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 Political سياسی

  
 دگرمن احمد کندھاری

٢٠١٧ اپريل ٣٠  

 کودتای شوم و خونين ھفت ثور تصادفی نبود
-خلق«ش که ھمه از رديف کادر ھای حزب در گرد ھمائی رفقای ھم کيش و ھم جرم» سليمان اليق «که  طوری

زيون طلوع به غرور پاپيوار اعالم می نمايد که از کودتای ھفت ثور يوبودند در کانال تل» پرچم

 !!تواند رفيق گاھی نداشت و اين يک حرکت مستقالنه و ابتکار حزب بود ، فھميده شده نمیآاتحادجماھيرشوروی 

سته  و کند و يا بازھم به فريب مردم و جوانان کشور کمر ب تاريخ خود را اغوا میۀ با مسخ نمودن صفح» اليق«

می باشد که بيشرمانه کودتا را انقالب » .خ. د«حزب به اصطالح ن نوع دروغ و فريبکاری ھای اين ھم از ھما

 . ی انقالب و کودتا را ھم نفھمد نافرق و مع» سليمان اليق « گفتند ممکن تئوريسن 

 ھم کاوشگر جريانات ه ایدازنزمان نظاره گر و تا انآحيث يک نظامی که از جريانات سياسی اردو در اين راقم من

مندان مکثی ه گاھی جوانان و عالقآدر ادرو بودم؛ خواستم در رابطه به وقوع کودتای شوم ھفت ثور جھت 

  .روشنگرانه داشته باشم

زنگ خطر قدرت نمائی جنراالن کاغذی و متکبر اردو از »  ش١٣۵٢ سرطان ٢۶«بعداز پيروزی کودتای سفيد 

  . بسته بودند خاموش گرديد گوش کسانيکه دل به کودتا

 رد؛ خبردند  رنج میهافسران رده ھای پائين اردوی شاھی از کمی معاش و زندگی فقيرانه و نداشتن سرپنا

اکثريت بودند ، درھمان شب و روز به غرض خواستھای در نی اردو يضابطان که از نظر کمی در صفوف پائ

 افسری و فراھم ۀنھا عبارت بود از ترفيع به رتبآواست ھای صنفی شان در حالت گردھمائی و مبارزه بودند که خ

  . تحصيل ۀشدن امکانات ادام

ضابطان اردو بدون اخذ سجل  رد خۀتحت يک فرمان اجرائی ھم » ١٣۵٢ سرطان ٢۶« بعداز پيروزی کودتای 

 يع نمودند و کسانی دريم بريدمنی ترفۀ خدمت که طبق قوانين ترفيع و تقاعد ايجاب می نمود به رتبۀو بررسی دور

و از زندان رھا گرديدند ؛ قابل تذکار می باشد که  قرار گرفته که برای اين خواست زندانی شده بودند مورد عفو

شناختی که از اردو داشت جھت جلب با سردار کھنه کار . خلقی ھا در جريان اين خيزيش صنفی ھيچ نقشی نداشتند

 کماندوی باالی حصار ۴۴ن کودتا بودند دو رتبه و به افسران قطعه عاال که از فیاکثريت افسران اردو به افسران

که توسط چند افسر پرچمی در فردای کودتا برای امنيت مخابرات و نقاط مھم شھری توظيف شدند ، گرچه کودتا 
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سال الی ھفت صبح پيروز بود و ھيچ مقاومتی در مقابل خود نداشت ، يک رتبه و برای متباقی افسران اردو يک 

  .قدم منظور نمود 

که از نقطه نظر کمی انگشت شمار بودند به اصطالح مردم شروع به خودنمائی » خلقی « و » پرچمی « افسران 

 استفاده از تحليل اوضاع اردو ، برداشت خود را داشتند که اب» ديموکراتيک خلق « حزب  به اصطالح کردند؛

ردضابطان که از شرايط به ويژه در بين خب اغاز نمودند ذدرنتيجه در بين صفوف اردو نفوذ و به جلب و ج

  .زندگی سخت عقده مند بودند 

ناراض شده د خان وی نسبت خودخواھی که داشتند از نظام جمھوريت شاھی سردار داوچکه افسران کودتا طوری

 چند نفر ديگر  تبديل ورين قادر خان است که از قواي ھوائی به مسلخ تبديل شد و ھمچنين تغيآثال خوب بودند ، م

  .از سران افسران کودتاچی 

که از نظر . نھا متوسل شدند آب ذ اعظمی نموده و به جۀ استفادءاز ھمين خال» . خ . د « حزب به اصطالح 

   .پنھان نمانده بوددر وزارت دفاع و قطعات اردو » ب . ج . ک « ن امشاور

ن ا ھمين مشاورۀبه پنج ھزار نفر رسيده بود که به مشورن روسی اد تعداد مشاورودر زمان جمھوريت سردار داو

