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 .   غصب قدرت توسط امين و تجاوز سوسيال امپرياليزم به كشور -4

  
وي پس از .  به حاكميت مطلق دست يافت)بعد از كشتن تره كي( حفيظ اهللا امين 1358 سال ة سنبل25 به تاريخ 

مقام  »  شوراي انقالبي  رياست« و » حزب دموكراتيك خلق « خفه كردن تره كي عالوه بر منشي عمومي كميتة مركزي
فرمانده بي چون و چراي دولت و ارگانهاي مربوط  را نيز به خود اختصاص داد و حدود صد روز) نخست وزيري (صدارت 

بعد از گذشت چند روز خود و باندش را درچنبر قدرت به چنگ آورده جمع و جور نموده  پيگرد و وي  . به آن  شد 
  . گرفتاري  ، شكنجه  و كشتار هاي دسته جمعي  مخالفان و مبارزان و مردم بي گناه را دوباره آغاز نمود 

ـعار ميان خالي توسط ه شـو تمثيل كردن دموكراسي و پيش كشيدن س» حق به جانب بودن امين « به اصطالح 
كار مخفي  رهبري سازمان ها احتياط را همچنان در مركز.  كسي را فريب داده نتوانست  KGBاين جالد و عامل اصلي 

  .كمـاكان ، مانند دورة تره كي ادامه داشت )  در بخش ما (ديد و واديد ها . شان  قرار داده  بودند
زمان مصرف امين براي آنان به پايانش نزديك شده .  تحت نظر داشتندروس ها در اين مدت اوضاع كشور را شديداً  

فرا  ]  1979 دسمبر27 / 1358 جدي 6 [درصدد چپه كردن امين و دارو دسته اش بودند ، تا اين كه روز ناميمون . بود 
 نموده اكثر ادارات مهم نيرو هاي زميني و هوائي سوسيال امپرياليزم شوروي به قصر داراالمان و راديو كابل حمله.  رسيد

، زندان پلچرخي ، وزارت خارجه ، وزارت داخله ، وزارت مخابرات ، بانك ها ، » كام«مثل وزارت دفاع ، ادارة ( دولتي 
اردوي افغانستان را خلع سالح كردند و يك تن از مزدوران .  را تحت كنترول خود در آوردند... ميدان هاي هوائي و 

، بر تخت اسارت باال  بود» دموكراتيك خلق «  ببرك كارمل را كه از زمرة بنيانگذاران  باند   ، يعنيKGBوابسته به 
اين ميهن فروش ازكشته شدن حفيظ اهللا امين خبر . پخش كردند » ترمذ « كشيده ؛ بيانيه اش را از شهرك سرحدي 

كارمل ( دست نشانده . رخي انتقال داده شدند داد و با اين شگرد باند امين توسط قواي اشغالگر گرفتار شده به زندان پلچ
«  به ياري و جاسوسي باند سر زمين استعمار شكن افغانستان. در رأس قدرت دولتي نصب گرديد ) خاين و ميهن فروش 

  .  عمالً توسط قواي سوسيال امپرياليزم شوروي اشغال گرديد  » دموكراتيك خلق 
لچرخي را گشودند و زندانياني را كه تا آن وقت زير ساطور امين قرار نگرفته روسها به نام ببرك كارمل دروازة زندان پ

 اجنتان  زنداني ةبودند ؛ منهاي  شعله ئي ها ، مثل داكتر داد گر،  داكتر رزبان ، داكتر هاشم مهربان ، كه بنا به مشور
ليزم امريكا به سمت وزير تحصيالت  دولت دست نشاندة امپرياةكه بعد ها در كابين [»  داكتر اعظم داد فر«شدة شان 

شاعر محبوب پرچمي ها ، خادي ها و  شوراي (و يك تن از تسليمي ها ، يعني واصف باختري ] عالي كسب مقام كرد 

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 

        

  

   -  3 -   قسمت  -  17 -بخش 
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 از جمله رسول سياف اجنت . عدة قليلي از زندانيان باقيمانده را از زندان رها كردند , از بين برده شدند ) نظاري ها
KGB تا براي دست نشاندة شان كارمل بي آبرو ، گويا آبرو و حيثيتي  شده بتواند »االزهر « جذب شده در ، .  

