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تحول ثور ،۱۳۵۷جنگ سرد را شدت بخشید،طرفین جنګ جهت حفظ منافع خویش
قوانین بین المللی را زیرپا نمودند،ازجمله جنگ تحمیلی رابا تقویه مالی ونظامی
فوندامیتالیزم اسالمی ،فراهم نمودن زمینه تجموع متعصبین دینی ومذهبی تحت نام
جهاد درخاک پاکستان،ایجاد کمپهای نظامی درسرحدات افغانستان ،ایجاد وپروش
سازمان تروریستی القاعده که تاحال جهان درآتش آن میسوزد ،باتنظیمهای جهادی
وسایراعمال خالف موازین حقوقی را مرتکب گردیدند.
همکاری نزدیک ایران وپاکستان باامریکا،احتمال سقوط حکومت افغانستان ،به
خصوص تندروی گروپ حفیظ الئد امین که باعث کشتارهزاران هموطن ما بشمول
نورمحمد تره کی رهبرجناح خلق حزب دموکراتیک خلق افغانستان گردید ،تهدید
سرحدات جنوبی اتحاد شوروی،بخصوص جمهوریهای مسلمان نشین ومنطقه،وسایر
عوامل سبب گردید تا اتحادشوروی بخاطرحفظ منافع خویش  ،تقاضاهای متواترقبلی
(تره کی،امین) را بهانه قرارداده ،بنام کمکهای انترناسیونالیستی قوای نظامی خود را
در افغانستان پیاده نماید.چنانچه جارج آرنی درصفحه  ۱۰۵اثرخود بنام افغانستان
گذرگاه کشورگشایان مینویسد( :آماده گی برای عملیات نظامی درپشتیبانی ازرژیم
خلقی ازسال  ۱۹۷۹به این طرف جریان داشت .درپایان ماه نوامبر نیروهای نظامی

شوروی در حال آماده باش کامل برای مداخله قرارداشتند.)...همچنان فراهم نمودن
زمینه وحدت جناح خلق طرفداران تره کی و جناح پرچم را  ،که اضافه ازدوهزارو
پنجصد عضو جناح پرچم راحکومت تره کی امین بقتل رسانید وهزاران عضو دیگر
آن حزب در زندانهای مرکزووالیات بسرمیبردند.
ببرک کارمل مجبورگردید که به خاطرجلوگیری ازسقوط کشور ،تسلط فوندا میتالیزم
اسالمی ایجاد شده توسط دول غربی بکمک پاکستان،وزنده ماندن سایراعضای جناح
پرچم که در زندانهای امین به حالت رقتباربسرمیبردند،باشاخه جناح خلق طرفداران
تره کی وحدت نماید.
شوروی بانظرداشت پالن فوق ،درتحقق تطبیق پالن تنظیم شده خویش سرعت عمل
بخشید،وباحمله ناگهانی غند کوماندو که قبال وارد کابل شده بودند،حکومت امین را
سقوط داد .وحکومت جدید که متشکل ازدوجناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان
بود ،بقدرت رسید.
حکومت جدید که ازیک وحدت تاکتیکی دوجناح حزب که شکل واقعی وارگانیک را
نداشت،تشکیل شد.باآنکه اختالفات دربین رهبری وصفوف هر دوجناح وجود داشت،
حکومت جدید رعایت قانون را درکشورهدف خویش قرارداد،تابتواند نظم وامنیت را
درجامعه تحقق بخشد  .درمرحله نخست زندانیان سیاسی رژیم امین را بدون هیچگونه
تبعیض سیاسی رها نمود،مثال عمده آن عبدالرب رسول سیاف و صدها تن تند روان
اسالمی دیگربود.سیاف بعدرهائی زندان،به همکاری استخبارات پاکستان و گروپهای
افراطی عربی تنظیم اتحاد اسالمی راایجاد نموده،ومذهب وهابیت راکه قاتل هزاران
انسان میباشد ،دروطنما ترویج داد،رهبری آنرابدوش گرفت،همین تنظیم بود که در
جنگهای تنظیمی واقع منطقه کوته سنگی شهرکابل،مردم ملیت هزاره رادرچنگکهای
قصابی آویزان نموده ودرکله شان میخ راکوبیدند.
