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و شميره   3 تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٧/٤/٢٠١٠                    مستمند محمود شا
 

 يا، اسالمی »شکوهمند «بانقال
 سقاو» مترقی «بچه کودتای

 
 ١٣٧١مستند از جريان بخشی از کودتای  فلم

  

 گرديده تهيهان دولت جمهوری افغانستکه توسط ائتالف شمال، عليه ١٣٧١ مستند از جريان بخشی از کودتای هایفلم
عبدالوکيل بچه   تن از اعضای بيروی سياسی حزب وطن منجله محمود بريالی برادر ببرک کارمل،٤ها  آندر و بود

وزارت امنيت، آقای  آن وقت مزدک و نجم الدين کاويانی ارادتمندان ببرک کارمل، معين فريد ،مامای ببرک کارمل
محمد نبی  ،برادران علومی و قای سيد اعظم سيد آ) خاص(گارد ملی و قوماندان ) يانفعال فرين محسن(باِقر فرين

در ميدان هوايی کابل، آنها » شورای نظار«جانيان  ، را ميتوان ديد که بعد از پذيرايی...عظيمی نواسه برگد عظيمو و
 .را به نقاط مختلف شهر کابل اعزام و رهنمايی ميکنند

 
  :نکهای ذيل مشاهده نمائيدرا ميتوانيد با کليک بر ليها ويديو اين 

  اول قسمت 
  دوم قسمت 
 کليپ ها در مورد همين مساله ساير •
  ؛٢شماره  کليپ •
•  

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/autres-conflits/video/CPD04001171/premier-communique-televise-des-moudjahidin.fr.html 
  

 ؛٣شماره  کليپ  •
  

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/autres-conflits/video/CPD04001124/general-hossef-delawal-assis-au-bureau.fr.html 
 

 ؛۴شماره  کليپ  •
  

http://ha.ina.fr/histoire-et-conflits/autres-conflits/video/I00006796/massoud-a-kaboul.fr.html 
 

  
الب  انقکمونيستی و ديگر آن  انقالبشنا هستند که يکی آنآثوری   افغانستان با دو انقالب نامنهادۀجنگ زد مردم

 .ميباشند اسالمی
 .رسيده است که درين اواخر بنشر ميدهم مستند آن مورد بحث قرار  انقالب اسالمی را با نشر ويدوهایۀلئتنها مس من
دست بکار شد تا  ،ب گ دستگاه جهنمی ک برژنيف برخورد نمود، نکه سردار محمد داود خان در ماسکو با آاز بعد

پرچم بود که بايد  اقدام شان وحدت ميخانيکی دو جناح خلق و اولين .ا اجرا نمايدعمليات ر عليه سردار محمد داودخان
 .تدارک ميکرد راه را برای يک عمل نظامی

و مقابله با هر نوع اقدام   استقالل اراده داشتند که بهبودند مردانی راد در داخل حزب دموکراتيک خلق افغانستان اما
با خان  داود از سردار محد پشتيبانی خود را با صراحت تنها مخالف بودند بلکهخان نه  داود محمد نظامی عليه سردار

 روز روشن در تاريخ اين رادمرد ،ب گ ک متاسفانه با اسرع وقت توسط عمال   کهندصدای رسای شان اعالم نمود
کاذب خود  اليستهایکه به شکل علنی از دستور انتر ناسيون  اين رادمرد تاريخ.مطبعه دولتی به قتل رسيد در پهلوی

 اصالح شدن و يا مرگ را  پيغامشاکبر خيبر بود که چند روز قبل از کشته شدن به قتل رسيد شهيد مير و داری کرد 
 .و اين پيغام در عمل تطبيق شد رسيده بود نور برايش از ببرک کارمل ذريعه نور احمد را نقبول کرد

را به قتل رساند وهم  نمود؛ هم سر سخترين دوست سردار محمد داود مردم افغانستان با يک تير دو فاخته شکار دشمن
 .نظامی اماده کرد کودتایراه را برای يک 

