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  بـيـلرتـ. پ                                                  اين قطره هاي خون          
  )2010سپتمبر(                                                                                                 

      جدار صورتم ، خونابه مي چكيد از هر

  ه فريادمو هزار صخر
  زنجيرانم را مي كشيدند ؛  در زير چرخ عراده هايي كه نعش هم

  .مي شكست 
  درآن شب ، 

  در آن توفانِ خوني كه برپاكرده بودند اهريمنان دريايي 
  .هر چيز مي شكست 

  شكست ها هم ، صدا هاي شانرا  درگلوگاه بسته بودند
  ما هم ، فرياد هايمان را 

  زير انبور دندانهاي مان ، 
  مي فشرديم ، 

  تا دژخيمان پي نبرند  به رازي كه در گلوگاه  داشتيم
***                        

  از هـرم مرداب آن شامگاه تيره و ديرپا ،
  زنجيراني كه برده بودند از ميان ما بر مي خاست بوي خون هم

  و  مي نشست 
  .بر تاق و رواق و سقف سلول  هاي آن دِژ  مخوف 

  راج و تسخيرو  اهريمنان تا
   - اين غارتگران عصمت مرز هاي زادگاه مان -

  تازه از روي بستر همسر دژخيمان فروخته سر
  برخاسته بودند ،  

  .تا با خون  همبندان مان ، تجديد حيات كنند 
  * * *                     
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  صداي باد هم ، نمي رسيد بگوش 

    تسليخ شدگان راة كه نم نم نفير خونِ آتش گرفت
  برگيرد با مژه هايش ، 

  و قطره قطره ،
   بچكاندش  بر روي برگ هاي خشكيده 

  كه ريـزان شده  اند بر بستر باغكوچه هاي بي رهـرو
  باشد كه ، 

  كودكي برهنه پا ، ژوليده موي و آشفته سر
  برش دارد ،

   به اميدي آنكه روزي 
  اهريمنان  دهن خونين  ، برهانند  پدرش را 

  كه از آن زنداني 
  .  شكست ها هم ، صدا هاي شانرا درگلوگاه بسته بودند  

  نگهش دارد از براي آنروز
  تا بكشايد پدر ،گره زكارش ؛

  :و  گويدش 
  اين قطره هاي خون ، كه مي بيني «    

         چشم بيدار آناني  است 
         كز براي آزادي ، 

          بر اهريمن  تجاوز و تاراج 
  الي هراس و مرگ ؛        و بر هيو

  .        چيره شدند 
  ...         و من ، ديده بودم آن عزيزان را

          در آن دِژ مخوف ، 
  .      »   مي نامندش  " زندان  پلچرخي"        كه 

    *******                       
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 و كشتار هاي دسته  باز هم سخني در مورد زندانياني كه آغاز گر شكنجه هاي وحشيانه-1
  :جمعي در افغانستان بودند 

  

 حزب دموكراتيك خلق "در باره فركسيون خلق ) خاطرات زندان پلچرخي( جلد اول 67در صفحه 

  نگاهي گذرا بر زندانياني كه آغاز گر -  2« [ زير عنوان  )" خلق و پرچم" در واقع باندي به نام ( "افغانستان 
مطالبي نوشته شده كه خوانندگان   ]  »هاي دسته جمعي در افغانستان بودند شكنجه هاي وحشيانه و كشتار 

  : در قسمتي از آن بحث  چنين آمده  . خاطر دارند ه مسلماً  آنرا ب

بعد از قتل [   ضربه خوردن برق آساي اعضاي مركزي فركسيون خلق به رهبري داكتر شاه ولي صدراعظم «

نفري كه مشتمل بودند بر اعضاي بيروي  ) 120( ي تقريباً ا  اين دسته و انتقال] امين به دست جنرال روسي 

سياسي و كميته مركزي و كادر هاي مهم حزب و همينطور صاحب منصبان داراي مقامات كليدي در وزارت 

   »، به زندان پلچرخي ؛  انتقال داده شدند ...  و " شوراي انقالبي"دفاع و اعضاي 

ري و تحقيق و شكنجه هاي وحشيانه و اعدام هاي دسته جمعي ده ها هزار اينها كه خود آغازگر گرفتا

تن اعدامي را بعد از مرگ مسخره رهبر اولي  )  12,000( زنداني بي گناه در افغانستان بودند ، لست دوازده هزار 

ار هاي  كه سه دهه از آن كشت-در ديوار هاي وزارت داخله نصب كرده بودند ، تا كنون ) تره كي(حزب شان 

چند هزار ) امين جالد (   رهبر دومي اينان رةدرستي آشكار نگرديده كه در دوه   ب-دسته جمعي سپري شده 

  . نفر ديگر به مسلخ پليگون فرستاده شدند 

وزارت داخله كارمل مراجعه ه طبق محاسبه آگاهان ، خانواده هاي اعدام شدگان توسط خلقي ها ، كه ب

سازمان امنيت شوروي شماري از جالدان . زنداني ديگر هم مفقود االثر بودند  ) 20,000( كردند بيست هزار 

خاطر فروكش كردن خشم برحق مردم ، از ميان اينان بيرون كشيده در همان اوايل تجاوز روس ها به ه شان را ب

  .قتل رساندند ه ؛ ب) 1359 جوزاي در ماه(كشور 

 صديق عالميار وزير پالن ؛ صاحب جان صحرايي وزير - :  اين ها بودنداعدام شدگان اين باند آدمكش

