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 داکترسيد موسی صميمی
 دويچه ويله

  ثور سرآغازيک دوران متالطم تاريخ افغانستان7کودتاي 
 

حزب دموکراتيک خلق "نوع شوروي تحت رهبري  "سوسياليسم ديوانساالر" اين تعويض قدرت ازرژيم اقتدارگرا به 
درجهان " انقالب نمونه " عمومي حزب و رفقاي حزبي اش همچون  ، ازجانب نورمحمد تره کي منشي" افغانستان 

  . سوم مورد تجليل قرارگرفت

تانکهاي قواي چهارزره   هجري خورشيدي ، کاخ محمد داود رئيس جمهورافغانستان ازطريق1357 ثورسال 7به روز
بخشي ازنيروهاي هوايي به فرماندهي دگروال  . دارکابل به فرماندهي دگرمن اسلم وطنجارمورد يورش قرارگرفت

ساعت مارش تانکها درخيابانهاي پايتخت افغانستان و زودوخورد با  پس ازقريب ده. زبا وي پيوست عبدالقادر ني
را   ساخت شوروي که اهداف شان21 محمد داود ، هواپيماهاي جت جنگي ميگ  رژيم اقتدارگراي نيروهاي وفاداربه

نمايشي را برفرازکابل انجام  ايدرکاخ رياست جمهوري وسايرقطعات درگردونواحي پايتخت درهم کوبيدند وپروازه
به دنبال آن ازلحاظ سياسي ، يک ساعت پس ازاين . پايان رسيد سرنگوني محمد داود ازلحاظ فني به دادند،وبدين ترتيب 

با سرنگوني دولت ؛ همراه . ي کابل ازجانب اتحادشوروي به رسميت شناخته شد" رفقا "  سرنگوني رژيم، اين موفقيت
خلق افغانستان قدرت را  زاعضاي کابينه واعضاي خانواده اش به قتل رسانده شدند وحزب دموکراتيکداود ، برخي ا با

 .قبضه نمود

حزب دموکراتيک خلق "رهبري  نوع شوروي تحت" سوسياليسم ديوانساالر" اين تعويض قدرت ازرژيم اقتدارگرا به  
درجهان سوم " انقالب نمونه " ي حزبي اش همچون رفقا ، ازجانب نورمحمد تره کي منشي عمومي حزب و " افغانستان 

  . مورد تجليل قرارگرفت

وي درسياست خارجي و  بهرصورت اين کودتا که با توجه به جنبه هاي سرکوبگرانه جناح داود، جهت گيري جديد
ن سال رياست  درپايان پنجمي مقدمه چيني شده بود، دوري گزيدنش ازاتحادشوروي توام بود، ازمدتها پيش درجزئيات آن

خانواده نادرشاه ، به پايان سلطه اقتدارگرا و قسمًا استبدادي عشيره محمد   مين سال حکمروايي47جمهوري داود، و 
  .منجرگرديد زايي

به طوريک جانبه اي  اقدامات مختلف سياسي واجتماعي حزب دموکراتيک خلق درزمينه سياست داخلي وخارجي که
. وازبسيارجهات کوته انديشانه وجزم گرايانه بودند  ، تفنني ،  درکليت خود معيوبازاتحاد شوروي تبعيت مي کرد،

خلقيها وپرچميها ، به ويژه برسرکيش شخصيت رهبران قدرت طلب دوجناح عالوه  براين مشکل جنگ شديد قدرت بين
درسياست  ري غلط ، جهالت درمورد شرايط اجتماعي وسياسي جامعه، و جهت گي درپهلوي اين دو عامل .مي گرديد

مردم را عليه حزب دموکراتيک خلق  خارجي ، پيامدهاي غيرمترقبه اي را دربعد سياسي بارآورده ومقاومت خود جوش
هدف لشکرکشي نيروهاي مهاجم تحکيم منافع وعاليق . گرديد ودرفرجام لشکرکشي ارتش سرخ به افغانستان را موجب

 با يورش. رفقا به مثابه احمقهاي قابل استفاده درکابل بود" انقالب " تبعي آن نجات  شوروي درجناح جنوبي و فرآورد
  . افغانها رادرمقابلش برانگيخت ارتش سرخ درعصرجنگ سرد، افغانستان به توپ بازي ابرقدرتها مبدل گرديد ومقاومت

