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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 دگرمن احمد کندھاری 

 ٢٠١۶مبر  دس٢٩
 

 "پرچم - خلق" يا ننگ حزب ١٣۵٨ششم جدی سال 
ثبت گرديده ، ولی با آن ھم نبايد  تاريخ ۀ گفتمان ھای نوشتاری زياد در مورد اين روز شوم و مصيبتزا در صفحھرچند

ھان ذگاھی نسل ھای بعدی در اآبرای ًا  سپرد بر ما است تا مکررفراموشیخاطرات تاريخی اين روز مشخص را به 

 .زنده نگاه داريم 

 که با يورش ارتش متجاوز سوسيال " پرچم - ديموکراتيک خلق " حزب "دوره نوين و تکاملی"دوران حاکميت 

قبل از ه،  بود١٣۵٧ عطف  آن  کودتای خونين ھفت ثور سال ۀروی وقت آغاز گرديد در حقيقت امر نقطامپرياليسم شو

اين کودتای شوم و در زمان طراحی آن ، تجاوز و اشغال اين کشور در نظر گرفته شده بود که بر ھمين اساس بين 

پيمان اين .  رسيد ء به امضا١٣۵٧ و يا قوس ١٩٧٨مبر مت اتحادشوروی پيمان دفاعی در دسحکومت کودتا و حکو

 يک جانبه بود و صرف يک پيمان جاده صاف کن برای سوقيات نظامی ارتش سرخ به استقامت جنوب طراحی ًٔکامال

 .يت ھمين پيمان استدالل می شد ؤره شده بود که اشغال افغانستان ب

ود که تحت پوشش گروه روانشاد  ھم طرح کا جی بی ب١٣۵٧در سال )  ادولف دابس(گروگان گيری سفير امريکا 

راه انداخته شد چون عمليات گروگان گيری به بسيار سھولت انجام پذيرفت ، معلوم می شد که ه   ب"ثعموالنا با"

حکومت خلقی دخيل می باشد و حادثه به مرگ سفير امريکا و گروگان گير ھا خاتمه پيدا نمود ؛ که خود سبب متشنج 

 زيادی از جوانان شمال را ھمين بھانه تعداد و از طرف ديگر خلقی ھا به  روی وقت شد شدن اوضاع بين امريکا و شو

 ھم بعداز ھمين حادثه راھی پوليگون "یطاھر بدخش"شد که   و گفته می به اعدامگاه ھای مرگ شان قربانی نمودند 

 .ل افغانستان ھموار می ساخت اين ھمه کار ھای مقدماتی بود که راه را برای اشغا. گرديد و به جاودانگی پيوست 

کادر ھای مزدور بر ) ک ج ب ( وردن  قدرت  سياسی به رھنمود و رھبری  رآاز شروع به قدرت رسيدن و به سلطه د

بدين ملحوط اکثريت  . يازيدندسر قدرت حاکميت کودتا به تصفيه و خلع سالح نمودن پرسونل صفوف اردو دست 

بيخردانه و غير جنايتکارانه، اين عمل . ان مخوف پلچرخی و اعدامگاه ھا شدندافسران متعھد و وطن دوست راھی زند

 مقاومت و ايستادگی ۀ روحيتضعيفزاديخوا وآ افسران ۀغرض سرکوب و شکستن روحيه علمی حزب ديموکراتيک  ب

 .طور اعم طراحی می شد ه افسران ب

د ، حزب با شعار ساختار اردوی انقالبی و مردمی فرار سربازان صفوف اردو بعداز گذشت چند ماھی رو به افزايش بو

)  چھار ماھه (  احداث مراکز تعليمی کوتا مدت ابخواست ، افسران برطرف شدهبرای جايگزينی اکمال کمبودات 
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ی سياسی کشور  تازه به حزب  جذب شد  بودند با دادن يا زواۀجوانانی که بی خبر از ھم. د جبران نمايافسری احداث و 

