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 27/12/2019               ، نعیم بارزم

 تجاوز ها  ،کودتا ها

 !در افغانستان پایان نا معلوم جنگ ها و
 

 

ر در تسخیر افغانستان با مقاومت های سرسخت یکب ۀکه دولت برتانی 19یعنی در اواخر قرن بیش از یکصد سال قبل از امروز 

 ، از طریق دیگری وارد معامله گردید.یافتخود را ناکام و تسلیم ناپذیر مردم این مرز و بوم مواجه شده و 

یک ی واگذارانگلیسها، عبدالرحمن خان امیر آنوقت افغانستان را تحت فشارهای نظامی و اقتصادی قرار داده و سرانجام پیشنهاد 

از داخل و خارج تحت فشار های  مذکور قسمت خاک افغانستان را نمود، درآن زمان که امیر

می کامل آن  ۀاز همپاشی و تجزی و تمامیت ارضی کشور را در خطرقع شده بود زیادی وا

ر زمین اصلی کشوگون روس و انگلیس یک بخشی از سر های گونهتحت فشار دید، ناگذیر

ان دولت انگلسته ب دادمطابق یک قرار پشتونستان از آن نام برده میشود، به نامرا که امروز 

میان نیامده ه مستعمراتش بود و از پاکستان هنوز اسمی ب که در آنوقت هندوستان از جمله

 نجاتکامل جنگ، فروپاشی و تجزیه  و کشور را از حالت بگذارددولت  در اختیار آنبود، 

 .بخشد

اگر دولت  حتی مدار اعتبار نبوده وسال صد از ناگفته نباید گذاشت که مطابق اصول پذیرفته شده بین دول هیچ قراردادی بیش  

 حق در دیگرحال که از معیاد آن قرار داد یکصد سال گذشته  ،ت استعماری انگلیس بداندتان خود را میراث خوار دولپاکس

جای حق و ه ست که معموالً زور با ولی مشکل در این ،ریخی افغانستان را نداردأسرزمین تاز تصرف نگهداشتن آن بخشی 

 منطق قرار میگیرد. 

تزاری دولت دولت انگلستان و  خطر همه جانبه نجات داد، اما از شر در این معامله کشور را ازگرچه عبدالرحمن خان بهر حال 

 لدیورند، بازهم هر دو دولت استعماری بر سر اشغا به نامگندمک، یا خط  ۀتوافق معاهد روس کامالً رهائی نیافت، بلکه پس از

 کشور ما را آرام نگذاشتند. ،جهان

استقالل آغاز جنگ دوم جهانی نیمه مستعمره قناعت نکرده، در سرکشور موقف یک امیر و  در پس از آنکه امان هللا خان

ردی س کبیر تحمیل کرد، از آن به بعد روابط، دیپلماسی کشور ما با دنیای غرب رو به سستی و ۀافغانستان را بر دولت برتانی

 دوران چهل سال پادشاهی محمد وقت و درآن دشاه گرائید، بخصوص بعد از شکست نهضت ملی تحت رهبری امان هللا خان پا
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افت ست تا آنجا ادامه یمحور سیاست بی طرفی می چرخید، این سیا نقش محافظه کاری و پالیسی مبتنی بر ظاهر شاه که در اثر

های شوررب در کهای غربی و امریکا موجودیت کشور ما را نادیده گرفته مصروف لقمه های چاول قرن بیست کشور ۀکه در نیم

ً پاکستان و  دیگر جهان از جمله هندوستان و عربی و ایران شده و روابط افغانستان شبیه یک جزیره  کشور های نفت خیز خاصتا

 روسیه شوروی تعلق گرفته بود.ه نما عمدتاً ب

ار از یک هزله بیش تا در فاصساخت فراهم جهان غرب برای روسیه شوروی فرصت خوبی را  محدود شدن روابط افغانستان با

بحر ه بسیاسی تالش بیشتر نماید که هرچه زودتر به مقصد اصلی و متر همسایگی و در ارتباط اقتصادی، فرهنگی، نظامی کیلو

 .برسدهند 

های کهنه و فرسوده بازمانده از دو جنگ جهانی و سهم گرفتن  سالحخان با خرید و ورود  داؤدلذا در دوران صدارت محمد  

های تحصیلی بیشتر در رشته نظامی و با فرستادن مستشاران  ر پالن های پنج ساله و پیش کش نمودن بورسبیشتر شوروی ها د

گونه معامالت و برقراری روابط با دولت  جای پای محکم در کشور ما برای خود ایجاد نمودند که مسلماً ایندر نتیجه  نظامی

که دیری نپائید که دولت ، چنانمی داشته باشدکشور را بدنبال  خواهی نخواهی وابستگیجهان خوار، قدرت مندی چون شوروی 

دادهای اسارتبار، فکر تزار های روس را برای رسیدن به آبهای گرم بحر هند از طریق اشغال شوروی برعالوه از عقد قرار