اعي شان براين سياسي واجتم درتحليهاي" پرچم "و" خلق "  يعني  "حزب دموکراتيک خلق افغانستان " هردوجناح 
اين درحالي است که درافغانستان همزمان با آن . است حاکم" مناسبات فئودالي " نظربودند که بر افغانستان صرفًا 
 مجامع همبستگي قريه. مناسبات پيشا فئودالي ، فئودالي وهم سرمايه داري وجود داشتند مناسبات توليدي مختلف ، يعني

حزب دموکراتيک خلق به هيچ  ووفاداريهاي قبيله اي آن وجوهي بودند که ريه جات جات ، نقش متنفذين وريش سفيدان ق
زورگويي کادرهاي حزب دموکراتيک خلق افغانستان  ازهمينجاست که. صورت درتحليلهاي شان درنظرنمي گرفتند
 .به شکست فاجعه باري انجاميد درپيشبرداصالحات ارضي درآخرين تحليل

واسالم مردمي افغانستان را  ساختارهاي سنتي را ناديده گرفت و اهميت اعتقادهاي دينيحزب دموکراتيک خلق جايگاه 
اشتباهات اساسي شان اعتراف کردند که مسلمانان معتدل سرزمين  دراين ارتباط خود بعدها به" رفقا. "دست کم گرفت 

  تقويت موضع نيروهاي اسالمگرااين سياست جاهالنه موجب.راندند" اسالمگرايان " درآغوش کوهپايه هاي هندوکش را
  .درمقاومت افغانها عليه نيروهاي اشغالگراتحاد شوروي شد
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جناحهاي مختلف حزبي  گاهي حزب ،. ازلحاظ سياسي حزب دموکراتيک خلق بسيارمتکبر، انحصارگرا ومتفنن بود
باري نورمحمد تره کي !" . هستيدويا اينکه دشمن ما  يا شما با ما هستيد" وحتا افراد آن اين شعاررابه کارمي بردند 

ازروي اجساد دشمنان ) قيرريزي ( ماه همچون رول : " دراين ارتبا ط گفته بود منشي عمومي حزب ديوانساالر ،
انحاي مختلف اين سياست را  به دنبال وي اخالفش ازحفيظ اهللا امين تا ببرک کارمل ونجيب اهللا به". مي گذريم   انقالب

هزارتن ازديگرانديشان ازدموکراتها ومليگرايان گرفته تا  به مثابه پيامد اين بيرحمي ، دهها. ندبيرحمانه تطبيق کرد
 قرباني زنداني ساختنهاي خود سرانه ، شکنجه هاي –کودکان وسالخوردگان   به شمول زنان ،–مذهبيون 

. افغانستان آغازگرديد اول تراژديمرحله " انقالب نمونه " بااين . وبالخره کشتاربيرحمانه قرارگرفتند  باورنکردني
رهبران مجاهدين که فاقد يک . آغازگرديد  هجري خورشيدي1371مرحله دوم اين تراژدي ملي که درهشتم ثور

بازسازي افغانستان نداشتند، تنها خود را مصروف به اين ساخته  تصويرمشخص ازنظام سياسي بودند، وطرحي براي
 حکومت مجاهدين که توام با اتحادهاي مختلف با جناحهاي خلق.  توسعه بدهندوارضي خود را بودند که سلطه سياسي

براي حاکميت مستبدانه مليشه  اين امربه سهم خود زمينه را. . وپرچم بود، افغانستان را دردامن آشوب واغتشاش افگند
ه ويژه شبکه هراس افگن  ، ب هراس افگنان بين المللي سرزمين افغانها النه هاي طالب فراهم ساخت وبدين ترتيب 

 .القاعده شد

قوي   که ازحمايت2001هاي طالب با رويکارآمدن حکومت موقتي به رياست حامد کرزي دردسمبرسال  استبداد مليشه
منحل گرديد" صلح دموکراتيک " توسط يک روند  جامعه بين المللي برخورداربود؛  خطرهايي که ثبات کشوررا تهديد  .