از فراغت از اين کورسھا در   افسری و ديگر امتيازات مادی بعدۀھوار پنج ھزار افغانی معاش و رتبا مادی مامتياز

 .قطعات اردو شامل خدمت گرديدند 

 قدرت و امتياز از داخل اردو در حزب منسجم شدند ، که اعضای حزب به رھنمائی ۀو ھم يک عده از افسران تشن

 اعظمی نمودند ، و ھمين طيف افسران ۀنھا استفادآگی اجتماعی د و درماناز ضعف شخصيت) ک ج ب (ن امشاور

ھای اکسا ، کام و خاد در شکنجه نمودن اھ ، به ويژه که در شکنجه گدمخربترين و خطرناکترين اشخاص از آب برآمدن

 .ھمسلکان شان از ھيچ گونه بی شرافتی و دون صفتی  دريغ نمی ورزيدند 

خودجوش مردمی به مقابل حکومت خونتای کودتا در اکثر نقاط کشور عزيز حکومت حزبی از خيزش و قيامھای  بعد

 حزبی خارج از گارنيزيون ھای نظامی اعزام و ۀغرض تحکيم سلطه  اردو جدا و بۀ از قطعات اردو را از بدنٔه ایعد

 . ممد قرار گرفت چندان دور زمانی به متالشی شدن و شکست اردو نۀيندآکه اين ھم در . استخدام نمودند 

 جنگ و مسدود شدن شاھراه ھا از منابع داخلی رو به کاھش گرائيد ، که ۀاکماالت  لوژستيکی به نسبت گسترش دامن

 اکماالتی نظامی با ۀاردو را ازاين  ناحيه ھم متکی به اردوی شوروی نمود ؛ اکماالت قطعات افراز شده از مراکز عمد

 . اين ھم يکی از فکت ھای شکست اردو شد گذشت ھر روز مشکلتر می گرديد که

 دوش يکه  وابسته به امين و ترکی آمدن قوائی اشغالگر شوروی را نمی پذيرند و ب" پرچم  - حزب خلق "جناح ھای  

ھمه . را انکار می نمايند زنند و حتی در اين اواخر جناح  ببرک شياد و ببرکی ھا ننگ اشغال کشور  ديگر برچسپ می

 . تاريخ محکوم ابدی ھستيد ۀ در صفحآنھا که تاريخ گواھی می دھد و دمطمئن باشن

درس رھبران آن روسی و سرداران جنگی شان نقلی قولی به ا شده  از زبان و قلم مشاورءيت اسناد افشاؤبھتر است به ر

 : پيشکش انھا نمائيم  " ح د خ پ "

ھا که ضعف و سقوط حتمی خويش را احساس می  حاکميت امين نظر به درخواست ھای مکرر آنۀ سه ماھۀدر دور

 مراکز دولتی ت آغاز گرديد ، قطعات کوچک زرھی به حماي١٣۵٨  عقرب ٢۶کردند ، آمدن قطعات نظامی روسی از 

ن ړ قطعه ھوائی  تحت پوشش کار شناس و مشاوريت در ميدان بگرام تحت قومنده جگ،و ميدانھای شيندند و بگرام

طور مخفی بود ، و اشاره می نمايند که دو شخصيت مرکزی حزب ه ت ، اين سوقيات ب البته صورت گرفالماکين

 نظامی در افغانستان بودند که در زمينه اسناد قوی ۀ مخالف مداخلاندره گروميکو و الکسی کاسگينکمونيست شوروی 

 .وجود ندارد 

م علنی تجاوزگرانه و اشغال بالفعل افغانستان م با پياده شدن عساکر قطعات مخفی  سوسيال امپرياليزم  و بعداز تھاجأتو

 کمبود پرسونل ، قدرت رزمی و نظامی اردو رو به کاھش گرائيد ؛ به ويژه در ۀتوسط ارتش سرخ روسی ،  معضل

