
www.afgazad.com                                                                                        afgazad@gmail.com 1

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
ياسیس  Political 

 
  

  ميرعبدالرحيم عزيز
۴/٢٧/٢٠٠٩ 

 

سياه استعمار ۀ  ثور يا كارنام٨ و ٧   وحشت 
 

اجه  و سياھترين لحظات زندگی خود موبه دردناكترينكه ملت افغان  است شمسی روزی -  ھجری١٣۵٧ ثور سال ٧

راه انداختند كه ھدف نه تنھا سرنگونی نظام ه  با حمايت مسكو كودتای خونينی را بشورویدست پروردگان .  گرديد

 بود كه روسيه ی فرھنگی و خانوادگي،د خان بود، بلكه از ريشه درآوردن كليه ارزش ھای ملیوجمھوری مرحوم داو

 ثور سال ٨ . سرمايه گذاری نموده بودند آن ارزش ھانھدامم شوروی بيش از صد سال در استزاری و سوسيال امپريالي

ساخت پاكستان وحشيانه داخل كابل شدند و ھای تنظيم  یضد ملسای ؤكه افراد و ر است شمسی روزی - ھجری١٣٧١

.  با ارتكاب اعمال ضد بشری، ضربات ھولناكی بر پيكر وحدت ملی و ساختار سياسی و فرھنگی كشور وارد نمودند

  وجوه مشترک ھر . در تاريخ كشور را مورد ارزيابی قرار ميدھمو منحوس  مون مختصر ھر دو روز تاريكدرين مض

 .   بربادی کشور و قتل عام مردم ماستمزدوری به اجانب، ،  به خاکخيانتگروه ضد ملی دو 

 كتب متعدد، . راه افتاده ميالدی ب١٩٧٨سال  اپريل ٢٧ مطابق به  ١٣۵٧  ثور٧ھموطنان ما آگاه اند كه چگونه كودتای 

.  به تكرار آن نيستبرباد كن تحرير شده است كه ضرورت بيشتر  ۀحادث  در خصوص اينهصد ھا مضمون و رسال

 اجرا ۀ ستراتژی  ھای مختلفی را به مرحلی شوروسميالي امپراليسوس خاطر نشان سازم كه بعد ازين روز، ددرين جا باي

عكس العمل .   خلقی ھا را روی صحنه آوردۀ اول، شاخۀدر مرحل.  دبلع نماي ه تدريج  بگذاشت تا بتواند افغانستان را

انسانی و سرتنبگی نظام خلقی و رشد سريع نيرو ھای مقاومت و اختالفات درونی حزب،  ملت افغان عليه روش غير 

 خلقی ت تا به افغانستان گرفاوز تجبه م شوروی تصميم يسًنظام خلقی را تقريبا به زانو درآورده بود كه سوسيال امپريال

 ھمچنان زمانيكه شاگرد وفادار ،درين جا قابل تذكار است.   از ميان بردارد ميکردند"سرکشی" اوامر مسكو ازھا را كه 

 خلقی ۀ، شاخکرد "ش اخفهاحترامانه "حفيظ هللا امين بالشت را بر دھن استاد بزرگوارش نور محمد تره كی گذاشت و 

را كه غالمتر و   پرچمی ھامسکو دوم، ۀلذا در مرحل.  سوی سقوط نزديك شده خلق يك قدم ديگر ب ميھن فروشحزب 

.   به مسكو ھم در حكومت جديد ابقا شدندبوط البته خلقی ھای تره كی و سائر عمال  مر.   قدرت رسانيده نوكر تر بودند ب

  است و نسبت بر ھر فرد آنوقت Marid)(ماريد ين روسی نظر به رسالۀ متروخ  وی"كی جی بی"ببرك كارمل كه اسم 
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در جريان حاكميت ضد ملی .   شدنصبو فرمانبردار مسكو بود در راس ھرم سياسی كشور تر  پرچم، مطيع جناح 

