداشتند. وضعیت 
عینی زندگی ایشان راه دیگری جز کودتا در پیش روی آنها نمی نهاد. حتا اگر در 
نشست های خویش از کودتا سخن نگفته باشند. بنابرنفوذ شبکه های نظامی وابسته 
به حزب دموکراتیک خلق افغانستان، وبنابرشگل گزارش دهی که درهمچو احزاب 
مروج بود، بعید به نظر می رسد که اگرطرح واقدامی را در دستور کار قرار می دادند، 
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از نظرحزب مذکور تصمیم آنها پنهان می ماند. اگراز تمایالت وظرفیت های آنان ، 
نخست محمد داؤودخان بهره گرفت، پس ازبه هم خوردن مناسبات پیشین محمد 
بالتبع حزب د.خ.ا، آن تمایالت را فرد قدرت جویی می توانست  داؤود وشوروی و 
مهار نماید که خود دست درازی در ارتش داشت. وآن شخص حفیظ اهلل امین است. 
برهم خوردن مناسبات پیشنۀ داؤود خان با حزب د.خ.ا و شوروی به میزان اتکأ چنین 

نظامیان به حزب مذکورافزود.
 نمادهای این بخش از ارتشیان را درچهره های عبدالحمید محتاط وعبدالقادر یافته 
ایم. محتاط در کتاب "سقوط سلطنت"  از دیدارهای خویش با جناح های حزب د.خ.ا 
پیرامون طرح های کودتایی آن روزگاری که ملزم به خانه نشستن شد، چیزی نه گفته 
است. زیرا تاریخ نگارش کتاب، سال 1352  است. و دراین اواخر که کتاب سقوط دوم 
انتشار یافت، با وجود یادآوری از برخی دیدارها با شخصیت های نظیرشهیدعبدلمجید 
کلکانی، اما از روابط و دیدارهای احتمالی خویش با رهبری حزب د.خ.ا نه نوشته است. 
درحالی که این نیاز وجود دارد که به عنوان شخص در قید حیات  ودارندۀ دست در 
قلم، درتوضیح چگونگی روابط بپردازد. الزم به یادآوری است که مدت کوتاهی از 
کودتای 7 ثور گـذشته بود که عبدالحمید محتاط به حیث سفیر افغانستان در جاپان 

فرستاده شد.
اما، عبدالقادرسخنان بسیار پیرامون دوکودتا آورده است. با این یادآوری که درکودتای 
26 سرطان 1352، برخالف نظر وبرداشت کسانی که سهم او را نیز فراز می آورند، 
بربنیاد خاطرات خود وی و فهرستی را که  نتیجه گیری خود عبدالقادر،  وبرخالف 
محتاط به نشر سپرده است، سهمی در پیروزی وعملیات آن کودتا نداشته است. نقش 
او را هنگام کودتای 26 سرطان در میدان هوایی شیندند، نظاره گر ومنفعل می یابیم. 
اما، از آنجایی که پیشتر درجریان تدارک کودتا قرارگرفته بود،سمت قوماندانی مدافعۀ 

هوایی را هنگام تقسیم مقامات نصیب شد.
پس از این که از قوماندانی مدافعۀ هوایی برکنار شد،) 1354( همان شب گالب زوی، 
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تره کی وحفیظ اهلل امین به خانه اش آمده، کارت عضویت حزب .) خلق ( را به او داده 
اند. با توجه به وزنۀ نفوذ حزب د. خ. ا در ارتش می توان پذیرفت که بقیه ارتشی های 

کودتا خواه وگرویدۀ شوروی نیز در حوزۀ نفوذ آن حزب قرار گرفته بودند.
رسانیدند،  پیروزی  به  را  ثور  کودتای  که  اجزایی  ترکیب  که  است  ترتیب  این   به 
بود.  مند  بهره  سیاسی   – فکری  شخصی،ازتجانس  روحی،  اختالفات  از  صرفنظر 
برخالف کودتای 26 سرطان که دیری نگذشت با جناح بندی ها واجزای متفاوت 

خویش به تجزیه رسید.
این تجانس بود که به رغم عدم صراحت عبدالقادردرزمینۀ پذیرش عضویت حزب 
وآوردن اگر ومگر ها، درعمل، عضو حزب بود و با لزوم دیدها وفیصله های شخص 
حفیظ اهلل امین، همنوایی ومشارکت داشت. وقتی بیشتر در این زمینه از امین یاد می 
کنیم، متکی بر سخنانی است که عبدالقادر در خاطرات بازآورده است. واین سخنان 
همان بخش هایی را تشکیل می دهند که برای نخستین بارگفته شده و از چند تن 

دیگر به شمول اسداهلل سروری نیز نام می برد. . .  

تدارک	برای	کودتا

عبدالقادر درزمینۀ تدارک کودتا می گوید که :
"انحراف داوود خان و رو گرداندن او از چپ، مشهود بود. ما چه باید بکنیم؟چپی ها 

چه باید بکنند؟ ستون های استخباراتی ساختیم." )1( و درجای دیگر:
"چیزی حدود یک سال قبل از هفت ثور، »امین «، من و وطنجار را به خانهءاسداهلل
قادرآکا « آمد.ما خاکهء آن پل » سروری« * دعوت کرد. وطنجار نیام. به جای او »  
خانهءاسداهلل سروریرفتیم و پالن ن ان را ساختیم.  یک هفته بعد، من و وطنجار به 

هایی را من و وطنجار با هم ساختیم.")2(
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بربنیاد این سخنان، کودتای ثور را نمی توان واکنش عاجل برای رهایی رهبران حزب 
از توقیف پذیرفت. زیرا پیشتر موازی با فعل وانفعال سیاسی محمد داؤود خان، تدارک 

کودتا دیده شده بود. . .
در زمینۀ آگاهی شوروی از کودتای ثور نیز عبدالقادر می گوید:

"  بنا بر اطالعاتی که به دست آمد، پیش از آغازعملیات، حدود ساعت هشت صبح 
و شاید زودتر، گ  البزوی و اسداهلل سروری با سفارت شوروی در کابل تماس گرفت
ه بودند و گفته بودند که»امروز انقالب شروع می شود.  « بعد ازدریافت این اطالع ب
ود که سفیر شوروی با یک دستگاه مخابره، موتر و محافظ به طرف بند»سرده« غزن
ی رفته بود. نرسیده به »میدان«کوتلی است به نام »کوتل تخت« سفیر شوروی در 
همان محل توقف کرده بود.از همان جا، تماسخود را با مسکو وسفارت شوروی در ک
ابل برقرارکرده بود.  سفیر شوروی تا ساعت 4 یا 5 عصر در »کوتل تخت« مانده بو

د. من این موضوع را می دانم ." )3(
همانگونه که پیشترنوشته ام، عبدالقادر مانند بقیه خاطره نویسانی که  خاطرات خویش  
را در زمان حیات انتشار می دهند، این زمینه را در اختیار می گذارد که برای روشن 
مسایل ناروشن، پرسش هایی مطرح شوند. منبع اطالع عبدالقادر از رفتن سفیر شوروی 
به " کوتل تخت" از جملۀ آن توضیح طلبی ها اند. وی می گوید : " من این موضوع را 
می دانم." برای آن که برگی شفاف از جریانات نا شناختۀ کودتای ثور نیز فراهم آید، 
الزم است عبدالقادر در این زمینه بیشتر بگوید. مثالً  توضیح دهد که چرا سفیرشوروی 
ازداخل خود سفارت در کابل  با ماسکو در تماس نشد؟  سفارتی که می توان پذیرفت 
وسایل جاسوسی " کی. جی. بی " را به قدر کافی در داخل محوطۀ خویش داشت. 
بهتراست منبع اطالع عبدالقادر نیز شناخته شود.چه کسی به وی چنین اطالعی را داد.
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توضیحات	ورویکردها

1-     خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در گفت وگو با دکتور پرویز آرزو ص 161
2-     منبع باال ص 167.

3-     ص  204
تاریخ  در  سیاسی  های  قتل  از  یی  گوشه   " کوچک  کتاب  در   )  1996( درسال   -
افغانستان معاصر" نوشته بودم که " فهمیده نمی شود که اسداهلل سروری، رئیس 
"اکسا" در توقیفگاه چه می کند. آیا غیراز مساعد نمودن امکانات خور وخواب و ورزش، 
برای او، قلم در دستش نه داده اند تا اندکی از اطالعات خود را بنویسد. " حاال بیشتر 
به این نظر رسیده ام. تصورم این است که مزخرف ترین محکومیت نصیب آن آدم 
جالد صفت و دارندۀ اطالعات بسیار مهم شده است. حکومتگران جهادی در کابل 
، پنجشیر وبا زهم حکومت کرزی نه به محکمۀ الزم او توجه نمودند ونه اعتنایی به 
دریافت اطالعات او. اطالعاتی که اگر ، در شرایط توقیف او وتحت نظر کسانی که 

اهل کار اند،  از او گرفته می شد به صفحات تاریخ ما کمک می رساند.
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	عبدالقادر	و

		زمینه	های	پیروزی	کودتا		

پوشیده نتواند باشد که عبدالقادر در پیروزی کودتای مصیبت زای 7 ثور، سهم مهمی 
انجام داده است. چنان که برخی نظامیان وشاهدان عینی  پس ازکودتای ثورحکایت 
می نمودند، افراد تحت قوماندۀ محمد اسلم وطنجارکه صبح به سوی وزارت دفاع و 
ارگ ریاست جمهوری شتافتند؛ نخست با شکست وسراسیمه گی مواجه بودند. اما، 
زمینه پیروزی آنها را بی نظمی ویا واضحتر گفته شود، بی کفایتی های ارتش وفادار 

به محمد داؤود خان وسهم گیری قوای هوایی مساعد نمود.
ازعملیات  پس  استند.  گواه  نیز  عینی  شاهدان  هوایی  قوای  مهم  نقش  مورد   در 
نخستین از طرف قوای تانک، که با مقاومت نیروهای گارد مواجه شد، دست وپاچگی 
وسراسیمگی در هر دو طرف حاکم گردید. اما، هنگامی که قوای هوایی وارد عملیات 
شد، پلۀ پیروزی به نفع کودتا چیان سنگینی یافت. واضح است که به حرکت درآمدن 

قوای هوایی محصول فعالیت های عبدالقادربود.
پیروزی،  پیروزی ونه محتوی وعواقب  اگراوهنگام دیدن فقط جانب  این است که 
خویش را بارها درمقام " قهرمان انقالب " می بیند؛ دیدار با آن کودتا  وعواقب آن، 
ازمنظر توجه به خون های که ریخته شد و مصیبت هایی را که بار آورد، سزاوار دیدن 
نقش وی نیز است. در این راستا شایان یادآوری است که پس از کودتا، پیرامون طرح 
ها ونقشه های حفیظ اهلل امین ، سخنان زیادی گفته شد. درست است که او درتعیین 
خط کودتا، به کار انداختن نظامیان و ایجاد هم آهنگی میان آنها و دادن دستور برای 
اجرای کودتای خونین ومصیبت زای ثورسهم داشت،اما، در آن هنگام و نیز بعدها 
از جزییات تدارک کودتا و از تلفات وخونریزی ها سخن الزم گفته نشد. همه روزه 
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سخنان ستایش آمیز از " قهرمانان " و " قوماندان دلیر انقالب "  در صدر نشسته بود. 
همچنان که شکست دیدگان، ازنارسایی ها، کمبودها و بی کفایتی های عناصر وفادار 
به محمد داؤود خان که به نفع کودتا چیان تمام شد، کمترگفته اند. تبلیغات زمان 
قدرتمندی امین تکیه داشت بر" نبوغ " امین. وپس ازکشتن حفیظ اهلل امین، مبارزۀ 
ضد امین،)  نه مبارزه علیه استبداد امین وخواستگاه اصلی سیاسی آن( با تایید کودتای 
ثور "زیرنام مرحلۀ اول انقالب شکوهمند ثور" در دستور کار قرار گرفت. آن چه را که 
شوروی  بر بنیاد آن کودتای خونین ونقش امین در پیش گرفتند، در واقع تائید عملی 

دستاورد مصیبت زای امین اما، بدون امین بود.  
پس معلوم بود که با چنان وضع، سخنی ازبررسی ابعاد آن فاجعه نرود. اما، بررسی های 
مستقل نشان می دهند که کودتاچیان از نظم وامکان الزم بهره مند نبودند، در واقع 
این بی کفایتی حکومت وارتش " دولت جمهوری " بود که  نارسایی ها وبی نظمی 
های کودتا چیان را جبران نمود. نمونه هایی ازبی نظمی را که کودتا چیان داشتند، از 
خاطرات عبدالقادر بسیاربه وضاحت می توان استنباط نمود. حتا اگر وی منظور نشان 
دادن کمبود های دیگران وفراز آوردن " قهرمانی " های خویش منظور داشته باشد.

 در بخش سیزدۀ کتاب به موضوع آغاز کودتا  به حضور بی نظمی ها بیشتر توجه می 
یابیم. یکی از آن بی نظمی ها، نتیجۀ تعیین دو شفر از طرف حفیظ اهلل است. عبدالقادر 

در این مورد می نویسد : "
عصر روز قبل، رابطم با حزب، نزدم آمد و شفر آغاز عملیات را به من گفت.

شفر،»هلمند، دریاست « بود. )1(  
برای   بود  دو شفر آمده  "اما مشکلی که درآغاز عملیات هفت ثور پیدا شد، ِشفر بود. 
گروه  خلقی های طرفدارامین،  شفر »سیالب -  توفان « و برای من وگروه من و 

پرچمی ها شفر»هلمند – دریا. «)2(   
ارگ را    « اسداهلل سروری دوباره تماس گرفت. ناسزا می گفت. می گفت:   "
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بعداً   کن!«  در همان حالت آشوب، گفتم: »بر پدرت لعنت! شفر چیست؟ «  بمبارد 
معلوم شد  که  شفر، »هلمند-دریا « نیست، شفر،» سیالب-   توفان « است.  و این 
کاررا امین کرده بود. او میخواست عملیات توسط خلقیهای طرفدارش صورت بگیرد. " 

)3(
در این زمینه محمد رفیع را نیز شاهد می آورد. وی می گوید :

یی به رفیع که رئیس ارکان تانک بود می نویسد و وطنجار طبق تعامل، عریضه   ""
 تقاضای 6 مرمی تانک می  کند.   رفیع، امر می دهد و امضا می کند.  گفته میشد 
وطنجار جلو رقم  6، یک صفر می گذارد که شصت تا می شود. رفیع در بندی خانه 
میگفت که من امضأ کردم اما نمی دانم چی امضا کردم. هنوز خواب آلود بودم.")4(

چندی پیش نوشته یی را از قلم صدیق رهپوطرزی خواندم. رهپو در آنجا در پیوند با 
کودتای ثور، از زبان محمد رفیع ) وابسته به جناح پرچم که پسانتر سمت وزارت دفاع 

افغانستان را نیزیافت ( می نویسد که :
"  . . .  جنرال رفیع برایم قصه نمود که تا ساعت ده همان هفت ثور، فکر می کرد که 
کودتایی از سوی نیرو های دست راستی و یا پیروان محمد ظاهر، شاه سابق، صورت 

گرفته است.
 دلیل این بود که امین عضوان حزب مریدان کارمل راـ با آن که زیر فشار شوروی 
وحدت نموده بودند ـ در جریان این امر  قرار نداده بود. به این گونه امین کودتای ثور 

را سر و سامان داد.")5(
اما هنگامی که عبدالقادر ازموالداد ) پرچمی ( آمر دائرۀ مرکز وزارت دفاع نام می برد، 
که در "یکه توت" سوار برموتر، قطعات توقف کرده را مورد پرسش قرار می دهد که 
چرا توقف کرده اید، وسپس از طریق تماس های مخایزه یی، آنها را به تحرک وا می 
دارد، بی اطالعی پرچمی ها زیر سوال می رود. با آنهم نظر قاطع در این زمینه را به 
دریافت گزارش عناصر دیگر وشاهدان بیشتر باید محول نمود . از قراین نیز چنین 
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استنباط می شود که پس از این نیزاشخاص مختلف، با سهم کم ویا زیاد درکودتا، هر 
کدام روایت جداگانه یی را در خاطرات خویش خواهند آورد.

