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 گربـز نـــد  پــ
 سومی کودتا ای یجد شش

 
  .گرفت قرار سیانگل استعمار وی ارتـزیۀ روس شومی ها سهیدس و ها توطئه جآمای الدیم 1١ قرن دومۀ مین از افغانستان

ۀ نام تیوص در سپرد، بخاک خود با گرمی اه آب به را شا یامپراتوری دسترسی آرزو که (هیروس تزار) 1ریکب رتپ

 دنیرسی برا و . . .بود خواهد جهان تمام مالک باشد، داشته دست در را هندوستان و هیقسطنطن که یکس»: نوشت خود
 .زد دستی میدای ها جنگه ب دیبا منظور نیا به
 

 - فغانستانا بر تسلط هدف او از کشور، آن ازی بردار بهره و برتانیهی امپراتور توسط هندوستان گرفتن استعمار به با
 ۀندینما اکلند الرد به م1١٨١ در . بود او مستعمره وی تزاری امپراتور ه اشنیرید دشمن و بیرق انیم سد جادیا

 یم کهی وعن ره به ،یتزار هیروس نفوذ شرفتیپ با مقابله جهت افغانستان در که نوشت هندوستان در مستقر تانانگلس
 شکست موجب عاقبت ،نیخون جنگ سهی طی ول نمود، افغانستان استعمار به شروع منظور نیهمه ب. کند عمل خواهد
 . دیگرد افغانستان ریدل و شجاع مردم توسط «شانی استعمار و انهیجو سلطه»تهاجم 
 اتصالحا خان هللا اماناعلیحضرت  .آورد بدست خان هللا اماناعلیحضرت  توسط را خود استقالل افغانستان باالخره
 اتاصالح نیا افغانستانی برا اما ،کردی رویپ اتاترک کمالی مصطف روش از و انداخت براه رای اقتصاد وی اجتماع

 نادر حمدم جنرال . نشاند رای کلکان هللا بیحب شیجا به و درک سرنگون رای امان حکومتستان انگل  .بود وقت از شیپ
 ،خاص یشیاند دور و تأمل کیا ب نادرشاهۀ ادار تحت اصالحات .نمودی پادشاه اعالن و برگشت وطنه ب فرانسه از شاه
 .دیرس سلطنت به شاه ظاهر محمد جوانش پسر نادرشاه، محمداعلیحضرت  شهادت از بعد . رفت یم شیپ

 و  خلقی کمونست حزب دو ها بعد که آورد وجوده ب را« داریب جوانان» حزب داؤد محمد سردار ،مدت نیا خالل در
. گرفت صورت کودتا شاه ظاهر محمد هیعلی شورو گماشتگان کمک با م1٧٩٨در باالخره و کرد تراوش آن از پرچم
 محمد سرداری مدت از پس  .داد ادامه خود حکومته بی شورو به دیشدی وابستگ وی جمهور اعالم با داؤد محمد سردار
 یشورو ازو فاصله را ی دور تصمیم غانستان،اف در اشی شمالی کمونستیۀ همسا افزون روزی ها دخالت اثر در داؤد

 . رویدست گرفت
 براه را نیخون دومی کودتا ساخته، همنوا و همراه باخود را پرچم و خلق خود نوکران شده پاچه و دست هاشوروی 
اش خانواده تن طفل و پیر و جوان و زن و مرد(  1١) لشیفامی اعضا تماما   با را داؤد محمد جمهور سیرئ انداختند،

 .دندیرسان شهادت بهرا 
 شمرده ها یشوروی قوی ها گام ازی کی پرچم، و خلق روپوش تحت افغانستان کیموکراتیدی جمهور آمدن کاریرو
  .دندیرسان قدرته ب را بخود وابسته نادان و دیپل وعناصر برداشتند افغانستانی الیاست راه در که شد یم

 جاسوس عنوان به راها  یپرچم ها،ی خلق که نگذشتی رید .کردند تقسم خود نیب رای دولت مهمی ها ستپ   آنها
  .کردند غارت را هاخانه  سفارت ،سفراء عنوان به آنها نمودند، دوری اسیسۀ صحن از زمیالیامپر
 
 دری چپ جنبش نیا که آوردند ببار نیخونی ها تیواقع خود نیرنگی ها آل دهیا ازی اسیس قدرت کسب با حزب دو نیا

 انقالب ضد و نیمخالف برابر در افغانستان از دفاعۀ بهان به ها یشورو. داشتی دیتراژ و مضحک سرنوشت تانافغانس
 ،یروس کریپ غول اراتیط. شدند افغانستان واردی جد١بروز سرباز بود، هزار112قشون سرخ که مشتمل بر  112با