سرحدات ؛ انجنير ظريف وزير مخابرات ؛ عبداهللا امين برادر امين ؛  اسداهللا امين برادر زاده وداماد امين ؛ علي 

عارف "مشهور به ( شاه پيمان قومندان عمومي پليس ؛ جانداد قومندان گارد ؛ عارف عالميار رئيس ترانسپورت 

؛ اقبال آمر امنيت گارد ؛ ودود رئيس مخابره گارد ؛ وزير زيرك ياور امين ؛ عمر وردك رئيس تحقيق ؛  ) "دويج

  . سيد عبداهللا قومندان محبس پلچرخي 

؛ عبدالحكيم شرعي ) م ظصدراع(  داكتر شاه ولي -  :شماري از زندانيان اين باند مشتمل بودند بر 

... ؛ ) وزير اطالعات و كلتور ( ؛ خيال محمد كتوازي ) وزير زراعت  ( ؛ رشيد جليلي) وزير عدليه ( جوزجاني 

وزير ( ؛ فقير محمد فقيري ) وزير تعليمات عالي ( ؛ پوهاند محمود سوما ) وزير معارف ( محمد سالم مسعودي 

عات و معين وزارت اطال( ؛ علي گل پيوند ) معاون وزارت امور خارجه ( ؛ داكترعبدالمحمد درمانگر ) داخله 

؛ شايسته خان ) رئيس عمومي سياسي قواي مسلح(  ؛ اقبال وزيري) وزير آب و برق(؛ منصور هاشمي ) كلتور 

رئيس اتحاديه هاي كارگري (گر ؛ حسن گل وفا كار) وزير تجارت ( ؛ قدوس غوربندي ) قومندان زندان پلچرخي(

  ؛]1 [" آشوب بيگانگان" در كوبا ونويسندهسفير(؛ نظيف اهللا نهضت ) معين وزارت تجارت(؛ حكيم ماليار ) 
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؛ زلمي ) منشي سازمان خلقي خيرخانه مينه(؛ عتيق عالميار ) قومندان كوماندو باالحصار كابل( صادق عالميار

( ؛ نورحسن مزدور ) رئيس پست وزارت مخابرات ( ؛ محمد نجيم آزما ) رئيس در وزارت ترانسپورت ( كاشفي 

؛ ) كرد  وزارت تدريس مي سمت معلم زبان پشتو در آنه  ب57قبل از كودتاي ثور - رئيس در وزارت تجارت 

، عبيداهللا ) رئيس فابريكه نساجي بگرامي ( ؛ آقا حسين تالش  )مديردر وزارت ترانسپورت (آذرخش حافظي 

  ) . خيرخانه11معاون حزبي ناحيه ( ؛ صالح محمد كليوال) رئيس اداري وزارت داخله( محك 

 در ميان زندان " باند امين "ي اعضاي رهبري فركسيون امين كه اطالعات زندان آنان را  بنام شماري اصل

 " قيومخر"  كه با تعدادي از خلقي هاي خارج ازاين فركسيون مثل ، تن مي رسيد101 به  ،مشهور ساخته بود

 به بالك اول انتقال دادند  راساً تحقيقات از خاد صدارت ةاين ها را بعد از دور.  تن مي رسيدند 120و ديگران تا 

در اوايل آمدنشان مدتي .  زنداني بودند  ) اغلباً در سمت شرقي آن بالك( "1بالك"اين عده در سمت غربي . 

 كمي تشناب تعدادزمان قسمي كه در بخشهاي ديگر هم نوشته شده ،  در آن. هم زنداني بودند  "2بالك"در 

ين ها كه درهنگام نوبت تشناب با ساير زندانيان ، روبرو مي شدند ، زنداني ا.  فعال ساخته شده بود "2بالك"در

گاهگاهي ، شماري از زندانيان درد رسيده ، با مشت و لگد به آنان . ها به آنان دشنام هاي ركيك مي دادند 

زاب دست نامرئي اطالعات زندان هم در اينكار ها دخيل بود ؛ همچنان لومپن هاي اح. حمله ورمي شدند 

  از نفوذ قابل توجهي برخوردار بودند )"حزب دموكراتيك خلق"( وطنفروشان باند كه در درون [اسالمي اينان را 

سر انجام . گوش رفقاي شان در خارج از زندان رسيد ه شكوه و شكايات اين ها ب.  ، اذيت و اهانت مي كردند ]

ا  به منزل دوم و سوم كوته قفلي هاي سمت شرقي  اطالعات زندان تصميم گرفت اين گروپ كثير العده رةادار

  . داخل آن بود ، انتقال بدهد ه  كه تشناب هركوته قفلي ب"1بالك"

 سه تن خلقي ، در بعضي حاالت ؛ حتا چهار تن  [ قسمي تنظيم  شده بود كه" كوته قلفي"تركيب هر

 ]نان  بر روي  سطح اتاق مي خوابيد از آ كه يك نفر) عمدتاً چپ انقالبي(خلقي با يك تن از طيف هاي ديگر 

نصف اين تيم ) .  زنداني هم  ازدياد مي يافت 6بعضاً تا (  نفرمي رسيد 5مجموع زندانيان هر كوته قفلي به 

ما صدراعظم و دوتن از وزيران  در دهليز. جنايتكاران در منزل دوم همين سمت با عين تركيب زنداني بودند 