  .ن شدند يبه پست ھای حساس تعي» پرچميھا « به ويژه » خلقيھا  « ۀب شدذ جاً تقرری افسران قبلی و جديد

مدند و من مھماندار آن جھت تفريح می ا مشاوراً در محلی که اين راقم وظيفه داشتم يک محل تفريحگاه بود و اکثر

» جنرال منان  « ءی با قومندان قواه ئکه ازنظر امور وظيف قابل ياداوری می باشد ، وقتیای که دم نقطه ايشان بو

پذيرائي خوب بکنيد که » روسی « ن اتوانی از مشاور کرد که تا می مالقی می شدم به من توصيه و امر می

پچی بود و منزلت استادی برمن داشت که در پوھنتون حربی استاد تکتيک تو» جنرال منان خان « . زرده نشوند آ

بود که به افتخار ترفيع جنرالی اش در رياست جمھوری دعوت » د خان وداو« مقربترين جنرالھا به ۀ از جمل

ن روسی را که امر می نمودند ممکن توصيه و امر سردار اسفارش مھمان نوازی مشاور. خاصی ترتيب داد 

ھستند »  پرچمی - خلقی «  که فکر می شد یبه افسران»  منان خان «نين جنرال چد خان بوده باشد و ھموداو

گاھانه تالش می نمودند آ»  پرچمی -خلقی « گاھانه و يا ھم نااگاھانه بوده باشد ؛ ولی افسران آنزديک بود ممکن 

 اجرای برای»  پرچميھا - خلقيھا « که مقرب و مورد اعتماد قومندان ھای قطعات باشند  و اين ھمه مقدمه چينی 

  .نھا بودآ ۀکودتای آيند

که توسط کودتاچی ھا نزديک قوای چھار زرھدار به  در روز کودتای ننگين و خونين ھفت ثور اولين جنرالی

  .ش شاد حضرب کالشينکوف شھيد شد ھمين جنرال منان بود که رو

  !»  اخوانی - امينی - پرچمی -خلقی «  اليق !!جناب

و سريع الحرکه بوده که از قبل تحت يک تشکل و انسجام سياسی پالن و طرح کودتا يک حرکت نظامی ناگھانی 

گردد، لذا امر و اجرای کودتا تصادفی نبوده بل طبق پالن طرح شده از قبل در زمان معين تحت يک  ريزی می

  . نظامی غافلگيرانه داخل اجرات می شوند ۀعمليات مساعی مشترک

و تعدای ھم در را داشتند » ب . ج . ک «  عضويت تعدای که پنجھزار مشاور روسی که ردچطور قبول بايد ک

 و مشاور  امور اوپراسيونی قطعات اردو ذيدخلۀو در ھم ،یورويعنی استخبارات اردوی ش" يو. آر. جی "بطن 

  بر بودند ؟نھا بی خآت افسران ؛ ولی از وقوع کودتا توسط افسران وابسته به ينابودند حتی در امور تعي
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تظاھرات در شھر کابل تصادفی نبود بلکه جزئی از ۀ و انگيز» ب . ج . ک « توسط » مير اکبر خيبر « قتل 

نبود پس در دوران زمامداری شما در مورد قتل » . ب. ج. ک « و اگر پالن . وردن کودتا بود آ درءپالن به اجرا

  . کنون مرموز باقی ماندگونه تحقيق و بررسی صورت نگرفت و تا ا ھيچ» خيبر « 

نوع  « ۀند توطئچش را در مصروفيت به سرکوبی  توجھ پرچمۀ از شاخشد خان که توسط رفقای کودتاچی اوداو

  .وابسته به غرب و اخوانيزم معطوف واغفال شده بود   »کودتا 

د ، که در مورد  خويش را نابود نمايۀيندآبه کمک جاسوسان وفادارش توانست رقيبان » ب . ج . ک « دستگاه 

» سيدامير خان » « ير محمد شاه م« بزرگترين قربانی جنرال  » .خ.د « حزب به اصطالح سرکوبی رقيبان 

  .ورد آثال متوان  را می» ميوندوال « و » کوات خان « مرستيال » خان محمد خان «

  :موالنا چه خوب سروده 

  گرديم  و ما گرد جھان میيار در خانه     گرديم  ب در کوزه و ما تشنه لبان میآ

   می بنديمءمحمل اندر گذر و دل به خفا     ھريم ــــعشق در سينه و ما بيخبران ش

گونه اھليت و کار  ھيچ د خان نتوانست که دشمنان اصلی اش را شناسائی کند و به کسانی تکيه نموده که ازوداو

 . فھمی برخوردار نبودند

ماده کودتا بود مگر به اصطالح عامُه مردم ما طفل خام و آ ال کامالً در ھمان س » .خ. د« حزب به اصطالح 

  .مد آحرامی به دنيا 

راه انداخته و افغانستان  هرا بو کودتا ھا چرژيم سوسيال امپرياليست اتحاد شوروی در اقصا کشور ھای جھان ھم

