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 آغاز ظلمت بی پایان م جدی سرشش
 

 ،راز هر کشور دیگل هر کشور دیگری و شاید هم بیشتر مث ،نشیب و فراز خودر از پ تأریخافغانستان در طول 
این  یختأر گشایان منطقوی و جهانی قرار گرفته است ومورد تهاجم کشور  ،جغرافیائی ژیکیستراتبا موقعیت 

 تأریخنام افغانستان ثبت ه خطه که زمانی آریانا، در دوره ای خراسان و از اواخر قرن هجدهم به این طرف ب
، اضمحالل حکومت ها، تغییر حدود امپراتوری ها تأسیسها، شکست ها، مشحون است از جنگ  ،گردیده

این مرز و بوم تغییری نکرده همانا روحیۀ  تأریخآنها. ولی آنچه در طول و شکست جغرافیائی، سلطۀ مهاجمین 
 .بوده استآزاد منشی، استقالل طلبی، سلحشوری و شجاعت و پایداری مردمان این سرزمین در برابر تجاوزات 

 

بختی غاز بدسر آ 1121سال  دسمبر 72سابق در اتحاد شورویمعاصر افغانستان تجاوز قشون سرخ  تأریخدر 
  ها و ظلمتی گردیده که دامنۀ آن تا کنون ادامه یافته است.

به  یودتایبا کبود که  خلق افغانستان موکراتیکیدبر افغانستان حزب  سابق زمینه ساز تجاوز قوای اتحاد شوروی
 بر اریکۀ 1121د خان در سال مت محمد داؤرهبری این حزب و سرنگون ساختن دولت جمهوری تحت زعا

  قدرت تکیه زد.
حمت که ز ملت افغانستان و آنانی برابرسیاست خشن و ظالمانۀ را در  ،ق با تصرف قدرتموکراتیک خلیحزب د

این حزب بدون درک  ، اتخاذ نمود. ودندپاره کرده ب ها رهبران این حزب گلو ام آنها سالنه خواند و ب کشان می
ظام ن تأسیسدر پی  ،از بافت و حیات اجتماعی و جامعۀ افغانیی و ذهنی جامعه و بدون اندک علمیتی شرایط عین

 ،س و انگلزمارکبر مبنای تیوری های پیشوایان فلسفۀ خود شان، سوسیالیستی در یک جامعۀ ابتدائی بود که هنوز 
یک جامعۀ  کشور بزرگ شوری ها! حتی به مرحلۀدمداران و مدعیان پیشتاز، رهبران و تیوریسن های و سر

د. این باش شده  اینکه به مرحلۀ سرمایه داری و تشکیل طبقۀ کارگر نزدیکرسد به هم نرسیده بود چه طبقاتی 
کردند هم کارگر  فلسفه و روش و نظام حتی در همان جوامعی که مدعی تعمیل آن بودند و آنرا پیروز قلمداد می

هم از چون ببر کاغذیگی اکام به یک بارو ن نیفتاد و همه شاهد آن بودیم که بعد از هفتاد و پنج سال تجربۀ تلخ 
 سپرده شد. تأریخپاشید و به اصطالح کمونیستان به زباله دان 

موکراتیک خلق در افغانستان آغاز کردند تا یولی ظلمت و خونریزی که پیروان این مکتب، دنباله روان حزب د
از بین بردن شیرازۀ حیات سیاسی، اقتصادی، امروز ادامه دارد. به این دلیل که با کودتای این حزب و تخریب و 

ژادی، ی، نگونه تعصبات قومو قتال و خانه جنگی و تحریک هر ل و فرهنگی جامعۀ افغانی از بنیاد، قت اجتماعی
 هم شکستن اتحاد و همبستگی ملت افغانستان و استحکام قدرت با پیروی ازلسانی، سمتی و قبیلوی به منظور در

که تا امروز خاموش نشده و این عناد ها و  ندرقه بینداز و حکومت کن، آتشی بر افروختلی که تفیکیاولسفۀ ماف
 .نقاضت ها روزی نیست که قربانی نگیرد.

