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 04/05/2018                  داکتر محمد ایمل
 

 دغوایی اومه او د خیبر قتل
 مړی برخهل

 

د افغانستان په تاریخ کې د کړکېچ شېبې لږې نه دي، خو د اویایمو کلونو د پاى بحران یې د اوسمهالي تاریخ تر ټولو 

 بوږنوونکې بېلگه بلل کېږي

پراخ ډول څېړل شوي چې د افغانستان لومړنى جمهوریت یې تر لنډ  په تېرو څه کم څلوېښتو کلو کې هغه عوامل په

ژوندانه وروسته ونړاوه او عوامل یی هم کیداي شي لکه د مشرانو غفلت، د کیڼ السو گوندونو بې کنټروله آزادي، د 

خ او  ح د دفاع وزارت په مشرتابه کې مرگوني کمزوري او د کاري استخباراتو نشتوالى د روسانو مستقیمه مداخله د

د هغه پټو جاسوسانو په واسطه چی په جمهوري نظام کی وزیران او لوړ پوړي کسان وو،خو  بیا حسن شرق  دا ادعا 

ور اضافه کوي چی د امریکا استخباراتو ، ساواک او اي اس اي هم د جمهوري نظام په راپرځولو کی  الس درلود 

پلوه افغاني کمونیستانو یوه اندازه مسوولیت را کم کړي ممکن هدف د حسن شرق به دا وي چی د روسان او روس 

چی ګڼې تنها روسان او کمونیستان خو عاملین د غمیزی ندي بلکی امریکا ، پاکستان او ایران هم جز د دغه ناورین 

   .وو خو متاسفانه  کره شواهد یی خپل کتاب کی ندی وړاندی کړي

بدبختیو د پیل باعث شو چا ندي څیړلي حتی د ح د خ پرچمي فرکسیون خو په دې ټول بهیر کې هغه قتل چی   د ټولو 

او حتی د میر اکبر خیبر خپل سلیمان الیق چی د ح د خ لوړ پوړي غړي دي د طلوع د شیطاني تلویزیون سره  پخپله 

 همرکه کی دا وضاحت ورنکړ چی د خیبر د مرګ دستور چا ورکړ. حال داچی پخپلو شخصي یاداشتونو کی یي ورن

پرده پورته کړي خو په ژوند یی نه غواړي چی خپور کړي. خو الندی یي د کتاب صفحې کټ مټ کاپي شوي دی او 

همداراز د طلوع د شیطاني تلویزیون او د جمعیت د تنظیم او د ای اس ای معلوموحاله جاسوس وحیده مژده ښکرور 

قتل کی الس درلود دا همغه د هجرت د وخت دروغ یی هم رد کړل چی ګواکی حزب اسالمي افغانستان د خیبر په 

 .قصه ده چی په سره تبه د مالریا به هم څوک مړه شول ویل به حزبیانو مړ کړ

خو ما د غرزي الیق چی د سلیمان الیق زوي دی هغه لیکنې له فسیبوک راټولې کړي  چی په هغه کی  ببرک کارمل  

. په هر صورت مخکی لدی چی د خیبر مرګ سره تار او ستن کړو ښه به  او نوراحمد نور عاملین د میر آکبر خیبر د قتل بولي

 .دا وي چی لږ خیبر وپیژنو

 کارمل

 میر اکبر خیبر
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کال کې په لوګر والیت کې وزېږېد. له لومړنیو زده کړو وروسته یې په حربي پوهنتون کې  1۳0۴میر اکبر خیبر 

ي سیاسي فکر خپرولو لپاره مبارزه کوله او له همدې نظامي زده کړې وکړې. نوموړي پټ او ښکاره د سوسیالیست

یو مهال زنداني شو او همداراز له اردو منفک شو او له هغه په جرم  کبله او هم د عسکري اصولو د نه رعایت

وروسته یی د پولیسو په اکادمي کی کار کا. ویل کېږي، چې نوموړي په زندان کې له یو شمېر کیڼ اړخه سیاستوالو 

ندل لکه ببرک کارمل او دا هم ویل کیږي چی کارمل ته فلسفه د مارکسیزم لینینزیم خیبر ورزده کړه او له سره وپېژ

 .همدی امله به ورته د استاد خطاب کړ

خیبر د خلق دیموکراتیک ګوند له فکري بنسټ رامنځته کونکو کسانو څخه شمیرل کېږي، خو دغه ګوند ژر د خپلمنځي 

ک کارمل په مشرۍ د )پرچم( په نامه ډله له ګونده بېله شو او خیبر په دغه ډله کې د اختالفونو ښکار شو. د ببر