 واصف باختري شاعر پشت كرده به مردم حاضر شد در زندان پلچرخي مصاحبه اي با دولت دست نشانده انجام دهد 
بال نمود و مزدورمنشانه از ببرك اشغالگر سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان استق» آمدن ارتش « كه در آن از

   كه از راديو پخش گرديد ،- به شمول اين قلم -مصاحبة وي را تعداد زيادي از مردم . كارمل به تعريف و تمجيد پرداخت 
  .شنيدند 

به هر رو ، از آن همه بيدادگري و اختناق بي سابقه ؛ از آن همه فاجعه هاي خونبار انساني و مصيبت هاي عظيم 
 ماه  نگذشته بود كه اژدهاي 20بيشتر از  ]  صد شبانه روز اخير آن در چنبرة قدرت شخص امين  سپري شدكه [بشري 

به قصد ) خود(هزار دهان سوسيال امپرياليزم شوروي بنابر الزامات منافعش در منطقه و به طور اخص در افغانستان 
وره كشيد و آتش زد به انسان و حيوان و نبات و كوه و بيابان و تسخير و تاراج  سرزمين بلند قامت ما به پرواز درآمده ، تن

) به سان امپراتوريهاي ديگر (سر انجام . رود و دريا و چشمه و قنات و كاريز و چاه ؛ و غارات نمود هر آنچه به چنگش آمد 
  JRUين گماشتة مخفي درحالي كه احمد شاه مسعود ا(با بالهاي مشبك و سوخته و گردن خميده ، با افتضاح و رسوائي 
به آهستگي به جانب النه اش خزيد و مدتي نگذشته بود ) در نقش مجاهد، مصونيت بازگشت قوايش را تضمين كرده بود

كه از درون منفجر شد ، و ريزه پاره هاي پانزده تكه ئي اش به هر طرف پرتاب گرديد و طعمة درندگان و الشخواران 
  . ليزم جنايتگستر و غارتگر امريكا گرديد امپرياليزم جهاني در رأس امپريا

بعد از تجاوزِ  ماشين جنگي ابر قدرت شوروي به افغانستان ؛ مردم مظلوم و بي دفاع ما چنان قصابي شدند كه در 
صد ها بار بيشتر ازدورة تسلط ) كميت و كيفيت جنايات شان ( مقايسه با انواع و اشكال جنايات دست پروردگان شان 

ده ها هزار انسان ميهن پرست و شجاع توسط جالدان پرچم و خاد ، هم در . حشي براين سر زمين بود خلقي هاي و
اينها ، يعني پرچمي ها . جبهات جنگ مقاومت  و هم در زندان ها ، شكنجه شدند و به طور دسته جمعي اعدام گرديدند 

 و وحشت آفريني را انجام دادند كه خلقي هاي  خادي ها ، كه خلقي ها را زير فرمان داشتند ، جنايات هراس انگيز-
  .وحشي و كودن در زمان خدائي شان بر كشور ؛ حتا  گوشة آن را  در خواب هم نديده بودند 

كه مسلماً در پيوند با تمام بخشهاي ديگر  را دراين جا بازگو مي كنم كار وپيكار مردم آزاده و بخشي از چپ انقالبي
نقش تاريخي ) ارتش سوسيال امپرياليزم شوروي (رون راندن ارتش يكي از ابرقدرت ها جنبش كمونيستي كشور ، دربي

  .شان را  شجاعانه و صادقانه  اداء نمودند 
  
 .   نفوذي هاي دشمن در نقش  همسر - 5

  
« گذاشته بود ، به اسم و رسم جديد ، يعني  » اكسا « را كه جناح تره كي آن را  » كام « روسها نام استخباراتي 

تسميه نمودند و به زندان و زندان داري توجه خاصي مبذول ) است » خاد«كه مخفف آن (»  خدمات اطالعاتي دولتي 
 درخدمت پالن تجاوزي -  قسمي كه در جلد هاي قبلي خاطرات زندان نيز تذكر داده شده - زندان پلچرخي . داشتند 

ار ترميم تدريجي بخش هاي نيم كاره اش را از سر گرفته ك. سوسيال امپرياليزم شوروي پيش از پيش ساخته شده بود 
  جويدن تن و بدن انسان هاي آزاديخواه ، مبارزان متعهد ، رهروان راه آزادي واقعي انسان از يوغ اسارت  ةبودند ، تا آماد

كه  ) تر نجيب داك( » مادر زاد«رئيس آن را يك تن از جواسيس . استعمار ، استثمار ، ارتجاع  و امپرياليزم گردد 
مي ناميدند ؛ » نجيب گاو « هم دوره اش و دوره هاي بعدي ، همچنان اكثريت مردم وي را ) دانشجويان ( محصالن  

