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  موسوی

  ٢٠١٩  سپتمبر١۶

  
  "قسمت اول"

  مختصری بر، دروغ ھای
  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"

١۵  

  :ـ  مسأله قتل خرم ٣

 پوليسی کھنه که پوليس آن دوره با بی ۀ يک قضيۀھر چند به مثاب" جمھوری داوود"وزير پالن " خرم"مسأله قتل 

و به کجراھه " داوود"منظور تظاھر قدرت، ارضای  به انگيزه ھای آن بلکهبه منظور يافتن قاتل و نه کفايتی بی مانندی 

دوسيه را خاتمه يافته اعالن نمود، نمی تواند زياد مورد توجه قرار " مرجان"کشانيدن جريان تحقيق، بعد از دستگيری 

صدراعظم را به اثبات رسانيده باشم " جناب"ًکه اوال طی اين بررسی يک بار ديگر دروغگوئی  گيرد، اما به خاطر اين

را به آن قضيه جلب می نمايم، اما قبل از آغاز   آن عمل را بازکشائی نمايم، توجه تانۀ در ثانی انگيزه ھای پشت پردو

  :ندازمسناد دست داشته به قضيه روشنی بيالزم می دانم تا اندکی با اتکای ا

 تو يکی از مقاما) حدخا(ت و اولين وزير معارف بعد از حاکمي) حدخا(يکی از اعضای بنيانگذار " دستگير پنجشيری"

 جناح خلق و ۀ و جنايتکار که بايد در پيشگاه تاريخ پاسخگو باشد، ضمن توضيح شرايط و پروسۀ وحدت دوبارنيخا

: نگارد بود چنين می" داوود"که در واقع آخرين تدارک روسيه به خاطر نابودی رژيم ) ١٣۵۶(جناح پرچم در سال 

  )حدخا(ال جلد دوم ـ ظھور و زو) ۵١(صفحۀ 

 قيام ۀستانآو در ) ١٩٧٨(خالصه ترکيب مقامھای رھبری کنندۀ حزب واحد ديموکراتيک خلق افغانستان در سال "

  :از اين قرار بود) ١٣۵٧( ھفتم ثور ۀمسلحان

  و عضو بيروی سياسی) حدخا(منشی عمومی کميته مرکزی " نور محمد تره کی" ـ ١

  )حدخا(ی کميته مرکزی عضو بيروی سياسی و منش" ببرک کارمل" ـ ٢

  )حدخا(عضو بيروی سياسی و منشی کميته مرکزی " داکتر شاه ولی" ـ ٣

  )حدخا(عضوی بيروی سياسی و منشی کميته مرکزی " نور احمد نور" ـ ۴

  )حدخا(عضوی بيروی سياسی کميته مرکزی " غالم دستگير پنجشيری" ـ ۵

  )حدخا(ی عضو بيروی سياسی کميته مرکز" سلطان علی کشتمند" ـ ۶
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  )حدخا( ـ داکتر صالح محمد زيری عضو بيروی سياسی کميته مرکزی ٧

  )حدخا(عضو بيروی سياسی کميته مرکزی " سليمان اليق" ـ ٨

  )حدخا(عضو بيروی سياسی کميته مرکزی " کريم ميثاق" ـ ٩

  )حدخا(عضو بيروی سياسی کميته مرکزی " بارق شفيعی" ـ ١٠

 ـ بسته به فراکسيون ١٠ ـ ٨ ـ ۶ ـ ۴ ـ ٢و شماره ھای " خلق" ـ اين فھرست به فراکسيون ٩ ـ ٧ ـ ۵ ـ ٣ ـ ١شماره ھای 

جوالی ) ٣(مطابق ) ١٣۵۶(سرطان ) ١٢ (ۀخذ را نويسنده کتاب، سند کنفرانس وحدت منعقدأم." می باشد" پرچم"

  .می نويسد) ١٩٧٧(

  :ھمان کتاب می خوانيم) ۵۵ (ۀدر صفح

 وزير پالن حکومت سردار محمد داوود به تاريخ "علی احمد خرم" ترور"حفيظ هللا امين" ۀيکی از تحرکات خودسران"

  ـ يعنی بعد از کنفرانس وحدت ـ صاحب اين قلم" بود) ١٣۵۶ عقرب ٢۵(

 حفيظ هللا"شکار ساخت توسط آکه تحقيقات کميسيون کنترول در واليت کندوز   تا جائی"علی احمد خرم" ترورۀنقش"

  ..." طرح گرديده بود"امين

  :ھمان کتاب در جلد دوم چنين ادامه می يابد) ۵۶ (ۀدر صفح

ت اعزامی دفتر سياسی را به وضوح کامل به اثبات رسانيد، زيرا اولين أحوادث قيام ثور نظريه ھا و نتيجه گيريھای ھي"