مال و  تند که افغانستانگفته شد، رهبران شوروی چنین دریاف ی کهدر اثر معامالتانستان یک لحظه از سر بدر نکرد و خاک افغ

د های گرم بحر هند بای آب شار مواد نفت خلیج فارس ورسیده که برای رسیدن به منابع سرملک خود شان شده و فرصت آن فرا 

پای دو کشور را به جنگ کشد و آنگاه با حمایت نظامی  کردهتحت عنوان آزادی پشتونستان اختالف افغانسنان و پاکستان را حاد 

 م از دولت افغانستان،  پاکستان را تجزیه  کرده خود را به مقصد رساند. غیر مستقی

 بسر رسیدهآنها م با سود که موعد پرداخت أرف با تقاضای پرداخت قرضه های توط منظور اجرای این پروژه روسها از یکه ب 

بزرگ تشویق به جنگ با پاکستان می ن ارویای افغانسترا با  خان فشار وارد میکردند و از جانب دیگر وی داؤدبود، باالی 

در هنگامیکه محمد ظاهر شاه مصروف باز دید از صفحات شمال کشور  1955سال  خان در داؤدترتیب باالخره  نمودند که بدین

با  بود در غیاب وی اعالم احضار چند دوره خدمت عسکری و اعالم سفر بری علیه پاکستان را رسماً از رادیو پخش نمود و

 ام خواست ظاهرشاه را که توافق به جنگ نداشت در برابر یک عمل انجام یافته قرار دهد.این اقد

ری از آغاز جنگ جلوگی بالدرنگ به باز دید خود پایان داده به کابل برگشت، گرچه توانست عمالً  اما شاه با شنیدن خبر مذکور

ً راه تجارتی ها نماید، مگر روابط سیاسی دو کشور قطع گردید که این حالت تا سال ی دراز دوام یافت و از آنجائیکه عمدتا

جارتی تافغانستان با غرب و سایر ممالک جهان از طریق بندر کراچی و خاک پاکستان صورت میگرفت، با قطع روابط سیاسی 

 خان از داؤدل شد، تا اینکه بعد از گذشت ده سال به وساطت شاه ایران و با کنار رفتن یما تحممردم بر خسارات عظیم مالی 

 حال نسبتاً عادی برگشت.ه کشور ب مقام صدارت مجدداً روابط  دو

ناکامی مبدل گردید، مثل اینکه هیچ اتفاقی رخ نداده باشد، روابط خود ه خان ب داؤداز طریق آنها روسها از همان هنگام که نقشه 

اسارتبار در پروژه های نه چندان بازهم خت قرضه های را بطور عادی با رژیم شاه دنبال کرده تا توانستند درطی دو دهه با پردا

ل شان یاد فیبار دیگر خود نمودند و پس از تقویه بخشیدن مواضع خویش ه افغانستان را بیشتر از پیش وابسته ب ،بخش ثمر

بر ظاهراً آزادی تا برای جلب توافق شاه مبنی  دبود که پود گورنیف وارد کابل ش 1352بار درست درسال  هندوستان کرده و این

در واقعیت امر همانا تحقق بخشیدن آرزوی دیرینه روسها برای رسیدن به اما های قبلی افغانستان  پشتونستان واسترداد خاک

 .بحر هند بود

د در مقابل ی شپالن دفاع دسته جمعی آسیائی( که پیمانی محسوب م)بود: خود  دیگر نیز با ۀپود گورنیف حامل یک پیشنهاد تاز 

سیاتو( که پاکستان به سردمداری امریکا عضویت آنرا داشت، اما از آنجائیکه داخل شدن افغانستان در این پیمان مان نظامی )پی

ای ه م با سیاست بیطرفی و عدم الحاق به پیمانأیم شاه میزد، توافق شاه به آن تورا مهر اقمار شوروی را بر پیشانی رژ آشکا
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جنگ علیه پاکستان بود که مستقیماً  ۀالئخطر ناکتر توافق در مس تر وبدنمود و از آنهم  لطمه وارد می نظامی سخت خدشه و

خان نیت  داؤدهمه گرچه روسها قبالً یکبار در زمان صدارت محمد  ال می برد، با اینوس موجودیت رژیم و ثبات کشور را زیر

 گرفت. هرگز آرام نمی ارتگرانه شانغشان را دراین زمینه آزموده بودند ولی طمع عدم توافق 

هایش به یاس مبدل شده بود، با خاطر افسرده و آزرده راه  که آخرین تالشدر کابل روز مذاکره  پود گورنیف در ظرف سه

طلی جریان نگذشته بال معآن هفته از  از آن بابت خشم رهبران کرملین چنان باال گرفت که هنوز چند وماسکو را در پیش گرفت 

خان را تشویق به کودتا  داؤدپرچمی و نظامی در اردوی افغانستان،  شده بوسیله دست پرورده های خلقی و دست بکارها  روس