گاھی  انقالبی می باشد و ھيچ طبقاتی کودتا ھميشه يک حرکت ضد ۀ نظر علم مبارزۀکشور اولی نبوده ؛ از نقط

توان از کشور ھای  از جمله می. رمانھای خلقھای زحمتکش شده نمی تواند آ مردمی ندارد و ناجی ۀپشتوان

 عطف نابودی و اضمحالل کشور ھا ۀ، سوريه ، عراق ، يمن ، مصر و ديگر کشور ھای افريقائی که نقطسوماليا

  .نظامی و ضد مردمی می باشد و دولت ھای قانونی ايشان ھمين کودتا ھای 

 شاخص ۀخاموشی و يا تسليمی منسوبين اردو از کودتای ھفت ثور انگيزه ھای زيادی داشت که از جمله به ارائ

  : می پردازم اً انھا مختصر

افسران اردو منتظر رتبه بخشی و احراز مقام و منزلت نظامی  اکثر » ١٣۵٢ سرطان ٢۶«  کودتای ۀ از تجرب-

  .شدند 

  . نظر معيشتی و مادی ۀيد به بھتر شدن زندگی از نقط ام-

  .گرفت  سرچشمه می» .خ. د« حزب به اصطالح بشخور آ فريب شعار ھای دور از حقيقت کودتاچی ھا که از -

  .تر برخودار بودند ه سبت به افسران اردو از زندگی مرف رقابت ھای خشک بين اردو و پوليس که ن-

 زيادی راھی زندانھا و ۀن عدآ که به موجب ، افسرانۀخونين ثور سرکوب بيرحمانـ از آغاز و فردای کودتای 

  .اعدامگاه ھا شدند 

با استفاده از سطح بی دانشی سياسی و حس تسليم طلبی افسران پايان رتبه و رديف »  .ب. ج . ک « ن ا مشاور-

ه سخت حس بی اعتمادی را در ب و در شبکه ھای کشفی و جاسوسی استخدام شدند ، که بدين ذريعذوسط را ج

  .بين افسران خلق کرده بودند 

داخل نظام در حال شکلگيری بود و جھت جبران اشتباه و انتقام گيری از نظام خونين و ه نھم مقاومت ھا بآولی با 

 شده ء برای سرنگونی و ضربه وارد کردن به دولتی که چھره اش افشاه ایداخل اردو از ھر روزنه سرکوبگر ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ثال ھای زيادی از مقاومت و خيزيش افسران اردو ثبت  فعاالنه اشتراک می ورزيدند که م به بھای خون و جانبود

 سرکوبی ھای افسران دلير و از ۀگرديد که در ھم راحت مشاھده میصبه . ورق تاريخ کشور عزيز ما می باشد 

  . شامل بودند » . ب. ج. ک« ن اگذرمشاور خود

کند که تاريخ فراموش شده  فکر می. کند  يت کدام سند مداخله روس ھا را نفی میؤره يق بدانم که سليمان ال نمی

  .و مردم کور و کر بودند 

دارد که مجاھدين خائنين بودند ، و خيزيش  نقدر پررو شده که اظھار میآسليمان اليق از برکت استعمار و اشغال 

دين اطالق نموده ھارياليزم به مج استعماری سوسيال امپمقابل نظامه  مقاومت مردمی را بۀسرتاسری جنگ عادالن

نھا در مورد آ ۀ جديد نبوده بل در زمان زمامداری خونتا و سرکوبگرانۀو خائن خطاب می نمايد اين يک پديد

  .بردند  کار میه  اشرار را بۀمقاومتگران کلم

  صدر خدمت به مردم گرديده ؟ جھان کودتا مۀشود که در کجای نقش ال میؤس» اليق « از ھمه گذشته از 

گونی سياسی به نفع يگ گروه و وابسته به يک کشور شه ارمان مردمی نداشته و يک دگرچون حرکت کودتا ھمي

 و انقالبات مردمی سرنوشت توده ھاجانبازی ھای استعماری و نظام ھای سرکوبگر می باشد که باالخره به يمن 

  . کودتا را با انقالب جا نزنيد که جرم نابخشودنی تاريخ می باشد گاه ش به فنا و سقوط می انجامد  و ھيچبد

حيث  کند اکنون بازھم من  اگر ديروز به ساز سوسيال امپرياليزم می رقصيدند چه فرق می!!ءسليمان اليق و رفقا

  .گيرند  می رقصند با يک فرق که حاال دالر مزد میامريکا وظيفه به ساز امپرياليزم جنايتگستر 

  . ھمين مختصر بسنده می کنم اگر در خانه کس است ھمين بس است من به

  . خائنين و جنايتکاران بر سر چوبه دار باشند ۀکه ھممردم ما ستاخيز ريم تا روز ر مین

  .به اميد ھمان روز 

. 
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