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 میالدی  ۱۹۷۹ایل دسامیر  ۱۹۷۸اپریل 
 
 
یستی ، و ژی های سوسیالیستی ، ماایدولو م مرحله ایجاد ورشد قرن بیست      

م ، فوندامینتالیسم اسالیم ،ناسیونالیستی  ز الب  ، ورشد تکنالوزی سیایس سایرافکار  ، لیبر
نظامهای   باالی حقوق ووجایب افراد ،ار ذاثرگ این رشدبود. درجهان وتخنیک  صنعت،

ز الملیل  تحوالت درعرصه های مختلف دول ومناسبات  بوده و سببدولتی ومناسبات بی 
ز الملیل گردید.مانندایجاد  جهانز اعالمیه  های مربوطه آن ،ملل متحد وسازمان سازمانبی 

و    ، ایجاد نظامها ورژیمها مختلف دررسارسجهان آن،مربوطه کنوانسیونهای حقوق بشر
ز اسایس کشورها،د تسجیل حقوق افرا ی ازظلم واستبداد  درقوانی  داخل کشورها در  جلوگب 
ز الملیل  ز الملیل هاگ  ودرسطح بی   )گرچه بر ،بشمول تاسیس محکمه بی 

ْ
ریس قضایا بعضا

ز تاح شده و  ،شکل سیایس دارد( ز داخیل وقوانی  ز الملیل دودی درتحقق و رعایت قوانی   بی 
 ر بود. ذااثرگ

 

اخل دردقق منافع خویش فعالیتهای وسیع راتحو  انتشارافکار  مکاتب متذکره جهت     
 مختلف ومتعدد احزاب و با ایجاد سازمانهای . وخارج کشورها براه انداختند 

،  های تحت استعمار د کشور زیاوتعداد  ،جنبشهای آزادیخوایه اوج گرفتدرکشورها 
 و  درروسیهمیالدی ۱۹۱۷انقالب اکتوبر  وآزادی خویش را بدست آوردند. استقالل 

اثرات خویش دوجنگ جهانز  ز  داشت.  را درسطح جهان  نب 

 

تاحدود مستفید گردیده،یازین تغافغانستان       ز ات وتحوالت نب  را  ویش استقالل خب 
 های مختلفوایدولوژی  سازمانهای متعدد با افکار میالدی ۱۹۴۰حاصل و یط سالهای 

سواد نر بهره ازنعمت  ما  هموطنانبیش ازنود فیصد  چونایجاد گردید.  درکشورما 
بنا  بشکل احساسانی  متذکره، سازمانهای و احزاب  بدون درک اهداف ومرام آنان اکب  بودند،

،  حاصل نمودند. یتز ومذهتر عضویت آن سازمانها رادقویم،قبیلوی، برعالیق لسانز
این سازمانها درجهت  آموزش اهداف ومرام خویش برای اعضای پخش و بدبختانه اکب 

تبلیغات  تیوری بشکل  استفاده از احساسات آنانؤ باسرصف  ، سازمان توجه نه نموده
ایط عیتز وذهتز جامعه بشکل عمیل نه  میکردند  آن  امکان تحقق،که آیا افغانز  ودرک رسر
تی حکمفرما مناسبات سنهنوز که  ه عقب نگهداشته شده افغانستانجامعدر  ایدولوژی
ز روند ادامه دارد. یا نه ؟  ، وجود دارد میباشد  مثال ازاحساسات هموطنان  طور  تا حال همی 

اره دین مقدس ودربونیاکان خویش به ارث برده اند  انر مسلمان ما که مسلمانز را ازپد
یغات تجاران دین  باتبل  الزم نداشتهمعلومات  برابری وصلح میباشد،،اسالم که دین اخوت

،درجهت شوم کشورهای متجاوز اهداف  ق کنندهیتطبخدمتگارو ومذهب، قتل  ویرانز



 درعملکرد کادرها ودولتمردان،همچنان ند. بوده ومیباشجنایات ومظالم آنان سایر و کشتار و 
، ترجیع دادن منافع شخیص بر انتقا تعصب، اموال غصب ،چوروچپاولافع عامه،منمجونی

ه تجاوزات بر  ،منقول وجایدادهای منقول وغب   آن حقوق افراد صورت گرفته و  وغب 
 میپیماید.  تجاوزات قوس صعودی خود را 

یا یتغ که ( هجری شمیس  ۱۳۵۷)هفتم ثور  اجتمایع اقتصادی،  سیایس،بخشها تحول در  ب 
   و 

ی
نظربه   ها سازمانها نتایج مثبت ومنفز درقبال داشت.افراد و  ما بوجودآورد،کشور فرهنگ
ومداخالت  آغازجنگها  انقالب، ی قیام ،کودتا ،بنامهاحادثه مذکوررا ،شان وافکار  برداشت
 ایران نامیده اند.  ایجاد تنظیمهای جهادی درپاکستان و بدبختی و  عاملو  ابرقدرتها 
ز  این حادثه  رژیم تازه بدوران رسیده بود که زاده عجله طرفی 

ی
 اثرات .بعضا وشتابزده گ

  تحقق وتطبیق قانون بجا  پروسهبخصوص در ،مختلفی ها عرصهمنفز در و ناگوار 
است تا  این دوره روشتز باندازیم،در   قانونسب  تحقق  بهقبل ازاینکه راجع . گذاشت  بهبی
ه وقوع درباره ز  تبرصه مخترصنمائیم.  ثور  هفتم  حادثه عوامل وانگب 

مستقیم کشورهای مختلف دراموروطنما  شدت جنگ رسد، و  ،ومنطقه مداخالت غب    تغب 
 ،موکراتیکرروزافزون رژیم باالی سازمانهای د وفشا  خش سیاست محمد داود ر چ

با  واداشت تا  را  موکراتیک خلق افغانستانحزب د (خلق وپرچم  )های جناحبخصوص 
قی جهان  وحدتبدبختانه  .اما وحدت نمایند  وساطت یک تعدادسازمانهای مبی

که زمینه های   میباشد  وداییم  وحدت مستحکم زمانز  نبود رمستحکم وواقیع مذکو 
ی را بوجود سازمانز  ، سیایس مرایم،،وحدت فکری  آورد.  ورهبر

ز وحدت صورت نگرفته بود.     را جناح خلق مسئولیت بخش نظایم  طورمثال اما چنی 
ز واز  حفیظ هللا خیبر جناح پرچم امی  اکبر ز  حفیظ هللاچون  . ند داشتعهده بمب   شخص  امی 
اکبر  ،ویلمحفوظ نگهداشتنظامیان جناح خلق را لست زرنگ بود  روحیه  با خیبر مب 