افزون برموضوع شفردوگانه وبی نظمی ها در روابط کودتاچیان، تأثیری را که بی 
کفایتی های حکومت در پیروزی کودتا بر جای نهاد، می توان نشانی نمود. وزیر 
دفاع حیدر رسولی با دست وپاچگی وسرگردانی، با ازدست دادن مرکز فرماندهی خود 
درراه به سوی  قطعات نظامی کابل  به سر می برد. طبق روایت عبدالقادرشخص 
رئیس جمهورمحمد داؤود خان قوماندانی مدافعۀ هوایی تلفون نمود. گوشی تلفون 
را عبدالقادر برداشت. اما شخص رئیس جمهور ونیروهای امنیتی او در طول مدت از 

عضویت وهمکاری عبدالقادر با نهاد کودتاگر آگاهی نداشتند.
در خاطرات می خوانیم : " قومندان مدافع به تشناب رفته بود که زنگ تلفونش به 

گفتم: »  کی هستی؟ «  گوشی را برداشتم.  داوودخان بود. گفت: »  صدا آمد.  من 
داوود خان گفت: »هلیکوپترها را بخیزانید و تانک هایی راکه از قوای   ». قادرهستم 

چهار زرهدارآمده، نابود کنید.«)6( 
وبقیه قطعات ارتش نیز منفعل بودند. قوای جالل آباد که مصمم به حرکت به سوی 
کابل شده بود، تدابیر زیر نظر داشتن روابط کودتا چیان را نداشت .                                        

در نتیجه کودتا چیان مصمم به هر نوع خونریزی؛ قوماندان قوا، جنرال محمد یونس 
خان را به قتل رسانیدند. معلوم بود که مقاومت جمال الدین عمر، آمر اوپراسیون قوای 
مرکز، به تنهایی کاری را از پیش نمی برد. و آن هم در اوضاعی که کودتا چیان دست 

درازتری در ارتش یافته بودند.)7(
هنگامی که تمامی گزارشات وخاطرات عبدالقادر دربرگهای متعدد پیرامون کودتای 
ثور، از نظر می گذرند، این برداشت حاصل می شود، که گروه کوچکی از نظامیان با 
استفاده از ابزارجنگی حکومتی وتصمیم برای هرگونه خونریزی از بی کفایتی های 
مسلط بر ارتش وحکومت جمهوری افغانستان استفاده نموده و به پیروزی رسیدند. این 
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موضوع دریچۀ گسترده تری برای بررسی های گسترده تر و ژرفتر می گشاید تا از آن 
به سوی نتایج ساختارهای استبدادی ، نقش فردمحوری، زمینه های زود فروپاشی آن، 

و بی تفاوتی ونظاره گری اکثریت مردم نیز دیده شود . 
 

رویکردها	وتوضیحات

 1-     خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در گفت وگو با دکتور پرویز آرزو ص170
2-     خاطرات ص 171
3-     خاطرات ص 174
4-     خاطرات ص 174

5-      زمین سنت گرای ذهن ما و مارکس باوری روسی . سایت 24 ساعت 18 
اکتبر 2013

6-     خاطرات ص ص 173
7-     بررسی جامعتر زمینه های بی کفایتی که به کودتای ثور کمک رسانید، در 
تاریخ  در  "کودتا  عنوان  با  قلم  این  از  های  نوشته  سلسله  در  ثور،  کودتای  بخش 
افغانستان معاصر"،در نظر گرفته شده است. اشاره به وضع بقیه قطعات ارتش نظام 

جمهوری نیز در آن نبشته می آید.
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عبدالقادر،	کودتای	ثور	وخون	های	که	ریخته	شد

کودتای ثور یا اقدام خونینی که از طرف عده یی "مرحلۀ اول انقالب" )1( نیز نامیده 
شد، روزگارتلخ واندوهباری را در افغانستان بار آورد. به رغم گذشت 35 سال از وقوع 
آن، هنوزچهره هایی که خون شان بر زمین ریخت، به گونۀ جامع وبه درستی شناخته 
نشده اند. بحث خون های ریخته شده آن کودتا وجزییات آن مانند بسا موارد دیگر، 
دستخوش تحریف ها و یا ارائۀ روایات مختلف نیزشده است. می دانیم که رژیم حاصله 
از آن کودتا به خون هایی که درروز 7 و8 ثور 1357 ریخت، بسنده نکرد؛ بلکه دامنۀ 
خونریزی ها ادامه یافت و وسعت کم مانند دید. درسالهای پس ازشکست وغروب 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان؛ هنگامی که سخن از قتل ها واعدام های انسانهای 
بسیار، ایجاد کنندۀ گونه یی ازفشارها بر اعضای آن حزب شد، و اختالفات مزمن 
درونی اجزا وجناح های حزبی تبارز بیشتر یافت؛ بیشترین واکنش اکثریت اعضای آن 

این بوده است که:
 من مقصرنبوده ام.

 من دستی درخونریزی نداشته ام.
 من خون کسی را نریخته ام .

من مسؤولیت های امنیتی نداشتم . . .
عبدالقادردر کتاب خاطرات سیاسی، یکی از آن نمونه هایی است که چنین "استدالل" 
را بارها در معرض نمایش می گذارد. از یادآوری های وی که در خاطرات بارها با 
چنان استداللی آمده است، به این جمله اش بسنده می نماییم که: "هیچ کسی به امر 

من کشته نشده است."
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اما، ازآنجایی که وی می داند درروز کودتای ثورنیزعده یی بی گناه کشته شده اند، 
"پاسخ"؛ همان اشاره های معمولی ومرسوم است که دیگران بارها گفته اند. واکنش 
های معمولی این است که دیگران مرتکب خونریزی شده اند. ویا صاف وساده می 
گوید: " کینۀ حزبی ها بود ." )2( ویا در بارۀ اعدام برخی از تحصیلکرده ها در امریکا، 
می گوید: " نمی دانم امردستگیری آنها را کی داده بود.)3( همچنان: " قوماندان گارد 

را نیز گفتند ببرید واعدام کنید." )4(
دراینجا پیش از مکث بر روی استدالل او پیرامون خون هایی که در روز 7 .8 ثور 
1357 ریخته است، شایسته است یاداوری دگرباره از گونۀ گفت وگوی دکتور پرویز 
آرزونماییم. دکتور آرزو در وقت گفت وگو با او، با طرح پرسش های شک آمیز خویش 
نیــزخواننده را به نا باوری های استدالل عبدالقادر کمک می رساند. واز خالل همین 
گفت وگوها در زمینۀ خونریزی های کودتای ثور است که گونه یی ازناراحتی وجدانی 
عبدالقادر را می توان بازشناخت. آن جا که عبدالقادر به محکومیت خون های ریخته 
شده، می پردازد، و ازشرم دیدار با محمدداؤود خان و یا "خوردن آب ونمک" با نجیب 
داماد جنرال حیدررسولی یاد می کند،)5( ، گونه یی ازفشارهای وجدانی را بازگو می 
کند. همان فشاری که با گذشت زمان؛ یاد جانبدارانه از "مرحلۀ اول" و "مرحلۀ دوم 
انقالب کبیر ثور" که در پیشینه  ها صورت می گرفت، حاال با وضاحت عرق شرم بر 
جبین تعدادی از مدافعین وفعاالن آن زمانه می نشاند، حتا اگر تعداد آنها اندک باشد.)6(

گونۀ استدالل عبدالقادر؛ یا برائت جویی فردی، منحصر به وی نیست. گفتیم که همه 
می گویند که من نه کشته ام ویا من کسی را شکنجه نه کرده ام. ولی از سوی دیگر 
با این ضرورت نیز آشنایی داریم  که شناسایی کسانی که دستور دادند ویا دستورها 
را اجرا کردند؛ برای مستند سازی تاریخ آن رویداد خونین اهمیت دارد. اما، تا حال نام 
های اندکی از دستوردهندگان واجرا کنندگان دستور را دردست داریم. افرادی مانند 
اسداهلل سروری، از امضأ خویش در پایان لست نام های افراد مغضوب انکار می کنند. 
از نمونه های مستند شده می توان به جریان قتل نورمحمد تره کی و حفیظ اهلل امین 
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اشاره نمود. )7(
ناظربردریافت  های  دربررسی  که  آگاه هستیم  درجایش؛  وانکارها  یادشده  ضرورت 
عوامل و خواستگاه سیاسی خونریزی ها، الزم است عامل خشونت پذیری ویا زمینه 
های سیاسی – فکری شکنجه ها واعدام ها شناخته شود. در پاسخ به این نیاز، در 
پذیراست. ثور و هرکودتای دیگر، خشونت  توان گفت که کودتای  یک جمله می 

)استثنأ کودتای گورباچف را اگر در نظرآوریم، فشار نیرومند مردم، نه نظاره گری آنها 
سبب انصراف از خونریزی شد.( کودتا گرسالح به دست گرفته تا قدرت را به زودترین 
فرصت به دست آورد. هرمانع را با سالح از سرراه بر می دارد وبه استقبال خشونت، 
بی رحمی وخونریزی می رود. اما، درمواردی که اعمال کودتاگران با خشونت گسترده 
وهارآمیخته است، وحتا افراد تسلیم شدۀ نظام در معرض سقوط را نیز بی لزوم به قتل 
رسانیده اند، باید به ابعاد خشونت اِعمال شده ومیزان کم مانند بی رحمی ها توجه نمود. 
آن چه پنوچت هنگام سقوط رئیس جمهور آلنده در شیلی انجام داد؛ و آن چه سران 

کودتای ثور انجام دادند، از آن نمونه ها اند.
در اینجا چند مثال می آوریم؛ البته بسط موضوع و مثال های بیشتر را در" قتل ها 

واعدام های سیاسی در تاریخ افغانستان معاصر، جلد دوم"، خواهیم آورد.
1- برخورد با محمد داؤودخان، همکاران واعضای خانوادۀ او 

2-   عدام جنرال حیدر رسولی و  . . .
3- عدام معین وزارت داخله و سکرتروزیر داخله.

 
1-			پیرامون	چگونگی	مرگ	محمد	داؤود	خان و خانوادۀ او، تا حال چند تن 
نوشته اند. اما، اتکای امید من در توضیح جزییات مرگ آنها، همواره این بوده است که 
به آن زنده مانده های توجه شود که با تن زخمی از سالون خونینی بیرون آورده شدند. 
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وچنان که اطالع داریم چند تن هنوزهم زنده هستند. یک تن از نواسه داؤودخان که 
درصبح هنگام 8 ثور 9 ساله بود، همچنان خانم محمد عمر،فرزند بزرگ رئیس جمهور، 
خانم خالد ) برادر دوگانگی میرویس ( و . . . بخشی از رویداد و سرنوشت باشندگان 
درون تعمیر را با چشمان سر دیده اند. درواقع ابراز نظر دقیق وجامع زمانی میسر است 
که گروه حمله کننده ) امام الدین و چند تن دیگر( و زنده مانده های خانوادۀ محمد 
داؤود خان، طرف گفت وگوی دقیق قراربگیرند. گروه حمله کننده، با تناقض گویی 
ودرهم و برهم گویی به تداوم ابهامات می افزاید. واعضای زنده ماندۀ خانوادۀ محمد 
داؤود خان، هنوزبه آن نیازی توجه الزم نه نموده اند که برای مستند نمودن تاریخ، 
اهمیت دارد. واز سوی دریافت کنندگان گوشه یی از اطالعات از زنده مانده های 
دارندۀ اطالع ) مانند نگارندۀ این سطور(، ملزم به رعایت کسب اجازه ایم تاجزییات 

صورت انتشار ببینند.
با همًه این مشکالت، اگر توضیح جزییات موضوع ونگارش جریان واقعی برخورد ها 
وخونریزی ها مدت دیگری نیز به درازا بکشد؛ دراین دریافت عامل اصلی و ایجاد 

فضایی که کودتاگران خشونت زا ایجاد نمودند، تردیدی به جا نمی گذارد.
از آنجایی که در پیوند با خاطرات عبدالقادر، سعی دارم که به خواستگاه اصلی قتل های 

کودتای ثورعطف نمایم، به این خواستگاه می پردازم.
 کودتای ثور را افرادی به راه انداختند وهدایت کردند که از داشتن پایه های مردمی 
بهره مند نبودند. در بسا ازقطعات ارتش هنوز قوماندان های دولتی حضور داشتند. پس 
تصمیم رهبری کودتا ایجاد فشار باالی شخص رئیس جمهور بود. به این دلیل که 
نخست او همه کارۀ امور بود. وبا آن نقش تک محوری، مرگ او مغز رهبری کننده 
ضد کودتا را پاشان می نمود. ودیگر، تأثیرات یأس انگیز و دوری گزین از مقاومت را بر 
قطعات وفادار براو بر جای می نهاد. وقتی از این منظر به مرگ محمد داؤود خان می 
نگریم؛ مسلم می شود که گشودن نخستین آتش های تانک بر ارگ و پاشیدن بمب 
های قوای هوایی از طیارات، منظور ترساندن داؤود را درقبال نداشت، هدف نابودی 
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او وایجاد هراس برای قطعات بی خبر وبالقوه مدافع او را در مرکز توجه قرارداده بود. 
هنگامی اسداهلل سروری پیهم برعبدالقادرفریاد می زد که ارگ رابزن، این منظور را 
نداشت که برو به گوشه یی از ارگ بمب بریز وبچه ترسانک کن! معلوم است که آتش 
تانک وطیاره های نظامی خون ومرگ با خود همراه داشتند، وطلب چنان خون ومرگ 
از ملزومات کودتای ثور بود. پس پیش ازهمه الزم است که این استنتاج رابپذیریم 
که این نیازهای خون طلبانۀ کودتای ثور بود که بارآورندۀ مرگ های شناختده شده 
وشناخته ناشده درارگ شد. وقتی از چهره های ناشناخته یاد می کنیم، بیشتر منظور ما 
عساکربیچاره ومظلومی استند که با گمنامی ومعصومیت ومظلومیت کشته شدند. شاید 

روزی با مراجعه به دفتر ودیوان وشاهدان عینی نام های آنها نیز تهیه شود.
 

توضیحات	ورویکردها

1-     تهاجم نیروهای نظامی اتحاد شورویی از میان رفته ) شش جدی 1358- 27 
دسمبر 1979( از طرف حکومتی که ببرک کارمل در رأس آن قرارگرفت، "مرحلۀ دوم 
انقالب شکوهمند ثور" نامیده شد. "مرحلۀ اول انقالب" کودتای ثوربود که به رهبری 

حفیظ اهلل امین، تنظیم شده بود.
2-  خاطرات سیاسی عبدالقادر ص 185

3-  خاطرات سیاسی  ص  180
4-  خاطرات  ص  192

5-  ص  192
6-  از جمله معدود افرادی که ازخجالت وشرِم نتایج حکومتداری پس از کودتای 
ثور،سخن گفته اند، احمد فریدمزدک است. هرچند آن موقف اخالقی، گونه یی از ابراز 
صریح مخالفت است، و در متن حاکمیت فرهنگ لجاجت وانتقاد ناپذیری، یک نوع 
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جسارت، اما، تصور می شود که وی هنوز با نیاز دسترسی به ماهیت سیاسی ،عامل 
نظام تک حزبی ونتایج مصیب آمیز ونقد جامع آن، فاصله دارد. این نارسایی وکمبود 
وی، به ویژه هنگام صحبت با عنایت فانی در برنامۀ "به روایت دیگر" سال 2012 
مشهود است. آن جا که به بنیاد فکری وسیاسی دهۀ چهل وپنجاه ُمهر تائید می گذارد، 
دریافت می شود که پیوند خشونت های پس از کودتای ثور را با سیاست های تبلیع 
شدۀ آن سالیان نیافته است. در حالی که  اعمال خشونت آمیز پس از کودتای ثور 

وتجاوزشوروی، نتیجۀ منطقی همان تئوری های خشونت زا ، اگسا وخاد آفرین بود.
قتل  جریان  انتشار  شوروی،  تهاجم  محصول  ومصلحت حکومت  دید  7-     لزوم 
نورمحمد تره کی را در سرویس فارسی رادیو ماسکو و رادیو کابل بار آورد. در حالی 
که پیرامون قتل میر اکبر خیبر، سکوت پرسش انگیز ادامه یافت. در مورد جزییات قتل 
حفیظ اهلل امین، برخی از منابع روسی ورادیوی "بی بی سی" طی برنامه یی در پیوند 

با سالروز شش جدی به جزییات موضوع پرداختند.
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	روایت	ثقه		اعدام	جنرال	غالم	حیدر	رسولی

غالم حیدررسولی دفترخویش را با شلیک نخستین آتش تانک کودتاچیان به سوی 
وزارت دفاع،  ترک گفته و نخست به سوی قطعۀ نمبر 8 قرغه و سپس به سوی 
قوماندانی قوای مرکز شتافته بود. از صبح 7 ثور تا وقت دستگیری اش، او درسرگردانی 
و دست پاچگی به سرمی برد. پیرامون توانمندی، استعداد ویا عاری بودن او ازکفایت 
الزم برای پیشیرد امور وزارت دفاع، اینجا سخن بیشتر نداریم. انتخاب او به چنان 
مقام را باید درمعیارهایی جست وجو نمود، که برای محمد داوود خان مطرح بود. اما، 
پیرامون موضوع اعدام او، که منظور اصلی را در اینجا تشکیل می دهد، شایان یادآوری 
است که هنگام دستگیری، مقاومت مسلحانه نداشت. با آن هم حدود بیست دقیقه 

پس ازآوردن او به وزارت دفاع؛ به سوی اعدام گاه فرستاده شده است.
یک تن ازنظامیان محترم خاطرۀ چشمدید خویش را از هنگام آوردن رسولی به وزارت 

دفاع  و بردن اش برای اجرای تصمیم اعدام برای نگارنده چنین حکایت نمود:
 " لحظات قبل از آذان نماز صبح، مؤرخ هشت ثور 1357 بود، که دروازه شیشه یی 
وزارت دفاع وقت )مقابل دروازه شرقی ارگ( تک، تک زده شد. من در آن اثنا، همراه 
با جگتورن خلیل الرحمن افسر غند 52 مخابره، که از غزنی بود، در دهلیز منزل اول، 
مسلح با سالح کالشینکوف پهره دار بودیم. این دهلیز به پنج استقامت منتهی می 
گردید. چهار استقامت آن به هر صورت، اما، استقامت پنجم  به سوی ته کوی تعمیر 

وزارت بود، در آن لحظات، ذوات آتی در ته کاوی وزارت به سر می بردند:
1.     نوراحمد اعتمادی    

2.     .غوث الدین فایق
3.      وحید عبداهلل معاون وزارت خارجه
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4.     اکبرخان رییس دفتر جمهوری
5.      دکتورمحمد انس سابق وزیرمعارف.