اين جالد مشهور و قهرمان فراركرده ها از ميدان جنگ ، شمار اعضاي مخفي خاد را غرض آموزش امور . گمارده شد 
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تعدادي از اينها دركابل در كورس هاي آموزش استخباراتي كه . داشت اطالعاتي طور كوتاه  مدت به شوروي اعزام 
ضبط « پرچمي هاي مخفي نفوذ كرده در. مخفيانه داير مي شد تا هويت جواسيس افشاء نگردد ، ثبت نام نمودند 

كه ( ي خان ظاهر شاه كه بعد از تجاوز روسها به افغانستان  در سازماندهي خاد نقش عمده داشتند ، مثل غن» احواالت 
؛ به سمت رئيس مقتدر تحقيق در رياست عمومي خاد  كسب مقام ) خلقي ها وي را به غني زنبور مشهور ساخته بودند 

( طيف بعدي پرچمي هائي كه از زمرة گردانندگان رده هاي مابيني خاد محسوب مي شدند  به حيث جالد . كرد 
  .نمونه هاي بر جستة آن  لطيف شريفي ،  قيوم صافي بود . دند در آن ادارة خون و جنايت و خيانت مقرر ش) مستنطق 

ماشين خون آلود شكنجه و كشتار مردم آزاديخواه . دولت دست نشانده به زود ترين وقت چهرة سياهش را نشان داد 
 گرفتاري چپ پيگرد و تعقيب و. افغانستان را به كار انداخته اقدام به گرفتاري پيگيرانة عناصر ضد تجاوز شوروي نمود 

  .در مركز كارش قرار گرفت   [*]انقالبي 
در ماههاي جدي و دلو ، مردم آزاديخواه كه از هجوم سربازان گرسنه و چپاولگر شوروي و جابه جائي آن ها دركابل 

 بود ؛ شكل اختناق تغيير يافته. و حوالي آن نهايت رنج مي بردند ، به اشكال مختلف عكس العمل شان را تبارز مي دادند 
ليست و نام نويس خانه هاي رهايشي و كرائي كه پيش . ولي محتواي آن بسيار شديدتر و دقيقتر از دورة ما قبل آن بود 

 بار مانند دورة خلقي ها نبود كه  اين. از تجاوز ارتش رهزن سوسيال امپرياليزم تدوين شده بود ؛ دوباره باز بيني شد 
بعضاً امر (اقامت مي داشتند و تنها به مشوره موريت هاي پوليس أ در م،ار مردم محلهن روسي درخفاء و دور از انظامشاور

...  تاجيكي ، پولندي ، چكي ، ايراني ومثل، حاال شمار قابل توجهي به جمع مشاوران روسي . اكتفاء مي كردند ) و نهي 
اينها در حاالت استثنائي در شعبات رسمي وزارت خانه ها و ساير نهاد هاي دولتي در ظاهر مشوره مي . افزوده شده بود 

 چشم و ابرو و سر ، وطن فروشان پرچمي ةگاهي هم با اشار. در اصل به خداي همان بخش تبديل شده بودند . دادند 
را از جملة افتخارات .... پرچمي ، خادي  كار كردن در جوار مشاوران  روسي و . قي را امر و نهي مي كردند خادي و خل

. شان مي دانستند ؛ حتا  تعداد آنان شرايط برپائي بزم هاي سرور و نشاط و بستر هوسبازي مشاوران را تدارك مي ديدند 
  .اره  دفعتاً مدير آن اداره مي شد يك اد» چلر« يك بار مي ديدي كه كاتـب به اصـطالح 

 دستور گرفته بودند تا  پسران  و  ثور از جانب مسؤوالن حزبي شان7ش از كودتاي ننگين  پرچمي ها سالها پي
بعد از تجاوز روسها به . دختران  پرچمي با شعله ئي ها طور اخص و ساير نهاد هاي ضد روسي طوراعم ، ازدواج كنند 

ضبط احواالت ، (ائي كه از ديدرس اكسا و كام پنهان مانده بودند و يا آناني را كه استخبارات وقت ،  شعله ئي هافغانستان
روي پرچمي مخفي در برابر  دختران زيبا. از سالها پيش شناسائي كرده بودند ، ماهرانه تحت نظر گرفتند ) خلق و پرچم

 داده مي شد ، همچنان پسران خوش اندام و خوش منظر جوانان شعله ئي ؛ حتا در برابر مردان متأهل  شعله ئي  قرار
پرچمي مخفي در برابر دختران شعله ئي  شناخته  شده قرار  مي گرفتند ، تا يكي از آن ها  مورد توجه  پسر و يا دختر 