با شناختی که ملت از این موکراتیک خلق مقاومت مردم افغانستان پس از اندکی یبا غصب قدرت توسط حزب د
نام غیر ه عنوانی بزیر هر  ار های هزاران بی گناهحکومت و کشت و کشت رآهسته آهسته در براب حزب داشت،

گرفت و با اهانتی که این  می فرامین نه گانۀ نور محمد تره کی شکلحزبی، اشرار، اخوانی، مخالف حکومت، و 
داشت روز تا روز مقاومت تقویه می یافت و  اعتقادات، عنعنات، فرهنگ و ترکیب اجتماعی روا میحزب بر 

، کشتار ها، زندانی کردن ها، شکنجه دادن ها مان یافت و بمباردحکومت هم افزایش  به همان پیمانه شدت عمل
ضد انقالب  مناه های اعضای حزب کف هم نمی زد ب رانی ها افزایش می یافت و هر کسی که حتی در سخن

 گز بر نمی گشت.رفت و شاید هم دیگر هر شد و به زندان میمی شناخته 
نگرانی است که هنوز هم برخی از اعضای این حزب یا در دستگاه دولت و یا هم در ائتالف های گروه های  مایۀ

ت شمولی کمائی کرده باشند.  یمطرح سیاسی خود را جا زده اند تا در سرنوشت آیندۀ کشور برای خود جای پای
ری های سرنوشت ساز نه تنها اعضای شناخته شده و کرسی نشینان دوران حکومت آنها در هر گونه تصمیم گی

 .ال خواهد بردبلکه صداقت مؤتلفین را نیز زیر سؤآنها را برائت نخواهد نداد 
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 ،شو خفه نمودن استاد توسط شاگرد وفادار با تغییر رهبری حزب و دولت از نور محمد تره کی به حفیظ هللا امین
ی وری اتحاد شوریده تحمل آنرا نداشت و رهبخفقان اجتماعی و اختناق به حدی رسید که دیگر این ملت بال کش

آوردن آرامش نسبی گردید و چه کسی بهتر  ود در پی آوردن تغییری به منظوراین حکومت بهم که یگانه حامی 
ش در کشمکحزب کمونیست شوروی بوده و  از سر سپردگان و وفادار ترین ها به از ببرک کارمل بود که یکی
کی یبه حیث سفیر تبعید شده بود و در  از عهده های دولتی عزل و موکراتیک خلقیدها و اختالفات درون حزب 

 برد.  از اقمار اتحاد شوروی بسر می
در  ومتقطعات نظامی اش را گویا برای دفاع از حک یمل نخست اتحاد شوروبرای به کرسی نشاندن ببرک کار

تپۀ  حفیظ هللا امین را در د. این قطعات طی عملیاتیل کرو این کشور را اشغاام به افغانستان اعز برابر قیام مردم
او را به سفارت  یزدیکش مسموم نمودند و بعد بنا به ادعا هاین نابا عده ای از همکار ،وااقامتگاه  ،تاج بیک

 اتحاد شوروی برده و نخست زبانش را بریدند و بعد او را کشتند.
صدای هجری شمسی  1331مطابق به ششم جدی 1121بیست و هفتم دسمبر از ساعت چهار عصر همان روز 

 توپ و تفنگ و پرواز طیارات نظامی فضای کابل را پر کرده بود. ساعت هفت و چهارده دقیقۀ شام همان روز
ه اش را خطاب به مردم افغانستان ایراد یروی موج متوسط بیاناز رادیو تاشکند مرکز ازبکستان  ملببرک کار

مژده داد و ادعا  ،دار و نجات مردم را از ستم بیکران و مظالم این خونخوارکرد و سرنگونی حکومت امین غ
داشت که از رادیو افغانستان صحبت می کند در حالیکه در همان دقایق رادیو افغانستان نغمه و موسیقی پخش 

 کرد. می
موکراتیک خلق که در یباز شد و همه اعضای جناح پرچم حزب د ن ببرک کارمل دروازۀ زندان هابا رویکار شد

آزاد گردیدند. سختگیری ها اندکی کاهش ی از غیر حزبی ها با تعداد د همراهوقت تره کی و امین زندانی شدن
 ها افزایش یافت و ادارۀ تمام دفاتر در دست مشاورین روس بود. ولی تسلط  روس

ور و آزادی دوست افغانستان منسجم تر، منظم تر، مصمم تر و متعهد تر باعث آن گردید تا ملت غی این تجاوز
قوای اتحاد شوروی مبارزات آزادی خواهی خود را شدت بخشد. شدت این برابر تجاوز آشکار و بی رحمانۀ  در

دامه امبارزات به معنی شدت عمل قوای اشغالگر بود. برای مدت ده سال ملت افغانستان جانبازانه به این مقاومت 
ساخت و در پانزدهم فبروری بوریس مجبور به ترک افغانستان 1111 درداد تا سر انجام قوای اشغالگر را 

از افغانستان خارج شد.  گروموف آخرین فرد نظامی و قوماندان قوای اتحاد شوروی پل حیرتان را عبور کرد و
عقب  گز بهاو هیچ کس دیگری ندانست و هر سی ثانیه در وسط پل ایستاد و با خود چیزی گفت که جزوی برای 
 نگاه نکرد.

