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 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴وری  جن٢١

  تاريخ، نبرد طبقاتی
  بخش پانزدھم

  کودتای ثور پيش درآمد تجاوز شوروی به افغانستان

چون امريکائی ھا به فرستادۀ داوود . فروش تسليحات به افغانستان آغاز نمودندشوروی ھا از زمان صدارت داوود به 

تا زمانی مشکل خود را با پاکستان حل نکنيد، ممکن نيست اياالت متحده با شما ھمکاری تسليحاتی داشته «گفتند که 

وقتی مناسبات . از گرديدو به اين صورت نفوذ شوروی ھا با ارسال مشاور، سالح و تخنيکر در اردوی شاھی آغ» باشد

از يکسو طيف گسترده ای از مشاوران شوروی در . داوود با برژنف خراب و رو به غرب شد، ديگر دير شده بود

اردوی افغانستان فعاالنه حضور داشتند و از سوی ديگر افسران خلقی که بسياری آنان در اتحاد شوروی تحصيل و به 

 و ميدان ۴، قوای ١۵ر تعدادی از پست ھای حساس نظامی جابجا گشته، قوای رويزيونيزم خروشچفی گرويده بودند، د

 ١۵ مخبر در بخش ملکی و ٩٠ اجنت و ٧٢در آخرين روزھای حکومت داوود، شورويھا . بگرام را در کنترول داشتند

 شوروی برای لذا عمال.  مخبر در بخش نظامی افغانستان که ھمه اتباع شوروی بودند، در اختيار داشتند١٩اجنت و 

پيروزی کودتا چندان مشکلی نداشتند، مخصوصاً که داوود خودخواه و ديکتاتور در رأس اردو و وزارت دفاع، افراد 

از جمله حيدر رسولی وزير دفاع، آدم چرسی که . چاپلوس و بی کفايتی که فقط مداحی او را می کردند، قرار داده بود

خرد ضابط ترافيک که فقط  قدير نورستانی وزير داخله،.  ارتش نمی دانستندۀ از قوممدتی مدير مکلفيت بود و چيزی

 .تمجيد می کرد» سردار صاحب«از 

با اينکه شوروی در داخل افغانستان برای سرنگونی دولت داوود موانع مھمی در مقابل خود نمی ديد و اردوی پوسيدۀ 

افغانستان در موقعيتی قرار . ه نفع اين کودتا نبودداوودی را از درون خوب می شناخت، اما وضعيت منطقه و جھان ب

داشت که می توانست بعد از اين کودتا فقط از شمال راحت و آرام باشد اما از سوی ايران، پاکستان و چين ھرگز چنين 

ران  خيزش مردم ايبراثربه مثابۀ ژاندارم منطقه و رژيمش به موازات آن که شاه در ايران . احساسی کرده نمی توانست

خمينی و آيت هللا ھای ھمراه او در حال ضربات سنگينی را پذيرا شده سنگر ھا را يکی به دنبال ديگر از دست می داد، 

با اينکه رژيم با گروگان گيری . سر می دادند» غربی«نه » شرقی«سازماندھی رژيم قشری و مذھبی بودند و شعار نه 

گ و روياروئی با امريکا قرار داشت، اما نشانی از آنکه حواريون  تن از کارکنان سفارت امريکا در آستانۀ جن۵٢

 .خمينی با اتحاد شوروی سر سازگاری پيدا کنند، به چشم نمی خورد

 کيلومتر مرز غير قابل کنترولی دارد، يکی از دست نشاندگان مھم امريکا به شمار می ٢۴٣٠پاکستان که با افغانستان 

» ديورند«پاکستان از زمان ايجادش با افغانستان بر سر خط فرضی .  اداره می شدرفت و با رژيم سرسپردۀ امريکائی

ھرچه رژيم ھای حاکم بر افغانستان به شوروی ھا نزديکتر می شدند، به ھمان . در اختالف و کشاکش قرار داشته است
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وقت از نظر  تان اين را ھيچپيمانه اختالف، تشنج و کشيدگی در روابط پاکستان با افغانستان بيشتر می شد، چون پاکس

مخصوصاً که . نمی انداخت که نزديکترين راه رسيدن شوروی ھا به آب ھای گرم، افغانستان و بلوچستان پاکستان است

بلوچستان ھميشه برای پاکستان منطقۀ تشنج خيزی بود و سران بلوچ دِل خوشی از رژيم ھای حاکم بر پاکستان نداشته، 

 . وم جنگ و گريز وجود داشتميان دو طرف به طور مدا

چين زير رھبری دينگ شياوپنگ که به آرمان ھای انقالبی مائوتسه دون پشت کرده و در آغاِز نزديکی با امپرياليزم 

 اين تشنج را چند ١٩٧٩امريکا قرار داشت، ھر روز با شوروی دانۀ جنگ می چيد، مخصوصاً با حمله بر ويتنام در 

اتحاد شوروی بر مرزھای چين استقرار يافته بودند و از اين ناحيه چين خود را ھميشه در ھفت لشکر . چندان باال برد

 . معرض تھاجم اتحاد شوروی احساس می کرد

رژيم حاکم بر عربستان سعودی و شش کشور ديگر حاشيۀ خليج که از عوامل و سرسپردگان امريکا به حساب می 

 نداشتند و ھميشه از نفوذ شوروی به جنوب ھراسان بودند، بيشترين آمدند، ھيچ تمايلی به دولت شوروی گرای داوود

ترکيه به عنوان بازوی مثلث دفاعی . مقدار نفت خود را به خريد سالح از زرادخانه ھای غربی اختصاص می دادند

در غرب در برابر نفوذ شوروی به جنوب و موجوديت بزرگترين ميدان ھوائی نظامی امريکا و نيروھای امريکائی 

مصر که در سال . خاک آن کشور، جنراالن حاکم بر ترکيه را به سرسپردگان غرب مبدل ساخته و عضو پيمان ناتو بود

 با عقد پيمان کمپ ديويد با اسرائيل از شوروی رو گشتاند، به زودی به يکی از دشمنان شوروی در شمال افريقا ١٩٧٨

وروی در آسيا بود، شامل ھيچ پيمان و يا قرارداد نظامی و يا ھند که يکی از مشتريان خريد تسليحات ش. مبدل گشت

، يمن جنوبی و الجزاير که روابط خوبی با شوروی اکشورھائی چون سوريه، ليبي. غيرنظامی با شوروی نگرديده بود

تند، در ھيچ داشتند، از يکسو کشورھای فقير و ناتوانی بودند و از سوی ديگر با بُعد مسافتی که نسبت به افغانستان داش

 . توانستند موردی قادر به کمک برای شوروی ھا در افغانستان شده نمی

لمان، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، کانادا، ادر سطح جھان نيز اياالت متحدۀ امريکا با متحدان امپرياليستی اش چون انگليس، 

ر خرد و بزرگ ديگر در جھان حرف اول را جاپان، استراليا، عربستان سعودی، اندونيزيا و باالخره چين و دھھا کشو

نفوذ کشورھای امپرياليستی در شورای امنيت و مجمع عمومی سازمان . از نظر سياسی، اقتصادی و تسليحاتی می زدند

ملل، در اتحاديۀ اروپا، کنفرانس اسالمی، جنبش غيرمتعھدھا، اتحاديۀ عرب، اتحاديۀ افريقا و چندين اتحاديۀ خرد و 

 .نان باال بود که نفوذ شوروی قطعاً با آنھا قابل مقايسه نبودبزرگ ديگر چ

شوروی که روابط نزديکی با کشورھای فقير اروپای شرقی، کيوبا، ويتنام، الئوس، کامبوج، اتيوپی، انگوال و 

ادر به در معادالت رقابتی در منطقه و جھان نه تنھا ق. موزامبيک داشت، در سطح جھانی از نفوذ اندکی برخوردار بود

حساب بردن از اين يارانش نبود که بايد بار بيشتر مشکالت اقتصادی و نظامی آن ھا را نيز به دوش می کشيد و برای 

لذا شوروی در آستانۀ کودتای ھفت ثور، چنين . سرپا نگھداشتن رژيم ھای شان پول ھای کالنی به مصرف می رساند

 .موقعيت نامناسبی در منطقه و جھان داشت

 جوان افغان برای فروش نيروی کار شان به ايران و کشورھای ميليونھا. ل افغانستان فقر و بيکاری بيداد می کرددر داخ

رشد نيروھای مولدۀ سرمايه داری درين دوره بسيار بطی بود و کارگران در ھمان بخش . حاشيۀ خليج فرار می کردند

جنبش انقالبی ھنوز ميان اين . وادث سياسی کشور نداشتند ھزار نفر می رسيد، نقشی در ح٣۵دولتی که تعداد شان به 

جامعۀ افغانستان يک جامعۀ مصرفی . طبقه ريشه ندوانده و اين طبقۀ دوران ساز به مسؤوليت تاريخی خود آگاه نشده بود

ز کشور تا داوود، خشکسالی ھای آن دوره و فرار دھقانان به بيرون ا» مترقی«با اين که ماليات . و نيمه فئودالی بود

حدی فئوداالن بزرگ را ضربه زده بود، با آنھم مالکان ارضی، طبقۀ مسلط جامعه را می ساختند و دھقانان در زير ستم 

ورود بی رويۀ کاال از کشورھای ايران، پاکستان، ھند و روسيه، ھر . و پرداخت بھرۀ مالکانۀ کمرشکن جان می دادند
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زد و پيشه وران با از دست دادن کار شان ھمراه با دھقانان ورشکسته، روز وضعيت لرزان پيشه وری را ضربه می 

 سال رياست جمھوری اش بيشتر درگير مسايل سياسی و سازماندھی ۵داوود که در . مجبور به فرار از کشور می شدند

وين مسودۀ قانون تشکيل شورای انقالبی، ائتالف با جناح پرچم، تشکيل کابينۀ جديد، کودتای ميوندوال، تد(دولت جديد 

اساسی، تدوير لويه جرگه، تشکيل حزب جديد، تصفيۀ جناح پرچم، مخالفت با شوروی، مسافرت ھا و روابط با 

 سال به رياست ٧او وقتی برای . شد، فرصتی برای پالنگذاری اقتصادی نيافت) کشورھای اقمار امريکا وغيره

و مصر را برای پالن ھفت سالۀ اقتصادی اش جلب کرد که جمھوری برگزيده شد و کمک ھای ايران، عربستان، کويت 

به اين ترتيب داوود که نمايندۀ اشرافيت فئودالی . چند روز بعد با کودتای خونين ھفت ثور، ھست و بودش از دست رفت

 بود نه عزمی در خدمت به توده ھا می توانست داشته باشد و نه اين کار را در زمان جمھوريتش مثل دورۀ صدارتش

وقتی کودتای ھفت ثور او را از اريکه به گور فرستاد، ھيچ چشمی به خاطرش نم نزد و جز عدۀ اندکی که بر . انجام داد

مردم اين حادثه را پاچا گردشی عادی . خوانش به دريوزگی مصروف بودند، ھيچ رخساری به خاطر خونش تر نشد

 .ب تکان نخوردشمردند، مثليکه پنج سال قبل پسر عمش چنين شد و آب از آ

. از مشکالت يا معضالت مھم داخلی در برابر حزب دموکراتيک، دين و سنت به عنوان فرھنگ حاکم در کشور بود

رھبران، کادرھا و اعضای حزب دموکراتيک که افراد ناآگاه و اکثر در سطح پائين دانش و سواد قرار داشتند، معلوم 

فت ھای آن نبوده، مخصوصاً حزب دموکراتيک از مدتھا به عنوان بود که در يک جامعۀ اسالمی قادر به درک ظرا

سرسپردۀ اتحاد شوروی مورد نفرت مردم افغانستان قرار داشت و تبليغات بسياری از سوی بنيادگرايان در مورد بی 

ورھای سنگکی خدائی اعضای آن شده بود، تشکالتی که بر مبنای قوم و قبيله در افغانستان سالھای سال بنا يافته و به با

اما حزب دموکراتيک که از نظر . مردم تبديل شده، مدتھا کار داشت تا تشکيالت حزب دموکراتيک جانشين آن می شد

بعد از آنکه شوروی ھا تجاوز . عينی و  ذھنی در ميان مردم قطعاً مطرح نبود، مشکلی ناحل شدنی برای اين حزب بود

لين روزھای تجاوز صدھا تن از مليشيای دولت به مخالفان پيوستند و کردند، اين مزدوری چنان روشن شد که در او

دولت چنان در تجريد قرار گرفت که مجبور شد برای ادامۀ حياتش فقط بر خاد و استخبارات اتکاء کند و به زودی نه 

 انسانھا به عنوان تنھا از فرمان ھايش دست برداشت بلکه برای فقط زنده ماندن به ھر خفتی تن داد و بر جنايتکارترين

 . خاد و مليشه متکی شد

آيا سردمداران شوروی در آن زمان بی پايه بودن حزب دموکراتيک خلق و موقعيت لرزان خود را در منطقه و جھان 

دانستند؟ اين را خوب می دانستند، اما چون شوروی بعد از آمدن خروشچف و حاکم شدن تزھای رويزيونيستی او با  نمی

ولوژيک و ماھوی و بعد حاکميت گروه فاشيستی برژنف به سوسيال امپرياليزم تمام عيار مبدل گشت، راھی ات ايدئتغيير

جز تھاجم و گسترش و باالخره تقسيم مجدد جھان با حريفان امپرياليستی اش نداشت، به اين خاطر تجاوز شوروی به 

زدوران خلق و پرچم، تجاوز سوسيال امپرياليزم افغانستان ناشی از سرشت سوسيال امپرياليستی اش می شد، نه آنچه م

چون افغانستان نزديکترين و بھترين معبری برای رسيدن به . وانمود می کردند» انترناسيوناليزم پرولتری«را ناشی از 

 ٢۶چنين تقسيمی به حساب می آمد، پس بايد در قدم اول اين معبر را در سيطرۀ مستقيم خود در می آورد که کودتاھای 

 .  بود که در شش جدی تکميل گرديدیئ ثور، دو حلقه از زنجيرۀ چنين ستراتيژ٧رطان و بعد س

اشاره به (بعد از آنکه داوود رو به غرب شد و در برگشت از سفر ايران در ھرات طی سخنرانی ايدئولوژی وارداتی 

 خلق و پرچم با ھم وحدت  ثور دو گروه٧را نکوھش کرد و مدتی قبل از کودتای ) افکار حزب دموکراتيک خلق

اما داوود که مست و اليعقل در نشۀ روابط جديد غرق بود، اين را . نمودند، در حقيقت زنگ کودتا به صدا درآمده بود

 مير اکبر ١٩٧٨ اپريل ٢٣در . آغاز شده است» بی. جی. کی«نمی دانست که شمارش معکوس سرنگونی او در مرکز 

توسط دو موترسيکل ) به قول پرچمی ھا مسؤول نظامی شاخۀ پرچم(ھای جناح پرچم خيبر، افسر پوليس و از تئوريسن 
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سوار ناشناس در سرک مکروريان سوم ترور شد، گرچه حزب دموکراتيک اين قتل را به دولت نسبت داد، اما در آن 

مين را مسبب اين قتل می برخی ھا حفيظ هللا ا. زمان ھمه به اين باور بودند که اين قتل تمسکی برای برپائی کودتا بود

خيبر توسط فردی در سفارت «شناسند، اما حسن شرق که روابط زيرزمينی نزديکی با شوروی داشت، می گويد که 

با اين که ببرک در ھنگام دفن خيبر اعالن کرد که . »بی به قتل رسيد. جی. شوروی که نامش اوبلوف بود، به دستور کی

گاھی از ھيچ شکست، اما  بعد از پيروزی کودتا ھرگز نامی از خيبر برده نشد و او با مرگش سکوت سياسی دوران را 

را عقب اين قتل » بی. جی. کی«او تجليل به عمل نيامد که اگر رھبران اين حزب مخصوصاً جناح پرچم  دستان قدرتمند 

نان بعد از به قدرت رسيدن، گوش نمی ديدند و اگر بو می بردند که حفيظ هللا امين، خيبر را به قتل رسانده، سروصدای آ

اما از کودتای ثور تا سقوط نجيب چنان سکوتی در برابر اين قتل صورت گرفت که ناگفته نشان . فلک را کر می ساخت

زيرا شوروی ھا با موضعگيری ھای جديد و روگردانی . داد، کشتن خيبر بايد انگيزۀ اصلی کودتای ثور بوده باشد