در هنگامیکه شاه در یک سفر تابستانی در کشور ایتالیا بسر می برد، کودتای نظامی  1352سرطان  26ریخ أته بکه می نماید 

 راه انداخته شد.ه علیه رژیم شاه در کابل ب

های رهبران شوروی ازخود سازگاری نشان داده بود، پس از  در گذشته با پالن دارای اعتبار و ه در افغانستان فردک خان داؤد 

قدرت تکیه زد، آنگاه خود را ناگذیر دید تا یک اندازه بوضع ناهنجار ه تقریباً ده سال از گوشۀ خانه اش به عنوان رئیس جمهور ب

 .افتدیب قدار رضایت مردم را نسبت بخود و حکومت خود جلب کرده بعداً بفکر پشتونستانیک متا بتواند کشور، رسیدگی نموده 

ها که خود از گندم  خواست کمک های اقتصادی نمود اما شورویها در در تحقق این امر چهار پنج سال متواتر از شوروی

 انی نبود.خان برای شان کار آس داؤدهای  امریکا تغذیه می نمودند، برآورده ساختن خواست

مردم وعده ه تغییر و تحول ب خان شب و روز در جراید و رادیوی دولتی از داؤدجمهوری به اصطالح با این وضع حکومت 

و  گرفتخان مجبور راه سفر کرملین را در پیش  داؤدالخره امردم در زندگی خود کدام بهبودی را لمس نمیکردند، بمگر میداد 

که به خواسته هایش ترتیب اثر دهند، ولی رهبران خواست و از آنها گذاشت کرملین در میان  در آنجا مشکل خود را با رهبران

نها آپیرو های  کرسی های دولتی کمونیسته خان خواستند که در مسایل استخدام ب داؤدشوروی قبل از بیان هر چیز دیگر از 

د ؤدادر همان لحظه گفته می شود تا آنجا که ساخت خان را عصبانی  داؤدشنیدن این حرف از زبان برژنف،  .را بکار گمارد

دهیم که تا  دیگران هم حق نمیه کنیم و ب نمینکرده و ما هیچ وقت به امور داخلی دیگران مداخله  » :در جواب میگویدخان 

 «این حد در امور داخلی ما مداخله نمایند. . . 

سوی  هزودی دست به ل شده، با قهر راه کابل را در پیش میگیرد و بخان از روسها به یاس مبد داؤدپس از بیان این سخنان امید 

خان به چند  داؤدگرمی استقبال میشود زیرا در طی سفری که ه میکند که تا حدودی ب غرب و کشور های عربی و ایران دراز

 هزار و دوصد میلیون دالر کشور عربی و ایران بعمل آورد عالوه از دیگر کشور ها تنها شاه ایران به ارزش حدود بیش از یک

معادن  سیس راه آهن بین هرات و کابل، استخراجأدر پروژه های اقتصادی از جمله ت سهم خود راکه در آن وقت پول زیاد بود 

 تعهد نمود. وغیره ابراز وسمنت خانه تولید مس لوگر، ساختمان چند کار

د در زمینه کمک های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی بسیارخوش خان که از این سفر خویش با امضای موافقتنامه های زیا داؤد

جاللر وزیر تجارت که در تمام مذاکرات  به نامآن  این سفر یکی از وزرای و راضی به میهن برگشته بود، ولی غافل از آنکه در

رات مذکور را بال معطلی زیر مذکور عضو ک، ج، ب  بوده و راپور مذاکقرار داشت، بعداً معلوم شد که و محرمانه در کنار وی

به جان خان قصد دارد از زیر نفوذ یک داؤدترتیب روسها دریافته بودند که  به اطالع رهبران شوروی گزارش میداده و به این

 ها خود را کنار کشیده و بسوی امریکا و غرب گرایش نماید. شوروی

ل این مشکل، راه کودتا را انتخاب میکنند، و زمینه را با روسها از این اتفاق غیر منتظره باز هم از ببن همه راه ها برای ح

بر خیبرعضو مهم رهبری جناح پرچم را کافغانستان  طوری فراهم می سازند که میر ا« دیموکراتیک خلق » همدستی حزب 

برای نخستین  د واندازن مظاهره ای را در شهر کابل به راه می 1357ثور 6 ریخأته مناسبت کشته شدن وی به بقتل میرسانند و ب

 را «قلب ما است داؤد» بر خیبر، شعار کیکه تا چند روز قبل از قتل میر اخان را سر میدهند، علیه کس داؤدشعار های ضد  بار
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منظور اثبات سر سپردگی به رهبران ه جار میزدند، ولی از آنجائیکه دفعتاً خواست حامیان خارجی شان چنین ایجاب میکرد، ب

 را سردادند.  داؤدصت شعار مرگ بر شوروی در این فر

مغرور وعاقبت نیندیش در این فرصت دچار اشتباه شده بدون تعمق و تحمل با شتابزدگی خاصی  قبل از اینکه از خان  داؤد