از زمره جنايتكاران مهم صادق عالميار ، شفيق عالميار و عتيق عالميار .  بودند زنداني) مسعودي وكتوازي(اش 

  ) .اينها برادران صديق عالميار وزير پالن بودند (   مشهور بود  "خداي خيرخانه"بودند كه سومي به  

ميمي مردي بود جدي ، مؤدب ، ص. ندان قطعه كوماندوي باالحصار كه قد كوتاه داشت  صادق عالميار قوم

 ش عتيق جنايتكار، با ساير زندانيان بخصوص با چپ انقالبي ظاهراً با ادروي بر خالف برادر خ. و بسيارخونسرد 

چنين گفت  )  اسد باالحصار كابل14حادثه ( نامبرده روزي در مورد .  برخورد مي كرد " صميميت"  و"احترام"

وي عضو سازمان رهائي و برادر  زنده ياد "  : مي گفتندكه  دو  و يا سه تن چپي[  يك تن از اعضاي كوماندو ": 

و من ، هر دو با هم  دوست  ] ...  توخي- "سلطان عضو كميته مركزي سازمان پيكار براي نجات افغانستان بود 

هردو دركشورمصر غرض فراگيري آموزش كماندويي . را به حيث يك شعله اي نمي شناختم  من او. بوديم 

وي مرتب به ساعت اش . غذا تمام شده بود . درآن روز همه باالي ميز غذا نشسته بوديم . م فرستاده شده بودي

. يكبارگي ماشيندارش را كه در پهلوي دستش بر روي ميز بود ، برداشته مرا هدف قرار داد ه ب. نظر مي كرد  

وي ميز قرار داشت ، آنرا جانم اصابت نمايد ، ماشيندارمن همچنان دم دستم بر ره پيش از آنكه مرمي هايش ب

در حالي كه مرمي هاي وي به كنج ميزنان . بر زمين  انداختم ) به پشت( سرعت برداشته خودم را با چوكيه ب
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درجريان صحبت وي ، برادرش ، من و . اصابت مي كرد ، من در همان حالت افتاده بر زمين  بااليش فير كردم 

   . ندكه هم اتاقي آنان بود ، حضور داشت ) يمابساكتر د( دوسيه هاي سازمان ساوو   يك تن از هم

كه خانمش (  كليوال ؛ عبيداهللا محك -  : چند تن از اين فركسيون براي اطالعات زندان كار مي كردند

 "ي از زندان بنا بر سفارش ئبعد از رها   و خودش امين بود-  تره كي ةدالرآ محك رئيسه سازمان زنان در دور

خودش را در خدمت  )  توضيحات الزم داده خواهد شد -راجا انور -  زير عنوان بعدي ، درمورد  در( "راجا انور

؛ آقا حسين تالش ؛ سلطان ) گرديد   BBCگوينده زبان پشتوي  راديوي ( تبليغات امپرياليزم انگستان قرار داد 

 ": هـرات ، چنين مي گفتند زندانيان خلقي  درمورد اين ننگ پشتونهاي واليت[ احمد بهين رئيس سياسي كام 

؛ ] "گچه اش نزد امين برودنسلطان به امين بسيار زياد نزديك بود و يگانه شخصي بود كه مي توانست با تف

دو نفر اخير در اوايل زندان ( خيال محمد كتوازي وزير اطالعات و كلتور ؛ علي گل پيوند معين اطالعات و كلتور 

د ، بعداً به اثر اندرز هاي بزرگان خود ، از اين كار براي حريفان سياسي شان با اطالعات زندان همكاري مي كردن

نقل قول مستقيم از يك تن از اعضاي همين فركسيون كه جواني بود  سنگين و مؤدب و با  [، ) منصرف شدند 

لند و ؛ عبدالسالم مشهور به مستري ، وي قد ب] معاشرت و شديداَ ضد ببرك كارمل و دارو دسته پرچمي اش

اين شخص لومپن كه كدام  نزديكي قومي با حفيظ اهللا امين داشت ، شغل اصلي اش . اندام  ورزيده داشت 

در باند خلق  به سبب همين پيوند قومي با امين جالد ، مورد توجه و . درست كردن ماشين هاي موتر بود 

ه در اصل احترامي آميخته با هراس ب. ند كرد  از وي قدرداني مي"كارگر"عنوان ه ستايش ديگران قرار گرفته ، ب

 "گردون ظالم " . از خبركش هاي نازدانه امين بود " مستري"بعضي از خلقي ها مي گفتند . وي داشتند 

شرايط استفاده هاي مادي و معنوي ،  امتيازات و شكوه و دبدبه آن زمان را كه به سبب ارتباط قومي با امين  و 

 نصيب وي ساخته بود ؛  با هجوم  ارتش متجاوز شوروي يكسره " افغانستان خلق ك دموكراتي"  باندعضويت در

 تحقيق  و بعد از آن بر ضد اعضاي رهبري فركسيون خلق جاسوسي مي ةمستري در تمام دور. از وي گرفت 

  .كرد و براي تثبيت بيگناهي و زنده ماندنش امين و خانواده اشرا هميشه داو و دشنام مي داد 

  

  ! در ميان رهبران زنداني شده خلقي ها    امپرياليزم انگليسMI6ت  اجن- 2
  

در زندان پلچرخي ،  ) راجا انور(   بنام  انگستانMI6در ارتباط  با حضور يك تن از اجنت هاي با صالحيت 

