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ایران داوود را تنها گذاشت؟
فواد مسیحابیبیسی

پروفسور فرد هالیدی ،استاد سابق دانشگاه علوم سیاسی و اقتصادی لندن (الاسای) ،زمانی در
مصاحبه با بیبیسی گفته بود همه حکومتهای ایران ،چه حکومت شاه و چه نظام جمهوری
اسالمی ،به افغانستان به چشم "خویشاوندی فقیر نگاه می کردند که حق دارند به او بگویند چه بکند
و چه نکند".

اما به نظر میرسد ،البته اگر فرض باال را درست بدانیم ،ایران دستکم در یک مورد ،به عمد یا به
سهو ،چشم بر یک سلسله از سرنوشتسازترین تحوالت سیاسی در افغانستان بست.
کمونیستهای افغانستان در روز هفتم ثور/اردیبهشت  ۱۳۵۷در کودتایی خونین قدرت را به دست
گرفتند .حادثهای که در پی آن نه تنها افغانستان در کام چند دهه جنگ ویرانگر فرورفت که خطر
سلطه چپیها بر ایران و دیگر کشورهای منطقه را نیز به صورت قابل مالحظهای باال برد.
روابط سرد دو همسایه
پنج سال پیش از کودتای ثور ،داوود خان ،خود در یک کودتای بدون خونریزی ،ظاهرشاه را از
قدرت خلع کرده و بر نظام سلطنتی در افغانستان نقطه پایان گذاشته بود .کابل و تهران ،پیش از آن هم
روابط چندان گرمی با یکدیگر نداشتند ،عمدهترین دلیلش هم نزدیکی و وابستگی اقتصادی افغانستان به
شوروی سابق بود.
اما برچیده شدن یک نظام سلطنتی ،آن هم درست پشت مرزهای ایران ،خبر چندان خوبی برای شاه
این کشور نبود .او از سال ها پیش از آن ،درگیر برخورد با معترضانی شده بود که در خیابانهای
ایران ،بر ضد او و ادامه حکومت شاهنشاهی شعار میدادند.
از سویی هم داوود خان با حمایت مستقیم نیروهای چپگرای افغان به قدرت رسیده بود .این نیز
می توانست دلیل دیگری برای نگرانی حکومت ایران باشد و صد البته مایه دلگرمی نیروهای چپ
ایرانی که در آن روزها پایه اصلی تظاهرات ضد حکومتی در این کشور بودند.
آن طور که اسدهللا علم ،وزیر دربار شاه ،در یادداشتهای روزانهاش نوشته ،شاه ایران از سرنگونی
محمد ظاهر به قدری نگران شده بود که حتی به ساواک دستور داد ،عملیات نجات و فرار سردار
عبدالولی ،داماد ظاهرشاه را که روابط خوبی با مقامات تهران داشت و بعد از کودتا در زندان داوود
بود ،بررسی کند.
اما با تثبیت قدرت داوود خان در افغانستان ،ایران هم حکومت جدید را به رسمیت شناخت و خیال
فراری دادن سردار عبدالولی از زندان را از سر بیرون کرد.

دشمن مشترک
محمد داوود در ابتدای کار رابطه خوبی با نیروهای چپگرای افغانستان داشت و از حمایت افسران و
نظامیانی که در شوروی سابق تحصیل کرده بودند ،برخوردار بود.
همینها هم در به قدرت رساندن او در سال  ۱۳۵۲سهم عمدهای داشتند .با این تحول ،نفوذ نیروهای
چپگرا در الیه های مختلف قدرت در افغانستان ،روز به روز بیشتر و بیشتر میشد.
به گفته اسدهللا علم ،شاه و دیگر مقامهای ایرانی ،تقریبا هیچ شکی نداشتند که حکومت داوود دولت
مستعجل است و او به زودی به دست همان رفیقهای کمونیستش ،سرنگون میشود.
اما این تنها حکومت محمد داوود نبود که قدرت گرفتن نیروهای چپگرا ،ادامه حیاتش را تهدید
میکرد.
نیروهای چپ در ایران و افغانستان ،روابطی با یکدیگر داشتند .آنگونه که سلطان علی کشتمند ،از
اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،در کتاب خاطراتش مینویسد ،جزوههای حزب
توده ایران و نشریههای آن ،بخشی از منابع اصلی فکری و ایدئولوژیک چپگراهای افغان بود.

ایران از قدرت گرفتن یک جریان کمونیستی در افغانستان هراس داشت .رسانههای ایران در ماههای
منتهی به انقالب در این کشور (بهمن  )۱۳۵۷از حضور "افغان های انقالبی" در خیابان های تهران
مینوشتند که آثار لنین و جزوههای چاپ مسکو را میفروختند و در تظاهرات شعارهای ضد
حکومتی میدادند.
حسین داوودی ،که در آن سالها سفیر ایران در کابل بود ،میگوید ،ایران برای منافع خودش هم که
شده ،مجبور بود با تمام قوا کمک کند که در افغانستان یک حکومت کمونیستی روی کار نیاید.

رئیسجمهوری محمد داوود خان
او می گوید که پیامی از شاه ایران را به محمد داوود رساند که هشدار میداد "عوامل کمونیست در
میتنگ های مخفی در اروپا ،در سوئد ،در مونیخ درباره افغانستان تصمیم های حاد می گیرند" اما
داوود این هشدارها را جدی نمی گرفت.

خطری که داوود دیر متوجه آن شد
در نهایت محمد داوود خطر را حس میکند .او به این نتیجه میرسد که اعتماد بیش از حد او به
نیروهای چپ و همین طور حاکمان شوروی اشتباه بوده است.
تالش برای کاستن از تنشها با همسایهها از جمله ایران و پاکستان که عمال در اردوی آمریکا بودند و
برقراری روابط اقتصادی با کشورهای اسالمی از اولین اقدامات او برای جبران این "اشتباه" بود.
محمد داوود در سال  ۱۳۵۴به تهران می رود و با وعده وام دو میلیارد دالری که از شاه ایران گرفته
بود ،به افغانستان برمیگردد.
اما وعده این وام ده ساله ،بدون هیچ قید و شرطی داده نشده بود .عالوه بر اینکه ایران از نزدیکی
روابط کابل  -مسکو ناراضی بود ،دو کشور دعوایی قدیمی نیز بر سر آب رودخانه هیرمند داشتند.
محمد حسن شرق ،از یاران نزدیک محمد داوود ،در کتاب "کودتای پنجم؛ در سقوط دولت جمهوری"
ادعا می کند که ایران در بدل کمک به افغانستان ،حقابه بیشتری از هیرمند می خواست.
از علی احمد خرم ،وزیر پالن وقت افغانستان هم نقل شده که "ایران توقعاتی دارد که برای ما قابل
قبول نیست".
عالوه بر مسئله آب ،دوری از شوروی و نزدیک شدن به بلوک غرب هم از جمله شرایط ایران برای
افغانستان بود.
هرچند حسن شرق در همان کتاب پیشین مینویسد" :محمد داوود با هیچ ابرقدرتی برخالف ابرقدرت
دیگر متعهد نشده بود ،چه رسد به همپیمان شدن با حکومت های سلطنتی ایران و عربستان ،آن هم
جهت برخالفی با اتحاد جماهیر شوروی ،همسایه در به دیوار افغانستان ،آن هم برای هیچ و پوچ".
و منظورش از "هیچ و پوچ" این بود که این کشورها وعده کمک دادند اما به آن عمل نکردند.

پایان کار داوود

ایران با وعده وامی که به محمد داوود داده بود ،عمال جای شوروی سابق را به عنوان بزرگترین
کمک کننده به افغانستان میگرفت.
بهتر شدن روابط کابل-اسالم آباد ،با پادرمیانی شاه ایران و هنری کسینجر ،از مقامهای ارشد وقت
آمریکا هم راه ترانزیت تازهای به روی افغانستان باز میکرد.
به نظر می رسید تالشهای داوود برای کاستن از وابستگی اقتصادی به شوروی و ایجاد روابطی تازه
با کشورهای دیگر نتیجه داده بود .اما آن طور که حسین داوودی ،سفیر وقت ایران در کابل می گوید،
روسها تمام این تحوالت را مو به مو زیر نظر داشتند:
"یک مطلب مهم این بود که در دولت سردار داوود خان البته یک عده وزرایی بودند که تمایالت چپی
داشتند و تمام مذاکرات را منعکس میکردند به روسها .اینکه با ما هر مذاکرهای میشد ،روسها هم
در جریان بودند".
داوود در بازگشت از ایران ،سعی میکند خود را از شر این "وزرا" هم راحت کند .با انتقاد تند از
"ایدئولوژی های وارداتی" دست به تصفیه گسترده چپگراها از ادارات دولتی و نظامی میزند.
اما دیگر خیلی دیر شده بود .نیروهای چپگرا در تمام الیههای دولت و ارتش از نفوذ قابل مالحظهای
برخوردار شده بودند و حمایت شوروی را هم با خود داشتند که از نزدیکی افغانستان به اردوگاه غرب
دل خوشی نداشت.
محمد داوود برای حل مشکل به مسکو میرود اما دیدار ناخوشایند او با لئونید برژنف ،رهبر وقت
شوروی سابق با مشاجره شدید لفظی ناتمام میماند.
چند ماه بعد از آن دیدار است که محمد داوود و نزدیک به  ۲۰نفر از اعضای خانوادهاش ،در کودتای
افسران وابسته به حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،در ارگ ریاست جمهوری تیرباران می شوند.
در روز هفتم ثور  ۱۳۵۷محمد داوود ،اولین رئیسجمهوری افغانستان ،در مقر حکومتش تنها مانده
بود .او متحدان سابقش در داخل را از دست داده و از شوروی هم بریده بود و کشورهایی که تالش
کرده بود به آنها نزدیک شود هم عمال هیچ حمایتی از او نکرده بودند.
محمد داوود عالوه بر اینکه قدرت حریفان داخلیاش را دست کم گرفته بود ،در سیاست خارجی هم به
گفته پرفسور فرد هالیدی ،مرتکب خطای محاسباتی کشندهای شده بود:
"او درک نکرد که چه وقت و در چه حدی باید اتحادی را در هم شکست .داوود فکر میکرد که
ایرانیها و آمریکاییها اساسا از او حمایت خواهند کرد .اما آنها این کار را نکردند و این اشتباه
تاریخی او بود".

در سمت راست؛ چهلمین سالگرد کودتای ثور
خانه ترهکی ،دومین ِ
ارشاد هنریاربیبیسی

خانه نورمحمد ترهکی در محله کارته چهار در غرب کابل واقع شدهاست.
وقتی نخستین کنگره حزب دموکراتیک خلق در ماه جدی/دی  ۱۳۴۴در خانه ترهکی برگزار شد،
اعضای کنگره در حیاط این خانه عکس یادگاری انداختند تا به قول طاهر بدخشی از اعضای کنگره،
آن "روز تاریخی" را ثبت کنند.
سیزده سال پس از آن عکس ،حزب خلق با کودتا به قدرت رسید و خانه نورمحمد ترهکی که خود
رئیس دولت شد ،از سوی وزارت اطالعات و فرهنگ همان وقت موزیم/موزه معرفی شد .اما عمر
این موزه مانند دوره حکومت ترهکی کوتاه بود.
پسانها با آغاز جنگهای داخلی خانه ترهکی به قرارگاه یکی از طرفهای جنگ بدل شد .چهل
سالگی کودتای  ۷ثور بهانهای شد که من سراغ خانه ترهکی را بگیرم .پیدا کردن این خانه در محله
"کارته چهار" کابل سخت نبود .از سومین نفری که نشانی خانه ترهکی را پرسیدم مرد میانسالی با
ریش انبوه بود .او گفت که کوچه بعدی به نام "کوچه ترهکی" یاد میشود و خانه ترهکی دومین خانه
در دست راست است.

مراسم چهلمین سالگرد کودتای هفت ثور در خانه نورمحمد ترکی
در کوچکی به رنگ سیاه بود .باری شنیده بودم کنار ورودی این خانه روی
دروازه دوم دست راست ِ
سنگی نام نورمحمد ترهکی حک شده بوده که طالبان آنرا از بین بردند .اما من نشانی از آن
سنگنوشته ندیدم .به نظر میرسید در فلزی هم در چند سال اخیر ساخته شده باشد.
آنسوی در مرد قدبلند با ریش تراشیده که لباس فوالدی رنگ محلی افغانی با واسکت سیاه بر تن
داشت و ظاهرش بیشباهت با نورمحمد ترهکی نبود ،از ما پذیرایی کرد .او یارمحمد ترهکی؛
برادرزاده نورمحمد ترهکی و رئیس بنیاد ترهکی بود.
وسط حیاط ،خانه قدیمی به چشم میخورد که روزگاری یکی از پاتوقهای جوانان انقالبی با
اندیشههای چپی در کابل بوده است .حیاط بزرگتر دیگر کنار خانه نورمحمد ،ملکیت دو برادر او
سلطان محمد و غالم محمد بوده که حاال هیچ دیواری بین شان نیست و آثاری هم از آن خانهها برجا
نمانده است.

یارمحمد ترهکی برادرزاده نورمحمد ترهکی و رییس بنیاد ترهکی
اما خانهای که نورمحمد ترهکی با خانواده سه نفرهاش در آن به سر میبرده و بیش از  ۷۰سال پیش
بنا شده ،تا اندازه زیاد به شکل اولش نگهداری شده است.
یارمحمد ترهکی میگوید که بخشهایی از این خانه تخریب شده بوده که در چندسال پسین بازسازی
شده اما تغییر زیادی در آن رونما نشده است.
نقشه ،دیوارها و حتی بخشی از کلکینها/پنجرهها و تیرهای چوبی سقف از  ۷۰سال پیش و از زمانی
است که خانه بنا شده است.
هرچند بخشهای از این خانه ،از جمله دروازه چوبی که راه به دهلیز خانه میبرد ،در این اواخر
ساخته شده است .این دروازه که عکس نورمحمد ترهکی روی آن حکاکی شده ،ساخت دست یک
عضو پیشین حزب دموکراتیک خلق است.
اتاق کنگره

در دو سوی دهلیز کم عرض و باریک این خانه چهار اتاق افتاده که کالنترین آن آخرین اتاق در
دست راست دهلیز است .اتاقی که نورمحمد ترهکی از آن به عنوان دفتر کارش کار میگرفت و
نخستین کنگره حزب خلق در آنجا برگزار شد.
میز کاری که آقای ترهکی از آن استفاده میکرده ،در گوشه سمت چپ اتاق و در جای قبلیاش گذاشته
شده است .این میز که شکسته و از پاافتاده بوده ،ترمیم شده است .روی آن پرچم سرخ حزب
دموکراتیک خلق خودنمایی میکند.