دولت نظر به ضرورت زمان ،جهت جلوگیری ترور ،قتل  ،کشتار ،چوروچپاول،
تخریب وسایرجنایات،ارگان استخبارات رادرشکل ومحتوا تغیرداد ،وبه اداره خدمات
اطالعات دولتی مسما نمود.یکی ازاهداف این ارگان کاروفعالیت جهت کشف وحنثی
ساختن اعمال غیرانسانی مخالفین وطن ومردم درپهلوی ارگانهای اردو وپولیس بود.
تشکیالت آن درمرکز ووالیات کشورتوسعه داد.بانظرداشت تجربه تلخ از اعمال غیر
قانونی وتجاوز به حقوق اتباع کشورتوسط ادارات (اگسا و کام) ،کارمندان مجرب
دارای دانش حقوق ،ازادارات حقوقی،پولیس،قضا واعضای حزب رادربخش های
مختلف توظیف،وآنان رامتوجه مکلفیتهای قانونی شان درمقابل مردم ووطن نمود.
جهت ایجاد نظم وقانون،اصول اساسی جمهوری دیموکراتیک افغانستان درده فصل
که متشکل از ۶۸ماده بود،بتاریخ  ۲۵حمل  ۱۳۵۹توسط شورای انقالبی به تصویب
رسانید.دولت جدید اساسات حقوقی رژیم را چنین طرح نمود :ـ به نمایندگی از مردم
مسلمان زحمتکش افغانستان .ـ به اساس اراده واقعی و منافع کارگران،دهقانان،

کسبه کاران،کوچیان،روشنفکران وسایرزحمتکشان ونیروهای دموکراتیک ووطن
پرست ،تمام ملیتها،اقوام وقبایل کشور .ـ بااحترام عمیق ورعایت جدی به عنعنات
تاریخی ،فرهنگی ودینی مردم شرافتمند افغانستان.ـ با پیروی قاطعانه ازدین اسالم .ـ
بااحترام به اعالمیه جهانی حقوق بشرـ باپیروی ازسیاست صلح جویانه ،دوستی
وهمکاری با تمام خلقهای منطقه وجهان .ـ به منظوردفاع ازاستقالل ملی وحاکمیت
ملی ،تمامیت ارضی ونظام مردمی جمهوری دموکراتیک افغانستان .ـ به
منظورتحکیم وحدت و برادری واتحاد خلقها وتمام ملیتها،اقوام وقبایل ساکن دروطن
واحد مان افغانستان.ـ به منظورانکشاف پیروزمند انقالب ملی دموکراتیک ثوروتحقق
اهداف وآرمانهای آن مبنی برایجادجامعه نوین صلح وکار،آزادی وعدالت،برادری
وبرابری دموکراسی و ترقی...تصویب نمود.
اصول وپایه های حقوقی نظام دولتی راتهداب گذاری نمود.براساس مقدمه اصول
اساسی ،شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان به مثابه عالیترین اورگان
(مقام) ،قدرت دولتی الی تصویب قانون اساسی توسط لویه جرگه معرفی گردید.
اصول اساسی که حیثت قانون اساسی موقت راداشت،شکل حکومت،قوه قضائیه
وقوه مقننه (شورای انقالبی) راتثبیت نموده.حقوق وآزادیهای مردم،مکلفیت دولت
درمقابل مردم  ،رعایت واحترام عقاید مذهبی وغیره آزادیها اتباع کشوررا تضمین
نموده بود .چون نظام جدید مولودقیام مسلحانه هفت ثور۱۳۵۷بود.ودرفاصله زمان تا
ششم جدی ۱۳۵۸جنگ داخلی ومداخالت خارجی درکشورما جریان داشت.ورژیم
جدید هم به اساس وحدت دوجریان سیاسی وپیاده شدن قوای شوروی بوجود آمد،
مجبورشد تا جهت ایجاد فضای امن وجلوگیری ازجنگ وتجاوزات داخلی وخارجی
شکل نیمه نظامی داشته باشد.تا بتواند درمقابل توطئه ها ازداخل وخارج مقابله نماید.
همان بود که درکشورسیستم یک حزبی راایجاد نمود،دولت وجامعه توسط یک حزب
رهبری میگردید.حزب درپهلوی دولت درمرکز،والیات،شهرهاوقصبات نقش
کنترول کننده غیرمستقیم راداشتند.هرعضوحزب منحیث مسئولیت حزبی ،درمقابل
تخلفات وقانون شکنیها ،بدون درنظرداشت موقف ومقام ،موضوع رابه مراجع
مربوطه،بخصوص به کمیته حزبی اطالع میداد،سپس ازآن طریق اجراات صورت
میگرفت .
