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 روز تاریخ افغانستانششم جدی درد ناکترین 

 

ر داتحاد شوروی سابقه با سی و هفتمین سالگرد تهاجم قوای  مصادف است دسمبر بیست و ششم دوشنبه روز

کراتیک خلق که قیام برای نجات  رژیم کودتائی حزب دموقشون سرخ  بر افغانستان. درین روز 1979 سال 

ن آنرا در آستانۀ سقوط قرار داده بود و مظالم و قصابی های امین غدار بیداد می کرد و هر بیگناه مردم افغانستا

به دیار نیستی می سپرد،  ،کف نمی زدهورا نمی کشید و یا  گرد هم آئی های اجباری رکه حتی د و معصومی را

ود و تهاجم نمنستان بر افغا ،ببرک کارمل ،شوفادارو مین و به کرسی نشاندن خادم صدیق برای از بین بردن ا

 . نشاندیک خلق را بر اریکۀ قدرت دموکرات جناح پرچم حزب

هنوز هم جنگهای نیابتی در افغانستان به همان شدت و به هفت سال از این روز شوم می گذرد اکنون که سی و 

نحو دیگری ادامه دارد. هنوز هم گروه های فروخته شده و به هر عنوان و وسیله و بهانه ای برای بر آورده 

 با  یمردم بی گناه و بی تقصیر افغانستان را که از تقر و چه جهانی منطقوی ساختن امیال شوم کار فرمایان شان چه

وش گ دیگری ُعمال بیگانگان نوایو طیاره و نفیر راکتهای کور  تفنگچهل سال به اینطرف جز صدای توپ و 

ن تر کردن به خون نخورده اند و خنده  را لب های وت بدحهای محروم آنها را نوازش نکرده و لقمه نانی به را

 اکشیدن ه زجرها پایانی ندارد و  قساوتنین می نماید که این خونریزی ها و می کشند و چ ،خواب می بیندشان 

و مادران و پدران و خواهران و برادران به خون خفته و به غم نشسته را ان و ناله و فریاد یتیمان و بیوه زن

 .انجامی جز مرگ نیست

و لت و کوب ها و  انسانیی غیر ا در پولیگون پل چرخی و شکنجه هاتکرار کشتار ها و زنده به گور کردن ه

ز ه کردن درد بی نوایان و یاد آوری از مصیبت ها و اندوه جانکاه باجز تاز نجه های روحی و جسمیکشانواع 

موش کردن درد هم وطنی الی فراموش کردن این همه آالم هم نا رواست  و فرو گان  دردی را دوا نمی کند ه ماند

ا د تا باشد که فردائیان براد بهتری به خود و هم وطنانش با چنین گذشتۀ درد آلوداست که چشم امید  برای فردای 

گیری نمایند همانطوری که سایر ین وضعی و پیش آمدی جلونجانکاه از تکرار چ یآموختن از چنین تجربه ها

 وزندگی امروزی را برای نسلهای آینده پیریزی کرده اند شان ذشته ای گ از تاریخ یملل متمدن با آموختن درس

 .مش زندگی میکننددر صف ملل متمدن و مرفه و در صلح و آرا فرزندان شان  امروز
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که می توان چنین خالصه نمود:  هبه هدف واالی شان رسانید علل متعدداز جملۀ عمده  صراعن ملت ها را چنان

امید به  گروهی،ته های فردی و گذشت از منافع و خواس، یک ملت و اقوام و نژاد های اتحاد تمام اقشار و تبار

مندی های ملت، استقالل  وزاتکای رهبری به آرمندانه، ردآینده،  تعهد به وطن و هم وطن، صداقت، رهبری خ

 نوائی و ... بسی علل دیگر. فکر و عمل، همبستگی و هم

ان رهبری داکتر نجیب در افغانست به ت نشاندهساما با سقوط اتحاد شوروی سابقه و از بین رفتن آخرین حکومت د

و صد ها هزار نفر دیگر معیوب و داد و و امیدی که ملت افغانستان برای آن یک و نیم ملیون شهید تمام آرز

 ،در اثر جنگ های قدرت طلبی بین تنظیم های جهادی که در پاکستان و ایران تشکل داده شده بودند معلول شد

ت نسبتا  سالم مانده بود مخصوصا  هادشهر ها و  ردبقایای تجاوز قوای اتحاد شوروی  به یأس مبدل شد و آنچه از 

بیگناه  انسنت هزار احدود شس شهر زیبای کابل به تل خاکی مبدل گردید و طبق احصائیه های که نشر گردیده در

ن ولی ایکاش ای مانه جام شهادت نوشیدند.معصو دیگر درین جنگها یا برای حفظ قدرت و یا هم برای کسب قدرت

و این ملت شهید پرور نفس براحتی کشیده می  به پایان می رسید همینجاحرص و آز قدرت طلبی  و ویرانی در 

بین المللی نان دیگری را با منطقوی و افیای مواد مخدر و منفعت جویان وانست غافل از اینکه همسایگان و مت

 با هیزم بدنهای این ملت برای افغانستان پخته بودند و گروه دیگری ملت سوزی  خمیر کرده و در تنورخون 

به جان ملت فرستادند تا ملتی را که را « طالب»به نام  ونخوار تر و ظالم تر و با اندیشۀ متحجر قرون وسطی خ

را  زنان د.ن بسازند و هر ظلمی که تصور می شد روا دارنملیونها قربانی داد دوباره مسلما برای اعالی کلمةهللا 

راه رفتن شنیده میشود و چرا جراب سفید پوشیده اند و اگر این نمایند که چرا صدای کفش شان در  شالق کوب