.  افزايش يافت و توجه جھانيان ھم به سوی افغانستان معطوف گرديدو ميھنی مردم ما پرچمی ھا، مقاومت ملی 

.  ًدان جنگ سرد بين قدرت ھای جھانی گرديد، بلكه عمال ميدان تاخت و تاز كشور ھای ھمسايه ھم شدافغانستان نه تنھا مي

سوی ه   بھموطن ما ھا   بر مردم، ميليون )جناح خلق و پرچمھردو(به اثر ظلم و ستم حزب حاكم و غاصب خلق 

ل فعاليت گروه ھای مخالف نظام به پشاور به مركز ثق.  ر كشور ھای جھان  فرار نمودنديپاكستان و ايران  و سا

رين نضج گرفتند و تكامل يھای تروريستی مانند القاعده و ساھمين جا بود سازمان .  اصطالح ماركسيستی مبدل گرديد

ضد ی  ببرك كارمل، روسی ساختن افغانستان آغاز شد  و به كمك مشاورين شوروی تبليغات وسيعۀدر دور.  ديافتن

 و در مجموع ريشه كن ساختن  كليه ارزش ھای مادی  و معنوی كشور  به سرعت گسترش فرھنگ افغانی و اسالمی

.   حل ميشدشورویوری تطور كامل در امپراه   آزاديخواھی ملت افغان نميبود، افغانستان بۀاگر مجاھدت و مبارز. يافت

ه   ب) شرق كشور نه در شمالباالخص در جنوب و(كشتار ھای ھمگانی، تصفيه ھای خونين،  بمباران دھات و قصبات 

، تدريس  غرض خلق وحشت در مردمقومی، تشكيل ميليشيا ھا مانند ميليشيا ھای دوستم و نادریھای راه انداختن جنگ 

، ترويج  فساد اخالق و صد ھا تاريخیفرھنگ روس پرستی و خيانت به  كشور، محو كتب و آثار گرانبھای اسالمی و 

تجاوز شوروی به افغانستان و ظلم و ستم نظام به .   ببرك كارمل بودۀ كارنامه سياه دورءفعاليت ضد افغانی ديگر، جز

 و سوسيال  را در سطح ملی روز افزون ساختیاصطالح ماركسيستی كابل بر مردم افغان، مقاومت ضد استعمار

كرملين  و و متحجر ر باالخره مرگ طبيعی رھبران پي. امپرياليسم شوروی را در حالت درماندگی و شکست قرار داد

لذا گوربچف .  رويكار آمدن زعامت جديد سر آغاز تجديد نظر به روش ناكام بريژنف در سياست خارجی  شوروی  شد

زعيم جديد سوسيال امپرياليسم شوروی، سياست خارجی بريژنف و تحجر فكری آن دوره را  در قبال افغانستان كه مسكو 

 .دور انداخته  ھم اتفاق افتاد، بً ميكشاند كه بعدایسوی تباھيه را ب

گوربچف نميتوانست با عناصر افغانی بريژنف كه ھمان ببرك .  س قدرت قرار دادأ سوم، مسكو نجيب را در رۀدر مرحل

 تصميم گرفت طبق ذوق خودش، نجيب را كه جوانتر و با انرژی تر محسوب ميشد برآنبنا.  ھمسلكان او بود كنار بيايدو 

در  روز ھای نخست، .  ه كردن پاليسی جديد مسكو استفاده نمايد و از وی در پيادکشانيدهت افغانستان صحنه سياسبروی 

ليت جديدش و روش وؤدرستی بفھمد تا اينكه كرملين او را متوجه مسه عقل نجيب زياد قد نميداد تا نظرات گوربچف را ب

ا با تنظيم ھای جھادی داخل مذاكره شود و از جانب كابل تصميم گرفت تمزدور  از يك جانب زعامت .  مسكو ساختۀتاز

و ساير نيرو ھای  را عليه مجاھدين واقعی ه ای حمالت گستردشوروی ھمراه با قشون  مسکوۀديگر نظام دست نشاند

