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 ١٣٨۵ /  ٢/ ۵انجنير احمد شيرزاد                                                                                                     
 

 هفت ثور در آئينه رسانه ها
 

فاق  ملل و مردم مختلف در گستره جهان امروزه، متاثر از عملکردها، کارروایهای نسلهای گذشته خود و حوادث ات  
ثبت شده در تایخ خود  ) روزهای سياه (  ، و یا روزهای سخت و دشوار)طالئی(افتاده پيرامونی شان، روزهای خوب 

که هر کدام از این روزها نمادی از عملکردهای نيک و یا  زشت حاکميتها، قدرتمندان، گرداننده گان سياسی، . دارند
نه تاریخ را حکایتی دارد، و نيز در نظامهای سالم و مردمی  نشانه     مردم  و عاملين تاثير گذار بر روند روزگار در سي   

نظامهای با مدیریت سالم و مردمی  به   .  ای از خدمات، تالش در راه انکشاف کشور، رشد و پيشرفت جامعه ميباشد      
راتيک  ویا برعکس نظامهای غير مردمی و تحميلی، عاری از حقوق دیموک) نظامهای موفق یا ملی دیموکراتيک( نام 

که توده های مردم و یا نماینده گانی که به منافع اکثریت جامعه .( در ضمن نا موفق و غير دیموکرات و خودکامه نامند
وبنا به عدم توجه به خواستهای  اکثریت مردم و عدم عمل کرد  به منافع مردم و کشور چنين )  عمل کند وجود ندارد 

 ملی محسوب شده، حتی اگر کلمات دیموکراتيک، ملی و یا  انقالبی را  نظامها جزء نظامهای غير دیموکراتيک وضد
با خود به یدک بکشد، زیرا هدف  چنين نظام ها فقط حفظ سلطه قشری و دسته ای و اعمال قدرت مطلقه ميباشد و               

صل  ظهور خصلت ضد مردمی  بودن، حا. آنچه از محور توجه چنين سيستمی  بدورميماند مردم و خواستهای انهاست
گروه حاکم، چون هدفش    . عملکرد چنين نظامهاست، که مردم را به مصاف طلبيده، تقابل مردم و نظام شکل مييابد 

سلطه گری و حفظ قدرت وحاکميت نظام است نه چيز دیگر با اعمال فشار و زور بر جامعه است که از دست زدن به  
عی دریغ نکرده و آغازگرخيانتها و جنایات در حق  شهروندی و انسانی، از نقص آزادیهای فردی و اجتما نقص حقوق

مردم آن جامعه  شده وخود عامل عقب ماندگی، و باعث سد راه پيشرفت اجتماعی در عرصه های گوناگون جامعه  
در چنين مرحله ای این نظامها که آغازگر بيداد گری و جنایت در حق مردم بومی ميگردد، بلکه گاهی عامل  . ميشود

 .ی  و فرا منطقه ای نيز ميگـرددتشنج منطقه ا
 ، امکان رشد، انکشافات، پویائیچراآه. خـــور دارا ست خاص برتاریخ سياسي بنا به دالیل بسياري از اهمـــيت  

 نابودي   عوامل وانگيزه های  برعكسیا زندگي ودر یک جامعه را مطالعه نموده ونيز حدود امکانات    حيات و مرگ 
جود ستم، استعمار، عوامل استعمار گران ویا حاکميتهای بی اراده و بی هدف در    از و ر را که انعکاسییك آشو

  .راستای منافع عامه  را به بحث و بررسی ميگيرد
پس از جنگ جهانی اول و دوم خاصتَا پس از  آغاز مرحله جنگ سرد در جهان و پيچيدگی مناسبات جهانی در رابطه 

اسبات و درک حقایق از شناخت وجود استثمار نيز پيچيده تر شده و به    با شناخت وضعيت مغلق و پيچيده جهانی، من
چون در عصری که بنام دوره جنگ سرد ناميده شد و در تقسيم  . درایت و شرفنگـری بيشتری نيازمنـد بوده وهست  

جهان و مناطق ستراتژیک سوق الجيشی واقتصادی مدعيان خاص خود را داشتند و بهمين طور ساحه های نفوذی          
ود و ستونهای خاصی برای لنگرهای خود از جمله ستونهای پنجمش که هموار کننده گان راه برای ورود آنها و       خ