گرچه سیستم یک حزب سیاسی درجامعه نمیتواند دموکراسی واقعی راتحقق بخشد.
اما شرایط آنزمان ایجاب مینمود -:اوالَ اینکه رژیم جدید توسط یک حزب به قدرت
رسید - .ثانیا َ شرایط جنگی ومداخالت داخلی دول مختلف درامورکشور،فعالیتهای
مشترک تندروان اسالمی وگروپهای چپ افراطی علیه دولت ،ضرورت به مبارزه
مشترک رهبری حزبی ودولتی داشت.

باهمه معضالت جنگ تحمیلی ومداخالت مستقیم وغیرمستقیم کشورهای همسایه ،
دول غربی،کشورهای عربی ،چین وتعداد کشورهای دیگر،ودرراس امریکا،
رهبری دولت با داشتن اراده تطبیق قانون،درجهت حاکمیت قانون اقدامات عملی
وجدی اتخاذ نمود.ابتداء ارگان خاد راتحت ریاست دوکتورنجیب الئد ایجاد ،وفعالیت
هایش را در بخشهای ملکی ،پولیس و اردو طبق قانون تنظیم ووسعت داد.
اوایل سال ۱۳۵۹دولت جهت تطبیق قانون ونظارت ازاجرات اورگانهای کشف و
تحقیق خاد ورعایت حقوق مظنونین،متهمین ومجرمین درمراحل مختلف  ،شامل
(نظارتخانه،توقیفخانه ومحابس) وفیصله های محاکم،ارگان څارنوالی اختصاصی را
ایجاد نمود.طبق قانون صالحیت آن ارگان عبارت بوداز :نظارت قانونی برارگانهای
کشف وتحقیق جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور،بررسی دوسیه های آنان ،و
درصورت موجودیت اسناد ودالیل کافی الزام ،دوسیه های شان رابه محکمه محول
مینمود.وعالوتاتحقیقوتعقیب جرایم کار مندان خاد ،څارنوالی ومحکمه اختصاصی،
وتعقیب آن به محکمه .این ارگانها جدا ازتشکیالت خاد ،تحت اثرریاست شورای
انقالبی ایفای وظیفه مینمودند.
دولت باداشتن ازتجارب ازادارات رژیم قبلی بخصوص استخبارات زمان تره کی و
امین (کام واکسا) تصمیم اتخاذ نمود تاجلوخود کامه گیهای کارمندان دولت باالخص
ارگان خاد گرفته شود.باتاسیس ارگان خاد ،بخصوص بعد ازحادثه سوم حوت ۱۳۵۸
رهبری حزب جهت ایجاد نظم وجلوگیری ازورود مخالفین رژیم درارگانهای امنیتی،
یکتعداد اعضای حزب را به آن ارگانها معرفی نمود .درجمله یکتعداد حقوق دانان از
وزارت عدلیه،ستره محکمه ووزارت داخله که شامل صاحبمنصبان پولیس ورزیده
بودند ،کارمندان مدیرعمومی تحقیق زمان امین دروظیفه اش بودند  ،واستنطاق تا
حدودی به همان شیوه قبلی صورت میگرفت.دردیوارهای اطاقهای تحقیق لکه های
خون دیده میشد.تیلفونهایکه توسط آن متهمین رابرق میدادند ،دراطاقهای تحقیق وجود
داشت ولت وکوب بمالحظه میرسید.معاون جدید تحقیق که بعدا ُ مسئولیت تحقیق خاد
را بدوش گرفت،با آغاز وظیفه به همکاری کادرهای حقوقدان وباتجربه،شکل ومیتود
تحقیق ظالمانه قبلی راازبین برد،وتحقیق به شیوه انسانی و قانونی را تحقق بخشید.
گرچه دراوایل تاسیس نسبت عدم دانش حقوقی وبلدیت بعضی کارمندان به قوانین
کشور،بعضا نواقص وتخلفات قانونی درانجام کارهای شان وجود داشت.اما به مرور
زمان به اثرتوجه رهبری دولت،رهبری اورگان خاد،ونقش څارنوالی اختصاصی در
تنویرروحیه حقوقی کارمندان خاد،توضیح حقوق،مکلفیتها وصالحیت های آنان  ،در
ایجاد نظم ورعایت قانون درکشور،موثرواقع شد.کارمندان خاد دانستند که درصورت
ارتکاب عمل خالف قانون،بدون نظرداشت موقف شان تحت پیگردقانونی قرارمی
گیرند.چون هدف دولت ایجاد نظم وقانون بود،تالشهای پرثمردرزمینه انجام داد.