ن نرفته اندمي کنند هنوزهم ازميا  
 
 

  8 ثور به مثابه صحنه دوم تراژديدي افغانستان 
 

آنها پس ازيک مبارزه مسلحانه طوالني  درعمل تک بعدي بودن احزاب جهادي پيشين هنگامي هويدا مي شود ، که
اقتصادي وفرهنگي کدام طرحي را به وجود آورند، تا بتواند  موفقانه ، نتوانستند درساحات سياسي ،" وطبعًا 

کشورچندين قومي افغانستان را با اينهمه تضادهاي اجتماعي ، فرهنگي واقتصادي آن  پاسخکوي آن باشد ، که چگونه
 نمود آباد

مجاهدين خوانده مي شدند، پس  " 80 هجري خورشيدي ، آن نيروهاي اسالمگرايي که درهه 1371 ثور سال 8به تاريخ 
شعارهاي پيروزي آنها با جنگهاي خياباني بي معناي  اما  .ازچهارده سال مقاومت شديد درافغانستان به قدرت رسيدند

 الکن اين تعويض قدرت ازرئيس جمهورنجيب اهللا رهبرحزب وطن به. افغان همراه بود گروههاي مختلف مجاهدين پيشن
. بدان نيازداشتند تامين نکرد لحي را که ازمدتها بدينسو مردم کشورجنگزده آن افغانستاننيروهاي اسالمگرا ، آن ص

واجتماعي فرورفت ، که ژرفاي آن ناظران دروني صحنه  کشورکوهپايه هاي هندوکش چنان عميق دربحرانهاي سياسي
 که اخيرًا نامش را به حزب" ستان حزب دموکراتيک خلق افغان"  ازآنجايي که . انداخت  افغانستان را نيز به شگفتي مي

درافغانستان را ازهم پاشانده وبدين  وطن تبديل نموده بود، با حمايت بيدريغ اتحادشوروي آنوقت ، مناسبات حاکم سنتي
به وجود آورده بود؛ مجاهدين دراندک زماني اين بحران را بيشتر   قرن بيستم را درآنجا "تراژيدي تاريخي " ترتيب 

 .تراژيدي افغانستان را بازکردند  وفصل دومتشديد نموده

نفري شوروي که  115000   ارتش  هنگامي که1989فروريختن رژيم زيررهبري حزب وطن درماه فبروري سال 
آنچه مايه تعجب ناظران .  انتظارمي رفت -بگويد  بدينسو درافغانستان بودو مي خواست افغانستان را ترک1979ازسال 

هرچند اين مطلب چندان قابل درک نباشد، با . باقي ماند رئيس جمهورنجيب اهللا  يم کابل ودرراس آنگرديد اين بود که رژ
سياسي دچارنفاق  زيرا مقاومت فاقد فرماندهي مرکزي ومتفرق بوده ، ازلحاظ. سبب اصلي آن خود مقاومت بود اينهم

 همراه با  زيرفرماندهي عبدالرشيد دوستم نخست جناحهاي ازبکها درشمال. وازلحاظ عملياتي غيرقابل اطمينان بود
يک ائتالف معين سست را  قوماندان احمدشاه مسعود ازجمعيت اسالمي ،  زيررهبري " شوراي عالي نظار " نيروهاي

 1992سال  به تاريخ شانزدهم ماه اپريل. اين موجب ازميان رفتن ساختار حکومتي رژيم کابل گرديد به وجود آوردند که
جانب ميدان هوايي بين المللي کابل توسط   ازفرارنجيبب اهللا به پس ازآنکه. يس حزب ودولت استعفا نمودنجيب اهللا رئ

  .درمقراداره سازمان ملل متحد درکابل پناهنده شد نيروهاي مخالف ممانعت به عمل آمد وي

وطن کوشيدند تا اين خالي حزب   مجاهدين به تنهايي وبعضًا هم درهمکاري با جناحهاي مختلف برخي ازنيروهاي رقيب
احزاب اسالمي افغانستان مقيم درشهرمرزي پاکستان که درنگ  بالمقابل آن رهبران. قدرت را اکنون خود شان پربکنند
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  مبهوت گرديده ، برنامه سرنوشت افغانستان را دردست خود گيرند، ازسيرپرشتاب حوادث کرده بودند ومي خواستند
بنابراين بالمقابل مي کوشيدند موانع  درت نداشتند واصًال براي اين کارآماده نبودند ،سياسي اي براي دردست گرفتن ق

