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 هفت ثور یچهل سال جنگ وبحران، ارمغان کودتا
 

حزب  یرا در افغانستان بوجود آورد. کودتاگران اعضا یهفت ثور فاجعهٔ بزرگ نیخون یسال قبل کودتا چهل
 یروز قبل زندان کیدست به کودتا زدند که عدهٔ ازرهبران شان  یخلق)اتحادخلق وپرچم( بودند و زمان کیدموکرات

 نیا دینفوس کشور با عقا هیفر بود. بقن ۰۴۴۴حزب  نیا یاعضا یدر آن زمان تعداد جمع شودیشده بودند. گفته م
 میهم تقس نیرا ب نهیکاب یها یو رهبران حزب شان چوک انیمخالف آن بودند. کودتاچ اینداشته و یآشنائ ایحزب 

دند بو گانهیها با مردم ب یرا اساس گذاشتند. اما حزب «خلق افغانستان کیدموکرات یجمهور» نمودند و به اصطالح
 یاقاختن و کنند. اقدامات خشونتبار لینفوس افغانستان تحم ونیلیم 1۱ یباال زهیخود را با زور سرن دیعقا دندیو کوش

 مقاومت دیبدون محاکمه باعث تشد یساختن ها و اعدامها ینمود. زندان میرژ هیمسلحانه عل امیمردم را وادار به ق میرژ
 ز اشغال توسط روسها که درمجموعهٔ ا قبل ورحزب مذک تیماههٔ حاکم 1۲بخش کوچک اسناد دوران  کیمردم شد. 

کام برخورد خشونتبارح وهٔ یاز ش افته،یوردک انتشار سیرویرمیتوسط انجن «اسناد یژوند اتوید خلق اوپرچم د جنا»
  .داردیها پرده بر م لکردهیجبارحزب دست پروردهٔ روسها در برابر اتباع افغانستان، بخصوص تحص

 

کابل در  باالحصار امیهرات متوجه شد که قدرت مقابله با مردم را ندارد. ق1۵۱۱ حوت 2۰ امیق انیدر جر میرژ
جناح حزب  را هم برجسته ساخت. رهبران هردو یتیامن یروهایدر درون ن میبودن رژ هیپا یب 1۵۱۲چهاردهم اسد 

آتش جنگ  1۵۱۲ یجد ۶روسها در  ینظام اوزبه افغانستان دعوت نمودند. تج میدفاع از رژ یروس را برا انینظام
مردم  یفرصت طلب را به جنگ ضد روس یها هیها وهمسا یغرب یشعله ور ساخت و پا شتریدر افغانستان را ب

ان سوم حوت مردم کابل بود.  رهبر امیپاسخ روشن مردم افغانستان به اشعالگران روس، ق نیافغانستان کشاند. نخست
ه دستگا یگردانندگ یافراد خود را برا نیشدند، وفادارترنصب  یپوشال میرأس رژ دراشغال  یپرچم که درفردا

توسط  یحزب نیگرد آوردند. فعال شد،یم یالله رهبر بیکه توسط نج «یجزب نیفعال»بنام  یاستخبارات دردسته ئ
 مدرن شکنجه زاتیجهگرفته شدند وآمادهٔ کار در دستگاه خاد که از لحاظ وسعت، ت تیک.گ.ب. به شدت تحت ترب

 یارنوالڅخاد  التیداشت، شدند. در داخل تشک یها )اگسا و کام( برتر یبر استخبارات خلق النهیمح یکار یها وهیو ش
آن خاک  جادیخاد وهدف از ا یبود در دست رهبر یکه در واقع ملعبه ئ جادشدیزاین یانقالب یو محکمهٔ اختصاص

 یرو فت،ایانجام  تیبشر هیکه توسط خاد عل یاتیبود. اماجنا یبه چشم مطبوعات و مؤسسات حقوق بشر غرب دنیپاش
از  شیخاد ب یالدیم1۸۲۱مطابق  1۵۶۰ساخت.  داکتر آرماکورا گزارش داد که در سال  دیاگسا و کام را هم سف

 ارت،ششدرک، داراالمان، صد یعلن یبرعالوهٔ زندان ها نهایتنها درشهر کابل داشت. ا قیتحق یدوصد زندان مخف
 یافغانستان بودند. کاف هٔ یهزاران قر بیروسها مصروف تخر یجنگ اراتیگرطیاند. از جانب دبوده  رهیوغ یپل چرخ