 ازدواج  در آن صورت  شعله ئي  شكار شده كه در دام. شعله ئي قرار گرفته موفق به ازدواج با فرد مورد نظر شان شوند 
رفت و آمد . سياسي پايش گير مي كرد ، از جانب خانم پرچمي اش و يا شوهر پرچمي اش ، زير ذره بين قرار مي گرفت 

رفيق هايش به خانه و خارج از خانه ، اسناد و كتاب هايش  و تمام مسايل مربوط به  شوهر و يا خانم شعله ئي شان به 
  : سه نمونه از اين ازدواج را طور فشرده در زير بازتاب مي دهم -دو  . فرد ارتباطي مخفيانه گزارش داده مي شد

  
  

بارديگر خودشان را  ) 51سال (  به مفهوم شعله ئي هائي كه  بعد از هم پاشي پيكره هاي متشكلة شعلة جاويد -[ *] 
 ، سازمان سرخا ، ساما ، جمع و جور كرده تشكيالت شان را به وجود آورده بودند ، مثل سازمان رهائي ، سازمان اخگر

  ...]بعداً سازمان ساوو،  سازمان پيكار ،و 
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زندان » شفاخانة « شعله ئي سرشناس كه در خاطرات زندان از چگونگي كشتن وي در» امان اهللا پيمان « زنده ياد 
(  مخفي با دختر شوت شدة پرچمي. تذكر داده شده ، در همين دام پايش گير كرد » غيرت مل « به دست سرطبيب 

بعد از اين كه خانم پرچمي اش را » پيمان«زنده ياد .  ازدواج كرد ) بدون اين كه در باره اش تحقيق و پرس و پال نمايد 
 كه -فرد دومي صديق شعله ئي بود كه به اثر اصرار و پافشاري خانم پرچمي اش .  شناخت ؛  رسماً از وي جدا شد 

به مجرد ورود به خانه اش ، توسط تيم گرفتاري خاد .  از تهران به كابل  آمد - نادانسته با وي  پيوند خوني بسته بود
فرد سومي انجنير ازمري صديق بود كه در ايام تحصيل در شوروي دختري روسي عضو . گرفتار شده  به زندان برده شد 

KGB  سازمان آزادي  « با اعضاي رهبري» ا سام« انجنير ازمري در رابطه با . را در برابرش قرار دادند » ناتاشه «  به نام
  .زندان پلچرخي براي اعدام كشيده شد » پنجرة چپ « يكجا از » بخش مردم افغانستان 

  
        سخني مؤجز در  مورد انشعاب ساوو از  ساما  -6

  
 در پروسة به هم پيوسته بودند ،) محافل شان (رهبر ساوو كه از مدتها قبل . ) م . هـ  (  رفيقزنده ياد بهمن و

زماني كه زنده ياد رفيق مجيد به چنگ خاد . نقش برجسته اي داشتند » سازمان آزاديبخش مردم افغانستان «تشكيل 
با آنكه رفقاي مركزي ساما به خصوص كادر هاي باقيمانده از محفل زنده . ) م . هـ . د (افتاد ، با يك جهان درد و داغ كه 

مجدانه از وي تقاضا نمودند تا در كنگرة » پردل«معروف به» شاه محمد«ده ياد ياد مجيد كلكاني و در رأس همه زن
سازمان شركت نموده در آنجا حرفهايش را زده به دشمن اين امكان را مساعد نسازد تا در كنار ضربت نظاميي كه با 

؛  يالتي دلخواه از آن بگيرددستگيري زنده ياد كلكاني بر سازمان نو پا و غرقه در خون وارد نموده نتايج سياسي و تشك
مگر روي داليلي كه در آن زمان براي هيچ كس روشن نبود خواسته هاي به حق آنان را بي پاسخ گذاشته  بدون مشوره 

 با شتابزدگي و دلواپسي سؤال برانگيزي دست به - منهاي دو يا سه تن از اعضاي رهبري - اين سازمان يبا كادر ها
وي اصالً ساختار يك سازمان را كه . زد ) سـاوو ( سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي ( نوان تشكيل سازمان ديگر تحت ع

همانا ضوابط و روابط ، كفايت ها و درايت ها ؛ تداركات و داشته هاي مواد مورد ضرورت براي برپائي و پيگره بندي يك 
ط شديد ترين اختناق و پيگرد سازمانيافته آن هم در شراي[ داربست مطمئن و مستحكم براي ساختار يك تشكل مخفي 

 را به هيچ وجه رعايت نكرده  چنين ] كه الزاماً ضرورت عيني دارد -تحت رهنمود هاي مشاوران روسي در اكسا و كام 
  . تشكلي را بيدرنگ تسميه كرد 