 تشکیالت حزب نمود.  شامل درپروسه ائتالفاعضای نظایم جناح پرچم راصداقت لست 
  کابل ترور ر رچم درمرکزشهمسئول نظایم جناح پ هجری شمیس ( ۱۳۵۷)  سال حملدر 

ز  ازاین جنایتبانکوهش  موکراتیک خلق افغانستانحزب د.  گردید  جنازه ،مراسم تدفی 
اکبر  ز درمراسم  نجام داد. ابا مارش ومظاهره عظیم ار  خیبر مب  عمل ضمن تقبیح  ، تدفی 

ی و خواستار ازدولت  ، تروریستی  ز قضیه  دستگب  ان  دولتاما شدند. محاکمه فاعلی    رهبر
 . را توقیف نمود  (فغانستان ا لقخموکراتیک د زب)ح

ز علیه دولت قیام نمود.  حفیظ هللادستور  یم حزب طبقبخش نظا   وحتی  رکادرها سای امی 
ی حزب    رامعرقز  برای شان خود   قیام کننده گانه ایکه تا لحظ بودند، توقیفدر که رهبر

  . که قضیه ازچه قراراست  دانستند   نیم ،نمودند 
 نداشتند.  مستقیم قیام نقشزحمتکشان در دهقانان وسایر  ،کارگران عموم مردم شامل

 قیام را  بود،زحمتکشان  که حزب موکراتیک خلق افغانستاند زبح بخش نظایمچون 
ایط ذهتز وعیتز جامعه آماده اما  انجام داد.  ز تحول رسر ونمیتوان آنرا انقالب  د نبو چنی 

 د نتایج مثبت بدست نیام و  بود ن دقیق واورگانیک دوجناح ئتالف ازجانب دیگرا . نامید 
ز باکه  مدارک وشواهد،اختالف قبیل طبق اسناد،.  ی ویک تعداد امی    اعضای جناح رهبر

اکبر ترورشهید  ،داشت پرچم ز صورت گرفت،خیبر مب  ز دست  به همکاری گروپ امی  تا امی 



،توقیف رهبر  حوادث پیهموقوع  دربخش نظایم داشته باشد.  باز  ی حزب )ترورخیبر
ز ب  ودستور   :  تا  عامل گردید  ( نظایمبخش  ه عاجل امی 

ز ریس جمهور باکشتارمحمد داود حادثه هفتم ثور  وع  و  اولی  فامیلش بشکل فجیح که رسر
ز و  حفیظ هللا توسطت اجنای    . بوقوع پیوست ، بود  شرفقای نزدیکامی 
اتحادث  ل وشیوه ادارات دولتی شک بخصوص در ،درهمه سطوح ونابسامانیها  ه ثورتغب 

فهم که اکب  کارمندان تحص  چرا . بوجود آورد  ز  بقایای رژیم شایه که در و یلکرده با تجربه،چب 
ز برد ،اجرای وظیفه میکردند  داود  رژیم جمهوری تازه بنیاد محمد  درمقابل       . ند ه شدازبی 

یت کادر  ی جدید، یها اکب   که  ند خواست یم بودند، نر تجربهونداشته تعلیمات مسلیک رهبر
 جامعه شگوفان  سویراب افغانستان،رت زوروقد فشار  باعجله وشتاب،بالوسیله

یمو  ز ز  عنعنات، ،جامعه ،کلتور،عدم درک ازمحیط اماافسوس که د. نسوق ده سوسیالب  سیز
ام به بزرگان وریشسفیدان قویم،   کهدرجامعه افغانز  دین ومذهب ونقشافغانز ،احبی

کارمندان تازه ،دانش وتجربه الزم فهم عدم  عالوتا  ،بود دمیده  هموطنانما  درتاروپود 
ی وعدم فهم از ه ب  لهدروظایف محو بدوران رسیده   با وتطبیق آن  قانونخصوص بیخبر

 آورد. ببار  را عواقب وخیم ورقتبار فشار، زورو  تهدید،با ، افکارونظریات شخیص
ز هشت درک ذهنیت جامعه با دولت جدید بدون       به تصویب فرامی 

ی
گانه یگ  شتابزده گ

  فوق  ویل دالیل جامعه بود  انزحمتکش محتوای آن به نفعم نمود.گرچه نی دیگراقدا
،ف  خشونت وعجله درتطبیق به صلوتو  ز ی حزنر ودولتی  خصوص نظریات ه ب رامی  رهبر

ز مردم ازدولت گردید.چون خشونت والیات و  درمرکز  ظلم وقانون   ،سبب فاصله گرفیی
 وطن، فراراز  مقاومت دربرابرحکومت،تا  سبب گردید  رسیده بود  شکتز به اوج خود 
د.  علتز علیه رژیم  فعالیتهای مخفز و  به اتهامات مختلف  هموطنان ما یکتعدادصورت گب 

باید   دررابطه یابه اشکال فجیع کشته شدند.  بدون تحقیق وحکم محکمه زندانز و و ب  دستگ
ز متعدد  . وزارت عدلیه ایفای وظیفه میکردم آن زمان در  متذکرشوم که من باالهام  قوانی 
ز کشورهای ز ریاست  توسط دموکرات ازقوانی  م پوهاند عظییم که تقنی  یگ   محبی

ی  ازحقوقدانان برجسته وسابقه دار  ز وزارت عدلیه بو دررهبر طرح  . ند دریاست تقنی 
ز را مسوده به شورای انقالنر که جهت تصویب ترتیب و  اعضا، سایر همکاری  با قوانی 

ز را صویب ت صالحیت و  جریده رسیمدر   تصویباز  بعد و  داشت ارسالآنزمان  در  قوانی   نشر
ز مید. گرد یم نافذ  ز وقوانی   گرچه فرامی 

 
 درعمل اما . بود کشور  اتباعبه نفع اکب   ذکورماهیتا
یت کادرهای حزنر و    قانون  تطبیق رعایت و  مانع ،دولتی  تعقیب سیاست خشن اکب 

ز ط . ه بود گردیدجامعه  در  ونابسامانز  ز به دهاقی  ز توزی    ع زمی  ز   ورمثال حی  ز وکم زمی  نر زمی 
م و درجهت امح ) طبق فرمان شماره هشتم شورای انقالنر  ز  ( کمک به دهقانان  ای فیودالب 