دررابطه موجودیت مشاورین روسی درادارات دولتی ونقش آنان درپروسه تطبیق و
رعایت قانون راباید متذکرشد که :با پیاده شدن قوای شوروی درکشورما که دالیل آن
طورمختصر فوقا ْ ارائه گردید،شوروی بانظرداشت منافع خود،متخصصین خویش را
جهت ارائه مشوره،تربیت کادرها دربخشهای مختلف دولت،بخصوص بخش امنیتی،
که آنکشوردرجنگ مستقیم با مخالفین خود ورژیم قرارداشتند،توظیف نمود .با آنکه
اکثرا درک عمیق وهمه جانبه ازعنعنات وکلتورجامعه افغانی نداشتند،اما دربخشهای
مربوطه،تاحدودی قوانین نافذه کشوررامطالعه نموده ودرمشوره های خویش،صرف
احکام قانون را درنظرمیداشتند،اما با تذکراینکه قانون جزا وسایر قوانین مربوطه در
شرایط امن تصویب شده بود،مگرتطبیق دگم قانون بدون درنظرداشت شرایط زمان و
حاالت جرم،مانع تحقق عدالت میگردد.طورمثال شخصیکه درمناطق ناامن زنده گی
میکرد ،مجبوربودکه جهت ادامه زنده گی خود وفامیل خویش به مخالفین دولت جزیه
بدهد و کارت عضویت آن گروپ را داشته باشد .طبق ماده  ۲۲۱و ۲۲۲قانون جزا،
این عمل آنان جرم بود،مشاورین مجبوریتهای آنان راکمتردرک میکردند،حینکه
چنین اشخاص دستگیرمیشدند،مشوره آنان طبق قانون ،باید دوسیه آنان تکمیل وبعد
ازطی مراحل قانونی محول محکمه شود .اما ارگان څارنوالی با درک انگیزه چنین
جرایم ،متهمین را طبق ماده  ۳۸قانون کشف وتحقیق...رها میکردند.با آنهم مشوره
های آنان تا حدود نقش مثبت درتحقق قانون داشت.امامعضله دیگر نقش مشاورین در
ادارات دولتی بشمول ارگانهای امنیتی داشت ،اختالفات جناحی حزب(خلق وپرچم)
بود که دربین مشاورین نیزسرایت کرده بود .مشاور وزیر،روسا ،جنراالن وقوماندان
خلقی ،طبق نظر همان مسولین ،ومشاورین پرچمی ها ،هم همان شکل عمل میکردند
 ،گرچه در سطح رهبری دولت بعضا ْ معضالت را بوجود میآورد ،اما دولتمردان با
نظرداشت اراده تطبیق قانون در زمینه رفع معضالت ،عاقالنه و طبق قانون عمل
میکردند.بعضا ْ واقعاتی بوقوع پیوست،که مشاورین به سطح دولتمردان نسبت تخلف
ازقانون دستگیر وطبق قوانین کشورشان مجازات گردیدند،که میتوان از قضیه رجب
اوف مشاور وزارت عدلیه وشورای انقالبی یادآورشد.
با ایجاد ارگانهای عدلی وقضائی ،یکتعداد متهمین کشتارهای زمان تره کی  ،امین
دستگیروبعد ازتحقیق وبررسی طبق قانون به اشد مجازات وحبسهای مختلف محکوم
گردیدند .دولت درشرایط جنگ جهت رعایت قانون داشت ،قانون موقت عملیات
تصفیوی را تصویب نمود .طورمثال :سالهای  ۱۳۵۹و ۱۳۶۰فعالیت مخالفین علیه
دولت دراکثرشهرها به همکاری استخبارات پاکستان و متحدین بین المللی شان که
شامل ترور ،تخریب زیر بناهای اقتصادی کشور،ادارات دولتی ،پلها ،سرکها،راکت
پرانیها باالی محالت مسکونی وغیره،بیشترشده بود.حینکه ازیک منطقه برمناطق
مسکونی حمالت صورت میگرفت،یا مخالفین دولت جهت فعالیتهای ضددولتی تجمع
میکردند ،یا حاالت خاص دیگر،قوای امنیتی اطراف منطقه رامحاصره نموده،
مخالفین دولت ومظنونین رادستگیرمیکرد.جهت رعایت حقوق اتباع کشور(اینکه
مجرمی رها نگرددوبیگناه اذیت نشود) ،طبق قانون متذکره اشخاصیکه درعملیاتهای
تصفیوی دستگیرمیگردیدند.درمحالت تجمع یا نظارتخانه های موقت نگهداری
گردیده ،طی ده روزتحقیقات ابتدائی شان تکمیل وڅارنوال موظف تصمیم بررهائی

ویاجهت اکمال تحقیق به ارگانهای تحقیق قرارخویش راصادرمیکرد.درحاالت خاص
جهت بدست آوردن معلومات کافی الی دوماه بعد ازاخذ اجازه توقیف ازڅارنوالی
مظنون میتوانست تحت نظارت باشند .تا تحقیقات متهم تکمیل ،ودرزمینه قانونا ْ
تصمیم اتخاذ گردد.
