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 م  ٢٠٠۶پيکار پامير                                                                                         تورنتو، اپريل : نويسنده

 درسها يی از کودتا ی ثور
 

حزب " که ظاهرًا توسط افسرا ن نظا می منسوب به )   ميالدی ١٩٧٨ ماه اپريل ٢٨( کود تای خونين هفتم ثور 
عليه رژيم جمهوری مرحوم داوود خان شهيد به راه انداخته شد، علی الرغم شعار ها و ادعا               ..." وکراتيک خلق دم

کشور را  ... های پر طنطنۀ  کودتا چيان  و رهبران  آنها  مبنی بر ترقيخواهی و عدالت پسندی  و خدمت به خلق و       
 . عاقبت به غرقابی از خون و خاکستر مبدل نمود 

 
قه های نفرت عليه کو دتاچيان  وقتی به دل های مردم ايجاد گرديد که حاکمان مسلح کودتاگر، تمثال داوود     نخستين جر

چون هردو حرکت به اصطالح  . خان شهيد را را فرش راه و البسۀ زنانۀ خانواده گی او را معروض ديد عامه نمودند  
 .   افغانی قرار داشتندانقالبی آنان در تقابل با سنت های رايج و شيوه های خاص اخالق 

رفتار و کردار بعدی کودتاچيان حاکم که در حقيقت امر از عقده های آماسيدۀ درونی  و پندار خام بيگانه گرای آنها  
بيرون می جهيد،  نه تنها هيچکدام آن با سنت های عنعنوی جامعه، خواستهای ذهنی و نياز های واقعی اکثريت     

اشت،  بلکه قدم بقدم آرزو های پاک و حتا صاحبان آرزو ها را به سوی نوميدی      محروم و مظلوم کشور هم آهنگی ند 
 . و نا بودی  فزيکی کشانيدند

 
کودتاچيان از همان آغاز حاکميت شان،  با جهانی از کينه و عقده و شواهد زيادی از کم ِخردی در برابر مردم بر     

آنان در کار زورگويی و خودستايی و خصومت ورزی   .    دخورد کردند و تا توانستند زور گفتند وچور و چپاول نمودن    
عليه خلق تا آنجا راه افراط پيمودند که حتا مگس مزاحم را هم به گلولۀ توپ و تانک بستند و چون پيل مست کلبه ها    

 . را بيباکانه به سر کلبه نشينان بينوای ميهن فرو ريختند
 

" که سرنوشت ملت و مملکت عزيزما را پس از قتل"   انقالب ثورقوماندان دلير" ، "امين " صدای کريه  حفيظ اهللا 
های "ميتنگ " قبضه کرده بود، هنوز هم به گوشها طنين دارد که در يکی از )  نورمحمد تره کی " ( استاد شرق

ب ديروز ما تنها با قلم و کتا! رفقا:" کشان حزب  بگونۀ جنون آميزی چنين فرمان ميداد " هورا " حزبی  خطاب به
! فيرکنيد ! و ارتش در اختيار داريم، پس  فير کنيد )   هواپيما(در برابر ارتجاع رزميديم،  ولی امروز تانک، طياره 

 ! )شليک کنيد  !!" ( فير کيند 
 

صدور چنين اعالن و فرمان بيباکانۀ چنگيزی  عنوانی حزبی های مسلح کم ِخرد و تازه به دولت رسيده يی که شرب    
بود،  در واقع، اعالم جنگ و دشمنی      " هرکه با ما نيست دشمن ماست " ای روسی و شعار دايمی شان   مدام شان ُودک 

آشکار با ملت بوده و مشتعل کنندۀ آتش هستی سوزی شد که به سرعت سرتاسر ميهن مان را فرا گرفت و جان و مال    
 .  فراوانی را به خاکستر نيستی مبدل نمود

 
آنرا معمار استعمار روس کج نهاده بود، چنان مواج و ويرانگر بود که حتا  جنون رهبران حزب که نخستين خشت 

