
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

6 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 

 1398ثور 7             م، نعیم بارز

 ؟افغانستان در1357ثور  7کودتای عوامل 
 

 

 
کبیر در تسخیر افغانستان با مقاومت های سرسخت و تسلیم ناپذیر مردم این مرز و بوم  ۀکه دولت برتانی 19خر قرن ادر او

 گردید. از طریق دیگری وارد معامله ،دیدمی ناکام را د مواجه شده و خو

ه بود و گرفت وضع بی ثباتی و درماندگی قرار در ای زیاد کهامیر آنوقت افغانستان را تحت فشاره عبدالرحمن خان ،ها انگلیس

که  را کشور ک بخشی از سر زمین اصلییساخت  ناگذیراز همپاشی و تجزیه می دید،  کامل کشور را در خطر ارضی تمامیت

ستان مستعمراتش بود و از پاک ۀتان که در آنوقت هندوستان از جملدولت انگلسه ده میشود، بنام پشتونستان از آن نام بره امروز ب

جنگ،  از حالتکشور را واگذار نماید و  «دیورند» نامه بحدی سر یا خط کگندم ۀتحت معاهدمیان نیامده بود، ه هنوز اسمی ب

 تجزیه نجات بخشد. فروپاشی و

تزاری روس رژیم ن و انگلستا دولت اما از شر   داد، نجات خطر همه جانبه ر را ازکشودر این معامله  عبدالرحمن خان گرچه

کشور ما را آرام  ،، بازهم هر دو دولت استعماری بر سر اشغال جهانمذکوراهده عتوافق م ازپس  بلکه نیافت،کامالً رهائی 

آغاز جنگ دوم جهانی مره قناعت نکرده، در سرنیمه مستع کشور موقف یک امیر و درکه  امان هللا خانآن هم نگذاشتند،  پس از 

 ی ودیپلماسی کشور ما با دنیای غرب رو به سست ،روابط از آن به بعد کبیر تحمیل کرد، ۀالل افغانستان را بر دولت برتانیاستق

پادشاهی دوران چهل سال  نوقت و درآبخصوص بعد از شکست نهضت ملی تحت رهبری امان هللا خان پادشاه  سردی گرائید،

نی برمحور سیاست بی طرفی می چرخید، این سیاست تا آنجا ادامه تمب  سیمحافظه کاری و پالینقش  اثرمحمد ظاهر شاه که در 

رفته مصروف لقمه های چرب در های غربی و امریکا موجودیت کشور ما را نادیده گفت که در نیمه اول قرن بیست کشوریا

ً پاکستان و  ستان وهای دیگر جهان از جمله هندوکشور یزعربی و ایران شده و روابط افغانستان شبیه خهای نفت کشور خاصتا

 .ه بودشوروی تعلق گرفت ۀروسیه یک جزیره نما عمدتاً ب

 بیش از یک ۀتا در فاصل ه بودشوروی فرصت خوبی را مساعد نمود ۀجهان غرب برای روسی محدود شدن روابط افغانستان با

لی زودتر به مقصد اص که هرچه ایدسیاسی تالش بیشتر نمو در ارتباط  اقتصادی، فرهنگی، نظامی  متر همسایگی وهزار کیلو

ورود جنگ افزار های کهنه و با خرید و سال پیش از امروز یعنی در دوران صدارت محمد داود خان  هپنجابرسد، لذا حدود 

های  الن های پنج ساله و پیش کش نمودن بورسبازمانده از دو جنگ جهانی و سهم گرفتن بیشتر شوروی ها در پ ۀفرسود

ه برای خود ایجاد نمودند ک در کشور ما جای پای محکم ،همه در رشته نظامی و با فرستادن مستشاران نظامیتحصیلی بیشتر از

رد، دا نبالده خواهی نخواهی وابستگی کشور را ب ی چون شورویبا دولت قدرت مندینگونه معامالت و برقراری روابط مسلماً ا

های روس را برای رسیدن به آبهای فکر تزاربار،  اسارتهای  داددولت شوروی بر عالوه از عقد قرارچنانکه دیری نپائید که 