 انتقال شبی اهیس در بود شده گرفته نظر در بال  ق که یاستحکامات در را کشنده و نیسنگی ها سالح و مهمات سربازان،

                                                           

ایوان  ، همراه با برادر مریض و ناتوانش1۷٧۷ که تا سال 1۷١2ی م ٩ از روسیه تزار ،1٩2۱ روریف ١ - 1۷٩2 جون ٧پتر اول  یا پتر کبیر -1

  د.تبدیل کن اروپایی توانست روسیه را به یک قدرتباشد و ترین تزار روسیه می کرد. او مشهور بر امپراتوری حکومت می پنجم
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 و کردند مرخص نموده سالح خلع را افغان پرست وطن و تجربه با منصبان صاحب ،یعسکری ها قشله به و دادند
 ببرک رسانده بسر را سومی کودتا و کردند اشغال کشور تمام در را حساس و مهم نقاط و کردند پ ر خود شانرای جا

 و نظارت جهت متخصص و مشاور بنام را خودی ها مهره و نشاندند قدرت ریسر بر اش نهیریدی رزوآ به را کارمل
 . کردند نصب مملکت ریدوا تماما   دری جاسوس

 درته سوخ نیزم» کردند تکرار شتریب هرچه تیبربر و اوتسق با را سوخته نیزمی سیپال افغانستان در شوروی ها
 شهرها،ی نابود وانات،یح کشتار و زارها کشت خوراک، وی زراعت محصوالت سوختاندن با دومی جهان جنگ خالل

  .«شوند هالک نگرفته قراری ناز آلمانۀ استفاد مورد تا دندیورز مبادرت رهیوغ ها ساختمان
 ترک را افغانستانی سرافگندگ و خجالت با داده کشته هزار1١ حدود در و دیجنگ نیمجاهد با سال12 مدت ها یشورو 

 . دندش سرگردان و آواره جهان سراسر درافغان  ها ونیلیم و کشته افغانستان دفاعیب مردم ونیلیم دو جهینت در. کردند
 رفت، تاراج به ما اتیح وی هست شد، کسانی خاک با قصبات و شهرها خورد، غوطه خون در ملت شد،ی سپر سال ٨2
 خود عناصری همدست به هاشوری  ۀانیوحش تجاوز دادیرو گرفت، قرار ریتحق و تمسخر مورد مای مل سینوام و تیثیح

های  یربنایز نیهمچن .دیگردی گارشیاولی تقلب کیموکراتید دستخوش ،یمدن وی اجتماع طیشرا ،یداخلۀ فروخت
 ریرازس مسکوی بسو رهیوغی خیرأت آثار عامه، وی ملیی دارا. گذاشت زوال به رو کشوری کلتور وی فرهنگ ،یاقتصاد
ی رانیو و کشتارها همه نیا باوجودی ول شدند جهان گرد سرگردان مهیسراس و آواره کشته، گناهی ب انسان اه ونیلیم شد،
  .شاندوبپ عملۀ جام را ریکب رتپ تیوص منجمله را خود انیشوایپ پالن که نتوانستی شورو ها
 

 شود یم اجرا جهان کشور نیرت مانده درعقبی حتی بشر قانون نیا و کنند یم محاکمه قتل بجرم را قاتل هر امروز
 ناداس عالیم و و شواهد تمام با شان گوش خیب در که را پرچم و  خلق کاران تیجنا نیا چرا یالملل نیب محکمات پس

ی قانونی ب بره یی انداز به طیشرا افغانستان خلق کیموکراتید کشور در .کنند ینم کمهامح ،... آزادانه زندگی می کنند
  .دیرسی نم مشاهدهه ب آن در بشر حقوقیۀ اعالمی ها ماده از ه یینمونی حت که بود راستوای عدالتی ب و
 

 وطن پاک خاک و میداد سری ته انیمی شعارها و  میبرآمدها  پسکوچه و ها کوچه ها، جاده در خود ما ،حال هر در
 دهیند رای خوشی رو ماۀ دید نجر ملت اخیر، الس ٨2 همه شاهد اند که. میساخت گلگون مظلومان و چارگانیب باخون را

 نیتأم در ،با همه قدرت و فداکاری گرفته،  پنداز آن همه ماجراهای خونین، . آیا زمان  آن نرسیده است که  . است، .
 ؟! میبکوش دهیرنجد و زیعز افغانستان در ثبات و صلح ی واقعی وبازساز ،یمل وحدت

 
 انیپا
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