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 قیام بدون رهبر ملت افغان
 یاد و پابوسی همشهریان کابلی ما 

 
و با صدای هیجانی گفت میدانی شب قیام  می کردمبا دوست خسته ناپذیرم ولی احمد نوری از طریق سکایپ صحبت 

است، زود چیزی بنویس تا نشر شود. اگر به نماز ایستاده ای بگذار و قضائی آن را « هللا اکبر»مردم کابل در تجلی 
 اداء کن. 
رفتم تا مطالبی مربوط همان تأریخ را بدست آورم و اینک ترجمٔه از هفته « قیام ملت افغان»اثر این کمینه به سراغ 

نامٔه سایت آلمان غربی همان وقت که توسط یگانه خبرنگار جهان غرب در کابل حضور داشت و در جلد اول صفحٔه 
 دیم می کنم:  همان اثر ثبت گردیده است،  خدمت خوانندگان ارجمند تق 963-972

 

 :آلمان غرب Die Zeit دي سایت 7-9-1391
  :دارنگ چشم سردیده ميه قیام شهركابل را ب ،شروع تا ختم كشور غربي كه از یگانه روزنامه نگار از

 
  روز جمعه خونين كابل

 اميدواري فريبنده از امريكا
 

  :كابل
 هكند. انجن تانك ب درآمد تانك را بسته مي سرپوش دست هایش پت گرفته و را با گوش خود دو عسكر روسي هر

چرخد. دشمن شبانگاهي صداي فریاد  جانب اهداف غیر قابل احساس مخالفین ميه میلٔه ماشیندار ب افتد و حركت مي
 :شان هست كشور شوروي در روح است. این فریاد غضبناك در برابر قواي اشغالگر هزار گلون و صد ها

 ."هللا اكبر، خداوند بزرگ استهللا اكبر، هللا اكبر،  "
ستاره سرد كابل  از آسمان پر هم مزج گردیده و ، زنانه بایغ، زننده، خفه شده، طفالنهنوع، چ هر هاي انساني در صدا

 ه ازگردد ك مبدل به سیل عظیمي مي كند. این فریاد ها با هم یكجا گردیده و را تبدیل به یك قدرت طبیعت غران مي
 كند. مركز شهر را احتوا كرده جانب تپه هاي اطراف شهر در حركت مي همه را بخود جذب مي سواحل مي گذرد و

هاي نا معلوم  دیواره مانند صداي مد و جزر بحر ب گردد و بست خود مي گیرد و برمي افتد، هزاره هاي شیعه را در
 .خورد مي

حویلي خود جمع شده اند  هاي منازل شان، در نهاي خانه خود برآمده اند، در دهن كلكی باشندگان این شهر باالي بام
 "هللا اكبرهمه یك فریاد دارند "ها برآمده و در كوچه هاي شهر جمع شده اند و  و بدون كدام مقدمه چیني باالي سرك

را دارند. موترها باالي جاده ها  ال خودؤانعكاس سانتظار  زنند و هاي خانه صدا مي باالي دیوار پیشقدمان اجتماع از
دم این مر مه دهند. بعضي ازاسفر خود اده تواند دوباره ب شود و دریور با راكبین با پیغام هللا اكبر مي متوقف مي

هاي بخاري براي دور رسانیدن  یا نل ها و تهیه كرده اند. اكثریت آنها از كف دست براي خود لودسپیكرهاي سیار
برابر دهان خود گرفته اند و" هللا اكبر"  حیث میگافون دره ب هاي حلبي را اطفال قطي كنند و فریاد خود استفاده مي

 .زنند داد مي
 كه از سراسر كابل حاكم است. فریادي شب الي نصف شب این نداء حقیقت براي آزادي در 9 ساعت، از چهار مدت

توان تیرباران  این فریاد را نمي كند و مي متن زرهپوش بدون كدام احساس موانع عبور گذرد و از ها مي استخوان
 .كرد: هللا اكبر، هللا اكبر، هللا اكبر