ارگانهای امنیتی بصورت عموم شامل بخشای اردو ،پولیس وخاد بود .وظایف شان
توسط قانون تنظیم ومشخص شده بود .وارگانهای عدلی متشکل ازڅارنوالیهای
(ملکی یالوی څارنوال،اختصاصی وقوای مسلح) ومحاکم (ستره محکمه،اختصاصی
وقوای مسلح) بود.که تشکیالت وظایف وصالحیتهای هرکدام توسط قانون تنظیم شده
بود .طورمثال شیوه گرفتاری ارگانهای کشف وتحقیق طبق حکم قانون کشف و
تحقیق ،بصورت مختصرعبارت بوداز:
ـ به اساس پروژه اگنتوری،که شخص مظنون بصورت متواترتحت تعقیب بوده پیش
ازاینکه اقدام به انجام عمل جرمی نماید.بااسنادومدارک جرمی گرفتارمیگردید .
درابتدا نسبت بی تجربه گی بدون اینکه به اصطالح پروژه تکمیل شود،مظنون ویا
مظنونین گرفتارمیگردید.اماعدم دالیل کافی الزام،بعدازمدت کوتاه ازطرف څارنوالی
،شخص مظنون رها وبعضا َ به ارگان کشف کننده،رسما َ تحریرمیگردید ،یک شکل
مجازات اداری بود.به مرورزمان کارارگانهای کشف دقیق گردید ،متهمین را بااسناد
و دالیل کافی الزام دستگیر مینمودند.درپروسه تحقیق مدارک ذیل مهم وعمده بود.
متهمیمن درکدام حاالت،با کدام آالت ووسایل جرمی دستگیرمیشدند،بالفعل دراثنای
اجرای عمل جرمی ویا به اساس سایرمدارک وشواهد معتبر،محضرگرفتاری وشهود
حتمی بود.ولی جرایم مشهود ازین امرمستثنی بود.
ـ مرحله تحقیق:تحقیقات ابتدائی درارگانهای کشف صورت میگرفت که طبق ماده
 ۱۸قانون کشف وطی ده روزبه ارگان تحقیق ویاریاست تحقیق خادارسال میگردید .
ارگان تحقیق طبق ماده فقرات ۱الی ۴ـ ماده ۱۵وماده  ۳۲قانون کشف وتحقیق دوسیه
متهم را تکمیل وبه څارنوالی ارجاع مینمود.
ـ طبق مواد ۳۸الی ۴۳قانون کشف وتحقیق و قانون اجرات جزائی،ارگان څارنوالی
بعد ازمواصلت دوسیه ،قرارخویش رامبنی برحفظ دوسیه ورهائی متهم ویا احاله
دوسیه مبنی برمسئولیت متهم به محکمه مربوطه احاله مینمود.
ـ محکمه برویت اسناد،اعترافات متهم ،شهود وسایرمدارک باحضورداشت متهم و
استماع اظهارات متهم حاضردرجلسه قضائی بااینکه چند روزقبل صورت دعوی
څارنوال برای متهم داده میشد.حکم خویش را طبق قوانین جاریه کشورصادرمینمود.
دراوایل فیصله های محکمه اختصاصی یک مرحله ای بود،ولی بعداْ دومرحله گردید
که درصورت عدم قناعت متهم ویاڅارنوال موظف دوسیه جهت فیصله نهائی به
محکمه دوم راجع میگردید.درفیصله های اشد مجازات،جهت اتخاذ تصمیم نهائی
دوسیه به مقام ریاست دولت ارسال میگردید.شعبه حقوقی ریاست دولت بعدازمطالعه

اسناد دوسیه وتصامیم څارنوالی ومحکمه ،تصمیم نهائی که طبق قانون ازصالحیت
های رئیس دولت بود اتخاذ میگردید.
