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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  پيکان بڼوال

 ٢٠١٢ دسمبر ٢٧

 ...ششم جدی
  يا روايت اسارت ميھن ما

  
 شامگاه آنروزفاجعه سياه ثورراانقالب نام دادند کودتای ننگين ھفتم ثورسرآغازبدبختی وتباھی کشورمابود، 

ازھمان آغاز دست ودل باز به . اخه ھا وزوايدش برسرير قدرت تکيه زدندباند پرچمی باش  خلقی وۀارھود

ويرانی کردند تاخدايان  فرستادند، دسته دسته مردم بی گناه را به کشتارگاه ھا کشتارمردم وويرانی وطن پرداختند،

ه وازقبل پالن شده  سياه ھماھنگ شدیکودتا . شادمان سازند، کاخ کرملين را دربھای مقامھای داده شدهتشنه به خون

 برای ببرک راه را ازميان برداشتند تا "جالد" توسط حفيظ را "کودن" نورمحمد مرحله به مرحله پياده شد،

 ۀومرحل راديوھا وتلويزونھا بلند شد بار ديگرشامگاھی صدای اين بی ھمه چيزاز وباز يک بازکنند، "سوداگر"

  .تکاملی ننگ ثوررااعالم کرد 

ھا جنرالمارشالھا و وری روسيه زير قيادت تلشکرامپرا بی بديلی است؛ روز  کشورماششم جدی درتاريخ 

ده سال جنگيدند تامردم مارابه انقياد وتسليمی  وحدوداً  گذاشتند دامان پاک مادروطن ماه ب را پاھای نحس خود

بيرحمانه غارت  نه کشتند،وحشيا. شدندکه موفق ن بدنامش رانمايندگان مردم جابزنند ببرک بی ھمت، وباند وادارند،

 .شدکه ن گوش بسازند،ه تا مردم ماراحلقه ب کردند ومکارانه دروغ گفتند؛

 کشور تا ودروغ گفت وباھمه امکاناتش فشار آورد ازنخستين روزاقتدارش فقط لفاظی کرد "سوداگر"ببرک  

 .نداريم"پست زی"جز حامدکشورخودمعاصرچنين آدم پستی رادرتاريخ  مردم راغالم آنھا بسازد، روس و قمر را

دانست  دھد که شاه شجاع خودرا اسيرمی تاريخ گواھی می شاه شجاع درمقايسه باببرک وحامد روی سفيدی دارد،

غالم روانشاد ميراثر  نقل ازکتاب افغانستان درمسيرتاريخ، .کرد ومردم را به قيام عليه انگليس تشويق وترغيب می

 شمسی،١٣٣١طبع کابل سال ،١٨۵۴ليف درأميرزاعطامحمدت اثر" ی معارکنوا" ازکتاب خود که او" غبار"محمد

  . شاه شجاع چنين آوردهۀدربار١۵٠-١۴٩صفحه

مورين بزرگ افغانستان گذشته أعصرشه شجاع که عمرش درافغانستان ودرمعيت م يکی ازنويسندگان ھم"  

ختم جنگ انگليس وافغان تٔاليف شده از که فقط دوازده سال بعد درکتاب خود وخودشاھدقسمتی ازاين واقعات بود،

مطلب ازبمبی (حکومت ھنده که مکناتن ازطرف دولت خودب بعدازاين:(نويسد درموردشه شجاع چنين می است،
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غرض حفظ سلطنت ه مکناتن توسط برنس به شاه شجاع پيام دادکه ب .شاه شجاع انديشه مندگرديد مقررشد )است

  اميرۀعبدهللا خان اچکزئی وسردارشمس الدين خان برادرزاد ن لوگری، خااشخاص چون امين هللا ازاختالل بايد

 ازپيشنھاد و احضار را شاه شجاع رجال مذکور .پس امرشاه صادرگردد دوست محمدخان به ھندوستان برده شوند،

 از سر  شماۀمابانوشت .وچيستند شناسيم که کيستند که ماھرگز انگليسان رانمی ايشان گفتند .مکناتن آگاه وامرسفرنمود