حوت  ( 1998رخ فبروري  ؤم »در تقابل با مدارك  طالب دسته قلم ب مدافعان«  :تحت عنوان نگاشته ام به 

پيام (، ) دعوت(، ) افغان جرمن( و سايت هاي) "پيام زن"(درمجله )  آذرويه  (  با نام مستعاركه  ) 1376

 "خلقي" و " صوبه سرحد"،  پاكستان– دهم« از عنوان  منتشر شده است ، مراجعه نمودم ، و "  بابا"و) آزادي
  : در روشني قرار دهم -  پلچرخي  در زندان-  ، تا علت حضور چنين شخصي را  بخشهاي آنرا برگزيدم»ها 

كرد ، تا بعد از خروج اجباري   منافع اقتصادي و سياسي استعمار و امپرياليزم چنين تقاضا مي«  

 از كشور هاي مستعمره ، در جغرافياي سياسي آن كشور ها بازنگري كرده ، مرز هاي نوين و دلخواه
ومي قبالً پرورش يافته ، برمستعمرات تازه به له از طريق مزدوران بمج ش را به شگرد گوناگون ، منا

استقالل رسيده تحميل نمايد ، چنانچه استعمار انگليس بعد از شكست مفتضحانه در افغانستان خط 
و .  عيسوي رسميت بخشيد 1893را با امضاي دست پروردگان افغان اش درسال» الرد ديورند«منحوس
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را بيرحمانه از پيكرش ) پشتون هاي اين كشور (ن  بخشهاي وسيع و استراتيژيك سرزمين قبايل نشي
به مجردي كه از درون هند ، پاكستان زايانده شد ، . بريد و آنرا با هند تحت سيطره اش ملحق ساخت 

» خدا داد«و پا به عرصه وجود سياسي گذاشت ، بيدرنگ خود را وارث بي چون و چراي قلمرو هاي 
   . خواند» ديورند«آنطرف خط خيانت نشان 

، دست به يك سلسله ريفورم هاي  دولت پاكستان براي آنكه ثبات در اين مناطق را تأمين كند
كار برد ، و آن اينكه نسل جوان و ه سرويس جاسوسي انگليس خدعه كلونياليستي ب. زيركانه اي زد 

  ،" تحصيلةمدد معاش دور"جنگجويان غير مسن اين قبايل را با پول هنگفت ، با اسم و رسم 
 تحصيل ةو بعد از اختتام دور. همچنان بسا امتيازات ديگر به مكتب هاي نظامي  و ملكي پذيرفت 

به سمت مديران و  )  ISI (آنانرا در نهاد ها و سازمان هاي ملكي و نظامي ، بخصوص استخباراتي 
 تطميع دوشان اين قبايل كه به سهولته جوانان و اسلحه ب. صاحب منصبان باصالحيت به كارگمارد 

شده بودند ، يعني دانه هاي زهرآگين ريفورم استعماري را چيدند و به دام امتيازات مقامات دولتي و 
در واقع مبارزه به خاطر آزادي كامل سر . صالحيت و صالبت هاي دل انگيز و لذت بخش آن افتيدند 

 .ست فراموشي سپردند زمين شان از سلطه دولت تازه در نقشه جغرافياي جهان جا داده شده را  به د
 ]*  [    

كه رهبر پر [ كشور، يعني پاكستان  كشور نوظهور وابسته به انگلستان و سرويس جاسوسي آن
از اين عملكردش ؛ ازجمله به دو هدف اساسي ] ي آن بود  اآوازه اش  محمد علي جناح عضو نازدانه 

ين شان از پاكستان را از لوح نخست احساس ناسيوناليزم مليت پشتون و جدايي سرزم: دست يافت 
و ديگر اينكه اين طيف تطميع شده را از طريق اعطاي مقامات .  آنان  سترد -  ة  دستكاري شد-دماغ 

و وظايفي . ملكي و مناصب نظامي و استخباراتي تحت نظارت مستدام و دسپلين شديد نظامي قرار داد 
 -"حزب دموكراتيك خلق" بعد از تأسيس- له جم را در رابطه به افغانستان به آنان محول كرد ؛ من

  . سپرد ) در واقع فريب خورده( وظيفه جلب و جذب خلقي هاي اين حزب را به  اين طيف تطميع شده 
. ، اوضاع و حاالت در مناطق مذكور دستخوش تغييرات گرديد 1357بعد از كودتاي ننگين ثور 

فرمان و مساعدت نظامي روسها ، كه به [  ثور 7پروژه تحزب و تنظيم سازي عليه دولت كودتاي ننگين 
   ISI و CIA، توسط   ]قتل رساندند و خود قدرت را به چنگ آوردنده داوود خان و خانواده اش را ب

  

  
 بطور مثال سياست انگليس  و دو لت جانشين آن در منطقه يعني پاكستان  در پذيرايي از   –[ * ] 

اريان  ظلم و اجحاف عبدالرحمن خان  جالد  در وجود مليت  زحمتكش و مظلوم  هزاره كه از ترس فر
آن جالد وابسته به انگليس و دولت سركوبگرش به  پاكستان رفته بودند ، مؤيد اين سياست استعماري  