 حزنر و  ها توسطمیتنگ
ز فرمان   تااهداف ،د میگردیدولتی جهت تبلیغات دایر  مسئولی 

هدف ،ودانشبت عدم فهم ادرها نسچون ک  راتوضیح دارند. سیاست حزب ودولت و 
های  ژورنالیستان وکمره درحضور  کردند  درآن مرحله درک نیم فرمان وشیوه تطبیق آنرا 

داری و  ز های شان ازطرف دولت به   داالنز مردم به شمول زمیندارن وفیو فلمبر که زمی 
ز  انقالنر به اصطالح  بیانیه ها  ارائه با گردید میدهقانان توزی    ع  ،  ن،زمیندارا وآتشی  ز   خوانی 

ز ودشنام را  رسمایه دارانن و و روحانی عمل حتی برای دهقانان که این که   . دادند می توهی 



ز برای جهت خدمت اربابان   عمرخودرا در چراکه  ،قابل قبول نبود  شان توذیع میگردید  زمی 
ی نموده بودند.   نر  خود سبی

ز ایم رادرمقابل اربابان چنی   نموده،ه قبول ن را  احبی
 
  بعضا

ز دولت میپیوستند. زمینهای توذیع شده را د وبه مخالفی 
 مسبی

ز عمده    از:  عبارت بود  دولت جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستانفرامی 
. ( ۱ )   فرمان شماره    درباره تشکیل شورای انقالنر
ز اعضای کابینه . (  ۲ )   فرمان شماره    تعی 
 جمهوری محمد داود.   (میالدی۱۹۷۷)   درباره الغای قانون اسایس(۳)  فرمان شماره 
.  ( ۴)  فرمان شماره  ق دولتی    درباره نشان وبب 
 .   درباره سلب تابیعت (۵)   فرمان شماره

ز  وطلب مالکانوسلم    درباره الغای سود  (۶ ) شماره  فرمان   بردهقانان.  یا صاحبان زمی 
 نه . والغای طویا زن ومرد   درباره اعالم تساوی حقوق ( ۷) اره   فرمان شم 
   وضمایم آن.    درباره اصالت ارضز (  ۸ ) مان شماره  فر  
ز متعد عالوتا    ونظارت بر  کشف وتحقیق جرایم  قانونکه ازآنجمله   تصویب گردید  د قوانی 

،ضمیمه قانون اسآن تطبیق ان دولتتخدام مامورین ،قانون رخصتی والدی ونسانی   واجب 
  قانون تحقق از  اگرتطبیق میگردید.نتایج مثبت میداشت.اما بدبختانه. قانون دیگر  ودها 
سید.که دالیل ه ب اثری کمبی     :  را میتوان برشمرد ذیل  مالحظه مب 

   اکب   
ْ
ی پستهایدر ا  )ح   د   خ   ا ( جناح خلق تجربه دانش ونر  نر  اعضای دولت رهبر

زندانز   انتعداد وزیاد آن  نموده و  ازائتالف خارج کوتاه  مدتبعداز  جناح پرچم . مقررشدند 
 وتعداد  بقتل رسانیدهبدون حکم محکمه  جناح پرچم  ان واعضای ( نفررهبر ۲۵۰۰وحدود )

 . ند کردتبعید  را محبوس ویکتعداد را  قابل مالحظه
اصطالح  بدون ترس وهراس، تحت شعار به  جناح خلق که یکتازمیدان گردیدند  عضایا

وظایف وشیوه  ،احل تاریخز مر ونقش آن در ازمفهوم )بدون درک  ری پرولتاریا دیکتاتو 
 ،ظلم وشکنجه،قانون شکتز جاری نمودند. کشور رادر  استبداد ،جامعه(  پرولتاریا در  عملکرد 

 . رسید  قتل وکشتاربه اوج خود 
ی دولت دنورمحمد تره گ تا حدودی شکل  ی را سمبولیک را دررهبر اشت. قدرت ورهبر
ز غصب نموده بود  را زعامت مستقیم   رفقای نزدیک خود بانصب کادرها و . حفیظاهلل امی 

ز  حفیظ هللا ماه سنبله بود . بخصوص موقعیکه نورمحمد تره گ در بدست گرفت  امی 
عز با یک هیات بشمول شاه ویل هجری شمیس ۱۳۵۸سال  یزی  وزیرامورخارجه واکبر

کیوبا نموده و مالنمود و سفربه کیوبا  کارمند استخبارات، دربازگشت قات خصوض با رهبر
نمود. بعضا  خصوض تنها و شوری مالقات  شوروی نموده با بریژینف رهبر توقفز در 

ز اطالع  درمسکو مالقات نمود .موضوع را به امی  ز ک کارمل نب  تبلیغات وجود دارد که با ببر
 . ادند د

ز ل تحت الحفظ درارگ نگهداری نمودند،برگشت بشک بکابل حینکه تره گ  حفیظ هللا امی 
  جناح خلق واستاد خود رهبر با ترس ازدست دادن قدرت تصمیم به قتل نورمحمد تره گ 

 . گرفت
 



ا توضیح شیوه قتل نورمحمد تره گ ر و بصورت مفصل شکل  قاتل درجریان تحقیق 
ز حکایت میکند که :  میباشد.  درج دوسیه اش که  نمودند   عبدالودود آمرمخابره گارد چنی 

ان  )) ز هجری شمیس نوکریوال بودم که جانداد قوماندان گارد   ۱۳۵۸شام شانزدهم مب 
 که تیلفون کرد  

ی
ز برود  طبق تصمیم حزب باید نورمحمد تره گ  گرفته  باید ازبی 

ی
و آماده گ

طبق . این عمل انجام شود واقبال آمرسیایس گارد،روزی که توسط عبدالودو شده 
ز  نزد نورمحمد تره گ رفتیم وخواستیم که با ما دستور  ل پایی  ز

حساس اتره گ بیآید.  درمبز
ز بدهد و کارت حزنر خود را به روزی داد تا نموده بود و    یک بکس به حفیظ هللا امی 

ز داده شود.  پول بود تا به خانمشکوچک سیاه راکه درآن یکمقدار  ز یک اطاق  درمبز ل پایی 
. تره گ ازمن یک گیالس آب خواست اما برده شد کوچک که درآن یک تخت خواب بود 

شد . بازهم من رفتم تا آب بیاورم. وقتیکه دوباره داخل اطاق شدم،روزی روزی مانع آن 
ند. روزی تخت خوابنده بود اقبال دستهای تره گ بارویجانی بسته بودند و باالی همان و 

. روزی یک بالشت را به  رامحکم گرفته بود اقبال باالی پای هایش نش فشارآورد و باالی گلو 