 نظامی شوروی را که غیر مستقیم همه بخشمشاور ریشه این خطر را برطرف کرده باشد و پیش از اینکه کار بیش از یکهزار 

س اردوی کشور را در دست گرفته بودند یکطرفه نموده باشد و تغییرات و تبدالتی را در اردو بوجود آورد، بال معطلی های حسا

شب از بازداشت آنها نگذشته از هر  یک نماید که در نتیجه در فردای همان میبازداشت رهبران ملکی خلق و پرچم اقدام به 

چند ساعت بعد قوای داخل ارگ  شدیداً مقاومت نشان داد و گفته شد که طیارات  ها به صدا در آمد و سوی شهر کابل غرش تانک

و چهار ساعت تحت  بیست ستراتیژیک را تاز در آمده فضای شهر کابل و نقاط از خاک تاجکستان شوروی به پروا 25میگ 

وری با برادرش محمد نعیم خان خان با وجود مقاومت سرسخت گارد ریاست جمه داؤدعملیات شدید نظامی قرار داده باالخره 

 ۀبه سمت مشاور و نمایندخان  داؤدعهده داشت و در زمان ریاست جمهوری ه که در زمان رژیم شاهی پست وزارت خارجه را ب

نظامی  و تعدادی از نظامی ها و افراد غیر ءظیفه می نمود با اکثراً اعضای فامیل و عده ای از وزراخاص سیاسی وی اجرای و

دالقادر بجار از نیروی زرهی و دگرمن ع از جمله کودتا چیان دو نفر نظامی دگروال اسلم وطن 1357ثور  7بروز و دندبقتل رسی

 انقالب اعالم داشتند. به ناماز نیروی هوائی از طریق رادیو پیروزی کودتا را 

فعالیت  ۀتلف پا به عرصاحزاب مخدر این فرصت که بنا بر قانون شاهی مشروطه زمان محمد ظاهر شاه یک تعداد گروه ها و 

سیاسی گذاشته بودند از جمله گروه خلق به رهبری نور محمد تره کی و گروه پرچم به رهبری ببرک کارمل که در اثر ائتالف 

تعداد شان از دونیم تا سه هزار نفر تجاوز  داده بودند و افغانستان  تشکیل« حزب دیموکراتیک خلق »  به نامیک حزب واحد را 

میکرد بنابر خواست رهبران شوروی پس از سه روز جلسه، همه بخش های رهبری و کرسی های حساس دولتی را به اعضای ن

 اقارب و خویشاوندان و دوستان غیر حزبی خود چون مال و ملک شخصی بخش  نمودند.تخصیص داده وآنچه باقی ماند به  خود

تخار رهبری حزب، مقام ریاست جمهوری و مقام صدارت را کمائی کرد، این تقسیمات نور محمد تره کی رهبر جناح خلق اف در

کرسی وزارت خارجه  ثور و همه کاره معرفی کرد، مقام معاونت صدارت و 7حفیظ هللا امین که بعداً خود را قوماندان انقالب 

 فی گردید.جناح پرچم بحیث معاون اول صدارت معراز فرکسیون و رهبری اردو را بدست آورد، ببرک کارمل 

ان ش ، آنچه از میان گفته هایندمردم ایراد نموده که از رادیو خطاب بو ببرک کارمل در نخستین سخنرانی نورمحمد تره کی 

مهم از هر چیز دیگر جلوه کرد اختالف سیاسی با پاکستان بود که از معاهده گندمک و یا خط دیورند همان خطی که در زمان 

بود.  شدهسپرده های افغانستان از طرف امیر عبدالرحمن خان به حکومت انگلستان  کاقسمت از خها در هند یک  تسلط انگلیس

بخاطر آن  ثور 7کودتای  ،حقیقت امر بار بار از آن به عنوان خط منحط  دیورند نام برده شد. بیان این مطلب چیزی بود که در

رای ها ب بود برای حرکت استعمارگرانه روسای گانه مساله ی دست دولت افغانستان و صورت گرفته بود و این بهانۀ  بود در

 دسته اش از سوی جناح ستراتیژیک، اما هنوز چند صباحی از عمر کودتا نگذشته بود که ببرک کارمل و دار ورسیدن به هدف 

 ره بعدی شانجرم توطئه کودتا از مقامات حساس حزبی و دولتی برکنار گردیده و با مصلحت روسها که نیروی ذخیه خلق ب

شدند که چندی بعد از سفارتخانه ها نیز بوسیله حفیظ هللا امین  کشور به سفارتخانه های افغانی فرستادهمحسوب می شد در خارج 

 کشورهای دیگری فرار نمودند.ه ها ب چپاول بودجه سفارت آنها با چور و دست شان از کار گرفته شد و

ها شده بود، به بازداشت، شکنجه و قتل افراد چپ  پرچمی ها و خلقی سیم قدرت دامنگیرهای که بخاطر تق درگیری بناآً گذشته از