این مضوع را در کشور ما اگر از زبان یکی از دست اندکاران بلند پایه   . تحمل بار وارده شان باشند را بميدان آوردند  
نه دیر به بخشی از این مسئله متوجه ميشود و مينویسد،   حزب دیموکراتيک خلق بشنویم،  ميبينيم که متاسفانه چگو

نگاهی به ( ثور است که  در کتابش بنام   ٧عبدالقدوس غوربندی عضوه کميته مرکزی ح د خ و وزیر تجارت بعد از      
باید اعتراف    ( در مورد فرد دوم و بعدَا  فرد اول این حزب ببرک کارمل چنين مينوسد          ٥٠صفحه ) ا .خ  . د. تاریخ ح 

کرد که کارمل در شناخت خصلت واقعی روسها استاد بی بدیل بود و سلسله مراتب قدرت در انکشور را بهتر از  
بی باال تر از یک مقام عالی سياسی و   .جی.او ميدانست که صالحيت یک خوردظابط ک  .دیگران درک کرده بود  

و به اصطالح    )م فخر و بر چه کسی ؟کدا(بنا بر همين هوشياری و زرنگی بود که فخر فروشی ميکرد . اداری است
و در  ”1A“  ).خود ميگفت که به حلقه اساسی زنجير قدرت چنگ انداخته و در این ميدان کسی حریف او نيست

 تحفه ميداده     امات سفارت انکشورق بلند پایه روسی و مرا به این مقامات) اثار عتيقهکارمل (   ميکند کههضمن او اضاف
 .  ميرسد نيزنآتمام کشور با همه هست و بود   دیم ـدایا تا تق ـ ه   ورشد که سير تحول

گرچه در صحتمندی این نگاه اقای غوربندی جای تردیدی نيست اما انچه از قلم ایشان افتاده است آقای کریم پيکار در  
چنين " ارملک"بيانش مانند دیگر مورخين آزاده آنرا تکميل ميکند و در کتاب افغانستان از شجاع الملک تا ببرک 

مکراتيک یحزب د(( نجيب اهللا و تمام کادرهای  ،"امين " ،حفيظ اهللا "ترکی " باید افزود که نور محمد ( مينوسد 
ولی ببرک کارمل بيش از دیگران ثناخوان     . شامل هر دو جناح حزب برای مسکو خادم و سر سپرده بودند    ...)) خلق

 "1B.) "ب ميرفتسارهبران مسکو بح
 سياسی، اقتصادی،    پـدیـد آمـدن قدرتهاي جدید و مناسبت هاي گوناگون    ت که چنين مطالعاتی با و از همين جاس 

. دور مي گرددکشف واقعيتها مق تاریخ سياسي ۀ، با مطالعبه بررسی ميگيرد اجتماعی و فرهنگی را تاریخ سياسی ملل
ياسي از جمله مباحثي است آه دائماًَ در حال   به آال مي دیـــگر تاریخ س. گستـرش یافتـه با زمان  همزمانتاریخ سياسي
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نيم و تغييراتي گيف کوتا م با این اوصاف نظر.دبایمي نال جپيـشرفت و حرآت است توقــف و حتي تأ خير هم در آن م
 صورت گرفته است و افرادي آه در ا ین تغييرات موثر بوده     جهان و کشور ما  نقاط  در بخشی ازآه در این عصر 

 قدری تَامل کنيم و روز و  روزگاران سختی را که بر   ست؟اه این تغييرات به سود و زیا ن چه آساني بوده اند و اینك 
.   مردمان و ملل بخشی از جهان  بنامهای روزهای دشوار، ناخواسته و سياه در دل تاریخ گذشته ومعاصر خود  دارند        

ی خاصی در تاریخ ملل جهان به ثـبـت رسيده است،    متناسبَا این روزها رنگ  وبوئی  خاصی بخود گرفته و بنامهاو 
که چنـد نمونه از کشورها و ملل جهـان، و سرزمين خود ما را بشکل فشرده  یادآوری نموده و این یادواره، درین                  

 مثَال. مقطع زمان بدور از سـود نخـواهـد بود   
به نقل از   "   ٢"برای مردم  اروپا) ـتـلـر  ه .روز اعـالم جنگ جهـا نی  دوم  توسط ا " (١"١٩٣٩ماه می    روز پنجم-١ 