موکراتیک خلق تا سقوط حکومت نجیب هللا آخرین حکمران این یولی طی همین مدت از ابتدای تسلط حزب د
پنج ملیون دیگر مجبور  ملت در حدود یک و نیم ملیون شهید برای بدست آوردن آزادی خود تقدیم کرد.  ،حزب

 کشور های پاکستان و ایران پناهنده شدند.بیشتر در  شده و به سر تا سر جهان،به ترک خانه و کاشانه 
مین منافع نا مشروع شان در برای تأ  یبد اندیش هم با استفاده از موقع در صدد تشکیل گروه هایهمسایگان 

ل داده طقوی تشک، قومی و منیو نژاد یافغانستان آینده شدند. اکثریت این گروه ها بر مبنای تعلقات مذهبی، عرق
مواقع الزم استفاده شده بتواند. اینکه بعد از خروج قوای شوروی از افغانستان چه وقایع تا از آنها در شدند 

دلخراش و ویرانگر دیگری رخ داد بحثی است جداگانه ولی تاثیرات همین اشغال و تفرقه اندازی ها بود که  اتحاد 
قشار و اقوام مختلف افغانستان را از هم گسست و دامنۀ این و همبستگی و حس هم نوعی و هم وطنی بین ا

 خونریزی ها تا امروز ادامه دارد.   
هر قوم و نژاد و رار داشتند بلکه تمام اقشار و از ق  در شکست قشون سرخ نه تنها آنانی که در سنگرهای گرم

توان شان سهیم بودند از اطفال سمت و منطقه و لسان و مذهب درین جهاد و مبارزۀ آزادی خواهی به اندازۀ 
خورد  ناان و کسبه کاران تا دهقانان و صنعتگران، از کارمندها، از دکاندار نتونپوه محصلین مکتب ابتدائی تا

غیر حزبی. هر یک به نحوی درین مبارزه سهیم بوده است. شهدای راه آزادی  رتبۀرتبۀ دولت تا مامورین عالی 
خاطر دارم که چند ه ب مرد است.  شامل همه اقشار جامعه از همه مناطق افغانستان از پیر تا جوان و از زن تا

ر واگذشت. مش ز مقابل دفتر کار ما میاز تجاوز قشون سرخ گذشته بود که روزی مظاهرۀ دختران مکتب ا ماهی
ال کرد که این مظاهرات چه وقت پایان هن سال و با تجربۀ بود و از من سؤروس درین دفتر سیلیاکوف مرد ک

ولی حیثیت بین المللی ما مطرح است.  مدان ئید. گفت این را میتم زمانی که شما اینجا را ترک گومی یابد؟ گف
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یابی کسی که این ارز شد و حزب کمونیست رهبری آمدید؟ گفت ارزیابی غلط منجر به این تصمیم پس گفتم چرا
 وزانوف سفیر شما؟ گفت بلی.پشد. پرسیدم  شود اعدام را کرده بود که از ما استقبال می

 دند  و حتی سفیرها هم خود شان دانسته بودند که اشتباه بزرگی کر شدم که روسن یاد آور این خاطره را برای آ
 اعدام کردند. ولی دیگر دیر شده بود.هم بود  ءکه شیخ السفرا اندر میخالویچ پوزانوف راشان در کابل الکس

مانان واقعی ملت غیور افغان از این تجاوز و خونریزی ها و شهادت یک و نیم ملیون افغان آزادی دوست و قهر
موکراتیک خلق و تجاوز قوای یعظیمی که حزب د ، صدمۀگذرد ولی خاطرۀ تلخ این تجاوز یو پنج سال مسی 

اتحاد شوروی سابق بر پیکر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عقیدتی و مناسبات بین فرقه های مختلف اجتماعی 
ی ها اجنبافغانستان شاهان و امیرانی به کمک  تأریخدر   افغانستان وارد کرده هنوز باقیست و باقی خواهد ماند.

 ،موکراتیک خلقیسپردگی رهبران حزب دهیچ یکی را به سررت رسانیده شده اند ولی قده بو قوای خارجی 
بخصوص  ببرک کارمل به ولینعمت شان، کشور بزرگ شوری ها!  نمی توان یافت و هیچ قشونی به پیمانۀ 

 .قشون سرخ اتحاد شوروی خون ملت با شهامت افغان را نریخته است
 

 یاد همه شهدای راه آزادی گرامی باد
 دــنـلـربـاد افغانستان آزاد و سـده بـزن
 انـغـت افـامـا شهـت بـاد ملـده بـنـایـپ

 
 پایان
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