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  موسوی

١٢.١٢.٠٨  
  

  "ی انقالبیشورا"
  يا و

  "کانون جانيان وخاينان"
  :به جای مقدمه

اد قدرتی در افغانستان وجود با يک نظر اجمالی به تاريخ افغانستان معاصر به وضاحت مشاھده می شود که ھيچ نھ
، که به  جنايت را مرتکب وبه چنان خيانت ھائی دست يازيده باشداينھمه"  سال١۴"نداشته که درفاصله زمانی کوتاھی

چنان نقش جنايتکارانه باوجود  مگر بدان دست يازيده است،" شورای انقالبی جمھوری دموکراتيک افغانستان"اصطالح 
چ يک از نويسندگان و مؤرخين به ويژه آنھائيکه از درون با قضايا آشنائی داشته ويا حتا دستی تا ھنوز ھيوخاينانه اش 

بر رويت اسناد طومار ننگين اين نھاد ضد انسانی را از ھم بگشايد و مردم را در تا گذاشته ندر کار داشتند، پا پيش 
  .ن طوری که بوده قرار دھد آجريان وقايع تاريخی افغانستان

اين قلم يکی از افرادی که تا اندازه ای از ديد تاريخ نگاری وشرکت عملی شان در اين نھاد آدمخوار، صالحيت به نظر 
 نموده ام برھمين مبنا اين قلم چندين بار از ايشان تقاضا. بود" سيستانی"پرداختن به آنرا داشت؛ کانديدای اکادميسين آقای 

ن چون من نوعی روی داليل متعددی از انجام آن عاجزيم؛ حتا وعده کمک تا اولتر از ھمه به کاری دست يازد که ديگرا
مگر با تأسف ايشان به اين پيشنھاد به . از جانب خود نيز داده آمادگی خويش را در تھيه مواد الزم در زمينه ابراز داشتم

 قلم در رابطه با بقايای باند به خصوص وقتی اين. عالوۀ آن که جواب مثبت ندادند، حاضر نبودند بيشتر در مورد بشنوند
به پاسخگويی " سه گانه نسبت به افراد آنرا مطرح نمودم ودر آنجا در اولين ماده طرحموادھای خلق وپرچم با صراحت 

 حزبی ودولتی از دفتر سياسی حزب تا شورا ھای واليتی واز شورای کشانيدن تمام آنھائيکه در مقامات تصميم گيرنده
به ميان کشيده شد، آقای سيستانی بدون آنکه از خود ياددھانی نمايند " اليتی ، به کار اشتغال داشتندانقالبی تا مجالس و

. قلم زده سابقه خلقی ويا پرچمی داشتند" افغان جرمن"پای دفاع از افراد مشخصی را به ميان کشيدند که اکنون در سايت
در حالی که . يری در قبال آن افراد را نرمتر گردانندايشان می خواستند شناخت شخصی شان اعتبار داده شده موضع گ

ما از ايشان می خواستيم تا به .  دًموضع گيری اين قلم وساير افراد پورتال بر مبنای اھداف نشراتی ما کامال روشن بو
 دسته مثابه نخستين گام به طرف مردم، داشته ھا ومعلومات شان را از جنايات حزب، زنده به گور کردنھا، قبر ھای

ين سان صداقت شان را دجمعی وھزاران جنايت ديگری که طی حاکميت مزدوران روس بر مردم ما رفته بيان داشته، ب
نين عملی از طرف ايشان بنا بر نمی دانم که انجام چ. در امر بريدن از گذشته نکبت بار شان به اثبات برسانند

ده اند با تحليل مشخص خودشان نسبت به يک مسأله تاريخی ورات سياسی امکان پذير نبود ويا اين که عادت نکرمحظ
برخورد نمايند ودر عوض خوشحالند که با سر ھم بندی نوشته ھای ديگران والفت دادن اجباری چيزی را تھيه نمايند 