 مليون نفر  ٥٠تعداد کل کشته شدگان معادل    . ( لوموند دیپلماتيک ماحصل این جنایت چنـيـن به نگـارش گرفـته مـيشـود  
شرقي   کشته شدگان اروپاي  داین آمار در اروپا سنگين تر از آسيا است، و در اروپا نيز تعدا     . تخمين زده مي شود

 ميليون نفر را از ١٤تنهایي  ارتش اتحاد جماهير شوروي یا ارتش سرخ، به. يشتر از اروپاي غربي استبسيار ب
 ٣و )  مليون نفر در جبهه هاي خاور دور  ٢این ميان  از(  ميليون در جبهه هاي جنگ  ١١دست داد و از این ميان    

نگ هاي عمده مانند نبرد استالينگراد    برخي از ج. جنگي آلمان جان سپردند مليون نفر در قرارگاه هاي اسيران
آوریل   ٢٠(و تسخير برلن ) ١٩٤٤ژوئن (، پياده شدن نيروهاي متفقين در نرماندي )١٩٤٣تا فوریه  ١٩٤٢سپتامبر (

از ميان متفقين مجموعه کشته . اند حتي از بدترین نبردهاي جنگ جهاني اول نيز مرگبار تر بوده ) ١٩٤٥ ماه مه ٨تا 
  ميليون١٫٥ژاپن نيز .  هزار فرانسوي بوده است٢٠٠ هزار بریتانيایي و ٢٥٠آمریکایي،  هزار ٣٠٠شدگان شامل 

نبردهاي شرق اروپا بين   با وجود این یکي از مهم ترین دالیل آمار باالي کشته شدگان . نفر را از دست داد
 ٢٥ميدان جنگ و نيز  ميليون سرباز در دوسوي   ١١و ارتش سرخ بوده است که حداقل منجر به مرگ   » ورماخت«

 ).ميليون مجروح شد
 حملهَ   نازی ها برکـشـورچک، اشغال واعالم الحـاق انکشـور     ۀ برای مردم چک یا زمان مرحل١٩٣٩ ماه مارچ –٢

 "٣"به المان نازی 
به سرزمين  پولند، و اشغال لهستان ظرف چهار هفته        حمله ارتش نازی المان ١٩٣٩ روز اول سپتامبر – ٣

ن و حمالت سـنگين زمينی و کشـتار بی حـد مـردم  انکشـور توسط نازیها، و مقاوت دليـرانه مردم پولـند که         بمباردما
 "۴. "منجر به تـلفات سنگين در انکـشور شد 

 برای هالندی ها  یا روز اغاز تجاوز ارتش نازی بر کشور هالند، که منجر به کشته شدن    ١٩۴٠ ماه می ١٠ روز -۴
را  در اردوگاههای  مرگ بهالکت رساندند  ) یهودیان هالندی( هزار نفر از انها ١٠۴د که  هزار هلندی ش٢٧٠

و همچنان تجاوز " ۵.  "وهزاران هزار هالندی را به کار در اردوگاهای کار اجباری و کارخانه های المان واداشتند 
 .همزمان ارتش نازیها بر کشورهای بلجيم و لوکزامبورگ

 مليون نفر ١۴وز حمله نازیها بر اتحاد جماهير شوروی وقت که منجر بر تلفات حدود   ر١٩۴٠ جون ٢٢  روز -۵
 . در آنکشور گردید  

 . برای دانمارکيها یا روز آغاز تجاوز المان نازی بر دنمارک  ١٩۴١ روز نهم اپریل – ۶
مریکا برای مردم  روزهای بمباران هيروشيما و ناکازاکی به دستور ترومن رئيس جمهور ا١٩۴۵ اگوست  ٩ و ۶ -٧

 "۶." نفر رسسيد٢٣٠٠٠٠ زخمی که بعداَ  کل تلفات به  ٩٠٠٠٠ نفر و تعداد ١٠٠٠٠٠جاپان که منجر به کشته شدن 
 . برای مردم اندونيزیا١٩۶۵ سپتامبر ٣٠ روز -٨
ر معروف به سپتامب) حمله ارتش اردن به کمک  متحدین آن کشور بر کمپهای فلسطينيها    (١٩٧٠ سپتامبر ۴ روز -٩