 
ٌ
دهنش گذاشت وازمن کمک خواستند، حدود پانزده دقیقه بعد تره گ کشته شد. بعدا

   ۱۱رویجای انداخته ساعت ش را در جسد
ٌ
قبال بجه شب به طرف قول آبچکان بردیم. قبر

گذاشتم روی قبر آماده شده بود،جسد را  که آماده نموده بودند  یک تخته آهن را درقبر
دوباره به ارگ  خاک انداختیم. روزی به جانداد مخابره کرد که کارخاتمه یافت. و گذاشته 
ز  آمدیم و  ک وقاسم (،  دوتن محافظی  چشمان شان را بسته وطبق  تره گ بنامهای ) ببر

ز توسط  ز به طرف قوایهدایت یعقوب لودرستب  ده شد انتقال داچهارم زهدار  محافظی 
 ،سپس چشمان شان را باز نموده دریک گودال،  سپس به پولیگون قوای چهاربردهو 

ز اطمینان داده   ز گشتند و به لوی درستب  تفنگچه به رسشان آنان را نب  شایسته توسط  فب 
 . شد که وظیفه را انجام دادند. (( توضیح جنایت دیگر 

ز  را کشتاروجنایات  قتل،  (قانونیت ،عدالت و  مصئونیت)شعار با  رژیم حفیظ هللا امی 
حتی اقدام به نسل کیسر درحادثه شورش . پیمود یم قوس صعودی خودرا بیشبی نموده و 

ز ( که بیانیه تاریخز   دم بامیان نمود. مر   . میباشد کشور درزمینه ثبت تاری    خ  ) امی 
ی حزنر ودولتی  ز موافق به افکارخویش، تحقق جهت رهبر اندیشه شان و  افکار هرگاه قوانی 

د)با استعمال جمله  بود نمی قانونز خودرا(برخورد انقالنر صورت گب  عمیل ،تصامیم غب 
 داشت.  وجود  مه ساحات قانون شکتز وتخلفاتدره . مینمودند 

،   رژیم   ز ز وقوانی  های   ، کار کشاندن مردم درمیتنگها  ،ی انقالنر شعارها باتصویب فرامی 
  کادرتحصیل بود .اما کمبیآورد  اتتغب   ساحات مختلفدر میخواست اجباری داوطلبانه 

 نظیم وازهم پاشیدن سیستم قبیل ونبود سبب بیعلیم ودقیق،پالن  عدم،ومجرب کرده
 مختلف بوجودآورد. سطوح معضالت عمده رادر  که،گردید   سیستم جدید 

درقضیه افغانستان مانند امریکا ،کشورهای کشورهای ذینفع   مداخله دول همسایه وسایر 
انع  تا حدودی م دارند. و  تی وجنگها داشتند غرنر وعرنر که نقش محوری را درایجاد نر امنی

 د. یمیگردتطبیق قانون 
 
 



 :  یادآورمیگردم را  ی دیگر ها قانون شکتز  شمه از  طورمثال  
ا پایمال  ا ... ،مخابرات ومراسالتشامل آزادی بیان ،مسکن،ملکیت که   آزادی فردی   کب 

ی حزنر چون میگردید.  وزی  دولتی و رهبر تازه بدوران رسیده غرق جوش وخروش پب 
جناح پرچم رابه اتهامات مختلف ازسهیم بودن قدرت دولتی خارج   وقدرت بود.ابتدا 
 
 
 کهوبلند پروازی های خویش ازهروسیله یبخاطرتحقق اهداف نموده وبعدا

، آنهاکهظلم وستم یکتعداد میتوان از  نکردند  دری    غدراختیارداشتند، تجاوزبه   قانونشکتز
ه جنایات رامرتکب گردیدند یاد آورشد. ال مردم جان وم  رابعیصز   اهداف حزبیگ از وغب 
ان ز  مبارزه علیه شان، رهبر اف،،ماویستها )اخوان المسلمی  یعتز   ارسر
ز بقای  تنگنظر،فیوداالن،،ناسیونالیستهای پرچمیها  بیان  بود(  ای رژیم نادرغداروسایرمخالفی 
ز  بدونفوق  تحت عناوین ما را .هزاران هموطنمیداشتند  تثبیت  وبدوندستگب   اسناد  داشیی

 خصوصووالیات کشورب.درمرکز وحکم محکمه به اشکال مختلف بقتل رسانیدند  جرم
 های حزنر که بعضا به حیث وایل اجرانی وظیفه میکردند، وبعیصز   دروالیات

منیسر
رصف   مبتز برمجرمیت شان دون اسناد ب  را  صدها نفر ضای کمیته های شهری ووالیتی اع

،  به اساس راپورها  ز بردند  قویم فامییل و  واختالفات عقیده نی  به اساس بررسیهای . ازبی 
محابس والیات   ادارات ،کارمندان ( هجری شمیس۱۳۵۹) سالهای

مظالم  داستانهای دلخرایسر از کشور والیات کندهار،هلمند،هرات،ننگرهار،کندزوسایر 
 یادآور میگردم:  وکشتارها داشتند.طورمثال چند قضیه را 

قراراظهارمدیراداری  ،چنداول مربوط ناحیه اول شهرکابلشورش منطقه   درحادثه  ۱ 
ازتحقیق ریاست اکسا ،همان شب مدیریت  وتوسط رسویس ۱۲۰۰) بیشبی ( نفردستگب 

 های اداره میل بس 
 
 . ولیگون پلچرخز اعزام وکشته شدند به پ راسا

هجری شمیس  ۱۳۵۸جدی ۶)  به اساس اسناد مدیریت شفرریاست اکسا وکام که بعد از۲ 
بود.تعداد اشیم وزیر منصورهضمیمه دوسیه نسبتی بدست آمد و (  ز زیاد   برق آنزمان نب 

ز  والیات همجوارآن اهایل بدخشان و  روشنفکران  کارگران ،دهقانان، ،راکه شامل خوانی 
 اما تعداد ند. مایکابل اعزام ن ذریعه طیاره بتا،دستگب   مختلفعناوین  تحتاقشاررا وسایر 
اشخاص منصورهاشیم،دوسیه نسبتی  اظهارشهود قرار ،شان به کابل نرسیده زیاد 

شده در  ز پرتاپ گردیدند.   طول راه کابل بدخشان ازطیاره دستگب  زنده ومرده آنها   به زمی 
 معلوم نیست. 