وی رهبران شور گفته شد، ی کهمعامالت در اثرلذا  ،گرم بحر هند از طریق اشغال خاک افغانستان یک لحظه از سر بدر نکردند
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خلیج  شار مواد نفته برای رسیدن به منابع سررسیده کفرا  ن مال و ملک خود شان شده و فرصت آنچنین دریافتند که افغانستا

را به ور و کشد و پاید نمو ف افغانسنان و پاکستان را حادهند باید تحت عنوان آزادی پشتونستان اختال بحر آبهای گرم فارس و

  کرده خود را به مقصد رساند.ستان را تجزیه کانستان، پابا حمایت نظامی غیر مستقیم از دولت افغجنگ کشید و آنگاه 

موعد پرداخت بعد از چندی م با سود که أرف با تقاضای پرداخت قرضه های توط ها از یک ژه روسومنظور اجرای این پره ب 

ا تشویق به جنگ ببزرگ ان را با رویای افغانست ی داود خان فشار وارد میکردند و از جانب دیگر ویالآن بسر رسیده بود، با

 دید از صفحاتمحمد ظاهر شاه مصروف باز هک در هنگامی 1955سال  ترتیب باالخره داود خان در که بدین ستان می نمودندکپا

را رسماً از رادیو پخش  علیه پاکستان و اعالم سفر بریکری سعشمال کشور بود در غیاب وی اعالم احضار چند دوره خدمت 

 شاه را که توافق به جنگ نداشت در برابر یک عمل انجام یافته قرار دهد. ست ظاهرخوابا این اقدام  و نمود

نگ جدرگیری از  ، گرچه او توانست عمالً برگشتکابل  بهدید خود پایان داده به باز درنگ بال اما شاه با شنیدن خبر مذکور

اه عمدتاً رکه  ی دراز دوام یافت و از آنجائیها جلوگیری نماید، مگر روابط سیاسی دو کشور قطع گردید که این حالت تا سال

یاسی با قطع روابط سگرفت،  صورت می تجارتی افغانستان با غرب و سایر ممالک جهان از طریق بندر کراچی و خاک پاکستان

ان از و با کنار رفتن داود خ به وساطت شاه ایران از گذشت ده سال دبع تا اینکه ،ما متحمل شدمردم  عظیم مالی را راتخسا

 عادی برگشت.نسبتاً حال ه دوکشور بمقام صدارت مجدداً روابط 

ناکامی مبدل گردید، مثل اینکه هیچ اتفاقی رخ نداده باشد، روابط خود ه داود خان بشان از طریق  ۀروسها از همان هنگام که نقش

نه چندان اسارتبار در پروژه های طی دو دهه با پرداخت قرضه های  رژیم شاه دنبال کرده تا توانستند در طور عادی باه را ب

ن اخود نمودند و پس از تقویه بخشیدن مواضع خویش باز فیل شان یاد هندوسته وابسته ب بیشتر از پیش افغانستان رابخش  ثمر

ان تظاهراً آزادی پشتونس توافق شاه مبنی بر جلب برای ات د،کابل ش پود گورنیف وارد بود که ،1352سال  بار درست در کرده و این

 .انستان و در واقعیت امر همانا تحقق بخشیدن آرزوی دیرینه روسها برای رسیدن به بحر هند بودغهای قبلی افاسترداد خاک و

ر مقابل وب می شد د( که پیمانی محسپالن دفاع دسته جمعی آسیائیبود ) دیگر نیز باخود ۀپود گور نیف حامل یک پیشنهاد تاز 

را داشت، اما از آنجائیکه داخل شدن افغانستان در این پیمان  دمداری امریکا عضویت آنکستان به سراسیاتو( که پپیمان نظامی )

ای ه و عدم الحاق به پیمانست بیطرفی ام با سیأیم شاه میزد، توافق شاه به آن توآشکارا مهر اقمار شوروی را بر پیشانی رژ

جنگ علیه پاکستان بود که مستقیماً  ۀلأطر توافق در مسخپر  و لطمه وارد می نمود و از آنهم دشوار تر وخدشه نظامی سخت 

ها قبالً یکبار در زمان صدارت محمد داود خان  گرچه روس همه با این ال می برد،ؤس موجودیت رژیم و ثبات کشور را زیر

