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 Political سياسی

  

 پيکار پامير 

  

  دسمبر خونين
حزب " ھجری شمسی بود که گروھی از کودتا گران ١٣۵٧سی سال قبل از امروز ، يعنی ھفتم ماه ثور 

ر برابر رژيم جمھوری محمد داوود  برخاستند و با آغازعمليات خونين و درکابل، د " ندموکراتيک خلق افغانستا

بيرحمانۀ نظامی ، نه تنھا رژيم مذکو ر را سرنگون کردند، بلکه شخص رييس جمھور را با ھمۀ اعضای خانواده و 

ات مسلحانۀ اين تنھا نبود،  در روز کودتا و تا ساعتی که ھنوزعملي. چند تن از وزيران وی ھم به قتل رسانيدند

کودتا چيان پايان نيافته بود ، صد ھا تن از مدافعان ارگ جمھوری و منسوبين اردوی جمھوری محمد داوود خان  

  .بگرام ھم کشته شدند در ميدان ھای ھوايی خواجه رواش کابل  و

 ١٣۵٧ور جريان کودتا در روز پنجشنبه ھفتم ثۀ به قول يکی از افسران نيروی ھوايی که خود شاھد بخش عمد

ھجری شمسی بود ه است ، کودتا چيان، تعداد زيادی از افسران نظام جمھوری داوود خان را که مانند خود شان  

ًحزبی و کودتاچی  نبودند و عالوتا ، يا روی خصومت ھای شخصی و سياسی يا احساس خطر از جانب آنان، با 

خونين حتا مدتھا ۀ اش تيرباران کردند و اين سلسلميدان ھوايی خواجه رو"  خط رنوی " شتاب عجيبی در پايان  

  . پس از پيروزی کودتا ھم ادامه داشت 

زيرا ھمين کودتا و . عنوان نقطۀ عطف در تاريخ ميھن غمبار ما ثبت شده استه وقوع کودتا ی ثور در افغانستان ب

ر مملکت ما به ويرانۀ حزن پيامد ھای منفی آن بود که خون مليونھا انسان در کشورما به زمين ريخت ، سراس

َخاک يکسان شدند، مليونھا افغان ترک يار و ديار گفته آوارۀ سرزمين ه  و قصبات وطن بءانگيزی مبدل گشت ، قرا

ھای ديگران گرديدند، زندان ھا از انسان ھای اسير ، مظلوم و مبارز مملو شدند، ربودن ھا و کشتن ھا و بستن ھا ی 

 سياسی بر ھمه جا سايه افگند و تحقير و تھديد و تباھی عليه - را گرفت، اختناق فکریوحشتناکی سراسر ميھن را ف

  .ملت غمديدۀ ما به اوج خود رسيد 

ھنوز اين درامۀ ھولناک و بی نظير سياسی ، اجتماعی و تاريخی در افغانستان ادامه داشت که با سرنگونی حفيظ هللا 

زديکش توسط  قطعۀ خاص کماندو ھای مربوط به کی جی بی ،  امين رھبر جناح خلق و تنی چند از ھمکاران ن

 ھجری شمسی مطابق  بيست و ١٣۵٨مرحلۀ خونين تر ديگری آغازيدن گرفت و آن، عبارت از ششم ماه جدی سال 
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. بود" مرحلۀ نوين و تکاملی انقالب ثور"قول کودتاچيان جناح پرچم ، ه  ميالدی ويا ب١٩٧٩مبر سالھفتم ماه دس

دندان مسلح روسی اشغال مستقيم نظامی شد که  جھان و جھانيان را به ه کشورعزيز ما توسط قشون تا باينبار، 

  . حيرت اندرنمود

مردم دنيای غرب، مانند امروز مشغول برگزاری و تجليل از ايام عيد کرسمس و در آستانۀ سال نو عيسوی بودند که 

ًامی افغانستان گرفتند و دقيقا در چنين شب و روز بود که رھبران کرملين بسيار بی خردانه تصميم به اشغال نظ

چکمه پوشان استعمار روس از زمين و ھوا وارد خاک پاک افغانستان شده و اين کشور کھنسال، مستقل و غير 

  . منسلک را با ملت آزادی دوست  و دلير آن اسير ساختند

ًای چندين سالۀ ناشی ازان عجالتا ميگذريم، زيرا از طی اين تبصره،  از حشو و زوايد اين رويداد خونين و جدال ھ