به خاک  هیبدهند تا آن قر هیقر کیکننده را در  امیچند ق تیخاد راپور موجود یاجنتها ایروس  یبود حلقات استخبارات
 میرژ یجنگ اراتیروس و ط یقوا یمحصول حمالت هوائ رانیمهاجرپاکستان و ا ونیلیگردد. هفت م کسانی

خشونت ادامه  رویپُر ار تحق یهنوزهم مجبورند در همان کشور ها به زندگ نیاز آن مهاجر یمزدوربود که بخش
  .دهند
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 یوروش نیضربه زد. گورباچف بعد از احراز قدرت افغانستان را زخم خون دأیافغانستان اقتصاد روسها را شد جنگ
حلهٔ مر یافغانستان برا ستیاز افغانستان اعالن داشت. اما نخست با شیروهایروج نخ یخود برا تیاعالم نموده و ن
 یاروهیخود را با خروج ن دیمخالفت شد یسران شورو اب ی. ببرک کارمل درجلسه ئشدیآماده م روهایبعد از خروج ن

 ضیالله که نوکر گپ شنو تر بود، تعو بیرا روسها با نج یجهت و نیروس از افغانستان ابراز داشت. به هم ینظام
 یمل یرهبر کیشد.  اما نظر به کمبود  لیروس از افغانستان تکم یخروج عساکر جنگ 1۸۲۸یفبرور 1۱نمودند. 

 لیرآغاز اپ یعنیگریدنبالهٔ اشغال، تا سه سال د میرژ یپروسهٔ از همپاش م،یرژ نیدر کمپ مخالف تیسؤلواحد و با م
  .افتیادامه  1۵۱1

ه نام داد ریبه حزب وطن تغ یبیمردم فر یپرچم وخلق که برا یو رهبران حزب میرژ یاز سقوط کامل جنرالها لقب
ملل  به پروسهٔ صلح یو سپس حزب اسالم تیجمع یبه قوماندانها سیو پول یقطعات نظام یجیدادن تدر میبود، با تسل

 دنیجنگ قدرت که تا به قدرت رس نیکاشتند. ا اجاه طلب ر یمهایتنظ انینموده و تخم جنگ قدرت م انتیمتحد خ
 یب ینموده جان ده ها هزار نفر را در جنگها لیتبد رانهیکابل را به و یبایادامه داشت شهر ز 1۵۱۱طالبان در 

  .مفهوم کابل و سمت شمال سلب نمود
 

 د. طالبان درابتدا خود راگروه طالبان را خلق نمودن مها،یتحت کنترول در آوردن جنگ تنظ یبرا کایو امر پاکستان
دگان همه سلب کنن ثیشان بح یبعد از کسب کنترول کابل چهره اصل یول کردندیم یصلح و عدالت معرف یفرشته ها

دوره تنها از  نیشد. صد ها هزار انسان در ا کاراز اتباع افغانستان، بخصوص زنان آش یبشر یها یحقوق وازاد
 حیدر ساحهٔ تحت کنترول طالبان ترج یرا بر زندگ رانیزخ پاکستان و اشهر کابل فرار نموده و مهاجرت در دو

همه جانبه، کارد را به استخوان مردم  یفقر وبحران بشر دیطالبان و ائتالف شمال و تشد انیدادند. ادامهٔ جنگ م
بخاطر  انگانگیب ینظام یرویاز ن خیباردر تار نینخست یجهت مردم افغانستان برا نیبود. به هم دهیرسانافغانستان 

به مردم افغانستان وعدهٔ آوردن  کایمتحده امر االتیا یبرهبر یطالبان استقبال نمود. دول غرب میساقط نمودن رژ
وعده  نیسال از ا 1۱بود. اما با وصف گذشت  نکه خواست مردم افغانستا یها زیصلح، ثبات و انکشاف را دادند. چ

هستند که  یئ یاقتصاد یجیو رشد  ولو تدر یاسیثبات س ز،یصلح آم یها، مردم ما هنوز هم چشم براه آن زندگ
ادامهٔ  افغانستان ازامکان یکنون تیآن از آنها گرفت. متأسفانه وضع مونینا م یها امدیبد فرجام هفت ثور و پ یکودتا

 یاز مردم ما قربان گریو د افتهی انیبحران پا نیکه ا یروز دیدارد. به ام هیهم حکا یگرید یسالها یبراوضع  نیا
 . عدالنه بگذرند ډچهاد ردهه، از فلترمحکمه نیدر ا افتهیانجام  اتیجنا نیمسؤل ردینگ
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