6.      دگروال ارکان حرب خلیل اهلل قوماندان ح. ش.
7.      دگروال جان نثار رییس استخبارات وزارت دفاع

8.     دگروال موال داد فراهی . 
و چند تن دیگر.

از عقب دروازه شیشه یی به من گفته شد:
" حیدر رسولی را با عبدالعلی وردک آورده ایم ."

من  به سوی اسلم وطنجار رفتم که لباس یک تنه یی تانگ را به تن داشت و در 
همین دهلیز در اطاق رییس ارتباط خارجه وقت )عبد اهلل روکی( استراحت بود. برایش 
موضوع را به عرض رساندم. هدایتش چنین شد "هر دو را به ته کاوی تسلیم نمایید."

زمانیکه از اطاق بیرون شدم و دروازه شیشه یی را باز نمودم، متوجه شدم که موصوف 
نیز از اطاق بیرون شد. همین که دو نفر ذکر شده را دید، صدا نمود:

" وزیر صاحب دست های خود را باال بگیرید"!
 در جواب حیدر رسولی گفت:

 " اسلم بچیم یک چاقو هم پیشم نیست"
 اما، وطنجار بازهم جملۀ خود را تکرار نمود و به تالشی حیدر رسولی پرداخت؛ و ضمنًا 

به من اشاره نمود، که عبد العلی وردک را تالشی نمایم.
وضع و قیافه آنها:

حیدر رسولی دریشی نظامی زمستانی  به تن داشت. اما، کاله به سرش نبود. عبدالعلی 
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وردک همچنان، اما، پاهای هر دوی ایشان تا زانو به گل والی آلوده بود.
با اشارۀ وطنجار، هر دوی آنها را به ته کاوی بردم، و وطنجار داخل اطاق خود شد.

 حدود بیست دقیقه از آوردن آنها گذشته بود، که به من گفت:
 " سه عراده جیپ با صاحب منصبان می آیند، هر دو را برای آنها تسلیم نمایید."

دقایقی نگذشته بود که سه عراده جیپ با چند تن رسیدند ومن غالم حیدرخان رسولی 
وعبدالعلی خان وردک را تسلیم آنها نمودم.

آن دو تن را در موتر وسطی نشاندند. یک جیپ در پیش رو و جیپ دیگر از عقب؛ به 
سمت پل محمود خان به راه افتادند.

در آن لحظات، روشنایی صبح آغاز شده بود. حدود کمتر از نیم ساعت سپری نشده 
بود که هر سه جیپ وافراد آن بازگشت نمودند. آنها بازهم به دروازه تک تک نموده و 

از اجرای امر برایم گفتند تا آن را به وطنجار برسانم.
یکی از صدها پدیدهء منفی کودتای هفت ثور این بود که حزبی ها به جز از اعضای 
واقع می شد که به صورت  ندرتاً  نداشتند.  اعتماد  حزب، باالی هیچ کس دیگری 
انفرادی و جمعی باالی غیر حزبی اعتماد شود. مورد پهره داری اینجانب با خلیل 
الرحمن، ناشی از سپردن وظیفه به مجموع غند 52 مخابره و وضع به خصوص شروع 

کار حزبی ها بود. در غیر آن هیچ کدام ما عضویت حزب را نداشتیم ." )1(
برای  به وزارت دفاع،  را  آنها  آید که وطنجار گزارش رسیدن  به نظرمی  پذیرفتنی 
رهبری کودتا؛ حفیظ اهلل امین وعبدالقادر داده است. گزارش به سمع رهبری عملیات 
و افراد نشسته در انتظار قدرت نیز رسیده است. و درهمین پیوند است که آن سخن 
عبدالقادر را نمی توان پذیرفت که مدعی بی اطالعی خویش از موضوع اعدام رسولی 

شده است. عبدالقادر دربارۀ موضوع اعدام رسولی می گوید:
" من با وطنجار تماس گرفتم. وطنجار به من گفت: »چی می کنی ! گمش کو! حاال 
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گپ خالص شد.« یعنی آنها را کشته بودند" )2(
وی از زیرزمینی وزارت دفاع که محل توقیف، تعیین شده بود، نیز مطلع بوده است. 

آنجا که در بارۀ جمال الدین عمر می گوید؟
" اشاره کردم که به زیرزمینی وزارت دفاع ببرندش")3(

 
عبدالقادر	و	اعدام	چند	تن	از	مأمورین	وزارت	داخله

عبدالقادر چندین بار ابراز تأسف می کند که معین وزارت داخله، قومندان امنیه وسکرتر 
وزیر را کشتند. از آنجایی که قتل آنها نیز یکی از تبعات کودتای خونین 7 ثوراست، 
و ازسوی دیگر به وضاحت از قتل های بی لزوم حکایت دارد، در این باره از نبشتۀ 
یک شاهد عینی استمداد جسته ام که وارد جزییات تشبثات واعمال کودتاچیان در 
وزارت داخله شده است. الزم است مکثی بر ویژه گی سیر زندگی این شاهد عینی، 
پیش از روایت او داشته باشیم. اسم این شخص عبدالغنی صافی بود. به دالیلی که 
خود تشخیص داده بود، نام مستعار "جنرال عمرزی" را در کتاب خود نوشت. پیش 
از کودتای ثورموظف به دستگیری دکتورشاه ولی وبعد حفیظ اهلل امین شد وآنها را 
به نظارت خانۀ والیت کابل سپرد. وابستگی حزبی داشت وپرچمی بود. سرپرستی 
ومراقبت آن زندانیان به وی سپرده شد، به دستورکودتاچیان، از وزارت داخله به طرف 
نظارت خانۀ والیت کابل رفته و در رهایی رهبران توقیف شده، همکاری نمود. پس 
از کودتای ثور؛ هنگامی که تعدادی از پرچمی ها طرف غضب خلقی ها قرار گرفتند، 
وی نیزبه زندان پلچرخی افتاد. با تجاوزشوروی از طرف اشخاص مورد اعتماد "ک. ج. 
ب "، مدتی ادارۀ امور آن زندان را داشت و پسان ها، با نگاهی به گذشته، کتاب "شب 
های کابل" را نوشت. وی در مقدمۀ چاپ دوم می نویسد: " گرچه من کدام مؤرخ، 
نویسنده و ژورنالیست نیستم ولی احساسات مجبورم ساخته آنچه در جریان حوادث 
کودتای ثور 1357 دیده واحساس کرده ام، شمۀ آن را بنگارم تا باشد حکم وجدان را 
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لبیک گفته وبرای نسل جوان وطنم در راستای خدمت به وطن سودمند واقع گردد." 
 )4(

در نتیجه چنان به محکومیت صریح رهبران حزب روی آورد که در خالل شرح آزادی 
آنها از نظارتخانۀ والیت کابل نوشت:

" ای کاش در آن وقت می فهمیدم، که این سیاست مداران نوکرصفت، این اجنتان 
روس و دیوانه های قدرت؛ نه به خاطرسعادت، پیشرفت وترقی وطن، بلکه به خاطر 
تطبیق آرزوهای شوم سوسیال امپریالیزم اتحاد شوروی  مبارزه میکنند. من به فکر 
این که واقعًا کشور را از اختناق داوودی نجات میدهند، در راه نجات وآزادی شان 
سربازی نمودم. اگرقضیه برعکس میشد، یعنی رژیم سقوط نمی نمود، سرنوشت من 

چه می شد؟
اگر می فهیمدم که به آزادی آنها ) رهبران زندانی شده (  وبه قدرت رسیدن شان 
وطنم دستخوش حوادث تباه کن میشود، که نسل ها خسارات وارده را جبران نخواهند 
توانست، اگرمیدانستم که این رهبران فروخته شده در اثرخود خواهی ها وقدرت طلبی 
ها، زمام امور را به دست اشخاص بدنام تر از خود، وحشی تر و خونخوارتر از خود 
میدهند، ابداً به این فداکاری مبادرت نمی کردم. بلکه می توانستم هشت نفر رهبران 
را به بسیار آسانی بدون کدام جنجال ازبین برده، قیام را ناکام و دردستگاه دولت بمقام 
بلندی نایل می آمدم. افسوس که در آن وقت به ماهیت این جاسوسان پی نبرده بودم. 
) چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی (. اعتراف باید کرد که ناآگاهانه وتحت تأثیر 

اندیشه خام واحساساتی خود در رهایی آنها متهورانه اقدام نموده بودم. . . .
من هم جوانی بودم احساساتی که به ماهیت اصلی و درونی هیئت رهبری حزب. د. 

خ. ا پی نبرده بودم . . .
بعد از درک حقانیت موضوع با تاجران سیاسی بریدم وبه همین تصمیم، وجدان خود 

را قناعت داده، آرام نمودم. ) یار که بی وفا برآمد، شرمندۀ انتخاب خویشم.( "  )5(
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رادیو  به  را  حزبی  رهبران  اینکه  از  بعد  شام  حوالی  "در  گوید:  می  عمرزی  جنرال 
افغانستان رسانیدم، به وزارت داخله برگشتم. گزارش کامل عملیات واجراآت موفقانه را 
برای جگتورن توفیق احمد ارایه نمودم. مشاهده کردم که هنوزهم افسران خلع سالح 
شده و اسیر در محل تجمع بر زمین نشسته اند و جنرال محمد طاهر قوماندان عمومی 
وآقای دشتی معین وخالد سکرتر وزیرداخله، در محل تجمع اسیران دیده نمی شدند. 

از جگتورن پرسیدم. آهسته در گوشم گفت که آنها به کیفر اعمال شان رسیدند.")6(
پیشتراز آن هم توفیق احمد چند تن را لت وکوب نموده وبه جنرال طاهر گفته بود که 
" کشتن خودت مانند یک گنجشک به من اهمیتی ندارد. بگو که رهبران حزب ما 

کجا زندانی اند؟" )7(
مورد تسلیمی  مأمورین وزارت داخله نیز نشان می دهد که آنها هیچ گونه مقاومتی از 
خود نشان نداده بودند ودست به سالح نبرده بودند. پس چرا آنها را کشتند؟ وچرا آنها 
را توهین وتحقیر نمودند؟ پاسخ  شهنواز تنی و گالب زوی در خالل صحبت های 
تلویزیونی این است که هر انقالب این گونه تلفات را دارد. پاسخی غیر قابل توجیه که 

بر ماهیت انسان آزارانۀ کودتای ثور نمی تواند پرده بکشد.
نگارندۀ این سطوربعد از ظهر روز 7 ثور با دوستم نجیب اهلل موالنا؛ از چهارراهی 
ملک اصغر به سوی  وزارت داخله روان شدیم. زیرا دقایق پیشتر دکانداری گفته بود 
که مامورین وزارت داخله را در پیش روی تعمیرجمع کرده اند. وقتی درنزدیکی های 
بارید.  نیز می  باران  ایستاده بودند. کم کم  وزارت داخله رسیدیم، تعدادی تماشاگر 
مامورین را در صحن وزارت داخله در کنار هم نشانده بودند. چشمم به یک تن از 
همسایگان ما افتاد که مامور ملکی بود. دست های خویش را چنان در گردن گرفته 
بود که خنک خورده باشد. جالب این بود که همۀ مامورین بدون کرتی بودند. صاحب 
منصبی به تماشا گران صدا کرد که بروید از اینجا، ما هم با دلسوزی به حال مامورین، 

آن جا را ترک گفتیم.
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توضیحات	ورویکردها

ازعمر  متمادی  سالیان  که  بهادری،  آغاجان  جنرال  جناب  گزارش،  این  1-  راوی 
خویش را در زندان پلچرخی سپری نموده، چشم دید خویش ازجریان آوردن وزیر دفاع 
پیشین حیدررسولی به وزرات دفاع را برایم شرح کرد هنگام شنیدن این شکایت ازمن، 
که: بعضی روایت کنندگان، اطالعات جالبی دارند. اما، در آخرمی گویند، که جناب 
مهرین این صحبت نزد خود ما باشد؛ وی صمیمانه اظهار داشت که برای  مستند بودن 

روایت، از ایشان نام ببرم.
2-  خاطرات عبدالقادر،ص 198

3- خاطرات .ص 193. جمال الدین عمر از صاحب منصبانی بود که در روز هفت ثور 
تا ظهر روز 8 ثور علیه کودتا چیان مقاومت نموده بود.

4- جنرال "عمرزی". شب های کابل ، ص 6 مقدمه. چاپ دوم.1388 خورشیدی. 
انتشارات میوند. چند سال پیش سعی نمودم با استفاده از یک نشانی که فرزندش در 
یکی از مؤسسات در کابل کار می کند، او را از نزدیک ببینم. یکی ازعالیق من این 
بود که می خواستم بدانم آیا جنرال نبی صافی به گونۀ فردی با حزب مقاطعه نمود ویا 
چند تن بودند. متأسفانه هنگام پرسش از نشانی بیشتر، شنیدم که وفات نموده است. 

5-  ص 102 منبع باال
6-  ص 104 منبع باال
7-  ص 80 منبع باال.

چند تذکر:
- از گزارش قتل دشتی ،جنرال محمد طاهر، وخالد، معلوم می شود که محل دفن آنها 
و تعداد دیگری از مقتولیِن روز 7 ثور، خواجه رواش کابل  است. در قسمت بعدی در 

بارۀ قتل های خواجه رواش بیشتر می آید.
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- عبدالقادردربارۀ مرگ عبدالقدیر وزیرداخله وعبداالله معاون رئیس جمهور؛ می گوید 
که اسداهلل سروری و امام الدین " هردونفررا کشته بودند." )ص 193 خاطرات (، اما، 
برخی یادداشت های این جانب حاکی از آن است که قدیروزیر داخله درتعمیر گلخانه 
کشته نشده بود. وی به سوی شفاخانۀ چارصد بستر انتقال داده شد. گفته شده است 
که درفاصلۀ راه توان صحبت کردن را نیز داشت. حتا خواهش نموده بود که برای زنده 

نگهداشتن وی تالشی صورت نگیرد. ) موضوع سزاوار تحقیق بیشتر(
- اعضای زخمی و زنده ماندۀ خانوادۀ محمد داؤودخان، به وسیلۀ موترجیپ به شفاخانۀ 
جمهوریت انتقال داده شدند. یک طفل )نواسۀ داوود خان( و فرزند محمد عمر، دراثر 

خونریزی بسیار، درمسیر راه به سوی شفاخانۀ جمهوریت وفات نمود.   
- اشخاص، دارندۀ صالحیت و اطالع از جزییات بیشتررویداد های  وزارت داخله در 
روز 7 ثور، توفیق احمد، یوسف سحر، سید رحیم، نام گرفته شده اند. آنها اگر زنده 
باشند، باید به ارائۀ معلومات بیشتر بپردازند. این را نیز شنیده ام که محتمل است توفیق 

احمد حیات داشته ودر ایاالت متحدۀ امریکا به سر می برد. 
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پیوست	ها	:*

											پیوست	اول				

	نگارنده:	ش.	میرزایی

رد	سخنان	جنرال	قادِرکودتاچی

مقدمه
تمهیدات کودتای ثور

مقاومت در قوای هوایی خواجه رواش
شهادت افسران وطنپرست

" مقبل "  کی بود؟
شهید " مقبل " شاعر

مقدمه

 جنرال قادر کودتاچی هم الف نامه ی سیاسی خویش را زیر نام خاطرات سیاسی 
انتشارداده است. پیش از وی چند جنرال و وزیر الف نامه های خود را نشر کرده بودند 
که از دروغ سرشار است. الف نامه هایی که به غیر از شرکای جرم شان؛ کسی آنها 
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را قبول نکرده است.
    ما در این دو ماه اخیر بازهم شاهد هستیم که مردم شهید دیده ی ما در غم و 
اندوه بیکران بسر برده اند. زیرا نشر لست پنجهزار شهید، زخم ها را تازه کرد. مادران 
و پدران را به یاد فرزندان برد. بیوه ها و یتیمان را به یاد شوهر و پدر برد. و همه را به 
یاد کودتای منحوس و سیاه ترین روز هفتم ثور برد. کودتای سیاه روز هفتم ثور، مردم 
را به یاد نام جنرال قادر کودتاچی، اسلم وطنجار، حفیظ اهلل لعین و شرارت پیشگان 
"حزب دموکراتیک خلق " می برد. جنرال کودتاچی در کتاب خود سخنانی را گفته 
که در سخاوت حاتم طایی شناخته شود. و ظلم وستم خود وشرکای خود را یک قلم 
به گردن مرده ها یا زنده های مخالف محول میکند. اینجانب قباًل تصمیم گرفتم 
که بخاطر شناخت از شهید خانجان " مقبل "، قومندان محافظ میدان هوایی خواجه 
رواش، معرفی نامه ی آن شهید را تهیه نمایم. چون شهادت او از طرف کودتاچی ها 
، تحت نظر عساکر و افسران بوقوع پیوسته بود، سعی کردم که موضوع برخورد در 
خواجه رواش را هم باالنسبه تحقیق نمایم. نتیجۀ تحقیق این بود که قادر، اسداهلل 
افسران  از  تعدادی  کودتاچی،  بیرحمان  از  دیگر  تای  چند  و  نطر محمد،   ، سروری 
وطنپرست را که عضو گروه کودتا چی نبودند؛ به شهادت رسانیدند. من که از نشر 
کتاب جنرال کودتاچی خبر شدم، اولتر به آن قسمت عالقه گرفتم. مالحظه نمودم که 
هنوز هم این کودتاچی حتا یک ذره از تقصیر خود را نپذیرفته است. اینجانب موضوع 
برخورد ها در قوای هوایی خواجه رواش و معرفی شهید مقبل را در دستور کار نوشته 

ام، گذاشتم.
تمهیدات کودتای ثور   

   شناخت علمی از کودتای ثور، با افسانه سرایی ها و الف نامه ها امکان پذیر نیست. 
شرایط داخلی و خارجی آن را که تمهید اصلی کودتا بود، باید شناخت.