يکطرف در اين زمينه بسيار گفته و نوشته شده است و ازسويی، اين نگارش به درازا خواھد کشيد و بنابران،  تنھا 

 کودتای ثور و متعاقب آن، اشغال نظامی کشور ما توسط قشون روسی، اگر فاجعۀبه اين موضوع می پردازيم که 

.   گرديدءمعۀ ما مصيبتی عظيم و عزای ملی بود، برای جوانب ديگر، چانس مساعد و مدرک ارتزاق و ارتقابرای جا

  يک تصادف بسيار همثابه ًمثال، اشغال افغانستان برای مذھبيون متعصب و نيرو ھای عقب گرا و ارتجاع افغانی، ب

گان طماع، ھم بر شانۀ   وحال ميھن و در پناه بيگان وضعمفيد و مساعد بود، زيرا آنھا توانستند با استفاده از چنين

مقاومت ملی ضد تجاوز سوار شوند و ھم صاحب تنظيم ھای جھادی ، نام و نشان سياسی ، شأن و شوکت دنيايی ، 

اين حادثه برای کشور . نقد و جنس فراوان و باالخره صاحب تاج و تخت و امارت ھای به اصطالح اسالمی شوند

 را داشت ، زيرا حکومت داران ءملت افغانستان ، يعنی پاکستان ھم حيثيت آب بقاۀ سوگند خوردھمسايه و دشمن 

پاکستانی توانستند در پناه جھاد مردم افغانستان، نه تنھا مليونرھای نامدار عصر و صاحب سالح ذروی شوند ، بلکه 

 ھای ء دادند، خالء شان را ارتقانيروی نظامی و دفاعی شان را سخت تقويت کردند، دستگا ه ھای استخباراتی

نظامی وفرھنگی و اجتماعی و ساير ُاقتصادی و عمرانی شان را پر نمودند، افغانستان آزاد را از رھگذراقتصادی و 

ًطوريکه اين کشور به سختی خواھد توانست  مجددا روی پا . ارزشھای تاريخی و ھنری و حتا کلتوری تھی نمودند

ه صبان پاکستانی  بارا از غ" ديورند"آنسوی خط ۀ بيستد ، چه ماند به آنکه ادعای استرداد سرزمين ھای غصب شد

  . عمل بياورد

متحده ھم کودتای ثور و تھاجم قشون روسی در حکم گنجينۀ بزرگی بود که آن کشور از سالھا بدينسو برای اياالت 

نام ه ًحضور نيرو ھای روسی در افغانستان موجب گرديد تا امريکا ظاھرا ب. در پی توسل بدان روز شماری ميکرد

شوروی (  پيکر حريف جھانی خويش و مجاھد افغان ، در حقيقت در صدد زخم زدن به"  جھاد اسالمی "حمايت از 

  .  شود و باالخره آنرا به زانو در آورد، ولو که به قيمت جان چند مليون انسان افغانی تمام شود که شد) ديروز

 شد تا از ھر گوشه و کنار یَر حکم  به اصطالح دم جانبخش عيسبرای تروريست ھای جھا ن نيز اين حادثه ، د

ُکستان تجمع کنند و به آدم کشی ھای جنون آميز و لجام گسيخته بپردازند و برای خود جھان در خاک افغانستان و پا

  . شان ساز و سامان  و پايگاه و پناھگاه  دست و پا نمايند

مصيبت عظيم و خونين ملت افغانستان ھمچنان باعث آن شد که سازمان ھا و شبکه ھای جاسوسی کشور ھای 

اری جھان مانند موساد اسراييل، انتجلنت سرويس بريتانيا ، سی آی ای خصوص، کشور ھای استعمه ھمسايه و ب
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به تخريبات و تجربيات سياسی ، تبليغاتی ، نظامی و ستراتژيک  ی ايران "ساواما "و امريکا ، آی اس آی پاکستان 

  .شان بيفزايند و شاخکھای شان را در منطقه فعال سازند

ًصيبت بار افغانستان موجب آن شد تا نيروی جديد التشکيل ، شديدا ًعالوتا، رويداد ھای دلخراش ، خونين و م

جان مردم خسته دل ه در ماورای سرحد ساخته شده سيل آسا ب" طالبان " نام  ه ارتجاعی ، خونريز و دھشت باری ب