 روس با تشويق و حمايت مسكو ھمچنان سعی نمود تا نقش ميليشيا ھای  قومی را ۀنظام دست نشاند.  آغاز كردندمبارز 

ً لوژی به اصطالح ماركسيستی كه ظاھرا  اتكای فكری نظام دست ئوايد. سعه دھدانھدام مقاومت ملی افغان ھا توغرض 

  وبه منظوربر  مبنای دساتير مسكو و غرض انتقام گيری و جبران شكست شوروی.  شوروی بود، كنار گذاشته شدۀنشاند

دروغ خود را ه نظام ب (انشين كشمكش طبقاتی ساختاضمحالل جامعه افغانی، زعامت جديد كابل كشمكش قومی را ج

كار به جھاد مانند احمد شاه مسعود و ياران ه اما با وجود خيانت يك تعداد از افراد ناب).  ميدانستطبقاتی حامی کشمکش 

تحليل وی، مقاومت شكست ناپذير مبارزين واقعی افغان توانائی رزمی نظام به اصطالح ماركسيستی كابل را باالخره به 

 اصيل نبارزامۀ  شوروی در زير ضربات كوبندۀ، آخرين رئيس جمھور دست نشاند١٩٩٢ اپريل ٢٧در روز .  برد
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قرار بود كه سعی ملل متحد زمينه را برای گذار مسالمت آميز تفويض دولت به .  كشور به زانو درآمد و تسليم شد

سوی انارشيسم و برادر كشی در حركت ه يران، افغانستان بمجاھدين آماده سازد، اما به اثر دسايس روس، پاكستان و ا

 .افتاد

 ھجری شمسی، تنظيم ھای ساخت پاكستان با خلق ١٣٧١ ثور سال ٨ ميالدی مطابق به ١٩٩٢ اپريل سال ٢٨روز 

ك  كابل در دست يك تنظيم با ائتالف يۀقبلی استعماری، ھر گوشھای طبق طرح .   وارد كابل شدندگيریوحشت و انتقام 

 چھارم ۀاين در حقيقت اجرای مرحل.  تعداد خلقی ھا،  پرچمی ھا و ستمی ھا افتاد و كشتا رو تخريب آغاز گرديد

 ھای جھادی از بيرون، ببرك و گروه فشار ۀعالوه ب.   در افغانستان بود با تبانی تھران و اسالم آباد ستراتژی مسكو

راه انداختند و تحول ه ميانی مانند مزدك و كاويانی به حمايت مسكو كودتائی را ھم از داخل عليه نجيب بحاميان وی و ست

كه با ايشان تعلقات قومی  سياسی را طوری عيار كردند كه مخالفين نجيب در داخل حزب به ھر يك از تنظيم ھای جھادی

ًر داد مخفی احمد شاه مسعود با قوای چھل شوروی قبال درين جا متذكر ميشويم كه قرا.  و مذھبی داشتند ملحق گردند

 پشاور، صبغت هللا مجددی برای دو ماه حاكم كابل ۀنظر به فيصل. اساس خيانت و تباھی را در افغانستان گذاشته بود

س حكومت بی صالحيت كابل قرار أًمقرر گرديد و بعدا نوبت ربانی رسيد كه صرف بايست برای چھار ماه در ر

.  اما نظر به توطئه قبلی استعماری، ربانی مدت حكمروائی غيرقانونی خود را برای چھار سال تمديد نمود.  ميگرفت

 پيروزی و شكست سوسيال امپرياليسم ۀامريكا سرمست از باد.  ازين جا بود جنگ و ستيز و بربادی آغازيدن گرفت

ان خارجی و مزدوران داخلی آنھا  ن در دست دشمكنار رفت و افغانستان  رادر ظاھر  سياسی كشور ۀشوروی، از صحن

 تروريستی  ھای اين خود زمينه را برای ظھور قشر متحجر طالبان و فعاليت. گذاشت  تا سرخور مردم خويش گردند