 
نفرریشسفیدان والیت غزنز   یکصدودهحدود هجری شمیس (  ۱۳۵۷ )  درسال ۳ 
ومحل اقامت برای شان   یکه مصارف مکتوبذریعه   گه  تر   جهت مالقات با نورمحمد را

ندان عمویم ژاندارم اعزام شده بودند.قومامعرقز و رسما به وزارت داخله  تهیه گردد 
ز احکام صادرنموده بود  مکتوب به قلم خود در علیشاه پیمان  وپولیس ظه شد! مالح ) چنی 

  قوماندان محبس پلچرخز درزیراحکام قوماندان عمویم  ( . به محبس پلچرخز اعزام گردند 
 .  ندارد  نجایش این تعداد افراد رافعال حبس گم. که جواب نوشته بود ه ژاندارم وپولیس ب

 



ز اصدارحکم نموده بود سپس قوماندان عمویم ژاندارم وپولیس آقای علیشاه پیمان       . چنی 
  همان سند و  .که برویتبود علیشاه پیمان  اسناد مذکورضم دوسیه ) پولیگون شوند. ( 

افاتش درسال دیگرو  اسناد  به اساس حکم محکمه ذیصالح  هجری شمیس( ۱۳۵۹) اعبی
 گردید.   شد مجازاتمحکوم به ا

  وجودداشت.  قانونیت یم که درآن مرحله ئادعانماتوانیم یما نم لذا 
ی
  حدود صدوده  زندگ

که ریاست   هم قریه یا غزنیخی خود که جهت مالقات با قوم  سفیدان  وریشبزرگان  نفر 
غزنز قریه وشهر ل پروبلمهای خود،جهت مالقات وح باصدها امید  بود دار عهده  دولت را 
ز جانیان  . بودند  آمده  به زند شوند( )پولیگوندریک لحظه با صدورحکم توسط چنی 

ی
ه گ

ز عمل انرهبر شان خاتمه داده شد.آیا   مطلع نبود ویا مماثل آن  واعمال دولت ازانجام چنی 
 ؟نمیشد 

یک تعداد بزرگان واشخاص صاحب نفوذ هجری شمیس  ۱۳۵۷ثور هفتم  بعدازحادثه ۴ 
فهم به اساس عقده های شخیص بد ز عکس العمل نشا  ون اینکه درمقابل رژیم جدید،وچب 

ومانند  ن بدهند، وع رژیم نادرشاه بدون دستگب  طورمثال مرحوم  تحقیق بقتل رسیدند.  رسر
مسکونه  ،شهورکشور ووکیل دعوی منخبه  دانانابراهیم عالمشایه که ازجمله حقوقسید

ل م نزدیگدر  ،کابل شهر  مکارته چار  ز شخص . د تره گ سکونت داشتنورمحمبز
ز  دروالیت غزنز صاحب رسوخ ومحدود ین،مهربان وغریب نوازبود. دمت انسانمذکور   زمی 
کام اداره  کارمندان وموترشبا دریور  ثورشخص مذکوررا هفتم  دثه بعدازحا. داشت وباغ
ز شکلمعلوم نشد که جسد شان چه شد.بوتاحال  ند برد اکسا    ا هزاران هموطنم ه همی 

فهم دانشمند  ز وبه زندان افتیدند  روی عقده های ،وچب  تعداد قابل  و  شخیص دستگب 
ز رفتند.   مالحظه شان از بی 

مند مشهوروستاره موسیفی کش  حادثه تکاندهنده  ۵    در  که ورما شهادت احمد ظاهرهبز
ق  ،به اساس   پرعقده رژیم  مشهوربود.توسط یکتعداد کادرهای جهان موسیفی به الماس رسر

ز وش واهد قتل احمد اختالفات وسئوظن ها مانندهزاران هموطنما کشته شد.قرارقرائی 
ز داماد وبرادر  ظاهر  ز که نقش عمده به اساس هدایت اسدالئد امی  زاده حفیظ الئد امی 
شخص و  بعدا رسیاور داشت وترون قوماندان پولیس که  وکام( )اکسا  استخبارانی رگان درا

ز بود  هللابااعتماد حفیظ  روی دالیل ذیل بااحمد صورت گرفت.هردوشخص ،امی 
 ظاهرعقده های شخیص داشتند: آقای ترون ارتباط فامییل با فامیل پرگل که شخص با 

پرگل درمنطقدواخردوران محمد داود آدر     نفوذ بود،داشت.  نزدیک شهرکابل خبی ه کاریزمب 
ز قضیه معلوم نبود.حدس وگمان باالی احمد یرسبه قتل  ورفقای   ظاهر  د.چون فاعلی 

 . شخیص اونمودند 
ز گردید حیث قوماندان عمویم ثور ترون ب هفتم   بعداز   ز مرحله احمد . پولیس تعی  دراولی 

طبق فرموده مامایم مرحوم محمد یوسف  . ند بعیصز رفقای اوراتحت نظارت گرفت و  ظاهر 
ز در پناه که  در نظارتخانه والیت کابل توقیف نموده بودند، عرویس  محفل زمان  همی 

ز با حفیظ هللادخبی  ز  اسدهللاامی  نسبت عالقه یکه به   عروس. صورت گرفتامی 
 درمحفل عرویس شان آرزو نمود، تااحمد ظاهرحتم  ظاهرداشت، احمد وهبز آواز 

 
ا

عرویس جهت محفل  والیت کابل به ازنظارتخانه د ظاهررا همان شب احم آوازبخواند. 



ین محفلاکب  عروس و  ونچ بردند.  عروسی آورده شدن آرزو بر  موسیفی  و  به آواز  حارصز
نشان دادند  دلکش مند نی وتقاضای رهااحمد ظاهرعالقه بیشبی  محبوب رانمودند   آن هبز
ز  اسدهللاترون وحسادت  کینه قبیل مگر  محفل بخاطرعالقه خانمش در  امی 

ت افغانز اش برخورد،عرویس بصورت موقت شد.گرچه  ظاهر  قتل احمد  عاملو برغب 
صحنه سازی کردند.که  چنان حادثه را هیط مدت کوتا اما  ردند. رها کاحمد ظاهررا 

جسد مرحوم احمد و  ترافیگ درمنطقه سالنگ کشته شده احمد ظاهردریک حادثهگویا
 . بردند اکبی د پروان جهت اخذ نظر والیت به شفاخانه رسانیدنش  قتل بهبعداز ظاهررا

ز بعد از  دوکتورجراح به   .  گفت که این حادثه ترافیگ نیستمعاینه به مسئولی  بلکه به اثررصز
بعدا  . ردرحادثه ترافیگ خودداری نمود کشته شدن احمدظاهوازتحریر  بقتل رسیده

دیگررامبتز براینک  اخذ  ،میباشد نایسر ازتصادم موتر  ظاهر  ه مرگ احمد درزمینه نظرداکبی
ز وترون صورت گ قتل عمدی که به اثرهدایت اسدهللا نمودند.  به حادثه   رفته بود، امی 