ه شماھرروزفريب کاری انگليس ب اماديديم که درعھد اميردوست محمدخان تافتيم وشماراآورده برتخت نشانديم،

شاه که بشنيدآه کشيدوگفت که  .ول شماھستيدؤپس مس گردد، ومردم می نوعی ظاھرواسباب بدنامی ورسوائی شما

سوختن وساختن  از ی جزاسبانان انگليس ھستم وچاره ان وپامن محکوم حکم پھره دار شماازدل من آگاه نيستيد،

ورجال باغيرت وھميت  )نام آنروزه افغانستان( ازدست رفت ومردان کاری خراسان افسوس که آنچه بود ندارم،

مصارف چنين  بردارد، و بيايد ھرمردباھمتی که باشد ورنه اين شمشيرمن شمشيراسالم است، رفتند، و مردند

 )رجال مذکور(که برادران خراسانی وقتی .نگردد که اين رازآشکارا شرطیه ب خواھم کرد،غازيان رامن آماده 

 گل محمدخان، من،ؤع رادرميان گذاشتندچون نايب مالمباديگران موضو و برگشتند اززبان شاه چنين چيزی شنيدند

  .مسيرتاريخافغانستان در۵٣۵ ۀصفح" عبدالسالم خان وغيره سکندرخان، محمدشاه خان، عبدالعزيزخان،

 وقاحت بارباردر اراجيفش شرط افغانيت را ی وئپررو وبا کند قيام مردم راسرکوب می واما ببرک مزدور  

درطول مدت حکومتش فقط درصدد  وی .ننگ ونفرين براين بيغيرت وباند بدکارش .خواند دوستی بااتحادشوری می

جه جلوه دادنووھمه وقت باتوطئه وفريب قصد م فريب مردم بود  ۀکه جبھ زمانی . اعمال وطن فروشانه اش راداشتٔ

 وفريب، را به مکر عده ای به آن صورت قانونی بدھند، تا تھيه محفلی بودند درصدد و ملی پدروطن رااعالم کردند

ينجا من قصه ای را تعريف ادر . ديگری راباپول وکسانی رابازوربرای گشايش اين تياتر ناکام به صحنه آوردندۀعد

  .کنم که خودشاھد بخشی ازماجرا بوده ام می

 برای اين و سيس کردأ ملی پدروطن را تۀدرھمين وقت دولت دست نشانده جبھ من زندانی بودم،١٩٨١سال  

 "پست زی"درست مانند شرائط کنونی که حامد را جمع آوری کنند، که به آن رنگ وطنی بزنند الزم بود تاعده ای

 شد، ل تاريخ کشورما برای امر مھمی چون آزادی ويا تعيين رھبر تشکيل میکه درطو برای تشکيل لويه جرگه،

چنين مجلسی راالزم داشت "سوداگر"درآن زمان ببرک گردد، حاال برای صحه گذاشتن روی وطن فروشی داير می

  . چشم ديد خودم تعريف کنمۀبله دربار .آن شکل قانونی بدھند تا به اصطالح نمايندگان مردم به

ھنگام رفتن  روزی برايش پايوازی مالقاتی آمده بود، مبندان ما که متٔاسفانه اسمش فراموشم شده،يکی ازھ  

درضمن   احوال خانواده اش شدم،یجويا .دربرگشت بسياراندوھگين و پريشان بود اما ذوقزده وخوشحال رفت،

که پدرش مفقوداالثر  شود ته میسه ھف حدوداً  بعدازلحظه ای گفت، اما او در خودبود، مشتاق خبری ازبيرون بودم،

 اين از غصه داربود .دخل اظھاربی اطالعی کرده اند ومقامات ذی بی نتيجه بوده فاميل ھرتالشی که کرده اند است،

 ودلداری هزديم وگمانی داشتيم درصدد توجي طبعاًھرکدام ماحدسی می .که پدرش سرپرست خانواده الدرک است

 گرفتار ما .نه ازديگران ساخته بود و او غصه اش کاری نه از و ماند ازچندروز اوبعد .اوشديم تااورا تسلی بدھيم