الماری /کمدی که در آن آقای ترکی کتابها و اسنادش را نگهداری میکرده است.
روی دیوارهای خامه/گلین این اتاق که  ۶۰تا  ۷۰سانتی متر عرض دارند ،عکسهای چهرههایی
نصب شده که  ۵۳سال پیش در همین اتاق و در نخستین کنگره حزب خلق نشسته بودهاند .از
نورمحمد ترهکی گرفته تا میراکبر خیبر ،ببرک کارمل ،سلطان علی کشتمند ،طاهر بدخشی ،عبدالکریم
میثاق ،بارق شفیعی ،دستگیر پنجشیری و ...عکسی از اناهیتا راتبزاده تنها عضو زن در کنگره
حزب خلق که در روز برگزاری این کنگره در خانه ترهکی به دلیل زن بودنش اجازه حضور نیافت،
هم در این اتاق به چشم میخورد.

در مقابل اتاق کنگره ،اتاق شخصی نورمحمد ترهکی است که وسط دیوار آن انباری/کمد کهنه و
کوچک و تیرهرنگی دیده میشود که نورمحمد ترهکی کتاب ها و اسناد حزبی اش را در آن میگذاشته
است.
یارمحمد ترهکی میگوید ":دوشکی که کاکایم روی آن مینشست نزدیک همین انباری هموار بود .با
گذشت زمان بخشی از دیوار که به آن تکیه میکرد و کتاب میخواند از موهایش او روغنی و لکه شده
بود .او از مهمان های خانوادگی اش در همین اتاق پذیرایی میکرد .من به خاطر دارم که بارها وقتی
در این اتاق آمده ام ،کاکایم از درسهایم پرسیده است .من آن زمان ده سال داشتم".
پهلوی این اتاق ،اتاق کوچک احمد یگانه فرزندی که آن را هم آقای ترهکی به فرزندی گرفته بود ،جا
خوش کرده است .به گفته یارمحمد در روز برگزاری کنگره حزب دموکراتیک خلق ،میرغالم محمد
غبار و عبدالرحمن محمودی که از اعضای کنگره نبودند و اجازه حضور در مجلس کنگره را
نداشتند ،در اتاق احمد نشسته بودند.

میز کار نورمحمد ترهکی که پس از ترمیم در جای اصلی آن گذاشته شده است.
دروازه دیگری هم در انتهای دهلیز وجود دارد که به حیاط کوچکی پشت خانه باز میشود .جایی که
به قول برادرزادهاش ،آقای ترهکی روزانه در آن ورزش می کرده است.

در چند سال اخیر بار دیگر اتاق کنگره حزب دموکراتیک خلق مکانی شده ،برای گردآمدن شماری از
طرفداران و اعضای پیشین این حزب که به گفته خودشان در پی زندهنگهداشتن آرمانهای
دموکراتیک و ارائه یک بدیل فکری و سیاسی به مردم هستند.
نورالحق ثبات از بستگان آقای ترهکی که حاال سفیدی مویش بیشتر از سیاهی آن است ،به من گفت که
در حیاط سبز خانه ،ترهکی در وقت فراغتش با طوطی که معلوم نبود چه کسی و از کجا برایش آورده
بود ،بازی میکرد.
معلوم نیست زمین این خانه را در منطقه "کارته چهار" که آن زمان از محلههای زندگی کارمندان
دولت بوده ،حکومت به برادران ترهکی بخشیده یا خریداری شده است.
هرچه باشد این خانه و تصمیمهایی که در آن گرفته شد ،نقش کالنی در خرابکردن خانه جمهوری
داوودخان داشت که برعالوه آن آغازی شد برای پایان دادن به حکومت موروثی و شکستن یک سنت
دیرین سیاسی در افغانستان.
مخالفان کودتا این خانه را خاستگاه حرکتی میدانند که آغازگر خونریزیهای بیشمار در کشور شد.

در چند سال اخیر بار دیگر اتاق کنگره حزب دموکراتیک خلق مکانی شده ،برای گردآمدن شماری
از طرفداران و اعضای پیشین این حزب

تصویری شمارهای از روزنامه دولتی انیس که خبر فروپاشی جمهوری داوود خان و پیروزی
کودتای هفت ثور را اعالم کرد ،هم در اتاق کنگره قاب شده است

عکسی از نورمحمد ترهکی در خانهاش

سینمای افغانستان در پرتو کودتای هفت ثور
کریم حیدری منتقد فیلم و تئاتر

سینما در دهه شصت در افغانستان رشد بینظیری داشت (تصویر از آرشیو)
هنر سینما در افغانستان که تازه از تکاپوی ضدیتهای سنتی گذشته بود ،در دهه  ۱۳۵۰خورشیدی
به عنوان هنر هفتم هم از سوی دولت و هم از سوی مردم پذیرفته شد .شماری از جوانان برای
فراگیری این هنر به کشورهای دیگر رفتند و یا هم آثار سینماگران معروف جهان را سرمشق قرار
داده به ایدههای خود شان پرداختند.

حکومت بعد از کودتای هفت ثور/اردیبهشت  ۱۳۵۷این پیشرفت هرچند اندک سینما را به شیوه خود
بیشتر گسترش داد .اما خالقیت هنری در خدمت نظام قرار گرفت .با پیروی از یکی از شعارهای لنین
درباره سینما که گفته بود "از هنرها بهترینش سینما است" حکومت بر تولید بیشتر فیلم تاکید میکرد.
شاید منظور و توجه لنین بیشتر بر تاثیرگذاری هنر نمایشی بود.
تعداد بورسیههای آموزشی سینما و فرصتهای شرکت در جشنوارههای فیلم در کشورهای متعهد به
پیمان وارسا گسترش یافت .کسانی مانند صدیق برمک و شماری دیگر برای فراگیری آموزش فنی در
عرصه سینما به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای همپیمان آن رفتند.
سینماگران افغان با جوامع فرامرزی آشنا شدند .انعکاس آنرا در فیلمها مشاهده کردند ،سبک رئالیسم
را در آثارشان عملی کردند و ژانرهای دیگر سینمایی را شناختند.

لطیف احمدی ،یکی از فیلمسازهای معروف افغانستان که در دهه شصت فیلمهای زیادی ساخته است
کنفوسیوس ،فیلسوف معروف چینی گفته بود "دانستن ولی نیاندیشیدن بیهوده است؛ ندانستن ،ولی
اندیشیدن خطرناک است" .احزاب چپگرای افغانستان بعد از اقتدار با همین مشکل مواجه شدند .آنها
مفکوره پرولتاریای لنین را بدون درنظرداشت پیچیدگیهای سنتی و مذهبی افغانستان سرمشق قرار
دادند.
▪

نگاهی به 'آرمانشهر'؛ نماینده سینمای افغانستان در اسکار

▪

مرگ بیسد و تئاتر نیمه جان افغانستان

▪

دیجیتالسازی آرشیو 'افغانفلم' ،احیای خاطرات تاریخی یک ملت

▪

یادی از حکیم اطرافی؛ بازیگر نامآشنای افغانستان

رهبران حکومت چپگرای افغانستان هم مانند حکومتهای دیگر که از سوی اتحاد جماهیر شوروی
آن وقت حمایت میشدند ،روش مستبدانه را اختیار کردند .هنر در کل ،ولی به ویژه هنر نمایشی نه

تنها با سانسور مواجه شد بلکه وسیله ترویج افکار سیاسی دولت و تمسخر رژیم قبلی و مخالفین دولت
قرار گرفت.
فیلمی به نام "غالم عشق" با کارگردانی توریالی شفق و تصویربرداری لطیف احمدی در سالهای
اخیر حکومت جمهوری داوودخان ساخته شد .در این فیلم دهقانبچهای در دام عشق دختری زمیندار
گرفتار میشود و ناگزیر به شهر پناه میبرد .اما کودتای هفت ثور و تغییر رژیم مانع اکران این فیلم
شد .چنین "ضعفهای اجتماعی تودهها" برای حزب حاکم دموکراتیک خلق قابل تحمل نبود .چرا که
اگر قرار بود این فیلم به نمایش گذاشته شود ،باید در پایان آن قهرمان داستان علیه فئودالیسم قیام
میکرد.
نظام نو ،فیلم نو
با روی کار شدن نظام نو ،تیغ سانسور به جان آثار هنری از جمله سینما ،تیزتر شد و سرکشی از
اوامر حکومت مجازات در پیداشت .هنرمندان برای نجات از زندان یا فرار از کشور ،ناگزیر باید به
این شیوه خو میگرفتند .عدهای عضویت حزب دموکراتیک را نیز اختیار کردند هرچند در سرشت با
آن همنوا نبودند.
در آغاز پانزده سال حکومتی که بنا به اساسات سوسیالیسم برپا شده بود ،در زمان نورمحمد ترهکی
نخستین رهبر نظام ،فیلمهایی که برای اکران آماده بودند بازنگری میشد .اگر داستان فیلم در مغایرت
با روند "انقالب" قرار میگرفت از نشر آن جلوگیری میشد .در دوره کوتاه حفیظ هللا امین استبداد
حکومت شدت گرفت .افراد زیادی از طبقات مختلف دانشجویان ،فرهنگیان ،افسران نظامی و مردم
عادی بدون نام و نشانی فنا شدند ،در این میان سینماگران و سایر هنرمندان هم در بیم و هراس به سر
میبردند.
به گفته صدیق برمک ،حفیظ هللا امین باری فیلمنامهای را نوشته بود تا بر اساس آن فیلم "د ثور
انقالب" یا انقالب ثور را بسازد .داوود فارانی ،کارگردان این فیلم بود و قرار بود امین با خانوادهاش
در آن نقش ایفا کنند .آقای برمک بیاد میآورد که در بخشی از این فیلم که آخرین لحظات حکومت
داوود خان صحنهپردازی میشد ،پرچم سرخ خلق از ارگ ریاست جمهوری پائین شد و پرچم سه
رنگ زمان حکومت داوودخان افراشته شد .هواپیمای جنگی نیز از فراز ارگ عبور کرد.
صفحه ویژه کودتای ثور
'خنده پدر ...ذوب شد ،گم شد ،محو شد'؛ چهلمین سالگرد کودتای ثور
اوجگیری اسالم سیاسی در افغانستان؛ چهلمین سالگرد کودتای ثور
صدیق برمک میگوید ،مردم شهر که نمیدانستند این صحنهها برای فیلمبرداری درست شده است،
تصور کردند که حکومت داوود خان دوباره روی کار شده است ،به همین خاطر در چهارراهی
پشتونستان ،نزدیک ارگ ریاست جمهوری گردهم آمدند و شور و هیجان برپا کردند .حکومت امین
حدود دوهزار نفر را به اتهام ضدیت با انقالب بازداشت و مجازات کرد.
در زمان ببرک کارمل و ورود قشون سرخ شوروی به افغانستان ،فضا نسبتا بازتر شد .اما باز هم
فیلمنامهها توسط حکومت افغانستان بازنگری میشد و تصمیم نهایی در مورد اکران فیلم توسط
مقامهای دولتی گرفته میشد.

لطیف احمدی که در حلقه فرهنگیان به نام انجنیر/مهندس لطیف معروف است از جمله سینماگرانی
بود که توانست با رژیم آن زمان کنار بیاید و خاطرات بسیار روشنی از اتفاقات آن زمان را تا امروز
با خود داشته باشد.
آقای احمدی به عنوان رئیس "افغانفلم" نهادی که فیلمهای دولتی در آن تولید میشد گماشته شد .آقای
احمدی با استفاده از این موقف فیلمهای متعددی ساخت ،هرچند در انتخاب فیلمنامه و نوعیت فیلم دست
باز نداشت .از جمله فیلم "فرار" یک خانواده شهرنشین به عزم پناهندگی در خارج از افغانستان ،کابل
را ترک میکند .این فیلم  ۹ماه به دلیل سانسور از نشر بازماند .تا اینکه مجید سربلند ،دستیار
نخستوزیر اعضای حزب ،از جمله کابینه دولت را به نشست فرا میخواند و علت منع نشر این فیلم
را میپرسد .در جواب میگویند به باور مشاورین روسی اقتدار حکومت در این فیلم محدود معرفی
شده است .به قول لطیف احمدی "بعد از نمایش فیلم ،آقای سربلند خطاب به همرزمانش گفت :این
فیلمساز واقعیت را بیان کرده و ما واقعیتش را کتمان کردهایم و مشتی هم برسرش کوبیدیم .فردا که
واقعیت برمال شود چه جوابی برایش دارید ".آقای احمدی عالوه میکند که مجید سربلند دستور تکثیر
پنجهزار نسخه از این فیلم را صادر میکند .