دادند  ز دولتی درآنوق  جنایاتاین نمونه دیگراز . ترافیگ تغب    و  میباشد که جنایاتت مسئولی 
ز اشخاص ند را انجام دادمظالم و  انواع قانون شکتز  همه محبوب القلوب که یوچنی 

ز برده میشدند.  باساس عقده های شخیص . بودند هموطنانما    ظاهریک  وقتل احمد  ازبی 
ی ض ان نا ایعه هبز موسیفی  موصوف که  چرا  . د کشوربو پذیر  جبر محیط تنگ خرابات  از  را  هبز

ون نموده ویک ی انقالب بزرگ  بب  برعالوه یکه  روان احمدظاهر  شاد  رابه ارمغان آورد. هبز
مند خدمت بردن مقام دربلند ،کرد   یم راشاد  قلبهای مردم  بزرگ وقابل قدری درکشور  هبز

 . ودشمنانش هردوبه شکیل ازاشکال به کیفراعمال شان رسید  باد.  نمود.روحش شاد ما 
ز   ۶ بغالن  روالیات کندز .طورمثال دقانون شکتز ادامه داشتشکل دروالیت کشور  همی 

داد.  بعدا تخلص خود موقع که آقای آفت که  ومنیسر والیتی اجرای   به حیث وایلراتغب 
نام  تحت مردم را بزرگان داد یک تع هجری شمیس ۱۳۵۷میکرد.دراواسط سال  وظیفه

نموده  آنانرا  وبصورت دسته جمیعمیتنگ جمع نموده وطبق پالن قبیل باالی شان فب 
 خاک انداخته شد. شان باالی اجساد وذریعه بولدوزر  . بقتل رسانید 

قوماندان قطعه نظایم  آقای عالمیاربه حیث  هجری شمیس( ۱۳۵۷ )اواخرسال   در  ۷ 
ز امنیت به کماندو  ها اعزام شد والیت  جهت تامی  که درمحل ینحرشاهدان قراراظهاکبز

بودند نگارتلویزیون کابل درسالهایحارصز  که خبر
هجری   ۱۳۶۰ )ومصاحبه مطبوعانی

ضافه  اوتقریباانجام داده ل مشابه آقای آفت راد.تقریبا عمگردیتهیه ونشر  ( شمیس
باران نمود.ا ازچارصد    شاهد ادعای ما  وراق دوسیه نسبتی مذکور نفررابدون مدارک تب 
 . میباشد 

 نفر   دوهزاروپنجصد  حدود درشهرهرات (  هجری شمیس ۱۳۵۷ ) حوتماه    واقعه ۸ 
ال محمدنتر عظییم( کتاب   ۱۹۲ایل  ۱۸۳)صفحه . ند بقتل رسید

جبز   اردووسیاست اثرسبی
سالح ومهمات فرقه  ش مردم هرات راتوضیح نموده است. که بصورت دقیق ومستند شور 

  مکاری سایر ه  به قوماندان تنظیم جمعیت چوروچپاول گردید.تورن اسماعیلنظایم هرات 
 . ند که ازطرف دولت ایران کمک میشدی دیگر تنظیمهاواعضای نظامیان ازداخل فرقه 

مرتکب  کهبود  تنظیم حرکت اسالیم قوماندانان تروریستی براتعیل جعفری یگ از  همچنان
شد  شبادیگارد همراه، دها ترور و انفجار در کابل شده بود  ضمن موصوف . دستگب 



افات خود درسال سوم های ازنقش تنظیم مربوطه خود درآشوب    هجری شمیس ۱۳۵۹ اعبی
عامل اینکه چرا به گروپ علومات مفصل ارائه نموده بود. م ،هجری شمیس ۱۳۵۸حوت 

کوچه کاه فرویسر کابل ست گفت که ) دوکان گلیم فرویسر در تنظیم حرکت اسالیم پیو 
ز پدرم را ازدکان بردند و زنده و  مرده اش معلوم نشد  داشتیم کارمندان استخبارات زمان امی 

ز همان عق الیم پیوستم وتعلیمات تروریستی ده به گروه حرکت اسومن با داشیی
ز بمهای زانوخیم چریگ، و    حادثه سوم حوت ازآن درقتل وکشتار در  کهرا تهیه وساخیی

 ر ایران فراگرفته بود. استفاده نمودند، د هموطنانما ازآن
ز سیستم  ۹  والیت ق در  به همی  .دلیل انون شکتز وعدم رعایت قانونیت جریان داشتاکب 

مسئوالنه رژیم دربرابر  قانون،  ،کم بهادادن به مردم عمده آن نایسر ازسیاست خشن وغب 
مردم  آرامشفاء ،ر ،رژیم  اهدافو شعارها بود،باآنکهه جامعحاکمیت قانون در  و  قانونیت

ز عدالت اجتمایع    زشت ودیکتاتورمعابانه  امادرعمل تحقق اهداف بشکل. بود وتامی 
  برخورد شیوه میگرفت.این  صورتشورما باعجله وشتاب کسنتی اسالیم  جامعه مقابل در 
ی از وعملکردهای دساتب  الهام از ،مقابل مردمدر  رسچشمه   مرکز مقامات رهبر

ز ،میگرفت ا که را حزنر ودولتی والیات مسئولی  بعضا  و  کادرهای همان محل،نر تجربه اکب 
ز  . تشکیل میداد را کم سواد  ز متمول درمقابل زمینداران، حقارت و عقده فقر باداشیی  ،ی 
مسئوالنه برخورد منطقه  بزرگانو  روحانیون ،دانشمندان  زشت وغب 
،قدرت وسالح گردیده زور صاحب  که مقام حزنر ودولتی از استفاده .سئو مینمودند 

طبق اهداف حزب شان توده ها، وبسیج نمودنبخاطرجلب عوض اینکه نمودند. ،بودند 
  ارها و شع،انجام میدادند  ،سهم خویش را راعماروطن عقبماندهدو  عمل میکرند 

ی حزنر ودولتی  رهبر )جهاددرمقابل اخوان  ویا  () برخورد انقالنر  که با جملهدساتب 
) ز ز دست م المسلمی   نر  بازنموده،عدم فهم و  الیاتو  مرکزو در  را  سئولی 

دانش حقوقی
، سبب نر بند وباری اعتنانی دربرابرقانون، ز آنهوپ رژیم دوری مردم از  ،قانون شکتز ا یوسیی