 سياه برای مردم فلسطين 
 برای مـردم  ایـران   .خ . هـ ١٣٣٢) مرداد ( اسد  ٢٨ کودتای -١٠
 )روز کودتای اگوستو پنـوچت یا پنـوشه  (   برای خلق چـيـلی ١٩٧٣ سپتامبر ١١ روز -١١
 خون   ثور از جمله روزهای ایست که از ان جز بوی٨ ومتعاقباَ  ١٩٧٨ اپریل ٢٨ مطابق ١٣۵٧ ثور ٧  روز -١٢

وکشتار بگير و ببنُد زندانُ  شکجُه، تفتيش عقاید، گرسنکی و فقرو آواره گی با رقم ميليونی و هزاران مصيبت    
وقتی کمی دقت و ارزیابی تحليلی و مقایسوی از فهرست  . اجتماعی، سياسی و فرهنگی چيز دیگری بعمل نيامد

 عـقل و خـرد  و همسنگی  آنرا با اتـفاقـات یاد شده به          روزهای نا گـوار و سيـاه ملـل و افغانستـان را در تـرازوی       
مـيـزان بگـزاریم، عـمق فاجعه در افغانستان از تمامی اتفا قات  یازده گانه  باال که وجـدان هـر  انسان آگاه را  سـخـت           

اده است  و بهمين مناسبت    متَا ثر سـاخته  بسی  فـاجعـه بار تر و غـير انسانی تر بنمایش گـذاشـته شده است، و اتفاق افت    
شد تا در بيست و هشـتمـين سال این حـادثه ناگـوار برای مردم افغانستان و حتی منطقه آنرا در آئينه رسانه ها  از دید            
مورخين، ادیبان، شاعران، نویسـنـدگان، مردم، و هنر مـندان تا حدی مختصرَا به بررسی بگـيریم تا با عمق فاجعۀ که   

چگونه مينگرند َو هم با نظر مختصری بر دید گاهای هواداران و گردانندگان  این  حادثه مروری خواهم    اتفاق افتاده 
  مياندازیـم  که چگونه ١٣۵٧ ثور ٧قبل از بررسی اصل موضوع نگاه کـوتاهی به نامگزاری های حادثه  . کـرد

 . در بخشی از رسانه ها داشته است انعکاسی
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 ري پامکاريپ.  کیاقا )نقش پاکستان در تراژیدی افغانستان  : کتاب(  >  ١٣۵٧ ثور ٧ حادثه خونبار - ١٢٫١
 بيشتردر خارج و بعداَ  در نشرات داخلی نيز    ١٣٧٠در اکثر نشرات افغانها تا   > ١٣۵٧ ثور ٧ سياه روز - ١٢٫٢

 آمده است 
 ات داخلی و خارجی  در تمامی اعالميه های جنبش مقاومت ملی و نشر  >  ۵٧  ثور  ٧ کودتای ننگين -  ١٢٫٣
  .٢٩/٨/١٣۵٨فاجعه است یا حماسه ؟ اعالميه سازمان  ساما   >    ثور ٧ شام منحوس - ١٢٫۴
 "٧"ا .خ.د.تمامی نشرات جهان و افغانها و حتی اعضای کميته مرکزی  ح > ١٣۵٧ ثور   ٧ کـودتای - ١٢٫۵

 ا در خارج کشور نشرات مختلف افغانه>  ثور روز سياه در تاریخ افغانستان ٧ -١٢٫۶ 
 مستضعفين در بيشتر مقاالت . فریاد عاشورا. توحيد.م.ا>   کربالی دیگری ١٣۵٧ ثور٧ - ١٢٫٧
 اکثر نشرات افغانها و مجامع عالقه مند به حقوق بشر و پناهندگان >  ثور ٧ روز مصيبت بار - ١٢٫٨
 ميه هـای داخلی انهـا  بيشتر نشـرات جهـادی خارج کـشور و اعـال  >  ۵٧ ثور ٧ روز جهنمی - ١٢٫٩
 >  ثور لکه ننگی بر تاریخ ٧ -١٢٫١٠
 )افغانستان از شجاع الملک تا ببرک کارمل ( پامير  کتاب . پ.ک.آقای ا>  ثور٧ کودتای خونين نظامی - ١٢٫١١
  چاپ کانادا  ١٠مـاهـنامه پـگاه شماره >  کودتای ثور فصل خونبار دیگـری در سينه تاریخ سرزمين ما - ١٢٫١٢
 ٢٨ آسمایي مورخ٢٨از شماره  عبداالحد برین مهر>:  و متعاقبًا اشغال شوروي ١٣٥٧هفت ثور  رویداد  - ١٢٫١٣
 ٢٠٠۴جوالي 
بعد ار تجزیه و حذف ( در اکثر مباحث جناح پرچم >  جناح خلق در حذف پرچمی ها  ۵٧ ثور  ٧  توطئه -  ١٢٫١۴