  جدائي و انشعاب ضدوقتي اينك به قضايا نظر انداخته مي شود با شناخت و فهم امروزي ما ديده مي توانيم كه آن
  [، با شناختي كه از ضعف هاي شخصيتي وتأثيرات افراد نفوذي خاد كه بر وي داشتند بلشويكي، دقيقاً مطابق با خواست

در آن مقطع، فرار از مسؤوليت رهبري جنبش  ناتواني و جبن در رهبري سازمان سرتاسري و پر عظمتي چون ساما« 
ار هاي چپ و از همه مهمتر خودخواهي هاي روشنفكرانه در ايجاد يك سازمان آزاديخواهانه و مترقي در پوشش شع

، نه تنها مسؤوليت كامل آن انشعاب متوجه   وي داشتند اتفاق افتاده ]»جديد كه همه چيز آن به نام خودش ختم گردد
 و مسجدي ها را در   بهترين رهبران و كادر هاي جنبش انقالبي مانند بهمن ها،  بلكه انشعاب ؛شخص وي مي باشد

كه كمترين آمادگي مبارزاتي برايش نگرفته بودند و همين هم بود كه همه به دست مقابل عمل انجام شده اي قرار داد 
، بعد از تحمل شكنجه هاي طاقت فرسا و غير انساني، سرانجام با قد افراشته و ارادة استوار از طرف دشمنان  دشمن افتاده

  .مردم ما اعدام شدند
دوش بر   تمام آنچه بعداً بر ساما و ساوو اتفاق افتاد   همين جا وظيفة انقالبي خود مي دانم بيفزايم كه مسؤوليتدر
  .  مي باشد» . م. ه. د« شخص 
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مخفف آن » سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي« ( زماني كه  عضو رابط از تشكيل سازمان و اسم آن  : به ياد دارم
هايش اطالع داد و سؤاالتي در زمينه  نام سازمان در حلقه مطرح شد ،  رفيق رابط  صرفاً به يكي دو  به كادر  ) " ساوو "

لنين « : پرسيديم گفت »  سرسفيد « وقتي كه ما هم داليل  چنين نام گذاري را از « : نكتة مختصر اشاره كرده تذكر داد
را كه » سرسفيد « جالب اين كه نوشته هاي . » ...رزيده   تأكيد و"وطن پرست واقعي" دربحث هاي خود اكثراً بر اصل 
، عضو رابط حلقه فقط يك بار آن را )  حتا يك پايه تايپ هم نداشت  ؛سازمان در اوايل( خودش با قلم تحرير كرده بود 

اقع يك سند كه در و - مطرح شده را ةكه هر كدام مي خواست نوشت،  در برابر تقاضاي مكرر رفقاي حلقه ؛ مگرمي خواند 
 چيزي براي گفتن  ؛  بتواند در خانه اش با دقت باز خواني نمايدآن را) حد اقل (  و يا  داشته باشد ،-مهم سازماني بود 

   [*] .؟!!   »ها ببحشيد رفيق « جز نداشت ، 
  

      ادامه دارد                                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بيشتر وخوبتر درك  وذهن نشين مي گردد تا توسط كسي ديگري  ، اكثراً مطالبي كه  خود ما مطالعه مي كنيم-[*]
«  : مسؤول حلقه ها مي گفتند . م يقرائت شود  و در حلقات پائيني همچنان متن آن را مي توانيم به روشني  انتقال ده

هرگاه . براي هر رفيق داده شود ) اين نوشته ( ته  اند  شرايط كنوني  ايجاب نمي كند كه يك  يك نقل رفيق ها  گف
متكي بر همين دليل و داليل ديگر نوشته هائي مثل . » رفيق گرفتار شود اين نوشته نبايد به دست جنايتكاران بيفتد  

سيماي واقعيت « نوشتة » سرسفيد« ... [ و» ي ساووسيماي واقعيت ها«، » پروسه تشكل ساما«، » نياز مبرم جنبش«
را كه با خود تا كانادا انتقال داده بودم ، زماني كه به ديدن ما به تورنتو آمد و مارا با خود به اتاوا برد در خانه » هاي ساوو 

اي واقعيت هاي سيم« اش خواستم نوشته را باوي يكجا خوانده پرسش هائي را كه در ذهنم بود مطرح نمايم با تأسف 
 ما صرفاً يك بار ةدر حلق] كرد و دوباره آن را مسترد نكرد... را از من گرفته خواندن آن را به وقت ديگر موكول» ...ساوو
  ... .سف كه رفقاي حلقه  از متن نوشتة مورد نظر ياداشت هم برداشته نمي توانستند با تأ. شد م با شتاب خوانده ــآن ه

  