صدیق برمک یگانه فیلمساز تاجیک افغانستانی که برنده جایزه گولدن گلوب است

زمانیکه نجیب هللا احمدزی ،به قدرت میرسد با اعالم مشی مصالحه ملی فضا برای هنر بازتر
میشود .سینما دیگر بلندگوی دولت حاکم نمیماند .فیلم "پرندههای مهاجر" با کارگردانی لطیف احمدی
تصویر انسانیتری از مخالفین مسلح دولت را نشان میدهد.
سلایر هنری "د کوندی زوی" یا "پسر بیوه" با کارگردانی واحد نظری فارغ از داروبند سیاست در
بین مردم از محبوبیت خوبی برخوردار شد.
صدیق برمک یگانه فیلمساز افغان که برنده جایزه گولدن گلوب است در برگشت از آموزش اکادمیک
در عرصه سینما با فیلم "بیگانه" رئالیسم را بیشتر از دیگران کاویید .به نظر آقای برمک نظام حاکم
در دهه  ۶۰خورشیدی هنرمندان را به سانسور خودی عادت داد که تاهنوز سینماگران نتوانستند ،از
این عادت دوری کنند .باآنهم آقای برمک رشد سینمای افغانستان را در آن زمان ستودنی میخواند" .با
وصف سفارشی بودن هنر ،ما رئالیسم را درک کردیم ،متوجه به سینمای اندیشه شدیم .فیلمهای ما در
بحثها و جشنوارههای هنری جا بازکرد".
بعد از نمایش فیلم "فرار" در جشنواره تاشکند در سال  ۱۹۸۰کارگاههای متعددی فیلمنامهنویسی،
کارگردانی و تکنیکی برای دستاندرکاران سینمای افغانستان از سوی سینمای اتحاد جماهیر شوروی
مساعد شد.

آقای ویاچیسالف بارها به افغانستان سفر کرد و اکنون در مرکز فرهنگی روسیه در کابل کار میکند
رئیس مرکز فرهنگی روسیه در کابل نیکراسوف ویاچیسالوف که نخستینبار در سال  ۱۹۸۲به
عنوان مشاور جوانان کار میکرد و از آن زمان تا حال  ۶۵بار به افغانستان سفر کرده ،از تأثیر
سینما در روستاهای دور دست فاریاب میگوید" .با سینمای سیار ما به روستاها میرفتیم تا ذهنیت
مردم را در برابر حکومت تقویت نماییم .این شیوه خیلی مؤثر بود".

سینمای افغانستان شاید با تمام کاستیهایش در دهه شصت خورشیدی ،با وجود فشارهای سیاسی برای
خود جایی باز کند .نه تنها فیلمهای به یادماندی از این زمان وجود دارد ،بلکه فیلمسازهای معروفی هم
میراث همان روزگار است.
چه قبل از کودتای ثور ،و چه هم بعد از ختم دهه شصت ،سینمای افغانستان دیگر به آن فراز دست
نیافت .در  ۱۶سال اخیر و با رونق گرفتن بازار آزاد ،دولت محصوالت شرکتهای خصوصی توجه
را بخود جلب کرد ،ولی دستگاه اصلی فیلم یعنی "افغان فلم" قادر به تهیه فیلمهای جدی نشد.
آقای ویاچیسالف در مورد سانسور آن زمان میگوید":تداخل دولت در کارهای هنری برای تحکیم
ثبات در افغانستان بود .ما میخواستیم افغانها به تاریخ و فرهنگ خود افتخار کنند".

سیاستهای قومی و مذهبی چپیها؛ چهلمین سالگرد کودتای ثور
محب مدثربیبیسی

به باور چپگراها ،تهیدستان و کارگران همه نژاد و اقوام درد مشترک دارند

موضوع هویت گروههای قومی ،زبانی و دینی و جایگاه و حقوق آنها در افغانستان از مسائلیاست
که از زمان تشکیل دولت افغانستان در دهههای پایانی قرن نزدهم همواره مطرح بوده است.
در این شب و روزها با داغ شدن دوباره بازار انتخابات در افغانستان ،موضوع شناسنامهها و بحث
هویت ملی و حقوق اقوام و گروههای زبانی و مذهبی نیز بار دیگر گرم شده است .موضوعی که
هنوز برایش راه حل مناسب و قناعت بخش فراهم نشده است .اما چهل سال پیش با روی کار آمدن
حزب دموکراتیک خلق بر سر قدرت و ایجاد یک نظام چپگرا در افغانستان ،مانند بخشهای مختلف
زندگی اجتماعی و گفتمانهای حاکم در جامعه ،موضوع هویت اقوام و گروه های دینی و زبانی نیز
دچار دگرگونی بیپیشینهای شد.
هویتهای قومی در اندیشه چپ
چپگراها به گونه سنتی جامعه را به دو دسته بزرگ تقسیم میکنند :طبقه سرمایهدار یا بورژوازی،
کسانی که ابزار تولید را در اختیار دارند و از آن سود میبرند و طبقه کارگران یا پرولتاریا  ،کسانی
که در چرخه تولید از انرژی و کار آنها استفاده میشود و مورد استثمار طبقه سرمایهدار
قرارمیگیرند اما ملکیت و سرمایه ندارند و از تولید خود سودی نمیبرند.

شناسنامه امانهللا ،پادشاه سابق افغانستان .هویت فردی ،هویت قومی و تابعیت محورهای اصلی
نخستین شناسنامه افغانستان بود و برای دهها سال بدون تغییر بنیادی باقی ماند
چپها در این تضاد اجتماعی ،خود را مدافع طبقه کارگر و "زحمتکشان" میخواندند و بر علیه طبقه
سرمایهداری بودند .در این میان دیگر ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی افراد ،مانند نژاد ،قوم ،تبار،
قبیله ،مذهب و زبان جایگاهی کم اهمیتتری دارد.
به باور چپگراها ،تهیدستان و کارگران همه نژاد و اقوام درد مشترک دارند و آرمان آنها نیز
رسیدن به رفا و آسایش است که از طریق از بین بردن سرمایهداری و برداشتن اختالف طبقاتی و
ایجاد یک انقالب پرولتاریای یا کارگری مقدور است.
از این رو اندیشه چپگراهای سنتی از زمان مارکس تقسیم افراد به گروههای نژادی ،قومی ،زبانی و
غیره را کار طبقه سرمایه داری برای ایجاد اختالف میان طبقه کارگر میپنداشتند و آنرا مانع سر راه
ایجاد اتحاد کارگران همه جهان و رسیدن به آرزویشان که همانا انقالب کارگری و براندازی سرمایه
داری است میدانستند .از این رو مارکس و انگلس ،حتی طرفدار ادغام اقوام کوچک در دل ملتهای
بزرگ بودند تا موانع کوچک (هویت های قومی و تباری و غیره) از میان برداشته شوند و راه رشد
انقالب هموارتر شود.
اما اتحاد جماهیر شوروی که اقوام و ملتهای مختلفی را در دل خود جا داده بود مجبور شد تا
موجودیت گروههای مختلف نژادی ،قومی ،تباری ،زبانی و غیره را دراین امپراتوری چپگرا بپذیرد
و برای آنها حقوق گروهی قائل شود.
چپگراهای افغانستان نیز با الهام گرفتن از سیاست اتحاد جماهیر شوروی نسبت به مسئله حساس
هویت ملی ،هویت های قومی ،تباری و زبانی در کشور ،رویکرد متفاوتی را اتخاذ کردند که این
دیدگاه در قوانین اساسی آنها نیز بازتاب یافت و تا حدی توانست رضایت نسبی برخی از اقوام را جلب
کند.
جایگاه گروههای قومی در قوانین
از نخستین قانون اساسی افغانستان در زمان سلطنت امان هللا خان (نظام نامه اساسی افغانستان ۱۳۳۱
 )۱۹۲۲/تا اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ( )۱۹۸۰/ ۱۳۵۹که پنجمین قانون اساسی
افغانستان بود ،رویکرد تمامی دولتها به مسئله هویت ملی و هویت اقوام بر مبنای ملیگرایی
قوممحور استوار بود.
در تمامی قوانین اساسی افغانستان ،نسبت به تمامی اعضای گروههای قومی و زبانی که در کشور
سکونت دارند کلمه "افغان" اطالق میشد .در قوانین اساسی برخی از این دولتها مانند قانون اساسی
جمهوری افغانستان ( ) ۱۹۷/۱۳۵۵حتی هیچ ذکری از موجودیت گروههای قومی مختلف در
افغانستان صورت نگرفت.
صفحه ویژه بیبیسی به مناسبت چهلمین سالگرد کودتای هفت ثور
اوجگیری اسالم سیاسی در افغانستان؛ چهلمین سالگرد کودتای ثور
ایران داوود را تنها گذاشت؟ چهلمین سالگرد کودتای ثور
با آنکه چپها نیز مانند دولتهای قبلی تضاد قومی در افغانستان را به عنوان مشکل اساسی نمیدیدند،
بلکه برای آنها اختالفات اساسی در کشور ،اختالف طبقاتی بود و مشکل اساسی مردم ،مشکالت

اقتصادی و فقر محسوب میشد که به باور آنها عوامل مختلف درونی و بیرونی داشت .با آن هم
چپگراهای افغانستان نخست از همه به منظور جلب حمایت اقوام مختلف ،موجودیت هویتهای
مختلف قومی را به رسمیت شناختند و آن را در قوانین اساسی خود (هم در اصول اساسی جمهوری
دموکراتیک افغانستان (ماده  ۱۸ ،۷ ، ۳ ،۱و هم در قانون اساسی ۱۹۸۷/۱۳۶۶ماده ۱۳و ) ۱۴به
وضوح تذکر دادند.
در زمان ریاست جمهوری ببرک کارمل ،دراصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان از اطالق
کلمه "افغان" به تمامی اتباع افغانستان پرهیز شد .با آنکه در قانون اساسی زمان نجیبهللا احمدزی،
جانشین ببرک کارمل (ماده  )۳۳دوباره همه اتباع کشور را "افغان" خواند.
اما حکومتهای چپگرا ،بر خالف حکومتهای پیشین ،افغانستان را کشوری "کثیر الملیت" متشکل
از "ملیتهای مختلف" خواندند و بر تساوی ملیتها و اقوام ساکن در کشور تأکید کردند .این نخستین
بار بود که چپها با پیروی از سیاست اتحاد شوروی یک گام فراتر نهادند و به جای "اقوام" از کلمه
"ملیت" و "خلق" استفاده کردند و افغانستان را به جای یک "دولت ملی" به عنوان یک دولت
"کثیرالملیت" یا «"چند ملتی" تعریف کردند .این در تاریخ افغانستان تا آن زمان بی پیشینه بود.

چپگراها از جانبداری آشکار از مذهب حنفی در مقابل تشیع ابا ورزیدند و در قوانین اساسیشان
در این باره به وضاحت چیزی نگفتند

چپگراها و حقوق مذهبی
در زمینه حقوق و هویتهای مذهبی نیز قبل از روی کار آمدن حزب دمکراتیک خلق ،تمامی
حکومتهای پیشین ،در قوانین اساسی خود مذهب حنفی را مذهب رسمی کشور میخواندند و
موجودیت پیروان دیگر مذاهب به ویژه شیعیان را نادیده میگرفتند .در قانون اساسی زمان داوود
خان ،با آنکه مذهب حنفی به صراحت به عنوان مذهب رسمی دولت ذکر نشد اما در ماده  ،۹۹برای
رسیدگی به قضایا در دادگاهها در صورت عدم موجودیت حکم صریح در قانون اساسی و دیگر احکام
دولتی ،محاکم را به "پیروی از اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسالم " ملزم دانست ،که این خود
بیانگر ترجیح دادن فقه حنفی بر فقه جعفری بود.
اما پس از کودتای ثور در این زمینه نیز رویکرد متفاوتی اتخاذ شد  .چپگراها از جانبداری آشکار
از مذهب حنفی در مقابل تشیع ابا ورزیدند و در قوانین اساسیشان در این باره به وضاحت چیزی
نگفتند و بیشتر بر قوانین اسالمی تأکید کردند .در کنار آن اجرای مناسک دینی و مذهبی را برای تمام
مسلمانان تضمین کردند (ماده  ۴۰اصول اساسی ج.د.ا و ماده  ۴۰قانون اساسی  )۱۳۶۶و برای
پیروان دیگر ادیان نیز در اجرای مراسم مذهبیشان آزادی قائل شدند.

حقوق فرهنگی و زبانی اقوام پس از کودتای ثور
پس از کودتای ثور نگاه دولتهای چپگرا تنها با به رسمیت شناختن موجودیت اقوام و ملیتهای
مختلف در افغانستان بسنده نکردند بلکه برای بار نخست حقوق زبانی و فرهنگی این ملیتها را نیز به
رسمیت شناخت و دولت ،خود را برای رشد زبان ،فرهنگ و رسوم دیگر اقوام ملزم دانست (قانون
اساسی  ۱۳۶۶ماده  ۱۴و اصول اساسی ج.د.ا ماده های .)۲۹ ،۷
سیاست قومی حزب دمکراتیک خلق را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد :مشارکت سیاسی اقوام،
آموزش به زبانهای مادری ،مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و رسانهای .بر بنیاد همین سیاست بود
که به جز از زبانهای فارسی و پشتو که زبان های رسمی افغانستان بودند ،زبانهای دیگر مانند
اوزبیکی ،ترکمنی،پشهای ،بلوچی و غیره نیز در رادیو و تلویزیون ملی راه یافتند و همچنین
فعالیتهای مطبوعاتی در این زبانها نیز آغاز شد که تشکیل جریدههای مانند "یولدوز" و "گوراش"
به زبان های اوزبیک و ترکمنی نتیجه همین سیاست بود .عالوه بر آن برای نخستین بار به صورت
رسمی و گسترده تدریس زبانهای محلی در مکاتب آغاز شد و آهسته آهسته به دانشگاهها نیز راه باز
کرد و تشکیل دیپارتمنتهای زبانهای محلی بخشی از همین سیاست بود.
در کنار آن قوانین به زبان مادری به چاپ رسید و همچینین قانون اساسی در این دوره ،صحبت در
دادگاه به زبان مادری را برای گویشوران غیر از زبانهای فارسی و پشتو مجاز دانست و برای
کسانیکه به زبان فارسی و پشتو بلد نبودند حق آشنایی با موادپرونده قضایی رااز طریق ترجمان داد،
چیزی که در هیچ دولت قبلی تا آن زمان تجربه نشده بود.