زمان اوج جنگ ھای داخلی در بين اردو و مقاومت مردمی مورال افسران و سربازان گراف  نزولی داشت ، و ھمه در 

 مردم و در طرف مقابل اردو در کنار ارتش ۀ که يک طرف قضيد و در دو راھی قرار گرفتنيک حالت سردرگمی

ًاشغالگر ، و ثالثا از دست دادن امتيازات مادی و بی سرنوشتی زندگی آينده ؛ فکت و نقش مھمی را در انحطاط و زوال 

 .اردوی منسجم افغانستان بازی نمود 

ً قيام ھای افسران نظامی اکثرا پالن شده جھت ١٣۵٨ سال یلی شش جد ا١٣۵٧اگرچه در مدت زمانی از ھفت ثور 

اوردی مشخص گرفت ولی به ناکامی گرائيد و دست دليرانه صورت ". پ- خ. د.  ح "خاتمه دادن به سلطه خونتای 

 .نداشت 
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ه جدی سال ش نظامی قوای ھوائی و زمينی  ارتش سوسيال امپرياليزم شوروی برای اشغال افغانستان از سسوق الجي

 تاج بيگ و ترور شاگرد وفا دار و ۀ تپۀسا به محاصرآغاز گرديد که به عمليات ھای محاربوی تعرضی برق آ ١٣۵٨

 کودتای ھفت ثور تحت "نوين و تکاملی" ۀمرحلبا  امين خاتمه داده شد و ۀ سه ماھۀبه سلط )ک ج ب ( ورزيده سازمان 

 .ه استعمار روس ھموار گرديد که تا اکنون ادامه دارد رھبری ببرک شياد بر خلق زحمتکش ما پرده سيا

 اکثريت افسران  اردو مطالعه و برداشت عميق داشتند که در صورت اشغال ھيچ ۀروس ھا از تشکيالت و روحي

قطعات مسلط ھستند ، ولی مردم افغانستان  در رھبری و قومندانيت " ح د خ پ "مقاومتی از جانب اردو نخواھد شد و 

 .را ناديده گرفته بودند 

 و ". پ . خ . د .  ح "  شوروی وقت در تبانی با سوسيال امپرياليست ھای رھبر بريژينففرمان اشغال افغانستان توسط 

ار ، خونريزی و س ببرک شياد صادر و در عمل پياده گرديد ؛ که بعداز نه سال کشتأ آن در رۀکادر ھای فروخته شد

چف با توافق امريکا و کشور ھای غربی يک جانبه خاتمه راعتی ، به فرمان گوربزو  تباھی تمام ساختار ھای اقتصادی 

 .يافت 

اشغال افغانستان که با ھجوم تعرضی ، قوائی سوسيال امپرياليزم شوروی به قوت يک اردوی صد ھزار نفری متشکل 

 تزاری يه روسۀھی در مرحله اول ديسانت شده ، بر بنای دکتورين ستراتيژيک ديرين زر-از قوت ھای ھوائی و زمينی 

 ١٣۵٨قامت جنوب در سال ت جنگ  به اسۀيعنی رسيدن به آب ھای گرم بحر ھند از طريق افغانستان و کشاندن دامن

  ارتش متجاوز ١٣۶٧لو  د٢۶تاريخ ه مان برانداز برای مدت نه سال دوام داشت ؛ که بتحميلی و خانآغاز و اين جنگ 

 .شوروی  بدون کدام دستاوردی مجبور  به خروج گرديد 

 مادی و ارتش متجاوز شوروی با امکانات کم بعداز شکست ننگين و خروج نيروھای " ح د خ پ "اقتدارسلطه پوشالی 

خر حيات  آلحظات  با ختم نفس ھای ١٣٩١ ثور سال ٨محاربوی که برای شان ازقوای متجاوز به ارث رسيده بود الی 