 .1391فروري  11پنج شنبه مورخه  روز ست حكایتي ازا این و
  "شویم ما فیروز مي "
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هاي شهر را  پاسیف( دعوت كرد تا تمام دكانفعال ) مقاومت غیره قبل ازین جریان مالهاي شهر كابل اهالي را ب
ن ای شویم و فیروز مي ما فاتح و"من كابل چنین گفت: ؤمردم مه اداي نماز شام ب ازاین مالها بعد  ببندند. یكي از

ار سرباز"توسط موتر هاي سرویس  هاي شفایي پیغام كشور خود بیرون میرانیم".  بي كتاب را از اشخاص ملحد و
  .كابل میرسده مظاهرات مردم در دیگر والیات كشور ب سیار" از

را در برابر این  شجاع كابل جهاد مقدس خود گردد: باشندگان مٔومن و با متن ذیل پخش ميمساجد شهر شبنامه اي  از
دارد. هر مسلمان روزي ازین جهان فاني رخت  شوروي، دشمن سرسپرده اسالم اعالم مي استثمارگر د وحملكتله 

هاي خود دفاع كنیم و  خود و زنبیم داشته باشیم؟ ما انتخاب شده ایم تا از خاك  افتخار مرگ پر بندد. چرا ما از مي
این بما وعده داده شده است. اكر امكان جهاد  را بكشیم جاي ما بهشت است و یا آنها مبارزه كشته شویم و اگر ما در

ام ها انج مظاهرات علیه روس را با برگذاشت اعتصابات و علیه اینها ممكن نباشد پس برماست تا وظیفه دیني خود
 .دهیم

كابل " توسط توزیع شبنامه ها از اهالي تقاضا كردند تا بروز پنج  ین " برادران اسالمي شهرصورت مشخص اه ب
اري ترك استثناي خبازي، قصابي وه هاي شهر، ب هللا اكبر" آغاز كنند و تمام دكانفروري به مظاهره فریاد " 11شنبه 

 .فروش، همه مسدود گردند
ت. تمام صدا اس و كابل بي سر بیروبار بازارهايسو  اینه پنج شنبه بروز  عمل پوشید. از ۀاینست كه این تقاضا جام

میوند  ۀ" بلكه تمام جادها  مرغ ۀها مسدود است. نه تنها بازار افسانوي " كوچ غرفه گگ شمول غرفه ها وه ها ب دكان
هاي شهر در هفته هاي اخیر ها و جریان روز بروي مراجعین بسته شده است. طوریكه در هاي اطراف شهر و دكان

هاي تانك قواي اشغالگر زنجیر چاریكار سر از امروز در كابل هم در برابر چكمه ها و هرات، مزارشریف، پلخمري و
 .رژیم دست نشانده آن قیام كرده اند روسي و

 هاي كارشناس كه چند نظامي وهمچنان بعضي افغان ندارد " این از گفته های ناظرین سیاسي و کابل قدرت قیام را "
 ها زمینه بوجود آمدن یك قیام سرتاسري را در قیام مردم شنیده شده است، به مردم ابالغ می کنند. این ساعت قبل از

كارمندان  همچنان جزء جامعه كابل را تعداد زیاد از كنند و كه مردم اقوام مختلف، مذاهب مختلف زندگي مي شهري
دهد یك قیام غیر ممكن خواهد بود. دلیل دیگر شان توسعه  ميتوانند، تشكیل  دولتي، كه تحت فشار قرار گرفته مي

ه ك شهري دانند وعالوه برهمه نفوذ عمیق قواي شوروي را در قواي امنیتي را مي شبكه جاسوسي، ملیشاي حزبي و
 .كنند باید نادیده نگرفت آن دفاع مي با تمام وسایل دست داشته از