ز دولت شد.درچنه ب ز مخالفی  ایط  ی  ز سبب   رسر ز  مردمرسیعبی  پیوسیی   وتقویه به مخالفی 
کشوربه   والیات بناء وضع در  گردید.   وهشت گانه ازیک اسالم گانه ی جهادی هفتتنظیمها

ازمرکزبود. ارتباط تطبیق قانون وخیم تاری    خ نویسان به اساس چشمدید  دانشمندان و  بی
ز تحریرنمودند:   وتحقیقات درزمینه چنی 
محمد صدیق فرهنگ درصفحه  درپنج قرن  جلددوم کتاب افغانستان(  ۱۰۰)  مب 

درباره رژیم ترگ ز  مینویسد:)دولت مصمم بود که بعیصز اخب  های اجتماع  ،امی  ازقشر
ش یافته ،اشحاص مختلف ازماموران  وگرفت گسبی  ازمیان بردارد.بنا براین دایره گب 

 
راجسما

دکانداران،واهل   ،دولت تا محصالن وشاگردان مکاتب،صاحب منصبان،متقاعدان،تجار 
ز   ،مالکان ،زمینداران،دهقانان نر زمی 

ز  دوره گردان نر بضاعت درشهرها،خوانی 
کسبه حتی
ز  کزوالیات بنام پرسش وتحقیق به وزارت داخله ودوایرپولیس ومرا  درروستاها، وبا زمی 

مدرک مورد شکنجه های  دون اسناد و ضمن استنطاق بوولسوایل ها جلب شده،در 
انسانز و  ی مانند:  دور  غب  ،  لت وکوب، ازکرامت بشر

ی
،کندن ناخنها، گرسنگ  بیخوانر

ی
  تشنگ

تعداد دیگررسراست قرارگرفتند. ایشان  خانواده وبیحرمتی به شکنجه افراد  تکان برق،



کابل به پولیگون پلچرخز ودروالیات به کشتارگاه های هم مانند فرستاده شدند،برخز در 
باران و   . زیرخاک دفن گردیدند.( بعیصز دیگرزنده در  تب 

کتاب یادداشتهای سیایس (  ۴۸۹)  سلطان عیل کشتمند درفصل دوم صفحه 
زندانز شده ورویدادهای تاریخز تحت  ز عنوان پیگرد واختناق،بانظرداشت اینکه خودش نب 

ز   مسئولی 
انسانز   بود وعمال اعمال غب 

 
وده  ماحساس ن اورگانهای تحقیق وزندان راجسما

بوجودمیآوردند،  )دست اندرکاران طرازاول رژیم درگرماگرم حوادن  که خود  بود،مینویسد: 
یاست پیگردواختناق رااعمال  بیباک ونر اعتناء نسبت به عواقب اعمال خویش ،س

آنان نسبت به  تا  میکردند.رسمستی قدرت وترس ازدست دادن آن موجب شده بود 
ز  گمان شوند.  بد  هرحرکت وهرشخص    وبا بدگمانز و برپایه ترس ازهرکس وازهمه چب 

داختند.آنان آشکارا اعالم یم دلیل به گرفتاری ونا  شکاکیت های نر   بودی اشخاص میبی
اف زاده ها)پرچمیها( فعال و  داشتند که افراد  یستها  گروهای مربوط به ارسر سکبی

و)یعتز   )یعتز سازائیها ،سفزائیها(، یونالیستهای تنگ نظر سناو  ماجراجویان چبی
( رایکشه شعله مائوئیستهای  ز )یعتز اخوان المسلمی  ز جاوید( واخوان الشیاطی 
  کرد.   نابودخواهند 
ز  سازمانز درحیات  رژیم امی  برپایه این سیاست خویش،شماری ازشخصیتهای معروف غب 

چنانچه بدنبال قتل فجیح محمد داود،خانواده وشماری  ازمیان برداشت.  ملیک ونظایم را 
تبه درامورنظایم وم از  ز مقامات عالب  تبه سابق، وزرا ومسئولی    لیک،عده ازکارمندان عالب 

بدون هیچ  رژیم جمهوری محمد داود،آخرین صدراعظم قبل از چون مویس شفیق 
نوراحمد اعتمادی  که گویا شایعه ایرا پخش کرد  موجتر کشته شد.همچنان رژیم خود 

ز  موکرایسان دهه دره سابق افغانستصدراعظم دو دو   تعی 
کدام دولت ائتالقز بعنوان رهبر

 افواه نر بنیاد، شد.  خواهد 
ز  درزندان نگهداشته بود،که تاآنگاه او را  رژیم  برپایه همی 
حمانه به قتل رساند.(.   بب 

کتاب خودبنام افغانستان گذرگاه کشورکشایان مینویسد: (  ۸۵)صفحه  جورج آنز در    
ون قطع   میشدند. هرگونه تماس بابب   دستگب 

زندانیان سیایس بدون کدام مجوزقانونز )اکب 
فتند.(.  میگردید  ز مب   ازبی 

ی
  وبه ساده گ

  نظایم و  )اعضایاثرخود بنام اردووسیاست مینگارد: (۱۶۷ )محمد نتر عظییم درصفحه   
وابسته،روحانیونملیک پرچم وتعداد بیشمارمردم عادی،رجال سابق  ، روشنفکران  ،غب 

  ومدارگ گرفتار  سند  گونه دلیل،چوهرکس که رسش به تنش یم ارزید.بدون هیمتنفذین 
  در  شبهای سیاه وظلمانز بدون محاکمه در  ویا  یشدند افگنده مبه زندان پلچرخز  گردیده،
      . ودرچقری  های قبالآماده شده رسبه نیست میگردید.(  پلچرخز اعدام میگردیدند  پولیگون

ز (۱۲)بوریس گروموف درصفحه    کتاب خود بنام ارتش رسخ درافغانستان ازقول کاسیگی 
ز ه  لغزشهانی راکه تر  باید  )فکرمیکنم که ما : که  صدراعظم آنوقت شوروی مینویسد  گ وامی 

  درواقیعت امر ستقیما به آنان خاطرنشان سازیم . مدوره زمامداری مرتکب گردیده اند،یط 
ز ادامه دارد(.درصفحه دیگرمتذکر میشود )مابرای   باران مخالفی  ز اکنون تب  تاهمی 

دادیم،اما نتیجه چیست؟ این آنها بودند  ز باران  که   افغانستان همه چب  انسانهای بیگناه را تب 



ز منوال کردند.( دها تاری    خ نویس پژوهشگروژورنالیست ازقانونشکتز ودوران   به همی 
  جوروستم این دوره قلم فرسانی نموده اند. 