ت بیرون رفتن از خانه را میکرد در محضر جرأبه یتیمانش  به تنهائی  نانی زن بیچاره برای بدست آوردن لقمه

 و شالق می خورد پنجاهید قبضه کمتر بود باطول ریشش از یک عام شالق باران می شد و آن بی نوا مردی که 

 ادا میکرد. ،رو برو می شد یا طالبب هر باری کهج بار تی یک وقت نماز را باید پنح

گاه یها و زن ستیزی ها و تحجر مآبی ها و زندگی قرون وسطائی  با تبدیل نمودن افغانستان به پا این خشونت

را که  غرب ،سیس مراکز تربیۀ دهشت افگنان همراه بود تا آنکه این دهشت افگنانگروه دهشت افگن القاعده و تأ

 تنظیم حمالتی بر پنج مرکز عمده و ستراتیژیک ایاالت متحده با «بود گوئی مردهچنان خفته بود که »تا این زمان 

بر وزارت دفاع دیگری  یارک ولی در نیوه دو حملۀ آن یکی بر برج های آسمان خراش مرکز تجارت بین الملک

 .اب غفلت بیدار کرداز خوانجام شد،   2001در یازدهم سپتمبر سال  ایالت متحده

 اموراین مصیبت ها ناشی از دست اندازی ها و اجازه دادن به کشور های منطقه و جهان برای مداخله در  همۀ

دن حزب رویکار آورو  1978اپریل  27 در حمد داود خان ونی رژیم جمهوری مافغانستان از همان آغاز سر نگ

منیت دن نظام جمهوری داود خان که ابر نبی از. آغاز می یابدکی ه دموکراتیک خلق به رهبری نور محمد تر

نسبی را بر قرار کرده بود و آهسته و آهسته و با تأنی که خاصۀ کار داود خان با تجربه ای که از دوران زعامت 

 بود که حزب دموکراتیک  ،نه انقالبی ،پیشبرد پالن های انکشافیاو به حیث صدراعظم دیده شده بود، در صدد 

خلق  و به نظر اکثر محققین با پشتیبانی اتحاد شوروی  و ارزیابی های نا درست اتحاد شوروی از شرایط عینی 

در هم  اجتماعی و فرهنگی را و ذهنی جامعۀ افغانی کودتا نمود و شیرازۀ تمام بنیاد ها و نهاد های دولتی و

 .ریخت
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ان حکومت شاگرد کی و چه در دوره با ظلم و تعدی که اعضای این حزب چه در زمان رهبری نور محمد تر

بر این ملت مظلوم روا داشتند با فرو پاشی این رژیم خونخوار راه  « غدار امین»ه قول پرچمی ها وفادار او ب

و اکثریت شان به کشور های  ،فرار را در پیش گرفتند و هر یک از اعضای شناخته شده و با قدرت به کشوری

تان های همجوار افغانسکه در کشورپناهنده شدند و صفوفی که در داخل افغانستان باقی ماندند و هم عده ای  ،غربی

 یتنظیم داخل شده و با آنها همکاردو باره به صف این  ،مختلف بر قر کرده بودندهای ای که با تنظیم ه با ارتباط

همکاری نموده و چه در حکومت حامد  هامعروف آنها با این تنظیم  شناخته شده و اشخاصردند و تا کنون حتی ک

عمده را از هر دو جناح حزب دموکراتیک خلق و حساس های ت ملی کرسی کرزی و چه حاال در حکومت وحد

 یبه عهده دارند حتی در زمان رژیم طالبان نیز با عالیق قومی در صفوف و عهده ها ،یمچه خلقی و چه پرچ

ا از ت هو جنگهای تنظیمی و قدرت طلبی ها یکی از ستراتیژی های این حزب بود اتدوام اختالف .داشتندمهم جا 

لکه داشتند بیکطرف نشان داده شود که آنها تنها نبودند که چنین مظالمی را بر حق ملت مظلوم افغانستان روا می

زد طرف زمینه ای تبرئه شانرا ن نند از یکبان بد تر از آنها بوده اند تا بدین وسیله بتواو قدرت طل ها این تنظیم

 خاکستر ،در باال تذکر دادیمرا که شمه ای از آن  ،دبر مظالمی که آنها کردندیگر ملت فراهم سازند و از جانب 

م مستقیم و غیر مستقی ادعای ننیدر شبکه های اجتماعی چ چنانچه از مدتی است که مخصوصا   فراموشی بپاشند.

می شود و روزی نیست که صحنه ها و خبر های از ظلم و خونریزی توسط اعضا و هوا خواهان این گروه 

های جهادی و موقف گیری های آنها در برابر مسایل ملی نشر نشود که باید اعتراف نمود  وماندانتنظیم ها و ق

 که حقایقی هم در چنین اطالعات وجود دارد. 

 ا آسیب دیدگان رو  گانه و خاطرات تلخ بازماندگان و زجر کشید است د از این روز را ولو که درد آوریاد بو

زنده می سازد، نباید نا دیده گرفت و یاد آوری است برای آنانیکه اکنون بر اریکۀ قدرت تکیه زده اند و آن 

قدرت سیاسی را به زعم خود شان تیکه کرده اند و خود را مستحق بال منازعۀ شخصیت های این تنظیم ها که 

 و دحق ملت روا داشته اند بیاد بیاورنید مظالمی را که اینها هم در قدرت سیاسی در افغانستان تصور می کنند با

ی ها و خلقی ها و طالب ها می کند بر آنها نیز مر آورند که تاریخ در بارۀ آنها هم مثل قضاوتی که بر پرچطبخا

  ندۀ شان خجالت بکشند.ل های آیی رحمانه قضاوت خواهد کرد و از خجلت نسب
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