ـ برعالوه کمسیون دیگری درمقام ریاست دولت جهت تحقق بهترقانونیت تشکیل
شده بود که مرکب ازنماینده گان ارگانهای امنیتی،عدلی ،قضائی وارگانهایکه تماس
نزدیک تربامردم داشتند،ازقبیل وزارت شئون اسالمی،اقوام وقبایل وبعضی سازمان
های اجتماعی دیگربود .بصورت عموم ماهانه جلسه نموده وبه معضالت حقوقی،
عفوو تخفیف مجازات مجرمین وسایرپروبلمهای مربوطه تصامیم الزم اتخاذ مینمود.
جهت معلومات بیشترشیوه کارنظارت برتطبیق قانون درارگانهای کشف وتحقیق
خاد  ،ومحابس مربوط که توسط ارگان څارنوالی اختصاصی صورت میگرفت:
ـ طبق قانون کشف وتحقیق ،نظارت څارنوالی عبارت است ازنظارت عالی که بنام
دولت به منظورتطبیق دقیق ویکسان قوانین حین بررسی جرایم برارگانهای کشف و
تحقیق اجرا میگردد.مطابق ماده  ۴۱قانون کشف وتحقیق وموادقانون اجرات جزائی
 ،نظارت برقانون،وظیفه څارنوال بود.لذا څارنوال اختصاصی طبق پالن قبال ترتیب
شده ،هفته چند مرتبه ازاجرات ارگانهای کشف وتحقیق خاد مستقیما نظارت بعمل می
آورد.وازنزدیک بامظنونین ومتهمین مالقات نموده برعالوه یکه ازقانونی بودن
توقیف متهمین نظارت میکرد،وضع معیشتی،برخوردمستنطقین ومسئولین نظارتخانه
وسایرمشکالت آنها جویا میگردیدند.هرگاه شکایتی موجود میبوداقدام به بررسی آن
میکرد.طورمثال اگرکدام متهم مورد لت و کوب قرارمیگرفت،څارنوال نظرداکتر را
مبنی برلت و کوب متهم اخذ مینمود.څارنوال موظف راپورنظارتی راطورتحریری
ارائه میکرد.هرگاه دراموریومیه خال ونواقص وجود میداشت.مسئول بخش نظارت
څارنوالی ،درزمینه رفع تخلف،بامسئولین طبق قانون برخوردمیکرد.وکارمند متخلف
(مثال قضیه لت وکوب) رامورد تحقیق قرارداده ،درصورت داشتن مسئولیت ،کارمند
مذکورتحت نظارت قرارمیگرفت.طورمثال درقضیه لت و کوب دریکی ازریاستهای
کشف،مستنطق توقیف،بعدازاکمال تحقیق،محکمه مستنطق رابه پنجسال حبس محکوم
نمود،وریئس ارگان تادیبا َ به یکی ازوالیات تبدیل گردید .بهمین شکل دها قضیه دیگر
که شامل لت و کوب ،سئواستفاده ازوظیفه ،قتل،سرقت ،اختالس وغیره جرایم بوده.
مجرمین آن طبق قانون به حبسهای مختلف واعدام محکوم شدند .لذا کارمندان خاد با
درک مسئولیتهای قانونی خود وترس ازقانون،وظایف خویش راانجام میدادند.
عالوه تا ْ بصورت غیرمستقیم ریاست امورسیاسی خاد درهمه ریاستها وجزو تام ها
اعمال کارمندان خادرا کنترول میکرد .وهم درداخل تشکیالت خاد ،اداره دیگری بنام
ریاست سوم ایجاد شده بود،که وظیفه عمده اش را کنترول ونظارت اجرات ،فعالیتها
و اعمال کارمندان خاد تشکیل میداد(.استخبارات درداخل استخبارت) تا ازیکطرف
جلونفوذ دشمن درارگان خاد گرفته شود وازجانب دیگر اعمال خالف قانون کارمندان
خاد راکشف وجهت تحقیق به څارنوالی اختصاصی معرفی دارد.