نمايد بايد حزب  داود عليه حزب حمله که هرگاه سردار محمد حزب بعد از قتل مير اکبرخيبر تصميم گرفت رهبری
 .دست به اقدام نظامی بزند

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/autres-conflits/video/CPD04001171/premier-communique-televise-des-moudjahidin.fr.htm
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/autres-conflits/video/CPD04001124/general-hossef-delawal-assis-au-bureau.fr.html
http://ha.ina.fr/histoire-et-conflits/autres-conflits/video/I00006796/massoud-a-kaboul.fr.html


 
 

 
و شميره   3تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يک بخش حزب مطابق   زدند که البتهکودتا نظاميها نيز دست به ؛حزب خان عليه از حمله رژيم سردار محمد داود بعد
  .دستور قبلی حزب عمل کردند

  توسط کيها کودتا که شود نداشت منتظر اوضاع ماندند تا معلوم  حزب که رهبر آن شهامت انقالبیديگر بخش اما
در   راکودتامی شان رهبران نظا و جناح خلقی شد  ان ميدۀکه درين اثنا برند ،خواهند کرد صورت گرفته و بعدًا اقدام

، البته سهمگيری محمد بودند رهب در جستجو مغارهبران جناح ديگر حز  و ندحالی تا سرحد پيروزی رهنمايی نمود
 . بودندکودتابا اسلم وطنجار اغازگر  زيراکه يکجا پرچم ابتکار شخصی موصوف بوده رفيع از جناح

 ،عمل ازبين رفتذريعه موچيان ماسکو پينه دوزی شده بود در  هفت ثور وحدت مصنوعی کهیکودتااز پيروزی  بعد
 همگی تا اخير به شمول کودتاچی مادرزاد رزميد و جناح ديگر به استثنی محمد رفيع که يک جناح تا اخير زيرا

عمل حق لذا در ردند، عمل ککودتاعليه  مان مخفی شده بودند و يا همهای داراال در جويچه "نبی عظيمی محمد"
 تالش کرد تا سهم و طاقتش رهبر جناح پرچم ببرک کارمل تا اخيرين توان ليکن  .ندرا در پوستها نداشت مساوی

 .در چکسلواکيا شد بياورد که موفق نشد و راهی تبعيد و سفير مساوی بدست
سياه  صدها ورق را  وا اختيار کرددر ماسکو پناهندگی ر از آنکه به النه شيطانی اين جاه طلب عصر بعد  زمانيکه
کمونيستی را نابود  با حکمتيار تصميم دارد که انقالب د که گويا رهبر موجود در کابل يکجاساز  تا چنان وانمودنمود

رهبر موجود در  توسط را برای اشغال کشور در حالی آماده کرد که  راه د،کمونيستی مبدل ساز به غير کند و يا آنرا
 بزرگ غرض حفظ انقالب به کابل اعزام شود و هزار قوای اتحاد شوروی که ده بود شده توافق "هللا امينا حفيظ" کابل

د تا نو در بگرام جا بجا شو  معاهده دوستی بين دو کشور به کابل اعزام آنرا بنام قطعات محدود اتحاد شوروی مطابق
 .د نماين وقوع خطر از انقالب برگشت ناپذير ثور دفاع در صورت

شوروی بزرگ  بود که مطابق آن بايد صد هزار قوای اتحاد در عمل توافق ديگری در ماسکو به امضا رسيده اما
نجات نجس صورت گرفت که به يک تير دو  که گويا در خطر بود نجات داده شود، اين یداخل افغانستان شود تا انقالب

م ببرک کارمل و ه ،گرم بهایآل افغانستان و رسيدن به  بر اشغامبنی اشمد؛ هم ماسکو به ارمان ديرينه آبدست  فاخته
 .ندشد وردهآچکسلواکيا در باره آن فکر ميکرد، بر و تخت که از زمان اشغال مبنی بر کسب تاج  به ارمان نازنينش