ری و اثرات منفی و ذلت بار اعمال و کردار ضد علم و تمدن و ضد ترقی و ھن.  و بی رمق افغانستان گسيل شوند

که درچند سال اخير در حق ) شامل تنظيم ھای جھادی و طالبان بی دانش ( فرھنگی  جناح ھای اسالم سياسی 

ارزشھای انسانی و تاريخی و فرھنگی مردم ما انجام دادند، تا سالھای طوالنی باقی خواھد ماند، ھمانطوريکه آثار 

ير و روند ھستی فردی و سياسی و اجتماعی مردم ما ناگوار اعمال و کردار کودتا چيان ھفت ثوری در ذھن و ضم

  . به ياد گار خواھد ماند

ھرچند ازکودتای ثور و تھاجم قوای روسی بيشتر از سی سال سپری ميشود، اما  بادرد و دريغ که ھنوز ھم  نه تنھا 

ای جديد  ما برچيده نشده، بلکه نيرو ھۀدامن جنگ و خونريزی و مصيبت در سرزمين عذاب ديده و جنگزد

استعماری جای نيرو ھای استعماری ديگر را گرفتند که اينک، در ھر قدم و ھر ساعت از بيگناھان و بی پناھان ما 

  .قربانی می گيرد و با دريغ که اين دور تسلسل باطل ھنوزھم ادامه دارد

تالش آن اند تا منابع تازه ، گزارش ھا ی منابع مطلع حکايت ميکنند که مقامات فريبکار پاکستانی ھنوز ھم در 

 طالبان بگشايند و آنھا ۀخارجی و از جمله کاخ سفيد ، لندن  و مقامات نا تو را تشويق نمايند تا  راه مذاکره را با دھار

البته اين ھمان دپلوماسی و نيات شوم پاکستانی ھاست که ما . ًرا مجددا در قدرت سياسی افغانستان شريک سازند

اين ۀ شته و گفته ايم که حکومت مداران آن کشور ھرگز نميتوانند و نميخواھند از سر و بدنھميشه بر آن انگشت گذا

گروه خونريز ببرند، اگر گاھی در اينجا و آنجا جنگ و برخوردی را به راه ھم می اندازند، به خاطر قطع کردن  

ُتقاالت نظامی،  فقط دم مار را قطع کنند سرمار نبوده و نيست ، بلکه تنھا ميخواھند با نمايشات فريبکارانه و نقل و ان

  . دست  آورنده و  به ھمين منوال ، امتيازات بی حد و حصر مالی و نظامی از امريکا و متحدان آن ب

تجربه نشان داده که در ھر گوشه و کنار جھان وقتی چند سالی آتش جنگ و جدل مشتعل بوده ، پس از آن  اين آتش 

خود گرفته است ، ولی در کشور ه گی در آنجا ھا روال عادی ب گراييده و زندبه خاموشیسوزنده و ويرانگر باالخره 

عزيز ما طی سالھای اخير، دست ھای ناپاک و شيطانی منابع مختلف خارجی وداخلی چنان دخيل شده اند که اطفای 

ا ميتوانند به اشکال و بنابران، ت. اين آتش خانما نسوز، موجب ناراحتی فکری و سياسی اين منابع مغرض  ميشود

شيوه ھای آشکار و پنھان اين آتش سوزان را از راه لفاظی و دپلوماسی ، با حضور نظامی  و خرچ پول گزاف و 

  .دارند ميغيره  مشتعل نگه

مغرضانه و  خاينانه ، دست و دامن ملت عزيز ما را رھا کند و ۀ ما آرزو داريم ھرچه زود تر اين آتش افروخته شد

ھر جناحی که در اشتعال بيشتر  اين آتش در کشور ما  ميکوشد، دامان خود شان را بگيرد که باالخره ھرکسی و 

ن سوی مرزھا و در کانون توطئه ھای ضد آچنانکه ما نخستين شعله ھای اين آتش جان سوز را که در. خواھد گرفت

  . ملت افغانستان زبانه ميکشد ، می بينيم و اين ، ھنوز اول کار است 
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ه اميد رھايی ملت افغانستان از چنگ اسارت اجانب ، ازشدت فقر ،  نا امنی و بی ثباتی سياسی و اجتماعی  و به ب

  )پايان!  (آرزوی زنده گی آرام و افتخار آميز برای مردم غمديده ی ما 

   

  

  

 
 
  