ده در كشور مي باشد  كه چگونه استعمار از اقليت هاي يك كشور تحت سلطه و يا از اقليت هاي پناهن
  .  در جهت سركوب ساير مليت ها  استفاده مي نمايد - وابسته به استعمار -هاي همجوار 
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 1357در سال »  حركت انقالب اسالمي افغانستان« و نخستين تنظيم جهادي ، يعني  .طراحي گرديد 
همبندي  ؛ سر] بود MI6كه در اصل طراح اصلي همين [ ذريعه دو سازمان استخبارتي  فوق الذكر

  .  گرديد 
بعد از تجاوز شوروي به كشور، و زنداني شدن رهبران فركسيون خلق ، و بخش هاي از صفوف 

  و چتر ISIآنان توسط قواي اشغالگر روس ، خلقي ها ، بقاي فزيكي و سياسي شانرا در چنبر حراست 
هميشگي شان و با نيت شوم و آرمان مسموم ، كه خواست .  جستجو نمودند CIAحمايت سازمان 

كه هر كدام سابقه ( بوده ، به پاكستان كوچيدند و خويشتن را درمعرض جلب و جذب ميزبانان پشتون 
  . ؛  قرار دادند) داشتند  ISI سالها خدمت در تشكيالت دولت پاكستان اعم ملكي و نظامي ، بويژه 

 اينبار نه به ،ربوطه   و آموزش الزمه در امور مISIبعد از كسب به اصطالح افتخار عضويت در  
خاطر فروش ميهن به سوسيال امپرياليزم شوروي ؛ بل به خاطر فروش آن به نماينده امپرياليزم غرب 

 طالبان ة، به گونه مخفي ، نيمه علني و علني در به ثمر رسانيدن  پروژ) پاكستان( در منطقه ، يعني
يعني منسوبين وزارت هاي دفاع ، همچنان آخرين بخشهاي اينان ، . سهم قابل توجه يي گرفتند 

وزارت داخله و بخشهاي ازخاد ، كه از جنگهاي بين التنظيمي اخواني هاي رهزن ، آدمكش ، جاسوس و 
، مزاري ، سياف ، خليلي ، » قهرمان مسعود«وطنفروش هشت ثوري به سر باندي حكمتيار، رباني، 

سالمت برده بودند ؛ وحشت زده به مجددي ، محقق ، دوستم ، آصف محسني و امثال شان جان به 
فراريان اخيرالذكر به سفارش جنرال تني ، كه خود و رفقايش بعد از شكست . پاكستان فرار كردند 

 ISIكودتايشان عليه داكتر نجيب ، از طريق حزب اسالمي به سازمان استخبارات نظامي پاكستان 
) نه طالبان پاكستاني (ر ميان طالبان افغانه شدند ، و دپيوسته بودند ، به عضويت آن سازمان پذيرفت

  .به فعاليت آغازيدند 
 دركوته -  به نمايندگي  راجا انور- بخشي از زد و بند هاي پشت پرده  رهبري خلقي ها با غرب 

ولي و ساير رهبران آن فركسيون در ه زندان پلچرخي كه داكتر شا" 1بالك"قفلي هاي  سمت شرقي 
  .گرفت آنجا زنداني بودند صورت 

جمله    پاكستان ، كه بعد ها شمار شان رو به افزايش گذاشت ؛ منISI  چندين تن از اعضاي زبده  
 كه دو بار اقدام به فرار ناموفق -جاويد اختر يك تن از كماندوهاي ورزيده سازمان جاسوسي پاكستان

از  ) كريم(آنان، يكي سه تن از . سر مي بردند ه  در اين زندان ب-از بالك دو زندان پلچرخي كرد 
  و MI6 و سومي راجا انور عضو  ISIچترال پاكستان، دومي نثاراحمد عضو بسيار هوشيار و خونسرد 

ISIكه ) راجا انور ( شخص اخير .  با اطالعات زندان رابطه داشتند  اخيرالذكر پاكستانيهر سه تن.   بود
 در زندان  1362درماه جوزاي سال، يم كرده بود ارتباط قا) خلقي ها ( در خارج از زندان با  اين شبكه 

 -لب زنداني در قا- با اعضاي رهبري فركسيون خلق) ، منزل دوم  سمت شرقي ، بالك اول (پلچرخي
.  وي دايماً با هئيت رهبري فركسيون خلق محشور و هم صحبت بود. داده شد در تماس مستقيم قرار 

 نظراتش را در مورد هيئت رهبري 1990 يا89درسال   ؛موصوف بعد از رهائي از زندان پلچرخي
  BBCفركسيون خلق كه در زندان با آنان صحبت هاي داشت ، در دو مصاحبه ، از طريق راديوي 

خبرهمكاري .  را منحيث همكار جديد خود معرفي كرد راجا انور    راديوةهمچنان گويند. انعكاس داد 
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خش گرديد ، تا شنوندگان تصور نمايند كه وي شخصيت خاطر كتمان هويت اصلي وي په ب BBCوي با 
  . مكاري پرداخته است  ه بهBBCمستقلي مي باشد كه بنابر خواست خودش با راديوي 

 ننگينحضور برخي از اعضاي رهبري  فركسيون خلق، مثل كريم ميثاق وزير ماليه دولت كودتاي 
 ؛ مي  جالد رسيدن نجيب به قدرت بعد ازدر هاي آن در انگلستان ، بخصوصاثور و تمركز بيشترين ك7

  MI5كه بنامهاي( رساند كه اين رميدگان ظاهراً  به تشويق عمال انتليجنت سرويس انگلستان 
ل عمليات بر اندازي و جاسوسي در خارج و مسئوMI6ل كسب اطالعات در داخل انگلستان و ومسئو