 . می خواستند ھرچه زودتر حساب را با او يکطرفه کنندداوود، سخت خشمگين شده و

ناميده می شد، نفوذ گسترده ای داشتند و تمام » مصونيت ملی«جاسوسان شوروی در دستگاه ضبط احواالت داوود که 

مھمترين اين جاسوسان غنی خان، قاسم عينک، قيوم صافی، حشمت . تصاميم داوود را به شوروی ھا گزارش می دادند

 در رأس ھمه جنرال اسماعيل خان رئيس مصونيت ، لطيف شريفی، غالم غوث صادقی، کھگدای، غفورزی وکيانی

 . ديگران بودندملی و 

در فردای مرگ خيبر، رھبران ھر دو جناح بر قبرش مرثيه خوانی کردند و با سخنرانی ھای پر طمطراق دولت را 

مع و سخنرانی ھای علنی عليه دولت داوود، اولين چلنجی بود که اين تج. اخطار دادند تا قاتالن خيبر را شناسائی کند

در فردای آن داوود تصميم گرفت تا حسابش را با حزب دموکراتيک يکطرفه . ديکتاتور خاندان را به ميدان می طلبيد

وم خلقی بی نامی که معل(نور محمد تره کی، ببرک کارمل، دستگير پنجشيری، شرعی جوزجانی و ضمير صافی . کند

اما . دستگير و در توقيف خانۀ کابل به جرم نقض قانون و خيانت به وطن محبوس شدند) نبود چرا او را دستگير کردند

کودتاچيان . حفيظ هللا امين که ازين دستگيری نجات يافته بود، توانست نقشه کودتا را به طرف دارانش در اردو بفرستد 

 فروند طياره مجھز ٣۶ ضرب توپ و ٢٠ زره پوش، ١٢۵ه تانک،  عراد٧٠ نفر سرباز و افسر، ١٣٠٠با نيروی 

 ضرب ٢۴ عراده زره پوش و ٢٠ عراده تانک، ٧٢ نفر سرباز و افسر، ١٢۵٠٠بودند، در حاليکه طرفداران حاکميت 

م نيروھای طرفدار حاکميت قوای ھوائی را از دست دادند که در پيروزی کودتاچيان مؤثر تما. اوبوس در پايتخت داشتند

جت ھای جنگنده؛ ارگ، فرقۀ ريشخور و نيروھائی را که از ننگرھار به قصد کمک به طرف کابل در حرکت . شد

نده کودتا را بر عھده  قوماسلم وطنجار در قوای زمينی و عبدالقادر در قوای ھوائی. بودند، به شدت بمباران کردند

ری، رفيع، گل آقا، نظرمحمد و افسران ديگری در اين شيرجان مزدوريار، سيد محمد گالبزوی، اسدهللا سرو. داشتند

 تن از اعضای خانواده اش، حزب ١٧کودتا شرکت داشتند که بعد از يک مقابلۀ روياروئی نظامی و کشته شدن داوود با 

 .  دموکراتيک خلق به قدرت رسيد

را بر عھده داشت »  افغانستانجبھۀ متحد کمونيست ھای«عبدالقادر که از اعضای حزب دموکراتيک خلق نبود، رھبری 

که بعد از به قدرت رسيدن حزب دموکراتيک، بدون خود قادر، از اعضای جبھۀ او کسی به مقامات باالئی قدرت نرسيد 

يکی از .  تن به عضويت حزب دموکراتيک دست يافتند و اين جبھه منحل شد١۵ نفر عضو جبھه، فقط ۶٠٠و از 

وی در شروع کودتا رغبتی به . له بودأ مسينھم شد، تھم به کودتا گرديد و زندانینارضايتی ھای عبدالقادر که بعد م

رسيدند  شرکت در عمليات نداشت، اما بعد از آنکه چند زره پوش قوای زمينی به قومندانی وطنجار به ميدان ھوائی کابل

 برگشت و رفت و بعد از لحظه ایو عده ای از افسران طرفدار داوود را خلع سالح و زندانی نمودند، قادر به دفترش 
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برخی به اين باورند که قادر با تعلل و رفتن به دفتر و تماس گيری با ارتباطی .  قوای ھوائی را به دست گرفتۀندقوم

 .  باالخره به کودتا پيوست) سفارت شوروی، يا ھر جا و يا ھر کس ديگری(ھايش 

.  نفر اما برخی صدھا نفر می گويند۵٧تعداد سربازان را برخی  افسر از دو طرف به قتل رسيدند، اما ۴٣درين کودتا 

به اين خاطر .  عراده تانک نيز در اختيار داشت، محافظت می شد٢۴ ھزار نفری که ٢در آن زمان ارگ به وسيلۀ گارد 

ود به اين بسياری به اين باورند که اگر قوای ھوائی با بمباران سنگين، ارگ را ھدف قرار نمی داد، ممکن نبود داو

 .لذا با چنان بمباران سنگينی، تعداد کشته ھای گارد بايد فوق العاده باال بوده باشد. آسانی و به اين زودی سقوط کند

انقالب «و بعدھا » انقالب«حزب دموکراتيک و قيم آن سوسيال امپرياليزم شوروی اين کودتای سخيف و عريان را 

در انقالب کبير « از اعضاء و رھبران اين حزب وقيحانه و کاذبانه نوشتند که بعد از آن برخی. ناميدند» برگشت ناپذير

سھم داشته و با قيام ھای گسترده و شعارھای حمايت از رھبری حزب دموکراتيک خلق، » توده ھای مليونی«، »ثور

ھا در دروازه ھای در حاليکه حتی کادرھای حزب در پوھنتون از اينکه زد و خورد!!! انقالب را به پيروزی رساندند

 روز بعد که وضعيت در کابل آرام شد، اين کادرھا برای نشان دادن ٢. ارگ ميان چه کسانی جريان دارد، خبر نداشتند

اين نويسندگان چون در آن روز در سوراخ !! در برقراری نظم با ترافيک ھمکاری می نمودند» انقالبی«فعاليت ھای 

ھمه ترافيک شده اند، فکر کردند که اينان از » انقالبيون خلقی«ون شدند و ديدند که ھائی خزيده و وقتی دو روز بعد بير

در اين درگيری يک فرد ملکی نه شرکت داشت و نه ھيچ . مصروف بوده اند» کار انقالبی«دو روز به اينسو به ھمين 

 .توده ای در آن روز و فردای آن به خصوص در کابل از خانه بيرون شد

تره کی که . الب را نمی شناسند و اصول آن را نمی دانند، ناآگاھانه تا ھنوز اين کودتا را انقالب می نامندعده ای که انق

. می دانست» روز روشن«در بی عقلی، سادگی و نادانی شھرۀ آفاق بود، دليل انقالب بودن اين کودتا را پيروزی در 

ت تھاجمی باند برژنف در جھان بود که ديگر راه اين کودتا طوری که در صفحات قبل اشاره شد، جزئی از سياس

پارلمانتاريزم خروشچفی و گذار مسالمت آميز نمی توانست با واقعيت سوسيال امپرياليستی آن ھمخوانی داشته باشد و 

 .  البد در افغانستان نيز بايد اين راه پيموده می شد

 و زحمتکشان متحد آن است و نمی شود ھر احمقی ھر مارکسيزم ـ لنينيزم، ايدئولوژی رھنما و ھدايتگر طبقۀ کارگر

انقالب کار توده ھای مردم است که يا به شکل قيام ھای مردمی به رھبری پرولتاريا در . طور بخواھد آن را تفسير نمايد

و يا نبرد مسلحانۀ ) عموماً در کشورھای سرمايه داری ھمچون کمون پاريس و انقالب اکتوبر در روسيه(شھرھا 

در کشورھای نيمه مستعمره، مستعمره و نيمه فئودالی چون چين، کوبا، ويتنام، الئوس، کامبوج (نی خلق در دھات طوال

 .که در نھايت شھرھا به محاصره کشانده می شوند و نظام حاکم سرنگون می گردد، به پيروزی می رسد) وغيره

ار طبقات است و اينکه کدام طبقه اين انقالب را رھبری مارکسيزم ھمۀ مسايل را طبقاتی ارزيابی می کند و انقالب نيز ک

برای پيروزی انقالب کارگری، حزب پيشاھنگ طبقۀ کارگر . می کند ماھيت و ايدئولوژی انقالب را مشخص می سازد

در يک دورۀ طوالنی جھت تدارک چنين انقالبی در ميان توده ھای کارگر، دھقان و خرده بورژوازی کار نموده و 

 جنبش کمونيستی را با جنبش پرولتاريائی پيوند می زند و وقتی شرايط عينی و ذھنی انقالب مساعد گشت، دست باالخره

 . به نبرد خلق زده، طبقۀ حاکم را به زير ميکشد و ديکتاتوری دموکراتيک خلق را به جای آن مستقر ميسازد

 حزب پيشاھنگ طبقۀ کارگر به پيروزی برسد، انقالبی که با ھديۀ خون پرولتاريا و زحمتکشان متحد آن زير رھبری

زحمتکشان انقالبی ھمچنان با اھدای خون خود از آن حمايت می کنند و به ضد انقالب اجازۀ ھيچ حرکتی عليه آن 

چيزيکه ما بعد از پيروزی انقالب .  بادی نمی لرزد و استوار به راھش ادامه می دھدھيچاين انقالب در برابر . دھند نمی

 کشور امپرياليستی به آنھا، باز ھم زحمتکشان ١۴کتوبر ديديم که با تمام تالش ھای گاردھای مسلح سفيد و کمک کبير ا

شوروی به رھبری پرولتاريا و حزب پيشاھنگ خود، يورش اين گروه ھا و حاميان امپرياليستی شان را درھم شکستند و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 ثور به وسيلۀ چند تن از افسران ٧ درحاليکه کودتای ننگين .باالخره با رھبری ستالين به اعمار سوسياليزم پرداختند

خلقی به راه افتاد که نه تنھا فردی از توده ھای مردم در آن شرکت نداشت بلکه حتی بسياری از اعضای حزب از آغاز 

ورد، مرتکب آن شد، اما شکست خ» گروه انقالبی خلق ھای افغانستان« اسد ١۴کاری که در . مطلع نبودند» انقالب«

حرکتی که خالف ايدئولوژی و طرز تفکر گروه انقالبی بود و چون ھرگز از آن جمعبندی ننمود و از خود انتقاد نکرد 

 .سنگينی می کند» سازمان رھائی«تا حال بر شانه ھای 

جاده صافکن آنانی که کوچکترين آگاھی از مارکسيزم ـ لنينيزم و انقالب پرولتری دارند، می دانند که کودتای ثور، فقط 

ی کوچکترين شباھتی ئتجاوز برای اھداف سوسيال امپرياليزم شوروی در افغانستان بود و با انقالبات پرولتری و توده 

بعدھا که پرچمی ھا به قدرت رسيدند، خواستند ِجل اين کودتای ننگين را کمی روکش بدھند لذا اصطالح مسخرۀ . نداشت

 . کردند» انقالب«را جانشين » قيام نظاميان«

حزب . به وسيلۀ افرادی رھبری شد که قبالً شرف و وجدان خود را به شوروی ھا فروخته بودند» انقالب«اين 

و ماھانه ) حتی امين ھم خبر نداشت(تره کی معاش خود. دموکراتيک بيشتر شباھت به دستگاه استخباراتی داشت تا حزب

 ھزار ۵٠تره کی در جريان مبارزات انتخاباتی . رفتمی گ» بی. جی. کی« ھزار افغانی مصرف حزبش را از ۵٠

و بعد » مريد«شد، نام اجنتی ببرک » ديدوف«و بعد » نور«نام اجنتی تره کی . دريافت کرد» بی. جی. کی«افغانی از 

، »فتح«ھر زدا، از صم»کاظم«، از حفيظ هللا امين »مامد«، ازگالبزوی »ريچارد«شد، نام اجنتی پنجشيری » مارتف«

اين نام ھای . بود» کبير«و از محمود بريالی » اکبر«، از فيض محمد »پرنس«، از شاه محمد دوست »نوروز«رفيع از 

کودتائی که به . اجنتوری نشان می دھند که تمام رھبران کودتا جزئی از جاسوسان شبکۀ استخباراتی شوروی بودند

انده شود، جز توھين به انقالب و زحمتکشان چيز خو» انقالب«وسيلۀ چند جاسوس معلوم الحال رھبری شود و بعد 

می نامند يا حماقت و جھالت خود را به نمايش می گذارند و يا از » انقالب«آنانی که کودتای ثور را . ديگری نيست

 . وطنفروشان خلقی ـ پرچمی اند

زئی از سياست جھانی شوروی اينکه شوروی ھا درين کودتا مستقيماً شرکت داشتند و يا نداشتند از ماھيت کودتا که ج

زيرا رابطۀ افرادی چون عبدالقادر که کليد پيروزی در انگشتان او چرخيد، يکی از سرسپردگان . بود، چيزی نمی کاھد

اعتراف کرد » بی. جی. کی« بود، اين را زمانی - استخبارات ارتش شوروی-».يو. آر. جی«اصلی شوروی و جاسوس 

شوروی ھا بر امين فشار آوردند تا او را رھا کند و با صراحت .  رفقايش قرار گرفتۀکه او دستگير شد و مورد شکنج

گفتند که او، سلطان علی کشتمند و حسن شرق به اتحاد شوروی خدمات زيادی انجام داده و ھر سه از برکت اين خدمات 

 .زنده ماندند

 حقير به دوران رسيده، يکباره دريشی و خلقی ھا چون آدم ھای. بعد از پيروزی کودتا، يکباره ھر چيزی سرخ شد

ثور به راه می افتاد و بعد از گرفتن نام تره » انقالب«ی پوش شدند، ھر روزه جلسات و راھپيمائی ھای تجليل از ئنکتا

تره کی رھبر کبير، نابغه، ستارۀ شرق و مبتکر انقالب لقب يافت و پيروان نادان . کشيده می شد» ھورا«کی سه بار بايد 

ليون ھا قطعه عکس او بر ينام و القاب او دو سطر را پُر می کرد، م.  از خودش، ده ھا پيشوند و پسوند به او چسباندندتر

 سالگی ۶٢در تجليل از . نصب شد» تره کی صاحب«سر و کلۀ شھرھا نصب گرديد و بر سر جيب ھر خلقی عکس 

ی نو پوشيده، ده ھا دختر جوان نيمه ئريشی و نکتابزم شاھانه ای برچيدند، شرکت کنندگان ھمه د» تره کی صاحب«

در ميان اين ھمه خلقی و روسپی، با تبسم ھای کريه » رھبر انقالب« جنباندند و اين  برھنه با ساز و آواز سر و سينه می

 رھبر تره کی با اين سالگره نشان داد که.  شمع را با چند بار دم گرفتن، خاموش ساخت و لذت برد۶٢و دھل و نغاره، 

اين که اين نابغه، نبوغش را در کجا به کار انداخته و چنين چيزی را به اثبات !! واقعی و نابغۀ بی مثال شرق است

از روی . رسانده تا آخر کسی نفھميد، و باالخره اين رھبر نادان را شاگرد فاشيست تر از خودش به دنيای ديگر فرستاد
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يروان خلقی او يکباره چرا زير پای مردم افغانستان آتشی روشن کردند چنين رھبری به خوبی می توان حدس زد که پ

در حال حاضر بيشتر . تکه تکه می سوزد» نبوغش«که نه تنھا حزب شان را سوزاند بلکه اکنون کل اين منطقه در آتش 

 .را نوش جان می کنند» قبيله«و » قوم«شده، چتلی » مسلمان«خلقی ھا 

اين منشی ھا ھم قانون بودند و ھم . يات صالحيت و اقتدار اصلی را به دست گرفتندمنشی ھای خلقی در مرکز و وال

» ضد انقالب«ھر منشی صالحيت داشت که با . آنان از صالحيت ھای نامحدودی برخوردار بودند. تطبيق کنندۀ قانون

يا ليليۀ نرسنگ وقتی به محصلی در ليليۀ زرد . خواست برخورد کند، بزند، بکشد و به زندان بيندازد ھر طوری می

دو نفری که در اتاق . دستور منشی صنف، آب گرمی بر سر او ريخت تا سرش را بشويد، بادی از منشی خطا شد

ضد «حاضر و سال دوم شان در فاکولتۀ ادبيات بود، ھمان شب فرار کردند، چون حدس می زدند که شب بعد به بھانۀ 

می شرميد و برای رھائی از اين شرم » بادش«ند رساند، چون با ديدن آنان از ھر دو را دستگير و به قتل خواھ» انقالب