 .مرکزي کمېټې غړی او نظامي برخې مشر شو

مه د غوایي له کودتا څه باندې یوه اونۍ مخکې پالزمېنه کې نامعلومو کسانو  28کال د وري میاشتې پر  1۳۵۷د 

 .کاله تېر شوي وو 1۴وواژه. هغه مهال د ګوند له تاسیسه نژدې 

 :غرزي الیق لیکي 

 فرزانه،ۀ خوانند

واهم همه گانى خۀ این بخش ماجرا با بیاِن ناگفته هاى دیگر در حال كمال یافتن است كه دیر یا زود به دسترِس استفاد

اِن پاك رو گذاشت. با نشر متن زیر كه سال گذشته نگاشته شده، یاد آن نامردى و آن قصاوِت "انقالبى" را تازه میكنم،

 !استاد خیبر را شاد میخواهم و به آدمكشان ِ حرفوى و باندیست هاى درون حزبى نفرین جاودانه میفرستم

 غرزى الیق

 ٓنقلى از هزار و یك پیشآمد

________________________ 

 

 (هشتاد و یك)

ل چند روز پیش از قت واپسین نشسِت بیروى سیاسى كمیته مركزى حزب واحد دموكراتیك خلق افغانستان كه فقط

میراكبر خیبر در منزل نورمحمد تره كى واقع كارته چهار دائر گردیده بود، پس از آنكه به كار خویش پایان بخشید و 

اعضاى ده نفرى آن از اطاق صالون به دهلیز بیرون ریختند تا با پوشیدن كفش هایشان، منزل تره كى را به سوى 

ه بستن بند هاى پاپوشهاى شان خاتمه نه داده بودند كه تره كى به یكباره گى توجه خانه هایشان ترك بگویند، هنوز ب

همه گان را به خود جلب كرد و همه را دوباره به داخل صالون دعوت نمود. وى رو به اعضاى بیروى سیاسى نموده 

 : و چنین ادامه داده بود

قا خواهش میكنم تا روى آن بیندیشند و طى دو سه مسالۀ مهمى را فراموش كردم تا با شما در میان گذارم. از رف -

روز آینده روى آن به توافق برسند. میخواستم با شما عضویت حفیظ هللا امین در بیروى سیاسى را در میان گذارم. 
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از اینكه امین در جریان مذاكرات وحدت به عضویت بیروى سیاسى راه نه یافت خیلى سرخورده و آشفته است. 

انهاى نظامى خلقى ها را در دست دارد و عضویت او در بیروى سیاسى پیش از همه سبب ایجاد وى فرمان سازم

اعتماد و رضایت و خشنودى در وى گردیده و از سوى دیگر وى را زیر دیده بانى مستقیم رهبرى حزبى قرار 

انۀ فردیت وى شاید داده و جلو زیاده روى ها و تندگرایى هاى وى را سد خواهد كرد. ویژه گى هاى برترى جوی

باعث ایجاد فاجعه اى گردد كه بعداً نه توانیم آنرا مهار كنیم. براى اینكه تناسب كمى در بیروى سیاسى میان جناح 

هاى پیشین برهم نه خورده باشد، پیشنهاد میكنم تا رفیق میر اكبر خیبر را كه جایگاه استاد حزب را دارد، به 

ه میدانم كه چرا در جریان مذاكرات وحدت مسالۀ عضویت استاد خیبر در عضویت بیروى سیاسى ارتقا دهیم. ن

مقام هاى رهبرى كنندۀ كمیته مركزى از نظر افتاد و رهبرى حزب از خرد و آگاهى هاى او بى بهره ماند، ولى 

 .حاال موقعیت خوب به دست آمده است تا وى را به جایگاه شایسته اش ارتقا دهیم

شنیدن این پیشنهاد آنى و غیر قابل پیشبینى تره كى بهت زده شده و پس از چند پرسش و اعضاى بیروى سیاسى با 

كوتاه، در فرجام پیشنهاد نامبرده را تائید كردند. در موقع بیرون آمدن، تره كى رو به ببرك كارمل نموده  عکس العمل

 : گفت

میگذارم تا استاد خیبر را در همین دو یا استاد خیبر دوست نزدیك خودت است، این وظیفه را به دوش تو چون  -

سه روز نزد من بفرستى تا خودم فیصلۀ امروزى بیروى سیاسى را برایش ابالغ و ورودش را در جمع اعضاى 

 . بیروى سیاسى خیرمقدم بگویم

وستى دۀ تره كى هنوز نه میدانست كه رابطه ها میان استاد خیبر و ببرك كارمل مدت ها پیش به سردى گرائیده و ریش