 -خود شانرا وسيله اِعمال قدرت امپرياليزم غرب ، بطور آگاهانه  اما در باطن ؛) از انگلستان مي باشد 
، تا اگر گرگس بخت شان بال   ساختند–ش را پيش مي برد  ا در منطقه امور دلخواهISIكه در قالب 

خوش بوي  جماداران "و CIA ؛ بل از مجراي » همسايه بزرگ شمالي« بگشايد و  اينبار، نه از طريق 

   .»ارت دست يابند ، زير غشاي طالبان به ام " پاكستاني

با در نظر داشت  فعل و انفعاالتي كه در فوق تذكار يافت ، امپرياليزم انگليس الزم ديد يكي از اعضاي 

ذوالفقارعلي بهوتو  درپهلوي "مشاور امور فرهنگي" كه قبالً  زير پوشش را ]2[  )راجا انور(  ؛ MI6كاركشته 

وتو  ، مگردر خفا ه دخترش بي نظير ب"معلم خانگي"ر منحيث صدراعظم سابق پاكستان قرار داده بود و در ظاه

 شكل دهي افكار سياسي وي در رابطه با منافع غرب در افغانستان ومنطقه ، وظايف محوله اشرا پيروزمندانه  به

 به " حزب دموكراتيك خلق "كشور ما بفرستد تا به همكاري عوامل مخفي اش در داخله انجام داده بود ؛ ب

يك تن از دفاعيه نويس هاي حرفه اي داخل زندان پلچرخي كه از طيف چپ [ گرفتار شدهانه اي كدام  به

 ... " : نوشتهچنين طي نامة به يكي از دوستان انقالبي  به شدت نفرت دارد در مورد چگونگي اتهام راجا انور 

، به زندان    ]"... بوده است .. .وي متهم به بمب گذراي و انفجار و. دفاعيه راجا انور را من برايش نوشته ام 

 حفيظ اهللا  ولي صدراعظمه در رأس داكتر شا (پلچرخي انتقال داده شود ، تا با هيأت رهبري فركسيون خلق 

 در مناطق پشتونستان نيز بود ، در باره وقايع و "حزب خلق"ل حوزه هاي سازمان يافته وكه مسئو) امين جالد 

در  مثل كودتاي جنرال تني و همكاري افراد نظامي و  سياسي خلقي ها [ وستپيوقوع ه اتفاقاتي كه بعد ها ب

درفضاي زنداني كه  روسها برآن حاكم مطلق بودند ؛  ] بسا زد و بند هاي پشت پرده  پروژه ساختمان طالبان و

، كرد  مي در آن خدايي KGBدر اين امر بطور قطع نمي توان ترديد داشت ، در زنداني كه . وارد مذاكره شود 

به دو نقطه عطف در  . چنين صحبت هايي نمي توانست از چشم و گوش آن سازمان جهنمي پنهان بماند 

  : همين زمينه  توجه كنيم 

 

[  و پاكستان هندليبيا ، ايران ، داوود با سران كشورهاي   از متن مالقات هاي سردارKGBدرگذشته  - 1

  " ضبط احواالت"از طريق آن عده از اعضاي ]  ر اسالم آبادبخصوص صحبت جنرال ضياء الحق با داوو خان د
 سفارت خانه هاي افغاني مقيم - مثل مامور مخابره ، ثبت آواز و تايپست -قالب ديپلمات و كاركن فنيكه در 

؛ بلكه از طريق همچون افراد ، سفراء و ديپلمات هاي افغاني مستحضر شده بود تنها ه خارج  فعاليت داشتند ؛ ن

ة به اين نكته مهم بايد توجه كرد كه در دور[ ادار داوود خان و كشورهاي غربي را نيز تحت نظر قرار داده بود هو

، ) "مصونيت ملي" ("ضبط احواالت"در ارگانهاي دولت وي ، بخصوص  KGB رياست جمهوري داوود خان ، 

 و فني آن از وابستگان دربار ونخبگان وزارتي كه كارمندان و پرسنل اداري( وزارت دفاع ، و وزارت امورخارجه 
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نفوذي در )  بودند -  وابسته به اقشار پائيني اجتماع -  " ضبط احواالت "طبقه حاكمه و عناصر دستچين شده  

     .] .خور توجه كرده بود

  

 يافت  كه تقريباً چهار ونيم سال ادامه در كابل"سازمان ملل متحد" تعمير  ايام پناهندگي داكتر نجيب دردر -2

با اشخاص مورد نظرش ]  كه از طريق تيلفون ماهواره اي صورت مي گرفت[ تمامي صحبت هاي خصوص وي   ،

 چشم ها و گوشهاياز ) بينن سيوان ( در داخل و خارج افغانستان بخصوص با نماينده  سرمنشي ملل متحد 

  ◙ . ]3[نماند  پنهان  اين سازمانبسيار حساس
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    توضيحـات
� � � � � � �      
   

چرنديات خودش را از زبان  ) " آشوب بيگانه گان "(  كتاب خود 118 و 117 در صفحهنظيف اهللا نهضت  - ] 1[

  : ساما چنين بيان كرده است دو تن رزمنده

نستان ساما يكي از خاطرات رقت آور آن سالها آشنايي من  با دو عضو  رهبري سازمان آزادي بخش ملي افغا« 