از راست :سلطانعلی کشتمند ،ببرک کارمل ،اناهیتا راتبزاده و میراکبر خیبر

مشارکت سیاسی اقوام پس از کودتای ثور
پس از کودتای ثور و روی کار آمدن حزب دمکراتیک خلق مشارکت اقوام در فعالیتهای سیاسی،
اجتماعی وفرهنگی بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ معاصر افغانستان افزایش یافت .به گونه مثال
در این دوره بود که هزارهها تا مقام نخست وزیری رسیدند (سلطان علی کشتمند نخست وزیر در
زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب هللا) و ازبیکهاو ترکمنها نیز چندین وزارت را در اختیار داشتند
و در ارتش نیز حضور چشمگیری یافتند و تا سطح ژنرالی رسیدند .این درحالی است که در بخشهای
از تاریخ افغانستان راه یافتن اقوامی مانند هزارهها ،اوزبیکها و ترکمنها در دانشگاهها،
سفارتخانه های دولت به عنوان دیپلومات و مدرسه نظامی ممنوع "نا نوشته" بود.
بحث هویت در افغانستان؛ 'افغان' هویت ملی میشود؟
ریشه های هویت طلبی قومی در افغانستان
یکی دیگر از ویژگیهای سیاست حکومت چپگرا در افغانستان تمایل به تغییر ساختار تقسیمات
کشوری بود .آنگونه که در ماده  ۱۳قانون اساسی سال  ۱۳۶۶نیز بازتاب یافته است حزب
دموکراتیک خلق متعهد شده بود تا "زمینه تشکیل واحدهای اداری را بر مبنای خصوصیات ملی
(قومی) به تدریج مهیا سازد ".این از یک سو زمینه را برای غیر متمرکز شدن قدرت و دادن
اختیارات بیشتر به ادارات محلی به ویژه به "زون" ها فراهم میکرد از سوی دیگر این واحدهای
اداری در واقع بنیاد ملی (قومی) داشتند .این زمینه را برای قدرت گرفتن اقوام در داخل واحدهای
اداری خودشان نیز فراهم ساخت که بحثهایی را در مورد ساختار فدرالیسم بهمیان آورد ولی هیچگاه
زمینه عملی شدنش فراهم نشد.
با همه اینها در افغانستان همیشه قوانین خوب به معنای عملکرد خوب دولتها نبوده و در خیلی از
موارد قوانین تنها در نوشته باقی مانده و عملکرد دولتهاو زمامداران متفاووت بوده است .این

موضوع تا حدی برای چپگراهای افغانستان نیز صدق میکند .در مورد سیاست عملی حزب
دمکراتیک خلق در مورد مشاکت اقوام در قدت کارشناسان تاریخ و سیاست افغانستان دیدگاههای
متفاووتی دارند.
با انکه ،هوا خواهان حزب دمکراتیک ادعا دارند که موضوع قومی در حزب مطرح نبود ،ببرک
کارمل تاجیک ،توانست شش سال تمام ،با اقتداری رهبری کند و اعضای حزب از بقیه اقوام از او
پیروی میکردند ،اما نویسندههای مانند اولئور روی ،انتونیو جیستوزی ،ایدن نبی و راگهاو شارما به
این بار اند که قدرت اصلی در حزب دموکراتیک خلق در دست پشتونها بود و دیگر اقوام بیشتر
حضور نمادین و اندکی داشتند .به ویژه ،اقوام در تصمیمگیریهای کالن نقش چندانی نداشتند.
همینگونه در رهبری نیروهای نظامی و امنیتی نیز حضور اقوام غیر از پشتونهاو تاجیکها کمرنگ
بود .عالوه بر این در «زونها» و والیاتهای غیر پشتون نشین نیز بیشت فرمانداران ،فرماندهان
لشکری و پلیس بیشتر پشتونهابودند .همین مسئله در دوره پایانی حاکمیت حزب دموکراتیک خلق
باعث ایجاد اختالفات عمیق بین دولت مرکزی و فرماندهان غیر پشتون در شمال شد که راه را برای
سرنگونی رژیم چپگرا در افغانستان بازکرد.

کارنامه جنبش چپ در افغانستان؛ چهلمین سالگرد کودتای ثور
ملک ستیزحقوقدان و پژوهشگر امور بینالملل

در دهه چهل خورشیدی جنبشهای چپی ،سرآغاز سمت و سو دهی مباحثات گرم در فضای سیاسی
افغانستان را به عهده گرفتند.
چپی های افغانستان با تشکیل حزب دموکراتیک خلق در سال  ۱۳۴۳مبارزه خود را برای راهیابی
در رده های مختلف عرصه های ارتش ،امور علمی و بخش اجتماعی سازماندهی و آغاز کردند و در
هفتم ماه ثور(اردیبهشت) سال  ۱۳۵۷بر اریکه قدرت تکیه زدند.
دولت چپی با حصول قدرت ،طرح اصالحات اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را پیشکش کرد .حضور
چپی ها در رهبری نظام سیاسی ،با حمایت وسیع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ،شاهد تحوالت
قابل عطفی بود که میتوان آن را به گونه مختصر چنین مرور کرد.

در عرصه سیاسی
بلشویک سازی حاکمیت
اندوخته های بلشویسم ،که بر اصل دیکتاتوری پرولتایا استوار بود ،مانع مهمی را در برابر پلورالیسم
ایجاد کرد؛ نقش جامعۀ مدنی را تضعیف کرد ،مطلقگرایی و سیستم یک حزبی در اداره قدرت را

شکل داد؛ دولت ایدیولوژیک را پایه گذاری کرد و مبنای یک حزب  -محوری ،رهبری ساختار
سیاسی جامعه را درنوردید.
حزب دموکراتیک خلق افغانستان رهبری و سازماندهی حاکمیت سیاسی را به عهده گرفت؛ بیروی
سیاسی ،که مهمترین مقام حزب بود و صالحیت های کنگره حزب را در زندگی روزمره آن تمثیل
می کرد ،به عالی ترین مقام دولتی تبدیل شد .کلیه تصامیم سیاسی کشور را پلینوم کمیته مرکزی
حزب ،که نهاد سیاست ساز حزب بود ،اتخاذ می کرد.
تصامیم سرنوشت ساز امور سیاسی در کاخ کرملین اتخاذ و توسط رهبری حزب دموکراتیک خلق
تعمیم می یافت.
مشاورین امور سیاسی حزب کمونیست شوروی به ناظرین اجرای تصامیم و اندوخته های
انترناسیونالیسم بین المللی ،که مقر آن در مسکو بود ،حضور فعالی در الیه های مختلف از رهبری تا
رده های پایین حزب داشتند.

سازمان دموکراتیک زنان در کنار حزب دموکراتیک خلق افغانستان فعالیت سیاسی میکرد و در
اولین کنگرۀ این سازمان در سال  ۱۹٦۷میالدی ،خانم راتبزاد به عنوان رئیس آن انتخاب شد
در عرصۀ اقتصادی
استراتژی ملی سازی اقتصاد
ملی سازی اقتصاد ،سبب تحول خاص ذهنی میان مردم گردید .این برنامه ،که با پشتوانه قدرتمند
اقتصادی اتحاد شوروی ،همسایه شمالی افغانستان همراه بود ،باعث تحدید بخش خصوصی شد.
از سویی هم چون بخش خصوصی در سطحی نبود که بتواند در برابر چنین غول اقتصادی مقاومت
کند و اراده و قدرت سیاسی را نیز با خود نداشت ،به سادگی از صحنه برون رفت.
کوپراتیف (اتحادیه تعاونی) سازی در بخش زراعتی جایگزین شیوه کشاورزی فئودالی گردید.

ملی سازی صنایع سبک سنگین ،بازرگانی و داد و ستد فقط از مجرای دولت عملی گردید؛ تکنولوژی
سوسیالستی بر اقتصاد افغانستان حاکم شد و تئوری ملی (دولتی) سازی اقتصاد ،به شعارهای حاکمیت
دولت جدید مبدل شد.
اقتصاد ملی دستاوردهای مهمی را نیز باخود داشت .ظرفیت پروری نظام جدید در افغانستان ،به
استراتژی نظام سوسیالیسم بین المللی مبدل شد.
ساالنه در حدود ده هزار افغان در برنامه های کوتاه و دراز مدت به کشور های اروپایی و آمریکایی
برای آموزش فرستاده می شدند که بیشترین آنها را شهرهای مختلف اتحاد شوروری و دولتهای شرقی
اروپا جذب می کرد.
در عرصه ساختمان سازی نیز تحوالتی مثبت روی داد :مکروریان ها ،قصبه ها و ادارات پیچیده
بهداشتی ،که گونه های ویژه ساختمان سوسیالیستی بودند ،در افغانستان نیز رایج شد.
در عرصۀ نظامی-امنیتی
سربازان ارتش ،پس از کودتای هفتم ثور
اداره های امور سیاسی در هر بخشی از ارتش ،پلیس و استخبارات تشکیل گردیددر این راستا دوران
حاکمیت چپ در افغانستان را می توان از دو بعد مطالعه کرد.
ایجاد اداره سیاسی در رهبری واحدهای ارتش ،پلیس و دستگاه استخبارات (اطالعات) و تعمیم
ایدئولوژی لینیسم در میان سربازان ،افسران و کارمندان اداره های نظامی و امنیتی از یک سو و
حاکمیت فکری حزب در میان آنها از سوی دیگر ،بی طرفی و کارایی این نهادها را به عنوان ضامن
امنیت ملی کشور صدمه زد.
اداره های امور سیاسی در هر بخشی از ارتش ،پلیس و استخبارات تشکیل گردید .نظام امنیت ملی،
مخالفان سیاسی خویش را از عرصه نظامی و امنیتی برچید؛ که در نتیجه مطلق گرایی سیاسی
مدیریت حرفه ای نظامی و امنیتی را بلعید.
ظرفیت پروری ارتش
در مورد افزایش ظرفیتهای کاری و تقویت امور نظامی و امنیتی ،افغانستان دوران مهم شگوفایی خود
را سپری کرد.
هزاران نفر از نظامیان ،کارمندان نیروهای پلیس و امنیت دولتی با گواهی نامه های تخصصی از
کشورهای مختلف جهان به کشور برگشتند و مشغول به کار شدند.
تکنولوژی معاصر از جمله ایجاد سیستم فعال دفاعی  -هوایی ،موشک های با بردهای دور ونزدیک،
نظام مجهز پیاده را می توان از این دستاوردها به شمار آورد.
ارتش افغانستان ،جایگاه مهمی را در منطقه به دست می آورد.
درعرصۀ اجتماعی
بخش های اجتماعی در وجود سازمانهای شکل یافته ای که از سوی حزب رهبری می شد ،به نامهای
سازمان دموکراتیک جوانان ،سازمان دموکراتیک زنان ،اتحادیه های صنفی کارگری ،هنری ،ادبی و
ادارات تعاونی دهقانی نضج گرفتند.

کمسمول که سازمان جوانان اتحاد شوروی بود ،الگویی برای سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان
به شمار می رفت.
به همین ترتیب سازمان دموکراتیک زنان افغانستان از تاثیر و حمایتهای سازمان زنان اتحادشوروی و
سایر نهاد های اجتماعی از نهادهای شوروی و دولتهای سوسیالیستی الگو برداری می کردند.
هرچند نهادهای اجتماعی قربانی ایدئولوژی نظام سیاسی و حاکم شد ،اما اندیشیدن بر محور گروههای
فعال اجتماعی جایگاهش را پیدا کرد و زمینه یافت.
نهادهای اجتماعی نمی توانستند به عنوان نهادهای مدنی (جامعه مدنی) نقش بازی کنند ،زیرا مولفه
های اسقالل سیاسی ،اقتصادی و ارزشی شان تحت تاثیر ایدئولوژی دولت حاکم قرار داشت و مانع
آزادیهای شهروندی می شد.
درعرصۀ فرهنگی
انقالب فرهنگی ،که شالوده ای از نضجگیری فرهنگ انقالبی بود ،راه اندازی گردید .ایدئولوژی
انقالبی چنان عرصه فرهنگی را محاصره کرد که هفت شهر هنر را به خط حماسی مبدل کرد و هنر
غنایی را محدود کرد.
دستگاه های مسئول فرهنگی ،شعر و شعار را باهم گره می زدند و ایدئولوژی نظام حاکم را بر آن
صیقل می زدند؛ اما بی انصافی خواهد بود اگر از شگوفایی و رشد بی نظیر موسیقی ،سینما ،تیاتر،
تولید و انتشار کتاب نام یادی نکرد.
نشرات یک ساله اداره بیهقی در آن زمان بیشتر از نشرات پنج ساله نظام امروزی است.
گروههای موسیقی تشکیل شدند؛ انجمنهای نویسندگان ،هنرمندان ،سینماگران و دهها نهاد اجتماعی و
فرهنگی شکل گرفتند.
نقش زنان را درعرصه شگوفایی فرهنگ ملی می توان از گامهای مهم دیگر در این دوران مطالعه
کرد.
می توان گفت که جنگ سرد افغانستان را به میدان مهم ژئوپولیتک و ژئواستراتژک خویش مبدل کرد.
جنگ سرد چنان برپیکره افغانستان لنگر انداخت که آن را به دو ایدئولوژی بزرگ جهانی منقسم کرد:
چپ و راست.
طرفداران فضای سیاسی معتدل ،دموکراسی ملی ،ارزشهای حقوق بشر و جامعه مدنی نتوانستند مجال
حضور در نظام سیاسی یابند و این است فاجعه افغانستان در منجالب جنگ سرد.