 در شرایطی که امیال استعماری حکام کرملین بر بستر عقب ماندگی مفرط اقتصادی 
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به جنوب سیالن  رو  از مجرای حاکمیت قرون وسطایی آن  ما،  و فرهنگی کشور 
میکرد؛ تا راه رسیدن به آب های گرم بحر هند را باز کند، گروه کودتاچی تمامیت خواه 
وابسته به شوروی، طرح کودتای ضد رژیم داودخان را ریختند. درهمین راستا بود که 
شوروی پیشتر با برنامه های اسارتبار، وابسته سازی اقتصادی و نظامی کشور ما را با 
اعمال نفوذ فرهنگی و طارتق و سوغات قرضه ها و "کمک" های زیانبار جهت تطبیق 
پروژه های استعماری، تعبیه و تدارک نظامی با روسی ساختن تکنیک و تاکتیک اردو 
و آماده سازی کادر متناسب آن آغاز کرده بود، علی االصول با سازماندهی و نصب 
عمال خود فروخته ی بومی اش در پست های دولتی به غرض اعمال کودتا های 

نظامی ادامه میداد.
 البته این نوع سازماندهی یا در واقع دست اندازی آنهم در ارتشی با ویژگی های افغانی 
آن دولت روس را  بر سر یک دوراهی قرار می داد که یا سوق و اداره آنان را مستقیمأ 
در دست داشته باشد، امری که عجالتأ میسر نبود و یا اینکه باید ُدم آنان را به گله ای از 
جواسیس غیر نظامی اش گره زند که مورد دومی در وجود باند معلوم الحال "جمعیت 

دموکراتیک خلق" امکان تحقق یافت.
 به این ترتیب حکام کرملین دماسنجی را ساختند که در نحوه ی نوسانات آن چگونگی 
حرارت مناسبات فی مابین وابستگان خویش و دولت بحران زدۀ حاکم و در نتیجه 
میزان تضمین منافع خود را در کشور ما به سنجش بگیرند. با چنین معیاری است که 
دولت روس در آغاز سال 1357خطر به باد رفتن فایده و سرمایه اش را در افغانستان 
دقیقاً لمس نموده و فرمان انجام بدون تأخیر کودتای 7 ثور  را صادر کرد و مزدوران 
بی اراده ی بومی اش آنرا اجرأ کردند. چه اگر این اقدام دیرتر صورت می گرفت مسلمًا 
از سر دسته های دستگیر شده ی باند "پرچم ـ خلق" شاید چیز های بیشتر از آنچه 
که "واسیلی متروخین" کارتوتیست ارشد "کی.جی.بی." و ده ها جاسوس دیگر این 

دستگاه جهنمی پس از شکست روس در افغانستان افشأ کردند، به دست می آمد. 
 این کودتا به زودی با مقاومت غیرقابل تصور برای خود کودتاچیان و دولت کودتا، 
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مواجه شد. چه سردار محمد داوود در حالی که در آخرین لحظات حیاتش؛ شکنند 
بودن اردو و دیرجنبیدن خود را در تصفیه ی آن از وجود عمال روس تجربه می کرد 
تا پای جان مقاومت کرد و به قتل رسید. ولی مردم ستم حکومت کودتای ثور را نمی 
پذیرفتند. مقاومت از روز اول و از طرف کسانی آغاز شده بود که خطر کودتا چیان و 

عواقب آن را درک می کردند. 
مقاومت در قوای هوایی خواجه رواش 

     در قوای هوایی"خواجه رواش"؛ "مقبل" قوماندان دلیر "قطعه ی محافظ" آن قوا 
که امر امنیت قطعه ی مذکور را به دوش داشت، با جمعی از منسوبین شرافتمند قوای 
هوایی چنان شجاعانه به مقاومت پرداختند که افسانه ی تسلیم بی چون و چرای 
اردو را از مغز های کودتاچیان وابسته به شوروی بیرون کرد. مقبل که قدرت حرکت 
مستقالنه را از خود فروختگانی مانند عبدالقادر سلب کرده بود با هجوم زره پوشی از 
بیرون مواجه شد، وی با تفنگ کره بین پهره دار نظام قراول قطعه ی خود ضرب 
دست یک افسر وطن دوست را در سینه ی یک وطن فروش دستیار روس بنام "سید 
محمد گالب زوی" گذاشت و وی را از صف محاربه بیرون کرد. ) جنرال قادربا دروغ 
می گوید که گالب زوی در اثر عملیات طیاره ها  و پارچۀ پریده از زمین از ناحیۀ شکم 
زخمی شد( ولی حمله بر قوای هوایی و جنگ در این استقامت بمثابه یگانه امکان 
جلوگیری از شکست کودتا، مؤثرترین عرصه ی مشارکت مستقیم افراد نظامی روسی 
و همچنین در صورت ناکام شدن؛ منحیث یگانه سکوی فرار کودتاچیان ادامه یافت. 
بناًء مفرزه ی کوچک محافظ و نگهبانان با شهامت قوای هوایی با امکانات محدودی 
در شرید بزرگی از آتش ستون تانک های دشمن قرار گرفته و بخصوص پس از 
جراحت برداشتن "مقبل" مؤفق به حفاظت دوامدار زون دفاعی خود نشدند. در نتیجه 
قرارگاه قوماندانی قوای هوایی و مدافعه هوایی در "محل چنار" به دست کودتاچیان 
افتاد. چند طیاره و هلیکوپتر توسط پیلوت های کودتاچی، امکانات پرواز و فعالیت به 

نفع کودتا را یافتند.  
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آنهم  با  بود  شده  منفعل  و  قومانده  بی  فرورفته،  سردرگمی  در  اردو  اگرچه        
کودتاچیان تا حوالی ظهر در استقامت های زمینی به کدام دست آورد چشمگیری 
نرسیده و مهمات آنان قریب به اتمام بود. اما در بعد از ظهر همان روز؛ به ادامه ی 
مشارکت مستقیم روس ها در این کودتا، صندوق های مرمی و مهمات از قبل جابجا 
شده در منازل جواسیسی که با عناوین دیپلومات، مشاور و غیره در مکروریان کهنه 
اقامت داشتند، توسط خود آنان به کودتاچیان رسید. با رسیدن این َدم تازه در کالبد 
کودتاچیان؛ شهروندان کابل جریان سقوط دولت داوود و سرنوشت خود ساخته ی 
وی را با برنامه، فرمان و مشارکت مستقیم جواسیس و افراد نظامی روس به نظاره 

نشستند.  

شهادت	افسران	وطنپرست	در	بعد		از	ظهر	هفتم	ثور	

   دربعد از ظهر سیاه روز 7 ثور 1357 به ادامه ی آدمکشی هستریک کودتاچیان؛ 
منسوبین قوای هوایی و مدافعه هوایی خواجه رواش شاهد جنایت دیگر آنها بودند 
که در اثر آن مقبل با جراحت شدید در قسمت شانه اش و شش تن از افسران با 
شهامت دیگر قوای هوایی و مدافعه هوایی: دگر جنرال محمد موسی قوماندان این قوا، 
تورن جنرال عبدالستار مرستیال قوای هوایی، دگروال احسان اهلل مدیر پیژند، دگروال 
تیمورشاه مدیر لوژستیک، جگرن محمد قاسم مدیر اخذ خبر و جگرن مرتضی قل 
سرانجینر قوای هوایی درحالیکه اکثریت شان مجروح بودند، توسط کودتا چیان بی 
رحم و اجنت های سازمان اطالعات نظامی روسیه )جی. آر. یو.( مانند: نظرمحمد، اسد 
اهلل سروری و عبدالقادر مشهور به "سگ"؛ اعدام گردیدند. یعنی آنان توسط جالدانی 
شهید شدند که برای رسیدن به قدرت راهی جز خود فروشی و لیالم نوامیس ملی به 

بیگانگان در مخیله ی شان هم خطور نمی کرد. 
    به قول یک "جنرال" پرچمی که غرض تضعیف روحیه و رشادت مقبل وی را مورد 
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"نصیحت پدرانه" قرار داده گفته بود: مقبل تو که بخاطر اعاشه ی خانواده ی ده نفری 
بار قرض کمرت را خم کرده است، میدانی که اگر تو نباشی بر سرهشت فرزندت چه 
خواهد آمد؟ پس بهتر است که از مقاومت دست کشیده و همانند بقیه ی اردو تو هم 
تسلیم شوی! به اعتراف خود همین"جنرال"، مقبل به وی گفته بود که: "این دسیسه 
ی خارجی ها و عمل تجاوزگرانه ی آنان است ورنه هیچ افغانی تا این حد بی ناموس 
نمی شود و من که به نام وطن و ملت آزاده ی خود سوگند یاد کرده ام، مرگ خود 
و تمام اعضای خانواده ی ام را بر اسارت در دست بیگانگان و جواسیس آنان ترجیح 

میدهم."
در حالیکه چگونگی کشتار بدون محاکمه ی این مجروحین جنگی، وثیقه ایست از 
آغاز ریکارد بربریت ایادی روس، همچنان این توحش تفسیری از تعبیر "دموکراسی 
خلقی" را نیز ارائه کرد. اما "مقبل" و همسنگران با شهامتش که اینبار در صفحه ی 
دیگری از تاریخ میهن ما شعار آزادی را با خون خویش رقم زدند، در کنار آرامگاه یک 
سپاهی گمنام دفن نشدند بلکه پیکر های خونچکان آنان را در یکی از صد ها گور 
جمعی زیر خاک کردند که از بزرگترین کارنامه ی ارتش اشغالگر روس و عمال داخلی 

آن در افغانستان می باشند.
  آری، سی و پنج سال از حماسه ی خونین "مقبل" و یاران رشیدش گذشت و تمام 
تجارب سه و نیم دهه ی خونین پس از این جایگاهی از تاریخ کشور ما؛ عالوه بر شهامت 
و رشادت این خلف راست قامتان و آزادگان، وثیقه ای از منطق علمی و بصیرت ژرف این 
اسطوره مقاومت را نیز ثبت تاریخ کرده است. شادروان محمد صدیق فرهنگ از مقبل 
این نمونه ی مقاومت در برابر تجاوزات افسارگسیخته ی دولت روس و ایادی بومی آن 
در کتاب "افغانستان در پنج قرن اخیر" بعنوان یک افسر صادق و وطن دوست یاد کرده 
است. ایشان در صفحه ی 71 جلد سوم چاپ سال 1374 خورشیدی همین کتاب چنین 
نوشته اند: "همچنان وی )آقای فرهاد لبیب( از وظیفه شناسی جگرن خانجان مقبل، 

مرتضی قل سر انجینر قوای هوایی و جنرال موالداد یاد میکند". 
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       محمد نبی عظیمی پرچمی معلوم الحال، در صفحات132، 140 و141 کتاب 
الف نامه به اصطالح "اردو و سیاست در سه دهۀ اخیر افغانستان" از شهید مقبل به 
عنوان مدافع نظام جمهوری سردار محمد داوود نام برده است. در حالی که خود این 
مخلوقات پروژه های استعماری امپراتوری روس تا زمان گرم بودن مناسبات داوود 
و برژنف در لیسیدن دست و پای داوود هر یک شان از رفقای دیگر خود پیشی می 
گرفتند، او را "سردار سرخ"، رهبر انقالب و مجسمه ی آزادی ساخته و این مجسمه 
ی ساخت خود را با آذان کرملین سجده می کردند. بر عکس "مقبل" زمانی به تبدیلی 
اش از قول اردوی مرکز به قوای هوایی و مدافعه هوایی در خواجه رواش و قبول مقام 
قوماندانی محافظ این قوأ موافقت کرد که داوود را در ندامت از گذشته، روگشتاندن 
از روس و تصفیه ی اردو از وجود عمال مزدور آن مصمم یافت. پس معلوم است که 
شرط همکاری مقبل با داوود نه دفاع از وی بلکه ترک وابستگی به اجنبی، تمایل 
جدی او به استقالل و دفاع از منافع و نوامیس ملی بود که به حکم تجربه، خود نیز در 

راه تحقق همین آرمان انسانی جان خود را اهدأ کرد.
اما تداوم طراحی شده ی فاجعه ی بزرگ تاریخی ای که با توحش افسارگسیخته ی 
کنونی و همداستانی "جامعه ی جنایتکاران جهانی" و کلیه مزدوران رنگارنگ بومی 
شان، کماکان از مردم ما قربانی میگیرد، ضرورت نبرد دلیرانه و عقیم کردن اغراض، 
دسایس و توطئه های همه دشمنان سوگند خورده ی مردم ما را بمثابه یگانه راهکار 
ممکن در راستای پایان دادن به آن در پیش پای کلیه احاد، نهادها و توده های تحت 
ستم و آزادیخواه کشور ما گذاشته است که تحقق این امر باز هم مستلزم شهامت، 
ژرف نگری و استفاده از تجارب گران بهای هزاران انسان به خون خفته و مقبل تباری 
میباشد که با غضب آدمکشان کی. جی. بی. و دلقک های بیمقدار و جنایت پیشه ی 
بومی شان در پولیگون ها به جوخه های اعدام سپرده شدند و بر روی پیکرهای آغشته 

به خون آنان در گور های جمعی با بلدوزر خاک کشیدند. 
یادشان گرامی و راهشان پر رونده باد!
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مقبل	کی	بود؟

فرزند احمد جان در سال 1312خورشیدی در یک خانواده  "مقبل"        خانجان 
ی تهیدست قریه ی کمری ولسوالی بگرامی والیت کابل چشم به جهان گشود. 
موجودیت آثار گویای تمدن متالشی شده و گذشته ی غم انگیز کابل بزرگ )همان 
قرأ  شامل  که  کنونی  کابل"  "خورد  یا  خورد  کابل  غرب  در  واقع  "اوستا"  کابورای 
سهاک، شیوه کی، کمری تا بتخاک می شد( و محتوی تاریخ شفاهی این سرزمین 
مانند: ایجاد گورستان اضافه تر از ده هزارتن از لشکریان خون آشام عرب در"شهدای 
صالحین" کنونی، جنایات تجاوزگران انگلیس؛ حمله، ولجه و آتش زدن وایسرای آنان 
در باالحصار کابل و تار و مار شدن قشون شان توسط آزادی خواهان افغان تا هجوم 
جنگجویان ایلجار قبایلی هنگام تاج بخشی به سالطین غدار، بر بستر بهره کشی 
قرون وسطایی، استبداد و ارباب و رعیتی حاکم در سرزمین ما، آن فکتورهای عینی و 
وقایع تاریخیـ  فرهنگی این وادی خون اندود بود که کودک با ذکاوتی چون "مقبل" 
را دروس آزادگی، شهامت و عیاری آموزانده و در کوره راه زندگی آبدیده می ساخت.