 . ها و اعتماد ها میان آن دو كامالً خشكیده است

ببرك كارمل اما، از این دستور منشى عمومى حزب اطاعت میكند و وعده میسپارد كه در روز هاى نزدیك استاد 

 . خیبر را به مالقات تره كى بفرستد

[][][] 

 2015ق( شنیده بودم و اینبار، در ماه مى سال )سلیمان الی گفتار باال گوشه یى از ٓنقلى است كه من پیش ها از پدرم

طى سفر خویش به كابل، آنرا تازه كردم و به پرسشهاى تكمیلى خویش پاسخ یافتم. جوهر این ٓنقل را پیشآمد هایى 

رنگ مى بخشد كه چند روز پیش از شهادت استاد خیبر در ستاِد رهبرى پرچمى ها رخ میداده و بیگمان یكى از حلقه 

 . در كالبد شگافى قتل استاد خیبر را به دست میدهد هاى گمشده

اعضاى همان وقِت بیروى سیاسى كمیته مركزى حزب واحد ۀ چنین پیشآمد پر ارزش تأریخى اما، در آثار نشر شد

دموكراتیك خلق افغانستان چون سلطانعلى كشتمند، غالم دستگیر پنجشیرى، صالح محمد زیرى و بارق شفیعى كه گواه 

ن رخداد بوده اند، كامالً مسكوت گذاشته شده و از یادآورى آن با مهارت و یا تدبیر ابا ورزیده اند. همزمان، قاصر چنی

شش تن اعضاى دیگر بیروى سیاسى، چون نورمحمد تره كى، ببرك كارمل، نور احمد نور، سلیمان الیق، داكتر شاه 

اور دارم آنانیكه كه در قید حیاتند، روى صحت این گفته ولى و عبدالكریم میثاق نیز گواه همان پیشآمد بوده اند و ب

 . صحه خواهند گذاشت
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بار ها شنیده شد كه قتل میر اكبر خیبر از درون حزب انجام یافته است: كسى به نور محمد تره كى سؤظن نشان میداد، 

مرموز به سردار محمد داؤد كسى حفیظ هللا امین را نشانه میگرفت، سومى ببرك كارمل را متهم میساخت. آن قتل 

خان و دستگاه حاكمیتى او، به حزب اسالمى و گلبدین حكمتیار، به استخبارات پاكستان و گاه به استخبارات روسیه... 

"د روسیه سفیر ابلوف هم په قتل کی الس درلود " نیز حواله داده مى شد. حزب واحد دموكراتیك خلق اما، طیف 

د ببرك كارمل باالى آرمگاه خیبر شهید به هوا باۀ را در بیانیه سیاسى خویش كه از حنجرگسترده ترى از قاتلین خیبر 

مى شد، ردیف بندى كرد. شاید و هزاران شاید كه بار قتل خیبر را یكى از نام هاى یاد شده در باال روى وجدان بى 

خیبر نزد تره كى پیش آمده است، فرستادن ۀ آزرم خویش حمل كند، ولى آنچه پس از دستور تره كى به كارمل دربار

 . زیرك را براى رسیدن به انتهاى ماجرا یارى مى رساندۀ خوانند

ن آاو درخواست مالقات میكند. دراز بیروى سیاسى، استاد خیبر به پدرم زنگ میزند وۀ یاد شدۀ فرداِى پس از جلس

گى رفتن گى میكرد. پدرم آمادكروریون كهنه زندم ۳5ما در پروان مینه به سر میبردیم و استاد خیبر در بالك  روزگار

 : نزد وى را ابراز میكند و راهى مكروریون میشود. پس از احوالپرسى، استاد خیبر براى پدرم چنین ٓنقل میكند

رفیق نور( به مالقات من آمد. بارق از جانب كارمل گفت:  ُخسرعضو بیروى سیاسى آن وقت و )شب رفیق بارق ..."

میخواهد امین را در موازنه با شما به عضویت بیروى سیاسى كمیته مركزى پیشنهاد كند. تقاضا میكنم براى "تره كى 

بیروى سیاسى كه على االجبار صادر خواهد شد، جداً ۀ خنثى ساختن این توطئه در برابر تصمیم تره كى علیه فیصل

 ". ایستاده گى و مخالفت كن

تا  ۳4ۀ شر ناشده، جلد گزارشات روزمره )از زندان پلچرخى(، از صفح)سلیمان الیق، یادداشتهاى خصوصى ن 

  ( )البته، این بخش داستان در كتاب آقاى بارق شفیعى تحت عنوان "غروب خورشید" مفقود است.(80ۀ صفح

استاد خیبر به بارق صاحب مى فهماند كه ببرك كارمل بیش از این رهبر حزب نیست و موقف حزبى اش هیچ برترى 