چرا رهبران چپ بعد از کشتهشدن خیبر بازداشت شدند؟ چهلمین
سالگرد کودتای ثور
احمد شفایی بیبیسی

بعد از خاکسپاری میراکبر خیبر ،یکی از سران حزب دموکراتیک خلق ،چهل سال پیش از امروز،
داوود خان ،رئیس جمهوری وقت افغانستان دستور داد شماری از سران حزب دموکراتیک خلق از
جمله نور محمد ترهکی ،ببرک کارمل ،دکتر شاه ولی ،دستگیر پنجشیری ،عبدالحکیم شرعی و دکتر
ضمیر صافی بازداشت شوند.
ولی در روز تشیع جنازه خیبر چه اتفاق افتاد و چرا حزب دموکراتیک خلق مراسم خاکسپاری او را
به یک تظاهرات سیاسی گسترده مبدل کردند؟
محمد اکرم اندیشمند ،در "کتاب حزب دموکراتیک خلق افغانستان" نوشته که رهبران دو جناح خلق و
پرچم ،حزب دموکراتیک خلق با هزاران تن از اعضای حزب مراسم تشیع جنازه خیبر را به
تظاهرات بزرگ خیابانی تبدیل کردند.
آذرخش خافظی ،از مسئوالن اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در مراسم خاکسپاری آقای خیبر
حضور داشته شرکتکنندگان مراسم خاکسپاری خیبر را گسترده میخواند.
او میگوید که در مراسم ،همه اعضای دفتر سیاسی حزب دموکراتیک ،اعضای کمیته مرکزی این
حزب و اعضای درجه اول والیتی به ترتیب در صفوف اول تا سوم بودند .به گفته او سایر اعضای

حزب نیز به دلیل اینکه حزب دموکراتیک خلق از "تشکیالت منظم" برخوردار بودند ،شرکت پررنگ
داشتند.
به گفته آقای حافظی شماری دیگر از شرکتکنندگان مردم عادی و بیطرف بخصوص کسانی بودند
که از موضوع اصلی بیاطالع ولی از موضوع حزب دموکراتیک که حکومت محمد داوود را ادامه
سلطنت میدانست پشتبانی میکردند.
او میگوید که حزب دموکراتیک افغانستان درآن زمان جاذبه زیادی داشت .به گفته آقای حافظی:
"مردم از استبداد فردی داوود به ستوه آمده بودند و مرگ خیبر ،انگیزهای برای حرکت مردم ،در
کابل شد".
کبیر رنجبر ،حقوقدان افغان از شاهدان دیگر روایت میکند که تابوت خیبر از شفاخانه (بیمارستان)
سردار داوود خان ( ۴۰۰بستر) برداشته شد و حضور مردم چنان گسترده بود که صف تشیعکنندگان
یک سرش به شهدای صالحین ،محل دفن خیبر رسیده و دیگری در شفاخانه بود.
▪

چهلمین سالگرد کودتای ثور؛ روزشمار کودتا :یازده روز سرنوشت ساز

▪

چهلمین سالگرد کودتای ثور؛ میر اکبر خیبر ،نظریه پرداز سوسیالیست

▪

چهلمین سالگرد کودتای ثور؛ زندگینامه تره کی :از کارمند اخراجی تا رهبر حزب

سخنرانان در مراسم خاکسپاری خیبر چه گفتند؟
در مراسم خاکسپاری خیبر نورمحمد ترهکی و ببرک کارمل سخنرانان اصلی بودند ،ولی شماری
زیادی از اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز سخنرانی کردند.
محمد اکرم اندیشمند نوشته که شرکتکنندگان در مراسم خاکسپاری در سخنرانیهای خود از حکومت
محمد داوود خواستار دستگیری و محکمه قاتالن خیبر شدند .شماری از رهبران به اتهام سخنرانی بر
سر جنازه خیبر ،که از نظر حکومت داوود "تحریک آمیز و غیرقانونی" محسوب میشد ،دستگیر و
زندانی شدند.
آقای حافظی نیزمیگوید زمانی که خیبر کشته شد ،حدود شش ماه از وحدت دو جناح خلق و پرچم
حزب میگذشت .مذاکره در میان سازمانهای چپ در افغانستان ادامه داشت ،و فضا برای اتحاد
نیروهای چپ مساعد بود.

جسد میر اکبر خیبر بر شانههای ترهکی و کارمل

به گفته آقای حافظی در این مراسم نور محمد ترهکی و ببرک کارمل سخنرانی تندی داشتند .آنها گفتند
که حکومت "مستبد" است .این حکومت "دوام سلطنت است .تمام اقتدار را غصب کرده و برای
ساختن یک جامعه عادل این دولت را ساقط میکنیم".
آقای حافظی در ادامه میگوید":آنان با اشاره به قتل خیبر و علی احمد خرم ،وزیر پالن(برنامهریزی)
افغانستان  ،همچنین یاد آوری از زندانی شدن محمودی ،میرغالممحمد غبار مورخ ،سیاستمدار و
نویسنده افغانستان ،شکنجه دکتر عبدالرحمن محمودی از روشنفکران افغانستان که در زمان ظاهرشاه
حدود  ۱۰سال در زندان بود ،از شنکجه برات علی تاج نیز یاد کرد و "تمام استبداد" را یاد آور شد".
به گفته او سخنرانان با یادآوری از مشکالتی که در کشور وجود داشت گفتند و استدالل میکردند که
این حکومت عمرش به پایان رسیده و باید سقوط کند و حکومت نوین دموکراتیک توسط فرزندان خلق
باید ساخته شود.
ژنرال عبدالقادر ،وزیر دفاع حکومت کمونیستی افغانستان و از رهبران کودتا در کتاب خاطرات
سیاسی خود گفته که وقتی خیبر کشته شد ،رهبری حزب در روز دفن خیبر ،تظاهرات بزرگی را به
راه انداخت .حزب اعالن کرد که "پرده سیاست دریده شد .داوود ،خیبر را کشت".
آقای حافظی نیز میگوید که انتقاد به این سطح که نیروهای مخالف خواستار سقوط حکومت داوود
شده باشد ،قبل از این نشده بود.
به گفته او داوود خان بیشتر به کمک نیروهای چپ به قدرت رسیده بود .نیروهای چپ درساختار
دولت او نیز حضور داشتند .به همین دلیل حزب دموکراتیک که در دهه دموکراسی نقد رادیکال
داشت ،در دورانی که داوود قدرت را گرفت ساکت شد .بعضی از کادرهای آن در ساختار دولت
بودند و این حزب خود را متحد رژیم داوود میدانست و در تالش بود تا داوود را در جهت اهداف
خود بسیح کند.
او گفت که بعد از کشته شدن خیبر این حزب به صورت علنی علیه داوود سخن زد .یکی از دالیل نیز
این بود که او به سمت راست تمایل پیدا کرد بود.

هزاران نفر در مراسم به خاک سپاری خیبر شرکت کردند (حمل )۱۳۵۷
آقای حافظی میگوید که داوود و اعضای حکومت نیز بعد از سخنرانی رهبران حزب دموکراتیک از
طریق رادیو تلویزون اعضای حزب را "گروه مزدور" اعالم کردند و آنان را به سازمان های
اطالعات منطقه وابسته دانستند که در صدد اخالل هستند .داوود گفته بود که "اینها را دستگیر
میکنیم" و بعد از این اعالم دولت در برخی از واحدهای نظامی مربوط به دولت جشن و شادمانی به
راه افتاد.

آقای قادر نیز میگوید که بعد از مراسم خاکسپاری میر اکبر خیبر ،رهبران حزب زندانی شدند.
"عضو ارتباطی من با حزب ،پیشم آمد .امین که رهبری عمومی نظامی خلق و پرچم را به دست
گرفته بود هدایت داده بود که برنامه کودتا که بعد از وحدت حزب در خانه "اسدهللا سروری" ساخته
شده بود ،اجرا شود".
او می گوید" :چنین بود که تصمیم گرفته شد دسترخوان(سفره) داوود جمع شود .یکی از دالیل شتاب
ما برای اقدام ،تالش گرو ههای اسالمگرا برای براندازی رژیم داوود بود .ما مجبور بودیم برای
جلوگیری از اقدام آنها ،پیشی بگیریم و کاری بکنیم".

کاگب و انقالب ثور افغانستان؛ حفیظ هللا امین چگونه کشته شد؟
نورعلی دولت پژوهشگر تاجیک

حفیظهللا امین ،از چهرههای تأثیرگذار در تاریخ افغانستان ،اول اوت سال  ۱۹۲۹متولد شد .او از
اعضای فعال حزب دمکراتیک خلق بود و در کودتای ماه آوریل سال  ۱۹۷۸که با نام "انقالب ثور"
مشهور شد ،نقش مهمی داشت.
بعد از پیروزی انقالب ثور ،در سلسله مراتب قدرت بعد از نورمحمد ترهکی ،رئیس شورای انقالبی،
دبیر کل حزب دمکراتیک خلق و رهبر جناح خلق و ببرک کارمل ،رهبر جناح پرچم و صدراعظم،
امین فرد سوم به شمار میرفت.
اختالف میان ترهکی و امین بعد از سرکوبی پرچمیها به اوج خود رسید و در ماه اکتبر سال ۱۹۷۹
به قتل نورمحمد ترهکی از سوی امین انجامید .هرچند ترهکی به کمک شوروی برای از میان بردن
امین امید بسته بود ،اما این کار انجام نشد.

حفیظهللا امین از چهرههای کلیدی کودتای هفتم ثور  ۱۳۵۷بود که بعدا ً علیه رهبر خود اقدام کرد ،ولی
سرانجام خودش هم کشته شد
مقامات شوروی تنها بعد از قتل ترهکی به قتل امین تصمیم گرفتند و برای انجام این کار چهار
سوءقصد صورت گرفت .پس از قتل ترهکی ،یوری آندروپوف تصمیم میگیرد که امین را جاسوس
سیا و امپریالیسم اعالم کنند و بعدا ً ب ُکشند .مشاوران نظامی شوروی لیو گوریلوف ،واسیلی زاپالتین و
حتی سفیر شوروی ،فکرت تابییف ـ که یک ماه قبل از قتل امین به این سمت تعیین شده بود ـ این
اتهام را جدی نمیگیرند.
غیرت اسالنوف ،سرهنگ مستعفی تاجیکتبار کگب که آن زمان مشاور ،مترجم و محافظ ژنرال
بوریس ایوانف ،سردار ریاست عملیات فوری کگب در افغانستان بود ،میگوید که جاسوس
آمریکایی بودن امین افسانهای بیش نبود.
یکی از دختران امین شش سال پس از این حادثه زمانی که در زندان پلچرخی بود ،در یادداشتهایش
مینویسد که وقتی شورویها هیچ دلیلی در باره جاسوسی پدرش به سیا پیدا نکردند ،به او و مادر و
دیگر نزدیکانش فشار آوردند ،که به جاسوسی امین اعتراف کنند .این یادداشتها سال  ۲۰۰۳در
نشریه "سپهر" در تاجیکستان منتشر شد.
به گفته آقای اسالنوف ،او و همکارانش که بیش از دو ماه و نیم همراه ایوانف در کابل بودند ،چندین
بار به او میگویند که قتل امین در آستانه المپیک  ۱۹۸۰در مسکو مخاطرهانگیز است" :اما بوریس
سمیونویچ میگفت که این قرار در باال قبول شده ،یعنی ُکشتن امین تصمیم دفتر سیاسی حزب
کمونیست شوروی بوده و باید به انجام رساند".

▪

زندگینامه حفیظ هللا امین ،از تولد تا مرگ

▪

43دقیقه شلیک" ،امین را پشت قصر دفن کردیم"

▪

قصه دختر وزیر از قصر تا زندان

بدون کمک نیروی ویژه ارتش تصرف قصر تاج بیک ناممکن بود .وقتی کارمندان "آلفا" و "گروم"
وارد قصر شدند ،هر چیزی را که میجنبید ،می ُکشتند
بر خالف مشاوران کگب ،مشاوران نظامی و حزبی اتحاد شوروی در کابل از کارمل درخواست
میکنند که به رهبری امین در افغانستان اذعان کند و برای مالقات با رهبر شوروی لیونید برژنف
رسما ً به مسکو دعوت شود .اما نظر مشاوران و سفیر شوروی در مورد امین به رهبری اتحاد
شوروی ،بهویژه یوری آندروپوف ،رئیس کگب خوش نمیآید .از این رو ،ماههای نوامبر و دسامبر
سال  ۱۹۷۹پوزانوف ،گوریلوف ،زاپالتین و وا ِسیلوف از کابل فراخوانده میشوند.
به جای اینها چند نفر کارمندان عالیرتبه کگب به افغانستان فرستاده میشوند ،از جمله معاون اول
ریاست یکم سپهبد وادیم کیرپیچنکو ،کارمند عالیرتبه همین ریاست سرهنگ آلکساندر گالوبف ،مدیر
شعبه "س" ریاست  ۸ژنرال سرلشکر یوری دروزداف.
سفیر نو شوروی ،دبیرکل پیشین جمهوری خود مختار تاتارستان ،فکرت تابییف تعیین میشود.
تابییف ،چنانکه خودش بعد از سالهای زیاد اعتراف کرد ،بیشتر وقت خود را برای تهیه زمینه سفر
امین به مسکو صرف میکرد .این سفارش مسکو بود ،ولی تابییف نمیدانست که سرنوشت رهبر
افغانستان حل شده و کگب از او برای گولزدن امین استفاده میکرد.
نکته دیگری که باید ذکر شود ،این است که در میان کارمندان کگب این بحث میرفت که امین با
استفاده از سالح کشته شود یا به طور سری مسموم شود .در نهایت ،تصمیم گرفته میشود که از هر
دو گزینه کار گیرند.

مسمومیت امین
گزینه یکم این بود که باید امین را زهر میدادند و میکشتند .این نکته را سرلشکر آلکساندر
لیاخوفسکی ،دستیار سردار (رئیس) عملیات ستاد کل اتحاد شوروی در افغانستان ،ژنرال ارتش و.
وارنیکوف ،آخرین رئیس کگب شوروی و .کروچکوف و فرمانده گروه "آلفا"ی کگب اتحاد
شوروی و .زایتسف ،تایید میکنند .نویسنده و خبرنگار نظامی ادوارد بلیایف ،سابق خبرنگار هفتهنامه
" ُکمسومولسکایا پراودا" در افغانستان در سالهای  ۱۹۸۰و .سنِگیروف میگویند که نام و یا تخلص
کارمند کگب که امین را مسموم کرده بود ،میخائیل طالبوف بوده است.
به نوشته این مؤلفان ،روز  ۱۳دسامبر سال  ۱۹۷۹مامور "میشا" که به سمت آشپز امین استخدام شده
بود ،مسئوالن تهیه غذای او را گول زده ،خوراک امین و رئیس کمیته امنیت ملی ،اسدهللا امین را که
از خویشاوندان رئیسجمهوری افغانستان بود ،مسموم میکند .اما زهر به امین تأثیر نمیکند؛ از این
رو ،متخصصان کگب بهانه پیش میآورند که گویا رئیسجمهوری کوکاکوال نوشیده بود و آن زهر
را بیتأثیر کرده است .اسدهللا امین مسموم میشود و او را برای طبابت به مسکو میفرستند.
وقتی که او را طبابت کردند ،حفیظهللا امین ُکشته شده بود؛ از این رو ،کگب او را به کابل
برگردانده ،به پرچمیها میسپارد .پرچمیها اسدهللا امین را به مرگ محکوم میکنند .طبق نقشه ،بعد
از مسموم شدن و یا درگذشتن امین باید نیروهای نظامی شوروی کودتا میکردند و جانبداران امین را
سرکوب نموده ،کارمل و پرچمیها را به سر قدرت میآوردند.