چون ارگان خاد نقش عمده درکشف،دستگیری وتحقیق دشمنان مردم ووطنما در
سطح داخل وخارج کشورداشت،برعالوه تروروجنایت،درجهت بدنامی ارگان خاد به
سطح ملی وبین المللی تبلیغات نموده وذهنیت مردم وجهانیان را علیه آن ارگان ،تغیر
میدادند.بخصوص که رهبران ویا اعضای آن گروپها بنابراعمال تروریستی،تخریبی
وسایر جنایات که مثالهای آنرا طورمختصرذی ْ
ال ارائه مینمایم،درآنزمان طبق قانون
مجازات گردیدند.فعال درهمه جا بخاطرانتقام گیری،با سروصدا براه انداخته،خود را
بیگناه ،و دولت آنوقت را متهم به قانون شکنی وکشتارمحکوم مینمایند،وبه اساس
تهمت زنیها وتحریف حقایق ،ذهنیت بعضی مردم ما وحتی مسئولین کشورهالند را
تغیر داده،فعال مسئولین دولت هالند بدون درک واقعیت،به راپورهای جعلیکه توسط
همین اشخاص ویااشخاص دیگرتهیه شده،درقسمت کارمندان امنیتی بخصوص ارگان
خاد که درخدمت مردم ودرجنگ مستقیم با تروریستان ودشمنان مردم ،ترقی وتمدن
قرارداشتند،قضاوت غیرعادالنه نمود (قضیه اف یک) .هرگاه مبارزه وتطبیق قانون
علیه تروریستان و تندروان که روزانه مرتکب انواع قتل وجنایت شدند ومیشوند،
جنایت تلقی شود ،پس فرق حضورقوای نظامی هالند درپهلوی  ۴۸کشورجهان در
افغانستان،تحت نام مبارزه با تروریزم،با مبارزه دولت آنزمان افغانستان علیه
تروریزیم چی فرق دارد ؟
قابل یادآوری است که حجم قضایا وگروپهایکه علیه دولت آنوقت فعالیت میکردند،
بیشتربود.برعالوه هفت تنظیم درپاکستان،هشت تنظیم درایران،گروپهای ماوئیستی
درداخل وخارج کشورکه کمپهای تربیه اعمال چیریکی درکشورچین برای شان ایجاد
شده بود(.تلک خرس اثردگروال یوسف کارمندبخش افغانی استخبارات پاکستان) و
عالوتا َ بعضی ماوئیستها درتنظیمهای اسالمی طبق دستوررهبری شان درآنزمان که
افشا نگردند،تحت عنوان رهبری غیبی فعالیت داشتند،تنظیم شده،ونفش خیلی فعال را
درفعالیتهای تخریبی وتروریستی داشتند .به همین شکل نظارت بر تطبیق قانون در
وزارتخانه ها وسایرادارات ملکی توسط ارگان لوی څارنوالی صورت میگرفت.
بعد ازجدی  ۱۳۵۸گروپهای بیشترجهت فعالیتهای تروریستی وتخریبی ایجاد گردید .
وهرلحظه قتل وترور وحوادث بوقوع می پیوست،جهت روشن شدن ذهنیت شما چند
مثال ارائه میدارم:
ـ حادثه سوم حوت سال  ۱۳۵۸که درشهرکابل بوقوع پیوست ،یکتعداد هموطنان ما
کشته وزخمی شده،بعضی ادارات دولتی حریق وبه مراکزامنیتی تهاجم نمودند،سالح
ومهمات راچوروچپاول نمودند.دراین حادثه گروپ های مربوط به حرکت اسالمی ،
جمعیت اسالمی،حزب اسالمی و بعضی سازمان های دیگرنقش داشتند.
طورمثال حرکت اسالمی :بعدازوقوع حادثه سوم حوت ارگانهای امنیتی به گرفتاری
حاملین واقعه درتمام نواحی شهرکابل اقدام نمود،ازجمله شخصی رابنام قاسم مسکونه
وزیر آباد کابل با تفنگچه ،چندعدد بم زانوخمی ساخت شده توسط اعضای گروپش ،
البسه نظامی واسناد تبلیغاتی،همراه باشخصی دیگری بنام حسین دستگیر نمود.نام

اصلی قاسم،براتعلی جعفری که ازجمله تروریستان معروف حرکت اسالمی ومسئول
شهرکابل بود.حسین که شخص قوی هیکل،وظیفه بادیگاردی قاسم رابه عهده داشت
قاسم (براتعلی) بعدازاینکه پدرش دوکان گلیم وجوال فروشی که درکوچه کاه فروشی
شهرکابل داشت،درحادثه چنداول کابل،زمان امین با برادرخورد سالش دستگیر و به
قتل رسیدند،موصوف به ایران فرارنموده و به گروپ حرکت اسالمی پیوست .چون
جوان فعال وسخنگوئی خوب بود.بزودی موقف بهتردرسازمان مربوط کسب نمود.