      زنده یاد خانجان "مقبل" در سال 1321 خورشیدی شامل مکتب ابتدائیه ی 
بگرامی شده و در سال 1327 از صنف ششم آن فارغ گردید. "مقبل" که در دوره ی 
مکتب ابتدائی؛ هم در امور درسی و هم در امور تربیوی برازندگی خاصی داشت، در 
سال 1328 خورشیدی با داشتن نمرات اعلی و سالمت جسمانی برای شمولیت در 
لیسه حربیه انتخاب گردید. وی که دوره ی لیسه ی حربیه را با عالقمندی آغاز کرده 
بود؛ آن را در سال 1334 به پایان رسانید. "مقبل" در برج عقرب همان سال شامل 
دانشگاه نظامی شده در سال 1337 خورشیدی از دانشکده ی پیاده ی آن به درجه ی 

اعلی فارغ التحصیل و شامل اردو گردید. 
زنده یاد خانجان مقبل طی سال های 1337 تا 1357 خورشیدی در بخش های 
مختلف اردو، از سمت های ضابط اداری و ضابط امر فرقه 7 "ریشخور" تا قوماندان 



142

تولی و کندک غند 55 فرقه ی 7، آمر سفربری و اوپراسیون غند 38 همان فرقه، آمر 
شفر قول اردوی مرکزی و قواماندان محافظ قوای هوایی خواجه رواش کابل اجرای 

وظیفه نمود.  
همچنان وی در سال 1339 خورشیدی مطابق 1960 میالدی ازدواج نمود که ثمره 

ی این ازدواج چهار پسر و چهار دختر می باشد.  
عطش آزادی خواهی "مقبل" که در کویر قالب های متحجر نظام یک "ارتش سفید" 
فرو نمی نشست، باعث می شد تا وی از همان دوره های تعلیم و تحصیل در پهلوی 
فراگیری مؤفقانه ی علوم و آموزش دروس مسلکی نظامی؛ به سرودن اشعار و نوشتن 
مقاالت افشأ گرانه ی سیاسی و اجتماعی بپردازد که بعضأ سبب درد سر هائی نیز 
برایش می گردید. چنانچه باری؛ به اثر راپور یک هم دوره ی تحصیلی اش که هم 
دهکده وی نیز بود به محرومیت از مرخصی هفتگی مجازات شد. ازهمین جاست که 
"مقبل" منحیث نویسنده ای با رسالت و شاعری پرتوان؛ مضامین و اشعار انتقادی و 
افشأگرانه ی خود را با نام های مستعار: کمریوال، عنقا، )م. ل.(، سنگتراش، همجوار، 

آموزگار و همسایه در مطبوعات کابل به نشر می سپرد. 
اما با آنهم برخی از مضامین و اشعارش با اسم خود وی نیز در: مجله ی ژوندن، روزنامه 
ی انیس، جریده ی سبا، مجله ی پشتون ژغ و گاهگاهی هم در مجله ی اردو و سایر 
رسانه ها به نشر میرسید. زنده یاد مقبل یکی ازهمکاران فعال و با ابتکار مجله ی آزاد 

"شوخک" نیز بود که نوشته ها و اشعار پر محتوایش در همین جریده موجود است. 

  از شادروان "مقبل" در صفحۀ 180 کتاب "معاصرین سخنور" تألیف شادروان موالنا 
خال محمد "خسته" چاپ سال 1339 خورشیدی و در صفحه ی 246 کتاب "سرزمین 
آریا" تألیف محمد ناصر "کمال" چاپ سال 1377 خورشیدی به مثابه شاعر و نویسنده 

ی مبتکر و با رسالت یاد آوری شده است.
غزلیات و سروده های مقبل که در اوزان کالسیک شعری نظم یافته است، نتنها نمونه 
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ی کار فرهنگی انگشت شماری از منسوبین اردو بود بلکه بازتابی از رنج ها، محرومیت 
ها، احساسات و تمایالت انسانی نسل جوان جامعه و با حالوت ویژه ای می باشد. بنابر 
همین دلیل است که هنرمندان و سرایندگان شهیر و نام آور رادیو و تلویزیون افغانستان 
از اشعار و تصنیف های ایشان آهنگ ساخته اند، که برخی از این هنرمندان محبوب 
عبارت از: زنده یاد احمد ظاهر، خانم افسانه، خانم پرستو، آقای جمعه گل "خوشخوی"،  
آقای حبیب "شریف"، استاد حفیظ اهلل "خیال"، زنده یاد رحیم "مهریار"، خانم ژیال، 
خانم سلما "جهانی"، خانم شاه پیری "ژینوس"، آقای شمس الدین "مسرور"، محترم 

شیر محمد "غزنوی" و خانم ماری "مهتاب" می باشند. 
    اما دوره ی لیسه و سال های تحصیل "مقبل" با جو سیاسی حاکم بعد از جنگ 
دوم جهانی و تالطم آغاز نیمه ی دوم قرن بیستم هم زمان بود که در آن سراسر 
جهان بخصوص کشور های همسایه آبستن جنبش ها و تحوالت جدی و جدیدی 
بود. دورانی که در آن انحصارات سرمایه داری غربی مؤقتأ در قلمرو های قبلی و حصار 
های منطقوی متوقف شده و برعکس هیوالی امپراتوری تزارهای نوین از مرزهای 

افسانوی اش به بیرون سر بر داشته و جهان را به بلعیدن تهدید میکرد. 

نمونه ای چند از اشعار "مقبل"

شعر از "مقبل"، آوازخوان: احمد ظاهر:

بنازم قلب پاکت مادر من               بگردم دور خاکت مادر من
سیاه شد روزگار من سیاه شد          خدا یا مادرم از من جدا شد

فلک با من چرا این ناروا کرد         که یکدم مادرم از من جدا کرد
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نبودم لحظۀ جان کندن تو               نبود دستم به دورگردن تو
                     خدا یا روزگار من سیاه شد

                     که یکدم مادرم از من جدا شد

***
شعر از: "مقبل"؛ آوازخوان: خانم افسانه:

حال که افسانه شدم میروی        بی سر و سامانه شدم میروی
میروی افسانه شدم میروی        حال که دیوانه شدم می روی
 میروی جانم به فدایت مرو        سوختم از جور و جفایت مرو

تشنه ی پیمانه شدم میروی        حال که دیوانه شدم می روی
   یار تو ام یار وفادار تو            سوخت مرا شعله ی رخسارتو
زار چو پروانه شدم میروی       حال که دیوانه شدم می روی

نیست کسی مونس تنهایی ام        وای به حال سر سودایی ام
حیف که بیگانه شدم میروی         میروی افسانه شدم می روی

                      حال که دیوانه شدم میروی
                      بی سر و سامانه شدم میروی

***
شعر از: "مقبل"؛ آوازخوان: عبدالرحیم "ساربان":
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تابه کی ای مه لقأ دربه درم میکنی 
ازغمت ای دلربا خون جگرم میکنی 

ای مۀ شیرین ادأ خاک به سرم میکنی
در ره انتظار تو چشم به راه ام بیا ای صنم مه لقأ

جور و جفا تا به کی ای بت مه پیکرم 
رحم نما بهر من زود مرو از برم  

رفته ز سودای تو جان ز تن هوش از سرم
بهر خدا بهر خدا مکن بر من جفا ای مه شیرین ادأ 

تا به کی ای قلب زار شور و نوا میکنی 
از غم آن تند خو ناله چرا می کنی  

گریه و آه و فغان شام و صباح می کنی
ای دل من ای دل من بیتابی تو چرا ای دلک بینوا

***
 شعر از: "مقبل"؛ آواز خوان: شمس الدین "مسرور":

آمدی ای گل مراد بیا               خاطرم را بکن تو شاد بیا
خاک ما را مده به باد بیا           تو بیاور مرا به یاد بیا
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که ز جورت فغان فغان دارم
دل افگار و خونچکان دارم

آمدی نور دیده ام باز آی           ای گل نو رسیده ام باز آی
تو غزال رمیده ام باز آی           درد هجران کشیده ام باز آی

که ز جورت فغان فغان دارم
دل افگار و خونچکان دارم 

تو عالجی به درد ما فرما          چارۀ رنگ زرد ما فرما
گوش به این آه سرد ما فرما       فرش راهت ز درد ما فرما

آمدی ایگل مراد بیا 
خاطرم را بکن تو شاد بیا

***
یادداشت: مجموعه ی صد ها قطعه شعر محترم "مقبل" که جهت نشر به گونه ی 
یک کتاب به قلم خود ایشان در یک مجلد گردآوری شده بود، همانند هست و بود 
در سایه ی حاکمیت دولت  "تنظیمی"  تاراج  بقیه هم شهریان شریف کابل، حین 
ائتالفی "روسی ـ جهادی" قربانی جنایات آنان شده و باعث فزونی درد کمبود حضور 
"مقبل" در جمع دوستان و گنجینه ی فرهنگی کشورما شده است. بنابران همانگونه 



پیرامون خاطرات جرنال عبدالقادر

147

که معلومات منسوبین وطن دوست قوای هوایی برای دریافت محل مشخص گور 
جمعی ای که زنده یاد مقبل با شیوه ی تدفین جالدان خلقی و پرچمی در آن مدفون 
شده است کمک میکند، به همانگونه هم گردآوری مجدد مقاالت و اشعار ایشان 
نیازمند سهمگیری صمیمانه ی عزیزانی است که چیزی از این آثار را در دسترس خود 

داشته باشند.

پیوست	دوم

بخشی	از	نوشتۀ	جناب	فرهاد	لبیب						

درمیدان	هوایی	خواجه	رواش	چه	گذ	شت	؟	

میدان هوایی خواجه رواش که به ترمینل  میدان هوایی بین المللی کابل وصل است ، 
قبل از کودتا ، صرف یک " ُغند" از قوای ترانسپورت هوایی  با اضافۀ  محل قوماندۀ 
قوتهای هوایی و مدافعۀ هوایی ) قوماندانی عمومی هوایی و مدافعۀ هوایی(، مرکز 
مخابره سرتاسری هوایی "محل چنار"  و همچنان پوهنحی هوایی و بعداً پوهنتون 

هوایی و مدافعۀ هوایی دران مستقر بود.
 ساختمان و تشکیل این " ُغند"  که به مشورۀ روسها و طبق قرار داد فیمابین  دولتین 
افغانستان و شوروی آنوقت  تکمیل و به بهره برداری آغاز کرد. قبل از ساختمان  و 
بهره برداری  این "غند" میدان و قوای هوایی در عقب صحت عامه و تعمیر فعلی 

رادیو افغانستان در نزدیک زیارت "مهدی آتش نفس " قرار داشت .
اردوی  در  خویش  استخباراتی  های  سال،فعالیت  چند  و  بیست  مدت  در   روسها 
افغانستان توانسته بودند درهمین میدان هوایی، کدر نظامی پیروان خویش را سازمان 
دهند. درهمه ای قطعات بخصوص در اینجا، ما اشخاصی را که در رژیم ها و کودتا 
های روسی نقشی به سزا داشته اند، تنها از میدان هوایی خواجه رواش نام میبریم تا 
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اثباتی باشد در گفتار ما:
1-     اسداهلل سروری پیلوت هلیکوپتر )ام- 4(، بعداً رییس عمومی پولیس مخفی و 

معاون ریاست جمهوری در رژیم کودتا.
2-     عبدالقادر پیلوت، بعداً وزیر دفاع

3-     پاچاگل وفادار، انجنیر قوای هوایی، بعدا وزیر سرحدات
4-     سید محمد گالبزوی، میخانیک هوایی ، بعداً وزیر داخله و مخابرات

5-     عبدالحمید محتاط انجنیر مخابرۀ هوایی، بعداً وزیر مخابرات و معاون ریاست 
جمهوری

6-     سید داوود ترون ، انجنیر هوایی، بعداً قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس
7-     محمد سعید پیلوت هلیکوپتر، بعداً معاون عمومی پولیس مخفی رژیم کودتا

8-     انجنیر نظر محمد، بعداً وزیر دفاع  و عضو بیروی سیاسی حزب
9-     گل سعید، میخانیک هوایی، بعداً رییس پولیس مخفی ) خاد ششدرک(

)گل سعید مذکور در میان پرسونل قوای هوایی به "سقراط" شهرت داشت، البته نه از 
نگاه دانش و آگاهی بلکه از نظر شکل و قیافه(

10- انجنیر جیالنی از غزنی  "استاد پوهنتون هوایی " بعداً معیین وزارت ترانسپورت، 
رییس لوژستیک اردو و رییس عمومی تحقیق.  

11- عبدالحق صمدی از مزار، میخانیک هوایی، بعداً رییس پولیس مخفی نظامی، 
والی و سفیر         

12- عتیق اهلل از لغمان میخانیک هوایی، بعداً رییس دفاع ُملکی  و رییس " پیژند" 
اردو                
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13- انجنیرلعل محمد "علومی"، بعداً قوماندان ژاندارم و پولیس )چندی پس از کودتا، 
توسط مبارزان راه آزادی در والیت لوگرکشته شد( 

14-  انجنیر دوست محمد از پکتیا، بعداًرییس سیاسی قوای هوایی و مدافعۀ هوایی. 
همچنان، اشخاصی مانند  انجنیر خطاب و فضل قادر رؤسای امورخارجۀ رژیم کودتا، 
نادرشدل )دهقان( و محمدعظیم رؤسای جلب و جذب و ملی بس؛ و نیز شیرآقا حرکت 

رییس بلدیۀ کابل.
اسمای که در فوق ذکر گردید ،همه صاحب منصبان قوای هوایی مربوط میدان خواجه 

رواش کابل  بوده اند .                 
حال، خواننده های محترم توجه خواهند داشت که سهل انگاری در قسمت روابط 
و ضوابط غرض آلود بیگانه گان چقدر فاجعه برانگیز است ؟ چگونه دشمنان وطن، 

فرزندان ملت  را علیه خود ملت بکار میگیرند؟    
باری :   

 . . . درگرفتن دستور و پیشبرد  وظایف  کودتا  توسط اعضای نظامی حزب،  عمل  
عمدی و یا سهوی دیگر غالم حیدررسولی وزیردفاع وقت چنین بود: 

صبح روز هفتم ثور، حیدر رسولی به همه قطعات نظامی مرکز که بحالت " آماده باش" 
کامل قرار داشتند؛ امرمارش و اتن ملی را میدهد تا چنین وانمود کند که  گویا قطعات 
اردو بخاطر دستگیری اعضای حزب ) خلق و پرچم(  به شادی و پایکوبی پرداخته اند، 
در حالیکه دست اندر کاران کودتا از این فرصت طالیی، استفادۀ بزرگی بعمل آورده 

دستور و نقشه  و حرکت کودتا را میان خویش سازمان دادند.
* * *

اوایل ساعت هشت صبح روزپنجشنبه هفتم ثور، وقتی بس های حامل صاحبمصبان 
به میدان هوایی خواجه رواش داخل میگردند؛ آواز ُدهل و ُسرنا و شعار های عساکری 
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که میگویند : " زنده باد رهبرملی، مرگ بر وطنفروشان "، بگوش میرسد.
 اعالن رادیو کابل در شب قبل ازآن، مبنی بردستگیری ببرک کارمل، تره کی و شرکا 
ونیز، سر و صدا و اتن و شعار دادن عساکر، کسانی را که حتا از همه جا و همه چیز بی 
خبر بودند، متوجه ساخت که آنهمه حرکات بخاطر دستگیری اعضای بلند پایۀ حزب 
)خلق و پرچم( است .  عالوه ازآنکه چنین حرکات در رابطۀ دستور کودتا بین اعضای 
حزب ، چنان که گفته آمد، مؤثر افتاد، شرایطی را آماده ساخت که میتوان گفت برای 
حزب ..... دران موقع، قایل شدن نوعی پرستیژ سیاسی و غنیمتی بزرگ بحساب می

رفت.                                                       
وقتی افسران از بسها پیاده شدند، بازهم خالف معمول به آنها امر شد که ، در مقابل 

عمارت قوماندانی عمومی جمع شوند.
 بعد از تجمع افسران در محل معین، همه متوجه شدند که در آنجا نیز اتن کردن و 

ُدهل و ُسرنا نواختن است .
 دگروال" عبدالقادر" رییس ارکان قوا، درحالیکه به اتن کردن مشغول است ، دیگران 

راهم ظاهر سازانه به شرکت در این کار ترغیب میکند.
اثنا است که اعضای نظامی حزب به گوش گوشی پرداخته و هر یک   در همین 
مخفیانه وظیفه یی را به عهده میگیرد و بعد از یکساعت، امر میگردد که همه باالی 

وظایف خود بر گردند.
 مقارن ساعت یازده قبل از ظهر، صدا های پراگندۀ آتش توپ از داخل شهر بگوش 
میرسد، زیرا کودتا عماًل توسط قوای زرهدار شروع شده و زد و خورد شدید میان 

تانکهای کودتاگران و قطعات داخل ارگ جمهوری در جریان است .
 عبدالقادر رییس ارکان قوای هوایی که از جملۀ کدر رهبری کودتا در قوتهای هوایی 
از دفترقوماندانی در خواجه  از رخش پریده،  ، درهمین موقع، درحالیکه رنگ  است 