 ، طوریكه نظیر آن تاحالسیل آساگردید  آنچه تصور مي عمیقتر از ر وحركت افتاد، مردم با قوت بیشته اما كابل ب
شون ق دومین سالگرد مناسبت شصت وه قرباني بیشماري داد. حینیكه وزیر دفاع رژیم ب حركت افتاد وه دیده نشده ب

 كشور گذري" قواي كمكي شوروي در خود صداقت، دوستي وروغني اش از" بیانیه مرطوب و سرخ شوروي با
هاي شوروي و دست نشاندگان خاین وي" اوج  برابر " امپریالیست بیرون شدت نفرت مردم در كرد، در احي ميمد
 .گرفت مي

به سالگرد قشون سرخ شوروي  صدا در میآمد وه هاي شمپاین ب هاي بوطل سفارت شوروي كاك درعین وقت كه در
جائیكه مردم قیام كرده بودند  كشیدند و جغجغه ميهاي تانك باالي جاده هاي كابل  كردند، صداي چاین تبختر مي

چشمگیر  ۀبرابر این مظاهر گردانید. در صحنه هاي جنگ را روشن مي هاي روشني انداز راكت كرد و آتشباري مي
جنگ كابل جمعه خونین را  ۀصحن گرفت و مي شدت عمل و وحشتزایي بیشتر كار مردم قواي اشغالگر شوروي از

 .بار آورد
ما این كمونیست ها چه ضعیف  برابر در ها چقدر قوي هستیم و چشمت ببیني كه ما مسلمان تواني با مي حال تو"

ك طرف شهر روان بودم یه هوتل توسط تاكسي ب گفت. حینیكه از هستد" گفتاري بود كه یك محصل جوان برایم باز
كوب كردند  لگد لت و چوب و هستم مرا بااینكه تبعه روس  بفكر موترم پایان كرد و مظاهره چیان مرا از گروپ از

ه باالي بام موتر باال شد موتر داخل كرد وه بین مردم مرا بیرون كشید و ب و این محصل جوان وسیله نجاتم گردید. از
ها را شكست  حافظي برایم گفت كه ما روس كند. حین خدا بما كمك مي صدا زد كه این شخص یك امریكایي است و

شان نشان خواهیم داد كه ما جزء بالك شرق نخواهیم  شما بما كمك برسانید. ما براي خدا باماست و خواهیم داد زیرا
 "هللا اكبر"خارج شد و باهمرزمانش یكجا شده فریاد زد:  شد. دستم را گرفت و از موتر

كه  انداخته بودیبرف پغمان روشني ن نگرفت. هنوز آفتاب باالي كوه هاي پر از بر این خوشبیني مدت زیادي را در
تاشكند پرواز  كه از 7هاي سوخوي  بمب افگن و 11. طیارات میگ ندجواب دادن قیام كنندگان اقدام كرده ها ب روس

 ساآ تندر ظهر باالي شهر حوالي بعد از این طیارات تا روازكم ارتفاع آغاز كردند پ روازه پب كرده بودند باالي شهر
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 صورت گرفت و هللا اكبر" خفه شودحنجره شان صداي " تخویف مردم كه درچرخید. این پرواز تنها براي  مي
 .بمباردمان نكردند

صوب ه باالي جاده سالنگ وات ب منازل شان خارج شدند و ها نشد بلكه مردم از اما موفقیت نصیب این بازي روس
تعداد شان افزایش  لحظه بره لحظه ب ها باهم مزج گردیده و جاده گروپ مسیر حركت افتادند. دره ب مركز شهر
 :بود بیان شان خاصي نداشتند كه آنرا تعقیب كنند بلكه وحدت شان در ۀان كدام برنامگرفت. قیام كنندگ صورت مي

، مرگ بر کمیتۀ مرکزی، مرگ بر شورای ببرك كارمل بریژینف، مرگ بر لینین، مرگ بر هللا اكبر، مرگ بر"
 .شان بود شعارانقالبی" 