 که صدایيکه بمجرد گفته شده بود برايش بود و آنها رسيدهب تخت و ها ورق ذريعه عاشق تاج در زمانيکه صد ماسکو
بدون چون و چرا  سوسياليزم سال بعد چندغان بگوش افغانان برسد ديگر دراف پرولتاريای بزرگ رهبر  "رسای"

 بوده، اعمار و کشور عقب مانده به گل و عمل قبرستان مشهور اشغالگراندوست که در زادیآو درين کشور مذهبی 
 بهایآ بهپر پاور اشغالگر که خواب رسيدن سو همچنان باتخت و عاشق تاج و با عمل بختدر اما .گلزار مبدل ميشود

تانکهای قوای سرخ خشم  و با مشاهده کردن ناهنجار رهبر پرولتاريا  با شنيدن صدای گرم را ديده بود ياری نکرد و
کردند که سوم  جنگ مقدس شروعداشتند عليه اشغالگران ب آنهرنوع سالح که امکان دسترسی را ببا غاز شد وآمردم 
 .مبدل شدپاور سوپرمرکز مقابله دوميشود و افغانستان ب افرين مردم ازادی دوست شمرده ظفرکودتا غازآ 1358 حوت
دريافت  جوانی غرض انسانيت که عاشق تاج و تخت بود در اغاز بلغ بدنام نهضت مترقی و دشمن ترقی وُم اين

مارکسيستی  د گرفتن طوطی وارفلسفهشد و بعدًا با يا محمد داودخان دراتحاديه پشتونستان شامل شهرت با سردار
داشت و با اشغال چکسلواکيا توسط  وظايف اطالعاتی را به دربار نيز به عهده که همزمان شامل حزب مترقی شد

نتيجه عدم   درکودتاو همان سبب بود که زمانيکه بعد از  وقت متوجه وظايف انتر ناسيونالستی ميشوند اتحادشوروی
از کشور خارج شدند و بعد از ترک  نتوانست که پوست دلخواه شانرا بدست بياورد دتاکوسهمگيری مساوی در روز 

حفيظ اهللا امين در  تشويق رفقای انترناسيونالست و متهم کردن ماسکو پناهنده شدند و صدها ورق را غرض وظيفه به
 .ب نمايدغص ت را در کابلافغانستان بکشاند وتاج و تخ توانستند تا پای شوروی را با اشغال تبانی با حکمتيار

نام نجات کشور و  به که مردم ازادی دوست افغان را دو مراتبه م دهه تواستندييکنعاشقان تاج و تخت در مدت  اين
در نجات اولی تبليغ  مثًال .شايد اين تبليغ راست باشد چنان بازی دادند که همه گی قبول کردند که انقالب مردم را

که غرض نجات  انقالب را نابود نمايد و ما مجبور شديم کمتيار ميخواهد کهحجنايتکار يکجا با  کردند که باند امين
ده هزار قوای شوروی  گارد محافظ بخواهيم، درحاليکه در آن زمان برعالوه مردم و کشور از کشور دوست کمک

صورت موجوديت ده   چطور دراز انقالب بايد دفاع ميکرد پس نيز موجود بوده تا در صورت کودتای دشمن در کابل
افتاب  مثل تطبيق بکند؟ مسلمًا که نه اين پالن را  ای بتواند که– آی –امين تحت رهبری سی  هزار قوای شوروی باند

در خدمت شوروی  کشته ميليون 2 سوء استفاده نمود و کشور به قميت روشن است که عاشق تاج و تخت از شرايط
 .شودبادار مردم  گذاشت تا اين عاشق

 نابودی انقالب و نجاتو همان حکمتيار و سازش داکترنجيب با حکمتيارازهم همان آش وهمان کاسه، بازدوهم ب بار
ای جهادی وآنهم در حاليکه هتنظيم جمعيت و ديگر تنظيم وجود دزدان حرفویآنهم در دار لعنتی آن توسط اين تيکه