موقف حزبى بارق صاحب نه دارد، پس به جاى فرستادن بارق صاحب، خودش باید این مأموریت را انجام میداد. از 

بیروى سیاسى با تره كى رو در رو مطرح ۀ استاد خیبر مى افزاید كه ببرك كارمل این مساله را باید در همان جلس

در میان میگذاشت. حاال كه تره كى منشى عمومى  میكرد و پندار خویشرا در این باب به شكل علنى با بیروى سیاسى

كمیته مركزى حزب واحد است من نه میتوانم و نه میخواهم از دستور وى سرپیچى كنم. باالتر از همه، روى این نیت 

 . تره كى بیروى سیاسى نیز صحه گذاشته است. من حتماً با تره كى دیدار خواهم كرد

بر در برابر گفته هاى آقاى بارق، شب بعد نور احمد نور به درب منزل استاد گفتنى است كه پس از واكنش استاد خی

بارق صاحب را كه ببرك كارمل حواله نموده بود، ۀ دق الباب میكند و پس از احوالپرسى متداول، گفته هاى شب گذشت

رق در میان گذاشته بود، به تكرار با وى در میان میگذارد. استاد همان دیدگاه اولى خویشرا كه شِب پیش با آقاى با

تكرار میكند و پافشارى نشان میدهد كه حتماً به دیدار تره كى میرود. با شنیدن این سخن، نور برآشفته شده، به تهدید 

استاد پرداخته و مى افزاید كه با چنین خیره سرى كشته خواهد شد. در پاسخ به پرسش استاد خیبر كه كى مرا خواهد 

 . ف خود برده و تأكید مى كند كه من ترا میكشمكشت؟ نور انگشت به طر
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با صفاى استاد خیبر را زهر پاشى میكند و اورا تهدید ۀ شب بعد تر باز هم نور احمد نور با همان شیوه و تهدید ها كلب

در  .به مرگ میكند. استاد براى بار دوم پدرم را نزد خود فرامیخواند و همین پیشآمد را برایش با جزئیات ٓنقل میكند

 : یادداشتهاى خصوصى پدرم در این باب سخنهاى زیر ثبت گردیده است

رفیق نور به من گفت: "او مثل كسى كه روى ۀ ترور، رفیق خیبر خودش ضمن صحبت دربارۀ سه روز قبل از حادث"

. همین بیاندازدآتش نشسته باشد ناآرام شده است. پیوسته نزد من مى آید و با پرخاش جویى میخواهد مرا به پاى كارمل 

 ".آدمكشان به )ترور( تهدید میكردۀ امروز نیز قبل از شما اینجا آمده بود و مرا به نحو

 80 ۀتا صفح ۳4ۀ )از زندان پلچرخى(، از صفحسلیمان الیق، یادداشتهاى خصوصى نشر ناشده، جلد گزارشات روزمره 

خیبر خندیدم و به او طعن زدم كه از حرفهاى نور ترسیده پدرم به یاد میآورد كه با شنیدن این سخنان از زبان استاد 

است. استاد خیبر اما، از تهدید هاى كارمل و نور هراس به دل راه نه داده، بلكه به پدرم فهمانده بود كه اوضاع درون 

حاظ ل حزبى پیوسته متشنج تر میشود و برخورد هستریك كارمل آبستن پیشآمد هاى غیر قابل پیشگویى است. از همین

پدرم را فراخوانده و برایش گفته بود كه من به یك گواه صادق و با وجدان نیاز دارم تا سرنخ حادثه هاى بعدى ناپدید 

 . نه گردد

 : باز هم از یادداشتهاى خصوصى پدرم

 ترور شدنش به من حكایت كرد كه همین امروز در محل "پل باغ عمومى" با رفیق ترهۀ خیبر در روز قبل از حادث

كى تصادف كردم. او گفت توسعه تشكیالت بیرو را پیشنهاد كرده است، حفیظ هللا امین و مرا به حیث كاندیدان عضویت 

جدید در نظر گرفته است. تره كى گفت این تصمیم از پنجشنبه آینده تجاوز نه خواهد كرد و در همین فاصله شما به 

 آنان ۀ"خیبر از قول تره كى افزود: "این اطالع را به وسیل عضویت بیروى سیاسى كمیته مركزى انتخاب خواهید شد.

 ".آنان به مالقات دعوت خواهم كردۀ )اشاره به رفقاى پرچمى( به شما خواهم داد و شما را به ذریع

تا  ۳4هاى خصوصى نشر ناشده، جلد گزارشات روزمره )از زندان پلچرخى(، از صفحۀ  سلیمان الیق، یادداشت

 80صفحۀ 

 .د وي د افغان مسلمان ولس په دښمنانو نفرین   
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