 از "خرم" ترور ۀرفتن زندانيان حادث در ھمان فردای تشکيل حکومت جمھوری ديموکراتيک افغانستان، پذي"امين"اقدام 

که  ھنگامی... جمله آزادکردن و برخوردار ساختن شخصی به نام شينواری از مساعدتھای مادی دولت نو بنياد بود 

 را توسط کميسيون کنترول کشف کرد، بيدرنگ موضوع اخراج "حفيظ هللا امين" تحريک آميز ۀاين توطئ) حدخا(

ليت و سبکدوشی او از رھبری سازمان مخفی نظامی مطرح بحث واول سلب مسؤ ۀ مرکزی و در درجۀ از کميت"امين"

 مرکزی حتی در يکی از ۀ سبکدوشی او از رھبری سازمان مخفی نظامی و اخراج او از کميتۀطرح مصوب. قرار گرفت

  ."جلسه ھای دفتر سياسی توسط کريم ميثاق نوشته شد، اما تره کی و ببرک کارمل مانع صدور مصوبه گرديدند

  :صدراعظم اين قضيه را چگونه تحرير نموده است" جناب"اکنون می بينيم که 

  : کشتمند می خوانيمۀنوشت) ياد داشتھای سياسی و رويداد ھای تاريخی(جلد اول و دوم ) ٣١۵ (ۀدر صفح

او . ته شد، در روز روشن ربوده و کش]محمد داوود[چندی بعد، علی احمد خرم وزير پالن در حکومت محمد داود "... 

 اقتصادی جاپان مشغول مذاکره بود، در برابر ديدگان کارمندان آن وزارت و در يکی ]تأيھ[که با يک ھيات  در حالی

 مرد ۀ و مطمئن ترين نقاط شھر، در چند قدمی ارگ، مقر رياست جمھوری به وسيل]مزدحم ترين[از مزدھم ترين 

شناخته شد، علی احمد خرم را ) مرجان(تروريست که بعد ھا به اسم . مسلحی وادار گرديد که با او سه منزل پائين بيايد

منشا اين . پس از لحظاتی در روی سرک و در کنار موترش با ضرب چند گلوله از پا درآورد و خود پا به فرار گذاشت

  از صاحب اين قلم است ـو نشانی نمودن اغالط جناب کشتمند  ـ تأکيد ."کشتارھا به نيروھای راست افراطی می پيوست

 طوالنی چه بوده است و به ھيچ قولھای  تا اينجا متوجه شده ايد که غرض از آوردن اين نقل ً عزيز، حتماۀخوانند

 قرار پاکستانکشوراستخبارات در خدمت " بوتو" چماق ۀکه در آن زمان به مثاب اخوانصورت نمی تواند حمايت از 

از آوردن آن نقل بلکه ھدف . گونه خيانت و جنايتی در حق مردم ما دريغ نمی کرد، باشد داشته و مثل ھميشه از ھيچ

  .صدراعظم می باشد" جناب" از دروغگوئی شکارآ يک سند ۀ در قدم اول ارائقولھای 

د و در آن ندر يک نھاد باش) بيروی سياسی(تواند امکان داشته باشد که ھر دو نفر عضو يک کميته  آخر چطور می

اده که تمام اسناد تا دستگيری که شخص مفتش خود بر آن ادغان داشته و تذکر د آنطوری(کميته بعد از غور کامل 
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حفيظ هللا "و تشخيص ھويت قاتل و محرک اصلی آن ) نزد سليمان اليق محفوظ بود) ١٣۵٧(ثور ) ۵(رھبری حزب در 

که يک  سال بعد از جنايت با علم بر اين) ٢۵(، باز ھم )بيروی سياسی (ءو تصويب اخراج وی به اکثريت آرا" امين

راست (را به   کرده ھنوز ھم به دروغ خود ادامه داده آنء درونی را افشاۀيآن قض) بيروی سياسی(عضو ديگر 

  ؟! نسبت دھد) افراطی

را در آن " دروغگوئی" يک پرچمی ناب ۀگان) ٧۶(که در آغاز اين مقال ضمن رديف کردن صفات است  ايننه مگر 

گاھی  که در تاريخ نويسی ھيچاينھا . بايد مثل او دروغ بنويسد" ببرک"ميان يافتيم؟ دومين شخصيت حزبی پرچم بعد از 

صداقت نداشته اند حتی در واقعه نگاری نيز از صداقت بوی نبرده به دروغگوئی ادامه می دھند، اميد با درک اين 

 از گذشت که چرا بعد  اين مختصر ساده تر گرديده باشد و اما اينۀمطلب، قضاوت نسبت به مجموع کتاب برای خوانند

صدراعظم داشتند و دارند " جناب"د، برمی گردد به روابط و نظريکه روسھا با باز ھم دروغ می گويربع قرن از  بيشتر

به مشوره و دستور " امين"صدراعظم نمی تواند بنويسد که حرکت " جناب) "ًبعدا به تفصيل به آن خواھم پرداخت(