پیرامون خاطرات جرنال عبدالقادر

151

رواش خارج شده خود را در مقابل آمریت  میدان میرساند و رو به جگتورن هاشم خان 
آمر میدان کرده با جهر میگوید: " هاشم! صاحبمنصبان را مسلح بساز!" که این حرکت، 
نه تنها به معنی قوماندۀعملی کودتا برای سایرکودتاچیان بود، بلکه جهت برهم زدن 

نظم در آنجا، حرکتی کاماًل حساب شده محسوب میگردید.
دراین اوضاع و احوال، افسران هوایی با نگرانی و کنجکاوی از شعبات خارج شده و 

اوضاع را زیر نظر داشتند.
جنرال  بعداً   ( فراهی  مانند  جگتورن حمزه  قوماندۀ عبدالقادر، کودتاچیان  از  ) پس 
حمزه(، لمری برید من حسین فراهی )بعداً معاون اتشۀ نظامی افغانستان درپاکستان( 
و دیگران به سالح کوت )ذخایرسالح(  هجوم برده دروازۀ آنرا شکستانده و به مسلح 
از  اثر جدیت یک عده  در  بعداً  اما،  و  سازی رفقای حزبی خویش مصروف گشتند 
آمرین، بخصوص دگروال تیمورشاه خان آمر لوژستیک  قوا، وضع دو باره بحال عادی 
در آورده شد، چنانکه درب تحویلخانه مجدداً مسدود گردیده و به عساکر مؤظف امر 
شد که در صورت نزدیک شدن کسی به سوی سالح خانه، باالیش آتش کنند.  وقتی 
وضع در قوا اندک عادی شد، "قادر" در حالیکه با بعضی از همکاران خود افشا شده 

بود، دفعتاً چهره بدل کرده به عساکر امر کرد که حمزه را زندانی سازند.
 حمزه که رفیق نزدیک قادر و از اعضای برجستۀ کودتا گران بود، ظاهراً به امر قادر 

گرفتار و تحت الحفظ قرار داده شد.   
باوصف چنین اوضاع و احوال، آمرین و قوماندانهای بی صالحیت و کم درایت )باقید 
احتیاط(  نه تنها کار مؤثری از پیش برده نتوانستند، بلکه تنی چند ازا فسرانیکه از 
واقعیت وپیامد های این حرکت واقف بودند، نزد قوماندان مدافعه و آمر میدان و آمر 
استخبارات  قوا رفته تقاضا کردند که اقاًل یک میل سالح به ایشان داده شود تا از 
تشنج اوضاع جلو گیری کنند حتا گفتند که " ما قادرخان و شرکا را به مسوولیت 

خودمان از بین می بریم"، مگر آمرین آنها چنین کاری را نیز دشوار می دیدند.
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 درهمین جریان، "کندک  محافظ "حفاظتی پیاده به قوماندۀ " دگرمن خانجان مقبل 
" با سالح های دست داشته ) تفنگهای پنج تکۀ کارابین  و تک تک  ماشیندار های 
په- په - شه (، حالت دفاعی اخذ کرده و قوماندان مذکور جهت جلو گیری از دخول 
و خروج افراد و، وسایط نظامی، یک تولی عسکر را بحالت " دفع و طرد" به دروازۀ  
)نظام قراول (عبور و مرور و دو تولی افراد دیگر را در اطراف میدان جا بجا کرده و 
امر میدهد که به مجرد نزدک شدن کسی و یا واسطه یی به میدان، باالیش آتش 

بگشایند.  . . .
 *- از دوستان ارجمندم جناب ش. میرزایی وجناب فرهاد لبیب که دو نوشته باال را 

عنوانی نگارنده فرستادند ، ابراز امتنان دارم.
   

عبدالقادر	و	جریان	قتل	های	خواجه	رواش	در	روز	کودتا

" ای پدر لعنت ها! ای بی ناموس ها! اگر انقالب این است، بر پدر انقالب لعنت! کی 
به شما امر کشتن داده ؟   ) عبدالقادر(

ثور  هفتم  چیان  کودتا  های  خونریزی  نخستین  های  جلوه  پیشین،  برگهای   در 
)" مرحلۀ اول انقالب ثور" (، را از قصر ریاست جمهوری ) ارگ (، وزیر دفاع و چند تن 
از مامورین وزارت داخله نوشتیم. اعدام های آن روز درخواجه رواش یا یکی از مراکزی 

که برای کودتای ثور بسیار مهم بود، نیز شایان توجه بسیار است.
آغازغم آمیز مصیبت برای تعدادی از افسران نیروی هوایی خواجه رواش و میدان 
هوایی بگرام را زمانی می توانیم درنظر آوریم که نیروی تانک تحت قوماندۀ اسلم 
وطنجار؛به بن بست رسید و اسداهلل سروری پیهم به عبدالقادر فحش می داد، که از 

نیروی هوایی وبمباردمان ها استفاده شود.
 در آن جریان اگر کودتا چیان در فکر موفقیت خویش بودند؛ آن عده از نظامیانی که 
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صبح ها روانۀ وظیفه می شدند، وبا کودتا چیان پیوندی نداشتند، وظیفۀ خویش را 
پاسداری از آن چه به آن سوگند خورده بودند، پیشه می نمودند. آنانی که به عنوان 
نیروی محافظ ویا آمر محافظ آن جا مسؤول بودند، جز محافظت قطعه ، ومخالفت 
با افرادی که در خفا تصمیم گرفتن قدرت را نموده بودند، راه دیگری نداشته اند تا 
درپیش گیرند. ازهمان روی، نخستین مقابلۀ مسلح در دروازۀ ورودی خواجه رواش، 
علیه گالب زوی و سروری رخ داده است که به آن جا حمله نموده بودند. و در همان 
جا است که خون نخستین محافظین ریخته است. در ادامۀ زد و خورد ها، هنگامی که 
جنرال قادر تصمیم به فرار از خواجه رواش گرفت وسعی نمود به وسیلۀ هلیکوپتری 
به سوی بگرام برود، خونریزی بیگناهان بیشتر شد. وی از نخستین حملۀ شخصی 
خویش بر عسکر بیچاره یی یاد می کند که گویا شفراصلی کودتا چیان را نیز داشت. 
همچنان می گوید که با فیر آتش تانکی ، کلۀ قاسم، مدیر استخبارات خواجه رواش 
به هوا رفت)1(. اکنون روایت وگونۀ تصویر وانگیزۀ عبدالقادر را می گذاریم واز دومنبع 

با روایت متفاوت با وی مدد می جوئیم.
منبع نخستین جناب ش. میرزایی است. وی به دلیل خویشاوندی با شادروان خانجان 
او  پیرامون  بیشتری  شناسایی  که  درحالی  رواش،  خواجه  محافطت  آمر  "مقبل" 
به رد سخنان  برخورد ها در خواجه رواش  بارۀ جزییات  از تحقیق در  داشت، پس 
عبدالقادر  پرداخته است. مزیت دیگر کار میرزایی در این نیز است که بُعد فرهنگی 

وشاعری از زند گی شادوران مقبل را معرفی می کند.
منبع دوم، نوشتۀ جناب فرهاد لبیب، از افسران نیروی هوایی ونویسنده است. نگارنده 
ترجیح  رواش،  خواجه  در  ها  وخونریزی  بیشترازبرخوردها  آگاهی  منظورداشتن  به 
دادم،بخش هایی از این دومنبع را بیاورم. شایان یادآوری است که برگرفتۀ من از 
فراوردۀ جناب فرهاد لبیب، از عنوانی است که مشخص در بارۀ خواجه رواش اختصاص 
داده است. اصل تحقیق ایشان هنوز صورت انتشار ندیده است. برای دسترسی به 
جزییات برخوردها درخواجه رواش ومیدان هوایی بگرام، نیازمند مراجعه به شاهدان 
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عینی بیشتری هستیم. اگر روزی آن " بلدوزرکار " به سخن آید ویا راوی حکایت وی 
به سخن آید که داستانی را گفته بود، محل قبرهای دسته جمعی وتعداد اعدام شده 

گان مدفون در آنجا، به خوبی نشانی خواهد شد، بلدوزرکار گفته بود که :
 روی اجساد خونچکان درجری از خواجه رواش گل می ریختیم، همه جا تر وآبدار 
بود، اجساد به آسانی زیر گل نمی شدند. چون باران هم باریده بود، گل و آب با خون 

آنها سرخ معلوم می شد.  )2(

درخاطرات عبداالقادر، مانند بسا موارد دیگر، از آن خونرزیزی ها وبی رحمی ها با انگیزه 
های برائت جویانه، به گونه یی یادآوی می شود، که گویا وی تقصیری نداشته است. 
ضرورت یادآوری وی هم واضح است. زیرا تعدادی کشته شده اند و وی نمی تواند 
از آن یاد نکند. اما، ادعای وی چنان است که دیگران مقصر بوده اند. به این ترتیب 
هنوز هم به خواستگاه خونریزی ها وخون طلبی هایی که آن کودتا داشت نرسیده 
ویا نمی خواهد آن را به روی بیاورد. هنگامی که می خواهد خواستگاه بی رحمی ها 
وخون ریزی های کودتای 7 ثور را تا سطح کینه وعقدۀ اشخاص تنزل دهد؛ ویا از بی 
خبری خویش سخن  بگوید، سعی میکند که از یک کودتای سیاه ؛ چهرۀ بی آزاری 
رسم کند که دل وی آرزومند خونریزی هایش نبود! و دراین ساده اندیشی تا آنجا 
پیش می رود و مدعی می شود که پس از دیدن جسد چند تن از اعدام شده گان، به 

قاتالن آنها گفته است :
" ای پدر لعنت ها! ای بی ناموس ها! اگر انقالب این است، بر پدر انقالب لعنت! کی 

به شما امر کشتن داده ؟" )3(
آری، می توان گفت: کودتای ثور که عبدالقادر برای به پیروزی رسیدن اش، تپ 
وتالش بسیارنمود، چنان پدرلعنتی، پدرخوارگی وفرزند خوری را داشت. درحالی که 
آنها  سیاسی  پرورش  در  خویش،  فرزندان  آمیز  جفا  خبرازاعمال  بی  قاتالن،  پدران 
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گان  دهنده  پرورش  باید  نیستند.  فرستادن  لعنت  سزاوار  پس  اند.  نبوده  نیزسهیم 
وپرورش یافتگان اصلی  را شناخت و محکوم کرد       

پیش از پیوست نمودن مطالبی از نوشته های جناب ش. میرزایی وجناب فرهاد لبیب، 
انتشار یادداشتی را الزمی می بینم که جناب جنرال آقاجان بهادری به منظور ثبت یک 

گوشۀ دیگر از حقایق لطف نموده و فرستاده است. یاد داشت ایشان :
  "مهرین گرامی

یک هفته پس از کودتای هفت ثور، از طریق رادیو لست یک تعداد از شخصیت ها به 
نشر رسید که گویا در اثر مقاومت روز اول) هفتم ثور( تلف شده اند . در حالیکه چنان 
نبود. ازجمله وحید عبداهلل معاون وزارت خارجه، اکبر خان رئیس دفتر جمهوری و یک 
تعداد دیگر، بیشتر از یک هفته، یعنی بعد از کودتا، همچنان در منزل پایانی وزارت 

دفاع وقت در قید حیات بودند". . )4(

*	*		*

توضیحات	ورویکردها

1- خاطرات سیاسی عبدالقادر ،ص 176.
2- یادداشت های نگارنده

3- خاطرات سیاسی عبدالقادر ، ص 180
4- یادداشت ماه قوس جناب محترم جنرال آقا جان بهادری .

* * *
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عبدالقادر	و		کی	.جی.	بی	

                            
چند	سخن	مقدماتی

 K.G.B مخفف  Komitet Gosudarstwennai Besopasosti به 
معنای )کمیته امنیت دولتی( است که در داخل روسیه شوروی نقش )پلیس مخفی 
سیاسی( و در خارج وظیفه جمع آوری اطالعات " )1( وفعالیت های مختلف را برای 

منافع شوروی عهده دار بود.
اتحاد  اضمحالل  از  پس  که  بود،  جهانی  مخوف  های  ازسازمان   ،  کی.جی.بی 
شوروی)1991( ، بخش قابل مالحظۀ شبکه ها و فعالین آن زیر نام )FSB سرویس 
ضد جاسوسی روسیه ( در خدمت جمهوری روسیه قرارگرفتند. نام نهاد جاسوسی ، 
ازآغازتأسیس روسیۀ شوروی و سپس گرفتن نام اتحاد جماهیر شورویی سوسیالیستی، 
چند بارعوض شد.)2( نخستین نام آن "چکا" بود. "چکا" )ЧК( که مخفف نام روسی 
"  Чрезвычайная Комиссия است )کمیسیون فوق العاده(، معنی می 
 c  Всероссийская Чрезвычайная نام مکمل روسی آن . .  . دهد، 
 Комиссия по Борьбе Контрреволюцией и
Саботажем  )کمیسیون فوق العادۀ سراسری روسیه برای مبارزه با ضد انقالب 
و خرابکاری( )3(  می باشد. نخستین بار پس از محکومیت استالین از طرف خروشچف، 
وپس از آن که رسما از اعمال تکاندهنده اعدام های وسیع گزارش شد،رئیس آن 
سازمان ) بیریا ( محکوم به اعدام گردید ، در سال 1954 به کی جی بی تغییر یافت. 

وبا چنین نام تا سال 1991 ادامه یافت.
کی .جی. بی، هنگام جنگ سرد وحضور رقابت های مختلف درگسترۀ جهانی میان 



پیرامون خاطرات جرنال عبدالقادر

157

اتحاد شوروی و ایاالت متحدۀ امریکا- متحدین، نه تنها در سطح داخل قلمرو شوروی 
، بلکه درسطح جهانی به ایجاد شبکه های مجرب ومخوف دست یازید.

های–  شبکه  ایجاد  با  بسیاری،  های  دولت  که  شود  اگرگفته  باشد  درست   شاید 
جاسوسی چه داخل، درسطح جهانی و یا در سطح منطقه یی پرداخته اند. تصور می 
شود که توان ونقش چنین سازمان های امنیتی – جاسوسی متناسب باشد به میزان 
قدرت مندی ویا ضعف آن حکومت ها. مثاًل ایاالت متحدۀ امریکا، با داشتن چندین 
سازمان به دلیل قدرت اقتصادی، نفوذ وسلطه یی که در جهان دارد، وبه دلیل حقی! 
مبنی برقدرت شماره یک جهان برای خود قایل است، نیرومندترین سازمان جهانی – 

جاسوسی یا "سیا" )CIA( را در اختیار دارد.
" سازمان استخباراتی خارجی امریکا را بنام سی آی ای وداخلی را بنام اف بی آی یاد 
می نمایند. سازمان سی - آی – ای در سال 1947 تاسیس شد. و موسس آن شخصی 

به نام آلن دالس می باشد."
 ،)Central Intelligence Agency :مرکزی )به انگلیسی اطالعات  آژانس 

)4 ( CIA :هم چنین مشهور با سرواژه »سیا« و یا »سی آی اِی« )به انگلیسی
 واضح است که همواره سعی شده است، وظایف واقدامات سازمان های جاسوسی 
کامال پنهان بماند. برخی از اقدامات با گذشت چندین دهه افشأ شده اند؛ وبرخی به 
دلیل افشأگری های اعضای سازمان های جاسوسی زودتردراختیار مردم یک کشور 

ویا جهان قرار گرفته اند.
جاسوسی  های  سازمان  کارکردهای  ونفش،چگونگی  نفوذ  پیرامون  درکشورماهنوز 
وعمال آن، تحقیق ویژه یی ارائه نشده است. جسته وگریخته وحاشیه وار می توان 
تألیف  التواریخ،  سراج  درکتاب  مثاًل  خواند.  جاسوسی  های  فعالیت  بارۀ  در  سخنی 
مالفیض محمد کاتب، به چندین مورد ازجاسوس های روسی وانگلیسی، اشاره شده 
است.)5( بنابر اهمیت موضوع، به نیازی التفات می یابیم، که پاسخ گوی، نگارش 
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تاریخ جاسوسی درافغانستان باشد.
در پسین سالها،اندکی ازاطالعات موثق که برمبنای تصادف، ویا ناشی از اختالفات 
سیاسی ونارضایتی های اعضای سازمان های " امنیتی " انتشار یافته اند،ره به سوی 
که  درحالی  برند.  می  درکشورما  جاسوسی  های  سازمان  ونقش  اهمیت  تشخیص 
مطمین هستیم، بسا از کشورهای خارجی، از طریق سفارت خانه ها وشبکه های 
مستقل خویش، به جمع آوری اطالعات پرداخته و می پردازند،انتشار اسنادی از سفارت 
پیشین ایاالت متحدۀ امریکا در تهران، کمک نمود، که بیشتر ومستند تر به عالیق آنها 