کشتار های بیشمار اکثراً ناشی از مواضع شخصی  زندانی ساختن ها وهمه آن و راست خارج از حزب خود شان نیز پرداخته که 

 گذاشتند و مخالفت نمی ها هم با آن چندان وقعی نمی های مواضع تنگ نظرانه فکری و اخالقی شان بود که روس و کینه توزی

ار شوند که را مفید میدانستند تا قبل از آنکه افراد وابسته به گروه های مختلف و شخصیت های مهم ملی دست ب کردند بلکه آن

 . شوداز فعالیت شان جلوگیری می باید پیش از پیش سرکوب و 
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بمیان آمده بود، هرکس که عضو حزب شان نبود هر ها روس یروان شوروی و پدریک چنین اوضاع و احوالی که از جنایات 

لحظه خطر زندانی شدن و نابودی خود را حس میکرد، و در این حالت که نسبت به دولت کینه و نفرت عناصر آگاه و میهن 

 ده فرمان های انقالبی صادرپرست باال گرفته بود، نور محمد تره کی به زعم خود و طرفدارانش به اصطالح دست به ابتکار ز

 را مثال می آورم: جمله چند تای آن نمود که از آن

ــ  طبق یکی از آن فرامین، پرچم ملی سه رنگ افغانستان بالدرنگ، به پیروی از شوروی برنک سرخ مبدل شده جای عالمه  1

ر سرتاسر کشور احساسات مردم را محراب و خوشه گندم را داس و چکش گرفت، که بنا بر اعتقادات مذهبی و غرور ملی د

 علیه دولت بر انگیخت.

ا ه ها و فئودال های ارباب ها را گرفته باالی زمین ــ  مطابق فرمان تقسیم اراضی، اعضای حزبی بگفته خود شان ریسمان 2

پیش کش نمودند، ها را به قطعات کوچک تقسیم کرده هریک از قطعات را به دهقانان بی زمین و کم زمین  های آن رفته زمین

اما دهقانان که سالها در کنار مالک زمین در یک قلعه و یا در جوار هم با صد ها رشته همبستگی فرهنگی، مذهبی و پیوند های 

زم کسانی که اله خونی زندگی کرده بودند، گرفتن این زمین ها را برای خود ننگ و حرام دانسته، میگفتند این زمین را خدا ب

ما میدهید ما مال ه های را که شما از دیگری به زور گرفته مفت و رایگان ب م از خدای خود میخواهیم، ولی زمیندیده داده ما ه

 حرام را قبول کرده نمیتوانیم.

ها نه خود وسایل تولید را در اختیار داشتند و نه دولت قادر  ها تن میدادند اما آن گونه زمین البته کسانی بودند که بگرفتن این

ی که های متعصب وعقده ا ه ناچیز ترین وسایل تولید و تخم بزرعی و کود شیمیائی را بدسترس شان بگذارد، کمونیستبود ک

در گذشته بعضی  اختالفات شخصی و قومی با بعضی از زمین دار ها داشتند، برعالوه از اینکه زمین های شان را گرفته و 

ار ها می پرداختند و شع ئه چینی های گونه گون به بازداشت و آزار واذیت آنبدیگران توزیع مینمودند با دسیسه سازی ها و توط

 را سرمیدادند. !و سرمایه داران !ها مرگ بر فئودال! ثور، زنده باد دهقانان و کارگران 7های زنده باد انقالب 

اده اعالم شده بود، با استف غندقسی ــ  فرمان ازدواج : مطابق به این فرمان گرفتن تویانه یا شیربها و بر پاکردن مجلس عرو 3

ف را بشانه آویزان داشت از وکینشهر یک تفنگچه ای را در کمر و کالدوران رسیده که ه های تازه ب از این فرمان کمونیست

دختری که خوشش می آمد به محاکم دولتی مراجعه کرده ادعا می نمود که دختر فالن شخص همرایش توافق به ازدواج دارد 

لیای دختر رضایت ندارد و شرایط سختی را پیشنهاد می نماید که از اجرای آن توان خویش را عاجز می بیند. حاکم طبق ولی او

میکرد، در آنجا اکثراً بین عارض و  اظهار مذکور پلیس را به عقب خانه دختر فرستاده، اختیار دار دختر را به محمکه احضار

 یان منجر به لت و کوب و زندانی شدن اولیای دختر می شد.جر اتاولیای دختر دعوا در میگرفت که بسی اوق

شان باز داشته و  ۀــ  فرمان سواد آموزی : مطابق به این فرمان گذشته از اینکه در هفته چند بار مردان را از کار روز مر 4

تعدد و عادات دیرینه نمی ها و دختر های را که بنابر عوامل م به حوزه های حزبی جهت سواد آموزی فرا میخواندند، زن

بار داخل خانه و از خدمت اطفال خورد سال شان باز داشته  خواستند روی شان را پسر از هفت ساله به باال ببیند، جبراً از کار و