نجيب اين  شده بود و اگر دزدان تسليمويرانگر ب همين نجاتگرگرفته تا کابل توسط ابتکار همه واليات کشور از شمال
 .کار را ميکرداشغال ميکرد بايد اين نجاتگران ويرانگر و وحشی نصف کشور را پالن را ميداشت قبل ازآنکه

 قوای مسلح دشمن شکن را به نتيجه آن پالن صلح ملل متحد نابود شد و ابتکار دومی اين عاشقان تاج و تخت که در با
 و کشور را به  شد ثمره خون مليونها افغان بود نيز نابود تسليم کردند و سر انجام حاکميت ملی که دزدهای مادرزاد



 
 

 
و شميره   3تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 باختند؛ مله کردند و ميداننها غرض کسب قدرت معاآ هر مرحلهو در مستعمره پنجاب مبدل کرد  حمام خون و بعدًا به
 حکمتيار هماهنگی کردند و عليه مال ربانی السرج وفا نکردند با مالو قرار داد جبل  قولوقتيکه مال ربانی و مسعود ب

حرفوی نيز غرض کسب سهم قابل  افغانستان را اشغال کرد اين تاجران  زدند و زمانيکه طالب نصفکودتادست به 
سليم کرده جمعيتی ت تسليم کردند همانطوريکه کابل را به دزدان قدرت مزار شريف را به ارامی به طالبان مالحظه در

بودند  غاز کردند و طالبانيکه تسليم شدهآجنگ را  تقسيم قدرت مثل دزدان با هم جور نيامدند بود، ولی وقتيکه بر سر
 باز هم اين نجاتگران ويرانگر اژدهای غرب غرض نابودی طالبان تصميم گرفت نانرا قتل عام کردند وزمانيکهآهمه 

 .کردند و يک نجات ديگر را نصيب مردم جنگ زده افغان خل کابل شدندامپرياليزم نجاتگر بازهم دا در پيشاپيش
زمايی بين ناتو و ايران، ناتو آميدان زورکشورما به ژاندارم منطقه و ب که در نتيجه ابتکار بزرگ جناتيکار عصر حاال
ی و جو که جوارنان  زده ما همان يک لقمهمردم رنجديده و جنگ پاکستان مبدل شده است وبين هندوستان و چين وو

  .نخواهند لقمه نان يکو ميخوابانند تا گريه نکنندترياک  داده است و اوالد نازنين خويشرا با دادن دست ازسابق داشت نيز
صورت گرفت و اين نجاتگران را  در شورای ملی بحث داغ معلولين قانون شهدا و بعد ازانکه روی طرح مسوده اما

نيز  پيروزی انقالب اسالمی از دست داده بودند و شهدای شانرا که غرضو کمونست خطاب شدند  ملحد وکافر
، یباز در زمره نيروهای مل ـيد کردند و خودرابعد دوباره غسل تعم ن تاريخ بهآمــــردار محسوب شدند از

که  زيرا که از همه احزاب مترقی نيرومند و قوی هستند حتی مترقی نيز حساب کردند و ادعا دارند دموکراتيک و
بيدريغ شورای دزدان نظار برخودار  تنظيم جمعيت اسالمی و بخصوص از حمايت هنوز که هنوز هست از پشتيبانی

بود که  جمعيت کرده به پاس همان خدمات شايسته شان تنظيم به و همان خدمت که آنان در تسليمی حاکميت ملی هستند
عيق به همه جنايتکاران کارمل  وردار هستند و احترامشورای دزدان نظار برخ امروز از پشتيبانی تنظيم جمعيت و

ببرک کارمل را با شانه  جهادی جسد محمود بريالی برادر همه رهبران شورای متذکره و علت بوده که دارند و همان
 !بر همه تان آفرين.. شان تا گورستان تاريخ بدرقه ميکرد جهادی های سنگين