 گرفت. گرانه شان هرگز آرام نمی رتغانیت شان را دراین زمینه آزموده بودند ولی طمع 

را در  مسکوافسرده و آزرده راه  رهایش به یاس مبدل شده بود، با خاط ظرف سه روز مذاکره که آخرین تالش پود گورنیف در

هفته از این جریان نگذشته بال معطلی دست بکار  که هنوز چندگرفت بابت خشم رهبران کرملین چنان باال آن و از  گرفت پیش

داود خان را تشویق به کودتا می  ،در اردوی افغانستاناش نظامی  مشاورینپرچمی و  وسیله دست پرورده های خلقی وه شده ب

 تحت رهبری داود بسر می برد، که شاه در یک سفر تابستانی در کشور ایتالیا در هنگامی 1352سرطان  26ریخ أته د و بننمای

 در کابل براه انداخته شد.خان کودتای نظامی علیه رژیم شاه 

سازگاری نشان داده بود، پس  خود از های رهبران شوروی در گذشته با پالن ارای اعتبار ود فرد   ،در افغانستان داود خان که 

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

 .شودان پشتونست بفکر کومت خود جلب کرده بعداً قدار رضایت مردم را نسبت بخود و حمیککه رسیدگی نموده ناهنجار کشور، 

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

 های داود خان برای شان کار آسانی نبود. امریکا تغذیه می نمودند، برآورده ساختن خواست
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ه ب تغییر و تحول داود خان شب و روز در جراید و رادیوی دولتی ازجمهوری به اصطالح با این وضع از یکطرف حکومت 

الخره داود خان مجبور راه سفر اکردند، ب را لمس نمیبهبودی مردم وعده میداد و از سوی دیگر مردم در زندگی خود کدام 

ن میگذارد و از آنها میخواهد که به خواسته کرملین را در پیش می گیرد و در آنجا مشکل خود را با رهبران کرملین در میا

به فعالیت های اقتصادی و که خواستند ولی رهبران شوروی قبل از بیان هر چیز دیگر از داود خان  تیب اثر دهند،هایش تر

 ارکه های سر سپرده آنها را ب در مسایل استخدام بکرسی های دولتی کمونیستفرهنگی غربی ها در افغانستان اجازه ندهد و 

ما هیچ »ه در همان لحظه در جواب میگوید ف، داود خان را عصبانی می سازد تا آنجا کگمارد، شنیدن این حرف از زبان برژن

 «یند. . .اران هم حق نمیدهیم که تا این حد در امور داخلی ما مداخله نمگخلی دیگران مداخله نمیکنیم و بدیاوقت به امور د

و بزودی دست بسوی میگیرد  د خان از روسها به یاس مبدل شده، با قهر راه کابل را در پیشپس از بیان این سخنان امید داو

طی سفری که داود خان به چند  درزیرا  میشود، گرمی استقبالکه تا حدودی بمیکند  های عربی و ایران درازغرب و کشور

 به ارزش حدود بیش از یکهزار و دوصد میلیون دالرن اتنها شاه ایرعالوه از دیگر کشور ها  کشور عربی و ایران بعمل آورد

معادن مس لوگر، ساختمان چند  آهن بین هرات و کابل، استخراج  خطسیس أدر پروژه های اقتصادی از جمله ت سهم خود را

 تعهد نمود. ابراز وسمنت  تولید فابریکۀ

وش خ کمک های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی بسیار ۀد در زمیناین سفر خویش با امضای موافقتنامه های زیا از د خان کهداو

نام جاللر وزیر تجارت که در تمام مذاکرات ه ، ولی غافل از آنکه دراین سفر یکی از وزرایش به بودراضی به میهن برگشت و

کرات مذکور را بال که و زیر مذکور عضو ک، ج، ب  بوده و راپور مذا، وی قرار داشت، بعداً معلوم شدمحرمانه اش در کنار 

که داود خان قصد دارد از زیر نفوذ  یافته بودندها در روسترتیب  اینگزارش میداده و به  رهبران شورویاطالع معطلی به 

 نار کشیده و بسوی امریکا و غرب گرایش نماید.ک ها خود را جانبه شوروی یک

زمینه را با  و ،کردندراه کودتا را انتخاب  ،ل این مشکلن همه راه ها برای حیباز هم از باز این اتفاق غیر منتظره روسها 