 .. )پرچميها از قدرت 
 >  جنایت    آغاز خون و١٣۵٧ ثور ٧ -١٢٫١۵
دیوید    تاریخ مداخله خارجی و تغييرو تحوالت اجتماعی   -  افغانستان>   کودتائی برای سرنگونی  دولت داود   -١٢٫١۶

 apr. 2006٦ سـایت عـصر جـدید  (یاسـمين مـيظـر : ترجمه   ٢٠٠٣ سال ٣۴شماره «  کریـتـيـک »    ميظر نشریه
op:  ( 

   ٣ ساـل اول صفحه ۶ماهـنـامه رفـاه، شـماره > ..رف عدَۀ افسران وابستَه   ثـور کـودتای مسلحانه از طـ٧- ١٢٫١٧
 "گهواره ام بشکسته، ناپيداست گورم " هـ  شـ   ١٣٨٣کابل اول اسد  

بعد از تحميل مجبوری اتحاد بين  (  بود که با مساعدت اتحادشوروی و ک جی بی   ١٣۵٧ ثـور ٧  کـودتای - ١٢٫١٨
ارگان   ( مصاحبه  دکتر روان فرهادی با جریده رفاه     . صورت پذیر شد )   بعدًا دیر نپائيد   خلق و پرچم، گرچه این اتحاد  
 . ٢٠٠۴ جوالی  ٢٢  ـ  ۶صــ )  نشراتی حزب رفاه افغانستان 

گفت و شـنودی با نصير مهـرین  : آقای  نصير مهرین >...  ثور  به عنوان سياه روزی مرگبار ٧ کودتای - ١٢٫١٩
  ٢٠٠۴سال هـفـتـم نوامبـر ) شـریُه رسمی فـدراسيون انجمنهـای پناهـنـدگان افـغـان درهـالنـد    ن( نشر ماهآنامه آئينه 

 .صـ نهـم
ریشـه هـای هـستی  تانرا به  دست خـود  وبه  دلـختـواه         رهـرو.  مـقـاله آقـای  ن > کودتَا جنایت پشت جنایت  -١٢٫٢٠

 .یت  آریائی سا١٣٨۵دوم حمل    ٢٠٠۶  مارچ ٢٢ دشمن قـطع نکنيـد
 نشر شده در سایت گفتمان) ازدفتر خاطرات یک زندانی (> آقای ناتور رحمانی > ) هفت ثور(تاریخ سياه  -١٢٫٢١
 .نشرشده در سایت گفتمان  ) ژدهــا زنـده ميشـود  ا(م پایمرد مهاجر اقای>روزهای لعنتی هفت و هشِت ثور -١٢٫٢٢
 فغانها و نگارش آقای  وليد در مقاله باز هم مجيد سایت  اریائی اکثر نشرات ا >  ۵٧ کودتای بدفرجام ثور-١٢٫٢٣
 ).سایت اریائی. سخنی بجای سالم ( مقاله  آقای صبور رحيل دولت شاهی   >  ١٣۵٧ ثور ٧ فاجعه خونبار - ١٢٫٢۴

 فرهود . از م "  ابوالثور" از شعر >    لویاتان ثور - ١٢-٢۵
                   ""             "  >     ضحاِک ثور - ١٢-٢۶

ده ها و شاید صدها نامواره ویاد واره از این  نمونه را در جراید، رسانه های سازمانی، حزبی،         ... -  ١٢٫٢٧
ونشرات مستقل و ملی داخل کشور و خارج افغانستان اعم از روزنامه ها، مجالت و فصل نامه ها را در نوشتار     

انشجویان، معلمين مکاتب واساتيد دانشـگاهـا و مـردم کشور ما و عـالقه   نویسندگان، مورخين ،شاعران، هنر مندان د
مندان و عاشقان ازادی  و انسانيت   مشاهده کرد  که هـر کـدام بيانگر یک خصوصيت خـاص و حـقـيقـتی که بعـد از     