  .نداشته باشندوکاری به کار تحليل وارزيابی مستقل 
به " شورای انقالبی"زی به صورت مستقل در رابطه با در ھر صورت حال که ايشان اين منت را بر ما نگذاشتند وچي
مطمئن ھستم کارم عاری از نقص وکمبود نيست، چه . ًجامعه تقديم ننمودند، می کوشم شخصا اين کار را انجام دھم 

تکيه کتابی در آن باره وجود ندارد تا با اسناد دست اولی از قضيه در دست نيست و ًھمانطوری که بعدا خواھيم ديد نتنھا 
 ماھيت ضد انسانی آن شگافته گردد، خوشبختانه نه خود عضويت چنان يک نھاد ننگين را داشته ام و نه ھم در برآن

طيف آنھائی که می شناسم با کسی از آن لجن در تماس ھستم تا به مثابه منبع معلومات از وی  استفاده نمايم، به ناگزير 
ا از تمام آنھائی که در اين زمينه معلومات دست اول دارند به خصوص لذ. نوشته حاضر خالی از نقصان نخواھد بود

رد  کانديد اکادميسين آقای سيستانی صميمانه توقع دارم تا با بيرون دادن خاطرات ويا اسناد الزم به تکميل ، تصحيح ويا
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ک دھه عضويت شان در بيش از ي" سيستانی"علت تقاضای مشخص از آقای . اين نوشته اقدام نموده، مرا ممنون سازند
  .آن مرداب خيانت وجنايت می باشد
  :شورای انقالبی از تولد تا مرگ

ما ونابودی کشور ما در روند زندگی مردم " شورای انقالبی"ًھمان طوری که قبال نيز اشاره نمودم با تمام اھميتی که 
اين سکوت چنان  عميق و ھمگانی . مايدرخی تا حال حاضر شده  در اين مورد چيزی تقديم تاريخ کشور نداشته کمتر مؤ

اجازه ندارند به اين " حزب دموکراتيک خلق افغانستان"است که گمان می رود به صورت سازمانيافته احاد به اصطالح 
از جمله در تمام نوشته ھائی که جانيان .از طرح آن طفره بروند قلمرو داخل گردند وھريک به اشکال مختلف بايد

ستان امروزی مثل دستگير پنجشيری، نبی عظيمی، فقير ودان، سيستانی و قدوس غوربندی که برخی ديروزی وقلم به د
زمينه معلومات به خاطر قرب رابطه با اعضای آن ھميشه می توانستند در ھا به نسبت عضويت در آن وبرخی ديگر 

ًی اصال چنين نھادی در افغانستان وجود ارائه دارند  باچنان يک اشاره مختصر از اين کانون جالدان گذشته اند، تو گوي
سر انجام در :"چنانچه جالد پرچمی می نويسد. خارجی نداشته واگر ھم داشته، از اھميت ياددھانی برخوردار نبوده است

 : در جای ديگری می نويسد)١.... "(اول ماه می خبر انتقال قدرت از شورای نظامی، به شورای انقالبی پخش گرديدو 
 حزب پرچم اکثريت داشتند به ن روز ھا کميتۀ مرکزی جديد وشورای انقالبی جديد که در ترکيب آن سرادر اولين"

ھنوز روزی نگذشته بود که به چھلستون دعوت گرديدم ودر : " وبازھم چند صفحه بعد تر می نويسد) ٢."(وجود آمد
   )٣"(عضويت يافتم.ا.د. شورای انقالبی ججلسۀ شورای انقالبی به حيث عضو

در اول ماه می خبر انتقال قدرت از شورای انقالبی : "سيستانی می نويسد" شورای انقالبی"به ھمين سان عضو ديگر 
  )۴"(نظامی به شورای انقالبی پخش گرديد