زدیک ن عضو مهم رهبری جناح پرچم خیبر کبرمیر اکه ساختند م می فراهطوری افغانستان « دیموکراتیک خلق»همدستی حزب 

 میراه  به در شهر کابل مظاهره ای را 1357ثور 6 ریخأته مناسبت کشته شدن وی به قتل میرسانند و به ب رابه داود خان 

 شعار خیبر، اکبرهای ضد داود خان را سر میدهند، علیه کسیکه تا چند روز قبل از قتل میر شعار برای نخستین بار اندازند و

منظور اثبات ه را جار میزدند، ولی از آنجائیکه دفعتاً خواست حامیان خارجی شان چنین ایجاب میکرد، ب« داود قلب ما است»

 دادند.  را سر خان  ودادر این فرصت شعار مرگ بر دروی سر سپردگی به رهبران شو

عاقبت نیندیش در این فرصت دچار اشتباه شده بدون تعمق و تحمل با شتابزدگی خاصی قبل از اینکه از  مغرور وخان داود 

یم غیر مستقنظامی شوروی را که مشاور  هچهارصد و پنجارا برطرف کرده باشد و پیش از اینکه کار بیش از  رریشه این خط

و تغییرات و تبدالتی را در اردو بوجود آورد،  طرفه نموده باشد همه بخشهای حساس اردوی کشور را در دست گرفته بودند یک

یک شب از بازداشت آنها نگذشته در فردای همان تاً ، که نتیجنماید میخلق و پرچم  ملکی اشت رهبرانداقدام به بازبال معطلی 

گفته شد که  داد وشدیداً مقاومت نشان چند ساعت بعد قوای داخل ارگ و  نددش تانکها به صدا در آماز هر سوی شهر کابل غر

 عتو چهار سا بیست تا را کستراتیژیاز خاک تاجکستان شوروی به پرواز در آمده فضای شهر کابل و نقاط  25طیارات میگ 

ریاست جمهوری با برادرش محمد نعیم  گاردمقاومت سرسخت  با وجودداود خان  قرار داده باالخره،عملیات شدید نظامی تحت 

و  به سمت مشاورخان  عهده داشت و در زمان ریاست جمهوری داوده ست وزارت خارجه را بی پخان که در زمان رژیم شاه

 و افراد غیرها  نظامیبا اکثراً اعضای فامیل و عده ای از وزرا و تعدادی از  ،ظیفه می نمودنماینده خاص سیاسی وی اجرای و

از جمله کودتا چیان دو نفر نظامی دگروال اسلم وطنجار از نیروی زرهی و دگرمن  1357ثور  7روزه ب ، ونظامی بقتل رسیدند

 نام انقالب اعالم داشتند.ه از نیروی هوائی از طریق رادیو پیروزی کودتا را ب دالقادربع
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اهر شاه یک تعداد گروه ها و احزاب مختلف پا به عرصه فعالیت زمان محمد ظ ۀمشروطبر قانون شاهی  در این فرصت که بنا

ف مل که در اثر ائتالرسیاسی گذاشته بودند از جمله گروه خلق به رهبری نور محمد تره کی و گروه پرچم به رهبری ببرک کا

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

اعضای  های حساس دولتی را بههای رهبری و کرسی، همه بخشجلسه ی پس از سه روزوبر خواست رهبران شور نمیکرد بنا

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

 ،ریاست جمهوری و مقام صدارت را کمائی کرد ممقا  ،ن تقسیمات نور محمد تره کی رهبر جناح خلق افتخار رهبری حزبدرای

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

 جناح پرچم بحیث معاون اول صدارت معرفی گردید. ببرک کارمل رهبر ،و رهبری اردو را بدست آورد

مردم ایراد نمود، آنچه از میان گفته هایش مهم از هر چیز دیگر ه در نخستین سخنرانی نورمحمد تره کی که از رادیو خطاب ب

 سلط انگلیجلوه کرد اختالف سیاسی با پاکستان بود که از معاهده گندمک و یا خط سرحدی دیورند همان خطی که در زمان تس