غیرت اسالنوف ،مشاور ،مترجم و محافظ ژنرال بوریس ایوانف ،میگوید که اتهام جاسوسی امین به
امریکا افسانهای بیش نبود
ببرک کارمل ،آناهیتا راتبزاد و چند نفر دیگر از رهبران پرچم  ۲۷نوامبر به فرودگاه بگرام انتقال
داده شده بودند و آنها در انتظار شروع کودتا بودند .پس از این که سوءقصد ناکام شد ،تصمیم گرفته
شد که تکتیراندازهای کگب س ِوتکوف و اِروخوف هنگام حرکت امین به سوی ارگ او را هدف
گلوله قرار بدهند.
اما این نقشه اجرا نمیشود ،زیرا از یک جانب ماشینهایی که او را همراهی میکردند ،با سرعت بلند
میرفتند؛ از جانب دیگر ،هر وقتی که امین به ارگ میرفت یا از ارگ بیرون میآمد ،در فاصله هر
 ۲۵-۳۰متر کارمندان پلیس امنیت او را تأمین میکردند.
مهمتر از همه ،سرمشاور شوروی ژنرال محمداف که دو هفته قبل به جای ژنرال لیو گوریلوف به
افغانستان رفته بود ،بعد از آشنا شدن با نقشه کارمندان کگب اعالن میکند که کودتا شکست
میخورد ،زیرا نیروی کافی برای انجام این نقشه جلب نشده است.
طبق این نقشه ،ساعت  ۱۴روز  ۱۴دسامبر بعد از مسموم شدن امین باید ارگ ،وزارتهای دفاع،
مخابرات ،رادیو و تلویزیون ،ستاد ارتش ،کمیته امنیت ملی ،زندان پلچرخی و غیره زیر کنترل

"زنیت"
گرفته میشدند .در این عملیات باید  ۱۳۰کارمند گروه ویژه کگب اتحاد شوروی موسوم به ِ
و  ۵۲۰سرباز نیروی ویژه "گرو" (گروه ویژه اداره اکتشافی ارتش شوروی) شرکت میکردند.
پس از روز  ۱۴دسامبر معلوم شد که امین نه تنها مسموم نشده است ،بلکه در خارج از کابل قرار
دارد ،مسکو دستور میدهد که کودتا به تأخیر گذاشته میشود .رئیس کگب اتحاد شوروی یوری
آندروپوف بعد چند روز سردار شعبه ریاست  ۸کگب اتحاد شوروی ژنرال یو دروزدوف را که
آزمایشگاه مسمومیت زیر نظرش بود ،به کابل میفرستد ،تا معین کند که چرا زهر به امین تأثیر
نکرده است.
سوءقصد به جان امین روز  ۱۶دسامبر هم ناکام انجام مییابد .امین از تیر تکتیرانداز جراحت سبک
میبردارد .همین طریق ،تصمیم گرفته میشود که کودتا به روز  ،۲۷بعد وارد شدن قطعات نظامی
شوروی عملی شود .به این خاطر ،شورویها امین را فریب میدهند و با بهانه تأمین امنیتش توصیه
میدهند که به کاخ تاج بیک نقل مکان کند .در نتیجه ،او  ۲۰دسامبر به آنجا میکوچد.
در اصل ،کارمندان کگب به این باور بودند که در کاخ تاج بیک ـ که در بلندی و در یک گوشه
شهر کابل واقع بود ـ کشتن امین آسانتر میشود .چند روز قبل از آغاز کودتا از مسکو یک تعداد
دیگر از کارمندان گروههای ویژه کگب به کابل میروند.
افزون بر این ،روز  ۲۵دسامبر سال  ۱۹۷۹ارتش شوروی وارد خاک افغانستان گردید و امین از
ورود آن استقبال کرد ،زیرا باور داشت که با کمک سربازان شوروی مخالفین را سرکوب میکند .دو
روز بعد در کاخ تاج بیک امین مهمانان را دعوت میکند که در میانهشان قریب تمام صاحبمنصبان
رده اول افغانستان حضور داشتند .برخی همراه خانواده خود آمده بودند.
امین میخواست با این بهانه چهاردهمین سالگرد تأسیس حزب دمکراتیک خلق و به قصر تاج بیک
کوچیدنش را نیز جشن بگیرد .در این محفل عضو دفتر سیاسی حزب دمکراتیک خلق غالمدستگیر
پنجشیری ،که از مسکو برگشته بود ،به همه مهمانان ّ
اطالع داد که در کرملین توضیحات امین را در
مورد مرگ ترکی پذیرفته شده و از جانب دیگر ،وعده دادند که اتحاد شوروی به حکومت افغانستان
کمک نظامی میرساند.

اختالف میان ترکی و امین بعد از سرکوبی پرچمیها به اوج خود رسید و در ماه اکتبر سال  ۱۹۷۹به
قتل نورمحمد ترکی از سوی امین انجامید
اما این دفعه مأمور "میشا" یا میخائیل طالبوف رسالت خود را "با موفقیت" انجام داد و نه تنها امین،
بلکه تمام مهمانان او را ،با شمول کودکان و زنان ،مسموم کرد .البته ،به استثنای پنجشیری که به علت
بیماری فقط خوراک پرهیزانه میخورد.
طبق نقشه کگب ،بعد مسموم شدن امین باید ساعت  ۱۰شب عملیات تصرف کاخ تاج بیک شروع
میشد .شورویها باور داشتند که امین و مهمانانش بعد از  ۳-۴ساعت مسموم میشوند ،اما به
صورت غیرمنتظره ،همه کسانی که در قصر تاج بیک خوراک خورده بودند ،به زودی بیهوش
میشوند.
مأمور "میشا" و چند کارمند دیگر شوروی که برای پختن خوراک و سنجش آن استخدام شده بودند،
بعد از مسمومشدن امین از قصر غیب میزنند .فرمانده گارد ریاستجمهوری ،سرگرد جانداد ،به
سردار اداره امور سیاسی ارتش افغانستان اقبال وزیری سفارش میدهد که فورا از شفاخانه نظامی
چهارصد بستر پزشکان شوروی را بیارد.
شورویها ضمن تهیه نقشه کودتا فراموش کرده بودند که در چهارصدبستر پزشکان نظامی شوروی
فعالیت میکنند و آنها میتوانند امین را از مرگ نجات بدهند .دو سرهنگ آناتولی آلکسیاف و ویکتور
کوزنیچنکو بعد چند ساعت طبابت رهبر افغانستان را به هوش میآرند .به همین خاطر تصمیم گرفته
میشود که عملیات ساعت  ۱۸شروع شود.
نویسنده روس ادوارد بلیایوف با استناد به دکتر والیت ذکر میکند که زهری که توسط آن امین و
مهمانانش مسموم شده بودند ،پزشکان فرانسوی تشخیص داده و گفته بودند که در خارجه تولید شده
است.

دکتر والیت تأکید میکند که پزشکان شوروی با ابتکار خود به طبابت مسموم شدگان مشغول شدند و
ظاهرا ً چنین مینمود که آنها میدانستند بیماران را چه گونه طبابت کنند" :دارو را توسط سوزن
خودشان میگذراندند و سرنگها را همراه خودشان میبردند".
"اومانیسم روسی"

ادوارد بلیایف و سنِگیروف مینویسند که نام و یا تخلص کارمند کگب که امین را مسموم کرد،
میخائیل طالبوف بود
همین طریق ،ساعت  ۱۸و  ۱۵دقیقه حمله شورویها به قصر تاج بیک شروع میشود .در این حمله
بیش از  ۵۰نفر از کارمندان "آلفا" و "گروم" کگب و  ۳۵۰عسکر و افسر "اسپتسناز" (نیروی
ویژه) "گرو" شرکت میکنند .در ابتدا قصر به وسیله "شیلکا «Шилка») ۲۳-۴" (ЗСУ-موشکباران
میشود .سپس در  ۴زرهپوش کارمندان کگب به سوی قصر حرکت میکنند .یکی از زرهپوشان را
جانبداران امین در لحظههای نخست تخریب میکنند.
غیرت اسالنف که آن زمان در ستاد فرماندهی عملیات حضور داشت ،به راقم این سطور گفت" :من
با ژنرال ایوانف در ستاد بودم ،این ستاد در یکی از گوشههای شهر کابل در قلمرو نیروی مخابراتی
شوروی واقع بود که همه اطالعات به آن جا وارد میشد .ژنرال ایوانف مرا در میز فرمان نشاند.
آرام بود و این آرامش به دیگران هم اطمینان میبخشید .قبل از شروع عملیات خود او سر میز فرمان
نشست .در ستاد آن روز هیچ عصبانیت و آشفتگی مشاهده نمیشد".
والدیمیر شریفف ،افسر تاجیک تبار نیروی ویژه "گرو " (ГРУ-GRUـ گروه ویژه اکتشافی ارتش
شوروی )که گروه "الفا" را تا ورودی قصر تاج بیک انتقال میداد ،میگوید" :من فرماندهی پنج
زرهپوش را به عهده داشتم و وقتی ما به نزدیکی قصر رسیدیم ،محافظان کاخ تاج بیک به سوی ما

تیراندازی کردند .وقتی شماری از مأموران امنیتی "آلفا" از بیامپی بیرون شدند ،هدف تیر محافظان
قرار گرفته برخی کشته و برخی زخمی شدند".
طبق نقشه ،نیروی ویژه "گرو" باید وارد قصر نمیشد ،شاید به این خاطر که آندروپوف و سازمان او
کگب ،میخواست که در این پیروزی دیگران را شریک نکند .اما تصرف قصر تاج بیک برای
کسانی که تجربه جنگی نداشتند ،مشکل بود .از این رو ،چند نفر از مهاجمان در آغاز ُکشته شدند و
اکثریتشان جراحت برداشتند.
به این خاطر آنها مجبور شدند که از نیروی ویژه "گرو" کمک بخواهند .اما تا حال کارمندان کگب
تأکید دارند که "گرو" به ورود آنها هیچ کمکی نکرده است .بدون کمک نیروی ویژه ارتش تصرف
قصر تاج بیک ناممکن بود .وقتی کارمندان "آلفا" و "گروم" وارد قصر شدند ،هر چیزی را که
میجنبید ،می ُکشتند.
نورالدین قربانف ،تنها مامور تاجیک کگب که دراین حمله شرکت داشت ،میگوید" :کشته شدهها در
داخل کاخ آن قدر زیاد بودند که همه قالیها پر از خون بود ،تا حدی که هنگام قدمزنی خون در قالیها
چلپچلپ میکرد .من گاه میخواهم به خود اطمینان بدهم که قالیها از آب لولههای سوراخ شده خیس
شده باشند .من میدانم که ما روی خون قدم میزدیم ...این کابوس هنوز هم مرا اذیت میکند که ما
فقط یک نفر ،امین یا محافظ او را نکشتهایم .این قدر خون ریخته شده باید خون مردم زیادی بوده
باشد".
در مورد این که امین را که ُکشت ،کارمندان کگب میگویند هنگامی که نارنجک پرتاپ کردند،
امین و پسر خردسالش ُکشته شدند .اما دکتر والیت که بعد این حادثه جسد امین را دیده بود ،میگوید
که به سر امین سه تیر زده بودند.
دختر امین در یادداشت خود که از زندان پولچرخی نوشته ،میگوید که وقتی حملهکنندگان نزدیک
شدند ،دیده شد که سربازان شورویاند .از تیراندازی آنها دو دختر ،پسر خردسال امین ،خوازک ،و
خود امین زخمی شدند .بعدتر "برادرم عبدالرحمان را دو سرباز آوردند .سربازان شوروی بودند .پیش
روی ما او را محکم گرفته ،به سرش شلّیک کردند .او پیش روی ما افتاد".
روز  ۲۷دسامبر سال  ۱۹۷۹همچنین وزارت دفاع ،مخابرات ،ستاد ارتش ،رادیو و تلویزیون ،کمیته
امنیت ،پلیس ،زندان پولچرخی و غیره از جانب کارمندان "آلفا" و "گرو" تصرف شدند .خانواده امین
اسیر گرفته میشود و بعد از  ۴روز آنها را سربازان نیروی ویژه "گرو" پاسبانی میکنند.
یف تاجیکتبار و ساکن شهر قُرغانتپه
مسئول محافظت اتاقی که آنها نگهبانی میشدند ،عارف هادی ِ
بوده است .از بس که او به یکی از دختران حفیظهللا امین عاشق میشود ،به فرمانده خود مراجعه
میکند ،تا اجازه بدهند که با دختر امین ازدواج کند .اما او را فورا ً به اتحاد شوروی برای ادامه
خدمت سربازی برمیگردانند.