اين . عنوان می کردند» باد منشی«اين دو محصل به ايران گريخته و علت فرار شان را . حتماً برای شان توطئه می کرد

 . فرار گويای واقعی وضعيت استبداد و اختناق منشی ھای آن زمان بود

عصرھا در پايتخت به روی چھارراھی ھا آورده، زنان ھنرمند » ھنر در خدمت خلق« را به نام ھنرمندان زن و مرد

دولت خلقی مثل ساير مردم افغانستان، . مجبور بودند که خود را بيارايند و در ميان مشتی لومپن، بخوانند و برقصند

ن ھنرمندان خلقی که بخت زمينه نام داشت و يکی از اي(بدترين توھين و تحقير را نسبت به ھنر و ھنرمند روا می داشت 

بعدھا حنجره اش را به متجاوزان فروخت، شب و روز در مدح حزبی ھا و ھجو اشرار می خواند و می رقصيد؛ 

باالخره به محفل چند پرچمی دعوت شد و بعد از ميگساری، آنقدر به او تجاوز کردند که فردا جسدش را در زباله دانی 

می سرود، می » انقالب ثور« يکی ديگر از اين حنجره فروش ھا با شوھر خلقی اش که در وصف .ھای کابل يافتند

عصمت مسلم ربوده شد که بعد از چند شب او را » انقالب«خواند و سر و دم می جنباند، به وسيلۀ نيروھای دفاع از 

و مرگ بر امپرياليزم ورد زبان تمام در چنين روزگاری باالخره شعار زنده باد دوستی افغان ـ شوروی ). برگشتاندند

اين اعمال و حرکات نفرت انگيز برای مردم به شدت بيگانه و نامفھوم بودند، اما خلقی ھا اين کارھا را . خلقی ھا شد

 .می ناميدند و انتظار داشتند که توده ھای مردم از اين سبکسری ھای شان حمايت کنند» انقالب«نشانه ھائی از 

. دو روز بعد، عده ای از اخوانی ھا به پاکستان فرار کردند. فت ثور کودتای خلقی صورت گرفتروز پنجشنبه، ھ

حزب با اعضای . و سازمان ھای چپ ديگر نيز مخفی شدند» گروه انقالبی خلق ھای افغانستان«برخی از کادرھای 

قات و کل کشور مستولی ساخت و نادان و ناآگاھش، اختناق بزرگ تاريخ را که تا آن زمان سابقه نداشت، بر کل طب

 .ھنوز دو ماه از قدرت آن نگذشته بود که دو جناح درون حزب يکی برای دريدن شکم ديگری دندان تيز کردند

از زمان ايجاد حزب دموکراتيک ميان جناح ھای خلق و پرچم بر سر رھبری و وطنفروشی در کنار اختالفات زبانی، 

جناح .  چند ھفته بعد از کودتا، اتحاد نيم بند آنھا با مشکل  سختی روبرو گرديدقومی و قشری رقابت وجود داشت، لذا

 نام ببرک کارمل از ١٩٧٨ می ٢٢خلق که بر قدرت سوار شده بود، به دنبال حذف جناح رقيب برآمد، به اين خاطر از 

ب هللا، محمود بريالی، نوراحمد راديو افغانستان افتاد و در دوم جون ھمان سال طی اعالنی ببرک کارمل، اناھيتا، نجي

شوروی ھا که در آن زمان قيم . نور و عبدالوکيل از قدرت خلع و به عنوان سفير به کشورھای مختلف فرستاده شدند

داشتند، ھيچ اقدامی در جلوگيری ازين ) ھرکاره(اصلی حزب دموکراتيک بودند و تا سطح غند سه مشاور روسی 

 .تصميم نکردند

موران آن شبکه عمل می کردند، برژنف رھبر أبی، چون م. جی.  خلق و پرچم با نام ھای مستعار کیبا اينکه اعضای

روزانه از عمال روسی و افغان شان در مورد وضعيت افغانستان معلومات می » بی. جی. کی«حزب و اندروپف رئيس 

ن ناظر بی طرف عمل کرده، نشان دادند  مداخله می کردند، اما ظاھراً درين مورد چوأله ایگرفتند و در کوچکترين مس
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 مردم و شعله ھای زير خاکستر جنگ که عنقريب زبانه می ۀکه سردمداران شوروی با قيام ھای مسلحانه و غير مسلحان

 بگذارند و در موقع الزم به »ريزرف«کشيد، اين ضرورت را می ديدند که اگر يک جناح شکست خورد جناح ديگر را 

 ۶٠٠اما آنچه روشن بود نمی خواستند که . ين صورت پرچمی ھا را برای روز مبادا نگه داشتندبه ا. قدرت برسانند

بر ديگری نداشتند، مگر ھر دو » ايدئولوژيک«خلقی ھا و پرچمی ھا ھيچ انتقاد . پرچمی به وسيلۀ خلقی ھا کشته شوند

ابت داشته، اتھام ضد انقالبی و مزدور برای ھر دو جناح بود، رق» انقالبی«با شوروی که معيار اصلی » دوستی«در 

مرگ بر قادر، «بعدھا که بر عبدالقادر اتھام کودتا زده شد، شعار . امپرياليزم را عليه پرچمی ھا شعار می دادند

اين جوانان بر ھرچه مثالً به خاطر ندادن پنسلی بر . به طنزی ميان جوانان کابلی مبدل شد» شاھپور، ميرعلی اکبر

به » خيانت پرچمی ھا«دواير دولتی بعد از اعالن .  شدند به رسم مطايبه اين شعار را تکرار می کردندديگری قھر می

روزھا و ھفته ھا در مرکز و !! عبدالقادر عليه نظام انقالبی» خيانت«و بعدتر کودتا و » انقالب برگشت ناپذير ثور«

اما بعد از تجاوز شوروی، قادر دوباره . نداشتندواليات جز راھپيمائی و شعار ضد گروه ببرک و گروه قادر کاری 

وزير دفاع شد و بخشی از خلقی ھا با او در يک جلسه نشستند و بدون اينکه کوچکترين خجالتی بکشند، اصطالح 

 !! ھرگز چيزی نگفته باشند» کودتاچی« ضد اين رفيق هرا تکرار کردند، گوئی که ب» رفيق قادر«

ی نسبی دست به انتشار فرمان ھای ھشتگانه زد و ھنوز به فرمان نھم نرسيده بود که حزب دموکراتيک بعد از جابجائ

 .  شکار بالشت شاگرد وفادارش شد» نابغۀ شرق«

 :فرامين ھشتگانۀ خلقی ھا عبارت بودند از

چھل ( منتشر شد که در آن نور محمد تره کی از سوی شورای انقالبی ١٩٧٨ اپريل ٣٠ اول به تاريخ ه فرمان شمار.١

جمھوری دموکراتيک «، منشی عمومی و صدراعظم انتخاب و افغانستان به )عضو از سران جناح ھای خلق و پرچم

کی و جناح خلق تمرکز يافت و اين اخطار  با اين فرمان قدرت حزب و دولت در دست تره. مسما گرديد» افغانستان

 .ھا بود سختی برای پرچمی

 منتشر شد که در آن ببرک کارمل به عنوان معاون شورای انقالبی مقرر ١٩٧٨ می  دوم به تاريخ اوله فرمان شمار.٢

، اسلم )معاون صدارت و وزير خارجه(گرديد و اولين کابينۀ بعد از کودتا به تصويب رسيد که در آن حفيظ هللا امين 

، داکتر شاه ولی ) داخلهوزير(، نوراحمد نور )وزير دفاع(، دگروال قادر )معاون صدارت و وزير مخابرات(وطنجار 

وزير (، سلطان علی کشتمند )وزير معارف(، دستگير پنجشيری )وزير زراعت(، صالح محمد زيری )وزير صحيه(

وزير راديو (، سليمان اليق )وزير ماليه(، عبدالکريم ميثاق )وزير اطالعات و کلتور(، محمد حسن بارق شفيعی )پالن

، )لوی  څارنوال و وزير عدليه(، عبدالحکيم شرعی جوزجانی )امور اجتماعیوزير (، اناھيتا راتب زاد )تلويزيون

، عبدالقدوس غوربندی )وزير امور سرحدات(، نظام الدين تھذيب )وزير معادن و صنايع(انجنير محمد اسماعيل دانش 

 .دند شتعيين) وزير تعليمات عالی(و محمود سوما ) وزير آب و برق(، محمد منصور ھاشمی )وزير تجارت(

 محاکم ملکی و تعيين و ١٩٧٧ منتشر شد که در مورد الغای قانون اساسی ١٩٧٨ می ٢٣ سوم به تاريخ ه فرمان شمار.٣

 .نظامی جديد بود

 منتشر شد که در آن نشان دولتی به نشان خلق و بيرق به رنگ سرخ ١٩٧٨ جون ١٢ چھارم به تاريخ ه فرمان شمار.۴

 .مبدل گشت

 . تن از اعضای خاندان شاھی سلب گرديد٢٣ منتشر شد که تابعيت ١٩٧٨ جون ١۴م به تاريخ  فرمان شماره پنج.۵

 . منتشر شد که در آن سود و سلم ملغا اعالن شد١٩٧٨ جوالی ١٢ فرمان شماره ششم به تاريخ .۶

 .شت گتعيين منتشر شد که در آن مھر زن سه صد افغانی ١٩٧٨ سپتمبر ٢۴ فرمان شماره ھفتم به تاريخ .٧

 .   منتشر شد که در آن اصالحات ارضی اعالن شد١٩٧٨ نوامبر ٢٨ فرمان شماره ھشتم به تاريخ .٨
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 بعد از انتشار ھر يک از اين فرمان ھا، ھر وزارت و ھر اداره در مرکز و واليات بايد جداگانه مارش می کردند و 

ھنرمندان زن و مرد راديو افغانستان . تجليل می شددر جمنازيوم پوليتخنيک ھر فرمان با دھھا جلسه . کشيدند ھورا می

بايد درين محافل می آمدند و می خواندند در غير آن ضد انقالب تلقی شده و به سرنوشت احمد ظاھر گرفتار می شدند 

به  ظاھراً در يک حادثۀ ترافيکی به قتل رسيد، اما بسياری به اين باور بودند که او ١٩٧٩احمد ظاھر در ابتدای سال (

 ).پدرش داکتر ظاھر را در طب عدلی اجازه ندادند که جسد فرزندش را ببيند. وسيلۀ اسدهللا امين به قتل رسيد

توده ھای مردم افغانستان که نه در کودتای ثور شرکت داشتند و نه آن را برای خوشبختی خود دريچه ای می دانستند، 

مردم از وابستگی خلقی ھا خبر داشتند، راديوھا اين . داشتنددر فردای کودتا مخالفت خود را با کودتاچيان ابراز 

اکثر مردم اصالً نمی . وابستگی را تبليغ می کردند و روشنفکران غيرخلقی نيز از ماھيت کودتا پرده بر می داشتند

. ی معنی بود ضد اين سردار برای مردم بهدانستند که چرا داوودخان و اعضای خاندان او کشته شدند، تبليغات خلقی ھا ب

 عميقی در دل ۀضربات سختی چشيده و کين» دھۀ دموکراسی«ی و مذھبی در ئخلقی ھا که از جريانات مخالف، شعله 

جوئی زده، تعداد زيادی از نظاميان منسوب به اين دو جريان دستگير، اعدام و يا  داشتند، در فردای کودتا دست به انتقام

لقی منشی و والی مقرر شدند، دست به تبديلی ھای وسيعی زده، مخالفان فعال خود در واليات که معلمان خ. زندانی شدند

را به دھات دور دست و خارج از کنترول دولت فرستادند و به اين ترتيب از يک سو عقده ھای خود را ترکانده و از 

 . سوی ديگر ناآگاھانه کانون مخالفت ھا را در دھات ريختند

ن کودتا، جامعۀ نيمه فئودالی بود، توليد و تجارت با تمام محدوديت آن ھا در اختيار دولت جامعۀ افغانستان که در زما

 درصد مردم در دھات ٨٠ ھزار نفر تجاوز نمی کرد، بيش از ٣۵تعداد کارگران ماھر و غير ماھر از . قرار داشت

ت، اقوام، مذاھب و زن و مرد تقسيم اين جامعه به طبقا. زندگی می کردند، مناسبات فئودالی در سراسر کشور حاکم بود

دھقانان، کارگران، خرده بورژوازی شھر و ده طبقات زحمتکش؛ سرمايه داران دالل و مالکان ارضی طبقات . می شد

دولت چون ابزاری در دست مالکان ارضی و دالالن سرمايه . ستمگر، و بورژوازی خودی طبقۀ بينابينی را می ساختند

 طبقاتی در جامعه و رفع ستم و استثمار بدون نابودی حاکميت ممکن نبود و به اين خاطر بايد در اين انشقاق. قرار داشت

برابر حزب ضد انقالبی، حزب انقالبی، در برابر اردو و پوليس ضد انقالبی، ارتش و پوليس انقالبی و در مقابل طبقات 

ی ممکن بود که يک حزب آزاد، مستقل و پيشرو اين زمان. رسيدند و می ايستادند ستمگر، طبقات ستمکش به آگاھی می

ايجاد حزب . ايجاد می شد تا به عنوان پيشاھنگ واقعی اين طبقات و عامل اصلی سرنگونی دولت عمل می کرد

پيشاھنگ، زمانی ميسر بود که در ميان زحمتکشان کار پر حوصله و درازمدت صورت می گرفت، زحمتکشان به 

دھی می شدند، بر حقوق شان آگاه و انقالب با دستان آنان به پيروزی می رسيد، کاری که آگاھی طبقاتی رسيده و سازمان

رھبران حزب دموکراتيک ھمانطور که در عمل نشان . حزب دموکراتيک خلق نه به آن باور و نه ارادۀ آن را داشت

را از ھر قدرتی باالتر » لیھمسايۀ بزرگ شما«دادند، ھيچگاھی بر مردم افغانستان باور نداشتند، آنان فقط قدرت 

لنين . دانسته، وقتی با کودتا به قدرت رسيدند، به ھمان جا تکيه کردند و تا توانستند خون مردم و زحمتکشان را ريختند

، اما حزب دموکراتيک نه با زحمتکشان پيوندی »زحمتکشان برای احراز قدرت سالحی جز سازمان ندارند«: می گويد

ادت خود را با رھبری اين حزب می ديدند و نه از اين حزب حمايت کردند، به اين خاطر داشت، نه زحمتکشان سع

انقالب ثور چون از باال و به آسانی قدرت را به دست آورد، در «برخی از رھبران اين حزب احمقانه می نويسند که 

ده و ھمچون ابزاری برای رھبران اين حزب مشتی جاسوس و سرسپرده بو. »ذات خود ميان انقالب ھا بی نظير بود

گفتند؟ اما در عمل ديده  تھاجم سوسيال امپرياليزم به جنوب عمل می کردند، پس چرا چنين کودتای کثيفی را انقالب نمی

شد که اين فشار از باال نه تنھا راه اين حزب را ميان زحمتکشان باز نکرد بلکه به قاتل آنان مبدل گرديد و نشان داد که 

 .چقدر بيمايه و دروغين بوده اند»  از باالتغيير«بی و مزدورمنشانۀ تزھای ضد انقال
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حزب دموکراتيک که خود در عقب مانی ھای دين و سنت غرق بود، رھبران و اعضای آن بريدن از اين دو آفت ضد 

مه روزه می دين و مذھب را دشنام می دادند، در حضور ھ. انقالبی را آگاھانه نه بلکه با اکت و ادا نشان می دادند

خوردند، بروت ھای اکثر آنان دھن شان را پوشيده و نشان می دادند که سنت ھای دينی را رعايت نمی کنند، باده نوشی 

و ميگساری می کردند؛ وقتی پيران طريقت، مولوی ھا و رھبران مذھبی را دستگير می کردند، آنان را شکنجه کرده، 

 » .ات تان بدھدخدای شما بيايد و نج«فرياد می زدند که 

چگونگی مبارزه با دين را در آگاھی بيشتر مردم می داند و ھرگز . مارکسيزم ـ لنينيزم از دين برداشت علمی دارد

مارکس مبارزه با دين را کار مارکسيست ھا نه بلکه کار فاشيست ھائی چون . برخورد سبکسرانه نسبت به دين ندارد

کسرانه ای که خلقی ھا و پرچمی ھا نسبت به دين داشتند، طوری که راه برخورد بی مايه و سب. داند بيسمارک می