  .آينده كه گريبان گير امريكا ھم شد، آماده ساخت

محروم ساختن افغانھا از : ھم توافق داشتندھر سه كشور ھمسايه افغانستان، شوروی، ايران و پاكستان در يك نقطه با 

ر ھا راه و   اما ھر يك ازين كشو.شوروی  سوسيال امپرياليسم و پيروزی شان بر قوای استعماریمبارزه افتخارات 

يدخل در ذكردند كه خواھی نخواھی كشور ھای خود و انھدام افغانستان تعقيب ميمنافع مين أروش مختلفی را برای ت

بعد از سقوط نجيب،  جناح تاجك پرچم و ستميان كه با روس ھا .  ان را در تصادم با يكديگر قرار ميداد افغانستۀقضي

ًربانی و احمد شاه مسعود قبال با استخبارات روس در .  ھمكاری ميكردند به شورای نظار و جمعيت اسالمی پيوستند

 و يا اينکه  در صورت تجزيۀ کشور به شمال ده بودحكومت و زعامت كابل را دا ۀتماس بودند و مسكو ھم به ايشان وعد

 بعضی از اعضای جناح پشتون حكومت نجيب با حزب . تند افغانستان شمالی را در دست ميگرفو جنوب، حکومت

مانند سلطانعلی كشتمند كه در ) شاخۀ پرچم(افراد ديگر حزب خلق .  اسالمی حكمتيار و اتحاد اسالمی سياف ملحق شدند

 روس ۀش دردستگاه نظام دست نشاند ا، در واپسين روز ھای حيات سياسیدود از دماغ مردم ھزاره درآوردحين قدرتش 

بعضی از سران  .   ھزاره شدۀغرض فريب مردم ھزاره تعلقات قومی خود را تبارز داد و به اصطالح مدافع قوم ستمديد

 و سوختن و فرريختن شھر كابل را مشاھده ميكردند  ملی نداشتند، فقط ناظر اوضاع بودهۀجھادی كه كدام خاصيت برازند

 كه مدت تسلط غير قانونی ربانی ـ مسعود را در بر ١٩٩۶ تا ماه سپتامبر ١٩٩٢از  اپريل .  و از آن لذت ميبردند

سياف و ربانی در مورد  .  گرفت، جنگ ھای تنظيمی و قومی ميان گروه ھای متخاصم، كابل را به يك ويرانه تبديل نمود

  ."ما مرتكب ھيچ گونه خطا كاری نشده ايم” اظھار داشتند كه بيشرمانهربادی كشورب
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.   عمال اجانب در كابل طی چھار سال حكومت ربانی ـ مسعود انجام شد، در تاريخ كشور نظير نداشتذريعۀ كه یفجايع

يمت در بازار ھای پشاور، مشھد و كتابخانه ھا چورو چپاول گرديده و كتب  ذيق.  موزيم ھا و آثار تاريخی به سرقت رفت

ا به ھزار ھ.  تعميرات دولتی به يك نحوی آسيب ديد و مورد دستبرد  دزدان تنظيمی قرار گرفت.  فروش رسيده تھران ب

شمول ه ھر يك از تنظيم ھا  ب. گاھی برای حفظ شرف و آبروی مردم باقی نماندزن افغان  تجاوز شد و ھيچ پناھ

تخلف از .  ار بزرگ در يك كنج شھر كابل موضع گرفته بودند و بر فرق مردم آتش ميريختندميليشيای دوستم آدمخو

به اثر تھاجم مشترك نيرو ھای شورای .  زش ھای  حقوق بشر بی انتھا بود و خون و وحشت ھمه جا را فرا گرفته بودرا

ر ھا تن از اھل تشيع آن محله به ھالكت  افشار كابل، ھزاۀنظار احمدشاه مسعود و اتحاد اسالمی سياف وھابی  بر ناحي

 درنده خوئی ۀدر نتيج.  وحشيان شورای نظار و انسان كشان سياف برباد شدندۀوسيله رسيدند و ناموس و اطفال شان ب