قيام انقـالب هـفـت ثـور "ا اما مجریان این کودتا آنر. روز هفتم ثور در کـشور ما اتفاق افتاده است را بنمایش ميگذارد
انـقـالب نمونه شـرقی " یا " نمونه ای دیگـری از انـقـالب " ،"انقالب برگشت ناپذیر  ثـور" انـقـالب شکوهـمنـد ثور" 

 .ميناميدند...... و "  مرحله نوین و تکاملی انقالب کـبـيـر ثور " ،" در تایخ 
انه باال به نقل از رسانه ها و کتبهای یاد شده، آنچه تعریف کامل    با توجه به مناسب بودن نامگزاریهای بيست وشش گ 

و فراگير تر این رویداد را به ارزیابی ميگيرد، مورخ معاصر کشور ما زنده یاد مير محمد صدیق فرهنگ است که از      
ش تاریخـش را   باب نـزدهم یاد ميکـند، وباب نزدهم نگار) افغانستان در پنج قرن اخير( این روز در جـلد دوم اثرش   

نامگذاری نـمـوده و در متـن اصلی باب نزدهم  " ٨)" امين/ دستبرد نظامی ثور و دیکتاتوری خونين تره کی(بنـام 
١٣۵٧ور  ــ ودتای ثــک {یاد آوری ميکـنـد ومـيـنـویسـنـد    " ورــ رد ث ــــدستب" را بنـام ١٣۵٧کتابش کودتای هفت ثور 
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ٌه بزرگی از خون در تاریخ به جا  ـکـل ودتای پنج سال قبل محمد داودخان،   ــبرعکس ک ) ١٩٧٨ اپریل ٢٧برابر با (
بلکه بيش از همه با روش سياسی  اما این خونریزی نه اتفاقی بود و نه صرفًا وابسته به مقاومت رئيس دولت،  .گذاشت

کشور ) ن زمانآ در(و سطح دانش کارگردانان ارتباط داشت و ازاین رو دیباچًه اوضاع و احوالی بود که اکنون    
وسعت حلقٌه دسيسه  خصوصيت دیگر که این کودتا را از کودتای سابق متمایز ميساخت،. روبروی آن قرار داشت

 " ٩"}.کنندگان بود
 ثور به تکرار ثابت کردنـد که نه تنها دستـبـرد  بزرگی  به  داشته هادی مادی  و معنوی  این  کشور ٧کار گردانان 

د زدن بی مانندی بر هستی، زندگی وحيات  بخشِِ بزرگی از تمامی مــردم ما نـيز دریغ نکـردند  زدنــد بلکه از دستبر 
بود که همه ریشه " جنایت پشت جنایت" رهـرو  آنچـه در کشور ما بعد از این کودتا اتفاق افتاد . و یا بقول آقای  ن 
 ما که تاکيد ميـدارند بر اینکه  این حوادث را      با توجه به نظر بعضی از صاحب نظران و محقيقن   . در حادثه ثور دارد  

تنها در بطن اتـفاقات ثور نباید نگریست و معتقـدند که بستر و زمينه آنرا باید در سيستمهای نا کارامد قبلی نيز به  
 ثور بدور ازامکان  و بی تاثير ٧جستجو گرفت، ویا  وضعيت سياسی اقتصادی گذشته را به عنوان بستر زمينه ساز 

 .پنداشتن
گرچه این دیدگاه نيز از استدالل و نگرش وسيع  مطالعاتی تاریخی وجامعه شناسی استواراست، اما آنچه مسلم و            
هـویـداست کـوته نگـری های گـرداننده گان بی اراده عـاملين کـودتا  و کارگزاران  بعـدی چـرخه نظام است، که آغاز         

نه تنها ) خ . د . ح ( ا گـردیدند، در طول دوران حاکميت حزبی  گر یک بحران بزرگ در همه عرصه های جامعه م
ثمره ای را ببار ننشاندند، و آنچـه را که قبـَال جـزء شعـارهای آنها بود نه تنها  پيـاده نتوانستـند  بلکه بد فــرجامی اش      

                                                    .                                                            رانيــز ثابت سـاخت
این نـظـر و دیدگاه تنها  مربوط به  نویسندگان  کشور ما  نيست بلکه حتی دست اندر کاران پشت پرده این دسيسه که          

 بودند و بعد از گذشت زمان امروز بدین   ) مشاورین شوروی ( روزی بنام مشاورین و دکتورین هدایت کننده اصلی    
نتـجه رسيده اند و در مباحث تحليلی شان نميـتوانند از حقيقت انکار کنند،  و حاال که فضای ابراز نظر، برایشان باز    