والدیمیر شریفف ،افسر تاجیکتبار نیروی ویژه "گرو" :وقتی ما به نزدیکی قصر رسیدیم ،محافظان
کاخ تاج بیک به سوی ما تیراندازی کردند .وقتی شماری از مأموران امنیتی "آلفا" از بیامپی بیرون
شدند ،هدف تیر محافظان قرار گرفته برخی کشته و برخی زخمی شدند
چنانکه ادوارد بلیایف در کتاب خود ذکر میکند ،بعد از تصرف قصر تاج بیک دزدی و غارت شروع
میشود .سرهنگ تاجیک اَسالنوف که بعد چند ساعت همراه ژنرال ایوانف آنجا رفته بود ،میگوید که
نشانههای غارتگری در قصر تاج بیک برعال مشاهده میشد .در این ارتباط شاهد عینی دختر امین
مینویسد" :مهاجمان بعد از ُکشتن به چور و چپاول آغاز کردند .همه اشیا را چور کردند ،حتی نان
پخته شده را همان جا نشسته خوردند".
از اشیای غارتشده به رئیس کگب آندروپوف تفنگ تکتیرانداز امین هدیه شد .افسر سابق ارتش
افغانستان ،اکبر ،در مصاحبهای میگوید" :کمانداس" در تمام جهان رمز جسارت و شرافت است .آنها
این رمزها را در پرچمیهای خود تجسم میکنند ،اما سربازان شما (شورویها) همراه خود لتهپارهها
بردند و خود را ابدا ً بیآبرو ساختند".
بعد از بازگشت از افغانستان علیه فرمانده گروه "آلفا" سرگرد رومانوف و چند نفر دیگر برای
غارتگری در قصر تاج بیک پرونده جنایی باز شد .درست است که بعدا ً آن را قطع کردند ،اما حدس
زدن ممکن است که این کار با دخالت آندروپوف امکانپذیر شد ،زیرا او نمیخواست که برژنف
کارمندانش را باز به دزدی و غارتگری متهم کند.
بعدا ً بیانیه کارمل در مورد سقوط جاسوس سیا و پیروزی مرحله دوم انقالب ثور پخش شد .اما
تلویزیون شوروی صحنه از یک جلسه دادگاهی را که در آن حفیظهللا امین به مرگ محکوم میشد،

شریفف تاجیکتبار که در قصر تاج بیک جراحت
نمایش داد .برای افسر نیروی ویژه "گرو" والدیمیر
ِ
برداشته و در تاشکند مداوا میشد ،این خبر غیرمنتظره بود.
آقای شریفف میگوید که وقتی پخش این جلسه را از تلویزیون شوروی دید ،شگفت زده شد؛ زیرا شب
 ۲۷دسامبر جسد رهبر پیشین افغانستان را با چشمان خود دیده بود .او بعدتر فهمید که این نوار از
یک فیلم هنری بوده است که حفیظهللا امین در آن هنگام سر قدرت بودن خود شرکت کرده ،نقش خود
را در پیروزی انقالب ثور نشان داده است.

نجیبهللا احمدزی کی بود؟

نجیب هللا آخرین رئیس جمهوری دولت تحت حمایت شوروی سابق در افغانستان بود
محمد نجیب هللا احمدزی ،پلکان ترقی را در حزب دموکراتیک خلق از جنبش دانشجویی در کابل آغاز
کرد و تا باالترین مقام حزبی و دولتی رسید.
او آخرین رئیس جمهوری دولت تحت حمایت شوروی سابق در افغانستان بود که در مقایسه با سه
رئیس جمهوری پیش از خود نفوذ بیشتری در میان مردم و هواداران حزب داشت.
نجیب هللا در سال  ۱۳۲۶خورشیدی در کابل به دنیا آمد ،ولی پدر او ،اختر محمد ،اصالً از قوم
احمدزی پشتونهای پکتیا بود .پدر نجیب هللا در سالهای دهه  ۱۳۴۰خورشیدی وابسته تجاری
کنسولگری افغانستان در پیشاور پاکستان بود.
نجیب هللا در سال  ۱۳۴۰خورشیدی از لیسه (دبیرستان) حبیبیه کابل فارغ التحصیل شد و در سال
 ۱۳۵۴از دانشگاه کابل در رشته پزشکی گواهینامه گرفت.
فعالیتهای حزبی

او در سال  ۱۳۴۴به حزب دموکراتیک خلق پیوست ،به خواندن آثار مارکسیستی آغاز کرد و در
سخنرانی در همایشهای دانشجویی و حزبی مهارت یافت.
او به زودی در میان اعضای حزب در دانشگاه به فرد شناخته شدهای مبدل شد و با پیشرفت سریع در
تشکیالت سازمانی به زودی در حلقه افراد بسیار نزدیک به ببرک کارمل ،رهبر بخش جناح پرچم
حزب درآمد.
رئیس 'خاد'
او این بار به ریاست سازمان نیرومند اطالعاتی دولت تحت حمایت شوروی موسوم به خدمات امنیت
دولتی (خاد) رسید و بسیاری از افغانها از سازمان خاد در این دوره خاطرات بدی به یاد دارند.
شکنجه سیستماتیک و کشتار جمعی مخالفان دولت در بسیاری از مناطق افغانستان ،از جمله کابل ،خاد
را به دستگاهی بدنام و نجیب را به "قصاب کابل" معروف ساخت.
زمانی که نجیب هللا در سال  ۱۳۶۵به دبیر کلی حزب و سپس به ریاست جمهوری رسید هم هنوز
تصویری که مردم از دوره ریاست او در سازمان خاد در ذهن داشتند ،همچنان زنده بود.
همچنین وقتی که او سیاست "آشتی ملی" را برای مصالحه با مخالفان ،به ویژه گروههای مجاهدین
اعالم کرد هم مخالفان او نپذیرفتند که او واقعا ً تغییر کرده است.
اصالحات
نجیب هللا در دوره ریاست جمهوری خود دست به اصالحات گستردهای در نظام و سیاست های حزبی
وارد کرد ،حتی نام حزب را تغییر داد و حزب دموکراتیک خلق را به حزب وطن تغییر نام داد.
او جرگه بزرگی را در سال  ۱۳۶۶برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی جدیدی را به تصویب
رساند .در این قانون اساسی آزادی های زیادی برای شهروندان کشور ،از جمله آزادی رسانه ها و
تشکیل احزاب سیاسی تضمین شد.
احترام به "دین مقدس اسالم" و پیروی از آن برای دولت الزامی شد و نجیب هللا حتی خود در برخی
از گردهمای های مذهبی در کابل شرکت می کرد.
خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان ۲۶ ،دلو/بهمن  ۱۳۶۷و کودتای نافرجام شهنواز تنی ،وزیر
دفاع دولت نجیب هللا در  ۱۶دلو  ،۱۳۶۸از مهمترین رویدادهای نظامی دوره ریاست جمهوری او
شمرده میشود.
نجیب هللا با خروج نیروهای شوروی از افغانستان با سخنرانی های مردم پسند خود از طریق رادیو و
تلویزیون دولتی با لحن صمیمانه و خودمانی تالش کرد سیاست آشتی جویانه خود را توسعه دهد.
نجیب هللا زمانی که هنوز دانشجوی دانشگاه کابل بود ،دولت ظاهر شاهی او را دو بار زندانی کرد و
نشریه پرچم ،تنها نشریه حزب دموکراتیک خلق در آن زمان خبرهای زندانی شدن او و دیگر اعضای
حزب را منتشر میکرد.
اما نجیب هللا در زمان کودتای هفتم ثور/اردیبهشت  ،۱۳۵۷که منجر به سرنگونی رژیم محمد داوود و
استقرار دولت به رهبری حزب دموکراتی خلق در افغانستان شد ،رئیس اداره امور دانشجویان
دانشگاه کابل بود.

رژیم کودتایی او را در ماه سرطان/تیر  ۱۳۵۷به سفارت افغانستان در تهران فرستاد ،ولی دیری در
مقام سفارت نماند و به کشور فراخوانده شد.
نجیب هللا برای مدتی به ماسکو رفت و در جدی/دی سال  ۱۳۵۸با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ
شوروی سابق ،به کشور بازگشت.

نجیب هللا در دوره ریاست جمهوری خود دست به اصالحات گستردهای در نظام و سیاست های حزبی
وارد کرد ،حتی نام حزب را تغییر داد و حزب دموکراتیک خلق را به حزب وطن تغییر نام داد.
اما گروه های مجاهدین مستقر در پاکستان و ایران این سیاست او را ناشی از ضعف دولت کابل و
نوعی نیرنگ تلقی کردند و در سال  ۱۳۶۸خورشیدی عملیات بزرگی را با هدف سقوط دولت نجیب
هللا در جالل آباد در شرق افغانستان آغاز کردند.
ولی این عملیات با شکست سختی مواجه شد و این شکست نظامی به نحوی این پیام را به مجاهدین
رساند که دولت او علی رغم خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان ،همچنان به قوت خود باقی
است.
سقوط
عکسهای نجیب پس از قتلش در کنار عکسهای چهره های "جهادی" به فروش رفت.
با این همه ،نجیب هللا به ادامه سیاست آشتی ملی خود تشکیل اداره موقت و حتی برگزاری انتخابات
را پذیرفت ،اما اختالفات درونی در سالهای آخر حکومتش ،او را در آستانه سقوط قرار داد.
دولت نجیب هللا با مخالفت ژنرال عبدالرشید دوستم ،از فرماندهان عمده شبه نظامیان طرفدار دولت
نجیب در شمال افغانستان ،با فروپاشی حتمی مواجه شد.
در نخستین ماه سال  ۱۳۷۱خورشیدی نجیب هللا تصمیم به کناره گیری از قدرت و خروج پنهانی از
کشور گرفت ،اما سربازان تحت امر ژنرال دوستم در فرودگاه کابل مانع خروج او از کشور شدند.

زمانی که راه خروج از کشور هم بروی نجیب هللا بسته شد ،او به دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل
پناه برد و حدود پنج سال در آنجا بود.
گروههای مجاهدین در هشتم ثور  ۱۳۷۱خورشیدی وارد کابل شدند؛ پس از آن بزودی درگیریهای
مسلحانه در شهر کابل آغاز شد و این جنگها تا پنج سال در کابل و تا ده سال دیگر در مناطق
مختلف افغانستان ادامه یافت.
ویرانی ،خونریزی و آوارگی که این جنگها برای مردم در پی آورد ،شماری از مردم به یاد سخنان
نجیب هللا افتادند که گفته بود اگر قدرت به یک اداره مورد توافق همه افغانها منتقل نشود ،در کشور
"حمام خون" جاری میشود.
پس از قتل
ادامه جنگهای میان گروهی در افغانستان و به ویژه قتل نجیب هللا به دست طالبان در پنجم
میزان/مهر سال  ۱۳۷۵او را در میان گروهی از مردم ،بخصوص هواداران او ،به "قهرمان" مبدل
کرد.
طالبان پس از ورود به شهر کابل نجیب هللا و برادرش ،ژنرال احمدزی را از دفتر سازمان ملل در
کابل بیرون کردند و در چهار راه آریانا به دار آویختند .طالبان جسدهای آنها را در همانجا گذاشتند تا
همه کسانی که از آن جا می گذشتند ،ببینند.
در باره انگیزه و عامالن قتل نجیب هللا مطالب زیادی منتشر شده است .از جمله ،برخی گفته اند که او
را عوامل با نفوذ پاکستانی در درون گروه طالبان به دلیل مخالفت نجیب با موافقتنامه دیورند کشتند،
اما برخی نوشته اند که او را مخالفان حزبی او ،که در آن زمان با طالبان همنوا بودند ،به دار آویختند.
پس از سقوط طالبان در خزان سال  ۱۳۸۰خورشیدی ،که بازار عکس های رهبران مجاهدین ،به
ویژه حامد کرزی ،رئیس جمهوری دولت پس از طالبان و احمد شاه مسعود ،فرمانده مشهور مجاهدین
گرم شد ،عکس های نجیب هللا هم در کنار عکس های آنها قرار گرفت.
در سالهای اخیر مجموعه سخنرانی ها و تصاویر ویدئویی او بر روی سایت های اینترنتی و
کتابفروشی های کابل و تقریبا ً همه شهر های افغانستان پیدا میشود .حتی عکسهای او با عنوان
"قهرمان شهید" در سالنامهها به چاپ می رسد.
با این همه ،سایه سنگینی که ریاست او در سازمان خاد بر شخصیت نجیب هللا افگند ،از ذهن بسیاری
از افغانها زدوده نشده و آنها هنوز هم او را با همین تصویر و از همین زاویه میشناسند.

هفت چهره تاثیرگذار؛ چهلمین سالگرد کودتای ثور

نور محمد ترهکی
نورمحمد تره کی یکی از بنیانگذاران حزب دمکراتیک خلق افغانستان بود که بعد از کودتای هفت ثور
قدرت را به دست گرفت .نور محمد از قبیله ترهکی بود و در روستای ناوه مقر از توابع والیت غزنی
به دنیا آمد .تاریخ دقیق تولد ترهکی معلوم نیست ،ولی در برخی از منابع ،تولد او  ۲۳سرطان (تیر)
سال ۱۲۹۶خورشیدی ذکر شده است.
در ۱۱جدی/دی سال ۱۳۴۴خورشیدی و در نخستین کنگره حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در
خانه نورمحمد تره کی در کارته  ۴کابل بر گزار شد ،او به عنوان منشی عمومی (دبیرکل) حزب
انتخاب شد.
پس از کودتای هفت ثور ،ترهکی رئیس دولت شد.
نورمحمد ترهکی در ماه سنبله (شهریور)  ۱۳۵۸جهت شرکت در کنفرانس غیر متعهدها به هاوانا
رفت و در راه بازگشت ،در شوروی با برژنف و سایر مقامات آن کشور دیدار کرد.
نور محمد ترهکی

گفته میشود مقامات شوروی نارضایتی خود را از گسترش مقاومت و سخت گیریهای حفیظ هللا امین
به ترهکی اطالع میدهند و از او میخواهند که از امین دوری گزیند.
حفیظ هللا امین که گویا از این موضوع آگاه شده بود ،بعد از بازگشت تره کی از شوروی ،ابتدا او را
از قدرت خلع کرد و سپس در قصر ریاست جمهوری به وسیله افراد خود به قتل رساند.
درباره نورمحمد ترهکی بیشتر بخوانید :زندگینامه تره کی :از کارمند اخراجی تا رهبر حزب
حفیظهللا امین
حفیظ هللا امین در سال  ۱۳۰۰خورشیدی در روستای "قاضی خیل" پغمان ،در شمال غرب کابل به
دنیا آمد .امین تحصیالت ابتدایی خود را در پغمان فراگرفت و برای ادامه تحصیالت به کابل رفت و
بعد از آن به شغل معلمی روی آورد.
در سال  ۱۳۳۶خورشیدی ،حفیظ هللا امین برای ادامه تحصیالت به آمریکا رفت و پس از دریافت
فوق لیسانس در رشته تعلیم و تربیت به کابل بازگشت و در یک موسسه آموزشی آمریکایی در کابل
مشغول به کار شد و آنگونه که در برخی از منابع آمده است ،در همین زمان با نور محمد ترهکی آشنا
شد.