در بارۀ اوضاع افغانستان وسیاستمداران آن پی ببریم. )6(
ویا  انتشارکتاب " کی جی بی درافغانستان ")7( برگ های اند که اندکی ازعالیق 
وکوشش های مداخله گرانۀ "کی جی بی درافغانستان" را بازگو می کند. همچنان از 
میان برگ های خاطرات کارمندان نظامی شوروی درافغانستان که بخشی از آنها به 
فارسی دری برگردانده شده اند، اطالعات پراکنده را می توان به دست آورد.)8( اما، 
تا حال اعتراف هیچ یک ازهموطنان خویش را که عضویت  کی جی بی، ویا بقیه 
نهادهای جاسوسی دارا بوده اند، نخوانده ایم. دلیل آن هم واضح وروشن است. کار 
درسازمان های جاسوسی دیگران، کار خائنانه وبا تمام پستی های آن تشخیص شده 
ویا  بزرگ  است. هنگامی که فردی درخدمت سازمان های جاسوسی قدرت های 
کشورهای همسایه، قرار گرفته است، ازحدود وثغور بدنامی ونفرت زایی آن میان مردم 
می داند. پس حتا آنانی که دربارۀ ایشان مدارکی نیز انتشار بیابد، سعی می ورزند، رفع 

اتهام نمایند. این است که دسترسی به چنین اطالعات دشوار است. 
* * *
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بازتاب	کمرنگ	جاسوسی	در	کتاب	خاطرات	عبدالقادر

درکتاب خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر، چند جای سخن وادعا از وابستگی یک عده 
هموطنان به امریکایی ها وانگلیس ها می رود. گاهی اتهام شاید با گذشت زمان پس 
از بیشتر از سی سال کم رنگ است وگاهی، ازبدبینی های" ایدئولوژیک" - سیاسی 
عالقمندان به نظام شوروی ، علیه تحصلیکردگان در امریکا، حکایت واضح دارد. این 
موارد، نشاندهندۀ یک ذهنیت غلط سیاسی بود که شوروی وعالقمندان ) شاید نه 
همه( به شوروی ، افراد تحصیلکرده درغرب را که وابسته به ایشان نیز نمی بود، یا 
ُمهر وابستگی به غرب می زدند ویا با بی اطمینانی وبی اعتمادی به آنها می نگریستند. 
وچه بسا هنگام تأمل برسرکوبی برخی از آنها، نیاز وخواستگاه از میدان برداشتن آنها 

چهرۀ چنین موقف را نشان داده است .
تأمل مزید پیرامون کودتای نام نهاد محمدهاشم میوندوال با وضاحت نشان میدهد، که 
شبکه یی جز برنامۀ خویش داشت تا برخی ازشخصیت های قومی، نظامی وسیاسی 
را که میانۀ خوبی با اتحاد شوروی و متعلقین آن نداشتند، هرچه زودترمورد سرکوب 

قرار بدهد.
رادرخاطرات  موقفی  اتحادشوروی،هنوزچنین  فروپاشی  وجود  وبا  زمان  گذشت  با 
عبدالقادر می بینیم. ولی آن چه بسیار مهم است، گرد آوری گفته ها وسخنان شخص 
وی در ورای گفت وگو با دکتور پرویز آرزو است، که در گشودن باب تحقیقات بیشتر 

کمک می کنند.
 چند مورد را در پایان  می آوریم :

دکتور آرزو :
" شما از استخباراتی گفتید که درجا های مختلف، ازجمله، درخانۀ نعمیم خان ) مشهور 
به سردارمحمد نعیم خان برادر سردارمحمد داؤود خان( نفوذ داشت؛ و برای شما کار 
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می کرد. لطفا در این مورد بیشتر توضیح دهید. "
عبدالقادر:

  ". . . اطالعات را از طریق کسانی که در استخبارات وزارت دفاع کار می کردند، 
به دست می آوردیم . )شخصی به اسم عبدالحق را در ص  92 خاطرات نام برده 
است( عده یی از آن افراد توانسته بودند، برای کسب اطالعات وارد روابط خصوصی 
کارمندان ارشد نظام شوند.  . . . یکی از آنها از خانۀ نعیم خان به ما گزارش می داد. 
این افراد در ظاهر طوری وانمود می کردند، که به نفع داؤود خان کار می کنند. اما، دو 

طرفه کار می کردند. بازی می کردند."
دکتور آرزو :" منبع اطالعاتی شما در مورد نعیم خان کی بود؟"

عبدالقادر : " داماد نعمیم خان ، پسر شاه محمود خان بود. او اتشۀ نظامی ما در ماسکو 
بود.هیأت های شوروی را که به کابل می آمدند، همراهی می کرد. . . " )9(

تصورمی شود چنین توضیحات از طرف عبدالقادر، سبب شده است ، که دکتورآرزو، 
با تشخیص باریکی ها وآگاهی عبدالقادر از اطالعات بیشتر، پرسش توضیح طلبانۀ 

دیگری را مطرح کرده وپسانتر برداشت خویش را مشخص تر ابراز کند:
دکتور آرزو:

" شوروی هم در افغانستان بسیارفعال بود. واز موضعگیری های غرب گرایانه وضد 
شوروی نعیم خان آگاه بود."

عبدالقادر: " بلی این را می فهمیدند"
دکتور آرزو :

" فکر می کنید از طریق کی و چه طور می خواستند او) نعیم خان ( را  زیر نظر داشته 
باشند."
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عبدالقادر:
" یک نکته را درنظرداشته باشید. که کسانی که در چوکات های باال ) استخباراتی 
( کار می کنند، هیچ وقت افشأ نمی شوند. کارش را فقط ارگان خودش می فهمد. 
آنچنان ساده نیست. نمی شود آن را به سادگی پیدا کرد. اما یک چیز را می دانم که 
در چوکات سفارت شوروی ، کسانی مشغول چنین فعالیت های بودند. یکی از آنها 
همان کسی بود که  . . . در زمان داؤود خان، به عنوان نمایندۀ کمپنی " ایرفلوت" ما 
را به ضیافت دعوت کرد.) جریان دعوت را در ص 92 خاطرات آورده است( من این 
را پس از هفت ثور دانستم. اولین کسی که پس از بیرون شدنم از بندی خانه  پیشم 
آمد ، همین آدم بود. به شوخی به او گفتم، " ای حرامزاده!" او همانی بود که من به 
او فارسی یاد داده بودم. درکمیته مرکزی حزب کومنیست کارمی کرد. بعدها سفیر 

شوروی در اندونیزیا شد." )10(
به ص 326/ 354/350  مراجعه شود.

عبدالقادر این را می پذیرد که به وساطت مقامات شوروی وبه ویژه پنیماروف ، از افراد 
با نفوذ در رهبری حزب، از مرگ در زمان تره کی وامین  نجات یافته است... ص312

از خالل سخنان خود عبدالقادر این هم برمی آید که حفیظ اهلل امین، این تصور را 
داشت که عبدالقادر با روسها روابط نزدیکتری دارد

می گوید :
 " فهمیدم ،امین می خواهد، روابطم را باشوروی و روسها بفهمد ")11(

" امین بسیار واضح گفت که خوب می شود اگر رابطه اش با روسها تأمین شود. من به 
امین گفتم که خودم هیچ رابطه شخصی با آنها ندارم. . .  امین اصرار می کرد. باالخره 
امین گفت :" خیراست " من خودم تالش می کنم رابطه یی پیدا کنم تا آثار حزبی 

وادبی را به دست بیاورم " )12(
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در بارۀ روابط اسداهلل سروری و گالب زوی ، می گوید :" سروری وگالب زوی هم 
صبح وقت ) از کودتای ثور( به سفارت شوروی اطالع داده بودند. آن دو از کاسه لیس 

های بودند که همیشه پیش می دویدند." )13(
شنیدن این سخنان از طرف گفت وگو کننده با عبدالقادر، منتج به طرح پرسشی شده 

است که واقعاً برای هر خواننده یی دست می دهد. دکتور آرزو از وی می پرسد :
" شما درشوروی درس خوانده بودید. به شوروی عالقمند بودید. پیش از این هم در 
مورد جوانی که شما را به ضیافت ایرفلوت دعوت کرده بود، گفتید. جوانی که بعد ها 
معلوم شد از کی جی بی، بوده است. این به این معناست که شما عمال زیر نظر دستگاه 
استخباراتی شوروی بودید. فکرمی کنم این راباید بپذیرید. حاال پرسشی که شاید برای 
خواننده پیدا شود،این است که دستگاهی که عالقمند بر اندازی رژیمی در کشور دیگر 
است و می داند که این کار بدون سهم گیری فعال قوای هوایی ممکن نیست و نقش 
برجسته در این رویداد را هم شما بازی کردید، چطور ممکن است که با شما تماس 

نگرفته باشد وبا شما هماهنگی نشده باشد؟ " )14(
عبدالقادر نخست به هر طرف روی می آورد واز هرجا سخن می راند، تا پاسخی بیابد، 

وبگوید که نه!
برای توضیح شفاف رویداد ها؛ و برگ های  به اطالعات  یافتن  ازدریچۀ ره  وقتی 
تاریخ ما می نگریم، هریک از سخنان باال، دارندۀ چنان نقشی می شوند. این که 
کدام سخن را باید پذیرفت وکدام آن را تردید نمود، محتاج تحقیق است وبستگی به 
رعایت اصل جدا نمودن سره از ناسره دارد. مثاًل نگارنده باردیگر تأکید دارم که فرصت 
مناسبی است که تحقیق از اسداهلل سروری در زمینۀ پیوند هایش با کی جی بی ، 
صورت بگیرد. اشاره های پیهم عبدالقادر به اسداهلل سروری وگالب زوی، در کنار بقیه 
اطالعات ، تردیدی بر جای نمی گذارد که آن دو تن نیز سرچشمه های بسا پیوند ها 

و دارندۀ آگاهی از بقیه روابط با کی جی بی، می باشند.
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در کناریادآوری ازچنین موضوع واهمیت آن، شایان یادآوری است که جست وجو 
وتحقیق پیرامون فعالیت ها، نقش، تأثیر وتشخیص اعضای کی جی بی درافغانستان، 
بقیه سازمان های جاسوسی کشورهای جهان  از  نقش  چنان  نظرداشت،  در  بدون 
ومنطقه، به شمول دو دوکشور پاکستان وایران، دستاورد نارسا وناقص خواهد بود. امید 
آن میرود که روزی با کار وتالش مستمر تحقیقی، چنان فعالیت های آسیب زا برای 

کشور دردمند ما، بازشناسی شده وآیینۀ عبرتی به دست آید.
 * * *

توضیحات	ورویکردها

1-  ویکی پیدیا. ذیل معرفی کی جی بی
2-  به یاد بیاوریم که در کشور ما  از کودتای هفت ثور تا ختم حیات سیاسی حکومتی 
ح.د.خ ا. چندین بار نام سازمان " امنیتی " تغییر کرد. اگسا، کام، خاد ودر آخر نام  واد 

گرفت.
مزید  برای  افغانستان.  در  بی،  کتاب کی جی  انگلیسی  متن  برگردان  3-   مقدمۀ 

معلومات مراجعه شود به تارنمای خورشید و رنگین.
4-  ویکی پیدیا. معلومات در بارۀ "سیا"

5-  مال فیض محمد کاتب. سراج التواریخ. جلد چهارم. بخش سوم. ویرایش دکتر 
محمد سرور موالیی. کابل . 1390 خورشیدی.صص 95- 111- 196  . . .

اهلل  آیت  پیروان  از طرف  درتهران  امریکا  اشغال سفارت  از  که پس  6-   اسنادی 
خمینی زیر عنوان اسناد النۀ جاسوسی انتشار یافت.

7-   متروخین. کی جی بی در افغانستان. برگردان دکتور حمید سیماب. منبع یادشده 
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درشمارۀ 2 توضیحات.
8-  بیشترین این  آثار از زبان روسی به فارسی دری، به وسیلۀ جناب عزیز آریانفر 

ترجمه شده اند.
 این نمونه را بخوانیم که حتا نظارت عضو کی جی بی، سبب نارضایتی جنرال شوروی 

در کابل شده است:
"  . . . ببرک از تۀ دل به ما خوش آمدید گفت. رفیع وزیر دفاع ویک آدم قد پست ،بی 
مو ، وپریده رنگ ... که به آسیایی ها نمی ماند ، )یعنی شوروی بود ( در کنار او ایستاده 
بود .من با شگفت زدگی به او نگریستم واز خود پرسیدم :این دیگر کیست ؟...هنگام 

ترک کاخ با بیقراری از اخرومییف پرسیدم :این دیگر کیست ؟
-   رفیق .. x  ) ایکس (

 - رفیق ) ایکس (  ؟
-  سرهنگ اوسادچی مامور کی جی بی.

او پیوسته با ببرک است . با او محـتاط باش .هرکاری که ما کنیم ، هر توصیه یی که 
به ببرک نمایم ، این نابکار همه را ضرب صفر میکند... وبخاطر داشته باش که پیوسته 

با اندروپف به عنوان مهره ی مورد اعتماد مطلق او ارتباط دارد.
   نا آرامی ناخوشایندی در درونم به جوش وخروش آغاز کرد . "

برای مطالعات بیشتر این منابع نیز باید طرف توجه باشند:
از  این کتاب کوچک، گوشه یی  فاجعۀ قرن ما، تلک خرس.شکست روس.   "   -
مداخالت وتشبثات سازمان جاسوسی پاکستان را نشان میدهد. نویسنده گان : دگروال 
محمد یوسف و مارک ادکین. برگرداننده به فارسی دری، انجنیرنثار احمد صمد. چاپ  

پاکستان.
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تاریخچۀ مداخالت سی آی ای،  آی اس آی، کی جی بی، و   ، -   جنگ اشباح 
سپتامبر2001.نویسنده:   10 تا  شوروی  ازتهاجم  درافغانستان  سعودی  استخبارات 

ستیوکول، برگرداننده از متن انگلیسی به فارسی دری : مهندس محمد اسحاق .
- جنگ وجاسوسی در کابل . چپاولگران از بازی خارج می شوند. نویسنده : یوری 

کوزنتس. برگرداننده به فارسی دری: دکتور پرویز آرزو.
9-  کتاب خاطرات سیاسی عبدالقادرصص 112- 113

10-  منبع باال. ص 114
11-  منبع باالص  154
12-  منبع باالص 155

13-  14 منبع باال ص 206
 
 

"بحث	شورش	24	حوت	سال	1357	هرات"

								در	خاطرات	عبدالقادر

 
با انتشاراین قسمت، گپ هایی را به پایان می برم، که پیرامون کتاب خاطرات سیاسی 
جنرال عبدالقادر از این قلم، روی انتشار دیده اند. نا گفته روشن تواند بود، که در آینده 
نیز مواردی نظر نگارنده را برای تأمل و نقد جلب کنند. از سوی دیگر، مقدمۀ جناب 
دکتور آرزو، گذاشتن  نقطه های اختصاری در چندین جای کتاب، درِ  ابراز نظر در آینده 
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را نیز باز می گذارد. یادآوری گفت وگو کننده در مقدمه ی کتاب )1( وگذاشتن نقطه 
های اختصاری در بعضی جای ها، حکایت از آن دارد، که برخی سخنان عجالتاً در 
چاپ هایی که تا حال دراختیار داریم، روی انتشار ندیده اند. یعنی روزی منتشر خواهند 
شد. از اینرو اگر قرار باشد، آن نکات، پیشتر از مرگ من و بعد از مرگ عبدالقادر، روی 
انتشار ببینند، به آن موارد پنهان مانده به شرط داشتن توان نوشتن، نیز خواهم پرداخت.