ها  اعم از منسوبين ارتشی و رهبران سياسی درون حزب نيز گرديد  و       " خودی"موجب دريدن و تکه  پاره کردن   
ايق درد ناکی  بهمين سلسله، ملت  افغانستان در عين حال،  درامه ها و مضحکه های عجيبی را به نظاره نشستند و حق

قوماندان   " يکی از اين درامه های ننگين  اين بود که .   را ثبت سينۀ غم اندود خود و تاريخ معاصر کشور خود نمودند   
را فقط  )  نورمحمد تره کی ( ی خودش      "استاد توانا"و "  رهبر کبير" اش " انقالبی" با دليری های "  دلير انقالب

قول  ( کشيدن های تهوع آور خيابانی پيروانش، رهسپار گورستان" هورا " وی و "  بیانقال" پس از نه ماه حاکميت 
کرد  و به قتل و نابودی دوازده تا پانزده هزار از گزيده ترين افراد و شخصيت های علمی، هنری،          )  آبچکان 

يت عظيم ضد بشری را   فرهنگی، سياسی و مبارزاتی  ما را رسمًا اعتراف نموده و در عين زمان، ارتکاب چنين جنا      
 .  خفته در گور تار  محول نمود"  استاد" بدوش

 
با غرور خالی مغزانه مصروف فرياد کشيدن های کوچه بازاری، "قوماندان دلير انقالب بر گشت نا پذيرثور" هنوز

شنلست های   ن" و    " اشرار" ،  چنگ و دندان تيز کردنها عليه  "همسايه بزرگ شمالی"ثناگويی های چاکرمنشانه  به 
و دامن زدن به تحقير  و تهديد  و دستگيری و کشتار دگر انديشان و آزاده   " ... "  و " اشراف زاده ها "و "  تنگ نظر

بکابل   "  انقالبی دلير " گان افغانستان بود که رهبر کرملين، جالدان ماشيندار بدست خودش  را به قصد نابودی اين          
شب هنوز  به پايان خود نرسيده بود که ثنا   .  ا به سينه اش خالی نمايند که کردندفرستادند تا هرچه زود تر سرب داغ ر

مرحله  " از دنيا رفته نشانيدند و اسم اين جابجايی را گذاشتند"  دلير" را بجای آن  " ببرک کارمل " گوی ديگری بنام 
 ".نوين و تکاملی انقالب ثور 
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وکر در کرسی حاکميت کابل توا م با  گسيل سيل آسای ارتش مسلح،     کرملين نشينان بی جهت می پنداشتند با تعويض ن
آوردن ريفورم های عوامفريبانه، به راه اندازی تبليغات از قبل حساب شده و ژست های دپلوماتيک  ميتوانند از يکسو       

 که ديگر را بجا آورند و از سوی ديگر جهاد مردمی ضد رژيم کودتا را   ..." حزب دموکراتيک "آبروی برباد رفتۀ 
همه گانی  و مهار نا پذير شده بود، فرو نشانند که نه تنها سخت به خطا رفته بودند،  بلکه با اين اقدام خويش در             

در تحت   .  حقيقت،  نفت بيشتر بر خرمن احساسات وطنخواهی و اسارت زدايی مردمان  شجاع اين سر زمين ريختند
  و استبدادی مردم پا برهنۀ کشور  با اعتقادات ضد استعماری  و      چنين شرايط خونين بود که احساسات ضد زورگويی   

 .  ضد اشغالگری آنها عجين گشت  و جان های زيادی آماده قربانی در مذبح خونين آزاديخواهی گرديد   
 

غربيان به پيشوايی  اياالت متحده،  نقش باد تند در ميان شعله های آتش را بازی کردند که گسترۀ اين آتش سوزی و         
 . سلسل سوختن ها و خاکستر شدنهای ملت افغانستان سر دراز دارد و شرح آن هفتاد من کاغذ می طلبد   ت

در خاک افغانستان، جنگهای ) روس و امريکا ( پيامد شاخ به شاخ شدن دو ابرقدرت نظامی و استعماری جهان 
، سرازير شدن لشکر    )داکترنجيب اهللا ( وحشيانه و ويرانگرانۀ بين التنظيمی پس از سقوط ذلتبار آخرين مهرۀ روسی   