سواد تدریس می شد فرا می خواندند، از این بابت روزانه صدها کم های بروتی  های سواد آموزی که توسط کمونیست در کورس

 برپا میشد.نزاع 

ه نسبت بها روس ه وابسته بحزبی های بر اساس این نوع فرامین خالف مقتضیات جامعه و برخورد های غلط و مغرضانه 

 گاه می کشاندند. ضد انقالب به کشتار به ناممردم پای هزاران انسان بی گناه را به زندان و 

راه افتاد که در ظرف چند ساعت بوسیله ه ب حزبی های مذکورتاری رفدر اثر اینگونه ظلم و ستم و بدتا حدودی قیام مردم هرات  

 .ندخاک و خون کشیده شده ها و طیارات دولت کابل و روسیه شوروی بیش از بیست وپنج هزار انسان ب تانک

ی مبارزه و از نبود آمادگی الزم براکابل و قیام های متعدد کوچک دیگر همه ناشی  حصارن قیام مردم چندول و قیام باالهمچنا

اران ها رفته رفته چون قطرات ب روس بر مردم بیچاره و بی دفاع تحمیل می شد، این حرکتپیروان جبر و ستمی بود که بوسیله 
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های خود بخودی در سراسر کشور گردید و در ظرف یکی دوسال چنان حالتی بمیان آمد که نه  به سیل تبدیل شد و باعث جنبش

روس همان کارگر ها و دهقانانی را که به اصطالح برای بهبود زندگی شان انقالب کرده بودند  های سر سپرده تنها کمونیست

ره کی تاجائیکه نور محمد ت ،حزبی خود شان نیز سرایت کرد یکه این کشت و کشتار در میان اعضابا تانک و توپ میکشتند بل

 نیز بدست شاگرد و فادارش حفیظ هللا امین بقتل رسید. 

ن به راه انداخت ن امدن چنین اوضاع متشنج و بحرانی با وجود آنکه پس از نخستین روز های کودتا روسها به منظوردر اثربمیا

جنگ میان افغانستان و پاکستان، فرستادن سالح های ثقیل و مدرن مثل اسکاد را به  افغانستان آغاز نمودند ولی هیچگاه موفق 

ز این او دولت های حامی آن دولت افغانستان نیافتند، بالعکس دولت پاکستان  نشدند و فرصت حمله به آن کشور را از طریق

رویداد و بحران استفاده کرده ابتدا توسط گلبدین حکمتیار یکی از سران گروه اخوان المسلمین افغانستان که حدود پنج، شش سال 

صحن پوهنتون  ی موسوم به شعله جاوید دریک بخورد خونین که بین گروه وی و گروه چپ بنابر 1357ثور 7قبل از کودتای 

به اسم سیدال سخندان شده بود از این بابت به پاکستان فرار کرده بود تماس محصل نفر  کابل روی داده بود و منجر به قتل یک

اثر  رگرفته، با کمک های مالی و نظامی وی را تجهیز نموده به حمالت چریکی حساب شده علیه دولت افغانستان پرداخته که د

ه گروه آن نسبت ب از طریق دولت پاکستان مقدار زیادتر رسیدمی امریکا و کشور های دیگر  به پاکستان  زکمک های بعدی که ا

 .داده میشد «حزب »های دیگر به گروه گلبدین رهبر

ین گروه های یکی از مهمتررهبر به لذا بخت و اقبال بوی یاری کرد، که این شخص از موقف یک محصل گم نام فراری،  

تقسیم سالح را به مجاهدین افغان محدود بیک گروه نساخت  دولت پاکستان وظیفه توزیع و مگر، مبدل شداسالمی ضد دولت کابل 

را حد اقل میدانستند که تاریخ مبارزات مردم افغانستان  زیرا پاکستانی ها نسبت به رهبران دولت شوروی درمورد افغانستان این

 بوده و از این لحاظ هیچ گروهی قادر نیست که به تنهائی بتواند رهبری این زبی خیلی ها محدود و ناچیزشکل گروهی و حه ب

همه جنبش وسیع و خود جوش را درآن کشور به عهده گیرد و از اجرای آن بدر شده بتواند و مهمتر از همه اینکه پاکستانی ها 

خود تخصیص دادند ه را ب ر داشتند قصداً رهبری جهاد و امور سیاسی آننقشه ها و توقعاتی که از رویداد های افغانستان در س

وظیفه تنظیم ها را محدود به امور جنگیدن نمودند، با درک این مسایل به چند تا مال و مولوی دیگر هم رسماً اجازه دفتر یا  و

دیگر بخاطر دو  ۀالئشتر از هر مسدوکان های فروش اسلحه و مهمات جنگی را داده و از همین جهت دوکان داران مذکور بی

 رقابت  وخشونت پرداختند.ه اله باهم بئمس

های دیگر خوار و  یکی اینکه هر یک می کوشید به هر وسیله ای که شده حریف یا مخالف خود را نزد دولت پاکستان و دولت 

بیشترین  ترتیب فغانستان جا زند و بدینمعرفی کرده و خود را یگانه نیروی قدرتمند و نماینده باصالحیت مقاومت ا بی اعتبار

 کمک های اقتصادی و لوژستیکی را بدست آورد.