 پرواضح است که همه سخنان در حیطۀ خاطرات عبدالقادر، که بایسته بود، پیرامون 
رویداد های کودتای ثور وپسانترها بیاید، در کتاب خاطرات برنتابیده اند. دلیلش را در 
آن تصمیمی می توان سراغ نمود، که وی مانند بسا از خاطره نویسان دیگر، الزم ندیده 
است، از همه خاطرات سخن بگوید. به ویژه خاطرات مملو از چنان اطالعاتی را که  
منافی انگیزۀ طرح بی گناهی، فاقد ارتکاب اشتباه و تبرا جویی می یابد. دلیل دیگر در 
صورت توجیه پذیرانه بودن آن فراموشی و در هم و برهم شدن خاطرات طی گذشت 
زمان است، که برای هر یا خاطره گویی دست می دهد. به ویژه برای یا خاطره گویانی 

که دارندۀ یاد داشت های روزانه نبوده اند.
هر دو علت را می توان به درستی شناخت و در پی تشخیص آنها بر آمد. به شرط 
آن که سنجشگری درست رعایت شود. این سنجشگری درست پیرامون خاطرات 
عبدالقادر، زمانی میسر است که به بقیه اطالعات ارائه شده و واقعیات پذیرفته شده، 
عطف توجه شود. همچنان انگیزه های برائت جویانه اش، با دریافت علل سیاسی و 

روانی رویداد ها طرف توجه باشد.  
نخستین واقعیت پذیرفته شده حاکی ازنتایج و آسیب هایی است که مردم و جامعه 
به دنبال کودتای ثور دیده اند و آن واقعیت عینی و لمس شده از طرف جامعه است. 
این واقعیت معیاری می شود برای سنجش برخی سخنان او. عبدالقادر هنگامی درپای 
صحبت با دکتور آرزو نشسته است که از ابعاد تلخکامی های کودتای ثور وهجوم قوای 
نظامی اتحاد شوروی آگاهی دارد. این واقعیت را او ومردم ما می دانند که از برکت 
کودتا وتجاوز شوروی به عنوان یکی از چهره های مهم حکومتی فراز آمد. وی در 
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پیروزی کودتای مصیبت زای ثور، منشأ اثربود. و با شروع عملیات قوای شوروی، نه 
تنها از نخستین کسانی بود که به وسیلۀ اعضای کی جی بی، از زندان پلچرخی رهایی 
یافت، بلکه چندین سال جانب قوای اشغالگررا الزام نمود. برای چنین نظر تحکم آمیز 

شرح حال او را داریم. سمت هایی که عهده دار بود همه از آن حکایت دارند.
یک موضوع در همه جای کتاب وضاحت دارد که وی سعی نموده تا عوامل جفاها و 
مصیبت های کودتا وتجاوز را بسیار سطحی بنگرد. زیرا از زمینه های دریافت عوامل 
نیز است که هنوز  از همین رو  وعلل اصلی، هنوز هم بسیار به دور مانده است و 
دلبستگی های پریشان آلود را در سخنانش می توان دید. چنین است که بارها می 
کوشد بقیه اعضای حزب یا فعاالن و عامالن را بدون در نظرداشت آن سیاست های 

جفا آمیز، به عنوان عوامل اصلی  نشان بدهد و نه خودش را.
خصویت دیگری که درسراسر کتاب مشهود است، ضعف وکمبود وی در زمینۀ دستیابی 

به عوامل اصلی بروز فاجعه در افغانستان می باشد.
 در زمینۀ دریافتی که وی از اشخاص و افراد رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
ارائه می کند، موقف اش با بقیه کتاب نویسان حزبی فرق فاحش دارد. درچارچوب 
همان درک از ناهنجاری هایی که درجامعه مسلط شد، ویژه گی های را به نمایش می 
گذارد که از بقیه متمایز می شود. مثالً  خصایل وکمبودهای متعدد اعضای رهبری را 
می نمایاند. جاه طلبی ها، بی رحمی ها و وابستگی های رهبران را به نکوهش میگیرد.

هنگام خواندن گفت وگوی دکتور آرزو با عبدالقادر، بارها متوجه می شویم که دکتور 
آرزو نگران است که مبادا عبدالقادر گفت وگو را ترک بگوید. این استنباط  چندین بار 
دست می دهد. اما هر اندازه گفت وگو به سوی پایان یابی نزدیک می شود، دکتور 
آرزو از سطح طرح پرسش ها ومباحثات محتاطانه، پا را فراتر نهاده، وارد بحث جدی 
تر می شود. یکی از آن نمونه ها،  بحث 24 حوت هرات است. نتیجه یی را که از آن 

گفت وگو می گیریم، در پایان می آوریم.
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عبدالقادر مانند همه کسانی که در مقام  مقایسه نمودن حضورکنونی  امریکا  با حضور 
شوروی در دهۀ هشتاد می نشینند و یکی را بر دیگر ترجیح می دهند، به محکومیت 
"مجاهدین" ، عدم پذیرش "خود جوشی مردم" یا برانگیخته شدن جنبش های خود 
بخودی مردم می پردازد. شورش های آغازین را که پس از کودتای ثور برپا شد، 
او  محصول مداخالت سازمان های استخباراتی می داند. در این میان دکتور آرزو 
را وارد بحث مشخصی پیرامون شورش 24 حوت نموده وبه استدالل خود جوشی 
وفقدان مداخالت بیرونی در برپایی آن می پردازد. بدون این که از مداخالت بعدی 
همسایگان چشم پوشی نماید. سرجمع وبرایند صحبت، تغییر موضع عبدالقادر در این 

بحث است. می خوانیم:
 دکتور آرزو:

" شما از هرات هستید. به عنوان نمونه نظر شما در مورد قیام بیست وچهارم حوت 
هرات چیست؟"

پاسخ عبدالقادر: "از هرات می گویم. کامالً  دست ایران در آن کاربود". )2(
در اینجا عبدالقادر در واقع همان تراویدۀ سخنان حفیظ اهلل امین و یک تن از پیروان 
امین )نظیف اهلل نهضت( را می آورد که در خونریزی های 24 حوت سهم فعال داشت 

  )3(
دکتور آرزو، با تحلیل جالبی ، به توضیح می پردازد که روستائیان هرات به سوی شهر 
آمدند. قیام شان خودجوش بود. ومی افزاید که: "جنرال صاحب! ببینید، من بر این 
باورهستم که هم ایران وهم پاکستان در مسائل افغانستان مداخله کرده ومی کنند. در 
این مورد بحثی ندارم. اما، به قیام بیست وچارم هرات برمی گردم. یک ماه پیش از قیام 
هرات در ماه حوت ، در ایران هم تحوالت جدی رخ داد. تنها یک ماه پیش از آن قیام، 
یعنی در ماه دلو 57، نظام ایران دگرگون شد. شاه ایران رفت وحکومتی دیگر به میان 
آمد. با توجه به شرایط وتحوالتی که در آن زمان و در آن فاصلۀ زمانی اندک، در ایران 
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رخ داده بود، نسبت دادن قیام مردمی هرات  به ایران که به کشته شدن هزارها نفر 
هراتی انجامید، درست نیست. چرا نمی خواهید نام قیام 24 هرات را قیام خود جوش 

مردم هرات بگذراید؟  قیامی که نه ایران در آن دست داشت ونه احزاب جهادی؟
اما، سخنان عبدالقادر پراگنده است، با بی ربطی موضوع و قاطی نمودن اطالعات. 
چون با استدالل قوی و درست مواجه شده است، کم  کم می رود به سوی تائید 
سخنان دکتور آرزو. هر آنچه را که از نقش مال و نارضایتی از حزب دموکراتیک خلق 
افغانسنان می گوید، در برابر بحث واستدالل، بر خودجوش بودن جنبش صحه می 
گذارد.  حتا پای را در این هنگام فراتر می گذارد ومی گوید:  ما نمی گوئیم که شوروی 
برای تداوی ما آمده بود،  نمی گوئیم که آمده بود تا بر زخم های  ما التیام بگذراد. بلکه 

بر اساس منافع خود آمده بود. . .")4(  
تقالهای او دربرابرتوضیحات  دقیق مبنی بر خود جوش بودن 24 حوت هرات به ارائۀ 
خاطراتی می انجامد که بازهم ره به سوی تائید سخنان طرف او در گفت وگو می برد:

  "من در بندیخانه بودم که خبر شدم در هرات  قیام وقتل عام شده است. . . وقتی از 
هرات و قیام هرات خبر شدم گریه می کردم. . . .

من با شما موافقم که آن حرکت خود جوش بوده است. . . )5(
. . . در ادامۀ سخنان نصحیت آمیز وعمومی گویی، باورهایی را باز می آورد که مؤجد 

خونریزها و ویرانگری های بسیار شد می گوید:
" اما یک دیکتاتوری سالم می توانست جامعه را به جلو تیله کند. به پیش ببرد. ولو که 
بیفتد. اما تا دم مرگ پیش ببرد. برای مدتی قربانی بدهیم. مردن کتلوی موقت. اما با 

گذشت زمان، جامعه از موانع عبور کند. این از مرگ تدریجی بهتر است."
از آنجایی که دکتور آرزو به زودی، نتیجه گیری شناخته شده اش را یادآور شده است، 
پیرامون آن پریشان گویی و خونریز خویی وی چیزی نمی گوئیم.  دکتور آرزو برایش 
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می گوید:
 " این دیدگاه امینی است "

عبدالقادر: " این دیدگاه همۀ ما بوده است. . . ")6(
جالبترین اعتراف عبدالقادر را در تأئید همین دیدگاه می توان نشان داد.

اما، مصیبت عبدالقادر و بقیه هم فکران او در این است که حاضر نیستند، به آن جفاها، 
مظالم و مردم آزاری هایی که والی ها، منشی های حزبی و اعضا بر مردم تحمیل 
نمودند،اعتراف نمایند. اگر آنها به سوی دریافت عوامل بر انگیزندۀ جنبش ها بروند، 
همراه با تشخیص مظالم خودشان، انگیزۀ مداخالت وبهره جویی های کشورهای 
منطقه و دیگران را به خوبی می یابند. وجه مشترک همۀ آنان در این است که از 
مظالم حکومت های پیشینه یادآوری می کنند، ولی حاضر نیستند ستم ها ومیزان ستم 

های خویش را بنگرند.
درس هایی که ازبحث باال  و چند مورد دیگر گفت وگوکننده با عبدالقادرمی توان 
گرفت، می تواند تعمیم بیابد. شرکت دادن بقیه دست اندرکاران آن هنگام در میز 
مدور، یا دایر نمودن بحث ها با حضور آنها، با تحمل دموکراتیک، همراه با ارائۀ اسناد 
ومدارک، تردیدی برجای نمی ماند که برآیندی دارد متفاوت با آن چه که یک جانبه 
می نویسند، به ستایش خود می پردازند وبه نکوهش آنانی که ظلم وستم ایشان را 

محکوم می کنند.
دربارۀ کتاب عبدالقادر ومحتویات و ادعاهای وی یک وجه تمایز با دیگران است که 
وی کلیت رهبری وهمه جناح ها را کف پایی برداشته است. در موارد بسیاری جای 
سرخی سیلی نظامی گونۀ وی در روی زنده و مردۀ آنها برجسته است. در حالی که 
بقیه وابستگان به ح. د.خ.ا، "رهبران" ونویسنده گان تاریخچۀ پیشینه وجریانات آن 
بیشتر در دفاع از این ویا آن جناح  وحمله ور شدن به فرکسیون وجناح مخالف و 
برائت جویی های خودی مشغول بوده اند. وجه مشترک وی با آنان در این است که 



پیرامون خاطرات جرنال عبدالقادر

171

مسؤولیت هیچ آزار واذیتی را عهداه دار نشده است و در زمینۀ تحلیل و تعلیل وقایع 
و رویدادها نیزدچار کمبود جدی است. از همان رو هنگامی که سعی دارد به تحلیلی 
روی بیاورد، فقدان انسجام، کلی گویی های پریشان آلود در آن مشهود است. چندین 
جای "خاطره" هایی را می آورد  که فقط خودش می تواند وقوع آن را بپذیرد، نه کس 
دیگری. این موارد با ظرافت هنرمندانه از طرف دکتور آرزو بدرقه شده اند. درخواست 
کارمل و روسها از وی که برای فرونشاندن اعتصاب محصالن به تاشکند برود، از آن 

جمله است.)7(
نگارنده قصد ندارم که تمامی چنان موارد را که تردید آنها گاهی با صراحت ومواردی 
با نیشخند های دلپذیر دکتور آرزو همراه است، بیاورم. درجای آن پیشنهاد می کنم که 
این کتاب خاطرات  خوانده شود. از طریق خواندن کتاب،  روز تا روز موارد نادرست 
آن دراثر نقد وبررسی بیشتر آشکار می شود. و هراطالع نو وناگفته یی که جانشین 
جعلیات می گردد، کمکی است به  روشن شدن وشفافیت برگهای تاریخ ما. ورنه آن 

سخن بهار مصداق می یابد که :
                                          " تاریخ " ما برای جهالت فزودن است
                                          مأمور زشت کردن وزیبا نمودن است.

 
طی برگهایی که در چند قسمت پیرامون کتاب خاطرات سیاسی عبدالقادر پرداختم، 
نگاه من لحظه یی از این نیاز به دور نبوده است که چگونگی و ابعاد اثرات کودتای 

ثور بهتر شناخته شود.
شایان یادآوری است که هنگام ورق گردانی، مواردی را حاشیه وار نشانی نموده بودم 
که عبدالقادر در اثر اشتباه، بی اطالعی  ویا ناشی از آسیب دیده گی حافظه دچار شده 
است. برخی را می توان گفت که به عمد وبا آگاهی از فاجعه بار بودن آنها، مرتکب 
شده است. این موارد اگر یادآوری نشوند، به ویژه هنگامی که کتاب عبدالقادر محل 
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استشهاد قراربگیرد، به مغشوش شدن بیشتر رویداد ها می انجامد. اکنون که وی زنده 
است و تا جایی که از اوضاع بر می آید، چاق وچله وتوان مند پاسخ دهی می باشد، 
خوب است که به روشنی آن مواردی بپردازد که از طرف این قلم نیز در بخش های 

پیشتر مطرح شده اند.
* * *

چند یادآوری مختصر :
      در پایان به توضیح مختصر وبا نشان دادن صفحۀ خاطرات بسنده نموده ام. این 

توضیحات نشان می دهند که عبدالقادر صورت اشتباه آمیز آنها را گفته است:
- اشتباه ص 161:  گلب الدین حکمتیار در پلی تخنیک درس نمی خواند. محصل 

فاکولتۀ انجنیری بود.
- ص 43 : غالم فاروق خان، لوی درستیز زمان محمد ظاهرشاه، پس از کودتای 26 

سرطان مدتی رئیس محاکمات بود، نه لوی درستیز.  
- ص 85 : محمد سیدخان قوماندان قول اردوی قندهار، سفیر افغانستان درترکیه پس 
از کودتای 26 سرطان، از گلبهار پروان بود نه از شکر درۀ کابل. خسر او مراد علی خان 

رئیس تعمیرات وزارت دفاع، از شکر دره بود.
- ص 153: حفیظ اهلل امین پس از بازگشت از امریکا، وارد شورای ملی نشد. و در دور 

12 شورا نیز موفق نشد،  بلکه در دور 13 شورا نمایندۀ پغمان بود.
- ص 254:  بینوا در زمان نورمحمد تره کی  به عنوان سفیر افغانستان در لیبیا تعیین 

شد، نه در زمان کارمل.
- صص 332/274: پس از کودتای ثور، نام " امنیت ملی " کام نبود. اگسا بود.  این 

اشتباه دو بار تکرار شده است.
- ص 161 : دستگیر شده گان شورش پنجشیر ) سرطان 1354 ( که در محبس 
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بودند، بعد از کودتای ثور آزاد نشدند، بلکه اعدام شدند.
- ص 97: در شب کودتای 26 سرطان 1352، شهزاده احمدشاه نه در ارگ، بلکه در 
محل بود وباش همیشگی ) متعلق به سرداراحمدشاه خان، پدرملکه ( درچهار راهی 
صدارت مقابل والیت کابل بود. افزون بر آن، از آنجا در برابر کودتاچیان آتشی گشوده 

نشد. بلکه به سوی منزل جنرال عبدالولی از طرف کودتا چیان آتش شده بود.
 همه زندانیان سیاسی پس از کودتای ثور از محبس دهمزنگ آزاد نشدند. مجرمین 
جنایی آزاد شدند، اما تعدادی از زندانیان سیاسی پس از چندی به محبس پلچرخی 
انتقال یافتند. به منظور آگاهی بیشتر پیرامون این موضوع وهچنان  موضوع رهایی  
سرور ناشر به کتاب " یاد داشت های زندان" تألیف جمشید خان شعله مراجعه شود. 

قسمتی از تبصره ی این قلم  و گواهی جمشید خان شعله:
- پس از کودتای ثوربسیاری از زندانیان سیاسی پیشین،یا به زودی به اعدامگاه ها 
ویا به زندان پلچرخی فرستاده شدند. البته تعدادی در زندان دهمزنگ به سربردند. 
پرسشی را که شادروان شعله مطرح نموده است،پرسشی است که برای هر انسان 
مخالف ستمگری می تواند مطرح باشد. او در زمان نظام پیشین زندانی شد. نظامی که 
سران کودتای ثور پس از تصرف قدرت سیاسی  آن را استبدادی وظالمانه  نامیدند. 
اما همان نظام در حالی که زندانیان جنایی را از محابس آزاد می نمود،به تشدید ستم 
وظلم در حق زندانیان سیاسی افزود. جمشید خان شعله، احساس و پرسش خود را 
پس از شنیدن ابالغ تصمیم مقامات محبس دهمزنگ ،که  زندانیان سیاسی دهمزنگ 

آماده شوند تا به جای دیگری انتقال بیابند، چنین می آورد :
  " ما محبوسین سیاسی یک رژیم بودیم که ازپای افتاده بود. واکنون با طلیعۀ انقالب 
به اصطالح ظفرنمون جدید بایستی طبیعتاً  رهایی حاصل می کردیم . . .  آنچه این 

ها در عمل پیاده کردند، تاریخ منفور گذشته برائت گرفت. . . "
 آنگاه این شعر از سعدی را می آورد :
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 شنیدم گوسفندی را بزرگی
 رهانید ازدهان و چنگ گرگی
 شبانگه کارد در حلقش بمالید

 روان گوسفند از وی  بنالید
 که از چنگال گرگم در ربودی

 چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی. 
)8(  
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