درحین تحقیق برای براتعلی ماده دوصد قانون جزای کشورتوضیح گردید که :هرگاه
واقعیتها را بیان دارد درمجازاتش تخفیف بعمل میآید.همان بود ازفعالیتهای سازمان ،
اعضای گروپ وفعالیتهای خودش درمرکزکابل،محل تماسهای شان که اکثرا ُ سماوار
کلنگی درچندوال شهرکابل بود،مسئولین فرهنگی وسایر بخشهاراافشا نمود.چند نفر
گروپش را باصدها بم دست زانوخمی،سالحهای کلشنکوف که از حادثه سوم حوت
غارت نموده بودند،تفنگچه های گازی،اسنادتشکیالتی،وسایل نشراتی،کستهای رادیو
کست قبال ثبت شده برای تحریک احساسات مردم،بلندگوها  ،البسه نظامی ودها سند
دیگرکه آنرا درپهلوی چاه آب دریک منزلیکه توسط سازمان حرکت اسالمی کرایه
گرفته شده بود،دفن نموده بودند بدست آمد.موصوف ضمن افشای اعضای گروپش ،
تربیت درکمپهای چریکی،رهنمائی وکمکهای دولت ایران درتحقیقات ومصاحبه
مطبوعاتیکه دراوایل سال ۱۳۵۹درحضورژورنالیستان داخلی وخارجی (کشورهای
غربی وشرقی) درکابل دایرشد،معلومات مفصل ارائه داشت،به اساس اعترافات
مذکور وهمکارانش یکتعداد اعضای مهم گروپ،دستگیرگردید.دولت ازگرفتاری
متعلمین آن سازمان خودداری کرد.همچنان ادارات عدلی وقضائی بانظرداشت احکام
ماده  ۲۰۰قانون جزاباآنکه مرتکب جنایات متعدد وتخریبات شده بود،طبق قانون
مجازات چنین جرایم اشد مجازات (اعدام) می باشد ،به حبس دوام تخفیف داد .
ـ همچنان گروپهای دیگر مربوط حزب اسالمی،جمیعت اسالمی وسایرسازمانها که
درمناطق مختلف شهرکابل ،درحادثه سوم حوت مرتکب قتل اقدام ،چوروچپاول،
تخریب وحریق ملکیت های شخصی ودولتی شده بودند.،طبق قانون تحقیقات شان
تکمیل وبعد ازطی مراحل قانونی به حبسهای مختلف محکوم گردیدند.
ـ بعد ازحادثه سوم حوت درنقاط مختلف شهریکتعداد اعضای حزب ودولت توسط
تروریستان که اغلبا چمپرسیاه چرمی وپطلون کوبای به تن داشتند،ترورمیشدند.دولت
وحزب جهت تامین امنیت بهتروجلو گیری ازترور،گروپهای گزمه پیاده وسواره را
افرازنمود.ودستورداد تادرصورت مشاهده چنین افراد،آنان راتالشی بدنی نمایند.
درنیمه دوم ماه حوت  ۱۳۵۸درمنطقه مکرویان کهنه شهرکابل دونفرگزمه ناحیه نهم
حزبی،شخصی رابا چمپرچرمی سیاه وپطلون کوبای دیدند واورا صدا زدند تا ایستاده
شود.اما شخص مذکورسرعت رفتارخود رابیشترنموده به دهلیزیک بالک مکرویان
اول دوید .گزمه امنیتی به عقب شخص مذکوردویده،موصوف به منزل اول باالشده و
سپس ازباالی دروازه بالک خودرابه پائین پرتاب نموده،چون درپائین بالک نفردیگر

امنیتی ایستاده بود.اورا دستگیر وبه ناحیه نهم حزبی باخودبردند.درناحیه نهم حزبی
یکی ازاعضای حزب اوراشناخت.وگفت که الال تواینجا چه میکنی،وبرای رفقای
خود اورا معرفی نمود،که مجیدکلکانی است .بعداَمسئولین ناحیه حزبی موصوف را
تالشی نموده ازنزد مجید کلکانی تفنگچه نوع استارجرمنی بدست آمد .چند روزبعد،
اواخرماه حوت  ۱۳۵۸اعضای سازمان ساما به سرگروپی معلم ستاربرسالحکوت
قطعه نظامی حسین کوت حمله چریکی نموده،بیش ازیکهزارمیل سالحهای مختلف
النوع ومهمات را غارت کردند.....
ادامه دارد
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