از جمله یکی از مشاورین ارشد نظامی ریاست جمهـوری حکومت  . گردیده از عمق فاجعه در افغانستان  یاد ميکنند 
 ایفای ١٩٩٠ و ١٩٨٩درسالهای )  دفاع اتحاد شوروی در کابل که در پست گروه عملياتی وزارت( دوره  نجيب اهللا 

وظيفه ميکرد و مشـوره ميداد، دکـتر محمود قاریف است با درجه ستر جنرالی، او پس از بازگشت به کشورش در   
 ٧در آیا اقدام نظاميان افغان : (با طرح این سوال که "  ١٠" "افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروی" کتابی بنام 

 در چندین قسمت اثرش هم به غـيـر مـوجه بودن کـودتا معتقد است  و نيز از          ضمن اینکه او  )   موجَه بود؟  ١٣۵٧ثور 
و آنرا  ) که خود را بی دليل در زمره رهبران انقالب جاه ميزنند( عدم شـنـاخت جـامعه تـوسط رهبران کـودتاچی   

در واقع این چرخش ( مينوسد  ميداند و در پاسخ سوال مطروحه بشکلی ناشی از ساده گی و بی  دانشی سياسی  آنها 
و او در ادامه شگافتن موضوع از برنامه ریزان کودتا   "١١".) نه یک انقالب توده یی بلکه یک کودتای نظامی بود

مان  این برنامَه پر مدعا و افراطی از ه  ( ومجریان این حرکت پر مدعا ولی بی کفـایت و بی هدف اضافه ميکند که   
 گرچه آقای قاریف بنا به عادت کالمی متناسب  "١٢" )شکست بوده آغاز ماجراجویانه بود وبه همين دليل محکوم ب

 گاهی از اهـداف انقالب نيز نام ميبرد شاید بيشر منظورش در      عادت محيطی به شغل رسمی و تکرار ضروری 
البته نيازهای حل ناشده     ( ه سوال مطرح شده مينوسد رسيدن به چنين نيازی باشد چنانچه او در جای دیگری در پاسخ ب

مگر نيازمندیهای زندگانی افغانی  .اجتماعی، سياسی و اقتصادی و عقب ماندگی قرون اوسطائی مستلزم تغير بودند 
َ  دیگری بود  کتابش حتی دیدی برای آینده نيز دارد و    ٢٠ تا١۵و  همچنان در صفحات  ..) .خواستار انقالب کامَال

آینده در افغانستان از آن نيروهای است که دیر یا زود در پی راهيافتهای واقعی برای برآورده ساختن  ( سد که مينوی
با توجه به موقعيت شغلی او، و در    ). مردم دلير، رادمنش و رنج کشيده افغانستان برایند   نيازهای مبرم اجتماعی 

 روسی که روزی در کنار رئيس جمهور منصوب شده   جریان بودن وقایع افغانستان از نظر یک مشاور بلند پایه
کرملين ایفای وظيفه نموده و در عمق مسائل نيز تا حد زیادی قرار داشته و به اندازه کافی در شناخت گردانندگان      
دولت نيز دسترسی داشته است، از دیدگاه او نميتوان بی تفاوت گذشت، او از ماجرا جویانه بودن برنامه اصالحات     

ران  وقتی سخن بميان مياورد که هزاران دیگر اندیش کشور ما با طرح بحث  ماجراجویانه  بودن فرمانهای کودتا گ
کاغذی دیکته شده و عوامفربيانه، سالها قبل  به جوقه های اعدام سپرده شده بودند و یا با قبرغه های شکسته و تن و    

در پلچرخی و پلگونهای مربوطه روزهای اجرای حکم آرنجهای خرد وخمير شده زیر ماشين شکنجه اکسا، کام و خاد 
این دیدگاه ایشان نه یک کشف جـدید از واقعيت کودتا و ماجراجویانه بودن عمل      . اعـدام شانرا انتـظار ميکشيدند 

گـرداننده گان آن است، بلکه ادامه همان ادعای روشنـفکران افغان است که از بـدو حـدوث این فاجعـه  بارها  آنرا          
واینکه آقای قاریف فکرش دیر اما خوب ببار مينشيـند  امریست نيکو، شـاید هم دسترسی او به اسناد           .  الم داشتـند اع