مجهز با  14كوپترهاي گنشیپ مي یهیل پرواز بود و باالي سرشان طیاره ها در وجودیكه درماع، باحركت این اجت
وصف و نادر بود لیكن براي بیننده  چرخید، زاید از اطراف شان مي هاي تباه كننده با صداي كریهش در راكت

 و دجدي بو صورت مرگباره ب آنجا صحنه كه در حركت بودند با وجودي طرف شهر دره ترسناك. آنها مانند سیل ب
 .ندباز كرده بود داخل وسایط زره پوش باالي شان آتش را عساكر رژیم از

 
 :گلوله باري باالي ناحيه شيعه ها

را باالي ناحیه شیعه ها،  كردند اولین انداخت گلوله خود هاي روسي پرواز مي كه توسط پیلوت 14كوپترهاي مي یلیه
رژیم  عساكر خود باالي قواي امنیتي و ۀدوران ماضی یها اهالي این منطقه با تفنگدهمزنگ، آغاز كردند. در 

لوله باري آغاز كردند. ناحیه به گ هاي ثقیله اطراف سفارت و جواب شان ماشینداره ب آتشباري كرده بودند و
رده و در شاهراه اطراف سرك داراالمان به راكت اندازي شروع ك كوپترهاي گنشیپ باالي اهداف نامعلوم دریلیه

لوله گ د ورخو و نتیننتال، صداي زداكایین هوتل انترنزدیك سیلو، پ كابل غزني یك الري طعمه آتش شده است. از
 .باري باال است

ها توسط  راكت جائیكه مجاهدین مركز گرفته اند صداي غرش انداخت توپخانه و مناطق نزدیك قشله قرغه در از
 .شود كوپتر ها شنیده ميیهیل

 حالت نزدیك به ضعف، در كمك در هاي عاشق آزادي احساس كردند كه تا كدام سرحد بي یار و آهسته آهسته افغان
قبضه گرفته است، قرار  را در شان لکتممشود و  هاي شوروي اداره مي برابر این ماشینري جنگ كه توسط جنرال

 .دارند
 .و رقتبارعزم خانه رفتن را كردندصدا و حالت گرفته  هاي بي عده اي از مظاهره چیان باقدم

اي شهر كوچه هه مرا ب هاي بلند گرفته نشسته بودم و پا قنجغه( باشت بایسكلش )پ آن بایسكل سوار افغان كه من در
ال شم ن كساني نبود كه جنگ اورا بترساند. بدون احساس خستگي، با پاچه هاي تنبان كه درآجمله  میچرخانید، از

گذار طوالني این جوان بایسكل  گشت و صحنه جنگ به صحنه دیگر در حركت بود. بعد از یك آمد، از بحركت مي
اء را اخف گندگي خود كثافت و یك گودال مملو از بایسكل پایان كرد تا در را از سوار، من ژورنالیست همسفر خود

ندارها آتشباري ماشی افتاده وجسد بیجان باالي سرك  پیشرویم دو حركت افتاد. در صوب نامعلومي دره خودش ب كند، و
 گذرعقیده دارند كه دستار خود از یها باالي جاده تخلیه شده مقابل وزارت معارف قمچین كنان دوام دارد. این انسان

 .كنارجاده است شان در جنت، مكان آرزوي شان وسیله زره پوشي است و شان كاله زرهدار و بایسكل هاي
رژیم و یا حزب درین روزهاي  خود نشان نداد. هیچ فردي از عكس العملي از اهالي كابل ۀبرابر مظاهر رژیم در

عوض این براي  بار چهارم بیانیه سه هفته قبل ه گردد. ب تلویزیون ظاهر ۀت نداشتند كه باالي صفحأمظاهره جر
پرده هاي تلویزیون پخش  یرهایي محبوسان سیاسي را رو ماه قبل دوران امین و 1سوم فیلم تقریباً  كارمل و براي بار