دوم برای اینکه در فردای سقوط دولت دست نشانده روس در افغانستان در کسب حاکمیت، حریف قوی را در مقابل خویش 

ارزه مسلحانه در بین مردم و در تمام نقاط نداشته باشند با خشونت در برابر هم قرار گرفتند که این اختالفات را تا سرحد مب

کشور کشیدند که بقول بعضی ها جنبش مقاومت ضد روسی مردم افغانستان در اثر این نوع اختالفات و دشمنی ها آنقدر متحمل 

 .اند نشدهپیروان شان که از سوی روسها و ه اند خسارات و تلفات شد

 روس وه های وابسته ب وسیله کمونیست ت روسها صورت گرفته بود وبه آنثور که مطابق برنامه و خواس7با اینحال کودتای 

قدرت رسیده بودند، دیری نپائید که در اثر جنگهای دوام دار و ضربات پیهم مردم، رژیم کودتا بحالت ه تشنه مقام در افغانستان ب

تالش حفیظ هللا امین را درجهت کنار  ها که از نزدیک ناظر اوضاع افغانستان بودند و سقوط قرار گرفت، در این وضع روس

ست های ویتنام شک میکردند که دولت امریکا در جنگ یکا می دیدند و از سوی دیگر تصورن با پاکستان و ایاالت متحده امرآمد

ها جرئت درگیری یک جنگ منطقوی دیگر  شاید به این زودی های فراوان نظامی، اقتصادی و سیاسی را لمس کرده  و و آسیب

کشور مبنی بر تبلیغات صلح و  موکرات آنیدر خود نداشته باشد زیرا بیانات جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا از حزب د را
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کرده بود، چنین تصوری به روسها داده بود که  های جهانیان را کر دیتانت که شب و روز از طریق وسایل ارتباط جمعی گوش

این خیاالت جرئت و مواضع فکری رهبران شوروی را برای  ،اکستان دخالت نکندممکن دولت امریکا در درگیری افغانستان و پ

 1358جدی 6حرکت های استعماری در منطقه تقویت بیشتری بخشید تا سرانجام خالف قوانین بین دول کشور ما را بتاریخ 

د بنا به درخواست آن و بدفاع بطور وسیع و همه جانبه مورد تجاوز نظامی قرار داده و حکومت حفیظ هللا امین را که گفتن

، به بعدز رو بقتل رساندند و از آنآن  هللا امین وطرفداران سرسخت ازحکومت وی به افغانستان نیرو پیاده کردیم، با خود حفیظ

آرزو  ، مگر طوری که خیال کرده بودند وندروسها از هرنوع سالح زمینی و هوائی برای سرکوب مقاومت مردم ما استفاده کرد

ز تا روز رو ،ها مار کرده نتوانستند بلکه برعکس پس از تجاوز مستقیم روس شتند نه تنها جنبش مقاومت را سرکوب و تار ودا

 روارد ساخت که در نتیجه ناگذی آنداخلی پیروان سرخ و  قشونت و چنان ضربات کاری بر پیکر جنبش اوج تازۀ بخود گرف

 افغانستان بسوی شوروی در پیش گیرند. تالقباشت قوای درگیرمانده خود را از راه برگ جینواشدند ازطریق موافقتنامه های 

کشور افغانستان را ترک گفت و پس از دوسال حکومت دست نشانده آن در کابل  ،دولت شوروی با شکست شرم سارسر انجام 

 نیز سقوط نمود. 

در ر نگارویداد های ویرانسان، خسارات و د ها هزار صپیامد تجاوز نظامی شوروی باعث تلفات به اختصار باید گفت: کودتا و 

 د.مسبب تغییرات در اوضاع شوروی و در سطح جهان گردیهمچنان و شد افغانستان 

پنج میلیون افغان در داخل و خارج آواره و پناهنده پناه های شان را از دست داده و  سر ،ــ  سه میلیون افغان در اثر بمباردمان 1

 .شدند

غذائی، مریضی،  آتش جنگ، فقر ها و ساختار های زیر بنائی کشور ویران و مردم  در زیر از هفتاد در صد آبادیــ  بیش  2

بکام مرگ فرو صد ها هزار برده و بیکران رنج  و جنگ داخلی بودلباس و مسکن که همه از پیامد های تجاوز  نبود ،بی دوائی

 .رفتند

در امور داخلی افغانستان  و رژیم آخندی ایرانه برای مداخله از سوی دولت پاکستان در اثر کودتا ها و تجاوز روس ها زمین -3

فراهم گردید تا آنجا که در مذاکرات حل و فصل قضایای افغانستان و برگشت قوای شوروی به کشورش، دولت پاکستان مستقیماً 