 کسانی ديگری ھم که از طيف ھای ديگر جامعه برخاسته وبه صورت علنی با   پرچمی- گذشته از عناصر خلقی 
که ھريک کتاب " حق شناس، عبدالحميد مبارز، فرھنگ وعبدالحق مجددی"داشتند چون آقايان مزدوران روس ارتباط ن
گذشته اند " کانون جنايت" صفحه آنھم در چندين جلد تحرير داشته اند، چنان گذرا از اين ۵٠٠ھايی با ضخامت بيشتر از

ھا ھيچ وجود خارجی نداشته است از جمله مثل آن است که نزد آندر مقايسه با نقش ويرانگرانه وخونبار تاريخی آن  که
 صفحه می شود چنين می ١۵٠٠ًدر جلد دوم کتاب سه جلدی اش که جمعا بيش از " مير محمد صديق فرھنگ"آقای 
ــ اميد  )۵..."(می، خبر انتقال قدرت از شورای نظامی انقالبی به شورای انقالبی پخش گرديده،] ماه[ودر اول : " نويسد

در متوجه شده باشند که اين اکادميسين ھای نام نھاد حتا در نقل نام يک نھاد نيز امانت الزم را ندارند ــ است خوانندگان 
در رابطه با سه دھه اخير چيزی تحرير دارند به غير ازيکی از اند نتيجه می توان گفت از مجموع آنھائی که خواسته 

 به شکلی از اشکال از طرح آن طفره رفته اند، علت اين طفره ديگران ھمه "سلطان علی کشتمند" جنايتکاران بنام پرچم 
روی را به غير از آنکه خود بيان دارند کس ديگری به صورت قاطع نمی تواند بيان دارد؛ به مثابه گمان شايد بتوان 

د شان نخواسته اند در آن باره چيزی بنويسند، وگفت که ھمۀ سردمداران رژيم آگاھانه و به خاطر کتمان دستان خون آل
در حالی که برای سايرين نيز که عادت کرده اند فقط جويده ديگران را قورت دھند، درک اھميت مسأله اگر ھم مقدور 

  .بوده آنرا درد سر دار تر از آن می دانستند که خودرا بدان مشغول سازند
ذکار به عمل آمد به ناگزير بيشترين توجه خويش را به کتاب سه جلدی بادر نظرداشت ھمين مشکلی که در فوق از آن ت

معطوف می سازم باشد اندکی روشنی درزمينه انداخته " يادداشتھای سياسی ورويدادھای تاريخی"زير نام " کشتمند"
  .باشم

معاون " حيثرا معاون بود واز ھمين رو سالھا به" ببرک کارمل"که در دنائت و آدمکشی " سلطان علی کشتمند"
  :به کشتار خلق افغانستان اشتغال داشت در رابطه با ماشين کشتار وکانون جنايت چنين می نويسد" شورای انقالبی

از صبح، اعضای بيروی سياسی در جايگاه وزارت دفاع افغانستان، در مقابل ارگ، در )  اپريل٢٩(روز نھم ثور" 
برای مدتی تا : مبنی براينکه دی از جانب عبدالقادر به جلسه ارائه شدجلسه داير گرديد وپيشنھا. اتاق وزير گرد آمدند

ھبری دولت برعھده يی شورای نظامی ونظاميان  رو استقرارکامل وضع، حزب بايد در سايه باقی بماند وچھره نگشايد
پاشيده شده که بر آتش اشتياق بعضيھا برای رسيدن به مقامات  دی بودرطرح اين مسأله مانند آب س. قرار بگيرد

سپس نورمحمد تره کی آغاز به سخن کرد و با نشان . جلسه را فراگرفت برای لحظات معينی کرختی سرتاپای. باشد
وسيله حفيظ هللا امين با ًبقرار معلوم اين پيشنھاد قبال ب. در سيما وحرف خويش پيشنھاد را رد کرد دادن واکنش شديد

کارمل نيز ازطرح چنين پبشنھادی  .ًآنا وبه شدت رد گرديده بود ه نيزو خصوصی مطرح شده بود، ولی آنگاوی به نح
  .ازقول تره کی، آگاھی قبلی داشت