يجه برای مردم کشور عزيز ما مصيبت بارتر و بس تجا برای حکومت تنظيمی و پاتک ساالری خالی نمود ؛ که در ن

 شھر زيبای کابل به   تحت لوای امارت  اسالمی اما مزدور و وابسته به غرب ، پاکستان و ايران ،هتمام شدتر ْکشنده 

 . قربانی گرفت  ھزار کابلی را به٧٠مخروبه تبديل و 

 ۀدور مسعود از کابل مخروبه ، توسط طالبان پرۀ خونبار پاتک ساالری شورای نظار و فرار بزدالنۀبعداز سقوط سلط

مين به ياری پاکستان و شيخ نشين ھای عرب زندگی مردم اين سرزمين را ؤاميرالم مصيبت جھل سلطه امارت  ،سيا

 .شدند کرد و چه نبود که مردم ما متحمل ن خفه می

اشغال افغانستان توسط سوسيال امپرياليزم تحت قومانده مارشال سرگی سوکوف ، از جانب ملل متحد با صدورقطعنامه 

 . کشورملل جھان محکوم گرديد و خواستار خروج بال قيد و شرط قوای متجاوز از افغانستان  شدند ١٠۴ی أبا ر

 ضعف گرائيده  و در سطح جھانی از موضع تعرضی به دولت بر سراقتدار شوروی که توان مالی و رزمی اش به

ولی خسارات عمده جنگ را مردم . موضع دفاعی مجبور شده بود ، برای اولين بار اين شکست ننگين را پذيرفت 

 جنگ توسط سوسيال امپرياليزم  شوروی وقت در سرزمين کثيراالقوام ما ۀافغانستان متحمل شدند که آتش برافروخته شد

قوای شوروی نه تنھا فروکش نکرد بل به اشکال متنوع ديگر ادامه پيدا کرد ، تا باالخره ميدان تعرض و با خروج 

 بازھم افغانستان به يک کشور مستعمره باقی ماند که اين ھم  شده ُ تسليحاتی چھل کشور ناتوئی در راس امريکاۀمسابق

 نه تنھا بعد داخلی داشت بل در بودهد مادر زادی دارند ٔازپيامد ھای اين دوپديده خونين ھفت ثور و شش جدی که پيون

 .  گذاشت یجاه سطح منطقه و جھان اثراتی از خود ب

 .  افغانستان ۀطور کلی انھدام و متالشی شدن اردوی منسجم و مسلح با تسليحات پيشرفته ـ  از ھمه مھمتر ب
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يون قربانی و نزديک به شش ميليون مھاجر و ـ  مردم زحمتکش افغانستان از اثر عمليات ھای مخرب جنگی يک ميل

 گذاشت ؛ یجاه   پاکستان و ايران از خود بۀآواره در اکثر نقاط جھان و قسمت اعظم آن در مرز ھای کشور ھای ھمساي

 .شناخته شد متحد  مھاجر بعداز جنگ دوم جھانی از جانب ملل ۀلتکه در آنزمان بزرگترين ک

 /  ١٣۶۴گزارشگر ملل متحد به اثر درگيری ھای سنگين محاربوی  در سال ) ارامکو فيليکس ( ـ  نظر به گزارشات ، 

 نفر که از جمله به اثر حمالت ١۴،٠٠٠ /  ١٣۶۶ نفر و در سال ١۵،٠٠٠ / ١٣۶۵  و در سال نفر    ٣۵،٠٠٠نفر   

 . غير نظامی  قربانی جنگ ھستند ۴٠٠٠راکتی تنظيم ھای جھادی بر مناطق مسکونی  

 ميليون مجروح و معلول از ٣ ميليون معيوب اعم از نيروھای مقاومت و دولتی در مجموع  ١،٢گزارش فوق به اساس 

 .مردم غير نظامی 

 . ٪ جنگالت ٢ـ  تخريب کامل سيستم آبياری و 

وردن اين بيجا شدگان به  مھاجرت ھا و آ آن شھر ھا ؛  و رو ۀـ  در قدم اول خالی شدن دھات  از سکنه  و به ادام