بعد ازگرفتاري رهبري و اعضاي ساما عدة آنها محكمه و به اعدام محكوم . زمري از واليت فراه ميباشد  علي و

من با دو نفر آنها علي و زمري . گان به اطاق هاي ما آورده شدند ه وبه اساس پالن قبلي اعدام شوند. شدند

زمري فراهي گفت  .  هاي گرمي بين ما صورت گيردفراهي آشنايي حاصل كردم اين آشنايي باعث شد كه بحث

كرديم كه حفيظ اهللا امين اجنت شوروي است و همين عامل اصلي مخالفت ما با   ما فكر مي58 جدي 6قبل از 

 جدي زمانيكه ما مشاهده كرديم كه قصر امين در تپه تاج بيگ  زير باران  6او و حكومت  خلقي بود اما در شام 

د و ما واقعيت روروي  قرار داشته و از هوا توسط طيارات بمبارد ميشود  نظر ما تغير خومرمي هاي اردوي ش

مردم كابل همه شاهد بودند كه چگونه قصر امين در نتيجه  . هاي را كه قبالً قابل درك نبود  درك كرديم 

 يكنوع احترام را در طيارات شوروي آتش گرفته است  اين حالت واقعاً براي هر وطنپرست افغان درد آور بود و

من در همان زمان به رفقاي خود . اه وطن قربان مي شد  برمي انگيخت  ردل هر افغان  نسبت به امين كه در

گفتم كه محاسبه و قضاوت ما  در مورد حفيظ اهللا امين كامال غلط بود او واقعاً دشمن  آشتي ناپذير  شوروي ها 

من اكنون قلباً به او . هرمانانه مرگ را پذيرفت و تسليم شوروي ها نشد او ق .و قهرمان ملي مردم افغانستان بود 

اگر شرايطي وجود مي داشت كه من زنده مي ماندم و در موقعيت نيرومندي قرار ميداشتم  تالش . احترام دارم 

  .» افغانها  بسازند كردم كه مجسمه او را بحيث  قهرمان ملي  مي

خنان بيهوده و بي اعتبار كه نويسنده دروغ پرداز و مردم فريب  از زبان دو  خواننده گرامي جا دارد اين س   

 و رهبران 1357 ثور 7كه شناخت منطقي از ماهيت رژيم خون و خيانت كودتاي ننگين [ رزمنده ساما 

 در داشتند و در زمان حاكميت و اقتدار اين جنايتكاران با قلم و سالح گرم) تره كي و امين جالد(جنايتكار آن 

  " ده پاي مرده تهمت كده "در كتاب خود نقل كرده و طورمعروف ] پي سرنگوني آنان  گام بر ميداشتند 

 مي رزمند ؛ ءتوسط آن رفقاي ساما كه هم اكنون بر ضد تجاوز ارتش اشغالگر امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركا

   !وا گذار مي كرد من ه  شرايط  فرصت اين نقد را ب ،اي كاش. به نقد كشيده شود 

 مراجعه كردم  در ؛ آنرا دستياب نمودم  دوبارهزماني كه به بخشي از ياد داشت هاي  دور مانده  ام كه

 وي ضمن  ،در جريان قدم زدن با يك تن از خلقي ها كه از پيلوتان مجرب بود  «   : آمده از آن چنين يقسمت

 وزيري ":  كابل و حمله به اقامتگاه امين چنين گفت صحبت در رابطه با پياده شدن قواي  متجاوز روس در

 ] " دموكراتيك خلق"باند اقبال وزيري  رئيس عمومي سياسي قواي مسلح و عضو كميته مركزي [ صاحب 

خودش گفت زماني كه به امين صاحب خبر دادم كه قواي ارتش سرخ تعدادي از سربازان مارا كشته به طرف  

 مي فهمي يانه ؟ چي ميگي اينها ":  با تعجب و با خشم در جوابم  گفت حب امين صا. شما در حركت است

 متن  گفته اي همين پيلوت خلقي را  » !ارتش سرخ از كشور برادر هستند ، براي كمك آمده آند ، تو چي مگي 
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اور نمي نخبه هاي اينها مي گفتند امين صاحب  تا آخرين لحظه هم ب.  شنيده ام هامن بار بار از زبان خلقي 

   . » . ...شده كرد كه قواي سرخ براي زدن خودش به طرف قصر روان 

 

باري در بالك اول زندان پلچرخي در يك اتاق چهار نفري با دو نفر خارجي به «  :   نوشته خليل زمر -] 2[

ان، مشاور قبالً استاد در پوهنتون اسالم آباد، عضو كميته مركزي حزب مردم پاكست  راجا انورمحترم نامهاي 

وتو و مرد سالخورده و هگي بي نظيرب  سابق پاكستان در امور فرهنگي و معلم خانهذوالفقارعلي بهوتو صدراعظم

 شخص دانشمند، شاعر و راجا.  كه اهل اطريش بود تقريباً دو سال را يك جا سپري كرديمسكاالمسن به نام 

ايي ميكرد آدم جهان ديده با شناخت عميق و نويسنده بود و چون در تمام سفرهاي علي بهوتو او را همر

 او در آن سالها كه اكنون از آن سي سال ميگذرد از .گسترده از رهبران بسيار ممالك جهان به حساب ميĤمد

زباله دان مرتجعين "يكي از روزها برايم گفت كه پاكستان به . آينده پاكستان بسيار اظهار تشويش ميكرد