    .وسد راه ايجاد نمايند

وپاکستان وازجانب ديگر تحت   ، ازيک جانب زيرفشارشديد عربستان سعودي1371ناوقتهاي شب جمعه چهارم ثورسال 
فغانستان ؛ رهبران احزاب اسالمي مقيم پيشاوربه يک توافق ا تاثيروخامت يافتن تهديد آميز خشونتها درکابل پايتخت

 دراين توافق تناسب قدرت احزاب اسالمي درنظرگرفته شده بود،. ازقبل به شکست محکوم بود مناقشه انگيز رسيدند که
اينها درشهرمرزي  .ونه با سايرنيروهاي سهيم درمقاومت که درپيشاورحضورنداشتند، مشورتي صورت گرفته بود

جبهه "شورا صبغت اهللا مجددي رئيس  درراس اين.  عضوي را اعالم نمودند 50شاورتشکيل يک شوراي موقتي پي
     .افغانستان قرارداده شد" نجات ملي

شوراي رهبران احزاب اسالمي  – " شوراي قيادي" برمبناي اين توافقات پس ازيک دوره عبوري دوماهه بايد قدرت به 
ده حزب اسالمي افغانستان بود، برهان الدين رباني رئيس  س اين شورايي که مشتمل ازرهبراندررا.  انتقال مي يافت –

 درعين زمان مطابق به توافقات پيشاور، برهان الدين رباني به حيث رئيس. قرارمي گرفت جمعيت اسالمي افغانستان
منسوب به گلبدين " اسالمي   حزب"ايفاي وظيفه مي نمود ، ونخست وزيربايد از" دولت اسالمي افغانستان " جمهور

ورقابت ايندو درسالهاي بعدي تاثيرتعيين کننده اي  ،  اما حکمتياردرگيررقابت با رباني شد. حکمتيارانتخاب مي شد
   .برصحنه سياسي افغانستان گذاشت

رقيبان خاطرتفکيک خود از به آنچه دراين برخورد هاي سرنوشت سازسزاوارتوجه مي باشد اين است که هرکدام 
که هرگزازجانب هيچ يک ازاين جناحها يک مباحثه  اين درحالي است.مي خواندند" مسلمان حقيقي " ، خود را  شان 

ازطريق رقابتهاي سازنده با " صراط مستقيم " تجلي . انداخته نه شده است درمورد اسالم به راه) تئوريک ( نظري 
بدون آنکه تشريح  مي نمودند ، استمساک  " اسالم"به   بازيگران، هريک ازاين. آنها بيگانه بوده است همديگر، براي

صالحيت حرفه اي اسالمي براي چنين  يکي فاقد. بدهند که برداشت آنها ازاسالم به صورت مشخص چگونه هست
  .تفکيک وآن ديگري فاقد چنين شجاعتي بود

 طوالني  مبارزه مسلحانه آنها پس ازيکدرعمل تک بعدي بودن احزاب جهادي پيشين هنگامي هويدا مي شود ، که 
وفرهنگي کدام طرحي را به وجود آورند، تا بتواند پاسخکوي  موفقانه ، نتوانستند درساحات سياسي ، اقتصادي" وطبعًا 

 .نمود کشورچندين قومي افغانستان را با اينهمه تضادهاي اجتماعي ، فرهنگي واقتصادي آن آباد چگونه که  باشد ،  آن 

افغانستان نداشتند، تنها خود  ن مجاهدين که فاقد يک تصويرمشخص ازنظام سياسي بودند، وطرحي براي بازسازيرهبرا
حکومت مجاهدين که توام با اتحادهاي . را توسعه بدهند را مصروف به اين ساخته بودند که سلطه سياسي وارضي خود

 اين امربه سهم خود زمينه را براي. .  واغتشاش افگندبود، افغانستان را دردامن آشوب مختلف با جناحهاي خلق وپرچم
 ، به ويژه  افگنان بين المللي سرزمين افغانها، النه هراس حاکميت مستبدانه مليشه هاي طالب فراهم ساخت وبدين ترتيب 

 .شبکه هراس افگن القاعده شد

 که ازحمايت قوي 2001ردسمبرسال د استبداد مليشه هاي طالب با رويکارآمدن حکومت موقتي به رياست حامد کرزي
خطرهايي که ثبات کشوررا تهديد . منحل گرديد" دموکراتيک  صلح" توسط يک روند  جامعه بين المللي برخورداربود؛ 
 اند مي کنند هنوزهم ازميان نرفته

. 