بود. بار شده واگذار امیر عبدالرحمن خان به حکومت انگلستان در زمان حاکمیت های افغانستان  کاها در هند یک قسمت از خ

 نام برده شد.بار از آن به عنوان خط منحط  دیورند 

دولت  دست بود در آن صورت گرفته بود و این بهانۀ  ربخاط ثور 7بیان این مطلب چیزی بود که درحقیقت امر کودتای  

 یژیک،ستراتبه هدف  روسها برای رسیدنی حرکت استعمارتحریک رژیم کابل و زمینه بود برای ای یگانه مساله  افغانستان و

جرم توطئه کودتا از ه دسته اش از سوی جناح خلق ب هنوز چند صباحی از عمر کودتا نگذشته بود که ببرک کارمل و دار و اما

در خارج  ،ها که نیروی ذخیره بعدی شان محسوب می شد دولتی برکنار گردیده و با مصلحت روسمقامات حساس حزبی و 

ار گرفته امین دست شان از کها نیز بوسیله حفیظ هللا  هشدند که چندی بعد از سفارتخان کشور به سفارتخانه های افغانی فرستاده

 فرار نمودند.کشورهای دیگری ه ها ب چپاول بودجه سفارت با چور وآنها  و شد

اد ، به بازداشت، شکنجه و قتل افرها شده بود پرچمی وا ه خلقی خاطر تقسیم قدرت دامنگیره که ب یهای درگیری گذشته از بناءً 

و کشتار های بیشمار اکثراً ناشی از مواضع بگیر و ببند همه  خود شان نیز پرداخته که اینبین  ،چپ و راست خارج از حزب

گذاشتند و  ها هم با آن چندان وقعی نمی که روس مواضع تنگ نظرانه فکری و اخالقی شان بودهای  شخصی و کینه توزی

تا قبل از آنکه افراد وابسته به گروه های مختلف و شخصیت های  زیرا به زعم آنها  را مفید میدانستند مخالفت نمیکردند بلکه آن

 شوند.  مار مهم ملی دست بکار شوند می باید پیش از پیش سرکوب و تار و

میان آمده بود، هرکس که عضو حزب شان نبود هر لحظه خطر ه روس بپیروان الی که از جنایات ودریک چنین اوضاع و اح

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

ده فرمان های انقالبی صادر نمود که از دست به ابتکار ز به اصطالح طرفدارانش گرفته بود، نور محمد تره کی به زعم خود و

 آنجمله چند تای آنرا مثال می آورم:

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

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

 بر انگیخت.آنها و دولت شان علیه 

ها  ها و فئودال های ارباب ها را گرفته باالی زمین گفته خود شان ریسمانه ــ  مطابق فرمان تقسیم اراضی، اعضای حزبی ب 2

ا مریک از قطعات را به دهقانان بی زمین و کم زمین پیش کش نمودند، ارفته زمینهای آنها را به قطعات کوچک تقسیم کرده ه

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 ن زمین را خدا بخونی زندگی کرده بودند، گرفتن این زمین ها را برای خود ننگ و حرام دانسته، میگفتند ای
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را که شما از دیگری به زور گرفته مفت و رایگان بما میدهید ما مال  یهای ما هم از خدای خود میخواهیم، ولی زمین ،دیده داده

 حرام را قبول کرده نمیتوانیم.

 تولید را در اختیار داشتند و نه دولت قادرها نه خود وسایل  ها تن میدادند اما آن گونه زمین گرفتن اینه البته کسانی بودند که ب

ده ای که صب وعقعهای مت دسترس شان بگذارد، کمونیسته یمیائی را بککود  و یرذتخم باچیز ترین وسایل تولید و که نبود 

ه ب ووه از اینکه زمین های شان را گرفته در گذشته بعضی اختالفات شخصی و قومی با بعضی از زمین دار ها داشتند، برعال

 ها می پرداختند و شعار آن اذیت ،دیگران توزیع مینمودند با دسیسه سازی ها و توطئه چینی های گونه گون به بازداشت و آزار

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

شده  اعالم غندقکردن مجلس عروسی  بها و بر پا یا شیر، تویانهبه اصطالح مان گرفتن ــ  فرمان ازدواج : مطابق به این فر 3