به دستور ابرقدرت يگانۀ جهان به اين سر زمين عمدتا عبارت از نا   )   پاکستانی – عربی –افغانی ( ايلجار  ومختلط   
بودی دو مليون انسان، شش تا هفت مليون آواره،  يک مليون معلول و معيوب، محوهمه گونه زيربناهای مدنی و        

ار بيوه و يتيم، فرو ريختن نظام تعليم و تربيه،  گسترش فقر شديد اقتصادی، ايجاد قشر های  اقتصادی، هزاران هز
جديدی از صاحبان زور و زر و مليونر های عقبگرای  تفنگ ساالر، مافيای مواد مخدر،  توده های بيسواد و بی 

... انارشيزم  اداری و اجتماعی و  سرنوشت، عقبگرد تاريخی جامعه  و باالخره  اشغال گروهی و مجدد کشور توام با  
 . ميباشد

 
، خيلی ننگين و از نظر تاريخی قابل محکوميت ابدی است     ..."حزب دموکراتيک خلق "حال،  آنچه برای رهبران  

اينست که از يکطرف پس از آنهمه کشتارها و تقال ها و براه اندازی دهشت و اختناق سياسی چندين ساله در کشور،  
" تنظيم" و " اشرار" حتا در زير چتر گروپهای  ... ق متعفن قوم بازی و تعصبات زبانی و قومی و عاقبت در باتال

های ارتجاعی در غلتيدند  و از سوی ديگر،  هيچيک از کادر ها و تيوريسن های  حزب مذکور و يا حتا هيچ کدام از               
جان و مال مردم مظلوم افغانستان را و اوامر رهبران شان عليه " دستورات حزبی" تالشگران صفوف آن که روزی 

بدون چون و چرا تعميل مينمودند، تاکنون حاضر نشده اند پروسۀ کودتای ثور، انحرافات تيوريک رهبری،      
 سياسی به ابر قدرت –چگونگی پراتيک اجتماعی، اشتباهات و خيانتهای چندين سالۀ حزب، وابستگی غليظ  فکری 

 پرستی کادرها، نفوذ بی حد و حصر روسها در تعيين سياستها ی حزب شان و باالخره  روس،  دستور پذيری و بيگانه
 . طرح پرسش و پويش در راه  رسيدن به يک نتيجۀ الزم ذهنی و سياسی  را در دستور کار خويش قرار دهند 

 
بايد طلسم سکوت،  آنها باقی مانده باشد، ديگر  " انقالبی" اگر حد اقل شعور در مغزها و نيم نفسی در وجدان های  

مالحظه کاری، حزبی بازی و رعايت های متقابلۀ   بنده وار را در هم شکنند و در قدم اول بخاطر ارتکاب خيانت ها 
و  جنايتها ی تاريخی، شکست  ننگين سياسی، اسارت پذيری فکری، بربادی کشور و رسوايی های بزرگ ملی و بين     

 گيرند وآنان را  تا پای ميز محاکمه بکشانند و در قدم دوم زبان و قلم  المللی، يخن رهبران حزب شان را سخت محکم
را در جهت افشای نا گفته ها و انتقاد بيرحمانۀ  کتبی و بيباکانه  از کرده های خود، همکاران و هم سلکان خود بکار       

سؤليت های شان در پيشگاه    هرگاه اينان چنين کنند، تصور ميکنم  از بار بسيار سنگين، ننگين و کمر شکن م . اندازند
اين حد اقل کار و اقدامی است که بايد انجام دهند و البته دور  .  ملت نجيب و جفا ديدۀ افغانستان  اندکی خواهند کاست

نيست آن روز که  خاينين، قاتلين و جنايتکاران پس از هشتم ثور در هر لباس و قيافه و در هر مقام و منزلتی  که      
 .  اين، منطق تاريخ و قانون جامعۀ بشری است . ه ملت عذاب ديدۀ ما پاسخ  دهند  هستند نيز در پيشگا

 
 پايان 

 
 
 

  