و ناتوانی توسط  بعد از چند سال زعامت کشور در حالت مدهوشی ای سرخپرولتاريای کشور و دست نشاهده قو رهبر
استراحت در ماسکو شد و جای شانرا کسی  سبکدوش شد و راهی بيکفايتی از وظايف حزبی پلنوم هژدهم در نتيجه

ز ملی را اعالم و ا جديد غرض نجات مردم و کشور پالن مصالحه رهبر که به اتفاق ارًا انتخاب شده بود گرفت
و افغانی که تحت رهبری سازمان ملل  ، اسالمیانیو غرض تطبيق اين پالن بزرگ انس انحصار قدرت منصرف شد

عمل غرض حفظ  جمهوری بخاطر تامين صلح منصرف شد بلکه در بايست تطبيق ميشدنه تنها از پوست رياست متحد
جنگ روياروی جانبازانه رزميد  رو ناموس کشور با سرسخترين دشمن ميهن د تماميت اراضی کشور و حفظ شرف

 و هم رهبر شکست خورده پرولتاريای عليه عالم سياست مصالحه ملی هم اشغالگران روسی با جان باخت و مردانه
اين هدف ضد انسانی و ضد  غرض جلو گيری نمايد، تطبق آن پالن انسانی پالن صلح ملل متحد دست بکار شدند تا از

تقاضای کمک  اخوندهای ايرانی و نظاميگران پنجابی نيز غاز کردند و درين زمينه ازآفعاليت مخفی  افغانی شان به
شرارت در قوای مسلح از شهر  غاز تمرد وآرا چنان اماده ساختند که با  شرايط 1370 شد و باالخره در اواخر سال

اراضی و حاکميت   تماميت ،لیکشور که مدافع منافع م مسلح قوای ارام و اهسته برو اغاز کردند حيرتان به کودتا
مادرزاد و حرفوی بنام جمعيت  دزدهای کابل تسليم ناپذير به تا "مبارک" از شهر حيرتان ملی بايد ميبود به تدريج

ائتالف شمال مسمی  به ائتالف جهادی اسالمی و بعدًا به نام شدند و در محافل عام ازين ايتالف که ابتدًا اسالمی تسليم
اشتی  افغانستان نام گذاشتند و اين پروسه را پرولتاريا شد و آنرا ابتکار رهبربزرگ رفتهگشت جشن های خوشی گ

پرچميهای وطنفروش وتنظيم جمعيت  به کابل خونين که در عمل قرار داد بين ميهنی ياد کردند اما بعد از رسيدن
باند   حرفوی تسليم شد و سهمدشمن شکن به دزدان نشد و جنگهای داخلی بعد از نابودی قوای تطبيقش فرو الجورد

 بچه کودتای  روی ويدوهای مستند آنرا انقالب اسالمی خواندند، اما در عمل و از رهبر پرولتاريا در آن ناچيز شد آنر
 .بايد خواند سقاو "مترقی"

مندانان کاويانی بودند و قو ، مزدک ويل، عبدالوکمحمود بريالی ،رهبر غير نظامی ائتالف شمال ببرک کارمل زيراکه
و ديگر ستر  برادران علومی مادرزاد محمد نبی عظيمی، جناتيکار ،نعبارت بودند از دوستم، موم نظامی شان

در نتيجه بيکفايتی از وظايف سبکدوش  رهبرساختگی پرولتاريای افغانستان زمانيکه اين جنراالن چهار ستاره ميباشند
تنگ نظر سمتی  نليزمنش زارمنصرف شد و در لجنولتری پر موضعگيری علمی و مترقی انتر ناسيوناليزم شد از

 و ميخواست از اکثريت بی کلتور که کرد و خود را مدافع منافع اقليتها قلمداد غرض کسب مجدد قدرت سقوط کرد
پيش  تا چند ماه بدون در نظر گرفتن اين مطلب که را رد انحصارداشت از دست شان خارج سازد، سال قدرت 250
    .قدرت بماند کرده بود که اگر بتواند با اين نيرنگ در ر زمره آن اکثريت معرفینيز د خود را
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