دشمن " ببرک کارمل" بود و فقط بدين لحاظ بود که حتا ) برای آخرين بار"داوود"پيام مرگ برای ( ۀروسھا به مثاب

به خاطر " ببرک"از تطبيق فيصله جلوگيری نمود ورنه چه موقعيتی بھتر از اين می توانست برای " امين"خونی 

  برايش ميسر گردد؟" امين"نابودی 

که  درعين حال می توانست از بسا جھات ديگر نيز برای روسھا کارائی داشته باشد، نخست آن" خرم"پيام مرگ قتل 

و در تقابل با " داوود"واستند با اين عمل به عالوۀ آنکه يکتن از فعالترين و تا حدودی متعھد ترين فرد به روسھا می خ

و عدم صداقت غرب به " اخوان"را نيز از قدرت روزافزون " داوود" روسھا از ميان برداشته شود، ۀپالنھای مطروح

  .ھراس انداخته وابستگی وی را نسبت به شوروی بيشتر سازند

سخت " داوود"، دولت "ظاھر"خالف ر ثانی با اين قتل سياسی روسھا، به غرب به صورت مستقيم فھماندند که د

  .گونه ضمانتی در ميان نيست فرسوده و ناتوان بوده، بازپرداخت قروض آنھا را ھيچ

خوبی داشتند ب" داوود"ات به ويژه پرچميھا در وزارت داخله و استخبار) حدخا(ًثالثا روسھا با شناخت دقيقی که از نقش 

را در  می دانستند که در نھايت قادر خواھند بود قتل را به گروه ھای اخوانی نسبت داده از آن طريق موقعيت افراد شان

  . ثور استخبارات رژيم در کل در اختيار پرچمی ھا قرار داشتۀنھاد ھای متذکره تحکيم بخشند، چنانچه حين فاجع

 رابطه با موقعيت پرچميھا در نھاد ھای سرکوب به نفع آنھا تمام شد در رابطه با نزديکی بيشتر اما نتيجۀ عملی اگر در

داشت تا ھرچه بيشتر خود را با غرب، پاکستان و ايران نزديک  نآ را بر" داوود"به شوروی نتيجۀ معکوس داده، 

ه با دادن امتيازات خاصی به پاکستان ک ساخته، از آن طريق يا زمينۀ ھمکاری با راست افراطی را مھيا سازد و يا آن

که بين ايران و عراق در عمل تحقق يافت و شاه بعد  نمونه ای(آنھا را به دست آورده به سزای اعمال ننگين شان برساند 

  )از کنفرانس الجزاير ھزاران کرد عراقی را به تيغ رژيم بعثی عراق سپرد

ن قضيه به خاطر خوشخدمتی و کتمان نقش بعدی روسھا در صدراعظم بنابرآگاھی اش از نقش روسھا دراي" جناب"

چاره . را بپوشاند  ثور، مجبور شده است چنان دروغی بگويد که حتی مھارت پرچميگرانه اش نيز نتواند افشای آنۀفاجع

  .ًچيست، دروغگويان حافظه ندارند ورنه حتما قضيه را به ترتيب ديگری بيان می داشتند

دست روسھا دخيل " خرم"که در طرح قتل " فرض محال، محال نيست"اھد بود که اگر بپذيريم تذکر اين نکته بيجا نخو

، آنھم به خاطر تصرف ارگ "امين "ۀمی نگارد محصول کردار ماجراجويان" دستگيرپنجشيری"که   و ھمانطوریودهبن

را با  خوبی درک نمود و آنرا از طرح ستراتيژی نظامی ب" قومندان اعالی انقالب ثور"بوده است، می توان ميزان فھم 

  :چنين مقايسۀ باز ھم يک نتيجه می دھد.  ثور به مقايسه گرفتۀپالن فاجع
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. آر. جی(نه بلکه استخبارات ارتش شوروی ) حدخا( ثور مغزھای کوچک و ناتوان رھبری ۀطراح ستراتيژيک فاجع

ن حيات نکبتبار حاکميت آنھا که به غرض به  ھردو جناح در تمام دوراۀناکامی فعاليتھای کودتاگران. (بوده است.) يو

  .)زير کشانيدن طرف مقابل صورت می گرفت، خود بھترين سند است بر اثبات آن مدعا

خوبی نشان می دھد که جمھوری به ظاھر نيرومند و آسيب که صورت گرفته باشد ب روی ھر انگيزه ای" خرم"مرگ 

 خورده است و آنقدر زير فشار تضادھای درونی دست و پا می زند در درون خود چنان پوسيده و کرم" داوود"ناپذير 

چه بسی درک اين ضعف عاملی بوده تا . که حتی با گذشت چندين ماه نمی تواند جانشينی برای يک وزيرش پيدا نمايد

  .ندازندرا جلو بي فاجعه آفرينان ثور، پالن کارشان

  ادامه دارد

  

 

  