شانه  هف را بوکینشهر یک تفنگچه ای را در کمر و کل دوران رسیده کهه های تازه ب بود، با استفاده از این فرمان کمونیست

می نمود که دختر فالن شخص همرایش توافق  دختری که خوشش می آمد به محاکم دولتی مراجعه کرده ادعاآویزان داشت از 

به ازدواج دارد ولی اولیای دختر رضایت ندارد و شرایط سختی را پیشنهاد می نماید که از اجرای آن توان خویش را عاجز می 

ا اکثراً نجمیکرد، در آ که احضارماختیار دار دختر را به محلیس را به عقب خانه دختر فرستاده، بیند. حاکم طبق اظهار مذکور پ

 بین عارض و اولیای دختر دعوا در میگرفت که بسی اوقات جریان منجر به لت و کوب و زندانی شدن اولیای دختر می شد.

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

را که بنابر عوامل متعدد و عادات دیرینه نمی خواستند  ید آموزی فرا میخواندند، زنها و دختر هایبه حوزه های حزبی جهت سوا

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

از این بابت روزانه  واد تدریس می شد فرا می خواندند کهنیم چه س بروتیهای  های سواد آموزی که توسط کمونیست کورس

 صدها نزاع بر پا میشد.

های وابسته  مقتضیات جامعه و برخورد های غلط و مغرضانه کمونیستو عادات و سنت ها بر اساس این نوع فرامین خالف 

 ند.کشاندمی کشتارگاه  نام ضد انقالب بهه به زندان و ب را مردم پای هزاران انسان بی گناهه روس نسبت به ب

ا و ه ها براه افتاد که در ظرف چند ساعت بوسیله تانک رفتاری کمونیستگونه ظلم و ستم و بد قیام مردم هرات در اثر این 

 .ندطیارات دولت کابل و روسیه شوروی بیش از بیست وپنج هزار انسان بی گناه بخاک و خون کشیده شد

ه وسیله کابل و قیام های متعدد کوچک دیگر همه ناشی از جبر و ستمی بود که ب حصار همچنان قیام مردم چندول و قیام باال

د و تبدیل شآبی ها رفته رفته چون قطرات باران به سیل  روس بر مردم بیچاره و بی دفاع تحمیل می شد، این حرکتپیروان 

 میان آمد که نه تنها کمونیسته بسال چنان حالتی  یکی دو و در ظرف های خود بخودی در سراسر کشور گردید باعث جنبش

ها و دهقانانی را که به اصطالح برای بهبود زندگی شان انقالب کرده بودند با تانک و توپ روس همان کارگر ۀهای سر سپرد

حزبی خود شان نیز سرایت کرد و تاجائیکه نور محمد تره کی نیز بدست  ءکه این کشت و کشتار در میان اعضاکشتند بل می

  قتل رسید.ه دارش حفیظ هللا امین برد و فاگشا

ن راه انداخت منظور مدن چنین اوضاع متشنج و بحرانی با وجود آنکه پس از نخستین روز های کودتا روسها بهآ میانه ب در اثر

ق فغاز نمودند ولی هیچگاه موآافغانستان  را به فرستادن سالح های ثقیل و مدرن مثل اسکاد  جنگ میان افغانستان و پاکستان،

نشدند و فرصت حمله به آن کشور را از طریق دولت افغانستان نیافتند، بالعکس دولت پاکستان از این رویداد و بحران استفاده 

 7گلبدین حکمتیار یکی از سران گروه اخوان المسلمین افغانستان که حدود پنج، شش سال قبل از کودتای  توسط کرده ابتدا 

جاوید درصحن پوهنتون کابل روی داده  بین گروه وی و گروه چپی موسوم به شعله کهخورد خونین ریک ب بر بنا 1357ثور

مک های مالی تماس گرفته، با ک ،بود و منجر به قتل یکنفر به اسم سیدال سخندان شده بود از این بابت به پاکستان فرار کرده بود

 زخته که در اثر کمک های بعدی که انستان پرداچریکی حساب شده علیه دولت افغا التمو نظامی وی را تجهیز نموده به ح
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نسبت به گروه های دیگر به گروه آن  از طریق دولت پاکستان مقدار زیادتر ،رسیدمی به پاکستان امریکا و کشور های دیگر 