قدرت دولتی را بايد شورای نظامی و حفيظ هللا امين که در جلسه بيروی سياسی دعوت شده بود، پافشاری مينمود که 
ر نيمه راه از  انقالب به پيروزی کامل برسد ودتا خص او در رأس آن، تمثيل نمايد واکثريت وزراء نظامی باشندش

ولی اکثريت قاطع بيروی سياسی با اين .ھدف وی قبضه کردن کامل قدرت ازھمان نخستين روز بود. حرکت باز نماند
قد ظران وی از جمله اينجانب معتطرح ھای ديگری نيزپيشنھاد شد واز جمله ببرک کارمل وھمن.پبشنھاد مخالفت کردند

    نورمحمد. الفی بگيرد حکومت دموکراتيک ائت غير نظامی تشکيل گردد وسپس جای آنرايکًاتک اداره مؤقبودندکه ي
پشتيبانی می  از تشکيل شورای انقالبی متشکل از رھبران حزبی والبته خود در رأس آن تره کی وجانبداران وی

رای انقالبی باشتراک رھبران حزبی حث ھای بيھوده ومشاجرات زياد، سر انجام طرح تشکيل شو پس از ب.کردند
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ًــ اشتباھات امالئی قصدا تصحيح نگرديده ) ۶."(ومورد تصويب قرار گرفت بحيث وجه المصالحه پذيرفته شد ونظامی
  است ــ

  :در دوام مطلب بعد از بحث ھای ديگر بازھم می افزايد
ام اعضای کميته مرکزی حزب وافزون برآن ًترکيب آنرا جمعا تم. شورای انقالبی بالنسبه به سادگی تشکيل گرديد" 

  تن نمايندگان قوای مسلح۵ تن واز جمله ٣۵دست اول شمرده می شدند، متشکل از  يکتعداد از نظاميان که در قيام
  ًــ اشتباھات امالئی قصدا تصحيح نشده اند ــ  ) ٧...."(باينقرارنظاميان در ساختار قدرت سھيم شدند .تشکيل می داد

  :در صفحه بعد می نويسدبه تعقيب 
  :الم گرديد اپريل از طريق راديو اع٢٩شام ٩ت الميه زيرين ترتيب ومورد تصويب قرار گرفت که بساع بنابرآن، اع«
 بنابرآن شورای نظامی. عادی شدن اوضاع در کشور امکان تحقق شکل ملکی اداره در کشور را بوجود آورده است"
 که تمام صالحيتھای خويش را به شورای انقالبی جمھوری دموکراتيک  انقالبی قوای مسلح اعالم می دارد–

  ًــ اشتباھات امالئی قصدا تصحيح نشده اند ــ )٨(»"افغانستان که تازه تشکيل شده است، واگذار ميگردد
  :می افزايد" کشتمند" در اخير ھمين صفحه 

محمد تره کی منشی عمومی کميته مرکزی  نور ١٩٧٨   اپريل٣٠ قالبی در نخستين جلسه خويش به روزشورای ان"
ح د خ ا را بحيث رئيس شورای انقالبی وصدراعظم وببرک کارمل را بحيث معاون شورای انقالبی ومعاون صدراعظم 

  ًــ اشتباھات امالئی قصدا تصحيح نشده اند ــ ) ٩)"(١فرمان شماره (انتخاب نمود
به وسيله ارتش سرخ اشغال شده است بازھم به شورای انقالبی ن که افغانستا صفحه بعد تر ٣٠٠کشتمند بارديگر حدود 

  :برگشته می نويسد
نخستين مسأله، رسميت بخشيدن وقانونی ساختن ھيآت رھبری حزبی، وحدت مجدد جناح ھای دوگانه حزب "