از جمله طبق .  در صورت داشتن امکانات مالی به طرف غرب ًا نخست به کشور ھای ھمسايه و بعدۀآوارگی در مرحل

 ھزار نفوس داشت ، در مدت کوتاھی به ٢٠٠شھر بزرگ و باستانی قندھار که قبل از شروع جنگ متحد گزارش ملل 

 . ھزار تقليل نمود ٢۵امی به بھانه پاک سازی به اثر بمباردمان ھای دوامدار قوای متجاوز روسی و عمليات ھای نظ

 در کشتزار ھای ماين فرش شده در مسير راه ھای اکماالتی نيرو ھای مقاومت و به اطراف مراکز ١٣۶۶ـ  تا سال 

 ١٠که تعداد ماين ھای فرش شده به .  ھزار تن گرديد ٢۵دولتی به شمول قطعات و پوسته ھای نظامی ، عامل مرگ 

 .يون رسيد  ميل١۵الی 

 سال ۴/٣٠٠ مانده یجاه  گزارش نمود برای پاک سازی ماين ھای ب١٣٩۴ بين المللی صليب سرخ در سال ۀکميت

 .که اثرات ان ھمه روزه بروز می کند و قربانی زيادتر کودکان می باشد ، تخمين گرديده 

 .تلفات  قوای بشری دارد نفر ١۴/۴۵٣ ضايعات سنگين سالح و وسايط محاربوی ، ۀ عالوهـ  ارتش شوری ب

ـ  اتحاد جماھير شوروی وقت که تا پيش از اشغال افغانستان سياست تعرضی جھانی داشت ؛ در موضع دفاعی قرار 

وری سوسيال امپرياليزم شوروی گرديد ، که بزرگترين ضربه بر تگرفت که منجر به شکست و متالشی شدن امپرا

 . لوژی مترقی شد ئو نمود و افغانستان قربانگاه ترور اين ايدمکتب و پيروان سوسياليزم و کمونيسم وارد

بخش مردم افغانستان رشد  نمود و به اثر شکست سوسيال امپرياليزم به زاديآ جنگ ملی و ۀـ سازمان القاعده در پروس

 .بخش و مترقی جھان ، جھانی شد زاديآجھت سرکوب جنبش ھای  ) سيا( ياری سازمان  

 نيرو ھای تربيت شده القاعده در ٩٠ و ٨٠ ۀد شوروی و يک قطبی شدن جھان به نفع امريکا در دھـ  بعداز شکست اتحا

 .سيای مرکزی متالشی و زمينه ساز مداخالت نظامی امريکا و کشور ھای غربی شد آممالک شرق ميانه و 

ئی  به تجاوز سريع سوسيال ه ريشـ  اشغال کشور عراق  و ليبيا  بعداز اشغال افغانستان توسط قوای ناتو بازھم  پيوند 

 .دارد   ) ١٣۵٨جدی سال ۶(  امپرياليزم شوروی 

 اين جنبش ءش خود جوش مردمی سرآيند داشت ؛ امريکا و شرکادم افغانستان که از يک مرحله خيزـ  جنگ مقاومت مر

م افغانستان ؛ سازمانھای بخش مردزاديآ و با سرکوب نيرو ھای ملی و   دينی و مذھبی داد ،ۀبخش را صبغزاديآملی و 

رم قدرت اين جنبش ملی قرار داد که اين ستراتيژی س ھأدست تربيه شده اش را با دادن امکانات مادی و تسليحاتی در ر

 .رود   بشمار می١٣۵٨ جدی سال ۶دول غرب ، حامی تنظيم ھای جھادی از پيامد ھای خونين 

 ٢٠١۶سمبر  د٢۶ مطابق به ١٣٩۴جدی  ۶  -.دگرمن احمد کندھاری

 