 .كردند
ن باشد كه بكمك چین، پاكستان، انگلستا امریكایي امپریالیست خون آشام" ميیعي است كه مقصر اصلي این قیام "طب
ردیدند. قتال مردم گ افغانستان فرستاده شده اند تا باعث قتل و در ها صیهونیست هاي اسراییل یك تعداد تروریست و

 .دیو كابلاینست گفتار رسمي را
 

 :دايره شيطاني تنگتر ميشود
 :صورت فشرده نتیجه گرفت كهه توان ب مي جریانات اخیر از

 ي آزادي ول گردانید، این ملت است كه براؤتوان یك خارجي را مس اول: دراین وضع جامعه افغانستان نمي
 ست.وعقیده خود قیام كرده ا
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ردانیده پاكستان را مسدود گ المللي سرحدات بین افغانستان واثر توافقات بین ه دوم: اشغالگران شوروي، اگر ب
 د قواي خودنها نمي خواه ها نخواهد بیرون كشید. زیرا روس كشور افغان را از هم عساكر خود بتواند، باز

 د تا این رژیمنخواه د مينجهان سیاست نباز را در خود ۀهرد. براي اینكه چنرا زیر قمچین مخالفین خارج كن
 .دنپاي خود ایستاده  شده بتواند در برابر جریانات داخلي افغانستان حمایه كنه ناخواسته را تازمانیكه ب

 

كابل را، دستگاه هاي برق، آبرساني، یک عساكر اشغالگر كنترول مراكز مهم ستراتیژ ،جریان حوادث اخیر بعد از
قندهار و مراكز مهم داخل شهر را، بدست  –ل هاي ترانسفارمر برق، شاهراه كاب مركزي، استیشنی ها، سیلو پل

  خود گرفته اند.
تنگتر شدن دایره شیطاني گردید: زیرا ببرك كارمل با قشون شوروي  توانند مانع تنگ و اما با تمام این اقدامات نمي

یگر دف طر كنند. از را رد مي این چهره مورد قبول مردم نگردیده او قدرت بوي تفویض گردید و داخل كابل شد و
همان اندازه بیشتر ضرورت موجود بودن قواي ه را در سر داشته باشد ب كارمل دعوي بقاي خود بیشتر قدر هر

اساس لیاقت، درایت سیاسي، ه كردن یك پروفیل ب چانس پیدا طرف دیگر شود. از اشغالگر شوروي الزمي شمرده مي
دیده ای که کمیتۀ مرکزی و شورای انقالبی او را تشکیل داده است، حلقه  كارمل وخود وجود  حوصله در دانش و

 .تواند شده نمي
كار شناسان  با این بیالنس یكي از هزاران نفر زخمي شده اند و نفر كشته و 211 - 911تعداد ه حادثه اخیر ب در

 اظهار داشت كه: 
 ."حركت هستیم سوي تراژیدي بزرگتر دره هاي دیو آسا ب قدمه ما ب"
قیام شان تقویه ه رساند این ملت را بیشتر ب ما سالح ميه ب .اي .آي .كه سي ئي"، آوازه هاكند ما كمك ميه امریكا ب"

داد، اما  مي وعده رسیدن سالح را1326سال  قیام كنندگان مجارستان دره ي آزاد" بااروپكه رادیو " قسمي كند و مي
 .شدن معجزه اي را از طرف امریكا نداشته باشند انتظار پیداانتظار ماندند، مردم افغان هم ه دست خالي ب

 .كند كنندگان خلق مي بین قیام هاي كاذب در ولیت امریكا امیدواريؤبدون مس گفتار
 اها بیشترین بها را ب روس ها، كه تا نظر داشت كشته شدن افغان پي این هستند، بدون در در ها دیوانه وار امریكائي

د كه نظر ندار واشنگتن در"داشت  صحبتي اظهار یك دیپلومات غربي با چهره متأثر در اشغال این كشور بپردازند. 
 ختم  .ها باید درین راه خون بدهند افغان دارند و نظر در درین كشور سیاست بازي كند، بلكه تنها " بازي زور" را
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