ز دربیانیه مورخ  حفیظ هللا  )سپ دومامی  درحرنر پوهنتون کابل  ( میالدی  ۱۹۷۸ تامبر
ز    درخشان رهبر  هدایات ورهنما به تاءیس از  گفت:)ما چنی 

به رصاحت  وپرافتخارخود  کبب  نی
درتاریگ علیه ماتوطئه یم  آنانیکه بحیث وسیله اغراض شوم دشمنان ما  اعالم میداریم،

ز برده میشوند ومسئولیت آن  ین حکمیت عادالنه درآن است که درتاریگ ازبی  چینند بهبی
م وارتجاع است.( ز یالب   . بدوش عمال نوکرصفت امبی

درزندان میالدی  ( ۱۹۸۳ایل  ۱۹۸۰ )ژورنالیست پاکستانز که خوددرسالهای راجاانور 
  پلچرخز زندانز بود.دراثری خود بنام تراژیدی افعانستان مینویسد:که پس ازامحای پرچم، 

که چنان  به زودی کشتی ایرا انقالبیها لجام این های نر  که خودخوایه روشن بود 
ز کشتارها دراواخر قانونشکتز هاو  اینکرد.  خواهند ،غرق اند مب   نامطمئنانه شکل رژیم امی 

ن به اساس هدایت حفیظ به ارتباط شورش مردم بامیابخود گرفت.چنانچه نسل کیسر را
، هللا ز ز درگردهمآنی مردم پغمان محل سکونت اصیل ا عبدهللاامی  ز جهت جمع  امی  می 

ز آوری جنگجویان بخاطر  شعاروهدایت داد که درجنگ )رسمردم رسکونر مردم بامیان چنی 
  کننده قانون چون اورگانهای نظارت وتطبیق  ناموس شان ازآن شما (  مال و  هزاره ازما و 

 یک کارمند  هچخلفی شکل سمبولیک راداشتند.چنان مهومحک  ارنوایلڅ تنها  نداشت، وجود 
محکمه  ارنوایل و څ)دردورانیکه   ضمن معلومات ازطرزکارآن اداره گفتمحکمه خلفی اورگان 

وکام بشکیل   نظارت دقیق ازاورگانهای کشف وتحقیق اکسا فعالیت مینمود.  خلفی تاسیس و 
  نداشت.وهم کارمندان مذکور وجود آمد،بوجود ( هجری شمیس  ۱۳۵۹ )سال که در 

اق تحقیق اشخاص جهت اور رانداشتند.بعضا رگانهای مذکور اجرئت نظارت وبرریس از 
مربوطه   هکمبه ندرت جلسات محامضا آورده میشد.  شکلیات رصف جهت اخذ تکمیل 

ز راد ز اخذ میگردید بعایرمیگردید.رصف امضای مسئولی  ز متهمی 
ز رفیی  ازکشته د ازبی 

 
ا .واکب 

ووالیات  درمرکز  یجه دستگایه جهنیم کام واکسا درنت  نداشت.  شده گان هیچ سند وجود 
بصورت عموم عامل اسایس قانون شکتز بودند.  بعیصز اعضای)جناح خلق(همکاری ه ب

ز ت دولتی بعیصز ازاعضای حزب باوجوداینکه دروظیفه ایکه تعیدرهمه ادارا  شده ی 
ولر ،ند معلومات الزم نداشت صیالت،تجربه و تحبود.   ،مداخله گردرهمه اموربودهکنبی

ادارات روزارت عدلیه با آنکه نظربه سایر داشتند.طورمثال د وحیثیت مالیکه عذاب را 
مکتب کارمندیکه ازسایربخشها مثال   احساس میشد.اما چهارنفر  دولتی فضانی اختناق کمبی 

برای   تردولتی راحاصل نموده بود.  ،دونفربکلوریا ویک حقوقدان که موقف بلند نوردیهوا
ه محکمه جزتشکیل آن وزارت څنوقت لوی کارمندان وزارت عدلیه که درآ ارنوایل وسبی

حقوقدانز که  نچندی. ( مایه جوروستم گردیده بودند داشت کارمند   نفر  ۱۲۰۰بود)حدود
،،به مراجع مربوطه ،باارائه راپور  به نظرشان خوش نخورد  ل شان دستگب  ز

بدون  شب ازمبز
ز بردند.   سیدامان هللاپشدوکتورسیدیعقوب شاه و  طورمثال اسدهللا تحقیق ومحکمه ازبی 

درمرکزووالیات  ارمند بایانز لیسانسه های فاکولته حقوق وعلوم سیایس ودها ک
کشتارجوانان تحصیلکرده وبا. کشور     میشویم:  ورنمونه یادآور طداشت.  ادامهتجربه سب 

ز ورزیده ومجرب درریاست احصائیه مرکزیکه اقتل یارمحمد راد   اجرانی  زجمله متخصی 



ابتداء اورابوالیت بادغیس تبدیل وبعدابه  ( هجری شمیس ۱۳۵۷ )ثوراز  د وظیفه میکرد.بع
ز  حمید  همکاری ،ممب   اورا و  ازاطاقش دستگب  شب بالباس خواب وایل ومنیسر کمیته والیتی

گرایم داشتند.فردای آنروزجنازه اش  چون مردم یارمحمد را . خارج شهربقتل رسانیدند در 
دند.روحش شاد باد. و  پیدا را   بخاک سبی

م  مشهورترین آدم  اردووسیاست مینویسد:) (۱۶۹ )  محمدنتر عظییم درصفحهمحبی
، عبدهللا... کشان  ز ، اسدهللا امی  ز ی،سید رسوری  اسدهللا امی   منصورهاشیم، عزیزاکبر

، سیدعبدهللا روزی، غالم جیالنز رئیس   سیدداودترون، قوماندان محبس پلچرخز
،کبب   دفاع، لوژستیک وزارت ز اثرکشتارگاه   (جاندادو.....  اقبال، کاروانز ودرهمی 
ز شکل  تفصیل توضیح شده است.بهه هاوسایرجنایات ب ها شهر  هرقریه،ولسوایل،در همی 

 دارد.  آنزمان وجود  قصاوت قلب وقانون شکتز ها   از  متعدد والیات داستانهای  و 
 

ایت و حاکمیت  هدف ازتحریرچنیر  بررسیها روشن شدن اذهان عامه وتوجه به رع
کشورمیباشد. به امید ایجاد حکومت قانون وتامیر  عدالت قانون وقانونیت در 

 عزیز! درافغانستان 
 
 
 
 
 

www.hoqooq.eu 
 

http://www.hoqooq.eu/