را با کودتا کوتاه کرده بودند، مبارزه با دين را نيز با اجرای چنين اعمالی ساده می انگاشتند و زير نام » انقالب«

 .کمونيزم و مارکسيزم، جنايات عظيمی عليه کمونيزم انجام می دادند

. خورد ی در افغانستان ريشۀ عميق چند ھزار ساله دارد که از دوره ھای کمون و بردگی آب میه ئلمناسبات قومی و قبي

اين روابط و مناسبات سالھای سال . اين قبايل از خود تشکيالت و قوانين خاصی دارند که به سنت ھای افغانی مشھور اند

واره شده که نابود کردن آنھا به ساليان درازی نياز سينه به سينه و نسل اندر نسل انتقال يافته و چنان راديکاليزه و سنگ

تالش برخی از تشکالت چپ و راست جھت جاگزين نمودن تشکالت حزبی به جای اين روابط و مناسبات تا حال . دارد

چه احزاب راست بنيادگرا، چه تشکالتی که مدعی ملی بودن اند، چه سازمان ھائی که خود را . نتيجه ای نداشته است

 سالی که در افغانستان شکل گرفته، قادر به چنين ٨٠ نامند و چه تشکالتی که مدافع قوم و قبيله اند، طی چپ می

بيشتر سازمانھا برای اينکه بتوانند نفوذ شان را در ميان مردم گسترش دھند، عوض جانشينی، خود . جانشينی نشده اند

اين مشکل بسيار مھم نه تنھا در . اجتماعی تن می دھندمانده ترين مناسبات  در داخل اين تشکالت خزيده و به عقب

جامعۀ عقب افتادۀ افغانستان بلکه در روسيۀ زمان لنين نيز وجود داشت و اين پيشوای پرولتاريای جھان اعتراف می کند 

 .که تشکالت خاص مليتی تا سال ھا برای بلشويک ھا خطرساز خواھند بود

ت، ستم ملی، جناح ھای خلق و پرچم و باالخره وحدت ھا و انشعاب ھای حزب اسالمی، جمعيت اسالمی، افغان مل

در جريان نبرد عليه تجاوز سوسيال . با چنين مشکلی ھمراه بوده است» رھائی«و » ساما«سازمان ھای انقالبی چون 

ارگان (» مشعل رھائی«امپرياليزم شوروی، تمام اين تشکالت چنين روابطی را اذعان کرده، سازمان رھائی در 

سازمان ھای انقالبی در جمعبندی . ، اعضايش را به رعايت مناسبات مليتی و قومی توصيه نموده بود)تئوريک سازمان

از اتحادھا و انشعاب ھای شان ھميشه نقش چنين روابطی را ناديده گرفته، درحاليکه در اکثر آنھا چنين ردپائی را می 

ت با چنين روابط حاکم بر جامعه، افکار ظاھراً  فراقومی خود را با حزب دموکراتيک خلق می خواس. توان پيدا کرد

تره کی رھبر اين حزب، از منسوب بودن به قبيلۀ تره کی افتخار داشت و چنين ( جبر و زور جانشين اين روابط بسازد

جناح ھای خلق، ، درحاليکه خود حزب بعد از اولين نشست به اين اختالفات گردن نھاد و به )تخلصی را برگزيده بود

پرچم و ستم ملی تقسيم گرديد و در طول حيات ننگينش چنين افکاری را در نھادش حمل کرد و باالخره با چنين 

افغانستان » خلق«عقبگرائی زبونانه ای به پابوسی مسعود و گلبدين شتافت و يکجا با اين فاشيست ھا دمار از روزگار 

 .درآورد

 گروه ١٢مليت ھزاره به .  خاصی ھمراه انده ئین با گروه بندی ھای قومی و قبيلتمام مليت ھای افغانستان در درو

 سال اخير ١٠٠قومی تقسيم می شود، اما در مليت پشتون اين گروه بندی عميقتر بوده و به اين خاطر قوانينی که در 

ان نشده و قابليت تطبيق را تدوين شده، قادر به شکستن پوستۀ سخت اين روابط و مناسبات در ميان مليت ھای افغانست

حزب دموکراتيک بدون آنکه اين روابط و مناسبات را در نظر بگيرد و ذھنيت توده ھای زحمتکش درون . نيافته اند
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قبايل را از ستم فئوداليزم و سران فئودالی که سال ھا بزرگ و رھبر قبيله بوده و چون مسؤوالن دولت کوچکی عمل 

پرداخت و » رھبران«سبات را از داخل واژگون سازد، به دستگيری، اعدام و تحقير اين کرده، روشن بسازد و اين منا

. معلوم شد که تفاوت انقالب و کودتا تا کجاست» رھبران«باالخره با قيام توده ھای درون اين گروه ھا و پيروی از اين 

ھمسايۀ بزرگ شمالی و جواب توده » ليزمانترناسيونا«جدا از توده ھا و صرف تکيه بر تفنگ و برچۀ » انقالب از باال«

ھای مردم را با آتش و گلوله دادن، فرجامی جز شکست نداشت، چيزی که حزب دموکراتيک خلق در عمل آن را 

دريافت، اما رھبران کمسواد و جاھل اين حزب تا ھنوز از اين وطنفروشی و بی بنيادی کوچکترين درسی نگرفته و گاه 

 !!!ی ثور با حمايت مردم به پيروزی رسيدگاه می نويسند که کودتا

دين و مذھب و اعتقاد عميق مردم افغانستان به مقدسات دينی با دو مذھب شيعه و سنی با امتزاج در مناسبات سنتی 

فئودالی که در آن مال و ملک به عنوان رھبران و تصميم گيرندگان اصلی قريه عمل می کردند، با کاميابی کودتای ثور 

اين رھبران سنتی بايد جای شان را به فالن منشی می دادند که قبالً . ورت ميکانيکی يکباره دگرگون می شدندبايد به ص

. نه از ساکنان ده و نه چون مال و ملک طی ساليان درازی در فکر و ذھن مردم به عنوان مرجع تصميم جائی داشتند

شده و اھالی » مقرر«رسيده بودند بلکه يکشبه به اين مقام ھا و نفی مال و ملک به اين سمت  منشی ھا نه از آگاھی توده

گرفتند که دختر خود را به عقد کی در بياورند، فالن مھمان را به خانه بياورند يا نياورند،  قريه بايد از آنان اجازه می

رند و چه نکارند، زنان پسران شان را نامزد بسازند و يا نسازند، کدام راديو را بشنوند و کدام را نشوند، امسال چه بکا

شان بايد به کورس سوادآموزی تحميلی بروند، از مال و ملک مشوره نگيرند که اگر گرفتند خاين و ضد انقالب اند، به 

اين منشی ھا . ريش سفيدان محل نه تنھا احترام نگذارند بلکه بايد به توھين و تحقير شان بپردازند و دھھا مورد ديگر

کردند، چون قادر به جذب توده ھا نبودند تا از اين طريق زير پای   سفيد بر توده ھا تحميل میخود را عوض مال و ريش

مال و ملک را خالی می ساختند و راه را برای حاکميت خود در قريه باز می نمودند، لذا به نابودی فزيکی مال و ملک 

» رفيق«خطاب . د دولت قرار می گرفتند، اھالی قريه در موضعگيری ضئیبا دستگيری ھر ملک و مال. شروع کردند

خلقی ھا به اين باور بودند که ھر کسی نماز نخواند (به اين منشی ھای جاھل و اکثراً لومپن که با اکت و ادای ضد دينی 

به اين . به اعتقادات مردم توھين می کردند) انقالبی است» رفيق«و رعايت دين و مذھب را نکرد و پيک باال نمود، 

شکيالت مسخرۀ حزبی جانشين تشکالت ريشه دار دينی و سنتی در دھات شد و به زودی زمينۀ غرش قيام ھای ترتيب ت

»  از باالتغييرانقالب و «گسترده عليه اين حزب مساعد گشت و نشان داد که برای پياده کردن تز سوسيال امپرياليستی 

 .چه بھائی را بايد پرداخت

را سازمان داد که در ) د افغانستان د گټو ساتندويه اداره(» اگسا«تخباراتی به نام دولت خلقی بعد از کودتای ثور، اس

او که به بيرحمی شھرت داشت و با گرفتن نام او . رأس آن اسدهللا سروری يکی از جنايتکارترين افراد خلقی قرار گرفت

اين ضد انقالب کارگر و دھقان ھم کوچکترين پروائی نداشت که اگر » ضد انقالب«مو بر بدن راست می شد، در کشتن 

» اگسا«با اينکه جاسوسان مربوط به . را بر عھده داشت» ضد انقالب«وظيفۀ تعقيب و دستگيری » اگسا«. بود می

مشخص بودند، اما در عمل تمام اعضای حزب و مخصوصاً منشی ھای حزبی جاسوسان اين شبکه بودند که شب و 

 .تندروز کاری جز خبرچينی و شيطانی نداش

در اين دوره، مليشيای سرکش ھر دستوری را بدون ارادۀ مردم بر آنان تحميل می کردند و به اين صورت تشکالت 

رھبران جاسوس حزب دموکراتيک که فکر می کردند ھر کار . دينی و سنتی در تقابل با تشکيالت حزبی قرار داده شد

ستی است، به چنين اميدھای احمقانه دل بسته و به چنان آنان بلشويکی و ھر دستور سوسيال امپرياليست ھا مارکسي

تجارب تاريخی نشان داده، در صورتی که رھبران با درايت يک حزب . عملکردھای ضد انقالبی اقدام می کردند

به کار آگاھگرانه و پر حوصله در ميان مردم دست بزنند و به دين مردم به ديدۀ احترام ) نه رويزيونيستی(مارکسيستی 
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  سالۀ ٣٠حضور . توانند با ھمين مسلمانان، ديکتاتوری پرولتاريا و جامعۀ سوسياليستی را بسازند  تحقير بنگرند، مینه

ليون مسلمان آسيای ميانه زير رھبری بلشويک ھا در اتحاد شوروی بدون اينکه دست به اغتشاش و شورشی ي م۵٠

، با خوشبختی زندگی کرده، ) ازبکستان ديده شددر سال ھای اول، حرکت ھائی کوچک در تاجيکستان و(بزنند 

فروپاشی اتحاد شوروی در اثر خيانت رھبران پشت کرده به مارکسيزم ـ لنينيزم اتحاد شوروی بود نه کدام حرکت 

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، رھبران رويزيونيست گذشته در دولت ھای جديد به عنوان رھبر و رئيس . اسالمی

کتلۀ بزرگی از مسلمانان که در . ند، نه اين که کدام رھبر دينی مورد قبول اين کشورھا قرار گرفته باشدجمھور باقی ماند

 که کمونيست ھا بر چين حاکم بودند، اين مسلمانان با کمال ١٩٨٠ تا ١٩۴٩ايالت سينکيانگ چين زندگی می کنند، از 

ان کامالً راضی بودند و مثل ساير باشندگان چين، رضايت در اين کشور سوسياليستی زندگی می کردند و از زندگی ش

 درصد ساکنان آن را ٧٣در آلبانی که . بردند از پيشرفت ھائی که به برکت سوسياليزم نصيب چين شده بود، سود می

آن کشور زندگی کرده و در جنگ ) حزب کار( سال زير رھبری حزب کمونيست ۴٠مسلمانان تشکيل می دادند، مدت 

 رھبری حزب کار و جبھۀ زوغو را پذيرفتند و تا زمانی که چنگال ھای کثيف ئیتوده ھای مسلمان آلبانياکبير ميھنی، 

امپرياليست ھای غربی، بدن آلبانی را تکه تکه نمود، اين کشور با اين ھمه مسلمان با سيستم سوسياليستی زندگی می 

 بودند و نه درک علمی از دين و مذھب داشتند، با اما وطنفروشان خلق و پرچم که نه مارکسيست. کرد و اداره می شد

اعمال و برخوردھای ضد کمونيستی نسبت به دين و سنت، نه تنھا تيشه به ريشۀ خود زدند بلکه موش ھای اخوانی را 

زنده کرده و باالخره راه را برای مزدوران طالب بر اريکۀ قدرت باز نمودند و در نھايت زمينۀ تھاجم امپرياليست ھای 

حزب دموکراتيک با چنين خيانت ھائی زير نام مارکسيزم و کمونيزم، عرصه را . غربی را به افغانستان مساعد ساختند

 انقالبی را در پوليگون ھا صد ھااين خيانت عظيم تر از آن است که . بر انقالبيون مائوتسه دون انديشه نيز تنگ نمود

 .سر به نيست کردند

کشور کمتر از يک درصد با سواد داشتند، زير ستم مرد و ستم طبقه جان می کندند، با زنان که به عنوان نيم نفوس 

اعضای حزب و منشی ھای حزبی برای تطبيق برابری زن و مرد و . کودتای ثور با مشکالتی جديدی روبرو گشتند

ً » مترقی«برای پياده نمودن برنامه ھای  ا مجبور ساختند که به زنان ر.  کردندتعيين افغانی ٣٠٠قيمت زن را رسما

وقتی مردان چنين .  داشته باشندئیکورس ھای سوادآموزی بروند، بدون اين که خود زنان رغبتی به چنين سوادآموز

روحيه ای نداشتند و ضرورت سواد را درک نمی کردند، زنان که قيم شان مردان به حساب می آمدند، چگونه ميلی به 

 را احساس می نمودند؟ حس يادگيری سواد زمانی نزد افراد يک جامعه به وجود اين کار پيدا می کردند و ضرورت آن

احزاب انقالبی وظيفه دارند، . می آيد که ضرورت آن را احساس کنند، به اين خاطر يادگيری سواد امر داوطلبانه است

 ھائی نزد آنان خلق کنند و راه قبل از آنکه با جبر و اکراه زنان و مردان را مجبور به سوادآموزی نمايند، بايد انگيزه

بلشويک ھا در روسيه و کمونيست ھای چينی گاھی در اين مورد به سياست جبر و . داوطلبانه را برای شان بياموزند

در آن زمان که مردان دھات از صحبت نمودن با حزبی ھا نفرت داشتند، چگونه حاضر می شدند که . زور پناه نبردند

  را که تا آن زمان يک بار با نامحرمی صحبت نکرده به اين کورس ھا بفرستند؟زنان و دختران جوان خود

ليونی که برخی از کادرھای يپير زنان بعد از ھر نماز برای سرنگونی حاکميت خلقی دعا می کردند و ھمان توده ھای م

 انفجار عليه رژيم خلقی شده آمادۀ» !! ثور سھم داشتند٧در انقالب «شرم حزب دموکراتيک می گفتند و می گويند که  بی

زمانی خشم مردان شھرھا بيشتر برانگيخته شد که جوانان . و به زودی بساط اين حزب را در سرتاسر دھات برچيدند

در بعضی جاھا ميان اين جوانان با زور و تھديد، . دست زدند» ازدواج ھای انقالبی«حقير خلقی با دختران مکاتب به 

رت گرفت و گاه در مارش ھا بچه ھای خلقی با دختران مکتب دست به دست می شدند تا صو» انتخابی«ازدواج ھای 

عبدالرزاق در فراه با يکی از . جائی که خانواده ھای شھری نيز از رفتن دختران شان به مکتب به تشويش افتادند
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» انقالبی«وی فراه ازدواج دختران مکتب به روی ستيج ازدواج کرد، قلم الدين کليوال با ماللی در مکتب ميرمن ناز

برخورد خلقی ھا با زنان و دختران در تمام واليات يکی . نمود که به زودی ھر دو در مسير راه قندھار به قتل رسيدند

از مھمترين انگيزه ھای قيام مردمی عليه دولت دموکراتيک خلق شد؛ مردم در قريۀ سليمی ھرات به اين خاطر قيام 

 تن از ساکنان اين قريه را کشتند و عده ای را از ھليکوپتر به زمين انداخته و توته توته ٣٣ ھا کردند که در پاسخ، خلقی

 در بعضی جاھا از سوی منشی ھا پيشنھاد شد که دختران حزبی بايد با رفقای مرد شبانه ١٩٧٩در اواسط سال . کردند

 دموکراتيک چيز ديگری تفسير نمی شد، آتش اين پيشنھادھا که نزد مردم جز نشان بی ناموسی حزب. پھره داری کنند

 .زير خاکستر مخالفت با حزب دموکراتيک را چنان شعله ور ساخت که بنيان آن را برکند

 ٩اولين قيام مردمی عليه کودتا به تاريخ . عوامل باال باعث شد که خيزش ھای مردمی در سرتاسر کشور شکل بگيرند