ای سران گروه هدر اثر بی کفایتی افغانستان را د و مردم نها شناخته شد و دولت ایران غیر مستقیم طرف های مذاکره با روس

 .نیاوردحساب دولتی به ها هیچ  طرف در گیر جنگ با روسبه عنوان اصلی شان و در گیر جنگ بودن میان خود قومی 

های اخیر رژیم شاه که پا به  کرات درسالومیملی و دعناصر در افغانستان بعضی دولت شوروی ــ  پس از تجاوز نظامی  4

ها و اسالمی نماها فروکش نموده و اکثراً با پراکنده شدن  فشار عمده از سوی کمونیست وجود گذاشته بودند، در میان دو عرصه

 بردن در سراسر جهان، جامعه از حرکت نورمال بسوی رشد و تکامل بازماند. پنا وترک کشور و

طور  هها رهبران کرملین ب را که سالدولت آن کشور ز نستان اعتبار سیاست همزیستی مسالمت آمیاها به افغ ــ  تجاوز روس 5

دروغی برای جلب توجه دول و مردم جهان در مبارزه با دولت امریکا و غرب از آن داد سخن میزدند، نزد بسیاری دول و 

ی دی بونیست پیرو شوروی را در تمام دنیا نزد ملت ها در حممردم جهان از بین برد و بخصوص اعتبار و پرستیژ احزاب ک

 بقه ای پائین آورد.اس

 سرخ را بی اعتبار نمود. قشونــ  ادعای شکست ناپذیری  6

هزار سی تا چهل ار عظیم ملیارد ها دالر خسارات مادی و از دوران ده سال جنگ در افغانستان بدر سابق ــ  دولت شوروی 7

 .نفر تلفات انسانی را متحمل شد

ی و یتنام سیاست ها انستان دولت ایاالت متحده امریکا که بعد از شکست در جنگــ  پس از تجاوز روسیه شوروی به افغ 8

صلح آمیز و دیتانت را تبلیغ میکرد، بار دیگر درصحنه رقابت های نظامی با روسیه بر آمده و صدها ملیارد، دالر را برای 



  
 

 

 8از 8

سر جهان و منجمله به منطقه خلیج ساختن سالح های مدرن و مصارف نظامی تخصیص داده به تقویت نیروهای خویش در سرا

 فارس اقدام نمود.

گرانه شوروی در افغانستان توجه کشور های جهان را برای دوری از  ــ  ایاالت متحده امریکا با تبلیغ روی سیاست تجاوز9

ا ود تا آنجتشویق و ترغیب نمها شوروی و نزدیک شدن هرچه بیشتر به امریکا و خرید سالح ها و سایر معامالت از آن کشور

که دولت شوروی با بودجه نظامی ساالنه بیست ملیارد دالر در برابر بودجه بیش از سه صد ملیارد دالری امریکا خود را از 

از  ریگیجلوتحقق به این امر و  رقابت با آن کشور عاجز دیده و بار دیگر سیاست صلح و خلع سالح را در پیش گرفت و در

شوروی ناگذیر برای ن های اقتصادی، اجتماعی در داخل میان آمدن بحراه مللی و پیشگیری از بمنزوی نشدن در روابط بین ال

لیستی را به دولت جمهوری روسیه تغییر انام دولت شوروی سوسیزیر نام گالس نست جلب اعتماد دول جهان در قدم نخست 

 مار خود حق خود ارادیتن به کشورهای سوسیالیستی اقداده و به استقالل شانزده کشور اسالمی قبالً اشغال شده تن دهد و همچنا

 شود.خود سیاست  درجهان مثل چین و غیره حاضر به تجدید نظر  قایل گردد و در مورد همه دول

دشمن افغانستان یعنی دولت پاکستان را چیز دخالت های صریح و بی شرمانه هر تجاوز شوروی سابق مهمتر از پیامد خالصه 

حزب »در حکومت برهان ربانی، با را  یهای انسانبیشترین ویرانی و کشتارجنگ های گروهی بر سر قدرت  که در فراهم نمود

 عبدالرشیدبه رهبری « حزب جنبش ملی» و به رهبری خلیلی و حاجی محمد محقق «حزب وحدت« »یارگلبدین حکمتاسالمی 

در سطح منطقه و جهان ادامه یافت که سرانجام برج های  پنج سال تا آنجا فعالیت های تروریستیو آورد  ردوستم و غیره به با

و قرار گرفت که منجر به قتل سه هزار انسان گردید مورد حمله از سوی سازمان القاعده به رهبری اسامه بن الدن نیویارک 

د تان کشیده شپای چهل کشور به رهبری ایاالت متحده به افغانسرای شکست حکومت طالبان و سرکوب سازمان القاعده آنگاه 

وز نجنگ و کشتار مردم افغانستان جریان دارد و هطیارات بدین سو با استعمال هرنوع سالح و بمباردمان  2001که از سال 

  آن معلوم نیست.هم پایان 
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