 بخش مذهبي مرتجعين و مخالف 1952 پس از كودتاي جمال عبدالناصر در سال زيرا. مبدل شده است  "جهان

گي كنند، مخالفين رفورمهاي  با اصالحات ناصر ترجيح دادند در يك كشوراسالمي مانند پاكستان زنده

 به پاكستان آمدند و مخالفين معمر 1957عبدالكريم قاسم رييس جمهور عراق نيز پس از كودتاي وي در سال

فقط مرتجعين افغانستان . گي برگزيدند في رييس جمهور ليبيا در اوايل دهه هفتاد پاكستان را براي زندهالقذا

 و به خصوص بعد از كودتاي هفتم ثور كشور 1973داوود در سال  كم بود كه آنها نيز پس از كودتاي محمد

د بودند و دولت پاكستان هم ميزبان تعدادي از اين مهاجرين كه ثروتمن. شان را ترك و به پاكستان فرار نمودند

بسيار مهربان ثروتمندان است با ايجاد مكاتب و ساير نهادهاي مذهبي به فعاليتهاي سياسي پرداختند و برخي 

. ديگر آنها حتي به شمول مجاهدين افغانستان در كمپهاي مخصوص به فراگرفتن فنون نظامي مصروف شدند

باشد رونق يافتن مدارس مذهبي كه افراطيت در آنها تدريس ميگردد به يي مي پاكستان كه كشور قومي و قبيله

 نظامي در داخل آن براي ثبات آينده پاكستان و منطقه - اضافه پخش و گسترش اسلحه و فعاليتهاي سياسي

 شده و ديري نخواهد پاييد كه مردم پاكستان تاوان "زباله دان مرتجعين"پاكستان . بسيار خطرناك خواهد بود

 و به راجا انور كه ازشخصيتهاي منور و داراي انديشه هاي ترقيخواهانه براي پاكستان بود. را خواهند پرداختآن 

وقت پاكستان را كه جنرال ضياء الحق در رأس قدرت قرار  كشور خود ازين زاويه نگاه ميكرد، حوادث جاري آن

 " ، " حوادث جاري "  به اصطالحهمين {  ». داشت، منفي و فاجعه بار براي آينده پاكستان ارزيابي ميكرد

سبب ! )   پيشگويي كرد در صحبت اش با  خليل زمر،كه راجا انور آنرا(  در ايام رهبري ضياء الحق "فاجعه بار

منفجر كند و به كار و بار   ش سفير خود تمام سرنشينان آن من جملهشد كه سازمان سيا هليكوپتر وي را با

يك تن ) خليل زمر (گفت و شنود  حميد عبيدي با  [ }  توخي -   ؟!ان خاتمه دهد  وي در پاكست"فاجعه بار"

  -گرفـته شده از سـايت  ) " ســيا "متهـم به ارتبـاط با ســازمان  ( پرچمـي هـاي سـابقه دار   از

com.afghanasamai.www       ]توخي تكيه  بر جمالت از [  
 

تعهد سپرده بود ، به مجرد پياده شدن در دهلي ) بينن سيوان (  به نماينده ملل متحد نجيب جالد  - ]3[

چندي  كه روسها از[  و رمز و راز اين نهاد قوي البنيه و روسي شده را "خاد خارجي"جديد ، اسماي اعضاي 

؛ به غربي ها ] برآن شبكه سلب كرده بودند  را) احمد زي ( نجيب و برادرش قبل صالحيت امر و نهي داكتر
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 ، روسها عوامل خود را در بين 1357 ثور 7بعد از كودتاي داوود خان بخصوص كودتاي ننگين . خواهد سپرد 

[ داخل كرده بودند ... ) مثل خانه سامان ، درايور ، محافظ و  ( "ملل متحد"كاركنان اداري وپرسنل فني دفتر 

 نفوذ "ساوو" كه در سازمان - از اهالي پنجشير-  "تيمورتكواندو باز"ضاي جوان خاد بنام يك تن از اع: از جمله 

 طبق گفته ( اش  نظامي در پايگاه"مسعود قهرمان"كرده بود و بعد از رهائي از زندان و ديدن با مشاورين روسي

به سمت كارمند شامل كار  دركابل ، "ملل متحد"وي را در دفتر ؛  )فردي كه به كابل رفته و متوجه شده بود 

جنرال اسحق توخي و ( عالوه بر عناصر نفوذي در آن دفتر ، دو تن جنايت كار و خاين ملي ] ساخته بودند

مي باشند و از نزديك ) بخش افغانستان  ( KGBكه از جمله اعضاي بلند پايه ) جنرال جفسر سرياور نجيب 

 رياست خاد و رياست جمهوري تا ةد ؛ ديو خاد را از دورترين و صميمي ترين افراد قابل اعتماد نجيب بودن

در   KGB  به مجرديكه كه عوامل خلقي  .  زير نظر داشتند "ملل متحد"آخرين لحظات زندگي اش در دفتر 

 طالب از نجيب خواستند كه با آنها برود ، اين دو  جنرال بخصوص باديگارد وي جفسر كه مجهز با ةقالب نمايند

به جنرال جفسر  از جانب  اين مي رساند كه .  نشدند  "ملل متحد" از دفتر  ، مانع خروج نجيبماشيندار بود

  ◙ . نشود "ملل متحد"آن سازمان هدايت داده شده بود كه  مانع رفتن نجيب از تعمير دفتر 
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