حفیظ هللا امین
حفیظ هللا امین در سال  ۱۳۴۳خورشیدی که در سفر دوم تحصیلیاش در آمریکا به سر میبرد ،به
افغانستان بازگشت و به عنوان یک عضو عادی به عضویت حزب دموکراتیک در آمد .او در سال
 ۱۳۴۵خورشیدی با پیشنهاد تره کی به عنوان عضو کمیته مرکزی حزب تعیین شد و سه سال بعد از
حوزه پغمان به مجلس نمایندگان افغانستان راه پیدا کرد.
در سال  ۱۳۵۲از طرف جناح خلق ماموریت کار سازمانی در ارتش را بر عهده گرفت و مسئول
بخش نظامی حزب شد.

در  ۲۵سنبله/شهریور سال  ۱۳۵۸حفیظ هللا امین ترهکی را به قتل رساند و به حاکمیت مطلق دست
پیدا کرد .اما چند ماه بعد در  ۶جدی سال  ۱۳۵۸بنا به روایتها ،حفیظ هللا امین و همه اعضای دفتر
سیاسی که در اقامتگاهش در "تپه تاج بیگ" دعوت شده بودند ،توسط آشپز روس او مسموم شد و
روسها در یک عملیات نظامی  ۴۵دقیقهای که به کاخ محل استقرار وی یورش بردند و او را با
رگبار مسلسل کشتند.

ببرک کارمل
ببرک کامل در  ۱۶جدی/دی  ۱۳۱۶خورشیدی در کابل به دنیا آمد ،در لیسه/دبیرستان آلمانیزبان
امانی در کابل درس خواند و در سال  ۱۹۴۷وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل شد.
کارمل در  ۱۳۳۴خورشیدی به دلیل فعالیتهای چپگرایانه و ضد دولتی به زندان افتاد ،اما یک سال
بعد که از زندان آزاد شد ،به استخدام وزارت پالن/برنامه ریزی دولت ظاهر شاه درآمد.

ببرک کارمل
ببرک کارمل در نخستین انتخابات پارلمانی پس از تصویب قانون اساسی  ۱۳۴۳به عضویت مجلس
نمایندگان رسید و در سخنرانیهای خود در مجلس به گونه علنی مواضع ایدئولوژیک خود را مطرح
کرد.
کارمل پس از کودتای هفتم ثور/اردیبهشت  ۱۳۵۷به رهبری حزب دموکراتیک خلق به معاونت
شورای انقالبی و معاونت نخست وزیری رسید و عمالً فرد شماره دوم نظام جدید شمرده می شد .اما
چند ماه بعد در زمان ریاست جمهوری حفیظ هللا امین ،در پی افزایش اختالفات میان هر دو جناح
حزب ،که رهبران جناح پرچم کم کم از قدرت کنار گذاشته شدند ،کارمل از معاونت نخست وزیری به
سفارت جمهوری چکسلواکی سابق در پراگ فرستاده شد.
او در چکسلواکی بود که به اتهام "خیانت ملی" به کشور فراخوانده شد و از عضویت حزب
دموکراتیک خلق هم اخراج شد .در ششم جدی/دی  ،۱۳۵۸همزمان با اشغال نظامی افغانستان توسط
ارتش سرخ شوروی سابق بار دیگر به قدرت بازگشت و به عنوان رئیس دولت آغاز به کار کرد.
با رویکار آمدن میخائیل گورباچف به عنوان رئیس جمهوری شوروی سابق ،سیاستهای این کشور
هم در مورد افغانستان تغییر کرد و مقدمات کنار زدن ببرک کارمل از قدرت هم در افغانستان آغاز
شد.

کارمل در ثور/اردیبهشت  ۱۳۶۵خورشیدی از دبیر کلی حزب دموکراتیک خلق کنار زده شد و در
عقرب/آبان همان سال مجبور به کناره گیری از ریاست جمهوری شد و بعد از آن نجیب هللا
رئیسجمهور افغانستان شد.
او پس از استعفایش چند سال در مسکو بود تا این که در سال  ۱۳۷۱تحت حمایت ژنرال عبدالرشید
دوستم به شمال افغانستان بازگشت ،اما دیگر هرگز سهمی در سیاست پرآشوب کشور به دست نیاورد.
کارمل پس از چند سال به مسکو برگشت و سرانجام در  ۱۳قوس/آذر  ۱۳۷۵در شهر ماسکو
درگذشت و جسد او را در شهرک بندری حیرتان ،در شمال افغانستان به خاک سپردند.
میر اکبر خیبر
میر اکبر خیبر در سال  ۱۳۰۴خورشیدی در والیت لوگر در خانوادهای کشاورز به دنیا آمد .او بعد از
تحصیالت ابتدایی وارد دبیرستان (لیسه) نظامی شد و بعد تحصیالت عالی را در دانشکده افسری
(حربی پوهنتون) ادامه داد .او یکی از افرادی بوده است که چه به شکل مخفیانه و چه علنی به نفع
جریانهای فکری طرفدار سوسیالیسم و مارکسیسم فعالیت کرد .این فعالیتها باعث شد که به زندان
بیفتد و در زندان نیز با شماری دیگر از چهره سیاسی چپگرا آشنا شود.

میر اکبر خیبر
میراکبر خیبر یکی از نظریه پردازان برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود .این حزب که
همان "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" بود به زودی دچار اختالف شد و دو سال بعد جناحی از آن
به نام جناح "پرچم" تحت رهبری ببرک کارمل انشعاب کرد .خیبر عضو کمیته مرکزی این جناح و
رئیس شاخه نظامی آن بود.
میر اکبر خیبر در  ۲۸حمل/فروردین  ۱۳۵۷در کابل ترور شد .در آن زمان  ۱۴سال از تشکیل
حزب دموکراتیک خلق افغانستان و نزدیک به چهار دهه از فعالیت سیاسی او میگذشت.

محمد اسلم وطنجار
محمد اسلم وطنجار در سال  ۱۳۲۵خورشیدی در والیت پکتیا به دنیا آمد .او از افراد کلیدی در
کودتای  ۱۳۵۷بود.
او در رشته نظامی تحصیل کرد و در سال  ۱۳۴۶از دانشگاه نظامی کابل فارغ شد.
سرهنگ وطنجار و ژنرال عبدالقادر در ششم ثور  ۱۳۵۷رهبری نیروهای هوایی و زمینی را برای
آغاز کودتا بر عهده گرفتند و همه تدابیر برای درهم کوبیدن وزارت دفاع ،فرودگاه کابل و کاخ
ریاست جمهوری اتخاذ شد و نیروها در انتظار فردای آن روز و آغاز کودتا ماندند.
وطنجار همچنین از یاران داوود خان در کودتای پنج سال قبل از کودتای  ۵۷بود.

محمد اسلم وطنجار
به گفته عبدالقادر ،وطنجار در روز کودتا از منطقه پلچرخی با زرهپوشها (نفربرهای زرهی) به
سمت ارگ حرکت کرد .ساعت ده و نیم صبح اولین توپ را به وزارت دفاع شلیک کرد .او همچنین
کسی بود که پیروزی کودتا و شکست داوود را از طریق رادیو اعالم کرد.

پس از به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،وطنجار به سمت معاون نخست و وزیر
مخابرات گماشته شد .پس از خیزشهای مردمی در هرات ،ترهکی مجبور شد او را در سال ۱۳۵۸
وزیر دفاع افغانستان تعیین کند .اما حفیظ هللا امین ،او را از سمتش برکنار کرد و او به جمع کسانی
دیگری که برای براندازی قدرت امین میکوشیدند ،پیوست.
پس از قتل حفیظ هللا امین از سوی روسها و شروع ریاستجمهوری ببرک کارمل ،وطنجار دوباره
وزیر مخابرات شد .وطنجار بعد از آن سمتهای وزارت داخله و دفاع را به عهده داشت.
در سال  ۱۳۶۹در دوره ریاست جمهوری نجیب هللا ،به دلیل این که کودتای شهنواز تنی را "خنثی"
کرد ،از سوی نجیب تقدیر شد و به عنوان وزیر دفاع افغانستان تعیین شد .بعد از سقوط حکومت
نجیب هللا ،وطنجار از افغانستان فرار کرد.
در سال  ۱۳۷۹خورشیدی در شهر اودسا در اوکراین در اثر بیماری سرطان درسن  ۵۶سالگی
درگذشت.
ژنرال عبدالقادر
عبدالقادر در سال  ۱۳۲۳خورشیدی در هرات ،در غرب افغانستان متولد شد .ژنرال عبدالقادر پس از
پایان کالس ششم به کابل رفت و وارد مدرسه نظامی مهتاب قلعه در غرب کابل شد.
او در سال  ۱۹۶۰به همراه یک تیم  ۶۰نفره به کشور قرقیزستان رفت و در آنجا در رشته خلبانی
هواپیماهای نظامی درس خواند.

ژنرال قادر
عبدالقادر در کودتای سردار محمدداوود ( ۱۳۵۲خورشیدی) فرد کلیدی بود .آقای قادر پس از روی
کار آمدن محمد داوود ،به مقام معاونت فرماندهی کل نیروهای هوایی افغانستان رسید.

او در کودتای کمونیستی در هفتم ثور سال  ۱۳۵۷خورشیدی نیز رهبری نیروهای نظامی هوایی این
کودتا را به عهده داشت.
عبدالقادر پس از پیروزی این کودتا برای مدت سه ماه وزیر دفاع افغانستان شد.
اما به اتهام همکاری در طرح ریزی کودتا علیه دولت دستگیر و روانه زندان شد.
آقای قادر پس از به قدرت رسیدن ببرک کارمل ،رهبر جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان،
از زندان آزاد و بار دیگر به عنوان وزیر دفاع این کشور مشغول به کار شد .در اواخر دوران
حکومت کمونیستی در افغانستان ،ژنرال قادر به عنوان سفیر این کشور در لهستان معرفی شد.
آقای قادر در سال  ،۲۰۱۳پس از یک دوره طوالنی زندگی در بلغارستان ،به افغانستان بازگشت.
ژنرال قادر در همان سال در مصاحبه با بیبیسی گفته بود که در کودتای هفتم ثور او "فرد پیشتاز
بود و فرماندهی این کودتا را از یک هلیکوپتر از هوا به عهده داشت".
او در این مصاحبه گفت که پدرش چوپان بوده و مادرش از منطقه برنا آباد درحد فاصل ولسوالی
غوریان و ولسوالی زنده جان در هرات بود.
ژنرال عبدالقادر در سال  ۱۳۹۳در سن  ۷۰سالگی ،در بیمارستان نظامی سردار محمد داوود کابل به
علت خونریزی مغزی درگذشت.
غالم محمد غبار
میرغالم محمدغبار سیاستمدار ،مورخ و نویسنده ،در سال  ۱۲۷۶خورشیدی در منطقه "دروازه
الهوری" شهر کابل زاده شد .او در خانوادهای بزرگ و سرشناس به دنیا آمد و بزرگ شد و
آموزشهای ابتدایی را در نزد خانواده خود فرار گرفت.

میر غالم محمد غبار
غبار چند سال در سمتهای مختلف ادارههای دولتی کار کرد .او در اواخر پادشاهی امیر حبیب هللا
خان ،به جنبش جوانان افغان پیوست .غبار چند سال بعد پس از مطالعه و تحقیق تاریخ ،یکی از
صاحب نظران مطرح افغانستان در زمینه تاریخ شد .در سال  ۱۳۱۰هم سر منشی سفارت افغانستان
در برلین شد.

غبار سپس در سال  ۱۳۲۹حزب وطن را تأسیس کرد .او همچنین از نخستین بنیانگذران جنبش چپ
افغانستان شمرده میشود.
غالم محمد غبار با نور محمد تره کی ،ببرک کارمل ،میر اکبر خیبر وشماری دیگر ،راس حلقات
مطالعاتی مخفی قرار داشتند ،آنها بیش از یک دهه فعالیت فکری و سیاسی کردند و در این مدت
صدها جوان تحصیلکرده و پرشور را با اندیشههای مارکسیستی آشنا و همنوا کردند.
در اوایل دهه چهل شمسی هواداران این تفکر ایجاد تحوالت دموکراتیک به منظور رسیدن به جامعه
سوسیالیستی را هدف خود عنوان کردند و "جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان" را بنیان نهادند.
غبار همچنین از بنیانگذاران انجمن ادبی کابل بود .هنوز یک سال از تاسیس انجمن ادبی کابل نگذشته
بود که نادر خان نتوانست فعالیت های غبار و یارانش را تحمل کند و او را به همراه تعدادی دیگر از
روشنفکران در سال  ۱۳۱۱به دالیل سیاسی بازداشت و زندانی کرد .غبار چهار سال را در زندان
سپری کرد .او در سال  ۱۳۲۸خورشیدی به نمایندگی از مردم کابل به شورای ملی راه یافت.
"افغانستان در مسیر تاریخ" یکی از مهمترین آثار آقای غبار است که تاکنون چندین نوبت در داخل و
خارج از افغانستان به چاپ رسیده است.
میر غالم محمد غبار در ماه های آخر حکومت داوود خان ،به زخم معده مبتال شد و برای معالجه به
آلمان رفت و در یکی از بیمارستانهای شهر برلین بستری شد و در  ۱۶دلو/بهمن سال ۱۳۵۶
خورشیدی درگذشت.
پیکرش چهار روز بعد ،در تاریخ  ۲۲دلو به کابل منتقل شد و در گورستان شهدای صالحین کابل به
خاک سپرده شد.

از راست :سلطانعلی کشتمند ،ببرک کارمل ،اناهیتا راتبزاده و میراکبر خیبر