که  ھمين  نام نھاد پدروطن راافتتاح کرد،ۀسروصداجبھ چندی گذشت ودولت با .اوھم به دنيای خودش خود،

قضيه روشن بعداً  ".خودش...خودش بود.....اونه پدرم"بار ھمان زندانی باصدای بلند گفت يک حضاررانشان داد،

وبا رضايت خودش حاضرنبوده که درچنين جلسه ای شرکت  که درموقيعت خودش آدم بانفوذی بوده شدکه پدراورا

  بخشی ازۀعنوان نماينده ب ازاو ين محفل آورده اند تاامدتی قبل ازجلسه اورابرده اند وبا تھديد اورا درًء بنا کند،

  !!  کنندهگوش بودن خودرا توجيه حلقه ب المی وکرغفريب وم خدعه، باشد با .جامعه استفاده ببرند
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نھاامريست آببرک مزدوردرطول حکمروائی خود تالش کرد تامردم رامتقاعد بسازد که غالمی برای   

توانست  خالصه ھرچی می دروغ گفت، وعده داد، زندانی کرد، کشت، اجتناب ناپذير بايدگردن بنھند وتسلم شوند،

 .سرشت مردم ما آزادگی بوده وھست که نشد، چه موفق نشد راضی وخوشنود نگه دارد، اربابانش را تا انجام داد

ماه عقرب  و اوراازرھبری باند برکنارکردند١٣۶۵درماه ثور .روسھا پاداشش را دادند ببرک عمالًشکست خورد،

ترويچ بليچکا شودکه ويکتورپ گفته می .ازمقام رياست جمھوری برکنارگرديد"آدم کش" نجيب ھمان سال توسط نا

 استعفای اوراجلويش گذاشتند واين مرد ۀاعضای دفتر باند ورقاز بادوتن   کشور؛ۀدرحقيقت ھمه کار مشاور ببرک،

گاھی تاچه حدی ذليل وحقير  و تواند شريف باشد چقدرمی انسان چه مقامی دارد،" . کردءزبون تسليم شد وامضا

  !!!"ميشود

 دانش می، رشناس مسائل خاورميانه با ببرک مالقاتی داشتهکا"دانش"دربندرحيرتان مصطفی١٩٩۵سال  

  :ازتنھا حاصل عمرخودچنين يادکرد نويسد موقع خداحافظی ببرک بالحنی خسته ودردآلود،

تواند به اتکای نيروی خارجی به  میاين بود که ھيچ کشوری نگترين درسی که درزندگی گرفتم ربز"  

ازاستقالل کشوردفاع کرد،ھرملتی بايد   مردم احترام گذاشت وۀد به ارادباي .استقالل وپيشرفت دست يابد آزادی و

  "روی پای خود بايستد

چشم   آنھااحترام نگذاشته،به بيگانه اعتماد کرده؛اما عمالً ۀبه مردم واراد ھرچنداعتراف کرد که خائن بوده،  

لعنت  .مردم وتاريخ راازآن خودکردو ننگ ونفرين  دست آخر مردارشد.به الطاف اربابانش دارد تا اورا عفو کنند

  !!!ين مکار وطن فروشاابدی بر

جا نگذاشت که ه وھيچ دستآوردی ب  کودتای ننگين ثورتمام زيربنای کشوررا ويران کردۀششم جدی به ادام  

  .را بکشند فقط ويرانی وزمينه ساز برای تجاوز بعدی که مردم ما بايد جور آن قابل ذکر باشد،

  !می واخوانیچپر قی،نفرين ابدی برخل  

  !پيروزی ازآن مردم است  

  !!!درود بر روان شھدای راه آزادی  

      

............................................................................  

  :ازمنابع زير برای اين نوشته استفاده برده ام  

  "غبار"غالم محمدشادروان ميرافغانستان درمسيرتاريخ اثر   

  .با ببرک" دانش" مصطفیۀمصاحب رشيف بی بی سی،آ  

        

  

 