اما . مردم اين عالقه داری با کشتن چند حزبی به دولت اعالن جنگ دادند.  آغاز شدثور در عالقه داری زيروک پکتيا

اين قيام را خلقی ھا به شدت سرکوب کردند و خبر آن در راديوھا مخصوصاً راديوی بی بی سی که ديگر به مرجع 

د و فوراً مھار شد، اما با اينکه حرکت زيروک کوچک بو. اصلی خبر برای مردم افغانستان مبدل شده بود، پخش گرديد

خلقی ھا شب بعد در ليليۀ پوھنتون کابل گرد آمدند و با سخنرانی ھای پر طمطراق و . زنگ خطری برای خلقی ھا بود

پر از الف و پف که ترس پنھانی از سيمای ھمه می جھيد، اين عمل را محکوم و مداخلۀ پاکستان را عنوان کردند و 

» انقالب برگشت ناپذير ثور« اعالن کردند که حاضرند به جبھۀ جنگ بروند و دشمنان منشی ھا به نمايندگی از اعضاء

 !!را از بنياد نابود سازند

.  مردم وايگل نورستان دست به قيام زدند و در ھمين روز مردم درۀ صوف سمنگان نيز قيام کردند١٩٧٨ می ٢٢در  

 درصد اين قيام ھا به وسيلۀ دھقانان مرفه، ٩۵. ن خلقی بوددر آن زمان قيام ھای مردم ملی و شعار آنان طرد وطنفروشا

ابتداء جنبۀ مذھبی اين قيام ھا بسيار کمرنگ بود، اما . مالکان ارضی کوچک و خرده بورژواھای دھات رھبری می شد

ياءالحق بعدھا که خلقی ھا بيشتر به شعارھای سرخ رو آوردند و بيرق شان را به اين رنگ آراستند، دولت بنيادگرای ض

و دولت بنيادگرای روح هللا خمينی که به فکر » جمعيت العلمای اسالم«و » جماعت اسالمی«با احزاب بنيادگرای 

ھای غربی با مزدوران بنيادگرای عرب، مخصوصاً رھبران وھابی عربستان  صدور انقالبش بود و باالخره امپرياليست

حنای دينی و مذھبی شعار ضد شوروی را پر رنگ تر ساخته، سعودی درين زمينه مصرف و تالش نمودند و به زودی 

 .قرار دادند و راه را برای تسلط بنيادگرائی تنظيمی آماده ساختند»  کمونيزم«شعار اسالم را در برابر کفر و 

خلقی ھا که تازه در نشۀ قدرت غرق بودند، بعد از ھر قيامی به . درين قيام ھا عموماً دھقانان شرکت می کردند

جھت » رفقای انقالبی«تره کی برای تشويق . ھای وسيعی اقدام کرده و کشتار خونينی به راه می انداختند ستگيرید

» رفقای«و با اين اعالن » در افغانستان به بيش از يک مليون نفر نياز ندارد«اعالن کرد که » سرکوب ضد انقالب«

در . به قتل عام مردم تشويق کرد) را می شناختند» سور خلکی«و شعار» يک جوره بروت«که فقط (نادان خلقی را 

منشی ھا و جواسيس . حدی که در سرتاسر کشور افراد زيادی به خاطر شنيدن راديو بی بی سی دستگير و کشته شدند

صدھا نفر شبانه بی بی سی را . دادند که کسی راديوی بی بی سی را نشنود آنان شبانه پشت خانه ھای مردم کشيک می

اين اخالل . اف می شنيدند و دولت نيز تا توان داشت با پخش پرازيت بر موج بی بی سی آن را اخالل می کردزير لح

 .مردم را بيشتر تشويق می کرد تا آن را بشنوند تا حدی که راديو بی بی سی برای مردم به اعتياد مبدل شده بود

منشی . بعضی شبانه پھره و گزمه می کردند. داشتندرا بر عھده » ضد انقالب«محصالن و متعلمان خلقی وظيفۀ تعقيب 

تصميم می گرفتند که چه ساعتی درس . ھای حزبی در مکاتب و پوھنتون ھا از قدرت نامحدودی برخوردار بودند

بعد از کودتا، تانکی . استادان و معلمان در پوھنتون و مکاتب مطيع فرمان منشی ھا بودند. بخوانند و چه ساعتی نخوانند

ن خلقی مسؤول اين پوسته صالحيت کنترول تمام محصالن  پوسته زد و جگړند پوليس مقابل دروازۀ ليليۀ پوھنتونبا چ
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اکثر محصالن ليليه از ترس شامل حزب شده و . او وارد ھر اتاقی می شد و ھر محصلی را تھديد می کرد. را داشت

ھمه روزه، جلسات و تجليل از فرمان ھا از يکسو و راھپيمائی ھای . روزھای پنجشنبه بايد به کورس حزبی می رفتند

در فاکولتۀ طب استادان مشھوری . دستگيری ھا و فرار استادان و محصالن از سوی ديگر به سقوط کامل درس انجاميد

چون پوھاند فتاح ھمراه، پوھاند عثمان ھاشمی، پوھاند عظيم مجددی و پوھندوی سيدظاھر رزبان دستگير و اعدام شدند 

عارف (ھا در روزھای پنجشنبه به دور منشی عمومی پوھنتون  منشی ھای فاکولته. ند استاد ديگر فرار کردندو چ

. شدند و تصميم دستگيری محصالن ضد انقالبی را می گرفتند جمع می) طاھر فراھی(و منشی پوليتخنيک ) عالميار

در صورتی که . زندان صدارت منتقل می شدندن و افراد او دستگير و به  جگړمحصالن لست شده، ھمان شب به وسيلۀ

 گذاشت و محصلی شب ھنگام از ليليه بيرون می شد بايد از مدير ليليه اجازه می گرفت، منشی ليليه را در جريان می

 . ش را درج کتابچۀ يادداشت ليليه می کردمحل رفتن

 اتاق يک خلقی که بايد ھمه را کنترول و ھر  تمام اتاق ھای ليليه توسط منشی ھا تقسيم شد و در ھر١٩٧٩در آغاز سال 

به اين صورت شب ھای جمعه تا نيمه ھای شب بسياری از . حرکتی را به منشی عمومی گزارش می داد، جابجا شد

 .ن به سالمت بگذرندړمحصالن خواب نمی شدند و انتظار داشتند که از چاپۀ جگ

تخت صورت گرفت، بعضی از دستگير شدگان واليات نيز به بيشترين دستگيری ھا در پاي(شخص گرفتار شده در کابل 

ابتداء به تحقيق گاه صدارت برده می شد و در ھمان روز اول مورد لت و کوب شديد مستنطق ھا ) کابل آورده می شدند

ر بعد شکنجه ھائی چون برق دادن، ناخن کشيدن، بيخوابی دادن، د. می ناميدند» نرم کردن«قرار می گرفت که اين را 

ھوای سرد زمستان برھنه کردن و در ھوای آزاد ايستاد نمودن، به خصيه ھا سنگ آويزان کردن، تجاوز جنسی نمودن، 

در . تجاوز نمودن وغيره از شکنجه ھای معمول آن زمان بود» متھم«زن و دختر متھم را آوردن و به آنان در مقابل 

، بگو اين معنی را داشت که با چه کسی رابطه داری و »گوب«فقط گفته می شد که » متھم«جريان اين شکنجه ھا به 

بعضی از دستگيرشدگان که تاب اين ھمه شکنجه را . بايد چند نفری را که با او در ارتباط بوده نشان می داد» متھم«

نه محکمه، ، څارنوالیدر اين تحقيقات نه قاضی، نه . نداشتند، به گناھان ناکرده اعتراف ميکردند و بعد اعدام می شدند

مستنطق در جريان تحقيق می توانست اسيرش را تا جائی شکنجه کند که . نه وکيل و نه صورت دعوائی وجود داشت

اسدهللا سروری در زندان صدارت از دادن دستور تجاوز به گروپی از . بميرد و کسی نبود که از او بازخواست نمايد

وی در جريان !!  و اين را جزء وظايف انقالبی خود می دانست ساله ابائی نداشت۶٠عساکر بی ناموس خود بر مرد 

وقتی افسر جوانی بعد از انواع شکنجه در حال نزع . تحقيق پيوسته شراب می نوشيد تا مستانه تر بر اسيرش يورش ببرد

وری که قرار گرفته بود و حاضر نبود آنچه را سروری می خواست بگويد، خانم جوانش را به شکنجه گاه آوردند و سر

چشم ھايش چون دو کاسۀ خون از حدقه برآمده بود، ابتداء يقۀ زن را دريد و بعد که روی پستان ھايش پا گذاشت و شير 

پستانھا جاری شد، به سوی افسر خنديد و پوليس ھای بی ناموس تر از خودش را صدا زد که در حضور شوھرش به او 

سروری بر تکۀ کاغذ، چيزی نوشت و افسر بی آنکه آن . خواھيد بنويسيدتجاوز کنند، اما افسر فرياد کشيد که ھرچه می 

بعد از آن زن رھا شد و افسر جوان مدتی بعد تيرباران . را بخواند با انگشتان خون آلود و لرزان آن را امضاء کرد

 ھمه درج ازين جنايات سروری و شکنجه گران ديگر خلقی ھزاران حکايت در سينه ھا درج است که به موقع. گشت

 .تاريخ خواھد شد

بعد از ھر گزارش، حرکت و قيامی، افراد وابسته به ھر طبقه و طيفی، . دستگيری ھا در واليات بی بند و بار تر بود

ه اين دستگيری ھا زمانی جنبۀ دست. بنابر گزارش منشی ھا دستگير و بعد در قشله ھای عسکری تيرباران می شدند

 تن دستگير و تيرباران ٢٧٠٠ در فراه ١٩٧٨ مارچ ١١در . ليه دولت به راه می افتادجمعی پيدا ميکرد که قيامی ع

بعد از . موران دولتی، دھقانان، کسبه کاران، فئوداالن، ملک ھا و ميراب ھا بودندأاين افراد شامل معلمان، م. شدند
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و نفری ولچک و بر فرق ھر کدام يک جمعی اين افراد در کنج فرقۀ فراه پيدا شد که ده سقوط دولت نجيب دھھا گور دست

 ١٩٧٩در يکی از شب ھای . گناه برخی از اينان مثالً گوش دادن به راديوی بی بی سی ھم بود. گلوله آتش شده بود

فردای آن قوای خلقی به اين قريه رفت و . در اسدآباد مرکز واليت کنر چند فير کردند» کرھاله«مخالفان دولت از قريۀ 

بعد از اعالن، . ا تمام اھالی قريه صحبت می شود و بايد تمام مردھا در جائی خارج از قريه جمع شونداعالن کرد که ب

 تن ساکنان ده در نزديکی تپه ای جمع شدند و بی مکثی چند خلقی وطنفروش بر اين مردم آتش گشود و يک نفر ١٢٠٠

 بودند، به کشتارگاه آمده، نيِم کشته ھا را به پای يک ، زنان قريه که ھمه بی مرد ماندهءبعد از رفتن قوا. را زنده نماند

 . تپه و نيم ديگر را به پای تپۀ ديگر دفن کردند

به راه افتاد و مردم سه روز شھر را در دست داشتند ) ١٩٧٩مارچ  (١٣۵٧ حوت ٢۴بعد از آنکه قيام مردم ھرات در 

ندۀ چند جنايتکار خلقی از جمله شھنواز تنی به ھار به قوم قندو فرقۀ زلمی کوت ھرات نيز به قيام کنندگان پيوست، قوای

بعد از استقرار دوباره، صدھا تن ديگر دستگير و .  ھزار تن ھراتی را قتل عام کردند٢٠ھرات فرستاده شد که بيش از 

کشته شدگان اين .  ھزار نفر تلفات دادند۵٠ در چند منطقه، بيش از ١٣۵٧مردم افغانستان در ماه حوت . تيرباران شدند

 ھيچ کسی ١٩٧٨از دستگير شدگان سال . نه ايرانی و نه پاکستانی بودند، نه از جائی تحريک شده و نه ھم فئودال بودند

چون درين دوره چشم ھای افراد دستگير شده را پلستر می کردند، به اين خاطر در بعضی جاھا تا حال اين . زنده نماند

مدتی بعد آوازه ھائی شد که اين افراد زنده و در اردوگاه ھای کار اجباری (د می نامن» دوران پالسترھا«دوره را 

شد که گويا احوال زنده بودن شان رسيده و » پيدا«شوروی زنده اند، در بسته ھای صابون و غيره نامه ھائی از اينان 

بعدھا فھميده شد اين آوازه خانم ھای جوان برخی از اينان سال ھا در انتظار برگشت شوھران شان عروسی نکردند که 

و شرف باخته ھای خادی بوده تا از برخورد و کشيدگی خانواده ھا در برابر خود » بی. جی. کی«ھای دروغين، توطئۀ 

بکاھند و با اين انتظار صبورانه به اشغال کشور شان به وسيلۀ سوسيال امپرياليست ھای شوروی بنگرند و دم بر 

 ). نياورند

کاران مشھور خلقی که در ھر واليتی جز کشتار چيزی نمی شناختند و منشی يا مستوفی بودند، تعدادی درين دوره جنايت

 آصف فروزان، اخگر، شايسته وارث، حبيب گاو، يونس فکور، بزگر، تورن ظاھر، طارق عالمی،: از آنان عبارتند از

انی، طاھر، عارف عالميار، الھور، يوال، عزيزهللا وگری، جمعه پيکار، محسن خان لغم نړن گلرنگ، شمشيرجگړ

 . خر قيوم وغيره،خان، انجنير لطيف، عمر سياه، انجنير قيوم، هللا داد توفان، شمس الدين شمس اسدهللا سروری، کبل

بودند؛ آنان را جھت تنبيه به » انقالب برگشت ناپذير ثور«يار محمد جنايتکار خلقی در فراه که دو برادرش مخالف 

ش ھمان  که برادراننی سپرد، اما سه روز بعد که جھت خبرگيری و رھائی آنان به زندان رفت، فھميدتورن ظاھر لغما

اين خلقی شرف باخته تا ھنوز . يک جا مدفون گشته اند» ضد انقالب«شب اول در جمع ديگران به فرقه برده شده و با 

فداران امين بيشتر کشتار می کردند و طرفداران درين دوره طر. زنده است و معلوم است که مردم از او چه نفرتی دارند

 . می ناميدند» کنجکيست«تره کی را آدم ھای ترسو و 

از زير شکنجۀ سروری و جنايتکاران » متھم«در صورتی که . اين گرفتاری ھا در پايتخت ابعاد گسترده ای داشت

ان که در شرق شھر کابل موقعيت دارد، از اين زند. ھمدست او زنده بيرون می شد، به زندان پلچرخی انتقال می يافت

اکنون (زندان ھای مخوفی است که در زمان داوود ساخته شده، اما بھره برداری از آن بعد از کودتای ثور آغاز گرديد 

عالوتاً امريکائی ھا در پروان زندان مخوف ديگری به نام زندان بگرام .  ھزار زندانی به سر می برند١٧درين زندان 

 بالک دارد و در آن اتاق ھای عمومی و ٧زندان پلچرخی با ديوارھای بلند و برج ھای خاص محافظتی ). اندساخته 

در .  بالک آن استفاده می شد٣ساخته شده که در دوران اشغال شوروی فقط از » قفلی-کوته قلفی«سلول ھای انفرادی 

.  طرفداران داوود و افراد بی طرف زندانی بودندھای غير اخوانی، ی ھا، تنظيمیئزندان پلچرخی اخوانی ھا، شعله 
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گری زندان را به دست می آوردند و برای »باشی« اخوانی بودند که در خدمت به شکنجه گران، امتياز اً اعترافی ھا اکثر

ند؛  زندانی را جابجا می کرد٢٠٠ نفر را داشتند، اما در آنھا ۵٠اتاق ھای جمعی ظرفيت . زندانبانان جاسوسی می کردند

اعدامی ھا از طريق اتاق پنجره . قلم، کاغذ و کتاب در زندان ممنوع بود. زندانيان کمتر اجازۀ رفتن به تشناب را داشتند

يکی ازين مدفون شده . به بيرون برده می شدند و در پوليگون پلچرخی مدفون و با بلدوزر روی آنان خاک می انداختند

 بود، بعد از رفتن جنايتکاران خلقی از زير خاک بيرون شده و تا حال زنده است ھا که زنده و در کنجی از جر گير مانده