 ھزار تن ۵٠دست ايران و بقايای عمال كی جی بی،  بيش از آلت تنظيم ھای ساخت آی اس آی پاكستان و حزب وحدت 

 ايران و ،آرزو ھای ديرين پاكستان.  مبدل گرديدۀود را از دست دادند و شھر كابل ھم به يك مخروبمردم كابل جان خ

ميتواند برای كشور ما ١٣٧١  ثور سال ٨آيا روز .  برآورده شدًقسما  شكست مسكو در انھدام كابل و كشور ما ۀعقد

در تاريخ معاصر ھا  تاريكترين روز  از ی و يا شايداين يك.  افتخار آفرين باشد و يا نفرت آفرين؟ جواب را ھمه ميدانند

 متذكر شد كه مجاھدين اصيل نه دروغين درين بربادی ھا سھمی نداشتند، بلكه صرف منافقين و دباي. افغانستان باشد

  .فاسقين كه در خدمت اجانب بودند زير نام جھاد كشور را  به تباھی كشانيدند

،  پرچمی- خلقیمزدور و بقايای نظام  و گروه ھای ساخت ايرانم ھای جھادی پشاور  تنظيۀ نسبت اعمال غير شرافتمندان

توطئه ھای بيگانه ھمراه با خيانت فرزندان .  سوی صلح  و آرامش قدم بردارده ملت افغان اين فرصت را نيافت كه ب

و حيثيت و شرافت ملی افغان ھا  را برباد داد  را ی شوروسميالي ضد امپراتو مبارز ناخلف تاريخ، كليه افتخارات جھاد

ر رھبران تنظيمی دستور داد كه غرض پاكيزه ي پاكستان به ربانی و گلبدين و سانواز شريف صدراعظم.  را پامال نمود

در بيرون از .  كعبه بشتابند، اما بعد از بازگشت بيشتر كشتند و بيشتر تخريب كردندۀسوی خانه ساختن خويش ب

، يك تعداد از فرومايگان مربوط به نظام خلقی و تنظيم )پاكستان، ايران و روسيه(اتير استعماری افغانستان ھم بنا بر دس

 اوباشانبه اين .  ميان جوامع افغانی  شدندافگنی ھای پاكستانی و ايرانی ھمراه با بی ھويتان ستمی در صدد تفرقه 

چه، مغشوش و خصم  يكديگر نگھدارند تا جنايات ن افغان را در ھر جائی كه اند، دست و پاادستور داده شد تا مھاجر

خاطر نيايد و ه روس، بربادی ھای وارده از جانب پاكستان و ايران و اعمال ضد حقوق بشر تنظيم ھای فروخته شده ب

 اين ۀازين ناكسان، فعاليت غير شرافتمندانو امريکا  پاكستان ، با وجود حمايت كامل ايران، روس.   حتی فراموش گردد

يكی از نتايج مثبت .  منان ملت افغان تا حال ناكام گرديده و ھر روز ھم به شكست ھای شرم آوری بر ميخورنددش

 بر استعمار و نوكران ی محكمۀ خود ضربنيكه امصيبت ھای اخير كشور، بلند رفتن سطح آگاھی ملت افغان است 

ان را به تباھی كشانيد و ملت افغان را متحمل خسارات  سياه استعمار كه افغانستۀاين بود كارنام .شودياستعمار محسوب م

 كه ی ـ پرچمی فروشان خلقھني و میمي  فروشان تنظنيمروز ھر دو گروه  دا. جبران ناپذير مادی و معنوی ساخت

اين .   و تاراج كشور  مشغول اندبي به تخركاي امری مقدس تحت رھبرري ائتالف غكي بودند، در گريكدي خصم یزمان
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و آگاه تر نسبت به گذشته برای  ما ھشيارتر، اما مردم  رنج سال ھا بر روح و جسم مردم ما سنگينی خواھد كرددرد و

  .مبارزۀ جديد آماده خواھند شد

    
 