 کالبی باشتراقنخست جلسه کميته مرکزی حزب وسپس جلسه شورای ان. وانتصابات در مقامات حزبی ودولتی بود
  )١٠...."(آنعده از اعضای سابق که حاضر وموافق به تحوالت جديد بودند، در قصر چھلستون داير گرديد

  :نامبرده در دوام  مطلب چند صفحه بعد چنين می نويسد
  . تن بودند که اعالم گرديدند٨ تن واعضای علی البدل آن متشکل از ٣۶اعضای کميته مرکزی متشکل از "

  . تن اعالم گرديد٧ تن وھيأت رئيسه آن مشتمل بر ۵٨متشکل از اعضای شورای انقالبی 
در اين جلسه مشترک فيصله به عمل آمد که مطابق به موازين اساسنامه حزب وبر حسب شايستگی در شرايط الزم، 
. دکميته مرکزی، بيروی سياسی وداراالنشاء آن وھمچنان شورای انقالبی با انتخاب وانتصاب اعضای جديد توسعه يابن

 ...  
 اعضای جديد حکومت با ١٩٧٩ دسمبر٣١ج د ا به تاريخ در جلسه مشترک ھيأت رئيسه شورای انقالبی وحکومت 

  )١١(...."حفظ اغضای قبلی، به قرار زير تعيين واعالم گرديد
کفيل "به حيث " حاجی محمد چمکنی"وتقرر " ببرک کارمل"عفای تسر انجام بعد از تذکر تحوالت چند که شامل اس
  :رئيس شورای انقالبی می باشد چنين ادامه می دھد

. نجيب هللا در آغاز، حاجی محمد چمکنی، يکتن از سران قبايل پکتيا را بعنوان کفيل رئيس شورای انقالبی برگزيد"
، دوکتور پس از آن.  در اين مقام کار کرد١٩٨٧ سپتمبر٣٠ تا تاريخ١٩٨۶ نومبر٢٠وی که غير حزبی بود، از تاريخ

اعالم گرديد وحاجی محمد چمکنی بحيث معاون شورای انقالبی  ن رئيس شورای انقالبیهللا بجای وی بعنوانجيب 
 بعنوان رئيس جمھوری افغانستان ١٩٨٧ نومبر٣٠ و٢٩از سوی لويه جرگه مؤرخ  نجيب هللا بزودی. برگزيده شد
  ـ باز ھم اشتباھات امالئی اصالح نشده است ــ) ١٢..."(.انتخاب گرديد

نامی به ميان نمی آيد وفيصلۀ خاصی ھم از نھاد " شورای انقالبی"ی که بعد از اين در ھيچ مورد ديگری از آنجاي از
ھای دولت مزدور به دستم نرسيده  تا داللت به لغو آن کرده بتواند، می توان حدس زد که آن کانون جنايت وخيانت 

  . يافته باشدضمن يکنوع اضمحالل درونی، با سقوط حاکميت نجيب خاتمه
                                                                                  ادامه دارد

  
  :مآخذ
 نشر مرکز نشراتی ميوند – چاپ سوم –)جلد اول ودوم در يک جلد( اردو وسياست در سه دھه اخير – ـ نبی عظيمی ١
  ١۴٩ صفحه –
  ٢٢٧ صفحه – ھمان کتاب -٢ 
  ٢٣١ صفحه - کتاب   ھمان-٣ 
 – چاپ دوم – مقدمه يی بر کودتای ثور وپيامد ھای آن در افغانستان – کانديدای اکادميسين محمد اعظم سيستانی – ۴

  ٨٧ صفحه –ناشر، ادارۀ دارالنشر افغانستان 
  ٨٢ جلد دوم صفحه –در سه جلد مکمل  - افغانستان در پنج قرن اخير– مير محمد صديق فرھنگ – ۵
  جلد اول -  بنگاه انتشارات ميوند – چاپ دوم – يادداشتھای سياسی ورويدادھای تاريخی –لطان علی کشتمند   س- ۶

  ٣۵١ - ٣۵٠ صفحه –ودوم 
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