 .فرارش را از طريق تلويزيون برای ھمه قصه کرد) ٢٠٠٨ (١٣٨٧که در شام شش جدی 

 قومندان زندان پلچرخی بود، به ھر اتاقی سر می زد و بی ھيچ ١٩٧٩يکی از جنايتکاران خلقی به نام عبدهللا که در 

فردی را از ميان زندانيان انتخاب و در برابر ديگران لت و کوب می کرد، روزانه چند زندانی را روانۀ » یگناھ«

زندانيان مجبور بودند شبانه در پالستيک (نمود و زندانيان چند اتاق را از رفتن به تشناب منع می کرد   می»کوته قلفی«

.  رفتن را می يافتند، پالستيک ھا را با خود می بردندھا رفع حاجت کنند و چند دقيقه که در روز فرصت تشناب

عبدهللا جنايتکار با اين تفکر که زندانی نبايد آرام بنشيند و بخوابد، ). ساديست ھای خلقی ازين اذيت ھا لذت می بردند

يداکبر که  فردی به نام س١٣۵٨قومندان زندان شد و وظيفه اش را طور واقعی انجام می داد تا اينکه در ماه سرطان 

قرار بود او را به اعدام ببرند و چند روز قبل برادرش سيدعمر را اعدام کرده بودند، قومندان را نزدش می خواھد و با 

کاردی که از قبل تھيه کرده بود، بر اين جانی حمله می کند و بعد از خواباندن و حوالۀ چند کارد، رسول بيخدا معاون 

اند بسيار رايج » خرافه پرستی دينی«و ضد » انقالبی« ھا به خاطری که نشان دھند تخلص بيخدا ميان خلقی(قومندان 

از پشت سيداکبر را به ) در ميان خلقی ھا زياد بودند... وف بيخدا وؤشده بود، افرادی چون رسول بيخدا، شرف بيخدا، ر

 .  گلوله بست و به قتل رساند

 گسترده شد، چون پرچمی ھا مورد تعقيب قرار گرفتند و به زودی بسيار» اگسا«بعد از طرد پرچمی ھا از قدرت، کار 

 پرچمی را کشتند که اين تعقيب و گرفتاری ھا با تجاوز به دختران پرچمی ۶٠٠خلقی ھا . تعداد زياد آنان زندانی شدند

ت ما را نجات به نام انساني«محمود بريالی درحاليکه در پولند ھق ھق می گريست به نکراسف می گفت که . ھمراه بود

نمی دانست که تا سالی بعد بر ميلۀ تانک ) بی. جی. نام استخباراتی بريالی در کی(» شير«چون تا آن زمان اين » دھيد

فراھی و عبدالرحمن امين در پولی تخنيک دھھا دختر پرچمی را به اتاق ھای جمنازيوم  طاھر. به کابل برده می شود

بعد از تجاوز شوروی و به قدرت رسيدن پرچمی ھا، . آنان تجاوز می کردندپوليتخنيک برده و به نام تحقيق بر 

 .عبدالرحمن امين در تپۀ تاج بيگ به قتل رسيد و طاھر فراھی را ھمان فردايش تيرباران کردند

بودند خلقی ھا مثل طالبان افراد جاھل و عقب مانده ای . خلقی ھا در برخورد با مخالفان شباھت زيادی به طالبان داشتند

تره کی و مالعمر که اولی به فرمايش شوروی . که جز حاکميت مطلقۀ خود تحمل شنيدن ھيچ صدای مخالفی را نداشتند

ھا و دومی به فرمايش انگليس ھا رھبر شدند، آدم ھای احمق، ناآگاه و بنيادگراھای جنون زده ای بودند که جز تمجيد 

برای طالب شدن . و ناسيوناليست و عقبگرا و باب دندان استعمار بودندھر د. خود و لذت قدرت به چيزی نمی انديشيدند

؛ ھر دو با اندک شکی مردم را دستگير و به جوخۀ اعدام »جوره بروتی«کافی بود و برای خلقی شدن فقط » ريش«فقط 

مانده ترين افراد می سپردند، ھم خلقی ھا و ھم طالبان فقط بر تفنگ و استخبارات تکيه داشتند، اعضای ھر دو از عقب 

را می زدند و می » متھم«روستائی بودند، لت و کوب و اقرار گرفتن از مخالفان شيوۀ تحقيق خلقی و طالب بود؛ ھر دو 

ھر دو جريان در سرکوبی مخالفان نه محکمه و . آنکه منطقی درين تحقيق به کار ببرند و اقرار کن، بی» بگو«گفتند 

حزب خلق غير از اعضای خود، مردم . شناختند و نه به اين چيزھا باور داشتند  میڅارنوالی، نه قاضی و فتوائی را

ليون افغان را بسنده می دانست و طالبان غير از يافغانستان را بيش از مورچه ارزش نمی داد و تره کی فقط يک م

يکه سنت ئانی داشتند، تا جامی ناميدند که فاقد عقل و دانش اند و بر ھمۀ مردم شک نامسلم» عوام«طالب، ديگران را 
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برای اينکه در زمان خلقی ھا انسان شمرده می شدی بايد به حزب می . ھای زير ناف مردم را ھم کنترول می کردند

 سال قدرت، در کشور نھالی غرس نکرد و يک ١۴حزب خلق در طول . پيوستی و در زمان طالبان بايد طالب می شدی

ان که بازسازی و آبادی را نمی شناختند، جامعه را به فقر عجيبی کشاندند و چيزی به طالب. متر جاده را قيرريزی ننمود

در زمان خلقی ھا ھر با سواد غير خلقی کوچکترين احساس مصونيتی . نام خدمت به خلق در ضمير شان وجود نداشت

 شوروی با گرفتن جان باالخره اتحاد. نداشت و در زمان طالبان ھيچ زن و مرد غير طالب احساس آرامش نمی کرد

حفيظ هللا امين افغانستان را اشغال کرد و امريکا با چپه کردن امارت طالبی و غيب شدن مالعمر، زمينۀ تجاوز خود را 

 .به افغانستان مساعد نمود

 در مشت داشت، از روزھای اول کودتا اوضاع افغانستان را جداً زير ١٩۶۵پاکستان که گروپی از اخوانی ھا را از 

 جنرال ضياء به کابل آمد، اما اردوی پاکستان با چند قيامی که تا آن زمان به ١٩٧٨ سپتمبر ٩با آنکه در . ظر گرفتن

حزب اسالمی به رھبری گلبدين و جمعيت (قبالً دو تنظيم اخوانی . راه افتاده بود، منتظر گسترده شدن اين قيام ھا بود

. اس. آی«اين دو بعد از کودتای ثور به دستور .  دو در پاکستان بودساخته شده و مرکز ھر) اسالمی به رھبری ربانی

و دخالت مستقيم رئيس قبلی ساواک نعمت هللا نصيری که به حيث سفير ايران در اسالم آبد گماشته شده و در حقيقت » آی

کت انقالب حر«وحدت کردند و تسھيل و نظارت می نمود، . آی. اس. حيت از ساواک را به آیپروسۀ انتقال صال

اما اين اتحاد به زودی از ھم پاشيد و حرکت . را ايجاد کرده و مولوی نبی محمدی را در رأس اتحاد قرار دادند» اسالمی

خود » حزب اسالمی«چندی بعد مولوی خالص که معاون گلبدين بود نيز از گلبدين جدا شد و . انقالب تنظيم جديدی شد

به رھبری صبغت هللا مجددی که نواسۀ نورالمشايخ و نسبت به » ت افغانستانجبھۀ ملی نجا «١٩٧٨در جون . را ساخت

پير سيداحمد گيالنی نيز به » محاذ ملی«بعد از آن . دو تنظيم ديگر ليبرال بود با نوعی اليگارشی خانوادگی تشکيل گرديد

 . آی. اس.پاکستان از سوی آی تنظيم در ٧سياف ساخته شد و به اين ترتيب » اتحاد اسالمی«وجود آمد و دو سال بعد 

اين تنظيم ھا چون تحويلدارانی در پشاور امکانات بيرونيان را به قومندانان داخل می رساندند و تا سقوط . رسمی شدند

 . نجيب وظيفۀ ديگری نداشتند

ا در دست از ھمان روزھای اول کودتا اين تنظيم ھا را سازماندھی کرد و لگام آن ھا ر» آی. اس. آی«به اين صورت 

 قيام مردم کامديش در نورستان به راه افتاد و مردم به رھبری انور امين کنترول اين ١٩٧٨ اکتوبر ۴وقتی در . گرفت

عده ای از سران قيام چون انور امين، وکيل کبير، لطيف خان، وکيل احمد جان، . ولسوالی را موقتاً در دست گرفتند

شبکه استخباراتی مليشيای (» او. آی. اف«و » آی. اس. آی« و با افسران عبدالرزاق و چند تن ديگر به پشاور رفته

به آنان پيشنھاد کردند که اگر خانواده ھای » آی. اس. آی«افسران . در باالحصار پشاور ديدار کردند) مرزی پاکستان

ی و ناری به چترال پناه شان زير فشار حاکميت خلقی قرار دارند، به پشاور ھجرت کنند و ھمان بود که آوارگان کامديش

 .بردند و به زودی کمپ ھای مھاجران در چترال، دير، سوات، پبی و اطراف پشاور شکل گرفتند

 صادر شد، يکباره جامعۀ ١٩٧٨مبر نو ٢٨ که از سوی دولت خلقی برای انجام اصالحات ارضی در ٨فرمان شماره 

آن زمان دھقانان به سه قشر بی زمين، ميانه و مرفه تقسيم می در .  افغانستان را تکان داده ئیفئودالی و سنتگرای قبيل

اين دھقانان نه . زمين که زمينی نداشتند و پرولتاريای ده بودند، اکثريت اين طبقه را تشکيل می دادند دھقانان بی. شدند

داشتند که خود روی آن کار اما دھقانان ميانه مقداری زمين . تنھا خانه و پولی نداشتند بلکه زير قرض اربابان گور بودند

اما دھقانان مرفه يا کوالک ھا، دھقانانی . اين دھقانان نه دھقانی را استثمار و نه خود مستقيماً استثمار می شدند. کنند

بودند که ھم به روی زمين خود کار می کردند و ھم يک يا دو دھقان را استثمار می کردند، اما فرمان ھشتم اين 

نظر نگرفته و بدون اينکه دھقانان از نظر فکری و ذھنی برای پذيرش اين اصالحات آماده باشند، قشربندی ھا را در 

 .چنين اصالحات ارضی مسخره و غير قابل تطبيقی را آغاز کرد
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 جريب زمين درجه ۵درين فرمان که زمين ھای افغانستان از يک تا پنج، درجه بندی شده بود، برای دھقانان بی زمين 

 جريب زمين درجه اول در نظر گرفته شده بود و زمين ھای اضافی ٣٠ مالک يا ارباب از زمين خودش اول و برای

اما اين دھقانان که کوچکترين آمادگی ذھنی و . اربابان توسط دولت مصادره و به دھقانان بی زمين تقسيم می شد

حزب دموکراتيک قبالً . از خود نشان نمی دادندامکانات مادی در اختيار نداشتند، تمايلی به اخذ زمين و چنين اصالحاتی 

نه در ميان دھقانان فعاليتی کرده و نه دھقانان کوچکترين رغبتی نسبت به شعارھای حزب و دولت زير رھبری آن نشان 

می دادند و اصطالحاتی چون فئودال، استثمار، کوپراتيف و حتی منشی و فرمان برای شان معنائی نداشتند، لذا توزيع 

ناميده » ضد انقالب«اگر دھقانی علناً از پذيرش زمين اباء می ورزيد، . گرفت ن به زور، جبر و اکراه صورت میزمي

 با ءدھقان با اينکه ظاھراً در اصالحات ارضی شرکت می کرد، اما در خفا. شده و مورد اذيت و آزار قرار می گرفت

 . روال گذشته به مالک تحويل می دادمالک ارضی ساخته و حتی مخفيانه حاصالت زمين را بر ھمان

چون حزب دموکراتيک خلق قبل از صدور فرمان شماره ھشت، ھيچ تحليل طبقاتی از جامعه ارائه نکرد تا بر طبق آن 

تفاوت ميان مالک بزرگ، ميانه، دھقان مرفه و يا کوالک و سه قشر بی زمين، کم زمين و دھقان مرفه مشخص می شد 

تيم . قشر مشخص می گشت، لذا ھر منشی ھر طور که می خواست ھمانطور عمل می کردو برخورد نسبت به ھر 

 نمودن اين فرمان موظف شده بودند اکثر محصالن خلقی بودند که کوچکترين درکی از نوعيت عملیھائی که برای 

» رفيق منشی«فقط با زمين، حقابه و واحدھای مختلف پيمايش زمين در نقاط مختلف افغانستان نداشتند و ھمه مشکل را 

پيچيدگی ھائی که در قباله ھا وجود داشت، اين اصالحات ارضی را به کار مسخره و . حل ميکردند» انداختن طناب«و 

شتاب زده ای مبدل ساخت که فقط با اعالن آن مجالس رقص و آھنگ در کابل و واليات به راه افتاد و رھبران حزب با 

 !! ر فئوداليزم در افغانستان شکستسبک سری خاصی اعالن کردند که کم

اين زمين ھا نه نقشه ای داشتند و نه اندازه . تقسيمات زمين به صورت غير فنی، عجوالنه و با ريسمان صورت گرفت

از روی قباله ھائی که نسل اندر نسل به نواده ھا رسيده بودند و زمين ھای زمينداران . گيری فنی کادستری وجود داشت

تقسيم شده و جدل ھای بسياری ميان خانواده ھا وجود داشت، قبل از تصفيه اين ھمه، خلقی ھا فقط ريسمان به دھھا توته 

. لذا استبداد بسياری بر خانواده ھا تحميل و سرھای بسياری به باد رفت. را به سر رساندند» اصالحات«انداختند و 

چيدگی ھا نبودند، فقط زور می گفتند و شعار می دادند و خبر از دنيا که قطعاً قادر به حل اين پي جوانک ھای خلقی بی

چون شرايط زمينداری در نقاط مختلف افغانستان فرق داشت و جزئيات اين تفاوت ھا شامل . ريسمان ھموار می کردند

 . فرمان نبود، لذا ھر گروپ اصالحات ھر طور دلش خواست، ھمانطور عمل کرد

قلبه ای در اختيار داشت نه ھم ن داده می شد، نه تخمی، نه کودی، نه تراکتور و  جريب زمي۵برای دھقان بيچاره ای که 

دھقانی که سال ھا زير يوغ . مھمتر از ھمه اين زمين به زور گرفته و به دھقان داده می شد. و نه حقابه اش معلوم بود

 زمين ملکيت شخصی افراد است، سنت ھای فئودالی و رھبری مالھا زيسته و اين مالھا شب و روز تبليغ می کردند که

اکثريت دھقانان از ترس خلقی ھا زمين را تصاحب شده، بيشتر آنان شبانه مخفيانه به مالکان . ھر کی بگيرد، حرام است

اظھار عجز کرده که ما طمعی به زمين شما نداريم و از حالل و حرام می دانيم، فقط منتظر چپه گرمک ھستيم و به 

» پنج جريبی«اندک دھقانانی که به ميل خود زمين گرفتند، در قريه به .  را دوباره مسترد می کنيمزودی زمين و عايد آن

راه «و » اصالحات ارضی«، )کودتا(اين بود نتيجۀ انقالب از باال . معروف گشته و با تنفر ديگران مواجه بودند

ردند و به زودی زھر باورھای برای کسب قدرت که رھبران حزب دموکراتيک سخت آن را تبليغ می ک» نزديک

 .مسخرۀ شان را چشيدند

خلقی ھا بعد از آنکه زمين ھای اربابان را غصب می کردند، در جريان توزيع زمين ھای شان، دھقانان را وادار به 

را سياه می کردند و بر خر » رھبران دينی«و يا » بزرگان قوم و قبيله«دادن شعارھائی مرگ بر فئودال کرده، روی 
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عبدالحق واله که زمين ھايش در (ار می نمودند و يا آنان را در برابر دھقانان مجبور به رقص و اتن می کردند سو

چاريکار تقسيم شده بود، با عجز می گفت که خلقی ھا ما را به زور وادار به رقص می کردند، اما ما رقص ياد 

را ) بی خبر از رسالت تاريخی شان(ده بورژواھای ده با اين برخوردھا، احساسات و دلسوزی دھقانان و خر). نداشتيم