اما   . وآقای قاریف خيلی دیر به این واقعيت پی ميبرد. جنبش مقاوت بوده که در طول مقـاومت  قبال مطرح گردیده بود 
اقعيتهای نا گفته تراژدی افغانستان را برای مردم روسيه و اهميت نظرات و بررسی آقای قاریف در این است که و

تا باشد که ان عده ای  از بازماندگان فریب خورده       . دیگران از دیدگاه یک فرد درگـير وقایع افغانستان بازگو ميـگردد    
پيسشگاه  کـودتا گران و تشنگان قدرت هم روزی به این واقعيت پی ببرند و حد اقل پس از رسيدن به این درک از 
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 فرد فرد  آنها عذر خواهی کنند چون انجام جنایات اجـراء شده در حـق         "مردم دلير، رادمنش و رنج کشيده افغانستان  "
فـرزندان این سرزمين کار فردی و شخصی نبـوده، بلکه شـرکت و سهمگـيری مشترکت تمامی کادرهای حزبی و   

.  مرکزی و مسئولين بلند پایه ای حـزب را در بر ميگردعلی الخصوص نقش رهبری و اعضای بيروی سياسی، کميته 
زیرا عمق فاجعه ثور در تاریخ معاصر بشر بمراتب از انجام جنایات در نقاط دیگر جهان شدید تر و المناکتر بوده        

ستی است، اثبات این امر کار بسيار مشکلی هم نيست مثَال اگر به جنگ جنایت کارانه براه انداخته شده نظامهای فاشي       
و متحدین آنها را در جنگ جهانی دوم  بررسی کنيم با توجه به وسـعت و جمعيت ساکن در سرزمينهای در گير جنگ 

از مجموعه کشورهای در گير این جنگ جنـایتکارانه کل کشته )متحدین و متفقين ( قاره جهان گسترش یافت ۴که در 
 کيلو متر   sq km 647,500يکه درافغانستانی با مساحت  مليون نفر تخمين زده ميشود در حال۵٠شده گان  حدودَا   

 هزار ۵٠٠ مليون شهيد، بيش از نيم مليون معلول و بيشتر از       ٢ تا ١٫٧) نفوس آنزمان(  مليون نفر ١٨مربع و حدودَا    
  زندانی و شش و نيم مليون آواره، مهاجر و پناهنده منجر ميگردد، یا به تعـبير دیگر اگر شش ونيم مليون آواره،          

وآنها را قربانيان سالم   ( مهاجر و پناهندگان را از رقم ساکنين داخل کشور در همان مقطع زمانی را در نظر نگيریم    
بيش از یک چهارم ملت افغانستان قربانی مستقيم حـزبی گردید، که به خـود حزب    ) بـپـنـداریم  " زنده"مانده 

ا اگر تمامی جانباختگان، زندانيان، معـلـولين، آوارگان  نام نهـادند وی" ١٣"دیموکراتيک خلق و بعدَا حـزب وطن
وپناهندگان کشور را در یک کتـگـوری قربانی بحساب بيـاوریم به رقـمی بيش از نيمی از کل  نفـوس و مـردم   

اما انچه مهم و ضروری .  شـروع گردید ١٣۵٧ ثور ٧افغانستان ميرسيم که قـربانی جنایتی گـردیـده  که آغـازش از 
ت اینست که نسل امروزی و آینده کشور نشود که یکبار دیگر برای داشتن هدف خدمت به خلق دستخوش بازی و        اس

اغوای مجدد خلقيان ضد خلق، بنام  مـردم و یا ميهن و امثال آن چه در شکلهای حلقوی یا حتی با کلمات سراسری،         
 .فرا گير، سرتاسری و امثال ان گردند 

 پایان
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یاران او   بر گرفته از نام حزب وطن زنده یاد غبار و" حزب وطن " خ و تغير نام ان به نام.د. پس از رسوائی ح-١٣

که تا اکنون از انحالل این حـزب سـنـد رسمی انعکاس نيافتـه ، و تعـدادی از یاران مرحـوم غبار هنوز هم در قيد 
بدون انحالل رسمی  حزب وطن انتخاب این نام یکنوع دستبرد نيست ؟ اميد است روزی این امر نيز از  . حيات اند 

 .به رسانه ها راه باز کند) غبار و یاران همرزمش .ممنسوب به  ( طرف منسوبين اصلی حزب وطن اصلی  
                                                                                                                                                   

                                        
  