 ،م فرارییک محصل گم نا که این شخص از موقفکرد، بخت و اقبال بوی یاری لذا  حزب اسالمی داده میشد، گلبدین رهبر

ا به تقسیم سالح ر توزیع و وظیفهدولت پاکستان با این هم ، نمایدتبارز یکی از مهمترین گروه های اسالمی ضد دولت کابل 

د اقل را ح مورد افغانستان این یک گروه نساخت زیرا پاکستانی ها نسبت به رهبران دولت شوروی دره مجاهدین افغان محدود ب

بوده و از این لحاظ هیچ گروهی  شکل گروهی و حزبی خیلی ها محدود و ناچیزه انستان بریخ مبارزات مردم افغأمیدانستند که ت

همه جنبش وسیع و خود جوش را درآن کشور به عهده گیرد و از اجرای آن بدر شده  که به تنهائی بتواند رهبری این تقادر نیس

ویداد های افغانستان در سر داشتند قصداً رهبری جهاد و اینکه پاکستانی ها نقشه ها و توقعاتی که از ربتواند، و مهمتر از همه 

ا ت وظیفه تنظیم ها را محدود به امور جنگیدن نمودند، با درک این مسایل به چند خود تخصیص دادند وه را ب امور سیاسی آن

همین جهت دوکان جنگی را داده و از اسلحه و مهمات  مال و مولوی دیگر هم رسماً اجازه دفتر یا دوکان های فروشحضرت 

 .پرداختندخشونت  ورقابت ه له باهم بأر دو مسداران مذکور بیشتر از هر مساله بخاط

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 

 رتیب بیشت ند و بدینک فیعرمصالحیت مقاومت افغانستان  با ۀیندمعرفی کرده و خود را یگانه نیروی قدرتمند و نما بی اعتبار

 دست آورد.دی و لوژستیکی را باهای اقتصترین کمک 

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

ر تمام مردم و داقوام و ین اختالفات را تا سرحد مبارزه مسلحانه در بین با خشونت در برابر هم قرار گرفتند که ا نداشته باشند

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

 است. رات و تلفات شده که از سوی روسها و مزدورانش نشدهامتحمل خس

های وابسته  وسیله کمونیست به آن ها صورت گرفته بود و که مطابق برنامه و خواست روس 1357ثور 7 حال کودتای با این

های دوام دار و ضربات پیهم مردم، رژیم  ند، دیری نپائید که در اثر جنگه بودقدرت رسیده مقام در افغانستان ب ۀروس و تشنه ب

 بودند و تالش حفیظ هللا امین را افغانستان ک ناظر اوضاعها که از نزدی حالت سقوط قرار گرفت، در این وضع روسه کودتا ب

ای ه که دولت امریکا در جنگکردند  می از سوی دیگر تصور ،می دیدندامریکا  ۀکنار آمدن با پاکستان و ایاالت متحد جهت در

گ گیری یک جنها جرئت در به این زودی شاید ومس کرده، لهای فراوان نظامی، اقتصادی و سیاسی را  شکست و آسیبویتنام 

بیانات جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا از حزب دموکرات آنکشور مبنی بر شته باشد زیرا منطقوی دیگر را در خود ندا

 وسچنین تصوری به ر کرده بود، تبلیغات صلح و دیتانت که شب و روز از طریق وسایل ارتباط جمعی گوشهای جهانیان را کر

جرئت و مواضع فکری رهبران این خیاالت  ،ر درگیری افغانستان و پاکستان دخالت نکندد ها داده بود که ممکن دولت امریکا

شوروی را برای حرکت های استعماری در منطقه تقویت بیشتری بخشید تا سرانجام خالف قوانین بین دول کشور ما را بطور 

ومت حک گفتند بنا به درخواست آن و بدفاع از وسیع و همه جانبه مورد تجاوز نظامی قرار داده و حکومت حفیظ هللا امین را که

جاوز نظامی چگونگی تالبته  .قتل رساندنده ش بطرفداران سرسخت هللا امین و ، با خود حفیظه اندوی به افغانستان نیرو پیاده کرد

 پایان .دولت شوروی بحث مفصل دیگری است که بعداً به آن خواهیم پرداخت
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