 .  در برابر فئوداالن برانگيخته، قيام ھای مردمی را بيشتر رشد و قوام می دادند

 ھزار عضو داشت و شوروی ھا ازين بابت در اضطراب بودند، لذا ٣ فقط ١٩٧٩حزب دموکراتيک که تا اوايل سال 

با رانده شدن (ی، برای اين حزب بی ريشه، پايگاھی در ميان دھقانان بيابند تالش نمودند تا با اعالن اصالحات ارض

پرچمی ھا تعداد اعضای حزب کمتر شد، مخصوصاً که تا آن زمان قيام ھائی در دھات به راه افتاده و موقف بسياری از 

 اميال خاص بيگانه به راه ، اما چون اين کار غير انقالبی، عجوالنه، نادقيق و برای)ھواداران حزب متزلزل شده بود

شوروی ھا تصميم داشتند با گرفتن کنترول زمين، اقتصاد يک پايۀ افغانستان را بيشتر در اختيار خود بگيرند و از (افتاد 

، لذا به زودی شکست خورد و خون بسياری به پای اين طرح )آن برای زرع مساعد پنبه در افغانستان سود ببرند

قربان غنغری قومندان جمعيت اسالمی در درۀ قزل تمچق ولسوالی خواجه غار :  طور مثالمسخره بر زمين ريخت، به

دولت خلقی بعد از ھشت . تيرباران نمود» پنج جريبی« نفر را به جرم دھقانان ۵٠٠ بيش از ١٣۵٨واليت تخار در سال 

حات ارضی واقعی و انقالبی با در حاليکه برای انجام اصال!! ماه اعالن کرد که پروسۀ اصالحات ارضی پايان يافت

بلشويک ھا اصالحات ارضی را در . ھای زمين و حقابه در افغانستان، حداقل يک دھه زمان الزم بود تمام پيچيدگی

 به پايان رساندند، با اينکه جامعۀ آن وقت اتحاد شوروی از نظر توسعۀ مناسبات سرمايه ١٩٣٢ آغاز کردند و در ١٩١٨

 . در اکثر دھات آن روابط تپيک فئودالی حاکم بود، قطعاً قابل مقايسه نبودداری با افغانستاِن که

حزب دموکراتيک بعد از راندن جناح پرچم ضعيفتر شد و به اين خاطر بدون ھيچ معياری در ميان باسوادان به 

آيد و ھفتۀ مور، معلم، متعلم، کارگر و مستخدم دفتر مجبور بود که به عضويت حزب درأھر م. عضوگيری آغاز کرد

آنانی که به حزب نمی پيوستند، دشمن تلقی شده و بيطرف ھا را . يک بار به کورس شرکت کند و حق العضويت بپردازد

شوونيست ھا، ناسيوناليست ھای تنگنظر، اخوان الشياطين، اشرار، اشراف درباری، فئوداالن، . ناميدند می» بيشرف«

نان حزب دموکراتيک بودند و ھر کسی که عضو حزب نبود، خود را در مزدوران امپرياليزم، کودتاچيان وغيره دشم

گرفتاری ھا در قوای عسکری و محصالن پوھنتون آنقدر گسترده بود . يکی ازين دشمنان احساس کرده در تشويش بود

 . دستگير و کشته شدند» ضد انقالب« ھزار نفر به نام ۵٠ ماه اول کودتا، ٣که در 

ه بر اين که قيام ھا در شھرھا و دھات ادامه يافتند، در بسياری از واليات جبھات جنگی به  عالو١٩٧٩در آغاز سال 

با اينکه پاکستان . کوه ھا و مرزھا متمرکز شدند که از نيروھای دولتی و ھواداران حزب ھر لحظه قربانی می گرفت

ير در حال شکل گيری است، مسؤوالن تالش کرد تا امپرياليست ھای غربی را بفھماند که در افغانستان جنگِ ھمه گ

سازمان سيا در کابل و اسالم آباد نيز گزارش ھای جنگ و درگيری ھا را به مقامات ارشد در واشتنگتن مخابره می 

 نفوذ اتحاد ه ئیکردند و خواھان تحرک امريکا در منطقه بودند، اما حکومت کارتر که افغانستان را جزء منطقۀ عنعن

ضربۀ سختی از انقالب اسالمی خمينی ايران چشيده و با گروگان گيری اتباعش در ايران روبرو شوروی می دانست و 

بود، در اوايل کوچکترين تمايلی به مسايل درونی افغانستان نداشت، اما بعدھا که با تجاوز شوروی دنيا تکان خورد و 

قابله با حريف جھانی خود يافتند و سياست جنگ در افغانستان ھمه گير شد، امريکائی ھا بستر نرم و مناسبی برای م

 . فعال نفوذی را آغاز نمودند

 خبر ١٩٧٩ اگست ١٧حزب دموکراتيک خلق ھنوز از درگيری و دستگيری با جناح پرچم فارغ نشده بود که در 

عالن و کودتای دگروال عبدالقادر وزير دفاع، شاھپور احمدزی لوی درستيز و ميرعلی اکبر رئيس شفاخانۀ جمھوريت ا

اما شوروی ھا قادر را از مرگ حتمی نجات دادند، مگر در زندان . بار ديگر دستگيری ھای گسترده شروع شد
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اين . ، با شکنجه ھای بسياری روبرو گشت و اقرارھای ساختگی او از طريق راديو افغانستان انتشار يافت»ءرفقا«

 ديگر برای مردم افغانستان ھيچ مفھومی نداشت، چون تا ديروز با امپرياليستھا ارتباط داشتند،» کودتاچيان«تبليغات که 

به اين زودی نوکر امپرياليست ھا شد و دست به » قھرمان«کودتای ثور بود، اما اين » قھرمانان«يکی از » رفيق قادر«

کرد و خلقی ھا بدون اما راديو افغانستان تبليغ می . کودتا زد لذا اين شادی بازی ھا از سوی مردم با پوزخند استقبال شد

اينکه کوچکترين فکری در مورد اين دروغ بکنند، ميمون وار ھر روز به جاده ھا برآمده و شعار مرگ بر قادر، 

 . شاھپور، ميرعلی اکبر سر می دادند

 با اينکه.  افغان ھا به ايران و پاکستان می شدجمعیتشديد جنگ و عمليات بيرحمانۀ خلقی ھا باعث فرار انفرادی و 

 اکثر قريه ھای کنار مرز در کرانۀ ١٩٧٩ايران تا مدت ھا برنامۀ خاصی نسبت به آوارگان و مجاھدين نداشت، اما تا 

راست دريای ھلمند از سکنه خالی شده بودند، مگر پاکستان می خواست که کتله ھای وسيعتر آوارگان به آن کشور 

به اين صورت قبل از آنکه شوروی . جنگ افغانستان ميسر گرددسرازير شوند تا راه نفوذ بيشتر امريکا و پاکستان در 

سازمان ملل و نھادھای . ھا به افغانستان تجاوز کنند، خيل وسيعی از مھاجران به ايران و پاکستان فرار نموده بودند

سال ھا چنين زمينه ای اما ايران تا . ديگر بين المللی در پاکستان ميکوشيدند که به آنان مواد غذائی و سرپناه تھيه نمايند

با تجاوز شوروی به افغانستان و با تشديد جنگ و سربازگيری . را برای سازمان ملل و ھيچ تشکل غربی مساعد نساخت

 .ليون ھا نفر زدندياجباری، اين آوارگان سر به م

 و به ھوتل کابل ، ادلف دابس سفير امريکا در راه رفتن به سفارت، توسط چند فرد مسلح ربوده١٩٧٨ فبروری ١۴در 

و » باعث«معرفی شدند که خواھان رھائی » بحرالدين باعث«گروگان گيران ظاھراً اعضای گروه ستم ملی . برده شد

باالخره نيروھای خاص به . قبالً به دستور تره کی و امين کشته شده بود» باعث«چند يار ديگر او بودند، در حاليکه 

 گروگانگير کشته و يکی از گروگان گيران موفق به ٣حمله کردند، سفير و رھبری يک نظامی شوروی بر ھوتل کابل 

بعد از آن حادثه، متخصصان نظامی امريکائی برای تحقيق قتل سفير به کابل آمدند، اما ھرچه تالش کردند،  .فرار گرديد

ی کار کشتۀ اياالت متحده دابس که يکی از ديپلومات ھا. پوچکی از مرمی ھای شليک شده در اختيار شان قرار داده نشد

 بار با امين ديدار داشته، شوروی ھا را برانگيخت تا عليه او توطئه کنند و با مرگ ١۴بود و گفته می شد که درين مدت 

اينکه . دابس دومين مرحله از سياست امريکا در مورد افغانستان و کمک به جنگی که تازه نضج می گرفت، آغاز گرديد

ان گيران ستمی بوده باشند کسی باور ندارد، چون تيم متخصص امريکائی نتوانست به دلخواه عامل اصلی قتل، گروگ

بوده است لذا انتقام سفير خود را با تشديد » بی. جی. کی«امريکائی ھا به نتيجه رسيدند که اين قتل کار . خود تحقيق کند

 .مزدور شان گرفتندجنگ و دادن امکانات وسيع به مجاھدين به زودی از شوروی ھا و دولت 

با اينکه چند مال در پشاور فتوای جھاد عليه دولت خلقی را صادر کردند، اما مردم قبل از آن در چندين جا قيام کرده 

در زيروکی، وايگل، کامديش، يکی از ليسه ھای غزنی، فرقۀ جالل آباد، درۀ صوف و در فراه قيام ھای پياپی . بودند

 بزرگترين قيام مردمی در ھرات به وقوع پيوست که ھست و بود دولت را زير ١٩٧٩چ  مار١۴رخ داد و باالخره در 

ھزاران نفر درين روز از شھر و ده بر حاکميت خلقی يورش بردند و با پيوستن فرقه به قيام کنندگان، سه . سؤال برد

نی رسيد و جت ھائی که از روز شھر در کنترول مردم قرار داشت، اما قوائی که از قندھار به قومندانی شھنواز ت

باالخره بر خون اين ھمه . يدنداندرين سه روز به قتل رسرا  ھزار نفر ٢٠آنسوی آمو دست به بمباران زدند، بيش از 

تره کی اعالن کرد که درين حمله افغان ھا دست . دولت خلقی بار ديگر قدرت اين واليت را به دست گرفت» خلق«

 ھزار ۶سازماندھی کرده و با لباس افغانی دست به اين کار زدند و از برژنف طالب ارسال نداشته بلکه ايرانی ھا آن را 

اين . نيروی ازبک و ترکمن با لباس افغانی به ھرات شد، چيزيکه در آن زمان از سوی سردمداران کرملين رد شد

 .ن اثر گذاشتتره کی، رھبران ايران را خشمگين تر ساخت و بر جلب بيشتر آوارگان به ايرا» دروغ«
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 تا سقوط تره کی قيام ھای پياپی مردم در جوزجان، بادغيس، بدخشان، شھرستان ارزگان، فرقۀ ١٩٧٩از آغاز سال 

، غور، ولسوالی ھای اجرستان، جاغوری و ناوۀ غزنی، واليت لوگر، پلخمری، مزارآباد، خوات غزنی، شولگر  جالل

نيمروز، ولسوالی چال، عالقه داری ناری کنر، ولسوالی پنجشير، دھنۀ غوری، نجراب، باميان، ولسوالی چک وردک، 

 ضد رژيم به راه افتاد و ضربات کاری بر پيکر دولت خلقی هلغمان، چند منطقه در زابل، جلريز، غند اسمار و چنداول ب

اين .  زدئیليشياوارد شده و در بسياری از واليات پايگاه ھائی در کوه ھا ايجاد گرديد و دولت دست به ايجاد قوای م

مليشياھا بيشتر از اوباشان بيکاری تشکيل شدند که فقط به فکر چور و چپاول در دھات و راه ھای عمومی بودند و در 

 . کمين ھای قيام کنندگان پيوسته تلفات می دادند

تنظيم ھا، غربی ھا و در خيزش ھای باال که مقابل ستم و استبداد فاشيستی حزب دموکراتيک به راه افتاد، پاکستانی ھا، 

مردم با امکانات و سالح ھای خود دست به قيام زدند و با افرادی که از ميان خود شان . يا ايرانی ھا نقشی نداشتند

اما از يک طرف تنظيم ھای مزدور که تا آن زمان نه مردم آنھا را می شناختند و نه . برخاسته، رھبری می شدند

قيام ھا را به فعاليت ھای خود مربوط دانسته و در نوشته ھای شان به دروغ خود را رھبری شان را قبول داشتند، اين 

نمودند و از سوی ديگر دولت خلقی برای اينکه اين حرکت ھا را نه توسط مردم بلکه  رھبران اين قيام ھا معرفی می

کستان، ايران و امپرياليزم امريکا وابسته به بيگانگان معرفی کند، آنھا را حرکت فئودال ھا و تنظيم ھای وابسته به پا

 .معرفی می نمود و می خواست که جنايات و وطنفروشی ھای خود را پنھان نمايد

 اصلی آن تا حال سکوت نموده اند نمی توان با گردانندگان که از آن جائی به راه افتاد، ١٩٧٩قيام چنداول که در جون 

توسط نوروزعلی خان رھبری شد، اما حزب ھمان زمان گويا، قاطعيت در آن مورد چيزی نوشت، مگر طبق گزارشات 

نمايندۀ حزب اسالمی قبالً به چنداولی ھا گفته بود به مجردی که دست به قيام . اسالمی خيانت عظيمی به اين حرکت نمود

رکت، قيام زديد، نيروھای نظامی مربوط به ما از ريشخور می رسند و ارگ را مورد حمله قرار می دھند، اما بعد از ح

بعد .  نفر ديگر دستگير و اعدام شدند١۶٠ نفر در آن کشته و ٢٠کنندگان در برابر اردوی خلقی تنھا گذاشته شدند که 

جبھه ای که متشکل از سه سازمان اسالمی شيعه، حرکت انقالب و (حرکت باالحصار توسط جبھۀ مبارزين مجاھد 

به راه افتاد که دولت خلقی را سخت تکان داد و به تصفيه ھای خونينی در کابل ) گروه انقالبی خلق ھای افغانستان بود

در حرکت باالحصار که به قومندانی گل احمد به راه افتاد، داکتر فيض احمد رھبر گروه انقالبی . در اردو دست زد

ت و عده ای دستگير و دو روز بعد قادر به فرار از زندان صدارت شد؛ محسن، داوود، نعم) بعدھا سازمان رھائی(

 . زيادی از مبارزان انقالبی مربوط به اين سازمان جان باختند

می دانست، نابغۀ شرق را فرد ساده لوح، کم سواد و بی اراده » قومندان اعلی انقالب ثور«حفيظ هللا امين که خود را 

ادر و شاھپور به عنوان تره کی بعد از راندن پرچمی ھا و دستگيری ق. دانسته، به اين خاطر درصدد حذف او برآمد

بعد از آنکه تره کی در .  شروع شد١٩٧٩ می ٢٢اختالف او با امين از .  گشتتعيين» قومندان اعلی نيروھای مسلح«

. راه ھاوانا در مسکو توقف کرد، شوروی ھا حذف امين را به وسيلۀ تره کی پذيرفتند و تره کی و ببرک را آشتی دادند

ون از اين پالن با خبر شد و  داوود تړ آنکه موفق به کشتن امين شود، امين توسط سيداما تره کی در برگشت قبل از

ون به قتل رسيد، وزير  تړزمانيکه امين به ارگ رفت افراد تره کی بر او آتش گشودند که در جريان اين تيراندازی

حالی بر امين صورت گرفت که اين حمله در . زيرک دستيار امين زخمی شد و خود امين موفق به فرار از ارگ گرديد

شوروی ھا ظاھراً می خواستند ميان تره کی و امين پا درميانی کنند و حينيکه بر امين در ارگ آتش گشوده شد، پوزانف 

سر مشاور (و تورن جنرال گوريلوف ) بی در کابل. جی. مسؤول کی(، تورن جنرال ايوانف )سفير شوروی در کابل(

 .به اين خاطر امين بر شوروی ھا بدگمان شد. گر انتظار آمدن امين را داشتنددر اتاق دي) نظامی در کابل
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 نامه ای سر به مھری به کميته مرکزی، کادرھا و اعضای حزب ارسال کرد که در آن ١٩٧٩ سپتمبر ١۶امين به تاريخ 

» رو شدن اين توطئه ضد امين و به ناکامی روبهتالش ھای نورمحمد تره کی در راه اندازی توطئۀ تروريستی ب«از 

رفيق امين با در ھم کوبيدن کيش شخصيت تره کی اصولگرائی خود را به نمايش «ذکر شده، در ضمن آمده بود که 

 امين به جانداد قومندان گارد دستور داد که تره کی را دستگير نمايد، در ھمان ١٩٧٩ سپتمبر ١۴به تاريخ . »گذاشت

وقتی .  درستيز، ارگ را محاصره و بعد تره کی را دستگير و زير نظر گرفتندروز جانداد قومندان گارد و يعقوب لوی

جانداد فردا با دو تن ديگر به عزم اعدام تره کی داخل اتاق شدند تره کی از پنجره بيرون را نگاه می کرد و بعد کارت 

 سه نفری تره کی را بر زمين بعد. عضويت حزبی اش را کشيد و به جانداد داد و توصيه کرد تا کارت را به امين بدھد

گرفتند تا وقتی » رھبر کبير انقالب برگشت ناپذير ثور«بالشت را مقابل دھن » شريفانه«خواباندند و به قول خود شان 

نورمحمد تره کی در پی بيماری شديد «، راديو تلويزيون افغانستان اعالن کرد که ١٩٧٩ اکتوبر ٩به تاريخ . که جان داد

 .   » آبائی شان به خاک سپرده شدحظيرۀتوفی در درگذشت و جسد م

با شدت گرفتن اختالف ميان تره کی و امين و بعد فيرھائی که در ارگ بر امين صورت گرفت؛ وطنجار، گالبزوی، 

شيرجان مزدوريار و اسدهللا سروری از ترس امين به سفارت شوروی پناھنده شدند، اما شوروی ھا از چنين پناھندگی 

بعد وطنجار، گالبزوی و سروری با قيافه ھای بدل در حاليکه بروت و ريش آنان به وسيلۀ شوروی ھا . کردندانکار می 

» زينت«به وسيلۀ قوای » کمان رستم«تراشيده شده و برای ھر يک موھای ساختگی آماده کرده بودند، توسط عمليات 

به ميدان ھوائی )  در افغانستان بر عھده داشت وظيفۀ حفظ و نگھداری اماکن و تأسيسات روسی راءاين قوا(شوروی 

برده شده و از آنجا در تابوت ھا جابجا و به بلغاريا و دوباره به مسکو انتقال يافتند تا بار ديگر با پرچمی ھا يکجا به 

 ٨پلنوم او در . اما شيرجان مزدوريار به شوروی برده نشد و در پغمان توسط افراد امين دستگير شد(کابل آورده شوند، 

در حالی که امين اين چھار تن خلقی را متھم به ).  بعد از قتل امين به عضويت کميته مرکزی انتخاب شد١٣۵٨جدی 

 . تن را از حزب اخراج کرد۴کيش شخصيت تراشی به تره کی نمود و ھر 

ت راند، کابينۀ  روز قدر١٠٠ برای ١٩٧٩ دسمبر ٢٧ به قدرت رسيد و تا ١٩٧٩ سپتمبر ١۶حفيظ هللا امين که در 

وی لست . جديدی را که در آن داکتر شاه ولی وزير خارجه بود ساخت و شعار قانونيت، مصونيت و عدالت را سر داد

بيشتر اين .  ھزار نفر را بر دروازۀ وزارت داخله آويخت و اعالن کرد که تمام اينان به دستور تره کی اعدام شده اند١۶

امين شبکۀ . ابسته به سازمان ھای بازمانده از شعلۀ جاويد و تعدادی ھم اخوانی بودند ھزار تن روشنفکران انقالبی و١۶

 خود را  در رأس ۀ نام داد و اسدهللا امين برادر زادتغيير) کارگری اطالعاتی مؤسسه(» کام«را به » اگسا«استخباراتی 

ط شوروی ھا اعدام شد به حيث رئيس امور بعد توس و اين دستگاه قرار داد و اقبال را که يکی از قاتالن تره کی بود

 روز حاکميتش تالش کرد تا پشتون ھای وردکی را به جنگ ھزاره ھا و ١٠٠حفيظ هللا امين در . سياسی اردو مقرر کرد

 ١٩٧٩مبر  نو١٩ او به تاريخ. اما تالش ھای او در جنگاندن مليت ھا ناکام ماند. فراھی ھا را به جنگ غوری ھا ببرد

پوزانف سفير شوروی را که شريک توطئۀ قتل خود در ارگ می دانست، نامطلوب خواند و از رھبری الکساندر 

شوروی خواست تا او را از افغانستان خارج و عوض او فرد ديگری را به سفارت روسيه در افغانستان بگمارد 

 . سفير افغانستان شد» تابئيف«که بعد در عوض او )  سال در افغانستان کار کرده بود١٣الکساندر پوزانف (

ھر چه مخالفت و خود خوری ميان حاکمان حزب دموکراتيک افزايش می يافت به ھمان پيمانه اين حاکميت نزد مردم 

از يک طرف قيام ھا به کوه ھا کشانده می شد و از سوی ديگر . پوشالی تر می شد و جنگ شدت بيشتری می گرفت

کاردار سفارت امريکا در کابل در برگشت از اولين ديدار با حفيظ هللا . افتمھاجرت به ايران و پاکستان افزايش می ي

شباھت دارد، اما تفاوت آن » ستالين«امين برای وزارت خارجۀ کشورش نوشت که امين از لحاظ خوی و خاصيت به 

 ھم برابر نمی شد، اما بگذريم ازينکه امين با چتلی ستالين. اين است که ستالين در بستر مرد، مگر امين کشته خواھد شد
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پيشبينی اين امريکائی مبنی بر کشته شدن امين از معلوماتی ناشی می شد که شوروی ھا چندان رغبتی به ادامۀ حکومت 

 . او نداشتند و برای سرنگونی و قتل او آمادگی می گرفتند

 سخت عصبانی کرده، در کشتن امين به وسيلۀ تره کی، رھبری شوروی را» بی. جی. کی«شکست طرح کرملين و 

اما تشويش آنان بيشتر به اين بود . نمی دانستند» دوست«آنان روش ھا و برخوردھای امين را شايستۀ يک رھبر کشور 

که اکثريت اعضای بيروی سياسی، شورای انقالبی، دولت و منشی ھای کميته ھای واليتی سرسختانه از امين حمايت 

 تن در حالت ترديد و موضع ثابت ۶ تن پشتيبان امين بودند، ٢٢ورای انقالبی،  تن از اعضای ش۴١در ميان . می کردند

 قيام ھای ١٩٧٩وقتی در اواسط ماه فبروری .  تن ديگر در مخالفت با امين قرار داشتند۶ تن در مخاصمت و ٧نداشتند، 

ستخوان شکنی بيشتری ميان مردم در سرتاسر کشور به راه افتاد و امين تمايل به سرکوب شديد اين قيام ھا گرفت، ا

 . دولت و مردم به ميان آمد

 انگليسی در تلويزيون پخش ميشد که ۀشوروی ھا بر امين بد گمان بودند، چون در زمامداری امين پروگرام يک ساعت

بود که عبدهللا امين در محفلی گفته . اخبار به زبان انگليسی ھم درآن شامل بود که ميتوانست باعث بد گمانی روسھا شود 

فرستادگان امين در لوگر با نمايندگان حزب . »افغانستان بايد در برابر شوروی، راه سادات و مصر را در پيش گيرد«

عبدالرحمن .  به زمان نياز داردتغيير بخورد، اما اين تغييراسالمی ديدار کرده و گفته بودند که ھر چه می تواند 

نمی شود به نام کمک «ميان جمعی از ديپلومات ھای اروپای شرقی گفته بود شارژدافير سفارت افغانستان در بلگراد در 

تمام اين ھا شوروی ھا را سخت تکان داده و به اين خاطر در » .ھای شوروی و پيروی از سوسياليزم، به گدائی تن داد

با ببرک کارمل يکی از معاونين بلندرتبۀ رياست ھشت خود را به پراگ فرستاد تا » بی. جی. کی «١٩٧٩مبر پتس

وضعيت کنونی افغانستان » بی. جی. کی«در آن وقت گفته می شد که در بخش ھای مختلف استخبارات . صحبت کند

برای آنان قابل قبول نيست و به اين خاطر آمادگی ھائی از طرف مقامات شوروی گرفته می شد تا بخشی از افسران آن 

 .طرف يک ھجوم نظامی به افغانستان اشاره داشتھمه چيز به . کشور در افغانستان مداخله کنند

   گالبزوی، وطنجار و سروری نامۀ شخصی عنوانی برژنف فرستادند و در آن به اشتباھات١٩٧٩مبر  اواسط ماه نودر

تره کی اشاره نموده، علت به قدرت رسيدن امين را ناشی ازين اشتباھات قلمداد نمودند و از برژنف خواستند که حفيظ 

اينکه اينان چرا چنين درخواستی از برژنف کرده و از نظر آنان برژنف با چه وسايلی قادر به . ين را برکنار کندهللا ام

برکناری امين بود، چيزی جز درخواست مداخله و تجاوز به افغانستان نبود و اينکه برخی از خلقی ھا خود را نسبت به 

ھمسايۀ بزرگ «اينان نيز با درخواست ھای مکرر از . استوانمود می کنند، غير واقعی » آزاديخواه«پرچمی ھا 

جھت مداخله در افغانستان ھرگز از پرچمی ھا عقب نمانده که اگر تفاوت می داشتند، چنين درخواستی از » شمالی

و ماندن ) می پنداشتند» سور خلکی«اين را نشان مھم (و تراشيدن بروت » کمان رستم«برژنف نمی کردند و با عمليات 

 بار از برژنف خواسته بود تا نيروھای ۶تره کی نيز بعد از قيام ھرات حداقل . کردند وی ساختگی به روسيه فرار نمیم

شوروی وارد افغانستان شوند، اما رھبری شوروی اين را رد کرده و می گفتند که درين صورت، پاسخ جھانيان را داده 

 .نمی توانند

مخفيانه )  نفر از يوگوسالويا٢ نفر از بلغاريا و ٣ نفر از چکوسلواکيا، ٢(نستان آيندۀ افغا» رھبران «١٩٧٩در اکتوبر 

ببرک، گالبزوی، وطنجار، سروری، نوراحمد نور، اناھيتا و ( نفر ٧به مسکو انتقال يافتند و در اوايل ماه دسمبر اين 

د قرار شد گالبزوی مخفيانه به بع.  داشتند و روی طرح سرنگونی امين با آنان صحبت شدجلسهدر مسکو ) عبدالوکيل

 را زير نظر بگيرد، اما گالبزوی ازين آمدن سخت ترسيد و اظھار داشت که تغييرکابل فرستاده شود و امور مقدماتی 

برای انجام چنين کاری در کابل مؤثر نيست، خوب است وطنجار عوض او فرستاده شود، که ھمه او را بزدل و ترسو 

 .  به فرستادن عبدالوکيل به افغانستان گرفته شداما بعد تصميم . خواندند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢۴

درين وقت سفارت شوروی در کابل تالش می کرد تا به خواست ھای امين به ھر شکلی پاسخ مثبت دھد، زيرا امين از 

. سوءقصد به جانش به شدت خوف کرده و در جھت محدود نمودن کار مشاوران شوروی در افغانستان برآمده بود

 از سوی شوروی ھا پذيرفته و درخواست يعقوب لوی درستيز ئیکمک نظامی و ايستگاه ھای راديوخواھش او برای 

 ھزار سرباز که در کوھستان ھا می جنگيدند از سوی سرمشاور نظامی دگر ٢٠برای ارسال لباس زمستانی برای 

رت شوروی ھا می به اين صو. جنرال مگوميتوف قبول شد، اما تاريخ ارسال البسه از شوروی مشخص نگرديد

 .خواستند با راضی نگھداشتن امين فرصت کمائی نمايند تا زير پايش را بھتر خالی کنند

 سرباز مسلح، ھليکوپترھای جنگی، ٢٠٨ يک گروپ موتوريزه سرحدی شوروی مشتمل بر ١٩٧٩مبر  ماه دسدر اوايل

رد افغانستان شد و اين سرآغاز تجاوز  راکت انداز نصب شده، وا۴ راکت انداز دستی و ١٠ زره پوش، ١۵ تانک، ٢۵

در افغانستان » بی. جی. کی«درين روزھا به تعداد مشاوران کارکشتۀ . شوروی به افغانستان و سقوط دولت امين بود

 .افزوده شد و مشاوران جوان و بی تجربه از افغانستان خارج شدند تا کودتای ضد امين با ھيچ مشکلی روبرو نشود

مھار و  ن افغان را ساختند و از کشورھای جھان خواستند تا به سيل ناا کمشنری مھاجر١٩٧٩غاز سال پاکستانی ھا در آ

اين آوارگان که قصه ھای بسياری از ستم و استبداد دولت خلقی داشتند، . ھجوم غير قابل کنترول آوارگان کمک کنند

نان از سوی دولت پاکستان مساعد می گشت، خبرنگاران غربی را به سوی خود جلب کرده، با سھولت ھائی که برای آ

مناطق . زمينۀ تبليغ بيشتر امپرياليست ھای غربی عليه عملکرد دولت دست نشاندۀ شوروی در افغانستان مساعد می شد

قبايلی پاکستان که با اقوام اين طرف سرحد اشتراک خونی داشتند، بيشتر مھاجران اين سوی سرحد را با آغوش باز 

مردم فقير مناطق قبايلی زمينۀ . وصاً بعد از آنکه راه کمکھای جھانی به سوی مھاجران افغان باز شدپذيرفته، مخص

کاری بسياری پيدا کرده، دولت ضياءالحق تالش نمود تا دھھا مدرسه را درين مناطق برپا نمايد و ھرچه در توان داشت 

 ھزار مدرسه زير نظر ٢٠پاکستان بود که امروز با به تقويت بنيادگرائی کوشيد و اين سرآغاز پرورش چنين خوکی در 

 . بنيادگرايان با افکار فاشيستی و اعمال ضد مردمی، بوی آن مشام تمامی خلق ھای جھان را می آزارد

.  به بعد نيروھای دولتی بدون کاروان در مسيرھای عمومی و شاھراه ھا حرکت کرده نمی توانستند١٩٧٩از ماه اپريل 

ليون و دو صد ھزار نفر به پاکستان و يحدود دو م. ی کنترول شده و عسکرگيری اجباری آغاز شده بودفرار سربازان ب

فقط جنايات حزب دموکراتيک . ليون نفر به ايران پناھنده شده بودند و فرار ھمچنان جريان داشتيبيش از يک و نيم م

و مھاجرت ھائی واداشته و به )  می رسيد٧١ شان به تعداد(اين ھمه مردم را با انزجار از دولت خلقی به چنين قيام ھا 

اين خاطر شوروی ھا بايد تصميم می گرفتند که يا بايد پوقانۀ حکومت خلقی می ترکيد و يا با نيروی نظامی به افغانستان 

و فقط برای تصميم تجاوز ماه ھا قبل در کرملين گرفته شده بود . تجاوز می کرد و اين پوقانه را از ترکيدن نجات می داد

با اينکه حفيظ هللا امين از حضور ببرک و پرچمی ھا در شوروی ھراس داشت و به . شد  نمودن لحظه شماری میعملی

ساخته نشد و ھمان حزبی که خود بر » جديد«يارانش اخطار کرده بود که حزب ديگری ساخته می شود، مگر اين حزب 

به . ی بخشيده شد که قبالً خود او آنان را از حزب اخراج کرده بودھائ صدرش نشسته بود، توسط اين باداران به ھمان

در حالی که امين از تلويزيون کابل سخنرانی می ) ١٩٧٩ دسمبر ٢٧ (١٣۵٨اين صورت يک روز قبل از شش جدی 

 قطعات» ٧۶آی ال ـ «و » ٢٢ای ان ـ «، »١٢ای ان ـ «کرد و از دوستی افغان ـ شوروی ياد می نمود، طياره ھای 

شمارش معکوس مرگ امين آغاز شده بود و برای .  ھوائی شوروی را به ميدان ھوائی بگرام انتقال می دادند١٠٣لشکر 

او با تمام آمادگی ھا اجازۀ آخرين سخنرانی تلويزيونی داده نشد که شايد چيزھائی ضد شوروی می گفت، اما او که سال 

اجنت شوروی شده بود، ھيچ بيان و کالمی قادر نبود او را » ظمکا«ھا قبل وجدانش را به شوروی فروخته و با نام 

  .برائت دھد و چون انسان آزاده ای با قداست بميرد

 


